
ชายร่างโชกเลือดที่ก�าลังขับรถแลนด์โรเวอร์สังเกตเห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้า

ยามเช้า  เขาหรี่ตามองมนัแม้จะสวมแว่นโอ๊คลยี์เลนส์โพลาไรซ์อยู่กต็าม  เหนอื

ศรีษะของเขาคอืเฮลคิอปเตอร์ที่ก�าลงัลกุไหม้  ปล่อยควนัด�าคลุง้  และส่ายไปมา

เพราะเสยีการควบคุม  

เขาระบุรุ่นได้ทนัท ี มนัคอืเฮลคิอปเตอร์ชนีุกของกองทพัสหรฐั  แม้สิ่งที่

เหน็จะไม่ใช่เรื่องน่ายนิด ี ทว่าคนขบัรถแลนด์โรเวอร์กลบัถอนหายใจด้วยความ

โล่งอก  เพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ยานพาหนะที่จะพาเขาหลบหนี  เขาก�าลัง 

มุ่งหน้าไปที่จุดนัดพบ  ทหารรับจ้างชาวโปแลนด์ก�าลังขับเฮลิคอปเตอร์คามอฟ 

เคเอ-32 ทขีองรสัเซยีข้ามชายแดนตุรกมีารบัเขา

ชีนุกหมุนคว้างขณะลดระดับลงอย่างรวดเร็ว  ท้องฟ้าสีครามเบื้องหน้า 

ถูกย้อมด้วยสแีดงฉานจากเปลวเพลงิ

ชายร่างโชกเลือดเลี้ยวขวาพร้อมเร่งเครื่องตะลุยสู่ทิศตะวันออก  เขา

ต้องการไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด  แม้ใจหนึ่งจะอยากช่วยคนอเมริกันบน

เฮลคิอปเตอร์ล�านั้น  แต่มนัเกนิก�าลงัของเขา

อีกอย่างเขาเองก็มีปัญหาเหมือนกัน  หลังจากท�าภารกิจลุล่วง  เขาก ็

ควบรถไปตามที่ราบทางทศิตะวนัตกของอริกัห้าชั่วโมงโดยไม่หยุดพกั  อกีไม่ถงึ

ยี่สิบนาทีจะถึงจุดนัดพบ  และการมีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกหมายความว่า 

บทนำ�
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อีกไม่นานบริเวณนี้จะคลาคล�่าไปด้วยนักรบติดอาวุธ  พวกมันพร้อมจะย�่ายีศพ   

ยงิปืนขึ้นฟ้า  และกระโดดไปรอบ ๆ เหมอืนอยู่ในงานเลี้ยง

งานเลี้ยงแบบที่เขาไม่อยากมสี่วนร่วม  ดไีม่ดจีะกลายเป็นศพไปอกีคน

เฮลคิอปเตอร์ล�านั้นหายลบัไปหลงัสนัเขาสนี�้าตาลทางซ้าย

คนขับรถจ้องถนนเบื้องหน้าพลางบอกตัวเอง  ไม่ใช่ปัญหาของฉัน   

เขาไม่เคยฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฐมพยาบาล  

หรอืการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลอืตวัประกนั

เขาถูกฝึกให้ฆ่าเท่านั้น  หลงัท�างานที่พรมแดนซเีรยีส�าเรจ็จงึต้องรบีออก

จากเขตสงัหาร

ขณะห้อตะบึงฝ่าฝุ่นและแสงแดดด้วยความเร็วกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง  เขากเ็ริ่มเถยีงกบัตวัเอง  เสยีงในหวับอกให้รบีกลบัรถไปค้นหาผูร้อด

ชวีติ  แต่สมองบอกตรงกนัข้าม

“ขับต่อไป  เจ็นทรี  อย่าหยุด  นายช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้แล้ว  ไม่มี

ประโยชน์”

เหน็ได้ชดัว่าสมองท�างานอย่างสมเหตุสมผล  แต่เสยีงในหวัไม่ยอมหยุด

สกัที
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คนกลุม่แรกที่ไปถงึจดุเฮลคิอปเตอร์ตกไม่ใช่พวกอลักออดิะห์  แต่เป็นเดก็ถอืปืน

อาก้าเก่า ๆ สี่คนซึ่งอยูใ่นละแวกนั้น  กลุม่มอืปืนรุน่เยาว์พวกนี้ไม่มส่ีวนเกี่ยวข้อง

กับการยิงชีนุก  ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ปิดถนนห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตก 

หนึ่งร้อยเมตร  แหวกบรรดาคนมุง  เจ้าของร้านค้า  และเหล่าเด็กข้างถนน 

ซึ่งพากนักระโจนหาที่ก�าบงัเมื่อเหน็ชนีกุดิ่งลงพื้น  ทั้งสี่เดนิไปยงัจดุเกดิเหตอุย่าง

ระมัดระวัง  เห็นได้ชัดว่าไม่เคยผ่านการฝึกฝนทางยุทธวิธีมาก่อน  ดังนั้นพอ 

ได้ยินเสียงลั่นดังมาจากซากชีนุกในกองเพลิง  ต่างคนต่างก็รีบพุ่งตัวหาที่ก�าบัง

กนัจ้าละหวั่น

หลงัจากรอดูสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่ง  พวกเขากโ็ผล่ศรีษะขึ้นมาพร้อมเลง็

ปืนอาก้า  แล้วสาดกระสุนใส่ซากเฮลคิอปเตอร์

ชายร่างไหม้เกรียมในเครื่องแบบทหารอเมริกันคนหนึ่งคลานออกมาและ

ถูกระดมยงิกว่ายี่สบินดั  ทนัททีี่กระสุนนดัแรกพุ่งทะลุหลงัเขากแ็น่นิ่งไป 

เสียงเชียร์จากฝูงชนท�าให้อะดรีนาลินฉีดพล่าน  เด็กพวกนั้นออกจาก 

ที่ก�าบงัแล้วสาวเท้าไปหาซากชนีุก  ก่อนบรรจุกระสุนใหม่และยกปืนขึ้นเลง็ศพที่

ก�าลงัลุกไหม้ในห้องนกับนิ  แต่ยงัไม่ทนัได้ยงิ  รถกระบะสามคนักพ็าชาวต่างชาติ

ตดิอาวุธเข้ามา

พวกอลักออดิะห์
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เด็กทั้งสี่รู้วิธีเอาตัวรอดจึงรีบหนี  เข้าไปยืนปะปนกับชาวบ้าน  และ

แหกปากร้องสรรเสริญพระเจ้า  ขณะเดียวกันกลุ่มชายสวมหน้ากากติดอาวุธ 

กก็ระจายก�าลงัล้อมซากชนีุกบนถนนไว้

ทมีข่าวสามคนจากส�านกัข่าวอลัจาซรีากระโดดลงจากรถกระบะ  ภาพแรก

ที่พวกเขาบันทึกไว้คือภาพศพของทหารอเมริกันอีกสองคนที่ร่วงลงมาจากชีนุก 

ล�านั้น

ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร  เจ็นทรีบังคับรถแลนด์โรเวอร์ออกจากถนน

ไปยงัล�าธารซึ่งแห้งเหอืด  จากนั้นขบัเข้าไปในพงหญ้าสงูสนี�้าตาลให้ลกึที่สดุ  ก่อน

หยบิสมัภาระมาสะพายหลงั  พร้อมหิ้วกระเป๋าสนี�้าตาลใบยาวลงจากรถ

ขณะเดินออกห่างจากรถ  เขาสังเกตเห็นเลือดแห้งกรังติดอยู่บนเสื้อผ้า

แบบท้องถิ่นที่สวมอยู่  แต่ไม่รู้สกึแปลกใจ  มนัไม่ใช่เลอืดของเขา

เขารู้ดอียู่แล้วว่าเลอืดใคร

สามสิบวินาทีต่อมาเขาเดินถึงสันเนินเล็ก ๆ ข้างล�าธาร  จากจุดนั้น 

เขาคลานต่ออย่างรวดเร็วพร้อมผลักกระเป๋าสีน�้าตาลไปข้างหน้า  เขาซ่อนตัวอยู่

หลงัเนนิทรายกบัต้นกก  ควกักล้องส่องทางไกลออกมา  และส่องไปยงักลุ่มควนั 

สดี�าที่ลอยอยู่ไกล ๆ

เจน็ทรขีบฟันแน่น

กลุ ่มผู ้ก่อการร้ายยืนล้อมซากไหม้เกรียมของชีนุกบนถนนในเขต 

อลับะอจัญ์  เลนส์กล้องไม่สามารถเกบ็ภาพที่คมชดัได้  เขาจงึเอี้ยวตวัไปด้านข้าง

แล้วเปิดกระเป๋าสนี�้าตาล

ข้างในกระเป๋ามปีืนบาร์เรตต์ เอม็ 107 ขนาด .50  ไรเฟิลชนดินี้สามารถ

ยิงกระสุนที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของขวดเบียร์ด้วยความเร็วเกือบแปดร้อยเมตร 

ต่อวนิาที
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เจน็ทรต้ีองการใช้กล้องตดิปืนแทนกล้องส่องทางไกลเลยไม่ได้บรรจกุระสนุ  

เลนส์ส�าหรบัซุ่มยงิระยะไกลเผยให้เหน็ซากไหม้  รถกระบะ  ฝูงชน  และนกัรบ

ตดิอาวุธ

คนที่ไม่ได้สวมหน้ากากน่าจะเป็นพวกนกัเลงในท้องที่

ส่วนพวกที่สวมหน้ากากสดี�าหรอืใช้ผ้าโพกหวัปกปิดใบหน้าต้องเป็นนกัรบ

อัลกออิดะห์แน่  พวกมันเป็นชาวต่างถิ่นที่ข้ามแดนมาเพื่อฆ่าคนอเมริกันและ 

แนวร่วม  รวมทั้งฉวยประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่สงบ

แสงแดดตกกระทบกับใบมีดที่ถูกยกสูงขึ้นกลางอากาศ  ก่อนฟันฉับใส่

ร่างที่นอนอยู่บนพื้น  เจ็นทรีมองเหตุการณ์ผ่านเลนส์คุณภาพสูง  ถึงอย่างนั้น 

กบ็อกไม่ได้ว่าชายที่นอนคว�่าอยู่ตายแล้วหรอืยงัตอนที่ถูกฟัน

เจ็นทรีขบกรามแน่นอีกครั้ง  เขาไม่ได้เป็นทหารอเมริกันและไม่เคยเป็น  

แต่เขาเป็นคนอเมริกัน  แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐ  แต่หลายปี 

มานี้เขาเคยเห็นภาพการสังหารโหดทางโทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วน  และมันก�าลัง 

เกดิขึ้นต่อหน้า  เขาจงึอดไม่ได้ที่จะเจบ็แค้นและเดอืดดาล

กลุ่มชายที่ล้อมซากชีนุกเริ่มกระโดดพร้อมกัน  เนื่องจากต้องมองผ่าน 

ไอความร้อนจากดินแห้งแล้ง  เขาจึงต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจอยูค่รู่หนึ่ง   

แต่ไม่นานกม็องออกว่าพวกมนัก�าลงักระโดดโลดเต้นอย่างยนิดี

ไอ้พวกระย�าก�าลงัเต้นแร้งเต้นกาอยู่เหนอืซากศพ

เจน็ทรปีล่อยนิ้วที่ก�าโกร่งไกปืนกระบอกเขื่องไว้แน่น  แล้วใช้ปลายนิ้วแตะ

ไกปืนอย่างนุ่มนวล  เขารู้ระยะทางจากเลเซอร์วัดระยะ  รวมทั้งกระแสลมจาก

เตน็ท์ผ้าใบสองสามหลงัซึ่งตั้งอยู่ระหว่างตวัเขากบังานเฉลมิฉลองของพวกมนั

เขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ถ้าบรรจุกระสุนแล้วเหนี่ยวไก  เขาจะฆ่า 

พวกมนับางคนได ้ แต่ข่าวมอืปืนซุม่ยงิคงแพรไ่ปอย่างรวดเรว็และท�าให้บรเิวณนี้

ลกุเป็นไฟ  พวกมนัจะส่งคนออกตามล่าก่อนที่เขาจะไปได้ไกลเกนิแปดกโิลเมตร

ด้วยซ�้า  หากเป็นแบบนั้นทีมที่ถูกส่งมาช่วยเหลือเขาจะถูกสั่งให้ถอนตัว  และ 

เจน็ทรตี้องหาทางออกจากเขตสงัหารเอง

ไม่  เขาจะไม่ท�าแบบนั้น  แน่นอนว่าเขามสีทิธลิ้างแค้นแทนคนตาย  แต่

ผลลพัธ์ที่ตามมาจะเป็นปัญหาใหญ่
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เจ็นทรีไม่ใช่นักพนัน  เขาเป็นนักฆ่า  เป็นมือปืนรับจ้าง  เป็นก�าลังพล  

เขาจดัการศตัรูหกคนได้รวดเรว็พอ ๆ กบัผูกเชอืกรองเท้า  แต่หากลงมอืตอนนี้

ย่อมมคีวามเสี่ยง  เขารู้เรื่องนี้ดี

เขาถ่มเมด็ทรายที่ปลวิเข้าปากลงพื้น  ก่อนเกบ็ปืนบาร์เรตต์กระบอกใหญ่

กลบัลงกระเป๋า

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนของส�านักข่าวอัลจาซีราจากซีเรียลักลอบเข้าอิรัก  จากนั้น

บันทึกภาพช่วงเวลาแห่งชัยชนะของกลุ่มอัลกออิดะห์ทางตอนเหนือของประเทศ

ไว้ได้  ทั้งช่างภาพ  ช่างเทคนคิเสยีง  และผู้สื่อข่าวตดิตามนกัรบอลักออดิะห์ไป

ตลอดเส้นทาง  ทั้งสามถงึกบันอนหลบัในเซฟเฮาส์หลงัข้าง ๆ  แถมยงัเกบ็ภาพ

ตอนพวกนั้นยงิขปีนาวุธใส่ชนีุกจนลุกไหม้กลางท้องฟ้าไว้ได้อกีด้วย

ตอนนี้ช่างภาพก�าลังบันทึกภาพพิธีตัดศีรษะศพทหารอเมริกัน  ผู้ตาย 

เป็นชายวยักลางคน  บนเสื้อเกราะมขี้อความเขยีนด้วยลายมอืแปะไว้ว่าฟิลลปิส์   

กองก�าลงัพทิกัษ์มาตุภูมแิห่งรฐัมสิซสิซปิปี  ทมีข่าวไม่รู้ภาษาองักฤษ  แต่ทุกคน

เห็นพ้องกันว่าต้องบันทึกภาพความหายนะที่เกิดขึ้นกับหน่วยคอมมานโดของ 

ซไีอเอเอาไว้เป็นหลกัฐาน

ธรรมเนียมการสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการเต้นร�าและยิงปืนขึ้นฟ้า  

พวกนกัรบอลักออดิะห์มเีพยีงสบิหกคน  ขณะเดยีวกนัร่างทหารอเมรกินัที่นอน

ระเกะระกะใกล้ซากเฮลิคอปเตอร์มีมากกว่าสามสิบศพ  ช่างภาพสนใจหัวหน้า

กลุ่มนักรบเป็นพิเศษจึงจัดองค์ประกอบภาพโดยให้อีกฝ่ายอยู่หน้าซากชีนุก   

ชุดดิชดาชาสีขาวที่หัวหน้าสวมอยู่พลิ้วไหวท่ามกลางควันสีด�าขณะที่เจ้าตัวเต้น 

ไปรอบ ๆ ศพไร้ศรีษะ  มอืยกสูงเหนอืศรีษะพลางกวดัแกว่งมดีดาบเปื้อนเลอืด 

ไปมา

ชอ็ตนี้เจ๋งสดุ ๆ  ช่างภาพยิ้มอย่างพอใจ  ทว่ายงัรกัษาความเป็นมอือาชพี  

เขาต้องหกัห้ามใจไม่ให้เต้นไปตามจงัหวะการเฉลมิฉลองที่ก�าลงัเกดิขึ้นซึ่งหน้า
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นักรบทุกคนตะโกนขึ้นมาพร้อมเพรียงกัน  “อัลลอฮุอักบัร!  พระเจ้า 

ทรงยิ่งใหญ่!”  หัวหน้ากระโดดโลดเต้นไปกับนักรบชาวต่างชาติที่ซ่อนใบหน้าไว้

ภายใต้หน้ากาก  เจ้าตัวมองไปยังร่างเปื้อนเลือดที่นอนอยู่แทบเท้า  เคราหนา

แหวกออกเผยให้เหน็รอยยิ้มยงิฟัน

ทมีข่าวของอลัจาซรีาพากนัโหร่อ้งเช่นกนั  น่าชื่นชมชา่งภาพที่ยงัถอืกล้อง

นิ่ง

เขาเป็นมอือาชพี  นายแบบของเขายงัคงอยู่กลางเฟรม  ภาพที่ถูกบนัทกึ

คมชดัไร้การสั่นไหว  จนกระทั่งวนิาททีี่ศรีษะของหวัหน้ากลุ่มอลักออดิะห์สะบดั

ไปด้านข้างแล้วแตกโพละราวผลองุ่นที่ถูกบบี  กล้ามเนื้อ  เส้นเอน็  เลอืด  และ

กระดูกกระจุยกระจายไปทั่วทุกทศิทาง

กล้องในมอืช่างภาพกก็ระตุก

เจน็ทรทีนไม่ไหว

เขากระหน�่ายงิกลุม่นกัรบตดิอาวธุพลางก่นด่าตวัเอง  ก�าหนดการทกุอย่าง

พงัเพราะเขาแท้ ๆ  แม้จะใส่ที่อดุหแูต่เสยีงปืนบาร์เรตต์กย็งัดงัสนั่นจนแก้วหแูทบ

แตก  แรงสะท้อนจากปากกระบอกปืนไรเฟิลท�าให้ทรายกับเศษซากต่าง ๆ บน

พื้นดนิกระเดน็ใส่หน้าและแขนของเขา

ขณะที่สองมอืเปลี่ยนแมก็กาซนี  สมองกป็ระเมนิสถานการณ์  ในแง่ของ

ปฏบิตักิารลบั  นี่เป็นการกระท�าที่โง่เง่าที่สดุในชวีติของเขาเลยกว่็าได้  มนัไม่ต่าง

จากการตะโกนบอกศตัรูว่าเขาอยู่ตรงนี้

แต่เขาคงไม่ท�าถ้าไม่รูส้กึว่ามนัเป็นสิ่งที่ควรท�าจรงิ ๆ  เจน็ทรยีกปืนไรเฟิล

กระบอกใหญ่ขึ้นวางบนไหล่อกีครั้ง  แม้ยงัรูส้กึปวดตบุ ๆ เพราะแรงสะท้อนตอน

ลั่นไกก็ตาม  เขาเล็งไปยังจุดตกของชีนุก  กล้องเล็งเผยให้เห็นชิ้นส่วนอวัยวะ

ของหนึ่งในมอืปืนสวมหน้ากากกระจายว่อนจากแรงปะทะกบักระสุนขนาดใหญ่

นี่เป็นการแก้แค้นที่เปล่าประโยชน์  แต่อย่างน้อยเขาก็ได้เป่าร่างไอ้พวก

จญัไรให้เละเป็นโจ๊ก  เจน็ทรยีงัคงสาดกระสนุใส่พวกอลักออดิะห์ที่หนกีระเจงิไป

SAMPLE



14

คนละทศิละทาง  ขณะเดยีวกนักร็ูส้กึกงัวล  เขาตรงไปที่จดุนดัพบไม่ได้  เพราะ

หากมีเฮลิคอปเตอร์ล�าอื่นเข้ามาในพื้นที่  แน่นอนว่ามันจะตกเป็นเป้าโจมตีของ

ศัตรูที่รอดชีวิตและก�าลังโกรธแค้น  เจ็นทรีจึงตัดสินใจว่าจะด�าดินหายไป   

วิธีการคือหาท่อระบายน�้าหรือล�าธารแคบ ๆ ที่แห้งขอด  แล้วใช้สิ่งสกปรก 

กับเศษอะไรต่อมิอะไรคลุมตัวนอน  ทนร้อน  ทนหิว  ทนแมลงกัดต่อย   

และทนกลั้นปัสสาวะไปตลอดวนั

ต้องทรมานสุด ๆ แน่

ปากกระบอกปืนของเขายังมีควันลอยกรุ่น  ขณะใส่แม็กกาซีนอันที่สาม

ซึ่งเป็นอันสุดท้าย  เขาบอกตัวเองว่าบางครั้งการตัดสินใจพลาดก็มีประโยชน์   

ไอ้ชาตชิั่วพวกนี้สมควรตาย

SAMPLE



2

สี่นาทหีลงัจากมอืซุม่ยงิลั่นกระสนุนดัสดุท้าย  หนึ่งในพวกอลักออดิะห์ที่รอดชวีติ

กโ็ผล่ศรีษะช้า ๆ ออกมานอกประตรู้านปะยางรถซึ่งใช้เป็นที่หลบภยัชั่วคราว  เมื่อ

แน่ใจว่าศตัรูที่ซุ่มโจมตจีากไปแล้ว  ชาวเยเมนวยัสามสบิหกจงึก้าวออกมายงัถนน  

ไม่นานพรรคพวกกต็ามออกมายนืกลางจุดที่เพิ่งเกดิเหตุนองเลอืดสด ๆ ร้อน ๆ  

ศรีษะและล�าตวัของศพแทบไม่เหลอื  ชาวเยเมนจงึพจิารณาชิ้นส่วนขาที่จมโคลน

กบัเลอืดและนบัได้เจด็ศพ  

พี่น้องอัลกออิดะห์ถูกสังหารไปห้าคน  มีผู้อาวุโสกับหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่

ด้วย  ส่วนอกีสองศพเป็นคนท้องถิ่น

ชาวเยเมนเดนิผ่านกลุ่มชายที่หลบอยู่หลงัรถกบัถงัขยะไปด้านซ้าย  ยงัมี

ควนัลอยกรุน่จากซากเฮลคิอปเตอร์ชนีกุ  เหล่าคนท้องถิ่นเบกิตากว้างด้วยความ

ตกใจ  ชายคนหนึ่งนอนบิดตัวไปมาอยู่บนพื้นเหมือนคนเสียสติ  หวาดกลัว 

จนถ่ายเรี่ยราด

“ลกุขึ้น  ไอ้ขี้ขลาด!”  ชายชาวเยเมนผูส้วมหน้ากากตะโกน  ก่อนเตะสข้ีาง

ของชายบนพื้นแลว้เดนิตอ่  พรรคพวกอกีสี่คนของเขาไปยนืรวมกลุม่กบัคนของ

ส�านักข่าวอัลจาซีราที่อยู่หลังรถกระบะ  ช่างภาพสูบบุหรี่ด้วยมือที่สั่นเทาราวกับ 

คนเป็นโรคพาร์กนิสนัระยะสุดท้าย
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“พาคนที่ยังไม่ตายขึ้นรถ  เราจะไปล่าตัวไอ้มือปืนบัดซบมาให้ได้”  ชาย

คนเดมิพดูพลางกวาดตามองท้องทุง่กว้าง  เนนิเขาแห้งแล้ง  และถนนซึ่งทอดไป

ทางทศิใต้  มฝีุ่นลอยฟุ้งอยู่เหนอืเนนิห่างออกไปประมาณหนึ่งกโิลเมตร

“นั่น!”  ชาวเยเมนชี้

“ระ...เราจะไปที่นั่นเหรอ”  ช่างเทคนคิเสยีงของส�านกัข่าวถามเสยีงสั่น

“อนิชาอลัลอฮ์...ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า”

จังหวะนั้นเองเสียงร้องเรียกของเด็กชายท้องถิ่นดังขึ้น  ระหว่างการซุ่ม

โจมตเีดก็คนนั้นเข้าไปซ่อนตวัในร้านชาห่างจากซากเฮลคิอปเตอร์ไม่ถงึสบิห้าเมตร  

ชาวเยเมนกับพรรคพวกสองคนก้าวข้ามร่างของหัวหน้าชาวจอร์แดน  เสื้อคลุม 

สดี�าขาดวิ่นเผยให้เหน็ล�าตวัเป้ือนเลอืดที่ขาดออกจากกนั  เลอืดของเจ้าตวักระเซน็

ทั่วผนงัด้านนอกและหน้าต่างร้านจนดูเหมอืนทาด้วยสแีดงสด

“มอีะไร  ไอ้หนู”  ชาวเยเมนตะคอกถาม

เดก็ชายละล�่าละลกัตอบ  “ผมพบบางอย่าง”

ชาวเยเมนกับพรรคพวกตามเด็กชายเข้าไปในร้านเล็ก ๆ  ทั้งหมดย�่าไป

บนพื้นเปื้อนเลือด  กวาดตามองโต๊ะที่ล้มระเนระนาดกับด้านหลังเคาน์เตอร์  

ไม่ทันไรก็เห็นทหารหนุ่มชาวอเมริกันนั่งพิงผนังร้านอยู่บนพื้น  ดวงตาเบิกกว้าง

ของเขาเปลี่ยนเป็นกะพรบิถี่  ในอ้อมแขนมร่ีางทหารผวิด�าซึ่งบอกยากว่าตายแล้ว

หรอืแค่สลบไป  ทั้งสองไม่มอีาวุธ

ชาวเยเมนยิ้มแล้วตบไหล่เด็กชายเบา ๆ  จากนั้นหันไปตะโกนบอก 

คนข้างนอก  “เอารถมา!”

สิบนาทีต่อมา  รถกระบะของกลุ่มอัลกออิดะห์สามคันก็แยกกันตรง 

ทางแยก  รถสองคนัพาชายฉกรรจเ์ก้าคนมุง่หน้าไปทางทศิใต้  พวกเขาโทรบอก

พรรคพวกให้ออกตระเวนหาตวัมอืซุ่มยงิไปทั่วภมูปิระเทศแถบนี้  ส่วนชาวเยเมน

กับพี่น้องอัลกออิดะห์สองคนตั้งใจจะพาเชลยชาวอเมริกันไปยังเซฟเฮาส์ในเมือง

ฮตัรา  ตามด้วยหารอืในหมู่ผู้น�าว่าจะใช้ประโยชน์จากเชลยยังไงดี
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ชาวเยเมนขับรถกระบะคันที่สาม  ชาวซีเรียนั่งข้าง ๆ  ส่วนชาวอียิปต์ 

คมุชายผวิขาวที่ได้รบับาดเจบ็จนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้กบัชายผวิด�าที่สลบไสลอยู่

ท้ายรถกระบะ

เมื่อเริ่มหายตกใจกบัเหตุเฮลคิอปเตอร์ตก  รกิกี้ เบย์ลสิ  ทหารหนุ่มอายุยี่สบิปี 

ก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เกิดจากกระดูกหน้าแข้งหัก  เขาก้มมองขา 

ตัวเอง  เห็นกางเกงลายพรางไหม้และฉีกขาดกับรองเท้าบู๊ตที่ห้อยผิดรูปไปทาง

ขวา  และทหารอเมริกันคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ปลายเท้า  เขาไม่รู้จักทหาร 

ผิวด�าคนนี้  แต่ป้ายบนเสื้อเจ้าตัวบอกว่าชื่อคลีฟแลนด์  ถ้าไม่เห็นหน้าอกของ 

อกีฝ่ายขยบัขึ้นลงอยู่ใต้เสื้อเกราะ  เบย์ลสิคงคดิว่าคลฟีแลนด์ตายไปแล้ว  ก่อน

หน้านี้สัญชาตญาณกับอะดรีนาลินกระตุ้นให้เบย์ลิสลากอีกฝ่ายออกจากซาก

เฮลคิอปเตอร์มาด้วยกนั  ก่อนคลานเข้าไปซ่อนในร้านชาใกล้จดุตก  พอไปที่นั่น

เขากพ็บกบัเดก็ชายชาวอริกักลุ่มหนึ่ง

เมื่อนึกถึงเพื่อนทหารที่ตายบนเฮลิคอปเตอร์  เบย์ลิสก็รู้สึกปนเปทั้งไม่

อยากเชื่อและเศร้า  แต่ความเศร้าหายวบัไปทนัททีี่เขาแหงนมองผู้คุม  คนตาย

โชคดี  เขาสิโชคร้าย  เขากับคลีฟแลนด์ต้องถูกตัดหัวออกทีวีแน่  ถ้าเจ้าตัว 

ฟื้นขึ้นมาละกน็ะ

ผู้คุมมองเบย์ลิสแล้ววางเท้าซึ่งสวมรองเท้าผ้าใบบนขาข้างที่หักของทหาร

หนุ่ม  ก่อนจะออกแรงเหยยีบพร้อมยิ้มกว้างจนเหน็ฟันหลอ

เบย์ลสิครวญครางด้วยความเจบ็ปวด

รถกระบะแล่นตะบงึไปบนถนน  วิ่งขึ้นเนนินอกเขตอลับะอจัญ์  ก่อนชะลอเมื่อ

เจอด่านหน้าทางเข้าเมอืง  มนัเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่อนัตรายเช่นนี้  ด่านกั้น

สร้างจากสายโซ่ขนาดใหญ่ขึงพาดระหว่างเสาสองต้น  มีผู้คุมด่านเพียงสองคน  
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คนหนึ่งเอนกายนอนบนเก้าอี้พลาสติก  ศีรษะพิงก�าแพงสนามเด็กเล่นของ

โรงเรยีนแห่งหนึ่ง  อกีคนยนืหน้าเสาต้นหนึ่งถดัจากคู่หู  เขาสะพายปืนอาก้าไว้ 

ที่หลังโดยหันปากกระบอกทิ่มลงพื้น  ถือจานฮัมมุสกับขนมปังแผ่นแบนในมือ  

มีเศษอาหารติดอยู่ที่เคราของเจ้าตัว  อีกฟากของด่านกั้นคนเลี้ยงแพะก�าลัง 

เดนิต้อนฝูงแพะไปตามทางเท้า

เมื่อเห็นว่าสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติการ

หละหลวม  ชายหลงัพวงมาลยัรถกระบะกส็บถออกมา  ให้ไอ้สนัหลงัยาวสองคน

คุมด่านเนี่ยนะ  ขนืปล่อยไว้คงเสยีพื้นที่ให้พวกเคริ์ดไม่กค็นกลุ่มอื่นเข้าสกัวนั

ชาวเยเมนชะลอรถกระบะแล้วลดกระจกหน้าต่างลง  จากนั้นตะโกนใส่

ชายชาวอิรักที่ยืนคุมด่านอยู่  “เปิดที่กั้นสิวะ  ไอ้บื้อ!  มีมือซุ่มยิงอยู่ทางใต้ 

นะโว้ย!”

ผู้คุมวางจานอาหารกลางวันลง  ก่อนเดินไปยังรถกระบะพลางยกมือขึ้น

ป้องหูเหมอืนได้ยนิไม่ถนดั

“เปิดประตูสโิว้ย  ไม่งั้นฉนั...”

ชาวเยเมนพดูไม่จบประโยคเพราะหางตาเหลอืบไปเหน็พรรคพวกที่นั่งอยู่

ข้าง ๆ  ศรีษะของชาวซเีรยีเอยีงกระเท่เร่ไปพงิกระจกรถ  อดึใจต่อมาร่างกร็่วง

ลงจากเบาะนั่ง  คอหกัพบัตายสนทิ  

ชาวอียิปต์ที่คุมเชลยอยู่ท้ายรถกระบะก็สังเกตเห็นความผิดปกติเช่นกัน  

เขารีบลุกพรวดทั้งที่ยังสับสนเพราะรู้สึกถึงภัยคุกคาม  ทั้งเขาและชาวเยเมน 

หนัไปมองผู้คุมด่านที่ยนือยู่บนถนน

ผู้คมุด่านไว้เคราเขยบิเข้ามาใกล้รถกระบะแล้วยกมอืขวาขึ้น  สิ่งที่โผล่พ้น

แขนเสื้อคลุมซึ่งก�าลงัโบกสะบดัตามแรงลมคอืปืนพกสดี�า

กระสุนสองนดัตดิส่งร่างชาวอยีปิต์ลงไปนอนกองบนพื้นรถกระบะ

เบย์ลสินอนหงายมองดวงอาทติย์ยามเที่ยงวนัแผดแสงจ้าบนกระบะหลงั  ทหาร

หนุ่มรู้สึกว่ารถกระบะชะลอความเร็วก่อนจอดนิ่ง  เสียงตะโกนโหวกเหวกของ 
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ชาวเยเมนดังขึ้น  ตามด้วยเสียงปืนหลายนัด  วินาทีต่อมาร่างผู้คุมก็ทรุดลงไป

กองกบัพื้นกระบะ

ไม่นานเสยีงปืนพกกด็งัขึ้นอกี  คราวนี้เขาได้ยนิเสยีงกระจกแตกและเสยีง

ร้องเป็นภาษาอาหรบั  จากนั้นทุกอย่างกเ็งยีบสนทิ

เบย์ลิสร้องด้วยความตกใจก่อนผลักไสร่างโชกเลือดให้ออกไปไกลตัว   

แต่แล้วใครบางคนก็ยกร่างนั้นทิ้งลงพื้นถนน  ชายมีเคราในชุดดิชดาชาสีเทา 

คว้าเสื้อเกราะของเบย์ลสิและดงึตวัให้ลุกขึ้นนั่ง

แสงแดดยามเที่ยงท�าให้เบย์ลสิเหน็หน้าอกีฝ่ายไม่ชดั  

“เดนิไหวไหม”  ชายแปลกหน้าถามเป็นภาษาองักฤษส�าเนยีงอเมรกินั

เบย์ลสิคดิว่าเขาคงกลวัจนเหน็ภาพหลอน  ชายแปลกหน้าตะโกนถามซ�้า  

“นี่!  ไอ้หนุ่ม!  ได้ยนิหรอืเปล่า  นายเดนิไหวไหม”

ทหารหนุ่มเอ่ยตอบกบัภาพหลอน  “ขา...ขาผมหกั  โคตรเจบ็เลย”

อีกฝ่ายพิจารณาขาข้างที่บาดเจ็บของเบย์ลิสแล้วบอกว่า  “แค่กระดูก 

หน้าแข้งหกั  ไม่ถงึตายหรอก”  จากนั้นใช้มอืแนบล�าคอชายผวิด�าที่นอนสลบไสล

เพื่อตรวจสญัญาณชพี  แล้วพูดด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ  “หมดหวงั”

ชายแปลกหน้าเหลยีวมองไปรอบ ๆ แล้วพูดต่อ  “ทิ้งเขาไว้ที่นี่  เราช่วย

เขาไม่ได้แล้ว  นายต้องไปกบัฉนั  ใช้ไอ้นี่พนัปิดหน้าไว้”

พูดจบเจ้าตัวก็ปลดผ้าโพกจากศีรษะของชายชาวอียิปต์  แล้วยื่นมันให้

เบย์ลสิ

“ขาผมหกั  ผมเดนิไม่ได้”

“อดทนหน่อย  เราต้องไปแล้ว  ฉนัต้องไปเอาของ  ลงมาเดี๋ยวนี้!”  ชาย

แปลกหน้าบอกก่อนหนัหลงักลบั  แล้ววิ่งเข้าไปในตรอกที่มรี่มเงา  

เบย์ลิสถอดหมวกกันกระสุนทิ้งแล้วใช้ผ้าคลุมศีรษะ  จากนั้นปีนลงจาก

กระบะรถด้วยขาข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ  ถึงอย่างนั้นความเจ็บปวดแสนสาหัสก็

แล่นเข้าโจมตขีาอกีข้าง  พลเรอืนทกุวยับนถนนต่างกเ็ฝ้ามองเหตกุารณ์  แต่ไม่มี

ใครท�าท่าว่าจะเข้ามายุ่ง

เบย์ลิสกระโดดขาเดียวไปเปิดประตูรถกระบะฝั่งผู้โดยสาร  ร่างชาย 

ชาวอาหรบัในชดุสดี�าที่พงิประตอูยู่จงึร่วงลงบนถนน  มรีอยกระสนุเจาะอยูเ่หนอื
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ตาซ้ายของศพ  ร่างชายอีกคนฟุบอยู่บนพวงมาลัยรถ  เลือดแตกฟองบริเวณ 

รมิฝีปากและมเีสยีงเบา ๆ ลอดออกมาคล้ายคนก�าลงัจะสิ้นใจ  จงัหวะที่เบย์ลสิ

ปิดประตูฝั่งผู้โดยสาร  ชายแปลกหน้าก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วกระชากร่างบน

เบาะลงจากรถ  เจ้าตวัควกัปืนพกออกมายงิใส่ร่างนั้นหนึ่งนดัโดยไม่ช�าเลอืงมอง  

ก่อนโยนกระเป๋าสนี�้าตาล  ปืนอาก้า  และปืนเอม็ 4 คาร์ไบน์เข้าไปในรถกระบะ  

จากนั้นกป็ีนขึ้นไปนั่งหลงัพวงมาลยัแล้วขบัรถพุ่งข้ามโซ่กั้นถนนที่ถูกปลดไว้

ระหว่างที่สมองประมวลเหตุการณ์  เบย์ลสิกพ็ูดเบา ๆ  “เราต้องกลบัไป  

อาจมคีนอื่นที่ยงัไม่ตาย”

“ไม่  มนีายคนเดยีว”  ชายแปลกหน้าบอก

“คุณรู้ได้ไง”

“ฉนัรู้กแ็ล้วกนั”

เบย์ลิสชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนถาม  “เพราะคุณคือหนึ่งในคนที่ซุ่มยิงตรง 

จุดเฮลคิอปเตอร์ตกใช่ไหม”

“อาจจะใช่”

ทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่ง  ทหารหนุ่มมองผ่านกระจกรถไปยังเทือกเขา 

เบื้องหน้า  ก่อนเหลอืบมองมอืที่สั่นเทาของตวัเอง  และหนัไปทางชายแปลกหน้า

หลงัพวงมาลยั

อกีฝ่ายตวาดลั่น  “อย่ามองหน้าฉนั!”

เบย์ลสิหนักลบัไปมองถนน  “คุณเป็นคนอเมรกินัใช่ไหม”

“ใช่”

“คงสงักดัหน่วยรบพเิศษ”  ทหารหนุ่มเดา

“ไม่ใช่”  อกีฝ่ายปฏเิสธ

“งั้นกท็หารเรอื  หน่วยซลี”

“ไม่ใช่”

“หน่วยลาดตระเวนนาวกิโยธนิ”

“ไม่ใช่”

“ผมรู้แล้ว  คุณน่าจะเป็นซไีอเอไม่กอ็ะไรท�านองนั้น”

“ไม่ใช่”
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เบย์ลสิตั้งท่าจะหนัไปหาอกีฝ่ายอกีครั้ง  แต่ห้ามตวัเองไว้ทนั  “ถ้างั้นคุณ

เป็นใคร”

“คนที่บงัเอญิผ่านมา”

“บงัเอญิผ่านมาเนี่ยนะ  ล้อเล่นหรอืเปล่า”

“เลกิถามได้แล้ว”  ชายแปลกหน้าตดับท

หลงัจากรถกระบะแล่นไปได้อกีหนึ่งกโิลเมตร  เบย์ลสิกเ็อ่ยถาม  “แผน 

ของคุณคอือะไร”

“ไม่ม”ี

“ไม่มแีผนเหรอ  ถ้างั้นเราจะท�ายงัไงต่อ  เราจะไปไหนกนั”  ทหารหนุ่ม

แปลกใจกบัค�าตอบของอกีฝ่าย

“ฉนัมแีผน  แต่มนัไม่เกี่ยวกบันาย  ดงันั้นไม่ต้องถามเรื่องแผนกบัฉนัอกี  

เข้าใจไหม”

เบย์ลสิเงยีบไปครู่หนึ่งก่อนพูดอกี  “เข้าใจครบั  จรงิ ๆ แล้วแผนกไ็ม่ได้

ส�าคญัขนาดนั้น”

นาทีต่อมาทหารหนุ่มก็ช�าเลืองมองหน้าปัดรถ  จึงได้รู้ว่ารถกระบะคันนี้

ก�าลงัเคลื่อนที่บนถนนลูกรงัด้วยความเรว็เก้าสบิหกกโิลเมตรต่อชั่วโมง

“ในกระเป๋าคุณมมีอร์ฟีนไหม  ผมปวดขามาก”

“เสยีใจ  ไอ้หนุ่ม  ฉนัให้นายหลบัไม่ได้  นายต้องขบัรถ”

“ขบัรถเหรอ”

“ถึงเทือกเขาเมื่อไหร่ฉันจะลงจากรถ  นายกับเพื่อนที่อยู่ท้ายกระบะต้อง

ไปต่อเอง”

“แล้วคณุล่ะ  ทมีผมมฐีานปฏบิตักิารในเมอืงตลัอะฟัร  และก�าลงัเดนิทาง

ไปที่นั่นตอนเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก  เราไปที่นั่นได้”  ฐานปฏิบัติการอาจจะดู 

เรยีบง่ายและโดดเดี่ยว  แต่ที่นั่นมคีวามพร้อมในการรบัมอืผูบุ้กรกุและปลอดภยั

กว่ารถกระบะซึ่งวิ่งบนถนนเป็นไหน ๆ

“นายไปได้  แต่ฉนัไปไม่ได้”

“ท�าไมล่ะครบั”

“เรื่องมนัยาว  ฉนับอกให้นายเลกิถามไง  ทหาร”
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