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สถานที่คุมขังทหารที่ก่อเหตุอาชญากรรมแห่งนี้ดูไม่เหมือนเรือนจ�ำ แต่ดันไป
คล้ายอาคารในรั้วมหาวิทยาลัย นักโทษส่วนใหญ่ของที่นี่ต้องโทษจ�ำคุกสิบปี
เป็นอย่างต�่ำ ทีน่ ไี่ ม่มหี อสังเกตการณ์ แต่มยี ามพร้อมอาวุธ รัว้ สองชัน้ ทีส่ งู กว่า
สามเมตรครึ่ง และกล้องวงจรปิดมากพอให้ใช้ดวงตาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจตรา
ทุกซอกมุม มันตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของฟอร์ตลีเวนเวิรท์ ค่ายทหารของกองทัพบก
สหรัฐ ริมแม่น�้ำมิสซูรีบนพื้นที่ป่าสูง ๆ ต�่ำ ๆ ในรัฐแคนซัส มีทั้งรั้วก่ออิฐและ
ลวดหนามคมกริบล้อมรอบสนามหญ้า เรียกว่าเป็นเรือนจ�ำทหารแห่งเดียวใน
ประเทศที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
เรือนจ�ำส�ำคัญแห่งนี้คือเรือนจ�ำทหารแห่งสหรัฐ มีชื่อย่อว่ายูเอสดีบหี รือ
ดีบี เป็นเรือนจ�ำหนึ่งในสามที่อยู่ไม่ไกลจากฟอร์ตลีเวนเวิร์ท ซึ่งอยู่ห่างไปทาง
ใต้ประมาณเจ็ดกิโลเมตร ตัง้ อยูก่ บั เรือนจ�ำส่วนภูมภิ าคซึง่ ใช้คมุ ขังนักโทษทหาร
มันเป็นเรือนจ�ำแห่งที่สี่ที่บริหารจัดการโดยเมืองลีเวนเวิร์ท รัฐวอชิงตัน รองรับ
นักโทษไว้จ�ำนวนหนึ่งจากนักโทษทั้งหมดห้าพันคนในสี่เรือนจ�ำ เมืองลีเวนเวิร์ท
พยายามหาเงินจากการท่องเทีย่ วทุกวิถที าง กระทัง่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเรือนจ�ำ
นีไ้ ว้ในแผ่นพับโฆษณาพร้อมถ้อยค�ำเชิญชวน คุณจะมีช่วงเวลาอันน่าประทับใจ
ในลีเวนเวิร์ท
งบประมาณจากรัฐบาลกลางหลั่งไหลมายังส่วนนี้ของรัฐแคนซัส แล้ว
ข้ามพรมแดนเข้าสู่รัฐมิสซูรีเหมือนการไหลบ่าของตั๊กแตนกระดาษตัวเขียว
ดังนั้นท้องถิ่นจึงเฟื่องฟูมีเงินสะพัดในธุรกิจต่าง ๆ ที่มีไว้รองรับทหาร ทั้ง

เนือ้ ซีโ่ ครงรมควัน เบียร์เย็น ๆ รถแรง ๆ โสเภณีราคาถูก และอีกหลายอย่าง
ที่เกี่ยวเนื่องกัน
ในเรือนจ�ำทหารแห่งนี้มีนักโทษสี่ร้อยห้าสิบคน ถูกจองจ�ำอยู่ในห้องขัง
เดี่ยวที่แข็งแรงแน่นหนา รวมทั้งแดนมั่นคงสูงสุดหรือเอสเอชยูด้วย นักโทษ
ส่วนใหญ่ต้องโทษคดีทางเพศ ยังหนุ่มแน่น และก่อเหตุที่ท�ำให้ต้องจ�ำคุกนาน
จากนักโทษทัง้ หมดมีแค่ประมาณสิบรายทีถ่ กู แยกขังเดีย่ ว ประตูห้องขัง
เป็นเหล็กตันมีแค่ชอ่ งอยูล่ า่ งสุดให้สง่ อาหารลอดเข้ามา และเมือ่ ต้องน�ำตัวนักโทษ
ออกไปที่อื่นเจ้าหน้าที่กจ็ ะสอดตรวนเข้าไปตรึงขาเหมือนรองเท้าเหล็ก
สิ่งที่แตกต่างจากเรือนจ�ำของรัฐและเรือนจ�ำกลางทั่วประเทศคือระเบียบ
วินยั และความเคร่งครัด เรือนจ�ำแห่งนีป้ กครองด้วยธรรมนูญทหาร จึงไม่มเี หตุ
ทะเลาะวิวาทระหว่างนักโทษและผู้คุม อีกอย่างพวกนักโทษก็มีสิทธิพูดแค่ครับ
หรือไม่ครับเท่านั้น
ทีน่ มี่ แี ดนนักโทษประหารใช้คมุ ขังนักโทษข้อหาฆาตกรรมอยูห่ กคน รวม
ทัง้ นักโทษฉายาเพชฌฆาตแห่งฟอร์ตฮูด พร้อมทัง้ ห้องประหาร นักโทษประหาร
จะถูกฉีดยาให้ตายหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือทนายและดุลพินิจของศาล แน่นอนว่า
อาจต้องใช้เวลาหลายปีกับเงินอีกหลายล้านดอลลาร์เพื่อด�ำเนินการทางกฎหมาย

พลบค�ำ่ มาพักใหญ่แล้ว เสียงเดียวทีด่ งั ฝ่าความมืดมาคือเสียงเครือ่ งบินไพเพอร์

ของพลเรือนทีแ่ ล่นทะยานขึน้ จากสนามบินเชอร์แมนซึง่ อยู่ใกล้เคียง ก่อนหน้านี้
มีแต่ความเงียบสงบ แต่พายุร้ายทีป่ รากฏในจอเรดาร์อยู่ระยะหนึง่ ก�ำลังส่งเสียง
หวีดหวิวมาจากทางเหนือ มีพายุอีกลูกที่ก่อตัวขึ้นแล้วในเทกซัส มันเคลื่อนตัว
สู่แถบมิดเวสต์ราวกับขบวนรถไฟเบรกแตกซึ่งจะมาปะทะกันแล้วส่งผลกระทบ
รุนแรง ย่านนี้ทั้งหมดพร้อมรับมือแล้ว
เมือ่ พายุทงั้ สองลูกมาปะทะกันในอีกสามชัว่ โมงต่อมา ผลคือพายุใหญ่อนั
สะเทือนเลื่อนลั่น สายฟ้าแลบแปลบปลาบทั่วท้องฟ้า ฝนเทกระหน�ำ่ ลมพัด
กระโชกแรงอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุด
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ฤทธิข์ องพายุทำ� ให้สายไฟขาดผึงเพราะต้นไม้ใหญ่ลม้ ฟาดทับ สายโทรศัพท์
ขาด ต้นไม้หลายต้นโค่นลงปิดถนน ท่าอากาศยานนานาชาติแคนซัสซิตี้ถูกปิด
ก่อนเวลา เครื่องบินทุกล�ำว่าง อาคารผู้โดยสารเต็มไปด้วยนักเดินทางที่หลบ
พายุ และต่างก็นกึ ขอบคุณพระเจ้าทีต่ วั เองยังอยูบ่ นพืน้ ไม่ใช่บนท้องฟ้าท่ามกลาง
พายุร้าย
ภายในเรือนจ�ำทหารบรรดาผู้คุมที่เข้าเวรต่างท�ำงานตามหน้าที่ บ้างนั่ง
จิบกาแฟอยูใ่ นห้องพักผ่อน บ้างก็คยุ กันเบา ๆ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีจ้ นกว่าจะออกเวร
ไม่มใี ครใส่ใจเรือ่ งพายุในเมือ่ พวกเขาปลอดภัยในป้อมปราการทีส่ ร้างด้วยอิฐและ
เหล็ก ราวกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่เผชิญกับพายุกระหน�่ำท่ามกลางทะเลคลั่ง
บรรยากาศอาจไม่น่าอภิรมย์นักแต่ก็ยังมีที่ให้หลบภัย
ไม่มใี ครตืน่ ตระหนก แม้หม้อแปลงทัง้ สองเครือ่ งในสถานียอ่ ยระเบิดจน
ไฟฟ้าดับและส่งผลให้ทงั้ คุกมืดมิดอยูช่ วั่ ขณะ ครูต่ อ่ มาเครือ่ งปัน่ ไฟส�ำรองขนาด
ยักษ์ก็เริ่มปั่นไฟจากห้องเครื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติใต้ดิน
ระบบไฟฟ้าส�ำรองเดินเครื่องอย่างรวดเร็วและไม่มีอะไรผิดปกติ นอกจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์กะพริบถี่ กับภาพในกล้องวงจรปิดและจอคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ที่พร่าเบลอไปชั่วขณะ
ผู้คมุ ชวนกันดืม่ กาแฟแล้วตัง้ วงคุยกัน ขณะทีอ่ กี กลุ่มเดินตรวจตราตาม
ห้องขังเพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ยังเป็นปกติ
ทันใดนั้นพลันเกิดความเงียบที่ท�ำให้ทุกคนเอะใจ สาเหตุเป็นเพราะ
เครื่องปั่นไฟที่ดูเหมือนจะไม่มีวันดับจากพลังงานอันเหลือเฟือในห้องเครื่อง
ส่งเสียงเหมือนส�ำลักก่อนจะเงียบไป ทั้งดวงไฟ กล้อง และจอคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ดับวูบ แต่กล้องวงจรปิดบางตัวมีแบตเตอรี่ส�ำรองและยังท�ำงานอยู่
จากนั้นก็มีเสียงโหวกเหวกดังขึ้นท�ำลายความเงียบ ตามด้วยเสียงผู้คนวิ่งพล่าน
และเสียงวิทยุสื่อสารดังครืดคราด บรรดาผู้คุมรีบดึงไฟฉายจากซองติดเข็มขัด
ขึ้นมาสาดแสง แต่ไม่ช่วยให้มองเห็นอะไรมากนัก
จากนัน้ ประตูหอ้ งขังก็เลือ่ นเปิดออกทัง้ ทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยถูกสร้างให้ประตูห้องขังปิดล็อกอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้าดับ
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แล้วเกิดเพลิงไหม้คงไม่เป็นผลดีส�ำหรับนักโทษเท่าไหร่ แต่มันเป็นระเบียบที่จำ�
ต้องปฏิบัติตาม ทว่าตอนนี้พวกผู้คุมต่างได้ยินเสียงคลิกของประตูห้องขังที่เปิด
ออกทุกห้อง นักโทษหลายร้อยชีวิตก�ำลังกรูออกมาที่ทางเดิน
เนื่องจากเรือนจ�ำแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ปืน ผู้คุมจึงต้องใช้ไหวพริบ
ประสบการณ์จากการฝึก และความสามารถในการอ่านใจนักโทษ บวกกับ
กระบองหนัก ๆ ตอนนี้กระบองเหล่านั้นอยู่ในมือที่ชุ่มเหงื่อขึ้นเรื่อย ๆ
เมือ่ เกิดเหตุคบั ขัน รปจ. ซึง่ ย่อมาจากระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำจะถูกน�ำมาใช้
ทันที เช่นเดียวกับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ตามปกติกองทัพบกจะมีแผน
ส�ำรองเตรียมไว้สองแผน แน่นอนว่าที่เรือนจ�ำทหารแห่งนี้มีเครื่องปั่นไฟโดยใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติส�ำรองไว้แล้ว แต่มันก็ยังเสียอีกจนได้ จึงตกเป็น
หน้าทีข่ องผู้คมุ ทีต่ ้องรักษาความสงบในฐานะเป็นปราการด่านสุดท้าย เป้าหมาย
ส�ำคัญคือต้องควบคุมนักโทษทั้งหมดให้อยู่ในความสงบ ทุกสิ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของกองทัพ จะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นดาวบนบ่าของ
ผูร้ บั ผิดชอบจะหลุดร่วงได้งา่ ยพอ ๆ กับดาวประดับต้นคริสต์มาสเมือ่ หมดเทศกาล
ในเมื่อที่นี่มีนักโทษมากกว่าผู้คุม การควบคุมให้ได้ผลจึงต้องมีชั้นเชิง
วิธีที่ดีที่สุดคือให้นักโทษทั้งหมดมารวมตัวนอนคว�่ำหน้าในลานกว้างตรงกลาง
ซึ่งดูเหมือนจะเรียบร้อยดีอยู่ประมาณห้านาที ก่อนจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นและท�ำให้
พวกผูค้ มุ ต้องพลิกคูม่ อื ปฏิบตั ขิ องกองทัพบกดูใหม่ มันเกิดขึน้ มากกว่าหนึง่ ครัง้
ซะด้วย
“มีเสียงปืนหลายนัด” ผู้คุมคนหนึ่งกรอกเสียงลงวิทยุ “แต่ไม่ทราบ
ต�ำแหน่ง ไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหน”
ข้อความนีถ้ กู ส่งไปยังวิทยุของผูค้ มุ ทุกคนหลังจากมีเสียงปืนดัง ทว่าไม่มี
ใครรู้ว่าดังมาจากไหนหรือใครยิง ในเมื่อไม่มีผู้คุมคนไหนพกปืนจึงสรุปได้ว่า
นักโทษต้องเป็นผู้ยิง และอาจมีผู้ยิงมากกว่าหนึ่งคน
บรรยากาศตึงเครียดจึงเปลี่ยนเป็นโกลาหลทันที
ตามด้วยสิ่งที่แย่ลงกว่าเดิม
ต้ น ตอของเสี ย งระเบิ ด มาจากแดนสามซึ่ ง ใช้ ขั ง นั ก โทษพิ เ ศษ ที นี้
สถานการณ์เลยยิ่งเลวร้ายหนักขึ้น จนกระทั่งมีเพียงการใช้ก�ำลังที่เหนือกว่า
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เท่านั้นที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และมีอยู่ไม่กี่หน่วยงานบนโลกที่เก่งใน
เรื่องนี้มากไปกว่ากองทัพบกสหรัฐ โดยเฉพาะหน่วยรบในฟอร์ตลีเวนเวิร์ทที่
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ไม่กี่นาทีต่อมารถบรรทุกทหารสีเขียวหกคันก็แล่นผ่านประตูเรือนจ�ำ
ไร้ไฟฟ้าควบคุมเข้ามา สารวัตรทหารในชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษพร้อมโล่วงิ่ กรูลงจาก
รถมุ่งหน้าสู่บริเวณที่เกิดเหตุ ต่างถือปืนอัตโนมัติและปืนลูกซอง พวกเขา
เห็นภาพชัดจากกล้องมองในเวลากลางคืนรุน่ ล่าสุด เมือ่ มองผ่านกล้องความมืดมิด
ในตัวอาคารจะกลายเป็นภาพคมชัดราวกับก�ำลังเล่นเกมด้วยเครื่องเอกซ์บ็อกซ์
นักโทษต่างหยุดชะงัก คนทีย่ งั ยืนอยูร่ บี นอนคว�ำ่ หน้าประสานมือไพล่หลัง
มือไม้สั่นเมื่อเผชิญหน้ากับทหารที่พกอาวุธครบมือ
ความสงบกลับคืนมาในที่สุด
ทหารช่างซ่อมเครือ่ งปัน่ ไฟส�ำเร็จ ไฟกลับมาสว่างไสว ประตูหอ้ งขังล็อก
สนิท ไม่นานสารวัตรทหารจากฟอร์ตลีเวนเวิร์ทก็มอบหน้าที่ดูแลเรือนจ�ำคืนให้
ผู้คุมแล้วจากไป นายทหารยศพันเอกซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจ�ำถอนหายใจ
รูส้ กึ เหมือนยกภูเขาออกจากอก ปัญหาทีข่ ดั ขวางเขาจากการเลือ่ นยศหายไปแล้ว
บรรดานักโทษกลับไปยังห้องขังของตัวเอง
ผู้คุมนับหัว
เมือ่ น�ำจ�ำนวนนักโทษทีน่ บั ได้มาเทียบกับรายชือ่ ก็พบว่าตรงกันในเบือ้ งต้น
ตรงกันในเบื้องต้น
แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบว่านักโทษไม่ครบ
นักโทษคนหนึ่งหายไป คนเดียวเท่านั้น แต่เป็นนักโทษคนส�ำคัญที่ถูก
พิพากษาจ�ำคุกตลอดชีวิต เขาไม่ได้ฆ่าใครตาย ไม่ได้ก่อเหตุข่มขืน วางเพลิง
หรือวางระเบิด แต่เขาถูกส่งมาทีน่ เี่ พราะก่ออาชญากรรมทีเ่ ป็นภัยต่อความมัน่ คง
ของประเทศ ถือว่ามีความผิดฐานเป็นกบฏ ระหว่างรับโทษอยูท่ นี่ เี่ ขาจึงถูกจับตา
ดูเป็นพิเศษ
แต่บนเตียงในห้องขังนักโทษคนนี้กลับมีศพชายไม่ทราบชื่อนอนคว�ำ่ อยู่
ใต้ผ้าห่ม นั่นเป็นสาเหตุที่การนับจ�ำนวนนักโทษครบถ้วนในเบื้องต้น
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บรรดาผู้คุมวิ่งวุ่นค้นหาทุกซอกมุมของเรือนจ�ำ ไม่เว้นแม้แต่ช่องระบาย
อากาศและทุกซอกหลืบที่พวกเขาคิดออก รวมถึงออกไปค้นหานอกอาคารทั้งที่
พายุยังไม่สงบ เรียกว่าแทบพลิกแผ่นดินหาเลยก็ว่าได้ แต่กลับไม่พบร่องรอย
ใด ๆ ที่บ่งบอกถึงการหลบหนี
ไม่มใี ครอธิบายได้วา่ นักโทษหลบหนีไปด้วยวิธไี หน หรือบอกได้วา่ ศพมา
อยู่ตรงนั้นได้ยังไง
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
โรเบิรต์ พูลเลอร์แหกคุกทหารทีม่ มี าตรการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา
ที่สุดออกไปแล้ว เขาคืออดีตนาวาอากาศตรีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์และ
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเป็นลูกชายของอดีตทหารกล้าผู้โด่งดัง
อย่างพลโทจอห์น พูลเลอร์ ซีเนียร์ เหลือไว้เพียงศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
บนเตียงของเขา ซึ่งเป็นปริศนาที่อธิบายได้ยากกว่าวิธีที่เขาใช้หลบหนีซะอีก
เรื่องทั้งหมดนี้ดูไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผู้บัญชาการ
เรือนจ�ำจึงยกหูโทรศัพท์ในห้องท�ำงานขึ้นเพื่อรายงานเหตุการณ์ เท่ากับเขา
บอกลาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองเรียบร้อย
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จอห์น พูลเลอร์เล็งปืนซิก ซาวเออร์ พี 226 ที่หัวชายคนหนึ่งซึ่งหันปากกระบอก
ปืนเบเร็ตต้า 92 มาทางเขา
มันเป็นการดวลปืนในศตวรรษที่ 21 และเห็นได้ชดั ว่านอกจากจะไม่มใี คร
ชนะแล้วทั้งสองฝ่ายยังต้องตายอีกด้วย
“ผมไม่ผิด” สิบตรีโทนี โรเจอร์สทหารผิวด�ำวัยยี่สิบกว่าเอ่ย แขนของ
เขามีรอยสักลายเทอร์ริเบิล โทเวล มันเป็นผ้าเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลพร้อม
ตราสัญลักษณ์ของทีมพิตต์สเบิรก์ สตีลเลอร์ส เขาสูงประมาณ 175 เซนติเมตร
โกนหัวเกลี้ยง ไหล่ใหญ่หนา แขนเต็มไปด้วยมัดกล้าม และมีต้นขาใหญ่ซึ่งดู
ไม่เข้ากับเสียงแหลมสูงของเจ้าตัว
พูลเลอร์สวมกางเกงสีกากีกับเสื้อแจ๊คเก็ตสีกรมท่าที่มีอักษรย่อซีไอดี
อยูด่ า้ นหลัง ส่วนโรเจอร์สสวมกางเกงลายพรางซึง่ เป็นเครือ่ งแบบสนาม รองเท้า
เสื้อยืดของกองทัพบก และหมวกแก๊ป โรเจอร์สเหงื่อแตกพลั่กทั้งที่อากาศ
ค่อนข้างเย็น แต่พูลเลอร์ไม่มีเหงื่อสักหยด สายตาของโรเจอร์สสอดส่ายไปมา
ขณะที่พูลเลอร์จ้องหน้าเขาเขม็ง พยายามนิ่งเข้าไว้และหวังว่าอีกฝ่ายจะนิ่งตาม
ทหารทั้งสองนายเผชิญหน้ากันในซอยหลังบาร์แห่งหนึ่งนอกเมืองลอว์ตัน
รัฐโอคลาโฮมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟอร์ตซิลล์ค่ายทหารของกองทัพบกสหรัฐ และ
เป็นทีฝ่ งั ศพของเจอโรนิโมหัวหน้าชนพืน้ เมืองเผ่าอาปาเช พูลเลอร์เคยมาลอว์ตนั
สองครั้ง ครั้งแรกตอนพ่อของเขาประจ�ำการที่นี่ และครั้งนี้เขามาในฐานะ
เจ้าหน้าทีจ่ ากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนหรือซีไอดีเพือ่ จับกุมเพือ่ นร่วมกองทัพ
ที่ก่อเหตุฆาตกรรม และก�ำลังเล็งปืนพกของกองทัพสวนมา

“งั้นก็เล่าความจริงมาสิ” พูลเลอร์บอก
“ผมไม่ได้ยิงใครก่อน ได้ยินไหม คุณบ้าไปแล้วที่บอกว่าผมท�ำ”
“ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย ถ้าคุณมีข้อแก้ต่างก็ใช้มันซะสิ”
“หมายความว่ายังไง”
“ผมก�ำลังบอกให้คุณหานายทหารพระธรรมนูญเก่ง ๆ มาแก้ต่างให้
ถ้าโชคดีคุณอาจจะหลุดข้อหา ผมแนะน�ำคนมีฝีมือให้ได้ แต่สิ่งที่คุณท�ำอยู่นี่
ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก วางปืนแล้วลืมเรื่องหนีซะ มอบตัวกับผมดีกว่า”
“ไร้สาระ!”
“ผมมีหมายจับคุณ โรเจอร์ส ผมแค่ทำ� งานของผม มอบตัวเถอะ อย่า
เอาชีวิตมาทิ้งในซอยโสโครกแบบนี้เลย ผมเองก็ยังไม่อยากตายเหมือนกัน”
“พวกนั้นจะยัดผมเข้าคุกตลอดชีวิตล่ะไม่ว่า ผมมีแม่ต้องเลี้ยงดู”
“แม่คงไม่อยากให้คุณตายหรอก คุณมีโอกาสสู้คดีในชั้นศาล พวกเขา
จะฟังความจากคุณ คุณจะให้แม่ไปเป็นพยานด้วยก็ได้ แค่ปล่อยให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็พอ” พูลเลอร์เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงสงบราบเรียบ
โรเจอร์สมองเขาอย่างลังเล “ฟังนะ ท�ำไมคุณไม่หลีกทางให้ผมเดินออก
ไปจากซอยนี้และกองทัพล่ะ”
“เราเป็นทหารเหมือนกัน ผมช่วยคุณได้ แต่ไม่ใช่วิธีนี้”
“ผมยิงคุณได้ สาบานเลยว่ายิงแน่”
“มันจะไม่เกิดขึ้น”
“พนันได้เลยว่าไม่พลาดแน่ ผมได้คะแนนสูงสุดในการยิงเป้าจากระยะ
เท่านี้”
“ถ้าคุณยิง ผมก็ยงิ เราจะตายทัง้ คู่ เป็นการตัดสินใจทีโ่ ง่มาก คุณเอง
ก็น่าจะรู้”
“งั้นคุณเดินจากไปเฉย ๆ ก็สิ้นเรื่อง”
พูลเลอร์ส่ายหน้าโดยยังคงเล็งปืนใส่โรเจอร์ส “ผมท�ำไม่ได้”
“ท�ำไมจะไม่ได้”
“คุณเป็นทหารปืนใหญ่ โรเจอร์ส คุณมีงานต้องท�ำใช่ไหม งานทีก่ องทัพ
เสียทั้งเวลาและงบประมาณเพื่อฝึกฝนคุณน่ะ”
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“ใช่ แล้วไงล่ะ”
“นีเ่ ป็นงานของผม จะให้ทงิ้ มันไปเฉย ๆ ไม่ได้หรอก แต่ผมไม่อยากยิง
คุณ และคิดว่าคุณเองก็คงไม่อยากท�ำเหมือนกัน ฉะนัน้ วางปืนลงจะฉลาดกว่า”
หลังจากพูลเลอร์พบหลักฐานมากพอจะส่งโรเจอร์สเข้าคุกยาว เขาก็
แกะรอยอีกฝ่ายมาจนถึงที่นี่ แต่โรเจอร์สไหวตัวทันและหนีมาจนมุมที่ซอยซึ่งมี
ทางเข้าออกเดียวแห่งนี้
โรเจอร์สส่ายศีรษะ “ถ้างั้นเรามาตายพร้อมกัน”
“มันไม่จ�ำเป็นต้องจบแบบนี้ ทหาร” พูลเลอร์แย้ง “คิดให้ดี โรเจอร์ส
ถ้าเราสู้กันที่นี่คุณตายแน่ แต่ถ้าขึ้นศาลคุณอาจติดคุกสักระยะ หรือไม่ก็อาจ
ถูกตัดสินให้พ้นผิด ทางเลือกไหนฟังดูดีกว่ากันล่ะ แบบไหนดีต่อแม่คุณ
มากกว่ากัน”
ดูเหมือนค�ำพูดนัน้ สะกิดใจโรเจอร์สเข้าอย่างจัง เขากะพริบตาถีแ่ ล้วย้อน
ถามพูลเลอร์ “คุณมีครอบครัวไหม”
“มีสิ ผมอยากกลับไปหาครอบครัวเหมือนคุณนั่นแหละ เล่าเรื่อง
ครอบครัวคุณให้ฟังบ้างสิ”
โรเจอร์สเลียริมฝีปากก่อนพูด “ผมมีแม่ พี่ชายสองคน และน้องสาว
อีกสามคนทีเ่ มืองพิตต์สเบิรก์ ครอบครัวเราเป็นแฟนทีมพิตต์สเบิรก์ สตีลเลอร์ส
กันทั้งบ้าน พ่อผมเชียร์อยู่ข้างสนามด้วยตอนที่ฟรานโก แฮร์ริสท�ำทัชดาวน์
ในการแข่งขันเมื่อปี 1972” เขาเล่าอย่างภาคภูมิใจ
“งั้นก็วางปืนลงสิ จะได้มีชีวิตอยู่ดูอเมริกันฟุตบอลไง”
“บ้าเอ๊ย คุณไม่ฟังผมเลย! ผมไม่ผิด ไอ้บ้านั่นจะฆ่าผม ผมต้อง
ป้องกันตัว”
“งั้นก็ไปบอกเรื่องนี้กับศาล คุณอาจจะพ้นผิดก็ได้”
“ไม่มีทาง คุณก็รู้” โรเจอร์สเว้นช่วงพลางจ้องพูลเลอร์ “คุณรู้เรื่อง
ยาเสพติดแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่งั้นคงไม่ตามผมมาถึงที่นี่”
“งานของผมคือพาคุณไปขึ้นศาล ไม่ใช่ตัดสินคดี”
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“ที่นี่ห่างไกลความเจริญ ยาพวกนั้นช่วยให้ผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ ผม
ชินกับชีวติ ในเมืองใหญ่เลยเบือ่ บ้านนอกอย่างทีน่ แี่ ทบบ้า และพนันได้เลยว่าผม
ไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนั้น”
“ประวัติในกองทัพของคุณดีเยี่ยม โรเจอร์ส มันช่วยคุณได้ ถ้าคุณ
ท�ำไปเพื่อป้องกันตัวจริง พวกลูกขุนจะลงความเห็นว่าคุณไม่มีความผิด”
โรเจอร์สยังส่ายหัวอย่างดื้อดึง “อนาคตผมพังแล้ว คุณรู้ดี ผมเองก็รู้”
พูลเลอร์รีบคิดหาทางแก้สถานการณ์ “ผมถามอะไรอย่างสิ โรเจอร์ส
ตอนอยู่ที่บาร์คุณดื่มไปกี่แก้ว”
“อะไรนะ”
“ค�ำถามง่าย ๆ คุณดื่มไปเยอะแค่ไหน”
โรเจอร์สกระชับด้ามปืนแน่นขณะที่เหงื่อเม็ดเป้งไหลลงร่องแก้มซ้าย
“เบียร์หนึ่งเหยือกกับวิสกี้จิม บีมอีกหนึ่งแก้ว” จบประโยคเขาก็ตะโกนใส่
พูลเลอร์ “มันเกี่ยวอะไรด้วยวะ จงใจกวนประสาทกันนี่หว่า ไอ้ทุเรศเอ๊ย!”
“ผมไม่ได้กวนคุณ แค่พยายามจะอธิบายอะไรบางอย่าง ฟังกันหน่อย
ได้ไหม เพราะมันส�ำคัญกับคุณมาก”
พูลเลอร์รอค�ำตอบ เขาต้องการให้โรเจอร์สใช้ความคิด เพราะคนทีก่ ำ� ลัง
คิดมักไม่ค่อยเหนี่ยวไก ต่างกับคนที่ใจร้อน “ก็ได้ ว่ามา”
“คุณดื่มไปเยอะเหมือนกันนี่”
“ไร้สาระ ต่อให้ดื่มมากกว่านี้สองเท่าผมก็มีสติพอจะบังคับปืนใหญ่ได้”
“ผมไม่ได้พูดเรื่องบังคับปืนใหญ่”
“งั้นอะไรล่ะ” โรเจอร์สคาดคั้น
พูลเลอร์พดู ต่อด้วยน�ำ้ เสียงสงบ “คุณหนักเกือบแปดสิบกิโลและร่างกาย
ก�ำลังหลัง่ อะดรีนาลินเพราะความตืน่ เต้นก็จริง แต่ผมมัน่ ใจว่าไอ้ทคี่ ณ
ุ ดืม่ เข้าไป
ท�ำให้ร่างกายมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ขับรถได้ แค่
ขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่น่าจะไหวเลย ปืนใหญ่หนักยี่สิบเจ็ดตันยิ่งไม่ต้องพูดถึง”
“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยวะ”
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“แอลกอฮอล์ทำ� ให้ความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ลดลง ซึง่ มันจ�ำเป็นส�ำหรับการยิงปืนให้โดนเป้า คุณดืม่ ไปขนาดนัน้ ความแม่นย�ำ
คงไม่เหลือแล้ว”
“เราอยู่ห่างกันแค่สามเมตร ผมเป่าหัวคุณกระจุยได้แน่”
“คุณจะแปลกใจ โรเจอร์ส พนันได้เลย ผมเดาว่าความแม่นย�ำของคุณ
ลดลงประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ส่วนผมมีสติครบถ้วน ในสถานการณ์แบบนี้
คุณเสียเปรียบมหาศาลเลยล่ะ วางปืนลงดีกว่า ความแม่นย�ำยีส่ บิ ห้าเปอร์เซ็นต์
ที่หายไปส่งผลให้คุณจบไม่สวยแน่ ๆ”
โรเจอร์สเหนี่ยวไกพลางสบถค�ำว่า “ไอ้...” แต่ไม่มีโอกาสได้พูดจนจบ
ประโยค
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3
จอห์น พูลเลอร์ทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าลงบนพื้นห้องนอน ถอดหมวกแก๊ป เช็ดเหงื่อ
จากปลายจมูกแล้วทิง้ ตัวลงบนเตียง เขาเพิง่ กลับจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ฟี่ อร์ตซิลล์
ซึ่งลงเอยด้วยการไล่ล่าสิบตรีโรเจอร์สไปถึงซอยแห่งนั้น
พูลเลอร์พยายามเกลีย้ กล่อมให้โรเจอร์สวางปืน แต่ท�ำไม่สำ� เร็จ ในเสีย้ ว
วินาทีที่โรเจอร์สเหนี่ยวไก พูลเลอร์ก็เบี่ยงตัวหลบไปทางขวาพลางยิงสวน เขา
ไม่ได้เห็นว่านิ้วของโรเจอร์สเหนี่ยวไก แต่รู้จากแววตาและค�ำสบถจากปาก
อีกฝ่าย กระสุนพุ่งออกมาจากปืนของโรเจอร์สตั้งแต่เจ้าตัวยังพูดไม่จบประโยค
ด้วยซ�ำ้ โรเจอร์สยืนหยัดสูจ้ นวินาทีสดุ ท้าย พูลเลอร์อดรูส้ กึ ชืน่ ชมไม่ได้ อีกฝ่าย
ไม่ใช่คนขี้ขลาด ไม่ว่าจะเป็นเพราะฤทธิ์เหล้าหรือไม่ก็ตาม
กระสุนของโรเจอร์สพุ่งใส่ผนังอิฐด้านหลังพูลเลอร์ ส่งผลให้เศษอิฐ
กระเด็น มาบาดแขนเสื้อ พู ล เลอร์ ข าด แต่ ไ ม่ ถึง กับ ท�ำ ให้ เ ลือ ดตกยางออก
เครื่องแบบซ่อมแซมได้ด้วยเข็มกับด้าย เนื้อหนังก็เช่นกัน ต่างจากบาดแผล
ในใจที่ยากจะรักษาหาย
ที่จริงเขาสามารถฆ่าโรเจอร์สได้ด้วยการยิงศีรษะ แต่ก็ตัดสินใจกด
ปากกระบอกลงแล้วยิงทีเ่ หนือหัวเข่าข้างขวาแทน หากยิงล�ำตัวจะเสีย่ งถูกยิงตอบ
เพราะอีกฝ่ายยังไม่ส้นิ ฤทธิ์ แต่การยิงบริเวณหัวเข่าท�ำให้ทหารแกร่งร้องลั่นเป็น
เด็กได้ง่าย ๆ โรเจอร์สทิ้งปืน ทรุดลงกองกับพื้น แล้วร้องลั่นพลางกุมขา
ข้างที่ถูกยิงไว้ทันที นับจากนี้โรเจอร์สอาจต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินไปอีกนาน แต่
อย่างน้อยก็มีชีวิตรอด

พูลเลอร์รบี เข้าไปดูอาการโรเจอร์สก่อนเรียกหน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน และยืน่
มือให้อีกฝ่ายจับเมื่ออาการเจ็บเล่นงานจนสุดจะทน หลังจากโรเจอร์สถูกพาตัว
ไปโรงพยาบาลทหารบก พูลเลอร์กก็ รอกเอกสารกองพะเนินเทินทึก ตอบค�ำถาม
อะไรต่อมิอะไรมากมาย แล้วจึงขึ้นเครื่องบินทหารกลับบ้าน
แบบนีช้ ายทีถ่ กู โรเจอร์สยิงตายข้างถนนเพราะเรือ่ งซือ้ ขายยาคงได้รบั ความ
ยุติธรรมบ้าง ขณะเดียวกันครอบครัวของโรเจอร์สในพิตต์สเบิร์กก็ยังมีลูกชาย
กับพีน่ อ้ งให้ดแู ลและเป็นห่วง ส่วนทีมพิตต์สเบิรก์ สตีลเลอร์สก็มแี ฟนคอยเชียร์
ครบ แม้บางคนจะเชียร์จากในคุกทหารก็ตาม ที่จริงเรื่องไม่ควรเป็นอย่างนี้
แต่มนั ก็เป็นไปแล้ว พูลเลอร์ชอบจับกุมโดยละม่อมมากกว่าลัน่ ไกใส่เพือ่ นทหาร
ไม่ว่าคนคนนัน้ จะเป็นอาชญากรหรือไม่ มันจึงเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ใจได้ยากส�ำหรับเขา
งานที่ต้องท�ำในแต่ละวันโหดไม่ใช่เล่น พูลเลอร์คิด
ตอนนี้เขาขอแค่ได้หลับสักสองสามชั่วโมง ก่อนจะลุกขึ้นมาท�ำงานต่อ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองทัพบกไม่มีค� ำว่าเลิกงาน
งานของเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่งานนั่งโต๊ะ เขาต้องไปทุกที่ที่ได้รับค�ำสั่งให้ไป และ
บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้ก�ำลังเหมือนทีเ่ พิง่ เกิดในซอยหลังบาร์แห่งนัน้ อาชญากรรมไม่มี
ตารางเวลาเกิดทีแ่ น่นอน ด้วยเหตุนเี้ องเขาจึงไม่มเี วลาเข้าออกงานทีแ่ น่นอนตัง้ แต่
ตอนเป็นทหารหน่วยเรนเจอร์แล้ว เพราะการสู้รบก็ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน
เหมือนงานออฟฟิศเช่นกัน
ยังไม่ทันได้หลับตามือถือก็ดัง พูลเลอร์มองหน้าจอแล้วค�ำรามออกมา
พ่อ พูดให้ชดั กว่านัน้ คือทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งเกีย่ วกับพ่อ เขาทิง้ มือถือลง
บนเตียงแล้วหลับตา
เอาไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนค่อยจัดการเรื่องพ่อ แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ เขาอยาก
นอน
มือถือดังอีกครัง้ โรงพยาบาลอีกนัน่ แหละ พูลเลอร์ไม่รบั สายและปล่อย
ให้มันเงียบไปเอง
ไม่นานมันก็ดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สาม
คนพวกนี้ตื๊อไม่เลิก
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แต่แล้วความคิดบางอย่างก็ผดุ ขึน้ ในหัว หรือว่าพ่อจะ...ไม่หรอก เขาว่า
กันว่าคนหัวแข็งมักตายยาก เผลอ ๆ พ่อจะอายุยืนกว่าลูกชายทั้งสองด้วยซ�ำ้
พูลเลอร์ยนั ตัวขึน้ แล้วคว้ามือถือมาดู หมายเลขบนจอไม่ใช่หมายเลขของ
โรงพยาบาล
แต่เป็นของดอน ไวท์ผู้บังคับบัญชาของเขา
“ครับ” เขาพูด
“พูลเลอร์ เกิดเรื่องแล้ว คุณน่าจะยังไม่รู้”
พูลเลอร์กะพริบตาถี่ สมองเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพูดกับสายจาก
โรงพยาบาล หรือว่าพ่อตายแล้วจริง ๆ ไม่น่าใช่ ต�ำนานอย่างเขาไม่ตายง่าย ๆ
แน่ พ่อหนังเหนียวจะตาย
เขาถามด้วยน�้ำเสียงแหบพร่า “มีเรื่องอะไรครับ ผมเพิ่งกลับจาก
ฟอร์ตซิลล์ มันเกี่ยวกับพ่อผมหรือเปล่า”
“ไม่ใช่ พี่ชายคุณต่างหาก” ไวท์ตอบ
“พี่ผมเหรอ”
พี่ชายของเขาอยู่ในเรือนจ�ำทหารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา
ที่สุดในอเมริกา พูลเลอร์พยายามนึกถึงความน่าจะเป็นต่าง ๆ
“เขาบาดเจ็บเหรอครับ” ที่จริงมันไม่ใช่ค�ำถามที่สมเหตุสมผลเท่าไหร่
เพราะไม่เคยเกิดจลาจลในเรือนจ�ำแห่งนั้น แต่ก็อีกนั่นแหละ บ็อบบี้เคยถูก
ผู้คุมอัดครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลที่เจ้าตัวไม่ยอมบอกน้องชาย
“ไม่ มันแย่กว่านั้น”
พูลเลอร์หายใจถี่กระชั้น มันแย่กว่านั้นงั้นเหรอ “พี่ผม...ตายแล้วเหรอ”
“ไม่ใช่ ดูเหมือนว่าเขาจะหนีออกจากคุก” ไวท์ตอบ
พูลเลอร์สูดหายใจเฮือกขณะพยายามตั้งสติ ไม่มีใครหนีออกจากดีบีได้
มันไม่ต่างอะไรจากการขับรถโตโยต้าไปดวงจันทร์เลย “เขาหนีไปได้ยังไง”
“ไม่มีใครรู้”
“ผู้การใช้ค�ำว่าดูเหมือน แปลว่ายังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์”
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“ผมใช้ค�ำว่าดูเหมือนเพราะทางเรือนจ�ำบอกมาอย่างนั้น เกิดเรื่องขึ้น
เมื่อคืน ผมคิดว่าถ้าพี่คุณยังอยู่ในอาณาเขตเรือนจ�ำพวกเขาคงหาตัวเจอไปแล้ว
ที่นั่นกว้างก็จริงแต่ไม่ได้กว้างจนหาคนไม่เจอ”
“มีนักโทษรายอื่นหายไปด้วยหรือเปล่า”
“ไม่มี แต่มีอีกเรื่องที่แย่พอกัน”
“มันคืออะไรครับ ผู้การ”
“มีศพที่ระบุตัวตนไม่ได้อยู่ในห้องขังของพี่ชายคุณ”
พูลเลอร์ที่ก�ำลังเหนื่อยล้าจับต้นชนปลายไม่ถูก แต่ต่อให้นอนเต็มอิ่ม
เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจสิ่งที่เพิ่งได้ยินมากแค่ไหน
“ศพที่ระบุตัวตนไม่ได้เหรอครับ งั้นก็หมายความว่าผู้ตายไม่ใช่นักโทษ
หรือเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำน่ะสิ”
“ถูกแล้ว”
“พี่ผมหนีไปได้ยังไง”
“พายุท�ำเครื่องปั่นไฟหลักและเครื่องปั่นไฟส�ำรองดับ พวกเขาขอก�ำลัง
เสริมจากค่ายทหารใกล้ ๆ ให้ไปช่วย และคิดว่าควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อย
จนกระทั่งนับจ�ำนวนนักโทษ พี่ชายคุณหายไปและมีศพโผล่มาหนึ่งศพ ผม
ได้ยินมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพบกแทบหัวใจหยุดเต้นตอนรู้ข่าว”
ไวท์บอก
พูลเลอร์ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่ เพราะมีบางอย่างกวนใจเขา “พ่อผม
รู้เรื่องนี้หรือยัง”
“ผมไม่ได้โทรบอกเขา ถ้านัน่ คือค�ำถามของคุณ แต่ไม่แน่ใจว่ามีใครบอก
อะไรเขาหรือยัง ผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องและรีบโทรมาบอกคุณ”
“แต่ผู้การบอกว่าเกิดเรื่องตั้งแต่เมื่อคืน”
“ใช่ ทางเรือนจ�ำไม่ได้ป่าวประกาศว่านักโทษหายไปหรอกนะ เรารู้จาก
ช่องทางอื่น คุณก็รู้จักกองทัพบกดีนี่ พูลเลอร์ ทุกอย่างต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะ
บุกยึดหรือจัดงานแถลงข่าวก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้น”
“แปลว่าพ่ออาจจะรู้แล้วก็ได้”
“ใช่”
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