
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน







恋爱吧，江小姐 1

Taking a chance on love เปิดใจให้ได้รัก 1

乌云冉冉

อูอวิ๋นหร่านหร่าน

Lucky Luna แปล



"มธีรุะเหรอ"
เยีย่สวีเ่งยีบอยูส่กัพักกอ่นจะเอย่ถาม "คนคนนัน้ทีค่ณุบอกว่าคณุชอบคอืเขา 

ใชไ่หม จีห้ยางคนนัน้ทีเ่จอวนันี"้
เปน็เรือ่งนีจ้รงิๆ ดทีีต่อนนีเ้จยีงเหมย่ซจีดัการกบัตวัเองเรยีบรอ้ยแลว้
เธอเอย่เสยีงเยน็ "นีม่นัไมเ่กีย่วกบันาย"
เกดิความเงยีบอนัยาวนาน เขาเอย่ปากอกีครัง้ทวา่เสยีงกลบัแหบพรา่เลก็น้อย 

"ผมดกีวา่เขา"



ค�ำน�ำ
ตื่นขึน้มาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของใครก็ไม่รู้ ลักษณะของผงัห้องที่

คล้ายกันแต่การตกแต่งกลับแตกต่าง ไหนจะผ้าปูท่ีนอนและผ้าห่มท่ีไม่คุ้นตา 

แถมหันมาแล้วยังพบว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆ คือชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นใครก็คง

ตกใจกนัไม่น้อย แน่นอนนางเอกจาก 'Taking a chance on love เปิดใจให้ได้รกั'  

เรื่องนี้เองก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปค่ะ ทว่าหลังได้สติว่าเธอเข้าห้องผิด ท�าห้อง

ชายหนุ่มเละเทะ แถมยังเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเขาก่อน เธอก็ใจใจพอที่จะ 'ชดใช้' 

ด้วยการวางเงินไว้บนโต๊ะหัวเตียงก่อนจะรีบเผ่นแน่บออกจากห้อง... ทุกอย่าง

ดเูหมอืนจะจบลงเช่นนัน้ แต่จรงิๆ แล้วนีก่ลบัเป็นแค่จดุเริม่ต้นของความสมัพนัธ์ 

ชวนใจเต้นตึกตักค่ะ บอกเลยว่าพระเอกหนุ่มของเราก็ไม่ยอมให้ความสมัพนัธ์

ครัง้นีเ้ป็นแค่ความสมัพนัธ์ชัว่ครูช่ั่วคราวจบในคนืเดยีวง่ายๆ เช่นกนั

เกริน่มาแบบนีแ้ล้วทุกคนคงจะเริม่ตืน่เต้นกนับ้างแล้วใช่ไหมคะ งัน้ไม่รอช้า 

ในเล่มนีเ้ราจะได้ไปท�าความรูจ้กักบั 'เย่ียสวี'่ หนุม่น้อยสายไม่พูดเยอะแต่รกัหมดใจ 

ที่จะมาท�าให้หัวใจของ 'เจียงเหม่ยซี' นางเอกสายแข็งผู้ทั้งท�างานเก่งและดุดัน

จนได้ฉายาแม่เสอืสาวจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่ันป่วน แต่การจะท�าให้แม่เสอืสาว 

คนนี้ใจอ่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เย่ียสวี่จะต้องเจอกับอุปสรรคเยอะแยะ 

มากมาย และอปุสรรคใหญ่ท่ีสดุคงไม่พ้นเรือ่งอายท่ีุแตกต่างกนัของท้ังคู ่ รวมท้ัง 

ดูเหมือนว่าในหัวใจของเจียงเหม่ยซีก็ยังมีใครบางคนอยู่ในนั้น... แล้วแบบนี้

พระเอกของเราจะพชิิตใจสาวแกร่งคนนีไ้ด้อย่างไร หลายๆ คนคงอยากจะทราบกนั 

แล้วใช่ไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะเผลอเม้าท์มอยไปมากกว่านี้ ขอเชิญ 

นกัอ่านทุกท่านเปิดหน้าถดัไปเพือ่ร่วมลุน้และเอาใจช่วยพระเอกของเรากนัได้เลยค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

เจยีงเหม่ยซี (แมก็กี)้  ผูอ้�านวยการฝ่ายออดติของบรษัิทโยวจี ้ สาวสวยวยัเกอืบสามสบิ ได้รบัฉายา 
แม่เสอืสาวแห่งโยวจีม้าเพราะความเก่งกาจในการท�างาน หลงัเจยีงเหม่ยซี 
เลกิกบัแฟนหนุม่ไปเธอกถ็กูแม่บังคบัให้ไปดูตัวอยูเ่รือ่ยๆ แต่ใครจะไปรูว่้า 
คนท่ีรักษาสถานะโสดมาได้หลายปีจะพลาดท่ามีความสัมพันธ์ลึกซ้ึง 
ชั่วข้ามคืนกับเด็กหนุ่มจบใหม่วัยยี่สิบสอง

เยี่ยสวี่ (แดเนียล )  พนักงานใหม่ในฝ่ายออดิตของบริษัทโยวจี้ ชายหนุ่มวัยยี่สิบสอง รูปร่าง
สูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลา แอบช่ืนชอบเจียงเหม่ยซีมาตั้งแต่ตอนท่ีเขา 
ยังเรียนมหาวิทยาลัย ได้มาใกล้ชิดกันอีกครั้งเพราะหญิงสาวเมาและ 
เข้าห้องผิด ท�าให้เขากับเธอมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง ทว่าเช้ามาเขากลับ
โดนเธอสลัดทิ้ง

จี้หยาง    ประธานบริษัทจื้อหรง แฟนเก่าของเจียงเหม่ยซี เพื่อนสนิทของลู่สืออวี่ 
เขาคบหากบัเจยีงเหม่ยซีมาตัง้แต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั ทว่าหลงัเรยีนจบ 
ท�างานมาได้สักพักเขาก็บอกเลิกกับเธอ กลายมาเป็นอดีตฝังใจของ 
เจียงเหม่ยซีมาตลอด

ลู่สืออวี่ (เควิน)   คู่แข่งของเจียงเหม่ยซี เจ้าของฉายาพยัคฆ์หน้าย้ิม หากไม่ใช่เวลางาน
แล้วจะดูเป็นมิตร ขี้เล่น เข้าถึงง่าย แต่ถ้าอยู่ในโหมดท�างานจะเปลี่ยนไป
เป็นคนท่ีเข้มงวดอย่างมาก ลู่สืออว่ีข้ึนช่ือว่าเป็นคู่แข่งกับเจียงเหม่ยซี  
เขาเรยีนจบมาจากท่ีเดยีวกบัเธอ และยังเป็นเพือ่นสนทิกบัจีห้ยาง แฟนเก่า 
ของเจียงเหม่ยซีอีกด้วย

มู่ตี๋    พนักงานใหม่ในฝ่ายออดิตของบริษัทโยวจี้ หลานสาวท่ีไม่เอาไหนของ 
เจียงเหม่ยซี เข้ามาท�างานในบริษัทโยวจี้ได้เพราะการช่วยเหลือของ 
เจยีงเหม่ยซี มู่ตี๋เป็นสาวรักสนุก เพื่อนฝูงเยอะ ทว่ากลับท�างานไม่เก่ง  
ดังนั้นตอนที่เธอต้องร่วมโปรเจ็กต์กับลู่สืออวี่จึงโดนดุอยู่บ่อยๆ

ลินดา    เจ้านายของเจียงเหม่ยซีและลู่สืออว่ี กรรมการผู้จัดการของบริษัทโยวจี้ 
ลินดาเป็นผูห้ญิงหัวสมยัใหม่ นสิยัเป็นกนัเองและสร้างบรรยากาศเก่ง เธอ 
ค่อนข้างรักและเอ็นดูเจียงเหม่ยซีอย่างมาก คอยดูแลและช่วยเหลือ 
เจียงเหม่ยซีมาตลอดระยะเวลาที่ท�างานด้วยกัน
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ปี 2006 ณ กรุงปักกิ่ง

ฤดรู้อนมาเยือนเรว็เป็นพเิศษ อณุหภมูเิพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งหลงัจาก

พ้นเดือนพฤษภาคม ดวงอาทิตย์เจิดจ้าแผดเผาพื้นดิน ร้อนอบอ้าวและ 

แห้งแล้งในตอนกลางวัน กระท่ังเข้าสู่เวลากลางคืนถึงมีลมเย็นโชยเบาๆ  

เป็นลักษณะของช่วงต้นฤดูร้อน

เจียงเหม่ยซีลงจากรถ MPV* ของบริษัท ย�่ารองเท้าส้นสูงสิบสอง

เซนติเมตรเดินโซซัดโซเซตรงไปยังเขตคอนโดมิเนียมของตนเอง

เธอดืม่เหล้าไปนดิหน่อยขณะท่ีกนิอาหารเป็นเพ่ือนเจ้านายและลกูค้า 

ส�าหรับคนปกติแล้วมันเป็นปริมาณท่ีนิดเดียวจริงๆ แต่กับเธอผู้มีฉายาว่า 

'เจียงสามแก้ว' ซึ่งนั่นหมายความว่าแค่สามแก้วก็ล้มแล้ว

เจยีงเหม่ยซีจ�าไม่ได้แล้วว่าวันนีต้วัเองดืม่ไปกีแ่ก้ว แต่กยั็งฝืนเดนิจาก

ประตูใหญ่ของเขตคอนโดฯ กลับห้องได้ แค่ต้องเปลืองแรงนิดหน่อย

เขตคอนโดฯ ท่ีเธอพกัอยูแ่ม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โต แต่สถาปนกิกอ็อกแบบ

สะพานเลก็ๆ พร้อมกบัสายน�า้ไหลคดเคีย้วลกึเข้าไปในบรเิวณพืน้ท่ีท่ีไม่ใหญ่โตนี้

จึงไม่ค่อยเป็นมิตรกับรองเท้าส้นสูงของเธอสักเท่าไรนัก

บทที่
1

มีชีวิตชีวำ

* รถ MPV (Multi Purpose Vehicle) เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ ลกัษณะคล้ายรถตู ้รองรบัผู้โดยสารได้เป็นจ�านวนมาก
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เจยีงเหม่ยซีเดนิหนึง่ก้าวโยกสามทีอย่างโซซัดโซเซ อาศยัสตสิมัปชัญญะ 

สดุท้ายท่ีเหลอือยูน้่อยนดิคล�าทางไปจนถงึหน้า 'ประตหู้อง' ภายใต้แสงไฟสลวั

เธอกดรหัสปลดล็อกอย่างยากล�าบาก ผลกลายเป็นว่ามันไม่ถูก!

ลองอีกครั้ง...ยังไม่ถูก!

ครั้งที่สาม...ไม่ถูกอีกแล้ว!!

เจียงเหม่ยซีมึนงงเล็กน้อยจึงหันกลับไปมองหมายเลขช้ันบนผนัง

อย่างช้าๆ ชั้นแปดไม่ผิด!

ครั้งนี้เธอท่องรหัสปลดล็อกออกมาดังๆ ท่องหนึ่งตัวกดหนึ่งที แต่ก็

ยังผิดอยู่ดี

วันนี้มันเป็นอะไรเนี่ย ตอนบ่ายก็ทะเลาะกับเจ้านายเพราะเรื่องงาน 

ตอนกินเลี้ยงเมื่อกี้ยังถูกลูกค้าแทะโลมซ�้าแล้วซ�้าเล่า ตอนนี้แม้แต่ประต ู

ไม่รักดีนี่ก็ยังหาเรื่องเธออีก!

ในตอนท่ีเจยีงเหม่ยซีท่ีมึนเมาก�าลงัจะอาละวาด ประตบูานนีก้เ็ปิดออกเอง

อย่างคาดไม่ถึง

คนที่เปิดประตูให้เธอเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผอม สวมเสื้อยืดผ้าฝ้าย

สขีาวหลวมโพรก กางเกงขาสัน้สดี�ายาวถงึเข่า และรองเท้าแตะคบี แต่งตวั

เหมือนอยู่บ้าน ผมของชายหนุ่มยาวเล็กน้อย และเพราะเขาหันหลังให้กับ

แสงไฟจึงท�าให้เห็นใบหน้าไม่ชัดนัก แต่ก็ยังมองเห็นดวงตาอันลึกล�้าและ 

รูปร่างเค้าโครงของเขาได้

เจยีงเหม่ยซีมองเขาอย่างงงงนัไปพกัหนึง่ถงึได้สตคินืมา "คณุเป็นใครน่ะ"

ชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อย "เจียงเหม่ยซี?"

เจียงเหม่ยซีอ้ึงไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมา เกือบไปแล้ว เธอ

คิดว่าตัวเองมาผิดห้อง แต่เขารู้จักว่าเธอเป็นใคร ดูท่าว่าจะไม่ผิด

เธอผลักเขาแล้วเดินซวนเซเข้าไปในห้อง เดินไปพลางเตะรองเท้า 

ออกไปพลาง "ใครให้คุณเข้ามาเนี่ย คุณนายเจียงอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวนี ้

แม่ฉันอัพเกรดบังคับนัดบอดแล้วเหรอเนี่ย ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่อยากเจอ 
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ยังจะยัดเยียดให้เข้ามาในห้องโต้งๆ อย่างนี้เลย เกินไปแล้วนะ!"

ขณะท่ีก�าลงัพดูจู่ๆ  ขาของเธอกเ็กดิอ่อนแรงข้ึนมาอีกครัง้จนล้มลงไป

บนโซฟาทั้งตัว

ภาพตรงหน้าหมุนไปชั่วขณะ เจียงเหม่ยซีหลับตาลงทันที แค่ขยับ 

ยังไม่อยากจะขยับ

เธอได้ยินเสียงปิดประตูดังจากไกลๆ ตามมาด้วยเสียงลากรองเท้า

เสียดสีกับพื้นห้องไปๆ มาๆ สุดท้ายเสียงฝีเท้านั้นก็หยุดลงที่ข้างตัวเธอ

"ลุกขึ้น"

เจยีงเหม่ยซีพยายามเปิดเปลอืกตา เธอหรีต่ามองคนพดู ตอนนี้ในมือ

เขาก�าลังถือน�้าอยู่แก้วหนึ่ง

"ดื่มน�้า" เขาพูด

พอถูกเตือนอย่างนี้เธอก็รู ้สึกคอแห้งขึ้นมาจริงๆ แต่ว่าท้ังตัวเธอ 

อ่อนปวกเปียกไร้เรีย่วแรง ต้องออกแรงอยู่นานกว่าจะท�าให้ตวัเองลกุข้ึนมา

นั่งได้ พอหมายจะยื่นมือไปรับแก้วน�้า มือก็กลับไม่ฟังค�าสั่ง ดันตรงไปคว้า

ข้อมือของชายหนุ่มข้างที่ถือแก้วน�้าอยู่ข้างนั้น

อุณหภูมิจากผิวของเขาตรงกันข้ามกับความร้อนรุ่มท่ีอยู่บนตัวเธอ

โดยสิ้นเชิง บริเวณที่ปลายนิ้วของเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบ แต่มันกลับท�าให้

เธอรู้สึกสบาย ไหนๆ ก็ไหนๆ เธอท�าตัวรุ่มร่ามไปแล้ว เจียงเหม่ยซีจึงใช้

สองมือประคองมือข้างนั้นของชายหนุ่มให้ขยับแก้วน�้าเข้ามาใกล้ริมฝีปาก

แล้วดื่มน�้าในแก้วลงไปหลายอึก

ตัง้แต่ต้นจนจบชายหนุม่ไม่พดูไม่จาสกัค�า เขายืนอยู่ตรงนัน้อย่างเงยีบๆ 

ปล่อยให้เธอแต๊ะอั๋ง ท�าให้เจียงเหม่ยซีรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันใด

เธอใช้หลงัมือเช็ดปากสะเปะสะปะ ก่อนจะพูดลิน้พันกนั "คณุไปเถอะ"

"ไป? ไปไหน"

นี่หมายความว่าไม่อยากไปอย่างนั้นเหรอ

เจยีงเหม่ยซีเหลอืบมองเขาแวบหนึง่ จากนัน้จงึค่อยๆ ลกุข้ึนจากโซฟา
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พร้อมส่งย้ิมให้เขา "เพิ่งเจอกันครั้งแรกคุณก็จะอยู่ท่ีนี่แล้ว จะไม่คืบหน้า 

เร็วเกินไปหน่อยเหรอ"

ท่าทีของเธอชัดเจนมากว่านี่คือการไล่แขก

แต่ชายหนุม่กลบัมองเธออย่างไม่สะทกสะท้าน "เจอกนัครัง้แรกคณุก็

เมาจนกลายเป็นอย่างนี้ ความคืบหน้าก็ไม่นับว่าช้าแล้ว"

การโต้ตอบนี้ท�าให้เจียงเหม่ยซีรู้สึกเกินคาดมาก จู่ๆ เธอก็อยากมอง

สักหน่อยว่าคนคนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่แสงไฟในห้องไม่ดีนัก 

และเธอก็เมามากแล้วจริงๆ เมาจนตาท้ังสองไม่อาจเพ่งมองได้ ทุกอย่าง 

ที่อยู่ตรงหน้าล้วนวูบไหวไปมา

ดังนั้นตอนท่ีเธอก�าลังจะเขย่งเท้าเพื่อมองหน้าเขาให้ชัด เท้าก็พลิก

โดยไม่ทันระวัง ทั้งตัวเอนล้มไปทางโต๊ะรับแขกที่อยู่ข้างๆ

ดีท่ีปฏิกิริยาตอบรับของชายหนุ่มนั้นรวดเร็ว เขาคว้าตัวเธอไว้ทัน 

ในตอนท่ีเธอเกือบล้มลง ท�าให้เธอไม่ล้มลงไปบนโต๊ะรับแขกแข็งๆ นั่น  

แล้วล้มลงบนโซฟาหนงัแท้นุม่ๆ แทน เพยีงแต่ว่าเขาเองกล้็มตามลงมาด้วย...

ไม่มีความเจ็บปวดอย่างท่ีเธอกลัวล่วงหน้า อีกท้ังบริเวณท่ีผิวหนัง

สัมผัสกันก็เกิดความรู้สึกอันเย็นเฉียบท�าให้เธอไม่ทรมานขนาดนั้นแล้ว  

ในช่ัวขณะสุดท้ายก่อนสติสัมปชัญญะของเธอท้ังหมดจะกระเจิดกระเจิงไป 

เจียงเหม่ยซีคิดว่าในเมื่อเขาไม่ยอมออกไป ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ต่อเถอะ

พอสมองเธอถูกกระตุ้น มือท้ังสองข้างก็ยกขึ้นไปคล้องคอเขาเอาไว้ 

พาตัวเองที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าขยับเข้าไปใกล้อีกฝ่าย

ในบรษัิทท้ังระดบับนระดับล่างต่างกบ็อกว่าเธอเป็นคนวางอ�านาจและ

เด็ดขาด แต่การบังคับจูบผู้ชายคนหนึ่งอย่างวางอ�านาจและเด็ดขาดเช่นนี้

นับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของคนที่อายุย่างเข้าสามสิบอย่างเธอ

เจียงเหม่ยซีสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าตอนท่ีริมฝีปากของเธอแตะกับ

ของเขา ชายหนุ่มก็ตัวแข็งท่ือไปช่ัวขณะ ช่ัวเวลานั้นเธอได้ยินเสียงหัวใจ

ของตนเองเต้นผิดปกติไปเล็กน้อย หรือว่าเธอเข้าใจผิดไป เขาไม่ยินยอม
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อย่างนั้นเหรอ

โชคดีท่ีหลงัจากนัน้เพยีงพรบิตาเขาก็โต้ตอบกลบัมา เริม่จากอ่อนโยน

ดูดดื่ม แล้วจึงค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่ง

ความร้อนในร่างกายพลุ่งพล่านข้ึนมา เจียงเหม่ยซีด�าดิ่งอยู่ในจูบ 

อันละเมียดละไมราวกับหยาดฝนโปรยของชายหนุ่ม

เวลานีล้มราตรีค่อยๆ แรงข้ึน พดัต้นไม้ใบหญ้าท่ีนอกหน้าต่างส่งเสยีงดงั

สวบสาบ ราวกบัก�าลงัแวะรบัใครสกัคนเพ่ือไปให้ทันการนดัหมายท่ีเร่งด่วน

เจียงเหม่ยซีไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน ความรู้สึกที่ถูกคนอื่นควบคุม

และปลุกเร้าตั้งแต่ห้วงอารมณ์ไปจนถึงร่างกายและความคิด ในตอนท่ี 

ความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างอาการแขนขาชาหนึบและหัวใจเต้นเร็ว 

เข้าจู่โจมฉับพลัน เจียงเหม่ยซีถึงได้คิดอยากจะรีบหลบหลีกด้วยปฏิกิริยา

สะท้อนกลับ เธออยากจะให้ทุกอย่างหยุดลงทันที

และในความเป็นจริงเธอเองก็หยุดมันลงไปแล้ว

ชายหนุ่มเงยหน้ามองเธออย่างประหลาดใจ ดูเหมือนว่าเขาก�าลัง 

ใช้สายตาถามว่าท�าไม

เจียงเหม่ยซีลุกข้ึนนั่งตรงหน้าเขาพลางย้อนนึกไปถึงความรู ้สึก 

แปลกปลอมเมื่อครู่ด้วยจิตใจว้าวุ่น เธอยกมือกุมหน้าอกโดยอัตโนมัติ  

"ฉัน...เหมือนว่า...จะเป็นโรคหัวใจ"

"โรคหัวใจ?"

"ใช่ มือเท้าชา หัวใจเต้นเร็วเกินไป รู้สึกขาดอากาศหายใจ..."

ชายหนุ่มนิ่งอึ้งไป จากนั้นจึงหัวเราะออกมา รอยย้ิมนั้นดูไร้พิษภัย  

ริมฝีปากของเขาเฉียดใบหูเธอเบาๆ ก่อนเอ่ยเสียงค่อย "ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่

โรคหัวใจหรอก นั่นเรียกว่า 'ชอบ' ต่างหาก"

เมื่อคืนเธอไม่ได้ดึงม่านหน้าต่างปิด แสงอรุณในฤดูร้อนจึงสาดส่อง

และทะลุเข้ามาทางหน้าต่างกระจก ไม่นับว่าแสบตา แต่ก็พอท่ีจะปลุกให้
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เจียงเหม่ยซีตื่นขึ้นมา

เธอหรีต่าพนิจิมองท้องฟ้านอกหน้าต่างแวบหนึง่ ท้องฟ้าสคีรามกว้างใหญ่ 

นับว่าเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งเลยทีเดียว

เจียงเหม่ยซีหลับตาลงอีกครั้งแล้วพลิกตัวตามความเคยชิน ทว่า 

มันต่างไปจากวันก่อนๆ ใต้ฝ่ามือไม่ใช่ผ้าปูเตียงและผ้าห่มอันเย็นเฉียบ  

แต่กลับแข็ง อุ่น ลื่น เหมือนกับผิวหนังของ...คน?

การรับรู้นี้ท�าให้เจียงเหม่ยซีสร่างขึ้นมาในพริบตา เธอรีบลืมตาทันที 

สิ่งท่ีสะท้อนเข้าสู่ม่านตาก็คือแผ่นหลังเปลือยเปล่าของผู้ชายคนหนึ่ง และ

มือเธอก็ก�าลังวางอยู่บนหลังของเขา

เธอชักมือกลับทันทีราวกับถูกลวกพร้อมดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันใด

คนคนนี้เป็นใครกัน

ภาพเหตุการณ์บางอย่างหลังกลับถึงห้องเม่ือคืนค่อยๆ ผุดข้ึนมา  

เธอพยายามนึกล�าดับเหตุการณ์ให้ชัดแล้ว ทว่าความทรงจ�ากลับคล้าย 

สายสร้อยไข่มกุท่ีขาดกระจดักระจายจนไม่อาจรวบรวมไข่มกุเกบ็กลบัมาได้ 

และไม่จ�าเป็นต้องมองตัวเองท่ีอยู่ใต้ผ้าห่ม ความรูส้กึของร่างกายกบ็อกเธอ

แล้วว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น

เจียงเหม่ยซีมีนิสัยเล็กๆ น้อยๆ อย่างหนึ่งคือเมื่อเธอรู้สึกตื่นเต้น 

หรอือายกม็กัจะหาของมาก�าเอาไว้ และตอนนีเ้ธอกค็ว้าผ้าปูเตยีงท่ีอยู่ใต้ฝ่ามอื

โดยไม่รู้ตัว แต่ไม่นานก็รู้สึกว่าสัมผัสนี้แปลกไปจากปกติ พอก้มดูก็พบว่า

ไม่เพียงแต่ผ้าปูเตยีงเท่านัน้ท่ีแปลก แต่ทุกอย่างภายในห้องนีล้้วนแปลกไป

ทั้งหมด!

แม้ห้องนอนห้องนีจ้ะตกแต่งคล้ายคลงึกบัห้องนอนของเธอ แต่ผ้าปูเตยีง

ผืนนี ้ผ้าม่านผนืนี ้อีกท้ังสไตล์ของเฟอร์นเิจอร์ ล้วนไม่ใช่สิง่ท่ีเธอคุน้เคย...

เธอรีบลุกขึ้นมองไปที่นอกหน้าต่าง เป็นอย่างที่คิด วิวของคอนโดฯ 

ที่อยู่นอกหน้าต่างเองก็ต่างจากที่เธอเห็นทุกเช้านิดหน่อย

ตึกหลายตึกในเขตคอนโดฯ นี้หากมองจากภายนอกก็จะเห็นว่า 
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ขนาดใหญ่เลก็ต่างกนั แต่ลกัษณะภายในคอนโดฯ ล้วนเป็นแบบนีเ้หมอืนกนั

ทั้งหมด หรือว่าเมื่อคืนเธอจะเข้าห้องผิด?

หลังความคิดนี้ผุดขึ้นมา ภาพเหตุการณ์บางอย่างท่ีเกิดข้ึนเม่ือคืน 

ก็เชื่อมเข้ากับข้อสงสัยที่ว่า ดูเหมือนทุกสิ่งล้วนมีมูลทั้งสิ้น

เจียงเหม่ยซีลอบร้องกับตัวเองว่าแย่แล้ว เธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับ

สถานการณ์นี้อย่างไรดีไปช่ัวขณะ ทว่าพอหันไปเห็นผู้ชายท่ีอยู่บนเตียง 

ยังคงหลับอย่างเงียบเชียบถึงได้ค่อยๆ ใจเย็นลง

ชายหนุ่มห่มผ้าห่มผืนบางๆ ไว้ตรงช่วงเอวลงไป ผิวของร่างกาย 

ท่อนบนท่ีโผล่ออกมานั้นมันวาวและสะอาดสะอ้าน กล้ามเนื้อได้สัดส่วน 

เพราะท่านอนกึ่งคว�่ากึ่งตะแคงจึงเผยให้เจียงเหม่ยซีเห็นเพียงใบหน้า 

ด้านข้างของเขาเท่าน้ัน แม้จะเป็นเพียงใบหน้าด้านข้าง แต่ขนตายาว 

เป็นแพหนา สันจมูกสูงโด่ง และสันกรามเป็นแนวเส้นงดงาม ล้วนมองออก

ได้ไม่ยากว่าเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาทีเดียว

เจยีงเหม่ยซีพรลูมหายใจออกมาโดยไม่รูต้วั ราวกบัว่าไม่ได้อารมณ์เสยี

ขนาดนั้นแล้ว

เธอหยิบเสื้อผ้าข้ึนมาสวมอย่างเบามือเบาเท้า หมายจะฉวยโอกาส 

รบีหนไีปก่อนท่ีผูช้ายคนนีจ้ะตืน่ แต่ตอนท่ีเกบ็กวาดเสรจ็เรยีบร้อยแล้วและ

ก�าลังจะหิ้วรองเท้าส้นสูงออกไปจากห้อง เธอกลับลังเลขึ้นมาเล็กน้อย

ถึงอย่างไรเมื่อคืนเธอก็เป็นคนที่มาผิดห้องก่อน และในความทรงจ�า

ก็ดูเหมือนว่าเธอเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วย ทัศนคติในเรื่องแบบนี้ของ 

เจียงเหม่ยซีนั้นคล้ายกับเจ้านายของเธอคือค่อนข้างจะหัวตะวันตก  

แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพียงคิดว่า 

ต่างฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ต้องการก็เท่านั้น

เจียงเหม่ยซีกวาดตามองห้องท่ีสภาพเละเทะไปท่ัว เม่ือคืนเขาเอง 

กป็ล่อยให้เธออยู่ ท้ังยังคอยดแูลเธอ และท่ีส�าคญัเรือ่งบางอย่างกด็เูหมอืนจะ

ค่อนข้างเข้ากันได้ดีอีกด้วย แต่เธอกลับท�าห้องของเขาเละเทะไปหมด  
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โดยเฉพาะโซฟาในห้องรับแขกชุดนั้นท่ีดูท่าทางจะราคาแพงไม่น้อย ทว่า

กลบัมคีราบเหมอืนว่าเธอเคยอาเจยีนใส่มันปรากฏอยู่ด้วย จากไปโดยไม่ลา

แบบนี้ดูเหมือนจะน่าเกลียดไปหน่อย...

เธอกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งแล้วค้นเอาเงินสดท้ังหมดท่ีอยู่ใน

กระเป๋าออกมาวางบนโต๊ะตรงหัวเตยีงแล้วใช้นาฬิกาข้อมอืของเขาวางทับเอาไว้ 

คดิๆ ดแูล้วกร็ูส้กึว่ายังไม่พอจงึท้ิงกระดาษโน้ตไว้แผ่นหนึง่ เขยีนเบอร์โทรศพัท์

ของตนเองรวมถึงข้อความประโยคหนึ่งว่า

'ถ้าไม่พอ กรุณาติดต่อฉันอีกที'

เสยีงปิดประตดู้านนอกดงัข้ึน เยีย่สว่ีค่อยๆ ลมืตา จนิตนาการถงึท่าทาง

ของใครบางคนท่ีท�าราวกบัว่าสิง่ท่ีเกดิขึน้เป็นเรือ่งใหญ่โตตัง้แต่เช้ากอ็ดย้ิม

ไม่ได้ แต่เมื่อกวาดสายตามองเห็นเงินท่ีวางอยู่บนโต๊ะตรงหัวเตียงรอยย้ิม

ของเขาก็แข็งค้างไปทันที เย่ียสวี่ลุกข้ึนนั่งก่อนเอ้ือมไปหยิบกระดาษโน้ต 

ท่ีอยู่ข้างใต้นาฬิกาข้อมือออกมา เพยีงอ่านแวบเดยีวสหีน้ากพ็ลนัเปลีย่นเป็น

เขียวคล�้า

เจียงเหม่ยซีเพ่ิงจะกลับถึงห้องเสียงนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มือถือ 

กด็งัข้ึนมา วนันีเ้ธอต่ืนเช้ากว่าปกตสิบิห้านาที และเพิง่นกึขึน้ได้ว่ายังมีเรือ่ง

ของบรษัิทท่ีส�าคัญมากซ่ึงเธอต้องไปจดัการ นัน่กค็อืข้ันตอนสดุท้ายในการ

รับสมัครพนักงานใหม่ท่ีมีปีละครั้งของโยวจี้...การสัมภาษณ์โดยกรรมการ 

ผู้จัดการจะด�าเนินไปในเช้าวันนี้

ท่ีบอกว่าส�าคญันัน้มอียู่สองเหตผุลนัน่คือหนึง่ เธอต้องไปเป็นคนสมัภาษณ์

แทนกรรมการผู้จัดการ สอง ในจ�านวนคนท่ีมาสอบสัมภาษณ์นั้นมีมู่ตี๋ซ่ึง

เป็นหลานสาวแท้ๆ ของเธออยู่ด้วย

นึกถึงมู่ตี๋แล้วเจียงเหม่ยซีก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อย
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ด้วยทัศนคติของมู่ต๋ีท่ีท�าอะไรถูๆ ไถๆ ให้ผ่านไปวันๆ ไม่แสวงหา

ความก้าวหน้า ท้ังยังเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นพวกหัวกะทิ ดังนั้นแม้เจ้าตัว 

จะฟลุกสอบติดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินแล้วอยู่รอดจนจบ

มหาวิทยาลัย แต่เม่ือเทียบกับมาตรฐานในการรับคนเข้าท�างานของโยวจี ้

มู่ตียั๋งขาดคณุสมบัตไิปไม่น้อยจรงิๆ ทว่าดูเหมือนหลานสาวคนนีไ้ม่ค่อยใส่ใจ

สักเท่าไหร่ว่าจะเข้าโยวจี้ได้หรือเปล่า แต่คุณนายเจียงสองคนท่ีบ้าน... 

แม่ของเจยีงเหม่ยซีกบัพีส่าวของเธอต่างให้ความสนใจกบัเรือ่งนีม้าก ท้ังยัง

พดูบางอย่างท่ีมีความหมายโดยนยัว่าหากมู่ตี๋ไม่ได้เข้าท�างานท่ีนี ่นัน่กเ็ป็น

เพราะความไม่รับผิดชอบของน้าเล็กอย่างเจียงเหม่ยซี

เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะถึงบริษัทและจอดรถเสร็จ สายโทรศัพท์จาก 

คุณนายเจียงก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่างที่คิดไว้

เพือ่ไม่เป็นการหาเรือ่งใส่ตวัเองเธอย่อมต้องปลอบใจมารดาเอาไว้ก่อน 

แต่เพือ่ป้องกนัเผือ่ว่าผลในการสอบสมัภาษณ์จะมีอะไรท่ีไม่คาดคดิเกดิข้ึนจรงิๆ 

ก่อนจะวางสายเธอจงึกล่าวเตอืนปลายสายเอาไว้ก่อนเช่นกนั "แม่สบายใจได้ 

เรือ่งของเสีย่วตี*๋ หนจูะพยายามให้เตม็ท่ี แต่แม่กต้็องวางแผนเผือ่ดเีผือ่ร้าย

ด้วย...ถงึยังไงบรษัิทกไ็ม่ใช่กจิการของครอบครวัเรา ต่อให้กรรมการผูจ้ดัการ

พดูก็ใช่ว่าการตดัสนิจะเป็นอันสิน้สดุ ย่ิงไปกว่านัน้ผูอ้�านวยการกระจอกๆ ท่ี

สมัภาษณ์แทนกรรมการผูจ้ดัการชัว่คราวอย่างหนนู่ะนะ...จะส�าเรจ็หรอืเปล่า

สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของเสี่ยวตี๋อยู่ดี"

แต่คณุนายเจยีงกลบัไม่สะทกสะท้าน "แม่ว่านะเหม่ยซี...ลกูช่วยมกีึน๋

หน่อยได้หรอืเปล่า ถ้าลกูยืนกรานว่าจะเกบ็ไว้ใครมันจะพดูอะไรได้ คนหัวแข็ง

อย่างลกูน่ะ สองปีแล้วยงัไปไม่ถึงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ แม่ว่ามนัต้อง

เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆ เหม่ย..."

เจียงเหม่ยซีพบว่าตอนท่ีต้องเผชิญหน้ากับคุณนายเจียงนั้น ค�าพูด

แต่ละประโยคล้วนมีแต่น�้า พอมองดูเวลาเธอก็เห็นว่าใกล้จะสายแล้วจึง

* เสี่ยว มักวางไว้หน้าแซ่หรือชื่อเพื่อใช้เป็นชื่อเรียกบุคคล แสดงความสนิทสนม
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ตัดบทผู้เป็นแม่ "เอาล่ะๆ หนูรู้แล้ว หนูจะจัดการเอง ถ้าแม่ไม่มีธุระอื่นแล้ว

หนูวางสายก่อนนะคะ"

"เดีย๋วก่อน!" ทันใดนัน้เองคณุนายเจยีงกผ่็อนน�า้เสยีงลงแล้วเอ่ยข้ึนว่า 

"เสีย่วจางนดักบัลกูตัง้กีค่รัง้กีห่น ลกูกเ็อาแต่ท�าโอที เมือ่วานบอกไว้ดบิดว่ีา

จะไปเจอเขาก็ไม่ไปอีกแล้ว ว่างเมื่อไหร่ก็รีบไปเจอสักหน่อยก็แล้วกัน  

อย่าให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นกังวลอีก"

ถ้าแม่ไม่พูดเรื่องนี้ก็ดีไป แต่พอพูดขึ้นมาเจียงเหม่ยซีก็นึกถึงเรื่องที่

ตวัเองปล่อยไก่ไปตวัเบ้อเร่อเม่ือวานทันใด เธอเพ่ิงจะฝืนสะกดอารมณ์โมโห

เอาไว้ได้แท้ๆ ทว่าตอนนี้มันกลับพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งจนได้

พนกังานในบรษัิทท่ีเดนิสวนกนัเอ่ยทักทายเธอ เจยีงเหม่ยซีจงึผงกศรีษะ

ตอบรับเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินเข้าไปในลิฟต์

เวลานี้ในลิฟต์มีแค่เธอเพียงคนเดียว ดังนั้นทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดเธอ

ก็ไม่สะกดโทสะเอาไว้อีกต่อไป "หนูว่านะแม่ แม่เลิกจัดแจงเรื่องนัดบอด 

ไร้สาระพรรค์นี้ให้หนูสักทีได้ไหม ใครเป็นคนบอกว่าคนเรามีชีวิตอยู่แล้ว

ต้องแต่งงานกันล่ะ หนูเคยเห็นชีวิตแต่งงานพังไม่เป็นท่ามานักต่อนักแล้ว 

ท้ังของแม่ ของพี ่ท�าไมแม่ถงึยังยึดตดิอยูก่บัเรือ่งแต่งงานขนาดนีน้กั นีเ่ป็น

หนึ่งในอาการของสต็อกโฮล์มซินโดรม* เหรอ การแต่งงานท�าร้ายแม่ 

มาร้อยรอบพันรอบ แต่แม่ก็ยังท�าเหมือนการแต่งงานเป็นรักแรกอยู่ได้  

หนขูอเตอืนแม่กบัพี่ไว้เลยนะ แทนท่ีจะเอาเวลามาเกลีย้กล่อมหนูให้แต่งงาน 

เอาเวลาไปหาหมอก่อนดีกว่า!"

"เจียง! เหม่ย! ซี!" โทสะของคุณนายเจียงจากปลายสายส่งมายัง 

เจียงเหม่ยซีโดยไม่ลดลงไปเลยแม้แต่น้อย มารดาของเธอแผดเสียงตอบ

กลับมาทันที "ตระกูลเจียงของเราไม่เคยมีลูกสาวท่ีแต่งไม่ออก! ต่อให้ 

ท้ายท่ีสดุจะต้องหย่า ลกูกต้็องหาคนมาแต่งงานก่อนแล้วค่อยว่ากนั! อีกอย่าง 

* สตอ็กโฮล์มซินโดรม (Stockholm Syndrome) เป็นกลุม่อาการทางจติอย่างหนึง่ คอืการท่ีตวัประกนัเกดิความสมัพนัธ์
ทางใจและเห็นอกเห็นใจผู้ร้ายท่ีลักพาตัวมาหลังจากท่ีใช้เวลาอยู่ด้วยกันในระยะหนึ่งจนเกิดการปกป้องคนร้ายหรือ 
ยอมเป็นพวกเดยีวกนั



15恋爱吧，江小姐 1

แม่ไม่ได้ป่วย ถ้าจะป่วยก็เป็นเพราะลูกยั่วโมโหนี่แหละ!"

พูดจบอีกฝ่ายก็ตัดสายทิ้งทันทีโดยไม่รอให้เจียงเหม่ยซีได้ตอบกลับ

เจียงเหม่ยซีฟังเสียงสัญญาณท่ีถูกตัดดัง 'ตู๊ดๆ' แล้วก็เหม่อลอยไป 

พักหนึ่งอย่างห้ามไม่ได้

ในความทรงจ�าของเธอ การต่อสูน้ีต่้อเนือ่งยาวนานมาเกอืบสบิปีแล้ว 

เมื่อไหร่แม่จะคิดถึงความรู้สึกของเธอจริงๆ และเลิกบังคับให้เธอท�าเรื่องที่

ไม่อยากท�าเพราะแคร์สายตาของคนอื่นได้สักที

ในช่ัวพริบตานั้นเจียงเหม่ยซีนึกสงสัยว่าตัวเองคงใกล้จะระเบิดแล้ว 

แต่เม่ือประตลูฟิต์เปิดอกีครัง้เธอกร็บีจดัการตวัเองให้เรยีบร้อย ท�าราวกบัว่า

ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นทั้งนั้นก่อนจะก้าวยาวๆ ออกจากลิฟต์ไป

เลขาฯ หลินจยาเห็นเธอปรากฏตัวก็พรูลมหายใจออกมา "แม็กกี้!  

ในที่สุดคุณก็มาสักที รถติดเหรอคะ"

เจียงเหม่ยซีไม่ตอบแต่ถามหลินจยากลับ "สอบสัมภาษณ์ที่ห้องไหน"

"ห้องประชุมห้องที่สามค่ะ" พูดถึงตรงนี้หลินจยาก็ระบายยิ้มออกมา 

"เพิ่งเริ่ม"

เจียงเหม่ยซีเลิกคิ้วโดยไม่รู้ตัว ในเมื่อเธอรับหน้าท่ีเป็นผู้สัมภาษณ ์

และยังไปไม่ถึงห้องแต่ท�าไมถึงเริ่มแล้ว

หลินจยาเข้าใจอย่างรวดเร็ว เธอย้ิมอย่างกระอักกระอ่วนก่อนจะพูด

ขึ้นว่า "ไม่ใช่ว่ายังมีเควินด้วยหรอกเหรอคะ"

"ใครใช้ให้เขายุ่งไม่เข้าเรื่อง"

หลนิจยามองซ้ายมองขวา เมือ่มัน่ใจว่ารอบๆ ไม่มีคนอยู่ถงึได้กดเสยีง

ให้เบาลง "เขาบอกว่าเป็นความต้องการของบอสน่ะค่ะ ให้พวกคุณสองคน

รบัผิดชอบเรือ่งการสมัภาษณ์ด้วยกนั ฉันเองก็ไม่สะดวกจะพูดอะไรมากนกั"

หลังได้ยินค�าพูดนี้เจียงเหม่ยซีก็หัวเราะเบาๆ ออกมาอย่างเย้ยหยัน 

แต่เป็นการเย้ยหยันลู่สืออวี่เพื่อนเก่าของเธอคนนั้น หรือเย้ยหยันบอส 
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ท่ีคิดจะถ่วงดุลเธอกับเขาอยู่ตลอดเวลา เธอเองก็บอกไม่ถูกเช่นกัน และ 

ไม่อยากจะไปคิดจุกจิกอีกด้วย

ตอนนี้พวกเธอท้ังคู่เดินมาถึงหน้าประตูห้องประชุมห้องท่ีสามแล้ว 

หลนิจยาก�าลงัจะเคาะประต ูแต่เจยีงเหม่ยซีท�าเหมอืนไม่เห็น เธอผลกัประตู

เปิดออกและเดินเข้าไปทันที

ในห้องประชมุตอนนีมี้คนแค่สองคนนัง่อยู่ คนท่ีนัง่ต�าแหน่งผูส้มัภาษณ์

คอืลูส่อือวี ่ส่วนอีกคนก�าลงัหันหลงัให้เธออยู่ และเม่ือได้ยนิเสยีงเขาก็ไม่ได้

หันหน้ากลับมา มีเพียงลู่สืออวี่ที่แสร้งส่งยิ้มให้เธอมาแต่ไกล

แม้กระท่ังจะทักทายอย่างลวกๆ เจยีงเหม่ยซีกยั็งคร้านจะท�า เธอไม่พูด

อะไรสักประโยคแต่เดินตรงไปนั่งประจ�าท่ีข้างๆ ลู่สืออวี่ และเมื่อเงยหน้า

มองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าชัดๆ ทั่วทั้งตัวก็กลายเป็นหินไปในพริบตา

เขามาอยูท่ี่นีไ่ด้ยังไงกนั คนคนนัน้ท่ีเธอเจอเมือ่เช้าคอืเขาอย่างนัน้เหรอ?!

เธอมองชายหนุม่ท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม อกีฝ่ายเองกจ้็องมองเธออยู่เช่นกนั 

แววตานั้นดูเอื้ออารี ไม่เย่อหยิ่งเกินไปและไม่ถ่อมตนเกินไป

"รถติดเหรอ" ลู่สืออวี่เอ่ยปากถามขึ้น ท�าให้เจียงเหม่ยซีได้สติคืนมา

เธอรบีก้มหน้าลงแสร้งท�าเป็นอ่านประวตัย่ิอท่ีอยู่บนโต๊ะ ขณะเดยีวกนั

ก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้เรียบร้อย

เห็นเธอไม่ตอบ ลู่สืออวี่ก็ไม่ได้โกรธ เขาช่วยแนะน�าเธอให้กับคนท่ี 

อยู่ฝ่ังตรงข้ามอย่างง่ายๆ "แดเนยีล ผูห้ญิงท่านนีค้อืคนท่ีผมพดูถงึให้คณุฟัง

เมื่อกี้ แม็กกี้ ผู้อ�านวยการอีกคนของฝ่ายเรา แม็กกี้...ก่อนท่ีเธอจะมา 

พวกเราเพิง่จะเริม่กนั ภาษาอังกฤษของแดเนยีลไม่เลวเลยทีเดยีว ผลการเรยีน

ในสาขาวิชาก็ยอดเยี่ยม"

เจียงเหม่ยซีย้ิมพลางพยักหน้า สายตากวาดอ่านประวัติตรงหน้า 

อย่างรวดเร็ว ท่ีแท้เขาช่ือเย่ียสวี่นี่เอง ชื่อภาษาอังกฤษคือแดเนียล ปีนี้ 

อายุยี่สิบสอง เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน สาขา

วิชาการเงิน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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"งั้นพวกเราต่อกันเลย" ลู่สืออวี่พูดต่อ "ผมว่าผลการเรียนของคุณ 

ไม่เลวทีเดียว ท�าไมถึงไม่เลือกเป็นผู้สอบบัญชีที่วาณิชธนกิจล่ะครับ"

"จรงิๆ ไม่มีอะไรท่ีพเิศษหรอกครบั แค่อยากจะเรยีนรูอ้ะไรสกัหน่อย"

ลูส่อือวี่ได้ยินค�าตอบนีแ้ล้วหัวเราะออกมาเสยีงดงัอย่างไว้หน้าอกีฝ่าย 

"อยู่ที่นี่ก็เรียนรู้อะไรได้ไม่น้อยจริงๆ นั่นแหละครับ แต่ส�านักงานดีๆ มีตั้ง

เยอะแยะ ท�าไมคุณถึงเลือกโยวจี้ของพวกเราล่ะ"

การถามค�าถามประเภทนีเ้ห็นได้ชัดว่าอยากจะฟังคนอืน่ยกยอตวัเอง 

ดังนั้นเจียงเหม่ยซีเลยไม่ได้ใส่ใจ ใครจะรู้ว่ารออยู่นานก็ยังไม่ได้ยินค�าตอบ

จากเยี่ยสวี่ เธออดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วจึงพบว่าอีกฝ่ายจ้องเธออยู่

อย่างไม่ไหวติง

ทั้งสองสบตากันโดยมีโต๊ะประชุมกั้นอยู่ ขณะที่เขาค่อยๆ ยกมุมปาก 

ก้นบึ้งหัวใจของเจียงเหม่ยซีก็เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีตามไปด้วย

"เพื่อคนคนหนึ่งครับ"

ภายในห้องประชุมเงียบสงัดไปชั่วครู่

หลังจากนั้นลู่สืออวี่ก็ร้องว้าวออกมาพร้อมชะโงกตัวไปข้างหน้าด้วย

ท่าทางอย่างคนขี้นินทา "ผมชักอยากรู้แล้วสิว่าเพื่อใคร"

ตอนนัน้เองเย่ียสวีถ่งึได้มองไปทางเขาและอธบิายด้วยรอยย้ิม "จรงิๆ 

ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ เมื่อสามปีก่อนผมบังเอิญเคยเข้าร่วมมหกรรม

รับสมัครงานในสถานศึกษาของโยวจี้ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคุณแม็กกี้กล่าว

สุนทรพจน์ได้อย่างยอดเย่ียมมาก ตั้งแต่นั้นมาก็ท�าให้ผมมุ่งมั่นในแวดวง

ธุรกิจนี้"

เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจ

ลู่สืออวี่พยักหน้า "เป็นอย่างนี้นี่เอง"

เขาพูดพลางมองไปทางเจียงเหม่ยซี "ดูท่าทางเธอจะมีแฟนบอย 

โดยไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย"

เจียงเหม่ยซียิ้มอย่างไม่ใส่ใจ "ฉันลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วล่ะค่ะ"
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แต่ในขณะท่ีพดูเธอกท็�าการตดัสนิใจแล้ว...ในช่วงเวลาส�าคญัท่ีเธอกบั

ลูส่อือวีแ่ข่งขันกนัเพือ่ท่ีจะได้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ความผดิพลาดเลก็น้อย

ใดๆ ล้วนสามารถกลายเป็นยันต์เร่งตายในหน้าที่การงานของเธอได้ทั้งนั้น 

ดงันัน้ไม่ว่าเย่ียสวีค่นนีจ้ะมีเจตนาอะไร ดหีรอืไม่ดกีต็าม เธอจะให้เขาเข้ามา

ในบริษัทไม่ได้เด็ดขาด!

เพราะเจียงเหม่ยซีไม่ได้ถามอะไรมากมาย การสอบสัมภาษณ์รอบนี้

จึงเข้าสู่ช่วงท้ายอย่างรวดเร็ว

ลูส่อือวีถ่ามค�าถามสดุท้ายพอเป็นพธิ ี"งัน้คณุมคี�าถามอะไรอยากจะถาม

พวกเราไหมครับ"

การให้โอกาสผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ถามค�าถามในตอนสุดท้ายนี ่

ดเูหมือนจะเป็นกระบวนการพืน้ฐานในการสอบสมัภาษณ์ไปแล้ว ในอินเตอร์เนต็

มกีลยุทธ์ช้ีแนะผูส้�าเรจ็การศกึษาว่าควรถามผูส้มัภาษณ์กลบัอย่างไรอยู่ไม่น้อย 

หลักการก็มีแค่ 'ไม่ต้องมีความดีความชอบอะไร แค่ไม่มีข้อผิดพลาดก็พอ'

เดิมทีเจียงเหม่ยซีคิดว่าเย่ียสวี่คงจะถามค�าถามท่ีผิวเผินท่ัวไป แต ่

คิดไม่ถึงว่าเขาจะมองเธอและถามขึ้นว่า "คุณลืมแล้วจริงๆ เหรอครับว่า 

พวกเราเคยเจอกันมาก่อน"

เจยีงเหม่ยซีไม่รูว่้าจะใช้ค�าไหนมานยิามความรูส้กึของตัวเองในเวลานี้ 

เธอถึงขั้นไม่กล้าหันไปมองลู่สืออวี่ด้วยซ�้า กลัวว่าแค่เหลือบตาไปก็จะถูก

จิ้งจอกเฒ่าตัวนี้มองพิรุธอะไรออก

สักพักเธอก็ยิ้ม "ขอโทษค่ะ มันนานมากแล้ว ฉันจ�าไม่ได้จริงๆ"

"อย่างนั้นเหรอครับ" เย่ียสว่ีเองก็ย้ิมเช่นกัน "แต่ส�าหรับผมแล้ว 

ยังเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันนี้อยู่เลย"

เจียงเหม่ยซีจินตนาการได้เลยว่าหากยังให้โอกาสเยี่ยสวี่ได้พูดต่ออีก 

ไม่แน่ว่าเขาอาจจะโพล่งอะไรๆ ออกมาและลู่สืออวี่ก็จะต้องจับพิรุธได้แน่ๆ 

จากนั้นก็จะใช้เรื่องนี้มาประโคมให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นเธอจึงไม่ตอบรับค�า

เขา แต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายตรงถึงหลินจยาท่ีรออยู่นอกห้อง 
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"เรียกคนต่อไปเข้ามาเลย"

หลังจากเย่ียสวี่ออกไป เจียงเหม่ยซีก็รู ้สึกกระวนกระวายข้ึนมา  

เห็นได้ชัดว่าลูส่อือวีพ่อใจในตวัเยีย่สวีม่าก เขาอาจจะได้กลิน่อะไรท่ีผดิปกติ

และก�าลังวางแผนขุดค้นให้ลึกลงไป...หากเป็นเช่นนั้นแล้วเธอจะใช้เหตุผล

อะไรมาปฏิเสธการรับเยี่ยสวี่เข้าท�างานล่ะ

ส�าหรับผู้สมัครอีกไม่กี่คนถัดมา เจียงเหม่ยซีก็เพียงแค่รับมือกับ 

พวกเขาครู่เดียวแล้วผ่านไป จนกระท่ังเมื่อถึงคนสุดท้าย...ในตอนท่ีมู่ตี๋ 

เดินเข้ามาในห้อง เธอก็มีท่าทีกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกครั้ง

แต่สิ่งท่ีตรงกันข้ามกับท่าทีของเธอก็คือหลังจากมู่ตี๋เริ่มแนะน�าตัว 

โดยใช้ภาษาอังกฤษ ลู่สืออวี่กลับแสดงออกว่าไม่สนใจ

เจยีงเหม่ยซีเห็นสถานการณ์นีแ้ล้วกล็อบอุทานในใจว่าแย่แล้ว เพราะ

แต่ไหนแต่ไรมานั้นภาวะจิตใจของมู่ตี๋ก็ไม่ค่อยจะดีนัก ท่าทีของลู่สืออว่ี 

จะต้องส่งผลต่อการแสดงความสามารถของหลานสาวเธอแน่ๆ

และเป็นอย่างท่ีคาดไว้ มู่ต๋ีแนะน�าตัวเองไปได้ครึ่งหนึ่งก็เริ่มพูด

ตะกุกตะกัก

ลู่สืออวี่ถึงกับยิ้มออกมา ยิ้มไปพลางส่ายหน้าไปพลาง

ท่าทีนี้แสดงออกชัดมาก

หลังมู่ตี๋แนะน�าตัวเองเสร็จ ลู่สืออวี่จึงเริ่มถามค�าถามไปเรื่อยเปื่อย 

พอเป็นพิธี เจียงเหม่ยซีได้ยินค�าถามก็ลอบพรูลมหายใจออกมาเงียบๆ 

เพราะนีค่อืค�าถามท่ีก่อนหน้านีเ้ธอเคยไกด์ให้มู่ตี ๋อกีฝ่ายน่าจะเตรยีมตวัไว้

แต่เนิ่นๆ แล้ว

แต่ใครจะรู้ แม้แต่มู่ตี๋เองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองตื่นเต้นเกินไปหรือ

เป็นอะไรจงึอึกๆ อักๆ อยู่นาน พดูเพียงแค่ว่า "คอืว่า...เม่ือกีฉั้นได้ยินไม่ชดั 

คุณช่วยพูดอีกรอบได้ไหมคะ"

เม่ือเห็นท่าทีของลู่สืออวี่เปลี่ยนจากดูแคลนเป็นประหลาดใจและ 
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ดูเหมือนก�าลังจะพูดออกมาว่า 'นี่เธอยังฟังไม่ออกเหรอ' เจียงเหม่ยซีก็รีบ

ใช้ภาษาองักฤษส�าเนยีงอเมรกินัท่ีเป็นมาตรฐานแต่เนบิช้ากว่าปกตพิดูค�าถาม

เมื่อครู่ของลู่สืออวี่ซ�้าอีกรอบก่อนที่เขาจะเอ่ยปากอีกครั้ง

ครั้งนี้มู่ตี๋ฟังจบก็ให้ค�าตอบที่อยู่ในเกณฑ์ออกมาอย่างรวดเร็ว

ทว่าคนท่ีอยู่ในห้องประชุมตอนนี้นอกจากตัวมู่ตี๋เองแล้วก็เกรงว่า 

คงไม่มีใครสนใจว่าตกลงเธอพูดอะไรกันแน่

ลูส่อือวีม่องเจยีงเหม่ยซีด้วยความแปลกใจ เธอรูส้กึถงึสายตาของเขา

มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับไปเพราะรู้ว่าเขาก�าลังคิดอะไร

อยู่...เจียงเหม่ยซีท่ีเข้มงวดกับตัวเองและก็จุกจิกกับคนอ่ืนมาโดยตลอด  

แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใจอ่อนผ่อนปรนกับพนักงานใหม่ ทว่าครั้งนี้กลับ

แสดงความเมตตาออกมาอย่างผิดปกติ จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่

แม้เจียงเหม่ยซีจะรักษาความสุขุมบนใบหน้าไว้ แต่ในใจกลับท้อแท้

เป็นอย่างมาก...ครึง่วนัมานีช่้องโหว่ของเธอจะมีมากเกนิไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเย่ียสว่ี หรือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับมู่ตี๋ 

จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาด

เธอกลวัว่าลูส่อือวีจ่ะเอาเรือ่งเย่ียสวีม่าเล่นงานตวัเอง ท้ังท่ีจรงิๆ แล้ว

เรือ่งท่ีเกดิข้ึนมนักแ็ค่ความผิดพลาดเท่านัน้ ส่วนความสมัพันธ์กบัมูต่ีน๋ัน้...

แค่คุณสมบัติของหลานสาวของเธอมู่ตี๋ก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าโยวจ้ีได้อยู่แล้ว  

ซ่ึงเธอจ�าเป็นจะต้องไปอธิบายกับผู้ใหญ่สองท่านท่ีบ้าน ดังนั้นจึงเหลือแค่ 

'การใช้อ�านาจหน้าท่ีในทางมชิอบ' ทางเดยีวแล้ว ในเมือ่ไม่ใช่เรือ่งท่ีมีเกยีรติ

อะไรกจ็ดัการโดยไม่ให้เป็นจดุสนใจจะดกีว่า ไม่อย่างนัน้มันจะกลายเป็นมดี

ในมือของลู่สืออวี่ได้เช่นกัน

แต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือลู่สืออวี่เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วอย่างเห็นได้ชัด  

ดังนั้นเจียงเหม่ยซีจึงต้องคิดค�านวณไว้ว่าอีกสักพักตอนที่ลู่สืออวี่ถาม เธอ

จะต้องรับมืออย่างไร

อาจเป็นเพราะการออกหน้าของเธอ ลู่สืออวี่จึงไม่แกล้งมู่ตี๋อีกและ



21恋爱吧，江小姐 1

ปล่อยผ่านสถานการณ์ไปอย่างง่ายดาย ทั้งยังส่งเธอออกไปอย่างเบิกบาน

เมือ่การสอบสมัภาษณ์จบลงเจยีงเหม่ยซีกไ็ม่รัง้อยูท่ี่ห้องประชุมนานนกั 

เธอรีบลุกข้ึนแล้วผละจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ไหนเลยลู่สืออวี่จะปล่อยเธอ

ไปง่ายๆ ขนาดนั้น เขาเดินตามหลังออกมาติดๆ

ดีท่ีตอนนีเ้ป็นเวลาอาหารกลางวนัพอดใีนบรษัิทจงึไม่มีคน ไม่อย่างนัน้

สถานการณ์ท่ีผูอ้�านวยการสองคนซ่ึงข้ึนช่ือว่าเป็นน�า้กบัไฟไม่ถกูกนั เจอหน้า

ก็หยิกกันกลับมากะหนุงกะหนิงไล่ตามกันอย่างนี้ หากถูกบรรดาน้องใหม่ 

ที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทมาเห็นเข้าไม่รู้ว่าจะลือออกไปอย่างไรบ้าง

ตรงหน้าเธอคอืลฟิต์ เม่ือเจยีงเหม่ยซีเห็นประตลูฟิต์ก�าลงัจะปิดจึงรบี

เร่งฝีเท้าตรงไปกดปุ่มลงช้ันล่างไว้ก่อนท่ีประตูลฟิต์จะปิดสนทิ ประตท่ีูก�าลงั

จะปิดจึงค่อยๆ เปิดออกอีกครั้ง

ก่อนลูส่อือวีจ่ะตามทันเธอกแ็วบหายเข้าไปในลฟิต์แล้วกดปุ่มปิดประตู

อย่างรวดเร็ว

ในท่ีสุดลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนลงอย่างราบรื่น เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจ

ออกมายาวๆ

เม่ือผ่อนคลายลงเธอก็กวาดสายตามองคนท่ีอยู่ในลิฟต์แวบหนึ่ง  

การกวาดตามองในครั้งนี้ท�าให้สภาพจิตใจของเธอท่ีเพิ่งผ่อนคลายลงต้อง

เคียดขึ้งขึ้นมาอีกครั้ง

เขาเป็นคนแรกทีส่อบสมัภาษณ์เสรจ็กน่็าจะออกจากบรษัิทไปตัง้นาน

แล้วนี่ ท�าไมถึงยังไม่ไปกัน

สัญญาณเตือนในใจเจียงเหม่ยซีส่งเสียงดัง

เย่ียสวี่ยืนอยู่อีกด้านของลิฟต์ ในแววตาท่ีก�าลังมองเธอมีรอยย้ิม 

เจืออยู่รางๆ

ในตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย เจียงเหม่ยซีก็คร้านจะเสแสร้งอีก 

"สัมภาษณ์เสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ท�าไมถึงเพิ่งกลับล่ะ"

"ผมก�าลังรอคนอยู่"
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ประโยคนี้ยั่วโมโหเจียงเหม่ยซีเข้า

เธอเอ่ยข้ึนมาอย่างไม่สบอารมณ์ "ตกลงว่านายก�าลังคิดยังไงกันแน่ 

เรื่องเมื่อคืนมันเป็นแค่ความผิดพลาด นายไม่เข้าใจหรือไง ตามพัวพัน 

ไม่เลิกราอย่างนี้สนุกไหม"

"ตามพัวพันไม่เลิกรา?" เยี่ยสวี่เลิกคิ้ว

เจียงเหม่ยซียิ้มเย็น "ไม่ใช่หรอกเหรอ ฉันไม่คิดว่าพวกเรายังมีอะไร

ที่จะต้องพัวพันกันต่อไป และการชดเชยที่ฉันสมควรท�าก็ท�าไปหมดแล้ว"

"คุณเรียกนั่นว่าการชดเชย?"

เจยีงเหม่ยซีพบว่าถ้าไม่พดูถงึเรือ่งนีก้แ็ล้วไป แต่พอพดูถงึขึน้มา สหีน้า

เยี่ยสวี่ก็ไม่น่ามองเอามากๆ อย่างเห็นได้ชัด...หรือว่าเธอไม่เพียงท�าโซฟา

ในห้องของเขาสกปรก แต่ยังท�าพังอีกด้วย? ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็เอาเงิน 

พวกนัน้ไปจ้างท�าความสะอาดง่ายๆ สกัครัง้ก็น่าจะพอแล้วนี ่ทว่าเจยีงเหม่ยซี

กน็กึถงึความเป็นไปได้อีกอย่างหนึง่ข้ึนมาทันที เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายแค่อยากจะ

ฉวยโอกาสหลอกเอาเงินเธอ

พอคิดถึงตรงนี้เจียงเหม่ยซีก็พูดอย่างหนักแน่นอีกครั้ง "ฉันรู้ว่านาย

คิดยังไง แต่ฉันขอเตือนให้หยุดเท่าที่เหมาะสมเถอะ"

เย่ียสวีจ้่องเธอสกัพกั จากนัน้กหั็วเราะออกมาทันใด "งัน้คณุว่าผมควร

ท�ายังไงถึงจะนับว่าหยุดเท่าที่เหมาะสมล่ะครับ"

"ง่ายมาก อยู่ห่างๆ ฉันหน่อย เหตุการณ์ที่ดักฉันแถวๆ ลิฟต์อย่าง 

ในวันนี้ ฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก"

เยี่ยสวี่ได้ยินแล้วก็หัวเราะ "คุณนี่ขี้มโนจริงๆ"

ในตอนนั้นเองก็มีเสียงต๊ิงดังข้ึนมา ลิฟต์หยุดลงอีกครั้ง ประตูลิฟต์

เปิดออกอย่างช้าๆ ข้างนอกแออดัไปด้วยพนกังานของโยวจีท่ี้ก�าลงัรอลฟิต์

กันอยู่หลังกลับมาจากกินข้าวเสร็จ

ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ เย่ียสว่ีหันไปมองเจียงเหม่ยซีแวบหนึ่ง 

"ในเมื่อเรื่องเม่ือคืนเป็นแค่ความผิดพลาด งั้นการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้
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สามารถยุติธรรมและเที่ยงตรงหน่อยได้ไหมครับ"

"แน่นอนค่ะ" เจียงเหม่ยซีตอบกลับ

แล้วตอนนั้นเองจู่ๆ ในกลุ่มคนก็มีคนเรียกชื่อเยี่ยสวี่

เจยีงเหม่ยซีหันมองไปตามเสยีง เห็นคนรูปร่างอ้วนท้วนคนหนึง่ก�าลงั

กระโดดโหยงเหยงพลางกวักมือเรียก "ฉันอยู่นี่!"

เจียงเหม่ยซีจ�าได้ คนคนนั้นเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์เช่นกัน 

ดูเหมือนว่าเขาจะช่ือหลิวกัง ดูจากสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาก็น่าจะเป็น 

เพื่อนกับเยี่ยสวี่

เย่ียสวี่มองหลิวกังคนนั้นแวบหนึ่ง ก่อนจะมองเธออีกครั้งแล้วเดิน 

ออกจากลฟิต์ไปอย่างเอ่ือยเฉ่ือย ตอนท่ีประตลูฟิต์ก�าลงัจะปิดลง เธอกไ็ด้ยิน 

หลวิกงับ่นว่า "นายบอกว่าจะรอฉัน แต่ดนัไม่บอกว่ารออยู่ท่ีไหน ฉันหานาย 

ตั้งนาน"

เขาก�าลังรอคนอยู่จริงๆ แต่คนที่เขารอไม่ใช่เธอ?

ตอนเจียงเหม่ยซีได้สติคืนมาก็พบว่าลิฟต์กลับมาถึงช้ันท่ีออฟฟิศ 

ของเธอตั้งอยู่อีกครั้ง ประตูลิฟต์เปิดออกท�าให้เห็นลู่สืออว่ีท่ีก�าลังกดปุ่ม 

อยู่ด้านนอกอย่างกระวนกระวาย

เมือ่เงยหน้าข้ึนมาเห็นเจยีงเหม่ยซี เบ้ืองหน้าเขากพ็ลนัสว่างวาบข้ึนมา 

"เฮ้! ฉันก�าลังจะไปตามหาเธออยู่พอดี เป็นยังไงบ้าง เท่ียงนี้ไปกินข้าว 

ด้วยกันไหม"

เจียงเหม่ยซีออกจากลิฟต์ เดินผ่านหน้าเขาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์  

"ไม่อยาก"

ลูส่อือวีร่บีตามไปทันที "งัน้กดี็เลย เรามาคยุเรือ่งรายช่ือรบัเข้าท�างาน

กันหน่อยเถอะ"

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เจียงเหม่ยซีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับ 

"ก็ได้"

เธอพุง่ประเดน็ไปท่ีผูส้มัภาษณ์หลายคนเม่ือเช้า ลูส่อือว่ีเป็นฝ่ายแสดง
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ความคิดเห็นของตัวเองออกมาก่อน เจียงเหม่ยซียอมรับในการตัดสินใจ 

ของเขาเป็นส่วนใหญ่ แต่มีเพียงผู้สมัครสองคนเท่านั้นที่ความเห็นของเธอ

กับเขาไม่ตรงกันว่าจะคัดออกหรือเก็บไว้ นั่นก็คือเยี่ยสวี่กับมู่ตี๋

ลู่สืออวี่ย้ิม "คุณสมบัติข้อนี้ของเขา พวกเรามีเหตุผลอะไรท่ีจะต้อง

ปฏิเสธ"

"กเ็พราะคุณสมบัตดิเีกนิไปถงึต้องปฏเิสธ ไม่ใช่ว่าเขาคดิจะใช้พวกเรา

เป็นสะพานลงเรือหรอกเหรอ"

"บริษัทของเรามีสถิติพนักงานท่ีอายุงานสามปีมีอัตราการลาออกสูง

ถงึห้าสบิเปอร์เซ็นต์ ทุกคนกเ็หมือนกัน ท�าไมถึงเห้ียมกบัเขาขนาดนีแ้ค่คนเดยีว

ล่ะ"

เจียงเหม่ยซีชะงักไปครู่หน่ึงก่อนจะพูดข้ึนว่า "สรุปแล้วยังไงเขาก็ 

ไม่โอเค"

จู่ๆ  ลูส่อือวีก่หั็วเราะออกมา "ฉันว่านะเจยีงเหม่ยซี ตกลงว่าหนุม่หล่อ

คนนั้นไปแหย่อะไรเธอเข้ากันแน่ พวกเธอไม่รู้จักกันมาก่อนจริงๆ เหรอ"

เจียงเหม่ยซีหันไปมองอีกฝ่าย "ถ้าฉันบอกว่าฉันรู้จักกับเขา แถมยัง

สนิทกันมากด้วย หลังจากเขาเข้ามาในบริษัทก็จะเป็นแขนซ้ายแขนขวา 

ของฉัน แบบนี้เขาก็จะถูกไล่ออกได้ใช่ไหม"

ลู ่สืออวี่นิ่งอึ้งไปสักพักก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่า "ฉันมา 

คิดดูดีๆ แล้ว เธอกับเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันได้ ญาติ? ไม่หรอก 

ครอบครวัเธอข้ึนช่ือว่าผูห้ญิงดกผูช้ายบาง และดยีูนก็ไม่เหมือนด้วย เพ่ือน? 

คนอย่างเธอนอกจากฉันแล้วยังจะมีเพื่อนที่ไหนอีก แฟน? ยิ่งเป็นไปไม่ได้ 

คนหัวแข็งอย่างเธอจะต้องไม่คบเด็กแน่ๆ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือถ้าอีกฝ่าย

ไม่ได้เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมล่ะก็...คงไม่มีทางเลือกเธอหรอก"

พูดจบลู่สืออวี่ก็หัวเราะฮ่าๆ ราวกับว่าก�าลังอารมณ์ดีเสียเต็มประดา

เจียงเหม่ยซีขับเคี่ยวกับเขามาหลายปี เธอไม่ได้โกรธอะไรกับค�าพูด

เหล่านี้จึงท�าเพียงแก้ไขค�าพูดของเขาอย่างไม่รู ้ร้อนรู้หนาว "อย่างอื่น 
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ถูกหมด มีแค่ข้อสองข้อเดียว นายอย่าหลงคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยเลย  

ฉันกับนายไม่นับว่าเป็นเพื่อนกันด้วยซ�้า"

ลู ่สืออวี่ยิ้มอย่างไม่ย่ีหระ "ท�าร้ายความรู้สึกกันเกินไปแล้วล่ะม้ัง  

เจียงเหม่ยซี"

เจยีงเหม่ยซีตอบกลบัด้วยรอยยิม้ "การท�าร้ายความรูส้กึนัน้รนุแรงกว่า

ท�าร้ายอย่างอ่ืน ถงึยงัไงสิง่ท่ีไร้ค่าท่ีสดุในทุกวนันีก้ค็อืความรูส้กึ สรปุว่าฉัน

ไม่เห็นด้วยที่จะรับเยี่ยสวี่เข้าท�างาน...หรือไม่ก็เอาอย่างนี้ไหมล่ะ ไว้ฉันจะ

ไปคุยกับบอสเอง"

ลูส่อือวีม่องเจยีงเหม่ยซสีกัพกัแลว้จงึเอ่ยอย่างนึกเสียดายว่า "ในเมือ่

เป็นอย่างนี ้งัน้ฉันกเ็คารพเจตนาของเธอกแ็ล้วกนั ไม่รบัเข้าท�างานท้ังเย่ียสว่ี

และมู่ตี๋"

เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้น "เดี๋ยวก่อน!"

ลู่สืออวี่มองเธอด้วยสีหน้างุนงง "เป็นอะไรไป"

หากเธอปฏิเสธเย่ียสวี่ ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม 

ลู่สืออวี่ก็คงกัดไม่ปล่อย เขาต้องไม่รับมู่ตี๋ไว้แน่ๆ ท้ังยังมีเหตุผลเพียงพอ 

ที่จะปฏิเสธมากกว่าเธอเสียอีก

เห็นท่าทีกระหย่ิมย้ิมย่องของเขา เจยีงเหม่ยซีกส็บัสนอยูพ่กัหนึง่ แต่แล้ว

เธอกพู็ดข้ึนว่า "ช่างเถอะ ฉันได้ยินว่าภาระงานในปีนีเ้พิม่ข้ึนมาไม่น้อย ในเม่ือ

นายชอบเยี่ยสวี่ขนาดนั้น งั้นก็เก็บพวกเขาไว้ทั้งสองคนเถอะ"

ลูส่อือวี่ไม่ได้จบัผดิตรรกะท่ีอยู่ในค�าพูดของเธอ เขาท�าเพียงพยักหน้า

ด้วยความพอใจเป็นอย่างยิง่ "งัน้ดเีลย ตอนบ่ายฉันจะให้ฝ่ายบุคคลแจ้งผล"

เมื่อส่งลู่สืออว่ีออกไปแล้วเจียงเหม่ยซีก็แทบจะทรุดนั่งลงบนเก้าอ้ี  

เพื่อมู่ตี๋ เธอจ�าเป็นต้องประนีประนอมกับลู่สืออวี่เอาไว้ แต่ต่อไปทางหนึ่ง 

ก็จะต้องคอยจัดการกับจิ้งจอกเฒ่าอย่างลู่สืออวี่ อีกทางก็ต้องป้องกันไม่ให้

เด็กบ้าอย่างเยี่ยสวี่เปิดโปงเรื่องระหว่างเธอกับเขาออกไป และยิ่งต้องหยุด

ไม่ให้สองคนนั้นเข้าข้างกันแล้วสมคบคิดกันได้เด็ดขาด!
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พอคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้ว เธอก็รู้สึกว่ามีแรงกดดันในการท�างานเพิ่ม

มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน...

อุณหภูมิสูงข้ึนทุกวัน อากาศเปลี่ยนเป็นเหนียวเหนอะและเปียกช้ืน 

วันซาวน่า* ในต�านานมาเยือนอีกครั้งแล้ว และก็ร้ายแรงมากทีเดียว

บรรดานักศึกษาล้วนก�าลังยุ่งอยู่กับพิธีจบการศึกษา หลังจากการ 

สอบสัมภาษณ์สนามนั้น โยวจี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลซบเซาของปี

ยามท้องฟ้าฉาบทาด้วยสดี�า เจยีงเหม่ยซีกก็ลบัถงึห้อง เธอหยิบน�า้อัดลม

ออกมาจากตู้เย็นหนึ่งกระป๋องแล้วเดินไปท่ีริมหน้าต่างตามความเคยชิน  

ดื่มไปพลางมองนอกหน้าต่างไปพลาง

ตอนนี้เป็นเวลาท่ีเริ่มเปิดไฟสว่างไสวพอดี แสงไฟหลากสีประปราย

ประดับตามตึกท่ีพักในเขตคอนโดฯ มีกลิ่นอายของดอกไม้ไฟท่ีชวนให้

เคลิบเคลิ้ม

เธอคิดถงึเช้าวนันัน้เม่ือหนึง่เดอืนก่อนข้ึนมาอกีครัง้โดยไม่รูต้วั หลงัจาก

ท่ีออกจากห้องของเย่ียสวี่เธอถึงได้เข้าใจว่าท�าไมท้ังๆ ท่ีจ�าได้ว่าตัวเอง 

กลับถึงห้องแล้วแท้ๆ แต่กลับกลายเป็นตื่นขึ้นมาในห้องของผู้ชายคนหนึ่ง

ซะได้...ตึกสองหลงัท่ีรปูร่างหน้าตาเหมือนกนัไม่ผดิเพีย้น เม่ือเธอดืม่เหล้า

เข้าไปจนเมาจึงเข้าผิดประตู

แน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือตอนเปิดประตูเขาเรียกชื่อเธอ

ออกมาอย่างชัดเจน...ดูท่าว่าเขาจะรู้จักเธอก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วจริงๆ 

และไม่ได้แปลกใจกับการปรากฏตัวของเธอเลยแม้แต่น้อย

อย่างไรก็ตามวันนั้นยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนภายหลังอยู่ดี  

เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วเจียงเหม่ยซีก็กุมหน้าโดยอัตโนมัติ

ในตอนนั้นเองจู่ๆ เสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น

* วนัซาวน่า เป็นปรากฏการณ์ท่ีสภาพอากาศมอีณุหภมิูและระดบัความชืน้สงู การท่ีอากาศมคีวามช้ืนสงูจะท�าให้ร่างกาย
ไม่สามารถขับเหงือ่ออกมาได้ และในขณะเดยีวกนัร่างกายกจ็ะไม่สามารถกระจายความร้อนออกมาได้เช่นกนั จงึท�าให้
คนรูส้กึทรมานกว่าอากาศแบบร้อนแห้ง
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เจยีงเหม่ยซีดเูบอร์โทรศพัท์แวบหนึง่ เป็นเบอร์พนกังานฝ่ายฝึกอบรม...

นี่เป็นการเตือนเจียงเหม่ยซีว่าเย่ียสวี่และมู่ตี๋ใกล้จะเข้ามาท�างานในบริษัท

อย่างเป็นทางการแล้ว

ตามธรรมเนียมของบริษัทโยวจี้ ทุกปีก่อนท่ีพนักงานใหม่จะได้รับ 

การบรรจุจะต้องเข้าฝึกอบรมแบบปิดซึ่งจัดโดยฝ่ายฝึกอบรมหนึ่งครั้งเป็น

ระยะเวลาหนึง่เดือน ดังนัน้ในช่วงเวลานีข้องทุกๆ ปี พนกังานฝ่ายฝึกอบรม

กจ็ะรบกวนกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการ หรอืไม่กผ็ูจั้ดการระดบัสงู เชิญ 

พวกเขาไปแบ่งปันประสบการณ์แก่พนักงานใหม่

ลนิดา เจ้านายของเจยีงเหม่ยซีมีนสิยัเป็นกนัเองและสร้างบรรยากาศเก่ง 

เสียงตอบรับในการบรรยายแต่ละครั้งก็ไม่เลวเลยทีเดียว ส่วนลู่สืออว่ีท่ี 

แต่งตัวเนี้ยบ ท่าทางสุขุม ในความคิดของเจียงเหม่ยซีแล้วอย่างอื่นเขา 

ไม่แน่ว่าจะดี แต่เรือ่งล้างสมองเดก็พรรค์นีน่้ะเก่งมากทีเดยีว ดงันัน้พวกเขา

ทั้งคู่จึงต่างเป็นลูกค้าประจ�าของที่นั่น ไปเป็นผู้บรรยายประจ�าทุกปี

เธอเองไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องประเภทนี้จึงปฏิเสธไปแทบทุกครั้ง  

ท่ีพนกังานคนนี้โทรมาหาเธอกว่าครึง่กค็งเพราะไม่อยากจะข้ามหน้าข้ามตา 

แต่ครั้งนี้เจียงเหม่ยซีตัดสินใจจะไป

พนกังานคนนัน้เองกไ็ม่ปกปิดความแปลกใจ "จรงิๆ ท่ีฉันโทรมากไ็ม่ได้

คาดหวังหรอกนะ แม็กกี้ ท�าไมปีนี้เธอถึงเปลี่ยนใจล่ะ"

เจียงเหม่ยซียิ้ม "ช่วงนี้ก็แค่ว่างพอดีน่ะ"

ความจริงแล้วเจียงเหม่ยซีก็ว่างในเวลานี้ทุกปี แต่สาเหตุท่ีแท้จริง 

ท่ีกระตุ้นให้เธอไปบรรยายให้กับพนักงานใหม่มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ 

เยี่ยสวี่

ตอนแยกกนัครัง้ก่อนเธอมัน่ใจว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาท�างานในบรษัิทแน่ๆ  

แต่ตอนนีส้ถานการณ์เปลีย่นไปแล้ว เรือ่งบางเรือ่งต้องคยุให้เคลยีร์เป็นการ

ล่วงหน้าถึงจะดี อีกอย่างจิ้งจอกเฒ่าอย่างลู่สืออวี่นั่นจะต้องเกิดสงสัยอะไร

ข้ึนมาแน่ ดไีม่ดอีาจจะอาศยัโอกาสตอนฝึกอบรมครัง้นี้ไปหลอกถามเยีย่สว่ี 
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ถึงตอนนั้นเรื่องแดงขึ้นมา ไหนเลยโยวจี้จะยังมีที่ให้เธอยืนอีก

สถานที่ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่ศูนย์อบรมบริเวณชานเมือง ในความทรงจ�า

ของเจียงเหม่ยซ ีละแวกนั้นเป็นเขตทรุกันดาร แม้กระทัง่ที่ทีข่ายผลไม้ก็ยงั

ไม่มี

แม้ปากบอกว่าต้องการจะไปสั่งสอนเย่ียสวี่ แต่จริงๆ แล้วเธอเองก็

อยากจะถือโอกาสไปดูสักหน่อยว่ามู่ตี๋ปรับตัวใช้ชีวิตที่ศูนย์อบรมได้หรือไม่

ก่อนจะไปท่ีนัน่ เธอตัง้ใจจะไปซูเปอร์มาร์เกต็เพ่ือเลอืกซ้ือของใช้ประจ�าวนั 

และผลไม้สักหน่อย

ช่วงนี้เป็นเวลาท่ีร้อนท่ีสุดของวัน แค่ยืนอยู่เฉยๆ ก็เหงื่อออกแล้ว 

พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตก�าลังโปรโมตแก้วเก็บความเย็นเธอเลยถือโอกาส

ซ้ือมาใบหนึง่ จากนัน้กไ็ปเตมิน�า้ส้มแช่เย็นท่ีบาร์น�า้ชาตรงประตซููเปอร์มาร์เกต็

ใส่ไว้ในแก้ว ตั้งใจว่าอีกประเดี๋ยวจะเอาไปให้มู่ตี๋

ทว่าตอนท่ีตามจีพีเอสมาจนถึงศูนย์อบรมตรงชานเมืองของปักกิ่ง 

เจยีงเหม่ยซีถงึได้รูว่้าข้อมูลท่ีรบัรูม้านัน้มีข้อผดิพลาด ศนูย์อบรมในปัจจบัุนนัน้

ไม่เหมอืนกบัในอดตีอีกต่อไปแล้ว บรรยากาศรอบๆ คกึคัก มซูีเปอร์มาร์เกต็

เล็กๆ ร้านอาหารเล็กๆ เยอะแยะมากมาย ของกินของใช้พร้อมพรัก

เธอมองถุงใบใหญ่ใบเล็กที่อยู่บนเบาะข้างคนขับแล้วลังเลอยู่พักหนึ่ง 

ในที่สุดก็หยิบแค่แก้วเก็บความเย็นที่บรรจุน�้าส้มใบนั้นลงจากรถ

ยังเหลอืเวลาอีกครึง่ช่ัวโมงก่อนเข้าคลาสช่วงบ่าย เธอไม่ได้ตรงไปหา 

มู่ตี๋ แต่ไปที่ห้องว่างๆ ห้องหนึ่งก่อน เมื่อมั่นใจว่าในครึ่งชั่วโมงนี้จะไม่มีคน

เดินเข้ามา เธอจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาเยี่ยสวี่

"ฮัลโหล"

โทรศัพท์ส่งเสียงร้องดังอยู่นานมากกว่าจะถูกรับสาย เสียงท่ีดัง 

ลอดออกมาฟังดูวุ่นวายเล็กน้อย เหมือนว่าปลายสายคงอยู่ในร้านอาหาร 

แล้วยังมีคนเรียกชื่อเขาด้วย เขาคงไม่ได้ไปกินข้าวคนเดียว
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เจียงเหม่ยซีกดเสียงพูดให้เบาลง "ฉันแม็กกี้"

"ใครนะครับ"

เจียงเหม่ยซีหงุดหงิดเล็กน้อย แต่ก็เร่งเสียงพูดให้ดังข้ึน "ฉันคือ 

เจียงเหม่ยซี"

อีกฝ่ายเงียบไปพักหนึ่ง แล้วในท่ีสุดเย่ียสวี่ก็เอ่ยปากพูด ตอนนี ้

เสียงรอบตัวเขาไม่ได้อึกทึกเท่าเมื่อครู่แล้ว

"มีธุระอะไรครับ"

"ตอนนี้ว่างไหม ลงมาที่ห้องสามศูนย์สองหน่อย ฉันมีเรื่องจะคุยกับ

นาย"

"ผมก�าลังกินข้าวอยู่"

เจียงเหม่ยซีสะกดไฟโทสะพลางเอ่ยถามด้วยความอดทน "อีกนาน 

แค่ไหน"

"บอกไม่ได้" เยี่ยสวี่ชะงักแล้วถามข้ึนว่า "มีเรื่องส�าคัญอะไรท่ีพูด 

ในโทรศัพท์ไม่ได้เหรอครับ"

เจียงเหม่ยซีพูดไม่ออกไปช่ัวขณะ ส�าหรับเขาแล้วนี่ไม่นับว่าเป็น 

เรื่องส�าคัญอะไรหรอก แต่ส�าหรับเธอมันต่างกัน

เห็นเธอไม่พูด เขาก็หัวเราะอย่างไม่ใส่ใจ "หรือว่าคุณอยากจะให้เงิน

ผมอีก?"

เจียงเหม่ยซีไม่สนใจค�าหยอกเย้าของเขา รีบตัดบทจบสายสนทนา

อย่างฉับไว "ก่อนบ่ายโมง ฉันจะรออยู่ที่ห้องสามศูนย์สอง"

เธอนกึว่าเขาจะปล่อยให้เธอรอเก้อ ใช้เวลาไปราวๆ สบิห้านาทีเธอก็ 

ได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลท่ีนอกประตู เมื่อเงยหน้ามองก็เห็น 

เย่ียสวีท่ี่สวมเสือ้ยืดสขีาวและกางเกงล�าลองสนี�า้ตาลอ่อน ห้ิวขวดน�า้แร่ท่ีมี

อยู่ครึ่งขวดเข้ามาในห้อง

เขาเดินมาหยุดตรงหน้า วางน�้าครึ่งขวดนั้นไว้บนโต๊ะท่ีอยู่ข้างหลัง 
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แล้วถามเธอว่า "มีธุระอะไรครับ"

เจยีงเหม่ยซียกแขนข้ึนกอดอกและเงยหน้ามองชายหนุม่ ต้องยอมรบัว่า

ไม่ว่าจะดูจากหน้าตา รูปร่าง หรือแม้กระทั่งความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง 

เขาล้วนเป็นบุคคลในอุดมคตขิองเดก็สาวหลายๆ คน แต่เพราะความสมัพนัธ์

แบบเจ้านายลูกน้องในตอนนี้ การมีอยู่ของเขาจึงเป็นเหมือนฟันผุซ่ีหนึ่ง 

ของเธอ อาการก�าเริบนานๆ ที แต่ก็เอาเธอถึงตายได้

"ยังไม่ได้ยินดีกับนายเลยท่ีเข้าโยวจี้ได้อย่างราบรื่น" เจียงเหม่ยซี 

เอ่ยขึ้น

"แล้ว?" เย่ียสวี่ซุกมือท้ังสองข้างเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ประสาน

สายตากับเธอจากมุมสูง "อยากจะบอกผมว่าโยวจี้ยุติธรรมและเท่ียงตรง

อย่างที่คุณพูดเหรอครับ"

เจียงเหม่ยซีด่าเด็กบ้าคนนี้อยู่หลายร้อยรอบในใจ แต่ภายนอกยังคง

สงบนิง่ "ฉันจะบอกว่าตอนนีพ้วกเรามีความสมัพนัธ์กนัแบบเจ้านายลกูน้อง 

น�้าเสียงที่นายใช้พูดกับฉันควรจะมีความเกรงใจบ้าง"

เยี่ยสวี่ยิ้มเย็น "คุณเรียกผมมาก็เพราะ..."

"เดีย๋วก่อน!" จู่ๆ  เจยีงเหม่ยซีกส่็งเสยีงตดับทอีกฝ่าย เพราะเหมือนเธอ

จะได้ยินว่ามีคนอ่ืนก�าลงัคยุกนัอยู่ พอฟังดีๆ  แล้วกพ็บว่ามีคนอยูแ่ถวนีจ้รงิๆ 

เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และมาทางที่เธอกับเขาอยู่พอดี

เจยีงเหม่ยซีมองไปนอกหน้าต่างแวบหนึง่ เห็นพนกังานฝ่ายฝึกอบรม

ก�าลังเดินมาทางนี้

เพื่อไม่ให้ถูกพบเข้า ห้องท่ีเธอเลือกจึงอยู่ตรงสุดทางเดิน เม่ือ

พนักงานคนนั้นมาทางนี้ก็ไม่มีทางหนีทีไล่อื่นแล้ว

เจยีงเหม่ยซีเกดิไหวพริบข้ึนมาในยามคบัขัน เธอปราดมองสภาพแวดล้อม

โดยรอบอย่างรวดเร็ว ไม่มีที่ให้ซ่อน มีเพียงประตูบานเดียวเท่านั้น

เวลานี้พวกเขาสองคนจะออกไปพร้อมกันหรือออกไปตามล�าดับ 

ก่อนหลังก็ล้วนน่าสงสัยทั้งสิ้น แต่ถ้ายังพูดคุยกันตามประสาอยู่ที่นี่ คนอื่น



31恋爱吧，江小姐 1

ก็จะยังเอาไปคิดเพ้อเจ้อได้เช่นกัน เวลาเช่นนี้เห็นทีว่าจะมีเพียงลูกไม้

สุดท้ายแล้ว

เจียงเหม่ยซีหยิบแก้วเก็บความเย็นบรรจุน�้าส้มบนโต๊ะท่ีอยู่ข้างหลัง

ข้ึนมา ตอนนัน้เองเธอกเ็กดิลงัเลไปช่ัวขณะก่อนจะวางแก้วลงแล้วเปลีย่นไป

หยิบขวดน�้าแร่ที่มีน�้าครึ่งขวดที่อยู่ข้างๆ ขึ้นมาแทน เธอหมุนฝาเปิดอย่าง

รวดเร็ว ในตอนที่พนักงานคนนั้นก้าวเข้าประตูห้องมาเจียงเหม่ยซีก็เอาน�้า

ที่มีอยู่ครึ่งขวดสาดใส่หน้าเยี่ยสวี่ที่ยืนอยู่ตรงข้าม

"คุณคดิว่าคณุเป็นใครกนั!" เธอต�าหนอิย่างรนุแรง "เรยีกฉันมาท่ีนีก่เ็พ่ือ

เรื่องแค่น้ี? คิดว่าตัวเองมีเสน่ห์มากนักหรือไง สามารถคบกับเจ้านาย 

ได้ตามใจชอบใช่ไหม ฉันจะบอกคุณให้นะ อย่าคิดว่าคุณเข้ามาในบริษัท

แล้วจะท�าอะไรตามอ�าเภอใจได้ ถ้าให้ฉันรูว่้าคณุไม่มคีวามสามารถมากพอ

หรอืประพฤตติวัไม่เหมาะสมอีก ฉันสามารถท�าให้คณุออกไปจากบรษัิทนีไ้ด้!"

เยี่ยสวี่เช็ดน�้าบนใบหน้า มองเจียงเหม่ยซีอย่างไม่อยากจะเชื่อ

เจียงเหม่ยซีเองก็มองอยู่เช่นกัน แต่สายตาของเธอนั้นจับจ้องไปยัง

ทิศทางของประต ูหลงัจากเห็นพนกังานคนนัน้ผละจากไปเงยีบๆ ด้วยสหีน้า

ตกตะลงึ เจยีงเหม่ยซีถงึได้พรลูมหายใจออกมา แต่เมือ่หันกลบัมาดเูยีย่สว่ี

ที่สภาพกระเซอะกระเซิง และขวดน�้าแร่ที่ว่างเปล่าใบนั้น เธอก็ท�าตัวไม่ถูก

นิดหน่อย

เย่ียสวี่กัดฟันพลางพยักหน้าให้เธอด้วยรอยย้ิม "ผมเข้าใจแล้ว ยังมี

ธุระอื่นอีกไหมครับ"

จู่ๆ เจียงเหม่ยซีก็รู้สึกน�้าท่วมปาก เธอจะอธิบายสถานการณ์เมื่อครู่

กับเขาอย่างไรดี แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยถ้อยค�าท่ีต้องการพูดจริงๆ ออกมา  

เธอกลับพูดขึ้นว่า "ยังมีอีก"

"ยังมีอีก?"

ห่างกันครึ่งเมตรเพียงอากาศคั่น เจียงเหม่ยซีจึงรู้สึกถึงไฟโทสะของ

ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
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แม้การสาดน�า้ใสห่นา้จะท�าให้เจียงเหม่ยซรีูส้ึกผดิอยูบ้่าง แต่คนทีบ่บี

ให้เธอมาถึงขั้นนี้ในวันนี้ไม่ใช่เขาหรอกเหรอ

คิดถึงตรงนี้แล้วเจียงเหม่ยซีจึงเอ่ยว่า "ฉันยังอยากจะเตือนนายอีก 

สกัหน่อย ท่ีท�างานเทียบกบัมหา'ลยัไม่ได้ คนมากมายไม่ได้ใสซ่ืออย่างท่ีเห็น

หรอกนะ เพื่อนร่วมงานก็คือเพื่อนร่วมงาน ไม่ถือว่าเป็นเพ่ือน ดังนั้น 

เรื่องที่นอกเหนือจากการท�างานก็อย่าเอาไปพูดกับเพื่อนร่วมงาน"

เย่ียสว่ีย้ิมเย็น "วางใจได้ ผมไม่ได้ท�าตวัน่าเบ่ือขนาดนัน้อย่างท่ีคณุคดิ

หรอก"

พูดจบเขาก็ไม่รอให้เจียงเหม่ยซีได้โต้ตอบ เย่ียสวี่หมุนตัวเดินผ่าน

ประตอูอกไปทันที ทว่าเดนิไปได้ไม่กีก้่าว จู่ๆ  เขากน็กึอะไรข้ึนมาได้จงึหยุด

ฝีเท้าลง ก่อนจะหันกลับมาพูดอีกครั้ง "แต่ว่านี่ก็ต้องข้ึนอยู่กับอารมณ์ 

อีกทีนะครับ"

เจียงเหม่ยซีนิ่งอึ้งไป ในใจพลันเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่เป็นมงคลขึ้นมา

เสี้ยวหนึ่ง "หมายความว่ายังไง"

เย่ียสวี่ยิ้ม "หมายความว่าตอนท่ีผมอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะท�าเรื่อง 

น่าเบื่อบางอย่างเพื่อระบายอารมณ์ก็ได้"

กระทั่งหลังเยี่ยสวี่ผละจากไปนานแล้ว เจียงเหม่ยซีถึงได้ตระหนักว่า

เดิมทีเธอคิดจะอาศัยความเป็นผู้อาวุโสของตนในบริษัทตักเตือนเด็กบ้านั่น 

แต่ผลกลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายตอกกลับเสียได้!

ขณะท่ีก�าลงัเดอืดดาล จู่ๆ  โทรศัพท์ท่ีเจยีงเหม่ยซีถอืไว้ในมือกด็งัข้ึนมา 

เธอรับสายด้วยความหงุดหงิด อีกฝ่ายจึงเอ่ยอย่างจนใจว่า "ใครไปแหย่น้า

ล่ะเนี่ย"

เจยีงเหม่ยซีเพิง่จะนกึข้ึนได้ว่าเธอนดัมู่ตีเ๋อาไว้ด้วย "ยังจะมีใครได้อีก 

ก็เธอน่ะสิ! นี่มันกี่โมงแล้ว เธออยู่ไหนล่ะ?!"

มู่ตี๋หัวเราะแหะๆ ก่อนจะตอบกลับมา "เมื่อกี้ไปจองท่ีนั่งท่ีห้องก่อน
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เลยเลตนดินงึ กลวัว่าน้าจะโกรธถงึโทรมาหาน้าก่อนนี่ไง หนูใกล้จะถงึแล้ว!"

สกัพกัมูต่ีก๋ม็าถงึ พอเข้ามาเธอกก็วาดตามองไปรอบๆ ห้อง "ของท่ีหนู 

ต้องการล่ะคะ"

เจียงเหม่ยซีขมวดคิ้ว "ของอะไร"

"น้าลมืจรงิๆ เหรอ หนบูอกให้น้าพกนยิายรกัมาให้หนสูกัสองสามเล่มไง 

ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่น่าเบื่อจะตายอยู่แล้ว!"

เจียงเหม่ยซีจนค�าจะต่อว่าหลานสาว "นี่มันเวลาไหนแล้ว เธอยังอ่าน

นิยายอยู่อีก?"

"เวลาไหนน่ะเหรอ ก็เวลาที่จะเป็นบ้าได้แล้วน่ะสิคะ! ใครไม่รู้บ้างว่า

งานของโยวจี้ยุ่งจะตาย พวกเราไม่ได้อยู่เป็นสุขมาตั้งหลายวันแล้ว"

แต่ไหนแต่ไรมามู่ตีไ๋ม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าในชีวติเท่าไหร่นกั แต่เธอ

กพ็ดูไม่ผดิ เจยีงเหม่ยซีจงึไม่ได้อบรมหลานสาวต่ออย่างหาได้ยาก ท�าเพียง

ส่งน�า้ส้มเย็นๆ ท่ีพกมาด้วยให้อีกฝ่าย "เอาไว้ดืม่ตอนเข้าเรยีนเถอะ คลายร้อน

สักหน่อย"

"ขอบคุณค่ะน้าเล็ก"

เจยีงเหม่ยซีอดไม่ได้ท่ีจะก�าชบัหลานอกีสกัสองสามประโยค "อย่านกึว่า

เข้าโยวจ้ีได้แล้วจะโชคดไีปทุกอย่างล่ะ ต่อไปทุกปีจะมกีารคดัคนออกส่วนหนึง่ 

เธอชั่งน�้าหนักให้ดีๆ เองแล้วกัน"

มู่ตี๋ตอบรับอย่างหงุดหงิด จากนั้นจึงถามเจียงเหม่ยซีออกมา "ว่าแต่

น้าเล็กเถอะ น้าเรียกหนูมาเพื่อจะให้น�้าแก้วนี้เนี่ยนะ"

เจยีงเหม่ยซีคดิไปถงึเรือ่งของเย่ียสว่ี อารมณ์กเ็กดิสบัสนวุน่วายข้ึนมา

อีกครั้ง เธอเรียบเรียงค�าพูดแล้วถามมู่ตี๋ว่า "อ้อ จริงสิ ฉันได้ยินมาว่าในรุ่น

ของพวกเธอมีเด็กที่ค่อนข้างเป็นหัวกะทิ..."

เธอพูดยังไม่จบ มู่ตี๋ก็ตัดบททันที "น้าหมายถึงเยี่ยสวี่?"

เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไป "อ้อ ดูเหมือนว่าจะชื่อนี้แหละ..."

"เขาเป็นเด็กหัวกะทิจริงๆ ได้อันดับหนึ่งในสาขาของพวกเขา ได้ยิน
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มาว่าตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้ท�าไมถึงหนีมาหา 

งานท�าซะได้"

"ฉันจ�าได้ว่าเขากับเธอไม่ได้อยู่สาขาเดียวกันน่ี ท�าไมเธอถึงรู้เรื่อง 

ของเขาเยอะขนาดนี้"

"ผู้ทรงอิทธิพลนี่นา! ทุกคนสนใจเขากันทั้งนั้นแหละ อีกอย่างตอนนี้

พวกเรานั่งเรียนด้วยกันทุกวันเลยคุ้นเคยกันดี"

พอเจียงเหม่ยซีฟังแล้วก็แอบรู้สึกแปลกๆ ข้ึนมา "ว่าไงนะ! มู่ตี๋  

เธอคงไม่..."

"หยุดเลย! หยุด!! รู้อยู่แล้วว่าน้าจะต้องคิดเหลวไหล เขาดีมากก็จริง 

แต่ไม่ใช่ไทป์ที่หนูชอบหรอก"

เจียงเหม่ยซีถอนหายใจ แต่เธอยังรู้สึกแปลกๆ อยู่ดี รูปร่างหน้าตา

อย่างเยี่ยสวี่ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน*

"ท�าไมล่ะ" เธอถามมู่ตี๋

มู่ตี๋คิดครู่หนึ่ง แล้วจึงตอบออกมาอย่างฝืนใจ "ศัตรูหัวใจเยอะเกินไป 

คอยระแวงระวังทั้งวัน น่าร�าคาญจะตายไป"

เจียงเหม่ยซีหัวเราะ ค�าตอบนี้สมกับเป็น 'มู่ตี๋' มาก

"งั้นเธอยังตัวติดกับเขาทั้งวันเพราะอะไรล่ะ"

มู่ตี๋หัวเราะคิกคักพลางเอ่ย "ฝึกอบรมเสร็จแล้วยังมีสอบจบคอร์สอีก

ไม่ใช่เหรอคะ ตีสนิทไว้ก่อนค่อยว่ากัน"

"ไม่ใช่แล้วม้ัง! ฉันว่านะคณุมูต่ี ๋การสอบแบบนีเ้ธอยังคดิจะโกงอีกเหรอ"

"ทุกคนโกงกนัท้ังนัน้แหละ น้ากแ็ค่ไม่รู!้" มู่ตีม๋องเวลาอย่างไม่สะทกสะท้าน 

"เฮ้ย! ใกล้จะเข้าเรียนแล้ว"

เจียงเหม่ยซีโบกมือให้เธออย่างหงุดหงิด "รีบไป! รีบไป! เจอเธอแล้ว

ฉันล่ะปวดหัว!"

"คุณแม็กกี้ที่รัก ดิฉันขอตัวก่อนนะคะ"

* ไม่ใช่ตะเกยีงขาดน�า้มนั เป็นส�านวน หมายถงึผูม้ปัีญญาหลกัแหลม มพีืน้ภมิูด ีหรอืมีผู้คอยสนับสนนุ
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การจะเป็นเพื่อนกับเด็กเนิร์ดจ�าเป็นต้องใช้จังหวะเวลา สถานท่ีท่ี

เหมาะสม และแรงสามัคคี มู่ตี๋กับเย่ียสวี่เป็นศิษย์เก่าสายเดียวกัน นี่คือ

จงัหวะเวลา ท้ังสองคนเข้าโยวจีด้้วยกนั นีค่อืสถานท่ีท่ีเหมาะสม ส่วนท่ีเหลอื

ก็ขาดแค่แรงสามัคคีแล้ว

มู่ตีค้๋นพบนานแล้วว่าทุกครัง้เย่ียสวีจ่ะมาถงึห้องสายมาก ท�าให้บางครัง้

กห็าท่ีนัง่ไม่ได้ ดงันัน้เธอจงึอาศยัช่ือของการเป็นเพ่ือนเก่าเสนอไปว่าจะช่วย

เขาจองท่ี เย่ียสว่ีก็ไม่ได้ปฏิเสธ หนทางของการตีสนิทเด็กเนิร์ดของเธอ 

จึงเริ่มต้นขึ้น

ดีท่ีมู่ตี๋จองท่ีนั่งไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปพบเจียงเหม่ยซี ท้ังยัง 

ส่งข้อความบอกต�าแหน่งคร่าวๆ ของที่นั่งให้เยี่ยสวี่รู้ ไม่อย่างนั้นถึงเธอจะ

รีบมาตอนนี้ก็คงจะไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆ

วนันีเ้ยีย่สว่ีมาถงึเร็วกว่าเธอ เขาก�าลงันัง่ก้มหน้าอ่านหนงัสอือยู่ประจ�าท่ี 

มู่ตี๋เดินเข้าไปนั่งลงตรงท่ีว่างข้างๆ ชายหนุ่ม แล้ววางแก้วเก็บความเย็น 

ในมือไว้ที่มุมโต๊ะ

เย่ียสวีหั่นไปมองเธอแวบหนึง่เป็นการทักทาย ทว่าตอนสายตากวาดมอง

แก้วเก็บความเย็นสีชมพูที่อยู่ตรงหน้าเธอเขาก็ขมวดคิ้ว

"ได้มาจากไหน"

มูต่ีน๋ิง่งนัไปครูห่นึง่ก่อนจะมองตามสายตาของเขา เธอถงึได้เข้าใจว่า

เขาก�าลังถามอะไร แม้จะไม่เข้าใจว่าคนท่ีปกติไม่เคยสนใจเรื่องอะไรเลย 

ท�าไมจู่ๆ  ถงึได้สนใจแก้วน�า้ของเธอขนาดนีก้นั แต่กยั็งเลอืกท่ีจะพดูค�าโกหก

โง่ๆ ที่คิดเอาไว้ระหว่างทางที่กลับมาออกไป

"ก็พกมาด้วยตลอดนั่นแหละ เมื่อกี้หิวน�้ามากเลยออกไปเติมน�้าน่ะ"

พดูเฉยๆ กลวัว่าเย่ียสวีจ่ะไม่เช่ือ เธอจงึจงใจเปิดฝาหมายจะดืม่สกัอึก 

แต่พอเปิดออกถึงพบว่าข้างในเป็นน�้าส้ม

ดังนั้นจึงย้ิมแห้งๆ แล้วพูดเสริมไปอีกประโยคหนึ่งว่า "เติมน�้าส้ม 

มาน่ะ...น�้าส้ม..."
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มูต่ีพ๋จิารณาตวัเอง ค�าพดูเซ่อซ่าท่ีพดูมาท้ังชีวติมมีากมายนบัไม่ถ้วน 

แต่เซ่อซ่าขนาดนี้เหมือนวันนี้จะเป็นครั้งแรก ทว่าเธอก็เบ่ียงประเด็นไปท่ี

เรื่องอื่นอย่างรวดเร็ว

"แล้วท�าไมนายถงึหัวเปียกล่ะ เสือ้ผ้ากด้็วย..." เธอมองไปนอกหน้าต่าง 

"ฝนก็ไม่ได้ตกนี่"

เยี่ยสวี่อารมณ์ไม่ดี "ล้างหน้ามา"

มูต่ีก๋วาดตามองเสือ้ยดืของเขาท่ีเปียกชุม่แทบจะท้ังตวั หัวเราะแกนๆ 

สองทีแล้วเอ่ยว่า "ล้างหน้าได้หมดจดทีเดียว"

เจียงเหม่ยซีดูเวลา กะไว้ว่ามู่ตี๋คงจะไปถึงแล้วจึงได้หิ้วกระเป๋าตรงไป

ยังห้องแบบสโลป

เธอไม่ได้เดินไปท่ีประตูหลัก แต่เข้าจากทางประตูหลัง เดินไปยัง 

โพเดียมทีละก้าวๆ ผ่านระหว่างกลางบรรดาพนักงานใหม่

ห้องท่ีเดิมทีวุน่วายเจีย๊วจ๊าวสงบลงทันใด เงยีบเสยีจนได้ยนิเพียงเสยีง

รองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นห้อง ไม่เหมือนห้องท่ีมีคนสามสี่ร้อยคน 

นั่งอยู่เลยสักนิด

เธอเดนิไปทีละก้าวๆ ท้ังอย่างนี ้จากนัน้จงึค่อยๆ วางกระเป๋าสะพายลง 

หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาปิดเสียงแล้วถึงได้เงยหน้าข้ึนมากวาดตามองดู

ผู้คนที่นั่งอยู่ในห้อง

ไม่มีพาวเวอร์พ้อยต์ ไม่มีสื่อการสอน เธอกล่าวทักทาย "สวัสดีค่ะ 

ทุกคน ฉันชื่อแม็กกี้"

เจียงเหม่ยซีจ�าได้ว่าตัวเองก็เคยกล่าวถ้อยค�าเดียวกันนี้ท่ีนี่ ตอนนั้น

วิทยากรให้ทุกคนแนะน�าตัวเอง ส�าหรับการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเช่นนี้  

ทุกคนต่างคิดหาวิธีท�าให้ตัวเองเป็นท่ีจดจ�า มีเพียงแค่เธอท่ีแนะน�าตัวเอง

ด้วยประโยคเดียวง่ายๆ เช่นนีอ้อกมา เธอไม่ได้อยากท�าตวัโดดเด่น แต่เพราะ

ความประหม่าจงึท�าให้ลมืค�าพดูท่ีเตรยีมไว้จนหมดสิน้ ใครจะไปคดิว่าเดก็ผูห้ญิง
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ที่ขี้ขลาดในตอนนั้นจะกลายมาเป็นเธอในตอนนี้

สถานการณ์เป็นอย่างไร...เจียงเหม่ยซีกวาดตามองทุกคนท่ีนั่งอยู่ 

บ้างก็สุมหัวกระซิบกระซาบ บ้างก็ไม่กล้าหายใจ เธอหัวเราะอย่างเย้ยหยัน

พวกเขานกึว่าเธอจะไม่เห็นการกระท�าเลก็ๆ น้อยๆ สนิะ พวกเขาก�าลงั

พูดอะไรอยู่ คิดว่าเธอเดาไม่ออกงั้นเหรอ เธอไม่สนใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่แคร์ 

เพียงแค่ว่าสิ่งท่ีเธอเคยแบกรับมาก่อนนั้นมันมากมายย่ิงกว่าท่ีพวกเขา

จินตนาการไว้เสียอีก

เจยีงเหม่ยซีรูส้กึถงึสายตาอันร้อนแรงจงึหันไปมองตามความรูส้กึนัน้ 

รอยยิ้มบนใบหน้าแข็งกระด้างไปโดยพลัน

เยี่ยสวี่นั่งมองเธออย่างเกียจคร้านอยู่ตรงนั้น ท�าทีเยาะเย้ยราวกับว่า

ไม่มีใครอยู่ที่นี่

น�า้บนใบหน้าเขาถกูเชด็จนแห้งแล้ว แต่เสือ้ผ้าหน้าผมท่ีเปียกซ่กท�าให้

เธอรู้สึกละอายใจเล็กน้อย

ไม่นานนกัเธอกล็ะสายตาออกมา กระแอมเบาๆ ทีหนึง่ และเริม่เนือ้หา

ในวันนี้

เจียงเหม่ยซีไม่ได้เริ่มต้นด้วยประวัติและวัฒนธรรมองค์กรของโยวจี้

เหมือนกับวิทยากรคนอ่ืนๆ แต่แบ่งปันประสบการณ์ท�างานหลายๆ เคส

โดยตรง เนือ้หาท้ังหมดล้วนแต่เป็นประสบการณ์จรงิ และเธอเล่าได้เข้าใจง่าย 

อีกท้ังยังกระฉับกระเฉงเป็นอย่างมาก ดังนั้นตลอดหนึ่งช่ัวโมงเต็มในห้อง 

ฝึกอบรมจึงเงียบเป็นเป่าสาก

กระท่ังเหลืออีกไม่กี่นาทีก่อนจะเลิกคลาส เจียงเหม่ยซีคิดว่าจ�าเป็น

ต้องหาใครสกัสองสามคนมาถามค�าถามเพือ่เช็กประสทิธผิลในการบรรยาย

สายตากวาดมองไปท่ีด้านล่างเวที บรรยากาศตึงเครียดข้ึนเล็กน้อย 

ไม่ว่าคนที่เมื่อครู่จะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เวลานี้ต่างพากันหลบเลี่ยง

ที่จะสบตากับเธอ

พนกังานหญิงนามสมมติว่าเอท่ีอยู่ข้างหลงัพวกเย่ียสวีเ่ห็นสถานการณ์



Taking a chance on love เปิดใจให้ได้รัก 138

แบบนี้แล้วจึงถามพนักงานหญิงบีอย่างไม่เข้าใจ "จริงๆ ฉันอยากจะถาม

ตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนแล้ว ท�าไมถึงรู้สึกว่าทุกคนก็กลัวแม็กกี้คนนี้กันนะ"

บีตอบกลบัเสยีงเบา "งัน้เธอต้องรูข่้าวซุบซิบในโยวจีเ้พิม่เตมิบ้างแล้วล่ะ 

ไม่เคยได้ยินหรือไงว่าโยวจี้มีเสืออยู่สองตัว ตัวผู้หนึ่งกับตัวเมียอีกหนึ่ง"

พนักงานหญิงเอแปลกใจ "ตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอะไรกัน"

"ตวัผูก้คื็อเควนิท่ีมาบรรยายให้พวกเราฟังเม่ือตอนเช้า คนเรยีกเขาว่า

พยัคฆ์หน้าย้ิม ว่ากนัว่าปกตแิล้วเขาจะเป็นกนัเอง แต่ถ้าอยู่ในโหมดท�างาน

เมือ่ไหร่ล่ะกจ็ะเปลีย่นไปเป็นคนท่ีเท่ียงตรงและเข้มงวดโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร

ท้ังนั้น กดดันลูกน้องท�างานตัวเป็นเกลียวตอนท�าโปรเจ็กต์เป็นเรื่องปกติ 

ป่วยก็ไม่อนุญาตให้ลางาน!"

"ซ้ีด..." พนกังานหญิงเออดถแูขนตวัเองไม่ได้ "น่ากลวัขนาดนัน้เชียว! 

งั้นแม็กกี้ล่ะ?"

"เธอน่ะเหรอ ชื่อเสียงกระฉ่อนยิ่งกว่าอีก ดังไปทั่วทั้งประเทศเชียวล่ะ 

ลือกันว่าแม็กกี้น่ะเคร่ง! หยิ่ง! จุกจิก! บ้างาน! ไม่มีเพื่อน!"

พนักงานหญิงเอลอบยิ้ม "สองคนนั้นก็เหมาะกันดีนะ"

"ท่ีไหนกนั เสอืสองตวัอยูถ่�า้เดยีวกนัไม่ได้ ไม่เคยได้ยินเหรอ สองคนนี้

สู้กันไม่มีใครยอมใครเพื่อชิงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการเชียวนะ!"

"งั้นเธอคิดว่าใครมีหวังกว่ากัน"

"ฉันคิดว่าเป็นเควินนะ ผู้หญิงน่ะ...ในที่ท�างานจะต้องด้อยกว่าผู้ชาย

แน่ๆ"

มูต่ีท่ี๋แอบฟังสองคนข้างหลงัคยุกนัมาตลอดได้ยนิถงึตรงนีก้น็ัง่ไม่ตดิ  

อย่างอืน่เธอทนได้ ถงึขัน้เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ แต่มาบอกว่าน้าเลก็ของเธอ

เป็นกรรมการผู้จัดการไม่ได้ คนตระกูลเจียงทนไม่ได้เด็ดขาด!

ขณะที่มู่ตี๋ก�าลังจะหันไปต่อว่าพนักงานหญิงบีสักสองประโยค เยี่ยสวี่

ที่อยู่ข้างๆ ก็ชิงหันไปก่อนเธอแล้ว "หนวกหู!"

สองคนท่ีอยู่ข้างหลงัเงยีบเสยีงทันที แต่เยีย่สวียั่งพูดไม่จบ เขารบีพูด
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เสรมิต่ออีกประโยคหนึง่ "ไม่รูจ้รงิๆ ว่าคนท่ียังไม่ทันได้เข้าท�างานแต่คดิไปเอง

แล้วว่าตัวเองเทียบคนอื่นไม่ได้อย่างพวกเธอ ท�าไมโยวจี้ถึงรับเข้ามา"

ค�าพูดนี้สะใจจริงเชียว! มู่ตี๋ลอบยินดีอยู่ในใจ ทว่าตอนที่ได้สติคืนมา 

กลับพบว่าบรรยากาศในห้องดูเหมือนจะแปลกๆ ไป

ทุกคนรวมถึงเจียงเหม่ยซีต่างก�าลังมองมาที่พวกเธอ

"พนักงานชายคนนั้น..." เสียงของเจียงเหม่ยซีไม่ได้นุ่มนวลอะไรนัก

ในห้องอบรมเงียบสนิท มีเพียงเสียงหมุนห่ึงๆ ท่ีดังมาจากพัดลม 

เหนือศีรษะ

เยี่ยสวี่สบตาเจียงเหม่ยซีครู ่หนึ่ง ในตอนท่ีเขาก�าลังจะลุกข้ึนยืน  

ก็ได้ยินเธอเปลี่ยนประเด็นกะทันหัน "พนักงานหญิงท่ีอยู่ข้างหลังนั่นน่ะ  

เธอมาตอบค�าถามเมื่อกี้หน่อยซิ"

เยี่ยสวี่นิ่งอึ้งก่อนจะนั่งกลับลงไปที่เดิม

พนักงานหญิงบีชี้ตัวเองด้วยความสงสัย "ฉันเหรอคะ"

เจยีงเหม่ยซีพยักหน้าช้าๆ บนใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ท่ีมากเกนิไปนกั

พนกังานหญิงบียืนข้ึนอย่างสัน่เทา เจียงเหม่ยซีโจมตอีีกฝ่ายด้วยหมัดฮคุ

สุดท้ายอีกครั้ง "กรุณาใช้ภาษาอังกฤษตอบด้วย"

เม่ือครูพ่นกังานหญิงบีก�าลงัหมกมุ่นอยูก่บัการซุบซิบนนิทา ไม่ได้ฟัง

ค�าถามของเจียงเหม่ยซีแต่แรกอยู่แล้ว ตอนนี้ยังมาได้ยินว่าตัวเองต้องใช ้

ภาษาอังกฤษตอบอีก แค่คดิกแ็ทบจะแทรกแผ่นดนิหน ีคนท่ีอยู่ท่ีนีล้่วนเป็น 

หัวกะทิของมหาวทิยาลยั ถกูสัง่สอนด้วยการให้ยนือยูแ่บบนีมั้นน่าขายหน้า 

จริงๆ ดังนั้นเธอจึงหลับตาข่มใจและปั้นเรื่องขึ้นมา

ในห้องอบรมเกดิเสยีงหัวเราะซุบซิบดงัขึน้เบาๆ ทว่าเจียงเหม่ยซีกลบั

ไม่ไหวติง เธอยกแขนข้ึน ท�าท่าทีบอกให้ทุกคนตัง้ใจฟัง ไม่ได้หมายความว่า

ให้พนักงานหญิงบีหยุดแต่อย่างใด

ท้ายที่สุดพนักงานหญิงบีก็ไปต่อไม่ถูกจริงๆ ถึงได้หยุดไปเอง

ในห้องเงยีบลงอีกครัง้ ผ่านไปสกัพกัเจยีงเหม่ยซถีงึได้เอ่ยปากพูดข้ึน 
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"พนกังานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษัิทเราเคยส่งข้อมูลสถติิให้ฉนั อตัรา

การลาออกของพนักงานที่เข้าท�างานหลังจากสามปีสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ 

คุณรู้ไหมว่าพวกเขาไปไหนกันหมด"

ยังไม่ทันได้เข้าบริษัทอย่างเป็นทางการ พนักงานหญิงบีก็ถูกท�าให้

ขายหน้าขนาดนี้ ในใจมีอารมณ์คุกรุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงตอบด้วย 

ความขุ่นเคืองกลับไปว่า "ก็เปลี่ยนงานไงคะ"

เจยีงเหม่ยซีส่ายหน้าก่อนจะแก้ไขค�าตอบให้ถกูต้องอย่างชัดถ้อยชัดค�า 

"ถกูเลกิจ้างต่างหาก ดงันัน้ไม่ใช่ว่าเข้าโยวจีแ้ล้วกจ็ะราบรืน่ไปหมดทุกอย่าง 

จะอยู่ต่อได้หรือไม่ต้องดูที่ความสามารถของแต่ละคนด้วย"

เสยีงกริง่เลกิคลาสดงัขึน้ในเวลานีพ้อด ี เจยีงเหม่ยซีปรบมือแล้วพดูว่า 

"เอาล่ะ วันนี้ถึงแค่นี้ก็แล้วกัน ขอบคุณทุกคนมากท่ีมาฟังคลาสของฉัน  

หวังว่าจะช่วยพวกคุณได้บ้าง"

ในตอนท่ีเจียงเหม่ยซีก�าลังจะประกาศเลิกคลาส จู่ๆ พนักงานฝ่าย 

ฝึกอบรมก็พุ่งเข้ามาอย่างรีบร้อน คนที่ตามมาข้างหลังคือลู่สืออวี่ที่ออกไป

แล้วแต่วกกลับมาอีกครั้ง อีกทั้งยังมีลินดาบอสของเธอด้วย

ลินดาส่งย้ิมให้เจียงเหม่ยซีท่ีอยู่บนโพเดียม เจียงเหม่ยซีเรียกสต ิ

กลับคืนมาได้ ในระหว่างท่ีเธอรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่นั้นก็ส่งย้ิม 

กลับไปและเดินลงจากโพเดียม

พนักงานของฝ่ายฝึกอบรมแนะน�ากับทุกคนว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

ได้เชิญคุณลินดา หนึ่งในกรรมการผู้จัดการท่ีโดดเด่นท่ีสุดของโยวจี้เรามา

ในวันนี้ คุณลินดางานยุ่งมาก เรียกว่าเป็น 'มนุษย์บิน'* ตัวอย่างเลยทีเดียว 

เวลาที่อยู่บริษัทก็น้อยมาก วันนี้คุณลินดาสละเวลามาบรรยายให้กับทุกคน 

ขอให้ปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ!"

ลินดาเดินขึ้นโพเดียมท่ามกลางเสียงปรบมือจากทุกคน เจียงเหม่ยซี

* มนษุย์บิน หมายถงึคนท่ีนัง่เครือ่งบินเป็นประจ�า



41恋爱吧，江小姐 1

และลู่สืออวี่นั่งลงตรงต�าแหน่งที่อยู่แถวหน้า

เจยีงเหม่ยซีถามลูส่อือวี ่"ไม่ใช่ว่านายควรจะกลบัเข้าเมืองตัง้นานแล้ว

หรอกเหรอ"

ลูส่อือวียั่กไหล่ "ไปได้ครึง่ทางแล้วได้ยนิว่าจู่ๆ  บอสจะมา ฉันเองก็ไม่มี

ธุระอะไรพอดีก็เลยวกกลับมาอีกรอบ กะจะมาประจบบอสสักหน่อย"

เจียงเหม่ยซีแค่นเสียงเย็น "ขี้ประจบ!"

ลูส่อือวีก่ไ็ม่ได้โกรธ เขาย้ิมอย่างไม่ถอืสา "ช่วยไม่ได้ เทียบกบัทีมสายตรง 

ที่บอสปั้นมากับมืออย่างเธอไม่ได้นี่นา!"

"นี่เธอดูแม็กกี้กับเควินสิ ท่าทางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่เลวเลยนะ 

ไม่เห็นเหมือนอย่างที่บอกเลย..." คนที่พูดคือพนักงานหญิงเอ

พนกังานหญิงบีส่งเสยีงเฮอะออกมาทีหนึง่ก่อนจะเอ่ยต่อไปว่า "ท�าเป็น 

วางท่า ใครท�าไม่เป็นบ้างล่ะ"

มูต่ี๋ไม่ชอบท่ีได้ยินคนอ่ืนว่าร้ายเจยีงเหม่ยซีจงึหันหน้าไปเตอืนผูห้ญิง

สองคนข้างหลังเสียงเบา "หยุดพูดได้แล้ว ระวังเดี๋ยวจะโดนเรียกชื่อ"

พนักงานหญิงสองคนเบ้ปาก แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

ตอนท่ีมูต่ีหั๋นหน้ามา สายตากก็วาดมองไปยงัเย่ียสวีท่ี่อยู่ข้างๆ พบว่า

สีหน้าของชายหนุ่มดูไม่สบอารมณ์นัก เธอมองตามสายตาของเขาก็เห็น

เจียงเหม่ยซีกับลู่สืออวี่ที่นั่งอยู่แถวหน้าก�าลังพูดคุยกะหนุงกะหนิงกัน

"นายเองก็ไม่ชอบพวกเขาสองคนใช่ไหม" มู่ตี๋ถามเสียงค่อย

ความจริงแล้วข่าวลือเกี่ยวกับเสือสองตัวของโยวจี้เธอเองก็เคยได้ยิน

มานานแล้ว แต่ไม่เคยขอค�ายืนยันจากเจียงเหม่ยซี ด้านหนึ่งคือไม่กล้า  

อีกด้านหนึ่งจากการที่เธอรู้จักเจียงเหม่ยซีดี...กว่าครึ่งเป็นเรื่องจริง

"เปล่า แค่ไม่ชอบหนึ่งในนั้น"

"อ้อ" มูต่ีไ๋ม่กล้าถามเขาว่าไม่ชอบใคร เธอไม่มัน่ใจในเรือ่งมนษุยสมัพนัธ์

ของน้าเล็กเธอเลยจริงๆ

มูต่ี๋ไม่ได้มีเจตนาจะถามซอกแซก แต่กลบัเป็นเย่ียสว่ีท่ีจู่ๆ หันหน้ามา 
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สายตาเขามองไปยังแก้วน�้าท่ีอยู่บนโต๊ะ สุดท้ายก็ย้ายมาหยุดท่ีใบหน้า 

ของเธอ

"พวกเธอมีความสัมพันธ์อะไรกัน เพื่อน? ญาติ?"

มู่ตี๋ถูกถามเข้ากะทันหันจึงงุนงงเล็กน้อย "นายก�าลังพูดถึงอะไรอยู่"

เยี่ยสวี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่า "ช่างเถอะ"

ค�าปราศรยัของลนิดาท่ีอยู่บนเวทีนัน้ดสูขุุมแต่กย็งัมีอารมณ์ขนัท�าให้

เกิดเสียงหัวเราะจาก 'เด็กๆ' ทุกคนท่ีนั่งอยู่เป็นครั้งคราว ทว่าเธอไม่ได ้

พูดนานนัก ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จบหัวข้อทั้งหมด

อันท่ีจริงเป้าหมายส�าคัญท่ีลินดามาในครั้งนี้คือเพ่ือมาพบพนักงาน

คนใหม่ของฝ่ายตัวเอง ดังนั้นจึงคุยกับลู่สืออวี่ไว้แต่แรกแล้วว่าตอนเย็นจะ

ชวนพนักงานใหม่เหล่านี้ไปกินข้าวด้วยกัน

ด้านหลังศูนย์อบรมมีทะเลสาบ ริมทะเลสาบมีร้านบาร์บีคิวริมทาง

หลายร้าน ลู่สืออวี่ก็เลยจัดเตรียมงานเลี้ยงของเย็นนี้ที่ร้านหนึ่งในนั้น

เม่ือเข้าสูช่่วงเย็นย�า่ของวนั แถบชานเมืองก็โล่งว่างและเงยีบเหงากว่า

ในเมืองอย่างเห็นได้ชัด บริเวณริมทะเลสาบนอกจากร้านบาร์บีคิวไม่กี่ร้าน

ในละแวกนี้ท่ียังนับว่าคึกคัก ร้านอื่นๆ ก็ล้วนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ

ราตรีอันมืดมิดไปแล้ว

ลู่สืออวี่กวักมือเรียกทุกคนมานั่ง ก่อนจะส่งใบเมนูให้พวกเด็กใหม ่

ทุกคนสั่งอาหาร "ปกติเจ้านายมักจะขูดรีดทุกคนตลอด เรื่องดีๆ อย่างการ 

'กินอาหารของเศรษฐี'* ในวันนี้ ผมเองเข้ามาท�างานนานก็ยังพลาดไป 

หลายครั้ง นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ดังนั้นทุกคนไม่ต้องเกรงใจ"

ความจรงิระหว่างทางท่ีมาร้าน ทุกคนบ้างกพ็ดูคยุบ้างกหั็วเราะกนัมา

ตลอดทาง ไม่เกร็งเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกขนาดนั้นแล้ว

โดยเฉพาะลนิดาท่ีไม่ได้มีมาดของการเป็นเจ้านายเลยสกันดิ ตอนได้ยิน

* กนิอาหารของเศรษฐ ีเป็นส�านวน หมายถงึการตกัตวงผลประโยชน์จากหน่วยงานใหญ่หรือบุคคลท่ีมีฐานะ
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ลูส่อือวีพู่ดอย่างนีแ้ล้วเธอกอ็ดหัวเราะเสยีงดงัไม่ได้ "นายไม่ต้องมาแสร้งท�าตวั

เป็นคนดีท่ีนีห่รอกน่า! อย่าคดิว่าฉันไม่เคยได้ยินช่ือเสยีงของนายนะ"

ลินดาพูดพลางมองไปทางพวกมู่ตี๋ "ใครขูดรีดใครกันแน่ ไม่นาน 

พวกเธอก็จะรู้เอง!"

ลู่สืออวี่ย้ิมอย่างไม่ใส่ใจ "ผมน่ะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ท�าอย่างไรผู้น้อยตาม

อย่างนั้นหรือไง!"

พอเขาพูดอย่างนี้แล้ว ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมา

ลู ่สืออวี่เป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบรรยากาศ ตอนแรกยังมี

พนักงานใหม่บางคนรู้สึกเกร็งนิดหน่อยเพราะมีคนระดับหัวหน้าอยู่ด้วย  

ต่อมาดูเหมือนพวกเขาจะค้นพบว่าบรรดาหัวหน้างานก็ไม่ได้ต่างกับ 

คนธรรมดาท่ัวไปจึงผ่อนคลายลงไม่น้อย บวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ 

ด้วยแล้ว บรรยากาศก็ครึกครื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

หลงักนิข้าวกนัไปได้สกัพกั พวกเขายงัคงพอมีเวลาเหลอือยู่ ทันใดนัน้ 

ก็มีคนเสนอแนะให้เล่นเกม ปรึกษากันไปปรึกษากันมา สุดท้ายก็เลือก 

เกมทายเลขที่ง่ายที่สุด

กติกาของเกมคอืให้ใครคนหนึง่ตัง้ตวัเลขข้ึนมาจ�านวนหนึง่เขยีนลงบน

กระดาษ แล้วให้คนอ่ืนๆ ทายว่าตวัเลขนัน้อยู่ในช่วงจ�านวนเท่าไหร่ถงึเท่าไหร่

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทายตัวเลขท่ีถูกต้องออกมาได้ก็เป็นอันจบเกม คนท่ี

ทายถูกสามารถออกค�าสั่งให้คนสองคนท่ีอยู่ข้างๆ แสดงความสามารถ 

หรือดื่มเบียร์เพื่อเป็นการลงโทษก็ได้

ตอนกนิข้าวเจยีงเหม่ยซีถกูบังคบัให้ดืม่เบียร์ไปแล้วสองแก้ว เธอรูส้กึ

วิงเวียนนิดหน่อยจึงปล่อยให้ทุกคนจัดแจงกันตามสบาย

บทลงโทษและรางวัลจากเกมหลายรอบก่อนหน้านี้ล้วนไม่ได้เอ่ียว 

มาถึงเธอ เจียงเหม่ยซีได้แต่มองดูบรรยากาศครึกครื้นของทุกคนอย่าง

สนุกสนาน ต่อมาก็ถึงตาเธอคิดตัวเลขแล้ว

เจยีงเหม่ยซีรบักระดาษกบัปากกาท่ีมู่ตีส่๋งมาให้ คดิอยู่ครูห่นึง่ แล้วเขียน
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เลขสามสิบแปดลงไปบนกระดาษ

จะว่าไปกแ็ปลก หลายรอบก่อนหน้านีท้ายอย่างมากท่ีสดุแปดเก้าครัง้

ก็ทายถูกแล้ว แต่รอบนี้เล่นนานมากกลับยังไม่มีใครทายค�าตอบท่ีถูกต้อง

ออกมาสักที

มาจนถึงตาของมู่ตี๋ทาย เธอเดาว่าเจียงเหม่ยซีน่าจะเขียนตัวเลขท่ี

เกี่ยวกับวันเกิด และอีกฝ่ายเกิดวันท่ีย่ีสิบมกราคม เธอจึงทายว่าเป็นเลข

ยี่สิบไปแต่ก็ยังไม่ถูกอยู่ดี

พอถึงตาเย่ียสวี่ เขาคิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีคนทายอายุหรือวันเกิด

ของเจียงเหม่ยซีไปแล้วก็เลยไม่มีเบาะแสอะไรจริงๆ จึงทายเลขสิบแปด 

ซึ่งเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของเธอไป ผลก็คือยังไม่ถูก

ต่อจากเย่ียสวีค่อืลูส่อือวี ่ ในตอนนีข้อบเขตตวัเลขของค�าตอบท่ีถกูต้อง

ยังคงกว้างมาก แต่ลู่สืออวี่กลับท�าตัวสบายๆ เขาดื่มเบียร์ไปอึกหนึ่ง มอง

เจียงเหม่ยซีที่อยู่ตรงข้ามแล้วถามว่า "สามสิบแปดใช่ไหม"

เจียงเหม่ยซีอึ้งไปสักพัก "นายรู้ได้ยังไง"

นีห่มายความว่าทายถกูแล้ว! ทุกคนโห่ร้องอย่างยินด ีลนิดาท่ีมัน่ใจว่า

ตวัเองรูจ้กัเจยีงเหม่ยซีดกียั็งทายไม่ถกู อดถามลูส่อือว่ีไม่ได้เช่นกนัว่าเขาเดาถกู

ได้อย่างไร

"ฉันเห็นคนก่อนหน้าทายอายุ ทายวันเกิด เห็นได้ชัดว่าไม่รู้จักแม็กกี้

ดีเลย! แม็กกี้ของเราน่ะถึงจะแกร่งกล้าแค่ไหนก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิง

ท่ีเลยวัยย่ีสิบห้าไปแล้วย่อมเริ่มหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงอายุของตัวเอง ดังนั้น

เธอจะต้องไม่ให้โอกาสทุกคนพูดถงึเรือ่งนีแ้น่ ส่วนคนท่ีทายวนัเกดิน่ะ แมก็กี้

ทุ่มเทให้กับงานมาก เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนบ้างาน เป็นไปได้ว่า 

เธอเองก็เกือบลืมไปแล้วว่าวันเกิดของตัวเองคือวันไหนใช่ไหมล่ะ"

มีคนท่ีทนรอไม่ไหวแล้วโพล่งถามออกมา "งั้นเลขสามสิบแปดมันมี

ความหมายพิเศษอะไรกันแน่"

ลูส่อือวีย่ิม้พลางเหลอืบมองคนคนนัน้แวบหนึง่ "ท�างานในแวดวงธรุกจินี้
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มานานก็จะอ่อนไหวกับตัวเลขมาก ดังนั้นทิศทางของฉันกับพวกเธอก็เลย

ต่างกัน ฉันเดาว่าแม็กกี้จะต้องเขียนเลขจากมาตรฐานการบัญชี* ฉบับใด

ฉบับหนึ่งแน่ บังเอิญว่าเม่ือไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตอนฉันไปท่ีห้องท�างาน 

ของเธอ บนโต๊ะมี IAS ฉบับที่ 38** เปิดไว้พอดี"

ลินดาเข้าใจในทันที หันหน้ากลับมาถามเจียงเหม่ยซี "เป็นอย่างนี ้

จริงเหรอ"

เจียงเหม่ยซีหัวเราะโดยที่ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ

ทุกคนรีบประจบทันที ต่างชมว่าลู่สืออวี่มีความคิดรอบคอบ แม้แต ่

มู่ตี๋เองก็ทอดถอนใจ "ดูท่าทางเควินจะรู้จักแม็กกี้ดีจริงๆ"

มีเพียงเย่ียสวี่ท่ีรู้สึกราวกับตัวเองเป็นคนนอกโดยสิ้นเชิง เม่ือทุกคน

คร�่าครวญกันไปพอสมควรแล้ว เขาก็เอ่ยถาม "จะลงโทษยังไงครับ"

ลู่สืออวี่นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า "อ้อ ใช่แล้ว เกือบลืมว่ายังมีเรื่อง

การลงโทษด้วย พนักงานใหม่เยี่ยสวี่มีสติมาก!"

ข้างหนึ่งของลู่สืออวี่มีเย่ียสวี่นั่งอยู่ ส่วนอีกข้างเป็นพนักงานหญิงบี 

ท่ีนั่งอยู่ข้างหลังเย่ียสวี่ตอนอบรม หญิงสาวคิดหาวิธีเข้าใกล้เย่ียสวี่ตั้งแต่

ตอนสอบสมัภาษณ์แล้ว คนตาแหลมต่างมองออกว่าเธอสนใจเย่ียสวี ่ เวลานี้

ท�าให้เธอได้แสดงความสามารถกับเย่ียสว่ีพอด ี ทุกคนจงึถอืโอกาสแสดงน�า้ใจ 

ส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งสองคนจูบกัน

เจยีงเหม่ยซีคาดไม่ถงึว่าเดก็สมัยนีจ้ะเปิดเผยกนัขนาดนี ้ แต่เม่ือคดิว่า

คนท่ีถกูลงโทษคอืเดก็บ้านัน่ ในใจก็รู้สกึยนิดใีนความโชคร้ายของเขานดิหน่อย 

แต่ด้วยสถานะของตัวเองเธอจงึไม่สะดวกท่ีจะราดน�า้มันลงบนกองไฟอย่างโจ่งแจ้ง

ท�าได้แค่มองดทุูกคนส่งเสยีงเชียร์ด้วยรอยย้ิมราวกบัชมไฟรมิฝ่ัง***

* มาตรฐานการบัญชี (Accounting standard) คอืกฎเกณฑ์และวธิปีฏบัิตทิางการบัญชีซ่ึงมีการศกึษาและพฒันาภายใต้
สภาวะเศรษฐกจิ กฎหมาย สงัคม และการเมืองของแต่ละประเทศอย่างมีเหตผุลและเหมาะสม แล้วน�ามาใช้เป็นหลกั
ในการปฏบัิตงิานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
** IAS (International Accounting Standards) คอืมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซ่ึงฉบับท่ี 38 ว่าด้วยเรือ่งสนิทรพัย์
ไม่มีตวัตน (Intangible Assets)
*** ชมไฟรมิฝ่ัง หมายถงึเมือ่คนอ่ืนมภียัไม่ช่วยเหลอื แต่คอยดเูรือ่งสนกุ
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จู่ๆ เย่ียสวี่ก็ลุกข้ึนยืน พนักงานหญิงบีเห็นสถานการณ์แล้วใบหน้า 

ก็แดงเรื่อทันที

ขณะท่ีทุกคนคดิว่าเย่ียสว่ีจะเดนิไปทางพนกังานหญิงบี เขากลบัพดูข้ึนว่า 

"ผมคิดว่าการลงโทษแบบนี้ไม่ยุติธรรม"

ทุกคนแปลกใจ "หมายความว่ายังไง"

"คนท่ีถกูคนอืน่เดาความคดิได้ง่ายขนาดนัน้ ไม่ใช่ว่าควรได้รบัการลงโทษ

มากกว่าหรอกเหรอครับ"

ลู่สืออวี่งุนงง "คุณหมายถึงใคร"

เยี่ยสวี่มองเจียงเหม่ยซี "เธอ"

"แม็กกี้?"

"ใช่ ผมคิดว่าคนที่ควรได้รับการลงโทษมากที่สุดก็คือเธอ"

เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เมื่อตอนเท่ียงนั้นไม่ได ้

ผ่านพ้นไป คนที่ถูกสาดน�้าใส่หน้าก�าลังคิดหาวิธีแก้แค้นเธออยู่ เธอจึงพูด

ขัดขึ้น "แต่หลายรอบก่อนหน้าก็ท�าตามกติกานี้กัน จะมาเปลี่ยนเอาตอนนี้

ต่างหากที่ไม่ยุติธรรม"

เย่ียสวี่ไม่ได้ตอบเธอโดยตรงแต่หันไปพูดกับลินดา "เพื่อแสดงความ

ยุติธรรมต่อคนท่ีได้รับโทษก่อนหน้า ผมยินดีรับการลงโทษ แต่ผมคิดว่า 

เธอควรได้รับการลงโทษมากกว่าครับ"

ลนิดาเองถกูเย่ียสวีท่�าให้สบัสนจงึถามกลบัอย่างงนุงง "แล้วถ้าอย่างนัน้

คุณคิดว่าต้องท�ายังไงถึงจะสมเหตุสมผลล่ะ"

เย่ียสวีม่องไปทางเจยีงเหม่ยซีก่อนจะเอ่ยออกมา "งัน้ผมจะฝืนใจจบูเธอ

ก็แล้วกัน"

มู่ตี๋ได้ยินค�าพูดนั้นแล้วก็สูดลมเย็นๆ เข้าไปเฮือกหนึ่ง ลู่สืออวี่และ 

ลินดามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อ

คนอื่นๆ ลืมกันไปนานแล้วว่าแม็กกี้อยู่ในฐานะอะไร ทั้งยังลืมข่าวลือ

เกีย่วกบัเสอืสองตวัของโยวจี้ไปแล้วด้วยเช่นกนั หลงัจากความเงยีบท่ีเกดิข้ึน
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ในช่ัวขณะ ก็ตามมาด้วยระเบิดเสียงเฮฮาดังทะลุฟ้าในยามค�่าคืน...ทุกคน

ต่างรู้สึกภูมิใจที่มีคนแบบนี้ในหมู่พวกเขา

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทุกคน เยี่ยสวี่เดินเข้าไปหาเจียงเหม่ยซี

เจียงเหม่ยซีนึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะวกโยงเข้าหาตัวเองทันใด

เธอมองชายหนุ่มท่ีเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฟังเสียงหัวใจของตนเองท่ี

เต้นราวกับรัวกลอง ค�าว่า 'นายกล้า' ที่ไม่มีความดุดันเลยแม้แต่นิดก�าลัง 

จะหลุดออกจากปาก ทว่ามันกลับถูกกลบท่ามกลางเสียงหวีดแหลมของ 

ทุกคน และในขณะเดยีวกนันีเ้องภาพตรงหน้าของเธอกม็ดืลง...เขาจบูลงมา

จริงๆ

เขาถึงกับจูบเธอจริงๆ!

นี่ไม่ใช่การจูบแบบแตะกันแป๊บเดียวเพราะจ�าใจ ท่ามกลางสายตา 

ของทุกคนท่ีจ้องมองมา ท่ามกลางเสียงร้องเชียร์ ในท่ีสุดจูบอันดูดดื่ม 

และยาวนานของเขาก็สิ้นสุดลง

เจยีงเหม่ยซีเงยหน้ามองชายหนุม่ท่ีอยูต่รงหน้าด้วยลมหายใจขาดห้วง

และความรู้สึกที่เหลือเชื่อ "นายบ้าไปแล้วหรือไง"

ทว่านอกจากเยี่ยสวี่แล้วก็ไม่มีใครได้ยินว่าเธอก�าลังพูดอะไร

ขณะที่ทุกคนยังหวีดร้องกันไม่จบไม่สิ้น เยี่ยสวี่ก็กลับไปประจ�าที่แล้ว

ลินดาแตะแขนของเจียงเหม่ยซี "รู้สึกยังไงบ้าง"

เจยีงเหม่ยซีตอบอีกฝ่ายด้วยการกระท�า...เธอเช็ดปากอย่างเกรีย้วกราด  

"จะซัดเขาให้คว�่าเลย!"

ลินดาหัวเราะพรืด "เธอน่ะ นิสัยขี้โมโหนี่ควรลดๆ ลงหน่อย ถูกคน

เรยีกว่าแม่เสอืบ่อยๆ กไ็ม่น่าฟังเลย แต่ฉันว่านะ...เดก็คนนีไ้ม่เลวเลยทีเดยีว!"

เจียงเหม่ยซีมองเจ้านายอย่างไม่สบอารมณ์ "พูดอะไรน่ะ!"

ลินดาย้ิมแล้วกดเสียงให้เบาลง "ฉันคิดมาตลอดว่าเธอกับเควินจะ 

เข้ากนัได้ แล้วกค็ดิมาตลอดว่าอยากจะจบัคูพ่วกเธอ แต่พวกเธอสองคนน่ะ 

คนหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสียยิ่งกว่าอีกคน...ตอนนี้เบื้องบนมีความ
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ตั้งใจว่าจะเลื่อนข้ันหนึ่งในพวกเธอสองคนให้ข้ึนเป็นกรรมการผู้จัดการ  

พอฉันได้ยนิเรือ่งนีก้ร็ูเ้ลยว่าความพยายามหลายปีมานีข้องฉันเปล่าประโยชน์ 

ซะแล้ว! เพราะงั้นมีตัวเลือกใหม่ก็ไม่เลว"

เจียงเหม่ยซีเอ่ยอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว "ท�าไมฉันจะไม่รู้ว่าคุณ 

มีความคิดนี้"

ลนิดาหัวเราะพลางพูด "พดูจรงินะ เด็กคนนัน้น่ะไม่เลวทีเดยีว รปูร่าง

หน้าตาน่าดึงดูดกว่าเควิน เขากล้าจูบเธอต่อหน้าคนขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่

คนที่รับมือได้ง่ายๆ"

เจยีงเหม่ยซีมองไปทางอ่ืนด้วยความว้าวุน่ในใจ "กแ็ค่เดก็น้อยเท่านัน้ 

จะเป็นไปได้ยังไง"

จู่ๆ  เธอกร็ูส้กึว่าตวัเองอยู่ตรงนีต่้อไปไม่ได้แล้ว ดงันัน้จงึลกุข้ึนยืนแล้ว

พูดกับลินดาว่า "ฉันจะไปห้องน�้าสักหน่อย"

ลินดาผงกศีรษะด้วยรอยยิ้ม "ไปเถอะ ถือโอกาสเติมหน้าหน่อยนะ"

เหตุการณ์ไคลแมกซ์ท่ีเย่ียสวี่บังคับจูบเจียงเหม่ยซีเมื่อครู ่ท�าเอา 

ทุกคนไม่มอีารมณ์ท่ีจะเล่นเกมต่อ เพราะเม่ือเทียบกนั รอบหลงัๆ กค็งไม่มี

เรื่องที่ตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้ว

ดังนั้นก็เลยต่างฝ่ายต่างดื่มเบียร์ พูดคุย อวยพรกันและกัน

ลูส่อือวีย่กแก้วเบียร์และเปลีย่นท่ีนัง่กบัเย่ียสวี ่มู่ตีเ๋ห็นเขานัง่ลงมาเธอ

ก็รีบยกแก้วเบียร์ของตัวเองขึ้นมา แล้วเรียกชื่อเควินอย่างระมัดระวัง

ลู่สืออวี่ชนแก้วกับเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่น ทว่าสิ่งที่ถามออกมากลบัไม่ 

อ่อนโยนเท่าไหร่นกั "คณุกบัแมก็กีม้คีวามสมัพนัธ์อะไรกนั คณุรูว้นัเกดิเธอด้วย"

มูต่ีน๋ิง่งนัไปครูห่นึง่ก่อนจะรบีปฏเิสธ "ฉันกบัแม็กกีจ้ะมีความสมัพันธ์

อะไรกันได้ล่ะคะ ตัวเลขนั้นฉันเดาไปเรื่อยเปื่อย จริงๆ นะคะ!"

รอยย้ิมบนใบหน้าของลู่สืออวี่ไม่เปลี่ยน "เธอบอกคุณว่าห้ามบอก

ความสัมพันธ์ของพวกคุณโดยเฉพาะกับผมใช่ไหม กลัวอะไรล่ะ ผมกับ 
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แม็กกีเ้ป็นเพือ่นเก่ากนั คณุรูไ้หม ญาตสินทิมิตรสหายของเธอกค็อืญาตสินทิ

มิตรสหายของผม"

มู่ต๋ีนึกถึงข่าวลือท่ีคนภายนอกบอกว่าเขาคือพยัคฆ์หน้าย้ิมข้ึนมา 

อีกครัง้ ก่อนหน้านีเ้ธอยังไม่เคยได้สมัผสัค�านีก้บัตวั แต่ตอนนีเ้ธอคดิแค่ว่า

อยากจะยกสองมือสองเท้ามากดไลค์ว่าเห็นด้วย

"ฉันเดามั่วๆ จริงๆ..."

เยีย่สวีท่ี่นัง่ฟังอยู่อีกด้านอย่างเงยีบๆ กอ็ดยกมมุปากไม่ได้ ตอนนัน้เอง 

โทรศัพท์ที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงก็สั่นครืด เขาหยิบออกมาเปิดดู เป็น

ข้อความข้อความหนึ่ง

'ฉันอยู่ที่ริมทะเลสาบ ให้เวลาห้านาที มาพบฉัน!'

เย่ียสวี่เงยหน้ามองไปทางริมน�้า นอกจากม่านราตรีอันมืดมิดแล้วก็

ไม่มีอะไรเลย

"แปดสองศูนย์คือใครเหรอ มีคนชื่อนี้ด้วย?"

ไม่รู้ว่าลู่สืออวี่เข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเห็นเนื้อหา

ในข้อความไปมากน้อยแค่ไหน

เยีย่สวีเ่กบ็โทรศพัท์มือถอือย่างไม่เร่งรบีและบอกเขาว่า "เพิง่จะดืม่เบียร์

ไปนิดหน่อยเลยรู้สึกมึนๆ ผมจะออกไปสูดอากาศหน่อย"

ลู่สืออวี่ตบบ่าเขาอย่างมีนัยลึกซึ้ง "มึนก็ถูกแล้ว ไปเถอะ!"

เยี่ยสวี่ลุกขึ้นแล้วเดินไปยังริมทะเลสาบ

หลังเดินห่างออกมาจากกลุ่มคน เยี่ยสว่ีก็นึกถึงค�าถามเมื่อครู่ของ 

ลู่สืออวี่ข้ึนมาก่อนจะหัวเราะเสียงเยือกเย็นอย่างอดไม่ได้ เบอร์โทรนั้น 

ถกูบันทึกเกบ็ไว้ต้ังแต่ก่อนท่ีเขาจะเข้าโยวจีแ้ล้ว ส่วนท�าไมถงึบันทึกช่ือเป็น

แปดสองศนูย์กค็งต้องถามเจ้าของเบอร์แล้วล่ะว่า...แปดร้อยย่ีสบิหยวน* ถ้วน  

* อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 9.13 บาท ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
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เธอตั้งราคาเขาเช่นนั้นได้อย่างไรกัน

ทะเลสาบชานเมอืงท่ีดูไม่ได้โอ่อ่าและไม่ได้กว้างใหญ่ในตอนกลางวัน 

เวลานีก้ลบัถกูห่อหุ้มอยู่ท่ามกลางราตรอีนัไร้สิน้สดุท�าให้ดลูกึลบัและอ้างว้าง

ขึ้นมาไม่น้อย

เจียงเหม่ยซีรอเขาตรงริมทะเลสาบอยู่นานถึงเพิ่งจะได้ยินว่ามีเสียง

ฝีเท้าดังมาจากข้างหลัง เม่ือเทียบกับความกระวนกระวายใจของเธอ 

ในตอนนี้แล้ว จังหวะก้าวเดินของเขามั่นคงและสงบนิ่งเป็นอย่างมาก

เธอหันกลับไปมองเห็นเงาร่างสูงผอมเดินออกมาจากความมืดอย่าง

เชื่องช้า สุดท้ายก็มาหยุดอยู่ตรงที่ที่ห่างออกไปจากเธอประมาณสองเมตร

ปฏิกิริยาแรกของเจียงเหม่ยซีคือมองไปท่ีข้างหลังของชายหนุ่ม  

เธออยากจะเช็กให้แน่ใจว่าเขาถูกคนอื่นพบเข้าหรือเปล่า

เย่ียสวีเ่หมือนจะมองออกถงึความกงัวลของเธอจงึยิม้อย่างหยอกเย้า

และเอ่ยว่า "สบายใจได้ เดินไปข้างหน้าอีกสองสามกิโลเมตรก็ไม่ใช่ปักกิ่ง

แล้ว คนพวกนั้นตามมาไม่ถึงที่นี่หรอกครับ"

เจียงเหม่ยซีพรูลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ จากนั้นถึงนึกเรื่องส�าคัญ

ขึ้นมาได้

เธอมองเยี่ยสวี่อย่างโกรธเกรี้ยว "เมื่อกี้นายหมายความว่ายังไง"

เย่ียสวี่ซุกมือท้ังสองข้างไว้ในกระเป๋ากางเกง พูดอย่างเอ่ือยเฉ่ือยว่า 

"ก็แค่เกมเท่านั้น"

"เกม? กติกาของเกมไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย!"

เย่ียสวีเ่อ่ยอย่างไม่ใส่ใจ "ถงึยังไงส�าหรบัพวกเราสองคนนีก่ไ็ม่ใช่ครัง้แรก 

เทียบกบัพนกังานหญิงท่ีผมไม่รู้จักคนนัน้แล้ว ผมเลอืกคณุ มอีะไรท่ีเข้าใจยาก

เหรอครับ คุณคงไม่คิดว่าผมอยากจะจูบคุณเป็นพิเศษหรอกนะ?"

เธอรู้ว่าเขาไม่มทีางคดิแค่นัน้แน่ ในความคดิของเธอ ท้ังหมดนีก่เ็ป็น

แค่การแก้แค้นแบบเด็กๆ ของเยี่ยสวี่เท่านั้น
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เจียงเหม่ยซีสูดลมหายใจเข้าลึกๆ "ตกลงว่านายต้องการอะไรกันแน่"

"ค�าพดูนีค้วรเป็นผมถามคณุมากกว่า เรยีกผมมาด้วยเรือ่งอะไรกนัแน่"

"ฉันจะเตือนนายว่าคิดในสิ่งท่ีนายควรคิด ท�าในสิ่งท่ีควรท�า ไม่ว่า 

ก่อนหน้านีจ้ะเป็นยงัไง ตอนนีพ้วกเรามคีวามสมัพันธ์เป็นเจ้านายกบัลกูน้อง 

นายรูห้รอืเปล่าว่าค�าพดูของคนมันน่ากลวั เข้าใจไหมว่าควรระวงัการกระท�า

และค�าพูดของนายทุกครั้ง แล้วเหตุการณ์ที่เหมือนกับเมื่อกี้ต่อไปก็อย่าให้

เกิดขึ้นอีก!"

"งั้นเหรอครับ" เยี่ยสวี่หัวเราะ "ถ้ารู้ว่าค�าพูดของคนมันน่ากลัวจริงๆ 

ก็ไม่ควรนดัลกูน้องผูช้ายมาเจอตามล�าพงัในสถานท่ีท่ีไม่มีคนแบบนีค้รัง้แล้ว

ครั้งเล่าหรือเปล่าครับ"

เจียงเหม่ยซีถูกท�าให้สะอึกจนพูดไม่ออกสักประโยค

เย่ียสวีผ่งกศรีษะ "นัน่น่ะสคิรบั ค�าพดูคนมันน่ากลวั ถ้าไม่มีเรือ่งอืน่แล้ว 

ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ"

พูดจบเย่ียสวี่ก็หมุนตัวเดินไปยังทิศทางท่ีมา ทว่าเพ่ิงจะเดินไปได้ 

สองก้าวเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงหยุด

"อ้อ ใช่แล้ว..." เขาหันกลบัมามองเจยีงเหม่ยซี จู่ๆ  กล็บูรมิฝีปากล่าง

ของตัวเอง "ไม่มีใครบอกคณุเหรอครบัว่าลปิสตกิสนีีน่้ะไม่เหมาะกบัคณุเลย"

พูดจบก็หมุนตัวเดินหายเข้าไปในม่านราตรีอันมืดมิด

เธอใกล้จะบ้าตายอยู่แล้ว ตอนเท่ียงคดิจะขู่เขา ผลกลบัถกูเขาขู่ซะเอง 

เม่ือกี้เรียกเขาออกมาตั้งใจว่าจะสั่งสอนเขาสักสองสามประโยค ผลก็ 

กลับถูกเขาแกล้งเล่นอีกแล้ว

เจียงเหม่ยซีโตมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยรู้สึกอัดอั้นตันใจขนาดนี้ 

มาก่อนเลย! โดยเฉพาะเม่ืออีกฝ่ายเป็นแค่ลูกหมาป่าท่ีเพิ่งออกจากรัง 

แบบนี้

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เธอจะต้องท�าให้เขาไปจากโยวจี้ให้ได้!
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ชีวิตเกอืบสามสบิปีมานีข้องเจยีงเหม่ยซีความจรงิแล้วค่อนข้าง 'มสีสีนั' 

ทีเดยีว ตอนเธออายุสีห้่าขวบ จู่ๆ  พ่อกห็อบเอาของมค่ีาท้ังบ้านหายไปอย่าง

กะทันหัน ทิ้งเธอและพี่สาวไว้กับแม่ที่ไม่ได้ท�างาน ตอนอายุยี่สิบกว่า จู่ๆ 

แฟนหนุ่มท่ีคุยๆ ไว้ว่าจะแต่งงานกันบอกเลิกเธอกะทันหัน เจียงเหม่ยซี 

ท่ีรอคอยว่าจะได้แต่งงานกลับกลายเป็นคนโสดในช่ัวข้ามคืน อยู่ในบริษัท

มาหลายปี เธอกเ็ปลีย่นตวัเองจากคนข้ีขลาดในท่ีท�างานกลายมาเป็นแม่มด

อย่างที่ทุกคนเรียกกัน

เจยีงเหม่ยซีเคยขลาดกลวั แต่นบัวนักย่ิ็งเข้าใจมากข้ึนเรือ่ยๆ ว่าหาก

เธอกลวัความยากล�าบาก ความยากล�าบากนัน้กจ็ะกลัน่แกล้งเธอ หากไม่กลวั

ปัญหา ปัญหาก็จะเบี่ยงทางไปเอง

สู้กับฟ้า สู้กับดิน มีความสุขอันยาวนานไม่สิ้นสุด ถ้อยค�าประโยคนี้

สะท้อนอยู่บนตัวของเจียงเหม่ยซีอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

แต่ตอนนีต้รงหน้าเจยีงเหม่ยซีมีกระดาษแผ่นหนึง่วางอยู ่ผ่านไปกว่า

ครึ่งช่ัวโมงแล้วบนนั้นก็ยังคงมีเพียงเลขหนึ่งปรากฏอยู่ตัวเดียว ไม่มีอะไร

อย่างอื่นเลย

เธอจ�าเป็นจะต้องวางแผนไล่เด็กบ้านั่นอย่างละเอียด กลิ่นคาวเลือด

ของการต่อสูค้รัง้นีเ้ข้มข้นมาก แต่เจยีงเหม่ยซีท่ีชอบการต่อสูก้ลบัผดิแปลกไป

จากปกติ ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกถึงเลือดร้อนพลุ่งพล่านเท่านั้น กลับกันเธอยัง

รู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมาก...

หลังจากศึกษากฎหมายแรงงานกับกฎและข้อบังคับของบริษัทอย่าง

ละเอียดแล้ว เจียงเหม่ยซีจึงค้นพบว่าสิ่งที่ตนเองสามารถใช้ได้มีเพียงสิทธิ์

ประเมินผลใน 'การประชุมลับ' ช่วงปลายปีซึ่งมีปีละครั้งเท่านั้น

การประชุมลบัมีความส�าคญัเป็นอย่างมากต่อพนกังานของโยวจีทุ้กคน 

เพราะนี่เกี่ยวข้องโดยตรงว่าพนักงานจะสามารถเลื่อนข้ันได้อย่างราบรื่น 

หรือไม่

'ถูกเลิกจ้าง' ท่ีเจียงเหม่ยซียกมาพูดถึงตอนบรรยายไม่ใช่แค่ค�าพูด 
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ข่มขวัญให้หวาดกลัว เพราะพนักงานส่วนใหญ่ต่างก็ล้วนปรารถนาว่าจะได้

อยู่ท่ีโยวจี้ ยกเว้นนอกเสียจากว่าตัวเองเลื่อนข้ันไม่ได้ หากพนักงาน 

ในรุน่เดยีวกนักลายเป็นหัวหน้าของตน ท้ังยังสามารถช้ีนิว้สัง่ได้ คนส่วนใหญ่

ไม่มทีางยอมรบัการตกเป็นเบ้ียล่างพรรค์นี ้ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นงาน

ผูท่ี้จะมส่ีวนร่วมในการให้คะแนนรวมรอบสดุท้ายของพนกังานได้นัน้ 

นอกจากเหล่าผูบ้รหิารท่ีเข้าร่วมประชุมแล้ว สทิธิอ์�านาจในค�าพดูของหัวหน้า

พนักงานคนนั้นๆ ก็มีน�้าหนักมากเช่นกัน

ดงันัน้สิง่ท่ีเจยีงเหม่ยซีจะต้องท�าในข้ันต่อไปกค็อืพยายามเป็นหัวหน้า

โปรเจ็กต์ของเยี่ยสวี่ให้ได้ แต่การจะเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์ของเขาได้ เธอก็

จ�าเป็นจะต้องพาเขาไปท�างานด้วยในทุกๆ โปรเจ็กต์ นอกจากนี้แล้ว  

เพือ่ป้องกันไม่ให้เขาพูดอะไรท่ีไม่ควรพดูต่อหน้าคนอ่ืน เธอยังต้องลดเวลา

ไม่ให้เขาไปคลุกคลีกับพนักงานคนอ่ืนๆ นานเท่าท่ีจะเป็นไปได้อีกด้วย  

ซ่ึงท้ังหมดนั่นก็หมายความว่าเธอจะต้องหอบห้ิวเขาไว้กับตัวเองเท่าท่ีจะ 

เป็นไปได้!

เดิมทีสถานะพิเศษนี้เธอวางแผนว่าจะเก็บไว้ใช้กับมู่ตี๋ แต่ในเมื่อ 

ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว และเธอก็ได้แต่ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

กับเด็กนั่น

พอดกีบัท่ีลนิดาเพิง่มาคุยถงึโปรเจก็ต์ IPO* เป็นโปรเจก็ต์ท่ีไม่ได้ใหญ่

มากนัก ปกติแล้วไม่ต้องให้คนระดับผู้อ�านวยการมาพาทีมไปด้วยตัวเอง  

อีกทั้งคุณสมบัติของบริษัทก็ไม่ได้นับว่าดีมากนัก แต่ผู้บริหารของบริษัทนี้

เป็นคนท่ีคนรู้จักของลินดาแนะน�ามา ลินดาเคยก�าชับเอาไว้เป็นพิเศษว่า 

'ให้เจียงเหม่ยซีรับช่วงต่อด้วยตัวเองจะดีท่ีสุด ฉันถึงจะวางใจ' ทีแรก 

เจียงเหม่ยซียังลังเลอยู่นิดหน่อยเพราะงานในมือของเธอยังมีอยู่เยอะมาก 

แต่ตอนนีม้เีย่ียสวีท่ี่คล้ายเป็นระเบิดเวลาเพิม่มาอีกคน เธอจงึตดัสนิใจว่าจะ

* IPO (Initial Public Offerings) คอืการเปิดขายหุ้นใหม่ต่อสาธารณชนเป็นคร้ังแรก เพือ่ท่ีจะจดทะเบียนบรษัิทให้เข้ามา
อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ โดยกระจายการถอืครองหุ้นแก่ประชาชนท่ัวไปหรอืนกัลงทุนรายย่อย และเปลีย่นจากบรษัิท
เอกชนเป็นบรษัิทมหาชน ซ่ึงเป็นการระดมทุนเพือ่ขยายกจิการ
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มาท�าโปรเจ็กต์นี้ด้วยตัวเอง

ตอนแรกหลังจากยืนยันเรื่องนี้ไปแล้วเธอก็แจ้งให้เลขาฯ หลินจยา

ท�าการจองช่วงเวลาสามเดือนหลังทั้งหมดของเยี่ยสวี่ไว้ให้เรียบร้อย

พนักงานใหม่เข้ามาในบริษัทและรับโปรเจ็กต์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติมาก 

แต่ตอนท่ีเจยีงเหม่ยซีบังเอญิได้ยินพนกังานคนอืน่ๆ คยุเรือ่งนีก้นัท่ีห้องน�า้

เธอถงึได้ตระหนกัว่าตวัเองประเมินความสามารถในการจนิตนาการของผูค้น

ต�่าไปอีกแล้ว

พนกังานหญิงเอพดูจาอย่างใหญ่โต "ฉนัได้ยินพนกังานของฝ่ายฝึกอบรม

บอกว่าดูเหมือนหนุ่มหล่อที่มาใหม่คนนั้นจะไม่รู้จักดูสถานการณ์ คิดแต่จะ

หาที่พึ่งพิง ผลคือรนหาที่ตายไปพึ่งแม็กกี้ ทั้งยังนัดเธอไปเจอที่ห้องว่างๆ 

ด้วย"

พนักงานหญิงบีเออออผสมโรงไปด้วย "แรงขนาดนั้นเชียว! แล้ว 

หลังจากนั้นล่ะ?"

"คนคนนีเ้ป็นเจ้านายแบบไหนเธอกร็ู ้ ไม่ใช่แค่ไม่มคีวามเป็นผูห้ญงินะ 

แต่ยังไม่มีความเป็นมนษุย์ด้วย! หนุม่หล่อคนนัน้น่ะถกูท�าร้ายด้วยล่ะ ว่ากนัว่า

เขาสารภาพความในใจกับเธอ เธอก็สาดน�้าใส่หน้าเขาโดยไม่พูดไม่จาเลย 

สาดจรงิๆ นะ! แล้วยังบอกอีกว่า 'อย่าคิดว่าคณุเข้ามาในบรษัิทแล้วจะท�าอะไร

ตามอ�าเภอใจได้ ถ้าให้ฉันรูว่้าคณุไม่มีความสามารถมากพอหรอืประพฤตติวั 

ไม่เหมาะสมอีก ฉันสามารถท�าให้คุณออกไปจากบริษัทนี้ได้!' "

"ว้าว เป็นแม็กกี้อย่างที่คิดจริงๆ มีสง่าราศี ที่ว่าไม่เข้าใจมุกจีบหญิง

ก็เป็นเรื่องจริง..."

"ใครว่าไม่ใช่ล่ะ เธอไม่เคยเห็นว่าหนุม่หล่อคนนัน้เป็นยังไงน่ะส ิ ถ้าคน

ที่เขาชอบเป็นฉันล่ะก็ ฉันรับรองว่าจะตอบรับเขาทันทีเลย!"

พนักงานบีหัวเราะ "เธอนี่บ้าผู้ชายอีกแล้ว! อ้อใช่ หลังจากนั้นล่ะ 

เป็นยังไง"

"หลังจากนั้นลินดาก็ไปเลี้ยงข้าวพนักงานใหม่กลุ่มนี้น่ะสิ หลังจาก 
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กนิข้าวเสรจ็กเ็ล่นเกมกนั หนุม่หล่อคนนีก้็ไม่ใช่คนท่ีรบัมอืได้ง่ายๆ ด้วยนะ 

ตอนนั้นตามกติกาของเกมคือเขาจะต้องจูบกับพนักงานหญิงอีกคน แต่คง

อยากจะแก้แค้น เขาก็เลยเป็นฝ่ายบอกลินดาเองว่าจะจูบแม็กกี้!"

พนักงานบีร้องเสียงแหลม "จริงเหรอ!"

"จริงแท้แน่นอน ตอนนี้รู้กันหมดทั้งบริษัทแล้ว"

"งัน้โปรเจก็ต์ IPO นัน่น่ะ ท่ีแม็กกีจ้ิม้ช่ือว่าจะพาหนุม่หล่อคนนัน้ไป...

ความจริงแล้วเพื่อรอโอกาสเชือดเขางั้นเหรอ"

เจียงเหม่ยซีจัดระเบียบเสื้อผ้า เสียงกริ๊กดังข้ึน เธอเปิดประตูแล้ว 

เดนิออกจากห้องน�า้มาหยุดหน้าอ่างล้างมืออย่างไม่รบีไม่ร้อน เจียงเหม่ยซี 

เปิดก๊อกน�้าและเริ่มล้างมืออย่างเอื่อยเฉื่อย

เธอล้างไปพลางกวาดมองพนักงานสองคนนั้นจากในกระจกไปพลาง 

"ฉันจะเชือดใครนะ"

"แม็กกี้! จริงๆ พวกเราก็ได้ยินมาจาก...ท่ีฝ่ายฝึกอบรมลือกันมา 

น่ะค่ะ..."

"ใช่ๆๆ!"

พนักงานหญิงสองคนนั้นพอเห็นว่าตัวละครหลักในหัวข้อสนทนาอยู่

ที่นี่ด้วยก็ตกใจจนสติเตลิดแล้ว ทั้งคู่ละล�่าละลักกล่าวขอโทษแล้วชิ่งหนีไป

หลังจากพวกเธอท้ังคู่ออกไป ห้องน�้าก็เงียบลงอีกครั้ง ตอนนั้นเอง

เจียงเหม่ยซีถึงได้รู้ตัวว่าเวลาฝึกอบรมหนึ่งเดือนสิ้นสุดลงแล้ว และเย่ียสวี่

ก็ได้เข้าบริษัทอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ภาพท่ีผุดข้ึนมาในหัวของเธอ 

กลับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เขาจูบเธอต่อหน้าทุกคนในวันนั้น ตอนที่พวกเรา

พบกันเป็นครั้งแรก รวมไปถึงตอนท่ีเธอประคองใบหน้าของเขา แววตา 

ของเขาที่มองมาที่เธอ...

เจยีงเหม่ยซีรูส้กึว่าเส้นเลอืดท่ีขมับก�าลงัเต้นตบุๆ เธออดย่ืนมอืไปกด

เอาไว้ไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าจนวัยนี้แล้วยังจะต้องมาเจอกับเรื่องใหญ่แบบนี้
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ตกค�า่เมือ่กลบัถงึบ้านเจยีงเหม่ยซีกพ็บว่าหน้าต่างบานนัน้ของตกึฝ่ัง

ตรงข้ามสว่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอนึกว่าตัวเองมองผิดไป ขณะที่

ก�าลังนับชั้นใหม่อีกรอบเพื่อความมั่นใจเงาร่างสูงผอมก็ปรากฏในสายตา

เย่ียสวี่สวมเสื้อยืดเนื้อบางกับกางเกงล�าลองขายาวตัวหลวมโพรก 

ภาพลักษณน์ั้นแตกต่างจากตอนทีส่วมเสื้อเชิต้และกางเกงสแลก็สเ์มือ่ตอน

สอบสัมภาษณ์โดยสิ้นเชิง ในเวลานี้เยี่ยสวี่ดูไม่ต่างไปจากตอนที่เธอได้พบ

กับเขาครั้งแรกในคืนนั้นเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ล้วนเหมาะกับเขา

ทั้งนั้น

ชายหนุ่มวนเวียนอยู่ภายในห้องสักพัก...ด้วยความท่ีอยู่ในระยะไกล 

ถงึแม้เจยีงเหม่ยซีจะมองเห็นไม่ชัดนกั แต่อาศยัภาพฉากและการเคลือ่นไหว

อันพร่ามัวก็สามารถเอามาวาดเสริมเติมแต่งในหัวจนสมบูรณ์ได้...ดื่มน�้า 

ถอดนาฬิกาข้อมือ ดูโทรศพัท์มอืถอื หลงัจากนัน้กถ็อดเสือ้ยืด แนวกล้ามเนือ้

อันสวยงามพลันเผยออกมาอยู่ในสายตาของเจียงเหม่ยซี

เจียงเหม่ยซีไม่ทันได้ระวัง เธอท่ีก�าลังยกแก้วน�้าข้ึนดื่มพอดีก็ส�าลัก

ออกมา หลังจากไอโขลกอย่างรุนแรงอยู่นาน พอเงยหน้ามองฝั่งตรงข้าม 

อีกครั้งก็เห็นเยี่ยสวี่ก�าลังปลดเข็มขัด...

บทที่
2
คู่อำฆำต
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เธอรีบละสายตาอย่างร้อนตัว อดไม่ได้ท่ีจะลอบด่าเย่ียสว่ีในใจว่า 

นสิยัชอบโชว์ถอดเสือ้ผ้าไม่เคยปิดม่านนีเ่ม่ือไรจะเปลีย่น แต่ในหัวกป็รากฏ

ภาพบางอย่างในคนืนัน้ข้ึนมาโดยอัตโนมัต ิเศษเสีย้วเลก็ๆ ในความทรงจ�าค่อยๆ 

ปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน ตามด้วยเสียงเบาๆ ที่ดังออกมาจากก้นบึ้งหัวใจ...

มองสักหน่อยจะเป็นไรไป ใช่ว่าจะไม่เคยเห็น

ทว่าในตอนท่ีเธอโน้มน้าวให้ตัวเองเคลื่อนสายตากลับไปยังหน้าต่าง

ฝ่ังตรงข้ามบานนัน้อย่างยากล�าบาก หน้าต่างท่ีเดมิทีมีไฟสว่างไสวกมื็ดสนทิ

ไปเสียแล้ว

ท�าอะไรรวดเร็วจริงๆ!

เช้าวนัต่อมาเจยีงเหม่ยซีเพิง่ถงึบรษัิทกเ็ห็นพนกังานหญิงท่ีเข้าบรษัิท 

มาได้สองปีก�าลงัส่องกระจกทาลปิสติกอยู่ เธอเลกิคิว้ข้ึนเลก็น้อยโดยไม่รูต้วั 

ไม่ใช่ว่าเข้าท�างานแล้วจะแต่งหน้าไม่ได้ แต่พนักงานหญิงคนนี้เป็นหนึ่งใน

หญิงสาวจ�านวนน้อยในบริษัทที่ไม่ค่อยแคร์ภาพลักษณ์นัก

พนกังานหญงิคนดงักล่าวเพ่งความสนใจท้ังหมดอยู่ท่ีปากของตวัเอง 

ไม่ได้ต่ืนตัวเหมือนอย่างทุกวัน จนกระท่ังเจยีงเหม่ยซีเดนิเข้ามาใกล้ อกีฝ่าย

ถึงได้สังเกตเห็นเธอก่อนจะรีบเก็บลิปสติกและกระจกมือไม้เป็นพัลวัน

เจยีงเหม่ยซีอยากจะแสร้งท�าเป็นไม่เห็นแล้วเดนิผ่านไป แต่ตอนท่ีเดนิ

ไปถงึตรงหน้าพนกังานหญิงเธอกอ็ดไม่ได้ท่ีจะหยดุฝีเท้าลงแล้วกล่าวเตอืน 

"ทาลิปเลอะออกมาข้างนอกแล้ว"

เธอเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายก็นิ่งอ้ึงไปโดยอัตโนมัติ แต่ไม่นานนักก็

หัวเราะเย้ยหยันตัวเอง ช่างเถอะ...นานขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ชินอีกหรือไง

เมือ่เป็นเช่นนัน้แล้วเจยีงเหม่ยซีจงึไม่พดูอะไร และเดนิไปยังห้องท�างาน

ของตน

ตอนท่ีใกล้จะถึงประตูห้องท�างานเธอพบกับเยี่ยสวี่ท่ีเพิ่งออกมาจาก

ห้องท�างานของลู่สืออวี่
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เจยีงเหม่ยซีขมวดคิว้ ท�าไมเขาถงึออกมาจากห้องท�างานของลูส่อือว่ีกนั 

ถ้าข่าวกรองไม่ผิดพลาด ตอนนี้พวกเขาสองคนน่าจะยังไม่มีโปรเจ็กต์อะไร

ที่ต้องท�าร่วมกัน...ดูท่าว่ายังมีคนไม่ถอดใจสินะ

เจียงเหม่ยซีมองไปยังหน้าต่างกระจกใสด้านหลังเยี่ยสวี่แวบหนึ่ง  

ลู่สืออวี่ก�าลังนั่งเอนอยู่บนเก้าอี้ผู้บริหารอย่างเกียจคร้านยิ้มทักทายเธอ

เธอท�าเป็นมองไม่เห็น สายตากลับมาตกอยู่บนใบหน้าของเย่ียสวี่ 

อีกคร้ัง น�า้เสยีงตอนท่ีเอ่ยปากเยอืกเย็นเสยีย่ิงกว่าตอนเตอืนพนกังานหญิง

เมื่อครู่ไม่รู้กี่เท่า "เลขาฯ หลินจยาบอกหรือยังว่าพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสอบ

บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์* ที่หนานจิง"

"ผมทราบแล้ว" เยี่ยสวี่ตอบรับ

"ในเมื่อทราบแล้ว ช่วงเช้าไม่มีอะไรท�าหรือไง รู้จักแบ็กกราวนด์ของ

บริษัทนัน้ดแีล้วเหรอ การด�าเนนิกจิการของบรษัิทเซมิคอนดกัเตอร์เทียบกบั

อุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างรู้ไหม สภาพการแข่งขัน 

ในอุตสาหกรรมเป็นยังไง ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคมีผลกระทบต่อสภาพ

ทางการเงินหรือเปล่า"

ภายใต้สถานการณ์ปกติ สิ่งเหล่านี้ท่ีเจียงเหม่ยซีพูดสามารถท�าให้

พนักงานที่เพิ่งเข้ามาท�างานได้ไม่กี่วันลนลานท�าอะไรไม่ถูก แต่ตอนที่เธอ

วางมาดเจ้านายรอดูเย่ียสวี่หงอให้อยู่นั้น เย่ียสวี่กลับตอบด้วยน�้าเสียง 

ท่ีเยือกเยน็ย่ิงกว่าเธอ "เม่ือวานตอนเย็นก่อนเลกิงานผมส่งอเีมลรายงานคณุ

ไปแล้ว ซ่ึงรวมเรื่องพวกน้ันท่ีคุณพูดถึงเม่ือกี้ด้วย ถ้าเมื่อวานตอนเย็น 

คุณกลับช้าอีกสักนิด หรือไม่วันนี้มาถึงเช้ากว่านี้สักสองสามนาทีก็น่าจะ 

เห็นอีเมลฉบับนั้นแล้วนะครับ"

เจยีงเหม่ยซีกวาดสายตามองนาฬิกาแขวนท่ีอยู่บนผนงัทันที เก้าโมง

สองนาที เขาก�าลังบอกเป็นนัยว่าเธอมาสายอย่างนั้นเหรอ

นีท่�าให้เธอรูส้กึอับอายนิดหน่อย เพราะไม่ต้องหันหน้าไปกร็ูว่้าข้างหลงั 

* เซมคิอนดกัเตอร์ (Semiconductor) คอืสารกึง่ตวัน�าซ่ึงเป็นวสัดท่ีุน�ามาใช้ในการผลติอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์
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มีสายตากี่คู่ก�าลังจ้องมองพวกเราที่อยู่ทางนี้

แต่เจียงเหม่ยซีเป็นใครล่ะ เธอสบตากับเย่ียสวี่ไม่กี่วินาทีแล้วย้ิม 

ออกมา ในเม่ือทุกคนต่างเข้าใจว่าเธออยากจะอาศยัโปรเจก็ต์ IPO นีจ้ดัการ

กับเขา ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่อาจท�าให้ทุกคนผิดหวัง แต่คงไม่ถึงกับจัดการ

ให้ถึงตาย แค่อบรมสั่งสอนเด็กบ้านี่ด้วยความรักนิดๆ หน่อยๆ ก็พอ

ดังน้ันเธอจึงเอ่ยว่า "ดูท่าทางนายจะกระตือรือร้นกับโปรเจ็กต์นี้ดีนะ 

ไม่ต้องใจร้อนไปหรอก พวกเรายังมีเวลาอีกนาน"

เยี่ยสวี่ที่ถูก 'ข่มขู่' ยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้าน "น้อมรับบัญชาครับ"

เจียงเหม่ยซีเพิ่งจะนั่งลงที่โต๊ะท�างานก็ได้รับข้อความจากมู่ตี๋

'น้าเล็ก หนูถามน้าหน่อยได้ไหม น้ากับเยี่ยสว่ีตกลงว่ามีเรื่อง

บาดหมางอะไรกนัแน่ มีความแค้นฆ่าพ่อกนัเหรอ เม่ือกีต้อนท่ีจ้องหน้ากนั

ไม่กี่วินั่น หนูเหมือนเห็นประกายไฟสว่างวาบเลย!'

เจียงเหม่ยซีพิมพ์ตอบกลับไป

'ตาเธอตายยังไง เธอไม่รู้เหรอ'

'งั้นน้ากับเขาท่ีเพิ่งจะรู ้จักกันไม่กี่วัน ท�าไมความสัมพันธ์ถึงได้

ตึงเครียดขนาดนั้นล่ะ'

'เธอรู้ข่าวซุบซิบมาเยอะไม่ใช่หรือไง'

'น้าหมายถงึข่าวลอืท่ีว่าเย่ียสว่ีอ่อยน้าไม่ส�าเรจ็กเ็ลยย่ัวโมโหน้าน่ะเหรอ 

หนูมีสมองนะ ไม่เชื่อหรอก!'

เจียงเหม่ยซีเห็นข้อความของมู่ตี๋ก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย
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'ท�าไมล่ะ'

'ถึงเมือ่ก่อนเราสองคนจะไม่ได้สนทิกนั แต่เขาเป็นคนดงัของมหา'ลยั

เรานะ เพราะงัน้เรือ่งของเขาหนกูพ็อรูม้าบ้าง สาวสวยๆ ท่ีตามจบีเขาตลอด

สีปี่ในมหา'ลยัมีนบัไม่ถ้วน แต่เขาไม่แม้แต่จะมองสกัแวบ...อีกอย่างหนูได้ยิน

เพือ่นท่ีอยู่หอเดยีวกบัเขาบอกว่าหอชายของพวกเขาบางครัง้กจ็ะเอาหนงัโป๊

มาดูกัน แต่เยี่ยสวี่มักจะหลบออกไปในเวลาแบบนี้ทุกครั้ง ไม่เคยดูด้วยกัน

กับทุกคน ดังนั้นพวกเราก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ชอบผู้หญิง แบบว่า...

ไม่ 'เกิดอารมณ์' กับผู้หญิงน่ะ'

เจียงเหม่ยซีเห็นข้อความนี้ก็เกือบหลุดหัวเราะออกมา

'เป็นไปไม่ได้'

'เอ๊ะ! ท�าไมน้าเล็กถึงได้มั่นใจขนาดนั้นล่ะ'

เม่ือเห็นข้อความนี ้มือของเจยีงเหม่ยซีท่ีก�าโทรศพัท์มอืถอือยู่กช็ะงกั

ไปโดยไม่รู้ตัว สักพักเธอถึงพิมพ์ตอบมู่ตี๋กลับไป

'เธอคุยกับรูมเมตคนนั้นของเขาลึกเชียวนะ'

เป็นอย่างท่ีคาดไว้ ข้อความของมู่ตี๋ไม่ได้ส่งมาอีกครั้ง เจียงเหม่ยซี

เปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มท�างานด้วยความพอใจ

ตอนเลิกงาน เจียงเหม่ยซีเดินผ่านแผนกของมู่ตี๋ก็พบว่าตัวคนไม่รู้ 

ไปไหน แต่ของที่อยู่บนโต๊ะท�าให้เธอหยุดฝีเท้าลง

เด็กคนนี้ไม่รู ้ว่าเอากล้องส่องทางไกลแบบท่ีทหารใช้มาจากไหน  

ในออฟฟิศต้องใช้ของแบบนี้ด้วยเหรอ
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เจยีงเหม่ยซีหยิบข้ึนมาด ูพอเงยหน้าข้ึนมาเห็นว่าในออฟฟิศไม่มีใคร

จึงหยิบกล้องส่องทางไกลข้ึนมาไว้ข้างหน้าแล้วลองส่องดู นั่นท�าให้เธอ 

ค้นพบว่ามันสามารถมองเห็นตัวเลขท่ีอยู่บนปฏิทินซ่ึงอยู ่ห่างออกไป 

หลายสิบเมตรได้อย่างชัดเจน

ไม่รู้ท�าไมจู่ๆ เธอก็นึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อคืนท่ีอยู่หลังหน้าต่าง 

บานนั้น...

ในตอนนัน้เองภาพตรงหน้าพลนัมืดลง เจยีงเหม่ยซีหมุนปุ่มปรบัโฟกสั

อย่างไม่เข้าใจ แต่ภาพยังคงมืดสนิท เธอลองปรับโฟกัสระยะให้ออกห่าง

วัตถุมาอีกนิด ความมืดตรงหน้าค่อยๆ มีสีสันข้ึนมา เป็นสีฟ้าอ่อน  

มีลายนูน เหมือนว่าวันนี้เธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อน...

"สนุกไหมครับ" จู่ๆ ก็มีเสียงเย็นเยียบดังขึ้นมา

เจียงเหม่ยซีมือสั่น กล้องส่องทางไกลลอยออกไปจากมือ ยังดีว่า 

เย่ียสวี่ท่ีอยู่ตรงหน้ามีปฏิกิริยาตอบโต้รวดเร็วจึงรับไว้ได้อย่างเบามือและ 

มั่นคง

ดีที่ไม่มีอันตราย เจียงเหม่ยซีถอนหายใจออกมายาวๆ

เยี่ยสวี่ส่งกล้องส่องทางไกลไปตรงหน้าเธอ "ยังไม่เลิกงานเหรอครับ"

เจียงเหม่ยซีรับกล้องส่องทางไกลมาและมองเขาแวบหนึ่งอย่าง 

นึกสงสัย "มีอะไรเหรอ"

"ข้างนอกฝนตกแล้ว"

"แล้ว?"

"คุณเลิกงานเร็วหน่อยได้ใช่ไหมครับ"

เขาถามค�าถามพวกนีไ้ปท�าไมกนั หรอืว่าจะนดัเดตกบัเธอ? เจยีงเหม่ยซี 

รีบกวาดสายตาไปรอบๆ อย่างระแวงระวัง โชคดีที่ไม่มีใครอยู่

เย่ียสว่ีเหมือนจะอ่านสายตาของเธอออกจึงพูดปลอบใจ "ทุกคนไป 

กินข้าวกันหมดแล้ว"

เจยีงเหม่ยซีลอบถอนหายใจแล้วเงยหน้ามองเย่ียสวีอ่กีครัง้ เธอปวดหัว 
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ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านวันเวลาท่ีน่าอกสั่นขวัญแขวนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน 

เธอคิดว่าจ�าเป็นจะต้องก�าราบเขาเอาไว้ให้ดี

"ฉันคิดว่าค�าพูดท่ีควรพูดฉันก็พูดไปชัดเจนหมดแล้ว อยู่ในบริษัท 

การรกัษาความสมัพันธ์ระหว่างหัวหน้ากบัลกูน้องแบบปกตกิบัฉันมันยากนกั

หรือไง ที่ท�างานเป็นสถานที่ที่มีกฎระเบียบ ท�าตามค�าสั่งของหัวหน้าก็คือ

กฎระเบียบของท่ีนี!่ ฉันนกึว่านายเป็นคนฉลาดมาตลอด แต่ตอนนีเ้ห็นทีว่า

ฉันจะมองผิดไปแล้ว"

เจียงเหม่ยซีพอใจกับค�าพูดนี้ของตัวเองเป็นอย่างมาก ทั้งแสดงออก

ถึงความไม่พอใจของเธอ และยังแสดงออกถึงความผิดหวังท่ีเธอมีต่อเขา 

ขณะเดียวกันก็ยังบอกเขาเป็นนัยๆ อีกครั้งว่าหากเขายังไม่รู้จักกฎระเบียบ

แบบนี้ต่อไป เธอก็มีความสามารถที่จะท�าให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เช่นกัน

เย่ียสวี่นิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะเอ่ยข้ึน "ผมก็แค่จะบอกว่าข้างนอก 

ฝนตกแล้ว ผมไม่ได้พกร่ม ถ้าเป็นไปได้อยากจะติดรถไปด้วย แต่ถ้านี่คือ

สิง่ท่ีคุณเรยีกว่าการกระท�าเกนิกว่า 'ความสมัพนัธ์ระหว่างหัวหน้ากบัลกูน้อง

แบบปกติ' งั้นก็ช่างเถอะครับ"

เจียงเหม่ยซีนิ่งอึ้ง เธอเข้าใจเขาผิดจริงๆ งั้นเหรอ

เย่ียสวี่เดินไปถึงหน้าประตู จู ่ๆ ก็หยุดฝีเท้าแล้วหันกลับมามอง 

เจียงเหม่ยซี "รู้ไหมว่าท�าไมคุณถึงคิดมากขนาดนั้น"

"ท�าไม" เจียงเหม่ยซีไม่คิดว่าจะหลุดปากถามออกไป

เยี่ยสวี่ยิ้ม พูดอย่างสบายอารมณ์ยิ่ง "เพราะว่าคุณร้อนตัวน่ะสิครับ"

กว่าเจียงเหม่ยซีจะได้สติคืนมาแล้วออกอาการโมโห เขาก็เดินไปไกล

แล้ว

ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเริงร่าของผู ้ชายดังมาจากข้างหลัง  

เจียงเหม่ยซีตกใจ เธอหันกลับไปมองจึงพบว่าเป็นลู่สืออวี่

"มายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่"

"ไม่ต้องห่วง ไม่นานเท่าไหร่หรอก ก็แค่ตอนท่ีเขาเพ่ิงบอกว่าเธอ 
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กินปูนร้อนท้องเม่ือกี้น่ะ แต่ฉันอยากรู้ว่าท�าไมเด็กคนนั้นถึงบอกว่าเธอ 

กินปูนร้อนท้อง ไม่ใช่ว่าเขาอ่อยเธอฝ่ายเดียวหรอกเหรอ"

"ท�าไมอายุป่านนีแ้ล้วนายยงัไม่เข้าใจอีก ความอยากรูอ้ยากเห็นบางที

ก็ท�าร้ายคนถึงตายได้นะ"

"ฉันเข้าใจ แต่ฉันก็ยังอยากถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่ดี...

เจียงเหม่ยซี ตกลงว่าเธอก�าลังกลัวอะไรอยู่กันแน่"

เจยีงเหม่ยซีมองลูส่อือวีท่ี่อยู่ตรงหน้า เธอเงยีบไปสกัพักก่อนจะพูดด้วย

รอยยิ้มว่า "กลัวว่านายจะแพ้อนาถเกินไปน่ะสิ"

ลู ่สืออวี่ได้ยินแล้วไม่เพียงไม่โกรธ แต่ยังหัวเราะออกมาเสียงดัง  

"เหม่ยซี...เธอไม่รู ้สึกเหรอว่าตัวเองจะชอบพูดจาแรงๆ ไร้สาระแบบนี้ 

แค่ตอนที่เธอก�าลังไม่มั่นใจน่ะ"

ฝีเท้าท่ีเตรียมจะผละจากไปของเจียงเหม่ยซีดูละล้าละลังเล็กน้อย  

แต่เธอไม่อยากต่อล้อต่อเถยีงกบัลูส่อือวีอี่กจงึรบีเดนิไปท่ีลฟิต์อย่างรวดเรว็

เมื่อข้ึนรถแล้วเธอถึงสังเกตว่าในมือยังถือกล้องส่องทางไกลตัวนั้น 

เอาไว้อยู่

เจียงเหม่ยซีคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งข้อความไปหามู่ตี๋

'กล้องส่องทางไกลบนโต๊ะเธอฉันหยิบติดมือมานะ'

'อ๊า ไม่ได้นะ!'

'เธอใช้ของแบบนี้ท�าอะไรล่ะ'

'คอนเสิร์ตของอาซิ่นวันพรุ่งนี้ก็ต้องพึ่งมันไงล่ะ!'

'ยังมีเวลาไปดูคอนเสิร์ต? ดูท่าทางเธอจะว่างจังนะ ฉันก�าลังคิดว่า

หรือต้องเพิ่มปริมาณงานที่เหมาะสมให้กับเธอดี'

'น้าเล็ก! คุณผู้อ�านวยการ! หนูเป็นหลานสาวแท้ๆ ของคุณนะ!'

เจียงเหม่ยซีคิดครู่หนึ่งแล้วจึงพิมพ์ตอบกลับไป
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'เธอไม่ได้ส่งของขวัญให้ฉันนานแล้ว นี่ก็ใกล้จะวันเกิดฉันพอดีเลย 

เอาอันนี้ก็แล้วกัน ไม่รังเกียจ'

'น้าแน่ใจเหรอ ยังเหลอือีกตัง้ครึง่ปีนะ! เอ๊ะ แปลกแฮะ น้าจะเอามันไป

ท�าอะไรอะ แอบถ�้ามองใครเหรอ'

เจียงเหม่ยซีเก็บโทรศัพท์มือถือลงไป ไม่ได้ตอบอะไรอีก

เจียงเหม่ยซีกินของว่างระหว่างทางกลับและแวะซ้ืออาหารเช้าของ 

วนัพรุง่น้ีท่ีร้านขนมปังตรงทางเข้าเขตคอนโดฯ เธอเสยีเวลาระหว่างทางไป

ไม่น้อย แต่ตอนท่ีกลบัถงึห้องกลบัพบว่าหน้าต่างของตกึฝ่ังตรงข้ามบานนัน้

ยังคงมืดสนิท

หรือว่าจะติดฝนจริงๆ? แต่ฝนก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นสักหน่อยนี่

เจยีงเหม่ยซีโยนกล้องส่องทางไกลลงบนโต๊ะ ถอดเสือ้ผ้าแล้วไปอาบน�า้ 

หลังจากออกมาก็มาสก์หน้าแล้วเล่นโทรศัพท์สักพัก

ในทีสุ่ดหน้าต่างของฝ่ังตรงข้ามก็สว่างขึน้มาตอนสี่ทุม่ครึง่ เธอรบีดงึ

ที่มาสก์หน้าออกแล้วหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมา

ผูช้ายท่ีอยู่ในสายตายงัคงสวมเสือ้ผ้าของเม่ือตอนกลางวนัเหมือนตอน

อยู่ที่บริษัท เขาเดินไปเดินมาพลางแกะกระดุมเสื้อเชิ้ต

เจียงเหม่ยซีหมุนปุ่มปรับโฟกัสอย่างช้าๆ ใบหน้าของเยี่ยสวี่ก็ค่อยๆ 

ชัดขึ้น

เขาเดินมาถึงหน้าต่าง ถอดเสื้อเชิ้ตออกแล้วโยนลงบนเตียง ทั้งๆ ที่

อากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่ากับก่อนหน้านีแ้ท้ๆ เจียงเหม่ยซีอยากจะบอกว่าเดก็บ้านี่

ชอบโชว์จริงๆ

แต่ว่า...มีสิ่งหนึ่งท่ีแตกต่างไปจากคืนก่อนๆ ด้วยการช่วยเหลือจาก

กล้องส่องทางไกลท�าให้เธอมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน เส้นกล้ามเนือ้ 

ท่ีเรยีบลืน่ แนวกล้ามหน้าท้องท่ีเห็นได้รางๆ อีกท้ังผวิพรรณท่ีเป็นสนี�า้นมนัน่
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ส�าหรับบรรดาพนักงานในบริษัท รูปร่างของลู่สืออวี่นั้นก็ถือว่าไม่เลว

ทีเดียว ได้ยินว่าเขามักจะไปฟิตเนสอยู่เป็นประจ�า ตอนไปสร้างทีมสัมพันธ์

เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีท่ีแล้วเจียงเหม่ยซีก็สังเกตเห็นว่ากล้ามเนื้อของเขาได้รับ

การเทรนมาอย่างด ีแต่ตอนนีเ้ห็นทีว่าเดก็บ้าคนนีจ้ะเหนอืกว่าลูส่อือวีไ่ปข้ันหนึง่

เจียงเหม่ยซีก�าลังลอบเปรียบเทียบอยู่ในใจ แต่แล้วจู่ๆ ข้างหน้า 

เลนส์กล้องส่องทางไกลก็มืดสนิท เธอคิดไม่ถึงว่าในขณะท่ีก�าลังดูฉาก 

จ�ากดัอายุอยู่นัน้ คนบางคนท่ีไม่คดิจะปิดบังอะไรจะถงึกบัดงึม่านหน้าต่างลง!

หรือว่าเขาจะมองเห็นเธอ? ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่าว่าแต่เขาไม่รู้ว่า

เธอพักอยู่ห้องไหนเลย เมื่อกี้เขาไม่ได้มองมาทางเธอสักแวบด้วยซ�้า!

เจยีงเหม่ยซีวางกล้องส่องทางไกลลงอย่างไม่สบอารมณ์ และเวลานีเ้อง 

โทรศัพท์มือถือที่เธอวางไว้บนโต๊ะก็สั่นครืด

ทีแรกเธอนึกว่าเพื่อนร่วมโปรเจ็กต์มีธุระจึงส่งข้อความหาเธอ แต่พอ

หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูกลับพบว่าเป็นเยี่ยสวี่

'เม่ือกีผ้มจองแท็กซ่ีให้ไปส่งผมท่ีสนามบินวันพรุง่นี ้จะไปด้วยกนัไหม'

ไฟลต์บินท่ีหลนิจยาจองให้เธอกบัเขาเป็นไฟลต์เช้า ตอนเช้าๆ ค่อนข้าง

เรียกรถยาก ถือว่าเย่ียสว่ีรอบคอบมาก แต่เมื่อเย็นนี้เธอเพิ่งปฏิเสธค�าขอ

ติดรถของอกีฝ่ายไป เวลานีจ้ะให้ตอบว่าไปด้วยอย่างยนิดปีรดีากด็เูหมือนจะ

หน้าไม่อายไปหน่อย

ในตอนท่ีเจียงเหม่ยซีก�าลังคิดว่าจะยอมรับความหวังดีของเขาด้วย

ความจ�าใจอย่างไรดีนั้น เยี่ยสวี่ก็ส่งข้อความมาอีกครั้ง

'อ้อ...ลืมไป การติดรถกันไปดูเหมือนว่าจะเกินกว่าความสัมพันธ์

ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องแบบปกติ ช่างเถอะครับ ต่างคนต่างไปดีกว่า'
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ว่าไงนะ! นี่เขากวนประสาทเธออยู่เหรอ

เจียงเหม่ยซีชักจะโมโหแล้ว เธอรีบพิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่าง 

มือไม้สั่น นึกอยากจะสั่งสอนเขาสักหน่อยว่าอะไรท่ีเรียกว่ากฎระเบียบใน 

ที่ท�างาน

แต่เพิ่งจะพิมพ์ข้อความไปได้ครึ่งเดียวก็ถูกข้อความท่ีส่งเข้ามาใหม่

ขัดจังหวะ

'ไม่เห็นเหรอ หลับแล้ว? งั้นราตรีสวัสดิ์ครับ'

เธอยังไม่ทันได้ตอบอะไรสักค�า ท�าไมถึงราตรีสวัสดิ์ไปซะแล้วล่ะ!

เจยีงเหม่ยซีกลัน้หายใจ ต่อสายโทรศัพท์ออกไปโดยตรงอย่างรวดเรว็ 

แต่ก็ยังมีคนท่ีเร็วกว่าเธอ ในโทรศัพท์มีเพียงเสียงอันเฉยเมยของผู้หญิง 

ดังขึ้นว่า "หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้..."

ผลของการไม่มีท่ีให้ระบายอารมณ์โกรธก็คือ...คืนนี้เจียงเหม่ยซี 

นอนไม่หลับแล้ว!

เจียงเหม่ยซีตาค้างอยู่จนฟ้าเกือบสว่าง

ฝนยังคงตกอยู่ แต่ว่าเบากว่าเมื่อคืนแล้ว

เธออาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าโดยใช้เวลาเรว็ท่ีสดุ ตอนท่ีห้ิวกระเป๋าเดนิทาง

หนังแท้ใบเล็กๆ ออกมาจากห้องก็เพิ่งจะเป็นเวลาตีห้าครึ่ง

ฟ้ายังไม่ทันสว่างดี ถนนของเขตคอนโดฯ ก็เป็นพ้ืนลุ่มๆ ดอนๆ  

ไม่ว่าจะกับกระเป๋าเดินทางหนังแท้ หรือกับรองเท้าส้นสูงของเธอก็ล้วน 

ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย ดังนั้นระยะทางแค่สั้นๆ จากหน้าประตูตึกไปจนถึง

ประตูใหญ่ของเขตคอนโดฯ เจียงเหม่ยซีก็มีสภาพกระเซอะกระเซิงแล้ว

เมือ่มาถงึประตูของเขตคอนโดฯ เธอถงึได้พบว่าตวัเองยงัคงรอคอยว่า

จะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดข้ึน...เช่นว่าเย่ียสวี่จะรอเธออยู่ตรงนั้น หรือไม่แค่



67恋爱吧，江小姐 1

บังเอิญเจอกันก็ยังดี

แต่ไม่มีเลย เขาพูดจริงท�าจริง หน้าทางเข้าเขตคอนโดฯ เงียบเหงา

เสียจนกระทั่งนกสักตัวก็ไม่มี

หลงัจากนัน้เจยีงเหม่ยซีกก็างร่มแล้วลากกระเป๋าเดนิทางเดนิไปต่ออกี

หลายสิบเมตร เธอเดินมาจนถึงสี่แยกถึงได้โบกรถ

เป็นอย่างที่คาดไว้ เธอบอร์ดดิ้งเป็นคนสุดท้ายของไฟลต์บิน

ตอนท่ีเธอข้ึนเครื่องบินในวินาทีสุดท้ายและก�าลังหาท่ีนั่งของตัวเอง 

เย่ียสวี่ก็ก�าลังพลิกอ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับหนึ่งอยู่อย่างสบาย

อารมณ์

เห็นเธอเร่งรบี เขากหั็วเราะอย่างไม่ใส่ใจ "ผมนกึว่าเราจะไปรวมตวักนั 

ที่หนานจิงเสียอีก"

เจยีงเหม่ยซีมองส�ารวจเขาตัง้แต่หัวจรดเท้าแวบหนึง่ หน้าแดงระเรือ่ 

กระปรีก้ระเปร่า แค่ดกูร็ูแ้ล้วว่าเม่ือคนืหลบัสบาย อกีท้ังเสือ้เช้ิตและกางเกง 

สแล็กส์ท้ังตัวเขาก็เป็นกลีบเรียบ แม้แต่รองเท้าหนังก็ยังสะอาดไร้ฝุ่น... 

ดูสดใสกว่าสภาพกระเซอะกระเซิงของเธอหลายขุม

เจียงเหม่ยซีไม่ได้ต่อบทสนทนากับเขา และแน่นอนว่าไม่ได้มีสีหน้า

ท่ีดีอะไรให้กบัเขาเช่นกนั เธอหันหน้าไปและเริม่หาท่ีว่างบนช่องเกบ็สมัภาระ

ทั้งสองด้าน

ไม่ง่ายเลยกว่าจะหาท่ีว่างได้ แต่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน 

ค่อนข้างสูงไปหน่อยส�าหรับเธอ เจียงเหม่ยซีกวาดสายตามองห้องโดยสาร

จากด้านหน้าไปด้านหลัง แอร์โฮสเตสสาวสวยสองคนต่างก็ก�าลังบริการ 

คนอื่นๆ อยู่

เมื่อไม่มีทางเลือกก็ได้แต่คิดหาวิธีเอาเอง

กระเป๋าที่เธอเอามาไม่นับว่าหนัก จริงๆ แล้วพยายามสักหน่อยก็คง

เอาขึ้นไปวางได้ แต่วันนี้เธอสวมเดรสท่ีค่อนข้างพอดีตัวท่ีส่วนกระโปรง 

ไม่ได้ยาวนกั ดงันัน้การจะยกแขนท้ังสองข้างข้ึนสงูกร็ูส้กึน่าเขินอายเลก็น้อย
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ขณะท่ีเธอก�าลังลังเลอยู่นั้น จู่ๆ ก็รู ้สึกว่ามือของตัวเองเบาโหวง 

กระเป๋าเดินทางถูกมือคู่หนึ่งท่ีย่ืนมาจากข้างหลังเอายัดเข้าไปบนช่องเก็บ

สัมภาระอย่างคล่องแคล่ว เสร็จสิ้นกระบวนการในเวลาไม่เกินสามวินาที

เจียงเหม่ยซีอ้ึงไปช่ัวขณะ พอหันกลับไปอีกที เยี่ยสว่ีก็กลับไปนั่ง

ประจ�าที่แล้ว

"คุณผู้หญิงคะ เครื่องบินก�าลังจะข้ึนแล้ว เชิญคุณนั่งประจ�าท่ีของ 

ตัวเองด้วยค่ะ"

เจียงเหม่ยซีนั่งลงตรงที่ว่างข้างๆ เยี่ยสวี่อย่างคับแค้น

"เมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอครับ" เยี่ยสวี่ถาม

เจยีงเหม่ยซีก้มหน้ารดัเข็มขดันริภยัพลางเอ่ย "กลบักนัเลย หลบัสนทิ

ดีมากต่างหากล่ะ"

เยี่ยสวี่พยักหน้าอย่างเข้าใจ "งั้นก็เป็นสาเหตุที่หน้าสดสินะครับ"

เจียงเหม่ยซีเงยหน้ามองเขาอย่างไม่เข้าใจ "หมายความว่ายังไง"

เยี่ยสวี่สบตาเธออย่างตรงไปตรงมา "หน้าบวมน่ะ"

"นี่!"

เสียงของเจียงเหม่ยซีเรียกสายตาจากผู้โดยสารตั้งแต่ด้านหน้าไป

จนถึงด้านหลัง และเธอเองก็ตระหนักได้ถึงการเสียมารยาทของตนเช่นกัน 

เจยีงเหม่ยซีสดูลมหายใจลกึๆ และกดเสยีงพูดให้เบาลง "นายนกึว่าพอไม่อยู่

ในบรษัิทแล้วพวกเรากไ็ม่ใช่หัวหน้ากบัลกูน้องกนัใช่ไหม แต่อย่าลมืนะ นีเ่ป็น

เวลาท�างาน"

เยี่ยสวี่ยกข้อมือข้ึนมาดูเวลา ก่อนจะพูดอย่างขอไปที "ยังเหลืออีก 

ตั้งหนึ่งชั่วโมง"

เจียงเหม่ยซีท่ีท�าอะไรได้อย่างราบรื่นเสมอมา พบว่าเมื่ออยู่ต่อหน้า

เด็กบ้านี่เธอมักจะเป็นฝ่ายถูกกระท�า เป็นเบ้ียล่าง และถูกท�าให้โมโห 

จนจะบ้าตาย

"ดูดีไหมครับ" เยี่ยสวี่เก็บหนังสือพิมพ์แล้วเหลือบมองแวบหนึ่ง
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เจียงเหม่ยซีละสายตาจากใบหน้าของเขา "เทียบกับฉันท่ีหน้าสด  

ก็งั้นๆ แหละ"

เยี่ยสวี่ยิ้ม เป็นรอยยิ้มบริสุทธิ์อย่างหาได้ยาก ไม่ได้เจือการเยาะเย้ย

และการเหน็บแนมไว้ในรอยยิ้มแต่อย่างใด

เจียงเหม่ยซีแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น เธอหยิบผ้าปิดตาออกมาจาก

กระเป๋าเตรียมจะสวม แต่กลับได้ยินเย่ียสวี่ถามข้ึนว่า "กล้องส่องทางไกล 

ใช้ดีไหมครับ"

มือของเจียงเหม่ยซีชะงัก "กล้องส่องทางไกลอะไร"

เย่ียสวีหั่วเราะอย่างไม่ใส่ใจ "ก่อนนอนกค็วรดอูะไรท่ีช่วยท�าให้นอนหลบั 

ไม่อย่างนั้นจะตาค้างเอาง่ายๆ นะครับ"

"ฉันไม่รูว่้านายก�าลงัพดูถงึอะไรอยู่" เจยีงเหม่ยซีพดูจบกส็วมผ้าปิดตา

เป็นการจบบทสนทนา

หรอืเป็นเพราะดภูาพท่ีท�าให้เลอืดสบูฉีดก่อนนอนเธอถงึได้นอนไม่หลบั

จริงๆ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ตอนนี้เธอท้ังง่วงและเพลียมากแล้ว  

ไม่นานนัก ในขณะท่ีเกิดการสั่นไหวขึ้นเบาๆ การรับรู้ของเธอก็ค่อยๆ  

เลือนรางไป

ตอนที่ตื่นมาอีกครั้ง เครื่องบินก็แลนดิ้งเรียบร้อยแล้ว

เจียงเหม่ยซีเปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเป็นอันดับแรก ข้อความแรกท่ี

เข้ามานัน้มาจากเบอร์แปลก เนือ้หาเกีย่วข้องกบับรษัิทผูผ้ลติเซมิคอนดกัเตอร์

รายนั้นที่พวกเขาต้องมาส�ารวจและวิจัย

'แม่น�้าของซิ่นซินลึกนะ รับโปรเจ็กต์ของชาวบ้านเขา ระวังจะขึ้นฝั่ง

ไม่ได้!'

เจียงเหม่ยซีนิ่งงันไปโดยไม่รู้ตัว...นี่คืออะไรกัน ศัตรูจะแก้แค้น?  

ผู้หวังดีต้องการเตือน? หรือว่าเป็นแค่ปาหี่น่าเบื่อ?
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"ข้อความเตือนภัย?" เสียงดังมาจากเยี่ยสวี่ที่อยู่ข้างๆ

เธอหันหน้าไปมองเขาแวบหนึง่อย่างไม่สบอารมณ์ "ท�าไมสายตานาย

ถึงดีนักนะ"

"สายตาปกติ แต่ตัวสูงเป็นข้อดี"

เจียงเหม่ยซีไม่มีอารมณ์มาต่อปากต่อค�ากับเขา เธอยังคงครุ่นคิด 

อยู่ในใจว่าใครเป็นคนส่งข้อความพรรค์นี้มาให้เธอ ท่ีส�าคัญคืออีกฝ่ายรู้ว่า

เธอกับเขาจะมาวันนี้ด้วย

เยีย่สวีร่าวกบัอ่านความคิดของเธอออก "อาจจะเป็นคูแ่ข่งเจ้าใดเจ้าหนึง่

ก็ได้นะครับ"

"ท�าไมถึงคิดว่าอย่างนั้น" เจียงเหม่ยซีถามลอยๆ

เย่ียสวี่วิเคราะห์แทนเธอ "บริษัทนี้จะเข้าสู่ตลาดได้หรือไม่นั้นไม่ได้

เกี่ยวกับพวกเรามากนัก พวกเราแค่ท�างานรับเงินเท่านั้น ทางโบรกเกอร์*  

ต่างหากที่ต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนี้

จะปะทะกบัพวกเรา คงแค่ไม่อยากให้ซ่ินซินเข้าสูต่ลาดอย่างราบรืน่กเ็ท่านัน้"

ความจริงแล้วเพียงแค่คิดให้ถี่ถ้วนสักหน่อย ทุกคนล้วนต้องคิดถึง 

จุดนี้ แต่พอค�าพูดนี้ออกมาจากปากของพนักงานท่ีเพิ่งเข้ามาในบริษัทได้

ไม่กี่วัน ก็เลยท�าให้เธอรู้สึกเหนือความคาดหมายนิดหน่อย

แต่เธอกยั็งคงตอบกลบัไปว่า "เรือ่งไหนๆ ก็ไม่แน่นอนเสมอไปหรอก"

ตอนนีท้ั้งคู่เดนิมาถงึประตทูางออกแล้ว ในกลุม่ฝงูชนท่ีมารบัผูโ้ดยสาร

มีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนว่า 'คุณเจียง' อยู่บนป้ายดูเด่นชัดสะดุดตา 

เหลือเกิน

คนที่ชูป้ายเป็นชายหนุ่มรูปร่างไม่สูงมากนัก เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเอง

ก็เดาได้ว่าเธอคงเป็นคนท่ีเขาต้องมารับ ดังนั้นจึงโบกป้ายในมือมาทาง 

พวกเธอสองคนอย่างบ้าคลั่ง

* โบรกเกอร์ (Broker) คือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ลงทุน คอยให้ค�าปรึกษาด้านการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างๆ กับผู้ลงทุนทั้งแบบบุคคลและแบบองค์กรธุรกิจ



71恋爱吧，江小姐 1

เจียงเหม่ยซีและเยี่ยสวี่สบตากัน ไม่ได้ต่อหัวข้อสนทนาเม่ือครู่อีก 

ก่อนจะเดินไปหาคนคนนั้น



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/34FQtJE

https://bit.ly/34FQtJE

