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ผู้ต้องหาย
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แด่คุณแม่ ผู้ที่ทำให้ผมรักการอ่าน และทำให้ผมเริ่มเดินมาในเส้นทางสายนี้
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คํานําสํานักพิมพ์

สมราคาคุย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้ววางแทบไม่ลง เดวิด แจ็คสัน เดินเรื่องได้ 

กระชับฉับไวจนรู้สึกเหมือนดูหนังอยู่ ไม่มีจังหวะให้เบื่อ นอกจากนี้ยังสาน 

พล็อตได้ลึกลับแบบนึกตามไม่ทัน เดาทางนักเขียนไม่ถูกเลย ขอสารภาพว่า 

พอถึงตอนท้าย  ๆ  เล่มและรู้ตัวฆาตกรแล้ว แทบจะหงายหลังตึงเลยทีเดียว

เล่มอื่น  ๆ  ในชุดเดียวกันนี้ก็มีความสนุกสนาน มันหยดไม่แพ้กันค่ะ  

คอยติดตามนะคะ

แพรวสำนักพิมพ์

มกราคม ๒๕๕๘
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 ๑
เธอสูดหายใจ  เข้าเฮือกหนึ่ง อากาศเย็นยะเยือกแตกเปรี๊ยะ 

ไปทัว่ปอดราวกบัสะเกด็ไฟ เสยีงรอ้งไหท้ีเ่ธอเปลง่สูย่ามวกิาลมคีวามเจบ็ปวด 

ราวไฟผลาญเป็นแรงขับ เลือดข้นคลั่กผุดเป็นฟองในโพรงจมูกและค่อย  ๆ  

ไหลลงคอ เธอไอ มีเสียงกริ๊กดังขึ้นในช่องอก เธอคิดว่าซี่โครงอาจจะหัก

เธอนอนขดตัวท่ามกลางถุงขยะที่ล้นทะลัก เฝ้ารอ พร้อมกับนับในใจ

หนึ่ง...สอง...สาม...

เธอมักนับเลขในใจเสมอ ตอนที่เธอยังเป็นเด็กน้อย ซึ่งทุกวันนี้ 

ราวกับมันเป็นเรื่องราวในจักรวาลคู่ขนาน พ่อกับแม่ต้องทนฟังเธอนับเลข 

เจื้อยแจ้วไม่รู้จบ และทึกทักอย่างคนมองโลกในแง่ดีว่าเธอคือนักปราชญ์ 

น้อย ทั้งคู่ฝันไปเรื่อย วาดหวังถึงอนาคตของลูกสาวว่าน่าจะอยู่ในสายงานที ่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ การศัลยกรรมสมอง การบัญชี และ 

การเงินระดับสูง

เธออดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะคิดกับเธออย่างไร ร่างกายบอบช้ำ 

และบุบสลาย นอนหมดสภาพอยู่ในที่ดินร้างที่เหม็นหึ่ง เธอกระหายเฮโรอีน 

สักเข็มเพื่อจะได้ไม่รู้สึกรู้สมกับความเจ็บปวด

...หก...เจ็ด...แปด...

เธอสามารถนับเลขและคิดเรื่องอื่นไปพร้อม  ๆ  กันด้วย คล้ายกับว่า 

สมองของเธอสามารถทำงานควบคู่สองระดับในเวลาเดียวกัน ในบางจังหวะ 
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ผู้ ต้องหาย

ของชวีติทกัษะนีอ้าจมปีระโยชน ์ แตป่ระโยชนท์ีว่า่กไ็มไ่ดต้กอยูก่บัชวีติของเธอ  

ในชวีติของเธอ บอ่ยครัง้อะไร  ๆจะดกีวา่นีม้ากถา้เธอสามารถใชต้วัเลขพวกนัน้ 

มากลบความคิดอื่น ๆ 

...สิบสอง...สิบสาม...สิบสี่...

เธอมักนึกถึงคนเป็นตัวเลข เธอเห็นเลขตัวโต  ๆ  เขียนไว้บนหน้าผาก 

ของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกค้าซึ่งโดยมากเธอมักไม่อยากรู้ชื่อเสียง 

เรียงนามจริง ตัวอย่างเช่น แซมมี่หกสิบเก้า ชื่อนี้มีที่มาจากการที่เขาชอบ 

ทำรักด้วยปาก เฟร็ดดี้ห้าศูนย์ เจ้าของความสามารถอันลี้ลับในการถึง 

จดุสดุยอดหลงัจากชกัเขา้ชกัออกหา้สบิครัง้พอดเีผง ไมข่าดหรอืเกนิไปกวา่นัน้  

และต้องไม่ลืมอีกคนที่อยู่ในขั้วตรงข้าม ทอมมี่สองชักผู้น่าสงสาร 

เธอเคยดูหนังเรื่อง  เดอะโปรดิวเซอร์ส และหัวเราะมันทั้งเรื่อง ไม่ใช่ 

เพราะหนังตลกเป็นพิเศษ พูดกันตรง  ๆ  มันไม่ตลกสักนิด แต่ที่ เธอขำ 

เป็นเพราะนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องชื่อ ซีโร ่ มอสเทล

โอ เธอหวงัจะเจอลกูคา้อกีสกัสองสามรายทีม่สีมญานามแบบนัน้จรงิ ๆ

มีแสงไฟเต้นระริกแยงลูกนัยน์ตา แต่เธอไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริง 

หรือเธอแค่คิดไปเอง อาจเพราะโดนฟาดที่หัวมากครั้งไป

เธอบงัคบัตวัเองใหร้อ้งออกมาอกี ไดย้นิเสยีงวงิวอนของตวัเองสะทอ้น 

กำแพงอิฐราบเรียบ ตามด้วยเสียงอะไรสักอย่างวิ่งหนีอยู่ในกองขยะ ตอนนี้ 

ความเจ็บปวดในช่องอกทวีความเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก เธอเริ่มนับหนึ่งใหม่

หนึ่ง...สอง...สาม...

เธอคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จพอสมควรที่อยู่มาได้ขนาดนี้โดย 

ไม่เคยถูกซ้อมหนักกว่านี้ ผู้หญิงบางคนที่เธอรู้จักเคยโดนเล่นงานเสียอ่วม  

ตัวอย่างเช่น มอยรา ซึ่งเสียฟันหน้าไปทั้งแถบจากการถูกอัดครั้งเดียว และ 

ทีถ่อืเปน็ตลกรา้ยคอื ลกูคา้หลายรายของมอยราคดิวา่ชอ่งโหวต่รงฟนัหนา้นัน้ 

เป็นข้อดี 

“นี่! ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ” 

เธอพยายามเปิดเปลือกตาบวมเป่ง ภาพที่เห็นเป็นเพียงแค่ร่างของ 

ใครคนหนึ่งอยู่อีกฟากของรั้วตาข่ายที่ถูกพังเข้ามา เธอส่งเสียงครางออกมา 
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เดวิด แจ็คส ัน

ครั้งหนึ่ง ทำได้มากสุดแค่นั้น มีแสงจากไฟฉายฉายกราดมาและจับที่ร่าง 

ของเธอ เธอสะดุ้งเฮือกราวกับมันทิ่มแทงลูกนัยน์ตา

“คุณสบายดีหรือเปล่า” เสียงของชายคนหนึ่งร้องถาม

สบายสิ ไม่เห็นต้องถาม เธอคิด ที่มานอนหนาวตูดแข็งในกองขยะ 

เนี่ย ฉันทำเป็นงานอดิเรกเท่านั้นแหละ

ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอ ลำแสงรูปทรงกรวยจากไฟฉายส่องไปบน 

พื้นข้างหน้า เธอนับจำนวนก้าวของเขา นึกสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครและ 

มีเจตนาอะไร เขาอาจเป็นพลเมืองดีก็ได้ แน่อยู่แล้ว นิวยอร์กมีคนพวกนี้ 

เดินกันยั้วเยี้ย 

มีความเป็นไปได้มากกว่าว่าเขาจะเป็นสวะสังคม เป็นเดนมนุษย์ที่ 

กำลังมีอารมณ์เต็มที่ และแทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะมาเจอส้มหล่น ได้พบ 

กับผู้หญิงที่ถูกซ้อมยับเยินเป็นผ้าขี้ริ้ว และหมดปัญญาจะขัดขืนการจู่โจม 

ด้วยความเสน่หาของเขา 

ใช่ เธอบอกตัวเอง ในเชิงสถิติ ทฤษฎีเดนมนุษย์มีความเป็นไปได้ 

มากที่สุด

แปลกที่เธอหวังให้มันเป็นเช่นนั้น 

เขาหยุดหลังจากเดินมาได้สิบห้าก้าว และสำรวจทั่วตัวเธอด้วยแสง 

จากไฟฉาย เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล่วงละเมิด แม้ว่าจะทำอาชีพอย่างว่า 

ก็ตาม เธอพยายามขดตัวหนี แต่ร่างกายประท้วงการกระทำดังกล่าวทันท ี

“ไมเ่ปน็ไรนะ” ชายแปลกหน้าพดู เขาสอ่งไฟไปทีม่อือกีขา้งของตวัเอง  

ตราโลหะที่เขาถืออยู่ต้องแสงวาววับ “ฉันเป็นตำรวจ”

ตำรวจ เยี่ยมไปเลย จากประสบการณ์ของเธอ การเป็นตำรวจไม่ใช่ 

เครื่องชี้วัดจุดยืนทางศีลธรรมแต่อย่างใด 

“เธอเป็นผู้หญิงขายบริการหรือ” 

เธอพยักหน้า คิดในใจ จะเริ่มเล่นเกมยี่สิบคำถามกันแล้วใช่ไหม 

“แล้วใครมาใช้หน้าเธอเป็นฟลอร์เต้นรำกันล่ะนั่น ลูกค้าหรือ หรือว่า 

แมงดา”

เธอเบนดวงตาทีเ่หลอืสภาพเพยีงริว้เลก็ ๆ ไปจบัทีเ่ขา เขาลดไฟฉายลง 
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ราวกับสัมผัสได้ว่าเธออึดอัด เธอมองเห็นแค่เงามืดขนาดใหญ่ทาบทับท้องฟ้า 

ยามคืนค่ำ เป็นรูโหว่ที่มีรูปร่างเหมือนกับคนบนผืนผ้าใบที่พร่างพราวด้วย 

ดวงดาว เธอนกึสงสยัขึน้มาอกีวา่เขาเปน็คนดหีรอืคนเลวกนัแน ่ เธอหวงัใหเ้ขา 

เป็นปีศาจ เป็นพวกชอบล่วงละเมิดเด็ก เป็นนักข่มขืน เป็นฆาตกรต่อเนื่อง  

ชายที่ใช้ฟันฉีกกระชากแขนขาของทารกน้อยจนไม่เหลือชิ้นด ี เธอหวังให้เขา 

มีหัวใจที่ไร้ซึ่งความเมตตา 

“ฉันจะขยับเข้าไปอีกหน่อยนะ ตกลงไหม” 

...สิบหก...สิบเจ็ด...สิบแปด...

เขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอ และหันไฟฉายไปส่องที่หน้าอกตัวเอง

“เห็นไหม ฉันจะไม่ทำร้ายเธอ เราจะพาเธอไปหาหมอนะ” 

ตอนนี้เธอเห็นหน้าเขาแล้ว แม้ว่ามันจะถูกอาบด้วยแสงสีเหลืองที่ส่อง 

จากดา้นลา่งจนดคูลา้ยภตูผวีญิญาณ แตเ่ธอกไ็มเ่หน็วา่มคีวามชัว่รา้ยแอบแฝง 

อยู่ ไม่สามารถโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อว่าชายคนนี้มีเจตนาอื่นนอกจากอยากจะ 

ช่วยเธอ 

การยอมรับความจริงข้อนี้ทำให้เธออยากร้องไห้ และเธอไม่ได้เสีย 

น้ำตาสักหยดมานานเหลือเกินแล้ว 

เธอมองเขา เฝ้ารอ และนับในใจ เพียงชั่วพริบตาก็มีรูโหว่ที่สอง 

ปรากฏบนผืนฟ้าอย่างเงียบเชียบ และระเบิดประกายไฟทะลวงศีรษะผู้มี 

พระคุณของเธอ

เธอเห็นใบหน้าของนายตำรวจเหยเกอย่างไม่เข้าใจขณะที่ร่างเสือกมา 

ข้างหน้า ด้านข้างของศีรษะกระแทกกับพื้นอย่างแรง จากนั้นเขาก็นอนอยู่ 

ตรงนั้น ดวงตายังคงเบิกโพลง มือยังคงกำไฟฉาย ขณะที่ร่างเริ่มกระตุก

เธอเฝา้มองดว้ยความพรัน่พรงึและเศรา้สลดเมือ่ชายคนทีส่องกา้วเขา้มา 

หารา่งทีอ่ยูบ่นพืน้ แสงสะทอ้นทำใหเ้ธอเหน็ปนืทีเ่ขาถอือยู ่ เธอนบัเลขในใจอกี  

เมื่อประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนและโลมเลียกะโหลกศีรษะของ 

นายตำรวจ

เมื่อร่างของผู้มีพระคุณแน่นิ่งไปในที่สุด เธอเองกลับตัวสั่นงันงก 

ยิ่งกว่าเดิม เธอลอบมองขึ้นไปที่มือสังหาร 
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“ฉนัทำสิง่ทีค่ณุตอ้งการแลว้ใชไ่หม เหมอืนทีค่ณุบอกเปีย๊บเลยใชไ่หม”

เขาชะงักครู่หนึ่งก่อนตอบ มือยังคงถือปืนคาไว้ 

“ใช่”

“ฉันทำตามคิวเป๊ะด้วยใช่ไหม ร้องได้ถูกจังหวะใช่ไหม ทันทีที่คุณ 

ส่องไฟมาที่ฉัน”

“ใช ่ ถูกต้อง”

“ก็แปลว่าฉันทำดีแล้ว และทีนี้คุณก็จะทำตามที่สัญญาไว้ใช่ไหม” 

เขาชะงัก นานพอที่จะทำให้เธอรู้สึกปั่นป่วน 

“สัญญาอะไร” 

“ว่าจะปล่อยฉัน คุณเป็นคนพูดเองนะ คุณสัญญาแล้ว คุณบอกว่า 

ถ้าฉันทำทุกอย่างตามที่คุณบอก คุณจะปล่อยฉัน”

“จริงสิ ฉันพูดอย่างนั้นจริง ๆ ใช่ไหม”

“แล้ว...แล้วนี่เราก็จบเรื่องแล้วไง คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้ว เพราะ 

ฉะนั้นคุณต้องปล่อยฉันไปเหมือนที่สัญญาไว้”

“เหมือนที่ฉันสัญญาไว้”

“ฉันจะไม่บอกใคร ถ้าคุณห่วงเร่ืองน้ัน ขอแค่...ปล่อยฉันไป ตกลงไหม”

“ได้ส ิ ตกลง เธอไปได้แล้ว”

เขายกปืนขึ้น เธอเริ่มนับ

เธอนับไปได้แค่เลขหนึ่ง

เขานั่งร้องไห้อยู่ในรถตามลำพัง

รู้สึกถึงน้ำตาร้อนผ่าวที่ไหลเอื่อย  ๆ  ลงมาตามแก้มทั้งสองข้าง ขณะ 

ถอดเครื่องเก็บเสียงที่ยังคงอุ่นออกจากปืนโคลต์ 

ความรู้สึกหลายหลากปั่นป่วนอยู่ในอก เขาไม่เคยฆ่าใครมาก่อน 

จนกระทั่งคืนนี้ การลงมือในระยะประชิดและด้วยความเลือดเย็นทำให้เขา 

รู้สึกถึงความมีอำนาจอย่างแรงกล้า เป็นความรู้สึกที่เขาพยายามจะข่มไว้  

ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามันง่ายแค่ไหนที่เราจะทำสิ่งนี้จนกลายเป็นนิสัย และ 

เรื่องแบบนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้น เขาต้องควบคุมตัวเองให้ได้และทำตามแผน 
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ที่วางไว ้

นอกจากนั้นเขายังร้องไห้เพราะความโล่งอก เขาผัดวันประกันพรุ่ง 

มานานเหลือเกิน และอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมจึงทำเช่นนั้น ตอนนี้เขาไม่ต้อง 

ทรมานกับการเถียงกับตัวเองว่าจะทำอะไรและทำอย่างไรอีกต่อไป

เขาไมรู่ส้กึผดิหรอืโศกเศรา้แมแ้ตน่อ้ยนดิ แตก่อ็กีนัน่แหละ เขาไมเ่คย 

คิดว่าจะรู้สึกอะไรพรรค์นั้นอยู่แล้ว ที่จริงเขาแปลกใจด้วยซ้ำที่พบว่าตัวเอง 

มีความสุขมากแค่ไหน 

มันเริ่มขึ้นแล้ว ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว

การฆ่าครั้งต่อไปจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
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 ๒
แม้ว่าจำนวนคน จะเพ่ิมข้ึน แต่ทุกคนกลับเงียบผิดปกติ

ตามปกติในที่เกิดเหตุจะมีการปล่อยมุกตลก มีเสียงหัวเราะ และ 

มีการพูดคุยสัพเพเหระต่าง ๆ นานา เช่น คริสต์มาสนี้จะหนาวบัดซบแค่ไหน  

ข้อสรุปเรื่องค่าตอบแทนล่วงเวลาล่าสุดห่วยแตกแค่ไหน และนโยบายรับคน 

ของกรมตำรวจในปัจจุบันไม่ได้เรื่องเพียงใด แต่ครั้งนี้ทุกอย่างต่างออกไป  

มันเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าพนักงานคนหนึ่ง กับคนที่ทุกคนถือเป็น 

พี่น้อง การให้เกียรติผู้ตายจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้คนมากมายมายืนออกันอยู่ 

รอบ  ๆทางเขา้ทีด่นิรา้งผนืนีเ้หมอืนเตรยีมจะรอ้งเพลงสวดหรอืพมึพำสวดมนต์

เจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสอง แคลลัม ดอยล์ เดินเข้ามาหากลุ่มคนที่ 

ยืนมุงกันอย่างเนืองแน่นด้วยความรู้สึกประหม่า คนที่ไม่สนิทกับเขาอาจรู้สึก 

งง  ๆ  ที่เห็นเขาเดินโยกนิด  ๆ  ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องสำรวม แต่ 

การสำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนอาจทำให้เห็นว่า แท้จริงแล้วดอยล์ไม่ได้อยู่ใน 

อารมณ์เบิกบานแต่อย่างใด ถ้าคุณสามารถละสายตาจากดวงตาสีเขียวมรกต 

สะดุดตาคู่นั้นได้ ก็อาจสังเกตเห็นจมูกที่เบี้ยวนิด  ๆ ซึ่งเป็นของที่ระลึก 

อีกอย่างที่ได้จากสมัยเขายังชกมวย 

ดอยล์กวาดตาสำรวจรอบข้างคร่าว ๆ พื้นที่ส่วนนี้ของถนนหมายเลข 

สามฝั่งตะวันออกเป็นย่านที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ เป็นอาคารเตี้ย  ๆ  ที่มี 

บันไดหนีไฟทอดเป็นรูปฟันปลาอยู่ด้านหน้า ทุกหลังเปิดไฟสว่าง และแม้ว่า 
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อากาศจะหนาวยะเยอืก แตก่ย็งัอตุสา่หม์ชีายไมส่วมเสือ้คนหนึง่ชะโงกออกมา 

จากหน้าต่างชั้นสี่พร้อมกับใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจเหตุการณ์เบื้องล่าง  

ม้านั่งจำนวนหนึ่งถูกล่ามติดกันด้วยเทปกั้นที่เกิดเหตุ ทำหน้าที่กันประชาชน 

ทั่วไปที่มายืนสังเกตการณ์ให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสม ขามุงสูงวัยสองคน 

ยืนชิดเทปกั้นสีเหลืองนั้น และรินเครื่องดื่มควันฉุยจากกระติกเก็บความร้อน 

ใส่ในแก้วพลาสติก ดอยล์จะไม่แปลกใจถ้าทั้งคู่พกแซนด์วิชมากินด้วย 

เขาซุกมือทั้งสองข้างเข้าไปลึก  ๆ  ในกระเป๋าแจ็กเก็ตหนังเพื่อป้องกัน 

ตวัเองจากอากาศหนาวจดั จากนัน้เบนความสนใจกลบัไปหาพวกทีอ่ยูฝ่ัง่เดยีว 

กบัเขาในแนวกัน้ ดอยลพ์ยายามรกัษาความเยอืกเยน็ไว ้ รูด้วีา่คนจำนวนหนึง่ 

คดิอะไรอยู ่ เขาเตรยีมตวัรบัมอืคนพวกนีม้าเปน็อยา่งด ี อาจจะดเีกนิไปดว้ยซำ้  

เขาเตือนตัวเองไม่ให้ผลีผลามตอบโต้จนเกินไป 

ดอยล์เริ่มแยกเจ้าหน้าที่มากหน้าหลายตาออกเป็นกลุ่ม ๆ มีทั้งตำรวจ 

ในเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่สืบสวนเวรกลางคืน เจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกคดี 

ฆาตกรรม ทีมพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์ชันสูตร แล้วก็มี 

เจา้หนา้ทีส่บืสวนทีอ่ยูเ่วรเดยีวกบัเขา ซึง่ทีจ่รงิยงัอกีหลายชัว่โมงกวา่จะถงึเวลา 

เข้าเวร อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ข่าวจะกระจาย 

ออกไปอย่างรวดเร็ว และการนอนหลับพักผ่อนจะกลายเป็นแค่กิจกรรม 

ฟุ่มเฟือยที่ไร้ความจำเป็น 

เมื่อเขาเดินไปถึงพวกที่อยู่วงนอกสุดของกลุ่ม หลายคนหันมามอง 

และรีบเบือนหน้าหนีอย่างรวดเร็ว  มีเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้น มีการ 

ถองศอกสะกิดเตือน ดอยล์รู้สึกว่าลำไส้ขมวดเป็นปมแน่น 

คนแรกทีเ่สีย่งเขา้มาพดูกบัเขาคอืผูห้มวดซึง่เปน็ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

ของเขา ร้อยโท มอร์แกน แฟรงคลนิ หรอืทีเ่พือ่น  ๆ เรยีกวา่ โม แฟรงคลนิ 

มีรูปร่างสูงผอม แต่แข็งแรง อายุใกล้  ๆ  จะห้าสิบ แต่ดูแก่กว่านั้นมาก  

อยา่งไรกต็าม บคุลกิภาพของเขาแฝงไวด้ว้ยความแขง็แกรง่และความมสีงา่ราศ ี

แบบคนมอีำนาจ บอ่ยครัง้ดอยลอ์ดสงสยัไมไ่ดว้า่ชายคนนีม้ดีอีะไรถงึไดท้ำให้ 

คนอื่นยึดคำพูดของเขาเป็นสรณะ และรีบกุลีกุจอทำตามคำสั่ง

“แคล” แฟรงคลินเอ่ย เป็นการทักทายง่าย  ๆ ก่อให้เกิดไอจาก 
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ลมหายใจลอยออกมาตรงหน้า 

“แปลว่าข่าวไม่ผิดสินะครับ” ดอยล์ว่า

แฟรงคลินส่ายศีรษะ “ฉันอยากให้มันผิดเหมือนกัน” เขาเงยหน้า 

มองผืนฟ้าที่ไร้หมู่เมฆ “รู้ใช่ไหมว่านี่จะเป็นเรื่องหนักสำหรับเธอ ในหลาย ๆ  

ด้านเลย”

ดอยลจ์อ้งผูบ้งัคบับญัชาโดยไมป่รปิากพดู เขารู ้ แตก่ารไดย้นิคำพดูนี ้

จากปากของคนอื่นนั้นกระทบใจมากเหลือเกิน 

เจ้าหน้าที่ที่ออกันอยู่ตรงนั้นเริ่มขยับ แหวกทางราวกับทะเลแดงเพื่อ 

ให้เขาเดินเข้าไปกลางวง ชายที่นั่งยอง  ๆ  อยู่ลุกขึ้นและก้าวออกมา เขาคือ 

นอร์แมน ชิน ผู้มีตำแหน่งเป็นแพทย์ชันสูตร ผมสีดำของชินแข็งทื่อและ 

ชีโ้ดเ่ดเ่หมอืนขนแปรงขดัสว้ม แวน่หนาเตอะทีส่วมอยูท่ำใหเ้ขาดเูหมอืนนกฮกู 

วิกลจริต แต่ดอยล์รู้ดีว่าเบื้องหลังรูปลักษณ์แบบเด็กเรียนนั้นคือชาวบรูคลิน 

สุดห้าว ซึ่งใครก็ตามที่มาล้อเลียนเหยียดหยามอาจต้องเสี่ยงเจ็บตัวกลับไป

“ใครอยากได้รายงานบ้าง” ชินถามหมวดแฟรงคลิน 

ดอยล์ชิงตอบทันที “ผม ผมจะทำคดีนี้” 

แฟรงคลินมองหน้าเขา “เธอแน่ใจหรือ มันอาจกลายเป็นฝันร้ายก็ได้นะ”

“เขาเป็นคู่หูผม ผมรู้จักเขาดีกว่าใคร”

ชินยกคอเสื้อขึ้นมาปิดและย่ำเท้ายุกยิก “โยนเหรียญกันเลยได้ไหม  

ตรงนี้หนาวนะ นิ้วเท้าผมจะหลุดอยู่แล้ว”

แฟรงคลินนิ่งคิดครู่หนึ่ง จากนั้นพยักหน้าตกลง 

“ดีครับ” ชินว่า และหันมาพูดกับดอยล์ “สาเหตุการเสียชีวิตในราย 

พาร์แลตติคือ บาดแผลถูกยิงสามนัดที่ด้านหลังศีรษะฝั่งขวา ส่วนคนผู้หญิง 

ก็อาจเกิดจากบาดแผลถูกยิงสามนัดเหมือนกัน แต่เข้าทางด้านหน้า”

“อาจจะงั้นหรือ”

ชินยักไหล่ “ผมก็ต้องป้องกันตัวไว้บ้างสิ เธอถูกซ้อมเสียน่วม และ 

บาดแผลตรงนัน้อาจนำไปสูก่ารเสยีชวีติกเ็ปน็ได ้ แตจ่ะยงัไงกต็าม ลกูกระสนุ 

สามนัดที่เจาะเข้าไปในสมองก็ไม่ได้ช่วยให้อาการเธอดีขึ้นแน่นอน”

“คุณบอกอะไรเราเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุได้บ้าง”
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“ดูจากรูกระสุนแล้ว เป็นปืนลำกล้องขนาดเล็ก มีรอยไหม้จากดินปืน 

เกาะอยู่รอบปากแผลของเหยื่อทั้งสองราย ซึ่งชี้ว่าเป็นการยิงจากระยะใกล้  

อ้อ แล้วก็ไม่มีรูกระสุนออก ซึ่งหมายความว่าเป็นกระสุนชนิดความเร็วต่ำ  

ถ้ากระสุนไม่เสียหายจนเกินไป ทางห้องแล็บจะบอกอะไรคุณได้มากกว่านี้  

สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน ่ๆ ก็คือ ไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่ใกล้ ๆ ศพ” 

“พระเจ้า” แฟรงคลินอุทาน และดอยล์รู้ว่าเขากับผู้บังคับบัญชากำลัง 

คิดแบบเดียวกัน ทั้งหมดนี้บ่งบอกว่านี่คืองานของมืออาชีพ การระเบิดหัว 

ใครสกัคนดว้ยปนืแมก็นมั .๔๔ นัน้เปน็เรือ่งของมอืสมคัรเลน่และผูท้ีก่อ่เหตุ 

โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เพราะปืนชนิดนี้มีข้อเสียคือ เสียงของมันดังพอ 

ทีจ่ะประกาศใหท้กุคนในรศัมหีา้ชว่งตกึรูว้า่คณุเพิง่ทำอะไรลงไป นอกจากนัน้ 

มันยังเลอะเทอะ ถ้าคุณต้องการฆ่าใครสักคนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

และไม่กระโตกกระตาก คุณควรใช้ปืนที่มีขนาดลำกล้องราว .๒๒ มม. และ 

ยิงในระยะประชิด และถ้าคุณใส่ใจความเงียบสงบของเพื่อนบ้านแล้วละก็  

คุณจะต่อที่เก็บเสียงและใช้ลูกกระสุนชนิดอัดดินปืนต่ำ คุณอาจมองว่า 

มันเป็นอาวุธสำหรับพวกใจไม่ถึง แต่ต่อให้เป็นลูกกระสุนแบบนี ้ ถ้าซัดเข้าใส่ 

ใครจัง  ๆ  สักสองสามนัดก็ยังทำให้ภารกิจของคุณสำเร็จลุล่วงได้ ไม่วุ่นวาย  

ไม่มีเสียงกวนใจ

“พวกเขาถูกฆ่าที่นี่หรือเปล่า” ดอยล์ถามขึ้น

“ผมคิดว่าอย่างนั้น มันดูไม่เหมือนฆ่าจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้ง  

ไม่ใช่หรอก ผมคิดว่าทั้งคู่ถูกเล่นงานที่นี่ภายในสองชั่วโมงที่ผ่านมา” 

“ได้อะไรจากคนผู้หญิงบ้างไหม” 

“เธอตดิยา มรีอยเขม็ตามแขนขาทัง้สองขา้ง ตำรวจสายตรวจคนหนึง่ 

คิดว่าเคยเห็นเธอตามถนน เข้าใจว่าเธอน่าจะหากินแถวนี้นะ” 

ให้ตายสิ ดอยล์คิด โจ พาร์แลตติ ซึ่งแต่งงานแล้วมาทำบัดซบอะไร 

กับผู้หญิงที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงหากินในที่ร้างแบบนี้

ดูเหมือนชินจะอ่านใจเขาได้ “ไม่มีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนตาย  

แตผ่มยงัตดัความเปน็ไปไดข้อ้นีท้ิง้ไมไ่ด ้ ผมจะรูม้ากกวา่นีเ้มือ่นำทัง้คูก่ลบัไป 

ที่ห้องชันสูตร” 
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“แล้วแผลที่เธอโดนซ้อมล่ะ”

“เหมือนกัน ไม่มีร่องรอยบ่งชี้ว่าพาร์แลตติเป็นคนทำ ข้อนิ้วของเขา 

สะอาด และผมไม่เจอถุงมือด้วย ที่ผมเจอก็คือ กระเป๋าเงินของเขายังอยู่ใน 

กระเปา๋กางเกง ตราตำรวจอยูใ่นมอืซา้ย และไฟฉายขนาดพกพาอยูใ่นมอืขวา  

คิดว่าถ่านคงหมด เพราะมันถูกเปิดทิ้งไว้”

“เข้าใจละ ขอบคุณนะหมอ คุณช่วยเร่งให้เราหน่อยได้ไหม”

“เป็นเบอร์หนึ่งของผมอยู่แล้ว คุณรอฟังข่าวเร็ว ๆ นี้ก็แล้วกัน” 

ชินเดินจากไปพร้อมกับบ่นพึมพำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแขนขาที่ชาจน 

แข็งต่อ แฟรงคลินหันมาพูดกับดอยล์ “ถ้าเธออยากได้คดีนี้ ก็จัดการซะ”

ดอยลเ์ดนิเขา้ไปหาพวกทีย่นืจบักลุม่กนัอยู่ มสีองคนผงกศรีษะใหเ้ขา 

อย่างขัด  ๆ  เขิน  ๆ และอีกคนสองคนส่งเสียงพึมพำต่ำ  ๆ  ในลำคอ ไม่มีใคร 

แสดงทีท่าว่าอยากตีมือทักทายกับเขา 

ดอยลท์ำงานกบัคนพวกนีม้าหนึง่ปเีตม็ เขาเคยคดิวา่ในทีส่ดุเขากไ็ดร้บั 

การยอมรับ แล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้น 

“ใครเป็นคนเจอศพ” เขาถามโดยไม่เจาะจงใครเป็นพิเศษ

มีความเงียบเพ่ือเล่ียงท่ีจะตอบเกิดข้ึน ตามมาด้วยคำถาม “นายทำคดีน้ี 

หรือ ดอยล์” 

คำถามนี้มาจากชไนเดอร์ นายตำรวจร่างบึ้กผู้มีผมแข็งทื่อชี้โด่เด่ 

สีดอกเลาเหมือนหินชนวน ดอยล์เคยตั้งข้อสังเกตว่า มันเหมือนชไนเดอร์ 

เอาแท่งแม่เหล็กยัดคาไว้ที่รูจมูก แล้วจุ่มหัวลงไปในขี้ตะไบเหล็ก

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ชไนเดอร์”

ชไนเดอรแ์สยะยิม้ชัว่รา้ยและเคีย้วหมากฝรัง่หยบั ๆ ดอยลเ์หลยีวมอง 

คนอื่น  ๆ  ที่อยู่รอบ  ๆ ท้าทายให้ใครสักคนแสดงความเป็นพันธมิตรออกมา  

ใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่คนหนึ่งในกลุ่มจะเอ่ยปากพูด

“ไอ้หนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้น เขาเป็นนักศึกษา ไปปาร์ตี้มาและกำลังจะ 

กลับบ้าน แต่เกิดปวดฉี่ก็เลยมองหามุมลับตาคน...”

ดอยลเ์ดนิเขา้ไปหาเดก็วยัรุน่ทีย่นืใกล้ ๆ รถสายตรวจทีจ่อดทำมมุเฉยีง 

กับทางเท้าโดยไม่ฟังต่อให้จบ เด็กหนุ่มคนดังกล่าวกอดอก ก้มหน้างุด
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“หวัดดี ไอ้หนู เธอสบายดีหรือเปล่า” 

เขาเงยหน้าขึ้นมอง ตาและจมูกแดงก่ำเนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์และ 

ความหนาว “ครับ  ๆ ผมแค่...ผมไม่เคยเห็นศพคนตายสักศพมาก่อนเลย 

ในชีวิต สองศพยิ่งแล้วใหญ่” 

“มนักต็อ้งอยา่งนัน้อยูแ่ลว้ เอาละ เลา่ใหฉ้นัฟงัไดไ้หมวา่เกดิอะไรขึน้”

“ครบั กเ็หมอืนทีผ่มเลา่ใหต้ำรวจคนอืน่ฟงัไปแลว้ ผมดืม่มา อากาศ 

มันหนาว แล้วผมก็ปวดฉี่สุด ๆ”

“เธอกเ็ลยเดนิเขา้มาในนี ้ ตอ้งเดนิไปจนสดุกำแพงดา้นหลงันัน่เพือ่จะฉี ่

เลยหรือ”

นีเ่ปน็หนึง่ในรายละเอยีดเลก็  ๆน้อย  ๆทีด่อยลไ์ดร้บักอ่นมาถงึทีเ่กดิเหต ุ 

พบผู้เสียชีวิตสองรายที่มุมในสุดของที่ดินร้างผืนหนึ่ง คนหนึ่งคือคู่หูของเขา  

อีกคนเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยา มีองค์ประกอบครบพร้อมที่จะทำให้วันนี้ 

เป็นวันเส็งเคร็งที่สุดวันหนึ่งเท่าที่จะจินตนาการได้ 

“เปล่า  ๆ ผมเดินมาแค่ตรงกลาง แต่แบบว่าตอนที่ทำธุระอยู่ ผมก็ 

เห็นแสงไฟ”

“แสงไฟ”

“ครบั แสงไฟดวงเลก็ ๆ ผมสงสยัวา่มนัคอือะไร กเ็ลยเดนิไปด ู และ 

ตอนนั้นแหละที่ผมพบทั้งคู่”

“แล้วแสงไฟที่เธอว่าคือ...”

“ไฟฉายครับ อยู่ในมือของคนผู้ชาย แสงอ่อนมาก เหมือนถ่านใกล้ 

จะหมดเตม็ท ี แตม่นักส็วา่งพอทีจ่ะทำใหผ้มมองเหน็ทัง้คู ่ มเีลอืดเตม็ไปหมด  

แต่มันดูไม่เหมือนเลือดเพราะสีดำมาก แล้วหน้าของผู้หญิงก็เละตุ้มเป๊ะ  

ทีแรกผมนึกว่าเธอใส่หน้ากากด้วยซ้ำ แล้วรู้ไหมว่าที่น่าขนลุกจริง ๆ คืออะไร”

“อะไร”

“ตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนั้น ไฟฉายก็ดับไป มันค่อย ๆ หรี่ลง จากนั้นก็ 

ดับวูบไปเลย คุณเอ๊ย ผมงี้ขวัญกระเจิง มันเหมือนกับ...”

“เหมือนกับอะไร”

“เหมอืน...วญิญาณของเขาลอยออกจากรา่ง ผมรูว้า่มนัฟงัดบูา้ สภาพ 
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ของเขาเหมือนตายมานานจนศพแข็งทื่อแล้วตอนที่ผมมาเจอ แต่ตอนนั้น 

มันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริง  ๆ มันเหมือนชีวิตของเขาไหลออกหมดจน 

หยดสุดท้ายตอนที่ผมมองอยู่พอดี”

ภาพหนึง่วาบเขา้มาในหว้งคำนงึของดอยล ์ เปน็ความทรงจำ เขายนืคำ้ 

ร่างไร้ชีวิตของใครคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือด ตระหนักว่าพลังชีวิตกำลัง 

ไหลซึมออกมา แต่ไร้พลังอำนาจที่จะหยุดมันไว้ เขาร้องไห้ด้วยความโกรธ...

ดอยล์สั่นสะท้านและโทษว่าเป็นเพราะอากาศหนาว เขาถามนักศึกษา 

หนุ่มอีกสองสามคำถาม เอ่ยปากขอบคุณ และเดินกลับไปที่จุดเกิดเหตุ เขา 

แทรกตัวผ่านกลุ่มเพื่อนร่วมงานเข้าไปในที่ดินร้างผืนนั้นโดยไม่ปริปากพูด 

กับใคร ตอนนี้มันสว่างโร่เพราะไฟสปอตไลต์เป็นแผงที่สาดลงมา เขาได้ยิน 

เสียงหึ่ง ๆ ของเครื่องปั่นไฟซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของไฟพวกนั้น หน่วยพิสูจน์ 

หลักฐานกำลังตรวจค้นพื้นดินที่มีหญ้ากระจายเป็นหย่อม  ๆ  อย่างละเอียด  

และร่อนเศษขยะเพื่อค้นหาหลักฐาน ดอยล์เข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดย 

ไม่รบกวนการทำงานของพวกเขา ใกล้พอที่จะเห็นทั้งสองศพชัด ๆ 

ผู้หญิงอายุยังน้อย อาจยังไม่ครบยี่สิบดีด้วยซ้ำ เธออาจดูแก่กว่านั้น 

สำหรบัคนทีไ่มคุ่น้เคย แตง่านทีท่ำอยูท่ำใหเ้ธอดอูายมุากขึน้ เธอสวมแจก็เกต็ 

ขนสตัวเ์ทยีมยาวแคเ่อวกบักระโปรงซึง่ยาวกวา่นดิหนอ่ย กอ้นเลอืดทีป่กคลมุ 

ใบหน้าไม่อาจบดบังร่องรอยการถูกทุบตีอย่างหนักหนาสาหัส เครื่องหน้า 

ของเธอบิดเบี้ยวและผิดจากรูปเดิม จมูกดูเหมือนลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่ถูกบี้เละ  

ปากเผยอ ปลายลิ้นโผล่ออกมาตรงร่องซึ่งฟันถูกทุบหัก

เขาเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อน เอ่อ ไม่ใช่เธอหรอก แต่เป็นสองสาม 

คนที่อยู่ในสภาพเดียวกับเธอ เธอเป็นแค่อีกศพหนึ่ง ศพที่พบในที่เกิดเหตุ  

จนถึงตอนนี้เธอไม่มีแม้แต่ชื่อ เธอคืองานเอกสาร เธอคือการสืบหาเพื่อน  

ครอบครัว และคนรู้จัก เธอคือการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย เธอคืองาน  

เธอคือสิ่งที่ทำให้เขามีอาหารประทังชีวิต 

อย่างน้อยเขาก็เรียนรู้ที่จะบอกตัวเองเช่นนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ 

แบบนี้ มันเป็นกลไกป้องกันตัวซึ่งใช่ว่าจะได้ผลเสมอไป บางครั้งความรู้สึก 

สูญเปล่าที่แจ่มชัดยังคงเล็ดลอดเข้ามาเล่นงานเขาจนได้ บางครั้งเขาก็ใส่ใจ 
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มากกว่าที่ควร 

แล้วก็มีโจอีกคน สำหรับโจ ดอยล์ไม่สามารถแม้แต่จะแกล้งวางท่า 

ไมส่ะทกสะทา้น กอ้นเนือ้บดิเบีย้วไรช้วีติทีน่อนจมกองเลอืดตวัเองอยูต่รงนัน้ 

คือชายที่เพิ่งเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับขอทานตาบอดและชีเปลือยให้ดอยล์ฟัง 

เมื่อวานนี้ มันเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากทั้งคู่ทำงานเข้าขากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยใน 

ห้องสอบปากคำ เพื่อล่อให้ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุข่มขืนคนหนึ่งยอมรับสารภาพ  

ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากพวกเขาใช้เวลากว่าสามชั่วโมงไปกับการทนหนาว 

จนตัวแข็ง ขณะเฝ้าจับตามองผู้ต้องสงสัยบนดาดฟ้าที่เต็มไปด้วยขี้นกพิราบ

มคีวามผกูพนัอยา่งแนน่แฟน้ทีด่อยลไ์มส่ามารถปฏเิสธและจะไมป่ฏเิสธ  

มันทำให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมที่ขอทำคดีนี้  

เขารู้ว่าจุดจบของพาร์แลตติคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่สำหรับเขา  

และเส้นทางนี้จะขรุขระไม่ใช่น้อย แต่ขณะเดียวกัน นั่นก็เป็นเหตุผลที่เขา 

ไม่ไว้ใจให้คนอื่นมาขุดคุ้ยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 

เขาถอนหายใจหนกั  ๆออกมาชา้ ๆ รูส้กึราวกบัวา่สิง่ทีร่า่งกายขบัออกมา 

มีมากกว่าลมหายใจ 

เขาเหลียวมองรอบบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด เดาว่ารั้วตาข่ายที่แยก 

ที่ดินผืนนี้ออกจากถนนคงถูกพังมาแล้วสักพักหนึ่ง ทำให้มันเป็นที่ทิ้งศพ 

ในฝัน ข้างผนังมีกล่องและถุงวางกองพะเนิน ท่วมท้นไปด้วยขยะ อากาศ 

อวลกลิ่นอาหารเน่าฉุนกึก ดอยล์รู้สึกขอบคุณที่เดือนธันวาคมไม่ใช่เดือนที่ 

อากาศร้อนชื้นเมื่อตกดึก ภูเขาขยะทำให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สมบูรณ์ 

เต็มไปด้วยมุมมืดและดูน่ากลัว 

ดอยล์เดินกลับออกไปที่ถนน รับรู้ถึงใบหน้าของผู้คนที่กำลังมองมา 

ท่ีเขาอย่างพินิจพิเคราะห์ เขาแทรกตัวฝ่าออกไปและพบกับผู้หมวด แฟรงคลิน 

กำลงัสัง่ลกูนอ้งสองคนใหเ้ดนิเคาะถามทลีะบา้น ดอยลร์อจนเขาพดูจบกอ่นจะ 

แสดงความเห็นของตัวเองออกไป

“ฆาตกรไม่ใช่เพื่อนของโจ ไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจ”

“อ้อ ทำไมเธอถึงคิดยังงั้น”

“เพราะถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อน เขาจะฆ่าโจที่ไหนก็ได ้ อาจตะล่อมให้โจ 

ตวั
อย
่าง




