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青浼

ชิงเหม่ย

หลี่ตานหย่า แปล



"ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่พิสูจน์อักษรแทนฉันจนเสร็จ และก็เร่ือง
ผ้าห่มที่ห่มอยู่บนตัวฉันด้วย"

โจ้วชวนเอามือออกจากหู ช�าเลืองมองหญิงสาวที่นั่งยองๆ อยู่ข้างโซฟา 
อย่างเฉื่อยชา "ที่จริงแล้วผมควรจะอุ้มคุณไปวางไว้บนเตียงแล้วห่มผ้าห่มให้คุณ"

"อ้อ" ชูหลี่พยักหน้า "แล้วท�าไมไม่ท�าแบบนั้นล่ะคะ"
"ก็คุณตัวหนักเกินไป" โจ้วชวนพูดอย่างจริงจัง "ผมเลยอุ้มไม่ไหว"
"..."
ถึงจะมีจิตใจอันบริสุทธิ์ขนาดไหน แต่เม่ืออยู่ต่อหน้าอาจารย์ท่านน้ีก็ล้วนแต ่

ไม่มีประโยชน์ เขาสามารถดึงเอาจิตใจอันบริสุทธิ์ออกมาจากมือของคุณแล้ว 
โยนลงพ้ืน หลังจากนั้นก็เต้นดิสโก้แบบคนแก่ เหยียบย�า่ลงบนเศษจิตใจอันบริสุทธิ ์
ของคุณที่แตกเป็นเสี่ยงๆ จนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย



ค�ำน�ำ
ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลยท่ีจะท�าหนงัสอืดีๆ  ออกมาสกัเล่ม เพราะหนงัสอืเล่มหนึง่ 

กว่าจะถึงมือคนอ่านต้องผ่านกระบวนการมากมาย และระหว่างทางก็ใช่ว่าจะ

ไร้ซึ่งปัญหา

ทว่าต่อให้ถนนสายนี้มีอุปสรรคมากเพียงใด 'ชูหลี่' นางเอกของเรื่อง 

'Moonlight เพลงรักใต้แสงจันทร์' ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นคนท�าหนังสือ จนได้

เข้ามาเป็นบรรณาธิการฝึกหัดของส�านักพิมพ์แห่งหนึ่ง เธอถึงพบว่าการต้อง

ท�างานกบันกัเขยีนท่ีแสนเย่อหย่ิง เยน็ชา ปากร้าย และเอาแต่ใจอย่าง 'โจ้วชวน' 

นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายย่ิงกว่า แต่ไม่มีทางท่ีคนอย่างชูหลี่จะยอมแพ้ แม้ปัญหา 

จะถาโถมเข้ามาสกัแค่ไหน เธอกพ็ยายามเอาชนะอย่างไม่ย่อท้อ เพราะการเป็น

บรรณาธิการคือความฝันของเธอ

ถนนสายอักษรจะพาเธอไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้าง และแสงแห่ง

จนัทราจะร่ายมนตร์สะกดให้ความสมัพนัธ์ของบรรณาธกิารสาวกบันกัเขียนหนุม่ 

ด�าเนินไปในทิศทางใด มาร่วมติดตามไปพร้อมกันในหน้าถัดไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร
ชูหลี่   นักศึกษาสาวจบใหม่สาขาภาษาจีนและวรรณคดี หน้าตาน่ารัก  

มีอุดมการณ์สูง มุ่งมั่น กล้าท่ีจะต่อสู้เมื่อถูกคนอ่ืนรังแก อดทน  
ใสซ่ือ และตรงไปตรงมา มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นบรรณาธิการ  
จึงสมัครงานท่ีส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยและได้เข้ามาเป็นบรรณาธิการ
นิตยสาร 'แสงแห่งจันทรา'

โจ้วชวน   นักเขียนนิยายแฟนตาซีตะวันออกผู้โด่งดังและมีแฟนคลับมากมาย 
อายุย่ีสบิเจด็ปี รปูหล่อ ร�า่รวย ชาตติระกลูด ีผูค้นต่างขนานนามเขาว่า  
'องค์ชายโจ้วชวนผู้อ่อนโยนดั่งหยก' แต่ตัวจริงกลับตรงกันข้าม 
โดยสิ้นเชิง มีนิสัยปากร้าย เอาแต่ใจ ดื้อร้ัน เย็นชา และเข้ากับ 
คนอื่นได้ยาก

เจียงอวี่เฉิง  นักเขียนมือเทพแนวสยองขวัญและสืบสวนสอบสวนท่ีชูหลี่เป็น 
แฟนคลับมานับสิบปี เป็นเพื่อนรุ ่นพี่ท่ีโตมาด้วยกันกับโจ้วชวน  
เคยเป็นนักเขียนที่โด่งดังมากช่วงหนึ่ง แต่จู่ๆ ก็หายไปจากวงการถึง
สองปี รูปร่างสูงใหญ่ ผิวสีแทน มีความเป็นผู้ใหญ่ และชอบวางแผน 

อวี๋เหยา   หัวหน้าบรรณาธกิาร เป็นหญิงแกร่ง มีความเป็นผูน้�า ม่ันใจในตวัเองสงู  
ท�างานเก่ง เด็ดขาด ยุติธรรม เป็นคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุน 
ชูหลี ่ชืน่ชอบผลงานของเจยีงอวีเ่ฉิงมาตัง้แต่ตอนเรยีนมหาวทิยาลยั

เสี่ยวเหนี่ยว  บรรณาธิการที่เพิ่งเข้ามาท�างานก่อนชูหลี่ได้ไม่นาน ก่อนหน้านี้เคย
อยู่ฝ่ายบัญชี เป็นคนสวย ผมลอนยาว แต่งตัวน่ารัก ชอบแต่งหน้า 
พดูเสยีงเบา และหน้าแดงง่าย ภายนอกดเูป็นคนใสซ่ือ แต่แท้จรงิแล้ว 
เป็นคนเสแสร้ง 

เหล่าเหมียว  รองหัวหน้าบรรณาธิการ อายุสามสิบต้นๆ แต่งตัวดี นิสัยจู้จี้จุกจิก 
หงุดหงิดง่าย ชอบประจบสอพลอเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง  
แอบหมั่นไส้ชูหลี่ และมักจะเข้าข้างเสี่ยวเหนี่ยวเสมอ 
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เดือนมีนาคม ปี 20XX

สายฝนปรอยตกลงมายังพื้นดิน ฤดูหนาวทางตอนใต้ในปีนี้ดูเหมือน

จะหนาวเป็นพิเศษ

เทศกาลตรษุจนีเพิง่ผ่านพ้นไป ท้ังบรษัิทใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เริม่

เปิดรับสมัครพนักงานรอบใหม่...แต่ทว่าส�าหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเรียน

สาขาภาษาจนีและวรรณคด ี ข่าวการรบัสมัครท่ีน่าตืน่เต้นท่ีสดุคงจะหนไีม่พ้น 

ข่าวรบัสมัครของอุตสาหกรรมสือ่สิง่พมิพ์ช้ันน�าในประเทศอย่าง 'ส�านกัพิมพ์ 

หยวนเยวีย่' ท่ีปีนีค้าดไม่ถงึว่าจะประกาศรบัสมคัรพนกังานเป็นจ�านวนมาก 

ดังนั้นต่อให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ณ ฝ่ายเทคโนโลยีธุรกิจของส�านักพิมพ์

หยวนเยว่ียนั้น แน่นอนว่าย่อมมีผู้คนตบเท้าเข้ามาสัมภาษณ์งานกันอย่าง

มืดฟ้ามัวดิน นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ครึกครื้นสุดๆ 

"เฮ้! เธอได้ยินข่าวไหมว่าครั้งนี้ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยเปิดรับคนเพิ่ม 

ดูเหมือนว่าบรษัิทจะจดทะเบียนเพ่ือให้มีการประเมนิมลูค่าท่ีด ีเลยต้องการ

เพิ่มจ�านวนพนักงานน่ะ"

"เห็นว่าจะขยายขอบเขตการท�าธุรกิจด้วยนะ เลยเพิ่มต�าแหน่งงาน

แบบนั้น...ก่อนหน้านี้ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยท�าแต่วรรณกรรมแนวโบราณ 

บทที่
1
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นึกไม่ถึงเลยว่าตอนนี้อยากจะบุกตลาดแนวนิยายขึ้นมา..."

"พระเจ้า! ถ้าเป็นหนงัสอืนยิายกต้็องส�านกัพมิพ์ซินตุน้ส ิ เขาท�าแนวนี ้

มาตลอดไม่ใช่เหรอ ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยท�าแบบนี้ก็เท่ากับว่าต้องการ 

แย่งงานน่ะสิ..."

"ชู่ว! พูดเบาๆ หน่อย ฉันได้ยินมาว่ามันสอดคล้องกันกับวรรณกรรม

แนวโบราณในนิตยสารรายเดือน 'เส้นทางแห่งดวงดาว' แล้วส�านักพิมพ์

หยวนเยวี่ยยังท�านิยายส�าหรับวัยรุ ่นในนิตยสารรายเดือนเล่มใหม่อีก 

เล่มหนึ่งช่ือว่า 'แสงแห่งจันทรา' อ้อๆๆ ฉันยังได้ยินมาอีกว่าท�าไปแล้ว 

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แถมยังเชิญโจ้วชวนมาร่วมงานด้วยนะ..."

"โอ้แม่เจ้า! โจ้วชวน! ใช่โจ้วชวนคนนั้นที่ฉันรู้จักหรือเปล่านะ ที่เขียน

เรือ่ง 'บันทึกแห่งบูรพา' อย่าบอกนะว่าเขาร่วมงานกบัส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่ 

แล้ว!!!!" 

"ใช่ๆๆ..."

หนุ่มสาวจ�านวนมากรวมตัวกันด้านนอกห้องประชุมของส�านักพิมพ์

หยวนเยวีย่ ในมอืของพวกเขาถอืบัตรควิเพือ่รอการสมัภาษณ์ เห็นได้ชัดว่า

พวกเขาเพิ่งมารู้จักกันตอนนี้ ในเวลานี้มีผู ้คนรวมกลุ่มกันแอบกระซิบ

กระซาบ...จนกระท่ังมีเสียงล้อหมุนจากปลายทางเดินดังกึก...กึก...เข้ามา

ขัดจังหวะ ท�าให้การสนทนานี้หยุดลง

ผู้คนจ�านวนมากเงยหน้าข้ึนมาด้วยความประหลาดใจแล้วมองไปยัง

ปลายทางเดิน ปรากฏร่างหญิงสาวอายุราวย่ีสิบปี เธอมีรูปร่างสูงเพรียว  

ไว้ผมสั้น...ผิวขาวใส อาจเป็นเพราะวิ่งมาจึงท�าให้แก้มนั้นแดงเล็กน้อย 

ปลายจมูกเรียวเล็กแดงก�่าเพราะอากาศท่ีหนาวเย็น เธอมีหน้าตาหมดจด 

เม่ือดูรวมๆ แล้วให้ความรู้สึกว่าทุกส่วนบนใบหน้ากลมกลืนกันดีอย่าง 

ไม่ขัดตา ส่วนตาสีด�าและขาวก็ตัดกันอย่างเด่นชัดจนกลายเป็นดวงตาท่ี 

เจิดจรัสเป็นพิเศษ เผยให้เห็นความน่ารักสดใสอย่างมีชีวิตชีวา

อากาศหนาวแบบนีแ้ต่เธอกลบัสวมใส่รองเท้าบูตยาวถงึเข่า กระโปรงสัน้  
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ด้านนอกสวมเพยีงเสือ้คลมุกนัลมตวัยาว ร่างกายของเธอดชู่างบอบบางนกั 

เมื่อเทยีบกับกระเป๋าใบใหญ่ที่เธอลากมาด้วยด้านหลัง...ขณะที่มือข้างหนึ่ง

ก�าลังถือเรซูเม่ เธอรีบวิ่งจ�้าอ้าวไปหาพนักงานบริษัทหยวนเยว่ียท่ีก�าลัง 

แจกบัตรคิวการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะยืนนิ่งพร้อมถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้ว

ยิ้มออกมา 

"ขอโทษด้วยค่ะ ถนนท่ีมาจากสถานรีถไฟรถมนัตดิ ฉันเป็นนกัศกึษาท่ี 

จบจากสาขาภาษาจนีและวรรณคด ีมาสมัภาษณ์ค่ะ ขอบัตรควิให้ฉันด้วยค่ะ" 

เธอเปล่งเสียงออกมาอย่างสุภาพและคล่องแคล่ว

พนักงานแจกบัตรคิวชะงักงัน ยกมือขึ้นมองนาฬิกา พบว่ายังไม่เลย

เวลานัดสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงย่ืนบัตรคิวต่อไปส่งให้เธออย่างง่ายดาย ครั้น

เมื่อก�าลังยื่นบัตรคิวให้ สายตาเขาก็กวาดไปเห็นเรซูเม่ในมือของหญิงสาว

อย่างรวดเร็ว...จึงทันเห็นคอลัมน์ช่ือสกุลท่ีเขียนไว้เป็นตัวอักษรใหญ่ๆ  

สองตัวว่า 'ชูหลี่'*

...เม่ือมองดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว เธอเป็นหญิงสาวท่ีมีรูปร่าง

เพรยีวบาง ดูไม่มพีษิมีภยัต่อมนษุย์และสิง่มีชีวติท้ังหลาย ช่ือชูหลีจ่งึเป็นช่ือ 

ที่เข้ากับภาพลักษณ์ของเธอเสียจริง 

ชูหลีร่บับัตรควิท่ามกลางสายตาท่ีมองมาอย่างเงยีบงนัของผูค้นรอบกาย  

เธอย้ิมออกมาอย่างสดใสและพยักหน้าให้กบัพนกังานแจกบัตรควิ หลงัจากนัน้ 

กล็ากกระเป๋าไปยังมมุหนึง่อย่างไม่สนใจใคร ก่อนจะหาเก้าอีว่้างแล้วนัง่ลง...

ทันทีที่เธอนั่งลง รอยยิ้มบนใบหน้าก็หายวับไป แววตาถูกแทนที่ด้วย

ความต่ืนเต้นและตงึเครยีด ชูหลีห่ยิบโทรศพัท์มอืถอืออกมาลงช่ือเข้าใช้งาน

คิวคิว** แล้วเข้าไปยังแชตของชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า 'Mr. L ที่

หายไป' ก่อนจะใช้นิ้วพิมพ์อย่างรวดเร็ว...

* หลี่ （礼） แปลว่ามารยาท 

** Tencent QQ หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'คิวคิว' เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ส�าหรับวินโดวส์ ผลิตโดยบริษัทเทนเซ็นต์

จากประเทศจีน
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มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ฉันมาถงึท่ีสมัภาษณ์แล้วนะ! คนขับแย่มาก 

แกล้งท�าเป็นไม่รูจ้กัทาง พาไปอ้อมจนฉันเกอืบสาย ฉันกเ็ลยเปิดแมปน�าทาง 

เองเลย เปิดเสยีงโทรศพัท์ให้ดงัจนสดุเสยีง...อีกสามร้อยเมตรข้างหน้าเลีย้วซ้าย  

ฮ่าๆๆๆๆ คอยดูว่าคนขับยังจะกล้าขับไปทางไหนได้อีก เหอๆๆๆ แต่ตอนนี้

ทุกคนมองฉันเหมือนตัวประหลาด...

เธอเงยหน้าขึ้นขณะที่พิมพ์ ค่อยๆ กวาดตาไปโดยรอบอย่างสงบนิ่ง 

และสายตาหลายคู่ที่ลอบมองเธอก็ถอนกลับไปทันที

ชูหลี่ยิ้มมุมปาก ก้มหน้าพิมพ์ข้อความต่ออย่างพึงพอใจ...

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ท�าอย่างกบัไม่เคยเห็นคนสวยใส่เสือ้กนัลม 

อย่างงั้นแหละ

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : นายว่าในบรรดาคนที่ก�าลังแอบมองฉัน 

จะมีคนใหญ่คนโตอย่าง บ.ก. ใหญ่ของส�านักพิมพ์บ้างไหมนะ ท่ีแฝงตัว 

มาเป็นผู้สัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็ตีเนียนไปกับกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์และ 

ตัดสินกันภายในว่าผู ้ถูกสัมภาษณ์คนไหนพอจะเป็นต้นกล้าท่ีดีได้บ้าง 

หรือเปล่า...นิตยสาร 'ซุปไก่'* เขียนไว้แบบนี้...

ตอนนี้ดูเหมือนว่าชูหลี่จะนึกอะไรบางอย่างออก เธอกระแอมเบาๆ  

ในล�าคอและมองไปรอบตัว...อดทนรอได้สักพัก แต่ไม่มีการตอบกลับมา 

ของ Mr. L ท่ีหายไป เธอเบ้ปากอย่างเบ่ือหน่ายเล็กน้อยและคาดเดาว่า 

อีกฝ่ายอาจจะก�าลังยุ่งอยู่ จึงน�าโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้อ

เธอนั่งยืดตัวตรงบนเก้าอี้ ต�าแหน่งท่ีนั่งของชูหลี่หันหน้าไปทาง 

ห้องสมัภาษณ์ ซ่ึงมมุนีส้ะดวกต่อดวงตาสดี�าและขาวท่ีตดักนัอย่างเด่นชดัคูน่ี้ 

ของเธอท่ีจะสามารถจ้องมองการเดนิเข้าออกของผูม้าสมัภาษณ์ได้เป็นอย่างด.ี..

* ซุปไก่ เป็นค�าสแลงทางอินเตอร์เนต็ท่ีหมายถงึการให้ก�าลงัใจ ชูก�าลงั แต่อีกนยัหนึง่คอืค�าพดูสวยหรูแต่น�าไปใช้ไม่ได้
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คนนี้น�าเรซูเม่มาเป็นตั้ง จะเอามาแจกใบปลิวเหรอ

โอ้ คุณผูห้ญงิคนนีห้น้าตาดจีงัเลย เป็น บ.ก. ฝ่ายไหนนะ เธอฮอตกว่า 

หลิวอ้ีเฟย* ตอนแสดงละครโทรทัศน์ซะอีก...ฉันพิงกล่องอะไรอยู่เนี่ย... 

นกึไม่ถึงเลยว่าฉันก�าลงัพงิกล่องใส่นติยสารเส้นทางแห่งดวงดาว...สดุยอด

ไปเลยพี่ใหญ่ ฉลาดสดุๆ ไปเลย นีแ่หละท่ีจะแข่งขันกบัฝ่ายตรงข้ามได้อย่าง

ทรงพลัง!

ขณะท่ีหญงิสาวเฝ้ามองผูส้มัภาษณ์คนท่ีสามสบิสองด้วยสหีน้าท่ีป้ันให้ 

เรียบเฉยพร้อมกับนึกเปรียบเทียบถึงต�าแหน่ง บ.ก. ที่มาสมัครกับรูปร่างที่

เหมือนเทรนเนอร์ฟิตเนสของอีกฝ่ายอยู่นั้น เวลาก็ผ่านไปหนึ่งช่ัวโมงกับ 

อีกสิบนาที ในที่สุดพนักงานแจกบัตรคิวก็เรียกล�าดับคิวของเธอ...

ชูหลีล่กุข้ึนยืน ขณะนัน้เองเธอรูส้กึว่ารอบข้างนัน้เงยีบแปลกๆ ปรากฏว่า 

ผู้เข้าสัมภาษณ์ในครั้งนี้เหลือแค่...เธอคนเดียว

พนกังานเรยีกล�าดบัควิและย้ิมให้เธอ ชหูลีย่กมือข้ึนเคาะประตูห้องประชุม 

ท่ีปิดอยู่ เม่ือได้ยินเสียงจากด้านในบอกว่า "เชิญเข้ามา" เธอก็เปิดประต ู

เดินเข้าไป...

เธอย่ืนเรซูเม่ จากนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นกรรมการผู้สัมภาษณ์ 

คนท่ีห้าแวบหนึ่งทางหางตาซ่ึงดูไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อย ใบหน้าของ

กรรมการผูน้ัน้เริม่หมดความอดทนกบัการท�างานล่วงเวลาในวันหยุดสดุสปัดาห์ 

จนอยากรีบเลิกงานและกลับบ้านไปทานข้าวเต็มที

ชูหลี่ "..."

กรรมการผู้สัมภาษณ์เย็นชาจัง...ดูเหมือนว่าจุดเริ่มต้นของละครทีวี

มักจะเป็นแบบนี้?

ใจเย็นๆ ไม่ต้องตกใจไป

เชิดหน้าขึ้นและยืดอกเข้าไว้

หญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้ สายตาคอยสังเกตกรรมการผู้สัมภาษณ์ท้ัง

* หลวิอีเ้ฟย นกัแสดงหญิงชาวจนีสญัชาตอิเมรกินั ผลงานเด่นคอืรบับท 'เซียวเหล่งนึง่' ในมังกรหยกภาค 2 (พ.ศ. 2549)
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หลายท่ีนั่งอยู่ตรงข้ามตนอย่างละเอียด มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัว

อย่างฉับพลัน พวกเขาแต่ละคนอาจมีต�าแหน่งก็เป็นได้...แต่มันก็ไม่มี

ประโยชน์อะไร เพราะในสายตาของเธอทุกคนล้วนอาวุโสเหมือนกันหมด

ชูหลี่ท�าได้เพียงแค่จ้องกรรมการท่านหนึ่งท่ีย้ิมให้เล็กน้อยแล้วเริ่ม

แนะน�าตวั หลงัจากทราบข้อมูลท่ัวไปของเธอแล้วกเ็ริม่สาธยายถงึวรรณกรรม 

แนวโบราณของนิตยสารเส้นทางแห่งดวงดาวเสียงสูง เพื่อแสดงให้เห็นว่า

ตนชอบนติยสารเล่มนีม้ากเพยีงใด เม่ือเล่าถงึตอนท่ีน่าตืน่เต้นกจ็ะลกุข้ึนยืน  

ก่อนจะประกาศให้กรรมการผู้สัมภาษณ์ทราบอย่างกระตือรือร้น

"ถ้าให้โอกาสฉันเข้าท�างานท่ีส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย แม้จะได้รับ 

ค่าตอบแทนเพียงแปด...ไม่สิ หนึ่งพันห้าร้อยหยวน ฉันก็เต็มใจรับถึงแม ้

จะยากล�าบากก็ตาม!"

...ในเมอืงท่ีค่าครองชีพสงูลบิลิว่แห่งนี ้เดอืนละหนึง่พันห้าร้อยหยวน

คงเหมาะจะอาศัยอยู่แค่ในท่อน�้าเท่านั้นแหละ

แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกลอุบาย

ส�านักพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างหยวนเยว่ียจะยอมให้เงินเดือนพนักงาน

เพียงหนึ่งพันห้าร้อยหยวนได้อย่างไร!

ชูหลี่คิดว่าหากแสดงละครโดยใช้กลอุบายนี้กับกรรมการผู้สัมภาษณ์ 

พวกเขาจะต้องรูส้กึซาบซ้ึงใจกบัความกระตอืรอืร้นของตน แต่กลบัผดิคาด 

เมื่อพูดจบก็ได้ยินกรรมการผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งท่ีนั่งอยู่ทางขวาสุดก�าลัง

แสดงสีหน้าท่าทางท่ีไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอะไรเลยจนหญิงสาวรู้สึกสงสัยว่า

เธอหลับไปแล้วหรือยัง กรรมการผู้สัมภาษณ์คนนี้ถามประโยคหนึ่งออกมา

อย่างคล่องปากว่า 

"หนึง่พนัห้าร้อยหยวนต�า่เกนิไป ถ้าหนึง่พนัแปดร้อยหยวนเธอจะท�าไหม"

ชูหลี่ "...?"

กรรมการผู้สัมภาษณ์หญิงคนนั้นพูดออกมาโดยท่ีเธอไม่ทันได้ตั้งตัว 

จึงเก็บสีหน้าท่ีมึนงงแทบไม่อยู่ ท�าให้กรรมการผู้สัมภาษณ์สี่คนท่ีเหลือ 
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ต่างหัวเราะก๊ากออกมา...

ชูหลี่รู ้สึกว่าวันนี้เธอเจอแต่คนแย่ๆ ตั้งแต่คนขับรถยันกรรมการ 

ผู้สัมภาษณ์เลย

แต่นี่ไม่เป็นอุปสรรค เธอจึงพยักหน้า ยิ้มพร้อมกับพูดข้ึนมาด้วย 

น�้าเสียงที่แฝงความนัย "หนึ่งพันแปดร้อย? ฉันท�าค่ะ"

สิบนาทีต่อมา ผู้สัมภาษณ์คนสุดท้ายอย่างชูหลี่ก็ก้าวออกมาจาก 

ห้องสัมภาษณ์...ในเวลานี้ข ้างนอกกลับเงียบสงบกว่าตอนก่อนเข้า 

ห้องสัมภาษณ์เสียอีก พนักงานคนอื่นก�าลังเก็บอุปกรณ์การสัมภาษณ์และ

เครื่องดื่ม 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้สัมภาษณ์ก็เดินออกไปพร้อมถือข้อมูลการสัมภาษณ ์

พูดคุยกันก่อนจะแยกย้ายกันไปทีละสองสามคน

ชูหลี่เดินไปข้างหน้าสองสามก้าว และเม่ือเธอหันหลังกลับก็พบว่า

เหลือเธอเพียงคนเดียวที่อยู่ตรงทางเดิน

วนัหยุดยาวช่วงเทศกาลเช่นนี ้ ในอาคารส�านกังานของบรษัิทหยวนเยว่ีย 

นัน้ว่างเปล่า ร้างจนแทบจะเจอผไีด้จากมุมห้อง...เธอคดิในใจว่าไหนๆ กม็าแล้ว  

จึงไม่รีบกลับและชะลอฝีเท้าของตนให้ช้าลงก่อนจะเห็นกล่องหนังสือ 'เรื่อง

ของเจ้าชายน้อย' ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอเคยอ่านสมัยประถม จนมาถึงนิตยสาร

เส้นทางแห่งดวงดาวท่ีเธอเคยอ่านสมัยเรยีนมหาวทิยาลยั โดยตลอดเส้นทาง 

มสีือ่สิง่พมิพ์มากมายหลายเรือ่งท่ีเธอเคยอ่านมาแล้ว เรยีกได้ว่าเธอเตบิโต

มาพร้อมกับหนังสือเหล่านี้เลยก็ว่าได้

...การสัมภาษณ์ในตอนนั้น แม้เธอจะพูดเรื่องไร้สาระมากมาย แต่

เรื่องที่ว่าเธอชื่นชอบส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกเลยสักนิด

ชูหลีด้่อมๆ มองๆ สอดส่องไปท่ัว เธอรูส้กึตืน่เต้นเมือ่เดนิผ่านห้องท�างาน 

ท่ีมีโปสเตอร์นติยสารเส้นทางแห่งดวงดาวตดิอยู ่ เดนิชมนูน่นีจ่นกระท่ังมาถงึ 

ปลายทางเดินอย่างไม่รูต้วั...กพ็บว่ามีห้องท�างานอยู่ตรงนีด้้วย นกึไม่ถงึว่า
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ไฟยังเปิดอยู่ แถมประตูยังเปิดทิ้งไว้

ข้างในจะมีคนอยู่ไหมนะ

ชูหลีห่ดคอลงพร้อมกบัครุน่คดิว่าคงเป็นการเสยีมารยาทท่ีจะขัดจงัหวะ 

การท�างานของคนอ่ืน ขณะท่ีก�าลงัจะหันหลงัเดนิจากไปพร้อมกบักระเป๋าสมัภาระ  

บังเอิญว่าหางตาเหลือบไปเห็นกระดานด�าขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าห้อง... 

มองเห็นโปสเตอร์โฆษณานิตยสารแทบทุกชนิดที่มีชื่อว่า 'แสงแห่งจันทรา' 

และบนกระดานด�ายังเต็มไปด้วยค�าโฆษณาท่ีเขียนไว้ด้วยชอล์กอย่าง

ยุ่งเหยิง 

'การร่วมงานกับเทพแห่งทิศบูรพา 'โจ้วชวน' 'นักเขียนยอดฝีมือ 

แนวแฟนตาซี' ที่ไม่ควรพลาด' 

'ผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีของโจ้วชวน' 

'นิตยสาร 'เส้นทางแห่งดวงดาว' และ 'แสงแห่งจันทรา' ที่มาแรง' 

โจ้วชวน?

คนคนนีไ้ม่เพยีงแค่รูจ้กั แต่เรยีกได้ว่าเธอเป็นแฟนคลบัตวัน้อยของเขา 

เลยก็ว่าได้

ชายหนุ่มคนนี้เริ่มมีช่ือเสียงโด่งดังเม่ือตอนอายุสิบเจ็ดปีกับหนังสือ

เรื่อง 'บนัทึกแห่งบรูพา' และตอนอายยุีส่ิบเอด็ เขากลายเป็นนักเขยีนนิยาย

แนวแฟนตาซีตะวนัออกช้ันน�าของประเทศ อายุน้อย รปูหล่อ (ระดบัต�านาน) 

มีเงินทองมากมาย ได้ยินมาว่าโจ้วชวนเกิดมาในตระกูลของนักวรรณกรรม

โดยแท้ นับว่าเป็นลูกท่านหลานเธอในตระกูลผู้ลากมากดีซ่ึงมีพ่อเป็นถึง

สมาชิกสมาคมนักเขียนประจ�ามณฑลท่ีทุกคนต่างย�่าเท้าเข้าหา และ 

ย่ิงไปกว่านั้นนิสัยของหนุ่มคนนี้ดีมาก...จนผู้คนต่างขนานนามให้เขาว่า 

องค์ชายโจ้วชวนผู้อ่อนโยนดั่งหยก

ดังนั้นเขาจึงใช้ใบหน้าอันหล่อเหลาและนิสัยแสนสุภาพอ่อนโยน 



13月光变奏曲 1

สง่างามดุจหยกดั่งค�าเล่าลือ พร้อมทั้งความอบอุ่นดั่งโกลเด้น รีทรีฟเวอร์

พิชิตใจแฟนคลับสาว จนแทบจะมีแฟนคลับเต็มคันรถบรรทุก จากนั้นก็ 

ใช้ฝีมือด้านการเขียนพิชิตใจวัยรุ่นได้อีกหนึ่งคันรถบรรทุกเต็มๆ 

ชูหลีช่ื่นชอบนกัเขียนคนนี ้ และคดิว่าหากตนได้เข้าท�างานท่ีส�านกัพมิพ์ 

หยวนเยวี่ยจริง บางทีอาจได้เจอกับเทพโจ้วชวนตัวเป็นๆ ได้ถ่ายรูปและ 

ขอลายเซ็นอีกด้วย...เม่ือคดิถงึตรงนีเ้ธอกล็ากกระเป๋าพลางหัวเราะออกมา 

หมุนตวัเดินต่อหลงัจากเพ้อเรือ่งเมือ่ครู ่แต่ขณะท่ีก�าลงัหมนุตวัก็ได้ยินเสยีง

ดังก้องมาจากห้องท�างาน...

"ตีพิมพ์ลองตลาดดูก่อนสักสามหมื่นสองพันเล่ม? ลอง! ลองตลาด! 

คุณยังจะกล้าพูดอีก? เห็นผมเป็นขอทานงั้นเหรอ!"

ชูหลี่ "???"

ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยค�าถาม
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เธอไม่รูว่้าใครก�าลงัพดูคยุกนัอยู่ในห้องท�างานฝ่าย บ.ก. ของนติยสาร

แสงแห่งจันทรา แต่อย่างน้อยเวลานี้เสียงท่ีดังก้องนั้นก็ท�าเธอขวัญเสีย 

จนแทบก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียว...เธอจับกระเป๋าอย่างมึนงงและยืนนิ่ง

ราวกับฝ่าเท้าหย่ังรากลึกลงไปในดิน วินาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดัง 

ออกมาจากห้องท�างาน หญิงสาวรู้สึกหายใจไม่ออก แต่จะว่ิงหนีไปจาก 

สถานที่เกิดเหตุก็ไม่ทันแล้ว เพราะคนคนนั้นก้าวมาที่ประตูไวดุจสายลม

ทั้งสองเผชิญหน้ากันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว

ปฏกิริยิาแรกของชูหลีค่อืเธอคดิว่าคนคนนีส้งูมากเลย แต่คงสงูไม่เกนิ

หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรหรอกมั้ง

ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เตี้ยมากนัก แต่ชายผู้นี้กลับสูงกว่าเธอมากเลย 

ทีเดียว...อายุของเขาน่าจะประมาณย่ีสิบหกย่ีสิบเจ็ดปี จมูกเป็นสัน  

รมิฝีปากบาง หน้าตาหล่อเหลาเอาการ มเีพยีงนยัน์ตาสนี�า้ตาลท่ีเตม็ไปด้วย

ความโกรธและเยือกเย็นราวกบัน�า้แขง็จากเหตกุารณ์เมือ่ไม่กีว่นิาทีก่อนหน้านี้  

เขาดูเย่อหย่ิง...สวมเสื้อสเว็ตเตอร์สีด�า กางเกงยีน รองเท้าบูตมาร์ติน  

ในมือของเขาถือเสื้อขนเป็ดสีด�าที่ยังไม่ทันได้ใส่

ขณะท่ีเดนิออกจากประต ูเขาตะลงึเม่ือสายตาเหลอืบไปเห็นชูหลีอ่ย่าง

บทที่
2
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ไม่ทันได้ตั้งตัว

...คิดไม่ถึงว่าบนทางเดินจะมีคนอยู่

แต่ความตะลึงบวกมึนงงนั้นจางหายไปอย่างรวดเร็ว เขาเหลือบมอง

ไปเห็นกระเป๋าเดินทางท่ีอยู่ด้านหลังชูหลี่ ท้ังเสื้อผ้าหน้าผมท่ีดูยุ่งเหยิง

เพราะก่อนหน้านี้เธอวิ่งไปสัมภาษณ์...เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไมชูหลี ่

ถงึเข้ามาอยู่ในหัวของเขา ขณะนัน้มีเพยีงค�าพดูถากถางท่ีฉายชัดในแววตา

สีน�้าตาล เขายกมุมปากข้ึนราวกับก�าลังเย้ยหยัน มองเธอด้วยหางตา  

จากนัน้กหั็นกลบัไป เหลอืเพยีงใบหน้าอันงดงามแต่ไร้อารมณ์ และเดนิเฉียด

ไหล่ของเธอไป

ชูหลี่ "..."

คนคนนี.้..วนิาทีแรกเขายังโกรธแค้นสดุชีวิตราวกบัราชสห์ีท่ีถกูรกุราน

อาณาเขต แต่วินาทีต่อมาเมื่อเขาลดความโกรธลงได้แล้ว...กลับกลายเป็น

สุนัขจิ้งจอกผู้เยือกเย็นและทะนงตัว

หลงัจากท่ีสนุขัจิง้จอกจากไป ชูหลีก่หั็นหลงัเดนิตามหลงัสนุขัจ้ิงจอก

ออกจากอาคารส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย...แต่สุนัขจ้ิงจอกตัวนั้นขายาว 

และก้าวเดินอย่างรวดเร็ว เธอยืนอยู่ใต้ชายคาของอาคารและพยายามใช้ 

แอพพลิเคชั่นในมือถือเรียกรถไปส่งโรงแรมที่จองไว้ ด้านนอกฝนตกมองดู

แล้วขมุกขมัว ไม่เห็นแม้แต่ขนของสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นสักเส้น 

...เขาทะเลาะกับ บ.ก. เรื่องจ�านวนพิมพ์ครั้งแรก ถ้างั้นเขาเป็น 

นักเขียนเหรอ

ขณะท่ีก�าลังคาดเดาอย่างใจลอย ชูหลี่ก็ข้ึนรถแท็กซ่ีมุ่งหน้ากลับ

โรงแรม ตอนท่ีนั่งอยู่บนรถก็อดไม่ได้ท่ีจะเข้าเวยป๋อ* ของเทพโจ้วชวน 

ผู้เป็นนกัเขียนคนดงัซ่ึงถกูกล่าวถงึตรงกระดานด�าหน้าห้องท�างานฝ่าย บ.ก. 

เพื่อปลอบประโลมตนเองหลังจากเกิดเรื่องเมื่อครู่ขึ้น

* เวยป๋อ (Weibo) เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของจีนที่มีความคล้ายคลึงกับทวิตเตอร์ผสมเฟซบุ๊ก
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โจ้วชวน : ผมได้พบกับเรื่องท่ีไม่พอใจอย่างมาก ผมโกรธนะครับ  

แต่อันท่ีจรงิกอ็ดคดิไม่ได้ว่าตวัเองยงัขยันไม่พอหรอืเปล่าถงึได้ค่าตอบแทน 

แค่นี้ บางทีผมอาจต้องพยายามต่อไป สู้ๆ แล้วคนอื่นจะเห็นคุณค่าอย่างที่

เราต้องการ

...นี่คือโพสต์ของโจ้วชวนบนเวยป๋อเมื่อยี่สิบนาทีที่แล้ว

ถัดไปคือความคิดเห็นประเภทค�าชม 

'ท่านเทพอ่อนโยนมาก' 

'พระเจ้า! นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนไม่เห็นคุณค่าของคุณ เป็นคนยังไง

กันนะที่ท�าให้คุณร้องไห้ QAQ' 

'ประสบเรื่องราวเหล่านี้แล้วน�ามาทบทวนตัวเองก่อน คุณช่างเป็น

สุภาพบุรุษจริงๆ คุณท�าได้ดีมากแล้วนะ'

ชูหลีอ่ดไม่ได้ท่ีจะทอดถอนใจให้กบัการเขียนข้อความธรรมดาๆ ของ

นกัเขียนท่ีมีความเฉียบคมทางภาษา แม้จะโกรธกยั็งโกรธได้อย่างสง่างาม...

ขณะท่ีดูเวยป๋อของโจ้วชวนตอนนั่งรถไปยังโรงแรม ชูหลี่ก็ลืมเจ้า 

สุนัขจ้ิงจอกท่ีแสนโหดร้ายตัวนั้นไปเสียสนิท...เช้านี้เธองัดตัวออกมาจาก

ท่ีนอนต้ังแต่หกโมงเพ่ือจะให้ทันรถไฟเข้าเมือง แล้วยังวิ่งไปสัมภาษณ์อีก 

ข้าวเช้ายังไม่ทันได้กินสักค�า ตอนนี้เธอท้ังง่วง ท้ังหิวและหนาวจนรู้สึก

เหมือนเริ่มจะเป็นหวัด เธอแค่ต้องการกินอะไรร้อนๆ ให้อ่ิมท้องและนอน 

ให้เต็มอิ่ม ไม่มีเรี่ยวแรงไปกังวลเรื่องอื่นหรอก

หญิงสาวหยิบคย์ีการ์ดออกมา เดนิเข้าลฟิต์ ก่อนจะตรงไปตามเลขห้อง 

จนสุดทางเดินแล้วรูดคีย์การ์ดเพื่อเปิดประตูห้องสุดท้าย

สั่งอาหารดีลิเวอรี่มาส่งที่ห้อง

อาบน�้า
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กินอาหารที่สั่งมา

เข้านอน

รอผลการสัมภาษณ์จากส�านักพิมพ์หยวนเยว่ียท่ีจะแจ้งให้ทราบใน 

วันพรุ่งนี้

เมื่อชูหลี่ล้มตัวลงนอนบนเตียงของโรงแรม สมองของเธอแทบอยาก

จะประท้วงหยุดงานกันเลยทีเดียว หลังจากชาร์จโทรศัพท์วางไว้บนหมอน 

เธอก็ผล็อยหลับไปอย่างง่วงงุน...

ไม่รูว่้าตนเองหลบัไปนานแค่ไหน ทันใดนัน้หญงิสาวก็ได้ยนิเสยีงจาก

ข้างหมอนเหมือนมีอะไรมาสะกิดดังแกรก...แกรก...ชูหลี่ลืมตาข้ึนอย่าง

สะลึมสะลือก็พบว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้างหมอนของเธอ...ชายหนุ่ม

สวมเสื้อสเว็ตเตอร์สีด�าและกางเกงยีน แต่ส่วนท่ีควรเป็นศีรษะมนุษย์กลับ

กลายเป็นหัวสุนัขจิ้งจอก ตอนนี้...ดวงตาของเจ้าสุนัขจิ้งจอกก�าลังจับจ้อง

ประสานกับนัยน์ตาแมวของเธออยู่บนเตียง!

ชูหลี่เหงื่อไหลโซมไปท่ัวท้ังตัว ท�าให้เสื้อยืดนั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อ 

ร่างกายแข็งทื่ออยู่บนเตียง ได้ยินเพียงเสียงหัวใจตนเองที่เต้นรัวเร็ว...

ลมหายใจของสนุขัจิง้จอกดงัข้ึนข้างหูดงัแฮกๆ เธอรูส้กึได้ถงึลมหายใจ 

ร้อนๆ จึงเอามือปัดบริเวณข้างต่ิงหู...ความรู้สึกนี้เหมือนจริงจนเกินไป  

ชูหลี่อยากจะกรี๊ดออกมาแต่กลับร้องไม่ออก ดวงตาเบิกกว้างมองดูสุนัข

จิง้จอกยกปลายนิว้ท่ีเรยีวยาวและขาวซีดเหมือนมนษุย์ผูช้ายเข่ียติง่หูของเธอ 

เบาๆ...

จั๊กจี้จัง

สุนัขจิ้งจอกหัวเราะออกมาเบาๆ หลังแกล้งเธอส�าเร็จ

ในใจของชูหลีน้ั่นเต้นแรงมาก นีค่อืดนิแดนแห่งความฝันท่ีผสมผสาน

ไปด้วยความรู้สึกอันเข้มข้นของการถูกผีอ�า สิ่งลี้ลับ ความฝันฤดูใบไม้ผลิ* 

คนและสัตว์ซึ่งผสมปนเปกันไปหมดเหรอ!

* ความฝันฤดูใบไม้ผล ิหมายถงึฝันดท่ีีสลายไปอย่างรวดเรว็ และเป็นค�าสแลงท่ีหมายถงึความฝันเชิงชู้สาวได้อีกด้วย
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ท่ามกลางความมืดมดิ ดเูหมือนใบหน้าของสนุขัจิง้จอกจะขยบัเข้ามา

ใกล้เธอ มันให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากจนน่าขนลุก...เธอพยายามอย่าง

หนักท่ีจะลืมตาข้ึนมา ทันใดนั้นก็พบว่าใบหน้าของสุนัขจิ้งจอกเปลี่ยนไป 

ดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นดวงตาของมนุษย์ท่ีเชิดข้ึนเล็กน้อย ปากท่ีย่ืนยาว 

แปรเปลี่ยนเป็นสันจมูกโด่ง ส่วนริมฝีปากบางนั้นดูหยอกเย้าขี้เล่น...

ชูหลี่เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ชัดเจน รู้สึกแต่เพียงว่าเขาโน้มตัว

ลงมาและใกล้ชดิจนระยะห่างระหว่างคนท้ังสองลดลง...จนกระท่ังรมิฝีปาก

ของเขาเกอืบจะสมัผสัเธอ เขาหยดุลงอย่างเห็นอกเห็นใจ เอนตวัไปย้ิมให้เธอ  

แล้วพูดกับเธอด้วยเสียงแผ่วเบา

"ฟังค�าแนะน�าของฉันนะ ไม่ว่าเธอจะอยากไปท่ีไหนก็ไม่ควรไป  

ที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ดีหรอก"

น�า้เสยีงของเขาแผ่วเบาคลมุเครอื ลมหายใจร้อนระอุกระทบข้างแก้ม

จนรูส้กึว่าความร้อนนัน้สงูขึน้ราวกบัจะแผดเผา...ขณะท่ีพูดเขากห็ยอกเย้า

โดยใช้ปลายนิ้วอันเย็นเฉียบสัมผัสที่คางของเธอ

เมื่อพูดจบเขาก็ค่อยๆ หุบยิ้ม

ช่ัวพริบตาเธอก็มองเห็นได้อย่างชัดเจน ช่างหล่อเหลามากเสียจริง 

นัยน์ตาสีน�้าตาล ทว่าใบหน้านั้นแสนเย็นชาและนิ่งเงียบราวกับน�้า

คุ้นหน้ามากเลย

"โอ๊ะ!"

ชูหลี่พลิกตัวขึ้นมาจากเตียงอย่างรวดเร็ว!

ครั้งนี้เธอตื่นแล้วจริงๆ

หัวใจเธอเต้นแรงและใช้เวลานานกว่าจะสงบลง จังหวะการเต้นของ

หัวใจนัน้รนุแรงราวกบัว่ามันจะหลดุจากอกเธอในวนิาทีต่อมา เธอลมืตามอง

แวบหนึง่อย่างหวาดผวา ก่อนจะรบีหลบัตาลงทันที ประตหู้องพักในโรงแรม

ยังคงลอ็กอยู่ ส่วนหมอนท่ีหนนุอยูมี่รอยยบุ...ทุกอย่างราวกบัภาพในความฝัน
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เธอจ้องมองท่ีประตูอยู่นานจนม่ันใจว่าชายนัยน์ตาสีน�้าตาลคนนั้น 

ไม่สามารถเปิดมันเข้ามาได้อย่างแน่นอน หญิงสาวตกใจกลัวจนเหงื่อไหล

ไปทั่วทั้งหัว

ชูหลี่ "..."

ท่ีแท้เธอฝันถึงสุนัขจิ้งจอกท่ีเพิ่งเจอกันเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอ 

อยู่ๆ ในหัวของเธอก็มีเสียงเพลงประกอบท่ีมีเสียงพากย์ของอาจารย์ 

จ้าวจงเสียง* ในสารคดี 'โลกของสัตว์' อย่างเป็นธรรมชาติ ฤดูใบไม้ผลิ 

มาถงึแล้ว ทุกๆ สิง่ฟ้ืนคนืชพีขึน้มา และในท่ีสดุกเ็ข้าสูฤ่ดแูห่งการผสมพันธุ์

ที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างก็รอคอย...

จะบ้าตาย

เธอคว้าน�้าแร่ข้างเตียงมาจิบด้วยมืออันสั่นเทา เมื่อน�้าเย็นไหลลงคอ

ก็ท�าให้อวัยวะภายในค่อยๆ เย็นลง ชูหลี่เหลือบมองดูเวลาในโทรศัพท์  

เป็นเวลาเท่ียงคืนพอดี หน้าจอโทรศัพท์สว่างวาบแจ้งเตือนว่ามีข้อความ 

บางส่วนที่ยังไม่เปิดอ่าน...

เธอหยิบโทรศพัท์ขึน้มาเปิดดกูพ็บว่าเป็น Mr. L ท่ีหายไป เขาหายตวัไป 

ท้ังวันจริงๆ อีกฝ่ายส่งข้อความหาเธอประมาณช่วงสองทุ่ม เป็นการตอบ

ข้อความไร้สาระระหว่างการรอสัมภาษณ์เม่ือช่วงเช้าเพราะความตื่นเต้น 

ของเธอ...

Mr. L ที่หายไป : มาแล้ว บ่ายนี้ออกไปท�าธุระข้างนอกมา

Mr. L ที่หายไป : ไปสัมภาษณ์มาแล้วเหรอ สัมภาษณ์ที่ไหน

Mr. L ที่หายไป : แล้วผลเป็นไงบ้าง

Mr. L ที่หายไป : แล้วคนล่ะ

สามชั่วโมงต่อมา เวลาประมาณห้าทุ่มยี่สิบ

* อาจารย์จ้าวจงเสียง เป็นนักพากย์ชื่อดังประจ�ารายการ 'โลกของสัตว์' ของประเทศจีน
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Mr. L ที่หายไป : แค่ไม่ตอบแป๊บเดียวเอง เธอโกรธจนบล็อกฉันไป

แล้วเหรอ

Mr. L ที่หายไป : หรือถูกลักพาตัวไปขาย?

Mr. L ที่หายไป : ไม่สิ เธอทึ่มขนาดนี้ ต่อให้ขายก็ขายไม่ออกหรอก 

ลักพาตัวไปได้แต่ขายไม่ได้หรอก น่าเศร้าจัง

Mr. L ที่หายไป : ฮัลโหล?

'Mr. L ท่ีหายไป' เป็นเพือ่นชหูลีท่ี่เจอกนัโดยบังเอญิบนโลกอินเตอร์เนต็ 

เมือ่สองสามปีก่อน...ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาท้ังคูไ่ม่เคยโทรศพัท์คยุกนัเลย  

ไม่ก่อกวนล�า้เส้น เป็นเพือ่นทางโลกออนไลน์ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีบรสิทุธิต่์อกนั

ชูหลี่ "..."

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : นายกร็ูว่้าฉันเรยีนภาษาจีนและวรรณคดมีา  

กต้็องไปสมัภาษณ์ท่ีส�านกัพมิพ์น่ะส ิส�านกัพมิพ์ในฝันของฉันตัง้แต่เดก็อะ... 

พอกลับมาจากสัมภาษณ์ก็เข้าโรงแรมแล้วหลับไปเลย ไม่ทันได้เช็ก QQ

คิดไม่ถึงว่า Mr. L จะยังอยู่ เขาตอบข้อความกลับมาทันที...

Mr. L ที่หายไป : ส�านักพิมพ์? ส�านักพิมพ์ไหน

Mr. L ที่หายไป : ไม่ได้หลับอยู่เหรอ แล้วตอนนี้เป็นผีตัวไหนที่ก�าลัง

คุยกับฉันอยู่ล่ะเนี่ย

เพียงแค่เห็นค�าว่า 'ผี' ค�านี้ เธอก็ถึงกับปวดหัวขึ้นมา แทบอยากจะ

ดงึผูช้ายคนนีท่ี้พดูจาไม่ดเูวล�า่เวลาออกมาจากหน้าจอแล้วทุบแรงๆ สกัที...

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : ฉันฝันร้ายแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมา แถมยัง 
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ได้อยู่ห้องสดุท้ายพอด ีฝันว่าผมีาคอยหลอกหลอน เป็นสตัว์ประหลาดหน้า

สุนัขจิ้งจอกมาจับหน้าฉัน!

Mr. L ท่ีหายไป : นัน่เรยีกฝันร้ายเหรอ เขาเรยีกว่าความฝันฤดูใบไม้ผล ิ

ต่างหาก

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ไปให้พ้นเลย นายถามว่าส�านกัพิมพ์อะไร

งัน้เหรอ ถ้าบอกไปนายก็ไม่รูจ้กัหรอก ส�านกัพิมพ์หยวนเยว่ียน่ะ...ตอนเดก็

นายเคยอ่าน 'เรื่องของเจ้าชายน้อย' ไหม ก็เป็นของส�านักพิมพ์นี้แหละ

เธอส่งข้อความคยุฟุง้เรือ่งส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่ ขณะท่ีก�าลงัรอคอยให้  

Mr. L เคารพในความกล้าหาญของเธอท่ีบังอาจเดินเข้าไปสัมภาษณ์งาน 

ในส�านกัพมิพ์ยักษ์ใหญ่ขนาดนี ้ คดิไม่ถงึว่า Mr. L ท่ีก่อนหน้านีเ้คยตอบกลบั 

อย่างรวดเรว็ ไม่รูว่้าท�าไมอยู่ๆ กลบันิง่เงยีบไปนาน...จนเธอจะพมิพ์ถามเขา 

อยูแ่ล้วว่าหลบัไปแล้วเหรอ แต่โทรศัพท์กส็ัน่เตอืนแจ้งข้อความเข้าเสยีก่อน  

ค�าตอบของ Mr. L ที่ตอบกลับมาค่อนข้างอธิบายยากพิลึก...

Mr. L ที่หายไป : ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย?

Mr. L ที่หายไป : ชื่อนี้ท�าให้นึกถึงค�าว่าหยวนจี้* เลย มันท�าให้รู้สึก

เหมือนกับค�าว่าใกล้มรณภาพพุ่งเข้ามาที่หน้าฉันอย่างจัง

Mr. L ที่หายไป : เธอเคยคิดไหมว่าโรงแรมนี้มีผีสิงจริงๆ หรือแม้แต่

ผีก็ขวางทางเธอไม่ให้ไปที่ส�านักพิมพ์ที่ก�าลังจะล้มละลายนั่นไม่ได้?

ชูหลี่ "..."

ตานักเลงหัวรั้นคนนี้ อยู่ๆ จะมาด่าส�านักพิมพ์ท�าไมกัน

พวกเขาติดหนี้นายหรือไง

* หยวนจี้ เป็นการเล่นค�าระหว่างค�าว่า 'หยวนเยวี่ย' ที่เป็นชื่อส�านักพิมพ์ และ 'หยวนจี้' ที่เป็นศัพท์ทางพุทธศาสนา 

แปลว่ามรณภาพ
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เธอคงต้องมรณภาพแล้ว!!!!

ชูหลี่ไม่รู้ว่า Mr. L และส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยมีความคับแค้นใจอะไร

ต่อกัน เป็นเพราะส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยเป็นหนี้ค่าต้นฉบับเขาหรือว่า 

ส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่มตีาหามีแววไม่ ปฏเิสธต้นฉบบัอนัเย่ียมยอดของเขา

กันนะ

ชูหลี่ไม่กล้าเอ่ยถาม จงึท�าได้แต่พมิพ์ส่งไปว่า '...' แล้วล้มตวัลงนอน

บนเตียงเหมือนอยากจะนอนต่อ ครั้นหลับตาลงเมื่อใดก็นึกถึงหน้า 

สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจนท�าให้นอนไม่หลับ...ท�าได้เพียงลืมตาแล้วลุกข้ึนนั่ง 

หยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมาคุยกับ Mr. L ต่อ เม่ือเห็นว่าเขาไม่สนใจเรื่อง 

ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย เธอจึงเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาทันที...

มือปืนไซเบอร์ท่ีลิงเชิญมา : อ้อ! มีเรื่องท่ีน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง  

ฉันได้เจอกับนักเขียนคนหนึ่งหลังสัมภาษณ์วันนี้ด้วยแหละ ฮ่าๆๆๆๆๆ  

เขาเป็นผู้ชายท่ีหล่อมาก ก�าลังคุยกับ บ.ก. เป็นการส่วนตัวแบบเสียงดัง

โวยวายและไร้เหตุผลมากท่ีห้องท�างาน เฮ้อ...ไม่รู ้ว่าใหญ่มาจากไหน  

คนเรานีต่ดัสนิจากภายนอกไม่ได้เลยจรงิๆ ภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีทุกคนเห็น 

บทที่
3
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ในเวยป๋อคงน่ารักใสซื่อมาก แต่เนื้อแท้แล้วนั้น เหอๆๆๆๆ

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชญิมา : ไม่เหมือนกบัโจ้วชวนผูท่ี้แสนจะอ่อนโยน

อีกฝ่ายมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็ว ยากที่จะจินตนาการได้ว่า

ท�าไมการสนใจผู้ชายคนหนึ่งจึงเป็นหัวข้อสนทนาท่ีพูดกันไปเรื่อยเปื่อยได้

ขนาดนั้น...

Mr. L ที่หายไป : ...อ่อนโยน?

Mr. L ที่หายไป : เจอนักเขียนเพี้ยนๆ มา?

Mr. L ที่หายไป : นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ถ้าเธอได้เป็น บ.ก. แล้ว 

จะรูเ้องว่าพวกนกัเขียนนกัวาดพวกนัน้น่ะ ไม่ค่อยมีใครปกตกินันกัหรอก...

Mr. L ท่ีหายไป : บอกตามตรงนะ ฉันแปลกใจว่าท�าไมเธอถึงยัง 

ถือเอาเรื่องพวกนี้เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ในตอนนี้ ลืมไปแล้วเหรอว่า 

พวกเราพบกันได้ยังไง

ชูหลี่ "..."

Mr. L เพศชาย อายุประมาณสามสิบปี โสด ไม่ทราบอาชีพ ไม่ทราบ

รายรับ ไม่ทราบรูปลักษณ์ ไม่ทราบเสียง...

หลังจากท่ีได้รู ้จักกันเป็นปีท่ีสามแล้ว ความสัมพันธ์ของพวกเขา 

ยังคงเป็นการสือ่สารกนัผ่านโลกออนไลน์อย่างเรยีบง่ายและบรสิทุธิ ์ไม่เคย

ออกนอกกรอบแม้แต่น้อย และได้รบัการดแูลให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่มีอุปสรรค

...หากจะให้พูดถึงเรื่องที่ทั้งสองรู้จักกันได้อย่างไร คงต้องเริ่มพูดถึง

การรวมตัวกันของนักวาดที่บ้าคลั่งบางคน

สามปีก่อน

ในปีนั้นชูหลี่ยังเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ส�าหรับน้องใหม่จะท�าอะไรได้
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นอกจากเล่นเกมออนไลน์ในหอพัก โชคร้ายที่เธอได้พบกับเกม 'X' ซึ่งเป็น

เกมออนไลน์แนวแฟนตาซีตะวันออกสุดตระการตาท่ีดูดค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ของเธอไป...เม่ือเล่นเกมไปได้เรื่อยๆ ก็เริ่มให้ความสนใจกับโดจิน* ท่ี

เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ไปโดยปริยาย อยู่มาวันหนึ่งเธอเลื่อนดูเวยป๋อ 

ในหน้าแรก ทันใดนั้นก็เจอโพสต์ภาพวาดเกม 'X' ที่ตนเองเล่นอยู่ จ�านวน

การแชร์ภาพน่าจะอยู่ในช่วงพันต้นๆ และต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ท�าให้ถึงกับ

ต้องถอนหายใจ...

'ว้าว! งานละเอียดยิ่งกว่าโฟโต้บุ๊กที่เป็นตัว official เสียอีก!'

'พระเจ้า!!! คู่จิน้ท่ีไม่ค่อยได้รบัความนยิมคูน่ี ้ นกึไม่ถงึว่าจะมแีฟนด้อม 

แล้ว QAQ'

'ผู้เขียนมีลายเส้นที่สื่อถึงอารมณ์ การเป็นเทพอยู่ใกล้แค่เอื้อม'

ภาพวาดสวยจริงๆ เม่ือคลิกเข้าไปดู เป็นของนักวาดผู้มีแฟนคลับ

เพียงสามพันนิดๆ และใช้ชื่อว่า 'เจี่ยน' ภาพวาดนั้นยังถูกแฟนคลับแชร์ไป

มากกว่าพันคน เธอยังโพสต์บนหน้าเวยป๋อของตนว่ามีความสุขท่ีได้รับ 

เสียงตอบรับที่ดีเช่นนี้ และจะท�างานให้หนักเพื่อผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้น...

คู่จิ้นท่ีเจี่ยนวาดข้ึนมาคู่นี้มีภาพลักษณ์ค่อนข้างน่าเบ่ือและไม่ค่อยมี

ใครจับคู่ตัวละครสองตัวนี้เข้าด้วยกันเท่าไร ชูหลี่กดติดตามผลงานของ 

นักวาดคนนี้อย่างง่ายดาย และยังตั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเป็น 

ภาพแรกที่เจี่ยนวาดขึ้นมาอีกด้วย...

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว หญิงสาวติดตามนักวาดคนนี้มาเป็นเวลา

กว่าครึ่งปีแล้วจนกลายเป็นแฟนคลับอย่างไม่ทันตั้งตัว เธอแทบจะไม่เชื่อ

สายตาตนเองว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อนักวาดตัวน้อยซ่ึงเมื่อก่อนมีแค ่

* โดจิน คือค�าในภาษาญ่ีปุ่น หมายถึงผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและน�ามาเผยแพร่ด้วย

ตนเอง อาจจะเป็นในรูปแบบมังงะ นิตยสาร นวนิยาย เพลง อะนิเมะ หรือวิดีโอเกม
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สามสีส่บิความคิดเห็นกลบัเพิม่ขึน้มาก นกัวาดท่ีมีแฟนคลบัราวไม่กีพั่นคน

มีช่ือเสียงมากข้ึนจนยอดติดตามขยับข้ึนมาอยู่ท่ีสี่หม่ืนคน...และชูหลี ่

ในตอนนั้นก็จับพลัดจับผลูมาเป็นแอดมินกระดานข่าวคอยดูแลระบบการ

แสดงความคิดเห็นต่อคู่จิ้นที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนี้อย่างมืออาชีพ

หน้าท่ีในการจัดการกระดานข่าวท่ีจริงแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าการ

คอยดูโพสต์แย่ๆ ขอแค่อย่ามีใครสร้างปัญหาในนี้ก็พอ จนวันหนึ่งไอด ี

ที่มีชื่อว่า 'Mr. L ที่หายไป' ก็ปรากฏตัวขึ้น...

ในวนันัน้นกัวาดเจีย่นก�าลงัโพสต์ภาพโดจนิภาพใหม่ เป็นภาพตวัละคร 

A ก�าลังขี่ม้าพร้อมถือร่มท่ีท�าจากใบบัว และตัวละคร B ก�าลังยืนจูงม้า 

อยู่ข้างๆ ท้ังคู่จ้องมองซ่ึงกันและกันท่ามกลางสายลมและละอองฝน... 

ดูแล้วน่าสนใจเอามากๆ

Mr. L เขียนบทบรรยายโดยอิงจากภาพวาดภาพนี้ เขาเขียนบรรยาย

ภาพโดจินสั้นๆ โดยขยายเนื้อเรื่องให้กว้างออกไป เม่ือคนชุดด�าอย่าง 

นักฆ่า A อยากกลับใจ เพราะได้พบรักกับ B นักปราชญ์ชุดขาวผู้อ่อนโยน 

ด้วยความรักแท้จริงท่ีเกิดข้ึน ท�าให้เขาเลือกท่ีจะล้างมือท่ีเคยเปื้อนเลือด 

ชุบตัวใหม่ในอ่างทองค�า และวางมือจากการเข่นฆ่า ตั้งแต่นั้นมาพวกเขา 

ก็กลับคืนสู่ป่าเขา...ในฉากสุดท้ายของเรื่อง A ท่ีก�าลังนั่งอยู่บนหลังม้า 

พูดกับ B ที่ก�าลังจูงม้าว่า 

'ต่อให้มีความสุขเทียบเท่าแม่น�้าหรือทะเลสาบ ต่อให้ควบม้าอยู่ใน

สนามรบหรือมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือเพียงใด หาได้เทียบเท่ากับม้าหนึ่งตัว 

ดอกบัวหนึ่งดอก และเจ้า'

ภาษาการเขียนนั้นเฉียบคม คมเสียจนหน้ากระดานข่าวในตอนนั้น

ผู้คนต่างฮือฮากันสุดๆ...

แม่เอ๊ย! ตอนนี้คู ่จิ้นท่ีไม่ค่อยมีใครนิยมกลับท�าให้ผู ้คนฟินกับ 
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ความหวานกันได้!

ทุกคนตื่นเต้นกันมาก แม้แต่ตัวนักวาดเจี่ยนเองก็ตื่นเต้นเอามากๆ 

เช่นกัน และโพสต์ลงในเวยป๋อว่าคิดไม่ถึงว่าภาพการ์ตูนท่ีวาดข้ึนมากับ 

มือนั้นจะมีนักเขียนแต่งบทบรรยายข้ึนมาให้ เธอรู้สึกมีความสุขจริงๆ 

เป็นต้น...เมื่อเห็นศิลปินของตนเองมีความสุขเป็นอย่างมาก ติ่งผู้คลั่งไคล้ 

อย่างชูหลีก่็ไม่ลงัเลท่ีจะอนมัุตโิพสต์ของ Mr. L และเม่ือเขาได้รบัการอนมัุติ 

แล้วก็ดีใจสุดๆ เรียกได้ว่าหลังจากท่ีนักวาดวาดออกมาหนึ่งภาพ เขาก็จะ

เรียงร้อยบทบรรยายข้ึนมาหนึ่งบทโดยใช้ช่ือเรื่องว่า 'ดั่งภูเขาและผืนทะเล 

สัญญารักชั่วฟ้าดินสลาย'

ตอนนี้แวดวงแฟนคลับของคู่จิ้น AB ท่ีไม่ค่อยได้รับความนิยมก ็

ฮือฮากันขึ้นมาง่ายๆ 

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ท�าให้เธอได้รู้จักกับ Mr. L

ผู้ดูแลระบบอย่างเธอจึงเพิ่ม Mr. L เป็นเพื่อนในคิวคิว ชูหลี่จึงรู้ว่า 

เขาเป็นผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ท้ังสองพูดคุยกันเป็นพักๆ  

เกี่ยวกับคู่จิ้นคู่นี้และคุยกันเรื่องนักวาดการ์ตูนเจี่ยน ท้ังยังพบว่าต่างมี 

มุมมองท่ีน่าสนใจและเห็นพ้องต้องกันเป็นอย่างมาก...แต่ไม่รู ้ว่าเสพ 

ความหวานของคูจ่ิน้นีจ้นฟินหรอือะไร ประกอบกบัความเห็นแก่ตวัท่ีน่ากลวั

ของเธอเอง เพื่อให้เขารักษาการเขียนท่ียอดเยี่ยมนี้เอาไว้ เธอจึงมีเวลา 

ให้กับนักเขียนบทบรรยายภาพของนักวาดท่ีตนเองรักได้มากถึงขนาดนี ้ 

แถมยังช่ืนชมเขาจนออกจะบ้าคลั่งอยู่หน่อยๆ ประโยคท่ีเธอใช้กับเขา 

บ่อยท่ีสุดก็คือนักเขียนโจ้วชวนมักเขียนถึงพระเอกท่ีชอบใส่ชุดสีขาว  

ภาษาท่ีใช้เขียนกล็ะเอียดอ่อน มีชีวติชีวา และทรงพลงัมาก มส่ีวนคล้ายกนั

มากขนาดนี้ พวกนายทั้งสองคนต้องเป็นพี่น้องกันแน่ๆ เลย

(อย่างน้อยก็ในมุมมองของชูหลี่) Mr. L ดูเหมือนจะมีความสุขมาก

กับการพูดประจบของเธอ คนหนึ่งมีหน้าท่ีเขียนบทบรรยาย อีกคนหนึ่ง

มีหน้าที่กดอนุมัติโพสต์ ทั้งสองควบคุมการใช้พื้นที่เล็กๆ บนกระดานข่าว
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ได้เข้ากันอย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย และแล้วกระดานข่าวท่ีเธอดูแลอยู่ก็ค่อยๆ 

เพิ่มความนิยมขึ้นเรื่อยๆ...

อยู่มาวันหนึ่งเกมภาคเสริมภาคใหม่ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  

เกมภาคใหม่นี้มีการจิ้นกันของคู่จิ้น A และ B จนได้เป็นคู่จิ้นหลักจริงๆ!

ทันใดนั้นแฟนคลับของคู่จิ้น AB ก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ

จ�านวนผู้ติดตามเวยป๋อของนักวาดเจี่ยนท่ีอยู่ในช่วงสามหมื่นก็เพิ่มข้ึน 

เป็นห้าหมื่น และเพิ่มข้ึนเป็นหนึ่งแสนไปจนถึงหลายแสนกันเลยทีเดียว 

กระดานข่าวที่ชูหลี่ดูแลอยู่ก็กลายเป็นกระดานข่าวยอดนิยมและมีคนเขียน

บทความให้คูจ่ิน้ AB ทุกวนันบัไม่ถ้วน ดัง่สภุาษิตจนีท่ีว่าน�า้ข้ึนเรอืย่อมสงู...

ด้วยความท่ีเธอเป็นฐานท่ีดีเหมือนระดับน�้าสูงท่ีคอยพยุงเรืออย่าง Mr. L  

ไว้ให้เด่นเป็นสง่าไม่มีพลิกคว�่า และสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือ Mr. L ยังคง 

เขียนบทบรรยายภาพวาดที่นักวาดเจี่ยนวาดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

อันท่ีจริงแล้วนกึว่าวนัเวลาจะผ่านไปอย่างมีชีวิตชีวา เตม็ไปด้วยความรกั 

และความสามัคคี แวดวงแฟนคลับของคู่จิ้น AB ก�าลังเฟื่องฟู ส่วนนักวาด 

เจีย่นท่ีเดิมทียงัเป็นนกัวาดตวัเลก็ๆ ขณะนี้ได้กลายเป็นนกัวาดผูย่ิ้งใหญ่ท่ีมี

แฟนคลบัร่วมแปดแสนคน และได้ร่วมมือกบัเกม 'X' ออกคอลเลก็ช่ันภาพวาด 

อย่างเป็นทางการ ซึ่งขายได้หลายหมื่นฉบับ...

จนกระท่ังกลางดึกของวันหนึ่ง ช่องข่าวปั๋วต้าได้รายงานว่ามีโพสต์

บันทึกการสนทนาในคิวคิวจ�านวนมากอยู่ทุกพื้นที่ของกระดานข่าว

ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเนื้อหาที่นักวาดเจี่ยนคุยกับคนใกล้ชิด

'ฉันกแ็ค่วาดคูจ่ิน้คูห่นึง่แบบลวกๆ แต่ดนัมีคนมาขอให้ฉันวาดเป็นการ

ส่วนตัว รับเงินมา 300 หยวน พอโยนลงเวยป๋อก็นึกไม่ถึงว่าจะได้พันกว่า!'

'แฟนคลับก็เพิ่มขึ้นหลายร้อย แฟนคลับนี่เพิ่มทีละเยอะมาก!  

แฟนคลับที่บ้าเกม 'X' ท�าไมถึงเยอะขนาดนี้ ฉันอยากลองต้มตุ๋นดูบ้างจัง 

หลอกแฟนคลับก็ดีเหมือนกันนะ ฮ่าๆๆๆๆ เหมือนว่าฉันจะเห็นช่องทาง 
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ท�าเงินแล้ว!'

'คู่จิ้น AB คู่นี้ ฉันวาดไปก็อยากจะอ้วกไป ที่จริงแล้วคู่ของ BC ถึงจะ

เรียกว่ารักแท้ ฉันชอบ BC มากกว่าอีก'

'โธ่เอ๊ย! ไม่นึกว่า AB จะได้เป็นคู่จิ้นหลักอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ว่า

รูปภาพท่ีฉันวาดดูแล้วมันฮอตเกิน จนคิดพิสดารให้เปิดตัวอย่างเป็น 

ทางการนะ ฮ่าๆๆๆๆ พวกแฟนคลับ BC ร้องไห้กันหนักมาก ท�าไมฉัน 

ถึงรู้สึกว่าตัวเองก่อกรรมท�าเข็ญ แบบนี้มันต้องชดใช้'

'แน่นอนว่าต้องท�าเพือ่เงนิอยูแ่ล้ว ไม่อย่างนัน้ท�าเพ่ือความรกังัน้เหรอ'

'คู่จิ้นที่ฉันรักคือ BC'

ตั้งแต่ต้นจนจบมีค�าพูดบ้าบอมากมาย เช่น ไม่ชอบคู่จิ้น AB ไม่ชอบ

แฟนคลับคู่จิ้น AB ค�าท่ีพูดอย่างไม่อ้อมค้อมว่าท�าเพ่ือเงินไม่ได้ท�าเพ่ือ 

ความรัก มีหมดทุกสิ่งอย่าง...สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่และเป็นหลักฐานท่ีท�าให้

เห็นการกระท�าผิดอันร้ายแรงซึ่งต่อให้ผู้ดูแลจะลบเท่าไรก็ลบไม่หมด!

นกัวาดเจีย่นตืน่ข้ึนมากพ็บว่าสิง่ต่างๆ ได้เปลีย่นแปลงไปในเช้าวนัใหม่  

ซ่ึงก่อนหน้านี้เมื่อเปิดดูความคิดเห็นท้ังหมดในเวยป๋อก็จะเป็นประเภท 

'เยี่ยมยอดไปเลย' 'วาดอีกเยอะๆ นะคะ' แต่ไม่ทันไรประโยคต่างๆ กลับมี

เนื้อหาเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น 'เหม็นขี้หน้าคนไร้ยางอาย' 'สายตามองเห็น

แต่เงิน จนมองไม่เห็นอย่างอื่นเลย' 'เลิกเป็นต่ิง' เป็นต้น ในบรรดากว่า 

หนึ่งหม่ืนความคิดเห็นมีประมาณแปดพันความคิดเห็นท่ีก�าลังด่ายัน

บรรพบุรษุสบิแปดช่ัวอายุคน ท่ีเหลอือีกสองพนัความคดิเห็นเป็นแฟนคลบั

ที่ก�าลังบอกลาไปอย่างท้อแท้ใจ

เพียงชั่วเวลาข้ามคืน จากนักวาดสาวคู่จิ้น AB นามว่าเจี่ยนผู้ยิ่งใหญ่ 

ตอนนีต้กอับเหลอืเพยีงแม่นางเจีย่นผูท่ี้เหมือนหนกู�าลงัข้ามถนน ไม่ว่าใคร

ได้พบเห็นต่างก็กรีดร้องและทุบตี แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเดินหน้า 

ยืนกรานเป็นแฟนคลับนักวาดสาวคนนี้ บุคคลกลุ่มนี้เป็นพวกท่ีมีอาการ 



29月光变奏曲 1

สต็อกโฮล์มซินโดรม* ที่เมินเฉยต่อความเกลียดชังของคนหมู่มาก...

ส่วนชูหลีแ่ละ Mr. L ค่อนข้างพดูไม่ออก ได้แต่กอดกนักลมตวัสัน่เท้ิม

อยู่ตรงมุมห้อง

ณ ขณะนั้น ชูหลี่จ�าได้เพียงว่าเธอถอนหายใจด้วยความปลง...

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : ค�าพูดพวกนี้ฉันจะบอกนายแค่คนเดียว 

และไม่กลัวด้วยว่านายจะหาว่าฉันเป็นพวกสต็อกโฮล์มซินโดรมหรือเปล่า 

แต่ถงึจะเป็นอย่างนัน้ มันก็ไม่ท�าให้เราเลกิใช้ภาพท่ีเจีย่นวาดตัง้เป็นหน้าจอ

โทรศัพท์มือถืออยู่ดี

ในวันนั้น Mr. L เงียบอยู่นาน แต่ประมาณสามชั่วโมงให้หลังเขาก็ 

ตอบเธอด้วยค�าสามพยางค์

Mr. L ที่หายไป : ฉันก็ด้วย

นบัแต่นัน้โฉมหน้าใหม่ของมิตรภาพของพันธมติรสตอ็กโฮล์มซินโดรม 

ที่น่าอับอายก็เกิดขึ้นอย่างซาบซึ้งมาจนถึงตอนนี้

นั่นเป็นครั้งแรกท่ีได้เห็นความน่ารักในหัวใจและอีกด้านท่ีน่าเกลียด

ของเธอ ทัศนคติท้ังสามด้าน** ของเธอแสดงให้เห็นถึงรอยแตกร้าว แต่ 

กลับแข็งแกร่งไม่แตกสลายไป เพราะมีกาวอันทรงพลังท่ีพยายามให้ 

สิ่งเหล่านี้ประสานเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งนั้นคือ Mr. L...นอกจากนี้ประสิทธิผล 

ในการใช้ยังดมีากอีกด้วย เพราะใช้เพยีงแค่ครัง้เดยีวกอ็ยูไ่ด้นานจนถงึตอนนี ้

ก็สามปีแล้ว

* สตอ็กโฮล์มซินโดรม คอือาการของผูท่ี้มีความรูส้กึเห็นอกเห็นใจคนท่ีเป็นคนร้ายหลงัเคยใช้เวลาอยู่ด้วยกนัระยะหน่ึง  

และอาจลงเอยด้วยการแสดงอาการปกป้องคนร้ายหรือยอมเป็นพวกเดียวกัน

** ทัศนคติทั้งสามด้าน คือทัศนคติต่อโลก ผู้คน และคุณค่า
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ตอนนี้เม่ือใดท่ีกล่าวถึงเรื่องราวในอดีตก็อดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้  

ดงันัน้เธอจงึอดรนทนไม่ไหวท่ีจะเปิดเผยความรูส้กึกบัเขาอีกครัง้ แม้ Mr. L  

จะแสดงความคิดเห็นในเชิงเหน็บแนมก็ตาม...

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ใช่แล้ว อกีอย่างหนึง่...คดิถงึแม่นางเจีย่น

ตอนนั้น ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงบ้าง ฉันเลิกติดตามเธอในเวยป๋อแล้ว 

น่าเศร้าจัง

Mr. L ที่หายไป : ยังมีชีวิตอยู่แหละ เธอฝีมือดี มีสไตล์แบบโบราณ 

มีแฟนคลับในเวยป๋อนับล้าน แค่ภาพเดียวต้องจ่ายเงินหลายหมื่นหยวน 

เพื่อต่อแถวซื้อ ในเวยป๋อมีทั้งคนชมและคนด่าครึ่งต่อครึ่งเลย

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : แล้วนายยงัเขียนบทบรรยายให้แม่นางเจ่ียน 

อยู่ไหม

Mr. L ที่หายไป : เขียนกับผีอะไร ก็คนอนุมัติให้ฉันไม่อยู่แล้ว

คนท่ีอนุมัติโพสต์ของ Mr. L ต้องเป็นชูหลี่อยู่แล้ว ค�าพูดท่ีฟังดู

เคว้งคว้างของ Mr. L ท�าให้เธอตื้นตันใจจนกลายเป็นหมาน้อยไปในทันที 

ทั้งยังอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจ...

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : Mr. L นายคอืคณุธรรมสดุท้ายท่ีหลงเหลอื

บนโลกอันแสนเละเทะนีจ้รงิๆ รกัษาจติใจอนัดงีามและความไร้เดยีงสาของนาย 

เอาไว้นะ สู้ๆ!

Mr. L ที่หายไป : ...

หลงัจากท่ีหัวข้อสนทนาเรือ่งแม่นางเจีย่นท�าให้ทอดถอนใจอย่างหดหู่ 

เธอจึงเลิกพูดเรื่องนี้ หันไปพูดเรื่องชีวิตและเรื่องไร้สาระกับ Mr. L แทน 

เวลาผ่านไปไวมาก แสงอาทิตย์ข้างนอกค่อยๆ สว่างข้ึน เธอไม่คิดว่า 
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จะเช้าเร็วขนาดนี้ จึงไปล้างหน้าและลงจากตึกไปทานมื้อเช้า

จากนัน้กไ็ด้รบัโทรศพัท์จากส�านกัพมิพ์หยวนเยว่ียโทรมาแสดงความยินด ี

กบัเธอท่ีผ่านการสมัภาษณ์ และได้เป็นพนกังานของส�านกัพิมพ์หยวนเยว่ีย 

อย่างเป็นทางการ

ขณะรับสาย ชูหลี่ก�าลังกินโจ๊กด้วยช้อนคันเล็กและนั่งหลังตรงอย่าง

ไม่เป็นตวัของตวัเอง หลงัจากพดูขอบคณุแล้ววางสายไป เธอถอืช้อนนิง่ไป

ประมาณสามสบิวนิาที จากนัน้กว็างช้อนกลบัเข้าไปในชามแล้วเงยหน้าข้ึนมา 

มองดูรอบๆ กาย...

แต่ไม่เห็นใครท่ีจะโอบกอดเธอไว้และกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจไป

พร้อมกันกับเธอเลย ดังนั้นจึงท�าได้เพียงกระดี๊กระด๊าไปกับคิวคิวในมือท่ี

ก�าลังเข้าสู่ระบบเพื่อคุยกับเจ้าคนไร้เดียงสาของเธอ...

มือปืนไซเบอร์ท่ีลิงเชิญมา : เขาเขาเขาเขารับรับรับฉันฉันฉัน 

แล้ววววววววววววว

Mr. L ที่หายไป : มหาวิทยาลัยชิงหวาหรือมหาวิทยาลัยปักกิ่งล่ะ

มอืปืนไซเบอรท์ีล่ิงเชญิมา : ไปให้พน้เลยไป!! ส�านกัพิมพ์หยวนเยวีย่

ย่ะ!!!!

Mr. L ที่หายไป : ...ยายทึ่มเอ๊ย ส�านักพิมพ์ที่ก�าลังจะเจ๊งท�าให้เธอ 

มีความสุขได้ขนาดนี้เชียวเหรอ ระวังหน่อยนะ แม้แต่เงินเดือนเดือนแรก 

ของเธอยังไม่ทันจะจ่ายให้ก็ประกาศว่าทั้งหมดแถวตรง พัก แยก!

และแน่นอนว่าในเวลานี้เธอไม่สนใจ Mr. L ผู้เป็นเหมือนน�้าอันแสน

เย็นเฉียบในกะละมังท่ีสาดมายังเธอ ชูหลี่รู ้เพียงว่าเธอได้ท�างานอยู่ใน 

ส�านักพิมพ์จริงๆ ซึ่งเป็นการเดินตามเส้นทางที่ตนได้ฝันไว้...

เธอก�าลังจะมีรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของโจ้วชวนแล้ว!

...Mr. L ก็เป็นเพียงพวกขี้อิจฉา!
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หลังจากได้รับแจ้งผลการสัมภาษณ์ ชูหลี่จะเริ่มเข้าท�างานทันที 

ในวันแรกของเดือนถัดไป เธอจึงใช้เวลาอีกครึ่งเดือนท่ีเหลือหาท่ีพัก  

การอยู่ในเมืองแห่งนี.้..ห้องกว้างขนาดประมาณสีส่บิกว่าตารางเมตรอาจจะ

ดูธรรมดาไปสักหน่อย แต่ยังดีท่ีเป็นห้องชุดขนาดเล็กท่ีสะอาดสะอ้าน... 

หลังจากนั้นเธอก็ต้ังหน้าตั้งตารอคอยการมาถึงของวันท่ี 1 เมษายน  

ดั่งเจ้าสาวที่รอคอยงานแต่งงาน

ชูหลีน่อนไม่หลบัในคืนก่อนท่ีจะเข้าท�างานอย่างเป็นทางการ เธอแจ้ง

ข่าวดีท่ีได้เข้าท�างานท่ีส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยถึงญาติมิตรทุกคน แถมยัง 

ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวกับนักเขียนท่ีเธอคลั่งรักเป็นแฟนคลับมาแล้วกว่า 

สบิปีในฐานะท่ีจะได้เป็น บ.ก. เธอจงึมีค�าพดูท่ีฮึกเหิมและความทะเยอทะยาน

อันสูงส่งที่จะท�าหนังสือเล่มที่ดีที่สุดให้เขา

กล่าวสัน้ๆ คอืท้ังใจเธอเป่ียมด้วยแรงปรารถนาท่ีจะเข้าสูว่งการนีเ้ตม็ท่ี  

เธอดีใจมากที่ในที่สุดก็ใกล้จะก้าวไปสู่จุดนั้นแล้ว

เช้าวนัรุง่ขึน้ชูหลีด่ดีตวัลกุข้ึนมาจากเตยีงแล้วจดัการตนเองให้เรยีบร้อย  

ก่อนจะเดินทางตามเส้นทางท่ีได้ส�ารวจไว้ล่วงหน้าแล้วทบทวนเงียบๆ อยู่

บทที่
4
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หลายรอบ เธอก้าวขาอย่างเร็วรี่ไปยังหน้าอาคารที่เพิ่งมาเยือนเมื่อไม่นาน

มานี้

ตั้งแต่ตอนทีเ่ธอเดินผ่านหน้าตู้จัดนิทรรศการหนังสือของส�านักพิมพ์

หยวนเยวี่ยที่โถงของตึกหนึ่ง ชูหลี่อดไม่ได้ที่จะเดินไปอย่างช้าๆ เพื่อที่จะ

ได้มองให้เห็นเต็มสองตา เป็นส�านักพิมพ์หนึ่งที่มีแต่หนังสือชั้นดีเท่านั้นที่

จะมสีทิธิม์าอยู่ในตูจ้ดันทิรรศการนี.้..เธอหวงัว่าสกัวนัหนึง่ตวัเองจะมหีนงัสอื 

สักเล่มหรือไม่ก็สักสองสามเล่มที่ท�าขึ้นและได้จัดวางอยู่บนชั้นวางนี้

...แต่หลงัจากวาดฝันได้ไม่นาน เม่ือเวลาผ่านไปเพียงหนึง่ช่ัวโมงเธอ

ก็พบเจอกับความจริงที่โหดร้าย...

ชูหลี่และพนักงานใหม่คนอ่ืนๆ ท่ีผ่านการสัมภาษณ์มารวมตัวกันท่ี

ห้องประชุม เธอรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย...ขณะรอหัวหน้าแผนกท้ังหลาย 

ของส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยซ่ึงจะมากล่าวต้อนรับเหล่าพนักงานหน้าใหม่  

สิ่งท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนี้ราวกับความฝัน เธอไม่อยากจะเช่ือเลยว่าตนเอง 

ก�าลังจะเป็นบรรณาธิการของส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย...จนกระท่ังพบว่า 

ผู้คนรอบตัวถูกเรียกช่ือไปจนหมดและสุดท้ายเหลือเธออยู่เพียงคนเดียว 

หญิงสาวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ ในท่ีสุดเธอก็เห็นคนใส่รองเท้าส้นสูงคนหนึ่ง

เดินเข้ามาใกล้ ก่อนจะค่อยๆ ผลักประตูเดินเข้ามา

เมื่อได้เห็นใบหน้าของบุคคลนั้นชัดๆ ความตื่นเต้นเล็กน้อยท่ีมี 

ก็ถูกแทนท่ีด้วยค�าว่า 'What the f*ck'... คนท่ีเดินเข้ามาไม่ใช่ใครอ่ืน  

แต่คือคนท่ีอยากรีบกลับไปกินข้าวท่ีบ้านในตอนนั้น และเป็นคนเดียวกับ 

ท่ีถามเธอว่าพร้อมท�างานโดยรับค่าตอบแทนเพียงหนึ่งพันแปดร้อยหยวน

ต่อเดือนหรือไม่

สมกบัเป็นวนัท่ี 1 เมษายน ฉากเบ้ืองหน้าช่างสอดคล้องเหมาะเจาะกบั 

ช่วงเวลานีเ้สยีจรงิ...ท่ีห้องประชุมมีหญงิสาวคนหนึง่ปรากฏตวัในเวลาป่านนี้  

แต่เธอคนนัน้กลบัไม่ประหลาดใจเลยท่ีเห็นคนเหลอืเพียงคนเดยีวในห้องซ่ึง

ก�าลังเงยหน้ามองเธออย่างงงงัน ก่อนจะเดินเข้าไปหาชูหลี่อย่างไม่รีบร้อน 
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"ชูหลี่?"

ชูหลี่กระเด้งตัวลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เสียงดัง "สวัสดีค่ะ ฉันคือ..."

"ฉันชื่ออวี๋เหยา เป็นหัวหน้า บ.ก. นิตยสารแสงแห่งจันทราฉบับใหม่ 

ยินดีต้อนรับสู่กอง บ.ก. ของเรานะ"

ชูหลี่ตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะพูดเสียงเรียบว่า "แสงแห่งจันทรา?"

ไม่ใช่เส้นทางแห่งดวงดาวหรอกเหรอ

อวี๋เหยาเลิกคิ้วที่เขียนมาอย่างสวยงามของเธอ

ชูหลี่เปลี่ยนน�้าเสียงก่อนจะเอ่ยว่า "แสงแห่งจันทรา! โอ้! ยินดีมาก 

เลยค่ะ!"

อวีเ๋หยาหลบุตาลงและวางเฉยต่อน�า้เสยีงท่ีเปลีย่นไปของชูหลี ่พร้อมกบั 

ย่ืนสญัญาให้ จากนัน้เธอกเ็ปิดไปท่ีหน้าแรก ในขณะเดยีวกนักพู็ดด้วยน�า้เสยีง 

ราบเรียบ 

"ช่วงทดลองงานก�าหนดไว้สองเดือน โดยทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะหยุด

ท�างานหรือเลิกว่าจ้างได้ทุกเม่ือ...เธอสามารถจากไปได้ตลอด และฉันก็

สามารถตัดสินใจได้ตลอดเวลาเช่นกันว่าจะให้เธอเป็นพนักงานประจ�า 

หรือเปล่า ส่วนเงินเดือนในระหว่างฝึกงานก�าหนดไว้คร่าวๆ ท่ีสองพัน 

ห้าร้อยหยวน มีค่าโบนัสเพิ่มให้อีกหนึ่งร้อยหยวน ทุกวันจะมีค่าอาหารให้

สิบหยวน อันท่ีจริงยอดขายโดยรวมท่ีลดลงท�าให้สถานการณ์ทางการเงิน

ของบริษัทค่อนข้างฝืดเคือง เธอคงไม่มีปัญหาหรอกนะ"

ในใจของชูหลี่เต็มไปด้วยค�าถาม และค�าพูดล้างสมองของ Mr. L  

ก็ดังขึ้นมาในหัว ใกล้เจ๊งแล้ว ใกล้เจ๊งแล้ว ใกล้เจ๊งแล้ว ในขณะเดียวกัน 

ก็รับสัญญามาด้วยท่าทีที่ฝืนยิ้ม 

"...ไม่มีปัญหาค่ะ เป็นแสงแห่งจันทราจริงๆ ด้วย เย้! ดีใจมากเลย!"

จากนั้นก็เซ็นสัญญายอมรับข้อตกลงท่ีได้กล่าวไว้ เพราะตอนนี้ชูหลี่

เป็นเหมือนตัวมอดในข้าวสาร เปรียบเหมือนคนที่ไร้ค่า ยากจนมากถึงขั้น

ไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านเพื่อที่จะไปกอดแม่ของตนเองได้ในเวลานี้
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สิบนาทีต่อมาชูหลี่ก็มายืนอยู่หน้าห้องท�างานตรงปลายทางเดิน ซ่ึง

เป็นทางท่ีเธอเคยหลงมาเจอกับสุนัขจิ้งจอกโดยบังเอิญ...กระดานด�า 

ขนาดใหญ่นั้นยังคงตั้งตระหง่านอยู่เช่นเดิม แต่ในขณะนี้ห้องท�างาน 

ไม่ว่างเปล่าอีกต่อไป ด้านในมีผู ้คนนั่งกระจัดกระจายกันอยู่ประมาณ 

ห้าหกคน

ตรงหน้าห้องท�างานมีตู้ปลาที่เลี้ยงปลานกแก้วไว้สิบกว่าตัว ครั้นเมื่อ

อวี๋เหยาเดินเข้าไปก็น�าปลาซักเกอร์ท่ีเลี้ยงแยกไว้ระยะหนึ่งเพื่อปรับสภาพ

เทลงไปในตูป้ลาเสยีอย่างนัน้ ชูหลีรู่ส้กึว่าปลาซักเกอร์ท่ีก�าลงัสัน่กลวัพร้อมกบั 

ว่ายอยู่ท่ามกลางหมู่ปลานกแก้วเหมือนกับตนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่มีผิด...

เอ่อ...

แม้ว่าคนในออฟฟิศจะดไูม่สนใจอะไรนกั แต่เมือ่เห็นเพ่ือนร่วมงานคนใหม่  

ก็ฝืนเงยหน้าขึ้นมามองชูหลี่แล้วทักทาย...

"อ้าว มีน้องใหม่ด้วยเหรอ ไม่รู้เลยว่าเด็กท่ีจ้างมาใหม่คราวนี้จะยัด

ตัวเองอยู่กับเราที่นี่ได้ไหม จริงๆ เลยนะ ก็เห็นอยู่ว่าที่นี่มันแออัดมากพอ

อยู่แล้ว ต�าแหน่งข้างฉันก็อุตส่าห์ช่วยย้ายตัวเองออกไปให้แล้ว แล้วทีนี้ 

ฉันจะวางกระเป๋าไว้ที่ไหนดีล่ะ เพิ่งไปช็อปเฟนดิมาเอง!"

...เหล่าเหมียว รองหัวหน้า บ.ก. เพศชายที่ดูเหมือนเป็นเกย์ วันนี้ 

ดอูารมณ์ไม่ดนีกั เขาอายุสามสบิต้นๆ แต่งตวัด.ี..เป็นคนรบัผดิชอบต้นฉบับ

นิยายของนิตยสารแสงแห่งจันทรา ในมือของเขาถือเอกสารการแนะน�าตัว

ของนักเขียน ไม่ว่าจะเป็นโจ้วชวน สั่วเหิง เหอหม่า เหนียนเหนียน และ 

สุดยอดนักเขียนอีกมากมาย...ต�าแหน่งท่ีนั่งของเหล่าเหมียวอยู่ทาง 

ด้านหน้าของอวี๋เหยาและอยู่ทางด้านข้างของชูหลี่

"เป็น บ.ก. งานเขียนใช่ไหม ฉันช่ืออาเซ่ียง เป็น บ.ก. ฝ่ายศิลป์  

อื้ม ก็ประมาณนี้แหละ"

...อาเซ่ียงผู้เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ สวมแว่นตาท�าให้ดูเหมือน 

เงียบขรึม แต่ก็เป็นคนยิ้มแย้ม ลักษณะท่าทางดูเป็นคนอดทนและดูดี



Moonlight เพลงรักใต้แสงจันทร์ 1 36

"ผมแซ่หลี่ เรียกผมว่าเหล่าหลี่ก็ได้"

...บรรณาธกิารฝ่ายศลิป์เหล่าหลี ่เพศชาย อายุสามสบิกว่าปี ดคู่อนข้าง 

หัวโบราณ

"ฉันเพิง่มาใหม่...จะเรยีกว่ากึง่ๆ มาใหม่กว่็าได้ ช่ือเสีย่วเหนีย่ว* นะ!"

...เสี่ยวเหนี่ยวผู้ท่ีเพิ่งเข้ามาท�างานเป็นบรรณาธิการก่อนชูหลี่ได ้

ครึ่งเดือน เธอมีผมลอนยาว เป็นสาวสไตล์โมริ** พูดเสียงเบา และ 

ใบหน้าแดงง่าย

เพื่อนร่วมงานใหม่มีสไตล์ท่ีแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งท่ีพวกเขามี

เหมือนกันคือความเย็นชา

Everyone

...นีอ่าจเป็นส�านกัพมิพ์ท่ีเป็นสวรรค์ของผู้ป่วยโรคกลวัการเข้าสงัคม***  

พวกเขาคงรู้สึกอบอุ่นหวานชื่นกันเอามากๆ

ชูหลี่บ่นในใจและนั่งลงข้างๆ เหล่าเหมียวตามค�าแนะน�า จากนั้น 

กลิ่นโคโลญผู้ชายก็ลอยมาแตะจมูก เธอนั่งตัวตรง เอาแต่หันหน้าไปมอง

เหล่าเหมียวแล้วสบสายตาเขา 

"ค่ะ รองหัวหน้า บ.ก.!"

"ไม่ต้องเรียกฉันเต็มยศขนาดนั้น เรียกแค่เหล่าเหมียวก็พอ"

ขณะท่ีพดูเหล่าเหมียวก็โยนรหัสผ่านบัญชีผูใ้ช้หลายเว็บไซต์มาให้เธอ

อย่างไม่เกรงใจ และบอกว่างานวันนี้คือการเข้าบัญชีเวยป๋อของบริษัทแล้ว

จัดการข้อความของผู้ท่ีส่งต้นฉบับมาเพื่อตีพิมพ์ในกล่องข้อความของ

นิตยสารแสงแห่งจันทรา และคัดเลือกอีเมลซ่ึงมีต้นฉบับท่ีดีมาจัดให้เป็น

ระเบียบแล้วรวบรวมส่งมาทีละฉบับ

* เสี่ยวเหนี่ยว แปลว่านกน้อย

** โมริ มาจากภาษาญี่ปุ่น เป็นการแต่งกายแบบสาวน้อยชาวป่า ให้ความรู้สึกน่ารัก น่าทะนุถนอม

*** โรคกลัวสังคม (Social anxiety disorder) คือการที่ผู้ป่วยมีอาการประหม่า รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด กังวลใจ  

เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจมีผู้อ่ืนสังเกตจ้องมองตนเอง เช่น การพูดคุยกับคนท่ีไม่คุ้นเคย หรือการท�ากิจกรรม 

ในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการทุกครั้งที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้



37月光变奏曲 1

"มีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้"

"ค่ะ! รับทราบค่ะ"

ฟังดูแล้วเหมือนจะให้กล้าถาม แต่น�้าเสียงเหมือนพร้อมจะหักคอกัน

อยู่ตลอด

ชูหลี่อยากถามว่ากล่องข้อความรับต้นฉบับไม่ได้ใช้ส�าหรับการน�า

ต้นฉบับไปย่ืนเพื่อตีพิมพ์หรอกเหรอ แต่เนื่องจากท่าทีของเหล่าเหมียว  

เธอจงึเลอืกท่ีจะไม่พดูและเช่ือฟังค�าสัง่แต่โดยด ีก่อนจะกลนืค�าถามท่ีว่านัน้

ลงไปเสีย ถ้ากล่องข้อความเต็มไปด้วยอีเมลต้นฉบับ แล้วอะไรท่ีเรียกว่า

อีเมล 'ที่ดี' และ 'ไม่ดี' กันล่ะ

...แต่แล้วเธอก็เข้าใจความหมายของค�าพวกนี้อย่างรวดเร็ว 

ทันทีท่ีเปิดกล่องข้อความของนิตยสารท่ีข้ึนตัวเลข '99' ก็ท�าให้เธอ

รู้สึกตาลาย จึงกวาดตามองอีกครั้งอย่างรวดเร็ว จากนั้นชูหลี่ก็พบว่าอีเมล

ท่ีใช้ส่งต้นฉบับ ไม่ใช่อีเมลส�าหรับต้นฉบับท่ีจะส่งตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว 

โดยเฉลีย่แล้วจะมกีารส่งอเีมลท่ีจรงิจงัแค่ย่ีสบิฉบับ ส่วนท่ีเหลอืเป็นอีเมลขยะ  

แบ่งคร่าวๆ ได้เป็นสามประเภทใหญ่...

ประเภทแรก ขอแค่ได้ถาม

'สวสัดี ฉันอยากถามว่าถ้าจะส่งบทความไปท่ีนติยสาร สามารถส่งมาท่ี 

กล่องข้อความนี้ได้ไหมคะ'

'รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการส่งต้นฉบับไปที่นิตยสารหน่อยครับ'

'ฉันจะส่งต้นฉบับได้ที่ไหนคะ'

'ปกติให้ค่าต้นฉบับเท่าไรและส่งยังไง'

'ขอสอบถามวิธีการส่งต้นฉบับหน่อยค่ะ'

...กับคนประเภทนี้ ชูหลี่ได้คัดลอกข้อความตอบกลับไปอย่างใจดี 
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'สวัสดีค่ะ คุณสามารถส่งต้นฉบับมาท่ีกล่องข้อความนี้ ขอบคุณค่ะ 

(≧ω≦) !!!'

ประเภทที่สอง อวดงานเขียน

'สวัสดีครับ ผมเป็นนักเขียน อยากสอบถามว่างานเขียนของผม

ประมาณนี้พอจะได้ไหมครับ ในเดือนมีนาคมที่เศร้าและสดใสนี้ ฉันยืนอยู่

ข้างหน้าต่างห้องเรียน มองเห็นแสงอาทิตย์อัสดงก�าลังคล้อยลับตาไป  

สนามเด็กเล่นโดดเด่ียวท่ีอยู่ด้านนอกหน้าต่างดูเงียบสงบเหมือนกับโลก 

อีกใบหนึ่ง ฝุ่นละอองพัดปลิวไปตามกาลเวลา'

'สวัสดีค่ะ ฉันมีตัวอย่างต้นฉบับท่ีเขียนตอนเริ่มเรื่องไว้ ไม่ทราบว่า 

บ.ก. พอจะให้ค�าแนะน�าได้ไหมคะ ในชีวิตของคนคนหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้วก็

จะเปลี่ยนแปลงเป็นอีกคนหนึ่ง ในที่สุดฉันก็จะเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่

บนถนนสายนี ้ฉันกอดตวัเองและเชือ่ในความทรงจ�าอันแสนล�า้ค่า...ตลอด

การเดนิทางมท้ัีงก้าวเดนิบ้าง หยุดพกับ้าง ระลกึถงึเพียงความทรงจ�าดีๆ  ท่ี

เคยมีร่วมกนักบัเขา...เพยีงแต่กลวัว่าวนัหนึง่เม่ือถงึจดุสิน้สดุของถนนสายนี้  

กลับพบว่าฉันลืมสิ่งที่เคยคิดจะจ�า กลัวว่าฉันอาจท�ามันหายไป'

'สวสัดคีรบั คณุรบับทกลอนพวกนีห้รอืเปล่า ผมมบีทกลอนอยู่หนึง่บท  

พระจันทร์สาดส่องนภาอันสดใส บ่งบอกว่าเงาจันทร์ได้หวนคืนกลับมา  

ครั้นเมื่อดอกโบตั๋นนั้นร่วงโรย หลายคนได้หวนคืนกลับมาเช่นกัน'

...ส�าหรับคนประเภทนี้ ชูหลี่รู้สึก 'ว้าว' ไปจนถึง 'ฉัน...' อยู่ในใจ  

จนในท่ีสดุกรู้็สกึเพลยีไปกบัการประเมินความงามทางด้านภาษา จงึเลอืกท่ี

จะมองข้ามด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์ มึนชา และเหนื่อยล้า

ประเภทที่สาม คือการสอบถามความเป็นอยู่ของนักเขียน ประเภทนี้

ตัดสินใจยากมาก ชูหลี่ไม่แน่ใจว่าควรตอบหรือเพิกเฉยดี เธอจึงไม่อาย 
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ที่จะถามเหล่าเหมียวที่นั่งอยู่ข้างๆ และเป็นผู้มอบหมายงานนี้ให้เธอ...

ชูหลีเ่อียงคอแล้วปรบัน�า้เสยีงให้นุม่นวลข้ึน "เหล่าเหมยีวคะ ฉันขอถาม 

คณุนดิหนึง่ค่ะ นกัอ่านคนนีถ้ามว่า 'ฉันเป็นแฟนตวัยงของท่านเทพเหมิงหลว์ี 

ในนติยสารแสงแห่งจนัทราฉบับแรกท่ีตีพมิพ์เรือ่งสัน้ขนาดยาว แต่พักหลงันี ้

ไม่เห็นเธอปรากฏตัวอีกเลย เธอไปไหนเสียแล้ว' ฉันจะตอบยังไงดี"

"หึๆ" เม้าส์ในมอืของเหล่าเหมยีวท่ีคลกิไปคลกิมาหยดุลง "เธอตอบเขา 

ไปได้เลยนะว่านอกจากเขาที่อยากเห็นเหมิงหลีว์แล้ว ก็ไม่มีใครอยากเห็น

นักเขียนคนนั้นอีก เพราะเหตุนี้เหมิงหลีว์จะไม่ปรากฏตัวท่ีนิตยสารของ 

พวกเรา"

ชูหลี่ "..." แล้วเธอก็ถามต่อ "นอกจากนี้ยังมีค�าถามนี้ที่ถามเกี่ยวกับ

โจ้วชวนว่า 'โจ้วชวนสูงเท่าไร ปกติแล้วโจ้วชวนชอบอ่านหนังสือเล่มไหน  

มีค�าแนะน�าให้กับนักเขียนหน้าใหม่หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับรายการหนังสือ

ที่น่าอ่านให้กับนักเรียนมัธยมบ้างไหม' "

หลังจากที่ชูหลี่พูดจบ ไม่รู้ว่าท�าไมอยู่ๆ กองบรรณาธิการถึงเงียบไป 

รวมท้ังอวี๋เหยาผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ ทุกคนต่างพากันเงยหน้ามองชูหลี่...

ราวกับว่าความจริงแล้วเธอไปถามเหล่าเหมียวว่าวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไร

อย่างไรอย่างนั้นแหละ...

ชูหลี่ "???" เธออึกอักในใจไปพักหนึ่ง เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ 

จึงย้ิมอย่างประหม่าและรีบพูดต่อ "ค�าถามพวกนี้ก็โอเคอยู่นะคะ ว่าไหม  

ฉันได้ยินมาว่าคุณโจ้วชวนเก่งมาก นักอ่านมักจะถามค�าถามเหล่านี้กับเขา

ในเวยป๋อ บางทีเขาก็ตอบกลับ แต่ถ้าหากเป็นค�าถามจากนิตยสาร..."

ก็ยิ่งต้องตอบกลับหรือเปล่า

ชูหลี่ยังพูดไม่ทันจบ ทันใดนั้นเองเหล่าเหมียวก็ปล่อยเม้าส์ท่ีจับอยู่

และหมุนเก้าอี้ท่ีรองอยู่ใต้ก้นหันมาเผชิญหน้ากับเธอ เขานั่งไขว่ห้างแล้ว 

กวาดตามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้า หลังจากนั้นก็ยิ้มและกวักมือเรียก 

"เธอมานี่หน่อย"
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ชูหลียื่นข้ึนด้วยความประหม่าและเดนิมายังด้านหลงัของเหล่าเหมียว 

จากนั้นก็มองเขาเปิดคิวคิวในคอมพิวเตอร์ เม่ือเห็นคนท่ีช่ือ 'โจ้วชวน'  

เขาก็ก้มหน้าลงแล้วเริ่มพิมพ์...

เหมียวเหมียว : อาจารย์โจ้วชวนครับ พนักงานคนใหม่ของพวกเรามี 

ค�าถามอยากจะขอร้องให้ผมถามคณุครบั ช่วยตอบสกันดิหนึง่นะครบัว่าคณุ

สงูเท่าไร ปกติแล้วชอบอ่านหนงัสอือะไร มีค�าแนะน�าให้กบันกัเขียนหน้าใหม่ 

หรอืค�าแนะน�าเกีย่วกบัรายการหนงัสอืท่ีน่าอ่านให้กบันกัเรยีนมัธยมบ้างไหมครบั

ครั้นเมื่อเหล่าเหมียวพิมพ์เสร็จแล้วก็ยกมือท้ังสองข้างออกห่างจาก

แป้นพิมพ์

ชูหลีจ้่องมองไปท่ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ ไม่กีว่นิาทีต่อมาตรงกล่องข้อความ 

สนทนาคิวคิวก็ปรากฏข้อความเหล่านี้ขึ้น...

โจ้วชวน : คุณว่างมากนักเหรอ

โจ้วชวน : อยากโดนบล็อกหรือไง

โจ้วชวน : รายการหนงัสอืท่ีน่าอ่านส�าหรบันกัเรยีนมธัยม? หลงหยาง

สิบแปดกระบวนท่า*

"ดูซะ"

ชูหลี่ "..."

จะให้ดูอะไรล่ะ

"เป็นไปไม่ได้ว่านี่คือโจ้วชวน"

เหล่าเหมียวมองเห็นสายตาของชูหลี่ท่ีเปลี่ยนเป็นสายตาเหลือเช่ือ 

ในชั่วพริบตา

* 'หลงหยางสิบแปดกระบวนท่า' เป็นชื่อนิยายชายรักชายเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาล่อแหลมทางเพศ
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ชูหลี่เอ่ยเรียก "เหล่าเหมียวคะ"

"อะไร"

"คุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะ"

"เสียงอะไรเหรอ"

"เสียงหัวใจของหญิงสาวอย่างฉันที่ก�าลังแตกเป็นเสี่ยงๆ"

"..."

หลังจากที่แม่นางเจี่ยนท�าให้หัวใจของเธอแตกสลายไปแล้ว ทัศนคติ

ท้ังสามด้านของชูหลี่ก็ถูกโจมตีอีกครั้งอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาสั้นๆ 

ดังนั้นจึงท�าให้เธอตะลึงงันไปชั่วขณะ เพราะโจ้วชวนในความคิดของเธอ

ไม่ใช่แบบนี้

หญิงสาวเปิดเวยป๋อของโจ้วชวนดูอีกครั้งอย่างตั้งใจ ภาพลักษณ์ของ

โจ้วชวนต้องแบบนี้...

ผู้อ่าน Q : เทพโจ้วชวนเสยีงไพเราะน่าฟังมาก น่าจะหล่อมากแน่ๆ เลย  

เสียดายท่ีไม่ได้ออกมาแจกลายเซ็น ท่านดูลึกลับมากเลย น่าเสียดายจัง! 

ฉันเคยได้ยินหลายคนบอกว่าท่านสูงมาก!

บทที่
5
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โจ้วชวน A : พวกคุณชมผมแบบนี้มันท�าให้ผมเขินนะครับ ที่ไม่ได้

แจกลายเซ็นเพราะเกรงว่าพวกคุณจะผิดหวัง หากได้เจอผู้ชายประเภทท่ี

เอาแต่หมกตวัอยู่แต่ในบ้าน จะให้ผมท�ายงัไง ถ้าถงึตอนนัน้แล้วผมไปท�าร้าย

หัวใจสาวๆ อย่างพวกคุณเข้า

ผูอ่้าน Q : ปกตแิล้วท่านเทพอ่านหนงัสอืเรือ่งอะไรคะ ตรงนีมี้เจ้าหมา

วัยมัธยม* อยู่ตัวหนึ่ง

โจ้วชวน A : ถ้าเป็นนกัเรยีนมัธยมไม่ควรอ่านหนงัสอืท่ีน่าเบ่ือถกูต้อง

ไหมครับ คุณครูของคณุกค็งแนะน�าผลงานท่ีมีชือ่เสยีงท่ัวไปอย่าง 'เหมันตคาม'  

โดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเรื่อง 'มายา รัก ละครสัตว์' 'ตรอกร้อยเรื่องราว' 

และหนงัสอืชดุ 'The Summer of the Ubume' ของ นตัสฮิึโกะ เคยีวโกกนุัน้ 

ดีมากเลย! หากมีเวลา แนะน�าให้ทุกท่านลองจัดรายการหนังสือดูนะครับ

ไม่ใช่...

'คุณว่างมากนักเหรอ'

'อยากโดนบล็อกหรือไง'

'หลงหยางสิบแปดกระบวนท่า'

ชูหลี่ "..."

หลงหยาง** กับผีสิ! นายเคยอ่านหรือไง! ฉันก็รู้จักตาแก่เข็นรถ*** 

เหมือนกัน!! 

* เจ้าหมาวัยมัธยม เป็นถ้อยค�าที่ผู้พูดอยู่ในวัยมัธยมใช้เสียดสี เยาะเย้ยตนเองที่เรียนหนักและเหนื่อยกับการใช้ชีวิต

เหมือนหมาตัวหนึ่ง

** หลงหยาง อ้างอิงมาจากชื่อหลงหยางจวิน ชายรูปงามผู้เป็นท่ีโปรดปรานของกษัตริย์เว่ยหวังในสมัยจั้นกั๋ว  

ภายหลังใช้เป็นค�าสแลงเพื่อกล่าวถึงชายรักร่วมเพศ

*** 'ตาแก่เขน็รถ' เป็นบทความท่ีเขียนเกีย่วกบัการแนะน�าท่าร่วมรกัของชายชรา และเป็นช่ือเรียกท่าร่วมรักท่าหน่ึง
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หัวใจสาวๆ อย่างพวกคุณอย่างงั้นเหรอ แล้วฉันล่ะ! ฉันไม่ใช่สาวๆ 

ตรงไหน!

โจ้วชวนท่ีเห็นในโพสต์กบัโจ้วชวนท่ีเพิง่พิมพ์ข้อความมาไม่เหมอืนกนั 

เลยสักนิด!!!

เม่ือทัศนคตท้ัิงสามด้านถกูโจมตจีนชูหลี่ไม่สามารถระงบัค�าด่าในใจได้  

ดังนั้นเธอจึงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเลือกอีเมลต้นฉบับย่ีสิบรายการและ

รวบรวมมันไว้ท่ีเดยีวกนัก่อนจะกดบันทึกข้อมลู ในขณะเดยีวกนักพู็ดคยุกบั 

Mr. L ผ่านคิวคิวในเชิงลึก...เรื่องนิสัยภายในและภายนอกที่ไม่ตรงปกของ

นกัเขียนตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ เธอก�าลงัพดูถงึโจ้วชวนและตดัสนิเขา 

ด้วยอารมณ์อย่างแท้จริง แต่กลับไม่ได้พูดออกมาว่านักเขียนคนนั้นคือ 

โจ้วชวน เพยีงค่อนแคะว่ามีนกัเขยีนมือฉมังระดบัเทพคนหนึง่ท่ีในเวยป๋อนัน้ 

ดูน่ารักใสๆ แต่พอได้คุยกันจริงๆ แล้วน่าด่ามาก

Mr. L ที่หายไป : เธอก็พูดอยู่ว่าเจอในเวยป๋อ ในเวยป๋อก็มีแต่คนที่

แกล้งท�าเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ

Mr. L ที่หายไป : ต่อจากนี้เธอจะเจอคนแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆ

Mr. L ท่ีหายไป : วนันัน้เธอเองกเ็คยเจอกบัตวั อย่างสิง่มชีีวิตท่ีเสยีงดงั 

โวยวายไร้เหตุผลในกอง บ.ก. ไม่ใช่เหรอ

Mr. L ที่หายไป : อย่ากังวลไปเลย ยังไงเธอก็ยังมีโจ้วชวน เทพผู้แสน

อ่อนโยนอยู่ในใจ

ชูหลี่ "..."

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : นักเขียนที่ฉันคลั่งรักอยู่ในใจก็เป็นคนดี

มากเลยนะ ฉันรักเขามาสิบปีแล้ว!
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Mr. L ท่ีหายไป : เธอยังมีหน้ามามีนกัเขยีนท่ีคลัง่รกัอีก ไม่ใช่โจ้วชวน

หรอกเหรอที่เธอรักที่สุด เธอนี่โลเลจริงๆ ตกลงรักใครกันแน่

คุณพระ! ดันมาบอกว่านักเขียนที่เรารักที่สุดคือโจ้วชวน

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : ไม่บอกนายหรอก...ช่างเหอะ ได้โปรด

อย่าพูดถึงนักเขียนคนไหนอีกเลย ฉันปวดหัวจะแย่แล้ว

Mr. L ที่หายไป : ดูรูปลักษณ์อันแสนเปราะบางของเธอสิ ท�าไมถึงได้

มัวมาอยู่ในสังคมท่ีกัดกินคนแบบนี้กันนะ ลาออกเลย อย่าไปสนใจ พี่ L  

จะเลี้ยงดูหนูเอง

ชูหลี่ "..."

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : อ้อ

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ประโยคล่าสดุท่ีพมิพ์มานีพิ่มพ์มาในฐานะ

อะไร ความรู้สึกแบบชายหญิง? เรารู้จักกันมาสามปี แต่ในที่สุดนายอยาก

จะมีความรักบนโลกออนไลน์กับฉันงั้นเหรอ

Mr. L ที่หายไป : ในฐานะเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

Mr. L ท่ีหายไป : ...ความรกับนโลกออนไลน์ ไม่ได้เห็นค�านีม้าสบิปีแล้ว  

เธอมาจากปีไหนกนัเนีย่ ไม่แปลกใจเลยท่ีได้ท�านติยสารคนแก่อย่างเส้นทาง

แห่งดวงดาว

ชูหลีเ่งยีบไป ในขณะนัน้กก็ด Ctrl+V 'สวัสดค่ีะ คณุสามารถส่งต้นฉบับ 

มาท่ีกล่องข้อความนี ้ขอบคณุค่ะ (≧ω≦) !!!' วางข้อความส่งไปยังผูห้ลงทาง

ท่ีน่ารักอีกหนึ่งท่าน...อันท่ีจริงแล้วหญิงสาวอยากจะบอก Mr. L ว่าเธอ 

อยากท�านติยสารเส้นทางแห่งดวงดาวมากกว่า อย่างน้อยในกล่องข้อความ
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ของนิตยสารผู้สูงวัยอย่างเส้นทางแห่งดวงดาวน่าจะไม่มีคนท่ึม บ้า และ 

น่ารักที่ท�าให้อึ้งทึ่งได้มากมายขนาดนี้

และเธอกต็ดิอยู่กบัคนท่ึม บ้า และน่ารกัพวกนีท้ั้งวนั เดมิทีชหูลีน่กึว่า 

การท�างานในวันแรกจะจบลงแค่นี้ แต่เม่ือใกล้เวลาเลิกงาน เหล่าเหมียว 

ก็เข้ามามอบหมายงาน...

"ชูหลี่"

ชูหลี่ที่ก�าลังขลุกอยู่กับการคัดลอกและวางส่งเสียง "คะ?"

"ถงึแม้ว่าฉันจะดงึโจ้วชวนมาร่วมงานด้วยได้ แต่ความสมัพันธ์ระหว่าง

พวกเราพักนี้ค่อนข้างตึงเครียด"

"อ่า..." ยงัไม่ทันได้แสดงสหีน้าเสยีใจ เธอกพ็ดูอย่างฝืนใจว่า "อย่างงัน้ 

เหรอคะ" 

ทันใดนัน้เหล่าเหมียวกป็รบมือข้ึนหนึง่ครัง้ ราวกบัว่าคดิบางอย่างออก

อย่างน่าประหลาดใจ 

"พอพูดถึงโจ้วชวนขึ้นมา งั้น...พอดีเลย ฉันมีสัญญาจะให้เขาเซ็นอยู่

ฉบับหนึ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราค่อนข้างตึงเครียด เธอพอจะ

เข้าใจใช่ไหม..."

ชูหลี่ "..."

...ไม่เข้าใจค่ะ

"พรุ ่งนี้เช้าเธอจะต้องออกไปท�างานนอกสถานท่ีแล้วเอาสัญญา 

ไปให้เขาเซ็น ในช่วงหนึ่งเดือนนี้โจ้วชวนก�าลังพักผ่อนช่วงวันหยุดท่ีเมือง

ของพวกเราพอดี และคนท่ีมาใหม่อย่างเธอก็จะได้มีโอกาสคุ้นเคยกับ 

นักเขียนด้วย ต่อไปเธอจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระฉัน..."

ชูหลีเ่บิกตาจ้องมองเหล่าเหมียวท่ีก�าลงัดงึเอกสารจ�านวนมากออกมา

จากด้านล่างสุดของแฟ้ม จากนั้นก็ยื่นมือออกไปรับเอกสารนั้นมาไว้กับตัว 

อย่างงุนงง

หญิงสาวเหลือบมองท่ีเอกสารในมือของตน บนหน้าปกมีตัวอักษร
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ขนาดใหญ่เขียนไว้อยู่ไม่กี่ตัวว่า...'สัญญาการตีพิมพ์ 'หนังสือเทพเจ้า 

แห่งแม่น�้าลั่ว' ' ชูหลี่ตะลึงอยู่นานแล้วถามตนเอง 

"เราเนี่ยนะจะต้องไปหาเทพโจ้วชวน?"

"ท่านเทพอะไรกัน นั่นเป็นค�าเรียกของผู้อ่านที่ใช้เรียกนักเขียน เพื่อ

ความเป็นมืออาชีพ บ.ก. ต้องเรียกนักเขียนว่า 'อาจารย์' สิ" ไม่กี่วินาที 

ขณะที่ชูหลี่ก�าลังตะลึงงันอยู่นั้น เหล่าเหมียวได้เขียนที่อยู่ จากนั้นก็ยัดมัน

เข้าไปในมอืของเธอแล้ว เมือ่เขาได้ยินเธอพดูกหั็วเราะ "ใช่ เธอไม่ดีใจเหรอ"

ชูหลี่ "..."

ฉันควรจะมีความสขุท่ีตวัเองได้เข้าใกล้รปูถ่ายและลายเซ็นของเขาข้ึน

อีกก้าวหนึ่งสิ

...ถ้าในตอนนีทุ้กคนท้ังห้องท�างานยกเว้นเราสองคนไม่ได้ก�าลงัยุ่งอยู่ 

จะมีใครมองมาท่ีร่างอันเย็นเฉียบราวกบัไร้วญิญาณด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจ 

กันบ้างไหม

ขณะท่ีเสยีงกริง่เลกิงานดงัข้ึน ชูหลีก่ปิ็ดคอมพวิเตอร์ก่อนจะลกุข้ึนยนื 

เธอก้มมองสัญญาการตีพิมพ์ในมือท่ีก�าลังเฝ้ารอความโชคดีจากโจ้วชวน 

ลงัเลอยูค่รูห่นึง่แล้วหยิบมันข้ึนมา จากนัน้กเ็ปิดไปเจอค�าว่าตพิีมพ์ครัง้แรก

สี่หมื่นห้าพันเล่ม...แค่สี่หมื่นห้าเองเหรอ

เธอรีบเรียกเหล่าเหมียวท่ีก�าลังลุกข้ึนเตรียมจะเลิกงาน "เอ๊ะ!  

เหล่าเหมียว สัญญาฉบับนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ท�าไมตีพิมพ์ครั้งแรก

แค่สี่หมื่นห้าพันเล่มเองคะ"

เหล่าเหมียวหยุดฝีเท้า แล้วหันกลับมาพร้อมกับยิ้มอย่างเย็นชา  

"แล้วเธอนึกว่าเท่าไรล่ะ"

"ไม่ทราบค่ะ...สี่แสนห้าหมื่นหรือเปล่าคะ"

ถึงยังไงเขาก็เป็นโจ้วชวน เทพผู้ยิ่งใหญ่...

รอยย้ิมมุมปากอันแสนเยือกเย็นของเหล่าเหมียวเริ่มชัดเจนข้ึน  
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"เด็กน้อย นี่มันปี 20XX ไม่ใช่ปี 1913 กับจ�านวนการตีพิมพ์ครั้งแรก 

สี่แสนห้า เธอคิดว่าหนังสืออย่าง 'แฮร์รี่ พอตเตอร์' คุ้มค่ากับการที่หัวหน้า

ต้องน�าของไปจ�าน�าเพื่อเอาเงินมาจ่ายให้โรงพิมพ์ไหมล่ะ"

ชูหลี่ "..."

แต่ 'แฮร์รี่ พอตเตอร์' ไม่ใช่หนังสือในปี 1913 หรือเปล่า

เหล่าเหมยีววางกระเป๋าลงพร้อมกบัพดูอะไรบางอย่างซ่ึงดงึดดูความสนใจ 

ของชูหลี่ "งั้นเธอลองเดาดูสิว่านิตยสารแสงแห่งจันทราในแต่ละเดือน 

มีจ�านวนการตีพิมพ์ที่เท่าไร"

"แปดแสนกว่าเล่มเหรอคะ"

ทั้งกองบรรณาธิการเริ่มเกิดความเงียบขึ้นมาอีกครั้ง

เหล่าเหมียวบอก "ลดลงมาหนึ่งหลัก"

ชูหลี่ "?"

"แปดหมื่นจ้า"

"..."

ชูหลี่เริ่มรู้สึกอึดอัดจนวางตัวไม่ถูก

"ตัวเลขนี้ความหมายพ้องเสียงกับค�าว่า 'นิตยสารขายดี' so!  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ เป้าหมายของพวกเราคือ

การดิ้นรนจนเฮือกสุดท้าย ยิ่งอยู่มานานก็ต้องยิ่งเฉิดฉาย"

"..."

...ไม่รู้ว่าถ้าลาออกต้ังแต่วันแรกท่ีมาท�างานเลย จะกลายเป็นผู้ท่ี

ท�าลายสถิติคนแรกของส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยหรือเปล่า

วันที่สอง

ชูหลี่ตื่นข้ึนมาในตอนเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุก ขณะท่ีก�าลัง 

สะลึมสะลืออยู่ หางตาก็เหลือบไปเห็นสัญญาของอาจารย์โจ้วชวนท่ี 

เมือ่คืนนีว้างไว้ข้างหมอน ทันใดนัน้กน็กึถงึเสยีงตะโกนดงัลัน่จากกอง บ.ก. 
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ในวันนั้น 'ตีพิมพ์ลองตลาดดูก่อนสักสามหม่ืนสองพันเล่ม เห็นผมเป็น

ขอทานงั้นเหรอ!'

...อย่าว่าแต่สนุขัจิง้จอกท่ีบ้าคลัง่ตวันัน้หรอืเทพองค์ไหนเลย แค่บรรดา 

นักเขียนฝีมือเทพท้ังหลายท่ีเดินออกมาจากกอง บ.ก. แสงแห่งจันทราก็

ไม่มใีครเทียบช้ันโจ้วชวนได้แล้ว...หญิงสาวจงึรูส้กึกงัวลใจว่าตอนท่ีย่ืนสญัญา 

ให้โจ้วชวน และเม่ืออีกฝ่ายเห็นจ�านวนการตพีมิพ์ครัง้แรกแล้ว จะโยนสญัญา

ใส่หน้าเธอเหมือนกับที่ตัวสัญญาอยู่ใกล้หน้าเธอตอนนี้ไหม

ทันใดนัน้ชหูลีก่เ็ปลีย่นสหีน้า เธอต้องยอมรบัความจรงิว่า...ช่วงเวลานี้ 

เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันอันแสนเลวร้าย เธอไม่ได้โง่ แค่ใช ้

หัวแม่เท้าคิดยังเข้าใจได้เลย เรื่องที่เหล่าเหมียวบอกว่าพักนี้ความสัมพันธ์

ระหว่างเขากับโจ้วชวนไม่ค่อยดี ท้ังหมดนี้เป็นเพียงกลอุบายเท่านั้น  

ถ้าให้พูดจริงๆ ต้นตอก็คือจ�านวนการตีพิมพ์ครั้งแรก 'สี่หม่ืนห้าพัน'  

ในสัญญานี้ต่างหากที่เป็นชนวนก่อให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา

แต่ในเมื่อส�านักพิมพ์มอบหมายหน้าที่ให้เธอแล้ว ก็ต้องท�าให้ดีที่สุด 

ดงันัน้เธอจงึลกุไปอาบน�า้ เป่าผมจนแห้ง และหยบิแฟ้มเดนิออกจากห้องไป

บ้านท่ีโจ้วชวนซ้ือตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีหรูใจกลางเมือง G แค่มอง 

ก็รู้แล้วว่าราคาต้องแพงหูฉ่ี โดยแขกผู้มาเยือนจะต้องบันทึกข้อมูลลงใน 

สมุดเข้าเยี่ยม ชูหลี่เห็นว่าบ้านเลขท่ีตรงกันกับท่ีอยู่ท่ีเหล่าเหมียวให้ไว ้ 

เม่ือเงยหน้าข้ึนก็เห็นบ้านเดี่ยวสไตล์ตะวันตกท่ีมีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้าน  

เธอยืนอยู่หน้าประตูรั้วและนิ่งเงียบไป ในหัวนึกถึงห้องขนาดเล็กเพียง 

สี่สิบตารางเมตรของตนเองท่ีดูราวกับบ้านหมาห้องนั้น แถมยังต้องนั่งรถ

ไปท�างานอีกตั้งชั่วโมงครึ่ง ไม่รู้ว่าตนเองต้องดิ้นรนอีกกี่ชาติจึงจะซ้ือบ้าน

แบบนี้ได้...

นักเขียนผู้ย่ิงใหญ่ มีท้ังเงิน ท้ังเวลา ชีวิตดี๊ดี ทุกอย่างในชีวิต 

ช่างสมบูรณ์แบบเสียจริง
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ไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้คุยกับนักเขียนข้ันเทพ นอกจาก

ประโยคท่ีว่า 'ท่านเทพคะ ฉันชอบงานเขียนของคณุมากเลยค่ะ' จะพูดอะไร

ดีล่ะ 'อาจารย์คะ ฉันรักงานเขียนของคุณมากเลยค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะแค่ 

เล่นละครตบตาก็ตาม' แบบนี้เหรอ

ขณะนี้มีทั้งความหดหู่และตื่นเต้น เธอกดกริ่งด้วยท่าทีนอบน้อม

เสียงกริ่งที่ประตูดังอยู่นาน

ชูหลี่กดกริ่งที่ประตูไปพร้อมๆ กับพยายามยืนเขย่งเท้าเพื่อที่จะมอง

ผ่านประตูรั้วเหล็กเข้าไปข้างใน เธอยืนรออย่างกระสับกระส่าย จนกระทั่ง 

มีสุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวต์* ตัวหนึ่ง...มันยืนข้ึนเพ่ือเปิดประตูท่ี 

เปิดค้างไว้ครึ่งบานให้เธอ เม่ือยื่นมือออกไปลูบหัว มันก็แกว่งหางอย่าง

ว่องไว ราวกับว่าหางของมันจะหลุดออกจากตัว 

ชูหลีก่ระซิบกบัเจ้าสนุขัว่า "เดก็ด ีพ่อแกล่ะ เรยีกพ่อแกมาเปิดประตเูรว็!"

เจ้าสุนัขพันธุ์อลาสกันเห่าขึ้นมา "โฮ่ง...โฮ่ง..."

จากนั้นชูหลี่ก็ได้ยินเสียงของผู้ชายท่ีทุ้มต�่าปนแหบแห้งราวกับเพ่ิง 

ตื่นนอนผ่านอินเตอร์คอมในระยะใกล้ 

"มันชื่อเอ้อร์โก่ว ไม่ได้ชื่อเด็กดี และผมก็เป็นพี่ชาย ไม่ใช่พ่อของมัน 

ส่วนคุณที่อยู่ด้านนอกคือใครกัน"

ชูหลี่ "..."

อะไรกัน

เธออึง้ไปช่ัวขณะ เพิง่รูต้วัว่าตรงประตมูกีริง่อยู่ แต่ไม่รูว่้าระบบการโทร 

ถกูเชือ่มต่อตอนไหน...เสยีงแหบพร่าของผูช้ายในยามเช้าท�าเธอหน้าแดง...

ไม่แปลกใจเลยท่ีมีคนบอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกว่าโจ้วชวนนั้นหล่อแบบ 

วัวตายควายล้มกันเลยทีเดียว...

เป็นโจ้วชวน

* อลาสกัน มาลามิวต์ เป็นสุนัขลากเลื่อนแถบอาร์ติกที่เก่าแก่ที่สุดพันธุ์หนึ่ง หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม กระบอกปาก

เรียวเล็กน้อย ขนมีหลายสี ขนชั้นนอกหยาบหนา ขนชั้นในอ่อนนุ่ม
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อาจารย์โจ้วชวน

คนที่ก�าลังพูดอยู่ในบ้านตอนนี้คืออาจารย์โจ้วชวน!

ชหูลี่ยากทีจ่ะระงบัความตืน่เต้นในใจเอาไว้ได้ จึงตบหวัเจา้สุนัขตวัโต

เบาๆ และเรยีกช่ือมันว่า 'เอ้อร์โก่ว' จากนัน้กก็ระแอมอยูใ่นล�าคอแล้วแสร้งพูด 

ด้วยน�้าเสียงนิ่งเรียบ 

"อาจารย์โจ้วชวนใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ฉันชูหลี่ เป็น บ.ก. คนใหม่จาก

นติยสารแสงแห่งจนัทราของส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่ วนันีน้�าสญัญาการตพีมิพ์ 

ครั้งแรกของ 'หนังสือเทพเจ้าแห่งแม่น�้าลั่ว' มาเสนอเซ็นค่ะ..."

เสียงตรงกริ่งหน้าประตูเงียบลง

เวลาผ่านไปนานจนท�าให้เธอสงสยัว่าเขาคงไม่ได้พิงประตแูล้วหลบัไป

ใช่ไหม ขณะนั้นเองน�้าเสียงอันราบเรียบของชายหนุ่มก็ดังขึ้นมา...

"เปิดสัญญาไปหน้าที่หนึ่ง"

"ค่ะ"

"เปิดหรือยัง"

"เปิดแล้วค่ะ"

"จ�านวนการตีพิมพ์ครั้งแรก อ่าน"

ชายหนุ่มพูดออกมาด้วยน�้าเสียงขึ้นจมูก เนื่องจากเพิ่งตื่นนอน

"อาจารย์เป็นหวัดเหรอคะ"

"อ่าน"

"สี่หมื่นห้า"

"..."

"..."

"เอ้อร์โก่ว ส่งแขก"

"โฮ่ง!"

"..."

เธอยืนอึ้งท่ีหน้าประตูบ้านอยู่หลายวินาที จากนั้นก็เพิ่งมีปฏิกิริยา 
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ตอบสนอง โธ่เอ๊ย...ไม่มีโอกาสให้เขาเอาสัญญามาฟาดหน้าเลย แถมยัง

โดนปฏิเสธทั้งที่ยังไม่ได้พบหน้าเลยด้วยซ�้า...

จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้!

อาจารย์คะ รีบออกมาแล้วเอาสัญญามาฟาดหน้าฉันก็ยังดีค่ะ!!!

เธอแก้ไขสถานการณ์ด้วยจติใจอันแน่วแน่ ต่อให้ตายกไ็ม่กลวัอะไรแล้ว  

ชูหลี่ไม่ละความพยายามในการกดกริ่งประตูบ้านของโจ้วชวน เธอกดซ�้า 

ครัง้แล้วครัง้เล่า ส่วนเจ้าเอ้อร์โก่วกก็ระโดดข้ึนลงไปมา อยากให้ชูหลีเ่ข้ามา

เกาหูให้อย่างกระวนกระวายใจ...ดังนั้นคนหนึ่งคนกับสุนัขหนึ่งตัวก็ท�าลาย

ความสงบของเช้านี้ไปจนหมดสิน้ ขณะกดกริง่ครัง้ท่ีสบิ เจ้าเอ้อร์โก่วกเ็ขย่า

ประตูร้ัวเหล็กเสียงดังเอ๊ียดอ๊าด...จนเพื่อนบ้านและคนอ่ืนๆ ก�าลังจะโทร 

แจ้งต�ารวจอยู่นั้น...

ในท่ีสุดประตูบ้านสไตล์ตะวันตกบานเล็กท่ีปิดสนิทนั้นก็เปิดออก! 

แกร๊ก...

ชูหลี่ก�าลังจะเอื้อมมือไปกดกริ่งเป็นครั้งท่ีสิบเอ็ด เธอเบิกตามอง 

ชายร่างสูงผู้หนึ่งในชุดนอนลายชินจังท่ีก�าลังก้าวเท้าออกจากบ้านอย่าง

รวดเร็ว ผมเผ้ายุ่งเหยิงบวกกับมีรอยคล�้าใต้ตา ปลายจมูกท่ีแดงเล็กน้อย

เนื่องจากเป็นหวัด และสวมรองเท้าแตะ ถึงแม้สภาพจะดูย�่าแย่แถมยังมี

ใบหน้าซีดเซียว แต่ทว่าไม่อาจบดบังความหล่อของเขาได้เลย...

ในเวลานีเ้องชายหนุม่เร่งฝีเท้าไปยังประตรูัว้เหลก็อีกด้านด้วยสหีน้าอาฆาต  

"เมือ่คืนนีผ้มเขียนงานยันตสีี!่ สบิโมงครึง่วนันีก้ถ็กูปลกุเสยีงดงัหนวกหู! แต่

ในเมือ่ตืน่แล้วกช่็างมัน ไม่เป็นไร แต่น่ีผมยังต้องมาเจอกบัความอัปยศอดสู

เรือ่งการตพีมิพ์ต้นฉบับครัง้แรกท่ีสีห่มืน่ห้า! สีห่มืน่ห้า! บิดาไปท�าเวรกรรม

อะไรไว้! สีห่มืน่ห้า! เพิม่ให้อย่างจรงิใจมาตัง้หม่ืนสามพันเล่มจากครัง้ท่ีแล้ว

ท่ีให้พิมพ์แค่สามหม่ืนสองพันเล่ม! ส�านักพิมพ์หยวนเยว่ียของพวกคุณ 

เห็นผมเป็นขอทา..."

โจ้วชวนไม่สามารถพูดต่อจนจบได้ เปลือกตาของเขายกสูงขึ้นอย่าง
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ไม่ได้ตั้งใจ นัยน์ตาสีน�้าตาลท่ีแสนเยือกเย็นคู่นั้นจ้องเขม็งไปยังอีกคนท่ี 

ยืนอยู่ตรงประตูรัว้เหลก็อีกฝ่ัง สหีน้าของเธอคนนัน้เปลีย่นไปราวกบัฟ้าถล่ม

ดินทลาย

เขาย่นจมูกเผยให้เห็นอารมณ์ที่ถูกยั่วยุและความหยิ่งยโส ท�าให้ชูหลี่

รู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เพียงแต่ว่าเวลานี้เสียงของเขาขึ้นจมูกเนื่องจาก

อาการหวัดและเพิ่งตื่นนอน ท�าให้ความน่าเกรงขามลดลงเล็กน้อย 

"ว่าไง"

คนท่ีอยู่หลังประตูรั้วเหล็กก้าวถอยออกไปหนึ่งก้าว...สีหน้าของเธอ

ยังคงอึง้กบัการเปลีย่นแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ รวมถงึทัศนคตท้ัิงสามด้านของเธอ

ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน...

นี่มันนายสุนัขจิ้งจอก

นายสุนัขจิ้งจอกคือโจ้วชวน

นายสุนัขจิ้งจอกก็คือโจ้วชวน

ตาลุงสุนัขจิ้งจอกท่ีใส่ชุดนอนลายชินจังนี่...คือองค์ชายโจ้วชวน 

ผู้อ่อนโยนดั่งหยก!

Excuse me!!!!

ชูหลี่คิดอย่างสงบนิ่ง องค์ชายโจ้วชวนผู้อ่อนโยนดั่งหยกดูเหมือน 

จะไม่ได้เป็นอย่างท่ีเขาว่ากนัจรงิๆ นอกจากจะเป็นนกัแสดงแล้ว เขายังเป็น

สุนัขจิ้งจอกด้วย ฉันจะเล่าเรื่องตลกให้คุณฟัง ฉันเคยฝันฤดูใบไม้ผลิ  

ถึงคุณ ในฝันนั้นมีคุณและฉันเป็นตัวเอก 

ท่ามกลางความสบัสน เป็นเวลาสบิกว่าวินาทีถงึมปีฏกิริยิาตอบสนองว่า 

จริงๆ แล้วเธอมาท�าอะไรที่นี่กันแน่ ดังนั้นเธอจึงจ�าใจกลับไปเกาะอยู่หน้า

ประตรูัว้เหลก็แต่โดยด ีพร้อมกบัแสดงสหีน้าท่ีจรงิใจให้กบัคนท่ียืนอยูอ่กีฝ่ัง 

แม้เขาก�าลังโมโหจนถึงขีดสุดจากการที่ต้องตื่นนอน 

"ไม่ใช่ค่ะ อาจารย์ คุณฟังฉันพูดก่อน..."

โจ้วชวนยกมุมปากขึ้นด้วยท่าทีรังเกียจ "ผมไม่ฟัง"
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"ดะ...ดะ...เดีย๋วก่อนค่ะ!" ชูหลีจ่บัประตรูัว้เอาไว้ "คณุจะให้สภุาพสตรี

ยืนรออยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะ"

"ไม่มีสุภาพสตรีคนไหนท่ีสร้างความอัปยศให้ผมด้วยตัวเลขเพียง 

สี่หมื่นห้าพัน"

"..."

ราชสีห์ผู้บ้าคลั่ง สุนัขจิ้งจอกผู้หย่ิงยโส จากนัตสึฮิโกะ เคียวโกกุ  

ไปจนถึงเรื่อง 'หลงหยางสิบแปดกระบวนท่า'

ชูหลีค้่นพบแล้วว่าตนเองคดิผดิมหันต์...ไม่ใช่นกัเขียนมอืเทพทุกคน 

ในวงการนี้ที่เป็นคนบ้าจอมหลอกลวง คนบ้าก็มีแต่โจ้วชวนเท่านั้นแหละ!
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มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : QAQ ท�างานมาเหนื่อยมากเลย...แล้วก็

โกรธมากด้วย

Mr. L ท่ีหายไป : เธอโกรธมาก? ฉันกเ็พิง่โดนคนอืน่ท�าให้โกรธแทบตาย 

มาเหมือนกัน...เป็นการปะทะกันในศึกสุดยอดสงครามแห่งอาชีพ และฉัน

ก็ก�าลังจะดิ่งลงสู่จุดต�่าสุด

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : นึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่านายยังมีงานท�า!

Mr. L ท่ีหายไป : ขนาดคนท่ีใช้ค�าว่า 'ความรักบนโลกออนไลน์'  

ซ่ึงไม่รู้ว่าคลานออกมาจากสุสานโบราณหลุมไหนอย่างเธอยังมีงานท�าเลย 

แล้วท�าไมคนอย่างฉันถึงจะไม่มีงานท�าล่ะ

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : โอ๊ะ! น�า้เสยีงพร้อมปะทะมาก ดเูหมือนว่า 

นายจะโกรธมากจริงๆ นะ

Mr. L ที่หายไป : ใช่ โกรธมาก ขอโทษด้วยที่พูดตรงๆ แม้แต่อากาศ

ในตอนนี้ ฉันยังรู้สึกโกรธจนเกลียดเลย

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : ...

เธอไม่ได้รับค�าปลอบใจจาก Mr. L แต่อย่างใด...แต่กลบักลายเป็นการพ่น 

บทที่
6
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เรื่องไร้สาระของตนเองด้วยค�าพูดเพียงสองประโยคท่ีชวนให้เจ้าหนุ่มนั่น

โกรธเกลยีดแม้กระท่ังอากาศ เม่ือถงึหน้าอาคารส�านกังานใหญ่ของส�านกัพิมพ์ 

หยวนเยว่ีย ชหูลีก่เ็กบ็โทรศพัท์ อดไม่ได้ท่ีจะถอนหายใจ ก่อนจะเดนิเข้าไป

ในห้องประชุมบริษัททั้งที่ยังคงคิดมากอยู่

...แต่ไม่รู้ว่ามันคือภาพลวงตาหรือเปล่า ครั้นเมื่อชูหลี่ก้าวเข้าไป 

ในห้องท�างานก็รู้สึกได้ว่าเสียงเงียบลง ก่อนจะเดินกลับไปยังที่นั่งด้วยท่าที

หมดอาลยัตายอยาก ทันใดนัน้เหล่าเหมียวผูท่ี้นัง่อยู่ข้างเธอกหั็วเราะออกมา 

"ออกไปข้างนอกแป๊บเดยีวเอง กลบัมาแล้วเหรอ การกลบัมาอย่างไว

โดยไร้ความส�าเร็จก็ถือเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของการเป็น บ.ก. นะ"

ถึงแม้ผู้คนในห้องท�างานจะยุ่งอยู่กับงาน แต่ทุกคนก็พร้อมใจกัน

ช�าเลืองมองมาท่ีเธอ อย่างไรก็ตาม ชูหลี่รับรู้ได้ว่าท่ีจริงแล้วทุกคนก�าลัง

เงีย่หูรอฟังเธออยู่...เธอหยิบสญัญาฉบับนัน้ออกมาจากกระเป๋าโดยไม่สนใจ

เสียงหัวเราะเยาะของเหล่าเหมียว 

"ฉันไม่มีแม้แต่โอกาสจะยื่นสัญญาให้เขาโยนใส่หน้าฉันเลยค่ะ"

เหล่าเหมียวหัวเราะออกมาอย่างอ�ามหิตมากย่ิงข้ึน "เขาปล่อยหมา

มากัดเธอหรือยัง"

ชูหลี่มองไปท่ีเหล่าเหมียว พูดเตือนสติเขาอย่างระมัดระวัง "นั่นมัน 

สุนัขพันธุ์อลาสกันนะคะ ไม่ใช่ทิเบตัน มาสทิฟฟ์*"

"รูปร่างก็เหมือนกันอยู่"

"ไม่เหมือนกันเลยสักนิด"

"แล้วโจ้วชวนล่ะ เขาว่าไงบ้าง"

ชูหลี่นิ่งเงียบไปสักพัก แล้วจึงยกมุมปากขึ้นอย่างยั่วเย้า ท�าน�้าเสียง

และท่าทางล้อเลียนบุคคลที่อยู่หลังประตูรั้วเหล็ก 

"ตีพิมพ์ครั้งแรกสี่หมื่นห้าพันเล่ม หยามกันเกินไปแล้ว เห็นผมเป็น

* ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ เป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณ มีถิ่นอาศัยอยู่ในทิเบตหรือบริเวณเอเชียกลางไปถึงประเทศอินเดีย 

มีอุปนิสัยที่หวงถิ่นฐานและดุร้ายมาก สูงราว 61 ถึง 72 เซนติเมตร
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ขอทานงั้นเหรอ!"

เหล่าเหมียวหันมามองแล้วหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง แม้แต่คนอ่ืนใน 

ห้องท�างานต่างกพ็ากนัหัวเราะ มเีพยีง บ.ก. คนใหม่ท่ีไม่กล้าหัวเราะออกมา 

ดังๆ ชูหลี่หัวเราะเบาๆ ข่มความรู้สึกเอาไว้จนหน้าแดง...ไม่ได้รู้สึกว่า

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องน่าขันเลย รู้สึกเพียงว่ามันน่าท้อใจมากกว่า 

เมือ่วางสญัญาลงบนโต๊ะแล้ว เธอจงึกระซิบว่า "เหล่าเหมียว ฉันท�างาน

นีต่้อไม่ไหวจรงิๆ ค่ะ...แม้แต่ประตรูัว้ ท่านเทพโจ้วชวนยังไม่เปิดให้ฉันเลย 

หมาที่เขาเลี้ยงยังเป็นมิตรกว่าเขาเป็นหมื่นๆ เท่าเลยค่ะ"

"เขาดุเหรอ"

"ดุมากเลยค่ะ"

ดุเหมือนกับตัวละครในนิยายเรื่องหลงหยางสิบแปดกระบวนท่า

เหล่าเหมียวหมุนเก้าอี้ เล่นปากกามาร์กเกอร์ในมือ "นั่นเป็นเพราะ

เธอไม่สามารถเจรจาได้ต่างหากล่ะ"

ชูหลี่ "..."

คุณเจ๋ง คุณมีความสามารถ คุณก็ไปสิ! ไปเผชิญหน้ากับคนบ้า!  

ไปเถียงต่อหน้าเขาเลย!

ชูหลี่โกรธแต่ไม่กล้าพูด

เหล่าเหมียววางเฉยต่อชูหลีซ่ึ่งก�าลงัเงยีบและเตม็ไปด้วยอารมณ์ต่อต้าน  

เขาโยกตัวบนเก้าอี้ไปมา ยกขาขึ้นไขว่ห้าง และพูดอย่างเฉยเมย

"เธอนี่ไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัอุตสาหกรรมสือ่สิง่พมิพ์เลยจรงิๆ ย่ิงเป็นนสิยั

ของนักเขียนพวกนี้แล้วย่ิงไม่รู้จัก ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าท�าไมหัวหน้า 

ถึงจ้างเธอ (อวี๋เหยาคิด : เพราะความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่น) เพราะ

ความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นอย่างงั้นเหรอ หัวหน้าพูดแบบนี้แล้ว 

ฉันอยากจะอ้วก เธอไม่ใช่นางเอกซีรี่ส์ญ่ีปุ่นท่ีจะมีความกระตือรือร้นและ 

ความมุ่งมั่นจนสามารถเอาชนะใจนักเขียนได้...มา เด็กน้อย เธอนั่งลง  

วนันี้ในฐานะท่ีเป็นรุน่พีเ่ธอ ฉันจะแนะน�าแนวทางในการเจรจาให้เธอเอง..."
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ชูหลี่ "..."

หญงิสาวบอกตนเองว่านีค่อืสิง่ท่ีไม่อาจหลกีหนไีด้ในโลกของการเป็น

ผู้ใหญ่ เธอไม่สามารถลากเก้าอี้มาแล้วมัดร่างของคนที่โยนความผิดให้เธอ 

แถมยังจะสัง่สอนเธอ เขานบัเป็นคนท่ีแปลกประหลาดจนยากจะอธบิาย เพราะ 

คนท่ีอยู่เบ้ืองหน้าเธอคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจ แต่ก็เป็นหัวหน้า เป็นผู้อาวุโสกว่า 

และยังเป็นท่ีปรึกษา...ดังน้ันเธอจึงสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วนั่งลง ลองฟัง 

ในสิ่งที่เหล่าเหมียวอยากจะพูด

ท่ีเหนือความคาดหมายก็คือเหล่าเหมียวได้ให้สิ่งท่ีเป็นเนื้อหาสาระ

เน้นๆ ไว้มากมาย และสามารถน�าไปใช้ได้จริง ก่อนอื่นเขาอธิบายเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัจจุบันของวงการสื่อสิ่งพิมพ์ให้เธอฟัง...

อันดับแรก สูตรการค�านวณค่าตอบแทนของงานเขียนคือจ�านวน 

การตีพิมพ์ครั้งแรก x ราคาหนังสือที่ก�าหนดไว้ x ค่าลิขสิทธิ์ (หน่วยเป็น

เปอร์เซ็นต์) = จ�านวนค่าตอบแทนของการเขียนบทความ

ในปี 20XX สถานการณ์ปัจจุบันของวงการสื่อสิ่งพิมพ์มีอยู ่ว ่า 

นิยายรักท่ัวไปและนิยายวัยรุ่นมีจ�านวนการตีพิมพ์ครั้งแรกอยู่ท่ีแปดพันถึง

ห้าหมื่นเล่ม จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นักเขียนหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไป

แล้วเงนิเดอืนนกัเขยีนแนวโรแมนตกิมือฉมังอยู่ท่ีสองหมืน่หยวน ส่วนพวก

นกัเขียนนยิายท่ัวไปท่ีไม่ค่อยถกูพดูถงึจะได้เกอืบๆ แปดพันหยวน บางครัง้

อาจถูกรังแก โดยบางส�านักพิมพ์จะจ่ายให้ท้ังเล่มอย่างน้อยสามพันถึง 

ห้าพนัหยวน โดยท่ีไม่จ่ายค่าลขิสทิธิใ์ห้ เม่ือท�ายอดขายได้สามหม่ืนเล่มข้ึนไป 

ก็จะถือว่าเป็นหนังสือขายดี 

สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือนักเขียนมือฉมังระดับตัวท็อป ปกติเป็นไปได้ 

ท่ีจะตีพิมพ์ครั้งแรกหนึ่งแสนถึงสามแสนเล่ม ค่าลิขสิทธิ์สูงสุดอยู ่ ท่ี 

สิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่มีนักเขียนเพียงไม่กี่คนในประเทศเท่านั้นท่ีสามารถ

ท�าได้ถึงจุดนั้น

...พูดง่ายๆ ก็คือชูหลี่คิดว่าหนังสือเหล่านั้นน่าจะมียอดขายทะล ุ
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หลายแสนเล่ม แต่จรงิๆ แล้วเหตกุารณ์แบบนีเ้คยมีอยูแ่ค่ในปี 1913 เท่านัน้ 

ไม่ใช่ในปี 20XX

เหล่าเหมียวบอก "ส่วนโจ้วชวนท่ีเป็นระดบัตวัท็อปจะมีจ�านวนการตพิีมพ์ 

ครั้งแรกในช่วงสองปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีแปดหม่ืนถึงหนึ่งแสน ค่าลิขสิทธิ์อยู่ท่ี

เก้าเปอร์เซ็นต์"

พระเจ้า! แปดหมื่นถึงหนึ่งแสน!

สองถึงสามเท่าของสามหมื่นสอง!

ชูหลี่ตกตะลึง "ถ้าอย่างนั้นท�าไมตอนแรกพวกเราถึงพูดออกมาได้ว่า

จะตีพิมพ์สามหมื่นสอง ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะโกรธขนาดนี้ ท�าไมโจ้วชวน

ถงึไม่จดุไฟเผาส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่นะ...อ้อ! มีเบอร์โทรตดิต่อเขาไหมคะ 

ฉันอยากจะโทรไปขอโทษเขา"

"เธอรูห้รอืเปล่าว่าการเปรยีบเทียบท�าให้เกดิความงดงาม นีค่อืวิธกีาร

เจรจาต่อรองท่ีฉันต้องการจะบอกกับเธอ...ในด้านการท�านิตยสารพวกเรา

ยังใหม่ ถึงแม้ว่าส�านักพิมพ์นี้จะมีมานานมากแล้วก็ตาม แต่นี่เป็นครั้งแรก

ท่ีเราได้ท�านยิายแนวแฟนตาซีตะวนัออก เราให้นกัเขียนท่ัวไปอยู่ท่ีแปดพัน 

อยากออกหนังสือก็มา ไม่อยากท�าก็ไปให้พ้นหน้าเสีย แต่เราให้โจ้วชวน 

สามหมื่นสอง...สุดท้ายเพิ่มให้เป็นสี่หมื่นห้าพัน

เธอรู้ไหมว่านี่หมายความว่ายังไง ถ้าให้เขาตีพิมพ์ครั้งแรกหนึ่งแสน 

คิดเป็นค่าลิขสิทธิ์สิบเปอร์เซ็นต์ เขาก็จะแฮปปี้มาก...สมมติว่าหนังสือ 

แต่ละเล่มมรีาคาสามสบิห้าหยวน เราต้องให้ค่าลขิสทิธิเ์ขาสามแสนห้าหมืน่

หยวน! สามแสนห้าเลยนะเธอ! พวกเราต้องแบกรับต้นทุนหนังสือต่อเล่ม

ประมาณย่ีสบิสองเปอร์เซ็นต์ เธอลองคดิดสูว่ิาเป็นเงนิเท่าไร...พวกเราเป็น

ส�านกัพมิพ์นะ เจ้านายเราเป็นนกัธรุกจิไม่ใช่หลูซ่วิน่* นกัธรุกจิกต้็องหาเงนิ 

พวกเราไม่ใช่แหล่งสงัคมสงเคราะห์ในอดุมคต ิหัวหน้าต้องให้เงนิเดอืนเธอ

* หลู่ซวิ่น เป็นนามปากกาของ 'โจวจางโช่ว' นักเขียนชาวจีนท่ีส�าคัญคนหนึ่งของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยมาก 

จะเป็นผู้เขียนวรรณคดีจีนสมัยใหม่ รวมทั้งวรรณคดีจีนคลาสสิก
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ไว้ซื้อข้าวกิน เธอจะกินอะไร ถ้ามัวแต่เพ้อว่าจะเอาเงินให้โจ้วชวนจนหมด"

ชูหลี่ "..."

"ที่ฉันพูดมีเหตุผลใช่ไหมล่ะ"

ชูหลี่ "..."

มีกับผีอะไรล่ะ

เหล่าเหมียวพูดต่อ "ดงันัน้จ�านวนการตพีมิพ์ครัง้แรกคอืสีห่มืน่ห้าพัน 

และส�านักพิมพ์ของเราก็จริงใจมาก ให้ฟ้าดินเป็นพยาน เธอควรเอาเรื่อง

พวกนี้ไปบอกโจ้วชวน ถ้าเปรียบเทียบกับนักเขียนคนอื่นแล้ว จะเห็นว่าเขา

ได้เยอะกว่าหลายเท่า คนท่ีมัน่ใจในตวัเองสงู จติใจพวกเขาจะสัน่คลอนทันที

ถ้าถูกโน้มน้าว เธอลองแสดงวาทศิลป์โดยการขายฝันให้เขาฟัง บอกว่านี่

เป็นโครงการใหม่ของส�านกัพมิพ์เรา เราต้องท�าอย่างสดุความสามารถเพือ่ให้ 

เขาขายหนังสือเล่มนี้ให้ได้ ถึงเวลานั้นต่อให้ใช้วิธีขายหนังสือให้หมดแล้ว

ค่อยเพิ่มจ�านวนการตีพิมพ์ในครั้งต่อไปมันก็ไม่ต่างกันเท่าไร! เธอลองดูสิ 

ถ้าเธอพูดแบบนี้ เขาจะต้องใจอ่อนแล้วตอบตกลงแน่นอน..."

จากนั้นบนใบหน้าของชูหลี่ก็เต็มไปด้วยค�าถาม

"ฉันพูดไปหมดแล้ว พรุ่งนี้เธอค่อยลองไปใหม่นะ"

หัวหน้า บ.ก. อย่างอวี๋เหยาปรบมือให้ชูหลี่ขึ้นมาก่อน ทันใดนั้นเอง

ท้ังห้องท�างานต่างก็ปรบมือให้เธอเสียงดังเกรียวกราว มีเพียงชูหลี่เท่านั้น 

ที่ใบหน้ายังเต็มไปด้วยค�าถาม

เธอรูส้กึว่าเหล่าเหมียวจะไม่ยอมรามือ หากยังไม่เห็นเธอถกูโจ้วชวนทุบ 

กับตาตัวเองสักครั้ง แล้วให้เขาจ่ายเงินค่าหีบห่อและค่าส่งพัสดุเพื่อส่งเธอ

มาทาง SF Express*

...ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าเพือ่นร่วมงานใหม่ไปเอาความอาฆาตแค้นขนาดนี ้

มาจากไหน

* SF Express เป็นชื่อบริษัทขนส่งพัสดุของจีน
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แต่นีไ่ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการยืนกดกริง่ท่ีหน้าประตรูัว้บ้านของโจ้วชวน 

ในวันที่สองเลย

โชคดีท่ีวันนี้โจ้วชวนดูเหมือนจะตื่นเช้า เพราะไม่มีอาการงัวเงีย 

แต่อย่างใด สิบนาทีให้หลังชหูลี่จงึไดไ้ปนัง่บนโซฟาในบ้านเขาอย่างราบรื่น 

แต่ท่ีโชคร้ายก็คือหลังจากท่ีชายหนุ่มเปิดประตูให้เธอ เขาก็ชงกาแฟดื่ม 

และอ่านอีเมลอย่างไม่สนใจ นอกจากจะท�ากาแฟสดแบบมือโปรให้ชูหลี่ 

ดื่มหนึ่งแก้วแล้ว เขาก็ท�าท่าเหมือนเธอซึ่งนั่งอยู่ข้างเอ้อร์โก่วบนโซฟาเป็น

อากาศธาตุ

เป็นเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าส�านักพิมพ์มีข้อเสนอท่ีต�่าเกินไป ท�าให้ชูหลี่

ขาดความม่ันใจในตนเอง เธอจงึนัง่ก้มหน้าก้มตาอยู่บนโซฟา ไม่กล้าเอ่ยปาก 

ออกมาแม้แต่น้อย

ดังนั้น...หนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้น

เมื่อโจ้วชวนด่ืมกาแฟและจัดการอีเมลของตนเองเสร็จเรียบร้อยก ็

หันหน้ามา เขาเห็นหญิงสาวนัง่ก้มหน้าอยู่บนโซฟากบัเจ้าสนุขัพันธุอ์ลาสกนั  

มาลามิวต์ ท่าทางช่างดูน่าสงสาร

โจ้วชวน "..."

เม่ือรู้สึกได้ถึงสายตาของเจ้าของ เอ้อร์โก่วก็ยกอุ้งเท้าข้ึนมาสะกิด

หญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆ

ชูหลี่ "..."

โจ้วชวนกระแอมแล้วพูดเสียงเรียบ "เมื่อวานเพิ่งตื่นนอนเลยมีอาการ

งัวเงีย ไม่ได้ท�าให้คุณตกใจใช่ไหม"

ชูหลี่ "..."

กลัวจนแทบจะวิ่งหนีแล้ว ขอบคุณนะคะ

ฉันในตอนนี้แค่เห็นท่านเทพก็ฉี่จะราดแล้ว

ชูหลีห้่ามความคดิตนเองแล้วส่ายหน้า รูส้กึได้ว่าการท่ีโจ้วชวนเป็นฝ่าย 

เริม่ต้นบทสนทนาดเูหมอืนการแสดง จากนัน้เธอจงึขยับรมิฝีปาก...พยายาม
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อยู่นานกยั็งรูส้กึว่าเธอท�าตามเทคนคิขายฝันท่ีเหล่าเหมยีวบอกมาไม่ได้จรงิๆ  

ท�าได้เพียงดันซาลาเปาที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นพูดว่า...

"อาจารย์คะ ทานซาลาเปาสักหน่อยไหมคะ ดื่มกาแฟตอนท้องว่าง 

ในยามเช้าไม่ดีต่อสุขภาพ อีกอย่าง อาจารย์เหมือนจะเป็นหวัดอยู่นะคะ"

โจ้วชวนรับซาลาเปามา เหลือบมองสองครั้ง กินเข้าไปค�าหนึ่ง แล้ว

นัยน์ตาสีน�้าตาลก็จ้องไปที่เธอ 

"รสชาตไิม่เลวเลย ขอบคณุนะ แต่ผมอยากจะเตอืนคณุไว้ ซาลาเปานี่ 

ไม่คู่ควรแก่ค่าลิขสิทธิ์แสนกว่าหยวนหรอกนะ"

ชูหลี่ "..."

ทันใดนัน้ชูหลีก่ก้็มหน้ามองดสูญัญา แล้วค่อยๆ เกบ็กลบัไปเงยีบๆ...

เธอลงัเลอยูพ่กัหนึง่และยืดตวัตรง ก่อนจะอ้างค�าพดูท่ีเหล่าเหมยีวเคยบอกมา 

พูดให้เขาฟังอย่างตะกุกตะกัก แต่เมื่อพูดไปเรื่อยๆ ก็คล่องขึ้นจนเกือบจะ

มั่นใจกับค�าพูดของตนเองแล้ว ดังนั้นในตอนท้ายเธอจึงใช้วาทศิลป์กึ่งจริง

กึ่งเสแสร้ง 

"อาจารย์คะ เซ็นสัญญาให้พวกเราเถอะนะคะ ให้โอกาสพวกเรา 

สักครั้งเถอะค่ะ พวกเราจะขยันท�าหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ดี...ขอเพียงแค่ 

มันเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนี้ไม่ต้องพูดถึงการตีพิมพ์ครั้งแรกท่ีแสนเล่ม 

หรอกค่ะ ต่อให้เป็นสองแสนพวกเราก็จะตั้งใจคว้ามาเพื่อคุณให้ได้!"

โจ้วชวนบีบซาลาเปาท่ีเหลืออยู่ คิดใคร่ครวญแล้วยิ้ม "...ค�าพูด 

ช่างขายฝันเสียจริง คุณคิดว่าตัวเองเป็นหม่าเหลียง* ผู้มีพู่กันวิเศษหรือไง"

ชูหลี่ "..."

ท่านเทพคะ คณุจะเชือ่ไหมว่าถ้าฉันถ่ายรูปคุณในสไตล์นีแ้ล้วโพสต์ลง 

ในเวยป๋อจะต้องมีคนแชร์เป็นล้าน บดขย้ีโทมินจุน** ได้แน่ๆ แฮชแท็ก 

* หม่าเหลียง ตัวละครเด็กหนุ่มชาวนาจากนิทานเรื่อง พู่กันวิเศษ (Magic Brush) ผู้ซ่ึงสามารถเสกสรรสิ่งต่างๆ  

ให้กลายเป็นจริงเพียงแค่จรดปลายพู่กัน

** โทมินจุน ช่ือพระเอกในซีร่ีส์เกาหลีเร่ืองยายตัวร้ายกับนายต่างดาว โดยเป็นมนุษย์ต่างดาวท่ีอยู่บนโลกมนุษย์

มากว่า 400 ปี หน้าตาหล่อเหลา แต่มักจะมีสีหน้าเรียบนิ่งเสมอ และนิสัยเย็นชา
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#ช็อก! ยายตวัร้ายกบันายต่างดาว! ใบหน้าท่ีแท้จรงิขององค์ชายผูอ่้อนโยน 

ดั่งหยกคือนายตัวร้าย

โจ้วชวนผู้ท่ีไม่รู้ว่าก�าลังถูกต�าหนิ ย่ืนซาลาเปาท่ีเหลือในมือคืนให้ 

ชูหลี่และพูดสั้นๆ ว่า "กินเสีย"

ชูหลี่เหลือบมองซาลาเปาท่ีอยู ่ในมือเขา แสดงสีหน้าราวกับว่า

ซาลาเปานั้นโรยยาเบื่อหนูลงไป เธอจึงท�าท่าตกใจแล้วโบกมือปฏิเสธ 

"ฉันเคยกินแล้วค่ะ ซาลาเปานี้ซ้ือให้คุณโดยเฉพาะ คงจะไม่ดีถ้ามา

มือเปล่า..."

งั้นก็ซื้อมาสองลูกเลยสิ?

ชายหนุ่มเลิกคิ้ว กวาดตามองดูหญิงสาวที่นั่งอยู่บนโซฟาฝั่งตรงข้าม 

เธอดซ่ืูอบ้ือเลก็น้อย แต่อาจเป็นเพราะความร้อนของซาลาเปาท่ีถอือยู่ในมอื  

เขาจงึรูส้กึว่าท�าไมเธอช่างดสูบายตา ต่างจากพวกเหล่าเหมียวราวฟ้ากบัดนิ

และค�าว่า 'ซื้อให้คุณโดยเฉพาะ' หกพยางค์นี้ฟังแล้วก็รื่นหูเป็นพิเศษ

เมื่อทานของคนอ่ืนแล้ว ดังนั้นพอเอ่ยปาก น�้าเสียงของชายหนุ่มก็

เปลี่ยนเป็นนุ่มนวลขึ้นมาเล็กน้อย 

"สาวน้อย คุณอย่ามาเสียเวลากับผมเลย สี่หมื่นห้ามันต�่าเกินไป 

ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีเงิน...แต่หลังจากเรื่องนี้หลุดออกไป ผมจะถูกคนเขา

หัวเราะเยาะเอาได้ หยวนเยวี่ยน่ะเป็นบริษัทใหญ่ไม่เป็นไรหรอก แต่คนอื่น

เขาจะพูดถึงผมว่ายังไงล่ะ เขาจะพูดกันได้ว่าที่นี่ท�าให้โจ้วชวนลดตัวลงมา 

กอดขาบริษัทพวกเขา"

ยากนักท่ีคนเราจะพูดออกมาอย่างจริงใจ ชายหนุ่มพูดขึ้นขณะท่ี

โบกมือให้กับเจ้าหมาท่ีนั่งอยู่ข้างกายชูหลี่ไปด้วย เม่ือเอ้อร์โก่วกระโดดลง

จากโซฟามายังข้างกาย เขาก็ค่อยๆ ป้อนซาลาเปาในมือเข้าไปในปากของ

เอ้อร์โก่ว...ชายหนุ่มปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างใจกว้างและอบอุ่น  

ส่วนชูหลี่มองไปที่เขาอย่างตรงไปตรงมา...

ทันทีท่ีได้ยินสิ่งท่ีโจ้วชวนพูด เธอก็รู้สึกว่าเขาพูดไม่ผิดเลยสักนิด...
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ก่อนจะจ้องไปท่ีหน้าตาอันหล่อเหลาและเฉยเมย ราศีของเขาแผ่กระจาย

ออกมาอย่างสว่างไสว ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าตนเองไม่เหลือความหวังใดๆ 

แล้ว...

ความหวังสุดท้ายนั้นไม่ใช่วาทศิลป์ของเหล่าเหมียว แต่กลับเป็นมือ

ของโจ้วชวนที่ยื่นมาให้

เธอฉุกคดิข้ึนมาได้ในทันใด ท่ีโจ้วชวนเป็นแบบนีเ้พราะจ�านวนการตพิีมพ์ 

ครัง้แรกนัน้ต�า่เตีย้จนเกนิไป เหมือนเป็นการไม่ให้เกยีรตกินั จึงรูส้กึเหมือน

โดนดถูกูและมีน�า้โหข้ึนมาทันที อาจเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนท่ีมีความภมูิใจ

และหยิ่งในศักดิ์ศรีมาก...

และคนแบบนี้...

ชูหลี่นั่งยืดตัวตรง "แต่ถ้าหนังสือท่ีตีพิมพ์ครั้งแรกสี่หมื่นห้าพันเล่ม

ขายหมดในทันที สญัญาช่ัวคราวนีอ้าจปรบัเป็นเท่าตวักไ็ด้นะคะ อาจารย์คะ  

ก่อนหน้านีห้นงัสอืของอาจารย์กข็ายได้เป็นแสนๆ เล่ม แต่ครัง้นีก้ลบัไม่ม่ันใจ 

ว่าหนังสือตัวเองจะขายได้เยอะขนาดนั้นเหรอคะ"

โจ้วชวนตะลึงงัน ทันทีที่ได้ยิน เขาก็เงยหน้าขึ้นมามองเธอแวบหนึ่ง

และยิ้มออกมาเผยให้เห็นฟันขาว 

"นี่คุณยั่วยุผมเหรอ"

หญงิสาวเริม่แสดงความเข้มแข็งเพือ่ให้โจ้วชวนยอมรบัความพ่ายแพ้

และแสดงความอ่อนแอออกมา เธอเดินนวยนาดและย้ิมอย่างสวยงาม  

ก่อนจะถอืซาลาเปามาให้เจ้าหมาท่ีนอนหมอบอยู่ข้างกายเป็นการปลอบขวญั 

"ฉันจ�าได้ คุณเคยพูดว่า 'หนังสือเทพเจ้าแห่งแม่น�้าลั่ว' เป็นนิยาย 

เล่มใหม่ที่สุดยอดมากของคุณ"

โจ้วชวนเคยพดูไว้ แต่ถ้าเขาปฏเิสธไม่เท่ากบัว่าเขากลนืน�า้ลายตวัเองหรอื  

ดงันัน้จงึได้แต่เงยีบไป ส่วนชูหลีก่แ็อบสงัเกตสหีน้าของเขาอย่างระมดัระวัง 

เสียดายที่ชายหนุ่มไม่แสดงอารมณ์ใดผ่านทางสีหน้าเลย

สิบนาทีต่อมา โจ้วชวนก็ลุกข้ึนยืน ก้มลงมองใบหน้าเรียวเล็กของ 
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หญิงสาวที่มองตนเองอยู่บนโซฟาแล้วพูดขึ้น

"ผมมคีวามมัน่ใจในตัวเองอยู่แล้ว แต่ว่ามันคงไม่ได้จรงิๆ ส�านกัพิมพ์

หยวนเยวีย่ไม่มเีสน่ห์มากพอท่ีจะดงึดดูให้ผมร่วมงานกบัพวกคณุ...ขอบคณุ

ส�าหรับซาลาเปาของคุณ ถึงแม้ว่ากาแฟของผมจะไม่ได้ราคาถูกเลยก็ตาม 

เอ้อร์โก่ว ส่งแขก"

"โฮ่ง!"

ชูหลี่ "..."

วันนี้โจ้วชวนเป็นสุภาพบุรุษจริงๆ

ทัศนคติอันแสนเย่อหยิ่งของเขาท�าให้ผู้คนสิ้นหวัง

ชูหลี่รู้ดีว่าหากตอนนี้พูดอะไรออกไปคงจะยิ่งน่าร�าคาญ ตัวเธอเองก็

ไม่มีความมัน่ใจใด จงึท�าได้เพยีงยืนข้ึนก่อนวางนามบัตรลงแล้วพูดประโยค

ท่ีฟังดูไร้สาระว่าถ้าหากเปลีย่นใจ สามารถติดต่อกลบัได้ตลอดเวลา ก่อนจะ

บอกลาเขาด้วยเสยีงอันแผ่วเบา จากนัน้ชายหนุม่กม็องหญงิสาวท่ีก้มหัวให้

แล้วเดินจากไป...

ขณะท่ีเธอก�าลงัจะเดนิออกจากโถงทางเดนิ ทันใดนัน้หางตากเ็หลอืบ

ไปเห็นบางสิง่ท่ีคุน้เคย จงึหยุดเดนิ เลกิคิว้สงู ก่อนจะถอยหลงัสองก้าวแล้ว

ย่อตัวลง...อดไม่ได้ท่ีจะย่ืนมือไปยังกองขยะเก่าท่ีวางอยู่ข้างห้องโถงซ่ึงถูก

ห่อไว้เหมอืนก�าลงัจะเอาไปท้ิง แล้วดงึคอลเลก็ช่ันภาพวาดออกมาหนึง่ฉบับ

เพียงแค่เห็นหน้าปกชูหลี่ถึงกับตะลึงตาค้าง นึกไม่ถึงเลยจริงๆ ว่า 

จะได้เจอสิง่นี้ในบ้านของโจ้วชวน...คาดไม่ถงึว่าจะเป็นคอลเลก็ช่ันภาพวาด

ของแม่นางเจีย่น แถมยงัเป็นรุน่ลมิิเตด็อดีชิัน่ห้าสบิฉบับแรกพร้อมลายเซ็น

ด้วย

เมื่อก่อนเธอกับ Mr. L เคยช่วยกันแย่งชิงคอลเล็กชั่นภาพวาดนี้ถึง 

สี่ห้าวันจนนอนหลับไม่สนิทอยู่หลายคืนเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็ได้มาไว ้

ในครอบครอง ก่อนจะร้องไห้ฮือๆ ด้วยกนัท้ังคนืเพราะตืน่เต้นจนทนไม่ไหว... 

ในท่ีสุดคอลเล็กช่ันภาพวาดฉบับนี้ได้กลายมาเป็นเหมือนหนังสือรับรอง
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ความเป็น 'ติ่งผู้คลั่งไคล้แม่นางเจี่ยน'

...โจ้วชวนมีคอลเล็กชั่นภาพวาดฉบับนี้ได้อย่างไร

เธอถือตรงมุมของคอลเล็กช่ันภาพวาดไว้แล้วหันไปหาโจ้วชวนด้วย

สีหน้ามึนงง ไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจเอาไว้ได้ 

"อาจารย์คะ คุณก็ชอบแม่นางเจี่ยน..."

ยังพดูไม่ทันจบประโยค เธอหันไปมองโจ้วชวนอีกครัง้ และในวนิาทีนัน้ 

ก็พบว่าเขาแปลงร่างไปแล้ว...

เหลอืเพยีงชายหนุม่คนหนึง่ท่ีเปลีย่นไปอย่างฉับพลนั เขาใช้มอืข้างหนึง่ 

ยันโซฟาเอาไว้ กระโดดข้ึนสงูยิง่กว่าหลวิเสยีง* จากนัน้กแ็ปลงร่างเป็นยูเซน 

เซนต์ลโีอ โบลต์** นกัวิง่ร้อยเมตรท่ีรบีวิง่มาตรงหน้าเธอแล้วแย่งหนงัสอืไป!

...ชูหลี่ไม่เคยเห็นหนุม่เนร์ิด*** ท่ีคล่องแคล่วว่องไวเช่นนีม้าก่อน และ

ในเวลานี้หนุ่มเนิร์ดก�าลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยใบหน้าท่ีไม่แสดงอารมณ์ 

เขาก้มตัวเพื่อยัดคอลเล็กช่ันภาพวาดฉบับนั้นกลับไปท่ีกองขยะเก่าอย่าง

รวดเร็ว 

"หลานสาวผมชอบน่ะ ปิดเทอมฤดรู้อนนีเ้ขามาเท่ียวเล่นท่ีบ้านผม...

ส�าหรับนักวาดนอกกระแสแบบนี้ เฮ้อ! ยังไม่คู่ควรมาล้างเท้าให้ผมเลย"

เมื่อพูดจบก็จามออกมา ปลายจมูกนั้นเริ่มแดง

ชูหลี่ยังรู้สึกช็อกไม่หาย เธอได้แต่จ้องใบหน้าอันหล่อเหลาสง่างาม

ของชายหนุ่มที่ก�าลังเหยียดหยามด้วยท่าทีเย็นชาและนิ่งเฉย...

'ยังไม่คู่ควรมาล้างเท้าให้ผมเลย'

'ยังไม่คู่ควรมาล้างเท้าให้ผมเลย'

'ยังไม่คู่ควรมาล้างเท้าให้ผมเลย'

* หลิวเสียง เป็นอดีตแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันวิ่งกระโดดสูงชาวจีน

** ยูเซน เซนต์ลีโอ โบลต์ เป็นอดีตนักวิ่งระยะสั้นชาวจาเมกา โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอด

กาล

*** เนิร์ด คือคนท่ีดูมีสติปัญญาดีกว่าคนปกติ ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน และส่วนใหญ่จะถูกเพื่อนๆ มองว่าเป็น 

เด็กเรียนหรือหนอนหนังสือ
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ชูหลี่ "..."

ร้ายกาจเหลือเกิน

ท่านเทพ...เป็นสาวน้อยซากุระ มือปราบไพ่ทาโรต์* หรอกเหรอ

* สาวน้อยซากุระ เป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง 'ซากุระ มือปราบไพ่ทาโรต์' เธอเป็นสาวน้อยอายุ 10 ขวบ ซึ่งชีวิต

พลิกผันต้องกลายเป็นมือปราบไพ่ทาโรต์ เป็นผลงานของ Clamp กลุ่มนักวาดที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น ตีพิมพ์ครั้งแรก

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1996
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ขณะนัน้โจ้วชวนจมูกแดงก�า่ ประกอบกบัตอนท่ีเชิดคางอันสวยงามข้ึนมา 

แล้วพูดแบบมีจริตหญิงว่า 'ยังไม่คู่ควรมาล้างเท้าให้ผมเลย' ช่างมีเสน่ห์

เหลือเกิน

ชูหลี่ไม่กล้าท�าอะไรไปมากกว่านั้น จึงรีบเดินก้มหน้างุดออกไปอย่าง

รวดเร็ว

โจ้วชวนยืนอยู่ตรงทางเข้าและมองดูหญิงสาวท่ีน่าสงสารเดินจากไป 

รอจนกระท่ังไม่เห็นแม้แต่เงาของเธอ จงึละสายตาและพดูเหนบ็แนมเจ้าสนุขั 

ตัวโตที่ยืนเกาะอยู่ตรงประตูรั้วเหล็ก 

"ไปก็ไปแล้ว ยังจะมองอะไรอีก เข้ามา"

สุนัขตัวโตกระโดดลงมาอย่างไม่เต็มใจ พร้อมกันนั้นเจ้าของของมัน

ก็หันหลังเดินเข้าไปในบ้าน เมื่อเดินผ่านโถงทางเดิน ชายผู้นี้ก็ถีบกองขยะ

เก่าๆ ท่ีเอนเอียงไปมา และขณะท่ีเดินผ่านโต๊ะวางชุดน�้าชา เขาก็เข่ีย

กระดาษใบเลก็ๆ ท่ีมีหมายเลขโทรศพัท์และควิควิของใครบางคนลงถงัขยะ

อย่างง่ายดาย

เอ้อร์โก่วตามเข้ามา จากนั้นก็ใช้จมูกดอมดมไปท่ัว เจ้าสุนัขตัวโต 

เอาหัวมุดลงไปในถังขยะแล้วดึงหัวออกมา จากนั้นยกขาขึ้นและคุ้ยถังขยะ

บทที่
7



Moonlight เพลงรักใต้แสงจันทร์ 1 68

ด้วยอุ้งเท้า...

โจ้วชวน "..."

เขาจ้องเจ้าสนุขัอย่างนิง่เฉยอยู่สามวนิาที และในวินาทีนัน้สหีน้าของ

ชายหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นอ�ามหิตพร้อมกับคว้าหูของเจ้าสุนัขตัวโตเอาไว้แน่น 

"แค่รบัสนิบนเป็นซาลาเปาลกูเดยีว ถงึกบัท�าให้แกไปไม่เป็นเลยหรอืไง!  

เจ้าหมาบ้านที่กินอาหารนอกเป็นกะละมัง ค่าอาหารที่ฉันซื้อมาประเคนให้

ในแต่ละเดือนซื้อซาลาเปาให้แกได้เป็นตัน!"

เอ้อร์โก่วดึงหัวของมันออกมาจากมือชายหนุ่มและสะบัดหัวไปมา 

อุ้งเท้าใหญ่โตนัน้เหยียบบนกระดาษแผ่นเลก็ๆ...โจ้วชวนเหลอืบตามองและ

ก้มลงหยิบกระดาษแผ่นนั้นข้ึนมา เขาเพ่งมองมันอย่างจริงจัง นี่ไม่ใช่

นามบัตรท่ัวไป แต่เป็นการเขียนท้ังเบอร์โทรศพัท์และเบอร์ควิควิด้วยมือล้วนๆ

ไม่มีนามบัตรท่ีดูจริงใจกว่านี้หรือไง หรือว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพียง

พนักงานชั่วคราวของส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย

เด๋ียวนะ ท่ีแท้ส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่ส่งพนกังานช่ัวคราวมาเล่นละคร

ตบตาฉัน?

...ช่างกล้านักนะพวกคนเลว!

ด้วยพลังแห่งจินตนาการที่ล้นเหลือท�าให้ไฟแห่งความโกรธในดวงตา

ลุกโชนข้ึนในชั่วพริบตา เขาโยนแผ่นกระดาษลงบนโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้ว 

หันหลงัไปเกบ็ขยะและล้างมอื หลงัจากล้างมอืกเ็ดนิกลบัไปทีโ่ต๊ะคอมพวิเตอร์ 

แล้วเปิดเอกสารดตูวัอกัษรท่ีน�ามาซ่ึงความฮกึเหิมในการท�างานและเปลวไฟ 

แห่งความโกรธ...

เมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้ว

ขณะท่ีโจ้วชวนก�าลังยืดเส้นยืดสาย หางตาเขาบังเอิญเหลือบไปเห็น

แผ่นกระดาษบนโต๊ะท่ีเขาวางไว้ในตอนเช้า...เขานิ่งมองไปยังกระดาษ 

เป็นเวลาสามวินาที หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าไม่อยากจะมานั่งเสียใจไป 

ตลอดชีวิตกับสิ่งท่ีไม่ได้ลงมือท�า...เขาจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้น ก่อนจะ 
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กดเปิดคิวคิวสองหน้าต่างซ้ายขวาขึ้นมาในเวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มเพื่อน

ปลายนิ้วเรียวกดบนแป้นพิมพ์ เมื่อคลิกเม้าส์ที่ค�าว่า 'ค้นหา' ก็เกิด

เสียงดัง 'คลิก' ท่ีคมชัดและไพเราะ และทันทีท่ีผลการค้นหาปรากฏข้ึน  

ชายหนุม่กเ็หลอืบมองรปูโพรไฟล์ควิควิท่ีแสนคุน้เคยและอุทานข้ึนมาอย่าง 

งงงวย 

"เอ๋?" ตาสีน�้าตาลหรี่ลงเล็กน้อยเพื่อเพ่งมองให้ชัดอีกครั้ง...

'ผลการค้นหา : มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา'

โจ้วชวนจบัเม้าส์และนัง่นิง่อยู่หน้าคอมพวิเตอร์เป็นเวลาสามสบิวินาที 

ในวนิาทีท่ีสามสบิเอด็ ใบหน้าอันหล่อเหลาและร้ายกาจของชายหนุม่เริม่ชา

และซีดเผอืดลงในทันที เขาจงึขยับเม้าส์ไปยังเดสก์ท็อปควิควิทางด้านซ้าย

แล้วเปิดดูอีกที...พอเปิดดูแล้วก็พบว่ามีรูปโพรไฟล์และลักษณะท่ีตรงกัน 

ทุกประการ กล่องข้อความการสนทนายังไม่ทันได้ปิด สักพักก็มีข้อความ 

ส่งเข้ามาพร้อมไฟสีน�้าเงินกะพริบแบบรัวๆ...

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : โธ่เอ๊ย! โดนปฏิเสธอีกแล้ว!!!

มอืปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : ให้ฉันย�า้อีกครัง้หนึง่นะว่าหมาท่ีนกัเขียน

บางคนเลี้ยงยังดูเป็นมิตรกว่าอีก!

มือปืนไซเบอร์ท่ีลิงเชิญมา : ท�าไมในช่วงต้นปีนี้ถึงโกหกนักเขียน 

ยากนกั เอ๊ะ? ฉันแสดงความจรงิใจมากท่ีสดุในชีวติฉันแล้วนะ ขอร้องให้เขา 

เซ็นสัญญาตีพิมพ์ให้! แถมยังซื้อซาลาเปาไปให้ด้วย! เป็นครั้งแรกในชีวิต 

เลยนะท่ีซ้ืออาหารเข้าไปให้ผู้ชายน่ะ! ไม่เพียงแต่ไม่ขอบคุณ หน�าซ�้า 

ยังพูดว่าซาลาเปาของฉันไม่คู่ควรที่จะมาแลกกับค่าลิขสิทธิ์เป็นแสน!

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : นั่นเป็นเรื่องของซาลาเปาเหรอ มันเป็น

เรื่องหัวใจของหญิงสาวอย่างฉันต่างหากล่ะ!!!
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มือปืนไซเบอร์ท่ีลงิเชิญมา : หัวใจของหญิงสาวอย่างเรามันไม่มีค่านี!่!!

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : QAQ กลับไปที่ห้องท�างานก็ยังจะโดน

ชายตุ้งติ้งโต๊ะข้างๆ หัวเราะเยาะอย่างบ้าคลั่งอีก แล้วยังมีหน้ามาถามฉัน

อีกนะว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า...นายว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเขาอีกดีไหม 

หรือจะลองเอาโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าที่ดูดีขึ้นมาหน่อยไปฝากเขาสักชามดี

โจ้วชวนพมิพ์ตอบกลบัเธอแค่ '...' จากนัน้กก็ดส่งไป ในช่องการสนทนา 

บนหน้าจอจึงปรากฏเพียง 

Mr. L ที่หายไป : ...

โจ้วชวน "..."

เขาตกใจสดุขีดจนมปีฏกิริยิาตอบสนองโดยการถอดปลัก๊คอมพิวเตอร์

ออกอย่างรวดเร็ว

วันนี้ชูหลี่พบว่า Mr. L ที่ส่งข้อความมาให้เธอเพียง '...' หายตัวไป 

ในช่วงประมาณบ่ายสามโมงอย่างลึกลับ

สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือในขณะเดียวกันนั้น ในเขตพื้นที่หรูใจกลางเมือง G 

มีนักเขียนท่ีเพิ่งแตะระดับยอดพีระมิดคนหนึ่งก�าลังคิดไม่ตกเรื่องของเธอ 

เขานัง่โง่ๆ กอดหมาอยูบ่นโซฟา มท่ีาทีซังกะตายท้ังวนั ในหัวสมองว่างเปล่า  

ไม่มีเรือ่งของตวัเลขสกัตวั ราวกบัว่าเขาพลาดค่าลขิสทิธิ์ไปเป็นหลกัพนัล้าน

พอนึกถึงเรื่องที่ตนเองคุยกับผู้ดูแลระบบเมื่อไม่กี่วันก่อน เธอเพิ่งได้

งานท่ีส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งแล้วแดกดันนักเขียนคนหนึ่งซ่ึงไม่เคยพบหน้า 

เขาเองกร็ูส้กึตลกในความโชคร้ายของเธอแล้วพดูต่างๆ นานาว่า 'ฮ่าๆๆๆๆๆ 

ในวงการนักเขียนก็มีพวกบ้าอยู่เยอะแยะเลย' 'เธอเพิ่งจะรู้เหรอว่าในเวยป๋อ

มีไว้ให้แสดงละคร นักเขียนท่ีขู่เข็ญท�าคนอกสั่นขวัญผวาคนนั้น...' อะไร
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เทือกๆ นั้น...

ในเวยป๋อต่างจากความจรงิอะไรกนั หรอืว่าสาวน้อยคนนีก้�าลงัด่าเราอยู่

เราเองก็ดันเห็นดีเห็นงามคุยกับเธออย่างมีความสุข พากันเยาะเย้ย

ตัวเองอยู่อย่างงั้นเหรอ

"..."

มมุปากของนกัเขียนหนุม่ชักกระตกุ เขาลบูหูท่ียืดยาวของเอ้อร์โก่วไปมา 

เพื่อปลอบประโลมหัวใจอันปวดร้าวของตน

เมือ่ถงึเวลาเท่ียงคนืชูหลีก่เ็ริม่หาวและก�าลงัคดิว่าพรุง่นีจ้ะซ้ืออาหารเช้า 

อะไรไปให้สาวน้อยซากรุะ มือปราบไพ่ทาโรต์ด ีขณะเดยีวกนันกัเขียนหนุม่ 

ก็ได้รวบรวมความกล้าที่จะเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

เขาเปิดคอมพวิเตอร์ ท�าเป็นไม่มองว่าตนเองมไีอดสี�ารองอยู่ ชายหนุม่ 

เข้าสู่ระบบด้วยไอดีหลัก และดีใจท่ีได้เห็นว่านักเขียนมือเทพเจียงอวี่เฉิง 

ก�าลังออนไลน์อยู่...เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เคยเป็นนักเขียนมือเทพผู้อยู่ปลายยอด

พีระมิด ส่วนใหญ่จะเขียนแนวสยองขวัญสืบสวนสอบสวน นับได้ว่าเป็น 

พี่ชายและเพื่อนท่ีดีของโจ้วชวน เพียงแต่ว่าพักนี้นิยายแนวสยองขวัญ

สืบสวนสอบสวนไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไร ธีมหลักที่เขาเขียนออกมานั้น

ค่อนข้างขายได้ยาก ท�าให้ความนิยมของผู้อ่านลดลงไปบ้าง...โจ้วชวนใช้

ฟังก์ชันการสัน่ในช่องแชตสัน่ทักอีกฝ่ายถงึสองครัง้ ส่วนอีกฝ่ายส่งมาเพียง

เครื่องหมายค�าถามที่สั้นและกระชับ...

โจ้วชวน : เกิดเรื่องแล้ว

อีกฝ่ายนิ่งเงียบไปสามสี่วินาที

เจียงอวี่เฉิง : อะไร ในที่สุดนักอ่านก็เห็นธาตุแท้ของนายแล้วเหรอ
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โจ้วชวน : ไม่ใช่...เห็นเหินอะไรกันล่ะ ฉันแสดงออกจะเก่ง เป็น 

องค์ชายโจ้วชวนผู้อ่อนโยนดั่งหยก

โจ้วชวน : ออสการ์ติดรางวัลตุ๊กตาทองฉันไว้หนึ่งรางวัล

โจ้วชวน : ...เข้าเรือ่งเลยละกนั นายยงัจ�าเรือ่งท่ีฉันรวบรวมงานเขยีน

ให้เกม 'X' ท่ีเป็นข่าวดังแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในวงการโดจินได้ไหม ตอนท่ี 

ปลอมตวัเป็นนกัเขียนโนเนมแต่งบทบรรยายให้เข้ากบัภาพท่ีนกัวาดวาดข้ึนมา  

และยังมีผู้ดูแลระบบซื่อบื้ออีกคนหนึ่ง

เจยีงอวีเ่ฉิง : จ�าได้ส ิจ�าได้แม่นเลยว่าท่านเทพโจ้วชวนเหมือนพวกเพ้ียนๆ  

ที่เคยพูดกับฉันว่า 'ฉันแค่เขียนไม่กี่พันตัวอักษรอย่างสบายๆ คนพวกนั้นก็

ตกตะลึงจนยกให้ฉันเป็นเทพ' 'ผู้ดูแลระบบตัวน้อยอนุมัติโพสต์ฉันแล้ว  

แหะๆๆๆ' 'พวกเขาตกใจกันมากที่ AB เป็นคู่จิ้นกันจริงๆ ฮ่าๆๆๆ พวกโง่ 

บทพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทที่ฉันสร้างขึ้นมา แค่ฉันพยักหน้า ไม่ว่า AB 

จะเป็นคู่จิ้นระหว่างคนกับหมาตัวหนึ่งก็เป็นได้ท้ังนั้น'...เรื่องพวกนี้นาย 

เคยพูดมันข้ึนมา แล้วคนท่ีนายเรียกว่า 'ผู้ดูแลระบบตัวน้อย' คือผู้ดูแล 

คนไหนน่ะ

โจ้วชวน : เป็นเธอ

เจยีงอวีเ่ฉิง : ยังไงนะ เกดิอะไรข้ึน นายมีความรกับนโลกออนไลน์กบั

เธอเหรอ

โจ้วชวน : รักอะไรกัน เธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ฉันไม่ได้บ้านะ 

เหมือนโชคชะตาน�าพามาให้เจอกัน บังเอิญมากท่ีตอนนี้ผู้ดูแลระบบได ้

กลายมาเป็น บ.ก. ของฉันไปแล้ว ตอนเช้าเธอเพ่ิงมาท่ีบ้านแล้วก็เอา

ซาลาเปามาให้สองลูก บอกกับฉันว่าดื่มกาแฟในตอนท่ีท้องว่างไม่ดีต่อ

สุขภาพ แล้วยังพยายามให้ฉันเซ็นสัญญากับส�านักพิมพ์ท่ีเสนอจ�านวน 

การตีพิมพ์ครั้งแรกที่สี่หมื่นห้าพันเล่ม

โจ้วชวน : สุขภาพของฉันจะดีหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับเธอ

โจ้วชวน : แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลัก
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โจ้วชวน : ประเด็นหลักมันอยู่ที่สัญญาฉบับนั้น

เจยีงอวีเ่ฉิง : ท�าไมถงึได้บังเอิญขนาดนี ้ฉันกมี็แฟนคลบัท่ีตดิตามกนั

มานานได้เข้าไปท�างานที่ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ย ฮ่าๆๆๆ ไม่แน่ว่าพวกเขา

ทั้งสองอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้!

โจ้วชวน : ว้าว แฟนคลับคนนั้นของนายชื่ออะไรเหรอ

เจียงอวี่เฉิง : นายไม่รู้จักหรอก ถามไปก็เท่านั้น นายเพิ่งบอกว่า 

อะไรนะ นายกับผู ้ดูแลระบบคนนั้นรักกันบนโลกออนไลน์มานานถึง 

สามปีแล้วเหรอ! แล้วเธอยังโน้มน้าวให้นายเซ็นสัญญาแย่ๆ ท่ีมีจ�านวน 

การตีพิมพ์แค่สี่หม่ืนห้าพันเล่มด้วย?! เล่มไหน ใช่ 'หนังสือเทพเจ้าแห่ง 

แม่น�้าลั่ว' ที่นายตั้งใจไว้ว่าถ้าจ�านวนการตีพิมพ์ไม่ถึงแสนจะไม่เซ็นสัญญา

หรือเปล่า พระเจ้า?!

โจ้วชวน : ก่อนอื่นคือเราไม่ได้มีความรักบนโลกออนไลน์ เป็นเพียง

ความสัมพันธ์ท่ีบริสุทธิ์และสวยงามระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง อีกอย่าง

เธอไม่รู้ว่าฉันคือ Mr. L แต่สัญญา 'หนังสือเทพเจ้าแห่งแม่น�้าลั่ว' ที่ก�าลังจะ

เซ็นก็ไม่ได้แย่ สุดท้ายเธอเห็นคอลเล็กชั่นภาพวาดฉบับลิมิเต็ดอีดิชั่นของ

แม่นางเจีย่นตรงโถงทางเดนิก่อนออกจากบ้าน ตอนนัน้เราอดหลบัอดนอน

แย่งมันมาด้วยกัน ฉันกลัวว่าเธอจะคว้ามันมาไม่ได้...โอ๊ย ไม่พูดละ  

พอพูดถึงตรงนี้แล้วฉันไม่ควรใจอ่อนท�าความดี นายว่ากรรมมันจะตามมา

หรอืยงั...แต่นัน่ไม่ใช่ประเดน็หลกั สิง่ส�าคญัคอืท่าทีฉันมนัเลวร้ายจนท�าให้

เธอต้องหอบสัญญาการตีพิมพ์สี่หมื่นห้าพันเล่มนั้นเดินออกไปจนลับตา

เจียงอวี่เฉิง : กับจ�านวนการตีพิมพ์แค่นี้ จริงๆ ก็สมควรแล้วท่ีเธอ 

จะเดินออกไป ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลย...ในเม่ือเธอไม่รู้สักหน่อยว่า 

นายคือ Mr. L แล้วนายจะตื่นตกใจไปท�าไม

โจ้วชวน : ความจริงน่ะ ต่อให้ปิดไว้ยังไงก็ไม่มิดหรอก ฉันกลัวว่าเธอ

จะมารู้ทีหลัง พอนึกถึงวันนี้ท่ีไม่ให้เกียรติเธอและหยาบคายจนน่ารังเกียจ

จนเธอต้องเดินออกไป ฉันคงจะเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า 'บ๊ายบาย หลายปี 
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ท่ีเคยรัก แม่นางเจี่ยนขององค์ชายโจ้วชวนผู้อ่อนโยนดั่งหยก' ให้ตัวเอง  

จากนั้นมันก็จะอยู่ในร้านหนังสือช้ันน�า และเป็นหนังสืออีบุ๊กท่ีอยู่ใน 

รายการหนังสือขายดี

เจียงอวี่เฉิง : ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!!!

โจ้วชวน : ...หัวเราะพอหรือยัง นี่เห็นฉันเล่าเรื่องตลกให้ฟังเหรอ

เจียงอวี่เฉิง : ก�าลังอยากนอนอยู่พอดี ข�าจนหายง่วงเลย

โจ้วชวน : ถามนายหน่อยว่าจะท�ายังไงดี!

เจียงอวี่เฉิง : อะไรคือท�ายังไง ฮ่าๆๆๆๆๆๆ ก็เซ็นน่ะสิ!!!

โจ้วชวน : สญัญาท่ีจ�านวนการตีพมิพ์ครัง้แรกอยู่ท่ีสีห่ม่ืนห้าพันอะนะ! 

สี่หมื่นห้าพัน! ถ้าเป็นนาย นายจะเซ็นเหรอ นี่นายก�าลังพูดภาษาคนอยู ่

หรือเปล่าเนี่ย

เจยีงอวีเ่ฉิง : จะตพีมิพ์เท่าไรแต่กยั็งไม่ได้หมายถงึการขายนี ่ ตราบใด 

ท่ีสามารถขายได้ ค่าลิขสิทธิ์นายจะลดลงไหม อีกท้ังก�าลังพูดถึงลิขสิทธิ์

หนังสอืการ์ตนูมงังะและลขิสทิธิเ์กมอยู่ไม่ใช่เหรอ ลขิสทิธิท้ั์งหมดกเ็ป็นเลข

เจ็ดหลัก จะว่ายังไงถ้านายได้ค่าตีพิมพ์เป็นแสนๆ หยวนอีก

โจ้วชวน : ท�าไมนายถึงมีข้ออ้างเหมือนกันกับเธอ สมรู้ร่วมคิดกัน

เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ค่าลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ไม่ใช่ประเด็น เงินนั่นยังไม่พอ

ค่าอาหารสุนัขของเจ้าเอ้อร์โก่วเลย...นายรู้ดีว่าฉันต้องการอะไร

เจยีงอวีเ่ฉิง : อ๋อ ไม่อยากอยูต่รงก้นพรีะมิดแล้วใช่หรอืเปล่า อยากจะ 

ปีนเขาว่างั้น ก๊ากๆ

โจ้วชวน : เมือ่ฉันก�าลงัมีช่วงวยัท่ีรุง่โรจน์ กลบัต้องมาเป็นฐานให้นาย

เหยียบขึ้นไปข้างบน มันน่าโมโหชะมัด

เจียงอวี่เฉิง : ฮ่าๆๆๆๆๆ นายก�าลังมีช่วงวัยท่ีรุ ่งโรจน์ งั้นก็เลิก 

ท�าหนังสือเล่มนี้ ค่อยขยันท�าเล่มหน้าแล้วข่ีคอฉันข้ึนยอดพีระมิด ฉันจะ 

ไม่ไปไหนแน่นอน!

เจียงอวี่เฉิง : ท่ีนายดื้อดึงอยู่แบบนี้ไม่ได้อยากให้ฉันเกลี้ยกล่อมให้
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เซ็นสัญญาหรอกเหรอ ไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยท่ีนายเลี้ยงไว้

ตั้งสามปี หรือว่านายไม่สนใจอะไรเลย ถ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยโกรธขึ้นมาแล้ว 

กลายเป็นก็อตซิลล่า นายจะท�ายังไง ไม่มีปัญหาอะไรหรอก เซ็นๆ ไปเถอะ

เจียงอวี่เฉิง : อีกอย่างหนึ่ง ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยมีระดับ ต่อให้เซ็น

ก็ไม่เป็นผลเสียต่อการก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดของนายหรอก

โจ้วชวน : เซ็นกับผีอะไร นายไปเถอะไป

เจยีงอว่ีเฉิงท่ีพึง่พาอะไรไม่ได้เลยกอ็อกจากการสนทนาไป ส่วนโจ้วชวน 

ปิดคอมฯ พร้อมกับจิตใจที่สับสนวุ่นวายมากกว่าเดิม

เขาลกุข้ึนไปอาบน�า้และลงไปนอนบนเตียงรอบหนึง่ ก่อนจะลกุข้ึนมา

นัง่ไขว่ห้างพร้อมกบักระดกิขาแล้วจ้องไปยังกระดาษแผ่นเลก็ท่ีเขียนด้วยมือ

และเลือนรางจนแทบมองไม่เห็นตัวหนังสือ เขาใจลอย...เป็นแบบนี้อยู ่

สองช่ัวโมง กระท่ังใกล้ถงึตอนตสีอง ในหัวของชายหนุม่เตม็ไปด้วยประโยคนัน้ 

ของเจยีงอวีเ่ฉิง 'ฮ่าๆๆๆๆๆ นายก�าลงัมีช่วงวยัท่ีรุง่โรจน์ งัน้กเ็ลกิท�าหนงัสอื

เล่มนี้ ค่อยขยันท�าเล่มหน้า'...

โจ้วชวน "..."

ที่เจียงอวี่เฉิงพูดมาก็ถูก?

ไม่ ท่ีเขาพดูมามันไม่ถกู นีฉั่นคาดหวงัอะไรอยู่ คาดหวงัเหมือนตอน 

อยากให้เธอช่วยกดอนุมัติโพสต์ตัวเองในปีนั้น?

แต่ฉันยังมีหนงัสอืเล่มต่อไปให้ท�าอกีมากมาย และถ้าจะช่วยเธอด้วย

ความรู้สึกส่วนตัวก็ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร...

โจ้วชวนคิดวกวนไปมาจนดึกดื่น ในทีสุ่ดก็เอือ้มมอืควานหาโทรศัพท์

ออกมาอย่างไม่รูเ้นือ้รูต้วั บนหน้าจอโทรศพัท์นัน้ส่องสว่างปรากฏให้เห็นตวัเลข 

เพื่อให้ใส่รหัสผ่านเข้ามือถือ เขาจึงพิมพ์ข้อความ

'พรุ่งนี้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งน�าสัญญาเข้ามาด้วย'
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คิดแล้วคิดอีก พูดแบบนี้ยังเท่ไม่พอ จึงเพิ่มไปอีกหนึ่งประโยค

'ถ้าเลยเวลาจะไม่รอ'

แล้วจึงกดส่งไป จากนั้นก็ได้ยินเสียงเตือนว่าส่งข้อความไปถึงแล้วดัง 

'ติ๊ง' ชายหนุ่มท่ีก�าลังนั่งไขว่ห้างพร้อมกระดิกเท้าหยุดการกระท�า...และ

ตระหนักได้ว่าสิ่งท่ีท�าลงไปในตอนนี้ไม่อาจแก้ไขได้อีกแล้ว ต้องคิดให้ดี 

ทันใดนั้นเขาก็โยนโทรศัพท์อย่างรวดเร็วแล้วพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียง  

ก่อนจะเอาหมอนทุบหัวตนเองอย่างแรง!

เสียงดัง 'ตุ้บ!'

ดงัมากจนเจ้าสนุขัท่ีนอนหลบัใหลอยู่ในคอกสะดุง้ตืน่ตกใจ มันเงยหน้า 

ข้ึนมาด้วยสายตาง่วงงนุ และมองไปท่ีเจ้าของซ่ึงก�าลงัตกอยู่ในความบ้าคลัง่

อย่างงุนงง...หืม?
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วันต่อมา

โจ้วชวนลืมตาตื่นขึ้นมาในเวลาแปดโมงเช้า

เขาอาบน�า้สระผมตอนเก้าโมงแล้วลองนัง่โพสท่าหน้ากระจก หันไปมา 

ก่อนจะเหลอืบมองเห็นตนเองในกระจกอย่างไม่ตัง้ใจ จึงคว้าหวีลองท�าทรง

หน้าม้าแสกข้างอย่างจริงจังและขยับเช็กไปมาเล็กน้อย แต่อยู่ๆ ก็รู้สึกว่า

ก�าลังท�าเรื่องไม่เป็นเรื่อง จึงโยนหวีออกไปด้วยความโกรธเคือง

ตอนสบิโมงครึง่ เขานัง่อยู่บนโซฟาในห้องนัง่เล่นอย่างผ่อนคลายและ

จามออกมา

สบิโมงสีส่บิห้า เขายืนข้ึนเหมือนกบัว่านกึอะไรข้ึนมาได้ ก่อนจะว่ิงไป

ท�ากาแฟให้ตนเอง

เสียงกริ่งท่ีประตูดังข้ึนตอนสิบเอ็ดโมงตรง หางตาของเขากระตุก  

โจ้วชวนยืนขึ้นพร้อมกับถือถ้วยกาแฟ เม่ือเดินมาถึงหน้าเครื่องควบคุม 

การปิด-เปิดประตูตรงโถงทางเข้า เขาหยุดฝีเท้าที่ก้าวไวลงชั่วครู่ จากนั้น

จึงเปิดประตูรั้วเหล็กด้านนอก...ถึงข้ันเปิดประตูเล็กด้านข้างประตูรั้วเหล็ก

เอาไว้ให้ด้วย แล้วมองดูเจ้าสุนัขอลาสกัน มาลามิวต์ด้วยสายตาท่ีเย็นชา 

มนัส่ายหางแล้วมุดหัวอยู่ตรงซอกประต ู ราวกบัรรีอไม่ไหวท่ีจะเบียดตวัออกไป 

บทที่
8
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ด้านนอก ไม่ต่างกับเจ้าปลาไหลอย่างไรอย่างนั้น

เม่ือเวลาผ่านไปสกัพัก เจ้าสนุขักก็ลบัเข้ามาพร้อมกบัคนคนหนึง่ท่ีตามมา 

ด้านหลัง...

เธอเปิดประตูอย่างเงียบๆ โจ้วชวนเบิกตาข้ึน นี่นับเป็นครั้งแรก 

ในช่วงหลายวันมานี้ท่ีเขาตั้งใจมองคนท่ียืนอยู่ด้านนอกประตูอย่างจริงจัง 

ความสูงของเธอเลยไหล่ของโจ้วชวนไปเพียงเล็กน้อย หญิงสาวไว้ผมสั้น  

ดสูวยงามในแบบท่ียากจะหาเจอในหมู่ผูค้น และยังมีนยัน์ตาคูห่นึง่ของเธอ

ท่ีด�าขลับแต่กลับเปล่งประกายสดใส ซ่ึงเป็นอะไรท่ีหาดูได้ยากเช่นกัน  

ในเวลานีเ้ธอกอดสญัญาท่ีเขยีนไว้ว่า 'หนงัสอืเทพเจ้าแห่งแม่น�า้ลัว่' ไว้ท่ีอก

อย่างระแวดระวัง

...นี่คือผู้ดูแลระบบซื่อบื้อและหัวรั้นคนนั้น

...โจ้วชวนผู ้คงมิตรภาพอันบริสุทธิ์เป็นระยะเวลาสามปีกับเธอ  

สวมเสื้อกั๊กที่ดูเหมาะเจาะกับเขา

เขานิ่งเงียบไป ก่อนเริ่มขยับริมฝีปากเอ่ยถามออกมาด้วยน�้าเสียง 

แหบแห้ง "โจ๊กล่ะ"

ชูหลี่ "?"

โจ้วชวนก้มหน้ามองกาแฟด�าท่ีเพิ่งชงเสร็จในมือ ริมฝีปากของเขา

กระตุก "ช่างเถอะ"

ชูหลี่ "???"

"เข้ามาสิ"

โจ้วชวนหลกีทางให้เธอ เขายังคงมีใบหน้าบ้ึงตงึไร้ชวิีตชีวาและมองมายงั 

ชูหลี่ด้วยสายตาที่เฉยเมย เธอมีท่าทีไม่สบายใจกว่าเดิม ก่อนจะก้มศีรษะ

และเข้ามาในบ้าน เปลีย่นเป็นรองเท้าแตะแล้วจงึนัง่ลงบนโซฟาด้วยท่าทาง

ท่ีดเูช่ือฟัง...แม้การกระท�าทุกอย่างจะสิน้สดุลง เธอกยั็งกอดแฟ้มเอกสารไว้ 

อยู่ตลอดเวลา ราวกับว่าก�าลังหวงแหนของล�้าค่าอะไรสักอย่าง จนกระทั่ง

โจ้วชวนพูดเตือนให้เธอวางแฟ้มเอกสารลง
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ชูหลีเ่งยหน้าข้ึนมามองชายหนุม่ด้วยสหีน้าตะลงึงนั ราวกบัไม่รูจ้รงิๆ ว่า 

ท�าไมถงึมานัง่อยู่ตรงนี้ได้...ถ้าเม่ือครูน่ี้โจ้วชวนไม่จ้องมองมา เธอกเ็กอืบจะ 

หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อยืนยันว่าข้อความท่ีได้รับเมื่อคืนนี้ไม่ใช่

ภาพลวงตาอันสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่เธอหมกมุ่นมากจนเกินไป

"คุณพูดว่าอะไรนะคะ"

"ผมบอกว่าวางแฟ้มเอกสารลง ฮัดเช้ย!"

"อาจารย์ยังไม่หายเป็นหวัดเหรอคะ"

"คุณซื้อยามาให้ผมแล้วเหรอ"

"หือ?"

"งั้นก็อย่าถาม"

...คนท่ีท่าทางดูซ่ือบ้ือคนนี้คือคนเดียวกับท่ีประกาศกร้าวว่าจะตั้งใจ

ท�าหนังสือชั้นดีวางขาย เพื่อที่จะได้ตีพิมพ์สองแสนเล่ม?

จะท�าได้ไหมนะ

โจ้วชวนปวดหัวเม่ือรู้ว่าตนเอาคนขายฝันอย่างเธอมานั่งอยู่ในใจ 

เสียแล้ว ช่างงี่เง่าเสียจริง เขาวางแก้วกาแฟลงพร้อมกับเอามือกุมขมับ  

ก่อนจะนั่งลงที่โซฟาอีกตัว 

"ถ้าคุณไม่วางมันลง ผมจะเซ็นสัญญาให้คุณได้ยังไง"

ชูหลี่กะพริบตาด้วยท่าทีเหมือนเคลิ้มฝัน...และไม่กี่วินาทีถัดมา 

นัยน์ตาสีด�านั้นก็เปล่งประกายราวกับว่าเพิ่งตื่นจากความฝัน 

"คุณตกลงจะเซ็นสัญญาให้ฉันจริงๆ เหรอคะ"

"ใช่"

หลังจากเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็จะมาพูดคุยกันดีๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เคย

บาดหมางกัน

"ท�าไมเหรอคะ"

เพราะโชคไม่ดีท่ีหลักฐานต่างๆ ท่ีเคยท�าไว้มันดันตกอยู่ในมือเธอ  

แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของฉันด้วย
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โจ้วชวนทุกข์ใจมาก แต่ภายนอกกลับแสร้งท�าหน้าตาย "เพราะผม 

คิดว่าสิ่งท่ีคุณพูดเม่ือวานนี้มีเหตุผล ผมไม่ได้กังวลกับการขาย 'หนังสือ

เทพเจ้าแห่งแม่น�้าลั่ว' เป็นผลงานท่ีผมภาคภูมิใจจริงๆ...และผมก็มั่นใจ 

ในศกัยภาพของตวัเองและความสามารถในการจดัจ�าหน่ายของส�านกัพิมพ์

ของคุณ (หมายถึงความสามารถขององค์กรในการส่งสินค้าไปยังจุดขาย

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือ แผงขายหนังสือ ร้านขายอีบุ๊ก เทียนเมา  

และเถาเป่า* เป็นต้น เม่ือมีความสามารถในการกระจายสนิค้าได้ด ี ย่อมท�าให้

สินค้าครอบคลุมมากยิ่งขึ้น) บอกตามตรง พอมาคิดๆ ดูแล้ว ผมรู้สึกว่า 

ไม่น่าจะต้องไปใส่ใจกบัจ�านวนการตีพิมพ์ครัง้แรก อย่างท่ีคณุว่า ถ้าหนงัสอื

ขายดีก็เพิ่มจ�านวนการตีพิมพ์ได้อย่างน้อยครั้งถึงสองครั้ง ขายได้เท่าไร 

ก็ตีพิมพ์เท่านั้น ผมเองก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ตามนั้น"

"ถูกต้องแล้วค่ะ ดีมากเลยค่ะที่ท่านหาค�าตอบได้แล้ว!!!"

ชูหลี่แสดงท่าทีเหมือนเคลิ้มฝันอีกครั้ง เธอตื่นเต้นเสียจนเผลอเรียก

โจ้วชวนว่า 'ท่าน' จากนั้นจึงยื่นแฟ้มที่กอดไว้จนร้อนส่งให้ชายหนุ่ม มองดู

เขาเปิดปากกาหมึกซึม ขณะที่ก�าลังจะจรดปลายปากกาลงไปนั้น...

"อาจารย์คะ คุณถนัดซ้ายเหรอคะ"

โจ้วชวนตะลึงเล็กน้อย เงยหน้าข้ึนมามองมือซ้ายท่ีถือปากกาอยู่  

ยิ้มเยาะราวกับนึกอะไรขึ้นมาได้ แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้มือขวาถือปากกาด้วย 

ท่าทีอันเงียบสงบ เขาเซ็นช่ือตนเองลงไปตรงต�าแหน่งลงนามในเอกสาร 

ด้วยลายมือที่งดงาม ก่อนจะพูดด้วยน�้าเสียงนิ่งเรียบ

"ใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา"

ถ้าหากชายคนนี้ไม่เป็นหวัด เสียงเขาจะต้องเพราะมากแน่นอน

หลงัจากท่ีเขาเซ็นสญัญาเสรจ็ก็โยนปากกาลง แล้วย่ืนสญัญาคนืให้กบั

ชูหลี ่ เธอไม่อยากจะเชือ่ว่าตนเองจะพดูเกลีย้กล่อมให้โจ้วชวนยอมเซ็นสญัญา 

ฉบับนี้ได้จริงๆ!

* เถาเป่า คือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก อยู่ในเครือของ Alibaba Group
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เมื่อโจ้วชวนปิดแฟ้มแล้วส่งคืนให้เธอ เธอก็รับแฟ้มเอกสารมา ไม่รู้

จะตอบแทนเขาด้วยสิ่งใดนอกจากค�าขอบคุณ 

"อาจารย์คะ ฉันควรจะขอบคุณคุณยังไงดี"

โจ้วชวนยืนข้ึนพร้อมกับยืดตัวตรง เมื่อได้ยินท่ีเธอพูดก็หันหน้าไป 

มองเธอแวบหนึ่ง ก่อนจะหลบสายตาและพูดอย่างแผ่วเบา 

"ไม่เป็นไร"

ท่ีบอกว่าโจ๊กชามหนึ่งก็แค่พูดข้ึนมาลอยๆ ใช่ไหม ยายสาวน้อยท่ี 

แสนจะเย็นชา

ชูหลี่ไม่รู้เลยว่าแค่โจ๊กชามเดียวกลับท�าให้เธอกลายเป็นพวกเย็นชา

ข้ึนมาทันที เธอลกุขึน้ยืนพร้อมกบัก้มโค้งค�านบัให้เขาเลก็น้อย หลงัจากนัน้

กหั็นหลงักลบัและเดนิออกไปจากสถานท่ีท่ีได้มาเยือนถงึสามวนัตดิด้วยท่าที

ลิงโลดใจ ขณะที่ก�าลังจะเดินจากไปนั้น เธอได้ลูบหัวเจ้าสุนัขที่อยู่ด้านหลัง 

และยังเกาโคนหูให้มันด้วย...เม่ือเงยหน้าขึน้มองเข้าไปด้านในประตท่ีูยังคง 

เปิดกว้าง กเ็ห็นชายผูห้นึง่นัง่ไขว่ห้างพงิอยูบ่นโซฟาและก�าลงัเล่นโทรศพัท์ 

อยู่...

เม่ือเห็นไหล่กว้างๆ ท่ีอยู่ตรงประตหู้องโถงทางเข้า ชูหลีก่ต็ดัสนิใจกบั

ตนเองอย่างลบัๆ และตัง้ปณธิานกบัเขาไว้เรยีบร้อยแล้วว่าจะต้องช่วยโจ้วชวน 

ขายหนังสือเล่มนี้ให้ดีเป็นเทน�้าเทท่าให้ได้

...ส่วนตัวโจ้วชวนเองไม่ได้รู้เรื่องท่ีเธอตัดสินใจอะไรและไม่ได้สนใจ

เรื่องนี้ด้วยซ�้า ตอนนี้เขานั่งไขว่ห้างพร้อมกับกระดิกเท้า และกดสั่งโจ๊กหมู

ไข่เยี่ยวม้าจากแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารมาทาน

ระหว่างทางกลบับรษัิท ชูหลีก่ว็ิง่เรว็จีร๋าวกบัจะบินได้อย่างไรอย่างนัน้

ขณะนั่งอยู่บนรถโดยสารประจ�าทาง มุมปากของเธอไม่ได้เหยียดยิ้ม

อยู่ตลอดเวลา เม่ือคนเราเจอเรือ่งบางอย่างย่อมอยากแบ่งปันกบัใครสกัคน 

เธอจึงเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วท้ิงข้อความไว้ให้กับบางคนท่ีถูกเรียกว่า 
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'บุคคลหายที่สาบสูญ' ที่ไม่ได้ตอบกลับมาเป็นเวลาสิบชั่วโมง...

มือปืนไซเบอร์ที่ลิงเชิญมา : ท่านเทพคนนั้นตอบตกลงแล้ว! ในที่สุด

ตอนนี้ก็เล่าให้นายฟังได้แล้วว่านักเขียนมือเทพคนนั้นก็คือโจ้วชวน! ใช่  

นายไม่ได้ตาฝาดไปหรอก เขาคือโจ้วชวน!!! ฉันไปหาเขาตั้งหลายครั้ง 

ด้วยความจริงใจ ในที่สุดก็ใช้ความจริงใจและพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมา

จนชนะใจท่านเทพโจ้วชวนได้ และสุดท้ายเขาก็ตอบตกลงเซ็นสัญญาท่ี

เหมือนกับสัญญาต้มตุ๋นหลอกเอาเงินฉบับนี้! โอ้ พระเจ้า! ฉันดีใจจนไม่รู้

จะพูดยังไงแล้ว ตอนนี้นั่งอยู่บนรถเมล์ ความรู ้สึกตอนนี้เหมือนเป็น 

ซย่าอวี่เหอ* ท่ีตายแล้วเกิดใหม่ เมื่อกี้ฉันเกือบจะคุกเข่าลงต่อหน้าเขา 

แล้วร้องไห้โฮพร้อมกับพูดออกมาว่า "ขอบคุณนะคะพ่อ"

ข้อความถูกส่งไปแล้ว

ครัง้นีอ้กีฝ่ายเงยีบไปนานมาก เม่ือเขาหายไปนานจนท�าให้ชูหลีค่ดิว่า

เขาเป็นบุคคลท่ีหายสาบสูญไปแล้วจริงๆ ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็สั่น  

เธอจึงรีบหยิบขึ้นมาดู...

Mr. L ที่หายไป : ถ้างั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยจริงๆ

Mr. L ที่หายไป : นึกไม่ถึงเลยว่าจะจับโจ้วชวนได้แล้ว

ในเวลานีช้หูลียั่งคงตกอยู่ในห้วงแห่งความสขุ เธอท้ังตืน่ตกใจและดีใจ

ไปพร้อมกัน แต่กลับรู้สึกว่าวิธีการพูดของ Mr. L แปลกไปจากเดิมเล็กน้อย 

เธอหัวเราะออกมารัวๆ แล้วขอให้ Mr. L เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ถ้าเขา

ตอบตกลง เธอจะให้รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของโจ้วชวนแก่เขา

* ซย่าอวี่เหอ เป็นตัวละครจากละครจีนเรื่ององค์หญิงก�ามะลอ โดยเป็นองค์หญิงตัวจริงในเรื่อง
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บรรยากาศในการแชตสนทนาครัง้นีร้าวกบัมกีลุม่หมอกขาวขมกุขมวั 

ท�าให้รู้สึกวุ่นวายใจเสียจริง

ชายหนุม่ละนิว้ออกจากแป้นพิมพ์โทรศพัท์และออกจากแอพพลเิคชัน่แชต  

จากนัน้ก็เปิดกล้องหน้าในโทรศพัท์ จงึได้เห็นใบหน้าท่ีคุน้เคยปรากฏบนหน้าจอ  

เขาในตอนนี้ไม่อาจปิดบังรอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าได้เลย

รูปถ่ายพร้อมลายเซ็น?

ฉันมีเป็นหมืน่ๆ ใบ ถ้ามนัท�าให้เธอมคีวามสขุขนาดนัน้ กเ็อาไปตดิไว้ 

ให้เต็มบนหัวเตียงแบบไม่ซ�้าเลยก็ได้นะ

"..."

...แค่คิดว่าได้เป็นฐานรองเท้าให้ผู้คนเหยียบย�่าไปสู่จุดสูงสุดของ 

ยอดพีระมิดด้วยผลงานช้ินเอกของตนก็ท�าให้รู้สึกแย่เสียจริง แม้กระท่ัง

ยาสูบที่ท�าให้คนมีความสุขก็ช่วยให้รอดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆ นี้ไม่ได้

ชายคนนั้นเปิดแอพพลิเคชั่นแชตต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือและ 

เริ่มอ่านรายช่ือเพื่อนอยู่พักหนึ่ง ขณะท่ีก�าลังดูรายช่ือก็ขบคิดข้ึนมาอย่าง

จริงจังว่า...แกล้งใครสักคนให้มีความสุขดีกว่า

ระหว่างท่ีก�าลังเลือกอยู่นั้น นิ้วก็ไปหยุดตรงรายช่ือ 'มือปืนไซเบอร ์

ที่ลิงเชิญมา' มือเขาก�าลังสั่นเทา...

ก่อนจะท�าการบล็อกเธอ
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ชหูลีผู่ไ้ม่รูอ้ะไรเลยว่าเพือ่นทีด่ขีองเธอได้ปฏบิตัติอ่เธออย่างโหดรา้ย

และไร้มนษุยธรรมอย่างไรบ้าง เธอรบีกลบัไปส�านกัพิมพ์อย่างดอีกดีใจ และ

กม็าถงึในช่วงพกัเท่ียงพอด.ี..ทุกคนต่างนัง่อยู่ในห้องท�างานและทานอาหาร

ท่ีสั่งมา บ้างก็คุยเรื่อยเปื่อยกับคนอื่นทางคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็ท�างาน 

เพื่อให้งานเดินหน้าเล็กน้อย ชูหลี่ก้าวเข้ามาพร้อมกับทักทายทุกคน...

เธอรู้สึกเพียงแค่ว่าวันนี้ทุกคนดูน่ารักเป็นพิเศษ แม้แต่ปลานกแก้ว

และปลาซักเกอร์ท่ีเลีย้งไว้ในตู้ปลาหน้าห้องกท็อประกายความน่ารกัออกมา

เธอรบีเดินไปยังหน้าโต๊ะท�างานของหัวหน้า บ.ก. เปิดกระเป๋าของตนเอง  

ก�าลงัจะหยบิสญัญาออกมาเพือ่รายงานข่าวดต่ีออวีเ๋หยาว่าโจ้วชวนได้เซ็นสญัญา 

เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว แต่ไม่ทันได้พดูอะไร อว๋ีเหยากเ็อ่ยปากถามออกมาก่อน 

"ท�าไมเธอถึงเพิ่งมาล่ะ"

เอ่อ...ชูหลี่ตะลึงไปชั่วขณะ ในมือของเธอจับสัญญาไว้แน่น ชี้โบ๊ชี้เบ๊

ไปยังด้านนอก "ฉันออกไปท�างานนอกสถานที่ค่ะ หัวหน้า บ.ก. ไม่ได้บอก

หรอกเหรอคะว่าเหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวในการเซ็นสัญญา ไม่อย่างนั้น

จะเริม่ระงบัสญัญา ฉันเลยต้องไปพบโจ้วชวนจนกว่าเขาจะเตม็ใจเซ็นสญัญา 

วันนี้ก็เลยไปที่บ้านโจ้วชวนอีก ที่มาสายเพราะ..." 

บทที่
9
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อาจารย์โจ้วชวนนัดฉันไว้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเพื่อไปเซ็นสัญญาค่ะ

ชูหลียั่งไม่ทันเอ่ยปาก เหล่าเหมียวท่ีอยู่ด้านหลงัเธอกค็อยพดูเยาะเย้ย 

ขึ้นมา "ผลก็คือไปเสียเที่ยวใช่ไหมล่ะ"

เมื่อเหล่าเหมียวพูดออกมาเช่นนี้ เสี่ยวเหนี่ยวซึ่งเป็น บ.ก. คนใหม่ 

ก่อนหน้าเธอก็เงยหน้าข้ึนจากการสั่งอาหารดีลิเวอรี่พลางทอดถอนใจ 

ออกมาเบาๆ 

"วนัๆ เอาแต่วิง่ไปวิง่มา ช่างน่าเวทนาเหลอืเกนิ น่าจะรบัมืออาจารย์โจ้ว 

ไม่ไหวหรอืเปล่า แต่ได้ออกไปท�างานนอกสถานท่ีนีด่จีรงิๆ เลยนะ สมยัเรยีน 

มหาวิทยาลัยฉันก็ชอบออกไปท�ากิจกรรมนอกสถานท่ีท่ีสุดเลย ไม่ต้อง

ประชุม แถมบางครั้งยังแอบนอนตื่นสายได้ด้วย..."

ชูหลี่ "..."

เธอตกตะลงึ รูส้กึว่าค�าพูดเหล่านีฟั้งแล้วน่าอึดอัดใจย่ิงนกั จงึหันกลบัมา 

พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยค�าถาม

ในจังหวะนี้ บ.ก. ฝ่ายศิลป์เหล่าหลี่ก็พูดต่อว่า "ถ้าเราเริ่มท�างาน 

ในตอนบ่ายได้ ตอนเช้าฉันอาจมีเวลาไปส่งเด็กๆ ท่ีโรงเรียน...ภรรยาฉัน 

มักจะบ่นว่าฉันออกเช้าเกินไป ตอนลูกๆ ก�าลังกินข้าวเช้าก็ต้องออกจาก

บ้านแล้ว รู้สึกยังไม่ได้ท�าหน้าที่พ่อเลย"

เหล่าเหมียวพูด "เหอๆๆๆ ช่างน่าสงสารเสียจริง!!!"

เสีย่วเหนีย่วหันไปหาชูหลีพ่ร้อมกบัย้ิมกว้าง "หลงัจากท่ีได้ท�างานแล้ว

ก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปท�างานนอกสถานท่ีอีกเลย น่าอิจฉาเธอจังเลยนะ  

ชูหลี่"

จากนั้นเสี่ยวเหนี่ยวก็หยุดไปชั่วขณะ เธอยกมือข้ึนมาปิดปากแล้ว 

พูดเสียงเบาว่า "โอ๊ะ" พร้อมกับกล่าวขอโทษ "ฉันแค่พูดถึงความข้ีเกียจ 

สมัยเรียนเฉยๆ น่ะ ไม่ได้แนะให้เธอใช้มาเป็นข้ออ้างในการนอนตื่นสาย 

และเอามาใช้กับการท�างานท่ีบริษัทนะ...ต่างก็ยุ่งกันทุกคน จะกล้าอู้งาน 

ไม่ยอมมาท�างานได้ยังไง" เธอพูดไปยิ้มไป
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อาเซ่ียงท่ีนัง่อยู่ตรงข้ามกบัเสีย่วเหนีย่วเงยหน้าข้ึนมามอง เสีย่วเหนีย่ว 

จึงเชิดคางขึ้นเล็กน้อยและยิงค�าถามไปที่อาเซี่ยง 

"ใช่ไหมอาเซี่ยง"

อาเซี่ยงยิ้มออกมาซื่อๆ โดยไม่มีความเห็นอันใด

เหล่าเหมียวพูดกับชูหลี่ "สัญญาล่ะ"

ในเวลานีพ้วกเขาต่างโจมตชูีหลีจ่นในหัวของเธอนัน้ว่างเปล่า ท�าได้แค่ 

กะพริบตาปริบๆ โดยไม่ทันได้โต้ตอบเลยแม้แต่น้อย...และในตอนนี้เอง 

อวี๋เหยาก็ยิ้มออกมา ก่อนที่ชูหลี่จะเอ่ยปาก อวี๋เหยาก็พูดกึ่งหยอกล้อ 

"เหล่าเหมียว คณุกอ็ย่าไปบังคบัเร่งเร้าชหูลีม่ากเกนิไป สญัญาฉบับนี้ 

ส่งให้คุณไปจัดการ คุณใช้เวลาตั้งครึ่งเดือน แต่ก็ยังท�าให้โจ้วชวนยอม 

เซ็นสัญญาไม่ได้ ชูหลี่เพิ่งเข้ามาท�างานเอง ท�าไมต้องไปคาดหวังว่าเธอ 

จะท�าได้ส�าเร็จภายในสี่วัน...อกีอย่างนะชหูลี่ จะออกไปท�างานนอกสถานที่

ไม่จ�าเป็นต้องออกไปท้ังเช้า เพราะเธอยังมีภาระงานอ่ืนต้องท�าอยู่ ไม่ได ้

มีแค่เรื่องของโจ้วชวนให้จัดการ"

อวี๋เหยาพูดพร้อมกับมองไปท่ีชูหลี่ ขณะท่ีชูหลี่ก�าลังจะบอกว่าเธอ 

ได้น�าสัญญาท่ีเซ็นเรียบร้อยกลับมาแล้ว แต่หางตากลับเหลือบไปเห็น 

จงัหวะท่ีเหล่าเหมยีวแสดงอาการแข็งท่ือออกมา เธอจงึตกตะลงึไปประมาณ

สบิวนิาที...ก่อนท่ีจะปล่อยนิว้ท่ีก�าลงัจบัแฟ้มสญัญาทันที ท�าให้แฟ้มสญัญา

ตกลงไปในกระเป๋าตามเดิม

...เปรยีบเสมอืนสตัว์กนิพชืตวัน้อย เม่ือเผชิญกบัภยัคกุคามกเ็ลอืกท่ี

จะกลืนสิ่งที่พูดออกมาไม่ได้กลับเข้าท้องไป

ชูหลีย่ดืตวัตรง วางกระเป๋าไว้บนท่ีนัง่ จากนัน้กหั็นหน้าไปทางอว๋ีเหยา

กล่าวค�าขอโทษและยิ้มให้กับเธอ 

"ขออภยัด้วยค่ะ หัวหน้า บ.ก. ฉันจะพยายามพดูเกลีย้กล่อมโจ้วชวนค่ะ  

พรุ่งนี้จะไม่เข้างานสายอีกแล้วค่ะ"

ระหว่างที่ชูหลี่ก�าลังพูดอยู่นั้น ทั้งห้องท�างานก็เงียบไป เหล่าเหมียว
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หมุนเก้าอี้จึงท�าให้เกิดเสียงกึกๆ ขึ้นเล็กน้อย คนอื่นๆ ต่างทานมื้อกลางวัน 

ของตนเอง...เมื่อเธอหันไปทางทุกคน สีหน้าของพวกเขาต่างเพลิดเพลิน

กับมื้อกลางวันอย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับว่าเมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

"..."

ชูหลี่ย้ิมพลางพูดออกมาเบาๆ "ฉันไปเข้าห้องน�้าก่อน" พร้อมกับ 

เดินออกจากห้องท�างานไป เมื่อออกมาด้านนอกประตูก็เดินมายังทางเดิน

ท่ีอยู่ไกลจากห้องท�างาน...ได้ยนิเสยีงรองเท้าของตนกระทบกบัพืน้จนเกดิเป็น 

เสียงสะท้อนขึ้น จึงหยุดเดินและมองไปยังด้านหลัง

จากนัน้เธอกก้็มลงไปมองขาของตน และตอนนีเ้ธอกยั็งสัน่อยู่หน่อยๆ 

ในหัวเตม็ไปด้วยค�าว่า 'ท�าไม' 'เกดิเรือ่งแบบนีข้ึ้นได้ยังไง' และ 'เกดิอะไรขึน้'  

หญิงสาวใช้มือท่ีสัน่เทาหยิบโทรศัพท์ออกมา กดดขู้อความท่ียังคงบันทึกไว้ 

'พรุ่งนี้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งน�าสัญญาเข้ามาด้วย ถ้าเลยเวลาจะไม่รอ' เธอ

ลงัเลอยูส่กัพกั ก่อนจะกดโทรออกไปหาปลายสาย เสยีงสญัญาณดังข้ึนเพียง

สามครั้งก็มีคนรับสายอย่างรวดเร็ว

"ฮัลโหล"

"สวัสดีค่ะท่านเทพโจ้วชวน ชูหลี่นะคะ คือว่า...ท่ีเป็น บ.ก. จาก 

ส�านักพิมพ์หยวนเยวี่ยที่ได้น�าสัญญาไปให้เซ็นเมื่อเช้านี้ค่ะ"

ปลายสายมีเสียงของสุนัขเห่า "โฮ่งๆ" ด้วยเสียงอันดังออกมา 

สถานการณ์แลดูวุ่นวายมาก ชูหลี่อดทนรอได้สักพัก จากนั้นชายหนุ่มท่ี

ปลายสายก็พูดออกมาด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

"มีเรื่องอะไร"

ชูหลี่บีบโทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือเบาๆ "สวัสดีค่ะ อาจารย์ ต้องขออภัย

ทีร่บกวนอกีครัง้นะคะ คอืแบบนีค่้ะ ฉนัเพิง่กลับมาถึงทีส่�านกัพมิพ์ ก็ได้คิด

อยู่ครูห่นึง่ว่าจะขอความกรณุาเกบ็เรือ่งท่ีเราเซ็นสญัญาในวนันีไ้ว้เป็นความลบั 

ไปจนถึงอาทิตย์หน้าจะได้หรือเปล่าคะ..."

"คุณคิดจะท�าอะไร"
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"..." ชูหลี่หลับตาลง "ดูเหมือนว่าจะไม่สะดวกเริ่มงานในทันทีค่ะ  

ฉันกลัวนิดหน่อย...ไม่ใช่ เอ่อ! ฉันขอร้องล่ะค่ะ ได้ไหมคะ"

ปลายสายเริ่มตกอยู่ในความเงียบงัน

ในที่ที่ชูหลี่ไม่สามารถมองเห็นได้ โจ้วชวนเลิกคิ้วขึ้นและยกโทรศัพท์

มอืถอืออกห่างจากข้างหูแล้วหรีต่ามอง ราวกบัว่าเขามองเห็นอกีฝ่ายก�าลงั

ชักกระตุกด้วยความตื่นตกใจอะไรบางอย่างอยู่ในขณะนี้...

พูดจาสะเปะสะปะ น�้าเสียงฟังดูแล้วช่างน่าสงสาร เป็นอะไรไปเนี่ย

เมื่อครู่นี้ไม่ได้ท�าตัวลิงโลดอยู่หรอกเหรอ

โจ้วชวนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ในช่วงเวลานั้นเขาเข้าคิวคิวหลักเพ่ือดู

อะไรบางอย่าง ก็เห็นในลสิต์รายช่ือเพือ่นท่ีเป็นรปูโพรไฟล์ของเหล่าเหมียว

ปรากฏโพสต์ข้อความข้ึนมา หยุดดคูรูห่นึง่ จากนัน้กด็เูหมือนว่าเขาจะเข้าใจ

อะไรบางอย่างได้แล้ว

อีกด้านหนึ่ง

ขณะที่ชูหลี่รอนานเป็นชาติอย่างหงุดหงิดใจอยู่นั้น ในที่สุดปลายสาย

ก็ตอบกลับมาด้วยค�าพูดท่ีว่า "ตามใจคุณแล้วกัน ไม่ว่าพวกคุณจะเล่นกล

อะไร ขอแค่อย่ามากระทบผมก็พอ" หลังจากนั้นเขาก็ได้วางสายไป

...ชหูลีจ้่องมองโทรศพัท์ท่ีถกูวางสายไปแล้ว เธอกดกลบัมาท่ีหน้าจอหลกั 

แล้วเหม่อลอยอยู่ประมาณสี่ห้านาที หลังจากนั้นจึงเรียกสติกลับคืนมาแล้ว

เร่งฝีเท้าไปล้างมือท่ีห้องน�า้ เพือ่ให้ดเูหมือนว่าตนเพิง่เข้าห้องน�า้มา ปรบัสหีน้า 

และอารมณ์ให้ดีขึน้ตรงหน้ากระจกและรบีเดนิกลบัไปยงัห้องท�างานอีกครัง้

หลงัจากน้ันส�านกัพมิพ์หยวนเยวีย่ก็ให้พนกังานเริม่ท�างานในตอนเช้า

เวลาเก้าโมงครึ่ง หลังจากท่ีได้รับค�าเตือนจากอวี๋เหยาแล้ว ตอนเช้าของ 

ทุกวันชูหลี่จะมาถึงท่ีท�างานประมาณสิบโมงห้าสิบนาที ไม่เร็วและไม่สาย

จนเกินไป เธอท�าประหนึ่งว่าไปบ้านโจ้วชวนมาแล้วกลับมาท่ีท�างาน และ

รายงานความคืบหน้าเหมือนถูกเชือดกลับมา...แต่แท้จริงแล้วสัญญาท่ี 
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เซ็นเรียบร้อยฉบับนั้นอยู่ในกระเป๋าที่เธอแบกไปมาอย่างไม่มีปัญหาใดๆ

ในที่สุดสัปดาห์แรกแห่งการท�างานก็จบลง

วนัหยุดสดุสปัดาห์หญิงสาวนอนอยู่ในห้อง และท�าใจปล่อยวางทุกสิง่อย่าง  

ไม่ว่าร้ายใคร...พูดตรงๆ ก็คือไม่รู้จะคุยกับใคร เพราะเดิมทีแล้วเธออยาก

จะระบายเรื่องที่น่าอึดอัดใจเกี่ยวกับพวกคนในที่ท�างานให้ Mr. L ฟังตั้งแต่ 

คืนวันพุธ แต่น่าแปลกที่พบว่าในคิวคิวไม่มีรายชื่อเขาอยู่ เธอเลยคิดว่าตน

ถกูบลอ็กหรอือย่างไร เม่ือลองสอบถามคนท่ีอยู่รอบกายซ่ึงเป็นเพือ่นร่วมกนั 

ท่ีรวมแล้วมีแค่สามคน ท้ายท่ีสุดก็ได้ค�าตอบจากเพื่อนคนหนึ่งว่า 'ช่วงนี้ 

ไม่เห็น Mr. L ตอบกลับมาเลย'

ชูหลี่อดทอดถอนใจออกมาไม่ได้ รู้สึกว่าตนก�าลังซวยและตกอยู่ใน

ช่วงเคราะห์หามยามร้าย

เพือ่นร่วมงานต่างพุง่เป้ามาท่ีเธออย่างน่าแปลกใจ แม้แต่เพ่ือนท่ีรูจ้กักนั 

มาสามปีกว่าซ่ึงไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันยังบล็อกเธออย่างน่าประหลาด 

ด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้สึกงุนงงต่อการถูกทั้งโลกทอดทิ้ง

เฮ้อ...

ความรู้สึกพังทลาย

ชีวิตช่างไร้ความหมาย

แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีชูหลี่ไม่รู้คือไม่ใช่แค่เธอเพียงคนเดียวท่ีต้องเผชิญกับ

ช่วงเวลาอันยากล�าบากนี้

ตั้งแต่คืนวันพุธ ณ ที่พักในเขตพื้นที่หรูใจกลางเมือง G ก็มีชายหนุ่ม

คนหนึ่งที่กระวนกระวายใจเป็นเวลาสามวันสามคืนเต็มเช่นกัน

ในคืนวันพุธ เม่ือโจ้วชวนเขียนนิยายออนไลน์เสร็จ เขาดูข่าวบน

อินเตอร์เน็ตอย่างหมดอาลัยตายอยาก เมื่อเห็นข่าวแปลกๆ ก็อยากจะแชร์ 

จึงกรอกรหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบในบัญชี 'Mr. L ท่ีหายไป' จากนั้นก็เปิดดู 

ลิสต์รายชื่อเพื่อน ในวินาทีแรกเขาหารูปโพรไฟล์ของเจ้าลิงไม่เจอ ท�าเอา
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ตกใจไปช่ัวขณะ แต่ก็นกึข้ึนมาได้ว่าเกดิเรือ่งไม่ลงรอยกนั จงึลบรายช่ือเธอ

ทิ้งไปแล้ว

...ลบไปแล้ว ก็ถือว่าตัดปัญหาไปอย่างถาวร

ลบไปก็ดีเหมือนกัน

เขาพยายามเมินเฉยต่อลงิก์ท่ีคัดลอกไว้เพือ่เตรยีมแชร์ให้ใครบางคนอ่าน  

หันไปเปิดข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจ�านวนมากแทน จากนั้นก็พบว่าคนที่ทิ้ง

ข้อความไว้ล้วนแต่เป็นเพื่อนของเขาและเจ้าลิง...

ผีท่ีอยู่ด้านหลังเธอ : นาย L เจ้าลิงถามว่านายไปไหนเสียแล้ว... 

เกิดอะไรขึ้นกับนายหรือเปล่า ลบรายชื่อเธอทิ้งแล้วเหรอ ทะเลาะกันเหรอ 

เธอบอกว่าพวกนายไม่ได้ทะเลาะกันนี่นา!

ดอกไม้ป่า : เกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับเจ้าลิง

สบายสบายในสายลม : เจ้าลิงหานายอยู่ เกิดอะไรข้ึนกับพวกนาย 

หรือว่านายจะโดนแฮกไปแล้ว

สบายสบายในสายลม : ออนไลน์อยู่หรือเปล่า

สบายสบายในสายลม : เจ้าลงิร้องไห้น่าสงัเวชมาก แทบพลกิแผ่นดนิ

หาสามีของเธอแล้วตอนนี้

โจ้วชวน "..."

ร้องไห้กับผีอะไรล่ะ

ก�าลังดีใจกอดสัญญาของโจ้วชวนจนนอนไม่หลับอยู่น่ะสิ

เม่ือจ้องไปท่ีค�าว่า 'สามี' ค�านีท้�าให้โจ้วชวนเบะปากและเกดิความรูส้กึ

เสียวฟัน

เขาหัวเราะออกมาครู่หนึ่ง ก่อนจะยกขาข้ึนกระดิกไปมาแล้วพึมพ�า

กับตนเอง "มีคนวิ่งเต้นแทนเธอเต็มเลยนะ"

จากนั้นก็ออกจากบัญชีคิวคิวส�ารองและเข้าบัญชีหลัก เปิดดูรายช่ือ 
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ท่ีออนไลน์ แล้วเข้าไปคุยกับเจียงอวี่เฉิงพร้อมกับแชร์ลิงก์ให้ พอได้รับ 

การตอบกลับเป็น '???' โจ้วชวนจึงเริ่มการสนทนากับเพื่อนของเขา...

ทว่าการพดูคยุกบัเจยีงอวีเ่ฉิงนัน้ไม่สามารถหยุดความรูส้กึในสามวนันี ้

ได้เลย ทุกวันท่ีเจียงอวี่เฉิงเขียนนิยายออนไลน์เสร็จก็จะเห็นโจ้วชวนท้ิง

ข้อความไว้เป็นสิบข้อความ เป็นข้อความประเภทรายงานตนเอง เช่น  

'ตื่นแล้ว' 'เท่ียงนี้กินอะไรมา' 'ตอนเย็นอยากกินอะไร' 'ข่าวนี้น่าสนใจ  

ฮ่าๆๆๆๆๆ' 'นายดูนักเขียนประหลาดคนนี้สิ หาเรื่องแฟนคลับอีกแล้ว'  

'ขอให้มาตุภูมิแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองหม่ืนปีหม่ืนๆ ปี' และอีกหลากหลาย 

เรื่องราว...

เจียงอวี่เฉิงอกจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ

จนกระท่ังเม่ือถงึตอนเยน็ของวนัหยดุสดุสปัดาห์ ในท่ีสดุเขากท็นไม่ไหว 

แล้วระเบิดมันออกมา...

โจ้วชวน : แกงเนือ้สนันอกท่ีฉันกนิเย็นนีร้สชาตแิย่จนกลนืไม่ลง ท�าไม

ร้านยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ไม่เจ๊งสักที

เจียงอวี่เฉิง : ...พี่ใหญ่? นายจะเอะอะท�าไม วันนี้เย็นนายจะกินอะไร 

ฉันไม่ได้ไปหารด้วยสักหน่อย และนายก็ไม่ได้เชิญฉันไปกินข้าวด้วย!!!!

โจ้วชวน : ...

โจ้วชวน : ฉันก็แค่พูดเฉยๆ

โจ้วชวน : น่าเบื่ออะ ท�าไมนายถึงโหดร้ายแบบนี้

เจียงอวี่เฉิง : เบ่ือก็ไปเขียนนิยายนู่นไป มีคนอ่านไม่รู้กี่คนก�าลัง 

รอให้ท่านเทพโจ้วชวนลงนิยายใหม่ ย่ิงลงเพ่ิมก็ย่ิงท�าให้พวกเขาดีใจ... 

ท�าไมต้องมาคุยเรื่องไร้สาระกับฉันด้วย ฉันไม่ได้จ่ายค่าต้นฉบับให้นาย 

สักหน่อย

โจ้วชวน : ท�าไมนายถึงได้ใจแคบนักนะ ถ้าเอาจ�านวนตัวอักษรท่ี 

เคยคุยกับนายไว้มารวมกัน พันตัวอักษรก็เพียงพอที่จะซื้อบ้านในเมือง G 
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ได้เป็นหลังแล้ว

เจียงอวี่เฉิง : อย่างน้อยค�าพูดที่นายพิมพ์มาตั้งแต่คืนวันพุธมาจนถึง

ตอนนี้ ก็สามารถซื้อบ้านหนึ่งหลังที่มีห้องนั่งเล่น ห้องน�้า และห้องหนังสือ

ได้เลยแหละ

เจียงอวี่เฉิง : เกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่เนี่ย

เจียงอวี่เฉิง : ...นายอย่ามาตกหลุมรักฉันเลย ฉันกลัวจนตัวสั่น 

ไปหมดแล้ว กระผมเป็นเพียงนักเขียนท่ีเคยดัง คงไม่เข้าตาท่านหรอก  

ว่าไหมขอรับ

โจ้วชวน : ???

โจ้วชวน : รสนิยมทางเพศของฉันยังเหมือนเดิม ฉันก็แค่เบื่อๆ น่ะ

เจียงอวี่เฉิง : ถ้างั้นระหว่างท่ีฉันกับนายรู้จักกันมาสามปีสิบเดือน 

สิบเอ็ดวัน นายไม่เคยมาก่อกวนฉันเลย เงียบเป็นเป่าสาก นายใช้ชีวิตยังไง

เมื่อเจียงอวี่เฉิงถาม อีกฝ่ายหนึ่งเงียบไปนาน ไม่ยอมตอบกลับมา

และท่ีเจยีงอวีเ่ฉิงไม่รูก้ค็อืมือท้ังคูข่องโจ้วชวนได้ละออกจากแป้นพิมพ์

และจ้องไปที่หน้าจอด้วยความงุนงง...

เขารู้ค�าตอบท่ีเจียงอวี่เฉิงถามดี...ระหว่างท่ีรู้จักกับเจียงอว่ีเฉิงมา 

สามปีสิบเดือนสิบเอ็ดวัน เขาไม่เคยไปก่อกวนเจียงอวี่เฉิงเลย เงียบเป็น 

เป่าสาก แต่ครั้งนี้กลับหาเรื่องไปก่อกวนอีกฝ่ายเสียแล้ว เพียงเพราะว่า 

สามวันก่อนหน้านี้ เธอคนนั้นเพิ่งถูกเขาบล็อกไปกับมือ

โจ้วชวน "..."

เฮ้อ...น่าเบื่อชะมัด

นักเขียนมือเทพผู้หมดอาลัยตายอยาก
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