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บทที่ 21
วันที่ยี่สิบหกเดือนมกราคม ณ สนามบิน ประเทศจีน
เหวินเทียนเยวี่ยลากกระเป๋าเดินทางออกจากสนามบินมาพร้อมกับ
เที ย นเหอและกวนเยวี่ ย "ประธานกวน สนใจจะไปอยู ่ กิ น ที่ บ ้ า นของเรา
มั้ยครับ"
พอเทียนเหอได้ยินพี่รองพูดแบบนั้นก็คิดในใจว่าแย่แล้ว
กวนเยวี่ยตอบกลับว่า "ฉันเลี้ยงภรรยาตัวเองไหว ไว้เจอกัน"
เทียนเหอชี้ไปยังที่ไกลๆ ขณะที่มองเหวินเทียนเยวี่ย คนเป็นพี่จึงได้แต่
เดินออกไป
กวนเยวี่ยเลิกคิ้ว มองเหวินเทียนเยวี่ยที่อยู่ห่างออกไปแล้วหันมามอง
เทียนเหอเป็นนัยว่า นายคิดจะพาเขากลับบ้านเหรอ
"เขาเป็นพี่ชายฉัน" เทียนเหอบอก "ไม่ว่าเขาจะท�ำอะไรลงไป ยังไงเขาก็
เป็นพี่รองของฉันอยู่ดี ถ้านายไม่ให้เขากลับบ้าน แล้วเขาจะไปที่ไหนได้อีก"
กวนเยวี่ยไม่ตอบ ได้แต่ยืนนิ่งๆ มองไปทางเหวินเทียนเยวี่ยซึ่งก�ำลังซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในสนามบิน ตอนนี้พวกพนักงาน
ต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้ว
โพรมีธีอุสเอ่ยขึ้น [ฉันมีค�ำแนะน�ำ...]
"ไม่จ�ำเป็น" เทียนเหอบอกอย่างเย็นชา "ไว้กลับถึงบ้าน ฉันจะคิดบัญชี
กับนาย!"
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กวนเยวี่ยครุ่นคิดก่อนพูดว่า "งั้นฉันไปก่อน ยังไงซะพวกนายก็เป็น
ครอบครัวเดียวกัน"
เทียนเหอเอ่ยเชิงถาม "จะบังคับให้ฉันเลือกอีกแล้วเหรอ"
กวนเยวี่ยก็ตอบว่า "ฉันนึกว่านายเลือกมาตั้งนานแล้วซะอีก"
โพรมีธีอุส [กวนเยวี่ยแค่หวังว่าเขาจะมีฐานะเป็นเจ้าบ้าน ไม่ใช่แขก
ของตระกูลเหวิน]
เทียนเหอ "เขาเป็นครอบครัวของฉันนะ กวนเยวี่ย"
กวนเยวี่ยใช้ความคิดแล้วจึงตอบว่า "นายเองก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านเดียว
กับพ่อแม่ฉันเหมือนกัน"
"มั น ไม่เหมือ นกันนะ ฉันเต็ม ใจรับคุณปู ่ ข องนายมาที่ บ้ า นแน่ นอน
ตราบใดที่ท่านไม่รังเกียจ"
กวนเยวี่ยเงียบ ไม่ได้พูดออกมาว่า 'แต่ปู่ฉันไม่มีทางประชดประชันว่า
นายมาอยู่กินบ้านภรรยาแบบที่พี่นายท�ำหรอก' อะไรเทือกนั้น สุดท้ายเขาก็
เอ่ยเพียงว่า "สรุปคือฉันไม่ชินที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเขา"
เทียนเหอจึงตอบว่า "ถ้างั้นก็ช่างเถอะ"
โพรมีธีอุสพูดในหูเทียนเหอ [ความจริงแล้วฉันรู้สึกว่าค�ำว่า 'อยู่กิน'
สะท้อนให้เห็นถึงความกวนประสาทของคนที่อ่อนแอ ถ้านายโมโหเพราะ
เรื่องนี้จริงๆ มันจะขัดกับท่าทางของผู้ชนะ ท�ำไมถึงไม่...อ้อ ขออภัย เทียนเหอ
ฉันมาผิดฝั่ง ที่จริงฉันจะไปพูดในหูกวนเยวี่ยน่ะ]
เทียนเหอร้อง "โพรมีธีอุส!"
แล้วกวนเยวี่ยก็กล่าวว่า "โพรมีธีอุส นายช่วยเช่าห้องชุดให้ฉันห้องหนึ่ง
ด้วย"
โพรมีธีอุสตอบ [การพูดสลับไปสลับมาในหูสองคนไม่หยุด ท�ำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนเป็นนกสองหัวเลย]
กวนเยวี่ยจึงบอกว่า "ช่างเถอะ ฉันจัดการเองก็ได้"
จากนัน้ กวนเยวีย่ ก็ลากกระเป๋าเดินทางออกไปจากสนามบินแล้วเรียกรถ
เหวินเทียนเยวี่ยถือเครื่องดื่มสองขวด ส่งให้น้องชายหนึ่งขวด เทียนเหอ
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มองเขาแล้วรับเครือ่ งดืม่ มา โพรมีธอี สุ พูดในหูฟงั ว่า [กวนเยวีย่ ตัง้ ใจจะเช่าห้อง
หรือไม่กซ็ อื้ บ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้นายไปอยูก่ บั เขา ตอนนีฉ้ นั แนะน�ำ
ให้นายถ่วงเวลาไว้หน่อย หลอกล่อเขาไปก่อน ส่วนที่เหลือก็ค่อยๆ คิดหาวิธี
ด้วยการคุยบนเตียง...]
"โพรมีธอี สุ นายกลับมาปุบ๊ ก็อย่าพล่ามเยอะแบบนีจ้ ะได้ไหม" เทียนเหอ
กล่าว "ทุกครั้งที่นายใช้ค�ำแปลกๆ พวกนี้ มันท�ำให้รู้สึกว่าไอคิวฉันลดลง
หลายระดับเลย"
เทียนเหอเดินตามกวนเยวี่ยไปจนกระทั่งอยู่ข้างหลังอีกฝ่าย
[สิ่งที่เขาต้องการน่ะ ก็แค่ท่าทีของนาย] โพรมีธีอุสบอก
ในที่สุดเทียนเหอก็เอ่ยว่า "โอเค ฉันรู้แล้ว เราไปกันเถอะ"
กวนเยวี่ยมองเทียนเหอเงียบๆ
เทียนเหอเอ่ย "ฉันจะจัดการเอง โอเคมั้ย"
กวนเยวีย่ ลังเลอยูห่ ลายวินาทีกอ่ นจะหมุนตัวตามเทียนเหอไป เทียนเหอ
พยักพเยิดให้เหวินเทียนเยวี่ยตามมา จากนั้นทั้งสามคนก็ขึ้นรถของบ้าน
ตระกูลเหวินที่จอดรออยู่หน้าสนามบิน
ระหว่างทางเทียนเหอเหลือบไปเห็นว่ากวนเยวีย่ ก�ำลังหาข้อมูลเกีย่ วกับ
การเช่าและขายบ้านในโทรศัพท์มือถือ
ไม่นานรถก็จอดใต้ตึกเก่าๆ หลังหนึ่ง เทียนเหอลากกระเป๋าเดินทาง
ของเหวินเทียนเยวี่ยเข้าไปในลิฟต์
เหวินเทียนเยวี่ย "...?"
พอประตูเปิด เทียนเหอเห็นโมเดลเรือบรรทุกเครือ่ งบินทีต่ อ่ แล้วกว่าครึง่
วางอยู่ในห้องรับแขกก็นึกขึ้นได้ คิดในใจว่าหมอนี่ต่อได้เยอะขนาดนี้เชียว?
"กุญแจล่ะ" เทียนเหอถามกวนเยวี่ย
ทัง้ สามคนยืนอยูใ่ นห้องรับแขก กวนเยวีย่ นึกได้กโ็ ยนกุญแจให้เทียนเหอ
"ช่วงนีพ้ อี่ ยูท่ นี่ เี่ งียบๆ นะ" เทียนเหอบอกพีร่ องของตน "ห้ามไปไหนทัง้ นัน้
ทบทวนความผิดของตัวเอง พี่เป็นคนทิ้งสมบัติของตัวเองไป แต่ผมว่าพี่ใหญ่
คงไม่ถือหรอกถ้าพี่จะอยู่บ้านเขา"
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เหวินเทียนเยวีย่ จึงพูดว่า "งัน้ ...ก็ได้ ร�ำลึกถึงชีวติ ในอดีตของบ้านเราหน่อย
แต่ว่าเทียนเหอ ยังไง...นายก็น่าจะให้ฉันกลับไปทักทายป้าฟางหน่อยนะ?"
เทียนเหอบอก "ผมอยู่ที่นี่มาสามเดือนแล้ว เพราะฉะนั้นพี่ต้องอยู่
ให้ครบ..."
"ตกลง ฉันเองก็จะกลับมาสัมผัสชีวติ แบบนีเ้ หมือนกัน อยูถ่ งึ เดือนเมษา
ใช่มั้ย" เหวินเทียนเยวี่ยเอ่ย
เทียนเหอตอบอย่างจริงใจ "...อยู่ให้ครบสามสิบปี"
เหวินเทียนเยวี่ย "นายใจร้ายชะมัด! น้องชาย! นายจะท�ำอย่างนี้ไม่ได้!"
เทียนเหอบอกด้วยใบหน้าเฉยชา "ตอนนี้ผมเป็นคนดูแลตระกูลเหวิน"
กวนเยวี่ยโยนกุญแจให้เหวินเทียนเยวี่ยแล้วบอกว่า "ถ้านายท�ำโมเดล
เรือบรรทุกเครื่องบินของฉันพัง ก็ต้องออกไปเช่าบ้านอยู่เอง และอีกอย่าง
กรุณาระวังค�ำพูดด้วย"
เหวินเทียนเยวี่ยยังไม่ยอมแพ้ "กวนเยวี่ย! นายมันเลว! นายเสี้ยมให้
พี่น้องแตกกัน!"
กวนเยวีย่ ตามไปอยูข่ า้ งหลังเทียนเหอ เตรียมหอบกล่องกระดาษออกไป
เหวินเทียนเยวี่ยจึงเอ่ยว่า "ได้! กวนเยวี่ย! แล้วฉันต้องท�ำยังไงถึงจะได้
กลับบ้าน"
กวนเยวี่ยหันมาบอกเหวินเทียนเยวี่ยอย่างสุภาพตอนรอลิฟต์ "ฉันกลัว
เมียน่ะ เข้าใจกันหน่อยนะ"
เหวินเทียนเยวี่ย "..."
อีกด้านหนึง่ รถโรลสลอยส์จอดอยูร่ มิ ถนนกว้าง ถงข่ายและเจียงจือ่ เจีย่ น
ไม่คุยกันเลย
"ไป...นั่งที่บ้านฉันหน่อยมั้ย" ถงข่ายหันไปถามเจียงจื่อเจี่ยน
เจียงจื่อเจี่ยน "..."
ถงข่าย "...?"
เจียงจื่อเจี่ยนพูดขึ้นว่า "ข้ามไปหนึ่งถนนก็บ้านฉันแล้ว"
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ทั้งสองคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก บ้านของถงข่ายกับเจียงจื่อเจี่ยนต่างก็
อยู่ในเขตพื้นที่คฤหาสน์ คั่นกลางด้วยบ้านเดี่ยวที่ไม่มีคนดูแลและแม่น�้ำ
สายหนึ่ง
"อยูใ่ กล้ขนาดนีเ้ ชียว" จูๆ่ ถงข่ายก็รสู้ กึ ว่าน่าข�ำ "ถือว่าเป็นเพือ่ นบ้านกัน
ถูกมั้ย แต่ไม่เคยเจอกันเลยสักครั้ง"
เจียงจื่อเจี่ยนตอบ "นั่นสิ...อืม พรหมลิขิตล่ะมั้ง"
ถงข่ายพูดสบายๆ ว่า "แล้ว? ไปคิดมาได้เรื่องว่ายังไงบ้าง"
เจียงจื่อเจี่ยนสีหน้าอึดอัด มองถงข่าย แต่แล้วจู่ๆ ถงข่ายก็ยื่นมือมา
ลูบหัวเขาพลางบอก "พี่จะเอ็นดูนายอย่างดีเลย"
เจียงจื่อเจี่ยนตะลึงงัน "...!"
"..."
"ไปให้พน้ !" เจียงจือ่ เจีย่ นเอ่ยเสียงดังอย่างคลุม้ คลัง่ "รีบลงไปจากรถฉัน
เดี๋ยวนี!้ "
ประตูรถเปิดออก หลังจากนัน้ ถงข่ายก็ถกู ถีบลงไป เขาวิง่ ตามมาข้างหลัง
พร้อมกับตะโกนอย่างเดือดดาล "กระเป๋าฉันล่ะ!"
จากนั้นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งก็ถูกโยนออกมา กลิ้งอยู่บนพื้นสองรอบ
ถงข่ายได้แต่บอกว่า "วันที่ไปท�ำงาน นายคอยดูก็แล้วกัน!"
เจียงจือ่ เจีย่ นขับรถออกไปแล้ว ถงข่ายกดกริง่ อยูห่ น้าประตูเหล็กบานใหญ่
[ไม่ทราบว่าใครคะ]
"ฉันเอง!" ถงข่ายตวาด "คุณชายบ้านเธอ!"
เบนต์ลี่ย์จอดอยู่ที่ทางเข้าอพาร์ตเมนต์ตงฟาง เทียนเหอก้มหน้ามอง
แหวนเพชรในมือเงียบๆ
ขณะที่กวนเยวี่ยชักจะนั่งไม่ติด
เที ย นเหอหั น มองกวนเยวี่ ย งงๆ พลางท� ำ มื อ เชื้ อ เชิ ญ แล้ ว เอ่ ย ว่ า
"จะกลับบ้านไม่ใช่เหรอ"
กวนเยวี่ยบอก "เด็กเจ้าคิดเจ้าแค้น"
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เทียนเหอจึงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ "เสี่ยวหลิว ไปกันเถอะ"
เวลานี้ที่คฤหาสน์ตระกูลเหวินแขวนโคมปีใหม่ ป้ายไม้ค�ำว่า 'เหวิน'
ตรงหน้าประตูเหล็กบานใหญ่ถูกย้ายไปไว้ด้านข้าง ต�ำแหน่งเดิมมีป้ายใหม่
เอี่ยมเขียนค�ำว่า 'กวน' หนึ่งตัวที่แล็กเกอร์ยังไม่แห้งสนิทมาแทนที่
บนโลกนีไ้ ม่มใี ครเข้าใจกวนเยวีย่ มากไปกว่าเทียนเหออีกแล้ว ต่อให้เป็น
โพรมีธอี สุ ก็ใช่วา่ จะรูเ้ รือ่ งในใจของกวนเยวีย่ ทุกอย่าง เทียนเหอคิดว่ากวนเยวีย่
จะต้องชอบแบบนีแ้ น่นอน ลึกๆ ในใจผูช้ ายคนนีเ้ คยชินกับครอบครัวใหญ่ระบบ
ศักดินามานานแล้ว ทุกครั้งที่เขามาอยู่บ้านตระกูลเหวิน ไม่ทันไรก็เห็นตัวเอง
เป็นหัวหน้าครอบครัวไปแล้ว ยามเช้าดืม่ กาแฟสบายๆ พลางอ่านหนังสือพิมพ์
คิดว่าตัวเองเป็น 'นายท่าน' เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมแบบนี้กวนเยวี่ยจะต้อง
พอใจแน่นอน
ค�ำขอของกวนเยวี่ยนั้นเรียบง่ายมาก อย่างแรกบริเวณที่อยู่อาศัยคือ
อาณาเขตของเขา และอย่างที่สองเทียนเหอคือคนของเขา ในบ้านหลังหนึ่ง
ย่อมไม่อาจมีเจ้าบ้านสองคน หากเหวินเทียนเยวี่ยก้าวเข้าประตูบ้านมา
แน่นอนว่าจะต้องเป็นเจ้าบ้าน และฐานะของกวนเยวี่ยจะเป็นได้แค่แขกของ
บ้านนี้
เพียงเหวินเทียนเยวี่ยพูดเหน็บเล็กๆ น้อยๆ ไม่กี่ประโยค ด้วยนิสัยของ
กวนเยวี่ย ไม่ถึงสามวันเขาต้องเก็บข้าวของออกไปแน่
กวนเยวี่ยมองป้ายไม้แล้วมองเทียนเหอ ทว่าอีกฝ่ายคร้านจะสบตา
กับเขาตรงๆ
"ถ้างั้นเอาป้ายออกเถอะ" เทียนเหอเอ่ยอย่างเย็นชา "ไหนๆ ก็ไม่มีใคร
ซาบซึ้งใจอะไร"
ป้ายนั้นเทียนเหอให้ป้าฟางเตรียมไว้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปนิวซีแลนด์
ตั้งใจว่าหลังจากกลับมาแล้วก็จะอยู่กับกวนเยวี่ย คิดไม่ถึงว่าเครื่องบินเพิ่ง
ลงจอด ทั้งสองคนจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเหวินเทียนเยวี่ย
"กลับมาแล้วเหรอ" ป้าฟางเอ่ยยิ้มๆ "ป้าเตรียมน�้ำร้อนไว้ให้แล้วนะ"
กวนเยวีย่ พยักหน้า ทุกอย่างในบ้านของเทียนเหอเป็นไปอย่างธรรมชาติ
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แบบนี้ ตั้ ง แต่ เ ขาอายุ แ ปดขวบก็ ไ ม่ เ คยเปลี่ ย น ปิ ด เทอมหน้ า หนาวและ
ปิดเทอมหน้าร้อนกวนเยวี่ยจะมาพักที่บ้านเทียนเหอตลอด ส�ำหรับกวนเยวี่ย
แล้ว เขาคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ยิ่งกว่าบ้านของตัวเองที่ไท่หยวนซะอีก
เทียนเหอกลับบ้านมาก็หน้าง�ำ้ ตลอด กวนเยวีย่ เอือ้ มแขนไปกอดเทียนเหอ
แต่อกี ฝ่ายไม่อยากสนใจเขา กวนเยวีย่ จึงขยับมานัง่ ข้างๆ กอดเอวคนรักไว้แล้ว
ดึงให้มานั่งบนตักตน
"อะไร คนเจ้าเล่ห์!" เทียนเหอผลักหัวกวนเยวี่ยออกไป แล้วยื่นมือไป
คว้าน้องชายของอีกฝ่ายอย่างเคียดแค้น
กวนเยวี่ยอยู่นิ่งๆ ปล่อยให้เทียนเหอยึดสิ่งนั้นไว้พลางบอก "ภายใน
สิบวินาทีมือของนายก็จะก�ำมันไม่มิดแล้ว ถ้าเทียบกับป้ายไม้ที่หน้าประตู
นายว่าอันไหนแข็งกว่ากันล่ะเมื่อเทียบในสเกลของโมส์*"
เทียนเหอ "..."
กวนเยวีย่ เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ตอนนีท้ างทีด่ คี อื ให้ฉนั ควบคุมตัวเองให้ได้
ถ้าคนในบ้านมาเห็นเข้าก็คงแย่"
เทียนเหอจึงได้แต่ยอมแพ้ ตอนนี้เขาก�ำสิ่งนั้นไว้ไม่มิดแล้ว กวนเยวี่ย
ลุกขึ้นหันหลังให้เทียนเหอ เข้าห้องน�้ำไปเปิดน�้ำเย็นล้างตัวพักหนึ่ง เทียนเหอ
มองเรือนร่างของบุรุษเพศที่เปลือยเปล่านั้นจนชักจะเวียนหัว
"รู้สึกยังไง" เทียนเหอถาม
เสียงน�้ำเงียบลงแล้ว กวนเยวี่ยเดินออกมาจากห้องน�้ำ เทียนเหอจึง
เอาเสือ้ คลุมคลุมให้เขาพลางช่วยเช็ดตัวให้ แล้วกวนเยวีย่ ก็ตอบว่า "ความรูส้ กึ
ของบ้าน"
เทียนเหอคิดในใจ ได้ ต่อไปก็อย่าหาว่าฉันใจด�ำ เลือดเย็น พาลหาเรื่อง
ก็แล้วกัน ถึงฉันจะไม่สามารถให้พวกนายสองคนอยูร่ ว่ มชายคาในเวลาเดียวกัน
ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆ บนโลกนี้จะท�ำไม่ได้
กวนเยวีย่ ผิวปากทีหนึง่ แล้วเดินออกไป ส่วนเทียนเหอกลับไปทีห่ อ้ งหนังสือ
* สเกลของโมส์ (Mohs scale of mineral hardness) คือมาตราความแข็งของแร่ที่ก�ำหนดขึ้นโดยฟรีดริช โมส์
(Friedrich Mohs) นักวิทยาแร่ชาวเยอรมัน
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หยิบโทรศัพท์มือถือมากดโทรออก
วันถัดมาเทียนเหอเชิญทีป่ รึกษาทางการเงินมาทีบ่ า้ น หลังจากทีก่ วนเยวีย่
ดูขอ้ มูลทัง้ หมดของตระกูลเหวินเสร็จ เทียนเหอก็เซ็นเอกสารมอบฉันทะอีกครัง้
ก่อนจะให้กวนเยวี่ยเอาไปดูแล กวนเยวี่ยไม่มีปัญหาใดๆ กับธนาคาร แค่ปรับ
สัดส่วนทรัพย์สินของตระกูลเหวินเล็กๆ น้อยๆ แล้วเพิ่มเงินเข้าไปก้อนหนึ่ง
ใช้ชื่อของตัวเองกับเทียนเหอตั้งเป็นกองทุนร่วม
"ตั้งกองทุนของตระกูลอีกหนึ่งกองทุนก็ได้" กวนเยวี่ยบอก "ไม่จ�ำเป็น
ต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากนัก ขายทิ้งไปบ้าง ภาษีโรงเรือนใกล้จะเก็บ
เต็มอัตราแล้ว"
เทียนเหอเอ่ยว่า "นายตัดสินใจเถอะ ฉันดูแล้วปวดหัว ก่อนหน้านี้
ก็อยากจะขายทิ้งไปบ้างจริงๆ นั่นแหละ"
นอกจากนี้กวนเยวี่ยยังเติมเงินลงไปในมูลนิธิสองแห่งของตระกูลเหวิน
แห่งละยี่สิบล้าน แลกกับหุ้นสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ หลังจากส่งของขวัญตรุษจีน*
ให้แล้วก็คุยกับทนายไป๋ต่อ
"เรื่องแต่งงานยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในประเทศตอนนี"้ ทนายไป๋เอ่ย
"แต่เยวี่ยเหอแลกเปลี่ยนหุ้นส่วนหนึ่งกับอิพีอุส หากพูดในแง่ของเงินทุน
ก็เท่ากับเป็นอีกรูปแบบของการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ การท�ำแบบนี้อาจจะ
ไม่ค่อยเหมาะสม..."
ด้านเทียนเหอนั้นนั่งอยู่ในห้องหนังสือ ดื่มกาแฟพลางมองหน้าจอ
อย่างพออกพอใจ
โพรมีธีอุสพูดว่า [ฉันจะโอเวอร์โหลดอยู่แล้ว]
"เรียนรู้ไว้เยอะๆ จะมีประโยชน์กับนายนะ"
[นายมันคนเจ้าคิดเจ้าแค้น เทียนเหอ]
"ฉันแค่อยากให้นายเรียนเยอะๆ"
* ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีที่ส�ำคัญ และเป็นวันขึ้น
ปีใหม่ของชาวจีน ตามธรรมเนียมจะมีการซื้อของขวัญ ตกแต่ง ท�ำความสะอาดบ้านเรือน และกินมื้อเย็น
ฉลองกับครอบครัว
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โพรมีธีอุสเปิดโปรแกรมพร้อมกันสามตัว วิเคราะห์อักษรเฮียโรกลิฟิก
ภาษาแอกแคดโบราณ* และอักษรจีนโบราณในปริมาณมหาศาล ขณะที่
เครือ่ งประมวลผลอีกตัวก็กำ� ลังค�ำนวณข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค** อยู่
[ฉันแค่ไม่อยากเป็นตัวคั่นกลางระหว่างนายกับกวนเยวี่ย] แม้แต่
ความเร็วในการพูดของโพรมีธอี สุ ก็ยงั ช้าไปด้วย [ฉันกลัวว่านายจะตกหลุมรักฉัน
แล้วจะกลายเป็นการยุติความเป็นไปได้ที่จะคบกับกวนเยวี่ยอีกครั้ง]
เทียนเหอถามว่า "เรื่องนี้นายเคยพูดกับกวนเยวี่ยมาก่อนมั้ย"
[ไม่เคยหรอก ตอนนี้ฉันอืดมากจริงๆ นึกค�ำพูดที่จะแสดงความเสียใจ
ไม่ออกเลย เทียนเหอ แต่ฉันขอโทษนายจริงๆ นะ]
"อื้ม แล้วยังไงต่อ"
โพรมีธอี สุ เอ่ย [ความจริงฉันเตรียมจะกลับมาอยูก่ บั นายแล้วล่ะ หลังจาก
วันที่นายกระโดดร่ม วันนั้นฉันมั่นใจแล้วว่านายจะไม่ไขว้เขวเพราะฉันอีก...
นายรู้มั้ยว่าส�ำหรับฉันแล้วตัวเลือกนี้ยากยิ่งกว่าซะอีก...ฉันยอมรับว่าฉันหึง
กวนเยวีย่ นิดๆ แต่กย็ งั หวังให้นายสองคนมีความสุข วันทีพ่ วกนายตัดสินใจว่า
จะกลับมาคบกัน จู่ๆ ฉันก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าอันมหาศาล นายรู้หรือเปล่า
ส�ำหรับโปรแกรมหนึ่งแล้ว ความว่างเปล่ามหาศาลแบบนี้คือสิ่งที่ไม่เคยมี
มาก่อน...]
เทียนเหอถามขึ้น "นายแอบดูพวกเราขึ้นเตียงเหรอ"
[ก็ฉันเรียนรู้การมีความรักได้จากร่างกายของพวกนาย]
เทียนเหอไม่อยากเชื่อ "นี่นายแอบดูฉันกับกวนเยวี่ยขึ้นเตียงด้วยกัน
งั้นเหรอ?!"
โพรมีธอี ุสรีบปฏิเสธ [เปล่านะ เทียนเหอ ตอนนี้ฉันสับสนมาก ฉันไม่รู้ว่า
ตัวเองก�ำลังพูดอะไรอยู่]
ในที่สุดเทียนเหอก็กดหยุดไม่ให้โปรแกรมค�ำนวณข้อความคาดการณ์
* ภาษาแอกแคด (Akkadian language) เป็นภาษากลุ่มเซมิติก ใช้พูดในเมโสโปเตเมียโบราณ รวมทั้ง
ชาวบาบิโลเนียและชาวอัสซีเรีย
** ข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค (Goldbach's Conjecture) คือหนึ่งในปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ที่เก่าแก่ที่สุด
ในทฤษฎีจ�ำนวนและในคณิตศาสตร์
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ของโกลด์บาคท�ำงานต่อ
[อา] โพรมีธีอุสเอ่ย [ตอนนี้สบายขึ้นเยอะเลย ถ้านายไม่ถือสาล่ะก็
ช่วยเอาโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอักษรสามอย่างนั่น...]
แล้วเทียนเหอก็กดปุม่ เริม่ ท�ำงานใหม่ ข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค
เริ่มวิ่งออกมาอีก
[เอ่อ...เทียนเหอ ฉันเริม่ สับสนอีกแล้ว ปริมาณการค�ำนวณของโปรแกรมนี้
ใหญ่เกินไปจริงๆ...]
เทียนเหอกดปุ่มหยุด โพรมีธีอุสรีบเอ่ยว่า [นายต้องฟังฉันนะ...]
เทียนเหอกดปุ่มให้ท�ำงานต่ออีกรอบ
โพรมีธีอุสเอ่ย [ไม่สนุกเลยนะ เทียนเหอ]
เริ่ม...หยุด...เริ่ม...หยุด
แล้วโพรมีธีอุสก็บอกว่า [เหมือนฉันจะแก้ข้อความคาดการณ์ของ
โกลด์บาคได้แล้ว]
เทียนเหอ "..."
[อ่อ ยังไม่ได้ ไม่สิ ไม่ ฉันไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นกั หรอก ฟังนะ เทียนเหอ
ฉันรักนาย]
"ถ้างั้นก็ค�ำนวณสมมติฐานของรีมันน์* ไปด้วยเลยแล้วกัน มีในหนังสือ
เล่มนีอ้ ยูแ่ ล้ว ไหนฉันดูหน่อยซิ...โปรแกรมทีเ่ อาสมมติฐานของรีมนั น์แปลงเป็น
ชุดค�ำสั่ง..."
โพรมีธีอุส [...]
เทียนเหอเอ่ยต่อ "ถ้ารักฉัน ได้โปรดแก้ขอ้ ความคาดการณ์ของโกลด์บาค
ให้ฉันด้วย ขอบใจ"
[แบบนี้ไม่...ดีนะ อย่างน้อยก็...ไม่ค่อยดีหรอก...นายจะเปลือง...แบตฯ
มาก]
"กวนเยวี่ยเป็นคนจ่าย ไม่ต้องกังวลไปหรอก ตั้งใจค�ำนวณไป ปริศนาที่
แก้ไม่ตกของมนุษยชาติฝากไว้ที่นายแล้วนะ"
* สมมติฐานของรีมันน์ (Riemann hypothesis) เป็นหนึ่งในโจทย์คณิตศาสตร์ที่ถือว่ายากที่สุดในปัจจุบัน
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แล้วเทียนเหอก็เดินกลับไปทีห่ อ้ งรับแขก เขาเห็นกวนเยวีย่ ก�ำลังอุม้ แมว
ไว้ พ ลางนั่ ง ดู ร ายจ่ า ยของครอบครั ว อยู ่ ที่ โ ต๊ ะ กิ น ข้ า ว ป้ า ฟางนั่ ง อยู ่ ข ้ า งๆ
กวนเยวี่ยกวาดตามองค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ๆ แล้วพยักหน้า จดบันทึกใหม่
ก่อนส่งสมุดบัญชีคืนให้ป้าฟางที่บอกว่า "เสี่ยวเทียนไม่ชอบดูเรื่องพวกนี้
ป้าเองก็อายุมากแล้ว คิดบัญชีทีไรเวียนหัวตาลายตลอด แต่ก่อนเสี่ยวเยวี่ย
อยู่บ้าน ทุกเดือนก็ยังตรวจดูบ้าง พอเสี่ยวเทียนมาดูแลบ้านก็ไม่แม้แต่จะดู"
กวนเยวี่ยพยักหน้า "รายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องจดแล้วครับ ไม่เหมือน
บ้านผมที่คนเยอะต้องคอยจดไว้"
"ค่ะ" ป้าฟางรับค�ำแล้วว่า "ทางไท่หยวนมีคนเจ็ดแปดสิบคนรวมเป็น
ครอบครัวใหญ่ จะไม่ให้คณ
ุ แม่ของคุณไม่หว่ งก็คงยาก แล้วนีข่ องขวัญตรุษจีน
คุณต้องเตรียมมั้ย"
กวนเยวี่ยบอกว่า "พรุ่งนี้เหมยซีจะส่งรายชื่อมารวมกันครับ"
ป้าฟางพยักหน้ายิ้มๆ "ป้าพอรู้จักเด็กคนนั้น"
กวนเยวี่ยใช้เวลาแค่พักเดียวก็จัดการตั้งแต่เรื่องตระกูลเหวิน เรื่องการ
ลงทุน ไปจนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเสร็จเรียบร้อย เจอคนที่ควรเจอ
ขอบคุณคนที่ต้องขอบคุณแล้ว นอกจากนั้นก็แสดงฐานะของตัวเองให้เห็น
เป็นนัยๆ ด้วย...นับจากนี้ไปตระกูลเหวินอยู่ในเขตอิทธิพลของเขา แต่ใคร
เคยมีเรื่องอะไรกับเหวินเทียนเยวี่ยก็กรุณาตรงไปหาเจ้าตัวเองแล้วกันนะ
เทียนเหอนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว กวนเยวี่ยเปิดโทรศัพท์มือถืออ่านข่าว
พักหนึ่ง
เทียนเหอถามขึ้นว่า "มีข่าวซุบซิบอะไรเหรอ"
"เจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งฮอลแลนด์ตัดสินพระทัยสละราชบัลลังก์
เพื่อความรัก เข้าพิธีแต่งงาน" กวนเยวี่ยเอ่ย
เขาอ่านข่าวอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเริ่มจัดการอีเมลของเยวี่ยเหอ ช่วง
เริม่ ต้นงานในบริษทั ยังรัดตัว งานหลายอย่างเหมยซีจะมีอเี มลมาขอค�ำแนะน�ำ
ขอแค่มันขึ้นสถานะว่าถูกเปิดอ่านก็แสดงว่ากวนเยวี่ยดูแล้ว เขาใช้ทัชแพด
ปัดอ่านอีเมลไปทีละฉบับ
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เทียนเหอเปิดกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโปร่งแสงของตนแล้วหยิบ
ปากกาขึน้ มา เริม่ วางเค้าโครงสูตรการค�ำนวณซอฟต์แวร์อกั ษรจย่ากูเ่ หวินของ
จางชิว หลังจากที่ท�ำเสร็จแล้วก็จะวางแผนโปรเจ็กต์ของแต่ละเดือนต่อไป
กวนเยวีย่ ตอบอีเมลอย่างหัวเสีย เหมยซีชนิ กับสไตล์การบริหารงานของ
เหวินเทียนเยวี่ย ไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็จะต้องส่งอีเมลมา ยังไม่ได้ท�ำผิดก็คิดจะ
รีบตัดปัญหา ขณะที่ตอบไปเรื่อยๆ กวนเยวี่ยก็เหลือบมองเทียนเหอบ่อยครั้ง
เหมือนชาร์จแบตฯ ให้ตัวเอง เมื่อมองเทียนเหอค่าอารมณ์ก็สูงขึ้นเล็กน้อย
แต่พอตอบจดหมายค่าอารมณ์จะตกลงไปนิดหน่อย ขึ้นๆ ลงๆ อยู่แบบนี้
ไม่หยุด
ในที่สุดเทียนเหอก็เอ่ยขึ้น "ไม่มีอะไรจะบอกฉันใช่มั้ย"
กวนเยวี่ยตอบเทียนเหอทั้งๆ ที่มือยังเป็นระวิงอยู่ว่า "เช่น?"
"เช่นว่า...การรวมหัวกับใครท�ำนองนั้น"
"ฉันนึกว่าค�ำว่า 'รวมหัว' จะใช้ได้ระหว่างคนสองคนซะอีก เรื่องที่ตัวเอง
หารือกับตัวเองน่าจะเรียกว่า 'ทบทวน' มากกว่า"
เทียนเหออารมณ์เย็นแบบนี้ กวนเยวี่ยรู้สึกว่ามันชักจะทะแม่งๆ เขาจึง
ระวังตัวเป็นพิเศษ กลัวว่าเทียนเหอจะแอบวางแผนแกล้งเขา
ป้าฟางจัดชายามบ่ายไว้แล้ว เมื่อกวนเยวี่ยตอบอีเมลทั้งหมดเรียบร้อย
ก็เริ่มดื่มชากับเทียนเหอ
"โพรมีธีอุสเป็นคนบอกนายใช่มั้ยว่าพี่รองอยู่ที่ไหน" เทียนเหอพูดพลาง
บิคุกกี้ให้แมวนิดหนึ่ง
"ไม่ทั้งหมด" กวนเยวี่ยวางแมวบนโต๊ะ เติมนมในถ้วยชาเล็กน้อยแล้ว
เอาคุกกี้ลงไปแช่ "โพรมีธีอุสสืบผิดทางตั้งนาน ฉันใช้แค่กล้องจราจรไม่กี่ตัว
ในควีนส์ทาวน์มาวิเคราะห์เท่านั้น"
เทียนเหอคิดในใจว่าโพรมีธีอุสถึงขั้นใช้กล้องวงจรปิดที่อยู่ไกลขนาด
อีกฟากฝั่งของมหาสมุทรได้? ช่างน่ากลัวจริงๆ
กวนเยวี่ยเอ่ยต่อ "เหวินเทียนเยวี่ยไม่มีเงินแล้วก็คงยืมเงินเขาไปทั่ว
ถ้าไม่ได้เงิน เขาคงกลับมาเองแหละ"
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"พี่รองยังคิดจะกลับบ้านอีกเหรอ"
"ไม่ว่าเขาเคยท�ำอะไรกับนายไว้ ขอเพียงกลับมา นายก็ให้อภัยเขา
ได้เสมอ เทียนเยวี่ยรู้ข้อนี้ดี ถ้าเป็นฉันก็ไม่แน่"
"นายลองดูก็ได้นะ" เทียนเหอเอ่ยยิ้มๆ
"ไม่เอาดีกว่า" กวนเยวี่ยตอบอย่างสุภาพ "ความเสี่ยงสูงเกินไป"
กวนเยวี่ยเปิดไอแพด สวมแว่นตาอัจฉริยะกูเกิลกลาส ขณะที่เทียนเหอ
ก็มองข้อมูลของกวนเยวี่ย ในนั้นคือข้อมูลวิเคราะห์ความสามารถของกิจการ
ในอดีตของแอนดีก้ บั พ่อ พร้อมทัง้ ข้อมูลของครอบครัวและเทรดเดอร์ในกองทุน
ลั่วหม่าเซินสองสามราย
"นายยังไม่ได้ตอบฉันเรื่องการรวมหัว"
กวนเยวี่ยจึงเอ่ยว่า "ไม่ได้รวมหัว ตั้งแต่ต้นจนจบฉันไม่เคยยอมรับ
ค�ำแนะน�ำใดๆ จากโพรมีธีอุส ซึ่งแผนของเขาคือหลังจากที่มั่นใจว่าบีบให้
แอนดี้ไปแคนาดาและยกเลิกสัญญาเช่าแล้ว ก็จะท�ำลายตัวเองให้สิ้นซาก"
เทียนเหอกล่าว "เพื่อรักษาเซิร์ฟเวอร์ นายเลยคิดจะร่วมมือกับจอห์นนี่
ให้องค์กรทีส่ นิทสนมกันเอาเงินเป็นพันล้านไปตัดสินว่าเป็นเพศผูห้ รือเพศเมีย*
กันในตลาดหุ้นฮ่องกงใช่มั้ย"
กวนเยวี่ยกลับบอกว่า "ส�ำนวนนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่นะ ตัดสินว่าเป็น
เพศผูห้ รือเพศเมียไม่ได้ใช้กนั แบบนี้ ฉันเป็นเพศผูอ้ ยูแ่ ล้ว นึกว่านายตรวจสอบ
มาหลายครั้งแล้วซะอีก"
"...แล้วถ้ามันเป็นหลุมพรางที่พวกจอห์นนี่ร่วมมือกันขุดไว้ล่ะ?"
กวนเยวี่ยเอ่ยอย่างมั่นใจ "แน่นอนว่าฉันจะผลักเขาลงไปพร้อมกับ
แอนดี้เลย"
ทั้งสองคนเงียบไป
"ถงข่ายบอกนายเหรอ" กวนเยวี่ยตั้งใจดูข้อมูลในไอแพดพลางถาม
เทียนเหอเงียบไปสักพักขณะจ้องกวนเยวี่ย "พ่อของแอนดี้ท�ำอะไร
* ตัดสินว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เป็นส�ำนวน หมายถึงให้รู้ชัดเจนกันไปว่าถูกหรือผิด ตรงกับส�ำนวน
เห็นด�ำเห็นแดง
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นายก็รู้ด"ี
"อืม" กวนเยวี่ยตอบอย่างจริงจัง
"นายเคยคิดมั้ยว่าถ้าล้มเหลวจะท�ำยังไง" เทียนเหอถาม
กวนเยวี่ยตอบ "เราก็ล้มละลายแล้วไปขอทานด้วยกัน นายเต็มใจ
ไปขอทานกับฉันมั้ย"
"ได้แน่นอน" เทียนเหอบอก "ถ้าให้ฉันกินข้าวที่ไปขอมาได้ก่อน"
"ต้องเป็นแบบนัน้ อยูแ่ ล้ว ถึงจะเป็นขอทานก็ปล่อยให้นายหิวไม่ได้หรอก"
"นี่คือจิตส�ำนึกในการควบคุมความเสี่ยงของนายเหรอ อ้อ ลืมไปว่า
ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนกควบคุมความเสี่ยง"
กวนเยวี่ ย เก็ บ ไอแพด ใช้ ค วามคิ ด แล้ ว ตอบ "นายพู ด ถู ก ต้ อ งมี
การควบคุมความเสี่ยง ให้เสี่ยวหลิวมาท�ำต�ำแหน่งนี้ดีมั้ย"
"ตอนนี้ฉันเริ่มอยากทะเลาะกับนายแล้วแหละ กวนเยวี่ย" เทียนเหอ
อดไม่ไหว
"ฉันแค่ไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มากวนนาย"
"นายก็เห็นฉันเป็นเด็กตลอด! ท�ำไมนายชอบเอาความรับผิดชอบทุกอย่าง
ไปแบกไว้เองนัก"
กวนเยวี่ยเอ่ย "เพราะมันเป็นเรื่องที่ฉันก่อ ฉันต้องหาวิธีแก้ ถ้าไม่ใช่
เพราะฉัน แอนดี้ก็คงไม่หมายหัวอิพีอุส ฉันท�ำให้พวกนายเดือดร้อน มันเป็น
ความรับผิดชอบของฉัน"
"นี่คือสาเหตุที่นายเลี่ยง ไม่ยอมคุยเรื่องนี้กับฉันใช่มั้ย" เทียนเหอกล่าว
"ฉันเดาว่าเรื่องต่อไปที่จะคุยก็คือ..."
"เป่าเปา ฉันรักนาย" จู่ๆ นกแก้วก็พูดขึ้นมา
กวนเยวี่ยผงะ เงยหน้ามองไปทางคอนนกแก้วที่อยู่ในมุมหนึ่งของ
ห้องรับแขก
เทียนเหอ "..."
กวนเยวี่ยลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆ พลางมองนกแก้ว
แล้วนกแก้วก็พูดว่า "เป่าเปา ฉันรักนาย ขอให้นายเป็นคนโรแมนติก
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และไร้เดียงสาตลอดไป"
กวนเยวี่ยเอ่ย "พูดเป็นสักทีนะ"
แล้วเทียนเหอก็พูดขึ้น "ฉันว่ามันหิวข้าว"
กวนเยวี่ ย เทถั่ ว ออกมาเติ ม ใส่ ร างให้ น กแก้ ว จนเต็ ม ซึ่ ง เสี่ ย วจิ น ก็
ก้มลงกินทันที
เทียนเหอหายโมโหแล้ว กวนเยวีย่ มองนกแก้วพลางใช้นวิ้ ลูบหัวมันเบาๆ
นกแก้วกระพือปีกด้วยความดีใจก่อนจะเอ่ยชมว่า "กวนเยวี่ยตายแล้ว!"
จากนั้นก็ใช้ปีกตบกวนเยวี่ย
เทียนเหอ "ฮ่าๆๆๆๆๆ!"
กวนเยวี่ย "..."
"ฮ่าๆๆ..." เทียนเหอหัวเราะจนฟุบลงบนโต๊ะ
กวนเยวี่ยมองนกแก้วด้วยความโมโห "พี่รองนายเป็นคนสอนแน่ๆ"
"ฉันสอนเอง ฉันเป็นคนสอน" เทียนเหอสารภาพ
กวนเยวี่ย "..."
เทียนเหอที่ยังฟุบอยู่กับโต๊ะหัวเราะพลางโบกมือรัวๆ "ฉันก็ไม่รู้ว่า
ท�ำไมมันถึงพูดค�ำนี้เป็น"
กวนเยวี่ยหันไปมองเทียนเหอ สายตาพลันอ่อนโยนขึ้นมา
เทียนเหอกระอักกระอ่วนเล็กน้อย กลั้นข�ำจนหน้าแดงก�่ำ แอบมอง
กวนเยวี่ยแวบหนึ่งแล้วดื่มชา จู่ๆ ก็นึกถึงเรื่องที่โพรมีธีอุสเคยพูดก่อนหน้านี้
พอกวนเยวีย่ ได้ยนิ นกแก้วด่าเขา นอกจากจะโมโหแล้วก็เหมือนจะดีใจมากด้วย
เพราะนี่หมายความว่าหลังจากที่เลิกรากันไป เทียนเหอไม่เคยปล่อยวาง
ได้เลย
"เอาอย่างนีแ้ ล้วกัน" กวนเยวีย่ เอ่ย "ฉันตัดสินใจว่าอีกไม่นานจะเปิดศึกกับ
แอนดี้ ต้องเอาชนะเขาอย่างราบคาบ ต่อไปจะได้ไม่มใี ครกล้าแตะพวกเราอีก"
เทียนเหอบอก "ท�ำแบบนี้มันไร้เหตุผล อย่าลืมสิกวนเยวี่ย ใช่ว่าฉัน
ไม่รู้เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศ หรือระบบ
การซื้อขายล่วงหน้า ถ้าจะเอาชนะแอนดี้ก็ถือว่ายากมาก ที่นายต้องการคือ

Page Turing Code ���������� ����������� 3.indd 19

20/7/2563 BE 10:28

20 Turing Code โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก 3

ท�ำให้กองทุนลั่วหม่าเซินถูกเรียกช�ำระบัญชี* อยากให้เขาล้มละลายถูกมั้ย"
แอนดี้มีข้อมูลภายในของสถานการณ์ระหว่างประเทศในมือ ไม่ว่า
จะเป็นทิศทางการลงทุนการเงินหรือปริมาณเงินทุนก็ล้วนมีอ�ำนาจพอตัว
การสู้ศึกการเงินแบบนี้จึงเป็นวิธีท�ำลายศัตรูที่ตัวเองเจ็บหนักด้วยเหมือนกัน
แม้กวนเยวี่ยจะเอาชนะเขาได้ส�ำเร็จ แต่ตัวเองก็เสียหายไม่ใช่น้อยๆ เช่นกัน
ยิ่งกว่านั้นพวกที่ลงทุนกลุ่มนี้ ทุกคนต่างมีลูกคิดของตัวเอง ตอนนี้
เทียนเหอยังสงสัยด้วยซ�้ำไปว่าสิ่งที่เหวินเทียนเยวี่ยพูดเป็นเช่นนั้นจริงๆ ใช่มั้ย
จอห์ น นี่ กั บ คนอื่ น ๆ อาจจะจั ด ฉาก เตรี ย มฉวยโอกาสร่ ว มมื อ กั น ท� ำ ลาย
กวนเยวี่ย หลังจากที่เขาไปจากชิงซงแล้ว
กวนเยวี่ยเอ่ย "ฉันยอมรับว่ามันไร้เหตุผล แต่ตอนนี้จะไม่สู้ไม่ได้ ช้าเร็ว
วันหนึ่งก็ต้องสู้ ไม่งั้นจะต้องมีคนมาหาเรื่องเราอยู่ดี ในตลาดการเงิน ทุกคน
ต่างเป็นโจรที่เคารพกฎ ถ้าไม่อยากถูกเล่นงาน นายก็ต้องแสดงพลังที่แท้จริง
ของตัวเองให้ศัตรูเห็น"
"นายยังไม่ได้เกลี้ยกล่อมฉัน"
"ฉั น รู ้ ตอนแรกฉั น นึ ก ว่ า เหวิ น เที ย นเยวี่ ย จะเสนอความช่ ว ยเหลื อ
บางอย่าง แต่ตอนนี้เห็นทีนอกจากค�ำแนะน�ำที่จริงใจไม่กคี่ �ำแล้ว ก็เหมือนเขา
ไม่ได้สนใจจะร่วมมือกับฉัน"
"...!"
เทียนเหอนึกไม่ถึงเลยว่าในชีวิตที่เหลืออยู่จะได้ยินค�ำว่า 'ร่วมมือกับ
เหวินเทียนเยวี่ย' จากปากกวนเยวี่ย จึงออกอาการไม่อยากเชื่อเล็กน้อย
แล้วเทียนเหอก็พูดว่า "ฉันนึกว่านายจะไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้ออกมา
ซะอีก"
กวนเยวี่ยเอ่ย "เห็นๆ อยู่ว่าเขาจะรอให้ฉันพังแล้วค่อยมาเก็บกวาด
ไม่เป็นไรหรอก ในเมือ่ เขาไม่คดิ จะช่วย ก็แสดงว่าเขายังมีหนทางอืน่ อย่างมาก
ฉันก็แค่ถลุงเงินให้หมด แล้วออกจากบ้านนี้ไปแบบตัวเปล่า"
* การช�ำระบัญชี เป็นกระบวนการอันน�ำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของบริษัท ทางเทคนิคหมายถึงการช�ำระบัญชี
ขั้นสุดท้ายก่อนเลิกกิจการ
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เทีย นเหอนึก ถึงค�ำพูด ที่พี่รองเคยพู ดกั บเขาตอนอยู ่ นิว ซี แ ลนด์ จู ่ ๆ
ก็รู้สึกว่าเรื่องราวเหมือนจะไม่ได้ง่ายดายอย่างที่เขาคิดไว้...กวนเยวี่ยก�ำลัง
เผชิญกับการต่อสู้อย่างห้าวหาญเพียงล�ำพังในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วย
อันตราย! ขณะที่พี่ชายของเขายังคงไม่มาดูด�ำดูดีเขาเหมือนอย่างเคย
แม้ตอนนี้เหวินเทียนเยวี่ยจะไม่มีอะไรเลย แถมยังถูกเทียนเหอไล่
กลั บ ไปอยู ่ บ ้ า นเดิ ม แต่ เ ขายั ง มี ฝ ี มื อ อยู ่ ตอนนี้ เ ที ย นเหอคิ ด ว่ า พี่ ร องกั บ
กวนเยวี่ย คนสองคนที่ตัวเองสนิทสนมที่สุดในชีวิตก�ำลังชักเย่อกันไม่เลิก
ต่างคนต่างรอให้เทียนเหอมาช่วย
"ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนั้นหรอก" กวนเยวี่ยมองออกว่าเทียนเหอก�ำลัง
สองจิตสองใจ เขานั่งลงที่โต๊ะกินข้าวแล้วบอก "นายควบคุมการตัดสินใจ
ของเขาไม่ได้ เพราะในใจเขานายคือคนในครอบครัว แต่ฉันเป็นคนนอก ไม่ว่า
จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีทางกระทบกับความสัมพันธ์ของพวกนาย สิ่งที่บีบให้เขา
ท� ำ แบบนี้ ก็ มี แ ค่ เ รื่ อ งผลประโยชน์ ทั้ ง ของอิ พี อุ ส ของตระกู ล เหวิ น และ
ผลประโยชน์ระยะยาวเท่านั้นแหละ"
เทียนเหอเงียบไปครูห่ นึง่ "ถึงสุดท้ายนายจะพัง ก็ไม่มที างตัวเปล่าหรอก"
"..." กวนเยวี่ยช้อนตามองเทียนเหอ
"ตอนที่ออกไป นายก็เก็บข้าวเก็บของแล้วพาฉันไปด้วย" เทียนเหอเอ่ย
"แบบนี้พอใจมั้ย"
กวนเยวี่ยรับค�ำ "ได้ งั้นเอาแบบนี"้
เทียนเหอก็ยังแย้งต่อว่า "แต่ฉันไม่พอใจกับท่าทีของนายกับพี่รอง"
"แล้วนายอยากให้ฉันท�ำยังไง เขาปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฉัน คอยดู
อย่างร่าเริงว่าฉันจะตายยังไง แล้วฉันก็ยังต้องโอบอุ้มเขาขึ้นมา ก้มหัวคารวะ
พี่รองของเมียเช้าเย็นเหรอ"
"ช่ า งเถอะ ไม่ คุ ย เรื่ อ งนี้ แ ล้ ว" ขณะเดี ย วกั น เที ย นเหอก็ คิ ด ในใจว่ า
หากเครื่องไม่ดีเลย์ อีกสักพักศัตรูของพวกนายก็มาถึงแล้วล่ะ
จูๆ่ เทียนเหอก็รสู้ กึ สลดขึน้ มาอีกก่อนจะเอ่ยขึน้ "ท�ำไมพวกเราต้องมาคุย
เรื่องสมมติที่ว่าอนาคตจะถังแตกในวันปีใหม่แบบนี้ด้วยล่ะ ทั้งๆ ที่ทุกอย่าง

Page Turing Code ���������� ����������� 3.indd 21

20/7/2563 BE 10:28

22 Turing Code โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก 3

ก็ปกติดี"
กวนเยวีย่ บอก "นีแ่ หละชีวติ ของคนท�ำงานการเงิน ทุกวันต้องคิดทบทวน
ทบทวนทั้งปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต ต้องระวังทุกฝีก้าว นายไม่มีทาง
รู้หรอกว่าวันไหนจะต้องออกไปขอข้าวกิน"
เทียนเหอจนปัญญาแล้วจริงๆ
กวนเยวีย่ เอ่ยอย่างอดทนต่อว่า "เพราะฉะนัน้ ฉันไม่อยากเอาเรือ่ งพวกนี้
มาท�ำให้นายล�ำบาก มีฉันคอยคิดคนเดียวก็พอแล้ว"
เทียนเหอถามกลับ "แล้วนายไม่เหนื่อยเหรอ"
"เหนื่อยคนเดียวก็ดีกว่าเหนื่อยสองคน"
"ฉันแค่คิดว่า..." เทียนเหองึมง�ำ
ตอนแรกเทียนเหอหงุดหงิดมากทีก่ วนเยวีย่ กับเหวินเทียนเยวีย่ ไม่ลงรอยกัน
ทว่าพอได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกสงสารกวนเยวี่ยขึ้นมาอีก
ชีวิตในอุดมคติของเทียนเหอนั้นแค่เริ่มร�่ำรวยก็พอใจแล้ว แต่เขารู้ว่า
กวนเยวี่ ย ไม่ มี ท างหยุ ด ครึ่ ง หนึ่ ง คื อ ไม่ อ ยากหยุ ด อี ก ครึ่ ง คื อ หยุ ด ไม่ ไ ด้
บนเส้นทางที่แสวงหาความส�ำเร็จในชีวิตและการงาน ทุกคนมักจะถูกผลักให้
เดินไปข้างหน้าไม่ได้หยุดแม้เพียงชั่วขณะ พอถึงที่สุดแล้วก็อาจจะไม่เป็น
ตัวเองและก�ำลังเหนื่อยล้า เพื่อท�ำความฝันให้เป็นจริง สิ่งเหล่านี้กลับเป็น
สิ่งจ�ำเป็นทุกอย่าง
กวนเยวี่ยเอ่ย "ฉันก�ำลังฟังอยู"่
ตอนแรกเทียนเหออยากพูดว่า 'ฉันแค่รสู้ กึ ว่านายไม่จำ� เป็นต้องท�ำแบบนี'้
แต่พอเริ่มเข้าใจกวนเยวี่ยขึ้นมาก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะพูดประโยคนั้นไป
"ฉันแค่คิดว่าบางที...นายน่าจะอ่อนลงบ้าง ขอความช่วยเหลือจาก
คนอื่นบ้าง" เทียนเหอบอก "เหมือนท่าทีที่มีต่อพี่รอง"
"นายยังไม่เข้าใจ ตอนนี้ฉันกับเหวินเทียนเยวี่ยเป็นศัตรูกันไปแล้ว
ทุกอย่างของเขาเป็นของฉันแล้ว" กวนเยวี่ยบอกอย่างจริงจัง "นายคิดว่าเขา
จะมองว่ามันเป็นความผิดของตัวเองเหรอ ไม่มีทางหรอก เขาต้องโทษฉันแน่"
เทียนเหอท�ำท่าจะพูดบางอย่างแต่กไ็ ม่ได้พดู ออกมา กวนเยวีย่ เหมือนรูว้ า่
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อีกฝ่ายอยากจะพูดอะไร เขาจึงเอ่ยขึ้นว่า "บ้าน ทรัพย์สิน เงินทอง ฉันไม่สนใจ
ทั้งนั้น เขาอยากจะแย่ง ก็...ช่างเถอะ ฟังแล้วนายก็อารมณ์ไม่ดีอีก"
"สิ่งที่แย่งชิงกันอยู่คืออ�ำนาจในการควบคุมฉัน" เทียนเหอเอ่ยขึ้นทันที
กวนเยวี่ยพยักหน้า "ซอฟต์แวร์ของนายจะเป็นหมากตัวส�ำคัญที่ฉัน
จะท� ำ ลายแอนดี้ แม้ ฉั น จะไม่ อ ยากพู ด แบบนี้ เพราะมั น หมายความถึ ง
การกดดันนาย ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดก็อาจจะท�ำให้นายรู้สึกผิด..."
เทียนเหอกล่าว "แล้วถ้าฉันเกลี้ยกล่อมให้พี่รองร่วมมือกับนายได้ล่ะ?"
กวนเยวี่ยขมวดคิ้ว คิดทบทวนพักหนึ่งก็ยอมถอย เปลี่ยนวิธีพูดกับ
เทียนเหอ "เป็นไปไม่ได้หรอก ในเมื่อเทียนเยวี่ยไม่ยอมช่วยเป็นสายสืบทาง
ธุรกิจด้วยการหลอกแอนดี้ให้ฉัน จากนี้ไปฉันก็ต้องสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
หาวิ ธี เ ผชิ ญ หน้ า กั บ แอนดี้ แ ล้ ว เจรจากั น อี ก ที ซึ่ ง การเจรจานี้ ส� ำ คั ญ มาก
เป็นขั้นตอนส�ำคัญที่จะช่วยลดความระแวดระวังของเขาลงได้"
เทียนเหอตกใจ ค�ำพูดประโยคนี้ของกวนเยวี่ยเผยให้เห็นปริมาณข้อมูล
ที่มากมายเหลือเกิน มันเป็นแผนที่วางไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างดี
"แอนดี้จะเชื่อเขาง่ายขนาดนั้นเหรอ" เทียนเหอถาม
กวนเยวี่ยเอ่ย "งั้นนายคิดว่าพี่รองของเมียฉันมัวท�ำอะไรอยู่ที่วอชิงตัน
ตั้งนาน"
"ฉันยอมแพ้ พวกนายมันเหลี่ยมจัดกันทุกคน...ยังไงฉันก็จะไปลอง
คิดหาวิธ"ี
"ความขัดแย้งของเรามันประนีประนอมไม่ได้หรอก"
เทียนเหอมองโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะเอ่ยอย่างสบายๆ "ก็ไม่แน่ คอยดู
ก็แล้วกัน"
กวนเยวี่ย "...?"
ตอนนี้เหวินเทียนเยวี่ยก�ำลังเซ็ง ในบ้านไม่มีทั้งเหล้าไม่มีทั้งเงิน อาหาร
ทั้งสามมื้อป้าฟางท�ำมาให้เรียบร้อย แล้วให้คนรับใช้เอามาส่งทุกวัน โชคดีที่
เครื่องเกมสมัยเด็กยังอยู่ เขาค้นออกมาเล่นสักพักก็รู้สึกหมดสนุก ได้แต่มา
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นั่งที่ระเบียงในตอนเช้าตรู่ หันหน้าเข้าหาเขตชุมชนที่มีผู้คนคึกคัก ครุ่นคิดว่า
เมื่อไหร่กวนเยวี่ยจะล้มละลายแล้วไปให้พ้นจากบ้านเขา
มายึดบ้านคนอื่น ทุเรศชะมัด! แย่งน้องชายเขาไปแล้วยังเข้ามาอยู่
ในบ้านเขาอีก แถมเอาหุ้นที่แต่เดิมเป็นของเขาไปอีกด้วย! ไม่ให้เงินเขา
แม้แต่หยวนเดียว กระทั่งจะกินบะหมี่ใต้ตึกเขาก็ยังไม่มีปัญญาเลย!
เหวินเทียนเยวีย่ นัง่ อยูท่ โี่ ต๊ะน�ำ้ ชาตรงระเบียง จูๆ่ โทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึน้
สายเรียกเข้าเป็นเบอร์ไม่รู้จัก
เหวินเทียนเยวีย่ วางโทรศัพท์บนตัก ใส่หฟู งั แล้วเอ่ยขึน้ "ไมโครไฟแนนซ์?
โทรมาได้จังหวะพอดีเลย บริษัทพวกนายให้กู้ได้เท่าไหร่ ฉันไม่มีหลักประกัน
อะไรเลย!"
[มารับฉันที ถึงสนามบินแล้ว] เป็นเสียงจางชิวพูดอยู่ในสาย
เหวินเทียนเยวี่ยผุดลุกขึ้นแล้วดีดตัวจากขอบระเบียง โทรศัพท์มือถือ
ไถลลงไปจากตัก สายต่อหูฟังหลุดออก โทรศัพท์มือถือดิ่งจากชั้นบนลงไปตก
ในหม้อเถ้าแก่แผงบะหมี่ใต้ตึกจนได้ยินเสียงดังฟิ้ว
"..."
เถ้าแก่กับเถ้าแก่เนี้ยเงยหน้าขึ้นมามองชั้นบนพร้อมกัน
ตัง้ แต่เมือ่ คืนวาน จูๆ่ ถงข่ายก็รสู้ กึ ว่าในบ้านเหมือนจะมีอะไรเปลีย่ นไป
ทุกคนในบ้านนับตั้งแต่พ่อบ้านไปจนถึงคนที่คอยปรนนิบัติล้วนท�ำตัว
แปลกไป เหมือนแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของเขาเกินเหตุ ตอนแรก
ก็พี่สาวโทรมาถามนั่นนี่ กลัวว่าเขาอยู่ในประเทศจะหนาวเย็นจนเป็นหวัด
พ่อบ้านก็ตามหมอมาตรวจร่างกายของเขาอย่างละเอียดโดยเฉพาะ
แต่ก่อนพี่สาวจะโทรมาจากฮอลแลนด์สัปดาห์ละครั้งเพื่อเช็กว่าเขา
ยังอยู่ดี แต่ตอนนี้เธอโทรมาหาเขาทุกวัน
ถงข่ายท�ำหน้าสับสน เขานั่งอยู่บนเก้าอี้โยก กะว่าจะอ่านหนังสือ
สักหน่อย เอ็ดการ์ดพ่อบ้านก็เอาผ้าห่มสี่ผืนมาให้ดู ถงข่ายบอกว่า "เอาผืน
ทางขวาก็แล้วกัน"
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"ผมว่าคุณห่มทั้งสี่ผืนดีกว่าครับ" เอ็ดการ์ดบอก
ถงข่ายผวา "นายจะฆ่าหมกฉันเหรอ!"
"เป็นค�ำสั่งของพี่สาวคุณครับ"
"ท�ำไมอยูด่ ๆี ทุกคนในบ้านก็เกิดเป็นห่วงสุขภาพฉันขึน้ มาล่ะ...ช่างเถอะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกก�ำลังกายจริงๆ นั่นแหละ กระโดดร่มคราวก่อนหัวใจ
เกือบจะกระดอนออกมาอยู่แล้ว"
ตอนนี้เป็นช่วงกลางฤดูหนาว ดอกไม้ในบ้านถงข่ายบานสะพรั่งเหมือน
ฤดูใบไม้ผลิทั้งปี อากาศในบ้านสดชื่นมาก แต่ข้างนอกกลับปกคลุมไปด้วย
กลิน่ ดินประสิวจางๆ เพราะในเขตบ้านเดีย่ วมีเด็กๆ หลายคนก�ำลังเล่นประทัด
"ฉันว่าจะออกไปวิ่งสักหน่อย" ถงข่ายวางหนังสือ เลิกผ้าห่มขึ้นทีละผืน
แล้วเดินไปเปลี่ยนมาใส่ชุดออกก�ำลังกาย
เอ็ดการ์ดเอาเตาอุน่ มือมายัดให้ถงข่ายทันที ทัง้ ยังเอาแผ่นร้อนหลายแผ่น
มาแปะในชุดออกก�ำลังกาย แล้วช่วยใส่หมวกไหมพรมให้
ครึง่ ชัว่ โมงต่อมา เอ็ดการ์ดน�ำคนรับใช้ชายใส่ชดุ สูทกลุม่ หนึง่ มา สองคน
ข้างหน้าเป็นคนน�ำทาง อีกสี่คนตามหลัง ทุกคนวิง่ เหยาะๆ ไปพร้อมกับถงข่าย
ตลอดเส้นทาง คอยกันสุนัขให้เขา
ถงข่าย "..."
"เอ็ดการ์ด" ถงข่ายหยุดวิ่งแล้วบอก "ช่วงนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ"
เอ็ดการ์ดปาดเหงื่อบนหน้าผาก รับไอแพดมาแล้วยืนข้างๆ ก่อนเอ่ย
อย่างสุภาพว่า "คุณอยากฟังข่าวของประเทศไหนครับ"
ถงข่ายเหลียวมองรอบๆ "พวกนายก�ำลังท�ำอะไรกันอยู"่
คนรับใช้แถวหนึ่งรีบยืนตรงแล้วถอยไปข้างๆ ถงข่ายมองทุกคนอย่าง
ไม่เชื่อสายตา จากนั้นก็มองเอ็ดการ์ด
"ทุกคนกลับไปให้หมด" ถงข่ายเอ่ย "กลับไปเล่นบิลเลียด จีบสาว เล่นเกม!
ไปๆๆ! ประสาทจริงๆ!"
เอ็ดการ์ดบอก "ทางฮอลแลนด์ก�ำชับมาเป็นพิเศษว่า..."
"เอ็ดการ์ด นายอยากถูกป้าฟางเกลียดเหรอ ไม่หรอกมั้ง?"
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เอ็ดการ์ด "..."
แล้วถงข่ายก็ชี้ไปทางบ้าน สื่อว่าให้อีกฝ่ายกลับไปได้แล้ว
เอ็ดการ์ดจึงได้แต่ล้วงสร้อยคอออกมาเส้นหนึ่ง "ถ้างั้นคุณก็ใส่เจ้านี่
ไว้หน่อยนะครับ แบบนี้ มันมีระบบจีพีเอส จะได้ตามหาคุณได้ตลอดเวลา"
ถงข่ายฟังแล้วก็ถามว่า "นายแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่ระเบิดเวลา? ท�ำไม
ฉันเห็นมันมีไฟแดงๆ กะพริบด้วยล่ะ!"
เอ็ ด การ์ ด อธิ บ าย "ระบบจี พี เ อสจะส่ ง ต� ำ แหน่ ง ที่ อ ยู ่ ข องคุ ณ มาทุ ก
สิบวินาที พี่สาวคุณเป็นคนสั่งไว้น่ะครับ"
"นี่พวกนายก�ำลังพาหมาไปเดินเล่นรึไง เปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือไม่ได้
เหรอ"
"คุณสมบัติของสร้อยข้อมือมีจ�ำกัดครับ"
ถงข่ายตัดบท "ช่างเถอะๆ รีบกลับไปซะ...เอาล่ะ ฉันใส่แล้ว อย่ามา
กวนฉันอีกนะ"
เอ็ดการ์ดยืนอยู่ข้างถนนพลางโบกมือให้ ส่วนถงข่ายถอนหายใจด้วย
ความโล่งอกก่อนขยับสร้อยคออย่างอึดอัด จากนั้นก็ออกวิ่งด้วยสีหน้างงงัน
นิดๆ วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็เลี้ยวที่หัวมุม
เอาล่ะ...ในที่สุดก็แกล้งผ่านหน้าประตูบ้านเจียงจื่อเจี่ยนได้แล้ว
วันนี้ฟ้าครึ้ม ถงข่ายสูดลมหายใจลึก เขาวิ่งผ่านเขตชุมชนช้าๆ จนมาถึง
หน้าบ้านเจียงจื่อเจี่ยน
คนสวนวัยห้าสิบกว่าคนหนึ่งใส่ถุงมือและชุดท�ำงานสีฟ้า ก�ำลังคัดแยก
ต้นอาซาเลีย* ในสวนดอกไม้
"ไฮ! ก�ำลังตัดแต่งต้นไม้เหรอครับ" ถงข่ายทักทายคนสวน
เจียงเฉาเซิงโยนต้นอาซาเลียที่ตัดออกไปไว้ข้างๆ ปาดเหงื่อพลางบอก
"ใช่ครับ ใช่"
เจียงเฉาเซิงรู้สึกอ่อนไหวกับดอกอาซาเลียขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล...
เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤดูเบ่งบานของดอกอาซาเลียพอดี ขอเพียงดูแล
* ต้นอาซาเลีย หรือต้นกุหลาบพันปี

Page Turing Code ���������� ����������� 3.indd 26

20/7/2563 BE 10:28

เฟยเทียนเย่เสียง 27

อย่างเหมาะสมก็จะบานสวยงาม ภาพมวลหมู่ดอกไม้ที่แข่งกันเบ่งบาน
ก็ เ หมื อ นภาพอั น ชุ ล มุ น วุ ่ น วายของตระกู ล เจี ย งในตอนนี้ อี ก เดี๋ ย วบริ ษั ท
ก็จะถอดเครื่องหมาย ST* อีกทั้งโรงแรมในเครือก็กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก
ดังนั้นจะให้สรุปด้วยค�ำว่า 'ชุลมุนวุ่นวาย' ได้อย่างไร
แต่เจียงเฉาเซิงทีร่ ำ�่ เรียนปรัชญามา เวลาทีเ่ ห็นดอกไม้บานก็มกั จะคิดถึง
ยามที่ดอกไม้ร่วงเสมอ ถึงตอนนั้นก็ร่วงหล่นเต็มพื้น ชวนให้คนมองรู้สึกเศร้า
เหลือเกิน น่าจะมีเรือนกระจกเล็กๆ ให้ดอกไม้ทงี่ ดงามเหล่านี้ จากนัน้ พอคิดถึง
เรือนกระจกก็นึกถึงลูกชายที่รักและเอ็นดูที่สุดขึ้นมาอีก เจียงจื่อเจี่ยนก็เป็น
ดอกไม้ที่โตในเรือนกระจกไม่ใช่หรือ ตอนทีต่ อ้ งออกไปจากเรือนกระจกแห่งนี้
ก็จะเจอกับลมพัดแดดส่อง ฝนสาดน�ำ้ แข็งจับ เจ็บปวดจนไม่อาจบรรยายได้...
เขาเองก็จ�ำต้องมองดอกไม้ปลิดปลิวร่วงหล่น...พอคิดถึงตรงนี้ ส่วนลึกในใจ
ของเจียงเฉาเซิงผู้มีอิทธิพลด้านการโรงแรมคนนี้ก็อดรู้สึกหนักใจไม่ได้
เจียงเฉาเซิงถามถงข่ายยิ้มๆ "คุณเป็นเพื่อนบ้านเหรอครับ"
"ครับ ผมอยู่หลังบ้านพวกคุณ ขยันจังนะฮะ!"
"อ้อ ปีใหม่แล้ว ต้องตัดตรงนี้ให้เสร็จน่ะครับ!"
ถงข่ายเอ่ย "บ้านผมก็ปลูกไว้เยอะเลย! อาซาเลียของฮอลแลนด์คอ่ นข้าง
บอบบางครับ! โอ๊ะ คุณปลูกได้ไม่เลวเลย ถ้าว่างๆ มาช่วยดูที่บ้านผมบ้าง
ได้มั้ย"
เจียงเฉาเซิงบอกยิม้ ๆ "ไม่ขนาดนัน้ หรอกครับ แต่ถา้ ว่างผมจะไปดูให้นะ"
ดอกไม้ชนิดนี้เจียงเฉาเซิงเอากลับมาจากฮอลแลนด์เอง ทั้งสองคน
เริ่ ม คุ ย กั น ผ่ า นประตู เ หล็ ก เจี ย งเฉาเซิ ง สั ง เกตเห็ น สร้ อ ยคอของถงข่ า ยที่
กะพริบไฟสีแดงมาสักพักก็บังเกิดความสงสัยขึ้น จึงไม่กล้าให้อีกฝ่ายเข้ามา
ส่งเดช คิดไปคิดมาจู่ๆ เขาก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน...ตัวแทนของ
ฮั่วหลันซือเคยพูดกับเจียงจื่อเจี่ยนว่า 'ยอมเป็นหยกที่แตกดีกว่าเป็นกระเบื้อง
สมบูรณ์' เขาจึงเริ่มเครียดขึ้นมาทันที
* ST (Special Treatment) หมายถึงหุ้นของตลาดในประเทศได้รับการจัดการเป็นพิเศษ เป็นการเตือนว่า
มีความเสี่ยง การถอดเครื่องหมาย ST จึงหมายถึงว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในช่วงนี้กลับมา
เป็นปกติแล้ว
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"ว่าแต่คุณชายของพวกคุณอยู่มั้ย" ถงข่ายถามอีก "ผมมีธุระกับเขา!"
เจียงเฉาเซิง "...!"
ถงข่าย "...?"
"อยู่ครับ อยู่" เจียงเฉาเซิงบอกอย่างลังเล "คุณรอสักครู่นะ ผมจะไป
เรียกให้"
ถงข่ายรีบเอ่ยว่า "ขอบคุณครับ!"
เจียงเฉาเซิงครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ หลังจากที่เดินห่างออกมาอยู่ในระยะ
ที่ปลอดภัยแล้ว ก็มองถงข่ายอย่างสับสนอีกที
ต้องเป็นคนที่ฮั่วหลันซือส่งมาแน่นอน! มาหาเจียงจื่อเจี่ยน มีเพียง
ความเป็นไปได้นี้เท่านั้น!
"ลาน้อย"
"อ๊ะ! พ่อ!" ขณะนั้นเจียงจื่อเจี่ยนอยู่กับอู๋ซุ่น ก�ำลังดูอีกฝ่ายเล่นเกม
เจี ย งเฉาเซิ ง บอกด้ ว ยสี ห น้ า เคร่ ง เครี ย ด "มี ค นอยู ่ ข ้ า งนอกคนหนึ่ ง
ใส่ระเบิดเวลาไว้ทคี่ อด้วย เขาบอกว่ามีธรุ ะกับแก เพือ่ นแก...ท�ำงานสายนีเ้ หรอ"
เจียงจื่อเจี่ยน "..."
อู๋ซุ่น "..."
ทัง้ สองคนเคร่งเครียดขึน้ มาทันที อูซ๋ นุ่ บอก "ไม่นา่ นะครับ...ว่าแต่หน้าตา
เป็นยังไงครับ"
เจียงเฉาเซิงบอก "ตอนนี้ฉันให้ยามจับตาดูเขาอยู่สักพักแล้ว แต่จะให้
เด็กๆ พวกนั้นเข้าไปไม่ได้ พวกเขาอายุยังน้อยๆ อยู่เลย ถ้าถูกหมอนั่นกอด
ตอนระเบิดแม้แต่ซากศพก็คงไม่เหลือ ฉันจะท�ำลงได้ยังไง?! ให้เขาพุ่งตรงมา
หาฉัน ถ้าเผื่อว่าเป้าหมายคือแก ฉันก็คง..."
"พ่อครับ!" เจียงจื่อเจี่ยนท�ำหน้าตระหนก "ผมไปเอง! แต่ผมไม่ได้ไป
ล่วงเกินใครไว้นะ!"
เจียงเฉาเซิงเอ่ยว่า "ฮั่วหลันซือเคยมีปากเสียงกับแกไม่ใช่เหรอ ตอนนั้น
พวกเราแค่ข�ำๆ ไป แต่คิดไม่ถึงว่า..."
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เจียงจื่อเจี่ยน "...!"
อู๋ซุ่นรีบบอกสองพ่อลูก "อย่าเพิ่งตื่นตูมครับ ให้ผมไปดูลาดเลาหน่อย
พวกยามล่ะครับ?"
เจียงจื่อเจี่ยนบอก "แย่แล้ว หลายคนกลับบ้านไปแล้วด้วยสิ นี่ไม่ใช่แค่
คนถือปืนนะ แต่เป็นระเบิด! ถึงยามจะช่วยกันก็เอาไม่อยู่หรอก!"
อู๋ซุ่นเสนอ "ดูกล้องวงจรปิดได้มั้ย พวกเราไปดูกล้องวงจรปิดก่อน"
เจียงเฉาเซิงพาทัง้ สองคนไปทีป่ อ้ มยาม ก็เห็นหัวหน้ายามก�ำลังจ้องหน้าจอ
เหมือนเจอศัตรูอันตราย เมื่อหันมาเห็นเจ้านายก็รีบรายงานว่า "เจ้านายครับ
คนคนนั้นไปแล้ว!"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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