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การเคลือ่ นย้ายชายร่างใหญ่อย่างคีเวอร์ไม่ตา่ งจากยกเตียงขนาดคิงไซส์ พวกเขา
จึงฝังคีเวอร์ใกล้บ้านซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลดี อีกหนึ่งเดือนกว่าจะ
ถึงฤดูเก็บเกี่ยว ร่องรอยการขุดหลุมจะมองเห็นชัดเจนจากทางอากาศเท่านั้น
นั่นแปลว่าต้องใช้เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ หรือโดรน
พวกเขาเริม่ ขุดหลุมตอนเทีย่ งคืนเพราะคิดว่าเป็นช่วงเวลาทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ
สิ่งปลูกสร้างเดียวบนที่โล่งหลายหมื่นไร่นี้คือทางรถไฟซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศ
ตะวันออก รถไฟเที่ยวเย็นวิ่งผ่านเมืองนี้ตั้งแต่ 5 ชั่วโมงก่อน และรถไฟขบวน
ถัดไปจะมาถึงในอีก 7 ชั่วโมงข้างหน้า ตอนนี้ทางสะดวก ไม่ต้องกังวลว่าใคร
จะเห็นรถแบคโฮทีต่ ดิ ไฟสปอตไลต์สดี่ วงบนหลังคา พวกเขาเลือกขุดในคอกหมู
เนือ่ งจากหมูแต่ละตัวหนักประมาณ 90 กิโลกรัมและมีสขี่ า หน้าดินจึงมีรอ่ งรอย
ถูกรบกวนตลอดเวลา ต่อให้ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนถ่ายจากทางอากาศก็ไม่
เห็นอะไร เพราะไอร้อนจากตัวหมูและสิ่งปฏิกูลจะท�ำให้ภาพเป็นสีขาว
ฝังศพตรงนี้ปลอดภัยแน่
หมูเป็นสัตว์ที่ขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหาร พวกเขาจึงต้องขุดหลุมให้ลึก แต่
ก็ไม่มีปัญหาเพราะรถแบคโฮขุดได้ลึกมาก มันมีด้ามตักยาว 2 เมตรที่ทำ� งาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก ตรงปลายเป็นพลั่วส�ำหรับขุดและตักดิน ขณะขุดหลุม
เสียงเครือ่ งยนต์คำ� รามก็ดงั เป็นพัก ๆ เมือ่ ขุดเสร็จผูค้ วบคุมรถก็ใช้สว่ นพลัว่ ดัน
ศพคีเวอร์ให้กลิ้งลงหลุม และโกยดินกลบจนเรียบเสมอบริเวณข้างเคียง
แต่ข้อผิดพลาดก็เกิดขึ้นจนได้
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รถไฟเที่ยวเย็นล่าช้ากว่าก�ำหนด 5 ชั่วโมง แต่ตอนนั้นพวกเขาไม่รู้
เช้าวันต่อมาถึงได้ยินข่าวทางวิทยุว่าหัวรถจักรมีปัญหาขณะรถไฟอยู่ห่างออกไป
ทางทิศใต้ 160 กิโลเมตร
เสียงหวูดดังมาแต่ไกล เมือ่ หันไปมองก็เห็นตูร้ ถไฟตูแ้ ล้วตูเ้ ล่าราวกับมัน
ยาวไม่มีที่สิ้นสุด เสียงล้อเสียดสีกับรางดังอยู่ 1 นาทีเต็มก่อนไฟท้ายขบวนจะ
หายไปในความมืด จากนั้นพวกเขาก็รีบกลับไปท�ำงานที่ค้างจนเสร็จ
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ห่างออกไปทางทิศเหนือ 32 กิโลเมตร รถไฟขบวนนัน้ ค่อย ๆ ชะลอความเร็ว
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ก่อนจอดสนิท เมือ่ ประตูตเู้ ปิดแจ๊ค รีชเชอร์กก็ า้ วสูท่ างคอนกรีตหน้าสิง่ ก่อสร้าง
สูงซึ่งดูคล้ายยุ้งฉางและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ข้างบนมีเครื่องชักรอกส� ำหรับ
ขนของ สิ่งก่อสร้างดังกล่าวขนาดพอ ๆ กับอพาร์ตเมนต์หนึ่งหลัง ทางซ้ายมือ
มีอีกสี่หลังแต่ใหญ่กว่าหลังแรก ส่วนทางขวามือมีโรงเก็บของซึ่งสร้างด้วยโลหะ
ขนาดใหญ่พอ ๆ กับโรงจอดเครื่องบิน ดวงไฟบนเสาไฟฟ้าส่องสว่างตัดหมอก
ที่ลอยฟุ้งในอากาศยามวิกาลอันเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ร่วงก�ำลังเข้ามาแทนที่
ฤดูร้อน
รีชเชอร์ยนื นิง่ ขณะรถไฟค่อย ๆ เคลือ่ นขบวนออกจากสถานี ก่อนจะเร่ง
ความเร็วจนก่อให้เกิดกระแสลมปะทะเสื้อผ้าของเขา รีชเชอร์เป็นผู้โดยสาร
คนเดียวที่ลงสถานีนี้ ไม่แปลก สถานีแห่งนี้ไม่ใช่สถานีส�ำคัญที่มีผู้โดยสาร
ขึ้นลงประจ�ำ เขาคิดว่าที่นี่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผู้โดยสารมีเพียงช่องขายตั๋วและม้านั่งยาวที่ดูไม่แข็งแรง ขนาบ
ข้างด้วยถังน�้ำมันสองถังตั้งแทรกอยู่ระหว่างยุ้งฉางและโรงเก็บของ
เขาลงที่นี่เพราะชื่อเมือง เขาเคยเห็นเมืองมาเทอร์สเรสต์ ในแผนที่และ
คิดว่าเหมาะเป็นชื่อสถานีรถไฟ แต่ชวนให้สงสัยว่ามีความเป็นมายังไง รีชเชอร์
เดาว่าทางรถไฟสายนี้สร้างทับเส้นทางคาราวานเกวียนในอดีต คงมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคาราวานเดินทางมาถึงบริเวณนี้ อาจจะมีหญิงสาวปวดท้อง
คลอดลูก ขบวนคาราวานจึงต้องหยุดพักที่เมืองนี้ระยะหนึ่ง คนรุ่นหลังรู้เรื่องนี้
เลยตั้งชื่อเมืองว่ามาเทอร์สเรสต์ เผลอ ๆ คนที่ตั้งชื่ออาจจะเป็นลูกหลานของ
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ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ ในเมืองอาจจะมีพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงเพื่อร�ำลึกถึง
เหตุการณ์ด้วย
หรือไม่ที่มาของชื่อเมืองอาจจะน่าเศร้ากว่านั้น หญิงชราคนหนึ่งอาจ
ถูกฝังไว้ที่นี่เนื่องจากเสียชีวิตระหว่างทาง ถ้าเป็นกรณีนี้น่าจะมีแผ่นหินจารึก
หน้าหลุมศพ
รีชเชอร์คิดว่าถ้าลงที่นี่อาจจะได้คำ� ตอบ ยังไงเขาก็มีเวลาเหลือเฟือและ
ไม่ได้รีบไปที่ไหนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่พบท�ำให้เขาผิดหวัง รีชเชอร์จินตนาการไว้ว่า
จะเจอบ้านฝุ่นเขรอะสองหลัง คอกม้า พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ที่มอี าสาสมัครดูแล
อาจเป็นชายสูงอายุซงึ่ อาศัยอยูใ่ นบ้านหนึง่ ในสองหลังนัน้ หรือไม่กแ็ ผ่นหินจารึก
หน้าหลุมศพท�ำด้วยหินอ่อนซึ่งล้อมด้วยรั้วเหล็กดัด
เขาไม่คิดว่าจะเจอสิ่งก่อสร้างส�ำหรับใช้ในการเกษตรขนาดใหญ่แบบนี้
ทั้งที่น่าจะเดาได้จากที่เห็นเมล็ดพันธุ์พืชตรงรางรถไฟ ข้าวสาลีหลายล้านตันคง
ถูกขนส่งจากทีน่ ที่ างรถไฟ รีชเชอร์กา้ วออกด้านซ้ายแล้วมองผ่านช่องว่างระหว่าง
สิ่งก่อสร้างนั้น แม้จะค่อนข้างมืดแต่เขาคิดว่าเห็นสิ่งปลูกสร้างรูปครึ่งวงกลม
คงเป็นบ้านพักพนักงานรถไฟ นอกจากนั้นยังเห็นแสงไฟจากที่ไกล ๆ ด้วย
คงเป็นโมเต็ล ร้านอาหาร ไม่ก็ทั้งสองอย่าง
เขาเดินไปยังทางออกโดยเลีย่ งแสงไฟตามความเคยชิน แต่พอเห็นว่าเลีย่ ง
ไฟดวงสุดท้ายไม่พ้น เพราะมันอยู่เหนือประตูทางออกพอดีก็เลิกลัดเลาะเพื่อ
ประหยัดพลังงาน
ผูห้ ญิงคนหนึง่ โผล่จากความมืดและปรีเ่ ข้ามาหาคล้ายดีใจทีพ่ บเขา ภาษา
กายบอกว่ารู้สึกโล่งอก ก่อนจะชะงักเท้าด้วยความผิดหวังแล้วอุทานว่า “อ้าว”
เธอเป็นคนเอเชีย สูงประมาณ 175 เซนติเมตร รูปร่างเพรียวสมส่วน
ผมยาวสีด�ำ อายุประมาณ 40 เธอสวมกางเกงยีนส์ขายาว เสื้อยืดทับด้วย
เสื้อคลุมผ้าฝ้าย และรองเท้าผ้าใบ
“สวัสดี” เขาเอ่ยทัก
เธอมองผ่านไหล่รีชเชอร์ไปด้านหลัง
เขาพูดต่อ “ผมเป็นคนเดียวที่ลงที่นี่”
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เธอจ้องตาเขา
“ไม่มีใครลงที่เมืองนี้นอกจากผม เพื่อนคุณไม่ได้มากับรถไฟขบวนนี้”
รีชเชอร์บอก
“เพื่อนฉันเหรอ” ส�ำเนียงเธอเหมือนชาวอเมริกันทั่วไป ไม่มีลักษณะ
เฉพาะ
“ถ้าคุณไม่ได้รอรถไฟก็คงไม่มีเหตุผลให้มาที่นี่ ตอนเที่ยงคืนไม่มีอะไร
ให้ดู”
เธอไม่ตอบ
เขาพูดต่อ “อย่าบอกนะว่าคุณรอรถไฟขบวนนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่ม”
“ฉันไม่รู้ว่ารถไฟจะมาช้าขนาดนี้” เธออธิบาย “ที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือ
หรือพนักงานคอยแจ้งข่าว แต่ฉันเดาว่ารถไฟเกิดเหตุขัดข้อง”
“เขาไม่อยู่ในตู้ที่ผมนั่ง ในสองตู้ถัดไปก็ไม่มี”
“ใคร” เธอถาม
“เพื่อนคุณ”
“คุณไม่รู้ว่าเขารูปร่างหน้าตายังไง”
“เขาเป็นผู้ชายร่างใหญ่” รีชเชอร์ตอบ “นัน่ คือเหตุผลทีค่ ณ
ุ ลุกขึน้ ทันทีที่
เห็นผม ไม่มีผู้ชายร่างใหญ่ในตู้ที่ผมนั่ง ในสองตู้ถัดไปก็ไม่มี”
“รถไฟขบวนถัดไปจะมาถึงเมื่อไหร่”
“เจ็ดโมงเช้า” รีชเชอร์ตอบ
“คุณเป็นใครและมาท�ำอะไรที่นี่” เธอซัก
“ผมแค่เดินทางผ่านมา”
“รถไฟต่างหากที่ผ่านมา ส่วนคุณเลือกลงที่นี่”
“คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้าง” เขาถาม
“ไม่รู้สักอย่าง”
“เคยเห็นพิพิธภัณฑ์หรือแผ่นหินจารึกหน้าหลุมศพไหม” เขาถามอีก
เธอไม่ตอบแต่กลับถามซ�้ำ “คุณมาท�ำอะไรที่นี่”
“คุณเป็นใคร”
เธอเงียบไปอึดใจก่อนตอบ “คนคนหนึ่ง”
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“ในเมืองมีโมเต็ลไหม”
“ฉันพักที่นั่น” เธอบอก
“เป็นยังไงบ้าง”
“เหมือนโมเต็ลทั่วไป”
“มีห้องว่างไหม”
“ถ้าไม่มีคงแปลก”
“พาผมไปที่นั่นหน่อย ผมจะตื่นตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและเคาะเรียกคุณ
ก่อนจากไป หวังว่าเพื่อนคุณจะมากับรถไฟเที่ยวเช้า”
เธอไม่พูดอะไร แค่เหลือบมองทางรถไฟก่อนเดินน� ำเขาไปยังประตู
ทางออก
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โมเต็ลใหญ่กว่าที่รีชเชอร์คิด มันเป็นอาคารสองชั้นทรงเกือกม้า สร้างด้วยอิฐ
ฉาบปูนทาสีน�้ำตาลอ่อน บันไดและราวเหล็กสีน�้ำตาลเข้ม ไม่มีอะไรพิเศษ
แต่สะอาดสะอ้าน ดูเหมือนได้รบั การดูแลรักษาเป็นอย่างดี หลอดไฟทุกดวงยัง
ใช้งานได้ ไม่ใช่โมเต็ลแย่ที่สุดที่รีชเชอร์เคยเห็น มีห้องพักสามสิบห้อง มีพื้นที่
ส�ำหรับจอดค่อนข้างกว้างแต่มีรถจอดอยู่ไม่กี่คัน ห้องพักว่างกว่าครึ่ง
ออฟฟิศอยู่ชั้นล่าง ใกล้ประตูแรกทางซ้ายมือ มีชายสูงอายุคนหนึ่ง
นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ เขาเตี้ย พุงพลุ้ย ใส่ตาเทียมข้างหนึ่ง เขาส่งกุญแจห้อง
214 ให้เธอ เจ้าตัวรับกุญแจแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดสักค�ำ
รีชเชอร์ถามราคาห้องพัก
“หกสิบดอลลาร์” ชายตาเดียวซึ่งเป็นผู้ดูแลโมเต็ลตอบ
“ต่อสัปดาห์เหรอ” รีชเชอร์ถาม
“ต่อคืน”
“ผมผ่านแถวนี้บ่อย”
“หมายความว่าไง”
“เคยพักโมเต็ลหลายแห่ง”
“แล้วไงล่ะ”
“ผมไม่เคยเจอโมเต็ลทีค่ ดิ ค่าเช่าคืนละหกสิบดอลลาร์ ส่วนใหญ่แค่ยสี่ บิ
ดอลลาร์”
“ไม่ได้หรอก ค่าห้องแพง”
“ห้องไหน”

E

PL

M

SA

“ห้องชั้นบน”
“ผมพอใจห้องชั้นล่าง”
“คุณไม่อยากอยู่ใกล้เธอหรือไง”
“ใคร”
“เพื่อนสาวของคุณ”
“ไม่” รีชเชอร์ปฏิเสธ “ผมไม่ต้องการอยู่ใกล้เธอ”
“ห้องชั้นล่างสี่สิบดอลลาร์”
“ยี่สิบ” รีชเชอร์ต่อรอง “ห้องว่างกว่าครึ่งแสดงว่าธุรกิจไม่ดี ได้ยี่สิบ
ดอลลาร์ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย”
“สามสิบ” ชายตาเดียวไม่ยอม
“ยี่สิบ”
“ยี่สิบห้า”
“ตกลง” รีชเชอร์ล้วงม้วนธนบัตรจากกระเป๋ากางเกงออกมาคลี่ แล้ว
วางธนบัตรสิบดอลลาร์หนึ่งฉบับและธนบัตรห้าดอลลาร์สามฉบับบนเคาน์เตอร์
ชายตาเดียวคว้าเงินก่อนหยิบกุญแจห้อง 106 ออกจากลิ้นชักมาส่งให้ด้วยสีหน้า
ยิ้มย่อง
“ห้องอยู่ด้านหลัง ใกล้บันได”
บันไดที่ว่าเป็นบันไดเหล็กจึงส่งเสียงดังเวลาคนเดินขึ้นลง ไม่ใช่ห้อง
ดีที่สุดของโมเต็ลแห่งนี้แน่ ชายตาเดียวเอาคืนเขา แต่รีชเชอร์ไม่สนเพราะรู้ว่า
จะหลับเป็นตายทันทีที่หัวถึงหมอน และคิดว่าคงไม่มีแขกคนอื่นเช็กอินหลัง
เที่ยงคืน น่าจะไม่มีเสียงบันไดจนถึงเช้า
“ขอบคุณ” รีชเชอร์หยิบกุญแจแล้วผละจากเคาน์เตอร์
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ชายตาเดียวรอสามสิบวินาทีก่อนยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะท�ำงาน

และรายงาน

ทันทีที่อีกฝ่ายรับสาย
“หลังจากรอห้าชัว่ โมงเธอก็กลับมาพร้อมผูช้ ายทีม่ ากับรถไฟเทีย่ วเย็น เขา
พักที่นี่ แต่คนละห้องกับเธอ”
13

M

SA

ปลายสายถามรายละเอียด
ชายตาเดียวตอบ “เป็นผู้ชายร่างใหญ่ หมอนี่กวนประสาท ต่อราคา
ค่าห้องด้วย ผมเลยแกล้งให้พักห้อง 106 ที่อยู่ด้านหลัง”
ชายตาเดียวตอบปลายสาย “ผมอยู่ในออฟฟิศ มองจากตรงนี้ไม่เห็น”
ปลายสายออกค�ำสั่ง
“เข้าใจแล้ว” ชายตาเดียวตอบ
เขาวางสายก่อนลุกยืนอย่างยากล�ำบาก จากนัน้ เดินออกจากออฟฟิศแล้ว
ลากเก้าอีพ้ ลาสติกหน้าห้อง 102 ไปยังลานจอดรถตรงต�ำแหน่งทีม่ องเห็นทัง้ ประตู
ห้อง 106 และประตูออฟฟิศ ปลายสายถามเขาว่าจากที่นั่นมองเห็นประตู
ห้อง 106 ไหม เมื่อได้ค�ำตอบก็สั่งทันที คืนนี้นายต้องย้ายไปอยู่จุดที่มองเห็น
ห้อง 106 ชายตาเดียวท�ำตามค�ำสั่งเสมอแม้บางครั้งจะไม่เต็มใจนักเช่นวันนี้
เขาขยับเก้าอี้ให้ได้มุมที่ต้องการก่อนหย่อนตัวลงบนเก้าอี้ซึ่งนั่งไม่สบายเท่าไหร่
แถมเขายังไม่ชอบอากาศตอนกลางคืนเอาซะเลย

จากข้างในห้อง 106 รีชเชอร์ได้ยินเสียงขาเก้าอี้ครูดพื้นลานจอด
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แต่เขา
ไม่สนใจ ไม่ใช่เสียงขึ้นล�ำกล้องปืนหรือเสียงดึงมีดออกจากฝักจึงไม่มีอะไรให้
กังวล ตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะได้ยินเสียงคนเดินที่ระเบียงตามด้วยเสียงเคาะ
ประตู เพราะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นมีเรื่องมากมายอยากถามเขาและต้องการ
ค�ำตอบ คุณเป็นใครและมาท�ำอะไรที่นี่
แต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงวัตถุครูดกับพื้น รีชเชอร์จึงไม่ใส่ใจ เขา
พับกางเกงขายาวแล้วยัดไว้ใต้ฟูกนอน อาบน�้ำล้างคราบสกปรกจากเนื้อตัว
คลานขึน้ เตียง ห่มผ้า ตัง้ นาฬิกาในสมองให้ปลุกตอนหกโมงเช้า จากนัน้ เหยียด
แขนขาและหาวหนึ่งครั้งก่อนหลับสนิท
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เมือ่ ดวงอาทิตย์ขนึ้ ฟ้าก็เริม่ สว่าง ท้องฟ้าสีครามซีดคล้ายเสือ้ เชิต้ ตัวเก่าทีผ่ ่าน
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การซักรีดนับครั้งไม่ถ้วน เขาตื่นขึ้นมาอาบน�้ำแต่งตัว เมื่อออกจากห้องก็เห็น
เก้าอีพ้ ลาสติกตัวหนึง่ ตัง้ อยูใ่ นลานจอดรถ รีชเชอร์แปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้คดิ
อะไรมาก เขาก้าวขึ้นบันไดเหล็กสู่ชั้นบนอย่างระมัดระวัง พยายามเดินให้เงียบ
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เมือ่ ถึงห้อง 214 ก็บรรจงเคาะประตูเหมือนทีพ่ นักงานโรงแรม
ห้าดาวท�ำตอนปลุกแขกตามค�ำขอ หากตืน่ ตอนนีเ้ ธอจะมีเวลาประมาณ 40 นาที
ก่อนรถไฟเที่ยวเช้ามาถึง เท่ากับมีเวลาอาบน�้ำ 10 นาที แต่งตัว 10 นาที
เดินไปสถานีรถไฟ 10 นาที และรอรถไฟอีก 10 นาที
รีชเชอร์เดินลงบันได และมุ่งหน้าสู่ถนนซึ่งกว้างพอส�ำหรับใช้เป็นจัตุรัส
หรือลานสาธารณะ รถบรรทุกทีใ่ ช้บรรทุกผลผลิตแล่นช้า ๆ ก่อนเลีย้ วไปต่อแถว
หน้าเครื่องชั่งขนาดใหญ่ มีส�ำนักงานรับสินค้าและยุ้งฉางเก็บข้าว รางรถไฟฝัง
ในวัสดุลาดผิวทาง แสดงว่ามันเป็นธุรกิจใหญ่และเป็นศูนย์อำ� นวยความสะดวก
แก่ท้องถิ่นในแถบนี้ จึงจ�ำต้องมีโมเต็ลขนาดใหญ่ภายในรัศมี 320 กิโลเมตรไว้
รองรับชาวไร่ชาวนาที่เดินทางมาจากเมืองอื่น แล้วพักค้างคืนที่นี่ก่อนหรือหลัง
โดยสารรถไฟ เป็นไปได้ว่าคนจ�ำนวนมากจะมาที่นี่พร้อมกันช่วงฤดูจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์
ไม่ว่ามันจะเป็นถนน จัตุรัส หรือลานสาธารณะ มันทอดจากทิศใต้ไป
ทิศเหนือโดยมีสิ่งก่อสร้างก�ำหนดอาณาเขตด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ทางขวามือ
และถนนสายหลักเป็นแนวเขตด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ห่างออกไปมี
โมเต็ลขนาดสามสิบห้องพัก ร้านช�ำ และร้านอาหาร สภาพเมืองด้านหลังสถาน
ประกอบการเหล่านัน้ แผ่ขยายเป็นรูปครึง่ วงกลมไปทางทิศตะวันตกแบบทีม่ กั พบ
ในชนบท ไม่หนาแน่น น่าจะมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันคน
รีชเชอร์เดินตามถนนสายนั้น ขณะมุ่งไปยังทิศเหนือก็มองหาเส้นทางที่
คาราวานเกวียนเคยใช้ เดาว่าน่าจะตัดขวางถนนที่เขาก�ำลังเดิน โดยพาดผ่าน
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ตามทีเ่ คยได้ยนิ ค�ำพูดท�ำนองว่าพ่อหนุม่ นาย
ต้องมุ่งไปทิศตะวันตก เขาเห็นจุดตัดของถนน 45 เมตรข้างหน้า หลังจากผ่าน
ยุง้ ฉางหลังสุดท้าย ทางหรือถนนสายเล็กซึง่ ขวางหน้านัน้ ตัดกับถนนสายหลักเป็น
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มุมฉากจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ด้านขวามือสว่างเพราะแสงแดด
ยามเช้า ส่วนด้านซ้ายมือมืดสลัว
ตรงจุดตัดไม่มีรั้วกั้นหรือเครื่องกีดขวางใดนอกจากสัญญาณไฟจราจร
สีแดง รีชเชอร์หยุดยืนแล้วหันกลับไปมองด้านทิศใต้ซงึ่ เป็นเส้นทางทีเ่ ขาเพิง่ เดิน
จากมา เท่าทีส่ ายตามองเห็นท่ามกลางแสงสว่างอ่อน ๆ ไม่มีจดุ ตัดของถนนใน
ระยะอย่างน้อย 1.5 กิโลเมตร และไม่มีจุดตัดอื่นสู่ทิศเหนือในระยะอย่างน้อย
1.5 กิโลเมตร
มันกว้างพอสมควรและมีลักษณะคล้ายหลังเต่า สร้างด้วยดินตักจาก
คูตนื้ ข้างทาง ทับด้วยวัสดุลาดผิวถนนค่อนข้างหนา สีเปลีย่ นเป็นสีเทาตามอายุ
สภาพดินฟ้าอากาศท�ำให้เกิดรอยร้าวคล้ายขอบลาวาที่เย็นตัว
เป็นไปได้วา่ คาราวานเดินทางเป็นเส้นตรงเมือ่ เจอเส้นทางทีเ่ หมาะสม ไม่มี
ใครสนุกกับการเดินทางอ้อมหลายกิโลเมตร คนขับเกวียนน�ำขบวนไปยังจุดหมาย
ส�ำคัญทีอ่ ยู่ไกลออกไป เกวียนอืน่ ตามไปเป็นทาง ปีต่อมาคาราวานขบวนอืน่ ๆ
ก็เดินทางตามรอยล้อเกวียนขบวนก่อนหน้า หลังจากนั้นก็มีคนท�ำเครื่องหมาย
บนแผนที่ และอีกหนึง่ ร้อยปีถัดมากรมทางหลวงก็ลาดยางมะตอยจนกลายเป็น
ถนน
ด้านทิศตะวันออกไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่มีพิพิธภัณฑ์หรือแผ่นจารึกหิน
อ่อน มีเพียงถนนสายเดียวตัดผ่านทุง่ ข้าวสาลีขนาดมหึมา ข้าวสาลีเหล่านัน้ ใกล้
ถึงเวลาเก็บเกีย่ วเต็มที แต่ทางทิศตะวันตกมีถนนตัดผ่านเมืองหรือใจกลางเมือง
สองข้างถนนเป็นอาคารเตีย้ ยาวหกช่วงตึก ทีด่ นิ ตรงมุมบนขวาขยายออกไปทาง
ทิศเหนือ 90 เมตร คล้ายสนามฟุตบอลแต่มีร้านตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทำ� ฟาร์ม ทัง้ รถแทรกเตอร์รปู ทรงแปลกตาและเครือ่ งจักรขนาดใหญ่ใหม่
เอี่ยม ฝั่งซ้ายมือมีตึกเล็กแห่งหนึ่งท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
รักษาสัตว์ เดิมทีคงเป็นที่อยู่อาศัย
รีชเชอร์เลี้ยวไปตามเส้นทางเดิมด้านทิศตะวันตก ขณะเดินผ่านเมือง
แผ่นหลังก็อบอุ่นเพราะแสงแดดอ่อนยามเช้า
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ในออฟฟิศโมเต็ล

ชายตาเดียวแจ้งปลายสายทันทีที่ได้ยินเสียงรับโทรศัพท์
“เธอกลับไปทีส่ ถานีรถไฟอีกเพือ่ รอรถไฟเทีย่ วเช้า พวกนัน้ ส่งคนมากีค่ น”
ปลายสายตอบด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวลกว่าครั้งก่อน ชายตาเดียวตอบกลับ
สั้น ๆ “ได้ แน่นอน”

รีชเชอร์เดินไปหกช่วงตึกและเดินกลับหกช่วงตึก
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เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง
บ้านหลายหลังมีคนอยู่อาศัย แต่หลายหลังก็ดัดแปลงเป็นออฟฟิศจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ จ�ำหน่ายปุ๋ย คลินิกรักษาสัตว์ใหญ่ และส�ำนักงานกฎหมาย ช่วง
ตึกด้านทิศเหนือมีปั๊มน�ำ้ มัน โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านขายเบียร์ ร้านขายรองเท้ายาง
และผ้ายางกันเปื้อน ร้านซักรีด ร้านขายยางรถ และร้านรับซ่อมพื้นรองเท้า
ไม่พบพิพิธภัณฑ์หรืออนุสาวรีย์
พวกเขาคงไม่สร้างสิ่งเหล่านั้นไว้ข้างทางแน่ ถ้ามีคงอยู่ด้านหลังอาคาร
เพราะเป็นสถานที่สงบ แสดงถึงความเคารพ
รีชเชอร์ก้าวออกจากทางเกวียนในอดีตเข้าเส้นทางด้านข้าง ผังเมืองเป็น
ตารางสี่เหลี่ยม แต่เมื่อเมืองเจริญขึ้นจึงพัฒนาไปในรูปครึ่งวงกลม ที่ดิน
บางแปลงเป็นทีต่ อ้ งการมากกว่าแปลงอืน่ ราวกับว่ายุง้ ฉางยักษ์มรี ะบบดึงดูดของ
ตัวเอง ใกล้ปลายสุดมีอาคารตัง้ เบียดกัน ด้านหลังมีอพาร์ตเมนต์หนึง่ ห้องนอน
น่าจะดัดแปลงจากโรงนาหรือโรงรถ และมีสงิ่ ทีด่ คู ล้ายตลาดแผงลอยขนาดหลาย
ไร่ให้ชาวบ้านขายผักผลไม้ นอกจากนี้มีร้านแห่งหนึ่งให้บริการโอนและรับเงิน
ทั้งสาขาของเวสเทิร์น ยูเนียนและมันนี่แกรม รวมทั้งรับส่งแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร
ไปจนถึงบริการขนส่งเฟดเอ็กซ์ ยูพีเอส และดีเอชแอล ถัดไปเป็นส�ำนักงาน
ผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งดูเหมือนถูกทิ้งร้าง
ยังคงไม่เห็นพิพิธภัณฑ์หรืออนุสาวรีย์
เขาเดินผ่านหลายช่วงตึก ผ่านกระท่อมหลายหลัง ผ่านร้านซ่อม
เครือ่ งยนต์ดเี ซล ผ่านทีด่ นิ ว่างเปล่าเต็มไปด้วยวัชพืชไปโผล่ทปี่ ลายสุดของถนน
สายกว้าง คิดว่าน่าจะครอบคลุมครึ่งเมือง ยังไม่เห็นพิพิธภัณฑ์หรืออนุสาวรีย์
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รีชเชอร์เห็นรถไฟเที่ยวเช้าวิ่งเข้าเทียบสถานี มันดูเร่งรีบและหงุดหงิด
ทีต่ อ้ งหยุดจอด เขาไม่เห็นว่ามีคนลงจากรถไฟหรือเปล่าเพราะสิง่ ก่อสร้างบังสายตา
อยู่ ๆ เขาก็รสู้ กึ หิวจึงเดินย้อนกลับทางเดิม ผ่านจัตรุ สั และร้านช�ำ ก่อน
เข้าสู่ร้านอาหาร

ขณะเดียวกันหลานชายวัย 12 ขวบของชายตาเดียวก็หลบเข้าร้านช�ำ ตรงไป
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ที่เครื่องโทรศัพท์สาธารณะบนผนังร้าน หยอดเหรียญ และกดเบอร์ เมื่อมี
ผู้รับสายก็รีบรายงาน
“ผมสะกดรอยตามเขา เห็นเขาเดินดูทั่วเมือง”
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ร้านอาหารสะอาดและตกแต่งสบายตาน่านัง่ เห็นชัดว่าถูกออกแบบให้ท�ำเงินจาก
ลูกค้าที่แวะเข้ามาเติมพลังงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รีชเชอร์เลือกโต๊ะส�ำหรับ
สองคนซึง่ อยูท่ มี่ มุ ไกลด้านขวามือ เขานัง่ หันหลังเข้ามุมเพือ่ จะได้เห็นร้านทัง้ หมด
ขณะนี้มีลูกค้าประมาณครึ่งร้าน ส่วนมากเป็นคนที่ต้องใช้แรงท�ำงานตลอดวัน
รีชเชอร์เห็นสาวเสิรฟ์ เดินผ่านไปมา แม้งานจะเยอะแต่เธอก็ให้บริการลูกค้าอย่าง
อดทนและเป็นมืออาชีพ รีชเชอร์สั่งชุดอาหารเช้าซึ่งประกอบด้วยแพนเค้ก ไข่
เบคอน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งก็คือกาแฟ
สาวเสิร์ฟบอกว่าสามารถเติมกาแฟได้ไม่อั้น
นั่นถือเป็นข่าวดีส�ำหรับรีชเชอร์
เขาก�ำลังดื่มกาแฟแก้วที่สองตอนเห็นผู้หญิงที่เจอที่สถานีรถไฟเดินเข้ามา
ในร้าน
เธอหยุดเดินคล้ายลังเลก่อนจะมองไปรอบ ๆ เมื่อเห็นรีชเชอร์ก็ตรงเข้า
มาหาและนั่งเก้าอี้ตัวตรงข้าม เมื่อเห็นใกล้ ๆ ตอนกลางวันเธอดูดีกว่าเมื่อคืน
มาก ตาสีดำ� ซึ่งเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาฉายแววฉลาด มุ่งมั่น แต่เป็นกังวล
“ขอบคุณที่เคาะประตูเรียกฉัน” เธอเอ่ย
“ด้วยความยินดี” เขาตอบ
“เพื่อนฉันไม่ได้มากับรถไฟเที่ยวเช้า”
“บอกผมท�ำไม”
“เพราะคุณรู้บางอย่าง”
“ผมน่ะเหรอ” รีชเชอร์ถาม
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“ไม่งั้นคุณจะลงที่เมืองนี้ท�ำไม” เธอย้อนถาม
“ผมอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้”
“ไม่ใช่หรอก”
“ผมอาจจะเป็นชาวไร่”
“ไม่ใช่แน่”
“ท�ำไมจะเป็นไม่ได้”
“ฉันไม่คิดอย่างนั้น”
“เพราะอะไร”
“ตอนลงจากรถไฟคุณไม่มีกระเป๋าติดตัวสักใบ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ชาวไร่ที่นี่

ท�ำกัน”

M

รีชเชอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนถาม “คุณเป็นใครกันแน่”
“ฉันเป็นใครไม่ส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญคือคุณเป็นใคร” เธอบอก
“คนที่เดินทางผ่านมา”
“ฉันอยากรู้มากกว่านั้น”
“ผมก็อยากรู้ว่าคุณเป็นใคร” รีชเชอร์ย้อน
เธอไม่ตอบ สาวเสิรฟ์ กลับมาพร้อมจานอาหารเช้าทีม่ แี พนเค้ก ไข่ และ
เบคอน ส่วนน�้ำเชื่อมส�ำหรับราดแพนเค้กตั้งไว้บนโต๊ะอยู่แล้ว สาวเสิร์ฟ
รินกาแฟใส่ถ้วย รีชเชอร์หยิบมีดและส้อม
ผู้หญิงจากสถานีรถไฟวางนามบัตรบนโต๊ะแล้วเลือ่ นมันมาตรงหน้ารีชเชอร์
เขาเห็นตราสีน�้ำเงินทอง
เจ้าหน้าที่พิเศษมิเชลล์ จาง ส�ำนักงานสอบสวนกลาง
“นามบัตรคุณเหรอ”
“ใช่”
“ยินดีที่ได้รู้จัก”
“เช่นกัน”
“ท�ำไมเจ้าหน้าที่เอฟบีไอถึงมีเรื่องอยากถามผม” รีชเชอร์สงสัย
“ออกแล้ว” เธอบอก
“ใครออก”
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“ฉัน ฉันออกจากเอฟบีไอแล้ว มันเป็นนามบัตรเก่าที่ฉันพกติดตัวไว้”
“ท�ำแบบนั้นได้ด้วยเหรอ”
“แน่นอนว่าไม่ได้”
“แต่คุณให้ผมดู”
“ฉันอยากให้คุณไว้ใจฉัน ตอนนี้ฉันเป็นนักสืบเอกชน แต่ไม่ใช่พวกที่
รับจ้างถ่ายรูปคนรักกับชู้ตามโรงแรมหรอกนะ”
“ท�ำไมถึงอยากให้ผมไว้ใจ” เขาถาม
“ฉันอยากรู้ว่าคุณมาท�ำอะไรที่นี่” เธอยืนกราน
“เสียเวลาเปล่า ไม่วา่ ปัญหาของคุณคืออะไร ผมมาทีน่ ดี่ ว้ ยความบังเอิญ”
“ฉันอยากรู้ว่าคุณมาท�ำงานหรือเปล่า ถ้าเราอยู่ข้างเดียวกันจะได้ไม่เสีย
เวลา”
“ผมไม่ได้มาท�ำงานและไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้น แค่เดินทางผ่านมา”
“แน่ใจเหรอ”
“ร้อยเปอร์เซ็นต์”
“ท�ำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วย”
“ผมไม่สนว่าคุณเชื่อหรือเปล่า”
“ลองคิดจากมุมของฉันสิ” เธอบอก
“คุณท�ำงานอะไรก่อนเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ” รีชเชอร์ถาม
“ต�ำรวจสายตรวจที่รัฐคอนเนตทิคัต” จางตอบ
“เยีย่ ม ผมเคยเป็นสารวัตรทหาร เราจึงคล้ายพีน่ อ้ งร่วมอาชีพ เชือ่ เถอะ
ว่าผมมาที่นี่โดยบังเอิญ”
“สารวัตรทหารเหล่าไหน”
“ทหารบก”
“หน้าที่ของคุณคืออะไร”
“สืบสวนสอบสวนการกระท�ำผิดของทหารในกองทัพบก คดีฉ้อโกง
ลักทรัพย์ ฆาตกรรม ขายชาติ และคดีอะไรก็ตามที่พวกเขามอบหมายให้
ผมสืบ”
“คุณชื่ออะไร” จางถาม
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