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"เมื่อก่อนผมไม่รู้เลยว่าคุณตีสนิทได้เก่งขนาดนี้ คุณนี่ไม่ใช่ย่อยนะ นักลงทุน
ทั้งโต๊ะถูกคุณตีสนิทกันไปหมด!"

ประโยคนี้ของลู่จี้หมิงทําให้หนิงเหมิงรู้สึกภูมิใจและทอดถอนใจออกมา
จะกนิขา้วในวงการไหนกต็อ้งฝกึความสามารถดา้นนัน้ เมือ่กอ่นทํางานเลขาฯ 

ขอเพียงเธอเอาใจลู่จี้หมิงได้คนเดียวก็ถือว่ามีความสามารถมากพอแล้ว แต่ตอนนี้
เธอมาทํางานด้านการลงทุนแล้ว เธอต้องมีความสามารถที่จะเอาใจคนทั้งกลุ่มได้ 
แตด่เูหมอืนลูจ่ี้หมงิคดิวา่เธอมคีวามสามารถแคเ่อาใจเขาคนเดยีว เขาดถููกเธอมาก
ขนาดนั้น

พอคดิไดแ้บบนีห้นงิเหมงิกจ็งใจยัว่โมโหกลบัไป "ประธานลูค่ะ ความไมใ่ชย่อ่ย
ของฉันต่อไปยังมีอีกเยอะ!"
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ค�ำน�ำ
'ถ้าเจอเจ้านายแบบลูจ่ีห้มิง เราจะอดทนได้เท่าหนงิเหมิงไหม จะตอกกลบั

ไปยังไงเม่ือเจอเหตุการณ์แบบนี้ ' ค�าถามเหล่านี้คงเกิดข้ึนในใจนักอ่าน 

หลายท่านท่ีอ่าน 'Master of My Own ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว' 

เล่ม 1 จบ บางคนอาจจะอ่านไปก�าหมัดแน่นไปด้วยซ�้าใช่มั้ยคะ อยากขยุ้มหัว

เขาได้แต่อย่าเพิง่เกลยีดเขากนันะคะ คอยตดิตามเรือ่งราวของบอสลูไ่ปเรือ่ยๆ 

แล้วคุณอาจจะหลงรักเขาโดยไม่รู้ตัว

ส่วนหนิงเหมิงสาวแว่นของเรานั้น ในเล่ม 2 นี้เธอมีความคิดท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองเสียใหม่ค่ะ ซ่ึงก็ท�าเอาคนรอบข้างฮือฮากับลุคใหม่

ของเธอไม่น้อย ด้านการท�างานเธอก็มุ่งม่ันท�าอย่างหนักหน่วงจนก้าวไปถึง 

เป้าหมายของตัวเองอีกก้าวหนึ่ง ด้านการเป็นเพื่อนก็ไม่บกพร่องเพราะต้อง

คอยจับตาดูแฟนเพื่อนท่ีมีท่าทีไม่ชอบมาพากลกับสาวอ่ืน ส่วนเรื่องหัวใจ...

งานนีเ้หมือนจะมีหนุม่หล่อเข้ามา 'หยอดขนมจีบ' จนท�าให้ใจเธอสบัสนซะแล้ว

ล่ะค่ะ 

ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงมากมายหลายเรือ่งท่ีเกดิข้ึนกบัหนงิเหมิงนี้ 

อดีตเลขาฯ ตัวน้อยได้แสดงให้เห็นว่าเธอมีศักยภาพมากแค่ไหน ลู่จี้หมิงจะมี

ปฏกิริยิาอย่างไร จะย่ิงรูส้กึเสยีดายท่ีท�าเธอหลดุมือไปหรอืเปล่า และการปรากฏตวั 

ของ 'นางฟ้า' ท่ีอยู่ในใจเขาจะท�าให้ความสมัพนัธ์ของเขากบัหนงิเหมงิเปลีย่นไป

อย่างไร เราไปติดตามกันต่อได้ในเล่มเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะน�ำ

ตัวละคร

สวี่ซือเถียน   เพือ่นสาวคนสนทิของลูจ่ีห้มิงและเจงิอวีหั่งตัง้แต่สมยัเดก็ ท้ังยังเป็น 
   เพือ่นร่วมเรียนอีเอม็บีเอกบัสอือิง เธอเป็นสาวสวยท่ีสงูถงึร้อยเจด็สบิ 
   เซนตเิมตร มีเสน่ห์เย้ายวนใจ ปัจจบัุนท�างานด้านการเงนิ แอบชอบ 
   ลูจ่ีห้มงิมานานแล้ว

สืออิง   เจ้าของบริษัทองิสอือนิเวสเมนต์ อายุประมาณสีส่บิ เป็นนกัลงทุนท่ีมี 
   ความสามารถ มบุีคลกิสง่างาม อ่อนโยน แม้จะดเูป็นผูห้ญงิเก่ง กล้า  
   และทะเยอทะยาน แต่ก็ยังเป็นคนที่ไม่กล้าท�าอะไรที่เสี่ยงมากนัก

หานอีเม่ิง   ผู้หญิงท่ีอยู่ในใจลู่จี้หมิงมานานแล้ว อายุมากกว่าเขาห้าปี เพราะม ี
   เธออยู่เคียงข้างในช่วงที่เขาอายุ 10-15 ปี ท�าให้เขามีชีวิตอยู่มาได ้
   อย่างปกติในภาวะท่ีครอบครัวมีปัญหา แต่เธอคิดกับลู่จี้หมิงเป็นแค่ 
   น้องชายเท่านั้นและตอนนี้เธอก็มีภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง

เหอเยวี่ยหลวน  แฟนหนุ่มของโหยวฉี ตอนจีบโหยวฉีเขาดูไม่คู่ควรกับเธอท่ีเป็น 
   ดาวมหาวิทยาลยั แต่เขากผ็ลกัดนัตวัเองจนเรยีนจบปรญิญาเอกและ 
   พาโหยวฉีไปอยู่เมอืงนอก ท�างานอยู่ในวอลล์สตรตี เลีย้งดูให้โหยวฉี 
   อยู่อย่างสขุสบาย ก่อนจะกลบัมาท�างานเป็นซีอีโอของบรษัิทประกนัภยั 
   เหรินฉีที่จีน
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บทที่
35

อย่าพูดเหลวไหล

* สงัหารท้ังสีทิ่ศ เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถงึมีความสามารถเหนอืผู้อ่ืน มีทักษะท่ีโดดเด่น ยากท่ีจะเอาชนะ

ต่อมาเป็นเวทีของหนิงเหมิง เธอหยิบจับวางไพ่สังหารทั้งสี่ทิศ* ชนะ

ลู่จี้หมิงไปสิบกว่าเกม ท�าเอาลู่จี้หมิงใกล้จะหัวร้อนแล้ว

เมื่อเกมล่าสุดจบลง บนตัวลู่จี้หมิงไม่มีสิ่งของอะไรจะควักออกมา 

ได้อีก จึงจ�าเป็นต้องถอดเสื้อผ้าแล้ว 

ลูจ่ีห้มิงรูส้กึเสยีใจมากท่ีไม่ได้เอาของใส่กระเป๋าเสือ้กระเป๋ากางเกงไว้

เยอะหน่อย เขาถอดเสื้อนอกออกอย่างไม่เต็มใจแล้วก็เข้าสู่โหมดโมโห 

"คุณจงใจพุ่งเป้ามาท่ีผมใช่ไหม!" ลู่จี้หมิงถอดเสื้อนอกโยนไปข้างๆ 

ถามหนิงเหมิงอย่างเกรี้ยวกราด

หนิงเหมิงพยักหน้าอย่างไม่ลังเล "คงงั้นล่ะมั้ง!"

ลูจ่ีห้มิงจะคว�า่โต๊ะ แต่หนงิเหมิงกบัเจงิอวีหั่งสงัเกตเห็นและกดโต๊ะเอาไว้

ได้ทันเวลา

หนิงเหมิงหันหน้าไปถาม "คว�่าโต๊ะไม่ส�าเร็จ ยังจะเล่นต่อไหม"

ลู่จี้หมิงกัดฟันจนกล้ามเนื้อแก้มกระตุก "เล่นเซ่! ใครกลัวก็เป็นคน 

ขี้ขลาด!"
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เจิงอวี่หังท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามหัวเราะอย่างมีความสุขมาก เหมือนกับ 

เพียงพอนไซบีเรีย* ที่มาขโมยไก่ไปได้

หลังจากผ่านไปสองเกม

ลู่จี้หมิงถึงกับต้องถอดถุงเท้าแล้ว หน�าซ�้าเขายังย้ือด้วยการถอด 

ข้างละเกมอีกด้วย ตอนนีบ้นตวักเ็หลอืแค่เสือ้เช้ิตกบักางเกงสแลก็ส์เท่านัน้

เจิงอวี่หังถามเขา "นายสวมลองจอนไว้ข้างในหรือเปล่า"

ลู่จี้หมิงท�าสีหน้ารังเกียจ "ใครจะใส่ของพรรค์นั้น!"

เจงิอวีหั่งเสนอความคดิกบัหนงิเหมงิว่า "รอบถดัไปเอากางเกง ไม่ต้อง 

เอาเสื้อเชิ้ต ผมว่าเขาต้องใส่บ็อกเซอร์ลายพร้อยแน่!"

ลู่จี้หมิงยกเท้าข้างหนึ่งท่ีอยู่ใต้โต๊ะถีบไปท่ีน่องของเจิงอวี่หังเต็มแรง 

นิวตัน** หนึ่งที

เกมถัดไปเล่นไปได้ครึ่งทาง หนิงเหมิงก็ทนไม่ไหวต้องลุกไปห้องน�้า 

ทันทีท่ีเธอเดนิไป ลูจ่ีห้มงิกร็บีลกุข้ึน ท่าทางท่ีกระเด้งตัวข้ึนช่างเต็มไปด้วย

แรงกระโดดเหมือนกบัโดนหมากดั เขาดงึเจงิอว่ีหังข้ึนมาแล้วเริม่แลกไพ่จาก

มอืข้างหนึง่ไปอกีข้าง การกระท�าของท้ังสองคนดคูล่องแคล่วมาก ดกูร็ูว่้า

สมคบคิดท�าเรือ่งพวกนีก้นัตัง้แต่เดก็ ท�าเอาเถ้าแก่เนีย้ท่ีเข้ามาเสรมิขาถงึกบั

ตะลงึอ้าปากค้าง เธออยากคารวะคนท่ีมาจากปักกิง่ท้ังสามคนนีท่ี้ท�าให้คืนนี้

เธอตะลึงอ้าปากค้างมากกว่าสิบปีที่ผ่านมา

สองนาทีให้หลังหนิงเหมิงก็เดินกลับมา

เธอเลือกไพ่ใบหนึ่งจะทิ้งลง แต่คิดแล้วคิดอีกก็ดึงไพ่กลับคืน

เธอเลือกทิ้งไพ่อีกใบ

เจิงอวี่หังตื่นเต้นร้องค�าว่า "เพิ่ง"*** ออกมา ลู่จี้หมิงท่ีอยู่ตรงข้าม

แสดงสีหน้าอยากจะฆ่าเขาให้ตาย

* เพยีงพอนไซบีเรยี สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดเลก็ เป็นนกัล่าท่ีไม่เพยีงล่าเหย่ือท่ีตวัเลก็กว่าอย่างเช่นหน ูแต่สามารถ
ล่าสัตว์ขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ เช่น กระต่ายป่า เป็ด ไก่ นก

** นิวตัน คือหน่วยวัดของแรง

*** เพิ่ง เป็นศัพท์ในวงไพ่นกกระจอก หมายถึงเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายลงไพ่มา แล้วฝั่งเรามีไพ่ชุดนั้นเหมือนกันสองใบ 
เราสามารถเก็บไพ่ใบนั้นของอีกฝ่ายไปได้ รวมกันเป็นไพ่หนึ่งชุดเล็กและค่อยเปิดไพ่ใหม่อีกหนึ่งใบ
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ท่าทางเช่นนัน้ก�าลงับอกว่า 'ไอ้โง่ อย่าขัดจังหวะสโิว้ย! พ่อจะชนะโว้ย!'

แต่เจิงอวี่หังไม่อาจต้านทานต่อความย่ัวยวนของ 'เพ่ิง' ได้ เมื่อ 

เผชิญหน้ากับสีหน้าที่จะฆ่าคนได้ของลู่จี้หมิง เขาเลือกที่จะต่อต้าน คิดว่า

ความตายคือการได้กลับบ้าน 

เขาเพิ่งแล้วก็ท้ิงไพ่หนึ่งใบออกมา หนิงเหมิงกินแล้วก็แยกไพ่คู ่

ทิ้งลงมาอย่างนิ่งๆ

เจิงอวี่หังร้องอย่างตื่นเต้นดีใจว่า "น็อกแล้ว!"

ลู่จี้หมิงท่ีอยู่ตรงข้ามเขาสีหน้าดูแย่กว่าก้นหม้อท่ีใช้คั่วยาพิษเสียอีก 

ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะให้ฉันชนะ!

เขากวาดไพ่ออกไป "ไม่เล่นแล้ว! ไม่สนุก!"

หนิงเหมิงเหล่ตามองเขา ที่แท้ก็แพ้แล้วพาล...

ลูจ่ีห้มงิคว้าเสือ้นอกขึน้มา ก่อนจะพุง่ไปทางหน้าประตแูล้วเดนิออกไป

ทันที เจิงอวี่หังบอกหนิงเหมิงว่าไม่ต้องไปสนใจเขา ลู่จี้หมิงต้องไปเดิน 

ออกก�าลังแน่ๆ นิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

หนิงเหมิงแอบถอนหายใจอย่างโล่งอก

จบเกมอย่างปลอดภยั ไม่ต้องมองกล้ามเนือ้หน้าอกท่ีมีเส้นเลอืดขอด

หรือกางเกงในสามเหลี่ยมลายดอกเซ็กซี่จนเลือดก�าเดาพุ่ง

เล่นไพ่นกกระจอกไปครึง่คนื หนงิเหมิงรูส้กึมึนศรีษะไม่น้อย เธอเดนิ

ออกมาจากห้องลู่จี้หมิง เมื่อเห็นว่าชั้นสองมีระเบียงเล็กๆ จึงเดินไปรับลม

หญงิสาวจบัราวระเบียงแหงนหน้ามองท้องฟ้า สดูหายใจเข้าออกลกึๆ 

พ่นควนัออกมาท่ามกลางแสงจนัทร์ท่ีมีหมอกควัน บอกตวัเองว่าอย่าเสยีใจ

เด็ดขาดที่ใจอ่อนเลยอดเห็นหนุ่มเปลือยท่อนบน

ขณะท่ีเธอสดูหายใจเข้าออก ด้านหลงักมี็เสยีงฝีเท้า เมือ่ลองฟังดแูล้ว

รู้ว่าไม่ใช่ลู่จี้หมิง เธอจึงหันหน้ากลับไป แล้วก็เจอเจิงอวี่หัง

เธอยังกลัวว่าลู่จี้หมิงจะออกมาหาเรื่อง ตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่

ควบคุมอารมณ์ได้แย่ท่ีสุด ความมืดมิดยามค�่าคืนกระตุ้นให้เกิดอารมณ ์
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ได้ง่าย เม่ือผ่านคืนแห่งศึกไพ่นกกระจอกไป เธอไม่รู้ว่าระยะห่างระหว่าง

เธอกบัลูจ่ีห้มิงจะใกล้ขึน้บ้างหรอืไม่ หรอืการเปิดเผยตวัตนท่ีแท้จรงิของเธอ

จะท�าให้ห่างกันออกไปอีก

ขณะท่ีไม่รูว่้าระยะห่างมแีค่ไหน ท�าให้เธอไม่รูว่้าควรจะแสดงท่าทีและ

ความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลู่จี้หมิงไปชั่วขณะ

แต่กับเจิงอวี่หังนั้นไม่เป็นไร เดิมทีเขาเป็นคนแปลกหน้า แล้วก็จะ

กลายเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคย ถ้าคุ้นเคยไม่ได้ก็เป็นคนแปลกหน้าต่อไป 

จิตใจท่ีปลอดโปร่งท�าให้หนิงเหมิงรู้สึกผ่อนคลายมากเม่ือต้องรับมือ

กับเจิงอวี่หัง 

ทว่าทันทีท่ีคนแปลกหน้าเปิดปาก กไ็ด้ท�าลายท่าทางท่ีห่างเหินนัน้ท้ิง 

เหมือนกับเขาเสียใจท่ีได้พบกับเพื่อนรู้ใจช้าเกินไป ท้ังเป็นกันเองและ 

สนิทสนมกันง่ายดาย 

"หนิงเหมิง เกมท่ีแล้วคุณท้ิงให้ผมน็อก คุณก็ต้องให้ผมขออะไร 

สักอย่างจากคุณใช่ไหม"

เจงิอวีหั่งเดนิเข้ามาพร้อมกบัพดูไปด้วย รกัษาระยะห่างกบัหนงิเหมงิ

ไว้ครึ่งเมตร เขาหันหลังยืนพิงราวกั้น

หนิงเหมิงหันไปทางเขาแล้วตอบอย่างใจกว้าง "อยากได้อะไรก็ว่ามา

สิคะ"

เจิงอวี่หังเท้าแขนทั้งสองข้างไว้บนราวกั้น เขาเอียงหน้าแล้วยิ้ม "ผม

ต้องการแว่นตาของคุณ"

หนิงเหมิงลังเลอยู่แค่วินาทีเดียวก็ตัดสินใจยอมรับความพ่ายแพ้ เธอ

ถอดแว่นตาแล้วยื่นให้ชายหนุ่ม

ด้วยแสงไฟจากไฟทางเดินในโรงแรม เจิงอวี่หังมองเห็นผมหน้าม้า

หนาๆ ของหนิงเหมิงทิ่มแทงไปบนขนตา

เขาคิดอยู่สักพักแล้วเอ่ยข้ึนว่า "คุณเอาผมหน้าม้าปัดไปด้านข้าง

หน่อยสิ ให้ผมดูชัดๆ ว่าคุณหน้าตาเป็นยังไง แล้วผมจะคืนแว่นตาให้คุณ"
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หนงิเหมิงปฏเิสธค�าขอนี ้เธอบอกว่าคณุอย่าคดิจะใช้เลนส์เว้าสองอนั

มาหลอกให้ฉันเป็นตัวตลก

เจิงอวี่หังชักสนุกขึ้นมา 

ผู้ชายท่ีชอบหัวเราะมักจะมีดวงชะตาท่ีไม่แย่ ในค�า่คนืฤดหูนาวมลีมพดั

มาเบาๆ เป็นระยะ แต่จู่ๆ  ลมหนาวท่ีพดัเบาๆ นีก้พั็ดแรงข้ึน ปัดผมหน้าม้า 

ของหนิงเหมิงออกไป

หนิงเหมิงรีบหันไปตามลม เจิงอวี่หังยิ้มและคืนแว่นตาให้เธอ

"?" บนหน้าหนงิเหมิงมีเครือ่งหมายค�าถาม เธอใส่แว่นตากลบัไปวาง

บนดั้ง และเห็นรอยยิ้มที่บอกว่า 'ทีแ่ท้ก็เป็นเช่นนี้' บนใบหน้าของเจิงอวี่หัง

เจิงอวี่หังยิ้มพลางพูด "ผมเดาไม่ผิดจริงๆ ส่วนที่สวยที่สุดบนใบหน้า

คุณถูกคุณปิดบังไว้อย่างมิดชิด" เขาช้ีไปท่ีดวงตาใต้แว่นตาของเธอและ 

พูดต่อ "ดวงตาของคุณสดใสมาก กระจ่างมาก" เขาลองเทียบสัดส่วน 

ขนาดของดวงตากบัใบหน้าของหนงิเหมิงแล้วย้ิมอีก "รปูหน้าคณุคือรปูหน้า

ท่ีเสี่ยวเถียนเถียนชอบมากท่ีสุด เธอฝันอยากผอมให้หน้าเล็กเท่าฝ่ามือ 

เพราะใบหน้าของพี่สาวท่ีไอ้บ้าหมิงหมิงชอบก็ทรงนี้แหละ มิน่าล่ะวันนั้น

เธอเห็นคุณไม่สวมแว่นตาก็ตื่นตระหนกมาก เธออิจฉาคุณท่ีหน้าเล็กกว่า

เธอเยอะ ฮ่าๆๆๆ"

หนิงเหมิงมองเจิงอวี่หังหัวเราะเหมือนไอ้บ๊องตัวใหญ่อยู่เงียบๆ 

เพือ่หยุดเสยีงหัวเราะอนัช่ัวร้ายของเจิงอว่ีหังท่ีอาจจะรบกวนชาวบ้าน 

เธอจึงถามค�าถามที่เดาค�าตอบได้อยู่แล้ว 

"เสี่ยวเถียนเถียนคือ?"

เจิงอวี่หังหยุดรบกวนชาวบ้านและตอบว่า "สวี่ซือเถียนไง คุณรู้จักนี่" 

หนิงเหมิงพยักหน้า "อ๋อ เธอน่ะเอง เธอบอกว่าฉันไม่ใส่แว่นตาแล้ว

น่าเกลียดจนขนหัวลุก" 

เจิงอวี่หังเบะปาก "คุณไปฟังเธอพูดมั่ว เธอยังพูดเหลวไหลอีกว่าผม

ไม่หล่อเลย ค�าพูดนี้เชื่อได้ยังไง"
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"..."

ตอนนีห้นงิเหมิงเหมือนเห็นลูจ่ีห้มงิท่ีพดูถงึหน้าตวัเองอย่างหน้าไม่อาย 

เห็นได้ชัดว่าเพ่ือนของใครกน็สิยัเหมือนคนคนนัน้ เพือ่นของคนท่ีหลงตวัเอง

ก็คิดว่าตัวเองดีไปหมด เพื่ออวยยศใส่มงกุฎให้รูปลักษณ์ตัวเองเวลาอวด 

ก็ไม่เคยยอมใครสักนิด

เจงิอวีหั่งคิดอยู่พกัหน่ึงแล้วปลอบใจหนิงเหมิงจากมมุท่ีไม่หลงตวัเอง 

"อย่าไปฟังเสีย่วเถยีนเถยีนเลย เธอจงใจตดัความมัน่ใจของคณุ ไม่อยากให้

คุณถอดแว่นแล้วกลายเป็นคนสวย เธอก็แค่คิดเล็กคิดน้อยเท่านั้นเอง 

ส่วนคุณ ต่อให้คุณถอดแว่นแล้วไม่ใช่สาวสวยสุดๆ แต่งหน้าแต่งตาหน่อย

ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเสี่ยวเถียนเถียนเลย"

หนงิเหมิงดนัแว่นท่ีอยู่บนสนัจมูกและไม่พดูอะไร ถ้าชมเธอว่าหน้าตาด ี

เธอก็ไม่อยากขัดจังหวะเลยสักนิด...

เจงิอวีหั่งท่ีพงิราวกัน้อยู่กหั็นตวัมาเก้าสบิองศา กลายเป็นใช้ข้างล�าตวั

พิงราวกั้น สายตามองตรงมาที่ใบหน้าด้านข้างของหนิงเหมิงแล้วก็พูดขึ้น

ทันที

"ที่ผมชนะก็เพราะผมกับหมิงหมิงสลับไพ่กัน"

หนิงเหมิงหันมาสบตาเขาแล้วย้ิมออกมา "อืม ฉันรู้ เขาเปลี่ยน 

สามเชือก ห้าเหรียญ แปดหมื่น* ให้คุณ ส่วนคุณเอาเจ็ดเชือก แปดเชือก 

แล้วก็เก้าหม่ืนให้เขา เขาขาดหนึ่งหม่ืน ต้องได้เก้าหม่ืนเท่านั้นถึงจะชนะ 

แต่ฉันก็เปลี่ยนใจกะทันหัน ไม่ได้ทิ้งเก้าหมื่น ฉีกไพ่ให้คุณชนะ"

เจิงอวี่หังตกใจเข้าให้แล้ว

นิ่งเป็นหุ่นไม้ไปสองวินาทีเขาก็ได้สติกลับมา แล้วพูดประโยคท่ี 

* สามเชือก ห้าเหรียญ แปดหมื่น คือหน้าชุดไพ่นกกระจอก ซึ่งไพ่นกกระจอกมาตรฐานมีทั้งหมด 5 ชุด แบ่งเป็น
ชุดหลกัหม่ืน ประกอบด้วยไพ่หน้าหนึง่หม่ืนถงึเก้าหม่ืน หน้าละ 4 ใบ รวมท้ังหมด 36 ใบ ชดุเชอืกมไีพ่หน้าหนึง่เชือก
จนถงึเก้าเชือก หน้าละ 4 ใบ รวมท้ังหมด 36 ใบ ชุดเหรยีญมีตัง้แต่ไพ่หน้าหนึง่เหรียญจนถงึเก้าเหรียญ หน้าละ 4 ใบ 
รวมทั้งหมด 36 ใบเช่นกัน และยังมีชุดซานหยวนประกอบด้วยไพ่อักษรฟา ไพ่อักษรจง และไพ่ไป๋ หน้าละ 4 ใบ 
รวมเป็น 12 ใบ และชุดสี่ทิศซึ่งแบ่งเป็นไพ่หน้าทิศตะวันออก ไพ่ทิศตะวันตก ไพ่ทิศใต้ ไพ่ทิศเหนือ หน้าละ 4 ใบ 
รวมทั้งหมด 16 ใบ ซึ่งไพ่ทั้งหมด 5 ชุดรวมเป็นหนึ่งส�ารับ บางพื้นที่จะมีชุดดอกไม้และชุดฤดูกาลเพื่อใช้เล่นด้วย
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หนิงเหมิงรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเป็นพิเศษ 

"หนงิเหมิง ตอนนีผ้มคดิว่าหมงิหมงิเขาตาบอด ใจบอด มีตาแต่ไร้แวว

จริงๆ เขาจะปล่อยคนเก่งๆ อย่างคุณไปได้ยังไง"

หนิงเหมิงแค่นเสียงเย็นชาออกไปว่า "นั่นน่ะสิ!"

หลายวันต่อมาชีวิตก็ด�าเนินต่อไปเป็นปกติเรียบร้อยดี ตอนกลางวัน

หนงิเหมิงกบัลูจ่ีห้มิงตรวจสอบวเิคราะห์สถานะ เจิงอวีหั่งใช้เหตผุลว่าจะไป

ตรวจเยี่ยมกิจการทางบ้านเพื่อฆ่าเวลา

ช่วงพกักลางวนัหนงิเหมงิไม่อยากนัง่จ้องหน้ากบัลูจ่ีห้มงิ จึงใช้ข้ออ้าง

ว่าอยากเดินย่อยแล้วลงบันไดไปเดินเล่น เม่ือไปถึงป้อมยามก็คุยกับ 

คุณลงุยาม คณุลงุยามท�างานท่ีนีม่านานมาก เขาเป็นคนช่างพูด หนงิเหมงิ

คุยกับเขาอย่างสนุกสนาน หลังมื้อเที่ยงจะต้องมานั่งคุยกับเขาทุกวัน เวลา

ช่วงเที่ยงของเธอจึงไม่ได้น่าเบื่ออะไรอีก

ตอนเย็นกลับถึงโรงแรม หนิงเหมิง ลู่จี้หมิง เจิงอวี่หัง สามคนยังคง

จับเถ้าแก่เนี้ยหรือน้องสาวเถ้าแก่เนี้ยท่ีชอบเล่นไพ่นกกระจอกเหมือนกัน 

มาเล่นไพ่ด้วยกัน

ตัง้แต่คนืท่ีสองหนงิเหมิงสมัผสัได้ถงึความเปลีย่นแปลงในตวัลูจ่ีห้มงิ 

เขาเล่นไพ่จริงจังอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ค�านวณไพ่จ�าไพ่ก็ตั้งใจเป็น

พิเศษ แล้วเธอก็ค่อยๆ เอาชนะเขาได้ยากขึ้น แม้จะไม่อยากยอมรับว่าถึง

ลู่จี้หมงิจะมีนสิัยทีบ่กพร่องมาก อายุขนาดนี้ก็ยงัไม่มกีารพัฒนาทีด่ขีึ้น แต่

เขาฉลาดจรงิๆ ขอเพยีงเขาใจเย็นและจรงิจังกบัสิง่ท่ีอยากท�า เขากส็ามารถ 

ท�าอะไรก็ได้ ลู่จี้หมิงค่อยๆ กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจท่ีหนิงเหมิงยากจะ

เอาชนะได้

หนงิเหมิงใช้มาตรการรบัมือบางอย่าง ทุ่มเทเพือ่จะเปลีย่นสถานการณ์

ให้เป็นฝ่ายชนะทีย่ากขึน้เรื่อยๆ ในระหว่างการเล่นไพ่นกกระจอกเธอมักจะ

ถามปัญหาเฉพาะทางเป็นครั้งคราว ในตอนนี้ค�าตอบของลู่จี้หมิงมาจาก 
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จิตใต้ส�านึก เขาบอกวิธีแก้ปัญหาโดยไม่มีแววจะประชดเธอเหมือนตอน 

ท�างานช่วงกลางวนั และท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืวธินีีส้ามารถขัดจังหวะการค�านวณ

ไพ่ของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น...

หนิงเหมิง "บริษัทมีสิทธิบัตรที่ยื่นในชื่อส่วนตัวของพนักงาน บริษัท

บอกว่าการยื่นขอสิทธิบัตรแบบนี้ท�าได้ค่อนข้างรวดเร็ว แบบนี้มีผลกระทบ

ต่อธุรกิจไหมคะประธานลู่"

ลู่จี้หมิง "รีบให้พนักงานโอนสิทธิบัตรให้กับบริษัท ถ้าตอนนี้ไม่โอน 

เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โบรกเกอร์ก็ต้องให้พวกเขาโอน

อยู่ดี เฮ้ย??? เชี่ย!!! เจิงอวี่หัง เมื่อกี้นายทิ้งไพ่อะไร นายโยนอะไรลงไป 

ฉันไม่เห็น!"

หรืออย่างเช่น...

หนิงเหมิง "ธุรกิจพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายในมณฑลมาก การ

พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่แบบนี้จะส่งผลต่อการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ

ของเราไหม"

ลู่จี้หมิง "เม่ือกิจการจะออกไอพีโอก็เป็นเรื่องท่ีโบรกเกอร์ต้องให ้

ความระมัดระวัง แต่เราไม่เป็นไร ตราบใดท่ีกิจการยังสามารถม่ันใจได้ว่า

อีกสามถึงห้าปีลูกค้ารายใหญ่จะมีค�าสั่งซื้อ อนาคตสามถึงห้าปีเราได้ก�าไร 

การลงทุนของเราจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพียงพอก็พอแล้ว เฮ้? เดี๋ยวนะ 

หนิงเหมิง เมื่อกี้คุณทิ้งไพ่อะไร!"

ไม่กี่ครั้งต่อมาลู่จี้หมิงก็เข้าใจว่าหนิงเหมิงต้องการอะไร พอเธอถาม

ขึ้นอีก เขาก็โมโหพ่นกลับไป 

"ผูห้ญงิเจ้าเล่ห์อย่างคุณเงยีบไปเลยนะ! อย่าคดิว่าผมไม่รูว่้าคณุก�าลงั

รบกวนการค�านวณไพ่ของผม!!"

เม่ือเส้นทางนีใ้ช้ไม่ได้ หนงิเหมิงกเ็ปลีย่นกลยทุธ์ใหม่ เธอและเจงิอวีหั่ง

เป็นพันธมิตรร่วมกันต่อต้านศัตรู
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หนิงเหมิงแอบสอนกลโกงให้เจิงอวี่หัง

เกาจมกูหมายถงึเชอืก ลบูหูหมายถงึเหรยีญ บีบคางหมายถงึไพ่หม่ืน

ท้ังสองคนร่วมมือกนัอย่างแนบเนยีน แม้เทคนคิการเล่นไพ่ของลูจ่ีห้มิง

จะก้าวหน้ารวดเร็วเหมือนข้ึนจรวดแต่ก็ไม่อาจเอาชนะพันธมิตรการโกง

อย่างพวกเขาได้ และพันธมิตรสองคนก็เป็นพันธมิตรกันได้ดีขึ้น

ในท่ีสุดความสนิทสนมของพวกเขาก็เอาชนะลู่จี้หมิงจนเขาหัวร้อน

และจะคว�่าโต๊ะอีกจนได้ ท้ังสองคนถือเบียร์ออกไปดื่มท่ีระเบียงอย่าง 

เบิกบานใจ ท่ามกลางลมหนาวในคืนฤดูหนาวท่ีพัดมาพวกเขาชื่นชม 

กันและกันจนเกือบคุกเข่าโขกศีรษะสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบาน 

หนิงเหมิงจิบเบียร์ ใช้แอลกอฮอล์ต้านทานลมหนาวเล็กๆ เธอหันไป

พูดกับเจิงอวี่หัง

"แปลกจริงๆ ท่ีคุณกับเขาเป็นคนรวยท้ังคู่ แต่ฉันไม่รู ้สึกต�่าต้อย 

ต่อหน้าคุณ"

เจิงอวี่หังส่ายหัวและเอ่ยอย่างภาคภูมิใจว่า "เขามันเลว ผมเป็นคน

ถ่อมตัว"

หนงิเหมิงคดิอยู่พกัหนึง่กส่็ายหน้า "ไม่ส ิอาจเป็นเพราะคณุว่าง ไม่ได้ 

ท�าอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ฉันเลยไม่รู้สึกสลดต่อหน้าคุณเพราะต้องมาเจอ

คนเก่งมีความสามารถกดดัน"

เจิงอวี่หังบีบกระป๋องเบียร์จนเปลี่ยนรูป และย่ืนค�าร้องขอเลิกคบหา

เป็นเพื่อนกันอย่างเศร้าโศก

หนงิเหมิงกดักระป๋องเบียร์อย่างมคีวามสขุ จากนัน้เธอกเ็ปลีย่นหัวข้อ

ไปที่ลู่จี้หมิง เธอเป็นคนเริ่มหัวข้อนี้อย่างโมโหเหมือนมีศัตรูร่วมกัน 

"คณุนสิยัดจีรงิๆ แต่นสิยัเกลอคณุ เฮ้อ บรรยายไม่ถกูเลย พูดตามตรงนะ 

เฉพาะนสิยัพยศเหมือนลาของเขา ต่อให้หน้าตาดอีย่างนีไ้ม่มวัีนแก่ ท้ังชีวิต

เขาก็หาแฟนไม่ได้หรอก น่าสงสารเนอะ"

เจิงอวี่หังตะโกนข้ึน "เขา? เขาไม่จ�าเป็นต้องให้เราไปสงสารหรอก 
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เขาน่ะมแีสงจนัทร์นวลผ่อง* ในใจ เพราะงัน้เขาจงึไม่เคยคดิท่ีจะหาแฟนสกันดิ"

หนิงเหมิงท�าหน้าประหลาดใจ "ฮะ?"

เจิงอวี่หังแสดงความลังเลออกมา "ผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้" 

หนิงเหมิงกลอกตา "เม่ือกี้ฉันน็อกไพ่ท่ีคุณท้ิง คุณติดค้างยังไม่ได ้

ให้ของฉัน ฉันอยากได้ยินเรื่องนี้ คุณเล่าเรื่อง เราสองคนหายกัน"

หลังจากลังเลเล็กน้อย ใบหน้าของเจิงอวี่หังก็เปลี่ยนไป มันเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่คล้ายเมฆสลายแล้วเห็นดวงจันทร์

"อืม บางทีผมเล่าให้คุณฟังอาจจะเป็นการท�าในสิ่งท่ีถูกต้องก็ได้!" 

เขาพูดแบบนี้แล้วก็เปิดเผยแสงจันทร์นวลผ่องในใจของลู่จี้หมิงออกมาให ้

หนิงเหมิงได้ยินและจินตนาการ

"ตอนนั้นท้ังพ่อกับแม่ของเขา...อืม พ่อกับแม่ของเขายุ่งมาก ไม่มี

ใครสนใจเขา ครอบครัวพี่แสงจันทร์กับครอบครัวของเขาสนิทกัน พ่อเขา

จึงเอาหมิงหมิงมาฝากไว้ให้ครอบครัวพี่แสงจันทร์ดูแล เพราะงั้นตั้งแต่ 

หมงิหมงิอายุสบิขวบจนถงึสบิห้ากเ็รยีกได้ว่าเตบิโตในบ้านของพ่ีแสงจนัทร์ 

พี่คนนั้นโตกว่าเขาห้าปี ใช้เวลาห้าปีเติบโตมาด้วยกันกับเขา เขาเช่ือฟัง 

พีส่าวทุกอย่าง ส่วนเขารูส้กึกบัพีส่าวอย่างลกึซ้ึงตัง้แต่อายเุท่าไหร่ผมไม่อาจ

พิสูจน์ได้ แต่ยังไงผมก็รู้ว่าส�าหรับเขาแล้วพี่สาวมีความส�าคัญเท่ากับชีวิต

ท่ีจรงิแล้วพวกเราต่างกร็ูส้กึว่าพีส่าวไม่เหมาะกบัเขา พ่ีสาวเลีย้งดเูขา

เหมือนเป็นลกู แม่จะชอบลูกได้ยังไง แต่หมงิหมงิไม่คิดอย่างนั้น เขาคิดว่า

ตัวเองเป็นพ่อ แม้ว่าพี่สาวจะดูเป็นนางฟ้ามาก แต่เธอก็ชอบผู้ชายมีกล้าม

และไม่ค่อยยอมรบัความรกัของผูช้ายท่ีเดก็กว่า แต่เพ่ือพ่ีสาว หมิงหมงิฝึก

โครงกระดูกผอมของตัวเองให้มีกล้ามข้ึน แม้รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงได ้

แต่เปลีย่นอายุไม่ได้ เพราะพ่อเขาเป็นคนก�าหนด จรงิๆ แล้วนสิยัแย่ๆ ของเขา 

จะว่าไปก็เป็นพี่สาวที่เป็นคนสปอยล์ ดื้อดึง อารมณ์ร้าย ชายแก่ที่ยังซิง!"

ได้ยินแบบนั้นหนิงเหมิงก็พ่นเบียร์ออกมา

* แสงจันทร์นวลผ่อง เปรียบเปรยถึงบุคคลที่เฝ้าฝันถึงแต่ไม่ได้มาอยู่ข้างกาย
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"ชายแก่ที่ยังซิงก็เป็นนิสัยไม่ดีเหมือนกันเหรอ"

นี่มันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่รักตัวเองแค่ไหน...

เจงิอวีหั่งตอบอย่างม่ันใจ "แน่นอน! นีค่อืค�าท่ีใช้เรยีกแทนพวกชอบอยู่

โดดเดี่ยว!"

หนิงเหมิง "..."

เธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อ แต่มีคนวิ่งเข้ามารับช่วงต่อ

ลู่จี้หมิงโมโหมาก พุ่งเข้าใส่เจิงอวี่หังที่อยู่ตรงระเบียงแล้วตะโกนด้วย

สีหน้าโหดๆ 

"นายพูดจานกๆ อะไรแบบนี้?!"

เจงิอวีหั่งย้อนอย่างไม่อ่อนข้อ "นกน้อยของนายยงัไม่เคยใช้งาน แล้ว

จะพ่นอะไรได้!"

หนิงเหมิง "..." อุบาทว์หูชะมัด 

ลูจ่ีห้มิงเบือนหน้าหน ีจ้องหนงิเหมงิอย่างอารมณ์เสยี "อย่าไปฟังเขา

พูดจาเหลวไหล!"

หนิงเหมิง "อ้อ"

ลู่จี้หมิง "อาเมิ่งไม่เคยบอกว่าเธอไม่อาจยอมรับความรักของผู้ชายที่

เด็กกว่าได้!"

หนิงเหมิง "...อ้อ"

ที่แท้เรื่องที่พูดเหลวไหลก็หมายถึงเรื่องนี้นี่เอง
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บทที่
36
น�้าตาในฝัน

หนิงเหมิงจมดิ่งกับประโยคที่ลู่จี้หมิงพูดว่า 'อาเมิ่งไม่เคยบอกว่าเธอ

ไม่อาจยอมรับความรักของผู้ชายที่เด็กกว่าได้' ไปชั่วขณะ

นางฟ้าของเขาชื่อเมิ่ง 

ช่ือกค็ล้ายกนั คนเขาช่ือเมิง่ ออร่านางฟ้า ส่วนเธอช่ือเหมงิ เปรีย้วจน

เข็ดฟัน*

นี่สินะคือสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างบนโลกมนุษย์

หนิงเหมิงหลุดจากภวังค์เพราะได้ยินเสียงเจิงอว่ีหังก�าลังเยาะเย้ย 

ลู่จี้หมิง 

"ตื่นได้แล้ว! พี่เมิ่งเขาหมั้นกับคนอื่นไปแล้ว!"

หนงิเหมิงได้ยินเข้ากต็กใจ พลอ็ตด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ เธอยงัไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยรถไฟเหาะก็ออกตัวแล้ว

ลู่จี้หมิงตะโกนเถียงคอเป็นเอ็นกลับไป "เชี่ย! ก็ยังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่

เหรอ ไม่ได้แต่งงาน แค่หมั้นมีประโยชน์อะไร! นี่ไม่ใช่การหม้ันครั้งแรก 

ของเธอสักหน่อย จะตกใจอะไร! ฉันบอกนายไว้เลยนะ เมื่อวานเรายัง 

ส่งข้อความหากนั เธอบอกว่าคดิถงึฉันมาก เธอจะกลบัมาหาฉันเรว็ๆ นี!้ ท�าไม 

* เมิ่ง แปลว่าความฝัน เหมิง แปลว่ามะนาว 

Page ������� ������������� 2.indd   16 6/14/22   10:17 AM



17请叫我总监 2

เป็นไงล่ะ นายยังมีอะไรจะพูดอีกไหม!"

รถไฟเหาะตลีงักาวิง่อย่างบ้าคลัง่ในความคดิของหนงิเหมิง ค�าพดูของ

ลู่จี้หมิงเต็มไปด้วยเนื้อหาให้ซุบซิบที่ท�าให้คนมีแรงกระชุ่มกระชวย 

เจิงอวี่หังกระทืบเท้าและย้อนไปว่า "มี! ลู่จี้หมิง นายมันโง่งี่เง่า!"

ระหว่างการขยับปากและลงมือ ลู่จี้หมิงเลือกอย่างหลัง เขาพุ่งเข้าใส่

เจิงอวี่หัง

คนสองคนกระชากลากถจูากระเบียงกลบัไปท่ีทางเดนิและจากทางเดนิ

กลบัไปท่ีห้อง ตรงระหว่างทางเดินกบัประตหูนงิเหมิงกไ็ด้ยินลูจ่ีห้มงิตะโกน

ถามต่อ

"นายจะยอมไหม! จะยอมหรือยัง!"

เถ้าแก่เนี้ยเดินข้ึนบันไดมาเพราะได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว ถาม

หนิงเหมิงว่า "ท�าไมถึงชกต่อยกันได้ล่ะ เมื่อครู่ยังดีๆ กันอยู่ไม่ใช่เหรอ คน

ตัวสูงแพ้แล้วหัวร้อนก็ชกต่อยกับคนเตี้ยกว่าเหรอ คุณว่าฉันต้องโทรแจ้ง

ต�ารวจไหม"

หนิงเหมิงลงจากรถไฟเหาะของความคิดท่ีฉวัดเฉวียน เธอยิ้มให ้

เถ้าแก่เนี้ยอย่างมั่นใจ

"ไม่ต้องค่ะ วางใจได้ อย่างมากพวกเขากช็กหน้ากนั ไม่ท�าให้ใครตาย

หรอก"

เถ้าแก่เนี้ยเดินลงบันไดไปอย่างรู้สึกเบาใจลงบ้าง แต่ก็ยังไม่สบายใจ 

อยู่เลก็น้อย หนงิเหมิงยังยืนอยูบ่นระเบียงอีกพักหนึง่ คดิทบทวนเงยีบๆ ว่า 

ลู่จี้หมิงตั้งตัวเองไว้เป็นตัวส�ารองของนางฟ้าหรือเปล่า 

มีเสียงฝีเท้าดังกึกๆ เสียงท่ีดังขึ้นท�าให้หนิงเหมิงรู้ว่าใครสักคนเดิน

ผ่านมา

น่ากลวัจรงิๆ แม้ว่าเธอจะไม่ใช่เลขาฯ ของลูจ้ี่หมงิอีกแล้ว แต่เธอกจ็�า

นิสัยของเขาได้อย่างชัดเจน และเกือบจะกลายเป็นความสามารถในการ

แยกแยะแล้ว
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น่ากลวัจรงิๆ คณุไม่สามารถคดิถงึคนคนนัน้ได้ คดิถงึโจโฉ โจโฉกถ็อื

เบียร์มาเลย*

หนิงเหมงิหนักลับไปเหน็มอืข้างหนึ่งของลู่จี้หมงิถือเบยีร์มาหนึ่งโหล 

อีกมือหนึ่งถือเบาะโซฟาเก่าๆ สองใบออกมาจากในห้อง

เขาเดนิมาหาเธอแล้วโยนเบาะโซฟาเก่าๆ ลงพ้ืน ก่อนจะนัง่ลงบนเบาะ

ใบหนึ่ง แล้วตบอีกใบเป็นสัญญาณให้หนิงเหมิงนั่งลง

จู่ๆ  หนงิเหมิงกค็ดิถงึสติก๊เกอร์ชายท่ีมขีนเตม็ตวัก�าลงัตบเตยีงแล้วพดู

ขึ้นว่ามานอนด้วยกันสิ

เธออดยิ้มขึ้นมาไม่ได้แล้วเดินเข้าไปนั่ง

ลู่จี้หมิงเปิดกระป๋องเบียร์ส่งให้

หนิงเหมิงรับแล้วถามเขา "นี่มันเรื่องอะไรคะประธานลู่"

ลูจ่ีห้มิงเองกเ็ปิดกระป๋องเบียร์เช่นกนั เขาเงยหน้าดืม่อึกใหญ่ "ผมแพ้

ไอ้เวรเจิงอวี่หังไม่ได้ ผมเองก็อยากดื่มเหมือนกัน! คุยเรื่องความในใจ!"

หนิงเหมิงกลั้นหายใจอยู่สองวินาทีเต็มๆ ก่อนจะตอบกลับไปว่า "คุย

เรื่องความในใจเหรอคะ ฉันเกรงว่าฉันไม่มีคุณสมบัติถึงระดับนั้นมั้งคะ..."

ลู่จี้หมิงหันหน้าไปถลึงตาใส่เธออย่างเอาเป็นเอาตาย "ถ้ายังขุดคุ้ย

เรื่องเก่าขึ้นมาอีกล่ะก็ ผมจะโยนคุณออกไปเลย!"

เพือ่เป็นการรบัประกนัว่าระหว่างคยุเรือ่งเปิดใจจะไม่มกีารระเบิดออกมา

เป็นบางครั้งบางคราว หนิงเหมิงตัดสินใจให้ลู่จี้หมิงแปลงร่างซะก่อน เธอ

อ้างว่าดืม่เหล้าเพ่ืออบอุ่นร่างกาย หลอกล่อว่าลูจ่ีห้มงิคณุดตูวัเองนะ ลองจอน

กไ็ม่ใส่ ต้องหนาวแน่ ให้ดืม่เหล้าก่อน เธอหลอกล่อลูจ่ีห้มิงดืม่อ้ักๆ รวดเดยีว

สามกระป๋องติดต่อกัน

ตอนเปิดกระป๋องที่สี่ ลู่จี้หมิงเรอยาวๆ ในตอนที่เรอนี้ดวงตาของเขา

ก็เริ่มฉ�่าน�้า หนิงเหมิงรู้ว่าเขาเริ่มมึนๆ แล้ว เขาแปลงร่างเสร็จเรียบร้อย

หลังจากเรอยาวๆ เสร็จ ลู ่จี้หมิงก็พูดประโยคหนึ่งออกมาอย่าง 

* มาจากส�านวนจีน 'พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา' หมายถึงในขณะท่ีสนทนาหรือนึกถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นก็ปรากฏตัว 
ขึ้นมาอย่างพอเหมาะพอเจาะ
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ไม่เหมือนเคย

"พวกเขาไม่เข้าใจผม ไม่เข้าใจสักคน!" 

ค�าพดูท่ีคบัข้องใจและเสยีดแทงหัวใจคนเรยีกน�า้ตาได้บ้าง หนงิเหมิง

ฟังแล้วอึ้งไป

ลูจ่ีห้มงิพดูต่ออีกประโยคหนึง่ ท�าให้หนงิเหมงิท่ีอึง้ไปกลายเป็นไก่ไม้* 

อย่างสิ้นเชิง

"หนิงเหมิง คุณรู้ไหมว่าท�าไมผมถึงติดคุณ ท�าไมถึงไม่อยากให้คุณ 

จากไปขนาดนี้" 

หนิงเหมิงใจเต้นตึกตัก เธอไม่รู้แน่นอน แต่สิ่งท่ีรู ้ก็คือไม่ต้องให ้

เธอถาม ลู่จี้หมิงท่ีแปลงร่างแล้วจะต้องพูดเรื่องท่ีโปรยออกมาแน่นอน 

เขาพูดกับเธออย่างเปิดอก พูดจนมีค�าตอบให้กับค�าถามนั้น 

ลู่จี้หมิงท่ีแปลงร่างแล้วว่าง่ายและเช่ือฟังมาก เหมือนย้อนเวลา 

กลับไปตอนอายุสิบขวบ

เขาบอกว่าเขาน้อยใจคนรอบข้างท่ีไม่เข้าใจความดื้อรั้นและการ 

รอคอยของเขา เขาไม่พอใจท่ีพวกเขาตดัสนิและแทรกแซงอย่างไม่มเีหตผุล 

เขาปรารถนาท่ีจะมีคนมาตบไหล่และบอกเขาว่าทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะยืนหยัด 

ในการตัดสินใจของพวกเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิด สู้ๆ

ความโกรธน้อยใจและความปรารถนามันพันกันและหมักอยู่ในไห 

ในคืนที่เจิงอวี่หังสะกิดแผลเก่าก็ท�าให้ไหนั้นแตกระเบิดออกมาในที่สุด

เขาต้องการผูฟั้ง เขาตัง้ใจสร้างความประทับใจให้กบัผูฟั้งคนนีเ้พ่ือให้

เธอกลายเป็นคนที่สามารถตบไหล่ให้ก�าลังใจเขาได้

เขาจับหนิงเหมิงมาเป็นคนคนนี้

หนิงเหมิงฟังเจ้านายเก่าเล่าเรื่องราวของเขาให้เธอฟังท้ังหมดด้วย

อารมณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน

การใช้ชวีติร่วมกนัในต่างแดนหลายวนัท�าให้ระยะห่างระหว่างคนสองคน

* มาจากส�านวน 'นิ่งงันเป็นไก่ไม้' หมายถึงนิ่งงันเหมือนไก่ไม้แกะสลัก ใช้กับคนที่มีลักษณะทึ่ม เหม่อลอย โง่ หรือ
เพราะตกใจกลัว ประหลาดใจจนนิ่งงัน
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ที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันใกล้ชิดกันมากขึ้น ความหนาวเย็นในคืนฤดูหนาว

ท�าให้คนรู้สึกอยากจะใกล้ชิดกอดกันเพื่อความอบอุ่น เพื่อต่อต้านไอหนาว

ที่พันธนาการร่างกาย

คนที่ถูกแอลกอฮอล์เปลี่ยนวิญญาณไปนั่งอยู่กับพื้น ราวกับเขาไม่ใช่

คนที่สูงส่งอีกต่อไป

เรือ่งราวเริม่ต้นท่ีเด็กชายอายุสบิขวบคนหนึง่ จู่ๆ พ่อแม่กม็าบอกเขา

ว่าพวกเขาหย่ากัน 

เด็กชายตัวน้อยบอกว่านิยามค�าว่าความสุขและครอบครัวของเขา 

สิ้นสุดลงหลังจากมื้ออาหารอ�าลามื้อนั้นตอนเขาอายุสิบขวบ

หลังจากหย่าร้างกันแม่เดินทางไปต่างประเทศกับสามีชาวต่างชาติ

อย่างอิสรเสรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับจากนั้นความรักของแม่ก็แสดงออก

ผ่านโปสการ์ดและระบบฝากข้อความโทรศัพท์ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

พ่อก็ไม่ได้ดีกว่าแม่สักเท่าไหร่ เขาเปลี่ยนแฟนสาวท่ีอยู่ข้างกาย 

ตลอดเวลา สองปีนี้เป็นดาราสาวเกรดรอง อายุก็มากกว่าลูกชายสิบกว่าปี 

วิธีแสดงความรักของพ่อคนนี้รุนแรงและเย็นชา เขารู้เพียงว่าต้องให้เงิน

ลูกชายของเขาก็พอ 

ลู่จี้หมิงอายุสิบขวบ มีท้ังพ่อและแม่แต่กลับใช้ชีวิตเหมือนแม่ไม่รัก 

พอ่ไม่สน นอกจากเขาจะมีเงินมากกวา่เด็กคนอื่น ด้านความรักเขาเหมอืน

เป็นคนขอทาน 

เมื่อเขาอายุสิบขวบบริษัทพ่อขยายตัวครั้งใหญ่ พ่อเขายุ่งมาก 

จนไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแฟน การดูแลเขายิ่งท�าไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงถูกน�าไป 

ฝากเลี้ยงไว้ท่ีบ้านของพี่น้องร่วมสาบานของพ่อ ท่ีบ้านนั้นมีเด็กผู้หญิง 

คนหนึ่งชื่อหานอีเมิ่ง เธอโตกว่าเขาห้าปี 

เขาเห็นพ่อเล่นละครเข้าสังคมมาตั้งแต่เด็ก รู้สึกว่ามันท�าให้เขา

คลื่นไส้ ดังนั้นเมื่อเขาไปดื่มกับเพื่อนๆ เสเพลของตัวเอง ตอนที่เขาพูดจา

หยอกเย้าสาวๆ เขาไม่มีความคิดใดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศเลย ที่จริงแล้วเขา
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ใช้การหยอกเย้าประชดผู้หญิงท่ีไม่รักตัวเองพวกนั้น เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่

เพราะอาเมิ่ง ถ้าไม่ใช่เพราะมีเธออยู่เคียงข้าง ท�าให้เขามีชีวิตเป็นคนปกติ 

นิสัยของเขาอาจจะดูวิปริตมากกว่านี้ เขาอาจจะไม่ได้หยอกเย้าประชด 

เยาะเย้ยเท่านัน้ ไม่แน่ว่าเขาอาจจะตามสาวๆ พวกนัน้ไปในคนืท่ีพระจนัทร์มดื

ลมแรงแล้วฆ่าหั่นศพก็เป็นได้ 

อายุสบิถงึสบิห้าปีเป็นช่วงชวีติการเตบิโตท่ีส�าคญัท่ีสดุของเขา เพราะ

มีอาเมิ่งข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปกับเขา

"คุณคิดว่าตอนนี้ผมอารมณ์ร้ายใช่ไหม จะบอกอะไรให้นะ ตอนนี้ผม

วิวัฒนาการแล้ว ตอนผมเด็กๆ ต่างหากถึงจะเรียกว่านิสัยร้ายกาจมาก"

ตอนอายุสบิขวบเขาโกรธพ่อกบัแม่ ท้ังสองคนปากกบ็อกว่ารกัเขา แต่

ไม่เคยอยู่เคียงข้างท้ังท่ีเขาต้องการและเป็นเรือ่งท่ีท�าได้ง่ายๆ เขากลายเป็น

คนนิสัยประหลาด ชอบอาละวาด ดุร้ายเหมือนสัตว์ป่าตัวเล็กๆ 

เม่ือเขาถกูส่งไปท่ีบ้านสกลุหาน พีส่าวตวัน้อยท่ีเหมอืนนางฟ้าคนนัน้

ใช้รอยย้ิมของเธอ ใช้ความอ่อนโยนความห่วงใยของเธอค่อยๆ ปลอบประโลม

อารมณ์ท่ีร้ายกาจของเขา ค่อยๆ เตบิโตไปพร้อมกบัเขา ถ้าไม่มีเธอคงไม่มี

ลู่จี้หมิงที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้เป็นปกติเช่นวันนี้

"เหอะ คุณก็อย่าหัวเราะ ผมรู้ว่าท่ีคุณหัวเราะเพราะคุณคิดว่าผม 

อาละวาดบ่อยๆ มันไม่ได้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ปกติ แต่ส�าหรับผม นี่เป็น

บทสรุปที่ดีที่สุดหลังจากวิวัฒนาการแล้ว ตอนเด็กๆ ตอนที่ผมอารมณ์ไม่ดี

มกัจะมีมดีห่ันผกัอยู่ไม่ห่างตวั ตอนนีด้สูว่ิาผมไม่เป็นแบบนัน้แล้ว อย่างมาก

ก็แค่โยนปากกาหรือแก้วทิ้งไปเท่านั้นเอง"

ลู่จี้หมิงที่แปลงร่างก็เหมือนเด็กดีอายุสิบขวบ เขาใช้ร่างกายที่เติบโต

แบกรบัความเป็นเดก็ดท่ีีหายไปในวยัเดก็ ย้อนกลบัไปเป็นเด็กชายท่ีมบุีคลกิ

สมบูรณ์

เขาเล่าว่าตั้งแต่อายุสิบขวบถึงสิบห้าปี โลกของเขาคือหานอีเม่ิง 

เพียงคนเดียว
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แต่ตอนอายุสิบห้าปีโลกของเขาเริ่มเผชิญกับความว้าเหว่ ในปีนั้น 

หานอีเมิ่งไปเรียนต่อต่างประเทศและพ่อเขาก็มาพาตัวเขากลับบ้าน ท�าให้

เขาเริ่มใช้ชีวิตเด็กอายุสิบห้าปีอย่างโดดเดี่ยว

ในวนัท่ีหานอเีม่ิงจากไป เขาสารภาพรกักบัเธออย่างจรงิจัง และบอก

ให้เธออย่ามีแฟน รอให้เขาโตขึ้นก่อน แต่หานอีเมิ่งหัวเราะจนหน้าหงาย

หลังคว�่า* ลูบหัวเขาแล้วพูดว่าน่ารักมาก

เธอแค่ท�ากบัเขาเหมอืนเป็นเดก็ เธอปฏบัิตต่ิอเขาเหมือนเดก็มาตลอด

เขาไม่ยอมแพ้ พยายามเติบโตขึ้นอย่างขยันขันแข็ง ในที่สุดเมื่อเขา

อายย่ีุสบิกเ็ดนิทางไปต่างประเทศ เขาไปหาหานอเีม่ิงและสารภาพรกัอกีครัง้ 

คราวนี้หานอีเมิ่งไม่ได้หัวเราะเขาอีก แต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความ

หวาดกลัวและความทุกข์ มีความรู้สึกกลุ้มใจและไม่ปลอดภัยจากการ 

ถูกรบกวน

ท่ีแท้เธอกมี็แฟนแล้ว ท้ังหล่อท้ังรวย แถมยังมกีล้ามหน้าท้องซิกซ์แพก็ส์ 

ที่เปล่งประกายระยิบระยับ เธอขอให้เขากลับประเทศไป 

เขาเชื่อฟังเธอเสมอ เมื่อเรียนจบก็เดินทางกลับประเทศ 

ก่อนจะจากไปเขาได้ถามหานอีเมิ่งว่ามีความสุขหรือไม่ เขาได้รับ 

ค�าตอบหวานซึ้งจากเธอว่ามีความสุขมาก

เขาเดินผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้หันกลับไปมอง

เพราะกลัวว่าอาเม่ิงจะเห็นน�้าตาจากความไม่ได้เรื่องท่ีไหลออกมาจาก

ดวงตาของเขา แล้วเธอจะรู้สึกว่าเขาเด็กขึ้นไปอีก 

ต่อมาขณะท่ีเขาอยู่ท่ีจนีกไ็ด้ยินว่าแฟนของเธอนอกใจ เขาจงึรบีซ้ือตัว๋

และบินไปต่างประเทศทันที

ในสายตาเธอความห่วงใยและการปลอบประโลมท่ีเขาส่งไปไม่ได ้

มาจากผู้ชายคนหนึ่ง เขายังคงเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้น

นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาสงสัยในความสัมพันธ์ท่ีโตมากับเธอห้าปีนั้น 

* หน้าหงายหลงัคว�า่ เป็นส�านวน หมายถงึร่างกายสัน่ไหวท้ังหน้าและหลงั ไม่สามารถควบคมุตวัเองได้ ใช้กบัอาการ
หัวเราะหนักหน่วงมากจนยืดหลังไม่ไหว
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เพราะเธอบอกว่าเธอเห็นเขาเตบิโตข้ึน ถ้าจะบอกเธอเป็นเหมอืนพีส่าว สูบ้อก

ว่าเธอเป็นเหมือนแม่ของเขาดีกว่า แม่และลูกจะคบกันได้อย่างไร

เธอขอให้เขากลับจีน แล้วเธอก็มีแฟนใหม่ ไปมีรักใหม่อย่างจริงจัง 

แล้วแฟนของเธอก็นอกใจเธออีก อาเมิ่งใสซื่อเกินไป ไม่เคยที่จะระแวงใคร 

แยกแยะไม่ออกว่าผู้ชายคนไหนรักเธอจนตายจริงๆ คนไหนแค่อยากลอง

ความแปลกใหม่ ดังนั้นเธอจึงมักจะพบคนไม่ดี

"คณุถามผมว่าโอเคไหม ไม่เป็นไร ผมชินแล้ว ผมรูว่้าผมมนัตวัส�ารอง 

แต่ผมไม่แคร์ ผมบังคบัเธอไม่ได้ งัน้ผมกจ็ะรอ รอให้เธอเสยีใจแล้วเรยีกผม

กลับไป ยินดีที่จะรอจนกว่าเธอจะไม่มองผมเป็นน้องชายอีก ต้องมีวันนั้น

แน่นอน ผมยินดจีะรอ เธออยู่เคยีงข้างผมในช่วงชีวติอันโดดเดีย่วและสิน้หวงั

ท่ีสดุมาห้าปี ผมยินดท่ีีจะรอเธอโดยไม่คดิมาก รอถงึวันท่ีเธอหันมามองผม 

มองอย่างที่มองผู้ชายคนหนึ่ง"

หนงิเหมิงซาบซ้ึงกบัลูจ่ีห้มงิท่ีแปลงร่างแล้ว หลงัจากท่ีเธอฟังเรือ่งราว

ตอนอายุสิบขวบของเขาที่เป็นเรื่องจริง เธอก็พูดอะไรไม่ออก

มันเป็นความรักที่ลึกซึ้งอะไรเช่นนี้ เธอแค่ฟังยังรู้สึกทนรับไม่ได้

ลู ่จี้หมิงดื่มเบียร์ท่ีเหลือจนหมด เขาหัวเราะอย่างเมามายราวกับ 

คนเสียสติที่ไม่รู้ความทุกข์ยากของโลกมนุษย์

ท่ีแท้คนเราก็ไม่อาจตัดสินท่ีหน้าตาได้ เขาย้ิมราวกับไม่รู้เรื่องความ

ทุกข์ยากของโลกมนษุย์ แต่ใครจะรูว่้าเขาได้ลิม้รสความทุกข์ทรมานเหล่านัน้

มานานแล้วตั้งแต่เมื่อตอนอายุสิบขวบ

ท่ีแท้คนรวยกมี็เรือ่งทุกข์ใจของคนรวยเหมอืนกนั มเีงนิกไ็ม่ใช่ว่าจะดี 

โลกของความรกัของคนรวยกช่็างยากจนมากเหลอืเกนิ ยากจนจนเหลอืแต่

เงินเท่านั้น

ลูจ่ีห้มิงหัวเราะอย่างมึนเมาก่อนจะเอ่ยถามหนงิเหมิง "รูไ้หมว่าท�าไม

ผมถึงพึ่งพาคุณขนาดนี้ ท�าไมถึงไม่อยากให้คุณจากไป คิดหาวิธีพาคุณ 

กลับมาหาผม"
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นี่เป็นปัญหาที่หวัหางร้องรับ* เป็นครั้งแรกทีห่นิงเหมิงต้องมองไอคิว

ของลูจ่ีห้มงิท่ีแปลงร่างหลงัจากเมาแล้วใหม่อกีครัง้ เขาเมามายจนมสีภาพ

แบบนีก้ลบัยังจ�าค�าถามท่ีพดูข้ึนมาในตอนแรกได้ ช่างไม่ลมืความตัง้ใจเดมิ

จริงๆ

ลูจ่ีห้มงิจ้องมองหนงิเหมิงนิง่ๆ ลมพดัผมหน้าม้าของเธอออก หญิงสาว

ตรงหน้าดูแตกต่างจากปกติไปเล็กน้อย เขาพยายามท่ีจะมองดวงตาของ

เธอผ่านเลนส์ แต่แอลกอฮอล์ชะล้างความสามารถในการโฟกสัของเขา เขา

จ้องมองอย่างจดจ่อเป็นพเิศษ แต่สิง่ท่ีสะท้อนเข้ามาในดวงตากยั็งคงพร่ามัว

"เพราะ..." ลิ้นเขาแข็งทื่อ สุดท้ายก่อนที่จะเมาคว�่าไปเขาก็ดิ้นรนจะ

บอกค�าตอบออกมาให้ได้ "บางครัง้คณุและเธอกเ็หมอืนกนั พวกคณุตามใจผม 

ดแูลผม ปรบัเปลีย่นอารมณ์ของตวัเองเพือ่รบัมือนสิยัแย่ๆ ของผม พวกคณุ

ท�าให้ผมรู้สึกว่ามีคนเคียงข้าง จริงๆ นะ ความรู้สึกแบบนี้ท�าให้ผมไม่อาจ

ไม่มีพวกคุณได้"

พูดจบเขาก็เมาคว�่าลงไป ศีรษะพาดลงบนบ่าหนิงเหมิง

หนิงเหมิงหัวเราะคนเดียวท่ามกลางสายลมท่ีพัดผ่านในค�่าคืน 

ฤดูหนาว

เพราะงั้นคุณเลยตามตื๊อฉันและมักดันทุรังกับฉันเสมอ เพราะฉัน 

เป็นเงาของคนที่คุณไม่อาจเอื้อมถึงงั้นหรือ

ก็จริง เธอรู้สึกต�่าต้อยจนไม่กล้าท่ีจะใช้ค�าว่าตัวแทนเป็นค�าอธิบาย

สถานะของตวัเอง จงึใช้ค�าว่าเป็นเงาของคนอืน่ เป็นเงาบางด้านของหานอเีมิง่

"หนงิเหมิง" ลูจ่ีห้มิงท่ีพาดศีรษะอยู่บนบ่าเธอพมึพ�าข้ึนมา "คณุกลบัมา

เถอะ คุณกลับมา ผมบูชาคุณเป็นพี่น้องร่วมสาบาน! ถ้าคุณไม่อยากเป็น

เลขาฯ ก็ไปท�าโปรเจ็กต์ ขอแค่อยู่ท่ีจี้หมิงแคปปิตอลก็พอ! ตอนแรกผม 

ไม่อยากให้คุณต้องแปดเปื้อนความโสโครกของตลาดทุน แต่ถ้าคุณจะ 

เปรอะเปื้อนให้ได้ ก็ได้ ผมยอมแพ้แล้ว!"

* หัวหางร้องรับ หมายถึงหัวเรื่องและท้ายเรื่องมีความสอดคล้องกัน
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หนิงเหมิงหัวเราะอยู่คนเดียวเหมือนก�าลังกล่อมลูกท่ีออดอ้อนแม่ 

ใช้น�้าเสียงที่น่าฟังถามเขา

"ท�าไมไม่อยากให้ฉันไปแปดเปื ้อนความโสโครกท้ังท่ีคุณเองก ็

แปดเปื้อนความสกปรกล่ะ"

เดก็ท่ีดืม่เข้าไปมากออดอ้อนส่งเสยีงงมึง�าออกมา ก่อนท่ีสตจิะดบัวบูไป

โดยสิ้นเชิงก็พูดขึ้น

"เพราะอาเม่ิงไม่เคยแปดเปื ้อนความโสโครกพวกนี้ คุณก็อย่า 

แปดเปื้อนเลย"

ถ้าแปดเปื้อนก็มีกลิ่นเหม็นส�าริด* แล้วจะยิ่งห่างไกลจากความเป็น

นางฟ้าของอาเมิ่งของเขามากขึ้นไปอีก นับวันก็ยิ่งไม่เหมือนเธอใช่ไหม

แต่นางฟ้าคนนั้น ไม่ใช่เพราะไม่ได้แปดเปื้อนความโสโครกทางโลก

เหล่าน้ี มีความไร้เดยีงสา ไม่รบัรูค้วามทุกข์ยากของโลกมนษุย์ จึงแยกแยะ

คนที่จริงใจไม่ได้ไม่ใช่หรือ

หนิงเหมิงย้ิมอย่างสงบท่ามกลางคืนฤดูหนาวในต่างแดน ลมเย็น 

พัดผ่านรอบด้าน พัดผ่านเลือดทุกหยดในหลอดเลือดจนเย็นไปหมด 

เธอเรยีกเจงิอวีหั่งมาแบกลูจ่ีห้มงิท่ีดืม่เข้าไปมากกลบัไปท่ีห้องด้วยกนั

จากนัน้เธอกก็ลบัไปท่ีห้องของตวัเอง ก่อนจะอาบน�า้ร้อนจดั ใช้น�า้ร้อน

สร้างความอบอุ่นให้กับเส้นเลือดที่เย็นเฉียบไปหมดของเธอ 

หนิงเหมิงนอนอยู่บนเตียง ทั้งๆ ที่ในใจรู้สึกสงบแต่ผ่านไปนานมาก 

ก็ยังนอนไม่หลับ

เธอเพิ่งหลับไปตอนใกล้ฟ้าสาง ก่อนจะลืมตาเมื่อเสียงนาฬิกาดังขึ้น 

เธอยกมือลูบหางตา 

โอ้ มันเปียกจริงๆ

เมื่อคืนเธอหลั่งน�้าตาในความฝันให้คนที่ปักใจในรัก

* กลิน่เหม็นส�ารดิ หมายถงึคนท่ีโลภมากสนใจแต่เงนิทอง คนมเีงนิท่ีต�า่ช้า เดมิหมายถงึกลิน่เหม็นจากเหรยีญส�ารดิ
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บทที่
37
ลืมเลือนหลังจากเมาค้าง

วันรุ่งข้ึนหนิงเหมิงมาถึงบริษัทแต่เช้า ประมาณหนึ่งช่ัวโมงให้หลัง 

ลู่จี้หมิงก็มาถึง ทันทีท่ีเขานั่งลงก็วางแขนไว้บนโต๊ะและใช้นิ้วโป้งกับนิ้วช้ี

นวดขมับ ท่าทางทรมานจากอาการปวดหัวนั้นเหมือนกับอาการเมาค้าง

ของพวกขี้เมา

ลูจ่ีห้มงินวดขมบัอยู่พกัหนึง่ เปิดเปลอืกตาแล้วส่งเสยีงไปทางหนงิเหมงิ 

ด้วยอาการจะตายมิตายแหล่ 

"นี่"

หนิงเหมิงเบือนหน้าไปตามเสียง 'นี่' ทันใดนั้นก็ถูกเปลือกตาบวมน�้า

กระตุ้นสวิตช์ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

"เมื่อวานคุณฉวยโอกาสตอนท่ีผมดื่มมากเกินไปตีหัวผมหรือเปล่า" 

ลูจ่ีห้มงิถามอย่างจรงิจงั ดทู่าเขาจะปวดหัวจรงิๆ ถงึได้สงสยัว่าเธอถอืโอกาส

ท�าร้ายเขาตอนเมา

หัวใจที่เต้นเร็วขึ้นของหนิงเหมิงค่อยๆ สงบลง

เขาลมืสิง่ท่ีตวัเองพดูหลงัจากดืม่เม่ือคนืนี ้เขาลมืเรือ่งท่ีเขากลายเป็น

เด็กชายอายุสิบขวบในคืนฤดูหนาวปี 2013 ไปแล้ว

เขาเป็นคนรวยที่เห็นแก่ตัวจริงๆ
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หลงัจากระบายอารมณ์ของตวัเองออกมารบกวนความคดิของคนอ่ืนเสรจ็

ก็ไม่สนใจอะไรแล้ว ลืมไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน

เขาเดนิจากจดุเริม่ต้นวนไปรอบแล้วกก็ลบัมาท่ีจดุเดมิอย่างกบัคนบ้า แต่

ไม่สนใจว่าตวัเองจะดงึใครจากจดุเริม่ต้นไปไกลขนาดไหน หรอืยังจะกลบัมาได้ไหม 

หนิงเหมิงพยายามน�าหัวใจท่ีเต้นแรงซ่ึงเริ่มจะสงบลงแล้วกลับมาท่ี

จุดเดิมอย่างมั่นคง

บรรยากาศปกคลุมด้วยความเงียบสงบ หนิงเหมิงตอบ "ประธานลู ่

จริงๆ นะ ถ้าฉันมีท่อนไม้อยู่ในมือ คงไม่แค่ท�าร้ายคุณอย่างเดียวหรอก"

ลู่จี้หมิงใช้สมองท่ีเมาค้างคิดอยู่พักหนึ่ง "คุณน่ะอยากจะฆ่าผมเลย 

งั้นสิ? แล้วมิตรภาพล่ะ คุณมันเลี้ยงไม่เช่ือง หลายวันมานี้ท่ีเล่นไพ่ 

นกกระจอกก็เสียเปล่า!"

หนิงเหมิงหัวเราะหึๆ บอกไปว่า "ใช่ ฉันตาขาวเกิดปีหมาป่า*" 

สองประโยคท่ีสอดแทรกไปมาราวกบัย้อนเวลากลบัไปในอดตีไม่มีผดิ

หนิงเหมิงรู้ว่าจิตใจของเธอไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว

หลายวันมานี้ก็อาศัยไพ่นกกระจอกดึงระยะห่างให้เข้ามาใกล้กัน 

มากข้ึน แต่กก็ลบัไปห่างไกลอีกแล้ว ในใจของเธอคล้ายมกี�าแพงท่ีไร้รปูร่าง

กั้นขวางเธอกับลู ่จี้หมิง เธอพยายามปฏิเสธการเป็นเงาของคนอ่ืน 

โดยไม่ท�าร้ายเขามากที่สุด

ตอนเที่ยง หนิงเหมิงได้รับโทรศัพท์จากซูเหวยหราน

เธอรับสายแล้วเรียกรุ่นพี่ออกไป จู่ๆ ลู่จี้หมิงที่กุมศีรษะและบ่นงึมง�า

ไม่หยุดอยู่ข้างๆ ก็ชะงักไป 

เขาเริ่มเงี่ยหูฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์

ซูเหวยหรานบอกหนงิเหมงิว่าตวัเองก�าลงัเดนิทางไปท�าธรุะท่ีเมืองเอก็ซ์

เพือ่ดโูปรเจก็ต์ เขาถามว่าคนืนีเ้ธอมเีวลาไหม จะกนิข้าวเย็นด้วยกนัได้หรอืเปล่า

* ฉันตาขาวเกิดปีหมาป่า หมายถึงไม่รู้จักบุญคุณ เนรคุณคน มาจากค�าว่า 'หมาป่าตาขาว'
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เรือ่งราวของลูจ่ีห้มิงท่ีเปิดเผยหลงัจากเมามายเม่ือวานท�าให้หนงิเหมิง

รู้สึกเศร้าหมองไปท้ังเช้า เธอคิดว่าถ้าได้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ถือว่า 

ดีทีเดียว จึงรับปากซูเหวยหราน

"ได้สิ!"

ซูเหวยหรานบอกหนิงเหมิงว่าเขาจองร้านอาหารแล้วจะส่งท่ีอยู่ร้าน

ไปให้เธอทางวีแชต หนิงเหมิงบอกว่าได้ค่ะ ขอบคุณรุ่นพี่

ก่อนท่ีจะวางสาย หนงิเหมิงกอ็ดถามไปด้วยความสงสยัเลก็น้อยไม่ได้

"รุ่นพี่ คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเดินทางมาท�างานที่เมืองเอ็กซ์"

เสียงหัวเราะของซูเหวยหรานท่ีดังมาตามสายเป็นเสียงหัวเราะแบบ

สเตอริโอสามมิติ ราวกับพารอยยิ้มสามมิติมาด้วย

รอยย้ิมเช่นนี้ปรากฏข้ึนบนจอประสาทตาของหนิงเหมิง เหมือนกับ 

ท่ีเห็นเม่ือหลายปีก่อนตอนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย คนเรามักจะหวั่นไหวกับ 

สิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจ�า

หนิงเหมิงรู้สึกหวั่นไหวกับน�้าเสียงนี้ เธอฟังซูเหวยหรานพูดอย่าง 

อ่อนโยนว่า "ตอนท่ีผมไปกินข้าวท่ีฟู่ลี่เฉิงพลาซ่าได้เจอเพ่ือนซ้ีนางฟ้า 

ตัวน้อยของคุณ เธอเป็นคนบอกผมเอง"

เสียงนี้ น�้าเสียงนี้ ความรู้สึกสนิทสนมนี้ท�าให้หนิงเหมิงดึงค�าว่า 

น่าเอ็นดูออกมาจากศูนย์กลางประสาทสัมผัสของเธอ

เธอรู้สึกว่าประสาทสัมผัสเธอต้องท�างานผิดพลาดแน่ อันท่ีจริงคนท่ี

เมาค้างในวันนี้ไม่ใช่แค่ลู่จี้หมิงคนเดียว

หนงิเหมิงเกบ็โทรศพัท์ ลูจ่ีห้มิงเอียงศรีษะท่ีก�าลงัปวดอยู่แล้วเริม่ถาม 

"ใครน่ะ"

หนิงเหมิงตอบแบบขอไปที "รุ่นพี่"

"มีอะไรเหรอ"

"ไม่มีอะไร"

ลูจ่ีห้มงิไม่พอใจ "ในสายตาคณุยงัมผีูบ้รหิารของบรษัิทพนัธมิตรอยู่ไหม 
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ถึงตอบค�าถามแบบขอไปที!"

หนงิเหมิงถอนหายใจเบาๆ "ประธานลูค่ะ นีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั ฉันไม่ต้อง

รายงานให้ท่านทราบค่ะ"

ลู่จี้หมิงตบโต๊ะ "ก็แค่ซูเหวยหรานจะเลี้ยงข้าวคุณไม่ใช่หรือไง ยังจะ

ท�าเป็นปิดบัง ต้องขนาดนั้นไหม"

หนิงเหมิงชักสนุก "คุณรู้อยู่แล้วยังต้องถามอีกเหรอ คุณนี่น่าสนใจ

กว่าฉันอีกนะ"

ลูจ่ีห้มงิโมโหจรงิๆ หลงัจากนัน้เขากไ็ม่แยแสหนงิเหมงิมากนกั ตอนท่ี

เธอถามเขา เขาก็ตอบอย่างอารมณ์ไม่ดี อารมณ์ไม่ดีถึงขนาดยกค�าพูด 

ท่ีว่า 'เรือ่งแค่นีค้ณุกไ็ม่รูเ้รือ่งยงัคดิจะท�าโปรเจก็ต์อกี ผมว่าคณุกลบัมาเป็น

เลขาฯ ซะดีๆ เถอะ' ออกมา

ตอนเย็นหลังเลิกงานหนิงเหมิงกับลู่จี้หมิงแยกกันไปคนละทาง เธอ

เรียกแท็กซี่ไปยังสถานที่ที่นัดกับซูเหวยหรานไว้

ลู่จี้หมิงเดินเป๋ไปเป๋มากลับโรงแรมราคาประหยัดคนเดียว 

เขากลับไปท่ีห้องแล้วนอนตายอยู่บนเตียง พอเจิงอวี่หังกลับมา 

ก็โวยวายถามหาคนว่าอยู่ไหน มาเล่นไพ่นกกระจอกสิ

ลู่จี้หมิงลุกข้ึนนั่งบนเตียงอย่างหงุดหงิดแล้วตอบกลับอย่างดุดันว่า 

"จะเล่นบ้าอะไร!"

เจงิอวีหั่งยิง่ถกูย้อนย่ิงคกึ ยืน่หน้าเข้าไปจ้องมองลูจ่ีห้มงิ "จุ๊ๆ ๆ ช่างเป็น

ใบหน้าท่ีหงดุหงดิเสยีจรงิ! เกดิอะไรขึน้ ท�าไมไม่เล่นไพ่นกกระจอกแล้วล่ะ"

ลู่จี้หมิงตบหัวเจิงอวี่หังน่ารังเกียจนั่น "ไสหัวไป! ฉันเมาค้างอยู่ เล่น

ไพ่นกกระจอกอะไร! ฉันเห็นหน้านายคล้ายไพ่นกกระจอกแล้วเนี่ย!"

เขานอนกลับลงไปแล้วส่งเสียงหึ เตียงสปริงเกรดต�่าไม่มีแรงดีดตัว

มากนัก ตัวเขาเหมือนจมลงไปในหลุมและไม่สามารถลอยตัวได้อีก

เจิงอวี่หังยกขาขึ้นถีบเพื่อนแล้วเอ่ยถาม "เกลอฉันอยู่ไหน"
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ลูจ่ีห้มงิขมวดคิว้จนแทบจะตดิกนั "นายตาบอดหรอืไง ซ้ีนายนอนหงาย

อยู่นี่ไม่ใช่เหรอ!"

เจิงอวี่หังร้องหึออกไป ปฏิเสธโดยไม่ลังเล "ใช่นายซะเมื่อไหร่ล่ะ 

ฉันก�าลังพูดถึงมะนาวน้อยโว้ย!"

ลู่จี้หมิงกระเด้งตัวลุกข้ึนนั่งในหลุมสปริงบนเตียงอีกครั้งด้วยความ

โกรธแค้นแล้วพูดเสียงโหด

"ถ้านายกล้าสนิทกับเธอมากกว่าฉันล่ะก็ ฉันจะฆ่านาย!"

เจงิอวีหั่งร้องหึออกมาอกี ไม่สนใจการคกุคามของอกีฝ่ายและถามต่อ 

"มะนาวน้อยล่ะ"

ลู่จี้หมิงตะคอกอย่างไม่สบอารมณ์ "ไปกินข้าวกับคนอื่นแล้ว!"

เจิงอวี่หังช�าเลืองมองอีกฝ่าย รอยย้ิมช่ัวร้ายค่อยๆ ปรากฏข้ึน 

บนใบหน้าของเขา "คนคนนั้นเป็นผู้ชายใช่ไหม"

ลูจ่ีห้มงิบอกไปว่านายพดูมาก กลอกตาพลางนอนลงบนเตยีงหลมุสปรงิ

ที่สูญเสียความยืดหยุ่น

อีกหนึ่งช่ัวโมงต่อจากนั้นลู่จี้หมิงไม่ปล่อยเจิงอวี่หังกลับไปท่ีห้อง 

ด้วยเหตุผลว่าเพราะเขาเบ่ือ เจิงอวี่หังเสนอให้เรียกเถ้าแก่เนี้ยกับน้องสาว

เถ้าแก่เนีย้มาเล่นไพ่นกกระจอก แต่หลงัจากเล่นไปไม่กีร่อบ ไม่เพียงลูจ้ี่หมงิ

จะรู้สึกเบื่อ แม้แต่เจิงอวี่หังก็รู้สึกว่าน่าเบื่อมาก

ถ้าไม่มีหนงิเหมิง เล่นไพ่ไปกไ็ม่มีอะไรให้ตืน่เต้น ความสนกุท่ีไม่อาจ

คาดเดาได้นั้นหาไม่เจอเลยสักนิด

สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปง่ายๆ 

ช่วงเวลายามค�่าคืนยังอีกยาวนานนัก คนท่ีรู้สึกเบ่ือหน่ายสองคน

คร�่าครวญโวยวายกันไม่หยุด

ทันใดนั้นเจิงอวี่หังก็ตบมือและเสนอความคิดข้ึนมาว่า "ในเมื่อ 

พวกเราหงดุหงดิเสยีขนาดนี ้ท�าไมไม่ไปขัดตวัท่ีโรงอาบน�า้ฟังเอ้อร์เหรนิจ้วน
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กันล่ะ! ไปปลดปล่อยความเหนื่อยล้ากัน!"

ลู่จี้หมิงท�าหน้าดูแคลน "ไสหัวไป! สถานที่บ้าๆ นั่นใครจะอยากไปอีก

เป็นครั้งที่สอง!"

พดูจบเขากล็กุขึน้ลงจากเตยีงมาสวมรองเท้าและคว้าเสือ้โค้ตมาถอืไว้

เจิงอวี่หังมองอย่างเอ๋อๆ "นายจะไปไหน"

ลูจ่ีห้มิงไม่ตอบค�าถามนี ้แต่ถามกลบัว่า "นายว่าถ้าฉันขัดตวัเสรจ็แล้ว

ค่อยแช่เกลือน�้านมจะดูสาวมากไหม"

เจิงอวี่หังกระอักเลือดออกมาจากล�าคอ "...ลู่จี้หมิง ลุงนายสิ! นาย

มันบ้าไปแล้ว!!"

หนงิเหมิงมาถงึท่ีนดัหมายกเ็ห็นซูเหวยหรานยนืรออยู่หน้าประตแูล้ว

ฤดูหนาวเช่นนี้ซูเหวยหรานไม่ได้บ้าเหมือนลู่จี้หมิงท่ีใส่แค่สูทหนา 

แล้วเดินอาดๆ ไปท่ัวซ�้ายังไม่ใส่ลองจอนอีก ไม่รู้ว่าไตท้ังสองข้างของเขา 

จะอยู่ถึงไอโฟนยี่สิบเปิดตัวไหม 

ซูเหวยหรานรู้ดีว่าไม่ควรเอาร่างกายไปงัดข้อกับสภาพอากาศ เขา

สวมเสือ้โค้ตใยฝ้ายบางๆ รปูร่างผอมบางนัน้ดไูม่บวมเลยสกันดิ เขาดหูล่อเท่

และให้ความอบอุ่นแบบที่ควรจะมีในฤดูหนาว

หนงิเหมิงก�าลงัจะเดนิเข้าไปทักทายกเ็ห็นซูเหวยหรานคยุโทรศพัท์อยู่ 

เธอจึงหยุดรอให้เขาคุยโทรศัพท์เสร็จก่อน

ราวกับซูเหวยหรานเปลี่ยนไปเป็นคนละคน สีหน้านั้นดุดันไม่พูดเล่น 

ดูเหมือนเขาจะมอบหมายงานให้ลูกน้องท�า ออกค�าสั่งอย่างเด็ดขาดและ

มีอ�านาจ เธอนึกถึงสิ่งท่ีโหยวฉีพูดข้ึนมาทันที ท่ีแท้พวกเธอก็พูดถึงรุ่นพี ่

คนเดียวกันจริงๆ เพียงแต่รุ่นพี่คนนี้มีสองหน้า สีหน้าดุดันไม่พูดเล่นกับ

ใบหน้าอ่อนโยนสง่างามราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิ

เธอโชคดีจริงๆ ที่ได้เจอหน้าในด้านที่สองของเขา

หลังจากซูเหวยหรานคุยโทรศัพท์เสร็จก็หันหน้ามามองหนิงเหมิง
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ความดุดันและเยือกเย็นของเขาหายไปในทันที ความอ่อนโยนและ

สง่างามราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิของเขากลับมาอีกครั้ง

หนงิเหมิงอ้ึงไปเลก็น้อย เมือ่คนืเธอนอนไม่ค่อยหลบั ท�าให้มปีฏกิริยิา

ตอบสนองช้าไปหน่อย 

ซูเหวยหรานย้ิมแล้วรบีเดนิเข้ามาพร้อมถามอย่างเป็นกงัวลว่า "เม่ือกี้

ผมดูดุมากใช่ไหม ท�าให้คุณกลัวหรือเปล่า"

ในท่ีสุดปฏิกิริยาตอบสนองของหนิงเหมิงก็ท�างานได้ รีบส่ายหน้า 

"ไม่ค่ะไม่ เมื่อวานนอนไม่ค่อยหลับ ปฏิกิริยาตอบสนองเลยช้าไปหน่อย!" 

เธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดว่า "ท่าทางที่เด็ดขาดของคุณ

เมื่อครู่...เอิ่ม แมนมาก!" 

รอยยิ้มซูเหวยหรานขยายใหญ่ขึ้น "คุณนี่คือพิสตาชิโอ* จริงๆ!" 

เขาพาหนิงเหมิงเข้าไปในภัตตาคาร 

หลงัจากอาหารมาเสิร์ฟ ทัง้สองกร็บัประทานอาหารและพดูคยุกันไป

หนงิเหมิงถามซูเหวยหรานว่าพกัท่ีไหน ซูเหวยหรานบอกช่ือโรงแรม

หนึง่ออกมา หนงิเหมงิรูส้กึว่าคุน้ๆ หู คดิอยูส่กัพกัจงึนกึข้ึนได้ว่าเป็นโรงแรม

ระดับห้าดาวที่ลู่จี้หมิงเคยพักมาก่อน

...ห้าดาวเป็นสถานที่รวมตัวกันของบรรดา 'ผู้บริหาร'

ซูเหวยหรานถามเธอว่ามาตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริษัทไหน 

หนงิเหมงิบอกเขาว่าเป็นบรษัิทประหยัดพลงังานแห่งหนึง่ จากนัน้เธอกถ็าม

ซูเหวยหรานตามมารยาทว่าเขามาดูโปรเจ็กต์อะไร

ดวงตาของซูเหวยหรานเปล่งประกายออกมาเล็กน้อยและกล่าวว่า 

"ผมมาดูบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์วีอาร์** มันใหม่และน่าสนใจมาก"

* พิสตาชิโอ ในภาษาจีนคือไคซินกั่ว (开心果) แปลตามตัวอักษรได้ว่าผลแห่งความร่าเริง ในที่นี้จึงหมายความว่า 
คุณคือความร่าเริง

** Virtual Reality (VR) คือการจ�าลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ เช่น วิดีโอ ภาพ เสียง 
ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์น�าเข้าต่างๆ เช่น ถุงมือ เม้าส์ แว่นตา เป็นต้น เพื่อ
รบัรูถ้งึแรงป้อนกลบัจากการสมัผสัสิง่ต่างๆ และท�าให้เราสามารถตอบสนองกบัสิง่ท่ีจ�าลองนัน้ได้ โดยเราสามารถน�า
เทคโนโลยี VR มาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ (การฝึกผ่าตดัแบบเสมือนจรงิ) การท�าเครือ่ง 
VR เพื่อฝึกบินเชิง Simulation ทางการศึกษา ด้านการบันเทิง เกม ทางด้านธุรกิจ เป็นต้น
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หนงิเหมิงรูจ้กัสิง่นี ้มันเรยีกว่าการจ�าลองเสมอืนจรงิ การใส่แว่นวีอาร์

จะส่งผลเหมือนเราอยู่ในโลกนั้นด้วย

ซูเหวยหรานเล่าต่อไปว่า "ในประเทศจีนถือว่ามันค่อนข้างใหม่ แต่

ผมคาดว่ามันจะเป็นท่ีนิยมในอนาคต คนเรามักยินดีท่ีจะจ่ายส�าหรับอะไร

ใหม่ๆ เสมอ"

เม่ือมีวีอาร์เป็นตัวเช่ือม หนิงเหมิงจึงไม่กังวลว่าจะหาหัวข้อในการ

สนทนาไม่ได้และต้องพยายามคุยอย่างเคอะเขิน ระหว่างม้ืออาหาร 

ซูเหวยหรานเล่าเรื่องวีอาร์ให้ฟังอย่างมีชีวิตชีวา เธอก็ฟังอย่างเพลิดเพลิน

กับรอยย้ิมเดียวท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับคราวท่ีลงทุนในบริษัท

ภาพยนตร์ครั้งก่อน แววตาของซูเหวยหรานเปล่งประกายอยู่ตลอดเวลา 

นี่คือการแสดงออกต่อความสนใจสิ่งหนึ่งจากก้นบึ้งของหัวใจ

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จซูเหวยหรานก็ถามหนิงเหมิงว่า 

"ตอนนียั้งไม่ดกึมาก ผมพาคณุไปสมัผสักบัความมหัศจรรย์ของแว่นตาคู่นัน้

ดีไหม"

หนิงเหมิงรีบตอบตกลงทันที เธอเองก็ไม่อยากกลับโรงแรมเร็วนัก 

กลับไปก็ต้องเล่นไพ่นกกระจอกอีก

วันนี้เธอแค่ไม่อยากเล่นไพ่นกกระจอก

ซูเหวยหรานพาหนิงเหมิงไปส�ารวจธุรกิจที่ว่านั้น

ในบริษัทนี้เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวท่ีท�างานล่วงเวลา มีชีวิตชีวาและ

ไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย พอหนงิเหมิงเข้าไปกร็ูส้กึว่าพละก�าลงัของความเยาว์วยั

ถูกพวกเขาปลุกให้ตื่นขึ้นแล้ว

หลังจากซูเหวยหรานทักทายคนในบริษัท พนักงานท่ีกระตือรือร้น 

ก็พาหนิงเหมิงไปที่ห้องสัมผัสประสบการณ์

ก่อนท่ีจะได้ทดลอง พนกังานแจ้งว่าเธอจ�าเป็นต้องถอดแว่นตาออกก่อน

จึงจะสวมแว่นตาวีอาร์ได้
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หนิงเหมิงลังเลเล็กน้อย เธอยอมถอดแว่นที่มีคุณสมบัติเป็นหน้ากาก

ออกชั่วคราว

เธอย้ิมกับซูเหวยหรานอย่างอายๆ "ฉันไม่สวมแว่นตาแล้วจะรู้สึก

เหมือนถอดเสื้อผ้าเปลือยกายวิ่งอยู่กลางถนนเลยล่ะ รู้สึกอึดอัดมาก" 

ซูเหวยหรานมองเธอ ยิ้มอย่างอบอุ่นขึ้น "ตอนที่ผมรู้จักคุณครั้งแรก

คุณก็ไม่ได้ใส่แว่น ตอนนั้นคุณก็ไม่ได้ไม่มั่นใจเหมือนตอนนี้นี่" จู ่ๆ 

ซูเหวยหรานกย็กมือข้ึนเกลีย่ผมหน้าม้าของหนงิเหมิงไปด้านข้าง การกระท�า

ท่ีสนิทสนมนี้เกิดข้ึนอย่างกะทันหัน ท�าให้หนิงเหมิงไม่ทันได้ตั้งตัว รอจน

เธอได้สติ ซูเหวยหรานก็ปล่อยมือแล้ว

เขายิ้มให้เธอ รอยยิ้มของเขาไม่เหมือนพี่ชายที่มองน้องสาว แต่เป็น

รอยยิ้มของผู้ชายที่ก�าลังมองผู้หญิงคนหนึ่ง

"ไม่ใส่แว่นแล้วสวยนะ" เขาเอ่ยขึ้น

หนงิเหมิงหัวใจเต้นแรง ราวกบัเธอย้อนกลบัไปตอนปีหนึง่ ต้นหอมท่ี

เพิ่งแตกยอดอย่างเธอได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนจากชายหนุ่มที่สดใส

เมือ่พนกังานสวมแว่นตาวอีาร์ให้ เธอกต็ืน่ข้ึนจากความทรงจ�าในอดตี 

จากนั้นก็รู้สึกว่าเมื่อครู่เธอเหมือนถูกซูเหวยหรานยั่วยวน...

ดวงตาของหญิงสาวพลันฉายประกาย วินาทีนั้นราวกับเธออยู่บน

หน้าผาสูงชัน ใต้เท้าเป็นสะพานไม้เดี่ยวและเธอก�าลังยืนอยู่กลางสะพาน

ใต้สะพานเป็นหุบเหวลึกนับหม่ืนเมตร หากตกลงไปก็มีอันตราย 

ถึงแก่ชีวิต 

มันสมจริงมาก

หนิงเหมิงยืนขาสั่นอยู่บนสะพานไม้

ซูเหวยหรานที่อยู่ในโลกแห่งความจริงให้ก�าลังใจเธอว่า "ไม่ต้องกลัว 

ไม่เป็นไร เดินไปข้างหน้า ลองสัมผัสมันดู"

แต่เธอจะไม่กลัวได้ยังไง...มันเหมือนจริงมาก หากเธอลื่นไถลลงไป 

ก็จะตกลงไปในหุบเหวลึก ไม่รอดแน่
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ความหวาดกลัวจนตัวสั่นของหญิงสาวท�าให้ซูเหวยหรานตื่นเต้น 

เป็นพเิศษ เขาเอ่ยให้ก�าลงัใจไม่หยุด ให้เธอลองก้าวไปอีกสองก้าว ก้าวไป 

ข้างหน้าอีกสองก้าว!

ขาของหนิงเหมิงสั่นระริกหลังจากฟังสองประโยคนี้ จากนั้นก็คิดถึง

พื้นที่จริงรอบๆ...

ก็ได้ งั้นไปสองก้าว

เธอพยายามที่จะยกขาก้าวไปบนสะพานไม้สองก้าว

ก้าวแรกยังดีอยู่ เธอหยุดยืน แต่ก้าวท่ีสองมันแย่มาก เธอไม่อาจ

หาความสมดุลได้และเริ่มแกว่งไปทางซ้ายขวา!

อีกก้าวหนึ่งเธอพยายามทีจ่ะหาความสมดุล และผลทีไ่ด้คือเธอก�าลัง

จะตก!

หนิงเหมิงร้อง "อ๊า!" ก�าลังจะล้มลงพื้น

แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ล้มลง กลับโดนกอดอย่างรวดเร็วและทันเวลา

จากด้านหลัง
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บทที่
38
ใช่ค่ะ มีปัญหา

หนงิเหมิงดนัแว่นวอีาร์ออกแล้วพบว่าตวัเองก�าลงัพิงอยู่ท่ีหน้าอกของ

ซูเหวยหราน

เธอเงยหน้า เขาก้มหน้า สายตามาบรรจบกันที่หว่างคิ้ว

หนิงเหมิงเห็นซูเหวยหรานมีรอยย้ิมจางๆ รอยย้ิมนั้นเหมือนกับ 

ตอนท่ีเขาคุมสอบ เธอส่งข้อสอบแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าคุณเก่งมาก 

อย่างไรอย่างนั้น 

จมูกได้กลิ่นโคโลญจางๆ ท่ีลอยมาจากตัวเขา เป็นส่วนผสมของ 

กลิ่นหอมจากผลไม้ ดอกไม้ และกลิ่นยาสูบเบาๆ เป็นกลิ่นท่ีพิเศษมาก 

กระตุ้นอารมณ์ให้ล่องลอย เหมือนกับชื่อของกลิ่นหอมนี้ 'จี้ฉิง' (ส่งความ

รู้สึก)

กลิ่นหอมอ่อนๆ นี้ปลุกหนิงเหมิงให้ตื่นข้ึนจากความสับสนระหว่าง

อดีตกบัปัจจบัุน เธอแอบออกแรงให้ร่างกายตวัเองเดนิหน้า เพ่ือให้แผ่นหลงั

ออกห่างจากอกของซูเหวยหรานที่คล้ายก�าลังโอบกอดเธออยู่

การใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามมากเกินไปเมื่อครู่ แม้จะมีเสื้อผ้าหนาๆ 

ของฤดูหนาวขวางกัน้อยู ่แต่หนงิเหมงิกย็งัคงหน้าแดงหูแดง เธอเป็นแบบนี้

มาต้ังแต่เดก็ ปากเก่งแซวคนอืน่ได้ร้ายกาจมาก แต่ถ้าตวัเองต้องใกล้ชิดกบั 
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คนอื่นก็จะอ่อนปวกเปียกไปเลยทีเดียว 

หนงิเหมิงถอดแว่นวอีาร์ออกจากศรีษะแล้วรูส้กึเขินเลก็น้อย "รุน่พ่ีคะ 

เจ้าสิ่งนี้มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆ!"

ซูเหวยหรานก�าลังมองมา แล้วจู่ๆ ก็ยกมือขึ้นลูบผมหน้าม้าของเธอ 

"เห็นคุณมีความสุขแบบนี้ ผมว่าผมอยู่ต่ออีกคืนก็คุ้ม"

หนิงเหมิงฟังเสียงลมฤดูใบไม้ผลิกลั่นเป็นฝน* ก็รู้สึกเหมือนสลับ 

ห้วงเวลาอีกครั้ง ราวกับย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัย คนที่ยิ้ม

พูดคุยกับเธอตอนนี้เป็นรุ่นพี่ที่แสนสดใสเมื่อหลายปีก่อนชัดๆ

ผมหน้าม้าท่ีบดบังสายตาของหนงิเหมงิถกูปัดออก หูของเธอได้ยินเสยีง

หัวใจตัวเองเต้นแรง 

เสียงหัวใจเธอตอนท่ีไปมหาวิทยาลัยและเห็นรุ่นพ่ีว่ิงผ่านกาลเวลา 

เข้ามาในหูเธอ

ซูเหวยหรานเรียกแท็กซี่พาหนิงเหมิงกลับไปที่โรงแรมราคาประหยัด 

เมือ่เห็นเธอพกัอยู่ท่ีนี ่ซูเหวยหรานไม่ได้แสดงท่าทีสงสยัหรอืรงัเกยีจ ซ�า้ยงั

พูดขึ้น

"ตอนที่ผมเข้าสายอาชีพนี้ใหม่ๆ ก็พักอยู่ในสถานที่แบบนี้เหมือนกัน 

ไม่เป็นไรนะ ท�างานไม่กีปี่เด๋ียวกดี็ข้ึน พอมีประสบการณ์ความสามารถแล้ว 

จะสี่ดาวหรือห้าดาวก็เป็นมาตรฐานที่เหมาะกับคุณ"

หนิงเหมิงเผยรอยยิ้มขึ้น

ดูสิ มีเพียงคนท่ีเริ่มจากรากหญ้าเท่านั้นท่ีเข้าใจรากหญ้าด้วยกัน 

บรรพชนรุ่นท่ีสอง** อย่างลู่จี้หมิงต้องมาพักอยู่ในโรงแรมราคาประหยัด 

ก็แทบจะต้องขอให้รัฐบาลมอบรางวัลความก้าวหน้าแล้ว 

ดังนั้นเธอกับเขาไม่ใช่คนประเภทเดียวกัน 

หนงิเหมิงปัดคนท่ีโผล่มาในหัวเพราะการเปรยีบเทียบในด้านลบออกไป

* ลมฤดูใบไม้ผลิกลั่นเป็นฝน เป็นส�านวน หมายถึงคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอน มีการศึกษาดี

** บรรพชนรุ่นที่สอง เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงลูกหลานคนรวยที่ไม่ขยัน สรรหาแต่ความสุข เพราะว่าคนรุ่น
ก่อนมีเงินมีอ�านาจ ลูกหลานจึงอยู่สุขสบายไม่ต้องขวนขวายมากมาย มีโอกาสเที่ยวเล่น
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แล้วถามซูเหวยหราน

"รุ่นพี่ บริษัทวีอาร์นี้คุณจะลงทุนไหมคะ"

ตอนแรกท่ีซูเหวยหรานพดูถงึบรษัิทนีด้วงตายังคงเป็นประกายอยู ่แต่

ประกายนี้ค่อยๆ เปลี่ยนจากความสนใจเป็นเหตุผล 

"ต้องดูอีกที เพราะเป็นของที่ใหม่มาก ต้องค�านวณผลตอบแทนจาก

การลงทุนในอนาคตว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่า"

เม่ือพูดด้วยเหตุผล หนิงเหมิงไม่ได้รู้สึกว่าค�าพูดของซูเหวยหราน 

มีอะไรผิด

หลงัจากคดิตามค�าพดูของซูเหวยหรานเธอกส็งบลง ภเูขาสงูหน้าผาชนั

และน�้าเชี่ยวกรากซัดกระทบโขดหินท่ีมองเห็นจากแว่นตานั้นมีมิติและ

เหมือนจริงค่อยๆ ราบเรียบแล้วนิ่งไป จากนั้นสิ่งท่ีปรากฏข้ึนคือสมการ

ค�านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

เธอนึกถึงประโยคที่ลู่จี้หมิงเคยพูดไว้ การลงทุนมีแค่ความสนใจและ

ความชอบเพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ การลงทุนไม่ใช่การท�าการกศุล แต่ต้องการ

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ นักลงทุนก็ยังต้องกินให้อิ่มก่อนหาเงิน เมื่อ

มีเหลือใช้ถึงจะรวยและใจดีได้

ดังนั้นการลงทุนจึงเป็นอาชีพท่ีต้องใช้เหตุผลและความเข้มงวด 

ท่ีพอเหมาะ ถ้าหากจะพึง่พาแค่ความชอบ สดุท้ายไม่ว่าใครกค็งต้องอดตายล่ะ

แต่พดูในแง่ความรูส้กึ หนงิเหมงิยังหวงัว่าสิง่ใหม่ๆ แบบนี ้โดยเฉพาะ

ของใหม่ที่ประเทศจีนผลิตเองจะมีพื้นที่และโอกาสในการพัฒนามากขึ้น

หากมุง่หวงัแต่ท�าก�าไรเพยีงอย่างเดยีว สดุท้ายตลาดกเ็ป็นกลุม่ฟองสบู่

ท่ีลอยเคว้ง บางครั้งคนเรานอกจากจะมีชีวิตอยู่เพื่อเงินก็ควรมีจุดยืนและ

ความรักอยู่ด้วย

ภายใต้เงื่อนไขท่ีสามารถท�าเงินได้ หากมีความรู้สึกเติมเข้าไปด้วย 

ก็มักจะน่าประทับใจเสมอใช่ไหม

ก่อนแยกจากกันหนิงเหมิงพูดกับซูเหวยหรานเช่นนี้
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หลังจากซูเหวยหรานจากไป ขณะท่ีหนิงเหมิงก�าลังจะเข้าไปใน

โรงแรม จู่ๆ ก็มีเสียงทักทายดังมาจากเหนือศีรษะ

เธอเงยหน้าข้ึนมองและพบว่าเจิงอว่ีหังก�าลังวางหน้าอยู่บนราว

ระเบียงชั้นสองและโบกมือให้

"มะนาวน้อย ขึ้นมาเร็ว!"

ข้างๆ เขามีลู่จี้หมิงยืนอยู่ไม่ไกล เธอมองหน้าเขาก่อนท่ีเขาจะเริ่ม 

พ่นเสียงไม่สบอารมณ์ออกมา 

"ดึกดื่นเที่ยงคืนไปเหลวไหลอยู่ข้างนอก จะเอาดีบ้างได้ไหม"

ค�าถามนี้แย่เกินไป หนิงเหมิงไม่รู้จะตอบยังไง 

เจิงอวี่หังท่ีไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองต้องถูกละเลยจึงมาแย่งตอบ "เธอ

ไม่ได้ไปเหลวไหล เธอเรียกคนคนนั้นว่ารุ่นพี่ พวกเขารู้จักกัน!"

ลูจ่ีห้มิงหันหน้ามาพ่นใส่เพือ่น "ไสหัวไป! ไม่พูดกไ็ม่มีใครคดิว่านายโง่

หรอกนะ!"

เจิงอว่ีหังเมินชายหนุ่ม หันไปกวักมือเรียกหนิงเหมิงท่ีอยู่ช้ันล่าง 

อย่างโปรยเสน่ห์ ราวกับเป็นชายงามที่ออกมาเร่ร่อนข้างนอก 

"มาสิมะนาวน้อย ขึ้นมาดื่มมาคุยกัน!"

ไม่รูว่้ามีอะไรมาดลใจให้หนงิเหมิงตอบรบัการร่ายมนตร์สะกดหลอกล่อ

ให้ขึ้นไปบนระเบียง 

เม่ือเจงิอวีหั่งเห็นเธอข้ึนมากอ็ดถามไม่ได้ว่า "มะนาวน้อย เป็นไงบ้าง 

ค�่าคืนอันงดงามกับรุ่นพี่ ดีไหม"

หนิงเหมิงพูดสั้นๆ ว่า "ดีงาม"

เจิงอวี่หังจึงหันหน้าไปขยิบตาให้ลู่จี้หมิง

หนิงเหมิงจิบเบียร์กระป๋องพลางมองลู่จี้หมิงและเจิงอวี่หังไปด้วย

เธอรู้สึกว่าคืนนี้พวกเขาแปลกนิดหน่อย...

"พวกคุณสองคนวันนี้ดูเหมือน...อืม ไม่ค่อยเหมือนเดิม!" 

ท�าไมมันถึงได้ดูออกสาวๆ นักล่ะ

Page ������� ������������� 2.indd   39 6/14/22   10:17 AM



Master of My Own ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว 240

ดวงตาของเจิงอวี่หังเป็นประกายและพูดอย่างตื่นเต้นว่า "คุณรู้สึกว่า

คืนนี้ผิวของเราสองคนดีมากเป็นพิเศษใช่ไหม เราไปอาบน�้าในโรงอาบน�้า

และแช่น�้านมด้วย!"

หนิงเหมิงพ่นเบียร์จนเกือบจะกระอักเลือดออกมาด้วย

ตายแล้ว เป็นอย่างที่คิดจริงๆ!

เจิงอวี่หังคิดจะพุ่งเข้าไปตบหลังหนิงเหมิง แต่ถูกลู่จี้หมิงขัดขาสะดุด

จนล้มตัวลงไปนอน ลู ่จี้หมิงส่งเสียงหัวเราะราวกับลาบ้าให้กับภาพ 

อันสวยงามนี้

หนิงเหมิงรู้สึกว่าโรคท�าอะไรเป็นเด็กของเจ้านายคนนี้ไม่มีทางรักษา

แล้ว ไม่แปลกใจเลยที่เขาหาผู้หญิงที่มีลักษณะของแม่เป็นมาตรฐาน

หลังจากเจิงอวี่หังลุกข้ึนมาทะเลาะกับลู ่จี้หมิงอยู ่พักหนึ่ง ด้วย 

สภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมจึงถูกลู ่จี้หมิงกดลงกับพื้นแล้วถามว่าจะยอม 

หรือไม่ เจิงอวี่หังท่ีถูกกดลงจนจะจมไปในพื้นซีเมนต์ประกาศอย่างจริงใจ

ว่ายอมแล้ว ฉันไม่มีอารมณ์แกล้งแล้ว จริงๆ นะ

หนิงเหมิงด่ืมเบียร์ไปนิ่งๆ มองเพื่อนคนใหม่ของเธอท่ีถูกกดลงพ้ืน

อย่างใจเย็น

ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ สู้ไม่ได้ก็ยังจะสู้ พอโดนเข้าหน่อยก็ยอมแพ้ทันที

ถ้าเป็นเธอ สาบานว่าต่อให้ต้องตายก็จะพ่นเบียร์ใส่หน้าลู่จี้หมิงให้ได้

ในท่ีสุดความคิดท่ีจะพ่นเบียร์ของเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงของ 

เจิงอวี่หัง 

"มะนาวน้อย ผมจะบอกอะไรให้นะ คืนนี้คุณไม่อยู่ เราสองคนเบ่ือ 

จะตายอยู่แล้ว! ได้แต่หาเรื่องตีกันเพื่อผ่านค�่าคืนที่ยาวนานนี้ไป เห็นได้ชัด

ว่าฐานะของคุณในใจของเรามีความส�าคัญขนาดไหน ฐานะของคุณท่ีอยู่

กลางใจเราไม่มีใครเทียบได้แล้วจริงๆ!"

หนิงเหมิงอดหัวเราะพรืดออกมาไม่ได้

เจิงอวี่หังคงคิดว่าเธอมีความสุขกับค�าพูดฉอเลาะของเขา
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หนงิเหมิงปล่อยให้เขาเข้าใจผดิต่อไป แต่ตวัเธอเองรูด้ว่ีาเสยีงหัวเราะ

เมื่อครู่นั้นไม่เกี่ยวกับความสุขเลย จริงๆ แล้วเธอเยาะเย้ยตัวเองกับค�าพูด

ของเจงิอวีหั่งท่ีว่า 'ฐานะของคณุท่ีอยู่กลางใจเราไม่มีใครเทียบได้' ต่างหาก

ไม่มีใครเทียบได้? เดิมทีฉันก็เป็นเพียงเงาเท่านั้นเอง

เธอย้ิมและปลอบใจเจิงอวี่หัง "วางใจได้ การตรวจสอบวิเคราะห์

สถานะใกล้เสร็จแล้ว วันน่าเบ่ือจะจบลงแล้ว อีกไม่นานพวกเราก็ได้กลับ

ปักกิ่งแล้วล่ะ"

หนิงเหมิงกลับห้องไป

เจิงอวี่หังช�าเลืองมองลู่จี้หมิงแล้วถามว่า "หมิงหมิง คืนนี้นายอยู่ใน

สภาพไม่โอเคนะ! เมื่อกี้ไม่พูดไม่จาอะไรเลย ปล่อยให้ฉันฉายเด่ียว นี่มัน

ไม่ปกติเลยส�าหรับจอมดราม่าอย่างนาย"

ลูจ่ีห้มงิขมวดคิว้ถคูาง "ฉันรูส้กึว่าวันนีเ้ธอดแูปลกๆ แต่กไ็ม่รูว่้าแปลก

ตรงไหน"

เจิงอวี่หังคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถาม "เมื่อคืนนายพูดอะไรกับเธอ"

ลู่จี้หมิงท�าหน้าเหมือนปลาตาย "ปัญหาก็อยู่ตรงนี้ ถ้าฉันนึกออก 

ว่าเมื่อคืนพูดอะไรไป ฉันคงรู้อยู่แล้วว่าท�าไมวันนี้เธอถึงแปลกขนาดนี้!"

เขาพูดพลางถอนหายใจ

เจิงอวี่หังถามอีก "แล้วนายเป็นอะไรไป"

ลูจ่ีห้มิงรูส้กึเศร้าใจเลก็น้อย "นายว่าแปลกไหม ฉันรูส้กึว่าการเล่นไพ่

นกกระจอกท่ีนี่น่าสนใจกว่าการกลับไปปักกิ่งเสียอีก" เขาหยุดไปครู่หนึ่ง 

แล้วเอ่ยต่อ "ฉันไม่ค่อยอยากกลับไปแล้ว"

เจิงอวี่หังพ่นเบียร์พรืดออกมา หลังจากเช็ดปากแล้วเขาก็ถามขึ้น 

"นายเคยคิดไหมว่าเพราะอะไร"

ลู่จี้หมิงคิดอย่างจริงจัง "เพราะ...อยู่กับหนิงเหมิงสนุกเหรอ"

เจิงอวี่หังกลอกตา "แล้วไงอีก"

ลู่จี้หมิงท�าหน้าโง่งม "?"
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เจงิอวีหั่งยอมรบัความซ่ือบ้ือทางอารมณ์นี ้"นายคดิให้ละเอียดหน่อย

ไม่ได้เหรอ ที่นายเป็นแบบนี้เพราะชอบเธอหรือเปล่า!"

คราวนีลู้จ่ีห้มิงอารมณ์ข้ึนมาแล้ว เขาโต้กลบัอย่างดเุดอืดว่า "อย่าเดา

สุม่สีสุ่ม่ห้า นายเป็นโรคสอดรูค้ดิไปเองหรอืไง ในใจฉันมีแต่อาเม่ิง ฉันไม่ใช่

คนที่เหยียบเรือสองแคม!"

เจิงอวี่หังจ้องเขาเขม็ง สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวท่ีจะยกกระป๋องเบียร ์

ที่อยู่ในมือสาดใส่หน้าอีกฝ่าย

"นายมันเป็นไอ้ลาโง่ที่มีไอคิวติดลบสองร้อยห้าสิบ!"

วันรุ่งข้ึนลู่จี้หมิงอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาท่ีตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

อยู่ เขาเองกบ็อกไม่ได้เหมือนกนัว่าเพราะอะไร รูแ้ค่ไม่สบอารมณ์ โดยเฉพาะ

เมือ่เห็นหนงิเหมิง เขากน็กึข้ึนได้ว่าเม่ือวานเธอไปกนิข้าวกบัคนอ่ืน ไม่เล่น

ไพ่นกกระจอกกบัเขาเหมอืนเคย พอเปรยีบเทียบกนัแบบนีเ้ขากไ็ม่สบอารมณ์

จนอยากจะคว�่าโต๊ะ

ความรูส้กึไม่สบอารมณ์แบบนีท้�าให้ตอนท่ีหนงิเหมงิมาคยุด้วยเขาจึง

ตอบอย่างใจร้อนและอารมณ์เสียมาก

"ประธานลู่ คุณมีคอนเน็กชั่นกับคนในเมืองเอ็กซ์ไหม"

ลู่จี้หมิงปฏิเสธห้วนๆ "ไม่มี"

ผ่านไปสักพักหนิงเหมิงก็ถามเขาอีกว่า "ประธานลู่ คุณช่วยถาม 

เจิงอวี่หังให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ"

ลู่จี้หมิงปฏิเสธอีกครั้งอย่างไม่มีเยื่อใย "แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แล้ว"

"..."

หนิงเหมิงถอนหายใจแล้วไปคุยโทรศัพท์ตรงทางเดิน

ไม่นานหลงัจากท่ีเธอกลบัมาในห้อง เสยีงโทรศพัท์กด็งัข้ึนอกี ลูจ้ี่หมงิ

ฟังแล้วรู้สึกร�าคาญจึงตะโกนขึ้นมา

"เรื่องส่วนตัวก็ออกไปรับข้างนอก!"
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หนิงเหมิงถอนหายใจแล้วออกไปคุยโทรศัพท์ตรงทางเดิน

จากนั้นไม่นานเธอก็ออกไปรับสายอีกครั้ง

หนิงเหมิงถอนหายใจอีก แล้วออกไปคุยโทรศัพท์ตรงทางเดิน

ตอนที่เข้ามาในห้องอีกครั้ง เธอก็ขอลางานกับลู่จี้หมิง

"ฉันอยากจะออกไปข้างนอก มีธุระนิดหน่อย"

ลูจ่ีห้มงิใช้สมองกบัก้นคดิไปคดิมา คดิว่าเธอไม่รูจ้กัใครท่ีนี ่ถ้าหนงิเหมงิ 

มีเรื่องจะออกไปข้างนอก เรื่องนี้ต้องเป็นการไปเจอซูเหวยหรานแน่ ดังนั้น

เมือ่ครูท่ี่เธอเพิง่ใช้เวลาท�างานโทรศพัท์คยุเรือ่งส่วนตวักค็งจะต้องเกีย่วข้อง

กับซูเหวยหราน

เมื่อคิดได้ดังนี้ลู ่จี้หมิงก็รู ้สึกไม่พอใจทันที ความรู้สึกท่ีถูกขุดเชิง

ก�าแพง* เหมือนผลกัภเูขาคว�า่ทะเล** เขาขมวดคิว้แล้วตบโต๊ะพลางเอ่ยเตอืน

"หนงิเหมิง ผมหวงัว่าเวลาท�างานคณุจะแยกเรือ่งงานกบัเรือ่งส่วนตวั

ให้ชัดเจนนะ! นี่คือเวลาท�างานเพื่อให้คุณมาดูข้อมูล ไม่ใช่เพื่อออกไปท�า

ธุระส่วนตัว!"

หนิงเหมิงพยักหน้าหงึกหงักอย่างกระตือรือร้นบอกว่าใช่ๆๆ เธอรู้ว่า

ลู่จี้หมิงจงใจหาเรื่องนิดหน่อย ถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าแรงจูงใจในการหาเรื่อง

ของเขามาจากอะไร เธอไปท�าให้เขาไม่พอใจตรงไหนอีก แต่เธอรู้ว่าเวลานี้

จะดงึดนักบัเขากไ็ม่มีประโยชน์ การลบูขนลาท่ีฉุนเฉียวให้ถกูทางจึงเป็นวิธี

แก้ไขที่ถูกต้อง

แต่คราวนี้จะลูบขนลาได้คงจะยากหน่อย 

"ไม่ให้ไป!" ลู่จี้หมิงตบโต๊ะแล้วดันทุรังออกค�าสั่ง

หนิงเหมิงอธิบาย "ประธานลู่ เรื่องของฉันจะช้าไม่ได้ ต้องออกไป

จริงๆ เรื่องนี้จริงๆ แล้ว..."

ลู่จี้หมิงตบโต๊ะขัดจังหวะเธอ เขาตบจนโต๊ะจะพังพร้อมกับตะโกนว่า 

* ขุดเชิงก�าแพง เป็นส�านวน หมายถงึถกูคูแ่ข่งแย่งพนกังาน สกัดก้ันทักษะ ท�าให้เกดิความเสยีหาย เหมอืนกับการขุด
เชิงก�าแพง เพื่อหวังให้ก�าแพงถล่มลงมา

** ผลักภูเขาคว�่าทะเล เป็นส�านวน หมายถึงมีพละก�าลังมหาศาล พลังล้นเหลือ ความรู้สึกแรงกล้า
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"จะดือ้กบัผมใช่ไหม จะฝืนให้ได้ใช่ไหม! วนันีถ้้าคณุกล้าท่ีจะออกไปในเวลา

งาน ผมจะบอกสืออิงว่าคุณออกจากงานโดยพลการไม่ท�างานให้ดี ให้เธอ

ไล่คุณออก!"

เดิมหนิงเหมิงคิดอยากจะบอกลู่จี้หมิงว่าเธอออกไปท�าอะไร แต่เมื่อ

เห็นเขาเริ่มท�าท่าทางไม่ฟัง เธอก็คิดว่าช่างมันเถอะ

"ไม่เป็นไร คุณบอกประธานสือได้เลยค่ะ ยังไงฉันก็ขอลากับเธอก่อน

แล้ว เธออนุญาตแล้วด้วย"

เธอห้ิวกระเป๋าเดินออกจากประตูไปอย่างไม่สนใจใบหน้าเดี๋ยวแดง

เดี๋ยวเขียวของลู่จี้หมิง

กว่าหนิงเหมิงจะกลับมาก็ตอนบ่ายแล้ว

ลู่จี้หมิงแสดงสีหน้าและน�้าเสียงไม่ดีกับเธอตลอดทั้งบ่าย

ตอนใกล้จะเลิกงาน หนิงเหมิงเป็นฝ่ายรายงาน "ประธานลู่ ฉันอ่าน

ข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้ว พวกเราน่าจะจบการตรวจสอบวิเคราะห์ได้แล้ว"

ลู่จี้หมิงแค่นเสียงฮึดฮัดอย่างอารมณ์เสีย "คุณรู้ไหม ผมอ่านข้อมูล

ท้ังหมดจบตัง้แต่เม่ือวนัก่อนแล้ว เม่ือวานกบัวนันีแ้ค่ให้โอกาสคุณได้ฝึกงาน

กับผมมากขึ้น แล้วผลล่ะ ไม่หวงแหนโอกาส เวลาท�างานก็ออกไปท�าธุระ

ส่วนตวั ผมจะบอกคณุให้นะหนงิเหมิง อนาคตถ้ามีโอกาสจะท�างานร่วมกบั

สืออิงอีก ผมจะไม่ให้โอกาสคุณอีกแล้ว!"

หนงิเหมงิฟังค�าพดูท่ีท่ิมแทงของเขาแล้วความอยากจะอธบิายกห็มดไป 

"ได้ค่ะ ท่านประธานมีความสุขก็โอเคค่ะ"

คืนนั้นทั้งสามคนก็กลับปักกิ่ง

หนิงเหมิงยังคงนั่งรถไฟความเร็วสูง ลู่จี้หมิงกับเจิงอวี่หังขับรถกลับ

ก่อนออกเดินทางเจิงอวี่หังพยายามอย่างเต็มท่ีในการชวนหนิงเหมิง

นั่งรถไปด้วยกัน หนิงเหมิงแสดงท่าทีอ่อนน้อมทว่าเด็ดเดี่ยวว่าให้พวกเรา
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จากกันไม่ดีแบบเงียบๆ อย่างนี้ดีกว่า ดูสิว่าเพื่อนคุณดึงหน้าพื้นรองเท้า 

จนยาวเกือบสองเมตร* ถ้าฉันขึ้นรถเขาจะท�าให้ฉันเหม็นหน้านั้นแน่

เจิงอวี่หังมองใบหน้าไม่สบอารมณ์เหมือนถูกพิษของลู่จี้หมิงแล้ว 

ถอนหายใจอย่างยอมรับชะตากรรมก่อนจะบอกเธอ 

'งั้นก็ได้ แล้วเจอกันนะเพื่อนเกลอ!'

ผลก็คือลู่จี้หมิงไม่ชอบใจค�าว่าเกลอ ท�าให้เขาถูกทรมานเหยียบย�่า

ตลอดการเดินทางกลับปักกิ่ง

หลงัจากกลบัมาทีปั่กกิง่วนัท่ีสอง สอือิงพาหนงิเหมงิไปท่ีห้องประชมุ

ของจี้หมิงแคปปิตอลเพื่อหารือหลังจากตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในบริษัทขั้นต่อไป

ตอนแรกหนิงเหมิงอยากจะรายงานให้สืออิงฟังก่อน แต่สืออิงกลับ

บอกว่าไปคุยกันที่จี้หมิงแคปปิตอลจะได้ไม่ต้องพูดอีกรอบ

หนิงเหมิงรู ้ว่าสืออิงท�าแบบนี้เพราะเช่ือการตัดสินใจของลู่จี้หมิง 

มากกว่า เพราะยังไงเธอก็ยังเป็นมือใหม่ส�าหรับโปรเจ็กต์อยู่ดี

เจงิอวีห่งัก็อยูใ่นทีป่ระชมุนี้ด้วย ลูจ่ี้หมงิอธบิายให้สือองิฟังว่า "เพือ่น

สมัยเด็กของผมอยากจะฟังด้วย เขามีเงินเย็นเหลืออยู่หลายสิบล้าน ซ่ึง 

ถือเป็นแอลพีของผม"

สืออิงยิ้มตาหยีและพูดว่ารู้สึกเป็นเกียรติ

ตั้งแต่ต้นจนจบลู่จี้หมิงไม่แม้แต่จะมองหนิงเหมิงตรงๆ เขากลับไป

เป็นคนบนยอดพีระมิดคนนั้นอีกแล้ว

การอยู่ร่วมกันในต่างเมืองหลายวันราวกับเป็นการฝึกตนของเขา 

ท่ีตกลงมาในโลกมนุษย์ ตอนนี้เขากลับมาจากโลกมนุษย์แล้ว กลับมายัง 

ต�าแหน่งเดิม กลายเป็นคนจากโลกอื่น

หนิงเหมิงตกอยู่ในภวังค์เล็กน้อย เมื่อกลับมาถึงปักกิ่งเมืองหลวง 

* มาจากค�าว่าดึงหน้ายาว หมายถึงหน้าไม่พอใจ
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ท่ีคึกคักวุ่นวายแห่งนี้ ผู้คนก็กลับไปอยู่ต�าแหน่งของตัวเอง ความใกล้ชิด 

เหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องในต่างเมืองเท่านั้น

เสียงของสืออิงขัดจังหวะภวังค์ของเธอ

สืออิงถามลู่จี้หมิง "ประธานลู่ คุณคิดว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้าง มี

ปัญหาไหม"

ลู ่จี้หมิงตอบเธอว่า "ผมเปิดดูข้อมูลไปรอบหนึ่งแล้ว บริษัทนี้มี

คุณสมบัติท่ีด ีความสามารถในการท�าก�าไรไม่เลว ไม่มีปัญหาอะไร ลงทุนได้"

พอได้ยินข้อสรุปของเขา สืออิงยังไม่ทันจะยิ้มออกมา หนิงเหมิงก็รีบ

พูดขึ้น

"ประธานลู่ คุณ...แน่ใจว่าธุรกิจไม่มีปัญหา?"

ลูจ่ีห้มิงหันมามองเธอ สายตาเตม็ไปด้วยความหงดุหงดิไม่พอใจ แล้ว

เขาก็พูดขึ้นด้วยน�้าเสียงที่แข็งกระด้าง

"ใช่ ไม่มีปัญหาอะไร คุณมีข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าอะไรไหม"

หนิงเหมิงเผชิญหน้ากับการประชดประชันในค�าท่ีว่า 'ข้อเสนอแนะ 

ท่ีมีคุณค่า' ของเขา เจิงอวี่หังส่งสายตาให้ก�าลังใจ เธอสงบสติอารมณ์ลง

และพูดอย่างกล้าหาญ

"ไม่ถึงขนาดเป็นข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า แต่ฉันเจอปัญหาบางอย่าง

ของธุรกิจแล้วจริงๆ"
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บทที่
39

ปัญหาและภัยที่แอบแฝง

เสยีงของหนงิเหมงิอ่อนโยนทว่าหนกัแน่นดงักงัวานข้ึนในห้องประชุม

เธอกล่าวว่าตัวเองพบปัญหาบางอย่างในบริษัท

...บางอย่าง ใช่ บางอย่าง ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเดียว

ค�าบอกปรมิาณนีด้งึดดูความสนใจของลูจ่ีห้มงิ ดงันัน้เขาจึงเกบ็ความ

หงุดหงิดไว้ช่ัวคราว ตั้งใจฟังว่าหนิงเหมิงจะพูดว่า 'บางอย่าง' ท่ีว่านั้น 

คืออะไร

"หนิงเหมิง งั้นคุณลองบอกมาซิว่าธุรกิจมีปัญหาอะไร"

สอือิงเอ่ยค�าถามเกริน่น�าเพือ่เช่ือมโยงค�าพดูข้างต้นกบัเนือ้หาช่วงหลงั

อย่างใส่ใจ ก่อนหนิงเหมิงจะเริ่มกล่าว

หนิงเหมิงหยิบกระดาษออกมาหนึ่งปึกแบ่งเป็นสี่ชุด หนึ่งชุดเหลือไว้

ให้ตัวเอง อีกสามชุดแจกจ่ายให้อีกสามคนในห้องประชุม นี่คือข้อมูล 

ท่ีเกีย่วข้องกบัข้อสรปุซ่ึงรวบรวมมาท้ังคนืหลงัจากท่ีเธอกลบัปักกิง่เมือ่วานนี้

และได้ยินสืออิงบอกว่าจะมีการประชุมในวันรุ่งขึ้น

"ก่อนอ่ืนขอให้ทุกท่านดเูอกสารหน้าแรก นีเ่ป็นสทิธบัิตรเทคโนโลยท่ีี

ส�าคัญท่ีสุดของบริษัทจัดการพลังงาน แต่ไม่ได้อยู่ในช่ือของบริษัทจัดการ

พลังงาน เป็นการจดสิทธิบัตรในชื่อบุคคล"
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ลู่จี้หมิงก้มหน้ามองเอกสาร จ�าได้แม่นว่าตอนเล่นไพ่นกกระจอกกัน 

หนิงเหมิงเคยถามปัญหานี้กับเขา

"รีบโอนเข้าบริษัทให้เร็วท่ีสุดก็ไม่มีปัญหาอะไร" วันนั้นลู่จี้หมิงก็ได้

บอกหนิงเหมิงไปเช่นนี้ แล้วตอนนี้เขาก็พูดมันออกมาอย่างไม่ค่อยจะมี

ความอดทนสักเท่าไหร่นัก และท้ายท่ีสุดด้วยอารมณ์ท่ีไม่พอใจก็อดพูด 

เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ได้ว่า "คุณเคยถามผมแล้วไม่ใช่เหรอ ผมก็บอกคุณ 

ไปแล้วนี่"

แล้วตอนนี้คุณยังเอามันออกมาพูด มันจ�าเป็นด้วยหรือไง

นี่เป็นประโยคท่ีลู่จี้หมิงละเอาไว้ไม่พูด ทว่าทุกคนในท่ีนี้ล้วนเข้าใจ 

แต่ไม่เผยออกมา

หลงัจากหนงิเหมิงถกูลูจ่ีห้มิงสวนแบบไม่โจ่งแจ้งแต่กไ็ม่ได้คลมุเครอื 

เธอยังพูดอย่างสงบเสงี่ยมและใจกว้าง 

"ประธานลูอ่ย่าเพิง่รบีร้อนไป คณุเปิดเนือ้หาไปท่ีหน้าสองก่อน หน้านี้

เป็นภาพแคปผลการค้นหาจากไป่ตู้* ฉันค้นหาช่ือของผู้ย่ืนขอสิทธิบัตร 

ในไป่ตู้ ผลคือพบข้อความรับสมัครงาน ผู้ท่ีประกาศรับสมัครงานนี้ก็เป็น

บริษัทพลังงานประเภทเดียวกัน และตัวแทนนิติบุคคลของบริษัทนี้ก็คือชื่อ

ของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร"

หนิงเหมิงพูดจบก็เว้นช่วงเวลาให้พวกเขาอีกสามคนดูข้อมูลการ

ค้นหาในไป่ตู ้ท้ังยงัไม่เร่งเร้าเกนิไป ค่อยๆ บอกผลลพัธ์ออกมา เหลอืทางลง

ไว้ให้ลู่จี้หมิง 

เธอปรายตามองเห็นลูจ่ีห้มิงขมวดคิว้ จากความเข้าใจของเธอท่ีมีต่อเขา 

เธอรู้ว่าค้ิวท่ีขมวดเข้าหากันไม่ได้เป็นเพราะโกรธ แต่เพราะเขาค่อนข้าง

หงดุหงดิ เมือ่ก่อนหากเขาพบว่าตวัเองละเลยอะไรบางอย่างไปเขาจะขมวดคิว้

เหมือนกับตอนนี้

หลงัจากนิง่ไปครูห่นึง่หนงิเหมิงกพ็ดูต่อว่า "เทคโนโลยีท่ีจดสทิธบัิตรนี้

* ไป่ตู้ (百度) เป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นอันดับหนึ่งของประเทศจีน
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เป็นเทคโนโลยีส�าคญัท่ีบรษัิทจดัการพลงังานจ�าเป็นต้องพ่ึงพา แต่จากข้อมลู

ท่ีพบในอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีนี้อาจจะไม่ได้โอนไปยังช่ือบริษัทจัดการ

พลังงาน เพราะว่าผู้ท่ีขอสิทธิบัตรก็ด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้น 

ในอนาคตสิทธิบัตรเทคโนโลยีนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ให้บริษัทใช้อีก"

ปัญหาแรกจบแล้ว อีกสามคนท่ีเหลือในห้องประชุมก็มีสีหน้า 

ที่แตกต่างกัน

สืออิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจและช่ืนชมหนิงเหมิง เธอ 

ประหลาดใจท่ีลูกน้องคนนี้สามารถก้าวหน้าได้มากมายขนาดนี้หลังผ่าน 

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพียงครั้งเดียว เธอช่ืนชมหนิงเหมิงท่ี

ระมัดระวังและเฉียบคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีส�าหรับการท�าโปรเจ็กต์

ดวงตาของเจิงอว่ีหังจ้องมองด้วยแววตาสดใสส่องประกาย ถ้าไม่ใช่

เพราะการปรบมือในตอนนี้มันดูโลว์และเหมือนเล่นละครไปหน่อย เขาก็

อยากจะปรบมือให้คู่หูไพ่นกกระจอกและคู่ซี้คนใหม่ที่เพิ่งได้มา

สีหน้าของลู่จี้หมิงซับซ้อนท่ีสุด...หงุดหงิด ประหลาดใจ ยอมรับ 

ช่ืนชม และเสยีหน้า อารมณ์เหล่านีทั้บซ้อนกนัและทะลผุ่านใบหน้าของเขา

ออกมา

ลู่จี้หมิงต้องยอมรับว่าม้าแก่อย่างเขาก้าวพลาดต่อหน้าม้าตัวเล็กๆ 

อย่างหนิงเหมิงแล้ว

ถ้าคนเราสงสยัเรือ่งบางอย่างว่าถกูต้องหรอืไม่ เมือ่ท�าการตรวจสอบ

กจ็ะต้องระมดัระวงัมาก เม่ือตดัสนิว่าสิง่ใดสิง่หนึง่ถกูต้องแล้วการตรวจสอบ

อีกครั้งมักจะข้ามไปอย่างง่ายดาย

เมื่อเขาอ่านข้อมูลของบริษัทและพบว่าผู้ย่ืนขอสิทธิบัตรเป็นบุคคล 

เขากร็ูทั้นทีว่าหนงิเหมงิเคยถามเขาเรือ่งนี ้และเขาได้วิเคราะห์ท้ังยังอธบิาย

ให้เธอฟังแล้ว การจัดการก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ดังนั้นเรื่องนี้เขาจึงข้ามไป

ตามระเบียบ อย่างไรกต็าม การกระโดดนีท้�าให้เขาไม่สนใจปัญหาท่ีฝังอยู่ใน

ส่วนลึก
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ลู่จี้หมิงรับรู้ได้รางๆ ว่าช่วงนี้ตนเองใจร้อนขึ้นมาบ้าง

ในฐานะหนงิเหมิงท่ีเป็นเลขาฯ เขาขาดความเป็นสภุาพบุรษุมาตลอด 

แต่ส�าหรบัหนงิเหมิงท่ีก�าลงัท�าโปรเจก็ต์อยู่ตอนนี ้เขาควรจะพยายามท�าให้

ยุติธรรมให้มากที่สุด

ดังนั้นเขาจึงระงับอารมณ์ท่ีเปลี่ยนไปและพูดกับหนิงเหมิงว่า "คุณ 

ท�าได้ดีมาก ปัญหานี้ผมสะเพร่าเอง"

หนงิเหมิงได้รบัการช่ืนชมจงึอึง้ไปชัว่ขณะ เธอสงสยัว่าลูจ่ีห้มิงถกูอะไร

บางอย่างสงิร่างหรอืเปล่า ถงึได้พดูประโยคท่ีต่อให้ตายกไ็ม่ยอมพูดประโยค

ที่เป็นการยอมรับเธอออกมา

สืออิงรีบปรับสถานการณ์ "ประธานลู่ คุณเกรงใจไปแล้วค่ะ คุณจะ

สะเพร่าได้ยังไง คุณเป็นเจ้านาย คอยดูภาพรวม รายละเอียดพวกนี้ต้องให้

หนงิเหมิงและคนต�าแหน่งล่างไปค้นหาและแก้ปัญหา ไม่อย่างนัน้เจ้าหน้าท่ี

โปรเจ็กต์กับบอสจะต่างกันตรงไหนล่ะคะ"

นีเ่ป็นค�าพดูท่ีปลอบใจลูจ่ีห้มิงโดยการแบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างกนั 

ลู่จี้หมิงยอมรับค�าพูดนั้น ความรู้สึกสับสนก็เบาบางลงเล็กน้อย

หนิงเหมิงได้แต่หัวเราะในใจ

คนระดับล่างมักจะกังวลเกี่ยวกับค�าพูดท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของ 

คนระดับสูง แต่คนระดับสูงไม่เคยกังวล พวกเขาสนใจแต่ความรู้สึกของ

คนในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเท่านั้น หากคนในระดับเดียวกันขึ้นไปรู้สึก

ไม่สบายใจ เม่ือได้เหยียบย�่าคนระดับล่างก็จะรู้สึกดีข้ึน งั้นก็เหยียบย�่า 

ไปเถอะ ไม่เป็นไร

นี่คือการแพ้ชนะในอาชีพ ถ้าไม่อยากถูกเหยียบย�่าก็ต้องเลื่อนข้ัน 

ขึ้นไปด้านบนให้เร็วที่สุด

หนิงเหมิงให้ก�าลังใจตัวเองในใจ

สอือิงหาทางลงให้ลูจ่ีห้มิงเสรจ็กพ็ดูต่อว่า "หนงิเหมิง นอกจากสทิธบัิตร

แล้ว ยังมีปัญหาอื่นอีกไหม"
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หนิงเหมิงรีบพูด "มีค่ะ รบกวนทุกท่านเปิดเอกสารไปยังหน้าถัดไป 

ปัญหาที่สองคือการลงทุนของผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการพลังงาน"

หนงิเหมิงอธบิายปัญหาท่ีสองให้ฟังแบบง่ายๆ ลูจ่ีห้มงิจ�าได้ว่าหนงิเหมงิ

เคยถามปัญหานี้กับเขาตอนเล่นไพ่นกกระจอก และเขาเลือกท่ีจะข้ามไป 

อีกครั้ง

ลู่จี้หมิงทบทวนปัญหาที่สองอย่างจริงจัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

จัดการพลังงานลงทุนด้วยท่ีดิน แต่หน่วยงานรัฐบาลเอโอนท่ีดินนี้ให้เขามี

สญัญาโอนสทิธิ ์ผูถ้อืหุ้นได้จ่ายค่าโอนสทิธิแ์ล้วและมใีบรบัรองการช�าระเงนิ 

แต่ด้วยเหตผุลหลายประการจงึไม่ได้ด�าเนนิการโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัเจ้าของ

ท่ีดินใหม่ พดูง่ายๆ กค็อืไม่ได้มีการโอนสทิธิข์องท่ีดนิมาให้กบัผูถ้อืหุ้น ต่อมา

ผู้ถอืหุ้นได้ใช้ท่ีดนิผนืนีล้งทุนในบรษัิทจดัการพลงังาน เพ่ือลดความซับซ้อน

ของข้ันตอนผู้ถือหุ้นจึงได้โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีได้จากรัฐวิสาหกิจเอให้เป็น

บริษัทจัดการพลังงานโดยข้ามขั้นตอนนี้ไป

หลังจากทบทวนแล้ว ขณะท่ีลู่จี้หมิงเปิดปากพูด น�้าเสียงกลับไม่ได้

กระแทกกระทั้นเหมือนเมื่อครู่ เพียงแต่พูดไปตามหลักการ

"คุณเคยถามผมเรื่องนี้แล้ว ดูจากมุมการลงทุนแล้วไม่มีปัญหาอะไร"

หนงิเหมิงดันแว่นตาแล้วใช้การหยดุนิง่เพ่ือท�าให้บรรยากาศผ่อนคลายลง 

ไม่ท�าให้ค�าตอบต่อไปของเธอดูเป็นการเถียงมากจนเกินไป 

"คอือย่างนีค่้ะประธานลู ่สิง่ท่ีฉันพยายามจะพูดไม่ใช่ข้อบกพร่องของ

การลงทุน แต่เป็นเพราะท่ีดนิผนืนีต้อนแรกเป็นของรฐัวสิาหกจิเอ ในขณะนัน้

มคีนอยากได้ท่ีดินผืนน้ีเยอะมาก แต่ท�าไมสดุท้ายผูถ้อืหุ้นของบรษัิทจดัการ

พลังงานถึงประมูลที่ดินผืนนี้มาได้"

หนงิเหมิงไม่เคยรูม้าก่อน ท่ีแท้ตวัเองกพ็ดูท้ิงท้ายจนท�าให้คนตืน่เต้นได้ 

เธอเห็นค�าว่า 'ท�าไม' บนใบหน้าของบุคคลส�าคัญทั้งสามอย่างชัดเจน 

"เพราะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารในส�านักงานเทศบาลเมืองนี้มีความ 

เกี่ยวพันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน"
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ทันทีท่ีเธอพูดจบ ดวงตาของอีกสามคนก็ขยายใหญ่ข้ึนอีกระดับ 

พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

สืออิงถามหนิงเหมิงว่ารู้ได้ยังไงว่าผู้ถือหุ้นและผู้บริหารในส�านักงาน

เทศบาลเมืองเป็นญาติกัน

หนงิเหมงิเล่าเรือ่งราวท่ียืนยันได้นีใ้ห้สอือิงกบัชายหนุม่อกีสองคนฟัง

"ฉันถือโอกาสช่วงพักกลางวันไปคุยกับลุงยามของบริษัทจัดการ

พลังงาน ฉันพบว่าเขาอยู่ในบริษัทนี้มานานมากและรู้เรื่องราวมากมาย 

ท่ีคนอ่ืนไม่รู้ ตัวอย่างเช่นคนท่ีบริหารจัดการบริษัทท่ีแท้จริงไม่ใช่ประธาน

กรรมการ แต่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีลงทุนด้วยท่ีดินคนนั้น โดยฉากหน้าประธาน

กรรมการจะเป็นคนตดัสนิใจ เรือ่งนีมี้เพยีงคนรุน่เก่าไม่กีค่นในบรษัิทเท่านัน้

ท่ีรู้ คนอ่ืนๆ ในบรษัิทและคนนอกบรษัิทไม่ค่อยจะรู ้ฉันถามลงุยามว่าท�าไม

พวกเขาถงึจดัการแบบนี ้เขาบอกว่าเป็นเพราะผูถ้อืหุ้นเป็นญาตกิบัผูบ้รหิาร

ในส�านักงานเทศบาลเมือง ท�าแบบนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย"

หนงิเหมงิพดูจบ ลูจ่ีห้มงิกพ็ยักหน้าช้าๆ นิว้เคาะโต๊ะ หลงัจากครุน่คดิ

อยู่ครู่หนึ่งก็โยนค�าถามออกมา 

"แต่ว่าหนิงเหมิง ค�าพูดของลุงยามมันเชื่อถือได้หรือเปล่าล่ะ"

หนงิเหมิงไม่ได้ชะงกั เธอตอบกลบัอย่างใจเย็น "เชือ่ถอืได้ค่ะ ฉันรูว่้า

แค่ฟังค�าพูดของลุงยามไม่สามารถยืนยันอะไรได้ เพื่อยืนยันในสิ่งที่เขาพูด 

ฉันเลยไปหาเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาช่วยยืนยัน เพ่ือนสมัย

มหาวิทยาลัยของฉันเป็นคนเมืองนี้ หลังจากส�าเร็จการศึกษาเขาก็สอบ

ข้าราชการท้องถิ่นและตอนนี้ท�างานในส�านักงานเทศบาลเมือง ต่อมาเขา

ช่วยฉันพสิจูน์และยนืยันว่าสิง่ท่ีลงุยามพดูนัน้ถกูต้อง ผูบ้รหิารในส�านกังาน

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ์ฉันญาติกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจริงๆ"

ทันทีท่ีหนิงเหมิงพูดจบ การจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างละเอียด

รอบคอบของเธอก็ได้รับการชื่นชมเป็นระลอกที่สองจากสืออิง

"หนิงเหมิง คุณท�าได้ดีมาก คุณมีระเบียบในการคิดแบบรู้ได้โดย 
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ไม่ต้องมีอาจารย์สอนเลย! เมื่อก่อนตอนฉันอยู่ในวาณิชธนกิจก็มักจะบอก

ลูกน้องว่าต้องฟังให้มาก ดูให้มาก ถามให้มาก ปัญหาท่ีมองจากข้อมูล 

ไม่ออกกล็องพูดคุยกบัพนกังานของบรษัิท คยุกบัป้าท่ีท�าความสะอาด แล้ว

คุยกบัพ่อครวัในโรงอาหาร คดิถงึค�าพดูท่ีพวกเขาพดูโดยไม่ได้ตัง้ใจ ไม่แน่ว่า

เราอาจวิเคราะห์ปัญหาได้ หนิงเหมิง ครั้งนี้คุณคุยกับลุงยามจนเจอปัญหา

ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คุณท�าได้ดีมาก!"

หนิงเหมิงหน้าแดงเพราะค�าชมที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวของสืออิง

เธอปรายตามองลูจ่ีห้มิงท่ีขมวดคิว้เลก็น้อย ใบหน้าแดงระเรือ่ของเธอ

ค่อยๆ จางหายไปกับคิ้วที่ขมวดของเขา

"ประธานลู่ คุณ...มีอะไรจะถามฉันไหม"

ลู่จี้หมิงเงยหน้ามองเธอแวบหนึ่ง ความหมายในสายตานั้นค่อนข้าง

แปลก แต่สายตาท่ีมาพร้อมกับความหมายท่ีอ่านไม่ออกนั้นไม่ได้ท�าให้ 

หนิงเหมิงรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด

นั่นคือสายตาที่มองพนักงานโปรเจ็กต์อย่างจริงจัง

"แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับข้าราชการระดับสูง 

ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รบัความช่วยเหลอืจากญาตจิงึสามารถประมูลท่ีดนิได้ แต่

ดจูากข้อมลูแล้ว เอกสารและข้ันตอนท่ีจ�าเป็นท้ังหมดเป็นไปตามข้อก�าหนด 

แม้ว่าท่ีดินจะไม่ได้โอนจากรัฐวิสาหกิจเอมาให้ผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่นั่นไม่ใช่

ปัญหาใหญ่ สามารถแก้ไขได้ ผมบอกวิธีคุณแล้วนี่ ดังนั้น..." ลู่จี้หมิงพูด

ถึงตรงนี้ก็หยุดไปครู่หนึ่ง หลังจากใช้นิ้วเคาะโต๊ะแล้วจึงถามต่อว่า "บริษัท

ยังมีปัญหาใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและญาติของเขาอีกหรือเปล่า"

หนิงเหมิงกดไลค์ให้ลู่จี้หมิงในใจ

เขาไม่ได้กินข้าวเสียเปล่า* จริงๆ แค่ครู่เดียวก็คิดได้ว่ามีปัญหาใหญ่

ที่ซ่อนไว้เบื้องหลังอีก

แต่สืออิงเคยท�างานท่ีวาณิชธนกิจจึงตอบสนองได้เร็วกว่าและ 

* กินข้าวเสียเปล่า หมายถึงกินข้าวแต่ไม่ท�างาน กินข้าวอย่างเดียวแต่ท�างานไม่เป็น 
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ถามทันทีว่า "มันเกี่ยวข้องกับภาษีหรือนโยบายพิเศษหรือไม่"

หนิงเหมิงอดกดไลค์ให้สืออิงในใจไม่ได้

ผูร้บัค�า้ประกนัการออกหลกัทรพัย์กค็อืผูร้บัค�า้ประกนัการออกหลกัทรพัย์ 

ย่อมเฉียบคมเช่นนี ้เธอตรวจสอบปัญหามาตัง้นาน เพียงครูเ่ดยีวกถ็กูสอืองิ

ตีแตก

"ใช่ค่ะ ประธานลู่ ประธานสือ" หนิงเหมิงดันแว่นตาขึ้นแล้วพูด "มัน

เป็นเงินอุดหนุนพิเศษท่ีบริษัทได้รับจากรัฐบาล มีปัญหานิดหน่อย ถึงแม้

เงินช่วยเหลือจะไม่มาก แต่เป็นเงินหลายล้าน ปกติแล้วปัญหานี้ไม่ค่อยถูก

พบเห็นได้ง่ายๆ แต่มันเป็นภัยที่ซ่อนอยู่เหมือนระเบิดเวลาจริงๆ"

เธอไม่รู้ว่าพูดแบบนี้แล้วดูเป็นกังวลเกินไปหรือเปล่า ยังไงซะพอเธอ

พูดจบก็ไม่มีเวลาอธิบายอะไรเพิ่มเติมว่าภัยท่ีซ่อนอยู่คืออะไร เจิงอว่ีหัง 

ก็รีบสอดปากทันที 

"ท�าไมล่ะ"

ค�าถามนี้ของเขาท�าให้หนิงเหมิงนึกถึงเสี่ยวเสิ่นหยาง* ขึ้นมาทันที

* เสี่ยวเสิ่นหยาง หรือชื่อจริงว่าเสิ่นเฮ่อ เป็นนักแสดง นักร้อง พิธีกรชาวจีน มีความสามารถด้านการแสดงตลก 
ค�าพูดติดปากคือ 'นี่คือท�าไมเหรอ'
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* ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สิบกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะได้รับเงินรางวัลร้อยหยวนจากรัฐบาล 
ถ้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ยี่สิบกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะได้รับเงินรางวัลสองร้อยหยวน เป็นต้น

บทที่
40

สร้างผลงานใหญ่อีกครั้ง

หนงิเหมิงไม่กล้าแกล้งท้ิงท้ายให้ดลูกึลบัเพ่ือหลอกล่อให้ลกูพ่ีท้ังสาม

อยากรู้ รีบสรุปทันทีว่าเงินอุดหนุนการจัดการพลังงานหลายล้านท่ีบริษัท 

ได้รับมา จริงๆ แล้วมันคือ 'หลอก' มา

เทศบาลเมืองเอ็กซ์มีนโยบายมอบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมและการประหยัดพลงังาน และเม่ือประหยดัพลงังานได้ในระดบัหนึง่ 

รัฐบาลจะให้เงินรางวัลที่เหมาะสม

บริษัทจัดการพลังงานใช้บริษัทเอ็กซ์ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งเพ่ือชิงเงิน

รางวัลจากนโยบายประหยัดพลังงาน

สญัญาระหว่างบรษัิทจดัการพลงังานกบับรษัิทเอ็กซ์ระบุว่าเมือ่บรษัิท

จดัการพลงังานท�าโครงการให้บรษัิทเอ็กซ์เสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะท�าให้บรษัิท

เอ็กซ์ประหยัดพลังงานได้เป็นมูลค่าตัวเลขที่แน่นอน

มูลค่านี้สอดคล้องกับเงินรางวัลเจ็ดล้านหยวนจากรางวัลนโยบาย

ประหยัดพลังงาน*

"ฉันไปท่ีส�านกังานการไฟฟ้าส่วนท้องถิน่เพือ่ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจรงิ

ของบรษัิทเอ็กซ์ พบว่าจ�านวนพลงังานท่ีบรษัิทเอก็ซ์ประหยดัได้นัน้น้อยกว่า
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เงินรางวัลมูลค่าเจ็ดล้านหยวน" เสียงของหนิงเหมิงนุ่มนวลแต่ทุกถ้อยค�า

ล้วนมีแต่ความม่ันใจ "ดงันัน้สญัญาโครงการท่ีบรษัิทจดัการพลงังานเซ็นกบั

บริษัทเอ็กซ์น่าจะเป็นบริษัทเอ็กซ์ท่ีร่วมมือกับบริษัทจัดการพลังงานท�า 

ข้อมลูเทจ็ตอนตรวจรับโครงการ"

ในตอนต้นหนงิเหมิงกส็งสยัเรือ่งความถกูต้องของเงนิรางวัลเจด็ล้าน

หยวนนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการคาดคะเนตามหลักเหตุผลส่วนตัว 

เธอรูส้กึว่าในเม่ือผูถ้อืหุ้นของบรษัิทจดัการพลงังานเป็นญาตสินทิของ

ผูบ้รหิารในส�านกังานเทศบาลเมือง บรษัิทนีไ้ม่มทีางได้รบัการดแูลจากญาตสินทิ

เฉพาะเรื่องท่ีดินเท่านั้น แต่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากด้านอ่ืนๆ ด้วย

แน่นอน

เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานนี้และคิดต่อไปอีกข้ัน ผลประโยชน์ท่ี

สามารถรับได้โดยสะดวกสบายและคุ้มค่าท่ีสุด ไม่มีทางเป็นอะไรไปได้

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินรางวัลอุดหนุน

ดังนั้นเธอจึงใช้สมมติฐานนี้ในการขุดหาข้อมูลของบริษัทอย่างมี 

เป้าหมายที่ชัดเจน 

หลังจากตรวจสอบซ�้าไปซ�้ามา เธอพบว่าบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

สทิธปิระโยชน์ทางภาษี บรษัิทจดัการพลงังานเข้าเกณฑ์ได้รบัสทิธปิระโยชน์

ทางภาษีตามนโยบายสามฟรีสามลดครึ่ง* ของรัฐบาล 

จากนั้นหนิงเหมิงจึงน�าสัญญาโครงการท่ีบริษัทได้รับเงินรางวัลจาก

นโยบายประหยัดพลงังานเจด็ล้านหยวนนัน่มาศกึษาวิเคราะห์อย่างละเอียด

หลายรอบ

ดูจากข้อความในสัญญาแล้ว หลังจากตรวจสอบมาหลายรอบก็ไม่มี

ปัญหาอะไรท้ังสิ้น แต่หนิงเหมิงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง พลังงาน 

ท่ีประหยัดได้นั้นสอดคล้องกับเงินรางวัลพอดี มันบังเอิญเกินไป ด้วย

ทัศนคติท่ีต้องการจะท�าโปรเจก็ต์อย่างระมัดระวังรอบคอบ การถามค�าถาม

* นโยบายสามฟรีสามลดครึ่ง เป็นนโยบายทางภาษีท่ีรัฐบาลจัดท�าเพื่อส่งเสริมกิจการพลังงานและก๊าซธรรมชาติ 
ในปีที่หนึ่งถึงสามไม่ต้องช�าระภาษี ปีที่สี่ถึงปีที่หกช�าระภาษีเพียงครึ่งเดียว
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น้อยลงหรอืจะสูถ้ามเพ่ิมเตมิอกีสกัหน่อยได้ เธอจงึตดัสนิใจลงมอืตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหาในสัญญา

ดังนั้นเม่ือวานตอนเช้าเธอจึงขอลางานกับลู ่จี้หมิงแล้วตรงไป

ส�านกังานการไฟฟ้าส่วนท้องถิน่โดยตรงเพือ่สอบถามเกีย่วกบัการใช้ไฟฟ้าจรงิ

ของบรษัิทเอ็กซ์ และในท่ีสดุกย็นืยันได้ว่าอุปกรณ์ประหยัดพลงังานท่ีบรษัิท

จัดการพลังงานติดต้ังให้กับบริษัทเอ็กซ์นั้นไม่ได้อยู่ในระดับท่ีสามารถ 

รับเงินรางวัลเจ็ดล้านหยวนได้

หนงิเหมงิสรปุออกมาเรยีบร้อย สอือิง ลูจ้ี่หมงิ และเจงิอว่ีหังกมี็สหีน้า

แตกต่างกัน

ใบหน้าของเจิงอวี่หังเป็นความล�าพองที่ลู่จี้หมิงรู้สึกไม่เข้าใจ ภูมิใจที่

อดีตเลขาฯ ของฉันท�าเรื่องแจ่มๆ? แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าทึ่มอย่างนาย 

นายภูมิใจบ้าอะไร!

สืออิงประหลาดใจอีกครั้งและชื่นชมหนิงเหมิงอีกอย่างไม่หวงค�าพูด 

"หนิงเหมิง คุณสามารถใช้ยอดใช้ไฟฟ้ามาค�านวณยอดประหยัด

พลังงานเพื่อยืนยันว่าข้อมูลในสัญญาของบริษัทเป็นจริงหรือเปล่า ท�าได้ 

ดีมาก!"

ลู่จี้หมิงท�าหน้านิ่ง ใช้ดวงตาท่ีเต็มไปด้วยความรู้สึกและไร้เยื่อใย 

จ้องมองหนิงเหมิง แล้วเขาก็เอ่ยปากทันที 

"คุณตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของบริษัทเอ็กซ์ตั้งแต่เมื่อไหร่"

หนิงเหมิงดันแว่นตาแล้วตอบ "เช้าวานนี้"

ลู่จี้หมิงท่ีชักสีหน้าอยู่ไม่พอใจนัก ใบหน้าขาวของเขาปรากฏสีหน้า

ราวกับคนที่ถูกตบหน้า

ดงันัน้เม่ือวานไม่ใช่เธอไม่แยกแยะเรือ่งส่วนตวั ใช้เวลาท�างานนดัเจอ

กับซูเหวยหรานเป็นการส่วนตัว

ดังนั้นเขาจึงท�าให้เธอถูกดุ

ดังนั้นตั้งแต่เม่ือวานจนถึงตอนนี้เขาจึงปั้นหน้าหงิก ชักสีหน้าใส่เธอ 
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ทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิด

แต่ท�าไมเมื่อวานเธอถึงไม่พูดให้เข้าใจล่ะ

"ดงันัน้ท่ีคุณลางานเช้าวานนี ้เพราะคณุไปตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจรงิ

ของบริษัทเอ็กซ์เหรอ แล้วท�าไมคุณไม่บอกผมตรงๆ"

แทนท่ีลู่จี้หมิงจะบอกว่าก�าลังซักถาม เรียกว่าเป็นการกอบกู้เกียรต ิ

ให้ตัวเองดีกว่า

"...มันเป็นความผิดของฉันเอง" หนิงเหมิงอ้ึงไปพักใหญ่แล้วรับผิด 

ไว้เอง จะพดูตรงๆ กไ็ม่ได้ว่าเม่ือวานอารมณ์เดีย๋วดเีดีย๋วร้ายของคณุมันหลดุ

จากการควบคุมอีกแล้ว ไม่ได้ให้โอกาสฉันอธิบายเลยพี่ชาย

อย่างไรเสียเขาก็เป็นเจ้านาย เธอจะฉีกหน้าเจ้านายคนก่อนต่อหน้า

เจ้านายคนปัจจุบันได้อย่างไร นอกจากนี้เจ้านายคนปัจจุบันยังช่ืนชอบ 

เจ้านายคนก่อนของเธออีก

สอือิงรบีแสดงทักษะไกล่เกลีย่สถานการณ์ "หนงิเหมิง นีเ่ป็นความผดิ

ของคุณแล้วนะ ครั้งหน้าอย่าลืมบอกประธานลู่ให้ชัดเจนสิ!"

หนิงเหมิงรีบรับค�า ยอมรับเอาความผิดไว้เต็มๆ อีกครั้ง

แต่ลู่จี้หมิงกลับพูดขึ้นมาว่า "ประธานสือ จะโทษเธอก็ไม่ได้ เมื่อวาน

ผมไม่ได้ให้โอกาสเธออธิบายรายละเอียด"

เจงิอวีหั่งมองคูซ้ี่วยัเดก็ของเขาเหมือนคนงีเ่ง่าคนหนึง่ นายบ้าไปแล้ว

หรือเปล่า จะเหยียบย�า่ตวัเองยังไงกไ็ด้งัน้เหรอ คนอ่ืนเขาแค่พูดพอเป็นพิธี

ก็พุ่งออกไปปกป้อง คนนิสัยเสีย!

สอืองิจบการสนทนาท่ีอึดอัดนีทั้นที เธอหันไปถามหนงิเหมิงว่า "จรงิสิ

หนิงเหมิง หลังจากคุณไปที่ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น คุณสอบถาม

เรื่องการใช้ไฟฟ้าได้ยังไง พวกเขาคงไม่ได้ตอบค�าถามคุณทันทีท่ีคุณถาม

หรอกใช่ไหม"

ค�าถามนี้ของสืออิงตรงกับข้อสงสัยที่อยู่ในใจของลู่จี้หมิงด้วย

ในตอนนี้เองหนิงเหมิงก็มองไปที่เจิงอวี่หังแล้วยิ้มออกมา
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"ต้องขอบคุณประธานเจิง! เขาช่วยสร้างคอนเน็กชั่นให้ฉัน!"

เจงิอว่ีหังเชิดหน้าข้ึนและพดูอย่างภาคภูมใิจว่า "เรือ่งเลก็น้อย ไม่ต้อง

เกรงใจ!"

ลู่จี้หมิงช�าเลืองมองเขาแวบหนึ่ง ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมเจ้าโง่นี่ถึง 

ท�าหน้าภูมิใจ

หนิงเหมิงบอกสืออิงว่าเพราะเจิงอวี่หังท�าธุรกิจในท้องถิ่นนั้นและ

กจิการกใ็ช้ไฟฟ้ามาก ดงันัน้เธอจงึคดิถงึเจงิอว่ีหังทันทีว่าสามารถพูดคยุกบั

ส�านกังานการไฟฟ้าส่วนท้องถิน่ได้หรอืไม่ จะให้เธอเข้าไปตรวจสอบการใช้

ไฟฟ้าของบริษัทเอ็กซ์ได้หรือไม่

เม่ือคิดวธินีีไ้ด้แล้วเธอกโ็ทรหาเจงิอวีหั่งเพือ่สอบถามถงึความเป็นไปได้ 

เจิงอว่ีหังตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าไม่มีปัญหา และบอกเธอว่าเขาได ้

บอกกล่าวทางนั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เม่ือเธอไปถึงส�านักงานการไฟฟ้า 

ก็ติดต่อหัวหน้าแผนกคนหนึ่งโดยตรงได้เลย

ลูจ่ีห้มิงจงึเข้าใจแล้วว่าท่ีแท้เม่ือวานท่ีหนงิเหมิงรบัสายและคยุโทรศพัท์

ตรงทางเดินนั้นน่าจะก�าลังสนทนากับเจิงอวี่หัง

จู่ๆ เขาก็รู้สึกปวดใจขึ้นมา ความรู้สึกนี้คล้ายกับตอนท่ีรู้ว่าอาเม่ิง 

มีแฟนแล้ว เห็นอยู่ว่าคนที่ควรพึ่งพาเขากลับวิ่งไปหาคนอื่น

แต่จะโทษใครได้ ต้องโทษตัวเองเท่านัน้ เมือ่วานหนงิเหมิงถามเขาชัดๆ

'ประธานลู่ คุณมีคอนเน็กชั่นกับคนในเมืองเอ็กซ์ไหม'

'ไม่มี'

'ประธานลู่ คุณช่วยถามเจิงอวี่หังให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ'

'แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แล้ว' 

เขาต�าหนิหนิงเหมิงว่าไม่แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว 

ตอนนี้คิดว่าเป็นเขาต่างหากท่ีไม่แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว 

เขาไม่แยกแยะจนท�าให้สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจเหมือน 

ท่ีผ่านมา วันนี้เขากลับมองไม่เห็นปัญหาต่างๆ ในบริษัทจัดการพลังงาน 
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เลยสักนิดเดียว

ปัญหาเหล่านี้หนิงเหมิงพูดขึ้นมาอย่างฉะฉานทั้งหมด

นี่เป็นครั้งแรกที่อดีตเลขาฯ ท�าให้ลู่จี้หมิงรู้สึกอับอายขึ้นมา 

สืออิงถามหนิงเหมิงว่านอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการ

พลังงานยังมีประเด็นอื่นๆ อีกไหม

หนงิเหมงิบอกว่ายังมีอีก นัน่กคื็อองค์กรพึง่พาลกูค้ารายใหญ่อย่างมาก

ลู่จี้หมิงพิจารณาตัวเองแล้วก็รู้สึกละอายใจ รีบใช้ความเป็นมืออาชีพ

ของเขามาวิเคราะห์เรื่องนี้ทันที

"ลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้กับบริษัทจัดการพลังงานสามารถรักษา 

ความร่วมมือได้ เกี่ยวข้องกับญาติของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารในส�านักงาน

เทศบาลเมืองใช่ไหม พวกเขาเห็นแก่หน้าผู้บริหารคนนั้นจึงตกลงท่ีจะ 

ร่วมมือกัน?"

หนิงเหมิงพยักหน้าอย่างไม่ลังเล "ใช่ค่ะประธานลู่ คุณพูดได้ถูกต้อง"

ค�าพูดนี้ท�าให้ลู่จี้หมิงที่ก�าลังอับอายรู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อย

ที่ดิน สิทธิบัตร เงินรางวัลจากรัฐบาล การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ส�าหรับปัญหาเหล่านี้สืออิงและลู่จี้หมิงจะด�าเนินการถกกันต่อ 

สอือิงเอ่ยข้ึนก่อนว่า "ปัญหาเรือ่งการใช้ท่ีดนิมาลงทุน อย่างท่ีประธานลู ่

เคยพูดไว้ ข้ันตอนทางกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง ต่อให้มีญาติคอย 

ช่วยเหลอืจงึจะสามารถประมูลท่ีดนิได้ แต่ดจูากด้านกฎหมายแล้วกไ็ม่เห็น

ปัญหาอะไร

ส่วนด้านสิทธิบัตร ก็ให้บริษัทเจรจากับผู้จดสิทธิบัตร พยายามท่ีจะ

โอนสิทธิ์ของสิทธิบัตรมาอยู่ภายใต้ชื่อของบริษัท ถ้าจ�าเป็นก็โอนหุ้นให้กับ

ผู ้จดสิทธิบัตร เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถน�าเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ 

ในอนาคต

ส่วนเรื่องการท�าสัญญาสร้างตัวเลขมาหลอกลวงรับเงินอุดหนุน 

กับพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ตราบใดที่ญาติคนนั้นสามารถคุมเกมไว้ได้ก็ไม่ใช่
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เรือ่งใหญ่อะไร อย่างไรเสยีผลก�าไรของธรุกจินีก้ถ็อืว่าน่าประทับใจมาก หาก

ประเดน็เหล่านีส้ามารถแก้ไขได้ เราลงทุนก้อนหนึง่ก่อน รอให้บรษัิทระดมทุน

รอบสองรอบสาม ถึงตอนนั้นเราถอนตัวออกก็ยังสามารถท�าก�าไรได้ใน 

ระยะเวลาอันสั้น แต่ก็อยู่บนเงื่อนไขท่ีว่าญาติคนนั้นท่ีอยู่ในเมืองเอ็กซ์

สามารถสนับสนุนไปได้นานๆ หรือไม่"

สืออิงแสดงความคิดของเธอออกมาแล้ว เธอมีแนวโน้มท่ีจะลงทุน 

ในด้านนั้นแม้ว่าธุรกิจจะมีประเด็นปัญหามากมาย ความคิดนี้ของสืออิง 

เกนิความคาดหมายของหนงิเหมงิไปเลก็น้อย ท่ีแท้สอือิงกค่็อยๆ เปลีย่นไป 

เธอกลายเป็นคนหวังผลก�าไรโดยไม่กลัวความเสี่ยง

หนิงเหมิงอดคิดไม่ได้ว่าถ้าคนเราคลุกคลีอยู่ในตลาดทุนนานวันเข้า 

ก็จะค่อยๆ กลายเป็นคนที่หวังผลประโยชน์โดยไม่หลบเลี่ยงภัยเลยหรือ

กลิ่นเหม็นของส�าริดมีพลังเย้ายวนมากมายขนาดนี้เชียวหรือ 

ถึงเวลาที่ลู่จี้หมิงจะแสดงท่าทีบ้าง

แต่เขากลับมองหนิงเหมิงแล้วพูดว่า "ผมอยากฟังว่าคุณจะพูดยังไง

ก่อน ผมคิดว่าการตรวจสอบของคุณไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นั้น" เขามีเหตุผล

ที่จะเชื่อว่าวันนั้นการที่เธอออกไปรับสายและคุยโทรศัพท์ค่อนข้างบ่อย ถ้า

แค่ติดต่อกับเจิงอวี่หังก็คงไม่มีสายเรียกเข้ามากขนาดนั้นแน่

ดังนั้นเธอต้องติดต่อคนอื่นด้วยแน่นอน

หนิงเหมิงหันไปมองสืออิง สืออิงพยักหน้าให้เธอเป็นการบอกว่าถ้า 

มีการตรวจสอบอื่นๆ ก็ให้พูดต่อไปเลย ไม่ต้องกังวลใจ 

หนิงเหมิงดันแว่นตาแล้วพูด "สิ่งท่ีฉันจะพูดต่อไปนี้ไม่อยากให ้

เผยแพร่ต่อ ทุกท่านโปรดฟังแล้วกป็ล่อยให้ผ่านเลยไป เรือ่งเป็นอย่างนี ้ฉัน

ถามเพื่อนคนที่เป็นข้าราชการคนนั้นว่าญาติของผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ

พลังงานจะมีความก้าวหน้าทางการเมืองอย่างไร ถ้าเขามีรากฐานที่มั่นคง 

อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ย่อมเย็นสบาย เรากส็ามารถลงทุนในธรุกจินีไ้ด้" หนงิเหมิง

พดูประโยคนีก้เ็พือ่รกัษาหน้าสอือิงท่ีเพิง่พูดไปเม่ือครู ่"แต่เพ่ือนฉันบอกว่า
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เม่ือเรว็ๆ นีเ้มอืงของพวกเขาก�าลงัปราบปรามการทุจรติและอกีไม่นานกจ็ะ

มกีารเปลีย่นแปลงหลายต�าแหน่ง เขายงับอกอีกว่าเรือ่งนีไ้ม่มีสญัญาณเตอืน

ใดๆ มาก่อน ขณะท่ีผูน้�าหลายคนก�าลงัประชุมอยู ่ทางต�ารวจกร็บีบุกเข้าไป

จับตัวคนแล้ว ตามค�าบอกเล่าของเขา แม้แต่เวลาจะกระโดดตึกก็ยังไม่มี 

บุกเข้าไปก็ล็อกตัวคนไว้เลย" 

เมื่อพูดถึงตรงนี้หนิงเหมิงก็หยุดนิ่ง

บทสรุปไม่สามารถพดูออกมาจากปากของเธอได้ ถ้าเธอพดูว่ารากฐาน

ของบริษัทนี้ไม่ม่ันคง ไม่แน่นอน อาจถูกฟันลงได้ บริษัทนี้มีความเสี่ยง 

เราไม่สามารถลงทุนได้ ถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเธอก�าลังหักหน้าสืออิง 

อย่างชัดเจน

ดังนั้นข้อสรุปนี้จะต้องให้สืออิงพูดด้วยตัวเอง

"ถ้าเป็นแบบนี้คงไม่มีใครรับประกันได้ว่าญาติคนนี้จะไม่เป็นอะไร 

และถ้าเกดิเรือ่งข้ึนจะต้องเกีย่วพนักบับรษัิทนีแ้น่นอน ดเูหมือนว่าการลงทุน

ครั้งนี้จะมีความเสี่ยงมาก ประธานลู่ ดีลนี้เราปล่อยเถอะ ไม่ลงทุนแล้วกัน"

ลู่จี้หมิงพยักหน้าและบอกว่าได้ เชื่อประธานสือไม่ผิดแน่ 

หลังจากกล่าวค�าชมออกไปเขาก็จ้องหนิงเหมิง

เธอก�าลงัเกบ็ข้าวของอย่างเงยีบๆ เม่ือครูเ่ธอท�าได้พอเหมาะพอด ีพูด

ประเด็นปัญหาออกไป แล้วยังไว้หน้าเจ้านายของเธออีกด้วย

เมื่อคิดถึงอดีต เขาเป็นคนท่ีได้รับความพอเหมาะพอดีของเธอ 

เพราะเธอคอืเลขาฯ ส่วนตวัของเขา แต่ตอนนีเ้ธอกลายเป็นผูใ้ต้บังคับบัญชา

ของคนอื่น

ลู่จี้หมิงมองหนิงเหมิงเงียบๆ

เขามักจะรู้สึกว่าเธอมีบางอย่างที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงคือการ

ลอกคราบ ทั้งสิ่งที่เขาเห็นและสิ่งที่เขาไม่เห็น

การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้เขาอดที่จะเข้าใกล้เธอไม่ได้

เมื่อเข้าไปใกล้ๆ แล้วก็ท�าให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ชัดเจนและ
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ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในที่สุดลู่จี้หมิงและสืออิงก็หาค�าอธิบายที่จะไม่ลงทุนในบริษัทจัดการ

พลังงานได้

เข้าสู ่เดือนธันวาคมได้ไม่นาน ทางมณฑลก็มีการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรครั้งใหญ่

สืออิงให้หนิงเหมิงสอบถามจากเพ่ือนดู ผลก็คือรากฐานของญาต ิ

คนนั้นสั่นคลอนแล้ว เขาถูกย้ายไปยังเมืองชั้นรองทันที

หลงัจากนัน้สอืองิกใ็ห้สอบถามเป็นการส่วนตวัถงึความทะเยอทะยาน

ของบริษัทจัดการพลังงานที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ก็ปรากฏว่าไม่มีแล้ว 

สืออิงพูดกับหนิงเหมิงว่า "คราวนี้คุณสร้างผลงานใหญ่ได้อีกครั้ง 

หนงิเหมงิ สู้ๆ นะ ท�าผลงานออกมาอีก ให้คนข้างนอกได้เห็น ถึงเวลานั้น

ฉันจะได้เลือ่นข้ันให้คณุเป็นผูอ้�านวยการฝ่ายการลงทุนอย่างเตม็ปากเตม็ค�า

สักที"
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