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红九

หงจิ่ว

เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล



"ท�าไมหนา้ตาคณุดหูมดอาลยัตายอยากอยา่งนัน้ ถูกเจา้นายชัว่คราวของคณุ
ต�าหนิมาเหรอ"

หนิงเหมิงไม่คิดเลยว่าลู่จ้ีหมิงจะพูดแสดงความเป็นห่วงแบบนี้ออกมาเป็น
ประโยคแรก

เธอยอมให้เขาด่าว่าเธอไม่มีความสามารถที่จะท�างานโปรเจ็กต์ ยอมฟงั 
เสียงหัวเราะเย้ยหยันจากเขา ยอมเห็นเขามองด้วยหางตาแสดงการดูถูกว่าเธอ 
เป็นได้แค่เลขาฯ ของเขา

แต่เขากลับพูดแสดงความห่วงใยเธอ
ทนัใดนัน้ชดุเกราะทีห่ลอมจากฝุน่ของหนงิเหมงิกพั็งทลายลง เสยีงพังครนืนัน้

ดงัอยู่ในหแูลว้ตรงเขา้ไปในใจของเธอ
ตอนท่ีคณุก�าลงัรอใครสักคนดา่คุณ แตเ่ขากลบัเปน็หว่งคุณ มนัสดุยอดเลย 

เวลาแบบนีน้อกจากซาบซึง้จนหลัง่น�า้ตา ยังจะท�าอยา่งอืน่ไดอ้กีหรือ



ค�ำน�ำ
เป้าหมายในชวีติการท�างานของคุณคอือะไร นกัอ่านเคยถามและตอบตวัเอง 

กนัได้ไหมคะ ส�าหรบั 'หนงิเหมิง' นางเอกเรือ่ง 'Master of My Own ขอโทษที 

ฉันไม่ใช่เลขาคณุแล้ว' นยิายแปลจนีเรือ่งใหม่จาก With Love ท่ีนกัอ่านถอือยู่ 

ในมอืเล่มนี ้ เธอมีเป้าหมายในการท�างานท่ีชัดเจนมากว่าอยากจะเป็น 'ผูอ้�านวยการ

การลงทุนระดับเหรยีญทอง' ให้ได้ค่ะ

แต่กว่าเธอจะก้าวไปถงึจดุนัน้ได้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เพราะนอกจากต้องเริม่ต้น

ชีวติการท�างานด้วยการเป็นเลขานกุารแล้ว 'ลูจ่ีห้มิง' บอสหนุม่ฉายาจอมพ่นไฟ 

ท่ีเจ้าอารมณ์เป็นท่ีสดุยังไม่ยอมให้เธอถอนตวัออกจากการเป็น 'คนรบัใช้' ของเขา 

อีกต่างหาก

ด้วยความอยากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อยากมีฐานะทัดเทียมกับเขา  

อยากเดนิไปให้ถงึฝัน หนงิเหมิงจะท�าอย่างไรเพือ่ไปให้ถงึจดุนัน้ แล้วลูจ้ี่หมงิ 

จะท�าเช่นไรบ้างเพือ่สกดัดาวรุง่ในวงการการลงทุนคนนี ้ และดงึเธอกลบัมาเป็น

เลขาฯ ข้างกายเขาเหมือนเดมิให้ได้ เรามาร่วมเรยีนรูแ้ละเดนิทางไปบนเส้นทาง

สายอาชีพนกัลงทุนพร้อมกบัพวกเขากนัค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร
ลู่จี้หมิง  ชายหนุม่อายุย่ีสบิเจด็ปีกว่าๆ เจ้าของบรษัิทจีห้มงิแคปปิตอลผูข้ึ้นช่ือ 
  เรือ่งความข้ีโมโห ดือ้เหมือนลา ชอบงดัข้อกบัคนอืน่ อาการบอสซินโดรม 
  กห็นกัถงึข้ันโคม่า แต่ถ้าได้ดืม่เหล้ากจ็ะกลายเป็นคนอีกแบบ เขาสงู  
  หล่อ เท่ ร�า่รวย เรียนจบจากต่างประเทศ และท�างานเก่ง

หนิงเหมิง  หญิงสาวอายุยี่สิบห้าท่ีจับพลัดจับผลูได้มาเป็นเลขาฯ ของลู่จี้หมิง 
  ถึงสามปีแล้วตั้งแต่เรียนจบ มีความมุ่งม่ันอยากจะเป็นผู้อ�านวยการ 
  ด้านการลงทุน เป็นคนเดยีวท่ีรบัมือกบัความเจ้าอารมณ์ของลูจ่ีห้มิงได้  
  มกัจะใส่แว่นและไว้ผมหน้าม้าเพือ่ปิดบังใบหน้าท่ีสวยงามของตวัเอง

เจิงอวี่หัง  เพือ่นสนทิของลูจ่ีห้มงิตัง้แต่เดก็ รูปร่างก�าย�า ฐานะร�า่รวย ชอบปาร์ตี ้
  สงัสรรค์ เป็นคนโผงผาง ตรงไปตรงมา กล้างดัข้อกบัลูจ่ีห้มิงเช่นกนั

โหยวฉี  เพือ่นรกัของหนงิเหมิงและเป็นสาวสวยสามร้อยหกสบิองศาไม่มจีดุบอด 
  ในสายตาของหนิงเหมิงด้วย หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ไปอยู ่
  เมอืงนอกกบัแฟนหนุ่มท่ีช่ือเหอเยว่ียหลวน

ซูเหวยหราน รุน่พีส่มัยเรยีนมหาวิทยาลยัท่ีหนงิเหมิงเคยแอบหลงรกั เป็นผูช้ายท่ี 
  ครบเครือ่ง ท้ังความสามารถ นสิยั หรอืหน้าตาล้วนโดดเด่น ท่าทาง 
  ภมิูฐานดสูง่างาม
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โอเรียนทอลพลาซ่า ถนนฉางอัน กรุงปักกิ่ง

บริษัทจี้หมิงแคปปิตอลอยู่บนชั้นยี่สิบเอ็ดในอาคารหนึ่ง

ที่นี่คือบริษัทคนรุ่นใหม่ ทั้งประธานเจ้าของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 

และพนักงานต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่ ในบริษัทเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังท่ีคึกคัก 

มชีวิีตชีวาทุกวนั และเงนิหยวนท่ีหมุนสะพดัอยู่ในตลาดทุนกเ็ป็นแรงขับเคลือ่น

อย่างดีให้กับพวกเขา

ในตอนนี้ห้องท�างานของท่านประธานก็มีเสียงตะคอกดังลอยออกมา

สิบห้านาทีก่อนหน้านี้ท่านประธานลู่จี้หมิงเรียกผู้บริหารระดับสูง

เข้าไปในห้องแล้วกเ็ปิดโหมดหม่าจิง่เทา* บรรยากาศในห้องท�างานจึงกดดนั

และตึงเครียดขึ้นมา

ตอนท่ีหลวิอ้ีเทียนผูอ้�านวยการฝ่ายธรุการว่ิงมาถงึหน้าประตหู้องท�างาน

ของท่านประธานก็พูดออกมาด้วยความเหนื่อยหอบ 

"ผมแค่ไปห้องน�้าเดี๋ยวเดียว ท�าไมสถานการณ์ถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้  

นีเ่ซียนองค์ไหนกล้าไปท้าทายกบัคณุชายของเราเข้าอีกล่ะนี"่ เขากระซิบถาม

หยางเสี่ยวหยางซ่ึงเป็นผู้ช่วยเลขาฯ สาวท่ียืนเฝ้าอยู่หน้าประตู "นี่มัน 

บทที่
1

เจ้ำนำยพันธุ์ภูเขำไฟ

* หม่าจิ่งเทา เป็นนักแสดงชาวไต้หวัน คนทั่วไปรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่แอ็กติ้งเกินความจริงไปมาก โดยเฉพาะ
บทโมโห
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เกิดอะไรขึ้น"

สีหน้าของหยางเสี่ยวหยางเต็มไปด้วยความตึงเครียดและหวาดกลัว 

"ก็แผนกโปรเจ็กต์ของทีมหนึ่งที่ ผอ. เหรินรับผิดชอบนั่นไง ต้องให้เราวาง

หลกัประกนัเพิม่เติม...คณุรบีเข้าไปเถอะ ท่านประธานลูก่�าลงับ่นอยู่ว่าท�าไม

คนไม่ครบ"

ขณะท่ีท้ังสองคนก�าลงักระซิบกระซาบกนัอยู่นัน้ อยู่ๆ กมี็เสยีงตะโกน

ดงัลอยออกมาจากห้องท�างาน น�า้เสยีงนัน้หนกัแน่นเตม็ไปด้วยความม่ันใจ 

หลิวอี้เทียนและหยางเสี่ยวหยางถึงกับสะดุ้งตัวสั่นขึ้นมา

"แม่เจ้า! กระเทือนจนปวดต่อมทอนซิลเลย" หลิวอ้ีเทียนรีบถาม 

หยางเสี่ยวหยาง "หัวหน้าคุณล่ะ หนิงเหมิงอยู่ไหน เธอไปไหนแล้ว"

หนงิเหมงิคือหัวหน้าเลขานกุารของท่านประธาน ส่วนหยางเสีย่วหยาง

คือผู้ช่วยของเธอ

หยางเสีย่วหยางกลนืน�า้ลาย "ไปท�าธรุะท่ีกรมพฒันาธรุกจิตัง้แต่เช้าแล้ว" 

หลวิอ้ีเทียนตบหน้าผาก "รบีโทรเรยีกกลบัมาเรว็! ข้างในมีเสอืจะกนิคน

อยู่แล้วไม่เห็นหรอืไง! ผอ. เหรนิสัง่ไว้ว่าถ้าเกดิเรือ่งแบบนีข้ึ้นมาล่ะก ็ มีแต่

หนิงเหมิงเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้"

หยางเสี่ยวหยางอึกๆ อักๆ "อ้อๆ" แล้วก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาโทร 

เสียงตะคอกในห้องยังดังทะลุผ่านประตูไม้ที่ปิดสนิทออกมา

"หลิวอี้เทียน! คุณกระซิบกระซาบอะไรอยู่หน้าประตูไม่ทราบ ถ้ายัง

ไม่ไสหัวเข้ามา ผมจะให้คณุมีชีวติอยู่ได้อกีแค่วันเดยีวเหมือนช่ือของคณุ*!"

หลวิอ้ีเทียนโดนตะคอกเข้ากย็กมือกมุหัวอย่างหวาดหว่ัน เขารวบรวม

ความกล้าย่ืนมอืไปท่ีลกูบิดประต ูแต่กไ็ม่ลมืท่ีจะหันไปก�าชับหยางเสีย่วหยาง 

"เร็วเข้า รีบไปเรียกหนิงเหมิงกลับมา"

แล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปก่อนจะถูกกลืนไปกับเสียงตะคอกของ 

ลู่จี้หมิง

* หลิวอี้เทียน มีความหมายว่าหนึ่งวัน
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ในท่ีสุดหยางเสี่ยวหยางก็โทรศัพท์ติด เธอยกมือข้ึนป้องปากพลาง 

เดินหลบไปด้านหนึ่ง พูดด้วยน�้าเสียงหวาดหวั่นจนเกือบจะเป็นเสียงสะอื้น

"อาเหมิง ภเูขาไฟระเบิดอีกแล้ว คุณรบีกลบัมาช่วยชีวติทุกคนด้วยเถอะ!"

ไม่นานนักหนิงเหมิงก็กลับมา

เมื่อเข้ามาถึงบริษัทเธอวางกระเป๋าลงแล้วก็เอ่ยถามหยางเสี่ยวหยาง 

"เกิดอะไรขึ้น"

เธอรีบมาอย่างรวดเร็ว ตอนนี้หน้าผากยังมีเหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดข้ึน 

เต็มไปหมด

หญิงสาวยกมือข้ึนตลบผมอยู่สองสามทีกข็มวดหางม้าข้ึนเป็นมวยผม 

แบบนี้สิถึงจะเย็นขึ้นหน่อย

หยางเสี่ยวหยางรีบบอกเล่าที่มาที่ไปด้วยความร้อนรน

"ก ็ผอ. เหรนิท่ีรบัผดิชอบโปรเจก็ต์ทีมหนึง่คนนัน้ไง มีโปรเจก็ต์แปลงหนี้

ไม่ใช่เหรอ เราปรับลดค่าแล้วทางทรสัต์ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิสทุธติ�า่ทะลรุะดบั

การขาดทุนท่ีตัง้ไว้ และทางทรสัต์กเ็รยีกร้องให้เราวางหลกัประกนัเพ่ิมเตมิ  

ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะเอาพันธบัตรและสินทรัพย์ทุกอย่างไปเปลี่ยนเป็น

เงินสด พอท่านประธานลู่ได้ยินเข้าก็ระเบิดลงน่ะสิ! บอกว่าเราจะเป็นคน 

วางหลักประกันเพิ่มเติมได้ยังไง มันจะต้องเป็นผู้ลงทุนชุดหลังเป็นคน 

วางหลักประกันเพิ่มเติมสิ ทางทรัสต์ก็เลยเอาสัญญาออกมาดู เขียนไว ้

อย่างชัดเจนเลยว่าคนท่ีจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมคือพวกเราแน่นอน 

หลบไม่ได้...แล้วท่านประธานลูก่ก็ลายร่างเป็นมงักรพ่นไฟ..." หยางเสีย่วหยาง

พูดถึงตรงนี้ก็ถึงกับกลั้นหายใจ

หนงิเหมิงดนัแว่นข้ึน เสยหน้าม้าด้วยใบหน้าสงบนิง่ ความรูส้กึร้อนรน

เป็นกังวลของหยางเสี่ยวหยางไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเธอเลยแม้แต่น้อย

"ค่อยๆ พูด ไม่ต้องรีบ" หนิงเหมิงตบบ่าอีกฝ่ายเบาๆ

หยางเสีย่วหยางสดูลมหายใจเข้าลกึแล้วพูดต่อ "สรปุคอืเสอืร้ายโมโห
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ก็เพราะโปรเจ็กต์ของ ผอ. เหริน แล้วก่อนที่ ผอ. หลิวจะถูกเรียกตัวเข้าไป

เพยีงเสีย้ววินาทีกบ็อกฉันว่า ผอ. เหรนิเคยบอกไว้ว่าถ้าเกดิเหตกุารณ์อะไรข้ึน

ให้เรียกคุณมา เพราะมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้!"

หยางเสีย่วหยางพดูรวดเดยีวจบ สหีน้าของหนงิเหมงิสงบนิง่แม้ในใจ

จะรู้สึกเซ็งๆ คิดว่าอยากหาโอกาสส่งคนพวกนี้ไปที่คณะเต๋ออวิ๋น* จริงๆ

"ได้ ฉันเข้าใจแล้ว" หนงิเหมิงดนัแว่นตาอีกครัง้ แล้วมุ่งหน้าตรงไปยัง

ห้องท�างานท่านประธาน

ชุดท�างานกระโปรงแคบท่ีห่อหุ้มร่างเพรยีวบางของเธอเอาไว้ท�าให้เธอ

ดบูอบบาง ขณะเดียวกนักเ็ปล่งประกายออร่าของคนท่ีมีความสามารถท�าให้

คนสงบนิ่งออกมา

หนิงเหมิงเป็นคนที่ช่วยชีวิต ผอ. เหริน จริงๆ

เหรินเฉิงกงเป็นผู้อ�านวยการแผนกโปรเจ็กต์หนึ่ง ในมือมีโปรเจ็กต์

แปลงหนี้ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่ีท�าร่วมกับบริษัททรัสต์ ตอนท่ี

ออกแบบโครงสร้างของโปรเจก็ต์ เดิมกต็กลงกนัไว้ว่ามีอกีบรษัิทหนึง่เข้าไป

วางหลักประกันเพิ่มเติม แต่ขณะท่ีก�าลังด�าเนินการก็มีปัญหาบางอย่าง 

เกิดขึ้น

ตอนบ่ายวนันัน้ไม่รูว่้าลูจ่ีห้มิงไปร่วมงานเลีย้งท่ีไหนแล้วดืม่มากไปหน่อย 

เมื่อกลับมาถึงบริษัทก็นั่งอยู่บนเก้าอี้บอสแล้วเงยหน้าดื่มน�้าเปล่าอึกๆ

ในตอนนัน้เอง ผอ. เหรนิของทีมหนึง่กเ็คาะประตเูข้าไป กดัฟันรายงาน

ตวัเลขท่ีเปลีย่นแปลง

ท่ีแท้บรษัิทท่ีจะต้องวางหลกัประกนัเพิม่เตมิตามท่ีตกลงกนัไว้มีเงนิทุน

ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องรีบเปลี่ยนฝ่ายท่ีเข้ามาวางหลักประกันเพิ่มเติม 

โปรเจก็ต์นีเ้ร่งด่วนมาก จะเปลีย่นให้บรษัิทไหนมาวางหลกัประกนัเพิม่เตมินัน้

เรื่องนี้ต้องให้ลู่จี้หมิงเป็นคนตัดสินใจ ทางบริษัททรัสต์ฟีดแบ็กกลับมาว่า 

* คณะเต๋ออวิ๋น เป็นคณะเซ่ียงเซิงท่ีมีชื่อเสียงของปักกิ่ง เซ่ียงเซิงคือศิลปะการแสดงเล่าเรื่องตลกหรือร้องเพลง 
เพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ผู้แสดงเซ่ียงเซิงจะเป็นผู้ชายใส่ชุดฉางซันคือเสื้อตัวยาวแขนยาว กระดุมจีนผ่าข้าง 
โดยเซี่ยงเซิงสามารถมีผู้แสดงหนึ่งคนขึ้นไปจนถึงเป็นกลุ่มคณะ
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จี้หมิงแคปปิตอลจะเป็นฝ่ายวางหลักประกันเพิ่มเติมเองก็ได้

ดังนั้น ผอ. เหรินจึงมาหาลู่จี้หมิงเพื่อถามว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ 

ที่จะให้จี้หมิงแคปปิตอลเป็นฝ่ายวางหลักประกันเพิ่มเติม

เมื่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ผอ. เหรินจึงถามลู่จี้หมิงซึ่งตอนนี้

ดวงตาเลื่อนลอยด้วยความเมา 

'ท่านประธานลู ่ คณุว่าแบบนีพ้วกเราเป็นฝ่ายวางหลกัประกนัเพ่ิมเติม 

ได้ไหม'

หนิงเหมิงจ�าได้ว่าตอนนั้นลู่จี้หมิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ท่านประธานตัวใหญ่ 

ตอนที่ฟังรายงานก็โยกเยกไปมา เธอรู้ว่าเขาก�าลังจะนั่งไม่อยู่แล้ว

จนกระทั่ง ผอ. เหรินพูดจบ ลู่จี้หมิงก็สะบัดมือตบโต๊ะเสียงดังเพียะ

ราวกับตบไปที่หน้าของใครสักคน ทั้งชัดเจนและน่ากลัว

'จะได้หรอืไม่ได้ ผอ. เหรนิคณุกต็ดัสนิใจไปแล้วไม่ใช่เหรอ คณุว่าได้กไ็ด้!'

ลูจ่ีห้มงิพดูฉะฉานเสยีงดงัฟังชัด ถ้าฟังเฉพาะน�า้เสยีงท่ีเดด็ขาดและ 

ไม่สนใจสายตาลอยๆ ของเขา คงไม่มีใครกล้าพูดความจริงว่าเขาใกล้จะ 

ภาพตัดแล้ว

หนงิเหมงิท่ีก�าลงัเทน�า้ให้เขาอยู่อีกด้านอดท่ีจะกลอกตามองบนไปสองรอบ

ไม่ได้

เธอกล้าเอาอนาคตท่ีสดใสอีกห้าสิบปีของตัวเองเป็นประกัน ลู่จี้หมิง

ไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อครู่ใครพูดอะไร และก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรด้วย

ผอ. เหรนิปาดหน้าผากเดนิออกจากห้องท�างานไป ขณะท่ีเท้าของเขา

ก�าลังจะก้าวพ้นประตู ลู่จี้หมิงก็เงยหน้าขึ้นทันทีเข้าสู่ภาวะกรนครอกๆ

หนิงเหมิงเดินออกจากห้องท�างานเบาๆ 

เธอเรยีก ผอ. เหรนิ 'เพือ่ความปลอดภยั ฉันว่าคณุควรจะรอให้ประธานลู่

สร่างเมาแล้วค่อยไปถามอกีทีจะดกีว่านะ!'

หนิงเหมิงเป็นเลขาฯ คนสนิทของลู่จี้หมิงมาสามปี เธอรู้จักเจ้านาย

หลายบุคลิกคนนี้ดีมาก ตอนท่ียังไม่ดื่มเหล้าก็เป็นแบบหนึ่ง นิสัยเสีย 
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จนรบัไม่ได้ ชอบงดัข้อกบัคนอ่ืน จดุเดอืดต�า่กว่าทะเลลกึอกีแสนแปดพนัลี*้ 

อยากจะโกรธก็โกรธทันที อยากจะพ่นไฟกพ่็น ถ้าคนเรามชีาตท่ีิแล้วจรงิๆ  

หนิงเหมิงสงสัยว่าลู่จี้หมิงคงจะเป็นภูเขาไฟแน่ๆ หลังจากด่ืมเหล้าเขาก ็

กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย แอลกอฮอล์เป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูให ้

บุคลกิอกีด้านของเขาเผยโฉมออกมา เมือ่ลูจ่ีห้มิงดืม่เข้าไปมากกจ็ะอารมณ์ดี

มากๆ ใครถอืโอกาสขออะไรกบัเขาตอนนี ้ เขากจ็ะตอบรบัหมด สิง่ท่ีหนงิเหมงิ 

กลัวท่ีสุดก็คือตอนลู่จี้หมิงออกไปคุยธุรกิจและดื่มเหล้าตามล�าพัง ถ้าไม่ม ี

คนของบรษัิทคอยเฝ้าเอาไว้ ถอืโอกาสตอนท่ีดืม่เยอะ เขากส็ามารถขายตวัเอง

ออกไปแบบถกูๆ ได้เลย

หนงิเหมิงพดูกบั ผอ. เหรนิ 'ฉันกลวัว่าประธานลูส่ร่างเมาแล้วจะจ�าเรือ่งนี ้

ไม่ได้'

ใบหน้า ผอ. เหรินเต็มไปด้วยความสับสน 

'แต่โปรเจก็ต์นีมั้นรอไม่ได้ ถ้าวนันี้ไม่มีบทสรปุออกมา ทางทรสัต์กจ็ะ

เปิดบัญชีให้ไม่ได้ เลกิโปรเจก็ต์ได้เลย เหนือ่ยกนัฟรีเลยนะ!' เมือ่คดิทบทวนด ู

ผอ. เหรนิกเ็อ่ยขอร้องหนงิเหมิงว่า 'เลขาฯ หนงิ เอาอย่างนีน้ะ ถ้าประธานลู่

จ�าเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ ถึงตอนนั้นเอาผิดผมขึ้นมา คุณช่วยเป็นพยานว่าเขา

ได้มอบอ�านาจให้ผมแล้ว ได้ไหม ผมรูว่้าความจรงิเรือ่งนี้ไม่ได้เกีย่วอะไรกบัคณุ 

แต่ประธานลูอ่าละวาดขึน้มาเหมือนภเูขาไฟระเบิด ผมไม่ควรจะตดิชนวนระเบิด

ไว้ที่คุณ แต่ตอนนี้ก็ได้แต่รบกวนคุณแล้วล่ะ!'

ทันทีท่ีพูดจบหนิงเหมิงก็ยิ้มพร้อมกับพยักหน้า 'ได้ค่ะ ฉันแค่เป็น

พยานให้คุณเท่านัน้เอง คณุไม่ได้มายืมเงนิกนัสกัหน่อย เรือ่งนีฉั้นท�าให้ได้  

วางใจได้!'

หนงิเหมงิเดนิไปถงึหน้าประตหู้องท�างานของท่านประธาน เธอเคาะประตู

และไม่รอให้ใครตอบก็เปิดประตูเดินเข้าไป 

ในห้องท่ีโล่งกว้างมีผู้บริหารระดับสูงยืนกันเต็มไปหมด ต�าแหน่ง 

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ของทุกคนกเ็ป็นผูอ้�านวยการด้วยกนัท้ังนัน้ พวกเขายนืกนัอย่างสงบเสงีย่ม

เรียบร้อย ฟังบอสใหญ่ที่ยืนเท้าเอวพ่นไฟอยู่หน้าโต๊ะท�างาน

หนิงเหมิงมองไปที่ลู่จี้หมิง

นีค่อืลกูคณุหนท่ีูคาบช้อนทองมาเกดิในเมืองหลวง นสิยัเสยีอย่างร้ายกาจ 

เรยีกว่าเป็นระเบิดเดนิได้ ต้องงดัข้อกบัคนอืน่ไปซะทุกเรือ่ง อาการบอสซินโดรม 

กห็นกัถงึข้ันโคม่า เรือ่งท่ีตัวเองท�าได้กจ็ะต้องสัง่ให้เลขาฯ ไปท�า ถ้าไม่แสดง

บทบาทการเป็นเจ้านายกจ็ะขาดใจตาย

แต่เขาก็ดันมีคุณสมบัติที่จะท�าแบบนี้เสียด้วย

เขาสงู หล่อ เท่ ร�า่รวย หลงัจากเรยีนจบจากต่างประเทศก็ได้เงนิทุน

ก้อนแรกจากครอบครวั ใช้เวลาสัน้ๆ เพยีงไม่กีปี่กส็ามารถนัง่อยู่ในบรษัิท 

วาณชิธนกจิ* ขนาดหมืน่ล้านได้แล้ว และถ้าจะบอกอายุเขาอย่างละเอยีด ตอนนี้

เขากอ็ายุเพยีงย่ีสบิเจด็ปีครึง่เท่านัน้

พดูกนัตรงๆ ทุกคนในบรษัิทกต้็องอาศยัเขา ดังนัน้เขาจงึมคีวามมัน่ใจ

ที่จะพูดแล้วก็พูดอีกเพื่อสั่งสอนคนแบบนี้

สายตาของหนิงเหมิงกวาดมองลู่จี้หมิงและมองรอบๆ ตัวเขาอย่าง

รวดเร็ว

ชุดสูทสั่งตัดราคาแพงจากเมืองนอกถูกโยนลงบนโต๊ะ ส่วนเนกไท 

ของเขาก็นอนเอียงกระเท่เร่อยู่บนพรม ดูท่าทางน่าจะถูกเหว่ียงลงพ้ืน  

เสื้อเชิ้ตขาวถูกปลดกระดุมจนเห็นแผ่นอก เนื่องจากออกก�าลังกาย 

เป็นประจ�า กล้ามเนือ้แน่นจงึดรู้อนแรงเหมอืนอารมณ์ของเขา มือข้างหนึง่

เท้าเอว มืออีกข้างก็ชี้โบกไปมา เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแผ่นอกที่อยู่ภายใต้

เสื้อเชิ้ตเหมือนก�าลังพุ่งทะยานออกมา 

หนิงเหมิงเลิกคิ้วข้ึนเพียงแวบเดียวจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็ 

เบนสายตาไปทันที

* วาณิชธนกิจ (Investment banking) คือสถาบันทางการเงินซ่ึงท�าหน้าท่ีระดมเงินทุน ซ้ือขายหลักทรัพย์  
บริหารการควบรวมและซ้ือกิจการ รวมถึงให้ค�าปรึกษาในธุรกรรมข้างต้นและธุรกรรมทางการเงินประเภทอ่ืน  
เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ท�ารายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น 
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หญิงสาวยืนอยู่หน้าประต ูเม่ือผูบ้รหิารระดบัสงูท้ังหลายหันมาเห็นเธอ 

ดวงตากเ็ป็นประกายข้ึนมาราวกบัพวกเขาเป็นหญิงสาวท่ีก�าลงัจะถกูจบัไปขาย

และในที่สุดก็มีคุณชายมาช่วยไถ่ตัวไว้ได้ทัน 

ลูจ่ีห้มงิจดจ่อกบัการสัง่สอน ยังไม่ทันจะเบนสายตามา ดงันัน้น�า้เสยีง

แสดงอ�านาจจึงดังขึ้นก่อนสายตาจะมาถึง 

"ใคร! ฉันเรยีกให้เข้ามาแล้วหรอืไง ออกไปเลยนะ!" ทันทีท่ีเสยีงพูดจบลง 

เขากเ็บนสายตามาเห็นว่าคนท่ีเข้ามาท่ีแท้กเ็ป็นหนงิเหมิง

หนิงเหมิงก็ว่าง่าย เธอหันหลังกลับเตรียมจะเดินออกไป

เหล่าผู้บริหารพากันสูดหายใจเข้าลึก ตัวช่วยก�าลังจะจากไปแล้ว!

"เดี๋ยวก่อน หยุดอยู่ตรงนั้นนะ!" ลู่จี้หมิงตะโกนออกมา

หนิงเหมิงหยุดยืนแล้วหันหลังกลับมาอย่างว่าง่าย

เหล่าผู้บรหิารพากนัถอนหายใจอย่างโล่งอก ผอ. เหรนิมองมาท่ีหนิงเหมิง 

ในดวงตาจะบีบน�า้ตาให้ไหลออกมาอยู่แล้ว

"พอดีเลย ฉันก�าลังคอแห้ง รีบไปหาอะไรมาให้ฉันดื่มเร็ว!" ลู่จี้หมิง

สั่งเลขาฯ สาวอย่างแสดงอ�านาจ

หนงิเหมิงเดินเข้าไปท่ีเคาน์เตอร์ตรงมุมห้อง ถามออกไปอย่างชัดเจน 

"ประธานลู่ คุณจะรับชาหรือกาแฟคะ"

"ชา!"

หนิงเหมิงหยิบแก้วกาแฟขึ้นมา

"เติมน�้าตาลหรือว่าครีมเทียมคะ"

ลู่จี้หมิงยังสัมผัสถึงความผิดปกติไม่ได้ "ครีมเทียม"

หนิงเหมิงหยิบกระปุกน�้าตาลก้อนออกมา

"ร้อนหรือเย็นคะ"

"เย็นสิ!"

หนิงเหมิงยกกาน�้าร้อนขึ้นมา

จากนั้นเธอก็ยกแก้วมาให้ท่านประธาน
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ลู่จี้หมิงรับแก้วมาแล้วเริ่มพ่นไฟต่อไปอย่างอดไม่ได้ "บอกแล้วไงว่า

กาแฟ ชงน�้าชามาท�าไม!" พ่นไฟเสร็จก็ก้มหน้าลงแล้วชะงักไปครู่หนึ่ง

หนิงเหมิงยกสิ่งที่เขาต้องการมาให้...กาแฟร้อนๆ เติมน�้าตาล

หนิงเหมิงยังคงสงบนิ่ง

ลูจ่ีห้มงิคนนีมี้ลกัษณะพเิศษกค็อืชอบหาเรือ่ง เธอเดาได้ตัง้แต่ต้นแล้วว่า 

ถ้ายกน�า้ชาไปให้เขา เขาจะต้องต่อว่าว่าเขาสัง่กาแฟชัดๆ เธอจะยกชามาให้ 

ท�าไม ดูส ิเป็นอย่างนัน้ไม่ผดิเลย

เธอคาดไว้อยู่แล้วว่าคุณชายดื้อดึงคนนี้จะต้องสั่งเพื่อหาเรื่องเธอ  

ดังนั้นถ้าเธอท�าตรงกันข้ามก็จะถูกต้อง นี่คือข้อสรุปจากประสบการณ์ 

อันมีค่าของหนิงเหมิงในการเป็นเลขาฯ ให้กับลู่จี้หมิงมาสามปี

ลูจ่ีห้มิงก้มหน้ามองแก้วกาแฟในมือแล้วร้องเฮอะออกมา เขายกแก้ว 

ข้ึนเป่าเบาๆ แล้วดืม่ลงไป

ขณะที่กาแฟก�าลังจะหมดแก้ว อารมณ์ของเขาก็ดูเย็นลงไปไม่น้อย

พวกผู้บริหารแอบถอนใจเบาๆ มองหนิงเหมิงด้วยความนับถือและ

ขอบคุณ ในบริษัทนี้มีแค่สาวน้อยคนนี้เท่านั้นที่จับทางของบอสใหญ่ได้ถูก

หนิงเหมิงถือโอกาสท่ีลู่จี้หมิงก�าลังดื่มกาแฟหันไปถามพวกผู้บริหาร 

"ทุกท่านต้องการดื่มอะไรไหมคะ"

ลู่จี้หมิงเงยหน้าข้ึนมาทันทีพร้อมตะคอกออกไป "พวกเขาไม่ดื่ม 

ปล่อยให้หิวไป!"

ผู้บริหารทุกท่านก็รีบตอบว่า "ไม่ดื่มครับไม่ดื่ม..."

ผอ. เหรินที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้บริหารพยายามส่งสายตาให้หนิงเหมิง 

อย่างสุดก�าลัง หนิงเหมิงดันแว่นตาแล้วพยักหน้าแบบแทบจะมองไม่เห็น

เธอเดนิมาข้างๆ ลูจ่ีห้มิงแล้วพูดด้วยเสยีงเลก็ๆ เบาๆ ว่า "ประธานลูค่ะ 

อีกสกัครูค่ณุยังมกีารประชุมท่ีห้องประชุมนะคะ เป็นการประชุมกบัธนาคาร 

ที่นัดกันไว้ล่วงหน้า อีกสักพักพวกเขาคงจะมาถึง หรือจะให้ฉันไปบอกให้ 

พวกเขารอก่อน รอคณุจดัการทางนีเ้รยีบร้อยแล้วค่อยตามไป?"
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ทันทีท่ีลู่จี้หมิงวางแก้วกาแฟลงไปบนจานรอง เขาก็ใช้ดวงตาด�า 

ที่มันวับราวกับขัดมาถลึงตามอง หนิงเหมิงถลึงตากลับ

ท่ีเธอรับมือไม่ได้มากท่ีสุดก็คือดวงตาคู่นั้น นี่เป็นดวงตาท่ีกระชาก

วิญญาณสุดๆ ขนตาทั้งหนาและยาว หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อย มีทั้งความรู้สึก 

หยอกเย้าและไร้เยื่อใย

หนิงเหมิงรีบหลบสายตา

ลูจ่ีห้มงิถลงึตามองเธออย่างโกรธๆ "เก่งแล้วใช่ไหม มาตดัสนิใจแทนผม

ได้ด้วย ใครบอกว่าผมจะจัดการตรงนี้ก่อน! รีบเก็บเนกไทขึ้นมา เตรียมตัว

ไปประชุมกบัผม!" ตะคอกใส่เลขาฯ แล้วกหั็นหน้ากลบัมาตวาดใส่พวกผูบ้รหิาร 

"ทุกคนกลับไปเขียนรายงานเรื่องของวันนี้สรุปมาให้ผม วางไว้ท่ีโต๊ะผม 

ก่อนเลิกงาน!"

ตวาดเสร็จเขาก็หยิบเสื้อสูทที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาแล้วเดินออกไป

หนงิเหมงิยกมอืให้สญัญาณพร้อมพดูเสยีงเบา "ผอ. ทุกท่านรบีแยกย้าย

เถอะค่ะ!" จากนัน้กร็บีเกบ็เนกไทแล้วตามลูจ่ีห้มิงออกไปด้วยความรวดเรว็

เหล่าผู้บริหารก็พากันถอนหายใจอย่างโล่งอก มองตามหนิงเหมิงไป

ด้วยความรู้สึกขอบคุณ

หลวิอ้ีเทียนเดินเข้ามาตรงหน้า ผอ. เหรนิพลางส่ายหัวแล้วถอนหายใจ 

"ผมล่ะนับถือจริงๆ เมื่อก่อนเลขาฯ คนไหนๆ ก็อยู่กับท่านประธานลู่

ได้ไม่เกินสามเดือนสักคน มีแต่หนิงเหมิง! แม้เธอจะไม่สะดุดตาอะไร 

แต่เป็นคนท่ีฉลาดมาก ไม่มีใครจะจับทางบอสได้ถูกเท่าเธออีกแล้ว  

คุณว่าไหม ท�าไมเธอถึงรู้ว่าบอสนิสัยปากไม่ตรงกับใจ แล้วก็จัดการได้ 

พอเหมาะพอเจาะไม่มากไม่น้อยเกินไป สุดยอดจริงๆ เฮ้อ ถ้าสวย 

อีกสักหน่อยก็คงจะดี ดีไม่ดีอาจจะเป็นเถ้าแก่เนี้ยก็ได้!"
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ลู ่จี้หมิงขายาวและเดินเร็วมาก ตอนท่ีหนิงเหมิงเดินตามก็ต้อง 

วิ่งเหยาะๆ ไปด้วย ซ�้าเธอยังสวมชุดท�างานกระโปรงแคบๆ ขาก็ก้าวได ้

ไม่กว้างนัก จึงได้แต่ดึงกระโปรงทั้งสองข้างขึ้นเล็กน้อย

ขณะเดินผ่านโต๊ะท�างานของหยางเสี่ยวหยาง ผู้ช่วยเลขาฯ ก็รีบ 

แสดงอาการประจบหนิงเหมิงด้วยการยกนิ้วโป้งสองนิ้วให้เธอ

หนิงเหมิงคิดในใจ อยากจะบีบคอยายบ๊องให้ตายจริงๆ

เม่ือวิ่งตามลู่จี้หมิงทันแล้ว หนิงเหมิงก็ปรับการหายใจให้เป็นปกติ  

หาโทนเสียงที่ถูกต้อง ปรับท่าทางให้เหมือนกับคนที่ฟ้องแบบไม่ตั้งใจ

"บอสคะ ไล่ ผอ. เหรินออกเลยดีกว่าค่ะ"

ลู่จี้หมิงยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลจากหน้าประตูห้องประชุม เขาหันไปมอง 

หนิงเหมิง ดวงตาท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ขนตาอันดกด�าคู่นั้นของเขาก็เริ่มจะ 

ออกมาท้าทายความรู้สึกอีกแล้ว

"ท�าไมต้องไล่เขาออกด้วย"

หนิงเหมิงละสายตาจากเขาอย่างเนียนๆ โดยไม่ให้อีกฝ่ายจับสายตา

ยุยงได้ "เขาตัดสินใจโดยพลการนี่คะ" 

ลูจ่ีห้มงิหรีต่ามองหญิงสาว บนใบหน้ายังมีความโกรธหลงเหลอือยู่บางๆ 

บทที่
2

บอสพันธุ์ดื้อดึง 
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"ใครบอกว่าเขาตดัสนิใจโดยพลการ ผมเป็นคนสัง่ให้เขาท�าแบบนีต่้างหาก!"

หนิงเหมิงแสดงสีหน้าตกใจออกมา "คุณสั่งงั้นเหรอ งั้นคุณต�าหนิ 

พวกเขา..."

ลูจ่ีห้มงิย้ิมอย่างเย็นชาออกมา "เกบ็ท่าทางเสแสร้งของคณุซะ! อย่าท�า

เป็นว่าผมไม่รูอ้ะไร! ผมต้องเดือดร้อนมาถวัหุ้นแล้ว เงนิทองต้องควกัออกมา

จ่าย จะว่าคนระบายอารมณ์บ้างไม่ได้เลยหรอืไง?!"

"..."

มีเจ้านายท่ีมีอาการบอสซินโดรมก�าเริบอย่างหนัก ดูท่าอาการบอส

คงจะหนักมากแล้ว

ถือโอกาสท่ียืนนิ่ง ลู่จี้หมิงใส่สูทแล้วก็ติดกระดุมเสื้อเช้ิตเรียบร้อย  

หนิงเหมิงส่งเนกไทให้เขา

"คุณผูกเนกไทได้ไหม" ลู่จี้หมิงเหล่ตามองเธอ

"ก็...ไม่ค่อยได้..."

ชายหนุ่มขย�าเนกไทเป็นก้อนแล้วยัดใส่มือเธออย่างแรงทันที

"แล้วคณุเอามาให้ผมท�าไม ให้ผมผกูเองหรอืไง มอืสองข้างของผมนี่

เอาไว้ท�าอะไรฮะ?!" ลูจ่ีห้มิงยกมือท่ีมีนิว้เรยีวสวยขึน้มา ดกูร็ูว่้ามอืของเขา

ไม่เคยต้องท�างานหนัก เขาก่นเสียงต�่าออกมาอย่างเสียดายและสงสาร 

ตัวเอง

"..." ท�าไมไม่มีใครมาตัดมือเขาไปนะ!

ก่อนจะเข้าห้องประชุม อยู่ๆ ลูจ่ีห้มิงกยื็นนิง่แล้วหันมาพูดกบัหนงิเหมงิ 

อย่างดุดัน

"รีบผูกให้เป็นซะ! ไม่อย่างนั้นผมจะไล่คุณออก!"

หนิงเหมิงก้มหน้าลงดันแว่นตาข้ึน ดวงตาแวววาวเป็นประกายวาบ

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

แน่จริงก็ไล่ออกสิ ไล่ออกเซ่! แม่รอไม่ไหวอยู่แล้ว!

ตั้งแต่หนิงเหมิงจบปริญญาตรีก็เข ้าท�างานท่ีจี้หมิงแคปปิตอล  
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จนถึงตอนนี้เธอท�างานที่นี่มาสามปีแล้ว 

ต้ังแต่อายุย่ีสบิสองจนกระท่ังอายุย่ีสบิห้าเธออุทิศชีวิตท่ีงดงามในช่วง

วัยรุ่นที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านให้กับลู่จี้หมิงประธานภูเขาไฟจอมพิลึกคนนี้

ทีจ่ริงเธอเรยีนปรญิญาตรสีาขาการเงิน ไม่ใช่สาขาเลขานุการ ตอนที่

เรียนจบออกมาหางานก็มุ่งมาทางท�าโปรเจ็กต์ลงทุน แต่วันที่มาสมัครงาน

บังเอิญมาเจอตอนลู่จี้หมิงอาละวาดเรื่องไม่มีเลขาฯ ที่จะช่วยเขาท�างานได้

ตอนนั้นหลิวอ้ีเทียนผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการถูกต�าหนิจนไม่มีช้ินด ี 

เขาโซซัดโซเซมาท่ีห้องประชุมท่ีใช้สัมภาษณ์ ช้ีไปยังหนิงเหมิงซ่ึงเป็น 

ผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องสัมภาษณ์แล้วบอก 

'เอาเรซูเม่ของเธอมาให้ฉันดูเร็วเข้า!'

หลวิอีเ้ทียนพลกิดเูรซูเม่อย่างรวดเรว็ แล้วกห็ลอกหนงิเหมงิให้ไปท�า

ต�าแหน่งเลขาฯ ของลู่จี้หมิง 

จนกระทั่งถึงวันนี้

ตอนนั้นหลิวอี้เทียนพูดอย่างเปิดใจกับหนิงเหมิงว่า 'เสี่ยวหนิง นี่เป็น

โอกาสดท่ีีหาได้ยากมาก คณุเคยเห็นบริษัทไหนท่ีจะให้พนกังานใหม่เข้าท�างาน

ครัง้แรกก็ได้ท�างานกบับ๊ิกบอสของบรษัิทบ้าง ดงันัน้เสีย่วหนงิ ตัง้ใจท�างาน

นะ!'

ในตอนนัน้หนงิเหมิงรูส้กึเหมอืนเห็นหมาป่าปลอมตวัเป็นคณุยายแวบๆ 

แต่เธอกค็ดิว่าช่างปะไร ไม่ว่าจะเป็นเลขาฯ หรอืจะท�าโปรเจก็ต์ มงีานท�าก่อน

แล้วค่อยว่ากัน ต่อไปมีโอกาสก็ค่อยเปลี่ยนต�าแหน่งก็ได้

ผลคือเธอกลับถูกบีบคอกดให้อยู ่ ในหลุมลึกท่ีชื่อว่าเลขานุการ  

คิดจะปีนออกมาก็ไม่ได้ เหตุผลส�าคัญก็คือมีหลายคนพยายามกลบดิน

เข้าไป หวังว่าจะฝังเธออยู่ในหลุมนี้ให้ได้

อย่างเช่นหลิวอี้เทียน

เขาบอกเธอว่า 'คุณห้ามคิดจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนต�าแหน่ง 

เป็นอันขาด ถ้าไม่มีคุณคอยสยบปีศาจร้ายอยู่ล่ะก็ คนท้ังบริษัทคงถูก
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ประธานลู่ทรมานตายกันเป็นเบือ!'

ต่อมาหนิงเหมิงถึงได้รู้ว่าท่ีเธอสามารถยืนหยัดอยู่ในต�าแหน่งเลขาฯ 

ส่วนตัวของท่านประธานได้ ถือเป็นเรื่องที่สะเทือนฟ้าดินของบริษัทนี้เลย

เพราะก่อนท่ีเธอจะมาท�างานท่ีนี ่ด้วยความข้ีโมโห แล้วกเ็ป็นบอสซินโดรม

ก�าเรบิอย่างหนกัของลูจ่ีห้มงิ เลขาฯ ท่ีจะต้องอยู่ตดิกับเขา สถติท่ีินานท่ีสดุกค็อื

อีกสองวันถงึจะครบสามเดอืน

อีกสองวนักจ็ะได้รบัโบนสัประจ�าไตรมาสแล้ว แต่เลขาฯ คนนัน้บอกว่า

อย่างไรก็ไม่มทีางอดทนต่อไปได้...

แล้วหลวิอ้ีเทียนกส่็งหนงิเหมงิไปสงัเวยให้ลูจ่ีห้มงิโดยให้เธอเป็นเลขาฯ 

ท่านประธาน จรงิๆ แล้วเขาก็ไม่คดิว่าหนงิเหมิงจะยืนหยัดได้นานสกัเท่าไหร่ 

คนอื่นๆ ก็คิดอย่างนี้เช่นกัน แต่ไม่มีใครคิดว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้น

หนิงเหมิงอยู่ในต�าแหน่ง 'เลขานุการของลู่จี้หมิง' อันน่าเศร้านี้และ

สร้างต�านานขึ้นมามากมาย

เธอใช้เวลาเพียงสามวันก็ท�าให้ลู่จี้หมิงจ�าชื่อของเธอได้

หนึง่สปัดาห์เธอท�าให้ลูจ่ีห้มงิช้ีหน้าสัง่สอนเธอเสยีงดงัแต่กไ็ม่ไล่เธอออก

ตอนหนึ่งเดือนเธอก็ยังอยู่

หนึ่งปีผ่านไปเธอก็ยังคงอยู่ดี หน�าซ�้าลู่จี้หมิงยังข้ึนเงินเดือนให้เธอ

เป็นเท่าตัว

ตอนนี้ผ่านไปสามปีแล้วเธอไม่เพียงยังอยู่ดี แต่ถือว่าเป็นตัวน�าโชค

ของบริษัทอีกด้วย เธอรู้วิธีจัดการกับลู่จี้หมิงทุกกระบวนท่า

บางครัง้หนงิเหมงิกคิ็ดอย่างถากถางตวัเอง ถ้าไม่ใช่เพราะเธอแต่งตวั

ให้ดูเชยๆ และหน้าตาไม่สวย ทุกคนคงคิดว่าเธอใช้ร่างกายสยบลู่จี้หมิง 

เป็นแน่

แต่จริงๆ แล้วเธอไม่ได้อยากจะเป็นตัวน�าโชค ความตั้งใจของเธอ 

ยังคงเหมือนเดมิ เธอต้องการจะท�าโปรเจก็ต์ลงทุน อนาคตจะเป็นนกัลงทุน

มือทองที่มีชื่อเสียง
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สามปีแล้วกับเวลาท่ีผ่านเลยไป ความคิดนี้ท่ีอยู ่ในใจเธอนับวัน 

ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น

เลิกงานตอนเย็น หนิงเหมิงกลับถึงบ้าน

ค�านวณเวลาเรียบร้อยว่าอีกซีกหนึ่งของโลกตอนนี้ฟ้าสว่างแล้ว  

หนิงเหมิงจึงเปิดคอมพิวเตอร์แล้วต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อวิดีโอคอลล์

ไม่นานปลายทางก็รับสาย โหยวฉีเพ่ือนรักท่ีอยู่ตรงหน้ากล้อง 

ติดกิ๊บหูกระต่ายก�าลังทาครีมบนใบหน้า

หนิงเหมิงถอนหายใจอย่างผ่อนคลาย

อย่างไรท่ีเรยีกว่าสาวสวย ต้องแบบนีส้ถิงึจะเป็นสาวสวย สาวสวยท่ี 

สามร้อยหกสบิองศาไม่มจีดุบอดเมือ่มาอยู่ตรงหน้าโหยวฉีกยั็งถอืว่าธรรมดา 

ต้องเป็นแบบโหยวฉีท่ีมองดสูามมิตไิม่มีจดุบอดถงึจะเรยีกว่าสวยจรงิๆ

โหยวฉีแต่งหน้าไปพร้อมกับถามหนิงเหมิง "เหมิงเหมิง โทรหาฉัน

ตั้งแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่า"

หนิงเหมิงแกะผมออก ถอดแว่นตาลงแล้วยืดแขนบิดขี้เกียจ

"แกบอกว่าจะกลับประเทศเร็วๆ นี้ไม่ใช่เหรอ เมื่อไหร่กันแน่ล่ะ"

โหยวฉีคกึคกัขึน้มาทันที "คราวนี้ใกล้แล้วจรงิๆ เหล่าเหอท�าโปรเจก็ต์

สุดท้ายเสร็จ ส่งต่องานให้เรียบร้อยก็จะพาฉันกลับไปแล้ว! ฉันรู้ว่าแก 

คิดถึงฉัน ฉันก็คิดถึงแกนะ จุ๊บๆ!"

หนิงเหมิงกลอกตาตามด้วยเสียงเฮอะๆ "ฉันฟังค�าพูดนี้มาสามปี

เข้าไปแล้วนะ!"

โหยวฉีกเ็ฮอะๆ บ้าง "แล้วแกบอกว่าจะย้ายต�าแหน่ง แกจะท�าโปรเจก็ต์

ลงทุน ค�าพูดนี้ฉันก็ฟังมาสามปีแล้ว แกก็ยังเป็นเลขาฯ อยู่ไม่ใช่เรอะ!"

หนิงเหมิงชะงักไป "ฉันท�าให้แกรู้สึกเป็นแบบนี้เหรอ" ท�าเหมือนกับ

เธออาลัยอาวรณ์ต�าแหน่งเลขาฯ นี้เหลือเกิน

โหยวฉีท�าเป็นพยักพเยิด "ฉันว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอก แกท�าให้



Master of My Own ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว 120

ทุกคนบนโลกนีรู้ส้กึแบบนีแ้หละ ใครจะไปรู ้แกอาจจะตดัใจจากบอสภูเขาไฟ

ของแกคนนั้นไม่ได้ก็เป็นได้"

หนิงเหมิงขนลุกขึ้นมา

"หาเรื่องนะแก ฉันไม่ได้ชอบทรมานตัวเองสักหน่อย!"

ท้ังสองพดูคยุสพัเพเหระกนัไปสกัพกั หนงิเหมิงจงึได้วางสายวดิโีอคอลล์

จากนั้นเธอก็เปิดไฟล์งานขึ้นมา พิมพ์ค�าว่า 'ค�าขอย้ายต�าแหน่งงาน' 

ลงไป

ถงึเวลาท่ีจะต้องตดัสนิใจแล้ว ถ้ายังโลเลอีกเธอกจ็ะกลายเป็นคนหน้าหนา

ในสายตาของโหยวฉีแล้วล่ะ

พรุ่งนี้! ถ้าพรุ่งนี้ลู่จี้หมิงอารมณ์ดี เธอจะต้องหาโอกาสพูดกับเขา 

ให้รู้เรื่อง

ผลก็คือวันรุ่งขึ้นทั้งวันลู่จี้หมิงอารมณ์ไม่ดีมาก ไม่ดีมากๆ เสียด้วย

สาเหตุก็เพราะกิจการเครื่องแต่งกายท่ีเขาลงทุนไปก่อนหน้านี ้

ขาดสภาพคล่องในระยะนี้ ก�าไรก็ตกลงอย่างมาก ว่าตามแผนการลงทุน 

ที่วางเอาไว้ ในตอนนี้กิจการจะต้องเข้าสู่การระดมทุนรอบที่สองแล้ว และ

พวกเขาก็จะใช้โอกาสในการระดมทุนครั้งนี้ขายโอนหุ้นออกไป

"แต่ถ้าว่าตามสถานการณ์ของกจิการในปัจจบัุน ตอนนีค้ดิจะระดมทุน

รอบสองเกรงว่าจะเป็นไปได้ยาก..."

ชิวจวิน้หลนิผูร้บัผดิชอบแผนกโปรเจก็ต์สองคนใหม่รายงานกบัลูจ่ีห้มงิ 

อย่างตื่นกลัว

ลู่จี้หมิงตบโต๊ะถามอย่างคาดค้ัน "คุณก�าลังจะบอกผมว่าเงินท่ีผม

ลงทุนไปเอาคืนมาไม่ได้ อย่างนั้นใช่ไหม! หา?!"

ชิวจวิน้หลนิสะดุง้ พยายามจะฝืนตอบไปว่า "ในตอนนี ้ใช่...ใช่ครบั..."

ลูจ่ีห้มงิพูดเสยีงเรยีบ "พวกคณุท�าบ้าอะไร! ตอนแรกพูดกบัผมไว้ว่ายังไง 

เป็นโปรเจ็กต์ที่ดี เป็นโปรเจ็กต์ที่ท�าเงินแน่นอน แล้วตอนนี้ล่ะ ตอนนี้ล่ะ!"
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ชิวจวิ้นหลินเหลือบตามองหนิงเหมิง หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ 

เขาได้ยินว่าในเวลาวิกฤตถ้าส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปหาหนิงเหมิง  

ไม่แน่ว่าอาจจะรอดก็ได้ แต่เลขาฯ สาวกลับหลบสายตา ใบหน้านิ่งเฉย 

ไม่แสดงความรู้สึก

ใช่ว่าหนิงเหมิงจะไม่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ แต่เธอ 

เป็นเพียงแค่เลขานุการ ถ้าสอดมือเข้าไปยุ่งทุกเรื่องก็จะให้ค่าตัวเอง 

มากเกินไป

ชิวจวิน้หลนิเห็นว่าการขอร้องไร้ผลจงึเกบ็สายตากลบัมา ท�าใจให้สงบ

แล้วก็พยายามอธิบายท่ามกลางค�าต�าหนิติเตียน 

"ประธานลู่ครับ ตอนท่ีผมรับโปรเจ็กต์นี้มาได้ยินพวกเขาบอกว่า 

ตอนนั้นคุณเองก็ยอมรับคุณสมบัติของบริษัท..."

หนังตาหนิงเหมิงกระตุกเบาๆ จบกัน เลือกจะแทงจุดอ่อนของบอส

แล้ววินาทีถัดมาลู่จี้หมิงก็หยิบรายงานทางการเงินเขวี้ยงไปท่ีตัวของ

ชิวจวิ้นหลินทันที

"ผมยอมรบัยังไง! ผมป๊ัมลายนิว้มือหรอืว่าเขียนในสญัญาว่าเห็นชอบ

ด้วยเหรอ หา?!"

ชิวจวิ้นหลินรีบหุบปากก้มตัวลงเก็บเอกสาร

จนกระท่ังเขาลุกข้ึนมา ลู ่จี้หมิงก็เอ่ยถาม "ท�าไมกิจการถึงได้ 

ขาดสภาพคล่อง ก�าไรลดลงอย่างหนัก ตรวจสอบหาสาเหตุท่ีชัดเจนแล้ว

หรือยัง"

ชิวจวิน้หลนิเรียบเรียงค�าพูดอย่างระมดัระวัง "ประธานกรรมการของบรษัิท

เกิดปัญหา ท้ังครอบครัวนั่งรถคันเดียวกันออกไปแล้วประสบอุบัติเหตุ  

เขากับภรรยายังโชคดี อยู่ไอซียูแค่อาทิตย์เดียวก็ออกมาได้แล้ว แต่ตอนนี้

ลกูชายยังนอนอยู่ในไอซียู...สถานการณ์ทางบ้านเขาหนกัหนามาก ประธานลู ่

พวกเราควรจะผ่อนผัน...หรือเปล่า"

หนิงเหมิงหนังตากระตุก นี่คิดจะสอนลู่จี้หมิงตัดสินใจ? รอให้เขา 
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พ่นไฟให้ตายเลยเถอะ

ผลก็คือลู่จี้หมิงขัดจังหวะข้ึนอย่างโมโห "เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวอะไร 

กับผมด้วย ผมท�าการลงทุน ไม่ได้ท�ามูลนิธิการกุศล! นายท�าเป็นคนดี  

บ้านเขาเกิดเรื่อง คนอื่นในบริษัทเขาเป็นไม้ประดับหรือไง ไม่มีใคร 

ข้ึนมาแทนได้เลยเหรอ ระบบการบริหารของบริษัทท�าไมถึงไม่รอบด้าน  

แล้วจะระดมทุนอะไร จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรกัน!"

ชิวจว้ินหลินขยับปากคิดจะพูดแก้ตัวอะไรสักหน่อย แต่หนิงเหมิง 

ทนดูต่อไปไม่ได้จริงๆ ได้โอกาสจึงพูดขึ้นมา 

"ประธานลู่ พบคุณหลิวอ้ีเทียนก่อนดีไหมคะ เขารออยู่ด้านนอก 

มานานแล้ว"

ลู่จี้หมิงหันมาตวาดใส่เธออย่างหงุดหงิด "ผมจะต้องเจอใครก่อน 

ต้องให้คุณคอยสั่งการ?" ก่อนจะสูดหายใจเปลี่ยนน�้าเสียงท่ีพูด "ยืนบ้ือ 

อยู่ท�าไม เรียกเขาเข้ามาสิ!"

หนิงเหมิงพยายามจะไม่กลอกตา เธอโดนลูกหลงเลือดอาบไปทั้งตัว

โดยที่ไม่เกี่ยวข้องเลยสักนิด...

ลูจ่ีห้มงิมองไปท่ีชิวจวิน้หลนิแล้วโบกมือไล่อย่างหงดุหงดิ ชิวจว้ินหลนิ

อ�้าๆ อึ้งๆ แล้วถอยออกจากห้องไป

หนิงเหมิงเชิญให้หลิวอี้เทียนเข้ามา จากนั้นตัวเองก็เดินออกไป

ชิวจวิน้หลนิมองเธอขณะท่ีเดนิออกมา เขาขยับตวัเข้าไปใกล้แล้วพดูด้วย

น�า้เสยีงแปลกๆ

"หนงิเหมิง ผมเพิง่มาท�างานไม่นาน ผมท�าอะไรให้คณุไม่พอใจหรอืเปล่า 

ได้ยินว่าคนอื่นบอกให้คุณช่วยคุณก็ช่วย แต่พอถึงผมคุณกลับไม่สนใจ?"

หนิงเหมิงอธิบายอย่างอดทน "คุณชิว อะไรท่ีช่วยทุกคนได้ฉันก็

พยายามช่วยอย่างเต็มที่ แต่พูดกันจริงๆ นะคะ ฉันก็เป็นแค่เลขาฯ เท่านั้น 

จะว่าไปคณุกเ็ห็นแล้วนี ่ฉันเพิง่โดนตะคอกว่ายุ่ง อกีอย่างตอนนีค้ณุกอ็อกมา

ได้แล้วไม่ใช่เหรอ"
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ชิวจวิ้นหลินหัวเราะออกมา เป็นเสียงหัวเราะเย็นชาอย่างประหลาด 

จากนั้นก็เก็บรอยยิ้ม ท�าหน้าบึ้งแล้วหันหลังเดินกลับไป

หยางเสีย่วหยางเดนิเข้ามา รูส้กึไม่พอใจแทนหนงิเหมิง "นีมั่นอะไรกนั 

ถ้าช่วยก็ถือว่ามีน�้าใจ ไม่ช่วยก็ถือว่าท�าตามหน้าท่ี นี่ท�ากันซะเหมือนกับ

คณุไปตดิค้างบุญคณุเขาอย่างนัน้แหละ! อาเหมิง คณุว่าเขาสตไิม่ดหีรอืเปล่า 

คนท้ังบรษัิทคนท่ีไม่ควรจะหาเรือ่งกค็อืคณุนีแ่หละ! จะว่าไปเขากท็�างานท่ีนี่

มาตั้งหลายเดือนแล้ว ท�าไมแม้กระท่ังสถานการณ์ท่ัวไปของบริษัท 

ก็ยังไม่รู้จักท�าความเข้าใจให้ดีซะก่อน"

หนิงเหมิงเกือบจะสะดุดล้มด้วยค�าพูดนี้ อีกฝ่ายท�าเหมือนกับเธอ 

เป็นขันทีใหญ่ที่พูดแล้วฮ่องเต้โหดจะยอมฟัง

ผ่านไปสกัพกัหลวิอีเ้ทียนกเ็ดินออกมาจากห้องท�างาน ก่อนจะจากไป

ก็พูดกับหนิงเหมิง

"ประธานลู่เรียกคุณเข้าไปน่ะ!"

หนิงเหมิงกระซิบถามเสียงเบา "อันตรายหรือเปล่า"

หลิวอ้ีเทียนตอบกลับไปว่า "ส�าหรับคนอื่นทุกท่ีเต็มไปด้วยระเบิด  

แต่ส�าหรับคุณ ไม่เป็นไร คุณเป็นตัวต้านขีปนาวุธ"

หนิงเหมิงมีสีหน้าเซ็งๆ เธอไม่ใช่หมอกควัน จะไปต้านขีปนาวุธ 

ได้อย่างไร...

เธอเดินเข้าไปในห้องท�างานท่านประธาน

ลูจ่ีห้มงิสัง่เธอทันที "ได้ยินว่าครอบครวัของคณุถงัเข้าโรงพยาบาลกนั

ท้ังบ้านใช่ไหม คณุหาเวลาไปโรงพยาบาลเสยีเหอ ดคูณุถงัแล้วกล็กูเมยีเขา

หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง"

คุณถังก็คือประธานกรรมการบริษัทเครื่องแต่งกายท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งครอบครัวนั่น

หลังจากหนิงเหมิงรับค�าสั่ง เธอก็แกล้งพูดออกไป "เข้าใจแล้วค่ะ  
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ขอเพียงพวกเขายังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็จะไล่บี้ให้คุณถังรีบใช้หนี้ให้ได้"

ลูจ่ีห้มิงเคาะโต๊ะ "จะท�าอะไร! ผมให้คณุไปทวงหนีห้รอืไง ผมให้คณุ 

ไปดูว่าลูกชายของคุณถังบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง มีชีวิตรอดหรือเปล่า  

ครอบครวัเขาตดิขัดเรือ่งอะไร เรือ่งสภาพคล่องในบรษัิทต้องการความช่วยเหลอื

หรือเปล่า!" พูดถึงตรงนี้ก็มองไปท่ีหนิงเหมิงซ่ึงก�าลังเลิกคิ้วอย่างท้าทาย  

เขาเริม่จะยดัเยียดอธบิายต่อว่า "ผมไม่ได้คดิจะท�าการกศุล ผมกแ็ค่กลวัว่า 

เงนิท่ีลงทุนไปจะสญูเปล่า!"

หนิงเหมิงก็ได้แต่แอบค้อนอยู่ในใจ

จอมพ่นไฟลูจ่ีห้มงิ คณุกด็ือ้ดงึให้เตม็ท่ีนะ พรุง่นีก้ด็ือ้ดงึให้ตายไปเลย 

ต่อให้ขอร้องฉันก็ไม่ไปเกบ็ศพให้หรอก ถอืว่าฉันไม่มีคณุธรรมกแ็ล้วกนั
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อาคารแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเสียเหออยู่ท่ีเขตตงตันซ่ึงใกล ้

กับบริษัทมาก หลังเลิกงานตอนเย็นหนิงเหมิงก็เดินไปท่ีโรงพยาบาล  

ไปเยี่ยมถังเจิ้งวั่งกับครอบครัวทั้งสามคนที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

เมือ่หนงิเหมิงได้พบกบัถงัเจิง้ว่ัง เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนท่ีสบตากนันัน้

อีกฝ่ายถึงกับตัวสั่น

ท่าทางเหมือนกบัลกูแกะถกูสงัเวย ช่างเหมือนกบัหยางไป๋เหลาท่ีถกู 

หวงซ่ือเหรนิไล่ล่าล้อมไว้*

หนิงเหมิงรีบแสดงความห่วงใยบอกวัตถุประสงค์ท่ีมาพร้อมกับ 

วางผลไม้ลง

"ได้ยินว่าคณุกบัครอบครวัพกัรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล ประธานลู่ให้

ฉันรีบมาเยี่ยมค่ะ ตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง"

ถงัเจิง้วัง่ดวงตาแดงก�า่ข้ึน "เราสองตายายไม่เป็นไร แต่ลกูชายผมส.ิ..

บทที่
3

พวกปำกอย่ำงใจอย่ำง

* หยางไป๋เหลาและหวงซื่อเหริน เป็นตัวละครจากเรื่องไป๋เหมาหนี่ว์ (สาวผมขาว) หยางไป๋เหลาเป็นชาวนาที่เช่าที่
ของหวงซ่ือเหริน หวงซ่ือเหรินเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีนิสัยร้ายกาจ รังแกผู้ท่ีตกยาก ปล่อยเงินกู้ดอกเบ้ียสูงลิ่วให้ 
หยางไป๋เหลาติดหนี้เป็นจ�านวนมาก เพื่อจะให้หยางไป๋เหลาเอาตัวลูกสาวที่ชื่อสี่เอ๋อร์มาขัดดอก แต่สี่เอ๋อร์หนีขึ้นไป
อยู่บนภูเขาเพื่อหลบหนีจากการคุกคามของหวงซ่ือเหริน เธอใช้ชีวิตอยู่ในป่าจนผมเธอเปลี่ยนเป็นสีขาว ต่อมา 
ภายหลังหวงซ่ือเหรินถูกหวังต้าชุน หนุ่มท่ีรักใคร่กับสี่เอ๋อร์ตั้งแต่เด็กแก้แค้น ก่อนเขาจะรับตัวสี่เอ๋อร์ลงจากภูเขา 
ไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข
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สมองกระทบกระเทือน ตอนนียั้งอยู่ในไอซียู!"

หนงิเหมิงเศร้าใจ เพยีงแต่สหีน้าเธอยังสงบนิง่ จรงิๆ แล้วเธอเป็นคนท่ีมี

สญัชาตญาณความเป็นแม่สงู สงูถงึขนาดท่ีถ้ามีใครกล้ามาเรยีกเธอเป็นแม่ 

เธอกก็ล้าท่ีจะท�าเรือ่งรบัเลีย้งคนคนนัน้ได้เลย

เมื่อได้เห็นความรักที่มีต่อลูกชายของถังเจิ้งวั่ง หนิงเหมิงรู้สึกปวดใจ

จนเหมือนจะบีบคั้นตัวเองออกมาเป็นน�้ามะนาวให้ได้*

"ประธานถัง ตอนนี้ติดขัดเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ" หนิงเหมิงเอ่ยถาม

ถังเจิ้งวั่ง 

รมิฝีปากของถงัเจิง้ว่ังขยับอยู่หลายครัง้ ในท่ีสดุเขากร็วบรวมความกล้า

พดูออกมา "เรือ่งตดิขัดในครอบครวัผมกพ็อจะจัดการได้ แต่เรือ่งธรุกจินีส่.ิ.." 

เขาหยุดไปครู ่หนึ่งแล้วถอนหายใจ ก่อนจะรวบรวมความกล้าพูดต่อ 

"สถานการณ์ครอบครัวผมในตอนนี้ พูดกันจริงๆ ก็ท�าให้ออเดอร์ใหญ่ๆ  

ของบริษัทต้องสะดุด เงินหมุนไม่ทันช่ัวคราว ผมรู้ ระยะเวลาลงทุนของ 

พวกคุณถึงก�าหนดแล้ว แต่สถานการณ์ตอนนี้จริงๆ ก็คือ...อย่างนี้ได้ไหม 

เลขาฯ หนิง รบกวนคุณช่วยผมคุยกับประธานลู่หน่อย ขอเวลาให้ผม 

สามเดอืน ผมจะท�าให้บรษัิทกลบัมาเป็นเหมือนเดมิ ผมเข้าใจ ค�าพดูแบบนี้

ก็เหมือนกับเป็นการตีเช็คเปล่า แต่ขอให้พวกคุณเชื่อใจผม..."

ถังเจิ้งวั่งยิ่งพูดก็ย่ิงร้อนรน เกือบจะคว้ามีดมากรีดหัวใจออกมาให้ 

หนิงเหมิงดูถึงความจริงใจอยู่แล้ว

หนิงเหมิงขัดเขาพร้อมกับแจ้งให้ชัดเจน "ประธานถัง ฉันไม่ได้มา 

ทวงหนี้ ฉันเอาเงินมาให้คุณค่ะ"

ถังเจิ้งวั่งชะงักไปครู่หนึ่ง

หนงิเหมงิพดูต่อไปว่า "จรงิๆ แล้วประธานลูเ่ช่ือม่ันในบรษัิทของคณุมาก 

แล้วกย็นิดท่ีีจะให้เวลาคณุเพิม่อกีหน่อย รอให้สถานการณ์ในบรษัิทดีข้ึนแล้ว

หาจงัหวะถอนทุนออก แต่ก่อนจะถงึเวลานัน้กจ็ะช่วยแก้ปัญหาเรือ่งเงนิทุน

* หนิงเหมิงพ้องเสียงกับค�าว่ามะนาวในภาษาจีนกลาง
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ของคุณ ประธานลู่ยินดีจะให้คุณกู้เงินมาเพิ่มทุนเพื่อท�าให้เกิดสภาพคล่อง

ก่อน"

ถังเจิ้งวั่งได้ยินค�าพูดนี้เข้าก็ถึงกับน�้าตาไหลทันที

"ขอบคณุ! ขอบคุณประธานลู ่ขอบคณุเลขาฯ หนงิ! ขอบคณุ! ได้มาเจอ

นักลงทุนดีๆ อย่างพวกคุณ ผมยินดี...ยินดีทุ่มเทสุดชีวิต!" เขายกมือขึ้น

ปาดน�า้ตา พดูกบัหนงิเหมิงด้วยน�า้เสยีงท่ีจรงิจงั "เลขาฯ หนงิ คณุต้องบอก

ประธานลู่นะครับ ต่อไปไม่ว่าประธานลู่จะลงทุนกับผมหรือไม่ ต่อไปถ้าเขา

ต้องการให้ผมช่วยอะไร ผมยินดีบุกน�้าลุยไฟไปช่วยเขาอย่างไม่รีรอ"

ตอนท่ีหนงิเหมิงออกมาจากโรงพยาบาลกด็กึแล้ว เธอกนิบะหมีง่่ายๆ 

ที่ร้านหย่งเหอต้าหวังแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์

พอดีแถวสุดท้ายมีท่ีนั่งว่าง หนิงเหมิงเดินเข้าไปนั่งศีรษะพิงกับ 

ขอบหน้าต่าง ในระหว่างที่รถเมล์ขับๆ หยุดๆ โดยใช้ความเร็วเหมือนกับ

คลานนั้น นอกหน้าต่างก็มีภาพรถติดที่เกิดขึ้นทุกวัน

แถวนี้ดูเหมือนจะไม่มีเวลาไหนที่รถไม่ติดเลย

ทุกครั้งท่ีมีคู่ค้าจะมาเจรจาโปรเจ็กต์ พวกเขาต่างก็อดท่ีจะตัดพ้อ 

กับเธอไม่ได้ 'แถวหวังฝูจิ่งรถติดมากจริงๆ ฉันมาก่อนเวลาตั้งสองช่ัวโมง 

ยังเกือบจะมาสาย!'

แต่ทุกครั้งพวกเขาก็จะพูดถึงด้วยความอิจฉา 'มิน่าล่ะ ที่นี่คือใจกลาง

ของปักกิง่สนิะ สามารถเปิดบรษัิทท่ีนี่ได้กถ็อืว่าเป็นบรษัิทท่ีเจ๋งสดุๆ ท้ังนัน้! 

สามารถมาท�างานท่ีนี่ได้กจ็ะต้องเป็นคนเก่งระดบัโลกจรงิๆ น่ะส ิเหมือนกบั 

ผอ. หนิง!'

หนงิเหมงิท่ีพงิหน้าต่างอยู่ยิม้อ่อนๆ ออกมา ช่างเป็นความเข้าใจผดิ 

ที่โหดร้ายจริงๆ

ความหรูหราอลังการ ความสามารถพวกนั้นเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยล่ะ 

เธอไม่ใช่ ผอ. หนิง เธอเป็นแค่เลขานุการเท่านั้นเอง
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นอกหน้าต่าง รถมายบัค* คนัหนึง่โฉบผ่านไป หนงิเหมิงเงยหน้าขึน้

โดยอัตโนมัติเพื่อมองดูทะเบียนรถให้ชัด เม่ือเห็นว่าไม่ใช่รถของลู่จี้หมิง  

เธอก็พิงศีรษะกับหน้าต่างอีกครั้งแล้วหัวเราะเยาะตัวเองขึ้นมา

บ้าไปแล้ว ท�างานจนหลอน แค่เห็นรถมายบัคก็รู้สึกว่าลู่จ้ีหมิงมา  

รู้สึกว่าอีกสักพักก็จะต้องประลองปัญญากับผู้ป่วยโรคบอสซินโดรมอีกแล้ว

ขณะที่รถขับๆ หยุดๆ ไปตลอดทาง หนิงเหมิงมองไปทางด้านนอก

เห็นไฟถนนสีเหลืองส้มพลางคิดว่าลู่จี้หมิงเป็นคนอย่างไรกันแน่

ถ้านิสัยปากอย่างใจอย่างสามารถจัดอันดับได้ หมอนี่จะต้องเป็น 

ผูเ้ข้าแข่งขันอันดบัหนึง่แน่นอน ปากคมย่ิงกว่ามีดหมอซ�า้ยังท่ิมแทงคนได้ด้วย 

ส่วนใจกลบัอ่อนเป็นเต้าหู้เละๆ ดเูหมือนไอ้งีเ่ง่าท่ีดแูลเอาใจยาก แต่ถ้าค่อยๆ 

พจิารณาอย่างละเอียดกจ็ะรูส้กึว่าเขากถ็อืเป็นคนดคีนหนึง่เลยทีเดยีว

หนิงเหมิงรีบคว�่าบทสรุปท่ีว่า 'ลู ่จี้หมิงก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง'  

อย่างเข่นเขี้ยว

หลังจากท่ีหนิงเหมิงกลับถึงบ้าน เธออ่านหนังสือด้านธุรกิจสักพัก 

แล้วค่อยไปอาบน�้า เวลาก็ผ่านไปเกือบห้าทุ่มแล้ว

เธอปิดไฟเตรียมตัวจะเข้านอน

ขณะท่ีเกอืบจะหลบัไปแล้ว เสยีงเรยีกเข้ามือถอืท่ีแสบหูกก็รดีร้องดงัขึน้

หนงิเหมิงหยิบมือถอืข้ึนมา เห็นสายเรยีกเข้าเป็นหมายเลขของลูจ่ีห้มงิ

ใจเธอพลนักระตกุข้ึนมา อยู่ๆ กร็ูส้กึว่ารถมายบัคท่ีเห็นตอนนัง่รถเมล์

เป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดี

แล้วก็...

หลังจากรับโทรศัพท์ เสียงท่ีลอดผ่านมากลับไม่ใช่เสียงของลู่จี้หมิง 

"ฮัลโหลมะนาวน้อย ผมเป็นเพื่อนซ้ีเจ้านายคุณนะ เราเคยเจอกันด้วย  

ตอนนี้เจ้านายคุณด่ืมจนเมาแล้ว ขับรถไม่ได้แล้วล่ะ เดี๋ยวผมจะส่งท่ีอยู่ 

* มายบัค (Maybach) เป็นรถยนต์หรูสัญชาติเยอรมนี
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ให้คุณนะ คุณรีบมารับหน่อย แล้วช่วยมาจ่ายเงินแทนเขาด้วย!"

ไม่รอให้หนงิเหมิงปฏเิสธ โทรศพัท์กต็ดัสายไปทันที แล้วกมี็ข้อความ

ที่แสนกระแทกตาทะลุเข้ามาในกล่องข้อความ

หนิงเหมิงมองดูข้อความที่ส่งมาก็ถึงกับกัดฟันหายใจแรงๆ

เมื่อครู่เธอยังคิดว่าเขาเป็นคนดี เฮอะ! ดีบ้าอะไร! คนเลว!

หญิงสาวผดุลกุข้ึนจากกองผ้าห่ม จากนัน้กอ็อกจากบ้านไปเรยีกแท็กซ่ี

เพื่อไปผับแถวซานหยวนหลี่

เธอเข่นเขีย้วเคีย้วฟันไปตลอดทาง เกลยีดตวัเองท่ีท�าไมถงึไม่ยอมปฏเิสธ

ให้เด็ดขาด

ท�าไมถึงปฏิเสธไม่ได้ นี่มันครั้งท่ีเท่าไหร่แล้ว แต่ละครั้งก็ท�าให้เธอ

รู้จักเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของเขาเกือบจะครบหมดแล้ว

หนงิเหมงิคดิว่าอาจเป็นเพราะตอนลูจ่ีห้มงิเรยีกเธอให้ท�าแบบนีค้รัง้แรก 

เธอก็ไม่ปฏเิสธให้เดด็ขาด มีบางเรือ่งไม่ปฏเิสธให้เดด็ขาดในครัง้แรก ต่อไป

ก็อย่าได้คิดจะเปิดปากปฏิเสธอีก

ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีจะต้องไปลากตัวใครบางคนมาส่งกลับบ้านตอนดึก 

เธอสปอยล์นิสยัเสยีของเจ้านายจนเขาท�าได้อย่างม่ันใจข้ึนทุกวนั ท�าให้เขาคดิว่า 

นอกจากเวลาท�างานท่ีสามารถเรยีกใช้เธอได้แล้ว เลกิงานเขากยั็งเรยีกใช้เธอ

ต่อได้อกี อะไรนดิอะไรหน่อยกค่็อยข้ึนเงนิเดอืนให้เธอ ข้อเรยีกร้องท่ีเกนิไป

ทุกอย่างก็กลายเป็นหน้าที่ของเธอ

หนิงเหมิงได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ในใจก็อยากจะพ่นไฟ

อาการบอสซินโดรมก�าเริบก็เพราะมีลูกน้องที่เชื่อฟังคอยส่งเสริม

เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าตัวเองจะเป็นเลขาฯ แบบนี้ต่อไปไม่ได้

แล้วจริงๆ เดิมเธอก็ไม่ใช่คนท่ีมีความม่ันใจในตัวเองเท่าไหร่นัก สามปีนี้

เป็นเลขาฯ ให้กับลู่จี้หมิง บุคลิกท่ีเป็นคนตามน�า้ท�าให้เธอกลายเป็นคนท่ี

ไม่มีความมั่นใจและล�้าเส้นได้

ตอนนี้เธอแทบไม่รู้จะพูดค�าว่า 'ไม่' ได้อย่างไรแล้ว
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หนงิเหมิงไปถงึหน้าร้านอย่างเร่งรบี เม่ือเดินเข้าไปข้างใน ด้านหลงั 

มีล�าแสงสองเส้นสว่างจ้าข้ึน ตามด้วยเสยีงบีบแตรดงัสนัน่

เธอหันกลับไปมองก็เห็นรถมายบัคของลู่จี้หมิง

หญิงสาวหันกลับเดินไปตามแสงท่ีส่องสว่างมา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ 

ก็ประหลาดใจที่เห็นว่าในรถไม่ได้มีเพียงลู่จี้หมิงเพียงคนเดียว 

ยังมีเพื่อนเสเพลที่นุ่งกางเกงผ้าแพร* ของเขาอีกสองคนด้วย

หนิงเหมิงยืนอยู่นอกรถได้ยินเสียงลู ่จี้หมิงท่ีนั่งอยู่ฝั ่งข้างคนขับ 

ขยับปากพูดกับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหลังทั้งสองคน

"พวกนายไม่ต้องเรยีกรถแล้ว เด๋ียวให้เลขาฯ ฉันไปส่งท่ีบ้านพวกนาย

ทีละคน เธอขับรถเก่งมาก ฉันน่ะออกเงินส่งเธอไปเรียนขับรถเลยนะ!"  

ขณะท่ีเขาพูดประโยคนี ้ท่าทางท่ีแสดงออกมันเหมือนเดก็ท่ีน่าจบัฟาดจรงิๆ

หนิงเหมิงอยากจะตีขวดแก้วให้แตกแล้วเอาไปแทงไอ้ข้ีเมานี่จริงๆ  

พดูเหมือนกบัเลีย้งดเูธออย่างนัน้ ท่ีจรงิเธอกแ็ค่เบิกค่าเรยีนโรงเรียนสอนขับรถ

ของตงฟางสือซ่าง** เท่านั้นเองไม่ใช่หรือไง

ทั้งสองคนหันมาเห็นหนิงเหมิงก็ทักทายเธอ

"ไง มะนาวน้อย ไม่ได้เจอกันตั้งนาน สวยขึ้นนะเนี่ย"

เมื่อได้ยินค�าว่าสวย หัวใจหนิงเหมิงก็สั่นขึ้นมา 

"แว่นตาใหม่ใช่ไหม สวยจริงๆ นะ"

หัวใจหนงิเหมิงหยดุเต้น แล้วกผ็ดุมีดข้ึนมาเป็นร้อยเล่ม เธออยากจะ

จับหนุ่มเสเพลสองคนนี้โยนเข้าไปให้โดนแทงจนพรุนเหมือนกระชอน แต่

ใบหน้าเธอก็เผยรอยยิ้มที่ตรงข้ามกับใจ

"ไม่ต้องเกรงใจค่ะ"

หนิงเหมิงเปิดประตูรถขึ้นไปนั่งที่ฝั่งคนขับ

ลู่จี้หมิงยื่นหน้าเข้ามาพูดอย่างเจ้าเล่ห์ "มา หนิงเหมิง คุณช่วยไปส่ง

* กางเกงผ้าแพร เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถงึผูช้ายท่ีเป็นลกูหลานคนมฐีานะ ในสมยัโบราณกางเกงของผูช้ายชนช้ันสงู 
จะท�าจากไหมหรอืผ้าแพร จงึมีค�าเปรยีบเปรยว่าลกูหลานกางเกงแพร
** ตงฟางสอืซ่าง เป็นโรงเรยีนสอนขับรถท่ีใหญ่และมีชือ่เสยีงมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซ่ึงมีสาขาอยู่ตาม 
เมอืงต่างๆ ท่ัวประเทศ
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หนุ่มหล่อสองคนหน่อย อย่าให้เสียทีที่คนเขาชมคุณนะ"

หนิงเหมิง "..."

นั่นเขาชมว่าฉันสวยหรือไง ชมแว่นตาสวยต่างหาก!!

หนิงเหมิงได้แต่ย้ิมกัดฟันไปตลอดทางท่ีส่งคุณชายเสเพลกลับบ้าน 

ทีละคน

ในรถเหลือแค่หนิงเหมิงกับลู่จี้หมิงสองคนเท่านั้น

หญิงสาวเหยียบคันเร่งขับรถมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้าน ลู่จี้หมิงนั่งอยู ่

ข้างคนขับพลางฮัมเพลงเสียงเพี้ยนๆ ไป

หนิงเหมิงค่อยๆ เลื่อนหน้าต่างรถขึ้น

ลู่จี้หมิงหยุดร้องเพลงแล้วหันมาถามเธอ "ปิดหน้าต่างท�าไม"

เธอเอ่ยเตอืนอย่างระมัดระวงั "...ยังจ�าได้ไหม คราวท่ีแล้วท่ีคณุร้องเพลง 

เราโดนต�ารวจเรียก เขาบอกว่ามีคนแจ้งว่ามีการฆ่าหมูกลางดึกเสียงดัง

รบกวนชาวบ้าน"

ลู่จี้หมิงตบเข่า "ใครแม่งตลกจริงๆ ฮ่าๆๆๆๆ!"

"..."

แอลกอฮอล์ดึงบุคลิกที่สองของเขาออกมาแล้ว

ถือโอกาสท่ีลู่จี้หมิงไม่อาละวาด หนิงเหมิงอดท่ีจะพูดข้ึนมาไม่ได้  

"บอสคะ นีก่ด็กึด่ืนเท่ียงคนืแล้ว คณุไม่คดิจะเรียกพนกังานขบัรถแทนหรอืคะ 

ยังไงซะฉันก็เป็นผู้หญิงนะคะ"

ลู่จี้หมิงตบเข่าอีกท ี"งั้นค่าเรียนขับรถที่ผมให้คุณเบิกก็เสียเปล่าน่ะสิ" 

เขาชะงักไปนิดแล้วก็พูดต่ออีก "จะพูดอีกที ผมจะไปเชื่อใจพวกพนักงาน 

ขับรถแทนได้ยังไง ผมท้ังหล่อท้ังรวยขนาดนี ้ถ้าถกูจีป้ล้นล่วงละเมิดทางเพศ

จะท�ายังไง คุณกับพนักงานขับรถแทนไม่เหมือนกัน ถ้าพูดถึงการไว้ตัว  

คุณสู้ผมไม่ได้หรอก!"

"..."
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"เป็นยังไง ผมเชื่อใจคุณมากกว่าคนอื่น คุณภูมิใจไหม"

หนิงเหมิงอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆ

ภูมิใจบ้าอะไร ประสาท!

เธออยากจะปลดเข็มขัดนิรภัยของลู่จี้หมิงแล้วเบรกแรงจริงๆ ให้เป็น

ภาพเขากระเด็นออกจากกระจกหน้าอย่างงดงาม 

หนิงเหมิงใช้ความพยายามอย่างมากในการแบกลู่จี้หมิงเข้าไปใน

คฤหาสน์หลังใหญ่ของเขา

ระหว่างทางจากหน้าประตูใหญ่ไปยังห้องนอนของลูจ่ีห้มงิ หนงิเหมงิ

ถอืโอกาสท่ีชายหนุม่ดืม่เหล้าแล้วพดูง่ายนีเ้รยีกร้องผลประโยชน์ให้กบัตวัเอง

"พรุ่งนี้คุณต้องให้ฉันเบิกค่าแท็กซี่วันนี้นะคะ"

"ไม่มีปัญหา"

"ครั้งหน้าเรียกพนักงานขับรถแทนนะคะ ให้ผู้หญิงอย่างฉันออกมา 

รับคุณกลางดึก คุณไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรกับฉันหรือคะ"

"งั้นผมจะลองคิดดูนะ"

หนิงเหมิงครุ่นคิด "ขึ้นเงินเดือน"

ลู่จี้หมิงตอบอย่างไม่ลังเล "สบายมาก"

หนิงเหมิงรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว

"ฉันอยากจะไปอยู่แผนกโปรเจ็กต์ลงทุน ไปท�าโปรเจ็กต์"

ลู่จี้หมิงตอบอย่างง่ายๆ "โอเค..." แล้วก็รีบเปลี่ยนค�าพูด "เดี๋ยวนะ! 

อย่ามาถอืโอกาสตอนท่ีผมเมาเรยีกร้องในสิง่ท่ีไร้เหตผุล ผมรูต้วัอยู่หรอกนะ 

เรื่องนี้ไม่ได้ ฝันไปเถอะ คุณไม่ใช่พวกที่จะท�าโปรเจ็กต์ได้"

หัวใจหนิงเหมิงดิ่งวูบ ปิดปากไม่พูดอะไรอีก

หยั่งเชิงดูแล้วล้มเหลว แล้วยังเป็นตอนที่ลู่จี้หมิงพูดง่ายด้วย ถ้าเขา

มีสติเต็มร้อยล่ะก็ เธออยากจะเปลี่ยนต�าแหน่งแบบนี้จะต้องถูกเขาย้อน 

จนรับไม่ได้แน่นอน
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เธอประคองลู่จี้หมิงไปถึงเตียงนอนแล้วโยนเขาลงไปบนเตียง

ลู่จี้หมิงล้มตัวลงไปแล้วก็เริ่มกรนครอกๆ ท่าทางของเขาในตอนนี้

เหมือนกับเจ้าโง่ที่ไร้สมองยังไงยังงั้น

หนิงเหมิงยั้งใจไว้ไม่อยู่ถีบไปที่ขาของบอสหนุ่มที่ห้อยอยู่ข้างเตียง

ถือดีอะไรมาดูถูกฉัน หาว่าฉันไม่เหมาะจะท�าโปรเจ็กต์งั้นเหรอ!

ลู่จี้หมิงที่โดนถีบก็ยังคงนิ่งสนิท

ดังนั้นหญิงสาวจึงอดที่จะถีบเขาไปอีกทีไม่ได้

มีเงินแล้วใหญ่นักหรือไง หล่อแล้วเจ๋งนักหรือไง เมาแล้วก็เป็นไอ้บ้า

ที่สูงเมตรแปดสิบห้า!

พอเธอหายโมโหก็ถีบเขาไปอีกที...

ทว่าคราวนี้ขาของเธอกลับถูกขาลู่จี้หมิงหนีบเอาไว้แน่น หนิงเหมิง

ซวนเซไปด้านหน้าแล้วล้มลงไปข้างเตียง

ลู่จี้หมิงเด้งขึ้นมาเหมือนผีดิบแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอ

เมือ่มองผ่านเลนส์แว่นเห็นสายตาท่ีเลือ่นลอยของเขา ดวงตาท่ีดงึดดู

คู่นั้นท�าให้หนิงเหมิงลืมหายใจไปเลย

เขาคงยังไม่สร่างเมาใช่ไหม ถ้าเกิดเขารู้ว่ามีคนถือโอกาสท�าร้ายเขา

ตอนเมา ไม่รู้ว่าเขาคิดจะแก้แค้นหรือเปล่า

ขณะที่หนิงเหมิงก�าลังใช้ความคิดคาดเดาอยู่นั้น ลู่จี้หมิงก็เอ่ยขึ้น 

"นี่ก็ดึกมากแล้ว คุณกลับคนเดียวไม่ปลอดภัย ลงไปข้างล่างหาห้อง

นอนสักห้องนะ"

พดูจบกน็อนหงายท้องลงไปทันที ขาสองข้างคลายออก แล้วกก็รนครอก

หลับเป็นตายไปเลย

หนิงเหมิงถอนหายใจยาวเบาที่สุดจนแทบจะไม่มีเสียง

เธอลุกข้ึนยืน ครั้งนี้ไม่ได้ถีบเขาอีก เพียงแต่ค้อมตัวลงช่วยเขา 

ถอดรองเท้าและห่มผ้าให้

หลังจากที่ยืนขึ้นหนิงเหมิงก็ถอนหายใจด้วยใจที่สับสน
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เขากเ็ป็นคนแบบนี ้ มักจะท�าคนโมโหจนทนไม่ไหว แล้วกจ็ะย่ืนลกูอม

หวานๆ ให้

จริงๆ เลย หงุดหงิดชะมัด
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หนิงเหมิงก�าลังนั่งรถกลับบ้าน เธอไม่ได้ค้างอยู่ในบ้านหลังใหญ ่

ที่แตกต่างกับชาวบ้านหลังนั้น 

เมือ่กลบัถงึบ้านกต็สีองกว่าแล้ว เพราะข้ีเกยีจจะล้างหน้าล้างตาอีกรอบ

หนิงเหมิงจึงพุ่งไปที่เตียงนอน หัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายไปเลยเช่นกัน

แม้ว่าครั้งนี้จะนอนหลับลึกมาก เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นถึงสามครั้ง

หนิงเหมิงถึงได้ยิน แต่เมื่อเธอลุกขึ้นมาส่องกระจกก็ยังเห็นดวงตาด�าคล�้า

ทั้งสองข้าง

เธอท�าตัวให้กระฉับกระเฉงแล้วรีบไปบริษัท

ไม่นานนกัลูจ่ีห้มิงกม็าถงึ ขณะท่ีเขาเดนิผ่านโต๊ะท�างานของหนงิเหมิง 

เธอก็ได้กลิ่นเหล้าที่ยังหลงเหลือจากการดื่มเมื่อคืน

โดยปกตถ้ิาเป็นเจ้าของบรษัิทคนอืน่ คนืก่อนดืม่หนกัแล้วล่ะก ็วนัรุง่ข้ึน

จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านอีกวัน ยังไงซะบริษัทก็เป็นของตัวเอง ใครจะมากล้าว่า

แต่ลู่จี้หมิงไม่ใช่คนเช่นนั้น ไม่ว่าเขาจะดื่มมากขนาดไหน วันรุ่งข้ึน

ต่อให้ต้องนอนบนเปลหามไปเขาก็จะต้องมาท�างานให้ได้

ลู่จี้หมิงเคยบอกว่า 'ฉันด่ืมเยอะขนาดไหนก็ยังไม่ต้องพัก! ดูว่าใคร 

ดื่มหนักแล้วจะยังกล้าขอลาพักอีกไหม'

บทที่
4

ตัวหำเรื่อง
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หนิงเหมิงซูฮกให้กับการกระท�าท่ีไม่ต้องการให้คนอ่ืนท�า ตัวเอง 

ก็เลยต้องล�าบากไปด้วยของเขาจริงๆ

ลู่จี้หมิงเข้ามาในห้องท�างานไม่ถึงนาทีก็โทรเรียกหนิงเหมิงเข้าไป

"เข้ามา!"

เพียงสองค�าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกท�าให้หนิงเหมิงถึงกับสะดุ้ง

คุณชายน่าจะมีเรื่องที่ไม่พอใจและก�าลังต้องการหาเรื่องแน่ๆ

หนิงเหมิงเข้ามาในห้องท�างาน ลู่จี้หมิงมองเธอพร้อมกับใช้นิ้วมือ 

เคาะโต๊ะไปด้วย จังหวะของเสียงท่ีดังออกมาแสดงออกถึงความไม่พอใจ

อย่างไม่ปิดบัง

เสียงพูดที่เป็นทางการอย่างมากของลู่จี้หมิงดังขึ้น

"ผมจ�าได้ว่าเมื่อคืนก่อนท่ีจะหลับไป ผมบอกให้คุณไปหาห้องนอน 

ท่ีชัน้หนึง่ไม่ใช่เหรอ แล้วคณุไปไหน ท�าไมคณุถงึหนอีอกไปล่ะ บอกผมก่อน

แล้วหรือยัง ท�าให้ผมต้องมาหาพนักงานขับรถแทนตอนเช้าอีก"

หนงิเหมงิได้ยินเข้ากช็ะงกั เขาไม่พอใจกบัเรือ่งเลก็ๆ แค่นี?้ ดทู่าทาง

อาการบอสซินโดรมของเจ้านายคนนี้จะเพิ่มระดับขึ้นอีกแล้ว

เธอจึงได้แต่บ่นพึมพ�าอยู่ในใจ

ฉันเป็นเลขาฯ ของคุณ ไม่ใช่แม่ของคุณนะลูกพี่! คุณโตขนาดนี้แล้ว 

จะมาเข้าห้องน�้าแล้วยกก้นรอให้คนอื่นมาเชด็ได้ยังไง นี่คุณบ้าไปแล้วสินะ!

แต่หน้าตาของเธอยังคงนอบน้อมเป็นปกติ

"ประธานลู ่ คืออย่างนี้นะคะ เม่ือคืนฉันรีบออกจากบ้านจึงลืม 

ปิดหัววาล์วแก๊ส เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ต้องกลับไปค่ะ"

ลู่จี้หมิงร้องเหอะออกมา แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไป

เขาเปลี่ยนเร่ืองพูดทันทีโดยถามข้ึนว่า "เม่ือวานคุณไปเย่ียมคุณถัง

หรือยัง"

"ไปหลังเลิกงานแล้วค่ะ" หนิงเหมิงรายงานสิ่งที่เธอพบเห็นเมื่อไปถึง

โรงพยาบาล
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ลูจ่ีห้มิงฟังเรือ่งราวท้ังหมด โดยเฉพาะเมือ่ได้ยินว่าถงัเจิง้วัง่รูส้กึขอบคณุเขา

จนแทบจะควกัเอาหัวใจออกมาให้ เขากเ็ผยรอยย้ิมสะใจสดุๆ ออกมา

หนิงเหมิงพยายามจะไม่กลอกตามองบน เขาสามารถแสดงท่าที 

เอาดีเข้าตัวได้อย่างไม่คิดจะปิดบังเลย คนรวยช่างหน้าไม่อายจริงๆ

ฟังลูจ่ีห้มิงบ่นเร่ืองล�าดับการประชุมของวันนีก้บัรอเขาเซ็นช่ือประทับตรา

ในเอกสารหลายฉบับแล้ว หนงิเหมงิกถ็อืโอกาสท่ีอีกฝ่ายยังอารมณ์ดหียิบเอา

ใบเสรจ็ค่าแท็กซ่ีสองใบออกจากกระเป๋าเสือ้

"นี่เป็นใบเสร็จค่าแท็กซ่ีท่ีไปรับคุณเม่ือคืนกับตอนท่ีฉันนั่งแท็กซ่ี 

กลบับ้าน เม่ือวานคณุบอกว่าวนันี้ให้ฉันเอาใบเสรจ็มาเบิกได้เลยไม่ต้องเข้า

โอเอ*" หนิงเหมิงครุ่นคิด เมื่อได้จังหวะเหมาะก็พูดเสริมขึ้นมาอีกประโยค 

"ที่จริงเงินแค่นี้ไม่เบิกก็ไม่เป็นไร"

ประโยคนี้ปลุกยีนดื้อดึงของลู่จี้หมิงข้ึนมาได้ส�าเร็จ เขาเคาะโต๊ะ 

อย่างแรง "คณุพูดแบบนีผ้มกต้็องเบิกให้คณุให้ได้ เหยียนหวงัเหยียไม่ตดิหนี้

ผีกระจอก** หรอก?!"

เขาหยิบใบเสร็จค่าแท็กซี่มามองดูแล้วก็ถามขึ้นว่า "แค่สองใบนี้เหรอ 

เมื่อวานคุณไปโรงพยาบาลไม่ได้เรียกแท็กซี่กลับบ้าน?"

หนิงเหมิงดันแว่นตาแล้วตอบไปว่า "เปล่าค่ะ ฉันนั่งรถเมล์กลับ"

ลู่จี้หมิงถามทันที "ท�าไมถึงไม่เรียกแท็กซี่"

"ก็ช่วยบริษัทประหยัดเงิน ปกติถ้าไม่ต้องเรียกแท็กซ่ีได้ ฉันก็จะ

พยายามไม่เรียกแท็กซี่ค่ะ"

ลูจ่ีห้มิงร้อง "เฮอะ" ออกมา "ถ้าคณุไม่นัง่แท็กซ่ีเพราะต้องการช่วยบรษัิท

ประหยัดเงิน ผมจะกินใบเสร็จสองใบนี้เข้าไปตอนนี้เลย" เขาพูดเสียงเข้ม 

"พูดความจริง!"

"ต้องแปะใบเสร็จแล้วกท็�าเร่ืองขอเบิกตามโอเอ ข้ันตอนมันยุ่งยากน่ะค่ะ"

* OA ย่อมาจาก Office Automation หมายถึงระบบส�านักงานอัตโนมัติ
** เหยียนหวังเหยียไม่ติดหนี้ผีกระจอก เป็นการเปรียบเปรย หมายถึงคนท่ีมีเงินเยอะแล้วจะมาค้างเงินคนท่ีมี 
น้อยกว่าได้อย่างไร เหยียนหวังเหยียคือพญายม เมื่อเทียบกับผีกระจอกแล้ว พญายมก็มีฐานะและสมบัติมากกว่า 
ผีกระจอก จึงไม่มีทางที่จะค้างเงินหรือติดหนี้บุญคุณกับผีกระจอก
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ลูจ่ีห้มงิร้อง "เฮอะ" ออกมาอีก รอยย้ิมท่ีแฝงไปด้วยความประชดประชัน

เลก็ๆ กลบัท�าให้ใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาดมีูชีวติชีวาข้ึนมาอย่างประหลาด 

"ท�าไมล่ะ นี่ก�าลังจะบอกให้ผมจัดรถให้คุณอีกคันล่ะสิ"

หนงิเหมงิรูว่้าพฤตกิรรมจบัผดิแบบเอาสข้ีางเข้าถขูองลูจ่ีห้มิงเป็นเพราะ

เขารู้สึกว่าเธอขัดค�าสั่ง ไม่ยอมพักอยู่ท่ีบ้านของเขาท�าให้เขาต้องล�าบาก 

เรียกพนักงานขับรถแทนในตอนเช้า เขาจึงไม่พอใจ

เธอรู้ว่าจะรับมือกับอารมณ์เช่นนี้ของบอสหนุ่มอย่างไร แค่จะยอม

ท�าตามอย่างเดยีวไม่ได้ ย่ิงท�าแบบนัน้กย่ิ็งกระตุ้นให้เขามอีาการบอสซินโดรม

ก�าเริบหนักเข้าไปอีก 

เธอจะต้องขัดบ้างแค่พอหอมปากหอมคอเท่านั้น

ดงันัน้หนงิเหมงิจงึดนัแว่นตาแล้วพดูข้ึน "คณุเป็นเจ้านาย ฉันเป็นแค่

พนักงาน คุณต้องการจะท�าแบบนี้ ฉันก็ไม่กล้าปฏิเสธหรอกค่ะ"

ลูจ่ีห้มงิพดูอย่างเอาเรือ่งขึน้มา "อ้อ! ก็ได้ งัน้ผมยกเจ้ามายบัคคนันัน้

ให้เลย คุณพอใจไหม"

หนงิเหมงิรูว่้าเพยีงแค่นีก้พ็อแล้ว ถ้ายังเถยีงต่อไป เขาจะต้องยัดเยียด

เจ้ามายบัคคันนั้นให้เธอจริงๆ แน่

เธอขับเจ้าตัวโตนั่นไม่ไหวหรอก

"บอสคะ อย่าเลยค่ะ" หนิงเหมิงย้ิมแล้วก็ได้แต่ย้ิมกับยิ้ม "คุณก็รู้ 

เงนิเดอืนของฉัน เจ้ามายบัคของคุณเหยียบไปทีน�า้มนักห็มดไปเป็นแกลลอน 

ฉันดูแลไม่ไหวหรอกค่ะ!"

ลู่จี้หมิงยิ้มเย็น "นี่ก�าลังจะบอกผมว่าให้ผมขึ้นเงินเดือนใช่ไหม"

หนงิเหมงิตอบกลบัไปอย่างนอบน้อม "คณุเป็นเจ้านาย จะข้ึนเงนิเดือน

เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณค่ะ!"

ลู่จี้หมิงยกมือขึ้นชี้ไปทางประตู "ออกไปเลย!"

ทันทีท่ีหนิงเหมิงออกมาจากห้องท�างานเธอก็รู้สึกเหนื่อยล้าไปท้ังตัว 

บางครัง้เธอกอ็ยากท�าตามใจชอบ ไม่ต้องระวังว่าจะตะคอกใส่ลูจ่ีห้มงิ ให้เขา 
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ท่ีสงูส่งนกัได้สมัผสัว่าการถกูตะคอกเป็นอย่างไร

เป็นแบบนีแ้ล้วเม่ือไหร่เธอถงึจะย้อนท�าประชดประชันกบัเขาได้อย่าง

คนที่เท่าเทียมกันนะ

ตอนเย็นเลิกงานหนิงเหมิงกลับถึงบ้านก็รีบวิดีโอคอลล์หาโหยวฉี 

เพื่อระบายความอึดอัดใจ

โหยวฉีต้องมองหน้าหนิงเหมิงแล้วเอ่ยถามข้ึน "ท�าไมฉันถึงเห็น 

ขอบตาแกด�า ไม่ได้ปรับกล้องให้ดีหรือว่าแกแต่งคอสเพลย์เป็นหมีแพนด้า

กันแน่?"

หนงิเหมงิคลงึใบหน้า เสยีงพดูระบายความอัดอ้ันเตม็ไปด้วยความสลด

และความโกรธเกรี้ยว 

"อย่าพูดเลย! นี่ก็เป็นเพราะเจ้านายดื้อเป็นลาก่อเรื่องขึ้นทั้งนั้น!"

หนิงเหมิงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืนให้เพื่อนฟัง

โหยวฉีหัวเราะเหอะๆ แล้วกม็องค้อนใส่ "เจ้าของท่ีดนิในสงัคมศกัดนิา

สามารถขู่เข็ญชาวนาได้ เพราะชาวนาส่วนใหญ่ได้แต่ท�าตามไม่รู้จักขัดขืน 

ชาวนาต้องการจะเปลี่ยนเป็นนายก็ต้องกบฏ ส่วนแก ไม่ได้เรื่อง แกต้อง

รู้จักกบฏ เรียนรู้ที่จะกบฏ รู้จักพูดค�าว่าไม่"

หนิงเหมิงแก้ตัวไปว่า "แต่ชาวนากบฏส�าเร็จก็จะได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 

ส่วนฉันกบฏแล้วบริษัทก็ไม่ได้เป็นของฉัน แล้วฉันก็จะตกงานด้วยเหตุนี้  

ดังนั้นที่แกเปรียบเทียบอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง"

โหยวฉียืน่หน้าเข้ามาใกล้กล้อง รอยย้ิมท่ีงดงามไร้ท่ีตเิผยความโหดเห้ียม

ออกมา "แกปากดกีบัฉัน แล้วแกปากดกีบัเจ้านายสญัชาตลิาดือ้ของแกไหม"

หนิงเหมิงกล่าวด้วยน�้าเสียงจริงจัง "ล้อเล่นน่ะ! ฉันยืดอกบอกกับแก

ได้เลย ไม่กล้า แล้วยังไงล่ะ!"

โหยวฉีร้องเหอะออกมา "แกน่ะพวกตีสองหน้า"

หนิงเหมิงหัวเราะตามน�้า "ฉันมาใช้ชีวิตอยู่ในปักกิ่งมันไม่ง่ายเลยนะ 



Master of My Own ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว 140

จะมาดนัทุรงัเป็นอรกิบัเงนิได้ยังไง แกว่าไหม ยงัไงเขากเ็ป็นคนจ่ายเงนิเดอืน

ฉันนะ"

โหยวฉีไม่สนใจฟังค�าอธบิายดนัทุรงัท่ีเธอบอก อยู่ๆ กเ็ปลีย่นน�า้เสยีง

เป็นจรงิจงัข้ึนมา "อาเหมิง แกรูไ้หมว่าท�าไมแกถงึเป็นพวกตสีองหน้าแบบนี"้

หนงิเหมิงช้ีไปท่ีปลายจมูกตัวเองแล้วถามขึน้ "ฉนัเป็นพวกตสีองหน้า

งั้นเหรอ อย่างฉันเรียกว่ารู้จักผ่อนปรนหรอก"

โหยวฉีหัวเราะเหอะๆ "หึ! ช่างหาค�าพดูดีๆ  มาแก้ตวัให้ตวัเองนะ แก 

ไม่ใช่พวกตีสองหน้างัน้เหรอ ในใจอยากจะเอามีดไปแทงคนเขาจะแย่ แต่หน้า

กต้็องย้ิมอ่อนโยนไว้"

หนิงเหมิงเท้าคางท�าท่าครุ่นคิดจริงจัง "แกแน่ใจนะว่าแกไม่ได้ด่าฉัน

ว่าสารเลว"

โหยวฉีร้องเชอะ ใบหน้าอันงดงามเผยความดถูกูออกมา "ถ้าจะสารเลว

นอกจากต้องยิ้มอย่างงดงามแล้ว ใจต้องคิดจะเอาความคิดชั่วๆ ไปใส่ร้าย

ให้กบัคนอ่ืน แกไม่มฝีีมือในการใส่ร้ายคนอ่ืน ฉันถงึบอกว่าแกยังไม่สารเลวไง" 

โหยวฉีหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างแทงใจด�าว่า "แกรู้สึกต�่าต้อย"

หนิงเหมิงชะงักอยู่หน้ากล้อง

โหยวฉีพูดกบัเพ่ือน "อาเหมงิ เพราะแกรูส้กึต�า่ต้อย ดงันัน้แกถงึไม่กล้า

ที่จะตอบโต้กลับ สุดท้ายก็กลายเป็นพวกตีสองหน้าแบบหลบๆ ซ่อนๆ แก

ต้องมั่นใจในตัวเองหน่อย! แกไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยจริงๆ นะ! แม้ว่าแก

จะไม่ได้สวยบาดตาบาดใจอย่างฉัน แต่แกก็สวยละมุนนะ! เพียงแต่แก

จัดการตัวเองไม่ค่อยถูก ชอบแต่งตัวเป็นหัวหน้าสาวแก่เท่านั้นเอง"

หลังจากฟังความคิดเห็นของโหยวฉีแล้ว หนิงเหมิงอยากจะหาหลุม

เงยีบๆ กระโดดลงไปจริงๆ ไม่อยากฟังค�าพูดแทงใจอะไรอีกแล้ว 

วธิปีลอบใจของโหยวฉีฟังแล้วไม่ค่อยเหมือนก�าลงัปลอบใจคนเท่าไหร่...

หนิงเหมิงยังดันทุรังคิดว่าตัวเองไม่ได้ฝืนย้ิมพูดกับโหยวฉี "แกนี ่

นิสัยไม่ดีจริงๆ! มีเวลาว่างไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาท�าไม ท�าเอาฉัน
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เหมือนถูกจับแก้ผ้าอยู่กลางถนน"

เมื่อปิดวิดีโอคอลล์แล้วหนิงเหมิงก็นอนแผ่หลาอยู่บนเตียง

เธอรูส้กึอับอายอยูส่กัหน่อย เพราะคดิว่าความรูส้กึต้อยต�า่นีเ้ป็นความลบั 

เธอเก็บซ่อนมันไว้เป็นอย่างดี ไม่มีใครจะรู้ได้ แต่สุดท้ายโหยวฉีก็รู้และ 

พูดออกมาอีกด้วย 

ถูกต้อง เธอรู้สึกต�่าต้อย รู้สึกว่าการมีชีวิตในปักกิ่งของตัวเองนั้น 

ต้อยต�่าย่ิงกว่าต้นหญ้า คนอ่ืนรูดการ์ดซ้ือกระเป๋าในห้างบนถนนจินหรง 

โดยไม่ต้องกะพริบตา เธอกลบัไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปดรูาคา แม้ว่าจะได้พบเจอ

กบัคนรวยอยู่ทุกวนั แต่เธอกยั็งรูส้กึว่ามกี�าแพงท่ีมองไม่เห็นท่ีเรยีกว่าระยะห่าง

ระหว่างความรวยกับความจนกั้นกลางระหว่างเธอกับคนรวยอยู่ ไม่ว่าเธอ

พยายามอย่างไรกไ็ม่สามารถข้ามก�าแพงนีไ้ปได้ เธอเป็นแค่คนท�างานการเงนิ 

ท่ีให้บรกิารเบ็ดเตลด็กบัคนมีเงนิเท่านัน้เอง

กับลู่จี้หมิงเธอรู้สึกชัดเจนว่าตัวเธอกับเขาไม่ใช่คนบนโลกใบเดียวกัน 

แม้ตอนนี้จะเป็นยุคสังคมนิยม ระหว่างคนไม่ควรจะมีเรื่องชนช้ันมาเป็น 

ตวัแบ่งแยก แต่ความรวยกบัความจนกแ็บ่งแยกคนเป็นหลายระดบัอย่างเงยีบๆ 

คนรวยอย่างลูจ่ีห้มิงมีชีวติอยู่บนยอดพรีะมิด

ส่วนเธอก็อยู่ช้ันล่างสุด ต้องพยายามอย่างหนักท่ีจะมีชีวิตอยู่ใต้

พีระมิดนั่น

เธออยากจะปีนขึ้นไป อยากจะเป็นคนในระดับที่สูงขึ้น

ดงันัน้เธอจงึไม่อยากท�างานเลขาฯ อีกต่อไป เธออยากจะท�าโปรเจก็ต์

ลงทุน เป็นคนท่ีสามารถสร้างเงนิสร้างความร�า่รวยข้ึนมาได้ ท�างานท่ีสามารถ

เลื่อนระดับสูงขึ้นได้

แต่เม่ือคิดถึงคืนก่อนท่ีใช้โอกาสตอนลู่จี้หมิงเมา ท่าทางของเขา 

หลังจากเธอพูดว่าอยากจะไปท�าโปรเจ็กต์ลงทุนนั้นท�าให้หนิงเหมิงรู้สึก

กลัดกลุ้มขึ้นมา

ถ้าลูจ่ีห้มิงยนืยันไม่ให้เธอย้ายต�าแหน่งไปท�าโปรเจก็ต์ลงทุน ตอนนัน้
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เธอจะโมโหแล้วลาออกเลยไหม แต่ถ้าลาออกแล้วไปสมัครงานกับบริษัท 

เงินทุนอื่น คนอื่นจะให้โอกาสเธอไปท�าโปรเจ็กต์ลงทุนหรือเปล่า เพราะ

ประสบการณ์สามปีท่ีเธอมีตั้งแต่เรียนจบมาก็มีแค่งานด้านเลขานุการ 

เท่านั้นเอง

หนงิเหมิงจ้องมองเพดานแล้วถอนหายใจ เธอหลบัตาลงแล้วกเ็ริม่ง่วง

ขึ้นมา

แต่เธอไม่อยากจะเป็นคนตีสองหน้าท่ีถูกคนสูงกว่ากดเอาไว้ คิดว่า 

จะต้องมีสักวันที่เธอจะเชิดหน้าขึ้น ลู่จี้หมิงพูดออกมาหนึ่งประโยค เธอจะ

โต้เขากลับไปอย่างไม่ต้องเกรงกลัว

หนิงเหมิงคิดอย่างสะลึมสะลือก่อนที่จะหลับไป

ความรูส้กึท่ีอยากจะเถยีงกเ็ถยีงได้ มันจะเป็นความสะใจขนาดไหนกนันะ

วันรุง่ข้ึนไปท�างาน หนงิเหมงิต้อนรบัแขกท่ีมาเยอืนคณะหนึง่ พวกเขา

มาหาลูจ่ีห้มงิเพือ่เจรจาพดูคยุเรือ่งสญัญาการเตรยีมความพร้อมก่อนจดทะเบียน

เข้าตลาดหลักทรัพย์

บุคคลส�าคญัท่ีมากค็อืสองสภุาพสตร ีส่วนคนอืน่ๆ กค็อืผูช่้วยท่ีพวกเธอ

พามาด้วย

สุภาพสตรีคนหนึ่งคือสืออิง อายุประมาณสี่สิบ เป็นนักลงทุนท่ีมี 

ความสามารถ เป็นผูต้รวจสอบรบัรองหญิงชุดแรกท่ีท�าการประเมนิไอพีโอ* 

ในประเทศ

ส่วนสุภาพสตรีอายุย่ีสิบกว่าอีกคนหนึ่งหนิงเหมิงรู ้จัก เธอเป็น 

เพื่อนสมัยเด็กของลู่จ้ีหมิง ช่ือสว่ีซือเถียน ทุกครั้งท่ีหญิงสาวมาท่ีบริษัท 

ก็สามารถเรียกสายตาของทุกคนให้จ้องมองไปที่เธอได้

เพราะว่าเธอสวยจริงๆ

* IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering เป็นการเปิดขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเอกชนสู่สาธารณชน โดยม ี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทหาทุนเพ่ือขยายกิจการ หรือเพื่อกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนท่ัวไป โดยน�าไป 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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วันท่ีสวี่ซือเถียนมาท่ีบริษัทครั้งแรกนั้นสั่นสะเทือนท้ังสายตาและ 

จิตวิญญาณของหนิงเหมิงอย่างมาก

ผูห้ญิงคนนีส้งูถงึร้อยเจด็สบิเซนตเิมตร เฉพาะแค่ขาคูน่ัน้กร้็อยหกสบิ

เซนติเมตรแล้วมั้ง

เธอดัดผมเป็นลอนใหญ่ อยู่ในชุดเสื้อเช้ิตเข้าเอวกับกระโปรงสั้น  

ทุกย่างก้าวที่เดินออกไปก็มีกลิ่นน�้าหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว

หนงิเหมิงรูส้กึว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนกต็ามจะมีกลิน่หอมลอยออกมา 

เป็นความรู้สึกน่ากิน น่ากินจนท�าให้ใจของเธอเกิดความอิจฉา ต่างก็เป็น

สาววัยรุ่นด้วยกันแท้ๆ ท�าไมคนเขาถึงดูน่ากิน แต่เธอกลับดูแห้งกระด้าง

เหมือนกับเปลือกไม้แก่ๆ

คนืวนันัน้หลงัจากกลบัถงึบ้าน หนงิเหมงิกป็ลดผมหางม้าของตวัเองออก 

ถอดแว่นตาแล้วใช้โรลม้วนผมไฟฟ้าดัดผมให้เป็นลอน

เมือ่ดดัเสรจ็กม็องตัวเองในกระจก หนงิเหมิงไม่ได้รูส้กึว่าตวัเองสวยเลย

สกันดิ มองกระจกแล้วมีแค่ความรูส้กึเพยีงอย่างเดยีวคอือยู่ๆ  กอ็ยากจะกนิ

บะหมี่ถ้วยขึ้นมาซะงั้น

ผู้หญิงเป็นเพศท่ีไวต่อความรูส้กึ สมัผสัท่ีหกมนัรนุแรงกว่าผูช้ายอยูแ่ล้ว 

บทที่
5

คนพันธุ์หวง
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ดังนั้นหนิงเหมิงจึงรู้สึกได้ว่าสาวปักกิ่งอย่างสวี่ซือเถียนชอบลู่จี้หมิง

แล้วก็ชอบแบบชอบมากๆ ด้วย

แต่ลู ่จี้หมิงล่ะ เม่ือท�างานแล้วพอจะพูดได้ว ่ามีท่าทางของคน 

มคีวามสามารถ แต่พอเลิกงานก็กลายร่างเป็นหนุ่มเสเพลทันที

เขาก็ไม่ต่างจากเพื่อนๆ ลูกคนรวยทั้งหลายของเขา ชอบดื่ม รักสนุก 

หยอกล้อผู้หญิงไปทั่ว พอดื่มเสร็จค�าพูดหยอกเย้าพวกนั้นก็ผ่านเลยไป 

พูดกันตรงๆ ก็คือยังไม่เห็นคุณค่าของสาวๆ พวกนั้น

สวี่ซือเถียนเป็นผู้หญิงที่ฉลาด ไม่ได้ลดค่าตัวเองโดยการไปดื่มเหล้า

ท่ีผับเพือ่จะใกล้ชิดกบัลูจ่ีห้มิง หลงัเลกิงานหนงิเหมงิกเ็คยถกูลูจ่ีห้มงิลากตวั

ไปเป็นคนขับรถงานแฮงก์เอาต์ต่างๆ แต่เธอไม่เคยเจอสวี่ซือเถียนสักครั้ง

สวีซื่อเถยีนท�างานด้านการเงนิ ท�างานได้ครึง่ปีก็ใช้เส้นสายของครอบครวั

เพ่ือเข้าเรยีนอเีอ็มบีเอ* แม้ว่าอายุจะยงัไม่ถงึสามสบิตามเกณฑ์ท่ีจะเข้าเรยีนได้ 

แต่เงื่อนไขพวกนี้มีไว้ส�าหรับคนธรรมดาเท่านั้น ส�าหรับคนมีเงินดูเหมือน

จะไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่ 

ด้วยเหตุนี้สวี่ซือเถียนจึงก้าวข้ามเรื่องอายุเข้าไปเป็นเพื่อนนักเรียน 

กบัคนท่ีประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน เธอมกัจะหาผูท่ี้ประสบความส�าเรจ็

มาคุยโปรเจ็กต์ความร่วมมือต่างๆ กับลู่จี้หมิงเสมอ แม้ว่าสุดท้ายอัตรา 

ความส�าเรจ็จะไม่สงูเท่าไหร่ แต่ยุทธวิธกีารจีบหนุม่แบบอ้อมๆ น้ีก็ไม่สามารถ

พูดได้เต็มปากว่าไม่ฉลาดและไม่มีความพยายาม

คราวนี้สวี่ซือเถียนก็พาสืออิงซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนอีเอ็มบีเอมา

ในห้องประชุมสืออิงแนะน�าข้อมูลทั่วไปของโปรเจ็กต์ให้กับลู่จี้หมิง

ร่างเป้าหมายของการลงทุนก็คือบริษัทอุตสาหกรรมครัวเรือนซ่ึงท�า

ปฏิรูปหุ้น** เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ที่สืออิงสังกัดอยู่นั้นก�าลัง

* EMBA ย่อมาจาก Executive Master of Business Administration เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี
ทางด้านธุรกิจ ที่ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพที่มีประสบการณ์การท�างานเป็นหลัก
** การปฏริปูหุ้น คอืการเปลีย่นหุ้นท่ีไม่หมนุเวยีนให้เป็นหุ้นท่ีหมุนเวยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น
ท่ีเท่าเทียมกนั มีเฉพาะท่ีประเทศจนีเท่านัน้ เนือ่งจากหุ้นท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ในช่วงแรกของจนีเป็นบรษัิทท่ีรฐับาล 
หรอืหน่วยงานรฐับาลถอืหุ้นใหญ่



45请叫我总监 1

เป็นท่ีปรกึษาให้กบักจิการและเตรยีมความพร้อมเข้าควิเพ่ือเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

พวกเขาต้องการหานักลงทุนเชิงกลยุทธ์ท่ีมีทุนสูงเพื่อท�าการ 

เปลี่ยนโอนหุ้น ก่อนท่ีจะมาหาบริษัทจี้หมิงแคปปิตอล พวกเขายังได้

พิจารณาหน่วยงานท่ีมีชื่อเสียงหลายแห่งด้วย แต่หน่วยงานเหล่านั้น 

ท�าการประเมินไว้ต�่ามาก บ้างก็เพิ่มเงื่อนไขเพ่ิมเติมมากมาย จึงท�าให ้

ไม่อาจเจรจาความร่วมมือกันได้ส�าเร็จ 

"พอดวีนันัน้เป็นวนัรวมตวัเพือ่นท่ีเรยีนอีเอ็มบีเอเลยได้คยุกบัเสีย่วสว่ี

เรื่องนี้ เธอบอกว่านอกจากประธานลู่จะเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถแล้ว 

ท่ีส�าคญัพวกคณุยังโตมาด้วยกนัอกีด้วย รูจ้กักนัเป็นอย่างด ีเธอกเ็ลยดงึฉัน

มาพูดคุยกัน พอได้เจอกันก็เป็นอย่างท่ีเสี่ยวสว่ีพูดไว้ไม่ผิด ประธานลู่ 

เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริงๆ"

ลู่จี้หมิงพูดค�าว่าคุณชมเกินไปแล้วซ�้าๆ แต่หนิงเหมิงแอบปรายตา 

มองเห็นรอยย้ิมบนใบหน้าของเขาท่ีแสดงออกมาว่าใช่เลยๆ ข้านี่แหละ 

ที่หล่อแล้วยังหาเงินได้เยอะอีกด้วย

เธอกลวัว่าเขาจะแสดงสหีน้านัน้ออกมาจนสอืองิรูส้กึได้แล้วมนัจะไม่ดี 

จึงรีบลุกขึ้นเติมน�้าร้อนในแก้วน�้าชาของสืออิง เมื่อเติมน�้าแล้วก็ไม่ลืมที่จะ

วางแก้วน�้าชาไว้ทางซ้ายมือและหันหูแก้วไปทางมือซ้ายของสืออิงเพื่อให้

สะดวกในการยกแก้วขึ้น

รายละเอียดเลก็ๆ น้อยๆ ท�าให้สอืองิต้องเงยหน้าขึน้มามองหนงิเหมิง 

เธอมองด้วยสายตาชื่นชม ยิ้มพร้อมกล่าวขอบคุณ

สวี่ซือเถียนก็มองตามไป สายตาเรียบเฉยมากทีเดียว

หนิงเหมิงกลับมานั่งข้างๆ ลู่จี้หมิง จัดท�ารายงานการประชุมต่อไป

ลูจ่ีห้มิงถามสอืองิ "ผมขอสอบถามประธานสอืเพ่ิมเตมิหน่อยได้ไหมครบัว่า

ผู้ตรวจสอบรับรองโปรเจ็กต์ไอพีโอนี้สองคนเป็นใครครับ"

หนิงเหมิงตามลู่จี้หมิงเข้าประชุมท้ังเล็กและใหญ่มากมายหลายครั้ง 
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ประเด็นส�าคัญต่างๆ ของธุรกิจเธอย่อมจะเข้าใจดีอยู่แล้ว

โปรเจ็กต์ไอพีโอนั้นถ้าผู้ตรวจสอบรับรองเป็นผู้มีประสบการณ์และ 

มากความสามารถ ซ�า้ยังเป็นคนท่ีมีความรบัผดิชอบ เขากจ็ะสามารถควบคมุ 

ปัจจยัเสีย่งและหลกีเลีย่งความเสีย่งท่ีจะเกดิข้ึนไว้ได้เป็นอย่างดี

ถ้าคิดลงทุนในโปรเจ็กต์ลักษณะนี้ก็สามารถวางใจได้

สอือิงย้ิมแล้วตอบกลบัไปว่า "บังเอญิมาก ผูต้รวจสอบรบัรองอีกคนกเ็ป็น 

ผู้หญิงเหมือนกนั เธอคอืเฉียนเฟย"

เมื่อได้ยินชื่อนี้เข้าหนิงเหมิงก็เงยหน้าขึ้นมาทันที

ลู ่จี้หมิงเห็นอาการผิดปกติของหนิงเหมิงจึงหันหน้าไปมองเธอ  

"ท�าไม คุณรู้จักคุณเฉียนที่ประธานสือพูดถึงเหรอ"

หนิงเหมิงปรับอารมณ์ให้เป็นปกติแล้วพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

"ไม่รูจ้กัค่ะ ฉันแค่ได้ยินชือ่ของเธอมาเท่านัน้เอง" เธอหันไปมองสอือิงพร้อมกบั

ย้ิมอย่างมมีารยาทแล้วพดูต่อ "ตอนท่ีฉันยงัเรยีนอยูม่หาวทิยาลยั เธอเคยไป

บรรยายให้พวกเราฟังท่ีมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การต่อสู้ของเธอท�าให้

ฉันกล้าที่จะเป็นเป่ยเพียว*"

สืออิงย้ิมอีกครั้งแล้วพูดกับลู่จี้หมิง "ประธานลู่ ไม่แน่ว่าอีกสองปี 

คุณอาจจะปั้น ผอ. หนิงออกมาก็ได้นะ"

ลูจ่ีห้มงิหัวเราะเบาๆ "หึๆ เธอไม่ใช่คนแบบเดยีวกบัคณุเฉียน เธอไม่เคย

ท�าโปรเจ็กต์ลงทุนมาก่อน แค่ท�างานเอกสารเลขานุการเท่านั้น"

หนิงเหมิงหลุบตาลงจ้องมองโน้ตบุ๊กอย่างหงุดหงิดใจ

เธอได้ยินสืออิงพูดกับลู ่จี้หมิงว่าอยากจะท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

โปรเจ็กต์ลงทุนรวมทั้งผลประกอบการของบริษัท

ลู่จี้หมงิพูดชือ่โปรเจ็กต์ใหญ่ๆ ทีเ่ขาเข้าไปด�าเนินการและประโยชน์ที่

ได้รับแล้วก็อึกอักไปบ้าง 

"มบีางโปรเจก็ต์ลกูน้องเป็นคนรับผดิชอบ รอให้ผมเรยีกผูร้บัผดิชอบมา 

* เป่ยเพียว หมายถึงคนที่มาจากเมืองอื่นแล้วพยายามที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในปักกิ่งเพื่อหวังหาโอกาสที่ดีในอนาคต
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ให้พวกเขาเสริมเติมให้อีกนะครับ"

หนิงเหมิงสูดลมหายใจแบบไม่มีเสียง

เธอเงยหน้าข้ึน "ประธานลู ่ประธานสอื ให้ฉันลองช่วยเสรมิดกู่อนไหมคะ"

เธอจะต้องดูเอกสารโปรเจก็ต์ทุกฉบับก่อนท่ีจะส่งไปให้ลูจ้ี่หมงิลงนาม 

โปรเจ็กต์ระดับกลางมากมายท่ีลู่จี้หมิงไม่ได้ดูอย่างละเอียด ก่อนลงนาม 

เธอจะดงึประเดน็ส�าคญัออกมารายงาน ถ้าคดิว่าไม่มีปัญหากล็งนาม ถ้าหาก

มีปัญหาก็ส่งคืนกลับไปให้แผนกโปรเจ็กต์จัดการแก้ปัญหา ส่วนโปรเจ็กต ์

ลงทุนเล็กๆ ก็มอบอ�านาจให้รองประธานเป็นคนจัดการ ตอนปลายป ี

รองประธานกจ็ะท�ารายงานสรปุออกมา เนือ้หาในรายงานฉบับนัน้หนงิเหมงิ 

ก็ต้องอ่านอย่างละเอียด

ท้ังบรษัิทไม่น่าจะมีใครเข้าใจและรูจ้กัโปรเจก็ต์ต่างๆ ท้ังหมดดเีท่าเธอแล้ว

หนงิเหมงิรวบรวมสมาธแิล้วคดิอยู่ครูห่นึง่ โปรเจก็ต์พวกนัน้กแ็บ่งประเภท

อย่างชัดเจนอยู่ในสมองของเธอ

โปรเจก็ต์ไหนท่ีลงทุนเม่ือปีท่ีแล้ว ระยะเวลากีปี่ ประเมนิค่าตอบแทน

การลงทุนอยู่เท่าไหร่ โปรเจ็กต์ไหนท�าในปีนี ้ท�าถงึข้ันตอนไหน โปรเจก็ต์ไหน

ก�าลงัเตรยีมลงทุน ตอนนีไ้ปถงึข้ันตอนไหนแล้ว มีเงือ่นไขในการรกัษาความลบั 

เธอก็ระวังโดยการใช้ค�าว่าบริษัทหนึ่ง

น�้าเสียงของเธออ่อนโยนลื่นไหล แนะน�าจบช่วงหนึ่งก็ได้รับค�าชื่นชม

จากสืออิง

"ประธานลูส่ายตาเฉียบคมมาก มีคนเก่งอยู่ข้างตวั ท้ังเสีย่วสวี ่เลขาฯ หนงิ

เป็นสาวเก่งกนัท้ังนัน้ ส่งเสริมเลขาฯ หนงิสกัหน่อย ต่อไปต้องเป็นคนท่ีจดัการ

การลงทุนได้ดีแน่ๆ"

ลู่จี้หมิงหัวเราะฮ่าๆ "ประธานสือ คุณก็ล้อเล่นเก่งจริงๆ ยกยอเลขาฯ 

ผมเกินไปแล้ว"

สวี่ซือเถียนปรายตามองหนิงเหมิงแล้วก็หัวเราะตาม

ก่อนการประชุมจะจบลง ลู่จี้หมิงกับสืออิงก�าหนดทิศทางการร่วมมือ 
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อีกทั้งก้าวแรกของก�าหนดการแผนการร่วมมือขั้นต่อไปก็ลงตัวแล้วเช่นกัน 

ลูจ่ีห้มงิสัง่หนงิเหมิง "สร้างกลุม่ข้ึนมา แล้วดงึคนท่ีรบัผดิชอบโปรเจก็ต์

มาอยู่ในกลุ่ม สรุปประเด็นส�าคัญกับความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ท�าเป็น

บันทึกช่วยจ�าใส่ลงไปในกลุ่ม"

หนิงเหมิงพยักหน้ารับค�า

สอือิงอยู่หน้าโต๊ะประชมุย้ิมออกมา "เลขาฯ หนงิเป็นแค่เลขาฯ ท่ีไหน 

งานที่เธอท�าก็เป็นงานของคนท�าโปรเจ็กต์ทั้งนั้น!" เธอตัดพ้ออย่างเสียดาย 

"ถ้าฉันมีผู้ช่วยอย่างเลขาฯ หนิงสักคนคงจะดี"

ลูจ่ีห้มิงรบีตอบกลบัไปอย่างรวดเรว็ "ประธานสอือย่ามาดึงคนของผม

ไปนะ ผมใช้เลขาฯ มาเป็นร้อยคน เพิ่งจะหาคนท่ีท�างานได้ถูกใจ คุณ 

โปรดย้ังมือด้วย"

สืออิงทอดถอนใจอยู่บ้าง "เลขาฯ คุณคนนี้หาได้ยากจริงๆ ท้ังมี 

ความสามารถและยังเป็นคนละเอียดด้วย!" แล้วเธอก็ปรับอารมณ์ มองไป

ท่ีหนิงเหมิงพลางเอ่ยด้วยเสียงอันอ่อนโยน "เม่ือครู่ตอนท่ีคุณรินน�า้ให้ฉัน 

ตั้งใจวางไว้ทางซ้ายมือฉัน ถามหน่อยได้ไหม ท�าไมคุณถึงดูออกว่าฉัน 

เป็นคนถนัดซ้ายล่ะ"

ค�าถามนี้ของเธอเรียกสายตาของอีกสองคนท่ีอยู่ในห้องประชุม 

ให้หันเหมือนกับสปอตไลต์ที่ยิงมายังใบหน้าของหนิงเหมิง

หนงิเหมงิตืน่ตระหนกข้ึนมาทันที รู้สกึเหมือนกบัว่ามีใครเอาไมโครโฟน

มายัดใส่มือเธอ

เธอทัดผมไปไว้หลังใบหู พยายามท�าตัวให้นิ่ง พูดด้วยน�้าเสียงมั่นคง

แต่อ่อนโยนว่า "เม่ือครูต่อนท่ีคณุก�าลงัแนะน�าโปรเจก็ต์ก็ใช้มอืซ้ายในการอธบิาย 

ตอนท่ีคุณจะดื่มน�้า แก้วน�้าวางอยู่ทางขวามือของคุณ ตอนแรกคุณคิดจะ

ใช้มือซ้ายเอ้ือมไปยกแล้ว แต่ระยะทางมันไม่เหมาะ จึงได้เปลี่ยนเป็น 

มือขวา แล้วตอนที่ยกขึ้นก็สั่นนิดหน่อย"

ทันทีท่ีหนิงเหมิงพดูจบ สอือิงกย่ิ็งรูส้กึเสยีดายจงึพูดกบัลูจ้ี่หมงิตรงๆ 
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"ประธานลู่ คุณคิดว่าท�าไมฉันถึงไม่เจอคนเก่งๆ แบบนี้บ้างนะ" 

ลู่จี้หมิงโดนกระตุ้นจนจะกลายเป็นพวกหวงของแล้ว

เขารีบเน้นย�้ากับสืออิงอีกครั้ง "ประธานสือ เราตกลงกันแล้วนะ  

คุณช่ืนชมได้ แต่ห้ามมาแย่งคนของผมไปนะ คนของผมคนนี้ก็ให้ใคร 

มาแทนไม่ได้ด้วย!"

สอืองิหัวเราะฮ่าๆ สวีซื่อเถยีนท่ีอยู่ข้างๆ กอ็ดท่ีจะส่งเสยีงออกมาไม่ได้

"นี่มันอะไรกัน ถ้าแค่ขาดคนท�างาน ฉันลดตัวลงมาท�างานให้ก็ได้"

ตอนท่ีเอ่ยประโยคนี้สว่ีซือเถียนไม่มองหนิงเหมิงตรงๆ เพียงแต ่

ยิ้มอย่างสดใสให้กับลู่จี้หมิง

ลูจ่ีห้มงิหัวเราะหึๆ ออกมา "ผมจ้างคุณหนอูย่างคณุมาท�างานเบ็ดเตลด็

ไม่ไหวหรอก"

ค�าพูดท่ีพวกเขาตอบโต้กันท�าให้ความรู ้สึกยินดีท่ีมีคนมาช่ืนชม 

เห็นความสามารถของหนิงเหมิงหายวับไปกับตา

พวกเขาสองคน คนหนึ่งพูดว่าลดตัว อีกคนก็พูดว่าท�างานเบ็ดเตล็ด

ในสายตาของพวกเขา เธอไม่ใช่คนระดับเดียวกัน

ความช่ืนชมของสืออิงและอาการหวงของลู่จี้หมิงเกือบจะท�าให้เธอ 

ให้ค่าตัวเองมากข้ึนแล้ว ความจริงเม่ือเทียบกับคนร�่ารวยมีความสามารถ 

เธอก็เป็นแค่คนท�างานเบ็ดเตล็ดพื้นๆ...

มองดูลู่จี้หมิง สวี่ซือเถียน และสืออิงเดินออกไปด้วยกัน ลู่จี้หมิงกับ

สวีซื่อเถยีนช่างสวยหล่อเจรญิหูเจรญิตา หนุม่หล่อกบัสาวสวยเหมาะสมกนั

มากจริงๆ เป็นอาหารตาท่ีท�าให้ปากของคนกระจอกอย่างเธอเต็มไปด้วย

รสชาติของชื่อตัวเอง*

สอืองิท่ีอยู่ข้างๆ กยื็นหลงัตรงอย่างสง่างาม ท่ีแขนพาดกระเป๋าแอร์เมส

เอาไว้ น้ิวมือมีประกายจากแหวนเพชรทิฟฟานี่ ชุดชาแนลท่ีอยู่บนตัว 

กส่็งกลิน่หอมอ่อนๆ...แบรนด์หรหูราเหล่านีก้�าลงัเน้นย�า้ความงาม ความเก่ง 

* ชือ่ 'หนงิเหมิง' พ้องเสยีงกบัค�าท่ีแปลว่ามะนาว มะนาวมรีสเปรีย้ว รสเปร้ียวในภาษาจนีนัน้สือ่ถงึความเศร้า น้อยใจ
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และความส�าเร็จของหญิงสาว

เม่ือก้มหน้ามองดูตัวเอง หนิงเหมิงรู ้สึกว่าเธอมอมแมมดูไม่ได้ 

เหมือนกับเป็นพื้นหลังที่ไม่น่าใส่ใจอะไรในสายตาของคนอื่น

เมือ่ส่งสอือิงกบัสว่ีซือเถยีนไปแล้ว หนงิเหมงิกน็ัง่เหม่ออยู่ท่ีโต๊ะท�างาน

ลูจ่ีห้มิงเลกิงานไปก่อนแล้ว ก่อนจะไปยงัพดูงมึง�ากบัเธอว่าวันนีท้�าได้

ไม่เลว

ตอนนี้ ในบริษัทนอกจากเธอแล้วก็ไม่มีใคร เป็นจังหวะให้เธอ 

ได้อยู่เงียบๆ คนเดียว สรุปการตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านมาตลอด

ทั้งบ่าย การตัดสินใจนี้เกิดจากการกระตุ้นของสืออิงและสวี่ซือเถียน ตอนนี้

ระงับเอาไว้ไม่อยู่แล้ว

เธอไม่อยากจะเป็นเลขาฯ อีกต่อไปแล้ว เธออยากจะเป็นอย่างสืออิง

ที่เดินไปไหนก็ส่องประกายความส�าเร็จของผู้หญิงเก่งออกมา 

หนิงเหมิงก�าหมัด ยืนหยัดความเช่ือมั่นในความตั้งใจของตัวเอง 

อย่างเงียบๆ

พรุ่งนี้...พรุ่งนี้จะต้องไปพูดกับลู่จี้หมิงให้ชัดเจน เธอไม่อยากท�างาน

เลขาฯ แล้ว เธออยากจะออกไปท�าโปรเจ็กต์! อย่างมากก็ถูกไล่ออก มันจะ

เป็นไรไป อย่ากลัวว่าตกงานแล้วจะไม่มีงานถัดไป ยังไงซะสืออิงก็เห็นว่า

เธอมีความสามารถนี่ ถ้าเกิดตกงานก็ไปหาสืออิง อีกฝ่ายน่าจะรับเธอ 

เข้าท�างานล่ะมั้ง

เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆ ซะก่อน

หนิงเหมิงพูดกับตัวเองในใจ

ส�าหรบัอนาคต เธอหวังไว้ว่าภายในห้าปีเธอจะเป็นคนท่ีประสบความส�าเรจ็

คนหนึ่งในธุรกิจ เป็นผู้อ�านวยการการลงทุนระดับเหรียญทอง!



51请叫我总监 1

ตกดกึ เม่ือหนงิเหมิงถงึบ้านได้ไม่นานก็ได้รบัลงิก์วดิโีอคอลล์ท่ีโหยวฉี

ส่งมาให้

โหยวฉียื่นหน้ามาที่กล้อง กะพริบตาปริบๆ อย่างสวยๆ แล้วถามขึ้น 

"ตอนนี้ห้องท่ีแกเช่านอกจากแกแล้วยังมีท่ีเหลือให้วางของอย่างอื่น

ไหม"

หนงิเหมิงมองใบหน้าอันงดงามของโหยวฉีท่ีเปล่งออร่าออกมา ไม่ว่า

จะดูอย่างไรก็รู้สึกเจริญตาเจริญใจ เธอย่ืนหน้าไปท่ีกล้องแล้วเลียริมฝีปาก

อย่างชั่วร้าย

"แกสวยขนาดนี้ ต่อให้ฉันต้องห้อยเชือกนอนอยู่บนหลังคาฉันก็

ต้องหาที่ว่างให้แกจนได้!"

โหยวฉีซึ่งอยู่หน้ากล้องหัวเราะอย่างมีจริตจะก้าน

หนิงเหมิงถามเธอว่า "ท่ีพอจะมีให้แกได้ แต่พี่นางฟ้าต้องการจะท�า

อะไรเหรอคะ"

โหยวฉีบอกว่า "ฉันก็ก�าลังจะกลับไปแล้วไงล่ะ มีของตั้งหลายอย่างที่

ฉันตัดใจทิ้งไม่ได้ ก็เลยจะส่งกลับไป ให้แกช่วยรับไว้ก่อนนะ"

หนงิเหมิงถอดแว่นตาออกแล้วปลดผมหางม้าลง นิว้มือกแ็ทรกไปใน

บทที่
6

ผัดวันประกันพรุ่ง
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เส้นผมและเกาไปมา เกาจนหัวเหมือนกับเหมยเฉาเฟิง*

"แม่คนด ีแกกไ็ม่กลวัยุ่งยากเลยนะ กลบัมาแล้วค่อยซ้ือของใหม่กไ็ด้ไหม 

ซื้อของใหม่ถูกกว่าค่าส่งที่แกจะส่งกลับมาซะอีก"

โหยวฉีขยิบตาใส่เธอ ท่าทางแบบนัน้ในสายตาของหนงิเหมงิคอืภาพ

อันงดงามที่หาได้ยากอย่างหนึ่ง

"มนัไม่เหมอืนกนั" โหยวฉีลากเสยีงยาว "มันเป็นของท่ีฉันใช้จนคุน้มือ 

มีความผูกพันกันแล้ว จะให้ทิ้งเลยก็ตัดใจไม่ได้ จะตัดใจทิ้งได้ยังไง ของดี

ไม่ใช่ว่าต้องใหม่ ยังไงซะเหล่าเหอก็บอกไว้ ค่าขนส่งแพงหน่อยไม่เป็นไร 

ขอแค่ฉันมีความสุขก็พอ แล้วแต่ฉันเลย สรุปก็คือเลี้ยงฉันไหว!" เม่ือ 

พูดประโยคนี้จบโหยวฉีก็เบ่ียงหน้าออกจากกล้องแล้วตะโกนถาม "ใช่ไหม  

เหล่าเหอ!"

น�้าเสียงของเธอเดิมทีมีออร่าของเซียน แต่ในชั่วขณะนั้นก็กลายเป็น

ออดอ้อน

หนงิเหมงิถงึกบัขนลกุ "หยดุเลยนะ แกหยุดพลอดรกัต่อหน้าฉันได้แล้ว"

ตามเสียงเรียกของโหยวฉีใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งก็เข้ามาใกล้

หน้ากล้อง

หนิงเหมิงจ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าครั้งสุดท้ายท่ีเธอได้เจอคนเก่ง

ท่ีแสนจะยุ่งของวอลล์สตรีต** คนนี้ทางวิดีโอคอลล์ก็ครึ่งปีเข้าไปแล้ว  

เมือ่เทียบกบัตอนท่ีเจอกนัครัง้แรก เหอเยวีย่หลวนท่ีอยู่หน้ากล้องเปลีย่นไป

จนไม่เหลอืเค้าโครงเดมิ เขาไม่ใช่ชายหนุม่จนๆ ท่ีไล่ตามจบีโหยวฉีอีกต่อไป

ในตอนท่ีโหยวฉเีข้าเรยีนมหาวทิยาลยั ด้วยความงามท่ียากจะหาใคร

มาเทียบก็ดึงดูดพวกแมลงตัวผู ้มากมาย ผู ้ชายท่ีชอบเธอมีมากมาย  

แต่ชอบถึงขั้นหลงใหลและดึงดันก็คงไม่มีใครสู้นักศึกษาปริญญาเอกอย่าง

เหอเยวีย่หลวนได้ ด้วยท่าทางท่ีบอกว่าเธอไม่ยอมรับฉัน ฉันกจ็ะตายให้เธอดู  

* เหมยเฉาเฟิง ตวัละครในมังกรหยกภาค 1 ซ่ึงเป็นหญิงผมยาวรงุรงัและตาบอด เป็นลกูศษิย์ของหวงเย่าซือ ตวัละคร
ฝ่ายอธรรม
** วอลล์สตรีต หมายถึงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
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คนท่ีไม่มีชาติตระกูลและไม่ได้ร�่ารวยหรือมีอ�านาจอย่างเหอเยว่ียหลวน  

มเีพยีงหัวใจท่ีมุง่มัน่กบักระเป๋าตงัค์แบนๆ กส็ามารถเอาชนะพวกลกูคนรวย

ทั้งหลายพิชิตหัวใจของโหยวฉีได้ส�าเร็จ

ตอนท่ีโหยวฉีกับเหอเยวี่ยหลวนคบกันนั้น แว่นกันแดดแบรนด์หร ู

ของบรรดาลกูคนรวยแตกสลายกนันบัไม่ถ้วน พวกเขาเขวีย้งแว่นกนัแดดลง

ราวกับก�าลังเขวี้ยงหัวใจท่ีเจ็บปวดและแตกสลาย แล้วยังสาปแช่งโหยวฉี

อย่างร้ายกาจ 'คุณเลือกคนยากจนคนนั้น สักวันหนึ่งคุณจะต้องอดตาย!'

ผลก็คือที่พวกเขาตั้งตารอเห็นสภาพ 'ดาวมหาวิทยาลัยอย่างโหยวฉี

เลอืกคนผดิ ท้ังสองคนจะต้องอดอยากไม่มีอะไรจะกนิ' ไม่เกดิข้ึนให้เห็นแล้ว 

ท่ีท�าให้พวกเขาอิจฉาและขุ่นเคืองอย่างมากก็คือด็อกเตอร์เหอเยวี่ยหลวน

เดนิทางไปนวิยอร์กหลงัจากส�าเรจ็การศกึษา ด้วยความรูส้กึถ้าไม่ถงึเป้าหมาย

ก็จะยอมตายของเขา ไม่นานนักเขาก็ยืนอยู่ในวอลล์สตรีตได้อย่างมั่นคง

ทันทีท่ีโหยวฉีจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยั เขากพ็าเธอไปเมอืงนอก

ทันที

เขาท�าตามค�าท่ีสาบานไว้ในตอนนั้นได้แล้ว ใช้ท่าทางท่ีเว่อร์วังมาก 

ให้พวกเสเพลบอยท้ังหลายท่ีรอดูเขากับโหยวฉีอดตายดูให้ชัดๆ ว่าเขา

หาเงินเป็นเงินดอลลาร์เลี้ยงดูครอบครัวอย่างไร ดูว่าโหยวฉีรับผิดชอบ 

แค่มีชีวิตอย่างสวยงามโดยไม่ต้องท�าอะไรได้อย่างไร 

หนงิเหมงิรูส้กึสบัสนกบัความคดิท่ีดนัทุรงัของรุน่พ่ีด็อกเตอร์คนนีม้าก 

ด้านหนึ่งก็โกรธ รู้สึกเหมือนตัวเองโดนขโมยของรักไป อีกด้านเขาก็ดีกับ

โหยวฉี เธอก็หายโกรธ 

เหอเยวี่ยหลวนยื่นหน้าเข้ากล้องมา เห็นหนิงเหมิงก็เริ่มหัวเราะ  

"หนงิเหมงิ ผมทรงระเบิดของคณุเจ๋งมาก!" แล้วกก้็มลงจบูโหยวฉีท่ียืน่หน้าผาก

ไปรับ

หนิงเหมิงอยากทิ่มตาตัวเองให้บอดแล้ว

"พอแล้วนะ! พวกแกสองคนเอาจรงิใช่ไหม พลอดรกัให้ฉันดจูนเอือม"
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เหอเยว่ียหลวนย้ิมแล้วบอกลาหนงิเหมิง เขาถอืกระเป๋าหนงัเดนิออกไป

ท�างานในชุดสูทเต็มยศ 

หนิงเหมิงออกอาการงุนงงทันทีท่ีเขาเดินหายออกไปจากกล้อง  

"นีจ่ะกลบัมาแล้วไม่ใช่เหรอ ท�าไมเขายงัต้องไปท�างานจรงิจงัขนาดนัน้ด้วย"

โหยวฉีแสดงสีหน้าภาคภูมิใจ "เหล่าเหอเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ

มาก เขาต้องท�างานให้ดีจนวันสุดท้ายน่ะสิ!"

หนงิเหมงิได้แต่กลอกตา เธอรูส้กึว่าตัง้แต่โหยวฉีมคีวามรกักก็ลายเป็น

สาวไร้เดียงสาในคราบนางฟ้า

โหยวฉีถามหนิงเหมิงต่อ "แกล่ะ แกย้ายต�าแหน่งแล้วหรือยัง"

หนิงเหมิงก�าหมัดพร้อมใบหน้ามุ่งมั่น "พรุ่งนี้ฉันจะไปคุยกับเจ้านาย

พันธุ์ลานั่น!"

โหยวฉีค้อนใส่แรงๆ อย่างไม่ปิดบัง "ตอนนี้ฉันก�าลังสงสัยว่าแกก�าลัง

โดนเจ้านายนิสัยเสียของแกทรมานจนเป็นโรคสต็อกโฮล์มซินโดรม*  

บ่นกบัฉันทุกวนัว่าเขาดือ้ด้านขนาดไหน นสิยัก็ไม่ด ีแล้วท�ากบัแกเหมือนเป็น

แม่บ้านอีก แกกดัฟันกรอดบอกฉันว่าจะย้ายต�าแหน่งอยู่ทุกวนั ผลเป็นยังไง 

ผลก็คือ 'พรุ่งนี้' ตลอด สองค�านี้แบกรับความผิดแทนแกไว้นะ" โหยวฉ ี

พูดแล้วก็ของขึ้น ตบโต๊ะอย่างอดไม่อยู่ "ฉันไม่เข้าใจจริงๆ เขาเป็นคนที่แย่

ขนาดนั้น ท�าไมแกยังลังเลตัดสินใจไม่ได้อีก!"

หนิงเหมิงขยุ ้มศีรษะ ใช้เล็บเกาไปท่ีเซลล์สมองใต้หนังศีรษะ  

ให้พวกมันช่วยหาค�าตอบของโหยวฉีที่ตะโกนถามอย่างรวดเร็ว

"เอ่อ จริงๆ แล้วเจ้านายพันธุ์ลาของฉันก็ไม่ใช่ว่าจะหาดีอะไรไม่ได้

ขนาดนั้น อย่างเช่นแม้เขาจะข้ีโมโห ดื้อเหมือนลา ชอบตะคอก ชอบให้

วิญญาณหม่าจิ่งเทาเข้าสิง แต่ตอนท่ีเขาตะคอกก็ไม่เคยพูดค�าหยาบ  

โดยเฉพาะพวกอวยัวะอะไรพวกนัน้ แม้ว่าปกตจิะมีอาการบอสซินโดรมก�าเรบิ 

อยู่บ่อยๆ ถ้าจมูกไม่เชิดข้ึนไปสูงถึงสองเมตรแปดสิบก็จะตายซะให้ได้  

* Stockholm Syndrome เป็นอาการท่ีผูถ้กูลกัพาตวัหรอืถกูจบัเป็นตวัประกนัเกดิความรูส้กึเห็นอกเห็นใจผูก้ระท�าหรอืคนร้าย 
หลงัจากต้องใช้เวลาอยูด้่วยกนัระยะหนึง่ และอาจจะลงเอยด้วยการปกป้องคนร้ายหรอืกระท่ังยอมเป็นพวกเดยีวกนั
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แต่ที่เขาเยอะน่ะ เขาก็มีดีให้เยอะ แล้วก็มีความสามารถจริงๆ ฉันท�างาน

อยู่กับเขานอกจากต้องเป็นแม่บ้านให้เขา ก็ยังได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจจากเขา

ไม่น้อยเลย"

หนิงเหมิงกระตุ้นหนังศีรษะจนคึกคักเกินเหตุ เธอพูดไปแล้วก็ติดลม

พูดไม่หยุด

"เมื่อกี้แกพูดถึงสต็อกโฮล์มซินโดรม จริงๆ แล้วฉันก็รู้สึกว่าผู้บริหาร

ระดับสูงในบริษัทก็มีอาการนี้เหมือนกันหมด ท่ีเห็นชัดเจนก็คือบางครั้ง 

ทุกคนกจ็ะรบีว่ิงไปให้ลูจ่ีห้มงิสัง่สอน ส่วนลูจ่ีห้มงิเวลาตวาดคนก็โอเวอร์มาก 

แต่ก็ปากอย่างใจอย่าง ยิ่งพูดโหดแค่ไหนใจก็ยิ่งอ่อนยิ่งเมตตา"

เธอพดูตดิลมไม่ยอมหยุด และไม่รูเ้ลยว่าท่ีตวัเองพูดออกมามากมาย

ขนาดนี้ก็เป็นเพราะได้คิดทบทวนก่อนท่ีจะจากกัน เวลาต้องแยกจากกัน 

จึงคิดถึงแต่เรื่องดีๆ

โหยวฉีโดนบทความยาวๆ ของหนงิเหมิงย้อนจนอ้ึงไปนดิหน่อย ได้แต่

กะพริบตาปริบๆ หลายครั้งเหมือนกับเป็นไอ้โง่ จากนั้นเธอก็กล่าวขึ้น

"ฟังแล้วกลับดูเหมือนเป็นคนท่ีบุคลิกซับซ้อนแต่ก็ดึงดูดคนมาก!  

มิน่าล่ะแกถงึได้ผดัวนัประกนัพรุง่ เฮ้อ อาเหมิง เจ้านายแกหน้าตาเป็นยังไง 

มีรูปไหม ส่งมาให้ฉันดูหน่อยสิ"

หนิงเหมิงย้อนคิดถึงค�าพูดท่ีโหยวฉีบอกว่า 'ดึงดูดคน' ก็รู้สึกขนลุก

ขึ้นมา เธอเปิดหน้าเว็บอย่างใจลอย ค้นหาภาพของหรูฮวา* ส่งออกไป

โหยวฉีท่ีอยู่หน้ากล้องสบัสนจนท�าใบหน้าสวยๆ ขมวดเข้าหากนัด้วย

หลากหลายความรู้สึก "ดูแล้วหน้าคุ้นๆ นะ!"

หนิงเหมิงพูดอย่างกลบเกลื่อนไปว่า "คนท่ีหน้าตาข้ีเหร่ก็คงจะดู

คล้ายๆ กันล่ะมั้ง"

โหยวฉีแยกเข้ียวร้องเชอะๆ "หนงิเหมิง ฉันขอร้องนะ ต่อให้เจ้านายแก

จะมีบุคลิกท่ีมีเสน่ห์มากขนาดไหน ฉันขอร้องล่ะ แกอย่าไปหลงเขานะ  

* หรูฮวา เป็นตัวละครตลกที่รับบทโดยนักแสดงชาวฮ่องกงหลี่เจี้ยนเหริน
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ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียดายหน้าตาสวยๆ หุ่นดีๆ ของแกแย่เลย"

นี่ก็ย้อนกลับมาให้เธอต้องกลอกตา "คนสวย แกอย่าจับคู่ผิดประเภท 

ฉันเป็นคน เขาเป็นลา ไม่เหมาะสมกันหรอกนะ"

โหยวฉีถลึงตามอง "ยังดีท่ีเขาหน้าตาแบบนี้ ไม่อย่างนั้นท่ีแก 

ผัดวันประกันพรุ่งอยู่แบบนี้ฉันคงเข้าใจว่าแกแอบหลงรักเจ้านาย! เพราะ 

เรื่องแอบหลงรักเนี่ย งานถนัดของแกเลย อาเหมิง รับปากฉันนะ พรุ่งนี้ 

จะต้องไปพูดกับเขาว่าแกต้องการย้ายต�าแหน่ง!"

หนงิเหมิงคดิถงึการแต่งกายของสองสาวเก่งท่ีเธอเจอเมือ่ตอนกลางวนั 

เธอก�าสองมือแน่นพร้อมพยักหน้าแรงๆ

"พรุ่งนี้ฉันต้องไปพูดกับเขา ถ้าไม่พูดฉันก็เป็นลาตัวเมีย!"

เช้าวนัรุ่งข้ึน หนงิเหมิงรบีเข้าไปในห้องท�างานของลูจ่ีห้มงิทันทีท่ีมาถงึ

ลู่จี้หมิงท�าท่างงๆ ที่อยู่ๆ ก็เห็นเธอเข้ามาปรากฏตัวตรงหน้า

"ผมเรียกคุณแล้วเหรอ"

ในเวลาสั้นๆ เขาก็ขมวดคิ้วแล้วคลายออก ขมวดแล้วก็คลาย  

ความรู้สึกประมาณว่าในเมื่อคุณมาแล้วผมก็เรียกใช้คุณเลยแล้วกัน

เขาสัง่ข้ึน "กาแฟร้อน ใส่น�า้ตาล" หยุดไปครู่หนึง่กอ็ดท่ีจะก�าชับไม่ได้ว่า 

"ของจริงนะ! อย่าชงชามาให้ผม"

หนิงเหมิงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับ

ลู ่จี้หมิงก้มหน้าลงพลิกเอกสารไปสองหน้าแล้วก็เงยหน้าข้ึน  

เห็นหนิงเหมิงยืนอยู่ตรงหน้า สีหน้าแสดงออกว่าตัดสินใจแน่วแน่และ 

ไม่คิดจะขยับไปไหนด้วย

เขาปาปากกาลงบนโต๊ะ

"ว่ามา เรื่องอะไร"

หนิงเหมิงยกมือข้ึนดันแว่นตา หลังมือของเธอแดงเป็นปื้นเพราะ 

เมื่อครู่ใช้เล็บมืออีกข้างขูดโดยไม่รู้ตัว
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ท่าทางของเธอดสูงบนิง่ แต่เธอไม่รูต้วัว่าหลงัมอืท่ีโดนเลบ็ขูดจนเป็น

รอยแดงชัดเจนมากบ่งบอกถึงความตึงเครียดภายในใจของเธอ

"ประธานลู"่ หนงิเหมงิพยายามบังคบัไม่ให้เสยีงของตัวเองแหบเพราะ

หัวใจท่ีเต้นเร็ว "สามปีก่อนตอนท่ีฉันมาสัมภาษณ์งาน ท่ีจริงฉันต้องการ 

จะท�างานในแผนกโปรเจก็ต์ลงทุน ฉันวางแผนในอาชีพการท�างานไว้ว่าตวัเอง

จะมีโอกาสเป็นผู้อ�านวยการการลงทุนระดับเหรียญทอง แต่จับพลัดจับผลู

ต้องกลายมาเป็นเลขาฯ ของคุณ ตอนนี้ฉันท�างานเลขาฯ มาสามปี  

ด้วยต�าแหน่งนี้ไม่มีอะไรใหม่ให้ฉันเรียนรู้ได้อีกแล้ว ดังนั้นฉันอยาก...จะ 

ลาออกจากต�าแหน่งเลขาฯ ย้ายไปท�างานที่แผนกโปรเจ็กต์ลงทุน..."

ขณะท่ีหนงิเหมิงพดูอยู่นัน้ใบหน้าของลูจ่ีห้มงิกห็ดเหมอืนหนงัววัถกูน�า้ 

หดหนักขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ใบหน้าท่ีตึงเครียดนั้นเขาได้เก็บอารมณ์เอาไว้ 

เพื่อรอจังหวะที่จะระเบิดออกมา

"จับ-พลัด-จับ-ผลู?!" ลู่จี้หมิงเค้นเสียงออกมาทีละค�า 

หนิงเหมิงรู้สึกตัวทันทีว่าตัวเองใช้ค�าที่ตรงเกินไป

"ประธานลู่ฉันพูดผิดค่ะ เป็นสวรรค์ให้โอกาส..."

ลู่จี้หมิงหัวเราะเสียงเย็น เขาท้ิงตัวเอนไปข้างหลัง เงยหน้าไปพิง 

พนกัเก้าอ้ีหนงัตวัใหญ่ ใช้จมูกมองหน้าคนอย่างดถูกู ในน�า้เสยีงคกุรุน่ไปด้วย

ความรูส้กึท่ีต้องการตอบโต้ค�าว่าจบัพลดัจบัผลูโดยไม่สนใจอะไรท้ังนัน้และ

ออกค�าสั่ง 

"คุณท�าเรื่องลงทุนไม่ได้หรอก อย่าฝันเฟื่อง ท�าหน้าท่ีเป็นเลขาฯ  

ให้ผมก็พอแล้ว"

หนิงเหมิงถูกกระตุ้นเข้าให้แล้ว เธอถูหลังมือพลางกล่าวยืนยันว่า  

"แต่ฉันต้องการเป็นผู้อ�านวยการการลงทุนค่ะ!"

ลู่จี้หมิงหมดความอดทน ใช้นิ้วเคาะไปท่ีโต๊ะเสียงดังตึกๆ สองครั้ง 

เหมือนกับจะใช้ปลายนิ้วส่งเสียงออกมาว่าหุบปาก

"อย่าวุ่นวายจะได้ไหม ให้มันเบาๆ หน่อย" หยุดไปพักหนึ่งแล้วเขา 
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ก็จ�าใจเสนอเงื่อนไขปลอบใจ "เดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้สองเท่า"

ดวงตาหนิงเหมิงที่ซ่อนอยู่หลังแว่นตาเป็นประกายขึ้น เงินท�าให้เธอ

หวัน่ไหวไปช่ัวขณะ แต่เม่ือคดิถงึสอือิงกบัสว่ีซือเถยีนท่ีเดนิอยูห่น้าเธอวนันัน้ 

อ่อนช้อยแต่แข็งแกร่ง พูดคุยกับพวกผู้ชายได้ในระดับเดียวกัน ท่ามกลาง

กระแสของการเงินท่ีไหลบ่าก็ปลดปล่อยความคิดอันแข็งแกร่ง รู้ว่าตัวเอง

ต้องท�าอย่างไร...

นั่นคือสิ่งที่เธออยากจะเป็นต่างหาก

หนิงเหมิงกลืนน�้าลาย ยืนยันว่า "คุณอย่าเอาเงินมาฟาดหัวฉัน!"

ลู่จี้หมิงท�าท่าเหมือนคิดไม่ถึงท่ีเลขาฯ ผู้อ่อนน้อมและเช่ือฟังค�าสั่ง 

มาตลอดกลับดื้อรั้นไม่สนใจแม้แต่เงิน นี่มันไม่รู้จักแยกแยะดีร้ายจริงๆ

สายตาเขาคมดังมีด ถลึงตามองหนิงเหมิง 

สายตาท่ีเขามองมาท�าให้เธอรู้สึกเหมือนกับมีบาดแผลเลือดออกไป

ทั่วตัว พาให้รู้สึกด้านชาไปหมดทุกส่วน 

ผ่านไปครู่ใหญ่ลู่จี้หมิงก็หัวเราะเสียงเย็นออกมา จ้องมองหนิงเหมิง

พลางพูดด้วยเสียงเย็นชาว่า "คุณต้องขัดผมให้ได้ใช่ไหม รู้ไหมว่าผลลัพธ์

มนัจะเป็นยังไง สกัวนัคณุจะไม่มทีางไป ต้องนัง่ร้องไห้ขอกลบัมาเป็นเลขาฯ 

ให้ผมอีก!" 

หนิงเหมิงก้มหน้าลงสูดหายใจลึกแล้วก็เงยหน้า เชิดหน้าข้ึนสูง 

อย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อนแล้วพูดอย่างยืนหยัด 

"สักวันฉันต้องท�าให้คุณเรียกฉันว่า ผอ. หนิงให้ได้!"
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ค�าพูดอาจหาญของหนิงเหมิงท�าให้ลู่จี้หมิงระเบิดเสียงหัวเราะเยาะ

ออกมา

"ดูไม่รู้เลยนะหนิงเหมิง ใจกล้าไม่ใช่เล่น คุณก็กล้าคิดนะ!" ลู่จี้หมิง 

ก�ามือเคาะโต๊ะ "ผมบอกให้รู้นะ ตอนนี้คุณมีเพียงสองทางเลือก ถ้าไม่ไปท�า

หน้าที่เลขาฯ ให้ดีๆ ก็ไม่ต้องท�าแล้ว กลับบ้านไปเลย!"

หนิงเหมิงมองดูลู่จี้หมิง เบ้ืองหลังเลนส์แว่นคือดวงตาท่ีสว่างสดใส

ของเธอ ทนัทีทีเ่ขายืน่ค�าขาดออกมา ใจเธอกลับนิ่ง ไม่ตื่นตระหนกอกีแลว้

เธอเฝ้าดูลู่จี้หมิงอย่างเงียบๆ ใช้ค�าตอบท่ีมีน�้าเสียงอ่อนโยนของเธอ

ทิ่มแทงความมั่นใจและหยิ่งยโสของอีกฝ่ายที่คิดว่าเธอจะไม่กล้าลาออก

"ได้ค่ะท่านประธานลู่ งั้นฉันไม่ท�าแล้ว" หนิงเหมิงพูดทีละค�า

ลู่จี้หมิงอยู่ตรงนั้นและมองจ้องเธอเป็นเวลาสองวินาทีเต็ม

วินาทีท่ีสามเขาตบโต๊ะอย่างแรงแล้วเขวี้ยงปากกาลงกับพื้น ชี้ไปท่ี

หนิงเหมิงและตะโกน 

"ออกไป! ผมจะรอจดหมายลาออกของคุณ!"

หนิงเหมิงหันหลังเดินออกไป

ขณะที่ประตูปิดอยู่ข้างหลัง เธอได้ยินเสียงเขวี้ยงแก้วน�้าลงบนพื้น 

บทที่
7

เวลำสำมเดือน
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เมื่อได้ยินเสียงนั้นหนิงเหมิงก็อดหัวเราะอย่างช่วยอะไรไม่ได้

...นีก่ส็ปอยล์กนัจนเคยตวั โตขนาดนีแ้ล้ว เป็นเจ้าของบรษัิทใหญ่แท้ๆ 

ยังมาระบายอารมณ์แบบนี้ ต้องขนาดนั้นไหม 

หนิงเหมิงนั่งลงท่ีโต๊ะท�างาน เปิดไฟล์งานขึ้นและเริ่มพิมพ์จดหมาย

ลาออก

เมื่อพิมพ์ค�าว่า 'จดหมายลาออก' ลงไป ใจยังรู้สึกลังเลและเสียดาย

อยู่บ้าง แต่เธอค้นพบอารมณ์ที่ตัวเองควรมี เธอตั้งใจมั่น เริ่มพิมพ์เนื้อหา

ในจดหมายลาออกลงไปอย่างแน่วแน่

ด้านในก็เริ่มเขวี้ยงแก้วเสียงดังให้เธอได้ยินอีกแล้ว 

ถึงขนาดนี้แล้ว ลาออกก็ลาออก จะเสียใจภายหลังไม่ได้ 

หนิงเหมิงใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็พิมพ์จดหมายลาออกออกมา

ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร เมื่อตัดสินใจแน่แล้ว พอลงมือท�าประสิทธิภาพ 

ก็จะสูงขึ้น

สองนิ้วเธอหนีบจดหมายลาออกท่ีเพิ่งออกจากพริ้นเตอร์และยังมี 

ไอร้อนอยู่

จดหมายลาออกที่เพิ่งออกจากเตา ทั้งร้อนและสดใหม่

ความคิดท่ีตลกขบขันนี้แวบเข้ามาในหัวของหนิงเหมิง ท�าให้

ความเครียดที่จะเคาะประตูและเผชิญหน้ากับนักตะคอกหายไป 

ทว่าสิ่งที่ได้เผชิญกลับท�าให้เธอประหลาดใจ

เมือ่เข้าไปในห้องท�างานท่านประธานอีกครัง้ ลูจ่ีห้มงิท่ีอยูด้่านหลงัโต๊ะ

ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครโวยวาย ไม่มีใคร

เคาะโต๊ะ ไม่มีใครขว้างปากกาหรือแก้ว

ลู่จี้หมิงท่ีไม่อาละวาดต่อเหมือนเคยท�าให้หนิงเหมิงไม่รู้ว่าจะรับมือ

อย่างไรในตอนนี้

หญิงสาวดันแว่นตาข้ึนแล้วก้าวไปข้างหน้า ยื่นจดหมายลาออก 
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ให้ชายหนุ่มบนโต๊ะท�างาน 

ลู่จี้หมิงไม่มองแม้แต่น้อยพลางยกมือปัดออกไป กระดาษแผ่นนั้น 

ก็กึ่งเลื่อนกึ่งลอยออกไปด้านข้าง

หนิงเหมิง "..."

นี่คือทิศทางการพัฒนาแบบไหน 

ลู่จี้หมิงจับจ้องเลขาฯ ท่ีอยู่หน้าโต๊ะท�างานตัวใหญ่ โต๊ะไม้เนื้อแข็ง

ขนาดใหญ่และโอ่อ่า เมื่อเทียบกับหญิงสาวที่สวมกระโปรงทรงแคบ เธอก็ดู

ผอมบางอย่างชัดเจน

การเปรียบเทียบนี้ท�าให้ลู่จี้หมิงมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง

ท�าเหมือนเขากับโต๊ะตัวใหญ่ร่วมมือกันรังแกคนอย่างนั้น...

ลู่จี้หมิงเลิกคิ้วขึ้น ใบหน้าของเขาสงบราวกับว่าเมื่อครู่ไม่มีเรื่องอะไร

เกิดขึ้นมาก่อน

เขาไม่ได้อาละวาด ไม่ได้ข่มขู่ และไม่ได้เขวี้ยงแก้วเพราะประชดใคร 

"หนงิเหมงิ ผมคดิแทนคณุดแูล้ว ผมคดิว่าเม่ือครูค่ณุหุนหันพลนัแล่น

เกินไป" บอสลู่พูดด้วยน�้าเสียงที่จริงจัง

หนิงเหมิง "..." หุนหันพลันแล่นน่ะคุณต่างหาก พี่ชาย!

"เอะอะอะไรก็จะลาออก ท�าแบบนี้มันไม่ดีเลยนะ ท�าแบบนี้ก็เท่ากับ

ปิดทางเดินตัวเองนะ!"

หนงิเหมิง "..." คนท่ีปิดทางเดนิให้ฉันเลอืกท่ีจะลาออกคอืคณุต่างหาก!

"ผมจะเหลอืทางออกให้คณุ เอาอย่างนี ้อย่าหาว่าผมไม่ให้โอกาสคณุ 

ผมให้เวลาหนึ่งเดือน ผมจะให้คุณไปท่ีแผนกโปรเจ็กต์ลงทุน ไปลองท�า 

โปรเจ็กต์ดูก็ได้ แต่ถ้าหนึ่งเดือนแล้วคุณท�าไม่ได้ คุณก็ต้องกลับมาท�างาน

เป็นเลขาฯ ให้ผมเหมือนเดมิ อย่าหาเรือ่งอะไรอีก ผมบอกก่อนนะ สามปีนี้

ผมลงทุนลงแรงฝึกให้คณุเป็นเลขาฯ ท่ีเก่งกาจขนาดนี ้ท่ีทุ่มเทลงไปก็ไม่น้อย 

คุณจะไม่รับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้ จะดื้อรั้นเอาแต่ที่ตัวเองพอใจไม่ได้!"

"..."
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หนงิเหมงิไม่รูจ้รงิๆ ว่าจะตอบกลบัค�าพดูนีอ้ย่างไร ค�าพดูพวกนีท้�าให้

เธอดเูหมอืนคนไร้หัวใจ...ท่ีเธอเป็นเลขาฯ ท่ีดีได้ไม่ใช่ได้รบัการฝึกฝนมา แต่

ถกูทรมานให้เป็น เขากล้าท่ีจะใช้ค�าพดูเข้าข้างตวัเองแบบนี้ได้อย่างไร

หนิงเหมิงเช่ือว่าสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของลู่จี้หมิง 

ไม่ได้ต�่านัก เขาไม่รู้สึกตัวว่าพูดจาข้างๆ คูๆ แถไปเรื่อยหรือไง 

ลู่จี้หมิงจงใจพูดแบบนี้เพื่องัดข้อกับเธองั้นหรือ

ท�าไมเธอถึงลืมไปได้ เจ้านายคนนี้ชอบงัดข้อกับคนอื่น ยิ่งเธออยาก

ลาออกมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งไม่ให้เธอลาออกได้ส�าเร็จ

ลู่จี้หมิงเคาะโต๊ะอย่างหงุดหงิด "คุณได้ยินข้อเสนอของผมไหม"

หนิงเหมิงดันแว่นตาและต่อรองอย่างใจเย็น "หกเดือน"

ชายหนุ่มขมวดคิ้วแสดงความไม่พอใจ "ฝันไปสิ! สองเดือน!"

"สี่เดือน"

ลู่จี้หมิงยกมือข้ึนหยิบจดหมายลาออกท่ีวางอยู่ด้านข้างและตบลงไป

ต่อหน้าหนงิเหมิง หยิบปากกาถอดฝาออก ท�าท่าทางพร้อมจะเซ็นช่ือลงไป

"หนงิเหมิงอย่าให้มันมากนกั! สามเดอืน ถ้ายังต่อรองอกีผมจะเซ็นช่ือ

แล้วนะ!"

หนิงเหมิงดันแว่นตา เธอดึงจดหมายลาออกจากมือของลู่จี้หมิง 

มาอย่างเงียบๆ

สามเดอืนกส็ามเดอืน กองทุนส�ารองเลีย้งชีพประกนัสงัคมไม่ต้องขาดส่ง

เพราะลาออก

หนิงเหมิงถูกย้ายไปท�างานในแผนกโปรเจ็กต์สอง เป็นลูกน้องของ 

ชิวจวิ้นหลิน

การย้ายต�าแหน่งของเธอนัน้มองแบบผิวเผินกดู็สงบราบเรยีบ ราวกบั

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องท่ีผิดปกติอะไร ทุกคนจึงยอมรับโดยดี แต่ลับหลัง 

ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์และคาดเดากันไปต่างๆ นานา
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คนท่ีไม่รูว่้าสถานการณ์เป็นอย่างไรมากท่ีสดุคอืชิวจวิน้หลนิ เขาไม่รูว่้า

ท�าไมคนข้างกายเจ้านายอยู่ๆ กห็ลดุเข้าไปในแผนกลงทุน เจ้านายจะส่งคน

มาตรวจสอบงานแผนกของเขาหรือเปล่า 

เขาดีกบัหนงิเหมิงไปสองวนั พอวนัท่ีสามกอ็ดทนไว้ไม่อยู ่ส่งคนสนทิ

ไปคุยกับเธอ

หนิงเหมิงรู้ว่าถ้าตัวเองพูดให้ชัดเจนคงไม่สามารถท�างานร่วมกับ

แผนกโปรเจ็กต์ลงทุนได้จริงๆ คนที่นี่กีดกันเธอ ท�าเหมือนเธอเป็นขโมย

ดังนั้นเธอจึงสรุปค�าพูดออกมาด้วยความจริงใจเพื่อบอกกับคนสนิท

ของชิวจวิ้นหลิน เปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นั่นคือจากท่ีลู่จี้หมิง 

ยื่นค�าขาดว่าถ้าสามเดือนแล้วเธอยังไม่มีผลงาน เธอจะต้องกลับไปท�างาน

เป็นเลขานุการให้เขาต่อ ก็เปลี่ยนเป็นถ้าสามเดือนไม่มีผลงาน เธอจะต้อง

เก็บกระเป๋าไสหัวไป 

หลังจากแบไต๋ไปแล้ว ชิวจวิ้นหลินก็ดูท่าทางเธอต่ออีกสองวัน  

เม่ือม่ันใจว่าหนงิเหมงิไม่ใช่สายลบัท่ีลูจ่ีห้มงิส่งมา ตรงกนัข้ามเขาจบัความรูส้กึ

ได้ว่าลู่จี้หมิงรังเกียจและโมโหหนิงเหมิงอยู่เลาๆ

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความสงสัย เขาไม่ต้องค�านึงถึงอะไรแล้ว  

ชิวจวิ้นหลินเริ่มกลั่นแกล้งหนิงเหมิงทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ตวัอย่างเช่นเมือ่ต้องไปประชุมท่ีบรษัิทท่ีจะท�าโปรเจก็ต์ลงทุนในวนัรุง่ข้ึน 

เขาแจ้งทุกคนให้ไป แต่พลาด 'ลืม' ที่จะแจ้งหนิงเหมิงเท่านั้น 

หรือให้หนิงเหมิงเดินทางไปเมืองอ่ืนเพ่ือเก็บข้อมูล 'โปรเจ็กต ์

ที่มีศักยภาพ'

เดิมเขาต้องการเห็นเธอเสียหน้า คนท�างานเป็นเลขาฯ ไปเก็บข้อมูล

วิเคราะห์โปรเจ็กต์ ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องตลกอย่างไรบ้าง 

ผลกค็อืหนงิเหมิงเกบ็ข้อมูลวเิคราะห์โปรเจก็ต์ได้ชัดเจนและมีหลกัการ

ทีเดียว

ชิวจวิ้นหลินรู้สึกประหลาดใจและผิดหวังกับเรื่องนี้มาก เรื่องการ 
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กลั่นแกล้งก็เตรียมไว้พร้อมแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะท�าอะไรหนิงเหมิงไม่ได้ 

เขาไม่รู้ว่าหนิงเหมิงทุ่มเทท�างานหนักขนาดไหน

แม้ว่าตอนท่ีท�างานกบัลูจ่ีห้มิงจะพัฒนาทักษะความรูท้างวชิาชพีมากมาย 

แต่หนงิเหมงิกร็ูดี้ว่าตวัเองยังขาดความรูท้างธรุกจิอีกมาก เมือ่ก่อนตอนท่ียัง

ท�างานกับลู่จี้หมิงก็ได้จับโปรเจ็กต์ต่างๆ แต่การจับงานพวกนี้ส่วนใหญ ่

จะเป็นงานที่อยู่ในกระดาษเท่านั้น แม้ว่าเธอจะเรียนรู้ได้มากมาย แต่ก็ยังมี

หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเธอไม่มีโอกาสเรียนรู้ ตัวอย่างเช่นวิธีการค้นพบ 

โปรเจ็กต์ที่ดี วิธีการด�าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และวิธีวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของโปรเจก็ต์จากมมุมองของกฎหมาย การเงนิและอุตสาหกรรม 

เร่ืองข้ันพืน้ฐาน เรือ่งธรรมดาพวกนีเ้ป็นสิง่ท่ีเธอไม่เคยมโีอกาสได้สมัผสัมาก่อน

ขณะท่ีนัง่อยู่หน้าห้องท่านประธาน

เอกสารท่ีน�าเสนอมาถึงหน้าห้องท่านประธาน ท่ีปรากฏอยู่ด้านใน 

คอืสถานะของโปรเจก็ต์ท่ีผ่านขัน้ตอนการท�างานจรงิๆ มาแล้ว อยู่ในข้ันตอน

ของการน�าเสนอข้อสรุป

หนิงเหมิงเคยดูข้อสรุปเหล่านี้มาก่อน แต่ขาดการลงมือท�างานจริง 

หลงัจากเธอมาท่ีแผนกโปรเจก็ต์ลงทุน ไม่นานกค้็นพบว่างานด้านการ

ปฏบัิตขิองเธอยังน้อยอยู่มาก ดงันัน้เธอจงึเริม่ท�างานอย่างหนกัให้มีผลงาน 

ท่ียังขาดอยู่

เธออ่านหนังสือ ท่องจ�ามาตรากฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ และ 

เจาะลึกกรณีต่างๆ ของโปรเจ็กต์ เธอเจาะลึกความเสี่ยงทางกฎหมายและ

วจิยัเกีย่วกบัระบบควบคมุความเสีย่ง การเงนิคอืวชิาเอกของเธอ แม้ว่าเธอ

จะเป็นเลขาฯ มาสามปีแล้ว แต่เธอไม่เคยละเลยวชิาความรูด้้านท่ีเรยีนมาเลย 

เพราะเธอรูด้ว่ีาสกัวนัหน่ึงเธอจะได้ใช้ความรูเ้หล่าน้ีเป็นทักษะท่ีเหนอืคนอ่ืน 

ในการก้าวเดินบนถนนแห่งโลกการเงิน 

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มา

หนิงเหมิงเก็บข้อมูลและวิจัยภาคสนามเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นอย่างดี 
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และชิวจวิ้นหลินไม่สามารถท�าให้เธออับอายได้

แต่ชิวจว้ินหลินก็ยืนหยัดไม่ยอมแพ้ เขาหาวิธีอ่ืนมากลั่นแกล้งเธอ 

ต่อไป 

เขายังคงส่งหนิงเหมิงไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์โปรเจ็กต์ หลังจากเธอ

กลับมาเขาก็ส่งรายงานการวิจัยนี้ข้ึนไป ถ้าโปรเจ็กต์นี้สามารถท�าได้  

ผลการวิเคราะห์ก็จะถูกชิวจวิ้นหลินแย่งไป หากโปรเจ็กต์ซ่ึงเป็นโปรเจ็กต ์

ท่ีผู้เกีย่วข้องกบั 'ท่านประธานบรษัิท' แนะน�ามาไม่สามารถท�าได้ ความผดินี้

หนงิเหมิงกจ็ะเป็นคนรับไป ส่วนเขากจ็ะรอดพ้นออกมาได้อย่างสะอาดหมดจด

"หนงิเหมิงบอกว่าบรษัิทนีค้ณุสมบัตไิม่ได้ ไม่ควรลงทุน เธอเป็นคนท่ี

ประธานลู่ฝึกมา เธอบอกว่าไม่สามารถลงทุนได้ ถ้าผมดึงดันจะลงทุน 

โปรเจ็กต์นี้ต่อไป มันไม่สมควร"

ดงันัน้หนงิเหมิงท่ีเข้ามาในแผนกโปรเจก็ต์สองได้ไม่นานก็ใช้สายสมัพนัธ์

ที่ดีซึ่งสะสมมาสามปีนี้จนเกือบหมด

ท่ีจรงิหนงิเหมงิกร็ูด้ว่ีาท�าไมชวิจวิน้หลนิคอยกลัน่แกล้งเธอไม่หยดุแบบนี ้

เพราะก่อนหน้านี้ลู่จี้หมิงอารมณ์เสียใส่ชิวจวิ้นหลินเพราะเรื่องความล่าช้า 

ในการระดมทุนรอบท่ีสองของบรษัิทเสือ้ผ้า ชิวจวิน้หลนิไม่พอใจท่ีหนงิเหมิง

ไม่ได้ช่วยเขาพูดเลย

หนิงเหมิงรู ้ว่าตอนนั้นชิวจวิ้นหลินไม่พอใจมาก แต่เธอไม่คิดว่า 

คนระดับผู ้อ�านวยการคนนี้จะใจแคบยิ่งกว่าเพ่ือนร่วมโต๊ะสมัยประถม 

ของเธอท่ีชอบวาดเส้นแบ่งเขตแดนบนโต๊ะ เพ่ือนคนนั้นยังให้โอกาสเธอ 

ล�้าเส้นสองครั้งทุกวัน ครั้งท่ีสามถึงจะเริ่มตอบโต้ ชิวจวิ้นหลินช่างดีจริงๆ 

ไม่ให้โอกาสอะไรเลยสักนิด กลั่นแกล้งเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่าไม่เลิกรา 

หนิงเหมิงหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้ว

ในสถานการณ์แบบนี้เป็นไปไม่ได้ท่ีเธอจะสร้างผลงาน เพราะถ้ามี 

ผลงานก็เป็นของสกุลชิว ถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็สกุลหนิง

หญิงสาวเริ่มร้อนรน ลู่จี้หมิงให้เวลาเธอเพียงแค่สามเดือนเท่านั้น  
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เธอรูส้กึว่าตัวเองยังไม่ได้ท�าอะไรเลย และเวลาเกอืบครึง่หนึง่กผ่็านไปแล้วด้วย 

หน�าซ�า้ตอนท่ีเธอยังปวดหัวไม่ได้หยุด หยางเสีย่วหยางกม็กัจะมาหา

เพื่อโอดครวญสร้างความปวดหัวให้เธอเพิ่มขึ้นไปอีก 

หยางเสี่ยวหยางบอกว่าตัวเองก�าลังจะเป็นโรคซึมเศร้า ขอร้อง 

ให้หนิงเหมิงกลับมาท�างานท่ีส�านักงานบริหารเร็วๆ เธอบอกว่าลู่จ้ีหมิง

เหมือนคนบ้า เปลี่ยนเลขาฯ วันละคน คนท่ีมาใหม่ไม่เข้าตาเขาสักคน  

แม้ว่าคนคนน้ันจะดีถึงขนาดท�าให้เจ้าชายดูไบหลงใหลได้ แต่เขาก็ยังท�า

พวกเธอร้องไห้อยู่ดี 

"คณุไม่รูห้รอกว่าตอนนีท่้านประธานน่ากลวัขนาดไหน! ถ้าฉันลาออก

แล้วไม่ต้องไปเป็นขอทาน ฉันอยากจะลาออกจริงๆ!" หยางเสี่ยวหยาง 

ทุบหน้าอกของตัวเองขณะบอกเล่าความรู้สึกที่เจ็บปวดให้หนิงเหมิงรับรู้

นอกจากหยางเสี่ยวหยางแล้วยังมีบรรดาผู้อ�านวยการบางคนท่ีมา 

หยั่งเสียงของหนิงเหมิง

พวกเขาถามเธอว่างอนอะไรกับประธานลู่ ท�าไมบอสถึงเนรเทศเธอ

มาที่นี่ เป็นไปได้ไหมที่จะคืนดีกับบอส อ้อ ไม่มี แต่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆ 

หรือที่จะกลับไปท�างานที่ส�านักงานบริหาร

หนงิเหมิงบอกพวกเขาด้วยความม่ันใจและเดด็ขาดว่ามนัเป็นไปไม่ได้ 

เธอไม่ต้องม้วนเสื่อกลับบ้านก็ดีเท่าไหร่แล้ว 

บรรดาผู้อ�านวยการท่ีเต็มไปความหวังเหล่านั้นต่างก็ต้องผิดหวัง 

หน้าคว�่ากันไป พวกเขาถอนหายใจยาวแล้วก็พูดอย่างสิ้นหวังว่าจบกัน  

ต่อไปใครก็อย่าได้คิดมีชีวิตที่ดีแล้ว!

หลงัจากนัน้หนงิเหมิงกส็บายหูไปสกัพกั แล้วต่อมาเธอกต้็องต้อนรบั

สมาชิกคนสุดท้ายท่ีมาหยั่งเสียงว่า 'จะกลับไปท�างานท่ีส�านักงานบริหาร 

หรือไม่'

นั่นคือลู่จี้หมิง
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ระหว่างท่ีหนิงเหมิงเดินไปท่ีเครื่องกดน�้าก็พบกับลู่จี้หมิง เธอคิดว่า

มันเป็นการบังเอิญเจอท่ีไม่จ�าเป็น หลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานท่ีโต๊ะอยู่ใกล้

ทางเดินก็บอกให้รู้ว่าค�าว่า 'เจอ' มันไม่มีปัญหาอะไร แต่ 'บังเอิญ' ค�านี้นี่

มันน่าคิดมากจริงๆ 

"ประธานลู่เดินไปเดินมาผ่านโต๊ะท�างานของฉันหลายต่อหลายครั้ง  

ถ้าไม่ไปเข้าห้องน�้าก็เดินมาตรงนี้แล้วต้องเรียกใครสักคนมาถามเรื่องงาน 

แต่ถามแล้วก็ใจลอย ท�าเอาคนท่ีถูกถามงงไปหมดแล้ว ฉันนี่แย่ท่ีสุด  

ทุกครั้งท่ีประธานลู่เดินผ่านโต๊ะท�างานของฉัน ฉันรู้สึกเหมือนน�้าดีขมๆ  

จะทะลักออกมาจากคอแล้ว ฉันกลัวว่าถ้าเขาก้มลงมามองเห็นฉันแล้วย้าย

ให้ฉันไปท�าต�าแหน่งเลขาฯ ที่ว่าง พรุ่งนี้ฉันคงถูกบีบให้ลาออกจนได้!"

แล้วการเดินของลู่จี้หมิงท่ีท�าให้คนสติหลุดนั้นก็ 'บังเอิญ' สิ้นสุดลง 

เมื่อหนิงเหมิงออกมาหาน�้าดื่ม

เม่ือหนิงเหมิงออกมาจากแผนกโปรเจ็กต์สองเธอก็เจอกับลู่จี้หมิง 

ที่ 'บังเอิญ' ผ่านมาพอดี

และลูจ่ีห้มิงกยั็ง 'บังเอิญ' เหลอืบมองเธอและพูดอย่างยโส "ใครน่ะ คณุ!  

ใช่ คุณนัน่แหละหนงิเหมิง มานีห่น่อย!"

บทที่
8

บังเอิญแล้วก็บังเอิญ
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หนิงเหมิงจึงต้องถือแก้วเปล่าพร้อมเดินตามลู่จี้หมิงเข้าไปใน 

ห้องประชุมเล็ก

ลู่จี้หมิงนั่งไขว่ห้างพิงเก้าอ้ีหนังท่ีอยู่ใกล้ประตู เขานั่งอยู่ตรงนั้น 

ด้วยท่าทางอย่างนั้น ตอนท่ีลู่จี้หมิงไม่พูด เขาดูหล่อเหมือนพระเอกซีรี่ส ์

วยัรุน่สดใส แต่ทันทีท่ีเขายุตท่ิาทางท่ีสงบนิง่ คิว้และมุมปากท่ียกข้ึนเลก็น้อย

และดวงตาที่เย็นชาท�าให้เขากลายเป็นตัวโกงที่แสนชั่วร้าย

หนงิเหมิงยืนอยูห่น้าท่านประธาน ยอมรับการมองประเมนิด้วยหางตา 

ท่ียกข้ึนเลก็น้อยของเขา ดวงตาคูน่ัน้เวลาท่ีจ้องมองใครกแ็สดงถงึความเจ้าชู้

อยู่บ้าง มันก�าลังจ้องมองเธออยู่ 

หนงิเหมงิพอจะจบัความรูส้กึได้ว่าท�าไมลูจ่ีห้มิงถงึเรยีกเธอเอาไว้ และ

กร็ูว่้าเขาจะใช้ท่าทางและพดูอย่างไร 

แล้วก็จริง

"ว่ายังไง จะทนไม่ไหวแล้วล่ะสิ"

น�้าเสียงที่เปิดฉากพูดของลู่จี้หมิงเป็นสิ่งที่หนิงเหมิงคาดไว้อยู่แล้ว

ประเภทคณุท�าไม่ได้แน่ๆ ผมกแ็ค่รอเยาะเย้ยว่าคณุท�าไม่ได้ นยัการ

ประชดประชนัชัดเจนมาก

แต่มีบางอย่างที่เกินความคาดหมายของหนิงเหมิง

ทันทีท่ีได้ยิน 'จะทนไม่ไหวแล้วล่ะส'ิ สมองของเธอกท็�างานอย่างรวดเรว็ 

เธอวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากมายจากประโยคสั้นๆ ง่ายๆ นั้น

เขาคิดว่าเธอทนไม่ไหวแล้ว ก็หมายความว่าเขารู ้ว่าเธอท�างาน 

อยู่ในแผนกโปรเจก็ต์สองได้ล�าบากมาก หรอืจะพดูให้ชัดขึน้กค็อืท่ีชิวจวิน้หลนิ

เจ้าคิดเจ้าแค้นกลั่นแกล้งเธอ เขาเองก็รู้ แต่เขายังคงสงบนิ่ง ทั้งยังไม่ได้ใช้

ความยุติธรรมและศีลธรรมท่ีมนษุย์ควรจะมปีระณามการกระท�าของหัวหน้า

แผนกจิตใจคับแคบ แต่กลับคอยดูฉากเด็ด 

ดังนั้นหนิงเหมิงจึงคิดว่าลู่จี้หมิงไม่ลังเลท่ีจะส่งเสริมคนเลว รอดู 

ชิวจวิน้หลนิบีบให้เธอไม่มีทางไป บีบให้เธอต้องกลบัไปเป็นเลขาฯ ให้เขาล่ะส?ิ
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เขาเห็นคุณค่าของเธอจริงๆ!

ใจของหนงิเหมิงอยากเอาชนะข้ึนมา เธอยนืหลงัตรงและเชิดหน้าขึน้ 

ราวกับต้นสนต้นเล็กที่ไม่ยอมอ่อนข้อและเอ่ยบอกเขา

"ยังทนไหวค่ะ ผอ. ชิวก�าลังฝึกฉันอยู่ แบบนี้ก็ดีมาก!"

ลู่จี้หมิงขมวดคิ้ว อารมณ์ร้ายของเขาก็ปะทุขึ้นมา

"ได้! ได้! คุณคิดว่ามันดีใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นอีกสองเดือนท่ีเหลือ 

ผมจะท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้นไปอีก!"

หนิงเหมิงเองโดนกระท�าจนมีอารมณ์ขึ้นมา เธอจึงโพล่งออกมาว่า 

"ประธานลู ่ฉันไม่เข้าใจ คณุไม่มีเลขาฯ อย่างฉันไม่ได้หรอืไง ฉันดตีรงไหน"

ลู่จี้หมิงใช้นิ้วเคาะโต๊ะประชุมและยิ้มเหยียด 

"ผมฝึกฝนคณุมาสามปีแล้ว ตัง้แต่เข้าสูโ่ลกธรุกจิท่ีคณุไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย 

จนท�าให้คณุกลายเป็นพนกังานท่ีโดดเด่น ตอนนีค้ณุปีกกล้าขาแข็งแล้วกค็ดิจะ 

บินเด่ียว คณุว่าผมจะกล�า้กลนืความรูส้กึนีล้งไปได้ยังไง"

หนิงเหมิงซึมซับค�าพูดเหล่านี้ลงไป หลังจากซึมซับแล้วก็รู ้สึก 

พูดไม่ออกบอกไม่ถูก

เขาไม่ได้ฝึกเธอมาสามปี แต่ทรมานเธอมาสามปีต่างหาก

หญิงสาวดันแว่นตา เธอไม่อยากจะอดทนอีกต่อไปแล้วจึงตอบไปว่า 

"ประธานลู่ อย่ากล�้ากลืนลงไปเลย ปกติถ้ากล�้ากลืนลงไปก็จะตายเอาได้

นะคะ"

ลู่จี้หมิงชะงักนิ้วท่ีเคาะโต๊ะ เสียงตึกๆ หยุดกะทันหัน ห้องประชุม 

ขนาดเล็กเงียบไปครู่หนึ่ง และท�าให้เสียงหายใจของคนท้ังสองท่ีสวนกัน 

ยิ่งเหมือนกับเสียงลมสองสายที่พัดขึ้นมา 

หนิงเหมิงไม่รู้ว่าตัวเองกลัวหรือไม่ วินาทีต่อมาลู่จี้หมิงจะระเบิด 

ความโกรธใส่เธอหรอืเปล่าหลงัจากเธอพดูคยุกบัเขาด้วยตวัตนท่ีแท้จรงิแบบนี้  

เม่ือก่อนเธอมักจะรบัมือตามอารมณ์และการพดูการท�างานของเขา ไม่เคยใช้

น�า้เสยีงสัง่สอนเขาเช่นนีม้าก่อน
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หลงัจากเงยีบไปหลายวนิาที ลูจ่ีห้มิงกพ่็นลมหายใจแล้วหัวเราะออกมา

มันเป็นการหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยัน

"หนิงเหมิง ดูเหมือนผมจะยังไม่รู้จักคุณ ท่ีแท้คุณกล้าพูดกับผม 

แบบนี้!"

หนิงเหมิงดันแว่นตาอีกครั้ง และหลังจากดันแว่นตาแล้วอาการสั่น 

ที่ซ่อนอยู่ในปลายนิ้วของเธอก็สงบลงเช่นกัน

"ประธานลู่ ท่ีจริงแล้วฉันเป็นคนกวนโมโหมาก และตอนนี้ฉันก็ 

เปิดเผยตัวตนแล้ว ด้วยท่าทางของฉันในตอนนี้ ถ้าฉันกลับไปท�างาน 

เป็นเลขาฯ ให้คุณ ต้องท�าให้คุณโกรธและกลืนความโกรธลงไปจริงๆ"

ลู่จี้หมิงขมวดคิ้วจ้องมองเธอโดยไม่กะพริบตา แววตาเหมือนกับมี

กระแสไฟฟ้า

ภายใต้สายตาจับผิดของเขา ปลายนิ้วของหนิงเหมิงสั่นข้ึนมาอีก 

อย่างช่วยไม่ได้ เธอพยายามบังคับความรู้สึกท่ีอยากจะดันแว่นตาและ 

บังคับตัวเองให้สงบเหมือนปกติ

เธอตัง้หลกัรอลูจ่ีห้มงิกระโดดขึน้มาด้วยความโมโหแล้วอาละวาดยกใหญ่ 

แต่ในท้ายที่สุดลู่จี้หมิงกลับหัวเราะเยาะเย้ยอีกครั้ง

การเสียดสีไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิม และเสียงหัวเราะก็ดูเหมือนจะมี

ความขบขันเจือปนอยู่

"หนิงเหมิง" ลู่จี้หมิงเรียกช่ือหญิงสาว น�า้เสียงนั้นดูแตกต่างไปจาก

ทุกครั้งท่ีเขาเรียกเธอก่อนหน้านี้ ราวกับว่าเขาใส่ใจมากข้ึน "ปากแข็งไป 

ก็ไม่มีประโยชน์ ทนไม่ไหวก็รีบกลับมาเป็นเลขาฯ ให้ผม! ไม่มีใครใช้ง่าย

เท่าคุณอีกแล้ว!"

หลงัจากพูดจบแล้วลูจ่ีห้มงิกล็กุข้ึนและเดนิออกจากห้องประชุมเลก็ทันที 

เขาเปิดประตูออกไปด้วยท่าทางเย่อหยิ่ง เหมือนกับนกยูงที่น่าตบจริงๆ

หนงิเหมิงมองดแูผ่นหลงัของเขา ปล่อยให้ปลายนิว้มือสัน่โดยไม่ต้อง

ฝืนเอาไว้ เธอกัดฟันด้วยความโกรธ
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ดูถกูกนันกัใช่ไหม ฉันใช้งานง่าย กค็วรจะเป็นแม่บ้านของคณุตลอดไป

ใช่ไหม ได้ ขอบคุณส�าหรับการดูถูกของคุณ ฉันไม่เคยอยากจะต่อสู้เท่ากับ

ตอนนี้เลย ฉันต้องท�าผลงานไปฟาดใส่หน้าคุณให้ได้!

ตอนกลางคืนเมื่อเลิกงานกลับถึงบ้าน หนิงเหมิงก�าลังนวดคอที่ปวด

พร้อมกับคุยวิดีโอคอลล์กับโหยวฉี

เธอถามโหยวฉีว่า "แกจะกลบัมาเม่ือไหร่ นีก่เ็ดอืนหนึง่ผ่านไปแล้วนะ 

แต่แกยงัอยู่เมืองนอกอยู่เลย แบบนีแ้กกม็าหลอกลวงความรูส้กึของฉันน่ะส!ิ 

ถ้าแกยังไม่กลับมาก่อนท่ีบ้านเช่าจะครบสัญญา ฉันบอกแกไว้เลยนะ  

ตอนย้ายบ้านฉันจะทิ้งเศษขยะที่แกส่งกลับมาให้หมด"

โหยวฉีรีบรับปากว่าเร็วๆ นี้แล้ว แต่ได้ยินเสียงเยาะเย้ยเหมือนเสียง

หมูร้องของหนิงเหมิงตอบกลับมา

"เร็วแล้วจรงิๆ ถ้าไม่มีอะไรผดิพลาดฉันกก็ลบัไปตัง้นานแล้ว" โหยวฉี

เล่าให้เพ่ือนฟังว่า "เหล่าเหอบังเอิญพบเพือ่นเก่าระหว่างการส่งมอบโปรเจก็ต์ 

เพื่อนเก่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ในจีน พอได้ยินว่าเหล่าเหอก�าลัง 

จะกลับจีน เขาก็เริ่มดึงตัวไว้อย่างสุดชีวิต เขายังบอกอีกว่าเขาจะเป็นคน

จ่ายค่าผดิสญัญาท่ีเหล่าเหอเซ็นไว้กบับรษัิทในจนีท่ีว่า ฉันเดาว่าเขาคงรอให้

ทุกอย่างชัดเจน ฉันถึงจะกลับไปได้"

หนิงเหมิงนวดคอตัวเองพลางถาม "บริษัทอะไรเหรอ"

โหยวฉีตอบ "ฉันไม่ได้ถามรายละเอียด ประมาณพวกประกันกองทุน

หลักทรัพย์อะไรนั่นแหละ"

หนิงเหมิงนับถือความไม่รอบคอบของเพื่อนมากจริงๆ

เมื่อเห็นหนิงเหมิงนวดคออยู่ตลอดเวลา โหยวฉีจึงถามขึ้น "อาเหมิง 

ท�าโปรเจ็กต์เหนื่อยมากเลยใช่ไหม"

ท่าทางของหนงิเหมิงเหนือ่ยล้ามาก เธอพยักหน้าแล้วปล่อยผมตวัเองลง 

"เหนื่อยสิ!"
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"สงสารแกจัง แล้วเสียใจไหม"

หนงิเหมงิรวบผมยุ่งๆ ไว้หลงัใบหูท้ังสองข้าง "ถามฉันดกีว่าว่าฉันควร

เลอืกอนัไหนระหว่างโดดตกึกบักลบัไปเป็นเลขาฯ ของลูจ่ีห้มงิ!"

"แกเลือกอะไรล่ะ"

หนิงเหมิงยืนหยัดราวกับเป็นนักรบผู้กล้ายอมสละชีพ "โดดตึก!"

หนิงเหมิงเล ่าสถานการณ์ล ่าสุดในแผนกโปรเจ็กต์ลงทุนสอง 

ให้เพื่อนฟัง เมื่อโหยวฉีได้ฟังเรื่องที่น่าตื่นเต้น สองมือของเธอก็ท�าท่าวิชา

กรงเล็บกระดูกสีขาว* ขึ้นมาทันที ท่ีปลายเล็บเผยให้เห็นความแหลมคม 

อยู่หลายส่วน

"ฉันอยากจะไปขย�้าเจ้าคนแซ่ชิวจอมพิลึกนั่นแทนแกจริงๆ บังอาจ 

มารังแกแกแบบนี้!"

หนิงเหมิงรู้สึกประทับใจมาก เธอจ�าได้ว่าครั้งสุดท้ายที่โหยวฉีกางมือ 

ออกมาช่วยเธอขย�า้คนกค็อืตอนท่ีเธอเพิง่เป็นเลขาฯ ของลูจ่ีห้มงิ ในตอนนัน้

ลู่จี้หมิงท�าให้เธอเรียนรู้ชีวิตใหม่เลยทีเดียว ต่อมาเธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองอดทน

ต่อแรงกดดันมากมายมหาศาลของจอมพ่นไฟอย่างลู่จี้หมิงได้อย่างไร

หนงิเหมิงบอกโหยวฉีว่าลูจ่ีห้มิงคยุกบัเธอ ท้ังข่มขูท้ั่งหลอกล่อให้เธอ

กลับมาท�างานเป็นเลขานุการต่อไป

โหยวฉีอึ้งไปทันที 

"เลขาฯ จะหน้าด้านเกาะตดิหนบึเจ้านายท่ีร�า่รวยกไ็ม่แปลก แต่เจ้านาย 

กลับหน้าด้านเกาะติด...นี่มันอะไรกัน อาเหมิง เขาไม่ได้สติไม่ดีใช่ไหม"

หนงิเหมิงโมโห "ท�าไม คนท่ีประจบฉันมนัมีแต่คนบ้าหรอืยังไง ฉันมีเสน่ห์

ไม่ได้หรือไง!" หลังจากมองตัวเองในกระจก เธอก็เย็นลงทันที "ช่างเถอะๆ 

เขาน่าจะสติไม่ดีแหละ"

โหยวฉีไม่พอใจอกี "ช่างได้ยังไง แกกไ็ม่เลว จดัการหน้าม้า ถอดแว่นออก 

แกก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยรู้ไหม ท�าไมแกถึงไม่มั่นใจนัก!"

* วิชากรงเล็บกระดูกสีขาว คือวิชาวรยุทธ์ที่ท�าลายกระดูกของศัตรูด้วยนิ้วมือทั้งสิบ มีที่มาจากคัมภีร์จิ่วอินเจินจิง 
คัมภีร์วรยุทธ์ที่ปรากฏในนิยายก�าลังภายในเรื่องมังกรหยกของจินยง (กิมย้ง)
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"..."

ไม่รู้ว่าใครพูดก่อนว่าเจ้านายประจบเธอคือเจ้านายสติไม่ดี

นับตั้งแต่ที่เธอเดินไปกดน�้าแล้ว 'บังเอิญ' เจอกับลู่จี้หมิง หนิงเหมิง 

ก็พบว่าแผนการกลั่นแกล้งท่ีชิวจวิ้นหลินเตรียมไว้ให้เธอมันรุนแรงมากข้ึน

ทุกที หลงัจากการวเิคราะห์หลายครัง้ เธอมีเหตผุลท่ีจะเช่ือว่าลูจ่ีห้มิงบอกใบ้

บางอย่างให้กับชิวจวิ้นหลิน ท�าให้ชิวจวิ้นหลินคิดว่าถ้าเขาสามารถบีบเธอ

ให้ออกไปเร็วเท่าไหร่ เขาจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งและเพ่ิมเงินเดือน 

รวบรวมแผนกโปรเจ็กต์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เดินสู่จุดสุดยอดของชีวิต

บางครัง้หนงิเหมงิโมโหชวิจวิน้หลนิมากจนอยากจะกลบัไปเป็นเลขาฯ 

ลู่จี้หมิงต่อให้สิ้นเรื่องสิ้นราว ถึงตอนนั้นจะท�าให้เจ้าคนประหลาดตกใจตาย

ก็ให้มันรู้ไป แต่ความคิดเช่นนั้นก็เข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว 

หนทางข้างหน้าอย่างไรกต้็องเจอคนร้ายสองสามคนท่ีให้เธอทดสอบ

และฝึกฝนความตั้งใจ ไม่มีใครสามารถประสบความส�าเร็จได้แบบง่ายๆ  

ดูอย่างหงอคงท่ีเดินทางไปกับพระถังซ�าจั๋ง ต้องเจอกับภูตผีมารปีศาจ

มากมายกว่าเธอนัก 

หนิงเหมิงบังเอิญพบกับลู่จี้หมิงครั้งท่ีสองตอนอยู่หน้าลิฟต์ ครั้งนี้

เป็นการเผชิญหน้ากันโดยบังเอิญจริงๆ ห่างจากครั้งแรกเกือบหนึ่งสัปดาห์ 

ตอนนั้นลู่จี้หมิงก�าลังรอลิฟต์อยู่กับสวี่ซือเถียน

หนิงเหมิงยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาอย่างเงียบๆ

เม่ือเห็นสว่ีซือเถยีน หนงิเหมิงอดท่ีจะมองอีกฝ่ายอย่างประเมนิมากข้ึน

ไม่ได้

สวยจรงิๆ ด้านหลงัชดช้อยงดงาม ท่าทางเตม็ไปด้วยความหย่ิงผยอง

ของพวกคนในสงัคมช้ันสงู เธอและลูจ่ีห้มิงยืนคูก่นัแล้วเหมาะกบัค�าโบราณ

ที่กล่าวไว้ว่า 'คู่คนงาม' จริงๆ

เมือ่มองไปท่ีด้านหลงัอนังดงาม หนงิเหมงิย้อนคดิไปถงึหลายวันก่อน
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ที่หยางเสี่ยวหยางใช้เวลาพักกลางวันมาเม้าท์มอยเรื่องใหญ่กับเธอ

'อาเหมิง...อาเหมิง คุณจ�าสวี่ซือเถียนท่ีขาวสวยรวยคนนั้นได้ไหม  

ไม่นานมานีเ้ธอมาหาประธานลูทุ่กวนัเลย แม้แต่สายตาเอียงมากๆ อย่างฉัน

ก็ยังมองออกว่าเธอชอบประธานลู่!'

หนงิเหมิงไม่ทันระวงักดักระพุง้แก้มตวัเอง ดสู ิช่วงนีเ้หนือ่ยจนผอมเลย 

เธอดื่มน�้าไปค�าเพื่อล้างกลิ่นคาวเลือดในปาก

หนิงเหมิงพูดไปด้วยทัศนคติท่ีเป็นกลาง 'ผู้หญิงคนนั้นท้ังสวยและ

ความรูก้ส็งู พดูจาชัดเจนคล่องแคล่วและไม่พดูอ้อนๆ ยังเป็นเพ่ือนสมยัเดก็

กับประธานลู่ด้วย พ่อของทั้งคู่เป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฐานะ

ครอบครวักเ็หมาะสมกนั ภาพลกัษณ์ภายนอกกย่ิ็งไม่ต้องพูดถงึ ท้ังสองคน

เหมาะสมกนัแบบสามร้อยหกสบิองศา คาดว่าลกูๆ ของพวกเขาจะหน้าตาดี

สะเทือนโลกตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วล่ะ'

หยางเสีย่วหยางไม่เห็นด้วยกบัข้อสรปุนี ้'เชอะ! แค่ดดูจีะมปีระโยชน์อะไร 

สองคนนัน้เป็นพวกเจ้าอารมณ์ ต่อไปกค็งมีลกูเป็นปืนใหญ่!' หยางเสีย่วหยาง

ถอนหายใจแล้วพูดต่ออย่างหดหู่ใจ 'เฮ้อ คนพวกนี้เป็นคนรวยที่อยู่บนยอด 

อยูค่นละโลกกบัพวกมนษุย์เงนิเดอืนอย่างพวกเรา นีแ่หละสงัคมในโลกปัจจบัุน 

ถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเขาก็เป็นพวกนายท่าน เราก็เพียงสาวใช้ตัวน้อย?'

ค�าพูดนี้ท�าให้หนิงเหมิงกัดกระพุ ้งแก้มอีกครั้ง ถ้ายังกัดต่อไป 

เธอกลัวว่าตัวเองจะกัดแก้มจนทะลุ

ปากเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดจนเธอกินข้าวไม่ลงแล้ว 

ต่อมาแผนกโปรเจ็กต์ลงทุนก็เริ่มกระจายเรื่องซุบซิบนี้ทีละน้อย

ทุกคนบอกว่าสองคนนี้ตัวติดกันแน่น ดูเหมือนน่าจะคบกันจริงๆ  

บางคนบอกว่าลู่จี้หมิงท�าเรื่องลงทุนได้ดี แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเรื่องผู้หญิง 

แล้วสวี่ซือเถียนอาจจะเอาเขาไม่อยู่ ดูเวลาเท่ียวก็เท่ียว เวลาสนุกก็สนุก 

เตม็ท่ี งานอดเิรกท่ีคนโสดชอบท�ากนักไ็ม่พลาดสกัอย่าง คดิจะหยุดซะท่ีไหน 

มีคนบอกอีกว่าเฮ้ คนรวยท่ีไหนสนใจเรือ่งนีก้นัเล่า สนกุแล้วรูจ้กักลบับ้านได้



75请叫我总监 1

ก็พอแล้วไหม 

หนิงเหมิงได้ยินเข้าก็เกือบจะกัดกระพุ้งแก้มอีกครั้ง 

หยางเสีย่วหยางพดูถกู คนรวยและคนธรรมดาไม่ใช่คนในโลกเดียวกนั

หนิงเหมิงยืนอยู่ข้างหลังลู่จี้หมิงและสว่ีซือเถียน กลั้นหายใจเพื่อลด

ความมีตัวตนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เธออยากท�าให้ตัวเองโปร่งใส

และกลมกลืนไปในอากาศ

เธอรอลฟิต์อย่างเงยีบๆ ยนือยู่ข้างหลงัคนสองคนท่ีมีออร่าเปล่งประกาย 

รู้สึกว่าตัวเองหดลงจนเล็กนิดเดียว 

ในท่ีสุดลิฟต์ก็มาถึง ลู่จี้หมิงและสวี่ซือเถียนเดินเข้าไปแล้วหันหน้า

กลับมาทางหน้าลิฟต์

จังหวะนี้หนิงเหมิงและลู่จี้หมิงก็สบตากัน 

สวี่ซือเถียนประกาศความเป็นเจ้าของโดยการคล้องแขนของลู่จี้หมิง

หลังจากยืนนิ่งทันที

หนงิเหมิงบังคบัไม่ให้ตวัเองดนัแว่นตา เธอก้าวเข้าไปในลฟิต์ราวกบัว่า

ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ขณะประตูลิฟต์ก�าลังปิด หนิงเหมิงยังไม่มีเวลาหันหน้า

ออกไปด้านประตูลิฟต์ ลู่จี้หมิงก็ย่ืนมือออกไปแล้วกระแทกปุ่มเปิดประตู

อย่างแรง

ประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งด้านหลังหนิงเหมิง

ลู่จี้หมิงกดปุ่มเพื่อเปิดประตูค้างไว้ อาศัยความได้เปรียบจากส่วนสูง 

เขาปรายตาเหยียดมองไปยังหนิงเหมิงและออกค�าสั่งอย่างเย็นชา

"คุณไปขึ้นลิฟต์ข้างๆ"

หนิงเหมิงโพล่งถามออกไปว่า "ท�าไม"

ค�าตอบของลู่จี้หมิงนั้นสมเหตุสมผล "ผมเห็นคุณแล้วหงุดหงิด"
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หนงิเหมงิท�าเหมือนตอนท่ีท�างานเป็นเลขานกุารของลูจ่ีห้มงิก่อนหน้านี้ 

ทุกครั้งที่เธอต้องการลาออกจากงาน เธอจะเค้นมารยาทที่มีในชีวิตต่อต้าน

อารมณ์ร้อนที่ไร้เหตุผลของเจ้านายพ่นไฟ 

ไม่งั้นจะเป็นอย่างไร ใครใช้ให้เธอความสามารถไม่พอ ต้องรอให ้

เขาคนนั้นจ่ายเงินเดือนด้วยล่ะ 

วันหนึ่งเมื่อเธอมีความสามารถเพียงพอ เธอจะใช้ปีกกล้าๆ ขาแข็งๆ 

ของตัวเองแสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมา! เธอต้องการให้ลู่จี้หมิงรู้ว่า 

ที่เขาเคยตะคอกเรียกใช้เธอแบบนั้นมันน่าเสียใจแค่ไหน!

หนงิเหมิงคิดเช่นนีแ้ล้วกพ็าพลงัท่ีอัดแน่นเตม็ท้องกบัใบหน้าท่ีนิง่เรยีบ

เดินออกจากลิฟต์อย่างว่าง่าย เพราะการเช่ือฟังของเธอนั้นเกินจริงและ 

จงใจเกินไป ท�าให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับและน่าโมโห

ประตลูฟิต์ค่อยๆ ปิดลงอีกครัง้ แยกคนภายในและภายนอกออกจากกนั

ลู่จี้หมิงรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น

เขายกมอืข้ึนดึงเนกไท ใช้โอกาสนีป้ลดมอืสว่ีซือเถยีนท่ีคล้องแขนเขา

ออกไป

"ท�าไมคณุต้องแตะเนือ้ต้องตวัผมอยู่เรือ่ย" น�า้เสยีงเขาหงดุหงดิ และ

บทที่
9
เชอะๆๆๆ
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ความไม่พอใจส่วนหนึ่งมาจากการระบายอารมณ์ที่เกิดจากความหงุดหงิด

สายตาสว่ีซือเถยีนมองเขม็งและถามออกไปว่า "ลูจ้ี่หมิง เธอสวยไหม"

ลูจ่ีห้มงิกลอกตาข้ึนและสดูจมูก "สวยกบัผน่ีะส!ิ ใส่แว่นสะตึๆ  แบบนัน้ 

ดูแก่มาก"

สวีซื่อเถยีนแตะเนือ้ต้องตวัชายหนุม่อีก เธอคล้องแขนลูจ่ีห้มงิอีกครัง้

และยึดแขนของเขาไว้ข้างเธอ บังคับให้เขามองเธอ

"แล้วฉันสวยไหม"

สวี่ซือเถียนเชิดคาง ปลายจมูกงดงามเผยมุมที่น่าภาคภูมิใจ

ลู ่จี้หมิงเหลือบมองเธอพลางเลียมุมปากเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว 

จนแทบจะมองไม่เห็น "กส็วย" น�า้เสยีงแสดงออกอย่างขอไปทีแบบไม่ปิดบงั 

"สวยตรงไหน" สวี่ซือเถียนจับน�้าเสียงแบบขอไปทีได้ ดังนั้นจึงซักไซ้

เขาไม่เลิก 

ลู่จี้หมิงเหลือบมองเธออีกครั้ง และสายตาของเขาก็ท�าให้สวี่ซือเถียน 

อยากจะหน้าแดงอย่างอธิบายไม่ถูก

เธออยากจะยืดอกรับสายตานั้น แล้วก็ท�าเป็นต่อว่าเขาอย่าง 

ปากไม่ตรงกับใจ "มองอะไร มองที่ไหน"

ยังไม่ทันท่ีเธอจะคิดออกว่าควรแสดงอาการอะไรออกไป ลู่จ้ีหมิง 

ก็พูดขึ้น

"กระเป๋าสวยจัง ยี่ห้ออะไร"

สวี่ซือเถียนเกือบจะอายหน้าแดง และทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีเขียว

"ลู ่จี้หมิง! คุณมัน!" สวี่ซือเถียนตะโกนเรียกช่ือลู ่จี้หมิงเสียงดัง 

อย่างควบคุมไม่ได้ "กระเป๋าใบนี้เป็นของขวัญวันเกิดท่ีคุณฝากเจิงอว่ีหัง 

มาให้ฉันเมื่อปีที่แล้ว!"

หนิงเหมิงปรับจิตใจของตัวเองให้ถึงระดับข้ีเกียจจะใส่ใจผู้ป่วยโรค 

บอสซินโดรมขึ้นสมอง และปล่อยให้ตัวเองก้าวขึ้นลิฟต์อีกตัวอย่างใจเย็น
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เธอยังมีนัด จะให้บอสประสาทส่งผลต่ออารมณ์ของเธอไม่ได้

ลิฟต์เคลื่อนลงไปที่ชั้นใต้ดิน เธอมีนัดทานอาหารเย็นกับเพื่อนที่ร้าน

ลู่กั่งเสี่ยวเจิ้น* นั่น

เพ่ือนคนนีช่ื้อว่าซีเหลยีน เป็นนกัเขียนนยิายลงอินเตอร์เนต็ท่ีมีชือ่เสยีง 

หนิงเหมิงเคยติดตามอ่านงานของซีเหลียนเม่ือตอนท่ีอีกฝ่ายเรียนอยู่  

ตอนนัน้ซีเหลยีนไม่ได้โด่งดงัเหมือนตอนนี ้หนงิเหมิงมักจะเขียนบทวิจารณ์

ยาวๆ ถึงอีกฝ่ายเสมอ

บางทีความคิดเห็นยาวๆ ท่ีเธอเขียนก็กระแทกจิตใจของซีเหลียนได้ 

ซีเหลียนจัดให้เธอเป็นคนรู้ใจ หลังจากรู้ว่าท้ังคู่อยู่ในปักกิ่ง พวกเธอก็ใช้

ข้อความนีส้ร้างเป็นมติรภาพอันมค่ีาท่ีพวกเธอได้มาเจอกนัให้ยงัคงอยู่ต่อไป 

พูดได้ว่าหนิงเหมิงได้เห็นข้ันตอนความส�าเร็จของซีเหลียน แต่เส้นทาง 

ของเธอไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นมืออาชีพเลย

เมื่อวานทั้งสองคนเจอกันในคิวคิว** และเริ่มพูดคุยกัน

เม่ือซีเหลียนรู้ว่าหนิงเหมิงอยู่ทีมโปรเจ็กต์ลงทุนและก�าลังมองหา 

เป้าหมายการลงทุนอยูน่ัน้ เธอกส่็งข้อความเสยีงให้หนงิเหมงิด้วยความรูส้กึ

ตื่นเต้นมาก

"พรุง่นีเ้ราไปเจอกนัดไีหม ฉันว่าโอกาสท่ีเราจะได้ร่วมมอืกนัมาถงึแล้ว!" 

หลังจากทานอาหารไปช่วงหนึ่งและพูดคุยกันจนไม่รู ้สึกห่างเหิน 

เพราะไม่เจอกันมานาน ทั้งสองก็เริ่มคุยเรื่องธุรกิจกัน

ซีเหลียนบอกหนิงเหมิงว่านวนิยายท่ีโด่งดังท่ีสุดของเธอถูกบริษัท

ภาพยนตร์และโทรทัศน์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ้ือลิขสิทธิ์ไป  

และวางแผนท่ีจะถ่ายท�าเป็นซีรี่ส ์ หลังจากออกอากาศแล้วพวกเขา 

จะถ่ายท�าภาพยนตร์ต่อด้วย

* ร้านลูก่ัง่เสีย่วเจิน้ คอืร้านอาหารไต้หวนัท่ีมีสาขาท่ีเมืองเป่ยจงิ (ปักกิง่) ซ่ังไห่ (เซ่ียงไฮ้) ฝูโจว (ฮกจวิ) รวมถงึอู๋ซี 
อาหารคาวเน้นไปทางอาหารมณฑลฝเูจีย้นและไต้หวนั โดยน�า้แข็งไสและบิงซูของร้านได้รบัความนยิมมาก คนท่ีมา 
ร้านลูก่ัง่เสีย่วเจิน้หลงัทานข้าวเสรจ็มกัจะสัง่บิงซู ซ่ึงบิงซูมะม่วงของร้านนีเ้ป็นเมนท่ีูได้รบัความนยิมมาก
** Tencent QQ หรอืท่ีรูจ้กักนัในช่ือ 'ควิควิ' เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ส�าหรบัวนิโดวส์ ผลติโดยบรษัิทเทนเซนต์ 
จากประเทศจนี
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ซีเหลยีนบอกว่า "ฉันไม่ได้คดิค่าลขิสทิธิก์บับรษัิทภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

ท่ีซ้ือลขิสทิธิส์งูมาก แต่ฉันตกลงกบัพวกเขาว่าไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์หรอื

ภาพยนตร์ ต้องแบ่งส่วนแบ่งการลงทุนให้ฉันสบิเปอร์เซ็นต์"

หนงิเหมงินบัถอืการก�าหนดข้อต่อรองของซีเหลยีนในทันที "คณุเจ๋งมาก! 

นักเขียนนิยายลงอินเตอร์เน็ตขายลิขสิทธิ์พร้อมกับตัดส่วนแบ่งการลงทุน

ให้ตัวเองได้ ฉันไม่รู้ว่านอกจากคุณแล้วใครจะเทพขนาดนี้?!"

ซีเหลยีนปลาบปลืม้กบัค�าชมเชยนีม้าก เธอหัวเราะจนไหล่สัน่ไปพกัใหญ่ 

"คณุยอฉันอยู่เรือ่ย จนฉันขาดคณุไม่ได้แล้วเนีย่!" พูดเล่นจบเธอกพู็ด 

อย่างจรงิจงั "เอาล่ะ คยุจรงิจงันะ ฉันไม่ชมตวัเองนะ ฉันพจิารณาอย่างรอบคอบ

แล้ว เช่ือว่าไอพ*ี ของฉันนีส้ามารถน�ามาสร้างเป็นละครท�าเงนิได้แน่นอน 

บรษัิทภาพยนตร์และโทรทัศน์มคีวามสามารถในการตดัต่อและแพร่ภาพสงูมาก 

ถ้าถ่ายท�าข้ึนมาแล้วจะต้องได้ฉายช่วงไพรม์ไทม์ในช่องทีวีดาวเทียมเกรดเอ

แน่นอน เพราะงัน้พวกเขาจงึเหลอืส่วนแบ่งไว้ให้ฉัน พดูตรงๆ กค็อืพวกเขา 

ให้โอกาสฉันได้ท�าเงนิ แต่พดูกพ็ดูเถอะ ถงึฉันจะมส่ีวนแบ่งการลงทุน ฉัน 

ก็ไม่มีเงนิ"

หัวใจของหนิงเหมิงสว่างขึ้นในทันใด

พอดีเลย จี้หมิงแคปปิตอลมีเงินแต่ยังขาดโปรเจ็กต์!

ซีเหลียนบอกหนิงเหมิงว่าจริงๆ แล้วเธอเคยติดต่อกับนักลงทุน 

มาหลายคน และคนพวกนั้นก็สนใจส่วนแบ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของเธอมาก 

เพียงแต่...

"คนพวกนั้นเข้ียวมาก คิดละเอียดมาก ฉันไม่เคยท�างานมาก่อน  

ฉันสู้พวกเขาไม่ได้ แต่ฉันเข้าใจ ถ้าฉันท�าตามเงื่อนไขท่ีพวกเขาเสนอ  

ฉันก็กลายเป็นแค่คนแนะน�าโปรเจ็กต์ให้พวกเขา ก็ถือว่าได้รับค่านายหน้า 

แล้วฉันจะท�าไปท�าไม!" เธอพดูกบัหนงิเหมิงอย่างจรงิใจว่า "แต่คณุแตกต่าง 

คุณเป็นคนมีคุณธรรม คุณเขียนบทวิจารณ์ยาวๆ ให้ฉัน มันเผยความหยิ่ง

* IP ย่อมาจาก Intellectual Property หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญา
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ในศักดิ์ศรีของคุณออกมา! คุณไม่สนใจเรื่องเงิน"

หนิงเหมิงกล่าวด้วยความจริงใจ "อาเหลียน คุณอาจเข้าใจฉันผิด 

ความหย่ิงในศักดิ์ศรีนั้นหายไปพร้อมกับค่าเช่าห้องท่ีจ่ายไปหลังจากท่ีฉัน

ไปรับปริญญาบัตรแล้ว...คุณช่ืนชมว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินไม่ได้ เพราะ 

การด�ารงชีวิตท�าให้ฉันเห็นแต่เรือ่งเงนิแล้ว! คณุชมฉันแบบนี ้สูช้มว่าฉันสวย

ดีกว่า"

ซีเหลยีนแทบส�าลกั และหลงัจากดืม่น�า้สงบสตอิารมณ์แล้ว เธอกพ็ดูต่อว่า 

"คุณมันพนักงานจอมปลอม! หลายปีแล้วความสามารถในการท�าให้คน

สะอึกของคุณเก่งกาจขนาดนี้ เจ้านายของคุณไม่คิดจะฆ่าคุณบ้างหรือ"

หนิงเหมิงย้ิมโดยไม่ตอบ เธอไม่ได้ท�าให้ทุกคนสะอึก บางคนเธอ 

ก็ไม่สนใจที่จะท�าให้สะอึก อย่างเช่นจอมกลั่นแกล้ง ส่วนบางคนเธอไม่กล้า

ท�าให้สะอึก

เพียงแต่ค�าว่า 'ไม่' ในค�าว่าไม่กล้าดูเหมือนจะจืดจางลงทุกวัน 

ซีเหลียนพูดข้ึนอีกว่า "ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ไว้ใจท่ีจะร่วมมือกับคนอ่ืน 

ในเม่ือตอนนี้คุณท�าโปรเจ็กต์ลงทุน ฉันก็อยากใช้ส่วนแบ่งการลงทุน 

สิบเปอร์เซ็นต์นี้เพื่อร่วมมือกับคุณ คุณเห็นว่ายังไง"

หลังจากคร�่าเคร่งตรากตร�าวิเคราะห์มาหลายวัน หนิงเหมิงได้ท�า

รายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนา 

ในอนาคตของอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างละเอียด

เม่ือบวกรวมกับความน่าดึงดูดใจของผลงานของซีเหลียน และ 

ความสามารถทุกด้านของบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมท้ังช่ือเสียง 

อันยอดเย่ียมของผลงานก่อนหน้านี้ และเม่ือรวมกับเงื่อนไขความร่วมมือ 

ท่ีซีเหลียนเสนอออกมา หนิงเหมิงได้ค�านวณประมาณการผลตอบแทน 

จากการลงทุนออกมา

เมื่อดูตัวเลขที่ปรากฏบนเครื่องคิดเลข เธอก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาทันที 

ซีเหลียนดีกับเธอจริงๆ 
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นีเ่ป็นโปรเจก็ต์ท่ีดขีองบรษัิทภาพยนตร์และโทรทัศน์ซ่ึงสามารถท�าได้

ไม่ขาดทุนแน่นอน ขอแค่มโีอกาสลงทุน อนาคตอันสดใสท่ีจะท�าเงนิเข้ากระเป๋า 

ได้เป็นจ�านวนมากกเ็ห็นภาพได้ชัดเจนข้ึนแล้ว

หลังจากค�านวณอัตราผลตอบแทนการลงทุนแล้วหนิงเหมิงก็เขียน 

แผนธุรกจิในช่ัวข้ามคนื

นี่เป็นโปรเจ็กต์แรกท่ีเธอต้องการน�าเสนอต่อบริษัท เธอหวังว่า 

จะได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน และหวังว่าการยอมรับของคนอ่ืนจะมีมือ 

ท่ีมองไม่เห็นไปตบหน้าลู่จี้หมิงซ่ึงเช่ือว่าเธอท�าได้เพียงการเป็นเลขานุการ

เท่านั้น

ดังนั้นขณะท่ีเธอพิมพ์ตัวอักษรลงไปในแผนธุรกิจ เธอก็มีสมาธิมาก 

และเคร่งขรึม

ในที่สุดเธอก็ท�าแผนธุรกิจเสร็จในตอนเช้าตรู่ 

ท่ามกลางความเย็นฉ�า่ของน�า้ค้างยามเช้า หนงิเหมิงรูส้กึว่าแผนธรุกจิ

ฉบับนี้เต็มไปด้วยพลังชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ในยามเช้า 

เธอท�าแผนได้ดีมากจนรูส้กึเสยีดายไม่อยากจะเอาไปให้ชิวจว้ินหลนิดู 

เดี๋ยวอีกหน่อยเขาอาจจะเอาไปเลียนแบบได้ 

หนงิเหมิงรูส้กึผดิเพยีงศนูย์จดุศนูย์ห้าวนิาทีท่ีคดิกบัชิวจว้ินหลนิเช่นนี้ 

แม้ว่าเขามกัจะกลัน่แกล้งเธอ แต่เขาสามารถเป็นหัวหน้าแผนกโปรเจก็ต์ได้ 

เธอคิดว่าเขาจะต้องมีความสามารถบางอย่างอยู่ คงไม่ถึงขนาดแผนธุรกิจ

กต้็องเรยีนรูจ้ากเธอท่ียังเป็นลกูกุง้* ยังไม่โตเตม็ท่ี เธอไม่คดิถงึเขาในแง่ร้าย

เพียงเพราะเกลียดชังเขา

แต่แล้วหลังจากหนิงเหมิงส่งแผนธุรกิจนี้ให้กับชิวจว้ินหลิน เธอก ็

ขอเก็บความรู้สึกผิดศูนย์จุดศูนย์ห้าวินาทีกลับคืน เธอตระหนักว่าตัวเอง 

ยงัคงประเมนิคณุธรรมของจอมวายร้ายทีค่อยหาเรือ่งคนโดยไม่ดงูานคนนี้

* ลูกกุ้ง หมายถึงคนที่อ่อนประสบการณ์
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สูงเกินไป

ชิวจวิ้นหลินไม่ได้อ่านแผนธุรกิจด้วยซ�้า เขาโยนมันไปด้านข้างแล้ว 

พูดด้วยอ�านาจล้นฟ้า

"แผนกของเราไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม"

หนิงเหมิงชะงัก ก่อนจะถามว่าท�าไม

ชิวจวิน้หลนิส่งเสยีงเฮอะออกมา "ก็ไม่ท�าไม ในเม่ือผมเป็นผูร้บัผดิชอบ

แผนกโปรเจก็ต์ลงทุนสอง ค�าพดูผมจงึเป็นท่ีสดุ ถ้าผมบอกว่าแผนกของเรา

ไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เราก็จะไม่ลงทุน"

หนิงเหมิงบังคับให้ตัวเองสงบลง นี่ไม่ใช่เวลาท่ีจะแตกหักกัน เธอ

ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามอย่างใจเย็น

"ฉันรู้ ในเม่ือฉันอยู่แผนกโปรเจก็ต์ลงทุนสอง ฉันต้องฟังผูร้บัผดิชอบ

อย่างคุณ แล้วคนที่รับผิดชอบโปรเจ็กต์ลงทุนสองอย่าง 'คุณ' อยู่ในบริษัท

ต้องฟังประธานลู่ไหมคะ" หนิงเหมิงกัดฟันพูดค�าว่าคุณอย่างแรง ราวกับ

ให้ความเคารพอกีฝ่ายจรงิๆ อนัท่ีจรงินัน่เป็นการประชดท่ีรนุแรงท่ีสดุจากใจ

ชิวจวิน้หลนิแสยะย้ิมหัวเราะเยาะเย้ย เผยความรูส้กึ 'อย่ามาท�าเป็นแน่ 

ฉันไม่กลัวเธอหรอก' ออกมาตามไรฟัน 

"คณุคดิจะใช้ประธานลูม่ากดดนัผมจรงิๆ ด้วย ถ้าคณุไม่พอใจ อย่างมาก

คุณก็ไปหาประธานลู่ได้โดยตรงเลยล่ะสิ!"

หนิงเหมิงโมโหกับท่าทางจอมวายร้ายท่ีไม่กลัวอะไรของเขา  

ด้วยความมุทะลุเธอจึงเดินออกไปหาลู่จี้หมิงจริงๆ

เมื่อลู ่จี้หมิงรู ้ว่าเธอไม่ได้กลับมาเป็นเลขาฯ ให้ตัวเอง ผลก็คือ 

เขาเปิดโหมด 'ผมไม่ฟังๆ' อย่างดื้อรั้น

"ออกไป! มีอะไรก็คุยกับหัวหน้าคุณ! คุณคิดว ่าคุณเป็นใคร  

ถ้าพนักงานทุกคนก้าวข้ามหัวเหมือนคุณ ผมคงเปิดบริษัทนี้ต่อไปไม่ได้"

ไม่ใช่ว่าหนิงเหมิงไม่เคยถูกท�าร้ายจากค�าพูดร้ายกาจของลู่จี้หมิง  

เมื่อก่อนเธอได้ยินก็ไม่เดือดร้อน แต่คราวนี้เมื่อได้ยินค�าพูดร้ายกาจพวกนี้ 



83请叫我总监 1

เธอกลับรู้สึกมึนงงเหมือนมีคนเอาท่อนไม้มาฟาดหัวยังไงยังงั้น 

คุณคิดว่าคุณเป็นใคร

ใช่ส ิเธอคดิว่าเธอเป็นใคร เธอไม่รูจ้กัตวัเองจรงิๆ เธอควรรูว่้าตามสไตล์

การท�างานของลูจ่ีห้มิงและอารมณ์ดือ้เป็นลาของเขา มันไม่มปีระโยชน์อะไร

ที่เธอจะมาหาเขา

แต่ท�าไมเธอยังมาล่ะ 

ทันใดนัน้เธอกต็ระหนกัว่าท่ีตวัเองเอาแต่พดูว่าไม่ต้องการเป็นเลขาฯ ต่อ 

แต่กลับก�าลังใช้ความเคยชินของการเป็นเลขาฯ แสดงกับลู่จี้หมิง แล้วเธอ

คิดว่าเธอเป็นใคร ตอนนี้เธอไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ แล้ว

หนิงเหมิงหันหลังกลับเดินออกไปโดยไม่พูดอะไร 

ไป รีบไปเร็ว ถ้ายังไม่ไปอีกความอับอายท่ีไม่อาจพูดออกมาได ้

คงจะกลายเป็นเลือดทะลักออกจากปากของเธอแล้ว

แต่ลู่จี้หมิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่เพิ่งหันกลับมาก็เรียกเธอเอาไว้ 

เขาใช้น�้าเสียงท่ีเป็นนายท่านสุดๆ ใช้น�้าเสียงดูถูกมากๆ ใช้น�้าเสียง 

ที่น่ารังเกียจมากๆ ที่เขาไม่รู้ตัวเลยสักนิดเรียกหนิงเหมิงไว้ 

"ฐานะของคุณในตอนนี้ ถ้าคุณมีอะไรก็กลับไปคุยกับหัวหน้าคุณ  

แต่ถ้าคุณกลับมาเป็นเลขาฯ ของผม คุณคิดจะพูดอะไร ผมก็รับฟังคุณได้"

หนงิเหมิงหันกลบัมามองลูจ่ีห้มงิ เม่ือเห็นไหล่ท่ีตดิอยูก่บัพนกัเก้าอ้ีหนงั

ตวัใหญ่ดูไม่แยแสอะไร สหีน้าท่ีแสดงความล�าพอง กบัใบหน้าท่ีน่าตบสกัฉาด

นัน่ ใจหนิงเหมิงก็สบถออกมาแรงๆ
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ก่อนท่ีหนิงเหมิงจะออกจากห้องท�างานของท่านประธาน ลู่จี้หมิง 

ก็พูดกับเธออีก เขาพูดแบบลอยๆ แต่ค�าพูดลอยๆ นั้นรวมพลังงานไว้มาก 

ตรงเข้ากระแทกความภาคภูมิใจในตนเองของหนิงเหมิงอย่างจัง

"หนิงเหมิง จะพูดอีกครั้งนะ คุณไม่ใช่พวกที่จะท�าเรื่องลงทุน"

เมือ่ต้องเผชิญกบัการดถูกูเหยยีดหยามเช่นนี ้เป็นครัง้แรกท่ีหนงิเหมิง

ทนไม่ไหว เธอหันกลับไปมองหน้าเขาตรงๆ แล้วเอ่ยถาม

"ท�าไมฉันถึงไม่ใช่พวกที่จะท�าเรื่องลงทุน ฉันเคยคิดว่าฉันไม่ใช่คนที่

จะท�างานเลขาฯ แต่ก็ท�างานกับคุณมาสามปีแล้วโดยที่ยังอยู่ดีมีสุข!"

รอยย้ิมเยาะเย้ยของลู ่จี้หมิงท�าให้มุมปากของเขาบุ ๋มลึกลงไป  

"การเป็นเลขาฯ ต้องใช้ความรูอ้ะไร ไม่ใช่แค่คณุบรกิารผมให้ด ีคณุกท็�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือ ท่าทางซ่ือๆ อ่อนต่อโลกของคุณตอนนี้  

คดิจะท�าเรือ่งลงทุน กลวธิีในตลาดทุนคณุท�าเป็นไหม!"

จริงๆ แล้วเขายังมีค�าพูดต่อจากนั้น...

ในวงการการเงนิท่ีสกปรก มันง่ายนกัหรอืไงท่ีผมจะสอนเลขาฯ อย่างคณุ

ให้สะอาดไม่แปดเปื้อน ให้เงินเดือนคุณก็ไม่น้อย ท�าไมคุณถึงต้องโดดลง 

หลุมใหญ่สกปรกนี้ด้วย

บทที่
10
ไม่ท�ำแล้วโว้ย
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ลู่จี้หมิงไม่ยอมพูดเหตุผลท่ีแท้จริงออกมาง่ายๆ เขาดึงดันข้ึนมา  

ค�าพูดดีๆ มีมากมายแต่ไม่ยอมพูด 

ดังนั้นหนิงเหมิงจึงไม่เข้าใจสิ่งท่ีเขาคิดจริงๆ เธอรู ้สึกเพียงว่า 

การเห็นคุณค่าในตนเองถกูท�าร้ายจนบาดเจบ็เป็นแผลใหญ่ เธอก�าหมดัแน่น 

ซ่อนปลายนิ้วที่สั่นเทาเอาไว้ในฝ่ามือแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับไปมอง

เธอไม่อยากเถยีงอะไรอกีต่อไป โต้เถยีงกบัคนหัวดือ้มันได้อะไรขึน้มา

ท่ีแท้คนคนหนึง่จะดถูกูความคดิของอกีคนกท็�าได้โดยไม่ต้องมเีหตุผล

และพื้นฐานอะไร

แต่เพราะอะไรล่ะ

เขาใช้อะไรมาดูแคลนเธออย่างนี้

เขามันไร้เหตุผลจริงๆ!

ชิวจวิ้นหลินยืนยันหนักแน่นว่าแผนกโปรเจ็กต์ลงทุนสองไม่ลงทุน 

ในอุตสาหกรรมวฒันธรรมแน่นอน หนงิเหมิงไม่ต้องการท�าลายความเชือ่ม่ัน

และความหวังของเพื่อน และไม่อยากจับงานครั้งแรกก็ล้มเหลวอย่าง 

ไม่รูเ้รือ่งรูร้าวแบบนี ้ ท่ีส�าคญัโปรเจก็ต์นีเ้ป็นโปรเจก็ต์ท่ีดอีย่างแน่นอน มีการ

ออกหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั ได้ก�าไรไม่ขาดทุนแน่

ตอนนี้ทางจอมกลั่นแกล้งชิวจว้ินหลินก็ไม่ให้ผ่านแล้ว หนิงเหมิง 

คิดว่าต้องหาทางอื่นให้ได้เท่านั้น

เธอตดัสนิใจลองน�าโปรเจก็ต์นี้ไปท่ีแผนกโปรเจก็ต์ลงทุนหนึง่ เพยีงแต่

ท�าเช่นนี้โปรเจก็ต์นีก้จ็ะไม่เกีย่วข้องกบัเธออีกแล้ว ต่อให้ผลออกมาเป็นเช่นนี้

หนิงเหมิงก็ยอม ดีกว่าพับโปรเจ็กต์ในมือของเธอ

หนิงเหมิงแก้ไขแผนธุรกิจอีกครั้งจนเกือบจะสมบูรณ์แบบ จากนั้น 

เธอก็หาโอกาสน�าแผนธุรกิจนี้ไปให้ ผอ. เหรินผู้รับผิดชอบแผนกโปรเจ็กต์

ลงทุนหนึ่งดู

ในอดีตตอนเธอเป็นเลขานุการของท่านประธาน เธอช่วย ผอ. เหริน

ในการจัดการพายุอารมณ์ของลู่จี้หมิงไปไม่น้อย ผอ. เหรินคิดถึงความดี
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ของเธออยู่เสมอ

ดังนั้นเม่ือเธอน�าแผนธุรกิจให้ ผอ. เหรินดูพร้อมกับเล่าท่ีมาท่ีไป  

ผอ. เหรินก็ไม่ลังเลใจเท่าไหร่ รับแผนธุรกิจไปพร้อมกับรับปาก

"ผมจะขอให้คนท่ีท�าหน้าท่ีต่อประเมินบีพ*ี โดยเรว็ท่ีสดุ ถ้าไม่มีปัญหา

ผมจะจัดคนที่รับผิดชอบประสานงานกับคุณโดยเร็วที่สุด"

ในที่สุดหนิงเหมิงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก ยังดีที่เธอไม่ท�าให้คนอื่น

ผิดหวัง

เธอโทรหาซีเหลียนและอธิบายสถานการณ์สั้นๆ โดยบอกอีกฝ่ายว่า

โปรเจ็กต์ก�าลังด�าเนินการ ด้วยต�าแหน่งของเธอไม่อาจจะตัดสินใจได้  

เธอจงึมอบให้หัวหน้าระดบัผูอ้�านวยการด�าเนนิการเรือ่งนีด้้วยตวัเอง ขอให้

ซีเหลียนวางใจ 

ซีเหลียนแสดงความเข้าใจและขอบคุณมาตามสาย พร้อมสัญญาว่า

ไม่ว่าหนิงเหมิงจะรับดูแลโปรเจ็กต์นี้หรือไม่ก็ตาม ถ้าสามารถท�าส�าเร็จได้

เธอต้องให้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์กับหนิงเหมิงแน่นอน

ดูจากแนวโน้มก็เหมือนจะดี แต่แล้วหนิงเหมิงสบายใจได้ไม่นาน 

ก็ต้องกลับมาอึดอัดใจอีก

หลายวันต่อมาเธอมาถึงบริษัทได้ไม่นาน ยังไม่ทันได้ข่าวคราวจาก  

ผอ. เหริน เธอก็ได้รับโทรศัพท์จากซีเหลียนก่อน

น�้าเสียงตื่นเต้นของซีเหลียนลอดออกมาจากโทรศัพท์ "อาเหมิง  

ผอ. ชิวของคณุเป็นคนดีนะ! ฉันโทรมาบอกคุณว่าเขาได้ตกลงเงือ่นไขของ

ความร่วมมือกับฉันแล้ว และฉันก็ให้โปรเจ็กต์ท่ีมีโอกาสลงทุน ส่วนด้าน  

ผอ. ชิวกเ็ดนิเรือ่งเงนิทุนจากบรษัิทของคณุ เรือ่งส่วนแบ่ง สญัญาแบ่งสีส่บิ 

หกสิบ ฉันสี่สิบบริษัทของคุณหกสิบ จากนั้นฉันจะเซ็นสัญญาส่วนตัวกับ  

ผอ. ชิวเพิม่อกีฉบับ ฉันเอาสีส่บิของฉันแบ่งออกมาสบิแล้วให้เขาแจกจ่าย 

เป็นโบนสัให้เพ่ือนในแผนก รวมท้ังคณุด้วย..."

* BP ย่อมาจาก Business Plan หมายถึงแผนธุรกิจ
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ซีเหลียนยังคงพูดต่อไป แต่หนิงเหมิงโมโหจนเกือบจะขาดใจตาย 

"ซีเหลียนเดี๋ยวก่อนนะ!" หนิงเหมิงขัดจังหวะซีเหลียนท่ีตื่นเต้น 

เพราะคิดว่าได้เจอคนดี "เมื่อครู่คุณพูดว่า ผอ. ชิว?"

ปลายสายเสียงอ้ึงๆ ไป "ใช่ ชิวจวิ้นหลิน ผอ. ชิวเจ้านายของคุณ  

ผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุนที่ต�าแหน่งสูงกว่าคุณไง คุณบอกฉันไม่ใช่เหรอ

ว่าคุณเป็นคนใหม่ในแผนกและความสามารถยังไม่พอ ผอ. ชิวกพ็ดูอย่างนัน้ 

เขาบอกว่าคุณเป็นคนไปคุยกับเขาเอง ตอนนี้คุณไม่สามารถด�าเนินการ 

โปรเจก็ต์ได้เพราะคณุไม่มีอ�านาจเพียงพอ ดังนัน้เขาจงึเป็นคนท่ีรบัผดิชอบ

ด�าเนินการทั้งหมด"

หนิงเหมิงก�ามือถือกัดฟันแน่นด้วยความโกรธ เธอรู้สึกคิดผิดจริงๆ  

ท่ีใส่อีเมลของซีเหลียนลงในแผนธุรกิจ หากไม่ใช่เพราะตรงนี้ คนแซ่ชิว 

ไม่มีทางติดต่อซีเหลียนเพื่อป้อนค�าหวานท่ีมีแต่ยาพิษให้อีกฝ่ายได้  

เธอเสียใจท่ีไม่ได้ระบุว่าผู้อ�านวยการท่ีเธอไหว้วานแซ่เหริน ไม่ใช่แซ่ชิว  

เดิมเธอคิดว่าโปรเจ็กต์ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง จึงไม่อยากลาก ผอ. เหริน

เข้ามาเกีย่วข้อง รอให้ทุกอย่างแน่นอนแล้วเธอกจ็ะแนะน�าให้เขากบัซีเหลยีน

รู้จักกันอย่างเป็นทางการ แต่ไม่คิดว่าเพียงแค่รอยต่อเล็กๆ เช่นนี้ท�าให้

คนร้ายไร้ยางอายอย่างชวิจวิน้หลนิใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้โดยไม่คาดคดิ

เขาถึงกับหน้าด้านเอาผลประโยชน์สิบเปอร์เซ็นต์จากซีเหลียน!  

แบ่งเพื่อนร่วมในแผนก บ้านพ่อมันสิ ด้วยนิสัยเลวๆ ของจอมกลั่นแกล้ง 

แซ่ชิว สุดท้ายสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะเข้ากระเป๋าคนแซ่ชิวทั้งหมด!

หนงิเหมิงรบีบอกซีเหลยีนว่า "ซีเหลยีน ส่วนแบ่งรายได้นีไ้ม่สมเหตสุมผล 

คุณอย่าท�าอะไรนะ ตอนนีฉั้นต้องจดัการธรุะก่อน คณุรอฉันโทรบอกข่าวนะ"

น�้าเสียงซีเหลียนทางโทรศัพท์ลังเลเล็กน้อย เหมือนกับก�าลังบอกว่า

สัดส่วนแบบนี้เธอก็รู้สึกว่าดีเหมือนกัน แต่หนิงเหมิงวางสายไปแล้ว

ขณะนีห้นงิเหมิงรูส้กึว่าเลอืดขึน้ตาขึน้หู และเธอกไ็ด้ยินเสยีงการลบัมดี

จากในแก้วหูของตัวเอง
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เธออยากจะไปฆ่าไอ้เลวชิวจวิ้นหลินให้ตาย!

ครั้งนี้หนิงเหมิงโกรธมาก

เธออดทนต่อการกลัน่แกล้งมากมายท่ีชิวจวิน้หลนิจดัมาให้ พวกนัน้ 

ยังไม่เท่าไหร่ เธอยังรับมือได้ แต่เธอไม่สามารถทนต่อการหน้าอย่าง 

ลบัหลงัอย่างของวายร้ายชิวจวิน้หลนิได้ อย่างแรกเป็นเพียงเรือ่งของความ

ใจแคบ แต่อย่างหลงัเป็นเรือ่งทางศลีธรรมแน่นอน

เธอไม่สามารถปล่อยให้คนไร้คุณธรรมปิดบังหลอกลวงคนอ่ืน 

ตามอ�าเภอใจแบบนี้ได้!

ยังไงซะหนงิเหมงิกเ็ป็นเลขาฯ ให้กบัคนท่ีจดัการยากท่ีสดุในโลกมาสามปี 

และความสามารถในการควบคมุอารมณ์กบัสหีน้าก็ได้รบัการฝึกฝนให้สงูกว่า

คนรุ่นเดียวกันเป็นสิบเท่า

แม้ว่าในใจอยากจะฆ่าชิวจวิน้หลนิให้ตายแล้วค่อยว่ากนั แต่สตสิมัปชัญญะ

บอกให้หนงิเหมงิตัดสนิใจเจรจาก่อนออกรบ

เธอไปท่ีห้องท�างานของชิวจวิน้หลนิก่อนและถามเขาว่าไหนว่าจะไม่ลงทุน

ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไม่ใช่หรือ 

ชิวจวิน้หลนิเอนหลงัพงิเก้าอ้ี แสดงท่าทางนายใหญ่ได้เยอะกว่าลูจ่ีห้มิง

เสียอีก

"ผมเป็นผู้รับผิดชอบแผนกโปรเจ็กต์ลงทุนสอง หรือคุณเป็น?"

ชิวจวิน้หลนิถามหนงิเหมิงด้วยรอยย้ิม รอยย้ิมนัน้เป็นรอยยิม้ท่ีช่ัวร้าย

ที่สุดในมวลมนุษย์ที่หนิงเหมิงเคยเห็น

"ผมเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นท�าหรือไม่ ผมก็เป็นคน

ตัดสินใจ ยังมีปัญหาอะไรไหม" ชิวจวิ้นหลินยังคงย้ิม เป็นรอยย้ิมท่ีเผย 

ความรังเกียจและเสียดสีออกมา "หนิงเหมิง คนเราอยู่ในสังคมท�างาน  

มีหนี้ฉันต้องชดใช้! เม่ือคนเขาย่ืนมะละกอให้ฉัน ฉันจะตอบแทน 

ด้วยหยกงาม แต่ถ้าคนเขาแทงฉันลับหลัง ฉันก็ต้องฉวยโอกาสวางยาพิษ

เขาด้วย!"
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หนงิเหมงิสดูหายใจเข้าลกึๆ เธอไม่เคยเห็นคนท่ีเป็นโรคหวาดระแวง* 

หนักขนาดนี้มาก่อน เขามโนเป็นละครฉากใหญ่ว่าเธอเคยคิดจะแทงเขา 

ลับหลังเองได้ยังไง! เขากล้ายกตัวเองขึ้นเป็นพระเอกได้ยังไง!

หนงิเหมงิคร้านจะโต้เถยีงกบัคนต�า่ช้าเช่นนี ้คนท่ีมีตรรกะและทัศนคติ

ท่ีไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันพูดเรื่องผิดถูกไปก็ไร้ประโยชน์ เสียดายชีวิต 

อันงดงาม 

พูดคุยก็ท�าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกรบ 

"ชิวจวิ้นหลิน" หนิงเหมิงเรียกช่ือตรงๆ เธอไม่ต้องการเรียกเขาว่า 

ผูอ้�านวยการอกีเพราะเขาไม่คูค่วร "ฉันเป็นคนเอาโปรเจก็ต์นีม้า ฉันบอกคณุ

ตอนนีเ้ลยว่าตัง้แต่นีต่้อไปโปรเจก็ต์นี้ไม่เกีย่วอะไรกบัคณุอีก ฉันได้ส่งให้กบั

แผนกหนึ่งไปท�าแล้ว"

ชิวจวิ้นหลินหัวเราะดูถูกราวกับว่าเขาได้ยินบางสิ่งที่เหลือเชื่อ

"หนิงเหมิง คุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร" เขาเปิดลิ้นชัก หยิบเอกสาร 

ปึกหนึ่งออกมาแล้วโยนลงบนโต๊ะ "ดูซะ ซีเหลียนเซ็นสัญญากับฉันแล้ว!"

ขณะนี้หนิงเหมิงเหมือนถูกฟ้าผ่าใส่หน้า

ท�าไมซีเหลยีนถงึไม่ยอมอดทน เธอกบัซีเหลยีนเข้าใจค�าว่า 'เห็นชอบ

ในเงือ่นไขสญัญาความร่วมมือ' ไม่เหมือนกนัตรงไหนหรอืเปล่า ตามค�าพูด

ของซีเหลียน เธอเข้าใจว่าพวกเขาแค่เห็นด้วยที่จะร่วมมือกัน คิดไม่ถึงว่า

เธอจะเข้าใจสิ่งท่ีซีเหลียนจะสื่อออกมาไม่ตรงเท่าไหร่นัก แม้แต่สัญญา 

พวกเขาก็เซ็นกันเรียบร้อยแล้วด้วย

หนงิเหมิงรูส้กึผดิหวงัและเหมอืนถกูตบหน้าอย่างอธบิายไม่ถกู ซีเหลยีน

เซ็นสัญญาแต่กลับไม่บอกเธอสักค�า

เมือ่นกึถงึตอนท่ีคยุโทรศพัท์กบัซีเหลยีนไม่กีว่นัก่อน อกีฝ่ายยังบอกว่า

เมื่อเรื่องส�าเร็จ อย่างไรก็ต้องให้ผลประโยชน์สิบเปอร์เซ็นต์กับเธอ 

* โรคหวาดระแวง หรอืพารานอยด์ (Paranoia) เป็นภาวะผดิปกตทิางความคดิท่ีท�าให้เคลอืบแคลงสงสยัหรอืระแวงผูอ่ื้น 
อย่างไม่มเีหตผุล ผูป่้วยอาจรูส้กึว่ามีคนจ้องท�าร้ายอยู่ตลอดเวลา คดิว่าคนรอบข้างไม่ชอบตนเอง หรอืไม่ไว้ใจผูอ้ืน่ 
อาการเหล่านีเ้รยีกอีกอย่างหนึง่ว่าอาการหลงผดิ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป่้วยมีปฏสิมัพนัธ์กับผู้อ่ืนหรือเข้าสงัคมได้ยาก
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หนิงเหมิงอยากจะย้ิมข่ืนๆ เม่ือเช่ือมเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  

เธอก็เข้าใจความคิดของซีเหลียนดี

ซีเหลยีนคงอยากจะให้เธอเอาผลประโยชน์สบิเปอร์เซ็นต์จากชิวจวิน้หลนิ 

เพื่อท่ีซีเหลียนเองจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินส�าหรับผลประโยชน์สิบเปอร์เซ็นต ์

ท่ีสญัญากบัเธอไว้ก่อนหน้านี ้แต่มันยากท่ีจะพดูอย่างนัน้ เธอเลยเซ็นสญัญา

ก่อนซะเลย

หลังจากเซ็นสัญญา ส่วนแบ่งผลประโยชน์ก็โชว์ให้เห็นอยู่ตรงนั้น  

หนงิเหมิงแบ่งผลประโยชน์จากผลประโยชน์สบิเปอร์เซ็นต์ท่ีชวิจวิน้หลนิได้ไป 

เธอจะกล้าไปขอส่วนแบ่งจากซีเหลียนอีกได้อย่างไร ส�าหรับส่วนแบ่ง 

สบิเปอร์เซ็นต์นัน่ชวิจวิน้หลนิจะแบ่งอย่างไรแบ่งให้เท่าไหร่ นัน่เป็นเรือ่งภายใน

ที่พวกเขาต้องจัดการกันเอง 

แต่ละคนก็ดีดลูกคิดรางแก้วของตัวเอง 

นี่เป็นบทเรียนท่ีฝังใจในอาชีพการงานของหนิงเหมิง มันสอนเธอว่า

มติรภาพคอืมติรภาพ และธุรกจิคอืธรุกจิ ตอนคุยธรุกจิมาคยุเรือ่งมติรภาพ 

ถ้าไม่เสียเงินก็เสียมิตรภาพ อย่างไรก็ต้องเสียสักอย่าง 

ตอนนี้ซีเหลียนเซ็นสัญญาไปแล้ว เธอจะมาเตรียมตัวต่อสู ้กับ 

ชิวจวิน้หลนิท่ีนีท่�าไม แม่ทัพยอมมอบตวัแล้ว พลทหารอย่างเธอยังเรยีกร้อง

ยังไม่ยอมแพ้ไปเพื่ออะไร

หลงัก้าวออกจากการเป็นเลขาฯ ของท่านประธาน ถงึแม้มนัจะโหดร้าย

และน่าเกลียดขนาดนี้ แต่ก็ช่างเถอะ เธอรู้จักสิ่งท่ีโหดร้ายและน่าเกลียด 

เร็วหน่อยก็ดี 

หนิงเหมิงสงบนิ่ง ตอนนี้ก็พอแค่นี้ก ่อนแล้วกัน เธอตัดสินใจ 

จะออกจากส�านักงานที่เต็มไปด้วยความโสมมและวุ่นวายนี้ 

ชิวจวิ้นหลินกลับเรียกเธอเอาไว้ 

"หนิงเหมิง พูดตามตรงนะ คุณจะโทษผมไม่ได้ ความคิดที่จะบีบให้

คุณออกไม่ใช่ความคิดของผม ผมก็พูดถึงตรงนี้แล้ว คุณคงเข้าใจ"
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...เข้าใจบ้านแกน่ะสิ! 

หนงิเหมิงนบัถอืชิวจวิน้หลนิท่ีโยนความผดิออกจากตวัได้ด ีถอืโอกาส

กลัน่แกล้งเธอได้อย่างเปิดเผยและมีความสขุโดยอ้างว่าเป็นค�าสัง่ของลูจ่ีห้มิง

เขาไม่กลัวว่าเธอจะกลับไปเป็นเลขาฯ ท่านประธานแล้วหันกลับไป

จดัการกบัเขาหรอืไง เหอะๆ เขาคงคดิว่าเธอกลบัไปไม่ได้แล้วจรงิๆ น่ะสนิะ 

ถึงได้กล้าท่ีจะลงมือแบบไม่เกรงกลัวอะไรเช่นนี้ เขาจะต้องรู้สึกว่าเธอ 

ท�าอะไรให้เจ้านายโกรธมาก แล้วก็รู้เรื่องของเจ้านายมากมาย เจ้านาย 

ไม่อาจจะไล่เธอออกได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงเนรเทศเธอมาอยู่ชายแดน  

แล้วกยื็มมอืคนท่ีเพิง่เข้าบรษัิทมาไม่นานจดัการกบัเธอ ดงันัน้เขาจงึกลัน่แกล้ง

เธอซ�้าแล้วซ�้าเล่าโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไร

หนิงเหมิงถอยออกจากห้องท�างานของชิวจวิ้นหลิน

เม่ือเธอกลบัไปท่ีโต๊ะท�างานกน็ัง่เงยีบอยู่ครูห่นึง่ ยิง่เธอนัง่นิง่และโกรธ

มากขึ้น ใจเธอก็มีแผนการคร่าวๆ ขึ้นมา 

เรื่องนี้เธอไม่อาจยอมได้!

หนิงเหมงิโทรหาซเีหลียนก่อน แตไ่ม่ได้ต่อวา่อกีฝ่ายเรื่องเซน็สัญญา

โดยไม่บอกก่อน กลบักลายเป็นซีเหลยีนท่ีอ�า้ๆ อ้ึงๆ ท�าท่าทางราวกบัไม่รูว่้า

ควรจะขอโทษส�าหรับความเห็นแก่ตัวของตัวเองดีไหม บรรยากาศก็อึดอัด 

หนิงเหมิงจึงท�าลายความอึดอัดนี้โดยการขอให้ซีเหลียนส่งแฟ็กซ์สัญญา 

ข้อตกลงท่ีเธอเซ็นกบัชิวจวิน้หลนิเป็นการส่วนตวั สญัญาใต้ลิน้ชักท่ีซีเหลยีน

บอกว่าจะโอนสิบเปอร์เซ็นต์ในสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผลประโยชน์ท่ีเธอได ้

เข้าบัญชีส่วนตัวของชิวจวิ้นหลิน

ซีเหลียนถามหนิงเหมิงว่าเธอต้องการให้แฟ็กซ์เพื่ออะไร ในเม่ือ

หัวหน้าของเธอก็มีอีกชุดไม่ใช่เหรอ 

หนิงเหมิงสงบสติอารมณ์และบอกว่ามีคนไม่ทันระวังท�าน�้าหกใส่

ส�าเนาของ ผอ. ชิว มีบางส่วนมันเลือนไป จะใช้ส�าเนาแฟ็กซ์นี้เป็นเอกสาร 



Master of My Own ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว 192

แนบเสริมเข้าไป

ซีเหลียนแฟ็กซ์ข้อตกลงมาให้อย่างรวดเร็ว

หลงัจากได้รบัแฟ็กซ์แล้วหนงิเหมิงก็ไปหา ผอ. เหรนิท่ีแผนกโปรเจ็กต์

หนึ่ง 

เธอกล่าวขอโทษ ผอ. เหรนิ "คณุเหรนิ ฉันต้องขอโทษด้วยจรงิๆ ฉัน

เกรงว่าโปรเจก็ต์ท่ีบอกคณุก่อนหน้านีค้งจะท�าไม่ได้แล้ว มนัมคีวามผดิพลาด

บางอย่าง แล้วฉันจะคยุรายละเอียดกบัคณุทีหลงั ตอนนีฉั้นมีเรือ่งจะต้องคยุกบั

ประธานลู ่ฉันขอโทษจรงิๆ!"

หนิงเหมิงโค้งค�านับอย่างรู้สึกผิดแล้วจากไป

ผอ. เหรนิท่ียืนอยู่หลงัเธอพมึพ�ากบัตวัเองด้วยความงนุงง "โปรเจก็ต์นี้

ดีมาก ท�าไมถึงไม่ท�าแล้วล่ะ"

หนงิเหมงิผละจาก ผอ. เหรนิ แล้วกถ็อืแฟ็กซ์สญัญาใต้ลิน้ชักตรงไปท่ี

ห้องท�างานของลูจ่ีห้มงิ

"คุณเอาไอ้นี่ให้ผมดู คุณคิดจะให้ผมท�าอะไร" ลู่จี้หมิงโยนข้อตกลง

ส่วนตวัไปบนโต๊ะท�างาน เงยหน้าขึน้และมองหนงิเหมิงท่ียนือยูข้่างหน้าเขา

อย่างไร้ความรู้สึก

ในน�้าเสียงของเขาเหมือนจะมีความไม่พอใจอยู่หลายส่วน

หนิงเหมิงอึ้งกับค�าถามของอีกฝ่าย

เขาไม่ใช่ควรจะโมโหโกรธาหรอกหรือ เขาควรจะเรียกให้คนข้างนอก

ไปตามชิวจว้ินหลินเข้ามาทันทีไม่ใช่หรือ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้ 

เกิดข้ึนมาก่อน แบบนี้ก็เท่ากับยักยอกรายได้ของบริษัทเข้ากระเป๋าตัวเอง

ไม่ใช่เหรอ

แต่ท�าไมเขายังมีท่าทางเฉยเมยแบบนี้ล่ะ

ไม่เข้าใจจริงๆ

ความคิดในหัวของหนิงเหมิงขาดตอนแล้ว มีเสียงตึกดังขึ้น 

ลู ่จี้หมิงเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเรียกสติหนิงเหมิงท่ีก�าลังงุนงงกลับมา  
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"คุณมีอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีก็ออกไป"

หนงิเหมิงกดัฟันสรปุความว่า "คณุไม่คดิว่าการกระท�าของชิวจว้ินหลนิ

มันมีปัญหาหรือไง ที่ส�าคัญโปรเจ็กต์นี้เขาก็หลอกเอาไปจากฉันด้วย"

ลู่จี้หมิงขมวดคิ้วเข้าหากัน เส้นตรงกลางหว่างคิ้วเป็นสัญญาณว่า 

ก�าลังจะระเบิดอารมณ์ 

"คุณรู้สึกโดนรังแกใช่ไหม คุณไม่มีความสามารถในการควบคุม 

โปรเจ็กต์ด้วยซ�้า จะน้อยใจท�าไม"

ลู ่จี้หมิงเคาะนิ้วลงบนโต๊ะอีกครั้งและเขาก็หมดความอดทนแล้ว  

"มีอะไรจะพูดอีกไหม ถ้าไม่ก็รีบออกไปซะ จ�าไว้ว่าต่อไปอย่าเข้ามาหาผม

ตามอ�าเภอใจอีก ระดับของคุณยังไม่พอ นอกจากผู ้บริหารระดับสูง 

ที่สามารถเข้าห้องท�างานผมเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีแค่เลขาฯ ผมเท่านั้น"

หนิงเหมิงก�าหมัดแน่นแล้วก็คลายออก หลังจากหายใจเข้าลึกๆ  

อีกสองครั้ง ในที่สุดเธอก็ระงับความคิดที่จะวิ่งเข้าไปบีบคอคนให้ตายไว้ได้

ใจเธอด่าแรงๆ ลู่จี้หมิงพ่อแกน่ะสิ แล้วยิ้มออกมา

"ประธานลู่ ฉันคิดเสมอว่าแม้ว่าคุณจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ แต่คุณ 

ก็ถือว่าเป็นเจ้านายท่ีดี คุณไม่สนับสนุนการกระท�าท่ีช่ัวร้าย คุณไม่เช่ือ 

ค�าใส่ร้ายป้ายสี แต่ดูจากตอนนี้...ฉันตาบอดไปเอง"

ลู่จี้หมิงขมวดคิ้วแน่นขึ้น เขาช้ีไปท่ีข้อตกลงฉบับนั้น เพิ่มระดับ 

ความดังของเสียงถามหนิงเหมิง

"เพราะข้อตกลงฉบับนี้ คุณถึงกล้าพูดกับผมแบบนี้เหรอ หนิงเหมิง 

ผมจะบอกคุณอีกครั้ง คุณไม่เหมาะกับการลงทุนจริงๆ ยอมแพ้ซะตั้งแต่ 

ตอนนี้เถอะ!"

รอยย้ิมมุมปากของหนิงเหมิงสั่นเล็กน้อย แต่เธอรีบปรับอารมณ ์

ของตัวเองอย่างรวดเร็ว ก่อนจะหยิบกระดาษท่ีพับสองครั้งออกมาจาก

กระเป๋าของตัวเองแล้วคลี่มันออกมา เธอเผยรอยยิ้มอย่างมืออาชีพและ 

สง่างาม 
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"ประธานลู่ ไม่ต้องกังวลค่ะ ต่อไปฉันจะไม่เข้ามาในห้องท�างาน 

ของคุณตามอ�าเภอใจเป็นอันขาด!" เธอวางกระดาษแผ่นนั้นไว้ตรงหน้า 

ลู่จี้หมิงเบาๆ ทว่าหนักแน่น "นี่คือจดหมายลาออกของฉัน"

ลู่จี้หมิงคุณเบ่งกับคนอื่นตลอด ลุงแกน่ะสิ ไม่ท�าแล้วโว้ย!
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