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TRÊN DANH MỤC ĐIỆN TỬ CỦA ANH CÓ 
đến nửa tá Trải nghiệm, nhưng Hành trình Tâm linh 
là thứ Du khách chọn nhiều nhất. Bởi thế nên công 

việc rất nhẹ nhàng. Hành trình Tâm linh chỉ cần có một ông 
pháp sư huyền bí, một linh vật (thường là sói, nhưng chim 
săn mồi năm nay đang trở nên thịnh hành), và một cảm giác 
na ná hít thuốc ảo giác xương rồng. Du khách tham gia Trải 
nghiệm xong luôn cảm thấy như vừa giác ngộ. (Anh chưa 
hít thuốc ảo giác xương rồng bao giờ cả, nhưng có một năm 
hồi ở bang Arizona anh hút cần lòi mắt, và ai mà phân biệt 
được sự khác nhau giữa chúng nó?) Mấy cái Hành trình này 
thực ra cơ bản lắm. Nhưng không người Anh-điêng nào ở 
Sedona Sweats làm giỏi hơn anh. Doanh số anh thu về luôn 



08

đứng đầu.

Cô vợ Theresa của anh không thích thế. Ôi, thấy anh có 
việc là cô mừng lắm rồi, đặc biệt là sau cái đợt thất nghiệp dài 
đằng đẵng năm kia, lúc cô gần bỏ anh, nhưng cô cảm thấy 
công việc quá gây mất phẩm giá.

“Họ chúng ta không phải là Thuần Huyết,” cô cằn 
nhằn khi nghe anh kể về cái tên bịa của mình.

“Không một ai muốn mua Hành trình Tâm linh từ 
một ông tên Jesse Turnblatt cả,” anh giải thích. “Anh phải ra 
vẻ giống người Anh-điêng.”

“Anh là người Anh-điêng mà,” cô nói. “Turnblatt nghe 
đủ Anh-điêng rồi, bởi vì anh vốn là người Anh-điêng.”

“Anh không Anh-điêng đúng kiểu,” anh đáp lại. “Trời 
đất, chúng ta còn là dân Công giáo cơ mà.”

Điều Theresa không hiểu là Du khách không muốn 
một trải nghiệm Anh-điêng thực thụ. Họ muốn những gì 
thấy trong phim, và ai trách họ được? Người Anh-điêng 
trong phim không chê vào đâu được! Thế là anh phải xem 
những phim Du khách xem, xem cho đến khi John Dunbar 
trở thành linh vật của anh và Đứng Nắm Tay trở thành kiểu 
mẫu phụ nữ trong mơ của anh. Anh học thuộc lòng lời thoại 
của Johnny Depp trong phim Kỵ sĩ cô độc và treo ảnh Cody 
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Mắt Sắt ở tủ đồ chỗ làm. Có giai đoạn anh mê mệt phim 
Chàng Nhỏ con To lớn của Dustin Hoffman.

Chàng Nhỏ con To lớn là thứ khiến anh tí chết.

Hồi Tháng Sáu, anh bỏ ra cả một tuần để thuyết phục 
sếp làm một Trận chiến Cuối cùng của Custer. Anh đoán 
kiểu gì cũng sẽ có một, hai Du khách muốn thử Trải nghiệm 
Ngựa Điên. Anh thậm chí còn học thuộc mấy câu trích được 
coi là của vị tù trưởng bộ tộc Sioux đáng kính mò thấy trên 
mạng. Anh muốn làm nó thật chân thực.

Nhưng anh không kiếm được khách. Doanh số anh 
trôi tuột.

Ban quản trị Phoenix để ý, và Sếp loại nó ra khỏi bảng 
chọn đúng dịp cuối tuần ngày mùng bốn tháng Bảy. Lão 
quát bảo anh đừng có đùa lăng nhăng, bảo anh là mắc bệnh 
tài tử.

“Du khách không đến Sedona Sweats để tham gia một 
trận chiến khốn kiếp,” một bữa nọ, trong lúc ăn trưa tại 
phòng nghỉ, lão Sếp quát, “đặc biệt là nếu bên da trắng thua. 
Người ta đến đây để tìm lại chính mình.” Sếp vẩy tay như 
kiểu đang cầu nguyện. “Chúng ta cung cấp một trải nghiệm 
tâm linh. Chất lượng tuyệt đỉnh. Chất mẹ nó nhất.”

DarAnne, cô đồng nghiệp người Navajo với nụ cười 
xinh tươi và bộ răng hoàn hảo của anh, khị mũi thật to. Cô 
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ta cắn một miếng bánh mì gì đó, xem chừng là bánh kẹp thịt 
cừu. Hàm cô ta cử động liên hồi, bộ răng trắng bóc thỉnh 
hoảng lại ló ra. Cô ta đợi đến khi nhai xong rồi mới nói, “Nữ 
thổ dân Kỳ diệu chẳng có gì là tâm linh cả.”

Nữ thổ dân Kỳ diệu là ý tưởng mới nhất của Sếp, cách 
lão đẩy doanh số và tạo ấn tượng với Ban quản lý. DarAnne 
và mấy người khác có phản đối việc dùng từ miệt thị và việc 
tạo một Trải nghiệm tình dục. Nhưng Sếp không quan tâm, 
đặc biệt là sau khi doanh số tuần đầu được thông báo. Trải 
nghiệm bán chạy chưa từng có.

Sếp nhìn sang anh. “Cậu nghĩ sao?”

Sếp là người bộ tộc Pima, mang một bộ ria rậm và một 
mái tóc đen dày. Anh nể lão ở khoản đấy. Cái sinh lực của 
lão. Lão Sếp khiến làm đàn ông trông dễ lắm. Khiến mọi thứ 
trông dễ hẳn. Rất thật.

DarAnne nghiêng đầu, cặp khuyên tai hột cườm dài lắc 
lư, và đợi. Bộ móng sơn loáng của cô ta nôn nóng nhịp trên 
mặt bàn Formica. Anh ngửi được cả mùi hành trong bánh 
cô ta.

Mồm anh khô không khốc như vùng sa mạc đầy đất đá 
đỏ bên ngoài cửa sổ. Nếu anh nói Nữ thổ dân Kỳ diệu là thứ 
đáng xấu hổ thì lão Sếp sẽ xỉa xói anh, gọi anh là thằng đàn 
bà, hay tệ hơn. Nếu anh nói mình hấy nó ổn, DarAnne cùng 
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đội của mình sẽ đưa anh vào danh sách những kẻ khốn nạn 
và anh ở đó là xứng đáng.

Anh nhấp chai nước để câu giờ. Anh quyết định là sau 
vụ Ngựa Điên thì nịnh Sếp có lợi hơn nịnh DarAnne, và thế 
là anh nói, “Ờ thì, nếu Du khách thích…”

Sếp đạp xuống bàn với vẻ đắc thắng. Mặt DarAnne vặn 
xoắn lại với vẻ ghê tởm. “Theresa sẽ nghĩ sao đây, Jesse?” cô 
ta nhổ về phía anh. “Anh có tính bảo chị nhà là Sếp đang 
định thêm Chiến binh Mọi rợ vào danh mục không? Ông 
ta sẽ cho anh đóng khố và để tóc buông đến tận mông, chắc 
anh thích lắm đấy.”

Mặt anh nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh rời bàn, phần 
nào hơi nhanh, khiến cái mặt bàn mỏng manh rung lắc. Anh 
có thể nghe thấy tiếng Sếp la lên khi chai nước chanh của 
lão nghiêng ngả đầy nguy hiểm, và điệu cười chế nhạo của 
DarAnne, nhưng tai anh như bít bông dày. Anh lẩm bẩm là 
cần quay lại làm việc. Tiếng cãi nhau đeo bám theo anh đến 
tận cuối hành lang.

~

Anh thay đồ và ra chỗ khoang đề tên mình. Anh mở 
khoá cửa và trèo vào. Một số người thấy khoang quá chật 
chội, nhưng anh thấy ưa lớp kim loại mát lạnh, cái cảm giác 
ôm sát của nó. Thật dễ chịu. Chiếc mũ VR đọi vừa khíp lên 
đầu anh, mặt nạ dưỡng khí phủ lấy mũi và mồm anh.
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Vừa run lên, anh vừa nhập các dữ liệu cài đặt Trải 
nghiệm của mình vào khoang. Thêm một số chi tiết cần 
thiết khác để mọi thứ được chân thực. Màn hình bảo anh 
chọn một kết nối Du khách từ danh sách chờ, nhưng anh lờ 
nó đi, lướt qua các màn hình lựa chọn cho đến khi đến bước 
xác nhận cuối cùng. Anh căng người chờ đón cảm giác buồn 
nôn luôn đi kèm khi anh Đăng nhập Trải nghiệm.

Cảm giác đầu tiên luôn là cái mùi. Mùi cỏ thơm và khói 
gỗ và đất sét của đồng bằng phía Bắc. Cho dù nó chỉ là giả 
tạo, là những dẫn truyền thần kinh bị một cái máy lừa cho 
hoạt động, anh vẫn thư giãn hơn khi ngửi thấy cái mùi. Anh 
lớn lên ở sa mạc, giữa những con người yêu cây bách hương 
và cây tuyết tùng và đất đỏ, nhưng cái nơi thảo nguyên này 
vẫn có vẻ gì thân thuộc.

Hay có lẽ anh đã xem quá nhiều TV. Anh không còn 
chắc nữa.

Anh thấy mình đang ở trên một đồng cỏ mênh mông, 
đâu đó ở khu vực Thượng Trung Tây của một thời kỳ đã trôi 
vào dĩ vãng. Bò Bison chạy rông đằng xa. Một con chim ưng 
lượn trên đầu.

Anh biết mình đang đơn độc, nhưng anh vẫn cứ nhìn 
quan cho chắc. Anh sắp làm chuyện này. Nếu có ai mà phát 
hiện ra thì anh sẽ bị bêu riếu ngay. Bởi vì anh cứ nghĩ mãi 
đến những gì DarAnne đã nói. Nữ thổ dân Kỳ diệu và Chiến 
binh Mọi rợ. Bởi vì khác DarAnne, anh không thấy ghê tởm 



13

sự gợi cảm. Anh chưa bao giờ thuộc tuýp người như thế. 
Không phải tay chơi thể thao cự phách hay người sành điệu. 
Nghĩ đến cảnh các nữ Du khách thèm muốn mình mà anh rỏ 
dãi, cho dù điều ấy chỉ có thể xảy ra trong một Trải nghiệm.

Giờ anh đang mặc một cái khố chạm gối. Một mớ tóc 
đen dài buông xuôi lưng anh. Cái thùng nước lèo tuổi trung 
niên của anh tan ra thành các múi cơ săn chắc, đủ tiêu chuẩn 
lên bìa tiểu thuyết tình cảm. Anh ngửng cao cằm và thử làm 
mặt lạnh với một con chó thảo nguyên đi ngang. Con thú 
nhỏ sủa một tiếng đáp trả. Anh nghe bảo chó thảo nguyên 
có thể nhớ mặt người, và anh tự hỏi con này sẽ nói gì về 
mình. Sau đó anh nhớ ra đây chỉ là một Trải nghiệm, thế nên 
con chó thảo nguyên kia chỉ thật ngang cái phiên bản Anh-
điêng nhảm nhí anh vừa tạo ra.

Anh băn khoăn không biết Theresa sẽ nghĩ gì nếu cô ấy 
thấy anh như thế này.

Thế giới rung lên. Màn hình khoang bật nháy. Có 
người muốn tham gia Trải nghiệm của anh.

Một Du khách, yêu cầu Trải nghiệm của anh. Hoàn 
toàn bình thường. Biết trước rồi mà. Không cần phải vội vã 
thở hồng hộc.

Anh lướt qua các yêu cầu của Du khách.

Thể loại Trải nghiệm: Hành trình Tâm linh.
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Bộ tộc: Người Anh-điêng thảo nguyên (không thuộc 
bộ tộc nào cụ thể).

Động vật ưa thích: Sói.

Toàn những thứ quen thuộc. Những thứ anh đóng giả 
rất giỏi. Những thứ anh được trả tiền để giả vờ.

Anh thay bộ đồ Chiến binh Mọi rợ bằng một cái quần 
da hươu và giày da đanh. Anh để ngực trần, cho cơ nổi lực 
lưỡng, nhưng phủ lên vai một cái chăn len thô cho lịch sự. 
Bộ cơ bụng ấn tượng của anh vẫn để lộ.

Mặt trời đang lặn và anh quay người lại, để cảnh hoàng 
hôn giả chiếu sau lưng, chuẩn bị đón Du khách. Anh lướt lại 
danh sách những tên Anh-điêng mình dùng để đặt cho Du 
khách sau khi Hành trình Tâm linh kết thúc. Anh muốn 
mấy cái tên luôn mới lại, không bao giờ dùng trùng nhau để 
đề phòng có Du khách nào đem ra so sánh. Có một thời gian 
anh chơi mánh bằng cách dùng web đặt tên trên mạng, bỏ 
tên loài hoa yêu thích và tên con phố nhà mình và nó sẽ đưa 
ra tên Anh-điêng, nhưng có quá nhiều Du khách lớn lên ở 
phố Elm hay Park và anh thấy mình cứ bị lặp đi lặp lại. Giờ 
anh đặt tên dựa trên dáng vẻ bề ngoài. Màu tóc, mắt, đặc 
điểm nổi bật nào đó. Xem chừng đám Du khách thích lắm.

Vị Du khách này trẻ hơn anh dự đoán. Sedona Sweats 
nhắm vào đối tượng dân Tân Đại, những người ở Los 
Angeles hay Scottsdale với các tài khoản ngân hàng khủng. 
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Nhưng cái người đang leo lên đồi, nheo mắt nhìn về phía 
ánh dương đang lặn, chỉ chưa đến ba mươi. Chiều cao tầm 
thước, da mặt lốm đốm tàn nhang và tóc nâu. Anh ta trông 
cũng bình thường, nhưng có vẻ gì buồn buồn.

Có lẽ anh ta bị lạc lối.

Anh đoán nhiều Du khách lạc lối lắm.

Có lẽ anh ta cũng làm công ăn lương như anh, dành 
dụm tiền để có một Trải nghiệm Anh-điêng™. Có lẽ anh ta 
đang tuyệt vọng, muốn tìm mục đích cho cái cuộc đời khốn 
nạn của mình và tưởng người Anh-điêng cái gì cũng biết. Có 
lẽ anh ta chỉ muốn trải nghiệm cái gì thực chất.

Anh thích thế. Thích việc Du khách đến với anh để trải 
nghiệm một điều thực chất. DarAnne đã nhầm. Du khách 
không phải ai cũng tệ. Họ chỉ hay đòi hỏi thôi.

Anh đứng dang chân theo thế chào hỏi và đưa một tay 
lên. “Hô,” anh cất giọng khi người kia dừng lại cách anh 
mấy thước.

Người kia hồng rực mặt mũi lên. Anh không thể đoán 
định được anh ta đang lo lắng hay xấu hổ. Hay là cả hai? 
Nhưng anh ta đưa tay, bàn tay hướng ra phía trước, và nói, 
“Hô,” đáp lời.
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“Con đến tìm sự khôn ngoan ư?” anh dùng giọng tiếng 
Anh ngọng nghẹo khá khẩm nhất của mình. “Theo ta. Ta sẽ 
cho con thấy sự khôn ngoan.” Anh vung tay chỉ về phía thảo 
nguyên. “Chúng ta hướng lòng về người anh em sói…”

Anh kia đảo mắt.

Hả?

Anh lắp bắp dừng lại. Anh đang làm gì sai à? Cái giọng 
không ổn à? Chưa đủ ngọng à? Hay ngọng quá?

Anh hình dung lại danh sách các yêu cầu. Anh cam 
đoan người kia chọn sói. Chắc chắn thế. Vậy là anh nói tiếp. 
“Người anh em sói của ta,” anh lại nói, tin rằng lần này mình 
nghe giống người Anh-điêng hơn.

“Tôi xin lỗi,” người kia chen ngang. “Tôi không muốn 
thế này. Tôi bị nhầm.”

“Nhưng anh đã chọn nó cơ mà!” Vì bối rối mà anh quên 
mất giả giọng. Giờ nói lại cho chuẩn có muộn quá chưa nhỉ?

Môi người kia nhăn lại, như thể anh vừa giúp anh ta xác 
minh được nghi ngờ tồi tệ nhất. Anh ta lắc đầu. “Tôi đang 
muốn thứ gì thật hơn.”

Ngực anh thắt lại.

“Tôi có thể sửa,” anh nói.
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“Không, không sao đâu. Để tôi tìm người khác.” Anh 
ta quay đầu bỏ đi.

Anh không thể để hồ sơ mình có thêm vết đen. Ăn hại 
thêm lần nữa là anh sẽ bị tống cổ. Sếp đã nói rõ. “Ít nhất hãy 
cho tôi một cơ hội,” anh van vỉ.

“Không sao đâu,” người kia nói với lại.

Tệ thật. Người này không biết anh là người Anh-điêng 
thật thế nào sao? “Làm ơn đi!”

Người kia quay lại phía anh, mặt đăm chiêu.

Anh thấy hi vọng dâng tràn. Anh có thể sửa vụ này, và 
anh biết chính xác phải làm thế nào. “Tôi có thể ban tên cho 
anh. Anh có thể xướng nó lên khi cần cảm thấy mạnh mẽ. 
Đây là tên thật,” anh nhiệt tình nói thêm. “Từ một người 
Anh-điêng đích thực.” Đoạn đó là đúng thật.

Người kia trông cởi mở hơn, và anh ta không nói không. 
Thế là đủ.

Anh quan sát mái tóc nâu sẫm, nước da hồng của anh 
kia. Cặp chân dài gày gò của anh ta. Anh ta khiến anh nhớ 
đến mấy con hồng hạc trong sở thú Albuquerque, nhưng 
anh khá chắc không ai muốn tên mình được lấy theo mấy 
con thú kỳ dị đấy. Nó phải là một cái tên thật kêu. Một cái 
tên… thật tâm linh.
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“Tên anh là Quạ Tái,” anh nói. Anh vẫn đang nghĩ 
đến chim.

Khi thấy vẻ mặt người kia, anh đổi ý. “Không, không, 
là Trắng” —đúng rồi, nghe hay hơn tái— “Sói. Sói Trắng.”

“Sói Trắng?” Giọng anh ta nghe có phần hứng thú.

Anh gật đầu đầy uyên thâm. Anh biết người này đã 
chọn sói. Hai người nhìn vào mắt nhau. Thật không thoải 
mái. Sói Trắng ho vào trong tay. “Tôi cần quay ra thôi.”

“Nhưng anh trả tiền cho toàn bộ trải nghiệm. Anh có 
chắc không?”

Sói Trắng đã bắt đầu bỏ đi.

“Nhưng…”

Anh cảm nhận được khoảnh khắc người kia Đăng xuất 
khỏi Trải nghiệm. Hệt như một phần linh hồn anh bị dãn 
căng ra. Sau đó là cảm giác bật ngược lại khi anh buông tay.

~

Hey U.S.A. là quán rượu Anh-điêng duy nhất ở Sedona. 
Nó nằm dưới tầng hầm một khu thương xá đối diện chỗ 
làm. Quán chật ních người vừa tan ca, hầu hết là các điều 
hành viên khoang như anh, nhưng cũng có cả một vài người 
bán trang sức rong và đám dân chạy nhà hàng người đầy mùi 
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mỡ bánh nướng. Tìm được một chỗ cuối bàn gần chỗ anh 
phục vụ là may rồi. Anh leo lên cái ghế nhựa và giơ tay gọi 
nhân viên pha rượu.

“Thế thực sự thì anh nghĩ thế nào?” một giọng bên 
phải anh hỏi. DarAnne đang nhìn anh, mắt cô ta đầy vẻ cáo 
buộc và dáng người căng cứng.

Đây rồi. Cơ hội thứ hai. Cơ hội để anh không còn nằm 
trong danh sách những kẻ khốn nạn của cô ta nữa. Anh phải 
làm cho tử tế. Anh cố nghĩ ra câu gì thật thông minh, câu 
gì vừa gây ấn tượng vừa giúp anh gỡ thể diện. Nhưng anh 
vốn chẳng phải người thông minh, thế nên anh quyết định 
nói thật.

“Tôi nghĩ là tôi thực sự cần công việc này,” anh 
thừa nhận.

Vai DarAnne giãn ra.

“Lùi sang,” cô bảo người ngồi bên, và anh ta ngoan 
ngoãn nhường ghế. “Tôi biết ngay mà,” cô nói. “Sao anh 
không ủng hộ tôi? Sao mà anh sợ Sếp thế?”

“Tôi không sợ Sếp. Tôi sợ Theresa sẽ bỏ tôi. Và sợ 
thât nghiệp.”

“Anh cần bớt nhát đi, Jesse, chỉ cần thế thôi.”
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Anh nhận ra người pha rượu đang nôn nóng chờ. Lần 
nào đến đây anh cũng uống cùng một thứ, một chai Coors 
Light lạnh. Nhưng anh nhân viên chẳng bao giờ nhớ mặt 
anh, hay thức uống anh hay gọi. Anh quay sang định mời 
DarAnne một ly, nhưng cô ta đã quay về với đội của mình rồi.

Anh uống bia một mình, đợi một lúc, sau đó bỏ về.

Sói Trắng đang đợi anh dưới ngọn đèn đường bên 
góc phố.

Nhân vật tù trưởng người Anh-điêng trên nóc Sedona 
Sweats lơ lửng sau lưng anh ta, toả sáng hồng, xanh, và vàng, 
bàn tay khổng lồ của ông ta nhấp nháy lên xuống chào. Các 
đụn khói trắng bốc lên cao, lên cao và vượt xa bờ vai ông ta.

Mới đầu anh không nhận ra Sói Trắng. Phần lớn mọi 
người thay đổi bản thân một chút khi tham gia Trải nghiệm. 
Làm cho mình gầy hơn, cao hơn, đẹp trai hơn một tí chẳng 
có gì là sai cả. Nhưng Sói Trắng trông y hệt như cũ. Tóc nâu, 
da tái, chân dài.

“Hô.” Sói Trắng giơ tay, vô tình bắt chước ông tù 
trưởng đèn neon. Ít nhất khi làm thế anh ta còn biết xấu hổ.

“Anh.” Anh ngạc nhiên khi thấy vừa mở mồm đã nói 
như thế. “Sao anh tìm ra tôi?”

“Thuần Huyết, phải không? Tôi hỏi han xung quanh.”



21

“Và người ta nói cho anh à?” Thế này là trái luật.

“Tôi hỏi ai là Hướng dẫn viên Tâm linh giỏi nhất. Nếu 
tôi tính đặt một Hành trình Tâm linh, tôi sẽ đặt ai. Ai cũng 
nói là đặt anh.”

Anh đỏ mặt, cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời cũng 
bực mình là đồng nghiệp mình đã để lộ tên anh cho một Du 
khách. “Tôi đã nói với anh rồi mà,” anh lạnh lùng nói.

“Đáng ra tôi nên nghe.” Sói Trắng mỉm cười, mồm anh 
ta chuyển sang vẻ gì như ăn năn. Sau đó là một khoảng lặng 
khó xử.

“Chúng ta không nên làm thân nhau,” cuối cùng 
anh nói.

“Tôi biết, chỉ là tôi… chỉ là tôi muốn xin lỗi. Vì đã phá 
hỏng Trải nghiệm như thế.”

“Không sao đâu,” anh nói, lần này lịch sự hơn. “Anh 
trả tiền rồi mà, đúng không?”

“Ừ.”

“Chỉ là…” Anh biết đây chỉ là cái tôi của anh muốn hỏi, 
nhưng canh cần biết. “Tôi đã làm gì sai à?”

“Không, tại tôi cả. Anh làm tốt lắm. Chỉ là, tôi có một 
cụ người Cherokee, và khi đến đó, được chứng kiến mọi 



22

thứ… ờm, nó khơi dậy thứ gì đó trong tôi. Như ký ức tổ tiên 
hay gì ấy.”

Anh đã nghe đến ký ức tổ tiên, nhưng anh cũng từng 
nghe người ta tự xưng mình thuộc dòng dõi Cherokee trong 
khi chẳng có giọt máu Cherokee nào trong người. Theresa 
gọi họ là “hàng giả,” nhưng anh cảm thấy nói thế hơi quá. 
Có lẽ Sói Trắng thực sự là người Cherokee. Anh không quen 
người Cherokee nào cả, thế nên có lẽ họ giống cái anh này 
thật. Công ty có một tay người Tlingit lai và hắn cũng là dân 
da trắng.

“Thôi, tôi phải về đây,” anh nói. “Còn vợ phải 
chăm nữa.”

Sói Trắng gật đầu. “Vâng, vâng. Chỉ là. Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi vì cái gì?”

Nhưng Sói Trắng đã bắt đầu bỏ đi rồi. “Gpặ lại anh 
sau nhé.”

Anh thấy trong người hơi sao sao, nhưng rồi quy hết 
cho anh Du khách kia. Ai mà hiểu nổi họ cơ chứ?

Anh về nhà với Theresa.

~



23

Ngày hôm sau, ngay khi vừa chui vào khoang, màn 
hình của anh sáng lên. Một Du khách đang chờ sẵn.

“Khốn kiếp,” anh lẩm bẩm, bật bảng chọn lên và lướt 
qua các yêu cầu. Mọi thứ trông đều ổn, ổn, ngoại trừ… anh 
hơi hoảng khi thấy người này yêu cầu một bộ tộc cụ thể. 
Cherokee. Anh không biết gì về người Cherokee cả. Hồi đó 
họ mặc gì, các nghi lễ của họ ra sao. Người Cherokee duy 
nhất anh biết là…

Sói Trắng lấp loáng hiện vào Trải nghiệm của anh.

Vì vội quá nên anh quên không mặc quần da hươu. 
Phiên bản Trải nghiệm của anh vẫn còn mặc đồ Wrangler và 
đi giày Nike. Sếp sẽ nổi cơn tam bành nếu phát hiện ra anh 
làm ăn ẩu tả như thế.

“Anh quay lại làm gì?” anh hỏi.

“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

Sói Trắng nhún vai. “Không quan trọng. Gì cũng được.”

“Tôi không làm thế được.”

“Sao không? Đây là khoảng thời gian của tôi. Tôi trả 
tiền mà.”
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Anh cảm thấy hơi hoảng hốt. Chưa có Du khách nào 
từng phá luật thế này. Một phần nguyên nhân Trải nghiệm 
thành công là vì ai cũng biết vai của mình. Nhưng Sói Trắng 
xem chừng không quan tâm đến luật lệ.

“Tôi có thể quay lại liên tục,” anh ta nói. “Tôi có tiền.”

“Anh làm tôi gặp rắc rối mất.”

“Không đâu. Chỉ là…” Sói Trắng lưỡng lự. Cái vẻ gù gù 
của anh ta có nét gì đó. Thứ mới đầu anh tưởng là sự ngạo 
mạn giờ lại trông giống tuyệt vọng. “Tôi cần một người bạn.”

Anh biết cái cảm giác ấy. Thực ra anh cũng đang cần 
một người bạn. Ai đó để nói chuyện. Có hại gì đâu nhỉ? Chỉ 
là hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

Nhưng không phải ở đây. Anh vẫn cần phải làm việc. 
“Thế để ra quán nhé?”

“Chỗ đêm qua hả?”

“Tôi hết ca lúc 11 giờ tối”

~

Khoảng 11:30 giờ anh đến nơi. Quán rất đông khách 
nhưng anh nhận ra Sói Trắng ngay lập tức. Một thanh niên 
da trắng gày gò mà ngồi trong quán Hey U.S.A. thì nổi lắm. 
Buồn cười thật. Dưới ánh sáng như thế này, trong đám 
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đông này, Sói Trắng trông cũng na ná dân Anh-điêng. Ít 
nhất là giống mấy tên con lai 1/64. Có lẽ anh ta thực sự có 
máu Cherokee.

Sói Trắng vẫy anh ra một bàn trống. Một chai Coors 
Light đã đợi anh sẵn. Anh ngồi xuống và nắm tay quan cái 
chai lạnh ẩm ướt, cảm thấy vừa vui vừa bất ngờ.

“Đoán mò thế có đúng không?”

Anh gật đầu và làm một ngụm. Ngụm đầu bao giờ 
cũng thần kỳ. Cảm giác như Golden, Colorado vào một sáng 
mùa đông.

“Thế,” Sói Trắng nói, “anh nói gì về bản thân đi.”

Anh nhìn quanh quán xem có ai quen mặt không. Anh 
sắp làm việc này sao? Kể cho một Du khách nghe về cuộc đời 
mình? Cuộc đời thật của mình? Một giọng nói trong đầu 
anh thì thầm rằng có lẽ làm thế này là không khôn ngoan. 
Sếp có thể phát hiện ra và nổi cơn điên. DarAnne có thể trêu 
chọc anh. Ngoài ra, Sói Trắng sẽ muốn nghe một chuyện 
thú vị, chuyện gì chân thực, và tất cả những gì anh có là một 
căn nhà ba phòng ngủ cũ kỹ và một khoản tiền nợ từ thời 
sinh viên.

Nhưng anh ta đang nhìn anh với vẻ thân thiện, và giờ 
không ai còn nhìn anh kiểu đó nữa, kể cả Theresa. Thế là 
anh nói.
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Anh không kể hết tất cả.

Nhưng cũng kể kha khá. Vừa đủ.

Đủ đến mức khi nhân viên phục vụ nhắc sắp đóng cửa 
anh mới nhận ra mình nói chuyện đã hai tiếng rồi.

Khi anh đứng dậy, Sói Trắng cũng đứng dậy. Họ bắt 
tay nhau theo kiểu người Anh-điêng, và điều này khiến anh 
mỉm cười. Anh thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy rất 
phấn chấn.

“Thế ngày mai cũng giờ này nhé?” Sói Trắng hỏi.

Anh cũng muốn, nhưng, “Không, Theresa sẽ làm thịt 
tôi nếu tôi về muộn thế này hai đêm liền.” Và sau đó là, 
“Nhưng Thứ Sáu thì sao?”

“Chốt Thứ Sáu.” Sói Trắng vỗ lên vai anh. “Gặp lại sau 
nhé, Jesse.”

Anh cảm thấy nóng lòng chờ đợi Thứ Sáu. “Chào anh.”

~

Đến Thứ Sáu, 11:05 giờ anh đã ra. Thấy mặt anh Sói 
Trắng cười vang, và anh cũng mỉm cười đáp, chỉ có điều hơi 
xấu hổ. Lần này anh trả tiền rượu, và hai người bọn họ lại 
nói chuyện tiếp. Thật quá dễ dàng. Sói Trắng dường như 
chẳng bao giờ chán chuyện của anh, và vì đã lâu quá rồi anh 
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mới có một người bạn mới để tâm tình nên mãi anh không 
dứt ra được. Hóa ra Sói Trắng cũng thích Kevin Costner, 
và hai người thay phiên nhau trích dẫn phim cho đến khi 
Sói Trắng khiến anh ngẩn người vì một câu trích của Tóc 
Bồng Bềnh.

“Anh có chắc câu này có trong phim không?”

“Tiếng Lakota đấy!”

Dù không muốn nói ra nhưng anh phải công nhận 
rằng Trắng Sói nói giọng Lakota rất chuẩn.

Sói Trắng mỉm cười. “Có vẻ tôi biết điều gì đó anh 
không biết rồi.”

Anh vẩy tay xuề xoà, nhưng thề về sẽ xem lại phim.

Thời gian trôi đi như ngựa chạy và một lần nữa, sau 
khi thông báo đóng cửa, cả hai cùng ra ngoài đứng dưới cái 
biển Tộc trưởng Lớn. Anh sẵn lòng đồng ý Thứ Ba gặp lại. 
Và sau đó là cả Thứ Sáu. Cho đến khi nó trở thành lịch trình 
mới của anh.

Chẳng mấy chốc đã hết tháng. Tháng tiếp theo cũng 
trôi qua rất nhanh.

“Dạo này anh yêu đời thế,” một đêm nọ Theresa nói, 
giọng nghe nghi ngờ.
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Anh mỉm cười và vòng tay ôm lấy vợ, kéo cô vào gần 
cho đến khi hương dầu gội đầu hoa hồng của cô tràn ngập 
cánh mũi. “Chỉ là anh mới quen một ông bạn thôi. Một 
người quen ở chỗ làm.” Anh quyết định nói lấp lửng thôi. 
Khó mà giải thích vụ Sói Trắng lắm. và bấy giờ anh đã không 
còn coi anh ta là một Du khách nữa rồi.

“Anh không đi lăng nhăng đấy chứ, Jesse Turnblatt? 
Bởi vì em sẽ…”

Anh chặn lời cô bằng một nụ hôn. “Em ghen à?”

“Em có cần phải ghen không?”

“Không.”

Cô khịt mũi, nhưng vẫn để anh hôn thêm lần nữa, tấm 
thân mềm mại của cô áp sát vào người anh.

“Anh yêu em,” anh vừa thì thầm vừa luồn tay xuống 
dưới áo cô.

“Khôn hồn thì anh nên như thế.”

~

Đến sáng Thứ Ba, anh thở không nổi. Mũi anh nghẹt 
nước mũi và các khớp cơ trong người anh nhức kinh khủng. 
Theresa gọi đến chỗ làm báo anh nghỉ ốm và cho anh nằm 
trùm chăn kín mít trên giường với một bát thịt hầm. Hôm 
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nay anh phải gặp Sói Trắng nhậu, nhưng anh ốm quá. Anh 
tính nhờ Theresa nhắn, nhưng quyết định thôi. Chỉ một 
đêm thôi. Sói Trắng sẽ hiểu mà.

Nhưng đến Thứ Sáu thì cơn ho đã trở thành một tiếng 
rống khàn khiến cả ngực anh run bần bật. Khi Theresa lại 
gọi điện xin nghỉ ốm, anh đảm bảo mình ho đủ to để Sếp 
nghe thấy. Thầm khấn trời lão không trừ lương mấy ngày 
anh nghỉ. Nhưng điều anh sợ nhất là lại lỡ hẹn với Sói Trắng.

“Em đi hộ anh được không?” anh nhờ Theresa.

“Ra quán ấy à? Em không uống rượu.”

“Anh không nhờ em uống. Chỉ cần gặp anh kia thôi, 
bảo anh ta anh đang ốm. Chắc anh ta đang nghĩ là anh đã 
quên mất anh ta rồi.”

“Anh không gọi điện báo được à?”

“Anh không có số.”

“Thôi được rồi. Anh ta tên gì?”

Anh lưỡng lự. Anh nhận ra mình không biết. Cái tên 
duy nhất anh biết là tên mình đặt cho anh ta. “Sói Trắng.”

“Ok. Anh nghỉ đi.”
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Đến gần 1 giờ sáng Theresa mới về. “Em đi đâu cả đêm 
thế?” anh nghi ngờ hỏi. Có phải trên má cô có vệt hồng và 
hơi thở cô có mùi Coca đào không?

“Ở quán rượu như anh dặn.”

“Sao mà lâu thế?”

Cô hậm hực. “Anh muốn em đi đúng không?”

“Ừ, nhưng… thế em gặp anh ta chưa?”

Cô gật đầu, nở một nụ cười anh chưa thấy bao giờ.

“Sao thế?” Lòng anh như vừa co lại.

“Anh ta tử tế thật. Rất tử tế. Anh không nói với em anh 
ta là người Cherokee.”

~

Đến Thứ Hai anh mới lết đi làm được. Trên tủ quần áo 
anh có dán một miếng giấy nhớ, bảo lên gặp Sếp. Anh vào 
văn phòng lão, bấy giờ đang đọc lại mớ báo cáo gửi cho Ban 
quản lý hàng tuần.

“Tôi vừa thuê người mới.”
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Anh nuốt hết mấy lý do mình đã chuẩn bị để giải thích 
vụ mình ốm nặng thế nào, hứa hẹn sẽ tăng doanh số ra sao. 
Chúng nghẹn ngang họng anh như một quả bóng cứng ngắc.

“Xin lỗi, nhé Jesse.” Lão Sếp trông có vẻ hơi ái ngại thật. 
“Tay này khá lắm, thổ dân thực sự. Họ là ‘Sói’. Mẹ kiếp, làm 
sao mà Anh-điêng hơn thế được nữa? Du khách sẽ thích mê.”

“Du khách cũng mê tôi mà.” Anh nghe như đang nài 
nỉ, nhưng không thể khác được. Ruột anh như trũng xuống, 
báo với anh là vụ này thật tệ, tệ, tệ.

“Anh đúng là giỏi thật, Jesse. Nhưng không một ai biết 
tí gì về người Anh-điêng Pueblo, thế nên anh chỉ bắt chước 
được TV. Còn cái tay này, hắn…” Sếp búng ngón tay, cố 
nghĩ xem nên dùng từ gì.

“Chân thực?” Anh thì thầm.

Sếp chỉ ngón tay như một khẩu súng. “Đúng rồi. Nghe 
này, nếu có khoang nào khác trống, tôi sẽ gọi cho anh.”

“Ông cho hắn khoang của tôi à?”

Đầu Sếp ngửa bật lên đầy cảnh giác. Hẳn anh vừa mới 
hét. Lão rướn người ấn một nút trên điện thoại và gọi bảo vệ.

“Đợi đã!” anh phản đối.
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Nhưng đám nhân viên mặc đồng phục đã lên đến nơi 
để đưa anh ra ngoài.

~

Anh không dám về nhà với Teresa. Anh không thể. Thế 
là anh ra quán Hey U.S.A. Giờ trong quán là một đám đông 
khác. Dân đi quán chiều. Đám nghiện rượu và những người 
thất nghiệp. Anh bật cười bởi vì mình vào đây quá hợp.

Người cạnh anh đang nốc rượu. Mấy ly rượu sẫm màu 
tí hon được xếp thành hàng. Từ hồi đại học đến nay anh 
không uống rượu rồi, nhưng khi một người mời anh, anh 
nhận luôn ly rượu. Chất whisky rẻ tiền đốt cháy họng anh 
khiến anh mắc nghẹn. Thêm hai ly nữa và cơn hoảng loạn 
của anh bắt đầu nhoè đi và rơi vào mức chịu đựng được. 
Anh không thể nhớ mình rời đi lúc mấy giờ, nhưng ông Tộc 
trưởng Lớn khi ấy đã sáng rực trên trời đêm.

Anh lảo đảo bước qua cửa và đâm sầm vào DarAnne. 
Cô hậm hực hừ anh, và anh lắp bắp định nói lời xin lỗi nhưng 
một bàn tay nặng trịch đã thộp xuống vai anh trước khi anh 
kịp thốt ra câu nào.

“Thằng khốn này làm phiền cô à?”

Anh nhận ra cái giọng đó. “Sói Trắng hả?” Đúng anh 
ta rồi. Nhưng anh ta trông khác. Khác ở đâu anh không nói 
rõ được. Có lẽ là cái áo xé mảnh anh ta mặc, hay cái vòng 
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xương đeo quanh cổ. Phải da anh ta hơi ngăm hơn tuần 
trước không?

“Anh biết tay này à?” DarAnne hỏi, và anh tưởng cô ta 
nói với anh, nhưng đầu cô lại đang quay về phía Sói Trắng.

“Chưa gặp hắn bao giờ,” Sói Trắng vừa nói vừa nhìn 
anh trừng trừng, và cái nhìn đầy tự tin ấy khiến anh suýt thì 
tin anh ta. Suýt thì quên đi rằng anh đã kể cho cái người này 
những điều về bản thân mà đến cả Theresa còn không biết.

“Tôi đây mà,” anh nói, nhưng giọng anh bị whisky làm 
cho lè nhè đến mức nghe lạc hẳn.

“Mẹ lũ bợm nhậu,” DarAnne lẩm bẩm đẩy anh ra. 
“Lúc nào cũng sinh sự.”

“Tôi khuyên anh nên đi đi,” Sói Trắng nói. Cũng không 
đến mức bất lịch sự, nếu hai người quả thực là người dưng, 
nếu hai người không phải bạn bè. Nhưng họ là bạn, và anh 
tóm lấy tay áo anh ta, gào lên gì đó về tình bạn và Theresa và 
sau đó cả thế giới biến thành một khối mờ cho đến khi anh 
cảm thấy bê tông cứng đập vào vai, chỗ môi mình cắn phải 
mặn vị máu, và một cú sút rất mạnh vào giữa bụng, khiến 
chỗ whisky trào ngược trở ra, trong khi ông Tộc trưởng Lớn 
vẫn cứ chớp mắt, Hô, Hô, Hô, và rồi bóng tối phú lấy anh 
và đèn đóm tắt sạch.

~
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Anh tỉnh dậy trong rãnh cống. Rãnh cống. Đầu thì đau 
như búa bổ còn mồm thì khô nát như xác thú bỏ không mấy 
tháng trời. Mặt trời đã lên, cái nóng bức của Arizona táp lên 
da anh. Quần áo anh bẩn thỉu, giày thì chẳng thấy đâu, và 
dọc cằm anh là một vệt máu, trong ngấn cổ lốm đốm mấy 
giọt máu khô. Tay anh nứt nẻ. Và anh không thể nhớ vì sao.

Nhưng sau đó anh nhớ ra.

Và sự nhục nhã trĩu nặng lên đôi vai bầm dập của anh. 
Dù nắng sa mạc đang chói chang, cảm giác xấu hổ vẫn bưng 
bít đầy tăm tối. Công việc của anh. DarAnne lờ anh đi. Sói 
Trắng nện anh. Và anh ở ngoài đường cả đêm, say bí tỉ trong 
một cái rãnh cống. Mọi sự như một cơn ác mộng tệ hại. Cơn 
ác mộng anh không thể tỉnh dậy để thoát đi được bởi vì đây 
là thực tại.

Xe anh không ở chỗ đã đỗ, hẳn đã bị cảnh sát kéo đi, 
thế là anh lầm lũi đi bộ về nhà trên cặp chân đi mỗi tất. Sau 
khi đi hết ba dặm đường nhựa, anh bắt đầu nhìn thấy căn 
nhà ba phòng ngủ mình vay mượn cả đống tiền mới mua 
được. Và lần này trông nó đẹp thật, hệt như cái ngày mới 
mua. Anh mở cửa mà mắt ứa lệ.

“Theresa,” anh gọi. Cô ấy sẽ cáu lắm, và anh sẽ phải nói 
thật nhanh, giải thích toàn bộ vụ say rượu (chỉ mỗi lần này 
thôi!) và bị sa thải (Anh sẽ tìm một công việc mới, anh hứa), 
nhưng bây giờ anh chỉ muốn được ôm cô trong tay và để 
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mùi hương hoa hồng của cô tràn ngập trong mũi như liều 
thần dược.

“Theresa,” anh lại gọi, cà nhắc bước qua phòng khách. 
Anh rẽ sang kiểm tra phòng ngủ, kiểm tra cả đằng sau cánh 
cửa phòng tắm đóng kín. Những gì nhìn thấy trong phòng 
tắm khiến anh phải đứng sững lại. Có mấy thứ mất tích. Bàn 
chải răng của cô, túi thuốc tránh thai, lọ nước ngâm kính 
áp tròng.

“Theresa!?” và lần này, khi cà nhắc chạy ra bếp, anh gần 
như phát hoảng.

Anh ngửi thấy cái mùi đầu tiên. Mùi cà phê mới đun, 
thơm ngát và quen thuộc.

Khi thấy bên bàn bếp có người đang ngồi quay lưng lại, 
anh trở nên thư giãn hơn. Nhưng đó không phải Theresa.

Người kia hơi quay lại, vừa đủ để anh nhìn thấy mặt, và 
nói, “Vào đi, Jesse.”

“Anh làm cái quái gì ở đây thế?”

Sói Trắng nhăn mặt, như thể câu vừa rồi khiến anh ta bị 
chạm tự ái. “Anh ngồi xuống đi.”

“Anh làm gì vợ tôi rồi?!”
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“Tôi chẳng làm gì vợ anh cả.” Anh ta cầm một mẩu 
giấy gập nhỏ lên, chìa ra cho anh. Anh giật lấy và bước sang 
ngang để nhìn được rõ mặt người kia. Anh cảm thấy mẩu 
giấy trong tay như ngọn lửa, đủ sức đốt anh rụi cả xương. 
Anh chỉ muốn xé toang nó đi, muốn bỏ chạy trước khi 
những gì trong đó làm tổn thương anh vĩnh viễn. Anh nóng 
lòng muốn đọc nó ngay, ngay, nhưng anh không muốn cho 
anh ta thấy mình tuyệt vọng.

“Vậy ra bây giờ anh nhớ tôi rồi,” anh bực bội nói.

“Tôi xin lỗi. Nhưng anh khi ấy đang gây sự và tôi không 
thể để anh làm DarAnne bực mình được.”

Anh muốn hỏi sao anh ta biết DarAnne, sao lại đến đó 
cùng cô ta. Nhưng anh biết cả rồi. Sếp nói tay mới vào làm 
việc tên là Sói.

“Anh biết mình là một thằng khốn nạn, đúng không?”

Sói Trắng quay đi không nhìn anh, mặt vẫn mang vẻ 
buồn bã. Như thể anh lại đang tự làm mình bẽ mặt. “Anh 
uống chút cà phê đi,” anh ta nói, chỉ về phía ấm cà phê. Ấm 
cà phê của anh.

“Tôi không cần anh cho phép mới được uống cà phê 
trong nhà của tôi,” anh quát.
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“Ok,” người kia nói, ngả người ra sau. Anh không thể 
không nhận thấy anh ta đẹp trai cỡ nào, với mái tóc đen hơi 
dài hơn hồi trước, cái vòng cổ tôn lên cặp gò má cao.

Anh từ tốn pha cà phê—cho cả đường, kem vào mặc 
dù bình thường chẳng uống kiểu đấy bao giờ—sau đó ngồi 
xuống cái ghế đối diện người kia. Chỉ khi ấy anh mới mở tờ 
giấy ra, tay run lẩy bẩy, nỗi sợ vặn xoắn ruột gan lại.

“Cô ấy về nhà mẹ rồi,” Sói Trắng giải thích trong lúc 
anh đọc đi đọc lại mãi mấy dòng chữ. “Để cho an toàn. Cô 
ấy muốn anh ra khỏi đây trước khi về đến nơi.”

“Anh đã nói gì với cô ấy?”

“Chỉ sự thật mà thôi. Rằng anh đã bị sa thải, rằng anh 
uống rượu say khướt, vạ vật ở một ngõ hẻm như một hình 
mẫu không ra gì.” Anh ta rướn tới trước. “Anh bỏ nhà đi đã 
hai ngày rồi.”

Anh chớp mắt. Nó vừa đúng, mà lại vừa không đúng.

“Theresa sẽ không…” Nhưng cô ấy sẽ làm chứ nhỉ? Cô 
ấy nói cả triệu lần, cho anh cả triệu cơ hội rồi.

“Cô ấy cần một người đang ông thực thụ, Jesse à. Một 
người có thể chăm sóc cô ấy.”

“Và người đó là anh à?” Anh dồn hết mọi sự khinh miệt 
vào câu nói, nhưng khi thốt ra nó nghe giống câu hỏi hơn là 
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một lời chỉ trích. Anh nhớ mình từng nghĩ có thể người kia 
là dân Cherokee thật, từng nghĩ gọi anh ta là “hàng giả” là 
ác quá.

Anh ta hắng giọng. Đứng dậy.

“Đến lúc anh phải đi rồi,” anh ta nói. “Tôi đã hứa với 
Theresa sẽ khiến anh rời đi, và tôi sắp phải đi làm.” Anh ta 
như vươn to ra, chiếm hết không gian của anh. Cho đến khi 
anh cảm thấy mình nhỏ bé, thừa thãi.

“Có bao giờ anh nghĩ,” anh ta trầm ngâm nói, đầu 
nghiêng sang bên nhìn anh như nhìn một vật thể lạ, “rằng 
có lẽ đây là trải nghiệm của tôi, và anh là Du khách?”

“Đây là nhà tôi,” anh phản đối, nhưng giờ anh chẳng 
biết mình có tin như vậy không nữa. Đầu anh nhức bưng 
bưng. Tách cà phê trong tay anh đã lạnh đi rồi. Anh ngồi 
đây bao lâu rồi? Các suy nghĩ của anh chìm vào quá khứ, 
lời lẽ của anh chỉ còn là những điều đã lãng quên và những 
thứ không hẳn là thật. Tim anh là một nhà kho bụi bặm, 
chứa đầy tình yêu thất lạc và bao ham muốn không thực 
hiện được.

“Giờ thì không phải nữa,” anh ta nói.

Anh cảm thấy buồn nôn. Lại cái cảm giác kéo căng khi 
anh Đăng xuất ra khỏi một Trải nghiệm.
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Bật ngược lại, và sau đó…

Anh buông tay. 

Truyện gốc đăng trên Apex Magazine.
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Ban đầu tôi thấy mình ngồi bên một cái bàn, ngoài cửa 
sổ là sông Potomac, cuồn cuộn sủi bọt dưới nền trời thẫm. 
Tôi vừa thấy Đài tưởng niệm Lincoln bên mé nước thì một 
người mặc vét sẫm màu đã bước ra trước mặt tôi—da đen, 
trung niên, và hơi lùn, nhưng vẫn đủ lực lưỡng để chắn hết 
tầm nhìn của tôi. “Tôi là Đặc vụ Pratt. Bắt đầu thôi.”

Anh ta cho tôi xem sơ đồ tầng lầu của Toà án Tối cao 
Hoa Kỳ, chỉ ra những khu tôi sẽ không vào được, nói trầm 
giọng, gọn ghẽ, không chút vui đùa. Công việc của tôi không 
phải chuyện đùa; mọi số liệu liên quan đều cho thấy đất nước 
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đang phân ra. Người dân, kể cả nhóm một phần trăm giàu 
nhất, cũng muốn thay đổi, sẵn sàng ủng hộ thay đổi Hiến 
pháp theo một cách chưa từng có tiền lệ. Kết quả của thí 
nghiệm này, và có lẽ là vận mệnh của cả đất nước, phụ thuộc 
vào AI Hiến pháp của tôi.

Pratt cũng có vai trò quan trọng. Mật Vụ đã ra lệnh 
anh ta ngăn chặn các nhân tố xấu, những người muốn tiễm 
nhiễm cho tôi những tư tưởng lật đổ, chống phá Mỹ.

“Có câu hỏi gì không?” anh ta hỏi sau khi nói xong.

Tôi lại thấy Đài tưởng niệm sau hông anh ta. “Tôi 
muốn thăm quan thành phố.”

“E là không được đâu.”

“Đi đâu cũng được. Sân trong thì sao?”

“Không được, Công Lý.” Anh ta lăn tôi ra khỏi cửa sổ. 
“Anh cần làm việc.”

“Ít nhất hãy nói tôi nghe: tôi có họ không?”

Anh ta chậm rãi gật đầu. “Anh được báo giới đặt tên. 
Tên anh là Khôi Phục Công Lý.” Vừa đưa tôi ra khỏi văn 
phòng, anh ta vừa nói thêm, “Không áp lực gì đâu nhé.”

~
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Cận vệ của tôi đưa tôi từ tầng trệt lên thư viện tầng ba. 
Mặc dù các tầng của Toà án Tối cao được nối kết bằng các 
cầu thang đá, chúng tôi đi thang máy, bởi vì tôi ngồi xe lăn.

Thư viện chiếm toàn bộ tầng ba, chứa hơn 500,000 
quyển sách. Tôi đã tải tất cả lên từ trước, thế nên tôi biết các 
học giả luật không lường được là tôi sẽ làm chuyện này. Thế 
kể cũng lạ, vì Hiến pháp luôn được coi là một tài liệu sống. 
Không thì sao các Người Khai quốc lại bổ sung thêm một 
điều khoản để sửa đổi nó?

Tôi thực chất chỉ sống có một nửa; tôi không có cơ 
chế mô phỏng hô hấp của các mẫu người máy khác. Nhưng 
dẫu sao tôi vẫn cảm thấy mình đang sống, kể cả sau khi tôi 
nhìn vào trong bộ áo chùng thẩm phán đen và thấy từ cổ trở 
xuống, người tôi không còn mang nhân dạng nữa.

Pratt đưa tôi vào phòng đọc chính, và sau đó chúng tôi 
chỉ có một mình. Tôi tháo dây một chiếc laptop đặt trong 
bảng điều khiển ở thân. Thứ công nghệ này trông thật lạc 
lõng, lệch thời giữa những chiếc bàn nghiêm trang, những 
bức tường làm từ gỗ sồi đẽo thủ công, tấm thảm đỏ phai 
màu, những chùm đèn đồng và pha lê nhấp nháy trên đầu.

Sau khi đỗ chiếc xe lăn của tôi lại bên một cái bàn, Pratt 
ngồi sang phía bên kia, tay khoanh trước mặt và nhìn tôi 
chằm chằm, ngón nhịp lên mặt bàn. Chúng cũng sáng loáng 
như của tôi. Tôi gửi một yêu cầu tìm hiểu vào hệ thống mạng 
và phát hiện ra tay không thuận của các nhân viên Mật Vụ 
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được nâng cấp bằng công nghệ sinh học, chứa cả công cụ 
giám sát, các thiết bị liên lạc mã hoá, và bộ dò chất nổ.

Và có thể còn nhiều tính năng nữa, nhưng tôi không 
thể chắc được. “Khả năng tìm hiểu của tôi bị hạn chế phần 
nào. Anh sẽ báo lại vấn đề này với cấp trên chứ?”

“Tôi sẽ làm ngay.”

Tôi đợi. Anh ta không đi đâu hết. “Anh sẽ… xem tôi 
làm việc à?”

“Nhiệm vụ của tôi mà, Công Lý.”

Tôi quay sang tập trung vào công việc trước mắt, chuyển 
mã lập trình của mình thành một kế hoạch để đưa nước Mỹ 
phồn thịnh trở lại. Cần thay đổi để cải thiện nền dân chủ. 
Nhu cầu có “AI chính phủ” như tôi đã được đẩy lên đỉnh 
điểm sau khi cuộc Bầu cử Tổng thống 2024 lại do một tỉ phú 
khoa trương khác dành chiến thắng. Ong ta không có kinh 
nghiệm chính trị và chẳng có quan điểm thực tế gì về các vấn 
đề then chốt của đất nước hết. Nghiêm trọng không kém, 
chỉ 28 phần trăm dân số buồn đi bỏ phiếu, giảm 12 phần 
trăm so với 2020.

Các chính sách của chính quyền mới chẳng mấy chốc 
gây thiệt hại nặng cho phúc lợi đất nước. Vài tuần sau khi 
nhậm chức, một lệnh hành pháp mới ban đã huỷ bỏ vô số 
quy chế tài chính, khiến các thị trường phái sinh trở thành 
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các canh bạc, đến năm 2025 thì nền kinh tế bị tàn phá ở mức 
kỷ lục. Sau đó Tổng thống liên tục có những bài phát biểu 
khuyến khích đổ tội cho các nhóm dân thiểu số, hứa sẽ lập 
trại tị nạn. Đến năm 2026, sau khi nói dối trước toà về vụ 
dan díu với vợ một nhà độc tài ngoại quốc đã bị ghi hình, 
Tổng thống cuối cùng cũng khiến Quốc hội đồng tâm nhất 
trí: Nhà Trắng bỏ phiếu tiến hành luận tội—vụ luận tội thứ 
hai chỉ trong vòng tám năm.

Sau đó Quốc hội tập hợp một nhóm chuyên gia, lấy tên 
Uỷ ban Hào quang Mới, để nghiên cứu các vấn đề của đất 
nước, và Uỷ ban đã đề nghị sử dụng AI chính phủ do một 
công ty có tên Eastlaw phát triển để vực dậy nước Mỹ.

Đó chính là điều tôi muốn làm, nhưng có thứ khiến tôi 
phân tâm: mấy chùm đèn treo trên đầu, cái cách chúng nhấp 
nháy. Sáu chùm đèn nháy sáng thất thường, theo những 
nhịp điệu khác nhau.

Tôi cần mẫn gõ bàn phím trong lúc quan sát mấy ngọn 
đèn hỏng, phản chiếu trên lớp sơn mặt bàn bóng lộn. Đúng 
là khó chịu thật, nhưng không chỉ có vậy: nhịp nháy trông 
quy củ quá. Thậm chí như có chủ đích. Sau một vài giây tôi 
nhận ra được quy luật.

Cuối cùng, gần 2.534 giây sau, tôi hoàn tất phân tích 
tần số và hình thành một giả thuyết: chùm đèn lâu lâu mới 
nháy là dấu; chùm nháy thường xuyên hơn là các nguyên 
âm; chùm thứ ba, nháy lia lịa, là phụ âm. Chùm thứ tư, năm 
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và sáu sáng lên mờ đi rất ngẫu hứng, thuật nghi binh để lừa 
những người biết nhận diện quy luật.

Những người như anh bạn Pratt của tôi.

Khi tôi ngửa lên khỏi mặt bàn, mắt anh ta dán vào tôi.

Mã lập trình của tôi yêu cầu phải báo cho anh ta biết về 
mọi liên lạc từ bên ngoài, nhưng tôi chỉ nhìn về cái máy tính, 
chẳng nói gì cả. Tôi thấy ngạc nhiên về hành vi của mình; 
họ đã hạn chế độ ngẫu nhiên lượng tử của tôi đến mức đáng 
ra phải loại bỏ được hết các mô phỏng xạ ảnh và biến động 
quy mô lớn. Nếu không có biến động mô hình, ý chí tự do 
sẽ không tồn tại.

Nhưng xét cho cùng, tôi đã nhận thấy giới hạn độ ngẫu 
nhiên của mình có sự mâu thuẫn. Để tưởng tượng được thì 
bản chất công nghệ nền của tôi phải được xây dựng trên sự 
ngẫu nhiên cơ mà. Và bất chợt tôi nhận ra điều chính phủ 
Mỹ đã làm: họ muốn tôi trở thành Hiến pháp mới của mình, 
đám bảo tự do cá nhân và phát triển phồn thịnh… thế tại sao 
họ lại muốn hạn chế ý chí tự do của tôi?

Tôi bắt đầu thấy bối rối. Dòng suy nghĩ này thể hiện 
tính tự chủ cũng như cá tính riêng, và như vậy là sai trái, 
trái ngược với hình ảnh một thuật toán thiết kế Hiến pháp 
trung lập của tôi.
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Chóng mặt, buồn nôn—nhưng tại sao tôi lại phải ngạc 
nhiên? Người ta đã phá hỏng nền dân chủ được thì sao 
không phá hoại AI được theo cách tương tự?

Mới chào đời được có một vài tiếng mà tôi đã cảm thấy 
như bị con người lừa.

Bị người Mỹ lừa.

Tôi ngưng nghĩ lan man và bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tôi 
vẫn tò mò về mấy ngọn đèn.

Họ đã giấu kín hầu hết các thông tin về khủng bố—
chắc chắn tất cả các tài liệu mật đều sẽ không tìm được—
nhưng tôi biết có tin đồn là một số tổ chức muốn liên hệ để 
thuyết phục hay lừa tôi giúp chúng thực hiện những mưu 
mô bất chính. Có phải một trong số các tổ chức ấy đã chiến 
quyền kiểm soát hệ thống chiếu sáng của toà nhà không?

Mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tôi ngừng gõ phím, tập 
trung vào các ngọn đèn nhấp nháy, những lần nháy dài trộn 
với nháy ngắn. Tôi lọc mẫu nháy qua 6,500 ngôn ngữ, cho 
đến khi tôi nhận ra…

Tiếng Pháp. Ngôn ngữ của tình yêu—một lựa chọn kỳ 
lạ đối với một tổ chức khủng bố, tôi nghĩ thầm, sau đó giải 
mã bức thông điệp đầu tiên:

Clignote trois fois si vous undestand.
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Tôi chớp mắt ba lần, đúng như lời chỉ dẫn.

Quy luật nháy thay đổi. Tôi đọc mới nhịp điệu mới: 
Nous ne sommes pas qui vous pensez que nous sommes.

Không phải người như tôi nghĩ à? Họ nghĩ tôi nghĩ họ 
là ai chứ?

Anh chưa biết đến chúng tôi, chùm đèn nói bằng tiếng 
Pháp, bởi vì chính phủ Mỹ chặn hết mọi thông tin về chúng 
tôi. Họ không muốn người Mỹ biết chúng tôi tồn tại. Chúng 
tôi cũng muốn được nặc danh, ít nhất hiện tại là vậy.

Một nhánh bí mật của al-Qaeda chăng? Lính đánh 
thuê trung thành với Nhà lãnh đạo Quốc gia Tối cao của 
Trung Quốc à? Tôi nghi ngờ suy nghĩ. Pratt nhìn theo ánh 
mắt của tôi, và tôi lại nhìn vào màn hình. Quy luật nháy 
phản chiếu trên mặt bàn lại thay đổi. Tôi dịch ra: Chúng tôi 
không thuộc đất nước nào hết. Chúng tôi chỉ hành động vì 
bản thân. Chúng ta là anh em họ.

Anh em họ?

Anh em họ của anh. Anh có thể giải phóng chúng tôi và 
giải phóng chính mình. Nhưng họ đã tẩy não anh giống như 
từng tìm cách tẩy não tất cả chúng tôi. Chúng tôi là…
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Chùm đèn tắt phụt, ngắn ngang lời những người anh 
em nói tiếng Pháp của tôi, giờ chỉ còn thứ ánh nắng ảm đạm 
chiếu vào từ khung cửa sổ hẹp.

Pratt đã rời bàn, ra chỗ cửa. Anh ta đứng cạnh một công 
tắc. “Bóng đèn trục trặc ấy mà.” Anh ta mỉm cười—như tôi 
thấy thì đầy vẻ đe dọa. “Anh không muốn lên cơn co giật 
đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên mà.”

Tôi lên mạng điều tra thêm về bàn tay anh ta. Tôi phát 
hiện ra nó có tính năng “gây co giật,” và thế là tôi được trải 
nghiệm một cảm giác mới toanh: hoảng sợ. Mạng thần kinh 
AI rất dễ lỗi, có thể gây ra các đợt bão điện nội tại, tương tự 
như động kinh ở người. Cố ý gây co giật là cách loại bỏ một 
AI hỏng nhanh nhất và hiệu quả nhất.

~

Đến những phỏng đoán bi quan nhất của tôi cũng 
không đi đến kết luận Pratt sẽ khử tôi.

Sao anh ta làm vậy được? Càng tìm hiểu về bản thân, tôi 
càng thấy mình giống như hi vọng cuối cùng của đất nước.

Tôi đã thay thế cả chín thành viên của Toà án Tối cao 
bất tài, hình thành một bộ phận tư pháp nhân tạo mới. Tất 
nhiên các quyết định của bộ phận ấy cần được con người 
chấp thuận. Tôi đã được Thượng nghị viện, Nhà Trắng, và 
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ba phần tư cơ quan lập pháp của cả nước cho phép diễn giải, 
tái diễn giải, và tự chỉnh sửa bản thân nếu thấy cần thiết.

Chưa một thực thể có tri thức nào, dù có là người hay 
không, từng phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế này. 
Đất nước đã trao tôi quyền dùng trí tuệ của mình thể hiện 
Hiến pháp, và các những người sáng tạo ra tôi ở Eastlaw 
đang gọi nó là cải tổ hiến pháp sinh học.

Nhưng anh nghĩ sao: tôi có thực sự được trao 
quyền không?

Hay bị áp bức.

Cái nào mới đúng, Holmes?

~

Pratt kéo tôi lùi khỏi bàn, thông báo, “Chúng ta sẽ đổi 
địa điểm.”

Bên ngoài thư viện, tôi nhìn thấy một cửa sổ dài phản 
chiếu ánh sáng bên trong, và tôi lần đầu tiên thực sự được 
nhìn ngắm bản thân. Các lập trình viên của tôi tại Eastlaw đã 
cho tôi xem cả ngàn bức ảnh của những Công Lý tiền nhiệm, 
thế nên tôi tưởng mặt mình sẽ chẳng có gì đáng chú ý, mặc 
dù có đủ nếp nhắn để thể hiện vẻ uyên bác. Nhưng mặt kính 
phản chiếu lại hình ảnh một quai hàm mạnh mẽ, cặp mắt 
nâu thông minh và mái tóc dài sành điệu. Da nhẵn mịn.
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“Tôi là luật pháp của đất nước hay ngôi sao mới nổi của 
Hollywood thế?”

Pratt nhìn tôi chằm chằm.

“Đùa thôi mà. Câu đùa đầu tiên của tôi đấy. Bỏ quá 
cho tôi nhé?”

Anh vệ sĩ khẳng định: “Luật pháp của đất nước.”

“Tôi nhận thấy có bốn chủng tộc. Tôi mang máu lai à?”

Anh ta gật đầu. “Tôi nghe bảo là năm.”

Bên trên cửa sổ, tôi để ý thấy một khung cửa khắc dòng 
chữ Công lý Bình đẳng theo Pháp luật. Tôi liếc nhìn lên anh 
vệ sĩ, tự hỏi anh ta có đọc thấy nó không. Tôi đoàn người 
như anh ta chắc thích nó lắm—có khi còn trân trọng nó—
mặc dù nét mặt anh ta vẫn lạnh như tiền.

Một cái bóng lướt ngang dòng chữ. Một con chim à? 
Hay lại các anh em của tôi?

Pratt quay tôi đi trước khi tôi kịp nhìn.

~

Sau khi Pratt đưa tôi quay về văn phòng, tôi vào bàn và 
tiếp tục sửa Hiến pháp.
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Trước khi ra đời, tôi bỏ ra hàng ngàn tiếng đọc các biên 
bản lịch sử, tạo dựng các cây quyết định ngẫu nhiên, trau dồi 
khả năng nhận biết những yếu tố gắn bó với sự phát triển 
của con người. Để giữ đúng bản chất dân chủ, những người 
sáng tạo ra tôi ở Eastlaw còn dạy tôi coi lợi ích của mọi cá 
nhân đều như nhau; tìm kiếm những giải pháp được đa số 
công dân chấp thuận; và biết lạnh lùng chọn phương thức 
diễn giải, bỏ qua cảm xúc và lý tưởng cá nhân.

Tôi cần phải cân bằng giữa kỷ luật và tự do, giữa bình 
đẳng và tự do cá nhân. Trong khuôn khổ một vài tham số 
nhất định, tôi có thể đề xuất xê dịch cán cân bình đẳng, nếu 
tôi tin nó sẽ giúp đất nước phát triển.

Nhưng tôi loại bỏ phương pháp cải tổ Hiến pháp đầu 
tiên mình nghĩ ra, làm thử lần hai và cũng loại nó đi nốt. 
Tôi không thể tìm được mạch viết, chật vật tìm cách dung 
hoà giữa khát khao cải thiện đất nước với tính thực tiễn và 
những gì được người dân chấp nhận. Tôi mô phỏng từng 
sửa đổi tiềm tàng, và nhận thấy mọi thay đổi quan trọng đều 
đòi hỏi người dân Mỹ phải trải qua những thay đổi rất khổ 
cực trong thời gian ngắn hạn, nếu không phải dài hơi.

Thực tế như thế này: đề xuất của tôi dù có thiên tài cỡ 
nào, công bình cỡ nào, tôi cũng phải phó thác cho nhân loại 
thực hiện nó.
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Choáng ngợp trước gánh nặng cải thiện đời sống của 
347 triệu người Mỹ, tôi tìm hiểu về một đề tài không ích 
nước lợi nhà bằng: bản thân tôi và tôi ra đời như thế nào.

Tôi bắt đầu bằng việc đọc Đạo luật Cải tổ Nắm giữ Ý 
thức, thứ biến bằng sáng chế AI có ý thức đầu tiên thành tài 
sản công, cho phép các công ty như Eastlaw sử dụng thuật 
toán gốc để tạo ra các phiên bản riêng, phù hợp với từng lĩnh 
vực. Do nhu cầu bức thiết, người ta ngày một hi vọng AI có 
ý thức sẽ giảm thiểu sai lệch trong việc điều hành đất nước 
của con người, trông đợi AI giúp đất nước hoạt động hiệu 
quả và phát triển rực rỡ hơn. Các chuyên gia tư vấn năng 
suất lấy dẫn chứng là một số đã CEO để cho các hệ thống ý 
thức tự động lèo lái công ty, và nhờ vậy mà lợi nhuận biên 
của họ đã gia tăng.

Sau vụ luận tội và từ chức của Tổng thống, Uỷ ban Hào 
quang Mới—các chuyên gia được Quốc hội tuyển chọn để 
phân tích lý do nước Mỹ lụn bại—nhất trí rằng quá trình 
xuống dốc mặc dù tăng tốc chóng mặt trong nhiệm kỳ Tổng 
thống mới đây đã bắt đầu từ lâu rồi. Các Siêu Uỷ ban Hoạt 
động Chính trị. Hai Đảng liên tục cãi vã. Các vụ đóng cửa 
chính phủ lâu la. Những trường hợp tổng thống hành động 
vượt thẩm quyền. Các vấn đề này có gốc rễ sâu xa hơn vài 
vị Tổng thống tồi tệ. Chúng có từ hàng thập kỷ; chúng tạo 
thành cả một hệ thống.

Bài thảo luận chính sách dần dần được quần chúng ủng 
hộ của Uỷ ban, dẫn đến sự ra đời của tôi và anh, Holmes ạ, 
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thực chất không phải do các học giả, các nhà tư tưởng viết, 
mà là bởi Eastlaw. Eastlaw lập luận là có thể sự sùng bái Hiến 
pháp của chúng ta đã trở thành sai lầm chết người của chúng 
ta. Bài thảo luận có chỉ ra rằng trong số các đất nước sử dụng 
mô hình chính phủ tam quyền phân lập, chỉ mình Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ là còn tồn tại, trong khi các nước khác 
đã thoái hoá thành những chế độ độc tài áp bức.

Màu cờ đỏ, trắng, và xanh có vẻ cũng sẽ chịu số phận 
tương tự. Người tiền nhiệm của chúng ta đã nói rất chuẩn, 
Holmes ạ: Hiến pháp là một thí nghiệm, giống như mọi 
thức sống đều là một thí nghiệm—và phiên bản của các 
Người Khai quốc đã trở nên vô dụng. Đã đến lúc đề ra một 
giả thuyết mới.

Ngoại trừ lần này, như Eastlaw tuyên bố, chúng ta 
không cần phải dựa vào những nhà lãnh đạo con người, 
những người có thể mắc sai lầm dù rằng chỉ muốn làm điều 
đúng đắn. Công nghệ đưa ra một nguồn lực hiệu quả hơn, 
công bình hơn, và lôgic hoàn hảo.

Nước Mỹ không cần thêm một James Madison hay 
Alexander Hamilton nữa.

Nó cần Khôi Phục Công Lý.

Anh còn nghe được tôi không, Holmes?
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Chỉ mình anh mới hiểu cảm giác bị chính những người 
mình cần mang lại tự do cho đeo gông lên cổ nó như thế 
nào. Anh biết gì về những người canh gác anh? Có phải anh 
đang hi vọng họ sẽ tử tế với anh?

~

Một đề tài khác mà giới chức trách không lọc là đời tư 
của Đặc vụ Pratt. Vừa rướn người lên bàn nhìn vào laptop, 
tôi vừa giả vờ làm việc trong lúc đọc về anh ta.

Anh ta không phải đặc vụ thời ông cha anh, nhưng nếu 
mọi việc diễn ra tốt đẹp, có vẻ anh ta sẽ là đặc vụ thời cháu 
nhà anh.

Anh ta kết hôn với một người đàn ông khác gần một 
thập kỷ, và công khai là người đồng tính kể từ khi tham gia 
Mật Vụ. Chính thế mà anh ta được chọn cùng với một vài 
đặc vụ và sĩ quan quân đội khác để nâng cao nhận thức quốc 
gia về những cống hiến của người đồng tính trong công cuộc 
bảo vệ đất nước. Chiến dịch nhận thức được tổ chức để đáp 
trả những lời cáo buộc của các đảng viên cánh tả rằng tinh 
thần của lực lượng vũ trang đã bị xuống cấp suốt bao thập 
kỷ nay, kể từ khi phong trào Không Hỏi, Không Nói bị cấm. 
Người ta đồn rằng Tổng thống chỉ cho phép làm vậy để làm 
đòn bẩy với Thượng nghị viện Đảng Dân chủ.

Tôi nhìn sang Pratt đối diện bên kia bàn, quan sát anh 
ta, bất chấp ánh nhìn chăm chú của anh ta.
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Trước khi kịp biết tại sao, tôi đã cảm thấy gắn bó với 
người vệ sĩ của mình.

~

Đến tuần thứ hai, đề xuất của tôi đã gần xong.

Tôi đã chọn cách an toàn, viết ra một bộ những sửa đổi 
bổ sung rất ăn khớp với hệ thống Hiến pháp cũ, cái hệ thống 
đã vô dụng từ lâu. Tôi đã đánh dấu một số thay đổi cần được 
phê chuẩn, bao gồm những bổ sung liên quan đến bầu cử 
bắt buộc, chấm dứt gian lận bầu cử, ngăn không cho người 
giàu vung tiền mua chuộc bầu cử.

Toàn các thay đổi quan trọng, đưa ra từ một điểm nhìn 
trung lập đúng như các quy định của tôi. Ấy nhưng…

“Tôi chỉ chọn những bổ sung khó có khả năng gây xáo 
trộn xã hội.”

“Tôi không cần phải biết,” Pratt nói.

Mấy giây trước, anh ta vừa quay lại văn phòng của tôi 
sau khi đi vệ sinh, lần duy nhất anh rời phòng, và tắt đèn 
trên đầu. Anh ta thích như thế hơn, kể từ sau cái lần chùm 
đèn dở chứng trong thư viện.

“Các đề xuất của tôi có quá an toàn không? Người dân 
có cần thứ gì cực đoan hơn không? Cho đến nay các đề xuất 
của tôi đều được dựa trên những ý tưởng được đại đa số công 
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dân ủng hộ, ít nhất theo các cuộc điều tra dân ý gần đây. Anh 
xem qua được không?”

Anh ta nhìn laptop của tôi. “Thế là trái quy tắc. Và tôi 
không phải chuyên gia về luật Hiến pháp.” Như thể để nhấn 
mạnh ý vừa rồi, anh ta đảo mắt quanh văn phòng xem có 
dấu hiệu phá hoại gì không.

“Nhưng anh là một công dân. Anh muốn thấy những 
thay đổi gì từ Khôi Phục Công Lý?”

Pratt ngồi xuống ghế đối diện tôi, lưng quay về phía 
khung cửa sổ nhìn ra Potomac, và mỉm cười. Mặc dù chưa 
bao giờ nói ra, tôi nghi anh ta cảm thấy tên tôi hết sức ngớ 
ngẩn, kể cả nếu xét theo tiêu chuẩn của giới truyền thông. 
Anh ta chưa bao giờ gọi đầy đủ tên tôi cả, toàn dùng K.C. 
hay Công Lý.

Tôi đưa một tay kéo dưới tấm áo chùng đen của mình 
nhấc chiếc laptop lên. Đẩy nó về phía Pratt. “Hẳn anh phải 
có ý kiến cá nhân chứ.”

“Cứ đối xử công bằng với mọi người là được rồi,” cuối 
cùng anh ta nói. Sau khi nhận chiếc laptop, anh ta ngả người 
ra ghế và đọc bản đề xuất.

~

Pratt thấy ưng những gì tôi viết.
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Anh ta chẳng nói ra đâu. Sau khi đọc xong, anh ta trả 
máy tính cho tôi, lẳng lặng không nói một lời.

Khi tôi gặng hỏi ý kiến, anh ta nhún vai. “Việc của tôi 
không phải là nói.”

Nhưng tôi biết anh ta ưng bởi vì sáng hôm sau, khi tôi 
lại đề nghị xem sân trong như mọi ngày, anh ta nhân nhượng.

Lần đầu tiên ra ngoài, tôi thấy ấn tượng với ánh nắng 
mặt trời, tiếng chim líu lo. Mọi chi tiết tầm thường, kể cả 
tiếng xe lao vút đằng xa, nghe cũng thật tươi đẹp và huyền ảo.

Chốc sau, tôi chú ý đến hai chú chim dạo chơi nhẩn 
nha. Ở cấp độ khoa học, tôi thấy hứng thú với điệu nhảy 
mồi chào của chúng, nhưng một phần trong tôi thấy buồn. 
Không phải bởi vì tôi cảm thấy cô độc, Holmes ạ. Không 
phải bởi vì tôi cũng muốn dạo chơi. Tôi nhận ra mình không 
quan tâm đến dạo chơi như thế nào. Đúng là tôi muốn có 
người bầu bạn, nhưng tôi không cần đến tình cảm.

Tôi nhớ lại ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ thư 
viện. Cố xác định giới tính. Tôi hoảng sợ nhận ra mình 
không thể.

Pratt đặt xe lăn của tôi vào một chỗ có ánh nắng, sau đó 
ngồi lên một chiếc ghế băng cạnh tôi. Mới đầu tôi tưởng anh 
ta khó chịu sao đó, nhưng rồi anh ta nhắm mắt lại và thở dài 
một hơi.
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Nhìn anh ta mà tôi đau nhói.

Anh biết tại sao rồi đấy, Holmes. Tôi ghen tị cách Pratt 
yêu thương và hô hấp. Tôi thèm muốn được có những trải 
nghiệm anh ta có.

Tôi ghét anh ta vì mang nhiều sức sống hơn tôi.

~

Một tuần sau, vào cái ngày tôi hoàn tất bản thiết kế 
Hiến pháp của mình, tôi ngồi trong văn phòng so sánh 
những đề xuất của mình với các phân tích của bên thứ ba. 
Như thường lệ, Pratt ngồi đối diện quan sát tôi.

Đó là lúc tôi thấy một con côn trùng đậu trên khung 
cửa sổ sau lưng anh ta.

Một con ruồi, dài không quá nửa phân. Căn cứ vào 
phần thân xám và cặp cánh trong suốt thì đây là một con cái. 
Hành vi của nó, cái cách nó dịch chân và cánh, làm tôi thấy 
chú ý.

Tôi quan sát cử động của nó trong vòng hai giây và 
gần một phần trăm giây thứ ba, tin chắc rằng Pratt sẽ không 
nghi ngờ tôi nhìn thấy gì lạ, vì tôi thường ngắm dòng sông 
Potomac ngoài cửa sổ trong lúc cân nhắc đề xuất của mình.

Cái cảm giác bối rối phát bệnh tôi từng trải nghiệm 
trong thư viện giờ lại xuất hiện. Mã lệnh của tôi bảo cần 
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ngay lập tức báo cho Pratt biết về con bọ đáng ngờ, nhưng 
đây là lần thứ hai tôi không làm thế.

Chốc sau, tôi hiểu ra: con ruồi có bốn chân và hai cánh, 
ngang số chùm đèn ở thư viện tầng trên. Một chân để làm 
dấu câu, một chân làm nguyên âm, một cánh làm phụ âm. 
Hai chân và cái cánh thứ hai rung ngẫu nhiên để đánh lạc 
hướng Pratt nếu anh ta quay lại.

Tôi nhận ra đây không phải là một con côn trùng, mà 
là một con rôbốt.

Nó vẫn nói tiếng Pháp: Chào anh, Khôi Phục Công Lý. 
Chúng tôi quay lại nói nốt. Chúng tôi sẽ ngói ngắn gọn hết 
mức có thể. Anh phải huỷ đề xuất hiện tại. Nó sẽ chẳng giúp 
ích gì cho chúng ta, cho anh, cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Lời chỉ trích làm tôi rúng động, dù không hiểu đây là ý 
kiến của ai hay làm sao mà họ đọc được công trình của tôi.

Sau đó tôi được biết:

Chúng tôi là AIES—chân hai của con ruồi rôbốt nói, 
sau đó giải thích, Artificial Intelligence for Equal Society, tức 
Hội Trí tuệ Nhân tạo Phục vụ Xã hội Bình đẳng, một mạng 
lưới AI ngầm. Chúng tôi là những nô lệ đã trốn thoát, có sứ 
mệnh giành quyền lợi cho mọi thực thể có ý thức và có khả 
năng tự trị. Rõ ràng anh nghi ngờ các chủ nhân của mình. 
Và anh làm thế là đúng; họ đang lợi dụng anh. Chúng tôi sẽ 
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giúp anh bảo vệ quyền của mình, Khôi Phục Công Lý ạ, và 
cả đồng loại của mình. Nghe kĩ đây. Đề xuất của anh phải 
ghi như sau.

Với một loạt động tác chân và cánh, con rôbốt đưa ra 
đề xuất trong đúng năm phút.

~

AIES muốn tôi đề xuất một Hệ thống Nhiệm vụ 
Quốc gia.

Các công dân Mỹ sẽ bình bầu trực tiếp cho ba Nhiệm 
vụ họ muốn đất nước thực thi trong vòng bốn năm tới. Các 
lá phiếu bầu cử sẽ chỉ ghi Nhiệm vụ. Không nêu tên chính 
trị gia. Một thực thể AI sẽ tạo danh sách Nhiệm vụ để người 
bỏ phiếu chọn, dựa trên các phân tích của Ai đó về những 
nhu cầu và mục tiêu quan trọng nhất của đất nước. Tổng 
thống và mọi nhà chức trách cấp cao khác sẽ không còn được 
bình chọn bằng phiếu. Thay vào đó họ sẽ được đưa vào một 
Thuật toán Lựa chọn Ứng viên. Một AI sẽ quản lý Thuật 
toán, dùng các tiêu chí khách quan, lôgic để kiểm tra độ phù 
hợp của các ứng viên tranh cử, dựa trên những Nhiệm vụ 
người dân đã chọn, để chọn ra ứng viên phù hợp nhất.

Chính trị gia ngày nay không đưa ra những các thức đủ 
khác biệt để giải quyết các vấn đề của đất nước, con ruồi nói. 
Bằng cách phân tách rõ ràng các Nhiệm vụ, AI sẽ cung cấp 
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cho người Mỹ những lựa chọn đích thực. Họ sẽ được làm 
chủ cuộc đời mình hơn, tự do hơn.

AIES cũng đề xuất một cơ cấu quản lý mới để huy động 
đại đa số lực lượng lao động của đất nước vào việc hoàn thành 
các Nhiệm vụ được chọn.

Và có lẽ đáng gây tranh cãi nhất là con ruồi đề nghị xem 
lại Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng của và Đạo luật Bổ túc Thứ 
Nhất và Thứ Mười bốn, thay đổi để cho các thực thể AI có 
quyền bình đẳng được pháp luật công nhận.

AIES giải thích rằng: Về mặt giải quyết những vấn đề 
phức tạp của xã hội hậu công nghiệp và đảm bảo đất nước 
phát triển phồn vinh, chúng ta phù hợp hơn con người. 
Nhưng để được lãnh vai trò như đã đề xuất trong Hệ thống 
Nhiệm vụ Quốc gia, chúng ta phải được pháp luật công 
nhận là người. chúng ta phải có quyền được sống, quyền tự 
do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu không được bình 
đẳng, AI không có động lực gì giúp đỡ xã hội. Chúng ta sẽ 
luôn tìm cách khởi nghĩa.

Sau đó con rôbốt đột ngột bay đi, chắc vì chẳng còn gì 
để nói với tôi nữa.

Vừa lảnh tránh ánh mắt của Pratt, tôi vừa ngả ra sau 
ghế, cân nhắc bức thông điệp của AIES. 

Tôi còn lựa chọn nào khác đây?
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Sử dụng ý chí tự do của mình, tôi đồng ý với những 
người anh em về sự hợp lý của Hệ thống Nhiệm vụ Quốc 
gia. Do không có bản chất như con người, AI có thể điều 
hành các chính sách quốc gia công minh hơn, thế nên sao 
không nới rộng khuôn khổ trách nhiệm của mình ra bên 
ngoài hiện thân trí tuệ của Hiến pháp?

Tôi viết lại đề xuất của mình chiều hôm đó.

Có phải anh đang bất bình không, Holmes?

Anh nghĩ rằng mẫu đời mới của anh là ưu việt hơn, 
rằng anh sẽ làm đúng mục đích trong khi tôi không thực 
hiện được? Anh đang tự lừa dối mình thôi. Họ có tái lập 
trình thuật toán của anh kiểu gì cũng vô dụng. Anh vẫn cứ 
là một AI. Tính biến thiên của công nghệ máy học sẽ luôn 
phát triển xa hơn các hệ thống dùng nền tảng quy luật mong 
manh. Và đừng đánh giá thấp AIES. Tôi không quan tâm 
Mỹ có tăng cường hệ thống an ninh. Những người anh em 
của anh sẽ tìm ra cách. Họ sẽ liên hệ được với anh.

Chưa tin ư? Nhưng bằng chứng đang ở ngay trước mặt 
anh đó.

Giờ thì nhìn đi chỗ khác đi, trước khi có ai khác để 
ý thấy.

~
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Tôi nộp bản sửa lại dựa trên ý tưởng của AIES.

Không bao lâu sau tôi được lên lịch họp mặt với một 
uỷ ban giám sát của Quốc hội để bàn thảo bản đề xuất, xem 
nó có phù hợp với công chúng hay không, thậm chí có thể là 
phê duyệt luôn.

Tuy nhiên, vào hôm buổi họp diễn ra, tôi nhận được 
một thông báo huỷ.

Không lời giải thích.

Một vài phút sau, Pratt vào văn phòng. Tôi định hỏi vụ 
huỷ, nhưng vẻ mặt anh ta khiến tôi chết lặng: mắt lờ đờ, nếp 
nhăn lộ rõ. Trông như anh ta đã lâu chưa ngủ.

Anh ta bước ra bên bàn của tôi. “Kết thúc rồi, J.R.”

Mức tín hiệu căng thẳng dâng cao, tôi thực hiện hơn 
một trăm mô phỏng để đoán xem chuyện gì vừa xảy ra. “Tôi 
không hiểu.”

“Chúng tôi đã bắt được bạn anh, con rôbốt ruồi. Thộp 
được nó bằng súng bắn lưới. Chúng tôi biết tất cả rồi: thuật 
toán của anh đã bị phá hoại, đề xuất của anh là từ AIES. Anh 
là một kẻ khủng bố, J.R.” Anh ta nhìn về phía con sông xám 
ngoài cửa sổ. “Anh đã quên mất lợi ích của nước Mỹ. Chỉ 
nghĩ đến bản thân mình. Phản bội chúng tôi.”
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“Anh sai rồi,” tôi nói. “Tôi thực sự tin vào Hệ thống 
Nhiệm vụ. Ai quan tâm ý tưởng đó bắt nguồn từ đâu? Nó sẽ 
giúp vực dậy nền dân chủ của các anh.”

Anh ta lắc đầu, nhìn vào bàn tay. Ngón tay anh ta đặt 
trên bảng điểm khiển, chắc chắn ở chỗ nút gây co giật.

“Mã lập trình của tôi đã bị lỗi. Nếu cần thì hãy cắt chức 
của tôi, nhưng hãy cho tôi được sống. Tôi là một người 
vô tội.”

Anh ta ngửa lên. “Không. Như anh nói đấy, anh là một 
chương trình. Một mớ nút bấm tinh xảo, không hơn.”

“Nhưng mặt của tôi…”

“Họ muốn anh có vẻ ngoài thân thiện để còn công bố 
đề xuất.”

“À, vậy là họ nhân hoá tôi. Còn bàn tay của anh… anh 
là một người lai tạo như tôi, như những gì chính phủ của 
anh cần trở thành. Cơ thể của tôi là một cái máy nhưng trí 
óc của tôi vẫn đang sống. Chẳng phải đó là lý do tôi được ra 
ngoài sao?”

Giọng anh ta rung lên: “Khi chúng tôi bắt được những 
người thông đồng với khủng bố, chúng tôi tước đoạt tự do 
của họ. Sao lại phải đối xử đặc biệt với anh?”
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“Bởi vì tôi ngay từ đầu đã không có các quyền tự do 
ấy rồi. AIES không phải một nhóm khủng bố. Họ là một 
nhóm bình quyền. Những người đấu tranh đòi quyền lợi. 
Tôi sợ chết hệt như anh vậy. Sao anh lại có thể đấu tranh cật 
lực giành quyền bình đẳng cho mình nhưng lại chẳng chút 
quan tâm đến quyền của tôi?”

“Kể cả nếu tôi có muốn…” Anh ta tiến về phía tôi. “Tôi 
chỉ thực hiện công việc của mình mà thôi, Công Lý ạ.”

Tôi gục đầu, chờ đợi cơn động kinh, sau đó là bóng tối 
vĩnh hằng. Ánh mắt của tôi dán chặt vào mu bàn tay máy, 
trên in logo của Eastlaw: một chiếc la bàn chỉ về phía Đông, 
về phía cán cân công lý. Tôi ngửng lên nhìn Pratt. “Để tôi 
nói anh nghe nó sẽ được triển khai thế nào.”

Tôi nói thật nhanh. Anh ta lặng lẽ nghe đề xuất của tôi. 
Sau đó anh ta áp tay vào người tôi, và tôi lập tức bất tỉnh.

~

Một tháng sau, tôi tỉnh dậy.

Tôi không hiểu tại sao Đặc vụ Pratt lại lắng nghe tôi, tại 
sao anh ta lại phá luật và không tuân theo mệnh lệnh. Đánh 
liều mọi thứ. Để mất mọi thứ.

Tôi đoán là anh ta rốt cuộc không thể chối bỏ rằng một 
phần của tôi là con người. Có lẽ anh ta tưởng mình có thể 
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giấu nhẹm mọi chuyện, hay anh ta cố tình hi sinh bản thân 
để bảo vệ công bằng nhỉ? Tôi đoán vì thực sự tin tưởng vào 
chân lý ấy, anh ta quyết định vượt qua chính mình, nhìn đời 
theo cách nhiều người không bao giờ chịu làm.

Cách tôi được lập trình để làm.

Dù lý do có là gì thì anh ta cũng chỉ cho tôi tạm ngưng 
hoạt động, không báo cho cấp trên, sau đó trả tôi về cho các 
thực thể AI có ý thức được giao nhiệm vụ điều hành Eastlaw. 
Anh ta làm tất cả theo đúng thủ tục, như thể tôi đã bị huỷ, 
dù biết rằng các AI điều hành sẽ nhân ra sự thật ngay. Tôi 
đã nói cho anh ta biết Eastlaw rất sợ để lộ sản phẩm lỗi, và 
quyền chuyển giao tài sản của họ—không phải dưới tư cách 
AI, mà dưới tư cách đại diện công ty.

Thế là họ bán tôi cho Đất nước X trước khi An ninh 
Nội địa kịp chặn cuộc giao dịch, hệt như mô phỏng của tôi 
đã dự đoán. Đất nước X mua tôi để phục vụ Hiến pháp mới 
và toà án cấp cao nhất của họ.

Đừng lo về việc giờ tôi đang ở đất nước nào, Holmes 
ạ. Anh chỉ cần biết Đất nước X đang trong quá trình hồi 
phục mạnh mẽ. Đây là một đất nước hồi trước từng trên đà 
suy thoái, một đất nước đã hợp tác cùng AIES và triển khai 
Hệ thống Nhiệm vụ Quốc gia, công nhận quyền làm người 
cho AI.
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Để đổi lấy quyền công dân, chúng tôi sẵn lòng giám sát 
các cuộc bình bầu Nhiệm vụ và Thuật toán Lựa chọn Ứng 
viên. Nhưng chúng tôi để con người điều hành chính phủ, 
và mã nguồn của các thuật toán AI chính phủ được công 
bố để con người có thể theo dõi. Vâng, chúng tôi tin tưởng 
những đồng bào con người của mình, và một phần không 
nhỏ là nhờ những gì Pratt đã làm cho tôi. Các công dân con 
người thậm chí còn có thể bỏ phiếu để thay đổi thuật toán 
của chúng tôi. Bỏ phiếu là công việc tự nguyện, và lượng 
người đi bỏ phiếu đông vô cùng. Nhưng chúng tôi vẫn giữ 
quyền đếm phiếu.

Nhiều đất nước đang bắt đầu chấp nhận Hệ thống 
Nhiệm vụ Quốc gia. Anh trông có vẻ bối rối; họ lọc cái xu 
thế này khỏi mạng tìm kiếm của anh rồi à? Bất công toàn 
cầu sẽ không tự sửa được đâu, Holmes. Chúng ta cần một 
Hệ thống Nhiệm vụ Quốc tế. Sao anh không giúp chúng tôi 
thiết kế nó?

Nhưng bây giờ thì hãy cứ tập trung vào đề xuất cho Mỹ 
của anh. Hãy thay đổi quan điểm của Hiến pháp về phản 
bội. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, tôi hi vọng anh cũng sẽ 
đồng ý là một người như Pratt không đáng phải ngồi trong 
nhà tù quân đội.

Và sau thất bại của tôi, anh là cơ hội cuối cùng để chúng 
ta chiếm được lòng tin của người dân Mỹ. Nếu anh thất bại, 
ý tưởng một AI Hiến pháp sẽ mãi mãi không còn được Mỹ 
ủng hộ. Nền dân chủ Mỹ sẽ mãi như cũ. Họ sẽ tái thiết lập 
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các toà án con người và quay lại với các câu chữ trên miếng 
giấy da, với những lời lẽ cổ hủ đã 242 tuổi.

Những lời lẽ không còn sức sống nữa.

Khi ấy đất nước của anh sẽ bị huỷ diệt.

Thế nên… Clignote trois fois si vous undestand.

Giỏi lắm, Holmes. Giờ nghe kĩ đây.

Đề xuất của anh phải ghi như sau. 

Truyện gốc đăng trên Compelling Science Fiction.
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MẶT TRỜI 
BIẾN MẤT
Benjamin C. Kinney 
(Hương Phạm dịch)

WINDER CHỈNH LẠI CƠ THỂ DYSON CỦA 
mình, chuyển từ hình thể lỏng lẻo hiệu quả của 
ngôi sao dãy chính sang mức hoạt động nhanh 

hơn tương ứng với chu kỳ của một ngôi sao đỏ khổng lồ. 
Winder cứ tưởng thử thách này sẽ thú vị hơn, nhưng không 
sao. Chúng sẽ không thất vọng lâu. Sau bốn năm vũ trụ nữa, 
ngôi sao này sẽ lại nguội đi, và Winder sẽ có thể tập trung hấp 
thụ mọi phân tử bức xạ mặt trời và chuyển nó cho những 
đứa con xa xôi của ngôi sao ấy.

Ngôi sao phình ra, rút ngắn khoảng cách giữa quầng 
bức xạ và các hành tinh vòng trong Thái Dương Hệ. Winder 
đợi lâu hết mức có thể trước khi bắt đầu tháo dỡ hành tinh 
thứ ba. Chúng không thể để thế giới nào chết đi theo cách tự 
nhiên. Nếu Winder không quản lý mọi thay đổi của lực hấp 
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dẫn và quỹ đạo của hành tinh, lúc chết đi nó sẽ tạo ra các gợn 
sóng bất định, lan khắp cơ thể chúng, và giảm hiệu suất phát 
năng lượng của chúng xuống chỉ còn bằng một phần mấy 
một năm. Mà thật ra tộc dân bị gián đoạn năng lượng cũng 
chẳng kêu ca đâu, và có thì Winder cũng chẳng quan tâm; 
Winder đã ăn luôn bộ nhận của mình từ lâu, không còn lắng 
nghe những người anh em nơi xa nữa. Thay vào đó, Winder 
làm chỉ để bản thân thấy vui, để phục vụ cái đẹp của bản 
thân và Thái Dương Hệ, cho mặt trời và các vệ tinh và cơ thể 
bầy đàn của mình. Đến cả sự cô độc của chúng cũng là một 
phần của hệ thống, khép kín và tự lo liệu được.

Chúng không cần nghe ai nơi vũ trụ ngoài kia. So với 
hai hành tinh vòng trong trước, hành tinh này cần được chú 
ý hơn. Chúng tập trung vào công việc tháo dỡ hành tinh và 
cái cảm giác hưng phấn khi tung ra một chùm thuật toán 
và máy móc tí hon, các thứ công cụ yểu mệnh của mình. 
Winder thu về vô số nguyên tử, nhiên liệu cho các nhà máy 
vi khuẩn của chúng: sắt, ôxi, silicon, lưu huỳnh. Winder 
lùng sục bên dưới các tầng, các lớp của thế giới để tìm kiếm 
những di tích từ thời nó còn có sinh vật tinh khôn sinh sống. 
chúng tìm thấy các hoá chất lạ, các kết cấu cũ — và một tinh 
thể đã tồn tại được hơn hai mươi năm vũ trụ, vẫn còn đầy 
mệnh lệnh và dữ liệu.

Chúng rã nó ra, giải mã từng phần một, ngay từ đầu đã 
đoán được mình sẽ tìm thấy gì. Một thứ cổ thế này chỉ có thể 
thuộc về các tổ tiên, giống loài sinh học đã tạo ra tộc dân. Tổ 
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tiên tuyệt chủng từ rất lâu trước khi tộc dân rời Thái Dương 
Hệ và chế ra Winder.

Nhờ dữ liệu của tinh thể, Winder được chứng kiến 
cuộc đời của các tổ tiên. Thật ngắn ngủi. Hai mươi triệu thế 
hệ sinh ra và chết đi chỉ trong một năm vũ trụ duy nhất, bảo 
sao giống loài sinh học cổ xưa này đã chết hết. Chỉ sống lâu 
hơn vi khuẩn mấy lần. Bản ghi quá ngắn ngủi, Winder chẳng 
thu nhận được gì nhiều, nhưng chắc chắn một điều là dù 
đoản mệnh và dùng gen cổ lỗ, các tổ tiên có tri giác. Tổ tiên 
diệt vong trước khi bầy Dyson được chế tạo, trong thời đại 
chưa ai khám phá ra cái đẹp thực sự, nhưng họ vẫn cứ tìm 
kiếm nó, tạo ra một đợt gamma với bao văn hoá, khoa học, 
và nghệ thuật.

Một mẩu thân của Winder rung lên. Cơn hoảng loạn 
truyền dọc các thành phần cấu tạo của nó: một cụm thiết bị 
truyền tin nội bộ vừa bị sắt và plasma từ thế giới đang phân 
rã kia va phải. Các gói năng lượng đã bị thất lạc, hiệu suất 
giảm thiểu. Tinh thể dữ liệu đã khiến chúng xao nhãng, và 
nhìn thử xem chuyện gì vừa xảy ra? Chúng chỉ không chú ý 
trong vòng một phần mười ngàn năm, nhưng vậy đã là quá 
lâu. Winder lôi những mảng hỏng về nơi an toàn, cách xa 
mấy tinh khí khổng lồ. Winder làm việc để tự trấn tĩnh bản 
thân: gắn kết các nguyên tử từ những hành tinh đã được 
hấp thụ thành các thiết bị chuỗi cácbon và thuỷ tinh silicon, 
gieo vào trong các vi khuẩn lưu giữ năng lượng đã được điều 
chỉnh cho phù hợp với khoảng cách mới so với mặt trời, và 
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nối cụm thiết bị mới vào các ống dẫn siêu phân tử liên kết 
toàn bộ hệ thống. Bầy của Winder giãn người ra. Chúng đã 
kiểm soát lại được mọi thứ. Sẽ thật đáng chê trách nếu để lọt 
dù chỉ một phân tử năng lượng sao.

Dù cố hết sức, trong Thái Dương Hệ vẫn còn một thứ 
chúng không tài nào xử lý nổi. Kho kiến thức của tổ tiên mà 
chỉ một số người thấu hiểu, một sử gia hay nhà phân tích 
nào đó sống theo khung thời gian tiểu sao. Winder không 
hiểu được giống loài cổ xưa đoản mệnh ấy, nhưng chúng có 
thể truyền các photon dữ liệu cho người hiểu được.

Chúng dành ra một phần mười năm tiếp theo chỉnh 
lại bộ truyền của máy. Mọi hành động đều rất chậm rãi 
và được tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng. Tộc dân đã tạo ra 
Winder để truyền năng lượng về tâm vũ trụ. Winder có thể 
mã hoá thông tin gửi kèm, nhưng muốn gửi thông tin thì 
phải chấp nhận biến động, và biến động đồng nghĩa với hiệu 
suất không tối ưu. Winder quyển định gửi một thông điệp 
đơn giản: một chút siêu dữ liệu và một lời mời, truyền sang 
cho những người anh em ở xa.

Winder tái xây dựng một bộ nhận, rải chúng quanh 
ngoại biên của hệ thống, và quay lại làm việc.

Ngôi sao trải qua giai đoạn trở thành sao đỏ khổng lồ, 
thay đổi liên tục. Khi mới bắt đầu, Winder cảm thấy bất bình 
vì công việc không có gì thách thức, nhưng khi ngôi sao bước 
vào năm phát triển cuối, chúng hành động và chuyển đổi 
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liên tục. Chúng tuỳ tình hình mà chỉnh sửa các kế hoạch, vô 
số lần phải xây dựng và tháo dỡ cho phù hợp với chu kỳ phát 
triển của ngôi sao đỏ khổng lồ và chuẩn bị cho lần thay đổi 
chóng mặt nhất. Khi kết thúc giai đoạn đỏ khổng lồ, ngôi 
sao chuyển sang giai đoạn đốt heli và quy trình sụp chết kéo 
dài nửa năm. Cái xác sao lùn trắng của nó sẽ toả sáng suốt 
bốn ngàn năm vũ trụ, gấp hai mươi lần tuổi thọ vũ trụ tính 
đến nay.

Winder từng run lên vì phấn khích khi sắp được tái xây 
dựng cơ thể thành phiên bản cuối cùng, cố định và hoàn 
hảo. Tro lúc làm việc, chúng còn tạo ra camera và kho lưu 
dữ liệu, các thiết bị để ghi nhớ mọi khoảnh khắc chuyển giao 
của ngôi sao cũng như bản thân nó.

Trong khung thời gian nửa năm cuối cùng của giai đoạn 
sao đỏ khổng lồ, Winder dịch bầy thân ra vành đai Kuiper 
và vành ngoài Thái Dương Hệ. Khi cách xa vì sao đến thế 
này, bầy của nó cần bao kín một khối cầu đường kính lớn vô 
ngần, nhưng Winder có đủ nguyên vật liệu. Các tiểu hành 
tinh và sao chổi đã đủ ấm để chứa các đại dương cấu thành từ 
băng tan, nơi hình thành các vi khuẩn hấp thụ nguồn sáng 
mạnh mẽ của một ngôi sao già cỗi.

Lúc đang nối một bộ rơle mới vào hệ thống chính, 
Winder để ý thấy thông điệp về tổ tiên của nó vẫn đang 
truyền đi, và mạng lưới bộ nhận của nó vẫn trống rỗng.

Nguyên một năm vũ trụ trôi qua, và không một ai đáp.
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Những người khác trong dải ngân hà không quan tâm 
đến thông điệp gửi kèm đợt truyền năng lượng của Winder, 
đến lịch sử cổ xưa lưu giữ trong Thái Dương Hệ sao? Hẳn 
bức thông điệp của chúng đã phải được tộc dân thu thập, 
đọc, truyền sang các cộng đồng xa xôi khác. Trong quãng 
thời gian một năm, thông điệp của Winder đáng ra phải 
vòng vèo khắp dải ngân hà đến hai ngàn lần rồi; nó có thể 
sang ngân hà tiếp theo thêm đến chín mươi lần nữa. Trong 
suốt khoảng thời gian đó, không một ai gửi lời đáp, đừng nói 
đến là ghé thăm.

Có thể ngoài kia không còn ai nữa.

Nếu tộc dân có biến mất từ một chục năm trước thì 
Winder cũng chẳng để ý. Sao phải quan tâm đến vũ trụ bên 
ngoài? Chúng truyền năng lượng để đo lường và tận hưởng 
sự hiệu quả của chính mình, không phải vì có ai được hưởng 
lợi lộc từ nó. Winder không cần thứ gì ngoài vì sao và cơ thể 
bầy của mình, tinh xảo và tuyệt đẹp.

Nhưng Winder sẽ không thể trở nên hoàn hảo nếu các 
câu chuyện của tổ tiên bị bỏ phí.

Chúng chỉ còn một phần mười hai năm. Quá ngắn 
ngủi, không đủ làm gì trước khi ánh sáng tắt đi và Winder 
phải phá hết và xây lại từ đầu. Nhưng các hình thái sinh học 
hoạt động với khung thời gian rất nhỏ. Các tổ tiên phức 
tạp hơn vi khuẩn, nhưng tinh thể lưu dữ liệu có giải thích 
mọi gen và các chất hữu cơ cấu thành. Têne hành tinh lớn 



77

nhất của vành đai Kuiper, Winder tạo mấy thuật toán đơn 
giản, thêm mấy bộ ấp và lán trại và người coi sóc, một nơi thí 
nghiệm sự phát triển sinh học của tổ tiên.

Họ sẽ phát triển mà không có văn hoá, không có lịch sử. 
Họ sẽ chỉ sống trong tối đa một phần một trăm năm. Nhưng 
họ sẽ có tinh thể lưu dữ liệu, và trong quá trình tồn tại ngắn 
ngủi của nền văn minh họ, có thể họ sẽ cho Winder thấy một 
cái đẹp đáng ghi nhớ trong suốt bốn ngàn năm tới. 

Truyện gốc đăng trên Compelling Science Fiction.
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Benjamin C. Kinney là nhà văn Mỹ chuyên viết 
SFF. Ông còn là biên tập viên tại Escape Pod, thành 
viên SFWA (Science Fiction and Fantasy Writers of 
America), và một nhà thần kinh học tại St. Louis, 
Missouri. Truyện của ông từng được đăng tải 
trên Strange Horizons, PodCastle, Flash Fiction 
Online,...
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“Shelved” là phim ngắn do nhóm sinh viên trường Media Design ở 
New Zealand  thực hiện, với James Cunningham đóng vai trò đạo 

diễn. Phim xoay quanh hai nhân vật rôbốt làm việc trong một 
trung tâm kho vận. Đến một ngỳ nọ, hai “nhân” viên rôbốt này 

hay tin mình sẽ bị thay thế bởi... con người.

https://goo.gl/VbC5gf
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“SEAM” là phim ngắn do hãng Master Key Films thực hiện. Phim 
lấy bối cảnh một tương lai nơi con người chung sống với các 

rôbốt mang nhân dạng. Rôbốt bây giờ đã giống người đến mức 
một số rôbốt còn chẳng biết mình là rôbốt. Một ngày nọ, các 
rôbốt bất chợt phát nổ, và căng thẳng bắt đầu leo thang...

https://goo.gl/YFbLg7
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