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คำนำสำนักพิมพ์

 ผู้นำสาร เป็นอีกเล่มของนวนิยายสายลับสืบสวน เกเบรียล อัลลอน ในชุด

Thriller Collection ที่นานมีบุ๊คส์ภูมิใจเสนอ ปฏิบัติการของสายลับชาวอิสราเอล

กำลังทวีความระทึกใจขึ้นในทุกบทตอน 

 ใน ผู้นำสาร เกเบรียล อัลลอนได้รู้ข่าวภัยก่อการร้ายที่พุ่งเป้าไปยังนครรัฐ 

วาติกัน ที่ซึ่งเป็นดังศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิกทั่วโลก ที่ซึ่งมีการคุ้มกันอย่าง

แน่นหนา ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุใหญ่หลวงได้ 

 ภัยอันตรายเกิดเป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง จนต้องมีการร่วมมือกันของหน่วยงาน

ข้ามชาติเพื่อหยุดยั้ง ซ้ำยังต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหต ุแต่เป็นการถอนราก

ถอนโคน ให้ปัญหาสิ้นสุดอย่างถาวร  

 และในการนี้จำเป็นต้องมีผู้ที่แฝงตัวเข้าไปเป็นไส้ศึกในรังของฝ่ายตรงข้าม

เป็น “ผู้นำสาร” เพื่อให้ปฏิบัติการลุล่วง! 

 งานเขียนของแดเนียล ซิลวาแต่ละเรื่องสนุกสนานอย่างยิ่งยวด ความยอด

เยี่ยมของเรื่องราวใน ภาพเขียนเลือด บาปนักบุญ ปมอดีต และทวงแค้น ว่าที่

สุดแล้ว ผู้นำสาร เหนือขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่า! 

 

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี
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ภาคหนึ่ง  ประตแูหง่ความตาย
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1 
ล อ น ด อ น

อาล ีมสัซดูเีปน็ผูป้ลกุเกเบรยีล อัลลอนขึน้มาจากการเกษยีณ  
อายรุะยะสัน้ทีไ่รค้วามสงบสขุโดยไมต่ัง้ใจ มสัซดูคีอืปญัญา-

ชนผู้ชื่นชมสหภาพยุโรป เป็นนักคิดอิสระผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในช่วงเวลาที่ตื่นตระหนก

เขาก็ลืมไปว่าคนอังกฤษขับรถในซีกซ้ายของถนน 

 ฉากการเสียชีวิตของเขาคือเย็นวันฝนตกของเดือนตุลาคม กลางเขต

บลูมส์เบอรี ในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายนโยบายเพื่อสันติภาพและความมั่นคง

ในปาเลสไตน์ อิรัก และดินแดนแถบนั้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก การประชุมดังกล่าว

เริ่มขึ้นในเช้าของวันนั้น ท่ามกลางความหวังอย่างเปี่ยมล้นและการประโคมข่าว

ใหญ่โต แต่พอถึงช่วงบ่ายก็ลดคุณภาพลงจนเหมือนละครเร่ แม้กระทั่งบรรดา  

ผู้ประท้วงที่หวังจะมีส่วนร่วมในโอกาสสำคัญนี้ ก็ดูเหมือนจะตระหนักว่าพวกเขา

กำลังท่องบทเดิมอยู่ หุ่นจำลองประธานาธิบดีอเมริกันถูกเผาเวลาสิบนาฬิกา

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลถูกโยนเข้าเปลวไฟแห่งการชำระบาปตอนสิบเอ็ดนาฬิกา

ช่วงเวลาอาหารกลางวัน ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้จัตุรัสรัสเซลล์กลาย  

เป็นสระน้ำไปชั่วขณะ แต่ก็ยังมีการประท้วงโง่ ๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงใน

ซาอุดีอาระเบีย เมื่อมาถึงผู้อภิปรายกลุ่มสุดท้ายตอนสองทุ่มครึ่ง บรรดาผู้ปลงตก

ยี่สิบกว่าคนที่อยู่จนจบรายการต่างเดินอย่างมึนงงไปยังทางออก ผู้จัดงานนี้พบว่า
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มีน้อยคนมากที่ต้องการกลับมาร่วมงานอีกในปีหน้า 

 เจ้าหน้าที่ดูแลเวทีเดินตรงไปหยิบป้ายที่เขียนว่า กาซาเป็นอิสระแล้ว --

แล้วอะไรต่อ ออกจากเวที ผู้อภิปรายคนแรกที่ยืนขึ้นก็คือไซยิด จากวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน ผู้ปกป้องมือระเบิดฆ่าตัวตายและแก้ตัวให้กลุ่มอัลกอ-

อิดะห์ คนต่อไปก็คือแชมเบอร์เลนผู้สมถะแห่งเคมบริดจ ์ เขาพูดถึงปาเลสไตน์กับ

คนยิวราวกับพวกนั้นยังเป็นชายสวมสูทสีเทาผู้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากกระทรวง

ต่างประเทศ ตลอดการอภิปราย แชมเบอร์เลนผู้เฒ่าทำหน้าที่เป็นเหมือนรั้วกั้น

ระหว่างไซยิดผู้ก่อกวน กับราเชลผู้น่าสงสารจากสถานทูตอิสราเอล ซึ่งได้รับเสียง

โห่และเป่าปากไล่ทุกครั้งที่เธออ้าปากพูด ตอนนี้แชมเบอร์เลนพยายามแสดง

บทบาทผู้รักษาสันติภาพ ในขณะที่ไซยิดไล่ต้อนราเชลด้วยการเหน็บแนมว่า เวลา

แห่งการเป็นนักล่าอาณานิคมของเธอใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว 

 อาลี มัสซูดี ศาสตราจารย์ด้านการปกครองระหว่างประเทศและทฤษฎี

สังคมแห่งมหาวิทยาลัยเบรเมินลุกขึ้นยืนเป็นคนสุดท้าย ผู้ร่วมงานที่อิจฉาเขา

คงจะบอกว่าไม่น่าแปลกใจ เพราะในโลกที่อื้อฉาวคาวโลกีย์ของการศึกษา

ตะวันออกกลางนั้น มัสซูดีได้ชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมลงจากเวที การที่เป็นชาว

ปาเลสไตน์โดยกำเนิด ถือหนังสือเดินทางจอร์แดน เติบโตและเล่าเรียนในยุโรป  

ทำให้ศาสตราจารย์มัสซูดีปรากฏต่อโลกในฐานะชายผู้เป็นกลาง ใคร ๆ  เรียก  

เขาว่าอนาคตของอาระเบีย โฉมหน้าแห่งความก้าวหน้า เป็นที่ทราบกันว่าเขา

คลางแคลงใจต่อศาสนาโดยทั่วไป และโดยเฉพาะต่อกองกำลังอิสลาม ในบท 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ในห้องบรรยาย และในโทรทัศน์ เขาจะแสดงความ

เสียใจเสมอต่อการปฏิบัติที่ผิดพลาดของโลกอาหรับ ความล้มเหลวในการให้การ

ศึกษาแก่ชาวอาหรับ และการชอบโทษชาวอเมริกันกับชาวยิวเรื่องความเจ็บป่วย

ของตัวเอง หนังสือเล่มล่าสุดของเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนาอิสลาม พวก

ญิฮาดประณามเขาว่าเป็นคนนอกศาสนา พวกเดินสายกลางอ้างว่าเขากล้าหาญ

เหมือนมาร์ติน ลูเทอร์ บ่ายวันนั้นเขาโต้แย้งว่าขณะนี้ลูกบอลวางอยู่ในสนามของ

ปาเลสไตน์ ซึ่งทำให้ไซยิดถึงกับตกตะลึง มัสซูดีกล่าวว่า หากชาวปาเลสไตน์  

ยังไม่ยอมละทิ้งวัฒนธรรมสร้างความหวาดกลัว ก็อย่าหวังว่าอิสราเอลจะยอม  
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ถอยจากเขตเวสต์แบงก์แม้เพียงหนึ่งนิ้ว แล้วพวกนั้นก็ไม่ควรถอยด้วย ไซยิด  

โอดครวญว่าเป็นการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการละจากหลักศาสนา 

 ศาสตราจารย์มัสซูดีมีรูปร่างสูงกว่าหกฟุต และมีหน้าตาดีเกินไปสำหรับคน

ที่ทำงานใกล้ชิดเด็กสาวที่ประทับใจอะไรง่าย ๆ  เส้นผมของเขาดำสนิทหยักเป็น

ลอน โหนกแก้มกว้างและแข็งแรง มีรอยบุ๋มลึกตรงกลางคางที่เป็นเหลี่ยม ดวงตา

สีน้ำตาลคมเข้มช่วยให้ใบหน้าดูฉลาดลุ่มลึก เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ในตอนนี้ คือ

แจ็กเกตสปอร์ตขนแกะแคชเมียร์และเสื้อสเวตเตอร์คอตลบสีครีม ทำให้เขาดู

เหมือนนักวิชาการชาวยุโรปในยุคต้น ๆ  มันเป็นภาพลักษณ์ที่เขาพยายามอย่าง

มากเพื่อสร้างขึ้นมา ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบตามธรรมชาติ เขาเก็บ

เอกสารและปากกาลงกระเป๋าอย่างเป็นระเบียบ จากนั้นก็ลงบันไดเวที เดินตาม

ทางเดินตรงกลางตรงไปสู่ทางออก 

 ผู้ฟังหลายคนยังคงเดินเตร่อยู่ในห้องโถง หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ด้านข้าง

ของห้อง เหมือนเกาะที่วุ่นวายกลางทะเลอันราบเรียบ เธอสวมกางเกงยีนสีซีดจาง

เสื้อแจ็กเกตหนัง และมีผ้าคลุมศีรษะตาหมากรุกแบบปาเลสไตน์พันไว้รอบคอ  

เส้นผมสีดำของเธอเป็นประกายเหมือนปีกนกกาน้ำ ดวงตาของเธอเกือบเป็นสีดำ

เช่นกัน แต่เป็นประกายด้วยเหตุผลอื่น ชื่อของเธอก็คือฮามิดา อัลตาตารี เธอ

บอกว่าเธอคือผู้อพยพ เกิดที่เมืองอัมมาน เติบโตในฮัมบูร์ก ปัจจุบันเป็นพลเมือง

แคนาดาที่มาอาศัยอยู่ในตอนเหนือของกรุงลอนดอน มัสซูดีพบเธอเมื่อบ่ายวันนั้น

ที่แผนกต้อนรับของสหภาพนักศึกษา ระหว่างดื่มกาแฟด้วยกัน เธอกล่าวหาเขา

อย่างเผ็ดร้อนว่าประณามอาชญากรรมของพวกอเมริกันกับยิวน้อยเกินไป มัสซูดี

ชอบใจในสิ่งที่เขาเห็น คนทั้งสองมีแผนจะไปดื่มกันที่บาร์ไวน์ใกล้โรงละครที่

จัตุรัสสโลน เขาไม่ได้มีความมุ่งหมายในเรื่องรัก ๆ  ใคร่ ๆ  สิ่งที่เขาต้องการจาก

ฮามิดาไม่ใช่ร่างกายของเธอ แต่เป็นความกระตือรือร้น ใบหน้าที่สะอาด ภาษา

อังกฤษที่สมบูรณ์แบบ และหนังสือเดินทางแคนาดาของเธอ 

 เธอส่งสายตาข้ามห้องโถงมายังเขา แต่ไม่ได้พยายามจะพูดด้วย อยู่ห่าง ๆ

 ผมไว้หลังการอภิปราย เขาบอกเธอเมื่อบ่ายวันนั้น ผู้ชายในฐานะอย่างผมต้อง

ระวังเรื่องถูกเห็นว่าอยู่กับใคร เมื่อออกไปนอกอาคาร เขาหยุดอยู่ใต้ชายคา  
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ครู่หนึ่ง มองดูรถราที่แล่นช้า ๆ  บนถนนเปียกน้ำ เขารู้สึกว่ามีใครมาเบียดที่ข้อศอก

จากนั้นก็ยืนมองฮามิดาเดินฝ่าฝนที่ตกเป็นฟ้ารั่วโดยไม่พูดจา เขาคอยจนกระทั่ง

เธอหายลับไป จากนั้นก็ยกกระเป๋าขึ้นสะพายไหล่ แล้วออกเดินไปในทิศทางตรง

กันข้าม ตรงไปยังโรงแรมของเขาในจัตุรัสรัสเซลล์ 

 ความเปลี่ยนแปลงเข้ามาครอบงำเขา ความเปลี่ยนแปลงเดียวกับที่เกิดขึ้น

เสมอเวลาเขาเคลื่อนจากชีวิตหนึ่งไปหาอีกชีวิตหนึ่ง ชีพจรเต้นเร็ว ประสาทตื่นตัว

สนใจรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ขึ้นมากะทันหัน เป็นต้นว่าชายหนุ่มศีรษะล้าน  

ที่เดินกางร่มตรงเข้ามา ดูเหมือนจะจ้องหน้าเขานานเกินไป หรือคนขายหนังสือ- 

พิมพ์ที่จ้องตามัสซูดีอย่างไม่อาย ขณะที่เขาซื้ออีฟนิงสแตนดาร์ดหนึ่งฉบับ หรือ  

คนขบัแทก็ซีท่ีม่องเขาในอกีสามสบิวนิาทตีอ่มา ขณะทีเ่ขาหยอ่นหนงัสอืพมิพฉ์บบันัน้

ลงถังขยะที่ถนนโวเบิร์นเพลซด้านเหนือ 

 รถประจำทางคันหนึ่งแล่นผ่านเขาไปช้า ๆ  มัสซูดีมองผ่านหน้าต่างที่เป็น

ฝ้าเข้าไป เห็นใบหน้าที่เหน็ดเหนื่อยของคนนับสิบ เกือบทั้งหมดเป็นคนผิวสีน้ำตาล

หรือสีดำ ชาวลอนดอนรุ่นใหม่  เขาคิด และใคร่ครวญถึงความเกี่ยวข้องกันของ

เรื่องนี้อยู่ครู่ใหญ่ มีคนกี่คนกันแน่ที่แอบเห็นด้วยกับหลักการของเขา และมีกี่คน

ที่จะยอมลงชื่อในช่องว่างเมื่อเขาวางสัญญาแห่งความตายลงตรงหน้า 

 เมื่อรถประจำทางแล่นผ่านไป เหลือคนเดินถนนอยู่เพียงคนเดียวบน

ทางเท้าฝั่งตรงข้าม คนคนนั้นสวมเสื้อกันฝนผ้าเคลือบน้ำมัน รวบผมเป็นหางม้า

คิ้วเหยียดตรง มัสซูดีจำเขาได้ ชายหนุ่มผู้นี้เข้าไปฟังการอภิปราย นั่งเก้าอี้แถว

เดียวกับฮามิดา แต่อยู่คนละด้านของห้องประชุม ในช่วงเช้าเขาก็นั่งเก้าอี้ตัว

เดียวกันนี้ ตอนที่มัสซูดีเป็นคนเดียวที่คัดค้านเรื่องความถูกต้องในการกีดกัน  

นักวิชาการอิสราเอลจากแผ่นดินยุโรป 

 มัสซูดีลดสายตาลงแล้วเดินต่อ มือข้างซ้ายเลื่อนไปจับสายสะพายของ

กระเป๋าอย่างไม่ตั้งใจ เขากำลังถูกติดตามหรือ และหากเป็นเช่นนั้น ใครกำลัง

ตามเขาอยู่ ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเอ็มไอ 5 ของอังกฤษ ใช่ เป็นไปได้มาก

ที่สุด เขาบอกตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่แค่หน่วยเดียว บางทีบีเอ็นดีของเยอรมันอาจจะ

ตามเขาจากเมืองเบรเมินมาถึงลอนดอน หรือบางทีเขาอาจถูกติดตามโดยซีไอเอ 
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10 แดเนียล ซิลวา

 แต่ความเป็นไปได้ที่สี่ทำให้หัวใจของมัสซูดีเต้นโครมครามขึ้นมาทันที หาก

ชายคนนั้นไม่ใช่คนอังกฤษ หรือเยอรมัน หรืออเมริกันล่ะ หากชายคนนั้นทำงาน

ให้หน่วยข่าวกรองที่ไม่ลังเลต่อการกำจัดศัตร ูแม้กระทั่งบนถนนในเมืองหลวงของ

ประเทศอื่น หน่วยข่าวกรองที่มีประวัติว่าใช้ผู้หญิงเป็นเหยื่อล่อ เขานึกถึงสิ่งที่

ฮามิดาพูดกับเขาเมื่อบ่ายวันนั้น 

 “ฉันโตมาในโทรอนโตเป็นส่วนใหญ่” 

  “แล้วก่อนหน้านั้นล่ะ” 

  “ตอนเด็ก ๆ  อยู่อัมมาน  แล้วก็อยู่ฮัมบูร์กปีหนึ่ง  ฉันเป็นชาวปาเลสไตน์ค่ะ

ศาสตราจารย์  กระเป๋าเสื้อผ้าคือบ้านของฉัน” 

 มัสซูดีเลี้ยวซ้ายจากถนนโวเบิร์นเพลซ เข้าสู่ตรอกที่ยุ่งเหยิงของย่านเซนต์

แพนคราส หลังจากเดินไปได้สองสามก้าวเขาก็ชะลอฝีเท้าและเหลือบมองข้าง

หลัง ผู้ชายในเสื้อกันฝนข้ามถนนแล้วและกำลังเดินตามเขามา 

  

มัสซูดีเร่งฝีเท้า เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลายครั้ง ผ่านแถวบ้านพัก อาคาร  

ห้องชุด ผ่านจัตุรัสร้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้ง มัสซูดีไม่ได้สังเกต

เห็นสิ่งเหล่านั้นเลย เขากำลังตั้งสมาธิอยู่กับตำแหน่งของตัวเอง เขารู้จักถนนสาย

หลักของลอนดอนดี แต่ตรอกซอกซอยเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคย เขาหันไปมองข้าง

หลังบ่อย ๆ  โดยไม่ใส่ใจหลักการสะกดรอย แต่ละครั้งดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะใกล้

เข้ามาอีกก้าวหรือสองก้าว 

 เขาเดนิมาถงึสีแ่ยก เมือ่มองไปทางซา้ยมอืกเ็หน็รถราบนถนนยสูตนั เขารูว้า่ 

ด้านตรงข้ามก็คือสถานีรถไฟคิงส์ครอสกับเซนต์แพนคราส เขาเดินเลี้ยวไปทางนั้น

และอีกสองสามวินาทีต่อมาก็หันไปมองด้านหลัง ชายคนนั้นเดินผ่านโค้งมาแล้ว

และกำลังตามเขามา 

 มัสซูดีเริ่มออกวิ่ง เขาไม่ใช่นักกีฬา และการทำงานด้านวิชาการมาหลายปี

ก็ทำลายความฟิตของร่างกายเขา โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในกระเป๋าหนักเหมือน  

สมอเรือ แต่ละก้าว กระเป๋าใบนั้นจะกระแทกสะโพกของเขา เขาใช้ข้อศอกหนีบ

กระเป๋าเอาไว้ แล้วใช้มืออีกข้างจับสายสะพาย แต่การทำเช่นนั้นทำให้เขาวิ่ง  
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ไม่ถนัดและเคลื่อนที่ได้ช้าลง เขาคิดจะเหวี่ยงกระเป๋าทิ้งแต่ก็กลับหนีบเอาไว้แน่น

หากอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้าม คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเป็นคลังข้อมูลที่มีค่า ทั้ง

ข้อมูลของบุคคล การสะกดรอย ภาพถ่าย เครือข่ายการติดต่อ บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร… 

 เขาไปหยุดที่ถนนยูสตัน เมื่อหันไปมองข้างหลังก็เห็นชายคนนั้นยังคง

ติดตามเขาอย่างอดทน สองมือล้วงกระเป๋าเสื้อ สายตาจ้องอยู่ที่พื้น เขามองไป

ทางซ้ายมือ เมื่อเห็นถนนว่างเปล่าก็ก้าวลงไป 

 เสียงแตรรถบรรทุกคือสิ่งสุดท้ายที่อาล ีมัสซูดีได้ยิน กระเป๋าเอกสารใบนั้น

กระเด็นไปจากเขาตอนที่ถูกชน มันลอยขึ้นไป หมุนหลายรอบ จากนั้นก็หล่นลง

กระแทกพื้นเสียงดังสนั่น ผู้ชายในชุดเสื้อกันฝนไม่ได้หยุดเดินขณะที่ก้มตัวลงคว้า

สายสะพาย เขาเหวี่ยงกระเป๋าขึ้นพาดไหล่ เดินข้ามถนนยูสตัน จากนั้นก็เดินตาม

ผู้คนเข้าสู่สถานีคิงส์ครอส 
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กระเป๋าใบนั้นไปถึงกรุงปารีสตอนเช้าตรู่  และพอสิบเอ็ด  
นาฬิกาก็ถูกนำไปยังอาคารสำนักงานไม่มีชื่อแห่งหนึ่งบน

ถนนคิงซอลในเมืองเทลอาวีฟ ที่นั่น ข้าวของส่วนตัวของศาสตราจารย์ถูกตรวจดู

อยา่งเรง่รบี ระหวา่งทีฮ่ารด์ดสิกโ์นต้บุก๊คอมพวิเตอรข์องเขาถกูตรวจสอบโดยทมีงาน

ช่างเทคนิคกลุ่มหนึ่ง บ่ายสามโมงของวันนั้น รายงานข่าวกรองชุดแรกก็ถูกส่งไป

ยังสำนักงานนายกรัฐมนตรีในเมืองเยรูซาเลม และพอห้าโมงเย็น แฟ้มเอกสาร  

สีน้ำตาลบรรจุข่าวสารที่น่าตกใจที่สุดก็วางอยู่บนเบาะหลังของรถเปอโยต์หุ้มเกราะ

คันหนึ่ง มุ่งหน้าไปยังถนนนาร์คิส ถนนสายเล็กเงียบสงบที่เต็มไปด้วยใบไม้ ไม่

ห่างจากห้างสรรพสินค้าเบนเยฮูดา 

 รถคันนั้นจอดตรงหน้าอพาร์ตเมนต์หลังเล็กเลขที่ 16 อารี แชมรอน อดีต

หัวหน้าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลสองสมัย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใน

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการข่าวกรอง ก้าวลงมาจากเบาะหลัง รามี

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวผู้มีดวงตาสีดำเดินตามหลังมาเงียบ ๆ

ตลอดอาชีพที่ยาวนานและสับสนวุ่นวาย แชมรอนได้สร้างศัตรูไว้นับไม่ถ้วน และ

เพราะสำมะโนประชากรที่ยุ่งเหยิงของอิสราเอล ศัตรูจำนวนมากจึงอาศัยอยู่  

ใกล้เขาอย่างน่าอึดอัด ดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในบ้านที่เหมือนป้อมปราการในเมือง  
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ไทบีรีอัส แชมรอนก็ยังต้องมีองครักษ์แวดล้อมเสมอ 

 เขาหยุดเดินครู่หนึ่งที่ทางเดินในสวน แล้วเงยหน้ามองขึ้นไป มันเป็น

อาคารหินปูนเยรูซาเลมขนาดเล็กที่ล้าสมัย มีความสูงสามชั้น และมีต้นยูคาลิปตัส

ขนาดใหญ่หนึ่งต้นอยู่ด้านหน้า สาดเงาไปเหนือระเบียง กิ่งก้านของต้นไม้แกว่ง

ไกวไปกับสายลมเย็นของฤดูใบไม้ร่วง กลิ่นฉุนของน้ำยาผสมสีลอยออกมาจาก

หน้าต่างชั้นสามที่เปิดอยู่ 

 ขณะก้าวเข้าสู่โถงทางเข้า แชมรอนเหลือบมองตู้ไปรษณีย์ของอพาร์ตเมนต์

หมายเลขสาม และพบว่าไม่มีป้ายชื่อติดอยู ่ เขาตรงไปที่บันไดแล้วเดินขึ้นไปช้า ๆ

แชมรอนมีรูปร่างเตี้ย และแต่งกายเหมือนเช่นทุกครั้ง คือกางเกงสีกากีกับเสื้อ

แจ็กเกตหนังที่เต็มไปด้วยริ้วรอย มีรูที่หน้าอกเสื้อด้านขวา ใบหน้าของเขาเต็มไป

ด้วยรอยแตก ผมหงอกที่เหลืออยู่รอบศีรษะถูกตัดสั้นจนแทบจะมองไม่เห็น มือ

ของเขาเหี่ยวย่น ตกกระ และเหมือนถูกยืมมาจากคนที่ตัวโตกว่าเขาสองเท่า ใน

มือข้างหนึ่งมีแฟ้มเอกสาร 

 ประตูเปิดแง้มอยู่เมื่อเขาเดินขึ้นไปถึงชั้นที่สาม เขาใช้นิ้วมือดันเบา ๆ  ให้

ประตูเปิดออก ห้องชุดที่เขาเดินเข้าไปนั้น ครั้งหนึ่งเคยได้รับการตบแต่งอย่างพิถี  

พิถันโดยสาวยิวอิตาลีผู้มีรสนิยมดีไร้ที่ต ิ ตอนนี้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และสาวอิตาลีต่างก็

ไม่อยู่ที่นี่แล้ว และห้องชุดแห่งนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องทำงานของศิลปินคนหนึ่ง ไม่

ไม่ใช่ศิลปิน แชมรอนต้องย้ำเตือนตัวเอง เกเบรียล อัลลอนเป็นนักบูรณะงาน

ศิลปะ เป็นหนึ่งในสามหรือสี่คนที่มีผู้ต้องการตัวมากที่สุดในโลก ตอนนี้เขายืนอยู่

หน้าผืนผ้าใบขนาดใหญ่ มีภาพชายคนหนึ่งถูกห้อมล้อมด้วยฝูงสิงโตที่ดุร้าย  

แชมรอนนั่งลงเงียบ ๆ  บนม้านั่งเดี่ยวที่เลอะสี และเฝ้ามองเกเบรียลทำงานอยู่ครู่

ใหญ่ เขาทึ่งเสมอกับความสามารถของเกเบรียลในการเลียนแบบฝีแปรงศิลปิน  

โอลด์มาสเตอร์ สำหรับแชมรอนแล้วมันเป็นการเล่นกล เป็นพรสวรรค์อีกอย่าง

หนึ่งของเกเบรียลที่นำมาใช้ประโยชน์ได ้ เหมือนการพูดได้หลายภาษา หรือการยก

ปืนเบเร็ตตาขึ้นมาในท่าพร้อมยิงได้ในเวลาเท่ากับที่คนส่วนมากปรบมือ 

 “มันดูดีกว่าตอนมาถึงทีแรก” แชมรอนพูดขึ้น “แต่ผมยังไม่เข้าใจว่าจะมี

ใครเอามันไปแขวนไว้ในบ้านทำไม” 
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 “มันจะไม่ไปอยู่ในบ้านคนหรอก” เกเบรียลตอบ มือยังคงตวัดแปรง “นี่

เป็นงานสำหรับพิพิธภัณฑ์” 

 “ใครวาดน่ะ” แชมรอนถามโพล่งขึ้น เหมือนกำลังถามถึงมือวางระเบิด 

 “ห้องประมูลภาพบอนแฮมส์ในลอนดอนคิดว่าเป็นฝีมือของอิแรสมัส เควล-

ลินัส” เกเบรียลตอบ “เควลลินัสอาจจะเป็นคนเขียนภาพร่าง แต่ผมคิดว่ารูเบนส์

วาดให้เขาจนเสร็จ” เขากวาดมือไปทั่วผืนผ้าใบขนาดใหญ่นั้น “ฝีแปรงของเขา

ปรากฏอยู่ทั่วไปหมด” 

 “แล้วมันแตกต่างกันยังไง” 

 “แตกตา่งกนัราวสบิลา้นปอนด”์ เกเบรยีลตอบ “จเูลยีนจะทำเงนิไดก้อ้นโต 

จากภาพชิ้นนี้” 

 จูเลียน อิเชอร์วูดเป็นพ่อค้างานศิลปะในลอนดอน และบางครั้งก็ทำงาน  

ลับ ๆ  ให้หน่วยข่าวกรองอิสราเอล หน่วยงานแห่งนี้มีชื่อยาวเหยียดที่ไม่เกี่ยวข้อง

เลยกับงานแท้จริงที่ทำอยู่ ผู้คนเช่นแชมรอนกับเกเบรียลเรียกมันเพียงว่าองค์กร 

 “ผมหวังว่าจูเลียนคงจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณตามสมควร” 

 “ค่าจ้างซ่อมแซมภาพ บวกกับค่าคอมมิชชันนิดหน่อยเมื่อขายได้” 

 “ได้เท่าไหร่ล่ะ” 

 เกเบรียลเคาะแปรงกับจานสีแล้วทำงานต่อ 

 “เราต้องคุยกัน” 

 “ก็คุยสิ” 

 “ผมจะไม่พูดกับหลังของคุณ” เกเบรียลหันกลับแล้วจ้องผ่านเลนส์แว่น

ขยายไปยังแชมรอนอีกครั้ง “และผมจะไม่คุยกับคุณเวลาที่คุณยังสวมไอ้นั่นอยู่

เหมือนออกมาจากฝันร้ายไม่มีผิด” 

 เกเบรียลวางจานสีลงบนโต๊ะอย่างไม่เต็มใจนัก แล้วถอดแว่นขยายออก  

เผยให้เห็นดวงตาสีเขียวจัดเหมือนมรกต เขาสูงน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และมีรูปร่าง

เพรียวเหมือนนักปั่นจักรยาน หน้าผากของเขาสูงและคางเรียว มีจมูกยาวเป็นสัน

เหมือนถูกแกะสลักมาจากไม้ ผมตัดสั้นและมีหงอกประปรายที่ขมับ แชมรอน

เป็นคนทำให้เกเบรียลกลายเป็นนักบูรณะงานศิลปะ แทนที่จะเป็นนักเขียนภาพที่
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เก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขา และยังเป็นสาเหตุให้เส้นผมที่ขมับของเขาหงอกใน

ชั่วข้ามคืน ทั้งที่อายุเพียงยี่สิบเศษ ๆ  ตอนนั้นแชมรอนเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ได้

รับเลือกจากนายกรัฐมนตรีโกลดา แมร์ให้ตามล่าผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองมิวนิก

เมื่อปี 1972 และนักศึกษาศิลปะอนาคตไกลชื่อเกเบรียล อัลลอนเป็นมือปืนคน

สำคัญของเขา 

 เกเบรียลใช้เวลาครู่หนึ่งทำความสะอาดจานสีและแปรง จากนั้นก็เข้าไปใน

ครัว แชมรอนนั่งลงที่โต๊ะตัวเล็กแล้วคอยให้เกเบรียลหันหลังไป ก่อนจะรีบจุดบุหรี่

ตุรกีที่มีกลิ่นฉุนจัด เกเบรียลได้ยินเสียงคลิก-คลิก ที่คุ้นหูของไฟแช็กเก่าแก่ของ  

แชมรอน จึงชี้มือไปที่ภาพวาดของรูเบนส์อย่างขุ่นเคือง แชมรอนโบกมืออย่าง  

ไม่ใส่ใจ แล้วยกบุหรี่ขึ้นสู่ริมฝีปากอย่างท้าทาย ความเงียบเข้ามาแทรกระหว่าง

คนทั้งสอง ระหว่างที่เกเบรียลรินน้ำจากขวดลงในกาและตักกาแฟใส่เครื่องบด  

แชมรอนฟังเสียงลมพัดผ่านต้นยูคาลิปตัสในสวนข้างนอกอย่างพอใจ ในฐานะ

ฆราวาสผู้เคร่งศาสนา เขาไม่ได้สังเกตวันเวลาจากวันเทศกาลของชาวยิว แต่จาก

จังหวะของแผ่นดิน วันที่ฝนตก วันที่ดอกไม้ป่าบานในกาลิล ีวันที่ลมหนาวพัดหวน

กลับ เกเบรียลอ่านความคิดของเขาได้ ฤดูใบไม้ร่วงอีกครั้ง และเราก็ยังอยู่ที่นี่

สัญญายังไม่ถูกยกเลิก 

 “ท่านนายกฯ ต้องการคำตอบ” สายตาของแชมรอนยังจับจ้องอยู่ที่สวน

ขนาดเล็กที่รกรุงรัง “ท่านเป็นคนอดทน แต่ท่านรอตลอดไปไม่ได้” 

 “ผมบอกคุณแล้วว่าผมจะให้คำตอบเมื่อซ่อมภาพเขียนนี้เสร็จ” 

 แชมรอนมองเกเบรียล “ความยโสของคุณนี่ไม่มีขอบเขตเลยหรือไง  

นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐอิสราเอลต้องการให้คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ  

แต่คุณประวิงเวลาไว้เพราะผ้าใบอายุห้าร้อยปีงั้นรึ” 

 “สี่ร้อย” 

 เกเบรียลนำกาแฟมาที่โต๊ะแล้วรินลงแก้วสองใบ แชมรอนตักน้ำตาลใส่

แก้วของตัวเองแล้วคนอย่างแรง 

 “คุณพูดเองว่าภาพวาดเกือบเสร็จแล้ว และคำตอบของคุณจะเป็นยังไง” 

 “ผมยังไม่ได้ตัดสินใจ” 
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 “ให้ผมแนะนำอะไรหน่อยได้ไหม” 

 “แล้วถ้าผมไม่ต้องการคำแนะนำของคุณล่ะ” 

 “ผมก็จะแนะนำอยู่ดี” แชมรอนขยี้ก้นบุหรี่เพื่อดับไฟ “คุณควรจะตอบรับ

ข้อเสนอของท่านนายกฯ ก่อนที่ท่านจะมอบให้คนอื่น” 

 “ผมคงจะยินดีอย่างที่สุด” 

 “จริงหรือ แล้วคุณจะทำยังไงกับตัวเอง” เมื่อได้รับคำตอบเป็นความเงียบ

แชมรอนก็รุกต่อ “ให้ผมวาดภาพให้คุณดู เกเบรียล ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ผมไม่มีพรสวรรค์เหมือนคุณ ผมไม่ได้มาจากครอบครัวปัญญาชนชาวเยอรมัน  

ผมเป็นแค่ชาวยิวโปแลนด์จน ๆ  ที่มีพ่อขายหม้อท้ายรถเข็น” 

 สำเนียงโปแลนด์ที่น่ากลัวของแชมรอนเริ่มเข้มข้นขึ้น ทำให้เกเบรียลอดยิ้ม

ไม่ได้ เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่แชมรอนเล่นบทบาทชาวยิวผู้ถูกกดขี่จากเมืองลวอฟ เรื่อง

สนุก ๆ  ก็จะติดตามมา 

 “คุณไม่มีที่จะไป เกเบรียล คุณพูดเองตอนที่เราเสนองานให้ครั้งแรก พอ

ซ่อมรูปของรูเบนส์เสร็จแล้วคุณจะทำอะไรต่อ คุณมีงานอื่นรออยู่หรือ” แชมรอน

หยุดพูดอย่างวางท่า เพราะเขารู้ว่าคำตอบก็คือไม่มี “คุณกลับไปยุโรปไม่ได้

จนกว่าทางการจะประกาศว่าไม่มีส่วนกับการวางระเบิดสถานีลียง จูเลียนอาจส่ง

ภาพเขียนมาให้คุณซ่อมแซมอีก แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องหยุดเหมือนกันเพราะ

ค่าบรรจุหีบห่อกับค่าขนส่งไม่คุ้มกัน คุณเห็นประเด็นที่ผมพูดใช่ไหม เกเบรียล” 

 “ผมเห็นอย่างชัดแจ้ง คุณกำลังใช้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ของผมมาเป็น  

เครื่องมือข่มขู่ให้ผมรับงานที่ฝ่ายปฏิบัติการ” 

 “ข่มขู่หรือ เปล่าเลย เกเบรียล ผมเข้าใจความหมายของการข่มขู่ดี และ

พระเจ้าก็รู้ว่าผมใช้มันเสมอถ้ามันตอบสนองความต้องการของผมได้ แต่นี่ไม่ใช่

การข่มขู่ ผมกำลังพยายามช่วยคุณ” 

 “ช่วยหรือ” 

 “บอกผมหน่อยสิ เกเบรียล คุณมีแผนจะหาเงินยังไง” 

 “ผมมีเงิน” 

 “เพียงพอที่จะอยู่อย่างฤาษี แต่ไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิต” แชมรอนเงียบไป
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ครู่หนึ่งและฟังเสียงลมพัด “ตอนนี้มันเงียบ ใช่ไหม เกือบจะสงบสุข มันล่อใจให้

คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป แต่มันไม่ใช่ เราคืนกาซาให้พวกนั้นโดยไม่ได้เรียก

ร้องอะไร แล้วพวกนั้นก็ตอบแทนเราด้วยการเลือกฮามาสขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง ขั้น

ต่อไปพวกนั้นจะขอเวสต์แบงก์คืน และถ้าเราไม่ยอมให้โดยเร็ว ก็จะมีการนอง

เลือดอีกครั้ง เลวร้ายกว่าอินติฟาดาครั้งที่สอง1 เสียอีก เชื่อผมเถอะ เกเบรียล อีก

ไม่ช้ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และไม่ใช่แค่ที่นี่ แต่เป็นทุกหนแห่ง คุณคิดหรือว่า  

พวกนั้นนั่งงอมืองอเท้ากันอยู่ เปล่าเลย พวกนั้นกำลังวางแผนต่อสู้ครั้งต่อไป 

พวกนั้นกำลังติดต่อกับอุซามะห์และเพื่อน ๆ แล้วด้วย ตอนนี้เรารู้ว่ารัฐบาล

ปาเลสไตน์ถูกแทรกแซงโดยกลุ่มอัลกออิดะห์และพรรคพวก เรารู้ด้วยว่าพวกนั้น

กำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ องค์กรเชื่อว่านายก-

รัฐมนตรีกับที่ปรึกษาระดับสูงกำลังตกเป็นเป้าลอบสังหาร” 

 “รวมทั้งคุณด้วยหรือ” 

 “แน่นอน” แชมรอนตอบ “ผมเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีใน  

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการก่อการร้าย ความตายของผมจะเป็น

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกนั้น” 

 เขามองออกไปยังลมที่พัดต้นไม้นอกหน้าต่างอีกครั้ง “มันน่าแปลกใช่ไหม  

ที่นี่น่าจะเป็นแหล่งลี้ภัยของเรา แต่ตรงกันข้าม ตอนนี้มันกลับทำให้เราตกอยู่  

ในอันตรายยิ่งกว่าเดิม ชาวยิวครึ่งหนึ่งในโลกอาศัยอยู่บนแผ่นดินเล็ก ๆ  ผืนนี้

ระเบิดนิวเคลียร์ลูกเล็ก ๆ  ก็ทำลายประเทศนี้ได้ อเมริกาอาจทนระเบิดสักลูกได้  

รัสเซียอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่กับเราล่ะ ระเบิดนิวเคลียร์ลูกเดียวที่เทลอาวีฟ

จะฆ่าคนหนึ่งในสี่ของประเทศ หรืออาจจะมากกว่านั้น” 

 “และตอนนี้คุณต้องการให้ผมป้องกันหายนะนี้หรือ ผมนึกว่าทุกวันนี้

องค์กรอยู่ในมือคนเก่งเสียอีก” 

 “ตอนนี้อะไร ๆ  ดีขึ้นหลังจากที่เลฟออกไป เอมอสเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มี

ความสามารถ แต่บางครั้งผมคิดว่าเขาเป็นทหารมากไป” 

1 การลุกฮือของชาวปาเลสไตน์เพื่อต่อต้านการปกครองของอิสราเอล เริ่มต้นในเดือนกันยายน ปี 2000 
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 “เขาเป็นทั้งหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนและหน่วยข่าวกรองของกองทัพ คุณ

จะคาดหวังอะไรล่ะ” 

 “เรารู้ว่าเราจะได้อะไรจากเอมอส แต่ตอนนี้ทั้งท่านนายกฯ และผมกำลัง

กังวลว่าเขาอาจพยายามเปลี่ยนถนนคิงซอลให้กลายเป็นกองกำลังส่วนหน้า

ของกองทัพ เราต้องการให้องค์กรคงบุคลิกดั้งเดิมไว้” 

 “วิปลาสน่ะหรือ” 

 “กล้าหาญ” แชมรอนโต้ “กล้าบ้าบิ่น ผมอยากให้เอมอสคิดแบบผู้นำใน

สนามรบน้อยลงหน่อย และคิดเหมือน…” เสียงของเขาหายไป ขณะที่นึกหาคำที่

เหมาะสม เมื่อคิดออก เขาถูนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้ากับนิ้วหัวแม่มือ “ศิลปินให้มาก

หน่อย ผมอยากให้มีใครสักคนที่คิดเหมือนการาวัจโจ2 อยู่ข้าง ๆ  เขา” 

 “การาวัจโจเป็นคนบ้า” 

 “นั่นแหละ” 

 แชมรอนตั้งท่าจะจุดบุหรี่อีกมวน แต่คราวนี้เกเบรียลคว้าข้อมือเขาไว้ได้ทัน

ก่อนจะจุดไฟแช็ก แชมรอนเงยหน้าขึ้นมอง คราวนี้สายตาของเขาจริงจังขึ้น 

 “เราต้องการคุณตอนนี้เลย เกเบรียล เมื่อสองชั่วโมงก่อน หัวหน้าฝ่าย

ปฏิบัติการพิเศษเพิ่งยื่นใบลาออกกับเอมอส” 

 “ทำไม” 

 “ลอนดอน” แชมรอนก้มลงมองมือที่ถูกจับไว้ “จะปล่อยผมได้หรือยัง” 

 เกบรียลปล่อยข้อมือหนานั้น แชมรอนหมุนบุหรี่ที่ยังไม่ได้จุดด้วยนิ้วชี้กับ

นิ้วหัวแม่มือ 

 “เกิดอะไรขึ้นที่ลอนดอน” 

 “ผมคิดว่าเมื่อคืนเราทำพลาดไปหน่อยที่นั่น” 

 “พลาดไปหน่อยหรือ ปกติเวลาองค์กรพลาดไปหน่อยมักจะมีคนตาย” 

 แชมรอนพยักหน้าเห็นด้วย “อย่างน้อยก็พอมีอะไรที่อ้างได้ว่าเป็นความ  

คงเส้นคงวา” 

2  จิตรกรชาวอิตาลี (ค.ศ.1573-1610)
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 ผู้นำสาร 19

“ชื่ออาลี มัสซูดีมีความหมายอะไรต่อคุณบ้าง” 

 “เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านไหนสักอย่าง สอนที่มหาวิทยาลัยสักแห่งใน

เยอรมนี” เกเบรียลตอบ “ชอบเล่นบทผู้ลบล้างภาพลักษณ์หรือนักปฏิรูป ผมเคย

พบเขาครั้งหนึ่ง” 

 แชมรอนเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ “จริงหรือ ที่ไหน” 

 “เขามาเวนิสเมื่อสองปีก่อน มาร่วมประชุมใหญ่เรื่องตะวันออกกลาง ผู้เข้า

ประชุมได้ค่าจ้างส่วนหนึ่งเป็นการนำเที่ยวเมืองเวนิส พวกเขาแวะไปดูโบสถ์ซัน  

ซักกาเรียด้วย ตอนนั้นผมกำลังบูรณะงานของเบลลีนี” 

 เกเบรียลอาศัยและทำงานอยู่ในเวนิสหลายปี โดยใช้ชื่อมาริโอ เดลเวคคีโอ

เมื่อหกเดือนก่อนเขาถูกบีบให้ต้องหลบหนีจากเมืองนั้น หลังจากหัวหน้ากลุ่ม

ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ชื่อคอลีด อัล-คอลีฟะพบว่าเขาอาศัยอยู่ที่นั่น เรื่องนั้น

ไปจบที่สถานีรถไฟลียง และหลังจากนั้นชื่อของเกเบรียลกับอดีตที่เป็นความลับ

ของเขาก็ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสและทั่วยุโรป รวมทั้งเดอะซันเดย์ไทมส์ที่

เรียกเขาว่า “เทวทูตแห่งความตายของอิสราเอล” ตำรวจฝรั่งเศสยังคงต้องการตัว

เขาเพื่อสอบปากคำ และกลุ่มสิทธิพลเมืองปาเลสไตน์ก็ยื่นฟ้องต่อศาลในอังกฤษ

ด้วยข้อหาอาชญากรรมสงคราม 

 “แล้วคุณได้พบกับมัสซูดีจริง ๆ  หรือ” แชมรอนถามอย่างกังขา “คุณได้จับ

มือกับเขาหรือเปล่า” 

 “จับ ในฐานะมาริโอ เดลเวคคีโอ” 

 “ผมว่าคุณคงไม่รู้ว่ากำลังจับมืออยู่กับผู้ก่อการร้ายคนหนึ่ง” 

 แชมรอนเสียบก้นบุหรี่เข้าระหว่างริมฝีปากแล้วจุดไฟแช็ก คราวนี้เกเบรียล

ไม่ขัดขวาง 

 “เมื่อสามเดือนก่อน เราได้ข่าวจากเพื่อนคนหนึ่งในหน่วยข่าวกรองของ

จอร์แดน ว่าศาสตราจารย์อาลี มัสซูดี คนเดินสายกลางและนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่  

จริง ๆ  แล้วเป็นแมวมองที่มีความสามารถของอัลกออิดะห์ ตามข้อมูลของจอร์แดน

เขากำลังมองหาคนที่จะใช้โจมตีเป้าหมายอิสราเอลและชาวยิวในยุโรป การ

ประชุมเพื่อสันติภาพและการเดินขบวนต่อต้านอิสราเอลคือแหล่งที่เขาชอบมองหา
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