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Chapter 1
ความขัดแย้ง

“เฮียตง ผมพามันมาแล้ว”

กลุม่เดก็มธัยมในชดุเครือ่งแบบนกัเรยีนผลกัใครคนหนึง่เข้าไป

ในห้องน�้าชาย คนที่โดนผลักทรงตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อนกวาดตา

มองกลุ่มคนในห้องน�้า จนกระทั่งไปหยุดอยู่ตรงหัวโจกที่คนพวกนี้

เรียกว่า ‘เฮียตง’

ฉีตงยืนพิงกรอบหน้าต่างด้วยท่าทีสบายๆ คาบบุหรี่ไว้หนึ่ง

มวน และจ้องมองคนที่ถูกลูกน้องของตนพาตัวมาอย่างขี้เกียจ

แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กเกเร แต่คนที่ถูกจับมากลับยืน

ตวัตรงอย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อย นยัน์ตาเจือไปด้วยความเหยียด

หยาม ราวกับว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เสียเปรียบ

ฉีตงพยักหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณ เพียงเท่าน้ันทุกคนใน

กลุ่มก็เข้าใจนัยของเขาเป็นอย่างดี

“เฮ้ย ไอ้เด็กห้องหนึ่ง มึงเป็นคนไปฟ้องครูใช่ไหม”

“ฉันไม่ใช่เด็กประถมนะ จะไปฟ้องอะไรล่ะ” หลิงเต้าซีพูด
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อย่างเย็นชา

“ยงัไม่ยอมรบัอกีเหรอ ตอนทีเ่ฮยีสบูบหุรีใ่นห้องน�า้ นอกจาก

มึงแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาอีก พอวันต่อมาเหล่าเจี่ยงก็รู้เรื่อง ยังจะมา 

บอกว่ามึงไม่ได้ฟ้องอีกเหรอ”

“พวกนายจะสูบหรือไม่สูบ มันไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อย ฉัน

ไม่ใช่เด็กห้องสิบนะ เอาเรื่องของพวกนายไปฟ้องครูแล้วจะได้

ประโยชน์อะไรขึ้นมา”

“แม่งเอ๊ย ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้าตาเหรอมึง” นักเรียนชาย

คนที่พูดขึ้นมองเพื่อนๆ รอบกาย “เล่นแม่งดิ๊”

สิน้เสยีงอกีฝ่าย หลิงเต้าซีกสั็มผสัถงึความเจบ็ปวดบรเิวณเอว 

เมือ่เหน็เงาพุง่มาตรงหน้า เขายกมอืข้างหนึง่ปัดป้อง ส่วนมอือกีข้าง

ก็เหวี่ยงไปด้านหลังจนข้อศอกไปกระแทกกับหน้าท้องของใครคน

หนึ่งเข้า

“นี่มึงกล้าสู้กลับเหรอ!” คนที่โดนศอกกระแทกตวาดอย่าง

โกรธเคือง “จัดมันให้กูดิ๊ เอาให้หนัก!”

แม้ว่าหลงิเต้าซไีม่ใช่พวกหนอนหนงัสอืท่ีท�าเป็นแต่อ่านต�ารา 

หากสู้กันตัวต่อตัวเขายังพอรับมือได้ แต่ถ้าหลายคนเขาเองก็สู้ไม่

ไหว ยิ่งไปกว่านั้น ในบรรดากลุ่มคนเหล่าน้ียังเป็นนักกีฬาทีม

บาสเกตบอลของโรงเรียนอยู่หลายคน สองสามคนในนั้นล็อกแขน

เขาไว้ หลงิเต้าซีถกูต่อยอย่างหนกัหลายหมัด แต่เขากลบักดัฟันเงยีบ 

ไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่แอะเดียว

“มึงจะพูดได้ยัง!” คนที่ถามเขาก่อนหน้านี้ตวาดขึ้น

“ฉันไม่ได้ท�า” หลิงเต้าซีกัดฟันเปล่งเสียงออกมา

“นีม่งึยงัจะปากแขง็อกีเหรอ อดัมนัต่อ!” เสยีงการต่อสูพ้ร้อม
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เสียงด่าทอดังต่อเนื่องอยู่ในห้องน�้าชาย “กูจะบอกอะไรมึงให้นะ 

พวกกชัูงหน้ามงึมานานแล้ว ห้องหนึง่มนัวเิศษวโิสนกัเหรอ ดถูกูพวก

ห้องสิบอย่างพวกกูใช่ไหม ไม่ว่ามึงจะเป็นคนไปฟ้องครูหรือไม่ แต่

วันนี้คนที่พวกกูกระทืบก็ต้องเป็นมึง!”

หน้าท้องถูกอัดอย่างแรงจนหลิงเต้าซีไม่สามารถกลั้นเสียง

ร้องเอาไว้ได้ เขาทรุดตัวลงอย่างไร้เรี่ยวแรง แขนทั้งสองข้างที่ถูกยึด

เอาไว้กอ่็อนแรงลง หลงิเต้าซสีญูเสยีพละก�าลังอย่างส้ินเชงิ เขานอน

อยู่บนพื้น ใบหน้าแนบกับกระเบื้องจนสัมผัสได้ถึงความเย็น

บรรดาเด็กเกเรยังคงไม่หายแค้นใจ พวกเขาเดินเข้ามาหมาย

จะกระทืบอีก แต่ฉีตงที่ยืนดูด้วยแววตาเย็นชามาโดยตลอดพูดขัด

ขึ้น

“หยุดได้แล้ว”

เขาสั่งให้ลูกน้องพาหลิงเต้าซีเข้ามาเพื่อสั่งสอนเล็กๆ น้อยๆ 

เท่านั้น ไอ้หมอนี่มันไม่มีค่าพอที่จะท�าให้พวกเขามีปัญหาใหญ่

ฉตีงก้าวไปหาคนทีน่อนอยูบ่นพืน้ช้าๆ คนอืน่ๆ ต่างหลกีทาง

ให้เขาโดยอัตโนมัติ

หมัดหนักๆ กระแทกใส่หน้าหลิงเต้าซีอย่างแรง เขาพยายาม

ดิ้นรนอยู่สองสามครั้ง แต่ร่างกายก็ไร้เรี่ยวแรง มีเพียงดวงตาจ้อง

มองรองเท้าผ้าใบของฉีตงที่ก�าลังก้าวเข้ามา และหยุดอยู่ตรงหน้า

เขา

ฉตีงพ่นควันบุหรีล่งพืน้ จากนัน้กย็กเท้าเหยียบศรีษะหลงิเต้าซี 

ร่างกายของคนถูกเหยียบสั่นเล็กน้อย ก่อนจะนิ่งไป

ฉีตงโน้มตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับยกยิ้มมุมปาก “ครั้งนี้กูจะ

ปล่อยมึงไปก่อน คราวหลังหัดฉลาดขึ้นอีกนิดนะ เรื่องที่ไม่ควรพูด
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กอ็ย่าสาระแนไปพดู ไม่อย่างนัน้...” เขาออกแรงบดขย้ีศรีษะของคน

ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้า “อย่าหาว่ากูไม่เกรงใจมึงแล้วกัน”

ทันทีที่สิ้นเสียงของฉีตง หลิงเต้าซีก็จ้องมองเขา แววตาไม่ใช่

ศัตรู ไม่ได้มีความหวาดกลัว แต่แฝงไปด้วยความแปลกประหลาด

บางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายได้

ฉีตงไม่สนใจว่าหลิงเต้าซีจะคิดอย่างไร เขายืนขึ้นก่อนจะก้าว

ข้ามร่างของอีกฝ่ายออกไปจากห้องน�้า คนอื่นๆ ก็เดินตามไปติดๆ 

ไม่มใีครสนใจหลงิเต้าซสีกัคน พวกเขาท�าราวกบัว่าคนทีน่อนอยู่บน

พื้นเป็นแค่เศษผ้าเท่านั้น

เมือ่เดก็เกเรเดนิออกไปหมดแล้ว หลงิเต้าซก็ีค่อยๆ ลกุขึน้มา

แล้วเข้าไปในห้องน�้า

ทุกชั้นปีของโรงเรียนมัธยมปลายเมืองหลิงจะแบ่งออก

เป็นสิบห้อง โดยห้องหนึ่งถือว่าเป็นห้องคิง อีกแปดห้องเป็นห้อง

ธรรมดา ส่วนห้องสุดท้ายคือห้องพิเศษ ซึ่งมีไว้ส�าหรับเด็กนักเรียน

โควตาพิเศษด้านกีฬาและดนตรี รวมทั้งพวกที่สอบเข้าไม่ได้ แต่มี

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้สนับสนุนเงินทุนของโรงเรียน ย่ิงห้องคิงมี

การเรียนท่ีเข้มข้นมากเท่าไร ระเบียบวนิยัของเดก็ห้องพเิศษกย่ิ็งแย่

มากเท่านั้น

ฉีตงเป็นนักเรียนโควตาพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนมัธยม

ปลายเมืองหลิง พรสวรรค์ของเขาปรากฏตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมต้น 

หลังจากเรียนมัธยมต้นได้สองปี เขาก็พาทีมคว้าชัยชนะการแข่งขัน

บาสเกตบอลรอบจเูนยีร์ลีก แชมเปียนชปิ อกีทัง้ยงัได้รบัรางวลัผูเ้ล่น

ยอดเยี่ยม (MVP) ถึงสองปีซ้อน เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปลายปีหนึ่ง เขา
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เป็นตวัหลกัของทมีบาสเกตบอลโรงเรยีน และตอนเรยีนมธัยมปลาย

ปีสอง ก็เป็นกัปตันทีม นับเป็นการท�าลายกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของทีม 

ที่เดิมทีกัปตันจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีสาม

ฉตีงก้าวเข้ามาในฐานะพอยต์การ์ด1ของทมี บาสเกตบอลเป็น

กีฬาที่ผู้เล่นเต็มไปด้วยอารมณ์พลุ่งพล่าน แต่ต�าแหน่งพอยต์การ์ด

กลับต้องการความสงบเยือกเย็น และทั้งสองขั้วท่ีแตกต่างน้ีได้มา

รวมอยูใ่นตวัฉตีง เขาเกดิมาพร้อมการเป็นผูน้�า หลงัจากเข้ามาเรยีน

ไม่นาน เขาก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคนกลุ่มเล็กๆ ในโรงเรียน

ทุกๆ ช่วงพักระหว่างวิชา ฉีตงจะต้องไปเล่นบาสเกตบอลที่

สนามกีฬาเสมอ และจะมีแฟนคลับสาวๆ คอยล้อมวงดูเขาเล่นอยู่

ข้างสนาม รวมถึง ‘เฉินจิ้ง’ ดาวโรงเรียนมัธยมปลายเมืองหลิง

เมื่อเฉินจิ้งเห็นว่าเขาเล่นบาสเกตบอลเสร็จแล้ว เธอก็ย่ืน 

ขวดน�้าให้ ฉีตงรับขวดน�้ามาบิดฝาออก แล้วราดน�้าเปล่าลงบนผม

ของตัวเอง ก่อนจะสะบัดศีรษะไปมา การกระท�าของเขาเรียกเสียง

กรีดร้องเบาๆ จากสาวๆ ได้เป็นอย่างดี

ระหว่างทางกลับไปห้องเรียน ลูกสมุนที่ติดตามฉีตงก็พูดขึ้น

มา “เฮียตง ไอ้หมอนั่นมันแอบมองซ้ออีกแล้ว”

ฉีตงเงยหน้า ดวงตาเขาสบเข้ากับดวงตาของหลิงเต้าซีที่อยู่

บนชั้นสามพอดี ครู่เดียวอีกฝ่ายก็หันไปทางอื่น ท�าราวกับเมื่อครู่นี้

เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ

ฉีตงหัวเราะเสียงเย็น ก่อนหันมาพูดกับเฉินจิ้ง “โน่น คนที่

1 พอยต์การ์ด หรือการ์ดจ่าย (Point Guard) เป็นผู้เล่นต�าแหน่งหนึ่งของกีฬา
บาสเกตบอล มีหน้าที่เฉพาะคือดูแลการบุกของทีม
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ชอบเธอน่ะ”

แม้เฉนิจิง้จะไม่เคยพดูคยุกบัหลงิเต้าซมีาก่อน แต่ชือ่เสยีงของ

เขานัน้ไม่มใีครไม่รูจ้กั อาจเรยีกได้ว่าสสูกีบัฉตีง เมือ่ไรกต็ามทีบ่รรดา

นักเรียนชั้นยอดเยี่ยมปรากฏตัว แน่นอนว่าจะขาดเขาไม่ได้

หลิงเต้าซเีป็นหัวหน้าห้องคงิในระดบัมธัยมปลายปีสาม ไม่ว่า

จะเป็นการสอบย่อยหรือไล่ระดับไปจนถึงการสอบครั้งใหญ่ๆ ชื่อ

ของเขาจะปรากฏเป็นทีห่นึง่เสมอ การมคีนแบบนีม้าแอบชอบนบัว่า

เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอยู่ไม่น้อย

ยิ่งไปกว่านั้น หลิงเต้าซียังเป็นคนที่มีความสามารถ ส่วนฉีตง

เองก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เมื่อคิดว่าหนุ่มสองคนน้ีต่างต่อสู้เพราะหึง

หวงโดยมีเธอเป็นต้นเหตุแล้ว เฉินจิ้งรู้สึกว่าชายกระโปรงของเธอ

ล่องลอยไม่ติดพื้น แต่อย่างไรก็ตาม เธอยังสงวนท่าทีในแบบฉบับ

ของสุภาพสตรีเอาไว้

“พูดอะไรของนายน่ะ” เธอเม้มรมิฝีปาก “ฉนัว่าเขาก�าลงัมอง

นายมากกว่านะ ดีไม่ดี... เขาอาจจะชอบนายก็ได้”

ฉตีงหวัเราะอย่างเหยยีดหยาม เขาไม่พดูอะไรและเหลอืบมอง

ด้านบนอกีครัง้ เห็นเงาด้านข้างของหลิงเต้าซีอย่างเลอืนราง ไม่รูว่้า

ตั้งแต่เมื่อไรที่เขามักจะจับสายตาของอีกฝ่ายได้บ่อยครั้ง ทีแรกเขา

ไม่ได้ใส่ใจนัก จนกระทั่งเพื่อนในทีมบอกว่าหลิงเต้าซีชอบเฉินจิ้ง

เทอมที่แล้วพวกเขารุมซ้อมหลิงเต้าซีในห้องน�้าชาย ต่อมา 

อีกฝ่ายก็ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องอะไรอีก ครั้งนี้แม้ว่าหมอนั่นจะสนใจ

ในตัวผู้หญิงของเขา แต่ก็ท�าได้เพียงแอบชอบ ไม่ต่างอะไรกับพวก

ท�าตัวเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมสักนิด

เมื่อฉีตงมาถึงชั้นสาม เขาก็ถูกเหล่าเจี่ยงผู้เป็นครูประจ�าชั้น
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เรยีกพบ ซึง่โดยปกติแล้วจะเรยีกไปฟังค�าสัง่สอนท่ีน่าเบือ่หน่าย แต่

วันนี้เหล่าเจ่ียงกลับอารมณ์ดี ยิ้มหน้าระรื่นราวกับถูกลอตเตอรี่

รางวัลที่หนึ่ง

ฉีตงเดินตามเหล่าเจี่ยงมาจนถึงห้องพักครู เพียงก้าวผ่าน

ประตูเข้ามา เขาก็พบว่าคุณครูทั้งหลายมีสีหน้ายิ้มแย้มดูอ่อนโยน 

และครูคนหนึ่งก็เดินเข้ามาตบบ่าเขา

“ใช้ได้เหมือนกันนี่ไอ้หนู”

ฉีตงแปลกใจ การปฏิบัติที่แตกต่างจากปกติท�าให้เขารู้สึกไม่

คุ้นชินเท่าไรนัก

เหล่าเจี่ยงเดินน�าฉีตงมาถึงโต๊ะท�างานของตน ลากเก้าอี้เป็น

สัญญาณให้เขานั่งลง ฉีตงประหลาดใจ แต่เขาก็ทิ้งตัวลงน่ังอย่าง 

ไม่เกรงใจใดๆ และรอดูว่าวันนี้ครูประจ�าชั้นจะมีแผนอะไรกันแน่

“คืออย่างนี้นะ...” เหล่าเจี่ยงกระแอมกระไอ ก่อนจะปรับ

สีหน้าให้จริงจังมากขึ้น “ค�าขอลงชื่อสมัครในฐานะนักศึกษาโควตา

พิเศษบาสเกตบอลของมหา’ลัยเยียนของนาย... ถูกปฏิเสธ”

‘เวรเอ๊ย! มันมีค่าให้แกมีความสุขขนาดน้ีเลยเหรอเหล่าเจ่ียง’ 

ฉีตงคิดในใจ

สีหน้าของเหล่าเจี่ยงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รอยยิ้มกลับมา

ปรากฏบนใบหน้าอกีครัง้ “แต่พวกเขาตอบรบันายในฐานะนักศกึษา

ทีมพายเรือแคนู”

“พายเรอืแคน?ู” ฉตีงถามด้วยความประหลาดใจ เพราะไม่เหน็

รายการดังกล่าวปรากฏอยู ่ในโควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย 

เยียนซาน อีกทั้งเรือแคนูเป็นอย่างไร เขาก็ไม่รู้ด้วยซ�้า เรื่องนี้มัน 

เกินคาดเป็นอย่างมาก
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เหล่าเจี่ยงรู้ว่าฉีตงสงสัย จึงอธิบายให้เขาเข้าใจ “เป็นทีมใหม่

ทีเ่ขาเพิง่จดัตัง้ในปีนี ้เลยยงัไม่มใีนรายการโควตา ท่ีจรงิเป็นรายการ

รับพิเศษน่ะ”

“ผมจับไม้พายยังไม่เป็นเลย จะไปพายเรือยังไงล่ะครับ”

“โธ่เอ๊ย จะมีเด็ก ม. ปลายสักกี่คนกันที่เคยฝึกพายเรือ เขา 

ก็คัดเอาจากนักกีฬาบาสเกตบอลทั้งนั้นละน่า ความสามารถทาง

กฬีานายโดดเด่นขนาดนี ้จะฝึกกฬีาอะไรกไ็ม่เกินความสามารถของ

นายหรอก ใช่ไหมล่ะ” ในความเข้าใจของเหล่าเจี่ยง ไม่ว่ากีฬาใดๆ 

ในโลกนี ้แค่ได้เข้ามหาวทิยาลยัดีๆ  เพือ่เพิม่ผลงานให้แก่ตวัเอง ต่อ

ไปจะกระโดดยางหรือเดาะลูกขนไก่ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันทั้งนั้น

เหล่าเจี่ยงคิดว่าค�าอธิบายของตนยังไม่มีน�้าหนักพอ เขาจึง 

เกลี้ยกล่อมฉีตงอีกครั้ง “ครูรู้ว่านายชอบเล่นบาสเกตบอลมาก แต่

นายจะเล่นมันไปตลอดชีวิตหรือไง เข้าทีมชาติได้ไหม เอ็นบีเอล่ะ 

หรือนายจะไปเข้าทีมของพวกมหา’ลัยอันดับสองหรือสาม คิดดูนะ 

นายทุ่มเทเวลาให้พวกเขาตลอดสี่ปี พอจบมาแล้วจะไปท�าอะไร  

จะหางานได้เหรอ”

แม้ว่าเหล่าเจี่ยงจะดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาฉีตง แต่เขาก็

ท�างานในแวดวงการศกึษา จงึอธบิายข้อดข้ีอเสยีให้เดก็หนุม่ฟังอย่าง

ละเอียด “แต่ถ้านายไปเรียนที่มหา’ลัยเยียน มันจะต่างออกไปนะ 

มหาวิทยาลัยเยียนซานเป็นยังไงงั้นเหรอ นั่นมหาวิทยาลัยเก่าแก่

ร่วมร้อยปี ชื่อเสียงโด่งดัง ต่อให้นายเรียนห่วยยังไง ถ้าแข่งขันได้

แต้มดีๆ เขาให้นายจบอยู่แล้ว มีใบปริญญาของมหาวิทยาลัย 

เยยีนซานมาประดบับ้านซะอย่าง นายกไ็ม่ต้องกังวลเรือ่งหางานท�า

อีกแล้ว
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“ยิ่งไปกว่านั้นคือ นายไม่ได้ไปในฐานะนักศึกษาโควตาพิเศษ

นักกีฬา แต่เป็นนักศึกษารับพิเศษ อย่าคิดว่าแค่ค�ามันต่างกันนิดๆ 

หน่อยๆ ความจริงนายจะได้รับการปฏิบัติท่ีต่างกันมาก ถ้าให้ครู

อธิบายละก็ หลายปีมานี้มหาวิทยาลัยเยียนซานกับสถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินหลันแข่งกีฬากันดุเดือดมาก พวก

เขาจัดตั้งทีมพายเรือแคนูในเวลาเดียวกัน มีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือ

เพื่อจะแข่งขันกันระหว่างสถาบัน

“ตอนนี้พวกเขาต่างเฟ้นหาคนมีความสามารถ สวัสดิการ 

ก็ย่อมดีตามไปด้วย ข้อจ�ากัดเรื่องสาขาของนักศึกษาโควตาพิเศษ

ค่อนข้างเข้มงวด แต่ส�าหรับนักศึกษารับพิเศษ แค่คะแนนสอบวิชา

วัฒนธรรมสูงมากพอ อยากจะเรียนสาขาอะไรก็ไม่มีปัญหาทั้งนั้น”

ฉตีงนิง่คดิ เขาไม่ได้สนใจว่าจะเรยีนสาขาวชิาอะไรอยูแ่ล้ว แต่

ปัญหาส�าหรับนักเรียนคือความเย้ายวนของชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 

ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่สมัครในฐานะนักศึกษาบาสเกตบอลของ

มหาวิทยาลัยเยียนซานตั้งแต่แรก

การที่เขาไม่ได้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลนั้นเป็นเรื่องน่าเสียใจ

อย่างมาก แต่การเข้าร่วมทมีพายเรอืแคนไูม่ได้แปลว่าเขาจะหาเวลา

มาเล่นบาสเกตบอลไม่ได้ แม้ว่าเหล่าเจี่ยงจะเกลี้ยกล่อมเขาเพราะ

เหน็แก่ผลประโยชน์ของโรงเรยีน แต่สิง่ทีอี่กฝ่ายพูดน้ันเป็นเรือ่งจรงิ 

อาชพีนกักฬีาเป็นมือ้อาหารของวยัรุน่ คนท่ีประสบความส�าเรจ็และ

มีชื่อเสียงคือผู้เล่นที่มีฝีมือไม่กี่คนเท่านั้น คนส่วนใหญ่มักจะเผชิญ

กับชะตากรรมเกษียณอายุหรือถูกปลด การมีปริญญาบัตรจาก 

มหาวิทยาลัยดังๆ ดูจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในชีวิต

เหล่าเจี่ยงจับสังเกตปฏิกิริยาของฉีตง เขาก็รู้ว่าการโน้มน้าว
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ของตนได้ผลไปแล้วถงึเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ “ตอนแรกทีค่รเูหน็นาย ครู

คิดไม่ผิดจริงๆ นายจะต้องมีอนาคตที่สดใสแน่ๆ”

ฉีตงได้แต่ก่นด่าในใจ และฟังเหล่าเจี่ยงพูดอีกครั้ง

“นายได้รับการตอบรับเป็นคนที่สองเลยนะ ครั้งน้ีห้องเรา 

ไม่แพ้เด็กห้องหนึ่งสักนิด” เหล่าเจี่ยงยิ้มอย่างอารมณ์ดี แม้ว่าห้อง

หนึ่งและห้องสิบนั้นต่างกันสุดขั้ว แต่ทุกปีนักเรียนจากสองห้องนี้ก็

เข้าเรียนมหาวิทยาลยัดงัๆ ได้ไม่แพ้กนั มเีพยีงวธิกีารสอบเข้าเท่านัน้

ที่แตกต่างกัน

“อกีคนคอืใครเหรอครบั” ทีจ่รงิแล้วฉตีงไม่อยากรู ้เขาแค่ถาม

ไปอย่างนั้นเอง

“หลิงเต้าซีจากห้องหนึ่งน่ะ เขาถูกแนะน�าไปท่ีสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ของเซินหลัน... นั่นไง พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา”

ฉีตงหันไปเห็นหลิงเต้าซีหอบกองกระดาษเดินเข้ามา เขาไม่

สงสยักบัการมาของอกีฝ่ายนกั เพราะนกัเรยีนดีๆ  แบบน้ีล้วนอยู่ใน

ห้องพักครูตั้งแต่เช้าจดเย็น ผิดกับหลิงเต้าซีที่สงสัยเป็นอย่างมาก

เมือ่ฉตีงมาอยูใ่นห้องพกัคร ูอกีทัง้ยงันัง่อย่างสบายๆ ดอูย่างไรก็ไม่

เหมือนคนที่ท�าอะไรผิดแล้วถูกเรียกมาอบรมสักนิด

เมื่อครู่เหล่าเจี่ยงยังพูดจากระทบกระเทียบเด็กห้องหน่ึงอยู่

เลย แต่พอเห็นหลิงเต้าซีเดินเข้ามา ก็ปรับสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส 

พลางพูดขึ้นอย่างมีความสุข 

“ไอหยา ว่าทีน่กัศกึษามหา’ลยัดงัทัง้สองคนมารวมตวักนัแล้ว

สิเนี่ย คนหนึ่งนักปราชญ์ อีกคนนักบู๊ พวกนายสองคนนี่เป็นที่น่า

ภูมิใจมากจริงๆ”

หลิงเต้าซีได้ยินเหล่าเจี่ยงสรรเสริญก็ตกตะลึงทันที คุณครูที่
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อยู่อีกด้านเห็นเข้าจึงชี้แจงพร้อมรอยยิ้ม

“มหา’ลยัเยยีนตอบรบัฉตีงน่ะ ต่อไปพวกนายทัง้สองคนก็จะ

เรียนอยู่ตรงข้ามกันนี่เอง”

เมื่อได้ยินดังนั้น หลิงเต้าซีก็หันมองฉีตงด้วยความประหลาด

ใจ ส่วนฉีตงเองก็จับได้ถึงท่าทีของอีกฝ่าย เขาจึงอดที่จะรู้สึกภูมิใจ

ขึ้นมาไม่ได้

ในจังหวะทีฉ่ตีงจะเดนิผ่านหลงิเต้าซ ีทัง้สองคนสบตากนัพอดี 

ฉตีงอารมณ์ดไีม่น้อยจงึส่งยิม้ให้อกีฝ่าย แต่เป็นรอยย้ิมท่ีเตม็ไปด้วย

การเยาะเย้ย ยั่วยุ และหยอกล้อ

หลิงเต้าซีชะงัก ก่อนเบนสายตาไปจากอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว

ฉีตงคิดในใจ ‘มึงดูถูกกู กูเองก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรมึงนักหรอก 

เป็นนักเรียนดีเด่นแล้วยังไง สุดท้ายก็ถูกกูเหยียบอยู่ใต้ตีนอยู่ดี ได้

เข้าเซินหลันแล้วไง กูได้เข้ามหา’ลัยเยียนก็แล้วกัน ไหนใครกันแน่ 

ที่ด้อยกว่า’

เรื่องที่ฉีตงได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเยียนซานแพร่

สะพัดไปทั่วโรงเรียนอย่างรวดเร็ว เดิมทีเขาก็เป็นคนดังในโรงเรียน

อยูแ่ล้ว พอมข่ีาวนีข้ึน้มา ฉตีงยิง่ดจูะฮอตมากขึน้ สายตาของรุน่น้อง

สาวๆ ที่มองเขาผิดไปจากเดิม แม้แต่เฉินจิ้งที่มองว่าตัวเองสูงส่งยัง

รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ

เวลาผ่านไปไม่นาน เรื่องของเขาก็ถูกกลบด้วยข่าวที่เป็น

ประเด็นร้อนอย่างรวดเร็ว ฉีตงไม่ใช่พวกชอบพูดเรื่องชาวบ้าน แต่

ชื่อของหลิงเต้าซีก็เป็นที่พูดถึงในช่วงเวลาสั้นๆ แม้กระทั่งเฉินจิ้งยัง

พูดถึงอีกฝ่ายในขณะที่ก�าลังกินข้าวกับเขาที่โรงอาหาร โดยมีเพื่อน

สนิทของเธอร่วมโต๊ะด้วย
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“พวกเธอพูดถึงไอ้หมอนั่นมาทั้งวันแล้วนะ สรุปมันเป็นอะไร

กันแน่” ถ้ารวมครั้งนี้ วันนี้ฉีตงได้ยินชื่อหลิงเต้าซีมาห้าครั้งแล้ว เขา

จึงอดที่จะถามไม่ได้ แม้ว่าจะส่งผลต่อความอยากอาหารก็ตาม

“นี่นายไม่รู้เหรอ” เพื่อนสนิทของเฉินจ้ิงตอบอย่างว่องไว 

“หลิงเต้าซีห้องหนึ่งปฏิเสธสิทธิ์เข้าเรียนเซินหลัน เขาต้องสอบเข้า 

ที่ใหม่น่ะ”
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“นี่นายไม่รู้เหรอ หลิงเต้าซีห้องหนึ่งปฏิเสธสิทธิ์เข้าเรียน

เซินหลัน เขาต้องสอบเข้าที่ใหม่น่ะ”

“ท�าไมล่ะ” ฉีตงแปลกใจมาก

“ฉันก็ไม่รู้แน่ชัด น่าจะไม่พอใจกับสาขาแหละ ถึงขนาดที่ว่า 

ครใูหญ่เรยีกเขาเข้าไปคยุเรือ่งอนาคตเชยีวนะ เขายังไม่ยอมเปลีย่น 

ใจเลย” เพื่อนสนิทสาวของเฉินจิ้งกัดตะเกียบด้วยท่าทีกระฟัด- 

กระเฟียด “เฮ้อ ฉันละไม่เข้าใจพวกเด็กหัวกะทิเล้ย ถ้าให้ฉันเข้า 

เซนิหลนัได้โดยไม่ต้องสอบนะ ต่อให้เป็นสาขาขบัรถขดุดนิ ฉนัก็ไป”

ฉีตงไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงมีคนที่ยอมทิ้งโอกาสอันหอมหวาน

แบบนี ้แต่เขาเองกไ็ม่อยากรูอ้ยูแ่ล้ว เขาไม่ชอบหน้าหมอน่ันนัก แต่

ระดบัความไม่ชอบนัน้กม็ขีดีจ�ากดัอยูบ้่าง อาจกล่าวได้ว่าเขาไม่สนใจ

อีกฝ่าย หรือไม่ได้รู้สึกต้องตาต้องใจเสียมากกว่า

ในสายตาของฉีตง หลิงเต้าซีจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนที่เซินหลัน

หรือไม่ จะสละสิทธิ์หรือเปล่า หรือไม่สอบในระดับมหาวิทยาลัยไป
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เลย กไ็ม่เกีย่วข้องกบัเขา เขาไม่ได้สนใจแม้แต่นดิเดยีว ส�าหรบัเรือ่งนี้ 

ฉีตงรู้สึกว่าเป็นข่าวที่น่าเบื่อสิ้นดี หลังจากกินข้าวเสร็จ เขาก็ลืมไป

เสียสนิท จนกระทั่งวันแรกของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลิงเต้าซี

ก็มาปรากฏตัวอยู่บนที่นั่งขวามือของเขา ฉีตงจึงนึกขึ้นมาได้

บางครั้งโชคชะตาก็น่าประหลาด เลขที่นั่งสอบเป็นระบบสุ่ม 

หนึ่งสนามสอบจะมีผู้สอบจากโรงเรียนเดียวกันเพียงเจ็ดถึงแปดคน

เท่านั้น แต่หลิงเต้าซีกับฉีตงกลับนั่งโต๊ะข้างกัน

การท่ีฉีตงเกลียดชังหลิงเต้าซีคือความไม่เป็นมิตรที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาตขิองเดก็นกัเรยีนตัวปัญหาทีม่ต่ีอนักเรยีนดเีด่น แต่ใน

สนามสอบกไ็ม่มใีครรงัเกยีจทีจ่ะนัง่ข้างเดก็หวักะทิ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เมื่อคนคนนั้นเป็นที่หนึ่งของระดับชั้นจากโรงเรียนเดียวกัน

ช่วงเวลาสามปีในรั้วโรงเรียนมัธยมปลาย ฉีตงมีวิชาเอกคือ

บาสเกตบอล และวิชาโทในเรื่องการโกงข้อสอบ ผู้คุมสอบไม่อาจ

จบัสายตาของเขาได้สกัครัง้ และหลงิเต้าซกีด็ไูม่ได้รงัเกียจเมือ่ถูกคน

ข้างๆ ลอกข้อสอบ ไม่ได้ใช้มือซ้ายบังค�าตอบแต่อย่างใด ประกอบ

กับสายตาข่มขู่ของฉีตง ท�าให้หลิงเต้าซีรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการยื่น

กระดาษค�าตอบให้อีกฝ่ายฟรีๆ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยเยียนซานจะตอบรับฉีตงเป็นกรณีพิเศษ 

ทว่ายังมีเกณฑ์คะแนนข้ันต�่าเช่นกัน เม่ือเขาลอกค�าตอบจากหลิง-

เต้าซี ก็จะได้คะแนนมากพอจนเขาสามารถเลือกสาขาที่เป็นที่นิยม

ได้เลย

ในที่สุดการสอบวิชาสุดท้ายก็เสร็จสิ้น ฉีตงพยักหน้าให้หลิง-

เต้าซีที่นั่งถัดจากเขา

“เฮ้ย ขอบใจนะ”
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ตลอดการสอบทั้งสองวัน หากบอกว่าหลิงเต้าซีไม่ได้จงใจให้

ลอกข้อสอบ ฉตีงคงไม่เชือ่ แม้จะไม่รูว่้าหลงิเต้าซที�าไปเพ่ืออะไร แต่

ฉีตงก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักบุญคุณคน

แต่หลิงเต้าซีก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากนัก นอกจากมองฉีตง

ด้วยหางตาและเก็บของเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักค�า

“เฮอะ” ฉีตงมองแผ่นหลังของหลิงเต้าซี

ที่แท้ก็เป็นไอ้คนหยิ่งที่น่าร�าคาญ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนทุกปี ปีที่

แล้วให้ลงชื่อสมัครก่อนถึงจะประกาศคะแนน ส่วนในปีนี้กลับกลาย

เป็นว่าผลคะแนนออกก่อนแล้วค่อยยื่นใบสมัคร

หลังจากคะแนนของฉีตงออกมา ก็สร้างความตกใจให้แก่ 

ทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่มีใครเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะสอบได้

คะแนนดีขนาดนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งสูงกว่าตอนท�าข้อสอบรอบจ�าลอง

การสอบจริงหลายคะแนน ต่อให้ไม่มีคะแนนพเิศษด้านกีฬามาช่วย 

เขาก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน

พวกครูบาอาจารย์ต่างสงสัยทั้งนั้น แต่ไม่มีใครเอ่ยปากถาม 

ยิ่งไปกว่านั้นคือ ข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง มีสาขาให้เขาเลือก

หลากหลาย ฉีตงอยู่โรงเรียนมัธยมปลายเมืองหลิงมาสามปี นี่เป็น

ครั้งแรกที่เขาได้รับการปฏิบัติแบบนี้

เขาพบกับหลิงเต้าซีในวันยื่นใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และ

พบกนัอกีครัง้ในพธิจีบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมปลาย หลงิเต้าซี

เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์บนเวที ทว่าพูดอะไรบ้างน้ัน  

ฉีตงไม่ได้ใส่ใจจะฟัง

หลังจากมีการประกาศผลคะแนนสอบออกมาอย่างรวดเร็ว 
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หน้าประตูโรงเรียนก็มีป้ายสีแดงขนาดใหญ่ โดยชื่อหลิงเต้าซีข้ึน

อันดับหนึ่ง ตามด้วยชื่อของฉีตง ในปีถัดไป ชื่อของทั้งสองคนจะ

กลายเป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบที่ติดปากบรรดาคุณครู

ทว่าฉตีงไม่มโีอกาสได้เหน็ป้ายประกาศนี ้เพราะมหาวทิยาลยั

เยียนซานไม่ยอมเสียผลประโยชน์สักนิดเดียว ทันทีที่หนังสือตอบ

รับมาถึง ก็มีประกาศการฝึกอบรมแนบมาด้วย สถานที่ฝึกนั้นตั้งอยู่

ต่างถิ่น ฉีตงเก็บของใช้ที่จ�าเป็นอย่างลวกๆ แล้วก้าวเข้าสู่เส้นทาง 

การถวายชีวิตตลอดส่ีปีให้แก่ทีมพายเรือแคนูของมหาวิทยาลัย 

เยียนซาน

หลังจากเข้าร่วมทีมพายเรือแคนู ฉีตงก็ได้รู้ว่า ‘การฝึก

พเิศษ’ คอือะไร เม่ือเปรยีบเทยีบกบัการฝึกในสมยัเรยีนมธัยม ความ

หฤโหดช่างต่างกันลิบลับ ผิวเขาเริ่มคล�้าจากการโดนแสงแดดเผา 

ช่วยขบักลิน่อายความเป็นผูช้ายมากข้ึน ฝ่ามือกถ็กูเสยีดสจีนเกดิตุม่

น�้าพองและหยาบกร้าน

สมรรถภาพร่างกายเขาดกีว่าปีทีแ่ล้ว ผลลพัธ์จากการฝึกอย่าง

หนักทุกวันคือ หลังจากถึงที่พักเขาก็ไม่อยากท�าอะไรอีกเลย 

นอกจากนอนเฉยๆ บนเตียง

ไม่ใช่แค่ฉตีงเท่านัน้ แต่รวมถงึคนอืน่ๆ อกีหลายสบิคนในทีม

พายเรอืแคนดู้วย โดยมีเก้าคนเป็นนกัศกึษารบัพเิศษเช่นเดยีวกบัเขา 

ส่วนที่เหลือคือรุ่นพี่ที่ย้ายมาจากทีมบาสเกตบอล

ฉีตงเปลี่ยนจากรุ่นพี่มัธยมปลายปีสามมาเป็นน้องปีหน่ึงใน

รั้วมหาวิทยาลัย แต่มีบางสิ่งภายในที่ยังคงเหมือนเดิม มนุษย์เป็น

สัตว์สังคมที่ยังต้องการผู้น�า ไม่นานนัก กลุ่มเพื่อนในระดับเดียวกัน
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กค่็อยๆ เข้าหาเขา บางครัง้พวกรุน่พีจ่ะเล่าเรือ่งราวในมหาวทิยาลัย

ให้รุ่นน้องฟัง มหาวิทยาลัยเยียนซานมีน�้าใจต่อพวกนักกีฬา แม้ว่า

จะฝึกฝนอย่างเข้มข้น แต่ก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น หากแข่งชนะก็มี

รางวัลให้ อีกทั้งยังเลือกหอพักห้องคู่ได้อีกต่างหาก ต่อให้เรียนแย่

แค่ไหนก็จบได้แน่นอน แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีข้อก�าหนดอยู่ข้อหนึ่ง 

นั่นคือการเอาชนะสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินหลัน 

ให้ได้

มหาวิทยาลัยเยียนซานกับสถาบันวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีเซินหลันเป็นคู่แข่งกันมานาน ไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาทาง

วิชาการหรือการกีฬา ทั้งสองแห่งแอบแข่งขันกันอย่างลับๆ

เมื่อพูดถึงสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซินหลัน ฉีตง

ก็นึกถึงหลิงเต้าซีขึ้นมาโดยไม่ได้ต้ังใจ เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายสมัครเข้า

เรียนที่ไหน แต่ข้อสงสัยนี้ก็คลี่คลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเขากลับ

ไปท่ีมหาวทิยาลยัเพือ่เข้าร่วมพธิเีปิดภาคเรยีน และพบว่าหลงิเต้าซี

ท่ีเพ่ิงกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาต่อหน้านักเรียนมัธยม

ปลายร่วมร้อยชีวิตไปไม่นาน ก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะ

นักศึกษาใหม่ต่อหน้าผู้คนหลายพัน

ฉตีงเข้าร่วมการฝึกกฬีา ดงันัน้เขาจงึไม่ได้เข้าร่วมการฝึกทหาร 

ในขณะที่พวกนักศึกษาใหม่สนิทสนมกันตั้งแต่ตอนฝึกทหารแล้ว มี

เพียงฉีตงเท่านั้นที่เป็นผู้มาใหม่

พดูไปกน่็าแปลก มหาวทิยาลยัเยยีนซานมอีายเุก่าแก่ร่วมร้อย

ปี หอพักก็เก่ามาก แต่เพิ่งซ่อมแซมช่วงเปิดเทอม ท�าให้นักศึกษา

จากคณะต่างๆ ต้องแยกย้ายกันไปคนละตึก บางส่วนย้ายไปพักใน

หอพักส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท
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ก่อนทีฉ่ตีงจะเข้าร่วมการฝึกซ้อม ทางมหาวทิยาลัยสัญญาว่า

จะให้นักศึกษารับพิเศษได้นอนห้องส�าหรับสองคน ทีแรกฉีตงจะไป

ลงชื่อยื่นค�าร้อง แต่พอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ เขาก็ไม่ต้องไป

ลงชื่อแล้ว เพราะห้องพักในหอนักศึกษาปริญญาโทน้ันเป็นห้อง

ส�าหรับสองคน

รูมเมตของฉีตงเป็นผู้ชายร่างเล็กคนหนึ่ง สวมแว่นตากรอบ 

สีด�า เป็นคนจากทางภาคใต้ อีกฝ่ายพูดภาษาจีนกลางไม่คล่องนัก 

บางทีก็หลุดพูดภาษาถิ่นออกมาสองสามประโยค

ยงัไม่ทันทีฉ่ตีงจะเปิดกระเป๋าเดนิทาง เพือ่นคนหนึง่ทีอ่ยูห้่อง

ฝั่งตรงข้ามเยื้องไปจากห้องเขาเล็กน้อยก็วิ่งเข้ามา อีกฝ่ายเป็นคน

บ้านเดียวกันกับรูมเมตของเขา ทั้งสองคนใช้เตียงสองชั้นร่วมกัน

ระหว่างฝึกทหารจนเกิดเป็นมิตรภาพลึกซึ้ง จึงได้มาขอแลกห้องกับ 

ฉีตง

ฉตีงไม่ได้คดิอะไรมาก จงึลากกระเป๋ามายังห้องใหม่ หลังจาก

เห็นว่ารูมเมตคนใหม่ของตนเป็นใคร เขาก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้

มีค�ากล่าวว่า ‘มีชะตาต้องกัน ต่อให้ห่างกันพันลี้ก็ได้พบเจอ’ 

แต่ฉีตงไม่คิดว่าตัวเองกับหลิงเต้าซีมีชะตาต้องกันเลย หากบอกว่า

โลกเหว่ียงศัตรูให้มาพบกัน เขากับหลิงเต้าซีก็ไม่ได้นับว่าเป็นศัตร ู

คู่อาฆาต เป็นแค่คนสองคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน แต่กลับวนมา

เจอกันเสมอ ต้องมีความน่าจะเป็นมากขนาดไหนกัน ถึงท�าให้

นักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันมาเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย ทั้งยัง

เป็นรูมเมตกันอีกด้วย

ฉีตงเดินไปนั่งบนเตียง “เฮ้ย! ว่าไงไอ้เด็กเก่ง เจอกันอีกแล้ว

นะ”
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หลิงเต้าซีไม่ตอบ

‘นี่กูมาเป็นรูมเมตมึงแล้วนะ มึงจะวางท่าเพื่ออะไรวะเนี่ย’  

ฉีตงคิดในใจ

“เฮ้ย! ไอ้รูมเมต ควรแสดงมิตรภาพด้วยการช่วยกูปูเตียง

หน่อยเปล่า”

คราวนีห้ลงิเต้าซเีงยหน้าและสบตากับคนเรยีกอยู่หลายนาที 

มมุปากของฉตีงยกยิม้ขึน้อย่างหยอกล้อ รอดวู่าสดุท้ายแล้วอกีฝ่าย

จะกล้าปะทะกับเขาหรือเปล่า

ใครจะคาดคดิว่าหลงิเต้าซจีะเดนิเข้ามาจรงิๆ ท้ังยังโน้มตวัลง

ท�าท่าจะหยิบกระเป๋าของฉีตง

ฉีตงไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบกลับแบบน้ี ส่ิงแรกท่ี

เขาท�าคือการเหยียบกระเป๋าของตนจนมือหลิงเต้าซีชะงักกลาง

อากาศ

“กูก็แค่พูดไปงั้นๆ มึงจะท�าจริงดิ” ฉีตงไม่เข้าใจการประมวล

ผลสมองของรมูเมตคนนีจ้รงิๆ เหน็ได้ชดัว่าเมือ่ครูน้ี่ท้ังน�า้เสยีงและ

ท่าทางของเขาแสดงถึงการยั่วยุ ไม่ได้ต้องการให้มาช่วยจริงๆ เสีย

หน่อย ไอ้หมอนี่มันฟังไม่ออกหรือไง

สีหน้าหลิงเต้าซีเรียบเฉยดังเดิมหลังจากได้ยินฉีตงพูดเช่นน้ี 

เขายืดตัวตรงแล้วกลับไปนั่งที่โต๊ะของตัวเอง ราวกับว่าเมื่อครู่ไม่มี

อะไรเกิดขึ้น

“เฮอะ” ฉีตงส่งเสียงออกมาเบาๆ

ไอ้หมอนีแ่ปลกชะมดั หรอืจะเป็นแบบท่ีคนอืน่ๆ ชอบพูดกัน 

ว่าพวกไอคิวสูงมักจะมีอีคิวติดลบ

ฉีตงเปิดกระเป๋าหยิบผ้าปูที่นอนออกมาเพื่อจะปูเตียง ก่อน
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หยบิข้าวของต่างๆ ออกมาจดัเรยีงรวมกนั เมือ่ไม่มอีะไรท�าแล้วเขา

ก็มองส�ารวจหลิงเต้าซีที่ก�าลังนั่งเขียนหนังสืออยู่ท่ีโต๊ะ เมื่อครู่เขา

รู้สึกว่าการกระท�าของอีกฝ่ายน่าอึดอัดสิ้นดี พอมองอย่างละเอียด 

ไม่ว่าจะมองอย่างไร หลิงเต้าซีก็ดูเป็นคนแปลกๆ เพี้ยนๆ

“มึงถนัดซ้ายเหรอ” ฉีตงถามขึ้นพลางจดจ้องหลิงเต้าซี

หลิงเต้าซีชะงัก ก่อนจะเริ่มพูดประโยคแรกนับตั้งแต่ฉีตงก้าว

เข้ามา “ใช่”

“แล้วตอนสอบเข้า...” ฉีตงพูดเสียงลากยาว

หลิงเต้าซีท�าราวกับว่าการพูดคุยกับฉีตงสักประโยคน้ัน 

จ�าเป็นต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์อย่างมาก “ตอนเด็กๆ ที่บ้านบังคับ

ให้ใช้มือขวาเขียนหนังสือ ฉันเลยเขียนได้ทั้งสองมือ”

ฉตีงหรีต่า นัน่มนัไม่ใช่ประเดน็ส�าคญั ทีเ่ขาไม่เข้าใจคอื... หาก

หลิงเต้าซีถนัดมือซ้าย แล้วท�าไมตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยถึงได้

เปลี่ยนไปใช้มือขวา

นี่เป็นค�าถามที่เขาได้แต่เก็บเอาไว้ในใจ ไม่ได้ถามออกมา 

เพราะรู้ดีว่าต่อให้ถาม หลิงเต้าซีก็คงไม่ตอบอยู่ดี หรือไม่ก็อาจเป็น

ค�าตอบที่เขาไม่อยากฟัง

หากบอกว่าหลิงเต้าซีเปลี่ยนมาใช้มือขวาเพื่อให้เขาได้ลอก 

ค�าตอบละก็ มันคงตลกน่าดู

ข้อดีของฉีตงคอืเขาไม่เกบ็เรือ่งทีค่ดิไม่ออกมาคดิให้วุน่วายใจ

อกี แบบนีจ้ะท�าให้เขาไม่รูสึ้กเหนือ่ยอกีด้วย เขารูด้ว่ีาตวัเองกบัหลงิ-

เต้าซีไม่ได้พูดจาถกูคอกนันกั จงึหันไปผกูมิตรกบันกัศกึษาใหม่ทีอ่ยู่

ห้องเยื้องกันแทน
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วันต่อๆ มาไม่มีอะไรพิเศษ แม้มหาวิทยาลัยเยียนซาน 

จะเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แต่ส�าหรับคนท่ีตรากตร�า

พากเพียรเรียนอย่างยากล�าบากในช่วงมัธยมปลาย หลังจากสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เริ่มละเลยเรื่องการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษา

ชาย การโดดเรียนไปเล่นเกมนั้นเป็นเรื่องปกติอย่างมาก

ฉีตงสร้างกลุ่มเพื่อนได้อย่างรวดเร็ว และในกลุ่มเขายังมีพวก 

‘เด็กเก่ง’ ท่ีสมยัก่อนหวัเดด็ตนีขาดอย่างไรเขากไ็ม่ยอมคบค้าสมาคม

ด้วย มีเพียงหลิงเต้าซีคนเดียวที่ความสัมพันธ์ยังคงที่

แม้ว่าตอนนี้ทั้งสองจะพูดคุยกันมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตอนเปิดเทอมช่วงแรกๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของ

รูมเมตคู่อื่น พวกเขาแทบไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้าที่อยู่ห้อง

เดยีวกนั จนคนอืน่ๆ ไม่อยากเชือ่ว่าพวกเขามาจากโรงเรยีนเดยีวกนั

ฉีตงกอดคอเพื่อนคนอื่นแล้วพูดจาตลกๆ เสียงดังได้ รวมถึง

สบถถ้อยค�าหยาบคาย ซ่ึงเป็นเรือ่งปกติของกลุม่วยัรุน่ผูช้าย แต่น่ัน

ไม่มีทางเกิดขึ้นกับหลิงเต้าซี

ตอนแรกเขาคดิว่ารมูเมตของตนเป็นโรคปิดก้ันตวัเอง หรอืไม่

ก็มีความบกพร่องเรื่องการเข้าสังคม แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก ็

พบว่าหลิงเต้าซีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นปกติ

เขาจึงสรุปได้ว่า หากไม่ใช่เพราะหลิงเต้าซีดูถูกเขา ก็คงผูกใจ

เจ็บเร่ืองท่ีเขาเอาเท้าเหยียบศีรษะอีกฝ่ายในปีน้ัน หรือไม่ก็เป็น

เพราะทั้งสองเหตุผลรวมกันนั่นแหละ

หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้ว เขาก็เริ่มไม่ชอบขี้หน้าหลิงเต้าซี 

อกีคร้ัง เป็นลกูผูช้าย ท�าไมถงึได้เจ้าคดิเจ้าแค้นขนาดน้ีกัน เรือ่งเมือ่

ก่อนตวัเขาเองยงัลมืไปจนหมดแล้ว วนันีพ้อเหน็อกีฝ่ายท�าเป็นสงูส่ง



30

นายท่านครับ โปรดรักผมแรงๆ

ไม่แลใคร กอ็ดทีจ่ะคดิหาข้ออ้างเพือ่สัง่สอนหลงิเต้าซอีกีสกัครัง้ไม่ได้

แม้หอพักนักศึกษาปริญญาโทจะไม่แย่นัก มีห้องน�้าส่วนตัว 

แต่ก็ไม่มีฝักบัว ในฤดูร้อนยังอาบน�้าเย็นที่ระเบียงได้ แต่พออากาศ

เร่ิมเยน็กต้็องเดนิลงไปทีห้่องอาบน�า้ชัน้ล่างของหอพกั ฉตีงฝึกกีฬา

จนเหงือ่ออกท่วมตวัทกุวนั คงทนไม่ไหวหากจะนอนท้ังๆ ท่ียังไม่ได้

อาบน�้าช�าระกาย

วันนี้ก็เหมือนทุกวัน เมื่อฉีตงกลับมาถึงห้องหลังจากฝึกกีฬา 

เขาวางรองเท้ากฬีาไว้ข้างเตียง ถอดถงุเท้าแล้วยดัไว้ในรองเท้าอย่าง

ลวกๆ ก่อนจะหยิบอุปกรณ์อาบน�้าแล้วเดินออกไปทันที

เมื่อเดินมาถึงบันได ฉีตงก็เพิ่งนึกได้ว่าลืมหยิบถุงเท้าติดมือ

มา โดยปกติแล้วเขาจะน�าเส้ือผ้าที่ใช้แล้วมาซักขณะอาบน�้าด้วย 

พอฉีตงกลับไปที่ห้องเพื่อเอาถุงเท้า เขาก็พบว่าประตูห้องถูกล็อก

จากด้านใน

ตอนทีเ่ขาเดนิออกจากห้องเมือ่ครูน่ี ้หลงิเต้าซยีงัคงอยูใ่นห้อง 

เขาออกจากห้องไปยงัไม่ทนัถงึสองนาท ีอกีฝ่ายหายไปไหนกัน ฉีตง

เคาะประตู ได้ยินเสียงจากภายในห้องดังเล็ดลอดออกมา ครู่หนึ่ง

ประตูก็เปิดออก

“มงึจะลอ็กห้องท�าไมตอนกลางวนัแสกๆ เน่ีย” เขาถามอย่าง

ไม่พอใจนัก

“เปลี่ยนเสื้อผ้า”

‘ไร้สาระ’ ฉีตงสบถในใจ

ทั้งหอพักมีแต่ผู้ชาย เปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นี้ท�าไมต้องล็อกประตู 

คนอื่นจะหลงคิดไปว่าอีกฝ่ายก�าลังช่วยตัวเองอยู่มากกว่าน่ะสิ

ฉตีงเดนิมาข้างเตยีงเพือ่หยบิถงุเท้า แต่กลับพบว่าถุงเท้าของ
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เขาเหลือแค่ข้างเดียว เขาจ�าได้ว่าตนยัดเข้าไปในรองเท้าทั้งสองข้าง 

แน่นอนว่ามันคงไม่มีขาวิ่งหนีไปเองหรอก

ฉีตงกวาดตามองไปทั่วห้อง ก่อนหันกลับมาถามหลิงเต้าซีที่

ก�าลังนอนอ่านหนังสือบนเตียงฝั่งตรงข้าม “มึง มึงเห็นถุงเท้ากูป้ะ”

หลิงเต้าซีส่ายหน้าพลางตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย “ไม่เห็น”

ฉีตงมองอีกฝ่ายอย่างสงสัย รู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมา-

พากล แต่การที่ถุงเท้าหายไปข้างเดียวเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีใครเขา

มานั่งคิดเล็กคิดน้อย ฉีตงจึงคิดว่าตัวเองคงท�ามันหล่นหายท่ีไหน 

สักแห่ง

เขาคุย้กองเสือ้ผ้าข้างเตยีง แต่กไ็ร้ประโยชน์ ฉีตงยอมแพ้และ

โยนถงุเท้าทิง้ไว้กบักองเสือ้ผ้า ก่อนเดนิออกจากห้องเพ่ือไปอาบน�า้

หลังจากฉีตงออกไปไม่นาน ประตูห้องก็ค่อยๆ ปิดลงอย่าง

เงียบเชียบอีกครั้ง
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Chapter 3
โรคจิต

ฉีตงไม่ใช่คนหล่อเหลามากนกั แต่เขามรีปูร่างทีด่งึดดูเพศ

ตรงข้าม ท�าให้เขาเป็นทีน่่าอจิฉาในหมูผู่ช้ายด้วยกัน ทุกคนต่างบอก

ว่าผู้หญิงมักจะหลงรักผู้ชายเลวๆ ฉีตงเองก็เป็นผู้ชายซึ่งจัดอยู่ใน

ประเภททีผู่ห้ญงิก่นด่าว่าเลว แต่สดุท้ายพวกเธอกจ็ะตะเกยีกตะกาย

เข้ามาในอ้อมกอดของเขา

เปิดเทอมได้ไม่นาน มหาวิทยาลัยก็จัดการแข่งขันบาสเกต-

บอลต้อนรับนักศึกษา ฉีตงเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจของบรรดา

สาวๆ อีกครั้ง ในพริบตาเดียวก็มีผู้หญิงมากหน้าหลายตามารุมจีบ 

แม้กระทั่งตอนเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาก็ถูกขวางทางอยู่เสมอ

นักเรียนหญิงหลายคนที่เข้าสู่วัยนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 

ไม่ต่างอะไรกบัเดก็สาวเรยีบร้อยธรรมดาๆ กลายเป็นสาวเปรีย้วและ

ร้อนแรง จากทีแ่อบส่งจดหมายรกัเงยีบๆ กส็ารภาพรกัต่อหน้า บาง

คนพาเพื่อนสนิทมาคอยเชียร์ด้วย ท�าเหมือนกับว่ากลัวคนทั้งโลก

ไม่รู้อย่างไรอย่างนั้น
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ฉีตงไม่ได้ปฏิเสธสาวๆ เหล่านั้น แต่ก็ไม่ได้ตอบรับตรงๆ ว่า

จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเธอ อีกท้ังมักจะมีใครบางคนโทร. 

หาเขาช่วงค�่าๆ เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก ก็มีข่าวลือว่าฉีตงมีแฟนสาว

ที่สวยมากอยู่แล้ว เหล่านักศึกษาสาวๆ ในมหาวิทยาลัยเยียนซาน

จึงไม่อยู่ในสายตาเขา

แม้ว่าจะมีข่าวลือแบบนี้ออกมา แต่ทุกคนก็ประหลาดใจเมื่อ

เฉินจิ้งมาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่หอพักของฉีตง หญิงสาวสอบติด

ทีว่ทิยาลยัวิชาชพีแห่งหนึง่ ซ่ึงต้ังอยูแ่ถบชานเมอืง ตดิกับทะเลสาบ 

ใช้เวลาขับรถมากกว่าหนึ่งชั่วโมงมายังมหาวิทยาลัยเยียนซาน

ฉีตงฝึกซ้อมอย่างหนัก เวลาว่างของเขาลดน้อยลงและไม่มี

กะจิตกะใจท่ีจะสนใจเธอ จนกระทั่งทั้งสองคนเกือบจะเลิกกันแล้ว 

เฉินจิ้งรู้ดีว่าฉีตงไม่ใช่ผู้ชายที่จะผูกมัดได้ง่ายๆ แต่เธอก็ยังไม่ยอม

ปล่อยมอืไปจากเขา หลงัจากเปิดเทอมได้สกัพัก เธอก็มกัจะโทร. หา

เขาโดยไม่ได้พูดอะไร และเริ่มคิดจะมาหาเขาที่มหาวิทยาลัยเยียน-

ซาน

ฉตีงไม่ใช่ผูช้ายทีซ่ือ่สตัย์ต่อความรกั เงือ่นไขท่ีเขามต่ีอผูห้ญงิ

มีอยู่สามข้อ

ข้อแรกคือต้องสวย เหมือนกับเสื้อผ้านั่นแหละ เมื่อสวมแล้ว

ต้องท�าให้ตวัเองดูดมีีสง่าราศ ีข้อสองคอืต้องเปิดกว้างเรือ่งบนเตยีง 

นักกีฬามีฮอร์โมนพลุ่งพล่านคึกคัก แค่การฝึกซ้อมไม่ได้ใช้พลังงาน

ร้อยเปอร์เซน็ต์ จงึต้องหาทางระบายออกทางอืน่ และข้อสดุท้ายคอื

ต้องเพียบพร้อม ผู้ชายบางคนเกียจคร้าน ฉีตงเองก็ไม่ได้เป็นข้อ

ยกเว้น ทุกวันหลังจากมองกองเสื้อผ้าที่ใช้ฝึกซ้อมก็ไม่อยากซัก แต่

เขาต้องจ�าใจท�าเอง
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ข้อแรกเฉนิจิง้ผ่านไปได้อย่างสบายๆ ข้อสองจ�าใจเลอืก ส่วน

ข้อสามนัน้ให้ตายอย่างไรกไ็ม่มทีางเกดิขึน้ ทีจ่รงิแล้วฉีตงจะไม่เลือก

เธอกไ็ด้ แต่ผูห้ญงิทีส่ารภาพรกัเขาก่อนหน้านัน้ไม่ผ่านตัง้แต่ข้อแรก 

เขาจึงไม่มีโอกาสได้เล่นบทเฉินซื่อเหม่ย2 เลย

ความจรงิแล้วเขากอ็ยากหาผูห้ญงิกร้านโลกสกัคนมาขึน้เตยีง 

และหาผู้หญิงขยันหมั่นเพียรมาคอยซักเสื้อผ้าให้เขาอีกสักคน

นี่คือครั้งแรกที่เฉินจิ้งมาที่มหาวิทยาลัยเยียนซาน เธอนั่งบน

เตียงของฉีตงและหันไปพูดกับเขา “นายรู้หรือเปล่า หลิงเต้าซีห้อง

หนึง่จากโรงเรยีนเราสละสทิธิท์ีเ่ซนิหลนั แล้วมาสอบเข้าท่ีเยียนซาน

น่ะ”

ตอนที่ทางโรงเรียนติดป้ายประกาศ ฉีตงไปฝึกซ้อมอยู่ข้าง

นอก ถงึเขาจะไม่เห็นรายชือ่บนป้ายประกาศ แต่เฉนิจิง้เหน็ นกัเรยีน

จากโรงเรียนมัธยมปลายเมืองหลิงที่ได้รับการตอบรับน้ัน คนหน่ึง

คือฉีตง ส่วนอีกคนคือหลิงเต้าซี

ฉีตงหัวเราะ “รู้แล้ว”

“งั้นเจอเขาหรือยังล่ะ”

ในจังหวะที่เฉินจิ้งถาม หลิงเต้าซีก็เดินเข้ามาพอดี ท�าให้เธอ

ตกใจมาก

ฉีตงยิ้มมุมปากพลางปรายตามองหลิงเต้าซีแวบหนึ่ง และ

จงใจตอบ “เจอแล้ว”

2 ราชบุตรเขยเฉินซื่อเหม่ย (陈世美) เป็นตัวร้ายในละครงิ้วเรื่อง เปาบุ้นจิ้น มี
นสัิยทะเยอทะยาน ทิง้ลกูทิง้ภรรยา เป็นค�าอปุมาอปุไมยใช้ด่าผูช้ายทีม่พีฤตกิรรม
ทอดทิ้งภรรยา
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เฉินจิ้งคิดไม่ถึงว่าสองคนนี้จะเรียนที่เดียวกัน ทั้งยังได้เป็น 

รูมเมตกันด้วย ก่อนหน้านี้ที่เธอโทร. หาฉีตง เขาก็ไม่เคยบอกเธอ

เลย

หลิงเต้าซีพบว่าห้องของตัวเองมีผู้หญิงนั่งอยู่หนึ่งคน แต่เขา

กลับนิ่งสงบ ไม่ได้แสดงออกว่าตกใจหรือแปลกใจแต่อย่างใด ท�า

ราวกับว่าที่นั่งอยู่ไม่ใช่คน เป็นเพียงของตกแต่งชิ้นใหม่เท่านั้น เขา

มองเธอเพียงแวบเดียวก็ละสายตาไปทางอื่น

“เฮ้ย!” ฉีตงพยกัหน้าให้หลงิเต้าซ ี“ได้ยนิว่าเยน็นีม้งึจะไปอ่าน

หนังสือที่ห้องสมุดไม่ใช่เหรอ”

ค�าพดูของฉตีงสือ่ความหมายได้ชดัเจน แม้แต่คนโง่ยังรบัรูถึ้ง

นัยท่ีแฝงไว้ เฉินจิ้งเองก็ไม่คิดว่าฉีตงจะบอกตรงๆ แบบนี้ต่อหน้า

หลิงเต้าซี ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะคิดอย่างไรกับเธอ

เฉินจิ้งหน้าแดง

หลิงเต้าซีคิดอยู่สองนาทีก่อนจะตอบ “ฉันมาเก็บของไม่ได้ 

เหรอ”

แม้เฉินจิ้งจะเขินอายกับค�าพูดของฉีตง แต่ครู่เดียวเธอก็ต้อง

งนุงงเมือ่ได้ยนิค�าถามแปลกประหลาดของหลงิเต้าซ ีแม้กระท่ังฉตีง

เองก็ยังหัวเราะออกมา

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ”

หลงิเต้าซีไม่ได้พดูอะไรอกี หลังจากเกบ็หนงัสอืใส่กระเป๋า เขา

ก็หยิบเสื้อตัวนอกแล้วเดินออกจากห้องโดยที่ยังมีแก่ใจปิดประตูให้

ฉีตงกับเฉินจิ้ง

เฉนิจิง้ไม่ได้เตรยีมตัวส�าหรบัเรือ่งนี ้คดิว่าฉตีงจะพาเธอออก

ไปเปิดห้องที่อื่น ที่ไหนได้เขากลับให้รูมเมตออกไปข้างนอกแทน 
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และอีกฝ่ายก็ไม่พูดอะไรสักค�า ท�าให้เธออดที่จะแปลกใจไม่ได้

“เป็นอะไรไป” ฉีตงเห็นท่าทางงุนงงของเฉินจิ้งก็ถามขึ้น ใคร

ก�าหนดกันว่าจะท�าเรื่องอย่างว่าในหอพักไม่ได้

“นายไม่รูส้ึกว่า... เขาเชื่อฟังนายมากไปหน่อยเหรอ” บอกให้

ไปเขาก็ไป อย่างน้อยก่อนไปควรจะถามอะไรเสียหน่อยพอเป็นพิธี 

ให้เหมือนกับรูมเมตปกติไม่ใช่เหรอ

ฉีตงนั่งพิจารณาชั่วครู่ ก็คิดว่าเป็นจริงอย่างท่ีแฟนสาวของ

เขาพูด

เมื่อคิดไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ แม้ว่าหลิงเต้าซีจะไม่ค่อยสนใจ

อะไรเขานัก แต่ไม่ว่าเขาจะบอกให้อีกฝ่ายท�าอะไร หลิงเต้าซีก็จะ

ท�าตามอย่างไม่อิดออด มีครั้งหนึ่งฉีตงกลับมาจากการฝึกอย่าง

เหน็ดเหนื่อย และท�าบัตรประชาชนของตนหาย ก็เป็นหลิงเต้าซีที่

ไปช่วยหาโดยเขาไม่ต้องร้องขอ กระทั่งเรื่องล้อเล่นที่ท�าให้เขาต้อง

เหยยีบกระเป๋าของตัวเองเมือ่ช่วงเปิดเทอมกเ็ช่นกนั แค่ครัง้สองครัง้

เขาก็ยังไม่รู้สึกอะไร แต่พอเอาทุกอย่างมาพิจารณาร่วมกัน ก็กลาย

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ

ฉตีงไม่เข้าใจ และเขาไม่อยากจะคดิด้วย ชายหนุ่มหนักลบัมา

มองเฉินจ้ิงที่นั่งอยู่ข้างๆ ตอนนี้เขากับเธออยู่ด้วยกันตามล�าพังใน

ห้อง แต่เขากลับคิดไปถึงชายอีกคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรด้วย

เลย นี่มันจะดูบ้าไปหน่อยหรือเปล่า

เดมิทเีฉนิจิง้ควรจะกลบัไปตัง้แต่เมือ่คนื แต่เธอเพลยีมาก

จนตืน่ข้ึนมาในเช้าของอกีวนั ก่อนจะนกึได้ว่าเธอนอนอยูใ่นห้องของ

แฟนหนุ่มทั้งคืน และเจ้าของเตียงฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้กลับมา
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หญิงสาวรู้สึกผิด และละอายใจที่จะเผชิญหน้ากับหลิงเต้าซี 

ฟ้ายังไม่สางเธอก็แอบออกไปจากห้อง เมื่อฉีตงตื่นขึ้นมาก็ไม่พบ 

เฉินจิ้งเสียแล้ว

ฉตีงเองกข็ีเ้กยีจเกนิกว่าจะสนใจว่าเฉนิจิง้ไปไหน หลงัจากเขา

นัง่พงิหวัเตยีงอยูค่รูห่นึง่ กลุ็กข้ึนเพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการฝึกช่วงเช้า 

เป็นจังหวะเดียวกับที่หลิงเต้าซีเปิดประตูเข้ามาพอดี

ฉตีงลมืไปแล้วว่าอกีฝ่ายไม่อยู ่เมือ่เหน็หลงิเต้าซกีลบัมา เขา

ก็เพิ่งนึกได้ว่าเมื่อคืนรูมเมตไม่ได้กลับมาที่ห้อง “มึงไปไหนมาเนี่ย”

“ห้องเรียนยี่สิบสี่ชั่วโมง” มหาวิทยาลัยเยียนซานมีห้องเรียน

ยีส่บิสีช่ัว่โมงอยูส่องห้อง แม้จะเป็นเวลากลางคนืกจ็ะยงัไม่ตดัไฟ แต่

มีเพียงช่วงสอบปลายภาคเท่านั้นที่จะมีนักศึกษาเข้าไปโต้รุ่ง

“เมื่อคืนมึงไม่ได้กลับมาเหรอ” ฉีตงถาม

“ฉันเห็นว่าแฟนนายยังไม่กลับ เลยไม่ได้เข้ามา”

“มึงรู้ได้ยังไงว่าเฉินจิ้งยังไม่กลับ”

“ตอนออกไปฉันแปะโน้ตไว้ที่ประตู” หลิงเต้าซีแบมือ ท�าให้

เห็นกระดาษโน้ตที่ถูกขย�าเป็นก้อนอยู่บนฝ่ามือของเขา

เมื่อวานฉีตงมีความสุขมาก ไม่รู้ว่าจะประเมินค่าหลิงเต้าซี

อย่างไรดี จมูกเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างล่องลอยในอากาศ 

เนื่องจากเมื่อวานเขาใช้พลังงานไปเยอะ ท�าให้รู้สึกหิวขึ้นมา จน

กระทั่งเห็นว่าหลิงเต้าซีถืออาหารเช้าเข้ามาด้วย

หลิงเต้าซีวางอาหารเช้าสองกล่องไว้บนหัวเตียงของฉีตง

เงียบๆ

ฉีตงหยิบกล่องหนึ่งมากินอย่างไม่เกรงใจสักนิด พลางถาม

หลิงเต้าซี “มึงไม่กินเหรอ”
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“ฉันกินมาแล้ว”

“อ้าว แล้วมึงซื้อมาท�าไมสองกล่อง”

“ฉันคิดว่าเธอยังไม่กลับ”

ฉตีงตกตะลึงจนหยดุเคีย้วข้าวไปชัว่ขณะ ไอ้เวรนีม่นัรกัเฉนิจิง้ 

จริงๆ เหรอเนี่ย!

ผู้หญิงที่ตัวเองชอบมาขึ้นเตียงกับผู้ชายคนอื่น นอกจากจะ

เสยีสละสถานทีใ่ห้ วนัต่อมายงัมแีก่ใจซือ้ข้าวเช้ามาให้อกี จะจิตใจดี 

อะไรขนาดนั้นวะ

ท่ีผ่านมาฉีตงรู้สึกว่าหลิงเต้าซีใจแคบ ไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายคง 

ไม่โกรธเกลยีดเขานานขนาดนี ้แต่เรือ่งในวนันีท้�าให้เขามองหลงิเต้าซี

เปลี่ยนไปอย่างมาก

หากวันหนึ่งเขากับเฉินจิ้งเลิกกัน เขาเองก็อยากจับคู่ให้สอง

คนนี้จริงๆ

หลังจากปลดปล่อยความสุขไปเม่ือวาน ฉีตงก็เผชิญกับ

ความยากล�าบากในวนันี ้เขาถกูลงโทษด้วยการให้วิง่เพ่ิมอกีสามพัน

เมตร เนื่องจากเข้าซ้อมสายในช่วงเช้า ส่วนในระหว่างการฝึกซ้อม

ช่วงบ่าย ฉีตงก็ขาพลิกจนข้อเท้าบวมเป่ง และถูกเพื่อนร่วมทีมแบก

มาส่งที่หอพัก

อย่าว่าแต่เดินเลย ตอนนี้ข้อเท้าขวาของเขาแตะพ้ืนไม่ได้ 

เลยด้วยซ�้า เมื่อหลิงเต้าซีเห็นสภาพของฉีตง เจ้าตัวก็เดินหายออก

ไปจากห้องทันที หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาพร้อมกับถุงน�้าแข็ง 

ไอซ์แพ็ก และขวดสเปรย์ในมือ

เพ่ือนร่วมทมีรอให้หลงิเต้าซเีดนิออกไปเอาน�า้ ก่อนจะหนัมา



39

อี้ซิวหลัว

ถามฉีตงเสียงเบา “กูได้ยินข่าวลือว่ามึงกับรูมเมตเข้ากันไม่ค่อยได้ 

พอเห็นงี้แล้วกูว่าพวกข่าวลือมันคงไม่จริงแน่เลย ใช่ป้ะ”

“มึงไม่รู้อะไร” ฉีตงพลิกเท้าด้วยความร�าคาญ เมื่อเห็นว่า

เพื่อนร่วมทีมยังมีกะจิตกะใจมาซุบซิบคนอื่น ก่อนจะพูดขึ้น “พวก

มึงทั้งหลายครับ ไม่นินทาชาวบ้านได้ไหมครับ”

เพื่อนร่วมทีมก�าลังจะแย้ง แต่เห็นหลิงเต้าซีเดินถือกะละมัง

กลับเข้ามาเสยีก่อน จงึรบีเปลีย่นเรือ่ง “แล้วพ่อคนมคีณุธรรมจะกนิ

ข้าวยังไงเหรอครับ”

ฉีตงกลอกตา “มึงซื้อใส่กล่องกลับมาให้กูได้ป้ะ”

“แหม พวกกอูยูก่นัคนละฟากกบัมึงเลยเพือ่น” เพือ่นร่วมทมี

กวาดสายตาไปทั่วห้อง ก่อนจะไปหยุดที่หลิงเต้าซี “เฮ้ย นาย ไอ้ตง

มันเดี้ยงอะ ช่วงนี้ก็ฝากนายดูมันหน่อยนะ”

“อื้อ” หลิงเต้าซีเทน�้าแข็งลงในกะละมังและตอบรับอย่าง

เฉยเมย มองไม่ออกว่าจ�าใจหรือเต็มใจกันแน่

“โอเค... กกูลับไปซ้อมแล้วนะ” เพือ่นร่วมทมีตบบ่าฉตีง “แบบ

นี้ก็ได้พักละดิ มึงไม่ต้องซ้อมตั้งหนึ่งสัปดาห์ เป็นกูนะ ดีใจตายห่า

ไปแล้ว”

“งั้นให้กูหักขามึงดีไหม มึงจะได้ดีใจไปสักเดือน” ฉีตงตอบ

อย่างหยาบคาย

เพื่อนร่วมทีมวิ่งออกไปชนิดไม่เห็นฝุ่น จากนั้นฉีตงก็เอาเท้า

แช่ลงไปในกะละมังน�้าผสมน�้าแข็ง ก่อนจะสบถออกมาเมื่อรู้สึกถึง

ความเย็น

หลิงเต้าซีรอให้ฉีตงแช่เท้าไปสักพักค่อยส่งผ้าขนหนูให้ แล้ว

หันไปหยิบผ้าอีกผืนมาห่อไอซ์แพ็ก
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“ให้ช่วยไหม”

“ไม่ต้อง” เขาเจ็บขานะ ไม่ได้เจ็บมือเสียหน่อย

ฉตีงหนัไปรบัไอซ์แพก็จากมอืหลงิเต้าซี แล้วใช้ประคบบรเิวณ

ข้อเท้า หลงัจากผ่านการแช่เท้าและประคบเย็นแล้ว เขาก็รูส้กึสบาย

มากยิ่งขึ้น

ผ่านไปหลายวนั ฉตีงใช้ชวีติอย่างสขุสบายมากกว่าท่ีผ่าน

มา เพราะเท้าเจ็บเขาจึงไม่ต้องไปซ้อมและไม่ต้องเข้าเรียน อาหาร

ก็มีคนคอยส่งให้ถึงมือ หรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าไปจนกระทั่งซักผ้า 

หลิงเต้าซีก็คอยช่วยเหลือ ฉีตงท�าเพียงอย่างเดียวคือเล่นเกมหรือ

ไม่ก็ดูภาพยนตร์บนเตียง

ทกุเยน็หลงิเต้าซจีะเอากะละมงัใส่น�า้มาวางไว้ท่ีหน้าเตยีงเขา

เสมอ รอจนกว่าเขาแช่เท้าเสร็จแล้วจึงเอาน�้าไปทิ้ง หลิงเต้าซีดูแล

เขาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จนฉีตงแอบคดิในใจว่า หากเปลีย่นเป็น

หลิงเต้าซีที่เจ็บเท้า เขาคงไม่ท�าอะไรอย่างนี้เด็ดขาด

ตอนแรกฉตีงสบายใจกบัการเป็นผูร้บั เขารูส้กึสนกุอยูช่่วงหนึง่ 

แต่พอผ่านไปสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกล�าบากใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

อาการดีข้ึนจนสามารถขึ้นลงบันไดได้เอง แต่หลิงเต้าซีก็ยังคงดูแล

เขาต่อไป ท�าให้คนเข้าใจผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลังจากนั้นทุกครั้งที่หลิงเต้าซีเอาน�้าล้างเท้ามาให้ฉีตง เขา

จะท�าหน้าบอกบญุไม่รบัเสมอ และเขาเองกไ็ม่เชือ่ว่าคนฉลาดอย่าง

หลิงเต้าซีจะไม่รู้หรือว่าดูไม่ออก แต่อีกฝ่ายท�าเป็นมองข้ามไป

ความขัดแย้งค่อยๆ สะสมจนระเบิด ในที่สุดวันหนึ่งฉีตงก็

กระชากกะละมังในมือหลิงเต้าซีและเขวี้ยงมันทิ้ง
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“มึงคิดจะท�าอะไรกันแน่ มึงบ้าไปแล้วเหรอ”

กะละมังตกกระทบพื้นห้องเสียงดังลั่น มันหมุนเป็นวงกลม

ก่อนจะค่อยๆ หยุดนิ่ง จากนั้นทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบ

หลิงเต้าซไีม่พดูอะไร ฉีตงกเ็งยีบเพราะอยากจะรูนั้ก ว่าหลงิ-

เต้าซีคิดจะท�าอะไรกันแน่

หลังจากความเงยีบปกคลมุคนทัง้คูส่กัพกั จู่ๆ  หลงิเต้าซกีเ็ดนิ

มาหยุดตรงหน้าฉีตง คุกเข่าลง และเงยหน้าขึ้นมอง ในแววตาของ

ชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว

“ผมมันบ้าไปแล้วจริงๆ ที่อยากจูบเท้าของนายท่าน”
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Chapter 4
เชื่อง

ฉตีงเบกิตากว้าง ไม่เชือ่หูตวัเองเม่ือได้ยนิค�าพดูของหลงิ-

เต้าซี

“มึงพูดว่าอะไรนะ”

หลิงเต้าซีไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่ใช้การกระท�าของตัวเอง 

ให้ค�าตอบแก่อกีฝ่ายแทน ชายหนุม่ค่อยๆ โน้มตวัลงและอมนิว้เท้า

ของฉีตง!

ฉตีงสูดลมหายใจเอาอากาศเยน็ๆ เข้าไปในปอด รูส้กึราวกับ

มีกระแสไฟฟ้าแล่นตั้งแต่ปลายนิ้วเท้า ผ่านจุดตันเถียน3 จนกระทั่ง

ถึงบริเวณหน้าผาก เขาแทบจะอดใจไม่ไหวจนเกือบเผลอครางออก

มา

รู้สึกดีเป็นบ้า

เขามอีะไรกบัผูห้ญงิครัง้แรกตอนอายสุบิห้าปี ยังไม่รูส้กึดเีท่า

3 จุดตันเถียน (丹田) มีสามจุด ได้แก่ บริเวณท้องน้อย ทรวงอก และระหว่างคิ้ว
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นี้ ฉีตงนั่งลงพลางเหยียดเท้าไปข้างหน้า

การกระท�าของฉีตงกลายเป็นการสนับสนุนหลิงเต้าซีไปโดย

ปริยาย หลิงเต้าซีดูดนิ้วเท้าของอีกฝ่าย ลิ้นของเขาชอนไชไปตาม

ซอกนิ้วอย่างแข็งขัน ไล่มาจนกระทั่งถึงจุดกลางฝ่าเท้า และคราวนี ้

ฉีตงทนไม่ไหวจึงครางออกมา ส่วนหน่ึงของร่างกายเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ฉีตงเป็นคนที่ท�าตามความต้องการของร่างกายส่วนล่าง

เท่านัน้ แค่เขามคีวามสขุ กไ็ม่มานัง่ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมหรอื

ว่าควรไม่ควร เขารู้ดีว่าพฤติกรรมของหลิงเต้าซีนั้นวิปริต แต่กลับ 

ไม่คดิจะห้ามอกีฝ่ายสักนดิ ปล่อยให้หลิงเต้าซเีลยีเท้า และมอีารมณ์

มัวเมาราวก�าลังเมกเลิฟกับผู้หญิงที่ตัวเองรัก

เวลาที่ฉีตงอยู่กับเหล่าเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆ เขามักจะพูดค�า

หยาบคายอย่าง ‘มาเลียตีนกูนี่’ หรือ ‘เดี๋ยวกูจะเหยียบน้องชายมึง

ให้เละ’ ซึ่งเป็นค�าหยาบคายติดปากพอๆ กับค�าว่า ‘ระย�า’ ทุกคน 

ก็พูดกันทั้งนั้น แต่ไม่มีใครท�า

หากวนันีไ้ม่เจอกบัตวัเอง ฉตีงคงคดิว่าค�าพูดเหล่าน้ันเป็นแค่

ถ้อยค�าเพ้อเจ้อไร้สาระตลอดไป เขาก้าวข้ามความแปลกใจในชัว่พรบิ

ตา แล้วซมึซาบความเพลดิเพลนิทางร่างกายรวมทัง้ความสขุสดุยอด

ภายในจิตใจ

คนตรงหน้าไม่ใช่ใครอืน่ เป็นหลงิเต้าซ ีไอ้คนท่ีท�าตวัจองหอง

ต่อหน้าเขาและดูถูกคนอื่น

หลิงเต้าซีจอมหยิ่ง วันนี้กลับอยู่ใต้ฝ่าเท้าเขาอย่างนอบน้อม 

เมือ่คดิได้เช่นนี ้ฉตีงกร็ูส้กึพงึพอใจเป็นอย่างมาก เขาออกแรงเหยยีบ

ใบหน้าหลิงเต้าซีโดยไม่รู้ตัว ท�าให้อีกฝ่ายชะงักทันที ราวกับว่าหยุด
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หายใจไปชัว่ครู ่ก่อนทีร่่างกายจะเริม่ผ่อนคลายและหายใจอย่างหนกั

หน่วง

การตอบสนองทางด้านร่างกายของหลิงเต้าซี มีหรือที่ฉีตง 

จะไม่เข้าใจ “มึงเสร็จแล้วเหรอ”

หลิงเต้าซีก้มหน้า ท�าให้ฉีตงไม่เห็นสีหน้าของอีกฝ่าย เขาจึง

ตัดสินจากการที่เห็นไหล่กับหน้าอกของหลิงเต้าซียกขึ้นลง เขาไม่

อยากเชื่อเลยจริงๆ

“แค่นี้มึงยังเสร็จได้?”

หลิงเต้าซีไม่ปฏิเสธ และก้มหน้าลงอีกเล็กน้อย

“หึๆ ” ฉตีงหวัเราะในล�าคอ คนคนนีไ้ม่ได้มปัีญหาแค่เรือ่งทาง

จิต แต่รวมถงึร่างกายด้วย แค่เลยีเท้ากท็�าให้ตวัเองเสรจ็ได้ เพยีงครู่

เดียวฉีตงก็ได้รู้จักกับโลกใบใหม่

เขาไม่ได้สนใจแรงกระตุ้นทางกายภาพท่ีหลิงเต้าซีมอบให้ 

กลับพิงหัวเตียงอย่างขี้เกียจ และเอาขาทั้งสองข้างพาดทับกันไว้

“ไหนบอกกูซิ มันเกิดอะไรขึ้น”

หลิงเต้าซีค่อยๆ ปรับตัวจากจุดสูงสุดของห้วงอารมณ์ ผู้ชาย

บางคนเวลามคีวามต้องการทางเพศกส็ามารถท�าเรือ่งท่ีเหลอืเชือ่ได้

ทั้งนั้น หลังจากปลดปล่อยอารมณ์เสร็จสมแล้วน่ันแหละ ภายใน

เวลาสั้นๆ ก็จะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาอีกครั้ง

ศลีธรรม ความรบัผดิชอบ และความละอายจะหลัง่ไหลเข้ามา

โดยไม่หยุดยั้ง ฉีตงมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้อย่างโชกโชน ดังนั้น

เขาจึงเข้าใจมากกว่าหลิงเต้าซี

หลิงเต้าซีผู้มีจิตใจเปราะบางยังคงก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไร 

ใจของเขาสบัสนวุ่นวายราวกบัมีคนท�าศกึสงครามอยู่ภายใน ตอนน้ี
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ความเด็ดเด่ียวแบบเม่ือครู่ไม่มีอีกแล้ว เขาอดทนต่อแรงปรารถนา

มาเป็นเวลานาน เมื่อได้รับการกระตุ้นเพียงนิดเดียว ก็เดินไปบน

ถนนที่ไม่อาจหันหลังกลับ

ฉีตงยังจดจ้องรอค�าตอบ ส�าหรับหลิงเต้าซีแล้ว ระเบิดความ

เงียบแบบนี้มีอานุภาพท�าลายล้างยิ่งกว่าค�าพูดใดๆ เสียอีก เขาก�า

มือแน่น ในที่สุดก็เอ่ยขึ้น

“ช่วงมธัยมปลาย ตอนทีน่ายท่านเหยียบผมครัง้แรก ตอนน้ัน

ผมก็เริ่มรู้สึกบางอย่าง”

เมื่อเห็นว่าฉีตงไม่พูดอะไร หลิงเต้าซีก็กัดฟันพูดต่อ “นั่นเป็น

ครั้งแรกที่ผมมีการตอบสนองบางอย่าง”

ฉีตงตกใจ นั่นมันเรื่องตอนไหนกัน ช่วงมัธยมปลายปีสาม 

หรือเปล่า เด็กหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเริ่มมีอารมณ์ทางเพศตอนมัธยม

ปลายปีสามเนี่ยนะ

“หมายความว่าก่อนหน้านี้ มึงไม่เคยมีอารมณ์เหรอ”

หลิงเต้าซีเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าอย่างเขินอาย

“ฮ่าๆๆ” ฉตีงหวัเราะจนไหล่สัน่ เขาเกิดมาเกือบย่ีสบิปี น่ีเป็น

ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องตลกขนาดนี้

ฉตีงฝันเปียกตอนอายสุบิสามปี พออายไุด้สบิห้าปี เขากก็ล่าว

อ�าลาความบริสุทธิ์ของตัวเอง ตลอดช่วงชีวิตวัยรุ่น ความต้องการ

ทางเพศของเขาพลุง่พล่านเป็นอย่างมาก เขาจินตนาการไม่ออกเลย

ว่าวัยรุ่นคนหนึง่ซึง่อายสุบิเจด็สบิแปดปีทีย่งัไม่มอีารมณ์ทางเพศนัน้

จะมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร

คนคนนัน้จะต้องเตม็ไปด้วยความน้อยเนือ้ต�า่ใจ พ่ายแพ้ และ

หวาดกลัวว่าคนอื่นจะล่วงรู้เรื่องนี้แน่ๆ
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ในที่สุดฉีตงก็รับรู้ว่าที่เขาต่อต้านเด็กนักเรียนดีเด่นนั้น ที่จริง

แล้วเป็นเพียงความอิจฉา อิจฉาหลิงเต้าซีที่มีมันสมองดีซึ่งเขาไม่มี 

ท�าให้ครตู่างห้อมล้อม ทกุคนยกเป็นแบบอย่าง และคอยพูดกรอกหู

เขาอยู่เสมอว่าต้องเรียนรู้จากหลิงเต้าซี

เขาปฏเิสธความอจิฉาของตวัเอง และจิตใจก็ค่อยๆ ผดิเพ้ียน

กลายเป็นความรังเกียจ ไม่ว่าหลิงเต้าซีจะท�าอะไร ก็จะไม่เข้าตาเขา

เสียทุกคร้ัง และทกุครัง้ทีอ่กีฝ่ายแสดงความรูส้กึอะไรออกมา ฉตีงก็

จะรู้สึกว่านั่นเป็นการดูถูกเขา

อย่างไรก็ตาม ชั่วพริบตาที่หลิงเต้าซีสารภาพกับเขา ความ

อิจฉาก็เลือนหายไปทันที

ทุกคนต่างเกิดอารมณ์ด้านลบเนื่องจากคนอื่น อารมณ์แบบ

นัน้ไม่ได้ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อคนรอบกาย แต่กลับกดดันผูเ้ป็น

เจ้าของร่างและจติใจเสียเอง และเม่ืออารมณ์เหล่าน้ันถูกดงึออกไป 

ความสบายใจทีไ่ม่สามารถอธบิายเป็นค�าพดูได้ก็จะค่อยๆ แทรกซมึ

เข้ามา

ฉีตงเคยอิจฉาหลิงเต้าซีที่เป็นผู้ชายยอดเยี่ยมกว่าเขา แต่ต่อ

ให้ยอดเยีย่มแค่ไหน หากเรือ่งพืน้ฐานทีส่ดุยงัท�าไม่ได้ ก็คงไม่นับว่า

เป็นผู้ชาย

ชายหนุ่มคิดแบบนี้ ขณะที่ท้องฟ้าค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง

อมส้ม แสงอาทติย์ใกล้จะลาลบัขอบฟ้าเต็มท ีบรรยากาศเปลีย่นไป 

เจอืไปด้วยกลิน่อายความอ่อนโยน แม้แต่ความอจิฉาทีม่ต่ีอหลงิเต้า-

ซีก็เปลี่ยนไปเป็นความสงสาร

“มึงจะบอกว่า เมื่อก่อนตอนอยู่มัธยม มึงตายด้านมาตลอด 

แต่เพราะกูไปเหยียบมึง เลยท�ามึงตื่นอย่างไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอ”
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หลิงเต้าซีพยักหน้าอีกครั้ง

“จากนั้นมึงเลยแอบมองกู หมกมุ่นอยู่กับกู แล้วเอากูไป

จินตนาการว่าเป็นคู่นอนของมึง?” ฉีตงพูดด้วยน�้าเสียงที่ค่อนข้าง

ไม่สุภาพ เห็นสีหน้าของหลิงเต้าซีแย่ลงเรื่อยๆ

เขารู้สึกว่าตัวเองโคตรโง่ ถูกคนอื่นจินตนาการถึงขนาดนั้น 

มาเป็นปี แต่กลับไม่รู้เรื่องเลย เขาคิดว่าหลิงเต้าซีมองเฉินจิ้งมาโดย

ตลอด พอตอนนีม้านัง่คดิๆ ด ูกลบักลายเป็นว่าความคดิของเฉินจ้ิง

ในตอนนั้นดันเป็นเรื่องจริงขึ้นมา

“เดี๋ยวนะ...” จู่ๆ ฉีตงก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ “ที่ถุงเท้าของกู

หายคือมึง... คงไม่ใช่มึงหรอกนะ”

“ผมไม่คดิว่าจู่ๆ  นายท่านจะกลบัมาแบบนัน้ ผมเลยเอากลบั

ไปวางที่เดิมไม่ทัน”

ฉตีงใช้นิว้ชีล้บูรมิฝีปากตวัเอง ไม่รูว่้าควรจะหวัเราะหรอืโกรธ

อีกฝ่ายดี ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน ไอ้คนประเภท

ที่ว่าขโมยชุดชั้นในหรือถุงน่องของสาวๆ แต่เขาไม่คิดว่าตัวเองจะ

อยูร่่วมห้องกบัคนโรคจติคนหนึง่มานานขนาดนี ้ยิง่ไปกว่านัน้คอื เขา

ไม่คิดว่าถุงเท้าของตัวเองจะมีค่าให้ใครมาขโมย

“งัน้แปลว่าทีม่งึสละสทิธิเ์ซนิหลนั เพราะรูว่้ากูตดิเยียนซาน?”

“ครับ” หลิงเต้าซีผ่านพ้นจุดที่น่าอับอายที่สุดไปแล้ว จึงกลับ

มาเย็นชาเหมือนเดิม

“ตอนสอบเข้ามึงตั้งใจให้กูลอกข้อสอบหรือเปล่า”

“ผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะบังเอิญขนาดนั้นเหมือนกันครับ 

เหมือนกับเป็นความตั้งใจของสวรรค์เลย”

“ที่มึงกับกูเรียนสาขาเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหม”
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“ผมเห็นใบสมัครของนายท่านในห้องพักครูครับ”

“มีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกบ้าง”

หลิงเต้าซีนิ่งคิดครู่หนึ่ง “ผมไปขอร้องให้รูมเมตคนเก่าย้าย

ห้อง แลกกับการที่ผมเลี้ยงมื้อเที่ยงเขาหนึ่งเดือน”

ฉตีงคดิไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะท�าทกุวถิทีางในการเข้าใกล้เขาแบบ

นี้ “มึงท�าขนาดนี้ แล้วจะแกล้งถือตัวให้ใครดูล่ะ”

“ผมเปล่านะครบั กน็ายท่านมอีคตกิบัผม” สหีน้าของหลงิเต้าซี

เปลี่ยนไปในพริบตา “เรื่องฟ้องคุณครูตอนนั้นก็ไม่ใช่ผมด้วย”

หากหลงิเต้าซีไม่พดูเรือ่งนีข้ึ้นมา ฉีตงกค็งจ�าไม่ได้ “งัน้ถ้าตอน

แรกเยียนซานไม่ตอบรับกูล่ะ มึงจะอยากตามไปเรียนที่วิทยาลัย

วิชาชีพไหม”

หลิงเต้าซส่ีายหน้า “ไม่ครบั ผมคงยอมแพ้ ทแีรกผมคดิว่ามนั

จะจบไปตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้ว ผมกับนายท่านคงไม่มีโอกาส

พูดคุยกันอยู่ดี เดี๋ยวผมก็คงลืมไปเอง แต่วันน้ันท่ีผมได้ยินข่าวว่า

นายท่านได้เรยีนทีน่ี ่ผมกร็ูส้กึว่านีเ่ป็นโอกาสทีฟ้่าประทานให้ แม้ว่า

อาจจะถูกนายท่านปฏิเสธ แต่ผมก็อยากจะลองเสี่ยงดู”

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉีตงได้ยินหลิงเต้าซีพูดยาวขนาดน้ี อีกฝ่าย

เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนมากความสามารถจริงๆ แม้กระท่ัง 

ค�าพูดยังลื่นไหลน่าฟัง เขาเริ่มจะสนใจหลิงเต้าซีมากขึ้น

“งั้นมึงจินตนาการถึงกู อยากเลียเท้ากูเหรอ”

“ครับ”

“อยากถูกกูเหยียบย�่า?”

“ครับ”

“อยากโดนกูเหยียดหยาม?”
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“ครับ”

“อยากคุกเข่าอยู่แทบเท้า เป็นหมาของกู?”

หลิงเต้าซีหลับตาลงอย่างทุกข์ทรมาน ก่อนจะกลืนน�้าลาย 

แล้วตอบด้วยความสัตย์จริง “ครับ”

ฉีตงหัวเราะ “มึงนี่มันสุดๆ เลยว่ะ”

หลงิเต้าซก้ีมหน้างดุ ทแีรกฉตีงคดิว่าอกีฝ่ายคงอบัอายจนทน

ไม่ได้ แต่เมื่อเขามองส�ารวจ กลับพบว่ามือที่ก�าแน่นของหลิงเต้าซี

นั้นสั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ฉีตงเข้าใจว่าคนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจคนอย่างหลิงเต้าซีได้ 

เมื่อคุณด่าเขา เขาจะมีความสุข ในขณะที่คนอื่นๆ อาจจะอับอาย 

แต่ส�าหรับหลิงเต้าซีอาจเรียกได้ว่ามันคือรางวัลชิ้นงาม

เมื่อคิดถึงตรงนี้ ฉีตงก็โล่งใจ เขาลุกขึ้นไปปัดเตียงเตรียมตัว

นอนอย่างมีความสุข ท�าให้หลิงเต้าซีกลายเป็นอากาศธาตุ

หลิงเต้าซีรู้ว่าฉีตงเจตนาแบบนั้น แต่ก็ไม่พูดอะไรออกมา จะ

ให้เขาอยู่ก็ไม่ใช่ จะให้ออกไปก็ไม่เชิง ทันใดนั้นเอง เขาก็รู้สึกอึดอัด

ขึ้นมาจนถึงขีดสุด

ฉีตงรู้ว่าตัวเองท�าเหมือนอีกฝ่ายเป็นเพียงอากาศธาตุ แต่

แกล้งท�าเป็นเพิ่งรับรู้ ก่อนจะพูดอย่างเย้ยหยัน “จะนั่งคุกเข่าอยู่

ท�าไมเล่า ท�าไมยังไม่ไปอีก”

หลิงเต้าซถีอนหายใจ จากนัน้กค็�านับให้ฉตีงแล้วถอยออกไป

สองวนัต่อมา ฉตีงเมนิเฉยหลงิเต้าซ ีท�าราวกบัว่าอกีฝ่าย

ไม่มีตัวตนอยู่ในห้อง

วนัท่ีหลงิเต้าซคีกุเข่าต่อหน้าเขานัน้ ความกล้าหาญทีอ่กีฝ่าย
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สั่งสมมาได้หมดลง ไม่ว่าเขาจะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดหรือยินดีจะรับ

ไว้ ส�าหรับหลิงเต้าซีล้วนเป็นความโล่งอก แต่จากนั้นฉีตงก็เย็นชา 

ท�าราวกบัแขวนหลงิเต้าซไีว้ทีเ่ดมิ ไม่ดงึขึน้หรอืปล่อยลง ไม่ต่างอะไร

กับการแล่เนื้อหนังไปเรื่อยๆ ท�าให้จิตใจของหลิงเต้าซีใกล้จะแตก

สลายลงทุกที

ฉีตงสนุกกับการทรมานเหยื่ออย่างช้าๆ จากประสบการณ์

การอยู ่ ในต�าแหน่งพอยต์การ ์ดอันยาวนาน ท�าให ้เขาอ่าน

สถานการณ์ออกตัง้แต่ต้นจนจบ และหาจดุอ่อนของแนวป้องกนัฝ่าย

ตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงเริ่มโจมตี

ส�าหรับคนอื่นๆ ก็ไม่ต่างกัน เขามักจะจับจุดเปราะบางของ

อีกฝ่ายได้ตามสัญชาตญาณ และปาระเบิดออกไปได้อย่างแม่นย�า

ที่สุด เขาต้องการให้อีกฝ่ายรู้ว่าใครกันแน่คือผู้กุมอ�านาจ และใคร 

ที่เป็นแค่ลูกไก่ในก�ามือ

เขาเกดิมาเพือ่เป็นนกัล่าทีส่มบรูณ์แบบ อดทนรอให้ถงึจงัหวะ

ที่เหมาะสม ค่อยลงมืออย่างรวดเร็ว ล็อกเป้าหมาย และฆ่าให้ตาย

ในคราวเดียว

ตอนที่หลิงเต้าซีคุกเข่า แววตาของอีกฝ่ายดูยินยอมและเต็ม

ไปด้วยความต้องการ แต่จิตใจกลับหยิ่งทะนง เขาจึงจ�าเป็นต้อง

ขัดเกลาเสียก่อน

ทว่าสงครามเยน็ล่วงเลยมาจนถงึวันทีส่าม ฉตีงขวางหลงิเต้า-

ซีอยู่ที่ประตู นัยน์ตาจดจ้องอีกฝ่ายเขม็ง หลิงเต้าซีที่เงียบสงบ 

ในอดีต ตอนนี้นัยน์ตากลับสั่นไหว ในที่สุดก็ไม่กล้าสบตากับฉีตง

ฉตีงรอแค่ครูเ่ดยีวเท่านัน้ เปลอืกทีห่ลงิเต้าซใีช้เป็นเกราะหุม้

ตัวเองก็เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ เพียงเคาะเบาๆ ความภาคภูมิใจที่
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เหลืออยู่ก็จะแตกสลายในทันที

เขาลดระดบัสายตาลงมองด้านล่าง หลงิเต้าซกีก้็มหน้าลงตาม 

เพียงครู่เดียวก็เข้าใจความหมายของฉีตง

แม้ว่าหลิงเต้าซีจะท�าเรื่องอุกอาจมากกว่านี้มาแล้ว แต่กลไก

การป้องกันภายในจิตใจของคนเราตอนหุนหันพลันแล่นกับตอน 

มีสติมันต่างกัน หลิงเต้าซี้ท�าสีหน้าราวกับฝืนทนอย่างเจ็บปวดที่สุด

ในชีวิต แต่สุดท้ายเขาก็คุกเข่าลงอย่างช้าๆ และย่ืนมือออกไปผูก

เชือกรองเท้าให้ฉีตง

ในชั่วพริบตา ฉีตงก็ชักเท้ากลับ ปล่อยให้มือของหลิงเต้าซ ี

ค้างอยู่กลางอากาศ

“ใครสั่งให้มึงจับ”

เสียงของฉีตงดังขึ้นเหนือศีรษะหลิงเต้าซี ท�าให้เขาตกใจจน

มือไม้อ่อน ก่อนจะชักมือกลับมาอย่างเก้อเขิน

“ก้มหัวลงมา” ฉีตงพูดขึ้นอีกครั้ง

หลิงเต้าซีโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างว่าง่าย

เท้าข้างหนึ่งของฉีตงเหยียบลงบนหลังคอของหลิงเต้าซี เขา

ผูกเชือกรองเท้าข้างหนึ่งอย่างไม่รีบร้อน ผูกอีกข้างอย่างเรียบร้อย 

จากนั้นก็ก้าวข้ามตัวอีกฝ่าย และออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมา

มองสักนิด ไม่ต่างอะไรกับปีที่แล้วที่เกิดเรื่องนั้นขึ้นในห้องน�้า

ปัง!

เสียงปิดประตูดังขึ้น

ฉีตงเดินออกมาจากกรงที่ขังสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยใบหน้า

เปื้อนยิ้ม หลังจากวันนี้เขายังมีเวลาเล่นสนุกกับอีกฝ่ายไปอีกนาน


