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คํานําสํานักพิมพ์

ตอนนี้ห้องเกรียงไกรไม่ย่อท้อมีสมาชิกห้องสองมาเพิ่มกลายเป็นทีม 

ใหญแ่ลว้ แมท้กุคนจะเขา้กนัไดด้แีละยงัมอีารมณต์บมกุโบะ๊บะ๊กนัสนกุสนาน 

เหมอืนเดมิ แตก่ลุม่คนในมหาวทิยาลยัทีย่งัมชีวีติรอดและกำลงัมองหาอาหาร 

รวมถึงที่ซ่อนไม่ได้มีเพียงแค่นี้แน่ ปัญหาและอุปสรรคในเล่มนี้จึงยกระดับ 

ความลุ้นระทึกยิ่งกว่าเดิม (แต่ถึงอย่างนั้นความฮาก็ไม่ลดน้อยลงเลยสักนิด)

ทางด้านหัวใจของคู่รักแฟนเก่าก็เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้ว แต่จะ 

เป็นไปได้ด้วยดีรึเปล่าต้องมาลุ้นกันค่ะ ที่แน่  ๆ  คราวนี้ซ่งเฝ่ยของเราจะ 

ไม่ยอมอยู่เฉยฝ่ายเดียวแล้ว ขอรุกจีบก่อนไม่รอหนุ่มเนิร์ดอย่างชีเหยียน 

อีกต่อไป ชีเหยียนจะได้พบกับซ่งเฝ่ยเวอร์ชั่นใหม่ที่คลั่งรักกว่าเดิม ด้าน 

ซ่งเฝ่ยก็จะได้พบกับชีเหยียนเวอร์ชั่นใหม่ที่...แปลกไปจากเดิม ทั้งสองคน 

จะลงเอยกนัอยา่งไร คูร่กัแฟนเกา่ทีโ่คจรมาเจอกนัอกีครัง้ทา่มกลางสมรภมูริบ 

จะไปกันรอดหรือไม่ และเพื่อน  ๆ  ที่ร่วมต่อสู้มาด้วยกันจะยังเลือกเดินทาง 

ไปบนถนนเส้นเดียวกันอีกไหม ต้องมาเอาใจช่วยพวกเขาและผองเพื่อน 

ไปด้วยกันนะคะ





1

61

หลังจาก  คนในลิฟต์ตอบกลับมา เสียงเคาะนอกลิฟต์ก็เป็นอันเงียบ

หายไป ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเสียงขูดขีดโลหะแผ่วเบา...มันคือเสียงชีเหยียน 

สอดใบมีดเข้าไปในรอยแยกของประตูหน้าชั้น1!

ถึงแม้จะมองไม่เห็น แต่ซ่งเฝ่ยก็รับรู้ได้

เขาถึงขั้นจินตนาการได้ถึงการกระทำที่เฉียบแหลมทรงพลัง แววตา 

สุขุมลุ่มลึกและมุ่งมั่น บวกกับความไม่ยอมแพ้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

ของชีเหยียน

ครั้งหนึ่งซ่งเฝ่ยเคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้าง  “มากเกินไป”  สักหน่อย  

เพราะแม้ว่าชีวิตจะไม่ใช่สนามเด็กเล่น  แต่ก็ไม่ใช่สงครามเช่นเดียวกัน  

การเอาแต่ใจตนเองและใช้ชีวิตสบาย  ๆ  ไปเรื่อยเปื่อยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ก็จริง แต่ชีเหยียนเป็นประเภทที่ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จึงทำให้ชีวิต 

ของเขาพลอยขาดสีสันไปไม่น้อย

กระทั่งไวรัสซอมบี้ระบาด

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ชีเหยียนกลายเป็นพันธมิตรที่น่าไว้วางใจที่สุด  

เป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้มากที่สุด และเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุด

ซ่งเฝ่ยพบว่าแนวคิดของตนเองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

1 ประตูด้านนอกลิฟต์ที่อยู่ตามอาคารชั้นต่าง ๆ
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การทำอะไรตามใจชอบกับการมีวินัยในตนเองถือเป็นทัศนคติในการ 

ใช้ชีวิตสองรูปแบบที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าจะดูเหมือน 

เกี่ยวโยงกัน ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน  

ทว่าในความเป็นจริง กลุ่มคนที่เลือกรูปแบบแรกมักจะทำอะไรโดยที่ไม่นึก 

ตรึกตรองก่อน ส่วนกลุ่มคนที่เลือกรูปแบบหลังมักจะพิจารณาใคร่ครวญ 

อย่างลึกซึ้งและรอบคอบ

การจะนำรูปแบบหลังไปใช้ในชีวิตจริงจึงค่อนข้างยากกว่ารูปแบบ 

แรกมากทีเดียว

ใบมีดที่ถูกสอดเข้ามาน่าจะอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางถึงช่วงบนของประตู 

หน้าชั้น เนื่องจากซ่งเฝ่ยและเหอจือเวิ่นมองไม่เห็นใบมีดตอนที่แสงจันทร์ 

สาดส่องลงมาตามรอยแยกของประตู อีกทั้งตอนที่พวกเขาลองงัดประตู 

ด้านในลิฟต์ก็ทำได้สำเร็จเพราะงัดช่วงกลางถึงช่วงบนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อ 

เห็นเพียงส่วนล่างของประตูหน้าชั้นก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง

ช่องว่างของประตูหน้าชั้นค่อย  ๆ  กว้างขึ้นด้วยความเร็วคงที่ กระทั่ง 

ไหล่ของมนุษย์หนึ่งคนสามารถแทรกเข้ามาได้  การเปิดประตูลิฟต์จึง 

หยุดลง

วินาทีต่อมาหลังประตูเปิดออก ก็ปรากฏใบหน้าแทรกเข้ามาใน 

ช่องว่าง

เนื่องจากมุมที่ซ่งเฝ่ยอยู่นั้นย้อนแสง ซ่งเฝ่ยจึงมองเห็นใบหน้าของ 

ชีเหยียนไม่ชัดเจน หรือก็คือใบหน้าครึ่งบนของเขาถูกปกคลุมด้วยความมืด  

มีเพียงส่วนจมูกถึงปากที่พอจะเพ่งมองให้เห็นเป็นเค้าโครงได้

แม้จะเห็นเพียงเท่านี้ แต่ดวงตาของซ่งเฝ่ยกลับร้อนผ่าวทันที นี่คือ 

ริมฝีปากที่เขาเคยกัดเม้มราวแปดร้อยครั้ง นี่คือจมูกที่ตราตรึงอยู่ในสมอง 

ของเขา เห็นแค่จมูกกับปากก็แทบทนไม่ไหวแล้ว!

ริมฝีปากขยับแล้วขยับอีก ราวกับมีคำพูดนับหมื่นพันคำ แต่กลับ 

ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี

ชีเหยียนสัมผัสได้ถึงความซาบซึ้งตรึงใจของซ่งเฝ่ย หากพูดว่าสมอง 

ซ่งเฝ่ยสามารถจดจำจมูกและริมฝีปากของเขาได้แล้วละก็ เช่นนั้นเขาเอง 
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ก็น่าจะสลักซ่งเฝ่ยทั้งร่างไว้ที่ลิ้นหัวใจแล้ว ทุกครั้งที่หัวใจเต้น ผู้ชายคนนี้ 

จะขยับเคลื่อนไหวตรงหัวใจเขา ไม่มีวันตายและไม่หยุดพัก

แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลา แม้อยากจะพูดเพียงใดก็ต้องอดทนเอาไว้ก่อน

ชู่ว์

ชีเหยียนรีบวางนิ้วชี้แตะที่ริมฝีปาก  หยุดคำพูดนับหมื่นพันของ 

ซ่งเฝ่ย

แต่ดูเหมือนซ่งเฝ่ยจะไม่ยอม ต้องการจะอ้าปากพูดให้ได้

ชี เหยียนขมวดคิ้วมุ่น  ออกแรงกดนิ้วชี้ลงบนริมฝีปากอีกครั้ง  

เป็นการเตือนโดยไร้คำพูด!

ซ่งเฝ่ยจึงจำต้องโพล่งขึ้นว่า “ฉันเองก็ไม่อยากพูดหรอกนะ แต่มี 

ขาสองข้างยืนอยู่ข้าง ๆ นาย!”

ชีเหยียนตะลึงลาน รู้สึกได้ถึงกระแสลมเย็นเยียบที่แผ่มาจากด้านข้าง  

ก่อนจะม้วนตัวหลบไปอีกด้านหนึ่ง ทำให้ผู้มาเยือนกระโจนเข้าใส่ความ 

ว่างเปล่า!

ชีเหยียนที่กลิ้งไปด้านข้างรีบลุกขึ้นยืน  ส่วนซอมบี้ที่ล้มลงดังตึง 

ยังคงดิ้นอยู่บนพื้น ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ มันสวมเสื้อสีดำ เมื่ออยู่ 

ภายใต้แสงสลัวจึงมองไม่ออกว่าเป็นเสื้อฮู้ดกันหนาวหรืออะไร แต่ในสายตา 

ของชีเหยียนมันเป็นเพียงเงาดำลักษณะทรงกลมเหมือนกับผี ที่จู่  ๆ  ก็ 

ปรากฏตัวขึ้น!

ชีเหยียนจ้วงแทงลงไปโดยปราศจากความลังเล ตอนแรกเขาเล็งที่ 

บริเวณท้ายทอย แต่เพราะอยู่ในเงามืดจึงสูญเสียความแม่นยำ ดูเหมือน 

มีดจะปักลงที่หลังคอของมันแทน ซอมบี้หันกลับมาอย่างรวดเร็ว แล้วดึง 

มีดที่ปักบนเนื้อตนเองออกตรง ๆ!

ชีเหยียนยังคงกระชับหอกในมือแน่น  หากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะ 

จัดการซอมบี้ไม่ได้แน่ เขาจึงตัดสินใจดึงหอกกลับ ขณะที่ซอมบี้กระโจน 

เข้ามาอีกครั้ง เขาก็แทงเข้าที่หน้าอกของอีกฝ่ายและออกแรงเหวี่ยงไป 

ด้านข้าง ซอมบี้ที่ยืนไม่มั่นคงจึงทรุดลงกับพื้นในทันที ชีเหยียนดึงใบมีด 

ออก ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามอีกแล้ว ก่อนจะแทงครั้งที่สามเข้าที่ขมับ 
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ของมัน

แต่เมื่อซอมบี้ตนนี้ล้มลง นั่นหมายความว่าจะมีซอมบี้อีกหลาย 

หมื่นพันตนแห่แหนกันเข้ามา!

โชคดีที่ซ่งเฝ่ยกับเหอจือเวิ่นเปิดประตูลิฟต์รอล่วงหน้าไว้แล้ว จึงช่วย 

ทุ่นแรงชีเหยียนได้ไม่น้อย

จากนั้นเขาก็คุกเข่าสองข้างลงอย่างไม่ลังเล โยนอาวุธทิ้ง สอดแขน 

ยื่นลงไปในลิฟต์  เอ่ยด้วยน้ำเสียงเร่งรีบแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังว่า  

“ส่งมือมา!”

ซ่งเฝ่ยแทบจะกระโจนพุ่งเข้าจับชีเหยียนแน่น เมื่อสัมผัสอุณหภูมิ 

ฝ่ามือของแฟนเก่า  จิตวิญญาณในตัวพลันกรีดร้องกึกก้องอยู่ในหูเขา 

นับครั้งไม่ถ้วนว่า ‘นายเลิกกับชายหนุ่มผู้มีตั้งแต่ออร่ายันความแข็งแกร่ง 

แผ่กระจายเจิดจ้าแบบนี้ นี่นายโง่หรือเปล่า นาย โง่ หรือ เปล่า เนี่ย!’

สัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำให้สภาพจิตใจของซ่งเฝ่ยและ 

เหอจือเวิ่นฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว  ความเฉื่อยชาหรือหดหู่จากการเฝ้ารอ 

ความตายก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยจิตวิญญาณอันเข้มแข็งและ 

ทักษะร่างกายที่แข็งแกร่ง จากนั้นทั้งสองก็กลับมาเหยียบพื้นดินอีกครั้ง 

ในชั่วพริบตาเดียว!

แต่เสียงต่อสู้และเสียงพูดคุยทำให้ซอมบี้วิ่งมาที่นี่ อีกทั้งจากเสียง 

ฝีเท้าที่ได้ยินยังมีมากกว่าหนึ่งด้วย!

ทั้งสามคนหันมองไปรอบ  ๆ  อยู่ที่มุมหน้าลิฟต์ ความดำมืดแผ่ขยาย 

และทวีความเข้มไล่ระดับขึ้นเรื่อย  ๆ  ไปตามสองฟากฝั่งของโถงทางเดิน  

จนจมอยู่ในความมืดมิดทั้งหมด พวกเขาทำได้เพียงวิเคราะห์จากเสียงว่า 

ซอมบี้มาจากทางขวา แต่กลับมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น

ซ่งเฝ่ยและเหอจือเวิ่นต่างไม่คุ้นเคยกับการต่อสู้ในอาคารแห่งนี้   

ตอนนี้จึงไม่กล้าทำอะไรผลีผลาม ชีเหยียนซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าของพวกเขา 

สองคนก็จ้องมองไปทางต้นเสียงราวกับกำลังรอคอยและเตรียมพร้อม

ซ่งเฝ่ยเข้าใจในทันที ชีเหยียนมีแผนแล้ว!

ทว่าเหอจือเวิ่นที่อยู่ข้าง  ๆ  ไม่เข้าใจ จึงรู้สึกกังวลจนหัวใจแทบจะ 
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กระดอนออกมา เขาเผลอคว้าแขนของสหายข้างกายโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี ้

สหายซ่งซึ่งไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหน จึงส่งสายตาระยิบระยับ 

เป็นเชิงว่า ‘กลืนหัวใจลงท้อง2 ไปซะ’

หลังจากมองดูอยู่ครู่หนึ่ง  จู่  ๆ  ชีเหยียนก็ขยับตัว  ในมือเขามี 

ถงุพลาสตกิบา้ ๆ ทีไ่มรู่ว้า่ไปเอามาจากไหน แตม่อีะไรบางอยา่งกำลงัเคลือ่นที ่

ไปกระทบอีกฟากหนึ่งของโถงทางเดิน!

เสยีงกระเดง้กระดอนดงักอ้งไปทัว่บรเิวณ ตามดว้ยลกูบอลขนาดเลก็ 

ที่กระเด้งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องราวกับกระแสน้ำไหลเชี่ยว

ลูกปิงปอง!

ซ่งเฝ่ยเข้าใจในทันที ชีเหยียนยังคงถือถุงพลาสติกเอาไว้ในมือ ที่เขา 

ขว้างไปเมื่อครู่นี้เป็นเพียงลูกปิงปองหนึ่งในสามของถุงพลาสติกเท่านั้น

แต่เท่านี้ก็เพียงพอให้พวกซอมบี้เล่นสนุกได้แล้ว

คนทั้งสามเดินเลียบกำแพงถอยกลับไปยังข้างประตูลิฟต์เงียบ  ๆ  

โดยพยายามอยู่ให้ห่างจากโถงทางเดิน กลั้นหายใจรอ จนกระทั่งซอมบี้ 

หลายสิบตนวิ่งมาจากทางขวาและไล่ตามไปทางซ้ายมือ

เวลาผ่านไปราวหนึ่งนาทีกว่า เมื่อเสียงฝีเท้าของซอมบี้ตนสุดท้าย 

ผ่านประตูลิฟต์เลยไปไกลจนแทบไม่ได้ยิน ทันใดนั้นชีเหยียนก็ลากซ่งเฝ่ย 

วิ่งไปยังโถงทางเดินด้านขวามือที่ว่างเปล่า!

ซ่งเฝ่ยไม่เข้าใจเหตุผล แต่เชื่อมั่นอีกฝ่ายเต็มหัวใจ ก่อนจะใช้มือ 

ข้างที่ว่างลากเหอจือเวิ่นไปด้วยกัน สหายร่วมรบทั้งสามคนจึงจับมือกันวิ่ง 

อย่างบ้าคลั่งเช่นนี้เอง จากนั้นไม่นานก็ก้าวเข้าสู่ห้องเรียนว่างเปล่าห้องหนึ่ง

นี่คือห้องอ่านหนังสือขนาดเล็ก โต๊ะและเก้าอี้หลายแถวอยู่ในสภาพ 

ระเกะระกะท่ามกลางแสงจันทร ์ บนแต่ละโต๊ะยังมีเอกสารกระจัดกระจายอยู ่

เต็มไปหมด ภาพนี้บอกได้ว่าเคยมีนักศึกษาที่ขยันขันแข็งและมีสมาธิจดจ่อ 

ตั้งใจทำงานอยู่ในห้อง

น้อยครั้งที่ประตูห้องอ่านหนังสือเหล่านี้จะถูกล็อกระหว่างวัน  

2 เป็นการปลอบโยนอีกฝ่ายว่าไม่ต้องเป็นกังวล
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เนื่องจากสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในห้องมีเพียงโต๊ะและเก้าอี้ ทั้งยังไม่ได้ 

ทำมาจากไม้หวงฮวาหลี3 หรือไม้จินซือหนาน4 จึงไม่จำเป็นต้องล็อกห้อง 

ป้องกันขโมย

แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว

หลังจากเข้าไปในห้อง สิ่งแรกที่พวกเขาทำคือปิดและล็อกประตู

หอ้งอา่นหนงัสอืไมใ่หญม่าก กำแพงฝัง่ทางเดนิไมม่หีนา้ตา่ง หลงัจาก 

ล็อกประตูและวางโต๊ะสองสามตัวขวางไว้ ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วชั่วคราว

ชีเหยียนเปิดซิปหยิบไฟฉายที่ใช้งานอย่างประหยัดไปเพียงไม่กี่ครั้ง 

ออกมาจากกระเป๋าเสื้อโค้ต จากนั้นก็กดเปิด

ไฟฉายนำเข้านี้เป็นของเริ่นเจ๋อ สมแล้วที่เป็นสินค้าระดับไฮเอนด์5  

เพราะแม้ชีเหยียนจะปรับแสงไฟฉายให้เป็นระดับต่ำถึงกลางเพื่อประหยัด 

พลังงานแล้ว แต่ก็ยังทำให้ห้องอ่านหนังสือสว่างไสวได้ครึ่งหนึ่งอยู่ดี

เหอจือเวิ่นมองปราดเดียวก็จำสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้  “นี่คือ 

ชั้นเจ็ด”

“อ้อ” ซ่งเฝ่ยตอบรับอย่างขอไปที เมื่อเทียบกับเรื่องชั้น ตอนนี้เขา 

สนใจชีเหยียนมากกว่า

ซ่งเฝ่ยหันมองเล็กน้อย  นับแต่หนีออกจากลิฟต์จนถึงตอนนี้   

ในที่สุดซ่งเฝ่ยก็มองเห็นใบหน้าของชีเหยียนชัดเจนเป็นครั้งแรกสักที

แต่สภาพของอีกฝ่ายกลับทำให้เขาตกใจ

เส้นผมของชีเหยียนเปียกโชก ใบหน้าเหมือนเพิ่งถูกดึงขึ้นมาจากน้ำ  

ขนตาเส้นเล็กละเอียดเปียกจนจับกันเป็นก้อน มองดูเหมือนหญิงสาวที่ทา 

มาสคาราไม่ดี ใบหน้าซีดขาวอมแดง กล่าวคือทั้งขาวซีดจนเหมือนสุขภาพ 

3 ไม้เนื้อแข็ง มีลวดลายสวยงาม ราคาสูง และติดอันดับ 1 ใน 4 ต้นไม้ที่มีชื่อเสียง 

ของประเทศจีน 
4 ไม้หายาก มีลวดลายสวยงาม เนื้อไม้มีลักษณะคล้ายดิ้นทอง ไม่เปลี่ยนรูปและ 

สามารถอยู่ได้เป็นพันปีโดยไม่ผุพัง นิยมนำมาทำเป็นโลงศพ
5 High-end แปลว่า ชั้นดี หรือชั้นสูง ในที่นี้หมายถึง สินค้าแบรนด์ดัง มีคุณภาพดี  

และราคาสูง
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ไม่แข็งแรง ทั้งมีสีแดงเลือดฝาดเหมือนมีอาการผิดปกติ

ระหว่างที่กำลังประหลาดใจ หยดน้ำอีกหนึ่งหยดก็ไหลจากจอนผม 

ของชีเหยียนลงไปที่สันกราม และจากสันกรามหยดลงบนพื้น

“ข้างนอก...ฝนตกเหรอ” เมื่อเปล่งคำถามนั้นออกมา ซ่งเฝ่ยก็รู้สึก 

เหมือนตนเองเป็นคนโง่ทันที เพราะเมื่อเงยหน้าขึ้นมองหน้าต่างก็จะเห็น 

ท้องฟ้ายามค่ำคืน ซึ่งไม่มีฝนเกาะบนกระจกสักเม็ด

ชีเหยียนชะงัก  เขาไม่รู้ว่าซ่งเฝ่ยได้วิเคราะห์ไตร่ตรองก่อนถาม 

คำถามนี้ออกมาหรือไม่ รู้สึกเพียงว่าหมอนี่ตั้งใจแขวะเขา ทั้งยังตั้งใจแขวะ 

หลังจากเขาเสี่ยงชีวิตมาช่วยเสียด้วย บ้าชะมัด เขาโกรธจนอกจะแตก 

ตายแล้ว!

“อืม ตกหนักด้วย”

น้ำเสียงของชีเหยียนนุ่มนวลจนเกือบจะอ่อนโยน เหอจือเวิ่นที่ได้ยิน 

ถึงกับทำหน้างง

ไม่สิ นับตั้งแต่ตอนที่ซ่งเฝ่ยเอ่ยถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ เขาก็ตาม 

จังหวะของคนพวกนี้ไม่ทันแล้ว

ซ่งเฝ่ยกลืนน้ำลายลงคอ เห็นท่าไม่ดีเสียแล้ว

ความโกรธของชีเหยียนมีหลายระดับ หากโกรธขั้นแรกเขาจะต่อว่า  

โกรธแค่ไหนก็จะทำเพียงต่อว่าอย่างดุเดือดเท่านั้น แต่หากโกรธขั้นรุนแรง 

เขาจะสะกดกลั้นเอาไว้ ยิ่งน้ำเสียงเย็นลง ค่าความโกรธก็ยิ่งสูง

แต่เขาไม่ได้กวนอีกฝ่ายสักหน่อย

ถึงแม้ด้านนอกจะไม่มีฝนตก แต่เขาถามคำถามโง่ ๆ ออกไปก็เพราะ 

เห็นว่าอีกฝ่ายมีหยดน้ำเกาะพราวทั่วศีรษะและใบหน้า  เขาโง่เองที่ไม่รู้ 

สาเหตุและคาดเดาไปผิด  ๆ แต่นี่ก็ไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงสักหน่อย... 

เดี๋ยวนะ!

ซ่งเฝ่ยถึงกับสะดุ้งราวกับถูกปลุกสมองเปิดทวาร6 เขาไม่ได้พูด 

อะไรต่อ เพียงก้าวไปตรงหน้าชีเหยียนหนึ่งก้าว ยกมือขึ้นและสอดเข้าไป 

6 เปรียบเปรยว่าจากที่โง่เขลา ราวกับจู่ ๆ ก็ได้รับการเบิกเนตรจนเข้าใจแจ่มแจ้ง
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ในชายเสื้อชีเหยียน อีกฝ่ายยังไม่ทันตอบโต้ ซ่งเฝ่ยก็สัมผัสแผ่นหลังได้ 

เต็ม ๆ แล้ว

ฝ่ามือเปียกชื้นไปหมด

เมื่อเห็นว่าชีเหยียนได้สติแล้ว แต่ก็ไม่ได้เบี่ยงหลบ ซ่งเฝ่ยจึงลูบขึ้น 

ดา้นบน หากนีค่อืการแตะ๊อัง๋ เชน่นัน้เขากแ็ตะ๊อัง๋แฟนเกา่ทัว่ทัง้แผน่หลงัแลว้

นี่เป็นครั้งแรกที่ซ่งเฝ่ยไม่ได้สัมผัสด้วยความคิดที่อยากจะหยอกล้อ

แม้ว่าทุกส่วนที่ปลายนิ้วสัมผัสคืบคลานขึ้นทีละน้อย ๆ  นั้น จะทำให้ 

เขารู้สึกคันยุบยิบในหัวใจก็ตาม

ทั้งแผ่นหลังของชีเหยียนชุ่มเหงื่อ

กว่าจะวิ่งรวดเดียวขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันนะ  

หนึ่งนาที? สองนาที? สามนาที? หากเขาถูกขวางทางล่ะ ก็ต้องย้อนกลับ 

ไปแล้ววิ่งขึ้นมาต่อ? ครั้งแรกไม่ได้ก็ต้องบุกครั้งที่สอง? ครั้งที่สองไม่สำเร็จ 

ก็ต้องบุกครั้งที่สาม? หากครั้งที่สามยังไม่สำเร็จก็ต้องบุกครั้งที่สี่?

ข้างนอกไม่มีฝนตก

มีเพียงคนโง่คนหนึ่ง หลังจากพวกเขาถูกขังอยู่ในลิฟต์ ชีเหยียน 

ก็ใช้เวลาห้าชั่วโมงหาทางช่วยชีวิตพวกเขาโดยไม่ได้หยุดพัก

ซ่งเฝ่ยโอบกอดชีเหยียน เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงที่สุดในชีวิตว่า  

“ฉัน...”

“เดี๋ยวก่อน”

ถึงแม้จะถูกสัมผัสโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ชีเหยียนก็ยังคงขัดจังหวะ 

แฟนเก่าอย่างเด็ดเดี่ยว และพยายามขืนตัวออกจากอ้อมกอดอันเร่าร้อน  

ขณะเดียวกันก็ดึงกรงเล็บที่ยังเกาะค้างอยู่บนแผ่นหลังของตนเองออก

กระแสอารมณ์พลุ่งพล่านของซ่งเฝ่ยถูกหนุ่มสกุลชีปฏิเสธอย่าง 

โจ่งแจ้ง ซ่งเฝ่ยตามอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่ทัน เขาสับสนดั่งเกลียวคลื่น 

เกี่ยวกระหวัดกันอยู่ คิดไม่ออกว่าควรระงับความรู้สึกไว้หรือแสดงความรัก 

ต่อให้สุดตัวดี

ในความเป็นจริงชีเหยียนไม่ได้คิดซับซ้อนขนาดนั้น การที่ซ่งเฝ่ย 

เกิดอารมณ์พลุ่งพล่านตามอำเภอใจได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่เขาพบเจอ 
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ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ไม่มีผลต่อระดับความสนุก

แต่ทว่าสถานการณ์ของสหายอีกคนหนึ่งจะล่าช้าไม่ได้อีกแล้ว...

ณ ต้นแอปเปิล ด้านล่างอาคารเก๋ออู้

จ้าวเฮ่อรู้สึกเหมือนตนเองได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้ 

ไปแล้ว นายอยู่ในตัวฉัน ฉันอยู่ในตัวนาย เมื่อยามหลับตาลง เขาถึงกับ 

จินตนาการถึงกิ่งก้านที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยผลแอปเปิลที่สวยงามได้

ร่างกายของเขาเย็นเฉียบทุกอณู  เสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดต้านทาน 

ลมหนาวได้อยู่บ้าง  แต่ไม่อาจป้องกันอุณหภูมิที่ลดลงเรื่อย  ๆ  ได้ และ 

นอกจากปาก เขาก็ไม่กล้าขยับร่างกายส่วนอื่นอีก นับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง 

ตอนนี้ กิ่งก้านของต้นไม้ต้นนี้ยังไม่เคยหัก นี่คือรางวัลที่สวรรค์ประทาน 

ให้กับความมั่นคงดุจเขาไท่ซาน7 ของเขา หากเขาไท่ซานสั่นคลอน แล้ว 

สวรรค์เกิดพิโรธ ความพยายามที่เขาทำไปก่อนหน้านั้นก็อาจจะสูญเปล่า

จ้าวเฮ่อไม่กลัวตก แต่กลัวตกลงไปในอ้อมแขนของแฟนคลับหลาย 

สิบตนที่อยู่ด้านล่างมากกว่า

พวกมันรักเขามากเกินไปแล้ว จนเขากลัวว่าจะถูกกินไม่เหลือแม้แต ่

กระดูก

ในช่วงกลางดึก จ้าวเฮ่อผูกมิตรแนบแน่นกับพวกซอมบี้ใต้ต้นไม้ได้ 

แล้ว ถึงขั้นจดจำใบหน้าของซอมบี้อย่างน้อยหนึ่งในสามได้อย่างแม่นยำ  

ต่อให้พวกมันกำลังขยับร่างเคลื่อนไหวไปตามจังหวะ เขามองแวบเดียว 

ก็สามารถแยกแยะพวกมันจากท้องทะเลซอมบี้อันกว้างใหญ่ได้

“อย่ามองฉันด้วยสายตาคาดหวังแบบนั้นสิ ฉันยังถ่วงเวลาไม่เสร็จ 

เลย ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาคุยเรื่องไร้สาระกันอีกดีไหม”

เมื่อสองชั่วโมงก่อน จ้าวเฮ่อเปลี่ยนจากการร้องเพลงมาเป็นร้องแร็พ 

แทน ไม่เช่นนั้นลำคอและสภาพร่างกายของเขาคงจะทนไม่ไหวเป็นแน่  

แต่ว่าเขามีลิสต์เพลงไม่พอน่ะสิ  โชคดีที่ท่านผู้ฟังยังไว้หน้า ไม่รู้ว่าเป็น 

7 เปรียบเปรยถึงความตั้งมั่น มั่นคงไม่เคลื่อนคล้อย ไม่สั่นคลอน
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เพราะอยู่ด้วยกันมานานจนทำให้พวกซอมบี้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือไม่  

ตอนนี้ไม่ว่าจ้าวเฮ่อจะร้องเพลงหรือพูดคุย พวกมันก็จะให้การตอบรับ 

สนับสนุน ดวงตาจดจ่อและร่างกายตอบสนองเป็นอย่างดี

“บ้าเอ๊ย ทำไมเป็นแกอีกแล้ว!” จ้าวเฮ่อใช้มีดทหารแทงซอมบี้เสื้อ 

ไหมพรมที่พยายามปีนต้นไม้เป็นครั้งที่เท่าไรไม่รู้อย่างไม่สบอารมณ์ “ตอนนี ้

ฉันขี้เกียจทำอะไรทั้งนั้น ถ้าปีนขึ้นมาอีกฉันจะไม่เกรงใจแล้ว เชื่อไหมว่า 

ฉันจะระเบิดหัวของแกซะ”

พูดจบเขาก็มองไปยังประตูหลัก ถอนหายใจด้วยความรู้สึกสับสน 

และยากที่จะปิดซ่อนความเหนื่อยล้าเอาไว้

“ไม่ต้องรีบร้อน” จ้าวเฮ่อมองพวกซอมบี้เคลื่อนที่ไปมาใต้ต้นไม้ 

ราวกับพวกมันฟังเข้าใจ แล้วพูดโน้มน้าวอย่างจริงใจว่า “เดี๋ยวเสี่ยวชี 

ก็ออกมา หลายสิบครั้งแล้วนะ ทำไมซอมบี้อย่างพวกแกไม่เชื่อฟังกัน 

บ้างเลย”

แต่ทว่า...

จ้าวเฮ่อเหลือบมองไปที่ประตูอีกครั้งอย่างไม่สบายใจนัก ตรงนั้น 

ก็ยังคงว่างเปล่าและเงียบสนิทเหมือนเดิม 

“คราวนี้ไปนานจังนะ”

จ้าวเฮ่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงเชิงหยอกเย้า แต่แท้จริงกลับกำลังปลอบใจ 

ตนเอง

จริง ๆ แล้วก่อนหน้านั้นชีเหยียนวิ่งกลับไปกลับมาแทบนับครั้งไม่ถ้วน  

เขาเคยอยู่ในอาคารนานที่สุดมาแล้วครั้งหนึ่ง  แต่ก็ไม่นานเท่าครั้งนี้   

แน่นอนว่าหากพบตัวซ่งเฝ่ยคงต้องเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศ แต่เกรงว่า 

หากมีเหตุอะไรบางอย่างทำให้ตามหาซ่งเฝ่ยไม่พบ ชีเหยียนคงออกไปต่อสู้ 

ครั้งที่หนึ่งพันหนึ่งไม่ได้อีกแล้ว

จ้าวเฮ่อคิดว่าตนคงทนรับผลลัพธ์เช่นนั้นไม่ไหว

แม้เขากับชีเหยียนจะไม่ได้มีมิตรภาพลึกซึ้ง  ก่อนหน้านี้เขาเห็น 

ชีเหยียนเป็นเพียงเพื่อนร่วมทางที่บังเอิญเจอระหว่างหนีเอาชีวิตรอดเท่านั้น  

จะพูดว่าเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมก็ได้ เพราะเคยร่วมสมรภูมิรบเฉียดเป็น 
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เฉียดตายเคียงบ่าเคียงไหล่มาด้วยกันแล้ว แต่ถ้าให้พูดไม่น่าฟังนัก หาก 

ชีเหยียนยอมสละชีพอย่างองอาจกล้าหาญจริง ๆ เขาก็คงจะเสียใจมาก และ 

จะขอหลั่งน้ำตาแด่สหายผู้นี้ ทว่าเมื่อร้องไห้จนเสร็จสิ้น ชีวิตก็ยังต้อง 

ดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเขาเมื่อเกือบหกชั่วโมงก่อน  

ความรู้สึกตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

ซ่งเฝ่ยและเหอจือเวิ่นถูกขังอยู่ในลิฟต์ ชีเหยียนต้องการเข้าไปช่วย  

เขาช่วยหลอกล่อซอมบี้อยู่บนต้นไม้ แผนการทั้งหมดไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหา 

ใด ๆ 

แต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนจะต้องดึงดูดซอมบี้ไว้ถึงครึ่งค่อนคืน

เมื่อชีเหยียนพุ่งเข้าไป จ้าวเฮ่อก็เห็นเขาถูกซอมบี้ที่ไม่รู้ว่ามาจาก 

ชั้นไหนบ้างวิ่งไล่ออกมาจากอาคารอย่างบ้าคลั่ง กระทั่งเขาปีนขึ้นไปบน 

ต้นไม้อีกต้นเพื่อพักร่าง หลังจากจ้าวเฮ่อสกัดกั้นซอมบี้ที่วิ่งตามออกมาแทน 

ชีเหยียนแล้ว ก็เห็นอีกฝ่ายไถลตัวลงจากต้นไม้อีกครั้ง วิ่งเข้าไปข้างใน 

อย่างไม่ลดละ  จากนั้นก็ล้มเหลวอีก ถูกพวกซอมบี้ตัวใหม่ไล่ออกมา  

ปีนขึ้นต้นไม้อีกรอบ แล้วรอจังหวะลงไปใหม่และบุกเข้าไปในอาคารอีกครั้ง 

อย่างต่อเนื่อง

ทะลวงผ่านบันไดไปถึงลิฟต์แต่ละชั้น ทะลวงผ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก  

นอกจากนี้เขายังต้องคอยตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าในลิฟต์แต่ละชั้นมีใคร 

อยู่หรือไม่ เหตุการณ์เช่นนี้พูดง่ายแต่ทำยาก โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ ์

ที่ไม่มีไฟฟ้า และยังมีซอมบี้ไม่รู้เท่าไรเดินไปเดินมาอยู่แทบทุกชั้น ทั้งยัง 

จำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยของตนเองไปพร้อมกัน ยากเย็นพอ  ๆ  กับ 

การปีนขึ้นสวรรค์เลย!

หนึ่งครั้ง

สองครั้ง

สิบครั้ง

ยี่สิบครั้ง

ชีเหยียนมุมานะบากบั่น วิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดพัก จนสุดท้ายจ้าวเฮ่อ 
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ก็นับจำนวนครั้งไม่ถูกแล้ว

ราวกับผู้ชายคนนั้นไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ไม่เข้าใจความท้อแท้  

และไม่รู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีคำอีกสองคำที่เรียกว่า ยอมแพ้

หากเปลี่ยนเป็นตนเอง จ้าวเฮ่อคิด เขาจะต้องเป็นบ้าแน่ ๆ 

หากล้มเหลวกลับมา เขาก็ยินดีคุกเข่าเอาศีรษะโขกพื้นเพื่อขอให้ 

สหายช่วยยกโทษให้ตนเองที่ไร้ความสามารถ หรือให้ออกไปสู้กับซอมบี้ 

แบบเอาชีวิตเข้าแลกก็ได้ แม้สุดท้ายจะต้องติดเชื้อและกลายพันธุ์ แต่ก็ยัง 

มีความสุขมากกว่าอยู่ดี

ทว่าชีเหยียนกลับเลือกเส้นทางที่ยากลำบากที่สุด

แบกรับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่อาจสิ้นหวัง ไม่อาจยอมแพ้ ไม่อาจใจร้อน ไม่อาจ 

บ้าคลั่ง แต่ต้องสงบเยือกเย็นและมุ่งมั่นยิ่งกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา

หากไม่เห็นกับตา จ้าวเฮ่อคงไม่เชื่อว่าจะมีคนประเภทนี้อยู่บนโลก 

จริง ๆ 

ก็เหมือนกับพวกรายการโทรทัศน์ที่ให้โหวตบุคคลแห่งปีด้านต่าง  ๆ  

ของประเทศจีน เขามักจะคิดว่าเนื้อหาเหล่านั้นดูเกินจริงและปลุกเร้าอารมณ์ 

ความรู้สึกมากไปหน่อย จนมักจะเกิดคำถามว่า ‘คนธรรมดาสามารถทำได้ 

ถึงขั้นนั้นเชียวหรือ’

ตอนนี้เขารู้แล้ว มีคนแบบนี้อยู่จริง และคนแบบนี้มีอิทธิพลต่อ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างมหาศาล

คนรอบข้างย่อมได้รับพลังไปด้วยแน่นอน

ดังนั้นเขาจึงยอมนอนอยู่บนต้นไม้เป็นเวลาครึ่งคืน และร้องเพลงให้ 

ซอมบี้ฟังมาค่อนคืนแล้ว แม้อากาศจะหนาวเย็นจนแข็งไปทั้งตัว แต่กลับ 

ยังรู้สึกว่าตนเองทนค่ำคืนที่เหลืออยู่ไหวด้วยซ้ำ

ช่างน่าประหลาดใจจริง ๆ

“บางทีชีเหยียนอาจจะหาสองคนนั้นเจอแล้วก็ได้ ถึงได้ลืมฉันไปแล้ว”  

จ้าวเฮ่อสนทนากับอดีตเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยน้ำเสียงจริงจัง  

พูดไปก็ถอนหายใจอย่างเศร้าสร้อยไปด้วย “เฮ้อ โจวอีลวี่มีเฉียวซือฉี  
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เฝิงฉี่ไป๋มีอู๋โจว ชีเหยียนวิ่งไปหาซ่งเฝ่ยกับเหอจือเวิ่น มีแค่ฉันที่อยู่คนเดียว 

โดดเดี่ยว...เกลียวคลื่นไล่ตามเกลียวคลื่น~~อีกาเหมันต์เคียงเคล้า 

คลอเคลีย~~หญิงสาวล้วนมีคู่ชู้ชื่น~~ใครบ้างจะเหมาะสมกับฉัน 8~~~”

“จ้าวเฮ่อ...” 

“อารมณ์เพิ่งมา รอฉันร้องจบก่อนได้ไหม...เอ่อ เอ๊ะ? ชีเหยียน?!!!”

จ้าวเฮ่อเงยศีรษะล้านใสขึ้นมองทันที เสียงมาจากชั้นที่อยู่สูงมาก 

เกนิไป เขามองเหน็เพยีงแสงสะทอ้น จงึตา่งมองเหน็ใบหนา้อกีฝา่ยไมช่ดัเจน  

แต่ก็พอบอกจำนวนได้แม่นยำว่าบนต้นไม้มีหนึ่งคน บนอาคารมีสามคน

“นายหาพวกเขาเจอจริง ๆ เหรอเนี่ย!!!”

ดวงตาของจ้าวเฮ่อเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตา แทบจะระงับความ 

ยินดีในอกไว้ไม่ได้ แม้แต่น้ำเสียงก็เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นที่หาย 

ไปนาน

“อืม ปลอดภัยดีหมด” ด้วยท่าทางของเจ้าเฮ่อ ทำให้น้ำเสียงของ 

ชีเหยียนฟังดูเย็นชาไปเลยทีเดียว หรือเพราะการช่วยเหลือใช้เวลาค่อนข้าง 

ยาวนาน เขาจึงใช้เหตุผลบีบคั้นตนเองจนเคยชิน จนยากที่จะแสดงอารมณ ์

ในเวลาแบบนี้ “ใต้ต้นไม้มีซอมบี้กี่ตน”

“หกสิบเก้าตน!”

ซ่งเฝ่ยทำหน้าระอา ต้องนับเป๊ะขนาดนี้ไหม!

ทว่าเส้นประสาทคิดคำเสียดสีของชีเหยียนถูกกดทับไปหมดแล้ว  

แม้ว่าอันที่จริงเขาต้องการเพียงตัวเลขคร่าว  ๆ  ก็พอจะประมาณการในใจได้  

“ตอนนี้พวกเราจะร้องเพลงหลอกล่อพวกมันเพื่อช่วยนาย พอได้โอกาส 

นายก็วิ่งลงจากต้นไม้แล้วหนีไป ได้ยินไหม...”

จ้าวเฮ่อขมวดคิ้วแน่น “พวกนายได้วิทยุมาหรือยัง”

“ยังไม่ได้”

“แล้วฉันจะไปได้ยังไง! พวกนายอยู่ชั้นเจ็ดหรือชั้นแปด เดี๋ยวตอน 

ขึ้นไปที่ชั้นสิบสอง ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องวิ่งกลับออกมาอีก ถ้าไม่มีฉันคอย 

8 เพลง สายน้ำ หรือ อี้เจียงสุ่ย ต้นฉบับขับร้องโดย สวี่เวยและหานหง



14

มหาวิทยาลัยซอมบี้ 3

ควบคุมพวกที่อยู่ใต้ต้นไม้ พวกนายเตรียมจะกลับไปเกิดใหม่หรือไง”

ชีเหยียนนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดว่า “พวกเรายังลงมือเร็ว ๆ นี้ไม่ได ้ 

ต้องพักก่อน”

“ถ้าอย่างนั้นฉันจะพักอยู่บนต้นไม้” จ้าวเฮ่อตอบโดยแทบไม่ต้องคิด  

“พอพวกนายพักเสร็จ ฉันพักเสร็จ พวกเราก็ร่วมมือกันต่อเลย รอให้ได้ 

วิทยุมาก่อน เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง!”

ชีเหยียนค่อนข้างกังวลใจ ถึงแม้จะสามารถควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้  

แต่กลับคุมน้ำเสียงไม่อยู่แล้ว  “อุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกในช่วงกลางดึก  

นายจะอยู่บนต้นไม้ไม่ได้!”

“ฉันอยู่ได้...”

“แต่พวกเราไม่ได้!” ชีเหยียนไม่ยอมง่าย  ๆ รีบยื่นคำขาดในทันที  

“คืนพรุ่งนี้พวกเราถึงจะเริ่มลงมือ ยังเหลืออีกหนึ่งวันครึ่งคืน นายคิดเอาเอง 

แล้วกันว่าจะทำยังไง”

“แม่ง!!!” จ้าวเฮ่อชอบฟังคำขอร้องดี  ๆ  มากกว่า เมื่ออีกฝ่ายพูด 

เช่นนี้เขาก็แทบจะระเบิดออกมา

ซ่งเฝ่ยไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไป เขารู้ดีว่าสองคนนี้คือสหายร่วมรบ  

แต่คนที่ไม่รู้อาจคิดว่าพวกเขาเป็นศัตรูกัน มีอย่างที่ไหนปรึกษาหาเรื่องกัน 

อย่างนี้!

ซ่งเฝ่ยดึงชีเหยียนออกมา แล้วตะโกนบอกคนด้านล่างอย่างใจเย็น 

ว่า “จ้าวเฮ่อ พวกเราต้องได้วิทยุมาแน่นอน และจะถอยกลับไปอย่าง 

ปลอดภัย นายเชื่อใจฉันสักครั้งได้ไหม”

“ไม่ได้!” ถ้าเป็นชีเหยียนยืนกรานอย่างนั้น เขาอาจจะหวั่นไหว แต่ 

หมอนี่ไม่มีหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจเอาซะเลย “แม้แต่ลิฟต์ตัวเดียว 

ก็ยังพิชิตไม่ได้ จะให้ฉันเชื่อใจนายได้ยังไง!”

ซ่งเฝ่ย “แต่ชีเหยียนทำได้!”

จ้าวเฮ่อ “แล้วมันเกี่ยวบ้าอะไรกับนาย!”

ซ่งเฝ่ย “ชีเหยียนพิชิตซอมบี้ พิชิตลิฟต์ พิชิตทั้งโลก แต่ฉันพิชิต 

ชีเหยียนได้ ดังนั้นผู้ชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็คือฉัน  
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คือฉัน คือฉันเอง!!!”

จ้าวเฮ่อ “...”

ซ่งเฝ่ย “ยังมีปัญหาอีกไหม!”

จ้าวเฮ่อ “...”

ซ่งเฝ่ย “ทำไมไม่พูดล่ะ”

จ้าวเฮ่อ “ห่วงโซ่อาหารซับซ้อนขนาดนี้ นายจะไม่ให้ฉันทำความ 

เข้าใจสักหน่อยหรือไง!!!”
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ก่อนหน้านี้  จ้าวเฮ่อแอบสงสัยพฤติกรรมแปลก  ๆ  ของชีเหยียนกับ 

ซ่งเฝ่ยมาตลอด เป็นความแปลกที่ไม่สามารถพิสูจน์เป็นรูปธรรมได้ และ 

เป็นเพียงความสงสัยของหนุ่มซิงเท่านั้น

ตอนนี้ความสงสัยของเขาได้กระจ่างแล้ว

คนด้านบนมีน้ำใจมาก เมื่อเห็นว่าเขาชักช้าจับต้นชนปลายไม่ได้  

ก็อาสาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ “ไม่ต้องเปลืองแรง  ฉันจะอธิบาย 

ให้นาย...”

“ไม่ต้อง!” จ้าวเฮ่อปฏิเสธโดยอัตโนมัติ หลังจากลองถามใจตัวเอง 

ดูแล้ว เขาก็ไม่อยากรู้รายละเอียดเลยสักนิด

จ้าวเฮ่อโยกตัวไปมาจนรู้สึกว่าร่างกายเริ่มอบอุ่นขึ้นบ้างแล้ว เมื่อ 

ได้รับแรงบันดาลใจจากชี เหยียนก็ยิ่งทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้น  หลังจาก  

“สนทนาอย่างสนิทสนม”  กับซ่งเฝ่ยอีกไม่กี่ประโยค แขนขาของจ้าวเฮ่อ 

ก็เริ่มมีเลือดไหลเวียน

กลายเป็นพลังงานบวกเพิ่มขึ้น แต่พลังงานลบกลับไม่มีที่สิ้นสุด

“จ้าวเฮ่อ!” เหอจือเวิ่นที่ฟังเงียบ  ๆ  มาโดยตลอดคิดว่าควรจะพูด 

อะไรบ้าง เนื่องจากพวกเขาอยู่ห้องเดียวกัน จะปล่อยให้ห้องหนึ่งรังแก 

จนตายได้อย่างไร  นอกจากนี้ เขาก็ไม่เห็นด้วยหากจ้าวเฮ่อจะนอนบน 

ต้นแอปเปิลต่อไป ทำแบบนั้นเท่ากับเห็นชีวิตเป็นเรื่องเล่น ๆ เลยนะ
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เสียงเรียกของเพื่อนเก่าทำให้หัวใจของจ้าวเฮ่อรู้สึกอบอุ่นจนน้ำตา 

คลอเบ้า “เสี่ยวเหอ...”

“พวกเขาสองคนเจ๋งมากจริง ๆ มากกว่าที่ฉันกับนายจินตนาการเอาไว ้

ซะอีก ฉันเชื่อพวกเขา นายเองก็เชื่อฉันสักครั้งเถอะ นายไม่ต้องส่งเสียง 

นะ เดี๋ยวพวกเราจะหลอกล่อซอมบี้ให้เอง จากนั้นนายก็รีบวิ่งกลับไปที่ 

โรงอาหาร!”

“...” หลังจากความคิดในหัวต่อสู้กันมายาวนาน สุดท้ายจ้าวเฮ่อ 

ก็ขบกรามแน่น “ตกลง!”

เขาไม่เชื่อคนที่ดีแต่พูดอย่างซ่งเฝ่ย แต่เชื่อคนเปิดเผยตรงไปตรงมา 

อย่างเหอจือเวิ่น ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วการต่อสู้ของพวกเขาสามคน 

ในอาคารเก๋ออู้เป็นอย่างไร รวมถึงไม่รู้ว่าซ่งเฝ่ยและชีเหยียนแสดงความ 

แข็งแกร่งแบบไหนออกมา แต่คำพูดที่ว่า “เจ๋งมาก” “มากกว่าที่จินตนาการ 

เอาไว้”  ของเหอจือเวิ่นนั้นมาจากใจจริง ในคำพูดที่เปล่งออกมาก็เต็มเปี่ยม 

ไปด้วยความจริงใจและมุ่งมั่น

เมื่อลมหนาวพัดผ่านมา ใบหน้าที่แข็งเป็นท่อนไม้พลันรู้สึกเหมือน 

ถูกสัมผัสอย่างอ่อนโยน

จ้าวเฮ่อปรับลมหายใจ ท่าทางสงบลง ปล่อยให้ความรู้สึกถึงตัวตน 

ของตนเองค่อย  ๆ  เบาบางลง จนกลายร่างเป็นกิ่งก้านของต้นแอปเปิลที่ 

แข็งแรง

ไม่จำเป็นต้องสนทนากันให้มากความอีกต่อไป ภายใต้ความเงียบงัน  

เหอจือเวิ่นเข้าใจได้ในทันที ทักษะการสู้รบของเขาไม่อาจเทียบเท่าซ่งเฝ่ย 

กับชีเหยียน สมรรถภาพร่างกายก็ด้อยกว่าจ้าวเฮ่อ แต่เขาก็ทุ่มเททั้งใจเพื่อ 

สหายร่วมรบ...

“เฮ้! พวกฉันอยู่ทางนี้! รีบมาตรงนี้สิ!!!”

เสียงของเหอจือเวิ่นค่อนข้างดัง แค่ฟังก็รู้ว่ากำลังทุ่มสุดตัวแค่ไหน

แต่หลังจากปลายเสียงของเขาหายไปในท้องฟ้าอันไกลโพ้น ทางด้าน 

ต้นแอปเปิลกลับไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวใด ๆ 

จ้าวเฮ่อคิดว่าต่อให้มีซอมบี้วิ่งไปแค่หนึ่งตน ก็ถือว่าสหายของเขา 
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ทำสำเร็จแล้ว แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลย แม้แต่ใบหน้าดุร้าย 

อัปลักษณ์ที่เดิมทีมองจ้าวเฮ่ออย่างตื่นเต้นก็พลันอึมครึมลง แววตากลับ 

ค่อย  ๆ  ว่างเปล่า แสดงท่าทางมึนงง หัวกลม  ๆ  ทั้งหกสิบเก้าหัวเคลื่อนไหว 

ไปมา มองรวมกันเป็นหนึ่งภาพขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า...เย็นชา.jpg

จ้าวเฮ่อพ่นลมหายใจออกมา การล่อศัตรูเองก็ถือเป็นพรสวรรค์ 

อันละเอียดอ่อนอย่างหนึ่ง  เขาจึงอยากจะบอกเหอจือเวิ่นว่า  ‘ไม่ไหวก็ 

ไม่เป็นไร อย่าฝืนเลย’

แต่ตอนนี้เขากำลังพยายามทำให้พวกซอมบี้เห็นเขาเป็นเพียงกิ่งไม้ 

กิ่งหนึ่ง จึงไม่สะดวกเปิดปากพูด

โชคดีที่นักศึกษาเหอที่อยู่ด้านบนได้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่ง 

การทดลองมาจากบรรดารุ่นพี่ เมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผล ก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแทน  

จากนั้นไม่นาน เสียงร้องเพลงที่ค่อนข้างกระมิดกระเมี้ยนและเก้อเขินก็ดัง 

แทนที่เสียงตะโกน...

“ขอเวลาฉันสักหนึ่งเพลงได้ไหม~~ให้อ้อมกอดนั้นเป็นชั่วนิรันดร์~~ 

ไม่ต้องกลัวข่มตาหลับไม่ลงในอ้อมแขนของฉัน~~หากเธออยากจะลืม  

ฉันก็จะสูญเสียความทรงจำ~~”1

ใต้ต้นไม้พลันเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นทันที

เห็นได้ชัดว่าเสียงเพลงยังคงมีแรงดึงดูดมากกว่าเสียงตะโกน ไม่รู้ว่า 

เป็นเพราะสัญชาตญาณของซอมบี้ หรือพวกมันถูกเหยื่อปลูกฝังเสียงดนตรี 

ลงในหัวใจแล้วกันแน่

ในที่สุดซอมบี้บางตัวก็เริ่มหันและเดินไปทางใต้หน้าต่างที่คนทั้งสาม 

ยืนอยู่

มีหนึ่งก็มีสอง มีสองก็มีสาม

แต่ทว่าจำนวนกับความเร็วของซอมบี้ที่เดินไปยังไม่มากพอ!

พวกซอมบี้ เหมือนไม่แน่ใจว่านั่นคือเหยื่อหรือก้อนเมฆกันแน่   

พวกมันแบกความสงสัยพลางวิ่งไปดูให้แน่ใจ เดินวนโงนเงนอยู่หลายรอบ  

1 เพลง ขอเวลาให้ฉันสักหนึ่งเพลง ขับร้องโดย เจย์ โชว์
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ยิ่งไปกว่านั้นคือ หลังจากพวกมันลังเลแล้ว ก็ยังตัดสินใจเลือกอยู่ที่เดิมต่อ  

จา้วเฮอ่อยากจะหลัง่นำ้ตาใหก้บัความรกัมัน่คงนีจ้รงิ  ๆ สิง่ทีน่า่กลวัยิง่กวา่คอื 

หากผลลัพธ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ต่อให้ฟ้าสว่างซอมบี้ก็อาจจะยังเดินไป 

ไม่หมดเกลี้ยง...

“ขอเวลาฉันสักหนึ่งเพลงได้ไหม~~”

“ขอโทษที ไม่ได้จริง ๆ แล้วละ ถ้าร้องอีกเพลง จ้าวเฮ่อได้ร่วงลงมา 

เหมือนกับลูกแอปเปิลแน่ ๆ และพวกที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ใช่นิวตันด้วย”

ซ่งเฝ่ยขัดจังหวะอย่างช่วยไม่ได้ เขาดึงเหอจือเวิ่นออก แล้วไปยืน 

แทนที่

ซ่งเฝ่ยลำบากใจมาก ตอนแรกเขาตัดสินใจว่าจะช่วยร้องแค่สองท่อน  

แต่เนื่องจากสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤติ เขาจึงไม่สามารถถ่อมตัวได้อีก 

ต่อไปแล้ว

“ฉันไม่มีเงิน~~ฉันหน้าไม่อาย~~ฉันเพียงหวังให้เธอมอบความ 

อ่อนโยนให้ฉันสักหน่อย~~ฉันไม่มีเงิน~~ฉันหน้าไม่อาย~~ฉันเพียงหวัง 

ให้เธอมอบความรักให้ฉันสักหน่อย~~~” 2

เมื่อจังหวะเสียงสูงต่ำของซ่งเฝ่ยเริ่มต้นขึ้น ความวุ่นวายใต้ต้น 

แอปเปิลก็ทวีความรุนแรงขึ้นทันที กระทั่งร้องจบท่อนที่สอง พวกซอมบี้ 

ก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง แต่ละตัวเลือกวิ่งไปยังอาคารเก๋ออู้ด้วยวิธี 

ที่ชอบที่สุด บ้างวิ่งซอยเท้าสั้นแต่รวดเร็ว บ้างก้าวยาวแต่มั่นคง บ้างวิ่ง 

ตรงไปอย่างเร่งรีบ บ้างก็ทิ้งของง่ายไปเอาของยาก3 ด้วยการวิ่งเป็นวงกลม  

สรุปได้ว่า ภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบวินาที ใต้ต้นแอปเปิลก็ว่างเปล่า

หากไม่ใช่เพราะอยู่ห่างกันเกินไป จ้าวเฮ่อจะต้องยกนิ้วโป้งให้ซ่งเฝ่ย 

แน่นอน แหล่มเลย!

จ้าวเฮ่อไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเด็ดขาด เขารีบขยับกล้ามเนื้อ 

ทัว่รา่งกาย เตรยีมจะปนีลงจากตน้ไม ้ แตห่ลงัจากลองพยายามอยูห่ลายครัง้ 

2 เพลง ฉันไม่มีเงิน ฉันหน้าไม่อาย ขับร้องโดย อีริค มู
3 หมายถึง ทิ้งผลประโยชน์หรือวิธีการง่าย ๆ ไปเลือกผลประโยชน์ที่อยู่ไกลหรือใช้วิธีการ 

ยากกว่า
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ก็พบว่าร่างกายไม่ยอมเชื่อฟัง ราวสมองกับร่างกายของเขาแยกกันอยู่ 

คนละที่  จึงทำให้สมองไม่สามารถสั่งงานร่างกายได้ ทั้งที่ เขาต้องการ 

เคลื่อนไหวแขนขา ทว่าแขนขากลับไม่ขยับแม้แต่น้อย

จ้าวเฮ่อตกตะลึงพรึงเพริด เม็ดเหงื่อพลันผุดขึ้นมา

เขาลองพยายามอกีครัง้ แตก่ย็งัไมส่ำเรจ็ รา่งกายเริม่แขง็เปน็ทอ่นไม ้ 

เลือดลมเดินไม่สะดวก เส้นประสาทไม่ทำงาน ทั้งร่างกายของเขาเหลือศีรษะ 

เพียงส่วนเดียวที่ยังสามารถหมุนและคิดวิเคราะห์ได้อย่างบางเบา

“จ้าวเฮ่อ นายยังไม่หนีอีก มัวรออะไรอยู่...”

ระหว่างที่กำลังร้องเพลง เทพแห่งการร้องเพลงซ่งก็ยังไม่ลืมสนใจเขา

แต่ความสนใจเช่นนี้กลับทำให้จ้าวเฮ่อยิ่งรู้สึกอับอาย ไม่ใช่ว่าเขา 

ไม่อยากขยับตัว แต่เขาขยับไม่ได้จริง  ๆ เช่นเดียวกับใบหน้าที่ถูกแช่แข็ง 

จนไม่รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกของกระแสลมยามค่ำคืนอีกต่อไป ตอนนี้ 

ร่างกายของเขาถูกแช่แข็งแล้ว!

จ้าวเฮ่อรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา แม้ว่าเขาจะพยายามข่มความรู้สึกนั้นไว ้

สุดแรงเกิด แต่ความรู้สึกสิ้นหวังที่ไม่สามารถควบคุมความกลัวและทำอะไร 

ไม่ได้กลับรุนแรงถึงเพียงนี้ ความรู้สึกดังกล่าวปกคลุมตัวเขาอย่างท่วมท้น

“จ้าวเฮ่อ” เหอจือเวิ่นเร่งด้วยความร้อนใจ “นายรีบหนีสิ...”

จ้าวเฮ่อคิดจะตอบกลับ แต่รู้สึกเหมือนจุกอยู่ในลำคอ จุกจนไม่อาจ 

เปล่งเสียงออกมา เขาสามารถตอบสนองอะไรได้บ้าง หรือจะบอกว่าเขา 

ขยับตัวไม่ได้ดี ภายใต้สถานการณ์ที่สหายกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อ 

หลอกล่อศัตรู เขาจะทำได้อย่างไร...

“ฉันรู้แล้ว นายไม่กล้าทิ้งไปใช่ไหมล่ะ!” น้ำเสียงของซ่งเฝ่ยเต็ม 

ไปด้วยความมั่นใจคล้ายล่วงรู้อะไรบางอย่าง

จ้าวเฮ่อตกตะลึง

เหอจือเวิ่นถามเร็วกว่าอีกฝ่าย “ทิ้งอะไรเหรอ”

“ก็ทิ้งพวกซอมบี้ใต้ต้นไม้ไปไม่ได้ยังไงล่ะ เพราะอยู่ด้วยกันมานาน  

จะ fall in love ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก” น้ำเสียงของซ่งเฝ่ยแฝงด้วยความใส่ใจ 

ดุจจะบอกว่า ‘ฉันเข้าใจดี พี่ชายมีประสบการณ์มาก่อน’ แต่แล้วบทสนทนา 
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ก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน “จ้าวเฮ่อ! นายตื่นสักที! คนกับซอมบี้รักกัน 

ไม่ได้หรอกนะ...”

หากซ่งเฝ่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกกองทัพซอมบี้ จ้าวเฮ่อสงสัยว่าซ่งเฝ่ย 

ผู้เป็นเพื่อนจะกัดเขาให้ตาย หรือจะกระทืบเขาให้หนำใจก่อนแล้วค่อยกัดนะ  

คำถามนี้แค่คิดก็สนุกพิลึกแล้ว

เหอจือเวิ่น “อา เขาขยับแล้ว กระโดดลงไปแล้ว!”

ซ่งเฝ่ย “ฉันคงพูดโดนใจเขามากเลยสินะ”

จ้าวเฮ่อ “...”

ถ้าไม่เห็นหมอนี่ถูกบีบให้ยอมรับความพ่ายแพ้ เขาก็คงนอนตาย 

ตาไม่หลับ! ทันใดนั้นร่างกายที่แข็งทื่อก็รู้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่นั้นมันคืออะไร  

มันคือการที่เจ้าหมอนั่นทำอวดดีในขณะที่เขาอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต  

หากได้เห็นแบบนั้น ต่อให้เขาป่วยใกล้ตายก็จะลุกขึ้นมานั่ง และใช้ชีวิต 

ต่อไปอีกสิบปีก็ยังไหว!

เมื่อสองเท้าเหยียบถึงพื้น จ้าวเฮ่อก็หันกลับไปมองเงาร่างของสหาย 

ทั้งสามด้วยความอาลัยอาวรณ์ โดยเฉพาะคนที่กำลังโบกไม้โบกมือให้เขา 

อย่างสุขใจที่สุด จ้าวเฮ่อจ้องมองภาพนั้นด้วยสองตา หวังว่าจะสามารถ 

สลักภาพเงาของอีกฝ่ายเอาไว้ในใจได้ สุดท้ายจ้าวเฮ่อก็หมุนตัวกลับอย่าง 

รวดเร็วและเข้าไปหลบซ่อนตัวในความมืด!

ชีเหยียนที่นิ่งเงียบไปนาน มองส่งจนกระทั่งเงาของจ้าวเฮ่อลับสายตา 

ไป จึงหันกลับมานั่งพิงกำแพง เขาเหม่อลอยราวสองวินาที เมื่อรู้สึกตัว 

ก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา

ท่ามกลางรัศมีของแสงไฟฉายที่ไม่สว่างไสวมากนัก ท่าทางของเขา 

ยังคงนิ่งสงบ สงบจนดูผิดปกติ

“นายไม่เป็นไรนะ” ซ่งเฝ่ยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

ชีเหยียนส่ายหน้า หลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้า แต่มือยังคงกำ 

หอกแน่น

ทันใดนั้นซ่งเฝ่ยก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัว อันที่จริงเขาก็ไม่รู้ว่าตนเอง 

กำลังหวาดกลัวสิ่งใด แต่สัญชาตญาณบอกว่าจะปล่อยให้ชีเหยียนเป็น 
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แบบนี้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่อไปไม่ได้เด็ดขาด เขาเอื้อมมือออกไปคว้า 

หอกในมือของอีกฝ่าย

ชีเหยียนลืมตาเบิกกว้าง จากนั้นก็เหยียดขาเตะ!

ชีเหยียนนั่ง ซ่งเฝ่ยเองก็กำลังนั่งอยู่เช่นเดียวกัน ความจริงพวกเขา 

กำลังนั่งเผชิญหน้ากัน ดังนั้นลูกเตะของชีเหยียนจึงกระแทกเข้าที่ท้องของ 

ซ่งเฝ่ยอย่างจัง!

ซ่งเฝ่ยไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองรุนแรงถึงเพียงนี ้ เขาถูกเตะ 

เสียเต็มแรง เจ็บจนเกือบจะร้องออกมา เขาปล่อยมือจากหอก เปลี่ยนไป 

กอดขาชีเหยียนแทน เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเตะตนเองเป็นครั้งที่สอง

จังหวะที่ชีเหยียนเตะท้องซ่งเฝ่ยนั้น เขาเพิ่งจะมองเห็นใบหน้า 

อีกฝ่ายได้ชัดเจน หัวใจเขากระตุกวูบ คิดจะชักขากลับตามสัญชาตญาณ  

แต่คนที่ถูกเตะกลับพยายามกอดเอาไว้เต็มแรง กอดแน่นไม่ปล่อยให้เขา 

ขยับอีก

ชีเหยียนไม่สนใจขาอีกต่อไป ความเสียใจและความเจ็บปวดทำให้ 

น้ำเสียงของเขาฟังดูฉุนเฉียว “อยู่ดี ๆ นายจะขโมยหอกของฉันไปทำไม!”

ซ่งเฝ่ยคิดว่าตนเองควรเป็นฝ่ายโมโหมากกว่า “สภาพนายร่อแร่ 

ใกล้จะไม่รอดเต็มทน ฉันแค่อยากให้นายพักเอาแรงเท่านั้นเอง!”

ชีเหยียนทำหน้าเซ็ง “นายลองวิ่งไปกลับห้าชั่วโมงดูสิ จิงชี่เสิน4  

ของนายจะสู้ฉันได้ไหม”

“ฉันไม่ได้หมายถึงจิงชี่เสิน แต่เป็นด้านจิตใจ ตอนนี้สภาพจิตใจ 

ของนายไม่ปกติ!” ซ่งเฝ่ยกังวลใจมาก แต่ยิ่งกังวลก็ยิ่งต้องใจเย็น ซ่งเฝ่ย 

พยายามอยา่งหนกัเพือ่ทำใหค้ำพดูของตนเองดพีอจะชีน้ำอกีฝา่ยได ้ “ชเีหยยีน  

ตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้ว นายไม่ต้องกังวลขนาดนั้นแล้ว นายต้อง 

ผ่อนคลายลงบ้าง เข้าใจความหมายของฉันไหม”

4 หัวใจหลักของมนุษย์ในลัทธิเต๋า หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะไม่เรียกว่ามนุษย์  

“จิง” คือ สารคัดหลั่งในร่างกาย “ชี่” คือ พลังเลือดลมปราณในร่างกาย “เสิน” คือ จิตวิญญาณ 

หรือจิตสำนึก



เหยียนเหลียงอวี่

23

ชีเหยียนชะงัก ไม่ได้ตอบและไม่ได้แสดงท่าทีใด  ๆ เพียงจ้องมอง 

อีกฝ่ายเงียบ ๆ 

ซ่งเฝ่ยปล่อยให้ชีเหยียนมอง หากไม่กอดขาเอาไว้ เขาคงไม่ยอม 

ติดหนึบอยู่ข้างหน้าและปล่อยให้อีกฝ่ายมองแบบนี้หรอก “ฉันปลอดภัย 

แล้ว ฉันกับเหอจือเวิ่นออกมาจากลิฟต์แล้ว อีกอย่าง วิทยุก็อยู่ห่างออกไป 

แค่ไม่กี่ชั้นเอง ถ้าพวกเราสามคนโชคดีพอก็อาจจะทำสำเร็จภายในครั้งเดียว  

ก็เหมือนตอนที่บุกเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต ห้องสมุด และโรงอาหารไง”

ครั้งสุดท้ายที่เขาอ่อนโยนกับชีเหยียนแบบนี้คือตอนไหนนะ ซ่งเฝ่ย 

เองก็จำไม่ได้แล้ว แต่หากชีเหยียนไม่ว่าอะไร เขาก็คิดจะใช้ไม้อ่อนต่อไป 

เรื่อย ๆ 

“สิ่งที่นายต้องทำในตอนนี้คือไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ผ่อนคลายให้ 

เต็มที่ นอนหลับให้สบาย”

ชีเหยียนกะพริบตา ในที่สุดริมฝีปากก็ขยับเล็กน้อย

ดวงตาของซ่งเฝ่ยทอประกาย จากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของชีเหยียน 

พูดว่า “สิ่งที่นายต้องทำในตอนนี้คือปล่อยต้นขาของฉัน”

“...” พระเจ้า การแสดงความอ่อนโยนกับหมอนี่มันยากชะมัดเลย!!!

หลังจากทิ้งขายาว  ๆ  ของแฟนเก่าลงพื้นอย่างแรง ซ่งเฝ่ยก็ถัดก้น 

ถอยห่างไปราวสองเมตร รีบเว้นระยะห่างจากอีกฝ่ายทันที

ชีเหยียนชักสองขาที่ยังหลงเหลือความอุ่นร้อนกลับมา  จ้องมอง 

ซ่งเฝ่ยเงียบ  ๆ  ในแววตาที่มีเพียงความสงบราบเรียบมากเกินไปมาตลอด  

ทันใดนั้นเขาก็ยิ้มบาง  ๆ รอยยิ้มเย้ยหยันของชีเหยียนทำให้รู้สึกมันเขี้ยว 

อยู่ไม่น้อย

ซ่งเฝ่ยกลอกตามองบน แต่ก็เริ่มรู้สึกเบาใจลง ชีเหยียนคนเดิม 

กลับมาแล้ว ถึงแม้จะน่ารำคาญ แต่เขากลับคุ้นเคยแบบนี้มากกว่า แม้จะ 

ชวนหัวเสีย แต่ก็สบายใจ

“ท้องไม่เป็นไรนะ” ชีเหยียนยังไม่วางใจ จึงเอ่ยถามห้วน ๆ 

ซ่งเฝ่ยเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บ จึงยกมือขึ้นลูบท้อง 

สองทีอย่างไม่สบอารมณ์ แล้วตอบว่า “ลองให้ฉันเตะนายดูบ้างสิ เดี๋ยว 
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นายก็รู้เอง”

ทันใดนั้นชีเหยียนก็กางสองแขนออก ตั้งท่าต้อนรับเป็นอย่างดี

ซง่เฝย่ทำหนา้หงอ “นายชว่ยชวีติฉนัไวแ้ทบตาย อยา่วา่แตเ่ตะทเีดยีว 

เลย ต่อให้เตะสิบทีฉันก็ทนได้”

ชีเหยียนเงียบลงอีกครั้ง  แต่คราวนี้เขาจ้องมองซ่งเฝ่ยไม่วางตา  

ดวงตาเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลาย ทั้งแผดเผาและเร่าร้อน

ซ่งเฝ่ยที่ถูกจ้องรู้สึกขัดเขินเล็กน้อย ไม่รู้ทำไม แค่คิดถึงตอนที่ 

ฝ่ามือของตัวเองเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อ ก็ราวกับว่าตอนนี้ฝ่ามือยังไม่แห้งสนิท

เหอจือเวิ่นลอบสังเกตการณ์มานาน เขาแสร้งทำเหมือนตนเองไม่อยู่ 

ที่นี่ พูดตามตรง นับตั้งแต่ซ่งเฝ่ยกับชีเหยียนสื่อสารกันด้วยรหัสมอร์ส  

ไม่สิ นับตั้งแต่ตอนที่ซ่งเฝ่ยพูดว่าชีเหยียนจะต้องเอาวิทยุมาได้แน่นอน เขา 

ก็เฝ้ามองมิตรภาพของสหายทั้งสองคนด้วยความอิจฉาและหลงใหลอย่าง 

เงียบ  ๆ กระทั่งชีเหยียนเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือพวกเขา และซ่งเฝ่ยบอก 

อย่างมั่นใจว่าชีเหยียนสามารถพิชิตโลกทั้งใบได้ แต่เขาสามารถพิชิต 

ชีเหยียนได้ จนถึงเมื่อครู่นี้ เห็นได้ชัดว่าซ่งเฝ่ยเป็นห่วงสภาพจิตใจของ 

ชีเหยียน และชีเหยียนก็รู้สึกเสียใจที่เตะซ่งเฝ่ย แต่สุดท้ายทั้งสองก็ยังพูด 

กวนกันต่อได้อีก นี่คือมิตรภาพลูกผู้ชายแบบทั้งรักทั้งเกลียดที่ยอดเยี่ยม 

ที่สุดเลยไม่ใช่เหรอ!

เขาเองก็อยากมีพี่น้องแบบนี้เหมือนกัน ยามปิดประตูก็ห้ำหั่นกันเอง  

ยามเปิดประตูกลับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่!

“กี่โมงแล้ว” ชีเหยียนลดสายตาลงอย่างยอมแพ้

อันที่จริงซ่งเฝ่ยไม่มีอะไรจะพูด แต่ถ้าไม่พูดตอบอะไรต่อไปก็จะ 

ยิ่งทำให้รู้สึกเหนื่อยกว่าเดิม จนเขาเริ่มสงสัยว่าตนเองจะอดทนไปเพื่ออะไร

ประกายในดวงตาของอีกฝ่ายวาบขึ้นแล้วก็หายไป ทำให้หัวใจ 

ของซ่งเฝ่ยสั่นสะท้าน มีลางสังหรณ์ไม่ดีสักเท่าไร แต่ฝ่ามือยังคงสัมผัส 

โทรศัพท์มือถือตามที่ชีเหยียนเอ่ยถาม

เมื่อสแกนลายนิ้วมือปลดล็อกหน้าจอ สิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ 

กลับไม่ใช่หน้าแรกของโทรศัพท์มือถือ แต่เป็นรูปคู่
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ซ่งเฝ่ยที่ต้องการดูเวลาชะงักนิ่งไป แย่แล้ว พอได้ยินเสียงเคาะของ 

ชีเหยียนตอนที่ดูรูปถ่ายอยู่ในลิฟต์ เขาก็ลืมเลือนทุกอย่างจนสิ้น ยังไม่ได้ 

ใช้งานโทรศัพท์อีกเลย!

ในขณะที่หัวใจสั่นไหว ซ่งเฝ่ยก็ดึงสติกลับคืนมา เขารีบกดกลับ 

หน้าหลักอย่างรวดเร็ว เหลือบมองเวลา แต่ก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้น เพียง 

แสร้งตอบด้วยท่าทางสงบนิ่ง “ตีหนึ่งสองนาที”

“อ้อ” คำตอบของชีเหยียนฟังดูราบเรียบธรรมดา

ซ่งเฝ่ยเบาใจไปเปลาะหนึ่ง จากนั้นก็ให้กำลังใจตัวเองและเงยหน้าขึ้น 

ลอบมองชีเหยียนเงียบ ๆ 

แต่แล้วก็ต้องเผชิญกับใบหน้าหล่อเหลาที่ระบายยิ้มบาง ๆ 

แย่แล้ว

ซ่งเฝ่ยรีบหลับตาลงอย่างไม่ไยดี ขบกรามแน่น จากนั้นก็ลืมตา 

อีกครั้งแล้วสารภาพว่า “ตอนที่อยู่ในลิฟต์ฉันไม่มั่นใจจริง  ๆ ฉันสงสัยว่า 

สุดท้ายแล้วนายจะช่วยชีวิตฉันได้ไหม ถ้านายไม่มา...”

“นายเลยเตรียมจะขัดจรวดกับรูปของฉันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต?”

“...ถึงต้องตายฉันก็จะจดจำนายเอาไว้ให้ได ้ ต่อให้เป็นผีก็จะไม่ยอม 

ปล่อยนายไป!”

ชีเหยียนขบขันท่าทางอธิบายที่ต้องแยกเขี้ยวยิงฟันใส่เขาไปด้วยของ 

ซ่งเฝ่ย ขณะเดียวกันก็อยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น “แล้วถ้าฉันมาล่ะ”

ซง่เฝย่ยกัไหล ่ จอ้งตาชเีหยยีนตอ่ แลว้เนน้ยำ้ทลีะคำวา่ “ถา้อยา่งนัน้ 

ฉันก็จะขอคืนดีกับนาย”

ชเีหยยีนตวัแขง็ทือ่ นิง่เงยีบไปเนิน่นาน พลางมองอกีฝา่ยอยา่งไมเ่ชือ่ 

สายตา

เหอจือเวิ่นเองก็ชะงักเช่นเดียวกัน แล้วมองพวกเขาสองคนอย่าง 

ไม่อยากจะเชื่อ เขาลืมไปเลยว่าบนโลกยังมีคนอีกประเภทอยู่ด้วย

ซ่งเฝ่ยไม่สนใจเหอจือเวิ่น ตอนนี้ในดวงตาและดวงใจของเขามีเพียง 

ชีเหยียน แต่ผู้ชายคนนี้กลับทำให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจมาก “นี่ นาย 

ขอฉันคืนดีก่อนนะ เพราะงั้นแค่ฉันพยักหน้าก็ถือเป็นอันตกลงสิ ฉันกลัว 
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ว่านายจะเป็นฝ่ายง้ออยู่ฝ่ายเดียว เลยใจดีซ่อมบันไดให้นาย5 แต่นายเงียบ 

แบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ย!”

ชีเหยียนยังคงเงียบ  ทว่าทันใดนั้นเขาก็ยกมือขึ้นตบหน้าตัวเอง 

อย่างแรง!

ซ่งเฝ่ยตกใจ รีบคว้ามือของชีเหยียนไว้ทันที เพราะกลัวว่าเขาจะยัง 

ไม่หยุดคลั่ง จึงโพล่งคำพูดที่แสนเจ็บปวดใจออกมา “ไม่ตกลงก็ไม่เป็นไร  

แต่อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลย! ฉันจะไม่วุ่นวายกับนายแล้ว แค่นี้ก็พอแล้ว 

ไม่ใช่เหรอ!”

ใครพอจะบอกเขาได้บ้าง ว่าทำไมเกย์คนหนึ่งซึ่งพยายามง้อแฟน 

ขอคืนดีอยู่ทุกวัน ถึงได้เปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือได้ขนาดนี้!

จู่  ๆ  มือที่ถูกซ่งเฝ่ยจับก็พลิกกลับด้าน ก่อนจะรุกสอดประสานกับ 

ปลายนิ้วทั้งสิบของซ่งเฝ่ยเสียเอง

“ไม่ใช่ความฝันนี่”

ในที่สุดชีเหยียนก็เปิดปาก แต่เสียงยังคงเจือไปด้วยความรู้สึกมึนงง 

อยู่เหมือนเดิม

ใบหน้าของซ่งเฝ่ยบูดบึ้ง เขาทั้งพูดไม่ออกและรู้สึกแย่ ทั้งยังรู้สึก 

เจ็บปวด  เรียกว่ามีสามอารมณ์ในหนึ่งเดียว  ก่อนจะเอ่ยเรียกตรง  ๆ  

“เหอจือเวิ่น มานี่”

นักศึกษาเหอมองโลกของเพื่อนรักที่จับมือถือแขนกันจนดูเหมือน 

กำลังทรมานคนโสดอย่างไม่เข้าใจ แต่เมื่อถูกตะโกนเรียกเช่นนี้ สมองที่ 

ขัดข้องของเขาก็สั่งให้โน้มไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว “หืม?”

ซ่งเฝ่ยหยิกใบหน้าอ้วนกลมของเขาอย่างไม่ลังเล ออกแรงหยิกเนื้อ 

แน่น ๆ นั้นเต็ม ๆ 

เหอจือเวิ่นตะโกนขึ้นว่า “เจ็บ เจ็บ เจ็บ...”

ซ่งเฝ่ยปล่อยสหายร่วมรบ สูดลมหายใจเข้าจมูก แล้วแยกเขี้ยวใส่ 

ชีเหยียน “เห็นไหม ไม่ใช่ความฝันสักหน่อย”

5 เป็นคำเปรียบเปรย หมายถึง ไว้หน้าแล้ว ไม่ทำให้เสียหน้า
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ในที่สุดแววตาของชีเหยียนก็ไม่เลื่อนลอยอีกต่อไป แต่ค่อย ๆ มั่นคง 

อย่างช้า ๆ เขาจดจ้องดวงหน้าที่ยามรักก็ทำให้รักแทบตาย ยามทุกข์ก็ทำให ้

ทุกข์จนแทบบ้า “ทำไมฉันถึงยึดติดกับนายมากขนาดนี้...”

คนอื่นคืนดีกันก็พูดจาหวานหู แต่เมื่อยามชีเหยียนคืนดีกลับเอาแต่ 

พูดจาค่อนแคะ ซ่งเฝ่ยกลอกตามองบน ก่อนที่โหมดปะทะคารมจะถูกเปิด 

ใช้งาน เขาก็รีบกระชากตัวชีเหยียนเข้ามาจูบอย่างหนักหน่วง!

ชีเหยียนไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกกระทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไร จึงใช้มือกด 

ท้ายทอยซ่งเฝ่ยแน่น เพื่อให้จูบได้ล้ำลึกยิ่งกว่าเดิม

เหอจือเวิ่นถอยออกไปเงียบ  ๆ ลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างอีกบานหนึ่ง  

ใบหน้าที่ถูกเงาบดบังครึ่งหนึ่งจ้องมองดวงจันทร์

ซง่เฝย่บอกวา่ไมใ่ชค่วามฝนั ชเีหยยีนเชือ่แลว้ แตเ่ขาไมเ่ชือ่ นีจ่ะตอ้ง 

เป็นความฝันแน่นอน

ในความฝัน เกิดเหตุการณ์ระบาดของไวรัสซอมบี้ ทำให้นักศึกษา 

กลายร่างเป็นซอมบี้ แม้แต่สหายร่วมรบก็กลายเป็นคู่เกย์

คู่เกย์กอดจูบกันร้อนแรงมาก ทั้งบดจูบทั้งสัมผัสลูบไล้ จนมาถึงขั้น 

ที่เขาควรเข้าไปขัดเหตุการณ์ประเจิดประเจ้อนี้ได้แล้ว แต่เขากลับไม่กล้า 

ขัดจังหวะ การเอาชีวิตรอดต่อจากนี้จำเป็นต้องอาศัยพลังการต่อสู้ของ 

พวกเขาทั้งสองคน เหอจือเวิ่นจึงทำได้เพียงอดทนเงียบ ๆ เฝ้ารอแต่โดยดี

...โลกแห่งความฝันใบนี้ช่างใจร้ายใจดำกับชายแท้ผู้ที่มือไม้ไม่มีแรง 

มัดไก่6 เสียเหลือเกิน

6 เปรียบคนที่ร่างกายอ่อนแอไร้เรี่ยวแรง
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ขณะที่ซ่ง เฝ่ย  กำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงอารมณ์ กลับถูกชีเหยียน 

เหยียบเบรกเสียก่อน ในตอนนั้นฝ่ามือของนักศึกษาซ่งกำลังล้วงเข้าไป 

ในเสื้อของชีเหยียน  ลูบคลำอย่างถึงพริกถึงขิง  เกือบจะช่วยเช็ดเหงื่อ 

บนร่างกายท่อนบนของอีกฝ่ายจนแห้ง หากไม่เพราะถูกชีเหยียนรั้งเอาไว้  

ก็ไม่รู้ว่าขั้นต่อไปจะสำรวจที่ไหนต่อ

ซ่งเฝ่ยยังสัมผัสไม่เต็มอิ่ม  ดวงตาและหัวคิ้วจึงขมวดเข้าหากัน  

ท่าทางไม่ค่อยพอใจนัก

ชีเหยียนมองท่าทางของซ่งเฝ่ยแล้วก็พลอยเบิกบานใจ ทั้งที่อยาก 

พ่นลมหายใจออกมา แต่กลับเอ่ยคำพูดด้วยเสียงกระซิบแทน “ยามอิ่ม 

ท้องอุ่นกายมักฝักใฝ่ตัณหา แต่ยามนี้ทั้งหิวโหยทั้งหนาวเหน็บ ก็จงอย่า 

คึกคะนอง”

ซ่งเฝ่ยชักมือกลับ พูดอย่างเซ็ง  ๆ  ว่า “ดูได้แต่กินไม่ได้ นี่เป็นสิ่งที่ 

เจ็บปวดที่สุดในโลกแล้ว”

ชีเหยียนพยักพเยิดไปทางหน้าต่าง “สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในโลกอยู่นั่น 

ต่างหาก”

เมื่อมองตามทิศทางของชีเหยียน แผ่นหลังเย็นเยียบพลันปรากฏขึ้น 

ในกรอบสายตา

ซ่งเฝ่ยตกใจ เมื่อครู่พวกเขาจูบกันอย่างดูดดื่มเคลิบเคลิ้มเกินไป 
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หนอ่ย จนลมืไปเลยวา่ยงัมผีูช้มอกีทา่นหนึง่อยูข่า้ง ๆ เมือ่คดิไดต้อนนีก้ร็ูส้กึ 

เก้อเขินเล็กน้อย  ก่อนจะแสร้งทำเป็นเรียกอีกฝ่ายอย่างเป็นธรรมชาติ  

“เสี่ยวเหอ?”

เหอจือเวิ่นหันหลังให้สหายทั้งสอง แม้แต่ศีรษะก็ไม่หันกลับไปมอง  

ราวกับมีสาวงามกำลังเต้นระบำอยู่บนดวงจันทร์ทอแสง ไม่เหลือบมองไป 

ที่อื่นแม้แต่น้อย “อืม คิดเสียว่าฉันไม่อยู่ก็ได้ พวกนายทำต่อเลย แค่มี 

ความสุขก็พอแล้ว”

ท่าทางเข้าอกเข้าใจยิ่งทำให้ซ่งเฝ่ยรู้สึกผิด เขารีบสารภาพทันที “ฉัน 

รู้ว่าตอนนี้นายคงสับสนนิดหน่อย ฉันจะอธิบายความสัมพันธ์ของฉันกับ 

ชีเหยียนอย่างละเอียดให้...”

“ไม่ต้อง!” เหอจือเวิ่นปฏิเสธอย่างแข็งขัน

ซ่งเฝ่ยเริ่มไม่สบอารมณ์ จ้าวเฮ่อเป็นแบบนี้ เหอจือเวิ่นก็ยังเป็น 

แบบนี้อีก “ทำไมพวกนายห้องสองถึงไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ 

โลกใบนี้บ้างเลย!”

“...” เพราะพวกเขายังอาลัยอาวรณ์โลกใบนี้อยู่ ดังนั้นจึงไม่อยาก 

ถูกลากเข้าประตูสู่โลกใบใหม่น่ะสิ!

“ความจริงฉันกับชีเหยียน...”

“ไม่ฟัง ไม่ฟังอะไรทั้งนั้น!”

ชีเหยียนเคยเห็นคนปิดบังว่าตนเองเป็นเกย์เพราะกลัวการเปิดเผย 

ตัวตน แต่ยังไม่เคยเห็นคนที่ไล่ตามและตะโกนบอกคนอื่นว่าอยากจะเปิดตัว 

มาก่อน อีกทั้งเคยเห็นเพื่อนที่พูดจาอ้อมค้อมด้วยความอยากรู้อยากเห็น  

แต่ไม่เคยเจอเพื่อนที่เราจะบอกความจริงให้ แต่กลับปิดหูไม่อยากรับฟัง  

ดังนั้นสหายร่วมรบตรงหน้าที่สลับขั้วสลับข้างกันอย่างสิ้นเชิงนี้ จึงถือเป็น 

ความแปลกประหลาดอันงดงามน่าอัศจรรย์ใจนัก

แต่ความแปลกเช่นนี้กลับทำให้เขารู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็น 

มาก่อน

หรืออาจเป็นเพราะสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายจนเลวร้ายไปกว่านี้ 

ไม่ได้แล้ว พวกเขาอาจถูกซอมบี้กัดกินเป็นอาหารได้ตลอดเวลา จะกลัว 
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อะไรกับการตะโกนบอกทั้งโลกว่าฉันชอบผู้ชาย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต 

แตอ่ยา่งใด แมค้ำพดูคำจาจะไมน่า่ฟงันกั แตใ่ครจะใสใ่จกนัละ่ หากตะโกน 

ว่าฉันมีขนมปังยังอาจจะดึงดูดพวกคนโลภได้  แต่คนรักเพศเดียวกัน 

คงไม่มีใครอยากจะมาแย่งชิง และไม่มีใครว่างมาพูดจาถากถางหรอก

นี่เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น

ชีเหยียนรั้งตัวซ่งเฝ่ยที่กำลังทรมานเหอจือเวิ่นเข้ามา ขยี้เรือนผม 

ของอีกฝ่ายจนยุ่งเหยิง แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า “ตอนนี้เราสองคน 

คืนดีกันก็พอแล้ว”

ซ่งเฝ่ยมองค้อนใส่เขา “แล้วยังไง ฉันต้องออกใบรับรองการคืนดี 

ให้นายไหม”

ชีเหยียนทำหน้าเอือมระอา ขณะที่คิดจะค่อนแคะว่านายจริงจังได้ 

ไม่ถึงสองนาทีเลย คำพูดที่กำลังจะออกจากปากพลันหยุดกะทันหัน สุดท้าย 

ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา

ซ่งเฝ่ยตั้งท่าเตรียมจะถูกด่า แม้แต่คำพูดที่โต้กลับก็ยังเรียบเรียง 

เตรียมไว้เป็นอย่างดี แต่ผลปรากฏว่าท่าทางของชีเหยียนดูผิดแปลกไป 

จากปกติ ทำเอาซ่งเฝ่ยรู้สึกอึดอัด “เมื่อกี้นายอยากจะพูดอะไรหรือเปล่า  

อยากพูดก็พูดสิ ไม่ต้องเก็บเอาไว้หรอก ฉันรับได้”

ชีเหยียนทำหน้างง ท่าทางกระตือรือร้นของซ่งเฝ่ยไม่ใช่แค่รับได้ 

เท่านั้น มันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า ‘ฉันตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะ’

แต่เขาไม่อยากกลับไปเหมือนเช่นในอดีต ซ่งเฝ่ยเป็นคนทำอะไร 

ตามใจตัวเอง ทำเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ความรู้สึกนำทาง แต่ชีเหยียนไม่ใช่ เขา 

จะจำช่วงเวลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานเอาไว้ หากมีก้อนหินขวางทางอีก เขาจะ 

ยอมเดินอ้อม เขาไม่ใช่คนที่ชอบทำผิดซ้ำซาก หวังชิงหย่วนบอกว่าเขา 

ไม่เคารพซ่งเฝ่ย ถ้าเช่นนั้นนับจากนี้ไปเขาต้องเรียนรู้ที่จะเคารพอีกฝ่าย  

“เมื่อก่อนฉันผิดเอง ที่มักจะขอให้นายทำตามความต้องการของฉันอยู่ 

ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของนายเลย อันที่จริงเมื่อเทียบกับ 

ฉันแล้ว นายร้องครวญ...”



เหยียนเหลียงอวี่

31

ถึงแม้เหอจือเวิ่นจะยืนชมดวงจันทร์  แต่หูของเขาก็ยังทำงานอยู่  

และเตรียมจะจดประโยคหวานซึ้งเอาไว้ยืมใช้จีบสาวในอนาคตบ้าง แต่คำว่า  

“เมื่อเทียบกับฉันแล้ว นายร้องครวญ...” นี่มันหมายความว่ายังไง! หมอนี่ 

มีความรักก็หัดพูดอะไรดี ๆ บ้างไม่ได้หรือไง!!!

“นายทำอะไร!”  นักศึกษาชียังพูดไม่จบและเตรียมจะพูดอะไร 

บางอย่างต่อ

แต่เหอจือเวิ่นไม่อาจต้านทานความอยากรู้อยากเห็นของตนเองได้แล้ว 

จริง  ๆ จึงหันกลับมา ถึงได้เห็นซ่งเฝ่ยออกแรงขย้ำ เอ่อ ใบหน้าชีเหยียน 

รุนแรงกว่าตอนหยิกแก้มเขาเสียอีก 

“ถอดหน้ากากหนังมนุษย์ออกมานะ”  นักศึกษาซ่งพูดจาฉะฉาน  

“นายไม่ใช่ชีเหยียน ชีเหยียนไม่มีทางยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง  

และไม่มีทางพูดว่าตัวเองมีตาหามีแววไม่ และยังไม่เคยตระหนักว่าฉันเป็น 

ชายหนุ่มรูปงามที่เลิศเลอมาก ๆ ด้วย”

ชีเหยียน เหอจือเวิ่น “เมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะ!!!”

ชีเหยียนดึงกรงเล็บของซ่งเฝ่ยออกด้วยท่าทางหงุดหงิด เขาเข้าใจ 

แล้วว่าพูดจาอ้อมค้อมกับซ่งเฝ่ยไม่ได้  ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลย 

ถึงจะได้ผล “จากนี้ไปฉันจะไม่ดุด่านายอีก ไม่ว่าระหว่างเราจะมีความคิด 

แตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม ฉันสาบานว่าจะพูดกับนายดี ๆ”

ซ่งเฝ่ยถูกท่าทางอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนของชีเหยียนเล่นงาน 

ถึงกับมึนงงจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี่เป็นความฝันหรือความจริงไป 

ชั่วขณะ ก่อนจะเอ่ยย้ำอย่างไม่ค่อยมั่นใจว่า “นายสาบาน?”

ชีเหยียนลดสายตาลง นิ่งไปนานครู่ใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง  

จับจ้องคนผู้นี้ที่อาจต้องเกี่ยวพันกับตนเองไปชั่วชีวิต เน้นย้ำทีละคำด้วย 

เสียงทุ้มต่ำและมุ่งมั่น “ฉันจะพยายามทำให้เต็มที่”

เป็นความจริง ซ่งเฝ่ยมั่นใจได้แล้ว

“งั้นฉันก็ขอสาบานเหมือนกัน จากนี้ไปจะไม่เกียจคร้านตัวเป็นขน  

จะขยันหมั่นเพียรพัฒนาตัวเอง!”

“จริงเหรอ”
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“ฉันจะพยายามทำให้ได้”

“...” แฟนหนุ่มคิดเล็กคิดน้อยถึงเพียงนี้เขาจะทำอย่างไรดีหนอ  

คำตอบของชีเหยียนคือ อดทนไว้

ความรักในวัยยี่สิบปีก็เหมือนอากาศในเดือนมิถุนายน วันนี้แดด 

ออก พรุง่นีฝ้นตก ซง่เฝย่ไมรู่ว้า่ครัง้นีพ้วกเขาจะคบกนัดว้ยดไีดน้านแคไ่หน  

และจะเดินไปด้วยกันได้ไกลเพียงใด แต่เขาหวังว่าจะยาวนานและไกล 

มากกว่านี้อีกหน่อย เขาไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ จึงทำได้เพียงถนอม 

ช่วงเวลานี้เอาไว้

ชีเหยียนไม่รู้ความคิดของซ่งเฝ่ย แต่เขาเข้าใจซ่งเฝ่ยดี หมอนั่นไม่ม ี

ทางคิดเรื่องอนาคตหรอก แต่ไม่เป็นไร เขาเองจะไม่มีทางปล่อยมืออีกแล้ว  

และจะไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายวิ่งหนีไปอีกครั้งด้วย  บางคนมีดวงด้าน 

ความรัก บางคนอาภัพอับโชค ส่วนชะตาชีวิตเขาต้องคู่กับซ่งเฝ่ย มีแต่ 

ต้องคู่กันเท่านั้น ดีเหมือนกัน 

ชีเหยียนเหงื่อท่วมทั้งตัว ช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานยังไม่รู้สึกอะไร  

แต่หลังจากเริ่มใจเย็นลงแล้ว ถึงเพิ่งรู้สึกว่าเสื้อผ้าของตนเปียกชื้นไปหมด  

ทัง้ทีห่นา้ตา่งปดิสนทิ แตก่ลบัเยน็เหมอืนมลีมพดัเขา้มาไมข่าดสาย ชเีหยยีน 

ยกมือลูบจมูก ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจึงจามออกมาจนได้

ซ่งเฝ่ยเพิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติรีบพูดขึ้นว่า “ไม่ได้การ นาย 

ถอดเสื้อออกดีกว่า” พูดจบก็ยื่นมือออกไป หมายจะช่วยชีเหยียนถอดเสื้อ

ชีเหยียนรีบเบี่ยงตัวถอยหลบทันที เขาไม่ได้นำเสื้อผ้าติดตัวมาด้วย  

อีกทั้งในห้องเรียนก็ไม่มีเครื่องทำความร้อน เสื้อเปียกก็ยังดีกว่าเปลือย

ซ่งเฝ่ยไม่ได้รุกไล่เป็นครั้งที่สอง ราวกับเข้าใจความกังวลของอีกฝ่าย 

จึงพูดด้วยท่าทางหงุดหงิดว่า “ไม่ได้ให้นายถอดหมดสักหน่อย แค่ถอดเสื้อ 

ข้างในออกก็พอ แล้วเหลือเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดตัวนอกเอาไว้”

เสื้อผ้าตัวในเปียกซ่ก แต่เสื้อขนเป็ดยังแห้งอยู่

เดิมทีชีเหยียนคิดจะยืนกรานคัดค้าน แต่กลับสัมผัสได้ถึงความ 

เย็นชื้นจากเสื้อตัวในที่ซึมออกมาเรื่อย  ๆ เมื่อคิดใคร่ครวญแล้วก็ถอดเสื้อ 

ตัวในออก หลังจากสวมเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดอีกครั้ง เขากลับไม่คุ้นชิน 
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กับสัมผัสแปลก  ๆ ของเสื้อขนเป็ดที่สัมผัสกับผิวเนื้อโดยตรง ก่อนจะพบว่า 

ซ่งเฝ่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ หัวใจของเขากระตุกวูบ รีบกวาดตามองไป 

รอบห้อง กลัวว่าคนผู้นั้นจะเล่นพิเรนทร์อีก

แควก

“ฮัดชิ้ว...”

นักศึกษาซ่งไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง เขากระชากม่านลงมาภายใน 

เวลาอันรวดเร็ว

ซ่งเฝ่ยใช้ผ้าม่านสภาพสมบูรณ์ทั้งผืนคลุมศีรษะของชีเหยียนจนมิด  

ไม่รู้ว่าทำแบบนี้เพื่อแก้แค้นหรือเปล่า หลังจากดิ้นอยู่นาน ศีรษะที่ผลุบหาย 

เข้าไปในผ้าเปื้อนฝุ่นก็โผล่ออกมา “ฮัดชิ้ว...ถุย ถุย ไม่ซักมากี่ปีแล้วเนี่ย!”

“น่าจะไม่เคยทำความสะอาดเลยนับตั้งแต่วิทยาเขตแห่งนี้สร้างเสร็จ”  

เหอจือเวิ่นอธิบายด้วยความกรุณา “เวลามาอ่านหนังสือ พวกเราก็จะเลี่ยง 

มันตลอด แค่สัมผัสหรือสะบัดครั้งเดียวก็จะได้ฝุ่นถึงสามจิน1 แล้วนาย 

เอามันมาทำอะไรเนี่ย”

“เอามาให้ความอบอุ่นไง” ซ่งเฝ่ยกลอกตามองบน ถึงแม้จะไม่มีใคร 

มองเห็นในความมืดก็ตาม “ไม่อย่างนั้นคืนนี้พวกเราสามคนจะทำยังไง  

ใช้แรงเสียดทานเพื่อให้เกิดความร้อนเหรอ”

“...” เหอจือเวิ่นยินดีที่จะเชื่อว่าซ่งเฝ่ยแดกดันด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

แต่ทำไมในสมองของเขากลับสลัดภาพคนสองคนที่กำลังจูบและลูบไล้กัน 

ไม่หลุดสักที โอ๊ย บางทีเขาอาจจะป่วยซะแล้วสิ

ตอนนี้หาได้เพียงวัสดุในพื้นที่ ซ่งเฝ่ยดึงผ้าม่านของหน้าต่างสองบาน 

ลงมา ทางชีเหยียนก็ดันโต๊ะเรียนไปชิดกำแพงเพื่อประกอบเป็นเตียงนอน  

จากนั้นคนทั้งสามก็นอนกกกอดกันอยู่บนนั้น เนื่องจากเสื้อของชีเหยียน 

บางทีส่ดุ ดงันัน้จงึใหค้นซา้ยกา่ยคนขวากอดขนาบตวัเขาไว ้ แผน่อกดา้นหนา้ 

ชนซ่งเฝ่ย แผ่นหลังพิงก้อนเนื้อของเหอจือเวิ่น ใช้ความเบียดเสียดให้ 

เป็นประโยชน์ ไม่รู้ว่าม่านของคณะฟิสิกส์มีไว้สำหรับป้องกันรังสีหรือไม่  

1 หน่วยมาตราชั่งของจีน 1 จินหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม
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ถึงได้หนาหนักขนาดนั้น หลังจากห่มลงบนตัวไม่นานก็เริ่มรู้สึกอบอุ่น

กว่าจะเอนตัวลงนอนได้อย่างสงบสุขก็เกือบจะตีสองแล้ว

ชีเหยียนง่วงนอนสุดขีด ใช้เวลาไม่นานก็เข้าสู่ห้วงนิทรา

ซ่งเฝ่ยได้ยินเสียงลมหายใจคงที่จากด้านหลังก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน 

ค่อย ๆ หมุนตัวกลับไป จากนั้นก็ลอบชื่นชมใบหน้าหล่อเหลาเลิศเลอภายใต้ 

แสงจันทร์ เมื่อพึงพอใจแล้วก็ขยับเข้าสู่อ้อมอกของอีกฝ่าย

ชีเหยียนคล้ายว่าจะรู้สึกตัว จึงขยับเล็กน้อยเพื่อหาท่าทางที่รู้สึก 

สบาย จากนั้นก็โอบรัดคนในอ้อมกอดอีกครั้ง

ซ่งเฝ่ยยืดแขนออกไปเงียบ  ๆ เพื่อกอดอีกฝ่ายกลับ ในที่สุดก็ตกอยู่ 

ในอ้อมกอดอันแนบแน่น หลับตาลงได้จริง ๆ สักที

เหอจือเวิ่นถอนหายใจพลางพลิกตัว เขารู้สึกตัวและเปลี่ยนท่านอน 

เป็นหลังชนหลังกับสหายแสนดีอย่างชีเหยียน แบบนี้ถึงค่อยรู้สึกผ่อนคลาย  

ก่อนจะรีบไปเฝ้าโจวกงในทันที

ค่ำคืนนี้ทีมค้นหาวิทยุแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง บางคนเหนื่อย 

จนหลับ บางคนหนาวเย็นจนตื่น บางคนเลือดนักสู้ยังคงพลุ่งพล่าน และ 

บางคนหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืด พวกเขาไม่รู้สถานการณ์ของแต่ละฝ่าย  

แต่เชื่อมั่นในกันและกัน

วันต่อมา แสงแดดเจิดจ้า

ตอนที่ซ่งเฝ่ยตื่นขึ้นมา  เขาคิดว่าตนเองอยู่ในห้อง  440 เสียอีก  

เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ห่างหายไปนานกำลังสาดส่องลงมาบนตัวเขาเต็มที่  

ปลายจมูกเย็นเล็กน้อย แต่ร่างกายมีไออุ่น เช่นเดียวกับยามเช้าในฤดูหนาว 

ที่ผ่าน ๆ มา

กระทั่งตอนที่หยีตาและพลิกตัวอย่างเกียจคร้าน พลันได้ยินเสียง 

เอี๊ยดอ๊าดของขาโต๊ะดังมาจากด้านล่าง

สีหน้าของชีเหยียนดีขึ้นแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงแดดอาบไล้หรือ 

เพราะเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายกันแน่
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แต่ซ่งเฝ่ยยังไม่วางใจ ในที่สุดก็ปลุกชีเหยียนให้ตื่นด้วยการกด 

ริมฝีปากลงบนหน้าผากของอีกฝ่าย

นี่เป็นสิ่งที่ซ่งเฝ่ยเรียนรู้มาจากแม่  เขาทำตามวิธีของคุณนายซ่ง  

ขอเพียงริมฝีปากที่กดลงไปรู้สึกเย็นเล็กน้อยก็แปลว่าไม่เป็นไรแล้ว แต่หาก 

รู้สึกว่าหน้าผากร้อนกว่าริมฝีปากก็แสดงว่ามีไข้ ซ่งเฝ่ยไม่มั่นใจว่าวิธีนี้ 

ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่ แต่อย่างน้อยในทางปฏิบัติ หาก 

คุณนายซ่งใช้ริมฝีปากวัดไข้แล้วบอกว่ามีไข้ หลังจากนั้นก็จะมีไข้จริง  ๆ  

ซ่งเฝ่ยไม่รู้ว่าริมฝีปากเขาจะวัดได้แม่นยำไหม  หรือการจูบหน้าผาก 

วัดอุณหภูมิจะถือเป็นการสาปแช่งรูปแบบหนึ่งให้มีไข้ตามการคาดเดา 

จริง ๆ

โชคดีที่หน้าผากชีเหยียนเย็นกว่าริมฝีปากซ่งเฝ่ย

“น่าจะไม่เป็นไร” ซ่งเฝ่ยเอ่ยให้ชีเหยียนสบายใจ

แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล

“นายแน่ใจเหรอ” ชีเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อย “ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี 

เท่าไหร่”

“ก่อนหน้านี้นายดูสบายขึ้นแล้วนี่ ทำไมพอฉันวัดเสร็จนายก็บอกว่า 

ไม่สบายซะแล้วล่ะ” ซ่งเฝ่ยบ่นอุบ แต่หัวใจกลับเต้นระรัว ก่อนโน้มตัวไป 

ข้างหน้าอย่างประหม่า กดไหล่ของอีกฝ่ายลง จากนั้นก็แนบริมฝีปากลงบน 

หน้าผากชีเหยียนอย่างเป็นกังวล แล้วเอ่ยพึมพำออกมาว่า “ไม่ร้อนนะ...”

“อาจจะมีไข้ต่ำ ๆ ก็ได้” ชีเหยียนเสนอความเป็นไปได้อื่น

“นายดูอยากไม่สบายจังเลยนะ” ซ่งเฝ่ยรู้สึกว่าชีเหยียนแปลกไป  

คราวนี้จึงใช้มือวางทาบบนหน้าผากของอีกฝ่ายแทน แต่ก็ยังคงไม่ร้อน 

ผิดปกติอยู่ดี “ปกติมากเลย”

ชีเหยียนดึงมือเขาออก ขมวดคิ้วเล็กน้อย แล้วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง  

“อย่าใช้มือสิ วัดไข้แบบเมื่อกี้กำลังดีเลย”

ซ่งเฝ่ย “...”

ด้านหน้าของหน้าต่าง เหอจือเวิ่นเงยหน้ามองท้องฟ้าแจ่มใส
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เขาจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เล่นเกมอาร์พีจี2 ทุกครั้งที่ถึงช่วงตัวละคร 

สนทนากันก็สามารถกดปุ่มคำว่า [ต่อไป] ได้ ทำให้การสนทนาดำเนินไป 

อย่างรวดเร็ว และเดินทางสู่ด่านต่อไปได้ไวยิ่งขึ้น

พอมาคิดดูในตอนนี้ ช่างเป็นการออกแบบเกมที่รอบคอบดีจริง ๆ

2 Role-playing game (RPG) หรือเกมเล่นตามบทบาท คือเกมประเภทหนึ่งที่ผู้เล่น 

รับบทบาทสมมติเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเกม โดยเล่นตามกฎกติกาของเกมผ่านการป้อนคำสั่ง 

และเลือกเงื่อนไขที่เกมกำหนด




