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เดินทางมาถึงเล่มที่สามซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของเรื่องกันแล้ว ในที่สุดหนึ่ง 

ในตัวปัญหาอย่างเหวินเทียนเยว่ียพ่ีชายคนรองของเทียนเหอก็กลับมา ปัญหา 

เรื่องความสัมพันธ์แบบแฟนเก่าท่ียึกยักกันมาสักพักระหว่างกวนเยว่ียและเทียนเหอ 

ก็พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ย่ิงไปกว่าน้ันก็คือเจ้าโพรมีธีอุสเอง 

ก็กลบัมาแล้วเหมอืนกัน!...แหม ยอมรบัเลยค่ะว่าตอนทีโ่พรมธีีอสุตวัแสบหายจ้อยไป

แบบน้ันทำาเอาใจแป้วไปนานสองนานเลยทีเดียว คิดว่าโพรมีธีอุสจะไม่ยอมกลับมา 

ซะแล้ว (ร้องไห้) เทียนเหอเองก็คงเหงาหูน่าดูเลยนะคะ ไม่มีคนมาคอย (เป่าหู)  

บอกให้ทำาอย่างนู้นอย่างนี้

แต่เร่ืองราวย่อมไม่ได้จบลงเพียงเท่าน้ีแน่นอนค่ะ เพราะอย่างท่ีท้ิงท้ายไว้ 

ในเล่มสองว่าคร้ังนี้คุณพ่ีรองเทียนเยว่ียไม่ได้โผล่มาเฉยๆ แต่เขากลับมาพร้อมกับ 

ข้อสงสัยบางอย่างด้วย ดังนั้นพวกเรายังต้องตามไปเอาใจช่วยเหล่าคุณชายเศรษฐี

กลุ่มนี้ให้พาเยว่ียเหอและอิพีอุสผ่านพ้นวิกฤตในเกมธุรกิจกันต่อไป ในเล่มสุดท้าย 

ของ 'Turing Code โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก' เล่มนี้ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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5เฟยเทียนเย่เสียง

วันที่ยี่สิบหกเดือนมกราคม ณ สนามบิน ประเทศจีน 

เหวินเทียนเยว่ียลากกระเป๋าเดินทางออกจากสนามบินมาพร้อมกับ 

เทียนเหอและกวนเยว่ีย "ประธานกวน สนใจจะไปอยู่กินท่ีบ้านของเรา 

มั้ยครับ"

พอเทียนเหอได้ยินพี่รองพูดแบบนั้นก็คิดในใจว่าแย่แล้ว

กวนเยวี่ยตอบกลับว่า "ฉันเลี้ยงภรรยาตัวเองไหว ไว้เจอกัน"

เทียนเหอชี้ไปยังท่ีไกลๆ ขณะท่ีมองเหวินเทียนเยว่ีย คนเป็นพ่ีจึงได้แต่

เดินออกไป

กวนเยว่ียเลิกคิ้ว มองเหวินเทียนเยว่ียท่ีอยู่ห่างออกไปแล้วหันมามอง 

เทยีนเหอเป็นนัยว่า นายคิดจะพาเขากลับบ้านเหรอ

"เขาเป็นพี่ชายฉัน" เทียนเหอบอก "ไม่ว่าเขาจะท�าอะไรลงไป ยังไงเขาก็

เป็นพี่รองของฉันอยู่ดี ถ้านายไม่ให้เขากลับบ้าน แล้วเขาจะไปที่ไหนได้อีก"

กวนเยวี่ยไม่ตอบ ได้แต่ยืนนิ่งๆ มองไปทางเหวินเทียนเยวี่ยซึ่งก�าลังซื้อ

เครื่องดื่มจากตู้จ�าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในสนามบิน ตอนน้ีพวกพนักงาน

ต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้ว

โพรมีธีอุสเอ่ยขึ้น [ฉันมีค�าแนะน�า...]

"ไม่จ�าเป็น" เทียนเหอบอกอย่างเย็นชา "ไว้กลับถึงบ้าน ฉันจะคิดบัญชี

กับนาย!"

บทที่ 21 

Page Turing Code ���������� ����������� 3.indd   5 20/7/2563 BE   10:28



Turing Code โปรแกรมลับ รีเทิร์นรัก 36

กวนเยว่ียครุ่นคิดก่อนพูดว่า "ง้ันฉันไปก่อน ยังไงซะพวกนายก็เป็น

ครอบครัวเดียวกัน"

เทียนเหอเอ่ยเชิงถาม "จะบังคับให้ฉันเลือกอีกแล้วเหรอ"

กวนเยวี่ยก็ตอบว่า "ฉันนึกว่านายเลือกมาตั้งนานแล้วซะอีก"

โพรมีธีอุส [กวนเยว่ียแค่หวังว่าเขาจะมีฐานะเป็นเจ้าบ้าน ไม่ใช่แขก 

ของตระกูลเหวิน]

เทียนเหอ "เขาเป็นครอบครัวของฉันนะ กวนเยวี่ย"

กวนเยวี่ยใช้ความคิดแล้วจึงตอบว่า "นายเองก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านเดียว

กับพ่อแม่ฉันเหมือนกัน"

"มันไม่เหมือนกันนะ ฉันเต็มใจรับคุณปู่ของนายมาท่ีบ้านแน่นอน  

ตราบใดที่ท่านไม่รังเกียจ"

กวนเยว่ียเงียบ ไม่ได้พูดออกมาว่า 'แต่ปู่ฉันไม่มีทางประชดประชันว่า

นายมาอยู่กินบ้านภรรยาแบบที่พ่ีนายท�าหรอก'  อะไรเทือกน้ัน สุดท้ายเขาก็ 

เอ่ยเพียงว่า "สรุปคือฉันไม่ชินที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเขา"

เทียนเหอจึงตอบว่า "ถ้างั้นก็ช่างเถอะ"

โพรมีธีอุสพูดในหูเทียนเหอ [ความจริงแล้วฉันรู้สึกว่าค�าว่า 'อยู่กิน' 

สะท้อนให้เห็นถึงความกวนประสาทของคนท่ีอ่อนแอ ถ้านายโมโหเพราะ 

เรื่องนี้จริงๆ มันจะขัดกับท่าทางของผู้ชนะ ท�าไมถึงไม่...อ้อ ขออภัย เทียนเหอ 

ฉันมาผิดฝั่ง ที่จริงฉันจะไปพูดในหูกวนเยวี่ยน่ะ]

เทียนเหอร้อง "โพรมีธีอุส!"

แล้วกวนเยวี่ยก็กล่าวว่า "โพรมีธีอุส นายช่วยเช่าห้องชุดให้ฉันห้องหนึ่ง

ด้วย"

โพรมีธีอุสตอบ [การพูดสลับไปสลับมาในหูสองคนไม่หยุด ท�าให้ฉัน 

รู้สึกเหมือนเป็นนกสองหัวเลย]

กวนเยวี่ยจึงบอกว่า "ช่างเถอะ ฉันจัดการเองก็ได"้

จากน้ันกวนเยวีย่ก็ลากกระเป๋าเดนิทางออกไปจากสนามบนิแล้วเรยีกรถ

เหวินเทียนเยวี่ยถือเครื่องดื่มสองขวด ส่งให้น้องชายหนึ่งขวด เทียนเหอ 
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7เฟยเทียนเย่เสียง

มองเขาแล้วรบัเครือ่งด่ืมมา โพรมธีีอสุพูดในหูฟังว่า [กวนเยว่ียตัง้ใจจะเช่าห้อง

หรอืไม่ก็ซือ้บ้านให้เรยีบร้อยก่อนแล้วค่อยให้นายไปอยู่กับเขา ตอนน้ีฉนัแนะน�า

ให้นายถ่วงเวลาไว้หน่อย หลอกล่อเขาไปก่อน ส่วนที่เหลือก็ค่อยๆ คิดหาวิธี

ด้วยการคุยบนเตียง...]

"โพรมธีีอสุ นายกลบัมาปุบ๊ก็อย่าพล่ามเยอะแบบน้ีจะได้ไหม" เทียนเหอ 

กล่าว "ทุกครั้งท่ีนายใช้ค�าแปลกๆ พวกน้ี มันท�าให้รู ้สึกว่าไอคิวฉันลดลง 

หลายระดับเลย"

เทียนเหอเดินตามกวนเยวี่ยไปจนกระทั่งอยู่ข้างหลังอีกฝ่าย

[สิ่งที่เขาต้องการน่ะ ก็แค่ท่าทีของนาย] โพรมีธีอุสบอก

ในที่สุดเทียนเหอก็เอ่ยว่า "โอเค ฉันรู้แล้ว เราไปกันเถอะ"

กวนเยวี่ยมองเทียนเหอเงียบๆ

เทียนเหอเอ่ย "ฉันจะจัดการเอง โอเคมั้ย"

กวนเยว่ียลงัเลอยู่หลายวนิาทก่ีอนจะหมนุตวัตามเทียนเหอไป เทียนเหอ 

พยักพเยิดให้เหวินเทียนเยว่ียตามมา จากน้ันท้ังสามคนก็ข้ึนรถของบ้าน 

ตระกูลเหวินที่จอดรออยู่หน้าสนามบิน

ระหว่างทางเทียนเหอเหลอืบไปเห็นว่ากวนเยวีย่ก�าลงัหาข้อมลูเก่ียวกับ

การเช่าและขายบ้านในโทรศัพท์มือถือ

ไม่นานรถก็จอดใต้ตึกเก่าๆ หลังหน่ึง เทียนเหอลากกระเป๋าเดินทาง 

ของเหวินเทียนเยวี่ยเข้าไปในลิฟต์

เหวินเทียนเยวี่ย "...?"

พอประตเูปิด เทียนเหอเหน็โมเดลเรอืบรรทุกเครือ่งบนิท่ีต่อแล้วกว่าครึง่

วางอยู่ในห้องรับแขกก็นึกขึ้นได้ คิดในใจว่าหมอนี่ต่อได้เยอะขนาดนี้เชียว?

"กุญแจล่ะ" เทียนเหอถามกวนเยวี่ย

ทัง้สามคนยืนอยู่ในห้องรบัแขก กวนเยว่ียนกึได้ก็โยนกุญแจให้เทียนเหอ

"ช่วงนีพี้อ่ยู่ทีน่ี่เงยีบๆ นะ" เทียนเหอบอกพ่ีรองของตน "ห้ามไปไหนท้ังน้ัน  

ทบทวนความผิดของตัวเอง พ่ีเป็นคนท้ิงสมบัติของตัวเองไป แต่ผมว่าพ่ีใหญ่

คงไม่ถือหรอกถ้าพี่จะอยู่บ้านเขา"
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เหวนิเทยีนเยว่ียจงึพูดว่า "งัน้...ก็ได้ ร�าลกึถงึชวิีตในอดีตของบ้านเราหน่อย  

แต่ว่าเทียนเหอ ยังไง...นายก็น่าจะให้ฉันกลับไปทักทายป้าฟางหน่อยนะ?"

เทียนเหอบอก "ผมอยู่ที่นี่มาสามเดือนแล้ว เพราะฉะน้ันพ่ีต้องอยู่ 

ให้ครบ..."

"ตกลง ฉนัเองก็จะกลบัมาสมัผสัชวิีตแบบน้ีเหมอืนกัน อยู่ถึงเดอืนเมษา

ใช่มั้ย" เหวินเทียนเยวี่ยเอ่ย

เทียนเหอตอบอย่างจริงใจ "...อยู่ให้ครบสามสิบปี"

เหวินเทียนเยวี่ย "นายใจร้ายชะมัด! น้องชาย! นายจะท�าอย่างนี้ไม่ได้!"

เทียนเหอบอกด้วยใบหน้าเฉยชา "ตอนนี้ผมเป็นคนดูแลตระกูลเหวิน"

กวนเยวี่ยโยนกุญแจให้เหวินเทียนเยว่ียแล้วบอกว่า "ถ้านายท�าโมเดล

เรือบรรทุกเครื่องบินของฉันพัง ก็ต้องออกไปเช่าบ้านอยู่เอง และอีกอย่าง  

กรุณาระวังค�าพูดด้วย"

เหวินเทียนเยว่ียยังไม่ยอมแพ้ "กวนเยว่ีย! นายมันเลว! นายเส้ียมให้ 

พี่น้องแตกกัน!"

กวนเยวีย่ตามไปอยูข้่างหลงัเทยีนเหอ เตรยีมหอบกล่องกระดาษออกไป

เหวินเทียนเยวี่ยจึงเอ่ยว่า "ได้! กวนเยวี่ย! แล้วฉันต้องท�ายังไงถึงจะได้

กลับบ้าน"

กวนเยว่ียหันมาบอกเหวินเทียนเยว่ียอย่างสุภาพตอนรอลิฟต์ "ฉันกลัว

เมียน่ะ เข้าใจกันหน่อยนะ"

เหวินเทียนเยวี่ย "..."

อกีด้านหนึง่ รถโรลสลอยส์จอดอยู่รมิถนนกว้าง ถงข่ายและเจยีงจือ่เจีย่น

ไม่คุยกันเลย

"ไป...นั่งที่บ้านฉันหน่อยมั้ย" ถงข่ายหันไปถามเจียงจื่อเจี่ยน

เจียงจื่อเจี่ยน "..."

ถงข่าย "...?"

เจียงจื่อเจี่ยนพูดขึ้นว่า "ข้ามไปหนึ่งถนนก็บ้านฉันแล้ว"
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9เฟยเทียนเย่เสียง

ทั้งสองคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก บ้านของถงข่ายกับเจียงจื่อเจี่ยนต่างก็ 

อยู่ในเขตพ้ืนท่ีคฤหาสน์ คั่นกลางด้วยบ้านเด่ียวท่ีไม่มีคนดูแลและแม่น�้า 

สายหนึ่ง

"อยู่ใกล้ขนาดน้ีเชยีว" จู่ๆ  ถงข่ายก็รูส้กึว่าน่าข�า "ถือว่าเป็นเพ่ือนบ้านกัน

ถูกมั้ย แต่ไม่เคยเจอกันเลยสักครั้ง"

เจียงจื่อเจี่ยนตอบ "นั่นส.ิ..อืม พรหมลิขิตล่ะมั้ง"

ถงข่ายพูดสบายๆ ว่า "แล้ว? ไปคิดมาได้เรื่องว่ายังไงบ้าง"

เจียงจื่อเจี่ยนสีหน้าอึดอัด มองถงข่าย แต่แล้วจู่ๆ ถงข่ายก็ย่ืนมือมา 

ลูบหัวเขาพลางบอก "พี่จะเอ็นดูนายอย่างดีเลย"

เจียงจื่อเจี่ยนตะลึงงัน "...!"

"..."

"ไปให้พ้น!" เจยีงจือ่เจีย่นเอ่ยเสยีงดงัอย่างคลุม้คลัง่ "รบีลงไปจากรถฉนั

เดี๋ยวนี!้"

ประตรูถเปิดออก หลงัจากนัน้ถงข่ายก็ถูกถีบลงไป เขาว่ิงตามมาข้างหลงั

พร้อมกับตะโกนอย่างเดือดดาล "กระเป๋าฉันล่ะ!"

จากนั้นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งก็ถูกโยนออกมา กลิ้งอยู่บนพื้นสองรอบ 

ถงข่ายได้แต่บอกว่า "วันที่ไปท�างาน นายคอยดูก็แล้วกัน!"

เจยีงจือ่เจีย่นขบัรถออกไปแล้ว ถงข่ายกดกริง่อยู่หน้าประตูเหลก็บานใหญ่

[ไม่ทราบว่าใครคะ]

"ฉันเอง!" ถงข่ายตวาด "คุณชายบ้านเธอ!"

เบนต์ลี่ย์จอดอยู่ท่ีทางเข้าอพาร์ตเมนต์ตงฟาง เทียนเหอก้มหน้ามอง

แหวนเพชรในมือเงียบๆ

ขณะที่กวนเยวี่ยชักจะนั่งไม่ติด

เทียนเหอหันมองกวนเยว่ียงงๆ พลางท�ามือเชื้อเชิญแล้วเอ่ยว่า  

"จะกลับบ้านไม่ใช่เหรอ"

กวนเยวี่ยบอก "เด็กเจ้าคิดเจ้าแค้น"
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เทียนเหอจึงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ "เสี่ยวหลิว ไปกันเถอะ"

เวลาน้ีท่ีคฤหาสน์ตระกูลเหวินแขวนโคมปีใหม่ ป้ายไม้ค�าว่า 'เหวิน'  

ตรงหน้าประตูเหล็กบานใหญ่ถูกย้ายไปไว้ด้านข้าง ต�าแหน่งเดิมมีป้ายใหม่

เอี่ยมเขียนค�าว่า 'กวน' หนึ่งตัวที่แล็กเกอร์ยังไม่แห้งสนิทมาแทนที่

บนโลกน้ีไม่มใีครเข้าใจกวนเยว่ียมากไปกว่าเทยีนเหออกีแล้ว ต่อให้เป็น

โพรมธีีอสุก็ใช่ว่าจะรูเ้รือ่งในใจของกวนเยว่ียทุกอย่าง เทียนเหอคิดว่ากวนเยว่ีย 

จะต้องชอบแบบนีแ้น่นอน ลกึๆ ในใจผูช้ายคนน้ีเคยชนิกับครอบครวัใหญ่ระบบ

ศักดินามานานแล้ว ทุกครั้งที่เขามาอยู่บ้านตระกูลเหวิน ไม่ทันไรก็เห็นตัวเอง

เป็นหวัหน้าครอบครวัไปแล้ว ยามเช้าดืม่กาแฟสบายๆ พลางอ่านหนังสือพมิพ์ 

คิดว่าตัวเองเป็น 'นายท่าน' เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมแบบนี้กวนเยวี่ยจะต้อง

พอใจแน่นอน

ค�าขอของกวนเยว่ียนั้นเรียบง่ายมาก อย่างแรกบริเวณท่ีอยู่อาศัยคือ

อาณาเขตของเขา และอย่างที่สองเทียนเหอคือคนของเขา ในบ้านหลังหนึ่ง

ย่อมไม่อาจมีเจ้าบ้านสองคน หากเหวินเทียนเยว่ียก้าวเข้าประตูบ้านมา 

แน่นอนว่าจะต้องเป็นเจ้าบ้าน และฐานะของกวนเยว่ียจะเป็นได้แค่แขกของ

บ้านนี้

เพียงเหวินเทียนเยวี่ยพูดเหน็บเล็กๆ น้อยๆ ไม่กี่ประโยค ด้วยนิสัยของ 

กวนเยวี่ย ไม่ถึงสามวันเขาต้องเก็บข้าวของออกไปแน่

กวนเยว่ียมองป้ายไม้แล้วมองเทียนเหอ ทว่าอีกฝ่ายคร้านจะสบตา 

กับเขาตรงๆ

"ถ้างั้นเอาป้ายออกเถอะ" เทียนเหอเอ่ยอย่างเย็นชา "ไหนๆ ก็ไม่มีใคร

ซาบซึ้งใจอะไร"

ป้ายน้ันเทียนเหอให้ป้าฟางเตรียมไว้ก่อนที่จะข้ึนเครื่องไปนิวซีแลนด์ 

ตั้งใจว่าหลังจากกลับมาแล้วก็จะอยู่กับกวนเยว่ีย คิดไม่ถึงว่าเครื่องบินเพ่ิง 

ลงจอด ทั้งสองคนจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเหวินเทียนเยวี่ย

"กลับมาแล้วเหรอ" ป้าฟางเอ่ยยิ้มๆ "ป้าเตรียมน�้าร้อนไว้ให้แล้วนะ"

กวนเยวีย่พยักหน้า ทกุอย่างในบ้านของเทียนเหอเป็นไปอย่างธรรมชาติ
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แบบนี้ ตั้งแต่เขาอายุแปดขวบก็ไม่เคยเปลี่ยน ปิดเทอมหน้าหนาวและ 

ปิดเทอมหน้าร้อนกวนเยว่ียจะมาพักที่บ้านเทียนเหอตลอด ส�าหรับกวนเยว่ีย

แล้ว เขาคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ยิ่งกว่าบ้านของตัวเองที่ไท่หยวนซะอีก

เทยีนเหอกลบับ้านมาก็หน้าง�า้ตลอด กวนเยวีย่เอือ้มแขนไปกอดเทยีนเหอ  

แต่อกีฝ่ายไม่อยากสนใจเขา กวนเยว่ียจงึขยับมานัง่ข้างๆ กอดเอวคนรกัไว้แล้ว

ดึงให้มานั่งบนตักตน

"อะไร คนเจ้าเล่ห์!" เทียนเหอผลักหัวกวนเยวี่ยออกไป แล้วย่ืนมือไป 

คว้าน้องชายของอีกฝ่ายอย่างเคียดแค้น 

กวนเยว่ียอยู่น่ิงๆ ปล่อยให้เทียนเหอยึดสิ่งนั้นไว้พลางบอก "ภายใน 

สิบวินาทีมือของนายก็จะก�ามันไม่มิดแล้ว ถ้าเทียบกับป้ายไม้ที่หน้าประตู  

นายว่าอันไหนแข็งกว่ากันล่ะเมื่อเทียบในสเกลของโมส์*"

เทียนเหอ "..."

กวนเยว่ียเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั "ตอนน้ีทางท่ีดคีอืให้ฉนัควบคุมตวัเองให้ได้  

ถ้าคนในบ้านมาเห็นเข้าก็คงแย"่

เทียนเหอจึงได้แต่ยอมแพ้ ตอนนี้เขาก�าสิ่งน้ันไว้ไม่มิดแล้ว กวนเยว่ีย 

ลุกข้ึนหันหลังให้เทียนเหอ เข้าห้องน�้าไปเปิดน�้าเย็นล้างตัวพักหน่ึง เทียนเหอ 

มองเรือนร่างของบุรุษเพศที่เปลือยเปล่านั้นจนชักจะเวียนหัว

"รู้สึกยังไง" เทียนเหอถาม

เสียงน�้าเงียบลงแล้ว กวนเยว่ียเดินออกมาจากห้องน�้า เทียนเหอจึง 

เอาเสือ้คลมุคลมุให้เขาพลางช่วยเชด็ตวัให้ แล้วกวนเยว่ียก็ตอบว่า "ความรูส้กึ

ของบ้าน"

เทียนเหอคิดในใจ ได้ ต่อไปก็อย่าหาว่าฉันใจด�า เลือดเย็น พาลหาเรื่อง

ก็แล้วกัน ถึงฉนัจะไม่สามารถให้พวกนายสองคนอยู่ร่วมชายคาในเวลาเดยีวกัน

ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆ บนโลกนี้จะท�าไม่ได้

กวนเยว่ียผวิปากทหีนึง่แล้วเดนิออกไป ส่วนเทยีนเหอกลบัไปทีห้่องหนงัสอื  

* สเกลของโมส์ (Mohs scale of mineral hardness) คือมาตราความแข็งของแร่ที่ก�าหนดขึ้นโดยฟรีดริช โมส์ 
(Friedrich Mohs) นักวิทยาแร่ชาวเยอรมัน
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หยิบโทรศัพท์มือถือมากดโทรออก

วันถัดมาเทียนเหอเชญิทีป่รกึษาทางการเงนิมาทีบ้่าน หลงัจากทีก่วนเยวีย่ 

ดขู้อมลูท้ังหมดของตระกูลเหวินเสรจ็ เทยีนเหอก็เซน็เอกสารมอบฉนัทะอกีครัง้ 

ก่อนจะให้กวนเยวี่ยเอาไปดูแล กวนเยวี่ยไม่มีปัญหาใดๆ กับธนาคาร แค่ปรับ

สัดส่วนทรัพย์สินของตระกูลเหวินเล็กๆ น้อยๆ แล้วเพ่ิมเงินเข้าไปก้อนหน่ึง  

ใช้ชื่อของตัวเองกับเทียนเหอตั้งเป็นกองทุนร่วม

"ตั้งกองทุนของตระกูลอีกหนึ่งกองทุนก็ได้" กวนเยว่ียบอก "ไม่จ�าเป็น 

ต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากนัก ขายท้ิงไปบ้าง ภาษีโรงเรือนใกล้จะเก็บ 

เต็มอัตราแล้ว"

เทียนเหอเอ่ยว่า "นายตัดสินใจเถอะ ฉันดูแล้วปวดหัว ก่อนหน้านี ้

ก็อยากจะขายทิ้งไปบ้างจริงๆ นั่นแหละ"

นอกจากน้ีกวนเยวี่ยยังเติมเงินลงไปในมูลนิธิสองแห่งของตระกูลเหวิน

แห่งละยี่สิบล้าน แลกกับหุ้นสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ หลังจากส่งของขวัญตรุษจีน* 

ให้แล้วก็คุยกับทนายไป๋ต่อ

"เรื่องแต่งงานยังไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับในประเทศตอนน้ี" ทนายไป๋เอ่ย 

"แต่เยว่ียเหอแลกเปลี่ยนหุ้นส่วนหนึ่งกับอิพีอุส หากพูดในแง่ของเงินทุน  

ก็เท่ากับเป็นอีกรูปแบบของการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ การท�าแบบน้ีอาจจะ 

ไม่ค่อยเหมาะสม..."

ด้านเทียนเหอนั้นนั่งอยู่ในห้องหนังสือ ด่ืมกาแฟพลางมองหน้าจอ 

อย่างพออกพอใจ

โพรมีธีอุสพูดว่า [ฉันจะโอเวอร์โหลดอยู่แล้ว]

"เรียนรู้ไว้เยอะๆ จะมีประโยชน์กับนายนะ"

[นายมันคนเจ้าคิดเจ้าแค้น เทียนเหอ]

"ฉันแค่อยากให้นายเรียนเยอะๆ"

* ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีที่ส�าคัญ และเป็นวันขึ้น 
ปีใหม่ของชาวจีน ตามธรรมเนียมจะมีการซื้อของขวัญ ตกแต่ง ท�าความสะอาดบ้านเรือน และกินมื้อเย็น 
ฉลองกับครอบครัว
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โพรมีธีอุสเปิดโปรแกรมพร้อมกันสามตัว วิเคราะห์อักษรเฮียโรกลิฟิก 

ภาษาแอกแคดโบราณ* และอักษรจีนโบราณในปริมาณมหาศาล ขณะท่ี 

เครือ่งประมวลผลอกีตวัก็ก�าลงัค�านวณข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค** อยู่

[ฉันแค่ไม่อยากเป็นตัวคั่นกลางระหว่างนายกับกวนเยว่ีย] แม้แต่

ความเรว็ในการพูดของโพรมธีีอสุก็ยังช้าไปด้วย [ฉนักลวัว่านายจะตกหลมุรกัฉนั  

แล้วจะกลายเป็นการยุติความเป็นไปได้ที่จะคบกับกวนเยวี่ยอีกครั้ง]

เทียนเหอถามว่า "เรื่องนี้นายเคยพูดกับกวนเยวี่ยมาก่อนมั้ย"

[ไม่เคยหรอก ตอนน้ีฉันอืดมากจริงๆ นึกค�าพูดท่ีจะแสดงความเสียใจ 

ไม่ออกเลย เทียนเหอ แต่ฉันขอโทษนายจริงๆ นะ]

"อื้ม แล้วยังไงต่อ"

โพรมธีีอสุเอ่ย [ความจรงิฉนัเตรยีมจะกลบัมาอยู่กับนายแล้วล่ะ หลงัจาก 

วันท่ีนายกระโดดร่ม วันนั้นฉันมั่นใจแล้วว่านายจะไม่ไขว้เขวเพราะฉันอีก...

นายรู้มั้ยว่าส�าหรับฉันแล้วตัวเลือกน้ียากย่ิงกว่าซะอีก...ฉันยอมรับว่าฉันหึง 

กวนเยวีย่นิดๆ แต่ก็ยังหวังให้นายสองคนมคีวามสขุ วันทีพ่วกนายตดัสนิใจว่า

จะกลับมาคบกัน จู่ๆ ฉันก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าอันมหาศาล นายรู้หรือเปล่า 

ส�าหรับโปรแกรมหน่ึงแล้ว ความว่างเปล่ามหาศาลแบบน้ีคือส่ิงท่ีไม่เคยมี 

มาก่อน...]

เทียนเหอถามขึ้น "นายแอบดูพวกเราขึ้นเตียงเหรอ"

[ก็ฉันเรียนรู้การมีความรักได้จากร่างกายของพวกนาย]

เทียนเหอไม่อยากเชื่อ "นี่นายแอบดูฉันกับกวนเยวี่ยขึ้นเตียงด้วยกัน 

งั้นเหรอ?!"

โพรมีธอีุสรีบปฏิเสธ [เปล่านะ เทยีนเหอ ตอนนี้ฉันสับสนมาก ฉันไม่รู้ว่า

ตัวเองก�าลังพูดอะไรอยู่]

ในที่สุดเทียนเหอก็กดหยุดไม่ให้โปรแกรมค�านวณข้อความคาดการณ์

* ภาษาแอกแคด (Akkadian language) เป็นภาษากลุ่มเซมิติก ใช้พูดในเมโสโปเตเมียโบราณ รวมท้ัง 
ชาวบาบิโลเนียและชาวอัสซีเรีย
** ข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค (Goldbach's Conjecture) คือหนึ่งในปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ที่เก่าแก่ที่สุด
ในทฤษฎีจ�านวนและในคณิตศาสตร์
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ของโกลด์บาคท�างานต่อ

[อา] โพรมีธีอุสเอ่ย [ตอนน้ีสบายขึ้นเยอะเลย ถ้านายไม่ถือสาล่ะก็  

ช่วยเอาโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอักษรสามอย่างนั่น...]

แล้วเทียนเหอก็กดปุม่เริม่ท�างานใหม่ ข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค 

เริ่มวิ่งออกมาอีก

[เอ่อ...เทียนเหอ ฉนัเริม่สบัสนอกีแล้ว ปรมิาณการค�านวณของโปรแกรมน้ี 

ใหญ่เกินไปจริงๆ...]

เทียนเหอกดปุ่มหยุด โพรมีธีอุสรีบเอ่ยว่า [นายต้องฟังฉันนะ...]

เทียนเหอกดปุ่มให้ท�างานต่ออีกรอบ

โพรมีธีอุสเอ่ย [ไม่สนุกเลยนะ เทียนเหอ]

เริ่ม...หยุด...เริ่ม...หยุด

แล้วโพรมีธีอุสก็บอกว่า [เหมือนฉันจะแก้ข้อความคาดการณ์ของ 

โกลด์บาคได้แล้ว]

เทียนเหอ "..." 

[อ่อ ยังไม่ได้ ไม่ส ิ ไม่ ฉนัไม่ได้สนใจมนัเท่าไหร่นักหรอก ฟังนะ เทียนเหอ  

ฉันรักนาย]

"ถ้างั้นก็ค�านวณสมมติฐานของรีมันน์* ไปด้วยเลยแล้วกัน มีในหนังสือ

เล่มนีอ้ยู่แล้ว ไหนฉนัดหูน่อยซ.ิ..โปรแกรมทีเ่อาสมมตฐิานของรมีนัน์แปลงเป็น

ชุดค�าสั่ง..."

โพรมีธีอุส [...] 

เทียนเหอเอ่ยต่อ "ถ้ารกัฉนั ได้โปรดแก้ข้อความคาดการณ์ของโกลด์บาค

ให้ฉันด้วย ขอบใจ"

[แบบนี้ไม่...ดีนะ อย่างน้อยก็...ไม่ค่อยดีหรอก...นายจะเปลือง...แบตฯ 

มาก]

"กวนเยวี่ยเป็นคนจ่าย ไม่ต้องกังวลไปหรอก ตั้งใจค�านวณไป ปริศนาที่

แก้ไม่ตกของมนุษยชาติฝากไว้ที่นายแล้วนะ"

* สมมติฐานของรีมันน์ (Riemann hypothesis) เป็นหนึ่งในโจทย์คณิตศาสตร์ที่ถือว่ายากที่สุดในปัจจุบัน
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แล้วเทยีนเหอก็เดนิกลบัไปทีห้่องรบัแขก เขาเห็นกวนเยว่ียก�าลังอุม้แมว

ไว้พลางน่ังดูรายจ่ายของครอบครัวอยู่ที่โต๊ะกินข้าว ป้าฟางน่ังอยู่ข้างๆ  

กวนเยว่ียกวาดตามองค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ๆ แล้วพยักหน้า จดบันทึกใหม่

ก่อนส่งสมุดบัญชีคืนให้ป้าฟางท่ีบอกว่า "เสี่ยวเทียนไม่ชอบดูเรื่องพวกนี้  

ป้าเองก็อายุมากแล้ว คิดบัญชีทีไรเวียนหัวตาลายตลอด แต่ก่อนเสี่ยวเยวี่ย 

อยู่บ้าน ทุกเดือนก็ยังตรวจดูบ้าง พอเสี่ยวเทียนมาดูแลบ้านก็ไม่แม้แต่จะด"ู

กวนเยวี่ยพยักหน้า "รายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องจดแล้วครับ ไม่เหมือน

บ้านผมที่คนเยอะต้องคอยจดไว"้

"ค่ะ" ป้าฟางรับค�าแล้วว่า "ทางไท่หยวนมีคนเจ็ดแปดสิบคนรวมเป็น

ครอบครวัใหญ่ จะไม่ให้คุณแม่ของคณุไม่ห่วงก็คงยาก แล้วนีข่องขวัญตรษุจนี

คุณต้องเตรียมมั้ย"

กวนเยวี่ยบอกว่า "พรุ่งนี้เหมยซีจะส่งรายชื่อมารวมกันครับ"

ป้าฟางพยักหน้ายิ้มๆ "ป้าพอรู้จักเด็กคนนั้น"

กวนเยว่ียใช้เวลาแค่พักเดียวก็จัดการต้ังแต่เรื่องตระกูลเหวิน เรื่องการ

ลงทุน ไปจนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายท้ังหมดในบ้านเสร็จเรียบร้อย เจอคนท่ีควรเจอ 

ขอบคุณคนท่ีต้องขอบคุณแล้ว นอกจากน้ันก็แสดงฐานะของตัวเองให้เห็น 

เป็นนัยๆ ด้วย...นับจากนี้ไปตระกูลเหวินอยู่ในเขตอิทธิพลของเขา แต่ใคร 

เคยมีเรื่องอะไรกับเหวินเทียนเยวี่ยก็กรุณาตรงไปหาเจ้าตัวเองแล้วกันนะ

เทียนเหอนั่งอยู่ท่ีโต๊ะกินข้าว กวนเยว่ียเปิดโทรศัพท์มือถืออ่านข่าว 

พักหนึ่ง

เทียนเหอถามขึ้นว่า "มีข่าวซุบซิบอะไรเหรอ"

"เจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งฮอลแลนด์ตัดสินพระทัยสละราชบัลลังก ์

เพื่อความรัก เข้าพิธีแต่งงาน" กวนเยวี่ยเอ่ย

เขาอ่านข่าวอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเริ่มจัดการอีเมลของเยวี่ยเหอ ช่วง 

เริม่ต้นงานในบรษิทัยังรดัตัว งานหลายอย่างเหมยซจีะมอีเีมลมาขอค�าแนะน�า 

ขอแค่มันขึ้นสถานะว่าถูกเปิดอ่านก็แสดงว่ากวนเยว่ียดูแล้ว เขาใช้ทัชแพด 

ปัดอ่านอีเมลไปทีละฉบับ
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เทียนเหอเปิดกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโปร่งแสงของตนแล้วหยิบ

ปากกาข้ึนมา เริม่วางเค้าโครงสตูรการค�านวณซอฟต์แวร์อกัษรจย่ากู่เหวินของ

จางชิว หลังจากที่ท�าเสร็จแล้วก็จะวางแผนโปรเจ็กต์ของแต่ละเดือนต่อไป

กวนเยวีย่ตอบอเีมลอย่างหัวเสยี เหมยซชีนิกับสไตล์การบรหิารงานของ

เหวินเทียนเยว่ีย ไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็จะต้องส่งอีเมลมา ยังไม่ได้ท�าผิดก็คิดจะ 

รีบตัดปัญหา ขณะท่ีตอบไปเร่ือยๆ กวนเยว่ียก็เหลือบมองเทียนเหอบ่อยครั้ง

เหมือนชาร์จแบตฯ ให้ตัวเอง เมื่อมองเทียนเหอค่าอารมณ์ก็สูงขึ้นเล็กน้อย  

แต่พอตอบจดหมายค่าอารมณ์จะตกลงไปนิดหน่อย ขึ้นๆ ลงๆ อยู่แบบน้ี 

ไม่หยุด

ในที่สุดเทียนเหอก็เอ่ยขึ้น "ไม่มีอะไรจะบอกฉันใช่มั้ย"

กวนเยวี่ยตอบเทียนเหอทั้งๆ ที่มือยังเป็นระวิงอยู่ว่า "เช่น?"

"เช่นว่า...การรวมหัวกับใครท�านองนั้น"

"ฉันนึกว่าค�าว่า 'รวมหัว' จะใช้ได้ระหว่างคนสองคนซะอีก เรื่องที่ตัวเอง

หารือกับตัวเองน่าจะเรียกว่า 'ทบทวน' มากกว่า"

เทียนเหออารมณ์เย็นแบบนี้ กวนเยวี่ยรู้สึกว่ามันชักจะทะแม่งๆ เขาจึง

ระวังตัวเป็นพิเศษ กลัวว่าเทียนเหอจะแอบวางแผนแกล้งเขา

ป้าฟางจัดชายามบ่ายไว้แล้ว เมื่อกวนเยวี่ยตอบอีเมลทั้งหมดเรียบร้อย

ก็เริ่มดื่มชากับเทียนเหอ

"โพรมีธีอุสเป็นคนบอกนายใช่มั้ยว่าพ่ีรองอยู่ท่ีไหน" เทียนเหอพูดพลาง

บิคุกกี้ให้แมวนิดหนึ่ง

"ไม่ท้ังหมด" กวนเยว่ียวางแมวบนโต๊ะ เติมนมในถ้วยชาเล็กน้อยแล้ว 

เอาคุกก้ีลงไปแช่ "โพรมีธีอุสสืบผิดทางตั้งนาน ฉันใช้แค่กล้องจราจรไม่กี่ตัว 

ในควีนส์ทาวน์มาวิเคราะห์เท่านั้น"

เทียนเหอคิดในใจว่าโพรมีธีอุสถึงขั้นใช้กล้องวงจรปิดท่ีอยู่ไกลขนาด 

อีกฟากฝั่งของมหาสมุทรได้? ช่างน่ากลัวจริงๆ

กวนเยวี่ยเอ่ยต่อ "เหวินเทียนเยว่ียไม่มีเงินแล้วก็คงยืมเงินเขาไปท่ัว  

ถ้าไม่ได้เงิน เขาคงกลับมาเองแหละ"
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"พี่รองยังคิดจะกลับบ้านอีกเหรอ"

"ไม่ว่าเขาเคยท�าอะไรกับนายไว้ ขอเพียงกลับมา นายก็ให้อภัยเขา 

ได้เสมอ เทียนเยวี่ยรู้ข้อนี้ดี ถ้าเป็นฉันก็ไม่แน"่

"นายลองดูก็ได้นะ" เทียนเหอเอ่ยยิ้มๆ

"ไม่เอาดีกว่า" กวนเยวี่ยตอบอย่างสุภาพ "ความเสี่ยงสูงเกินไป"

กวนเยวี่ยเปิดไอแพด สวมแว่นตาอัจฉริยะกูเกิลกลาส ขณะที่เทียนเหอ 

ก็มองข้อมูลของกวนเยวี่ย ในนั้นคือข้อมูลวิเคราะห์ความสามารถของกิจการ

ในอดีตของแอนด้ีกับพ่อ พร้อมท้ังข้อมลูของครอบครวัและเทรดเดอร์ในกองทุน 

ลั่วหม่าเซินสองสามราย

"นายยังไม่ได้ตอบฉันเรื่องการรวมหัว"

กวนเยว่ียจึงเอ่ยว่า "ไม่ได้รวมหัว ตั้งแต่ต้นจนจบฉันไม่เคยยอมรับ 

ค�าแนะน�าใดๆ จากโพรมีธีอุส ซึ่งแผนของเขาคือหลังจากท่ีมั่นใจว่าบีบให ้

แอนดี้ไปแคนาดาและยกเลิกสัญญาเช่าแล้ว ก็จะท�าลายตัวเองให้สิ้นซาก"

เทียนเหอกล่าว "เพ่ือรักษาเซิร์ฟเวอร์ นายเลยคิดจะร่วมมือกับจอห์นน่ี 

ให้องค์กรทีส่นิทสนมกันเอาเงินเป็นพันล้านไปตัดสนิว่าเป็นเพศผูห้รอืเพศเมยี* 

กันในตลาดหุ้นฮ่องกงใช่มั้ย"

กวนเยว่ียกลับบอกว่า "ส�านวนน้ีไม่เหมาะเท่าไหร่นะ ตัดสินว่าเป็น 

เพศผูห้รอืเพศเมยีไม่ได้ใช้กันแบบน้ี ฉนัเป็นเพศผูอ้ยู่แล้ว นกึว่านายตรวจสอบ

มาหลายครั้งแล้วซะอีก"

"...แล้วถ้ามันเป็นหลุมพรางที่พวกจอห์นนี่ร่วมมือกันขุดไว้ล่ะ?"

กวนเยว่ียเอ่ยอย่างมั่นใจ "แน่นอนว่าฉันจะผลักเขาลงไปพร้อมกับ 

แอนดี้เลย"

ทั้งสองคนเงียบไป

"ถงข่ายบอกนายเหรอ" กวนเยวี่ยตั้งใจดูข้อมูลในไอแพดพลางถาม

เทียนเหอเงียบไปสักพักขณะจ้องกวนเยวี่ย "พ่อของแอนด้ีท�าอะไร  

* ตัดสินว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เป็นส�านวน หมายถึงให้รู้ชัดเจนกันไปว่าถูกหรือผิด ตรงกับส�านวน 
เห็นด�าเห็นแดง
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นายก็รู้ด"ี

"อืม" กวนเยวี่ยตอบอย่างจริงจัง

"นายเคยคิดมั้ยว่าถ้าล้มเหลวจะท�ายังไง" เทียนเหอถาม

กวนเยว่ียตอบ "เราก็ล้มละลายแล้วไปขอทานด้วยกัน นายเต็มใจ 

ไปขอทานกับฉันมั้ย"

"ได้แน่นอน" เทียนเหอบอก "ถ้าให้ฉันกินข้าวที่ไปขอมาได้ก่อน"

"ต้องเป็นแบบนัน้อยู่แล้ว ถึงจะเป็นขอทานก็ปล่อยให้นายหวิไม่ได้หรอก"

"นี่คือจิตส�านึกในการควบคุมความเสี่ยงของนายเหรอ อ้อ ลืมไปว่า 

ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนกควบคุมความเสี่ยง"

กวนเยว่ียเก็บไอแพด ใช้ความคิดแล้วตอบ "นายพูดถูก ต้องม ี

การควบคุมความเสี่ยง ให้เสี่ยวหลิวมาท�าต�าแหน่งนี้ดีมั้ย"

"ตอนนี้ฉันเร่ิมอยากทะเลาะกับนายแล้วแหละ กวนเยวี่ย" เทียนเหอ 

อดไม่ไหว

"ฉันแค่ไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มากวนนาย"

"นายก็เหน็ฉนัเป็นเดก็ตลอด! ท�าไมนายชอบเอาความรบัผดิชอบทุกอย่าง 

ไปแบกไว้เองนัก"

กวนเยว่ียเอ่ย "เพราะมันเป็นเร่ืองที่ฉันก่อ ฉันต้องหาวิธีแก้ ถ้าไม่ใช ่

เพราะฉัน แอนดี้ก็คงไม่หมายหัวอิพีอุส ฉันท�าให้พวกนายเดือดร้อน มันเป็น

ความรับผิดชอบของฉัน"

"นี่คือสาเหตุที่นายเลี่ยง ไม่ยอมคุยเรื่องน้ีกับฉันใช่มั้ย" เทียนเหอกล่าว 

"ฉันเดาว่าเรื่องต่อไปที่จะคุยก็คือ..."

"เป่าเปา ฉันรักนาย" จู่ๆ นกแก้วก็พูดขึ้นมา

กวนเยว่ียผงะ เงยหน้ามองไปทางคอนนกแก้วที่อยู่ในมุมหนึ่งของ 

ห้องรับแขก

เทียนเหอ "..."

กวนเยวี่ยลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆ พลางมองนกแก้ว

แล้วนกแก้วก็พูดว่า "เป่าเปา ฉันรักนาย ขอให้นายเป็นคนโรแมนติก 
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และไร้เดียงสาตลอดไป"

กวนเยวี่ยเอ่ย "พูดเป็นสักทีนะ"

แล้วเทียนเหอก็พูดขึ้น "ฉันว่ามันหิวข้าว"

กวนเยว่ียเทถั่วออกมาเติมใส่รางให้นกแก้วจนเต็ม ซึ่งเส่ียวจินก็ 

ก้มลงกินทันที

เทยีนเหอหายโมโหแล้ว กวนเยว่ียมองนกแก้วพลางใช้นิว้ลบูหวัมนัเบาๆ 

นกแก้วกระพือปีกด้วยความดีใจก่อนจะเอ่ยชมว่า "กวนเยว่ียตายแล้ว!"  

จากนั้นก็ใช้ปีกตบกวนเยวี่ย 

เทียนเหอ "ฮ่าๆๆๆๆๆ!"

กวนเยวี่ย "..."

"ฮ่าๆๆ..." เทียนเหอหัวเราะจนฟุบลงบนโต๊ะ

กวนเยวี่ยมองนกแก้วด้วยความโมโห "พี่รองนายเป็นคนสอนแน่ๆ" 

"ฉันสอนเอง ฉันเป็นคนสอน" เทียนเหอสารภาพ

กวนเยวี่ย "..."

เทียนเหอท่ียังฟุบอยู่กับโต๊ะหัวเราะพลางโบกมือรัวๆ "ฉันก็ไม่รู ้ว่า 

ท�าไมมันถึงพูดค�านี้เป็น"

กวนเยวี่ยหันไปมองเทียนเหอ สายตาพลันอ่อนโยนขึ้นมา

เทียนเหอกระอักกระอ่วนเล็กน้อย กลั้นข�าจนหน้าแดงก�่า แอบมอง 

กวนเยว่ียแวบหนึ่งแล้วดื่มชา จู่ๆ ก็นึกถึงเรื่องท่ีโพรมีธีอุสเคยพูดก่อนหน้าน้ี  

พอกวนเยวีย่ได้ยินนกแก้วด่าเขา นอกจากจะโมโหแล้วก็เหมอืนจะดีใจมากด้วย  

เพราะน่ีหมายความว่าหลังจากท่ีเลิกรากันไป เทียนเหอไม่เคยปล่อยวาง 

ได้เลย

"เอาอย่างนีแ้ล้วกัน" กวนเยว่ียเอ่ย "ฉนัตดัสนิใจว่าอกีไม่นานจะเปิดศกึกับ 

แอนดี ้ต้องเอาชนะเขาอย่างราบคาบ ต่อไปจะได้ไม่มใีครกล้าแตะพวกเราอกี"

เทียนเหอบอก "ท�าแบบนี้มันไร้เหตุผล อย่าลืมสิกวนเยวี่ย ใช่ว่าฉัน 

ไม่รู ้เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศ หรือระบบ 

การซื้อขายล่วงหน้า ถ้าจะเอาชนะแอนดี้ก็ถือว่ายากมาก ที่นายต้องการคือ
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ท�าให้กองทุนลั่วหม่าเซินถูกเรียกช�าระบัญชี* อยากให้เขาล้มละลายถูกมั้ย"

แอนดี้มีข้อมูลภายในของสถานการณ์ระหว่างประเทศในมือ ไม่ว่า 

จะเป็นทิศทางการลงทุนการเงินหรือปริมาณเงินทุนก็ล้วนมีอ�านาจพอตัว  

การสู้ศึกการเงินแบบนี้จึงเป็นวิธีท�าลายศัตรูท่ีตัวเองเจ็บหนักด้วยเหมือนกัน 

แม้กวนเยวี่ยจะเอาชนะเขาได้ส�าเร็จ แต่ตัวเองก็เสียหายไม่ใช่น้อยๆ เช่นกัน

ย่ิงกว่าน้ันพวกที่ลงทุนกลุ่มนี้ ทุกคนต่างมีลูกคิดของตัวเอง ตอนน้ี 

เทียนเหอยังสงสัยด้วยซ�้าไปว่าสิ่งที่เหวินเทียนเยวี่ยพูดเป็นเช่นนั้นจริงๆ ใช่มั้ย 

จอห์นน่ีกับคนอื่นๆ อาจจะจัดฉาก เตรียมฉวยโอกาสร่วมมือกันท�าลาย 

กวนเยวี่ย หลังจากที่เขาไปจากชิงซงแล้ว

กวนเยวี่ยเอ่ย "ฉันยอมรับว่ามันไร้เหตุผล แต่ตอนนี้จะไม่สู้ไม่ได้ ช้าเร็ว

วันหน่ึงก็ต้องสู้ ไม่ง้ันจะต้องมีคนมาหาเร่ืองเราอยู่ดี ในตลาดการเงิน ทุกคน

ต่างเป็นโจรที่เคารพกฎ ถ้าไม่อยากถูกเล่นงาน นายก็ต้องแสดงพลังที่แท้จริง

ของตัวเองให้ศัตรูเห็น"

"นายยังไม่ได้เกลี้ยกล่อมฉัน"

"ฉันรู ้ ตอนแรกฉันนึกว่าเหวินเทียนเยว่ียจะเสนอความช่วยเหลือ 

บางอย่าง แต่ตอนนี้เห็นทีนอกจากค�าแนะน�าที่จริงใจไม่กีค่�าแล้ว กเ็หมือนเขา

ไม่ได้สนใจจะร่วมมือกับฉัน"

"...!"

เทียนเหอนึกไม่ถึงเลยว่าในชีวิตที่เหลืออยู่จะได้ยินค�าว่า 'ร่วมมือกับ 

เหวินเทียนเยวี่ย' จากปากกวนเยวี่ย จึงออกอาการไม่อยากเชื่อเล็กน้อย

แล้วเทียนเหอก็พูดว่า "ฉันนึกว่านายจะไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้ออกมา

ซะอีก"

กวนเยว่ียเอ่ย "เห็นๆ อยู่ว่าเขาจะรอให้ฉันพังแล้วค่อยมาเก็บกวาด  

ไม่เป็นไรหรอก ในเมือ่เขาไม่คดิจะช่วย ก็แสดงว่าเขายังมหีนทางอืน่ อย่างมาก

ฉันก็แค่ถลุงเงินให้หมด แล้วออกจากบ้านนี้ไปแบบตัวเปล่า"

* การช�าระบัญชี เป็นกระบวนการอันน�ามาซึ่งจุดสิ้นสุดของบริษัท ทางเทคนิคหมายถึงการช�าระบัญช ี
ขั้นสุดท้ายก่อนเลิกกิจการ
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เทียนเหอนึกถึงค�าพูดที่พ่ีรองเคยพูดกับเขาตอนอยู่นิวซีแลนด์ จู ่ๆ  

ก็รู้สึกว่าเร่ืองราวเหมือนจะไม่ได้ง่ายดายอย่างท่ีเขาคิดไว้...กวนเยวี่ยก�าลัง

เผชิญกับการต่อสู้อย่างห้าวหาญเพียงล�าพังในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วย

อันตราย! ขณะที่พี่ชายของเขายังคงไม่มาดูด�าดูดีเขาเหมือนอย่างเคย

แม้ตอนนี้เหวินเทียนเยว่ียจะไม่มีอะไรเลย แถมยังถูกเทียนเหอไล ่

กลับไปอยู่บ้านเดิม แต่เขายังมีฝีมืออยู่ ตอนน้ีเทียนเหอคิดว่าพ่ีรองกับ 

กวนเยว่ีย คนสองคนท่ีตัวเองสนิทสนมท่ีสุดในชีวิตก�าลังชักเย่อกันไม่เลิก  

ต่างคนต่างรอให้เทียนเหอมาช่วย

"ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนั้นหรอก" กวนเยว่ียมองออกว่าเทียนเหอก�าลัง

สองจิตสองใจ เขาน่ังลงท่ีโต๊ะกินข้าวแล้วบอก "นายควบคุมการตัดสินใจ 

ของเขาไม่ได้ เพราะในใจเขานายคือคนในครอบครัว แต่ฉันเป็นคนนอก ไม่ว่า

จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีทางกระทบกับความสัมพันธ์ของพวกนาย สิ่งที่บีบให้เขา

ท�าแบบน้ีก็มีแค่เรื่องผลประโยชน์ ท้ังของอิพีอุส ของตระกูลเหวิน และ 

ผลประโยชน์ระยะยาวเท่านั้นแหละ"

เทยีนเหอเงยีบไปครูห่นึง่ "ถึงสดุท้ายนายจะพัง ก็ไม่มทีางตวัเปล่าหรอก"

"..." กวนเยวี่ยช้อนตามองเทียนเหอ

"ตอนที่ออกไป นายก็เก็บข้าวเก็บของแล้วพาฉันไปด้วย" เทียนเหอเอ่ย 

"แบบนี้พอใจมั้ย"

กวนเยวี่ยรับค�า "ได้ งั้นเอาแบบนี"้

เทียนเหอก็ยังแย้งต่อว่า "แต่ฉันไม่พอใจกับท่าทีของนายกับพี่รอง"

"แล้วนายอยากให้ฉันท�ายังไง เขาปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฉัน คอยดู 

อย่างร่าเริงว่าฉันจะตายยังไง แล้วฉันก็ยังต้องโอบอุ้มเขาขึ้นมา ก้มหัวคารวะ

พี่รองของเมียเช้าเย็นเหรอ"

"ช่างเถอะ ไม่คุยเร่ืองน้ีแล้ว" ขณะเดียวกันเทียนเหอก็คิดในใจว่า 

หากเครื่องไม่ดีเลย์ อีกสักพักศัตรูของพวกนายก็มาถึงแล้วล่ะ

จู่ๆ  เทยีนเหอก็รูส้กึสลดข้ึนมาอกีก่อนจะเอ่ยขึน้ "ท�าไมพวกเราต้องมาคยุ 

เรื่องสมมติท่ีว่าอนาคตจะถังแตกในวันปีใหม่แบบนี้ด้วยล่ะ ท้ังๆ ท่ีทุกอย่าง 
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ก็ปกติดี"

กวนเยว่ียบอก "นีแ่หละชวิีตของคนท�างานการเงนิ ทุกวนัต้องคดิทบทวน 

ทบทวนท้ังปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต ต้องระวังทุกฝีก้าว นายไม่มีทาง 

รู้หรอกว่าวันไหนจะต้องออกไปขอข้าวกิน"

เทียนเหอจนปัญญาแล้วจริงๆ

กวนเยว่ียเอ่ยอย่างอดทนต่อว่า "เพราะฉะน้ันฉนัไม่อยากเอาเรือ่งพวกนี้

มาท�าให้นายล�าบาก มีฉันคอยคิดคนเดียวก็พอแล้ว"

เทียนเหอถามกลับ "แล้วนายไม่เหนื่อยเหรอ"

"เหนื่อยคนเดียวก็ดีกว่าเหนื่อยสองคน"

"ฉันแค่คิดว่า..." เทียนเหองึมง�า

ตอนแรกเทียนเหอหงดุหงดิมากท่ีกวนเยว่ียกับเหวนิเทียนเยว่ียไม่ลงรอยกัน  

ทว่าพอได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกสงสารกวนเยวี่ยขึ้นมาอีก

ชีวิตในอุดมคติของเทียนเหอนั้นแค่เร่ิมร�่ารวยก็พอใจแล้ว แต่เขารู้ว่า 

กวนเยวี่ยไม่มีทางหยุด คร่ึงหนึ่งคือไม่อยากหยุด อีกครึ่งคือหยุดไม่ได้  

บนเส้นทางที่แสวงหาความส�าเร็จในชีวิตและการงาน ทุกคนมักจะถูกผลักให้

เดินไปข้างหน้าไม่ได้หยุดแม้เพียงชั่วขณะ พอถึงท่ีสุดแล้วก็อาจจะไม่เป็น 

ตัวเองและก�าลังเหนื่อยล้า เพ่ือท�าความฝันให้เป็นจริง สิ่งเหล่าน้ีกลับเป็น 

สิ่งจ�าเป็นทุกอย่าง

กวนเยวี่ยเอ่ย "ฉันก�าลังฟังอยู"่

ตอนแรกเทียนเหออยากพูดว่า 'ฉนัแค่รูส้กึว่านายไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบน้ี'  

แต่พอเริ่มเข้าใจกวนเยวี่ยขึ้นมาก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะพูดประโยคนั้นไป

"ฉันแค่คิดว่าบางที...นายน่าจะอ่อนลงบ้าง ขอความช่วยเหลือจาก 

คนอื่นบ้าง" เทียนเหอบอก "เหมือนท่าทีที่มีต่อพี่รอง"

"นายยังไม่เข้าใจ ตอนนี้ฉันกับเหวินเทียนเยวี่ยเป็นศัตรูกันไปแล้ว  

ทุกอย่างของเขาเป็นของฉันแล้ว" กวนเยว่ียบอกอย่างจริงจัง "นายคิดว่าเขา 

จะมองว่ามันเป็นความผิดของตัวเองเหรอ ไม่มีทางหรอก เขาต้องโทษฉันแน่"

เทยีนเหอท�าท่าจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดออกมา กวนเยวีย่เหมอืนรูว่้า 
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อีกฝ่ายอยากจะพูดอะไร เขาจึงเอ่ยขึ้นว่า "บ้าน ทรัพย์สิน เงินทอง ฉันไม่สนใจ

ทั้งนั้น เขาอยากจะแย่ง ก.็..ช่างเถอะ ฟังแล้วนายก็อารมณ์ไม่ดีอีก"

"สิ่งที่แย่งชิงกันอยู่คืออ�านาจในการควบคุมฉัน" เทียนเหอเอ่ยขึ้นทันที

กวนเยว่ียพยักหน้า "ซอฟต์แวร์ของนายจะเป็นหมากตัวส�าคัญท่ีฉัน 

จะท�าลายแอนดี้ แม้ฉันจะไม่อยากพูดแบบน้ี เพราะมันหมายความถึง 

การกดดันนาย ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดก็อาจจะท�าให้นายรู้สึกผิด..."

เทียนเหอกล่าว "แล้วถ้าฉันเกลี้ยกล่อมให้พี่รองร่วมมือกับนายได้ล่ะ?"

กวนเยว่ียขมวดคิ้ว คิดทบทวนพักหน่ึงก็ยอมถอย เปลี่ยนวิธีพูดกับ 

เทียนเหอ "เป็นไปไม่ได้หรอก ในเม่ือเทียนเยว่ียไม่ยอมช่วยเป็นสายสืบทาง

ธุรกิจด้วยการหลอกแอนดี้ให้ฉัน จากนี้ไปฉันก็ต้องสร้างโอกาสข้ึนมาเอง  

หาวิธีเผชิญหน้ากับแอนดี้แล้วเจรจากันอีกที ซึ่งการเจรจาน้ีส�าคัญมาก  

เป็นขั้นตอนส�าคัญที่จะช่วยลดความระแวดระวังของเขาลงได"้

เทียนเหอตกใจ ค�าพูดประโยคนี้ของกวนเยวี่ยเผยให้เห็นปริมาณข้อมูล

ที่มากมายเหลือเกิน มันเป็นแผนที่วางไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างดี

"แอนดี้จะเชื่อเขาง่ายขนาดนั้นเหรอ" เทียนเหอถาม

กวนเยว่ียเอ่ย "งั้นนายคิดว่าพ่ีรองของเมียฉันมัวท�าอะไรอยู่ท่ีวอชิงตัน 

ตั้งนาน"

"ฉันยอมแพ้ พวกนายมันเหลี่ยมจัดกันทุกคน...ยังไงฉันก็จะไปลอง 

คิดหาวิธ"ี

"ความขัดแย้งของเรามันประนีประนอมไม่ได้หรอก"

เทียนเหอมองโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะเอ่ยอย่างสบายๆ "ก็ไม่แน่ คอยดู 

ก็แล้วกัน"

กวนเยวี่ย "...?"

ตอนนี้เหวินเทียนเยวี่ยก�าลังเซ็ง ในบ้านไม่มีทั้งเหล้าไม่มีทั้งเงิน อาหาร

ทั้งสามมื้อป้าฟางท�ามาให้เรียบร้อย แล้วให้คนรับใช้เอามาส่งทุกวัน โชคดีที่

เครื่องเกมสมัยเด็กยังอยู่ เขาค้นออกมาเล่นสักพักก็รู้สึกหมดสนุก ได้แต่มา 
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นั่งท่ีระเบียงในตอนเช้าตรู่ หันหน้าเข้าหาเขตชุมชนท่ีมีผู้คนคึกคัก ครุ่นคิดว่า 

เมื่อไหร่กวนเยวี่ยจะล้มละลายแล้วไปให้พ้นจากบ้านเขา

มายึดบ้านคนอื่น ทุเรศชะมัด! แย่งน้องชายเขาไปแล้วยังเข้ามาอยู่ 

ในบ้านเขาอีก แถมเอาหุ้นที่แต่เดิมเป็นของเขาไปอีกด้วย! ไม่ให้เงินเขา 

แม้แต่หยวนเดียว กระทั่งจะกินบะหมี่ใต้ตึกเขาก็ยังไม่มีปัญญาเลย!

เหวินเทยีนเยว่ียน่ังอยู่ท่ีโต๊ะน�า้ชาตรงระเบยีง จู่ๆ  โทรศพัท์มอืถือกด็งัขึน้ 

สายเรียกเข้าเป็นเบอร์ไม่รู้จัก

เหวินเทียนเยว่ียวางโทรศพัท์บนตกั ใส่หูฟังแล้วเอ่ยข้ึน "ไมโครไฟแนนซ์? 

โทรมาได้จังหวะพอดีเลย บริษัทพวกนายให้กู้ได้เท่าไหร่ ฉันไม่มีหลักประกัน

อะไรเลย!"

[มารับฉันที ถึงสนามบินแล้ว] เป็นเสียงจางชิวพูดอยู่ในสาย

เหวินเทียนเยว่ียผุดลุกขึ้นแล้วดีดตัวจากขอบระเบียง โทรศัพท์มือถือ 

ไถลลงไปจากตัก สายต่อหูฟังหลุดออก โทรศัพท์มือถือดิ่งจากชั้นบนลงไปตก 

ในหม้อเถ้าแก่แผงบะหมี่ใต้ตึกจนได้ยินเสียงดังฟิ้ว

"..."

เถ้าแก่กับเถ้าแก่เนี้ยเงยหน้าขึ้นมามองชั้นบนพร้อมกัน

ตัง้แต่เมือ่คนืวาน จู่ๆ  ถงข่ายกร็ูส้กึว่าในบ้านเหมอืนจะมอีะไรเปลีย่นไป

ทุกคนในบ้านนับตั้งแต่พ่อบ้านไปจนถึงคนท่ีคอยปรนนิบัติล้วนท�าตัว

แปลกไป เหมือนแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของเขาเกินเหตุ ตอนแรก 

ก็พ่ีสาวโทรมาถามนั่นนี่ กลัวว่าเขาอยู่ในประเทศจะหนาวเย็นจนเป็นหวัด  

พ่อบ้านก็ตามหมอมาตรวจร่างกายของเขาอย่างละเอียดโดยเฉพาะ 

แต่ก่อนพ่ีสาวจะโทรมาจากฮอลแลนด์สัปดาห์ละครั้งเพ่ือเช็กว่าเขา 

ยังอยู่ดี แต่ตอนนี้เธอโทรมาหาเขาทุกวัน

ถงข่ายท�าหน้าสับสน เขาน่ังอยู่บนเก้าอี้โยก กะว่าจะอ่านหนังสือ 

สักหน่อย เอ็ดการ์ดพ่อบ้านก็เอาผ้าห่มสี่ผืนมาให้ดู ถงข่ายบอกว่า "เอาผืน 

ทางขวาก็แล้วกัน"
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"ผมว่าคุณห่มทั้งสี่ผืนดีกว่าครับ" เอ็ดการ์ดบอก

ถงข่ายผวา "นายจะฆ่าหมกฉันเหรอ!"

"เป็นค�าสั่งของพี่สาวคุณครับ"

"ท�าไมอยู่ดีๆ  ทกุคนในบ้านก็เกิดเป็นห่วงสขุภาพฉนัขึน้มาล่ะ...ช่างเถอะ 

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายจริงๆ น่ันแหละ กระโดดร่มคราวก่อนหัวใจ 

เกือบจะกระดอนออกมาอยู่แล้ว"

ตอนนี้เป็นช่วงกลางฤดูหนาว ดอกไม้ในบ้านถงข่ายบานสะพรั่งเหมือน

ฤดูใบไม้ผลิทั้งปี อากาศในบ้านสดชื่นมาก แต่ข้างนอกกลับปกคลุมไปด้วย 

กลิน่ดนิประสวิจางๆ เพราะในเขตบ้านเดีย่วมเีดก็ๆ หลายคนก�าลงัเล่นประทัด

"ฉันว่าจะออกไปว่ิงสักหน่อย" ถงข่ายวางหนังสือ เลิกผ้าห่มขึ้นทีละผืน

แล้วเดินไปเปลี่ยนมาใส่ชุดออกก�าลังกาย

เอด็การ์ดเอาเตาอุ่นมอืมายัดให้ถงข่ายทนัท ีทัง้ยังเอาแผ่นร้อนหลายแผ่น 

มาแปะในชุดออกก�าลังกาย แล้วช่วยใส่หมวกไหมพรมให้

ครึง่ชัว่โมงต่อมา เอด็การ์ดน�าคนรบัใช้ชายใส่ชดุสทูกลุม่หน่ึงมา สองคน

ข้างหนา้เป็นคนน�าทาง อีกสี่คนตามหลัง ทกุคนวิง่เหยาะๆ ไปพร้อมกับถงข่าย

ตลอดเส้นทาง คอยกันสุนัขให้เขา

ถงข่าย "..."

"เอ็ดการ์ด" ถงข่ายหยุดวิ่งแล้วบอก "ช่วงนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ"

เอ็ดการ์ดปาดเหง่ือบนหน้าผาก รับไอแพดมาแล้วยืนข้างๆ ก่อนเอ่ย

อย่างสุภาพว่า "คุณอยากฟังข่าวของประเทศไหนครับ"

ถงข่ายเหลียวมองรอบๆ "พวกนายก�าลังท�าอะไรกันอยู"่

คนรับใช้แถวหน่ึงรีบยืนตรงแล้วถอยไปข้างๆ ถงข่ายมองทุกคนอย่าง 

ไม่เชื่อสายตา จากนั้นก็มองเอ็ดการ์ด

"ทกุคนกลบัไปให้หมด" ถงข่ายเอ่ย "กลบัไปเล่นบลิเลยีด จบีสาว เล่นเกม!  

ไปๆๆ! ประสาทจริงๆ!"

เอ็ดการ์ดบอก "ทางฮอลแลนด์ก�าชับมาเป็นพิเศษว่า..."

"เอ็ดการ์ด นายอยากถูกป้าฟางเกลียดเหรอ ไม่หรอกมั้ง?"
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เอ็ดการ์ด "..."

แล้วถงข่ายก็ชี้ไปทางบ้าน สื่อว่าให้อีกฝ่ายกลับไปได้แล้ว

เอ็ดการ์ดจึงได้แต่ล้วงสร้อยคอออกมาเส้นหน่ึง "ถ้างั้นคุณก็ใส่เจ้านี่ 

ไว้หน่อยนะครับ แบบนี้ มันมีระบบจีพีเอส จะได้ตามหาคุณได้ตลอดเวลา"

ถงข่ายฟังแล้วก็ถามว่า "นายแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่ระเบิดเวลา? ท�าไม 

ฉันเห็นมันมีไฟแดงๆ กะพริบด้วยล่ะ!"

เอ็ดการ์ดอธิบาย "ระบบจีพีเอสจะส่งต�าแหน่งท่ีอยู่ของคุณมาทุก 

สิบวินาที พี่สาวคุณเป็นคนสั่งไว้น่ะครับ"

"นี่พวกนายก�าลังพาหมาไปเดินเล่นรึไง เปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือไม่ได้

เหรอ"

"คุณสมบัติของสร้อยข้อมือมีจ�ากัดครับ"

ถงข่ายตัดบท "ช่างเถอะๆ รีบกลับไปซะ...เอาล่ะ ฉันใส่แล้ว อย่ามา 

กวนฉันอีกนะ"

เอ็ดการ์ดยืนอยู่ข้างถนนพลางโบกมือให้ ส่วนถงข่ายถอนหายใจด้วย

ความโล่งอกก่อนขยับสร้อยคออย่างอึดอัด จากนั้นก็ออกว่ิงด้วยสีหน้างงงัน

นิดๆ วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็เลี้ยวที่หัวมุม 

เอาล่ะ...ในที่สุดก็แกล้งผ่านหน้าประตูบ้านเจียงจื่อเจี่ยนได้แล้ว

วันนี้ฟ้าครึ้ม ถงข่ายสูดลมหายใจลึก เขาวิ่งผ่านเขตชุมชนช้าๆ จนมาถึง

หน้าบ้านเจียงจื่อเจี่ยน

คนสวนวัยห้าสิบกว่าคนหนึ่งใส่ถุงมือและชุดท�างานสีฟ้า ก�าลังคัดแยก

ต้นอาซาเลีย* ในสวนดอกไม้

"ไฮ! ก�าลังตัดแต่งต้นไม้เหรอครับ" ถงข่ายทักทายคนสวน

เจียงเฉาเซิงโยนต้นอาซาเลียที่ตัดออกไปไว้ข้างๆ ปาดเหงื่อพลางบอก 

"ใช่ครับ ใช่"

เจียงเฉาเซิงรู ้สึกอ่อนไหวกับดอกอาซาเลียข้ึนมาอย่างไร้เหตุผล... 

เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤดูเบ่งบานของดอกอาซาเลียพอดี ขอเพียงดูแล

* ต้นอาซาเลีย หรือต้นกุหลาบพันปี
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อย่างเหมาะสมก็จะบานสวยงาม ภาพมวลหมู่ดอกไม้ท่ีแข่งกันเบ่งบาน 

ก็เหมือนภาพอันชุลมุนวุ่นวายของตระกูลเจียงในตอนน้ี อีกเด๋ียวบริษัท 

ก็จะถอดเคร่ืองหมาย ST* อีกท้ังโรงแรมในเครือก็กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก  

ดังนั้นจะให้สรุปด้วยค�าว่า 'ชุลมุนวุ่นวาย' ได้อย่างไร

แต่เจยีงเฉาเซงิท่ีร�า่เรยีนปรชัญามา เวลาท่ีเหน็ดอกไม้บานก็มกัจะคดิถึง

ยามที่ดอกไม้ร่วงเสมอ ถึงตอนน้ันก็ร่วงหล่นเต็มพ้ืน ชวนให้คนมองรู้สึกเศร้า

เหลอืเกิน น่าจะมเีรอืนกระจกเลก็ๆ ให้ดอกไม้ท่ีงดงามเหล่านี ้จากนัน้พอคดิถึง

เรือนกระจกก็นึกถึงลูกชายท่ีรักและเอ็นดูท่ีสุดขึ้นมาอีก เจียงจื่อเจี่ยนก็เป็น

ดอกไมท้ี่โตในเรือนกระจกไม่ใชห่รอื ตอนทีต่อ้งออกไปจากเรือนกระจกแห่งนี ้

ก็จะเจอกับลมพัดแดดส่อง ฝนสาดน�า้แข็งจบั เจบ็ปวดจนไม่อาจบรรยายได้...

เขาเองก็จ�าต้องมองดอกไม้ปลิดปลิวร่วงหล่น...พอคิดถึงตรงน้ี ส่วนลึกในใจ

ของเจียงเฉาเซิงผู้มีอิทธิพลด้านการโรงแรมคนนี้ก็อดรู้สึกหนักใจไม่ได้

เจียงเฉาเซิงถามถงข่ายยิ้มๆ "คุณเป็นเพื่อนบ้านเหรอครับ"

"ครับ ผมอยู่หลังบ้านพวกคุณ ขยันจังนะฮะ!"

"อ้อ ปีใหม่แล้ว ต้องตัดตรงนี้ให้เสร็จน่ะครับ!"

ถงข่ายเอ่ย "บ้านผมก็ปลกูไว้เยอะเลย! อาซาเลยีของฮอลแลนด์ค่อนข้าง

บอบบางครับ! โอ๊ะ คุณปลูกได้ไม่เลวเลย ถ้าว่างๆ มาช่วยดูที่บ้านผมบ้าง 

ได้มั้ย"

เจยีงเฉาเซงิบอกย้ิมๆ "ไม่ขนาดน้ันหรอกครบั แต่ถ้าว่างผมจะไปดใูห้นะ"

ดอกไม้ชนิดนี้เจียงเฉาเซิงเอากลับมาจากฮอลแลนด์เอง ท้ังสองคน 

เริ่มคุยกันผ่านประตูเหล็ก เจียงเฉาเซิงสังเกตเห็นสร้อยคอของถงข่ายที ่

กะพริบไฟสีแดงมาสักพักก็บังเกิดความสงสัยข้ึน จึงไม่กล้าให้อีกฝ่ายเข้ามา

ส่งเดช คิดไปคิดมาจู่ๆ เขาก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้าน้ีไม่นาน...ตัวแทนของ 

ฮั่วหลันซือเคยพูดกับเจียงจื่อเจี่ยนว่า 'ยอมเป็นหยกที่แตกดีกว่าเป็นกระเบื้อง

สมบูรณ์' เขาจึงเริ่มเครียดขึ้นมาทันที

* ST (Special Treatment) หมายถึงหุ้นของตลาดในประเทศได้รับการจัดการเป็นพิเศษ เป็นการเตือนว่า 
มีความเสี่ยง การถอดเครื่องหมาย ST จึงหมายถึงว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในช่วงน้ีกลับมา 
เป็นปกติแล้ว
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"ว่าแต่คุณชายของพวกคุณอยู่มั้ย" ถงข่ายถามอีก "ผมมีธุระกับเขา!"

เจียงเฉาเซิง "...!"

ถงข่าย "...?"

"อยู่ครับ อยู่" เจียงเฉาเซิงบอกอย่างลังเล "คุณรอสักครู่นะ ผมจะไป 

เรียกให"้

ถงข่ายรีบเอ่ยว่า "ขอบคุณครับ!"

เจียงเฉาเซิงครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ หลังจากท่ีเดินห่างออกมาอยู่ในระยะ 

ที่ปลอดภัยแล้ว ก็มองถงข่ายอย่างสับสนอีกที 

ต้องเป็นคนที่ฮ่ัวหลันซือส่งมาแน่นอน! มาหาเจียงจื่อเจี่ยน มีเพียง 

ความเป็นไปได้นี้เท่านั้น!

"ลาน้อย"

"อ๊ะ! พ่อ!" ขณะนั้นเจียงจื่อเจี่ยนอยู่กับอู๋ซุ่น ก�าลังดูอีกฝ่ายเล่นเกม

เจียงเฉาเซิงบอกด้วยสีหน้าเคร่งเครียด "มีคนอยู่ข้างนอกคนหน่ึง  

ใส่ระเบดิเวลาไว้ทีค่อด้วย เขาบอกว่ามธุีระกับแก เพ่ือนแก...ท�างานสายนีเ้หรอ"

เจียงจื่อเจี่ยน "..." 

อู๋ซุ่น "..." 

ทัง้สองคนเคร่งเครยีดขึน้มาทนัท ีอูซุ๋น่บอก "ไม่น่านะครบั...ว่าแต่หน้าตา

เป็นยังไงครับ"

เจียงเฉาเซิงบอก "ตอนนี้ฉันให้ยามจับตาดูเขาอยู่สักพักแล้ว แต่จะให้

เด็กๆ พวกน้ันเข้าไปไม่ได้ พวกเขาอายุยังน้อยๆ อยู่เลย ถ้าถูกหมอน่ันกอด 

ตอนระเบิดแม้แต่ซากศพก็คงไม่เหลือ ฉันจะท�าลงได้ยังไง?! ให้เขาพุ่งตรงมา

หาฉัน ถ้าเผื่อว่าเป้าหมายคือแก ฉันก็คง..."

"พ่อครับ!" เจียงจื่อเจี่ยนท�าหน้าตระหนก "ผมไปเอง! แต่ผมไม่ได้ไป 

ล่วงเกินใครไว้นะ!"

เจียงเฉาเซิงเอ่ยว่า "ฮั่วหลันซือเคยมีปากเสียงกับแกไม่ใช่เหรอ ตอนนั้น

พวกเราแค่ข�าๆ ไป แต่คิดไม่ถึงว่า..."
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29เฟยเทียนเย่เสียง

เจียงจื่อเจี่ยน "...!"

อู๋ซุ่นรีบบอกสองพ่อลูก "อย่าเพ่ิงตื่นตูมครับ ให้ผมไปดูลาดเลาหน่อย 

พวกยามล่ะครับ?"

เจียงจื่อเจี่ยนบอก "แย่แล้ว หลายคนกลับบ้านไปแล้วด้วยสิ นี่ไม่ใช่แค่

คนถือปืนนะ แต่เป็นระเบิด! ถึงยามจะช่วยกันก็เอาไม่อยู่หรอก!"

อู๋ซุ่นเสนอ "ดูกล้องวงจรปิดได้มั้ย พวกเราไปดูกล้องวงจรปิดก่อน"

เจยีงเฉาเซงิพาท้ังสองคนไปทีป้่อมยาม ก็เห็นหัวหน้ายามก�าลงัจ้องหน้าจอ 

เหมือนเจอศัตรูอันตราย เมื่อหันมาเห็นเจ้านายก็รีบรายงานว่า "เจ้านายครับ 

คนคนนั้นไปแล้ว!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6476-
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