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ท่ามกลางมรสุมชีวิตคร้ังใหญ่ ดูเหมือนคนบนฟ้าจะยังเห็นใจเหวินเทียนเหอ 

อยู่บ้าง ถึงได้ส่งเจ้าโพรมีธีอุสจอมจุ้นมาเป็นผู้ช่วยชั้นดี ทำาให้ใน ‘Turing Code 

โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก’ เล่มหนึ่งที่ผ่านมา เทียนเหอได้นำาพาอิพีอุสอินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยีผ่านพ้นวิกฤตล้มละลายมาได้ แม้จะยังคงสถานะลูกผีลูกคนอยู่บ้าง แต่ก็

เหน็แสงสว่างท่ีปลายทางชดัเจนขึน้เยอะเลยล่ะค่ะ มาถึงเล่มทีส่องนีก็้คงไม่มใีครกังขา

ในความสามารถของเทียนเหอและเอไอตวัแสบอย่างโพรมธีีอสุแล้วใช่มัย้ล่ะคะ เพราะ 

อิพีอุสค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้าได้อีกครั้งหลังต้องชะงักมาพักใหญ่ด้วยความพยายาม

ของพวกเขาจริงๆ

แต่ปัญหามากมายก่ายกองของเทียนเหอก็ยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ เพราะ

นอกจากเรือ่งบรษิทัประจำาตระกูลแล้ว ปัญหาหวัใจของเขายังคงคาราคาซงัอยู่เลยค่ะ 

ทัง้ๆ ท่ีเทียนเหอและกวนเยว่ียต่างก็รบัรูไ้ด้ว่าอกีฝ่ายไม่ได้ตดัเย่ือใยระหว่างกันให้ขาด

อย่างจริงจัง แต่กลับไม่สามารถกลับไปคบกันได้อีกครั้งเสียอย่างน้ัน...หรือท่ีจริงแล้ว

อาจเป็นเพราะสาเหตุท่ีเลิกกันไม่ใช่แค่เหตุผลผิวเผินอย่างการไม่มีเวลาให้คนรัก

เท่านัน้? แบบนีดู้ท่าว่าเราคงต้องสวมวญิญาณเอไอ เกาะตดิเทียนเหอน้อยทกุย่างก้าว

แบบโพรมีธีอุสบ้างแล้วล่ะค่ะ จะได้หาคำาตอบท่ีคาใจได้สักทีว่าทำาไมพวกเขาถึงต้อง

เลิกกัน...

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5เฟยเทียนเย่เสียง

ไท่หยวนหิมะตกแล้ว

หิมะตกหนักท่ัวทุกพ้ืนที่ ท่ามกลางเสียงเชลโลท่ีบรรเลง ท่วงท�านอง 

อันอ่อนโยนของมันราวกับโอบล้อมไปท่ัวเมืองซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ 

กว่าห้าพันปี อายุของเมอืงนีเ้ก่าแก่พอๆ กับบนัทกึประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรม 

หวาซย่า* เลยทีเดียว 

เมือ่มาอยู่ต่อหน้าแผ่นดนิท่ีย่ิงใหญ่และสงูส่งแห่งน้ีแล้ว ลอนดอนก็เป็น

แค่เมืองท่าทางผ่านของขบวนพ่อค้าริมฝั่งแม่น�้าเทมส์ซึ่งเยซูเคยเดินผ่านไป 

เมื่อหลายร้อยปีก่อน เบอร์ลินก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยต้นลินเด็น

ในอาณาจกัรปรสัเซยี ส่วนนวิยอร์กน้ัน ด้วยอายุเพียงสามร้อยปี คงพูดได้แค่ว่า 

เป็นเพียงเด็กหัดเดินเท่านั้น 

เทียนเหอสวมหูฟัง น่ังอยู่ตรงบาร์เล็กๆ ในรถ มองหิมะนอกหน้าต่าง 

ที่ตกโปรยทั่วฟ้า ขณะที่กวนเยวี่ยเอนพิงโซฟาหลับไป 

โพรมีธีอุสพูดขึ้นว่า [นี่เป็นเมืองที่งดงามมาก]

"อืม" เทียนเหอมองกาแฟโคลด์บริวในแก้วคริสตัลพลางเอ่ย "บ้านเกิด

ของเขา" 

ซานซีเป็นจุดเริ่มต้นของแผนท่ีแสดงอาณาเขตแห่งยุครุ ่งเรืองของ 

ราชวงศ์ถัง มีบรรยากาศของความเป็นเมืองแห่งกวีปกคลุมไปท่ัว นับต้ังแต ่

บทที่ 11 

* หวาซย่า เป็นค�าเรียกประเทศจีนในสมัยโบราณ
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Turing Code โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก 26

รุน่คณุปูข่องกวนเยวีย่เป็นต้นมา ตระกูลกวนก็ทุ่มเทเพ่ือการศกึษาเล่าเรยีนของ

ลกูหลาน ช่วยกันฟ้ืนฟูกิจการและค�าสอนของบรรพบรุษุ แต่ก็จนใจทีส่ตปัิญญา

ของลกูหลานตระกูลกวนนัน้ล้วนโดนกวนเยวีย่ดดูไปหมด ตระกูลใหญ่ทัง้ตระกูล  

กวนเยวี่ยเป็นคนที่โดดเด่นที่สุด 

เทียนเหอเข้าใจดีว่ากวนเยวี่ยอยากกลับมาถือสัญชาติจีน แต่ถ้า 

ถือสัญชาติจีนเมื่อไหร่การแต่งงานของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง 

จากกฎหมายทันที

เทพเจ้าและบรรพบรุษุของตระกูลกวนคงไม่ได้ว่างมาอวยพรให้พวกเขาแน่  

เรื่องนี้ก็เคยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างเทียนเหอและกวนเยวี่ยด้วย

ตอนนี้พวกเขาท้ังคู ่ต่างเป็นคนจีนท่ีไม่มีสิทธ์ิรับทะเบียนสมรสจาก 

ส�านกัทะเบียนราษฎร์ ถึงจะบอกว่าทัว่โลกมคีนรกักันเป็นพันล้านคนท่ีไม่จ�าเป็น

ต้องลงเอยด้วยการแต่งงานเสมอไป แม้จะเก่ียวข้องไปถึงเรื่องทรัพย์สินของ 

ทั้งสองตระกูล แต่การแต่งงานและมีทายาทสืบสกุลเป็นปัญหาท่ีไม่มีทาง

ตดัขาด ย่ิงแก้ย่ิงยุ่ง ดงันัน้การไม่มทีะเบยีนสมรสจงึเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย

ตามมาได้อีกมาก 

แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ไม่ส�าคัญแล้ว 

เมื่อเทียนเหอวางผ้าขนหนูร้อนบนใบหน้ากวนเยว่ีย เขาก็ต่ืนข้ึนมา  

เช็ดหน้าเบาๆ แล้วลุกข้ึน จากนั้นประตูเหล็กบานใหญ่ของบ้านตระกูลกวน 

ก็เปิดออก รถเคลื่อนตัวเข้าไป พ่อบ้านชราสวมชุดคลุมยาว ถือไม้เท้ารออยู่ 

"คุณชายเหวิน ไม่เจอกันนานเลย" พ่อบ้านอาวุโสเอ่ย "สวัสดีครับ" 

"สวัสดีครับ ปู่กุ้ย" 

เทียนเหอรู้สึกไม่คุ้นอย่างมากที่ถูกเรียกว่า 'คุณชาย' คนในบ้านตั้งแต่

ผู้ใหญ่ไปจนถึงคนรับใช้ ไม่ว่าจะต�าแหน่งอะไร คนขับรถก็ดี พ่อครัวก็ช่าง  

ต่างก็เรียกเขาตรงๆ ว่า 'เทียนเหอ' หรือ 'บอส' ไม่อย่างนั้นก็ 'ประธานเหวิน'  

แต่เขาก็รู ้ดีว่าเร่ืองนี้เป็นกฎระเบียบท่ีตระกูลกวนใส่ใจกับมันมากๆ...เป็น 

กฎระเบียบประเภทหน่ึงที่ไม่เหมือนกับตระกูลเหวินเลยแม้แต่น้อย แต่เขา 

ก็ไม่ได้ดึงดัน พยักหน้ารับค�า 
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7เฟยเทียนเย่เสียง

กวนเยวี่ยเอ่ยว่า "สถานการณ์เป็นไงบ้าง" 

"มากันครบหมดแล้วครับ รอแต่คุณชาย" พ่อบ้านชราเอ่ย "นายท่าน 

ได้ยินว่าคุณชายเหวินกลับมาด้วย ขอเชิญด้วยนะครับ นายท่านใหญ่อยาก 

พบคุณ" 

เทียนเหอไม่ได้พูดเรื่องท่ีเขาเลิกกับกวนเยว่ีย ไม่รู้ว่ากวนเยว่ียจะบอก

คนในบ้านตระกูลกวนแล้วหรอืยัง แต่ดจูากท่าทางตอนน้ีแล้ว เหมอืนว่าจะยงั? 

แต่ว่าเทียนเหอก็ไม่ได้พูดท�านองว่า 'แบบน้ีคงไม่เหมาะมั้ง' ออกมา ท่ีเขา 

ตดัสนิใจกลบัมากับกวนเยว่ีย ก็เพราะอยากมาเป็นเพ่ือนอกีฝ่ายในการเจอกัน

ครั้งสุดท้ายนี้ อย่างน้อยกวนเยวี่ยก็จะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในวันที่สูญเสีย 

คนใกล้ชิด ดังนั้นเทียนเหอจึงพยักหน้าตอบว่า "ถ้างั้นก็ขอเสียมารยาทแล้ว" 

กวนเยว่ียพาเทียนเหอไปเปลีย่นเสือ้คลมุท่ีเตม็ไปด้วยหิมะออก คนรบัใช้ 

เข้ามาช่วยเปลี่ยนเป็นสวมชุดนวมกันหนาว ชุดท่ีเทียนเหอใส่เป็นชุดเดียวกับ

ตอนทีเ่ขามาคารวะบ้านตระกูลกวนเมือ่หลายปีก่อน ตระกูลกวนสัง่ตดัไว้ให้เขา  

ตอนนี้มันดูคับเล็กน้อย เทียนเหอล้างมือล้างหน้าแล้วเดินตามหลังพ่อบ้าน 

ที่น�าหน้าไปตามทางระเบียงยาวพร้อมกับกวนเยว่ีย เขารู้สึกเหมือนได้เข้าไป

อยู่ในฉากละครยุคสาธารณรัฐ กลายเป็นนายน้อยของบ้านตระกูลใหญ่ 

ทั้งนอกและในบริเวณเรือนมีคนยืนอยู่เต็ม เมื่อเห็นกวนเยว่ียกลับมา 

สายตาทุกคู่ก็หันมาจับจ้องกวนเยวี่ยและเทียนเหอที่อยู่ด้านหลังพร้อมๆ กัน 

พ่อบ้านชราเอ่ยว่า "คุณชายเหวิน กรุณารอตรงนี้สักครู่" 

กวนเยว่ียเดินก้าวเข้าไปในห้องด้านใน เทียนเหอเหลือบตามองเข้าไป

ในห้อง พ่อของกวนเยว่ียคุกเข่าอยู่ท่ีพ้ืน หมอส่ีคนเดินเข้าๆ ออกๆ เครื่องมือ

ช่วยชีวิตถูกใช้จนหมด แต่ด้านในก็ยังมีเสียงร้องไห้แผ่วๆ แว่วมา 

"คุณปู่" กวนเยวี่ยเอ่ยขึ้นด้วยส�าเนียงซานซี "เยวี่ยกลับมาแล้ว" 

กลุ่มคนรีบเปิดทาง เรียกให้กวนเยว่ียเดินไปท่ีหน้าเตียง ส่วนเทียนเหอ

เดินไปอีกทาง ยืนรอเงียบๆ อยู่ใต้ต้นเหมย 

ไม่นานด้านในก็ให้คนมาตามเทยีนเหอ เทียนเหอฟังส�าเนียงซานซเีข้าใจว่า 

เรียกชื่อเขา ไม่รอให้พ่อบ้านชราออกมาก็เดินเข้าไปด้านใน คุกเข่าลงตรง 
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หน้าเตียง เขาเห็นกวนเยวี่ยจับมือคุณปู่ไว้ข้างหนึ่ง ดวงตาทั้งสองข้างแดงช�้า 

ชายชราดึงมือเหี่ยวย่นออกจากมือกวนเยวี่ย เอ่ยประโยคหน่ึงขึ้นมา 

ด้วยส�าเนียงซานซี ก่อนจะแตะมือลงบนศีรษะเทียนเหอ ลูบหัวเขาอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรง ก่อนที่มือนั้นจะร่วงหล่น ชายชราสิ้นใจด้วยอาการสงบ 

คนในห้องเริ่มร้องไห้ ท่ีน�้าตาไหลก็ไหล ท่ีสะอื้นก็สะอื้น เทียนเหอ 

น�้าตาคลอ เขาหันไปมองกวนเยว่ีย แม้ฟังประโยคสุดท้ายนั้นไม่เข้าใจ แต่ 

คิดๆ แล้วก็คงเป็นการเอ่ยประมาณว่า 'เด็กดี ต่อไปดูแลกันดีๆ นะ' ต่อมา  

ลุงๆ อาๆ ของกวนเยวี่ยก็ลุกขึ้น หมอเริ่มเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิต กวนเยว่ีย 

โค้งค�านับลงท้ังน�้าตา ชายหนุ่มย่ืนมือไปลูบหน้าคุณปู่ ให้สีหน้าของผู้จากไป

ยังคงความอ่อนโยน แล้วพ่อของกวนเยวี่ยก็ส่งเหรียญโบราณให้เขาวางลง 

ในปากของคุณปู่ 

เทยีนเหอและหลานคนอืน่ๆ ถอยออกมา กลุม่ญาตท่ีิเป็นสตรเีดนิเข้ามา

จากนอกประตู ก้มศีรษะค�านับ ร้องไห้คร�่าครวญแล้วก็ออกไป เหลือแค ่

กวนเจิ้งฮั่นและพี่น้อง และหลานชายคนโตจากลูกคนโตอย่างกวนเยวี่ย 

"คุณชายไปดื่มชาที่ห้องรับรองด้านข้างก่อนเถอะครับ" คนรับใช้คนหนึ่ง

เดนิเข้ามาเชญิ เทยีนเหอหันไปมองทางกลุม่หลานสาว ก็เห็นหญิงสาวคนหน่ึง

หันมาพยักหน้ากับเทียนเหอ พร้อมเอ่ยโดยไม่เปล่งเสียงว่าให้รอสักครู่ 

เทียนเหอเองก็พยักหน้า เดินตามคนรับใช้ไป ทว่าเดินไปไม่ก่ีก้าวเขา 

ก็ได้ยินเสียงกวนเยวี่ยร้องไห้เสียงดังมาจากด้านใน 

เทยีนเหอชะงกัเท้า ร้อนใจเลก็น้อย เขารูว่้ากวนเยว่ียพยายามกลัน้น�า้ตาไว้ 

เพราะไม่อยากให้คุณปู่เสียใจก่อนจะจากไป แต่เมื่อเสียงเต้นของหัวใจคุณปู่

หยุดลง หมอถอดเครื่องมือช่วยชีวิตออกไปแล้ว อารมณ์ของกวนเยว่ียก็ถึง 

จุดที่ต้องระบายออกมา 

เสียงของโพรมีธีอุสดังในหูฟังว่า [ฉันขอแนะน�าให้นายไปอยู่ข้างๆ  

กวนเยวี่ย เขาต้องการนายมากในตอนนี้]

"ตามธรรมเนียมของท่ีน่ีแล้ว ฉันไม่ควรอยู่ตรงนั้น พวกเขาต้อนรับฉัน

เหมือนหลานสะใภ้ที่แต่งเข้า ฉันรู้ว่าเขาต้องการให้ฉันอยู่เคียงข้าง แต่พอเป็น
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งานมงคล* แบบนี้ ยิ่งไม่ควรมีข้อผิดพลาด" 

[คนต้องส�าคัญกว่าธรรมเนียมสิ]

"ฉันเองก็คิดแบบน้ันล่ะนะ แต่ตอนน้ีจะเพ่ิมความวุ่นวายให้เขาไม่ได ้

เด็ดขาด" 

เสียดายท่ีกวนเยวี่ยไม่รู ้ว่าการได้ยินเป็นความรู้สึกสุดท้ายที่คนเรา 

จะเสียไป แต่บางครั้งในห้วงความคิดท่ีเลื่อนไหลไร้จุดสิ้นสุดของคุณปู่  

ในชั่วขณะท่ีเขาตัดการติดต่อกับท้ังโลกน้ัน ยังคงมองเห็นกวนเยวี่ยตัวน้อยๆ 

นั่งคุกเข่าในความรางเลือน ยกมือเช็ดน�้าตาอยู่เป็นระยะ

เทียนเหอเดนิไปน่ังในห้องรบัรอง เขามองไปรอบๆ ก็พบว่าน่ีเป็นห้องน�า้ชา 

ของกวนเจิ้งฮั่น ข้างๆ มีหนังสือกองไว้หลายเล่ม 

"คุณปู่คุณย่าของกวนเยว่ียต่างก็ไม่รู้หนังสือ" เทียนเหอเอ่ย "แต่กลับ

เข้าใจโลกมากทีเดียว" 

โพรมีธีอุสเอ่ยว่า [ฉันนึกว่าเขาไม่รู้ว่าพวกนายคบกัน]

"ตอนแรกพวกเราไม่มีใครบอกครอบครัว แต่ว่าบ้านตระกูลกวนม ี

ญาตเิยอะขนาดนัน้ ต้องมคีนเอ่ยเป็นนยับอกใบ้แน่ ฉนัว่าคณุปูค่ณุย่าก็น่าจะรู ้

ตั้งนานแล้วแหละ" 

ช่วงหลายปีน้ี ตระกูลเหวินและตระกูลกวนต่างคบหาสนิทสนมกันเป็น

อย่างดี เริ่มติดต่อคบหากันมาต้ังแต่รุ่นปู่ ตระกูลกวนเคยคิดจะยกหลานสาว

คนโตให้แต่งกับเหวินเทียนเหิงหรือเหวินเทียนเยว่ีย เหวินหยวนข่ายเองก็เคย

พาเทียนเหอมาท่ีบ้านตระกูลกวนหลายครั้ง ตอนเด็กๆ กวนเยว่ียยังเคยพา 

เทียนเหอว่ิงเล่นไปรอบๆ บ้าน สอนให้เขาอ่านบทกวีสมัยถัง พ่อแม่ของ 

กวนเยว่ียเองก็ดูชอบเทียนเหอมาก แต่ส�าหรับเทียนเหอแล้วความทรงจ�า 

เหล่านั้นเป็นเรื่องที่เลือนราง

สิ่งท่ีจุดชนวนให้ตระกูลกวนระเบิดก็คือหลังจากท่ีพวกเขาโตแล้ว  

* งานมงคล ในบรบิทน้ีหมายถึงงานศพ โดยชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าการท่ีผูอ้าวุโสท่ีมอีายยืุนยาว มทีรพัย์สมบตัิ
และต�าแหน่งการงานมั่นคงแล้วเสียชีวิตท่ามกลางคนในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องมงคล
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กลับตกลงคบหาดูใจฉันคนรักนั่นเอง 

วันที่กวนเยว่ียพาเทียนเหอกลับบ้านมาประกาศเรื่องนี้กับพ่อแม่  

กวนเจิ้งฮั่นเกือบจะหายใจไม่ทันขึ้นมาจริงๆ เขารีบกินยาบ�ารุงหัวใจเทียนหวัง

ปู่ซิน เมื่อเป็นเช่นนี้กวนเยวี่ยก็เลยไม่กล้าบอกปู่ กลัวว่าหัวใจจะรับไม่ไหว 

แต่จากที่ดูๆ วันนี้แล้ว คุณปู่ของกวนเยว่ียก็เหมือนไม่ได้สนใจเรื่องน้ี 

มากนัก หรอือาจจะสนใจบ้าง แต่เมือ่ถึงตอนสดุท้าย เขาก็หวังเพียงหลานชาย

ที่เป็นที่รักนั้นจะมีความสุข เรื่องอื่นนั้นไม่ส�าคัญ 

เทียนเหอกล่าว "เรื่องที่ฉันกลัวที่สุดตอนน้ีก็คือ...อืม...เรื่องแย่งมรดก 

เรื่องนี้จะท�าร้ายกวนเยวี่ยได้มากเลยล่ะ" 

โพรมีธีอุสเอ่ยว่า [ความตายเป็นเร่ืองที่ฉันต้องพยายามท�าความเข้าใจ

อีกมาก]

"แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไป ตอนท่ีพ่อตาย ฉันก็พยายามท�าความเข้าใจ

อยู่นานเหมือนกัน" 

[นายได้ค�าตอบหรือยัง]

เทียนเหอตอบว่า "ยังเลย บางครั้งอาจต้องรอจนถึงวันที่ฉันเดินเข้าใกล้

ความตายบ้าง ถึงจะได้ค�าตอบที่แท้จริง" 

ขณะนั้นกลุ่มญาติอีกกลุ่มเดินผ่านด้านนอกห้องน�้าชาไป ไม่นานก็ถึง

ล�าดับของคนรับใช้บ้านตระกูลกวน ทุกคนเข้าไปค�านับ โขกศีรษะให้กับ 

นายใหญ่ของบ้าน 

เทียนเหอพูดต่อ "ฉันจ�าได้ว่าตอนท่ีคุณปู่ยังอยู่ แทบจะไม่มีใครไป 

เยี่ยมเขาเลย" 

[ตอนที่มีชีวิตอยู่ ท�าไมไม่อยู่ด้วยกันให้มากๆ ล่ะ]

เทียนเหอตอบงงๆ ว่า "ไม่รู้สิ คนเราก็แบบนี้แหละ" 

เทียนเหอรินชาให้ตัวเอง จู่ๆ เขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับถ้วยน�้าชาใบนี้ เมื่อ 

พลิกมาดูก็เห็นว่าเป็นชุดชาท่ีเขาซื้อมาฝากพ่อกวนเยว่ียจากงานประมูลของ

ซัทเทบีส์ กาน�้าชาชุดนี้ราคาแค่แปดแสนหยวน ถือว่าไม่แพงมากนัก แต่ 

กวนเจิ้งฮั่นก็ชอบมาก ถึงกับสั่งโต๊ะด่ืมชาตัวเต้ียและเก้าอี้พนักต�่าท่ีท�าจาก 
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ไม้พะยูงหอมโบราณขึน้มาโดยเฉพาะ นอกจากน้ียังท�าลายสลักงดงามประณีต

ไว้ด้วย แค่โต๊ะชาตัวเดียวก็ราคาแทบจะเท่าโรลสลอยส์หนึ่งคันแล้ว 

"ตระกูลกวนนี่รวยมากจริงๆ" เทียนเหอเอ่ย "ตอนที่เพิ่งคบกับกวนเยวี่ย

ใหม่ๆ ฉนัยังเคยนกึสงสยัว่าบ้านเขาคงไม่ได้ผลติกระดาษ แต่พิมพ์แบงก์แทน" 

หลังจากตกลงคบหากับกวนเยว่ียเป็นเรื่องเป็นราวในปีท่ีอีกฝ่ายจบ

ปริญญาตรี เทียนเหอรู้สึกว่าคนตรงหน้าเขาคงบ้าไปแล้ว กวนเยว่ียพยายาม

ยัดเยียดของขวัญให้เขา เหมือนกับว่านอกจากการซื้อของให้แล้วก็ไม่มีวิธี 

แสดงความรักที่มีต่อเขาในแบบอื่นอีก 

ถึงแม้กวนเยว่ียจะท�าแบบนี้ตลอด แต่อย่างน้อยเมื่อก่อนก็ต้องรอให้

เทียนเหอเอ่ยว่า 'ซื้ออันนี้ให้ฉัน' เสียก่อน กวนเยวี่ยถึงจะควักบัตรออกมา 

ช่วงที่รักกันหวานชื่น เทียนเหอก็รู้สึกเพียงว่ามันน่าประทับใจ ทว่าถึง

ตอนหลังๆ เขาก็เริ่มรับไม่ไหว ไม่ให้กวนเยวี่ยซื้อของให้อีก แล้วอีกอย่างก็คือ

ในบ้านไม่มีที่วางแล้ว แต่กวนเยว่ียกลับเข้าใจเรื่องน้ีว่างั้นซื้อบ้านอีกหลัง 

มาไว้วางของที่นายชอบก็ได้ 

"ฉันแค่บอกว่ามันสวยมาก" เทียนเหอหันไปบอกกวนเยว่ีย "แต่ฉัน 

ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของมันเลย! บ้านเราแทบจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

อยู่แล้ว" 

กวนเยว่ียซื้อชุดจานเซรามิกสวยหรูให้เทียนเหอชุดหนึ่ง ก็เพราะว่า 

ตอนที่เทียนเหอเดินผ่านหน้าต่างร้านแล้วหยุดยืนดูประมาณสามวินาที 

พลางหันไปบอกกวนเยวี่ยว่า 'มันสวยจัง'

วันรุง่ข้ึน จานเซรามกิชดุนัน้ก็ถูกส่งมาถึงบ้าน พ่อบ้านก�าชบัให้คนรบัใช้

ค่อยๆ ยกออกมาทีละชิ้นๆ เอ่ยว่า "นี่เป็นของของดยุกแห่งวินเซอร์ ต่อมา 

คงเอาออกมาประมูลเพื่อท�าการกุศล เทียนเหอ สายตาคุณนี่ไม่เลวเลย" 

"แต่ผมก็ไม่ได้อยากกินข้าวจานเดียวกับดยุกแห่งวินเซอร์สักหน่อย" 

เทียนเหอเอ่ย "เอามนัออกมาวางเรยีงแล้วหงายก้นจานขึน้มาส ิแบบนีแ้ขกท่ีมา

จะได้รู้ว่าบ้านเรามีจานของดยุกแห่งวินเซอร์แล้ว" 
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แต่พ่อบ้านกลบัชอบจานชดุน้ีมาก เอ่ยย้ิมๆ ว่า "ต้องสัง่ท�าตูใ้หม่อกีหลงั" 

เทียนเหอนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็เรียนเรื่อง 'หลักการจัดการบ้าน' ไม่ได้  

เขาก็เลยโบกมือพลางเอ่ยว่า "คุณตัดสินใจเลยเถอะ" 

ภาพวาดสีน�้ามันจากรัสเซีย เครื่องตกแต่งบ้านท�ามือจากอินเดีย  

พรมขนแกะจากเปอร์เซีย เคร่ืองกระเบ้ืองลายครามจากจีน ดาบซามูไร 

จากญ่ีปุ่น พระพุทธรูปจากเนปาล ผ้าทังก้าจากทิเบต...ขอแค่ราคาต่อชิ้น 

ไม่เกินแสนปอนด์ หรือราคาต่อชุดไม่เกินสองแสนปอนด์ ไม่ว่าจะเป็นอะไร 

เพียงเทียนเหอมองสักแวบแล้วแววตาฉายแววประหลาดใจและชื่นชม 

ในความงาม วันรุ่งขึ้นเมื่อเทียนเหอตื่นขึ้นมา ของสิ่งนั้นก็จะปรากฏอยู่ในบ้าน 

หรือถ้าราคาเกินจากนี้ กวนเยว่ียจะลังเลอยู่สามวินาทีเต็มๆ ก่อนจะ 

พยักหน้า ถามเพียงว่า 'ชอบเหรอ' จากนั้นก็ให้พนักงานไปส่งของที่บ้าน 

ฉันชอบมัน ก็ไม่ได้แปลว่าฉันอยากจะเห็นมันอยู่ในบ้านนี่! เทียนเหอ

แทบจะร้องไห้ 

เทียนเหอไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าถ้าของในพิพิธภัณฑ์มีราคาติดไว้  

แล้วกวนเยว่ียมีเงินพอ ไม่แน่ว่าเขาอาจจะย้ายพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มาไว้ในบ้าน

ก็ได้ แล้วถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็อาจมีสักวันที่กวนเยวี่ยจะไปขโมยภาพวาด 

'โมนาลซิา' มาเพ่ือให้เขาพอใจก็ได้...ยังถือว่าโชคดทีีร่ปู 'The Last Supper' นัน้ 

วาดบนผนัง 

นอกจากนี้แล้วพนักงานขายของแบรนด์เนมหลากย่ีห้อก็เข้ามาที่บ้าน 

บ่อยๆ เพ่ือน�าคอลเลก็ช่ันใหม่มาให้เทียนเหอเลอืก เสือ้ผ้าตดัทก็ีครัง้ละย่ีสบิชดุ  

ตอนเย็นออกไปกินข้าวสกัมือ้ เทยีนเหอเดนิเข้าร้านอะไรหน่อย ผูช่้วยกวนเยวีย่ 

ก็แสดงบตัรลกูค้าวไีอพี ให้ทางร้านปิดบรกิารชัว่คราวเพ่ือให้เทียนเหอได้เดินดู

ช้าๆ โดยไม่ถูกรบกวน 

เทียนเหอไม่ชอบให้ใครมาติดตามเวลาออกไปข้างนอก เขาดึงดัน 

หลายครั้งจนกวนเยว่ียต้องยอมไปเองช่วงหน่ึง กวนเยว่ียไม่ได้ท�าอะไร  

จนเทียนเหอนึกว่าเขารามือไปแล้ว แต่สุดท้ายตอนที่เขาเดินเข้าคณะก็ได้รับ

การดูแลเป็นพเิศษจากศาสตราจารย์ ถึงได้รู้ว่ากวนเยวี่ยมอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์
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ส�าหรับท�าการทดลองให้ชั้นเรียนของเขา 

"ฉันน่ะอยากมอบโลกท้ังใบให้นาย" กวนเยว่ียหันไปบอกเทียนเหอ  

"แต่ว่าประตูชัยกับหอไอเฟลน่ะแพงเกินไปจริงๆ เอาไว้รอพ่ีชายมีเงินแล้ว  

ใช้เงินตัวเองก็ซื้อให้นายได้" 

เทียนเหอกุมหน้าผาก เขาเหลือบตามองพ่อบ้าน ให้ทุกคนหลบเลี่ยง

ผู้ชายที่จะซื้อประตูชัยและหอไอเฟลคนน้ีสักครู่ เมื่อรอจนไม่มีใครแล้ว ถึงได้

หยิบจานกระเบ้ืองมาใบหนึ่ง หันไปพูดกับกวนเยว่ียว่า "นายไม่เห็นเหรอว่า 

ของแบบนี้มาวางในบ้าน สไตล์-มัน-ไม่!-เข้า!-กัน!" 

กวนเยวี่ยมองแวบหนึ่ง ดวงตาฉายแววเต็มไปด้วยค�าถาม สื่อความว่า 

'จริงเหรอ ท�าไมฉันคิดว่าก็โอเคล่ะ'

เทยีนเหอจนใจ เขาอยากจะแก้ไขเรือ่งรสนยิมของกวนเยวีย่ แต่ก็กลวัว่า

ถ้าพูดมากไปจะกลายเป็นว่าเขารังเกียจท่ีกวนเยว่ียเป็นเศรษฐีใหม่ แต่ใน 

ความเป็นจริงตามหลักวัฒนธรรมจีนแล้ว รสนิยมของกวนเยวี่ยนั้นถือว่าใช้ได้ 

ของทีใ่ห้เทยีนเหอถ้าเป็นของทีเ่ก่ียวข้องกับวัฒนธรรมตะวนัออกล้วนสวยงาม

เป็นของชัน้ด ีแต่ว่ารสนิยมของชายหนุม่กับศลิปะตะวันตกน้ันก็ชวนให้ปวดหวั

อยู่บ้าง 

ตอนบ่ายกวนเยว่ียพาเทยีนเหอไปกินข้าว ดลูะครเวททีีล่อนดอน ตอนนี้

แค่ออกจากบ้านเทียนเหอก็เป็นกังวลจนแทบผวา ทกุก้าวล้วนต้องใคร่ครวญให้ดี  

ตอนทีเ่ขาชะงกัเท้าหน้าร้านพรมแขวนผนงัแห่งหนึง่ เพียงแค่หันไปมองหน้าต่าง 

จัดแสดง กวนเยวี่ยก็หมุนตัวกลับมา แสดงสีหน้าเตรียมจะเข้าไปซื้อของ 

เทียนเหอมองกวนเยว่ียด้วยความลังเล ก่อนเอ่ยว่า "ฉัน...อยากเข้าไป 

ดูหน่อย..." 

กวนเยวี่ยเปิดประตูให้เทียนเหอ แล้วเทียนเหอก็รีบยกมือขึ้นเป็น

สัญญาณบอกเขาว่าอย่าท�าอะไรไม่คิด กวนเยวี่ยเลยพยักหน้าด้วยท่าทาง

สุภาพ ขยับไปยืนอยู่อีกทางเพื่อรอจ่ายเงิน 

เทียนเหอให้พนักงานร้านหยิบพรมขนแกะส�าหรับแขวนผนังผืนหนึ่ง

ลงมา ก้มหน้ามองลายถักอย่างจริงจัง เขาไม่ได้อยากได้มันเพียงแค่เพราะ 
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ลายถักของพรมผนืน้ีดงึดดูความสนใจเขาเท่าน้ัน แต่ลายถักท่ีช่างทอท�าออกมา 

เป็นลายทีเ่ป็นระเบยีบนัน้ท�าให้เขานกึถึงรปูแบบฟังก์ชนัสตูรค�านวณขึน้มาได้ 

รูปฟังก์ชันนี้ราวกับจะช่วยจุดประกายให้เขาหลุดจากโจทย์ที่ยังแก้ไม่ตกได้ 

กวนเยวีย่เบีย่งตวัยืนพิงทีบ่าร์ เทียนเหอมองพรมแขวนด้วยแววตาจรงิจงั 

เขาก�าลังครุ่นคิด แต่กวนเยวี่ยกลับก�าลังสังเกตสีหน้าของเทียนเหอ เพื่อจะได้

ตัดสินว่าเขาชอบของชิ้นนี้แค่ไหน 

"ขอบคุณครับ" เทียนเหอหันไปยิ้มพลางเอ่ยกับพนักงาน จากนั้นพบว่า

กวนเยวี่ยเพ่ิงหยิบการ์ดออกมา เทียนเหอก็รีบยึดมันไว้ แล้วลากคนรัก 

เดินออกจากร้านทันที

กวนเยว่ียมองหน้าเทียนเหอ เทียนเหอก็บอกว่า "ฉันไม่ได้ต้องการมัน

จริงๆ นะ แค่ลายของมันท�าให้ฉันคิดเรื่องอ่ืนขึ้นมาได้ พวกเราท�าเหมือน 

เมื่อก่อนได้มั้ย รอให้ฉันพูดแล้วนายค่อยซื้อให้ฉัน?" 

กวนเยว่ียสวมแว่นกันแดด เอ่ยเสียงจริงจังว่า "ไม่ได้ เพราะฉันคือ

ประธานาธิบดี" 

เทียนเหอย้ิมออกมา ประโยคนั้นเทียนเหอชอบล้อเขาเล่นบ่อยๆ ว่า 

สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นสาขาวิชาท่ีอบรมฝึกฝน 

นักการเมืองคนส�าคัญ ดังนั้นตอนเด็กๆ เทียนเหอเลยชอบเรียกเขาล้อๆ ว่า 

'ประธานาธิบดี' 

"เปลี่ยนบทหน่อยได้มั้ย ฟังจนเบื่อแล้ว" 

"ฉันคือฮัสกี้ ไม่ฟังค�าสั่ง" 

"ถอดแว่นด�าออกเถอะ" เทียนเหอเอ่ย "นายเขินขนาดนั้นเลยเหรอ" 

กวนเยว่ียเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงัว่า "แบบน้ีมนัท�าให้ฉนัมองนายได้สะดวก

ขึ้นแล้วก็ไม่โดนนายจับได้ อีกอย่างก็ช่วยปิดบังความไม่มีมารยาทของฉันได้" 

"เดนิเรว็ๆ ส!ิ" เทยีนเหอเอ่ยแล้วลากกวนเยว่ียเดนิออกไปพลางยกมอืขึน้

ถอดแว่นกันแดดของอีกฝ่าย กวนเยว่ียปัดป้องเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็ยอม 

แว่นกันแดดจึงโดนเก็บไป เขาย่ืนมือไปโอบเอวเทียนเหอ ก่อนจะจูบคนรัก

ท่ามกลางแสงอาทิตย์เจิดจ้า 
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กวนเยวี่ยกล่าว "เด็กน้อย อย่าดื้อน่า" 

เทียนเหอจนใจ เขาเดินจูงมือกับกวนเยว่ีย น้ิวท้ังสิบประสานกัน เมื่อ 

เดินผ่านร้านไอศกรีมแห่งหนึ่ง เขาก็หยุดเดินพลางหันไปมองกวนเยวี่ยส่ือ 

ความว่า 'ท�าไมตอนนี้ไม่ซื้อล่ะ'

กวนเยวีย่กลบับอกว่า "ช่วงท้องว่างไม่ควรกินของเย็น แล้วอกีอย่างนาย

ก็จะถือไอติมมือนึงถือช้อนมือนึง ไม่ยอมจูงมือฉันแล้ว" 

เทยีนเหอเลยได้แต่ยอมแพ้ เขารูส้กึเสมอว่ากวนเยวีย่ท�าหน้าท่ีผูป้กครอง

อย่างเต็มที่ ดูแลเข้มงวดยิ่งกว่าเหวินเทียนเยวี่ย 

เทยีนเหอหยุดยืนชมการแสดงของศลิปินรมิทางหน้าตาหล่อเหลาคนหน่ึง  

กวนเยว่ียก็ยืนดูแลเขาอย่างระมัดระวัง ไม่ให้โดนใครมาเบียด เทียนเหอฟัง 

เสยีงไวโอลนิ เขาหันหน้าไปมองกวนเยวีย่ แต่พอสงัเกตเหน็สหีน้าของกวนเยว่ีย 

เขาก็รู้สึกสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมา 

"นายคิดจะท�าอะไร" เทียนเหอใช้ภาษาจีนถามเขาด้วยน�้าเสียงระแวง 

"นายรู้ได้ยังไง" 

เทียนเหอ "..." 

กวนเยว่ียพูดต่อ "ฉันแค่อยากเข้าไปเชิญเขาดีๆ ว่าให้ไปเล่นไวโอลิน 

ให้นายฟังที่บ้านอาทิตย์หน้า" 

"ไม่จ�าเป็น ถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เพราะแล้ว หยิบเงินมาหน่อย เร็ว" 

เทียนเหอค้นตามตวัแต่ไม่มเีงนิสด กวนเยว่ียเองก็แบมอืออก ท้ังสองคน

หมดหนทาง 

"ขอให้มีความสุข!" ศิลปินคนน้ันเอ่ยกับเทียนเหอ "เจ้าชายรูปงาม  

ลูกรักของพระเจ้า!" 

เทียนเหอเดินเข้าไปกอดเขา กวนเยว่ียหน้าด�าทันที เขาท�าท่าชักดาบ  

นึกอยากจะฟันศิลปินคนนั้นขึ้นมา แต่เสียดายที่ตรงนี้ไม่ใช่สนามฟันดาบ 

จากน้ันเมื่อดูละครเวทีเสร็จแล้ว พวกเขาก็เดินออกมาจากโรงละคร 

เทียนเหอยืนอยู่ตรงหน้าน�้าพุท่ีประดับไฟหลากสี เขาหยิบช็อกโกแลตเหรียญ

ทองที่โรงละครให้มาออกมาจากกระเป๋าของกวนเยวี่ย ยืนหันหลังให้โรงละคร 
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"อยากอธิษฐาน นายต้องไปโรม" กวนเยวี่ยบอก

"ถ้าในใจเรามีโรม ที่ไหนก็เป็นโรม" เทียนเหอมองคนรักท่าทางสง่างาม

ตรงหน้า เอ่ยว่า "ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมไงล่ะ" 

"อธิษฐานเถอะ" 

"อธิษฐานขออะไรก็เป็นจริงหมดมั้ย" 

กวนเยวี่ยครุ่นคิด เอ่ยว่า "นั่นก็ไม่แน่" 

ขณะนั้นด้านนอกโรงละคร เพลง Minuet in G Major ของบีโธเฟน 

ก็ดังขึ้น เทียนเหอเอ่ยขึ้นท่ามกลางเสียงดนตรีว่า "ฉันนึกว่าบนโลกน้ีจะมี 

เทวดาสักองค์ที่เต็มใจท�าทุกความปรารถนาของฉันให้เป็นจริง" 

กวนเยว่ียจ้องตาทัง้สองข้างของเทียนเหอ เขาก้มหน้าลงเลก็น้อย หายใจ

สะดุดครู่หนึ่ง แล้วเขาก็ย่ืนหน้าไปใกล้ๆ หูของเทียนเหอพลางเอ่ยเสียงเบา  

"มีเพียงหนึ่งความปรารถนาที่ไม่มีทางเป็นจริง นั่นก็คือการให้แยกจากนาย" 

เทียนเหอยกมือโอบรอบล�าคอกวนเยว่ียซบหน้าลงกับบ่าเขา ย้ิมพลาง

เอียงหน้ามองเขา ขณะที่กวนเยวี่ยจูบเทียนเหอ 

"ฉันอยากได้ของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่ง" เทียนเหอเอ่ย 

กวนเยวี่ยยกนิ้วโบกไปมาเป็นเชิงปฏิเสธ "ไม่ได้ เทวดาช่วยนายเลือก 

ไว้แล้ว" 

เทียนเหอขัดใจ "ไม่เอาแบบนี้สิ! นาย...เทวดายังไม่ได้ถามเลยว่า 

ฉันอยากได้อะไร!" 

กวนเยว่ียเอ่ยว่า "นายอธิษฐานว่า 'ขอเพ่ิมอีกชิ้น' นายเป็นคนโปรด 

ของพระเจ้า ฉันว่าเขาคงไม่ถือสาถ้าจะให้นายอีกอัน" 

เทียนเหอครุ่นคิด จับกระดุมทองค�าของคนรักพลางเอ่ยว่า "หวังว่า 

ท่านประธานาธิบดีจะยอมรามือจากการเรียน พาฉันไปเที่ยวรอบโลก" 

กวนเยว่ียครุ่นคิดพลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงสงสัย "นายแค่อยากโดดเรียน

ต่างหาก" 

เทียนเหอมองอีกฝ่าย ส่วนเจ้าตัวก็ท�าท่าทางบอกให้เขาโยนเหรียญ 

เทียนเหอก็รู้ทันทีว่ากวนเยว่ียรับปากแล้ว เมื่อเขาดีดน้ิว เหรียญช็อกโกแลต 
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ก็พ้นศีรษะลอยไปทางบ่อน�้าพุ กวนเยวี่ยยื่นมือออกไปอย่างว่องไว ตวัดมือ 

ตรงศีรษะเทียนเหอ คว้าเหรียญช็อกโกแลตไว้ได้ทันจริงๆ!

เทียนเหอ "..." 

กวนเยวี่ยก้มหน้ามองมา สีหน้าเขามีแววขุ่นเคือง ทั้งสองคนจ้องตากัน

อยู่ครู่หน่ึง แล้วกวนเยวี่ยก็ทนไม่ไหวก้มลงจูบเทียนเหอ ก่อนจะโยนเหรียญ

ช็อกโกแลตลงบ่อน�้าพุพลางจูงเขาออกเดิน 

"เหรียญช็อกโกแลตไม่จมลงไปในน�้า ไม่มีปัญหานะ?" เทียนเหอเอ่ย 

ขณะโดนกวนเยวี่ยลากขึ้นรถไป 

"กลับบ้านตอนนี้ก็ไม่มีปัญหา" กวนเยวี่ยตอบ

"นายอยากรีบกลับบ้านไปท�าอะไรกัน" 

"แล้วนายว่าไงล่ะ?" 

เทียนเหออมยิม้พลางหาเรือ่งสนกุๆ แก้เบือ่ให้ตวัเอง เขาตกัใบชาออกมา 

แล้วต้มน�้าเตรียมชงชาดื่ม 

โพรมีธีอุสเอ่ยขึ้นว่า [แล้วตอนหลังได้ไปมั้ย]

"แน่นอนสิ" เทียนเหอเอ่ย "ในฐานะที่เป็นของขวัญชิ้นที่สอง" 

[เขาเตรียมของขวัญชิ้นแรกไว้แล้ว?]

"อืม เขาซื้อเกาะให้ฉันเกาะนึง" 

วันเกิดปีนั้น กวนเยว่ียซื้อเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกให้ 

เทียนเหอ แล้วยังออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�าเกาะให้พร้อมตั้งชื่อว่า  

'มิดการ์ด' ความหมายตามต�านานนอร์สของยุโรปเหนือก็คือโถงของต้นไม ้

แห่งโลก จากนั้นทุกปิดเทอมหน้าร้อน เทียนเหอและกวนเยว่ียจะไปพักผ่อน 

ที่นั่น 

กวนเยวี่ยยังซื้อฟลายบอร์ดให้เทียนเหอ ขับเรือยอชต์ออกไปให้เขาเล่น

ในทะเลจนพอใจ มองเทียนเหอเล่นเครื่องพ่นไอน�้าบินไปมา ดีใจจนตะโกน 

เสียงดัง 
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"ความจริงแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรเท่าไหร่" เทียนเหอเอ่ย 

"ที่ฉันอยากได้ ก็แค่..." 

"ทีน่ายอยากได้ก็คอือะไรทีดู่หรหูราแต่ว่าไม่ย่ังยืน เป็นของท่ีมเีพียงหน่ึง

เดียว อย่างเช่นการจุดพลุฉลองให้นายที่ดูไบ" กวนเยวี่ยเอ่ย

"ไม่ใช่!" เทียนเหอโมโห 

วันน้ันตัง้แต่ออกจากบ้านจนถึงท่าเรอื เทยีนเหอก็ไม่ได้สนใจกวนเยว่ียอกี 

ความจรงิแล้วกวนเยวีย่ก็รูอ้ยู่ตลอด ก่อนจะลงรถเขาก็เอ่ยเสยีงเรือ่ยๆ ว่า  

"ที่นายต้องการก็คือได้อยู่กับฉันเท่านั้น" 

ประโยคน้ีท�าให้เทียนเหอหายโกรธ เขาเอ่ยว่า "ท่ีฉันอยากได้ก็คือ 

การอยู่กับนาย จะไปไหนก็ได้" 

กวนเยว่ียเอ่ยว่า "ถ้าอย่างน้ัน สกัวันนึงนายยินดีท่ีจะต้องตายพร้อมฉนัมัย้" 

"ได้ส ิแล้วนายล่ะ จะยอมออกเดนิทางไปสดุหล้าฟ้าเขยีวกับฉนัหรอืเปล่า" 

เรอืส�าราญหรหูราปรากฏต่อหน้าเทียนเหอตรงท่าเรอืทีวุ่่นวายอกึทกึน้ัน

ชื่อว่า 'เรือดิกคินส์' พ่อบ้านให้คนขนสัมภาระลงเรือ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ยืน 

บอกลาเทียนเหอตรงท่าเรือ 

เสียงหวูดเรือดังก้อง เทียนเหอสวมชุดกีฬายืนอยู่บนระเบียงด้านนอก

ห้องชดุบนชัน้สงูสดุของเรอื เขายืนรบัลมทะเล การเท่ียวรอบโลกทีกิ่นระยะเวลา

สองร้อยสี่สิบวันก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น กวนเยว่ียเองก็เปลี่ยนมาสวมชุดกีฬา 

เหมือนกัน ชายหนุ่มเดินมาหยุดข้างๆ เทียนเหอ 

"ก็เหมือนกับตอนน้ี" เทียนเหอเอ่ย "ไม่ต้องมีคนอื่น มีแค่ฉันกับนาย 

สะพายกระเป๋า ไปบราซิล อาร์เจนตินา มาดากัสการ์ แล้วก็แหลมกู๊ดโฮป" 

"นายแค่วางแผนให้ฉันมาคอยดูแลปรนนิบัตินาย" 

"ถูกต้องแล้ว" เทียนเหอมองกวนเยว่ียด้วยสีหน้าชื่นชม แต่จู่ๆ เขาก็ 

นึกระแวงขึ้นมา 

เทียนเหอมองกวนเยว่ียด้วยความแคลงใจ "นายคงไม่ได้ซื้อเรือล�านี้ 

ไว้แล้วใช่มั้ย" 
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"ซือ้แล้ว" กวนเยว่ียสหีน้าเรยีบเฉยพลางส่งสญัญาณให้เทยีนเหอมองแขก 

ที่อยู่ตรงกราบเรือ เอ่ยว่า "แล้วยังต้องใช้ความคิดอีกมากเพ่ือจ้างนักแสดง 

เยอะขนาดนี้มาช่วยแสดงละคร ค่าจ้างก็ไม่ใช่ถูกๆ" 

เทียนเหอหัวเราะเสียงดัง เขารู ้ว่ากวนเยว่ียไม่มีทางท�าเรื่องน่าเบื่อ 

แบบน้ีแน่ กวนเยว่ียก็เลยรวบตัวเทียนเหออุ้มเข้าไปในห้อง โยนลงบนเตียง  

รูดซิปชุดกีฬาออก เผยให้เห็นหน้าอกและหน้าท้องชวนมอง ก่อนจะอุ้มเขา 

ขึ้นมาจูบท่ามกลางลมทะเลท่ีพัดมา เมื่อถอดเส้ือผ้าออกหมดก็ร่วมรักกัน 

ท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้าที่ส่องเข้ามาในห้อง พวกเขาจ้องมองผิวเน้ือ 

กันและกันทุกส่วนสัด ส�ารวจร่างกายกันและกันอย่างลึกซึ้ง 

เรือส�าราญเข้าจอดเทียบท่ารวมสิบหกประเทศและเขตพื้นที่ ในช่วงปีที่

เว้นว่างหลังกวนเยวี่ยจบปริญญาตรี พวกเขาอยู่แต่บนเรือแล้วก็คลอเคลียกัน

ตลอดวัน ยากจะแยกห่างจากกัน นอกน้ันพวกเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

บันเทิงอะไรอีก แม้แต่นั่งดูหนังในห้องกวนเยว่ียก็ยังไม่ยอมปล่อยเทียนเหอ  

จนกระทั่งช่องทางด้านหลังของเทียนเหอรับไม่ไหวแล้วจริงๆ เขาจึงอยากไป 

นั่งเล่นไพ่โป๊กเกอร์กับเจ้าชายแห่งซาอุดิอาระเบียในห้องวีไอพีเหมือนแขก 

คนอืน่ๆ บ้าง แต่กวนเยว่ียกลบัท�าท่าเหมอืนต้องเผชญิศตัรคูนส�าคญั ชายหนุ่ม

นัง่จ้องเทยีนเหอไม่ให้คลาดสายตาและอนญุาตให้เล่นได้แค่วนัละหน่ึงชัว่โมง 

พอขึน้จากเรอื กวนเยว่ียก็แบกกระเป๋าสมัภาระทีห่นกัอึง้ เขากับเทยีนเหอ 

เปลีย่นมาสวมชดุกฬีา ออกจากกลุม่ของนกัท่องเท่ียวบนเรอืส�าราญ ท้ังสองคน 

ท�าตัวเหมือนนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็ก ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตผู้คน 

พวกเขาซ้ือนกแก้วตวัหนึง่ท่ีโคลมัเบยี ซือ้งานศิลปะท�ามอืจากมาดากัสการ์ 

มาประดับห้องพักในเรือ ตอนที่เดินซื้อของในตลาดมืด ในท่ีสุดกวนเยว่ียก็ 

แสดงท่าทางลังเลต่อการชอบซื้อของเทียนเหอออกมาให้เห็น

กวนเยว่ียพยายามห้ามไม่ให้เทียนเหอซื้อมัมมี่ท่ีน�ามาประมูลขาย 

ในตลาดมืด "อย่าซื้อซากศพเลยน่า มันไม่เป็นมงคล" 

เทียนเหอตอบด้วยท่าทางจริงจังว่า "กว่าจะได้เจอของที่ฉันชอบสักครั้ง 

ฉันออกเงินเองก็ได้" 
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เทียนเหอหัวเราะจนแทบหงายอยู่ในใจ เขาไม่ได้สนใจมัมมี่เลยสักนิด 

ซ�า้ยังรูส้กึขนลกุนิดๆ ด้วย แต่ก็พยายามท�าท่าเหมอืนสนใจเต็มท่ี ฉันให้นายซือ้  

นายก็ลองซื้อกลับไปดูสิ? 

กวนเยวี่ยกลับเอ่ยว่า "ช่างเถอะ อันนี้เท่าไหร่ แต่เป่าเปาไม่วางในบ้าน

ได้มั้ย บริจาคให้พิพิธภัณฑ์บริติชเถอะ มีเวลาว่างค่อยไปดูก็ได้" 

"แต่ว่าฉันอยากกอดมันนอนน่ี ให้ฉันเล่นก่อนสักพักแล้วค่อยบริจาค 

ได้มั้ย" 

กวนเยวี่ย "..." 

ในที่สุดกวนเยวี่ยก็รู้ว่าเทียนเหอก�าลังล้อเขาเล่น เลยลากเดินออกไป 

ตอนที่ไปหมู่บ้านฮอบบิทในนิวซีแลนด์ กวนเยวี่ยเดินหัวกระแทกประตู

ไปครั้งหน่ึง เทียนเหอหัวเราะเสียงดัง แต่คิดไม่ถึงว่าพอหันมาตัวเขาเองก็ 

ชนเข้าเหมือนกัน กวนเยว่ียปวดใจมาก หลังจากนั้นก็พยายามปกป้องศีรษะ

ของเทียนเหอไว้สุดชีวิต 

เวลาต่อมา

"นายท�าได้จริงๆ เหรอ" เทียนเหอถาม

ที่ควีนส์ทาวน์ ทันทีท่ีโค้ชเปิดประตูเคร่ืองบิน ลมก็พัดกระหน�่าเข้ามา 

เทยีนเหอและกวนเยวีย่ผกูตวัตดิกันแน่น กวนเยว่ียหันไปส่งสัญญาณมอื 'OK' 

ให้กับโค้ช แล้วกางแขนออก 

"ไม่ได้ ฉันหลอกนายหมดเลย" กวนเยวี่ยตอบเสียงเย็น เขาสวม 

แว่นตากันลมส�าหรบัโดดร่มไว้ ก่อนจะตรวจสอบเชอืกท่ีมดัเขากับเทยีนเหอไว้

เป็นครั้งสุดท้าย เขาดึงเชือกให้แน่น ให้แผ่นหลังของเทียนเหอเข้ามาชิดแนบ

กับหน้าอกของเขา "ยอมตายพร้อมกับฉันมั้ย" 

จากนั้นเขาก็พาเทียนเหอกระโดดลงไป

"อ๊าก..." เทียนเหอแทบจะบ้า เขากระโดดจากความสงูเป็นหมืน่ฟุตลงไป

พร้อมกับกวนเยวี่ย 

ชัว่ขณะนัน้ทัง้โลกก็เหมอืนหายไป เมฆหมอกพัดผ่านร่างกายของพวกเขา  

ความทรงจ�าเพียงหนึ่งเดียวของเทียนเหอก็คือเสียงหัวใจเต้นรัวของกวนเยว่ีย
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และจูบแผ่วเบาที่ใบหูของเขา 

ตอนที่ร่มกางออก กวนเยว่ียก็ย่ืนมือทั้งสองข้างมากอดเทียนเหอจาก 

ด้านหลัง ค่อยๆ ร่อนลงตามแรงลม ไร่นา ทะเลสาบ ตัวเมืองควีนส์ทาวน ์

ทีอ่ยู่ห่างออกไป แผ่นดนิทีง่ดงามและมหัศจรรย์ และคนคนน้ันทีก่อดเทยีนเหอ

ไว้แน่น 

"แค่ได้ฟังเสียงลมหายใจที่หนักแน่นของนายไปเรื่อยๆ" เทียนเหอ 

หันหน้าไปพูดเสียงเบา "มีชีวิตไปแบบนี้..." 

ลมหายใจของกวนเยวี่ยชะงักลงเล็กน้อย ก่อนเอ่ยเสียงเบา "หรือไม่ก็

ตายไปอย่างเด็ดเดี่ยว" 

"ต่อไปห้ามกระโดดร่มอีกนะ" หลายวันหลังจากน้ัน เรือส�าราญก็เริ่ม 

ออกเดินทางอีกครั้ง เทียนเหอถึงรู้สึกว่ามันอันตรายเหลือเกิน 

กวนเยว่ียก�าลังแปลหนังสือรวมบทกวี ท่ีน�าเอาบทกวีมีชื่อของหลายๆ 

คนมาแปลเป็นภาษาจีน 

พวกเขาก�าลังฟังคอนเสิร์ตข้ามปี เมื่อถึงตอนนับถอยหลัง ท่ามกลาง 

เสยีงดนตรท่ีีบรรเลงเสยีงก้อง เทยีนเหอ กวนเยว่ีย และผูช้มท่ีอยู่ในห้องรบัรอง

วีไอพีทยอยกันหันไปมองที่ลานชมวิว พลุไฟเป็นประกายเจิดจ้าถูกจุดข้ึน 

กลางทะเล 

พวกเขาขึ้นฝั่งกันท่ีโยโกฮามะ เทียนเหอไปเดินเล่นท่ีตลาดเปิดท้าย 

ในสวนสาธารณะ เมือ่หาภาพอกิูโยะ* ทีถู่กใจมาได้ ก็ให้กวนเยว่ียใช้แขนหนีบ

เดินมาตลอดทาง ส่วนเทียนเหอก็เดินป้อนทาโกะยากิเขาเพื่อเป็นรางวัล 

พวกเขาแช่น�้าพุร้อนด้วยกัน ตอนน้ันกวนเยว่ียกระหายน�้าเลยดื่ม 

เหล้าสาเกไปหลายแก้ว พอใกล้พลบค�่าก็หน้าแดง หลังจากสวมชุดคลุม 

กลับห้องแล้ว เทียนเหอก็ให้เขานอนน่ิงๆ ไม่ต้องขยับ เทียนเหอปลดสาย 

ชุดคลุมของเขาออก ก่อนจะขึ้นไปน่ังคร่อมท่ีเอว ยืดตัวตรงขณะค่อยๆ  

กดตัวเองลงให้กวนเยวี่ยเข้ามาอย่างไม่หวงตัว แล้วกุมอ�านาจการเคลื่อนไหว

* ภาพอูกิโยะ คือประเภทของภาพศิลปะญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในยุคเอโดะ เป็นภาพที่แสดงความเกี่ยวเนื่องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนชั้นกลางในยุคนั้น
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ไว้ทั้งหมด 

ทะเลสาบกว้างใหญ่นอกหน้าต่างกระจก ภูเขาไฟฟูจท่ิามกลางพระอาทติย์ 

ยามเย็น ความทรงจ�าในวันนั้นเป็นรองเพียงครั้งแรกของพวกเขา และส�าหรับ

เทียนเหอแล้วนี่เป็นครั้งที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่ง 

หลงังานเทศกาลดอกไม้ไฟ ตอนทีไ่ปดห่ิูงห้อย เทียนเหอก็อดล้อกวนเยว่ีย 

เล่นบ่อยๆ ไม่ได้ ส่วนกวนเยวี่ยก็โดนเทียนเหอเย้าแหย่จนหน้าแดง เขา 

จับหิ่งห้อยให้เทียนเหอ พยายามจะเบี่ยงความสนใจของคนรัก 

จากนัน้ขณะทีอ่ยู่อนิชอนและโซล มกัจะมนีกัท่องเทีย่วเข้ามาขอถ่ายรปู

กับพวกเขาอยู่เสมอ กวนเยวี่ยโดนคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปก่อกวนจนไม่พอใจ 

และทะเลาะกันกลางถนน

ตลาดกลางคืนท่ีฮ่องกง แสงไฟยามค�่าคืนท่ีจาการ์ตา แสงไฟหลากสี 

ที่พัทยา แสงเรืองรองแห่งงานเทศกาลโคมไฟบูชาพระแม่ทุรคาท่ีแม่น�้าคงคา 

การลงอาบน�้ายามเช้าของเหล่านักบวช...

น�้าพุดนตรีที่ด้านล่างของอาคาร Burj Khalifa พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์

กลางทะเลทรายอาบูดาบี มัลดีฟส์ที่มีเกาะเล็กๆ มากมายราวกับดวงดาว

หลังออกจากมาเล่* ได้สามวัน ท่ามกลางมหาสมุทรอินเดียที่กว้างใหญ่ 

เทียนเหอก็ได้เห็นวาฬขนาดมหึมาลอยตัวอวดโฉมเหนือผืนน�้า!

เมื่อมองออกไปนอกห้อง ชั่วขณะที่มองเห็นวาฬ เทียนเหอก็รีบตบลง 

บนร่างเปลือยเปล่าของกวนเยว่ียที่ก�าลังกดจูบไหปลาร้าเขาอยู่พลางเอ่ยว่า 

"รีบดูเร็ว!" 

กวนเยว่ียเงยหน้าข้ึน ทัง้สองคนก�าลงัน่ังเปลอืยกาย เทยีนเหอเอนพิงร่าง

อยู่ในอ้อมกอดของกวนเยวี่ย มองวาฬหัวทุยที่ปรากฏตัวบนผืนน�้าไกลออกไป 

มนัตวัใหญ่มหึมา น่าต่ืนตาตืน่ใจจนนกัท่องเทีย่วในเรอืต่างก็พากันร้องเสยีงดงั 

เทียนเหอย้ิม เมื่อวาฬกลับลงไปใต้ทะเลแล้ว กวนเยว่ียก็กลับมา 

ก้มหน้าลงจูบเขาต่อ เหมือนไม่อยากถูกรบกวน 

"แล้วไงต่อล่ะ" 

* มาเล่ เป็นเมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์
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23เฟยเทียนเย่เสียง

"น่ันวาฬไง!" เทียนเหอชี้ไปนอกกระจก ก่อนจะเงยหน้ามองกวนเยว่ีย

ด้วยสีหน้าตื่นตะลึง

ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นวาฬในพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า แต่ว่าการได้เห็นใกล้ๆ 

ขนาดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก 

กวนเยวี่ยออกค�าสั่งเสียงเย็น "มองฉัน" 

เทยีนเหอมองตาเขา ขมวดคิว้แน่น หายใจหอบเบาๆ ขณะรบัการกระแทก 

เข้ามาอย่างป่าเถื่อนของกวนเยวี่ย 

ที่สะพานใหญ่กลางน�้าตกวิกตอเรีย กวนเยว่ียและเทียนเหอหันหน้า

เข้าหากันแล้วถูกมัดติดกันไว้ 

"ท�าไมครั้งนี้ไม่ถามว่าฉันท�าได้มั้ยแล้วล่ะ" 

เทียนเหอ "เชือกที่ใช้เล่นบันจี้จัมพ์น่ะมีค่าความปลอดภัยสูงมาก!  

บินไปเลย!" 

กวนเยวี่ย "...!!!" 

เทียนเหอกางแขน เบี่ยงตัวพาร่างของท้ังสองคนพุ่งลงจากหอกระโดด

บันจี้จัมพ์ 

"วู ้ ฮ่าๆ..." เทียนเหอตะโกนเสียงดัง กวนเยว่ียกอดเทียนเหอด้วย 

ความโมโห เขาพบว่าความโรแมนติกเล็กน้อยของการกระโดดบันจี้จัมพ ์

ไม่สามารถหลอกอีกฝ่ายได้ต่อไป แต่หลังจากท่ีกระโดดเสร็จแล้ว เทียนเหอ 

ก็จูบกวนเยว่ียเบาๆ ท่ีริมฝีปาก ซึ่งกวนเยว่ียเองก็จูบตอบล�้าลึกจนกระท่ัง 

ถกูลากขึน้มาบนเบาะ กลุ่มโค้ชพากันปรบมือให้ เทียนเหอถึงได้หน้าแดงขึ้นมา 

รีบจูงมือกวนเยวี่ยออกไป 

เวลาต่อมาพวกเขาขับรถเล่นที่แทนซาเนีย ไล่ตามสัตว์ขนาดใหญ่ 

ที่เดินอยู่ ข้ามเขาลงน�้า เทียนเหอหยิบกล้องส่องทางไกล ย่ืนตัวออกไป 

นอกหน้าต่างพลางตะโกนบอกกวนเยว่ียท่ีขับรถอยู่ว่า "เร็วหน่อย! จะตาม 

ไม่ทันแล้ว!" 

กวนเยวี่ยเอ่ยว่า "ข้างหน้ายังมีอีกเยอะ ไม่ต้องรีบ! ลงมาเร็วๆ นายนี่มัน

ดื้อจริงๆ!" 
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พวกเขาเปียกโชกจากน�้าตกในไอซ์แลนด์ ยืนพิงอิงแอบกันที่ก�าแพง 

เฮเดรียนที่สก็อตแลนด์ขณะรอแสงอรุณท่ามกลางลมหนาว 

"ที่ที่เราเคยไปด้วยกัน นายชอบที่ไหนที่สุด" เทียนเหอเอ่ยถาม

กวนเยว่ียโอบเทียนเหอไว้ในอ้อมกอด จู่ๆ เทียนเหอก็รู้สึกคิดถึงบ้าน 

ขึ้นมา 

กวนเยวี่ยตอบว่า "ก็ยังเป็นเมืองจีน" 

เทียนเหอพึมพ�า "ฉันก็เหมือนกัน" 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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