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๑

เมื่อเข้าสู่  ชั่วโมงที่สิบสองของเอสดีอาร์๑  ร่างกายท่อนล่างของ 

นาธาเนียล แนช ก็ชาจนไม่รู้สึกอะไรอีก เท้าและขาแข็งทื่ออยู่บนพื้นถนน 

หินกรวดสายเล็ก  ๆ ในกรุงมอสโก ตะวันลับฟ้าไปนานแล้วขณะท่ีเนทปฏิบัติการ 

เอสดีอาร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อท้าทายการตรวจจับของอีกฝ่าย เพื่อดึงความ 

สนใจของพวกเขา และเพื่อให้พวกเขาแตกตื่นมากพอจะเผยตัว ทว่าไม่มี 

อะไรเลย ไมม่รีอ่งรอยของหนว่ยใดคอยวนเวยีน ไม่มีการสลบัตำแหน่ง ไม่มี 

เสียงกระทบกระแทกตามมุมถนนสายต่าง  ๆ  เบื้องหลังเขา ไม่มีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของเขาเลย เขาอำพรางตัวได้ดีหรือถูกพบแล้ว 

กันแน่ โดยธรรมชาติของ  เกม  แบบนี้ การมองไม่เห็นหน่วยสนับสนุนนั้น 

เลวร้ายกว่าการเห็นว่ามีคนตามเพียบเสียอีก

ถึงจะเป็นต้นเดือนกันยายน แต่หิมะก็ตกลงมาระหว่างชั่วโมงแรก 

และชั่วโมงที่สามของเอสดีอาร์ช่วยปกปิดการหลบหนีทางรถยนต์ของเขา  

ชว่งสายของวนันี ้ เนทกระโดดลงจากรถลาดา้คอมบีท้ีก่ำลงัแลน่อยูโ่ดยมลีวีติต ์

เป็นคนขับออกจากสถานี รถเลี้ยวตรงมุมถนนเข้าสู่ซอยในย่านอุตสาหกรรม  

ขณะที่เขากำลังคำนวณระยะห่าง ลีวิตต์ก็ชูสามนิ้วเงียบ  ๆ แล้วตีแขนเนท 

๑ ชื่อย่อของปฏิบัติการที่สายลับฝ่ายหนึ่งสำรวจเส้นทางที่อาจถูกสะกดรอยติดตาม 

ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมแผนป้องกันการสะกดรอยติดตามของอีกฝ่าย
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เบา ๆ ทีมสะกดรอยของเอฟเอสบี๒ไม่ทันเห็นการโดดหนีของเขาในช่วงเวลา 

สามวนิาทนีัน้ พวกนัน้กลบัซิง่รถผา่นเนททีซ่อ่นตวัอยูห่ลงักองหมิะโดยมลีวีติต ์

ล่อพวกเขาจากไป เนททิ้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งในฝ่ายเศรษฐกิจ 

ของสถานทตูไวบ้นรถกบัลวีติต ์ เชญิพวกเอฟเอสบตีามรอยสญัญาณโทรศพัท ์

จากเสาสัญญาณในมอสโกไปอีกสักสามชั่วโมงเถอะ

เข่าของเนทข้างหนึ่งกระแทกบาทวิถีตอนที่เขากลิ้งตัว มันเลยขัดแข็ง 

มาตัง้แตช่ัว่โมงแรก ๆ แตต่อนนีม้นัชาจนไมรู่ส้กึอะไรพอ ๆ กบัรา่งกายสว่นอืน่  

เมื่อราตรีมาเยือน เขาทั้งเดิน ลื่นไถล และตะเกียกตะกายข้ามครึ่งเมือง 

มอสโกโดยไม่ถูกสะกดรอยติดตาม เขารู้สึกราวกับอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีผิด

เนทเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็ก  ๆ ที่เรียกว่า  ‘ปฏิบัติการภายใน’  ของ 

ซีไอเอ๓ ท่ีได้รับการฝึกเพ่ือปฏิบัติการสะกดรอยติดตามในพ้ืนท่ีของฝ่ายตรงข้าม  

เมื่อเขาออกปฏิบัติการจะต้องไม่สงสัย ไม่ไตร่ตรอง และไม่หวาดกลัวว่า 

จะทำงานพลาดหรือทำได้ไม่ดี

คืนน้ีเขาผ่อนหนักผ่อนเบา ปฏิบัติการได้ดี อย่าไปสนใจความหนาวเย็น 

ที่โอบรัดอยู่รอบอก รับรู้สิ่งต่าง  ๆ  ด้วยสัมผัสทั้งห้า ปล่อยให้มันทำงาน 

เต็มประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน เขามองเห็นชัดเจน ตั้งสมาธิกับสิ่งที่ 

อยู่ในระยะการมองเห็น  มองหาคนเดินเท้าและยานพาหนะที่เห็นซ้ำ  ๆ  

จดจำสีและรูปทรง ทั้งหมวก เสื้อโค้ต ยานพาหนะ เขาจดจำเสียงต่าง  ๆ  

ของเมืองอันมืดมิดรอบตัวได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากนัก เสียงหวือจาก 

รถไฟฟา้ทีแ่ลน่บนเคเบลิเหนอืศรีษะ เสยีงลอ้รถเสยีดสบีนถนนเปยีก ๆ เสยีง 

เศษถ่านหินใต้รองเท้า เขาได้กลิ่นขมจากควันน้ำมันดีเซลกับถ่านหินเผาไหม้ 

ในอากาศและจากช่องระบายไอเสียที่ไหนสักแห่ง  ได้กลิ่นหอมเข้มข้น 

จากการปรุงซุปบีตรู้ต  เขาเป็นดั่งส้อมเสียงที่สั่นระริกอยู่กลางอากาศ 

หนาวเหนบ็ ปรบัแตง่เสยีงมาจนดเีลศิ แตก่ส็งบนิง่อยา่งประหลาด หลงัจาก 

สิบสองชั่วโมงผ่านไปเขาก็แน่ใจอย่างยิ่งว่า ไม่มีใครจับเขาได้

๒ ชื่อย่อของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐของรัสเซีย 
๓ ชื่อย่อของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกา
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ตรวจสอบเวลา:  ๒๒๑๗ เนท แนช  วัยยี่สิบเจ็ดปี อยู่ห่างจาก 

จุดพบปะสองนาที เขานัดบุคคลผู้เป็นตำนานที่เป็นดั่งเพชรยอดมงกุฎและ 

ทรงคุณค่าที่สุดของซีไอเอ อีกสามร้อยเมตรจากถนนอันเงียบงันสายนี้เขา 

จะเจอสายลับชื่อรหัส  มาร์เบิล สุภาพชนผู้ช่ำชองโลกวัยหกสิบกว่า พลตรี 

ของเอสวีอาร์๔ หน่วยงานที่ดูแลสายลับโพ้นทะเลของรัฐบาลเครมลินและ 

สบืทอดมาจากคณะกรรมการอำนวยการชดุทีห่นึง่ของเคจบีี๕ มารเ์บลิ ทำงานนี ้

มาสบิสีป่แีลว้ ถอืวา่ยอดเยีย่มเมือ่ดจูากแหลง่ขา่วชาวรสัเซยีในชว่งสงครามเยน็ 

คนอื่น ๆ ที่มักเอาชีวิตรอดได้เพียงสิบแปดเดือน เนทนึกถึงภาพถ่ายประวัติ- 

ศาสตร์มัว ๆ ของสายลับมากมายที่เสียชีวิตขณะที่เขาสำรวจถนน ไม่ว่าจะเป็น 

เพนคอฟสก ี มาตารนิ โทลกาเชฟ โพลยีาคอฟ และคนอืน่  ๆ ลว้นจากไปหมด  

ไม่ใช่คนนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นในความดูแลของฉัน เขาจะไม่พลาด

เวลานี ้มารเ์บลิ เปน็ผูอ้ำนวยการกองอเมรกิาของเอสวอีาร์ เปน็ตำแหนง่ 

ที่เข้าถึงข้อมูลมหาศาล เขาเป็นเคจีบีหัวอนุรักษนิยมที่ได้รับสเปอร์๖ (และ 

ดาวประดับยศนายพล) ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าประทับใจครั้งหนึ่ง 

ในต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะ  มาร์เบิล 

รอดชีวิตมาได้จากการกวาดล้าง การปฏิรูป และการแย่งชิงอำนาจภายใน 

หลายต่อหลายครั้ง เขาไม่เคยหลอกตนเองว่าระบบงานภายในหน่วยงาน 

ที่เขาประจำอยู่เป็นอย่างไรและเขาเริ่มรังเกียจการเสแสร้งมากขึ้นเรื่อย  ๆ เขา 

เป็นมืออาชีพและเป็นคนซื่อสัตย์ ตอนที่เขาอายุสี่สิบปีก็มียศเป็นถึงพันเอก 

และทำงานอยู่ในนิวยอร์ก ตอนนั้นทางส่วนกลาง๗ ไม่อนุมัติให้เขาพาภรรยา 

ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกชาวอเมริกัน อันสะท้อนให้เห็นถึงความหัวแข็ง 

๔ ชื่อย่อของสำนักงานข่าวกรองต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย
๕ ชื่อย่อของคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐแห่งสหภาพโซเวียตในอดีต
๖ หรือเดือยสวมที่ส้นรองเท้า จะมอบให้กับทหารม้าที่ผ่านการฝึกขี่ม้าพร้อมกับ 

ใช้สเปอร์ หรือเคยออกรบในนามของทหารม้าเป็นประเพณีของกองทหารม้าในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา มักสวมพร้อมกับเครื่องแบบในวันสำคัญ
๗ เป็นชื่อเรียกสำนักงานใหญ่
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แบบไร้ความคิดของโซเวียต หล่อนจึงเสียชีวิตบนเตียงผู้ป่วยตรงระเบียง 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมอสโก มาร์เบิล  ใช้เวลาอีกแปดปีตัดสินใจและ 

เตรียมการเข้ากับฝ่ายอเมริกันอย่างระมัดระวังด้วยความสมัครใจ 

เมือ่เขากลายเปน็สายลบัตา่งชาต ิ หรอืเอเจนตต์ามทีเ่รยีกกนัในแวดวง 

ข่าวกรอง มาร์เบิล ก็บอกเจ้าหน้าที่ซีไอเอผู้คุมข่าย๘ ของเขาอย่างถ่อมตนว่า  

ขออภัยสำหรับข้อมูลอันน้อยนิดที่เขารายงาน แลงก์ลีย์ถึงกับอึ้ง เพราะนี่คือ 

สายลบัทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ดใ้นปฏบิตักิารตา่ง  ๆ ของเคจบีแีละเอสวอีารผ์ูแ้ทรกซมึ 

ในรัฐบาลต่างชาติมากมายและเป็นเพชรยอดมงกุฎ เขาคือบุคคลสุดพิเศษ 

ที่ประเมินค่าไม่ได้

๒๒๑๘  เนทเลี้ยวหัวมุมแล้วเริ่มเดินไปตามถนนสายแคบที่มี  

อพาร์ตเมนต์ตั้งขนาบสองข้างทาง เวลานี้ทางเท้าขรุขระที่ปลูกต้นไม้เรียง 

เป็นแถวปราศจากผู้คนและมีหิมะปกคลุม สุดถนนอีกด้านหนึ่งมีเงาทอดยาว 

ที่เกิดจากแสงไฟตรงสี่แยก รูปร่างคุ้นเคยเดินเลี้ยวหัวมุมตรงมาทางเขา  

ชายชราคนนี้เป็นมืออาชีพ เขามาตรงตามนัดที่มีกรอบเวลาเพียงสี่นาที

ความเหนื่อยล้าของเนทเลือนหาย เขารู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันที  

ขณะที่มาร์เบิลใกล้เข้ามา เนทก็สำรวจถนนที่ว่างเปล่าเพื่อหาสิ่งผิดปกติโดย 

อตัโนมตั ิ ไมม่รีถ มองขึน้ขา้งบน ไมม่หีนา้ตา่งเปดิทิง้ไว้ อพารต์เมนตต์า่ง ๆ  

มืดสนิท มองกลับไปด้านหลัง ถนนฝั่งตรงข้ามเงียบกริบ กวาดตาสำรวจ 

เงามืดต่าง  ๆ ไม่มีคนกวาดถนน ไม่มีคนเดินทอดน่อง แม้จะใช้เวลาเป็น 

ชั่วโมง  ๆ  ไปกับปฏิบัติการเอสดีอาร์ ปลุกปั่นให้ฝ่ายตรงข้ามแบไต๋ออกมา  

หรือยืนรอและเฝ้ามองอยู่กลางหิมะและความหนาวเย็น แต่หากผิดพลาด 

เพียงครั้งเดียว...แค่ครั้งเดียวเท่านั้น...จะหมายถึงผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

นั่นก็คือความตายของมาร์เบิล สำหรับเนท การเสียแหล่งข่าวไปสักราย  

หรอืการทำใหเ้กดิความตงึเครยีดทางการทตูระหวา่งประเทศนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งใหญ ่

๘  หรือที่เรียกกันว่า เจ้าหน้าที่คุมเคส หรือเรียกโดยย่อว่า ซีโอ เป็นเจ้าหน้าที่ 

การข่าวที่ทำหน้าที่ดูแลสายลับในข่ายงาน คุมข่ายงานลับ ชักชวนบุคคลที่มีศักยภาพให้ 

มาเป็นสายลับ รวมทั้งฝึกฝนสายลับ



5

เจสัน แมตธิวส์

เท่าไร แต่ความตายของชายผู้นี้ต่างหาก เนทจะไม่ยอมผิดพลาด

มารเ์บลิ เดนิไปขา้งหนา้อยา่งไมร่บีรอ้น พวกเขาเคยเจอกนัมาสองครัง้ 

แลว้ มารเ์บลิ เคยไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็ผูค้มุขา่ยของหนว่ยขา่วกรอง ทัง้ยงั 

สอนทุกคน หลายคนปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง บางคนชวนให้มาร์เบิลสงสัย 

ถึงความโง่เง่าที่เพิ่มมากขึ้นทุกที และหนึ่งหรือสองคนแสดงความเฉื่อยชา 

จนน่ากลัว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สนใจความเป็นมืออาชีพ ส่วนเนท 

นั้นแตกต่างออกไป เขาน่าสนใจ มีอะไรบางอย่างในตัวเขา ไม่ว่าจะความ 

กระฉับกระเฉง ความมุ่งมั่น ความดื้อดึงที่จะทำสิ่งต่าง  ๆ  อย่างถูกต้อง  

แข็งแกร่งนิด ๆ มีแรงผลักดันหน่อย ๆ มาร์เบิล คิด มีไม่กี่คนที่มีไฟแบบนี้  

และมาร์เบิล ก็ยอมรับ

ดวงตาของ  มาร์เบิล  หรี่ลงอย่างพึงพอใจเมื่อเห็นหนุ่มอเมริกัน เนท 

สูงปานกลางและมีรูปร่างผอมเพรียว เส้นผมสีดำเหยียดตรงเหนือสันจมูก 

แหลมยาว และดวงตาสีน้ำตาลที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาคอยเหลือบมองข้าม 

ไหล่ของชายชราขณะที่ตนเข้าไปใกล ้ เขาเฝ้าระวังมากกว่าจะกระสับกระส่าย

“สายัณห์สวัสดิ์ นาธาเนียล” มาร์เบิล  ทัก ยังติดสำเนียงอังกฤษ 

อยู่บ้างจากการปฏิบัติหน้าที่ในลอนดอน  ก่อนจะค่อย  ๆ  เปลี่ยนสำเนียง 

เพราะไปทำงานในนวิยอรก์ เขานกึสนกุกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือ่จะไดใ้กลช้ดิ 

กับเจ้าหน้าที่คุมข่ายของเขา ถึงแม้เนทจะพูดภาษารัสเซียได้เกือบคล่องแล้ว 

กต็าม มารเ์บลิ ตวัเตีย้และบกึบนึ ดวงตาสนีำ้ตาลเขม้ถกูคัน่ดว้ยจมกูใหญ่  ๆ  

เขามคีิว้ขาวดกหนาสเีดยีวกนักบัเสน้ผมหยกัศกทีข่าวโพลนไปทัง้ศรีษะ ทำให ้

ลักษณะภายนอกของเขาดูเป็นคนเมืองที่ภูมิฐาน

พวกเขาควรจะใช้นามแฝง แต่มันช่างไร้สาระในเมื่อ  มาร์เบิล  เข้าถึง 

หนงัสอืรวมภาพถา่ยหนา้ตรงของบคุลากรทางการทตูของเอสวอีารแ์ละรูช้ือ่สกลุ 

ของเนทเปน็อยา่งด ี “ดใีจทีไ่ดเ้จอคณุ สบายดหีรอื” มารเ์บลิ พนิจิมองใบหนา้ 

เนทอยา่งระมดัระวัง “คณุเหนือ่ยงัน้หรอื คนืนีค้ณุใชเ้วลากีช่ัว่โมงละ่” คำถาม 

ของ มาร์เบิล สุภาพยิ่ง เขาอยากรู้จริง ๆ ไม่เคยทึกทักอะไรเอง

“สวัสดีตอนเย็น คุณอา” เนทตอบ เขาเริ่มใช้คำแสดงความคุ้นเคย 

อย่าง  ‘คุณอา’ ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพทางด้านอาชีพ อีกส่วนก็เพื่อ 
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แสดงความชื่นชมที่แท้จริง เขามองนาฬิกาข้อมือ “สิบสองชั่วโมงได้แล้วครับ  

ถนนหนทางปลอดโปร่ง” เป็นคำพูดที่พวกเขาทั้งคู่เข้าใจกันดี และเนทรู้ว่า 

มาร์เบิล กำลังตรวจสอบว่าเขาปฏิบัติการเอสดีอาร์เป็นอย่างไรบ้าง

มาร์เบิล ไม่แสดงความเห็นอะไร ทั้งคู่เริ่มเดินไปด้วยกันภายใต้เงามืด 

ของต้นไม้ที่เรียงรายไปตามทางเท้า อากาศหนาวจัด แต่ไม่มีลม พวกเขา 

มีเวลาประมาณเจ็ดนาทีสำหรับการพบปะกัน

เนทปล่อยให ้มาร์เบิล เป็นฝ่ายพูด ส่วนเขาตั้งใจฟัง ชายสูงวัยพูดเร็ว 

แต่ไม่เร่งร้อน ทั้งเรื่องนินทาว่าร้ายและการเมืองตามขอบข่ายตำแหน่งหน้าที่ 

ของ มาร์เบิล ใครกำลังขึ้นหม้อ ใครกำลังตกต่ำ เล่าถึงปฏิบัติการใหม่ย่อ  ๆ  

และความสำเร็จของเอสวีอาร์ในการสรรหาสายลับคนใหม่ในต่างประเทศ  

รายละเอียดต่าง ๆ จะบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ นี่เป็นการรายงานอย่างละเอียด 

ที่ดูเหมือนเป็นการสนทนาธรรมดา  ๆ  ระหว่างคนสองคนมาก ทั้งน้ำเสียง 

ของพวกเขา การสบตา และเสียงหัวเราะต่ำลึกของ  มาร์เบิล นั่นละคือ 

สิ่งสำคัญ

ขณะที่พวกเขาเดินไป ทั้งคู่ต้องฝืนแรงกระตุ้นที่จะคล้องแขนกัน 

เหมือนพ่อลูก พวกเขาต่างรู้ดีว่าจะสัมผัสกันไม่ได้ เป็นความจำเป็นอันแสน 

ขมขื่น เพราะเกรงว่าจะเปื้อน เมตก้า หรือผงสายลับ มาร์เบิล เองเคยรายงาน 

ถึงแผนการลับที่จะแพร่ละอองไปติดเจ้าหน้าที่ซีไอเอต้องสงสัยของสถานทูต 

สหรัฐฯในมอสโก ผงสายลับมีลักษณะเป็นแป้งยีสต์สีเหลืองที่มีส่วนผสม 

ทางเคมีของไนโตรฟีนิลเพ็นเทดีนัล หรือเอ็นพีพีดี แค่เจ้าหน้าที่เทคนิค 

ชาวรัสเซียผู้มีใบหน้าขรุขระบีบกระเปาะยาง มันก็จะพ่นออกมาติดเสื้อผ้า  

พรมปูพื้น หรือพวงมาลัย เอ็นพีพีดีถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายเหมือน 

ละอองเกสรเหนียวหนึบของดอกแดฟโฟดิล แพร่กระจายจากการจับมือ 

ทกัทายไปยงัแผน่กระดาษและปกเสือ้โคต้ดา้นหนา้ มนัจะตดิทกุสิง่ทกุอยา่งที ่

เจ้าหน้าที่ซีไอเอแตะต้องโดยไม่ทันสังเกตเห็น ดังนั้นหากเป็นสายลับรัสเซีย 

ที่ต้องสงสัยว่าพบปะเจ้าหน้าที่ซีไอเอ แล้วมือ เสื้อผ้า หรือแผ่นรองเขียน 

บนโต๊ะทำงานส่งแสงเรืองออกมาเพราะเอ็นพีพีดีเป็นจบเห่แน่นอน มาร์เบิล 

ทำให้แลงก์ลีย์วิตกกังวลด้วยการรายงานครั้งต่อ  ๆ  มาถึงเรื่อง  เมตก้า  ว่า  
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แต่ละล็อตจะติดป้ายส่วนผสมต่างกันซึ่งสามารถใช้ระบุตัวคนแพร่ละออง 

ชาวอเมริกันได้แบบเฉพาะเจาะจง

ระหวา่งทีพ่วกเขาเดนิไปคยุไป เนทกส็อดมอืเขา้ไปในกระเปา๋ ดงึซอง 

พลาสตกิทีป่ดิอยูอ่อกมา มนัคอืแบตเตอรีข่องเครือ่งมอืสือ่สารลบัของ มารเ์บลิ  

หนา้ตาเหมอืนกลอ่งบหุรีโ่ลหะสเีทาสามกลอ่งทีม่นีำ้หนกัมากกวา่ปกต ิ พวกเขา 

ใช้เครื่องมือสื่อสารลับเพื่อส่งข่าวด่วนและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในช่วงที่ 

ไม่ได้พบปะ แต่การพบปะช่วงสั้น  ๆ  ที่มีความเสี่ยงถึงตายแบบนี้ให้ผลลัพธ์ 

ดีมาก เพียงช่วงนี้เท่านั้นที่  มาร์เบิล  จะส่งมอบข่าวต่าง  ๆ  เป็นแผ่นดิสก์หรือ 

ไดรฟ์ และอุปกรณ์กับเงินรูเบิลที่พร่องไป อีกทั้งยังเป็นการติดต่อกับมนุษย์ 

ด้วยกัน เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันสองสามคำ และฟื้นฟูความร่วมมือ 

ที่เกือบจะเป็นเหมือนความศรัทธาทางศาสนา

เนทเปดิถงุพลาสตกิอยา่งระมดัระวงั แลว้สง่มนัให ้มารเ์บลิ ซึง่ยืน่มอื 

มารับไว้ เขาแกะก้อนแบตเตอรี่ออกจากห่อที่บรรจุจากห้องแล็บปราศจาก 

เชื้อในเวอร์จิเนีย จากนั้น มาร์เบิล ก็หย่อนแผ่นดิสก์สองแผ่นลงในถุง “ผม 

กะไว้ว่ามีกองแฟ้มสูงราว  ๆ  ห้าเมตรอยู่ในดิสก์พวกนี้” เขาบอก “ขอเตือน 

ด้วยความปรารถนาดี”

เนทสังเกตว่าสายลับสูงวัยยังวัดขนาดของข้อมูลเป็นความสูงของ 

กองแฟ้ม ถึงแม้เขาจะขโมยความลับแบบดิจิทัลออกมาก็ตาม “ขอบคุณครับ  

คุณมีสรุปย่อมาด้วยหรือเปล่า” ฝ่ายเจาะข้อมูลข่าวกรองขอให้เนทเตือน 

มาร์เบิล  ว่าให้ใส่สรุปย่อแนบมาด้วย จะได้จัดลำดับการแปลก่อนหลังและ 

จัดการกับรายงานดิบทั้งหลายของเขา

“มีสิ ผมจำได้นะคราวนี้ ผมยังใส่บัญชีรายชื่อของสำนักงานที่ทำใหม่ 

ไว้ในดิสก์แผ่นที่สองด้วย ฝ่ายบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย ไม่มีอะไร 

น่าตกใจ ยังมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศของผมในปีหน้าด้วย ผม 

กำลังคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมในการเดินทาง ผมใส่รายละเอียดไว้แล้ว” เขา 

บอกพลางพยักหน้าไปทางแผ่นดิสก์ในถุง

“ผมหวังว่าจะได้พบคุณนอกมอสโกครับ” เนทตอบ “ตามแต่ที่คุณ 

สะดวก” เวลากำลังนับถอยหลัง ทั้งคู่เดินมาจนสุดปลายถนน หมุนตัวกลับ  
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และค่อย ๆ เดินกลับไปอีกด้านหนึ่ง

สีหน้า มาร์เบิล หมองลง “รู้อะไรไหม ผมใคร่ครวญถึงหน้าที่การงาน 

ของผมมาตลอด คิดถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนชาวอเมริกันของผม คิดถึง 

ชีวิตในอนาคต” เขารำพึง “ผมอาจจะยังมีเวลาอีกหลายปีก่อนเกษียณ แต่ 

เพราะการเมอืง อายทุีเ่พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ และความผดิพลาดทีค่าดไมถ่งึ อาจจะ 

อีกสามหรือส่ี หรืออาจจะสองปีก็ได้ บางคร้ังผมก็คิดว่าหากใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

ที่นิวยอร์กก็น่าจะดี คุณว่าไง นาธาเนียล” เนทชะงักแล้วหมุนตัวไปหาเขา 

เล็กนอ้ย นีม่นัเรือ่งอะไรกนั สุม้เสยีงเปน็จงัหวะบนทอ้งถนนแผว่ลง เอเจนต ์

ของเขามีปัญหาอยู่งั้นหรือ มาร์เบิล  ยกมือขึ้นราวกับจะบีบแขนเนท แต่ก็ 

หยุดชะงักกลางอากาศ “ไม่ต้องตกใจไป ผมแค่คิดออกมาดัง  ๆ  เท่านั้น”  

เนทเหลือบหางตามอง มาร์เบิล ชายสูงวัยผู้สงบเยือกเย็นและมั่นใจในตัวเอง  

เป็นธรรมดาที่เอเจนต์จะคิดเรื่องการเกษียณ จะฝันถึงจุดสิ้นสุดของอันตราย 

และชีวิตสองหน้า จะหยุดเงี่ยหูฟังเสียงเคาะประตู ชีวิตแบบนี้ทำให้เกิด 

ความออ่นลา้มหาศาลและนำไปสูค่วามผดิพลาดตา่ง ๆ นำ้เสยีง มารเ์บลิ นัน่ใช ่

ความอ่อนล้าหรือเปล่า พรุ่งนี้เนทต้องรายงานความแตกต่างเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

ในบทสนทนานี้อย่างระมัดระวังผ่านเคเบิล ปัญหาต่าง  ๆ  มักสะท้อนกลับไป 

หาเจ้าหน้าที่คุมข่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เขาไม่ต้องการ

“มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ปัญหาความปลอดภัยใช่ไหม” เนทถาม  

“คุณก็รู้ว่าเงินในบัญชีธนาคารรอคุณอยู่ คุณจะเกษียณที่ไหนก็ได้อย่างที่ 

ต้องการ เราสนับสนุนคุณทุกด้านครับ”

“ไม่หรอก ผมสบายดี เรามีงานต้องทำอีกมาก จากนั้นถึงจะพักได้”  

มาร์เบิล ตอบ

“เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคุณครับ” เนทบอก เขารู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ  

“ความช่วยเหลือของคุณประเมินค่าไม่ได้เลย” ชายสูงวัยมองทางเท้าขณะที่ 

พวกเขาเดินไปด้วยกันบนถนนมืด  ๆ ตอนนี้การพบปะของพวกเขากินเวลา 

มาหกนาที ถึงเวลาต้องไปแล้ว

“คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ” เนทเอ่ยขึ้น เขาหลับตาลง 

แล้วตั้งสมาธิ ส่งมอบแบตเตอรี่แล้ว รับแผ่นดิสก์มาแล้ว มีสรุปย่อมาด้วย  



9

เจสัน แมตธิวส์

มีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ อย่างเดียวที่เหลืออยู่คือกำหนดการ 

พบปะกันอีกสามเดือนนับจากนี้ “เราจะนัดกันอีกสามเดือนรึเปล่าครับ” เนท 

ถาม “ถงึตอนนัน้กค็งหนาวจดัแลว้ เดอืนธนัวานีน่า สถานทีใ่หมเ่อาเปน็ อเีกลิ  

ใกล้แม่น้ำไหมครับ”

“นดัส ิ แนน่อน” มารเ์บลิ ตอบ “นกอนิทร ี ผมจะยนืยนัผา่นขอ้ความ 

ลว่งหนา้หนึง่สปัดาห”์ พวกเขาเดนิเกอืบจะถงึปลายถนนอกีครัง้ และเดนิชา้ ๆ  

เข้าหาแสงสว่างของสี่แยก อีกฟากถนนมีป้ายไฟนีออนชี้บอกทางเข้าสถานี 

รถไฟใตด้นิ ทนัใดนัน้เนทกร็ูส้กึถงึสญัญาณเตอืนทีแ่ผซ่า่นขึน้มาตามแผน่หลงั

รถยนตส์ีป่ระตเูกา่โทรมยีห่อ้ลาดา้แลน่ผา่นสีแ่ยกมาเอือ่ย ๆ เบาะหนา้ 

มีผู้ชายสองคนนั่งอยู ่ เนทกับ มาร์เบิล เบียดตัวแนบติดผนังอาคารหลบอยู่ใน 

เงามืด มาร์เบิล เองก็เห็นรถคันนี้เหมือนกัน ชายสูงวัยเป็นมืออาชีพในสนาม 

พอ ๆ กับสายลับหนุ่ม มีรถอีกคันแล่นสวนไปอีกทาง คราวนี้เป็นยี่ห้อโอเปิล 

รุ่นใหม่กว่า ผู้ชายสองคนในรถกำลังมองไปทางอื่น เนทเหลือบมองด้านหลัง 

และเห็นรถคันที่สามค่อย ๆ เลี้ยวเข้ามาตามถนน เปิดแค่ไฟหรี่อย่างเดียว

“เป็นการตรวจตราแบบผ่าน  ๆ” มาร์เบิล  กระซิบบอก “คุณไม่ได้ 

จอดรถไว้แถวนี้ใช่ไหม”

เนทสั่นศีรษะปฏิเสธ ไม่ ไม่นะ ไม่มีทาง หัวใจเขาเต้นรัว ครั้งนี้ 

นับว่าเสี่ยงมาก เขามอง มาร์เบิล แวบหนึ่ง แล้วทั้งสองก็เคลื่อนไหวพร้อมกัน  

ตอนนี้ลืมผงสายลับ ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมด เนทช่วย  มาร์เบิล  ถอด 

โอเวอร์โค้ตสีเข้ม พลิกข้างในกลับออกมาข้างนอกขณะดึงมันออกจากแขน 

อีกฝ่าย เปลี่ยนเป็นเสื้อโค้ตสีอ่อนที่ฝีมือการตัดเย็บแตกต่างไป มีรอยเปื้อน 

และดา้ยลุย่ตรงชว่งแขนกบัชายเสือ้ เนทชว่ย มารเ์บลิ สวมมนั สอดมอืเขา้ไป 

ในกระเป๋าเสื้อโค้ตแล้วดึงหมวกขนสัตว์ที่ถูกมอดแทะออกมาคลี่ มันเป็น 

สว่นหนึง่ในการปลอมตวัของเขา แลว้สวมมนัลงบนศรีษะของอกีฝา่ย มารเ์บลิ  

ล้วงแว่นตากรอบหนาที่ขาข้างหนึ่งมีเทปสีขาวพันไว้จากกระเป๋าด้านหน้า 

ออกมาสวม เนทล้วงเข้าไปในกระเป๋าอีกข้างแล้วดึงไม้เท้าสั้นออกมาเขย่า  

สปริงในไม้เท้าปล่อยความยาวสามท่อนที่เหลือลงมา เขายัดไม้เท้าใส่มือ 

มาร์เบิล
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ชาวเมอืงมอสโกวยักลางคนหายไปแลว้ ภายในแปดวนิาทเีขากลายเปน็ 

คนแก่รับบำนาญที่มีอิริยาบถขัดแข็ง สวมเสื้อผ้าราคาถูก และใช้ไม้เท้า 

ช่วยพยุงตัว เดินโขยกเขยก เนทรุนหลังเขาเบา  ๆ  ไปทางสี่แยกและสถานี 

รถไฟใต้ดิน การกระทำนี้ละเมิดกฎ การใช้รถไฟใต้ดินอันตราย เสี่ยงต่อ 

การติดค้างอยู่ใต้ดิน แต่ถ้า  มาร์เบิล  หลบหนีออกไปจากบริเวณนี้ได้ก็คุ้ม 

ทีจ่ะเสีย่ง การปลอมตวัของเขานา่จะดพีอทีจ่ะตบตากลอ้งรกัษาความปลอดภยั 

มากมายในชานชาลาสถานี

“ผมจะล่อพวกมันไปจากที่นี่”  เนทเอ่ยขณะที่มาร์เบิลห่อตัวแล้ว 

เริ่มเดินโขยกเขยกข้ามสี่แยก สายลับสูงวัยมองเขาแวบหนึ่งด้วยสายตา 

เคร่งเครียดทว่าเยือกเย็น ก่อนจะขยิบตา ผู้ชายคนนี้เป็นตำนาน เนทคิด  

แต่ตอนนี้สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเขาคือทำให้รถสะกดรอยติดตามหันเห 

ความสนใจจาก  มาร์เบิล  มาที่เขา เขาเองก็จะถูกจับไม่ได้เช่นกัน เพราะ 

แผ่นดิสก์ที่อยู่ในกระเป๋าเขาอาจเป็นอันตรายต่อ  มาร์เบิล  ได้พอ  ๆ  กับการ 

ถูกจับตัว

มันจะไม่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการของเขาแน่  ๆ ความเยียบเย็นก่อตัว 

ขึ้นในสมองและลำคอ เขายกปกเสื้อโค้ตขึ้น ท้องไส้ของเขาสงบลงแล้ว 

ก่อนเขาจะรีบข้ามถนนตัดหน้ารถสะกดรอยที่แล่นช้า ๆ มาทางเขาจนอยู่ห่างไป 

แค่ครึ่งบล็อก น่าจะเป็นเอฟเอสบี จารชนภายในของรัสเซีย สนามของ 

พวกมันเอง

เครื่องยนต์ขนาด ๑,๒๐๐ ซีซีของรถลาด้าคำรามขึ้น แล้วพวกนั้น 

กเ็หน็เขาจากแสงไฟหนา้รถ เขาวิง่ไปยงับลอ็กถดัไป หลบตรงบนัไดลงใตด้นิ 

ที่เหม็นฉี่และวอดก้า เสียงยางรถยนต์เสียดสีพื้นถนนดังไล่หลังมา เอาละ  

รอก่อน รอ ขยับอีกรอบ เขาเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปในตรอกต่าง  ๆ พุ่งตัวข้าม 

สะพานลอยแล้ววิ่งลงบันไดไปทางแม่น้ำ ใช้ที่กำบัง ข้ามรางรถไฟ เปลี่ยน 

เสน้ทางและทศิทางเมือ่พน้ระยะการมองเหน็ ทำใหพ้วกมนัเดาผดิ เบยีดลอด 

แนวรั้วของพวกมัน ตรวจสอบเวลา: เกือบสองชั่วโมงแล้ว

ตัวเขาสั่นเทาด้วยความเหนื่อยล้า แต่ยังวิ่งต่อไปแล้วก็เดิน จากนั้นก็ 

หมอบอยู่หลังรถที่จอดสนิท เงี่ยหูฟังเสียงเครื่องยนต์ที่หนวกหูรอบตัว  
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ขณะทีพ่วกมนัมารวมตวักนัแลว้กก็ระจายตวักนัไป กอ่นจะรวมตวักนัอกีครัง้  

พยายามเข้ามาใกล้พอจะเห็นหน้าเขา ใกล้พอจะตะครุบตัวเขาให้หน้าทิ่ม 

พืน้ถนน ลว้งมอืเขา้มาในกระเปา๋ตา่ง  ๆ บนตวัเขา เขาไดย้นิเสยีงสญัญาณวทิย ุ 

ได้ยินพวกมันตะโกนโหวกเหวกใส่วิทยุ พวกมันเริ่มเคร่งเครียดแล้ว

ครูฝึกการสะกดรอยติดตามคนแรกของเขาเคยบอกไว้ว่า คุณจะต้อง 

รู้จักพื้นที่ มิสเตอร์แนช ไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นวิสคอนซินอเวนิว หรือ 

ทเวียร์สกายา คุณจะต้องสำรวจมัน และเนทก็โคตรรู้จักมันดีเลย มีถนน 

เยอะเป็นบ้า แม้แต่พวกมันก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเขาอยู่ตรงไหน ยางรถยนต์เสียดสี 

กับหินปูพื้นถนนที่เปียกแฉะขณะที่พวกมันเร่งเครื่องขับไปมา ข่าวดีก็คือ  

พวกมันยังระบุตำแหน่งของเขาได้ไม่ชัดพอจะลงมาเดินหา ส่วนข่าวร้ายก็คือ  

เวลาเป็นใจให้พวกมัน แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันหันมาไล่ตามเขา ซึ่ง 

หมายความว่าพวกมันไม่ได้สนใจ  มาร์เบิล เนทภาวนาให้ชายสูงวัยรอดพ้น 

สายตาของพวกนัน้ขณะเดนิโขยกเขยกเขา้ไปยงัสถานรีถไฟใตด้นิ และหวงัให ้

ทีมสะกดรอยทีมนี้ไม่ได้ตามล่าอีกฝ่ายมาตั้งแต่ต้น เพราะนั่นหมายความว่า 

ทีมที่สองกำลังไล่ตาม มาร์เบิล อยู่ พวกมันจะไม่ได้ตัว เอเจนต์ของเขา และ 

พวกมันก็จะไม่ได้แผ่นดิสก์ของ  มาร์เบิล ที่เป็นอันตรายพอ  ๆ กับการมีไนโตร 

อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาไปอย่างแน่นอน เสียงยางรถยนต์เสียดสีกับถนน 

จางหายไป แล้วถนนก็เงียบสงัด

ตรวจสอบเวลา:  สองชั่วโมงกว่า ขากับกระดูกสันหลังเหนื่อยล้า  

มองเห็นขอบสีเทาในสายตา เขาเดินไปตามตรอกแคบ  ๆ แนบตัวกับกำแพง 

ใต้เงามืด หวังว่าพวกมันจะไปแล้ว นึกถึงภาพรถเยิน ๆ ทุกคันกลับเข้าโรงรถ  

โลหะร้อน  ๆ  กระทบกันจนเกิดเสียง โคลนเปื้อนรถหยดย้อย ระหว่างที่ 

หวัหนา้ทมีโวยใสพ่วกมนัในหอ้งพกั เนทไมเ่หน็รถสกัคนัในอกีหลายนาทตีอ่มา  

เขาคิดว่าตนเองหลุดพ้นเขตการค้นหาของพวกมันแล้ว หิมะเริ่มตกลงมา 

อีกรอบ

ไม่ไกลมีรถคันหนึ่งเบรกจนส่งเสียงแหลมสูง จากนั้นจึงกลับรถแล้ว 

บึ่งเข้ามาในตรอก ไฟหน้าสาดใส่หิมะ เนทหันหน้าเข้าหากำแพง พยายาม 

ทำตัวให้กลมกลืน แต่เขารู้ว่าพวกมันต้องเห็นเขาแน่ และขณะที่แสงไฟ 



12

สวย ลวง สังหาร

กวาดผา่นเนท รถกเ็รง่เครือ่งตรงมาหา เบนหวัมาทางเขา เนทตะลงึมองอยา่ง 

ไม่อยากเชื่อขณะที่รถพุ่งเข้าหา ประตูฝั่งผู้โดยสารอยู่ห่างจากกำแพงไม่กี่นิ้ว  

เขาเห็นใบหน้าฉายความมุ่งม่ันของคนสองคนใกล้เข้ามา ท่ีปัดน้ำฝนทำงานหนัก  

พวกเอฟเอสบีบัดซบ พวกมันไม่เห็นเขาหรือไง แต่แล้วเขาก็ตระหนักว่า 

พวกมันเห็นเขาชัดเจนแจ่มแจ้งถึงได้พยายามจะเบียดเขาอัดติดกำแพง  

มีกฎที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทีมสะกดรอยติดตามที่ไล่ตาม 

นักการทูตต่างชาติจะไม่มีวันใช้กำลังกับเป้าหมายเด็ดขาด ครูฝึกทั้งหลาย 

เคยบอกไว้ งั้นถามจริง  ๆ  ไอ้พวกนี้กำลังทำบ้าอะไรกันอยู่ เขาเหลียวหลัง 

และเห็นว่าปากตรอกอยู่ไกลเกินไป

สงัเกตรอบตวัส ิ มสิเตอรแ์นช และทางเลอืกทีด่รีองลงมากค็อื สงัเกต 

ทอ่นำ้ทิง้ทีท่ำจากเหลก็ทีย่ืน่ลงมาจากตวัอาคารหา่งจากเขาไปหนึง่ฟตุ มตีวัยดึ 

โลหะขึน้สนมิคาดตดิกบักำแพงอฐิ ขณะทีร่ถพุง่เขา้มา เขากก็ระโดดขึน้ไปควา้ 

ทอ่นำ้ทิง้ ไตข่ึน้ไปตามตวัยดึโลหะ รถชนกำแพงจนทอ่นำ้ทิง้แตก หลงัคารถ 

อยู่ใต้ขาเนทที่งอขึ้น รถเบียดครูดกำแพงเสียงดังลั่นก่อนหยุดนิ่ง พวกมัน 

ดับเครื่องยนต์ พร้อมกับมือของเขาหลุดจากการเกาะเกี่ยว เนทตกลงบน 

หลังคารถแล้วไถลลงพื้นอีกทอด ประตูฝั่งคนขับเปิดออก ชายร่างใหญ่ 

สวมหมวกขนสัตว์ก้าวลงมา แต่เพราะพวกมันไม่มีวันใช้กำลังกับเป้าหมาย 

เดด็ขาด เนทจงึใชไ้หลก่ระแทกประตกูลบัไปจนชนศรีษะกบัคอของไอส้ารเลว  

ได้ยินเสียงร้องโหยหวน เห็นใบหน้าบิดเบี้ยวเจ็บปวด เนทกระแทกประตู 

ใสศ่รีษะมนัอกีสองครัง้อยา่งรวดเรว็ แลว้หมอนัน่กล็ม้กลบัเขา้ไปในรถ ประต ู

ฝัง่ผูโ้ดยสารตดิแหงก็อยูแ่นบกำแพง เนทเหน็ไอส้ารเลวอกีคนพยายามจะปนี 

ขา้มเบาะหนา้ไปยงัประตหูลงั ถงึเวลาตอ้งหนอีกีแลว้ เนทวิง่เตม็ฝเีทา้ไปตาม 

ตรอก มุ่งเข้าสู่เงามืดแล้วเลี้ยวตรงมุมถนน

สามประตูถัดไปเป็นร้านขายซุปเกรอะกรังที่เปิดให้บริการจนดึกป่านนี้  

แสงไฟจากร้านส่องมายังทางเท้าที่มีหิมะปกคลุม เนทได้ยินเสียงกลับรถจาก 

ในตรอก เครื่องยนต์ส่งเสียงคราง เขาหลบเข้าไปในร้านเล็กจิ๋วที่ว่างเปล่า 

แล้วปิดประตู ข้างในเป็นห้องเดี่ยว มีแค่เคาน์เตอร์ให้บริการที่ผนังด้านหนึ่ง  

โต๊ะเก้าอี้ทำจากไม้โทรม  ๆ  หลายตัว วอลล์เปเปอร์มีรอยเปื้อน และม่าน 



13

เจสัน แมตธิวส์

ลูกไม้มอมแมมบนหน้าต่าง หญิงชราผู้มีฟันเหมือนที่เปิดกระป๋องสองซี่นั่ง 

อยู่หลังเคาน์เตอร์ ฟังวิทยุเสียงขาด ๆ หาย ๆ พลางอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย  

หม้อซุปอะลูมิเนียมเก่า  ๆ  สองใบเดือดปุดอยู่บนเตาไฟฟ้าด้านหลังหล่อน  

กลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่อบอวลอยู่ในร้าน

ขณะพยายามบังคับมือไม่ให้สั่น เนทเดินไปที่เคาน์เตอร์ แล้วสั่งซุป 

บีตรู้ตชามหนึ่งเป็นภาษารัสเซียกับหญิงชราที่จ้องมาด้วยสายตาว่างเปล่า เขา 

นั่งหันหลังให้หน้าต่างที่ปิดม่านแล้วเงี่ยหูฟัง เสียงรถแล่นคำรามผ่านไป  

ตามดว้ยอกีคนัหนึง่ จากนัน้กเ็งยีบกรบิ ในวทิยมุนีกัแสดงตลกกำลงัเลา่เรือ่ง 

ขำขัน

ครุชชอฟไปเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งและถูกถ่ายรูปที่นั่น ใน 

สำนักงานหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านนั้นถกเถียงกันเรื่องคำอธิบายประกอบภาพ 

ว่าควรจะเป็น “สหายครุชชอฟท่ามกลางหมู๙” หรือ  “สหายครุชชอฟและ 

ฝูงหมู” หรือ  “หมูห้อมล้อมสหายครุชชอฟ”  ดี แต่ไม่มีอะไรเข้าท่าเลย  

ในที่สุดบรรณาธิการก็ตัดสินใจ  “ลำดับสามจากซ้าย—สหายครุชชอฟ”  

หญิงชราหลังเคาน์เตอร์หัวเราะเสียงแหลม

เขาไม่ได้ดื่มหรือกินอะไรมามากกว่าสิบสองชั่วโมงแล้ว จึงลงมือ 

เขมอืบซปุขน้ดว้ยชอ้นทีถ่อือยา่งสัน่เทา หญงิชราจอ้งมองเขา ยนืขึน้ แลว้เดนิ 

ออ้มเคานเ์ตอรไ์ปทีป่ระตหูนา้ เนทเฝา้มองหลอ่นทางหางตา หลอ่นเปดิประต ู 

แล้วเขาก็รู้สึกถึงอากาศหนาวเย็นข้างนอกที่กรูเข้ามา หญิงชรามองออกไป 

ที่ถนน มองซ้ายขวา แล้วกระแทกประตูปิด หล่อนเดินกลับมายังม้านั่งกลม 

หลังเคาน์เตอร์แล้วหยิบหนังสือพิมพ ์ เมื่อเนทกินซุปกับขนมปังจนหมด เขา 

เดนิไปทีเ่คานเ์ตอรแ์ลว้หยบิเงนิสองสามรอ้ยโคเพก็๑๐ออกมา หญงิชราใบหนา้ 

เหีย่วยน่รวบรวมเหรยีญแลว้กวาดมนัลงลิน้ชกั หลอ่นกระแทกลิน้ชกัปดิแลว้ 

มองเนท “ทางสะดวก” หล่อนเอ่ย “ขอพระเจ้านำทาง” เนทเลี่ยงไม่มอง 

๙ เปน็คำสแลงในภาษารสัเซยี ตอ่วา่คนทีส่กปรก มูมมาม โลภ น่ารังเกยีจ หรือ 

มีแนวคิดเหยียดเพศ เหยียดผิว
๑๐ ๑๐๐ โคเพ็ก เท่ากับ ๑ รูเบิล
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หล่อนแล้วออกจากร้าน

อีกชั่วโมงต่อมา ตัวเนทชุ่มเหงื่อและสั่นเทาเพราะความเหนื่อยล้า เขา 

เดินโซเซผ่านซุ้มทหารกองหนุนที่อยู่หน้าทางเข้าสถานทูต ในที่สุดแผ่นดิสก์ 

ของ มาร์เบิล ก็ปลอดภัย นี่ไม่ใช่วิธีที่จะได้รับความเห็นชอบในการยุติภารกิจ  

แต่เขาพลาดรถของสถานีไปหลายชั่วโมง การเดินทางเข้าสถานทูตของเขา 

ถูกบันทึกไว้ และภายในครึ่งชั่วโมง ทั้งเอฟเอสบีและเอสวีอาร์ต่างก็รู้ว่าคน 

ที่ติดต่อไม่ได้ตลอดคืนก็คือ มิสเตอร์แนชแห่งฝ่ายเศรษฐกิจของสถานทูต  

และพวกเขาก็คิดว่าพวกเขารู้สาเหตุ

ซุปบีตรู้ตของหญิงชรา

ละลายเนยในหม้อใบใหญ่ เติมหอมหัวใหญ่สับลงไปแล้วผัดจนใส ใส่หัวบีต 

ขูดสามหัวกับมะเขือเทศสับหน่ึงลูกลงไปผัดต่อ  เทน้ำซุปกระดูกวัว  

น้ำส้มสายชู นำ้ตาล เกลอื และพรกิไทยลงหมอ้ ซปุควรมรีสจดัและหวาน  

นำไปต้ม แล้วเคี่ยวต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมง เสิร์ฟร้อน ๆ เคียงด้วยซาวร์ครีม 

และผักชีลาวสับ



15

๒

เช้าวันต่อมา ในสำนักงานสองแห่งที่ตั้งอยู่สุดขอบกรุงมอสโก 

คนละด้านต่างมีบรรยากาศไม่น่าอภิรมย์นัก ฟากหนึ่งคือสำนักงานใหญ่ 

เอสวีอาร์ในยาเซเนโว รองผู้อำนวยการสำนักงานลำดับหนึ่ง อีวาน (วาเนีย)  

ดมิเิตรวชิ เอโกรอฟ กำลงัอา่นรายงานเหตกุารณส์ะกดรอยตดิตามเมือ่คนืกอ่น 

ของเอฟเอสบี แสงแดดอ่อนจางส่องผ่านหน้าต่างบานมหึมาที่มองออกไปเห็น 

ปา่สนสเีขม้หอ้มลอ้มตวัอาคาร อะเลก็เซย ์ ซกูานอฟ ผูอ้ำนวยการกองเคอาร์  

ยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขา ไม่ได้รับคำเชิญให้น่ัง พวกเพ่ือนสนิทของ 

ซูกานอฟ...หรืออาจจะแค่แม่ของเขา...เรียกเจ้าเตี้ยซูกานอฟสารพัดพิษคนนี้ 

ว่า ‘เลย์ชา๑’ แต่ไม่ใช่ในเช้าวันนี้แน่

วาเนีย เอโกรอฟ อายุหกสิบสี่ปี มียศเป็นถึงพลตรีอาวุโส  เขา 

มีศีรษะใหญ่ มีปอยผมสีดอกเลาเหนือใบหูทั้งสองข้าง บริเวณอื่นนอกเหนือ 

จากนั้นโล้นเลี่ยน ดวงตาสีน้ำตาลอยู่ห่างกันมาก ริมฝีปากอิ่ม บ่ากว้าง  

หนา้ทอ้งโต และมอืเตม็ไปดว้ยกลา้มเนือ้ ทำใหเ้ขาดเูหมอืนจอมพลงัในคณะ 

ละครสตัว ์ เขาสวมสทูฤดหูนาวสเีขม้ตวัหนาทีต่ดัอยา่งประณตี ยีห่อ้เอากสุโต  

คาราเซนีจากมิลาน กับไทสีน้ำเงินเข้มหม่น รองเท้าสีดำมันวาวของเขา 

ยี่ห้อเอ็ดวาร์ด กรีนจากลอนดอน ราคาแพงระยับ

๑ ย่อมาจากชื่ออะเล็กเซย์
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เอโกรอฟเคยเป็นเจ้าหน้าที่เคจีบีภาคสนามธรรมดา  ๆ  ในช่วงเริ่มต้น 

การทำงาน การออกตระเวนแสนน่าเบื่อในเอเชียหลายต่อหลายครั้งทำให้เขา 

เชื่อว่าชีวิตภาคสนามไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบ เมื่อกลับมาอยู่ในมอสโกเขาก็เล่น 

การเมืองภายในองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับตำแหน่งต่าง  ๆ  ที่เป็น 

เปา้สนใจ ชว่งแรกกต็ำแหนง่วางแผนงาน จากนัน้กใ็นแผนกบรหิาร จนมาถงึ 

ตำแหนง่จเรหรอืผูต้รวจสอบทีเ่พิง่ตัง้ขึน้ใหม่ เขาปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งโดดเดน่ 

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากเคจีบีเป็นเอสวีอาร์ใน  ค.ศ.  ๑๙๙๑ นอกจากนี้  

ระหว่างที่ครุชคอฟ อดีตผู้อำนวยการเคจีบีทำรัฐประหารกอร์บาชอฟใน  

ค.ศ. ๑๙๙๒ แต่ล้มเหลว เอโกรอฟก็เลือกข้างถูก และใน ค.ศ. ๑๙๙๙ เขา 

ก็เข้าตารองนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งผู้เย็นชา วลาดีมีร์ วลาดีมิโรวิช ปูติน  

แมงป่องผมบลอนด์กับดวงตาสีฟ้าเฉื่อยชา ปีต่อมาเยลต์ซินลงจากตำแหน่ง  

ส่วนปูตินก็ก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อในทำเนียบเครมลิน แล้วเอโกรอฟก็รอรับ 

โทรศัพท์ที่เขารู้ว่าจะต้องมีเข้ามา 

“ผมอยากให้คุณดูแลเรื่องต่าง  ๆ” ปูตินเคยพูดกับเขาระหว่างการ 

สัมภาษณ์ที่น่าตื่นเต้นห้านาทีในทำเนียบเครมลินแสนหรูหรา ฝาไม้เงางาม 

บนผนังสะท้อนอยู่ในดวงตาของประธานาธิบดีคนใหม่อย่างน่าขนลุก ทั้งสอง 

ต่างรู้ดีว่าเขาหมายความว่าอย่างไร และเอโกรอฟกลับไปยังยาเซเนโวพร้อมกับ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานลำดับสาม  จากนั้นก็เป็นลำดับสอง  

จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาได้ย้ายเข้ามาในห้องทำงานของรองผู้อำนวยการ 

สำนักงานลำดับหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องชุดของผู้อำนวยการสำนักงาน โดย 

มีแค่โถงทางเดินลาดพรมขวางกั้น

เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา เกิดความกังวลข้ึนก่อนการเลือกต้ัง พวกนักข่าว 

เฮงซวยและพรรคฝ่ายตรงข้ามมีอิสระอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เอสวีอาร์ 

จึงต้องจับตามองผู้ไม่เห็นด้วย ปฏิบัติการอย่างระมัดระวังในจุดลงคะแนนเสียง 

ต่าง  ๆ และรายงานเรื่องของสมาชิกรัฐสภาฝ่ายตรงข้ามเป็นรายบุคคล  

ผู้มีอำนาจที่ให้ความร่วมมือคนหนึ่งยังได้รับคำสั่งให้ตั้งพรรคขนาดเล็กเพื่อ 

ถ่ายเทคะแนนเสียงและสร้างความแตกแยกในแวดวง

จากนั้นตัวเอโกรอฟเองก็ยอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างโดยทุ่มสุดตัว และ 
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เมือ่เขาใหค้ำแนะนำสว่นตวัแกป่ตูนิวา่ใหโ้ทษพวกตะวนัตก โดยเฉพาะสหรฐัฯ 

ว่าเข้าแทรกแซงการประท้วงก่อนการเลือกตั้ง ปูตินที่ตอนนั้นยังเป็นเพียง 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งชอบคำแนะนำนั้นมาก เขาไม่กะพริบตาแม้แต่น้อยขณะที่ 

ใคร่ครวญถึงการกลับมาผงาดบนเวทีโลกของรัสเซีย เขาตบหลังเอโกรอฟ  

อาจเป็นเพราะอาชีพของพวกเขาคล้ายคลึงกันมาก อาจเป็นเพราะพวกเขา 

ทัง้คูป่ระสบความสำเรจ็นอ้ยมากในฐานะเจา้หนา้ทีก่ารขา่วระหวา่งปฏบิตัหินา้ที ่

ในต่างประเทศช่วงสั้น  ๆ หรืออาจเป็นการที่สายข่าวคนหนึ่งจำไอ้ตัวแสบ 

ร่วมอาชีพได้ แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไร ปูตินก็ชอบเขา และวาเนีย เอโกรอฟ  

รู้ดีว่าเขาจะได้รับสิ่งตอบแทน เขาเกือบขึ้นถึงยอดแล้ว และเขาก็มีทั้งเวลา 

และอำนาจที่จะเดินหน้าต่อ มันคือสิ่งที่เขาต้องการ

แต่ผู้ดูแลฟาร์มงูย่อมถูกงูกัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ เว้นแต่เขาจะปฏิบัติงาน 

อยา่งระมดัระวังมาก ๆ ทำเนยีบเครมลนิในวนันีม้แีตค่นใสส่ทูผกูไท มโีฆษก 

รัฐบาล และการประชุมสุดยอดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แต่คนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่า 

จะนานแค่ไหนต่างรู้ดีว่า  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ยุคสตาลิน  

มิตรภาพรึ ความจงรักภักดีรึ การอุปถัมภ์น่ะรึ พลาดเพียงครั้งเดียว ไม่ว่า 

จะเปน็ปฏบิตักิารหรอืการทตู หรอือยา่งเลวรา้ยทีส่ดุกค็อื ทำใหป้ระธานาธบิด ี

อับอายขายหน้า จะนำมาซึ่ง พายุพิโรธ ที่ไม่มีทางหลบเลี่ยงได้เลย เอโกรอฟ 

สั่นศีรษะ ให้ตายสิ กรณีของแนชคนนี้คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลย

“ทมีสะกดรอยตดิตามจะหว่ยไปกวา่นีไ้ดอ้กีไหม” เอโกรอฟกลา่วอยา่ง 

เดือดดาล เขาจงใจใส่อารมณ์เกินกว่าเหตุต่อหน้าลูกน้อง “ชัดเลยว่าเจ้าแนช 

ตวัแสบนีพ่บปะกบัแหลง่ขา่วเมือ่คนืนี ้ มนัหายตวัไปกวา่สบิสองชัว่โมงไดย้งัไง  

แล้วตกลงว่าพวกสะกดรอยมัวทำอะไรกันอยู่ในเขตนั้นกันแน่”

“ดูเหมือนว่าพวกนั้นกำลังมองหาชาวเชเชนที่กำลังซื้อขายยากันครับ  

มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าสมัยนี้เอฟเอสบีทำอะไรกันอยู่” ซูกานอฟตอบ  

“เขตนั้นน่ะเสื่อมโทรมบัดซบจริง ๆ”

“แล้วเรื่องรถชนในตรอกล่ะ มันอะไร”

“ไม่ทราบแน่ชัดครับ พวกนั้นอ้างว่าคนในทีมคิดว่าไล่ต้อนชาวเชเชน 

คนหนึ่งจนจนมุมและเชื่อว่าเขาพกพาอาวุธ แต่ผมว่าไม่ใช่หรอก พวกนั้น 
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อาจจะตื่นเต้นที่ได้ไล่ล่ามากกว่า”

“พวกชาวนายงัทำไดด้กีวา่นีซ้ะอกี ฉนัจะบอกผูอ้ำนวยการใหพ้ดูเรือ่งนี ้

กับท่านประธานาธิบดีจันทร์หน้า เราจะปล่อยให้นักการทูตต่างชาติถูกทำร้าย 

ตามทอ้งถนนไมไ่ด ้ ตอ่ใหพ้วกเขานดัพบกบัคนทรยศรสัเซยีกเ็ถอะ” เอโกรอฟ 

แค่นเสียง “เอฟบีไอ๒ คงได้เริ่มลงมือกับเจ้าหน้าที่ของเราในจอร์จทาวน์แน่  

ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก”

“ผมจะบอกตอ่คนของผมเอง ผูก้าร โดยเฉพาะทมีสะกดรอยตดิตาม 

จะได้รับคำเตือนเป็นพิเศษ ผมขอแนะนำว่าน่าจะหาเวลาไป คาตอร์ก้า สักหน่อย 

นะครับ”

เอโกรอฟมองหัวหน้าหน่วยต่อต้านข่าวกรองอย่างเฉยเมย สังเกตว่า 

อีกฝ่ายใช้คำเรียกค่ายกักกันสมัยพระเจ้าซาร์ได้อย่างคล่องปาก ให้ตายเถอะ  

อะเลก็เซย ์ ซกูานอฟ ตวัเตีย้และผวิเขม้ ใบหนา้แบนเหมือนกน้กระทะ ใบหู 

กาง ฟันห่าง และมีรอยยิ้มเยาะตลอดเวลา ซึ่งช่วยเสริมให้ปากเขาดูเหมือน 

ตึกลูเบียนก้า ถึงอย่างนั้นซูกานอฟก็เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนและเป็นลิ่วล้อ 

ผู้ชั่วร้ายที่มีประโยชน์

“เราจะตำหนเิอฟเอสบกีไ็ด ้ แตฉ่นัขอบอกใหรู้ไ้วเ้ลย เจา้อเมรกินัคนนี ้

นัดพบกับคนสำคัญบางคน และเจ้าพวกงี่เง่านั่นก็คลาดกับเขา ฉันมั่นใจ”  

เอโกรอฟเหวี่ยงรายงานลงบนโต๊ะทำงาน “แล้วนายเดาได้ไหมว่าต่อจากนี้ 

นายตอ้งทำอะไร” เขาหยดุพดูครูห่นึง่ “หา–ให–้เจอ–วา่–ใคร” แต่ละคำถกูเนน้ 

ด้วยการเคาะนิ้วชี้หนัก  ๆ  บนโต๊ะเป็นจังหวะ “ฉันอยากได้หัวคนทรยศนี่ 

ใส่ตะกร้าหวายมา”

“ผมจะจดัการเปน็อยา่งแรกเลยครบั” ซกูานอฟรบัรอง รูด้วีา่เมือ่ไมม่ ี

อะไรให้ตามต่อ ไม่มีข่าวคราวโดยเฉพาะจากสายในซีไอเอ และไม่มีร่องรอย 

ใด ๆ บนถนน พวกเขาก็ต้องรอ ระหว่างนี้เขาคงเริ่มสืบสวนและสอบปากคำ  

แค่พอเป็นพิธี

เอโกรอฟมองรายงานการสะกดรอยติดตามอีกรอบ ช่างเป็นรายงาน 

๒ ชื่อย่อของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
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ที่ไร้ประโยชน์จริง ๆ ความจริงอย่างเดียวที่ยืนยันได้คือการระบุตัวนาธาเนียล  

แนช ที่ประตูทางเข้าสถานทูต ไม่พบเห็นและไม่พูดถึงใครอื่นอีก หนึ่งใน 

คนขับรถของทีมสะกดรอยติดตาม (มีภาพเขาติดปลาสเตอร์เหนือตาซ้าย 

แนบอยูใ่นรายงานดว้ย ราวกบัจะชว่ยอธบิายถงึเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในตรอกได)้  

ยืนยันตัวของแนชอย่างแน่ชัด เช่นเดียวกับทหารกองหนุนที่อยู่หน้าประตู 

ทางเข้าสถานทูตสหรัฐฯ 

เรื่องนี้จะเยี่ยมหรือจะแย่ก็ได้ เอโกรอฟคิด การแก้ปัญหาสายลับ 

ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนี้จะเป็นเกียรติประวัติของเขา พร้อมกับเป็นการ 

ตบหน้าพวกอเมริกันไปในตัว หรืออาจทำให้ทำเนียบเครมลินและผู้อุปถัมภ์ 

ของเอโกรอฟที่มีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเป็นพลังขับเคลื่อนไม่พอใจกัน 

ถ้วนหน้า ผลที่ตามมาคืออาชีพการงานของเขาอาจต้องจบสิ้นลงโดยฉับพลัน  

ทว่านั่นก็ขึ้นอยู่กับความโกรธเกรี้ยวของประธานาธิบดี ไม่แน่ว่าบทลงโทษ 

อาจรวมถึงการได้นอนบนเตียงข้าง ๆ อดีตนายทุนผู้ทรงอิทธิพลทางธุรกิจและ 

การเมืองอย่างคอดอร์คอฟสกีในทัณฑนิคมเซเกียซา หมายเลขเก้าด้วยก็ได้

เขาไตร่ตรองถึงโอกาสเป็นไปได้ต่าง ๆ ด้วยความไม่สบายใจ เพราะรู้ด ี

ถึงผลลัพธ์ทางการเมืองทั้งหลาย เช้าวันนั้นเอโกรอฟจึงขอ  แฟ้มปฏิบัติการ 

ของเนทมาอา่น ในนัน้ระบวุา่ อายนุอ้ย อยูร่ะหวา่งการปฏบิตัหินา้ที ่ ผา่นการ 

ฝึกฝนอบรมอย่างดี  พูดภาษารัสเซียคล่อง  วางตัวดีเรื่องผู้หญิงและ 

แอลกอฮอล์ ไม่ใช้ยาเสพติด ทำหน้าที่ในตำแหน่งบังหน้าในฝ่ายเศรษฐกิจ 

ของสถานทตูไดด้ ี ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ทีภ่าคสนามดเียีย่ม ไมบ่อก 

ให้รู้ถึงจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานของตัวเอง เอโกรอฟคำรามเสียงต่ำ  

ไอ้หนุ่มอ่อนหัดจองหอง เขาเงยหน้าขึ้นมองหัวหน้ากองเคอาร์

ขนบนศีรษะซูกานอฟลุกพรึบ  เขารู้สึกได้ว่าจะต้องแสดงความ 

กระตือรือร้นออกมาให้เห็นมากกว่านี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานลำดับหนึ่ง 

อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม แต่เขาเป็นสายพันธุ์ที่รู้จักกันดีในสวนสัตว์ 

เอสวีอาร์ นั่นก็คือข้ารัฐการผู้ทะเยอทะยานในอำนาจทางการเมือง

“ท่านรองผู้อำนวยการครับ กุญแจสำคัญในการหาตัวไอ้สารเลวที่ขาย 

ความลบัตา่ง ๆ ของเรากคื็อ การจบัตามองเจา้หนุม่ แยงกี ้ คนนี ้ ใหท้มีสามทมี 
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ติดตามพ่อคนเก่งนี่ ล้อมเขาไว้เหมือนชั้นหัวหอม ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน สั่ง — 

หรือจะใช้คำให้ดีกว่านั้นก ็ — ขอให้เอฟเอสบีเพิ่มกำลังเสริม ปล่อยให้พวกนั้น 

ส่งเสียงเอะอะหนวกหูไล่หลังเขา แล้วให้ทีมของเราตามอยู่รอบนอก ให้ไป 

ดูเขากับตา แล้วเรียกกลับมา และดูว่าเขาจะกลับไปที่จุดพบปะอีกรอบ 

หรือเปล่า ผมว่าจะต้องมีการนัดพบกันอีกในสามถึงหกเดือนแน่ ๆ ครับ”

เอโกรอฟชอบประโยคที่เอ่ยถึงชั้นหัวหอม วันนี้เขาจะยกมันขึ้นมาพูด 

กับผู้อำนวยการบ้าง

“ได้ เริ่มได้เลย บอกให้ฉันรู้ด้วยว่าแผนการของนายเป็นยังไง ฉัน 

จะได้สรุปวิธีการของเราให้ผู้อำนวยการรู้” เอโกรอฟบอก พลางโบกมือให้ 

หัวหน้ากองออกไปได้

สรุปวิธีการ ของเรา ให้ผู้อำนวยการรู้ ซูกานอฟคิดขณะเดินออกจาก 

ห้องทำงาน

สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงมอสโกต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยาเซเนโว 

ในเขตเปรสเนนสกี ใกล้กับทำเนียบเครมลินและโค้งแม่น้ำมอสควา บ่ายจัด 

ของวันนั้น บทสนทนาไม่น่าอภิรมย์ก็เกิดขึ้นในห้องทำงานของกอร์ดอน  

กอนดอร์ฟ หัวหน้าสถานีซีไอเอในมอสโก และเช่นเดียวกับซูกานอฟที่ไม่ได ้

รับอนุญาตให้นั่ง เนทต้องยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของกอนดอร์ฟ เข่าของเขา 

ปวดตุบ ๆ จากเหตุการณ์เมื่อวาน

ถ้าร่างหนาสะดุดตาของเอโกรอฟทำให้เขาดูเหมือนจอมพลังในคณะ 

ละครสัตว์แล้วละก็ โครงร่างเล็ก ๆ ของกอนดอร์ฟและเครื่องหน้าที่เกาะกลุ่ม 

กันก็ทำให้เขาดูเหมือนสุนัขพันธุ์วิปเพ็ตในการแสดงสุนัขของคณะละครสัตว ์ 

กอนดอรฟ์สงูเพยีงหา้ฟตุหกนิว้ ผมบาง มดีวงตาเหมอืนหมทูีอ่ยูช่ดิกนัเกนิไป  

และมีเท้าเล็กมาก แต่เขาชดเชยความสูงด้วยพิษสงรอบกาย เขาไม่ไว้ใจใคร  

และน่าขันที่ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเองก็ไม่อาจทำให้คนอื่นไว้ใจเขาได้เช่นกัน  

กอนดอร์ฟ (หรือที่เรียกกันลับหลังว่า ‘กอนดอร์ค๓’) อาศัยอยู่ในนรกลึกลับ 

๓ ชื่อล้อเลียนมาจากคำว่า dork ที่หมายถึง คนงี่เง่า ประหลาด
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ที่มีแต่เจ้าหน้าที่การข่าวอาวุโสเฉพาะกลุ่มรู้จักดี ไม่มีใครเข้าใจเขา

“ผมอ่านรายงานปฏิบัติการของคุณเรื่องการหลบหนีเมื่อคืนแล้ว”  

กอนดอรฟ์เปดิประเดน็ “จากทีค่ณุเขยีนมา ผมเขา้ใจวา่คณุคดิวา่ผลทีอ่อกมา 

น่าพอใจสินะ” กอนดอร์ฟพูดเสียงเรียบ เขาพูดช้า ๆ ทว่าน้ำเสียงขึ้น ๆ ลง ๆ  

แสดงถึงอารมณ์ที่แปรปรวน ส่งผลให้ท้องไส้ของเนทวูบวาบระหว่างรอคอย 

การปะทะที่กำลังจะเกิดขึ้น ยืนกรานเข้าไว้

“ถ้าคุณหมายความว่าผมคิดว่าเอเจนต์ปลอดภัยดีไหม คำตอบคือ 

ใช่ครับ” เนทตอบ เขารู้ว่ากอนดอร์ฟตั้งใจจะทำอะไร แต่ก็ปล่อยให้อีกฝ่าย 

บรรเลงด้วยตนเอง

“เม่ือคืนน้ีคุณเกือบจะทำให้บุคคลท่ีทรงคุณค่าสูงสุดถูกจับได้ การพบปะ 

ของคุณถูกทีมสะกดรอยติดตามจับได้นะ ให้ตายสิ”

เนทข่มความโกรธที่ก่อตัวขึ้น “เมื่อวานผมออกปฏิบัติการเอสดีอาร์ 

สบิสองชัว่โมง เอสดอีารท์ีค่ณุเหน็ชอบ ผมยนืยนัสถานการณข์องผมแลว้ครบั  

ผมไม่ถูกพบตอนที่ไปถึงจุดนัดหมาย มาร์เบิล เองก็เหมือนกัน” เนทอธิบาย

“งั้นคุณจะอธิบายเรื่องทีมสะกดรอยยังไง” กอนดอร์ฟหาเรื่องต่อ  

“คุณคงไม่คิดว่ามันเป็นทีมสุ่มลาดตระเวนในเขตนั้นหรอกนะ บอกผมสิว่า 

คุณไม่ได้คิดอย่างนั้น” น้ำเสียงกอนดอร์ฟเหน็บแนมเต็มที่

“เป็นแบบนั้นจริง ๆ ครับ เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมันจะเป็นทีมที่กำลัง 

ค้นหาผม ส่วนเรื่องบัดซบในตรอกนั่น พวกมันก็ไม่ได้สะกดรอยติดตามผม 

มาตั้งแต่แรก ไม่ใช่แน่ ๆ มันเป็นการสุ่มลาดตระเวนครับ แล้วพวกนั้นก็แค ่

ตอบสนองไปตามสถานการณ์ ไม่ได้พยายามจะทบทวนให้ดีด้วยซ้ำ ทำให้ 

มาร์เบิล หนีไปได้อย่างง่ายดาย” เนทสังเกตเห็นว่ากอนดอร์ฟไม่ได้ใส่ใจกับ 

ความพยายามทีฝ่า่ยนัน้จะบดเขาเขา้กบักำแพงเลยแมแ้ตน่อ้ย หากเปน็หวัหนา้ 

คนอื่นคงจะอยู่ในห้องทำงานของเอกอัครราชทูต แสดงความไม่พอใจและ 

เรียกร้องให้สถานทูตส่งเอกสารร้องเรียนแล้ว

กอนดอร์ฟพูดต่อ คราวนี้เปลี่ยนประเด็นใหม่ “เหลวไหล เรื่อง 

ทัง้หมดนีม้นัหายนะแท ้ ๆ คณุใหเ้ขาลงไปในสถานรีถไฟใตด้นิไดย้งัไง นัน่มนั 

กบัดกัหนชูดั ๆ คณุไมใ่สใ่จกฎตอนทีค่ณุแตะตอ้งตวัเขาเพือ่ชว่ยกลบัเสือ้โคต้  
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เขาควรจะทำแบบนั้นด้วยตัวเอง คุณเองก็รู้ดี! ถ้าตอนนี้เขาส่งแสงเรืองรอง 

ออกมาใต้แท่งไฟล่ะ”

“ผมคำนวณแล้วถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นครับ ผมคิดว่าการอำพราง 

ลักษณะภายนอกของเขาและพาเขาออกจากพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง  

มารเ์บลิ เปน็มอือาชพี เขายอ่มรูว้า่ตอ้งกำจดัเสือ้โคต้กบัไมเ้ทา้ เราสง่ขอ้ความ 

ไปบอกเขาได้ นัดกันคราวหน้าผมจะสอบถามเขาให้มั่นใจครับ” เนทบอก  

ทรมานใจแทบบา้ทีต่อ้งมาเถยีงกนัแบบนี้ โดยเฉพาะเถยีงกบัหวัหนา้ผูไ้มรู่จ้กั 

สนาม

“จะไม่มีการนัดกันคราวหน้า อย่างน้อยก็ไม่นัดกับคุณ ตอนนี้คุณ 

ตกเปน็เปา้สนใจเกนิไป เมือ่คนืพวกมนัระบตุวัคณุไดเ้ปน็สบิ ๆ ครัง้ ตำแหนง่ 

บังหน้าในฝ่ายเศรษฐกิจของคุณใช้การไม่ได้แล้ว ตั้งแต่นี้ไปคุณจะมีทีม 

สะกดรอยตดิตามครึง่หนึง่ของมอสโกคอยตามตดู” กอนดอรฟ์วา่ เหน็ไดช้ดั 

ว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้

“พวกมันรู้มาตลอดว่าตำแหน่งนี้เป็นเรื่องบังหน้า คุณเองก็รู้ว่าผม 

มีคนตามอยู่ตลอด ผมยังพบปะกับสายลับได้” เนทโต้กลับ เอนตัวพิงเก้าอี ้ 

บนโต๊ะทำงานของกอนดอร์ฟมีระเบิดมือปลอมบนฐานไม้ ป้ายที่ติดอยู่เขียน 

ไว้ว่า แผนกร้องทุกข ์ ดึงสลักออกเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น

“ไม่ได้ ผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะพบปะกับเอเจนต์ได้ คุณกลายเป็น 

แม่เหล็กดึงดูดเรื่องเฮงซวยไปแล้ว” กอนดอร์ฟปฏิเสธ

“ถ้าพวกมันใช้คนมากขนาดนั้นสะกดรอยติดตามผม เราก็ทำให้มัน 

ขาดคนได้” เนทเถียง “ผมดึงกำลังคนของพวกมันมาได้ด้วยการขับรถไป 

ทั่วเมืองในอีกหกเดือนข้างหน้า ยิ่งผมมีคนตามมากเท่าไร เราก็ยิ่งควบคุม 

พวกมันได้ดีขึ้นเท่านั้น” ยืนกรานเข้าไว้

กอนดอร์ฟไม่ชอบใจและไม่คล้อยตาม เจ้าหน้าที่หนุ่มผู้คุมข่ายคนนี้ 

ทำให้เขามีความเสี่ยงสูงเกินไป กอนดอร์ฟเล็งตำแหน่งระดับสูงในสำนักงาน 

ใหญ่ตอนที่เขากลับไปวอชิงตันปีหน้า มันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเอาซะเลย “แนช  

ผมกำลังแนะนำว่าระยะเวลาปฏิบัติงานในมอสโกของคุณควรลดลง คุณเป็น 

จดุสนใจเกนิไป ฝา่ยตรงขา้มตอ้งหาทางกำจดัคณุและจบัสายลบัของคณุ” เขา 
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เงยหนา้ขึน้ “อยา่หว่งไปเลย ผมจะดใูหแ้นใ่จวา่คณุจะไดร้บัมอบหมายงานดี ๆ  

หลังจากนี้”

เนทถึงกับช็อก ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งออกปฏิบัติหน้าที่รอบแรก 

ก็รู้ว่าการทอนระยะเวลาปฏิบัติงานให้สั้นลงโดยหัวหน้าสถานี ไม่ว่าจะด้วย 

สาเหตุใดก็ตามอาจทำให้หน้าที่การงานชะงักงันได้ เขายังแน่ใจด้วยว่า 

กอนดอร์ฟจะใช้วิธีการลับหลังต่าง ๆ บอกเป็นนัยให้รู้ว่าเนทเป็นคนทำพังเอง  

คำเล่าลือต่อ  ๆ กันเรื่องเนท ‘ฮอลล์ไฟล์๔’ ของเขาจะแพร่สะพัด มันจะส่งผล 

ต่อการเลื่อนขั้นของเขาและภารกิจที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต ความรู้สึก 

เก่า ๆ ที่เหมือนยืนอยู่ในบ่อทรายดูดดำมืดเริ่มหวนกลับมาอีกครั้ง

เนทรู้ข้อเท็จจริงดี คืนนั้นเขาช่วยชีวิต  มาร์เบิล เอาไว้ด้วยการกระทำ 

ทีฉ่บัไวและถกูตอ้ง เขากม้มองใบหนา้ทีไ่มส่ะทกสะทา้นของกอนดอรฟ์ ทัง้คู่ 

ต่างรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเพราะอะไร ดังนั้นสำหรับเนทแล้ว ไม่มีเหตุผล 

อะไรที่เขาจะไม่จบบทสนทนาด้วยคำพูดสละสลวย “กอนดอร์ฟ คุณมัน 

ไอป้วกเปยีกตาขาวทีก่ลวัสนาม คณุหาเรือ่งผมเพือ่หลกีเลีย่งความรบัผดิชอบ 

ของตัวเอง การทำงานในสถานีของคุณช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ผมจริง ๆ”

ขณะเดินออกจากห้องทำงาน เนทสังเกตว่าการไม่ต่อว่าโวยวายของ 

หัวหน้าเป็นการเผยให้เห็นธาตุแท้ของเขาอย่างแท้จริง

การถูกทอนรอบปฏิบัติงานให้สั้นลงเพื่อไล่ออกจากสถานีไม่ได้แย่เท่ากับการ 

ทำใหเ้อเจนตถ์กูสงัหาร โกงกนิงบหลวง หรอืกเุรือ่งในรายงาน แตก่ย็งัพนิาศ 

อยู่ดี เนทบอกไม่ได้ว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่องานที่จะได้รับมอบหมาย 

ในอนาคต แต่ข่าวจะกระหึ่มทันทีที่กอนดอร์ฟรายงานผ่านเคเบิลไปยัง 

สำนักงานใหญ่ เพื่อนร่วมฝึกบางรายกำลังปฏิบัติหน้าที่รอบสองและกำลัง 

สรา้งชือ่ใหต้วัเอง มขีา่วลอืวา่หนึง่ในนัน้ไดร้บัขอ้เสนอใหด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้ 

สถานีย่อยแล้วด้วย การฝึกอบรมเพิ่มเติมหลายเดือนในมอสโกทำให้เนท 

๔ หมายถงึ ชือ่เสยีงของเจา้หนา้ทีภ่ายในองคก์ร หรอืตวัตนของเจา้หนา้ทีใ่นสายตา 

ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
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ล้าหลัง ตอนนี้ยังมาเจอเรื่องนี้อีก

แม้แต่ตอนที่พร่ำบอกตนเองว่าอย่ายึดติด เนทก็ยังกลุ้มใจอยู่ดี เขา 

ถูกย้ำมาตลอดว่าให้เดินหน้า ย้ำถึงความจำเป็นที่จะไม่ล้าหลัง ย้ำถึงความ 

ต้องการสูงสุดว่าต้องชนะเท่านั้น เขาเติบโตมาในสังคมผู้ดีทางตอนใต้ 

ซึง่เปรยีบไดก้บัการตอ่สูใ้นกรงเหลก็ ครอบครวัแนชแตล่ะรุน่ไดร้บัการเลีย้งดู 

มาในคฤหาสน์สไตล์พัลลาเดียนบนหน้าผาสูงชันริมฝั่งแม่น้ำเจมส์ ปู่และพ่อ 

ของเนท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนที่เป็นที่นับหน้าถือตาของแนช วาร์ริ่ง  

แอนด์ รอแยลในริชมอนด์ นั่งอยู่ในห้องหนังสือสีเขียว พวกเขาสูดปาก 

และพับแขนเสื้อขึ้น ก่อนพยักหน้าเห็นชอบให้เหล่าพี่ชายของเนทกอดปล้ำ 

กันบนพรมทั้ง  ๆ ที่พวกเขาสวมสูท คนหนึ่งมีผมขดม้วนจนเหลือเชื่อเหมือน 

จเูลยีส ซซีาร ์ อกีคนเหงือ่ตกและผมทีห่วเีสยเรยีบรอ้ยนัน้ยุง่เหยงิ แตล่ะคน 

ตา่งเรยีนกฎหมายมามากเทา่ทีค่วรรู้ และแตง่งานกบัสาวชาวใตอ้กอึม๋ผูจ้ะหยดุ 

พดูเมือ่ผูช้ายเดนิเขา้มาในหอ้ง พวกหลอ่นมดีวงตาสฟีา้ทีค่อยสอดสา่ยมองหา 

การยอมรับ

แล้วเราควรจะทำยังไงกับเนทน้อยดีล่ะ พวกเขาต่างถามอีกฝ่าย เนท 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมรัสเซียจากมหาวิทยาลัยจอห์น  

ฮอปกินส์ เขาหาที่พึ่งพิงทางใจในโลกแห่งจิตวิญญาณอันสันโดษ เคร่งครัด 

ของกอกอล เชกอฟ และตูร์เกเนียฟ โลกที่ทางเดินปูอิฐของริชมอนด์ 

ไม่สามารถบุกรุกเข้าไปได้ พี่  ๆ  ของเขาโวยวาย ส่วนพ่อของเขาคิดว่ามัน 

ไร้ประโยชน์ ทุกคนคาดหวังว่าเขาจะเรียนต่อด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย 

ริชมอนด์ซึ่งเขาได้รับการตอบรับแล้ว และสุดท้ายก็จะเข้ารับตำแหน่งหุ้นส่วน 

ของบริษัท แต่ปริญญาโทสาขารัสเซียศึกษาของมหาวิทยาลัยมิดเดิลบิวรี  

ทีอ่ยูห่า่งไกลกลายเปน็ปญัหา และตามมาดว้ยการสมคัรเขา้ซไีอเอทีก่ลายเปน็ 

วิกฤตของครอบครัว

“พ่อเชื่อว่าลูกจะพบว่าชีวิตการรับใช้ผู้คนไม่ได้น่าพอใจสักเท่าไร” พ่อ 

เอ่ย “บอกตามตรงนะ พ่อไม่คิดว่าลูกจะมีความสุขกับระบบรัฐการนั่นได้”  

พ่อของเนทรู้จักผู้อำนวยการคนก่อน  ๆ ส่วนพี่  ๆ  ของเขาวิพากษ์วิจารณ์กัน 

อย่างสนุกปาก ระหว่างมื้ออาหารที่อลหม่านในวันหยุดเทศกาล พวกเขาเริ่ม 
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พนันกันว่าเนทจะทำงานในซีไอเอได้นานแค่ไหน ส่วนใหญ่แล้วพนันว่าสามปี 

หรือน้อยกว่านั้น

การสมัครเข้าทำงานที่สำนักข่าวกรองกลางไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เขา 

ไม่อยากใส่สายเอี๊ยมดึงกางเกงหรือกระดุมข้อมือ ไม่เกี่ยวกับแรงกดดัน 

อย่างหนักในริชมอนด์ ไม่เกี่ยวกับคฤหาสน์ที่มีระเบียงที่มองเห็นวิวแม่น้ำ  

ไม่เกี่ยวอะไรกับความรักชาติเช่นกัน จริง  ๆ  นะ ถึงเนทจะรักชาติพอ  ๆ  กับ 

คนอื่น แต่ทุกอย่างกลับเกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวภายในใจที่โหมกระหน่ำ 

เหมือนอย่างตอนสิบขวบที่เขาบังคับตัวเองให้เดินไปตามแนวขอบผนังชั้นสาม 

ของคฤหาสน์ ซึ่งสูงระดับเดียวกับเหยี่ยวที่บินอยู่เหนือแม่น้ำ เพื่อเผชิญหน้า 

กับสัตว์ร้ายแห่งความกลัวและความล้มเหลวที่กัดกินอยู่ในใจ มันเกี่ยวข้อง 

กับความตึงเครียดระหว่างเขากับพ่อ ปู่ และพี่ชายที่มือถือสากปากถือศีล 

ทั้งสองคนที่มักร้องหาความเชื่อฟัง การยอมอ่อนข้อจากเขา แต่ตัวพวกเขา 

เองกลับทำแบบนั้นไม่ได้เลยสักนิด

มันเป็นความหวาดกลัวดั้งเดิมที่โหมกระหน่ำอยู่ภายในใจระหว่างการ 

สอบสัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งกับซีไอเอ หัวใจเขาเต้นรุนแรงจนต้อง 

พยายามระงับไว้ โดยแสร้งกลบเกลื่อนและยืนยันด้วยท่าทางสบาย  ๆ  ว่าเขา 

ชอบพูดคุยกับผู้คน ชอบความท้าทาย และพร้อมเผชิญหน้ากับความ 

ไม่แน่นอนมากแค่ไหน และเมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจช้าลงและเสียงเขา 

หนักแน่นขึ้น เขาก็ตระหนักอย่างชัดแจ้งว่าเขาใจเย็นลงได้จริง  ๆ และเขา 

สามารถเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง  ๆ  ที่เขาไม่อาจควบคุมได้ การทำงานในซีไอเอ 

เป็นสิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ 

แต่แล้วสัญญาณเตือนของจริงก็กรีดร้องใส่เขา เมื่อเจ้าหน้าที่บุคคล 

ของซีไอเอแจ้งให้เนทรู้ว่า เขาอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะเขาไม่มี  

“ประสบการณ์ชีวิต” หลังเรียนจบ ผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งที่มองโลกในแง่ดีกว่า 

คนอื่น  ๆ  บอกอย่างมั่นใจว่าคะแนนสอบหัวข้อรัสเซียอันยอดเยี่ยมของเขา 

ทำให้เขาเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจมาก  ซีไอเอใช้เวลาตัดสินใจสามเดือน  

ระหว่างนั้นพี่ชายทั้งสองก็เอาแต่โวยวายว่าขอแก้ระยะเวลาที่เขาจะออกจาก 

ซไีอเอทีพ่นนักนัไว ้ พวกเขาไมไ่ดน้า่รำคาญนอ้ยลงเลยเมือ่จดหมายตอบกลบั 
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มาถึง เนททำได้

เขาต้องไปรายงานตัวเข้ารับหน้าที่ ลงชื่อในแบบฟอร์มมากมายนับ 

ไม่ถ้วน เข้าเรียนหลายชั้นเรียน ใช้เวลาหลายเดือนที่สำนักงานใหญ่ ต้อง 

ทำงานนั่งโต๊ะ และเข้าร่วมสัมมนากับเหล่าผู้บรรยายที่น่าเบื่อหน่ายและ 

การนำเสนอโปรเจ็กต์ไม่รู้จบ สุดท้ายจบลงที่ค่ายฝึกอบรมที่เรียกกันว่าฟาร์ม  

ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีถนนโรยกรวดหลายสายทอดผ่านป่าสนเขา หอพักปูพรม 

น้ำมัน ห้องโฮมรูมเหม็นอับ ห้องเรียนต่าง ๆ ปูพรมสีเทา และเก้าอี้นั่งเรียน 

ติดหมายเลขซึ่งเคยเป็นของวีรบุรุษรุ่นที่แล้ว หรือกระทั่งเคยเป็นของวีรบุรุษ 

เมื่อสี่สิบปีที่แล้วที่บัดนี้ไม่มีใครรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นสายลับผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่  

บางคนหลงผิดกลายเป็นคนทรยศหักหลัง บางคนตายไปนานแล้วและเป็นที่ 

จดจำเฉพาะในหมู่คนรู้จักเท่านั้น

พวกเขาวางแผนการพบปะทางลบัตา่ง  ๆ และเขา้รว่มงานเลีย้งทางการทตู 

จำลองมากมาย ปะปนเข้าไปในหมู่ครูฝึกผู้มีใบหน้าแดงก่ำ ส่งเสียงดัง  

สวมเครื่องแบบกองทัพบกของอดีตสหภาพโซเวียตและสูทยุคเหมาเจ๋อตุง  

พวกเขาต้องเดินลุยน้ำสูงท่วมเข่าเข้าป่าสน มองผ่านกล้องส่องกลางคืนแล้ว 

นับก้าวจนเดินไปถึงตอไม้กลวงกับกระสอบอิฐ นกฮูกบนกิ่งไม้ส่งเสียงร้อง 

แสดงความยินดีกับพวกเขาที่ค้นพบที่ซ่อน พวกเขาเคยต้องนอนแผ่บน 

กระโปรงหน้ารถร้อน  ๆ  ที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวาง ขณะที่ครูฝึกจาก  ‘กองกำลัง 

พิทักษ์ชายแดน’  สะบัดปึกกระดาษใส่หน้าพวกเขาและเรียกร้องหาคำอธิบาย  

พวกเขาเคยนัง่ดืม่วอดกา้อยูใ่นโรงนาสไตลอ์เมรกินักอทกิทีเ่รยีงรายอยูร่มิถนน 

ชนบทสายเปลี่ยวและเกลี้ยกล่อมคนที่สวมบทบาทเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่อง 

ให้ทรยศขายชาติ พ้นป่าสนไปเป็นแม่น้ำสีดำทะมึน ผิวน้ำแตกกระจายด้วย 

กรงเล็บของเหยี่ยวตัวใหญ่ที่ออกหากินยามค่ำคืน

ไมรู่ว้า่สญัชาตญาณใดทีก่ระตุน้ใหเ้นทมผีลการฝกึเสมอืนจรงิยอดเยีย่ม  

เขาทิ้งครอบครัวแสนน่าเบื่อกับริชมอนด์เอาไว้ข้างหลัง แล้ววิ่งไปตามถนน  

หลบหลีกการสะกดรอยติดตามอย่างง่ายดาย พบปะกับเหล่าครูฝึกสายลับ 

ที่สวมเสื้อโค้ตกับหมวกทรงประหลาดมากมาย บรรดาครูฝึกต่างบอกว่า 

เขามีสายตาเฉียบคม เขาเริ่มจะเชื่ออย่างนั้นแล้ว แต่การท้าทายข่มขวัญ 
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ของพี่ชายยังวนเวียนอยู่ในหัวเขาราวกับใบมีดทื่อ  ๆ ฝันร้ายของเนทคือ  

ความล้มเหลว พ่ายแพ้ การถูกไล่ออก และการโผล่หน้ากลับไปริชมอนด์  

พวกครูฝึกถอนชื่อผู้เข้าอบรมออกจากการฝึกโดยไม่เตือนล่วงหน้าแม้แต่น้อย

“เราคาดหวังความซื่อสัตย์จากนักเรียนอย่างพวกคุณ” ครูฝึกที่มาก 

ประสบการณ์พูดในชั้นเรียน “เราจะส่งคนที่พยายามจะจี-ทู๕ โจทย์ครั้งหน้า 

เพือ่ใหไ้ดค้ะแนนเตม็ในการฝกึกลบับา้น” เขาพดูเสยีงดงั “ถา้คณุถกูจบัไดว้า่ 

มีสมุดจดของครูฝึกสักคน หรืออุปกรณ์ใดก็ตามในวิชาสอนไว้ในครอบครอง 

ก็จะถูกถอนชื่อออกจากโครงการทันที” ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาละก็  

เนทคิด นั่นหมายความว่า กล้าก็ลองดู

พวกเขาเรยีนชัน้เรยีนเดยีวกนัแตแ่ยกเปน็รายบคุคล ทกุคนลว้นฝนัถงึ 

ภารกจิแรก ฝนัถงึรอบปฏบิตังิานแรกในคาราคาส เดล ี เอเธนส ์ หรอืโตเกยีว  

ความปรารถนาที่จะโดดเด่นในชั้นเรียนและเป็นตัวเลือกแรกของภารกิจต่าง ๆ  

นั้นรุนแรงมากและส่งผลให้เกิดหน่วยต่าง ๆ  จัดงานเลี้ยงต้อนรับขึ้นในศูนย์ 

กิจกรรมผู้เข้าอบรม สำหรับสายลับที่ไร้ประสบการณ์แล้วนับเป็นสัปดาห์ 

ที่ชวนสับสนอลหม่านเหมือนสโมสรนักศึกษาหญิงซะเหลือเกิน

ขณะทีเ่ขาเขา้รว่มหนึง่ในงานเลีย้งคอ็กเทลหลงัจบการอบรม ชายหญงิ 

คู่หนึ่งจากกองรัสเซียดึงเขาออกไปด้านข้าง แล้วบอกว่าเขาผ่านการพิจารณา 

และรบัเขา้ทำงานในกองรสัเซยีแลว้ เขาจงึไมจ่ำเปน็ตอ้งไปรบังานจากทีอ่ืน่อกี  

เนทถามขำ ๆ ว่าเขาใช้ภาษารัสเซียไปไล่ตามชาวรัสเซียในกองตะวันออกกลาง 

หรือกองแอฟริกาไม่ได้หรือ พวกเขาแค่ยิ้มให้แล้วบอกว่าจะเฝ้ารอเจอเขา 

ที่สำนักงานใหญ่สิ้นเดือน

เขาผา่นไปไดต้ลอดรอดฝัง่และไดร้บัการบรรจแุลว้ เขาไดเ้ปน็สว่นหนึง่ 

ของหัวกะทิแล้ว

แลว้การบรรยายเกีย่วกบัรสัเซยียคุปจัจบุนักต็ามมา พวกเขาถกกนัถงึ 

เล่ห์เหลี่ยมของมอสโกเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่จะวางท่อไปทั่วยุโรปและ 

ความเอนเอียงเป็นนิสัยของเครมลินที่จะสนับสนุนรัฐอันธพาลโดยอ้างความ 

๕ โดยทั่วไปหมายถึง เจ้าหน้าที่การข่าวทหาร แต่ในที่นี้หมายถึง การขโมยข้อมูล
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เที่ยงธรรม แต่จริง ๆ แล้วก็เพื่อสร้างความปั่นป่วน และแน่นอนว่าเพื่อพิสูจน ์

ว่ารัสเซียยังอยู่ในเกม พวกสวมขนสัตว์บรรยายเรื่องความน่าจะเป็นของ 

รัสเซียหลังยุคอดีตสหภาพโซเวียต การเลือกตั้ง การปฏิรูปสาธารณสุข  

วิกฤตการณ์เรื่องจำนวนประชากร และเรื่องใจสลายเมื่อม่านปิดหลังละคร 

การเมืองจบลง เบื้องหลังม่านนั้นมีดวงตาสีฟ้าใสที่ไม่มีอะไรรอดพ้นสายตา 

ไปได้ โรดินา๖ มาตุภูมิอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งผืนดินดำและท้องฟ้าไพศาลไร้จุดส้ินสุด  

จะต้องอดทนรอต่อไปอีกสักพัก ขณะที่ซากศพโซเวียตซึ่งพันธนาการด้วย 

โซ่ถูกขุดแล้วลากออกมาจากบึงในสภาพเปียกชุ่ม ก่อนที่หัวใจของรัฐจะเริ่ม 

เต้นอีกครั้ง แล้วคุกเก่าแก่ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยอีกครั้ง

หญิงท่าทางแข็งกระด้างและเข้มงวดอธิบายเรื่องสงครามเย็นครั้งใหม่  

เรื่องการเจรจาลดอาวุธที่ปากว่าตาขยิบ เครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียง 

ลำใหม่ที่ตะแคงบินไปพร้อมกับอวดให้เห็นดาวแดงทรงกลมบนปีก และ 

ความเดือดดาลของมอสโกเรื่องเกราะป้องกันขีปนาวุธของพวกตะวันตก 

ในยุโรปกลาง โอ้ พวกเขาแค้นใจที่สูญเสียรัฐทาสทั้งหลายสุด  ๆ  เลยละ!  

ตามด้วยรอยขีดข่วนจากดาบบนฝักขึ้นสนิม ดนตรีแสนคุ้นเคยจากยุคของ 

เบรซเนฟกับเชอร์เนนโก และประเด็นสำคัญทั้งหมดนี้ของกองรัสเซียก็คือ  

ต้องรู้ถึงแผนการและจุดประสงค์ต่าง  ๆ  ที่อยู่เบื้องหลังดวงตาสีฟ้ากับคิ้ว 

สีบลอนด์ แม้ทุกวันนี้ความลับทั้งหลายจะไม่อยู่ในรูปแบบเดิมแล้ว แต่ก็ยัง 

ต้องขโมยความลับเหล่านั้นเหมือนที่เคยเป็นมาอยู่ดี

จากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่เกษียณแล้วก็มายังกองรัสเซียเพื่อให้ 

คำแนะนำอยา่งเปน็กนัเอง รปูรา่งหนา้ตาเขาเหมอืนพอ่คา้แหง่เสน้ทางสายไหม  

แต่มีดวงตาสีเขียวกับปากเบี้ยวไปข้างหนึ่ง 

“เรื่องพลังงาน จำนวนประชากรที่ลดลง เชื้อเพลิงธรรมชาติ รัฐคู่ค้า 

ต่าง  ๆ ลืมทั้งหมดนั้นไปซะ รัสเซียยังคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถเอา 

ไอซีบีเอ็ม๗ เข้าไปในลาฟาแย็ตต์สแควร์ที่อยู่ตรงข้ามทำเนียบขาวได้ ประเทศ 

๖ แปลว่า มาตุภูมิ 
๗ ขีปนาวุธข้ามทวีป
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เดยีวเทา่นัน้ และพวกเขามอีาวธุนวิเคลยีรเ์ปน็พนัเลย” เขาหยดุพดูแลว้ถจูมกู  

เสียงเขาต่ำลึกอยู่ในลำคอ

“ชาวรัสเซีย พวกเขาเกลียดชาวต่างชาติน้อยกว่าที่เกลียดตัวเอง 

นิดเดียว และพวกเขาเกิดมาเป็นจอมสมรู้ร่วมคิด อ้อ พวกเขารู้แก่ใจดีด้วย 

วา่พวกเขาเหนอืกวา่ แตส่หายรสักขีองพวกคณุกลบัรูส้กึไมม่ัน่คง อยากเปน็ที ่

นับหน้าถือตา อยากให้ผู้คนหวาดกลัวเหมือนอดีตสหภาพโซเวียต พวกเขา 

ต้องได้รับการเอาใจใส่และการยอมรับ และพวกเขาเกลียดการเป็นที่สอง 

ในเรื่องของอำนาจ นั่นคือสาเหตุที่ปูตินทำตามแผนยูเอสเอสอาร์๘ ๒.๐ และ 

จะไม่มีใครเข้ามาขวางทางเขา”

“มอสโกก็คือเด็กที่ดึงผ้าปูโต๊ะและขว้างปาถ้วยชามเพื่อให้ได้รับความ 

สนใจ พวกเขาไม่อยากถูกมองข้ามก็เลยทำลายจานชามเพื่อให้แน่ใจว่ามัน 

จะไมเ่กดิขึน้ ทำแมก้ระทัง่ขายอาวธุเคมใีหซ้เีรยี มอบแทง่เชือ้เพลงินวิเคลยีร ์

ให้อิหร่าน สอนอินโดนีเซียออกแบบเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน สร้างเครื่อง 

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบาในเมียนมาร์ โอ้ ใช่แล้วทุกคน ไม่มีอะไร 

เกินขอบเขตเลย”

“แต่ภัยที่แท้จริงคือความไร้เสถียรภาพที่เกิดจากทั้งหมดนั่น ปัญหา 

ที่ส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปเป็นความบ้าคลั่งชนิดหยุดโลก ฟังนะ สงครามเย็น 

ครัง้ทีส่องเกีย่วขอ้งกบัการคนืชพีของจกัรวรรดริสัเซยีลว้น ๆ อยา่หลอกตวัเอง 

ล่ะว่า มอสโกจะนั่งเฉยดูกองทัพเรือจีนรับมือด้วยตัวเอง เมื่อ — ไม่ใช่แค่ถ้า — 

เกิดการปะทะในช่องแคบไต้หวัน” เขายักไหล่ที่อยู่ในเสื้อสูทมันเงา

“ช่วงเวลานี้ไม่ง่ายเท่าไรหรอก พวกคุณทั้งชายและหญิงจะต้องคิด 

หาทางใหไ้ด้ ผมอิจฉาพวกคุณจรงิ ๆ” เขายกมอืขา้งหนึง่ขึน้ “ออกลา่ใหส้นกุ 

นะ” เขาอวยพรก่อนเดินจากไป ทั้งห้องเงียบกริบและทุกคนยังนั่งอยู่กับที่

ตอนนี้เนทอยู่ระหว่างการฝึกอบรมพิเศษเรื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ 

มอสโก ฝึกปฏิบัติการภายในแบบแยกส่วนงาน ระหว่างที่การปฏิบัติงาน 

ในมอสโกใกล้เข้ามา เขาก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษารัสเซียเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 

๘ ตวัยอ่ของสหภาพสาธารณรฐัสงัคมนยิมโซเวยีต กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. ๑๙๒๒ – ๑๙๙๑
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และได้รับอนุญาตให้อ่าน  ‘บันทึก’ และแฟ้มเอกสารของสายลับ อ่านชื่อต่าง ๆ  

และพินิจดูรูปถ่ายพาสปอร์ตที่มีใบหน้าแบน  ๆ  ของแหล่งข่าวชาวรัสเซียที่เขา 

จะพบตามท้องถนนในการสะกดรอยติดตาม ความเป็นความตายท่ามกลาง 

กองหมิะ ปลายหอกปลายดาบ สารพดัอยา่งทีอ่าจเปน็ไปได ้ ความรูท้ีไ่ดจ้าก 

ฟาร์มกระจัดกระจายและส่วนใหญ่ถูกลืมไปแล้ว ในเมื่อเวลานี้มีชีวิตของ 

คนอื่น ๆ เข้ามาเสี่ยงด้วย เขาผิดพลาด ไม่ได้

สามวนัหลงัจากคยุกบักอนดอรฟ์ เนทกต็อ้งมานัง่อยูใ่นรา้นอาหารขนาดเลก็ 

ในทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโวในมอสโก เพือ่รอเรยีกขึน้เครือ่ง เขาสัง่  

‘แซนด์วิชคิวบา’ หนึ่งที่กับเบียร์จากเมนูที่เลอะคราบมัน

สถานทูตเสนอจะส่งคนมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารอย่าง 

ตั๋วเครื่องบินและการตรวจพาสปอร์ต แต่เขาปฏิเสธไปอย่างสุภาพ เมื่อคืน 

หลังเลิกงาน ลีวิตต์เอาเบียร์มาแล้วพวกเขาก็นั่งล้อมวงคุยกันเบา ๆ เลี่ยง 

ไมพ่ดูถงึประเดน็รอ้น แนน่อนวา่ไมเ่อย่ถงึสิง่ทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคนคดิ เรือ่งอาชพี 

ของเนทและกิตติศัพท์ที่กำลังจะถูกลือไปทั่ว การบอกลามีแต่ความตึงเครียด

เรื่องดีอย่างเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนคือ สำนักงานใหญ่ตอบ 

กลบัมาถงึเรือ่งการทอนเวลาปฏบิตังิานทีก่อนดอรฟ์สง่ไปวา่ ตำแหนง่เจา้หนา้ที ่

คมุขา่ยในกรงุเฮลซงิกทิีอ่ยูไ่มไ่กลเปดิรบัคนกะทนัหนั เมือ่พจิารณาจากภาษา 

รัสเซียที่เกือบฉะฉานของเนท ชาวรัสเซียจำนวนมากในฟินแลนด์ ความ 

คล่องตัวของเขาในฐานะเจ้าหน้าที่โสด และการว่างงานอย่างกะทันหันของเขา  

สำนักงานใหญ่จึงสอบถามมาว่าเขาสนใจเข้ารับตำแหน่งใกล้เคียงในเฮลซิงกิ 

ทีจ่ะมผีลทนัทหีรอืไม ่ เนทตอบรบั สว่นกอนดอรฟ์ขุน่เคอืงทีก่ารลงโทษครัง้นี ้

ถกูเลือ่นใหล้า่ชา้ แตก่ย็อมใหค้วามรว่มมอื การมอบหมายหนา้ทีป่ระจำสถาน ี

เฮลซิงกิอย่างเป็นทางการมาถึง แล้วตามมาด้วยข้อความไม่เป็นทางการจาก 

ทอม ฟอร์ไซธ์ ว่าที่หัวหน้าสถานีในเฮลซิงกิของเขา บอกว่าเขาดีใจที่จะได้ 

ต้อนรับเนทเข้าสู่สถานี

เที่ยวบินของสายการบินฟินแอร์ประกาศเรียก เนทเดินออกไปบนพื้น 

ยางมะตอยเพื่อขึ้นเครื่องพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่น ในห้องสังเกตการณ์ล้อม 
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กระจกของหอบังคับการบินที่อยู่สูงเหนือศีรษะ มีคนสองคนถือกล้องส่อง 

ทางไกล ทีมสะกดรอยติดตามของเอฟเอสบีตามมาบอกลาเนทถึงสนามบิน  

ทั้งเอฟเอสบี เอสวีอาร์ และโดยเฉพาะวาเนีย เอโกรอฟมั่นใจว่าการจากไป 

อย่างกะทันหันของเนทมีนัยสำคัญ  ขณะที่เนทเดินขึ้นบันไดเครื่องบิน 

และกล้องถ่ายภาพส่งเสียงคลิก เอโกรอฟที่นั่งอยู่ในห้องทำงานก็ใคร่ครวญ  

ช่างน่าขายหน้าจริง  ๆ โอกาสงาม  ๆ  ในการค้นหาสายลับที่ซีไอเอควบคุมอยู่ 

กำลงัเลอืนหาย จะตอ้งใชเ้วลาอกีหลายเดอืนหรอือาจจะหลายปใีนการตามหา 

ร่องรอยของภารกิจนี้ ถ้ามันจะเป็นไปได้นะ

แนชยังคงเป็นกุญแจสำคัญ เอโกรอฟคิด เป็นไปได้ว่าเขาจะควบคุม 

แหล่งข่าวของเขาจากนอกรัสเซีย เอโกรอฟตกลงใจว่าเขาจะไม่ปล่อยแนชไป  

แล้วตำแหน่งในฟินแลนด์ก็เป็นช่องโหว่หนึ่ง ไปเล่นกับเขาในเฮลซิงกิสักนิด 

ก็แล้วกัน เขาคิด เอสวีอาร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามใจชอบในฟินแลนด์  

เรื่องดีก็คือพวกเขามีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ต่างประเทศ ไม่มีพวกลูกกะจ๊อก 

ของเอฟเอสบีให้ต้องประสานงานแล้ว แล้วเราจะได้เห็นกัน เอโกรอฟคิด  

โลกใบนี้แคบเกินกว่าจะหลบซ่อนได้

แซนด์วิชคิวบาในท่าอากาศยานนานาชาติในมอสโก

ผ่าขนมปังคิวบาขนาดสิบสองนิ้วตามยาวแล้ววางแผ ่ เหยาะน้ำมันมะกอก 

ใสผ่วิขนมปงัแลว้ปา้ยมสัตารด์ดา้นใน เรยีงแฮมอบนำ้ผึง้ หมยูา่ง ชีสสวสิ  

และแตงกวาดองฝานบาง  ๆ ประกบปิด แล้วอบในเครื่องอบแซนด์วิช 

สิบนาที หรือนาบด้วยก้อนอิฐห่อฟอยล์ร้อน  ๆ  สองก้อน (อบก้อนอิฐใน 

เตาอบด้วยความร้อน ๕๐๐ องศา ราวหนึ่งชั่วโมง) ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม 

สามชิ้นเท่า ๆ กัน


