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การเคลื่อนย้ายชายร่างใหญ่อย่างคเีวอร์ไม่ต่างจากยกเตยีงขนาดคงิไซส์  พวกเขา

จึงฝังคีเวอร์ใกล้บ้านซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลดี  อีกหนึ่งเดือนกว่าจะ

ถึงฤดูเก็บเกี่ยว  ร่องรอยการขุดหลุมจะมองเห็นชัดเจนจากทางอากาศเท่านั้น  

นั่นแปลว่าต้องใช้เครื่องบนิ  เฮลคิอปเตอร์  หรอืโดรน

พวกเขาเริ่มขุดหลมุตอนเที่ยงคนืเพราะคดิว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภยัที่สุด  

สิ่งปลูกสร้างเดียวบนที่โล่งหลายหมื่นไร่นี้คือทางรถไฟซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศ

ตะวนัออก  รถไฟเที่ยวเยน็วิ่งผ่านเมอืงนี้ตั้งแต่ 5 ชั่วโมงก่อน  และรถไฟขบวน

ถดัไปจะมาถงึในอกี 7 ชั่วโมงข้างหน้า  ตอนนี้ทางสะดวก  ไม่ต้องกงัวลว่าใคร

จะเหน็รถแบคโฮที่ตดิไฟสปอตไลต์สี่ดวงบนหลงัคา  พวกเขาเลอืกขดุในคอกหมู

เนื่องจากหมแูต่ละตวัหนกัประมาณ 90 กโิลกรมัและมสีี่ขา  หน้าดนิจงึมร่ีองรอย

ถูกรบกวนตลอดเวลา  ตอ่ใหใ้ช้กลอ้งถ่ายภาพความร้อนถา่ยจากทางอากาศกไ็ม่

เหน็อะไร  เพราะไอร้อนจากตวัหมูและสิ่งปฏกิูลจะท�าให้ภาพเป็นสขีาว

ฝังศพตรงนี้ปลอดภยัแน่

หมูเป็นสตัว์ที่ขุดคุ้ยดนิเพื่อหาอาหาร  พวกเขาจงึต้องขุดหลุมให้ลกึ  แต่

ก็ไม่มีปัญหาเพราะรถแบคโฮขุดได้ลึกมาก  มันมีด้ามตักยาว 2 เมตรที่ท�างาน

ด้วยระบบไฮดรอลิก  ตรงปลายเป็นพลั่วส�าหรับขุดและตักดิน  ขณะขุดหลุม

เสยีงเครื่องยนต์ค�ารามกด็งัเป็นพกั ๆ  เมื่อขดุเสรจ็ผูค้วบคมุรถกใ็ช้ส่วนพลั่วดนั

ศพคเีวอร์ให้กลิ้งลงหลุม  และโกยดนิกลบจนเรยีบเสมอบรเิวณข้างเคยีง

แต่ข้อผดิพลาดกเ็กดิขึ้นจนได้
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รถไฟเที่ยวเย็นล่าช้ากว่าก�าหนด 5 ชั่วโมง  แต่ตอนนั้นพวกเขาไม่รู ้   

เช้าวันต่อมาถึงได้ยินข่าวทางวิทยุว่าหัวรถจักรมีปัญหาขณะรถไฟอยู่ห่างออกไป

ทางทศิใต้ 160 กโิลเมตร

เสยีงหวดูดงัมาแต่ไกล  เมื่อหนัไปมองกเ็หน็ตูร้ถไฟตูแ้ล้วตูเ้ล่าราวกบัมนั

ยาวไม่มทีี่สิ้นสุด  เสยีงล้อเสยีดสกีบัรางดงัอยู่ 1 นาทเีตม็ก่อนไฟท้ายขบวนจะ

หายไปในความมดื  จากนั้นพวกเขากร็บีกลบัไปท�างานที่ค้างจนเสรจ็

ห่างออกไปทางทศิเหนอื 32 กโิลเมตร  รถไฟขบวนนั้นค่อย ๆ ชะลอความเรว็

ก่อนจอดสนทิ  เมื่อประตตููเ้ปิดแจ๊ค รชีเชอร์กก้็าวสูท่างคอนกรตีหน้าสิ่งก่อสร้าง

สูงซึ่งดูคล้ายยุ้งฉางและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช  ข้างบนมีเครื่องชักรอกส�าหรับ 

ขนของ  สิ่งก่อสร้างดงักล่าวขนาดพอ ๆ กบัอพาร์ตเมนต์หนึ่งหลงั  ทางซ้ายมอื

มอีกีสี่หลงัแต่ใหญ่กว่าหลงัแรก  ส่วนทางขวามอืมโีรงเกบ็ของซึ่งสร้างด้วยโลหะ

ขนาดใหญ่พอ ๆ กบัโรงจอดเครื่องบนิ  ดวงไฟบนเสาไฟฟ้าส่องสว่างตดัหมอก

ที่ลอยฟุ้งในอากาศยามวิกาลอันเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ร่วงก�าลังเข้ามาแทนที่ 

ฤดูร้อน

รชีเชอร์ยนืนิ่งขณะรถไฟค่อย ๆ เคลื่อนขบวนออกจากสถาน ี ก่อนจะเร่ง

ความเร็วจนก่อให้เกิดกระแสลมปะทะเสื้อผ้าของเขา  รีชเชอร์เป็นผู้โดยสาร 

คนเดียวที่ลงสถานีนี้  ไม่แปลก  สถานีแห่งนี้ไม่ใช่สถานีส�าคัญที่มีผู้โดยสาร 

ขึ้นลงประจ�า  เขาคิดว่าที่นี่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  เนื่องจากสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้โดยสารมีเพียงช่องขายตั๋วและม้านั่งยาวที่ดูไม่แข็งแรง  ขนาบ

ข้างด้วยถงัน�้ามนัสองถงัตั้งแทรกอยู่ระหว่างยุ้งฉางและโรงเกบ็ของ

เขาลงที่นี่เพราะชื่อเมือง  เขาเคยเห็นเมืองมาเทอร์สเรสต์ในแผนที่และ 

คดิว่าเหมาะเป็นชื่อสถานรีถไฟ  แต่ชวนให้สงสยัว่ามคีวามเป็นมายงัไง  รชีเชอร์

เดาว่าทางรถไฟสายนี้สร้างทับเส้นทางคาราวานเกวียนในอดีต  คงมีเหตุการณ์ 

บางอย่างเกดิขึ้นเมื่อคาราวานเดนิทางมาถงึบรเิวณนี้  อาจจะมหีญงิสาวปวดท้อง

คลอดลูก  ขบวนคาราวานจงึต้องหยุดพกัที่เมอืงนี้ระยะหนึ่ง  คนรุ่นหลงัรู้เรื่องนี้

เลยตั้งชื่อเมืองว่ามาเทอร์สเรสต์  เผลอ ๆ คนที่ตั้งชื่ออาจจะเป็นลูกหลานของ 
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ผู้หญิงคนนั้นก็ได้  ในเมืองอาจจะมีพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงเพื่อร�าลึกถึง

เหตุการณ์ด้วย

หรือไม่ที่มาของชื่อเมืองอาจจะน่าเศร้ากว่านั้น  หญิงชราคนหนึ่งอาจ 

ถูกฝังไว้ที่นี่เนื่องจากเสียชีวิตระหว่างทาง  ถ้าเป็นกรณีนี้น่าจะมีแผ่นหินจารึก 

หน้าหลุมศพ

รีชเชอร์คิดว่าถ้าลงที่นี่อาจจะได้ค�าตอบ  ยังไงเขาก็มีเวลาเหลือเฟือและ 

ไม่ได้รบีไปที่ไหนอยู่แล้ว  แต่สิ่งที่พบท�าให้เขาผดิหวงั  รชีเชอร์จนิตนาการไว้ว่า

จะเจอบ้านฝุ่นเขรอะสองหลงั  คอกม้า  พพิธิภณัฑ์เลก็ ๆ ที่มอีาสาสมคัรดูแล  

อาจเป็นชายสูงอายซุึ่งอาศยัอยูใ่นบ้านหนึ่งในสองหลงันั้น  หรอืไม่กแ็ผ่นหนิจารกึ

หน้าหลุมศพท�าด้วยหนิอ่อนซึ่งล้อมด้วยรั้วเหลก็ดดั

เขาไม่คิดว่าจะเจอสิ่งก่อสร้างส�าหรับใช้ในการเกษตรขนาดใหญ่แบบนี้   

ทั้งที่น่าจะเดาได้จากที่เหน็เมลด็พนัธุ์พชืตรงรางรถไฟ  ข้าวสาลหีลายล้านตนัคง

ถูกขนส่งจากที่นี่ทางรถไฟ  รชีเชอร์ก้าวออกด้านซ้ายแล้วมองผ่านช่องว่างระหว่าง 

สิ่งก่อสร้างนั้น  แม้จะค่อนข้างมืดแต่เขาคิดว่าเห็นสิ่งปลูกสร้างรูปครึ่งวงกลม   

คงเป็นบ้านพักพนักงานรถไฟ  นอกจากนั้นยังเห็นแสงไฟจากที่ไกล ๆ ด้วย   

คงเป็นโมเตล็  ร้านอาหาร  ไม่กท็ั้งสองอย่าง

เขาเดนิไปยงัทางออกโดยเลี่ยงแสงไฟตามความเคยชนิ  แต่พอเหน็ว่าเลี่ยง

ไฟดวงสุดท้ายไม่พ้น  เพราะมันอยู่เหนือประตูทางออกพอดีก็เลิกลัดเลาะเพื่อ

ประหยดัพลงังาน

ผูห้ญงิคนหนึ่งโผล่จากความมดืและปรี่เข้ามาหาคล้ายดใีจที่พบเขา  ภาษา

กายบอกว่ารู้สกึโล่งอก  ก่อนจะชะงกัเท้าด้วยความผดิหวงัแล้วอุทานว่า  “อ้าว”

เธอเป็นคนเอเชยี  สูงประมาณ 175 เซนตเิมตร  รูปร่างเพรยีวสมส่วน  

ผมยาวสีด�า  อายุประมาณ 40  เธอสวมกางเกงยีนส์ขายาว  เสื้อยืดทับด้วย 

เสื้อคลุมผ้าฝ้าย  และรองเท้าผ้าใบ

“สวสัด”ี  เขาเอ่ยทกั

เธอมองผ่านไหล่รชีเชอร์ไปด้านหลงั

เขาพูดต่อ  “ผมเป็นคนเดยีวที่ลงที่นี่”
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เธอจ้องตาเขา

“ไม่มีใครลงที่เมืองนี้นอกจากผม  เพื่อนคุณไม่ได้มากับรถไฟขบวนนี้”  

รชีเชอร์บอก

“เพื่อนฉันเหรอ”  ส�าเนียงเธอเหมือนชาวอเมริกันทั่วไป  ไม่มีลักษณะ

เฉพาะ

“ถ้าคุณไม่ได้รอรถไฟก็คงไม่มีเหตุผลให้มาที่นี่  ตอนเที่ยงคืนไม่มีอะไร 

ให้ดู”

เธอไม่ตอบ

เขาพูดต่อ  “อย่าบอกนะว่าคุณรอรถไฟขบวนนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่ม”

“ฉนัไม่รู้ว่ารถไฟจะมาช้าขนาดนี้”  เธออธบิาย  “ที่นี่ไม่มสีญัญาณมอืถอื

หรอืพนกังานคอยแจ้งข่าว  แต่ฉนัเดาว่ารถไฟเกดิเหตุขดัข้อง”

“เขาไม่อยู่ในตู้ที่ผมนั่ง  ในสองตู้ถดัไปกไ็ม่ม”ี

“ใคร”  เธอถาม

“เพื่อนคุณ”

“คุณไม่รู้ว่าเขารูปร่างหน้าตายงัไง”

“เขาเป็นผูช้ายร่างใหญ่”  รชีเชอร์ตอบ  “นั่นคอืเหตผุลที่คณุลกุขึ้นทนัททีี่

เหน็ผม  ไม่มผีู้ชายร่างใหญ่ในตู้ที่ผมนั่ง  ในสองตู้ถดัไปกไ็ม่ม”ี

“รถไฟขบวนถดัไปจะมาถงึเมื่อไหร่”

“เจด็โมงเช้า”  รชีเชอร์ตอบ

“คุณเป็นใครและมาท�าอะไรที่นี่”  เธอซกั

“ผมแค่เดนิทางผ่านมา”

“รถไฟต่างหากที่ผ่านมา  ส่วนคุณเลอืกลงที่นี่”

“คุณรู้อะไรเกี่ยวกบัที่นี่บ้าง”  เขาถาม

“ไม่รู้สกัอย่าง”

“เคยเหน็พพิธิภณัฑ์หรอืแผ่นหนิจารกึหน้าหลุมศพไหม”  เขาถามอกี

เธอไม่ตอบแต่กลบัถามซ�้า  “คุณมาท�าอะไรที่นี่”

“คุณเป็นใคร”

เธอเงยีบไปอดึใจก่อนตอบ  “คนคนหนึ่ง”
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“ในเมอืงมโีมเตล็ไหม”

“ฉนัพกัที่นั่น”  เธอบอก

“เป็นยงัไงบ้าง”

“เหมอืนโมเตล็ทั่วไป”

“มหี้องว่างไหม”

“ถ้าไม่มคีงแปลก”

“พาผมไปที่นั่นหน่อย  ผมจะตื่นตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและเคาะเรียกคุณ

ก่อนจากไป  หวงัว่าเพื่อนคุณจะมากบัรถไฟเที่ยวเช้า”

เธอไม่พูดอะไร  แค่เหลือบมองทางรถไฟก่อนเดินน�าเขาไปยังประตู

ทางออก
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โมเต็ลใหญ่กว่าที่รีชเชอร์คิด  มันเป็นอาคารสองชั้นทรงเกือกม้า  สร้างด้วยอิฐ

ฉาบปูนทาสีน�้าตาลอ่อน  บันไดและราวเหล็กสีน�้าตาลเข้ม  ไม่มีอะไรพิเศษ 

แต่สะอาดสะอ้าน  ดเูหมอืนได้รบัการดแูลรกัษาเป็นอย่างด ี หลอดไฟทกุดวงยงั

ใช้งานได้  ไม่ใช่โมเตล็แย่ที่สุดที่รชีเชอร์เคยเหน็  มหี้องพกัสามสบิห้อง  มพีื้นที่

ส�าหรบัจอดค่อนข้างกว้างแต่มรีถจอดอยู่ไม่กี่คนั  ห้องพกัว่างกว่าครึ่ง

ออฟฟิศอยู่ชั้นล่าง  ใกล้ประตูแรกทางซ้ายมือ  มีชายสูงอายุคนหนึ่ง 

นั่งอยู่หลงัเคาน์เตอร์  เขาเตี้ย  พุงพลุ้ย  ใส่ตาเทยีมข้างหนึ่ง  เขาส่งกุญแจห้อง 

214 ให้เธอ  เจ้าตวัรบักุญแจแล้วเดนิจากไปโดยไม่พูดสกัค�า

รชีเชอร์ถามราคาห้องพกั

“หกสบิดอลลาร์”  ชายตาเดยีวซึ่งเป็นผู้ดูแลโมเตล็ตอบ

“ต่อสปัดาห์เหรอ”  รชีเชอร์ถาม

“ต่อคนื”

“ผมผ่านแถวนี้บ่อย”

“หมายความว่าไง”

“เคยพกัโมเตล็หลายแห่ง”

“แล้วไงล่ะ”

“ผมไม่เคยเจอโมเตล็ที่คดิค่าเช่าคนืละหกสบิดอลลาร์  ส่วนใหญ่แค่ยี่สบิ

ดอลลาร์”

“ไม่ได้หรอก  ค่าห้องแพง”

“ห้องไหน”
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“ห้องชั้นบน”

“ผมพอใจห้องชั้นล่าง”

“คุณไม่อยากอยู่ใกล้เธอหรอืไง”

“ใคร”

“เพื่อนสาวของคุณ”

“ไม่”  รชีเชอร์ปฏเิสธ  “ผมไม่ต้องการอยู่ใกล้เธอ”

“ห้องชั้นล่างสี่สบิดอลลาร์”

“ยี่สิบ”  รีชเชอร์ต่อรอง  “ห้องว่างกว่าครึ่งแสดงว่าธุรกิจไม่ดี  ได้ยี่สิบ

ดอลลาร์ดกีว่าไม่ได้อะไรเลย”

“สามสบิ”  ชายตาเดยีวไม่ยอม

“ยี่สบิ”

“ยี่สบิห้า”

“ตกลง”  รีชเชอร์ล้วงม้วนธนบัตรจากกระเป๋ากางเกงออกมาคลี่  แล้ว 

วางธนบัตรสิบดอลลาร์หนึ่งฉบับและธนบัตรห้าดอลลาร์สามฉบับบนเคาน์เตอร์  

ชายตาเดยีวคว้าเงนิก่อนหยบิกุญแจห้อง 106 ออกจากลิ้นชกัมาส่งให้ด้วยสหีน้า

ยิ้มย่อง

“ห้องอยู่ด้านหลงั  ใกล้บนัได”

บันไดที่ว่าเป็นบันไดเหล็กจึงส่งเสียงดังเวลาคนเดินขึ้นลง  ไม่ใช่ห้อง 

ดทีี่สุดของโมเตล็แห่งนี้แน่  ชายตาเดยีวเอาคนืเขา  แต่รชีเชอร์ไม่สนเพราะรู้ว่า

จะหลับเป็นตายทันทีที่หัวถึงหมอน  และคิดว่าคงไม่มีแขกคนอื่นเช็กอินหลัง 

เที่ยงคนื  น่าจะไม่มเีสยีงบนัไดจนถงึเช้า

“ขอบคุณ”  รชีเชอร์หยบิกุญแจแล้วผละจากเคาน์เตอร์

ชายตาเดียวรอสามสิบวินาทีก่อนยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะท�างาน  และรายงาน

ทนัททีี่อกีฝ่ายรบัสาย

“หลงัจากรอห้าชั่วโมงเธอกก็ลบัมาพร้อมผูช้ายที่มากบัรถไฟเที่ยวเยน็  เขา

พกัที่นี่  แต่คนละห้องกบัเธอ”
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ปลายสายถามรายละเอยีด

ชายตาเดียวตอบ  “เป็นผู้ชายร่างใหญ่  หมอนี่กวนประสาท  ต่อราคา 

ค่าห้องด้วย  ผมเลยแกล้งให้พกัห้อง 106 ที่อยู่ด้านหลงั”

ชายตาเดยีวตอบปลายสาย  “ผมอยู่ในออฟฟิศ  มองจากตรงนี้ไม่เหน็”

ปลายสายออกค�าสั่ง

“เข้าใจแล้ว”  ชายตาเดยีวตอบ

เขาวางสายก่อนลกุยนือย่างยากล�าบาก  จากนั้นเดนิออกจากออฟฟิศแล้ว

ลากเก้าอี้พลาสตกิหน้าห้อง 102 ไปยงัลานจอดรถตรงต�าแหน่งที่มองเหน็ทั้งประตู

ห้อง 106 และประตูออฟฟิศ  ปลายสายถามเขาว่าจากที่นั่นมองเห็นประต ู

ห้อง 106 ไหม  เมื่อได้ค�าตอบกส็ั่งทนัท ี คนืนี้นายต้องย้ายไปอยู่จุดที่มองเหน็

ห้อง 106  ชายตาเดียวท�าตามค�าสั่งเสมอแม้บางครั้งจะไม่เต็มใจนักเช่นวันนี้   

เขาขยับเก้าอี้ให้ได้มุมที่ต้องการก่อนหย่อนตัวลงบนเก้าอี้ซึ่งนั่งไม่สบายเท่าไหร่  

แถมเขายงัไม่ชอบอากาศตอนกลางคนืเอาซะเลย

จากข้างในห้อง 106 รีชเชอร์ได้ยินเสียงขาเก้าอี้ครูดพื้นลานจอด  แต่เขา 

ไม่สนใจ  ไม่ใช่เสียงขึ้นล�ากล้องปืนหรือเสียงดึงมีดออกจากฝักจึงไม่มีอะไรให้

กังวล  ตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะได้ยินเสียงคนเดินที่ระเบียงตามด้วยเสียงเคาะ

ประตู  เพราะดูเหมอืนว่าผู้หญงิคนนั้นมเีรื่องมากมายอยากถามเขาและต้องการ

ค�าตอบ  คุณเป็นใครและมาท�าอะไรที่นี่

แต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงวัตถุครูดกับพื้น  รีชเชอร์จึงไม่ใส่ใจ  เขา

พับกางเกงขายาวแล้วยัดไว้ใต้ฟูกนอน  อาบน�้าล้างคราบสกปรกจากเนื้อตัว  

คลานขึ้นเตยีง  ห่มผ้า  ตั้งนาฬิกาในสมองให้ปลกุตอนหกโมงเช้า  จากนั้นเหยยีด

แขนขาและหาวหนึ่งครั้งก่อนหลบัสนทิ
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เมื่อดวงอาทติย์ขึ้นฟ้ากเ็ริ่มสว่าง  ท้องฟ้าสคีรามซดีคล้ายเสื้อเชิ้ตตวัเก่าที่ผ่าน

การซักรีดนับครั้งไม่ถ้วน  เขาตื่นขึ้นมาอาบน�้าแต่งตัว  เมื่อออกจากห้องก็เห็น

เก้าอี้พลาสตกิตวัหนึ่งตั้งอยูใ่นลานจอดรถ  รชีเชอร์แปลกใจเลก็น้อยแต่ไม่ได้คดิ

อะไรมาก  เขาก้าวขึ้นบนัไดเหลก็สู่ชั้นบนอย่างระมดัระวงั  พยายามเดนิให้เงยีบ

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้  เมื่อถงึห้อง 214 กบ็รรจงเคาะประตเูหมอืนที่พนกังานโรงแรม

ห้าดาวท�าตอนปลกุแขกตามค�าขอ  หากตื่นตอนนี้เธอจะมเีวลาประมาณ 40 นาที

ก่อนรถไฟเที่ยวเช้ามาถึง  เท่ากับมีเวลาอาบน�้า 10 นาที  แต่งตัว 10 นาท ี  

เดนิไปสถานรีถไฟ 10 นาท ี และรอรถไฟอกี 10 นาที

รีชเชอร์เดินลงบันได  และมุ่งหน้าสู่ถนนซึ่งกว้างพอส�าหรับใช้เป็นจัตุรัส

หรอืลานสาธารณะ  รถบรรทกุที่ใช้บรรทกุผลผลติแล่นช้า ๆ ก่อนเลี้ยวไปต่อแถว

หน้าเครื่องชั่งขนาดใหญ่  มสี�านกังานรบัสนิค้าและยุ้งฉางเกบ็ข้าว  รางรถไฟฝัง

ในวสัดลุาดผวิทาง  แสดงว่ามนัเปน็ธรุกจิใหญ่และเป็นศนูยอ์�านวยความสะดวก

แก่ท้องถิ่นในแถบนี้  จงึจ�าต้องมโีมเตล็ขนาดใหญ่ภายในรศัม ี320 กโิลเมตรไว้

รองรับชาวไร่ชาวนาที่เดินทางมาจากเมืองอื่น  แล้วพักค้างคืนที่นี่ก่อนหรือหลัง

โดยสารรถไฟ  เป็นไปได้ว่าคนจ�านวนมากจะมาที่นี่พร้อมกันช่วงฤดูจ�าหน่าย 

เมลด็พนัธุ์

ไม่ว่ามนัจะเป็นถนน  จตัุรสั  หรอืลานสาธารณะ  มนัทอดจากทศิใต้ไป

ทิศเหนือโดยมีสิ่งก่อสร้างก�าหนดอาณาเขตด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ทางขวามือ  

และถนนสายหลกัเป็นแนวเขตด้านทศิตะวนัตกซึ่งอยู่ทางซ้ายมอื  ห่างออกไปมี

โมเตล็ขนาดสามสบิห้องพกั  ร้านช�า  และร้านอาหาร  สภาพเมอืงด้านหลงัสถาน

ประกอบการเหล่านั้นแผ่ขยายเป็นรปูครึ่งวงกลมไปทางทศิตะวนัตกแบบที่มกัพบ

ในชนบท  ไม่หนาแน่น  น่าจะมปีระชากรไม่เกนิหนึ่งพนัคน

รีชเชอร์เดินตามถนนสายนั้น  ขณะมุ่งไปยังทิศเหนือก็มองหาเส้นทางที่

คาราวานเกวียนเคยใช้  เดาว่าน่าจะตัดขวางถนนที่เขาก�าลังเดิน  โดยพาดผ่าน

จากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก  ตามที่เคยได้ยนิค�าพดูท�านองว่าพ่อหนุม่  นาย

ต้องมุ่งไปทศิตะวนัตก  เขาเหน็จุดตดัของถนน 45 เมตรข้างหน้า  หลงัจากผ่าน

ยุง้ฉางหลงัสดุท้าย  ทางหรอืถนนสายเลก็ซึ่งขวางหน้านั้นตดักบัถนนสายหลกัเป็น
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มุมฉากจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  ด้านขวามือสว่างเพราะแสงแดด 

ยามเช้า  ส่วนด้านซ้ายมอืมดืสลวั

ตรงจุดตัดไม่มีรั้วกั้นหรือเครื่องกีดขวางใดนอกจากสัญญาณไฟจราจร 

สแีดง  รชีเชอร์หยดุยนืแล้วหนักลบัไปมองด้านทศิใต้ซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาเพิ่งเดนิ

จากมา  เท่าที่สายตามองเหน็ท่ามกลางแสงสว่างอ่อน ๆ  ไม่มจีดุตดัของถนนใน

ระยะอย่างน้อย 1.5 กโิลเมตร  และไม่มจีุดตดัอื่นสู่ทศิเหนอืในระยะอย่างน้อย 

1.5 กโิลเมตร

มันกว้างพอสมควรและมีลักษณะคล้ายหลังเต่า  สร้างด้วยดินตักจาก 

คูตื้นข้างทาง  ทบัด้วยวสัดลุาดผวิถนนค่อนข้างหนา  สเีปลี่ยนเป็นสเีทาตามอายุ  

สภาพดนิฟ้าอากาศท�าให้เกดิรอยร้าวคล้ายขอบลาวาที่เยน็ตวั

เป็นไปได้ว่าคาราวานเดนิทางเป็นเส้นตรงเมื่อเจอเส้นทางที่เหมาะสม  ไม่มี

ใครสนกุกบัการเดนิทางอ้อมหลายกโิลเมตร  คนขบัเกวยีนน�าขบวนไปยงัจุดหมาย

ส�าคญัที่อยู่ไกลออกไป  เกวยีนอื่นตามไปเปน็ทาง  ปต่ีอมาคาราวานขบวนอื่น ๆ 

ก็เดินทางตามรอยล้อเกวียนขบวนก่อนหน้า  หลังจากนั้นก็มีคนท�าเครื่องหมาย

บนแผนที่  และอกีหนึ่งร้อยปถีดัมากรมทางหลวงกล็าดยางมะตอยจนกลายเป็น

ถนน

ด้านทิศตะวันออกไม่มีอะไรน่าสนใจ  ไม่มีพิพิธภัณฑ์หรือแผ่นจารึกหิน

อ่อน  มเีพยีงถนนสายเดยีวตดัผ่านทุง่ข้าวสาลขีนาดมหมึา  ข้าวสาลเีหล่านั้นใกล้

ถงึเวลาเกบ็เกี่ยวเตม็ท ี แต่ทางทศิตะวนัตกมถีนนตดัผ่านเมอืงหรอืใจกลางเมอืง   

สองข้างถนนเป็นอาคารเตี้ยยาวหกช่วงตกึ  ที่ดนิตรงมมุบนขวาขยายออกไปทาง

ทศิเหนอื 90 เมตร  คล้ายสนามฟุตบอลแต่มรี้านตวัแทนจ�าหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ท�าฟาร์ม  ทั้งรถแทรกเตอร์รปูทรงแปลกตาและเครื่องจกัรขนาดใหญ่ใหม่

เอี่ยม  ฝั่งซ้ายมือมีตึกเล็กแห่งหนึ่งท�าธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

รกัษาสตัว์  เดมิทคีงเป็นที่อยู่อาศยั

รีชเชอร์เลี้ยวไปตามเส้นทางเดิมด้านทิศตะวันตก  ขณะเดินผ่านเมือง 

แผ่นหลงักอ็บอุ่นเพราะแสงแดดอ่อนยามเช้า
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ในออฟฟิศโมเตล็  ชายตาเดยีวแจ้งปลายสายทนัททีี่ได้ยนิเสยีงรบัโทรศพัท์

“เธอกลบัไปที่สถานรีถไฟอกีเพื่อรอรถไฟเที่ยวเช้า  พวกนั้นส่งคนมากี่คน”

ปลายสายตอบด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลกว่าครั้งก่อน  ชายตาเดียวตอบกลับ

สั้น ๆ  “ได้  แน่นอน”

รชีเชอร์เดนิไปหกช่วงตกึและเดนิกลบัหกช่วงตกึ  เหน็หลายสิ่งหลายอย่าง  

บ้านหลายหลังมีคนอยู่อาศัย  แต่หลายหลังก็ดัดแปลงเป็นออฟฟิศจ�าหน่าย 

เมลด็พนัธุ์  จ�าหน่ายปุ๋ย  คลนิกิรกัษาสตัว์ใหญ่  และส�านกังานกฎหมาย  ช่วง

ตกึด้านทศิเหนอืมปีั๊มน�้ามนั  โต๊ะสนุกเกอร์  ร้านขายเบยีร์  ร้านขายรองเท้ายาง

และผ้ายางกนัเปื้อน  ร้านซกัรดี  ร้านขายยางรถ  และร้านรบัซ่อมพื้นรองเท้า

ไม่พบพพิธิภณัฑ์หรอือนุสาวรยี์

พวกเขาคงไม่สร้างสิ่งเหล่านั้นไว้ข้างทางแน่  ถ้ามีคงอยู่ด้านหลังอาคาร

เพราะเป็นสถานที่สงบ  แสดงถงึความเคารพ

รชีเชอร์ก้าวออกจากทางเกวยีนในอดตีเข้าเส้นทางด้านข้าง  ผงัเมอืงเป็น

ตารางสี่เหลี่ยม  แต่เมื่อเมืองเจริญขึ้นจึงพัฒนาไปในรูปครึ่งวงกลม  ที่ดิน 

บางแปลงเป็นที่ต้องการมากกว่าแปลงอื่น  ราวกบัว่ายุง้ฉางยกัษ์มรีะบบดงึดดูของ

ตวัเอง  ใกล้ปลายสดุมอีาคารตั้งเบยีดกนั  ด้านหลงัมอีพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอน  

น่าจะดดัแปลงจากโรงนาหรอืโรงรถ  และมสีิ่งที่ดคูล้ายตลาดแผงลอยขนาดหลาย

ไร่ให้ชาวบ้านขายผักผลไม้  นอกจากนี้มีร้านแห่งหนึ่งให้บริการโอนและรับเงิน 

ทั้งสาขาของเวสเทริ์น ยูเนียนและมนันี่แกรม  รวมทั้งรับส่งแฟกซ์  ถ่ายเอกสาร  

ไปจนถึงบริการขนส่งเฟดเอ็กซ์  ยูพีเอส  และดีเอชแอล  ถัดไปเป็นส�านักงาน 

ผู้ตรวจสอบบญัชซีึ่งดูเหมอืนถูกทิ้งร้าง

ยงัคงไม่เหน็พพิธิภณัฑ์หรอือนุสาวรยี์

เขาเดินผ่านหลายช่วงตึก  ผ่านกระท่อมหลายหลัง  ผ่านร้านซ่อม

เครื่องยนต์ดเีซล  ผ่านที่ดนิว่างเปล่าเตม็ไปด้วยวชัพชืไปโผล่ที่ปลายสดุของถนน

สายกว้าง  คดิว่าน่าจะครอบคลุมครึ่งเมอืง  ยงัไม่เหน็พพิธิภณัฑ์หรอือนุสาวรยี์
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รีชเชอร์เห็นรถไฟเที่ยวเช้าวิ่งเข้าเทียบสถานี  มันดูเร่งรีบและหงุดหงิด 

ที่ต้องหยุดจอด  เขาไม่เหน็ว่ามคีนลงจากรถไฟหรอืเปล่าเพราะสิ่งก่อสร้างบงัสายตา

อยู ่ๆ เขากร็ูส้กึหวิจงึเดนิย้อนกลบัทางเดมิ  ผ่านจตัรุสัและร้านช�า  ก่อน

เข้าสู่ร้านอาหาร

ขณะเดยีวกนัหลานชายวยั 12 ขวบของชายตาเดยีวกห็ลบเขา้ร้านช�า  ตรงไป

ที่เครื่องโทรศัพท์สาธารณะบนผนังร้าน  หยอดเหรียญ  และกดเบอร์  เมื่อมี 

ผู้รบัสายกร็บีรายงาน

“ผมสะกดรอยตามเขา  เหน็เขาเดนิดูทั่วเมอืง”
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ร้านอาหารสะอาดและตกแต่งสบายตาน่านั่ง  เหน็ชดัว่าถกูออกแบบให้ท�าเงนิจาก

ลูกค้าที่แวะเข้ามาเติมพลังงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  รีชเชอร์เลือกโต๊ะส�าหรับ

สองคนซึ่งอยู่ที่มมุไกลด้านขวามอื  เขานั่งหนัหลงัเข้ามมุเพื่อจะได้เหน็ร้านทั้งหมด  

ขณะนี้มีลูกค้าประมาณครึ่งร้าน  ส่วนมากเป็นคนที่ต้องใช้แรงท�างานตลอดวัน  

รชีเชอร์เหน็สาวเสร์ิฟเดนิผ่านไปมา  แม้งานจะเยอะแต่เธอกใ็ห้บรกิารลกูค้าอย่าง

อดทนและเป็นมอือาชพี  รชีเชอร์สั่งชุดอาหารเช้าซึ่งประกอบด้วยแพนเค้ก  ไข่  

เบคอน  และสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งกค็อืกาแฟ

สาวเสริ์ฟบอกว่าสามารถเตมิกาแฟได้ไม่อั้น

นั่นถอืเป็นข่าวดสี�าหรบัรชีเชอร์

เขาก�าลงัดื่มกาแฟแก้วที่สองตอนเหน็ผู้หญงิที่เจอที่สถานรีถไฟเดนิเข้ามา 

ในร้าน

เธอหยุดเดนิคล้ายลงัเลก่อนจะมองไปรอบ ๆ  เมื่อเหน็รชีเชอร์กต็รงเข้า

มาหาและนั่งเก้าอี้ตัวตรงข้าม  เมื่อเห็นใกล้ ๆ ตอนกลางวันเธอดูดีกว่าเมื่อคืน

มาก  ตาสดี�าซึ่งเปี่ยมด้วยชวีติชวีาฉายแววฉลาด  มุ่งมั่น  แต่เป็นกงัวล

“ขอบคุณที่เคาะประตูเรยีกฉนั”  เธอเอ่ย

“ด้วยความยนิด”ี  เขาตอบ

“เพื่อนฉนัไม่ได้มากบัรถไฟเที่ยวเช้า”

“บอกผมท�าไม”

“เพราะคุณรู้บางอย่าง”

“ผมน่ะเหรอ”  รชีเชอร์ถาม
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“ไม่งั้นคุณจะลงที่เมอืงนี้ท�าไม”  เธอย้อนถาม

“ผมอาจจะอยู่ที่นี่กไ็ด้”

“ไม่ใช่หรอก”

“ผมอาจจะเป็นชาวไร่”

“ไม่ใช่แน่”

“ท�าไมจะเป็นไม่ได้”

“ฉนัไม่คดิอย่างนั้น”

“เพราะอะไร”

“ตอนลงจากรถไฟคุณไม่มีกระเป๋าติดตัวสักใบ  นั่นไม่ใช่สิ่งที่ชาวไร่ที่นี่ 

ท�ากนั”

รชีเชอร์เงยีบไปครู่หนึ่งก่อนถาม  “คุณเป็นใครกนัแน่”

“ฉนัเป็นใครไม่ส�าคญั  สิ่งส�าคญัคอืคุณเป็นใคร”  เธอบอก

“คนที่เดนิทางผ่านมา”

“ฉนัอยากรู้มากกว่านั้น”

“ผมกอ็ยากรู้ว่าคุณเป็นใคร”  รชีเชอร์ย้อน

เธอไม่ตอบ  สาวเสร์ิฟกลบัมาพร้อมจานอาหารเช้าที่มแีพนเค้ก  ไข่  และ

เบคอน  ส่วนน�้าเชื่อมส�าหรับราดแพนเค้กตั้งไว้บนโต๊ะอยู่แล้ว  สาวเสิร์ฟ 

รนิกาแฟใส่ถ้วย  รชีเชอร์หยบิมดีและส้อม

ผูห้ญงิจากสถานรีถไฟวางนามบตัรบนโต๊ะแล้วเลื่อนมนัมาตรงหน้ารชีเชอร์  

เขาเหน็ตราสนี�้าเงนิทอง

เจ้าหน้าที่พเิศษมเิชลล์ จาง  ส�านกังานสอบสวนกลาง

“นามบตัรคุณเหรอ”

“ใช่”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกั”

“เช่นกนั”

“ท�าไมเจ้าหน้าที่เอฟบไีอถงึมเีรื่องอยากถามผม”  รชีเชอร์สงสยั

“ออกแล้ว”  เธอบอก

“ใครออก”
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“ฉนั  ฉนัออกจากเอฟบไีอแล้ว  มนัเป็นนามบตัรเก่าที่ฉนัพกตดิตวัไว้”

“ท�าแบบนั้นได้ด้วยเหรอ”

“แน่นอนว่าไม่ได้”

“แต่คุณให้ผมดู”

“ฉันอยากให้คุณไว้ใจฉัน  ตอนนี้ฉันเป็นนักสืบเอกชน  แต่ไม่ใช่พวกที่

รบัจ้างถ่ายรูปคนรกักบัชู้ตามโรงแรมหรอกนะ”

“ท�าไมถงึอยากให้ผมไว้ใจ”  เขาถาม

“ฉนัอยากรู้ว่าคุณมาท�าอะไรที่นี่”  เธอยนืกราน

“เสยีเวลาเปล่า  ไม่ว่าปัญหาของคณุคอือะไร  ผมมาที่นี่ด้วยความบงัเอญิ”

“ฉันอยากรู้ว่าคุณมาท�างานหรือเปล่า  ถ้าเราอยู่ข้างเดียวกันจะได้ไม่เสีย

เวลา”

“ผมไม่ได้มาท�างานและไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้น  แค่เดนิทางผ่านมา”

“แน่ใจเหรอ”

“ร้อยเปอร์เซน็ต์”

“ท�าไมฉนัต้องเชื่อคุณด้วย”

“ผมไม่สนว่าคุณเชื่อหรอืเปล่า”

“ลองคดิจากมุมของฉนัส”ิ  เธอบอก

“คุณท�างานอะไรก่อนเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบไีอ”  รชีเชอร์ถาม

“ต�ารวจสายตรวจที่รฐัคอนเนตทคิตั”  จางตอบ

“เยี่ยม  ผมเคยเป็นสารวตัรทหาร  เราจงึคล้ายพี่น้องร่วมอาชพี  เชื่อเถอะ

ว่าผมมาที่นี่โดยบงัเอญิ”

“สารวตัรทหารเหล่าไหน”

“ทหารบก”

“หน้าที่ของคุณคอือะไร”

“สืบสวนสอบสวนการกระท�าผิดของทหารในกองทัพบก  คดีฉ้อโกง   

ลักทรัพย์  ฆาตกรรม  ขายชาติ  และคดีอะไรก็ตามที่พวกเขามอบหมายให้ 

ผมสบื”

“คุณชื่ออะไร”  จางถาม
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