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คํานําสํานักพิมพ์

ระหว่างบรรยากาศการสอบสุดเคร่งเครียด กับการถูกแฟนเก่า 

สุดเพอร์เฟ็กต์อย่างชีเหยียนตามตอแยไม่เลิก ซ่งเฝ่ยไม่รู้จะเกลียดอะไร 

มากกว่ากันแล้ว แต่อะไร ๆ ก็คงไม่แย่เท่าซอมบี้ที่บุกมาเพิ่มความโกลาหล 

ให้มากขึ้นอีก ระหว่างที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดก็พลัดหลงกับเพื่อนเก่า แต่ 

ได้เจอเพื่อนใหม่สายฮาแทน แถมชีเหยียนยังตามมาสมทบอีก เหมือนชีวิต 

เขายังวุ่นวายไม่พออย่างนั้นแหละ

ชีวิตและหัวใจของซ่งเฝ่ยจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนจบหรือเปล่านะ  

แล้วระหว่างซอมบี้กับสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน  

มาเอาใจช่วยซ่งเฝ่ยกับผองเพื่อนของเขา และหัวเราะไปกับความสยอง 

เปี่ยมอารมณ์ขันด้วยกันใน Zombies in College มหาวิทยาลัยซอมบี้ 1  

(喪病大學) แล้วทุกคนจะรู้ว่าในยามคับขันไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีคนรัก 

ที่คอยห่วงใยและมิตรภาพจากเพื่อนแท้อีกแล้ว
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แสงสลัว  ในห้องโถงกว้าง จอคอมพิวเตอร์วางเรียงแถวอย่างเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องที่สาดแสงออกมา ใบหน้าที่ควร 

มีชีวิตชีวา เมื่ออยู่ในรัศมีของแสงนั้นกลับมีสีเขียวคล้ำ ส่วนใหญ่ปกคลุม 

ไปด้วยบรรยากาศของไม้ใกล้ฝั่งที่ใกล้จะลงโลงเต็มทน บังเกิดเป็นความ 

สง่างามล้ำลึกที่ไม่เข้ากับอายุของพวกเขาเอาเสียเลย

ซ่งเฝ่ยก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเขามั่นใจว่าภาพนี้จะต้องขัดใจผู้สืบทอด 

เจตนารมณ์ในระบอบสังคมนิยมอย่างแน่นอน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

แห่งนี้ ผิวโซฟาเป็นจุดกระดำกระด่าง โต๊ะคอมพิวเตอร์ยากจะระบุสีเดิม  

แป้นพิมพ์สีดำมีสิ่งสกปรกอยู่ตามร่อง เมาส์แบบมีสายเลื่อนไม่ค่อยไป  

บวกกับโคมไฟติดเพดานสีเหลืองที่ส่องแสงสลัวเต็มที่ และยังมีพานอัน1 

กลับชาติมาเกิดนั่งอยู่ตรงนี้ ในมุมอับแบบสามร้อยหกสิบองศา 

ในยุคสมัยที่สมาร์ตโฟนมีอยู่ทุกหนแห่ง ร้านแห่งนี้ยังคงยืนหยัด 

อยา่งภาคภมูใิจ ทำใหท้กุครัง้ทีซ่ง่เฝย่กา้วเขา้มามกัเหน็ภาพในอดตี คลา้ยวา่ 

ตนเองได้ย้อนกลับไปสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม  ในคืนนั้น 

หลังจากพ่อแม่เข้านอน เขาก็แอบหนีไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อเล่นเกม 

1 นักปราชญ์และกวีรูปงามที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ยามขี่รถม้าผ่าน 

ก็จะมีหญิงสาวรุมล้อม หากหญิงสาวเข้าไม่ถึงตัวเขาก็จะโยนผลไม้เข้าไปให้ในรถม้า
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เลอกลอรี2 แน่นอนว่าหลังจากช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์จบลงก็ถูกพ่อลงโทษ  

ยกใหญ่ แต่พูดตามตรง ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมัยนั้นตกแต่งได้ล้ำสมัย 

กว่าปัจจุบันมาก

ยุคสมัยนี้แทบไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กันแล้ว  

ซ่งเฝ่ยคิดว่าเหตุผลที่ร้านแห่งนี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงตอนนี้ ก็ต้อง 

ขอบคุณระบบตัดไฟและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ 

โทรศัพท์มือถือจะยังใช้สายได ้ แต่ทุกครั้งก็จะเห็นการแจ้งเตือนว่า [เชื่อมต่อ 

เครือข่ายไวไฟเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ เชิญถู่หาว3ใช้ได้ตามสบาย]  ให้กับ 

คนยากจนที่ไม่มีโอกาสใช้งานตามใจชอบ ส่วนคนที่อยากดูถ่ายทอดสด 

การแข่งขันอะไรสักอย่างช่วงกลางดึก  ก็ทำได้เพียงหันไปพึ่งพาบริการ 

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพียงแห่งเดียวในรัศมีสิบลี้4เท่านั้น

“ค่ำคืนอันเหน็บหนาวมักฝันถึง ~~ เรือนผมขาว หน้าแดงมีเลือดฝาด 

ของเธอ~~  ผ่านพ้นไปหลายพันปี  ~~  ใครอยู่เคียงข้างเธอ  ~~  ร้องเพลง 

ขับขานไปตลอดทาง…”5

ทันใดนั้นเสียงของนักร้องเพลงร็อคชายที่ฟังดูเยือกเย็นและหยาบ 

กระด้างก็ดังขึ้น โทรศัพท์มือถือแผดเสียงดังลั่นภายในห้องโถงใหญ่อัน 

เงียบเชียบที่มีคนเพียงไม่กี่คน  ถึงแม้จะเป็นเสียงเรียกเข้าของตนเอง  

แต่ซ่งเฝ่ยกลับสะดุ้งตกใจจนตัวโยน คนที่โทร.เข้ามาคือหวังชิงหย่วนนั่นเอง

“มีอะไร” ในเมื่อเป็นทั้งรูมเมตและเพื่อนสนิท ซ่งเฝ่ยจึงรู้จักนิสัย  

“ไม่มีธุระก็จะไม่โทร.รบกวน” ของอีกฝ่ายดี

“รีบกลับ จะตรวจหอพักแล้ว” หวังชิงหย่วนพูดห้วน ๆ 

ปฏกิริยิาแรกของซง่เฝย่คอืมองดเูวลาบนหนา้จอ “เฮย้ สีทุ่ม่กวา่แลว้!”

“ได้เวลาตรวจพอดี ถ้าไม่กลับมาก็กลับหอไม่ได้อีกร้อยวันร้อยคืน”

2 Le Glory ย่อมาจาก Legends of Glory เกมต่อสู้ของเหล่าเทพที่ได้รับความนิยม 

อย่างมาก
3 หมายถึง คนรวยที่ชอบซื้อของราคาแพงไร้สาระเพื่ออวดฐานะของตน
4 หน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบประมาณ 500 เมตร
5 เพลง ฉางอันฉางอัน ขับร้องโดยเจิ้งจวิน
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“แย่แล้ว!” นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้ว ยังมีตรวจหอตอนกลางคืน 

อยู่อีก  และนี่ เป็นครั้งแรกของภาคการศึกษานี้ที่ซ่งเฝ่ยออกมาเหมา 

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งคืน ซื้อหวยทำไมไม่ถูกอย่างนี้บ้างนะ!

ซ่งเฝ่ยไม่กล้าลังเลแม้แต่วินาทีเดียว เขารีบปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  

ค่าดูถ่ายทอดสดการแข่งขันแพงมาก แต่คะแนนประเมินความประพฤติ 

ก็มีค่ามากเช่นกัน หากทำให้อาจารย์จดจำเขาในเรื่องแบบนี้ เวลาอีก 

สองสามปีที่เหลือถึงอยากร้องไห้ก็คงไม่มีที่ให้ไปเสียแล้ว

มหาวิทยาลัยของซ่งเฝ่ยตั้งอยู่ชานเมือง ห่างจากใจกลางเมืองยี่สิบถึง 

สามสิบกิโลเมตร เดิมทีเป็นอำเภอแห่งหนึ่ง ล้อมรอบด้วยเขาสูงตระหง่าน  

แต่ผลจากการขยายตัวของเขตเมืองในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา  มันจึง 

กลายมาเป็นวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งจากเมืองหลวง โดย 

มีชื่ออันไพเราะว่า  “เมืองมหาวิทยาลัย” แต่ความจริงยังรกร้างว่างเปล่า 

อย่างถึงที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ  ยังไม่ถูกสร้าง โดยเฉพาะ 

วิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยของซ่งเฝ่ยที่อยู่ด้านในสุด หากเดินเข้าไป 

จนสุดก็จะเป็นพื้นที่รกร้างไร้เงาผู้คน มหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ก็ต้องนั่งรถไปอีกสี่ป้ายเลยทีเดียว พื้นที่มหาวิทยาลัยครอบคลุมจากเหนือ 

จรดใต้ ตรงข้ามถนนสายหลักของประตูใหญ่ทางทิศใต้มีร้านค้าอยู่บ้าง อีก 

สามดา้นทีเ่หลอืเปน็ทวิทศันช์นบท จงึทำใหเ้หลา่นกัศกึษาทัง้หมดรูส้กึสิน้หวงั

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ซ่งเฝ่ยเหมาทั้งคืนก็ตั้งอยู่ที่นี่ เมื่อเดินออก 

จากร้านแล้วข้ามถนนก็จะเข้าเขตรั้วมหาวิทยาลัย

ทว่าการเดินทางอันยาวนานเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

ทีด่นิใจกลางเมอืงราคาแพงมาก ดงันัน้วทิยาเขตเกา่จงึมพีืน้ทีค่อ่นขา้ง 

แคบ แต่วิทยาเขตใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยสักนิด คุณอยากวิ่งระยะไกล 

ไหม ทำไมต้องทนอุดอู้อยู่ในสนามเด็กเล่น นับจากประตูมหาวิทยาลัย 

จนถึงหอพัก เราช่วยสานฝันการเป็นเทพกวางแห่งบูรพา6 ให้คุณได้! 

ตือดึ๊ง

6 เป็นฉายาของหวังจวินเสีย นักกีฬาวิ่งระยะไกลของจีน
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เสียงแจ้งเตือนแอปพลิเคชันวีแชตดังออกมาจากกระเป๋าของเขา  

ซ่งเฝ่ยผู้กำลังรับบทเทพกวางยังคงวิ่งต่อไปในความมืดอย่างบ้าคลั่ง พร้อม 

กับดึงโทรศัพท์มือถือออกมา  เปิดฟังข้อความเสียงของหวังชิงหย่วน  

“ถึงไหนแล้ว ตรวจถึงชั้นของเราแล้วนะ คราวนี้สภานักศึกษาร่วมมือกับ 

ภาควิชาคณะ มากันเป็นขบวนใหญ่เลย”

“เพิ่งพ้นตึกฟิสิกส์มา...ฮัดชิ้ว...ช่วยหาเรื่องกลบเกลื่อนให้ฉันหน่อย... 

อีกไม่กี่นาที!” ข้อความเสียงถูกส่งกลับไปด้วยปลายนิ้วหัวแม่มือเรียบร้อย

ซ่งเฝ่ยไม่แม้แต่จะเก็บโทรศัพท์มือถือ เพียงปล่อยร่างกายให้โบยบิน 

อย่างอิสระ

เจด็นาทตีอ่มา ในทีส่ดุเขากว็ิง่มาถงึอาคารหอพกัชายสอง หอ้งหมายเลข 440  

จากนั้นก็วิ่งเข้ามาด้านใน ก่อนจะปะทะเข้ากับอ้อมกอดของใครบางคน

“ซ่งเฝ่ย  กลับมาแล้วเหรอ”  อาจารย์เจี่ย  อาจารย์ประจำคณะ 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยืนอยู่กลางหอพักพลางยกยิ้มกว้าง

“สวัสดียามดึกครับอาจารย์เจี่ย!” นักศึกษาซ่งประจำคณะประวัติ- 

ศาสตร์และวัฒนธรรม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวยืนอยู่หน้าประตูหอพัก 

ด้วยท่าทางกระตือรือร้น

อาจารย์และศิษย์จ้องมองกันครู่หนึ่ง  คนแรกเอ่ยถามก่อนว่า  

“ไปไหนมา”

คนหลังตอบอย่างไม่ลังเล “ห้องน้ำครับ”

เมื่อตอบออกมา ซ่งเฝ่ยเห็นรูมเมตทั้งสามของเขากุมขมับ กลอกตา 

มองบน ต่างรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง

อาจารย์เจี่ยยกยิ้มเล็กน้อย “พวกเขาสามคนบอกว่านายอยากกิน 

บะหมีก่ึง่สำเรจ็รปู แตก่ระตกินำ้รอ้นในหอ้งวา่งเปลา่ พอดวีา่มเีพือ่นภาควชิา 

เดียวกับนายที่สนิทกันดีพักอยู่ชั้นบน ดังนั้นนายเลยขึ้นไปขอน้ำร้อน แต่ 

เพราะพวกเขาสามคนไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้พักอยู่ห้องไหน เลยไม่รู้จะขึ้นไป 

ตามนายยังไง เพราะนายแค่ขึ้นไปขอน้ำร้อนก็เลยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือ 

ไปด้วย”
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ซ่งเฝ่ยกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก “เหตุผลที่ไม่อยู่ในห้องจริง  ๆ   

คือ...รายละเอียดค่อนข้างละเอียดอ่อนครับ”

อาจารย์เจี่ยจ้องมองเขาอย่างไม่พอใจ เห็นได้ชัดว่ารู้อยู่แล้ว อาจารย ์

ท่านนี้ไม่ใช่คนธรรมดา การที่ต้องรับมือกับสติปัญญาและความกล้าของ 

นักศึกษาหลายร้อยคนแทบทุกวัน คนธรรมดาก็กลายร่างเป็นพรีเดเตอร์7 

ได้เช่นกัน

ซ่งเฝ่ยยิ้มแหย เดินเข้าไปอย่างคนไร้ยางอาย

อาจารย์เจี่ยไม่สนใจเขาอีกต่อไป เดินไปหน้าประตู เอ่ยทักทาย 

คนของสภานกัศกึษาทีต่รวจสอบบรเิวณสดุทางเดนิอยา่งจรงิใจวา่ “นกัศกึษา 

ห้อง 440 ภาควิชาประวัติศาสตร์กลับมาจากห้องน้ำแล้ว”

จากนั้นไม่นาน สมาชิกสภานักศึกษาทั้งสี่คนที่ถือปากกาและสมุด 

เล่มเล็กก็เดินกลับมา ซ่งเฝ่ยกำลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม แต่เมื่อเหลือบเห็น 

ใบหน้าอันคุ้นเคย เขากลับสำลักน้ำ ไอจนปอดเกือบจะหลุด

อาจารย์เจี่ยตกใจ ก่อนพูดแขวะอย่างไม่สงสารว่า “ดื่มน้ำยังไงให้ 

สำลักเนี่ย”

ซ่งเฝ่ยตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน เขารีบวางแก้วน้ำลง รู้สึกได้ว่า 

ชีเหยียนกำลังจ้องมองเขาอยู่ หากเป็นเมื่อก่อน เขาจะต้องมองกลับไป 

แน่นอน ก็มีหนึ่งจมูก สองตาเหมือนกัน ดูซิใครจะแน่กว่ากัน แต่เมื่อครู่ 

เขาเพิ่งจะ  “กลับมาจากห้องน้ำ” แถมต้องมาเจอกับความรู้สึกที่โดนเพ่งเล็ง 

ขนาดนี้ ตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายที่เป็นกระดูกสันหลังของสภานักศึกษา ทั้งยัง 

มีปลอกแขนสีแดงเล็ก ๆ ของทีมตรวจที่ตอนนี้ดูเหมือนจะแสบตากว่าปกติ

แย่แล้ว ลืมไปได้อย่างไรเนี่ยว่าหมอนั่นเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 

แล้ว

ซ่งเฝ่ยพึมพำเบา  ๆ อันที่จริงการมานับหัวตรวจหออะไรพวกนี้ทำ 

แป๊บเดียวก็เสร็จ คนหลังนี่ก็นับเสร็จแล้ว แต่ยังยึกยักไม่ยอมไปสักที  

พดูตามตรงกค็อืสามคนนูน้นะ่ทยอยออกไปกนัหมดแลว้ เหลอืเพยีงชเีหยยีน 

7 เป็นคำที่มนุษย์เราใช้เรียกนักล่าจากอวกาศ จากภาพยนตร์เรื่อง มหากาฬพรีเดเตอร์
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ที่ยังยืนอยู่คนเดียวในห้องพัก

ไม่เพียงแต่เด็กหนุ่มห้อง  440 แม้แต่อาจารย์เจี่ยก็ประหลาดใจ  

“มีคำถามอะไรอีกไหม”

ชีเหยียนมีคิ้วโค้งเรียวดุจกระบี่ โดยเฉพาะยามยกยิ้มบางจะแลดู 

สดใสและหล่อเหลา ทำให้คนอื่นเกิดความประทับใจได้ง่าย อย่างเช่นตอนนี ้ 

“อาจารย์เจี่ย คราวนี้นอกจากเราตรวจเช็กนักศึกษาที่ไม่กลับหอแล้ว บางที 

เราอาจต้องตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงด้วยนะครับ”

น้ำเสียงของชีเหยียนไพเราะน่าฟัง เขาพูดว่า  “บางที”  แทนคำว่า  

“จำเป็นต้อง” ราวกับกำลังหารือกับอีกฝ่าย ท่าทางนอบน้อมแบบนี้ทำให้ 

อีกฝ่ายพึงพอใจ อาจารย์เจี่ยรีบยกมือขึ้นโบกทันที “จำเป็นสิ มหาวิทยาลัย 

มีกฎห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า ต้องตรวจค้น!”

ไม่พูดเปล่า อาจารย์เจี่ยยังเป็นผู้นำลาดตระเวนด้วยท่าทางเด็ดเดี่ยว 

และองอาจผ่าเผย

ชีเหยียนเดินตามหลังไป ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมา

เด็กหนุ่มประจำห้อง 440 ทั้งสี่คนหันมามองหน้ากัน แต่มีสามคน 

ที่กำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่ในใจ

การตรวจค้นหอพักขนาดหนึ่งหมู่สามเฟิน8 หนึ่งรอบใช้เวลาไม่ถึง 

สองนาท ี ไมน่านนกัอาจารยเ์จีย่กล็าดตระเวนเสรจ็ สองมอืวา่งเปลา่ ใบหนา้ 

โลง่อก ทวา่ชเีหยยีนกลบัหยดุยนืทีโ่ตะ๊หนงัสอืใตเ้ตยีงของซง่เฝย่ดว้ยใบหนา้ 

ครุ่นคิด

อาจารย์เจี่ยเอ่ยถามอย่างสงสัย “มีอะไร”

ชีเหยียนชี้ไปยังโน้ตบุ๊กบนโต๊ะและเคส9 ที่วางอยู่ใต้โต๊ะ “ตรงนี้ 

แปลก  ๆ  นะครับ...ในเมื่อมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้ว ทำไมถึงมีเคสของคอมพิวเตอร์ 

ด้วยล่ะ”

8 หมู่และเฟินเป็นหน่วยมาตราวัดพื้นที่ของจีน 60 เฟินเทียบประมาณ 1 หมู่ (ไร่จีน)
9 เคสหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า ซีพียู คือกล่องสำหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง  ๆ   

ของคอมพิวเตอร์
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อาจารย์เจี่ยพูดไม่ออก คำถามนี้ ไม่ว่าจะในแง่ของความหมายหรือ 

คำตอบก็เกินกว่าที่เขาจะตอบได้

ชีเหยียนคุกเข่าลง ยกเคสออกมาวาง แววตาของซ่งเฝ่ยมองเขา 

ด้วยความคับแค้นใจ เสียงดังกุกกัก ชีเหยียนถอดฝาครอบด้านข้างออก 

อย่างเบามือ

ดวงตาของอาจารย์เจี่ยแทบถลน ราวกับว่าการเปิดเคสของชีเหยียน 

คือการผ่าร่างมนุษย์ต่างดาว หากภายในเคสแค่ไม่มีเมนบอร์ด ไม่มีพัดลม 

ระบายความร้อน ไม่มีหน่วยความจำ ไม่มีฮาร์ดดิสก์ เขายังพอทนได้  

แต่ในนั้นกลับซ่อนขดลวดต้มน้ำไฟฟ้าไว้สามอัน กาต้มน้ำไฟฟ้าสองลูก  

และดรายร์เป่าผมอีกหนึ่งตัว ถูกจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้แล้ว จะให้เขา 

ทนได้อย่างไร!

“ซ่งเฝ่ย!”

“อาจารย์เจี่ย!”

ถึงแม้จะได้ชื่อว่าสนิทสนมกันดี เกาะแข้งเกาะขาไม่ห่าง แต่สุดท้าย 

อาจารย์ที่ปรึกษาก็ยกเท้าถีบซ่งเฝ่ย ก่อนใช้แรงกดปากกาเซ็นชื่อของตนเอง 

ด้านหลังประโยค [ห้อง 440 ค้นเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องห้ามทั้งหมดหกชิ้น]  

บนสมุดเล่มเล็กของชีเหยียนจนกระดาษเกือบทะลุ

กฎห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยก็เหมือนกฎห้ามมีความรัก  

เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกยึด ถูกว่ากล่าวตักเตือน ยิ่งไปกว่านั้นคือ 

มีการแจ้งไปยังภาควิชา รวมถึงประกาศทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จากนั้นก็จบเห ่ 

แต่เจ้าของห้อง 440 ทั้งสามคนที่เดินไปส่งทีมตรวจผู้ไม่ยอมออกจากห้อง 

ไปสักทีก็คิดไม่ตกว่าทำไมถึงถูกจับได้ ถึงแม้เคสจะวางอยู่ใต้โต๊ะของซ่งเฝ่ย  

แต่ความจริงเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแค่อันเดียว ที่เหลือเป็นของ 

เพื่อนร่วมห้องทั้งสามคน โดยเฉพาะเริ่นเจ๋อ ในฐานะเจ้าของดรายร์เป่าผม 

นำเข้า  ในใจของเขาเจ็บปวดจนเลือดซิบ  “มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย  มอง 

ปราดเดียวก็รู้เลยเหรอ นี่มันเนตรวงแหวนชัด ๆ!”

“เทพไปปะ…” เซี่ยงหยางมองซากเคสคอมพิวเตอร์ว่างเปล่าที่วางอยู่ 

บนพื้น ยังรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่เรื่องจริง หวังชิงหย่วนมองซ่งเฝ่ยอย่าง 
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ไม่แน่ใจ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา

ซ่งเฝ่ยขบกรามแน่นจนฟันแทบหัก

กว่าจะดับไฟก็ปาไปห้าทุ่ม ซ่งเฝ่ยที่ปีนขึ้นไปซ่อนตัวบนเตียงชั้นสอง 

เปิดวีแชต จากนั้นก็เริ่มกดโทรศัพท์

[นายแม่งกินข้าวแล้วอาหารไม่ย่อย10 เหรอ!!!!!!]

เครื่องหมายตกใจจำนวนมากก็ยังไม่อาจแสดงอารมณ์เดือดพล่าน 

ที่ซ่งเฝ่ยต้องการทักทายชีเหยียนออกมาได้

อีกฝ่ายตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว [อยู่ในยุทธภพ มิอาจทำตามใจตน]

[ไปให้พ้น นายมันใช้อำนาจมาล้างแค้นเรื่องส่วนตัว!!!]

[เราสองคนมีความแค้นต่อกันเหรอ]

คำพูดนี้ทำเอาซ่งเฝ่ยหมดแรงจะด่าต่อ

พวกเขามีความแค้นต่อกันไหมน่ะหรือ ไม่มีหรอก ถึงแม้จะมีความ 

สัมพันธ์กันในช่วงเวลาสั้น  ๆ  แต่ก็ไม่นับว่าดีนัก ทว่าก็เคยมีช่วงเวลา 

ที่อารมณ์ความรู้สึกพลุ่งพล่าน  ยามขึ้นเตียงก็ยังพร่ำรำพันคำรักกัน  

อยา่งเชน่การทีเ่ขาแอบกระซบิขา้งหอูกีฝา่ย บอกวา่ตนเองซอ่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 

ผิดกฎเอาไว้ แม้ว่าสุดท้ายจะเลิกกันอย่างสงบในวีแชต แต่เวลาเจอกัน 

ตอนถือจานต่อแถวในโรงอาหารก็ยังพยักหน้าให้กันบ้าง ก็ออกจะปรองดอง 

กันดีนี่

กระทั่งวันนี้ที่พวกเขาต้องมาบาดหมางกัน ก่อเกิดเป็นหนี้แค้นจาก 

เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อน

ทนัใดนัน้โทรศพัทม์อืถอืกส็ัน่อกีครัง้ ซง่เฝย่คดิวา่เปน็ชเีหยยีนทีไ่มไ่ด ้

รับข้อความตอบกลับของเขา จึงส่งมากวนอารมณ์อีกรอบ แต่คิดไม่ถึงว่า 

จะเป็นหวังชิงหย่วน [เขาเหรอ]

หวังชิงหย่วนเป็นคนเดียวในหอพักที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ชายแท้ และรู้ว่า 

เมื่อไม่นานมานี้เขามีแฟนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน แม้ซ่งเฝ่ยจะไม่ได้เล่า 

เจาะจงว่าใคร แต่อีกฝ่ายก็ไม่ใช่พวกที่จะไปถามจากคนอื่นหรือถามอะไร 

10 มาจากภาษาพื้นเมืองของเจ้อเจียง มีความหมายว่า ขยันหาเรื่องให้ตนเองวุ่นวาย
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ให้มากความ รู้แค่เพียงพวกเขาสองคนเพิ่งเลิกกันได้ไม่นาน วันนี้เกิดเรื่อง 

ขึ้น คนอื่นคิดจนหัวระเบิดก็อาจไม่เข้าใจ แต่เจ้าเด็กเรียนแซ่หวังกลับ 

ครุ่นคิดจนรู้ความจริง ในฐานะเด็กกาก ซ่งเฝ่ยนึกเลื่อมใสอย่างยิ่ง [อืม] 

[หล่อมาก]

[มีประโยชน์ตรงไหน กินไม่ได้สักหน่อย]

[ตอนแรกนายชอบอะไรในตัวเขา]

[ใจใหญ่]

[...]

ซ่งเฝ่ยไม่เข้าใจความหมายของจุุดสามจุด เขาคิดว่าตัวเองอาจบอก 

ไม่ชัดเจน ที่บอกว่าใจใหญ่ก็เพราะชีเหยียนไม่ใช่คนประเภทใช้เงินฟาด 

อย่างเดียว แต่ยังรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง ทำอะไร 

ก็อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม แน่นอนว่าหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามันคือ 

เรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น

ซ่งเฝ่ยถอนหายใจ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมจะส่งคำอธิบาย 

ให้รูมเมตอีกครั้ง ทว่าทันใดนั้นก็มีข้อความส่งมา

[ง่วงแล้ว นอนเถอะ]

นี่มักจะหมายถึงจุดสิ้นสุดของบทสนทนา ซ่งเฝ่ยทำปากเบ้ บอก 

ตัวเองในใจว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ อย่างไรเสียมันก็แค่เรื่องในอดีต คุยกับ 

เจา้คนบา้อำนาจชเีหยยีนไปกเ็ทา่นัน้ ยิง่ไมต่อ้งพดูถงึหวงัชงิหยว่น...เดีย๋วนะ!

ซ่งเฝ่ยจ่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือเกือบติดดวงตา จ้องมองอย่าง 

ละเอียด พบว่าขณะพิมพ์คำว่า “ใจใหญ่” ส่งไปให้หวังชิงหย่วน มือเขาสั่น 

หรืออะไรก็ไม่รู้  กลับส่งไปเพียงคำว่า  “ใหญ่”  คำว่า  “ใจ”  หายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย ดังนั้นประวัติการแชตในตอนนี้จึงเป็น

[ตอนแรกนายชอบอะไรในตัวเขา]

[ใหญ่]

[...]

[ง่วงแล้ว นอนเถอะ]

อย่าเพิ่งนอน นายฟังฉันอธิบายก่อน!!!
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ไม่เกินสองวัน  หลังจากนั้น ซ่งเฝ่ยพบชีเหยียนอีกครั้งในวิชาเลือก 

สองหน่วยกิตที่ชื่อว่า  “การชมและวิเคราะห์ภาพยนตร์คลาสสิก” ห้องเรียน 

แน่นขนัดพอ  ๆ กับตั๋วรถไฟในฤดูใบไม้ผลิ ตอนกดเลือกวิชานี้เหลือจำนวน 

โควตาเพียงน้อยนิด ทั้งหอพักของพวกซ่งเฝ่ยคลิกเมาส์พร้อมกันอย่าง 

บ้าคลั่ง สุดท้ายมีเพียงซ่งเฝ่ยที่ได้รับชัยชนะ หลังจากเรียนคาบแรกก็พบว่า 

ตนเองเลือกถูกแล้ว อาจารย์น่ารักอัธยาศัยดี เมื่อเสียงกริ่งดังก็จะเริ่ม 

เช็กชื่อ หลังจากเช็กชื่อเสร็จก็ปิดไฟเปิดภาพยนตร์ ไม่ว่าคุณจะตั้งใจดู 

หรือฟุบหลับกับโต๊ะ อาจารย์ก็ไม่ถาม พูดตรง  ๆ  ว่าห้องเรียนที่ไร้แสงไฟ 

ช่างเป็นสวรรค์ของการนอนเสียนี่กระไร หลายครั้งที่ซ่งเฝ่ยไม่รู้สึกง่วง แต่ 

ก็เผลอพักสายตาไปบ้าง

เมื่อเทอมก่อนตอนที่ยังไม่เลือกวิชาเรียน พวกเขายังรักกันดีอยู่  

ดังนั้นจึงมีหลายวิชาที่ลงเรียนด้วยกัน  แต่หลังจากเลิกรากันในเทอมนี้  

จึงเกิดสถานการณ์เงยหน้าไม่เห็น ก้มหน้าก็ต้องเห็น1 อยู่บ่อย  ๆ ช่างเป็น 

ความโรแมนติกที่น่าเศร้าเหลือเกิน

คาบเรียนนี้ชีเหยียนนั่งแถวแรก ส่วนซ่งเฝ่ยนั่งแถวสุดท้ายตามปกต ิ 

ดังนั้นระยะห่างจึงค่อนข้างไกลกัน การพบกันของทั้งคู่แทบไม่มีความรู้สึก 

1 สุภาษิตจีน หมายถึง จะหลบหน้าหรือไม่ก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดี
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โหยหาเรื่องราวในอดีตกันเลยสักนิด เพราะนั่นคือการเลือกจากก้นบึ้ง 

ของหัวใจ แม้จะต้องเรียนร่วมกันหลังจากเลิกรากันไป ทว่านี่เป็นเพียง 

วิชาเลือก  แต่ซ่งเฝ่ยก็ เชื่อว่าหมอนั่นจะเป็นแบบนี้ ในวิชาบังคับด้วย 

เช่นเดียวกัน หวังชิงหย่วนก็เป็นเช่นนี้ บางทีในใจพวกเด็กเรียนคงรู้สึกว่า 

ยิ่งอยู่ใกล้กระดานดำมากเท่าใด ยิ่งง่ายที่จะถูกความรู้โจมตีมากเท่านั้น  

ซ่งเฝ่ยที่อยู่ในระดับเพดานบินต่ำรั้งท้ายทุกวิชามาหลายปีจึงไม่เข้าใจความ 

ทะเยอทะยานของคนทีไ่ดท้นุการศกึษา ดงันัน้ โชคดแีลว้ทีเ่ลกิกนัในเทอมนี ้ 

มฉิะนัน้ตอนทีพ่วกเขาเขา้เรยีนพรอ้มกนักไ็มรู่ว้า่ตอ้งทะเลาะกนัอกีกีค่รัง้กีห่น 

ว่าจะนั่งแถวหน้าหรือแถวหลังดี ภาคเรียนที่แล้วกับแค่เรื่องที่ว่าจะไปหรือ 

ไม่ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองที่ห้องสมุดก็ต้องอารมณ์เสียกันไป 

นับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

มุมมองสามอย่าง2 ต่างกันเกินไปไม่ควรคบหาอย่างนั้นหรือ

มุมมองด้านการเรียนต่างกันต่างหากคือเรื่องร้ายแรงที่สุด!!!

เหมือนคราวเคราะห์มาเยือน การลักลอบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพัก 

ที่เหมือนจะไม่ได้มีบทลงโทษอะไรตามมา เดาว่าเรื่องอาจจะจบลงง่าย  ๆ  

แล้ว ทว่าอาจารย์เจี่ยกลับโผล่มาอย่างสบายใจ แล้วเรียกพวกที่มีรายชื่อ 

ในคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ออกมาแสดงตัวต่อหน้านักศึกษาปีสอง  คณะ 

ประวัติศาสตร์ทั้งหมดเสียหนึ่งยกใหญ่ ความน่าสลดหดหู่ยังติดตามมาถึง 

คาบเรียนนี้ วันนี้อาจารย์วิชาเลือกผู้มีจิตใจดีไม่รู้ว่ามาอารมณ์ไหน ถึงได้ 

เปิดหนังสยองขวัญ  ไม่สิ  หนังสยองขวัญคือสิ่งที่ซ่งเฝ่ยสรุปเอาเอง  

อาจารย์ใช้คำว่า “หนังคัลท์3” ซึ่งเงียบราวกับหนังของผู้ดี ก่อนเปิดอาจารย์ 

ได้พูดแนะนำประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ประเภทเดียวกันในช่วงเวลา 

สิบกว่าปีที่ผ่านมา สุดท้ายก็กล่าวสรุปว่า หนังคัลท์ทุกเรื่องในตลาดต้อง 

ยกให้เรื่องนี้เป็นต้นแบบ ซ่งเฝ่ยมองดวงตาสดใสของอาจารย์ แล้วนึก 

สงสัยว่าบทเรียนคาบก่อนหน้านี้ล้วนเขียนไว้ในแผนการเรียนการสอนอย่าง 

2 ได้แก่ มุมมองต่อโลก มุมมองต่อชีวิต มุมมองต่อคุณค่า
3 Cult Films เป็นคำเรียกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนอแบบเฉพาะกลุ่ม 

จึงมีกลุ่มผู้ชื่นชอบกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนมากไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
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ชัดเจน แต่บทเรียนในวันนี้อาจซ่อนอยู่ในฉากหลังเครดิต 

ฉากหลังเครดิตน่าตื่นเต้นเร้าใจมาก ผู้กำกับต้องการแก้แค้นสังคม 

โดยใส่ฉากเลือดสาดกระเซ็น ชิ้นส่วนร่างกายกระจุยกระจายเข้ามา สมกับ 

เป็นผู้กำกับระดับปรมาจารย์ เพราะไม่เพียงทำลายร่างกายคนในหนัง แต่ 

ยังทรมานจิตใจคนดูด้วย สุดท้ายซ่งเฝ่ยก็รับมือไม่ไหว ขอถอนตัวออกมา 

ก่อน ตอนที่เลื่อนประตูด้านหลังเปิดออก ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนนักศึกษา 

หญิงหลายคนมองมาอย่างดูถูกเหยียดหยาม ซ่งเฝ่ยนับถือสาว  ๆ  เหล่านี้ 

จากใจ ยกย่องให้พวกเธอเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง เพื่อนที่รู้จักมากมายชื่นชอบ 

ภาพยนตรแ์นวนี ้ แตเ่ขารบัไมไ่หวจรงิ ๆ เหมอืนคนทีก่ลา้จบัหนดูว้ยมอืเปลา่  

แต่กลับใช้เท้าเตะหนอนด้วยความกลัว คนกว่าร้อยชีวิต รูปร่างลักษณะ 

ก็แตกต่างกันออกไป ทุกคนย่อมล้วนมีจุดอ่อนของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น

อย่างไรเสียก็เช็กชื่อแล้ว ตอนที่ฮัมเพลงเดินออกไปโรงอาหาร ซ่งเฝ่ย 

ยังฝันหวานว่าได้กินข้าวแบบไม่ต้องต่อแถว มีความสุขสุด ๆ ไปเลย

ปรากฏว่าตอนเพิ่งจะนั่งลงกินไก่ตุ๋นส้มที่พัฒนาสูตรโดยพ่อครัวใหญ ่ 

(อาหารอร่อย  ๆ  ในโรงอาหารถือเป็นหนึ่งในความสุขไม่กี่อย่างของชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าเบื่อหน่ายของซ่งเฝ่ย  ทั้งนี้ต้องชื่นชมฝีมือของ 

พ่อครัวอาหารฟิวชั่น4 ที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันท่านนั้น สิบเมนูที่เขาทำ  

มีอย่างน้อยหกเมนูที่รสชาติไม่เลว) ทันใดนั้นซ่งเฝ่ยก็ได้รับข้อความวีแชต 

จากชีเหยียน

[อาจารย์เช็กชื่ออีกรอบแล้ว]

เนื้อไก่รสเปรี้ยวหวานพลันขมปี๋ขึ้นมาทันที

ซ่งเฝ่ยมองเวลา ตอนนี้น่าจะเลิกเรียนพอดี เขาคาดการณ์ว่าอีกฝ่าย 

จะต้องมีเจตนาไม่ดีและคับแค้นใจจนอยากกลั่นแกล้งเขา จึงพิมพ์ตอบกลับ 

ไปว่า [อะไร ต้นคาบก็เช็กชื่อแล้ว ท้ายคาบยังจะเช็กชื่ออีกเหรอ บ้าปะเนี่ย]

อีกฝ่ายเพียงตอบกลับมาสั้น ๆ [อืม]

4 คือการผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
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ซ่งเฝ่ยเริ่มไม่มั่นใจ ถามเพื่อนร่วมชั้นสาขาฟิสิกส์ที่เซี่ยงหยางส่ง 

รายชื่อผู้ติดต่อมาให้ อีกฝ่ายตอบกลับมาอย่างละเอียด [ใช่แล้ว ไม่ใช่แค่ 

เช็กชื่อ แต่ยังพูดว่า คนที่ไม่มาวันนี้ไม่ต้องสอบแล้ว ไม่ผ่านแน่นอน]

ชีเหยียนคิดจะแกล้งเขาหรือเปล่า ซ่งเฝ่ยก็ไม่แน่ใจ

แต่อาจารย์วิชาเลือกรักภาพยนตร์เรื่องนี้มาก! รักขนาดไหนน่ะหรือ  

ถึงขนาดที่หากคุณเข้าไม่ถึงการชื่นชมความงามในใจของผม ผมก็จะให้คุณ 

ทุกข์ใจจนฟ้าสว่างด้วยการสอบตก!

เขาเพิ่งออกมาสองนาที

ช่วงเวลาที่เข้าเรียนสองเดือนก็กลายเป็นเรื่องสูญเปล่าเสียแล้ว

ซง่เฝย่ไมอ่ยากอาหารอกี เขาสัง่ขา้วใหห้วงัชงิหยว่นตามปกติ จากนัน้ 

ก็กลับหอไปด้วยท่าทางเศร้าสลด

เมื่อเข้าประตูมาก็เจอนักศึกษาหวังที่เพิ่งทำโจทย์ระดับหกเสร็จกำลังนั่งรอ 

อาหาร เขาไมเ่พยีงไมแ่สดงความขอบคณุ แตย่งัซำ้เตมิอกีวา่ “อกีครึง่เดอืน 

ก็สอบภาษาอังกฤษระดับสี่กับหก5แล้ว นายอ่านหนังสือหรือยัง”

มหาวิทยาลัยของพวกเขาสามารถสมัครระดับสี่ได้ในภาคเรียนหน้า  

แต่เนื่องจากคะแนนของหวังชิงหย่วนสูงลิบ  ภาคเรียนนี้จึงสมัครสอบ 

ระดับหกได้เลย ซ่งเฝ่ยผ่านคาบเส้นมาอย่างเฉียดฉิว เขาจึงจำต้องรักษา 

ระยะปลอดภัยเอาไว้ ดังนั้นเทอมนี้จึงต้องพยายามต่อไป

หวังชิงหย่วนมองท่าทางของเขาก็รู้ว่าไม่คิดจะทบทวนอะไรอีก ก่อน 

ถอนหายใจด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถเคี่ยวเข็ญให้อีกฝ่ายดีขึ้นได้ “ถ้า 

นายยังไม่พร้อมจริง ๆ ก็ไม่ต้องสมัครหรอก เสียเงินเปล่า ๆ”

ซ่งเฝ่ยเองก็เสียดายเงิน แต่... “ทุกคนสมัครกันหมด ฉันไม่สมัคร 

ก็แปลว่าไม่เข้าพวกสิ”

หวังชิงหย่วนมองเขา “คะแนนของนายไม่เข้าพวกยิ่งกว่าซะอีก”

5 เป็นการสอบภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน เรียกว่า College English  

Test หรือ CET มีระดับ 4 - 6 จัดสอบทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
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ซ่งเฝ่ยยื่นอาหารกลางวันที่หิ้วกลับมาไปตรงหน้าเขา “พี่ชาย กินตอน 

ร้อน ๆ สิ”

หวังชิงหย่วนไม่เสียเวลาพูดอีก เรื่องการเรียน หากเจ้าตัวไม่ต้องการ 

เสียอย่าง คนอื่นพูดจนปากเปียกไปก็ไร้ประโยชน์

ซ่งเฝ่ยนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงจนง่วง แล้วผล็อยหลับไป  

ตื่นมาเจอเซี่ยงหยางที่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไรกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ 

อยู่บนเตียง 

ซ่งเฝ่ยมองปราดเดียวก็รู้ว่าเขายังทะเลาะกับแฟนสาวอยู่ สีหน้าโกรธ 

จนแทบอยากพังหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบนั้นเหมือนเขาเมื่อคืนนี้ไม่มีผิด

แฟนสาวของเซี่ยงหยางอยู่มหาวิทยาลัยนานาชาติที่ห่างออกไปสี่ป้าย  

ไม่รู้ว่ามาคบกันได้อย่างไร ผู้หญิงอยู่ชั้นปีหนึ่ง เซี่ยงหยางอยู่ชั้นปีสอง  

เป็นช่วงที่ เรียนหนักทั้งคู่ บวกกับ  “อยู่ต่างที่” ดังนั้นนอกจากวันหยุด 

สุดสัปดาห์ หากต้องการเจอกันในวันธรรมดาก็ต้องรีบเร่งใช้ช่วงเวลาอันมีค่า 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอนเพิ่งคบกันได้สองเดือนก็ยังรักกันเหนียวแน่น 

เหมือนกาว แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนคนทั้งคู่ก็ตกอยู่ในภาวะกึ่งสงครามเย็น 

เสียแล้ว

“ยังไม่คืนดีกันอีกเหรอ” ซ่งเฝ่ยตัดสินใจถามรูมเมตด้วยความ 

เป็นห่วง

เซี่ยงหยางเพิ่งกดส่งข้อความ จากนั้นก็โยนโทรศัพท์ไปด้านข้าง  

ทำท่าทางว่า “นายไม่เข้าใจหรอก” พลางมองซ่งเฝ่ย “จีบสาวยากกว่า 

ปีนเขาสูง ง้อสาวยากกว่าปีนขึ้นฟ้า!”

“โง่” ซ่งเฝ่ยว่า “ใช้แค่คำพูดหวาน  ๆ  จะมีประโยชน์อะไร นายต้อง 

ทำให้เป็นรูปธรรม อย่างซื้อของขวัญให้”

เซี่ยงหยางเหล่ตามอง “นายจะให้เงินฉันรึไง”

ซ่งเฝ่ยหันมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบ  ๆ เขาเป็นกำลังใจให้ได้  

แต่ไม่มีเงินให้หรอก

หวังชิงหย่วนปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  -  จีน เอ่ยแนะว่า “เธอ 

อยากดูงานกีฬาของเราไม่ใช่เหรอ ให้เธอมาสิ ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้” 



เหยียนเหลียงอวี่

15

“ก็ของพวกนายไม่มีคนมานี่” เซี่ยงหยางคิดว่าจำเป็นต้องอธิบายให้ 

เพื่อนโสดเข้าใจสักหน่อย “สาวบอกอยากมาดูการแข่งขันกีฬา ความนัยคือ 

อยากมาดูนาย ถ้านายไม่มีรายการแข่งก็ดี ยอมถอยหนึ่งก้าว คิดซะว่า 

มาเดต...”

“ก็จบเรื่องแล้วนี่” หวังชิงหย่วนไม่ค่อยเข้าใจ

“แต่ฉันมีไง!” เซี่ยงหยางตะโกนลั่น จากนั้นก็เริ่มเล่นบทบาทสมมติ 

อย่างจริงจัง “ลองนึกถึงตอนที่แฟนของฉันคุยกับเพื่อนสิ...นี่ พรุ่งนี้เธอ 

จะไปดูแฟนแข่งกีฬาเหรอ ฉันเองก็อยากไปบ้างจัง...เหรอ แฟนของเธอ 

แข่งกีฬาอะไรล่ะ...วิ่งผลัด แฟนของเธอล่ะ...รำพัดไท่เก๊กปากว้า6”

หวังชิงหย่วน “...”

ซ่งเฝ่ยเหลือบมองพัดสีแดงเล่มใหญ่ข้างหมอน  เขาจุกในลำคอ 

จนพูดไม่ออก

รำพัดไท่เก๊กและมวยทหาร7 ถือเป็นกีฬาดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย  

กล่าวกันว่ามีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองมายาวนานหลายทศวรรษ งานแข่งขัน 

กีฬาของทุกปี  นักศึกษาทั้งหมดจำเป็นต้องเข้าร่วม  แข่งกันเป็นที่หนึ่ง  

ที่สอง ไม่มีใครยอมใคร โดยมีนักศึกษาปีหนึ่งและปีสองรวมตัวกันเข้าร่วม 

การแข่งขัน แต่หลังจากมีนักศึกษารุ่นใหม่  ๆ เข้ามา กิจกรรมนี้ก็ถูกต่อต้าน 

มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เวลา  ใช้แรง และใช้คนจำนวนมาก  แต่เมื่อ 

จัดอันดับจริง  ๆ  คะแนนก็ไม่ได้มากไปกว่าโปรแกรมแข่งขันเดี่ยวชนิดอื่น  ๆ   

มากนัก ไม่มีใครอยากจะตื่นแต่เช้า ฝึกฝนด้วยความตรากตรำเป็นเวลา 

หลายเดือน เพียงเพื่อให้คณบดีของมหาวิทยาลัยชมการแสดงอย่างครื้นเครง 

และมคีวามสขุ หากมคีวามสามารถเชน่นี้ สูไ้ปซอ้มวิง่หรอืขวา้งอะไรสกัอยา่ง 

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คณะของตนเองเสียยังจะดีกว่า เมื่อเวลาผ่านไป  

การแสดงทั้งสองประเภทจึงค่อย ๆ เสื่อมถอยลง ตอนแรกมีเพียงไม่กี่คณะ 

ที่เข้าร่วม กระทั่งสองปีมานี้มีการบรรจุรำพัดไท่เก๊กให้เป็นกิจกรรมของ 

6 คือการรำไท่เก๊กแบบหนึ่งของจีน มีพัดเป็นอุปกรณ์ โดยนิยมใช้พัดสีแดงขนาดใหญ่
7 คือศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า พัฒนาขึ้นจากการฝึกของทหาร
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คณะประวัติศาสตร์ และมวยทหารเป็นของคณะคณิตศาสตร์

หนึ่งสายศิลปศาสตร์และหนึ่งสายวิทยาศาสตร์  ดุจหนึ่งอ่อนโยน 

และหนึ่งแข็งแกร่ง ไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหรือ 

เป็นความชื่นชอบของคณบดีคณะ หรือถึงคราวเคราะห์ของทั้งสองคณะ  

สุดท้ายคนที่ทนทุกข์ก็ต้องเป็นเหล่านักศึกษาอยู่ดี

โกรธจนผมชี้ผมตั้ง แต่เพื่อการแสดงอันทรงพลัง ปีนี้คณะของ 

พวกเขาได้สั่งซื้อพัดไท่เก๊กแบบก้านพัดเหล็กไร้สนิม ด้านบนเป็นพัดไหม 

สีแดงขนาดใหญ่ ยามโบกไปมาก็จะมีเสียงดังพึ่บพั่บ อยากแกร่งกร้าว 

เท่าใดก็โบกให้แกร่งกร้าวเท่านั้น อยากโดดเด่นแค่ไหนก็โบกให้โดดเด่น 

เท่านั้น

ความเงียบอันอ้างว้างค่อย  ๆ  แผ่กระจาย นี่เป็นหัวข้อสนทนาชวน 

สลดใจ แต่ไม่มีใครหนีพ้น

“เริ่นเจ๋อล่ะ” ภายในความเงียบอันน่าเศร้า ซ่งเฝ่ยพบว่าสมาชิกห้อง  

440 หายไปหนึ่งคน

เซี่ยงหยางยักไหล่ “จะอะไรซะอีก ก็วันเดย์ทริป8 ไง”

วันเดย์ทริปรอบวิทยาเขตคือเครื่องมือในการจีบสาวของผู้ชายสาขา 

การจดัการการทอ่งเทีย่ว โดยใชก้บันกัศกึษาสาวปหีนึง่เสยีสว่นใหญ ่ ขัน้ตอน 

การดำเนินงานโดยพื้นฐานคือรุ่นพี่ที่  “ฝึกงานวิชาเอก”  ต้องการพัฒนา 

เส้นทางการท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นก็จะเริ่มใช้รอยยิ้ม 

ที่เป็นมิตรจับน้องใหม่ไร้ประสบการณ์ ทำเหมือนค้นพบความงามที่ซ่อน 

อยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนตุลาคม นี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด 

ในการหลอกล่อรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าเรียนได้ไม่นาน

“เฮ้ย! จริงปะเนี่ย!” เซี่ยงหยางตะโกนลั่นด้วยความตกใจ เขาลงมา 

จากเตียงสองชั้น เปิดประตูห้องพัก จากนั้นชะโงกศีรษะออกไปสำรวจ

ซ่งเฝ่ยที่นั่งอยู่บนเตียงตกใจสะดุ้งโหยง มองศีรษะของรูมเมตพลาง 

ถามว่า “อะไร”

8 คือการเดินทางไปกลับภายในวันเดียว
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เซี่ยงหยางไม่สนใจ ยังคงพยายามมองสำรวจด้านนอก  ซ่งเฝ่ย 

เกิดความสงสัย เขากระโดดลงจากเตียงก่อนชะโงกหน้าออกไปนอกห้อง 

ตามเซี่ยงหยาง

ทางเดินในตึกหอพักชายค่อนข้างแคบและยาว มีห้องพักหลายสิบ 

ห้องเรียงรายอยู่สองฟากฝั่ง แทบมองไม่เห็นปลายทาง ห้อง 440 อยู่ทาง 

ทิศตะวันตก และมองเห็นว่าบริเวณปลายสุดทางเดินทิศตะวันออกมีคน 

รวมตัวกันอยู่ แต่เนื่องจากไกลเกินไปจึงมองเห็นไม่ชัดเจน

“บ้าฉิบ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริง” จ้าวจินซินห้อง 441 ก็เปิดประตู 

ออกมาเหมือนกัน เมื่อเห็นเพื่อนร่วมชั้นกำลังชะโงกหน้าด้อม  ๆ  มอง  ๆ  

ก็ร่วมวงสนทนาด้วยทันที

ซ่งเฝ่ยร้อนใจจนแทบบ้า ความสงสัยกำลังเกาะกุมใจเขา “เกิดอะไร 

ขึ้นกันแน่!”

หวังชิงหย่วนเดินมาจากด้านหลัง “ดูในกลุ่มเอาเอง”

พวกซ่งเฝ่ยมีกลุ่มวีแชตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีคนจำนวนมาก  

แชตจึงไหลทั้งวันทั้งคืน ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร ต่อมาซ่งเฝ่ยจึง 

บล็อกกลุ่มแชตนี ้ เมื่อได้ยินหวังชิงหย่วนพูดว่า “กลุ่ม” ปฏิกิริยาแรกของเขา 

คอืรบีกลบัเขา้ไปหยบิโทรศพัทม์อืถอืมาเปดิแอปพลเิคชนั หนา้จอเตม็ไปดว้ย  

[แย่ละ] [ฉิบหาย] [บ้าเอ๊ย] โดยไม่คำนึงว่าเหล่าอาจารย์ในกลุ่มเห็นแล้ว 

จะรู้สึกอย่างไร ซ่งเฝ่ยเลื่อนขึ้นไปร้อยกว่าข้อความจึงเห็นเรื่องสำคัญ

นักศึกษาภาควิชาโบราณคดีห้อง 402 คนหนึ่งขาดการติดต่อไปสี่วัน  

คณะปิดข่าวไม่ยอมรายงานทางมหาวิทยาลัย ทว่าเช้าวันนี้กลับพบกระเป๋า 

โน้ตบุ๊กและขามนุษย์ที่คาดว่าน่าจะเป็นของนักศึกษาคนนั้นอยู่ในพงหญ้า 

รกร้างนอกประตูทางทิศตะวันตก ตอนนี้จึงสงสัยว่านักศึกษาคนดังกล่าว 

ถูกฆาตกรรม ทางตำรวจกำลังตรวจสอบข้าวของก่อนเสียชีวิตของนักศึกษา 

คนนี้อยู่ในห้อง 402 ขณะเดียวกันรูมเมตทั้งสามคนก็ถูกพาตัวแยกกันไป 

สอบสวน

ก่อนอ่านซ่งเฝ่ยค่อนข้างคาดหวัง แต่หลังอ่านจบกลับรู้สึกว่าไม่น่า 

สนใจเอาเสียเลย บางเรื่องอาจเป็นเรื่องจริง ไม่อย่างนั้นตำรวจคงไม่มา  
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แต่บางทีอาจเป็นแค่เรื่องของหาย เจ้าของเลยแจ้งตำรวจ แต่เรื่องเหล่านี้ 

ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในหอพัก เรื่องของหายหรือการฆาตกรรมเป็น 

ข่าวสังคมที่เห็นบ่อยมาก สร้างเรื่องหรือเปล่า แล้วภายในหนึ่งวันก็จะเห็น 

ข่าวลือแปลก  ๆ  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโมเมนต์9 ราวแปดเรื่อง ที่ชอบพูด 

เหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ ์ ไหนจะเรื่องขานั่นอีก แน่จริงก็โพสต์รูปเลยสิ

ราวกับทำเพื่อซ่งเฝ่ย  ไม่เกินสิบบทสนทนาของเพื่อนนักศึกษา 

ที่แตกตื่นก็มีคนส่งรูป  “ที่น่าสงสัยว่าเป็นภาพจากสถานที่เกิดเหตุของเพื่อน 

นักศึกษาในข่าว” เข้ามา

ภาพค่อนข้างเบลอ มองจากภาพเล็กแล้วต้องเป็นของปลอมแน่นอน  

ซ่งเฝ่ยจิ้มเปิดดูภาพ เมื่อโหลดภาพมาแล้วก็ขยายอีกครั้ง ตอนถ่ายกล้อง 

จะต้องสั่นจนไม่โฟกัส ทำให้ภาพขาเบลออย่างแน่นอน ช่วงบนเหนือหัวเข่า 

หายไป เหลอืเพยีงสว่นนอ่งและเทา้ บรเิวณทอ้งขามสีภาพเหวอะหวะ บนขา 

ข้างเดียวนั้นมีเพียงรองเท้าไนกี้สีขาว เลือดที่แข็งตัวกลายเป็นสีดำทำร้าย 

ลูกตาอย่างมาก

ซ่งเฝ่ยรู้สึกสะอิดสะเอียน

เขายังคงเชื่อว่า  “ภาพจากสถานที่ เกิดเหตุ”  จะต้องหามาจากใน 

อินเทอร์เน็ต แต่ช่วยไม่ได้ที่มันทำให้เขานึกถึง  “หนังคัลท์”  ที่ตนเองเคยดู 

ในชั้นเรียน  เมื่อภาพทั้งสองซ้อนทับกัน  กระเพาะอาหารของเขาก็เริ่ม 

บิดเกลียวอย่างเจ็บปวดทรมาน

9 หรือ Friend Circle ในแอปพลิเคชันวีแชต (WeChat) ฟังก์ชันการทำงานคล้าย 

หน้าฟีดของไลน์ (LINE)
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เรื่องของนักศึกษา  สาขาวิชาโบราณคดีเป็นประเด็นร้อนแรง 

อย่างมากในกลุ่มคณะประวัติศาสตร์ ตกกลางคืน อาจารย์ทุกระดับแจ้งไป 

ในแนวทางเดียวกันว่า [เรื่องอยู่ในระหว่างการสอบสวน ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนโปรดอย่าเชื่อถือและอย่าส่งต่อข่าวลือ หากมีข่าวลือที่มีเจตนาไม่ดี  

เมื่อพบ จะถูกลงโทษสถานหนัก] ก่อนหายเข้ากลีบเมฆ

สิ่งที่เรียกว่า “โทษสถานหนัก” ของมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรมากไปกว่า 

การพูดคุยกับอาจารย์ ถูกตำหนิติเตียน และรุนแรงที่สุดคือถูกหักคะแนน 

ประเมินความประพฤติในช่วงปลายเทอม ซึ่งไม่มีผลต่อใบปริญญาบัตร  

แต่ก็นั่นแหละ ไม่มีใครอยากสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นหรอก

ต่อมาซ่งเฝ่ยแอบได้ยินว่า สาเหตุที่สาขาโบราณคดีขาดนักศึกษาชาย 

ไปหนึ่งคน มีทั้ง  “ถูกฆ่าหั่นศพ” “ขาดการติดต่อจากการออกไปสำรวจ 

โบราณสถานข้างนอก” “หนีไปกับอาจารย์ผู้หญิง” “ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม 

เลยลาออก” “เป็นวัยรุ่นติดอินเทอร์เน็ตเลยไม่อยากเรียนหนังสือแล้ว”  

และเหตผุลอืน่ ๆ อกีมากมาย ซง่เฝย่ไมไ่ดอ้ยากรูอ้ยากเหน็ ฟงัแลว้กเ็ลยลมื  

เดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไป

ชั่วพริบตาเดียวก็ถึงวันงานแข่งขันกีฬา



20

มหาวิทยาลัยซอมบี้ 1

ฤดูใบไม้ร่วงสีทองในเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูแห่งการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัย 

ของซ่งเฝ่ยตั้งอยู่ในเมืองติดแม่น้ำ ช่วงต้นเดือนนี้จึงมีลมพัดเย็นสบาย  

เหมาะแก่การจัดงานแข่งขันกีฬาเป็นที่สุด

การเดินขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจ เสียงสูงต่ำของพิธีกร เสียง 

เชยีรข์องฝงูชนภายในสนามกฬีา ขบวนแลว้ขบวนเลา่เตม็ไปดว้ยคนหนุม่สาว  

เต็มไปด้วยความกระฉับกระเฉง แต่ต้องมองข้ามพวกนักศึกษาบนอัฒจันทร์ 

ที่กำลังแอบเล่นโทรศัพท์มือถือไปนะ

“ขบวนที่กำลังเดินเข้ามาก็คือคณะพลศึกษา! ดูสิ พวกเขาเดินกัน 

อย่างพร้อมเพรียง! ฟังสิ พวกเขากล่าวคำขวัญดังก้องกังวาน! พวกเขาคือ 

ดวงอาทิตย์ที่เพิ่งถือกำเนิด พวกเขาคืออนาคต...”

“คำพูดเชยมาก” เริ่นเจ๋อทนฟังต่อไปไม่ไหว แบตเตอรี่โทรศัพท์ 

มือถือของเขาใกล้จะหมดแล้ว อีกทั้งไม่ได้หยิบแบตเตอรี่สำรองมาด้วย  

ตอนแรกเขาคิดว่าพิธีเปิดจะต้องน่าตื่นตาตื่นใจ จึงอยากทำสมองให้โล่ง 

แล้วมาดูเสียหน่อย ถ้าช่วงหลังน่าเบื่อจริง  ๆ  ค่อยเล่นโทรศัพท์อีกครั้ง  

ประหยัดแบตได้ก็ต้องประหยัดกันหน่อย แต่กลับถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วย 

คำกล่าวเปิดพิธีการที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เซี่ยงหยางที่เพิ่งเล่นเกมโทรศัพท์มือถือเสร็จเอ่ยว่า “นายจะฟังจริงดิ”

เริน่เจอ๋มองโทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ในประเทศทีแ่บตเตอรีอ่ดึถกึคงกระพนั 

ของรูมเมต เริ่มลังเลว่าเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือคราวหน้าควรรักชาติบ้าง 

สักครั้งดีไหม “คำพูดเชย แต่ผู้หญิงที่ถือป้ายดีต่อสายตามากนะ”

ขบวนพาเหรดของคณะประวัติศาสตร์ที่เดินเข้าสู่สนามล้วนแต่เป็น 

นกัศกึษาชัน้ปหีนึง่ ตอนนีพ้วกเขาจงึนัง่วพิากษว์จิารณค์นอืน่บนอฒัจนัทรไ์ด้

ซ่งเฝ่ยปัดเวยปั๋วครู่หนึ่ง รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ เมื่อได้ยินเริ่นเจ๋อ 

พูดเช่นนั้นก็หันกลับไปมอง พวกเขาอยู่โซนที่สองหลังโพเดียม ตอนนี้ 

ขบวนของคณะพลศึกษากำลังเดินผ่านโซนของพวกเขา เป็นดังที่พูดจริง  ๆ   

ผู้หญิงที่ถือป้ายเรียกได้ว่าเอวเป็นเอว ขาเป็นขา ไม่อ้วนไม่ผอม เรือนร่าง 

งดงาม ถึงใบหน้าจะดูบอบบางน่าทะนุถนอม แต่จากหัวจรดเท้าเห็นได้ชัด 

เลยว่าสวยและสุขภาพดี
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ถัดจากคณะพลศึกษาก็ตามมาด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร 

มวลชน หากพูดว่าคนถือป้ายของคณะพลศึกษามีเอวเป็นเอว ขาเป็นขา  

เช่นนั้นคนถือป้ายของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก็มีเอวเป็นเอว  

อกเป็นอก แต่ที่น่าดูชมกว่าหน้าอกก็คือใบหน้า เรียกได้ว่าสวยเหมือน 

นางฟ้ามาจุติ ซ่งเฝ่ยรู้ว่าในคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์อะไรพวกนี้  

ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิง ระดับหน้าตาล้วนสูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งก็มีให้เห็น 

ชัดเจนอยู่มากมาย ถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชน แต่มองเพียง 

ปราดเดียวก็เห็นแล้ว แม้ความสวยของเธอจะไม่ใช่แบบสวยประหาร แต่ 

เป็นสวยแบบอ่อนโยนและสะอาดสะอ้าน ชวนให้คนรู้สึกสบายใจอย่างมาก

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายตาของนักศึกษาชายบนอัฒจันทร์มองอย่าง 

เปิดเผยเกินไปหรือไม่ ขณะที่หญิงสาวเดินผ่านถึงได้หันมองบนอัฒจันทร์ 

พร้อมกับส่งยิ้มมาให้ 

“ตาใส ฟันขาว ลักยิ้มชวนมอง” หวังชิงหย่วนแทรกขึ้นมา 

ซ่งเฝ่ยไม่เข้าใจ ขณะที่เบื่อหน่ายอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจาก 

ลำโพง

“ขบวนที่กำลังเดินเข้ามาหาเราในตอนนี้คือคณะชีววิทยาศาสตร์!  

ฟ้าสูงแล้วแต่นกจะบิน ทะเลกว้างใหญ่แล้วแต่ปลาจะแหวกว่าย...”

พิธีกรด้านหลังจะพูดอะไรซ่งเฝ่ยก็ไม่ฟัง เพราะสายตากำลังสอดส่าย 

หาใครบางคนอยู่ น่าเสียดายที่สุดท้ายก็หาเงาร่างที่คุ้นเคยในขบวนพาเหรด 

ไม่เจอ บางทีขบวนของพวกนั้นอาจมีแต่นักศึกษาปีหนึ่งเหมือนกัน ขณะ 

ทอดสายตามองขบวนของคณะชีววิทยาศาสตร์เดินไปไกล ซ่งเฝ่ยก็คิดอย่าง 

ปลงตก

สายลมเย็นพัดโชยมา

ซ่งเฝ่ยที่ถูกลมพัดสะดุ้งโหยง ทันใดนั้นก็ได้สติกลับมา ปัดโธ่  

จะมองหาไอ้คนทุเรศนั่นทำไม  ในเมื่อตัวเองเป็นคนบอกเลิกก่อน  แต่ 

ตอนนี้ยังไปคิดถึงเขาอีก มูฟออนได้แล้ว

ซ่งเฝ่ยสะบัดหัว  แล้วถามเซี่ยงหยางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ  

“หยางจื่อ เมื่อไหร่แฟนนายจะมา”
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หลังจากหาเรื่องใส่ตัวครั้งนั้น ฮูหยินเซี่ยงก็คว้าชัยชนะอย่างสมบูรณ์  

เซี่ยงหยางไม่เพียงต้องเตรียมเปิดประตูต้อนรับแฟนสาวมาชมการแข่งขัน 

กีฬา แต่ยังพูดออกมาอย่างหมดเปลือกว่าตนเองต้องเข้าร่วมแสดงรำพัด 

ไท่เก๊กปากว้าด้วยความโศกเศร้า คิดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะเฝ้าคอยด้วย 

ใจจดใจจ่อ ไม่เพียงพาตัวเองมา แต่ยังพารูมเมตมาอีกสองคนด้วย

เซีย่งหยางถอนหายใจดว้ยความเบือ่หนา่ยชวีติ “เพิง่จะเทีย่ง พวกเรา 

แสดงตอนบ่ายไม่ใช่เหรอ”

“คงตั้งใจมาดูนายโดยเฉพาะ” เริ่นเจ๋อนึกอิจฉา “ทำไมฉันถึงไม่เจอ 

รักแท้บ้างนะ”

เซี่ยงหยางให้การสนับสนุนเขาอย่างจริงใจว่า “นายจะเอาแต่คิดถึง 

ผู้หญิงในมหาวิทยาลัยไม่ได้  ฉันจะบอกนายให้  หนทางอันงดงามคือ  

นายต้องใช้กรงเล็บปีศาจคว้าสาวต่างมหาวิทยาลัยมาให้สำเร็จ”

ดวงตาของเริน่เจอ๋เปน็ประกายขึน้มาทนัที “แฟนนายบอกวา่ตอนบา่ย 

จะพาเพื่อนมาสองคนไม่ใช่เหรอ หน้าตาเป็นยังไง มีรูปไหม”

เซีย่งหยางมสีหีนา้เลิก่ลัก่ “ถา้ในโทรศพัทข์องฉนัมรีปูเพือ่นสนทิแฟน  

คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว!”

เริ่นเจ๋อกลอกตาใส่ “นายก็เข้าไปหาในโมเมนต์ของแฟนนายสิ!”

เซีย่งหยางตบหวัตวัเอง รบีพลกิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มา เริน่เจอ๋ยืน่หนา้ 

เข้าไปดู ส่วนหวังชิงหย่วนเพียงชื่นชมความงาม แต่หากให้ตามจีบก็ไม่ได้ 

สนใจมากขนาดนั้น ซ่งเฝ่ยเองก็ไม่สนใจเหมือนกัน เขาเพียงเปิดเวยปั๋ว 

ไถขึ้นลงอีกครั้ง

การแข่งขันกีฬาในช่วงเช้าผ่านพ้นไปอย่างราบเรียบ เนื่องจากส่วนใหญ่ 

เป็นรอบคัดเลือก  ในเมื่อยังไม่ใช่จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของผู้เข้าแข่งขัน  

คนดูเองก็ยิ่งหมดสนุก นอกจากตอนทีมตรวจผู้มีอารยะและจิตวิญญาณ 

มาลาดตระเวนดูความปลอดภัย ซ่งเฝ่ยจึงเจียดเวลามาปรบมือพลางโบก 

ขวดพลาสติกเปล่าที่เต็มไปด้วยก้อนหินบ้าง ส่วนเวลาที่เหลือก็หมดไปกับ 

การเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ  และกวาดตามองการแข่งขันที่มีคณะ 
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ประวัติศาสตร์เข้าร่วมเพียงคร่าว ๆ 

เว้นก็แต่การแสดงมวยทหารของคณะคณิตศาสตร์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในน้ำเต้าเพียงสองลูกบนเชือกหนึ่งเส้น1 ซ่งเฝ่ย 

จึงสนใจพี่น้องชาวคณะคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะตอนที่พวกเขา 

สวมเครื่องแบบทหารสีเขียวพร้อมกับส่งเสียงฮึกเหิมด้วยอารมณ์เดือดพล่าน 

ที่พุ่งทะยานไปจนสุด

เซี่ยงหยางเป็นเจ้ามือมื้อเที่ยง เขาพาสมาชิกทั้งหมดของห้อง 440 กับ 

ฮหูยนิเซีย่งและเพือ่นสนทิอกีสองคนขึน้ไปบนชัน้สองของโรงอาหาร แฟนสาว 

ของเซี่ยงหยางน่ารักมาก ใบหน้ารูปไข่มน  ๆ  รับกับดวงตาโต ขนตายาว  

ถูกต้องตามมาตรฐานของโลลิคอน2 เริ่นเจ๋อพยายามเข้าใกล้หญิงสาว 

ทั้งสองคนอย่างเต็มที่ แต่หญิงสาวกลับไม่ค่อยสนใจเขามากนัก เอาแต่ 

พูดคุยกับหวังชิงหย่วน หวังชิงหย่วนดันกรอบแว่นตาอย่างสุภาพ ไม่พูด  

“อืม”  ก็  “โอ้” ถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง สุดท้ายหญิงสาวก็เริ่มเข้าใจ และ 

ไม่สนใจเขาอีก

ซ่งเฝ่ยไม่ได้หิวกระหายมากขนาดนั้น แต่ก็ไม่ได้มีคุณธรรมมากเท่า 

หวังชิงหย่วน เรื่องที่เขาชอบผู้ชายกับการที่เขาหวังว่าจะได้รับความสนใจ 

จากสาว  ๆ  นั้นต้องแยกออกจากกัน เพราะอย่างแรกเป็นเรื่องของรสนิยม 

ทางเพศ อย่างหลังเป็นเรื่องของเสน่ห์ เมื่อกินอิ่มแล้ว เขาจึงเอ่ยถาม 

ทีเล่นทีจริงว่า “ทำไมไม่สนใจฉันบ้างล่ะ”

หญิงสาวทั้งสองคนมองหน้ากัน จากนั้นก็หัวเราะคิกคัก

หญิงสาวคนหนึ่งตอบว่า “นายดูเจ้าชู้”

ซ่งเฝ่ยอยากตีกลองร้องทุกข์ ถามหญิงสาวคนที่สองอย่างไม่เต็มใจว่า  

“เธอก็คิดแบบนี้เหรอ”

หญิงสาวคนที่สองส่ายหน้า “นายดูเรียนไม่เก่ง”

1 สำนวนจีน หมายถึง เพื่อนร่วมชะตากรรม
2 หมายถึง ชายที่มีความรู้สึกเสน่หาและรักใคร่เด็กผู้หญิง
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ซ่งเฝ่ยชะงักไปสองวินาที หันกลับไปมองหญิงสาวคนแรก “เธอ 

พูดถูกแล้ว”

ถึงจะเป็นเด็กกาก แต่ก็มีจุดแข็งที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะ

รายการแรกของชว่งบา่ยคอืรำพดัไทเ่กก๊ คณะกรรมการจดังานเองกท็ราบดวีา่ 

นี่เป็นช่วงเวลาที่ง่วงนอนที่สุด ดังนั้นจึงคิดแก้ปัญหาอย่างไร้เดียงสาด้วย 

การสร้างบรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการในการแสดง เพื่อปลุกเร้าจิตวิญญาณ 

ของทุกคนให้ตื่นขึ้นมา

สมาชกิหอ้ง 440 สวมชดุรำไทเ่กก๊สขีาวสงา่งาม ในมอืถอืพดัรำไทเ่กก๊ 

สีแดงขนาดใหญ่ กลายเป็นจุดสนใจขณะเดินเข้าสนาม ระหว่างทางจึงถูก 

ถ่ายภาพตลอดเวลา ช่างเป็นภาพที่งดงามเสียเหลือเกิน

เมื่อเดินเข้ามาในสนามกีฬา ถึงจุดนัดพบบริเวณมุมสนาม พวกเขา 

เห็นสีแดงและสีขาวละลานตา จึงค่อยรู้สึกเบาใจ

ก่อนจะถึงเวลา  เหล่าอาจารย์ไท่เก๊กไม่กี่คนยืนจับกลุ่มสบาย  ๆ  

ฮูหยินเซี่ยงแอบเข้ามา  ก่อนลากเซี่ยงหยางเข้าไปที่มุมเพื่อให้กำลังใจ 

แฟนหนุ่ม “อปป้า สู้ ๆ!”

เซี่ยงอปป้ากางพัดออก ขยับพัดสองครั้งให้เกิดลมอย่างยากลำบาก  

ผมเกรียนความยาวหนึ่งนิ้วโดนลมแล้วยังไม่ขยับสักนิด “รอดูพี่ให้ดี!”

ระหว่างสนทนา นักกีฬาในชุดเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นก็เดินจาก 

ประตูสนามกีฬาเข้ามา หลังจากการแสดงรำพัดไท่เก๊กคือรายการแข่งขัน  

คนเหล่านี้ต้องมาก่อนเพื่อรอเช็กชื่อ เงาร่างของคนที่หาไม่เจอในช่วงเช้า 

จึงปรากฏตัวอย่างโดดเด่น

ซ่งเฝ่ยรีบกลับเข้าไปรวมกลุ่ม  ขณะเดียวกันก็พึมพำเงียบ  ๆ  ว่า  

“มองไม่เห็นฉัน มองไม่เห็นฉัน มองไม่เห็นฉัน ใครเห็นฉันเป็นคนทุเรศ...”

“ซ่งเฝ่ย?!”

ไอ้คนทุเรศตะโกนเรียกเขา

ซ่งเฝ่ยฝืนใจหันกลับไปมอง แล้วยิ้มอย่างเป็นมิตร “มีแข่งเหรอ”

ชีเหยียนพยักหน้า จากนั้นก็กวาดตามองเครื่องแต่งกายของแฟนเก่า 
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ด้วยความสงสัย

ซ่งเฝ่ยกางพัดออกเช่นเดียวกัน แต่กางอย่างเชี่ยวชาญจนไม่มี 

กระแสลมพัดออกมา “รำพัดไท่เก๊กปากว้าน่ะ”

ชีเหยียนหัวเราะ ดวงตาโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว

นี่คือช่วงเวลาที่ชีเหยียนดูไร้พิษสงที่สุด บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเป็น 

คนดีคนหนึ่ง

ซ่งเฝ่ยเกือบจะพ่ายแพ้ให้รอยยิ้มของเขา โชคดีที่อีกฝ่ายพูดขึ้นว่า  

“น่ารักมาก”

ซ่งเฝ่ยจึงนึกอยากจะสวมรองเท้าผ้าใบแล้วเตะเขาสักป้าบ

จากนั้นไม่นานก็ได้เวลา เสียงประกาศของพิธีกรลอดผ่านออกมา 

ทางลำโพง “ต่อไปคือการแสดงอันน่าชื่นชมของคณะประวัติศาสตร์ รำพัด 

ไท่เก๊กปากว้า ปรบมือต้อนรับพวกเขากันเลย” นักศึกษาคณะประวัติศาสตร ์

ปีสองเดินเรียงแถวเข้าไปกลางสนามกีฬา

พวกนักกีฬาราวยี่สิบคนที่รอแข่งขันรายการต่อไปก็กำลังวิ่งพลาง 

มองภาพในสนาม โดยเฉพาะชีเหยียนที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ซ่งเฝ่ยกระวนกระวายไม่เป็นสุข กระทั่งเสียงเพลงดังขึ้น แต่ใจ 

ยังลอยไปไม่กลับคืนมา

ไม่อาจเรียกว่าสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ เนื่องจากซ่งเฝ่ยไม่มี 

สมาธิเท่าที่ควร ท่วงท่านกกระเรียนขาวสยายปีกจึงไม่นิ่งพอ ทำให้พัดลอย 

ออกไปกระแทกท้ายทอยของเซี่ยงหยางที่อยู่ด้านหน้า ก้านพัดทำจากเหล็ก 

ไร้สนิม ถึงแม้ตัวพัดจะมีพลังทำลายล้างไม่สูงเท่ากับการตั้งใจตีลงไปตรง  ๆ   

แต่ซ่งเฝ่ยเห็นแล้วก็รู้ว่าเจ็บไม่แพ้กัน เซี่ยงหยางส่งเสียงแปลก  ๆ  ราวกับ 

เสือร้ายที่ร่วงลงมาจากภูเขา แต่แล้วก็กลายเป็นนกอินทรีที่สยายปีกบิน 

กลับมาอีกครั้ง การเคลื่อนไหวลื่นไหลดุจสายน้ำ งดงามอ่อนช้อย ซ่งเฝ่ย 

คิดว่าคงเป็นเพราะพลังแห่งรัก ก่อนจะรีบวิ่งสองก้าวไปเก็บพัดขึ้นมา 

ร่ายรำต่ออย่างทรงพลัง
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ไม่ง่ายเลยกว่าการแสดงจะสิ้นสุดลง ซ่งเฝ่ยเดินออกจากสนามอย่างรีบร้อน  

ตอนที่เดินพ้นประตูใหญ่ เขาเหลือบเห็นชีเหยียนยืนหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง

ยามอยู่ต่อหน้าชีเหยียน เขาไม่เคยยืดอกอย่างภาคภูมิใจได้เลย 

สักครั้ง ซ่งเฝ่ยคิดอย่างดูถูกตนเอง ครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน

เมื่อกลับมาถึงอัฒจันทร์ ชีเหยียนก็ยืนอยู่บนลู่วิ่งแล้ว ซ่งเฝ่ยได้ยิน 

ประกาศถึงรู้ว่านี่คือการวิ่งหมื่นเมตร ตอนคบกัน ซ่งเฝ่ยมักถูกผู้ชายคนนี้ 

ลากไปวิ่งที่สนามกีฬาในตอนกลางคืน โดยเรียกอย่างไพเราะว่าเป็นการ 

ออกกำลังกาย แต่ออกไปได้สองครั้งซ่งเฝ่ยก็ทนไม่ไหวแล้ว ต่อให้ตาย 

ก็จะไม่ไปอีกเด็ดขาด ตอนนี้ลองมาคิดดู เมื่อทดลองคบหาดูใจจึงรู้ว่า 

ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงความชอบและงานอดิเรก พวกเขาแทบไม่มีอะไร 

เหมือนกันเลย คบกันได้หนึ่งภาคเรียนก็ถือว่าเทพมากแล้ว

เสียงปืนดังขึ้น นักกีฬาทั้งยี่สิบคนบนลู่วิ่งออกตัวอย่างไม่รีบร้อน

ชเีหยยีนโดดเดน่สะดดุตาทา่มกลางฝงูชนดว้ยสว่นสงู 183 เซนตเิมตร  

นับแต่ช่วงใต้สะดือลงมาเป็นท่อนขาทั้งหมด เขาวิ่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำ  

เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและงดงาม ซ่งเฝ่ยมองอย่างไม่ละสายตา ลำคอ 

แห้งผากเล็กน้อย จึงเผลอกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัว ก่อนดึงสายตากลับมา  

บังคับตัวเองให้ก้มหน้าไถโทรศัพท์มือถือต่อไป

เขาชอบชีเหยียน คนที่จีบก่อนก็คือเขา ต่อมาเมื่ออีกฝ่ายยินดี 

จะคบหากัน เขาดีใจจนนอนไม่หลับอยู่หลายคืน แต่เมื่อความสัมพันธ์เริ่ม 

ลึกซึ้ง ความขัดแย้งก็ค่อย  ๆ  เพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ 

ชีวิตประจำวันของพวกเขาทั้งสองคน วัฏจักรชีวิตของชีเหยียนมีสี่อย่าง  

ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร หอพัก มีเรียนก็เข้าเรียน ไม่มีเรียนก็อ่าน 

หนังสือศึกษาด้วยตนเอง ตกกลางคืนยังไปออกกำลังกาย ตรงข้ามกับเขา 

อย่างสิ้นเชิง มีเรียนก็เข้าเรียน ไม่มีเรียนก็กลับหอ นอกจากวิชาพละ 

ก็แทบไม่เหยียบเข้าไปในสนามกีฬา ห้องสมุดยิ่งไม่มีทางไปเด็ดขาด 

ตอนแรกซ่งเฝ่ยยังพอตามน้ำไปได้ด้วยการทำตัวเป็นเด็กดีเหมือน 

อีกฝ่าย ต่อเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มทนไม่ไหว ชีเหยียนสามารถมุดหัวอ่าน 

หนังสือได้ทั้งวัน ส่วนเขาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ  กลับรู้สึกว่าหนึ่งวันยาวนานเหมือน 
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หนึ่งปี แต่ต่อให้ใบหน้าด้านข้างของชีเหยียนจะหล่อเหลากว่านี้ แต่ก็ไม่ 

เพลิดเพลินเหมือนดูซีรีส์อเมริกัน หลังจากนั้น เมื่อชีเหยียนชวนไปเรียน  

หากซ่งเฝ่ยซ่อนตัวได้ก็จะซ่อน ชีเหยียนไม่ใช่คนโง่ ผ่านไปหลายครั้ง 

เขาก็มองออก จากนั้นพวกเขาก็เริ่มเข้าสู่ถนนแห่งการสั่งสอนที่ทอดยาว  

ซึ่งเรียกสั้น  ๆ  ว่า  “การปะทะฝีปาก” ประเด็นหลักคือชีเหยียนเอาแต่ว่า 

ซ่งเฝ่ย นี่ก็ผิด นั่นก็ไม่ถูก เรียนหนังสือแบบเช้าชามเย็นชาม เมื่อต้อง 

ไปอยู่ในสังคม อนาคตย่อมไม่สดใส นิสัยของซ่งเฝ่ยไม่นับว่าดีเลิศ เมื่อ 

ถูกบ่นมากเข้าก็จะเริ่มเสียงดัง การทะเลาะกันลักษณะนี้ไม่เกี่ยวกับว่าถูก 

หรือผิด ซ่งเฝ่ยแค่ไม่ชอบคำพูดของอีกฝ่ายที่แฝงนัย  “ดูถูก” ในเมื่อดูถูก 

กันขนาดนั้น ทำไมตอนนั้นถึงตกลงคบหากัน แต่ชีเหยียนไม่อยากแม้แต่ 

จะทะเลาะกับเขาด้วยซ้ำ ทุกครั้งที่ชีเหยียนสติแตกก็ได้แต่ทำให้ตัวเอง 

ใจเย็น  ๆ  หลังจากคิดได้แล้วทั้งสองค่อยมาคุยกันใหม่  ซ่งเฝ่ยโกรธ 

เป็นฟืนเป็นไฟและไม่มีที่ระบายหลายต่อหลายครั้ง กระทั่งครั้งสุดท้าย 

ที่ใจเย็นต่อไปไม่ไหวแล้ว เลยบอกเลิกออกไปตรง ๆ 

เพื่อนที่รู้จักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนอย่างชี เหยียนเป็น 

แบบอย่างที่ดี นิสัยดี การเรียนดี ย่อมต้องเลือกเฟ้นแต่สิ่งดี ๆ 

แต่ซ่งเฝ่ยคิดว่าเขาคงเอาสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปทิ้งไว้ให้แฟนของตัวเอง 

ต่างหาก
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สุดท้าย  ชีเหยียนก็ได้อันดับสอง ส่วนอันดับหนึ่งตกเป็นของคณะ 

อักษรศาสตร์ ตอนแรกไม่มีใครเห็นเด็กหนุ่มหน้าตาอัปลักษณ์คนนั้นอยู่ใน 

สายตา แต่ตอนวิ่งห้ารอบสุดท้าย เขาและชีเหยียนอยู่ไล่เลี่ยกัน ก่อนจะ 

ถูกอีกฝ่ายทิ้งห่างอย่างสมบูรณ์ ชีเหยียนรูปร่างสูงยาวเข่าดี ระยะก้าวก็ยาว  

จังหวะคงที่ ผู้ชายคนนั้นก้าวสั้นกว่าชีเหยียนหนึ่งช่วงตัว เสียเปรียบ 

เรื่องระยะก้าว แต่ได้เปรียบในการซอยขาถี่  ๆ จึงวิ่งด้วยความเด็ดเดี่ยว 

หนักแน่น

ซ่งเฝ่ยไถโทรศัพท์มือถือ แต่ช่วงครึ่งหลังสายตาของเขากลับจดจ้อง 

บนสนามไม่ละไปไหน เขาดูออก ชีเหยียนพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ 

สุดท้ายก็ยังตามหลังอีกฝ่ายที่พุ่งเข้าเส้นชัยก่อนสามก้าว มีเสียงประกาศ 

ยนิดกีบัคณะอกัษรศาสตรท์ีไ่ดอ้นัดบัหนึง่ คณะชวีวทิยาศาสตรไ์ดอ้นัดบัสอง  

รวมถึงประกาศชื่อของนักกีฬา แต่ซ่งเฝ่ยไม่ได้ฟัง ความสนใจทั้งหมด 

ของเขาจดจ่ออยู่ที่ชีเหยียน

ผู้ชายคนนั้นก้มงอตัวจับเข่า หอบหายใจหนักหน่วง ซ่งเฝ่ยรู้ว่า 

เขาเหนื่อยล้าสุดขีด การวิ่งรอบสุดท้ายคือการเอาชนะขีดจำกัดของตัวเอง  

ซ่งเฝ่ยคิดว่าหากเป็นเขา จะต้องทิ้งตัวนอนกางแขนกางขาบนพื้นอย่าง 

ไมส่นใจใครทัง้นัน้ แตน่ัน่คอืชเีหยยีน ทีต่อ้งรกัษาภาพลกัษณอ์ยูต่ลอดเวลา  

ไม่รู้ว่าระเบียบวินัยของเขาที่เกือบจะดูเป็นบ้าแบบนี ้ เป็นแต่กำเนิดหรือได้รับ 
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การสั่งสอนมา 

เส้นชัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่พวกซ่งเฝ่ยอยู่ หากชีเหยียนมองมา 

ในตอนนี้ เขาจะต้องสบสายตากับซ่งเฝ่ยอย่างแน่นอน แต่ชุดสีขาวของ 

พวกซ่งเฝ่ยยากเกินกว่าจะระบุว่าใครเป็นใคร ปรากฏว่าชีเหยียนหันหลังให ้

ฝั่งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ กระทั่งเดินออกจากสนามก็ไม่หันกลับมามองแม้แต่ 

ครั้งเดียว

จะว่าไปซ่งเฝ่ยก็รู้สึกเสียดายแทนเขา ด้วยนิสัยของผู้ชายคนนี ้ ไม่ได ้

อันดับหนึ่งก็เท่ากับพ่ายแพ้ ได้อันดับสองก็แทบไม่ต่างจากอันดับสุดท้าย  

เมื่อคิดเช่นนี้ จึงเหลือบมองแผ่นหลังโดดเดี่ยวนั่นอีกครั้ง เขาคงรู้สึก 

เจ็บปวดจากความผิดหวังอยู่บ้าง

งานแข่งขันกีฬาจัดต่อเนื่องสองวัน ช่วงเช้าของวันที่สอง นักศึกษาคณะ 

พลศึกษาที่มักจะมีหน้าที่สำคัญยังคงง่วนอยู่กับการแข่งขันกีฬา การตัดสิน  

และการทำหน้าที่จดคะแนน สุดท้ายก็วอร์มร่างกาย แล้วกลายร่างเป็น 

หลวงจีนกวาดลานวัด1 ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

โดยปกตแิลว้หากไมม่กีารเปรยีบเทยีบกจ็ะไมเ่จบ็ปวด แตเ่มือ่ชอ่งวา่ง 

ระหว่างความอ่อนแอกับความแข็งแกร่งห่างกันเกินไป แม้ผู้อ่อนแอจะไม่เข้า 

แข่งขัน แต่ผู้แข็งแกร่งที่เหลืออยู่ก็ยังทำให้คุณตกตะลึงจนอ้าปากค้าง 

ได้อยู่ดี คนพวกนั้นเหมือนดั่งกระแสลมกระโชกที่พัดมาตรงหน้า ไม่ทันได้ 

มองเห็นตัวคน ได้แต่มองตามแผ่นหลังของนักกีฬาที่เต็มไปด้วยฝุ่นตลบ 

อบอวลเท่านั้น

สุดท้ายนักศึกษาห้อง 440 ก็ได้ข้อสรุป แต่ละคนมีความสามารถ 

แตกต่างกัน พวกเราตั้งใจฝึกรำไท่เก๊กกันต่อดีกว่า

1 ในที่นี้เป็นการเปรียบเปรยถึงท่าทางของหลวงจีนกวาดลานวัดที่กวาดตามองและ 

หมุนตัวไปมา เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยโดยรอบ
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การแขง่ขนักฬีาสิน้สดุลง อากาศเริม่เยน็ลงแลว้ ตน้ไมใ้บกวา้งในวทิยาเขต 

ทนความหนาวเย็นไม่ไหว จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง บ้างก็ปลิดปลิว 

ไปตามลม ไม่ก็ค้างเติ่งอยู่บนยอดสนอย่างภาคภูมิใจ ใบไม้สีเหลืองทอง 

ผสมผสานกับกิ่งสนสีเขียวเข้มแลดูงดงามเป็นพิเศษ

ซ่งเฝ่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของเขาอีกครั้ง คือเข้าเรียนวิชาบังคับ  

โดดเรียนวิชาเลือก ตามดูแอนิเมชั่นตอนใหม่ ไถโทรศัพท์ แต่หลังจาก 

ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เขากลับรู้สึกอึดอัดใจ เดิมทีหวังชิงหย่วนเป็นคนเดียว 

ในห้องพักที่หากไม่อ่านหนังสือก็ทำโจทย์ข้อสอบ เซี่ยงหยางก็มักจะคุย 

โทรศัพท์จู๋จี๋กับแฟนสาวอยู่เสมอ ส่วนเริ่นเจ๋อนอกจากตอนเข้าเรียน ตั้งแต่ 

เช้าจรดค่ำก็แทบไม่มีใครเห็นเงาของเขา ถ้าไม่ตามจีบรุ่นน้องก็ไปจีบรุ่นน้อง 

นั่นแหละ  แต่หลายวันมานี้ห้อง  440 กลับแน่นขนัด  นอกจากซ่งเฝ่ย 

ที่กำลังเล่นโน้ตบุ๊ก อีกสามคนที่เหลือกลับนั่งอ่านหนังสืออย่างหนักอยู่ที่โต๊ะ  

มองจากด้านหลังก็สัมผัสได้ถึง “ความขยัน” 

บา่ยวนันีไ้มม่เีรยีน ซง่เฝย่จงึรูส้กึวา่ชว่งเยน็ถอืเปน็ชว่งเวลาทีด่ ี แตช่ว่งเวลา 

นั้นกลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรม “การตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบอัน 

แปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัว”  เหตุผลที่พูดเช่นนี้ก็ เพราะนี่คือ 

ความเงียบที่ไม่ใช่ความเงียบอย่างแท้จริง แต่คือความเงียบเก้าสิบเก้า 

เปอร์เซ็นต์ บวกเสียงเดซิเบลต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เสียงเดซิเบลต่ำดังกล่าว 

คือเสียงพลิกหน้าหนังสือและปลายปากกาที่สัมผัสกระดาษจนเกิดเสียงบ้าง 

เป็นครั้งคราว และท่ามกลางความเงียบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้สร้าง  

“แรงบันดาลใจ” ให้นึกถึงบางอย่าง

ตอนที่ซ่งเฝ่ยลุกขึ้นจากเตียง พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดี ห้อง  

440 ถูกปกคลุมด้วยรัศมีความอบอุ่นอ่อนโยน  โดยมี  “คนโง่”  เพียง 

หนึ่งเดียวอยู่บนเตียง กับ  “เด็กเรียน”  สามคนอยู่ที่โต๊ะหนังสือ ทันใดนั้น 

แผ่นหลังของรูมเมตที่กำลังขยันขันแข็งก็ซ้อนทับกับภาพแฟนเก่าของเขา 

อย่างสมบูรณ์ นักศึกษาซ่งที่ผ่านช่วงชีวิตมาอย่างยากลำบากพลันรู้สึก 

ขนหัวลุกกับคำพูดที่ว่า “หนีเสือปะจระเข้”
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“อะแฮ่ม” ซ่งเฝ่ยกระแอม แล้วเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง “คือว่า  

ขอรบกวนเวลาท่านทั้งสองหน่อยได้ไหมครับ”

แม้จะเอ่ยกับคนทั้งสาม แต่หวังชิงหย่วนกลับนิ่งเงียบ ไม่หือไม่อือ  

เซี่ยงหยางและเริ่นเจ๋อเงยหน้าขึ้นอย่างกระตือรือร้น

“อะไร”

“ทำไม”

ซ่งเฝ่ยปลื้มใจเหลือเกิน อย่างน้อยรูมเมตก็ยังให้ความสำคัญกับเขา

“ฉันขอถามนายสองคนหน่อย  พวกนายโดนของหรือว่าผี เข้า  

ยากลำบากขนาดนี้ก็ยังอยากขึ้นสวรรค์อีกเหรอ”

เริ่นเจ๋อมองเซี่ยงหยาง ส่งสัญญาณว่า ‘นายพูด’

คนหลังพยักหน้า เงยหน้าขึ้นมอง พูดด้วยใจอันขมขื่นว่า “สหาย  

แม้ลับหอกยามจวนตัว หอกไม่คมแต่ก็เงา”

ซ่งเฝ่ยมองโต๊ะของอีกฝ่ายที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสจนตาแทบจะบอด

“ปัญหาคือพวกนายผ่านระดับสี่หมดแล้วไม่ใช่เหรอ!” เอ่ยด้วยความ 

เจ็บปวด แต่ซ่งเฝ่ยทำอะไรไม่ได้แล้ว เขาต้องปกป้องศักดิ์ศรีของ “ลูกผู้ชาย 

เลือดเหล็กเพียงคนเดียวของห้อง 440 ที่ยังสอบไม่ผ่านระดับสี่” เอาไว้

รูมเมตทั้งสองฟังแล้วก็มองหน้ากัน สุดท้ายตอบขึ้นพร้อมกันว่า  

“ใช่ ดังนั้นพวกเราถึงกำลังทบทวนระดับหกอยู่นี่ไง”

ซ่งเฝ่ยดูเป็นคนโง่ทันที เขาสงสัยว่าตนเองหูฝาด “พวกนายสองคน 

จะสอบระดับหกเหรอ หยางจื่อ นายเคยพูดว่าถ้าผ่านระดับสี่ก็จะไม่แตะ 

หนังสือภาษาอังกฤษอีกแล้วนี่ แม้แต่วิชาบังคับก็จะไม่แตะ! เริ่นเจ๋อ ภาษา 

จีนกลางควรจะเป็นภาษาสากล นายพูดเองไม่ใช่เหรอ”

เซี่ยงหยางวางปากกาลง ราวกับกำลังรำลึกถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาดั่ง 

กระแสน้ำไหลหลาก แล้วหรี่ตามองออกไปไกล ครู่หนึ่งความสับสนก็หายไป  

หลงเหลือเพียงความอ้างว้าง เขาหันมองซ่งเฝ่ย ก่อนถอนหายใจเล็กน้อย  

“ไอ้หนุ่ม นายไม่เข้าใจหรอก มีความพากเพียรรูปแบบหนึ่งที่ เรียกว่า  

ความพากเพียรที่แฟนของนายคิดว่านายควรจะมี”

ซ่งเฝ่ยกลืนน้ำลาย ทันใดนั้นก็นึกอยากกอดปลอบสหายเซี่ยงสักครั้ง
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“แล้วนายล่ะ นายยังไม่มีแฟนนี่” เซี่ยงหยางยังพอเข้าใจได้ แต่ 

เริ่นเจ๋อกลับมุมานะโดยไร้เหตุผล

คิดไม่ถึงว่าเริ่นเจ๋อจะทำท่าสะบัดผมพลิ้ว “เพื่อน ยังมองไม่เห็น 

ความจริงอีกเหรอ นายเหลือเวลาที่จะใช้ผลการเรียนจีบสาวให้สำเร็จไม่ถึง 

สามปีแล้วนะ ถ้าไม่พยายามตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น แก่ตัวไปจะเสียใจทีหลัง!”

ซ่งเฝ่ยกลืนน้ำลายอีกครั้ง ในที่สุดก็รู้สึกว่าความง่วงของตนเอง 

กลายเป็นบาปเสียแล้ว

“ฉนัจะลงไปกรอกนำ้ มใีครอยากฝาก...” ซง่เฝย่กระโดดลงจากเตยีง  

ตัดสินใจไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำร้อน 

หวังชิงหย่วน “ไม่”

เริ่นเจ๋อ “เพิ่งไปกรอกมาตอนเที่ยง”

เซี่ยงหยาง “เดี๋ยวฉันไปเอง จะแวะไปหาอะไรกินที่โรงอาหารด้วย”

ความมุง่มัน่ตอ่การเรยีนลกึซึง้ดจุมหาสมทุร นบัตัง้แตน่ัน้มา เดก็กาก 

คือคนแปลกหน้า ขนาดเขาจะไปกรอกน้ำให้ก็ยังไม่มีใครต้องการเขาด้วยซ้ำ  

ซ่งเฝ่ยรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พรั่งพรูออกมาจากหัวใจ

นับแต่เหตุการณ์ถูกยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อนและถูกอาจารย์ตำหนิ  

หอพักของพวกซ่งเฝ่ยก็สงบสุขอย่างมาก ก่อนจะถือกระติกน้ำร้อนลงไป 

กรอกน้ำด้านล่าง ซ่งเฝ่ยเตรียมจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปกรอกน้ำ เขาวาง 

กระติกน้ำร้อนสีเขียวมรกตไว้ท่ามกลางกระติกน้ำร้อนที่วางเรียงอยู่หน้า 

ประตูห้องน้ำร้อน และวางพิงไว้ใต้หน้าต่างอย่างระมัดระวัง หนึ่งคือเป็น 

ตำแหน่งที่จดจำง่าย สองคือหน้าต่างมีเหล็กดัด เขาจึงใช้แม่กุญแจล็อก 

จักรยานที่พกติดตัวมา ล็อกกระติกน้ำร้อนกับเหล็กดัดไว้ด้วยกันได้อย่าง 

สะดวก

ป้องกันไฟไหม้ ป้องกันขโมย ป้องกันกระติกน้ำร้อนหาย เพราะ 

เขาตระหนักดีว่าความเจ็บปวดของเรื่องเหล่านี้เป็นเช่นไร

โรงอาหารช่วงเวลาห้าโมงเย็นค่อนข้างเงียบเหงา อาหารยังไม่หมด  

มองไปก็เห็นนักศึกษากำลังสนทนากันประปราย  นอกนั้นคือแถวเก้าอี้ 



เหยียนเหลียงอวี่

33

พลาสตกิทีว่า่งเปลา่ ซง่เฝย่เดนิตรงดิง่ไปยงัหนา้ตา่งบานแรก เขาสัง่ขา้วเปลา่ 

ก่อน จากนั้นเดินไปหน้าต่างบานที่สอง เมื่อเห็นว่ามีเมนูใหม่ออกมาก็ทน 

แทบไม่ไหว

“วันนี้มาเร็วเชียว” คุณป้าผู้ทำหน้าที่ตักอาหารอยู่ในโรงอาหารนี้ 

มาหลายปีรู้จักซ่งเฝ่ยเป็นอย่างดี เขาคือนักศึกษาผู้กล้าทดลอง จึงมักจะมา 

ท้าทายอาหารเมนูใหม่อยู่เสมอ ซึ่งนับว่าหาได้ยากยิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปนาน  

เธอจึงอดไม่ได้ที่จะแสดงทักษะ  “การสะบัดข้อมือ”  ตอนตักอาหารให้เห็น 

เป็นที่ประจักษ์

“อืม ผมไม่มีเรียนครับ” ซ่งเฝ่ยยิ้มตอบอย่างเรียบร้อยน่ารัก ความ 

สนใจทั้งหมดอยู่ที่อาหาร เมนูใหม่สีแดงและสีขาวทำให้เขาหวนนึกถึงตอน 

ฝึกรำไท่เก๊ก ถึงแม้จะมีอาหารมากมายนับไม่ถ้วน แต่ก็มีบางอย่างที่ดูได้ 

แต่กินไม่ได้ “ป้าครับ อันนี้คืออะไรเหรอ”

“แตงโมผัดขนมเข่ง”

“ครับ ผมเอาเต้าหู้ผัดซอสเสฉวน”

ถึงซ่งเฝ่ยจะชอบลองของใหม่ แต่เขาไม่ใช่คนซื่อบื้อนะ

กนิไปไดค้รึง่ทางกเ็ริม่มคีนทยอยเขา้มาในโรงอาหาร ยงัเหลอืเวลาอยา่งนอ้ย 

ครึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงช่วงที่คนเยอะ ดังนั้นซ่งเฝ่ยจึงไม่ค่อยสนใจนัก เขา 

กินอาหารของตนเองต่อ กระทั่งมีคนนั่งลงที่ฝั่งตรงข้าม

ปฏิกิริยาแรกของซ่งเฝ่ยคือขมวดคิ้ว เขาเงยหน้าขึ้นเตรียมจะพูดว่า  

‘เพื่อน ตรงโน้นยังมีที่ว่าง ทำไมต้องมาเบียดฉันด้วย’ แต่เมื่อเห็นใบหน้า 

ของชีเหยียนก็สำลักอาหารทันที โชคดีว่าเขากำลังกินเต้าหู้ ไม่ใช่เนื้อสัตว์  

จึงพอฝืนกลืนลงไปได้

“บังเอิญจัง” ชีเหยียนยกยิ้มเล็กน้อย ท่าทียังคงเป็นมิตร

ซ่งเฝ่ยเหลือบมองสีแดงและสีขาวในจานของอีกฝ่าย อดถามไม่ได้ว่า  

“นายถามหรือเปล่าว่านี่คืออะไร ถึงได้สั่งมา”

ชีเหยียนตอบโดยไม่ต้องคิดว่า “ไม่ต้องถาม แค่มองก็รู้แล้ว แตงโม 

ผัดขนมเข่งไง”
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ซ่งเฝ่ยพูดไม่ออกด้วยความชื่นชม

ได้ ในเมื่อเป็นแบบนี้ เขาก็จะไม่ซักถามให้มากความ แต่ปัญหาคือ  

“เมือ่กอ่นนายไมก่นิรสจดัขนาดนีน้ี.่..” จำไดว้า่ตอนทีพ่วกเขาคบกนั ทกุครัง้ 

ที่ซ่งเฝ่ยจะลิ้มลองอาหารเมนูใหม่  ๆ  ก็เป็นต้องรบเร้าอีกฝ่ายและลงเอย 

ด้วยการเงียบปากกลอกตามองฟ้า

ชีเหยียนชะงัก ก่อนก้มหน้าลงมือกินข้าว “ก็เปลี่ยนรสชาติบ้าง”

ซ่งเฝ่ยมองไม่เห็นสีหน้าของอีกฝ่าย เพียงรู้สึกว่าบรรยากาศระหว่าง 

พวกเขาสองคนดแูปลก ๆ แตแ่ปลกตรงไหนกบ็อกไมถ่กู โชคดทีีค่วามลกึซึง้ 

อนัซบัซอ้นถกูสหีนา้ “ยากจะอธบิายดว้ยประโยคเดยีว” ของอกีฝา่ยพดัหายไป 

อย่างรวดเร็ว

ซ่งเฝ่ยกลั้นหัวเราะ “เอาละพ่อหนุ่ม รีวิวรสชาติหน่อยซิ”

ชีเหยียนคายขนมเข่งออกมา  พูดคำหนึ่งคำที่ไม่คาดคิดมาก่อน  

“บ้าเอ๊ย”

อาหารเลิศรสที่บังคับตักให้นักศึกษาชั้นดี สุดท้ายก็ถูกส่งให้รถขยะ  

ชีเหยียนแย่งเอาเต้าหู้ผัดซอสเสฉวนของซ่งเฝ่ยมากินหนึ่งในสามส่วน  

แม้คุณป้าจะตักอาหารให้เยอะแค่ไหน แต่ก็ไม่อาจห้ามการแบ่งอาหารให้กัน 

แบบนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นคนสองคนกินกับข้าวด้วยกัน รู้สึกเหมือนมีอะไร 

บางอย่างไม่ถูกต้อง สุดท้ายซ่งเฝ่ยก็ทนไม่ไหว เขาจึงไปตักเนื้อไก่ผัดซอส 

เสฉวนมาอีกอย่าง ผลคือนักศึกษาเหยียนไม่มีความเกรงใจเลยสักนิด  

ใช้ตะเกียบคีบเนื้อไก่ขึ้นไปอีกครั้ง

ซ่งเฝ่ยไม่พอใจ “นายจะกินอะไรกันแน่!”

เม็ดข้าวติดเต็มหน้าของชีเหยียนช่างดูไร้เดียงสา “ฉันกินด้วยทั้งสอง 

อย่างไม่ได้เหรอ...”

ซ่งเฝ่ยหงุดหงิด คิดไปคิดมาหลายตลบ ดูเหมือนจะตอบได้เพียงว่า  

“ไม่ใช่ว่าไม่ได้...”

ชีเหยียนเหยียดยิ้มอีกครั้ง เมื่อผนวกรวมกับข้าวตรงมุมปากกลับ 

ทำให้หน้าตาที่น่าอัศจรรย์ดูเจิดจ้าขึ้นไปอีกหลายขั้น

ซง่เฝย่เกอืบตาบอด ไมอ่าจมองเขาไดอ้กีตอ่ไป จงึกม้หนา้ใชต้ะเกยีบ 
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พุ้ยข้าวเข้าปากแทน

ความจรงิตอนทีช่เีหยยีนไมแ่กลง้แหยเ่ขาเหมอืนอยา่งตอนนีก้ค็อ่นขา้ง 

ดอียูห่รอก อกีฝา่ยดมูคีวามนุม่นิม่ในความเท่ มคีวามนา่รกัซอ่นอยูใ่นความ 

หล่อเหลา เหมือนอย่างเมื่อครู่ พลอยให้จินตนาการไปถึงตอนที่เคยอยู่ 

ข้างบน...ช่างเถอะ อย่าไปพูดถึงอดีตดำมืดของชีวิตเลย

“จริงสิ ช่วงนี้ถ้าไม่มีธุระก็อย่าออกไปข้างนอกนะ” จู่  ๆ  ชีเหยียน 

ก็วางตะเกียบลง ร่องรอยของความน่ารักนุ่มนิ่มหายลับไป แล้วกลับมา 

ออกคำสั่งอีกครั้ง

ซ่งเฝ่ยเผลอแย้งกลับไปทันทีว่า “เกี่ยวอะไรกับนาย”

ชีเหยียนขมวดคิ้ว ดูเหมือนกำลังพยายามสะกดกลั้นอารมณ์อย่าง 

มาก ก่อนกล่าวเสียงราบเรียบว่า “เด็กภาควิชาโบราณคดีตาย นายไม่รู้ 

หรือไง”

ซ่งเฝ่ยตกใจ “ตายจริง  ๆ  เหรอ ไหนบอกว่าขาดการติดต่อไปไง  

แถมยังบอกว่าเขาลาออกเองด้วย”

ชีเหยียนถึงกับยอมแพ้ “นายอยู่ชั้นเดียวกับเขา ทำไมถึงโง่แบบนี้  

ในสมองนายมีเต้าหู้หรือแป้งเปียกกันแน่!”

จะเป็นตัวเลือกไหนนักศึกษาซ่งก็ไม่พอใจทั้งนั้น แต่ชีเหยียนกลับ 

นึกสนุก เขาเพิ่งรู้ว่าการใช้ความรักเปลี่ยนนิสัยอีกฝ่ายนั้นเหนื่อยเกินไป  

ใช้วิธีจิกกัดกลับไปสบายกว่า “ตายจริง ๆ และตอนพบศพก็เหลือแค่ครึ่งขา  

ต้องตรวจดีเอ็นเอถึงยืนยันตัวตนได้”

ซ่งเฝ่ยยังมีข้อสงสัย “พูดเหมือนนายเห็นกับตาตัวเอง”

“ฉันได้ยินตอนที่คณบดีคุยกัน”

ซ่งเฝ่ยเงียบไป ชีเหยียนไม่เคยพูดล้อเล่น และจะไม่พูดให้คนอื่น 

ตระหนกตกใจ ซ่งเฝ่ยนึกถึงภาพนั้นอีกครั้ง จากนั้นก็เหลือบมองเต้าหู้ผัด 

ซอสเสฉวนกับเนื้อไก่ผัดซอสเสฉวน หมดสิ้นแล้วความอยากอาหาร

ชีเหยียนไม่รู้ถึงเงามืดในใจของซ่งเฝ่ย เขาจึงกล่าวต่อ “เมื่อหลายวัน 

กอ่นกเ็กดิเรือ่งแบบนีข้ึน้ทีห่นา้ประตมูหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เมืองมหาวิทยาลัยของเราไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่ นายก็อย่า 
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ออกไปข้างนอกให้มากนัก”

ซง่เฝย่สงสยั “เกดิอะไรขึน้ทีม่หาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี

ชีเหยียนขมวดคิ้ว “มีคนถูกกัดหน้า นายไม่รู้เหรอ”

“เดี๋ยว เดี๋ยวนะ” ซ่งเฝ่ยรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัว “เล่นอะไรกันเนี่ย  

นายพูดอีกทีซิ”

“มีคนถูกกัดหน้า” ชีเหยียนเข้าใจอีกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงพูดเน้นย้ำ 

ทีละคำ “คลิปวิดีโอดังมากในเวยปั๋ว นายไม่เห็นเหรอ”

ซ่งเฝ่ยส่ายหน้า เวยปั๋วในแต่ละวันมีประเด็นฮ็อตเป็นหมื่น ปกติ 

เขาจะรู้ประมาณ 9,999 เรื่อง แต่ก็ยังพลาดประเด็นสำคัญเพียงหนึ่งเดียว 

ไปได้

ชีเหยียนไม่ได้พูดอะไรต่อ เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดเวยปั๋ว  

เมื่อลองค้นดูก็พบว่าคลิปวิดีโอยังไม่ถูกลบ จึงส่งให้อีกฝ่ายดูเอาเอง

โรงอาหารไม่มีสัญญาณไวไฟ ซ่งเฝ่ยดูภาพที่คลื่นสัญญาณสะดุด 

ติดขัด  ถึงแม้จะนึกเห็นใจสัญญาณของอีกฝ่าย  แต่เพียงครู่ เดียวเขา 

ก็ไม่สนใจอีกต่อไป คลิปวิดีโอค่อนข้างสั่นไหวไม่ชัดเจน ภาพก็พร่ามัว  

มองเห็นเงารางเลือนของใครบางคนกระโจนเข้าใส่อีกคนหนึ่ง เหมือนกำลัง 

กัดแทะ แต่จะมองว่าเป็นการจูบก็ได้ หากคนที่ถูก  “จูบ”  ไม่ตะโกนเรียก 

ช่างภาพพลางกรีดร้องออกมา

วิดีโอมีความยาวเพียงสิบวินาที จากนั้นก็หยุดลง

ซ่งเฝ่ยเปิดดูคอมเมนต์ คอมเมนต์ข้างบนสุดคือข่าวด่วน บอกว่า 

ชายกัดหน้าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญแล้ว ทว่าทันใดนั้นเหยื่อก็ลุกขึ้น 

พุ่งกระโจนเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสังหาร 

เขาด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูก  1202  

นำตัวไป

“ของจริงหรือเปล่าเนี่ย” ซ่งเฝ่ยชี้ไปที่คลิปวิดีโอพลางเอ่ยถาม

ชีเหยียนส่ายหน้า “ไม่รู้สิ”

2 เบอร์โทรศัพท์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของจีน
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ซ่งเฝ่ยกดดูอีกครั้ง คนส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าคนกัดและเหยื่อที่ถูก 

กัดติดยาเสพติด จึงทำให้เกิดภาพหลอน คนหนึ่งจึงเป็นฝ่ายลงมือกับ 

อีกคนก่อน หลังจากถูกปล่อยเป็นอิสระ อีกคนก็เกิดภาพหลอนแทนและ 

จูโ่จมอยา่งบา้คลัง่ ดา้นลา่งยงัมคีนทิง้ลงิกค์ดทีีค่ลา้ยคลงึกนัของตา่งประเทศ 

เอาไว้ ซึ่งมีคนติดยาโจมตีคนจรจัดด้วยการกัดหน้าเหมือนกัน  สุดท้าย 

คนติดยาก็ถูกฆ่าตาย คนจรจัดได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง 

ออกมาโต้แย้ง บอกว่านี่เหมือนในหนังซอมบี้ ผู้ที่ถูกกัดแล้วยังลุกขึ้นมา 

โจมตีเหยื่อได้ก็คือผู้ติดเชื้อ

 นอกจากนี้ด้านล่างยังลงคลิปวิดีโอในประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึง 

กับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกหลายคลิป บอกว่าเป็นภาพถ่ายบนถนนที่รวบรวม 

ไดจ้ากอนิเทอรเ์นต็ ซึง่สงสยัวา่จะเกดิวกิฤตการณร์ะบาดของโรคทางชวีวทิยา 

ไปทั่วทุกหนแห่งในประเทศ คลิปหนึ่งกล้องสั่น อีกคลิปหนึ่งคนที่เดินผ่าน 

ถูกโจมตี ระยะทางใกล้ไกล ระดับความคมชัดมากน้อยต่างกัน มองดู 

เหมือนผลงานชิ้นเอกที่มาจากช่างภาพคนละคน โทรศัพท์คนละรุ่น และ 

สถานที่แตกต่างกันไป สุดท้ายชาวเน็ตก็ได้ข้อสรุปว่า แผ่นดินไหว สึนามิ  

ระเบิดนิวเคลียร์ก็มีไปแล้ว ถึงตาของเรื่อง 2012 3 แล้วสินะ

ซ่งเฝ่ยไม่เชื่อเรื่องเหตุโลกาวินาศใด  ๆ  บนโลกใบนี้ ที่กล่าวกันว่า 

โลกจะแตกในปี 1999 พ่อแม่ของเขาก็ยังรักกันดูดดื่มดี เขาในวัยสองขวบ 

ก็ร่างกายแข็งแรง เมื่อบอกว่าปี  2012 จะเป็นวันสิ้นโลก เขาก็เชื่ออย่าง 

ไร้เดียงสา ปล่อยตัวเองจนคะแนนสอบปลายภาคตกต่ำ เขาจึงถูกพ่อลงโทษ 

ยกใหญ่ ตอนนี้เขาจึงเชื่อมั่นในพัฒนาการของวิทยาศาสตร์  และมุ่งมั่น 

สร้างความปรองดองในสังคมแทน 

ไม่ว่าอย่างไรเหตุการณ์เลวร้ายนั้นก็คลี่คลายแล้ว แถมเขายังได้ 

กินข้าววันละสองมื้อ แต่เมื่อคิดว่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งก็อยู่ใกล้กับพวกเขามากเช่นกัน และ 

3  2012 วันสิ้นโลก ภาพยนตร์อเมริกันแนวหายนะและวันสิ้นโลก ถ่ายทอดเรื่องราว 

ของผู้คนที่ต้องหนีและดิ้นรนเพื่อให้รอดพ้นจากมหันตภัย
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หากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขา...คิดได้แค่นั้นซ่งเฝ่ยก็ขนลุกเกรียวไปทั้งตัว

เขาไม่มีความอยากอาหารอีกต่อไป ซ่งเฝ่ยและชีเหยียนรีบเก็บจาน  

ก่อนเดินออกมาจากโรงอาหารอย่างรวดเร็ว

ด้านข้างของโรงอาหารคือห้องน้ำร้อน ข้างห้องน้ำร้อนคือซูเปอร์- 

มาร์เก็ต ถัดจากซูเปอร์มาร์เก็ตลึกเข้าไปก็คือหอพัก สถานที่สี่แห่งรวมกัน 

เป็นพื้นที่อยู่อาศัย

“ฉันจะไปกรอกน้ำ นายกลับไปนอนเถอะ” ซ่งเฝ่ยไม่รู้ว่าจะพูดอะไร 

กับชีเหยียน จึงตัดบทง่าย ๆ  

คาดไม่ถึงว่าชีเหยียนจะเอียงคอมอง เอ่ยว่า “บังเอิญมาก ฉันเอง 

ก็จะไปกรอกน้ำเหมือนกัน”

ซ่งเฝ่ยมองสองมือที่ว่างเปล่าของอีกฝ่ายพลางส่งเสียงเย้ยหยัน  

“เดี๋ยวนะ นายใช้มือกรอกเหรอ”

ชีเหยียนชี้ไปที่หน้าประตูห้องน้ำร้อน “กระติกน้ำร้อนของฉันวางอยู่ 

ตรงนั้น”

ซ่งเฝ่ยมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเอาเสียเลย

ในที่สุดเจ้าคนทุเรศก็เดินไปที่หน้าต่างพร้อมกับเขา และได้พบว่าด้านข้าง 

กระติกน้ำร้อนสีเขียวที่ถูกล็อกเอาไว้ มีสหายสีชมพูสดใสน่าประทับใจวางอยู่

“นายแม่ง จงใจสินะ” เอ่ยถามด้วยความสงสัย แต่ซ่งเฝ่ยก็ค่อนข้าง 

มั่นใจ เนื่องจากในมหาวิทยาลัยไม่มีใครใช้แม่กุญแจสำหรับล็อกรถจักรยาน 

มาล็อกกระติกน้ำร้อนอีกแล้ว!

ชีเหยียนส่ายหน้าจริงจัง “ฉันวางไว้ตรงนี้ก่อน ตอนล็อกกระติก 

น้ำร้อนนายมองไม่เห็นหรือไง ฉันคิดว่านายจำของฉันได้ซะอีก เลยตั้งใจ 

เอามาล็อกไว้ข้าง ๆ ฉัน”

ซ่งเฝ่ยชะงัก เป็นใบ้ไปชั่วขณะ

กระติกน้ำร้อนของชีเหยียนเป็นของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในรัศมี 

สิบเมตรสามารถพบเจอได้เป็นร้อยใบ มิหนำซ้ำเขายังไม่ทำสัญลักษณ์ของ 

ตนเองไว้บนกระติกน้ำร้อนเหมือนนักศึกษาส่วนใหญ่ กระติกน้ำร้อนสีชมพู 
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สดใสแต่เก่ามากจึงมีชีวิตที่เงียบสงบและบริสุทธิ์ผุดผ่อง ซ่งเฝ่ยจำไม่ได้เลย 

ว่าตอนที่เขาล็อกกระติกน้ำร้อน ด้านข้างมีกระติกน้ำร้อนใบอื่นหรือไม่

ชา่งเถอะ ซง่เฝย่ไมส่นแลว้วา่จะเปน็เรือ่งจรงิหรอืเปลา่ จะไปกรอกนำ้ 

ด้วยกันไม่ใช่หรือ ก็แค่ครึ่งนาทีเอง

ชั่วพริบตาเดียวก็เสร็จ นักศึกษาชายสองคนที่เคยมีความสัมพันธ์ 

อันซับซ้อนเดินถือกระติกน้ำร้อนหนัก ๆ ออกจากห้องน้ำร้อนด้วยกัน

ซ่งเฝ่ยทนไม่ไหวรีบบอกลาเขารอบสอง “ฉันจะไปซื้อของที่ซูเปอร์- 

มาร์เก็ต นายกลับไปก่อนเลย”

ชีเหยียนเอียงคอ “บังเอิญจัง ฉันเองก็จะซื้อของเหมือนกัน”

บา้เอย๊ จะใชเ้หตผุลเดมิสองครัง้กช็า่ง แตอ่ยา่งนอ้ยนายกค็วรเปลีย่น 

คำแรกของประโยคสักหน่อย หัดใส่ใจบ้างไม่ได้หรือไง!!!

ซ่งเฝ่ยกล้าสาบานเลยว่า หากเขาพูดว่าฉันไม่ซื้อแล้ว จะกลับหอ  

เจ้าหมอนี่ก็จะตามกลับไปอย่างแน่นอน

แน่นอนว่าบ้าไปแล้ว

น้อยครั้งที่ชีเหยียนจะเป็นบ้าขึ้นมา แต่เขาก็เคยอาละวาดขึ้นมา 

ครั้งหนึ่ง ซึ่งมากเกินพอแล้วสำหรับซ่งเฝ่ย ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกว่า 

ทางออกที่ดีที่สุดคือปล่อยให้ชีเหยียนเป็นบ้าไปเสีย

ซเูปอรม์ารเ์กต็เดมิของมหาวทิยาลยัมชีือ่วา่ “สีห่ยางหยาง” ดำเนนิการ 

โดยทางมหาวิทยาลัยเอง มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ แต่ข้าวของไม่ครบครันและ 

ไม่ใช่สินค้าใหม่ แม้แต่การจัดวางสินค้าก็ยังเป็นสไตล์เหมือนเมื่อสิบกว่าปี 

ก่อน เห็นแล้วก็ไม่มีอารมณ์อยากจะซื้อ คาดการณ์ได้เลยว่าจะต้องปิดตัวลง 

อย่างแน่นอน ต่อมาทางมหาวิทยาลัยจึงกัดฟันให้ร้านข้างนอกเข้ามาลงทุน  

จาก  “สี่หยางหยาง”  ก็เลยกลายเป็น  “เฟินตัวตัว”  อย่างรวดเร็ว การตกแต่ง 

ภายในกลายเปน็รปูแบบใหม่ จดัระบบใหเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยซเูปอรม์ารเ์กต็ 

แฟรนไชส์ระดับนานาชาติ กลายเป็นธุรกิจที่รุ่งโรจน์เฟื่องฟูอย่างมาก

ยังคงเหมือนเดิม ก่อนที่ซ่งเฝ่ยจะเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต เขา 

จัดการล็อกกระติกน้ำร้อนติดกับราวบันไดประตูทางเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต

ชีเหยียนเห็นเขาใช้กุญแจล็อกจักรยานอีกครั้งก็นึกสงสารกระติก 
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น้ำร้อนสีเขียวใบนั้น  “นายเขียนจนกลายเป็นแบบนี้แล้ว  ไม่ต้องล็อก 

หรอกมั้ง”

กระติกน้ำร้อนของซ่งเฝ่ยไม่เหมือนกระติกน้ำร้อนมันวาวของชีเหยียน  

เพราะมันถูกซ่งเฝ่ยใช้ปากกาเมจิกเขียนอักขระสีดำหนาสิบสองตัว [กระติก 

น้ำร้อนมีคำสาป ใครขโมยคนนั้นสอบตก!]

ซ่งเฝ่ยส่ายหน้า คิดว่าชีเหยียนยังไร้เดียงสาเกินไป “ในมหาวิทยาลัย 

ของเรายังมีพวกที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายหรือไสยศาสตร์อีกมาก กับคนพวกนั้น  

ขู่ไปก็ไร้ประโยชน์ ทำได้แค่ล็อกเอาไว้”

ชีเหยียนยักไหล่ คร้านจะฟังเหตุผลข้าง ๆ คู ๆ ของอีกฝ่าย

ผ่านไปสิบนาที คนทั้งสองก็เดินกลับออกมา ของที่ซ่งเฝ่ยหอบมาเน้น 

บะหมีก่ึง่สำเรจ็รปู เครือ่งดืม่ และเมลด็ทานตะวนั แตข่องชเีหยยีนนอ้ยกวา่ 

มาก มีเพียงไอศกรีมหนึ่งแท่ง

ซ่งเฝ่ยไม่อยากคุยกับเขาแล้ว “พี่ใหญ่ วันนี้อุณหภูมิลดลงแล้วนะ”

ชีเหยียนหัวเราะหึ ๆ พลางกัดไอศกรีมหนึ่งคำ ท่าทางเหมือนจงใจทำ  

ตอนนี้เขาอารมณ์ดีมาก และรู้สึกหวานยิ่งกว่าไอศกรีมเสียอีก ดูเหมือนว่า 

การออกจากห้องสมุดไวบางครั้งก็...เอ่อ เดี๋ยวนะ

ซ่งเฝ่ยมองชีเหยียนที่จู ่ๆ ก็หน้าบูดบึ้งด้วยความมึนงง ก่อนละสายตา 

ไปมองราวบันไดของซูเปอร์มาร์เก็ต น้องเขียวปลอดภัยดี แต่น้องชมพู 

หายไปอย่างไร้ร่องรอย

ซ่งเฝ่ยหัวเราะเสียงดัง ไม่อาจมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น 

ได้มากไปกว่านี้แล้ว “ใครใช้ให้นายไม่ทำเครื่องหมายเอาไว้ ฮ่า  ๆ รีบกิน 

ไอศกรีมแล้วค่อยไปอาละวาดเถอะ ฮ่า ๆ...”

ทว่าชีเหยียนกลับยืนอยู่ที่เดิม ยังมีอารมณ์กินไอศกรีมต่อ

ซ่งเฝ่ยเขย่ากุญแจในมือด้วยท่าทางโอ้อวด เขาฮัมเพลงเบา ๆ ก่อนจะ 

ลงมือไขกุญแจ “เห็นไหม หัดเรียนรู้จากพี่ชายซะบ้าง รับประกันว่านาย 

จะไม่...เอ๊ะ?” ซ่งเฝ่ยหยิบกระติกน้ำร้อนขึ้นมาพลางรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง เขา 

รีบวางกระติกน้ำร้อนลง เปิดฝาออก สรุปว่าภายในว่างเปล่า ราวกับน้ำร้อน 


