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คำ�นำ�

เคยนึกสงสยักันบ้างไหมว่าในความคดิของ 'ฆาตกร' น้ัน มกีลไกหรอืการทำางาน

อะไรที่บ่มเพาะให้เขากล้าลงมือฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นเช่นนั้น...

หลายครั้งที่พบว่าเบื้องหลังการฆาตกรรมอันสุดสะพรึงเป็นผลมาจากความ 

ไม่มั่นคงทางอารมณ์ของตัวฆาตกร ซึ่งเมื่อใคร่ครวญดูดีๆ จะพบว่าการที่พวกเขา 

เหล่านั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

บาดแผลในอดีต...ภายใต้สีหน้าและอากัปกิริยาแสนนิ่งเฉยของคนบางคน อาจจะมี

รอยแผลเหวอหวะซ่อนอยู่ก็เป็นได้ เช่นเดียวกับ 'สลอเตอร์ กีสเตอร์' ฆาตกรต่อเนื่อง 

ผู้โหดเห้ียม เป็นที่น่าหวาดกลัวของผู้คน หากมองสบตากับเขาแค่ชั่ววินาที คุณอาจ

เห็นแค่แววตาเย็นเยียบ ไร้ซึ่งความปรานีใดๆ แต่หากมองลึกลงไปในดวงตาสีแดงสด

ของเขาแบบที่ 'โจนาธาน' ทำา คุณก็อาจจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนึกคิด แม้กระท่ัง

บาดแผลทีไ่ม่อาจมองเหน็ด้วยตาเปล่า สดุท้ายก็จะพบความจรงิว่าเบือ้งหลงัพฤตกิรรม

อันโหดร้ายนั้นก็เป็นเพียงกลไกการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดนั่นเอง

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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เหงื่อที่เย็นเฉียบผุดข้ึนบริเวณหน้าผากและไหลลงมาราวกับสายฝน  

มือที่ถือสมุดบันทึกชุ่มไปด้วยเหง่ือ ผมไม่ได้เต็มใจมาที่นี่ แต่ก็ต้องจ�าใจ 

ก้าวตามผู้คุมนักโทษที่อยู่ข้างหน้าไป

ข้างๆ ผมคือ ดร. โรเบน นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง เขาตบไหล่ท่ีก�าลัง 

สั่นเทาของผม

"ตื่นเต้นเหรอ โจนาธาน"

"แหงสิครับ อีกฝ่ายเป็นถึงนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ระดับโลก"

ผมตอบพร้อมกับพยายามบังคับตัวเองไม่ให้สั่น ใช่แล้ว ตอนนี้ผมอยู่ที่

เรือนจ�าแถบชานเมืองนิวยอร์ก

ปัง

เสียงปิดประตูดังไล่หลัง ระหว่างเดินบนโถงทางเดินเสียงหัวเราะและ 

ก่นด่าก็ดังมาจากห้องขังทั้งสองฝั่ง ที่นี่มันน่ากลัวอะไรอย่างน้ี โรเบนมองผม

แล้วพยักหน้า

"ใช่แล้ว ต่อให้หมอนั่นถูกล็อกกุญแจแน่นหนายังไง ก็ต้องคอยระวังตัว

อยู่เสมอและไม่เข้าใกล้มากเกินไป"

นั่นไง ผมไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรก โรเบนที่เดินอยู่ข้างๆ เป็นนักจิตวิทยา

ชือ่ดงัระดบัโลกท่ีก�าลงัศกึษาเรือ่งสภาพจติใจของฆาตกร ส่วนผมเป็นนกัศกึษา

แสนธรรมดา เอกวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัย N แห่งนิวยอร์ก

1
การพบกัน
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บทสัมภาษณ์ของฆาตกร6

มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่นักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องมาพบฆาตกร 

ระดับโลก

"เห็นหน้านายตอนนี้แล้วท�าให้นึกถึงตอนสิบขวบที่นายถูกบูลด็อกไล่"

ผมท�าหน้ามุ่ยทันที โรเบนเป็นเพื่อนของพี่ชายผม ตอนสิบขวบที่ผมถูก 

บูลด็อกไล่ก็ได้พ่ีชายช่วยเอาไว้ แต่ผมกลัวจนฉี่ราด มันช่างเป็นความทรงจ�า

อันแสนน่าอาย แต่พ่ีชายกลับเอาเรื่องน้ีไปเล่าให้เพ่ือนตัวเองฟัง ถ้าออกไป 

จากที่นี่ได้อย่างปลอดภัย จะต่อยหน้าพี่ชายสักหมัด

สาเหตท่ีุนักศกึษาแสนธรรมดาอย่างผมมาอยู่ท่ีน่ีเป็นเพราะความตกต�า่

ของโลกใบนี้ ตอนนี้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าไปทั่วโลก รายได้ต�่าสวนทางกับ

ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น การเป็นนักข่าวก็ยากล�าบากตามไปด้วย ผมไปสมัคร

เป็นนักข่าวฝึกงานตามบริษัทหนังสือพิมพ์ชื่อดังหลายท่ี แต่ก็ไม่ถูกเรียกตัว  

โดยเหตุผลท่ีพวกเขาบอกกับผมก็คือ 'ประสบการณ์การท�างานไม่เพียงพอ'  

ก็ผมยังเรียนไม่จบ ผมจะไปสั่งสมประสบการณ์การท�างานจากที่ไหนล่ะ

แล้วในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ปิดเทอม บารอน พ่ีชายของผมก็กลับมา

จากการท�าข่าวท่ีตะวันออกกลาง เขาเดินเข้ามาในบ้านด้วยสภาพที่อิดโรย 

และมอมแมมมาก ต้องใช้เวลาหลายวันสภาพเดิมถึงจะกลับมา

บารอนเป็นคนชอบท้าทาย คราวนี้เขาก�าลังศึกษาเก่ียวกับฆาตกร 

ผู้โหดเหี้ยมนามว่า 'สลอเตอร์ (Slaughter) กีสเตอร์' โดยร่วมกับโรเบนเพื่อน

ของเขา

ให้ตายสิ กีสเตอร์เหรอ ชาวอเมริกันทุกคนรู ้จักกีสเตอร์ดี เพราะ 

กีสเตอร์คือฆาตกรที่ฆ่าคนไปแล้วสามสิบสามคน โดยเหตุผลของการฆ่าน้ัน

ไม่มีใครรู้ เพราะกีสเตอร์ไม่เปิดปากพดูเลย นกัจิตวทิยาคาดว่าอาจเป็นเพราะ

ความเกลียดชังที่มีต่อพ่อที่ทารุณแม่ หรือไม่ก็ความเกลียดชังที่มีต่อสังคม

บารอนและโรเบนต้องการสัมภาษณ์กีสเตอร์เพ่ือน�ามาประกอบการ

ศึกษาหัวข้อ 'การสัมภาษณ์ฆาตกรผู้โหดเหี้ยม'

แต่ไส้ติ่งของบารอนเกิดทรยศวันนี้พอดี

'โจ โจนาธาน...!'
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บารอนย่ืนสมุดบันทึกให้ผมด้วยมืออันสั่นเทา ตอนที่ผมรับสมุดบันทึก

เล่มนั้นมา ผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาก�าลังเก็บข้อมูลคดีของกีสเตอร์

'เครื่อง... เครื่องอัดเสียงอยู่บนโต๊ะท�างาน'

'บารอน เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกรถพยาบาลให้นะ'

ผมวางสมดุบนัทกึลงแล้วหยิบโทรศพัท์มอืถือขึน้มากดเรยีกรถพยาบาล

'เหมือนไส้ติ่งจะแตกแล้วครับ ไม่ใช่ผมครับ แต่เป็นพี่ชายผม'

'โจนาธาน!!! ฉันมีแค่นายคนเดียวนะ! อ๊าก!'

บารอนบิดตัวไปมาพร้อมกับพูดไม่หยุด

'มัน... มันเป็นการสัมภาษณ์ที่ส�าคัญมาก นายแค่เดินตามโรเบน  

กดอัดเสียง จดเพ่ิมเติมนิดหน่อย นายก็เคยสัมภาษณ์คนอื่นมาบ้างแล้วนี่  

อ๊าก! ฉันปวดจะตายอยู่แล้ว'

ถ้าปวดแบบเงียบๆ หน่อยก็จะดีมาก หนวกหูชะมัดเลย ผมหยิบ 

สมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งด้วยสีหน้าท่ีไม่ค่อยสบอารมณ์ หน้าแรกของ 

สมุดบันทึกมีชื่อโรเบนเขียนอยู่ บารอนใช้สมุดโน้ตเล่มเดียวกันกับเพ่ือน 

งั้นเหรอ มันดูแปลกๆ นะ ผมท�าท่าจะวางมันลงบนโต๊ะอีกครั้ง

'โจนาธาน...'

ผมรู้สึกได้ถึงมือท่ีจับข้อเท้าของผมแน่น พอก้มลงมองก็เห็นบารอน 

ก�าลังน่ังจับข้อเท้าผมไว้พลางเงยหน้าข้ึนมองด้วยสายตาท่ีอ้อนวอน ผม

พยายามสะบัดออก แต่ค�าพูดของเขาก็ท�าให้ผมชะงัก

'ใบรับรอง ฉันจะเขียนใบรับรองให้! ฉันเป็นนักข่าวของบริษัท W น่ีนา 

ฉันจะเขียนใบรับรองให้นายเอง!'

ผมหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาดูอีกครั้ง ก่อนหน้าน้ีผมเคยขอร้องให้บารอน

เขียนใบรับรองหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่ยอมเขียนให้สักที ผมยิ้มบางๆ ที่มุมปาก

'ก็ได้ พูดแล้วห้ามกลับค�า เดี๋ยวฉันจะติดต่อหาคุณโรเบนเอง'

'โอเค...โอย...'

ตอนที่บารอนฟุบลงไปกับพื้น รถพยาบาลก็มาถึงพอดี

หลังจากน้ันผมก็รีบโทรหาโรเบนอย่างอารมณ์ดี แต่พอรู้ว่าสถานท่ี 
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ที่จะต้องไปคือเรือนจ�าและคนที่ผมต้องเจอคือกีสเตอร์ ผมก็ถึงกับอึ้ง ไอ้พี่เลว 

ท�าไมไม่บอกกันก่อน แต่มาถึงขั้นนี้แล้ว จะท�าอะไรได้ล่ะ

"ห้องนี้ครับ"

ผู้คุมหยุดเดินแล้วหันกลับมามองด้วยสีหน้าประหม่า ห้องขังห้องนี้ 

ดูแตกต่างจากหลายๆ ห้องท่ีเดินผ่านมา ประตูเหล็กดูหนามากจนท�าให้ผม 

ตัวสั่น

"ฉนัจะเป็นคนสมัภาษณ์เอง ส่วนนายก็เซต็เครือ่งอดัเสยีงและจดบนัทกึ

เวลา สีหน้าท่าทางของเขา เอานาฬิกามารึเปล่า"

ผมยกข้อมอืซ้ายทีส่วมนาฬิกาข้อมอืให้ด ูโรเบนพยักหน้ารบัอย่างพอใจ

"ดีมาก การพูดหรือการกระท�าทุกอย่างต้องได้รับการยินยอมจาก 

กีสเตอร์ก่อน อย่าพูดหรือท�าอะไรที่เป็นการย่ัวโมโหเป็นอันขาด เพราะ 

กีสเตอร์เป็นมนุษย์ที่โหดเหี้ยมมาก"

"ใช่ครับ คราวที่แล้วไอ้กีสเตอร์ก็กัดหูเจ้าหน้าท่ีตอนก�าลังควบคุมตัว  

พวกผมเองยังต้องคอยระวังตัวตลอดเวลา ไม่ทราบว่าการสัมภาษณ์น้ีม ี

จุดประสงค์อะไรครับ"

ดูเหมือนว่าผู้คุมจะสงสัยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

"มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมครับ"

ค�าตอบของโรเบนท�าให้ผู้คุมย้ิมก่อนจะเดินไปท่ีประตู "จะเปิดแล้ว 

นะครับ" ผู้คุมค่อยๆ เปิดประตูออก แสงสว่างสาดส่องเข้ามาจนผมต้องหยีตา  

ผู้คุมเดินน�าผมกับโรเบนเข้าไปในห้องที่ตรงกลางมีลูกกรงเหล็กก้ันอยู่เพ่ือ 

ความปลอดภัยของผู้สัมภาษณ์

"คนสัมภาษณ์มาแล้ว"

ผูช้ายผมสเีทาคนหนึง่นัง่ก้มหน้าอยู่หลงัลกูกรงเหลก็ เขาถูกมดักับเก้าอี้

อย่างแน่นหนา แม้จะนั่งอยู่ แต่ก็รู้สึกได้ว่าเขาตัวสูงมาก

"เงยหน้าขึ้นมา กีสเตอร์"

ผูค้มุสัง่กีสเตอร์ แต่โรเบนย้ิมพร้อมกับยกมอืให้ผูคุ้มเพ่ือเป็นการบอกว่า
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เดี๋ยวตนจะจัดการเอง ผู้คุมจึงยักไหล่แล้วก้าวไปยืนชิดผนังห้อง

"คุณกีสเตอร์ครับ"

โรเบนเรยีก ผมใจเต้นรวั กีสเตอร์ยังคงก้มหน้าน่ิง จนเวลาผ่านไปหน่ึงนาที  

โรเบนก็เอ่ยปากอีกครั้ง

"คุณ..."

"อ๊าก!!!"

ตึง!

ในตอนนั้นอยู่ๆ กีสเตอร์ก็เงยหน้าข้ึนมาแล้วเอาหัวพุ่งชนลูกกรงเหล็ก 

เส้นเลือดฝอยในตาแตกจนกลายเป็นสีแดงก�่า ดวงตาคู่นั้นก�าลังจ้องมาที่ผม

กับโรเบน

ผมพยายามสงบใจเอาไว้ คืนนี้คงต้องฝันร้ายแน่ๆ ผมก�าเครื่องอัดเสียง

กับสมุดบันทึกที่อยู่ในมือแน่น

โรเบนขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติ นักจิตวิทยาอย่าง

เขาคงจะคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ แต่ส�าหรับผมน้ันมันเป็นเรื่องท่ีผมไม่อยาก 

คุ้นเคยเอาซะเลย

"มีอะไร"

"ผมโรเบน แม็กซ์เวล นักจิตวิทยาด้านอาชญากรรมครับ"

"อ้อ คุณนักจิตวิทยา"

ดวงตาของกีสเตอร์สงบนิ่ง ผมยกสมุดบันทึกขึ้นมาบังหน้าครึ่งล่างของ

ตัวเองเอาไว้เพราะไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมชัดนัก

กีสเตอร์มีใบหน้าท่ีหล่อเหลา ดูไม่เหมือนฆาตกรผู้โหดเห้ียมเลยสักนิด 

ผมสีเทา ขนตายาว ดูอายุน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ เขาน่าจะอายุพอๆ กันกับผม 

รวมๆ แล้วเขาเหมือนคนธรรมดามาก

กีสเตอร์เอียงคอแล้วหัวเราะเบาๆ

"คงจะมาถามเรื่องคดีล่ะสิว่าท�าไมฉันถึงท�าเรื่องโหดเห้ียมอย่างน้ัน 

อยากรู้ใช่มั้ยล่ะ"

กีสเตอร์เน้นค�าว่า 'โหดเหี้ยม' โรเบนจึงพยักหน้าเบาๆ
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"ก็ประมาณนั้นครับ ผมอยากถามคุณแค่ไม่ก่ีค�าถาม อยากเข้าใจคุณ 

ให้มากขึ้น ผมขออัดเสียงการสนทนานี้ได้มั้ยครับ"

"จะถามความคิดฉันเหรอ" กีสเตอร์หัวเราะอีกครั้ง จากน้ันก็ท�าหน้าน่ิง

แล้วพูด "อยากท�าอะไรก็เชิญ"

โรเบนส่งสายตามาทางผม ผมท�าหน้างงเล็กน้อยก่อนจะนึกได้ว่า 

เครือ่งอดัเสยีงอยู่ในมอื ผมเดนิเข้าไปใกล้ลกูกรงเหลก็แล้ววางเครือ่งอดัเสยีงลง

ผมเร่งมือเพราะไม่อยากให้ตัวเองเป็นท่ีสะดุดตาของฆาตกรโรคจิต  

พอติดต้ังเสร็จ ผมก็กดปุ่มบันทึก และในตอนน้ันเองท่ีผมรู้สึกได้ถึงสายตา 

อันน่ากลัว ดวงตาแดงก�่าของกีสเตอร์ก�าลังจ้องมองผม ตาคู่น้ันเป็นประกาย

แวววาวราวกับเด็กที่ได้เห็นของเล่นใหม่ มันท�าให้ผมรู้สึกกลัวมาก

"หนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้ยังไม่ได้แนะน�าตัวเลยนะ"

กีสเตอร์พูดพลางเชิดคางมาทางผม ความกลัวท�าเอาผมได้แต่ก้มหน้า

"นี่คุณโจนาธานผู้ช่วยผมในวันนี้ครับ"

โรเบนตอบค�าถามนั้นแทน ความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วห้อง ผมก�าลัง

จะเดินกลับไปยืนที่เดิม แต่กีสเตอร์กลับส่ายหน้า

"ไม่ ฉันอยากให้เขาแนะน�าตัวเอง ท�าไมต้องแนะน�าแทนด้วย หรือเขา

เป็นแฟนแก"

บรรยากาศภายในห้องเย็นเฉียบจนผมตัวสั่น

"เปล่าครับ ไม่ใช่อย่างนั้น คุณโจนาธานช่วยแนะน�าตัวเองด้วย"

"ผมโจนาธาน เอพริลครับ"

"เอพริล" กีสเตอร์ทวนนามสกุลของผม "เอพริล เอพริล เอพริล"

ท�าไมเขาต้องท่องนามสกุลผมด้วย มันย่ิงท�าให้ผมรู้สึกไม่สบายใจ แต่

ตอนนี้ผมท�าได้แค่ก้มหน้าหลบตาเขาเท่านั้น

"ก๊ากกกกกกก!"

อยู่ๆ กีสเตอร์ก็หัวเราะออกมาเหมือนคนบ้า ท�าเอาหัวใจของผมร่วง 

ไปอยู่ที่ตาตุ่ม

"เอพริล!! เอพริล!!! นามสกุลน่ารักมาก! เหมือนกับเหย่ือคนสุดท้าย 
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ของฉันเลย ท่าทางของหมอนั่นก็แบบนี้แหละ แต่หมอนี่น่ารักกว่า"

"..." ผมแค่มาช่วยบนัทึกเสยีง ผมถูกพ่ีชายส่งมาทีน่ี ่ได้โปรดช่วยผมด้วย

"ไหนเงยหน้าขึ้นหน่อยซิ หนุ่มน้อยผู้น่ารัก"

ผมไม่กล้าท�าตามท่ีเขาสั่ง เพราะกลัวว่าถ้าท�าแบบน้ันเขาจะจ�าหน้า 

ผมได้ ผมจะเงยได้ยังไง! โรเบนช่วยผมด้วย

"บอกให้เงยหน้า ไม่ได้ยินรึไง"

"..."

"โจนาธาน เอพรลิ ถ้าไม่อยากให้ฉนัไปหาถึงท่ีบ้าน ก็เงยหน้าขึน้เดีย๋วนี"้

ค�าพูดนั้นท�าให้ตัวผมยิ่งสั่น มือชุ่มไปด้วยเหงื่อ สันหลังเย็นวาบ ผมจึง

ค่อยๆ เงยหน้าข้ึนสบตากับกีสเตอร์ รู้สึกเหมือนหมอนั่นก�าลังถ่ายภาพผม 

ด้วยสายตา ผมอยากจะร้องไห้ตอนท่ีมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่ในดวงตา

ของฆาตกร

"อา ฉันรู้แล้วว่านายเป็น..."

"พอได้แล้วกีสเตอร์" ผู้คุมพูดพร้อมกับยกมือขึ้นจับปืนที่ติดอยู่ตรงเอว

"ให้ตายสิ ท�าไมต้องขัดด้วยนะ" กีสเตอร์บ่นอย่างไม่สบอารมณ์ 

ผมลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกท่ีผู้คุมช่วยเอาไว้ แต่เด๋ียวก่อนนะ 

ผู้คุมมาขัดจังหวะก่อนท่ีกีสเตอร์จะพูดจบได้ยังไง! เมื่อก้ีเขาจะพูดว่าผมเป็น

อะไรงั้นเหรอ ตอนนี้ในหัวของผมจินตนาการไปต่างๆ นานา

จินตนาการแรก กีสเตอร์ส่งย้ิมเหมือนเด็กน้อยมาให้ ผมสีเทาสว่าง 

พลิ้วตามลม ดวงตาประกายสีแดงเปี่ยมด้วยความยินดี ก่อนจะพูดว่า 'อา ฉัน

รู้แล้วว่านายเป็น...เพื่อนใหม่!'

คิดอะไรบ้าๆ เพ่ือนใหม่อย่างสลอเตอร์ กีสเตอร์ไม่เอาเด็ดขาด ผม 

สะบัดหัวไล่ความคิดนั้น

จินตนาการที่สอง กีสเตอร์หัวเราะฮ่าๆ ใส่ผม ดวงตานั้นหม่นหมอง 

ราวกับจมอยู่ในความมืดมิด 'อา ฉันรู้แล้ว! ว่านายเป็นเหยื่อรายใหม่ของฉัน! 

ต่อไปก็เอพริล! หึๆๆ โชคดีจริงๆ ที่มาเจอเหยื่อรายที่สามสิบสี่ที่นี่!'

เวรเอ๊ย คนอย่างกีสเตอร์ต้องพูดประโยคนี้แน่ๆ
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กีสเตอร์ก้มหน้าลงอีกครั้ง แต่สายตายังเหลือบมองผมพร้อมกับจึ๊ปาก

เซ็งๆ

"นานๆ จะได้เล่นกับคนน่ารัก ขอเวลาอยู่กันแค่สองคนก็ไม่ได้"

"ตอนน้ีเป็นเวลาสัมภาษณ์" ผู้คุมบอกด้วยน�้าเสียงจริงจัง กีสเตอร์จึง 

ถอนหายใจเบาๆ สายตาท่ีเย็นเยียบเหมือนน�้าฝนของเขาจ้องมองบนโต๊ะ 

อย่างเลื่อนลอย

"น่าเบื่อจริงๆ"

"งั้นจะเริ่มสัมภาษณ์ต่อนะครับ" โรเบนฉวยโอกาสท่ีกีสเตอร์ดูสงบลง 

ถามอีกครั้ง แต่กีสเตอร์ไม่พอใจ

"ฉันไม่คิดจะตอบค�าถามที่ขุดคุ้ยเรื่องในอดีตของฉัน เพราะผลงาน 

เหล่านั้นมันเสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว"

โรเบนรู้ว่า 'ผลงาน' ที่กีสเตอร์พูดถึงคือเหย่ือผู้น่าสงสาร แม้กีสเตอร ์

จะพูดดักเอาไว้ก่อน แต่โรเบนก็ยังจะพยายามซักไซ้อดีตของกีสเตอร์ต่อ  

ทั้งความรู ้สึกตอนสังหาร และการกระท�าท่ีเคยท�าในอดีต กีสเตอร์ได้แต ่

ท�าเสียงข้ึนจมูกเมื่อโรเบนถามถึงเรื่องสมัยเด็ก และหัวเราะอย่างวิกลจริต 

เมื่อโรเบนถามเกี่ยวกับการฆาตกรรม

แต่โรเบนไม่ยอมแพ้ ยังคงเดินหน้าสัมภาษณ์ต่อไป มันไม่ง่ายท่ีจะ 

รักษาท่าทางให้สุภาพเม่ือต้องเผชิญหน้ากับฆาตกรโรคจิต แต่โรเบนก็ต้อง

อดทน ส่วนผมก็เอาแต่ก้มหน้ามองสมุดบันทึกท่ีบารอนให้มา ค�าถามที่ 

บารอนกับโรเบนลิสต์ไว้เพ่ือสัมภาษณ์กีสเตอร์ค่อยๆ ถูกถามออกมาจนหมด 

แต่กีสเตอร์กลับตอบแค่เฉพาะหัวข้อที่อยากจะตอบเท่านั้น

โรเบนถอนหายใจเบาๆ แล้วยิ้ม

"ถ้างั้นค�าถามสุดท้าย"

"อะไร"

"ค�าถามสุดท้าย เมื่อก้ีคุณบอกว่าเหย่ือรายท่ีสามสิบสามเหมือนอะไร 

นะครับ"

"หมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วถุยทิ้ง"
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พูดจบกีสเตอร์ก็หัวเราะร่วน โรเบนจึงส่ายหน้าเบาๆ

"วธีิการฆ่าเหย่ือคนสดุท้ายน้ันแตกต่างจากเหย่ือสามสบิสองคนก่อนหน้า  

ท�าไมคุณถึงได้เปลี่ยนวิธีการฆ่าล่ะครับ"

กีสเตอร์หยุดหัวเราะแล้วเอียงคอมองโรเบน แววตาของเขาด�าด่ิงและ

แดงวาบขึ้นกว่าเดิม

"นี่ ฉันบอกไปชัดเจนแล้วไงว่าจะไม่ตอบค�าถามแบบนี้"

โรเบนรีบขอโทษ เขารักษากฎข้อที่หน่ึง น่ันคือไม่ย่ัวโมโหผู้กระท�าผิด 

ตามที่ได้เตือนผมในตอนแรก

"ถ้าท�าให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับ"

"ใช่ ไม่พอใจมาก ง้ันฉันถามกลับบ้างได้มั้ย" กีสเตอร์ค�ารามพลางจ้อง 

โรเบนราวกับจะจับกิน "ต้องการอะไรจากการสัมภาษณ์นี้"

"...ผม"

กีสเตอร์เอาหัวพุ่งชนลูกกรงอีกครั้ง ผมตกใจจนสมุดบันทึกเกือบร่วง 

จากมือ หมอนี่มันโรคจิต มองแค่หน้าตาที่หล่อเหลาภายนอกไม่ได้จริงๆ

"หุบปาก!!! นึกว่าฉันไม่รู ้รึไง ฉันรู ้อยู่แล้วว่าแกอยากเจอฉันท�าไม  

แกแค่อยากแน่ใจว่าฉนัเป็นบ้า ก็เลยขุดอดตีฉนัเพ่ือจะตรวจสอบสาเหตทุีท่�าให้

ฉันเป็นบ้า แล้วเอาไปรายงานเป็นบทความ คนก็จะลุกฮือ ต้องแก้กฎหมาย 

ต้องสร้างสวนสาธารณะอีกหน่อย ต้องเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา บลาๆ..."

โรเบนท�าท่าเหมือนอยากจะพูดอะไร แต่ก็ปิดปากเงียบ กีสเตอร์จึง 

พูดต่ออย่างบ้าคลั่ง

"จะบอกให้ว่าท�าไมฉนัถึงถูกจบัมาทีน่ี ่ฉนัแค่ท�า 'สิง่ทีอ่ยากท�า' ก็แค่นัน้ 

ดอ็กเตอร์โรเบนเคยตกปลาใต้น�า้แขง็มัย้ ถ้าเคยท�าไมถึงท�าล่ะ ความทรงจ�าท่ี 

แอบซ่อนสมัยห้าขวบมันเรียกร้องให้ท�าอย่างช่วยไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ ใช่ ท�าเพราะ 

แค่อยากท�า!"

"..."

กีสเตอร์ดันหน้าผากกับลูกกรงพร้อมค�ารามล่ัน ดวงตาสีแดงสดท่ี 

เกรี้ยวกราดก�าลังจ้องมองผ่านซี่ลูกกรง
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"ฉันอยากท�าก็เลยท�า แค่นั้น ทีนี้เข้าใจแล้วใช่มั้ย ไอ้ด็อกเตอร์โง่"

"...เข้าใจแล้วครับ"

โรเบนหน้าบึ้งไปครู่หนึ่ง แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเขาจึงรีบปรับสีหน้า

และยิ้มออกมาได้

"คราวหน้าถ้ามโีอกาส ผมจะกลบัมาพร้อมค�าถามท่ีน่าสนใจกว่านีน้ะครบั"

ค�าพูดที่แสดงถึงการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ท�าให้แววตาของกีสเตอร ์

สงบลงด้วยความพอใจ และตอบออกมาอย่างเบื่อหน่าย

"ตามใจ"

ท่าเอนหลงัพิงเก้าอีข้องเขาดเูหมอืนเดก็ชายท่ีเบือ่เสยีงบ่นให้อ่านหนงัสอื

เรียน

หมอน่ีคอืมนษุย์ทีท่�าร้ายมนุษย์ ผมไม่มทีางท่ีจะเข้าใจจติใจของคนพวกน้ี

กีสเตอร์มองผมอีกครั้งเหมือนมีอะไรจะพูด ผมจึงรีบลุกขึ้นตามโรเบน

ทันที

"ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะครับ"

ก่อนออกมาโรเบนยังมอีารมณ์กล่าวลาอย่างสภุาพ ต่างจากผมท่ีอยาก

จะออกไปจากที่นี่ใจแทบขาด

แต่ความอยากรู้อยากเห็นกระตุ้นให้ผมหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้าย 

กีสเตอร์ก�าลังน่ังมองลูกกรงด้วยสีหน้าว่างเปล่า ดวงตาสีแดงสดคู่น้ันช่างดู

อ้างว้าง

แต่แล้วเขาก็ขยับราวกับรู้ตัวว่ามีคนจ้องมองอยู่ ผมจึงรีบว่ิงออกมา 

ก่อนที่เขาจะสบตากับผม ได้โปรดขอให้เขาลืมผมไปด้วยเถอะ!

โรเบนแวะคุยกับฝ่ายธุรการสักพัก กว่าจะเสร็จและออกมาจากเรือนจ�า 

ท้องฟ้าก็ถูกย้อมเป็นสีส้มแล้ว

ผมสูดหายใจเข้าปอดลึกๆ ความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความมืดมิดมา 

เน่ินนานและต้องการอากาศบริสุทธ์ิเมื่อออกมาสู่โลกภายนอก โรเบนเดิน 

ตามมาจับไหล่ผมพร้อมกับมองด้วยสายตาเป็นห่วง
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"คงกลัวมากสินะ ขอโทษที่เมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย"

"เอ่อ ไม่เป็นไรครับ ผมตกใจเลยท�าอะไรไม่ถูก"

"ไม่หรอก ในสถานการณ์แบบน้ีการอยู่เฉยๆ น้ันดีท่ีสุดแล้ว ฉันเห็น 

สิ่งที่นายจดบันทึกแล้ว ท�าได้ดีมาก วันนี้นายช่วยฉันได้เยอะเลย"

โรเบนบีบไหล่พร้อมกับส่งย้ิมให้ ผมรู้สึกซาบซึ้งเหมือนได้รับรางวัล

ตอบแทนความเครียดที่เพิ่งเผชิญมา

"ไม่ขนาดนัน้หรอกครบั ท่ีผมท�าไปก็เพราะหวังใบรบัรองจากบารอนด้วย"

ใช่ ใบรับรองส�าหรับผม แม้สลอเตอร์ กีสเตอร์จะเห็นหน้าผมแล้ว  

แต่ความทรงจ�าของคนเรามันซับซ้อนวุ่นวาย อีกไม่นานเขาก็คงจะลืมหน้าผม 

และด้วยความผิดฐานฆ่าเหย่ือสามสิบสามราย เขาไม่มีทางออกจากคุกที่ 

ระบบความปลอดภัยแน่นหนาขนาดน้ันได้ก่อนผมตายแน่ๆ ดังนั้นผมจึง

ปลอดภัยจากเขาแน่นอน

ตอนนี้สีหน้าของผมกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่โรเบนกลับมองผมด้วย

สายตางุนงง

"ใบรับรองเหรอ"

"บารอนบอกว่าจะเขียนให้ครบั เขาเป็นถึงนกัข่าวของ W กน่็าจะกว้างขวาง 

พอดู"

โรเบนตอบช้าๆ ราวกับนึกอะไรอยู่ "อืม... ใบรับรอง ถ้าได้มาก็คงจะ 

ช่วยได้มาก"

"ไม่ใช่แค่ช่วยธรรมดานะครบั แต่มนัไม่ต่างกบัการให้ผมได้งานเลยแหละ!"

บารอนเป็นนักข่าวชื่อดังของบริษัท W ใบรับรองจากเขาจึงเป็นสิ่งที่ 

น่าเชื่อถือมาก บวกกับการได้มาช่วยสัมภาษณ์ในวันนี้ท�าให้ผมย่ิงมั่นใจว่า 

จะช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ไม่แน่ว่าผมอาจจะได้ท�างานเป็นนักข่าวฝึกหัด 

ของบริษัท W ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนี้ก็ได้

โรเบนอึกอักพร้อมมองผมด้วยแววตาสงสาร

"คือบารอนคงจะท�าแบบนั้นได้ถ้ายังท�างานอยู่ที่ W"

"ว่าไงนะครับ"
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ผมตัวแข็งทื่อ รู้สึกหน้าแตกเป็นเสี่ยงๆ ราวกับ ดร. โรเบนผู้ชาญฉลาด

ใช้ค้อนทุบผมที่แข็งเป็นรูปปั้นหินอย่างโหดร้าย

"ตอนนี้บารอนเป็นฟรีแลนซ์ เขาออกจากบริษัทแล้ว"

ค�าพูดน้ันท�าเอาจติใจท่ีผมพยายามประคบัประคองเอาไว้อย่างยากเย็น

พังครืน ผมก�าหมัดแน่นก่อนจะระเบิดเสียงดังออกไป

"เวรเอ๊ย!!! ไอ้พี่บ้า!!!! อ๊ากกกก!!!!"

ผมเป็นบ้าย่ิงกว่ากีสเตอร์เมื่อก้ีซะอีก หลังจากพ่นค�าด่าท้ังหมดออกไป

ก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาบารอน

วันนี้บารอนไปนอนให้หมอผ่าตัดได้อย่างสบายใจ ในขณะที่ผมต้องมา

เผชญิหน้ากับฆาตกรโรคจติในเรอืนจ�า แต่ปลายสายกลบัเป็นน�า้เสยีงนุ่มนวล

ของแม่ที่คงจะตามไปโรงพยาบาลทีหลังบอกว่าบารอนก�าลังหลับอยู่

"ผมจะไปถอดเครื่องช่วยหายใจทิ้งซะ"

"โจนาธาน... ผ่าตดัไส้ติง่ไม่ต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจ" โรเบนเอ่ยปลอบโยน 

ผมที่ก�าลังเดือดดาล

"..."

สรปุผมต้องจบสิน้ปิดเทอมฤดหูนาวและกลบัไปทีม่หาวิทยาลยัมอืเปล่า

สนิะ สวสัดปีีสี ่ยินดทีีไ่ด้รูจ้กั ผมชือ่โจนาธาน นักข่าวฝึกงานทีไ่ม่มปีระสบการณ์

อะไรเลย บ้าชิบ

"แท็กซี่!!!"

ผมเรียกแท็กซี่เพ่ือไปโรงพยาบาล Y ท่ีบารอนรักษาตัวอยู่ พอแท็กซี่ 

สีเหลืองเข้ามาจอด ผมก็กระชากประตูเปิดอย่างไม่ลังเล บารอนอาจจะก�าลัง

หลับอยู่อย่างท่ีแม่บอก แต่ยังไงก็ขอไปดูใบหน้าท่ีไม่มียางอายของบารอน 

ให้เต็มตาสักหน่อย

โรเบนส่ายหัวพลางยื่นค่าแท็กซี่ให้ผม

"โจนาธาน ขอโทษแทนบารอนด้วยนะ"

โรเบนพูดด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ แต่ผมเห็นความสับสนในแววตาของเขา

"ฉันเองก็ไม่รู้ว่าท�าไมบารอนถึงได้ท�าแบบนี้"
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โรเบนพึมพ�าราวกับพูดกับตัวเอง

"จะไปหรือไม่ไปครับ" คนขับแท็กซี่หันมาถามอย่างหงุดหงิด โรเบน 

จึงปล่อยมือจากประตูรถแท็กซี่

"อ้อ เดี๋ยวก่อน โจนาธาน"

โรเบนหยิบนามบัตรจากกระเป๋าเสื้อย่ืนมาให้ ผมเงยหน้ามองเขาแล้ว

รับมาอย่างไม่ได้ใส่ใจนัก

"มีอะไรก็ติดต่อมานะ ฉันอาจจะพอช่วยได้"

ผมสีน�้าตาลท่ีถูกจัดทรงอย่างสุภาพเรียบร้อยของเขาพล้ิวตามแรงลม 

ผมจ้องนัยน์ตาสีเขียวของเขาแล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่าโรเบนเป็นหนุ่มรูปงาม

กว่าที่คิด ถ้ายืนคู่กับบารอน บารอนคงเทียบไม่ติดเลย

ผมเก็บนามบัตรใส่กระเป๋าและก้มศีรษะเป็นการขอบคุณ โรเบนเป็น 

นักจิตวิทยาด้านอาชญากรรม พอช่วงปิดเทอมฤดูหนาวส้ินสุดลง ผมก็ต้อง 

กลับไปเรียน ปลุกปล�้ากับรายงาน คงไม่มีเรื่องให้ติดต่อเขาอีก แม้จะเจอกัน 

ไม่กี่ครั้งแต่ก็ขอบคุณที่เขาใส่ใจผม

ที่ผ่านมาผมเคยเจอโรเบนแบบผ่านๆ แค่ไม่กี่ครั้ง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก

ที่ได้พูดคุยกันแบบจริงจัง ซึ่งผมรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนท่ีสุภาพมาก และได้แต่

สงสัยว่าท�าไมคนแบบนี้ถึงได้มาเป็นเพื่อนกับพี่ชายของผมได้นะ

"แล้วเจอกัน" โรเบนพูดแล้วปิดประตูรถแท็กซี่ให้

"ครับ แล้วเจอกัน" ผมกล่าวลาพร้อมโบกมือ ทันทีที่บทสนทนาสิ้นสุดลง

แท็กซี่ก็ออกรถ ผมเอนหลังพิงเบาะแล้วมองวิวเบื้องหน้า พลันคิดข้ึนได้ว่า 

โรเบนผู้แสนสุภาพอาจจะมองตามมาอยู่ ผมจึงหันกลับไปมอง

โรเบนก�าลังก้มลงหยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนพื้น เขาเป็นคนที่สุภาพจริงๆ 

ดูยังไงก็ไม่น่ามาคบกับบารอนได้ แต่แล้วอยู่ๆ ใบหน้าที่ย้ิมแย้มของโรเบน 

ก็เปลี่ยนเป็นบูดบึ้ง ก่อนจะเร่งฝีเท้าแล้วเดินหายไป

"เป็นอะไรของเขานะ"

ผมเอียงคอสงสัย นึกว่าจะเป็นคนที่มีแต่ภาพที่สุภาพนุ่มนวล แต่กลับ

ท�าหน้าบูดบึ้งเป็นด้วย
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"ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเรานี่เนอะ"

ผมยักไหล่แล้วหลับตาลง เรือนจ�า N ท่ีอยู่ชานเมืองนั้นห่างจาก 

โรงพยาบาล Y พอสมควร และหลังจากน้ีผมคงต้องใช้พลังมากมายในการ 

บีบบังคับให้บารอนรับสารภาพ ผมของีบเอาแรงก่อนก็แล้วกัน

ครอก

บารอนก�าลงันอนหลบัหน้าพริม้อยู่ในห้องเด่ียว ผมสีแดงกระเซอะกระเซงิ  

ขนตาหนาท�าให้เกิดเงาใต้ดวงตาที่ปิดสนิท

ครอก

เสียงกรนดังข้ึนอีกคร้ัง หน้าอกของบารอนขยับขึ้นลงตามจังหวะ 

การหายใจ ท่าทางน้ันดูสบายมากทั้งที่เพ่ิงส่งน้องไปหานักโทษอุกฉกรรจ์ 

ด้วยค�าโกหกแสนหวาน มือขวาผมก�าหมัดแน่น ส่วนมือซ้ายจับสมุดบันทึก 

ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ต

"วันนี้หมอบอกให้พักผ่อน"

แม่ที่ก�าลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้ตัวนุ่มหันมาบอกเบาๆ ผมหันไป

สบตาแม่ นัยน์ตาคู่นั้นก�าลังบอกว่า 'อย่าท�าอะไรไร้สาระเป็นอันขาด' ผมจึง

คลายก�าปั้นพร้อมกับท�าหน้ามุ่ย

"แม่เห็นบนโต๊ะท�างานของบารอนมียาระงับประสาทด้วย โจนาธาน  

ลูกพอรู้หรือเปล่าว่าบารอนเขามีเรื่องเครียดอะไร"

วันนี้บารอนโกหกน้องได้ชั่วร้ายมาก ผมน่ีอยากจะฟ้องแม่เต็มแก่ แต่

ความคิดนึงก็แวบผ่านเข้ามาในหัว บารอนออกจากบริษัทและตามสืบคดี 

ของกีสเตอร์ ที่บารอนเครียดอาจจะเป็นเพราะ 'การสืบข้อมูลคดีของกีสเตอร์' 

หรือไม่ก็เรื่องที่เสียต�าแหน่งดีๆ ในที่ท�างาน

ผมหันไปมองหน้าบารอน ไม่สามารถอ่านอะไรจากดวงตาท่ีก�าลัง 

หลับใหลคู่นั้นได้ กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลลอยมาเตะจมูก  

ผมพยายามปรบัสีหน้าให้เปน็ปกต ิการท�าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็อะไรเลยน่าจะดกีว่า

การไม่รู้แล้วเดามั่ว
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ถ้าความรู้สึกของผมถูก บารอนต้องก�าลังปิดบังอะไรอยู่แน่

"ก็งี้แหละครับ ชอบท�าอะไรสิ้นคิดถึงได้เครียดแบบนี้ บารอนเป็นคน 

แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว"

"โจนาธาน พูดถึงบารอนดีๆ ไม่ได้เหรอไง"

แม่พูดปราม แต่ผมยักไหล่

"ถ้าแม่รู้ว่าวันนี้เขาท�าอะไรไว้กับผม แม่อาจจะเป็นลมเลยก็ได้"

แม่รูจ้กันสิยัของบารอนด ี เพราะแม่ต้องเป็นคนเข้ามาห้ามการทะเลาะกัน 

ของเราสองพี่น้องเสมอ แม่ส่งสายตามาห้ามก่อนจะปิดหนังสือแล้วลุกขึ้น

แม่ลางานเพ่ือมาดูแลบารอน และตอนนี้ก็ได้เวลาท่ีแม่ต้องกลับไป

ท�างานแล้ว แม่ใส่เสื้อโค้ตและหันมาฝากฝังกับผม

"ยังไงก็ดูแลบารอนด้วย เขาชอบเอาภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองมาแบกไว้"

"ผมไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้น"

แม่หัวเราะเบาๆ

"ยังไงลูกก็เป็นน้อง"

แล้วประตูห้องผู้ป่วยก็ปิดลง ผมถอนหายใจ มองบารอนท่ีก�าลังหลับ

อย่างสงบเสงีย่มอยู่บนเตียงท่ามกลางเสยีงวุน่วายในโรงพยาบาลทีด่งัมาจาก

ที่ไกลๆ

"รีบตื่นขึ้นมาได้แล้วไอ้พี่เฮงซวย"

ผมบ่นด้วยความหงุดหงิด เสียงของผมดังข้ึนเบาๆ ก่อนจะจางหายไป 

ผมเดินไปหยิบเสื้อโค้ตสีด�าของบารอนท่ีพับวางไว้ตรงมุมห้องออกมาดู แล้ว

ควานส�ารวจในกระเป๋าเสื้อ

สิ่งท่ีได้ออกมามีแต่ของไร้สาระอย่างใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อ คนบ้า

อะไรพกขยะไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ต แต่ขณะท่ีก�าลังจะเอาเส้ือไปวางคืนที่เดิม 

มือของผมก็จับไปโดนอะไรบางอย่าง

"อ๊ะ สมุดบันทึกอีกแล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักข่าวแล้วไม่ใช่เหรอ พก 

สมุดบันทึกท�าไมตั้งเยอะแยะ"

สมุดบันทึกสีด�าเล่มนี้น่าจะถูกใช้จนเยิน หรือไม่ก็ถูกวางทิ้งไว้โดย 
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ไม่แยแสเสยีนาน แถมยงัมร่ีองรอยฉกีขาดอกี ผมกางสมดุบนัทึกท่ีเก่าคร�า่คร่า 

ออกดู ในตอนน้ันเองที่รูปอันน่าสยดสยองปรากฏขึ้นและท�าให้ผมตกใจ 

จนท�าสมุดบันทึกร่วงหล่นจากมือ

"เหวอ!! นี่มันอะไรกันเนี่ย!!"

ผมขนลุกไปทั้งตัว ในสมุดมีรูปภาพอันน่าเวทนาของเหยื่อที่สันนิษฐาน

ว่าน่าจะถูกฆาตกรรมอยู่

หรือจะเป็นรูปเหย่ือท่ีถูกกีสเตอร์ฆ่า ผมจ�าข่าวท่ีเคยอ่านได้ กีสเตอร์ 

ฆ่าเหย่ือโดยใช้ขวานจามหัว การได้เห็นภาพจริงสยดสยองกว่าท่ีได้ยินมา

มากมายนัก แม้จะเห็นเพียงแวบเดียว แต่ภาพมันก็ยังติดตา

ผมหันไปมองบารอนที่ก�าลังนอนอยู่อีกครั้ง นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้

บารอนเครียดก็ได้ ผมยกมือขึ้นทาบอก หัวใจเต้นรัวกับภาพสยดสยองท่ีเพ่ิง 

ได้เหน็ อยู่ๆ ลมหายใจก็เกิดตดิขัด ตัง้แต่ปีทีแ่ล้วแล้วทีผ่มเริม่มอีาการแปลกๆ 

ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพสยดสยองผมจะเก็บไปฝันร้ายเสมอ

คืนนี้ผมต้องฝันร้ายแน่ๆ

ผมตดัสนิใจเลือ่นการถามความจรงิจากบารอนไว้วนัหลงั ความเหน่ือยล้า 

ที่สะสมมาตั้งแต่ตอนกลางวันท�าให้ผมยกมือข้ึนลูบหน้าตัวเอง หลังจาก 

เผชิญหน้ากับฆาตกรโรคจิตแล้วยังต้องมาเห็นรูปภาพสยดสยองของเหย่ือ 

ผู้น่าสงสารอีก มันเป็นเรื่องที่เสียสุขภาพจิตเอามากๆ

ภาพตอนที่กีสเตอร์พึมพ�าชื่อผมผุดเข้ามาในสมองอีกครั้ง ผมตัวส่ัน 

ขึ้นมาทันที ไม่มีอะไรหรอกน่า กีสเตอร์ถูกขังอยู่ในเรือนจ�า ไม่มีทางออกมา 

ได้ตลอดชีวิต ไม่เป็นไร เราจะไม่เป็นไร

ผมย่ืนมือไปจับลูกบิดประตูห้องพักผู้ป่วย คิดว่าคงไม่จ�าเป็นต้องมีใคร

อยู่เฝ้าบารอน เพราะตอนนี้ผมเองก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกัน ผมเปิดประตู

ก่อนจะวิ่งหนีออกมา

รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวไล่ตามอยู่ด้านหลัง

กีสเตอร์หลับตาลง ภายในห้องขังของนักโทษอุกฉกรรจ์น้ันมืดสนิท  
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ไม่มีหน้าต่างสักบาน นอกจากช่วงเวลาเปลี่ยนเวรของผู้คุมแล้ว ที่นี่เงียบกริบ

ราวกับไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต กีสเตอร์แลบลิ้นเลียริมฝีปากที่แห้งผากให้ชุ ่มชื้น  

ดวงตาสีแดงเป็นประกายในความมืด

"เอพริล"

กีสเตอร์ควานหาบางอย่าง ห้องขังเดี่ยวมีเขาอยู่เพียงล�าพังเขาจึง

เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ อย่างน้อยในน้ีเขาก็เป็นนักโทษตัวอย่าง ยกเว้น 

เรื่องท่ีเคยก่อวีรกรรมกัดหูผู้คุมและท�านักโทษคนหนึ่งพิการเพราะคิดจะมา 

ตั้งตนเป็นหัวหน้าเขา

เขาล้วงลงไปในฟูกนอนท่ีขาดว่ิน หยิบเศษกระเบื้องเล็กแหลมออกมา 

แล้วเรียกชื่อนั้นอีกครั้ง

"โจนาธาน เอพริล"

เขาตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วมือท่ีขาวและเรียวยาวของเขาก็ลาก 

เขียนชื่อนั้นบนผนังห้องขัง ชื่อที่ไม่อาจลืมได้ตลอดกาล

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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