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ร่างนัน้ นอนเปลือยคว�ำ่ หน้าอยูก่ บั พืน้ ผิวซีดเหมือนศพ คราบเลือดกระจัดกระจาย
เต็มพืน้ หิมะทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบ อุณหภูมขิ ณะนีอ้ ยูท่ ปี่ ระมาณลบสิบห้าองศาเซลเซียส
พายุเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ดวงอาทิตย์ก� ำลังจะขึ้นพ้นขอบฟ้า
มันค่อย ๆ สาดแสงอบอุ่นอาบทุ่งหิมะสีขาวโพลน มีเพียงรอยเท้าไม่กี่รอย
ปรากฏเป็นทางย�ำ่ ตรงไปยังกระท่อมน�ำ้ แข็งทีอ่ ยู่ใกล้ ๆ เดาว่าน่าจะเป็นโรงเหล้า
หรืออะไรก็ตามที่พอจะเรียกเป็นร้านได้ตามมาตรฐานของแถวนี้
มีบางอย่างที่คุ้นตามาก ๆ จนน่ าหงุดหงิดเกี่ยวกับแขนข้างที่แผ่หลา
ออกมานั่น รวมทั้งเส้นที่ลากจากไหล่ไปสะโพก แต่มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย
ที่ฉันจะบังเอิญรู้จักคนคนนี้ ฉันไม่รู้จักใครที่นี่สักคน แถวนี้เป็นเขตหลังเขา
สุด ๆ ของดาวเคราะห์ที่ทั้งหนาวเหน็บ กันดาร และอยู่ห่างไกลความเจริญ
แบบแร็ดช์อย่างไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ ฉันมาที่นี่ ที่ดาวนี้ ที่เมืองนี้ก็เพื่อแค่
จะจัดการกับธุระส�ำคัญส่วนตัวบางอย่าง ส่วนศพที่นอนตายอยู่กลางถนนนี่
คงไม่ใช่เรื่องที่ควรไปยุ่ง
บางครั้งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าท�ำไมถึงท�ำในสิ่งที่ตัวเองท�ำ แม้จะผ่านมานาน
ขนาดนีแ้ ล้ว แต่ฉนั ก็ยงั รูส้ กึ แปลกใหม่เสมอกับการไม่รู้ กับการไม่มคี ำ� สัง่ ทีต่ อ้ ง
คอยท�ำตามอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นฉันจึงไม่สามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้
หรอกว่าท�ำไมจู่ ๆ ฉันถึงหยุดเดิน แล้วใช้เท้าข้างหนึง่ เขีย่ ไปทีห่ วั ไหล่เปลือยเปล่า
เพื่อที่จะพลิกดูหน้าของร่างที่นอนอยู่

SA

M

PL

E

แม้ใบหน้านางจะอยูใ่ นสภาพแช่แข็ง เต็มไปด้วยรอยฟกช�ำ้ และคราบเลือด
เกรอะกรัง แต่ฉนั ก็จ�ำนางได้ ชือ่ ของนางคือเซวาร์เด็น เว็นดาย เมือ่ นานมาแล้ว
นางเคยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทหารที่สังกัดอยู่กับฉัน เริ่มตั้งแต่ยศผู้หมวดอายุ
ยังน้อย และต่อมาภายหลังถึงได้รับการเลื่อนขั้นให้ไปเป็นกัปตันบัญชาการยาน
ของตัวเองอีกล�ำ นีฉ่ นั นึกว่านางตายไปตัง้ แต่พนั ปีทแี่ ล้วเสียอีก แต่นางกลับมา
อยู่ที่นี่ ตรงนี้ ชัดเจนเต็มตาจนไม่สามารถปฏิเสธได้ ฉันนั่งคุกเข่าลงแล้ว
พยายามคล�ำหาชีพจรของนาง หรือไม่ก็ลมหายใจที่อาจจะแผ่วเบามาก ๆ
ยังมีชีวิตอยู่
เซวาร์ เ ด็น เว็น ดายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันแล้ว นางไม่ใช่ความ
รับผิดชอบอะไรของฉันด้วย แม้ตอนที่อยู่ด้วยกันนางก็ไม่เคยเป็นหนึ่งใน
เจ้าหน้าที่คนโปรดของฉัน แน่นอน ฉันท�ำตามค�ำสั่งของนางไปตามระเบียบ
และนางก็ไม่เคยใช้อ�ำนาจข่มเหงเหล่าแอนซิลลารี นางไม่เคยท�ำความเสียหาย
อะไรให้กับร่างเสริมแต่ละร่างของฉัน (ซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ท�ำ) ฉันไม่มี
เหตุผลอะไรที่จะรู้สึกไม่ดีกับนาง ตรงข้ามเสียอีก นางมีกิริยามารยาทแบบผู้ดี
มีการศึกษา เหมือนเติบโตมาในครอบครัวที่สั่งสอนมาดี แต่แน่นอน นาง
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้มารยาทเหล่านั้นกับฉันอยู่แล้ว เพราะตอนนั้นฉันไม่ใช่คน
ฉันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมชิ้นหนึ่ง แค่ส่วนหนึ่งของยาน ซึ่งฉันเองก็ไม่เคย
พิศวาสอะไรกับนางเป็นพิเศษ
ฉันลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปที่โรงเหล้า บรรยากาศภายในมืดสลัว ก�ำแพง
ที่ท�ำจากบล็อกน�้ำแข็งถูกเคลือบด้วยคราบสกปรกหมักหมม อากาศมีกลิ่นฉุน
เหมือนแอลกอฮอล์ผสมอาเจียน หลังบาร์มีพนักงานยืนอยู่คนหนึ่ง นางเป็น
ชาวท้องถิ่น หุ่นอ้วนเตี้ย ตาถลน นอกนั้นก็มีลูกค้าอีกสามคนนั่งเหยียดแข้ง
เหยียดขากันอยู่รอบ ๆ โต๊ะโกโรโกโสตัวหนึ่ง คนเหล่านั้นสวมแค่เสื้อนวมกับ
กางเกงขายาวธรรมดาท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ จริง ๆ แล้วส�ำหรับคนท้องถิน่
นี่ถือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ก� ำลังอุ่นสบายบนซีกโลกนี้ของดาวเคราะห์นิลต์
พวกลูกค้ากลุม่ นีแ้ กล้งท�ำเป็นไม่เห็นฉัน ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ ฉันรูด้ วี า่ พวกนางสังเกตเห็น
ฉันตั้งแต่อยู่ตรงถนนแล้ว และน่าจะรู้ด้วยว่าฉันเข้ามาท�ำอะไรที่นี่ เพราะ
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เผลอ ๆ อาจจะเป็นพวกนางคนใดคนหนึ่งนี่แหละที่ก่อเรื่อง เซวาร์เด็นไม่น่าจะ
นอนอยู่ตรงนั้นนานมาก ไม่อย่างนั้นนางคงตายไปแล้ว
“ฉันจะขอเช่าเลื่อน” ฉันกล่าวขึ้น “แล้วก็ขอซื้อชุดปฐมพยาบาลแบบให้
ความร้อนด้วย”
ข้างหลังมีเสียงลูกค้าคนหนึ่งหัวเราะคิกคักแล้วพูดแซวขึ้นมา “หูย
น้องสาวห้าวมาจากไหนวะเนี่ย”
ฉันหันกลับไปมองหน้าแล้วเพ่งพิจารณารูปลักษณ์ของนาง นางดูตัวสูง
กว่าชาวนิลต์ทั่วไป แต่ก็ยังอ้วนและขาวพอ ๆ กับพวกที่เหลือ นางได้เปรียบ
เรื่องความหนา แต่ฉันตัวสูงกว่าอยู่ดี และฉันก็แข็งแรงกว่ารูปลักษณ์ภายนอก
ที่คนอื่นเห็นเยอะ นางนี่ไม่รู้เสียแล้วว่าก�ำลังเล่นกับใคร ดู ๆ ไปนางน่าจะ
เป็นผู้ชาย ดูจากลายปักเหลี่ยม ๆ ที่เหมือนเขาวงกตบนเสื้อ ฉันไม่แน่ ใจ
ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็น ต์ นี่ค งไม่ ใ ช่ เ รื่อ งส�ำ คัญ ถ้ า ฉัน อยู ่ ใ นเขตปกครองของแร็ด ช์
ชาวแร็ดช์ไม่มีใครใส่ใจเรื่องเพศ และแม้กระทั่งภาษาแร็ดช์ซึ่งเป็นภาษาแรก
ของฉันก็ไม่มีค�ำระบุเพศด้วยซ�้ำ แต่ภาษาถิ่นที่เราก�ำลังพูดกันอยู่นี่ดันมี และ
ถ้าฉันพูดผิดก็อาจเป็นเรื่องได้ การที่ลักษณะบ่งบอกเพศมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ และบางทีก็ต่างแบบสุดขั้ว ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นเลย
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉันยิ่งไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
สุดท้ายฉันเลยตัดสินใจไม่พดู อะไร หลังจากผ่านไปหลายวินาทีจู่ ๆ นาง
ก็แสร้งท�ำเป็นสนใจอะไรไม่รู้ที่อยู่บนโต๊ะ ที่จริงฉันฆ่านางได้ง่าย ๆ ตอนนี้เลย
ซึ่งฉันก็รู้สึกชอบความคิดนี้เสียด้วย แต่ถึงยังไงเรื่องช่วยชีวิตเซวาร์เด็นคงต้อง
มาก่อน ฉันหันกลับไปหาบาร์เทนเดอร์
นางยืนท�ำท่าขี้เกียจเหมือนไม่ได้สนใจด้วยซ�ำ้ ว่าเกิดอะไรขึ้น “นี่หล่อน
นึกว่าร้านนี้เป็นสถานที่แบบไหน”
“ก็เป็นสถานทีแ่ บบว่า” ฉันตอบกลับไปด้วยภาษาทีย่ งั คงเลีย่ งการระบุเพศ
“มีเลื่อนให้เช่า แล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลขาย เท่าไหร่ก็ว่ามา”
“สองร้อยเช็น” ราคานี้ฉันมั่นใจว่าคิดแพงกว่าปกติอย่างน้อยสองเท่า
“นั่นค่าเช่าเลื่อน จอดอยู่หลังร้าน ไปเอาเองนะ ส่วนชุดปฐมพยาบาลนั่น
อีกหนึ่งร้อย”
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“ของใหม่ครบชุดไหม” ฉันถาม “ไม่ใช่มือสองนะ”
นางหยิบชุดปฐมพยาบาลชุดหนึ่งออกมาจากใต้เคาน์เตอร์ ดูกล่องแล้ว
ซีลยังอยู่ไม่มีรอยแกะ “เพื่อนเธอข้างนอกนั่นมีบัญชีค้างจ่ายอยู่”
นางอาจจะโกหกหรืออาจจะพูดจริงก็ได้ ยังไงก็แล้วแต่ตัวเลขในบัญชี
หลังจากนี้โกหกชัวร์ “เท่าไหร่”
“สามร้อยห้าสิบ”
ถึงจุดนี้ฉันอาจจะหาทางเลี่ยงการระบุเพศบาร์เทนเดอร์ต่อไป หรือไม่ก็
เดาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ยังไงโอกาสถูกก็ห้าสิบห้าสิบ “คุณนี่ไว้ใจคนนะ”
ฉันพูดออกไปโดยเดาว่านางเป็นผู้ชาย “ถึงได้ปล่อยให้ยาจกแบบเจ้าหมอนั่น”
เซวาร์เด็นเป็นเพศชายแน่นอน อันนี้ฉันรู้เพราะดูออกง่าย “กินฟรีเสียจนเป็น
หนีเ้ ยอะขนาดนี”้ บาร์เทนเดอร์ไม่พดู อะไร ฉันพูดต่อ “สรุปรวมเป็นเท่าไหร่นะ
หกร้อยห้าสิบใช่ไหม”
“ถูก” บาร์เทนเดอร์ตอบ “ประมาณนั้นแหละ”
“เดี๋ยว เท่านี้ก็คือเท่านี้จริง ๆ นะ ตกลงกันแล้วห้ามคืนค�ำ ถ้าหากใคร
มาตุกติกเรียกเพิ่มหลังจากนี้หรือพยายามจะปล้นฉัน ตายสถานเดียว”
ความเงียบเข้าครอบง�ำชัว่ ขณะ จากนัน้ มีเสียงถ่มน�ำ้ ลายดังมาทางข้างหลัง
ฉันตามด้วยเสียงสบถ “พวกสวะแร็ดช์”
“ฉันไม่ใช่แร็ดช์” ซึ่งนั่นเป็นความจริง เฉพาะมนุษย์เท่านั้นถึงจะเป็น
ชาวแร็ดช์ได้
“เขาน่ะเป็น” บาร์เทนเดอร์พูดพร้อมยักไหล่ไปทางประตู “ส่วนเธอฟัง
ส�ำเนียงแล้วไม่ใช่ แต่กลิ่นนี่สาบพอ ๆ กับพวกแร็ดช์”
“สาบสู้เหล้าทีค่ ณ
ุ ชงให้ลกู ค้าไม่ได้หรอก” เสียงโห่ฮวิ้ ปะทุขนึ้ จากข้างหลัง
ฉันเอามือล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษออกมาก�ำหนึง่ แล้วโยนลงไปบนบาร์ “ไม่ตอ้ ง
ทอน” ว่าแล้วก็หันหลังเดินตรงไปที่ประตูร้าน
“หวังว่าเงินจะใช้ได้จริงนะ”
“หวังว่าเลื่อนจะจอดอยู่หลังร้านจริงนะ” ฉันเดินออกจากร้าน
เริ่มจากชุดปฐมพยาบาลให้ความร้อนก่อน ฉันพลิกตัวเซวาร์เด็นให้
นอนหงาย จากนั้นแกะกล่องแล้วหักชิ้นส่วนส�ำหรับใช้ภายในออกจากการ์ด
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ยัดมันเข้าในปากนางซึ่งทั้งแข็งค้างและมีเลือดกบ หลังจากแถบสถานะบนการ์ด
ขึน้ สีเขียว ฉันก็คอ่ ย ๆ คลีผ่ า้ ห่มบาง ๆ ทีม่ ากับชุด ดูให้มนั่ ใจว่าหันถูกขัว้ แล้ว
ก็ห่อพันมันรอบ ๆ ตัวนาง แล้วกดเปิดสวิตช์ จากนั้นก็ลุกเดินไปดูเลื่อน
ที่หลังร้าน
ปรากฏว่าไม่มีใครดักรอหาเรื่องฉันอยู่ ซึ่งถือว่าโชคดีมาก ฉันขี้เกียจ
ทิ้งศพไว้เกลื่อนกลาด เพราะเอาจริง ๆ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อก่อปัญหา
ฉันลากเลือ่ นอ้อมมาจนถึงด้านหน้า อุ้มเซวาร์เด็นขึน้ ไปนอน แล้วคิดว่าจะถอด
เสื้อคลุมชั้นนอกของฉันออกมาห่มทับให้นางอีกชั้น แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่า
คงไม่ช่วยท�ำให้อุ่นเพิ่มจากผ้าท�ำความร้อนที่ห่อไว้แล้วสักเท่าไหร่ ฉันติดเครื่อง
รถเลื่อนแล้วขับออกไป
ฉันเช่าห้องห้องหนึ่งแถบชานเมือง ลักษณะมันเป็นกล่องทรงลูกบาศก์
กว้างยาวสูงด้านละสองเมตร ท�ำมาจากพลาสติกหล่อส�ำเร็จสีเขียวอมเทา
ซึ่งปกคลุมด้วยคราบเขรอะอีกเช่นเคย ทั้งโรงแรมมีห้องกล่องแบบนี้ประมาณ
สิบกว่าห้อง แต่ละห้องไม่มีผ้าปูเตียงหรือหมอนให้ และถ้าจะเอาผ้าห่มก็ต้อง
จ่ายเพิ่ม เช่นเดียวกับเครื่องท�ำความร้อน จ่ายก็จ่าย ตั้งแต่มาถึงที่นี่ฉันใช้เงิน
ไปเยอะแบบไร้สาระมากกับการแค่พยายามจะช่วยเซวาร์เด็นไม่ให้หนาวตาย
ฉันเช็ดคราบเลือดออกจากร่างกายนางจนสะอาดทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ตรวจ
ชีพจร (ยังเต้นอยู่) วัดอุณหภูมิร่างกาย (อุ่นขึ้นเรื่อย ๆ) ถ้าเป็นสมัยก่อน
ฉันสามารถรู้ข้อมูลอุณหภูมิแกนกลางร่างกายของนางได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ�้ำ
ตลอดจนอัตราการเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด ระดับฮอร์โมนต่าง ๆ
และเพียงแค่นกึ ขึน้ มาว่าอยากรูต้ �ำแหน่งอาการบาดเจ็บของนาง ฉันก็จะมองเห็น
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ตอนนีฉ้ นั เหมือนคนตาบอดเลย ทีแ่ น่ ๆ นางคงโดนทุบตีมา
หน้าบวมเป่ง อกก็ชำ�้ และดูจากร่องรอยบาดเจ็บอื่น ๆ แล้ว เป็นไปได้ว่านาง
อาจจะถูกข่มขืนมาด้วย แต่ก็ยากที่จะฟันธง
ชุดปฐมพยาบาลให้ความร้อนมาพร้อมกับยาและอุปกรณ์ท�ำแผลระดับ
สามัญมาก ๆ เหมาะกับใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น เซวาร์เด็นอาจจะ
บาดเจ็บภายในหรือสมองได้รับการกระทบกระเทือน แต่สิ่งที่ฉันท�ำได้ก็แค่ช่วย
พันแผลกับทายาให้นางเท่านั้นเอง ถ้าโชคดี แค่การปรับอุณหภูมิกับรักษา
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บาดแผลภายนอกก็อาจจะเพียงพอ แต่ถ้าต้องท�ำอะไรมากกว่านั้น ทุกวันนี้ฉัน
แทบไม่มีความรู้ทางการแพทย์เหลือแล้ว คงจะช่วยวินิจฉัยได้แต่อะไรง่าย ๆ
เท่านั้น
ฉันหักชิ้นส่วนส�ำหรับใช้ภายในอีกอันยัดลงคอนางแล้วตรวจร่างกาย
อีกรอบ ผิวหนังนางก็ไม่ได้เย็นเกินไป ดูแล้วไม่ได้มีไข้เหงื่อออก ส่วนสีผิว
ถ้าไม่นับรอยช�้ำ ตอนนี้ก็เริ่มกลับคืนมาเป็นสีน�้ำตาลตามปกติ ฉันเอากล่อง
ใบหนึง่ ออกไปตักหิมะเข้ามาแล้วตัง้ รอให้ละลายตรงมุมห้อง หวังว่านางจะไม่ตนื่
ขึ้นมาเตะโดน หลังจากนั้นฉันก็ออกมาข้างนอก แล้วล็อกประตูห้องเอาไว้
ดวงอาทิตย์เคลือ่ นขึน้ มาถึงกลางฟ้าแล้ว แต่แสงแดดก็ไม่ได้แรงกว่าเดิม
เท่าไหร่ ตอนนี้หิมะที่ถมเรียบจากพายุเมื่อคืนมีรอยย�่ำเป็นทางมากขึ้น ถนน
เส้นทีฉ่ นั ผ่านเมือ่ เช้ามีชาวนิลต์เดินอยูค่ นสองคน ฉันลากเลือ่ นกลับไปทีโ่ รงเหล้า
แล้วจอดไว้ข้างหลัง ไม่มีใครโผล่มาหาเรื่องฉัน ไม่มีเสียงอะไรดังออกมาจาก
ช่องประตูมืด ๆ ฉันออกเดินทางต่อเพื่อเข้าเมือง
ในเมืองผู้คนขวักไขว่ ต่างคนต่างยุ่งกับธุระต่าง ๆ กลุ่มเด็กอ้วนผิวขาว
ใส่กางเกงขายาวและเสือ้ นวมก�ำลังวิง่ เล่นเตะหิมะใส่กนั จนกระทัง่ หันมาเห็นฉัน
แล้วหยุดจ้องมองอย่างประหลาดใจ พวกผู้ใหญ่แกล้งท�ำเหมือนฉันไม่มีตัวตน
แต่สายตาแอบเหลียวมามองระหว่างเดินสวนกัน ฉันเดินเข้าร้านร้านหนึง่ ทันที
ที่เข้าไปบรรยากาศก็เปลี่ยนจากกลางวันซึ่งค่อนข้างสว่างน้อยอยู่แล้วกลายเป็น
มืดสลัว อากาศข้างในอุ่นกว่าข้างนอกประมาณแค่ห้าองศาซึ่งก็ยังหนาวอยู่ดี
ในร้านมีคนประมาณสิบกว่าคนก�ำลังยืนจับกลุ่มคุยกันตามมุมต่าง ๆ
แต่ทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปทุกอย่างก็เงียบกริบ ฉันนึกขึ้นได้ว่าปกติฉันไม่มีการ
แสดงออกทางสีหน้า จึงรีบพยายามขยับกล้ามเนื้อใบหน้าให้ค้างอยู่ในรูปที่แลดู
เป็นมิตรและไม่ได้บ่งบอกเจตนาอะไรเป็นพิเศษ
“จะเอาอะไร” เจ้าของร้านถามเสียงดุ
“คนอื่น ๆ น่าจะมาก่อนฉันนะ” ฉันพูดพลางหวังว่ากลุ่มคนในร้านจะ
ประกอบด้วยหลายเพศตามไวยากรณ์ทฉี่ นั ใช้ ปรากฏว่าเจ้าของร้านเงียบไม่ตอบ
อะไร “งั้นฉันเอาขนมปังสี่ก้อนกับไขมันหนึ่งแผ่น แล้วก็ชุดปฐมพยาบาลให้
ความร้อนสองชุด กับชุดแผ่นยาส�ำหรับแผลทั่วไปอีกสอง ถ้ามีขาย”
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“ฉันมีแบบชุดสิบ ยี่สิบ กับสามสิบ”
“เอาสามสิบ”
นางหยิบของทีฉ่ นั สัง่ มาวางกองซ้อนกันบนเคาน์เตอร์ “สามร้อยเจ็ดสิบห้า”
มีเสียงกระแอมกระไอดังมาจากข้างหลังฉัน นี่ฉันโดนโก่งราคาอีกแล้วสินะ
ฉันรีบจ่ายแล้วเดินออกจากร้าน พวกเด็กยังคงจับกลุ่มวิง่ เล่นหัวเราะกัน
อย่างสนุกสนานตามถนน พวกผู้ใหญ่ก็ยังเดินสวนฉันไปโดยท�ำเป็นมองไม่เห็น
ฉันแวะร้านอีกร้านหนึ่ง เซวาร์เด็นคงจะต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่ หลังจากนั้น
ฉันก็กลับมาที่ห้อง
เซวาร์เด็นยังคงนอนหมดสติ แล้วก็ไม่เห็นมีรอ่ งรอยว่าได้เกิดอาการช็อก
แต่อย่างใด หิมะทีอ่ ยู่ในกล่องละลายใกล้หมดแล้ว ฉันหักขนมปังทีแ่ ข็งเป็นอิฐ
แช่ลงไปครึ่งก้อนแล้วรอให้มันอ่อนตัว
ตอนนีส้ มองกระทบกระเทือนหรืออวัยวะภายในเสียหายคือความเป็นไปได้
ที่น่ากลัวที่สุด ฉันแกะห่อแผ่นยาที่เพิ่งซื้อมาสองห่อ เลิกผ้าห่มขึ้นแล้ววาง
แผ่นหนึง่ แปะลงไปบนท้องของเซวาร์เด็น เฝ้ามองมันค่อย ๆ ละลายเยิม้ เคลือบ
ล�ำตัวของนางแล้วแข็งกลายเป็นเปลือกใส ๆ ส่วนอีกแผ่นฉันนาบไปที่หน้า
ด้านข้างของนางฝั่งที่ดูจะบวมที่สุด หลังจากแผ่นนั้นแข็งแล้ว ฉันจึงถอด
เสื้อคลุมตัวเองออก แล้วเอนกายลงนอนหลับ
เจ็ดชั่วโมงครึ่งนิด ๆ ต่อมาเซวาร์เด็นเริ่มขยับตัว ฉันตื่นแล้วถามนาง
“รู้สึกตัวแล้วเหรอ” แผ่นยาที่ฉันแปะให้รั้งตาและปากของนางจนปิดไปครึ่งซีก
แต่รอยฟกช�ำ้ ด�ำเขียวและอาการบวมทัง้ หลายบนใบหน้านางตอนนีล้ ดลงมากแล้ว
ฉันคิดอยูค่ รูห่ นึง่ ว่าในเวลาแบบนีค้ วรแสดงสีหน้าแบบไหนดี และเมือ่ นึกได้แล้ว
ก็แสดงออกไปตามนัน้ “ฉันเจอคุณนอนอยูบ่ นหิมะข้างหน้าโรงเหล้า สภาพคุณ
ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือ” นางปล่อยเสียงหายใจแหบ ๆ ออกมาเบา ๆ
แต่ยังไม่ได้หนั มามองทางฉัน “หิวหรือเปล่า” นางไม่ตอบ มีแต่จ้องไปข้างหน้า
ด้วยสายตาว่างเปล่า “หัวไปฟาดอะไรมาไหม”
“ไม่” นางตอบ เสียงแผ่วเบา ใบหน้าหย่อนคล้อย
“แล้วหิวไหม”
“ไม่”
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“กินอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่”
“ไม่รู้เหมือนกัน” นางพูดเสียงเรียบ ๆ แบบไร้อารมณ์
ฉันช่วยพยุงตัวนางให้นั่งแล้วพิงหลังไปที่ก�ำแพงสีเขียวอมเทานั่นอย่าง
แผ่วเบาทีส่ ดุ ฉันไม่อยากสร้างความบาดเจ็บเพิม่ ให้กบั นาง คอยประคองอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้นางตัวเอียงจนหัวคว�่ำ ในที่สุดนางก็ทรงตัวค้างอยู่ในท่านั่ง
ได้ แล้วฉันก็ค่อย ๆ ป้อนขนมปังกับน�ำ้ เข้าปากนางช้า ๆ โดยคอยระวังไม่ให้
โดนแผ่นยาทีร่ งั้ ปาก “กลืนสิ” ฉันบอกแล้วนางก็ท�ำตาม ฉันป้อนนางแบบนีไ้ ป
เรื่อย ๆ จนเหลือครึ่งชาม แล้วที่เหลือฉันก็กินเองจนหมด จากนั้นจึงเดินออก
ไปตักหิมะเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งกระทะ
นางมองฉันหยิบขนมปังแข็ง ๆ อีกก้อนใส่ลงไปในกระทะโดยไม่พดู อะไร
สีหน้าของนางยังคงนิ่ง “คุณชื่ออะไร” ฉันถาม ยังไม่มีคำ� ตอบ
สงสัยนางจะเสพเคฟเข้าไป ฉันเดา คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเคฟมีฤทธิ์
กดอารมณ์ ซึ่งก็ใช่ แต่นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ทั้งหมดของมัน ถ้าเป็นสมัยก่อนฉันจะ
สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดเจาะจงเลยว่าเคฟออกฤทธิ์ยังไงและท�ำงานยังไง
บ้าง แต่ทุกวันนี้ฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
เท่าทีฉ่ นั จ�ำได้ คนชอบเสพเคฟเพราะอยากหยุดความรูส้ กึ บางอย่าง หรือ
เพราะพวกนางเชื่อว่าเมื่ออารมณ์ถูกก�ำจัดทิ้งไปแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นการใช้
เหตุผลขั้นสุดยอด ตรรกะล้วน ๆ สติปัญญาที่แท้ แต่ในความจริงมันไม่ได้
เป็นแบบนั้น
การช่วยเซวาร์เด็นจากกลางถนนเป็นการตัดสินใจที่ท�ำให้ฉันเสียเงิน
และเวลาไปมากมายทั้งที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วทั้งสองอย่าง แล้วเพื่ออะไรกัน
ถ้าปล่อยนางไปตามยถากรรมตอนนี้ นางก็คงถ่อออกไปหาเคฟมาเสพเพิ่มอีก
แล้วสุดท้ายนางก็จะลงเอยตามโรงเหล้าโสโครกที่ไหนสักแห่งอีกเหมือนเดิม
เป็นแบบนีเ้ รือ่ ย ๆ จนพาตัวเองไปถึงทีต่ ายจริง ๆ เข้าสักครา ถ้านัน่ เป็นสิง่ ทีน่ าง
ต้องการ ฉันก็ไม่มีสิทธิอะไรจะไปห้าม แต่ถ้านางอยากตายจริง ๆ ท�ำไมนาง
ถึงไม่จัดการท�ำให้มันถูกต้องไปเสียเลย ก็แค่ลงทะเบียนเจตจ�ำนงแล้วก็ไปหา
หมอซะ เหมือนที่ใคร ๆ เขาท�ำกัน ฉันล่ะไม่เข้าใจจริง ๆ
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จะว่าไปยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายเหลือเกินที่ฉันไม่เข้าใจ การพยายาม
ท�ำตัวเป็นมนุษย์มานานสิบเก้าปีไม่ได้สอนอะไรฉันมากอย่างที่คิดเอาไว้เลย
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สิบเก้าปี สามเดือน และหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่ฉันจะเจอเซวาร์เด็นนอนคว�ำ่ หน้า
อยู่กับพื้นหิมะ ฉันเคยเป็นยานล�ำเลียงพลซึ่งโคจรอยู่รอบดาวเคราะห์ชื่อ
ชิเซอร์นา ยานล�ำเลียงพลเป็นยานอวกาศรุน่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของแร็ดช์ โดยประกอบ
ด้วยดาดฟ้ายานทั้งหมดสิบหกชั้นซ้อนกัน ไล่ตั้งแต่ชั้นบังคับการ ธุรการ
พยาบาล สวนไฮโดรโพนิกส์ วิศวกรรม และที่เหลือแต่ละชั้นอุทิศให้กับ
ก�ำลังพลแต่ละทศวรรษ ชัน้ เหล่านัน้ เป็นทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� งานส�ำหรับบรรดา
เจ้าหน้าที่ของฉัน ซึ่งทุกลมหายใจ และทุกการขยับของกล้ามเนื้อทุกมัดของ
ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ความรับรู้ของฉันตลอดเวลา
ยานล�ำเลียงพลจะไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปไหน ตอนนั้นฉันก็นั่งนิ่งประจ�ำ
ต�ำแหน่ง เหมือนที่ทำ� มาเกือบตลอดสองพันปีตั้งแต่เกิด ถ้าไม่นั่งที่นี่ก็ที่ระบบ
ดาวอื่นสักแห่ง ผนังด้านนอกของฉันสัมผัสกับความหนาวเหน็บของอวกาศ
ซึ่งล้อมรอบดาวเคราะห์ชิเซอร์นา ดาวดวงนี้หน้าตาเหมือนลูกแก้วสีฟ้าขาว
ที่เอาไว้เล่นเกมหมากนับแต้ม สถานีอวกาศที่โคจรอยู่รอบมันเคลื่อนวนผ่านมา
ผ่านไป ยานอวกาศล�ำเล็กล�ำน้อยก็ผ่านมาผ่านไปไม่ขาดสาย บ้างเทียบท่า
บ้างออกจากท่า บ้างก�ำลังมุ่งตรงไปยังหนึ่งในประตูเกตที่ล้อมรอบด้วยทุ่นไฟ
สัญญาณ จากระดับความสูงที่ฉันมองลงไป ไม่สามารถเห็นเส้นแบ่งพรมแดน
ระหว่างประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ของชิเซอร์นาได้ แต่ถ้าเป็นฝั่งกลางคืน
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จะเห็นบรรดาเมืองใหญ่ส่องแสงเป็นหย่อม ๆ และเห็นเครือข่ายถนนหนทางที่
เชื่อมต่อระหว่างเมืองเหล่านั้น ซึ่งได้รับการฟื้นฟูเสร็จแล้วหลังจากกระบวนการ
ผนวกรวมที่ผ่านพ้นไป
ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นกันโดยตรง แต่ฉันสามารถได้ยินและสัมผัสถึง
การด�ำรงอยู่ของพวกพ้องยานล�ำอื่น ๆ ได้ตลอด ตั้งแต่ยานรุ่นซอร์ดและเมอร์ซี
ทีเ่ ร็วและเล็กกว่าฉัน และมีจำ� นวนเยอะสุดในเวลานัน้ ไปจนถึงยานล�ำเลียงพล
อื่น ๆ ที่เป็นรุ่นจัสติซแบบเดียวกับฉัน ยานที่แก่สุดในบรรดาพวกเรามีอายุถึง
เกือบสามพันปี พวกเรารู้จักกันมานานมากจนตอนนี้แทบไม่รู้จะคุยอะไรกัน
เพราะทุกเรื่องทุกราวก็เคยคุยกันมาหมดหลายต่อหลายรอบแล้ว ในเวลา
ส่วนใหญ่พวกเราถือว่าเป็นมิตรสหายกันท่ามกลางความเงียบ เว้นก็แต่ตอนที่
ต้องสื่อสารข้อมูลประจ�ำวันกันตามหน้าที่
ตอนนั้นฉันยังมีร่างเสริมหรือแอนซิลลารีหลายร่าง จึงท�ำให้ฉันสามารถ
อยู่ได้หลายทีใ่ นเวลาเดียวกัน นอกจากอยู่บนอวกาศแล้ว ฉันก็มรี ่างทีถ่ กู ส่งไป
ปฏิบัติหน้าที่บนดาวชิเซอร์นาในเมืองออร์สด้วย ร่างนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของผู้หมวดออว์น หัวหน้าชั้นกองพลทศวรรษเอสก์
เมืองออร์สครึ่งหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินที่มีน�้ำท่วมขังและอีกครึ่งหนึ่งจมอยู่
ใต้บึง อาคารของเมืองฝั่งบึงสร้างอยู่บนแผ่นฐานคอนกรีตจ�ำนวนมากซึ่งรองรับ
โดยเสาเข็มทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ ต้พนื้ โคลน ตะไคร่น�้ำสีเขียวขึน้ ปกคลุมคูคลองทีค่ นั่ กลาง
ระหว่างฐานเหล่านี้ รวมทั้งตามขอบล่างของอาคาร เสาค�้ำยัน และอะไรก็ตาม
ที่ตั้งอยู่นิ่ง ๆ แล้วน�้ำสามารถท่วมถึงได้ ทั้งนี้ระดับความสูงของน�้ำจะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามฤดู ทีน่ มี่ กี ลิน่ ไข่เน่าของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อบอวลเกือบ
ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะบางช่วงที่พายุฤดูร้อนพัดกระหน�่ำแรงเสียจนตึกในเมือง
ฝั่งบึงสั่นโคลงเคลง ทางเดินต่าง ๆ ถูกน�้ ำท่วมสูงถึงเข่าเพราะฝนที่ถูกลม
หอบข้ามแนวเกาะสันดอนเข้ามา แต่นั่นก็แค่บางครั้งบางคราว ปกติแล้วพายุ
มักท�ำให้กลิ่นเน่ารุนแรงเสียยิ่งกว่าเก่า ขณะเดียวกันมันก็ท�ำให้อากาศเย็นลง
ชัว่ คราว แต่ความเย็นสบายมักคงอยูแ่ ค่ไม่กวี่ นั หลังจากนัน้ ก็กลับเป็นร้อนและ
อับชื้นเหมือนเดิม
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ฉันมองไม่เห็นเมืองออร์สจากวงโคจร จริง ๆ แล้วมันมีขนาดพอ ๆ กับ
หมู่บ้านมากกว่าเมือง แต่ครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นถึงเมืองหลวงปากแม่น�้ ำของ
ประเทศหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตทอดยาวตามแนวชายฝั่ง สมัยนั้นแม่น�้ำคึกคัก
ไปด้วยเรือขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก เรือรับจ้างท้องแบนแล่นเต็มบริเวณ
ชายฝั่ง คอยพาคนจากเมืองหนึ่งไปส่งอีกเมืองหนึ่ง แต่หลังจากหลายร้อยปี
ผ่านไป แม่น�้ำก็ค่อย ๆ เปลี่ยนทิศ จนทุกวันนี้ออร์สอยู่ในสภาพปรักหักพัง
ภาพผังเมืองทีค่ รัง้ หนึง่ เคยมีคลองตีตารางคัน่ เป็นเกาะสีเ่ หลีย่ มจ�ำนวนมากเรียงราย
สวยงามและทอดยาวไกลเป็นกิโล บัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่เล็กกว่านั้นมาก
เหลือแค่ซากฐานคอนกรีตที่ผุพังและจมอยู่ใต้น�้ำครึ่งหนึ่งโผล่กระจัดกระจาย
เป็นหย่อม ๆ ซากอาคารเก่าบางหลังยังมีหลังคาและเสาหลงเหลืออยู่ แต่ก็จะ
โผล่พ้นน�้ำสีเขียวขุ่นขึ้นมาให้เห็นเฉพาะในหน้าแล้งเท่านั้น ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมี
คนอาศัยเป็นล้าน ๆ แต่ลดเหลือแค่หกพันสามร้อยสิบแปดคนตอนที่กองก�ำลัง
ชาวแร็ดช์เริ่มเข้ามาท�ำการผนวกรวมชิเซอร์นาเมื่อห้าปีก่อน และแน่นอนว่า
กระบวนการผนวกรวมก็ยงิ่ ท�ำให้ตวั เลขนัน้ ลดลงไปอีก ทีอ่ อร์สนีถ่ อื ว่าโหดน้อย
กว่าที่อื่น ๆ แล้ว ทันทีที่พวกเรามาถึง ตัวฉันเองในรูปแบบหมู่ทหารชั้นเอสก์
ภายใต้บังคับบัญชาของเหล่าผู้หมวดประจ�ำทศวรรษ ต่างก็เดินเรียงแถวผ่าน
ถนนหนทางในเมืองโดยมีอาวุธและเกราะครบมือ ตอนนั้นหัวหน้านักบวช
หรือท่านเจ้าอาวาสแห่งศาสนาอิกต์เดินเข้ามาหานายทหารยศสูงสุดที่อยู่ตรงนั้น
ซึง่ ก็คอื ผูห้ มวดออว์นทีฉ่ นั เล่าถึง แล้วขอประกาศยอมแพ้ในทันที ท่านเจ้าอาวาส
ได้บอกกับเหล่าสาวกของนางว่าพวกนางจะต้องมีชีวิตรอดผ่านการผนวกรวมไป
ให้ได้ และผลสุดท้ายสาวกเหล่านัน้ ส่วนใหญ่กร็ อดมาได้จริง ๆ ผลลัพธ์แบบนี้
ไม่ได้เกิดขึน้ บ่อยอย่างทีใ่ ครคิด ปกติเราจะประกาศให้ชดั เจนตัง้ แต่แรกเสมอว่า
แม้แต่การหายใจผิดจังหวะก็อาจเป็นเหตุให้ตายได้ในระหว่างกระบวนการผนวก
รวม และตั้งแต่นาทีแรกที่กระบวนการเริ่มต้นขึ้น เราก็ได้ท�ำการสาธิตให้คน
จ�ำนวนมากเห็นชัด ๆ กันไปเลยว่าเราเอาจริงขนาดไหน แต่จนแล้วจนรอดก็ยัง
มีคนที่อดใจไม่ไหวและพยายามท้าทายเราอยู่เสมอ
ถึงกระนั้นอิทธิพลของท่านเจ้าอาวาสก็ถือว่าแผ่กระจายไปไกลจนน่ า
ประทับใจ ขนาดเมืองที่ดูเล็กอาจเป็นภาพลวงตาให้คนสบประมาท แต่ใน
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ฤดูจาริกแสวงบุญผู้คนเรือนแสนจะหลั่งไหลกันเข้ามาที่นี่และเคลื่อนตัวผ่านลาน
จัตรุ สั หน้าวิหาร ตลอดจนตัง้ แคมป์พกั แรมกันบนฐานคอนกรีตทีอ่ ยูก่ ลางน�้ำและ
ถนนหนทางที่ถูกทิ้งร้าง ที่นี่ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสอง
ของโลกส�ำหรับเหล่าผูน้ บั ถือศาสนาอิกต์ และท่านเจ้าอาวาสก็ถอื ได้วา่ เป็นบุคคล
ที่มีบารมีศักดิ์สิทธิ์มาก
ปกติแล้วกองก�ำลังต�ำรวจพลเมืองจะถูกจัดตั้งขึ้นและพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ทันก่อนกระบวนการผนวกรวมเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งมักจะใช้เวลา
ประมาณห้าสิบปีหรือมากกว่านั้น ทว่ากระบวนการผนวกรวมครั้งนี้ต่างออกไป
ชาวดาวชิเซอร์นาที่มีชีวิตรอดได้รับมอบสถานะพลเมืองเร็วกว่าปกติมาก จนยัง
ไม่มผี บู้ ริหารคนไหนในระบบไว้ใจให้พลเมืองใหม่ทเี่ ป็นคนท้องถิน่ เข้ามาท�ำหน้าที่
รักษาความสงบอย่างรวดเร็วขนาดนัน้ ด้วยเหตุนกี้ องก�ำลังทหารจึงยังถูกเรียกตัว
ให้ประจ�ำอยูใ่ นเมืองต่ออีกเยอะพอสมควร ทัง้ นีห้ ลังจากทีก่ ระบวนการผนวกรวม
ชิเซอร์นาเสร็จสิน้ สมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้ว เหล่าทหารส่วนใหญ่จากชัน้ เอสก์
ของยานจัสติซออฟทอเร็นถึงค่อยถูกส่งกลับยาน ยกเว้นผูห้ มวดออว์นซึง่ อยูต่ อ่
และฉันซึ่งอยู่กับนางด้วยในรูปแบบร่างแอนซิลลารีทั้งหมดยี่สิบร่าง ภายใต้ชื่อ
วันเอสก์จากกองพลชั้นเอสก์หน่วยที่หนึ่งแห่งยานจัสติซออฟทอเร็น
ท่านเจ้าอาวาสอาศัยอยูใ่ นอารามใกล้วหิ าร ซึง่ เป็นหนึง่ ในอาคารไม่กหี่ ลัง
ที่ยังเหลือรอดมาจากสมัยที่ออร์สเคยเป็นเมืองรุ่งเรือง มันเป็นตึกสี่ชั้น หลังคา
ลาดเท ผนังเปิดโล่งทุกด้าน แต่ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถชักม่านมาปิดได้เมือ่ ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว และสามารถดึงกันสาดเหล็กลงมาบังฝนได้เวลาพายุมา
ท่านเจ้าอาวาสต้อนรับผูห้ มวดออว์นในห้องทีก่ นั้ ฉากขึน้ ล้อมพืน้ ทีป่ ระมาณห้าคูณ
ห้าเมตร เหนือฉากทึบมีแสงส่องลอดเข้ามาจากด้านบน
“ท่านไม่รสู้ กึ หรอกหรือ” นักบวชกล่าว นางเป็นผูส้ งู อายุ ผมสีเทา เครา
ก็สเี ทาเล็มสัน้ “ว่าการมาประจ�ำทีอ่ อร์สนัน้ เป็นเรือ่ งล�ำบาก” ทัง้ นางและผูห้ มวด
ออว์นนัง่ บนเบาะทีค่ อ่ นข้างชืน้ เช่นเดียวกับทุกสิง่ ในออร์ส มันมีกลิน่ อับเหมือน
ขึ้นรา นักบวชสวมโสร่งสีเหลืองซึ่งเป็นผ้ายาวพันรอบเอว ไหล่ของนางมี
รอยหมึกวาดเป็นรูปทรงต่าง ๆ บ้างเป็นวงโค้ง บ้างเป็นรูปเหลี่ยม ๆ ซึ่งลาย
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พวกนี้จะเปลี่ยนไปตามความส�ำคัญทางศาสนาของแต่ละวัน และเพื่อเป็นการ
ให้เกียรติแก่ธรรมเนียมของชาวแร็ดช์ วันนี้นางสวมถุงมือด้วย
“ไม่ล�ำบากเลย” ผู้หมวดออว์นตอบอย่างแจ่มใส แต่ฉนั แอบสงสัยในใจ
ว่านัน่ อาจจะไม่ใช่ความจริงทัง้ หมด นางมีนยั น์ตาสีนำ�้ ตาลเข้มและผมด�ำตัดเกรียน
ผิวพรรณของนางสีเข้มพอที่จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคนขาว แต่ก็ยังไม่เข้มถึงขนาด
ที่สมัยนี้นิยมกัน จริง ๆ นางสามารถขอเปลี่ยนได้ทั้งสีตาสีผม แต่นางก็ไม่เคย
ท�ำ ในวันนีแ้ ทนทีจ่ ะใส่ชดุ เครือ่ งแบบเต็มยศตามปกติของนาง ซึง่ ประกอบด้วย
เสื้อคลุมยาวสีน�้ำตาลติดเข็มกลัดอัญมณีจ�ำนวนมาก เสื้อคอปกติดกระดุม
กางเกงขายาว รองเท้าบู๊ต และถุงมือ นางกลับใส่ผ้าถุงอะไรสักอย่างคล้าย ๆ
กับที่ท่านเจ้าอาวาสใส่ เสื้อบาง ๆ หนึ่งตัว และถุงมือคู่ที่บางที่สุด ถึงกระนั้น
แล้วนางก็ยังนั่งเหงื่อแตก ฉันยืนเฝ้าดูความเป็นไปอยู่ที่ทางเข้าอาคารอย่าง
นิ่งเงียบและเรียบเฉย ระหว่างที่นักบวชเด็กรูปหนึ่งยกถ้วยชามเข้ามาวางลง
ระหว่างผู้หมวดออว์นกับท่านสาธุคุณ
ในเวลาเดียวกัน ฉันอีกร่างยืนห่างออกไปประมาณ 40 เมตรและอยู่
ข้างในวิหาร ในนั้นเป็นโถงปิดมีกำ� แพงล้อมไม่เหมือนตึกอื่น ขนาดอาคารสูง
43.5 เมตร ยาว 65.7 เมตร และกว้าง 29.9 เมตร ที่ปลายด้านหนึ่งมีประตู
บานสูงเกือบถึงหลังคา และปลายอีกด้านมีสงิ่ ทีต่ งั้ ตระหง่านให้ทกุ คนแหงนมอง
มันเป็นรูปจ�ำลองอย่างละเอียดยิบของหน้าผาซึง่ ตัง้ อยูท่ ใี่ ดสักแห่งบนดาวชิเซอร์นา
ที่ตีนหน้าผามีเวทียกพื้น และจากเวทีมีขั้นบันไดกว้าง ๆ ลดหลั่นลงมาจนถึง
พื้นหินสีเทาและสีเขียว สูงขึ้นไปบนผนังรอบ ๆ มีช่องแสงสีเขียวให้แสงส่อง
ผ่านเข้ามาประมาณสิบกว่าช่อง ล�ำแสงเหล่านั้นสาดส่องลงบนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังรอบด้านซึง่ ถ่ายทอดฉากส�ำคัญ ๆ จากประวัตขิ องเหล่านักบุญองค์ตา่ ง ๆ
ในลัทธิอิกต์ วิหารแห่งนี้เป็นอาคารที่ไม่เหมือนกับที่ใดเลยในออร์ส เช่นเดียว
กับลัทธิอิกต์เอง สถาปัตยกรรมนี้เป็นสิ่งที่ถูกน�ำเข้ามาจากที่อื่นอีกที ในช่วง
ฤดูจาริกแสวงบุญ ห้องโถงนี้จะอัดแน่นไปด้วยเหล่าผู้ศรัทธา จริง ๆ แล้วที่อื่น
ก็มีปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ให้บูชาเหมือนกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวออร์สใช้ค�ำว่า
“แสวงบุญ” นั่นย่อมหมายถึงการเดินทางมาสักการะที่นี่เท่านั้น พิธีแสวงบุญ
จัดเป็นประจ�ำทุกปี แต่นนั่ ก็ยงั อีกตัง้ หลายสัปดาห์กว่าจะถึง ณ ตอนนีบ้ รรยากาศ
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ในวิหารยังคงมีเพียงเสียงสวดพึมพ�ำเบา ๆ ของเหล่าสาวกแค่สิบกว่าคนซึ่ง
รวมตัวกันอยู่ตรงมุมหนึ่ง
ท่านเจ้าอาวาสหัวเราะ “ท่านนี่เป็นนักการทูตตัวจริง ผู้หมวดออว์น”
“ข้าเป็นทหาร สาธุคณ
ุ ” ผูห้ มวดออว์นตอบ ทัง้ สองคนคุยกันด้วยภาษา
แร็ดช์ และนางก็พูดด้วยส�ำเนียงที่ช้าและชัด ตั้งใจออกเสียงมาก “สิ่งใดเป็น
หน้าที่ข้าไม่เคยรู้สึกว่าล�ำบากเลย”
ท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ยมิ้ ตอบ ในความเงียบชัว่ อึดใจทีต่ ามมา นักบวชน้อย
เดินเข้ามาวางถ้วยขอบหนาซึง่ ภายในบรรจุสงิ่ ทีช่ าวชิเซอร์นาเรียกกันว่าน�ำ้ ชา มัน
เป็นของเหลวที่ข้น อุ่น และมีรสหวาน ซึ่งแทบจะไม่มีอะไรเหมือนชาจริงเลย
ที่ด้านนอกประตูของวิหาร บนลานจัตุรัสซึ่งมีคราบตะไคร่ขึ้นเขียว ฉัน
ก็ยนื อยูต่ รงนัน้ ด้วย ฉันมองคนเดินผ่านไปมา ส่วนใหญ่ใส่โสร่งง่าย ๆ สีสดใส
แบบเดียวกับที่ท่านเจ้าอาวาสใส่ แต่มีเพียงเด็กที่เล็กมาก ๆ กับสาวกที่เคร่ง
มาก ๆ เท่านั้นถึงจะมีรอยหมึกวาดเส้นบนตัว และมีแค่ไม่กี่คนที่ใส่ถุงมือ
บางคนทีผ่ า่ นไปมาก็เป็นพวกชาวแร็ดช์จากทีอ่ นื่ ทีถ่ กู ส่งมาท�ำงาน หรือไม่กไ็ ด้รบั
แจกที่ดินให้มาอยู่เมืองออร์สหลังจากกระบวนการผนวกรวมเสร็จสิ้นลง พวกนี้
ส่วนใหญ่ก็ได้ปรับการแต่งกายมาใส่แค่โสร่งง่าย ๆ เหมือนกัน และเพิ่มเสื้อ
เนือ้ ผ้าบาง ๆ หลวม ๆ เข้าไปแบบเดียวกับทีผ่ หู้ มวดออว์นท�ำ ฉันเห็นชาวแร็ดช์
บางคนยังดันทุรังใส่กางเกงขายาวกับเสื้อแจ๊คเก็ต และเดินผ่านลานจัตุรัสไป
ในสภาพเหงื่อโซมกาย ยังไงก็ตามทุกคนยังคงใส่เครื่องประดับประจ� ำตัว
ซึ่งชาวแร็ดช์น้อยคนมาก ๆ จะยอมละทิ้งธรรมเนียมนี้ เครื่องประดับพวกนี้
ส่วนใหญ่มักเป็นของขวัญที่ได้จากเพื่อนสนิทหรือคนรัก อาจเป็นสิ่งไว้ระลึกถึง
คนที่ตายไปแล้ว เป็นตราประจ�ำตระกูล หรือเป็นสัญลักษณ์สมาคมในเครือ
อุปถัมภ์ต่าง ๆ
เลยขึน้ ไปทางทิศเหนือ ข้ามผ่านบึงสีเ่ หลีย่ มทีเ่ รียกกันว่าสระ “หน้าวิหาร”
ตามชือ่ ย่านชุมชนสมัยก่อนทีจ่ ะถูกน�ำ้ ท่วมจะเป็นเขตภูมศิ าสตร์ของออร์สทีย่ กสูง
ขึ้นเล็กน้อย จนเมืองที่อยู่บริเวณนั้นกลายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจริง ๆ
ในระหว่างฤดูแล้ง พืน้ ทีด่ งั กล่าวยังคงถูกเรียกขานตามเดิมว่าเมืองชัน้ บน ทีน่ นั่
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