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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

โลกคือผลผลิตของเรา หรือเราคือผลผลิตของโลกกันแน่

เรามืดหม่นจึงทำาให้โลกมัวซัวไปด้วย  หรือเพราะโลกมืดมน  เราจึง

หม่นหมองตาม

เป็นคำาถามที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย  และยังไม่เคยมีคำาตอบท่ีชัดเจน ที่จริง

มนัอาจเปน็ทัง้สองอยา่ง  โยงใยเสริมสง่กนัและกนัอยา่งไมอ่าจบอกไดว้า่อะไรเร่ิม

ก่อนหลัง

นี่คือหนังสือแห่งโลกมืดใบนั้น  โลกของอาชญากร ฆาตกร  ชีวิตที่มอง

ไม่เห็นอนาคตอันสดใส  เลือกเดินบนเส้นทางผิดกฎหมาย หมิ่นเหม่อยู่ระหว่าง

การมีชีวิตอยู่รอดไปได้หรือจบสิ้นชีวิตไปเสียที

สบิคดีบำป ภำคพเิศษ ผลงานของนกัเขยีนท่ีคณุวางใจ  รับประกนัความ

ถึงอารมณ์  เข้าใจถึงสภาวะจิตใจของอาชญากร  จนคุณอ่านแล้วอาจขนลุกด้วย

รายละเอยีดของเร่ืองราว มนัแทบจะทำาใหค้ณุนกึภาพความเปน็ไปท้ังหมดขึน้มา

ในหวัได ้ สำาหรับเลม่นี ้ คณุภาพงานเขยีนดจุเดมิ ตา่งกนัแตเ่พยีงยิง่ฉายภาพลกึ

ของกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกัน  แม้จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน  แต่พวกเขากลับ

มาอยู่รวมกันและก่อคดีเขย่าขวัญ  คุณจะได้รู้เร่ืองราวท้ังหมด  ต้ังแต่เร่ิมต้น

จนถึงจุดจบ

แต่เชื่อเถอะ  เร่ืองราวเหล่านี้จะไม่จบในหัวคุณ  เมื่ออ่านจบ มันจะอยู่ใน

ห้วงคำานึงของคุณไปอีกนาน

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับคนประเภทไหน
พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกลืม  บางคร้ังตาของพวกเรามองเห็น

จักรวาล แต่กลับมองไม่เห็นโลกที่น่าเวทนาที่สุดในชั้นล่างของสังคม

ในความมืดมีเปลวไฟสีดำา  คนท่ีมีสายตาแหลมคมเท่านั้นจึงจะมองเห็น 

ชิมแอปเปิลบนสวรรค์แล้วอร่อยอย่างไร คราวนี้ผมจะชิมแอปเปิลในนรกดู

หลายคำา่คนืทีผ่มนอนไมห่ลบั  ผมเดนิไปมาในหอ้ง สบูบหุร่ี ดืม่นำา้  เหมอ่

มองหลังคา  เวลาผมเขียนหนังสือ  ผมจะมีพระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ หรือถ้า

ไม่มี  ผมก็จะสร้างมันขึ้นมา

เท่าทีผ่มรู้ ยงัไมม่ใีครใชอ้ากาศชีแ้นวทางชวีติ หรือสร้างองคป์ระกอบของ

แรงจูงใจใหพ้วกเราได ้ มเีพยีงฆาตกรคลัง่และนกัเขยีนคนหนึง่เท่านัน้ท่ีดเูหมอืน

จะซึมซับสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิตที่พวกเขาได้สัมผัสก่อนใคร

บนโลกนี้ไม่มีภาษาใดบรรยายดอกไม้ได้แม้แต่ดอกเดียว  ทว่าพวกเรา

กลับบรรยายสิ่งที่มองไม่เห็น  จับต้องไม่ได้ออกมาอย่างแม่นยำา  เช่น  ความมืด 

ความสุข  ความรัก  และวิญญาณ  นำ้าตาเทียนที่หยดลงมาจะเกาะตัวกันเป็น

บทนำ 
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รูปทรงหินย้อย  นั่นอธิบายได้ว่าความโศกเศร้าเจ็บปวดของคนคนหนึ่งมีจุดท่ี

น่าสะเทือนใจอยู่  นำ้าแข็งตัวได้เพราะความเย็น  แท่งนำ้าแข็งท่ีย้อยลงมาใต้

ชายคาใช้ฆ่าคนได้  เคร่ืองลายครามเมื่อแตกก็จะยิ่งแหลมคม  เศษเล็ก ๆ ของ

มันฆ่าคนได้มากมายเช่นกัน

แม้ไม่มีกังหัน ลมก็คงอยู่

ผมเขียนหนังสือ ผมคือพระเจ้า  ผมพิพากษาทุกคน ทุกเหตุการณ์

คุณกำาลังจะได้เห็นกลุ่มบุคคลพิลึกพิล่ัน  เร่ืองราวท่ีเหนือจินตนาการ

มากมาย ตลอดจนเหตุอาชญากรรมในรูปแบบตา่ง ๆ   เร่ืองราวบางสว่นดดัแปลง

มาจากคดีท่ีเกิดขึ้นจริง  เนื่องจากเป็นคดีที่ทราบกันโดยทั่วไป  ชื่อสถานที่และ

ชื่อบุคคลในที่นี้จึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่!





บทที่หนึ่ง

ทำยำทเรือนจำ 



ฤดูใบไม้ร่วงเมื่อหลายปีก่อน  ลูกพลับในเขตภูเขาอี๋เหมิงเปล่ียนเป็น
สแีดง  ขณะนัน้เป็นเวลาพลบคำา่ ควนัไฟหงุต้มผุดลอยขึน้จากทีไ่กล ๆ  
เด็กสองสามคนเดินบนทางภูเขาอันคดเคี้ยว  เด็ก ๆ  สกปรกมอมแมม สะพาย

กระเป๋าหนังสือขาด ๆ  อ้าปากร้องเพลงพื้นบ้าน

เด็กคนหนึ่งเดินเข้าป่าพลับข้างทางไปปัสสาวะ  ครู่เดียวเด็กน้อยวิ่งออก

มา แววตาหวาดกลัวสุดชีวิต มือทั้งสองขยำาผมตัวเอง  ริมฝีปากสั่นระริกพูดกับ

เพื่อนว่า  ”ในพงหญ้า...มีคนตาย„

ผูต้ายเป็นหญงิชาวบา้นคนหนึง่  เธอถกูถอดเสือ้ผ้า  ตัดศรีษะและแขนขา

ทัง้สีแ่ลว้โยนท้ิงในพงหญา้  ทีน่า่แปลกคอืฆาตกรโรยดนิไวท้ีอ่วัยวะเพศของเธอ 

การกระทำานี้เกิดจากพฤติกรรมทางจิตแบบไหนกัน  ต่อมาตำารวจสืบพบว่า

ฆาตกรคือพ่อสามีของผู้ตาย ทำาเช่นนั้นเพื่อปกปิดร่างกายให้เธอ

รูปคดนีีไ้มซั่บซอ้น  เธอเปน็แมม่า่ย ลอบเป็นชูก้บัเพือ่นบา้นจนมลีกู  พอ่

สามีอับอาย จึงก่อเหตุฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม

1
พรสวรรค์

อำชญำกรรม
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พวกเราอาจจินตนาการได้ว่าขณะน้ันเป็นคืนท่ีแสงจันทร์ใสละมุนราวกับ 

นำา้  ตาเฒ่าผมขาวคนหนึง่แบกศพผู้หญิงเปลอืยมาทีป่่าพลบั  เขาใชข้วานหัน่ศพ 

แล้วกำาดินมาปิดอวัยวะเพศของลูกสะใภ้ก่อนจากไป 

ลูกพลับเปลี่ยนเป็นสีแดง

แม่ม่ายถูกฆ่า

เด็กคนนั้นกำาพร้าแม่

อำาเภอจยาเสียงเคยมีถนนเก่าแก่สายหน่ึง  ตอนน้ีถนนสายน้ีหายไปแล้ว  ตอนน้ัน

บริเวณมมุถนนซ่ึงอยูไ่มห่่างจากสำานกังานเกษตรมอีาคารเกา่โทรมขนาดสองหอ้ง 

ตัวอาคารไม่มีประตู  หญ้าหางหมาพลิ้วไหวอยู่บนหลังคา หน้าต่างท่ีหันไปทาง

ทิศเหนือถูกปิดตายด้วยอิฐ

เคยมีคนต่างเมืองคนหนึ่งชี้อาคารถามว่า

”นั่นห้องนำ้าหรือ„

คำาตอบที่ได้รับเหนือความคาดหมายมาก

”ไม่ใช่  นั่นมันสถานีตำารวจ„

วันที่  23  ธันวาคม ค.ศ.  1978 หิมะโปรยลงมา

บนถนนสายเก่าเต็มไปด้วยโคลนเฉอะแฉะ  หิมะที่กองอยู่ใต้เสาไฟฟ้า

ดหูยาบ  หมิะบนกิง่ไมด้รูาวกบัจะกนิได ้ สายลมเหนอืแผดเสยีงกอ้ง  หยดนำา้

จับตัวกันเป็นนำ้าแข็ง  ชายสวมเสื้อไหมพรมขาด ๆ  คนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่หน้า

ประตูสถานีตำารวจสักครู่แล้วจากไป  ต่อมามีตำารวจนายหนึ่งเดินออกมาจาก

อาคาร  มองท้องฟ้าและพื้นดิน  บนพื้นมีเสื้อกันหนาวสีดำาวางอยู่หนึ่งตัว 

เสื้อตัวนี้ห่อทารกไว้หนึ่งคน

ตำารวจถอนใจ  แล้วเปิดอกเสื้อให้เด็กกินนม  ตำารวจนายนี้เป็นผู้หญิง 

ชาวบ้านในย่านถนนเก่ารู้จักเธอทุกคน  พวกเขาเรียกเธอว่าพี่โจว

พี่โจวยืนให้นมอยู่ข้างถนน อยู่ระหว่างท้องฟ้าและผืนดิน
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เรียกพี่เพียงคำาเดียว นำ้าตาร่วงพรูราวสายฝน

นบัแต่นัน้มา  เดก็คนนีก้โ็ตมาในสถานตีำารวจ และกลายเป็นหนึง่ในตำารวจ

ดีเด่นในเวลาต่อมา

ส่วนเด็กอีกคน  เกิดในเรือนจำา

แม่ของเขาเป็นโสเภณี  หรือหากเรียกด้วยภาษายุค  ”ปฏิวัติวัฒนธรรม„ 

ก็คือรองเทา้ขาด  รองเทา้ขาดฆา่คนตาย  ตอนทีท่างการประกาศคำาตดัสนิ  เธอ

เชิดศีรษะยืนอยู่บนเวที  เมื่อได้ยินโทษประหาร  ได้ยินคำาว่ายิงเป้า  เธออาเจียน

ใส่ฝูงชนข้างล่างเวทีอย่างแรง  การอาเจียนนี้ช่วยชีวิตเธอไว้

เธอตั้งครรภ์

หนึ่งกำาเนิดฟ้า  สองกำาเนิดดิน สามกำาเนิดสรรพสิ่ง

หลายเดอืนตอ่มา  ตุบ ๆ  ๆ  ทารกคลอดออกมา  เธอเป็นไขข้ณะคลอดลกู 

กอ่นเสยีชวีติพยายามพดูกบัตำารวจหญิงนายหนึง่ว่า  ”ถา้ฉนัรู้วา่พอ่เดก็เปน็ใคร 

ฉันจะไม่ให้อภัยมัน  ฉันจะฆ่ามัน„

ผู้บัญชาการเรือนจำาชื่อเส่ินอั๋ง  พื้นเพครอบครัวเป็นตำารวจ  ช่วง  ”ปฏิวัติ

วัฒนธรรม„  เคยถูกวินิจฉัยคดีผิดจนถูกจับขังสถานกักกันผู้กระทำาผิดชั่วคราว 

หลังจากร้ือคดีใหม่แล้ว  ตอนหลังปี  ค.ศ.  1978  เป็นต้นมา  ต้นสังกัดถามเขา

เกี่ยวกับตำาแหน่งงาน  เขากลับเลือกทำางานที่สถานกักกันที่เคยขังตัวเอง  เขา

ผกูพันกบัเรือนจำามาก  เคยเปน็ทัง้นกัโทษและตำารวจท่ีนัน่ ดงันัน้จึงขบคดิปญัหา

ไดส้องดา้น  เขาพูดกบัผูค้มุเรือนจำาคนอืน่ ๆ  ในทีป่ระชมุวา่  ”เดก็คนนีม้วีาสนา

กับเรือนจำา  เขาไม่มีญาติ  พวกคุณจะเอาเขาไปทิ้งที่ไหนได้  พวกเด็กท่ีถูกทิ้ง

ตามถนน สำานักงานสวัสดิการสังคมยังไม่สนใจเลย แล้วนับประสาอะไรกับเด็ก

คนนี้  ให้เขาอยู่ที่นี่ไปก่อนนั่นละ„
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พวกนักโทษตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าเกาเฟย1  บางทีชื่อนี้อาจเป็นตัวแทน

ความปรารถนาของพวกเขา  หน้าอกของนักโทษหญิงสวยที่สุดเพราะมีเต้านม 

นักโทษหญิงกลายเป็นแม่ของเกาเฟย  นักโทษชายกลายเป็นพ่อของเกาเฟย 

เรือนจำากลายเป็นบ้านของเขา

เรือนจำาคือโรงเรียน  เวลาคือนาฬิกาที่ผุพัง  เกาเฟยคลานได้แล้ว  มือ

เล็ก ๆ คลำาไปท่ัวพื้นดินทุกตารางนิ้วในกำาแพงเรือนจำา  เขาคลานบนเงาของ

นักโทษ คลานไปคลานมาจนกระทั่งลุกขึ้นยืนได้  วันหนึ่ง  ผู้บัญชาการเรือนจำา

พึมพำากับตัวเองว่าหรือฉันจะคิดผิด  เด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิถีอาชญากร

อย่างนั้นหรือ  เกาเฟยเป็นเด็กเงียบขรึมพูดน้อย  แต่กลับสนิทสนมกับนักโทษ

มาก  พวกนักโทษสอนหลาย ๆ  อย่างให้เขา  เขาสูบบุหร่ีเป็นพร้อมกับที่กินข้าว

เป็น ด่าคนเป็นพร้อมกับที่หัดพูดเป็น  รู้จักครุ่นคิดตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยเด็ก  รู้จัก

สำาเร็จความใคร่ด้วยตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นวัยรุ่น  เขาเข้าใจภาษาโจรชนิดต่าง ๆ  

รู้ความหมายรอยสักทุกชนิด  เขารู้วิธีต้มฝิ่น  รู้วิธีผสมยาปลุกกำาหนัด  วิธี

ก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบค่อย ๆ  ซึมซับเข้าในใจเขา  จะใช้มีดโกนหนวดขโมย

ของอย่างไร  จะใช้หินชิงทรัพย์อย่างไร หรือจะใช้เมล็ดแตงโมต้มตุ๋นคนอย่างไร 

เกาเฟยเติบโตขึ้นในเรือนจำาด้วยสภาพเช่นนี้

ปทีีเ่ขาอายสุบิหกป ี เขาบอกกบัผู้บญัชาการเรือนจำาวา่  ”ผมอยากออกไป

เที่ยวข้างนอก„

นกัโทษทกุคนเกาะลกูกรงเหลก็ร้องเพลง  เพลงส่งนกัโทษทีถ่กูปลอ่ยตวั

ทางสี่แยกนั้นไม่ต่างจากไม้กางเขน

เกาเฟยเดินไปตามถนนสายเล็ก ๆ  อันเงียบเหงาปราศจากผู้คน  เขาไม่มี

อะไรสักอย่าง  แม้แต่เศษดินแข็ง ๆ  ที่เหยียบอยู่ใต้เท้าก็ไม่ใช่สมบัติของเขา  เขา

ไมม่เีงินแมแ้ต่หยวนเดยีว แตก่ลบัรำา่รวยมาก  ในสมองของเขามคีา้งคาวพนัตวั

1 แปลว่าบินถลาหรือบินสูง
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โบยบนิ ความคดิชัว่ร้ายพนัสิง่เปน็ทรัพยส์มบัตเิหมอืนกนัไมใ่ชห่รือ  มนัซ้ือทาง

ลัดได้  ซื้อเปลวไฟสีดำาได้  เปลวไฟนี้มองไม่เห็นในยามคำ่าคืน

เงินทีไ่ดม้าตอนออกจากเรือนจำาหมดไปแลว้  เขาเร่ร่อนไปทัว่ทุกแหง่หน 

คำาว่าเร่ร่อนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเสื่อมทราม  คนเร่ร่อนท่ีอยู่ในเมืองไม่ต่างจาก

สตัวป์า่ท่ีอยูใ่นเมอืง  คนเร่ร่อนในชนบทคอืสตัว์ป่าในชนบท  พวกเขาคอืขอทาน 

พ่อค้ามนุษย์  นักแสดงเปิดหมวก  อาชญากรหนีคดี  โสเภณี  และคนไร้บ้าน 

พวกเขาดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไร  พวกเขาไม่มีอาชีพ  พูดอีกอย่างคือเป็น

อาชญากร

เกาเฟยเดินทางจากเมืองมาชนบท  ขณะเดินอยู่เจอมีดหนึ่งเล่ม มันคือ

มีดเชือดหมู  ถนนเส้นเล็ก ๆ  ที่เต็มไปด้วยหญ้ารกชัฏสายนี้ทะลุถึงตลาดนัด

เช้าตรู่วันต่อมา  ชายชราท่ีมาเดินตลาดพบเด็กหนุ่มคนหนึ่ง  เด็กหนุ่ม

คนนั้นยืนอยู่กลางถนน  ในมือถือมีดหนึ่งเล่ม  ดวงตาแดงกำ่า  หนาวสั่นจนฟัน

กระทบกัน  เขายืนเท้าเปล่า  สวมเพียงเสื้อเชิ้ตผู้ใหญ่หนึ่งตัวเท่านั้น

”ส่งของกินมาให้ฉัน„  เด็กหนุ่มสั่ง

เขาเริ่มก่ออาชญากรรมครั้งแรก ปล้นทรัพย์

โจรปล้นทรัพย์มองชายชราคนนี้

ชายชรามองเด็กหนุ่มคนนี้

สายลมพัดต้นข้าวโพดสองข้างทางดังซู่ ๆ  ”ไอ้หนุ่ม  มาจากไหนล่ะ„ 

ชายชราถาม

”เรือนจำา„  เด็กหนุ่มตอบ

”แล้วบ้านอยู่ที่ไหน„

”เรือนจำา„  เด็กหนุ่มพูดอย่างหมดความอดทน  ”เลิกเพ้อเจ้อได้แล้ว 

ของกินน่ะมีไหม  ในตะกร้ามีอะไร„

เดก็หนุม่เดนิถอืมดีคมเขา้หาฝ่ายตรงขา้มทลีะกา้ว ๆ   ชายชรากลวัเขามาก 

โยนตะกร้าทิ้งแล้ววิ่งหนีไปทันที
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ในตะกร้ามีถุงพลาสติกที่เคยบรรจุผงซักฟอกหนึ่งใบ  ในถุงมีเศษเงิน

จำานวนหนึ่ง

เด็กหนุ่มหยิบเงิน ยักไหล่  แล้วเดินไปยังหมู่บ้านข้างทาง

เกาเฟยมองผา่นร่องนำา้ท่ีเตม็ไปดว้ยต้นออ้  เหน็บา้นคนหลงัหนึง่  ภายใน

สวนเล็ก ๆ  เงียบสงัด ดอกมอร์นิงกลอรีเบ่งบานเต็มร้ัว  ใต้ต้นพุทราเล็ก ๆ  ล่าม

สนุขัทีก่ำาลงัแลบลิน้อยูห่นึง่ตัว  ขา้งหนา้สนุขัมชีามวางอยูห่นึง่ใบ  ในชามมกีระดกู

ที่มีเนื้อติดเล็กน้อย

เขายืนอยู่กับที่  หิวจนตาลาย  ข้างหน้าเขาคือร่องนำ้าเน่าเหม็น  ข้างหน้า

สุนัขคือสรวงสวรรค์

เขากระโดดข้ามร่องนำ้าอย่างว่องไว ก่อนปีนข้ามรั้วบ้านเข้าไปในสวน

สุนัขพลันเห่าโฮ่ง ๆ  ขึ้นมา 

ครอบครัวนี้มีลูกสาวซ่ึงเป็นใบ้อยู่หนึ่งคน  เธอไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่า 

แต่เหลือบมองนอกหน้าต่างขณะกำาลังหวีผม  เธอเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งแทะ

กระดูกอยู่ในสวน  เขาคอยเหลียวมองรอบตัวเป็นระยะ

หญิงใบ้ผลักหน้าต่างไม้ออก  ส่งเสียงร้องอู้ ๆ ประหลาดหูอยู่สักพัก 

เด็กหนุ่มตกใจวิ่งหนีไปอย่างรีบร้อน

เกาเฟยวิ่งไปถึงตลาดนัด  เวลานี้ตลาดนัดยังเงียบเหงามาก  ทางทิศ

ตะวันออกมีแท่นปูนสำาหรับขายปลา  ทิศตะวันตกมีโต๊ะขายเนื้อ  ตรงกลางมี

สิง่ของจิปาถะวางเปน็แถว  เรียงตามลำาดบัคอืกระสอบเกา่ ๆ  หนึง่ใบ  หินหนึง่กอ้น 

ถว้ยรา้ว ๆ  หนึง่ใบ กิง่ไมห้นึง่ท่อน ปลายเชอืกหนึง่เสน้...ท้ังหมดนีค้อืสญัลกัษณ์

แทนตัวคน หมายถึงตำาแหน่งแผงลอยของพวกพ่อค้า

เกาเฟยซ้ือซุปปลาจากร้านขายอาหารหนึ่งถ้วย  ลักษณะเด่นที่สุดของ

ซุปปลาคอืไมม่เีนือ้ปลา  พอเกาเฟยกนิซุปเสร็จ ตลาดนดัเร่ิมคกึคกั  คนขายไก ่

คนขายเนื้อ คนขายผักแข่งกันตะโกนโหวกเหวก  คนที่ไม่ตะโกนก็มีบ้าง

ทันใดนั้นเสียงฟาดแส้ดังขึ้นสามคร้ัง  นักแสดงใช้เศษอิฐวาดวงกลม
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บนพืน้  จากนัน้ลากเสยีงตะโกนว่า  ”บา้เอย๊  ยนืซิ  ด„ี  ลงิตวัเลก็ ๆ  ตวัหนึง่ยนื

ตวัตรงอยา่งเชือ่ฟงั แลว้ทำาท่าคารวะ  ผู้คนท่ีมงุดปูรบมอืหัวเราะชอบใจ  ลงินอ้ย

ยืนได้สักพักก็เหนื่อยจึงนั่งลงกับพื้น  นักแสดงตาเขียว ยกแส้ขึ้นขู่พลางก่นด่า

บรรพบุรุษลิง

ลิงน้อยตกใจร้องเจ๊ียก ๆ วิ่งวุ่นไปรอบวง  นักแสดงร้อง  ”ชู่  หยุด!„ 

กอ่นพน่คำาสัง่ออกมาเป็นชดุ  ลงินอ้ยปฏบัิติตามคำาสัง่  แสดงการเดนิแถว หมอบ

ราบ คลาน  แกล้งโดนกระสุนตาย ทำาเอาบรรดาผู้ชมหัวเราะเสียงดัง  สุดท้าย

นกัแสดงโยนหมวกขาด ๆ  หนึง่ใบใหล้งินอ้ย  ลงินอ้ยถอืหมวกไปขอเงินจากผูช้ม

รอบวง  ใครให้เงินเยอะ มันจะคุกเข่าโขกหัวคำานับ

”เกบ็ภาษีครบั!„  ชายสวมหมวกทรงหมอ้ตาลเรียกเกบ็เงินสบิหยวนจาก

นกัแสดง  ขณะออกใบเสรจ็ นกัแสดงพดูว่า  ”ไมต่อ้งหรอก ฉนัไมเ่อาใบเสร็จ„ 

เจ้าหน้าที่เก็บภาษีชมเขา  ”รู้งานดีนี่  อย่างนั้นเก็บห้าหยวนพอ„

หลังจากเจ้าหน้าที่เก็บภาษีไปแล้ว  สุนัขตัวหนึ่งแทรกตัวเข้ามา  มันจ้อง

ลิงพลางคำาราม  ด้านลิงแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างไม่ยอมแพ้  ท้ังยังชูไม้ชูมือทำาท่า

หยาบคายใส่สุนัขหลายท่า

การดูคนต่อยกันคือความบันเทิงอย่างหนึ่ง  ความหมายอีกอย่างของ

ประโยคทีว่า่  ”มคีนต่อยกนั„ คอื  ”ฉนัต้องไปดสูกัหนอ่ย„  การดสูตัวส์ูก้นันบัเปน็

ความบันเทิงเช่นกัน

บางครั้งการชกต่อยกันไม่ต้องการเหตุผล แค่ต่างฝ่ายขัดตากันก็พอแล้ว

ลิงน้อยเป็นฝ่ายชนะ  มันจิ้มตาสุนัขจนบอด  ฝูงชนส่งเสียงโห่ร้อง  พอ

นักแสดงผิวปาก มันกระโดดขึ้นไหล่ของเขาไป

ในจังหวะที่นักแสดงเบียดตัวออกจากฝูงชน  เกาเฟยแอบยื่นมือเข้าไปใน

กระเป๋าเขา

เกาเฟยนั่งหอบหายใจอยู่ใต้กำาแพงดิน  เขาว่ิงตรงจากตลาดนัดมาท่ีนี่ 

สิ่งที่เขาขโมยมาได้ไม่ใช่เงิน ทว่าเป็นประกาศจับที่เพิ่งฉีกมาจากเสาไฟฟ้าต้นใด
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ต้นหนึ่ง

จินปิ่งซาน  ฉายาซานหยา  เพศชาย  อายุห้าสิบห้าปี  สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ

เซนติเมตร  ชาวหมู่บ้านจินไถ  อำาเภอฟ่ัน  มณฑลชานตง  กระทำาผิดฐานค้า

ยาเสพติด  ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี...

”เอามานี่!„  นักแสดงพลันปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเกาเฟย

”ซานหยา!„  มือของเกาเฟยสั่นระริก 

”ฉันนี่แหละ„  นักแสดงบอก

”ผม...ผมอ่านหนังสือไม่ออก„  เกาเฟยพูดจบก็ลุกขึ้นยืน

”มือไวดีนี่  นี่สินะโจรรุ่นใหม่  ถ้าเสี่ยวเยียนเปาไม่เห็นเข้าเสียก่อน  เธอ

คงหนีไปแล้ว„  ซานหยาว่า  ลิงท่ีชื่อเสี่ยวเยียนเปาตัวนั้นแลบลิ้นปลิ้นตาใส่

เกาเฟย ซำ้ายังเขวี้ยงหินก้อนเล็ก ๆ  ใส่เขา

”ถ้าไม่ได้เจ้าลิงนี่  คุณก็หาผมไม่เจอ ตามผมไม่ทันหรอก„  เกาเฟยคุย

”ใช่„  ซานหยาหย่อนก้นนั่งบนหิน  ”ขาฉันใช้การไม่ได้„  เขาม้วนขา

กางเกงขึ้น ถอดขาปลอมออกมา แล้วนวดเข่าไปพลางว่า  ”ฉันมันคนขาเป๋„

เสี่ยวเยียนเปาเห็นขาปลอมก็ตาเป็นประกาย  หัวเราะฮ่า ๆ  นำ้าตาและ

นำ้ามูกไหลย้อยลงมาทันที

มันคลานช้า ๆ  ไปหาซานหยา ก่อนร้องเจี๊ยก ๆ  อ้อนวอนขออะไรสักอย่าง

ซานหยาถอนใจ  หยิบผงขาวห่อเล็ก ๆ ในขาปลอมมาเทลงบนฝ่ามือ 

เสี่ยวเยียนเปารีบแลบลิ้นเลีย  ตื่นเต้นดีใจจนหางตั้ง  ซานหยาลูบหัวเสี่ยว 

เยียนเปาแล้วหันไปพูดกับเกาเฟยต่อ  ”เธอจะไปกับฉันหรือจะอยู่ที่นี่„

ซานหยาสีหน้าเคร่งขรึม

”ผมจะไปกับคุณ„  เกาเฟยตอบ 

คนสองคนกบัลงิหนึง่ตวัเดนิเลีย้วลบัตาไปทีม่มุถนน  ใครเลยจะคาดคดิ

วา่ไมก่ีป่ตีอ่มาจะปรากฏอาชญากรกลุม่ใหญ่อยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น  ประเทศจีน

ทั้งประเทศตกอยู่ใต้เงามืด



โจวซิงซิงคือทารกที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูสถานีตำารวจคนนั้น
แม่ของโจวซิงซิงคือพี่โจว
โจวซิงซิงมีพี่ชายสามคน ดังนั้นตอนเด็ก ๆ  เขาจึงไม่เคยกลัวอะไร

คำาที่โจวซิงซิงพูดได้เป็นคำาแรกคือ ปืน!

โจวซิงซิงร้องไห้เพียงครั้งเดียวคือตอนที่แม่ตาย

สามขีองพีโ่จวเป็นตำารวจอาชญากรรม  เผลอทำาปนืลัน่ขณะเชด็ปนื กระสนุ

เจาะศีรษะเสียชีวิต

นับแต่นั้นมาพี่โจวก็เป็นผู้ชายตอนกลางวัน  เป็นผู้หญิงตอนกลางคืน

คร้ังหนึ่งเด็ก ๆ  ทำากระจกบ้านเพื่อนบ้านแตกขณะเล่นกัน  พี่โจวไม่พูด

พรำา่  จับลกูคนโตมาตีหนึง่ยก  ตอ่มาเพือ่นบ้านถามเธอวา่ทำาไมถงึตแีตล่กูคนโต 

เธอตอบว่า  ”เพราะคนนี้เป็นลูกแท้ ๆ  ของฉัน„  ภายในสวนของสถานีตำารวจมี

เลา้หม ู บา้นของพีโ่จวกอ็ยูใ่นสถานตีำารวจแหง่นัน้  เดก็ ๆ  สีค่นหยอกลอ้เลน่หวั

กันบนเตียง  หมูน้อยสี่ตัวครางงึมงำาอยู่ในกองอุจจาระ

ทิศตะวันตกของถนนเก่ามีตลาดสดอยู่แห่งหนึ่ง  วันที่  10  เมษายน 
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