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“คณุกำลงัจะตาย” ผมบอกเธอ ไมไ่ดพ้ดูใหฟ้งัดนูา่กลวั แต ่

พูดเพราะเวทนา นี่คือความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งที่ฉีกคร่าวิญญาณของเรา  

เธอยังคงคิดว่านี่คือความฝัน แต่ดวงตาของเธอปรับภาพได้แล้ว คำพูด 

ของผมกำลังแทรกซึมเข้าไปในจิตใจอันแหลกเหลวของเธอ

เธอแลดูน่าเวทนาท่ามกลางสายฝน  ยืนอยู่ข้างถังขยะใหญ่หลัง 

รา้นอาหาร สวมกางเกงยนีขาดวิน่ หวงัวา่จะมเีงนิพอขอซือ้ยาและสารเสพตดิ 

จากหนึ่งในพ่อค้ายาแถบนี้

ตอนที่เธอขึ้นรถกระบะของผม เธอต้องรู้อยู่แล้วว่าอย่างน้อย  ๆ  

เรื่องจริงแบบนี้ต้องเกิดขึ้น อืม ก็ไม่น่าจะคล้ายกับแบบนี้นัก...

แสงเรืองจากแผงหน้าปัดรถสาดลำแสงสีส้มซีดบนแก้มเธอ เธอมองด ู

คล้ายกับตะเกียงฟักทองวันฮัลโลวีนที่ทำมาจากฟักทองลูกสุดท้ายในสวน  

ดวงตาบวมปดู รา่งกายฟกชำ้ เศรา้หมอง และเหนอือืน่ใด ไมเ่ปน็ทีป่รารถนา 

ผมให้จุดมุ่งหมายแก่เธอ ผมให้บทบาทเธอแสดง สิ่งที่จะเกิดขึ้น 

ต่อไปนี้เป็นความลับ มีเพียงผมเท่านั้นที่ล่วงรู้ แต่เรื่องราวของเธอจะก้อง 

กังวานไปชั่วกัลปาวสาน

จิตวิญญาณท่ีโดนกัดแทะจากฟันซ่ีเล็ก ๆ แห่งความสงสัยกำลังจะได้รับ 

การเยยีวยา การทดลองในครัง้นีจ้ะบอกถงึสิง่ทีผ่มไดแ้ตค่าดเดา แตต่อ้งการ 

พ่อมด
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ความแนใ่จ ทัง้เรือ่งทางกายภาพ เรือ่งของสภาวะทางธรรมชาต ิ และเรือ่งของ 

โลกใบนี้

เธอจะเห็นอะไรเมื่อมองมาที่ผม ผู้ชายคนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ความเป็น 

ผู้ชายหรอกที่เธอพรั่นพรึง เจตนาของผู้ชายคนนี้ต่างหาก เจตนาส่งอิทธิพล 

มากกว่าตัวบุคคล แม้ว่าคนคนนั้นจะตายไปแล้ว เจตนากลายเป็นเหต ุ แล้ว 

ถ้ายืนหยัดได้นานพอ เจตนาจะพัฒนาไปเป็นความเชื่อและศาสนา

เทพเจ้าถือกำเนิดด้วยวิธีนี้

เริ่มจากเจตนาที่คนอื่นไม่เข้าใจ

เจตนาอันคุกคาม

ผมโน้มไปหาเธอและถอดเข็มขัดนิรภัยออก ร่างปวกเปียกของเธอเป็น 

อมัพาตไปแลว้ ดงันัน้เธอจงึตามผมไดแ้คท่างสายตา เธอตวัสัน่เมือ่ผมสมัผสั

เธอคิดว่าผมจะรุกรานเธอ ผมกำลังจะปล่อยเธอเป็นอิสระ

ผมผลักประตูเปิดออก ลมพัดอู้เข้ามาข้างใน ผมเธอปลิวไสวราวกับ 

ไฟป่า เธอไม่ยอมมองออกไป เธอรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกนั่น

ผมผลักเธอ

ร่างเล็กร่วงหล่น

ไหล่ของเธอชนเข้ากับปีกเครื่องบิน ปากอ้ากว้าง แต่ไม่มีคำพูดหลุด 

ออกมา เธอกลืนหายไปกับความมืด 

ผมถูกทิ้งไว้กับเสียงกระหึ่มของใบพัดและสายลม

ผมอิจฉาเธอ

การเดินทางของเธอ

ความแน่นอนของเธอ

วันหนึ่งผมจะล่วงรู้บ้าง แต่ไม่ใช่ตอนนี้

ผมมีจุดมุ่งหมาย

เดอะอีเทอร์นิคอน (The Eternicon)๑

 ๑ คดีที่ ๐๙๓๔๗๘-๘๙ จากไฟล์ข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลัก  

ซึ่งเคยถูกใช้ร่วมกับการโจมตีให้ระบบปฏิบัติการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯหยุดทำงาน
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ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้ การฆาตกรรมอยู่ห่างไกลจาก 

ฉันคนละโลก ขณะที่ฉันมองดูเอลซี่ที่กำลังกำมือสีชมพูรอบลูกบอลฟองน้ำ 

สีแดงและบีบเข้าด้วยกัน รอยแผลเป็นบนมือเธอกลายเป็นสีแดงจากแรงบีบ 

แตเ่ธอไมส่นใจความเจบ็ปวด พอเธอแบมอืออกอกีครัง้ ลกูบอลสแีดงลกูใหญ ่

สองลกูปรากฏขึน้และเกอืบกลิง้ตกจากฝา่มอื ดวงตาเอลซีเ่ปลง่ประกาย แลว้ 

เธอก็คลี่ยิ้มออกมา นี่คือการใช้พลังงานหลายล้านเมกะวัตต์สำหรับคนที่ 

ใบหนา้ครึง่หนึง่ถกูปกคลมุไปดว้ยเนือ้เยือ่ออ่นซึง่กำลงัฟืน้ตวัจากการปลกูถา่ย 

อวัยวะ

ปูส่อนมายากลนีก้บัฉนั เปน็กลแรกทีเ่ขาเคยแสดงใหด้ ู พวกเรายนือยู ่

หลงัเวท ี ดพูอ่ของฉนัสรา้งความบนัเทงิในโรงละครทีจ่ผุูช้มเกอืบครึง่ ณ เมอืง 

ทีถ่กูลมืทางภาคตะวนัตกตอนกลางของประเทศ ฉนัจำไดถ้งึแสงเรอืงจากซกิาร ์

ของปู่ในปีกมืดของโรงละคร พร้อมกับเสียงบ่นพึมพำและสั่นศีรษะ ปู่ตัวสูง  

ไว้หนวดเรียวตามแบบพระเอกหนังยุคปี ๑๙๔๐ หนวดสีออกเทา ๆ ตามอายุ  

ผมปาดเรียบไปด้านข้างด้วยน้ำมัน ปู่มักแต่งกายใส่สูทผูกไทเนี้ยบไร้ที่ติ  

แม้แต่ตอนที่เป็นคิวลูกชายแสดงหน้าฝูงชนก็ตาม

“คนโง่แยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนมืออันไหนตูด” เขามองลงมาที่ฉัน  

แล้วหยิบลูกบอลฟองน้ำสีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อ “แกยังทำได้ดีกว่าไอ้งั่ง 

๑
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บนเวทีนั่นอีก”

ฉันดูและเรียนรู้ ฉันอายุห้าขวบตอนนั้น

ปู่ลูบศีรษะฉันตอนที่ลูกบอลสีแดงสองลูกปรากฏบนอีกมือข้างหนึ่ง  

ฉันส่งยิ้มกว้างให้ปู่ ฉันเฝ้าฝึกซ้อมในความมืดหลังเลยเวลานอนไปเเล้ว

ปูส่ง่ยิม้ทีจ่รงิใจและหาไดย้ากมาใหฉ้นั “หลานฉลาด แตแ่ยห่นอ่ยนะ 

คนดูไม่ค่อยอินกับนักมายากลหญิงหรอก”

นี่เป็นคำวิจารณ์ลอย ๆ  จากปู่ ซึ่งไม่ได้หมายถึงฉัน ปู่เอนหลังพิงหีบ 

สัมภาระและพ่นควันซิการ์พร้อมกับสบถทุกครั้งที่คิดว่าพ่อทำเละ

สำหรับผู้ชมแล้ว การแสดงเป็นไปได้สวย แต่สำหรับปู่ ทุก ๆ ความ 

ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่ผิดไปจากท่วงท่าสง่างาม ทุก  ๆ  การแสดงมายากล 

ที่ความว่องไวของฝีมือพลาดไปจากความสมบูรณ์แบบแค่เพียงเล็กน้อย 

คือหายนะ  การนั่งดูลูกชายผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเงอะงะใน 

งานศิลป์ ก็เหมือนกับเฝ้าดูคนเผาบ้านที่ตัวเองใช้เวลาสร้างมาทั้งชีวิตทีละ 

ห้อง ๆ 

ปู่หลงใหลในการแสดงแบบอลังการเกินจริง แต่นี่ก็ไม่ใช่มรดกจากปู่ 

เช่นกัน ปู่ทวดผู้เป็นปรปักษ์กับนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่อย่างฮูดินีคือคนที่ 

สร้างชื่อให้กับตระกูลที่แท้จริง ในความคิดของปู่ ทุกอย่างต้องมาถึงจุดจบ 

ของมันเอง

เอลซี่ทำให้ลูกบอลหายไปแล้วโผล่กลับมาอีกครั้ง สายตาของเอลซี่รอ 

การเห็นพ้องจากฉัน “เยี่ยมมาก” ฉันบอกเธอ

ฉันต้องเรียนรู้ว่าจะยิ้มและกลั้นน้ำตาอย่างไรทุกครั้งที่ฉันมองหน้าเธอ 

เอลซี่ยงัคงอายในรูปลักษณ์ของตวัเองเกินกว่าที่จะออกไปเล่นกับเด็กคนอืน่ ๆ  

ทีค่ลนิกิ ชว่งวนัเสารต์อนบา่ย พวกเราจะไดค้รอบครองหอ้งสนัทนาการ ผูช้ม 

ของเราคือนางพยาบาลที่กำลังทำงานเอกสารอยู่ตรงมุมห้อง และกำแพงที่ 

เต็มไปด้วยภาพวาดเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ผู้ร่าเริงสดใส กำลังรับรอยจูบจาก 

เจ้ากบหลายตัวที่กระโดดโลดเต้นไปมากับสัตว์น้อยน่ารัก

เอลซี่พาเราไปนั่งตรงห้องที่ตกแต่งแบบโจรสลัด จิตรกรรมฝาผนัง 

ข้างหลังเธอบอกเล่าเร่ืองราวการสู้รบอันกล้าหาญระหว่างเหล่าเด็กชาย 
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ผู้หลงทาง๑ และพวกโจรสลัดหน้าตาดุร้าย ครั้งแรกที่เอลซี่พาฉันมานั่งตรงนี้  

ฉันคิดว่าเธอคงอยากนั่งมองเจ้าหญิงบนกำแพง แต่หลังจากสอนบทเรียน 

มายากลกับเธอหลายครั้งเข้า ฉันจึงตระหนักว่าเธอมีหัวใจของนักผจญภัย  

และชอบอยู่ใกล้ชิดการต่อสู้

เอลซี่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ แต่โดนทำลายโดยแผลพุพอง...ฉัน 

ตอ้งหยดุความคดิตวัเอง ฉนัไดต้ดัสนิชวีติทีเ่หลอืของเธอลว่งหนา้ไปเรยีบรอ้ย 

แลว้ ฉนักำลงัตดัสนิใจวา่อะไรคอืสิง่ทีเ่ธอสามารถทำไดแ้ละไมไ่ด้ ซึง่เปน็เรือ่ง 

ทีท่กุคนทำกบัฉนัมาโดยตลอด ปูก่ต็ดัสนิใจแทนฉนั พอ่กท็ำแบบนัน้ แมแ้ต ่

แม่ (ขอพระเจ้าปกปักรักษาแม่ด้วย) ก็ทำแบบนั้น

“หนูเรียนตอนต่อไปเลยได้ไหมคะ” ฟันซี่เล็ก ๆ ขบริมฝีปากล่างอย่าง 

คาดหวงั ปอยผมสบีลอนดส์กปรกกระจกุหนึง่ตกลงมาบงัดวงตาเธอ ฉนัตอ้ง 

สะกดกลัน้สญัชาตญาณความเปน็แมไ่มใ่หป้ดัมนัไปไวด้า้นขา้ง ผวิกำลงัฟืน้ฟู 

และไวต่อความรู้สึก ฉันได้กลิ่นขี้ผึ้งที่นางพยาบาลทาให้ก่อนฉันมาเยี่ยม

“แน่นอนจ้ะ เอลซี่” ฉันโชว์ให้เธอดูการแสดงที่ฉันเคยเล่น เธอ 

เฝ้ามองเก็บทุกรายละเอียด

หลัง  ๆ  มานี้ ฉันคิดบ่อยขึ้นเรื่อย  ๆ  ว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามีลูกเป็นของ 

ตัวเอง เห็นได้ชัดว่าความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเมื่ออายุเข้าใกล้สามสิบมากกว่า 

ตอนอายุยี่สิบ ฉันเคยสาบานไว้ตอนที่เด็กกว่านี้ว่าจะไม่มีลูก ฉันไม่อยากให้ 

ใครเตบิโตผา่นพน้วยัเดก็อนัขมขืน่ ฉนัไดร้บัความรกั แนล่ะ แตไ่ดจ้ากคนที ่

ไม่รู้จักรักตัวเอง

ฉันรู้สึกผิดเมื่อเห็นเอลซี่นั่งบนพรมหลากสี พยายามอย่างทุลักทุเล 

กบัเกมกล ครอบครวัอนับกพรอ่งของฉนัไมเ่กีย่วอะไรกบัเธอเลย แผลเปน็ที ่

ฉนัไดร้บัเปน็แคส่ิง่ทีฉ่นัยดึเกาะเอาไว ้ แตเ่อลซีต่อ้งใชช้วีติไปกบัรอยบาดแผล 

ที่เห็นเด่นชัดบนโลกใบนี้

 ๑ Lost boys and buccaneers มาจากเรื่อง  ปีเตอร์ แพน โดย นักประพันธ์ชาวสกอต 

ช่ือ เจ. เอ็ม. แบร์ร่ี โดยในเร่ือง ปีเตอร์ แพน และผองเพ่ือนเป็นเด็กท่ีพลัดหลงกับพ่อแม่มายัง 

เนเวอร์แลนด์ เพราะหล่นลงมาจากรถเข็นขณะที่พี่เลี้ยงไม่ทันเห็น
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อีกสักพักเธอก็สามารถเล่นกลนี้ได้ กระท่อนกระแท่น แต่เธอก็รู้ 

วิธีการแล้ว เอลซี่อายุ ๘ ขวบ แต่เธอมีความอดทนเหมือนเด็กที่โตกว่านี้  

มีพลังอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นจากใครมาก่อน ฉันหวังอยากจะพบเธอก่อนที่ 

แม่ของเธอจะโยนกาต้มน้ำร้อนใส่หน้าเช่นนี้ เธอเข้มแข็งแบบนี้มาตั้งแต่ 

ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ 

มีคนแนะนำให้ฉันรู้จักเอลซี่เมื่อสองเดือนก่อนตอนที่ฉันมาที่โรง- 

พยาบาลเด็กและอาสาสอนมายากลเพื่อการบำบัด ฉันทำงานอาสาสมัครนี้ 

มาตลอดตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัย เรื่อยมาจนทำงานเป็นผู้รักษากฎหมาย นี่ 

อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ฉันไม่พยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นไปอีกทางหนึ่ง

ฉันพยายามไม่คิดว่าเธอเข้ามารักษาตัวอยู่แผนกไฟไหม้น้ำร้อนลวกได ้

อย่างไรระหว่างที่สอนเกมกล บทเรียนสองบทแรกที่ฉันสอนเธอต้องจบก่อน 

เวลาเพยีงเพือ่ฉนัจะไดเ้ขา้ไปรอ้งไหใ้นหอ้งนำ้ ฉนัรูส้กึผดิ ความเวทนาสงสาร 

ไม่ได้ช่วยให้เธอดีขึ้น

ฉนัไมรู่ว้า่การทำแบบนีจ้ะชว่ยเยยีวยาไดม้ากกวา่การทำกายภาพบำบดั 

ที่เธอได้รับอยู่แล้วหรือเปล่า แต่สิ่งที่ฉันรู้เพราะฉันเคยเจอมาก่อนแล้วคือ  

มายากลให้อะไรบางอย่างที่เด็กไม่เคยได้รับมาก่อน คล้าย  ๆ กับความมั่นใจ  

วัน  ๆ  หนึ่งเด็กเหล่านี้โดนบังคับให้ทำโน่นทำนี่ ได้รับการพูดคุยสั่งสอนด้วย 

น้ำเสียงเลียนแบบทารก อาการของเด็กป่วยเหล่านี้ก็เริ่มแย่ลง รู้สึกอ่อนแอ  

แต่มายากลให้ความรู้สึกว่าเด็กถือไพ่เหนือผู้ใหญ่ระหว่างสนทนา แม้จะเป็น 

แค่เกมกลแบบง่าย ๆ  อย่างการทำให้ลูกบอลสีแดงหายจากมือหนึ่งไปปรากฏ 

ที่มืออีกข้างก็ตาม

สำหรับเด็กผู้หญิงอย่างเอลซ่ีท่ีหวาดกลัวเกินกว่าจะมองกระจก อย่าว่าแต่ 

ปล่อยให้เด็กคนอื่นมามองเธอเลย มายากลให้ความสามารถพิเศษแก่เธอ 

แบบที่เด็กคนอื่นไม่มี เอลซี่ผู้มีแผลเป็นและไม่มีใครรัก แต่เธอก็เป็นผู้วิเศษ

“จำไวน้ะจะ๊วา่ตอ้งเกบ็เปน็ความลบั” ฉนัเตอืนเธอ ฉนัหลกีเลีย่งไมพ่ดู 

ยืดยาวอย่างที่ปู่มักจะทำ เขาไม่บอกให้คุณเก็บเป็นความลับหรอก เขาจะ 

ออกคำสั่งเลยละ แม้ว่าจะเป็นกลที่ง่ายที่สุดอย่างที่คุณอาจหาได้ตามหลัง 

กล่องซีเรียล เขาก็จะออกปากแนะนำคุณให้ปกปักรักษามันไว ้ ไม่เช่นนั้นคุณ 
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อาจเจอจุดจบก่อนเวลาอย่างพวกนักมายากลส่วนน้อยเหล่านั้นที่กล้าเปิดเผย 

ว่าโลกของเราทำงานอย่างไร

ปู่เรียกมันว่า “ห้องสมุดแห่งความลับ”

เอลซี่พยักหน้า ฉันอธิบายให้เธอฟังถึงความสำคัญของความลับ  

อำนาจที่แท้จริงของมายากลคือความลึกลับของมัน ถ้าคุณเปิดเผยความ 

ลกึลบัของคณุทัง้หมด ซึง่อาจจะเปน็เพราะคณุคดิวา่คนจะไดช้อบคณุ อำนาจ 

ทีค่ณุมกีจ็ะอนัตรธานไป และคณุกจ็ะกลบัมาเปน็แคค่นธรรมดาอยา่งพวกเขา  

แน่นอนว่านี่คือหลุมพรางแห่งอำนาจ แต่ฉันคิดว่าเอลซี่สามารถใช้หลุมพราง 

อะไรก็แล้วแต่เท่าที่เธอหามาได้

มือของเธอเสกให้ลูกบอลหายไป แล้วปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง “หนูรอ 

โชว์แม่ไม่ไหวแล้วค่ะ” 

คำพดูของเธอกระทบเขา้ทีท่อ้งฉนัอยา่งจงั ความปรารถนาทีจ่ะใหอ้ภยั 

ของเอลซี่นั้นช่างรุนแรง ซึ่งทำให้การกระทำนั้นดูป่าเถื่อนมากขึ้น

ฉันไม่สมควรที่จะรู้รายละเอียดว่าเอลซี่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร แต่ฉัน 

หยุดคิดแบบตำรวจไม่ได้เลย ไม่ว่าฉันจะใส่เครื่องแบบ ชุดสูท หรือกางเกง 

โยคะก็ตามที เวลาฉันเห็นเด็กน้อยได้รับบาดเจ็บ สัญชาตญาณทั้งหมดที่มี 

ก็บังเกิดขึ้น 

แม่ของเธอเป็นแค่เศษสวะที่ผละจากแฟนขี้ยาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  

หล่อนโดนจับในคดีเล็ก ๆ หลายกระทง ข้อหาฐานมียาเสพติดในครอบครอง 

แล้วก็ถูกปล่อยตัวไป เธอไม่เคยโดนจับฐานค้ายาเลย ถึงแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ 

เธอทำจรงิกต็าม ระบบศาลพจิารณาวา่เธอเปน็แคผู่เ้สพยาทีเ่ตม็ไปดว้ยปญัหา  

และเธอก็อาจจะกลับไปอยู่กับเอลซี่อีกครั้งในเร็ววัน ความพิการของลูกสาว 

ถกูจดจำวา่เปน็ “อบุตัเิหต”ุ อันโชครา้ย ไมม่ใีครตอ้งการเชือ่วา่คนเปน็แมจ่ะทำ 

อย่างนั้นได้ลงคอ พวกเขาอ้าแขนยอมรับเรื่องแต่งและส่งเอลซี่กลับไป

พระเจ้าโปรดทรงช่วยเด็กหญิงผู้น่าสงสารคนนั้นด้วย

แม่ของเอลซี่จะมองเห็นอะไรทุกครั้งที่หล่อนมองใบหน้านั้น มันจะ 

สะทอ้นความรูส้กึผดิของเธอออกมาไหม เธอจะอยากเปน็คนดมีากกวา่นีแ้ละ 

เลิกยาหรือเปล่า ฉันว่าฉันรู้คำตอบนั้นแล้ว
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เอลซี่กระซิบ “หนูมีความลับค่ะ”

“อะไรล่ะจ๊ะ” ฉันถามเสียงแหบพร่า

เธอโน้มตัวมาและกระซิบว่า “คุณหมอปีเตอร์ถามถึงคุณด้วยค่ะ หนู 

ว่าเขาชอบคุณค่ะ”

คณุหมอปเีตอรง์ัน้หรอื “คณุหมอเปน็คนดจีะ้ เอลซี ่ ฉนัคดิวา่เขาชอบ 

ทุกคน” เขาเป็นหนึ่งในกุมารแพทย์ผู้ดูแลเอลซี่ และฉันเคยพูดคุยกับเขา 

ครั้งสองครั้ง เขาเป็นหมอที่หาได้ยาก ประเภทที่คุยกับเด็กได้โดยไม่ต้อง 

พูดราวกับกำลังอบรมสั่งสอนอยู่

เอลซี่ยื่นมือมาคว้าปอยผมสีดำของฉันและบี้เส้นผมเล่นระหว่างนิ้ว  

“หนูอยากเป็นอย่างคุณตอนหนูโตขึ้นค่ะ”

“เจ้าหน้าที่เอฟบีไอเหรอจ๊ะ”

เอลซี่ปล่อยมือจากผมฉันและสั่นศีรษะ “นักมายากลค่ะ” เธอตอบ  

หน้าที่การงานอันแท้จริงของฉันไม่ได้อยู่ในความสนใจของเธอ ผู้หญิงผมดำ 

คนที่สามารถรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์แลดูน่าสนใจมากกว่าเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ 

หญิง บางครั้งเธอมองไปที่หนึ่งในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์บนกำแพง แล้วมอง 

กลับมายังฉัน

การมาเยีย่มของฉนัเปน็เรือ่งวเิศษสำหรบัเธอ สำหรบัเดก็หญงิตวันอ้ย 

ท่ีได้รับการปฏิบัติอันเลวร้ายในชีวิตจริง ฉันไม่โทษเธอเลยสำหรับความต้องการ 

ที่จะเชื่อว่าเวทมนตร์มีอยู่จริง

ฉันจับมือเธอ “หนูสามารถเป็นอะไรก็ได้ท่ีหนูอยากเป็นตอนหนูโตข้ึนจ้ะ”

ดวงตาเอลซี่ทอประกาย และกัดริมฝีปาก “อะไรก็ได้เหรอคะ”

“แน่นอนจ้ะ” ฉันบอกเธอ

ดวงตาเธอเบิกกว้างเหมือนกับตอนเธอกำลังจะได้ดูการแสดงมายากล 

อีกชุด “หนูจะสวยอย่างคุณไหมคะ” 

หัวใจฉันหยุดเต้น

นางพยาบาลตรงมมุหอ้งเงยหนา้มองมาทีฉ่นั ฉนัสงัเกตเปน็ครัง้แรกวา่ 

เธอร้องไห้ตลอดเวลาที่เธอเฝ้าดูพวกเราอยู ่ จากมุมที่เธอนั่ง ใบหน้าด้านที่มี 

รอยแผลเป็นคือทั้งหมดที่เธอเห็น ฉันจัดท่าทางตัวเองอย่างไม่รู้ตัว ให้หัน 
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เข้าหาด้านที่ไม่โดนทำร้ายของเอลซี่

โทรศัพท์ดังขึ้น มันทำให้เอลซี่ไม่ให้เห็นสายตาของฉัน ฉันสัญญากับ 

ตัวเองว่า ฉันจะไม่มีวันให้เอลซี่เห็นฉันร้องไห้

ฉันดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วเช็กเบอร์โทร.เข้า ออฟฟิศโทร.มาใน 

วันเสาร์ เสียงปลายสายถามว่าฉันสามารถไปถึงที่นั่นภายในสามสิบนาทีไหม

ฉันไม่อยากจากเอลซี่ไปตอนนี้ แต่ฉันจำเป็นต้องทำ ไม่ใช่เพราะ 

เรื่องงาน แต่เป็นเพราะเพื่อตัวเธอเอง ฉันรวบรวมสติกลับมาสู้เรื่องตรงหน้า 

ให้ไกลจากอารมณ์อ่อนไหว ถ้าฉันยังมองข้ามรอยแผลเป็นบนใบหน้าเธอไป 

ไม่ได้ แล้วคนอื่นที่เหลือบนโลกใบนี้ล่ะ

การเดินทางไปออฟฟิศจะต้องกระชับฉับไว ไม่มีเวลาแวะบ้านก่อน  

ฉันแต่งกายแบบลำลองรองเท้าผ้าใบ กางเกงยีน เสื้อยืด และแจ็กเก็ตแบบ 

มฮีูด้ กระเปา๋เปใ้สช่ดุโยคะและลกูกลิง้ดบักลิน่ตวั ฉนัดไูมใ่ชเ่จา้หนา้ทีเ่อฟบไีอ 

เลย แต่ฉันรู้สึกได้ว่านี่จะต้องเป็นสถานการณ์ไม่ธรรมดาแน่ ๆ 

ฉันจินตนาการไม่ออกว่าเรื่องอะไร ฉันใช้เวลาสี่เดือนที่ผ่านมาอยู่ไกล 

จากสำนกังานใหญ ่ ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ทำงานอยูใ่นคอกเลก็  ๆทีส่ำนกังาน 

เอฟบีไอในควอนติโก ตรวจสอบด้านบัญชีนิติเวช๒ และตอบคำถามต่อ 

หัวหน้างานเกี่ยวกับมนตร์เสน่ห์ของบัตรห้องสมุด

ฉันบอกเจ้าหน้าที่ประสานงานว่าฉันจะไปที่นั่น เขาให้ชื่อคนและตึกที่ 

จะต้องไปรายงานตัว ฉันขอให้เขาทวนชื่ออีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

ดอกเตอร์ไอลส์ 

ดอกเตอร์ไอลส์ เจฟฟรีย์ นักล่าแม่มด

เขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอด้วยซ้ำ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คอม- 

พิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ทำงานร่วมกับทีมงานโปรแกรมเมอร ์

ในสำนักงานเอฟบีไอ ที่เมืองควอนติโกอันแสนห่างไกลจากสำนักงานใหญ่ 

ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 ๒  การบัญชีนิติเวช (Forensic Accounting or Fraud Auditing) คือการตรวจสอบ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการตรวจสอบทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร
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นี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ 

ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ยินชื่อเขา คือตอนที่มีข่าวลือว่าเขาใช้วิธีจิตวิทยา 

วิเคราะห์กับคนภายในองค์กรเพื่อหารอยรั่ว แบบสอบถามแพร่ออกไปอย่าง 

รวดเรว็ พวกเราทัง้หมดรูส้กึราวกบัโดนดถูกูจากพนกังานนัง่โตะ๊ทีว่นั   ๆไม่เคย 

จับปืนเลย

ฉนัไดย้นิมาวา่ไอลสเ์ปน็อาจารยค์ณติศาสตรเ์ชือ้สายแอฟรกินั - อเมรกินั 

ที่ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจ ร่ำรวยขึ้นมาจากการสร้างโปรแกรมแบล็กบ็อกซ์ 

สำหรับตลาดหุ้นวอลสตรีท ก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เขาควรจะทำคือการ 

บอกให้เราทำงานตามหน้าที่ซะ ความมั่งคั่งร่ำรวยและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

เอื้อให้เขาสานฝันให้เป็นจริง

พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากฉัน ฉันเพียงแต่เดาเอาว่า 

เครื่องคอมพิวเตอร์คงตรวจจับชื่อฉันขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่าง ฉันไม่ได้ 

ทำอะไรผิดเลยนะ 

ก็ไม่เชิงหรอก...

แต่ก็ไม่ช่วยให้ความรู้สึกกระวนกระวายของฉันดีขึ้น มีหลายเรื่องที่ 

ฉันไม่ควรหยิบขึ้นมาพูด ไอลส์เป็นคนประเภทที่ค้นเจอแน่ถ้าปะติดปะต่อ 

เรื่องได้

ฉันมองไปที่เอลซี่และบีบมือเธอ ฉันอยากบอกเจ้าหน้าที่ประสานงาน 

มากว่าฉันต้องการอีกครึ่งชั่วโมง แต่บอกตามตรง ฉันไม่คิดว่าฉันจะต่อเวลา 

เพิ่มได้อีกสามสิบวินาทีด้วยซ้ำ

ฉันให้ลูกบอลฟองน้ำกับเอลซี่เพื่อให้เธอเก็บไว้ เธอทำราวกับว่าฉัน 

มอบหีบพันธสัญญาของโมเสสให้ ก่อนจากกัน เอลซี่กอดฉัน ฉันมองไปที่ 

นางพยาบาล เอลซี่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน นางพยาบาลเลิกคิ้วเหนือดวงตา 

แดงก่ำคู่นั้น แล้วยิ้ม

ฉันโน้มตัวไปหาเธอ แล้วปล่อยให้เอลซี่โอบแขนรอบคอฉัน พยายาม 

อย่างยิ่งที่จะไม่แตะต้องผิวอันบอบบางของเธอ 

ปากนอ้ย  ๆของเอลซีก่ระซบิขา้งหดูว้ยเสยีงอนัคอ่นขา้งดงัวา่ “หนคูดิวา่ 

คุณเป็นคนโปรดของหนูค่ะ”
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 ฉันรู้ว่าการเป็นคนโปรดของเด็กน้อยจะไม่ยั่งยืน แต่มันก็ให้พลังแก่ 

ฉันมากพอที่จะออกไปเผชิญกับนักล่าแม่มด ฉันเดินจากมาพร้อมรอยยิ้ม  

ฉันเลี่ยงที่จะไม่ร้องไห้จนกระทั่งเข้ามาอยู่ในรถ

ฉันไม่สนใจว่าคอมพิวเตอร์ของไอลส์และเหล่าโปรแกรมเมอร์ของเขา

จะคิดยังไงกับฉัน ฉันเพิ่งได้รับการบอกกล่าวจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุด 

ว่าฉันคือคนที่สุดยอดที่สุดในโลก
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ฉันคิดว่า  ฉันเจอไอลส์ไม่กี่ครั้งที่แคมปัส เขามีสายตาเพ่งพิศจ้อง 

ทะลตุวัคณุ ราวกบัวา่คณุคอืตารางงานพรอ้มดว้ยธงสแีดงปกัชีใ้หเ้หน็บางอยา่ง 

ที่คุณพยายามจะหลบซ่อน นักล่าแม่มดอย่างเขาสามารถเข้ากันได้ดีกับ 

ภาพยนตร์ที่นักบวชยุคกลางชี้ตัวผู้กระทำผิดต่อศาสนาและส่งตัวพวกเขา 

ไปยังลานกว้างเพื่อไปยืนอยู่บนกองฟืนพร้อมจุดไฟเผา พลังอันแรงกล้าและ 

ความมั่นใจบางอย่างทำให้เขาดูคุกคาม

ลุงดาเรียสของฉันมีลักษณะการมองแบบเดียวกัน จ้องมองแบบ 

วิเคราะห์ล้วน ๆ ทำราวกับว่าลุงกำลังนับคำกริยาระหว่างที่คุณพูดและสังเกต 

ว่าคุณกะพริบตากี่ครั้ง

ฝ่ายของ ดร.ไอลส์ตั้งอยู่ในอาคารเกือบร้างแถบฝั่งตะวันตกของหมู่ตึก 

ของรัฐบาลท่ีขยายตัวไปรอบนอกเมืองอย่างไร้ระเบียบ ไกลหูไกลตาก็จริง แต่ก็ 

ไม่พ้นไปจากความสนใจของพวกเราที่เฝ้าสงสัยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นั่น  

ตัวอาคารให้ความรู้สึกเหมือนศาลลับที่ซ่อนอยู่ภายในสำนักสงฆ์แห่งนครรัฐ 

วาตกินั เพยีงแตว่า่เราอยูท่ีเ่มอืงควอนตโิก รฐัเวอรจ์เินยี และตวัอาคารกค็อื 

ซากอฐัแิหง่ยคุอดตีของการบงัคบัใชก้ฎหมาย ปา้ยพลาสตกิสนีำ้ตาลบนประต ู

ของแผนกอันร้างไร้ผู้คนแขวนเรียงรายอยู่ตามทางเดิน

ทศวรรษที่ผ่านมา หลายชั้นของสำนักงานเต็มไปด้วยเครื่องคอม- 

๒
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พวิเตอรข์นาดเทา่กบัตูเ้ยน็ ใชเ้กบ็ขอ้มลูพวกปา้ยทะเบยีนรถ สนีำ้ยายอ้มผม 

และพวกเสน้ใยพรมสงัเคราะห ์ ดว้ยการคยีข์อ้มลูจากแฟม้เอกสารจรงิ ตอนนี ้ 

ที่นี่คือโถงทางเดินไร้มนุษย์ ประดับด้วยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ใกล้ดับ 

และฝ้าเพดานโหว่ ผู้ดูแลตึกมีแหล่งสมรรถนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอยู่ใน 

กระเป๋ากางเกงมากกว่าที่ครั้งหนึ่งตึกแห่งนี้เคยมีเสียอีก

แผนกของดร.ไอลส์ซ่อนอยู่บนชั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รวบรวมแฟ้ม 

เอกสารหลาย ๆ พนัเลม่ ใหข้อ้มลูอยา่งเชน่รอยพืน้รองเทา้เทนนสิพรอ้มบอกป ี

ทีผ่ลติ จำนวนทีข่ายไปในแตล่ะขนาดและสง่ขายไปยงัแถบไหนบา้ง เจา้หนา้ที ่

เอฟบีไอปรารถนาข้อมูลแบบนี้มาก รองเท้าวิ่งยี่ห้อพูม่าปี ๑๙๘๓ ช่วยให้ 

รายชื่อเป็นพัน ๆ แคบลงมาที่ ๑ หรือ ๒ คนเท่านั้น

ข้อมูลเกือบทั้งหมดในตอนนี้ได้รับการแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลหมดแล้ว  

แผนกรวบรวมรอยยางรถยนต์ที่เคยกินเนื้อที่เกือบทั้งแผนก มาวันนี้คุณ 

สามารถใส่ข้อมูลทั้งหมดแนบไฟล์ส่งในอีเมลที่สถาบันเอฟบีไอ เหล่าอาจารย์ 

มกัจะเลา่ใหฟ้งัถงึหลายตอ่หลายเรือ่งเกีย่วกบัการตามลา่เปน็อาทติย์  ๆผา่นกอง 

แค็ตตาล็อกเส้นใยสังเคราะห์เพื่อหาแบบรถบรรทุกที่ใช้ซ่อนเหยื่อ งานนี้ 

ต่างจากงานนักสืบตรงที่คุณยังได้สัมผัสกับหลักฐานทั้งหมดที่มี

ตอนที่ฉันเดินเข้าห้อง ฉันสังเกตว่าพื้นกระเบื้องยางมีรอยหลุมลึกที่ 

ครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวตู้เก็บเอกสารใบเขื่องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด โคมไฟติด 

เพดานหลายโคมทีย่งัซอ่มไมเ่สรจ็หอ้ยตอ่งแตง่ลงมาจากหอ้งกวา้งขนาดสนาม 

เทนนสิ ณ ปลายสดุของหอ้ง โตะ๊ ๖ ตวัตัง้หนัหนา้เขา้หากนัตามแบบออฟฟศิ 

ทั่วไป ศีรษะของคน ๓ คนโน้มอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หญิงหนึ่ง ชายสอง  

ไม่มีใครดูเหมือนพวกฮิปปี้เดินเท้าเปล่าหรือพระคาร์ดินัลในชุดเสื้อคลุมแดง 

อย่างที่ฉันนึกกลัว

นีต่อ้งไมใ่ชล่างรา้ยอยา่งทีฉ่นัคาดไว ้ พวกเขาดเูหมอืนกลุม่เดก็นกัเรยีน 

มัธยมที่กำลังพยายามทำหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน

หญิงสาวคนหนึ่งที่ไว้ผมสั้นสีน้ำตาลแดง โหนกแก้มใหญ่ อายุน่าจะ 

น้อยกว่าฉันปีสองปี เงยหน้าจากจอคอมพิวเตอร์ เธอแลดูเหมือนชาวนาจาก 

เนแบรสกาที่มีหุ่นนักกีฬา เธอกดปิดหน้าต่างบนจอก่อนที่ฉันจะชำเลืองมอง 
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ได้ถนัด สิ่งที่ฉันเห็นดูคล้ายกับประวัติบุคคลของเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง

“ฉันมาหา ดร.ไอลส์ค่ะ”

เธอชี้ไปที่ห้องประชุม “เขาอยู่ตรงโน้นค่ะ” เธอหันกลับไปยังคอม- 

พิวเตอร์ก่อนที่ฉันจะมีโอกาสตอบ 

อย่างไรก็ตาม ฉันขอบคุณเธอและเดินตรงไปยังประต ู ฉันคาดว่าจะ 

เจอห้องทำงาน แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า โต๊ะทำงานของเขาน่าจะเป็นหนึ่งในโต๊ะ 

หกตัวตรงออฟฟิศข้างหลังนั่น เคียงคู่ไปกับทีมงานโปรแกรมเมอร์ของเขา

เสียงไอลส์ร้องเรียกผ่านประตูที่เปิดแง้มไว้ “เชิญนั่ง เจ้าหน้าที่ 

แบล็กวู้ด และปิดประตูด้วย”

ฉนันัง่อยูต่รงโตะ๊นีพ้รอ้มกบักองเอกสารมานานหลายนาทแีลว้ และกำลงัมอง 

เจ้าหน้าที่ที่จะสอบสวนฉันเคลียร์งานในคอมพิวเตอร์ นี่ถือเป็นบททดสอบ 

ความอดทน หรือไม่เขาก็ยุ่งจริง ๆ

ไอลสย์กนิว้ขึน้เปน็เชงิบอกวา่เขาขอเวลาอกีสกัพกั ถงึแมว้า่ฉนัจะนัง่อยู ่ 

แต่ก็บอกได้ว่าเขาเป็นคนสูง เขาดูไม่เหมือนนักวิชาการแม้ว่าผมขาวจะขึ้น 

แซมตรงขมับ ฉันจำบางอย่างเกี่ยวกับเขาได้ ไอลส์เคยรับราชการทหาร 

ในกองทัพเรือก่อนที่เขาจะได้รับปริญญาเอก ไอลส์ยังคงคุณลักษณะของ 

ทหารเรืออยู่ โอเค เขาอาจจะไม่ได้ดูเหมือนนักบวช แต่เขาก็เป็นอัศวินมัวร์ 

จากยุคกลางได้เลย

ฉนักวาดสายตาไปรอบ  ๆกองเอกสารบนโตะ๊ เอกสารเหลา่นีม้หีมายเลข 

กำกับอยู่ ฉันเห็นมุมหนังสือแมกกาซีนยื่นออกมา บางอย่างดูคุ้นตา...

ฉันจำแมกกาซีนนั้นได้ทันทีจากปกที่ยื่นออกมาไม่กี่เซนติเมตร

ฉันรู้สึกว่าหัวใจกระตุกวูบ

“ทำไมคุณถึงข้ามหน้าข้ามตาเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ในคดีฮาชิมิ”

“ว่าอะไรนะคะ” ฉันดึงความสนใจจากหนังสือแมกกาซีน

ไอลส์เงยหน้าจากจอคอมพ์และถอดแว่นตาอ่านหนังสือออก “ทำไม 

คุณถึงข้ามหน้าข้ามตามิลเลอร์” เขาจ้องมาที่ฉันอย่างข่มขู่เหมือนกับที่ฉัน 

เคยเห็นมาแล้วที่แคมปัสเอฟบีไอเมืองควอนติโก
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ฉนักลวัผลทีจ่ะตามมาของคดนีี ้ พวกเราพยายามจบัวงจรของโจรขโมย 

เครดิตการ์ด โจรสามคนในกลุ่มนี้ทำงานที่ร้านอาหารเครือเดียวกัน ฉัน 

ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบใบเสร็จเครดิตการ์ดยาวเป็นหางว่าว เพื่อค้นหา 

ผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นไปได้ของคดีนี้ โดยจับคู่อ้างอิงกับคดีฉ้อโกงอื่น  

มันเป็นงานที่น่าเบื่อของตำรวจอย่างที่คุณจะไม่มีวันเห็นบนจอโทรทัศน์

ฉันตอบเสียงเรียบ “ฉันเจอใบเสร็จเรียกเก็บเงิน  ๑๔  รายการที่ 

น่าสงสัย แล้วก็ทำเครื่องหมายชี้ให้เห็น มิลเลอร์ทำเป็นเพิกเฉย”

“คุณก็เลยทำงานข้ามหน้าข้ามตาเขางั้นสิ” ไอลส์เลิกคิ้ว

ฉันไม่เคยเก่งด้านการเจรจาต่อรองเลย “ฉันมองว่าฉันแค่หลีกเลี่ยง 

มิลเลอร์ เวลาเราใกล้หมดแล้วตอนนั้น”

“แต่เขาเป็นหัวหน้าคุณนะ เอฟบีไอวางตัวเขาให้รับผิดชอบคดีนี ้ เขา 

คือคนที่ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ คุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าเขา 

งั้นเหรอ” ไอลส์ย้ำคำว่า “ฉลาด”

ฉันสั่นหัว “เขามีคดีอีกเป็นโหลที่ต้องดูแล ฉันแค่คิดว่าถ้าเขามีเวลา 

อ่านโน้ตของฉันและดูข้อมูลตัวเลข เขาก็อาจจะได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน ไม่มี 

อะไรมากไปกว่านั้นค่ะ”

“ทำไมคุณถึงสงสัยว่าฮาชิมิคือนักฆ่ากรีนวิลล์”

ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดี ตอนที่ฉันตรวจสอบรายการใบเสร็จที่ทำ 

เครื่องหมายไว้ ฉันสังเกตเห็นความผิดปกติบางรายการสั่งซื้อ เชือก สาร 

ฟอกขาว และของอกี ๒ - ๓ อยา่งทีด่แูลว้นา่จะไมม่พีษิมภียัในสถานการณอ์ืน่ 

แต่ไม่ใช่ในกรณีฉ้อโกงบัตรเครดิต ฉันเลยสงสัยและวางการชำระเงินตาม 

สถานที่ที่นักฆ่ากรีนวิลล์ก่อเหตุฆาตกรรม ๓  ศพ เหตุผลส่วนหนึ่งที่ฉัน 

หลีกเลี่ยงไม่บอกมิลเลอร์เพราะฉันแค่สงสัยเท่านั้น ฉันไม่เคยบอกใคร

เรื่องทั้งหมดในตอนแรกมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะคว้าน้ำเหลว ถ้าฉัน 

บอกหัวหน้าไปว่าโจรกระจอกในคดีฉ้อโกงบัตรเครดิตคือนักฆ่าที่เอฟบีไอ 

ตอ้งการตวัมากทีส่ดุ ฉนัคงโดนหวัเราะเยาะ ไลอ่อกจากหอ้งทำงาน หรอืไม่ก ็

โดนไล่ออกจากงานไปเลย

ฮาชิมิส่งกลิ่นตุ  ๆ บางครั้งคุณไม่สามารถอธิบายเป็นตัวอักษรได้ เรา 
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ไม่เคยได้รับหมายค้นจากคดีกรีนวิลล์เลย แต่มีเหตุนับสิบ  ๆ  ข้อมากพอให้ 

ยกเอามาใช้กับคดีฉ้อโกงบัตรเครดิต แต่ปัญหาคือ สำนักงานอาจจะใช้เวลา 

เกือบปี ก่อนที่จะไปเคาะประตูบ้านของเขาแล้วดำเนินการ

ฉันต้องส่งแรงกระตุ้นเล็ก ๆ ในคดีนี้...

เรื่องนี้ค่อนข้างง่าย มิลเลอร์กำลังส่งต่อคดีกลุ่มหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชา 

เร่งเรื่องให้ ฮาชิมิไม่อยู่ในรายการ เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากแผ่นโน้ตที่ 

เขียนอย่างรีบเร่งซึ่งดูคล้ายกับลายมือของมิลเลอร์อยู่มาก แต่ไม่มีลายเซ็น 

กำกับแปะอยู่ในแฟ้มคดี (ดังนั้นฉันก็ไม่โดนกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสาร)  

แผ่นโน้ตใบนี้ไปตกอยู่ที่ห้องทำงานใส่กุญแจของผู้บังคับบัญชาได้อย่างไรนั้น 

ไม่ใช่ประเด็น เลขาฯท่านผู้บังคับบัญชาเห็นแค่มิลเลอร์เดินเข้าและออกจาก 

ห้องทำงานเท่านั้น...

ตอนที่พวกเขาได้หมายค้นบ้านฮาชิมิ พวกเขาพบหลักฐานบัตร 

ประชาชนและเอกสารหลายชิ้นที่มัดตัวฮาชิมิในคดีฆาตกรรม มิลเลอร์ได้รับ 

ความดีความชอบในการจับกุมครั้งนี้ ฉันแค่ดีใจที่พวกเขาจับกุมฮาชิมิได้

ไม่มีใครถามฉันแบบนี้มาก่อน ไอลส์เป็นคนแรกที่รู้ว่าฉันสงสัยฮาชิมิ 

ว่าเป็นฆาตกรในคดีกรีนวิลล ์ ตอนที่ฮาชิมิถูกจับ ฉันปิดปากเงียบ และร่วม 

แสดงความยินดีกับมิลเลอร์ตอนที่เขาได้รับการยกย่อง

ไอลส์กำลังรอคำตอบจากฉัน ฉันไม่เอ่ยอะไรออกมา

“ผมเข้าใจละ...” เขาตอบ

เขาเข้าใจอะไร เข้าใจว่าฉันหลีกเลี่ยงไม่บอกหัวหน้างานอย่างงั้นเหรอ  

มลิเลอรไ์มเ่คยบอกใครวา่ฉนัเขา้มายุง่ในเรือ่งนี ้ เขาไมเ่คยพดูกบัฉนัถงึเรือ่งนี ้

เหมือนกัน เขารู้ว่าแฟ้มถูกส่งมาจากที่ไหนสักแห่ง เขาสงสัยอยู่ว่าใคร แต่ 

ไม่อยากยอมรับออกมา

ไอลส์ทิ้งประเด็นนี้ “คุณคิดว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ เจ้าหน้าที่ 

แบล็กวู้ด”

ฉนัไมเ่ขา้ใจคำถาม “เจา้หนา้ทีป่ระสานงานบอกใหฉ้นัมาพบคณุทีน่ีค่ะ่”

เขามองมาทีเ่สือ้คลมุแบบมฮีูด้และกางเกงยนีของฉนั “ไมค่าดคดิสนิะ 

ว่าจะโดนเรียกตัวมาวันเสาร์”
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“ไม่ค่ะ ท่าน ฉันไม่ได้คิดค่ะ” ฉันตอบ

“แล้วคุณคิดไหมว่าทำไมคุณมาอยู่ที่นี่”

ฉันคิดถึงเรื่องแมกกาซีน นี่เป็นหลักฐานจับต้องได้อย่างเดียวภายใน 

ตึกทั้งหลังนี้ มันน่าอาย แต่ก็ไม่น่าใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดนี้  

ใช่ไหม บางทีมิลเลอร์อาจทำเสียเรื่อง “ฉันไม่แน่ใจว่ารู้ค่ะ”

ดวงตาคู่นั้นหรี่ลงสักพักหนึ่ง แล้วเขาก็จำได้ว่าตัวเองมีแว่น แว่นตา 

ดูเหมือนจะเป็นเครื่องประกอบฉากที่เขาใช้ยืดเวลาออกไป และทำให้ฉันพูด 

ต่อไปเรื่อย  ๆ เขาเองก็สามารถบอกได้ว่าฉันจะไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้น “คุณ 

ได้ยินอะไรมาบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่”

“ก็แค่ข่าวลือค่ะ เรื่องที่ว่าคุณกับนักสถิติของคุณกำลังขุดคุ้ยประวัติ 

ส่วนบุคคลเพื่อหารอยรั่ว”

ไอลส์สั่นศีรษะ “นั่นมันแค่เรื่องเล็ก ที่เราทำกันที่นี่ก็เป็นไปในทาง 

ช่วยเหลือกิจการภายในซะมากกว่า” เขาชี้ไปทางออฟฟิศที่มองเห็นเด่นชัด 

จากหน้าต่าง “สิ่งที่เราทำกันที่นี่ส่วนใหญ่ค่อนข้างน่าเบื่อ เผลอ ๆ น่าเบื่อกว่า 

งานตรวจสอบทางบัญชีที่คุณกำลังทำอยู่ซะอีก ข้างนอกนั่น เจนนิเฟอร์กำลัง 

หาทางลดจำนวนหัวข้อในรายการค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่ง โคตรน่าเบื่อ แต่ก็น่า 

ตื่นเต้นด้วย ถ้าเธอสามารถหาทางประหยัดเวลาที่เจ้าหน้าที่เสียไปกับการ 

กรอกแบบฟอร์มไปได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ น่ันก็เท่ากับเพ่ิมอัตราเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  

๘๐๐ คนสู่ภาคสนาม ปลดปล่อยพวกเขาจากระบบงานราชการอันน่าห่วยแตกน่ี”

ไอลส์ถอดแว่นตาออกแล้วขยี้ตา “เราทำการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า 

ถ้าคุณคิดระยะเวลาที่หัวหน้างานใช้ไปกับการคิดค่าใช้จ่ายหยุมหยิม อย่าง 

ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน มันจะถูกกว่าถ้าปล่อยให้รถเดินเครื่องต่อโดยไม่หยุด 

และไม่วางสายโทร.ทางไกล ความไร้ประสิทธิภาพคือความตายท่ีค่อย  ๆคืบคลาน 

เข้ามาของระบบข้าราชการและความน่าเชื่อถือ นี่คือสาเหตุที่จักรวรรดิโรมัน 

ล่มสลาย ขณะที่ชาวโรมันกำลังเขียนรายงานอยู่ พวกคนเถื่อนก็บุกกันเข้ามา 

ถึงประตูแล้ว คุณเชื่อได้เลยว่ามีสมาชิกวุฒิสภาแห่งโรมอย่างน้อยก็คนหนึ่ง 

สั่งให้สำรวจตัวเลขผู้บุกรุกก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาจะส่งกองกำลังทหารไป 

ต่อกรหรือไม่”
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ฉันไม่พูดอะไร นี่คือหัวข้อสนทนาที่พวกเราต่างคุ้นเคย เมื่อคุณ 

เข้าร่วมกับเอฟบีไอ คุณคิดว่าวัน  ๆ  หนึ่งหมดไปกับการตามล่าหาคนชั่ว  

ความจรงิกค็อื เวลาของทกุคนหมดไปกบังานเอกสาร กฎระเบยีบตา่ง ๆ และ 

ชนชัน้วรรณะ แลว้มนักจ็ะมแีตแ่ยล่งเรือ่ย ๆ นกัฆา่กรนีวลิลห์ลดุพน้เราไปได ้

ก็เพราะแบบนี้ ถ้าฉันไม่ยกเลิกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามแบบฉบับของ 

ตัวเองแล้ว ป่านนี้เขายังคงลอยนวลอยู่ข้างนอก ไล่ฆ่าคน

ระบบราชการเริ่มเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อย  ๆ ทุก  ๆ  สองสามเดือน  

จะมีแบบฟอร์มแบบอื่นออกมา เพราะหัวหน้าบางคนข้างนอกนั่นตัดสินใจว่า 

ถา้เราใชเ้วลาเพิม่อกี ๑๐ นาทกีรอกแบบฟอรม์ทีว่า่ ทกุอยา่งจะดขีึน้ ยงัไมน่บั 

พวกอจัฉรยิะอกีเปน็รอ้ย ๆ คนทีค่ดิแบบเดยีวกนันีเ้กีย่วกบัแบบฟอรม์รปูแบบ 

อื่นอีก

ไอลส์โบกมือในอากาศ “จุดหมายของผมคือประสิทธิภาพ ช่วยให้ 

คณุทำงานไดเ้รว็ขึน้ หนทางหนึง่ทีช่ว่ยไดค้อื เราตอ้งมัน่ใจวา่วางตำแหนง่คน 

ให้ตรงกับงานที่ถนัด และตัดสินใจว่าใครควรอยู่ที่ไหน คุณไม่ค่อยสนใจนัก 

กับสายบังคับบัญชา คุณคิดว่าคุณเก่งกว่าเอฟบีไองั้นเหรอ”

“ไม่ค่ะ” คำพูดหลุดออกจากปากฉัน

“แต่คุณก็หลีกเลี่ยงมิลเลอร์ คุณจะบอกเขาก็ได้นี่ว่าคุณสงสัย”

“เขา...เขาคงไม่เชื่อฉันหรอกค่ะ”

“คุณรู้ได้ไง คุณลองแล้วเหรอ”

ฉนัสัน่ศรีษะ มลิเลอรเ์ปน็นกับญัชทีีต่ัง้ใจทำงาน เขาไมม่ปีระสบการณ ์

นอกตำราเรยีน เขาคงไมเ่ชือ่วา่ฆาตกรตอ่เนือ่งซอ่นตวัอยูห่ลงัโปรแกรมตาราง 

จัดการทางบัญชีของคดีบัตรเครดิต

ฉนัมองเหน็เพยีงเพราะฉนัโตมากบัการเรยีนรูว้า่ตอ้งทำเรือ่งไมช่อบมา- 

พากลยังไงในขณะท่ีดูไร้เดียงสา ฉันรู้วิธีท่ีจะสร้างกลลวงต่อหน้าคนท่ีเตรียมตัว 

รับมือไม่ให้โดนหลอก มันอยู่ในสายเลือด ฮาชิมิใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา 

ซื้อของที่เขาไม่ต้องการให้ไปปรากฏบนใบแจ้งยอดของตัวเอง ถ้าคุณเป็นโจร 

มืออาชีพอย่างเขา คุณคงซื้อไอแพด ทีวี บัตรเติมน้ำมัน ของพวกที่คุณไป 

ขายต่อแล้วได้กำไรงาม คุณจะไม่ซื้อเชือก สารฟอกขาว และเครื่องตัด 
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ต่าง ๆ ฮาชิมิซ่อนรายการซื้อเหล่านี้ในบัตรเครดิตที่ขโมยมา เพราะเขากลัวว่า 

คนจะจับได้ว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นโจรโขมยบัตรเครดิต

“คุณเคยลองไหม” ไอลส์ถามย้ำ

“ไม่ ไม่เคยลองค่ะ” ฉันเป็นหน้าใหม่ของแผนก ความอดทนของ 

มิลเลอร์มีน้อย

“คุณไม่ชอบที่นี่เหรอ คุณแน่ใจนะว่าคุณคือตำรวจเอฟบีไอ” 

นี่คือสาเหตุที่เรียกฉันมาสินะ ฉันกำลังโดนถามว่าฉันมีความสุขกับ 

เอฟบีไอหรือเปล่า

งานนี้เป็นงานประจำอย่างที่ฉันต้องการมาโดยตลอด หลังจากโตมา 

ในท้ายรถทัวร์ นอนตามสนามบิน งานเอฟบีไอให้ความมั่นคงบางอย่างที่ฉัน 

ปรารถนาเสมอมา ฉันอยากช่วยผู้คน ตอนนั้นฉันแค่ไม่รู้ว่าจะหนักขนาดนี้

คนมักจะรอให้ฉันพลาดเพื่อที่อดีตจะได้ตามติดฉันทัน “เรามันพวก 

เต้นกินรำกิน” ปู่เคยพูดไว้ พวกเราคือนักแสดงที่มาพร้อมกับค่านิยมตาม 

แบบฉบับของเรา พวกยิปซีที่ทำงานในที่สาธารณะ คนแบบพวกเราไม่เหมาะ 

กบัสถานทีแ่บบนี ้ เรามนัพวกชายขอบ บางคนในพวกเรา...แมแ้ตค่นทีใ่กลช้ดิ 

ฉันที่สุด...ก็เหมาะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งบนแฟ้มคดีที่เราค้นหา

ฉนักวาดสายตาไปทีแ่มกกาซนี ฉนัเริม่รูส้กึวา่ฉนักำลงัจะตอ้งเตรยีมตวั 

รับกับความล้มเหลว ฉันดึงแฟ้มออกจากกองและพลิกเปิดให้เห็นหน้าปก

“ฉันมาที่นี่เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าคะ”
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