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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คณุมคีวามทรงจำาอนัปวดร้าวบา้งไหม  ความทุกขร์ะทมทีย่งัหวนกลบัมา

ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใด  ไม่ใช่ว่าคุณชอบนึกถึงมันหรอก แต่มันหาโอกาส

มาเยี่ยมเยียนคุณเสมอ  เพราะมันติดอยู่ในใจ  ฝังอยู่ในสมองคุณมาตลอด

ไม่รู้ลบเลือน  และเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นก็ยังคงมีผลกระทบต่อชีวิตคุณจนถึง

ทุกวันนี้

นั่นคือสิ่งที่แพทริก  เคนซีต้องเผชิญมาตลอด พ่อผู้เป็นวีรบุรุษในสายตา

สาธารณชน  แต่สำาหรับเขากลับมีแต่ความทรงจำาท่ีพ่อทำาร้ายเขา  แต่ชีวิต

ต้องดำาเนินต่อไป  เส้นทางชีวิตของเขาต่างจากพ่อ พ่อคือนักผจญเพลิงผู้โด่งดัง 

ส่วนเขาเป็นเพียงนักสืบเอกชนคนหนึ่ง

เขาได้รับว่าจ้างให้หาเอกสารสำาคัญของนักการเมืองคนหนึ่ง  การสืบหา

นำาไปสู่การตายของคนจำานวนมาก  บานปลายเกินกว่าจะหยุดยั้ง  กลายเป็น

เหมอืนสงครามกลางเมอืง  ท้ังหมดลว้นเปน็เพราะเอกสารนัน้  เอกสารทีแ่พทริก

ต้องหาให้พบ!

ดับกระหายก่อนภัยเลือด  เป็นนวนิยายจากปลายปากกาของเดนนิส 

เลอเฮน  จุดเร่ิมต้นของคดีนักสืบแพทริก นักสืบผู้ยียวนผิดจากแบบฉบับของ

นักสืบทั่วไป  เขายิงปืนไม่แม่น  ไม่ห้าว  ไม่ได้ฉลาดเกินใคร  แต่เชื่อเถอะ  เขา

มีคุณสมบัติอื่นมากเกินพอท่ีจะคลี่คลายคดีได้สำาเร็จ  และท้ังหมดรอให้คุณ

พิสูจน์แล้ว

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี



บันทึกจากผู้เขียน

เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของนวนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นในบอสตัน  แต่ผมสร้างภาพเมือง

และสถานทีต่า่ง ๆ  อยา่งเสรี  ทัง้หมดนีเ้ปน็ความตัง้ใจ  โลกทีป่รากฏในหนงัสอื

เล่มนี้เป็นเร่ืองแต่ง  เช่นเดียวกับตัวละครและสถานการณ์ต่าง ๆ  สิ่งใดที่

คล้ายคลึงกับเหตุการณ์จริงหรือกับบุคคลผู้มีอยู่จริง  ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือ

เสียชีวิตแล้วก็ตาม ล้วนบังเอิญทั้งสิ้น



ความทรงจำาในวัยเด็กของผมมักเกี่ยวพันกับไฟ
ผมเฝ้ามองวอตส์  ดิทรอยต์  และแอตแลนตาลุกเป็นไฟในข่าว

ภาคคำา่  ผมเห็นป่าไมโ้กงกางแผ่ไพศาลและใบปาลม์คโุชนทา่มกลางระเบิดเพลงิ 

ในขณะที่ผู้ประกาศข่าว  วอลเตอร์  คร็องไกต์กล่าวถึงปัญหาการลดอาวุธและ

สงครามที่ดำาเนินมาจนลืมมูลเหตุตั้งต้น

พ่อของผมซ่ึงเป็นนักผจญเพลิงมักปลุกผมตอนกลางคืนให้ลุกขึ้นมาดู

ขา่วลา่มาเร็วทีเ่สนอขา่วเพลงิไหมท้ีพ่อ่ผจญมา  ผมไดก้ลิน่ควันไฟและเขมา่จาก

เนื้อตัวพ่อ  แต่กล่ินเหล่านั้นกลับเป็นกลิ่นน่าร่ืนรมย์สำาหรับผมเมื่อนั่งอยู่บนตัก

พ่อตรงเก้าอ้ีนวมเก่าแก่  พ่อช้ีให้ผมดูตัวพ่อว่ิงผ่านกล้องโทรทัศน์ท่ามกลาง

เปลวเพลิงสีแดงฉานและสีเหลืองระยับ

  เมื่อผมเติบโตขึ้น  ดูเหมือนไฟก็เจริญเติบโตไปด้วย  เมื่อเร็ว ๆ  นี้เกิด

เพลิงไหม้ในแอลเอ  เด็กน้อยในตัวผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเถ้าถ่านและ

หมอกควันเหล่านั้นลอยละล่องมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แล้วปักหลัก

อยู่ที่บอสตันนี่จนอากาศเป็นพิษ

  ดูเหมือนฤดูร้อนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้น มหันตภัยแห่งความเกลียดชัง
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ย่างกรายเข้ามา  เราเรียกขานกันต่าง ๆ  นานา  ท้ังการเหยียดผิว  โรคชอบข่มขืนเด็ก 

ความยุติธรรม  จริยธรรม  แต่นิยามอันสวยหรูเป็นเพียงริบบ้ินและกระดาษห่อ

ของขวัญอันโสมมซึ่งไม่มีใครอยากเปดดู

  ผู้คนล้มตายในฤดูร้อนน้ัน  ส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธ์ิ แต่บางคนก็มีความผิด

มากกว่าคนอื่น

  และผู้คนที่ลงมือสังหารในฤดูร้อนที่ผ่านมาไม่มีใครเป็นผู้บริสุทธ์ิ  ผมรู้ดี 

ผมเป็นหนึง่ในนัน้  ผมเพง่มองผา่นลำากลอ้งปนเรียวบาง มองไปท่ีดวงตาซ่ึงเปยม

ไปด้วยความหวาดกลัวและความเกลียดชัง  ผมเห็นภาพสะท้อนตัวเอง  ผม

เหนี่ยวไกเพื่อลบภาพตรงหน้าทิ้งไป

  ผมได้ยินเสียงสะท้อนก้องของปนตัวเอง  ได้กลิ่นดินปน  ยังคงเห็น

ภาพสะท้อนตัวเองท่ามกลางควันและรู้ว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอ



1
บาร์ในโรงแรมริทซ์-คาร์ลตันเห็นวิวสวนสาธารณะ  เป็นบาร์ที่ต้อง
ผูกเนกไทเข้ามา  ผมเคยมองสวนสาธารณะจากจุดอื่นที่เห็นอะไร ๆ
ไดม้ากกวา่นีโ้ดยไมต้่องผกูเนกไท  ไมค่ดิวา่มอีะไรขาดหาย แตบ่างทโีรงแรมริทซ์

อาจรู้อะไรดี ๆ  ที่ผมไม่รู้

  รสนยิมในการแต่งกายตามปกตขิองผมมกัหนไีมพ่น้กางเกงยนีกบัเสือ้เชิต้ 

แตน่ีเ่ปน็งาน มนัจึงเปน็เวลาของชดุทางการ  ไมใ่ชช่ดุแบบท่ีผมชอบ  แถมชว่งนี้

ผมซักกางเกงไม่ค่อยทัน  กางเกงยีนของผมแข็งจนแทบจะตั้งได้แล้ว  ผม

เลือกชุดสูทสีนำ้าเงินกระดุมสองแถวของอาร์มานีออกมาจากตู้เสื้อผ้า  ชุดหนึ่ง

ในหลายชุดท่ีผมได้รับจากลูกค้าแทนเงินสด  ผมเฟ้นหารองเท้าที่เหมาะสม 

เนกไท ตลอดจนเสื้อเชิ้ตตัวใน  เพื่อให้ผมดูดีตั้งแต่ศีรษะจดเท้า

  ผมประเมนิสภาพตวัเองจากหนา้ต่างกระจกรมดำาของบาร์ขณะทีข่า้มถนน

อาร์ลงิตนั ยา่งกา้วมัน่คง  แววตาเปน็ประกายสดใส ผมเรียบแปลไ้มก่ระดกิเลย

แม้แต่เส้นเดียว  อะไร ๆ  ก็ดูดีไปหมด

  พนักงานเปิดประตูวัยละอ่อน  แก้มนวลราวกับไม่เคยแตกเนื้อหนุ่ม 

เปิดบานประตูทองเหลืองหนักอึ้งพลางกล่าวว่า  ”ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมริทซ์-
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คาร์ลตนัครับ„  เขาหมายความตามนัน้จริง ๆ  สงัเกตไดจ้ากเสยีงเขาสัน่ดว้ยความ

ภาคภูมิใจท่ีผมเลือกใช้บริการโรงแรมเล็ก ๆ น่าเอ็นดูนี้  เขาผายมือบอกทาง

เผื่อผมหาทางเข้าไม่เจอ  และก่อนที่ผมจะทันได้กล่าวคำาขอบคุณ  ประตูก็ปิด

ตามหลังผมเรียบร้อย  ส่วนเขาก็ไปเรียกหาแท็กซ่ีคันท่ีดีที่สุดในโลกให้แขก

ผู้โชคดีรายต่อไป

  รองเท้าผมกระทบพื้นหินอ่อน  เสียงดังเฉียบขาดดุจทหารหาญ กางเกง

ขายาวรีดเรียบจีบคมกริบสะทอ้นใหเ้หน็บนทีเ่ขีย่บหุร่ีทองเหลอืง  ผมมกัคาดวา่

จะเจอจอร์จ  รีฟสใ์นบทบาทคลาร์ก  เคนต์ในลอ็บบ้ีของโรงแรมริทซ์ หรือไมก่อ็าจ

เป็นโบกีย์และเรย์มอนด์  แมสซีย์สูบบุหร่ีอยู่ด้วยกัน  ริทซ์เป็นโรงแรมหนึ่งท่ีคง

ไว้ซ่ึงความสง่างามสมบูรณ์แบบ  เห็นได้จากการปูพรมแบบตะวันออกอันวิจิตร 

เคานเ์ตอร์แผนกต้อนรับสว่นหนา้และโตะ๊พนกังานเฝ้าประตทูำาดว้ยไมโ้อก๊มนัวาว 

หอ้งโถงดรูาวกบัชมุทางยอ่ย ๆ  สำาหรับพวกโบรกเกอร์ทรงอทิธิพลหอบห้ิวอนาคต

ไวใ้นกระเป๋าถอืหนงันุม่ พวกคณุหญงิชัน้สงูในชุดเสือ้โคต้ขนสตัว ์ ท่าทางเอาแต่

ใจตวั มนีดัทำาเลบ็ทุกวนั พร้อมผูต้ดิสอยหอ้ยตามเปน็ขบวนในชดุยนูฟิอร์มสฟีา้

คอยลากกระเป๋าเดินทางทองเหลืองใบโตข้ามพื้นพรมหนานุ่ม มีเสียงเอี๊ยดอ๊าด

ของล้อเพียงแผ่วเบา  ไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไร  คุณอาจยืนดูผู้คน

ในล็อบบี้นี้  และคิดว่าสงครามสายฟ้าแลบยังคงมีอยู่ในลอนดอน

  ผมก้าวเท้าหลบพนักงานข้างประตูบาร์  แล้วเปิดประตูบาร์ด้วยตัวเอง

ถ้าเขารู้สึกขำา  เขาก็ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็น  ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่   เขาก็

ไม่แสดงออกเช่นกัน  ผมเข้ามายืนอยู่บนพรมหรูหราในขณะที่ประตูหนักอึ้ง

ปิดตามหลังอย่างแผ่วเบา  และมองเห็นกลุ่มคนตรงโต๊ะด้านหลังหันไปทาง

สวนสาธารณะ  ทัง้สามคนดโูดดเดน่ดว้ยมาดนกัการเมอืงท่ีพาเรากา้วสูศ่ตวรรษ

ที่ยี่สิบเอ็ดด้วยการค้านญัตติในสภาอย่างหัวชนฝา

  จิม  เวอร์แนน  นักการเมืองที่หนุ่มท่ีสุดในกลุ่มลุกขึ้นยืนและยิ้มเมื่อ

เห็นผม  จิมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตผม มันเป็นงานของเขา  เขาเดิน
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ตัดพรมมาอย่างรวดเร็วแค่สามก้าวยาว ๆ   ส่งยิ้มแบบแจ็ก  เคนเนดีให้หลังจาก

ยื่นมือออกมา  ผมจับมือกับเขา  ”สวัสดี  จิม„

  ”แพทริก„  เขากล่าวราวกับยืนรอผมกลับมาจากค่ายเชลยศึกอยู่ที่

ลานจอดเคร่ืองบนิทัง้วัน  ”แพทริก„  เขายำา้  ”ดใีจจริง ๆ  ท่ีคณุมาได„้  เขาแตะ

ไหล่ผม สำารวจอย่างกับไม่ได้เพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เอง  ”คุณดูดีนะ„

  ”คุณจะขอเดตผมหรือ„

  จิมหัวเราะชอบใจมุกของผม แต่ฟังดูจริงใจเกินควรไปหน่อย  เขาเดินนำา

ผมไปที่โต๊ะ  ”แพทริก  เคนซี  นี่วุฒิสมาชิกสเตอร์ลิง  มัลเกิร์นและวุฒิสมาชิก 

ไบรอัน พอลสัน„

  จิมกล่าวคำาว่า  ”วุฒิสมาชิก„  เหมือนท่ีผู้ชายบางคนเอ่ยถึง  ”ฮิว  เฮฟเนอร์„ 

เจ้าของนิตยสารเพลย์บอย ด้วยความยำาเกรงแบบที่ผมไม่เข้าใจ

  สเตอร์ลิง  มัลเกิร์นเป็นชายเจ้าเนื้อ  มาดหรู  ประเภทท่ีแบกนำ้าหนักไว้

ราวกบัเปน็อาวุธ  ไมใ่ชต่วัถว่ง ผมเขาขาวโพลนแขง็กระดา้งจนแทบนำาเคร่ืองบิน

ดซีี-10  ร่อนลงจอดได ้ เขาจับมอืผมแนน่จนแทบรู้สกึชา  เขาเปน็ผูน้ำาวฒิุสมาชกิ

เสียงข้างมากมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองยุติ  หรืออาจจะนานกว่านั้น  โดย

ไม่มีทีท่าว่าจะเกษียณอายุ  เขากล่าวว่า  ”แพต  พ่อหนุ่มน้อย  ยินดีท่ีได้พบ

คุณอีก„  สำาเนียงพูดของเขาออกไปทางชาวไอริช  อาจเพราะเขาเติบโตมา

ในบอสตันตอนใต้

  สว่นไบรอนั พอลสนัผอมเพรียว ผมสตีะกัว่นุม่สลวย  เขาจับมอืผมแนน่

จนชุ่มเหง่ือ  จากนั้นยืนรอให้มัลเกิร์นนั่งก่อนแล้วจึงนั่งตาม  ผมสงสัยว่าเขา

ขออนุญาตมัลเกิร์นก่อนท่ีจะเหง่ือออกเปื้อนฝ่ามือผมด้วยหรือไม่  การทักทาย

ของเขาใช้วิธีก้มศีรษะและกะพริบตาหนึ่งคร้ัง ตามแบบฉบับของบุคคลท่ีจะก้าว

ออกมาจากเงามืดเพียงชั่วสั้น ๆ  เท่านั้น  คนพูดกันว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอยู่

เหมือนกัน แม้จะฝึกตนเป็นทาสรับใช้ของมัลเกิร์นมาหลายปีแล้ว

  มลัเกร์ินเลกิคิว้แลว้มองพอลสนั  พอลสนัเลกิคิว้แลว้มองจิม  จมิเลกิคิว้
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แล้วมองผม  ผมรออยู่อึดใจหนึ่งแล้วเลิกคิ้วใส่ทุกคน  ”ตกลงจะให้ผมร่วมวง

ด้วยหรือเปล่า„

  ท่าทางพอลสนัดยูุง่ยากใจชอบกล  สว่นจมิยิม้เลก็นอ้ย  มลัเกร์ินจึงเปน็

ฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน  ”เราควรเริ่มต้นอย่างไรดี„ 

  ผมเหลียวมองบาร์ด้านหลัง  ”เริ่มจากเครื่องดื่มดีไหมครับ„

  มัลเกิร์นหัวเราะชอบใจ  จิมและพอลสันพลอยหัวเราะไปด้วย  ทีนี้ผมรู้

แล้วว่าจิมได้การหัวเราะแบบนี้มาจากไหน  อย่างน้อยพวกเขาก็ยังไม่ถึงขนาด

พร้อมใจกันตบเข่าแหละน่า

  ”ออ  ได้สิ„  มัลเกิร์นกล่าว  ”ได้เลย„

  มลัเกร์ินยกมอืขึน้ สาวหนา้ตานา่รักเหลอืเชือ่ผูติ้ดปา้ยชือ่วา่ราเชลกป็รากฏ

กายข้ึนอย่างรวดเร็วด้านหลังผม  ”ท่านวุฒิสมาชิก!  มีอะไรจะให้ดิฉันรับใช้คะ„

  ”ขอเคร่ืองด่ืมให้พ่อหนุ่มคนน้ีหน่อย„  เสียงเขากำา้ก่ึงระหว่างการตะโกนส่ัง

กับการหัวเราะ

  ราเชลยิ้มสดใส หันมามองผม  ”ได้ค่ะ ท่านจะดื่มอะไรดีคะ„

  ”ขอเบียร์แล้วกัน  ที่นี่มีเบียร์เสิร์ฟไหม„

  เธอหัวเราะ  นักการเมืองท้ังสามหัวเราะ  ผมหยิกตัวเองและวางท่า

เอาจริงเอาจัง  ให้ตายเถอะ ที่นี่ช่างน่าสุขสันต์เหลือเกิน

  ”มคีะ่„  เธอว่า  ”เรามไีฮเนเกน้  เบคส ์ มอลสนั  แซมแอดมัส ์ เซนต-์

พอลลีเกิร์ล  โคโรน่า  เลอเวนบรอย  โดเซกิส  --„ 

  ผมรีบตัดบทก่อนคำ่า  ”ขอมอลสันดีกว่า„

  ”แพทริก„  จิมเอ่ยขึ้น ประสานมือแล้วโน้มตัวมาทางผม  ถึงเวลาจริงจัง

แล้ว  ”เรามี...„

  ”ปมปัญหาคาใจ„  มัลเกิร์นกล่าว  ”ปมปัญหาคาใจเล็ก ๆ ในมือที่เรา

อยากจบเรื่องอย่างสุขุมรอบคอบและลืม ๆ  กันไป„

  ทุกคนเงียบกนัไปพกัหนึง่  ผมคดิว่าเราตา่งประทบัใจทีไ่ดรู้้จักใครสกัคน
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ที่ใช้คำาว่า  ”ปมปัญหาคาใจ„  ในการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ

  ผมสลดัความประทบัใจออกไปกอ่นถามวา่  ”ปมปญัหาคาใจท่ีวา่คอือะไร

กันแน่„

  มัลเกิร์นเอนหลังพิงพนักเก้าอี้  มองผม  ราเชลปรากฏกายขึ้นพร้อมกับ

วางแกว้แชเ่ยน็ลงตรงหนา้ผม  รินมอลสนัลงไปประมาณสองในสามของแกว้  ผม

เหน็ตาดำาของมลัเกร์ินจ้องตาผมเขมง็ จนกระทัง่ราเชลวา่  ”ขอใหม้คีวามสขุนะคะ„ 

แล้วปลีกตัวจากไป

  มัลเกิร์นยังคงจ้องตาผมอยู่อย่างนั้น  อาจต้องมีระเบิดลงละมั้งเขาถึงจะ

กะพริบตา  เขาพูด  ”ผมรู้จักพ่อคุณดี  พ่อหนุ่ม  เป็นคนมีความสามารถ

คนหนึ่ง...ผมยังไม่เคยรู้จักใครที่เป็นวีรบุรุษตัวจริงอย่างเขามาก่อน„

  ”พ่อผมมักเอ่ยถึงท่านอย่างชื่นชมเสมอครับ ท่านวุฒิสมาชิก„

  มัลเกิร์นพยักหน้าอย่างพอใจ  ”น่าเสียดายที่เขาจากไปเร็วเหลือเกิน 

ทั้งที่ดูฟิตอย่างกับนักกล้าม  แต่„  มัลเกิร์นกำาหมัดตบอก  ”ใครจะรู้ว่าอะไร

จะเกิดขึ้นกับหัวใจที่ชรา„

  พ่อของผมทนทุกข์ทรมานต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดอยู่หกเดือน แต่ในเมื่อ

มัลเกิร์นคิดว่าอาการป่วยของพ่อเป็นเร่ืองของเส้นโลหิตเลี้ยงหัวใจ  ใครจะกล้า

แย้งเขา

  ”และตอนนี้ลูกชายของเขา„  มัลเกิร์นกล่าว  ”เกือบโตเต็มที่แล้ว„

  ”เกือบแล้วละครับ„  ผมกล่าว  ”ผมเพิ่งโกนหนวดไปเมื่อเดือนท่ีแล้ว

นี่เอง„

  จิมทำาท่าเสมือนกลืนกบเข้าไปทั้งตัว  ส่วนพอลสันหรี่ตา

  มัลเกิร์นยิ้มกว้าง  ”ดี  พ่อหนุ่ม  ดีแล้วที่คุณเป็นคนชัดเจน„  เขาถอน

หายใจ  ”แต่ผมจะบอกอะไรให้นะ  แพต  เมื่อไรท่ีคุณอายุขนาดผม ดูเหมือนว่า 

ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากวันวานดูสดใหม่เสมอ„

  ผมผงกศีรษะอย่างรู้งาน  ไร้ซึ่งความเข้าใจใด ๆ
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  มัลเกิร์นคนเคร่ืองดื่ม  วางท่ีคนบนผ้าเช็ดปากสำาหรับเคร่ืองดื่มค็อกเทล

อย่างนุ่มนวล  ”เราเข้าใจว่าเมื่อเป็นเร่ืองตามหาคน  ไม่มีใครทำาได้ดีไปกว่าคุณ„ 

เขากางมือข้างหนึ่งออก ยกฝ่ามือขึ้น ผายมือมาทางผม   

  ผมพยักหน้ารับ

  ”อา  ไม่มีการเสแสร้งถ่อมตัวเลยหรือ„

  ผมยักไหล่  ”มันคืออาชีพผม  ผมย่อมทำาได้ดีเป็นธรรมดา„  ผมจิบ

มอลสัน  รสขมปนหวานแผ่กระจายไปทั่วลิ้น  นี่ไม่ใช่คร้ังแรกท่ีผมนึกอยากให้

ตัวเองยังสูบบุหรี่อยู่

  ”เอาละพ่อหนุ่ม  ปัญหาของเราคือสัปดาห์หน้าจะมีร่างกฎหมายท่ีค่อนข้าง

สำาคัญเข้าสภา  เรามีข้อมูลแน่นมากทีเดียว  แต่วิธีการหาข้อมูลสนับสนุน

ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะถูก...ตีความผิดไป„

  ”เช่นอย่างไรครับ„

  มัลเกิร์นพยักหน้าแล้วยิ้มราวกับผมกล่าวสนับสนุนทำานองว่า  ”เยี่ยม

ไปเลย„  ”ตีความผิด„  เขายำ้า

  ผมตัดสินใจเล่นตามนำา้  ”แล้วมีเอกสารหรือบันทึกประกอบวิธีการดังกล่าว

ด้วยใช่ไหมครับ„

  ”เขาหัวไวดีนะ„  มัลเกิร์นกล่าวกับจิมและพอลสัน  ”ใช่ครับท่าน  เขา

หัวไว„  เขามองมาที่ผม  ”เอกสาร„  เขากล่าว  ”ใช่แล้ว  แพต„

  ผมสงสยัวา่ควรบอกเขาดหีรือไมว่า่ไมช่อบใหใ้ครเรียกวา่แพตมากแคไ่หน 

ผมควรเรียกเขาว่าสเติร์ลบ้าง  ดูซิว่าเขาจะชอบไหม  ผมจิบเบียร์  ”ท่านวุฒิสมาชิก

ครับ ผมตามหาคน  ไม่ใช่สิ่งของ„

  ”ผมขออนุญาตขัดจังหวะนิดหนึ่งนะครับ„  จิมกล่าวแทรก  ”เอกสาร

เหล่านั้นอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งหายตัวไปเมื่อไม่นานนี้  เธอเป็น --„

  ”-- อดีตพนักงานท่ีพวกเราไว้วางใจ ประจำาการอยู่ท่ีสภาของรัฐ„  มัลเกิร์น 

กลา่ว ดเูหมอืนมลัเกร์ินเปน็คน  ”ออ่นนอกแขง็ใน„  ไปเสยีทกุเร่ือง  ต้ังแต่กจิวตัร
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ประจำาวนัไปจนถงึเร่ืองงานศลิปะ  เขาไมไ่ดแ้สดงทา่ทหีรือพดูจาในลกัษณะตอ่วา่

อย่างดุดันแต่อย่างใด แต่จิมกลับทำาท่าราวกับถูกจับได้ว่าไปเตะแมวมา  เขาด่ืม

เหล้าอึกใหญ่  เขย่านำา้แข็งกระทบขอบแก้วดังกร๊ิก ๆ   ผมชักสงสัยวา่เขายงัจะกลา้

พูดอะไรแทรกอีกไหม

  มัลเกิร์นมองพอลสัน  พอลสันเอื้อมมือล้วงกระเป๋าเอกสารสี่เหลี่ยม

ขนาดเล็ก  แล้วดึงมัดกระดาษออกมาให้ผม

แผ่นบนสุดเป็นภาพถ่ายขยายขนาดจากบัตรประจำาตัวพนักงานในสภา

ของรัฐ  ผู้หญิงในภาพผิวดำา  วัยกลางคน  แววตาอิดโรย  สีหน้าเหนื่อยหน่าย 

ริมฝปีากเผยอเลก็นอ้ย คอ่นขา้งบิดเบีย้ว  ราวกบัจะโอดครวญกบัชา่งภาพ  ผม

พลกิหนา้ต่อไป  เห็นภาพถา่ยเอกสารใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์ของหญงิคนนัน้  เธอ

ชื่อเจนนา แองเจลีน อายุสี่สิบเอ็ดปี  แต่ดูราวกับหญิงวัยห้าสิบ  เป็นใบอนุญาต

ขับขี่ระดับสามของรัฐแมสซาชูเซตส์แบบตลอดชีพ  ดวงตาสีนำ้าตาล  สูงห้าฟุต

หกน้ิว  เธออาศัยอยู่ท่ี 412 ถนนเคนเนท ในดอร์เชสเตอร์ หมายเลขประกันสังคม 

คือ  042-51-6543

  ผมมองนักการเมืองท้ังสาม  และพบว่าดวงตาของคนตรงกลางดึงดูด

สายตาผม ดวงตาสดีำาของมลัเกร์ินทีจ่อ้งเขมง็กลบัมา  ”แลว้ยงัไงครับ„  ผมถาม

  ”เจนนาเป็นพนักงานทำาความสะอาดที่ทำางานของผม  ของไบรอันด้วย„ 

เขายักไหล่  ”ที่จริงคนพวกนี้จะไปไหนผมก็ไม่เดือดร้อนหรอก„

  มัลเกิร์นเป็นคนแบบท่ีจะพูดว่า  ”คนพวกนั้น„  เมื่อเขาไม่แน่ใจใน

เพื่อนร่วมวงสนทนามากพอที่จะพูดคำาว่า  ”นิโกร„  ออกมา

  ”จนกระทั่ง...„  ผมกล่าว

  ”จนกระทั่งเจนนาหายตัวไปเก้าวันก่อน„

  ”ลาพักร้อนโดยไม่ได้บอกก่อนมั้งครับ„

  มลัเกร์ินมองหนา้ผมราวกบัผมพดูอะไรไมเ่ขา้ท่า  ”ตอนเธอ  ‘ลาพกัร้อน’ 

คราวนี้นะ  แพต  เจนนาเอาเอกสารเหล่านั้นไปด้วย„ 
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  ”ประเภทเร่ืองเบาสมองไว้อา่นเล่นตามชายหาดใชไ่หมครับ„  ผมเสนอแนะ

  พอลสันตบโต๊ะตรงหน้าผม  แรงเสียด้วยนะ  ”นี่ไม่ใช่เร่ืองตลกนะ 

เคนซี  เข้าใจไหม„

  ผมหรี่ตามองมือพอลสัน 

  มัลเกิร์นปราม  ”ไบรอัน„

  พอลสันชักมือกลับเพื่อตรวจสอบรอยแส้จากสายตาและนำ้าเสียงของ

ผู้อาวุโสบนหลังมือตัวเอง

  ผมยงัคงหร่ีตามองเขา  แววตาเฉยเมย แองจีเรียกสายตาแบบนีอ้ยา่งนัน้ 

แล้วเอ่ยถามมัลเกิร์น  ”ท่านทราบได้อย่างไรว่าเจนนาเอา...เอกสารพวกนั้น

ไปด้วย„

  พอลสันหลบตาผม ก้มลงพิจารณาแก้วมาร์ตินีของตัวเอง  เขายังไม่ได้

แตะต้องหรือยกขึ้นจิบเลย  บางทีเขาอาจรอคำาอนุญาตอยู่ก็เป็นได้

  มัลเกิร์นว่า  ”เราตรวจสอบแล้ว  เชื่อผมสิ  โดยหลักการแล้วไม่มีใคร

เป็นผู้ต้องสงสัยนอกจากเธอ„

  ”ทำาไมต้องเป็นเธอด้วย„

  ”อะไรนะ„

  ”ผู้ต้องสงสัยโดยหลักการน่ะครับ„

  มลัเกร์ินยิม้บาง ๆ   ”เพราะเธอหายตวัไปวนัเดยีวกนักบัท่ีเอกสารหาย  กบั

คนพวกนี้ใครจะรู้ล่ะ„

  ”อ้อ„  ผมกล่าว

  ”คุณจะช่วยเราตามหาเธอไหม แพต„

  ผมมองออกไปนอกหน้าต่าง  พนักงานเปิดประตูกำาลังรุนใครบางคน

เข้าไปในรถแท็กซ่ี  หญิงชายวัยกลางคนคู่หนึ่งสวมเสื้อยืดเข้าชุดกัน  กำาลัง

ถ่ายภาพรูปป้ันจอร์จ  วอชิงตันกันอย่างสนุกมืออยู่ในสวน  ขี้เมาบนทางเท้า

คนหนึ่งใช้ขวดเหล้าพยุงตัวเองด้วยมือหนึ่ง  อีกมือยื่นออกไปขอเศษเงินอย่าง
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มั่นคง  กลุ่มสาวสวยเดินผ่านไปมา

  ”ผมคิดแพงนะครับ„  ผมกล่าว

  ”เร่ืองนั้นผมรู้„  มัลเกิร์นกล่าว  ”ทำาไมคุณถึงยังอาศัยอยู่ในถิ่นเดิมล่ะ„ 

เขาพูดเหมือนอยากให้ผมเชื่อว่าหัวใจเขายังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกัน  ราวกับมี

ความหมายกับเขามากกว่าที่อื่น ๆ  ซึ่งมีทางด่วนให้ใช้

  ผมพยายามคิดหาคำาตอบที่เหมาะสม  คำาตอบอย่างคนที่รู้รากเหง้า

ของตวัเองและรู้คณุตอ่ถิน่กำาเนดิ  แต่ในท่ีสดุผมตดัสนิใจพดูเร่ืองจริง  ”ผมต้อง

คุมค่าเช่าอพาร์ตเมนต์„

  ดูเหมือนเขาพอใจคำาตอบ


