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ตลอดแปดวนัที่ผา่นมาชวีติผมขึ้น ๆ ลง ๆ  ดบ้ีางร้ายบ้าง  แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย

ราบรื่นและไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องน่าสนใจโผล่เข้ามาบ้าง  

เช่นเรื่องที่กองทัพบกตามหาตัวผม  เราหันหลังให้กองทัพได้  แต่กองทัพจะ 

ไม่หนัหลงัให้เราตลอดไป

หลังเกิดเหตุพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ปารีสสองวัน  

พวกเขากต็ามหาผม  ผมรูจ้ากหนงัสอืพมิพ์ว่าคนร้ายใช้ปืนไรเฟิล  มนัไม่เกี่ยวกบั

ผมสักนิด  เพราะตอนเกิดเหตุผมอยู่ในแคลิฟอร์เนียกับผู้หญิงที่เจอบนรถบัส  

ห่างจากที่เกดิเหตกุว่า 9,500 กโิลเมตร  ผูห้ญงิคนนั้นอยากเป็นนกัแสดง  แต่ผม

ไม่อยาก  หลงัจากใช้เวลาสี่สบิแปดชั่วโมงด้วยกนัในลอสแองเจลสิเรากแ็ยกกนั

ไปทางใครทางมนั  ผมนั่งรถบสัไปซานฟรานซสิโกแล้วอยู่ที่นั่นสองวนั  ก่อนจะ

เดินทางไปพักในเมืองพอร์ตแลนด์  รัฐออริกอนอีกสามวัน  จากนั้นจึงต่อรถ 

ไปซีแอตเทิล  ระหว่างทางทหารหญิงในเครื่องแบบสองคนลงจากรถเมื่อถึง 

ฟอร์ตลูอสิ  และทิ้งหนงัสอืพมิพ์อาร์ม ีไทมส์ฉบบัเมื่อวานไว้บนที่นั่งฝั่งตรงข้าม

อาร์มี ไทมส์เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์  ตีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลก

ครั้งที่สอง  และยงัเปน็ที่นยิมในหมูท่หารจนถงึปัจจบุนั  แต่ละฉบบัจะมขีา่วเด่น

ของแต่ละวนัและบทความให้ความรู้  อาร์ม ีไทมส์ฉบบัในมอืผมพาดหวัว่ากฎใหม่!  

ก�าลงัจะมกีารเปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์และเครื่องแบบใหม่สี่ชดุเรว็ ๆ นี้!  หาก

อ่านเนื้อข่าวด ีๆ เราอาจจะพบถ้อยค�าถากถางแฝงอยู่  บางครั้งบทบรรณาธกิาร

และข่าวมรณกรรมกม็อีะไรน่าสนใจเหมอืนกนั
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มันคือเหตุผลเดียวที่ผมหยิบอาร์มี ไทมส์ขึ้นมาอ่าน  ข่าวคนตายอาจ 

ท�าให้เรามคีวามสขุหรอืเศร้ากไ็ด้  ไม่ว่าจะแบบไหนคนเรากอ็ยากรูอ้ยูด่ ี ขณะพลกิ

หาข่าวมรณกรรมผมเจอพื้นที่ส�าหรับลงโฆษณาและประกาศส่วนตัว  ส่วนใหญ่

เป็นประกาศตามหาเพื่อนทหารผ่านศกึ  มปีระกาศลกัษณะนี้เป็นสบิ ๆ 

ชื่อผมคอืหนึ่งในนั้น

มนัอยู่ในกรอบกลางหน้า    

แจ๊ค รชีเชอร์โทรหารกิ ชูเมกเกอร์ด่วน

ผมเดาว่าเป็นประกาศจากทอม โอเดย์  นายพลคนนี้ฉลาดจงึอยู่ในกองทพั

ได้นาน  เมื่อยี่สิบปีก่อนโอเดย์ดูคล้ายคนอายุหนึ่งร้อยปี  ร่างสูงผอม  ผิวซีด

เหมือนคนป่วย  และเคลื่อนไหวเหมือนพร้อมจะล้มทุกเมื่อ  เขาดูไม่เหมือน 

นายพลกองทัพบกสักนิด  เหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ก็นักมานุษยวิทยา

มากกว่า  แต่อย่างน้อยเขาก็คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  หลังออกจากกองทัพ 

รีชเชอร์หายตัวไปราวกับเป็นมนุษย์ล่องหน  การที่ไม่มีประวัติท�าธุรกรรมใด ๆ 

แปลว่าเขาเดนิทางด้วยรถบสักบัรถไฟ  และกนิอาหารในร้านเลก็ ๆ  ซึ่งล้วนเป็น

ที่ที่ทหารชอบไปและมกัทิ้งหนงัสอืพมิพ์อาร์ม ีไทมส์ที่อ่านจบแล้วไว้

โอเดย์รูว่้าไม่ช้ากเ็รว็ผมต้องหยบิอาร์ม ีไทมส์ขึ้นมาอ่านเพราะอยากรูค้วาม

เป็นไปในแวดวงทหาร  อย่างที่บอกนั่นแหละว่าเราหันหลังให้กองทัพได้  แต่

กองทัพจะไม่หันหลังให้เราตลอดไป  ด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจใช้อาร์มี ไทมส์

เป็นเครื่องมือสื่อสาร  โอเดย์คงคาดการณ์ว่าผมจะพบประกาศของเขาภายใน 

สบิถงึสบิสองสปัดาห์

แต่ผมพบมนัหลงัจากหนงัสอืพมิพ์วางแผงหนึ่งวนัเท่านั้น

ริก ชูเมกเกอร์เป็นคนของทอม โอเดย์  ตามสายการบังคับบัญชาเขา 

น่าจะใหญ่รองจากโอเดย์  ที่จริงผมจะไม่สนใจข้อความนั้นก็ได้  แต่โอเดย์รู้ว่า

ผมตดิหนี้บุญคุณชูเมกเกอร์  จงึใช้ชื่อชูเมกเกอร์ตามตวัผม

ผมไม่สามารถนิ่งเฉยต่อประกาศนั้นได้SAMPLE
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ทันทีที่ผมลงจากรถบัสก็สัมผัสกับอากาศแห้งแต่อบอุ่นของซีแอตเทิล  ผม

ชอบเมืองนี้ตรงที่ได้กลิ่นกาแฟโชยมาแต่ไกล  แต่ไม่ชอบตรงที่มีอุปกรณ์ปล่อย

สญัญาณไวไฟอยู่ทั่วไปหมด  เพราะนั่นหมายความว่าตู้โทรศพัท์สาธารณะหายาก  

แต่ผมเหน็ว่าข้างตลาดปลามอียูตู่ห้นึ่ง  จงึเดนิฝ่าลมเยน็ที่หอบกลิ่นเคม็ของทะเล

มาแล้วตรงไปที่นั่น  จากนั้นโทรไปยังกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหมายเลขโทรฟร ี 

ผมจ�ามนัได้ขึ้นใจ  ไม่มเีงนิสกัเซนต์กโ็ทรได้เพราะเป็นหมายเลขพเิศษที่ใช้ในกรณี

ฉุกเฉนิ

เมื่อเจา้หน้าที่รบัสายผมกข็อพดูกบัชเูมกเกอร์ซึ่งน่าจะอยูท่ี่ไหนสกัแห่งใน

อาคาร  หรอืไม่กส็กัที่ในโลก  หลายนาทตี่อมาชูเมกเกอร์กร็บัสาย  

“ชูเมกเกอร์พูด”

“ผม  แจ๊ค รชีเชอร์”

“คุณอยู่ไหน”

“คุณไม่มอีุปกรณ์ที่บอกต�าแหน่งของผมได้เหรอ”  ผมย้อนถาม

“มี”  ชูเมกเกอร์ตอบ  “คุณอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะข้างตลาดปลาใน 

ซีแอตเทิล  แต่ผมอยากให้คุณบอกเองมากกว่า  เพราะมันแสดงว่าคุณเต็มใจ

ร่วมมอื”

“เรื่องอะไร”

“การพูดคุย”

“เราจะคุยกนัเหรอ”

“กไ็ม่เชงิ  คุณเหน็อะไรข้างหน้าบ้าง”

ผมมองแล้วตอบ  “ถนนสายหนึ่ง”

“ด้านซ้ายล่ะ”

“ตลาดปลา”

“ด้านขวาล่ะ”

“ร้านกาแฟ  ตรงข้ามร้านมสีญัญาณไฟจราจร”

“ชื่อร้านอะไร”

ผมบอกชื่อร้าน

“เข้าไปรอในร้าน”  ชูเมกเกอร์บอก
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“ท�าไม”

“สามสบินาท”ี  ชูเมกเกอร์ตดับทแล้ววางหูทนัที

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดกาแฟถึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ซีแอตเทิล  อาจเพราะที่นี่เป็น

เมืองท่า  เมล็ดกาแฟจึงถูกคั่วใกล้สถานที่ที่มันถูกส่งขึ้นบก  และถูกขายไปยัง

สถานที่ใกล้ ๆ  กลายเป็นตลาดกาแฟซึ่งดงึดูดนกัธุรกจิให้เข้ามาลงทุน  เหมอืน

เมืองดีทรอยต์ที่ดึงดูดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์  หรืออาจจะเป็น

เพราะที่นี่มีน�้า  อุณหภูมิ  ไม่ก็ความชื้นที่เหมาะสม  แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด  

ซีแอตเทิลมีร้านกาแฟทุกช่วงตึก  กวาดเงินจากนักดื่มกาแฟเข้ากระเป๋าได้ 

เป็นกอบเป็นก�า  ร้านตรงข้ามสญัญาณไฟจราจรเป็นตวัอย่างที่ด ี ผนงัอฐิเปลอืย

ทาสนี�้าตาลแดง  แผ่นไม้ที่เตม็ไปด้วยรอยขดีข่วน  และกระดานด�าบอกรายการ

อาหารซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับกาแฟ  มีทั้งผลิตภัณฑ์จากนม  ผลิตภัณฑ์ถั่ว 

ชนดิต่าง ๆ  และอื่น ๆ อกีเพยีบ  ผมนั่งโต๊ะส�าหรบัสองคนแล้วสั่งกาแฟด�ากบั

เค้กมะนาว

ผมกนิเค้กหมดในห้านาท ี แล้วดื่มกาแฟอกีห้านาท ี หลงัจากนั้นสบิแปด

นาทีคนของชูเมกเกอร์ก็มาถึง  ผมเดาว่าเขาเป็นทหารเรือเพราะในซีแอตเทิล 

มีฐานทัพเรือ  ชายคนนี้จึงมาถึงที่นี่โดยใช้เวลาแค่ยี่สิบแปดนาที  เขาขับรถเก๋ง

สีน�้าเงินเข้มที่ถูกขัดเป็นมันวาว  รถคันนี้ผลิตในประเทศและสมรรถภาพต�่า   

จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก  ทหารเรือรายนี้อายุประมาณสี่สิบปี  ดูแกร่ง  เขาใส ่

เสื้อสูทแบบล�าลองสนี�้าเงนิทบัเสื้อโปโลสเีดยีวกนักบักางเกงขายาวสกีาก ี เนื้อผ้า

เสื้อสูทกับกางเกงบางเหมือนถูกใช้งานมานานและผ่านการซักมาแล้วนับพันครั้ง  

น่าจะเป็นทหารเรือยศพันจ่าจากหน่วยซีล  ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของทอม โอเดย์เมื่อมปีฏบิตักิารร่วม

เขาก้าวเข้ามาในรา้น  แลว้กวาดตาหาพรรคพวกไม่กศ็ตัรกูอ่นเปิดฉากยงิ  

ชายคนนี้คงรูจ้กัรปูพรรณสณัฐานของผมจากแฟ้มประวตัแิล้ว  สงู 195 เซนตเิมตร  

หนัก 113 กิโลกรัม  คนอื่นในร้านเป็นชาวเอเชีย  ส่วนมากเป็นหญิงร่างเล็ก

บอบบาง  เขาจงึตรงมาหาผมทนัที
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“พนัตรรีชีเชอร์ใช่ไหม”

“อดตีพนัตร”ี  ผมบอก

“ถ้างั้น...คุณรชีเชอร์”

“ใช่  ผมเอง”

“นายพลชูเมกเกอร์ให้ผมมาพาคุณไป”

“ไปไหน”

“ไม่ไกลจากที่นี่”

“กี่ดาว”  ผมถาม

“อะไรนะ”  เขาถาม  “ผมไม่เข้าใจ”

“นายพลชูเมกเกอร์มกีี่ดาว”

“หนึ่งดาว  พลจตัวารชิาร์ด ชูเมกเกอร์”

“เมื่อไหร่”

“อะไรเมื่อไหร่”

“เขาได้เลื่อนยศตั้งแต่เมื่อไหร่”

“สองปีก่อน”

“คุณประหลาดใจไหม”

อกีฝ่ายคดิชั่วอดึใจก่อนตอบ  “ผมไม่มคีวามเหน็”

“แล้วนายพลโอเดย์ล่ะ”

เขาคดิอกีครั้ง  “ผมไม่รู้จกันายพลโอเดย์”

รถสนี�้าเงนิเข้มคนันั้นยี่ห้อเชฟโรเลต อมิพาลา  มนัพาผมผ่านถนนย่านการค้า  

เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 5  และมุ่งหน้าไปทศิใต้  เป็นเส้นทางเดยีวกบัที่รถบสั 

พาผมมา  ผ่านสนามบินโบอิง ฟีลด์และสนามบินซีแท็กอีกครั้ง  ก่อนจะตรงสู่

เมืองทาโคมาในรัฐวอชิงตัน  ทั้งผมและชายในเสื้อสูทล�าลองนั่งเงียบเหมือน 

เป็นใบ้  ผมมองออกนอกรถ  เหน็เนนิเขา  ทะเล  และต้นไม้เขยีวชอุ่ม

เมื่อผ่านทาโคมา  รถก็ลดความเร็วก่อนถึงจุดที่ทหารหญิงสองคนนั้น 

ลงรถหลังจากทิ้งหนังสือพิมพ์อาร์มี ไทมส์ไว้บนที่นั่ง  เราออกจากทางหลวง  
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เครื่องหมายข้างทางบอกว่าตรงไปจะเจอเมืองเล็ก ๆ สามเมืองและค่ายทหาร 

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  เปน็ไปได้ว่ารถคนันี้ก�าลงัมุง่หน้าไปฟอร์ตลอูสิ  แต่จะวา่ไป

ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว  เพราะที่หมายเคยเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพอากาศแมคคอร์ด  

ปัจจบุนัถกูผนวกกบัฟอร์ตลอูสิ  กลายเป็นฐานทพัร่วมชื่อฐานทพัลอูสิ-แมคคอร์ด  

ผลงานการปฏริูปของนกัการเมอืงที่ท�าทุกอย่างเพื่อประหยดังบประมาณ

ตอนแรกผมคิดว่าเราจะถูกยามสอบถามอย่างละเอียด  เนื่องจากที่นี่ 

เป็นฐานทัพร่วมของกองทัพบกกับกองทัพอากาศ  แต่คนขับและรถคันนี้เป็น

ของกองทัพเรือ  ส่วนผมเป็นพลเรือน  แต่ด้วยอ�านาจของนายพลโอเดย ์

รถคันนี้จึงผ่านประตูไปโดยไม่ต้องเสียเวลาหยุด  รถเลี้ยวซ้าย  เลี้ยวขวา   

และวิ่งผ่านประตูบานที่สองเข้าลานบนิ  

เครื่องบินล�าเลียงซี-17 หลายล�าที่จอดอยู่ท�าให้รถเชฟโรเลต อิมพาลา 

คันนี้ดูเล็กลงถนัดตา  รถวิ่งผ่านใต้ปีกเครื่องบินยักษ์  ตรงไปยังเครื่องบินเล็ก 

สีขาวล�าเดียวบนลานจอด  น่าจะเป็นเครื่องเลียร์เจ็ตหรือกัลฟ์สตรีมที่คนรวย 

นยิมซื้อมาใช้ส่วนตวั  นอกจากหมายเลขที่แพนหางแล้ว  ภายนอกไม่มชีื่อหรอื

สญัลกัษณใ์ด ๆ  ใบพดัเครื่องยนต์ไอพ่นหมนุช้า ๆ  บนัไดขึ้นลงเครื่องหย่อนลง 

พื้นลานจอดเรยีบร้อยแล้ว

คนขับวนรถไปจอดเทียบบันไดโดยเว้นระยะห่างเพียงหนึ่งเมตร  ผม 

รู้ทันทีว่าต้องลงจากรถไปขึ้นเครื่องบิน  จึงเปิดประตูลงไปยืนอาบแดดชั่วครู่  

กลางฤดูใบไม้ผลิเช่นนี้อากาศสดชื่น  รถที่พาผมมาส่งแล่นจากไปแล้ว  ชาย 

ในชุดพนกังานต้อนรบัปรากฏตวัที่ประตูเครื่องแล้วพูดว่า

“เชญิขึ้นเครื่องครบั”

น�้าหนกัตวัผมท�าให้ขั้นบนัไดยวบลงเลก็น้อย  พนกังานต้อนรบัถอยหลงั

เพื่อหลกีทางให้  ผมเดนิก้มศรีษะเข้าไปในประตู ู ขณะเดยีวกนัชายในเครื่องแบบ

อกีคนกเ็ดนิออกมาจากห้องนกับนิ

“ยนิดตี้อนรบั  เที่ยวบนินี้ลูกเรอืทั้งหมดเป็นทหารอากาศ  เราจะพาคุณ

ไปยงัจุดหมายภายในเวลาไม่นาน”

“ที่ไหน”  ผมถาม
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“จุดหมายของคณุ”  เขาตอบก่อนกลบัเข้าห้องนกับนิ  แล้วนั่งลงข้างนกับนิ

ผูช่้วย  จากนั้นกง่็วนกบัการตรวจสอบความเรยีบร้อย  ส่วนผมเดนิตามพนกังาน

ต้อนรับไปยังห้องโดยสารซึ่งตกแต่งด้วยหนังและไม้วอลนัต  ไม่มีผู้โดยสารอื่น  

ผมเลยเลอืกที่นั่งได้ตามใจชอบ

พนักงานต้อนรับเก็บบันได  จากนั้นปิดและล็อกประตู  ก่อนไปนั่ง 

ประจ�าที่หลงันกับนิ  สามสบิวนิาทตี่อมาเครื่องบนิกอ็ยู่บนฟ้า
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หลงัออกจากฐานทพัอากาศแมคคอร์ด  เครื่องบนิน่าจะเลี้ยวไปทางทศิตะวนัออก

เพราะไม่มทีางเลอืกมากนกั  ทศิตะวนัตกคอืรสัเซยี  ญี่ปุน่  และจนี  เครื่องบนิ

เลก็แบบนี้ไม่น่าบนิไกลขนาดนั้นได้  ผมถามพนกังานต้อนรบัว่าเราก�าลงัไปที่ไหน  

เขาตอบว่าไม่รู้  ซึ่งผมไม่เชื่อ  แต่กไ็ม่ได้ซกัต่อ  

พนักงานต้อนรับคนนี้ช่างพูด  เขาบอกว่าเครื่องบินล�านี้เป็นเครื่องบิน 

กลัฟ์สตรมี 4  ทางการยดึมาจากบรษิทักองทนุทางเลอืกผดิกฎหมาย  แล้วมอบ

ให้กองทพัอากาศไว้ใช้  แขกพเิศษของกองทพัอากาศเลยโชคดไีป  เครื่องยนต์

เงยีบ  มปีระสทิธภิาพ  และเสถยีร  ภายในมทีุกอย่างพร้อม  รวมถงึเก้าอี้นวม

นุ่มสบายแบบมีที่วางแขน  และเครื่องท�ากาแฟในครัว  ผมจึงบอกให้พนักงาน

เปิดเครื่องท�ากาแฟให้และขอบรกิารตวัเอง  เขาขอบคณุผมที่ให้เกยีรตเิขา  จรงิ ๆ 

แล้วชายคนนี้ไม่ใช่พนกังานต้อนรบั  น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มกนัมากกว่า

เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบนิกเ็หน็เทอืกเขารอ็กกี้  ยอดปกคลุม

ด้วยหมิะ  ส่วนด้านล่างเตม็ไปด้วยต้นไม้สเีขยีวเข้มและที่ราบส�าหรบัท�าการเกษตร  

แถวนี้ฝนคงตกไม่มากนัก  เมื่อดูจากแผ่นดินเบื้องล่างผมคิดว่าเราบินตัดมุม 

รัฐเซาท์ดาโคตา  เพราะเห็นรัฐเนแบรสกาก่อนบินเหนือน่านฟ้ารัฐไอโอวา  

เนื่องจากเพดานบนิสงูผมจงึคดิว่าเครื่องก�าลงับนิลงใต้ตามเส้นทางเกรตเซอร์เคลิ  

หากดูแผนที่เราอาจแปลกใจ  แต่เพราะโลกกลมจงึเป็นแบบนี้  เราก�าลงัมุ่งหน้า

สู่เคนทักกี  เทนเนสซี  นอร์ทแคโรไลนา  เซาท์แคโรไลนา  หรือไม่ก็จอร์เจีย  

ความเป็นไปได้มหีลายทาง
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เวลาผ่านไปพักใหญ่  ผมดื่มกาแฟหมดไปสองเหยือกกว่าจะเริ่มเห็น 

แผ่นดินข้างล่าง  ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นรัฐเวอร์จิเนีย  แต่ที่จริงแล้วเป็น 

รัฐนอร์ทแคโรไลนา  ผมรู้ตอนเห็นเมืองวินสตัน-เซเลมกับเมืองกรีนสโบโรทาง

ซ้ายมือ  แสดงว่าเครื่องบินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  หลังจากนั้น 

ไม่เหน็เมอืงอื่นอกีจนกระทั่งผ่านเมอืงฟาเยตต์วลิล์  แต่ก่อนหน้านั้นเลก็น้อยเรา

ผ่านฟอร์ตแบรกก์  ซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการหน่วยรบพิเศษและที่อยู่ของทอม 

โอเดย์

ตอนค�่าเครื่องบินลงจอดยังสถานที่ซึ่งเคยเป็นฐานทัพอากาศโป๊ป  แต่

ปัจจุบนัเป็นเพยีงสนามบนิโป๊ปเนื่องจากกลายเป็นของกองทพับก  และตั้งอยูต่รง

มุมด้านหนึ่งของฟอร์ตแบรกก์  เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพื่อประหยัด 

งบประมาณอกีเช่นเคย

ลานบินของที่นี่เล็กแต่ใหญ่พอส�าหรับเครื่องบินขับไล่  เครื่องบินที่ 

รชีเชอร์โดยสารวิ่งบนทางขบัอยู่นาน  ก่อนจะจอดใกล้อาคารขนาดเลก็ที่ตดิป้าย 

กองบัญชาการสนบัสนุนทางยุทธวิธีและส่งก�าลงับ�ารุงที่ 47  เมื่อเครื่องยนต์ดับ

พนกังานต้อนรบักเ็ปิดประตูแล้วเอาบนัไดลง

“ประตูบานไหน”  ผมถาม

“ประตูสแีดง”  เขาตอบ

ผมลงบนัไดแล้วตรงไปที่ประตูสแีดง  ก่อนถงึประมาณสองเมตรประตูก็

เปิดออก  เผยให้เหน็หญงิสาวในชุดสูทกระโปรงสดี�า  ถุงน่องไนลอนด�า  และ

รองเท้าราคาแพง  เธออายยุี่สบิกว่า ๆ  ผมบลอนด์  ตาสเีขยีว  ใบหน้ารปูหวัใจ  

เธอก้าวออกมาพร้อมส่งยิ้มอบอุ่นให้เขา

“ฉนั  เคซยี์ ไนซ์”  เธอแนะน�าตวั

“เคซยี์อะไรนะ”

“ไนซ์”

“ผม  แจ๊ค รชีเชอร์”

“ฉนัรู้แล้ว  ฉนัท�างานให้กระทรวงการต่างประเทศ”

“ที่วอชงิตนั ด.ีซ.ีเหรอ”

“ที่นี่”
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ฟังดูสมเหตุสมผลด ี หน่วยรบพเิศษเป็นหน่วยตดิอาวุธของซไีอเอ  ซึ่ง

เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานย่อยในกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง  และทั้งสามฝ่าย

ต้องตัดสินใจร่วมกันในบางเรื่อง  การที่ผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวที่ฐานทัพแห่งนี้ 

แปลว่าเธอเก่งด้านนโยบาย  หรอืไม่กม็คีวามสามารถพเิศษบางอย่าง

“ชูเมกเกอร์อยู่ที่นี่หรอืเปล่า”  ผมถาม

“เชญิเข้าข้างใน”  เธอไม่ตอบค�าถาม

ห้องค่อนข้างเล็ก  กระจกหน้าต่างเสริมเหล็ก  และมีเก้าอี้นวมสามตัว 

ที่ไม่เข้าชุดกนั  

“นั่งก่อนส”ิ

“พาผมมาที่นี่ท�าไม”

“ก่อนอื่น  ทุกอย่างที่คุณจะได้ยนินบัจากนี้เป็นความลบั  การละเมดิกฎ

ความมั่นคงมโีทษสถานหนกั”  เคซยี์ ไนซ์บอก  

“ท�าไมคุณถึงไว้ใจให้ผมเก็บความลับ  เราไม่เคยพบกัน  คุณไม่รู้อะไร

เกี่ยวกบัผม”

“เราทราบประวตัขิองคุณด ี คุณไว้ใจได้  ทุกวนันี้กย็งัเป็นอย่างนั้น”

“ผมไปจากที่นี่ได้ไหม”

“เราอยากให้คุณอยู่มากกว่า”

“เพราะอะไร”

“เราต้องการคุยกบัคุณ”

“กระทรวงการต่างประเทศเหรอ”

“คุณยอมรบัเงื่อนไขเรื่องเกบ็ความลบัหรอืเปล่า”  เธอถาม

ผมพยกัหน้าแล้วถามว่า  “กระทรวงการต่างประเทศต้องการอะไรจากผม”

“เรามภีารกจิที่ต้องท�าให้ส�าเรจ็”

“ภารกจิอะไร”  ผมถาม

“มคีนลอบยงิประธานาธบิดฝีรั่งเศส”  เธอตอบ

“ที่ปารสี”  ผมเสรมิ

“ประธานาธิบดีฝรั่งเศสขอความร่วมมือจากนานาชาติในการตามหาตัว

คนร้าย”
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“ไม่ใช่ผมแน่  ตอนเกดิเหตุผมอยู่ที่ลอสแองเจลสิ”

“เรารู้ว่าไม่ใช่ฝีมอืคุณ  ชื่อคุณไม่อยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสยั”

“มรีายชื่อด้วยเหรอ”

เคซีย์ ไนซ์หยิบกระดาษที่พับงอเล็กน้อยออกมาจากเสื้อสูท  และส่งมัน

ให้ผม  กระดาษยังอุ่นจากอุณหภูมิร่างกายเธอ  เมื่อผมอ่านก็พบว่ามันไม่ใช่ 

รายชื่อ  แต่เป็นรายงานสรปุของสถานทตูสหรฐัอเมรกิาในปารสี  เข้าใจว่าหวัหน้า

ซไีอเอที่ปารสีเป็นผู้เขยีนเพราะเป็นเรื่องส�าคญั

รายงานระบุว่าจุดที่มอืปืนซุ่มยงิคอืหน้ามุข  ไม่กร็ะเบยีงอพาร์ตเมนต์ซึ่ง

ห่างจากเป้าหมายถงึ 1,400 หลาหรอืกว่า 1.2 กโิลเมตร  ประธานาธบิดฝีรั่งเศส

ยืนอยู่บนโพเดียมกลางแจ้งหลังกระจกกันกระสุนซึ่งท�าจากวัสดุที่เพิ่งพัฒนา 

ขึ้นใหม่  ไม่มใีครเหน็ตอนคนร้ายยงินอกจากประธานาธบิดเีอง  เขาคงเหน็แสงไฟ

แลบจากปากกระบอกปืนไกลไปด้านซ้ายมอื  อกี 3 วนิาทถีดัมารอยสขีาวคล้าย

รอยร้าวรปูดาวเลก็จิ๋วกป็รากฏบนกระจกกนักระสุน  แม้กระจกไม่แตก  แต่เสยีง

ปะทะของหัวกระสุนก็ท�าให้เจ้าหน้าที่อารักขาเข้ารายล้อมประธานาธิบดีทันท ี  

ต่อมาพวกเขาพบเศษหวักระสนุขนาดใหญ่ที่เชื่อว่ามาจากกระสนุเจาะเกราะขนาด 

.50 คาลเิบอร์

“ผมไม่อยูใ่นรายชื่อผูต้้องสงสยัเพราะยงิไม่แม่นพอ  การยงิหวัคนจากระยะ 

1,400 หลาถอืว่าไกลมาก  หวักระสนุแหวกอากาศอยูส่ามวนิาทเีตม็  ไม่ต่างจาก

ทิ้งก้อนหนิลงบ่อน�้าลึก”

เคซยี์พยกัหน้า  “รายชื่อสั้นมากจนทางฝรั่งเศสกงัวล”

เหน็ชดัว่าทางฝรั่งเศสไม่ได้กงัวลทนัท ี เพราะรายงานบอกว่ายี่สบิสี่ชั่วโมง

แรกพวกเขายังมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระจก 

กนักระสุน  ก่อนจะเริ่มวติกกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น  และตดิต่อประเทศพนัธมติร

เพื่อสอบถามเกี่ยวกบัมอืปืนที่มฝีีมอืพอจะยงิจากระยะไกลขนาดนั้น

“เหลวไหล”  ผมส่ายหน้า

“ส่วนไหน”  เธอถาม

“พวกคุณไม่ได้สนใจฝรั่งเศสขนาดนั้น  แค่แกล้งโวยวายพอเป็นพิธีแล้ว

ให้คนเขยีนรายงานกพ็อ  แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อแฟ้มถงึโต๊ะท�างานของ
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ทอม โอเดย์  พวกคุณส่งทหารหน่วยซีลไปรับผมภายในยี่สิบแปดนาที  แล้ว 

พาขึ้นเครื่องบินเจ็ตซึ่งจอดรออยู่แล้วเพื่อบินข้ามรัฐมาถึงที่นี่  ทั้งทหารคนนั้น  

คนขบัเครื่องบนิเจต็  หรอืแม้กระทั่งคุณเองกไ็ม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน  และจะตดิต่อ

มาเมื่อไหร่  นั่นแปลว่าคณุตอ้งใช้ทหารหน่วยซลีเป็นกองร้อย  รวมถงึจดัเตรยีม

เครื่องบนิให้พร้อมใช้งานอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อผมคนเดยีว”

“ถ้ามอืปืนรายนี้เป็นชาวอเมรกินั  เรามปีัญหาแน่”

“ขนาดนั้นเชยีว”

“เราหวงัว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น”

“ผมท�าอะไรที่คุ้มค่ากบัเงนิที่พวกคุณจ่ายไปได้บ้าง”

ไนซ์ไม่ทันได้ตอบเพราะเสียงมือถือในกระเป๋าดังขัดจังหวะซะก่อน  เธอ

รบัสายแล้วฟังอยู่ชั่วครู่  ก่อนจะเกบ็มอืถอืเข้ากระเป๋าและพูดกบัรชีเชอร์

“นายพลโอเดย์พร้อมให้คุณเข้าพบแล้ว  เขาจะเป็นคนอธบิาย”
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เคซยี์ ไนซ์น�าทางผมขึ้นไปอกีชั้น  และเข้าไปในห้องซึ่งอยู่ในอาคารเก่า  ผมเดา

ว่าเป็นส�านักงานชั่วคราว  เพราะโอเดย์ย้ายที่ท�างานตลอดเวลา  และชื่อหน่วยที่

ไร้ความหมายอย่างกองบัญชาการสนับสนุนทางยุทธวิธีและส่งก�าลังบ�ารุงที่ 47  

กเ็ป็นฉากอ�าพรางได้ด ี เผื่อว่าอาจมคีนไม่หวงัดกี�าลงัจบัตาดอูยู ่ นั่นท�าให้โอเดย์

อยู่รอดมาได้นานขนาดนี้

โอเดย์นั่งอยู่หลังโต๊ะท�างาน  ส่วนชูเมกเกอร์ในฐานะผู้บัญชาการล�าดับ 

ที่สองนั่งข้าง ๆ  ชูเมกเกอร์แก่ขึ้นยี่สบิปีเนื่องจากผมพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สบิปี

ก่อน  เขาอ้วนขึ้น  มพีงุ  ผมสนี�้าตาลเปลี่ยนเป็นเทา  ผวิหน้าแดง  วนันี้เขาแต่ง

เครื่องแบบสนามตดิดาวดวงหนึ่งอย่างภาคภูมิ

ส่วนโอเดย์ยังดูเหมือนคนอายุร้อยปีเช่นเดิม  และสวมชุดแบบที่แต่ง 

เป็นประจ�า  ซึ่งกค็อืเสื้อสูทล�าลองสดี�าซีดทบัเสื้อสเวตเตอร์คอวสีดี�า  มรี่องรอย

การปะชุนหลายครั้ง  ผมจงึเดาว่าภรรยาของเขายงัอยู่ด ี เพราะนกึไม่ออกว่าจะ

มใีครซ่อมเสื้อผ้าให้เขาอกี

ขากรรไกรบนหน้าผอมซูบของโอเดย์ขยบัขณะจ้องผมด้วยสายตาว่างเปล่า  

“รชีเชอร์  ผมดใีจที่พบคุณอกีครั้ง”

“โชคดทีี่ผมไม่มธีรุะต้องท�า  ไม่งั้นคงบ่นตายชกั”  ผมบอกแล้วนั่งบนเก้าอี้

เหลก็ที่คดิว่าน่าจะเป็นทรพัย์สนิของกองทพัเรอื  ไนซ์นั่งเก้าอี้ข้างผม

“เธอบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างเป็นความลบั”  โอเดย์ถาม

“บอกแล้ว”  ผมตอบ

ไนซ์พยกัหน้ายนืยนั
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“คุณอ่านรายงานสรุปแล้วใช่ไหม”

“อ่านแล้ว”

ไนซ์พยกัหน้ายนืยนัอกีครั้ง

“คุณคดิยงัไง”  โอเดย์ถาม

“มอืปืนรายนี้ยงิแม่น”  ผมตอบ

“คดิเหมอืนผม”  โอเดย์พยกัหน้า  “ไม่งั้นคงยงิเป้าที่อยูห่่างออกไป 1,400 

หลาในหนึ่งนดัไม่ได้”

“ผดิแล้ว”  ผมค้าน  “สองนดัต่างหาก  มอืปืนยงินดัแรกเพื่อท�าลายกระจก  

ส่วนนดัที่สองเพื่อปลดิชพีประธานาธบิดฝีรั่งเศส  ปกตกิารยงินดัแรกมกัมุง่ท�าลาย

กระจกหรอืไม่กเ็พื่อเปลี่ยนทศิทาง  ก่อนจะยงิอกีนดัตามไปตดิ ๆ  ต้องตดัสนิใจ

ในเสี้ยววนิาทว่ีาจะยงินดัที่สองหรอืเดนิจากไป  จดุนี้น่าประทบัใจมาก  คนร้ายใช้

กระสุนเจาะเกราะหรอืเปล่า”

โอเดย์พยักหน้าแล้วพูดว่า  “พวกเขาตรวจเศษหัวกระสุนด้วยเทคนิค 

ก๊าซโครมาโตกราฟี”

“ประธานาธบิดขีองเราใช้กระจกกนักระสุนแบบนั้นหรอืเปล่า”

“อกีไม่นานได้ใช้แน่”

“กระสุนขนาด .50 คาลเิบอร์ใช่ไหม”

“พวกเขาเชื่อว่าอย่างนั้น”

“แสดงว่ามอืปืนใช้ปืนไรเฟิลขนาดใหญ่”

“เคยมคีนใช้กระสุนชนดินี้ยงิจากระยะ 1.6 กโิลเมตรและ 2.4 กโิลเมตร

ที่อฟักานสิถาน  ดงันั้นระยะ 1,400 หลาถอืเป็นเรื่องเลก็”

ผมออกความเห็น  “ยิงเป้าด้วยกระสุนสองนัดจากระยะ 1,400 หลา 

ยากกว่ายงิเป้าด้วยกระสุนหนึ่งนดัจากระยะ 1.6 กโิลเมตร  ต้องใช้ฝีมอืล้วน ๆ”

“ผมกค็ดิแบบนั้นเหมอืนกนั”  โอเดย์พูด  “มอืปืนน่าจะเคยเป็นทหาร”

“แน่นอน  ไม่งั้นคงยงิไม่แม่นขนาดนั้น”

“คุณคดิว่ามอืปืนยงัประจ�าการในกองทัพหรอืเปล่า”

“ไม่  ทหารที่ยงัประจ�าการไม่สามารถไปไหนมาไหนตามใจชอบได้”  

“ผมเหน็ด้วย”
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“คุณแน่ใจเหรอว่ากรณนีี้เป็นการจ้างวานฆ่า”  ผมถาม

“โอกาสเจอพลแม่นปืนระดับโลกที่ลงมือฆ่าเพราะเรื่องส่วนตัวมีมาก 

แค่ไหนกัน  ถ้าเทียบกับกรณีการจ้างวานพลแม่นปืนไปเก็บใครสักคน  ยิ่งถ้า 

ผู้จ้างวานเป็นกลุ่มคนยิ่งมกี�าลงัจ่ายมาก”  โอเดย์พูด

“เป้าหมายเป็นคนฝรั่งเศส  ท�าไมเราต้องสนใจ”

“เพราะมอืปืนใช้กระสุนที่ผลติในอเมรกิา”

“รู้ได้ยงัไง”  ผมถาม

“รูจ้ากเทคนคิก๊าซโครมาโตกราฟี”  โอเดย์ตอบ  “เมื่อหลายปีก่อนมกีารท�า

ข้อตกลงฉบบัหนึ่ง  ซึ่งไม่ได้เผยแพร่จงึไม่ได้รู้กนัในวงกว้าง  ข้อตกลงที่ว่านี้ให้

ผู้ผลติหวักระสุนปืนทุกแห่งใช้โลหะผสมแตกต่างกนัเลก็น้อย  น้อยมาก  แต่ก็

เพยีงพอที่จะระบุได้ว่าผลติจากที่ไหน  คล้ายดเีอน็เอ”  

“หลายประเทศในโลกซื้อกระสุนจากอเมรกิา”

“รชีเชอร์  มอืปืนเป็นมอืใหม่ในวงการ  เราไม่เคยเจอมอืปืนระดบันี้มาก่อน  

นี่เป็นงานชิ้นแรกที่จะสร้างชื่อเสยีงให้มอืปืนรายนี้  มนัต้องยงิกระสุนขนาด .50 

คาลเิบอร์สองนดัจากระยะ 1,400 หลา  หากท�าส�าเรจ็ชื่อจะไปปรากฏในท�าเนยีบ

มือปืนอาชีพระดับโลก  ถ้ายิงพลาดชื่อมันจะอยู่ในลีกอาชีพระดับรองตลอดไป  

แม้จะเสี่ยงแต่คุ้มค่า  มันคงมั่นใจว่าไม่พลาดแน่จึงตัดสินใจรับงานนี้  มือปืน 

ซุ่มยงิฝีมอืระดบันี้มกีี่คนในโลก”

เป็นค�าถามที่ด ี ผมจงึตอบว่า  “ผมคดิว่าชาวอเมรกินัทกุรุน่มนีกัแม่นปืน

ฝีมือระดับโลกประจ�าการในหน่วยซีลหนึ่งคน  ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

สองคน  และในกองทพับกอกีสองคน  ดงันั้นในช่วงเวลาหนึ่งเราจะมพีลแม่นปืน

ประจ�าการเบด็เสรจ็ห้าคน”

“แต่คุณเพิ่งบอกว่ามอืปืนรายนี้ปลดประจ�าการแล้ว”

“คณุควรสนใจพลแม่นปืนรุน่ก่อนด้วย  น่าจะเพิ่งออกจากกองทพัไม่นาน  

เพราะอายุมากพอที่จะปลดประจ�าการ  แต่ยงัหนุม่พอส�าหรบังานฆ่าคน”  ผมพดู

“พลแม่นปืนรุ่นก่อน ๆ มศีกัยภาพมาก”

“ผมนกึไม่ออกว่ามใีครอกีที่มศีกัยภาพขนาดนั้น”

“มกีี่ประเทศที่มพีลซุ่มยงิระดบันี้”  โอเดย์ถาม
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