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โรเบิรต หลุยส   สตีเวนสัน

ค.ศ. 1884

สมยัยงัหนุม เฟตสไดเรยีนแพทยในมหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ เขาจดัวา 
เปนผูมีพรสวรรคสําหรับคนอาชีพนี้ ทั้งพรสวรรคในการจับใจความสิ่งที่ไดยิน 
อยางรวดเรว็และพรอมจะนาํไปถายทอดตอ ทัง้ทีถ่กูฝกฝนเพิม่ทีบ่านแคเลก็นอย
แตกลับทําใหเขากลายเปนคนที่ดูสุภาพ ตั้งอกตั้งใจ และชาญฉลาดในสายตา
ครูอาจารยไดทันที เพียงไมนานพวกอาจารยก็มองวาเขาเปนเด็กหนุมที่ตั้งใจ
เรียนและความจําดี แมวาผมจะรูสึกแปลก ๆ เมื่อไดยินเรื่องนี้ครั้งแรก หากด ู
จากลักษณะภายนอกในตอนนั้น เขาจึงกลายเปนที่โปรดปรานและชื่นชม  
ชวงนัน้มอีาจารยสอนกายวภิาคศาสตรนอกเวลาคนหนึง่ ทีผ่มจะขอเรยีกชือ่เขา
ดวยตัวอักษรยอวา “เค” ชื่อของเขาเปนที่รู จักกันดี ชายคนนี้ปลอมตัวเดิน 
หลบ ๆ  ซอน ๆ  ไปตามทองถนนในเมอืงเอดนิเบอระ ในขณะทีฝ่งูชนทีป่รบมอื
ใหกับการตัดสินประหารชีวิตเบิรก พรอมรองตะโกนเสียงดังขอใหฆานายจาง

ค.ศ. 1884
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สมยัยงัหนุม
เปนผูมีพรสวรรคสํ
อยางรวดเรว็และพรอมจะนํ
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คนขโมยศพ

ของเขาไปดวย* ในเวลานั้นคุณเคกําลังเปนบุคคลในความนิยมอยางสูงสุด 
เขามีความสุขกับชื่อเสียงที่ไดมาเพราะพรสวรรค และอีกสวนหนึ่งก็มาจาก 
ความไรฝมือของศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนคูแขงดวย อยางนอย 
บรรดานักศึกษาก็ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเขา และเฟตสเองก็เชื่อเชนเดียวกับ 
คนอื่น ๆ วา ตัวเขาไดปูรากฐานของความสําเร็จไวแลว ดวยการเปนคนโปรด 
ของชายผูมีชื่อเสียงรุงโรจนคนนี้ คุณเคเปนทั้งบองวีวอง** และเปนทั้งอาจารย
ที่ประสบความสําเร็จ เขาชอบการพูดพาดพิงแบบแฝงนัยไว มากพอ ๆ กับ 
การตระเตรยีมทกุอยางอยางรอบคอบ ซึง่เฟตสมคีรบทัง้สองอยางนี ้จงึสมควร
ไดรับความสนใจจากอาจารย ในปที่สองของการศึกษา เฟตสครองตําแหนง 
ผูสาธิตคนที่สองหรือผูชวยของผูชวยสอนในชั้นเรียนของเขาอยูเปนประจํา

ตําแหนงนี้ทําใหหนาที่ความรับผิดชอบในหองบรรยายถูกโอนมาให
เฟตสโดยเฉพาะ เขาตองดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ ดูแลนักศึกษา 
คนอืน่ ๆ  และหนาทีส่วนหนึง่ของเขาคอื การจดัหา รบั และแบงขาวของสารพดั
อยาง ซึ่งภารกิจสุดทายนี้... ในตอนนั้นถือเปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก ทําให 
คณุเคจดัใหเฟตสพกัอยูบนถนนสายเดยีวกนั และในทีส่ดุกม็าอยูในตกึเดยีวกนั
ที่มีหองชําแหละศพมากมาย หลังจากคํ่าคืนแหงความสนุกสุดเหวี่ยงผานไป 
มือของเขายังคงออนลา ดวงตาพรามัวสับสน เขามักจะถูกปลุกขึ้นจากเตียง

*วิลเลียม เบิรก และ วิลเลียม แฮร - ฆาตกรตอเนื่อง 16 ศพ ที่ฆาคนโดยมีภรรยาของพวกเขา 
รูเหน็เปนใจดวย เพือ่ขายศพใหกบัหมอโรเบริต นอ็กซ นาํไปชาํแหละในการบรรยายวชิากายวภิาคศาสตร
ของเขา
**บองวีวอง - คนที่ใชชีวิตดื่มกินอยางหรูหรา

งภารกิจสุดทายนี้...
และหนาทีส่วนหนึง่ของเขาคอื
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เขาตองดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ ดูแลนักศึกษา

ใหหนาที่ความรับผิดชอบในหองบรรยายถูกโอนมาให
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ตําแหนงนี้ทํ
เฟตสโดยเฉพาะ
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เรื่องเลาจากหลุมศพ

ในชวงเชามืดกอนฟาสางกลางฤดูหนาวโดยผูบุกรุกเนื้อตัวสกปรกดูอันตรายที่ 
หาของมาให ชือ่เสยีงของเขากระจายไปทัว่ในหมูคนเหลานีว้า เฟตสยนิดเีปดประตู
ตอนรับและชวยเหลือพวกเขาจากภาระอันหนักหนวง โดยจายคาตอบแทนให 
นดิหนอย แลวเขากจ็ะถกูปลอยไวตามลาํพงัหลงัจากคนพวกนัน้จากไปพรอมกบั
ซากมนุษย หลังจากนั้นเฟตสก็จะกลับไปนอนตออีกซักชั่วโมงสองชั่วโมง เพื่อ
ชดเชยใหกับคํ่าคืนอันโหดราย และทําตัวใหสดชื่นสําหรับงานหนักในวันถัดไป

มีเด็กหนุมนอยคนนักที่จะเฉยชาตอชีวิตที่ดับสูญไปไดขนาดนี้ จิตใจ
ของเขาปดกัน้ความเหน็อกเหน็ใจทัง้ปวง ไรซึง่ความสนใจตอโชคชะตาของผูอืน่ 
ทัง้ยงัตกเปนทาสของความปรารถนาและความทะเยอทะยานทีม่อียูนอยนดิของ
ตนเองอกีดวย เขาเปนคนเยน็ชา ลองลอย และเหน็แกตวัอยางทีส่ดุ ทวายงัคง
มคีวามออนไหวเลก็ ๆ  ทีเ่ขาใจกนัผดิ ๆ  วาเปนศลีธรรมอยูในตวั ซึง่ชวยใหเขา 
ไมหลงมวัเมาและกระทาํสิง่ผดิกฎหมาย นอกจากนีเ้ขายงัละโมบอยากไดความ-
สนใจจากบรรดาอาจารยกับเพื่อน ๆ นักศึกษา และไมยอมลมเหลวในดานอื่น
ของชีวิต ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
และการทาํงานอยางไรทีต่ภิายใตสายตาของคณุเค เฟตสชดเชยการทาํงานหนกั
ในตอนกลางวนัดวยการหาความสขุอยางชัว่รายเตม็ทีใ่นตอนกลางคนื และเมือ่
พอใจแลว สวนที่เขาเรียกวามโนธรรมก็เริ่มทํางาน

การจดัสงวตัถดุบิเปนปญหาตอเนือ่งสาํหรบัเฟตสและเจานาย ในชัน้เรยีน 
ใหญ ๆ และยุงเหยิง วัตถุดิบที่ใชในชั้นเรียนกายวิภาคมักขาดแคลนบอย ๆ
และธุรกิจจัดหาวัตถุดิบนี้ไมเพียงแคนาสะอิดสะเอียนโดยตัวของมันเองเทานั้น ุ

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
สนใจจากบรรดาอาจารยกับเพื่อน

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
สนใจจากบรรดาอาจารยกับเพื่อน

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
สนใจจากบรรดาอาจารยกับเพื่อน

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
สนใจจากบรรดาอาจารยกับเพื่อน ๆ

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
นักศึกษา

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
และไมยอมลมเหลวในดานอื่น

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 
และไมยอมลมเหลวในดานอื่น

ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน ดวยเหตุนี้เฟตสจึงมีความสุขกับการสรางความโดดเดนในการเรียน 

และเหน็แกตวัอยางทีส่ดุ ทวายงัคง
วาเปนศลีธรรมอยูในตวั งชวยใหเขา
นอกจากนีเ้ขายงัละโมบอยากไดความ-

ทีเ่ขาใจกนัผดิ ๆ วาเปนศลีธรรมอยูในตวั
เขาเปนคนเยน็ชา ลองลอย

ๆ ทีเ่ขาใจกนัผดิ
ไมหลงมวัเมาและกระทาํสิง่ผดิกฎหมาย

และเหน็แกตวัอยางทีส่ดุ
วาเปนศลีธรรมอยูในตวั
นอกจากนีเ้ขายงัละโมบอยากไดความ-

ทัง้ยงัตกเปนทาสของความปรารถนาและความทะเยอทะยานทีม่อียูนอยนดิของ
ตนเองอกีดวย เขาเปนคนเยน็ชา
มคีวามออนไหวเลก็
ไมหลงมวัเมาและกระทํ
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แตผลที่ตามมายังเปนภัยตอทุกคนที่เกี่ยวของดวย นโยบายของคุณเคคือ... 
ไมมีการตั้งคําถามในการติดตอซื้อขายของเขา “พวกเขาเอาศพมา แลวเราก็ 
จายเงิน” เขาเคยกลาวไว ซึ่งตรงกับคําวา “ตางตอบแทน” แลวขึ้นเสียงวา  
“หามถาม” เขาบอกกับเหลาผูชวยวา “เพื่อเห็นแกมโนธรรม” จะตองไมมีใคร
คิดวารางนี้ไดมาจากการฆาตกรรม ถามีใครสงสัยแลวมาถามเขาเกี่ยวกับที่มา
ของราง เขาจะแสดงทาทสียดสยอง และการทีเ่ขาชอบพดูเลนในเรือ่งทีส่าํคญั ๆ  
ก็มักจะกลายเปนการยั่วยุคูสนทนาอยูเสมอ อยางเฟตสเองมักพูดกับตัวเอง 
อยูบอย ๆ ถึงความสดใหมเปนพิเศษของศพที่สงเขามา และสะดุดใจครั้งแลว
ครั้งเลากับสารรูปที่ดูนารังเกียจของพวกอันธพาลที่มาหาเขากอนฟาสาง เมื่อ
เฟตสวิเคราะหทุกสิ่งในหัวจนชัดเจนแลว สิ่งที่ไดมันผิดศีลธรรมเกินไป และ 
คาํพดูหลดุปากของนายจางของเขากช็ดัเจนเกนิไป เฟตสเขาใจหนาทีข่องตวัเอง
โดยสรุปไดสั้น ๆ วาตองมี 3 อยาง คือ รับสิ่งที่ถูกสงมา จายเงิน และทาํเปน
มองไมเห็นหลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

เชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายน นโยบายให
หุบปากเงียบนี้ ไดถูกทดสอบอยางจริงจัง เฟตส
นอนไมหลับทั้งคืนเพราะปวดฟนอยางสุดแสน
ทรมาน เขาเดินงุนงานไปมาในหองเหมือนเสือ
ตดิจัน่ หรอืไมกท็ิง้ตวันอนกระสบักระสายไปมา 
บนเตียง ในที่สุดก็ผล็อยหลับไปพรอมกับ 
ความทรมาน เขาสะดุงตื่นขึ้นมาสามหรือสี่ครั้ง 
แบบทีม่กัจะเปนในคํา่คนืของความเจบ็ปวด คนืนี ้

ยให
ส

เชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายน

็นหลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

เชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายน

ลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

เชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายน

ลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

เชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายนเชาวนัหนึง่ของเดอืนพฤศจกิายน นโยบายใหนโยบายใหนโยบายใหนโยบายใหใใ 

ลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

สิ่งที่ไดมันผิดศีลธรรมเกินไป
เฟตสเขาใจหนาทีข่องตวัเอง

ง คือ รับสิ่งที่ถูกสงมา จายเงิน และทําเปน
พดูหลดุปากของนายจางของเขากช็ดัเจนเกนิไป

อยาง คือ รับสิ่งที่ถูกสงมา จายเงิน และทํ

เฟตสวิเคราะหทุกสิ่งในหัวจนชัดเจนแลว
พดูหลดุปากของนายจางของเขากช็ดัเจนเกนิไป

วาตองมี 3 อยาง คือ รับสิ่งที่ถูกสงมา จายเงิน และทํ
ลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

สิ่งที่ไดมันผิดศีลธรรมเกินไป
พดูหลดุปากของนายจางของเขากช็ดัเจนเกนิไป เฟตสเขาใจหนาทีข่องตวัเอง

ง คือ รับสิ่งที่ถูกสงมา จายเงิน และทํ
ลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   

เฟตสวิเคราะหทุกสิ่งในหัวจนชัดเจนแลว
าพดูหลดุปากของนายจางของเขากช็ดัเจนเกนิไป

โดยสรุปไดสั้น ๆ
มองไมเห็นหลักฐานของการกออาชญากรรมทุกชนิด   
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มีแสงจันทรสีออนสองสวาง อากาศหนาวจัด ลมแรงและเย็นยะเยือก ทั้งเมือง
ยังคงหลับใหล แตมีความปนปวนที่ไมอาจบรรยายไดเกิดขึ้นนํารองมากอนที่
เสียงอึกทึกครึกโครมและความวุนวายของแตละวันจะเริ่มขึ้น พวกขโมยศพ 
มาชากวาปกต ิและดเูหมอืนจะรบีรอนอยากกลบัไปไว ๆ  มากกวาปกต ิเฟตสที่
อดนอน พาพวกเขาขึน้บนัไดไปชัน้บน และไดยนิพวกเขาบนงมึงาํเปนภาษาไอรชิ
ดงัเขามาในหวัทีย่งังวัเงยีของเขา เฟตสยนืพงิไหลขางหนึง่กบักาํแพง ขณะทีค่น
พวกนั้นดึงกระสอบออกจากสินคาที่นาเศราของพวกเขา เฟตสตองปลุกตัวเอง
ใหตื่นเพื่อหาเงินจายพวกเขา ขณะที่หาเงินสายตาเขาก็มองไปยังใบหนาผูตาย 
แลวก็ตองสะดุง เขาขยับเขาไปใกลศพอีกสองกาวพรอมกับยกเทียนไขขึ้นสอง

“พระเจาชวย!” เขารองอุทาน “นี่มันเจน กัลเบรต!” คนพวกนั้นไมตอบ
อะไร แตเดินกลับไปทางประตู

“จะบอกใหวาฉันรูจักเธอ” เฟตสพูดตอ “เมื่อวานนี้เธอยังมีชีวิตและ
แข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตาย เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้
มาดวยเหตุผลที่สมควร”

“คุณเขาใจผิดอยางแรงครับ” หนึ่งในนั้นตอบ

ขณะคนอื่น ๆ มองเฟตสดวยสายตาขมขู และเรียกรองเงินในทันที

ไมมีทางที่เฟตสจะดูไมออกวาถูกขู และอันตรายที่มองเห็นก็ไมได 
เกินจริงเลย ความใจกลาของเด็กหนุมหายไป เขาพูดแกตัวตะกุกตะกักพลาง 
นบัเงนิสงให แลวมองผูมาเยอืนทีเ่ตม็ไปดวยความเกลยีดชงัเดนิจากไป ทนัททีี่ 
พวกเขาเดนิออกไป เฟตสกร็บีเดนิไปดเูพือ่ยนืยนัความคลางแคลงใจของตวัเอง 

แข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตาย
มาดวยเหตุผลที่สมควร”
แข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตายแข็งแรงดีอยูเลย เปนไปไมไดที่เธอจะตาย เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้เปนไปไมไดที่พวกนายจะไดศพนี้

“พระเจาชวย!” เขารองอุทาน “นี่มันเจน กัลเบรต!” คนพวกนั้นไมตอบ

“จะบอกใหวาฉันรูจักเธอ” เฟตสพูดตอ “เมื่อวานนี้เธอยังมีชีวิตและ

“พระเจาชวย!” เขารองอุทาน “นี่มันเจน กัลเบรต!” คนพวกนั้นไมตอบ
อะไร แตเดินกลับไปทางประตู

“จะบอกใหวาฉันรูจักเธอ” เฟตสพูดตอ “เมื่อวานนี้เธอยังมีชีวิตและ

“พระเจาชวย!” เขารองอุทาน “นี่มันเจน กัลเบรต!” คนพวกนั้นไมตอบ

“จะบอกใหวาฉันรูจักเธอ” เฟตสพูดตอ “เมื่อวานนี้เธอยังมีชีวิตและ

“พระเจาชวย!” เขารองอุทาน “นี่มันเจน กัลเบรต!” คนพวกนั้นไมตอบ
อะไร แตเดินกลับไปทางประตู

“จะบอกใหวาฉันรูจักเธอ” เฟตสพูดตอ “เมื่อวานนี้เธอยังมีชีวิตและ
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เขารูไดโดยไมตองสงสัยเลยวา นี่คือสาวนอยที่เขาหยอกลอดวยเมื่อวันกอน 
เฟตสมองไปที่รองรอยซึ่งนาจะเกิดจากการใชกําลังบนตัวเธออยางสยดสยอง 
ความตื่นตระหนกเขาครอบงํา เขารีบหนีเขาไปแอบอยูในหองและครุนคิดถึง
เรือ่งทีพ่บ เฟตสพจิารณาอยางเครงขรมึถงึคาํสัง่ของคณุเค และคดิถงึภยัอนัตราย
ตอตวัเองถาเขาเขาไปแทรกแซงในเรือ่งทีจ่รงิจงัแบบนี ้ในทีส่ดุเฟตสกต็ดัสนิใจ
แนวแนทัง้ ๆ  ทีย่งังนุงงวา จะรอฟงคาํแนะนาํของผูชวยสอน หวัหนาคนปจจบุนั
ของเขา

เขาเปนหมอหนุมชือ่วลูฟ แมก็ฟารเลนซึง่เปนทีช่ืน่ชอบอยางมากในหมู
นกัศกึษาทีบ่าระหํา่ทัง้หลาย เขาเปนคนฉลาด เสเพล และไรศลีธรรมจนถงึทีส่ดุ 
เขาเคยเดินทางไปทองเที่ยวและศึกษาในตางประเทศ กิริยามารยาทของเขาดู
เปนมิตรนาพอใจ และคอนขางตรงไปตรงมา เขาเปนผูรอบรูบนเวที เชี่ยวชาญ
ทัง้บนลานนํา้แขง็และในสนามกอลฟ เขาแตงตวัโก และตบทายชวีติอนัรุงโรจน 
ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง เขาสนิทสนมกับเฟตส ซึ่ง 
จะวาไปแลว โดยตําแหนงหนาที่ของพวกเขาทําใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกัน 
บางเวลาทีข่าดแคลนศพ ทัง้คูจะนัง่รถมาของแมก็ฟารเลนไปไกลในชนบท เพือ่
เยี่ยมเยือนและกระทําการดูหมิ่นสุสานที่
เงียบเหงาบางแหง แลวจึงเดินทางกลับกอน
ฟาสาง พรอมกบันาํของทีข่โมยมาไปยงัประตู
หองชําแหละศพ

วนันัน้แมก็ฟารเลนมาถงึเชากวาปกติ 
เล็กนอย เฟตสไดยินเสียงเขามา จึงรีบเดิน 

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
โดยตํโดยตําแหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํ

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
แหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํ

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
แหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํ

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
แหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํ

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
แหนงหนาที่ของพวกเขาทํแหนงหนาที่ของพวกเขาทํ

ดวยการมีรถมาสองลอกับมาที่แข็งแรงมากตัวหนึ่ง
ใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกันใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกัน

เขาสนิทสนมกับเฟตส
ใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกันใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกันใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกันใหทั้งคูตองมีชีวิตสังคมรวมกัน

กิริยามารยาทของเขาดู
เขาเปนผูรอบรูบนเวที เชี่ยวชาญ

และตบทายชวีติอนัรุงโรจน 
และคอนขางตรงไปตรงมา

เขาเคยเดินทางไปทองเที่ยวและศึกษาในตางประเทศ
และคอนขางตรงไปตรงมา

แขง็และในสนามกอลฟ

เขาเคยเดินทางไปทองเที่ยวและศึกษาในตางประเทศ กิริยามารยาทของเขาดู
และคอนขางตรงไปตรงมา เขาเปนผูรอบรูบนเวที

เขาแตงตวัโก และตบทายชวีติอนัรุงโรจน 

เขาเคยเดินทางไปทองเที่ยวและศึกษาในตางประเทศ
เปนมิตรนาพอใจ
ทัง้บนลานนํา้ทัง้บนลานนํ้ทัง้บนลานนํ้ แขง็และในสนามกอลฟ



14

เรื่องเลาจากหลุมศพ

ไปหาที่บันได เลาเรื่องราวใหฟง และพาแม็กฟารเลนไปดูตนเหตุของความตื่น
ตกใจของเขา แม็กฟารเลนสํารวจดูรองรอยบนศพเธอ

“ใช” เขาพูดพลางพยักหนา “มันดูนาสงสัย”

“ผมควรจะทํายังไงดีครับ” เฟตสถาม

“ทาํยงัไงงัน้ร”ึ อกีฝายยอนถาม “คณุอยากทําอะไรบางอยางยงังัน้รึ ผม
วาพูดนอยที่สุด จะเสียใจนอยที่สุด”

“ใครบางคนอาจจําเธอไดนะครับ” เฟตสแยง “เธอเปนที่รูจักดีพอ ๆ 
กับคาสเซิล ร็อกเลยละ”

“หวงัวาไม” แมก็ฟารเลนตอบ “และถาเผือ่มใีครจาํเธอได... คณุตองจาํ
ไมไดเทานีก้จ็บ ความจรงิคอื เรือ่งนีม้นัดาํเนนิแบบนีม้านานมากแลว ถาคณุขนื 
กวนนํ้าใหขุ น คุณจะทําใหเคตกอยูในปญหาหนัก และตัวคุณเองก็จะตอง 
ตกอยูในสถานะอนัเลวราย รวมถงึผมดวย ผมอยากรูจรงิ ๆ วาพวกเราจะเปน
ยงัไง หรอืพวกเราควรจะพดูแกตวัวาอะไรในคอกพยานของศาลครสิเตยีน สาํหรบั 
ผมมีสิ่งหนึ่งที่แนใจได พูดตรง ๆ ก็คือ สินคาทั้งหมดของเราถูกฆาตกรรม”

“แม็กฟารเลน!” เฟตสรองอุทาน

“ไมเอานา!” แม็กฟารเลนพูดเสียงเยาะหยัน “พูดยังกับวาคุณเองไมได 
สงสัยเรื่องนี้อยางนั้นแหละ!”

“สงสัยมันก็เรื่องหนึ่ง...”

“แตหลักฐานพิสูจนมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ใช! ผมรู และผมก็รูสึกเสียใจ 
เทา ๆ กับคุณ ที่เธอคนนี้ตองมาอยูตรงนี้” เขาเคาะศพเบา ๆ ดวยไมเทา “ที่ดี 

ตกอยูในสถานะอนัเลวรายตกอยูในสถานะอนัเลวรายตกอยูในสถานะอนัเลวรายตกอยูในสถานะอนัเลวรายตกอยูในสถานะอนัเลวรายตกอยูในสถานะอนัเลวราย รวมถงึผมดวยวมถงึผมดวยวมถงึผมดวยวมถงึผมดวยวมถงึผมดวยวมถงึผมดวย ผมอยากรูจรงิมอยากรูจรงิมอยากรูจรงิมอยากรูจรงิมอยากรูจรงิ ๆ วาพวกเราจะเปนวาพวกเราจะเปน

อได... คณุตองจํ
เนนิแบบนีม้านานมากแลว ถาคณุขนื 

ละตัวคุณเองก็จะตอง
ความจรงิคอื เรือ่งนีม้นัดาํเนนิแบบนีม้านานมากแลว

แมก็ฟารเลนตอบ
ความจรงิคอื เรือ่งนีม้นัดํ
ุณจะทําใหเคตกอยูในปญหาหนัก

“และถาเผือ่มใีครจํ
เนนิแบบนีม้านานมากแลว

หเคตกอยูในปญหาหนัก และตัวคุณเองก็จะตอง

“หวงัวาไม”
ไมไดเทานีก้จ็บ ความจรงิคอื เรือ่งนีม้นัดํ
กวนนํ้าใหขุ น คุณจะทํ
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ที่สุดสําหรับผมก็คือทําเปนไมรูจักเธอ และ...” เขาเสริมเสียงเยือกเย็น “และ 
คุณก็ดวย นี่ผมไมไดสั่งนะ แลวแตคุณจะกรุณาเลย ผมคิดวาคนที่เจนโลก 
จะตองทาํแบบเดยีวกบัทีผ่มทาํ ขอเสรมิหนอยวา ผมคดิวานีค่อืสิง่ทีเ่คอยากให
เราทํา คําถามคือทําไมเขาถึงเลือกเราสองคนเปนผูชวยของเขา คําตอบก็คือ 
เพราะเขาไมตองการเมียแก ๆ สองคนยังไงละ”

นี่คือคําพูดที่กระทบจิตใจของเด็กหนุมอยางเฟตสมากที่สุด 
เขาตกลงยอมเลยีนแบบแมก็ฟารเลน ศพของเดก็สาวผูเคราะหรายถกู
ชําแหละ และไมมีใครพูดถึงหรือทําทาวารูจักเธอเลย

บายวนัหนึง่เมือ่งานตอนกลางวนัของเขาเสรจ็สิน้ลง เฟตสแวะ
ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา เขา
เปนชายรางเลก็ผวิซดีเซยีวมาก ดวงตาสดีาํสนิทคมเขม รปูรางลกัษณะทีต่ดั
กนันีท้าํใหเขาดเูปนคนฉลาดและสภุาพเรยีบรอย ซึง่มนัไมตรงกบักริยิามารยาท
ของเขาเลย เพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทําความรูจักใกล ๆ เขาเปนคนกระดาง 
หยาบคาย และโงเงา เขาแสดงอํานาจขมแม็กฟารเลนอยางเห็นไดชัด ออก 
คาํสัง่ราวกบัเปนแมทพัผูยิง่ใหญ และบนัดาลโทสะกบัคาํพดูหรอืความลาชาเพยีง
นอยนดิ หนาํซํา้ยงัวพิากษวจิารณอยางหยาบคายถงึการยอมรบัคาํสัง่เยีย่งทาส
ของแม็กฟารเลน บุคคลที่นารังเกียจคนนี้ชอบเฟตสทันทีที่เห็น เขาปรนเปรอ
เฟตสดวยเครือ่งดืม่ และใหเกยีรตเิฟตสดวยการเลาความลบัเกีย่วกบัอาชพีใน
อดตีของเขาใหฟง ถาเรือ่งทีเ่ขาเลาเปนจรงิแคเพยีงหนึง่ในสบิสวน เขาจะกลาย
เปนคนสารเลวที่นาขยะแขยงอยางยิ่ง เฟตสรูสึกขนลุกที่ไดรับความสนใจจาก
ชายมากประสบการณขนาดนี้

เพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทํเพราะปรากฏวาเมื่อเขาไปทําความรูจักใกลความรูจักใกลความรูจักใกลความรูจักใกลความรูจักใกลความรูจักใกล ๆ เขาเปนคนกระดาง เขาเปนคนกระดาง 

เฟตสแวะ
ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา เขา

ปูรางลกัษณะทีต่ดั
งมนัไมตรงกบักริยิามารยาท

ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา
ดวงตาสดีํ

วนัหนึง่เมือ่งานตอนกลางวนัของเขาเสรจ็สิน้ลง
ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา
เปนชายรางเลก็ผวิซดีเซยีวมาก

ใหเขาดเูปนคนฉลาดและสภุาพเรยีบรอย

วนัหนึง่เมือ่งานตอนกลางวนัของเขาเสรจ็สิน้ลง
ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา

สนิทคมเขมสนสน
ใหเขาดเูปนคนฉลาดและสภุาพเรยีบรอย ซึง่มนัไมตรงกบักริยิามารยาท

บาย

ไปทีร่านเหลายอดนยิมและเจอแมก็ฟารเลนนัง่อยูกบัคนแปลกหนา
เปนชายรางเลก็ผวิซดีเซยีวมาก
กนันีท้าํใหเขาดเูปนคนฉลาดและสภุาพเรยีบรอย
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“ผมเปนคนคอนขางเลวคนหนึ่ง” ชายแปลกหนาพูด “แตแม็กฟารเลน
ยังเด็กนัก... ผมเรียกเขาวาท็อดดี แม็กฟารเลน ท็อดดีสั่งเครื่องดื่มใหเพื่อน
คุณอีกแกวสิ” หรือไมก็ “ท็อดดี ลุกไปเปดประตูหนอย” “ท็อดดีเกลียดผม” 
เขาพูดอีกครั้ง “ใช ท็อดดี คุณเกลียดผม!”

“เลิกเรียกผมดวยชื่อบัดซบนั่นเสียทีเถอะ” แม็กฟารเลนพูด
เสียงคําราม

“ไดยินเขาไหม! คุณเคยเห็นพวกเด็กหนุม ๆ เลนมีดไหม 
เขาอยากจะทําแบบนั้นไปทั่วรางผม” ชายแปลกหนาพูด

“หมออยางพวกเรามวีธิทีีด่กีวานัน้” เฟตสบอก “เวลาที่
เราไมชอบเพื่อนของเราที่ตายแลว เราจะชําแหละเขา”

แม็กฟารเลนเงยหนาขึ้นทันควัน ราวกับวาไมรูสึกขําไปกับคําพูด
ติดตลกนี้ดวย

บายวันนั้นผานไป เกรย ซึ่งเปนชื่อของชายแปลกหนาคนนั้น ไดเชิญ 
เฟตสไปรวมมือ้คํา่กบัพวกเขา เขาสัง่อาหารเยอะมากจนทัง้รานปนปวน และเมือ่ 
ทุกอยางเสร็จสิ้นลง แม็กฟารเลนก็ถูกสั่งใหจายเงิน ดึกแลวกอนที่พวกเขา 
จะแยกทางกัน เกรยเมาแอจนชวยตัวเองไมได แม็กฟารเลนยังมีสติดีเพราะ
ความโกรธ เขาครุนคดิเสยีดายเงนิทีถ่กูบงัคบัใหจายอยางสิน้เปลอืง และเจบ็ใจ
กับคําพูดดูหมิ่นที่เขาจําเปนตองกลํ้ากลืน ในหัวของเฟตสเต็มไปดวยเหลา
สารพดัชนดิขณะทีเ่ขาเดนิโซซดัโซเซไมตรงทางกลบับาน และสมองหยดุทาํงาน 
โดยสิน้เชงิ วนัรุงขึน้แมก็ฟารเลนไมมาชวยในชัน้เรยีน เฟตสยิม้กบัตวัเองขณะ

รเลนพูด

ไหม 

พูดป ั ํ

บายวันนั้นผานไป

“หมออยางพวกเรามวีธิทีีด่กีวานัน้” เฟตสบอก “เวลาที่

ไปกับคํไปกับคําพูด

เราไมชอบเพื่อนของเราที่ตายแลว เราจะชํา
“หมออยางพวกเรามวีธิทีีด่กีวานัน้” เฟตสบอก “เวลาที่

เราไมชอบเพื่อนของเราที่ตายแลว เราจะชํ

แม็กฟารเลนเงยหนาขึ้นทันควัน ราวกับวาไมรูสึกขํ

“หมออยางพวกเรามวีธิทีีด่กีวานัน้” เฟตสบอก “เวลาที่
แหละเขา”

แม็กฟารเลนเงยหนาขึ้นทันควัน ราวกับวาไมรูสึกขํ

“หมออยางพวกเรามวีธิทีีด่กีวานัน้” เฟตสบอก “เวลาที่
เราไมชอบเพื่อนของเราที่ตายแลว เราจะชํ

แม็กฟารเลนเงยหนาขึ้นทันควัน ราวกับวาไมรูสึกขํ
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นึกวาดภาพแม็กฟารเลนยังตองคอยปรนนิบัติเกรยที่เหลือทน จากรานเหลา 
แหงหนึง่ไปอกีแหงหนึง่ ทนัททีีช่ัว่โมงแหงอสิระมาถงึ เฟตสกเ็ทีย่วตามหาเพือ่น
เมื่อคืนกอนของเขาไปทั่ว แตหาไมเจอ เขาจึงกลับหองพักแตวัน เขานอนตอน
หัวคํ่าและหลับสนิทไป

เฟตสสะดุงตื่นตอนตีสี่ดวยสัญญาณที่รูจักดี เขาเดินลงบันไดไปเปด 
ประต ูและเตม็ไปดวยความงนุงง เมือ่เหน็แมก็ฟารเลนกบัรถมาของเขา บนรถมา 
มีหอยาว ๆ นาขนลุก ที่เขาแสนจะคุนเคยดี

“มีอะไรหรือเปลา” เฟตสรองถาม “คุณออกมา
ขางนอกคนเดียวยังงั้นรึ”

แตแม็กฟารเลนพูดหวน ๆ ใหเขาเงียบ และขอ 
ใหเขาทํางานตามหนาที่ เมื่อทั้งคู แบกศพขึ้นชั้นบน 
และวางลงบนโตะ แม็กฟารเลนก็ทําทาเหมือนจะกลับ 
แลวชะงัก เขาทําทาลังเลกอนจะพูดวา “คุณดูหนาศพ 
หนอยดกีวา” เขาบอกดวยนํา้เสยีงของคนทีต่องควบคมุ
ความรูสกึเอาไว “คณุดกูอนดกีวา” เขาพดูซํา้ขณะทีเ่ฟตส 
ไดแตจองหนาเขาดวยความอัศจรรยใจ

“คุณไดศพนี้มาจากที่ไหน ยังไง และเมื่อไหร” เฟตสถาม

“ดูหนาสิ” เปนแคคําตอบ

เฟตสงนุงง มคีวามรูสกึคลางแคลงใจแปลก ๆ  เขาเบนสายตาจากหมอหนุม 
ไปที่ศพ แลวก็มองกลับไปที่หมอหนุมอีกครั้ง ในที่สุดเขาก็สะดุงไดสติและ 

ขาทํขาทําทาลังเลกอนจะพูดวาทาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวาาลังเลกอนจะพูดวา “คุณดูหนาศพคุณดูหนาศพคุณดูหนาศพคุณดูหนาศพคุณดูหนาศพคุณดูหนาศพ

ๆ ใหเขาเงียบ
เมื่อทั้งคู แบกศพขึ้นชั้นบน

ขางนอกคนเดียวยังงั้นรึ”

แตแม็กฟารเลนพูดหวน
งานตามหนาที่ เมื่อทั้งคู แบกศพขึ้นชั้นบน

แม็กฟารเลนก็ทํ

หเขาเงียบ และขอ
เมื่อทั้งคู แบกศพขึ้นชั้นบน

ขางนอกคนเดียวยังงั้นรึ”

แตแม็กฟารเลนพูดหวน
ใหเขาทํ งานตามหนาที่
และวางลงบนโตะ
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ทาํตามทีห่มอหนุมขอ เขากึง่คาดหวงัอยูแลววาภาพทีเ่หน็จะตองนาตกใจ  
แตความตกใจที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมากกวาที่คิด ภาพรางที่นอนแข็งทื่อ 
เปลาเปลอืยบนผากระสอบเนือ้หยาบคอืชายทีเ่ขาแยกทางดวยเมือ่คนืนี ้
ตรงธรณีประตูรานเหลา ในสภาพที่ยังมีทั้งชีวิตและบาปชั่วราย มัน 
กระตุนมโนธรรมในตวัเฟตสผูไมเคยคดิอะไร คาํวา “คราสทบิิ*” ดงักอง 
สะทอนในวิญญาณของเฟตส คนสองคนที่เขารูจักตองมานอนอยู 
บนโตะที่เย็นเฉียบ แตความคิดเหลานี้ยังเปนความคิดรอง ความ-
กังวลแรกของเขาคือวูลฟ เด็กหนุมไมทันเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับ
เรื่องทาทายที่เกิดขึ้นอยางปุบปบ เขาไมรูวาจะมองหนาสหายไดยังไง  
ไมกลาสบตาเขา ไมมีคําพูด และไมมีเสียงจะพูด

แม็กฟารเลนเปนคนขยับตัวกอน เขาเดินเงียบ ๆ มายืน 
ซอนหลังและวางมือบนไหลของเฟตสอยางออนโยนทวาหนักแนน

“ใหริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”

เวลานี้ริชารดสันเปนนักศึกษาที่สนอกสนใจการชําแหละ 
อวยัวะสวนนัน้ของศพมานานแลว เมือ่ไมมคีาํตอบ ฆาตกรกพ็ดูตอวา  
“พูดกันแบบธุรกิจ คุณตองจายเงินผม คุณตองจดลงบัญชีของคุณ”

ในทีส่ดุเฟตสกห็าเสยีงตวัเองเจอ แลวยอนถามเสยีงหลงไปวา “จายเงนิ
คุณเนี่ยนะ!” เขาถาม “จายเงินคุณคาสิ่งนั้นนะเหรอ”

*คราสทิบิ - เปนคําจารึกบนหลุมฝงศพ หมายถึงวันนี้เปนขา พรุงนี้เปนทาน

ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”ริชารดสัน” เขาพูด “จัดการเรื่องหัว”

มายืน
ลังและวางมือบนไหลของเฟตสอยางออนโยนทวาหนักแนน
แม็กฟารเลนเปนคนขยับตัวกอน

าสบตาเขา ไมมีคําพูด และไมมีเสียงจะพูด

แม็กฟารเลนเปนคนขยับตัวกอน
ลังและวางมือบนไหลของเฟตสอยางออนโยนทวาหนักแนน

พูด และไมมีเสียงจะพูด

เขาเดินเงียบ
ลังและวางมือบนไหลของเฟตสอยางออนโยนทวาหนักแนน

ไมกลาสบตาเขา ไมมีคํ

แม็กฟารเลนเปนคนขยับตัวกอน
ซอนหลังและวางมือบนไหลของเฟตสอยางออนโยนทวาหนักแนน
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“อะ แนนอนวาคณุตองจาย ไมวาจะอยางไรกต็ามคณุตองจาย” อกีฝาย
ตอบ “ผมไมกลาใหคุณฟรี ๆ และคุณก็ตองไมกลารับไวฟรี ๆ ดวย เราทั้งคู
ตองประนีประนอมกัน นี่ก็เหมือนกับกรณีของเจน กัลเบรตนั่นแหละ ยิ่ง 
ทกุอยางดไูมถกูตองมากเทาไหร เรากย็ิง่ตองทาํใหเหมอืนกบัวาทกุอยางถกูตอง
มากขึ้นเทานั้น เฒาเคเก็บเงินไวที่ไหน”

“ตรงนั้น” เฟตสตอบเสียงแหบพรา พลางชี้ไปที่ตูตรงมุมหอง

“งัน้กส็งกญุแจมาใหผม” แมก็ฟารเลนพดูเสยีงเรยีบพลางยืน่มอืออกไป

เฟตสลังเลอยูชั่วแวบหนึ่ง แตมันไมมทีางเลือกอื่น แม็กฟารเลนไมอาจ
สะกดกลั้นอาการกระตุกดวยความหวั่นหวาดได ขณะรูสึกถึงกุญแจระหวาง 
นิว้มอื เขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา แลว
แบงเงินในลิ้นชักออกมาในจํานวนที่เหมาะสมกับกรณีนี้

“ทนีีก้ฟ็งนะ” แมก็ฟารเลนพดู “มกีารจายเงนิเรยีบรอยแลว นีเ่ปนเครือ่ง
พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ และเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยั
ของคณุ เวลานีค้ณุตองยดึอยูกบัมนัทกุ ๆ  วนิาท ีลงบญัชจีายเงนิในสมดุบญัชี
ของคุณซะ จากนั้นคุณก็ทําหนาที่ทาทายปศาจของคุณตอไป”

ชวงเวลาสองสามวนิาทตีอมาสาํหรบัเฟตส เปนชวงของความคดิทีท่รมาน 
แตสถานการณเฉพาะหนาเปนเครื่องถวงดุลความหวาดหวั่นของเขาไว หากใน
อนาคตเขาตองเผชิญกับความยากลําบากใด ๆ เขาก็ยินดี ถามันจะชวยใหเขา 
หลกีเลีย่งการมเีรือ่งกบัแมก็ฟารเลนในตอนนีไ้ด เฟตสวางเทยีนไขทีก่าํไวตลอด 
เวลาลง แลวเขียนวันที่ รายการ และจํานวนเงินที่จายลงในสมุดบัญชีดวยมือ
ที่มั่นคง

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
“ทนีีก้ฟ็งนะ”

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุพสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุพสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดูแมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดูแมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ
แมก็ฟารเลนพดู

พสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุพสิจูนอยางแรกถงึความซือ่สตัยของคณุ และเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยั
“มกีารจายเงนิเรยีบรอยแลว
และเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยั

“มกีารจายเงนิเรยีบรอยแลว
และเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยั

“มกีารจายเงนิเรยีบรอยแลว
และเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยัและเปนกาวแรกสูความมัน่คงปลอดภยั

ขณะรูสึกถึงกุญแจระหวาง
เขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา แลวเขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา

นวนที่เหมาะสมกับกรณีนี้

สะกดกลั้นอาการกระตุกดวยความหวั่นหวาดได
เขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา

แบงเงินในลิ้นชักออกมาในจํานวนท

สะกดกลั้นอาการกระตุกดวยความหวั่นหวาดได ขณะรูสึกถึงกุญแจระหวาง
เขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา

มาะสมกับกรณีนี้

สะกดกลั้นอาการกระตุกดวยความหวั่นหวาดได
นิว้มอื เขาเปดตูหยบิปากกากบัหมกึและสมดุทีต่ัง้อยูในชองชองหนึง่ออกมา
แบงเงินในลิ้นชักออกมาในจํ
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“เอาละ” แมก็ฟารเลนพดู “ถาจะใหยตุธิรรมคณุควรเกบ็กาํไรเขากระเปา 
ผมไดสวนของผมแลว ออ...เวลาทีค่นเจนโลกคนหนึง่เกดิดวงดขีึน้มา และมเีงนิ
เหลอืในกระเปา พดูไปกร็ูสกึอาย...แตในเรือ่งแบบนีผ้มมกีฎอยูวา ไมเลี้ยงขาวใคร 
ไมซื้อหนังสือราคาแพง ไมจายหนี้เกา จงขอยืม แตอยาใหยืม”

“แม็กฟารเลน” เฟตสพูด เสียงเขายังคงแหบพรา “การที่ผมยอม 
ชวยเหลือคุณแบบนี้ เทากับวาผมยื่นคอตัวเองเขาไปในบวงแขวนคอเลยนะ”

“ชวยเหลอืผมยงังัน้ร”ึ วลูฟรองถาม “ไมเอานา เทาทีผ่มเหน็ 
คณุไดทาํในสิง่ทีค่ณุจาํเปนตองทาํเพือ่ปกปองตวัเอง สมมตวิาผม
มีปญหา แลวตัวคุณละ เห็นไดชัดวาเรื่องเล็ก ๆ เรื่องที่สองนี้  
มันไหลตอเนื่องมาจากเรื่องแรก เกรยคือกรณีตอเนื่องจากกัลเบรต  
คุณไมสามารถเริ่มตนแลวหยุดไปเฉย ๆ ได ถาเริ่มตนแลว คุณตองเริ่มตอไป
เรื่อย ๆ นี่คือความจริง ไมมีการหยุดพักสําหรับความชั่วราย”

ความมืดดํานาสยดสยอง และความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกําลัง
เกาะกุมจิตวิญญาณของนักศึกษาหนุมที่เต็มไปดวยความทุกข

“คณุพระชวย!” เฟตสรองอทุาน “ผมทาํอะไรลงไปเนีย่ ผมเริม่ตนตัง้แต 
เมื่อไหร มันมีเหตุผลอะไรที่ตําแหนงผูชวยในชั้นเรียนตองมาเสี่ยงอันตราย
ขนาดนีไ้หม การจะทํางานอะไรมนักต็องมตีําแหนง และควรไดรบัตําแหนงดวย 
หากเปนคนอื่นเขาจะตกอยูในสถานะเดียวกับที่ผมเปนอยูในตอนนี้รึเปลา”

“เพื่อนรัก” แม็กฟารเลนพูด “เปนเด็กอะไรอยางนี้นะ! คุณมีอะไร 
เสียหายตรงไหน คุณจะเสียหายอะไรถาคุณหุบปากไว โธเอย...คุณรูไหมวา       
ชวีติคนเราคอือะไร มนัมคีนอยูสองกลุม...ราชสหีกบัลกูแกะ ถาคณุเปนลกูแกะ 

ต

ความมืดดํความมืดดํความมืดดํานาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยองนาสยดสยอง และความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํและความรูสึกถึงโชคชะตาที่โหดรายกํ

เรื่องที่สองนี้
เกรยคือกรณีตอเนื่องจากกัลเบรต

คุณตองเริ่มตอไปคุณไมสามารถเริ่มตนแลวหยุดไปเฉย ได

แลวตัวคุณละ เห็นไดชัดวาเรื่องเล็ก
มันไหลตอเนื่องมาจากเรื่องแรก เกรยคือกรณีตอเนื่องจากกัลเบรต
คุณไมสามารถเริ่มตนแลวหยุดไปเฉย

ๆ นี่คือความจริง ไมมีการหยุดพักสํ

เห็นไดชัดวาเรื่องเล็ก ๆ เรื่องที่สองนี้
เกรยคือกรณีตอเนื่องจากกัลเบรต

ถาเริ่มตนแลว
หรับความชั่วราย”

มีปญหา แลวตัวคุณละ
มันไหลตอเนื่องมาจากเรื่องแรก
คุณไมสามารถเริ่มตนแลวหยุดไปเฉย
เรื่อย ๆ นี่คือความจริง
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คุณจะตองมานอนบนโตะพวกนี้เหมือนกับเกรยหรือเจน กัลเบรต ถาคุณเปน
ราชสีหคุณจะยังมีชีวิตอยูและไดขับรถมาเหมือนผม เหมือนเค เหมือนทุกคน                        
ในโลกที่ฉลาดหรือกลาหาญ แรก ๆ คณุอาจสะดุดบาง แตมองดเูคสิ เพื่อนรัก
คุณเปนคนฉลาด มีความกลาหาญ ผมชอบคุณ และเคก็ชอบคุณ คุณเกิดมา
เพือ่นาํการไลลา และผมขอบอกคณุดวยเกยีรตแิละประสบการณชวีติของผมวา
สามวันนับจากนี้ไปคุณจะหัวเราะขําหุนไลกาพวกนี้ เหมือนเด็กหนุมมัธยมที่ 
หัวเราะขําเรื่องตลก”

พูดจบแม็กฟารเลนก็จากไป เขาขับรถมาไปตามถนนแคบ ๆ  เพื่อไมให 
ใครเห็นกอนฟาสาง เฟตสถูกทิ้งใหอยูกับความเศราเสียใจตามลําพัง เล็งเห็น 
ถึงภยันตรายที่ตัวเองเขาไปพัวพันดวย เขามองมันดวยความงุนงงที่ไมอาจ 
บรรยายไดถึงความออนแอไมจบไมสิ้นของตัวเอง และจากการยอมออนขอ         
ครัง้แลวครัง้เลา มนัทาํใหเขาตกจากสถานะผูตดัสนิชะตากรรมของแมก็ฟารเลน      
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ ๆ  ในตอนนีเ้ขายอมมอบโลก
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด แตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมี
ความกลาหาญใด ๆ หลงเหลืออยูอีก ความลับของเจน กัลเบรต และบันทึก 
บา ๆ ในสมุดบัญชีประจําวันปดปากเขาไวแนน

หลายชั่วโมงผานไป ใกลจะถึงเวลาเริ่มตนชั้นเรียนแลว ชิ้นสวนตาง ๆ 
ของเกรยที่ไมไดยินดีดวย ถูกจัดแบงใหกับคนหลายคน พวกเขารับไปโดย 
ไมพูดอะไร ริชารดสันดีใจที่ไดหัว และกอนที่เสียงกริ่งของชั่วโมงแหงอิสรภาพ
จะดังขึ้น เฟตสก็ตัวสั่นดวยความปติยินดีที่ไดรู วา พวกเขาเดินหนาเขาสู  
ความปลอดภยัมาไกลแคไหนแลว เฟตสเฝามองขบวนการหลอกลวงทีน่าสะพรงึ
กลัวนี้ดวยความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อยูสองวัน ในวันที่สาม แม็กฟารเลน

มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิมาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิมาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิมาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ
ทัง้ใบเพื่อแลกกับความกลาหาญมากขึ้นอีกนิด
มาเปนผูวาจางและผูสมรูรวมคดิอยางชวยไมไดจรงิ

แตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมี
ๆ

แตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมี
ในตอนนีเ้ขายอมมอบโลก

แตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมีแตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมีแตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมีแตเฟตสคิดวาเขาไมนาจะยังมี

ขามองมันดวยความงุนงงที่ไมอาจ
และจากการยอมออนขอ

ใหเขาตกจากสถานะผูตดัสนิชะตากรรมของแมก็ฟารเลน      
บรรยายไดถึงความออนแอไมจบไมสิ้นของตัวเอง
ถึงภยันตรายที่ตัวเองเขาไปพัวพันดวย
บรรยายไดถึงความออนแอไมจบไมสิ้นของตัวเอง

นัทาํใหเขาตกจากสถานะผูตดัสนิชะตากรรมของแมก็ฟารเลน      

ขามองมันดวยความงุนงงที่ไมอาจ
บรรยายไดถึงความออนแอไมจบไมสิ้นของตัวเอง และจากการยอมออนขอ

ใหเขาตกจากสถานะผูตดัสนิชะตากรรมของแมก็ฟารเลน      

ถึงภยันตรายที่ตัวเองเขาไปพัวพันดวย
บรรยายไดถึงความออนแอไมจบไมสิ้นของตัวเอง
ครัง้แลวครัง้เลา
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กป็รากฏตวัและบอกวาเขาไมสบาย แตเขากช็ดเชยใหกบัเวลาทีเ่สยีไปดวยพลงั
ในการสอนลกูศษิย เขาใหความชวยเหลอืและคาํแนะนาํอนัมคีายิง่แกรชิารดสนั
เปนพิเศษ กําลังใจจากคําชมเชยของอาจารยทําใหริชารดสันลุกโชนไปดวย 
ความทะเยอทะยาน วาดหวัง และมองเห็นเหรียญทองอยูในมือเขาแลว

คําพยากรณของแม็กฟารเลนเปนจริง กอนที่สัปดาหนี้จะหมดไป  
เฟตสผานพนความหวาดหวั่นและลืมเลือนความเลวทรามตํ่าชาของตน เขาเริ่ม
รูสึกภูมิใจในความกลาหาญของตัวเอง และไดเรียบเรียงเรื่องราวนี้ไวในสมอง  
เพื่อที่จะไดมองยอนหลังกลับไปยังเหตุการณเหลานี้ดวยความภาคภูมิใจ 
เล็ก ๆ สวนเรื่องการสมรูรวมคิดนั้นเขาเห็นวามันเล็กนอยมาก แนนอนวา 
เฟตสกับแม็กฟารเลนเจอกันดวยเรื่องงานในชั้นเรียน พวกเขารับคําสั่งจาก 
คุณเคดวยกัน บางครั้งพวกเขาก็แอบคุยกันลับ ๆ แม็กฟารเลนจะใจดีและ 
ราเริงจากวินาทีแรกจนวินาทีสุดทาย แตเห็นไดชัดวาเขาหลีกเลี่ยงไมพูดถึง 
ความลบัทีพ่วกเขามรีวมกนั แมกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน วา
เขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหี และสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ แมก็ฟารเลนก็
เพียงแคสงสัญญาณใหเขาเงียบ ๆ  ไว ในที่สุดก็มาถึงเหตุการณที่ทําใหพวกเขา 
ทั้งคู ตองรวมงานกันอยางใกลชิดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คุณเคขาดแคลนศพ 
อีกแลว บรรดาลูกศิษยตางก็กระตือรือรน และอาจารยที่สอนก็มีหนาที่ตอง 
แกลงทําเปนวามีศพพรอมอยูเสมอ ในเวลาเดียวกันก็มีขาวการฝงศพในสุสาน 
แถบชนบทของเกลนคอรส กาลเวลาไมไดทําใหสุสานแหงนั้นเปลี่ยนแปลงไป
มากนัก เวลานี้มันยังคงตั้งอยูที่เดิมเหมือนครั้งเกากอน บนถนนทางแยกที่ 
หางไกลจากบานเรือนผูคน และซุกตัวลึกอยูในรมเงาของสนซีดารหกตน  
เสยีงรองของฝงูแกะบนเนนิเขาใกล ๆ  เสยีงลาํธารทีไ่หลอยูทัง้สองขาง... ลาํธาร

เขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหี
ความลบัทีพ่วกเขามรีวมกนั
เขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหีเขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหีเขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหีเขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหี
ความลบัทีพ่วกเขามรีวมกนั
เขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหีเขาขอเปนพวกเดยีวกบัราชสหี

มกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน
ละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ

มกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน
ละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ

มกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน
ละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ

มกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน
ละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ

มกระทัง่เวลาทีเ่ฟตสกระซบิบอกแมก็ฟารเลน
ละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะละสาบานวาจะเลกิเปนลกูแกะ มก็ฟารเลนก็

พวกเขารับคําสั่งจาก
แม็กฟารเลนจะใจดีและ

แตเห็นไดชัดวาเขาหลีกเลี่ยงไมพูดถึง
บางครั้งพวกเขาก็แอบคุยกันลับ

เฟตสกับแม็กฟารเลนเจอกันดวยเรื่องงานในชั้นเรียน
บางครั้งพวกเขาก็แอบคุยกันลับ

ราเริงจากวินาทีแรกจนวินาทีสุดทาย

เฟตสกับแม็กฟารเลนเจอกันดวยเรื่องงานในชั้นเรียน พวกเขารับคํ
บางครั้งพวกเขาก็แอบคุยกันลับ ๆ แม็กฟารเลนจะใจดีและ

แตเห็นไดชัดวาเขาหลีกเลี่ยงไมพูดถึง

สวนเรื่องการสมรูรวมคิดนั้นเขาเห็นวามันเล็กนอยมาก
เฟตสกับแม็กฟารเลนเจอกันดวยเรื่องงานในชั้นเรียน
คุณเคดวยกัน บางครั้งพวกเขาก็แอบคุยกันลับ
ราเริงจากวินาทีแรกจนวินาทีสุดทาย


