
ร่างนั้นนอนเปลอืยคว�่าหน้าอยูก่บัพื้น  ผวิซดีเหมอืนศพ  คราบเลอืดกระจดักระจาย

เตม็พื้นหมิะที่อยูล้่อมรอบ  อณุหภมูขิณะนี้อยูท่ี่ประมาณลบสบิห้าองศาเซลเซยีส  

พายุเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน  ดวงอาทิตย์ก�าลังจะขึ้นพ้นขอบฟ้า   

มันค่อย ๆ สาดแสงอบอุ่นอาบทุ่งหิมะสีขาวโพลน  มีเพียงรอยเท้าไม่กี่รอย 

ปรากฏเป็นทางย�่าตรงไปยงักระทอ่มน�้าแขง็ที่อยูใ่กล้ ๆ  เดาวา่น่าจะเป็นโรงเหล้า  

หรอือะไรกต็ามที่พอจะเรยีกเป็นร้านได้ตามมาตรฐานของแถวนี้

มีบางอย่างที่คุ ้นตามาก ๆ จนน่ าหงุดหงิดเกี่ยวกับแขนข้างที่แผ่หลา 

ออกมานั่น  รวมทั้งเส้นที่ลากจากไหล่ไปสะโพก  แต่มนักแ็ทบเป็นไปไม่ได้เลย 

ที่ฉันจะบังเอิญรู้จักคนคนนี้  ฉันไม่รู้จักใครที่นี่สักคน  แถวนี้เป็นเขตหลังเขา 

สุด ๆ ของดาวเคราะห์ที่ทั้งหนาวเหน็บ  กันดาร  และอยู่ห่างไกลความเจริญ 

แบบแรด็ช์อย่างไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้  ฉนัมาที่นี่  ที่ดาวนี้  ที่เมอืงนี้กเ็พื่อแค่

จะจัดการกับธุระส�าคัญส่วนตัวบางอย่าง  ส่วนศพที่นอนตายอยู่กลางถนนนี่ 

คงไม่ใช่เรื่องที่ควรไปยุ่ง

บางครั้งฉนักไ็ม่รู้หรอกว่าท�าไมถงึท�าในสิ่งที่ตวัเองท�า  แม้จะผ่านมานาน

ขนาดนี้แล้ว  แต่ฉนักย็งัรูส้กึแปลกใหม่เสมอกบัการไม่รู ้ กบัการไม่มคี�าสั่งที่ต้อง

คอยท�าตามอยู่ตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นฉนัจงึไม่สามารถอธบิายให้คุณเข้าใจได้

หรอกว่าท�าไมจู่ ๆ ฉนัถงึหยดุเดนิ  แล้วใช้เท้าข้างหนึ่งเขี่ยไปที่หวัไหล่เปลอืยเปล่า

เพื่อที่จะพลกิดูหน้าของร่างที่นอนอยู่

1
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แม้ใบหน้านางจะอยูใ่นสภาพแช่แขง็  เตม็ไปด้วยรอยฟกช�้าและคราบเลอืด

เกรอะกรงั  แต่ฉนักจ็�านางได้  ชื่อของนางคอืเซวาร์เดน็ เวน็ดาย  เมื่อนานมาแล้ว

นางเคยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทหารที่สังกัดอยู่กับฉัน  เริ่มตั้งแต่ยศผู้หมวดอายุ

ยงัน้อย  และต่อมาภายหลงัถงึได้รบัการเลื่อนขั้นให้ไปเป็นกปัตนับญัชาการยาน

ของตวัเองอกีล�า  นี่ฉนันกึว่านางตายไปตั้งแต่พนัปทีี่แล้วเสยีอกี  แต่นางกลบัมา

อยู่ที่นี่  ตรงนี้  ชัดเจนเต็มตาจนไม่สามารถปฏิเสธได้  ฉันนั่งคุกเข่าลงแล้ว

พยายามคล�าหาชพีจรของนาง  หรอืไม่กล็มหายใจที่อาจจะแผ่วเบามาก ๆ

ยงัมชีวีติอยู่

เซวาร์เด็น เว็นดายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันแล้ว  นางไม่ใช่ความ 

รับผิดชอบอะไรของฉันด้วย  แม้ตอนที่อยู่ด้วยกันนางก็ไม่เคยเป็นหนึ่งใน 

เจ้าหน้าที่คนโปรดของฉัน  แน่นอน  ฉันท�าตามค�าสั่งของนางไปตามระเบียบ  

และนางก็ไม่เคยใช้อ�านาจข่มเหงเหล่าแอนซิลลารี  นางไม่เคยท�าความเสียหาย

อะไรให้กับร่างเสริมแต่ละร่างของฉัน  (ซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ท�า)  ฉันไม่มี

เหตุผลอะไรที่จะรู้สกึไม่ดกีบันาง  ตรงข้ามเสยีอกี  นางมกีริยิามารยาทแบบผู้ดี

มีการศึกษา  เหมือนเติบโตมาในครอบครัวที่สั่งสอนมาดี  แต่แน่นอน  นาง 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้มารยาทเหล่านั้นกับฉันอยู่แล้ว  เพราะตอนนั้นฉันไม่ใช่คน   

ฉันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมชิ้นหนึ่ง  แค่ส่วนหนึ่งของยาน  ซึ่งฉันเองก็ไม่เคย 

พศิวาสอะไรกบันางเป็นพเิศษ

ฉนัลุกขึ้นแล้วเดนิตรงไปที่โรงเหล้า  บรรยากาศภายในมดืสลวั  ก�าแพง

ที่ท�าจากบล็อกน�้าแข็งถูกเคลือบด้วยคราบสกปรกหมักหมม  อากาศมีกลิ่นฉุน

เหมือนแอลกอฮอล์ผสมอาเจียน  หลังบาร์มีพนักงานยืนอยู่คนหนึ่ง  นางเป็น 

ชาวท้องถิ่น  หุ่นอ้วนเตี้ย  ตาถลน  นอกนั้นกม็ลีูกค้าอกีสามคนนั่งเหยยีดแข้ง

เหยียดขากันอยู่รอบ ๆ โต๊ะโกโรโกโสตัวหนึ่ง  คนเหล่านั้นสวมแค่เสื้อนวมกับ

กางเกงขายาวธรรมดาท่ามกลางอากาศหนาวเหนบ็  จรงิ ๆ แล้วส�าหรบัคนท้องถิ่น

นี่ถือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ก�าลังอุ ่นสบายบนซีกโลกนี้ของดาวเคราะห์นิลต์   

พวกลกูค้ากลุม่นี้แกล้งท�าเป็นไม่เหน็ฉนั  ทั้งที่จรงิ ๆ ฉนัรูด้ว่ีาพวกนางสงัเกตเหน็

ฉันตั้งแต่อยู่ตรงถนนแล้ว  และน่าจะรู้ด้วยว่าฉันเข้ามาท�าอะไรที่นี่  เพราะ 
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เผลอ ๆ อาจจะเป็นพวกนางคนใดคนหนึ่งนี่แหละที่ก่อเรื่อง  เซวาร์เดน็ไม่น่าจะ

นอนอยู่ตรงนั้นนานมาก  ไม่อย่างนั้นนางคงตายไปแล้ว

“ฉนัจะขอเช่าเลื่อน”  ฉนักล่าวขึ้น  “แล้วกข็อซื้อชุดปฐมพยาบาลแบบให้

ความร้อนด้วย”

ข้างหลังมีเสียงลูกค้าคนหนึ่งหัวเราะคิกคักแล้วพูดแซวขึ้นมา  “หูย 

น้องสาวห้าวมาจากไหนวะเนี่ย”

ฉันหันกลับไปมองหน้าแล้วเพ่งพิจารณารูปลักษณ์ของนาง  นางดูตัวสูง

กว่าชาวนลิต์ทั่วไป  แต่กย็งัอ้วนและขาวพอ ๆ กบัพวกที่เหลอื  นางได้เปรยีบ

เรื่องความหนา  แต่ฉนัตวัสูงกว่าอยู่ด ี และฉนักแ็ขง็แรงกว่ารูปลกัษณ์ภายนอก

ที่คนอื่นเห็นเยอะ  นางนี่ไม่รู้เสียแล้วว่าก�าลังเล่นกับใคร  ดู ๆ ไปนางน่าจะ 

เป็นผู้ชาย  ดูจากลายปักเหลี่ยม ๆ ที่เหมือนเขาวงกตบนเสื้อ  ฉันไม่แน่ใจ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์  นี่คงไม่ใช่เรื่องส�าคัญถ้าฉันอยู ่ในเขตปกครองของแร็ดช์   

ชาวแร็ดช์ไม่มีใครใส่ใจเรื่องเพศ  และแม้กระทั่งภาษาแร็ดช์ซึ่งเป็นภาษาแรก 

ของฉันก็ไม่มีค�าระบุเพศด้วยซ�้า  แต่ภาษาถิ่นที่เราก�าลังพูดกันอยู่นี่ดันมี  และ

ถ้าฉนัพูดผดิกอ็าจเป็นเรื่องได้  การที่ลกัษณะบ่งบอกเพศมคีวามแตกต่างกนัไป

ในแต่ละพื้นที่  และบางทีก็ต่างแบบสุดขั้ว  ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นเลย  

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉนัยิ่งไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว

สดุท้ายฉนัเลยตดัสนิใจไม่พูดอะไร  หลงัจากผ่านไปหลายวนิาทจีู ่ๆ นาง

กแ็สร้งท�าเป็นสนใจอะไรไม่รู้ที่อยู่บนโต๊ะ  ที่จรงิฉนัฆ่านางได้ง่าย ๆ ตอนนี้เลย  

ซึ่งฉนักร็ู้สกึชอบความคดินี้เสยีด้วย  แต่ถงึยงัไงเรื่องช่วยชวีติเซวาร์เดน็คงต้อง

มาก่อน  ฉนัหนักลบัไปหาบาร์เทนเดอร์

นางยืนท�าท่าขี้เกียจเหมือนไม่ได้สนใจด้วยซ�้าว่าเกิดอะไรขึ้น  “นี่หล่อน 

นกึว่าร้านนี้เป็นสถานที่แบบไหน”

“กเ็ป็นสถานที่แบบว่า”  ฉนัตอบกลบัไปด้วยภาษาที่ยงัคงเลี่ยงการระบเุพศ  

“มเีลื่อนให้เช่า  แล้วกม็ชีุดปฐมพยาบาลขาย  เท่าไหร่กว็่ามา”

“สองร้อยเช็น”  ราคานี้ฉันมั่นใจว่าคิดแพงกว่าปกติอย่างน้อยสองเท่า  

“นั่นค่าเช่าเลื่อน  จอดอยู่หลังร้าน  ไปเอาเองนะ  ส่วนชุดปฐมพยาบาลนั่น 

อกีหนึ่งร้อย”
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“ของใหม่ครบชุดไหม”  ฉนัถาม  “ไม่ใช่มอืสองนะ”

นางหยิบชุดปฐมพยาบาลชุดหนึ่งออกมาจากใต้เคาน์เตอร์  ดูกล่องแล้ว

ซลียงัอยู่ไม่มรีอยแกะ  “เพื่อนเธอข้างนอกนั่นมบีญัชคี้างจ่ายอยู่”

นางอาจจะโกหกหรืออาจจะพูดจริงก็ได้  ยังไงก็แล้วแต่ตัวเลขในบัญช ี

หลงัจากนี้โกหกชวัร์  “เท่าไหร่”

“สามร้อยห้าสบิ”

ถึงจุดนี้ฉันอาจจะหาทางเลี่ยงการระบุเพศบาร์เทนเดอร์ต่อไป  หรือไม่ก็

เดาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย  ยังไงโอกาสถูกก็ห้าสิบห้าสิบ  “คุณนี่ไว้ใจคนนะ”   

ฉันพูดออกไปโดยเดาว่านางเป็นผู้ชาย  “ถึงได้ปล่อยให้ยาจกแบบเจ้าหมอนั่น”  

เซวาร์เด็นเป็นเพศชายแน่นอน  อันนี้ฉันรู้เพราะดูออกง่าย  “กินฟรีเสียจนเป็น

หนี้เยอะขนาดนี้”  บาร์เทนเดอร์ไม่พดูอะไร  ฉนัพดูต่อ  “สรปุรวมเป็นเท่าไหร่นะ  

หกร้อยห้าสบิใช่ไหม”

“ถูก”  บาร์เทนเดอร์ตอบ  “ประมาณนั้นแหละ”

“เดี๋ยว  เท่านี้กค็อืเท่านี้จรงิ ๆ นะ  ตกลงกนัแล้วห้ามคนืค�า  ถ้าหากใคร

มาตุกตกิเรยีกเพิ่มหลงัจากนี้หรอืพยายามจะปล้นฉนั  ตายสถานเดยีว”

ความเงยีบเข้าครอบง�าชั่วขณะ  จากนั้นมเีสยีงถ่มน�้าลายดงัมาทางข้างหลงั

ฉนัตามด้วยเสยีงสบถ  “พวกสวะแรด็ช์”

“ฉันไม่ใช่แร็ดช์”  ซึ่งนั่นเป็นความจริง  เฉพาะมนุษย์เท่านั้นถึงจะเป็น 

ชาวแรด็ช์ได้

“เขาน่ะเป็น”  บาร์เทนเดอร์พูดพร้อมยักไหล่ไปทางประตู  “ส่วนเธอฟัง

ส�าเนยีงแล้วไม่ใช่  แต่กลิ่นนี่สาบพอ ๆ กบัพวกแรด็ช์”

“สาบสู้เหล้าที่คณุชงใหล้กูค้าไม่ได้หรอก”  เสยีงโห่ฮิ้วปะทขุึ้นจากขา้งหลงั  

ฉนัเอามอืล้วงกระเป๋าหยบิกระดาษออกมาก�าหนึ่งแล้วโยนลงไปบนบาร์  “ไม่ต้อง

ทอน”  ว่าแล้วกห็นัหลงัเดนิตรงไปที่ประตูร้าน

“หวงัว่าเงนิจะใช้ได้จรงินะ”

“หวงัว่าเลื่อนจะจอดอยู่หลงัร้านจรงินะ”  ฉนัเดนิออกจากร้าน

เริ่มจากชุดปฐมพยาบาลให้ความร้อนก่อน  ฉันพลิกตัวเซวาร์เด็นให้ 

นอนหงาย  จากนั้นแกะกล่องแล้วหักชิ้นส่วนส�าหรับใช้ภายในออกจากการ์ด   
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ยดัมนัเข้าในปากนางซึ่งทั้งแขง็ค้างและมเีลอืดกบ  หลงัจากแถบสถานะบนการ์ด

ขึ้นสเีขยีว  ฉนักค่็อย ๆ คลี่ผ้าห่มบาง ๆ ที่มากบัชดุ  ดใูห้มั่นใจว่าหนัถกูขั้วแล้ว

ก็ห่อพันมันรอบ ๆ ตัวนาง  แล้วกดเปิดสวิตช์  จากนั้นก็ลุกเดินไปดูเลื่อน 

ที่หลงัร้าน

ปรากฏว่าไม่มีใครดักรอหาเรื่องฉันอยู่  ซึ่งถือว่าโชคดีมาก  ฉันขี้เกียจ 

ทิ้งศพไว้เกลื่อนกลาด  เพราะเอาจริง ๆ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อก่อปัญหา  

ฉนัลากเลื่อนอ้อมมาจนถงึด้านหน้า  อุม้เซวารเ์ดน็ขึ้นไปนอน  แล้วคดิวา่จะถอด

เสื้อคลุมชั้นนอกของฉันออกมาห่มทับให้นางอีกชั้น  แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่า 

คงไม่ช่วยท�าให้อุ่นเพิ่มจากผ้าท�าความร้อนที่ห่อไว้แล้วสกัเท่าไหร่  ฉนัตดิเครื่อง 

รถเลื่อนแล้วขบัออกไป

ฉันเช่าห้องห้องหนึ่งแถบชานเมือง  ลักษณะมันเป็นกล่องทรงลูกบาศก์

กว้างยาวสูงด้านละสองเมตร  ท�ามาจากพลาสติกหล่อส�าเร็จสีเขียวอมเทา 

ซึ่งปกคลุมด้วยคราบเขรอะอีกเช่นเคย  ทั้งโรงแรมมีห้องกล่องแบบนี้ประมาณ 

สิบกว่าห้อง  แต่ละห้องไม่มีผ้าปูเตียงหรือหมอนให้  และถ้าจะเอาผ้าห่มก็ต้อง

จ่ายเพิ่ม  เช่นเดยีวกบัเครื่องท�าความร้อน  จ่ายกจ็่าย  ตั้งแต่มาถงึที่นี่ฉนัใช้เงนิ

ไปเยอะแบบไร้สาระมากกบัการแค่พยายามจะช่วยเซวาร์เดน็ไม่ให้หนาวตาย

ฉนัเชด็คราบเลอืดออกจากร่างกายนางจนสะอาดที่สดุเท่าที่จะท�าได้  ตรวจ

ชีพจร  (ยังเต้นอยู่)  วัดอุณหภูมิร่างกาย  (อุ่นขึ้นเรื่อย ๆ)  ถ้าเป็นสมัยก่อน 

ฉันสามารถรู้ข้อมูลอุณหภูมิแกนกลางร่างกายของนางได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ�้า  

ตลอดจนอัตราการเต้นหัวใจ  ระดับออกซิเจนในเลือด  ระดับฮอร์โมนต่าง ๆ  

และเพยีงแค่นกึขึ้นมาว่าอยากรูต้�าแหน่งอาการบาดเจบ็ของนาง  ฉนักจ็ะมองเหน็

ได้อย่างรวดเรว็  แต่ตอนนี้ฉนัเหมอืนคนตาบอดเลย  ที่แน่ ๆ นางคงโดนทบุตมีา  

หน้าบวมเป่ง  อกกช็�้า  และดูจากร่องรอยบาดเจบ็อื่น ๆ แล้ว  เป็นไปได้ว่านาง

อาจจะถูกข่มขนืมาด้วย  แต่กย็ากที่จะฟันธง

ชุดปฐมพยาบาลให้ความร้อนมาพร้อมกับยาและอุปกรณ์ท�าแผลระดับ

สามัญมาก ๆ  เหมาะกับใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น  เซวาร์เด็นอาจจะ 

บาดเจบ็ภายในหรอืสมองได้รบัการกระทบกระเทอืน  แต่สิ่งที่ฉนัท�าได้กแ็ค่ช่วย

พันแผลกับทายาให้นางเท่านั้นเอง  ถ้าโชคดี  แค่การปรับอุณหภูมิกับรักษา
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บาดแผลภายนอกกอ็าจจะเพยีงพอ  แต่ถ้าต้องท�าอะไรมากกว่านั้น  ทุกวนันี้ฉนั

แทบไม่มีความรู้ทางการแพทย์เหลือแล้ว  คงจะช่วยวินิจฉัยได้แต่อะไรง่าย ๆ 

เท่านั้น

ฉันหักชิ้นส่วนส�าหรับใช้ภายในอีกอันยัดลงคอนางแล้วตรวจร่างกาย 

อีกรอบ  ผิวหนังนางก็ไม่ได้เย็นเกินไป  ดูแล้วไม่ได้มีไข้เหงื่อออก  ส่วนสีผิว 

ถ้าไม่นับรอยช�้า  ตอนนี้ก็เริ่มกลับคืนมาเป็นสีน�้าตาลตามปกติ  ฉันเอากล่อง 

ใบหนึ่งออกไปตกัหมิะเข้ามาแล้วตั้งรอให้ละลายตรงมมุห้อง  หวงัว่านางจะไม่ตื่น

ขึ้นมาเตะโดน  หลงัจากนั้นฉนักอ็อกมาข้างนอก  แล้วลอ็กประตูห้องเอาไว้

ดวงอาทติย์เคลื่อนขึ้นมาถงึกลางฟ้าแล้ว  แต่แสงแดดกไ็ม่ได้แรงกว่าเดมิ

เท่าไหร่  ตอนนี้หิมะที่ถมเรียบจากพายุเมื่อคืนมีรอยย�่าเป็นทางมากขึ้น  ถนน 

เส้นที่ฉนัผ่านเมื่อเช้ามชีาวนลิต์เดนิอยู่คนสองคน  ฉนัลากเลื่อนกลบัไปที่โรงเหล้า

แล้วจอดไว้ข้างหลัง  ไม่มีใครโผล่มาหาเรื่องฉัน  ไม่มีเสียงอะไรดังออกมาจาก

ช่องประตูมดื ๆ  ฉนัออกเดนิทางต่อเพื่อเข้าเมอืง

ในเมอืงผูค้นขวกัไขว่  ต่างคนต่างยุง่กบัธรุะต่าง ๆ  กลุม่เดก็อ้วนผวิขาว

ใส่กางเกงขายาวและเสื้อนวมก�าลงัวิ่งเล่นเตะหมิะใส่กนั  จนกระทั่งหนัมาเหน็ฉนั

แล้วหยุดจ้องมองอย่างประหลาดใจ  พวกผู้ใหญ่แกล้งท�าเหมือนฉันไม่มีตัวตน  

แต่สายตาแอบเหลยีวมามองระหว่างเดนิสวนกนั  ฉนัเดนิเขา้ร้านร้านหนึ่ง  ทนัที

ที่เข้าไปบรรยากาศก็เปลี่ยนจากกลางวันซึ่งค่อนข้างสว่างน้อยอยู่แล้วกลายเป็น 

มดืสลวั  อากาศข้างในอุ่นกว่าข้างนอกประมาณแค่ห้าองศาซึ่งกย็งัหนาวอยู่ดี

ในร้านมีคนประมาณสิบกว่าคนก�าลังยืนจับกลุ่มคุยกันตามมุมต่าง ๆ   

แต่ทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปทุกอย่างก็เงียบกริบ  ฉันนึกขึ้นได้ว่าปกติฉันไม่มีการ

แสดงออกทางสหีน้า  จงึรบีพยายามขยบักล้ามเนื้อใบหน้าให้ค้างอยู่ในรูปที่แลดู

เป็นมติรและไม่ได้บ่งบอกเจตนาอะไรเป็นพเิศษ

“จะเอาอะไร”  เจ้าของร้านถามเสยีงดุ

“คนอื่น ๆ น่าจะมาก่อนฉันนะ”  ฉันพูดพลางหวังว่ากลุ่มคนในร้านจะ

ประกอบด้วยหลายเพศตามไวยากรณ์ที่ฉนัใช้  ปรากฏว่าเจ้าของร้านเงยีบไม่ตอบ

อะไร  “งั้นฉันเอาขนมปังสี่ก้อนกับไขมันหนึ่งแผ่น  แล้วก็ชุดปฐมพยาบาลให้

ความร้อนสองชุด  กบัชุดแผ่นยาส�าหรบัแผลทั่วไปอกีสอง  ถ้ามขีาย”
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“ฉนัมแีบบชุดสบิ  ยี่สบิ  กบัสามสบิ”

“เอาสามสบิ”

นางหยบิของที่ฉนัสั่งมาวางกองซ้อนกนับนเคาน์เตอร์  “สามร้อยเจด็สบิห้า”  

มเีสยีงกระแอมกระไอดงัมาจากข้างหลงัฉนั  นี่ฉนัโดนโก่งราคาอกีแล้วสนิะ

ฉนัรบีจ่ายแลว้เดนิออกจากรา้น  พวกเดก็ยงัคงจบักลุม่วิ่งเล่นหวัเราะกนั

อย่างสนุกสนานตามถนน  พวกผู้ใหญ่กย็งัเดนิสวนฉนัไปโดยท�าเป็นมองไม่เหน็  

ฉันแวะร้านอีกร้านหนึ่ง  เซวาร์เด็นคงจะต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่  หลังจากนั้น 

ฉนักก็ลบัมาที่ห้อง

เซวาร์เดน็ยงัคงนอนหมดสต ิ แล้วกไ็ม่เหน็มร่ีองรอยว่าได้เกดิอาการชอ็ก

แต่อย่างใด  หมิะที่อยูใ่นกลอ่งละลายใกลห้มดแล้ว  ฉนัหกัขนมปังที่แขง็เป็นอฐิ

แช่ลงไปครึ่งก้อนแล้วรอให้มนัอ่อนตวั

ตอนนี้สมองกระทบกระเทอืนหรอือวยัวะภายในเสยีหายคอืความเป็นไปได้ 

ที่น่ากลัวที่สุด  ฉันแกะห่อแผ่นยาที่เพิ่งซื้อมาสองห่อ  เลิกผ้าห่มขึ้นแล้ววาง 

แผ่นหนึ่งแปะลงไปบนท้องของเซวาร์เดน็  เฝ้ามองมนัค่อย ๆ ละลายเยิ้มเคลอืบ

ล�าตัวของนางแล้วแข็งกลายเป็นเปลือกใส ๆ  ส่วนอีกแผ่นฉันนาบไปที่หน้า 

ด้านข้างของนางฝั่งที่ดูจะบวมที่สุด  หลังจากแผ่นนั้นแข็งแล้ว  ฉันจึงถอด 

เสื้อคลุมตวัเองออก  แล้วเอนกายลงนอนหลบั

เจ็ดชั่วโมงครึ่งนิด ๆ ต่อมาเซวาร์เด็นเริ่มขยับตัว  ฉันตื่นแล้วถามนาง  

“รู้สึกตัวแล้วเหรอ”  แผ่นยาที่ฉันแปะให้รั้งตาและปากของนางจนปิดไปครึ่งซีก  

แต่รอยฟกช�้าด�าเขยีวและอาการบวมทั้งหลายบนใบหน้านางตอนนี้ลดลงมากแล้ว  

ฉนัคดิอยูค่รู่หนึ่งว่าในเวลาแบบนี้ควรแสดงสหีน้าแบบไหนด ี และเมื่อนกึได้แล้ว

กแ็สดงออกไปตามนั้น  “ฉนัเจอคณุนอนอยู่บนหมิะข้างหน้าโรงเหล้า  สภาพคณุ

ดูเหมอืนต้องการความช่วยเหลอื”  นางปล่อยเสยีงหายใจแหบ ๆ ออกมาเบา ๆ  

แตย่งัไม่ได้หนัมามองทางฉนั  “หวิหรอืเปล่า”  นางไม่ตอบ  มแีต่จ้องไปข้างหน้า

ด้วยสายตาว่างเปล่า  “หวัไปฟาดอะไรมาไหม”

“ไม่”  นางตอบ  เสยีงแผ่วเบา  ใบหน้าหย่อนคล้อย

“แล้วหวิไหม”

“ไม่”
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“กนิอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่”

“ไม่รู้เหมอืนกนั”  นางพูดเสยีงเรยีบ ๆ แบบไร้อารมณ์

ฉันช่วยพยุงตัวนางให้นั่งแล้วพิงหลังไปที่ก�าแพงสีเขียวอมเทานั่นอย่าง 

แผ่วเบาที่สุด  ฉนัไม่อยากสรา้งความบาดเจบ็เพิ่มใหก้บันาง  คอยประคองอยา่ง

ระมัดระวังไม่ให้นางตัวเอียงจนหัวคว�่า  ในที่สุดนางก็ทรงตัวค้างอยู่ในท่านั่ง 

ได้  แล้วฉนักค็่อย ๆ ป้อนขนมปังกบัน�้าเข้าปากนางช้า ๆ  โดยคอยระวงัไม่ให้

โดนแผ่นยาที่รั้งปาก  “กลนืส”ิ  ฉนับอกแล้วนางกท็�าตาม  ฉนัป้อนนางแบบนี้ไป

เรื่อย ๆ จนเหลอืครึ่งชาม  แล้วที่เหลอืฉนักก็นิเองจนหมด  จากนั้นจงึเดนิออก

ไปตกัหมิะเข้ามาเพิ่มอกีหนึ่งกระทะ

นางมองฉนัหยบิขนมปงัแขง็ ๆ อกีก้อนใสล่งไปในกระทะโดยไม่พดูอะไร  

สหีน้าของนางยงัคงนิ่ง  “คุณชื่ออะไร”  ฉนัถาม  ยงัไม่มคี�าตอบ

สงสัยนางจะเสพเคฟเข้าไป  ฉันเดา  คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเคฟมีฤทธิ์ 

กดอารมณ์  ซึ่งก็ใช่  แต่นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ทั้งหมดของมัน  ถ้าเป็นสมัยก่อนฉันจะ

สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดเจาะจงเลยว่าเคฟออกฤทธิ์ยังไงและท�างานยังไง

บ้าง  แต่ทุกวนันี้ฉนัไม่เหมอืนเมื่อก่อนแล้ว

เท่าที่ฉนัจ�าได้  คนชอบเสพเคฟเพราะอยากหยุดความรูส้กึบางอย่าง  หรอื

เพราะพวกนางเชื่อว่าเมื่ออารมณ์ถูกก�าจดัทิ้งไปแล้ว  สิ่งที่เหลอือยู่จะเป็นการใช้

เหตุผลขั้นสุดยอด  ตรรกะล้วน ๆ  สตปิัญญาที่แท้  แต่ในความจรงิมนัไม่ได้

เป็นแบบนั้น

การช่วยเซวาร์เด็นจากกลางถนนเป็นการตัดสินใจที่ท�าให้ฉันเสียเงิน 

และเวลาไปมากมายทั้งที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วทั้งสองอย่าง  แล้วเพื่ออะไรกัน   

ถ้าปล่อยนางไปตามยถากรรมตอนนี้  นางก็คงถ่อออกไปหาเคฟมาเสพเพิ่มอีก  

แล้วสุดท้ายนางก็จะลงเอยตามโรงเหล้าโสโครกที่ไหนสักแห่งอีกเหมือนเดิม   

เป็นแบบนี้เรื่อย ๆ จนพาตวัเองไปถงึที่ตายจรงิ ๆ เข้าสกัครา  ถ้านั่นเป็นสิ่งที่นาง

ต้องการ  ฉันก็ไม่มีสิทธิอะไรจะไปห้าม  แต่ถ้านางอยากตายจริง ๆ ท�าไมนาง 

ถึงไม่จัดการท�าให้มันถูกต้องไปเสียเลย  ก็แค่ลงทะเบียนเจตจ�านงแล้วก็ไปหา

หมอซะ  เหมอืนที่ใคร ๆ เขาท�ากนั  ฉนัล่ะไม่เข้าใจจรงิ ๆ
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จะว่าไปยงัมสีิ่งต่าง ๆ อกีมากมายเหลอืเกนิที่ฉนัไม่เข้าใจ  การพยายาม

ท�าตวัเป็นมนุษย์มานานสบิเก้าปีไม่ได้สอนอะไรฉนัมากอย่างที่คดิเอาไว้เลย

SAMPLE



สบิเก้าปี  สามเดอืน  และหนึ่งสปัดาห์  ก่อนที่ฉนัจะเจอเซวาร์เดน็นอนคว�่าหน้า

อยู ่กับพื้นหิมะ  ฉันเคยเป็นยานล�าเลียงพลซึ่งโคจรอยู ่รอบดาวเคราะห์ชื่อ 

ชเิซอร์นา  ยานล�าเลยีงพลเป็นยานอวกาศรุน่ที่ใหญ่ที่สดุของแรด็ช์  โดยประกอบ

ด้วยดาดฟ้ายานทั้งหมดสิบหกชั้นซ้อนกัน  ไล่ตั้งแต่ชั้นบังคับการ  ธุรการ  

พยาบาล  สวนไฮโดรโพนิกส์  วิศวกรรม  และที่เหลือแต่ละชั้นอุทิศให้กับ 

ก�าลงัพลแต่ละทศวรรษ  ชั้นเหล่านั้นเป็นทั้งที่อยูอ่าศยัและที่ท�างานส�าหรบับรรดา

เจ้าหน้าที่ของฉัน  ซึ่งทุกลมหายใจ  และทุกการขยับของกล้ามเนื้อทุกมัดของ 

ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ความรบัรู้ของฉนัตลอดเวลา

ยานล�าเลียงพลจะไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปไหน  ตอนนั้นฉันก็นั่งนิ่งประจ�า

ต�าแหน่ง  เหมอืนที่ท�ามาเกอืบตลอดสองพนัปีตั้งแต่เกดิ  ถ้าไม่นั่งที่นี่กท็ี่ระบบ

ดาวอื่นสักแห่ง  ผนังด้านนอกของฉันสัมผัสกับความหนาวเหน็บของอวกาศ 

ซึ่งล้อมรอบดาวเคราะห์ชิเซอร์นา  ดาวดวงนี้หน้าตาเหมือนลูกแก้วสีฟ้าขาว 

ที่เอาไว้เล่นเกมหมากนบัแต้ม  สถานอีวกาศที่โคจรอยู่รอบมนัเคลื่อนวนผ่านมา

ผ่านไป  ยานอวกาศล�าเล็กล�าน้อยก็ผ่านมาผ่านไปไม่ขาดสาย  บ้างเทียบท่า   

บ้างออกจากท่า  บ้างก�าลังมุ่งตรงไปยังหนึ่งในประตูเกตที่ล้อมรอบด้วยทุ่นไฟ

สญัญาณ  จากระดบัความสูงที่ฉนัมองลงไป  ไม่สามารถเหน็เส้นแบ่งพรมแดน

ระหว่างประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ของชเิซอร์นาได้  แต่ถ้าเป็นฝั่งกลางคนื

2
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จะเห็นบรรดาเมืองใหญ่ส่องแสงเป็นหย่อม ๆ และเห็นเครือข่ายถนนหนทางที่

เชื่อมต่อระหว่างเมอืงเหล่านั้น  ซึ่งได้รบัการฟื้นฟูเสรจ็แล้วหลงัจากกระบวนการ

ผนวกรวมที่ผ่านพ้นไป

ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นกันโดยตรง  แต่ฉันสามารถได้ยินและสัมผัสถึง

การด�ารงอยู่ของพวกพ้องยานล�าอื่น ๆ ได้ตลอด  ตั้งแต่ยานรุ่นซอร์ดและเมอร์ซี

ที่เรว็และเลก็กว่าฉนั  และมจี�านวนเยอะสดุในเวลานั้น  ไปจนถงึยานล�าเลยีงพล

อื่น ๆ ที่เป็นรุ่นจัสติซแบบเดียวกับฉัน  ยานที่แก่สุดในบรรดาพวกเรามีอายุถึง

เกือบสามพันปี  พวกเรารู้จักกันมานานมากจนตอนนี้แทบไม่รู้จะคุยอะไรกัน  

เพราะทุกเรื่องทุกราวก็เคยคุยกันมาหมดหลายต่อหลายรอบแล้ว  ในเวลา 

ส่วนใหญ่พวกเราถือว่าเป็นมิตรสหายกันท่ามกลางความเงียบ  เว้นก็แต่ตอนที่

ต้องสื่อสารข้อมูลประจ�าวนักนัตามหน้าที่

ตอนนั้นฉันยังมีร่างเสริมหรือแอนซิลลารีหลายร่าง  จึงท�าให้ฉันสามารถ

อยู่ได้หลายที่ในเวลาเดยีวกนั  นอกจากอยูบ่นอวกาศแล้ว  ฉนักม็ร่ีางที่ถกูส่งไป

ปฏิบัติหน้าที่บนดาวชิเซอร์นาในเมืองออร์สด้วย  ร่างนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชา

ของผู้หมวดออว์น  หวัหน้าชั้นกองพลทศวรรษเอสก์

เมืองออร์สครึ่งหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินที่มีน�้าท่วมขังและอีกครึ่งหนึ่งจมอยู่ 

ใต้บงึ  อาคารของเมอืงฝั่งบงึสร้างอยู่บนแผ่นฐานคอนกรตีจ�านวนมากซึ่งรองรบั

โดยเสาเขม็ที่ฝังลกึอยูใ่ต้พื้นโคลน  ตะไคร่น�้าสเีขยีวขึ้นปกคลมุคคูลองที่คั่นกลาง

ระหว่างฐานเหล่านี้  รวมทั้งตามขอบล่างของอาคาร  เสาค�้ายนั  และอะไรกต็าม

ที่ตั้งอยู่นิ่ง ๆ แล้วน�้าสามารถท่วมถึงได้  ทั้งนี้ระดับความสูงของน�้าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามฤด ู ที่นี่มกีลิ่นไข่เน่าของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์อบอวลเกอืบ

ตลอดทั้งปี  เว้นเฉพาะบางช่วงที่พายุฤดูร้อนพัดกระหน�่าแรงเสียจนตึกในเมือง

ฝั่งบึงสั่นโคลงเคลง  ทางเดินต่าง ๆ ถูกน�้าท่วมสูงถึงเข่าเพราะฝนที่ถูกลม 

หอบข้ามแนวเกาะสันดอนเข้ามา  แต่นั่นก็แค่บางครั้งบางคราว  ปกติแล้วพายุ

มักท�าให้กลิ่นเน่ารุนแรงเสียยิ่งกว่าเก่า  ขณะเดียวกันมันก็ท�าให้อากาศเย็นลง

ชั่วคราว  แต่ความเยน็สบายมกัคงอยู่แค่ไม่กี่วนั  หลงัจากนั้นกก็ลบัเป็นร้อนและ

อบัชื้นเหมอืนเดมิ
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ฉนัมองไม่เหน็เมอืงออร์สจากวงโคจร  จรงิ ๆ แล้วมนัมขีนาดพอ ๆ กบั

หมู่บ้านมากกว่าเมือง  แต่ครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นถึงเมืองหลวงปากแม่น�้าของ 

ประเทศหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตทอดยาวตามแนวชายฝั่ง  สมัยนั้นแม่น�้าคึกคัก 

ไปด้วยเรอืขนส่งสนิค้าทั้งขาเข้าและขาออก  เรอืรบัจ้างท้องแบนแล่นเตม็บรเิวณ

ชายฝั่ง  คอยพาคนจากเมืองหนึ่งไปส่งอีกเมืองหนึ่ง  แต่หลังจากหลายร้อยปี 

ผ่านไป  แม่น�้าก็ค่อย ๆ เปลี่ยนทิศ  จนทุกวันนี้ออร์สอยู่ในสภาพปรักหักพัง  

ภาพผงัเมอืงที่ครั้งหนึ่งเคยมคีลองตตีารางคั่นเป็นเกาะสี่เหลี่ยมจ�านวนมากเรยีงราย

สวยงามและทอดยาวไกลเป็นกิโล  บัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่เล็กกว่านั้นมาก  

เหลือแค่ซากฐานคอนกรีตที่ผุพังและจมอยู่ใต้น�้าครึ่งหนึ่งโผล่กระจัดกระจาย 

เป็นหย่อม ๆ  ซากอาคารเก่าบางหลงัยงัมหีลงัคาและเสาหลงเหลอือยู่  แต่กจ็ะ

โผล่พ้นน�้าสีเขียวขุ่นขึ้นมาให้เห็นเฉพาะในหน้าแล้งเท่านั้น  ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมี 

คนอาศยัเป็นล้าน ๆ  แต่ลดเหลอืแค่หกพนัสามร้อยสบิแปดคนตอนที่กองก�าลงั

ชาวแร็ดช์เริ่มเข้ามาท�าการผนวกรวมชิเซอร์นาเมื่อห้าปีก่อน  และแน่นอนว่า

กระบวนการผนวกรวมกย็ิ่งท�าใหต้วัเลขนั้นลดลงไปอกี  ที่ออร์สนี่ถอืวา่โหดน้อย

กว่าที่อื่น ๆ แล้ว  ทนัททีี่พวกเรามาถงึ  ตวัฉนัเองในรูปแบบหมู่ทหารชั้นเอสก์ 

ภายใต้บังคับบัญชาของเหล่าผู้หมวดประจ�าทศวรรษ  ต่างก็เดินเรียงแถวผ่าน

ถนนหนทางในเมืองโดยมีอาวุธและเกราะครบมือ  ตอนนั้นหัวหน้านักบวช 

หรือท่านเจ้าอาวาสแห่งศาสนาอิกต์เดินเข้ามาหานายทหารยศสูงสุดที่อยู่ตรงนั้น  

ซึ่งกค็อืผูห้มวดออว์นที่ฉนัเล่าถงึ  แล้วขอประกาศยอมแพ้ในทนัท ี ท่านเจ้าอาวาส

ได้บอกกับเหล่าสาวกของนางว่าพวกนางจะต้องมีชีวิตรอดผ่านการผนวกรวมไป

ให้ได้  และผลสุดท้ายสาวกเหลา่นั้นสว่นใหญ่กร็อดมาได้จรงิ ๆ  ผลลพัธ์แบบนี้

ไม่ได้เกดิขึ้นบ่อยอย่างที่ใครคดิ  ปกตเิราจะประกาศให้ชดัเจนตั้งแต่แรกเสมอว่า

แม้แต่การหายใจผดิจงัหวะกอ็าจเป็นเหตุให้ตายได้ในระหว่างกระบวนการผนวก

รวม  และตั้งแต่นาทีแรกที่กระบวนการเริ่มต้นขึ้น  เราก็ได้ท�าการสาธิตให้คน

จ�านวนมากเหน็ชดั ๆ กนัไปเลยว่าเราเอาจรงิขนาดไหน  แต่จนแล้วจนรอดกย็งั

มคีนที่อดใจไม่ไหวและพยายามท้าทายเราอยู่เสมอ

ถึงกระนั้นอิทธิพลของท่านเจ้าอาวาสก็ถือว่าแผ่กระจายไปไกลจนน่ า 

ประทับใจ  ขนาดเมืองที่ดูเล็กอาจเป็นภาพลวงตาให้คนสบประมาท  แต่ใน 
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ฤดูจารกิแสวงบุญผู้คนเรอืนแสนจะหลั่งไหลกนัเข้ามาที่นี่และเคลื่อนตวัผ่านลาน 

จตัรุสัหน้าวหิาร  ตลอดจนตั้งแคมป์พกัแรมกนับนฐานคอนกรตีที่อยูก่ลางน�้าและ

ถนนหนทางที่ถูกทิ้งร้าง  ที่นี่ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสอง

ของโลกส�าหรบัเหล่าผูน้บัถอืศาสนาอกิต์  และท่านเจ้าอาวาสกถ็อืได้ว่าเป็นบคุคล

ที่มบีารมศีกัดิ์สทิธิ์มาก

ปกติแล้วกองก�าลังต�ารวจพลเมืองจะถูกจัดตั้งขึ้นและพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ทนัก่อนกระบวนการผนวกรวมเสรจ็สมบูรณ์อย่างเป็นทางการ  ซึ่งมกัจะใช้เวลา

ประมาณห้าสิบปีหรือมากกว่านั้น  ทว่ากระบวนการผนวกรวมครั้งนี้ต่างออกไป  

ชาวดาวชเิซอร์นาที่มชีวีติรอดได้รบัมอบสถานะพลเมอืงเรว็กว่าปกตมิาก  จนยงั

ไม่มผู้ีบรหิารคนไหนในระบบไว้ใจให้พลเมอืงใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นเข้ามาท�าหน้าที่

รกัษาความสงบอย่างรวดเรว็ขนาดนั้น  ด้วยเหตนุี้กองก�าลงัทหารจงึยงัถกูเรยีกตวั

ให้ประจ�าอยูใ่นเมอืงต่ออกีเยอะพอสมควร  ทั้งนี้หลงัจากที่กระบวนการผนวกรวม

ชเิซอร์นาเสรจ็สิ้นสมบรูณ์อย่างเป็นทางการแล้ว  เหล่าทหารส่วนใหญ่จากชั้นเอสก์

ของยานจสัตซิออฟทอเรน็ถงึค่อยถูกส่งกลบัยาน  ยกเว้นผูห้มวดออว์นซึ่งอยูต่่อ  

และฉันซึ่งอยู่กับนางด้วยในรูปแบบร่างแอนซิลลารีทั้งหมดยี่สิบร่าง  ภายใต้ชื่อ

วนัเอสก์จากกองพลชั้นเอสก์หน่วยที่หนึ่งแห่งยานจสัตซิออฟทอเรน็

ท่านเจ้าอาวาสอาศยัอยู่ในอารามใกล้วหิาร  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่หลงั

ที่ยงัเหลอืรอดมาจากสมยัที่ออร์สเคยเป็นเมอืงรุ่งเรอืง  มนัเป็นตกึสี่ชั้น  หลงัคา

ลาดเท  ผนงัเปิดโล่งทกุด้าน  แต่ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถชกัม่านมาปิดได้เมื่อต้องการ

ความเป็นส่วนตัว  และสามารถดึงกันสาดเหล็กลงมาบังฝนได้เวลาพายุมา   

ท่านเจ้าอาวาสต้อนรบัผูห้มวดออว์นในห้องที่กั้นฉากขึ้นล้อมพื้นที่ประมาณห้าคณู

ห้าเมตร  เหนอืฉากทบึมแีสงส่องลอดเข้ามาจากด้านบน

“ท่านไม่รูส้กึหรอกหรอื”  นกับวชกล่าว  นางเป็นผูส้งูอาย ุ ผมสเีทา  เครา

กส็เีทาเลม็สั้น  “ว่าการมาประจ�าที่ออร์สนั้นเป็นเรื่องล�าบาก”  ทั้งนางและผูห้มวด

ออว์นนั่งบนเบาะที่ค่อนข้างชื้น  เช่นเดยีวกบัทกุสิ่งในออร์ส  มนัมกีลิ่นอบัเหมอืน

ขึ้นรา  นักบวชสวมโสร่งสีเหลืองซึ่งเป็นผ้ายาวพันรอบเอว  ไหล่ของนางมี 

รอยหมกึวาดเป็นรูปทรงต่าง ๆ  บ้างเป็นวงโค้ง  บ้างเป็นรูปเหลี่ยม ๆ  ซึ่งลาย
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พวกนี้จะเปลี่ยนไปตามความส�าคัญทางศาสนาของแต่ละวัน  และเพื่อเป็นการ 

ให้เกยีรตแิก่ธรรมเนยีมของชาวแรด็ช์  วนันี้นางสวมถุงมอืด้วย

“ไม่ล�าบากเลย”  ผูห้มวดออว์นตอบอย่างแจม่ใส  แต่ฉนัแอบสงสยัในใจ

ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ความจรงิทั้งหมด  นางมนียัน์ตาสนี�้าตาลเข้มและผมด�าตดัเกรยีน  

ผวิพรรณของนางสเีข้มพอที่จะไม่ถูกเรยีกว่าเป็นคนขาว  แต่กย็งัไม่เข้มถงึขนาด

ที่สมยันี้นยิมกนั  จรงิ ๆ นางสามารถขอเปลี่ยนได้ทั้งสตีาสผีม  แต่นางกไ็ม่เคย

ท�า  ในวนันี้แทนที่จะใส่ชดุเครื่องแบบเตม็ยศตามปกตขิองนาง  ซึ่งประกอบด้วย

เสื้อคลุมยาวสีน�้าตาลติดเข็มกลัดอัญมณีจ�านวนมาก  เสื้อคอปกติดกระดุม  

กางเกงขายาว  รองเท้าบู๊ต  และถุงมอื  นางกลบัใส่ผ้าถุงอะไรสกัอย่างคล้าย ๆ 

กบัที่ท่านเจ้าอาวาสใส่  เสื้อบาง ๆ หนึ่งตวั  และถุงมอืคู่ที่บางที่สุด  ถงึกระนั้น

แล้วนางก็ยังนั่งเหงื่อแตก  ฉันยืนเฝ้าดูความเป็นไปอยู่ที่ทางเข้าอาคารอย่าง 

นิ่งเงียบและเรียบเฉย  ระหว่างที่นักบวชเด็กรูปหนึ่งยกถ้วยชามเข้ามาวางลง

ระหว่างผู้หมวดออว์นกบัท่านสาธุคุณ

ในเวลาเดียวกัน  ฉันอีกร่างยืนห่างออกไปประมาณ 40 เมตรและอยู ่

ข้างในวิหาร  ในนั้นเป็นโถงปิดมีก�าแพงล้อมไม่เหมือนตึกอื่น  ขนาดอาคารสูง 

43.5 เมตร  ยาว 65.7 เมตร  และกว้าง 29.9 เมตร  ที่ปลายด้านหนึ่งมปีระตู

บานสูงเกอืบถงึหลงัคา  และปลายอกีด้านมสีิ่งที่ตั้งตระหง่านให้ทกุคนแหงนมอง  

มนัเป็นรปูจ�าลองอย่างละเอยีดยบิของหน้าผาซึ่งตั้งอยูท่ี่ใดสกัแห่งบนดาวชเิซอร์นา  

ที่ตีนหน้าผามีเวทียกพื้น  และจากเวทีมีขั้นบันไดกว้าง ๆ ลดหลั่นลงมาจนถึง 

พื้นหินสีเทาและสีเขียว  สูงขึ้นไปบนผนังรอบ ๆ  มีช่องแสงสีเขียวให้แสงส่อง

ผ่านเข้ามาประมาณสิบกว่าช่อง  ล�าแสงเหล่านั้นสาดส่องลงบนภาพจิตรกรรม 

ฝาผนงัรอบด้านซึ่งถ่ายทอดฉากส�าคญั ๆ จากประวตัขิองเหล่านกับญุองค์ต่าง ๆ 

ในลทัธอิกิต์  วหิารแห่งนี้เป็นอาคารที่ไม่เหมอืนกบัที่ใดเลยในออร์ส  เช่นเดยีว

กับลัทธิอิกต์เอง  สถาปัตยกรรมนี้เป็นสิ่งที่ถูกน�าเข้ามาจากที่อื่นอีกที  ในช่วง 

ฤดูจารกิแสวงบุญ  ห้องโถงนี้จะอดัแน่นไปด้วยเหล่าผู้ศรทัธา  จรงิ ๆ แล้วที่อื่น

ก็มีปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ให้บูชาเหมือนกัน  แต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวออร์สใช้ค�าว่า  

“แสวงบุญ”  นั่นย่อมหมายถึงการเดินทางมาสักการะที่นี่เท่านั้น  พิธีแสวงบุญ 

จดัเป็นประจ�าทกุปี  แต่นั่นกย็งัอกีตั้งหลายสปัดาห์กว่าจะถงึ  ณ ตอนนี้บรรยากาศ
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ในวิหารยังคงมีเพียงเสียงสวดพึมพ�าเบา ๆ ของเหล่าสาวกแค่สิบกว่าคนซึ่ง 

รวมตวักนัอยู่ตรงมุมหนึ่ง

ท่านเจ้าอาวาสหวัเราะ  “ท่านนี่เป็นนกัการทูตตวัจรงิ  ผู้หมวดออว์น”

“ข้าเป็นทหาร  สาธคุณุ”  ผูห้มวดออว์นตอบ  ทั้งสองคนคยุกนัด้วยภาษา

แรด็ช์  และนางกพ็ูดด้วยส�าเนยีงที่ช้าและชดั  ตั้งใจออกเสยีงมาก  “สิ่งใดเป็น

หน้าที่ข้าไม่เคยรู้สกึว่าล�าบากเลย”

ท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ยิ้มตอบ  ในความเงยีบชั่วอดึใจที่ตามมา  นกับวชน้อย

เดนิเข้ามาวางถ้วยขอบหนาซึ่งภายในบรรจสุิ่งที่ชาวชเิซอร์นาเรยีกกนัว่าน�้าชา  มนั

เป็นของเหลวที่ข้น  อุ่น  และมรีสหวาน  ซึ่งแทบจะไม่มอีะไรเหมอืนชาจรงิเลย

ที่ด้านนอกประตูของวหิาร  บนลานจตัุรสัซึ่งมคีราบตะไคร่ขึ้นเขยีว  ฉนั

กย็นือยูต่รงนั้นด้วย  ฉนัมองคนเดนิผ่านไปมา  ส่วนใหญ่ใส่โสร่งง่าย ๆ สสีดใส

แบบเดียวกับที่ท่านเจ้าอาวาสใส่  แต่มีเพียงเด็กที่เล็กมาก ๆ กับสาวกที่เคร่ง 

มาก ๆ เท่านั้นถึงจะมีรอยหมึกวาดเส้นบนตัว  และมีแค่ไม่กี่คนที่ใส่ถุงมือ   

บางคนที่ผ่านไปมากเ็ป็นพวกชาวแรด็ช์จากที่อื่นที่ถกูส่งมาท�างาน  หรอืไม่กไ็ด้รบั

แจกที่ดนิให้มาอยู่เมอืงออร์สหลงัจากกระบวนการผนวกรวมเสรจ็สิ้นลง  พวกนี้

ส่วนใหญ่ก็ได้ปรับการแต่งกายมาใส่แค่โสร่งง่าย ๆ เหมือนกัน  และเพิ่มเสื้อ 

เนื้อผ้าบาง ๆ หลวม ๆ เข้าไปแบบเดยีวกบัที่ผูห้มวดออว์นท�า  ฉนัเหน็ชาวแรด็ช์

บางคนยังดันทุรังใส่กางเกงขายาวกับเสื้อแจ๊คเก็ต  และเดินผ่านลานจัตุรัสไป 

ในสภาพเหงื่อโซมกาย  ยังไงก็ตามทุกคนยังคงใส่เครื่องประดับประจ�าตัว 

ซึ่งชาวแร็ดช์น้อยคนมาก ๆ จะยอมละทิ้งธรรมเนียมนี้  เครื่องประดับพวกนี้ 

ส่วนใหญ่มักเป็นของขวัญที่ได้จากเพื่อนสนิทหรือคนรัก  อาจเป็นสิ่งไว้ระลึกถึง

คนที่ตายไปแล้ว  เป็นตราประจ�าตระกูล  หรือเป็นสัญลักษณ์สมาคมในเครือ 

อุปถมัภ์ต่าง ๆ

เลยขึ้นไปทางทศิเหนอื  ข้ามผ่านบงึสี่เหลี่ยมที่เรยีกกนัว่าสระ  “หน้าวหิาร”  

ตามชื่อย่านชมุชนสมยัก่อนที่จะถกูน�้าท่วมจะเป็นเขตภมูศิาสตร์ของออร์สที่ยกสงู

ขึ้นเล็กน้อย  จนเมืองที่อยู่บริเวณนั้นกลายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจริง ๆ  

ในระหว่างฤดแูล้ง  พื้นที่ดงักล่าวยงัคงถกูเรยีกขานตามเดมิว่าเมอืงชั้นบน  ที่นั่น
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