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ค�ำน�ำ
ตื่นขึน้ มาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของใครก็ไม่รู้ ลักษณะของผังห้องที่
คล้ายกันแต่การตกแต่งกลับแตกต่าง ไหนจะผ้าปูที่นอนและผ้าห่มที่ไม่คุ้นตา
แถมหันมาแล้วยังพบว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆ คือชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นใครก็คง
ตกใจกันไม่นอ้ ย แน่นอนนางเอกจาก 'Taking a chance on love เปิดใจให้ได้รกั '
เรื่องนี้เองก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปค่ะ ทว่าหลังได้สติว่าเธอเข้าห้องผิด ท�ำห้อง
ชายหนุ่มเละเทะ แถมยังเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเขาก่อน เธอก็ใจใจพอที่จะ 'ชดใช้'
ด้วยการวางเงินไว้บนโต๊ะหัวเตียงก่อนจะรีบเผ่นแน่บออกจากห้อง... ทุกอย่าง
ดูเหมือนจะจบลงเช่นนัน้ แต่จริงๆ แล้วนีก่ ลับเป็นแค่จดุ เริม่ ต้นของความสัมพันธ์
ชวนใจเต้นตึกตักค่ะ บอกเลยว่าพระเอกหนุ่มของเราก็ไม่ยอมให้ความสัมพันธ์
ครัง้ นีเ้ ป็นแค่ความสัมพันธ์ชวั่ ครูช่ วั่ คราวจบในคืนเดียวง่ายๆ เช่นกัน
เกริน่ มาแบบนีแ้ ล้วทุกคนคงจะเริม่ ตืน่ เต้นกันบ้างแล้วใช่ไหมคะ งัน้ ไม่รอช้า
ในเล่มนีเ้ ราจะได้ไปท�ำความรูจ้ กั กับ 'เยีย่ สวี'่ หนุม่ น้อยสายไม่พดู เยอะแต่รกั หมดใจ
ที่จะมาท�ำให้หัวใจของ 'เจียงเหม่ยซี' นางเอกสายแข็งผู้ทั้งท�ำงานเก่งและดุดัน
จนได้ฉายาแม่เสือสาวจนไม่มใี ครกล้าเข้าใกล้ปน่ั ป่วน แต่การจะท�ำให้แม่เสือสาว
คนนี้ ใจอ่อนก็ไม่ ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เยี่ยสวี่จะต้องเจอกับอุปสรรคเยอะแยะ
มากมาย และอุปสรรคใหญ่ทสี่ ดุ คงไม่พน้ เรือ่ งอายุทแี่ ตกต่างกันของทัง้ คู่ รวมทัง้
ดูเหมือนว่าในหัวใจของเจียงเหม่ยซีก็ยังมีใครบางคนอยู่ในนั้น... แล้วแบบนี้
พระเอกของเราจะพิชติ ใจสาวแกร่งคนนีไ้ ด้อย่างไร หลายๆ คนคงอยากจะทราบกัน
แล้วใช่ไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเผลอเม้าท์มอยไปมากกว่านี้ ขอเชิญ
นักอ่านทุกท่านเปิดหน้าถัดไปเพือ่ ร่วมลุน้ และเอาใจช่วยพระเอกของเรากันได้เลยค่ะ!
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
เจียงเหม่ยซี (แม็กกี)้ 	ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายออดิตของบริษทั โยวจี้ สาวสวยวัยเกือบสามสิบ ได้รบั ฉายา
แม่เสือสาวแห่งโยวจีม้ าเพราะความเก่งกาจในการท�ำงาน หลังเจียงเหม่ยซี
เลิกกับแฟนหนุม่ ไปเธอก็ถกู แม่บงั คับให้ไปดูตวั อยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ใครจะไปรูว้ า่
คนที่รักษาสถานะโสดมาได้หลายปีจะพลาดท่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ชั่วข้ามคืนกับเด็กหนุ่มจบใหม่วัยยี่สิบสอง
เยี่ยสวี่ (แดเนียล ) พ นักงานใหม่ในฝ่ายออดิตของบริษัทโยวจี้ ชายหนุ่มวัยยี่สิบสอง รูปร่าง
สูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลา แอบชื่นชอบเจียงเหม่ยซีมาตั้งแต่ตอนที่เขา
ยังเรียนมหาวิทยาลัย ได้มาใกล้ชิดกันอีกครั้งเพราะหญิงสาวเมาและ
เข้าห้องผิด ท�ำให้เขากับเธอมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง ทว่าเช้ามาเขากลับ
โดนเธอสลัดทิ้ง
จี้หยาง		 	ประธานบริษัทจื้อหรง แฟนเก่าของเจียงเหม่ยซี เพื่อนสนิทของลู่สืออวี่
เขาคบหากับเจียงเหม่ยซีมาตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ทว่าหลังเรียนจบ
ท�ำงานมาได้สักพักเขาก็บอกเลิกกับเธอ กลายมาเป็นอดีตฝังใจของ
เจียงเหม่ยซีมาตลอด
ลู่สืออวี่ (เควิน)		คู่แข่งของเจียงเหม่ยซี เจ้าของฉายาพยัคฆ์หน้ายิ้ม หากไม่ใช่เวลางาน
แล้วจะดูเป็นมิตร ขี้เล่น เข้าถึงง่าย แต่ถ้าอยู่ในโหมดท�ำงานจะเปลี่ยนไป
เป็นคนที่เข้มงวดอย่างมาก ลู่สืออวี่ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่แข่งกับเจียงเหม่ยซี
เขาเรียนจบมาจากทีเ่ ดียวกับเธอ และยังเป็นเพือ่ นสนิทกับจีห้ ยาง แฟนเก่า
ของเจียงเหม่ยซีอีกด้วย
มู่ตี๋

		พนักงานใหม่ในฝ่ายออดิตของบริษัทโยวจี้ หลานสาวที่ไม่เอาไหนของ
เจียงเหม่ยซี เข้ามาท�ำงานในบริษัทโยวจี้ได้เพราะการช่วยเหลือของ
เจียงเหม่ยซี มู่ตี๋เป็นสาวรักสนุก เพื่อนฝูงเยอะ ทว่ากลับท�ำงานไม่เก่ง
ดังนั้นตอนที่เธอต้องร่วมโปรเจ็กต์กับลู่สืออวี่จึงโดนดุอยู่บ่อยๆ

ลินดา		 	เจ้านายของเจียงเหม่ยซีและลู่สืออวี่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทโยวจี้
ลินดาเป็นผูห้ ญิงหัวสมัยใหม่ นิสยั เป็นกันเองและสร้างบรรยากาศเก่ง เธอ
ค่อนข้างรักและเอ็นดูเจียงเหม่ยซีอย่างมาก คอยดูแลและช่วยเหลือ
เจียงเหม่ยซีมาตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานด้วยกัน
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มีชีวิตชีวา

ปี 2006 ณ กรุงปักกิ่ง
ฤดูรอ้ นมาเยือนเร็วเป็นพิเศษ อุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งหลังจาก
พ้นเดือนพฤษภาคม ดวงอาทิตย์เจิดจ้าแผดเผาพื้นดิน ร้อนอบอ้าวและ
แห้งแล้งในตอนกลางวัน กระทั่งเข้าสู่เวลากลางคืนถึงมีลมเย็นโชยเบาๆ
เป็นลักษณะของช่วงต้นฤดูร้อน
เจียงเหม่ยซีลงจากรถ MPV* ของบริษัท ย�่ำรองเท้าส้นสูงสิบสอง
เซนติเมตรเดินโซซัดโซเซตรงไปยังเขตคอนโดมิเนียมของตนเอง
เธอดืม่ เหล้าไปนิดหน่อยขณะทีก่ นิ อาหารเป็นเพือ่ นเจ้านายและลูกค้า
ส�ำหรับคนปกติแล้วมันเป็นปริมาณที่นิดเดียวจริงๆ แต่กับเธอผู้มีฉายาว่า
'เจียงสามแก้ว' ซึ่งนั่นหมายความว่าแค่สามแก้วก็ล้มแล้ว
เจียงเหม่ยซีจำ� ไม่ได้แล้วว่าวันนีต้ วั เองดืม่ ไปกีแ่ ก้ว แต่กย็ งั ฝืนเดินจาก
ประตูใหญ่ของเขตคอนโดฯ กลับห้องได้ แค่ต้องเปลืองแรงนิดหน่อย
เขตคอนโดฯ ทีเ่ ธอพักอยูแ่ ม้วา่ จะไม่ได้ใหญ่โต แต่สถาปนิกก็ออกแบบ
สะพานเล็กๆ พร้อมกับสายน�ำ้ ไหลคดเคีย้ วลึกเข้าไปในบริเวณพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ใหญ่โตนี้
จึงไม่ค่อยเป็นมิตรกับรองเท้าส้นสูงของเธอสักเท่าไรนัก
* รถ MPV (Multi Purpose Vehicle) เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ ลักษณะคล้ายรถตู้ รองรับผูโ้ ดยสารได้เป็นจ�ำนวนมาก
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เจียงเหม่ยซีเดินหนึง่ ก้าวโยกสามทีอย่างโซซัดโซเซ อาศัยสติสมั ปชัญญะ
สุดท้ายทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยนิดคล�ำทางไปจนถึงหน้า 'ประตูหอ้ ง' ภายใต้แสงไฟสลัว
เธอกดรหัสปลดล็อกอย่างยากล�ำบาก ผลกลายเป็นว่ามันไม่ถูก!
ลองอีกครั้ง...ยังไม่ถูก!
ครั้งที่สาม...ไม่ถูกอีกแล้ว!!
เจียงเหม่ยซีมึนงงเล็กน้อยจึงหันกลับไปมองหมายเลขชั้นบนผนัง
อย่างช้าๆ ชั้นแปดไม่ผิด!
ครั้งนี้เธอท่องรหัสปลดล็อกออกมาดังๆ ท่องหนึ่งตัวกดหนึ่งที แต่ก็
ยังผิดอยู่ดี
วันนี้มันเป็นอะไรเนี่ย ตอนบ่ายก็ทะเลาะกับเจ้านายเพราะเรื่องงาน
ตอนกินเลี้ยงเมื่อกี้ยังถูกลูกค้าแทะโลมซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ตอนนี้แม้แต่ประตู
ไม่รักดีนี่ก็ยังหาเรื่องเธออีก!
ในตอนทีเ่ จียงเหม่ยซีทมี่ นึ เมาก�ำลังจะอาละวาด ประตูบานนีก้ เ็ ปิดออกเอง
อย่างคาดไม่ถึง
คนที่เปิดประตูให้เธอเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผอม สวมเสื้อยืดผ้าฝ้าย
สีขาวหลวมโพรก กางเกงขาสัน้ สีดำ� ยาวถึงเข่า และรองเท้าแตะคีบ แต่งตัว
เหมือนอยู่บ้าน ผมของชายหนุ่มยาวเล็กน้อย และเพราะเขาหันหลังให้กับ
แสงไฟจึงท�ำให้เห็นใบหน้าไม่ชัดนัก แต่ก็ยังมองเห็นดวงตาอันลึกล�้ำและ
รูปร่างเค้าโครงของเขาได้
เจียงเหม่ยซีมองเขาอย่างงงงันไปพักหนึง่ ถึงได้สติคนื มา "คุณเป็นใครน่ะ"
ชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อย "เจียงเหม่ยซี?"
เจียงเหม่ยซีอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมา เกือบไปแล้ว เธอ
คิดว่าตัวเองมาผิดห้อง แต่เขารู้จักว่าเธอเป็นใคร ดูท่าว่าจะไม่ผิด
เธอผลักเขาแล้วเดินซวนเซเข้าไปในห้อง เดินไปพลางเตะรองเท้า
ออกไปพลาง "ใครให้คุณเข้ามาเนี่ย คุณนายเจียงอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวนี้
แม่ฉันอัพเกรดบังคับนัดบอดแล้วเหรอเนี่ย ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่อยากเจอ
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ยังจะยัดเยียดให้เข้ามาในห้องโต้งๆ อย่างนี้เลย เกินไปแล้วนะ!"
ขณะทีก่ ำ� ลังพูดจูๆ่ ขาของเธอก็เกิดอ่อนแรงขึน้ มาอีกครัง้ จนล้มลงไป
บนโซฟาทั้งตัว
ภาพตรงหน้าหมุนไปชั่วขณะ เจียงเหม่ยซีหลับตาลงทันที แค่ขยับ
ยังไม่อยากจะขยับ
เธอได้ยินเสียงปิดประตูดังจากไกลๆ ตามมาด้วยเสียงลากรองเท้า
เสียดสีกับพื้นห้องไปๆ มาๆ สุดท้ายเสียงฝีเท้านั้นก็หยุดลงที่ข้างตัวเธอ
"ลุกขึ้น"
เจียงเหม่ยซีพยายามเปิดเปลือกตา เธอหรีต่ ามองคนพูด ตอนนี้ในมือ
เขาก�ำลังถือน�้ำอยู่แก้วหนึ่ง
"ดื่มน�้ำ" เขาพูด
พอถูกเตือนอย่างนี้เธอก็รู้สึกคอแห้งขึ้นมาจริงๆ แต่ว่าทั้งตัวเธอ
อ่อนปวกเปียกไร้เรีย่ วแรง ต้องออกแรงอยูน่ านกว่าจะท�ำให้ตวั เองลุกขึน้ มา
นั่งได้ พอหมายจะยื่นมือไปรับแก้วน�้ำ มือก็กลับไม่ฟังค�ำสั่ง ดันตรงไปคว้า
ข้อมือของชายหนุ่มข้างที่ถือแก้วน�้ำอยู่ข้างนั้น
อุณหภูมิจากผิวของเขาตรงกันข้ามกับความร้อนรุ่มที่อยู่บนตัวเธอ
โดยสิ้นเชิง บริเวณที่ปลายนิ้วของเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบ แต่มันกลับท�ำให้
เธอรู้สึกสบาย ไหนๆ ก็ไหนๆ เธอท�ำตัวรุ่มร่ามไปแล้ว เจียงเหม่ยซีจึงใช้
สองมือประคองมือข้างนั้นของชายหนุ่มให้ขยับแก้วน�้ำเข้ามาใกล้ริมฝีปาก
แล้วดื่มน�้ำในแก้วลงไปหลายอึก
ตัง้ แต่ตน้ จนจบชายหนุม่ ไม่พดู ไม่จาสักค�ำ เขายืนอยูต่ รงนัน้ อย่างเงียบๆ
ปล่อยให้เธอแต๊ะอั๋ง ท�ำให้เจียงเหม่ยซีรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันใด
เธอใช้หลังมือเช็ดปากสะเปะสะปะ ก่อนจะพูดลิน้ พันกัน "คุณไปเถอะ"
"ไป? ไปไหน"
นี่หมายความว่าไม่อยากไปอย่างนั้นเหรอ
เจียงเหม่ยซีเหลือบมองเขาแวบหนึง่ จากนัน้ จึงค่อยๆ ลุกขึน้ จากโซฟา
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พร้อมส่งยิ้มให้เขา "เพิ่งเจอกันครั้งแรกคุณก็จะอยู่ที่นี่แล้ว จะไม่คืบหน้า
เร็วเกินไปหน่อยเหรอ"
ท่าทีของเธอชัดเจนมากว่านี่คือการไล่แขก
แต่ชายหนุม่ กลับมองเธออย่างไม่สะทกสะท้าน "เจอกันครัง้ แรกคุณก็
เมาจนกลายเป็นอย่างนี้ ความคืบหน้าก็ไม่นับว่าช้าแล้ว"
การโต้ตอบนี้ท�ำให้เจียงเหม่ยซีรู้สึกเกินคาดมาก จู่ๆ เธอก็อยากมอง
สักหน่อยว่าคนคนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่แสงไฟในห้องไม่ดีนัก
และเธอก็เมามากแล้วจริงๆ เมาจนตาทั้งสองไม่อาจเพ่งมองได้ ทุกอย่าง
ที่อยู่ตรงหน้าล้วนวูบไหวไปมา
ดังนั้นตอนที่เธอก�ำลังจะเขย่งเท้าเพื่อมองหน้าเขาให้ชัด เท้าก็พลิก
โดยไม่ทันระวัง ทั้งตัวเอนล้มไปทางโต๊ะรับแขกที่อยู่ข้างๆ
ดีที่ปฏิกิริยาตอบรับของชายหนุ่มนั้นรวดเร็ว เขาคว้าตัวเธอไว้ทัน
ในตอนที่เธอเกือบล้มลง ท�ำให้เธอไม่ล้มลงไปบนโต๊ะรับแขกแข็งๆ นั่น
แล้วล้มลงบนโซฟาหนังแท้นมุ่ ๆ แทน เพียงแต่วา่ เขาเองก็ลม้ ตามลงมาด้วย...
ไม่มีความเจ็บปวดอย่างที่เธอกลัวล่วงหน้า อีกทั้งบริเวณที่ผิวหนัง
สัมผัสกันก็เกิดความรู้สึกอันเย็นเฉียบท�ำให้เธอไม่ทรมานขนาดนั้นแล้ว
ในชั่วขณะสุดท้ายก่อนสติสัมปชัญญะของเธอทั้งหมดจะกระเจิดกระเจิงไป
เจียงเหม่ยซีคิดว่าในเมื่อเขาไม่ยอมออกไป ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ต่อเถอะ
พอสมองเธอถูกกระตุ้น มือทั้งสองข้างก็ยกขึ้นไปคล้องคอเขาเอาไว้
พาตัวเองที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าขยับเข้าไปใกล้อีกฝ่าย
ในบริษทั ทัง้ ระดับบนระดับล่างต่างก็บอกว่าเธอเป็นคนวางอ�ำนาจและ
เด็ดขาด แต่การบังคับจูบผู้ชายคนหนึ่งอย่างวางอ�ำนาจและเด็ดขาดเช่นนี้
นับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของคนที่อายุย่างเข้าสามสิบอย่างเธอ
เจียงเหม่ยซีสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าตอนที่ริมฝีปากของเธอแตะกับ
ของเขา ชายหนุ่มก็ตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะ ชั่วเวลานั้นเธอได้ยินเสียงหัวใจ
ของตนเองเต้นผิดปกติไปเล็กน้อย หรือว่าเธอเข้าใจผิดไป เขาไม่ยินยอม
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อย่างนั้นเหรอ
โชคดีทหี่ ลังจากนัน้ เพียงพริบตาเขาก็โต้ตอบกลับมา เริม่ จากอ่อนโยน
ดูดดื่ม แล้วจึงค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่ง
ความร้อนในร่างกายพลุ่งพล่านขึ้นมา เจียงเหม่ยซีด�ำดิ่งอยู่ในจูบ
อันละเมียดละไมราวกับหยาดฝนโปรยของชายหนุ่ม
เวลานีล้ มราตรีคอ่ ยๆ แรงขึน้ พัดต้นไม้ใบหญ้าทีน่ อกหน้าต่างส่งเสียงดัง
สวบสาบ ราวกับก�ำลังแวะรับใครสักคนเพือ่ ไปให้ทนั การนัดหมายทีเ่ ร่งด่วน
เจียงเหม่ยซีไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน ความรู้สึกที่ถูกคนอื่นควบคุม
และปลุกเร้าตั้งแต่ห้วงอารมณ์ ไปจนถึงร่างกายและความคิด ในตอนที่
ความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างอาการแขนขาชาหนึบและหัวใจเต้นเร็ว
เข้าจู่โจมฉับพลัน เจียงเหม่ยซีถึงได้คิดอยากจะรีบหลบหลีกด้วยปฏิกิริยา
สะท้อนกลับ เธออยากจะให้ทุกอย่างหยุดลงทันที
และในความเป็นจริงเธอเองก็หยุดมันลงไปแล้ว
ชายหนุ่มเงยหน้ามองเธออย่างประหลาดใจ ดูเหมือนว่าเขาก�ำลัง
ใช้สายตาถามว่าท�ำไม
เจียงเหม่ยซีลุกขึ้นนั่งตรงหน้าเขาพลางย้อนนึกไปถึงความรู้สึก
แปลกปลอมเมื่อครู่ด้วยจิตใจว้าวุ่น เธอยกมือกุมหน้าอกโดยอัตโนมัติ
"ฉัน...เหมือนว่า...จะเป็นโรคหัวใจ"
"โรคหัวใจ?"
"ใช่ มือเท้าชา หัวใจเต้นเร็วเกินไป รู้สึกขาดอากาศหายใจ..."
ชายหนุ่มนิ่งอึ้งไป จากนั้นจึงหัวเราะออกมา รอยยิ้มนั้นดูไร้พิษภัย
ริมฝีปากของเขาเฉียดใบหูเธอเบาๆ ก่อนเอ่ยเสียงค่อย "ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่
โรคหัวใจหรอก นั่นเรียกว่า 'ชอบ' ต่างหาก"
เมื่อคืนเธอไม่ได้ดึงม่านหน้าต่างปิด แสงอรุณในฤดูร้อนจึงสาดส่อง
และทะลุเข้ามาทางหน้าต่างกระจก ไม่นับว่าแสบตา แต่ก็พอที่จะปลุกให้
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เจียงเหม่ยซีตื่นขึ้นมา
เธอหรีต่ าพินจิ มองท้องฟ้านอกหน้าต่างแวบหนึง่ ท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่
นับว่าเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งเลยทีเดียว
เจียงเหม่ยซีหลับตาลงอีกครั้งแล้วพลิกตัวตามความเคยชิน ทว่า
มันต่างไปจากวันก่อนๆ ใต้ฝ่ามือไม่ใช่ผ้าปูเตียงและผ้าห่มอันเย็นเฉียบ
แต่กลับแข็ง อุ่น ลื่น เหมือนกับผิวหนังของ...คน?
การรับรู้นี้ท�ำให้เจียงเหม่ยซีสร่างขึ้นมาในพริบตา เธอรีบลืมตาทันที
สิ่งที่สะท้อนเข้าสู่ม่านตาก็คือแผ่นหลังเปลือยเปล่าของผู้ชายคนหนึ่ง และ
มือเธอก็ก�ำลังวางอยู่บนหลังของเขา
เธอชักมือกลับทันทีราวกับถูกลวกพร้อมดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันใด
คนคนนี้เป็นใครกัน
ภาพเหตุการณ์บางอย่างหลังกลับถึงห้องเมื่อคืนค่อยๆ ผุดขึ้นมา
เธอพยายามนึกล�ำดับเหตุการณ์ ให้ชัดแล้ว ทว่าความทรงจ�ำกลับคล้าย
สายสร้อยไข่มกุ ทีข่ าดกระจัดกระจายจนไม่อาจรวบรวมไข่มกุ เก็บกลับมาได้
และไม่จำ� เป็นต้องมองตัวเองทีอ่ ยู่ใต้ผา้ ห่ม ความรูส้ กึ ของร่างกายก็บอกเธอ
แล้วว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น
เจียงเหม่ยซีมีนิสัยเล็กๆ น้อยๆ อย่างหนึ่งคือเมื่อเธอรู้สึกตื่นเต้น
หรืออายก็มกั จะหาของมาก�ำเอาไว้ และตอนนีเ้ ธอก็คว้าผ้าปูเตียงทีอ่ ยูใ่ ต้ฝา่ มือ
โดยไม่รู้ตัว แต่ไม่นานก็รู้สึกว่าสัมผัสนี้แปลกไปจากปกติ พอก้มดูก็พบว่า
ไม่เพียงแต่ผา้ ปูเตียงเท่านัน้ ทีแ่ ปลก แต่ทกุ อย่างภายในห้องนีล้ ว้ นแปลกไป
ทั้งหมด!
แม้หอ้ งนอนห้องนีจ้ ะตกแต่งคล้ายคลึงกับห้องนอนของเธอ แต่ผา้ ปูเตียง
ผืนนี้ ผ้าม่านผืนนี้ อีกทัง้ สไตล์ของเฟอร์นเิ จอร์ ล้วนไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ธอคุน้ เคย...
เธอรีบลุกขึ้นมองไปที่นอกหน้าต่าง เป็นอย่างที่คิด วิวของคอนโดฯ
ที่อยู่นอกหน้าต่างเองก็ต่างจากที่เธอเห็นทุกเช้านิดหน่อย
ตึกหลายตึกในเขตคอนโดฯ นี้หากมองจากภายนอกก็จะเห็นว่า
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ขนาดใหญ่เล็กต่างกัน แต่ลกั ษณะภายในคอนโดฯ ล้วนเป็นแบบนีเ้ หมือนกัน
ทั้งหมด หรือว่าเมื่อคืนเธอจะเข้าห้องผิด?
หลังความคิดนี้ผุดขึ้นมา ภาพเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ก็เชื่อมเข้ากับข้อสงสัยที่ว่า ดูเหมือนทุกสิ่งล้วนมีมูลทั้งสิ้น
เจียงเหม่ยซีลอบร้องกับตัวเองว่าแย่แล้ว เธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับ
สถานการณ์นี้อย่างไรดีไปชั่วขณะ ทว่าพอหันไปเห็นผู้ชายที่อยู่บนเตียง
ยังคงหลับอย่างเงียบเชียบถึงได้ค่อยๆ ใจเย็นลง
ชายหนุ่มห่มผ้าห่มผืนบางๆ ไว้ตรงช่วงเอวลงไป ผิวของร่างกาย
ท่อนบนที่โผล่ออกมานั้นมันวาวและสะอาดสะอ้าน กล้ามเนื้อได้สัดส่วน
เพราะท่านอนกึ่งคว�่ำกึ่งตะแคงจึงเผยให้เจียงเหม่ยซีเห็นเพียงใบหน้า
ด้านข้างของเขาเท่านั้น แม้จะเป็นเพียงใบหน้าด้านข้าง แต่ขนตายาว
เป็นแพหนา สันจมูกสูงโด่ง และสันกรามเป็นแนวเส้นงดงาม ล้วนมองออก
ได้ไม่ยากว่าเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาทีเดียว
เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจออกมาโดยไม่รตู้ วั ราวกับว่าไม่ได้อารมณ์เสีย
ขนาดนั้นแล้ว
เธอหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาสวมอย่างเบามือเบาเท้า หมายจะฉวยโอกาส
รีบหนีไปก่อนทีผ่ ชู้ ายคนนีจ้ ะตืน่ แต่ตอนทีเ่ ก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ก�ำลังจะหิ้วรองเท้าส้นสูงออกไปจากห้อง เธอกลับลังเลขึ้นมาเล็กน้อย
ถึงอย่างไรเมื่อคืนเธอก็เป็นคนที่มาผิดห้องก่อน และในความทรงจ�ำ
ก็ดูเหมือนว่าเธอเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วย ทัศนคติ ในเรื่องแบบนี้ของ
เจี ย งเหม่ ย ซี นั้ น คล้ า ยกั บ เจ้ า นายของเธอคื อ ค่ อ นข้ า งจะหั ว ตะวั น ตก
แต่ไหนแต่ไรมาก็ ไม่เคยรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพียงคิดว่า
ต่างฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ต้องการก็เท่านั้น
เจียงเหม่ยซีกวาดตามองห้องที่สภาพเละเทะไปทั่ว เมื่อคืนเขาเอง
ก็ปล่อยให้เธออยู่ ทัง้ ยังคอยดูแลเธอ และทีส่ ำ� คัญเรือ่ งบางอย่างก็ดเู หมือนจะ
ค่อนข้างเข้ากันได้ดีอีกด้วย แต่เธอกลับท�ำห้องของเขาเละเทะไปหมด
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โดยเฉพาะโซฟาในห้องรับแขกชุดนั้นที่ดูท่าทางจะราคาแพงไม่น้อย ทว่า
กลับมีคราบเหมือนว่าเธอเคยอาเจียนใส่มนั ปรากฏอยูด่ ว้ ย จากไปโดยไม่ลา
แบบนี้ดูเหมือนจะน่าเกลียดไปหน่อย...
เธอกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งแล้วค้นเอาเงินสดทั้งหมดที่อยู่ใน
กระเป๋าออกมาวางบนโต๊ะตรงหัวเตียงแล้วใช้นาฬิกาข้อมือของเขาวางทับเอาไว้
คิดๆ ดูแล้วก็รสู้ กึ ว่ายังไม่พอจึงทิง้ กระดาษโน้ตไว้แผ่นหนึง่ เขียนเบอร์โทรศัพท์
ของตนเองรวมถึงข้อความประโยคหนึ่งว่า
'ถ้าไม่พอ กรุณาติดต่อฉันอีกที'
เสียงปิดประตูดา้ นนอกดังขึน้ เยีย่ สวีค่ อ่ ยๆ ลืมตา จินตนาการถึงท่าทาง
ของใครบางคนทีท่ ำ� ราวกับว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งใหญ่โตตัง้ แต่เช้าก็อดยิม้
ไม่ได้ แต่เมื่อกวาดสายตามองเห็นเงินที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหัวเตียงรอยยิ้ม
ของเขาก็แข็งค้างไปทันที เยี่ยสวี่ลุกขึ้นนั่งก่อนเอื้อมไปหยิบกระดาษโน้ต
ทีอ่ ยูข่ า้ งใต้นาฬิกาข้อมือออกมา เพียงอ่านแวบเดียวสีหน้าก็พลันเปลีย่ นเป็น
เขียวคล�้ำ
เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะกลับถึงห้องเสียงนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มือถือ
ก็ดงั ขึน้ มา วันนีเ้ ธอตืน่ เช้ากว่าปกติสบิ ห้านาที และเพิง่ นึกขึน้ ได้วา่ ยังมีเรือ่ ง
ของบริษทั ทีส่ ำ� คัญมากซึง่ เธอต้องไปจัดการ นัน่ ก็คอื ขัน้ ตอนสุดท้ายในการ
รับสมัครพนักงานใหม่ที่มีปีละครั้งของโยวจี้...การสัมภาษณ์โดยกรรมการ
ผู้จัดการจะด�ำเนินไปในเช้าวันนี้
ทีบ่ อกว่าส�ำคัญนัน้ มีอยูส่ องเหตุผลนัน่ คือหนึง่ เธอต้องไปเป็นคนสัมภาษณ์
แทนกรรมการผู้จัดการ สอง ในจ�ำนวนคนที่มาสอบสัมภาษณ์นั้นมีมู่ตี๋ซึ่ง
เป็นหลานสาวแท้ๆ ของเธออยู่ด้วย
นึกถึงมู่ตี๋แล้วเจียงเหม่ยซีก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อย
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ด้วยทัศนคติของมู่ตี๋ที่ท�ำอะไรถูๆ ไถๆ ให้ผ่านไปวันๆ ไม่แสวงหา
ความก้าวหน้า ทั้งยังเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นพวกหัวกะทิ ดังนั้นแม้เจ้าตัว
จะฟลุกสอบติดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินแล้วอยู่รอดจนจบ
มหาวิทยาลัย แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานในการรับคนเข้าท�ำงานของโยวจี้
มูต่ ยี๋ งั ขาดคุณสมบัตไิ ปไม่นอ้ ยจริงๆ ทว่าดูเหมือนหลานสาวคนนีไ้ ม่คอ่ ยใส่ใจ
สักเท่าไหร่ว่าจะเข้าโยวจี้ได้หรือเปล่า แต่คุณนายเจียงสองคนที่บ้าน...
แม่ของเจียงเหม่ยซีกบั พีส่ าวของเธอต่างให้ความสนใจกับเรือ่ งนีม้ าก ทัง้ ยัง
พูดบางอย่างทีม่ คี วามหมายโดยนัยว่าหากมูต่ ี๋ไม่ได้เข้าท�ำงานทีน่ ี่ นัน่ ก็เป็น
เพราะความไม่รับผิดชอบของน้าเล็กอย่างเจียงเหม่ยซี
เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะถึงบริษัทและจอดรถเสร็จ สายโทรศัพท์จาก
คุณนายเจียงก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่างที่คิดไว้
เพือ่ ไม่เป็นการหาเรือ่ งใส่ตวั เองเธอย่อมต้องปลอบใจมารดาเอาไว้กอ่ น
แต่เพือ่ ป้องกันเผือ่ ว่าผลในการสอบสัมภาษณ์จะมีอะไรทีไ่ ม่คาดคิดเกิดขึน้ จริงๆ
ก่อนจะวางสายเธอจึงกล่าวเตือนปลายสายเอาไว้กอ่ นเช่นกัน "แม่สบายใจได้
เรือ่ งของเสีย่ วตี*๋ หนูจะพยายามให้เต็มที่ แต่แม่กต็ อ้ งวางแผนเผือ่ ดีเผือ่ ร้าย
ด้วย...ถึงยังไงบริษทั ก็ไม่ใช่กจิ การของครอบครัวเรา ต่อให้กรรมการผูจ้ ดั การ
พูดก็ใช่วา่ การตัดสินจะเป็นอันสิน้ สุด ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูอ้ ำ� นวยการกระจอกๆ ที่
สัมภาษณ์แทนกรรมการผูจ้ ดั การชัว่ คราวอย่างหนูนะ่ นะ...จะส�ำเร็จหรือเปล่า
สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของเสี่ยวตี๋อยู่ดี"
แต่คณ
ุ นายเจียงกลับไม่สะทกสะท้าน "แม่วา่ นะเหม่ยซี...ลูกช่วยมีกนึ๋
หน่อยได้หรือเปล่า ถ้าลูกยืนกรานว่าจะเก็บไว้ใครมันจะพูดอะไรได้ คนหัวแข็ง
อย่างลูกน่ะ สองปีแล้วยังไปไม่ถึงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ แม่วา่ มันต้อง
เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆ เหม่ย..."
เจียงเหม่ยซีพบว่าตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับคุณนายเจียงนั้น ค�ำพูด
แต่ละประโยคล้วนมีแต่น�้ำ พอมองดูเวลาเธอก็เห็นว่าใกล้จะสายแล้วจึง
* เสี่ยว มักวางไว้หน้าแซ่หรือชื่อเพื่อใช้เป็นชื่อเรียกบุคคล แสดงความสนิทสนม
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ตัดบทผู้เป็นแม่ "เอาล่ะๆ หนูรู้แล้ว หนูจะจัดการเอง ถ้าแม่ไม่มีธุระอื่นแล้ว
หนูวางสายก่อนนะคะ"
"เดีย๋ วก่อน!" ทันใดนัน้ เองคุณนายเจียงก็ผอ่ นน�ำ้ เสียงลงแล้วเอ่ยขึน้ ว่า
"เสีย่ วจางนัดกับลูกตัง้ กีค่ รัง้ กีห่ น ลูกก็เอาแต่ทำ� โอที เมือ่ วานบอกไว้ดบิ ดีวา่
จะไปเจอเขาก็ไม่ไปอีกแล้ว ว่างเมื่อไหร่ก็รีบไปเจอสักหน่อยก็แล้วกัน
อย่าให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นกังวลอีก"
ถ้าแม่ไม่พูดเรื่องนี้ก็ดีไป แต่พอพูดขึ้นมาเจียงเหม่ยซีก็นึกถึงเรื่องที่
ตัวเองปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อเมือ่ วานทันใด เธอเพิง่ จะฝืนสะกดอารมณ์โมโห
เอาไว้ได้แท้ๆ ทว่าตอนนี้มันกลับพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งจนได้
พนักงานในบริษทั ทีเ่ ดินสวนกันเอ่ยทักทายเธอ เจียงเหม่ยซีจงึ ผงกศีรษะ
ตอบรับเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินเข้าไปในลิฟต์
เวลานี้ในลิฟต์มีแค่เธอเพียงคนเดียว ดังนั้นทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดเธอ
ก็ไม่สะกดโทสะเอาไว้อีกต่อไป "หนูว่านะแม่ แม่เลิกจัดแจงเรื่องนัดบอด
ไร้สาระพรรค์นี้ให้หนูสักทีได้ไหม ใครเป็นคนบอกว่าคนเรามีชีวิตอยู่แล้ว
ต้องแต่งงานกันล่ะ หนูเคยเห็นชีวิตแต่งงานพังไม่เป็นท่ามานักต่อนักแล้ว
ทัง้ ของแม่ ของพี่ ท�ำไมแม่ถงึ ยังยึดติดอยูก่ บั เรือ่ งแต่งงานขนาดนีน้ กั นีเ่ ป็น
หนึ่งในอาการของสต็อกโฮล์มซินโดรม* เหรอ การแต่งงานท�ำร้ายแม่
มาร้อยรอบพันรอบ แต่แม่ก็ยังท�ำเหมือนการแต่งงานเป็นรักแรกอยู่ได้
หนูขอเตือนแม่กบั พี่ไว้เลยนะ แทนทีจ่ ะเอาเวลามาเกลีย้ กล่อมหนูให้แต่งงาน
เอาเวลาไปหาหมอก่อนดีกว่า!"
"เจียง! เหม่ย! ซี!" โทสะของคุณนายเจียงจากปลายสายส่งมายัง
เจียงเหม่ยซีโดยไม่ลดลงไปเลยแม้แต่น้อย มารดาของเธอแผดเสียงตอบ
กลับมาทันที "ตระกูลเจียงของเราไม่เคยมีลูกสาวที่แต่งไม่ออก! ต่อให้
ท้ายทีส่ ดุ จะต้องหย่า ลูกก็ตอ้ งหาคนมาแต่งงานก่อนแล้วค่อยว่ากัน! อีกอย่าง
* สต็อกโฮล์มซินโดรม (Stockholm Syndrome) เป็นกลุม่ อาการทางจิตอย่างหนึง่ คือการทีต่ วั ประกันเกิดความสัมพันธ์
ทางใจและเห็นอกเห็นใจผู้ร้ายที่ลักพาตัวมาหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในระยะหนึ่งจนเกิดการปกป้องคนร้ายหรือ
ยอมเป็นพวกเดียวกัน
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แม่ไม่ได้ป่วย ถ้าจะป่วยก็เป็นเพราะลูกยั่วโมโหนี่แหละ!"
พูดจบอีกฝ่ายก็ตัดสายทิ้งทันทีโดยไม่รอให้เจียงเหม่ยซีได้ตอบกลับ
เจียงเหม่ยซีฟังเสียงสัญญาณที่ถูกตัดดัง 'ตู๊ดๆ' แล้วก็เหม่อลอยไป
พักหนึ่งอย่างห้ามไม่ได้
ในความทรงจ�ำของเธอ การต่อสูน้ ตี้ อ่ เนือ่ งยาวนานมาเกือบสิบปีแล้ว
เมื่อไหร่แม่จะคิดถึงความรู้สึกของเธอจริงๆ และเลิกบังคับให้เธอท�ำเรื่องที่
ไม่อยากท�ำเพราะแคร์สายตาของคนอื่นได้สักที
ในชั่วพริบตานั้นเจียงเหม่ยซีนึกสงสัยว่าตัวเองคงใกล้จะระเบิดแล้ว
แต่เมือ่ ประตูลฟิ ต์เปิดอีกครัง้ เธอก็รบี จัดการตัวเองให้เรียบร้อย ท�ำราวกับว่า
ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นทั้งนั้นก่อนจะก้าวยาวๆ ออกจากลิฟต์ ไป
เลขาฯ หลินจยาเห็นเธอปรากฏตัวก็พรูลมหายใจออกมา "แม็กกี้!
ในที่สุดคุณก็มาสักที รถติดเหรอคะ"
เจียงเหม่ยซีไม่ตอบแต่ถามหลินจยากลับ "สอบสัมภาษณ์ที่ห้องไหน"
"ห้องประชุมห้องที่สามค่ะ" พูดถึงตรงนี้หลินจยาก็ระบายยิ้มออกมา
"เพิ่งเริ่ม"
เจียงเหม่ยซีเลิกคิ้วโดยไม่รู้ตัว ในเมื่อเธอรับหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์
และยังไปไม่ถึงห้องแต่ท�ำไมถึงเริ่มแล้ว
หลินจยาเข้าใจอย่างรวดเร็ว เธอยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนก่อนจะพูด
ขึ้นว่า "ไม่ใช่ว่ายังมีเควินด้วยหรอกเหรอคะ"
"ใครใช้ให้เขายุ่งไม่เข้าเรื่อง"
หลินจยามองซ้ายมองขวา เมือ่ มัน่ ใจว่ารอบๆ ไม่มคี นอยูถ่ งึ ได้กดเสียง
ให้เบาลง "เขาบอกว่าเป็นความต้องการของบอสน่ะค่ะ ให้พวกคุณสองคน
รับผิดชอบเรือ่ งการสัมภาษณ์ดว้ ยกัน ฉันเองก็ไม่สะดวกจะพูดอะไรมากนัก"
หลังได้ยินค�ำพูดนี้เจียงเหม่ยซีก็หัวเราะเบาๆ ออกมาอย่างเย้ยหยัน
แต่เป็นการเย้ยหยันลู่สืออวี่เพื่อนเก่าของเธอคนนั้น หรือเย้ยหยันบอส
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ที่คิดจะถ่วงดุลเธอกับเขาอยู่ตลอดเวลา เธอเองก็บอกไม่ถูกเช่นกัน และ
ไม่อยากจะไปคิดจุกจิกอีกด้วย
ตอนนี้พวกเธอทั้งคู่เดินมาถึงหน้าประตูห้องประชุมห้องที่สามแล้ว
หลินจยาก�ำลังจะเคาะประตู แต่เจียงเหม่ยซีทำ� เหมือนไม่เห็น เธอผลักประตู
เปิดออกและเดินเข้าไปทันที
ในห้องประชุมตอนนีม้ คี นแค่สองคนนัง่ อยู่ คนทีน่ งั่ ต�ำแหน่งผูส้ มั ภาษณ์
คือลูส่ อื อวี่ ส่วนอีกคนก�ำลังหันหลังให้เธออยู่ และเมือ่ ได้ยนิ เสียงเขาก็ไม่ได้
หันหน้ากลับมา มีเพียงลู่สืออวี่ที่แสร้งส่งยิ้มให้เธอมาแต่ไกล
แม้กระทัง่ จะทักทายอย่างลวกๆ เจียงเหม่ยซีกย็ งั คร้านจะท�ำ เธอไม่พดู
อะไรสักประโยคแต่เดินตรงไปนั่งประจ�ำที่ข้างๆ ลู่สืออวี่ และเมื่อเงยหน้า
มองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าชัดๆ ทั่วทั้งตัวก็กลายเป็นหินไปในพริบตา
เขามาอยูท่ นี่ ไี่ ด้ยงั ไงกัน คนคนนัน้ ทีเ่ ธอเจอเมือ่ เช้าคือเขาอย่างนัน้ เหรอ?!
เธอมองชายหนุม่ ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม อีกฝ่ายเองก็จอ้ งมองเธออยูเ่ ช่นกัน
แววตานั้นดูเอื้ออารี ไม่เย่อหยิ่งเกินไปและไม่ถ่อมตนเกินไป
"รถติดเหรอ" ลู่สืออวี่เอ่ยปากถามขึ้น ท�ำให้เจียงเหม่ยซีได้สติคืนมา
เธอรีบก้มหน้าลงแสร้งท�ำเป็นอ่านประวัตยิ อ่ ทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะ ขณะเดียวกัน
ก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้เรียบร้อย
เห็นเธอไม่ตอบ ลู่สืออวี่ก็ไม่ได้โกรธ เขาช่วยแนะน�ำเธอให้กับคนที่
อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามอย่างง่ายๆ "แดเนียล ผูห้ ญิงท่านนีค้ อื คนทีผ่ มพูดถึงให้คณุ ฟัง
เมื่อกี้ แม็กกี้ ผู้อ�ำนวยการอีกคนของฝ่ายเรา แม็กกี้...ก่อนที่เธอจะมา
พวกเราเพิง่ จะเริม่ กัน ภาษาอังกฤษของแดเนียลไม่เลวเลยทีเดียว ผลการเรียน
ในสาขาวิชาก็ยอดเยี่ยม"
เจียงเหม่ยซียิ้มพลางพยักหน้า สายตากวาดอ่านประวัติตรงหน้า
อย่างรวดเร็ว ที่แท้เขาชื่อเยี่ยสวี่นี่เอง ชื่อภาษาอังกฤษคือแดเนียล ปีนี้
อายุยี่สิบสอง เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน สาขา
วิชาการเงิน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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"งั้นพวกเราต่อกันเลย" ลู่สืออวี่พูดต่อ "ผมว่าผลการเรียนของคุณ
ไม่เลวทีเดียว ท�ำไมถึงไม่เลือกเป็นผู้สอบบัญชีที่วาณิชธนกิจล่ะครับ"
"จริงๆ ไม่มอี ะไรทีพ่ เิ ศษหรอกครับ แค่อยากจะเรียนรูอ้ ะไรสักหน่อย"
ลูส่ อื อวี่ได้ยนิ ค�ำตอบนีแ้ ล้วหัวเราะออกมาเสียงดังอย่างไว้หน้าอีกฝ่าย
"อยู่ที่นี่ก็เรียนรู้อะไรได้ไม่น้อยจริงๆ นั่นแหละครับ แต่ส�ำนักงานดีๆ มีตั้ง
เยอะแยะ ท�ำไมคุณถึงเลือกโยวจี้ของพวกเราล่ะ"
การถามค�ำถามประเภทนีเ้ ห็นได้ชดั ว่าอยากจะฟังคนอืน่ ยกยอตัวเอง
ดังนั้นเจียงเหม่ยซีเลยไม่ได้ใส่ใจ ใครจะรู้ว่ารออยู่นานก็ยังไม่ได้ยินค�ำตอบ
จากเยี่ยสวี่ เธออดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วจึงพบว่าอีกฝ่ายจ้องเธออยู่
อย่างไม่ไหวติง
ทั้งสองสบตากันโดยมีโต๊ะประชุมกั้นอยู่ ขณะที่เขาค่อยๆ ยกมุมปาก
ก้นบึ้งหัวใจของเจียงเหม่ยซีก็เกิดลางสังหรณ์ ไม่ดีตามไปด้วย
"เพื่อคนคนหนึ่งครับ"
ภายในห้องประชุมเงียบสงัดไปชั่วครู่
หลังจากนั้นลู่สืออวี่ก็ร้องว้าวออกมาพร้อมชะโงกตัวไปข้างหน้าด้วย
ท่าทางอย่างคนขี้นินทา "ผมชักอยากรู้แล้วสิว่าเพื่อใคร"
ตอนนัน้ เองเยีย่ สวีถ่ งึ ได้มองไปทางเขาและอธิบายด้วยรอยยิม้ "จริงๆ
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ เมื่อสามปีก่อนผมบังเอิญเคยเข้าร่วมมหกรรม
รับสมัครงานในสถานศึกษาของโยวจี้ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคุณแม็กกี้กล่าว
สุนทรพจน์ ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ตั้งแต่นั้นมาก็ท�ำให้ผมมุ่งมั่นในแวดวง
ธุรกิจนี้"
เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจ
ลู่สืออวี่พยักหน้า "เป็นอย่างนี้นี่เอง"
เขาพูดพลางมองไปทางเจียงเหม่ยซี "ดูท่าทางเธอจะมีแฟนบอย
โดยไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย"
เจียงเหม่ยซียิ้มอย่างไม่ใส่ใจ "ฉันลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วล่ะค่ะ"
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แต่ในขณะทีพ่ ดู เธอก็ทำ� การตัดสินใจแล้ว...ในช่วงเวลาส�ำคัญทีเ่ ธอกับ
ลูส่ อื อวีแ่ ข่งขันกันเพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ความผิดพลาดเล็กน้อย
ใดๆ ล้วนสามารถกลายเป็นยันต์เร่งตายในหน้าที่การงานของเธอได้ทั้งนั้น
ดังนัน้ ไม่วา่ เยีย่ สวีค่ นนีจ้ ะมีเจตนาอะไร ดีหรือไม่ดกี ต็ าม เธอจะให้เขาเข้ามา
ในบริษัทไม่ได้เด็ดขาด!
เพราะเจียงเหม่ยซีไม่ได้ถามอะไรมากมาย การสอบสัมภาษณ์รอบนี้
จึงเข้าสู่ช่วงท้ายอย่างรวดเร็ว
ลูส่ อื อวีถ่ ามค�ำถามสุดท้ายพอเป็นพิธี "งัน้ คุณมีคำ� ถามอะไรอยากจะถาม
พวกเราไหมครับ"
การให้โอกาสผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ได้ถามค�ำถามในตอนสุดท้ายนี่
ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการพืน้ ฐานในการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว ในอินเตอร์เน็ต
มีกลยุทธ์ชแี้ นะผูส้ ำ� เร็จการศึกษาว่าควรถามผูส้ มั ภาษณ์กลับอย่างไรอยูไ่ ม่นอ้ ย
หลักการก็มีแค่ 'ไม่ต้องมีความดีความชอบอะไร แค่ไม่มีข้อผิดพลาดก็พอ'
เดิมทีเจียงเหม่ยซีคิดว่าเยี่ยสวี่คงจะถามค�ำถามที่ผิวเผินทั่วไป แต่
คิดไม่ถึงว่าเขาจะมองเธอและถามขึ้นว่า "คุณลืมแล้วจริงๆ เหรอครับว่า
พวกเราเคยเจอกันมาก่อน"
เจียงเหม่ยซีไม่รวู้ า่ จะใช้คำ� ไหนมานิยามความรูส้ กึ ของตัวเองในเวลานี้
เธอถึงขั้นไม่กล้าหันไปมองลู่สืออวี่ด้วยซ�้ำ กลัวว่าแค่เหลือบตาไปก็จะถูก
จิ้งจอกเฒ่าตัวนี้มองพิรุธอะไรออก
สักพักเธอก็ยิ้ม "ขอโทษค่ะ มันนานมากแล้ว ฉันจ�ำไม่ได้จริงๆ"
"อย่างนั้นเหรอครับ" เยี่ยสวี่เองก็ยิ้มเช่นกัน "แต่ส�ำหรับผมแล้ว
ยังเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันนี้อยู่เลย"
เจียงเหม่ยซีจินตนาการได้เลยว่าหากยังให้โอกาสเยี่ยสวี่ได้พูดต่ออีก
ไม่แน่ว่าเขาอาจจะโพล่งอะไรๆ ออกมาและลู่สืออวี่ก็จะต้องจับพิรุธได้แน่ๆ
จากนั้นก็จะใช้เรื่องนี้มาประโคมให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นเธอจึงไม่ตอบรับค�ำ
เขา แต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายตรงถึงหลินจยาที่รออยู่นอกห้อง
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"เรียกคนต่อไปเข้ามาเลย"
หลังจากเยี่ยสวี่ออกไป เจียงเหม่ยซีก็รู้สึกกระวนกระวายขึ้นมา
เห็นได้ชดั ว่าลูส่ อื อวีพ่ อใจในตัวเยีย่ สวีม่ าก เขาอาจจะได้กลิน่ อะไรทีผ่ ดิ ปกติ
และก�ำลังวางแผนขุดค้นให้ลึกลงไป...หากเป็นเช่นนั้นแล้วเธอจะใช้เหตุผล
อะไรมาปฏิเสธการรับเยี่ยสวี่เข้าท�ำงานล่ะ
ส�ำหรับผู้สมัครอีกไม่กี่คนถัดมา เจียงเหม่ยซีก็เพียงแค่รับมือกับ
พวกเขาครู่เดียวแล้วผ่านไป จนกระทั่งเมื่อถึงคนสุดท้าย...ในตอนที่มู่ตี๋
เดินเข้ามาในห้อง เธอก็มีท่าทีกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกครั้ง
แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับท่าทีของเธอก็คือหลังจากมู่ตี๋เริ่มแนะน�ำตัว
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ลู่สืออวี่กลับแสดงออกว่าไม่สนใจ
เจียงเหม่ยซีเห็นสถานการณ์นแี้ ล้วก็ลอบอุทานในใจว่าแย่แล้ว เพราะ
แต่ไหนแต่ไรมานั้นภาวะจิตใจของมู่ตี๋ก็ไม่ค่อยจะดีนัก ท่าทีของลู่สืออวี่
จะต้องส่งผลต่อการแสดงความสามารถของหลานสาวเธอแน่ๆ
และเป็นอย่างที่คาดไว้ มู่ตี๋แนะน�ำตัวเองไปได้ครึ่งหนึ่งก็เริ่มพูด
ตะกุกตะกัก
ลู่สืออวี่ถึงกับยิ้มออกมา ยิ้มไปพลางส่ายหน้าไปพลาง
ท่าทีนี้แสดงออกชัดมาก
หลังมู่ตี๋แนะน�ำตัวเองเสร็จ ลู่สืออวี่จึงเริ่มถามค�ำถามไปเรื่อยเปื่อย
พอเป็นพิธี เจียงเหม่ยซีได้ยินค�ำถามก็ลอบพรูลมหายใจออกมาเงียบๆ
เพราะนีค่ อื ค�ำถามทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ธอเคยไกด์ให้มตู่ ี๋ อีกฝ่ายน่าจะเตรียมตัวไว้
แต่เนิ่นๆ แล้ว
แต่ใครจะรู้ แม้แต่มู่ตี๋เองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองตื่นเต้นเกินไปหรือ
เป็นอะไรจึงอึกๆ อักๆ อยูน่ าน พูดเพียงแค่วา่ "คือว่า...เมือ่ กีฉ้ นั ได้ยนิ ไม่ชดั
คุณช่วยพูดอีกรอบได้ไหมคะ"
เมื่อเห็นท่าทีของลู่สืออวี่เปลี่ยนจากดูแคลนเป็นประหลาดใจและ
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ดูเหมือนก�ำลังจะพูดออกมาว่า 'นี่เธอยังฟังไม่ออกเหรอ' เจียงเหม่ยซีก็รีบ
ใช้ภาษาอังกฤษส�ำเนียงอเมริกนั ทีเ่ ป็นมาตรฐานแต่เนิบช้ากว่าปกติพดู ค�ำถาม
เมื่อครู่ของลู่สืออวี่ซ�้ำอีกรอบก่อนที่เขาจะเอ่ยปากอีกครั้ง
ครั้งนี้มู่ตี๋ฟังจบก็ให้ค�ำตอบที่อยู่ในเกณฑ์ออกมาอย่างรวดเร็ว
ทว่าคนที่อยู่ ในห้องประชุมตอนนี้นอกจากตัวมู่ตี๋เองแล้วก็เกรงว่า
คงไม่มีใครสนใจว่าตกลงเธอพูดอะไรกันแน่
ลูส่ อื อวีม่ องเจียงเหม่ยซีดว้ ยความแปลกใจ เธอรูส้ กึ ถึงสายตาของเขา
มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับไปเพราะรู้ว่าเขาก�ำลังคิดอะไร
อยู่...เจียงเหม่ยซีที่เข้มงวดกับตัวเองและก็จุกจิกกับคนอื่นมาโดยตลอด
แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใจอ่อนผ่อนปรนกับพนักงานใหม่ ทว่าครั้งนี้กลับ
แสดงความเมตตาออกมาอย่างผิดปกติ จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่
แม้เจียงเหม่ยซีจะรักษาความสุขุมบนใบหน้าไว้ แต่ในใจกลับท้อแท้
เป็นอย่างมาก...ครึง่ วันมานีช้ อ่ งโหว่ของเธอจะมีมากเกินไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเยี่ยสวี่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับมู่ตี๋
จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาด
เธอกลัวว่าลูส่ อื อวีจ่ ะเอาเรือ่ งเยีย่ สวีม่ าเล่นงานตัวเอง ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้ว
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มันก็แค่ความผิดพลาดเท่านัน้ ส่วนความสัมพันธ์กบั มูต่ นี๋ นั้ ...
แค่คุณสมบัติของหลานสาวของเธอมู่ตี๋ก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าโยวจี้ได้อยู่แล้ว
ซึ่งเธอจ�ำเป็นจะต้องไปอธิบายกับผู้ใหญ่สองท่านที่บ้าน ดังนั้นจึงเหลือแค่
'การใช้อำ� นาจหน้าที่ในทางมิชอบ' ทางเดียวแล้ว ในเมือ่ ไม่ใช่เรือ่ งทีม่ เี กียรติ
อะไรก็จดั การโดยไม่ให้เป็นจุดสนใจจะดีกว่า ไม่อย่างนัน้ มันจะกลายเป็นมีด
ในมือของลู่สืออวี่ได้เช่นกัน
แต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือลู่สืออวี่เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วอย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้นเจียงเหม่ยซีจึงต้องคิดค�ำนวณไว้ว่าอีกสักพักตอนที่ลู่สืออวี่ถาม เธอ
จะต้องรับมืออย่างไร
อาจเป็นเพราะการออกหน้าของเธอ ลู่สืออวี่จึงไม่แกล้งมู่ตี๋อีกและ
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ปล่อยผ่านสถานการณ์ ไปอย่างง่ายดาย ทั้งยังส่งเธอออกไปอย่างเบิกบาน
เมือ่ การสอบสัมภาษณ์จบลงเจียงเหม่ยซีกไ็ ม่รงั้ อยูท่ หี่ อ้ งประชุมนานนัก
เธอรีบลุกขึ้นแล้วผละจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ไหนเลยลู่สืออวี่จะปล่อยเธอ
ไปง่ายๆ ขนาดนั้น เขาเดินตามหลังออกมาติดๆ
ดีทตี่ อนนีเ้ ป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีในบริษทั จึงไม่มคี น ไม่อย่างนัน้
สถานการณ์ทผี่ อู้ ำ� นวยการสองคนซึง่ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นน�ำ้ กับไฟไม่ถกู กัน เจอหน้า
ก็หยิกกันกลับมากะหนุงกะหนิงไล่ตามกันอย่างนี้ หากถูกบรรดาน้องใหม่
ที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทมาเห็นเข้าไม่รู้ว่าจะลือออกไปอย่างไรบ้าง
ตรงหน้าเธอคือลิฟต์ เมือ่ เจียงเหม่ยซีเห็นประตูลฟิ ต์กำ� ลังจะปิดจึงรีบ
เร่งฝีเท้าตรงไปกดปุม่ ลงชัน้ ล่างไว้กอ่ นทีป่ ระตูลฟิ ต์จะปิดสนิท ประตูทกี่ ำ� ลัง
จะปิดจึงค่อยๆ เปิดออกอีกครั้ง
ก่อนลูส่ อื อวีจ่ ะตามทันเธอก็แวบหายเข้าไปในลิฟต์แล้วกดปุม่ ปิดประตู
อย่างรวดเร็ว
ในที่สุดลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนลงอย่างราบรื่น เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจ
ออกมายาวๆ
เมื่อผ่อนคลายลงเธอก็กวาดสายตามองคนที่อยู่ ในลิฟต์แวบหนึ่ง
การกวาดตามองในครั้งนี้ท�ำให้สภาพจิตใจของเธอที่เพิ่งผ่อนคลายลงต้อง
เคียดขึ้งขึ้นมาอีกครั้ง
เขาเป็นคนแรกทีส่ อบสัมภาษณ์เสร็จก็นา่ จะออกจากบริษทั ไปตัง้ นาน
แล้วนี่ ท�ำไมถึงยังไม่ไปกัน
สัญญาณเตือนในใจเจียงเหม่ยซีส่งเสียงดัง
เยี่ยสวี่ยืนอยู่อีกด้านของลิฟต์ ในแววตาที่ก�ำลังมองเธอมีรอยยิ้ม
เจืออยู่รางๆ
ในตอนนี้ ไ ม่ มี ค นอื่ น อยู ่ ด ้ ว ย เจี ย งเหม่ ย ซี ก็ ค ร้ า นจะเสแสร้ ง อี ก
"สัมภาษณ์เสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ท�ำไมถึงเพิ่งกลับล่ะ"
"ผมก�ำลังรอคนอยู่"
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ประโยคนี้ยั่วโมโหเจียงเหม่ยซีเข้า
เธอเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่สบอารมณ์ "ตกลงว่านายก�ำลังคิดยังไงกันแน่
เรื่องเมื่อคืนมันเป็นแค่ความผิดพลาด นายไม่เข้าใจหรือไง ตามพัวพัน
ไม่เลิกราอย่างนี้สนุกไหม"
"ตามพัวพันไม่เลิกรา?" เยี่ยสวี่เลิกคิ้ว
เจียงเหม่ยซียิ้มเย็น "ไม่ใช่หรอกเหรอ ฉันไม่คิดว่าพวกเรายังมีอะไร
ที่จะต้องพัวพันกันต่อไป และการชดเชยที่ฉันสมควรท�ำก็ท�ำไปหมดแล้ว"
"คุณเรียกนั่นว่าการชดเชย?"
เจียงเหม่ยซีพบว่าถ้าไม่พดู ถึงเรือ่ งนีก้ แ็ ล้วไป แต่พอพูดถึงขึน้ มา สีหน้า
เยี่ยสวี่ก็ไม่น่ามองเอามากๆ อย่างเห็นได้ชัด...หรือว่าเธอไม่เพียงท�ำโซฟา
ในห้องของเขาสกปรก แต่ยังท�ำพังอีกด้วย? ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็เอาเงิน
พวกนัน้ ไปจ้างท�ำความสะอาดง่ายๆ สักครัง้ ก็นา่ จะพอแล้วนี่ ทว่าเจียงเหม่ยซี
ก็นกึ ถึงความเป็นไปได้อกี อย่างหนึง่ ขึน้ มาทันที เป็นไปได้วา่ อีกฝ่ายแค่อยากจะ
ฉวยโอกาสหลอกเอาเงินเธอ
พอคิดถึงตรงนี้เจียงเหม่ยซีก็พูดอย่างหนักแน่นอีกครั้ง "ฉันรู้ว่านาย
คิดยังไง แต่ฉันขอเตือนให้หยุดเท่าที่เหมาะสมเถอะ"
เยีย่ สวีจ่ อ้ งเธอสักพัก จากนัน้ ก็หวั เราะออกมาทันใด "งัน้ คุณว่าผมควร
ท�ำยังไงถึงจะนับว่าหยุดเท่าที่เหมาะสมล่ะครับ"
"ง่ายมาก อยู่ห่างๆ ฉันหน่อย เหตุการณ์ที่ดักฉันแถวๆ ลิฟต์อย่าง
ในวันนี้ ฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก"
เยี่ยสวี่ได้ยินแล้วก็หัวเราะ "คุณนี่ขี้มโนจริงๆ"
ในตอนนั้นเองก็มีเสียงติ๊งดังขึ้นมา ลิฟต์หยุดลงอีกครั้ง ประตูลิฟต์
เปิดออกอย่างช้าๆ ข้างนอกแออัดไปด้วยพนักงานของโยวจีท้ กี่ ำ� ลังรอลิฟต์
กันอยู่หลังกลับมาจากกินข้าวเสร็จ
ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ เยี่ยสวี่หันไปมองเจียงเหม่ยซีแวบหนึ่ง
"ในเมื่อเรื่องเมื่อคืนเป็นแค่ความผิดพลาด งั้นการสอบสัมภาษณ์ ในวันนี้
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สามารถยุติธรรมและเที่ยงตรงหน่อยได้ไหมครับ"
"แน่นอนค่ะ" เจียงเหม่ยซีตอบกลับ
แล้วตอนนั้นเองจู่ๆ ในกลุ่มคนก็มีคนเรียกชื่อเยี่ยสวี่
เจียงเหม่ยซีหนั มองไปตามเสียง เห็นคนรูปร่างอ้วนท้วนคนหนึง่ ก�ำลัง
กระโดดโหยงเหยงพลางกวักมือเรียก "ฉันอยู่นี่!"
เจียงเหม่ยซีจ�ำได้ คนคนนั้นเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์เช่นกัน
ดูเหมือนว่าเขาจะชื่อหลิวกัง ดูจากสาขาวิชาที่จบการศึกษาก็น่าจะเป็น
เพื่อนกับเยี่ยสวี่
เยี่ยสวี่มองหลิวกังคนนั้นแวบหนึ่ง ก่อนจะมองเธออีกครั้งแล้วเดิน
ออกจากลิฟต์ไปอย่างเอือ่ ยเฉือ่ ย ตอนทีป่ ระตูลฟิ ต์กำ� ลังจะปิดลง เธอก็ได้ยนิ
หลิวกังบ่นว่า "นายบอกว่าจะรอฉัน แต่ดนั ไม่บอกว่ารออยูท่ ี่ไหน ฉันหานาย
ตั้งนาน"
เขาก�ำลังรอคนอยู่จริงๆ แต่คนที่เขารอไม่ใช่เธอ?
ตอนเจียงเหม่ยซีได้สติคืนมาก็พบว่าลิฟต์กลับมาถึงชั้นที่ออฟฟิศ
ของเธอตั้งอยู่อีกครั้ง ประตูลิฟต์เปิดออกท�ำให้เห็นลู่สืออวี่ที่ก�ำลังกดปุ่ม
อยู่ด้านนอกอย่างกระวนกระวาย
เมือ่ เงยหน้าขึน้ มาเห็นเจียงเหม่ยซี เบือ้ งหน้าเขาก็พลันสว่างวาบขึน้ มา
"เฮ้! ฉันก�ำลังจะไปตามหาเธออยู่พอดี เป็นยังไงบ้าง เที่ยงนี้ไปกินข้าว
ด้วยกันไหม"
เจียงเหม่ยซีออกจากลิฟต์ เดินผ่านหน้าเขาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์
"ไม่อยาก"
ลูส่ อื อวีร่ บี ตามไปทันที "งัน้ ก็ดเี ลย เรามาคุยเรือ่ งรายชือ่ รับเข้าท�ำงาน
กันหน่อยเถอะ"
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เจียงเหม่ยซีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับ
"ก็ได้"
เธอพุง่ ประเด็นไปทีผ่ สู้ มั ภาษณ์หลายคนเมือ่ เช้า ลูส่ อื อวีเ่ ป็นฝ่ายแสดง
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ความคิดเห็นของตัวเองออกมาก่อน เจียงเหม่ยซียอมรับในการตัดสินใจ
ของเขาเป็นส่วนใหญ่ แต่มีเพียงผู้สมัครสองคนเท่านั้นที่ความเห็นของเธอ
กับเขาไม่ตรงกันว่าจะคัดออกหรือเก็บไว้ นั่นก็คือเยี่ยสวี่กับมู่ตี๋
ลู่สืออวี่ยิ้ม "คุณสมบัติข้อนี้ของเขา พวกเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้อง
ปฏิเสธ"
"ก็เพราะคุณสมบัตดิ เี กินไปถึงต้องปฏิเสธ ไม่ใช่วา่ เขาคิดจะใช้พวกเรา
เป็นสะพานลงเรือหรอกเหรอ"
"บริษัทของเรามีสถิติพนักงานที่อายุงานสามปีมีอัตราการลาออกสูง
ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทุกคนก็เหมือนกัน ท�ำไมถึงเหีย้ มกับเขาขนาดนีแ้ ค่คนเดียว
ล่ะ"
เจียงเหม่ยซีชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่า "สรุปแล้วยังไงเขาก็
ไม่โอเค"
จูๆ่ ลูส่ อื อวีก่ ห็ วั เราะออกมา "ฉันว่านะเจียงเหม่ยซี ตกลงว่าหนุม่ หล่อ
คนนั้นไปแหย่อะไรเธอเข้ากันแน่ พวกเธอไม่รู้จักกันมาก่อนจริงๆ เหรอ"
เจียงเหม่ยซีหันไปมองอีกฝ่าย "ถ้าฉันบอกว่าฉันรู้จักกับเขา แถมยัง
สนิทกันมากด้วย หลังจากเขาเข้ามาในบริษัทก็จะเป็นแขนซ้ายแขนขวา
ของฉัน แบบนี้เขาก็จะถูกไล่ออกได้ใช่ไหม"
ลู่สืออวี่นิ่งอึ้งไปสักพักก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่า "ฉันมา
คิดดูดีๆ แล้ว เธอกับเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันได้ ญาติ? ไม่หรอก
ครอบครัวเธอขึน้ ชือ่ ว่าผูห้ ญิงดกผูช้ ายบาง และดูยนี ก็ไม่เหมือนด้วย เพือ่ น?
คนอย่างเธอนอกจากฉันแล้วยังจะมีเพื่อนที่ไหนอีก แฟน? ยิ่งเป็นไปไม่ได้
คนหัวแข็งอย่างเธอจะต้องไม่คบเด็กแน่ๆ และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือถ้าอีกฝ่าย
ไม่ได้เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมล่ะก็...คงไม่มีทางเลือกเธอหรอก"
พูดจบลู่สืออวี่ก็หัวเราะฮ่าๆ ราวกับว่าก�ำลังอารมณ์ดีเสียเต็มประดา
เจียงเหม่ยซีขับเคี่ยวกับเขามาหลายปี เธอไม่ได้โกรธอะไรกับค�ำพูด
เหล่านี้จึงท�ำเพียงแก้ไขค�ำพูดของเขาอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว "อย่างอื่น
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ถูกหมด มีแค่ข้อสองข้อเดียว นายอย่าหลงคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยเลย
ฉันกับนายไม่นับว่าเป็นเพื่อนกันด้วยซ�้ำ"
ลู่สืออวี่ยิ้มอย่างไม่ยี่หระ "ท�ำร้ายความรู้สึกกันเกินไปแล้วล่ะมั้ง
เจียงเหม่ยซี"
เจียงเหม่ยซีตอบกลับด้วยรอยยิม้ "การท�ำร้ายความรูส้ กึ นัน้ รุนแรงกว่า
ท�ำร้ายอย่างอืน่ ถึงยังไงสิง่ ที่ไร้คา่ ทีส่ ดุ ในทุกวันนีก้ ค็ อื ความรูส้ กึ สรุปว่าฉัน
ไม่เห็นด้วยที่จะรับเยี่ยสวี่เข้าท�ำงาน...หรือไม่ก็เอาอย่างนี้ไหมล่ะ ไว้ฉันจะ
ไปคุยกับบอสเอง"
ลูส่ อื อวีม่ องเจียงเหม่ยซีสกั พักแล้วจึงเอ่ยอย่างนึกเสียดายว่า "ในเมือ่
เป็นอย่างนี้ งัน้ ฉันก็เคารพเจตนาของเธอก็แล้วกัน ไม่รบั เข้าท�ำงานทัง้ เยีย่ สวี่
และมู่ตี๋"
เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้น "เดี๋ยวก่อน!"
ลู่สืออวี่มองเธอด้วยสีหน้างุนงง "เป็นอะไรไป"
หากเธอปฏิเสธเยี่ยสวี่ ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ลู่สืออวี่ก็คงกัดไม่ปล่อย เขาต้องไม่รับมู่ตี๋ไว้แน่ๆ ทั้งยังมีเหตุผลเพียงพอ
ที่จะปฏิเสธมากกว่าเธอเสียอีก
เห็นท่าทีกระหยิม่ ยิม้ ย่องของเขา เจียงเหม่ยซีกส็ บั สนอยูพ่ กั หนึง่ แต่แล้ว
เธอก็พดู ขึน้ ว่า "ช่างเถอะ ฉันได้ยนิ ว่าภาระงานในปีนเี้ พิม่ ขึน้ มาไม่นอ้ ย ในเมือ่
นายชอบเยี่ยสวี่ขนาดนั้น งั้นก็เก็บพวกเขาไว้ทั้งสองคนเถอะ"
ลูส่ อื อวี่ไม่ได้จบั ผิดตรรกะทีอ่ ยู่ในค�ำพูดของเธอ เขาท�ำเพียงพยักหน้า
ด้วยความพอใจเป็นอย่างยิง่ "งัน้ ดีเลย ตอนบ่ายฉันจะให้ฝา่ ยบุคคลแจ้งผล"
เมื่อส่งลู่สืออวี่ออกไปแล้วเจียงเหม่ยซีก็แทบจะทรุดนั่งลงบนเก้าอี้
เพื่อมู่ตี๋ เธอจ�ำเป็นต้องประนีประนอมกับลู่สืออวี่เอาไว้ แต่ต่อไปทางหนึ่ง
ก็จะต้องคอยจัดการกับจิ้งจอกเฒ่าอย่างลู่สืออวี่ อีกทางก็ต้องป้องกันไม่ให้
เด็กบ้าอย่างเยี่ยสวี่เปิดโปงเรื่องระหว่างเธอกับเขาออกไป และยิ่งต้องหยุด
ไม่ให้สองคนนั้นเข้าข้างกันแล้วสมคบคิดกันได้เด็ดขาด!
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พอคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้ว เธอก็รู้สึกว่ามีแรงกดดันในการท�ำงานเพิ่ม
มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน...
อุณหภูมิสูงขึ้นทุกวัน อากาศเปลี่ยนเป็นเหนียวเหนอะและเปียกชื้น
วันซาวน่า* ในต�ำนานมาเยือนอีกครั้งแล้ว และก็ร้ายแรงมากทีเดียว
บรรดานักศึกษาล้วนก�ำลังยุ่งอยู่กับพิธีจบการศึกษา หลังจากการ
สอบสัมภาษณ์สนามนั้น โยวจี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลซบเซาของปี
ยามท้องฟ้าฉาบทาด้วยสีดำ� เจียงเหม่ยซีกก็ ลับถึงห้อง เธอหยิบน�ำ้ อัดลม
ออกมาจากตู้เย็นหนึ่งกระป๋องแล้วเดินไปที่ริมหน้าต่างตามความเคยชิน
ดื่มไปพลางมองนอกหน้าต่างไปพลาง
ตอนนี้เป็นเวลาที่เริ่มเปิดไฟสว่างไสวพอดี แสงไฟหลากสีประปราย
ประดับตามตึกที่พักในเขตคอนโดฯ มีกลิ่นอายของดอกไม้ไฟที่ชวนให้
เคลิบเคลิ้ม
เธอคิดถึงเช้าวันนัน้ เมือ่ หนึง่ เดือนก่อนขึน้ มาอีกครัง้ โดยไม่รตู้ วั หลังจาก
ที่ออกจากห้องของเยี่ยสวี่เธอถึงได้เข้าใจว่าท�ำไมทั้งๆ ที่จ�ำได้ว่าตัวเอง
กลับถึงห้องแล้วแท้ๆ แต่กลับกลายเป็นตื่นขึ้นมาในห้องของผู้ชายคนหนึ่ง
ซะได้...ตึกสองหลังทีร่ ปู ร่างหน้าตาเหมือนกันไม่ผดิ เพีย้ น เมือ่ เธอดืม่ เหล้า
เข้าไปจนเมาจึงเข้าผิดประตู
แน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือตอนเปิดประตูเขาเรียกชื่อเธอ
ออกมาอย่างชัดเจน...ดูท่าว่าเขาจะรู้จักเธอก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วจริงๆ
และไม่ได้แปลกใจกับการปรากฏตัวของเธอเลยแม้แต่น้อย
อย่างไรก็ตามวันนั้นยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นภายหลังอยู่ดี
เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วเจียงเหม่ยซีก็กุมหน้าโดยอัตโนมัติ
ในตอนนั้นเองจู่ๆ เสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น
* วันซาวน่า เป็นปรากฏการณ์ทสี่ ภาพอากาศมีอณุ หภูมแิ ละระดับความชืน้ สูง การทีอ่ ากาศมีความชืน้ สูงจะท�ำให้รา่ งกาย
ไม่สามารถขับเหงือ่ ออกมาได้ และในขณะเดียวกันร่างกายก็จะไม่สามารถกระจายความร้อนออกมาได้เช่นกัน จึงท�ำให้
คนรูส้ กึ ทรมานกว่าอากาศแบบร้อนแห้ง
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เจียงเหม่ยซีดเู บอร์โทรศัพท์แวบหนึง่ เป็นเบอร์พนักงานฝ่ายฝึกอบรม...
นี่เป็นการเตือนเจียงเหม่ยซีว่าเยี่ยสวี่และมู่ต๋ีใกล้จะเข้ามาท�ำงานในบริษัท
อย่างเป็นทางการแล้ว
ตามธรรมเนียมของบริษัทโยวจี้ ทุกปีก่อนที่พนักงานใหม่จะได้รับ
การบรรจุจะต้องเข้าฝึกอบรมแบบปิดซึ่งจัดโดยฝ่ายฝึกอบรมหนึ่งครั้งเป็น
ระยะเวลาหนึง่ เดือน ดังนัน้ ในช่วงเวลานีข้ องทุกๆ ปี พนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ก็จะรบกวนกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการ หรือไม่กผ็ จู้ ดั การระดับสูง เชิญ
พวกเขาไปแบ่งปันประสบการณ์แก่พนักงานใหม่
ลินดา เจ้านายของเจียงเหม่ยซีมนี สิ ยั เป็นกันเองและสร้างบรรยากาศเก่ง
เสียงตอบรับในการบรรยายแต่ละครั้งก็ไม่เลวเลยทีเดียว ส่วนลู่สืออวี่ที่
แต่งตัวเนี้ยบ ท่าทางสุขุม ในความคิดของเจียงเหม่ยซีแล้วอย่างอื่นเขา
ไม่แน่วา่ จะดี แต่เรือ่ งล้างสมองเด็กพรรค์นนี้ ะ่ เก่งมากทีเดียว ดังนัน้ พวกเขา
ทั้งคู่จึงต่างเป็นลูกค้าประจ�ำของที่นั่น ไปเป็นผู้บรรยายประจ�ำทุกปี
เธอเองไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องประเภทนี้จึงปฏิเสธไปแทบทุกครั้ง
ทีพ่ นักงานคนนี้โทรมาหาเธอกว่าครึง่ ก็คงเพราะไม่อยากจะข้ามหน้าข้ามตา
แต่ครั้งนี้เจียงเหม่ยซีตัดสินใจจะไป
พนักงานคนนัน้ เองก็ไม่ปกปิดความแปลกใจ "จริงๆ ทีฉ่ นั โทรมาก็ไม่ได้
คาดหวังหรอกนะ แม็กกี้ ท�ำไมปีนี้เธอถึงเปลี่ยนใจล่ะ"
เจียงเหม่ยซียิ้ม "ช่วงนี้ก็แค่ว่างพอดีน่ะ"
ความจริงแล้วเจียงเหม่ยซีก็ว่างในเวลานี้ทุกปี แต่สาเหตุที่แท้จริง
ที่กระตุ้นให้เธอไปบรรยายให้กับพนักงานใหม่มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ
เยี่ยสวี่
ตอนแยกกันครัง้ ก่อนเธอมัน่ ใจว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาท�ำงานในบริษทั แน่ๆ
แต่ตอนนีส้ ถานการณ์เปลีย่ นไปแล้ว เรือ่ งบางเรือ่ งต้องคุยให้เคลียร์เป็นการ
ล่วงหน้าถึงจะดี อีกอย่างจิ้งจอกเฒ่าอย่างลู่สืออวี่นั่นจะต้องเกิดสงสัยอะไร
ขึน้ มาแน่ ดีไม่ดอี าจจะอาศัยโอกาสตอนฝึกอบรมครัง้ นี้ไปหลอกถามเยีย่ สวี่
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ถึงตอนนั้นเรื่องแดงขึ้นมา ไหนเลยโยวจี้จะยังมีที่ให้เธอยืนอีก
สถานที่ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่ศูนย์อบรมบริเวณชานเมือง ในความทรงจ�ำ
ของเจียงเหม่ยซี ละแวกนั้นเป็นเขตทุรกันดาร แม้กระทัง่ ที่ทขี่ ายผลไม้ก็ยงั
ไม่มี
แม้ปากบอกว่าต้องการจะไปสั่งสอนเยี่ยสวี่ แต่จริงๆ แล้วเธอเองก็
อยากจะถือโอกาสไปดูสักหน่อยว่ามู่ตี๋ปรับตัวใช้ชีวิตที่ศูนย์อบรมได้หรือไม่
ก่อนจะไปทีน่ นั่ เธอตัง้ ใจจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพือ่ เลือกซือ้ ของใช้ประจ�ำวัน
และผลไม้สักหน่อย
ช่วงนี้เป็นเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน แค่ยืนอยู่เฉยๆ ก็เหงื่อออกแล้ว
พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตก�ำลังโปรโมตแก้วเก็บความเย็นเธอเลยถือโอกาส
ซือ้ มาใบหนึง่ จากนัน้ ก็ไปเติมน�ำ้ ส้มแช่เย็นทีบ่ าร์นำ�้ ชาตรงประตูซเู ปอร์มาร์เก็ต
ใส่ไว้ในแก้ว ตั้งใจว่าอีกประเดี๋ยวจะเอาไปให้มู่ตี๋
ทว่าตอนที่ตามจีพีเอสมาจนถึงศูนย์อบรมตรงชานเมืองของปักกิ่ง
เจียงเหม่ยซีถงึ ได้รวู้ า่ ข้อมูลทีร่ บั รูม้ านัน้ มีขอ้ ผิดพลาด ศูนย์อบรมในปัจจุบนั นัน้
ไม่เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปแล้ว บรรยากาศรอบๆ คึกคัก มีซเู ปอร์มาร์เก็ต
เล็กๆ ร้านอาหารเล็กๆ เยอะแยะมากมาย ของกินของใช้พร้อมพรัก
เธอมองถุงใบใหญ่ใบเล็กที่อยู่บนเบาะข้างคนขับแล้วลังเลอยู่พักหนึ่ง
ในที่สุดก็หยิบแค่แก้วเก็บความเย็นที่บรรจุน�้ำส้มใบนั้นลงจากรถ
ยังเหลือเวลาอีกครึง่ ชัว่ โมงก่อนเข้าคลาสช่วงบ่าย เธอไม่ได้ตรงไปหา
มู่ตี๋ แต่ไปที่ห้องว่างๆ ห้องหนึ่งก่อน เมื่อมั่นใจว่าในครึ่งชั่วโมงนี้จะไม่มีคน
เดินเข้ามา เธอจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาเยี่ยสวี่
"ฮัลโหล"
โทรศัพท์ส่งเสียงร้องดังอยู่นานมากกว่าจะถูกรับสาย เสียงที่ดัง
ลอดออกมาฟังดูวุ่นวายเล็กน้อย เหมือนว่าปลายสายคงอยู่ในร้านอาหาร
แล้วยังมีคนเรียกชื่อเขาด้วย เขาคงไม่ได้ไปกินข้าวคนเดียว
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เจียงเหม่ยซีกดเสียงพูดให้เบาลง "ฉันแม็กกี้"
"ใครนะครับ"
เจียงเหม่ยซีหงุดหงิดเล็กน้อย แต่ก็เร่งเสียงพูดให้ดังขึ้น "ฉันคือ
เจียงเหม่ยซี"
อีกฝ่ายเงียบไปพักหนึ่ง แล้วในที่สุดเยี่ยสวี่ก็เอ่ยปากพูด ตอนนี้
เสียงรอบตัวเขาไม่ได้อึกทึกเท่าเมื่อครู่แล้ว
"มีธุระอะไรครับ"
"ตอนนี้ว่างไหม ลงมาที่ห้องสามศูนย์สองหน่อย ฉันมีเรื่องจะคุยกับ
นาย"
"ผมก�ำลังกินข้าวอยู่"
เจียงเหม่ยซีสะกดไฟโทสะพลางเอ่ยถามด้วยความอดทน "อีกนาน
แค่ไหน"
"บอกไม่ได้" เยี่ยสวี่ชะงักแล้วถามขึ้นว่า "มีเรื่องส�ำคัญอะไรที่พูด
ในโทรศัพท์ ไม่ได้เหรอครับ"
เจียงเหม่ยซีพูดไม่ออกไปชั่วขณะ ส�ำหรับเขาแล้วนี่ไม่นับว่าเป็น
เรื่องส�ำคัญอะไรหรอก แต่ส�ำหรับเธอมันต่างกัน
เห็นเธอไม่พูด เขาก็หัวเราะอย่างไม่ใส่ใจ "หรือว่าคุณอยากจะให้เงิน
ผมอีก?"
เจียงเหม่ยซีไม่สนใจค�ำหยอกเย้าของเขา รีบตัดบทจบสายสนทนา
อย่างฉับไว "ก่อนบ่ายโมง ฉันจะรออยู่ที่ห้องสามศูนย์สอง"
เธอนึกว่าเขาจะปล่อยให้เธอรอเก้อ ใช้เวลาไปราวๆ สิบห้านาทีเธอก็
ได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่นอกประตู เมื่อเงยหน้ามองก็เห็น
เยีย่ สวีท่ สี่ วมเสือ้ ยืดสีขาวและกางเกงล�ำลองสีนำ�้ ตาลอ่อน หิว้ ขวดน�ำ้ แร่ทมี่ ี
อยู่ครึ่งขวดเข้ามาในห้อง
เขาเดินมาหยุดตรงหน้า วางน�้ำครึ่งขวดนั้นไว้บนโต๊ะที่อยู่ข้างหลัง
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แล้วถามเธอว่า "มีธุระอะไรครับ"
เจียงเหม่ยซียกแขนขึน้ กอดอกและเงยหน้ามองชายหนุม่ ต้องยอมรับว่า
ไม่ว่าจะดูจากหน้าตา รูปร่าง หรือแม้กระทั่งความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
เขาล้วนเป็นบุคคลในอุดมคติของเด็กสาวหลายๆ คน แต่เพราะความสัมพันธ์
แบบเจ้านายลูกน้องในตอนนี้ การมีอยู่ของเขาจึงเป็นเหมือนฟันผุซี่หนึ่ง
ของเธอ อาการก�ำเริบนานๆ ที แต่ก็เอาเธอถึงตายได้
"ยังไม่ได้ยินดีกับนายเลยที่เข้าโยวจี้ได้อย่างราบรื่น" เจียงเหม่ยซี
เอ่ยขึ้น
"แล้ว?" เยี่ยสวี่ซุกมือทั้งสองข้างเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ประสาน
สายตากับเธอจากมุมสูง "อยากจะบอกผมว่าโยวจี้ยุติธรรมและเที่ยงตรง
อย่างที่คุณพูดเหรอครับ"
เจียงเหม่ยซีด่าเด็กบ้าคนนี้อยู่หลายร้อยรอบในใจ แต่ภายนอกยังคง
สงบนิง่ "ฉันจะบอกว่าตอนนีพ้ วกเรามีความสัมพันธ์กนั แบบเจ้านายลูกน้อง
น�้ำเสียงที่นายใช้พูดกับฉันควรจะมีความเกรงใจบ้าง"
เยี่ยสวี่ยิ้มเย็น "คุณเรียกผมมาก็เพราะ..."
"เดีย๋ วก่อน!" จูๆ่ เจียงเหม่ยซีกส็ ง่ เสียงตัดบทอีกฝ่าย เพราะเหมือนเธอ
จะได้ยนิ ว่ามีคนอืน่ ก�ำลังคุยกันอยู่ พอฟังดีๆ แล้วก็พบว่ามีคนอยูแ่ ถวนีจ้ ริงๆ
เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และมาทางที่เธอกับเขาอยู่พอดี
เจียงเหม่ยซีมองไปนอกหน้าต่างแวบหนึง่ เห็นพนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ก�ำลังเดินมาทางนี้
เพื่อไม่ ให้ถูกพบเข้า ห้องที่เธอเลือกจึงอยู่ตรงสุดทางเดิน เมื่อ
พนักงานคนนั้นมาทางนี้ก็ไม่มีทางหนีทีไล่อื่นแล้ว
เจียงเหม่ยซีเกิดไหวพริบขึน้ มาในยามคับขัน เธอปราดมองสภาพแวดล้อม
โดยรอบอย่างรวดเร็ว ไม่มีที่ให้ซ่อน มีเพียงประตูบานเดียวเท่านั้น
เวลานี้พวกเขาสองคนจะออกไปพร้อมกันหรือออกไปตามล�ำดับ
ก่อนหลังก็ล้วนน่าสงสัยทั้งสิ้น แต่ถ้ายังพูดคุยกันตามประสาอยู่ที่นี่ คนอื่น
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ก็จะยังเอาไปคิดเพ้อเจ้อได้เช่นกัน เวลาเช่นนี้เห็นทีว่าจะมีเพียงลูกไม้
สุดท้ายแล้ว
เจียงเหม่ยซีหยิบแก้วเก็บความเย็นบรรจุน�้ำส้มบนโต๊ะที่อยู่ข้างหลัง
ขึน้ มา ตอนนัน้ เองเธอก็เกิดลังเลไปชัว่ ขณะก่อนจะวางแก้วลงแล้วเปลีย่ นไป
หยิบขวดน�้ำแร่ที่มีน�้ำครึ่งขวดที่อยู่ข้างๆ ขึ้นมาแทน เธอหมุนฝาเปิดอย่าง
รวดเร็ว ในตอนที่พนักงานคนนั้นก้าวเข้าประตูห้องมาเจียงเหม่ยซีก็เอาน�้ำ
ที่มีอยู่ครึ่งขวดสาดใส่หน้าเยี่ยสวี่ที่ยืนอยู่ตรงข้าม
"คุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน!" เธอต�ำหนิอย่างรุนแรง "เรียกฉันมาทีน่ กี่ เ็ พือ่
เรื่องแค่นี้? คิดว่าตัวเองมีเสน่ห์มากนักหรือไง สามารถคบกับเจ้านาย
ได้ตามใจชอบใช่ไหม ฉันจะบอกคุณให้นะ อย่าคิดว่าคุณเข้ามาในบริษัท
แล้วจะท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจได้ ถ้าให้ฉนั รูว้ า่ คุณไม่มคี วามสามารถมากพอ
หรือประพฤติตวั ไม่เหมาะสมอีก ฉันสามารถท�ำให้คณุ ออกไปจากบริษทั นีไ้ ด้!"
เยี่ยสวี่เช็ดน�้ำบนใบหน้า มองเจียงเหม่ยซีอย่างไม่อยากจะเชื่อ
เจียงเหม่ยซีเองก็มองอยู่เช่นกัน แต่สายตาของเธอนั้นจับจ้องไปยัง
ทิศทางของประตู หลังจากเห็นพนักงานคนนัน้ ผละจากไปเงียบๆ ด้วยสีหน้า
ตกตะลึง เจียงเหม่ยซีถงึ ได้พรูลมหายใจออกมา แต่เมือ่ หันกลับมาดูเยีย่ สวี่
ที่สภาพกระเซอะกระเซิง และขวดน�้ำแร่ที่ว่างเปล่าใบนั้น เธอก็ท�ำตัวไม่ถูก
นิดหน่อย
เยี่ยสวี่กัดฟันพลางพยักหน้าให้เธอด้วยรอยยิ้ม "ผมเข้าใจแล้ว ยังมี
ธุระอื่นอีกไหมครับ"
จู่ๆ เจียงเหม่ยซีก็รู้สึกน�้ำท่วมปาก เธอจะอธิบายสถานการณ์เมื่อครู่
กับเขาอย่างไรดี แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยถ้อยค�ำที่ต้องการพูดจริงๆ ออกมา
เธอกลับพูดขึ้นว่า "ยังมีอีก"
"ยังมีอีก?"
ห่างกันครึ่งเมตรเพียงอากาศคั่น เจียงเหม่ยซีจึงรู้สึกถึงไฟโทสะของ
ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
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แม้การสาดน�ำ้ ใส่หน้าจะท�ำให้เจียงเหม่ยซีรสู้ ึกผิดอยูบ่ า้ ง แต่คนทีบ่ บี
ให้เธอมาถึงขั้นนี้ในวันนี้ไม่ใช่เขาหรอกเหรอ
คิดถึงตรงนี้แล้วเจียงเหม่ยซีจึงเอ่ยว่า "ฉันยังอยากจะเตือนนายอีก
สักหน่อย ทีท่ ำ� งานเทียบกับมหา'ลัยไม่ได้ คนมากมายไม่ได้ใสซือ่ อย่างทีเ่ ห็น
หรอกนะ เพื่อนร่วมงานก็คือเพื่อนร่วมงาน ไม่ถือว่าเป็นเพื่อน ดังนั้น
เรื่องที่นอกเหนือจากการท�ำงานก็อย่าเอาไปพูดกับเพื่อนร่วมงาน"
เยีย่ สวีย่ ม้ิ เย็น "วางใจได้ ผมไม่ได้ทำ� ตัวน่าเบือ่ ขนาดนัน้ อย่างทีค่ ณุ คิด
หรอก"
พูดจบเขาก็ไม่รอให้เจียงเหม่ยซีได้โต้ตอบ เยี่ยสวี่หมุนตัวเดินผ่าน
ประตูออกไปทันที ทว่าเดินไปได้ไม่กกี่ า้ ว จูๆ่ เขาก็นกึ อะไรขึน้ มาได้จงึ หยุด
ฝีเท้าลง ก่อนจะหันกลับมาพูดอีกครั้ง "แต่ว่านี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์
อีกทีนะครับ"
เจียงเหม่ยซีนิ่งอึ้งไป ในใจพลันเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่เป็นมงคลขึ้นมา
เสี้ยวหนึ่ง "หมายความว่ายังไง"
เยี่ยสวี่ยิ้ม "หมายความว่าตอนที่ผมอารมณ์ ไม่ดีก็อาจจะท�ำเรื่อง
น่าเบื่อบางอย่างเพื่อระบายอารมณ์ก็ได้"
กระทั่งหลังเยี่ยสวี่ผละจากไปนานแล้ว เจียงเหม่ยซีถึงได้ตระหนักว่า
เดิมทีเธอคิดจะอาศัยความเป็นผู้อาวุโสของตนในบริษัทตักเตือนเด็กบ้านั่น
แต่ผลกลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายตอกกลับเสียได้!
ขณะทีก่ ำ� ลังเดือดดาล จูๆ่ โทรศัพท์ทเี่ จียงเหม่ยซีถอื ไว้ในมือก็ดงั ขึน้ มา
เธอรับสายด้วยความหงุดหงิด อีกฝ่ายจึงเอ่ยอย่างจนใจว่า "ใครไปแหย่น้า
ล่ะเนี่ย"
เจียงเหม่ยซีเพิง่ จะนึกขึน้ ได้วา่ เธอนัดมูต่ เี๋ อาไว้ดว้ ย "ยังจะมีใครได้อกี
ก็เธอน่ะสิ! นี่มันกี่โมงแล้ว เธออยู่ไหนล่ะ?!"
มู่ตี๋หัวเราะแหะๆ ก่อนจะตอบกลับมา "เมื่อกี้ไปจองที่นั่งที่ห้องก่อน
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เลยเลตนิดนึง กลัวว่าน้าจะโกรธถึงโทรมาหาน้าก่อนนี่ไง หนูใกล้จะถึงแล้ว!"
สักพักมูต่ กี๋ ม็ าถึง พอเข้ามาเธอก็กวาดตามองไปรอบๆ ห้อง "ของทีห่ นู
ต้องการล่ะคะ"
เจียงเหม่ยซีขมวดคิ้ว "ของอะไร"
"น้าลืมจริงๆ เหรอ หนูบอกให้นา้ พกนิยายรักมาให้หนูสกั สองสามเล่มไง
ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่น่าเบื่อจะตายอยู่แล้ว!"
เจียงเหม่ยซีจนค�ำจะต่อว่าหลานสาว "นี่มันเวลาไหนแล้ว เธอยังอ่าน
นิยายอยู่อีก?"
"เวลาไหนน่ะเหรอ ก็เวลาที่จะเป็นบ้าได้แล้วน่ะสิคะ! ใครไม่รู้บ้างว่า
งานของโยวจี้ยุ่งจะตาย พวกเราไม่ได้อยู่เป็นสุขมาตั้งหลายวันแล้ว"
แต่ไหนแต่ไรมามูต่ ไี๋ ม่คอ่ ยจะมีความก้าวหน้าในชีวติ เท่าไหร่นกั แต่เธอ
ก็พดู ไม่ผดิ เจียงเหม่ยซีจงึ ไม่ได้อบรมหลานสาวต่ออย่างหาได้ยาก ท�ำเพียง
ส่งน�ำ้ ส้มเย็นๆ ทีพ่ กมาด้วยให้อกี ฝ่าย "เอาไว้ดมื่ ตอนเข้าเรียนเถอะ คลายร้อน
สักหน่อย"
"ขอบคุณค่ะน้าเล็ก"
เจียงเหม่ยซีอดไม่ได้ทจี่ ะก�ำชับหลานอีกสักสองสามประโยค "อย่านึกว่า
เข้าโยวจีไ้ ด้แล้วจะโชคดีไปทุกอย่างล่ะ ต่อไปทุกปีจะมีการคัดคนออกส่วนหนึง่
เธอชั่งน�้ำหนักให้ดีๆ เองแล้วกัน"
มู่ตี๋ตอบรับอย่างหงุดหงิด จากนั้นจึงถามเจียงเหม่ยซีออกมา "ว่าแต่
น้าเล็กเถอะ น้าเรียกหนูมาเพื่อจะให้น�้ำแก้วนี้เนี่ยนะ"
เจียงเหม่ยซีคดิ ไปถึงเรือ่ งของเยีย่ สวี่ อารมณ์กเ็ กิดสับสนวุน่ วายขึน้ มา
อีกครั้ง เธอเรียบเรียงค�ำพูดแล้วถามมู่ตี๋ว่า "อ้อ จริงสิ ฉันได้ยินมาว่าในรุ่น
ของพวกเธอมีเด็กที่ค่อนข้างเป็นหัวกะทิ..."
เธอพูดยังไม่จบ มู่ตี๋ก็ตัดบททันที "น้าหมายถึงเยี่ยสวี่?"
เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไป "อ้อ ดูเหมือนว่าจะชื่อนี้แหละ..."
"เขาเป็นเด็กหัวกะทิจริงๆ ได้อันดับหนึ่งในสาขาของพวกเขา ได้ยิน
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มาว่าตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้ท�ำไมถึงหนีมาหา
งานท�ำซะได้"
"ฉันจ�ำได้ว่าเขากับเธอไม่ได้อยู่สาขาเดียวกันนี่ ท�ำไมเธอถึงรู้เรื่อง
ของเขาเยอะขนาดนี้"
"ผู้ทรงอิทธิพลนี่นา! ทุกคนสนใจเขากันทั้งนั้นแหละ อีกอย่างตอนนี้
พวกเรานั่งเรียนด้วยกันทุกวันเลยคุ้นเคยกันดี"
พอเจียงเหม่ยซีฟังแล้วก็แอบรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมา "ว่าไงนะ! มู่ตี๋
เธอคงไม่..."
"หยุดเลย! หยุด!! รู้อยู่แล้วว่าน้าจะต้องคิดเหลวไหล เขาดีมากก็จริง
แต่ไม่ใช่ไทป์ที่หนูชอบหรอก"
เจียงเหม่ยซีถอนหายใจ แต่เธอยังรู้สึกแปลกๆ อยู่ดี รูปร่างหน้าตา
อย่างเยี่ยสวี่ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ำมัน*
"ท�ำไมล่ะ" เธอถามมู่ตี๋
มู่ตี๋คิดครู่หนึ่ง แล้วจึงตอบออกมาอย่างฝืนใจ "ศัตรูหัวใจเยอะเกินไป
คอยระแวงระวังทั้งวัน น่าร�ำคาญจะตายไป"
เจียงเหม่ยซีหัวเราะ ค�ำตอบนี้สมกับเป็น 'มู่ตี๋' มาก
"งั้นเธอยังตัวติดกับเขาทั้งวันเพราะอะไรล่ะ"
มู่ตี๋หัวเราะคิกคักพลางเอ่ย "ฝึกอบรมเสร็จแล้วยังมีสอบจบคอร์สอีก
ไม่ใช่เหรอคะ ตีสนิทไว้ก่อนค่อยว่ากัน"
"ไม่ใช่แล้วมัง้ ! ฉันว่านะคุณมูต่ ี๋ การสอบแบบนีเ้ ธอยังคิดจะโกงอีกเหรอ"
"ทุกคนโกงกันทัง้ นัน้ แหละ น้าก็แค่ไม่ร!ู้ " มูต่ มี๋ องเวลาอย่างไม่สะทกสะท้าน
"เฮ้ย! ใกล้จะเข้าเรียนแล้ว"
เจียงเหม่ยซีโบกมือให้เธออย่างหงุดหงิด "รีบไป! รีบไป! เจอเธอแล้ว
ฉันล่ะปวดหัว!"
"คุณแม็กกี้ที่รัก ดิฉันขอตัวก่อนนะคะ"
* ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�ำ้ มัน เป็นส�ำนวน หมายถึงผูม้ ปี ญั ญาหลักแหลม มีพน้ื ภูมดิ ี หรือมีผคู้ อยสนับสนุน
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การจะเป็นเพื่อนกับเด็กเนิร์ดจ�ำเป็นต้องใช้จังหวะเวลา สถานที่ที่
เหมาะสม และแรงสามัคคี มู่ตี๋กับเยี่ยสวี่เป็นศิษย์เก่าสายเดียวกัน นี่คือ
จังหวะเวลา ทัง้ สองคนเข้าโยวจีด้ ว้ ยกัน นีค่ อื สถานทีท่ เี่ หมาะสม ส่วนทีเ่ หลือ
ก็ขาดแค่แรงสามัคคีแล้ว
มูต่ คี๋ น้ พบนานแล้วว่าทุกครัง้ เยีย่ สวีจ่ ะมาถึงห้องสายมาก ท�ำให้บางครัง้
ก็หาทีน่ งั่ ไม่ได้ ดังนัน้ เธอจึงอาศัยชือ่ ของการเป็นเพือ่ นเก่าเสนอไปว่าจะช่วย
เขาจองที่ เยี่ยสวี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ หนทางของการตีสนิทเด็กเนิร์ดของเธอ
จึงเริ่มต้นขึ้น
ดีที่มู่ตี๋จองที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปพบเจียงเหม่ยซี ทั้งยัง
ส่งข้อความบอกต�ำแหน่งคร่าวๆ ของที่นั่งให้เยี่ยสวี่รู้ ไม่อย่างนั้นถึงเธอจะ
รีบมาตอนนี้ก็คงจะไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆ
วันนีเ้ ยีย่ สวีม่ าถึงเร็วกว่าเธอ เขาก�ำลังนัง่ ก้มหน้าอ่านหนังสืออยูป่ ระจ�ำที่
มู่ตี๋เดินเข้าไปนั่งลงตรงที่ว่างข้างๆ ชายหนุ่ม แล้ววางแก้วเก็บความเย็น
ในมือไว้ที่มุมโต๊ะ
เยีย่ สวีห่ นั ไปมองเธอแวบหนึง่ เป็นการทักทาย ทว่าตอนสายตากวาดมอง
แก้วเก็บความเย็นสีชมพูที่อยู่ตรงหน้าเธอเขาก็ขมวดคิ้ว
"ได้มาจากไหน"
มูต่ นี๋ งิ่ งันไปครูห่ นึง่ ก่อนจะมองตามสายตาของเขา เธอถึงได้เข้าใจว่า
เขาก�ำลังถามอะไร แม้จะไม่เข้าใจว่าคนที่ปกติไม่เคยสนใจเรื่องอะไรเลย
ท�ำไมจูๆ่ ถึงได้สนใจแก้วน�ำ้ ของเธอขนาดนีก้ นั แต่กย็ งั เลือกทีจ่ ะพูดค�ำโกหก
โง่ๆ ที่คิดเอาไว้ระหว่างทางที่กลับมาออกไป
"ก็พกมาด้วยตลอดนั่นแหละ เมื่อกี้หิวน�้ำมากเลยออกไปเติมน�้ำน่ะ"
พูดเฉยๆ กลัวว่าเยีย่ สวีจ่ ะไม่เชือ่ เธอจึงจงใจเปิดฝาหมายจะดืม่ สักอึก
แต่พอเปิดออกถึงพบว่าข้างในเป็นน�้ำส้ม
ดังนั้นจึงยิ้มแห้งๆ แล้วพูดเสริมไปอีกประโยคหนึ่งว่า "เติมน�้ำส้ม
มาน่ะ...น�้ำส้ม..."
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มูต่ พี๋ จิ ารณาตัวเอง ค�ำพูดเซ่อซ่าทีพ่ ดู มาทัง้ ชีวติ มีมากมายนับไม่ถว้ น
แต่เซ่อซ่าขนาดนี้เหมือนวันนี้จะเป็นครั้งแรก ทว่าเธอก็เบี่ยงประเด็นไปที่
เรื่องอื่นอย่างรวดเร็ว
"แล้วท�ำไมนายถึงหัวเปียกล่ะ เสือ้ ผ้าก็ดว้ ย..." เธอมองไปนอกหน้าต่าง
"ฝนก็ไม่ได้ตกนี่"
เยี่ยสวี่อารมณ์ ไม่ดี "ล้างหน้ามา"
มูต่ กี๋ วาดตามองเสือ้ ยืดของเขาทีเ่ ปียกชุม่ แทบจะทัง้ ตัว หัวเราะแกนๆ
สองทีแล้วเอ่ยว่า "ล้างหน้าได้หมดจดทีเดียว"
เจียงเหม่ยซีดูเวลา กะไว้ว่ามู่ตี๋คงจะไปถึงแล้วจึงได้หิ้วกระเป๋าตรงไป
ยังห้องแบบสโลป
เธอไม่ได้เดินไปที่ประตูหลัก แต่เข้าจากทางประตูหลัง เดินไปยัง
โพเดียมทีละก้าวๆ ผ่านระหว่างกลางบรรดาพนักงานใหม่
ห้องทีเ่ ดิมทีวนุ่ วายเจีย๊ วจ๊าวสงบลงทันใด เงียบเสียจนได้ยนิ เพียงเสียง
รองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นห้อง ไม่เหมือนห้องที่มีคนสามสี่ร้อยคน
นั่งอยู่เลยสักนิด
เธอเดินไปทีละก้าวๆ ทัง้ อย่างนี้ จากนัน้ จึงค่อยๆ วางกระเป๋าสะพายลง
หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาปิดเสียงแล้วถึงได้เงยหน้าขึ้นมากวาดตามองดู
ผู้คนที่นั่งอยู่ในห้อง
ไม่มีพาวเวอร์พ้อยต์ ไม่มีสื่อการสอน เธอกล่าวทักทาย "สวัสดีค่ะ
ทุกคน ฉันชื่อแม็กกี้"
เจียงเหม่ยซีจ�ำได้ว่าตัวเองก็เคยกล่าวถ้อยค�ำเดียวกันนี้ที่นี่ ตอนนั้น
วิทยากรให้ทุกคนแนะน�ำตัวเอง ส�ำหรับการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเช่นนี้
ทุกคนต่างคิดหาวิธีท�ำให้ตัวเองเป็นที่จดจ�ำ มีเพียงแค่เธอที่แนะน�ำตัวเอง
ด้วยประโยคเดียวง่ายๆ เช่นนีอ้ อกมา เธอไม่ได้อยากท�ำตัวโดดเด่น แต่เพราะ
ความประหม่าจึงท�ำให้ลมื ค�ำพูดทีเ่ ตรียมไว้จนหมดสิน้ ใครจะไปคิดว่าเด็กผูห้ ญิง
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ที่ขี้ขลาดในตอนนั้นจะกลายมาเป็นเธอในตอนนี้
สถานการณ์เป็นอย่างไร...เจียงเหม่ยซีกวาดตามองทุกคนที่นั่งอยู่
บ้างก็สุมหัวกระซิบกระซาบ บ้างก็ไม่กล้าหายใจ เธอหัวเราะอย่างเย้ยหยัน
พวกเขานึกว่าเธอจะไม่เห็นการกระท�ำเล็กๆ น้อยๆ สินะ พวกเขาก�ำลัง
พูดอะไรอยู่ คิดว่าเธอเดาไม่ออกงั้นเหรอ เธอไม่สนใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่แคร์
เพียงแค่ว่าสิ่งที่เธอเคยแบกรับมาก่อนนั้นมันมากมายยิ่งกว่าที่พวกเขา
จินตนาการไว้เสียอีก
เจียงเหม่ยซีรสู้ กึ ถึงสายตาอันร้อนแรงจึงหันไปมองตามความรูส้ กึ นัน้
รอยยิ้มบนใบหน้าแข็งกระด้างไปโดยพลัน
เยี่ยสวี่นั่งมองเธออย่างเกียจคร้านอยู่ตรงนั้น ท�ำทีเยาะเย้ยราวกับว่า
ไม่มีใครอยู่ที่นี่
น�ำ้ บนใบหน้าเขาถูกเช็ดจนแห้งแล้ว แต่เสือ้ ผ้าหน้าผมทีเ่ ปียกซ่กท�ำให้
เธอรู้สึกละอายใจเล็กน้อย
ไม่นานนักเธอก็ละสายตาออกมา กระแอมเบาๆ ทีหนึง่ และเริม่ เนือ้ หา
ในวันนี้
เจียงเหม่ยซีไม่ได้เริ่มต้นด้วยประวัติและวัฒนธรรมองค์กรของโยวจี้
เหมือนกับวิทยากรคนอื่นๆ แต่แบ่งปันประสบการณ์ท�ำงานหลายๆ เคส
โดยตรง เนือ้ หาทัง้ หมดล้วนแต่เป็นประสบการณ์จริง และเธอเล่าได้เข้าใจง่าย
อีกทั้งยังกระฉับกระเฉงเป็นอย่างมาก ดังนั้นตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มในห้อง
ฝึกอบรมจึงเงียบเป็นเป่าสาก
กระทั่งเหลืออีกไม่กี่นาทีก่อนจะเลิกคลาส เจียงเหม่ยซีคิดว่าจ�ำเป็น
ต้องหาใครสักสองสามคนมาถามค�ำถามเพือ่ เช็กประสิทธิผลในการบรรยาย
สายตากวาดมองไปที่ด้านล่างเวที บรรยากาศตึงเครียดขึ้นเล็กน้อย
ไม่ว่าคนที่เมื่อครู่จะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เวลานี้ต่างพากันหลบเลี่ยง
ที่จะสบตากับเธอ
พนักงานหญิงนามสมมติวา่ เอทีอ่ ยูข่ า้ งหลังพวกเยีย่ สวีเ่ ห็นสถานการณ์
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แบบนี้แล้วจึงถามพนักงานหญิงบีอย่างไม่เข้าใจ "จริงๆ ฉันอยากจะถาม
ตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนแล้ว ท�ำไมถึงรู้สึกว่าทุกคนก็กลัวแม็กกี้คนนี้กันนะ"
บีตอบกลับเสียงเบา "งัน้ เธอต้องรูข้ า่ วซุบซิบในโยวจีเ้ พิม่ เติมบ้างแล้วล่ะ
ไม่เคยได้ยินหรือไงว่าโยวจี้มีเสืออยู่สองตัว ตัวผู้หนึ่งกับตัวเมียอีกหนึ่ง"
พนักงานหญิงเอแปลกใจ "ตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอะไรกัน"
"ตัวผูก้ ค็ อื เควินทีม่ าบรรยายให้พวกเราฟังเมือ่ ตอนเช้า คนเรียกเขาว่า
พยัคฆ์หน้ายิม้ ว่ากันว่าปกติแล้วเขาจะเป็นกันเอง แต่ถา้ อยู่ในโหมดท�ำงาน
เมือ่ ไหร่ละ่ ก็จะเปลีย่ นไปเป็นคนทีเ่ ทีย่ งตรงและเข้มงวดโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร
ทั้งนั้น กดดันลูกน้องท�ำงานตัวเป็นเกลียวตอนท�ำโปรเจ็กต์เป็นเรื่องปกติ
ป่วยก็ไม่อนุญาตให้ลางาน!"
"ซีด้ ..." พนักงานหญิงเออดถูแขนตัวเองไม่ได้ "น่ากลัวขนาดนัน้ เชียว!
งั้นแม็กกี้ล่ะ?"
"เธอน่ะเหรอ ชื่อเสียงกระฉ่อนยิ่งกว่าอีก ดังไปทั่วทั้งประเทศเชียวล่ะ
ลือกันว่าแม็กกี้น่ะเคร่ง! หยิ่ง! จุกจิก! บ้างาน! ไม่มีเพื่อน!"
พนักงานหญิงเอลอบยิ้ม "สองคนนั้นก็เหมาะกันดีนะ"
"ที่ไหนกัน เสือสองตัวอยูถ่ ำ�้ เดียวกันไม่ได้ ไม่เคยได้ยนิ เหรอ สองคนนี้
สู้กันไม่มีใครยอมใครเพื่อชิงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการเชียวนะ!"
"งั้นเธอคิดว่าใครมีหวังกว่ากัน"
"ฉันคิดว่าเป็นเควินนะ ผู้หญิงน่ะ...ในที่ท�ำงานจะต้องด้อยกว่าผู้ชาย
แน่ๆ"
มูต่ ที๋ แี่ อบฟังสองคนข้างหลังคุยกันมาตลอดได้ยนิ ถึงตรงนีก้ น็ งั่ ไม่ตดิ
อย่างอืน่ เธอทนได้ ถึงขัน้ เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ แต่มาบอกว่าน้าเล็กของเธอ
เป็นกรรมการผู้จัดการไม่ได้ คนตระกูลเจียงทนไม่ได้เด็ดขาด!
ขณะที่มู่ตี๋ก�ำลังจะหันไปต่อว่าพนักงานหญิงบีสักสองประโยค เยี่ยสวี่
ที่อยู่ข้างๆ ก็ชิงหันไปก่อนเธอแล้ว "หนวกหู!"
สองคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังเงียบเสียงทันที แต่เยีย่ สวีย่ งั พูดไม่จบ เขารีบพูด
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เสริมต่ออีกประโยคหนึง่ "ไม่รจู้ ริงๆ ว่าคนทีย่ งั ไม่ทนั ได้เข้าท�ำงานแต่คดิ ไปเอง
แล้วว่าตัวเองเทียบคนอื่นไม่ได้อย่างพวกเธอ ท�ำไมโยวจี้ถึงรับเข้ามา"
ค�ำพูดนี้สะใจจริงเชียว! มู่ตี๋ลอบยินดีอยู่ในใจ ทว่าตอนที่ได้สติคืนมา
กลับพบว่าบรรยากาศในห้องดูเหมือนจะแปลกๆ ไป
ทุกคนรวมถึงเจียงเหม่ยซีต่างก�ำลังมองมาที่พวกเธอ
"พนักงานชายคนนั้น..." เสียงของเจียงเหม่ยซีไม่ได้นุ่มนวลอะไรนัก
ในห้องอบรมเงียบสนิท มีเพียงเสียงหมุนหึ่งๆ ที่ดังมาจากพัดลม
เหนือศีรษะ
เยี่ยสวี่สบตาเจียงเหม่ยซีครู่หนึ่ง ในตอนที่เขาก�ำลังจะลุกขึ้นยืน
ก็ได้ยินเธอเปลี่ยนประเด็นกะทันหัน "พนักงานหญิงที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะ
เธอมาตอบค�ำถามเมื่อกี้หน่อยซิ"
เยี่ยสวี่นิ่งอึ้งก่อนจะนั่งกลับลงไปที่เดิม
พนักงานหญิงบีชี้ตัวเองด้วยความสงสัย "ฉันเหรอคะ"
เจียงเหม่ยซีพยักหน้าช้าๆ บนใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ทมี่ ากเกินไปนัก
พนักงานหญิงบียนื ขึน้ อย่างสัน่ เทา เจียงเหม่ยซีโจมตีอกี ฝ่ายด้วยหมัดฮุค
สุดท้ายอีกครั้ง "กรุณาใช้ภาษาอังกฤษตอบด้วย"
เมือ่ ครูพ่ นักงานหญิงบีกำ� ลังหมกมุน่ อยูก่ บั การซุบซิบนินทา ไม่ได้ฟงั
ค�ำถามของเจียงเหม่ยซีแต่แรกอยู่แล้ว ตอนนี้ยังมาได้ยินว่าตัวเองต้องใช้
ภาษาอังกฤษตอบอีก แค่คดิ ก็แทบจะแทรกแผ่นดินหนี คนทีอ่ ยูท่ นี่ ลี่ ว้ นเป็น
หัวกะทิของมหาวิทยาลัย ถูกสัง่ สอนด้วยการให้ยนื อยูแ่ บบนีม้ นั น่าขายหน้า
จริงๆ ดังนั้นเธอจึงหลับตาข่มใจและปั้นเรื่องขึ้นมา
ในห้องอบรมเกิดเสียงหัวเราะซุบซิบดังขึน้ เบาๆ ทว่าเจียงเหม่ยซีกลับ
ไม่ไหวติง เธอยกแขนขึน้ ท�ำท่าทีบอกให้ทกุ คนตัง้ ใจฟัง ไม่ได้หมายความว่า
ให้พนักงานหญิงบีหยุดแต่อย่างใด
ท้ายที่สุดพนักงานหญิงบีก็ไปต่อไม่ถูกจริงๆ ถึงได้หยุดไปเอง
ในห้องเงียบลงอีกครัง้ ผ่านไปสักพักเจียงเหม่ยซีถงึ ได้เอ่ยปากพูดขึน้
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"พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั เราเคยส่งข้อมูลสถิติให้ฉนั อัตรา
การลาออกของพนักงานที่เข้าท�ำงานหลังจากสามปีสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
คุณรู้ไหมว่าพวกเขาไปไหนกันหมด"
ยังไม่ทันได้เข้าบริษัทอย่างเป็นทางการ พนักงานหญิงบีก็ถูกท�ำให้
ขายหน้าขนาดนี้ ในใจมีอารมณ์คุกรุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงตอบด้วย
ความขุ่นเคืองกลับไปว่า "ก็เปลี่ยนงานไงคะ"
เจียงเหม่ยซีสา่ ยหน้าก่อนจะแก้ไขค�ำตอบให้ถกู ต้องอย่างชัดถ้อยชัดค�ำ
"ถูกเลิกจ้างต่างหาก ดังนัน้ ไม่ใช่วา่ เข้าโยวจีแ้ ล้วก็จะราบรืน่ ไปหมดทุกอย่าง
จะอยู่ต่อได้หรือไม่ต้องดูที่ความสามารถของแต่ละคนด้วย"
เสียงกริง่ เลิกคลาสดังขึน้ ในเวลานีพ้ อดี เจียงเหม่ยซีปรบมือแล้วพูดว่า
"เอาล่ะ วันนี้ถึงแค่นี้ก็แล้วกัน ขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังคลาสของฉัน
หวังว่าจะช่วยพวกคุณได้บ้าง"
ในตอนที่เจียงเหม่ยซีก�ำลังจะประกาศเลิกคลาส จู่ๆ พนักงานฝ่าย
ฝึกอบรมก็พุ่งเข้ามาอย่างรีบร้อน คนที่ตามมาข้างหลังคือลู่สืออวี่ที่ออกไป
แล้วแต่วกกลับมาอีกครั้ง อีกทั้งยังมีลินดาบอสของเธอด้วย
ลินดาส่งยิ้มให้เจียงเหม่ยซีที่อยู่บนโพเดียม เจียงเหม่ยซีเรียกสติ
กลับคืนมาได้ ในระหว่างที่เธอรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่นั้นก็ส่งยิ้ม
กลับไปและเดินลงจากโพเดียม
พนักงานของฝ่ายฝึกอบรมแนะน�ำกับทุกคนว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้เชิญคุณลินดา หนึ่งในกรรมการผู้จัดการที่โดดเด่นที่สุดของโยวจี้เรามา
ในวันนี้ คุณลินดางานยุ่งมาก เรียกว่าเป็น 'มนุษย์บิน'* ตัวอย่างเลยทีเดียว
เวลาที่อยู่บริษัทก็น้อยมาก วันนี้คุณลินดาสละเวลามาบรรยายให้กับทุกคน
ขอให้ปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ!"
ลินดาเดินขึ้นโพเดียมท่ามกลางเสียงปรบมือจากทุกคน เจียงเหม่ยซี
* มนุษย์บนิ หมายถึงคนทีน่ งั่ เครือ่ งบินเป็นประจ�ำ
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และลู่สืออวี่นั่งลงตรงต�ำแหน่งที่อยู่แถวหน้า
เจียงเหม่ยซีถามลูส่ อื อวี่ "ไม่ใช่วา่ นายควรจะกลับเข้าเมืองตัง้ นานแล้ว
หรอกเหรอ"
ลูส่ อื อวีย่ กั ไหล่ "ไปได้ครึง่ ทางแล้วได้ยนิ ว่าจูๆ่ บอสจะมา ฉันเองก็ไม่มี
ธุระอะไรพอดีก็เลยวกกลับมาอีกรอบ กะจะมาประจบบอสสักหน่อย"
เจียงเหม่ยซีแค่นเสียงเย็น "ขี้ประจบ!"
ลูส่ อื อวีก่ ไ็ ม่ได้โกรธ เขายิม้ อย่างไม่ถอื สา "ช่วยไม่ได้ เทียบกับทีมสายตรง
ที่บอสปั้นมากับมืออย่างเธอไม่ได้นี่นา!"
"นี่เธอดูแม็กกี้กับเควินสิ ท่าทางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่เลวเลยนะ
ไม่เห็นเหมือนอย่างที่บอกเลย..." คนที่พูดคือพนักงานหญิงเอ
พนักงานหญิงบีสง่ เสียงเฮอะออกมาทีหนึง่ ก่อนจะเอ่ยต่อไปว่า "ท�ำเป็น
วางท่า ใครท�ำไม่เป็นบ้างล่ะ"
มูต่ ี๋ไม่ชอบที่ได้ยนิ คนอืน่ ว่าร้ายเจียงเหม่ยซีจงึ หันหน้าไปเตือนผูห้ ญิง
สองคนข้างหลังเสียงเบา "หยุดพูดได้แล้ว ระวังเดี๋ยวจะโดนเรียกชื่อ"
พนักงานหญิงสองคนเบ้ปาก แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
ตอนทีม่ ตู่ หี๋ นั หน้ามา สายตาก็กวาดมองไปยังเยีย่ สวีท่ อ่ี ยูข่ า้ งๆ พบว่า
สีหน้าของชายหนุ่มดูไม่สบอารมณ์นัก เธอมองตามสายตาของเขาก็เห็น
เจียงเหม่ยซีกับลู่สืออวี่ที่นั่งอยู่แถวหน้าก�ำลังพูดคุยกะหนุงกะหนิงกัน
"นายเองก็ไม่ชอบพวกเขาสองคนใช่ไหม" มู่ตี๋ถามเสียงค่อย
ความจริงแล้วข่าวลือเกี่ยวกับเสือสองตัวของโยวจี้เธอเองก็เคยได้ยิน
มานานแล้ว แต่ไม่เคยขอค�ำยืนยันจากเจียงเหม่ยซี ด้านหนึ่งคือไม่กล้า
อีกด้านหนึ่งจากการที่เธอรู้จักเจียงเหม่ยซีดี...กว่าครึ่งเป็นเรื่องจริง
"เปล่า แค่ไม่ชอบหนึ่งในนั้น"
"อ้อ" มูต่ ไี๋ ม่กล้าถามเขาว่าไม่ชอบใคร เธอไม่มนั่ ใจในเรือ่ งมนุษยสัมพันธ์
ของน้าเล็กเธอเลยจริงๆ
มูต่ ี๋ไม่ได้มเี จตนาจะถามซอกแซก แต่กลับเป็นเยีย่ สวีท่ จี่ ๆู่ หันหน้ามา
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สายตาเขามองไปยังแก้วน�้ำที่อยู่บนโต๊ะ สุดท้ายก็ย้ายมาหยุดที่ใบหน้า
ของเธอ
"พวกเธอมีความสัมพันธ์อะไรกัน เพื่อน? ญาติ?"
มู่ตี๋ถูกถามเข้ากะทันหันจึงงุนงงเล็กน้อย "นายก�ำลังพูดถึงอะไรอยู่"
เยี่ยสวี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่า "ช่างเถอะ"
ค�ำปราศรัยของลินดาทีอ่ ยูบ่ นเวทีนนั้ ดูสขุ มุ แต่กย็ งั มีอารมณ์ขนั ท�ำให้
เกิดเสียงหัวเราะจาก 'เด็กๆ' ทุกคนที่นั่งอยู่เป็นครั้งคราว ทว่าเธอไม่ได้
พูดนานนัก ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จบหัวข้อทั้งหมด
อันที่จริงเป้าหมายส�ำคัญที่ลินดามาในครั้งนี้คือเพื่อมาพบพนักงาน
คนใหม่ของฝ่ายตัวเอง ดังนั้นจึงคุยกับลู่สืออวี่ไว้แต่แรกแล้วว่าตอนเย็นจะ
ชวนพนักงานใหม่เหล่านี้ไปกินข้าวด้วยกัน
ด้านหลังศูนย์อบรมมีทะเลสาบ ริมทะเลสาบมีร้านบาร์บีคิวริมทาง
หลายร้าน ลู่สืออวี่ก็เลยจัดเตรียมงานเลี้ยงของเย็นนี้ที่ร้านหนึ่งในนั้น
เมือ่ เข้าสูช่ ว่ งเย็นย�ำ่ ของวัน แถบชานเมืองก็โล่งว่างและเงียบเหงากว่า
ในเมืองอย่างเห็นได้ชัด บริเวณริมทะเลสาบนอกจากร้านบาร์บีคิวไม่กี่ร้าน
ในละแวกนี้ที่ยังนับว่าคึกคัก ร้านอื่นๆ ก็ล้วนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ราตรีอันมืดมิดไปแล้ว
ลู่สืออวี่กวักมือเรียกทุกคนมานั่ง ก่อนจะส่งใบเมนู ให้พวกเด็กใหม่
ทุกคนสั่งอาหาร "ปกติเจ้านายมักจะขูดรีดทุกคนตลอด เรื่องดีๆ อย่างการ
'กินอาหารของเศรษฐี'* ในวันนี้ ผมเองเข้ามาท�ำงานนานก็ยังพลาดไป
หลายครั้ง นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ดังนั้นทุกคนไม่ต้องเกรงใจ"
ความจริงระหว่างทางทีม่ าร้าน ทุกคนบ้างก็พดู คุยบ้างก็หวั เราะกันมา
ตลอดทาง ไม่เกร็งเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกขนาดนั้นแล้ว
โดยเฉพาะลินดาทีไ่ ม่ได้มมี าดของการเป็นเจ้านายเลยสักนิด ตอนได้ยนิ
* กินอาหารของเศรษฐี เป็นส�ำนวน หมายถึงการตักตวงผลประโยชน์จากหน่วยงานใหญ่หรือบุคคลทีม่ ฐี านะ
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ลูส่ อื อวีพ่ ดู อย่างนีแ้ ล้วเธอก็อดหัวเราะเสียงดังไม่ได้ "นายไม่ตอ้ งมาแสร้งท�ำตัว
เป็นคนดีทนี่ หี่ รอกน่า! อย่าคิดว่าฉันไม่เคยได้ยนิ ชือ่ เสียงของนายนะ"
ลินดาพูดพลางมองไปทางพวกมู่ตี๋ "ใครขูดรีดใครกันแน่ ไม่นาน
พวกเธอก็จะรู้เอง!"
ลู่สืออวี่ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจ "ผมน่ะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ท�ำอย่างไรผู้น้อยตาม
อย่างนั้นหรือไง!"
พอเขาพูดอย่างนี้แล้ว ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมา
ลู่สืออวี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบรรยากาศ ตอนแรกยังมี
พนักงานใหม่บางคนรู้สึกเกร็งนิดหน่อยเพราะมีคนระดับหัวหน้าอยู่ด้วย
ต่อมาดูเหมือนพวกเขาจะค้นพบว่าบรรดาหัวหน้างานก็ ไม่ได้ต่างกับ
คนธรรมดาทั่วไปจึงผ่อนคลายลงไม่น้อย บวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
ด้วยแล้ว บรรยากาศก็ครึกครื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
หลังกินข้าวกันไปได้สกั พัก พวกเขายังคงพอมีเวลาเหลืออยู่ ทันใดนัน้
ก็มีคนเสนอแนะให้เล่นเกม ปรึกษากันไปปรึกษากันมา สุดท้ายก็เลือก
เกมทายเลขที่ง่ายที่สุด
กติกาของเกมคือให้ใครคนหนึง่ ตัง้ ตัวเลขขึน้ มาจ�ำนวนหนึง่ เขียนลงบน
กระดาษ แล้วให้คนอืน่ ๆ ทายว่าตัวเลขนัน้ อยู่ในช่วงจ�ำนวนเท่าไหร่ถงึ เท่าไหร่
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทายตัวเลขที่ถูกต้องออกมาได้ก็เป็นอันจบเกม คนที่
ทายถูกสามารถออกค�ำสั่งให้คนสองคนที่อยู่ข้างๆ แสดงความสามารถ
หรือดื่มเบียร์เพื่อเป็นการลงโทษก็ได้
ตอนกินข้าวเจียงเหม่ยซีถกู บังคับให้ดมื่ เบียร์ไปแล้วสองแก้ว เธอรูส้ กึ
วิงเวียนนิดหน่อยจึงปล่อยให้ทุกคนจัดแจงกันตามสบาย
บทลงโทษและรางวัลจากเกมหลายรอบก่อนหน้านี้ล้วนไม่ได้เอี่ยว
มาถึงเธอ เจียงเหม่ยซีได้แต่มองดูบรรยากาศครึกครื้นของทุกคนอย่าง
สนุกสนาน ต่อมาก็ถึงตาเธอคิดตัวเลขแล้ว
เจียงเหม่ยซีรบั กระดาษกับปากกาทีม่ ตู่ สี๋ ง่ มาให้ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วเขียน
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เลขสามสิบแปดลงไปบนกระดาษ
จะว่าไปก็แปลก หลายรอบก่อนหน้านีท้ ายอย่างมากทีส่ ดุ แปดเก้าครัง้
ก็ทายถูกแล้ว แต่รอบนี้เล่นนานมากกลับยังไม่มีใครทายค�ำตอบที่ถูกต้อง
ออกมาสักที
มาจนถึงตาของมู่ตี๋ทาย เธอเดาว่าเจียงเหม่ยซีน่าจะเขียนตัวเลขที่
เกี่ยวกับวันเกิด และอีกฝ่ายเกิดวันที่ยี่สิบมกราคม เธอจึงทายว่าเป็นเลข
ยี่สิบไปแต่ก็ยังไม่ถูกอยู่ดี
พอถึงตาเยี่ยสวี่ เขาคิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีคนทายอายุหรือวันเกิด
ของเจียงเหม่ยซีไปแล้วก็เลยไม่มีเบาะแสอะไรจริงๆ จึงทายเลขสิบแปด
ซึ่งเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของเธอไป ผลก็คือยังไม่ถูก
ต่อจากเยีย่ สวีค่ อื ลูส่ อื อวี่ ในตอนนีข้ อบเขตตัวเลขของค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง
ยังคงกว้างมาก แต่ลู่สืออวี่กลับท�ำตัวสบายๆ เขาดื่มเบียร์ไปอึกหนึ่ง มอง
เจียงเหม่ยซีที่อยู่ตรงข้ามแล้วถามว่า "สามสิบแปดใช่ไหม"
เจียงเหม่ยซีอึ้งไปสักพัก "นายรู้ได้ยังไง"
นีห่ มายความว่าทายถูกแล้ว! ทุกคนโห่รอ้ งอย่างยินดี ลินดาทีม่ นั่ ใจว่า
ตัวเองรูจ้ กั เจียงเหม่ยซีดกี ย็ งั ทายไม่ถกู อดถามลูส่ อื อวีไ่ ม่ได้เช่นกันว่าเขาเดาถูก
ได้อย่างไร
"ฉันเห็นคนก่อนหน้าทายอายุ ทายวันเกิด เห็นได้ชัดว่าไม่รู้จักแม็กกี้
ดีเลย! แม็กกี้ของเราน่ะถึงจะแกร่งกล้าแค่ไหนก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิง
ที่เลยวัยยี่สิบห้าไปแล้วย่อมเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงอายุของตัวเอง ดังนั้น
เธอจะต้องไม่ให้โอกาสทุกคนพูดถึงเรือ่ งนีแ้ น่ ส่วนคนทีท่ ายวันเกิดน่ะ แม็กกี้
ทุ่มเทให้กับงานมาก เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนบ้างาน เป็นไปได้ว่า
เธอเองก็เกือบลืมไปแล้วว่าวันเกิดของตัวเองคือวันไหนใช่ไหมล่ะ"
มีคนที่ทนรอไม่ไหวแล้วโพล่งถามออกมา "งั้นเลขสามสิบแปดมันมี
ความหมายพิเศษอะไรกันแน่"
ลูส่ อื อวีย่ ม้ิ พลางเหลือบมองคนคนนัน้ แวบหนึง่ "ท�ำงานในแวดวงธุรกิจนี้
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มานานก็จะอ่อนไหวกับตัวเลขมาก ดังนั้นทิศทางของฉันกับพวกเธอก็เลย
ต่างกัน ฉันเดาว่าแม็กกี้จะต้องเขียนเลขจากมาตรฐานการบัญชี* ฉบับใด
ฉบับหนึ่งแน่ บังเอิญว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตอนฉันไปที่ห้องท�ำงาน
ของเธอ บนโต๊ะมี IAS ฉบับที่ 38** เปิดไว้พอดี"
ลินดาเข้าใจในทันที หันหน้ากลับมาถามเจียงเหม่ยซี "เป็นอย่างนี้
จริงเหรอ"
เจียงเหม่ยซีหัวเราะโดยที่ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ
ทุกคนรีบประจบทันที ต่างชมว่าลู่สืออวี่มีความคิดรอบคอบ แม้แต่
มู่ตี๋เองก็ทอดถอนใจ "ดูท่าทางเควินจะรู้จักแม็กกี้ดีจริงๆ"
มีเพียงเยี่ยสวี่ที่รู้สึกราวกับตัวเองเป็นคนนอกโดยสิ้นเชิง เมื่อทุกคน
คร�่ำครวญกันไปพอสมควรแล้ว เขาก็เอ่ยถาม "จะลงโทษยังไงครับ"
ลู่สืออวี่นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า "อ้อ ใช่แล้ว เกือบลืมว่ายังมีเรื่อง
การลงโทษด้วย พนักงานใหม่เยี่ยสวี่มีสติมาก!"
ข้างหนึ่งของลู่สืออวี่มีเยี่ยสวี่นั่งอยู่ ส่วนอีกข้างเป็นพนักงานหญิงบี
ที่นั่งอยู่ข้างหลังเยี่ยสวี่ตอนอบรม หญิงสาวคิดหาวิธีเข้าใกล้เยี่ยสวี่ตั้งแต่
ตอนสอบสัมภาษณ์แล้ว คนตาแหลมต่างมองออกว่าเธอสนใจเยีย่ สวี่ เวลานี้
ท�ำให้เธอได้แสดงความสามารถกับเยีย่ สวีพ่ อดี ทุกคนจึงถือโอกาสแสดงน�ำ้ ใจ
ส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งสองคนจูบกัน
เจียงเหม่ยซีคาดไม่ถงึ ว่าเด็กสมัยนีจ้ ะเปิดเผยกันขนาดนี้ แต่เมือ่ คิดว่า
คนทีถ่ กู ลงโทษคือเด็กบ้านัน่ ในใจก็รสู้ กึ ยินดีในความโชคร้ายของเขานิดหน่อย
แต่ดว้ ยสถานะของตัวเองเธอจึงไม่สะดวกทีจ่ ะราดน�ำ้ มันลงบนกองไฟอย่างโจ่งแจ้ง
ท�ำได้แค่มองดูทกุ คนส่งเสียงเชียร์ดว้ ยรอยยิม้ ราวกับชมไฟริมฝัง่ ***
* มาตรฐานการบัญชี (Accounting standard) คือกฎเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีซงึ่ มีการศึกษาและพัฒนาภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม แล้วน�ำมาใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบตั งิ านทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
** IAS (International Accounting Standards) คือมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึง่ ฉบับที่ 38 ว่าด้วยเรือ่ งสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน (Intangible Assets)
*** ชมไฟริมฝัง่ หมายถึงเมือ่ คนอืน่ มีภยั ไม่ชว่ ยเหลือ แต่คอยดูเรือ่ งสนุก
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จู่ๆ เยี่ยสวี่ก็ลุกขึ้นยืน พนักงานหญิงบีเห็นสถานการณ์แล้วใบหน้า
ก็แดงเรื่อทันที
ขณะทีท่ กุ คนคิดว่าเยีย่ สวีจ่ ะเดินไปทางพนักงานหญิงบี เขากลับพูดขึน้ ว่า
"ผมคิดว่าการลงโทษแบบนี้ไม่ยุติธรรม"
ทุกคนแปลกใจ "หมายความว่ายังไง"
"คนทีถ่ กู คนอืน่ เดาความคิดได้งา่ ยขนาดนัน้ ไม่ใช่วา่ ควรได้รบั การลงโทษ
มากกว่าหรอกเหรอครับ"
ลู่สืออวี่งุนงง "คุณหมายถึงใคร"
เยี่ยสวี่มองเจียงเหม่ยซี "เธอ"
"แม็กกี้?"
"ใช่ ผมคิดว่าคนที่ควรได้รับการลงโทษมากที่สุดก็คือเธอ"
เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เมื่อตอนเที่ยงนั้นไม่ได้
ผ่านพ้นไป คนที่ถูกสาดน�้ำใส่หน้าก�ำลังคิดหาวิธีแก้แค้นเธออยู่ เธอจึงพูด
ขัดขึ้น "แต่หลายรอบก่อนหน้าก็ท�ำตามกติกานี้กัน จะมาเปลี่ยนเอาตอนนี้
ต่างหากที่ไม่ยุติธรรม"
เยี่ยสวี่ไม่ได้ตอบเธอโดยตรงแต่หันไปพูดกับลินดา "เพื่อแสดงความ
ยุติธรรมต่อคนที่ได้รับโทษก่อนหน้า ผมยินดีรับการลงโทษ แต่ผมคิดว่า
เธอควรได้รับการลงโทษมากกว่าครับ"
ลินดาเองถูกเยีย่ สวีท่ ำ� ให้สบั สนจึงถามกลับอย่างงุนงง "แล้วถ้าอย่างนัน้
คุณคิดว่าต้องท�ำยังไงถึงจะสมเหตุสมผลล่ะ"
เยีย่ สวีม่ องไปทางเจียงเหม่ยซีกอ่ นจะเอ่ยออกมา "งัน้ ผมจะฝืนใจจูบเธอ
ก็แล้วกัน"
มู่ตี๋ได้ยินค�ำพูดนั้นแล้วก็สูดลมเย็นๆ เข้าไปเฮือกหนึ่ง ลู่สืออวี่และ
ลินดามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อ
คนอื่นๆ ลืมกันไปนานแล้วว่าแม็กกี้อยู่ในฐานะอะไร ทั้งยังลืมข่าวลือ
เกีย่ วกับเสือสองตัวของโยวจี้ไปแล้วด้วยเช่นกัน หลังจากความเงียบทีเ่ กิดขึ้น
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ในชั่วขณะ ก็ตามมาด้วยระเบิดเสียงเฮฮาดังทะลุฟ้าในยามค�่ำคืน...ทุกคน
ต่างรู้สึกภูมิใจที่มีคนแบบนี้ในหมู่พวกเขา
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทุกคน เยี่ยสวี่เดินเข้าไปหาเจียงเหม่ยซี
เจียงเหม่ยซีนึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะวกโยงเข้าหาตัวเองทันใด
เธอมองชายหนุ่มที่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฟังเสียงหัวใจของตนเองที่
เต้นราวกับรัวกลอง ค�ำว่า 'นายกล้า' ที่ไม่มีความดุดันเลยแม้แต่นิดก�ำลัง
จะหลุดออกจากปาก ทว่ามันกลับถูกกลบท่ามกลางเสียงหวีดแหลมของ
ทุกคน และในขณะเดียวกันนีเ้ องภาพตรงหน้าของเธอก็มดื ลง...เขาจูบลงมา
จริงๆ
เขาถึงกับจูบเธอจริงๆ!
นี่ไม่ใช่การจูบแบบแตะกันแป๊บเดียวเพราะจ�ำใจ ท่ามกลางสายตา
ของทุกคนที่จ้องมองมา ท่ามกลางเสียงร้องเชียร์ ในที่สุดจูบอันดูดดื่ม
และยาวนานของเขาก็สิ้นสุดลง
เจียงเหม่ยซีเงยหน้ามองชายหนุม่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าด้วยลมหายใจขาดห้วง
และความรู้สึกที่เหลือเชื่อ "นายบ้าไปแล้วหรือไง"
ทว่านอกจากเยี่ยสวี่แล้วก็ไม่มีใครได้ยินว่าเธอก�ำลังพูดอะไร
ขณะที่ทุกคนยังหวีดร้องกันไม่จบไม่สิ้น เยี่ยสวี่ก็กลับไปประจ�ำที่แล้ว
ลินดาแตะแขนของเจียงเหม่ยซี "รู้สึกยังไงบ้าง"
เจียงเหม่ยซีตอบอีกฝ่ายด้วยการกระท�ำ...เธอเช็ดปากอย่างเกรีย้ วกราด
"จะซัดเขาให้คว�่ำเลย!"
ลินดาหัวเราะพรืด "เธอน่ะ นิสัยขี้โมโหนี่ควรลดๆ ลงหน่อย ถูกคน
เรียกว่าแม่เสือบ่อยๆ ก็ไม่นา่ ฟังเลย แต่ฉนั ว่านะ...เด็กคนนีไ้ ม่เลวเลยทีเดียว!"
เจียงเหม่ยซีมองเจ้านายอย่างไม่สบอารมณ์ "พูดอะไรน่ะ!"
ลินดายิ้มแล้วกดเสียงให้เบาลง "ฉันคิดมาตลอดว่าเธอกับเควินจะ
เข้ากันได้ แล้วก็คดิ มาตลอดว่าอยากจะจับคูพ่ วกเธอ แต่พวกเธอสองคนน่ะ
คนหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสียยิ่งกว่าอีกคน...ตอนนี้เบื้องบนมีความ
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ตั้งใจว่าจะเลื่อนขั้นหนึ่งในพวกเธอสองคนให้ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ
พอฉันได้ยนิ เรือ่ งนีก้ ร็ เู้ ลยว่าความพยายามหลายปีมานีข้ องฉันเปล่าประโยชน์
ซะแล้ว! เพราะงั้นมีตัวเลือกใหม่ก็ไม่เลว"
เจียงเหม่ยซีเอ่ยอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว "ท�ำไมฉันจะไม่รู้ว่าคุณ
มีความคิดนี้"
ลินดาหัวเราะพลางพูด "พูดจริงนะ เด็กคนนัน้ น่ะไม่เลวทีเดียว รูปร่าง
หน้าตาน่าดึงดูดกว่าเควิน เขากล้าจูบเธอต่อหน้าคนขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่
คนที่รับมือได้ง่ายๆ"
เจียงเหม่ยซีมองไปทางอืน่ ด้วยความว้าวุน่ ในใจ "ก็แค่เด็กน้อยเท่านัน้
จะเป็นไปได้ยังไง"
จูๆ่ เธอก็รสู้ กึ ว่าตัวเองอยูต่ รงนีต้ อ่ ไปไม่ได้แล้ว ดังนัน้ จึงลุกขึน้ ยืนแล้ว
พูดกับลินดาว่า "ฉันจะไปห้องน�้ำสักหน่อย"
ลินดาผงกศีรษะด้วยรอยยิ้ม "ไปเถอะ ถือโอกาสเติมหน้าหน่อยนะ"
เหตุการณ์ ไคลแมกซ์ที่เยี่ยสวี่บังคับจูบเจียงเหม่ยซีเมื่อครู่ท�ำเอา
ทุกคนไม่มอี ารมณ์ทจี่ ะเล่นเกมต่อ เพราะเมือ่ เทียบกัน รอบหลังๆ ก็คงไม่มี
เรื่องที่ตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้ว
ดังนั้นก็เลยต่างฝ่ายต่างดื่มเบียร์ พูดคุย อวยพรกันและกัน
ลูส่ อื อวีย่ กแก้วเบียร์และเปลีย่ นทีน่ งั่ กับเยีย่ สวี่ มูต่ เี๋ ห็นเขานัง่ ลงมาเธอ
ก็รีบยกแก้วเบียร์ของตัวเองขึ้นมา แล้วเรียกชื่อเควินอย่างระมัดระวัง
ลู่สืออวี่ชนแก้วกับเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่น ทว่าสิ่งที่ถามออกมากลับไม่
อ่อนโยนเท่าไหร่นกั "คุณกับแม็กกีม้ คี วามสัมพันธ์อะไรกัน คุณรูว้ นั เกิดเธอด้วย"
มูต่ นี๋ งิ่ งันไปครูห่ นึง่ ก่อนจะรีบปฏิเสธ "ฉันกับแม็กกีจ้ ะมีความสัมพันธ์
อะไรกันได้ล่ะคะ ตัวเลขนั้นฉันเดาไปเรื่อยเปื่อย จริงๆ นะคะ!"
รอยยิ้มบนใบหน้าของลู่สืออวี่ไม่เปลี่ยน "เธอบอกคุณว่าห้ามบอก
ความสัมพันธ์ของพวกคุณโดยเฉพาะกับผมใช่ไหม กลัวอะไรล่ะ ผมกับ
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แม็กกีเ้ ป็นเพือ่ นเก่ากัน คุณรูไ้ หม ญาติสนิทมิตรสหายของเธอก็คอื ญาติสนิท
มิตรสหายของผม"
มู่ตี๋นึกถึงข่าวลือที่คนภายนอกบอกว่าเขาคือพยัคฆ์หน้ายิ้มขึ้นมา
อีกครัง้ ก่อนหน้านีเ้ ธอยังไม่เคยได้สมั ผัสค�ำนีก้ บั ตัว แต่ตอนนีเ้ ธอคิดแค่วา่
อยากจะยกสองมือสองเท้ามากดไลค์ว่าเห็นด้วย
"ฉันเดามั่วๆ จริงๆ..."
เยีย่ สวีท่ นี่ งั่ ฟังอยูอ่ กี ด้านอย่างเงียบๆ ก็อดยกมุมปากไม่ได้ ตอนนัน้ เอง
โทรศัพท์ที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงก็สั่นครืด เขาหยิบออกมาเปิดดู เป็น
ข้อความข้อความหนึ่ง
'ฉันอยู่ที่ริมทะเลสาบ ให้เวลาห้านาที มาพบฉัน!'
เยี่ยสวี่เงยหน้ามองไปทางริมน�้ำ นอกจากม่านราตรีอันมืดมิดแล้วก็
ไม่มีอะไรเลย
"แปดสองศูนย์คือใครเหรอ มีคนชื่อนี้ด้วย?"
ไม่รู้ว่าลู่สืออวี่เข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเห็นเนื้อหา
ในข้อความไปมากน้อยแค่ไหน
เยีย่ สวีเ่ ก็บโทรศัพท์มอื ถืออย่างไม่เร่งรีบและบอกเขาว่า "เพิง่ จะดืม่ เบียร์
ไปนิดหน่อยเลยรู้สึกมึนๆ ผมจะออกไปสูดอากาศหน่อย"
ลู่สืออวี่ตบบ่าเขาอย่างมีนัยลึกซึ้ง "มึนก็ถูกแล้ว ไปเถอะ!"
เยี่ยสวี่ลุกขึ้นแล้วเดินไปยังริมทะเลสาบ
หลังเดินห่างออกมาจากกลุ่มคน เยี่ยสวี่ก็นึกถึงค�ำถามเมื่อครู่ของ
ลู่สืออวี่ขึ้นมาก่อนจะหัวเราะเสียงเยือกเย็นอย่างอดไม่ได้ เบอร์ โทรนั้น
ถูกบันทึกเก็บไว้ตงั้ แต่กอ่ นทีเ่ ขาจะเข้าโยวจีแ้ ล้ว ส่วนท�ำไมถึงบันทึกชือ่ เป็น
แปดสองศูนย์กค็ งต้องถามเจ้าของเบอร์แล้วล่ะว่า...แปดร้อยยีส่ บิ หยวน* ถ้วน
* อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 9.13 บาท ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
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เธอตั้งราคาเขาเช่นนั้นได้อย่างไรกัน
ทะเลสาบชานเมืองทีด่ ูไม่ได้โอ่อา่ และไม่ได้กว้างใหญ่ในตอนกลางวัน
เวลานีก้ ลับถูกห่อหุม้ อยูท่ า่ มกลางราตรีอนั ไร้สนิ้ สุดท�ำให้ดลู กึ ลับและอ้างว้าง
ขึ้นมาไม่น้อย
เจียงเหม่ยซีรอเขาตรงริมทะเลสาบอยู่นานถึงเพิ่งจะได้ยินว่ามีเสียง
ฝีเท้าดังมาจากข้างหลัง เมื่อเทียบกับความกระวนกระวายใจของเธอ
ในตอนนี้แล้ว จังหวะก้าวเดินของเขามั่นคงและสงบนิ่งเป็นอย่างมาก
เธอหันกลับไปมองเห็นเงาร่างสูงผอมเดินออกมาจากความมืดอย่าง
เชื่องช้า สุดท้ายก็มาหยุดอยู่ตรงที่ที่ห่างออกไปจากเธอประมาณสองเมตร
ปฏิกิริยาแรกของเจียงเหม่ยซีคือมองไปที่ข้างหลังของชายหนุ่ม
เธออยากจะเช็กให้แน่ใจว่าเขาถูกคนอื่นพบเข้าหรือเปล่า
เยีย่ สวีเ่ หมือนจะมองออกถึงความกังวลของเธอจึงยิม้ อย่างหยอกเย้า
และเอ่ยว่า "สบายใจได้ เดินไปข้างหน้าอีกสองสามกิโลเมตรก็ไม่ใช่ปักกิ่ง
แล้ว คนพวกนั้นตามมาไม่ถึงที่นี่หรอกครับ"
เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ จากนั้นถึงนึกเรื่องส�ำคัญ
ขึ้นมาได้
เธอมองเยี่ยสวี่อย่างโกรธเกรี้ยว "เมื่อกี้นายหมายความว่ายังไง"
เยี่ยสวี่ซุกมือทั้งสองข้างไว้ในกระเป๋ากางเกง พูดอย่างเอื่อยเฉื่อยว่า
"ก็แค่เกมเท่านั้น"
"เกม? กติกาของเกมไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย!"
เยีย่ สวีเ่ อ่ยอย่างไม่ใส่ใจ "ถึงยังไงส�ำหรับพวกเราสองคนนีก่ ไ็ ม่ใช่ครัง้ แรก
เทียบกับพนักงานหญิงทีผ่ มไม่รจู้ กั คนนัน้ แล้ว ผมเลือกคุณ มีอะไรทีเ่ ข้าใจยาก
เหรอครับ คุณคงไม่คิดว่าผมอยากจะจูบคุณเป็นพิเศษหรอกนะ?"
เธอรูว้ า่ เขาไม่มที างคิดแค่นนั้ แน่ ในความคิดของเธอ ทัง้ หมดนีก่ เ็ ป็น
แค่การแก้แค้นแบบเด็กๆ ของเยี่ยสวี่เท่านั้น
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เจียงเหม่ยซีสูดลมหายใจเข้าลึกๆ "ตกลงว่านายต้องการอะไรกันแน่"
"ค�ำพูดนีค้ วรเป็นผมถามคุณมากกว่า เรียกผมมาด้วยเรือ่ งอะไรกันแน่"
"ฉันจะเตือนนายว่าคิดในสิ่งที่นายควรคิด ท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ ไม่ว่า
ก่อนหน้านีจ้ ะเป็นยังไง ตอนนีพ้ วกเรามีความสัมพันธ์เป็นเจ้านายกับลูกน้อง
นายรูห้ รือเปล่าว่าค�ำพูดของคนมันน่ากลัว เข้าใจไหมว่าควรระวังการกระท�ำ
และค�ำพูดของนายทุกครั้ง แล้วเหตุการณ์ที่เหมือนกับเมื่อกี้ต่อไปก็อย่าให้
เกิดขึ้นอีก!"
"งั้นเหรอครับ" เยี่ยสวี่หัวเราะ "ถ้ารู้ว่าค�ำพูดของคนมันน่ากลัวจริงๆ
ก็ไม่ควรนัดลูกน้องผูช้ ายมาเจอตามล�ำพังในสถานทีท่ ี่ไม่มคี นแบบนีค้ รัง้ แล้ว
ครั้งเล่าหรือเปล่าครับ"
เจียงเหม่ยซีถูกท�ำให้สะอึกจนพูดไม่ออกสักประโยค
เยีย่ สวีผ่ งกศีรษะ "นัน่ น่ะสิครับ ค�ำพูดคนมันน่ากลัว ถ้าไม่มเี รือ่ งอืน่ แล้ว
ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ"
พูดจบเยี่ยสวี่ก็หมุนตัวเดินไปยังทิศทางที่มา ทว่าเพิ่งจะเดินไปได้
สองก้าวเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงหยุด
"อ้อ ใช่แล้ว..." เขาหันกลับมามองเจียงเหม่ยซี จูๆ่ ก็ลบู ริมฝีปากล่าง
ของตัวเอง "ไม่มีใครบอกคุณเหรอครับว่าลิปสติกสีนนี้ ะ่ ไม่เหมาะกับคุณเลย"
พูดจบก็หมุนตัวเดินหายเข้าไปในม่านราตรีอันมืดมิด
เธอใกล้จะบ้าตายอยูแ่ ล้ว ตอนเทีย่ งคิดจะขูเ่ ขา ผลกลับถูกเขาขูซ่ ะเอง
เมื่อกี้เรียกเขาออกมาตั้งใจว่าจะสั่งสอนเขาสักสองสามประโยค ผลก็
กลับถูกเขาแกล้งเล่นอีกแล้ว
เจียงเหม่ยซีโตมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยรู้สึกอัดอั้นตันใจขนาดนี้
มาก่อนเลย! โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเป็นแค่ลูกหมาป่าที่เพิ่งออกจากรัง
แบบนี้
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เธอจะต้องท�ำให้เขาไปจากโยวจี้ให้ได้!
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ชีวติ เกือบสามสิบปีมานีข้ องเจียงเหม่ยซีความจริงแล้วค่อนข้าง 'มีสสี นั '
ทีเดียว ตอนเธออายุสหี่ า้ ขวบ จูๆ่ พ่อก็หอบเอาของมีคา่ ทัง้ บ้านหายไปอย่าง
กะทันหัน ทิ้งเธอและพี่สาวไว้กับแม่ที่ไม่ได้ท�ำงาน ตอนอายุยี่สิบกว่า จู่ๆ
แฟนหนุ่มที่คุยๆ ไว้ว่าจะแต่งงานกันบอกเลิกเธอกะทันหัน เจียงเหม่ยซี
ที่รอคอยว่าจะได้แต่งงานกลับกลายเป็นคนโสดในชั่วข้ามคืน อยู่ในบริษัท
มาหลายปี เธอก็เปลีย่ นตัวเองจากคนขีข้ ลาดในทีท่ ำ� งานกลายมาเป็นแม่มด
อย่างที่ทุกคนเรียกกัน
เจียงเหม่ยซีเคยขลาดกลัว แต่นบั วันก็ยงิ่ เข้าใจมากขึน้ เรือ่ ยๆ ว่าหาก
เธอกลัวความยากล�ำบาก ความยากล�ำบากนัน้ ก็จะกลัน่ แกล้งเธอ หากไม่กลัว
ปัญหา ปัญหาก็จะเบี่ยงทางไปเอง
สู้กับฟ้า สู้กับดิน มีความสุขอันยาวนานไม่สิ้นสุด ถ้อยค�ำประโยคนี้
สะท้อนอยู่บนตัวของเจียงเหม่ยซีอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
แต่ตอนนีต้ รงหน้าเจียงเหม่ยซีมกี ระดาษแผ่นหนึง่ วางอยู่ ผ่านไปกว่า
ครึ่งชั่วโมงแล้วบนนั้นก็ยังคงมีเพียงเลขหนึ่งปรากฏอยู่ตัวเดียว ไม่มีอะไร
อย่างอื่นเลย
เธอจ�ำเป็นจะต้องวางแผนไล่เด็กบ้านั่นอย่างละเอียด กลิ่นคาวเลือด
ของการต่อสูค้ รัง้ นีเ้ ข้มข้นมาก แต่เจียงเหม่ยซีทช่ี อบการต่อสูก้ ลับผิดแปลกไป
จากปกติ ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกถึงเลือดร้อนพลุ่งพล่านเท่านั้น กลับกันเธอยัง
รู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมาก...
หลังจากศึกษากฎหมายแรงงานกับกฎและข้อบังคับของบริษัทอย่าง
ละเอียดแล้ว เจียงเหม่ยซีจึงค้นพบว่าสิ่งที่ตนเองสามารถใช้ได้มีเพียงสิทธิ์
ประเมินผลใน 'การประชุมลับ' ช่วงปลายปีซึ่งมีปีละครั้งเท่านั้น
การประชุมลับมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อพนักงานของโยวจีท้ กุ คน
เพราะนี่เกี่ยวข้องโดยตรงว่าพนักงานจะสามารถเลื่อนขั้นได้อย่างราบรื่น
หรือไม่
'ถูกเลิกจ้าง' ที่เจียงเหม่ยซียกมาพูดถึงตอนบรรยายไม่ใช่แค่ค�ำพูด
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ข่มขวัญให้หวาดกลัว เพราะพนักงานส่วนใหญ่ต่างก็ล้วนปรารถนาว่าจะได้
อยู่ที่ โยวจี้ ยกเว้นนอกเสียจากว่าตัวเองเลื่อนขั้นไม่ได้ หากพนักงาน
ในรุน่ เดียวกันกลายเป็นหัวหน้าของตน ทัง้ ยังสามารถชีน้ วิ้ สัง่ ได้ คนส่วนใหญ่
ไม่มที างยอมรับการตกเป็นเบีย้ ล่างพรรค์นี้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นงาน
ผูท้ จี่ ะมีสว่ นร่วมในการให้คะแนนรวมรอบสุดท้ายของพนักงานได้นนั้
นอกจากเหล่าผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมแล้ว สิทธิอ์ ำ� นาจในค�ำพูดของหัวหน้า
พนักงานคนนั้นๆ ก็มีน�้ำหนักมากเช่นกัน
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ จียงเหม่ยซีจะต้องท�ำในขัน้ ต่อไปก็คอื พยายามเป็นหัวหน้า
โปรเจ็กต์ของเยี่ยสวี่ให้ได้ แต่การจะเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์ของเขาได้ เธอก็
จ�ำเป็นจะต้องพาเขาไปท�ำงานด้วยในทุกๆ โปรเจ็กต์ นอกจากนี้แล้ว
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เขาพูดอะไรที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอืน่ เธอยังต้องลดเวลา
ไม่ ให้เขาไปคลุกคลีกับพนักงานคนอื่นๆ นานเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วย
ซึ่งทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเธอจะต้องหอบหิ้วเขาไว้กับตัวเองเท่าที่จะ
เป็นไปได้!
เดิมทีสถานะพิเศษนี้เธอวางแผนว่าจะเก็บไว้ใช้กับมู่ตี๋ แต่ ในเมื่อ
ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว และเธอก็ได้แต่ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้
กับเด็กนั่น
พอดีกบั ทีล่ นิ ดาเพิง่ มาคุยถึงโปรเจ็กต์ IPO* เป็นโปรเจ็กต์ที่ไม่ได้ใหญ่
มากนัก ปกติแล้วไม่ต้องให้คนระดับผู้อ�ำนวยการมาพาทีมไปด้วยตัวเอง
อีกทั้งคุณสมบัติของบริษัทก็ไม่ได้นับว่าดีมากนัก แต่ผู้บริหารของบริษัทนี้
เป็นคนที่คนรู้จักของลินดาแนะน�ำมา ลินดาเคยก�ำชับเอาไว้เป็นพิเศษว่า
'ให้เจียงเหม่ยซีรับช่วงต่อด้วยตัวเองจะดีที่สุด ฉันถึงจะวางใจ' ทีแรก
เจียงเหม่ยซียังลังเลอยู่นิดหน่อยเพราะงานในมือของเธอยังมีอยู่เยอะมาก
แต่ตอนนีม้ เี ยีย่ สวีท่ คี่ ล้ายเป็นระเบิดเวลาเพิม่ มาอีกคน เธอจึงตัดสินใจว่าจะ
* IPO (Initial Public Offerings) คือการเปิดขายหุน้ ใหม่ตอ่ สาธารณชนเป็นครัง้ แรก เพือ่ ทีจ่ ะจดทะเบียนบริษทั ให้เข้ามา
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยกระจายการถือครองหุน้ แก่ประชาชนทัว่ ไปหรือนักลงทุนรายย่อย และเปลีย่ นจากบริษทั
เอกชนเป็นบริษทั มหาชน ซึง่ เป็นการระดมทุนเพือ่ ขยายกิจการ
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มาท�ำโปรเจ็กต์นี้ด้วยตัวเอง
ตอนแรกหลังจากยืนยันเรื่องนี้ไปแล้วเธอก็แจ้งให้เลขาฯ หลินจยา
ท�ำการจองช่วงเวลาสามเดือนหลังทั้งหมดของเยี่ยสวี่ไว้ให้เรียบร้อย
พนักงานใหม่เข้ามาในบริษัทและรับโปรเจ็กต์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติมาก
แต่ตอนทีเ่ จียงเหม่ยซีบงั เอิญได้ยนิ พนักงานคนอืน่ ๆ คุยเรือ่ งนีก้ นั ทีห่ อ้ งน�ำ้
เธอถึงได้ตระหนักว่าตัวเองประเมินความสามารถในการจินตนาการของผูค้ น
ต�่ำไปอีกแล้ว
พนักงานหญิงเอพูดจาอย่างใหญ่โต "ฉันได้ยนิ พนักงานของฝ่ายฝึกอบรม
บอกว่าดูเหมือนหนุ่มหล่อที่มาใหม่คนนั้นจะไม่รู้จักดูสถานการณ์ คิดแต่จะ
หาที่พึ่งพิง ผลคือรนหาที่ตายไปพึ่งแม็กกี้ ทั้งยังนัดเธอไปเจอที่ห้องว่างๆ
ด้วย"
พนักงานหญิงบีเออออผสมโรงไปด้วย "แรงขนาดนั้นเชียว! แล้ว
หลังจากนั้นล่ะ?"
"คนคนนีเ้ ป็นเจ้านายแบบไหนเธอก็รู้ ไม่ใช่แค่ไม่มคี วามเป็นผูห้ ญิงนะ
แต่ยงั ไม่มคี วามเป็นมนุษย์ดว้ ย! หนุม่ หล่อคนนัน้ น่ะถูกท�ำร้ายด้วยล่ะ ว่ากันว่า
เขาสารภาพความในใจกับเธอ เธอก็สาดน�้ำใส่หน้าเขาโดยไม่พูดไม่จาเลย
สาดจริงๆ นะ! แล้วยังบอกอีกว่า 'อย่าคิดว่าคุณเข้ามาในบริษทั แล้วจะท�ำอะไร
ตามอ�ำเภอใจได้ ถ้าให้ฉนั รูว้ า่ คุณไม่มคี วามสามารถมากพอหรือประพฤติตวั
ไม่เหมาะสมอีก ฉันสามารถท�ำให้คุณออกไปจากบริษัทนี้ได้!' "
"ว้าว เป็นแม็กกี้อย่างที่คิดจริงๆ มีสง่าราศี ที่ว่าไม่เข้าใจมุกจีบหญิง
ก็เป็นเรื่องจริง..."
"ใครว่าไม่ใช่ละ่ เธอไม่เคยเห็นว่าหนุม่ หล่อคนนัน้ เป็นยังไงน่ะสิ ถ้าคน
ที่เขาชอบเป็นฉันล่ะก็ ฉันรับรองว่าจะตอบรับเขาทันทีเลย!"
พนักงานบีหัวเราะ "เธอนี่บ้าผู้ชายอีกแล้ว! อ้อใช่ หลังจากนั้นล่ะ
เป็นยังไง"
"หลังจากนั้นลินดาก็ไปเลี้ยงข้าวพนักงานใหม่กลุ่มนี้น่ะสิ หลังจาก
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กินข้าวเสร็จก็เล่นเกมกัน หนุม่ หล่อคนนีก้ ็ไม่ใช่คนทีร่ บั มือได้งา่ ยๆ ด้วยนะ
ตอนนั้นตามกติกาของเกมคือเขาจะต้องจูบกับพนักงานหญิงอีกคน แต่คง
อยากจะแก้แค้น เขาก็เลยเป็นฝ่ายบอกลินดาเองว่าจะจูบแม็กกี้!"
พนักงานบีร้องเสียงแหลม "จริงเหรอ!"
"จริงแท้แน่นอน ตอนนี้รู้กันหมดทั้งบริษัทแล้ว"
"งัน้ โปรเจ็กต์ IPO นัน่ น่ะ ทีแ่ ม็กกีจ้ มิ้ ชือ่ ว่าจะพาหนุม่ หล่อคนนัน้ ไป...
ความจริงแล้วเพื่อรอโอกาสเชือดเขางั้นเหรอ"
เจียงเหม่ยซีจัดระเบียบเสื้อผ้า เสียงกริ๊กดังขึ้น เธอเปิดประตูแล้ว
เดินออกจากห้องน�ำ้ มาหยุดหน้าอ่างล้างมืออย่างไม่รบี ไม่รอ้ น เจียงเหม่ยซี
เปิดก๊อกน�้ำและเริ่มล้างมืออย่างเอื่อยเฉื่อย
เธอล้างไปพลางกวาดมองพนักงานสองคนนั้นจากในกระจกไปพลาง
"ฉันจะเชือดใครนะ"
"แม็กกี้! จริงๆ พวกเราก็ได้ยินมาจาก...ที่ฝ่ายฝึกอบรมลือกันมา
น่ะค่ะ..."
"ใช่ๆๆ!"
พนักงานหญิงสองคนนั้นพอเห็นว่าตัวละครหลักในหัวข้อสนทนาอยู่
ที่นี่ด้วยก็ตกใจจนสติเตลิดแล้ว ทั้งคู่ละล�่ำละลักกล่าวขอโทษแล้วชิ่งหนีไป
หลังจากพวกเธอทั้งคู่ออกไป ห้องน�้ำก็เงียบลงอีกครั้ง ตอนนั้นเอง
เจียงเหม่ยซีถึงได้รู้ตัวว่าเวลาฝึกอบรมหนึ่งเดือนสิ้นสุดลงแล้ว และเยี่ยสวี่
ก็ได้เข้าบริษัทอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวของเธอ
กลับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เขาจูบเธอต่อหน้าทุกคนในวันนั้น ตอนที่พวกเรา
พบกันเป็นครั้งแรก รวมไปถึงตอนที่เธอประคองใบหน้าของเขา แววตา
ของเขาที่มองมาที่เธอ...
เจียงเหม่ยซีรสู้ กึ ว่าเส้นเลือดทีข่ มับก�ำลังเต้นตุบๆ เธออดยืน่ มือไปกด
เอาไว้ไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าจนวัยนี้แล้วยังจะต้องมาเจอกับเรื่องใหญ่แบบนี้
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บทที่

2

คู่อาฆาต

ตกค�ำ่ เมือ่ กลับถึงบ้านเจียงเหม่ยซีกพ็ บว่าหน้าต่างบานนัน้ ของตึกฝัง่
ตรงข้ามสว่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอนึกว่าตัวเองมองผิดไป ขณะที่
ก�ำลังนับชั้นใหม่อีกรอบเพื่อความมั่นใจเงาร่างสูงผอมก็ปรากฏในสายตา
เยี่ยสวี่สวมเสื้อยืดเนื้อบางกับกางเกงล�ำลองขายาวตัวหลวมโพรก
ภาพลักษณ์นั้นแตกต่างจากตอนทีส่ วมเสื้อเชิต้ และกางเกงสแล็กส์เมือ่ ตอน
สอบสัมภาษณ์โดยสิ้นเชิง ในเวลานี้เยี่ยสวี่ดูไม่ต่างไปจากตอนที่เธอได้พบ
กับเขาครั้งแรกในคืนนั้นเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ล้วนเหมาะกับเขา
ทั้งนั้น
ชายหนุ่มวนเวียนอยู่ภายในห้องสักพัก...ด้วยความที่อยู่ในระยะไกล
ถึงแม้เจียงเหม่ยซีจะมองเห็นไม่ชดั นัก แต่อาศัยภาพฉากและการเคลือ่ นไหว
อันพร่ามัวก็สามารถเอามาวาดเสริมเติมแต่งในหัวจนสมบูรณ์ ได้...ดื่มน�้ำ
ถอดนาฬิกาข้อมือ ดูโทรศัพท์มอื ถือ หลังจากนัน้ ก็ถอดเสือ้ ยืด แนวกล้ามเนือ้
อันสวยงามพลันเผยออกมาอยู่ในสายตาของเจียงเหม่ยซี
เจียงเหม่ยซีไม่ทันได้ระวัง เธอที่ก�ำลังยกแก้วน�้ำขึ้นดื่มพอดีก็ส�ำลัก
ออกมา หลังจากไอโขลกอย่างรุนแรงอยู่นาน พอเงยหน้ามองฝั่งตรงข้าม
อีกครั้งก็เห็นเยี่ยสวี่ก�ำลังปลดเข็มขัด...
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เธอรีบละสายตาอย่างร้อนตัว อดไม่ได้ที่จะลอบด่าเยี่ยสวี่ในใจว่า
นิสยั ชอบโชว์ถอดเสือ้ ผ้าไม่เคยปิดม่านนีเ่ มือ่ ไรจะเปลีย่ น แต่ในหัวก็ปรากฏ
ภาพบางอย่างในคืนนัน้ ขึน้ มาโดยอัตโนมัติ เศษเสีย้ วเล็กๆ ในความทรงจ�ำค่อยๆ
ปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน ตามด้วยเสียงเบาๆ ที่ดังออกมาจากก้นบึ้งหัวใจ...
มองสักหน่อยจะเป็นไรไป ใช่ว่าจะไม่เคยเห็น
ทว่าในตอนที่เธอโน้มน้าวให้ตัวเองเคลื่อนสายตากลับไปยังหน้าต่าง
ฝัง่ ตรงข้ามบานนัน้ อย่างยากล�ำบาก หน้าต่างทีเ่ ดิมทีมไี ฟสว่างไสวก็มดื สนิท
ไปเสียแล้ว
ท�ำอะไรรวดเร็วจริงๆ!
เช้าวันต่อมาเจียงเหม่ยซีเพิง่ ถึงบริษทั ก็เห็นพนักงานหญิงทีเ่ ข้าบริษทั
มาได้สองปีกำ� ลังส่องกระจกทาลิปสติกอยู่ เธอเลิกคิว้ ขึน้ เล็กน้อยโดยไม่รตู้ วั
ไม่ใช่ว่าเข้าท�ำงานแล้วจะแต่งหน้าไม่ได้ แต่พนักงานหญิงคนนี้เป็นหนึ่งใน
หญิงสาวจ�ำนวนน้อยในบริษัทที่ไม่ค่อยแคร์ภาพลักษณ์นัก
พนักงานหญิงคนดังกล่าวเพ่งความสนใจทัง้ หมดอยูท่ ปี่ ากของตัวเอง
ไม่ได้ตนื่ ตัวเหมือนอย่างทุกวัน จนกระทัง่ เจียงเหม่ยซีเดินเข้ามาใกล้ อีกฝ่าย
ถึงได้สังเกตเห็นเธอก่อนจะรีบเก็บลิปสติกและกระจกมือไม้เป็นพัลวัน
เจียงเหม่ยซีอยากจะแสร้งท�ำเป็นไม่เห็นแล้วเดินผ่านไป แต่ตอนทีเ่ ดิน
ไปถึงตรงหน้าพนักงานหญิงเธอก็อดไม่ได้ทจี่ ะหยุดฝีเท้าลงแล้วกล่าวเตือน
"ทาลิปเลอะออกมาข้างนอกแล้ว"
เธอเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายก็นิ่งอึ้งไปโดยอัตโนมัติ แต่ไม่นานนักก็
หัวเราะเย้ยหยันตัวเอง ช่างเถอะ...นานขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ชินอีกหรือไง
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ แล้วเจียงเหม่ยซีจงึ ไม่พดู อะไร และเดินไปยังห้องท�ำงาน
ของตน
ตอนที่ใกล้จะถึงประตูห้องท�ำงานเธอพบกับเยี่ยสวี่ที่เพิ่งออกมาจาก
ห้องท�ำงานของลู่สืออวี่
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เจียงเหม่ยซีขมวดคิว้ ท�ำไมเขาถึงออกมาจากห้องท�ำงานของลูส่ อื อวีก่ นั
ถ้าข่าวกรองไม่ผิดพลาด ตอนนี้พวกเขาสองคนน่าจะยังไม่มีโปรเจ็กต์อะไร
ที่ต้องท�ำร่วมกัน...ดูท่าว่ายังมีคนไม่ถอดใจสินะ
เจียงเหม่ยซีมองไปยังหน้าต่างกระจกใสด้านหลังเยี่ยสวี่แวบหนึ่ง
ลู่สืออวี่ก�ำลังนั่งเอนอยู่บนเก้าอี้ผู้บริหารอย่างเกียจคร้านยิ้มทักทายเธอ
เธอท�ำเป็นมองไม่เห็น สายตากลับมาตกอยู่บนใบหน้าของเยี่ยสวี่
อีกครัง้ น�ำ้ เสียงตอนทีเ่ อ่ยปากเยือกเย็นเสียยิง่ กว่าตอนเตือนพนักงานหญิง
เมื่อครู่ไม่รู้กี่เท่า "เลขาฯ หลินจยาบอกหรือยังว่าพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสอบ
บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์* ที่หนานจิง"
"ผมทราบแล้ว" เยี่ยสวี่ตอบรับ
"ในเมื่อทราบแล้ว ช่วงเช้าไม่มีอะไรท�ำหรือไง รู้จักแบ็กกราวนด์ของ
บริษทั นัน้ ดีแล้วเหรอ การด�ำเนินกิจการของบริษทั เซมิคอนดักเตอร์เทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างรู้ไหม สภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเป็นยังไง ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคมีผลกระทบต่อสภาพ
ทางการเงินหรือเปล่า"
ภายใต้สถานการณ์ปกติ สิ่งเหล่านี้ที่เจียงเหม่ยซีพูดสามารถท�ำให้
พนักงานที่เพิ่งเข้ามาท�ำงานได้ไม่กี่วันลนลานท�ำอะไรไม่ถูก แต่ตอนที่เธอ
วางมาดเจ้านายรอดูเยี่ยสวี่หงอให้อยู่นั้น เยี่ยสวี่กลับตอบด้วยน�้ำเสียง
ทีเ่ ยือกเย็นยิง่ กว่าเธอ "เมือ่ วานตอนเย็นก่อนเลิกงานผมส่งอีเมลรายงานคุณ
ไปแล้ว ซึ่งรวมเรื่องพวกนั้นที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ด้วย ถ้าเมื่อวานตอนเย็น
คุณกลับช้าอีกสักนิด หรือไม่วันนี้มาถึงเช้ากว่านี้สักสองสามนาทีก็น่าจะ
เห็นอีเมลฉบับนั้นแล้วนะครับ"
เจียงเหม่ยซีกวาดสายตามองนาฬิกาแขวนทีอ่ ยูบ่ นผนังทันที เก้าโมง
สองนาที เขาก�ำลังบอกเป็นนัยว่าเธอมาสายอย่างนั้นเหรอ
นีท่ ำ� ให้เธอรูส้ กึ อับอายนิดหน่อย เพราะไม่ตอ้ งหันหน้าไปก็รวู้ า่ ข้างหลัง
* เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) คือสารกึง่ ตัวน�ำซึง่ เป็นวัสดุทนี่ ำ� มาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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มีสายตากี่คู่ก�ำลังจ้องมองพวกเราที่อยู่ทางนี้
แต่เจียงเหม่ยซีเป็นใครล่ะ เธอสบตากับเยี่ยสวี่ไม่กี่วินาทีแล้วยิ้ม
ออกมา ในเมือ่ ทุกคนต่างเข้าใจว่าเธออยากจะอาศัยโปรเจ็กต์ IPO นีจ้ ดั การ
กับเขา ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่อาจท�ำให้ทุกคนผิดหวัง แต่คงไม่ถึงกับจัดการ
ให้ถึงตาย แค่อบรมสั่งสอนเด็กบ้านี่ด้วยความรักนิดๆ หน่อยๆ ก็พอ
ดังนั้นเธอจึงเอ่ยว่า "ดูท่าทางนายจะกระตือรือร้นกับโปรเจ็กต์นี้ดีนะ
ไม่ต้องใจร้อนไปหรอก พวกเรายังมีเวลาอีกนาน"
เยี่ยสวี่ที่ถูก 'ข่มขู่' ยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้าน "น้อมรับบัญชาครับ"
เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะนั่งลงที่โต๊ะท�ำงานก็ได้รับข้อความจากมู่ตี๋
'น้ า เล็ ก หนูถามน้า หน่อ ยได้ไ หม น้ากับเยี่ยสวี่ตกลงว่ามีเรื่อง
บาดหมางอะไรกันแน่ มีความแค้นฆ่าพ่อกันเหรอ เมือ่ กีต้ อนทีจ่ อ้ งหน้ากัน
ไม่กี่วินั่น หนูเหมือนเห็นประกายไฟสว่างวาบเลย!'
เจียงเหม่ยซีพิมพ์ตอบกลับไป
'ตาเธอตายยังไง เธอไม่รู้เหรอ'
'งั้นน้ากับเขาที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วัน ท�ำไมความสัมพันธ์ถึงได้
ตึงเครียดขนาดนั้นล่ะ'
'เธอรู้ข่าวซุบซิบมาเยอะไม่ใช่หรือไง'
'น้าหมายถึงข่าวลือทีว่ า่ เยีย่ สวีอ่ อ่ ยน้าไม่สำ� เร็จก็เลยยัว่ โมโหน้าน่ะเหรอ
หนูมีสมองนะ ไม่เชื่อหรอก!'
เจียงเหม่ยซีเห็นข้อความของมู่ตี๋ก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย
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'ท�ำไมล่ะ'
'ถึงเมือ่ ก่อนเราสองคนจะไม่ได้สนิทกัน แต่เขาเป็นคนดังของมหา'ลัย
เรานะ เพราะงัน้ เรือ่ งของเขาหนูกพ็ อรูม้ าบ้าง สาวสวยๆ ทีต่ ามจีบเขาตลอด
สีป่ ีในมหา'ลัยมีนบั ไม่ถว้ น แต่เขาไม่แม้แต่จะมองสักแวบ...อีกอย่างหนูได้ยนิ
เพือ่ นทีอ่ ยูห่ อเดียวกับเขาบอกว่าหอชายของพวกเขาบางครัง้ ก็จะเอาหนังโป๊
มาดูกัน แต่เยี่ยสวี่มักจะหลบออกไปในเวลาแบบนี้ทุกครั้ง ไม่เคยดูด้วยกัน
กับทุกคน ดังนั้นพวกเราก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ชอบผู้หญิง แบบว่า...
ไม่ 'เกิดอารมณ์' กับผู้หญิงน่ะ'
เจียงเหม่ยซีเห็นข้อความนี้ก็เกือบหลุดหัวเราะออกมา
'เป็นไปไม่ได้'
'เอ๊ะ! ท�ำไมน้าเล็กถึงได้มั่นใจขนาดนั้นล่ะ'
เมือ่ เห็นข้อความนี้ มือของเจียงเหม่ยซีทกี่ ำ� โทรศัพท์มอื ถืออยูก่ ช็ ะงัก
ไปโดยไม่รู้ตัว สักพักเธอถึงพิมพ์ตอบมู่ตี๋กลับไป
'เธอคุยกับรูมเมตคนนั้นของเขาลึกเชียวนะ'
เป็นอย่างที่คาดไว้ ข้อความของมู่ตี๋ไม่ได้ส่งมาอีกครั้ง เจียงเหม่ยซี
เปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มท�ำงานด้วยความพอใจ
ตอนเลิกงาน เจียงเหม่ยซีเดินผ่านแผนกของมู่ตี๋ก็พบว่าตัวคนไม่รู้
ไปไหน แต่ของที่อยู่บนโต๊ะท�ำให้เธอหยุดฝีเท้าลง
เด็กคนนี้ ไม่รู้ว่าเอากล้องส่องทางไกลแบบที่ทหารใช้มาจากไหน
ในออฟฟิศต้องใช้ของแบบนี้ด้วยเหรอ
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เจียงเหม่ยซีหยิบขึน้ มาดู พอเงยหน้าขึน้ มาเห็นว่าในออฟฟิศไม่มีใคร
จึงหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วลองส่องดู นั่นท�ำให้เธอ
ค้นพบว่ามันสามารถมองเห็นตัวเลขที่อยู่บนปฏิทินซึ่งอยู่ห่างออกไป
หลายสิบเมตรได้อย่างชัดเจน
ไม่รู้ท�ำไมจู่ๆ เธอก็นึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่อยู่หลังหน้าต่าง
บานนั้น...
ในตอนนัน้ เองภาพตรงหน้าพลันมืดลง เจียงเหม่ยซีหมุนปุม่ ปรับโฟกัส
อย่างไม่เข้าใจ แต่ภาพยังคงมืดสนิท เธอลองปรับโฟกัสระยะให้ออกห่าง
วั ตถุ มาอี ก นิ ด ความมืดตรงหน้า ค่อ ยๆ มีสีสันขึ้นมา เป็นสีฟ้าอ่อน
มีลายนูน เหมือนว่าวันนี้เธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อน...
"สนุกไหมครับ" จู่ๆ ก็มีเสียงเย็นเยียบดังขึ้นมา
เจียงเหม่ยซีมือสั่น กล้องส่องทางไกลลอยออกไปจากมือ ยังดีว่า
เยี่ยสวี่ที่อยู่ตรงหน้ามีปฏิกิริยาตอบโต้รวดเร็วจึงรับไว้ได้อย่างเบามือและ
มั่นคง
ดีที่ไม่มีอันตราย เจียงเหม่ยซีถอนหายใจออกมายาวๆ
เยี่ยสวี่ส่งกล้องส่องทางไกลไปตรงหน้าเธอ "ยังไม่เลิกงานเหรอครับ"
เจียงเหม่ยซีรับกล้องส่องทางไกลมาและมองเขาแวบหนึ่งอย่าง
นึกสงสัย "มีอะไรเหรอ"
"ข้างนอกฝนตกแล้ว"
"แล้ว?"
"คุณเลิกงานเร็วหน่อยได้ใช่ไหมครับ"
เขาถามค�ำถามพวกนีไ้ ปท�ำไมกัน หรือว่าจะนัดเดตกับเธอ? เจียงเหม่ยซี
รีบกวาดสายตาไปรอบๆ อย่างระแวงระวัง โชคดีที่ไม่มีใครอยู่
เยี่ยสวี่เหมือนจะอ่านสายตาของเธอออกจึงพูดปลอบใจ "ทุกคนไป
กินข้าวกันหมดแล้ว"
เจียงเหม่ยซีลอบถอนหายใจแล้วเงยหน้ามองเยีย่ สวีอ่ กี ครัง้ เธอปวดหัว
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ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านวันเวลาที่น่าอกสั่นขวัญแขวนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
เธอคิดว่าจ�ำเป็นจะต้องก�ำราบเขาเอาไว้ให้ดี
"ฉันคิดว่าค�ำพูดที่ควรพูดฉันก็พูดไปชัดเจนหมดแล้ว อยู่ในบริษัท
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องแบบปกติกบั ฉันมันยากนัก
หรือไง ที่ท�ำงานเป็นสถานที่ที่มีกฎระเบียบ ท�ำตามค�ำสั่งของหัวหน้าก็คือ
กฎระเบียบของทีน่ !ี่ ฉันนึกว่านายเป็นคนฉลาดมาตลอด แต่ตอนนีเ้ ห็นทีวา่
ฉันจะมองผิดไปแล้ว"
เจียงเหม่ยซีพอใจกับค�ำพูดนี้ของตัวเองเป็นอย่างมาก ทั้งแสดงออก
ถึงความไม่พอใจของเธอ และยังแสดงออกถึงความผิดหวังที่เธอมีต่อเขา
ขณะเดียวกันก็ยังบอกเขาเป็นนัยๆ อีกครั้งว่าหากเขายังไม่รู้จักกฎระเบียบ
แบบนี้ต่อไป เธอก็มีความสามารถที่จะท�ำให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เช่นกัน
เยี่ยสวี่นิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้น "ผมก็แค่จะบอกว่าข้างนอก
ฝนตกแล้ว ผมไม่ได้พกร่ม ถ้าเป็นไปได้อยากจะติดรถไปด้วย แต่ถ้านี่คือ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ เรียกว่าการกระท�ำเกินกว่า 'ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
แบบปกติ' งั้นก็ช่างเถอะครับ"
เจียงเหม่ยซีนิ่งอึ้ง เธอเข้าใจเขาผิดจริงๆ งั้นเหรอ
เยี่ยสวี่เดินไปถึงหน้าประตู จู่ๆ ก็หยุดฝีเท้าแล้วหันกลับมามอง
เจียงเหม่ยซี "รู้ไหมว่าท�ำไมคุณถึงคิดมากขนาดนั้น"
"ท�ำไม" เจียงเหม่ยซีไม่คิดว่าจะหลุดปากถามออกไป
เยี่ยสวี่ยิ้ม พูดอย่างสบายอารมณ์ยิ่ง "เพราะว่าคุณร้อนตัวน่ะสิครับ"
กว่าเจียงเหม่ยซีจะได้สติคืนมาแล้วออกอาการโมโห เขาก็เดินไปไกล
แล้ว
ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเริงร่าของผู้ชายดังมาจากข้างหลัง
เจียงเหม่ยซีตกใจ เธอหันกลับไปมองจึงพบว่าเป็นลู่สืออวี่
"มายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่"
"ไม่ต้องห่วง ไม่นานเท่าไหร่หรอก ก็แค่ตอนที่เขาเพิ่งบอกว่าเธอ
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กินปูนร้อนท้องเมื่อกี้น่ะ แต่ฉันอยากรู้ว่าท�ำไมเด็กคนนั้นถึงบอกว่าเธอ
กินปูนร้อนท้อง ไม่ใช่ว่าเขาอ่อยเธอฝ่ายเดียวหรอกเหรอ"
"ท�ำไมอายุปา่ นนีแ้ ล้วนายยังไม่เข้าใจอีก ความอยากรูอ้ ยากเห็นบางที
ก็ท�ำร้ายคนถึงตายได้นะ"
"ฉันเข้าใจ แต่ฉันก็ยังอยากถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่ดี...
เจียงเหม่ยซี ตกลงว่าเธอก�ำลังกลัวอะไรอยู่กันแน่"
เจียงเหม่ยซีมองลูส่ อื อวีท่ อี่ ยูต่ รงหน้า เธอเงียบไปสักพักก่อนจะพูดด้วย
รอยยิ้มว่า "กลัวว่านายจะแพ้อนาถเกินไปน่ะสิ"
ลู่สืออวี่ ได้ยินแล้วไม่เพียงไม่โกรธ แต่ยังหัวเราะออกมาเสียงดัง
"เหม่ยซี...เธอไม่รู้สึกเหรอว่าตัวเองจะชอบพูดจาแรงๆ ไร้สาระแบบนี้
แค่ตอนที่เธอก�ำลังไม่มั่นใจน่ะ"
ฝีเท้าที่เตรียมจะผละจากไปของเจียงเหม่ยซีดูละล้าละลังเล็กน้อย
แต่เธอไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับลูส่ อื อวีอ่ กี จึงรีบเดินไปทีล่ ฟิ ต์อย่างรวดเร็ว
เมื่อขึ้นรถแล้วเธอถึงสังเกตว่าในมือยังถือกล้องส่องทางไกลตัวนั้น
เอาไว้อยู่
เจียงเหม่ยซีคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งข้อความไปหามู่ตี๋
'กล้องส่องทางไกลบนโต๊ะเธอฉันหยิบติดมือมานะ'
'อ๊า ไม่ได้นะ!'
'เธอใช้ของแบบนี้ท�ำอะไรล่ะ'
'คอนเสิร์ตของอาซิ่นวันพรุ่งนี้ก็ต้องพึ่งมันไงล่ะ!'
'ยังมีเวลาไปดูคอนเสิร์ต? ดูท่าทางเธอจะว่างจังนะ ฉันก�ำลังคิดว่า
หรือต้องเพิ่มปริมาณงานที่เหมาะสมให้กับเธอดี'
'น้าเล็ก! คุณผู้อ�ำนวยการ! หนูเป็นหลานสาวแท้ๆ ของคุณนะ!'
เจียงเหม่ยซีคิดครู่หนึ่งแล้วจึงพิมพ์ตอบกลับไป
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'เธอไม่ได้ส่งของขวัญให้ฉันนานแล้ว นี่ก็ใกล้จะวันเกิดฉันพอดีเลย
เอาอันนี้ก็แล้วกัน ไม่รังเกียจ'
'น้าแน่ใจเหรอ ยังเหลืออีกตัง้ ครึง่ ปีนะ! เอ๊ะ แปลกแฮะ น้าจะเอามันไป
ท�ำอะไรอะ แอบถ�้ำมองใครเหรอ'
เจียงเหม่ยซีเก็บโทรศัพท์มือถือลงไป ไม่ได้ตอบอะไรอีก
เจียงเหม่ยซีกินของว่างระหว่างทางกลับและแวะซื้ออาหารเช้าของ
วันพรุง่ นีท้ รี่ า้ นขนมปังตรงทางเข้าเขตคอนโดฯ เธอเสียเวลาระหว่างทางไป
ไม่นอ้ ย แต่ตอนทีก่ ลับถึงห้องกลับพบว่าหน้าต่างของตึกฝัง่ ตรงข้ามบานนัน้
ยังคงมืดสนิท
หรือว่าจะติดฝนจริงๆ? แต่ฝนก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นสักหน่อยนี่
เจียงเหม่ยซีโยนกล้องส่องทางไกลลงบนโต๊ะ ถอดเสือ้ ผ้าแล้วไปอาบน�ำ้
หลังจากออกมาก็มาสก์หน้าแล้วเล่นโทรศัพท์สักพัก
ในทีส่ ุดหน้าต่างของฝัง่ ตรงข้ามก็สว่างขึน้ มาตอนสี่ทมุ่ ครึง่ เธอรีบดึง
ที่มาสก์หน้าออกแล้วหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมา
ผูช้ ายทีอ่ ยู่ในสายตายังคงสวมเสือ้ ผ้าของเมือ่ ตอนกลางวันเหมือนตอน
อยู่ที่บริษัท เขาเดินไปเดินมาพลางแกะกระดุมเสื้อเชิ้ต
เจียงเหม่ยซีหมุนปุ่มปรับโฟกัสอย่างช้าๆ ใบหน้าของเยี่ยสวี่ก็ค่อยๆ
ชัดขึ้น
เขาเดินมาถึงหน้าต่าง ถอดเสื้อเชิ้ตออกแล้วโยนลงบนเตียง ทั้งๆ ที่
อากาศก็ไม่ได้รอ้ นเท่ากับก่อนหน้านีแ้ ท้ๆ เจียงเหม่ยซีอยากจะบอกว่าเด็กบ้านี่
ชอบโชว์จริงๆ
แต่ว่า...มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคืนก่อนๆ ด้วยการช่วยเหลือจาก
กล้องส่องทางไกลท�ำให้เธอมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน เส้นกล้ามเนือ้
ทีเ่ รียบลืน่ แนวกล้ามหน้าท้องทีเ่ ห็นได้รางๆ อีกทัง้ ผิวพรรณทีเ่ ป็นสีนำ�้ นมนัน่
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ส�ำหรับบรรดาพนักงานในบริษัท รูปร่างของลู่สืออวี่นั้นก็ถือว่าไม่เลว
ทีเดียว ได้ยินว่าเขามักจะไปฟิตเนสอยู่เป็นประจ�ำ ตอนไปสร้างทีมสัมพันธ์
เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วเจียงเหม่ยซีก็สังเกตเห็นว่ากล้ามเนื้อของเขาได้รับ
การเทรนมาอย่างดี แต่ตอนนีเ้ ห็นทีวา่ เด็กบ้าคนนีจ้ ะเหนือกว่าลูส่ อื อวีไ่ ปขัน้ หนึง่
เจียงเหม่ยซีก�ำลังลอบเปรียบเทียบอยู่ ในใจ แต่แล้วจู่ๆ ข้างหน้า
เลนส์กล้องส่องทางไกลก็มืดสนิท เธอคิดไม่ถึงว่าในขณะที่ก�ำลังดูฉาก
จ�ำกัดอายุอยูน่ นั้ คนบางคนทีไ่ ม่คดิ จะปิดบังอะไรจะถึงกับดึงม่านหน้าต่างลง!
หรือว่าเขาจะมองเห็นเธอ? ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่าว่าแต่เขาไม่รู้ว่า
เธอพักอยู่ห้องไหนเลย เมื่อกี้เขาไม่ได้มองมาทางเธอสักแวบด้วยซ�้ำ!
เจียงเหม่ยซีวางกล้องส่องทางไกลลงอย่างไม่สบอารมณ์ และเวลานีเ้ อง
โทรศัพท์มือถือที่เธอวางไว้บนโต๊ะก็สั่นครืด
ทีแรกเธอนึกว่าเพื่อนร่วมโปรเจ็กต์มีธุระจึงส่งข้อความหาเธอ แต่พอ
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูกลับพบว่าเป็นเยี่ยสวี่
'เมือ่ กีผ้ มจองแท็กซี่ให้ไปส่งผมทีส่ นามบินวันพรุง่ นี้ จะไปด้วยกันไหม'
ไฟลต์บนิ ทีห่ ลินจยาจองให้เธอกับเขาเป็นไฟลต์เช้า ตอนเช้าๆ ค่อนข้าง
เรียกรถยาก ถือว่าเยี่ยสวี่รอบคอบมาก แต่เมื่อเย็นนี้เธอเพิ่งปฏิเสธค�ำขอ
ติดรถของอีกฝ่ายไป เวลานีจ้ ะให้ตอบว่าไปด้วยอย่างยินดีปรีดาก็ดเู หมือนจะ
หน้าไม่อายไปหน่อย
ในตอนที่เจียงเหม่ยซีก�ำลังคิดว่าจะยอมรับความหวังดีของเขาด้วย
ความจ�ำใจอย่างไรดีนั้น เยี่ยสวี่ก็ส่งข้อความมาอีกครั้ง
'อ้อ...ลืมไป การติดรถกันไปดูเหมือนว่าจะเกินกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องแบบปกติ ช่างเถอะครับ ต่างคนต่างไปดีกว่า'
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ว่าไงนะ! นี่เขากวนประสาทเธออยู่เหรอ
เจียงเหม่ยซีชักจะโมโหแล้ว เธอรีบพิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่าง
มือไม้สั่น นึกอยากจะสั่งสอนเขาสักหน่อยว่าอะไรที่เรียกว่ากฎระเบียบใน
ที่ท�ำงาน
แต่เพิ่งจะพิมพ์ข้อความไปได้ครึ่งเดียวก็ถูกข้อความที่ส่งเข้ามาใหม่
ขัดจังหวะ
'ไม่เห็นเหรอ หลับแล้ว? งั้นราตรีสวัสดิ์ครับ'
เธอยังไม่ทันได้ตอบอะไรสักค�ำ ท�ำไมถึงราตรีสวัสดิ์ไปซะแล้วล่ะ!
เจียงเหม่ยซีกลัน้ หายใจ ต่อสายโทรศัพท์ออกไปโดยตรงอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังมีคนที่เร็วกว่าเธอ ในโทรศัพท์มีเพียงเสียงอันเฉยเมยของผู้หญิง
ดังขึ้นว่า "หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้..."
ผลของการไม่มีที่ ให้ระบายอารมณ์ โกรธก็คือ...คืนนี้เจียงเหม่ยซี
นอนไม่หลับแล้ว!
เจียงเหม่ยซีตาค้างอยู่จนฟ้าเกือบสว่าง
ฝนยังคงตกอยู่ แต่ว่าเบากว่าเมื่อคืนแล้ว
เธออาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าโดยใช้เวลาเร็วทีส่ ดุ ตอนทีห่ วิ้ กระเป๋าเดินทาง
หนังแท้ใบเล็กๆ ออกมาจากห้องก็เพิ่งจะเป็นเวลาตีห้าครึ่ง
ฟ้ายังไม่ทันสว่างดี ถนนของเขตคอนโดฯ ก็เป็นพื้นลุ่มๆ ดอนๆ
ไม่ว่าจะกับกระเป๋าเดินทางหนังแท้ หรือกับรองเท้าส้นสูงของเธอก็ล้วน
ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย ดังนั้นระยะทางแค่สั้นๆ จากหน้าประตูตึกไปจนถึง
ประตูใหญ่ของเขตคอนโดฯ เจียงเหม่ยซีก็มีสภาพกระเซอะกระเซิงแล้ว
เมือ่ มาถึงประตูของเขตคอนโดฯ เธอถึงได้พบว่าตัวเองยังคงรอคอยว่า
จะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้น...เช่นว่าเยี่ยสวี่จะรอเธออยู่ตรงนั้น หรือไม่แค่
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บังเอิญเจอกันก็ยังดี
แต่ไม่มีเลย เขาพูดจริงท�ำจริง หน้าทางเข้าเขตคอนโดฯ เงียบเหงา
เสียจนกระทั่งนกสักตัวก็ไม่มี
หลังจากนัน้ เจียงเหม่ยซีกก็ างร่มแล้วลากกระเป๋าเดินทางเดินไปต่ออีก
หลายสิบเมตร เธอเดินมาจนถึงสี่แยกถึงได้โบกรถ
เป็นอย่างที่คาดไว้ เธอบอร์ดดิ้งเป็นคนสุดท้ายของไฟลต์บิน
ตอนที่เธอขึ้นเครื่องบินในวินาทีสุดท้ายและก�ำลังหาที่นั่งของตัวเอง
เยี่ยสวี่ก็ก�ำลังพลิกอ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับหนึ่งอยู่อย่างสบาย
อารมณ์
เห็นเธอเร่งรีบ เขาก็หวั เราะอย่างไม่ใส่ใจ "ผมนึกว่าเราจะไปรวมตัวกัน
ที่หนานจิงเสียอีก"
เจียงเหม่ยซีมองส�ำรวจเขาตัง้ แต่หวั จรดเท้าแวบหนึง่ หน้าแดงระเรือ่
กระปรีก้ ระเปร่า แค่ดกู ร็ แู้ ล้วว่าเมือ่ คืนหลับสบาย อีกทัง้ เสือ้ เชิต้ และกางเกง
สแล็กส์ทั้งตัวเขาก็เป็นกลีบเรียบ แม้แต่รองเท้าหนังก็ยังสะอาดไร้ฝุ่น...
ดูสดใสกว่าสภาพกระเซอะกระเซิงของเธอหลายขุม
เจียงเหม่ยซีไม่ได้ต่อบทสนทนากับเขา และแน่นอนว่าไม่ได้มีสีหน้า
ทีด่ อี ะไรให้กบั เขาเช่นกัน เธอหันหน้าไปและเริม่ หาทีว่ า่ งบนช่องเก็บสัมภาระ
ทั้งสองด้าน
ไม่ง่ายเลยกว่าจะหาที่ว่างได้ แต่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน
ค่อนข้างสูงไปหน่อยส�ำหรับเธอ เจียงเหม่ยซีกวาดสายตามองห้องโดยสาร
จากด้านหน้าไปด้านหลัง แอร์โฮสเตสสาวสวยสองคนต่างก็ก�ำลังบริการ
คนอื่นๆ อยู่
เมื่อไม่มีทางเลือกก็ได้แต่คิดหาวิธีเอาเอง
กระเป๋าที่เธอเอามาไม่นับว่าหนัก จริงๆ แล้วพยายามสักหน่อยก็คง
เอาขึ้นไปวางได้ แต่วันนี้เธอสวมเดรสที่ค่อนข้างพอดีตัวที่ส่วนกระโปรง
ไม่ได้ยาวนัก ดังนัน้ การจะยกแขนทัง้ สองข้างขึน้ สูงก็รสู้ กึ น่าเขินอายเล็กน้อย
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ขณะที่เธอก�ำลังลังเลอยู่นั้น จู่ๆ ก็รู้สึกว่ามือของตัวเองเบาโหวง
กระเป๋าเดินทางถูกมือคู่หนึ่งที่ยื่นมาจากข้างหลังเอายัดเข้าไปบนช่องเก็บ
สัมภาระอย่างคล่องแคล่ว เสร็จสิ้นกระบวนการในเวลาไม่เกินสามวินาที
เจียงเหม่ยซีอึ้งไปชั่วขณะ พอหันกลับไปอีกที เยี่ยสวี่ก็กลับไปนั่ง
ประจ�ำที่แล้ว
"คุณผู้หญิงคะ เครื่องบินก�ำลังจะขึ้นแล้ว เชิญคุณนั่งประจ�ำที่ของ
ตัวเองด้วยค่ะ"
เจียงเหม่ยซีนั่งลงตรงที่ว่างข้างๆ เยี่ยสวี่อย่างคับแค้น
"เมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอครับ" เยี่ยสวี่ถาม
เจียงเหม่ยซีกม้ หน้ารัดเข็มขัดนิรภัยพลางเอ่ย "กลับกันเลย หลับสนิท
ดีมากต่างหากล่ะ"
เยี่ยสวี่พยักหน้าอย่างเข้าใจ "งั้นก็เป็นสาเหตุที่หน้าสดสินะครับ"
เจียงเหม่ยซีเงยหน้ามองเขาอย่างไม่เข้าใจ "หมายความว่ายังไง"
เยี่ยสวี่สบตาเธออย่างตรงไปตรงมา "หน้าบวมน่ะ"
"นี่!"
เสียงของเจียงเหม่ยซีเรียกสายตาจากผู้โดยสารตั้งแต่ด้านหน้าไป
จนถึงด้านหลัง และเธอเองก็ตระหนักได้ถึงการเสียมารยาทของตนเช่นกัน
เจียงเหม่ยซีสดู ลมหายใจลึกๆ และกดเสียงพูดให้เบาลง "นายนึกว่าพอไม่อยู่
ในบริษทั แล้วพวกเราก็ไม่ใช่หวั หน้ากับลูกน้องกันใช่ไหม แต่อย่าลืมนะ นีเ่ ป็น
เวลาท�ำงาน"
เยี่ยสวี่ยกข้อมือขึ้นมาดูเวลา ก่อนจะพูดอย่างขอไปที "ยังเหลืออีก
ตั้งหนึ่งชั่วโมง"
เจียงเหม่ยซีที่ท�ำอะไรได้อย่างราบรื่นเสมอมา พบว่าเมื่ออยู่ต่อหน้า
เด็กบ้านี่เธอมักจะเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ เป็นเบี้ยล่าง และถูกท�ำให้โมโห
จนจะบ้าตาย
"ดูดีไหมครับ" เยี่ยสวี่เก็บหนังสือพิมพ์แล้วเหลือบมองแวบหนึ่ง
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เจียงเหม่ยซีละสายตาจากใบหน้าของเขา "เทียบกับฉันที่หน้าสด
ก็งั้นๆ แหละ"
เยี่ยสวี่ยิ้ม เป็นรอยยิ้มบริสุทธิ์อย่างหาได้ยาก ไม่ได้เจือการเยาะเย้ย
และการเหน็บแนมไว้ในรอยยิ้มแต่อย่างใด
เจียงเหม่ยซีแสร้งท�ำเป็นมองไม่เห็น เธอหยิบผ้าปิดตาออกมาจาก
กระเป๋าเตรียมจะสวม แต่กลับได้ยินเยี่ยสวี่ถามขึ้นว่า "กล้องส่องทางไกล
ใช้ดีไหมครับ"
มือของเจียงเหม่ยซีชะงัก "กล้องส่องทางไกลอะไร"
เยีย่ สวีห่ วั เราะอย่างไม่ใส่ใจ "ก่อนนอนก็ควรดูอะไรทีช่ ว่ ยท�ำให้นอนหลับ
ไม่อย่างนั้นจะตาค้างเอาง่ายๆ นะครับ"
"ฉันไม่รวู้ า่ นายก�ำลังพูดถึงอะไรอยู"่ เจียงเหม่ยซีพดู จบก็สวมผ้าปิดตา
เป็นการจบบทสนทนา
หรือเป็นเพราะดูภาพทีท่ ำ� ให้เลือดสูบฉีดก่อนนอนเธอถึงได้นอนไม่หลับ
จริงๆ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ตอนนี้เธอทั้งง่วงและเพลียมากแล้ว
ไม่นานนัก ในขณะที่เกิดการสั่นไหวขึ้นเบาๆ การรับรู้ของเธอก็ค่อยๆ
เลือนรางไป
ตอนที่ตื่นมาอีกครั้ง เครื่องบินก็แลนดิ้งเรียบร้อยแล้ว
เจียงเหม่ยซีเปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเป็นอันดับแรก ข้อความแรกที่
เข้ามานัน้ มาจากเบอร์แปลก เนือ้ หาเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูผ้ ลิตเซมิคอนดักเตอร์
รายนั้นที่พวกเขาต้องมาส�ำรวจและวิจัย
'แม่น�้ำของซิ่นซินลึกนะ รับโปรเจ็กต์ของชาวบ้านเขา ระวังจะขึ้นฝั่ง
ไม่ได้!'
เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไปโดยไม่รู้ตัว...นี่คืออะไรกัน ศัตรูจะแก้แค้น?
ผู้หวังดีต้องการเตือน? หรือว่าเป็นแค่ปาหี่น่าเบื่อ?
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"ข้อความเตือนภัย?" เสียงดังมาจากเยี่ยสวี่ที่อยู่ข้างๆ
เธอหันหน้าไปมองเขาแวบหนึง่ อย่างไม่สบอารมณ์ "ท�ำไมสายตานาย
ถึงดีนักนะ"
"สายตาปกติ แต่ตัวสูงเป็นข้อดี"
เจียงเหม่ยซีไม่มีอารมณ์มาต่อปากต่อค�ำกับเขา เธอยังคงครุ่นคิด
อยู่ในใจว่าใครเป็นคนส่งข้อความพรรค์นี้มาให้เธอ ที่สำ� คัญคืออีกฝ่ายรู้ว่า
เธอกับเขาจะมาวันนี้ด้วย
เยีย่ สวีร่ าวกับอ่านความคิดของเธอออก "อาจจะเป็นคูแ่ ข่งเจ้าใดเจ้าหนึง่
ก็ได้นะครับ"
"ท�ำไมถึงคิดว่าอย่างนั้น" เจียงเหม่ยซีถามลอยๆ
เยี่ยสวี่วิเคราะห์แทนเธอ "บริษัทนี้จะเข้าสู่ตลาดได้หรือไม่นั้นไม่ได้
เกี่ยวกับพวกเรามากนัก พวกเราแค่ท�ำงานรับเงินเท่านั้น ทางโบรกเกอร์*
ต่างหากที่ต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนี้
จะปะทะกับพวกเรา คงแค่ไม่อยากให้ซนิ่ ซินเข้าสูต่ ลาดอย่างราบรืน่ ก็เท่านัน้ "
ความจริงแล้วเพียงแค่คิดให้ถ่ีถ้วนสักหน่อย ทุกคนล้วนต้องคิดถึง
จุดนี้ แต่พอค�ำพูดนี้ออกมาจากปากของพนักงานที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทได้
ไม่กี่วัน ก็เลยท�ำให้เธอรู้สึกเหนือความคาดหมายนิดหน่อย
แต่เธอก็ยงั คงตอบกลับไปว่า "เรือ่ งไหนๆ ก็ไม่แน่นอนเสมอไปหรอก"
ตอนนีท้ งั้ คูเ่ ดินมาถึงประตูทางออกแล้ว ในกลุม่ ฝูงชนทีม่ ารับผูโ้ ดยสาร
มีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนว่า 'คุณเจียง' อยู่บนป้ายดูเด่นชัดสะดุดตา
เหลือเกิน
คนที่ชูป้ายเป็นชายหนุ่มรูปร่างไม่สูงมากนัก เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเอง
ก็เดาได้ว่าเธอคงเป็นคนที่เขาต้องมารับ ดังนั้นจึงโบกป้ายในมือมาทาง
พวกเธอสองคนอย่างบ้าคลั่ง
* โบรกเกอร์ (Broker) คือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ลงทุน คอยให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างๆ กับผู้ลงทุนทั้งแบบบุคคลและแบบองค์กรธุรกิจ
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เจียงเหม่ยซีและเยี่ยสวี่สบตากัน ไม่ได้ต่อหัวข้อสนทนาเมื่อครู่อีก
ก่อนจะเดินไปหาคนคนนั้น
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