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ชายร่างโชกเลือดที่ก�ำลังขับรถแลนด์โรเวอร์สังเกตเห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้า
ยามเช้า เขาหรี่ตามองมันแม้จะสวมแว่นโอ๊คลีย์เลนส์โพลาไรซ์อยู่ก็ตาม เหนือ
ศีรษะของเขาคือเฮลิคอปเตอร์ทกี่ �ำลังลุกไหม้ ปล่อยควันด�ำคลุง้ และส่ายไปมา
เพราะเสียการควบคุม
เขาระบุรุ่นได้ทันที มันคือเฮลิคอปเตอร์ชีนุกของกองทัพสหรัฐ แม้สิ่งที่
เห็นจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ทว่าคนขับรถแลนด์โรเวอร์กลับถอนหายใจด้วยความ
โล่งอก เพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ยานพาหนะที่จะพาเขาหลบหนี เขาก� ำลัง
มุ่งหน้าไปที่จุดนัดพบ ทหารรับจ้างชาวโปแลนด์กำ� ลังขับเฮลิคอปเตอร์คามอฟ
เคเอ-32 ทีของรัสเซียข้ามชายแดนตุรกีมารับเขา
ชีนุกหมุนคว้างขณะลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ท้องฟ้าสีครามเบื้องหน้า
ถูกย้อมด้วยสีแดงฉานจากเปลวเพลิง
ชายร่างโชกเลือดเลี้ยวขวาพร้อมเร่งเครื่องตะลุยสู่ทิศตะวันออก เขา
ต้ อ งการไปจากที่ นี่ โ ดยเร็ ว ที่ สุ ด แม้ ใ จหนึ่ ง จะอยากช่ ว ยคนอเมริ กั น บน
เฮลิคอปเตอร์ล�ำนั้น แต่มันเกินก�ำลังของเขา
อีกอย่างเขาเองก็มีปัญหาเหมือนกัน หลังจากท�ำภารกิจลุล่วง เขาก็
ควบรถไปตามที่ราบทางทิศตะวันตกของอิรักห้าชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก อีกไม่ถึง
ยี่สิบนาทีจะถึงจุดนัดพบ และการมีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกหมายความว่า
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อีกไม่นานบริเวณนี้จะคลาคล�ำ่ ไปด้วยนักรบติดอาวุธ พวกมันพร้อมจะย�ำ่ ยีศพ
ยิงปืนขึ้นฟ้า และกระโดดไปรอบ ๆ เหมือนอยู่ในงานเลี้ยง
งานเลี้ยงแบบที่เขาไม่อยากมีส่วนร่วม ดีไม่ดีจะกลายเป็นศพไปอีกคน
เฮลิคอปเตอร์ล�ำนั้นหายลับไปหลังสันเขาสีน�้ำตาลทางซ้าย
คนขั บ รถจ้ อ งถนนเบื้ อ งหน้ า พลางบอกตั ว เอง ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หาของฉั น
เขาไม่เคยฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฐมพยาบาล
หรือการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน
เขาถูกฝึกให้ฆ่าเท่านั้น หลังท�ำงานที่พรมแดนซีเรียส�ำเร็จจึงต้องรีบออก
จากเขตสังหาร
ขณะห้อตะบึงฝ่าฝุ่นและแสงแดดด้วยความเร็วกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง เขาก็เริม่ เถียงกับตัวเอง เสียงในหัวบอกให้รบี กลับรถไปค้นหาผูร้ อด
ชีวิต แต่สมองบอกตรงกันข้าม
“ขับต่อไป เจ็นทรี อย่าหยุด นายช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้แล้ว ไม่มี
ประโยชน์”
เห็นได้ชัดว่าสมองท�ำงานอย่างสมเหตุสมผล แต่เสียงในหัวไม่ยอมหยุด
สักที
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คนกลุม่ แรกทีไ่ ปถึงจุดเฮลิคอปเตอร์ตกไม่ใช่พวกอัลกออิดะห์ แต่เป็นเด็กถือปืน
อาก้าเก่า ๆ สีค่ นซึง่ อยูใ่ นละแวกนัน้ กลุม่ มือปืนรุน่ เยาว์พวกนีไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการยิงชีนุก ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ปิดถนนห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตก
หนึ่งร้อยเมตร แหวกบรรดาคนมุง เจ้าของร้านค้า และเหล่าเด็กข้างถนน
ซึง่ พากันกระโจนหาทีก่ �ำบังเมือ่ เห็นชีนกุ ดิง่ ลงพืน้ ทัง้ สีเ่ ดินไปยังจุดเกิดเหตุอย่าง
ระมัดระวัง เห็นได้ชัดว่าไม่เคยผ่านการฝึกฝนทางยุทธวิธีมาก่อน ดังนั้นพอ
ได้ยินเสียงลั่นดังมาจากซากชีนุกในกองเพลิง ต่างคนต่างก็รีบพุ่งตัวหาที่กำ� บัง
กันจ้าละหวั่น
หลังจากรอดูสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่ง พวกเขาก็โผล่ศีรษะขึ้นมาพร้อมเล็ง
ปืนอาก้า แล้วสาดกระสุนใส่ซากเฮลิคอปเตอร์
ชายร่างไหม้เกรียมในเครื่องแบบทหารอเมริกันคนหนึ่งคลานออกมาและ
ถูกระดมยิงกว่ายี่สิบนัด ทันทีที่กระสุนนัดแรกพุ่งทะลุหลังเขาก็แน่นิ่งไป
เสียงเชียร์จากฝูงชนท�ำให้อะดรีนาลินฉีดพล่าน เด็กพวกนั้นออกจาก
ที่ก�ำบังแล้วสาวเท้าไปหาซากชีนุก ก่อนบรรจุกระสุนใหม่และยกปืนขึ้นเล็งศพที่
ก�ำลังลุกไหม้ในห้องนักบิน แต่ยงั ไม่ทนั ได้ยงิ รถกระบะสามคันก็พาชาวต่างชาติ
ติดอาวุธเข้ามา
พวกอัลกออิดะห์

เด็กทั้งสี่รู้วิธีเอาตัวรอดจึงรีบหนี เข้าไปยืนปะปนกับชาวบ้าน และ
แหกปากร้องสรรเสริญพระเจ้า ขณะเดียวกันกลุ่มชายสวมหน้ากากติดอาวุธ
ก็กระจายก�ำลังล้อมซากชีนุกบนถนนไว้
ทีมข่าวสามคนจากส�ำนักข่าวอัลจาซีรากระโดดลงจากรถกระบะ ภาพแรก
ที่พวกเขาบันทึกไว้คือภาพศพของทหารอเมริกันอีกสองคนที่ร่วงลงมาจากชีนุก
ล�ำนั้น
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ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร เจ็นทรีบังคับรถแลนด์โรเวอร์ออกจากถนน
ไปยังล�ำธารซึง่ แห้งเหือด จากนัน้ ขับเข้าไปในพงหญ้าสูงสีน�้ำตาลให้ลกึ ทีส่ ดุ ก่อน
หยิบสัมภาระมาสะพายหลัง พร้อมหิ้วกระเป๋าสีน�้ำตาลใบยาวลงจากรถ
ขณะเดินออกห่างจากรถ เขาสังเกตเห็นเลือดแห้งกรังติดอยู่บนเสื้อผ้า
แบบท้องถิ่นที่สวมอยู่ แต่ไม่รู้สึกแปลกใจ มันไม่ใช่เลือดของเขา
เขารู้ดีอยู่แล้วว่าเลือดใคร
สามสิบวินาทีต่อมาเขาเดินถึงสันเนินเล็ก ๆ ข้างลําธาร จากจุดนั้น
เขาคลานต่ออย่างรวดเร็วพร้อมผลักกระเป๋าสีนำ�้ ตาลไปข้างหน้า เขาซ่อนตัวอยู่
หลังเนินทรายกับต้นกก ควักกล้องส่องทางไกลออกมา และส่องไปยังกลุม่ ควัน
สีดําที่ลอยอยู่ไกล ๆ
เจ็นทรีขบฟันแน่น
กลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยยื น ล้ อ มซากไหม้ เ กรี ย มของชี นุ ก บนถนนในเขต
อัลบะอัจญ์ เลนส์กล้องไม่สามารถเก็บภาพทีค่ มชัดได้ เขาจึงเอีย้ วตัวไปด้านข้าง
แล้วเปิดกระเป๋าสีน�้ำตาล
ข้างในกระเป๋ามีปืนบาร์เรตต์ เอ็ม 107 ขนาด .50 ไรเฟิลชนิดนี้สามารถ
ยิงกระสุนที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของขวดเบียร์ด้วยความเร็วเกือบแปดร้อยเมตร
ต่อวินาที
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เจ็นทรีตอ้ งการใช้กล้องติดปืนแทนกล้องส่องทางไกลเลยไม่ได้บรรจุกระสุน
เลนส์ส�ำหรับซุ่มยิงระยะไกลเผยให้เห็นซากไหม้ รถกระบะ ฝูงชน และนักรบ
ติดอาวุธ
คนที่ไม่ได้สวมหน้ากากน่าจะเป็นพวกนักเลงในท้องที่
ส่วนพวกทีส่ วมหน้ากากสีดำ� หรือใช้ผา้ โพกหัวปกปิดใบหน้าต้องเป็นนักรบ
อัลกออิดะห์แน่ พวกมันเป็นชาวต่างถิ่นที่ข้ามแดนมาเพื่อฆ่าคนอเมริกันและ
แนวร่วม รวมทั้งฉวยประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่สงบ
แสงแดดตกกระทบกับใบมีดที่ถูกยกสูงขึ้นกลางอากาศ ก่อนฟันฉับใส่
ร่างที่นอนอยู่บนพื้น เจ็นทรีมองเหตุการณ์ผ่านเลนส์คุณภาพสูง ถึงอย่างนั้น
ก็บอกไม่ได้ว่าชายที่นอนคว�ำ่ อยู่ตายแล้วหรือยังตอนที่ถูกฟัน
เจ็นทรีขบกรามแน่นอีกครั้ง เขาไม่ได้เป็นทหารอเมริกันและไม่เคยเป็น
แต่เขาเป็นคนอเมริกัน แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐ แต่หลายปี
มานี้เขาเคยเห็นภาพการสังหารโหดทางโทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วน และมันก�ำลัง
เกิดขึ้นต่อหน้า เขาจึงอดไม่ได้ที่จะเจ็บแค้นและเดือดดาล
กลุ่มชายที่ล้อมซากชีนุกเริ่มกระโดดพร้อมกัน เนื่องจากต้องมองผ่าน
ไอความร้ อนจากดิน แห้ ง แล้ ง เขาจึงต้ อ งใช้ เ วลาท�ำ ความเข้ าใจอยูค่ รู่ ห นึ่ง
แต่ไม่นานก็มองออกว่าพวกมันก�ำลังกระโดดโลดเต้นอย่างยินดี
ไอ้พวกระย�ำก�ำลังเต้นแร้งเต้นกาอยู่เหนือซากศพ
เจ็นทรีปล่อยนิว้ ทีก่ ำ� โกร่งไกปืนกระบอกเขือ่ งไว้แน่น แล้วใช้ปลายนิว้ แตะ
ไกปืนอย่างนุ่มนวล เขารู้ระยะทางจากเลเซอร์วัดระยะ รวมทั้งกระแสลมจาก
เต็นท์ผ้าใบสองสามหลังซึ่งตั้งอยู่ระหว่างตัวเขากับงานเฉลิมฉลองของพวกมัน
เขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าบรรจุกระสุนแล้วเหนี่ยวไก เขาจะฆ่า
พวกมันบางคนได้ แต่ข่าวมือปืนซุ่มยิงคงแพร่ไปอย่างรวดเร็วและท�ำให้บริเวณนี้
ลุกเป็นไฟ พวกมันจะส่งคนออกตามล่าก่อนทีเ่ ขาจะไปได้ไกลเกินแปดกิโลเมตร
ด้วยซ�้ำ หากเป็นแบบนั้นทีมที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเขาจะถูกสั่งให้ถอนตัว และ
เจ็นทรีต้องหาทางออกจากเขตสังหารเอง
ไม่ เขาจะไม่ท�ำแบบนั้น แน่นอนว่าเขามีสิทธิล้างแค้นแทนคนตาย แต่
ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นปัญหาใหญ่
11

เจ็นทรีไม่ใช่นักพนัน เขาเป็นนักฆ่า เป็นมือปืนรับจ้าง เป็นก�ำลังพล
เขาจัดการศัตรูหกคนได้รวดเร็วพอ ๆ กับผูกเชือกรองเท้า แต่หากลงมือตอนนี้
ย่อมมีความเสี่ยง เขารู้เรื่องนี้ดี
เขาถ่มเม็ดทรายทีป่ ลิวเข้าปากลงพืน้ ก่อนเก็บปืนบาร์เรตต์กระบอกใหญ่
กลับลงกระเป๋า
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เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนของส�ำนักข่าวอัลจาซีราจากซีเรียลักลอบเข้าอิรัก จากนั้น
บันทึกภาพช่วงเวลาแห่งชัยชนะของกลุ่มอัลกออิดะห์ทางตอนเหนือของประเทศ
ไว้ได้ ทั้งช่างภาพ ช่างเทคนิคเสียง และผู้สื่อข่าวติดตามนักรบอัลกออิดะห์ไป
ตลอดเส้นทาง ทั้งสามถึงกับนอนหลับในเซฟเฮาส์หลังข้าง ๆ แถมยังเก็บภาพ
ตอนพวกนั้นยิงขีปนาวุธใส่ชีนุกจนลุกไหม้กลางท้องฟ้าไว้ได้อีกด้วย
ตอนนี้ช่างภาพก�ำลังบันทึกภาพพิธีตัดศีรษะศพทหารอเมริกัน ผู้ตาย
เป็นชายวัยกลางคน บนเสื้อเกราะมีข้อความเขียนด้วยลายมือแปะไว้ว่าฟิลลิปส์
กองก�ำลังพิทักษ์มาตุภูมิแห่งรัฐมิสซิสซิปปี ทีมข่าวไม่รู้ภาษาอังกฤษ แต่ทุกคน
เห็นพ้องกันว่าต้องบันทึกภาพความหายนะที่เกิดขึ้นกับหน่วยคอมมานโดของ
ซีไอเอเอาไว้เป็นหลักฐาน
ธรรมเนียมการสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการเต้นร�ำและยิงปืนขึ้นฟ้า
พวกนักรบอัลกออิดะห์มีเพียงสิบหกคน ขณะเดียวกันร่างทหารอเมริกันที่นอน
ระเกะระกะใกล้ซากเฮลิคอปเตอร์มีมากกว่าสามสิบศพ ช่างภาพสนใจหัวหน้า
กลุ่มนักรบเป็นพิเศษจึงจัดองค์ประกอบภาพโดยให้อีกฝ่ายอยู่หน้าซากชีนุก
ชุดดิชดาชาสีขาวที่หัวหน้าสวมอยู่พลิ้วไหวท่ามกลางควันสีด�ำขณะที่เจ้าตัวเต้น
ไปรอบ ๆ ศพไร้ศีรษะ มือยกสูงเหนือศีรษะพลางกวัดแกว่งมีดดาบเปื้อนเลือด
ไปมา
ช็อตนีเ้ จ๋งสุด ๆ ช่างภาพยิม้ อย่างพอใจ ทว่ายังรักษาความเป็นมืออาชีพ
เขาต้องหักห้ามใจไม่ให้เต้นไปตามจังหวะการเฉลิมฉลองที่ก�ำลังเกิดขึ้นซึ่งหน้า
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นักรบทุกคนตะโกนขึ้นมาพร้อมเพรียงกัน “อัลลอฮุอักบัร! พระเจ้า
ทรงยิ่งใหญ่!” หัวหน้ากระโดดโลดเต้นไปกับนักรบชาวต่างชาติที่ซ่อนใบหน้าไว้
ภายใต้หน้ากาก เจ้าตัวมองไปยังร่างเปื้อนเลือดที่นอนอยู่แทบเท้า เคราหนา
แหวกออกเผยให้เห็นรอยยิ้มยิงฟัน
ทีมข่าวของอัลจาซีราพากันโห่ร้องเช่นกัน น่าชืน่ ชมช่างภาพทีย่ งั ถือกล้อง
นิ่ง
เขาเป็นมืออาชีพ นายแบบของเขายังคงอยู่กลางเฟรม ภาพที่ถูกบันทึก
คมชัดไร้การสั่นไหว จนกระทั่งวินาทีที่ศีรษะของหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะห์สะบัด
ไปด้านข้างแล้วแตกโพละราวผลองุ่นที่ถูกบีบ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เลือด และ
กระดูกกระจุยกระจายไปทั่วทุกทิศทาง
กล้องในมือช่างภาพก็กระตุก
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เจ็นทรีทนไม่ไหว
เขากระหน�ำ่ ยิงกลุม่ นักรบติดอาวุธพลางก่นด่าตัวเอง ก�ำหนดการทุกอย่าง
พังเพราะเขาแท้ ๆ แม้จะใส่ทอี่ ดุ หูแต่เสียงปืนบาร์เรตต์กย็ งั ดังสนัน่ จนแก้วหูแทบ
แตก แรงสะท้อนจากปากกระบอกปืนไรเฟิลท�ำให้ทรายกับเศษซากต่าง ๆ บน
พื้นดินกระเด็นใส่หน้าและแขนของเขา
ขณะทีส่ องมือเปลีย่ นแม็กกาซีน สมองก็ประเมินสถานการณ์ ในแง่ของ
ปฏิบตั กิ ารลับ นีเ่ ป็นการกระท�ำทีโ่ ง่เง่าทีส่ ดุ ในชีวติ ของเขาเลยก็วา่ ได้ มันไม่ตา่ ง
จากการตะโกนบอกศัตรูว่าเขาอยู่ตรงนี้
แต่เขาคงไม่ท�ำถ้าไม่รสู้ กึ ว่ามันเป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำจริง ๆ เจ็นทรียกปืนไรเฟิล
กระบอกใหญ่ขนึ้ วางบนไหล่อกี ครัง้ แม้ยงั รูส้ กึ ปวดตุบ ๆ เพราะแรงสะท้อนตอน
ลั่นไกก็ตาม เขาเล็งไปยังจุดตกของชีนุก กล้องเล็งเผยให้เห็นชิ้นส่วนอวัยวะ
ของหนึ่งในมือปืนสวมหน้ากากกระจายว่อนจากแรงปะทะกับกระสุนขนาดใหญ่
นี่เป็นการแก้แค้นที่เปล่าประโยชน์ แต่อย่างน้อยเขาก็ได้เป่าร่างไอ้พวก
จัญไรให้เละเป็นโจ๊ก เจ็นทรียงั คงสาดกระสุนใส่พวกอัลกออิดะห์ทหี่ นีกระเจิงไป
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คนละทิศละทาง ขณะเดียวกันก็ร้สู กึ กังวล เขาตรงไปทีจ่ ดุ นัดพบไม่ได้ เพราะ
หากมีเฮลิคอปเตอร์ล�ำอื่นเข้ามาในพื้นที่ แน่นอนว่ามันจะตกเป็นเป้าโจมตีของ
ศัตรูที่รอดชีวิตและก�ำลังโกรธแค้น เจ็นทรีจึงตัดสินใจว่าจะด�ำดินหายไป
วิธีการคือหาท่อระบายน�้ำหรือล�ำธารแคบ ๆ ที่แห้งขอด แล้วใช้สิ่งสกปรก
กับเศษอะไรต่อมิอะไรคลุมตัวนอน ทนร้อน ทนหิว ทนแมลงกัดต่อย
และทนกลั้นปัสสาวะไปตลอดวัน
ต้องทรมานสุด ๆ แน่
ปากกระบอกปืนของเขายังมีควันลอยกรุ่น ขณะใส่แม็กกาซีนอันที่สาม
ซึ่งเป็นอันสุดท้าย เขาบอกตัวเองว่าบางครั้งการตัดสินใจพลาดก็มีประโยชน์
ไอ้ชาติชั่วพวกนี้สมควรตาย
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สีน่ าทีหลังจากมือซุม่ ยิงลัน่ กระสุนนัดสุดท้าย หนึง่ ในพวกอัลกออิดะห์ทรี่ อดชีวติ
ก็โผล่ศรี ษะช้า ๆ ออกมานอกประตูรา้ นปะยางรถซึง่ ใช้เป็นทีห่ ลบภัยชัว่ คราว เมือ่
แน่ใจว่าศัตรูทซี่ มุ่ โจมตีจากไปแล้ว ชาวเยเมนวัยสามสิบหกจึงก้าวออกมายังถนน
ไม่นานพรรคพวกก็ตามออกมายืนกลางจุดที่เพิ่งเกิดเหตุนองเลือดสด ๆ ร้อน ๆ
ศีรษะและล�ำตัวของศพแทบไม่เหลือ ชาวเยเมนจึงพิจารณาชิน้ ส่วนขาทีจ่ มโคลน
กับเลือดและนับได้เจ็ดศพ
พี่น้องอัลกออิดะห์ถูกสังหารไปห้าคน มีผู้อาวุโสกับหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่
ด้วย ส่วนอีกสองศพเป็นคนท้องถิ่น
ชาวเยเมนเดินผ่านกลุ่มชายที่หลบอยู่หลังรถกับถังขยะไปด้านซ้าย ยังมี
ควันลอยกรุน่ จากซากเฮลิคอปเตอร์ชนี กุ เหล่าคนท้องถิน่ เบิกตากว้างด้วยความ
ตกใจ ชายคนหนึ่งนอนบิดตัวไปมาอยู่บนพื้นเหมือนคนเสียสติ หวาดกลัว
จนถ่ายเรี่ยราด
“ลุกขึน้ ไอ้ขขี้ ลาด!” ชายชาวเยเมนผูส้ วมหน้ากากตะโกน ก่อนเตะสีขา้ ง
ของชายบนพืน้ แล้วเดินต่อ พรรคพวกอีกสีค่ นของเขาไปยืนรวมกลุ่มกับคนของ
ส�ำนักข่าวอัลจาซีราที่อยู่หลังรถกระบะ ช่างภาพสูบบุหรี่ด้วยมือที่สั่นเทาราวกับ
คนเป็นโรคพาร์กินสันระยะสุดท้าย
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“พาคนที่ยังไม่ตายขึ้นรถ เราจะไปล่าตัวไอ้มือปืนบัดซบมาให้ได้” ชาย
คนเดิมพูดพลางกวาดตามองท้องทุง่ กว้าง เนินเขาแห้งแล้ง และถนนซึง่ ทอดไป
ทางทิศใต้ มีฝุ่นลอยฟุ้งอยู่เหนือเนินห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร
“นั่น!” ชาวเยเมนชี้
“ระ...เราจะไปที่นั่นเหรอ” ช่างเทคนิคเสียงของส�ำนักข่าวถามเสียงสั่น
“อินชาอัลลอฮ์...ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า”
จังหวะนั้นเองเสียงร้องเรียกของเด็กชายท้องถิ่นดังขึ้น ระหว่างการซุ่ม
โจมตีเด็กคนนัน้ เข้าไปซ่อนตัวในร้านชาห่างจากซากเฮลิคอปเตอร์ไม่ถงึ สิบห้าเมตร
ชาวเยเมนกับพรรคพวกสองคนก้าวข้ามร่างของหัวหน้าชาวจอร์แดน เสื้อคลุม
สีดาํ ขาดวิน่ เผยให้เห็นล�ำตัวเปือ้ นเลือดทีข่ าดออกจากกัน เลือดของเจ้าตัวกระเซ็น
ทั่วผนังด้านนอกและหน้าต่างร้านจนดูเหมือนทาด้วยสีแดงสด
“มีอะไร ไอ้หนู” ชาวเยเมนตะคอกถาม
เด็กชายละล�่ำละลักตอบ “ผมพบบางอย่าง”
ชาวเยเมนกับพรรคพวกตามเด็กชายเข้าไปในร้านเล็ก ๆ ทั้งหมดย�ำ่ ไป
บนพื้นเปื้อนเลือด กวาดตามองโต๊ะที่ล้มระเนระนาดกับด้านหลังเคาน์เตอร์
ไม่ทันไรก็เห็นทหารหนุ่มชาวอเมริกันนั่งพิงผนังร้านอยู่บนพื้น ดวงตาเบิกกว้าง
ของเขาเปลีย่ นเป็นกะพริบถี่ ในอ้อมแขนมีรา่ งทหารผิวด�ำซึง่ บอกยากว่าตายแล้ว
หรือแค่สลบไป ทั้งสองไม่มีอาวุธ
ชาวเยเมนยิ้มแล้วตบไหล่เด็กชายเบา ๆ จากนั้นหันไปตะโกนบอก
คนข้างนอก “เอารถมา!”
สิบนาทีต่อมา รถกระบะของกลุ่มอัลกออิดะห์สามคันก็แยกกันตรง
ทางแยก รถสองคันพาชายฉกรรจ์เก้าคนมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ พวกเขาโทรบอก
พรรคพวกให้ออกตระเวนหาตัวมือซุม่ ยิงไปทัว่ ภูมปิ ระเทศแถบนี้ ส่วนชาวเยเมน
กับพี่น้องอัลกออิดะห์สองคนตั้งใจจะพาเชลยชาวอเมริกันไปยังเซฟเฮาส์ในเมือง
ฮัตรา ตามด้วยหารือในหมู่ผู้นําว่าจะใช้ประโยชน์จากเชลยยังไงดี
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ชาวเยเมนขับรถกระบะคันที่สาม ชาวซีเรียนั่งข้าง ๆ ส่วนชาวอียิปต์
คุมชายผิวขาวทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจนแทบเคลือ่ นไหวไม่ได้กบั ชายผิวด�ำทีส่ ลบไสลอยู่
ท้ายรถกระบะ
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เมื่อเริ่มหายตกใจกับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ริกกี้ เบย์ลิส ทหารหนุ่มอายุยี่สิบปี
ก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เกิดจากกระดูกหน้าแข้งหัก เขาก้มมองขา
ตัวเอง เห็นกางเกงลายพรางไหม้และฉีกขาดกับรองเท้าบู๊ตที่ห้อยผิดรูปไปทาง
ขวา และทหารอเมริกันคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ปลายเท้า เขาไม่รู้จักทหาร
ผิวด�ำคนนี้ แต่ป้ายบนเสื้อเจ้าตัวบอกว่าชื่อคลีฟแลนด์ ถ้าไม่เห็นหน้าอกของ
อีกฝ่ายขยับขึน้ ลงอยูใ่ ต้เสือ้ เกราะ เบย์ลสิ คงคิดว่าคลีฟแลนด์ตายไปแล้ว ก่อน
หน้านี้สัญชาตญาณกับอะดรีนาลินกระตุ้นให้เบย์ลิสลากอีกฝ่ายออกจากซาก
เฮลิคอปเตอร์มาด้วยกัน ก่อนคลานเข้าไปซ่อนในร้านชาใกล้จดุ ตก พอไปทีน่ นั่
เขาก็พบกับเด็กชายชาวอิรักกลุ่มหนึ่ง
เมื่อนึกถึงเพื่อนทหารที่ตายบนเฮลิคอปเตอร์ เบย์ลิสก็รู้สึกปนเปทั้งไม่
อยากเชื่อและเศร้า แต่ความเศร้าหายวับไปทันทีที่เขาแหงนมองผู้คุม คนตาย
โชคดี เขาสิโชคร้าย เขากับคลีฟแลนด์ต้องถูกตัดหัวออกทีวีแน่ ถ้าเจ้าตัว
ฟื้นขึ้นมาละก็นะ
ผู้คุมมองเบย์ลิสแล้ววางเท้าซึ่งสวมรองเท้าผ้าใบบนขาข้างที่หักของทหาร
หนุ่ม ก่อนจะออกแรงเหยียบพร้อมยิ้มกว้างจนเห็นฟันหลอ
เบย์ลิสครวญครางด้วยความเจ็บปวด

รถกระบะแล่นตะบึงไปบนถนน วิ่งขึ้นเนินนอกเขตอัลบะอัจญ์ ก่อนชะลอเมื่อ
เจอด่านหน้าทางเข้าเมือง มันเป็นสิง่ ทีพ่ บได้ทวั่ ไปในพืน้ ทีอ่ นั ตรายเช่นนี้ ด่านกัน้
สร้างจากสายโซ่ขนาดใหญ่ขึงพาดระหว่างเสาสองต้น มีผู้คุมด่านเพียงสองคน
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คนหนึ่งเอนกายนอนบนเก้าอี้พลาสติก ศีรษะพิงก� ำแพงสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียนแห่งหนึ่ง อีกคนยืนหน้าเสาต้นหนึ่งถัดจากคู่หู เขาสะพายปืนอาก้าไว้
ที่หลังโดยหันปากกระบอกทิ่มลงพื้น ถือจานฮัมมุสกับขนมปังแผ่นแบนในมือ
มีเศษอาหารติดอยู่ที่เคราของเจ้าตัว อีกฟากของด่านกั้นคนเลี้ยงแพะก�ำลัง
เดินต้อนฝูงแพะไปตามทางเท้า
เมื่อเห็นว่าสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติการ
หละหลวม ชายหลังพวงมาลัยรถกระบะก็สบถออกมา ให้ไอ้สนั หลังยาวสองคน
คุมด่านเนี่ยนะ ขืนปล่อยไว้คงเสียพื้นที่ให้พวกเคิร์ดไม่ก็คนกลุ่มอื่นเข้าสักวัน
ชาวเยเมนชะลอรถกระบะแล้วลดกระจกหน้าต่างลง จากนั้นตะโกนใส่
ชายชาวอิรักที่ยืนคุมด่านอยู่ “เปิดที่กั้นสิวะ ไอ้บื้อ! มีมือซุ่มยิงอยู่ทางใต้
นะโว้ย!”
ผู้คุมวางจานอาหารกลางวันลง ก่อนเดินไปยังรถกระบะพลางยกมือขึ้น
ป้องหูเหมือนได้ยินไม่ถนัด
“เปิดประตูสิโว้ย ไม่งั้นฉัน...”
ชาวเยเมนพูดไม่จบประโยคเพราะหางตาเหลือบไปเห็นพรรคพวกทีน่ งั่ อยู่
ข้าง ๆ ศีรษะของชาวซีเรียเอียงกระเท่เร่ไปพิงกระจกรถ อึดใจต่อมาร่างก็ร่วง
ลงจากเบาะนั่ง คอหักพับตายสนิท
ชาวอียิปต์ที่คุมเชลยอยู่ท้ายรถกระบะก็สังเกตเห็นความผิดปกติเช่นกัน
เขารีบลุกพรวดทั้งที่ยังสับสนเพราะรู้สึกถึงภัยคุกคาม ทั้งเขาและชาวเยเมน
หันไปมองผู้คุมด่านที่ยืนอยู่บนถนน
ผูค้ มุ ด่านไว้เคราเขยิบเข้ามาใกล้รถกระบะแล้วยกมือขวาขึน้ สิง่ ทีโ่ ผล่พน้
แขนเสื้อคลุมซึ่งก�ำลังโบกสะบัดตามแรงลมคือปืนพกสีด�ำ
กระสุนสองนัดติดส่งร่างชาวอียิปต์ลงไปนอนกองบนพื้นรถกระบะ

เบย์ลิสนอนหงายมองดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแผดแสงจ้าบนกระบะหลัง ทหาร
หนุ่มรู้สึกว่ารถกระบะชะลอความเร็วก่อนจอดนิ่ง เสียงตะโกนโหวกเหวกของ
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ชาวเยเมนดังขึ้น ตามด้วยเสียงปืนหลายนัด วินาทีต่อมาร่างผู้คุมก็ทรุดลงไป
กองกับพื้นกระบะ
ไม่นานเสียงปืนพกก็ดงั ขึน้ อีก คราวนีเ้ ขาได้ยนิ เสียงกระจกแตกและเสียง
ร้องเป็นภาษาอาหรับ จากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิท
เบย์ลิสร้องด้วยความตกใจก่อนผลักไสร่างโชกเลือดให้ออกไปไกลตัว
แต่แล้วใครบางคนก็ยกร่างนั้นทิ้งลงพื้นถนน ชายมีเคราในชุดดิชดาชาสีเทา
คว้าเสื้อเกราะของเบย์ลิสและดึงตัวให้ลุกขึ้นนั่ง
แสงแดดยามเที่ยงท�ำให้เบย์ลิสเห็นหน้าอีกฝ่ายไม่ชัด
“เดินไหวไหม” ชายแปลกหน้าถามเป็นภาษาอังกฤษส�ำเนียงอเมริกัน
เบย์ลิสคิดว่าเขาคงกลัวจนเห็นภาพหลอน ชายแปลกหน้าตะโกนถามซ�ำ้
“นี่! ไอ้หนุ่ม! ได้ยินหรือเปล่า นายเดินไหวไหม”
ทหารหนุ่มเอ่ยตอบกับภาพหลอน “ขา...ขาผมหัก โคตรเจ็บเลย”
อีกฝ่ายพิจารณาขาข้างที่บาดเจ็บของเบย์ลิสแล้วบอกว่า “แค่กระดูก
หน้าแข้งหัก ไม่ถงึ ตายหรอก” จากนัน้ ใช้มอื แนบล�ำคอชายผิวด�ำทีน่ อนสลบไสล
เพื่อตรวจสัญญาณชีพ แล้วพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “หมดหวัง”
ชายแปลกหน้าเหลียวมองไปรอบ ๆ แล้วพูดต่อ “ทิ้งเขาไว้ที่นี่ เราช่วย
เขาไม่ได้แล้ว นายต้องไปกับฉัน ใช้ไอ้นี่พันปิดหน้าไว้”
พูดจบเจ้าตัวก็ปลดผ้าโพกจากศีรษะของชายชาวอียิปต์ แล้วยื่นมันให้
เบย์ลิส
“ขาผมหัก ผมเดินไม่ได้”
“อดทนหน่อย เราต้องไปแล้ว ฉันต้องไปเอาของ ลงมาเดี๋ยวนี้!” ชาย
แปลกหน้าบอกก่อนหันหลังกลับ แล้ววิ่งเข้าไปในตรอกที่มีร่มเงา
เบย์ลิสถอดหมวกกันกระสุนทิ้งแล้วใช้ผ้าคลุมศีรษะ จากนั้นปีนลงจาก
กระบะรถด้วยขาข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ถึงอย่างนั้นความเจ็บปวดแสนสาหัสก็
แล่นเข้าโจมตีขาอีกข้าง พลเรือนทุกวัยบนถนนต่างก็เฝ้ามองเหตุการณ์ แต่ไม่มี
ใครท�ำท่าว่าจะเข้ามายุ่ง
เบย์ลิสกระโดดขาเดียวไปเปิดประตูรถกระบะฝั่งผู้โดยสาร ร่างชาย
ชาวอาหรับในชุดสีดำ� ทีพ่ งิ ประตูอยูจ่ งึ ร่วงลงบนถนน มีรอยกระสุนเจาะอยูเ่ หนือ
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ตาซ้ายของศพ ร่างชายอีกคนฟุบอยู่บนพวงมาลัยรถ เลือดแตกฟองบริเวณ
ริมฝีปากและมีเสียงเบา ๆ ลอดออกมาคล้ายคนก�ำลังจะสิ้นใจ จังหวะที่เบย์ลิส
ปิดประตูฝั่งผู้โดยสาร ชายแปลกหน้าก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วกระชากร่างบน
เบาะลงจากรถ เจ้าตัวควักปืนพกออกมายิงใส่ร่างนั้นหนึ่งนัดโดยไม่ชำ� เลืองมอง
ก่อนโยนกระเป๋าสีน�้ำตาล ปืนอาก้า และปืนเอ็ม 4 คาร์ไบน์เข้าไปในรถกระบะ
จากนั้นก็ปีนขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วขับรถพุ่งข้ามโซ่กั้นถนนที่ถูกปลดไว้
ระหว่างที่สมองประมวลเหตุการณ์ เบย์ลิสก็พูดเบา ๆ “เราต้องกลับไป
อาจมีคนอื่นที่ยังไม่ตาย”
“ไม่ มีนายคนเดียว” ชายแปลกหน้าบอก
“คุณรู้ได้ไง”
“ฉันรู้ก็แล้วกัน”
เบย์ลิสชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนถาม “เพราะคุณคือหนึ่งในคนที่ซุ่มยิงตรง
จุดเฮลิคอปเตอร์ตกใช่ไหม”
“อาจจะใช่”
ทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่ง ทหารหนุ่มมองผ่านกระจกรถไปยังเทือกเขา
เบือ้ งหน้า ก่อนเหลือบมองมือทีส่ นั่ เทาของตัวเอง และหันไปทางชายแปลกหน้า
หลังพวงมาลัย
อีกฝ่ายตวาดลั่น “อย่ามองหน้าฉัน!”
เบย์ลิสหันกลับไปมองถนน “คุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหม”
“ใช่”
“คงสังกัดหน่วยรบพิเศษ” ทหารหนุ่มเดา
“ไม่ใช่” อีกฝ่ายปฏิเสธ
“งั้นก็ทหารเรือ หน่วยซีล”
“ไม่ใช่”
“หน่วยลาดตระเวนนาวิกโยธิน”
“ไม่ใช่”
“ผมรู้แล้ว คุณน่าจะเป็นซีไอเอไม่ก็อะไรท�ำนองนั้น”
“ไม่ใช่”
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เบย์ลิสตั้งท่าจะหันไปหาอีกฝ่ายอีกครั้ง แต่ห้ามตัวเองไว้ทัน “ถ้างั้นคุณ
เป็นใคร”
“คนที่บังเอิญผ่านมา”
“บังเอิญผ่านมาเนี่ยนะ ล้อเล่นหรือเปล่า”
“เลิกถามได้แล้ว” ชายแปลกหน้าตัดบท
หลังจากรถกระบะแล่นไปได้อีกหนึ่งกิโลเมตร เบย์ลิสก็เอ่ยถาม “แผน
ของคุณคืออะไร”
“ไม่มี”
“ไม่มีแผนเหรอ ถ้างั้นเราจะท�ำยังไงต่อ เราจะไปไหนกัน” ทหารหนุ่ม
แปลกใจกับค�ำตอบของอีกฝ่าย
“ฉันมีแผน แต่มนั ไม่เกีย่ วกับนาย ดังนัน้ ไม่ตอ้ งถามเรือ่ งแผนกับฉันอีก
เข้าใจไหม”
เบย์ลิสเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดอีก “เข้าใจครับ จริง ๆ แล้วแผนก็ไม่ได้
ส�ำคัญขนาดนั้น”
นาทีต่อมาทหารหนุ่มก็ช�ำเลืองมองหน้าปัดรถ จึงได้รู้ว่ารถกระบะคันนี้
ก�ำลังเคลื่อนที่บนถนนลูกรังด้วยความเร็วเก้าสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมง
“ในกระเป๋าคุณมีมอร์ฟีนไหม ผมปวดขามาก”
“เสียใจ ไอ้หนุ่ม ฉันให้นายหลับไม่ได้ นายต้องขับรถ”
“ขับรถเหรอ”
“ถึงเทือกเขาเมื่อไหร่ฉันจะลงจากรถ นายกับเพื่อนที่อยู่ท้ายกระบะต้อง
ไปต่อเอง”
“แล้วคุณล่ะ ทีมผมมีฐานปฏิบตั กิ ารในเมืองตัลอะฟัร และก�ำลังเดินทาง
ไปที่นั่นตอนเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก เราไปที่นั่นได้” ฐานปฏิบัติการอาจจะดู
เรียบง่ายและโดดเดีย่ ว แต่ทนี่ นั่ มีความพร้อมในการรับมือผูบ้ กุ รุกและปลอดภัย
กว่ารถกระบะซึ่งวิ่งบนถนนเป็นไหน ๆ
“นายไปได้ แต่ฉันไปไม่ได้”
“ท�ำไมล่ะครับ”
“เรื่องมันยาว ฉันบอกให้นายเลิกถามไง ทหาร”
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