“Mạnh mẽ và gây lo âu… Một tường thuật chân thật,
trực tiếp về những gì thực sự xảy ra trên các hành
lang quyền lực [Trung quốc].” —BILL BROWDER,
tác giả của sách bán chạy nhất #1 của New York
Times, Red Notice (Lệnh Truy nã Đỏ)
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Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch
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Cho Hồng Kông và Đoàn Vĩ Hồng (Whitney
Duan).
Ước chi tôi có những từ đúng; hãy chỉ biết tôi
quan tâm đến.
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Ninh Minh Nhi Tử, Bất Mặc Nhi Sanh
Thà nói thẳng rồi chết còn hơn yên lặng mà sống.
—Phạm Trọng Yêm [Fan Zhongyan] (989–1052)
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LỜI GIỚI THIỆU
Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ 54 của tủ sách SOS2,* cuốn
ROULETE ĐỎ - Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về
Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung
Quốc Ngày nay của Desmond Shum (RED ROULETE—An
Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption, and
Vengeance in Today’s China), do Sniber xuất bản và được
bán trong các hiệu sách từ đầu tháng Chín 2021.
Thẩm Đống (Desmond Shum) một doanh nhân Hồng
Kông đã làm việc ở Trung Quốc gần 20 năm, lấy Đoàn Vĩ
Hồng một nữ doanh nhân Trung quốc, và cuốn sách này
kể về công việc làm ăn của ông với Trung Quốc trong hơn
20 năm, tại Trung Quốc gần 20 năm và của hai vợ chồng
họ hơn chục năm qua ở Trung Quốc. Họ đã ly dị năm
2015 và hiện nay Thẩm và con trai họ đang sống ở Anh.

*

Những cuốn trước:

1. Kornai János, Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường, Hội Tin học Việt Nam
2001, Nhà Xuất Bản Văn hóa Thông tin 2002.
……….
48. Tom Hartman, Lịch sử bị Che giấu của Chính thể Đầu sỏ Mỹ: Đòi lại nền Dân
chủ của Chúng ta từ Giai cấp Thống trị. NXB Dân Khí, 2021
49. Adam Jetlesson, Công tắc Ngắt: sự Lên của Thượng Viện Hiện đại và sự làm
Què nền Dân chủ Mỹ, NXB Dân Khí, 2021
50. Kornai János, Suy ngẫm, 2021
51. Slavoj Žižek, Đại Dịch! – Covid-19 làm lung lay thế giới, NXB Dân Khí, 2021
52. Slavoj Žižek, Đại Dịch! 2 – Biên niên sử của một thời đã mất, NXB Dân Khí,
2021
53. Amartya Sen, Quê Nhà trong Thế giới, NXB Dân Khí, 2021

xii

Chưa chắc Thẩm đã viết cuốn sách này nếu Đoàn Vĩ
Hồng, nữ tỉ phú Trung Quốc, không bị bắt cóc ngày 5
tháng Chín 2017 và biệt vô âm tín từ đó.
Rồi báo chí bắt đầu giới thiệu cuốn sách sắp ra mắt của
Thẩm. Đột nhiên ngày 4 tháng Chín 2021, đúng 4 năm
sau khi bị bắt cóc, Đoàn Vĩ Hồng xuất hiện trong một
cuộc điện thoại gọi cho Thẩm Đống khuyên ông hủy công
bố cuốn sách vì nếu không thì tính mạng của ông và của
con trai họ có thể bị nguy hiểm.
Tất nhiên, vì cuốn sách sắp lên kệ của các hiệu sách chỉ
chờ ngày bắt đầu bán, và Thẩm cũng không nghe theo lời
đe dọa của ĐCSTQ mà Vĩ Hồng chắc chắn chỉ là cái loa
bất đắc dĩ, cho nên bạn đọc có thể đọc được câu chuyện
thâm cung bí sử của một người trong cuộc về quyền lực,
tham nhũng quyền lực, cung cách làm ăn của các đại gia
Trung quốc cũng như các quan chức Trung quốc và giới
quý tộc đỏ Trung quốc, và nhiều chuyện lý thú khác.
Xin chân thành giới thiệu cùng bạn đọc tiếng Việt cuốn
sách rất nên đọc này. Tất nhiên, bạn đọc có quyền liên hệ
đến tình hình Việt Nam qua từng tình tiết, từng đoạn,
từng ý của cuốn sách này, nhưng cũng nên tỉnh táo và
phân biệt những sự giống nhau và khác nhau.
Tôi bắt đầu tìm cuốn sách này ngay khi nghe Thẩm nói
về cuốn sách và cú điện thoại của vợ cũ của ông và đọc
rồi dịch ngay sau khi hoàn tất cuốn hồi ký của Amartya
Sen ở Hà Nội từ cuối tháng 9-2021 và hoàn tất tại Bắc
Ninh. Tất cả các chú thích đánh dấu * ở cuối trang là của
người dịch. Bản dịch chắc còn nhiều lỗi, mong bạn đọc
góp ý để cải thiện chất lượng.
Bắc Ninh 03-11-2021
Nguyễn Quang A
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DẪN NHẬP
VÀO NGÀY 5 THÁNG CHÍN, 2017, ĐOÀN VĨ HỒNG, năm mươi tuổi, đã

biến mất khỏi đường phố Bắc Kinh. Cô được nhìn thấy
ngày hôm trước tại văn phòng ngổn ngang của cô tại
Genesis Bắc Kinh, một dự án cô và tôi đã xây dựng có giá
trị hơn 2,5 tỷ $. Sống tách biệt như trong cái kén ở đó,
trong một không gian làm việc mà các khách đến đó sau
khi đi qua một loạt bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, những
vườn được thiết kế phong cảnh tỉ mỉ, và hàng chục loại
đá hoa cương Italia đa dạng, Vĩ Hồng chỉ huy các dự án
bất động sản có giá trị hàng tỉ nữa. Và bây giờ cô đột
nhiên biến mất.
Việc đó xảy ra thế nào? Và Đoàn Vĩ Hồng là ai?
Đoàn Vĩ Hồng đã là vợ tôi và đối tác kinh doanh của
tôi trong hơn một thập niên. Vào thời điểm đó, chúng tôi
đã ly dị, nhưng trong nhiều năm chúng tôi là những cộng
sự thân thiết và những người tri kỷ và cùng nhau chúng
tôi đã tận hưởng những chuyến đi hoang dã nhất. Chúng
tôi đạt được giấc mơ chung của chúng tôi về làm những
thứ to lớn ở Trung Quốc cho Trung Quốc. Xuất xứ nghèo
khó, chúng tôi đã thấm nhuần với mong muốn để làm cái
gì đó của đời chúng tôi. Chúng tôi đã bị kinh sợ bởi thành
công riêng của chúng tôi.
Chúng tôi đã xây dựng một trong những trung tâm
logistic lớn nhất trên thế giới tại Sân bay Quốc tế Thủ đô
Bắc Kinh. Chúng tôi đã nghĩ ra và xây khách sạn và trung
tâm kinh doanh sang nhất ở thủ đô Trung quốc—tọa lạc
trên vạt đất lựa chọn gần tâm nhộn nhịp của thành phố.
Chúng tôi đã tiến hành những giao dịch chứng khoán
mang lại cho chúng tôi hàng trăm triệu dollar lãi thuần.
Chúng tôi đã vận hành trung tâm quyền lực ở Trung
Quốc, nuôi dưỡng các thủ tướng, các đảng viên cấp cao
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của Đảng Cộng sản Trung quốc, và gia đình của họ. Chúng
tôi đã chỉ bảo các quan chức tháo vát những người nắm
quyền lực toàn bộ Trung Quốc. Chúng tôi đã thúc đẩy
những sự thay đổi xã hội và chính trị để biến Trung Quốc
thành một chỗ tốt hơn. Bằng việc làm khéo, chúng tôi đã
nghĩ chúng tôi có thể làm tốt. Chúng tôi đã tính toán; tài
sản ròng của chúng tôi lên đến hàng tỉ.
Nhưng bây giờ cô biến mất. Từ nhà tôi ở nước Anh,
tôi liên hệ với quản gia của Vĩ Hồng, người nói rằng Vĩ
Hồng đã không quay lại từ nơi làm việc từ ngày đó trong
tháng Chín 2017 và đã không được nhìn thấy kể từ đó.
Cứ như cô đã bốc hơi mất.
Tôi đã gọi những người trong công ty chúng tôi thành
lập và biết được rằng Vĩ Hồng không phải là người duy
nhất đã biến mất. Hai nhà điều hành cấp cao trong hãng
của cô—cùng với một trợ lý cấp thấp hơn làm quản gia
thứ hai—cũng bị mất tích. Chẳng ai được nghe thấy từ
đó. Tôi vừa rời Bắc Kinh vào cuối tháng Bảy, sau khi để
con trai của chúng tôi với mẹ nó trong mùa hè. Tôi tự
hỏi: Có thể tôi cũng biến mất, nếu tôi đã ở thêm vài tuần
ở Trung Quốc?
Những sự biến mất không được giải thích xảy ra
thường xuyên ở Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản giữ độc
quyền quyền lực. Bất chấp những sự bảo vệ pháp lý được
ghi long trọng trong hiến pháp Trung quốc, các nhà điều
tra của Đảng coi thường các quy tắc đó để bắt bất kể ai
với những cớ mỏng manh nhất và giữ họ vô thời hạn.
Những ngày này các đặc vụ Cộng sản Trung quốc thậm
chí tiến hành các hành động truy bắt ở nước ngoài, nhắm
tới các nhà xuất bản báo, các doanh nhân, những người
bán sách, và những người bất đồng chính kiến. Bạn đã
nghe về sự biểu hiện bất thường của các nghi phạm
khủng bố của nước Mỹ. Phải, đây là phiên bản của Trung
Quốc.
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Tôi đã gọi bố mẹ Vĩ Hồng, nhưng họ không biết gì cả.
Tôi đã hỏi các bạn, các quan chức cấp cao trong bộ máy
thứ bậc Đảng Cộng sản những người có được vị trí của
họ nhờ cô. Chẳng ai đã sẵn lòng nói giùm nhân danh cô.
Mọi người đã lo về bị vụ Vĩ Hồng gài bẫy và sợ Ủy ban
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng, mà tôi kết luận
là tổ chức đang giữ Vĩ Hồng, đến mức họ không sẵn lòng
giúp đỡ.
Tôi càng hỏi, tôi càng nhận ra rằng mọi mối quan hệ
được hình thành giữa những người làm việc bên trong
hệ thống Đảng ở Trung Quốc bị bão hòa bởi những tính
toán lợi ích và thiệt hại. Vĩ Hồng đã cực kỳ hữu ích cho
các bạn của cô. Cô đã dàn xếp sự cất nhắc cho rất nhiều
người bên trong Đảng Cộng sản và chính phủ Trung
quốc. Cô đã quản lý sự nghiệp của họ và tốn vô số thời
gian bàn chiến lược với họ về mước đi tiếp theo. Nhưng
bây giờ cô bị nguy hiểm, họ đã quăng cô như một hòn đá.
Vì tôi đã nghĩ cuống cuồng về phải làm gì, cách tiếp
cận thông minh nào sẽ mang lại cho con trai tôi người
mẹ mất tích và cho tôi người vợ cũ mà đã có một tác động
biến đổi đến vậy lên đời tôi, tôi suy ngẫm về hàng loạt sự
kiện không thể tin được kéo dài hàng năm mà đã dẫn đến
việc này.
Khi Vĩ Hồng biến mất, tài sản ròng của cô đã vượt quá
xa mức cả hai chúng tôi có thể tưởng tượng trong những
ngày đầu của mối quan hệ của chúng tôi. Một phụ nữ có
những tài năng quá cỡ trong một xã hội gia trưởng, cô đã
chơi trong môi trường chính trị giống trò chơi roulette
của Trung Quốc Mới với kỹ năng vô song, đánh cuộc một
sự liên minh với gia đình của một nhà chính trị khổng lồ
thành thành công hầu như không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến khi cô đã không làm được. Cô hiểu Trung Quốc
thật, cho đến khi cô đã không hiểu. Tôi đã là đối tác kinh
doanh và chồng của cô. Chúng tôi đã rất thành công cùng
nhau. Đây là câu chuyện của tôi, và của cô.
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CHƯƠNG MỘT
ít lý do để tin rằng tôi thấy mình
trong mối liên hệ quyền lực kinh tế và chính trị ở Trung
Quốc vào lúc chuyển sang thế kỷ thứ hai mươi mốt. Tôi
đã không sinh ra trong giới quý tộc đỏ—con cái của các
lãnh đạo của nhóm elite của những người Cộng sản
chiếm quyền lực ở Trung Quốc trong năm 1949. Không
chút nào. Tính cách tôi cũng không có vẻ phù hợp cho vai
trò đó.
TỪ BỐI CẢNH CỦA TÔI, CÓ

Tôi sinh ở Thượng Hải trong tháng Mười Một 1968
trong một gia đình bị tách ra giữa những người bị ngược
đãi sau khi những người Cộng sản Trung quốc lên nắm
quyền và những người không bị. Theo thuyết Cộng sản,
bên nội của tôi thuộc về một trong số “năm hạng đen”:
địa chủ, nông dân giàu, phản cách mạng, phần tử xấu, và
cánh hữu. Trước cách mạng Cộng sản 1949, các tổ tiên
của tôi là các địa chủ. Họ bị ghê tởm gấp đôi nếu bạn tính
thêm cáo buộc có họ hàng ở nước ngoài. Ở bất cứ nơi nào
khác trên thế giới những điều này là các dấu hiệu phân
biệt, nhưng ở Trung Quốc trong những năm 1950 và
1960, thành công kinh tế và các mối liên hệ quốc tế đã có
nghĩa là, như những người Cộng sản nói, “sinh ra là lũ
chuột.” Địa vị thấp hèn của đình đã cản cha tôi học các
trường tốt hơn và đã làm ông buồn với một mối ác cảm
chống lại thế giới mà ông mang suốt đời ông.
Gia đình cha tôi đã là địa chủ từ Tô Châu (Suzhou),
một thành phố nhỏ trong đồng bằng Sông Dương Tử
(Yangtze) được biết đến như Venice của Trung Quốc nhờ
các vườn sang trọng và các kênh đẹp như tranh của nó.
Truyền thuyết gia đình kể rằng khi các lực lượng Cộng
sản tiến tới trong năm 1949 trong cuộc nội chiến của họ

5

chống lại Quân đội Dân tộc chủ nghĩa của Tưởng Giới
Thạch, gia tộc Thẩm (Shum) đã ném các đồ có giá trị của
nó xuống một giếng trong khuôn viên gia đình. Mảnh đất
đó sau đấy bị chính quyền Cộng sản chiếm đoạt và ngay
nay là địa điểm của một bệnh viện nhà nước. Tại một
cuộc hội ngộ nhiều năm trước, một họ hàng già đã chỉ
cho tôi địa điểm rất cụ thể và đã thử thuyết phục tôi để
đào kho báu gia đình lên. Xét rằng chính phủ Trung Quốc
coi mọi thứ dưới đất là tài sản nhà nước, tôi đã ngần ngại.
Ông nội tôi là một luật sư nổi tiếng ở Thượng Hải
trước cách mạng. Khi những người Cộng sản siết chặt sự
kìm kẹp của họ lên quốc gia, ông, giống nhiều người khá
giả, đã có cơ hội chạy trốn. Nhưng ông nội tôi đã ngại
triển vọng trở thành một người tị nạn thấp hèn. Đối với
ông, Hồng Kông, một điểm đến ưa thích cho các di dân
từ Thượng Hải, chẳng bao giờ có thể so sánh được với
thành phố quê hương ông, khi đó được biết đến như
Paris của phương Đông. Nghe theo tuyên truyền Cộng
sản rằng Đảng sẽ hợp tác với các thành viên của giai cấp
tư bản chủ nghĩa để xây dựng “Trung Quốc Mới,” ông đã
quyết định ở lại.
Cha tôi đã chẳng bao giờ tha thứ cho ông vì quyết định
định mệnh đó, cho rằng niềm tin ngây thơ của ông nội
vào Đảng làm mất tuổi trẻ của cha tôi. Trong năm 1952,
các nhà chức trách Đảng đã đóng cửa hãng luật của ông
nội tôi và đuổi toàn bộ gia đình, kể cả hai anh trai và một
chị gái của cha tôi, khỏi căn nhà ba tầng ở Thượng Hải,
mà ông nội đã mua bằng các thỏi vàng trước cách mạng.
Bà nội tôi đưa tất cả mọi người quay lại Tô Châu. Tất cả
mọi người, tức là, trừ cha tôi, mười tuổi lúc đó, được lệnh
ở lại Thượng Hải để học xong tiểu học.
Vài năm tiếp theo đã khó khăn. Cha tôi đã lang thang
giữa một loạt họ hàng, xin ăn và chỗ để ngủ. Ông thường
bị đói khi đi nghủ. Một bác đã đặc biệt tử tế với cha tôi,
mặc dù cách mạng đã không tử tế với ông. Trước sự tiếp
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quản Cộng sản bác là một doanh nhân thành công.
Những người Cộng sản đã tiếp quản công ty của bác và
phân cho bác một việc làm như một người kéo xe tại một
trong những nhà máy bác đã sở hữu. Những người Cộng
sản đã là các bậc thầy với loại xử trí đó, có ý định phá hủy
những thứ sở hữu quý giá nhất của một người—nhân
phẩm và lòng tự trọng của người đó.
Với tư cách con dòng cháu giống của một gia đình luật
sư tư bản chủ nghĩa trong một nước Cộng sản, cha tôi đã
học để cúi đầu ông xuống. Việc sống một mình khiến ông
kiên cường và đã dạy ông sống sót. Tuy nhiên, những sự
phiền muộn của bố đã chỉ tăng cường nỗi giận của bố với
ông nội vì việc giữ gia đình ở Trung Quốc.
Lớn lên bị đói và một mình ở Thượng Hải làm cho cha
tôi nhiễm một nỗi sợ hình thành các mối quan hệ sâu với
những người xung quanh bố. Bố đã ghét nợ bất kể ai bất
kể thứ gì và chỉ muốn dựa vào bản thân mình. Cùng quan
điểm đã thấm vào tôi, và, ngay cả ngày nay, tôi vẫn không
thoải mái cảm thấy bị mắc nợ. Chỉ muộn hơn, sau khi gặp
người phụ nữ trở thành vợ tôi, tôi mới biết được việc này
có thể gây cô lập đến thế nào. Trong sự thăng trầm của
cuộc đời, nếu bạn chẳng bao giờ chịu ơn bất cứ ai, Vĩ
Hồng sẽ nói, chẳng ai sẽ có bao giờ chịu ơn bạn và bạn sẽ
chẳng bao giờ xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn.
Mặc dù tôi đã tốn nhiều năm e ngại cha tôi, bây giờ tôi
thấy ông như một nhân vật đơn độc chiến đấu một mình
với thế giới.
Bối cảnh giai cấp không được chấp nhận của cha tôi
đã làm cho ông không thể học trong một trong những đại
học tốt hơn của Trung Quốc. Thay vào đó, ông được phân
vào một trường đào tạo giáo viên ở Thượng Hải nơi ông
học chuyên tiếng Trung quốc. Cao so với thế hệ ông, hơn
1,8 mét, cha tôi trở thành ngôi sao trong đội bóng chuyền
của trường. Tính chăm chỉ bền bỉ và thể lực của ông hẳn
đã thu hút con mắt của mẹ tôi. Hai người gặp nhau tại
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đại học sư phạm trong năm 1962. Mẹ tôi cũng hấp dẫn,
cao đối với một phụ nữ Trung quốc—1,76 mét—và cũng
là một nhà điền kinh; bà chạy điền kinh. Mặc quần áo
Mao xám và được chụp mà không có chút biểu cảm nào
trong các bức ảnh đen trắng cỡ chiếc tem bưu điện của
ngày đó, họ đã vẫn tạo thành một cặp đẹp.
Gia đình mẹ tôi có các mối quan hệ nước ngoài, nhưng
bà và họ hàng bà ở Trung Quốc đã tránh được sự ngược
đãi. Ông ngoại tôi quê ở Tỉnh Quảng Đông (Guangdong)
gần Hồng Kông. Giống nhiều gia tộc miền nam Trung
quốc, gia đình ông đã lan ra khắp thế giới. Bảy anh em
trai và chị em gái đã di cư sang Indonesia, Hồng Kông, và
Hoa Kỳ. Trước cách mạng Cộng sản 1949, ông ngoại tôi
đã đi như con thoi giữa Hồng Kông và Thượng Hải, quản
lý công việc kinh doanh ở cả hai thành phố. Vào một thời
điểm trong cuối những năm 1940, ông đã đại diện chủ
sở hữu trong các cuộc thương lượng với một đại diện
công nhân từ Nhà máy Thuốc Đánh Răng Thượng Hải có
tên là Giang Trạch Dân. Giang cuối cùng đã trở thành
người đứng đầu Đảng Cộng sản trong năm 1989 và chủ
tịch Trung Quốc trong năm 1993. Khi những người Cộng
sản tiếp quản Thượng Hải trong năm 1949, gia đình mẹ
tôi đã chuyển sang Hồng Kông, nhưng sau một cuộc cãi
vã với ông ngoại tôi, bà ngoại tôi đã quay lại Thượng Hải
với ba người con, kể cả mẹ tôi. Tuy vậy, ông bà ngoại tôi
đã chẳng bao giờ ly dị, và ông ngoại tôi đã giúp đỡ bà
ngoại tôi bằng việc chuyển tiền về Trung Quốc cho đến
khi ông chết.
Gia đình mẹ tôi đã không bị khổ dưới sự cai trị Cộng
sản. Sau cách mạng 1949, Đảng Cộng sản Trung quốc đã
sử dụng các gia đình giống gia đình mẹ tôi như một
nguồn ngoại tệ và để phá vỡ cấm vận thương mại Chiến
tranh Lạnh mà Hoa Kỳ áp đặt lên Trung Quốc. Đảng gọi
các gia đình này là “Hoa Kiều yêu nước,” một tín hiệu với
các nhà chức trách bên trong Trung Quốc để nương nhẹ
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đối với những họ hàng ở lại. Tại một thời điểm, những
người Cộng sản đã yêu cầu ông ngoại tôi vận hành chi
nhánh Hồng Kông của một công ty dầu sở hữu nhà nước
của Trung Quốc, Công ty Dầu Quốc gia Trung Quốc.
Bà ngoại tôi là một nhân vật. Một người đẹp vào tuổi
trẻ của bà, bà đến từ một gia đình giàu có từ tỉnh duyên
hải Thiên Tân, mà trước cách mạng Cộng sản đã là trung
tâm thương mại và buôn bán của miền bắc Trung Quốc.
Nép mình trong một căn nhà Thượng Hải, mà gia đình
bên đó đã chẳng bao giờ mất, bà dậy mỗi buổi sáng lúc
4:00 để tập thể dục trong một công viên ở gần, mua một
cốc sữa đậu nành và một suất youtiao (quẩy), một miếng
bột rán phồng có hình thỏi dài, cho bữa sáng, và quay về
nhà bà để hút thuốc—hiếm cho một phụ nữ thời đó—và
chơi bài solitaire. Được hỗ trợ bởi kiều hối của ông ngoại
tôi từ Hồng Kông, bà chẳng bao giờ làm việc một ngày
trong đời bà và đã có những người hầu ngay cả trong
những ngày đen tối nhất của Cách mạng Văn hóa, khi
hàng ngàn người được giáo dục ở phương Tây bị giết hại
vì tội thích các ý tưởng Tây phương như khoa học, dân
chủ, và tự do. Bà ngoại tôi đã thoát khỏi không bị tổn
thương, được che chở bởi hào quang của sự liên kết của
bà với “Hoa Kiều yêu nước.”
Bà ngoại tôi vẫn thoải mái và bình dân cho đến tuổi
già. Tôi thích đến chỗ bà vào cuối tuần. Bà tự xay các hạt
vừng vào kẹo mềm ngon và dọn những đĩa baozi (bánh
bao) hấp, những bánh bột cỡ bằng trái cam nhồi thịt và
rau, một món đặc biệt của quê bà, Thiên Tân.
Mẹ tôi có một tuổi thơ hạnh phúc hơn cha tôi rất
nhiều. Giống bà ngoại tôi, mẹ tôi là một người hòa đồng.
Bà được mến mộ giữa các bạn cùng trường và đã có một
cái nhìn tươi sáng về cuộc đời. Tính cách bà đã hầu như
ngược lại hoàn toàn với tính cách của cha tôi, nhất là khi
liên quan đến rủi ro. Mẹ tôi chấp nhận nó; cha tôi tránh
xa nó. Muộn hơn mẹ tôi đã phát triển những bản năng
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đầu tư giỏi kỳ lạ mà cho phép cha mẹ tôi cưỡi trên các
đợt bột phát bất động sản cả ở Hồng Kông và Thượng
Hải.
Trong năm 1965, với sự cho phép của Đảng, cha mẹ
tôi đã kết hôn. Các nhà chức trách Đảng đã phân công
cho họ các việc làm như giáo viên tại các trường trung
học khác nhau. Đó là cái xảy ra thời đó. Đảng kiểm soát
mọi thứ. Bạn không thể chọn việc làm riêng của bạn hay
ngày cưới của bạn. Tại Trường Trung học Hướng Minh
(Xiangming) ở Thượng Hải, cha tôi dạy tiếng Trung quốc
và tiếng Anh, mà ông đã học bằng nghe các bài học trên
radio. Ông cũng huấn luyện đội bóng chuyền nữ và họ đã
thường xuyên tranh đua chức vô địch học sinh thành
phố Thượng Hải. Tất cả những năm đó được đền đáp cẩn
thận khi Đảng ủy trường chỉ định cha tôi là một “giáo
viên gương mẫu.”
Trường của mẹ tôi cách nhà một giờ đi xe đạp. Bà dạy
toán và được các học sinh của bà yêu quý. Một lý do là
sự chăm chỉ của bà; lý do khác là bà giỏi nhìn các thứ từ
quan điểm của những người khác. Cha tôi là kiểu người
làm theo ý tôi hoặc biến. Mẹ tôi linh hoạt hơn. Phẩm chất
này đến đúng lúc khi dạy toán, đặc biệt ở trường trung
học Trung quốc, khi chương trình học trở nên đòi hỏi
khắt khe. Khả năng của bà để thấy các vấn đề từ góc nhìn
của học sinh đã cho phép bà hướng dẫn chúng đến một
giải pháp. Bà cũng là một tiếng nói ôn hòa khi các cuộc
vận động chính trị cuốn qua trường học và các học sinh
và các giáo viên tấn công lẫn nhau vì những sự vi phạm
ý thức hệ. Trong các đợt phê bình quần chúng khi một
học sinh được chọn ra, mẹ tôi bước vào và chấm dứt sự
đối đầu trước khi nó trở nên quá bạo lực. Không giáo
viên nào ở trường đã dám làm việc đó. Nhưng địa vị của
mẹ tôi như con gái của một “Hoa Kiều yêu nước” đã cho
bà vỏ bọc nào đó để giúp. Các hành động của bà đã giống
việc quăng một dây thừng cho một người sắp chết đuối,
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một hành động tốt mà các học sinh của bà chẳng bao giờ
quên. Cho đến ngày này, họ vẫn tổ chức các cuộc đoàn tụ.
Mẹ tôi là thứ hai trong ba người con, chêm giữa hai
con trai. Sau khi cha mẹ tôi kết hôn, bác và cậu tôi đã chế
nhạo mẹ tôi chọn một người đàn ông có xuất xứ từ “năm
hạng đen” thấp kém. Họ đã chẳng bao giờ để cha tôi quên
rằng họ có một địa vị cao quý và có nhiều tiền hơn, nhờ
trợ cấp hàng tháng từ Ông ngoại ở Hồng Kông. Một trong
hai người đã mua chiếc xe máy đầu tiên trong khu với
tiền đó và đảm bảo chắc cha tôi biết về nó.
Tôi sinh ra giữa Cách mạng Văn hóa. Đảng đã điều cha
mẹ tôi đi nông thôn để học từ các nông dân Trung quốc,
một chương trình do Chủ tịch Mao nghĩ ra mà đã hủy diệt
cuộc sống của hàng triệu người và rốt cuộc đưa nền kinh
tế Trung quốc xuống hố. Cha mẹ tôi và tôi đã may mắn
không bị mất giấy phép của chúng tôi để sống ở Thượng
Hải, không giống hàng ngàn người Thượng hải bị đày tới
phiên bản Siberia của Trung Quốc, chẳng bao giờ được
quay lại. Các trường của cha mẹ tôi đã cho phép họ lần
lượt sống giữa những người nông dân Trung quốc, cho
nên tôi đã không bao giờ ở một mình.
Tôi sinh ra to con và lớn nhanh. Tôi đã xứng đáng với
tên Trung quốc của tôi, Đống, mà có nghĩa là “cột.” Cỡ
của tôi—lúc cao nhất tôi cao 1,98 mét—sự lực lưỡng làm
cho tôi là một lãnh đạo tự nhiên giữa bạn bè của tôi. Cha
mẹ tôi cũng đã nuôi dạy tôi yêu thích đọc. Từ những ngày
sớm nhất của tôi, tôi đã có sưu tập hay nhất của các
truyện tranh về các nhân vật Trung quốc huyền thoại,
các anh hùng của cách mạng Cộng sản Trung quốc, và
chiến tranh Trung quốc chống lại Nhật Bản. Lớn lên trên
những câu chuyện về Xiao Gazi, một đứa trẻ cầm súng để
giết những kẻ xâm chiếm Nhật trong Chiến tranh Thế
giới II, tôi là một người yêu nước một cách tự nhiên—và
thích kể chuyện. Bọn bạn bè tôi xúm quanh để nghe tôi
kể lại những câu chuyện đó. Tôi làm cho những người
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khác phấn chấn khi tôi đi cùng. Tôi vẫn nhớ việc bịa ra
một cuộc phiêu lưu bốc đồng về một hang mở ra để nuốt
đoàn mô tô hộ tống của một tướng Trung quốc.
Những chuyện tranh đó, đầy những câu chuyện về
những người hy sinh bản thân cho tổ quốc và cách mạng
Cộng sản, đã nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu Trung
Quốc sâu sắc. Chúng định giọng cho đời sống muộn hơn
của tôi và nuôi một niềm tin rằng cả tôi nữa phải cống
hiến hết mình cho việc xây dựng Trung Quốc. Tôi được
dạy để coi Trung Quốc như một nước vĩ đại, và để tin vào
sự hứa hẹn của nó.
Tại Thượng Hải, chúng tôi sống trong cùng nhà mà
các nhà chức trách Cộng sản đã chiếm đoạt từ ông nội tôi
trong năm 1952. Nó là một căn nhà kiểu Anh trên làn Tây
Giang Lộ (Huaihai Middle Road), một đại lộ chính trong
Nhượng địa Pháp cũ, một khu nhiều cây xanh mà trước
cách mạng 1949 được quản lý bởi các công chức từ Paris
như phần của đế chế đế quốc Pháp. Những người Cộng
sản thường đã ra lệnh cho những người chủ trước đây
để sống trong một góc nhỏ của nhà cũ của họ, lại là một
chiến thuật để chứng tỏ quyền lực đáng sợ của nhà nước.
Chúng tôi được phân hai phòng trên tầng hai. Một bác
sĩ và gia đình ông chiếm phòng khách cũ của ông nội tôi
trên tầng một. Bác sĩ đã học ở nước Anh trước cách mạng
và căn hộ của ông đầy các tạp chí y tế nước ngoài. Một
gia đình họ hàng xa sống ở trên chúng tôi trên tầng ba.
Tất cả mười người trong nhà chia nhau một phòng tắm
và một bếp. Một trong những tiệm bánh hàng đầu của
Thượng Hải ở quanh góc đường và mọi lúc mùi trêu
ngươi của bánh mì nướng lan tỏa xuống làn đường
chúng tôi.
Cha mẹ tôi ngủ trên một giường đôi trong một góc
phòng. Tôi có một giường đơn ở một góc khác. Một tủ có
nhiều ngăn kéo tách biệt chúng tôi. Một bàn nhỏ với vật
sở hữu quý của chúng tôi—một radio—ở cạnh giường
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tôi. Cha tôi tốn hàng giờ ngồi trên một chiếc ghế trước
nó để học tiếng Anh. Khi cha mẹ tôi nấu ăn ở dưới nhà,
tôi bỏ bài tập ở nhà của mình sang một bên để chỉnh đài
sang các chương trình về các anh hùng Trung quốc quá
khứ, lắng nghe chăm chú như nhau người kể chuyện và
bước chân của cha mẹ tôi đi lên cầu thang. Họ muốn tôi
tập trung vào học tập. Giống nhiều trẻ con Trung quốc,
tôi là một đứa trẻ tự lo ở nhà một mình. Tôi tự về nhà
vào giờ ăn trưa và tự làm bữa trưa. Khi còn nhỏ, tôi làm
cả bữa sáng nữa.
Bực tức với số phận và nuôi sự phẫn uất của ông, cha
tôi đổ sự bất hạnh của ông lên tôi. Ông kéo tôi vào giữa
phòng để đánh tôi một cách nhẫn tâm, với các dây lưng,
hay mu bàn tay của ông, hay một thước kẻ gỗ cứng như
đá dưới ánh sáng mờ đèn neon treo bởi hai dây từ trần.
Thực sự, tôi là một đứa trẻ mẫu mực. Tôi là một trong
những đứa đầu tiên trong lớp được đưa vào Tiểu Hồng
vệ Binh, một tổ chức trẻ em chọn lọc được Đảng Cộng
sản Trung quốc phê chuẩn. Tôi được chỉ định làm một
giám thị lớp và được công nhận như một lãnh đạo tự
nhiên. Nhưng cha tôi đã không quan tâm. Ông đánh tôi
dù sao đi nữa.
Một hôm tôi quên làm bài tập về nhà. Các giáo viên
Trung quốc rất chuyên cần về thông báo cho phụ huynh
về các lỗi lầm của con em họ. Tối hôm đó, cha tôi đánh
tôi cứ như sẽ không có ngày mai. Vợ của bác sĩ ở dưới
nghe thấy tiếng kêu la của tôi, đã lên cầu thang, gõ cửa,
và thanh thản yêu cầu cha tôi ngừng lại. Ông đã ngừng.
Cha mẹ tôi kính trọng gia đình đó, đặc biệt bởi vì bác sĩ
đã học ở phương Tây. Vợ ông hóa ra đã là vị cứu tinh của
tôi. Mỗi lần cha tôi lao vào tôi, tôi cầu khẩn rằng tiếng
kêu thất thanh của tôi khiến bà leo lên cầu thang.
Cha mẹ tôi bảo tôi rằng thực sự tôi còn khá may đấy.
Các cha mẹ khác trừng phạt con cái họ bằng bắt chúng
quỳ hàng giờ trên một tấm ván mấp mô, làm rách da trên
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đầu gối chúng. Tôi đã không được thuyết phục. Tôi vẫn
có những cơn ác mộng về các trận đòn này. Tôi thức dậy
với mồ hôi lạnh toát với tim tôi đập nhanh. Cha tôi và tôi
chẳng bao giờ có một sự xét đến quá khứ. Ông chẳng bao
giờ cho thấy một ám chỉ nào rằng, nhìn lại, ông đã lấy
làm tiếc về đối xử với tôi thô bạo đến vậy.
Trong khi bà bảo vệ các học sinh của bà ở trường học,
mẹ tôi đã chẳng bao giờ cho tôi cùng sự nhã nhặn như
thế. Thay vào đó, bà đã bày tỏ sự không hài lòng của bà,
không bằng việc đánh, mà bằng lời. Ngay cả khi hơn ba
mươi tuổi, bà thường nhận xét rằng tôi “ngu ngốc hơn
một bầy gia súc và đần độn hơn một bó rau.”
“Những con chim ngu cần bắt đầu bay sớm,” bà bảo
tôi, nhấn mạnh rằng nếu tôi sẽ có làm nên trò trống gì,
tôi cần làm việc chuyên cần hơn những đứa trẻ khác rất
nhiều.
Như thế ở nhà tôi đã lớn lên trong một môi trường
thoái hóa và trừng phạt. Những lời khen đã hiếm như
trứng thời đó. Cha mẹ tôi đã gây chuyện với tôi vì các sai
lầm của tôi. “Đừng có tự mãn,” mẹ tôi nói mỗi khi tôi nếm
mùi thành công nhỏ. Rốt cuộc, hầu hết tương tác của tôi
với cha mẹ tôi đã trở thành những cố gắng để tránh chỉ
trích hơn là nhận được lời khen. Đã không phải là về ủng
hộ thành tựu. Đã là về trốn thoát sự thất bại. Tôi liên tục
lo rằng tôi không đủ giỏi.
Đồng thời, từ rất sớm tôi đã trải nghiệm lỗ hổng toang
hoác này giữa thế giới bên ngoài nhà tôi, nơi tôi được
công nhận như một lãnh đạo, một người kể chuyện, một
lực sĩ, thậm chí một người dễ thương, và thế giới của căn
hộ bé tẹo của chúng tôi, nơi cha mẹ tôi đã có vẻ hoàn toàn
thất vọng với tôi. Có lẽ điều này là phổ biến giữa những
đứa trẻ từ Trung Quốc, nơi những kỳ vọng là cao và sự
chỉ trích liên miên, và nơi các bậc cha mẹ tin rằng trẻ con
học bằng sự thất bại, không phải qua sự thành công. Khi
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tôi trưởng thành, sự căng thẳng đã tăng lên giữa hai thế
giới.
Tuy vậy, tôi luôn cảm thấy mang ơn cha mẹ tôi, vì giúp
tôi đọc sớm và đọc rất nhiều. Cả hai biết chính xác loại
sách nào mê hoặc tôi. Họ đã khiến tôi bắt đầu với các
sách truyện tranh. Chẳng bao lâu tôi đã tốt nghiệp wuxia
xiaoshuo (võ hiệp tiểu thuyết), các tiểu thuyết võ nghệ
thuộc kiểu truyền cảm hứng cho đạo diễn phim hit Ngọa
Hổ Tàng Long của Lý An (Ang Lee).
Lớn lên như một đứa con duy nhất trong một xã hội
nơi lúc đó mọi người đều có anh chị em, tôi đã có rất
nhiều thời gian một mình. Như thế tôi đọc. Các sách võ
nghệ, giống những câu chuyện Harry Potter ngày nay, đã
kéo tôi vào một vũ trụ tưởng tượng đầy những mối quan
hệ phức tạp trong các triều đình của các vua, những cuộc
đấu tranh sống-chết, tình yêu và hận thù, sự tranh đua
và báo thù, các âm mưu và các mưu đồ. Các truyện ưa
thích của tôi đi theo một quỹ đạo tương tự. Một đứa trẻ
chứng kiến sự giết hại cha mẹ nó. Sự cùng khổ tiếp theo
khi nó xin ăn và vật lộn để giữ cho mình ấm trong mùa
đông khi nó bị kẻ tấn công truy đuổi, kẻ có ý định quét
sạch gia đình nó khỏi bề mặt trái đất. Bị lạc trong rừng
rậm, nó rơi vào một hang để thấy một vị sư nay đây mai
đó người dạy nó các bí mật của wushu (võ thuật). Sau
nhiều năm gian khổ, nó trở về nhà, báo thù, và thống
nhất các võ sĩ của đế chế để mang lại hòa bình cho tất cả
những người dưới bầu trời. Tôi đã thấy mình trong câu
chuyện này, chiến đấu và đánh bọn quỷ dữ của riêng tôi.
Trường tiểu học của tôi ở gần Khách sạn Tấn Giang
(Jinjiang Hotel), một trong những điểm mốc nổi tiếng
nhất trước-1949 của Thượng Hải, và lúc đó, một trong
chỉ hai khách sạn trong thành phố nhận khách nước
ngoài. Sự gần của chúng tôi đến Tấn Giang đã có nghĩa
rằng Sở Tuyên truyền của thành phố thường tổ chức các
nhóm người nước ngoài đến thăm trường. Đảng Cộng
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sản Trung quốc chia thế giới thành các kẻ thù và các
đồng minh và, để giành được sự ủng hộ quốc tế, đã năng
nổ nuôi dưỡng “các bạn nước ngoài” như các trí thức, các
nhà báo, và các chính trị gia cánh tả. Mỗi lần một nhóm
“bạn nước ngoài” xuất hiện tại trường của tôi, các học
sinh giỏi toán nhất được đưa ra để thực hiện các phép
tính trên bảng đen và các học sinh lực lưỡng nhất được
triệu tập cho lớp thể dục—mọi phần của truyền thống
Cộng sản Trung quốc vĩ đại về lừa bịp các khách nước
ngoài ngờ vực vào sự thừa nhận sự tài giỏi của Chủ nghĩa
xã hội Trung quốc.
Một ngày một đại diện của bộ máy quan liêu mênh
mông kiểu Soviet của Trung Quốc đã đến trường chúng
tôi. Một nhóm trẻ lực lưỡng hơn trong chúng tôi được
bảo cởi quần áo. Quan chức xem tay và chân tôi và tuyên
bố rằng tôi phải là một người bơi. Cha tôi bắt đầu đưa tôi
đến một bể bơi thành phố gần trường tiểu học của tôi.
Ông đã dạy tôi bơi theo cách Trung quốc điển hình: ông
quẳng tôi vào bể bơi. Tôi vật lộn lên bề mặt và nuốt rất
nhiều nước. Tuy vậy, trong vòng vài tuần, tôi đã sẵn sàng
cho một sự kiểm tra với một đội địa phương. Vào sáu
tuổi, tôi đã giành được một vị trí.
Sự luyện tập bơi được tổ chức bảy ngày một tuần tại
một bể bơi cách nhà tôi bốm mươi phút đi bộ. Mỗi buổi
sáng tôi dậy lúc 5:30, tự làm bữa ăn sáng, và đi ra qua
các hẻm quanh co của Thượng Hải đến bể bơi. Tôi
thường thách thức mình để tìm các đường tắt. Bước vào
một hẻm mới, tôi chẳng bao giờ biết nơi tôi sẽ đi ra. Tôi
đã học nhanh rằng có nhiều đường để đến cùng chỗ.
Chúng tôi bơi từ 7:00 đến 8:00, sau đó chúng tôi đi bộ
đến trường. Chúng tôi đã thường có một buổi tập thứ hai
vào buổi chiều. Các cuộc họp được tổ chức vào cuối tuần.
Chẳng bao lâu tôi trở thành số một về bơi ngửa và số hai
về bơi sải trong nhóm tuổi của tôi. Một đứa trẻ hàng xóm
đã là đối thủ chính của tôi; cuối cùng nó gia nhập đội
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quốc gia của Trung Quốc. Chúng tôi thường đi bộ cùng
nhau đến bể bơi. Trong phòng thay đồ, vào những buổi
sáng sau khi bị cha tôi đánh, tôi đã thử giấu các vết lằn
roi trên tay, lưng, và chân tôi. Nhưng nó nhận ra chúng.
Tôi bảo nó may mắn rằng bố nó đã không đánh nó. Nó
đã cho tôi một nụ cười buồn.
Huấn luyện viên của chúng tôi, huấn luyện viên Shi,
đã là một huấn luyện viên Trung quốc điển hình: lùn,
béo, với tính xấu. Mùa đông Thượng hải lạnh, nhưng vì
thành phố nằm ở phía nam Sông Dương Tử, theo các quy
tắc do chính phủ trung ương đưa ra không tòa nhà nào
được sưởi ấm. Huấn luyện viên Shi bắt đầu các buổi tập
vào những buổi sáng mùa đông bằng việc bắt chúng tôi
bơi bướm để phá vỡ lớp băng mỏng đã đóng băng qua
đêm trên bề mặt bể bơi. Các huấn luyện viên đôi khi rót
nước nóng từ các phích vào bể chỉ để chúng tôi trông
thấy, giống cá ngọ ngoạy theo mồi ăn, quẫy quanh các
vũng nước ấm trong một cố gắng vô vọng để tránh cái
lạnh. Họ nghĩ việc này thật vui nhộn.
Đã có những lợi ích để ở trong đội. Sau các buổi tập
chiều, chúng tôi có một bữa ăn tử tế. Gạo và thịt vẫn được
phân phối ở Trung Quốc lúc đó, nhưng trong nhà ăn của
đội chúng tôi được ăn thịt nạc, không chỉ mỡ, rau chất
lượng tốt, và, cái gì đó tất cả chúng tôi đều quý: trứng đôi
khi. Một lần trong một năm chúng tôi được cho một con
gà để mang về nhà. Tôi trở nên thạo trong việc xoáy
thêm thực phẩm, mà tôi chia cho các bạn cùng đội để đổi
lấy sự trung thành của chúng. Thực phẩm đã quý giá
trong những ngày đó; nó đã là một cách để trở thành
lãnh đạo của đàn.
Việc bơi đã đóng góp to lớn cho người tôi là ngày nay.
Nó đã dạy tôi sự tự tin, tính kiên trì, và niềm vui của một
nỗ lực có mục đích. Qua việc bơi, tôi đã gặp những người
bên ngoài xa giới xã hội bình thường của tôi. Tôi vẫn cảm
thấy dấu ấn của nó.
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Tôi đã chỉ có ý thức lờ mờ nhất về chính trị với tư cách
một cậu con trai. Tôi nhớ đi qua các poster chính trị kêu
gọi trừng phạt không thương tiếc các kẻ thù giai cấp khi
Cách mạng Văn hóa gieo sự hỗn loạn khắp đất nước. Tôi
đã nghe binh lính trong các doanh trại quân đội gần
trường chúng tôi hô các khẩu hiệu chống lại sự trệch
hướng ý thức hệ và ca tụng nhà sáng lập của Trung Quốc
Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tôi đã thấy các tù
nhân chính trị đội các mũ giấy nhạo báng bị chở qua
đường phố trong những xe tải trần, hướng tới sự hành
quyết.
Rồi ngày 9 tháng Chín năm 1976, Mao chết. Các bạn
học tám tuổi của tôi và tôi đã ít hiểu nó có nghĩa là gì. Khi
trường học công bố tin đó, các giáo viên của chúng tôi
bắt đầu khóc, như thế chúng tôi cũng bắt đầu khóc. Lệnh
truyền xuống rằng chúng tôi không được phép chơi hay
cười. Vài đứa trong chúng tôi đã bị khiển trách vì làm
quá ồn.
Khoảng một năm sau, một lãnh đạo Trung quốc cao
cấp có tên Đặng Tiểu Bình đã quay lại nắm quyền sau
nhiều năm bị lưu vong nội bộ. Đặng đã đạo diễn việc bắt
Bè lũ Bốn Tên, một nhóm cực tả tập hợp quanh Mao. Và
trong năm 1979 ông đã khởi động những cải cách lịch sử
biến đổi Trung Quốc thành cường quốc kinh tế nó là
ngày nay. Nhưng gia đình tôi đã không sống qua những
sự thay đổi thời đại đó. Cha mẹ tôi đã có những kế hoạch
khác.
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CHƯƠNG HAI
khi trường nghỉ, mẹ tôi và tôi đi
Hồng Kông. Bà bảo tôi rằng chúng tôi có một chuyến đi
ngắn, cho nên tôi đã không tạm biệt bất kể bạn nào.
Trong chuyến đi đó, đã có rất nhiều thứ đầu tiên, trong
số đó chuyến đi máy bay đầu tiên của tôi và lon Coke đầu
tiên của tôi. Chả cái nào đã rất ấn tượng.
TRONG MÙA HÈ NĂM 1978,

Chúng tôi đã đợi để vào Hồng Kông tại một trạm biên
giới im lìm gọi là Shenzhen (Thâm Quyến), một thị trấn
có ba mươi sáu ngàn người. (Ngày nay dân cư của nó gần
13 triệu và nó là nơi các gã khổng lồ công nghệ Tencent
và Huawei có trụ sở chính.) Chúng tôi cần giấy phép để
rời Trung Quốc. Mỗi ngày mẹ tôi đã nài xin các bảo vệ
biên phòng Trung quốc có nét mặt dữ tợn chịu trách
nhiệm về dòng người ra khỏi Trung Quốc. Sau hai tuần,
rốt cuộc họ đã để chúng tôi đi. Chỉ muộn hơn tôi mới
nhận ra rằng gia đình tôi đã không chỉ thăm họ hàng.
Chúng tôi đợi giấy phép cho một visa xuất cảnh “ngắnhạn” mà thực sự có nghĩa là sự di cư dài hạn.
Kế hoạch rời Thượng Hải bắt đầu do sự ngẫu nhiên.
Tiếp sau cuối Cách mạng Văn hóa trong năm 1976,
Trung Quốc lại trông đợi Hoa kiều cho vốn cần để cứu
nền kinh tế của nó. Các quan chức từ Vụ Hoa kiều
Thượng Hải đã yêu cầu mẹ tôi thuyết phục cha bà để
khuyên vài họ hàng giàu có hơn của chúng tôi ở
Indonesia và nơi khác để đầu tư vào Thượng Hải. Việc đó
đã khởi động một cuộc thảo luận với các nhà chức trách
ở Thượng Hải về việc có được một visa xuất cảnh rời
Trung Quốc để thăm Ông ngoại ở Hồng Kông. Ở nhà, cha
mẹ tôi đã nhìn việc này không như một cách để có được
sự đầu tư vào Thượng Hải mà như một cơ hội để thoát
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khỏi Trung Quốc. Cha tôi đã tốn cả đời ông nuôi dưỡng
mối hận thù đó chống lại bố ông vì không rời Trung Quốc
khi ông đã có cơ hội trong năm 1949. Ông sẽ không phạm
cùng sai lầm bây giờ khi cơ hội lại đến.
Chúng tôi vào Hồng Kông với mười dollar Hồng Kông,
hay hơn hai USD một chút, trong túi mẹ tôi. Chúng tôi
đáp xuống một căn hộ hai phòng ngủ rộng 70-mét vuông
do ông ngoại tôi sở hữu. Ông ngoại ngủ trong một phòng
ngủ. Anh trai của mẹ tôi, mà đã di cư bảy năm trước,
chiếm phòng ngủ thứ hai với gia đình bác gồm bốn
người. Mẹ và tôi chen vào phòng khách bé tẹo. Tôi ngủ
trên một đi văng. Tôi nhớ chỗ ở hai phòng của chúng tôi
tại Thượng Hải. Chật hẹp như nó là, chí ít nó đã là nhà. Ở
Hồng Kông, tất cả cái tôi có đã là một chỗ để ngủ.
Mẹ tôi lao vào cuộc sống ở Hồng Kông. Cha bà đã nói
tiếng Quảng đông với bà khi bà còn trẻ, như thế bà qua
như một người địa phương. Bà đã đánh cuộc môn toán
của bà vào một việc làm như một kế toán viên tại một
nhà máy dệt và tăng cường kỹ năng của bà với các lớp kế
toán ban đêm.
Mẹ tôi đã quay lại Thượng Hải dăm ba lần để nài xin
các nhà chức trách để cha tôi gia nhập chúng tôi. Chi phí
của các chuyến đi đó hầu như làm bà phá sản. Nhờ Đặng
Tiểu Bình, các nhà chức trách ở Thượng Hải đã không
còn truy tố người ta vì có họ hàng hay sống ở nước ngoài.
Tuy nhiên, chính phủ Trung quốc miễn cưỡng cho phép
các gia đình rời đi cùng nhau, muốn duy trì lực đòn bẩy
đối với những người ở nước ngoài bằng việc làm cho sự
đoàn tụ gia đình khó khăn. Cuối cùng, sau hai năm, mẹ
tôi đã thành công trong việc mè nheo dai đến mức các
nhà chức trách đã thông cảm. Cho đến ngày này, bà nhớ
tên của quan chức đã để cho cha tôi đi.
Tôi đã lo lắng, biết rằng cha tôi sắp đến Hồng Kông.
Nhưng các trận đòn đã ngừng. Tất cả họ hàng của tôi bị
nhồi vào căn hộ của ông tôi đã cho tôi một mức độ bảo
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vệ. Ngoài ra, cha mẹ tôi đã bận rộn xoay xở cho đủ sống,
giống các tàu đi qua trong đêm tối, đến mức chúng tôi đã
không thấy nhau nhiều. Tuy vậy, mối quan hệ của chúng
tôi đã không thực sự cải thiện. Cha tôi luôn luôn là một
người nghiêm khắc trong đời tôi; ông chẳng bao giờ dịu
dàng. Sau khi cha tôi chuyển sang Hồng Kông, tôi vẫn ở
trên đi văng và cha mẹ tôi chuyển đến một cái giường bé
tẹo đằng sau một bức rèm tạm bợ.
Đối với cha tôi, sự quá độ đã tỏ ra khó khăn hơn đối
với mẹ tôi. Ông đã ba mươi bảy tuổi và không nói tiếng
địa phương. Tại Thượng Hải, ông là giáo viên trung học
được giải, nhưng Hồng Kông không công nhận các chứng
chỉ dạy học của Trung Hoa đại lục. Trong khi ông tôi đã
tử tế với cha tôi, bác tôi và vợ bác đã coi khinh ông và
liên tục nhắc nhở sự bất lực của ông để kiếm được bất
cứ việc làm nào ngoài việc đẩy thịt đông lạnh trong nhà
kho lạnh lớn nhất Hồng Kông.
Tuy nhiên, chắc là cách duy nhất, tính kiên trì cứng
đầu cứng cổ của cha tôi đã cho ông sức mạnh để thành
công. Sau giờ làm việc, ông cũng học ban đêm, rốt cuộc
đã có được bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Ông
đã làm việc cuối tuần, khi ông ốm yếu, và thường đã
không rời khỏi nơi làm việc cho đến đêm khuya. Trong
một doanh nghiệp nơi đồ vật thường rơi khỏi xe tải, cha
tôi đã có được danh tiếng lương thiện. Ông đã lên các cấp
và sau bảy năm đã trở thành tổng quản lý của hãng. Tôi
vẫn nhớ buổi tối sếp của ông mời chúng tôi ăn mừng sự
thăng cấp của cha tôi. Lần đầu tiên tôi đi trong một chiếc
xe Rolls-Royce. Tôi đã bị mê hoặc bởi nội thất gỗ óc chó
trong mờ của nó.
Đã cần nhiều năm cho tôi để thừa nhận, nhưng việc
chứng kiến lao động của cha mẹ tôi ở Hồng Kông để đưa
chúng tôi lại lên bậc thang xã hội đã tác động đến tôi sâu
sắc. Chúng tôi đã trong tình cảnh khốn cùng tuyệt vọng.
Trong ba năm, chúng tôi đã chiếm phòng khách của ai đó
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khác. Chúng tôi đã không có phòng tắm riêng của chúng
tôi. Chúng tôi đã hầu như chỉ kiếm đủ sống. Nhưng cha
mẹ tôi cả hai đều biết cuộc sống nào cảm thấy giống ở
đầu kia của đường hầm. Họ đã hiểu họ phải làm gì để
sống sót. Như thế họ đã cố gắng hết sức. Tôi đã học bài
học này dưới chân họ.
Căn hộ của ông tôi tọa lạc tại Mei Foo Sun Chuen, một
khu bất động sản tầng lớp trung lưu vững chắc gồm chín
mươi chín tòa nhà bên phía Kowloon của Hồng Kông.
Cuối cùng, cha tôi không thể còn chịu được cảnh sống với
nhà bố vợ nữa, cho nên chúng tôi đã chuyển vào chỗ
riêng của chúng tôi trong một khu ọp ẹp gọi là Yau Mai
Tei, một sào huyệt cho bọn gangster, bọn buôn bán ma
túy, và gái điếm, cũng ở bên Kowloon. Sếp của cha tôi đã
cho cha tôi chỗ miễn tiền thuê. Chúng tôi sống trên tầng
hai của một tòa nhà ít tầng bẩn thỉu trong một phòng
studio trơ trụi được phân chia bằng các tấm ván ép. Một
vòi tắm hoa sen và một nhà xí hở nằm ở một góc. Chí ít
chúng tôi đã không phải chia sẻ chúng với hai gia đình
khác.
Vào ban đêm, lũ chuột chạy khắp nơi, chạy lướt trên
tôi và cha mẹ tôi khi chúng tôi ngủ. Sau trường học, tôi
đi chậm lên cầu thang tối và xuống hành lang tối tăm
chẳng bao giờ biết ai hay cái gì ở gần. Một khi ở bên trong
căn hộ, tôi thường khóa hai lần. Có những lúc khi tôi ngủ
thiếp đi và cha mẹ tôi đã phải đập cửa để đánh thức tôi
dậy để đi vào.
Việc chuyển đến Hồng Kông là một cú sốc. Một phần
liên quan đến cách cha mẹ tôi xử lý nó. Họ đã chẳng bao
giờ bảo tôi họ có ý định di cư. Tôi nghĩ chỉ là kỳ nghỉ kéo
dài với trường học nào đó được ném xen vào. Chỉ sau khi
tôi học xong học kỳ đầu tiên tại trường tiểu học mẹ tôi
mới nói cho tôi rằng chúng tôi ở lại.
Văn hóa của Hồng Kông khác đáng kể với văn hóa của
Trung Quốc. Ở Thượng Hải, các bạn thân của tôi và tôi
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luôn luôn khoác tay lên vai nhau và chúng tôi luôn luôn
xen vào công việc của nhau. Toàn bộ khái niệm về tính
riêng tư đã thực sự không tồn tại trên đại lục. Trong
những năm 1970 và những năm 1980, những đứa con
trai, thậm chí các đàn ông, đã chẳng nghĩ gì về việc cầm
tay nhau đi trên đường phố.
Hồng Kông là một thế giới khác. Tôi nhớ lần đầu tiên
tôi thử đặt tay tôi quanh một đứa trẻ Hồng Kông cùng
tuổi tôi. Nó là một bạn cùng trường sống trong cùng khu
nhà. Tôi nghĩ vì chúng tôi là bạn thân, chỉ là tự nhiên cho
tôi để khoác tay tôi ngang lưng nó. Nó nhảy lên cứ như
bị điện giật. “Mày làm gì thế?” nó thét lên. Tôi thực sự
ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mọi người
liên hệ với nhau theo cách khác ở Hồng Kông. Họ có ý
thức rộng hơn về không gian cá nhân và một sự diễn giải
ít xâm nhập hơn về tình bạn. Tình bạn ở đại lục, vì thiếu
từ hay hơn, là dính (bầy nhầy). Người ta xâm nhập vào
đời bạn. Nếu bạn có vẻ béo, họ loan báo nó. Nếu bạn có
rắc rối tài chính, họ đòi biết các chi tiết. Nếu bạn muốn
một đối tác trong một tội lỗi, họ tình nguyện. Các mối
quan hệ của Hồng Kông không chõ mũi vào công việc của
người khác như thế. Người ta để chỗ cho nhau.
Ngoài việc phải hình dung ra một cách mới để liên kết
xã hội, tôi đã phải học để nói chuyện. Khi lần đầu tiên tôi
đi đến trường ở Hồng Kông, tôi đã không thể hiểu cả hai
ngôn ngữ dạy học. Trường tiểu học được dạy bằng tiếng
Quảng đông. Mặc dù là một phương ngữ Trung quốc,
tiếng Quảng đông hầu như không thể hiểu được cho ai
đó như tôi, người lớn lên nói tiếng Thượng Hải và tiếng
Quan thoại. Và rồi có tiếng Anh. Tôi có thời khó khăn
ngay cả làm chủ các chữ cái abc. Cha mẹ tôi nhờ một chị
họ của tôi để dạy tôi tiếng Anh. Chị đến căn hộ của chúng
tôi và giúp tôi đánh vần. “Apple”… “bee”… “orange.” Tôi
đã có vẻ không thể nhớ bất cứ thứ gì. Tôi đã tốn thời gian
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dài với chị chiến đấu để học được những điều căn bản.
Về cơ bản tôi đã câm lặng.
Tôi đã đổi trường tiểu học lung tung. Năm sau khi
Mao chết ở Trung Quốc, tất cả học sinh tiểu học ở
Thượng Hải phải học lại bởi vì các trường tốn quá nhiều
thời gian tưởng niệm đời ông đến mức tất cả chúng tôi
đã tụt lại phía sau. Như thế ở Hồng Kông, tôi học học kỳ
đầu tiên ở lớp ba tại Trường tiểu học St. Clement, một
trường Tân Giáo (Episcopal school). Nhưng học kỳ tiếp
cha mẹ tôi đã chuyển tôi vào một trường cho các gia đình
sĩ quan cảnh sát bởi vì trường có các tiêu chuẩn thấp hơn
mà cho phép tôi bỏ qua một lớp. Cha mẹ tôi cũng nghĩ tôi
sẽ có kỷ luật tốt hơn ở trường cho các gia đình cảnh sát.
Điều ngược lại đã đúng. Trường đó đã thô bạo. Bọn con
trai đánh bọn con trai; tôi đã thấy điều đó trước đây.
Nhưng những đứa con gái cũng đánh con trai nữa. Tôi
nhớ một đứa con trai thử đánh một đứa con gái bằng
nắm tay. Cô né quả đấm của nó và rồi đấm trả—bang!—
vào mặt nó. Một cú đấm ra trò, tôi nghĩ. Lũ trẻ từ lớp của
tôi sẽ biến mất vào trại tạm giam vị thành niên vì cướp
xe. Đấy chỉ là vài năm sau khi Hồng Kông thành lập Ủy
ban Độc lập Chống Tham nhũng để giải quyết hành động
phi pháp đặc hữu trong thực thi pháp luật. Cảnh sát và
những kẻ lừa đảo, chí ít ở Hồng Kông, đã được cắt từ
cùng mảnh vải.
Tôi bị quấy rầy bởi vì tôi là một mục tiêu to và tôi
không phù hợp. Những đứa lớn hơn đặc biệt hung hăng,
và lúc nghỉ giữa các bài học tôi né trốn. Tôi đã không phải
là một đứa cứng rắn và tôi không biết đánh nhau thế nào.
Mặc dù to con lù lù có vẻ đe dọa bọn bắt nạt, tôi trốn khỏi
chúng. Là đứa từ Trung Hoa đại lục đã chẳng giúp gì.
Không lâu sau khi gia đình tôi chuyển sang Hồng Kông,
một đài TV địa phương bắt đầu phát một hài kịch miêu
tả một kẻ nhập cư mới từ Trung Quốc có tên Ah Chan,
một dân quê thô lỗ, quá đần độn và quá lười để thích

24

nghi với nhịp điệu nhanh của vùng lãnh thổ. Ở trường,
tôi đã trở thành “Ah Chan.” Ở nhà, các anh chị họ tôi chê
cười tôi không đủ nhanh để xứng với nhịp điệu của Hồng
Kông. Theo thời gian, tôi đã tăng tốc, để mình bị những
người khác nhào nặn. Việc này xảy ra hết lần này đến lần
khác. Có cái gì đó về tôi thúc đẩy mong muốn những
người khác làm thay đổi tôi. Tôi thường là một kẻ đồng
lõa sẵn lòng, ở một mức độ nào đó.
Ở Hồng Kông, tôi cũng đối mặt với thực tế là người
nghèo. Ở Thượng Hải, chúng tôi đã sống như tất cả
những người khác. Nhưng ở Hồng Kông, cha mẹ tôi cùng
nhau cóp nhặt tiền để đủ sống còn ở trường các bạn học
của tôi luôn luôn có tiền lẻ. Như thế thay cho đi xe bus
đến trường, tôi đi bộ hai dặm mỗi ngày để tôi có thể đút
túi tiền vé xe và có khả năng mua đồ ăn vặt. Vào tuổi nhỏ,
tôi noi gương cha mẹ tôi theo tiềm thức, tôi biết được
phải làm gì để có thể sống. Tôi tự hứa với mình rằng khi
tôi lớn lên để không ai có thể coi thường tôi.
Việc chuyển sang Hồng Kông đã là sự di chuyển đầu
tiên trong nhiều sự di chuyển đối với tôi và, giống việc
bơi, sự di chuyển trở thành một hằng số trong đời tôi.
Trong nhiều thập kỷ tôi chuyển từ châu Á sang Mỹ, quay
lại châu Á, và sang châu Âu. Sự chuyển động liên tục này
đã dạy tôi để thích nghi, thậm chí với những thay đổi đột
ngột, và đã làm cho tôi thoải mái với mọi người từ khắp
thế giới. Mất nhà ở tuổi nhỏ đã dạy tôi để tìm thấy một
phần của nó bất cứ đâu tôi ở. Tôi đã học để thích nghi với
khó khăn và thích nghi với các nền văn hóa khác nhau.
Tôi đã trở thành một con tắc kè hoa, có khả năng thay
đổi màu da để hợp với chỗ. Nếu chẳng thứ gì khác, sự
lang thang liên tục của tôi cho tôi sự trấn an rằng những
thứ mới sẽ không giết tôi và rằng, bất luận thế nào, tôi sẽ
sống sót.
Với sự quyết tâm nào đó, tôi đã hiểu và giải quyết
được tiếng Quảng đông và tiếng Anh. Tôi được chuyển
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lại trường St. Clement’s. Và tôi tiếp tục đọc nhiều. St.
Clement’s dạy hai ca và các lớp của tôi bắt đầu từ 12:30
đến 6:00 chiều. Tôi ở một thư viện gần nhà tôi vào các
buổi sáng, ngốn các tiểu thuyết và sách không hư cấu.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi thi vào Queen’s College,
trường trung học công toàn học sinh nam lâu đời nhất
và uy tín nhất của vùng lãnh thổ, với các cựu học sinh
lừng lẫy như Tôn Dật Tiên, người cha của Trung Quốc
hiện đại. Cao 1,77 m bước vào lớp đầu tiên, lớp Hồng
Kông tương đương với lớp bảy, tôi là đứa cao nhất lớp.
Không lâu sau khi trường bắt đầu, một giáo viên thể
dục hỏi ai trong chúng tôi có thể bơi. Vài người trong
chúng tôi giơ tay lên. Tôi đã không bơi kể từ khi chuyển
sang Hồng Kông. Ông đưa chúng tôi đến một bể bơi công
cộng ở Công viên Victoria đối diện với trường. “Cho tôi
xem cậu có thể làm gì,” ông nói. Tôi nhảy xuống và bơi.
Thế là tôi vào đội.
Tôi đã thắng các cuộc đua và phá vỡ kỷ lục của trường
về chạy nước rút năm mươi và một trăm mét. Vào tuổi
mười lăm, tôi gia nhập một câu lạc bộ thi bơi. Một hôm,
tôi đang luyện tập tại một bể bơi công cộng và một huấn
luyện viên đội tuyển Hồng Kông tình cờ ở đó. “Cậu nhìn
khá đấy,” ông nói, và mời tôi thử. Tôi đã có một chỗ trong
đội trẻ của thành phố.
Như ở Trung Quốc, việc bơi đã dạy tôi sự quyết tâm
và tính bền bỉ. Chúng tôi không có những mùa đông thực
sự rét ở Hồng Kông, cho nên tôi đã chẳng bao giờ phải
phá lớp băng nào. Nhưng mưa hay nắng, lạnh hay nóng,
chúng tôi đã luôn luôn bơi, và các bể bơi luôn luôn ở
ngoài trời. Đã có những ngày tôi cảm thấy khỏe và những
ngày khi tôi không. Và vào những ngày tôi không, khi
người đằng sau tôi chạm vào chân tôi bằng những ngón
tay của anh ta, tôi đẩy mình để chắc chắn tôi không phải
là người cản làn bơi. Và vào cuối buổi tập, tôi leo ra khỏi
bể bơi với một cảm giác thành công. Như với cha tôi, tính
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bền bỉ đã trở thành một trong những thế mạnh lớn nhất
của tôi. Tình hình có thể có vẻ không thể vượt qua nổi, tôi
nói với mình, nhưng ta luôn luôn ra khỏi bể bơi.
Việc là thành viên của đội đã mở rộng giới xã hội của
tôi. Chúng tôi đã tập và thi đấu khắp vùng lãnh thổ.
Những đứa giàu trong đội đến buổi tập trong những xe
BMW có lái xe; đứa nghèo nhất lớn lên trong nhà ở xã
hội. Tôi đã bơi trong các cuộc thi đấu đội trẻ ở Nhật Bản
và ngược dòng Châu Giang (Pearl River) ở Quảng Châu.
Chuyến đi Nhật Bản đánh dấu lần đầu tiên tôi rời khỏi
Đại Trung Hoa (Greater China = Trung Hoa đại lục +
Hồng Kông+ Ma Cao + [đôi khi cả Đài Loan]).
Các điểm của tôi trong năm đầu tiên ở Queen’s College
đã kinh khủng; tôi đứng thứ ba mươi ba trong số bốn
mươi học sinh của lớp. Tôi đã học chăm chỉ để được
nhận, nhưng một khi ở trong tôi ngừng cố và vui. Thay
cho làm bài về nhà, tôi chơi bóng đá và bóng chuyền
hàng giờ ở Công viên Victoria gần đó. Quá bận làm việc,
cha mẹ tôi hét vào mặt tôi về các điểm tồi của tôi nhưng
mặt khác đã không có thời gian thừa. Tuy vậy, tôi bắt đầu
cải thiện một chút, và vào cuối năm thứ ba tôi đã xếp
hạng giữa.
Vào lúc tôi được nhận vào Queen’s College, tôi đã biến
từ một thổ dân Thượng Hải thành dân địa phương Hồng
Kông. Tôi dùng nhiều thời gian với các bạn tôi hơn với
cha mẹ tôi rất nhiều. Bên ngoài căn hộ bé tẹo của gia đình
chúng tôi, sự tự nghi ngờ của tôi biến mất và tôi tràn đầy
tự tin. Tôi là một người bơi giỏi; tôi cao và được ưa thích.
Tôi nói tiếng Quảng đông như một thổ dân và tôi thành
thạo ở trường mới của tôi.
Cách nhìn của tôi về bản thân mình đã luôn luôn có
sắc thái bởi kiểu phù du nào đó. Từ thời nhỏ, mọi người
nhìn chằm chằm vào tôi. Điều đó là tự nhiên ở Trung
Quốc và Hồng Kông, nơi chiều cao trung bình cho đàn
ông là 1,74 mét và tôi đã luôn luôn cao hơn một cái đầu
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và vai so với cả những đứa cùng tuổi và hầu hết người
lớn. Người ta mãi mãi bình luận về vẻ ngoài của tôi theo
cách rất lỗ mãng, rất Trung quốc. Nếu bạn có nhiều trứng
cá, họ nói, “Ôi, nhiều mụn nhọt đến vậy.” Trong trường
hợp của tôi, họ nói: “Ôi, cao và đẹp trai thế.” Nó làm cho
tôi cực kỳ lúng túng. Nó cũng chất lên tôi một mong
muốn mạnh mẽ để không chỉ xứng với hình ảnh của họ
về tôi như “cao và đẹp trai thế” mà cũng để đảm bảo rằng
họ không khinh thường tôi.
Hầu hết mọi ngày, tôi đi về nhà từ Queen’s College với
một đám bạn cùng lớp sống ở bên Kowloon giống tôi.
Chúng tôi đi xe bus từ trường đến Quận Trung tâm cao
cấp của Hồng Kông và rồi đi phà qua Kowloon. Chúng tôi
thường đùa giỡn trên chuyến đi, nhưng một hôm cái gì
đó đập vào mắt tôi. Tôi thấy một người phương Tây làm
việc trong một đội xây dựng Trung quốc. Ông rất nổi bật,
với bộ mặt nhợt nhạt và chiếc mũ cứng của ông bao
quanh bởi các đồng nghiệp Trung quốc, nắng cận nhiệt
đới Hồng Kông làm da họ đen sạm. Ôi, tôi nghĩ, đó có thể
là tôi trong mười năm nữa, tất cả mọi người đi qua tôi,
nhìn vào tôi một cách kỳ lạ. Tôi tự hứa với mình rằng tôi
chẳng bao giờ muốn là ai đó giống thế, nhô ra như một
người kỳ quặc. Cho đến giữa tuổi bốn mươi, tôi đã bị thúc
đẩy bởi nỗi sợ trông tồi tệ. Đó là cái những người Trung
quốc định nói khi họ sử dụng từ “giữ thể diện.” Tôi bị tiều
tụy bởi mong muốn để tránh làm mọi người thất vọng và
để hòa nhập vào. Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy con mắt của
mọi người chĩa vào tôi.
Kiếm số tiền khổng lồ đã thực sự không là mục tiêu ở
đây. Mẹ tôi luôn luôn nói tiền không phải là một thuốc
bách bệnh và tôi tin bà. Nhưng đối với tôi, việc giữ thể
diện là mục tiêu. Tôi cố gắng bằng mọi giá để tránh làm
bản thân tôi và, mở rộng ra, gia đình tôi xấu hổ.
Mặc dù tôi là một học sinh trung bình, tôi tin tôi đứng
trung bình là do lựa chọn hơn là vì thiếu năng lực. Chúng
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tôi đã có một đội tranh luận của trường. Bởi vì điểm của
tôi tàm tạm, tôi đã chẳng bao giờ được yêu cầu tham gia.
Nhưng tôi dự các cuộc tranh luận và phản công các lý lẽ
của mỗi bên trong đầu tôi. Tất nhiên, tôi nghĩ các lý lẽ
của tôi là hay hơn các lý lẽ của các diễn giả đó ở phía
trước phòng.
Trong năm thứ tư của tôi tại Queen’s College, khi tôi
mười sáu tuổi, tôi nhận ra rằng trừ phi tôi có kết quả tốt
trong cuộc thi Chứng Chỉ Giáo dục Hồng Kông dự kiến
vào cuối năm thứ năm của tôi, tôi buộc phải học ở một
trường kém uy tín hơn nhiều. Tôi biết cha mẹ tôi không
có phương tiện để cứu tôi, cho nên tôi quyết định chuyên
tâm học và thử có được những điểm tốt.
Đã cần một thời gian để các giáo viên của tôi quen với
tôi. Tôi đã có được danh tiếng như một anh hề của lớp,
tán gẫu liên hồi. Trong lớp nhạc, tôi đã từ chối học để đọc
các nốt nhạc. Nhưng tôi luôn luôn là một người đọc
nhiều. Trong giờ tiếng Trung quốc trong lớp thứ tư, tôi
viết một tiểu luận về nhà thơ Trung quốc Từ Chí Ma (Xu
Zhimo). Từ đã là một nhà văn đẹp hăng hái, nổi tiếng về
các quan hệ lãng mạn của ông cũng nhiều như thơ trữ
tình của ông. Từ viết trong những năm 1920, khi các lãnh
chúa đã biến Trung Quốc thành các thái ấp và Nhật Bản
đe dọa xâm chiếm. Từ cho rằng nghệ thuật không cần
phục vụ xã hội hay cái thiện lớn hơn; là đủ để đánh giá
cao cái đẹp. Tôi không đồng ý với quan điểm của Từ về
nghệ thuật vị nghệ thuật. Làm sao ông có thể đánh bóng
thi ca về vẻ đẹp khi Trung Quốc đang sụp đổ trong hỗn
loạn? Tôi hỏi.
Vào cuối một giờ học, giáo viên tiếng Trung quốc của
tôi bảo tôi ở lại. “Có thật em tự viết tiểu luận này?” bà
hỏi. “Tự em rút ra những kết luận này?” Bà nghĩ tôi đã
đạo văn. Nhưng đó là bài của chính tôi.
Vào cuối năm đó, tôi trong số mười người đứng đầu
trong lớp. Vào cuối năm thứ năm, tôi trong số năm người
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đứng đầu và tôi thi đỗ, mà đã cho phép tôi ở lại Queen’s
College và chuyển vào lớp thứ sáu—lớp tương đương
của Hồng Kông với năm cuối cấp trong trường trung học.
Sự bò lên các mức xếp hạng lớp tại Queen’s College đã
dạy tôi rất nhiều về các khả năng của tôi. Bản thân tôi
không lười, nhưng tôi có một xu hướng bớt cố gắng. Một
khi được nhận vào Queen’s College, tôi thư giãn. Tôi chỉ
làm cái cần thiết. Nhưng đó là vì ở đâu đó bên trong tôi,
tôi có niềm tin nội tại rằng khi cần tôi có thể tăng tốc và
khiến công việc được làm. Những đặc điểm này ở lại với
tôi suốt cuộc sống chuyên nghiệp của tôi.
Sau khi tôi hoàn thành lớp thứ sáu, huấn luyện viên
bơi của tôi bảo tôi rằng nếu tôi tập nhiều hơn, tôi có thể
đạt thành tích thời gian đủ tiêu chuẩn để tham gia đội
tuyển Hồng Kông cho bơi tự do năm mươi mét trong
Olympics Seoul 1988. Hiệu trưởng Queen’s College gặp
cha tôi và mọi người đều đồng ý rằng cho tôi thời gian
để luyện tập. Tôi ngạc nhiên rằng cha tôi đã đồng ý,
nhưng ông luôn luôn bị nhà chức trách gây ấn tượng. Bất
cứ thứ gì hiệu trưởng gợi ý ông đều đồng ý.
Tôi tận dụng toàn bộ sự nghỉ kéo dài này. Trong khi
các bạn học nhìn chằm chằm một cách ghe tị từ các cửa
sổ của trường, tôi tập cú nhảy của tôi trong sân chơi của
trường ở bên dưới. Các giáo viên đã không thích việc đó,
nhưng tôi được phép để chơi—từ hiệu trưởng, cơ đấy.
Cối cùng, tôi đã không đạt tiêu chuẩn, thiếu ít hơn một
giây—một chớp mắt trong đời sống thực nhưng dài vô
tận trong thể thao. Tôi đã chẳng bao giờ bù lại được
những năm thiếu huấn luyện đó khi chúng tôi chuyển
đến Hồng Kông đầu tiên. Tuy nhiên, tôi không đặc biệt bị
nghiền nát bởi việc không vào được đội tuyển Olympics.
Tôi đã tận hưởng quá trình. Không quan trọng tình hình
trở nên tồi tệ thế nào, tôi bảo mình, ta luôn ra khỏi bể bơi.
Trong mùa hè với tư cách một người mười bảy tuổi,
tôi kiếm được tiền lần đầu tiên, dạy bơi cho trẻ con tại
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Câu lạc bộ Điền kinh Nam Trung Quốc của Hồng Kông.
Tôi đã dạy từ 7:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối. Các học trò
của tôi đái trong bể bơi với sự miễn trừng phạt đến mức
tôi đã bị phát ban kinh tởm. Tuy nhiên, với số tiền tương
đương với một ngàn dollar Mỹ trong túi, tôi đã bắt đầu
thích thú sở thích mới tìm thấy cho thời trang. Việc này
là một sự thay đổi khổng lồ đối với tôi. Suốt từ khi chúng
tôi chuyển đến Hồng Kông và mẹ tôi làm việc như một
kế toán viên tại nhà máy dệt cho đến nay, bà đã cho tôi
mặc đồ rẻ tiền. Bây giờ, với sự hướng dẫn của một bạn
từ đội bơi Queen’s College có tên Steven, tôi khám phá
ra thế giới phong cách.
Steven đến từ một gia đình khá giả và đã luôn luôn có
tiền để đốt. Anh đã đưa tôi đến mua áo hàng hiệu đầu
tiên—một áo polo màu cam từ Ralph Lauren. Tôi đã
chuyển nhanh lên hàng hiệu của Yohji Yamamoto và
Issey Miyake. Steven đã dạy tôi để mua, và chẳng bao lâu
tôi đã làm quen với nghệ thuật tinh tế của việc hững hờ
liếc đến giá. Mẹ tôi luôn luôn nói tiền không phải là mọi
thứ, nhưng bạn không thể hoạt động mà không có nó.
Bây giờ thì cuối cùng tôi đã có một ít trong ví của tôi, tôi
nhận ra sự tự do nó mang lại—để thỏa mãn nhu cầu của
tôi, để khám phá thế giới, để theo đuổi tính tò mò của tôi.
Những tiến triển khác đã nhấn mạnh giá trị của việc
có các nguồn lực. Cha mẹ tôi đã mua một căn hộ mới. Mặc
dù nó chỉ rộng 50 mét vuông, lần đầu tiên trong đời tôi
có phòng riêng của mình. Nó trở thành nơi trú ẩn của tôi.
Cha mẹ tôi đã—và vẫn—hết sức tằn tiện và tôi theo
họ trong khía cạnh đó. Khi tôi nấu ăn ngày nay, tôi cắt
rau và thịt với mục đích không để phí ngay cả một chút
giá trị. Tôi vẫn rửa bát đĩa của tôi mỗi bữa ăn. “Khó nhọc
mới có được mỗi hạt gạo,” một dòng từ một bài thơ
Trung quốc mà chúng tôi học thuộc lòng ở trường.
Chúng tôi đã sống trong căn hộ đầy chuột đó của ông
sếp của cha tôi trong hai năm. Một hôm, cha tôi và sếp
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của ông cãi cọ. Nhận thức quá mức về danh dự cá nhân
của cha tôi đã nhạy cảm với bất kể sự coi thường nào—
một sự nhạy cảm được khuếch đại bởi sự thực rằng
chúng tôi sống không mất tiền thuê. Khi cha tôi và sếp
của ông cãi nhau, chúng tôi chuyển đi, mua căn hộ mới
với phần lớn tiết kiệm của cha mẹ tôi, và cha tôi thôi việc.
Cha tôi không có việc làm mới đợi sẵn nào và đã tốn
một năm để tìm được công việc ổn định. Ông gia nhập
một công ty buôn bán, nhưng việc đó đã không có kết
quả. Ông mò mẫm vào các công việc kinh doanh khác,
nhưng chúng phá sản. Cuối cùng, sau một năm, Tyson
Foods, công ty gà Mỹ khổng lồ, bị ấn tượng bởi kinh
nghiệm của ông về kho lạnh, đã thuê ông như nhân viên
đầu tiên của nó ở Đại Trung Hoa. Tyson muốn bán gà vào
Trung Quốc và cha tôi đã nhận ra rằng có vàng trong tất
cả các phần mà những người Mỹ không ăn. Chân gà, phao
câu gà, lòng gà, mề gà, cổ gà, tim gà—những người Trung
quốc thèm muốn tất cả. Tyson chở ông quay về Hoa Kỳ,
nơi ông gợi ý những sự thay đổi dây chuyền sản xuất để
tận dụng những vàng cục này. Các bạn và đồng nghiệp
của cha tôi đã cười vào công việc mới của ông. Trong
tiếng Trung quốc, mai ji (mại kê - 卖 鸡), hay bán gà, tiếng
lóng có nghĩa là mối lái gái điếm. Nhưng trò đùa là về
phía họ. Trong vòng vài năm, Tyson bán đồ gà bỏ đi có
giá trị 100 triệu dollar ở châu Á, nhồi đầy bụng những
người tiêu dùng Trung quốc với “móng phượng hoàng”
do Mỹ nuôi, cụm từ mà những người Trung quốc dùng
cho chân gà.
Từ kinh nghiệm của cha tôi tại Tyson, đầu tiên tôi
được biết về tính bất thường của các mối quan hệ MỹTrung. Đường dẫn gà Arkansas vào Trung Quốc đã là con
tin của chính trị. Bất cứ khi nào có sự căng thẳng với Hoa
Kỳ, chính phủ Trung quốc đột nhiên tăng thời gian cách
ly bắt buộc cho chân gà từ hai ngày lên hai tuần. Đối diện
với việc mất hàng tấn sản phẩm bị hư hỏng, cha tôi đã
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phải làm trò ảo thuật cho những cách để lách các quy
định và để đưa đồ vào Trung Quốc. Ông phù thủy đến
mức Tyson đã cho cha tôi danh hiệu “người bán hàng của
thế kỷ.”
Tyson cũng đã cho cha tôi bằng chứng thêm rằng đời
không công bằng, đặc biệt đối với ông. Khi ông về hưu
trong năm 2003, Tyson đã không cho ông hưu bổng. Ông
là một người làm thuê quốc tế, công ty nói, cho nên ông
không đủ tư cách hưởng các phúc lợi. Mẹ tôi đã thúc ông
đòi sự đối xử tốt hơn, nhưng ông đã chẳng bao giờ đòi.
Ông không phải là loại người đó.
Vào cuối lớp thứ sáu, Steven, bạn bơi của tôi trở thành
cố vấn thời trang, đi sang Đại học Nam California. Khi tôi
huấn luyện cho Olympics, tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Thay
cho viết thư, chúng tôi trao đổi băng ghi âm. Tôi đóng
cửa phòng mình và mở lòng tôi vào máy ghi âm của tôi.
Steven cho tôi một bản tóm tắt chi tiết về quá trình mua
xe ở Hoa Kỳ; mẹ anh ta cho anh một sự lựa chọn giữa
một xe Volvo, một BMW, hay một Mercedes, và anh ta
gặp quyết định khó khăn. Vì sao, cha mẹ tôi hỏi, con nói
chuyện với một chiếc máy và không phải với bố mẹ?
Cuộc sống ở Hồng Kông củng cố tính độc lập tôi đã
phát triển rồi ở Thượng Hải. Cha mẹ tôi bị thách thức để
thích nghi cuộc sống mới của họ đến mức họ không có
thời gian cũng chẳng có năng lực để xen bản thân họ vào
thế giới của tôi. Các giới xã hội của chúng tôi đã từ từ trở
nên xa nhau. Tôi kết bạn với lũ trẻ địa phương, còn các
bạn của cha mẹ tôi đều là những người giống họ mới di
cư từ Trung Hoa đại lục. Cha mẹ tôi phê phán tôi vì là
khác. “Con không giống cả hai bố mẹ,” mẹ tôi than phiền.
Nhưng theo một cách bà đã sai. Cha tôi đã cũng buộc phải
độc lập ở Thượng Hải trong những năm 1950. Và, giống
cha tôi, tôi cũng biết rằng, khi có yêu cầu, tôi có khả năng
làm việc siêng năng.

33

Cuộc sống gia đình với Mẹ và Bố thích ứng với một
cuộc chiến tranh lạnh. Tôi đã không hứng thú ở quanh
họ và tôi nghi rằng họ cảm thấy cùng thế về tôi. Vào các
thứ Bảy, như tập quán Hồng Kông lúc đó, họ cả hai đã
làm việc nửa ngày. Để tránh họ, tôi giả vờ ngủ. Về sau, tôi
đi luyện bơi và ở xa nhà trong phần còn lại của ngày.
Mặc dù các trận đòn đã ngừng, cha tôi tiếp tục la hét
tôi. Ông xông vào phòng tôi trong sự điên cuồng và bắt
đầu thét lên. Nếu tôi dậy muộn cho trường học vào buổi
sáng, ông đập cửa. Vào sáng thứ Bảy, tôi nghe American
Top 40 trên radio và ông lại đập cửa và lệnh cho tôi vặn
nhỏ lại. “Vì sao con phải nghe hoài đồ rác rưởi đó?” ông
hỏi.
Tôi bắt đầu đi câu lạc bộ và uống bia. Khi tôi bắt đầu
uống, hai thứ đã làm tôi ngạc nhiên. Một là sức chịu đựng
của tôi với rượu cồn. Sau một chai, các bạn của tôi bị
chuếnh choáng rồi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Thời
đó, việc này cả gây lo ngại và tốn tiền; muộn hơn, trong
đời sống kinh doanh của tôi, khả năng uống rượu của tôi
giúp ích cho tôi nhiều.
Khía cạnh ngạc nhiên khác liên quan đến sự ngượng
ngùng, hay sự thiếu nó, của tôi. Khi tôi uống, tôi trở nên
ít lúng túng hơn, dễ gần hơn, và thoải mái hơn. Bởi vì
kích thước của tôi, tôi khá bệ vệ, ngay cả như một vị
thành niên. Mọi người cảm thấy bị đe dọa quanh tôi.
Thêm vào đó là sự thực rằng tôi không thích giao du một
cách tự nhiên. Nhưng khi tôi uống, tôi dịu đi. Mọi người
để ý rằng tôi trở thành một người khác, dễ tiếp cận hơn
và niềm nở hơn. Tôi cởi mở. Từng tò mò, tôi đã quan tâm
đến cách rượu còn làm thay đổi tôi và các quan hệ của
tôi với thế giới bên ngoài. Bên trong, tôi ao ước để hòa
đồng hơn. Rượu cồn cho phép các thứ xảy ra.
Tôi cũng bắt đầu thử hẹn hò nhưng tôi chẳng có ý
tưởng nào về phải làm gì. Một lần một đứa con gái từ một
trường bạn gọi tôi và bảo tôi ra. Tôi đã lo lắng đến mức
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tôi nhờ một bạn thế gian từ một gia đình cảnh sát đi cùng
tôi. Chúng tôi đều gặp nhau tại một cửa hiệu McDonald’s.
Tôi đã không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói. Sự giáo dục
đơn-giới có thể đã có những điểm tốt của nó, nhưng nó
làm cho tôi không thoải mái với những con gái.
Bất chấp sự căng thẳng liên tục với cha mẹ tôi, chúng
tôi đã duy trì một truyền thống Hồng Kông. Hầu như mọi
Chủ Nhật, chúng tôi đi ăn bữa điểm tâm (dim sum).
Chúng tôi đi với một nhóm đông và những người lớn nói
chuyện làm ăn. Họ đều là các bạn thân cùng trường cũ
của cha mẹ tôi từ Thượng Hải những người cũng đã nhập
cư đến Hồng Kông. Trung Quốc đang mở cửa cho đầu tư
nước ngoài và các bạn của cha mẹ tôi vận hành các công
ty thương mại dính líu đến các giao dịch ngang biên giới.
Các bạn của cha tôi để ý rằng tôi thích lắng nghe. Tôi
quan tâm đến kinh doanh ở Trung Quốc. Tôi đã bắt đầu
đọc số Á châu của Wall Street Journal. Tôi đọc tự truyện
của Lee Iacocca và, cả The Art of the Deal (Nghệ thuật
Đàm phán) của Donald Trump nữa. Tôi thích ý tưởng về
làm kinh doanh, về xây dựng cái gì đó mà chưa có trước
đó, về để lại một dấu ấn.
Tại Hồng Kông, kinh doanh đã hầu như là con đường
sự nghiệp duy nhất. Chúng tôi không có các chính trị gia
và công chức không làm tôi quan tâm. Bạn không thể đủ
khả năng để là một nghệ sĩ; thuộc địa đã là một sa mạc
văn hóa dù sao đi nữa. Trong môi trường siêu cạnh tranh
của Hồng Kông nơi mọi người được chỉ dẫn để tiến lên,
kinh doanh là đại lộ chính để tự cải thiện mình.
Việc Steven rời đi Hoa Kỳ đã củng cố mong muốn của
tôi để ra khỏi Hồng Kông. Nhưng khi chị họ, người đã dạy
tôi tiếng Anh, đề xuất tiếp đón tôi ở Australia, nơi chị đã
sang để học, tôi đã từ chối, Australia là một tảng đá quá
cỡ. Tôi có khuynh hướng đi theo Steven đến “miền đất
tự do,” thích đến duyên hải vàng của California hơn. Tôi
lớn lên với phim và âm nhạc Mỹ. Băng cassette đầu tiên
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của tôi là từ ban nhạc Bananarama; bộ ba có thể đã là
Anh, nhưng đối với tôi âm thanh New Wave (Làn sóng
Mới) của họ thuần túy văn hóa Mỹ. Tôi đã chẳng bao giờ
muốn đi bất cứ đâu khác ngoài Hoa Kỳ.
Vào cuối lớp thứ bảy, tôi xin vào học Đại học
California, Berkeley (Cal Berkeley) và UCLA, cùng với
Đại học Washington ở St. Louis và Đại học Wisconsin. Cal
và UCLA đã từ chối tôi, nhưng hai trường khác đã nhận
tôi. Vào lúc đó, Đại học Washington tốn 10.000 $ một
năm còn học phí của Wisconsin chỉ nửa số đó. U.S. News
& World Report xếp hạng cặp này đứng thứ mười bảy và
mười tám một cách tương ứng. Cha tôi tuyên bố rằng tôi
theo học Wisconsin số mười tám. Cha mẹ tôi đã khá hơn
về mặt tài chính; tuy nhiên, một khoản thêm 5.000 $ một
năm đã có nghĩa là rất nhiều trong những ngày đó.
Cuối mùa xuân 1989, khi tôi đợi để đi Hoa Kỳ, tôi đã
quay lại Thượng Hải để thăm họ hàng. Trong các thành
phố khắp Trung Hoa đại lục, những cuộc biểu tình đã nổ
ra sau cái chết của cựu–Tổng bí thư Đảng Cộng sản Hồ
Diệu Bang trong tháng Tư. Ông bị phế truất khỏi chức vụ
trong năm 1987 bởi vì ông đã từ chối đàn áp các cuộc
biểu tình sinh viên. Hàng triệu người lũ lượt kéo đến các
cuộc biểu tình mới này, sử dụng cái chết của Hồ như một
cái cớ để đòi nhiều quyền tự do hơn và hành động chính
phủ để chặn tham nhũng tràn lan mà đã cho phép các gia
đình của các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản làm
giàu cho chính họ. Ở Thượng Hải, hàng trăm ngàn người
đã tuần hành đòi thay đổi. Tôi cũng, do hơi tình cờ. Một
hôm cuối tháng Năm May 1989, tôi ở trên Đường Nam
Kinh (Nanjing), đại lộ mua bán chính của Thượng Hải.
Đường chật ních những người biểu tình, huýt sáo, hô
khẩu hiệu đòi tự do, và mang các biểu ngữ kêu gọi cho
một Trung Quốc cởi mở hơn. Không xe nào có thể đi qua,
và lề đường đầy những người xem. Cách duy nhất để di
chuyển là gia nhập cuộc tuần hành. Tôi trườn vào dòng
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người. Mọi người nhìm tôi chằm chằm cứ như tôi không
thuộc về họ. Hẳn đã phải là quần áo của tôi; những người
Hồng Kông mặc khác với những người đại lục trong
những ngày đó, đặc biệt kẻ vị thành niên lêu nghêu này
lại quan tâm đến phong cách.
Tại Thượng Hải, tôi ở với một bác người đã phải chịu
đựng trong Cách mạng Văn hóa. Một buổi tối khi bác và
tôi xem tin tức TV, nước mắt trào ra từ mắt bác. “Sẽ
không có kết quả tốt cho những đứa trẻ này,” bác tiên
đoán. “Chúng không hiểu,” bác nói. “Đảng Cộng sản lên
nắm quyền bằng việc thao túng các cuộc phản kháng, tạo
ra các phong trào quần chúng, và sau đó đàn áp chúng
một cách tàn bạo một khi chúng đã hoàn thành sứ mạng
của chúng.”
“Một con bê mới đẻ không sợ một con hổ,” bác nói.
“Người ta không thể đánh bại những người Cộng sản
theo cách này.”
Tôi rời Thượng Hải về Hồng Kông vào ngày 2 tháng
Sáu 1989. Vào đêm 3 tháng Sáu, Đảng Cộng sản đã tuyên
bố chiến tranh chống lại nhân dân Trung Quốc khắp đất
nước. Ở Bắc Kinh, các đoàn quân đã tàn sát hàng trăm
sinh viên và những người biểu tình khác khi chúng đuổi
những người biểu tình ra khỏi Quảng trường Thiên An
Môn. Các cuộc biểu tình ở Thượng Hải đã bị dập tắt một
cách hòa bình, mang lại phần thưởng cho Giang Trạch
Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản ở Thượng Hải, sự
cất nhắc lên vị trí chóp bu của Đảng trên toàn quốc sau
vụ tàn sát Quảng trường Thiên An Môn.
Ở Hồng Kông, cha tôi và tôi xem cuộc đàn áp thẳng tay
ở Bắc Kinh được truyền trực tiếp trên TV. Cả hai chúng
tôi đã bật khóc. Đối với chúng tôi, nó đã là một trong
những thời khắc kiểu 11/9. Chúng tôi nhớ một cách sống
động chúng tôi ở đâu. Vì kinh nghiệm sớm của cha tôi
với những người Cộng sản, ông luôn luôn tin rằng Đảng
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là xấu xa từ lõi của nó. Ông đã thấy nó quay ngoắt chống
lại nhân dân của chính nó. Ông đã kỳ vọng cái xấu nhất.
Khi những sự kiện ở Trung Quốc diễn ra và chính phủ
Trung quốc đưa ra danh sánh truy nã gắt gao nhất về các
lãnh tụ sinh viên những người mà chỉ hơn tôi vài tuổi,
cha mẹ tôi nhấn mạnh rằng họ đã bắt đầu lại cuộc sống
của họ ở Hồng Kông sao cho tôi có thể có một tương lai
tốt hơn. Tất cả những hy sinh của họ, họ nói, là để sao
cho tôi có thể tránh số phận của những người ở Trung
Hoa đại lục.
Tôi còn quá trẻ và quá được che chở để hiểu sự hỗn
loạn đó là gì. Toàn bộ câu chuyện càng làm tôi muốn rời
Hồng Kông nhiều hơn, để thoát ra khỏi cha mẹ tôi, để tìm
tự do và sự phiêu lưu, bất kể đâu, thậm chí ở Wisconsin,
Hoa Kỳ.
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CHƯƠNG BA
TRONG CUỐI THÁNG TÁM 1989, tôi bay đến Sân bay Quốc tế Los

Angeles trên đường tới Madison. Steven đón tôi trong
chiếc xe BMW 3 Series màu xanh nhạt của anh. Chúng tôi
thăm UCLA và USC (Đại học Nam California), xem các
thắng cảnh ở Los Angeles, và, sau vài ngày, anh đưa tôi
đến Milwaukee, nơi anh có bà con họ hàng.
Họ hàng anh đưa chúng tôi đến một quán ăn Nhật. Tôi
đã ở Nhật Bản với đội bơi Hồng Kông, nhưng chính ở
trung tâm của miền trung tây là nơi tôi nếm sushi lần
đầu tiên. Tôi đã ăn hết miếng ăn ngon bằng việc nuốt một
viên wasabi to đùng, gia vị làm từ củ và cây cải cay hắc
Nhật bản, vào mồm tôi. Tôi không biết cái gì làm cho tôi
đau khổ hơn, sự ngượng ngùng hay các xoang đang nổ
tung của tôi.
Từ Milwaukee, chúng tôi đi một máy bay hành khách
nhỏ đến Madison. Bên ngoài cửa sổ, tôi thấy toàn rừng
xanh. Tôi đã sống toàn bộ đời tôi đến lúc đó trong rừng
bê tông ở Thượng Hải và Hồng Kông. Tại đây, tôi tự hỏi
liệu tôi sẽ học đại học trong rừng. Steven đã giúp tôi ổn
định trong phòng ký túc xá của tôi. Chúng tôi gặp bạn
cùng phòng của tôi, một đô vật hầu như không giao tiếp
từ Minneapolis. Sau một ngày, Steven quay lại USC.
Tại Wisconsin, thời gian biểu của tôi cho tôi khá nhiều
thời gian rỗi học kỳ đầu tiên đó. Với không bạn nào vào
lúc đầu, tôi dùng các buổi chiều cử tạ trong một phòng
thể thao (gym) đối diện ký túc xá của tôi. Đội bơi của đại
học tập trong một bể bơi cạnh phòng gym. Một hôm, tôi
đến buổi tập và tiếp cận huấn luyện viên. Tôi không có ý
tưởng nào về đội bơi Big Ten cạnh tranh ra sao. Tôi hỏi
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ông nếu tôi có thể gia nhập đội. Ông bảo tôi quay lại hôm
sau để kiểm tra. Sáng hôm sau, tôi quay lại, lao xuống, và
bắt đầu bơi. Sau vài vòng, ông quát to, “Cậu vào.” Tôi
đoán những buổi sáng mùa đông phá băng trong bể bơi
Thượng Hải đã có ích.
Đội bơi đã giữ cho tôi ổn định về cảm xúc trong năm
thứ nhất. Tôi là người Á châu duy nhất giữ một nhóm
những người bơi da trắng, nhưng tôi cảm thấy được
chấp nhận như phần của nhóm của họ. Chúng tôi tổ chức
các bữa tiệc và uống rất nhiều. Huấn luyện viên, một
người miền trung tây vạm vỡ vào tuổi đầu năm mươi có
tên là Jack Pettinger, chăm lo cho tôi, mời tôi về nhà
trong Lễ Tạ Ơn khi hầu hết sinh viên quốc tế bị bỏ tự lo
cho bản thân. Huấn luyện viên Pettinger đến ký túc xá
đón tôi. Tôi không có khái niệm nào về nghi thức ô tô ở
Mỹ. Ở Hồng Kông, cha mẹ tôi đã chẳng bao giờ có một ô
tô. Cho nên khi ông lái xe, tôi ngồi vào ghế sau. “Này, cậu
nghĩ tôi là tài xế của cậu ư?” ông quát. “Lên đây với tôi.”
Ở Trung Quốc, bạn không ngồi cạnh người già, nên tôi
nghĩ ở Mỹ bạn làm cùng thế. Tôi cố để tôn trọng. Hóa ra
là, tôi có rất nhiều thứ phải học.
Bởi vì tôi đã học xong lớp thứ bảy ở Hồng Kông, tôi
bước vào Wisconsin như một sinh viên năm thứ hai. Tại
USC, Steven đã ở trên danh sách của trưởng khoa, cho
nên tôi nhắm đến cái đó ở Wisconsin. Năm đầu tiên tôi
gần như đã trượt, nhưng tôi đã chẳng bao giờ đến gần
lần nữa. Tôi được mời đến vài bữa tiệc sinh viên, nhưng
mỗi lần tôi đi tôi đã gây ra sự chú ý do quá khác biệt—
hay, chí ít, tôi cảm thấy lạc lõng vậy. Trẻ con Trung quốc
chỉ đến Wisconsin với số đông sau năm 2000. Và đấy là
năm 1989.
Mới lạ với nước Mỹ, tôi đã khá không có manh mối khi
xét đến các chương trình TV mới nhất mà luôn luôn có
vẻ là trung tâm của cuộc trò chuyện. Tôi gặp rắc rối để
hiểu—còn ít hơn nhiều để kể—bất kể chuyện cười nào.
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Tôi để ý rằng nhiều người Mỹ có vẻ có một cái nhìn khác
về tình bạn so với những người Á châu. Có một sự mịn
mượt đối với các quan hệ Mỹ. Những người quen ở
Wisconsin chào tôi một cách hào hứng và hành động cứ
như chúng tôi là những bạn thân nhất. Nhưng nếu tôi tìm
ai đó dính líu thực chất hơn vào đời tôi, tôi có một cảm
giác khó chịu dai dẳng rằng không có.
Tuy nhiên, suốt học kỳ đầu tiên tôi đã tránh những
người từ Hồng Kông. Sống ở ký túc xá và tập với đội bơi,
tôi đã không tiếp xúc với nhiều người. Khi tôi tiếp xúc,
tôi giữ gìn để không kết bạn. Một lần tôi đi một vũ hội
được các sinh viên từ Hồng Kông tổ chức. Tôi bắt đầu nói
tiếng Anh với mọi người, không phải tiếng Quảng đông
bản địa của chúng tôi. Mọi người nghĩ rằng tôi khoe mẽ
và tôi đã không được mời lại. Trong thực tế, tôi đã chỉ
thử phù hợp khi tôi đi qua lại giữa ký túc xá, lớp học,
quán ăn, và bể bơi.
Năm thứ hai của tôi, tôi dọn khỏi khuôn viên trường
và rời đội bơi. Huấn luyện viên đã muốn giữ tôi lại bởi vì
sự hiện diện của tôi nâng điểm trung bình (GPA) tích lũy
của đội, nhưng tôi cần học. Tôi đã chọn hai chuyên ngành
về tài chính và kế toán, mà đã thêm một năm và làm tăng
tải làm việc của tôi. Tôi kết bạn với các bạn cùng lớp từ
châu Á. Bạn cùng phòng của tôi từ Indonesia và qua anh
tôi gặp một giới lớn của các sinh viên Nhật, Đài loan, và
Hàn quốc. Tôi hẹ hò các phụ nữ cả Mỹ và Á châu. Và tôi
đã phát hiện ra trên các chuyến đi tới Chicago vài cảm
giác thành phố lớn mà tôi đã thiếu. Ngay cả với ngân sách
hạn hẹp của tôi, tôi đã biểu lộ một sở thích món ăn và
rượu vang ngon. Một hôm trong năm cuối của tôi, tôi
phát hiện ra một bài bình về một quán ăn Chicago gọi là
Everest, mà chào một thực đơn ngon mười bảy món.
Tính tò mò của tôi bị khêu gợi, và tôi đặt ngay lập tức
một bàn với một bạn gái. Vào ngày ăn của chúng tôi,
chúng tôi đã nhịn ăn và xuất hiện như sắp chết đói.
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Người quản lý rượu đã kiên trì hướng dẫn chúng tôi
danh sách kết hợp rượu vang. Gần cuối bữa ăn, tôi hỏi
bồi bàn của chúng tôi khi nào đến món chính. Tất cả các
món đều bé tẹo trên những chiếc đĩa khổng lồ. Sự nhập
môn vào cách nấu ăn mới (nouvelle cuisine) của tôi đã
diễn ra như thế.
Đến Hoa Kỳ ngay sau cuộc đàn áp thẳng tay 4 tháng
Sáu ở Trung Quốc, với tư cách một sinh viên từ Đại
Trung Hoa tôi đủ tiêu chuẩn, nhờ một Sắc lệnh Hành
pháp do Tổng thống George H. W. Bush ký, cho một thẻ
xanh. Tôi đã bỏ qua cơ hội. Tôi cảm thấy quá khác ở nước
Mỹ và nghi tôi hết khả năng thăng tiến nếu tôi ở lại. Văn
hóa sinh viên (frat culture) đã thấm vào thế giới kinh
doanh, và từ những bữa tiệc tôi dự đó tôi cảm thấy rằng
tôi có ít sức kéo với các sếp và những người ngang hàng
Mỹ của tôi. Sau bốn năm tại Wisconsin, tôi đã tốt nghiệp
trong tháng Năm 1993 và bay về nhà.
Kinh nghiệm của tôi ở Hoa Kỳ đã làm thay đổi tôi sâu
sắc. Ở Hồng Kông và Trung Quốc, tôi nổi bật rồi bởi vì
chiều cao của tôi và cách tôi mặc. Nhưng thời gian ở Mỹ
đã làm cho tôi thậm chí cá nhân chủ nghĩa hơn và thoải
mái hơn để là tôi. Cha mẹ tôi không thích điều đó. Họ tiếc
rằng tôi không ở lại Hồng Kông. “Con sẽ trở nên tốt hơn,”
mẹ tôi tuyên bố sau khi tôi quay về. “Con sẽ không trở
nên ngoan cố thế. Con sẽ chiến đấu với bố mẹ ít hơn.” Cả
hai người bảo tôi rằng việc đưa tôi sang Mỹ là quyết định
tồi nhất họ đã từng đưa ra.
Nhưng đối với tôi, việc sống ở Wisconsin là giải
phóng. Nó đặt tôi lên con đường để trở thành một công
dân toàn cầu. Tôi đã kết bạn với những người từ khắp
đất nước và khắp thế giới, những người có màu da, tôn
giáo, và các niềm tin khác nhau. Không có cuộc du hành
đầu tiên đó đến Hoa Kỳ, tôi không thành công như tôi đã.
Ngay cả tiếng Anh của tôi đã biến đổi. Được những người
trung tây và những người nước ngoài như nhau làm cho
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dày dạn, giọng của tôi cuối cùng đã giống giọng của
Arnold Schwarzenegger hơn của một người Hoa Hồng
Kông.
Trở về nhà, tôi vội vã để kiếm một việc làm, gửi đi hai
mươi đơn xin việc đến các ngân hàng đầu tư. Trong vòng
mấy ngày tôi đã có những cuộc phóng vấn với Morgan
Stanley và Goldman Sachs, nhưng tôi đã làm hỏng cả hai.
Khi người phỏng vấn Morgan Stanley bảo tôi về nhà và
đợi cuộc gọi của ông, tôi gợi ý một cách dốt nát rằng ông
hãy để một tin nhắn vào máy trả lời của tôi và tuyên bố
rằng dù sao đi nữa tôi đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ
trước khi tôi bắt đầu làm việc. Tại cuộc phỏng vấn
Goldman, tôi đã lao vào một cuộc tranh luận về chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc và đã lên giọng. Cả hai đều không gọi
lại.
Tôi đã dàn xếp một vị trí như một nhà môi giới chứng
khoán với hãng môi giới Citibank Vickers. Tôi nghĩ việc
làm này là hấp dẫn nhất trên thế giới. Tất cả chúng tôi
trong thế hệ đó đã xem Michael Douglas đóng vai
Gordon Gekko trong phim bom tấn Wall Street tuyên bố
một cách đáng nhớ, “Tham là tốt.” Nhưng tôi mau chóng
nhận ra rằng là một nhà mội giới chứng khoán không
hay như người ta nghĩ. Tại Hồng Kông, chí ít, nó là về
người bạn biết, chứ không phải về cái bạn biết. Nếu bạn
có những quan hệ với những người giàu, bạn có thể làm
việc đó. Nhưng với tư cách một người môi giới cấp thấp
với một giới xã hội hạn chế, tôi đã luôn luôn phải đợi sếp
của tôi đùn cho tôi những thương vụ quá nhỏ hay quá tẻ
nhạt cho ông để thực hiện. Các khách hàng gọi cho tôi để
tán gẫu, không phải để mua hay bán. Mau chóng tôi nhận
ra rằng không quan trọng liệu tôi hay gã bên cạnh bán
một cổ phiếu của ngân hàng HSBC hay bất cứ chứng
khoán nào khác. Tôi tự hỏi mình, có sự khác biệt nào giữa
việc này và việc bán giày?
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Tuy nhiên, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã bắt chước
lối tiệc tùng quá mức, văn hóa tiệc tùng mà chúng tôi đã
thấy trong phim. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông
đóng cửa lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, và sau tập gym chúng
tôi kéo nhau đến Lan Kwai Fong, một phố cong với một
dãy quán bar gần Quận Trung tâm của Hồng Kông. Đó là
văn hóa. Như một nhà môi giới mới ra lò, tôi bảo mình
rằng việc tiệc tùng phục vụ mục đích chuyên nghiệp. Một
danh sách quan hệ tốt là chìa khóa cho thành công. Tôi
chạy vòng quanh, như những người Hoa nói, như một
con ruồi không đầu, lao vào các quán bar và tìm các quan
hệ kinh doanh. Rốt cuộc tôi thực sự không kiếm được
nhiều.
Tôi vấp phải các vấn đề thẻ tín dụng và đã phải yêu
cầu cha mẹ tôi bảo lãnh. Đôi khi tôi đã không về nhà cho
đến sau rạng đông. Tôi đã di chuyển lại với cha mẹ tôi,
những người kinh doanh trên thị trường bất động sản
Hồng Kông, đã lại nâng cấp lên một căn hộ khác trong
khu dân cư tốt hơn. Sau nhiều sự cố đêm khuya, cha mẹ
tôi đã đuổi tôi ra. Tôi chuyển vào một căn hộ thuê 47 mét
vuông ở khu Tianhou cách Queen’s College hai khối nhà.
Tôi biết khu vực này và cảm thấy như ở nhà.
Sau chín tháng như một nhà môi giới chứng khoán,
tôi bắt đầu tìm một việc làm khác. Tôi muốn cái gì đó nơi
tôi có thể áp dụng sự giáo dục của tôi—một vị trí chào
mời một con đường sự nghiệp. Trong tháng Sáu 1994,
tôi phỏng vấn tại một hãng đầu tư vào các công ty tư
nhân (private equity firm) gọi là ChinaVest. Hãng chiếm
toàn bộ tầng áp mái của một tòa nhà văn phòng ở Trung
tâm. Rất độc đáo, tôi nghĩ. Họ hỏi tôi sự hiểu biết của tôi
về private equity (PE-đầu tư tư nhân). Tôi đã tìm kiếm
cụm từ đó hôm trước và sách giáo khoa đại học của tôi
chỉ có ba dòng về nó. PE đã là một khái niệm mới. Tôi thổ
ra những gì tôi đã học thuộc lòng và có được việc làm.
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ChinaVest được thành lập trong năm 1981 bởi Bob
Theleen, một cựu quan chức CIA khéo mồm; vợ ông,
Jenny, lớn lên ở Singapore và được giáo dục ở Pháp; và
hai người Mỹ khác. Việc thuê tôi liên quan trực tiếp đến
những thay đổi xảy ra bên trong Trung Quốc. Các năm
giữa 1989 và 1992 là những năm tồi cho Trung Quốc.
Tiếp sau sự đàn áp thẳng tay ở Quảng trường Thiên An
Môn trong năm 1989, cánh phản động của Đảng Cộng
sản Trung quốc, do Thủ tướng Lí Bằng cầm đầu, đã lật lại
những cải cách định hướng-thị trường, kiềm chế các
doanh nghiệp tư nhân, và đổ tiền vào khu vực nhà nước
không hiệu quả. Nền kinh tế Trung quốc đột ngột chậm
lại. Nhưng trong năm 1992, nhà lãnh đạo tối cao của
Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, sốt ruột với những người
bảo thủ, đã rời Bắc Kinh và du hành xuống thành phố
miền nam Thâm Quyến trên biên giới của Hồng Kông để
thúc tiếp tục lại những thay đổi định hướng thị trường.
“Hành trình phương nam” của Đặng đã giải phóng một
vòng mới của sự sốt sắng tư bản chủ nghĩa. Hồng Kông
đã là người hưởng lợi chính. Trong năm 1993, Barton
Biggs người Wall Street nhìn xa trông rộng đến vùng
lãnh thổ sau sáu ngày ở Trung Quốc và tuyên bố bản thân
ông, “điều chỉnh, đầu tư quá mức, và bullish (trông chờ
giá tăng) tối đa” vào Trung Quốc. Sau tuyên bố của Biggs,
hơn 2 tỉ $ đổ ào ào vào các cổ phiếu trên Sở Giao dịch
Chứng khoán Hồng Kông, săn đuổi những công ty kinh
doanh ở Trung Quốc.
Theleen và đội của ông đã lợi dụng đợt bùng phát này,
đổi sự thành thạo về cách kinh doanh Trung quốc lấy
phần vốn cổ phần trong các hãng tìm cách thiết lập sự
hiện diện ở đại lục. Họ đã đầu tư vào các chuỗi thực
phẩm TGI Fridays và Domino’s, cùng với các công ty điện
tử từ Đài Loan. Họ chiếm phần kiểm soát trong Tait Asia,
một chi nhánh của công ty thương mại lâu đời nhất trong
khu vực và chuyên về các hàng hóa tiêu dùng nhanh, kể
cả bia và thuốc lá.
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Tôi làm việc cho sếp đầu tiên của tôi, Alex Ngan, tại
ChinaVest trong vài năm, lập các spreadsheet (bảng
tính), ghi chép trong các cuộc họp, và viết các memo (bản
ghi nhớ) đầu tư. Ông là một đốc công, nhưng công việc
đã quyến rũ. Các nhà điều hành cấp cao từ nhiều ngành
khác nhau đến văn phòng chúng tôi và đưa ra các ý
tưởng của họ. Nó là một sự giáo dục, một phiên bản sâu
hơn của những cuộc trò chuyện tôi đã nghe lỏm như một
thanh niên với cha mẹ tôi trong bữa dim sum. Còn tốt
hơn, tôi được trả tiền để nghe trộm và tôi là người trẻ
nhất trong phòng.
Tôi trở thành đại diện của hãng ở Tait Asia, chịu trách
nhiệm về bia Heineken và thuốc lá Marlboro. Sự khao
khát các mặt hàng này ở Trung Quốc đã lạ thường. Trong
vòng vài năm, doanh số của Heineken ở Trung Quốc từ
zero lên 40 triệu $, và Tait Asia đã có các quyền phân
phối.
Trung Quốc đã ban hành thuế quan nặng lên bia nhập
khẩu—lên đến 40 phần trăm—để bảo vệ các nhà máy
bia Trung quốc. Tait Asia đã đưa bia vào Hồng Kông và
bán lại nó cho các công ty tìm được cách để chuyển nó
vào Trung Quốc miễn thuế. Chúng tôi không muốn biết
việc đó xảy ra thế nào chừng nào doanh thu và lợi nhuận
tăng. Đã không chỉ ChinaVest, tất nhiên. Bất kể ai kinh
doanh ở Trung Quốc đã làm cách này, lách các quy tắc để
kiếm lợi nhuận. Tôi nhanh chóng biết được rằng ở Trung
Quốc tất cả các quy tắc là có thể bẻ cong được chừng nào
bạn có cái chúng tôi những người Hoa gọi là guanxi
(quan hệ), hay một sự kết nối vào hệ thống. Và vì nhà
nước thay đổi các quy tắc hoài, không ai cho các quy tắc
nhiều trọng lượng.
Tại một điểm, một sĩ quan hải quân Trung quốc chào
cho Tait Asia một tàu chiến Trung quốc để buôn lậu bia.
Tôi sững sờ. Tôi lớn lên ở Trung Quốc với một hình ảnh
vẻ vang về Quân Giải phóng Nhân dân và được dạy rằng
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quân đội đã đánh Nhật trong Chiến tranh Thế giới II, đã
giải phóng Trung Quốc khỏi chế độ thối nát của Tưởng
Giới Thạch, và đã chiến đấu buộc các lực lượng Mỹ dừng
lại ở Triều Tiên. Và bây giờ hải quân Trung quốc đang
buôn lậu bia?
Tôi đã rất thấp trong hãng và là mới đối với mọi thứ.
Nhưng tôi bị bối rối để thấy ChinaVest hoàn toàn hờ
hững đến vậy với cách Tait Asia, được nó đầu tư, đưa bia
vào Trung Quốc. Chúng tôi cố ý tạo ra một hộp đen mà
bên trong nó rất nhiều tiền được đổi chủ. Bởi vì các quy
định Mỹ, ban lãnh đạo của ChinaVest cần giả vờ không
biết. Rất nhiều doanh nghiệp Tây phương ở Trung Quốc
đã chấp nhận một mô hình kinh doanh tương tự, mô
hình đừng-hỏi-đừng-nói. Các điều kiện làm việc vô cùng
tệ hại trong các nhà máy sản xuất giày êm cao cấp? “Ai
biết được?” Lao động tù nhân sản xuất quần jeans xanh?
“Hẳn phải là một lỗi lầm.” Kinh doanh với quân đội hay
cảnh sát? “Chúng tôi không biết.”
Tôi vừa bắt đầu nghề kinh doanh và học công việc
được làm ra sao. Tôi thực sự chưa trong vị trí để đưa ra
các phán xét. Nếu các sếp của tôi nghĩ là được, tôi nghĩ là
được. Và tôi càng tham gia vào việc kinh doanh Trung
quốc, tôi càng thấy tất cả mọi người, các doanh nghiệp
Mỹ, các doanh nghiệp Hồng Kông, các doanh nghiệp Âu
châu, và, tất nhiên, các doanh nghiệp Trung quốc, đang
lách và luồn quanh các quy tắc. Tôi bắt đầu sự nghiệp của
tôi và đấy là bài học sớm nhất của tôi trong thương mại
Trung quốc. Nó xác lập tâm tính của tôi cho công việc
tương lai của tôi và chỉ đường tiến lên cho tôi ở Trung
Quốc.
Theleen là một bậc thầy về gây ấn tượng hết sức cho
những người Tây phương với hiểu biết của ông về châu
Á. Trong mùa thu 1994, ChinaVest tổ chức một cuộc gặp
mặt với các nhà đầu tư chủ chốt của nó ở Bắc Kinh, kể cả
các đại diện từ các văn phòng gia đình từ Trung Tây và
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các nhà đầu tư lớn như Quỹ Ford và Hệ thống Hưu trí
của các Công chức California. Bob muốn làm một cuộc
trình diễn và đã cử tôi đi Trung Quốc để giúp tổ chức
công việc. Tại sân bay, tôi chào đón các vị khách trong ba
xe Hồng Kỳ, phiên bản Trung quốc vụng về của xe
Lincoln Continental. Chúng tôi đưa các vị khách của
chúng tôi lên Nhà Khách Nhà nước Điếu Ngư Đài nơi
Richard Nixon và Henry Kissinger đã ở trong chuyến đi
đầu tiên nổi tiếng đến Trung Quốc trong năm 1972. Mỗi
lần chúng tôi xuống đường, các lái xe của chúng tôi bật
còi hú của họ để dẹp đường. Các vị khách của chúng tôi
đã bị sự trải nghiệm làm cho sững sờ. Nhiều người trên
chuyến đi đầu tiên của họ tới Trung Quốc và đã không
quen với kiểu đối xử này, nơi ý định là để làm lóa mắt
với sự tâng bốc. Một con dòng cháu giống của một gia
đình giàu có từ Ohio, quay sang tôi và bày tỏ, “Đây là một
thế giới khác.” Theleen đã học mẹo này từ những người
Trung quốc, mà là các bậc thầy về tính hiếu khách sốcvà-kinh hoàng. Bằng cách làm thế, Bob đạt được mục
tiêu của ông làm cho Trung Quốc có vẻ giống như một
câu đố mà chỉ ChinaVest có thể giải.
Khi nhóm trả phòng, nhà khách đưa cho tôi một hóa
đơn lớn. Vài trong số các nhà đầu tư của chúng tôi đã tận
dụng lấy các bút, hộp giấy viết, đồ thủy tinh và gạt tàn
Trung quốc thời những năm 1970 trang trí cho các
phòng của họ. Là một chi phí nhỏ để trả cho việc kinh
doanh tiếp tục của các hãng này.
Tôi bắt đầu quay lại Trung Quốc tìm các cơ hội đầu tư
cho hãng. Tôi đã đi Lạc Dương (Luoyang) trong Tỉnh Hà
Nam (Henan), nổi tiếng vì hoa mẫu đơn và các hang động
Long Môn Phật giáo, nhưng vào lúc tôi đến trong mùa hè
1995 nó đã là một bãi rác bụi bẩn hậu-Cộng sản. Tại đó
tôi thăm một nhà máy xe máy; công nghiệp vừa mới bắt
đầu cất cánh khi người Trung quốc đổi từ xe đạp sang xe
máy. Trong tỉnh duyên hải Phúc Kiến (Fujian), tôi đến
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một nhà máy màn hình TV mà sẽ trở thành nhà sản xuất
màn hình máy tính lớn nhất thế giới. Trong vùng hẻo
lánh của miền trung Tỉnh An Huy (Anhui), từ lâu được
biết đến như một tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, chỗ tử tế
duy nhất tôi có thể tìm thấy để ngủ đã là một ký túc xá
cảnh sát. Trở lại Hợp Phì (Hefei) thủ phủ tỉnh An Huy,
tuyệt nhiên không phải là một khu vườn, tôi ăn mừng sự
quay lại của nền văn minh trong một khách sạn bốn sao
bệ rạc.
Trung Quốc đã nghèo đến mức chẳng cái nào trong số
các doanh nghiệp tư nhân non trẻ của nó đã có thu nhập
đủ cao để là các mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, tôi đã có thể
cảm nhận năng lực, bị chủ nghĩa Cộng sản đè nén trong
hàng thập kỷ, đang chờ để được giải phóng. Tất cả cái các
nhà khởi nghiệp khao khát cần là chính phủ cho họ một
cơ hội.
Tôi cũng cảm thấy rằng cuối cùng tôi đang tham gia
vào cái gì đó lớn hơn bản thân mình. Tôi đã yêu Trung
Quốc từ nhỏ. Cho nên một cách tự nhiên tôi muốn là một
phần của câu chuyện Trung Quốc mới này. Không ai biết
nó sẽ ra sao và, trong việc quay lại tổ quốc mình, tôi chắc
chắn không biết tôi có sẽ hoàn thành mục tiêu của tôi về
làm cái gì đó của bản thân tôi. Nhưng có cảm giác như là
thứ đúng để làm.
Công ty công nghệ tư nhân Trung Hoa đại lục đầu tiên
ChinaVest có phần hùn là AsiaInfo, một hãng xây dựng
xướng sống Internet của Trung Quốc. Hai sinh viên
Trung quốc, Edward Tian (Điền Tố Ninh), người có bằng
tiến sĩ về quản lý tài nguyên thiên nhiên từ Đại học Texas
Tech, và Ding Jian (Đinh Kiện), người có bằng thạc sĩ về
khoa học thông tin từ UCLA và một bằng MBA từ Cal
Berkeley, đã thành lập hãng ở Texas trong năm 1993.
Lợi điểm bán hàng của AsiaInfo là khả năng của nó để
kết hợp phần mềm và thiết bị từ Dell, Cisco, và các hãng
khác để xây dựng một hệ thống kết nối những người
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Trung quốc với nhau và kết nối Trung Quốc với phần còn
lại của thế giới. Internet đến Trung Quốc trong năm
1994. Vào cuối năm đó, ba mươi ngàn người đã online.
Ngày nay gần 1 tỉ người có sự tiếp cận đến một kết nối
Internet ở đó, chiếm 20 phần trăm người dùng của thế
giới.
Điền không phải là một gã công nghệ, nhưng ông là
một người bán hàng có tài. Khi tôi lắng nghe lời rao hàng
của ông, tôi bị cảm động bởi sự say mê của ông để giúp
Trung Quốc đón nhận cách mạng viễn thông đang lan
khắp toàn cầu. Điền đã định khung sự quay lại của ông
về Trung Quốc như một phần của dòng chảy của người
Trung quốc yêu nước về quê hương để xây dựng tổ quốc
sau giáo dục nước ngoài của họ.
Điền nói ông được truyền cảm hứng để thành lập
AsiaInfo sau khi ông thấy một bài phát biểu của thượng
nghị sĩ (phó tổng thống tương lai) Al Gore trong năm
1991 trong đó Gore mô tả Internet như một “siêu xa lộ
thông tin.” Mới chỉ hai năm trước, Điền đã xem từ Hoa
Kỳ khi các sinh viên biểu tình tập trung tại các thành phố
khắp Trung Quốc năm 1989 và, giống tôi, đã khóc khi
Quân đội Giải phóng Nhân dân giết hàng trăm người ở
Bắc Kinh. Phản ứng của Điền, giống phản ứng của nhiều
người Trung quốc, là ủng hộ chủ nghĩa tư bản, dòng chảy
thông tin tự do, và tinh thần kinh doanh để xây dựng
Trung Quốc. Điền đã kết hợp sự hứa hẹn của công nghệ
mới với sự hứa hẹn của một Trung Quốc tự do hơn. “Với
công nghệ của chúng tôi,” Điền thề, “sự khai sáng có thể
chảy qua các vòi như nước.” Khi ông nói về các sinh viên
Trung quốc yêu nước về quê hương để hiện đại hóa tổ
quốc, tôi thấy bản thân mình như phần của một câu
chuyện lớn hơn. Nhìn lại, bây giờ tôi nhận ra rằng đấy đã
là một câu chuyện có tính toán, được nghĩ ra để gây ấn
tượng cho các nhà đầu tư Tây phương và làm say mê các
quan chức Trung quốc. Điền biết làm thế nào để tạo ra
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một câu chuyện mà có thể hấp dẫn cả hai khán giả. Tuy
nhiên, thành công của ông ở Trung Quốc trở thành một
người dẫn đường của hàng ngàn người hồi hương như
ông, và tôi.
Tôi đã là nhà phân tích về thương vụ. Điền đã yêu cầu
cái các sếp của tôi tại ChinaVest nghĩ như một lượng tiền
phi lý. Ông cho rằng AsiaInfo có giá trị 100 triệu $ mặc
dù thu nhập của nó chỉ vừa chạm 15 triệu $. Công ty tăng
trưởng nhanh, nhưng nó được quản lý bởi một lũ kỹ
thuật với không kinh nghiệm nào về soạn một bảng tính.
Trong ba năm, Điền tiên đoán, AsiaInfo sẽ tăng thu nhập
của nó 600 phần trăm.
Các hãng khác đã quan tâm bên cạnh ChinaVest. Cuối
cùng, hãng đầu tư Warburg Pincus đã đầu tư 12 triệu $,
chúng tôi bỏ vào 7 triệu $, và Fidelity Ventures khoảng 1
triệu $, phá vỡ kỷ lục cho sự đầu tư tư nhân lớn nhất ở
Trung Quốc lúc đó. Khi AsiaInfo niêm yết cổ phiếu của
nó trên NASDAQ vào 3 tháng Ba năm 2000, chúng tăng
vọt từ 24 $ lên hơn 110 $ trước khi ổn định ở 75 $, một
lợi nhuận 314 phần trăm. Mỗi đối tác của ChinaVest trên
giấy tờ đã giàu thêm 8 triệu $. Và chuyến đi hoang dã của
Trung Quốc chỉ mới bắt đầu.
Tìm hiểu vài trong số những người tham gia vào
thương vụ AsiaInfo đã cho tôi hương vị của công thức
Trung Quốc sẽ theo khi nó mở đường của nó vào tương
lai—một công thức tập trung vào sự kết hợp tài năng
kinh doanh với các mối quan hệ chính trị. Edward Tian
(Điền Tố Ninh) đã là một thành phần then chốt. Ngay cả
trước khi AsiaInfo được niêm yết ở New York, một công
ty Trung quốc thuộc sở hữu nhà nước được thành lập
bởi Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng), con trai của ông
trùm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã dụ
ông ta gia nhập một hãng gọi là Netcom mà được trao sứ
mệnh để đưa Trung Quốc nhảy vọt dẫn đầu công nghệ
thông tin bằng việc đặt cáp quang khắp đất nước. Một số
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thành phố mà Netcom nối cáp quang băng rộng đã chẳng
bao giờ có dịch vụ điện thoại trước đó. Trong một giai
đoạn mười tháng trong đầu những năm 2000, những
người lao động Netcom đã đặt sáu ngàn dặm cáp quang
và kết nối mười bảy thành phố lớn nhất của Trung Quốc
với World Wide Web.
Khả năng của Điền để quản lý một hãng viễn thông và
nêu rõ một tầm nhìn đã là thiết yếu cho thành công của
nhiệm vụ gây kinh ngạc này. Nhưng những cố gắng của
Điền với Netcom đã không thể thành công mà không có
Giang Miên Hằng. Chính sự kết hợp này của tinh thần có
thể làm của Điền với dòng dõi chính trị của Giang là cái
sẽ thúc đẩy sự lên của Trung Quốc. Sự kết hôn của knowhow với sự hậu thuẫn chính trị đã trở thành một khuôn
mẫu cho cuộc hành quân của Trung Quốc vào tương lai
và một cách cho những người có khát vọng như tôi để
làm cái gì đó của đời chúng tôi.
Thương vụ AsiaInfo cũng cho thấy rằng các hãng
nước ngoài cũng có thể chơi trò chơi này. Chúng chỉ quan
tâm đến việc sử dụng các con trai và con gái của các quan
chức Trung quốc cấp cao để cầu cạnh ân huệ bên trong
hệ thống.
Một trong những nhà ngân hàng được AsiaInfo đưa
vào để làm việc về giao dịch đã là một thanh niên trẻ có
tên là Phùng Ba (Feng Bo). Bố của Phùng là một nhà văn
và nhà biên tập có tên là Phùng Chi Tuấn (Feng Zhijun),
người đã bị dán nhãn một “kẻ cánh hữu” trong một cuộc
vận động chính trị trong những năm 1950 và bị tống vào
một trại lao động. Trong năm 1976 vớt sự bắt Bè Lũ Bốn
Tên, những kẻ cực tả tập hợp quanh Mao, Phùng Chi
Tuấn được trả tự do và đã trở thành một đảng viên hàng
đầu của Liên đoàn Dân chủ Trung quốc, một trong tám
đảng chính trị mà Đảng Cộng sản Trung quốc duy trì sau
cách mạng 1949 như đồ trang trí của một hệ thống đa
nguyên. Phùng Chi Tuấn đã phục vụ trong Ban Thường
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Vụ của Hội nghị Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), cơ quan
lập pháp bù nhìn của Trung Quốc, trong mười năm và đã
có sự tiếp cận đến thông tin nội bộ về những thay đổi
chính sách tác động đến các hãng nước ngoài.
Con trai của Phùng Chí Tuấn, Phùng Ba, là một sinh
viên tàm tạm. Trong năm 1987, sau khi Phùng Ba có
thành tích tồi trong thi tuyển vào đại học ở Trung Quốc,
cha anh đã gửi đứa con mười tám tuổi sang Hoa Kỳ để ở
với một bạn Mỹ, hy vọng anh ta có được sự hướng dẫn
nào đó. Phùng Ba đáp xuống Hạt Marin, California, học
các lớp tiếng Anh sửa chữa tại trường Cao đẳng Marin,
và học để lướt ván tại Vịnh Stinson. Để kiếm sống, anh ta
đã làm một người giúp dọn bàn ăn, một người hầu bàn,
đầu bếp sushi, và đầu bếp Trung quốc. Anh ta đã học đòi
về nhiếp ảnh avant-garde (tiên phong) và đã mơ về đạo
diễn phim nghệ thuật độc lập.
Ở Bắc California, Phùng Ba gặp Sandy Robertson,
người đứng đầu của hãng Robertson Stephens, một ngân
hàng đầu tư nhỏ ở San Francisco mà đã cưỡi lên—và
cuối cùng đã phá sản trong—bong bóng dot-com.
Robertson biết được về dòng dõi chính trị của Phùng Ba,
đã huấn luyện anh ta, biến anh ta thành một phó chủ tịch
điều hành trong hãng của ông, và cổ vũ anh ta sử dụng
các mối quan hệ gia đình của anh ta để tìm các sự đầu tư
liên quan đến Internet ở Trung Quốc. Trong một bức thư
tháng Tư năm 1994 cho Ron Brown, người khi đó giữ
chức bộ trưởng thương mại cho chính quyền Clinton,
Robertson được cho là đã khoe khoang về các mối quan
hệ gia đình của Phùng Ba. Trong quá trình, Phùng Ba đã
kết hôn với một phụ nữ Mỹ và họ đã có hai đứa con.
Đối với tôi, việc Robertson nuôi đưỡng Phùng Ba đã
vén bức màn về hoạt động bên trong của một hệ thống
chính trị Cộng sản hô to những khẩu hiệu trong khi các
gia đình của các quan chức cấp cao nhồi nhét bản thân
họ tại máng ăn của các cuộc cải cách kinh tế. Những đứa
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con trai và con gái này hoạt động như mội giới quý tộc;
chúng kết hôn với nhau, sống cuộc sống tách biệt khỏi
cuộc sống của những người Trung quốc trung bình, và
tạo các gia tài lớn bằng việc bán sự tiếp cận đến cha mẹ
chúng, đến thông tin bên trong, và sự được chấp thuận
theo quy định mà là chìa khóa đến của cải.
Tiếp sau thương vụ AsiaInfo, ChinaVest đã thuê
Phùng Ba làm đại diện đầu tiên của chúng tôi đóng ở Bắc
Kinh. Trong mùa thu 1997, chỉ sau một năm ở ChinaVest,
Phùng Ba đã bỏ đi để theo đuổi các khoản đầu tư của
riêng mình. Phùng Ba cuối cùng đã li hôn vợ Mỹ của anh
ta và kết hôn với Trác Nguyệt (Zhuo Yue), một đứa cháu
của Đặng Tiểu Bình. Có vẻ đối với tôi rằng Phùng Ba đã
sử dụng thế đòn bẩy biến các quan hệ của anh ta với gia
đình Đặng thành tài sản to lớn. Anh ta cũng trở thành
một kẻ phô trương, đổi ước mơ làm phim avant-garde
của anh cho các đồ trang điểm của sự giàu sang khổng lồ.
Trong một thời gian, anh ta lướt Bắc Kinh trong một xe
Rolls-Royce màu đỏ có thể bỏ mui với các biển số quân
đội. Ngay cả những người trong giới của anh ta nghĩ rằng
việc đó đã hơi quá. Giới quý tộc đỏ của Trung Quốc nói
chung đã kiềm chế hơn.
Không lâu sau khi Phùng Ba bỏ ChinaVest, hãng đã tổ
chức một cuộc họp mặt quản lý. Ngay trước cuộc họp, vợ
của nhà sáng lập Bob Theleen, Jenny, đã kéo tôi sang một
bên. “Này, Desmond, cậu nghĩ sao về chuyển đến Bắc
Kinh?” bà tình cờ hỏi. “Cậu có thể là đại diện mới của
chúng ta ở Trung Quốc.” Tôi nghĩ bà nói đùa, nhưng vẻ
mặt bà đã nghiêm túc. Tôi nhảy vào. Ở tuổi hai mươi
chín—sinh ở Trung Quốc, được học hành ở Hồng Kông
và Hoa Kỳ, và bây giờ quay lại đại lục—cuộc sống của tôi
trở thành vòng tròn đầy đặn. Vài phút muộn hơn, Bob
công bố việc bổ nhiệm tôi cho nhóm.
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CHƯƠNG BỐN
CHUYỂN ĐẾN BẮC KINH VÀO CUỐI 1997, tôi đã khám phá ra một

Trung Quốc mới. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình lại tiếp tục
các cuộc cải cách trong năm 1992, nền kinh tế đã tăng
gấp đôi, và nó lại gấp đôi vào năm 2004. Nước này bùng
lên với những truyện khố rách thành giàu có—những
câu chuyện về các triệu phú tức thì và những tin giật gân
tài chính. Năng lực sôi động đã lây nhiễm. Doanh nghiệp
tư nhân bùng phát; có vẻ cứ như tất cả mọi người đều
muốn là sếp của chính mình. Trung Hoa đại lục đã sống
hàng thập kỷ dưới sự nghèo khổ bị chủ nghĩa Cộng sản
ép buộc. Rồi trong những năm 1990, mọi người đã phát
hiện lại tiền, tài sản, xe hơi, và các hàng hóa xa xỉ và họ
đã không nhìn lại.
Đảng đã cổ vũ tiêu dùng và, trên thực tế, đã đưa ra cho
nhân dân một khế ước xã hội bất thành văn được gói
gém trong công thức của Đặng: “Làm giàu là vinh quang.”
Về cơ bản, Đảng nói, đưa quyền tự do của các ngươi cho
ta và ta sẽ để cho các ngươi kiếm tiền. Đó đã là sự trao
đổi.
Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đã vẫn nhỏ. Một
hãng tư nhân với thu nhập 2 triệu $ được coi là lớn, trừ
ở miền Nam, nơi các nhà chế tác xây dựng các gã xuất
khẩu khổng lộ bán giày thể thao, đèn Noel, đồ chơi, và lò
vi sóng cho những người tiêu dùng Mỹ. Wanxiang (Vạn
Hướng), mà sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất
bộ phận ô tô lớn nhất trên thế giới, vừa mới chỉ bắt đầu,
và Jack Ma, một cựu giáo viên tiếng Anh thành lập
Alibaba Internet giật gân, đang săn lùng các nhà đầu tư
thiên thần. Jack và tôi gặp nhau tại quán cà phê của
khách sạn Ritz-Carlton ở Hồng Kông và ông cười vào yêu
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cầu của tôi đòi một kế hoạch kinh doanh. “Goldman
Sachs đang chào cho tôi năm triệu dollar trên cơ sở của
một ý tưởng,” ông tuyên bố. “Vì sao tôi cần cho anh một
kế hoạch kinh doanh khi anh chỉ nói về ba triệu dollar.”
Hệ thống kiểm soát tập trung và kế hoạch hóa kinh tế
Cộng sản đã vật lộn để thích nghi với Trung Quốc đang
thay đổi. Các luật cũ không còn thích hợp nữa. Nhưng khi
Đảng soạn các luật mới, các bộ cố ý đưa vào các vùng xám
mênh mông sao cho nếu các nhà chức trách muốn nhắm
vào bất cứ ai để khởi tố, họ đã luôn luôn có thể.
Việc dỡ bỏ hệ thống đơn vị sản xuất do nhà nước vận
hành trong các thành phố nơi mọi người đã phải sống
trong các chung cư do nhà máy cung cấp, gửi con cái họ
đến trường học của nhà máy, và làm việc cùng nhau trên
dây chuyền sản xuất đã mở ra một khu vực mênh mông
cho sự đầu tư mới và sự giàu có mới: phát triển bất động
sản.
Tham nhũng chảy qua hệ thống khi các quan chức
Đảng Cộng sản Trung quốc và các gia đình của họ tận
dụng các mối quan hệ rộng của họ để phân các lô đất béo
bở cho các nhà phát triển bất động sản thân hữu. Các
lãnh đạo Đảng sử dụng các cuộc điều tra tham nhũng để
thanh trừng các kẻ thù chính trị của họ. Tôi đến Bắc Kinh
khi một vụ chống lại thị trưởng thủ đô đang hướng tới
tòa án. Thị trưởng Trần Hy Đồng (Chen Xitong) bị cáo
buộc biển thủ hàng triệu dollar trong một kế hoạch xây
dựng các nhà nghỉ cho elite Đảng. “Tội” thật của ông là
ông đứng đầu “bè lũ Bắc Kinh,” một bè phái Đảng chống
lại “bè lũ Thượng Hải,” do ông trùm Đảng Giang Trạch
Dân trông nom. Trong năm 1998, Trần bị kết án mười
sáu năm tù giam. Sự suy sụp của Trần được ghi nhớ
trong tiểu thuyết kiếm cơm hư cấu đi chút ít Trời nổi
Giận (Thiên Nộ —Phản Tham Cục Tại Hành Động), mà
phản ánh lỗ hổng ngày càng rộng giữa phiên bản chính
thức về một ban lãnh đạo Đảng đáng kính và cách nhìn
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đường phố về ban lãnh đạo đó như một bè đảng tự lựa
chọn của các cán bộ đảng tham tiền mà cuộc sống của họ
rất xa với cuộc sống của dân thường.
Với tư cách đại diện của ChinaVest ở Bắc Kinh, tôi đã
có thể cảm nhận tiếng gầm của đầu máy Trung quốc
được đốt bởi hàng thập niên thiếu thốn vật chất. Hệ
thống Cộng sản Trung quốc đã không thỏa mãn các nhu
cầu vật chất của nhân dân Trung quốc. Nhưng điều đó
đang thay đổi, và thay đổi nhanh. Các máy TV, tủ lạnh,
quạt máy, lò vi sóng, và máy giặt bay khỏi các kệ hàng.
Tuy nhiên, tôi đã gặp rắc rối để có được ai đó chỉ dẫn cho
tôi sao cho tôi có thể trở thành chuyên gia về Trung Quốc
thực sự hoạt động như thế nào. Các khoản đầu tư của
chúng tôi đã hạn chế chủ yếu cho các doanh nghiệp có
vốn nước ngoài, mà xây dựng các nhà máy, chắp vá các
chuỗi phân phối lại với nhau, và chuyển giao know-how
công nghệ khi chúng biến Trung Quốc thành một cường
quốc chế tạo. Hoạt động này chỉ tăng cường khi Trung
Quốc thương lượng các điều khoản về sự gia nhập của
nó vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm
2001.
Tôi đã không được chuẩn bị cho việc làm. Tôi đã
chẳng biết ai trong kinh doanh hay trong Đảng. Tôi chỉ
vừa ba mươi tuổi. Tôi không thể thậm chí uống Mao Đài
(Moutai), một loại rượu hết sức mạnh được làm từ lúa
miến, có mùi vị như nhiên liệu máy bay phản lực, và
được biến thành huyền thoại quốc gia của Trung Quốc
như đồ uống của các anh tài Đảng Cộng sản. Tôi phải thú
nhận rằng tôi đã không có ý tưởng nào về phải tương tác
với người lớn Trung Hoa đại lục như thế nào. Họ là một
giống khác. Tôi cảm thấy như một kẻ lạ đáp xuống một
hành tinh khác.
Một mặt vì, tôi đã không thể nói chuyện về chính trị,
một kỹ năng cần thiết trong việc kinh doanh Trung quốc.
Tôi đến từ một hoàn cảnh kinh tế-xã hội rất khác. Tôi có
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một con đường sự nghiệp, còn tiêu điểm của những
người đối thoại Trung quốc của tôi là kiếm thêm tiền.
Đường chân trời của tôi là vô hạn. Tôi có thể đi Hồng
Kông bất cứ lúc nào, trong khi đối với họ một chuyến đi
nước ngoài là điểm nổi bật nhất của năm. Tôi có thể mua
ở bất cứ đâu tôi muốn. Tôi biết các mác (nhãn hàng) họ
chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng tôi không thể chuyển các
“phong bì đỏ” đầy tiền mặt một cách êm xuôi. Tất cả
những thứ đó cộng lại. Tôi là một người nước ngoài
trong tổ quốc tôi. Tôi đã quên tính bầy nhầy kỳ dị đó của
các mối quan hệ con người Trung quốc mà tôi đã biết
trong tuổi trẻ của tôi ở Thượng Hải.
Quay lại Thượng Hải, tôi gặp một nhà quản lý cấp cao
của Fuxing Group, một tập đoàn đầy hứa hẹn. Khi uống
trà chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện lý thú về công
việc kinh doanh của họ, nhưng đã rõ ràng ông ta không
quan tâm đến tiền của ChinaVest. Đã có lời đồn đại
Fuxing dính dáng đến gia đình của Chủ tịch Giang Trạch
Dân. Họ cũng chẳng có lý do nào để cho phép một hãng
nước ngoài ngó vào đằng sau bức rèm để xem họ hoạt
động ra sao. Trong vòng năm phút gặp tôi, chắc gã đó có
lẽ đã kết luận: Thằng cha ngu dốt này không biết tí gì về
Trung Quốc cả. Ông ta đã đúng.
Tại Bắc Kinh, tôi sống trong bong bóng của một người
nước ngoài Tây phương. Tôi có một căn hộ được trang
bị đầy đủ đối diện với Bộ Ngoại Giao. Một lái xe chăm sóc
tôi trong một xe Hồng Kỳ đen. Một người bạn nói đùa
rằng tôi được chăm sóc tốt đến mức tôi có một cô vú em
thư ký quản lý văn phòng của tôi, một cô vú em đầu bếp
quản lý bếp của tôi, và một cô vú em bạn gái—một người
mẫu Thượng Hải—quản lý buồng ngủ của tôi.
Các tương tác xã hội của tôi chủ yếu giới hạn ở những
người Tây phương, những người nước ngoài Á châu nói
tiếng Anh, và những người Trung quốc muốn trộn lẫn
với những người nước ngoài. Văn phòng của ChinaVest
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ở trong Swissôtel, mà làm chủ nhà cho những hãng Tây
phương khác. Tôi luyện tập tại phòng gym của khách
sạn, bao quanh bởi những người nước ngoài, và tụ tập
tại Hard Rock Cafe, mà đã mở một chi nhánh Bắc Kinh
trong năm 1994, lại với những người nước ngoài.
Tôi lui tới một quán bar gọi là Café Nửa Vầng Trăng
trong một ngõ hẻm gần một quán ăn ọp ẹp chào món lẩu
Tứ Xuyên. Được những người Tây phương và các dân
ngụ cư rách rưới của giới giang hồ Bắc Kinh, Café Nửa
Vầng Trăng trình diễn nhạc jazz sống bởi các nhạc công
Trung quốc những người lại phát hiện ra một hình thức
nghệ thuật được ưa chuộng trước khi những người Cộng
sản cấm nó như “tư sản” sau cách mạng 1949. Quán
được sở hữu bởi Kim Tinh (Jin Xing), một vũ công và
biên đạo múa Trung quốc, đã học ở New York trong
những năm 1980 với các huyền thoại múa hiện đại
Martha Graham và Merce Cunningham. Trong năm
1995, Kim Tinh đã trải qua một phẫu thuật chuyển giới
công khai đầu tiên trong lịch sử Trung quốc để trở thành
một phụ nữ.
Mỗi khi tôi đến quán bar, bartender báo cho Kim và
cô lách qua. Đáng tiếc, cô luôn có vẻ hơi quá thích gặp tôi,
cho nên tôi cắt bớt sự đột nhập của tôi vào Nửa Vầng
Trăng. Nhưng đó là Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều làm,
khao khát cái gì đó mới, thường là tiền, nhưng cả tự do
cá nhân, và cái người Trung quốc hình dung là một
phong cách sống Tây phương.
Trong nhiều năm bị cấm rời khỏi Trung Quốc, đông
người Trung quốc bắt đầu di cư. Những phụ nữ Trung
quốc trẻ, hấp dẫn không được miễn mong muốn để ra đi.
Tại một tiệc của những người nước ngoài, tôi đã gặp một
người và, tìm sự quan tâm chung, chúng tôi đã đi bơi và
đồng ý ngụp lặn tại bể bơi có kích thước Olympic trong
Trung tâm Hữu nghị Trung-Nhật ở phía đông của tành
phố.
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Cuộc hẹ hò của chúng tôi xuất hiện từ phòng thay đồ
trong một trong những bộ bikini thiếu vải nhất tôi đã
từng thấy. Là đủ để nói, trong một bể bơi công cộng
trong những năm 1990 ở Trung Quốc quần chúng, không
quen với thói phô trương táo bạo như vậy, đã há hốc
mồm ra. Với tư cách người đi theo tán tỉnh cô, tôi cả bị
thôi miên và bị xấu hổ. Không lâu sau đó, cô đã kết hôn
với một doanh nhân Đức và chuồn sang Düsseldorf.
Những kinh nghiệm như thế này đã khiến tôi cảm thấy
thậm chí càng thiếu sự đồng cảm hơn. Mặc dù tôi sinh ra
ở trong nước và nói ba phương ngữ như một người địa
phương, tôi cảm thấy mình ở bên ngoài trông vào.
Trong cuối năm 1999, tôi gặp một nhà khởi nghiệp và
con trai của một tướng trong Quân đội Giải phóng Nhân
dân có tên là Lan Hải. Lan là một người nhìn xa trông
rộng trong nghành viễn thông và là một nhà cung cấp
phần mềm lớn khi máy nhắn tin rất mốt.
Trong giữa-những năm 1990, các máy nhắn tin
(pager) là một biểu tượng địa vị trong một Trung Quốc
đang thay đổi, như chúng đã một thời là ở phương Tây.
Trong khi cần đến hàng tháng—và thường một khoản
đút lót—để có được một đường điện thoại cố định từ
một công ty điện thoại sở hữu nhà nước ì ạch, công nghệ
nhắn tin, được các hãng tư nhân bán, đã cho phép mọi
người nhảy vọt lên phía trước. Nhiều hãng nhắn tin đã
mở ra các call center mênh mông, đưa các tin nhắn khắp
toàn quốc. Vào cuối những năm 1990, gần 100 triệu
người Trung quốc đã có máy nhắn tin. Rồi một công nghệ
phá hủy khác—điện thoại di động—đã đến với các tính
năng nhắn tin được cài sẵn, và máy nhắn tin bắt đầu thua
thiệt. Hãng của Lan, PalmInfo, đã thử cho các call center
này một cơ hội tiếp tục sống, chào mời các dịch vụ thư
ký và ngân hàng. ChinaVest đã quan tâm đến PalmInfo
và chúng tôi giúp Lan gây được 4 triệu $. Trong cuối năm
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1999, Lan đề nghị cho tôi một việc làm, thúc một sự thay
đổi lớn trong đời tôi.
Lời chào mời của Lan đến khi tôi đã bắt đầu có những
nghi ngờ rồi về một sự nghiệp trong đầu tư tư nhân (PE).
Tôi cảm thấy cứ như tôi đứng trên bờ sông quan sát dòng
chảy của một đất nước đang hiện đại hóa chảy ngang
qua. Sau khi trở thành một người cộng tác tại ChinaVest
và rồi trưởng đại diện của nó ở Bắc Kinh, tôi đã thấy đời
mình diễn ra thế nào. Tôi hình dung tôi sẽ được cất nhắc
lên đối tác chung phần (partner) vào tuổi bốn mươi và
vài năm sau tôi sẽ thuê một nhà lớn ở Hồng Kông như
các sếp của tôi đã thuê. Một kịch bản như vậy để lại ít cơ
hội cho sự tưởng tượng. Trong ngành đầu tư tư nhân
(PE), chúng tôi luôn luôn nói chúng tôi cách xa chiến hào
mười km. Nhưng tôi rất mong muốn ở đó để chiến đấu,
không chỉ như một nhà đầu tư mà như một người xây
dựng một doanh nghiệp. Tôi muốn là phần của câu
chuyện Trung quốc, không đơn giản như ai đó tìm kiếm
lợi nhuận từ đó. Còn hơn thế, tôi luôn luôn thích thú khai
phá những thứ chưa được biết—từ các hẻm của Thượng
Hải đến khu trung tâm nước Mỹ. Tôi muốn một thách
thức mới. Tôi muốn làm cái gì đó to lớn. Và tôi đang sống
qua một thời kỳ ở Trung Quốc khi điều to lớn là có thể.
Tôi cũng cảm thấy rằng để là một nhà đầu tư tốt, tôi cần
kinh nghiệm như một nhà kinh doanh. Trong ngành vốn
mạo hiểm (venture capital industry) lúc đó, mọi người
đều có thể vận hành những con số, nhưng chỉ vài người
có thể vận hành một doanh nghiệp. Tôi muốn là gã đó.
Tôi gia nhập PalmInfo như CEO (Tổng Điều hành) của
nó vào đầu năm 2000 và Lan chuyển sang làm chủ tịch
của chúng tôi. Đầy tiền từ ChinaVest, chúng tôi đã tiếp
quản toàn bộ một tầng trong một tòa nhà văn phòng
choáng lộn cạnh Khách sạn Kempinski ở phía đông đắt
tiền của Bắc Kinh. Chúng tôi đã săn trộm nhân viên cấp
cao từ hoạt động của Motorola ở Trung Quốc và đã thuê
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thêm một trăm nhân viên. Chúng tôi thậm chí đã mở một
văn phòng vệ tinh ở Irvine, California. Chúng tôi muốn
tỏ ra chúng tôi là một hãng rất thành công. Các danh
thiếp của chúng tôi liệt kê một tá chi nhánh. “Hừm,” một
nhà điều hành cấp cao tại một công ty viễn thông sở hữu
nhà nước khụt khịt khi bà sờ mó danh thiếp của tôi, “như
thế bây giờ các vị là một tập đoàn quốc tế.”
Tại PalmInfo, những kết quả của chúng tôi đã không
đủ tốt. Tỉ lệ tiêu hao nguồn lực của chúng tôi thật lớn và
thu nhập của chúng tôi thì yếu. Chúng tôi đã không thể
thuyết phục các ngân hàng Trung quốc mua các dịch vụ
của chúng tôi. Và ngay cả khi các công ty quan tâm đến
công nghệ, chúng tôi đã có sự cạnh tranh. Chúng tôi sử
dụng phần mềm độc quyền (proprietary software),
nhưng sau khi một trong những nhân viên của chúng tôi
bỏ đi, một công ty mới được mở ra bán cùng dịch vụ với
giá thấp hơn. Chúng tôi có thể dựa vào ai để bảo vệ chúng
tôi? Không ai cả. Trung Quốc đã là thủ đô ăn cắp tài sản
trí tuệ của thế giới, sản xuất hàng loạt phần mềm đánh
cắp và các DVD một cách bừa bãi; không cơ quan thực
thi pháp luật Trung quốc nào trong năm 2000 quan tâm
đến trường hợp của chúng tôi.
Vào cuối mùa xuân 2001, mười tám tháng vào cuộc
mạo hiểm, đã là hiển nhiên chúng tôi cần thay đổi. Chúng
tôi thu hẹp xuống một văn phòng nhỏ hơn. Chúng tôi sa
thải các nhân viên mới. Đã hiển nhiên rằng tôi cũng là
người thừa. Cho nên tôi bỏ đi. Chẳng có gì giữ tôi ở Bắc
Kinh, tôi hướng về Thượng Hải, nơi cha mẹ tôi đã chuyển
về từ Hồng Kông.
Sự nghiệp của cha tôi đi theo hướng ngược lại của tôi.
Ông đã phát triển sự kinh doanh của Tyson ở Trung
Quốc từ zero lên hơn 100 triệu $ một năm. Ông thành
công đến mức Tyson quyết định mở một văn phòng ở đại
lục và cử cha tôi quay lại Thượng Hải như trưởng đại
diện của nó. Cha tôi coi sự quay trở lại của ông như một
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chiến thắng lớn. Ông đã bỏ Trung Quốc như một giáo
viên trường học dưới đám mây lai lịch giai cấp xấu. Ông
đã làm theo cách của ông từ một lao công trong một nhà
kho đến đại diện của một doanh nghiệp nhiều tỉ dollar.
Ông quay lại Trung Quốc như cái các bạn ông gọi là
meiguo maiban (mỹ quốc mại bản), một tư sản mại bản
Mỹ, thuật ngữ trước–Cộng sản cho đại diện Trung quốc
của một hãng Mỹ. Nó đã là một tên gọi hai lưỡi bởi vì,
một cách đùa bỡn, nó nghụ ý rằng cha tôi là một chó săn
của chủ nghĩa đế quốc Yankee trong khi nó cũng thừa
nhận thành công của ông. Cha tôi coi biệt danh như sự
công nhận rằng ông đã thành công. Một văn phòng ở góc
trong một tòa nhà chọc trời bằng kính và một căn hộ
trưng diện phô trương ở trung tâm thành phố đã làm
tăng thêm ego (cái tôi) của ông.
Cơn bột phát của Thượng Hải đã mở rộng xa hơn việc
bán các bộ phận của gà. Trường Trung học Xiangming
nơi cha tôi đã dạy học bị phá hủy để nhường chỗ cho một
quán bar karaoke cao cấp sang trọng. Tôi chuyển vào
một căn hộ thứ hai mà cha mẹ tôi đã mua như một nơi
nghỉ cuối tuần trong một ngoại ô của Xà Sơn (Sheshan).
Tại đó các nhà phát triển đang xây golf club tư nhân đẹp
nhất của Thượng Hải.
Mọi thứ đều đi lên trừ tôi. Tôi đã trở nên quen với tiến
bộ, nhưng tôi phải thú nhận sự thất bại. Lần đầu tiên
trong đời mình, tôi đọc các sách tự lực, ngốn mọi thứ từ
How to Win Friends and Influence People (Đắc Nhân
Tâm) của Dale Carnegie đến các triết gia Trung quốc
Khổng tử (Confucius) và Mạnh Tử (Mencius) đến thầy
tinh thần Phật giáo Nam Hoài Cẩn (Nan Huai-Chin). Tôi
thực hiện một cuộc hành trình tự-phê và tự-khám phá.
Chính khi đó cuối cùng tôi hiểu được ý nghĩa của tục ngữ
“nếu bạn muốn nhảy, đầu tiên bạn phải học để cúi đầu.”
Nam Hoài Cẩn đã là một cựu quán quân kung fu người
bỏ sự nghiệp quân sự đầy hứa hẹn vào giữa Chiến tranh
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Thế giới II để bước vào một tu viện Phật giáo. Trong năm
1949, Nam đã lẩn trốn cách mạng Cộng sản sang Đài
Loan, nơi ông trở thành một trong những tác giả nổi
tiếng nhất về tôn giáo và triết lý Trung hoa bằng tiếng
Hoa. Tôi nhận ra rằng tôi đã bận rộn nhắm tới mục tiêu
tiếp theo của tôi trong đời mình đến mức tôi chẳng bao
giờ ngừng suy ngẫm. Đọc Nam, tôi trở nên quan tâm hơn
đến vì sao tôi đã thất bại hơn là vì sao PalmInfo đã thất
bại. Tôi đã thiếu cái gì?
Tôi kết luận rằng tôi đã di chuyển quá nhanh, lướt qua
các thứ mà không có tiêu điểm. Những chi tiết làm tôi
chán, nhưng tôi càng học tôi càng hiểu rằng các chi tiết
là quan trọng. Tình trạng hỗn độn PalmInfo đã để lại cho
tôi một chứng mất ngủ tồi tệ. Tôi bắt đầu thiền, và tôi học
để làm sạch đầu óc mình như thế tôi có thể ngủ. Tôi tiếp
tục điều độ hơi thở của tôi, một kỹ năng giúp ích tôi
nhiều khi cuộc sống trở nên vội vã hơn. Sự cổ vũ của
Nam để nhìn xa hơn bản thân mình đặt nền tảng cho sự
quan tâm muộn hơn của tôi đến các tổ chức từ thiện. Tôi
thoát khỏi những cạm bẫy bên ngoài của cuộc sống
người nước ngoài của tôi ở Bắc Kinh. Tôi đã cắt đứt với
bạn gái của tôi. Trong khi đó, cha mẹ tôi cho tôi vay tiền
để đủ sống.
Tại Thượng Hải, đôi khi tôi vẫn làm việc cho PalmInfo.
Chúng tôi đã bàn việc sáp nhập với một công ty khác có
tên Đại Dương (Great Ocean) đang bán phần cứng cho
ngành viễn thông. Phần mềm của chúng tôi bổ sung cho
các sản phẩm của họ và chúng tôi chia sẻ cùng nhiều
khách hàng. Đại Dương đã muốn nhận các nhà đầu tư
mới bởi vì nó liên tục thiếu tiền mặt. Các khách hàng viễn
thông sở hữu nhà nước đã luôn luôn chậm thanh toán
sau khi chúng mua phần cứng của Đại Dương. Trong một
chuyến đi đến Bắc Kinh vào mùa đông 2001, chúng tôi
đã thăm các văn phòng của Đại Dương trong Oriental
Plaza bên cạnh Khách sạn Bắc Kinh có tính biểu tượng.
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Tại đó tôi gặp ai đó người được giới thiệu cho tôi như
Duan Zong, hay “Bà Chủ tịch Đoàn Vĩ Hồng.”
Tôi đã chạy quanh Trung Quốc gần sáu năm, nhưng
tôi chẳng bao giờ bắt gặp một nhà kinh doanh nữ có đầu
óc độc lập như vậy. Tôi nhìn thấy Duan Zong quanh một
bàn hội nghị với một tá người trong phòng. Cô ngồi ở
một đầu và tôi ở đầu kia. Cô nói nhanh và không dung
thứ sự bất đồng ý kiến nào. Đã là không thể để xem vào
một lời. Trung Quốc là một xã hội rất gia trưởng, cho nên
thật gây ấn tượng sâu sắc để thấy một phụ nữ hùng
mạnh chế ngự cả phòng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của
tôi, những người Trung quốc nặng ký, nhất là các phụ nữ,
đã tế nhị. Tôi chưa bao giờ thấy ai đó trong môi trường
kinh doanh lại trực diện như Bà Chủ tịch Đoàn Vĩ Hồng.
Khi chúng tôi gặp nhau nhiều hơn để thảo luận sự sáp
nhập, Vĩ Hồng bắt đầu đưa ra những đánh giá tình cờ về
cách tôi giữ mình theo cách lỗ mãng của nhiều người
Trung quốc mà, nếu bạn thêm vài cân, sẽ không nghĩ lần
thứ hai về tuyên bố rằng bạn trở nên béo. “Chân của anh
cao hơn cái bàn,” một hôm cô nhận xét khi tôi ngồi với
đôi chân của tôi bắt chéo, một chân lủng lẳng trong
không khí. Ở Trung Quốc, cô tuyên bố, khi anh gặp các
quan chức anh không nên thân mật như vậy, Tây
phương như vậy. “Hãy giống một đứa trẻ trong lớp học,”
cô chỉ dẫn cho tôi. “Hãy ngồi trên mép ghế.” Và đừng nói
cho đến khi được nói với.
Tôi đã chẳng bao giờ gặp bất kỳ ai quăng ra những
nhận xét và những chỉ dẫn với sự tự tin như vậy. Mặc
một bộ đồ Chanel với một túi xách Hermès, cô truyền
một hình ảnh giàu sang và thành công. Đang tìm một con
đường mới và bị hành hạ với sự thiếu tự tin, tôi thấy sự
chủ định trong các quy tắc của Vĩ Hồng. Tôi muốn giống
cô.
Cao 1,74 mét, Vĩ Hồng cao đối với một phụ nữ Trung
quốc. Cô có một giọng ngọt ngào và trong những ngày
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đại học cô đã là ca sĩ chính trong dàn đồng ca của trường.
Chúng tôi bắt đầu đi đến các phòng karaoke với các đồng
nghiệp của chúng tôi, và khi cô cầm lấy mic mọi người há
hốc mồm nghe tiếng ngân nga của cô.
Tôi không thực sự miêu tả cô như một người đẹp. Rõ
ràng cô đã lộng lẫy trong tuổi trẻ của cô. Vào lúc chúng
tôi gặp nhau cô ở tuổi giữa ba mươi và đã lấy thêm vài
cân. Tuy nhiên, cô là một người có tính cách hết sức
mạnh mẽ. Mắt cô tỏa sáng với sự sáng suốt và năng lực.
So với các bạn gái quá khứ của tôi, về mặt trí tuệ và tinh
thần, Vĩ Hồng ở trên một mặt bằng hoàn toàn khác. Cô
đọc những sách tôi đọc. Cô có sự hiểu biết triết lý về
Trung Quốc hoạt động thế nào và có thể giải thích cho tôi
vì sao người dân ở Trung Quốc phản ứng khác với người
dân bên ngoài biên giới của nó. Cô xây một chiếc cầu nối
tôi với tổ quốc thân yêu của tôi. Vì thế đấy đã là một thời
kỳ biến đổi của đời tôi, tôi đã rộng mở cho sự quyến rũ
của cô.
Vĩ Hồng cho ấn tượng về có được sự tiếp cận đến động
cơ của sự tăng trưởng của Trung Quốc. Đối với tôi, cô là
người đầu tiên đã mở nắp xe (lifted the hood-để kiểm tra
động cơ). Cô biết các quan chức mà tôi chỉ đọc báo về họ.
Cô biết những người khác mà tôi chẳng bao giờ nghe về
họ. Đấy đã là một thế giới mới. Tôi muốn học và Vĩ Hồng
có vẻ háo hức để là người hướng dẫn của tôi.
Tôi lại bắt đầu thăm Bắc Kinh. Tôi càng thấy Vĩ Hồng,
tôi càng bị ấn tượng. Cô có thể đọc thuộc lòng toàn bộ
các đoạn của các tác phẩm của các triết gia Trung quốc,
Khổng Tử và Mạnh Tử, và nhà tư tưởng khai sáng Pháp
Montesquieu. Cô ghi tên tôi để giúp công ty cô gây quỹ.
Tôi bắt đầu tư vấn cho cô về các vấn đề tài chính.
Chúng tôi hẹ hò và làm những thứ vui vẻ như đi bộ
đường dài và xem phim. Nhưng cái làm cho mối quan hệ
của chúng tôi đặc biệt là những cuộc thảo luận của chúng
tôi. Việc sắp các mục tiêu của chúng tôi thẳng hàng tạo
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thành ý tưởng lãng mạn của cô. Tôi đã không bao giờ trải
nghiệm cách tiếp cận này đến một mối quan hệ, cũng đã
chẳng bao giờ gặp bất kỳ ai chắc chắn đến mức luôn coi
cách của cô là cách đúng. Đầu năm 2002, chúng tôi gặp
nhau tại quán cà phê bọc đá cẩm thạch của Khách sạn
Grand Hyatt ở Bắc Kinh và nói chuyện ba tiếng đồng hồ.
Vĩ Hồng chất vấn mạnh cách tiếp cận của tôi đến hôn
nhân. Cô nhìn chằm chằm vào tôi, theo cách chẳng ai
khác đã nhìn trong quá khứ, để nhìn bình thản lạnh lùng
đến đời sống cá nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ là một
người đàn ông của các quý bà, mà tôi Tây phương hơn
trong quan điểm của tôi đối với các mối quan hệ. Nếu
mọi thứ xảy ra, cứ theo dòng chảy tự nhiên. Như các mối
tình lãng mạn Hollywood nói, hãy theo trái tim mình. Vĩ
Hồng không cứu xét đến cách tiếp cận đó. “Anh,” cô
tuyên bố, “cần một cách tiếp cận tốt hơn.” Cô và tôi thực
sự đã tiến hành một phân tích SWOT, một danh sách
kiểm tra được dùng để đánh giá một doanh nghiệp. Tách
biệt nhau, chúng tôi phân tích các điểm Mạnh (Strength),
các điểm Yếu (Weakness), các Cơ hội (Opportunity), và
các mối Đe dọa (Threat) của các quan hệ tình cảm của
chúng tôi. Rồi chúng tôi so sánh các ghi chú.
Lý lẽ của Vĩ Hồng hấp dẫn phía giải tích của tôi. Cô có
vẻ có một công thức thần diệu cho thành công, mà đặc
biệt kích thích sự tò mò bởi vì công thức của tôi rõ ràng
đã mất bùa mê của nó. Cách nhìn của Vĩ Hồng về sự đam
mê, tình yêu, và tình dục rằng chúng tôi có thể trở thành
chúng, nhưng nó sẽ không phải là chất keo ràng buộc
chúng tôi. Cái gắn kết mối quan hệ là logic cơ bản của
nó—các tính cách của chúng tôi có hợp nhau không;
chúng tôi có chia sẻ các giá trị chung không, có mong
muốn cùng mục đích không, và thống nhất về các
phương tiện không? Nếu có, sẽ dẫn đến mọi thứ khác.
Ban đầu, cả hai chúng tôi đều thống nhất về các mục tiêu.
Chúng tôi muốn để lại cái gì đó cho đời sau, để tạo một
dấu ấn lên Trung Quốc và thế giới. Đấy đã là mục tiêu của
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tôi từ lâu và Vĩ Hồng chia sẻ nó. Về các phương tiện, Vĩ
Hồng toát ra sự tự tin rằng cô đã thấy tấm vé đến thành
công. Tôi phó mặc bản thân mình cho cô.
Mối quan hệ của chúng tôi là một sự kết giao của tinh
thần và trí óc nhiều hơn là của trái tim. Nó giống như một
cuộc hôn nhân sắp đặt, sự khác biệt là chúng tôi, chứ
không phải người mai mối, đã làm sự sắp đặt đó. Logic
thật có sức thuyết phục. Chúng tôi bổ sung cho nhau. Tôi
có thể đọc một bảng tính và di chuyển dễ dàng hơn trong
các giới Tây phương. Vĩ Hồng có sự tiếp cận đến một
Trung Quốc ẩn giấu. Cô làm cho tôi nhận ra tôi biết ít đến
thế nào về thế giới đó mặc dù tôi là một người bản xứ và
đã làm kinh doanh ở Bắc Kinh trong nhiều năm. Cô đã là
entrée (quyền gia nhập) của tôi vào chiều kích khác, một
chiều mà hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi bị mê hoặc, kinh
ngạc, theo nghĩa đen mê tít như điếu đổ.
Tìm kiếm bước đi tiếp theo trong đời mình, tôi đã
theo công thức thành công của Vĩ Hồng. Giống như với
các chị em họ của tôi ở Hồng Kông, tôi đã để cho cô nhào
nặn tôi. Tôi đã trở thành dự án của cô, như Eliza Doolittle
đối với Henry Higgins của bà. Để tỏ ra chín chắn hơn, tôi
đã bỏ kính áp tròng và đeo kính. Cách ăn mặc thoải mái
của tôi đã nhường chỗ cho các bộ vét đạo mạo. Cô bảo tôi
tôi cần sức nặng, cho nên tôi đã cố hết sức để theo cách
ngôn Trung quốc “một cái đầu già giặn trên đôi vai trẻ.”
Một hôm chúng tôi đi cùng nhau trong một chiếc xe
và tôi nhìn ra cửa sổ như đôi khi tôi thường nhìn, với đầu
óc trống rỗng.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi.
“Chẳng gì cả,” tôi trả lời.
Cô ngồi dậy, quay sang tôi, và tuyên bố, “Điều đó là
không đúng. Đầu óc anh phải luôn luôn làm việc.”
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Cô liên tục lên kế hoạch bước tiếp theo, gọi ai, nói gì,
hoạt động ra sao. Cô đã không đi một nước trước; cô đi
mười nước. Tôi cũng ủng hộ cách tư duy đó. Sau một thời
gian, nó trở thành bản chất thứ hai. Tuy nhiên, một cách
tiếp cận như vậy đến cuộc sống có một mặt trái của nó.
Trong những ngày đầu, chúng tôi rất thích thú sự đồng
hành cùng nhau. Nhưng chúng tôi càng chú tâm đến
tương lai, đầu óc chúng tôi càng mất năng lực để ở trong
hiện tại. Chúng tôi ít chú ý đến bản thân mình, và nhiều
hơn đến thế giới bên ngoài.
Vĩ Hồng đã cho tôi một khóa học nhanh tăng cường về
hệ thống chính trị của Trung Quốc. Ở phương Tây, các
đảng chính trị chỉ sử dụng quyền lực khi họ thắng các
cuộc bầu cử và tiếp quản sự kiểm soát chính phủ. Tại
Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung quốc không có sự
cạnh tranh nào. Bí thư Đảng trong một huyện, thành phố,
hay tỉnh ở cấp cao hơn huyện trưởng, thị trưởng, hay
tỉnh trưởng. Ngay cả quân đội Trung Quốc, Quân đội Giải
phóng Nhân dân, về mặt pháp lý không phải là quân đội
của nhà nước Trung quốc. Nó là quân đội của Đảng.
Tôi cũng đã làm hết sức mình để mở rộng các đường
chân trời của Vĩ Hồng. Tôi đã dạy cô về rượu vang và các
món ăn Tây phương. Tôi đưa cô đến phòng gym và sử
dụng nhiều năm huấn luyện của tôi để giúp cô bớt vài
cân. Chúng tôi tập cùng nhau trong câu lạc bộ sức khỏe
của Grand Hyatt và bơi trong bể bơi của nó, được trang
bị như một rừng nhiệt đới với những cây cọ và ánh sáng
lung linh. Nhưng Vĩ Hồng sợ các buổi luyện tập của
chúng tôi. Sau vài tháng, cô bỏ cuộc.
Chúng tôi cũng chia sẻ phía tinh thần nữa. Vĩ Hồng là
một Kitô hữu tận tâm và thấy thoải mái trong tín ngưỡng
của cô. Trong một thời gian dài, cô đã thử cải đạo tôi. Cô
đưa tôi đến nhà thờ và bắt tôi đọc Kinh, bảo tôi rằng nó
sẽ củng cố mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng đọc kinh
Koran và kinh thánh của Baha’i giáo. Tôi tìm kiếm một

69

con đường tâm linh, nhưng cuối cùng, Christianity (đạo
Kitô) của cô đã thấy ít sức kéo trong linh hồn tôi.
Dưới sự hướng dẫn của Vĩ Hồng, tôi đã gác lại khát
khao đam mê nóng bỏng của mình và ủng hộ lý lẽ của cô
rằng sự mật thiết sẽ sâu sắc thêm theo thời gian, một
phần bởi vì tôi bị say mê bởi cuộc sống huy hoàng mà
một sự liên kết với cô có thể dẫn tới. Tất nhiên, chúng tôi
đã có những thời khắc dịu dàng. Trong một xã hội mà
vẫn cau mày trước những sự biểu lộ tình yêu công khai
giữa đàn ông và đàn bà, chúng tôi thường nắm tay nhau.
Trong những thời khắc riêng tư của cô, Vĩ Hồng có một
mặt nữ tính, dễ chịu của cô mà tôi thấy khả ái. Suốt mối
quan hệ của chúng tôi, cô gọi tôi theo tên tiếng Anh,
Desmond. Tôi gọi cô là Xiao Duan (Tiểu Đoạn), hay Đoạn
bé nhỏ. Trong vòng một năm gặp gỡ, chúng tôi chuyển
về ở với nhau.
Nhìn lại, vài thứ giải thích tính thực dụng của Vĩ Hồng
về tình yêu và mong muốn của cô để dính líu với tôi. Thứ
nhất, ở Trung Quốc cô không còn là một phụ nữ trẻ nữa.
Khi chúng tôi gặp nhau, cô bảo tôi cô ba mươi tư, trẻ hơn
tôi khoảng một tháng. Cô đã muộn trong thị trường hôn
nhân trong một xã hội nơi phụ nữ kết hôn ở tuổi trung
bình hai mươi lăm. Còn hơn nữa, cô đi lại trong các giới
nơi phụ nữ độc thân là con mồi.
Đàn ông có quyền lực liên tục săn đuổi phụ nữ. Phụ
nữ không lấy chồng ở Trung Quốc với một chút tiền
được cho là đều lang chạ. Vĩ Hồng đã chối rồi một kiến
nghị hôn nhân từ một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng
sản Trung quốc người già hơn cô hai mươi tuổi. Nếu cô
độc thân, sẽ còn nhiều đề nghị hơn. Việc gắn với ai đó đã
là một sự che chở. Nhưng ngay cả sau khi chúng tôi bắt
đầu đi chơi với nhau, những sự theo đuổi đã không
ngừng lại. Trung Quốc Cộng sản đã tốn hàng thập niên
để đè nén các khát vọng—vật chất và tình dục—của
nhân dân của nó. Bây giờ chúng bùng nổ cùng lúc. “Ngay
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cả không khí ở Bắc Kinh chứa các hormone” một thành
ngữ lúc đó nói.
Rằng tôi cao với một dáng vẻ không khó chịu có lẽ là
nhân tố dẫn đến quyết định của Vĩ Hồng để ở với tôi. Sự
giáo dục Tây phương và nền tảng đào tạo về tài chính
cũng đã mang lại các lợi thế. Địa vị của tôi như một người
bên trong bên ngoài—người Trung quốc nhưng được
giáo dục Tây phương—đã có giá trị. Nhưng thứ quan
trọng nhất đối với Vĩ Hồng là sự tin cậy. Vĩ Hồng không
chỉ cần một đối tác kinh doanh; cô cần đến ai đó cô có
thể hoàn toàn dựa vào. Cô sắp sửa bắt đầu một ván cờ
mạo hiểm cao ở đỉnh quyền lực ở Trung Quốc. Nó là một
trò chơi sống-chết và cô cần sự tin tưởng 110 phần trăm
vào ai đó cô liên kết với. Đó là vì sao một quan hệ đối tác
kinh doanh bình thường là không đủ. Cô cần sự cam kết
hoàn toàn cho sự nghiệp của cô.
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CHƯƠNG NĂM
thủ đô, nhưng chẳng bao lâu tôi
khám phá ra rằng cô đến Bắc Kinh chỉ gần đây. Cô sinh
ra ở Tỉnh Sơn Đông (Shandong), một vùng duyên hải nổi
tiếng vì các binh lính cứng rắn của nó và như nơi sinh
của triết gia Khổng Tử. Mẹ cô là một bà nội trợ thuộc về
một chi nhánh đạo Kitô phúc âm Trung quốc mà thích
nói tiếng lạ. Đạo Kitô Phúc âm đã thấy mảnh đất màu mỡ
ở nông thôn Trung quốc trong hàng thế hệ. Cuộc nổi loạn
nông dân đẫm máu nhất của Trung Quốc trong những
năm 1850 được lãnh đạo bởi một Kitô hữu được cải đạo
người gặp ảo giác rằng ông là em trai của Jesus Christ.
Trong những năm 1990, những người thuyết giáo nông
dân ở Trung Quốc đã tuyên bố những dòng giống tương
tự, kể cả một phụ nữ tính nóng như lửa người khăng
khăng rằng bà là em gái Jesus và dẫn đầu một giáo phái
gọi là Tia Chớp phương Đông. Theo bước chân của mẹ
cô, Vĩ Hồng, cũng đã trở thành một Kitô hữu.
VĨ HỒNG CÓ VẺ THOẢI MÁI Ở

Mẹ Vĩ Hồng đã thoát khỏi một mối quan hệ hành hạ
khi bà có chửa Vĩ Hồng và đã tái hôn với một quan chức
thành phố nhỏ. Vĩ Hồng tôn sùng mẹ cô vì hành động
ngang nghạnh này, hiếm trong một xã hội buộc phụ nữ
phải chấp nhận số phận của họ. Vĩ Hồng bám lấy mẹ cô
bởi vì bà là người thân thiết máu mủ duy nhất của cô. Cô
luôn luôn nói nồng nhiệt về mẹ cô một phần bởi vì cô lo
rằng tôi, do được nuôi dưỡng ở thành phố lớn Thượng
Hải, sẽ coi thường bà. Tôi quen dần với các dòng trích
dẫn liên tục của bà Đoạn từ Kinh thánh.
Bố dượng của Vĩ Hồng là một quan chức nhỏ trong
phòng thủy lợi địa phương. Bất cứ khi nào bố dượng cô
đi công tác, ông gói mội bình nhỏ tương ớt cay mà ông
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cho hào phóng vào mọi thứ ông ăn. Ông mang vào mối
quan hệ một đứa con trai riêng và muộn hơn ông bà có
thêm một con trai nữa, em trai cùng mẹ khác cha của Vĩ
Hồng. Vĩ Hồng đưa em trai mình vào kinh doanh bất
động sản. Em trai cô đã chẳng bao giờ làm việc và sống
nhờ Vĩ Hồng cho đến khi cô mất tích.
Vĩ Hồng lớn lên trong một căn hộ một phòng trong
nhà tập thể trong một sân lớn với các gia đình khác trong
phòng thủy lợi gần Vi Sơn (Weishan), một thị trấn cạnh
hồ gần ranh giới phía nam của Sơn Đông với Giang Tô
(Jiangsu). Bố dượng và mẹ của Vĩ Hồng đã khá giả so với
những nông dân sống gần đó vì lý do duy nhất rằng họ
được trả lương bằng tiền mặt, và tiền mặt ở nông thôn
đã thiếu. Trong khi gia đình tôi trông mong gà một lần
trong một năm, gia đình Vĩ Hồng ăn vịt, cá nước ngọt,
trứng, và rau tươi dồi dào.
Lần đầu tiên Vĩ Hồng thi tuyển vào đại học ở tuổi
mười bảy, cô bị trượt. Cha mẹ cô đã đăng ký cho cô vào
trường dạy nghề cơ khí ô tô và cô đã học một năm để
chữa xe hơi. Mỗi ngày bị ngâm vào chất chống đông và
dầu nhờn, các tay không đeo găng của cô bị phồng lên và
bong da. Chúng vẫn sưng húp suốt đời cô. Bất chấp
những lời cầu khẩn của cha mẹ cô để chấp nhận số phận
của cô, Vĩ Hồng đã luyện thi để thi lại, đọc rất nhiều sách
vào những giờ sáng sớm và đêm muộn. Cô đã học trên
một ghế băng dưới một ngọn đèn duy nhất trong phòng
trống gió của nhà tập thể của họ suốt một mùa đông,
khiến cô bị đau lưng suốt đời.
Vĩ Hồng đã không nghét bỏ gốc rễ khiêm tốn của cô,
nhưng cô đã muốn ra khỏi khu bẩn thỉu cô gọi là nhà
cùng với vùng nông thôn bao quanh, mất hết cây cối,
không có đời sống hoang dã, và bị rạch bởi các mương
rãnh thủy lợi hôi thối. Giống tôi, cô đã khao khát để lại
dấu ấn của cô ở Trung Quốc và cho Trung Quốc.

73

Trong năm 1986, Vĩ Hồng thi vào Học Viện Kỹ thuật
Nam Kinh (Nanjing Polytechnic Institute), một đại học
quân sự hàng đầu, ở tỉnh Giang Tô bên cạnh. Cô học khoa
học máy tính, tốt nghiệp đứng đầu lớp cô, và được đề
nghị một việc làm tại trường, một sự phân công việc làm
rất tốt vào những ngày đó. Cô đã gia nhập Đảng Cộng sản
Trung quốc và trở thành trợ lý cho hiệu trưởng của
trường.
Làm việc cho hiệu trưởng của một đại học Trung quốc
đã cho Vĩ Hồng một sự giáo dục vô giá về giao thiệp với
các quan chức Trung quốc như thế nào, một kỹ năng cô
đã mài đến hoàn hảo. Cô đã học làm thế nào để thay đổi
thái độ, giọng, và ngôn ngữ của cô tùy thuộc vào người
đối thoại của cô. Học viện Kỹ thuật Nam Kinh đã gắn mật
thiết với Quân đội Giải phóng Nhân dân, như thế cô cũng
nhận được khóa học nhanh tăng cường về việc đối xử
với các sĩ quan quân đội.
Vĩ Hồng đã mài sắc kỹ năng viết thông thạo của cô rồi,
soạn các bài phát biểu của hiệu trưởng và học làm sao để
chuyển tiếng nói của ông. Vĩ Hồng đã bày các bài phát
biểu đó với những dẫn chiếu đến các tác phẩm kinh điển
của Trung Quốc. Đôi khi việc viết tiếng Trung quốc có thể
bị sa lầy với những lời ám chỉ văn học, nhưng Vĩ Hồng
biểu lộ một sự hiểu biết sâu sắc văn học Trung quốc mà
không cường điệu.
Sau khi Vĩ Hồng làm một năm tại đại học, hiệu trưởng
của trường dàn xếp cho cô để làm việc như một phó
huyện trưởng ở Sơn Đông phụ trách đưa đầu tư bên
ngoài vào. Đảng nuôi dưỡng những cán bộ trẻ theo kiểu
này, đặt họ vào nấc cuối của chính quyền. Vĩ Hồng dùng
rất nhiều thời gian ở Bắc Kinh, tìm kiếm nhiều đồng
hương Sơn Đông làm việc trong bộ máy Đảng, thử nuôi
dưỡng mạng lưới lão già để tạo thuận lợi cho sự đầu tư
trong huyện.
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Sơn Đông đã dạy Vĩ Hồng một bài học quý giá, giống
bài học tôi đã học được ở Hồng Kông. Cô đã phát hiện ra
rằng những người thực sự thành công ở Trung Quốc chỉ
là những người có guanxi (quan hệ), các mối liên kết vào
hệ thống. Tuy nhiên, cô đã không thích cuộc sống của
một phó huyện trưởng. Cô đã bị buộc uống nhiều rượu
đến mức cô bị phát ban. Cô đã bị quấy rối tình dục. Và
khi huyện trưởng bị bắt và bị kết án tù về cáo buộc tham
nhũng, sự đâm sau lưng và sự phao tin đồn trở nên
không thể chịu nổi.
Kinh nghiệm đó đã giết bất kể ham muốn nào về phần
cô để làm việc cho chính quyền. Nó đã cấy sâu vào bên
trong cô một nỗi sợ bản năng về hệ thống Trung quốc và
một sự cam kết, như cô diễn đạt, để đảm bảo rằng “nếu
các ngươi có lôi xác ta khỏi quan tài của ta và đánh nó
bằng roi, các ngươi vẫn không tìm thấy bụi bẩn nào.” Cô
quyết định rằng một sự nghiệp kinh doanh là cách để đi.
Vĩ Hồng đã viết cho hiệu trưởng đại học ở Nam Kinh
yêu cầu một sự di chuyển. Cô đã muốn thử tay mình
trong một công ty sở hữu nhà nước. Sự kinh doanh, cô
hình dung, cho cô cách tốt nhất để thành công. Cô hứa
với mình, tuy vậy, rằng trong sự theo đuổi kinh doanh cô
sẽ ở trên sự quở trách. Trong một hệ thống bẩn thỉu, cô
tin cô có thể giữ cho bản thân cô, thậm chí xác chết của
cô, trong sạch.
Hiệu trưởng đã tìm cho cô một chức vụ như trợ lý cho
CEO (Tổng giám đốc) của một công ty phát triển bất
động sản do quân đội Trung Quốc vận hành. Lúc đó,
Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) kinh doanh đủ loại,
kể cả sản xuất thực phẩm, dược liệu, rượu, và vũ khí, tất
cả những thứ đó tạo thành một đế chế thương mại có giá
trị hàng tỉ dollar. Nhờ PLA, Vĩ Hồng có được hương vị
đầu tiên của cuộc sống thượng lưu. Cô mua các đồ hàng
hiệu thiết kế tại Khách sạn Wangfu ở Bắc Kinh, một liên
doanh giữa Tập đoàn Peninsula của Hồng Kông và quân
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đội Trung quốc. Cô đã dự các bữa tối sang trọng phung
phí. Từng bước một, cô đã xây dựng một mặt tiền
(façade) của một nhà chắp mối kinh doanh chức trọng
quyền cao với guanxi.
Tham nhũng do những sự kinh doanh của PLA gây ra
là huyền thoại và làm xói mòn khả năng chiến đấu của
Trung Quốc. Tôi cũng đã chứng kiến sự tham nhũng
quân đội khi tôi được phân nhân danh ChinaVest liên lạc
với Tait Asia, hãng được một sĩ quan hải quân Trung
quốc chào đưa các tàu chiến của quốc gia để buôn lậu
bia. Trong năm 1996, Vĩ Hồng tự sắp đặt và thành lập
một công ty, mà bằng tiếng Anh cô gọi nó là Đại Dương.
Một năm sau, ông trùm Đảng của Trung Quốc Giang
Trạch Dân ra lệnh cho quân đội thoái đầu tư khỏi các cơ
sở thương mại của nó.
Đại Dương bắt đầu với các dự án bất động sản ở Thiên
Tân. Chi nhánh Thiên Tân của Công ty Vận tải Biển Trung
quốc đã đặt cọc cho Vĩ Hồng 1 triệu $ đầu tiên của cô, tạo
ra một liên kết mà tỏ ra báo điềm gở muộn hơn. Nhưng
sau khi Vĩ Hồng phát triển ba dự án và nhân của cải của
cô lên nhiều lần, Thiên Tân bắt đầu cảm thấy nhỏ.
Vĩ Hồng đã muốn một tấm vải vẽ lớn hơn và, chín
mươi dặm về phía tây bắc, Bắc Kinh vẫy tay ra hiệu.
Giống tôi, cô đã khao khát làm cái gì đó đáng chú ý trong
một nước đầy cơ hội như vậy. Khát vọng không được chế
ngự đó, mong muốn hoang dại đó để làm cái gì đó của
đời chúng tôi, là cái đưa chúng tôi lại với nhau và cung
cấp logic cơ bản cho sự liên kết của chúng tôi. Vĩ Hồng đã
viết khát vọng của cô vào tên Trung quốc của công ty của
cô—Thái Hồng (Tai Hong-泰鸿). Hai từ đó đến từ một
câu được viết bởi sử gia Trung quốc cổ xưa Tư Mã Thiên
(Sima Qian), người đã nhận xét rằng một cuộc sống con
người có thể nặng như Núi Thái (Sơn) hay vặt vãnh như
một lông chim. Đó là cách cô nhìn bản thân mình và rốt
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cuộc cả tôi. Chúng tôi đến từ con số không, và nếu chúng
tôi kết thúc chẳng làm được gì từ đời chúng tôi, việc đó
không quan trọng. Vậy vì sao không làm tới? Đó là
phương châm của đời cô, và không có loại thái độ đó cô
chẳng bao giờ có thể lôi mình từ đáy của đống lên đỉnh.
Thị trấn quê cô thậm chí chẳng phải là một thành phố
loại ba. Gia đình cô đã tan vỡ. Theo ý kiến tôi, em trai
cùng mẹ khác cha và anh trai con bố dượng của cô chẳng
được tích sự gì. Nhưng, Trời ơi, cô không là vặt vãnh như
lông chim; cô và tôi sẽ nặng như Núi Thái (Sơn).
Trong năm 1999, Vĩ Hồng chuyển đến Bắc Kinh. Cô đã
thuê một văn phòng trong Oriental Plaza, địa chỉ kinh
doanh hào nhoáng nhất thủ đô, với mục tiêu phóng chiếu
quyền lực, thành công, và uy tín. Cô đã tận dụng lực đòn
bẩy của các mối quan hệ cô đã có khi làm việc cho quân
đội và bắt đầu bán các máy server IBM và thiết bị khác
cho các công ty viễn thông do nhà nước vận hành đang
háo hức mở rộng các dịch vụ của chúng. Và cô đã kết nối
giống một kẻ điên, xin xỏ những lời mời tới các chức
năng độc quyền với các quan chức cấp cao của Đảng
Cộng sản Trung quốc.
Giống Edward Tian tại AsiaInfo, Vĩ Hồng đã khám phá
ra rằng để mở cánh cửa tới thành công ở Trung Quốc cô
cần hai chìa khóa. Một là sức nặng chính trị. Ở Trung
Quốc, các nhà kinh doanh chỉ thành công nếu họ thỏa
mãn các lợi ích của Đảng Cộng sản. Dù là một chủ cửa
hiệu trong một cửa hàng ở góc phố hay một thiên tài
công nghệ ở Thung Lũng Silicon của Trung Quốc, tất cả
mọi người cần những người đỡ đầu bên trong hệ thống.
Đòi hỏi thứ hai là khả năng để thực hiện một khi cơ hội
xuất hiện. Chỉ bằng việc sở hữu cả hai chìa khóa thì thành
công mới là có thể. Đó là cái Vĩ Hồng dự định làm và làm
sao tôi bước vào bức tranh.
Vĩ Hồng và tôi khớp nhau theo nhiều cách. Khi cô kể
cho tôi câu chuyện gốc gác khiêm tốn của cô, tôi thấy bản
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thân mình. Cả hai chúng tôi đã trễ đối với thị trường hôn
nhân, điều đó như thế cũng làm chúng tôi hợp nhau. Và
cả hai chúng tôi đều khao khát thành công.
Hôn nhân của chúng tôi ở một mức cá nhân sâu thể
hiện câu chuyện về hiện đại hóa của Trung Quốc. Trong
thế kỷ thứ mười chín, các học giả-quan chức Trung quốc
đã chủ trương lý thuyết rằng việc học Trung quốc phải
vẫn là cốt lõi của cuộc hành quân của Trung Quốc vào
tương lai trong khi việc học Tây phương phải được áp
dụng cho sự sử dụng thực tiễn. Các học giả gọi điều này
là zhongxue wei ti, xixue wei yong (trung học vi thể, tây
học vi dụng). Vĩ Hồng là mô hình thu nhỏ của việc học
Trung quốc, hay zhongxue, và tôi đại diện cho xixue (tây
học), hay giáo dục Tây phương. Tôi đến từ ngoại vi của
Trung Quốc theo cả nghĩa đen lẫn theo ẩn dụ và kết giao
với Vĩ Hồng tại lõi của Trung Quốc.
Vĩ Hồng đã mời tôi lên một hành trình vào tâm của
Trung Quốc. Mỗi khúc quanh của con sông đưa chúng tôi
vào sâu hơn. Với mỗi vòng xoắn, chúng tôi ngày càng trở
thành tay sai của “hệ thống” của Trung Quốc, một từ
được dùng để biểu thị hỗn hống độc nhất của quyền lực
chính trị và kinh tế của nước này mà bắt nguồn từ các
mức cao nhất của Đảng Cộng sản Trung quốc. Trong khi
hầu hết 1,4 tỉ nhân dân Trung quốc sống đời họ dưới bùa
mê của hệ thống, chúng tôi tham gia vào nó và phát đạt
bên trong nó.
Trong đầu mùa hè 2002, Vĩ Hồng và tôi có một chuyến
đi mười ngày tới Banff một thị trấn resort Canada. Vĩ
Hồng tin rằng đi du lịch cùng nhau là cách tốt nhất để
biết được về một bạn đời tiềm năng. Đối với tôi, nó là
một cách để phô bày các tài năng của tôi về dẫn đường ở
thế giới Tây phương và khoe khoang Tây học của tôi cho
“sử dụng thực tiễn.” Chúng tôi bổ sung cho nhau theo
cách khác. Tôi tò mò một cách tự nhiên; Vĩ Hồng khép
kín hơn. Cô cần ai đó kéo cô ra khỏi vùng thoải mái của
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cô, đẩy cô xuống những con hẻm mời gọi và, cứ như, tìm
một đường khác đến bể bơi. Cô tin cậy tôi làm người
hướng dẫn của cô. Tôi dàn xếp mọi thứ. Tôi đặt một
chuyến đi trên xe lửa Rocky Mountaineer có trần bằng
kính từ Vancouver và nơi ở của chúng tôi tại Fairmont
Chateau Lake (Hồ) Louise với một phòng nhìn xuống hồ
cùng tên. Chúng tôi ăn ở các nhà ăn ngon nhất và tận
hưởng vẻ đẹp thô sơ của phong cảnh. Chúng tôi khám
phá nhau, nhìn sâu hơn vào nhau, và, trong một bong
bóng của riêng chúng tôi, hưởng thụ sự hạnh phúc.
Quay lại Bắc Kinh, Vĩ Hồng đến với tôi và nói rằng bây
giờ chúng tôi sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp trong
mối quan hệ của chúng tôi, cô cần hôn nhân của chúng
tôi được chứng thực bởi một người bạn đặc biệt. Với việc
đó, một cánh cửa mới mở ra và đời chúng tôi sẽ lại thay
đổi.
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CHƯƠNG SÁU
phải nhận được một con dấu chấp
thuận nữa. Tôi đã gặp cha mẹ Vĩ Hồng rồi và Vĩ Hồng đã
cho chạy thử mối quan hệ của chúng tôi trên chuyến
chạy trốn đến Banff của chúng tôi; tôi có thực sự cần
phước lành của ai đó khác? Vì vậy với một cảm giác e
ngại mà tôi sẵn sàng cho một bữa tối vào một buổi tối
cuối mùa hè năm 2002.
TÔI TÒ MÒ VÌ SAO TÔI

Vĩ Hồng quyết định quán ăn Quảng đông thời thượng,
Việt Đình (Yue Ting), ở tầng hầm của khách sạn Grand
Hyatt Bắc Kinh. Khách sạn là một chứng nhận cho ý
tưởng của Trung Quốc về bản thân nó trong những năm
2000—hơi lòe loẹt và một chút quá thể. Các ghế sang
trọng được thiết kế riêng và các bàn gỗ mun bóng loáng
bổ sung cho sàn cẩm thạch Italia và đồ đạc bằng vàng.
Trong số các khách hàng là các đại diện của hai Trung
Quốc cùng tồn tại ở Bắc Kinh. Một là Trung Quốc mới
giàu và lòe loẹt tức cười. Những người cố ý để các thẻ
trên ống tay áo của họ để khoe khoang nhãn hiệu. Trung
Quốc khác, Trung Quốc chính thức, tránh đèn flash để
trốn khỏi sự chú ý không mong muốn và sự ghen tị tiềm
tàng.
Vĩ Hồng và tôi đến sớm để dàn xếp thực đơn và kiểm
tra phòng riêng mà cô đã đặt. Vĩ Hồng bảo tôi rằng khách
của chúng tôi là một người lớn tuổi quan trọng mà cô vô
cùng kính trọng. Cô bảo tôi rằng cô chỉ tiết lộ danh tính
của người già hơn sau bữa ăn. Tôi không có ý tưởng nào
ai chúng tôi sắp tiếp đón. Tôi chỉ biết rằng nó sẽ tác động
đến tương lai của chúng tôi.
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Ngay trước 6:30, chúng tôi đi cầu thang vòng bằng
cẩm thạch lên lobby của Hyatt và hướng tới cửa tiền để
đón khách của chúng tôi. Chúng tôi ăn mặc đẹp; Vĩ Hồng
vận đồ Chanel và tôi mặc một bộ com lê. Một chiếc xe
BMW đen có lái xe xuất hiện và một quý bà tuổi trung
niên khá đơn giản trong một bộ Max Mara xanh với một
khăn quàng cổ hoa. Vĩ Hồng giới thiệu bà với tôi như
Trương A (Zhang Ayi), hay “Cô” Trương, sử dụng tên gọi
Trung quốc kính trọng trìu mến cho một phụ nữ già hơn.
Cô Trương (Auntie Zhang) có một nụ cười niềm nở
làm cho tôi thoải mái ngay lập tức. Đỡ khuỷu tai bà, Vĩ
Hồng đưa bà xuống cầu thang và vào phòng riêng của
chúng tôi. Cô Trương đi trực tiếp đến ghế danh dự, được
báo hiệu bởi một khăn ăn nhét vào một cốc uống rượu
và được sắp đặt như một cánh quạt đuôi công.
Khi chúng tôi ăn cá mú hấp và bông cải xanh Trung
quốc xào, Cô Trương hỏi dồn tôi về bối cảnh và giáo dục
của tôi, về Thượng Hải, Mỹ, và Hồng Kông, đầu tư tư
nhân (PE), và PalmInfo. Bà đã đóng vai của một người có
tuổi tò mò. Vĩ Hồng đã chẳng nói cho tôi tý gì về bà trừ
bà là một người bạn thân và quan trọng đối với cô. Khi
bữa ăn sắp kết thúc, tôi vẫn không thể đoán ra bà là ai.
Đầu buổi tiệc, tôi không để ý đến khả năng rằng bà là
quan chức cấp cao hay kết hôn với một quan chức cấp
cao. Đối với đầu óc tôi, những kiểu người đó thuộc một
loài tách biệt. Họ di chuyển khác dân thường chúng ta và
nói một dạng tiếng Quan thoại khoa trương kỳ quặc với
những từ thông dụng như “tổ chức” (cho Đảng Cộng
sản). Những cuộc đối thoại với họ là phiên bản Trung
quốc của tiếng nói huyên thuyên bên trong Vành đai
(inside-the-Beltway) bạn nghe ở Washington, D.C., ai lên
và ai xuống, chính sách mới nào đang được giải quyết.
Các nhân vật này cũng chẳng bao giờ đi một mình, luôn
luôn được tháp tùng bởi các trợ lý khúm núm, bị đuổi ra
các bàn bên ngoài các phòng riêng trong khi họ ăn ở bên
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trong. Cô Trương đến Hyatt một mình và không bày tỏ
phong cách riêng nào của elite chính trị Trung quốc.
Thực ra, Cô Trương có vẻ giống một người trong
chúng ta. Chắc chắn giàu có và tự tin, nhưng bên trong
mô thức chung của chúng ta. Bà dễ gần và tự tin và thoải
mái với người khác. Tuy nhiên, có cái gì đó về sự tinh tế
khiêm tốn của bà cũng như sự tôn kính rõ ràng Vĩ Hồng
bày tỏ với bà mà làm cho bà là đặc biệt trong con mắt của
tôi.
Khi bữa ăn kết thúc, Vĩ Hồng và tôi đã nhún nhảy
nhiều bước tiễn đưa khách đáng kính. Chúng tôi đưa bà
lên cầu thang đến xe của bà đang chờ. Tôi mở cửa xe, đặt
bàn tay tôi lên đỉnh khung cửa để chắc chắn bà không va
đầu khi ngồi vào xe, và rồi chạy quanh để biếu tiền cho
lái xe của bà. Các lái xe là quan trọng ở Trung Quốc. Các
lái xe hay bép xép chịu trách nhiệm vì sự suy sụp của
nhiều quan chức, cho nên là quan trọng để giữ cho họ vui
vẻ. Tôi quay lại với Vĩ Hồng ở lối vào Hyatt nơi chúng tôi
đứng nghiêm và vẫy tay chào. Cô Trương kéo kính xe
xuống và nở nụ cười khi chiếc xe từ từ đi vào dòng giao
thông ban đêm của Bắc Kinh và biến mất.
Tôi quay sang Vĩ Hồng và chỉ khi đó tôi biết được rằng
Cô Trương là Trương Bồi Lị (Zhang Beili), vợ của một
trong những phó thủ tướng của Trung Quốc khi đó, Ôn
Gia Bảo.I Đã là một bí mật công khai rằng Ôn sẽ kế vị Chu
Dung Cơ như thủ tướng tiếp theo của Trung Quốc trong
năm 2003. Ôn chẳng bao lâu sẽ trở thành người đứng
đầu chính phủ Trung Quốc và người hùng mạnh nhất thứ
hai trong Đảng Cộng sản Trung quốc. Và Vĩ Hồng là bạn
của vợ ông. Tôi kinh ngạc bối rối.
Vĩ Hồng gặp Cô Trương trong năm 2001, khoảng hai
năm sau khi Vĩ Hồng đến Bắc Kinh. Cô Trương vừa sang
tuổi sáu mươi và chồng bà là phó thủ tướng phụ trách
quản lý sự gia nhập của Trung Quốc vào Tổ chức Thương
mại Thế giới. Vĩ Hồng được mời đến một buổi tối của các

82

cô gái mà Cô Trương cũng đã dự. Tối đó tính cách quyến
rũ của Vĩ Hồng được bày tỏ đầy đủ; cô trích dẫn các kinh
điển và đã hết mực làm cho Cô Trương vui thích. Hai
người đã trao đổi số điện thoại di động và Cô Trương bảo
Vĩ Hồng gọi bà là “Cô,” một dấu hiệu bà sẵn sàng xem xét
một mối quan hệ cá nhân hơn. Rồi Vĩ Hồng đã làm cái gì
đó ít người Trung quốc khác đã làm. Cô đã không liên hệ
với Cô Trương.
Vĩ Hồng biết rằng khi nuôi dưỡng tình cảm với ai đó
hùng mạnh ở Trung Quốc, người theo đuổi chẳng bao giờ
được tỏ ra quá sốt sắng. Những người khác sẽ quấy rầy
các mục tiêu của họ và từ chối lấy một lời gợi ý. Nhưng
Vĩ Hồng biết tâm lý của các elite Trung Quốc. Với rất
nhiều người tranh thủ lợi dụng từ một mối quan hệ với
Cô Trương, Vĩ Hồng cần tách mình khỏi bầy. Cô là một
người đánh giá tuyệt vời về tính cách. Cô đã thả mồi câu
với một sự trình diễn tuyệt vời trong cuộc gặp đầu tiên
của họ. Bây giờ với dây câu của cô dưới nước, cô đợi.
Sau một tuần, Cô Trương đã cắn câu. Bà gọi Vĩ Hồng
và mắng cô vì đã không liên hệ. “Chúng ta đã có một cuộc
trò chuyện hay như vậy,” bà nói. “Sao cháu không liên hệ
với cô? Cô đã nghĩ về cháu.” Cô Trương gợi ý họ lại gặp
nhau. Lần này môi trường đã thân mật hơn: một bữa tối
yên bình cho hai người.
Vĩ Hồng là một bậc thầy về gỡ rối các chi tiết của cuộc
sống của những người khác, một năng lực then chốt
trong một thế giới nơi việc hình thành các mối quan hệ
là thiết yếu cho sự thành công. Một khi cô quyết định
rằng Cô Trương là một mục tiêu đáng nuôi dưỡng, Vĩ
Hồng bắt đầu tìm hiểu mọi thứ cô có thể tìm hiểu về bà.
Vĩ Hồng phát hiện ra vì sao Cô Trương đã không ứa ra
sự giả dối phổ biến đến vậy giữa các bà vợ của các quan
chức Trung quốc. Một lý do là bà không phải là con của
giới quý tộc đỏ. Cha mẹ bà là những người dân thường,
cho nên bà đã không lớn lên trong bầu không khí bị loãng
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đi của Bắc Kinh được chăm sóc bởi các vú em, ăn thực
phẩm từ một chuỗi cung ứng riêng, và học các trường
elite như con cái của những ngôi sao sáng của Đảng.
Ngoài ra, Cô Trương có sự nghiệp riêng của bà trước khi
sự lên của chồng bà buộc bà phải ngồi ghế sau. Và trong
sự nghiệp đó, bà đã thoải mái với đủ loại người.
Cô Trương sinh năm 1941 trong gữa Chiến tranh Thế
giới II ở Tỉnh Cam Túc (Gansu), một vùng nghèo ở tây
bắc Trung Quốc. Sau cách mạng Cộng sản Trung quốc
năm 1949, gia đình bà, gốc từ Tỉnh duyên hải Chiết Giang
(Zhejiang), đã ở lại miền tây Trung Quốc. Bà đã học đại
học tại Đại học Lan Châu (Lanzhou) ở thủ phủ của tỉnh
Cam Túc và đã học ngành địa chất. Bà gặp Ôn Gia Bảo
trong năm 1968 khi bà là một nghiên cứu sinh và Ôn, sau
khi tốt nghiệp ở Bắc Kinh, đã được cử từ thủ đô để dẫn
đầu một đoàn khảo sát địa chất ở Cam Túc.
Theo lời đồn đại Cô Trương, hơn Ôn một tuổi, đã theo
đuổi Ôn. Bà hoạt bát và thích ca hát và nhảy múa và bà
đã giành được trái tim ông bằng việc thường xuyên xuất
hiện ở cửa nhà tập thể của ông, đề nghị giặt là đồ cho
ông. Một con mọt sách có đầu óc nghiêm túc, Ôn đã bị
quyến rũ với tính cách sôi nổi và sự thích phiêu lưu của
bà. Bà cho chúng tôi xem một bức ảnh của hai người
trong những vùng núi sâu miền tây xa xôi của Trung
Quốc trên một dự án địa chất. Cô Trương cười rạng rỡ;
mặt của Ôn không có thần.
Không lâu sau sự ở lại của ông ở Cam Túc, Ôn đã
chuyển tiêu điểm của ông từ công tác địa chất sang chính
trị, phục vụ trong các chức vụ Đảng Cộng sản khi ông leo
lên bậc thang của sở địa chất tỉnh. Cô Trương trở thành
người cổ vũ chính và cố vấn của chồng mình. Tính khí
hăng say và sự sẵn sàng chịu rủi ro của bà đã bổ sung cho
bản chất hướng nội, cẩn trọng của ông.
Họ kết hôn và, trong năm 1982, Ôn được kéo từ Cam
Túc và đưa về Bắc Kinh, nơi ông làm trong Đảng ủy tại
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Bộ Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản. Sau một thời gian
làm thứ trưởng địa chất, trong năm 1985 Ôn được một
sự cất nhắc khổng lồ lên làm phó chánh văn phòng của
Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung quốc.
Văn phòng Trung ương là người gác cổng chính của tất
cả các hoạt động của Đảng, hơi na ná như chánh văn
phòng Nhà Trắng. Nó xử lý các vấn đề hậu cần của các
cuộc họp chính của Đảng, tập hợp các báo cáo chính sách
về các chủ đề then chốt, và truyền đạt các quyết định của
Đảng cho những người liên quan, như các cơ quan an
ninh, các bộ của chính phủ, và các doanh nghiệp nhà
nước.
Giám đốc Văn phòng Trung ương Đảng được biết đến
một cách thông tục như “trưởng thái giám” của Trung
Quốc, một dẫn chiếu thoái lui về quá khứ đế quốc của
Trung Quốc khi những người đàn ông bị hoạn tạo thành
xương sống của lực lượng lao động hành chính bên trong
Tử Cấm Thành. Trong năm 1986, Ôn trở thành “trưởng
hoạn quan.” Ông đã chỉ huy Văn phòng Trung ương bảy
năm tiếp theo, phục vụ không phải một mà ba “hoàng
đế”: các tổng bí thư Đảng Cộng sản Hồ Diệu Bang, Triệu
Tử Dương, và, cuối cùng, Giang Trạch Dân.
Trong thời gian bình thường là khá kỳ công để làm
việc cho ba tổng bí thư Đảng, nhưng trong thời kỳ này
của sự hỗn loạn chính trị đã gần như đòi hỏi sức mạnh
phi thường. Các lão thành Đảng đã thanh trừng hai thủ
trưởng đầu tiên của Ôn, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử
Dương, vì đã không đàn áp các sinh viên biểu tình. Sau
khi quân đội tấn công vào Quảng trường Thiên An Môn
trong năm 1989, những người cứng rắn đã chọn thủ
trưởng thứ ba của ông, Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, Ôn
vẫn yên vị.
Sự thử thách lớn nhất của Ôn đến vào ngày 19 tháng
Năm 1989, vào 5:00 giờ sáng vào đỉnh cao của những
cuộc biểu tình lớn quanh Quảng trường Thiên An Môn.
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Ông tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Triệu Tử Dương đến
quảng trường cho một cuộc gặp không chuẩn bị trước
với hàng ngàn sinh viên biểu tình tập trung ở đó. Trong
một tuyên bố huyên thuyên được phát trên Truyền hình
Trung ương Trung Quốc, Triệu đã hứa với những người
biểu tình rằng Đảng sẽ thương thuyết với họ chân thành.
Ông đã không nói sự thật. Cái Triệu bỏ qua không nói là
các lão thành Đảng đã quyết định rồi để thanh trừng ông
và đã huy động quân đội Trung Quốc để quét sạch quảng
trường. Một ngày sau khi Triệu đến thăm Thiên An Môn,
thủ tướng Lí Bằng theo đường lối cứng rắn tuyên bố
thiết quân luật. Hai tuần sau, vào đêm 3 tháng Sáu 1989,
Quân đội Giải phóng Nhân dân đã xả súng vào những
người biểu tình, và, vào sáng 4 tháng Sáu, hàng trăm
người đã chết. Trên Quảng trường Thiên An Môn, các xe
tank san bằng Nữ Thần Dân chủ, một Tượng giống Nữ
thần Tự do mà các sinh viên nghệ thuật đã kéo lên đối
diện với chân dung khổng lồ của Chủ tịch Mao. Triệu bị
giam lỏng tại gia mười lăm năm tiếp cho đến khi ông chết
vào ngày 17 tháng Giêng 2005.
Tiếp sau sự đàn áp thẳng tay, các nhà điều tra Đảng
đã loại bỏ hàng ngàn quan chức ủng hộ quan điểm của
Triệu về một tương lai tự do hơn cho Trung Quốc. Nhưng
với lời khuyên từ Cô Trương, Ôn đã tránh được sự thanh
trừng. Đã có vẻ có sự hối lỗi. Trong gần như một thập
niên sau 1989 trong khi ông làm việc cực nhọc tại tâm
của bộ máy quan liêu Đảng, Ôn đã chỉ chụp ảnh trong bộ
đại cán của Mao, mang lòng trung thành của ông với
Đảng theo nghĩa đen trên ống tay áo của ông. Lần đầu
tiên Ôn xuất hiện trong quần áo Tây phương là năm
1998, sau khi thủ tướng Trung Quốc lúc đó chuyển ông
từ vị trí Đảng của ông lên một chức vụ chính phủ chóp
bu như một phó thủ tướng.
Tính cách của Ôn đã cứu ông. Có lẽ đi quá xa để nói
rằng tại tâm ông đã là một hoạn quan chính trị. Tuy vậy,
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ông đã cực kỳ cẩn trọng; ông đã chẳng bao giờ làm nhục
hay đe dọa ai cả. Ông đã tìm được cách và tránh bất kể
sự liên kết nào với các phe phái chính trị. Hơn hầu hết
các quan chức, ông đã ở trên làn của mình. Để lên được
chức của ông, rõ ràng ông có tham vọng, nhưng đã là một
kiểu tham vọng bị kiềm chế mà không đe dọa các đồng
chí ở đỉnh cao của Đảng. Khi Chu Dung Cơ hết nhiệm kỳ
như thủ tướng trong tháng Ba 2003, Ôn đã trở thành một
ứng viên thỏa hiệp tự nhiên để thay thế ông.
Với tư cách thủ tướng, Ôn đã nuôi dưỡng một hình
ảnh người con của nhân dân. Khi một trận động đất lớn
giáng xuống Tỉnh Tứ Xuyên trong năm 2008, Ôn đã
nhanh chóng đến hiện trường mặc một áo bị nhàu và
mang giày chạy bộ. Nhân dân Trung quốc đã gọi ông là
Cha già Ôn.
Phẩm chất đáng mong muốn của Ôn đã trở thành một
điểm yếu. Ông có vẻ có một tầm nhìn cho một Trung
Quốc tự do hơn, cởi mở hơn. Sau khi thủ trưởng cũ của
ông Triệu Tử Dương bị bịt mõm dưới sự quản thúc tại
gia, Ôn là lãnh đạo Trung quốc duy nhất tiếp tục nói về
các giá trị phổ quát, như tự do và dân chủ. Tuy nhiên, Ôn
đã rất tuân thủ các quy tắc của cấu trúc quyền lực Trung
quốc, mà hạn chế nghiêm ngặt thẩm quyền của thủ
tướng. Việc làm của Ôn là vận hành chính phủ. Chỉ Hồ
Cẩm Đào, tổng bí thư Đảng, người cao cấp hơn Ôn, có thể
thúc đẩy cải cách chính trị. Và ông đã chẳng bao giờ thúc
đẩy.
Ấn tượng của tôi từ việc quan sát Ôn và nói chuyện với
Vĩ Hồng, Cô Trương, và những đứa con ông là, quan điểm
của ông về dân chủ đã mang tính khát vọng. Ông đã nói
về nó, nhưng ông không có mong muốn nào để lật đổ
hiện trạng và thực sự làm các thứ cần thiết để biến Trung
Quốc thành một chỗ tự do hơn. Sự hiểu biết đó—rằng
ông đôi khi có thể nói thẳng nhưng sẽ tiếp tục chơi bên
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trong các quy tắc của hệ thống—đã là một lý do then
chốt vì sao Ôn đã nhận được và ở lại việc làm đó.
Ôn quá tin cậy vào gia đình ông, đặc biệt Cô Trương.
Ông đã ủy quyền quá nhiều thứ cho bà và cho phép các
con ông lợi dụng tên ông. Ông đã chẳng quan tâm đến gì
trừ công việc. Không giống Chu Dung Cơ, biết chơi đàn
erhu (nhị hồ), một đàn dây Trung quốc, hay Đặng Tiểu
Bình, thích chơi bài, ông không có sở thích riêng nào. Ông
là một người nghiện công việc. Ông đã để mọi thứ khác
cho Cô Trương.
Cô Trương thích được mọi người vây quanh. Cô tập
hợp họ. Khi cô đưa mọi người đến thăm chồng cô, họ
chụp nhanh một ảnh với ông, rồi khoe nó vòng quanh
như một cách để chứng tỏ họ có các quan hệ ở Bắc Kinh.
Cô đã chẳng bao giờ học được để cẩn trọng và cảnh giác.
Hầu hết các quan chức và các thành viên gia đình họ có
những người gác cổng rà soát mọi người và chặn tin tức
không xu nịnh. Cô Trương thiếu hạ tầng cơ sở đó. Cô đã
không có công tắc ngắt và không có bộ lọc nào. Điều đó
giải thích vì sao những việc mua đồ nữ trang của cô đã
trở thành chủ đề giật gân để lộ ra trong các trang của các
tạp chí đồn nhảm của Hồng Kông. Cô Trương đã là trò
chơi—cho mọi thứ.
I. Ở Trung Quốc, một bà vợ nói chung không lấy tên của chồng.
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CHƯƠNG BẢY
sự ủng hộ của Cô Trương
cho sự nghiệp của chồng cô đã không ngăn cô theo đuổi
sự nghiệp riêng của cô. Ở Tỉnh Cam Túc, Cô Trương đã
chuyên môn hóa về đá quý và trở thành một người mở
đường trong ngành đá quý của Trung Quốc. Khi hai vợ
chồng chuyển về Bắc Kinh trong năm 1983, Cô Trương
đã mở phòng trưng bày đá quý đầu tiên trong Bảo tàng
Địa chất của Trung Quốc, đã thành lập Văn phòng Nghiên
cứu Khoáng sản Đá quý, đã khởi động một tạp chí có tên
Đá quý Trung Quốc, và đã giúp thành lập dịch vụ đánh
giá đá quý đầu tiên của Trung Quốc. Trong năm 1992,
trong khi chồng bà làm việc vất vả tại tâm của bộ máy
Đảng, bà trở thành người đứng đầu Công ty Khoáng sản
và Đá Quý nhà nước của Trung Quốc, mà phân loại và
bán đá quý khắp Trung Quốc. Trong chức vụ đó, bà bắt
đầu đầu tư tiền nhà nước vào các start-up đồ nữ trang
đúng khi nền kinh tế Trung Quốc cất cánh và phụ nữ
Trung quốc lại bắt đầu đeo nữ trang. Trong số những
hãng mới đã là một hãng có tên Công ty Nữ trang Kim
cương Bắc Kinh, một chuỗi bán lẻ có sự tiếp cận đến các
đá quý tốt nhất. Trong năm 1997, với tư cách là chủ tịch
và CEO của hãng, Cô Trương đã chăm sóc Kim cương Bắc
đến việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Thượng Hải, thu được cho bản thân bà một khoản chi trả
hậu hĩnh trong các cổ phiếu quản lý và biệt danh Nữ
Hoàng Kim cương.
CÁI THỰC SỰ QUYẾN RŨ VĨ HỒNG LÀ

Bạn sẽ khó nói rằng Cô Trương đã thuần túy vì tiền.
Kim cương Bắc Kinh đã là giữa lô đầu tiên của các hãng
nhà nước niêm yết trên sở giao dịch Thượng Hải. Bà coi
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bản thân mình như tạo ra một ngành mới ở Trung Quốc.
Bà cũng có ước vọng để làm cái gì đó đặc biệt.
Trong năm 1998, khi Ôn rời chức vụ Đảng của ông và
được cất nhắc lên phó thủ tướng, Cô Trương đã chuyển
từ người chơi sang thành trọng tài trong kinh doanh đồ
trang sức, cầm lái Trung tâm Kiểm định Đá quý Quốc gia,
nhà đánh giá đá quý chính của Trung Quốc. Bà bảo chúng
tôi rằng lý do của bà cho việc chấp nhận vị trí đó là bà
muốn xua đuổi bất cứ cảm nhận nào rằng bà tiền tệ hóa
bằng cách nào đó mối quan hệ của bà với chồng bà. Ngoài
ra, với tư cách một quan chức của một công ty niêm yết,
Cô Trương sẽ được yêu cầu tiết lộ chi tiết về của cải riêng
của bà. Bà cũng muốn tránh việc đó nữa. Đã là một thời
kỳ quan trọng cho chồng bà bởi vì ông được chăm sóc
chu đáo cho chức cao hơn. Bất kể vấn đề thật hay được
cảm nhận nào mà có thể cản trở sự thăng tiến của ông
phải biến mất. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Cô Trương
thành công trong việc thành lập một ngành và niêm yết
một công ty đã kích thích sự thèm muốn của bà cho các
thương vụ. Vĩ Hồng đã tin chắc Cô Trương có thể trở
thành đối tác hoàn hảo trong các việc kinh doanh tương
lai với cô.
Vĩ Hồng cần biết tất cả những người chơi trong đời Cô
Trương. Cô đã gặp hai con của cặp vợ chồng—Ôn Vân
Tùng (Wen Yunsong), được biết đến như Winston Ôn, và
Ôn Như Xuân (Wen Ruchun), người có bí danh Lily
Chang. Giống nhiều con cái của elite Đảng, cả hai đã tốt
nghiệp đại học ở Hoa Kỳ. Winston Ôn có một bằng MBA
từ Trường Quản lý Kellogg tại Đại học Northwestern,
còn em gái Lily có được bằng cấp tương tự tại Đại học
Delaware.
Lily đã có một tâm tính trẻ con giàu trộn lẫn những
cơn giận với sự cư xử yên lặng. Cô thường la hét với cha
mẹ cô và hành động như một trẻ ranh hư hỏng. Sau khi
tốt nghiệp trong năm 1998, Lily được nói là đã làm việc
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tại hãng Wall Street xấu số Lehman Brothers, bị sụp đổ
trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Lily cũng được
nói rằng đã sống trong Trump Place, tổ hợp căn hộ xa
hoa nhìn xuống Sông Hudson ở Manhattan. Muộn hơn,
cô gia nhập Credit Suisse First Boston và rồi, quay về Bắc
Kinh, mở một hãng tư vấn, Fullmark Consultants. New
York Times tường thuật trong năm 2013 rằng ngân hàng
đầu tư J.P. Morgan đã trả Fullmark 1,8 triệu $ từ 2006
đến 2008 để giúp giành được các khách hàng Trung
quốc. Tờ Times cũng tường thuật rằng trong quan hệ với
thương vụ này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ
đã điều tra J.P. Morgan về vi phạm Đạo luật các Thực
hành Tham nhũng Nước Ngoài từ việc cho bất cứ thứ gì
có giá trị cho các quan chức nước ngoài hay cho các
thành viên gia đình của họ để nhận được lợi thế kinh
doanh không thích hợp.
Winston đã không đáng ghét như em gái anh nhưng
không kém tham vọng. Anh làm đầu tư tư nhân (PE).
Trong năm 2005, anh thành lập New Horizon Capital với
một sự đầu tư từ SBI Holdings, một chi nhánh của tập
đoàn SoftBank Nhật bản, và Temasek, quỹ đầu tư của
chính phủ Singapore.
Các quỹ đầu tư sở hữu nhà nước Singapore là các bậc
thầy về kết thân với một nhóm được biết đến như “các
thái tử,” các con trai (và con gái) của các quan to Đảng
Cộng sản. Các hãng khác nhau liên kết với chính phủ
Singapore đã đầu tư tiền vào hãng của Winston cũng
như các quỹ liên kết với cháu trai của Tổng Bí thư Đảng
Giang Trạch Dân, và những người khác. Trong tất cả
những người trên thế giới, những người Singapore biết
cuộc chơi diễn ra như thế nào ở Trung Quốc và đã kiếm
được lợi nhuận đáng kể từ sự hiểu biết đó. Cuối cùng,
nhiều con trai và con gái của các nhà lãnh đạo Trung
quốc đi theo Winston vào đầu tư tư nhân (PE) và nhận
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được vốn từ Singapore. Winston đã là một người chấp
nhận sớm.
Vĩ Hồng và tôi nghĩ Winston chơi quá hung hăng.
Chúng tôi lo rằng anh ta cắt những người đương thời của
anh ta khỏi các giao dịch và tạo các kẻ thù. Hãng của
Winston đã góp phần hùn vào các công ty không lâu
trước khi chúng có kế hoạch niêm yết trên các sở giao
dịch chứng khoán khắp thế giới. Hầu hết các thương vụ
đó là các khoản đặt cược chắc chắn, vì các doanh nghiệp
này đã khá chín muồi rồi; chúng ta không nói về các nhà
đầu tư thiên thần [đầu tư mạo hiểm] ở đây. Đã có rất
nhiều tiền săn đuổi các cơ hội này, nhưng thay cho việc
chia sẻ chúng, Winston có vẻ đã thử chế ngự lĩnh vực.
Anh đã dàn xếp cho cha anh thăm các hãng đó, về cơ bản
tuyên bố với chúng, “Nếu các vị để tôi vào cửa trước bất
kể ai khác, hãy nhìn vào ai tôi có thể đưa đến.” Chúng tôi
nghĩ nó được tư vấn sai và biến anh ta thành một mục
tiêu của các đối thủ cạnh tranh ghen tị.
Khi Vĩ Hồng đến gần hơn với Cô Trương, cô cảm thấy
thoải mái hơn để đưa ra lời khuyên cho các con bà. Tôi
nhớ Vĩ Hồng bảo Winston, “Anh có thể kiếm được rất
nhiều tiền mà không gây ra tất cả sự chú ý này. Vì sao
anh không kiếm tiền ở hậu trường?” Nhưng Winston,
giống đồng nghiệp cũ của tôi Phùng Ba với xe RollsRoyce đỏ của anh, bị ánh sáng đèn sân khấu làm cho mê
mẩn. Anh thích ở trên sân khấu lớn. Chúng tôi đã không
tán thành.
Cuối cùng, mọi người và các tường thuật tin tức,
thường một cách cố ý, không phân biệt giữa tiền hãng
của Winton kiếm được và tài sản cá nhân của anh. Nếu
quỹ của anh kiếm được nửa tỉ trên một khoản đầu tư, họ
nói anh ta kiếm được nửa tỉ, trong khi trên thực tế phần
của anh ta chỉ là phần nhỏ của số đó. Chúng tôi bảo Cô
Trương rằng anh ta có thể làm còn tốt hơn nữa nếu hoạt
động trong bóng tối. Anh ta đã không lắng nghe.
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Thành công tài chính của vợ và các con của Ôn Gia Bảo
được tóm tắt trong câu tục ngữ Trung quốc: “Khi một
người đạt sự giác ngộ [hay trong trường hợp này lên
chức thủ tướng], ngay cả các thú cưng của ông ta cũng
lên trời” [một người làm quan cả họ được nhờ]. Nói thế,
Vĩ Hồng không tin, tôi cũng chẳng tin rằng Thủ tướng Ôn
biết đầy đủ cho đến rất muộn rằng các thành viên gia
đình ông đã trở thành các tỉ phú. Tôi tin con gái Ôn đã
đòi các công ty nước ngoài phí nặng cho các mối quan hệ
của cô. Winston vận hành hãng New Horizon và Cô
Trương gặp rất nhiều người săn các cơ hội. Trong khi,
mỗi thành viên gia đình sưu tập các xe xa hoa. Nhưng thủ
tướng có vẻ có ít ý tưởng nó có ý nghĩa gì.
Khi Cô Trương về nhà với một viên đá có lời lớn trên
ngón tay bà, hay một vòng ngọc vô giá, Ôn sẽ thán phục
nó với con mắt của một nhà địa chất, không phải của một
nhà buôn châu báu dày dạn. Ôn chẳng bao giờ làm một
ngày trong một doanh nghiệp thương mại. Khi ông là
một quan chức cấp thấp, ông đến nhà ăn chính quyền và
ăn bất cứ thức ăn nào được đặt trước mặt ông. Ở nhà,
ông ăn bất cứ thứ gì đầu bếp chuẩn bị và không có khái
niệm nào về chi phí. Ông chẳng bao giờ vào một cửa hiệu
Hermès. Lần duy nhất ông từng thăm một siêu thị ông đã
đi cùng một đoàn tùy tùng. Ông chẳng có ý niệm nào rằng
một túi xách tay có thể có giá 10.000 $ hay hơn. Đã có cái
gì đó trong ông mà gợi nhớ lại cuộc thăm năm 1992 của
George H. W. Bush tới một hàng tạp phẩm và phản ứng
lúng túng của ông với một máy quét barcode. Cuộc sống
hàng ngày của người dân trung bình có vẻ là một bí ẩn
đối với Thủ tướng Ôn.
Những người khác có một cách nhìn hằn học hơn: họ
bác bỏ quan niệm rằng Ôn bị gia đình ông đẩy vào tình
trạng khó khăn và kết luận ông đã chọn không hành
động. Trong tháng Chín 2007, theo các tài liệu được
Wikileaks tiết lộ, người đứng đầu hoạt động Trung quốc
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của Tập đoàn Carlyle, một hãng đầu tư Mỹ lớn, đã nói với
các nhà ngoại giao Mỹ rằng Ôn đã “ghê tởm các hoạt
động của gia đình ông, nhưng hoặc không có khả năng
hay không sẵn sàng cắt bớt chúng.” Nhà kinh doanh đã
chuyển tiếp một lời đồn đại rằng Ôn đã xem xét việc ly
dị nhưng đã “bị kiềm chế bởi sự nổi bật của chức vụ của
ông.”
Vĩ Hồng và tôi không tin điều đó. Chúng tôi đã quan
sát tình cảm giữa Cô Trương và chồng cô, và bản năng
của chúng tôi bảo chúng tôi rằng Ôn chỉ không quan tâm
nhiều đến công việc kinh doanh của vợ và các con ông.
Ông đã có những mối lo lớn hơn và trong sâu thẳm ông
thực sự có vẻ muốn Trung Quốc trở nên cởi mở và dân
chủ hơn.
Không lâu sau khi Ôn được chỉ định làm thủ tướng
trong tháng Ba 2003, gia đình chuyển vào một nhà có sân
trong ở trung tâm Bắc Kinh. Không có Nhà Trắng cho chủ
tịch Trung Quốc hay dinh thự Đài Quan sát Hải quân Hoa
Kỳ cho người chỉ huy thứ hai của ông. Tại Bắc Kinh, Đảng
sở hữu hàng trăm bất động sản được phân phát cho các
quan chức Đảng cấp cao những người sống trong những
nhà đó cho đến khi họ chết. Các nhà đó thường được các
con của họ thừa kế. Việc này gây ra một sự đau đầu cho
văn phòng thị trưởng Bắc Kinh mà cần có được nhiều
hơn cung đang co lại của các nhà có sân trong để chia cho
elite chính trị Trung Quốc. Trong những ngày đế quốc
của Trung Quốc, khi một quan chức cấp cao về hưu ông
và gia đình ông rời thủ đô và mang sự hiểu biết và các
mối quan hệ của ông về quê. Bây giờ chẳng ai về quê cả.
Winston và Lily dứt khoát không quay lại Cam Túc.
Khi nhà Ôn chuyển vào nhà mới của họ, Cô Trương đã
mở một văn phòng riêng với Vĩ Hồng trên nửa một tầng
tại Oriental Plaza, một đoạn lái xe ngắn từ dinh thự của
bà. Vĩ Hồng trở thành bạn nữ đồng hành thân nhất của
Cô Trương, tung hứng vai trò của cô như người bạn, cố
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vấn, và bạn tâm giao của bà. Tôi kinh ngạc về khả năng
của Vĩ Hồng để luồn mình vào thế giới của Cô Trương.
Nó đã giống một trong những vở kịch ngắn sướt mướt
nhiều tập (soap opera) Trung quốc về đời sống ở triều
đình, nơi các thị nữ ganh đua vì sự chú ý của hoàng hậu.
Hàng trăm người muốn đến gần Cô Trương, nhưng Vĩ
Hồng khôn hơn tất cả họ. Nó là một quá trình cần mẫn
của sự nuôi dưỡng và đoán trước các nhu cầu của bà, tất
cả dựa vào sự hiểu biết sâu sắc của Vĩ Hồng về đời sống
và gia đình của Cô Trương. Trước khi Cô Trương thậm
chí nhận ra bà cần cái gì đó, thì Vĩ Hồng đã cung cấp nó
cho bà rồi. Sau khi Vĩ Hồng làm điều đó vài lần, Cô
Trương bị mắc câu.
Vĩ Hồng chia sẻ với tôi kế hoạch của cô để chuẩn bị
cho Cô Trương và những người khác trong bộ máy thứ
bậc Đảng. Việc điều hướng các quan hệ con người ở
Trung Quốc là một công việc phức tạp đến mức Vĩ Hồng
cần ai đó cô có thể tin tuyệt đối và với người đó cô có thể
đề ra chiến lược. Mọi mối quan hệ đến với những tính
toán riêng của nó và các chiều kích riêng của nó. Chúng
tôi đã nghiền ngẫm các vấn đề này cùng nhau, đánh giá
những gì các đối tác của chúng tôi muốn, cái gì thúc đẩy
họ, và làm thế nào để khiến họ giúp sự nghiệp của chúng
tôi. “Em có nên tiếp cận cô ấy theo cách này hay cách đó?”
cô hỏi tôi. “Anh nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào?” Tôi đã
trở thành một người trên thế giới mà với người đó cô có
thể thăm dò các vấn đề này. Nó đã đưa chúng tôi đến gần
nhau hơn và nâng cao sự thân thiết của chúng tôi; đã là
chúng tôi đối lại thế giới.
Việc phục vụ Cô Trương tại trung tâm quyền lực ở
Trung Quốc đã trở thành cuộc sống của Vĩ Hồng. Mỗi khi
Cô cần đến, Vĩ Hồng đã ở đó. Vĩ Hồng đắm mình vào thế
giới của Cô Trương và mọi thứ khác đã giảm dần. Cả hai
chúng tôi trở nên giống thế, mua vui cho những sự đồng
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bóng của những người khác. Chúng tôi đã giống con cá
làm sạch răng của những con cá sấu.
Lúc đó, Cô Trương là quân cờ quan trọng nhất trên
bàn cờ của đời sống nghề nghiệp của Vĩ Hồng. Vĩ Hồng
đã nhắm để là một bậc thầy chơi cờ ở Bắc Kinh. Đã có
những phần thưởng tài chính tiềm tàng khổng lồ và một
sự tăng uy tín to lớn. Nhưng cũng có thách thức tinh thần
về việc tính toán hệ thống hoạt động thế nào, giải một
cách hay nhất câu đố do Trung Quốc Cộng sản đưa ra mà
cô có thể. Vĩ Hồng được thúc đẩy để chấp nhận thách
thức này và cô đã làm nó với một sự dữ tợn ít người ở
Bắc Kinh có thể sánh.
Để làm cho Cô Trương hữu ích, Vĩ Hồng phải làm sâu
sắc mối quan hệ của họ. Làm việc với một nhà thiết kế
nội thất, Vĩ Hồng đã dẫn đầu dự án trang trí lại dinh thự
mới của nhà Ôn. Nhà ở trên Hẻm Đông Giao Dân (Hạng)
nằm ở phía đông của Tử Cấm Thành trong Khu Công sứ
cũ, một khu được phát triển trong những năm 1860 sau
khi Nhà Thanh thua Anh trong Chiến tranh Nha phiến và
Trung Quốc buộc phải cho phép các phái bộ ngoại giao
Tây phương ở Bắc Kinh. Đối với tôi, luôn luôn hơi mỉa
mai rằng thủ tướng của Trung Quốc Cộng sản ngủ trong
cùng phòng ngủ mà đã là nhà của bọn Đảng gọi là “bọn
đến quốc nước ngoài.”
Nhà của nhà Ôn là một trong ba dinh thự trên hẻm, tất
cả đều do các quan chức Đảng chiếm giữ. Các nhà ở đằng
sau một cổng đá phiến cao, màu xám. Các binh lính, đứng
ở bên trong, liên lạc với bên ngoài qua một lỗ nhỏ thẳng
từ phim The Wizard of Oz. Cấu trúc mà trong đó nhà Ôn
cư trú—một tòa nhà gạch hai tầng—là nhà cuối cùng
trên làn đường. Một sân rộng bao quanh tòa nhà. Cửa
chính mở vào một tiền sảnh lớn và một phòng khách
rộng ở bên trái và một phòng ăn ở bên phải. Một cầu
thang gỗ rộng đổ xuống từ khu ở trên tầng trên.
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Vĩ Hồng kiến nghị rằng Cô Trương lót tầng dưới bằng
đá cẩm thạch Italia. Nó đã rất mốt ở Bắc Kinh. Cô đã chọn
các đồ đạc cố định—chọn màu vàng hơn là màu dịu hơn
của nickel được chải. Vĩ Hồng thậm chí đề nghị để dàn
xếp công việc. Nhưng điều đó đã là không thể. Một ban
đặc biệt của chính phủ chịu trách nhiệm về sự sửa chữa
do những mối quan tâm an ninh. Cô Trương đã luôn luôn
than phiền về tay nghề tồi và giá cao.
Tôi đã đến thăm ngôi nhà nhiều lần, một lần để ăn
mừng một trăm ngày sinh của con trai Winston, một
truyền thống ở Trung Quốc. Mặc dù ngôi nhà là đủ lớn
cho ba gia đình, là rõ đối với tôi rằng vài trong số các
thành viên của nó bực mình về việc sống với nhiều thế
hệ dưới cùng mái nhà. Vợ của Winston, người anh gặp
khi học ở Mỹ, từ lâu đã có vẻ muốn sống tách ra khỏi nhà
bố mẹ chồng cô, nơi cô có thể thoát khỏi tay của mẹ
chồng, Cô Trương, và em chồng bão tố của cô, Lily.
Chúng tôi nghĩ chuyện tình ái của Lily là một mối đau
đầu cho Cô Trương, và Vĩ Hồng không lâu sau đã dính líu
vào. Ban đầu Lily bị theo đuổi bởi một doanh nhân Trung
quốc mặt béo có tên Từ Minh (Xu Ming), một trùm tư
bản từ thành phố ven biển Đại Liên người kiếm tiền
trong ngành bất động sản và chất dẻo và sở hữu một đội
bóng đá Trung quốc chuyên nghiệp. Trong năm 2005,
tạp chí Forbes ước lượng tài sản ròng của ông hơn 1 tỉ $.
Hai người đi một chuyến nghỉ cùng nhau trong đó Từ
Minh chụp một kiểu selfie với Lily. Anh bắt đầu khoe nó
khắp nơi, cho rằng anh sắp trở thành con rể của Thủ
tướng Ôn. Nước đi dở hơi đó nói rất nhiều về sở thích
của Lily về đàn ông.
Vĩ Hồng cho rằng ai đó như Từ Minh, mặc dù giàu kinh
khủng, đến với quá nhiều hành lý. Từ thuộc về một bè
phái Đảng do cựu thị trưởng Đại Liên Bạc Hy Lai (Bo
Xilai) cầm đầu, người là con trai của một lão thành “bất
tử” của Đảng Cộng sản có tên là Bạc Nhất Ba (Bo Yibo).
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Tin đồn lan truyền rằng tài sản của Từ nhận được một
cách bất hợp pháp, và vài năm sau Từ, quả thực, bị kết
án tham nhũng và bị bỏ tù. (Anh đã chết đột ngột ở tuổi
bốn mươi tư trong năm 2015, một năm trước khi anh
được ra tù.) Rồi một người ngưỡng mộ khác có tên Lưu
Xuân Hàng (Liu Chunhang) xuất hiện.
Lưu rất giống khuôn mẫu của tôi. Anh đã học ở nước
ngoài, có được bằng Tiến sĩ từ Đại học Oxford và một
bằng MBA từ Harvard, và đã làm việc tại hãng tư vấn
McKinsey & Company và ngân hàng đầu tư Morgan
Stanley. Cha mẹ Lưu là các nhân viên chính quyền cấp
thấp ở Thượng Hải và, giống tôi, đã không thuộc về giới
quý tộc đỏ. Anh cũng đã là một dân thường.
Lily đã chấp nhận lời khuyên của mẹ cô để cho anh ta
một cơ hội. Thành tích hàn lâm và CV (Sơ yếu lý lịch) của
Lưu đã cho cô quyền kiêu căng. Vĩ Hồng và tôi đã ngạc
nhiên rằng Lưu quan tâm đến Lily. Cô hết sức nóng nảy;
chúng tôi đã không thấy làm sao anh ta có bao giờ hạnh
phúc. Có vẻ đối với tôi rằng một khi họ kết hôn, Lily coi
thường cha mẹ của Lưu, những người, như một kết quả,
đã hiếm khi thăm con trai họ ở Bắc Kinh. Tại Trung Quốc,
một người vợ theo truyền thống kết hôn vào gia đình của
chồng mặc dù không lấy tên chồng, nhưng Lily không có
chuyện đó.
Lưu đã sẵn sàng để cha mẹ anh phải chịu những sự
coi thường này bởi vì những cơ hội được đưa ra bởi việc
kết hôn với con gái của thủ tướng Trung Quốc. Nhiều
năm sau, Vĩ Hồng và Cô Trương thử khiến cho Lưu được
cất nhắc lên chức thứ trưởng, có nghĩa là anh ta trở
thành một “quan chức cấp cao” hay một gaogan (cao
cán=cán bộ cao cấp). Bước nhảy đó là quan trọng nhất
trong sự nghiệp của bất cứ quan chức nào. Nó không chỉ
hứa hẹn một hưu bổng hào phóng hơn và sự tiếp cận đến
các bệnh viện tốt nhất, sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất, và
thực phẩm tốt nhất; nó cũng báo trước entrée (quyền gia
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nhập) vào các đại sảnh quyền lực chính trị. Tuy nhiên, sự
cất nhắc Lưu đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên,
nhờ hôn nhân của anh với Lily, anh đã thấy một Trung
Quốc anh chẳng bao giờ có thể thấy.
Mối quan hệ mật thiết của Vĩ Hồng với Cô Trương đã
làm xù lông của các con của bà, nhất là Lily, to tiếng than
phiền rằng mẹ cô ưu ái Vĩ Hồng hơn cô. Vĩ Hồng đã thử
ngăn chặn một sự đối đầu bằng việc đi cùng Lily đến các
buổi biểu diễn thời trang và các sự kiện khác. Cô đã lệnh
cho tôi kết thân với chồng của Lily. Nhưng máu xấu vẫn
còn.
Bạn nam thân nhất của Cô Trương là một cựu quản lý
nhà máy có tên là Huang Xuhuai (Hoàng Tự Hoài), người
tới từ một thị trấn nhỏ trên một chỗ cong của Sông
Dương Tử. Hai người gặp nhau trong năm 1992 khi
Hoàng hai mươi sáu tuổi và đang gặp khó khăn tài chính
và Cô Trương năm mươi mốt và vừa bắt đầu sự nghiệp
của cô như một trùm nữ trang. Hoàng đã theo Cô Trương
về Bắc Kinh, thử gắn bản thân mình vào đội tùy tùng của
bà, và, từ sự quả quyết thuần khiết, đã thành công. Cô
Trương kiếm cho anh một việc làm ở một trong những
công ty kim cương do cô quản lý. Và rồi muộn hơn, khi
Cô Trương chuyển vào Oriental Plaza với Vĩ Hồng,
Hoàng nép mình trong một văn phòng nhỏ giáp với văn
phòng của Cô Trương. Danh thiếp của anh viết: “Quản lý
văn phòng của Bà Ôn Gia Bảo.”
Một cách tự nhiên, bất cứ nơi nào Cô Trương du hành,
Hoàng sẽ theo đuôi. Mặc dù chẳng bao giờ có bằng chứng
trực tiếp, Vĩ Hồng nghi rằng Hoàng, bất chấp bụng phệ
và những cách mộc mạc của anh ta, là nhân tình của Cô
Trương. Chúng tôi nhắc đến anh như mianshou (diện
thủ-面首) của Cô, một từ thời Trung quốc cổ đại có nghĩa
là “giữ một người đàn ông của một quý bà.” Nói ngắn
gọn, một đĩ đực. Đấy không phải là một sự dàn xếp thông
thường giữa elite Đảng. Các nam quan chức có các tình
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nhân, đôi khi cả tá. Nhưng là hiếm để nghe về phụ nữ giữ
đàn ông. Nhiều lần, Vĩ Hồng tự hỏi Cô Trương thấy cái
quái gì trong Hoàng. Nhưng Cô Trương, chúng tôi đã biết
rồi, là đặc biệt.
Giống các cô tình nhân quây quần quanh ban lãnh đạo
cấp cao của Trung Quốc, có vẻ đối với chúng tôi rằng
Hoàng đã đặt toàn bộ sự tồn tại của anh lên một đĩa cho
Cô Trương. Những người ở vị trí cao của cô đã không đến
những cơ hội này thường đến thế. Đã luôn luôn có các
cận vệ, các trợ lý, và các lái xe ở xung quanh, như thế là
khó để chiều theo những ham muốn riêng tư. Khi ai đó
như Hoàng tình cờ ở đó, rõ ràng dâng linh hồn anh, là
khó để cưỡng lại. Ngoài ra, Cô Trương luôn luôn có
những nhiệm vụ khó chịu cô cần làm. Vĩ Hồng ở đó để
tạo điều kiện cho kinh doanh và đưa ra lời khuyên.
Nhưng Cô Trương cũng cần ai đó để giặt là đồ bẩn của
bà, để đưa mọi người ra khỏi nhà tù, hay để khiến mọi
người biến mất. Những việc đó, theo ý chúng tôi, là thế
mạnh của Hoàng.
Cô Trương đã đóng nhiều vai trên sân khấu của Trung
Quốc. Một phần bà là một bậc thầy giật dây con rối. Bà
bày tỏ sự kiểm soát hoàn toàn đối với những người như
Hoàng. Với Vĩ Hồng, mối quan hệ cũng mang tính thứ
bậc, nhưng có nhiều tính qua lại hơn. Tất cả các mối ràng
buộc của Cô Trương đều dày dạn với một liều lành mạnh
của sự tính toán lạnh lùng và sự thao túng nhưng cũng
có cảm xúc chân thật. Vĩ Hồng và tôi nghĩ chúng tôi biết
trò chơi được chơi như thế nào. Chúng tôi đã không sợ
bà.
Cái Vĩ Hồng có sợ, tuy vậy, là nhà nước Trung quốc.
Từ những ngày đầu của cô ở Sơn Đông, cô đã thấy một
cuộc điều tra tham nhũng có thể làm đảo lộn cuộc sống
của những người quanh cô như thế nào. Vĩ Hồng đã có ý
định duy trì một hào quang của tính liêm khiết khi cô
chơi trò chơi kết nối mạo hiểm cao của cô giữa elite của
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Trung Quốc. Như tôi đã nói, câu thần chú của cô là: “Nếu
các ngươi có lôi xác ta khỏi quan tài của ta và đánh nó
bằng roi, các ngươi vẫn không tìm thấy vết bẩn nào.” Một
mặt cô nói điều này để trấn an mọi người rằng làm kinh
doanh với cô là một sự đánh cược an toàn. Mặt khác cô
tiết lộ một cách vô thức một mối lo rằng ở đâu đó dọc
đường cô cũng bị một cuộc điều tra do Đảng lãnh đạo
mắng nhiếc thậm tệ.
Từ những ngày đầu của chúng tôi với nhau, các bạn
và những người liên hệ trong hệ thống đã đề xuất cho Vĩ
Hồng một chức vụ chính quyền mau chóng. Cô đã từ chối
họ. “Cô có thể là một trong những nhà lãnh đạo của
Trung Quốc,” một quan to trong Đảng tuyên bố. Vĩ Hồng
đã không quan tâm. “Tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cuộc
sống Sơn Đông đó,” cô bảo tôi sau khi một quan chức
Trung quốc cấp cao bảo Vĩ Hồng rằng nếu cô chơi các
quân bài của cô đúng, cô có thể trở thành nữ thủ tướng
đầu tiên của Trung Quốc.
Vĩ Hồng lo rằng những kẻ bám đít như Hoàng có thể
mang lại tai họa cho nhà Ôn. Anh ta đã quá hỗn láo; anh
ta đã vung các mối quan hệ của anh ta với gia tộc nhà Ôn
như một vũ khí. Một hôm, anh ta lâm vào một tai nạn
giao thông trên đường Tràng An, đại lộ chính đông–tây
cắt đôi trung tâm Bắc Kinh. Một sĩ quan cảnh sát đã đến
hiện trường và Hoàng đã hung hăng đến bắt chuyện với
anh ta, gây ra nhiều bối rối cho nhà Ôn. Vĩ Hồng và tôi tự
hào là những người kín đáo. Chúng tôi không thử bán sự
tiếp cận của chúng tôi để kiếm tiền nhanh chóng, và
chúng tôi tránh gây sự chú ý; chúng tôi ở trong đó trong
thời gian dài. Nhưng không phải Hoàng. Những người
giống anh ta là nguy hiểm bởi vì họ thu hút quá nhiều sự
nổi giận.
Hoàng đã có vẻ lợi dụng danh tiếng Ôn để làm giàu
cho chính mình. Theo tường thuật của New York Times,
trong năm 2004, Deutsche Bank đã thuê Hoàng như một
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phần của một kế hoạch để khiến chính phủ Trung quốc
chấp thuận nó đầu tư vào một ngân hàng Trung quốc cỡ
vừa gọi là Hoa Hạ (Huaxia). Mặc dù Hoàng không có kinh
nghiệm nào trong khu vực tài chính, anh ta được trả 2
triệu $, tờ Times nói, trích dẫn các tài liệu ngân hàng. Đơn
xin của Deutsche Bank để mua Hoa Hạ đã được chấp
thuận. Trong năm 2006, theo tờ Times, Hoàng giành
được 3 triệu $ nữa từ Deutsche Bank, mặc dù cái anh ta
thực sự làm để có đống tiền đó là không rõ ràng, và
Deutsche Bank đã không trả lời cho những câu hỏi cụ thể
khi được hỏi. Vĩ Hồng và tôi đã không chấp nhận loại
hoạt động này. Vĩ Hồng đã cảnh báo Cô Trương, nhưng
bà có vẻ không sẵn sàng gò cương Hoàng.
Lúc đó tôi không nhận ra, nhưng bữa tối của tôi với
Cô Trương tối mùa hè đó trong năm 2002 đã là một sự
trộn lẫn của cuộc phỏng vấn việc làm và sự kiểm tra cá
nhân. Vĩ Hồng quyết định rằng cô có thể tin cậy tôi,
nhưng ý kiến của Cô Trương cũng quan trọng ngang thế.
Tôi không chỉ được xem như một đối tác hôn nhân tiềm
năng cho Vĩ Hồng. Hai phụ nữ dẫn dắt này đang đưa ra
một đánh giá về một đối tác tiềm tàng. Họ đã không biết
chính xác chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau như thế nào,
nhưng họ cần được thuyết phục rằng tôi là một người
phù hợp tốt. Tôi có là người chồng quan trọng cho Vĩ
Hồng không? Hướng tới mục tiêu đạt được các thứ đáng
chú ý, tôi có sự nhạy bén kinh doanh cần thiết để bổ sung
cho sức nặng chính trị của Cô Trương và sự nhạy bén kết
nối của Vĩ Hồng không? Cuối cùng, và quan trọng nhất,
có thể tin cậy vào tôi, hoàn toàn và tuyệt đối không?
Tôi điềm tĩnh bước vào một giới chặt chẽ của những
người ở trung tâm quyền lực ở Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa. Ngoài kiến thức chuyên môn của tôi về các
vấn đề tài chính ra, phẩm chất mà đã thu hút họ là tôi là
một phiến đá trống, một người mới mẻ. Tôi là người đủ
Trung quốc, nhưng cũng được giáo dục ở nước ngoài.
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Tôi không có hành lý nào. Tôi không biết những người
khác trong chế độ quan liêu và chẳng ai trong số các
thành viên gia đình tôi đã là quan chức. Tôi không có
chương trình nghị sự che giấu nào.
Tuy nhiên, Vĩ Hồng luôn luôn chơi cờ ba chiều. Và, cho
đến nay, Cô Trương là quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ
của cô. Đưa tôi đến yết kiến Cô Trương không đơn giản
là một cách để xác định liệu tôi có xứng đáng như một
đối tác. Nó cũng báo hiệu cho Cô Trương rằng Vĩ Hồng
đánh giá mối quan hệ của họ cao như thế nào. Hệt như
Cô Trương đối xử với Vĩ Hồng như con gái thay thế, Vĩ
Hồng cũng nhìn Cô Trương như một người mẹ. Trong
việc giới thiệu tôi trước khi chúng tôi hứa hôn, Vĩ Hồng
đã cho Cô Trương quyền phủ quyết đối với quyết định
thầm kín nhất của đời cô. Nếu tôi sẽ là chồng của Vĩ
Hồng, tôi cần phước lành của Cô Trương. Tại Trung
Quốc, ở mức đó, sự tin cậy là đầu tiên và trên hết. Nếu Cô
Trương cảm thấy rằng cô không thể tin cậy tôi, mối quan
hệ của tôi với Vĩ Hồng chấm dứt khi đó và ở đó.
Về mặt vô thức, Vĩ Hồng có vẻ đã bắt chước mối quan
hệ của chúng tôi theo gương của mối quan hệ của nhà
Ôn. Cô Trương đã theo đuổi Ôn Gia Bảo bởi vì ông có đầu
óc nghiêm túc và có tài, ai đó mà trong cỗ xe ngựa của
người đó bà có thể đi khi ông hướng đến vinh quang.
Cũng thế, Vĩ Hồng nhìn vào tôi như một người đàn ông,
trong một xã hội rất gia trưởng, người có thể giúp một
phụ nữ có khả năng và tham vọng, giống cô, để thực hiện
các mơ ước của cô. Vĩ Hồng đã bị ấn tượng bởi cách Cô
Trương và Ôn đã có khả năng duy trì một mối quan hệ
mật thiết như vậy trong nhiều năm đến vậy, và cách Cô
Trương chuẩn bị và nuôi dưỡng chồng cô cho đến khi
mối quan hệ của họ vượt quá sự hôn nhân điển hình để
bắc qua chính trị và kinh doanh. Gốc rễ khiêm tốn của
nhà Ôn đã cũng cộng hưởng với Vĩ Hồng. Như tính cách
ba hoa của Cô Trương cũng đã cộng hưởng. Giống Vĩ
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Hồng, Cô Trương cực kỳ lắm mồm và có thể chế ngự một
phòng. Trong Cô Trương và Ôn Gia Bảo, Vĩ Hồng nhìn
thấy một sự phản chiếu cuộc sống cô muốn với tôi.
Vĩ Hồng và Cô Trương ở trong giai đoạn đầu của sự
cộng tác. Vĩ Hồng đã đưa vào rồi những người với các ý
tưởng để gặp Cô Trương. Nhưng họ vẫn còn phải ổn định
cách tiến lên. Với bữa tối của chúng tôi, Vĩ Hồng giới
thiệu cho Cô Trương một đối tác tương lai người giúp
biến những ước mơ còn phôi thai này thành một hiện
thực sinh lời. Vài ngày sau bữa tiệc ở Grand Hyatt, Vĩ
Hồng đã báo cáo lại. “Cô Trương nói anh không tồi,” cô
chia sẻ. Tôi đã vượt qua cuộc sát hạch.
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CHƯƠNG TÁM
bởi năng lực và mong
muốn của Cô Trương để vẫn tham gia tích cực vào thế
giới rộng hơn. Thực sự đã không phải vì tiền; bà đã kiếm
được một khoanh kha khá trong kinh doanh kim cương
rồi và, căn cứ vào chức vụ của chồng bà như một quan
chức Đảng chóp bu, phần còn lại của đời bà sẽ được nhà
nước bao cấp thoải mái.I Đúng là bà thường xuyên thay
đổi xe; chiếc BMW đen chúng tôi thấy tại Hyatt được
thay bằng xe Lexus có trang bị xoa bóp chân, mà cuối
cùng được thay bằng một xe Audi đen. Nhưng đó là sự
thay đổi vớ vẩn. Bà cũng thích nữ trang, nhưng bà bị kích
động nhiều hơn bởi một thương vụ tốt về một vòng ngọc
hơn là sự trang trí bằng các đồ trang sức lấp lánh.
VĨ HỒNG VÀ TÔI BỊ LÀM CHO CHẾT LẶNG

Đối với Cô Trương, chúng tôi kết luận, đó là sự hồi hộp
của cuộc săn đuổi. Với Ôn Gia Bảo đĩnh đạc trở thành thủ
tướng Trung Quốc, bà muốn tạo ra lĩnh vực ảnh hưởng
của riêng bà và không tàn héo ở bên cạnh như một phần
phụ không thích đáng của sự nghiệp của chồng bà. Từ sự
bắt đầu hôn nhân của họ, bà và Ôn ở trên một thế bình
đẳng, và bà sẽ không để cho điều đó thay đổi. Bà có thời
gian biểu riêng của bà và hầu như chẳng bao giờ đi cùng
ông trong các chuyến đi khắp Trung Quốc hay ra nước
ngoài. Bà bảo chúng tôi rằng nếu quần chúng không thấy
bà với ông, bà có nhiều tự do hơn để làm thứ riêng của
bà. Bà du hành thường xuyên bên dưới radar, mặc dù bà
không thử che giấu nét nhận dạng của bà, như con gái
của bà làm, với một bí danh. Cuộc chiến đấu của Cô
Trương để tạo ra con đường riêng của bà gợi nhớ đến
tình trạng khó khăn của Hillary Clinton khi chồng bà Bill
giành được Nhà Trắng. Cô Trương đã muốn không gian
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riêng của bà để sống cuộc đời bà, không mờ dần vào phía
sau như rất nhiều bà vợ khác của các lãnh đạo Đảng. Và
đối với bà, đấu trường lý tưởng là kinh doanh. Nó là một
trò chơi làm say mê, đặc biệt trong một thời đại ở Trung
Quốc khi sự thay đổi lớn đến vậy và những cơ hội dồi
dào đến vậy. Bà đã nhận ra là một người chơi, gặp gỡ mọi
người, tiếp thu các ý tưởng, đánh giá các triển vọng, và
hành động. Căn cứ vào các mối quan hệ của bà, không có
sự tổn thương rằng tỷ lệ thất bại của bà là thấp.
Tuy nhiên, cái bà dính líu đến không đơn giản là một
sự săn kho báu gian lận như đối với nhiều quan chức
Đảng khác. Ôn không, Cô Trương cũng chẳng bắt nguồn
từ các nhà sáng lập của Trung Quốc Cộng sản. Những
người đó đã có sự tiếp cận đến những sự tô nhượng cửa
hàng miễn phí và, thường, các hợp đồng độc quyền mà
là các giấy phép để in tiền. Cô Trương và Ôn đã làm theo
cách của họ để leo lên chiếc thang của Đảng. Họ đã phải
chen lấn. Các bà vợ của các lãnh đạo Trung quốc khác
cũng quan tâm đến việc mò khoắng trong các trò chơi
quyền lực và để là những người chơi. Chúng tôi gọi họ là
Thái Thái Bang (Taitai Bang), hay Lũ Vợ. Nhưng ít người
có thể so sánh với Cô Trương. Bà là một bánh pháo, một
người vô tư lự và, với kinh nghiệm của bà trong kinh
doanh, cực kỳ có năng lực và quyết tâm.
Cô Trương còn phân biệt mình với những người đồng
trang lứa của bà, chúng tôi tin, trong việc bà giữ bí mật
các hoạt động kinh doanh của bà với chồng bà. Các nhà
lãnh đạo Trung quốc khác đóng một vai trò tích cực
trong các vấn đề tài chính của thị tộc của họ. Các quan
chức như Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin)—người phục vụ
trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực
nhất của Trung Quốc, trong một thập niên từ 2002 đến
2012—đã không nghĩ về việc dự bữa ăn với con rể của
ông, người tôi biết kỹ. Ông Già Giả Khánh Lâm luôn luôn
có thể tính đến các quan chức địa phương mạnh tay để
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trao cho con rể ông sự tiếp cận độc quyền đến các cơ hội
kinh doanh. Ông trùm Đảng, Giang Trạch Dân, cũng đã
cử các phái viên để gây ảnh hưởng nhân danh các con và
các cháu ông. Nhưng Cô Trương đã tiến hành việc kinh
doanh của bà thực chất không có sự nhận biết hay sự ủng
hộ ngầm nào của Ôn. Điều đó đôi khi làm cho tình hình
khó khăn bởi vì mặc dù bà—và bằng sự mở rộng, chúng
tôi—đã hoạt động dưới vầng hào quang của thủ tướng.
Chúng tôi biết chúng tôi chẳng bao giờ có thể tính đến
Ôn thực sự dính líu vào.
Vĩ Hồng và Cô Trương đã có một thỏa thuận bằng lời
nói rằng Cô Trương sẽ nhận được 30 phần trăm lợi
nhuận từ sự kinh doanh chung của chúng tôi và chúng
tôi và bất kể đối tác khác nào sẽ chia nhau phần 70 phần
trăm còn lại. Theo lý thuyết, nhà Ôn cũng có trách nhiệm
góp 30 phần trăm vốn, nhưng họ hiếm khi góp. Trong vài
trường hợp họ đã cung cấp vốn, nó đã luôn luôn sau khi
dự án là một sự đặt cược chắc chắn. Cô Trương chẳng
bao giờ chịu rủi ro nào, vì thế chúng tôi đã khấu trừ các
khoản đặt cọc đầu tư của họ khi chúng tôi chia lợi nhuận.
Chẳng gì đã trên giấy cả; tất cả được làm trên sự tin
cậy. Sự dàn xếp nói chung đã theo “tiêu chuẩn ngành.”
Các gia đình khác của các quan chức Đảng cấp cao đã
trích một tỷ lệ phần trăm tương tự trong sự trao đổi vì
ảnh hưởng chính trị của họ. Khuôn mẫu luôn luôn có thể
thay thế được và có thể được chỉnh sửa để thích ứng với
các cơ hội đầu tư khi chúng xuất hiện.
Các quan chức Trung quốc, các nhà điều hành các
công ty nhà nước, và các doanh nhân tư nhân mà mật
thiết với Đảng đã giới thiệu hoài các cơ hội cho những
người nội bộ như Cô Trương, nhưng các thương vụ đã
không ngọt ngào như các thương vụ sẵn có cho các quý
tộc đỏ của Trung Quốc. Các quý tộc đỏ có sự tiếp cận đến
những sự kinh doanh độc quyền. Một thí dụ là hợp đồng
để cung cấp một loại nước khoáng, gọi là Tây Tạng 5100,
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trên mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc.
Quyền đó được nói là các bà con của Đặng Tiểu Bình
giành được, những người đã trả gần như không gì cho
các quyền để đóng chai nước ở Tây Tạng. Từ năm 2008
đến 2010, Bộ Đường Sắt đã mua hai trăm triệu chai
nước. Khi công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng
khoán Hồng Kông trong năm 2011, giá trị vốn hóa của
nó đã là 1,5 tỉ $. Gia đình Đặng đã chẳng bao giờ bình
luận về các báo cáo rằng nó liên kết với hãng đó. Dẫu sao
đi nữa, Cô Trương đã không thể tập hợp loại phần tinh
túy đó.
Các thương vụ của chúng tôi đòi hỏi nhiều công việc
hơn. Chẳng cái nào đã là những sự đánh cược chắc chắn.
Bạn cần sự đánh giá ở hai mức. Mức đầu tiên là sự rà
soát, thẩm định (due diligence) cơ bản. Đó là nơi tôi
bước vào. Tôi phân tích ngành và có một cảm nhận tốt
về thị trường. Tôi làm công việc bằng chân, đến thăm
thực địa và đi sâu vào các chi tiết. Kiểu đánh giá thứ hai
là một khả năng để đánh giá các chi phí chính trị của một
đề xuất.
Những người buôn bán các triển vọng luôn luôn
muốn cái gì đó. Để có được một thương vụ, có đáng để
sắp hàng mình với bè phái chính trị hay mạng lưới cá
nhân của ai đó hay không? Có đáng hàm ơn mắc nợ ai đó
rằng ông ta hay bà ta sẽ cuối cùng đến để thu? Đó là tài
chuyên môn của Vĩ Hồng và Cô Trương dựa vào lời
khuyên của Vĩ Hồng khi họ tiến hành những ước đoán
dài dòng về cái gì các đối tác tiềm tàng sẽ kỳ vọng trong
việc trao đổi cho chúng tôi sự tiếp cận đến một cơ hội.
Khi mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn, Vĩ Hồng
và tôi trở thành nhiều hơn “các găng tay trắng” nhiều,
che chắn hoạt động kinh doanh của Cô Trương khỏi sự
quảng bá không mong muốn. Chúng tôi đã trở thành các
đối tác. Chúng tôi cung cấp tài chính, phương hướng, sự
đánh giá, và, quan trọng, sự thực hiện. Cô Trương cho
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chúng tôi vỏ bọc chính trị. Chúng tôi thích nói Cô Trương
là “không lực” của chúng tôi và chúng tôi là “bộ binh,” bò
toài trong các chiến hào. Tuy nhiên, đã có một sự khác
biệt lớn giữa nhà Ôn và các gia tộc Cộng sản hàng đầu
khác. Không lực của Cô Trương có thể có giá trị gây sốc
trên giấy—nhờ quan hệ của nó với văn phòng của thủ
tướng quốc gia. Nhưng bà đã không thể dựa vào chồng
bà để ném bất cứ quả bom nào.
Chúng tôi quay lại Quán ăn Việt Đình (Yue Ting) của
Grand Hyatt vào canteen riêng của chúng tôi. Quán dự
phòng của chúng tôi là Lợi Uyển (Lei Garden), một quán
ăn được đánh sao Michelin nằm trên Đường Biện Công
(Jinbao) phù phiếm gần chi nhánh Bắc Kinh của Jockey
Club Hồng Kông. Cá mú với giá 500 $ một miếng đã là
món ưa thích của chúng tôi, như xúp bong bóng cá lớn
giá 1.000 $.
Các bộ trưởng và các thứ trưởng, các chủ tịch của các
doanh nghiệp nhà nước, và các nhà kinh doanh tranh thủ
để nhận được một lời mời đến bàn của chúng tôi. Cùng
nhau chúng tôi lướt qua phong cảnh tìm các cơ hội, đánh
giá tính cách của những người muốn bước vào giới của
Cô Trương, xem xét các đối tác tiềm năng và các ứng viên
cho các chỗ trống tại các vị trí chóp bu của chính phủ mà
chồng bà có thể lấp đầy.
Vĩ Hồng không và tôi cũng chẳng cảm thấy nhiều sự
khó chịu chi tiêu hơn một ngàn dollar cho bữa trưa. Đối
với tôi, nó chỉ là chi phí của việc làm kinh doanh ở Trung
Quốc trong những năm 2000. Đó là cách mọi thứ được
làm. Một yếu tố lớn là quan niệm Trung quốc về “thể diện
(bộ mặt).” Tất cả mọi người biết chúng tôi trả các giá nực
cười cho xúp, cá, và thậm chí rau. Và chính xác sự thực
đó là cái cho khách của chúng tôi thể diện. Nếu giả như
tôi mua bữa trưa cho sự tiêu thụ cá nhân của tôi, tôi nhìn
vào nó như một đề xuất giá trị. Nhưng tôi không ở đó vì
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vui thú, tôi ở đó vì kinh doanh, và nếu tôi muốn kinh
doanh ở Bắc Kinh, đó là giá của bữa trưa.
Vào mùa thu 2002, vài tháng sau khi tôi vượt qua sự
sát hạch của tôi với Cô Trương, Vĩ Hồng nhận được một
lời mách nước từ một đầu mối liên lạc tại Công ty Vận tải
Biển Trung quốc (Chinese Ocean Shipping CompanyCOSCO). Vĩ Hồng đã hữu hảo với mọi người ở đó; một
hãng một lần đã cho Đại Dương một khoản vay. Đầu mối
tiếp xúc của Vĩ Hồng nói rằng COSCO muốn bán một
phần của phần hùn của nó trong Công ty Bảo hiểm Bình
An (Ping An), một trong vài công ty ở Trung Quốc được
phép cung cấp bộ đầy đủ các dịch vụ tài chính và bảo
hiểm. COSCO là một trong ba cổ đông sáng lập của Bình
An trong năm 1988 cùng với Ngân hàng Thương gia
Trung Quốc (China Merchants Bank) và chính quyền
Thâm Quyến.
Năm 2002 là một năm khó khăn cho kinh doanh vận
tải của COSCO. Nó đối diện một khủng hoảng tiền mặt và
như thế CEO của nó, Ngụy Gia Phúc (Wei Jiafu), đã muốn
bán một phần nhỏ phần hùn của COSCO trong Bình An
để làm đẹp bảng tổng kết tài sản của hãng. Vĩ Hồng đã
tiếp cận Ngụy và bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các cổ
phần đó.
Ngụy đã không có ác cảm để bán một chút phần hùn
của COSCO cho Vĩ Hồng và theo sự mở rộng cho gia đình
Ôn. Ông đã không có bất kể đòi hỏi cụ thể nào lúc đó,
nhưng đối với một nhà điều hành tại một công ty nhà
nước, đứng về bên tốt của gia đình thủ tướng có thể phục
vụ cho các mục đích muộn hơn của ông. Vầng hào quang
của Thủ tướng Ôn đặt chúng tôi vào vòng trong để mua
một mẩu phần hùn của COSCO. Ngụy đã muốn bán 3
phần trăm của Bình An; chúng tôi tính toán chúng tôi có
thể mua 1 phần trăm của công ty và nghĩ Cô Trương sẽ
quan tâm đến 2 phần trăm còn lại. Vì việc này sẽ là giao
dịch đầu tiên của chúng tôi với Cô Trương, và một khoản
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đầu tư một lần để bắt đầu, nó không theo mẫu bảy mươiba mươi. Ngoài ra, chúng tôi thiếu vốn để lấy nhiều hơn
một phần ba của lô.
Nó đã không phải là một thương vụ riêng tư hai bên.
Chúng tôi được chào các cổ phần với giá 10 phần trăm
cao hơn giá trị thuần của chúng, mà đã được xác định bởi
một hãng kế toán. Những sự bán với sự đánh giá tương
tự được thương lượng lúc đó và không phải tất cả đã trót
lọt. Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs, mua 10 phần
trăm của Bình An với 35 triệu $ trong năm 1993, đã thử
bán phần hùn của nó vào khoảng cùng thời gian nhưng
đã không tìm thấy người mua nào. (Thay vào đó,
Goldman đã đổ các cổ phần của nó vào một hãng ít được
biết có tên là Alibaba, mà kết thúc như site mua hàng
online lớn nhất trên thế giới. Nếu giả như Goldman đã
giữ các cổ phần đó, nó đã có thể kiếm, theo nghĩa đen,
hàng chục tỉ dollar.)
Vĩ Hồng đã đi đến trụ sở của Bình An ở Thâm Quyến
và gặp Mã Minh Triết (Ma Mingzhe), CEO và nhà sáng lập
của Bình An, để đánh giá thương vụ. Nếu Cô Trương
đồng ý đi với chúng tôi, chúng tôi và nhà Ôn sẽ trên con
đường trở thành các cổ đông lớn trong công ty. Mã tiết
lộ, không phải không cố ý, rằng Ngân Hàng Hongkong và
Thượng Hải (HSBC) đang có kế hoạch mua một lô đáng
kể cổ phần của Bình An. HSBC là một nhãn lớn trên thế
giới tài chính và không được biết về các khoản đầu tư
mạo hiểm. Chúng tôi bảo Cô Trương rằng chúng tôi nghĩ
thương vụ Bình An là mội kiểu chơi rủi ro thấp, có thu
nhập ổn định.
Cô Trương đã không đặc biệt hăng hái; Lily chống lại
nó. Lily đã không kỳ vọng Bình An là đặc biệt sinh lời,
mặc dù có vẻ đối với chúng tôi rằng lời tiên tri của cô
được đưa ra nhiều hơn vì cô nghen tị mối quan hệ của Vĩ
Hồng với mẹ cô hơn là vì bất cứ hiểu biết nào về sự khinh
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doanh của Bình An. Tuy nhiên, Cô Trương đã làm hoảng
sợ.
Vĩ Hồng đã tiếp tục thuyết phục Cô Trương. Cô đã giải
thích lý do chính của chúng tôi. Các giấy phép bảo hiểm
là mặt hàng nóng lúc đó ở Trung Quốc và bảo hiểm mọi
kiểu là một sự kinh doanh đầy hứa hẹn. Chúng tôi nhấn
mạnh sự thực rằng một người chơi lớn như HSBC sẽ
không đưa tiền vào công ty nếu nó nghĩ khoản đầu tư là
sơ sài. Hơn nữa, bởi vì Bình An chưa được niêm yết trên
bất kể sở giao dịch chứng khoán nào, chúng tôi được
cách ly khỏi những biến động thị trường không liên quan
đến thành tích của công ty. Là bình thường ở Trung Quốc
lúc đó để vay tiền để mua các tài sản và cả hai chúng tôi
đều phải vay để mua các cổ phần Bình An của COSCO.
Sau nhiều ngày tranh luận, Vĩ Hồng bảo Cô Trương rằng
nếu gia đình Ôn không quan tâm, chúng tôi sẽ vẫn tiếp
tục dù sao đi nữa. Tại thời điểm đó, Cô Trương gõ lên
bàn. Bà giữ sổ séc trong gia đình Ôn. “Chúng tôi tham
gia,” bà nói.
Trong tháng Mười Hai 2002, Vĩ Hồng đã đồng ý về lý
thuyết để mua 3 phần trăm của Bình An từ COSCO với
giá 36 triệu $. Theo các diều khoản của thỏa thuận của
chúng tôi, gia đình Ôn sẽ lấy hai phần ba số cổ phần đó
và Đại Dương lấy phần còn lại. Tuy nhiên, cả hai chúng
tôi đối mặt với thách thức lớn; chẳng ai trong chúng tôi
đã có tiền để mua cổ phần.
Thật khó để phóng đại chúng tôi cần vốn đến thế nào
trong những ngày đó. Đấy đã là một vấn đề chung đối với
mọi nhà kinh doanh ở Trung Quốc. Căn cứ vào vô số cơ
hội đầu tư trong những ngày bột phát-bột phát của sự
lên kinh tế của Trung Quốc, tất cả chúng tôi đã đều sử
dụng đòn bẩy để vay càng nhiều càng tốt. Nó là một dấu
hiệu về thị trường Trung quốc điên rồ thế nào và sự
nhiệt tình đến bao nhiêu về tương lai của Trung Quốc
chảy qua xã hội và thế giới tài chính. Tất cả mọi người đã
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đặt cược cực đại, và bởi vì điều đó, tất cả mọi người đều
thiếu tiền mặt. Tất nhiên, nhiều sự đặt cược đã không
thành công. Hai phần ba của những người trên danh sách
một trăm người giàu nhất Trung Quốc bị thay thế mỗi
năm do những quyết định kinh doanh tồi, sự phạm tội,
và/hoặc những sự truy tố có động cơ chính trị, hay bởi
vì họ đã liên kết nhầm bản thân họ với một bè phái Đảng
mất thế lực của nó.
Bất kể ai vận hành một doanh nghiệp khá lớn buộc
phải vi phạm loại luật nào đó, dù là luật về môi trường,
thuế, hay lao động. Như thế trong khi doanh lợi có thể
cao ngất, bạn luôn luôn dễ bị tổn thương. Khi chính phủ
Trung quốc thông qua một luật nó luôn luôn làm cho luật
hồi tố, như thế những sự kiện xảy ra nhiều năm trước
mà đã không được quy định có thể trở thành tội phạm
ngày nay.
Tuy nhiên, những thách thức đó chẳng hề làm giảm
sự đồng thuận rằng mọi thứ ở Trung Quốc đang hướng
lên. Những năm 2000 đã là một thập niên của sự tăng
trưởng hai chữ số, không dừng, của tham vọng khổng lồ
và thành công to lớn, của một thập kỷ tích lũy của cải lớn
nhất trong lịch sử. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy đầy
đủ, bạn tụt lại phía sau. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy
đầy đủ, bạn đã ngu đần.
Vĩ Hồng đã tiếp tục kiếm được lợi nhuận tử tế khoảng
2 triệu $ một năm bằng bán các thiết bị máy tính lớn IBM
cho các công ty viễn thông Trung Quốc, nhưng chúng tôi
đã vẫn thiếu tiền mặt. Thực ra, thiếu đến mức ngay cả
sau khi Vĩ Hồng và tôi chuyển vào sống cùng nhau trong
một căn hộ sang trọng ở Oriental Plaza trong năm 2003,
chúng tôi đã tiếp tục xoáy từ cha mẹ tôi: 100.000 $ chỗ
này, 200.000 $ chỗ nọ, chỉ để chúng tôi vượt qua. Cha mẹ
tôi, những người đã kiếm được một ít tiền trong thị
trường bất động sản Thượng Hải, đã lấy làm ngạc nhiên.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Vĩ Hồng được tài xế
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đưa đi loanh quanh trong một xe Mercedes S600, dòng
xe đứng đầu. Rồi Audi ra đời với một model thể thao có
động cơ W12 sáu lít và cô phải có xe đó. Chúng tôi sống
cùng nhau trong một căn hộ đắt thái quá và lái một xe ở
Trung Quốc có giá năm lần giá ở nước ngoài. Chúng tôi
mua những thứ đắt nhất. Và thế mà chúng tôi vẫn đến
cha mẹ tôi xin tiền lẻ. “Có lẽ bọn con nên giảm phong
cách sống của mình,” mẹ tôi gợi ý. Bà và cha tôi đã lớn
lên trong một nước nghèo. Cha tôi là con của các bậc cha
mẹ không được nhà nước tin cậy. Cha mẹ tôi đã phải tằn
tiện và tiết kiệm và cúi đầu của họ xuống. Tính thanh
đạm và làm việc siêng năng đã cho phép họ gia nhập tầng
lớp trung lưu. Họ đã không thể hiểu thế giới mới mà tôi
bước vào nơi logic của hệ thống buộc chúng tôi tiêu như
các thủy thủ lên bờ nghỉ.
Theo logic của tôi và Vĩ Hồng, những trang phục của
phong cách sống cấp cao phục vụ các lợi ích kinh doanh
của chúng tôi. Nếu bạn muốn có thương vụ cực đại ở
Trung Quốc, bạn không thể có vẻ yếu. Bạn chạy với ai khi
đó? Không ai cả. Sự lên mặt đã là một phần của trò chơi.
Sự tiêu dùng phô trương của Vĩ Hồng cũng đã có một
chiều kích tâm lý sâu sắc. Cô đã có vẻ luôn luôn khó chịu
bởi vì xuất xứ khiêm tốn của cô. Ở mức nào đó cô luôn
luôn lo về bị khinh thường. Cô trên một cuộc thập tự
chinh để “cho họ thấy.” Các xe, đồ trang sức, và, muộn
hơn các tác phẩm nghệ thuật của Vĩ Hồng không chỉ là về
sự tiêu thụ. Chúng là về sự củng cố bản thân cô chống lại
mọi người, đứng như một thành lũy chống lại sự chế
nhạo của những người khác.
Khi Vĩ Hồng nghe nói rằng một biển số xe “Bắc Kinh A
8027” được bán, cô đã mua nó bằng 200.000 $ sao cho
cô có thể treo nó trên chiếc Audi. Vĩ Hồng đã phải thuyết
phục trưởng cảnh sát Bắc Kinh để được phép sử dụng
các biển số trên xe của cô.
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Biển số xe đã là một biểu tượng địa vị khổng lồ ở
Trung Quốc. Có nhiều loại biển số xe khác nhau trên
đường phố Bắc Kinh. Có các biển số xe quân sự từ các
cục khác nhau. Có các biển số xe từ trụ sở Đảng ở Trung
Nam Hải. Có các biển số đen cho những người nước
ngoài. Các biển số xe tạo thành một ngôn ngữ riêng của
chúng. Và với đường phố Bắc Kinh liên tục bị tắc nghẽn,
việc có các biển số địa vị cao là cần phải có. Với các biển
số đúng, bạn có thể đi vào làn chỉ cho xe bus, đi trên vỉa
hè, quay ngoắt 180 độ bất hợp pháp, vượt đèn đỏ, và đậu
xe ở vùng no-parking (không được đỗ) ở gần một quán
ăn ưa thích.
Trong một quốc gia được tinh chỉnh cho địa vị, một xe
với một biển số “A 8027” gây sự chú ý. Chữ “A” có nghĩa
là chúng tôi đến từ lõi đô thị Bắc Kinh. Số 80 có nghĩa là
chiếc xe thuộc về ai đó cấp bộ trưởng hay cao hơn. Và số
027 là một số thấp, ngụ ý rằng chúng tôi có liên quan
bằng cách nào đó đến Hội đồng Nhà nước, nội các của
Trung Quốc. Đó là vì sao Vĩ Hồng cần trưởng cảnh sát
thông qua. Có vẻ như xe Audi của chúng tôi thuộc về một
quan chức cấp cao. Ở phương Tây, nếu bạn có tiền, bạn
có thể mua các biển số phù phiếm. Không phải ở Trung
Quốc. Bạn cần guanxi (quan hệ).
Chúng tôi đã tìm kiếm địa vị theo những cách khác.
Tại một thời điểm chúng tôi đi một chuyến khắp thế giới
để tìm một vòng ngọc hợp với cổ tay lớn hơn trung bình
của Vĩ Hồng. Cuối cùng, cô đã tìm thấy một vòng giá nửa
triệu dollar. Tác phẩm nghệ thuật cũng đã trở thành một
dấu hiệu của sự thành công cho các nhà kinh doanh
Trung quốc, cho nên Vĩ Hồng lệnh cho tôi bắt đầu dự các
cuộc đấu giá. Trong năm 2004, chúng tôi đã đặt giá trúng
cho hai bức tranh cổ, kể cả một bức Triều Tống vẽ các
chim hót, gần 1 triệu $. Và giống hầu như mọi thứ ở
Trung Quốc trong những ngày đó, giá trị của chúng tăng
lên. Đồ nữ trang tăng mười lần và ai đó đã chào giá mười
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lần giá chúng tôi trả cho các bức tranh. Nhưng chúng tôi
đã không thực sự mua các thứ này để kiếm lời. Chúng tôi
khóa chúng trong một két an toàn cổ cỡ tủ quần áo mà
tôi đã mua từ Austria. Nó có các ngăn kéo cho khoảng ba
mươi đồng hồ và các kệ cho các đồ cổ và một phần đủ
lớn mà người có thể ra vào cho các bức tranh.
Đối với chúng tôi, việc sở hữu tất cả những thứ này là
một chủ đề để chứng minh cho những người trong giới
nội bộ của chúng tôi rằng chúng tôi cũng thuộc về chóp
đỉnh của xã hội Trung quốc và vượt xa sự khinh miệt của
những người được sinh ra cao quý hơn. Quả thực, trong
đời sống của chúng tôi, mọi thứ phải đứng đầu. Chiếc xe
cô lái, đồ nữ trang cô đeo, văn phòng nơi cô làm việc, tất
cả đều trở thành một phần của tư cách của chúng tôi, một
sự phản ánh chúng tôi là ai.
Chúng tôi đã thống nhất với nhà Ôn rằng mỗi chúng
tôi tìm nguồn tài chính riêng của chúng tôi để mua cổ
phần Bình An. Vĩ Hồng đã kiếm được một khoản vay bắc
cầu khoảng 12 triệu $ từ một công ty dược phẩm. Một
khi chúng tôi có cổ phần trong tay, chúng tôi dùng chúng
như tài sản thế chấp để kiếm một khoản vay ngân hàng
để trả cho hãng dược. Cổ phần của nhà Ôn được mua với
sự giúp đỡ của một doanh nhân Trung quốc người đưa
cho Cô Trương tiền mặt.
Sau khi giúp Cô Trương mua cổ phần, doanh nhân đã
đưa cho bà một số cổ phần nhưng giữ lại một phần cho
bản thân ông. Doanh nhân đảm bảo với Cô Trương rằng
ông sẽ đưa phần còn lại của số cổ phần đó cho bà, nhưng
đã chẳng bao giờ đưa. Sự thực rằng Cô Trương không có
khả năng giải tỏa ông ta số cổ phần đó, mà cuối cùng vút
lên về giá trị đến hàng chục triệu dollar, đã nói về điểm
yếu tương đối của gia tộc Ôn.
Ôn Gia Bảo về lý thuyết là người số hai trong hệ thống
thứ bậc Đảng, nhưng sự thiếu dòng dõi Cộng sản của ông
và thiên hướng hơi thụ động của ông đã làm cho ông ít

116

là một người chơi hơn những người khác ở mức của ông.
Các đồng chí của Ôn ở đỉnh cao Đảng thường điều động
toàn bộ hệ thống tư pháp của quốc gia cho lợi ích cá nhân
của họ, áp dụng những sự điều tra tham nhũng và tội
phạm khác để quyết định số phận của các đối thủ chính
trị. Ôn hoặc đã không thể hay không tham gia vào loại
mánh khóe đó. Không ai trong gia đình đã nghĩ để báo
cho thành viên hùng mạnh nhất của nó, Ôn Gia Bảo, về
cái xảy ra với Bình An hay bất kể thương vụ nào khác.
Khi tình hình xấu đi hay khi những người như nhà tài
chính Hồng Kông đánh cắp hàng triệu từ vợ ông, đã
không thể dựa vào Ôn để can thiệp.
Vĩ Hồng, Cô Trương, và tôi quyết định rằng tất cả các
cổ phần kết hợp của chúng tôi sẽ được giữ trong tên của
Đại Dương để tránh sự xoi mói công chúng về gia đình
Ôn. Tôi cũng tham gia một ghế trên ủy ban kiểm soát của
Bình An, mà tôi dùng để biết một công ty Trung quốc lớn
vận hành như thế nào.
Khi tôi nghĩ lại về thương vụ Bình An, tôi không thể
thực sự nói nó là tham nhũng. Mặc dù New York Times
tường thuật trong năm 2012 rằng giá chúng tôi trả đã
thấp hơn những người khác trả, chúng tôi thực sự đã trả
cùng giá như hai cổ đông khác đã mua cùng thời. Chúng
tôi đã trả giá thông thường ít hơn năm mươi cent một cổ
phiếu. Ngoài ra, việc bán của COSCO cho chúng tôi đã
không quá khác với các thương vụ giống thế ở nước
ngoài. Các vụ bán riêng cổ phần trong các hãng chưa
niêm yết không được tiến hành công khai. Một doanh
nghiệp sở hữu nhà nước lớn của Trung Quốc sẽ không
tuyên bố rằng nó muốn bán một phần các khoản đầu tư
của nó để làm đẹp bảng tổng kết tài sản và rồi chào bán
trong sự đấu thầu công khai. Chỉ những người trong một
mạng lưới hạn chế sẽ nghe về nó—không quan trọng liệu
thương vụ được tiến hành ở Bắc Kinh, London, hay New
York.
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Khi Bình An niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Hồng Kông trong tháng Giêng năm 2004, giá cổ phần đã
nhảy lên tám lần giá chúng tôi trả để mua nó. Chúng tôi
đã đầu tư 12 triệu $, và bỗng nhiên chúng tôi có vẻ có
gần 100 triệu $. Tôi đã muốn bán chí ít một phần cổ
phiếu của chúng tôi để trả khoản vay ngân hàng. Nhưng
chúng tôi bị cấm về mặt pháp lý để bán cổ phiếu của
chúng tôi trên thị trường Hồng Kông bởi vì Trung Quốc
kiểm soát sự di chuyển vốn, đã cấm bán cổ phiếu Trung
quốc ở nước ngoài. Và theo luật Trung quốc, Hồng Kông
được coi là nước ngoài. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Hồng
Kông đã cho chúng tôi một cảm giác rằng với một chút
kiên nhẫn, chúng tôi sẽ thu được lợi còn lớn hơn.
I. Trong năm 2005, Đảng đã chi ra 12 triệu $ cho mỗi gia đình của một cựu
Lãnh đạo Quốc gia.
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CHƯƠNG CHÍN
sống cùng nhau từ cuối mùa hè
2002, chúng tôi chưa kết hôn. Chúng tôi thay đổi điều đó
vào 17 tháng Giêng 2004, khi chúng tôi chính thức đăng
ký như một cặp tại Hồng Kông. Vĩ Hồng hoãn lễ cưới,
muốn chắc chắn về tuổi thọ của hôn nhân trước khi
chúng tôi ra công khai. Nhưng sau một năm cô bước vào
phương thức lập kế hoạch.
MẶC DÙ VĨ HỒNG VÀ TÔI ĐÃ

Về phần mình, tôi đã không ép cho một lễ cưới hay
cho sự kết hôn. Vĩ Hồng trong những ngày đó có một
tiếng nói lớn hơn tôi trong mối quan hệ của chúng tôi và
tôi để bản thân mình được nhiệt tình của cô kéo theo.
Vĩ Hồng biết chuỗi Four Seasons (Bốn Mùa) đang xây
dựng một khách sạn ở Hồng Kông và rằng nó dự kiến mở
cửa trong mùa thu năm 2005. Cô đã đặt cuộc tiếp khách
của chúng tôi cho tháng Mười 2005, hai mươi mốt tháng
sau khi chúng tôi chính thức là vợ chồng, và không tiếc
chi phí. Cô đã phỏng vấn rất nhiều nhà lập kế hoạch lễ
cưới, người cắm hoa, và đầu bếp và nghiễn ngẫm danh
sách của các nhà nhiếp ảnh khi cô tập hợp một đội tuyệt
hảo. Cô đưa chúng tôi đến các lớp khiêu vũ và, cho nhạc,
đã đặt cái có vẻ như một dàn nhạc đầy đủ. Cho áo dài cô
dâu, Vĩ Hồng đã bay sang studio của nhà thiết kế Vera
Wang ở New York để đo và may. Tôi mặc một bộ tuxedo
đen của Tom Ford. Vĩ Hồng cũng dành nhiều ngày cho
quần áo của cha mẹ cô, bao bọc tính tỉnh lẻ của họ trong
quần áo lộng lẫy.
Vào một tối Thứ Bảy tháng Mười 2005, một tháng sau
khi khách sạn mở cửa, chúng tôi tổ chức tiệc cưới của
chúng tôi. Cô Trương đã đến từ Bắc Kinh, trong vai trò
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của bà như mẹ nuôi của Vĩ Hồng. Việc này đã làm mẹ đẻ
của Vĩ Hồng xù lông, người vào một thời điểm đã đả kích
con gái bà vì mê mẩn Cô Trương. “Mẹ là mẹ thật của con!”
bà la lên.
Cha mẹ tôi đã ở đó cùng với các bạn học từ Queen’s
College và một nhà điều hành chương trình MBA mà tôi
đã dự ở Hồng Kông. Tổng cộng, khoảng hai trăm người
đã dự.
Vĩ Hồng và tôi đã quyết định chống lại một buổi lễ ở
Bắc Kinh bởi vì chúng tôi muốn tránh các vấn đề về mời
ai, ai ngồi cạnh ai, ai là một cô phù dâu hay phù rể, mà
bàn của họ sẽ gần nhất với bàn chúng tôi. Chúng tôi đã
không thích tiết lộ các mối quan hệ của chúng tôi cho
những người được mời khác và chúng tôi không muốn
các khách mời không thoải mái trong việc phơi bày mối
quan hệ của họ với chúng tôi. Ở phương Tây, một đám
cưới như của chúng tôi sẽ là một sự kiện, một cơ hội cho
mọi người để thấy và được thấy. Nhưng ở Trung Quốc,
nơi thông tin được giữ chặt và nỗi sợ hãi thấm vào hệ
thống, chúng tôi phải cẩn thận. Ở Trung Quốc, các mối
quan hệ tạo thành nền tảng của cuộc sống; chúng tôi đã
không muốn tiết lộ các mối quan hệ của chúng tôi cho
các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng hay cho công chúng nói
chung.
Nghi lễ Hồng Kông đến vào một trong những thời gian
hạnh phúc nhất của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vĩ
Hồng đã hết sức cố gắng để giúp biến tôi thành ai đó
người có thể phát đạt trong hệ thống Trung quốc. Và
chúng tôi đã ổn định vào một hoạt động rất thành công.
Tiệc chiêu đãi của chúng tôi được biên đạo một cách
hấp dẫn và kỹ càng để vẽ chân dung chúng tôi như một
cặp hoàn hảo, hơn hẳn theo mọi cách. Nhưng sau hành
vi ngông cuồng đó, chúng tôi đã chọn chống lại một tuần
trăng mật. Chúng tôi có nhiều việc phải làm ở Bắc Kinh.
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Công việc chúng tôi làm cùng nhau đã quyến rũ. Vĩ
Hồng và tôi ở giữa một dự án mà sẽ trở thành một trong
những thành tựu cao nhất của sự nghiệp của chúng tôi.
Nguồn gốc của nó trộn khả năng cầu may, sự may mắn,
các mối quan hệ, và công việc siêng năng mà đã xác định
cuộc sống của chúng tôi ở Trung Quốc lúc đó.
Tôi đã viết trước rằng chúng tôi có ý định sử dụng
guanxi (quan hệ) của chúng tôi để làm cái gì đó đặc biệt
ở Trung Quốc. Và chìa khóa để làm việc đó là đất. Mọi
người đã biết rằng Vĩ Hồng thân thiết với Cô Trương,
như thế chúng tôi thường được giới thiệu các thương vụ.
Chúng tôi tốn hàng tuần theo đuổi vô vọng cho các dự án
ở tỉnh Sơn Đông quê hương của Vĩ Hồng. Tại Nhật Chiếu
(Rizhao), một thành phố bẩn thỉu trên bờ biển Hoàng
Hải, chúng tôi gặp thị trưởng, người đã giới thiệu cho
chúng tôi một miếng của một sân bay hoàn thành một
nửa. Tại một nhà máy điện được hoàn thành một phần,
các quan chức chính quyền đã uống với chúng tôi nhiều
đến mức một người tham dự đã ngã sấp mặt vào một
rãnh nước.
Vĩ Hồng đã sắc sảo đối với đầu tư, tính rằng gốc rễ của
cô ở Sơn Đông sẽ đảm bảo thành công. Nhưng tôi lưu ý
rằng rất nhiều chỗ đang phát triển các cảng container và
nhà máy điện. Cạnh tranh đã gay gắt và lợi nhuận ít ỏi;
tôi hình dung nó là cuộc đua xuống đáy, như thế tôi đã
thuyết phục cô hoãn lại.
Quay lại Bắc Kinh chúng tôi đã thử chiếm được một
miếng đất để xây dựng nhà ở cao cấp. Trong năm 2001,
Vĩ Hồng bắt đầu nuôi dưỡng một người có tên là Sun
Zhengcai (Tôn Chính Tài), người lúc đó là bí thư Đảng
của Quận Thuận Nghĩa (Shunyi) trong góc đông bắc của
thủ đô. Giống Vĩ Hồng, Tôn sinh ra từ nông thôn Sơn
Đông. Tôn là một nhà lãnh đạo tự nhiên; ông có khả năng
ăn nói. Với lông mày cong và một cái nhìn thẳng chằm
chằm, Tôn không đặc biệt đẹp trai nhưng toát ra một sự
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tự tin hòa nhã mà làm cho ông rất thành công. Cha mẹ
ông là các nông dân, không phải là thành viên của giới
quý tộc đỏ. Ông đã leo lên chiếc thang của Đảng nhờ làm
việc siêng năng và sự thông minh.
Sau đại học ở Sơn Đông, Tôn làm việc sau đại học ở
Bắc Kinh. Không giống nhiều quan chức Trung quốc
những người giao bài tập về nhà của mình cho các cấp
dưới làm hộ, ông đã tự mình viết luận văn thạc sĩ của
mình. Tiếp sau sự tốt nghiệp của ông trong năm 1997,
Đảng phân cho ông chức vụ bí thư Đảng tại một viện
nghiên cứu gắn với Bộ Nông nghiệp. Từ đó, ông chuyển
đến vị trí chóp bu của chính quyền Quận Thuận Nghĩa ở
Bắc Kinh. Trong tháng Hai 2002, ông trở thành bí thư
Đảng của Thuận Nghĩa, một chức quyền lực hơn nhiều.
Tôn đến Thuận Nghĩa đúng khi Trung Quốc mở khu
vực bất động sản cho đầu tư tư nhân và quận đã chuyển
từ các lô đất trồng rau và các vườn quả thành một cộng
đồng phòng ngủ của thủ đô. Tiếp giáp với Sân bay Quốc
tế Thủ đô Bắc Kinh, Thuận Nghĩa trở thành một địa điểm
ưa thích cho các cộng đồng có cổng, ban đầu làm chỗ ở
cho các doanh nhân nước ngoài và các nhà ngoại giao
sống với các trợ cấp nhà ở béo bở, không lâu sau là
những người Trung quốc mới giàu tiếp theo.
Với tư cách quận trưởng và sau đó bí thư Đảng Cộng
sản ở Thuận Nghĩa, Tôn đã phân phát các dự án bất động
sản cho những người ông cần như các đồng minh. Ông
đã cho Vĩ Hồng và tôi một miếng đất bởi vì quan hệ của
chúng tôi với nhà Ôn. Ông cũng đã chấp nhận sự bán đất
cho các họ hàng của Tằng Khánh Hồng (Zeng Qinghong),
phó chủ tịch Trung Quốc một thời và một đồng minh
thân cận của Tổng bí thư Đảng và chủ tịch Trung Quốc
Giang Trạch Dân. Muộn hơn, khi Tôn bị thanh trừng
trong một vụ tham nhũng nổi tiếng, Đảng cáo buộc ông
nhận hối lộ. Tôi không nghĩ thế. Nó đã giống một sự trao
đổi hơn. Tôn đã phân các lô đất như các ưu ái cho những
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người mà đến lượt tạo thuận lợi cho sự lên của ông.
Trong tháng Năm 2002, Tôn được cất nhắc khỏi Thuận
Nghĩa lên một chức như tổng thư ký [secreetarygeneral: như chánh văn phòng] của ủy ban Thành ủy Bắc
Kinh—một chức tương đương thứ trưởng. Ông đã bước
vào hạng gaogan (cao cán).
Vĩ Hồng và tôi đã bị ấn tượng bởi tài tháo vát và khả
năng của Tôn để vạch con đường thăng tiến của ông. Vĩ
Hồng tin rằng Tôn có tiềm năng vô hạn và đã thử ở gần
ông. Ngoài mảnh đất, Tôn đã giúp Vĩ Hồng được sự chấp
thuận để gắn biển số phù phiếm của chúng tôi vào xe
Audi của cô.
Tổng thư ký của thành Ủy thủ đô là một việc làm thách
thức. Các khách hàng của bạn là các tổ chức mức quốc
gia như các bộ quốc phòng, an ninh nhà nước, thương
mại, và ngoại giao. Họ có các đòi hỏi và bạn phải giữ họ
vui vẻ. Về mặt tích cực, bạn có sự tiếp cận không bị ràng
buộc đến các đòn bẩy quyền lực. Trong khi việc làm bị
áp lực cao, nó cũng có thể có phần thưởng cao.
Tôn đã không thiếu tham vọng hay sự tự trọng. Trong
một giai đoạn tương đối ngắn, ông đã đi từ cái về cơ bản
là một chức vụ học thuật ngõ cụt tại Bộ Nông nghiệp, đến
quản lý một quận với hơn 1 triệu dân, đến đóng một vai
trò trung tâm ở thủ đô Trung Quốc.
Vào đầu năm 2003, chúng tôi chưa phát triển mảnh
đất Thuận Nghĩa, cho nên chúng tôi phải từ bỏ các quyền
của chúng tôi đối với nó dưới quy tắc mới nói rằng các
nhà phát triển cần di chuyển nhanh hơn để phát triển lô
đất của họ. Những người ngoài tin rằng việc kinh doanh
bất động sản ở Trung Quốc là một giấy phép để in tiền.
Họ không biết về các thách thức làm cho nó rất rủi ro. Nó
bị điều tiết hết sức và những thay đổi chính sách đến
theo các làn sóng không thể tiên đoán nổi.
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Mặc dù Tôn đã đi tiếp từ Thuận Nghĩa, chúng tôi có
một entrée (quyền gia nhập) vào quận và chúng tôi đã
luôn luôn được bao gồm trong danh sách mời cho các
buổi họp mặt quan trọng do chính quyền địa phương tổ
chức. Tại tiệc Tết nguyên đán của Thuận Nghĩa trong
năm 2003, cái gì đó diễn ra đã khiến chúng tôi suy nghĩ.
Bình thường, đấy là những công chuyện an ủi: bí thư
quận Ủy nói vài lời; mọi người nâng cốc chúc tụng,
thưởng thức nhiều món ăn, và đi về nhà qua cái giá lạnh
cuối đông. Nhưng lần này ông trùm quận, một người địa
phương cộc cằn có tên Lí Bình (Li Ping), đã trở chiều
khỏi kịch bản. Hướng các bình luận của ông tới các đại
diện của sân bay Bắc Kinh, tiếp giáp quận của ông, Lí đã
cảnh báo cay độc rằng nếu sân bay “vượt qua làn ranh
đỏ của chúng tôi,” ông sẽ chặn kế hoạch của nó để mở
rộng. “Các vị phải đến với tôi đầu tiên,” Lí nói, mặt đỏ
bừng vì rượu.
Đấy đã là một thời hoang dã ở Trung Quốc với các văn
phòng chính quyền ganh đua nhau vì đất, nguồn lực, và
các giấy phép—tất cả chúng, vì sự tăng trưởng chóng
mặt của Trung Quốc, đã có nghĩa là tiền. Các công ty điện
thoại sở hữu nhà nước dỡ bỏ các đường dây của nhau,
mặc dù, về mặt kỹ thuật, chúng đều do nhà nước sở hữu.
Các nhà quan liêu triển khai bọn côn đồ để đánh nhau
với bọ côn đồ khác về các quyền để phát triển bất động
sản. Các nhà sản xuất xe bus nganh đua cử các băng đảng
ngang các ranh giới tỉnh để bắt cóc các kẻ thù của họ. Đã
không có bí mật nào rằng chính quyền quận Thuận
Nghĩa ghét sân bay kế cạnh và quyết tâm để cản trở các
kế hoạch mở rộng của nó. Vĩ Hồng và tôi tự hỏi liệu
chúng tôi có thể có một vai trò trong việc dàn xếp một
cuộc hưu chiến.
Vĩ Hồng đã ráp lại câu chuyện hậu trường. Hai năm
trước đó, trong tháng 2001, Ủy ban Olympic Quốc tế trao
cho Trung Quốc tổ chức Olympics 2008, các dự án tái
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phát triển lóe lên khắp thủ đô. Các dự án nằm ngủ từ lâu
đột nhiên trở nên khả thi khi Bắc Kinh ganh đua với New
York, Paris, và London để xây dựng các biểu tượng kiến
trúc riêng của nó, trong số chúng là trụ sở đồ sộ, tốn 700
triệu $ cho Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trụ sở
media lớn nhất và đắt nhất trên thế giới.
Sân bay Bắc Kinh là tự nhiên cho sự tái phát triển, vì
nó sẽ là cổng vào cho các Trò chơi Olympic. Kiến trúc sư
Anh lừng danh Norman Foster đã tham gia thiết kế một
nhà ga bằng thép và bọc kính gây kinh ngạc trên đỉnh với
một mái gợi lại những vảy của một con rồng. Ngoài việc
phát triển nhà ga hành khách mới, chính phủ cũng thông
qua những kế hoạch để mở rộng kinh doanh vận tải hàng
hóa của sân bay. Sân bay không chỉ vận tải mọi người,
chúng cũng chuyên chở hàng hóa, và năng lực xử lý hàng
hóa của sân bay Bắc Kinh đã rất cần nâng cấp.
Bộ Đất đai và Tài nguyên đã chấp thuận một kế hoạch
đưa trung tâm logistics sân bay đến tận làn ranh đỏ của
Thuận Nghĩa. Thuận Nghĩa đã chống lại bằng việc cho
phép tiến hành xây một đường cao tốc dọc ranh giới đó,
như thế rào sân bay lại. Vĩ Hồng biết được rằng chính
quyền Thuận Nghĩa đang lên kế hoạch cũng đặt các nhà
kho ở bên kia của đường cao tốc, tạo ra một khu vực
logistics cạnh tranh. Cô nghĩ ra một ý tưởng: Vì sao
không bỏ xó đường cao tốc và kết hợp vùng hàng hóa của
sân bay với vùng của Thuận Nghĩa để tạo ra một trung
tâm khổng lồ và hiệu quả hơn nhiều cho việc vận tải các
sản phẩm vào và ra khỏi Trung Quốc? Đấy sẽ là một
trung tâm vận chuyển hàng hóa đường không với các xe
nâng hạ rì rầm đây và đó, liên kết các nhà kho, các trung
tâm xử lý xuất khẩu và nhập khẩu, và các năng lực kiểm
dịch cùng với an ninh nghiêm ngặt. Hiển nhiên, để thực
hiện tầm nhìn này chúng tôi phải thuyết phục sân bay và
Thuận Nghĩa chấm dứt chiến tranh của họ.
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Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu những người chơi chính:
bí thư Thuận Nghĩa, Lí Bình, và tổng giám đốc sân bay, Lí
Bồi Anh (Li Peiying), người bất chấp có cùng họ nhưng
không phải họ hàng.I Chúng tôi cần hình dung ra cái gì có
thể thúc đẩy họ làm việc với nhau và với chúng tôi.
Lí Bồi Anh là một huyền thoại ở sân bay. Ông bắt đầu
như một cảnh sát khu vực tại sân bay và trở thành cảnh
sát trưởng của cảnh sát sân bay trước khi chuyển vào
phòng điều hành. Mọi ngày đều mặc một bộ đồ xanh
thẫm, hai cỡ quá lớn, và một áo sơ mi trắng, Bồi Anh đi
với một chân khập khiễng do một cú ngã sớm hơn trong
đời. Nhưng bệnh tật đã không làm chậm ông lại. Ông là
gã có thể-làm, người rốt cục vận hành không chỉ sân bay
Bắc Kinh mà cả một công ty sở hữu ba mươi sáu sân bay
khác khắp Trung Quốc.
Bồi Anh (Peiying) đi ngang dọc Trung Quốc trong một
chiếc máy bay riêng, chen lên đầu các máy bay chở khách
quốc tế khi ông cất cánh từ Bắc Kinh. “Sếp Lí sẵn sàng để
bay,” tiếng gọi từ tháp kiểm soát vang lên khi máy bay
phản lực của Lí len quanh các máy bay thân to lên trước
đường băng.
Bồi Anh luôn đề cao bản thân mình. Ông đã phóng đại
huyền thoại của ông bằng việc từ chối một lời mời ăn
cơm với cảnh sát trưởng Bắc Kinh, không nhất thiết là
một nước đi khôn ngoan. Tuy nhiên, với tư cách một lãnh
đạo của khoảng bốn mươi ngàn nhân viên, Bồi Anh đã
duy trì một bầu không khí người-của-nhân dân. Ông
được yêu mến ở sân bay vì nâng lương và vận hành nó
giống một doanh nghiệp thật.
Bồi Anh dàn xếp việc bay vào Bắc Kinh cho tất cả
những người có ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung
quốc. Mỗi lần một người nặng ký chính trị hạ cánh, Bồi
Anh sẽ ở trong phòng tiếp đón. Ông sử dụng thời gian
mặt đối mặt này với lợi thế lớn. Với tư cách thủ trưởng
chóp bu ở nhiều sân bay đến vậy, Bồi Anh kiểm soát sự
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tiếp cận đến những sự kinh doanh độc quyền. Ông chia
lát chúng như chia bánh, phân phát chúng cho các họ
hàng của các quan chức chính phủ chóp bu. Ông đã giúp
gia đình chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân chiếm
được một giấy phép bán các sản phẩm miễn thuế ở Bắc
Kinh qua một hãng gọi là Sunrise. Đấy là một mô hình
cho kiểu kinh doanh mà quý tộc đỏ thích. Sunrise chia sẻ
kinh doanh miễn thuế tại sân bay Bắc Kinh với một
doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Miễn Thuế Trung
Quốc (China Duty Free Group). Các độc quyền bộ đôi
(duoply) này đã là một biểu tượng của nền kinh tế Trung
Quốc, với một gia đình đỏ kiểm soát một hãng và một
đơn vị do nhà nước vận hành kiểm soát hãng kia.
Bồi Anh đã giám sát những sự thay đổi to lớn ở sân
bay—xây dựng nhà ga mới và đường băng mới với một
hệ thống tàu điện ngầm tốc hành nối sân bay với trung
tâm thành phố Bắc Kinh. Ông là người sân bay cần lúc
đó—một lãnh đạo mạnh với một tầm nhìn. Nhưng như
thường đúng ở Trung Quốc, một khi bạn độc quyền
quyền lực vào ban ngày, không có sự kiểm soát nào đối
với bạn vào ban đêm. Bồi Anh có thói quen cờ bạc. Trong
mười bốn chuyến đến cựu thuộc địa cũ Bồ Đào nha
Macao, một bán đảo ở dưới bụng nam của Trung Quốc,
ông được cho là đã mất 6 triệu $ tiền của nhà nước khi
chơi baccarat. Ông đã bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ Saipan ở
tây Thái Bình Dương và đánh bạc suốt ba ngày không
ngủ. Ông đụng độ với chính phủ muộn hơn, chứng minh
rằng những người sa ngã ở Trung Quốc thông thường là
những người có năng lực nhất. Nhưng khi lần đầu tiên
tôi bắt gặp ông, ông ở trên đỉnh của trò chơi của ông.
Chúng tôi có cái gì đó Bồi Anh muốn—sự tiếp cận đến
nhà Ôn. Trong nhiều năm, Bồi Anh đã bị kẹt ở mức một
tổng giám đốc trong hệ thống thứ bậc chính quyền. Ông
đã mong muốn thăng tiến lên một nấc thứ trưởng. Uy thế
là một nhân tố. Nếu ông trở thành thứ trưởng, Bồi Anh
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sẽ vượt tất cả những người đứng đầu sân bay khác của
Trung Quốc. Sự cất nhắc lên hàm thứ trưởng sẽ cũng có
nghĩa là Bồi Anh sẽ bước vào hàng gaogan (cao cán).
Như thế Bồi Anh có động cơ để làm việc với chúng tôi,
gặp Cô Trương, và thỏa thuận với Thuận Nghĩa.
Không giống Bồi Anh, ông sếp của Thuận Nghĩa, Lí
Bình, đã không khao khát một sự cất nhắc. Chỉ cao 1,7
mét với một cái bụng được biết đến như một laobandu,
hay bụng phệ của sếp, Lí, ngày này qua ngày khác, mặc
đồng phục của giới viên chức Cộng sản: quần xanh và áo
sơ mi trắng, dài tay mùa đông, ngắn tay mùa hè. Trong
khi Bồi Anh thích đi vào trung tâm thành phố để ăn với
Cô Trương hay nhai sushi tại Khách sạn Kunlun hình hộp
trong Quận Triều Dương (Chaoyang), việc khiến Lí Bình
ngay cả để rời Thuận Nghĩa là một thử thách. Đối với
ông, trung tâm Bắc Kinh là lãnh thổ nước ngoài. Tôi có
thể đếm trên một bàn tay số lần ông đánh bạo vào thành
phố để ăn với chúng tôi. Những lần duy nhất ông vui lòng
làm vậy đã là khi Cô Trương trực tiếp triệu ông đến.
Tận đáy lòng, Lí Bình là một nông dân từ những ngày
khi Thuận Nghĩa là một vùng nông thôn hẻo lánh. Trong
quận quê ông, ông cảm thấy an toàn. Với chỉ một cú điện
thoại, cảnh sát Thuận Nghĩa sẽ dẹp đường cho ông hay
cho các khách của ông. Tất cả mọi người đều kính trọng
ông; ông ấy là người đàn ông.
Ở Thuận Nghĩa, Lí nổi tiếng về tính hiếu khách của
ông. Ông đặc biệt tự hào về khả năng uống của ông. Tất
cả chúng tôi đều rất nghiêm ngặt về khả năng của chúng
tôi đối với cồn và khả năng của Lí khoảng 0,8 lít, và đó là
Mao Đài 53%. Ông là tay chuyên nghiệp khiến các đối thủ
của ông say gục hơn là ông—một kỹ năng trong bộ máy
quan liêu Trung quốc, nơi uống rượu và ăn chiếm trung
tâm sân khấu.
Các mối quan tâm của Lí Bình khác với của Bồi Anh.
Ông là một sản phẩm của Thuận Nghĩa, đã ở suốt sự
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nghiệp của ông ở đó, và sẽ về hưu ở đó. Họ hàng của ông
tản mác khắp bộ máy quan liêu quận. Ông muốn củng cố
một di sản mà sẽ mang lại sự kính trọng cho ông trong
những năm vàng son của ông như một danh nhân địa
phương, một tuhuangdi (thổ hoàng đế) hay “hoàng đế
đất” theo cách nói hiện thời. Ông muốn một thắng lợi mà
ông có thể khoe khoang. Khi muộn hơn chúng tôi cãi
nhau về sự chấp thuận cho cảng mở dựa vào sân bay đầu
tiên ở Trung Quốc, chẳng hạn, Lí Bình đã có một cảm giác
tuyệt vời về thành tựu. “Chúng ta là đầu tiên,” ông la lối
tại buổi tiệc được tổ chức để ăn mừng sự kiện. Lí đã hăng
hái làm cho các thứ xảy ra trong quận của ông, càng lớn
càng tốt.
Vĩ Hồng đề xuất ý tưởng hình thành một liên doanh,
gọi là Airport City Logistics Park (Công Viên Logistics
Thành phố Sân bay), mà sẽ gồm phần hùn của Sân bay,
Quận Thuận Nghĩa, và hãng của Vĩ Hồng, Đại Dương.
Chúng tôi chiếm 40 phần trăm, với sân bay nhận được
45 phần trăm, và 15 phần trăm còn lại thuộc về Thuận
Nghĩa. Tin rằng thương vụ sẽ thiết lập một mối quan hệ
với gia đình thủ tướng, Lí Bồi Anh đã đồng ý rằng sân
bay sẽ chiếm ít hơn một nửa của liên doanh. Dưới sự dàn
xếp đó, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch, với tôi như CEO.
Vĩ Hồng đã chẳng bao giờ cần nói rằng nhà Ôn quan
tâm đến việc đầu tư. Vĩ Hồng để ngôn ngữ cử chỉ và thái
độ của Cô Trương đối với chúng tôi nói điều cần thiết.
Tại các bữa ăn với cả hai ông Lí, Cô Trương đã khen ngợi
Vĩ Hồng và tôi và đưa ra những lời bình luận chung về
kết quả mà tất cả chúng ta phải “đều hợp tác và xây dựng
sự tin cậy lẫn nhau.” Bất kể ai bên trong hệ thống của
Trung Quốc sẽ thật sự hiểu thông điệp và biết vì sao bà
ăn cơm với họ và vì sao bà mang chúng tôi đi cùng.
Đề xuất sở hữu của chúng tôi đảm bảo rằng không
một mình cổ đông nhà nước nào kiểm soát nhiều hơn
một nửa dự án. Đó là điều quyết định. Nếu một công ty
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nhà nước chế ngự liên doanh, nó sẽ chẳng bao giờ thành
công. Ý tưởng của chúng tôi mới và cần đến sự ban
phước của nhiều bộ đến mức không công ty nhà nước
nào muốn đảm nhận. Các bộ và các cục liên quan đến hải
quan, kiểm dịch, giao thông, hàng không, hạ tầng, lập kế
hoạch nhà nước, và các tài sản nhà nước đều có một
tiếng nói. Chúng tôi cần lobby tất cả chúng. Việc giữ hai
đối tác nhà nước của chúng tôi mỗi bên đều dưới một
nửa có nghĩa rằng về các quyết định lớn Vĩ Hồng và tôi
sẽ có sự linh hoạt đáng kể và sẽ bỏ lá phiếu quyết định.
Tại bữa ăn mừng việc ký liên doanh, Lí Bình đứng lên
để nói một lời chúc khác. Lần này các lời đe dọa của ông
được thay thế bằng lời khen. “Sân bay và chính quyền
quận sẽ chẳng bao giờ ký một hiệp định nếu không có
quý vị,” ông nói, chỉ vào Vĩ Hồng và tôi. “Quý vị là mô
mềm kết nối chúng tôi lại.”
Chúng tôi có khả năng đóng vai trò đó bởi vì Cô
Trương nhưng cũng bởi vì chúng tôi đã có một tầm nhìn.
Không ai khác đã có thể thành công việc này, Lí Bình nói.
Chúng tôi tham gia với tiền, know-how, và sự hậu thuẫn
chính trị. Chúng tôi mang với mình các thứ mà không
doanh nghiệp sở hữu nhà nước nào, không nhà kinh
doanh tư nhân thuần túy nào, và không công ty nước
ngoài nào có thể cung cấp. Với một sự đình chiến được
thống nhất, công việc khó nhọc bắt đầu.
Việc kết hợp đất của sân bay và của Thuận Nghĩa đã
cho chúng tôi một mảnh đất lớn hơn hai dặm vuông.
Chúng tôi vạch ra các kế hoạch để xây dựng 1 triệu mét
vuông nhà kho và bảy dặm đường và đường ống. Các nhà
máy đã nằm trên đất cùng với ba làng. Đầu tiên chúng tôi
phải giải phóng các công nhân và dân cư trước khi bất
cứ thứ gì có thể xảy ra.
Tôi chẳng có ý tưởng nào tôi đang làm gì. Tôi chưa hề
xây dựng bất cứ thứ gì, nói chi đến một trung tâm
logistics tại một sân bay đô thị lớn mà cần sự tách biệt
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nghiêm ngặt giữ các hàng nhập khẩu miễn thuế quan và
các hàng phải chịu thuế quan. Cũng có những mối lo an
ninh nữa. Tôi đã tới xem các sân bay quanh châu Á và thế
giới. Tôi đã đi Frankfurt, Seoul, Amsterdam, Hồng Kông,
và các cơ sở khác để tìm sự hướng dẫn. Tôi đã xem xét
khả năng đưa một đối tác nước ngoài với kinh nghiệm
trong ngành này vào. Tôi đã bỏ ý tưởng đó khi vài người
đưa ra rất ít vốn nhưng đòi phần hùn rất lớn.
Tôi cần học mọi thứ từ đầu. Các nhà kho phải cao bao
nhiêu? Khoảng cách lý tưởng giữa các cột là bao nhiêu
để cho phép xe nâng hạ thao tác? Chiều cao của một sàn
chất tải là bao nhiêu? Độ rộng của các đường? Tôi có một
giấc mơ khổng lồ trước mặt mình, nhưng trong mùa
đông 2004, toàn bộ một năm sau khi chúng tôi nghĩ ra
sơ đồ, chúng tôi vẫn chưa động thổ. Và việc xây dựng
thậm chí không là phần khó nhất. Việc nhận được các sự
chấp thuận còn đau khổ hơn rất nhiều.
Để xây dựng Thành phố Sân bay của Bắc Kinh, chúng
tôi cần bảy bộ khác nhau thông qua hầu như mọi thứ
chúng tôi lập kế hoạch. Và bên trong các bộ này có tầng
tầng lớp lớp sự cấp phép. Tổng cộng, chúng tôi đã cần
150 con dấu khác nhau, các con dấu Trung quốc được
dùng thay cho chữ ký, và mỗi con dấu là một câu chuyện.
Đã cần đến ba năm chỉ để bắt đầu xây dựng và thậm chí
sau đó đã có vô số rào cản. Tôi đã cử người đóng ở bên
ngoài văn phòng của các quan chức mà chúng tôi cần con
dấu của họ. Tôi cử người đến các bệnh viện để có được
con dấu của các quan chức nằm liệt giường. Các nhân
viên của tôi đợi hàng tháng cầu cạnh ân huệ với các quan
chức, mang cho họ chè ngon, làm các việc vặt của họ, đưa
họ đến các sauna, chăm lo cho các bà vợ và con cái họ.
Một trong các nhân viên của tôi đã đưa nhiều người đi
tắm hơi đến mức da của anh ta bắt đầu bị tróc ra.
Các bạn tại chính quyền Thuận Nghĩa cười vào tôi.
Không có cách nào mà một đại diện từ một hãng nhà
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nước sẽ làm câu chuyện không đâu vào đâu này, họ nhận
xét, chỉ để khiến một dự án chuyển động. Trong các văn
phòng nhà nước, mọi người đều bấm giờ giết thời gian,
họ nói. Chẳng ai thực sự lo liệu dự án có chạy hay không.
Nhưng không phải chúng tôi; đối với Vĩ Hồng và tôi, đấy
là một nỗ lực kinh doanh. Đấy là cơ hội lớn của chúng tôi.
Để tận dụng nó tối đa, tôi đã phải cúi bò, cầu xin trước
mặt những gã này bất kể cấp bậc của họ. Chắc chắn, đó
là việc làm mất nhân phẩm. Và ngoài ánh hào quang nhợt
nhạt, nhà Ôn đã cung cấp ít thứ khác. Cô Trương, Vĩ
Hồng, và tôi đôi khi ra đi với một bộ trưởng hay thứ
trưởng để lobby cho sự giúp đỡ, nhưng Cô Trương chẳng
bao giờ ra lệnh. Bà hành động nhiều hơn như một nhân
chứng, cam đoan cho năng lực của chúng tôi. Việc này
khác với gia đình của chủ tịch Trung Quốc khi đó, Giang
Trạch Dân. Các đại diện của ông đòi sự vâng lời. Nhưng
bởi vì chồng bà không biết về sự kinh doanh của gia đình,
Cô Trương đã không đủ khả năng để táo bạo như vậy. Bà
để mọi người đọc giữa các dòng chữ.
Suốt dự án sân bay, tôi, giống tất cả các doanh nhân ở
Trung Quốc, chú ý cực kỳ sát đến các chính sách kinh tế
vĩ mô và tính thất thường chính trị của chính phủ trung
ương. Mỗi lần chúng tôi xin một sự thông qua, đơn xin
của chúng tôi phải chứng tỏ dự án phù hợp thế nào với
các ưu tiên chính trị và kinh tế thay đổi của ĐCSTQ.
Thường, các thứ này là rất chủ quan. Nhưng chúng
minh họa mọi khía cạnh lớn của nền kinh tế bị nhà nước
kiểm soát, bất chấp tất cả lời nói về chủ nghĩa tư bản ở
Trung Quốc. Bất kể dự án quan trọng nào ở Trung Quốc
cần sự chấp thuận của một tổ chức gọi là Ủy ban Phát
triển và Cải cách Quốc gia, có văn phòng ở mọi mức chính
quyền: trong các thành phố lớn, tất cả ba mươi hai tỉnh,
và Bắc Kinh. Bất luận một công ty thuộc sở hữu nhà nước
hay tư nhân, nếu nó muốn làm cái gì đó lớn nó cần sự
ủng hộ của ủy ban. Để xây dựng trung tâm logistics của
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chúng tôi, chúng tôi cần đến sự thông qua từ các ủy ban
này ở mọi mức. Và chúng tôi cần một sự tán thành từ Hội
đồng Nhà nước, cơ quan chính phủ cao nhất nước.
Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia chịu trách
nhiệm về Kế hoạch Năm Năm của Trung Quốc, một sự
thoái lui về những ngày khi nền kinh tế của Trung Quốc
được kế hoạch hóa và các giá cho mọi thứ do nhà nước
quy định. Mặc dù Trung Quốc đã tiến hành những cải
cách kinh tế quan trọng, những Kế hoạch Năm Năm đó
vẫn quan trọng. Và mỗi mức của chính quyền Trung
Quốc—kể cả nội các, các tỉnh, các thành phố, và các
huyện—tất cả đều đề ra các Kế hoạch Năm Năm riêng
của chúng, phù hợp với kế hoạch quốc gia. Với tư cách
một CEO của một liên doanh liên quan đến một dựa án
cơ sở hạ tầng lớn, tôi cần chứng tỏ, trong các đơn xin của
tôi cho nhiều tầng nấc này, rằng dự án của tôi bám sát
tinh thần của kế hoạch mới nhất như thế nào. Có một
công thức để viết các đơn này. Bạn luôn bắt đầu với cái
chúng tôi gọi là “một cái mũ,” là một sự gật đầu với tất cả
các Kế hoạch Năm Năm của các tổ chức khác nhau có một
tiếng nói trong dự án của bạn, và một bản luận văn dài
về dự án phù hợp với các mục tiêu của họ như thế nào.
Một thách thức khác đối với chúng tôi là có được phép
của Bộ Hải quan của Trung Quốc, mà quản lý nhập khẩu
và xuất khẩu. Trong nhiều năm, thuế quan tạo thành
phần lớn thu nhập của Trung Quốc, cho nên bộ có ảnh
hưởng quá cỡ bên trong Đảng và chính phủ. Hải quan
chịu trách nhiệm dựng lên các rào cản điều tiết được
thiết kế để bảo vệ các công ty Trung quốc khỏi sự cạnh
tranh nước ngoài. Và chúng tôi xin sự chấp thuận để xây
dựng một khu miễn thuế quan toàn diện, một sự phân
biệt mà, lúc đó ở Trung Quốc, đã chỉ cho hai cảng biển và
không sân bay nào khác.
Việc nhận được sự chấp thuận cho vùng này là vô
cùng quan trọng cho tính sinh lời của sơ đồ của chúng
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tôi. Nếu dự án của chúng tôi có thể trở thành sân bay đầu
tiên có được địa vị miễn thuế quan thì chúng tôi sẽ thu
hút cầu bị dồn nén. Rất nhiều doanh nghiệp sẽ quan tâm
đến việc bố trí trong khu chúng tôi. Hãy nghĩ về bảo trì
máy bay. Nếu bạn có một khu miễn thuế quan, tất cả các
phụ tùng, động cơ, và thậm chí máy bay có thể bay vào
khu mà không phải trả thuế quan. Công việc được hoàn
thành trong khu và máy bay sẽ khởi hành miễn thuế. Hãy
nghĩ về việc lưu kho nữa. Các doanh nghiệp không muốn
trả thuế quan về tất cả hàng hóa nhập khẩu tồn kho của
họ ngay lập tức. Họ có thể sử dụng các kho ngoại quan
của chúng tôi để chứa hàng hóa của họ và trả thuế quan
chỉ khi họ cần đưa hàng hóa của họ vào Trung Quốc.
Trong quá khứ ở Trung Quốc, các khu hải quan khác
nhau được thành lập cho các mục đích đơn nhất, một cho
đậu nành và khu khác cho máy tính. Nhưng trong khu
miễn thuế quan toàn diện mà chúng tôi đang lập kế
hoạch, tất cả các sản phẩm có thể chảy qua khu theo cả
hai chiều. Và vì Trung Quốc bao cấp hầu hết xuất khẩu
của nó, một khi các nhà sản xuất chở hàng hóa vào trung
tâm của chúng tôi, họ có thể ngay lập tức nộp đơn xin
tiền (trợ cấp) từ nhà nước trước xa hàng hóa đến các
khách hàng nước ngoài của họ. Chúng tôi cần tạo ra một
chuyện kể để biện minh sự đột phá này.
Chúng tôi đã chuẩn bị một báo cáo liên kết dự án của
chúng tôi với những cải cách cơ quan hải quan của Trung
Quốc tiếp sau sự gia nhập của Trung Quốc trong năm
2001 vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các mối
quan hệ của chúng tôi với gia đình Ôn cũng đóng vai trò
vì chúng tôi cũng cần đến sự ban phước từ các bộ khác
trong chính phủ trung ương nữa. Tất cả những đơn xin
này đòi hỏi sự sáng tạo đáng kể về phía chúng tôi.
Ban đầu, tôi thuê CEO của một công ty mà ChinaVest
đã đầu tư vào để quản lý dự án. Hãng của ông đã phát
triển các nhà kho ở rìa đông nam của thủ đô, cho nên tôi
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nghĩ ông biết công việc và có các quan hệ bên trong Hải
Quan và các bộ khác. Tôi trang bị cho ông một lái xe, một
người tiếp tân, và một kế toán viên. Mỗi lần tôi đến thăm
văn phòng, ông đều cười. Ông đứng lên từ bàn ông và cúi
chào và khúm núm. Nhưng ông đã không thể khiến công
việc được làm, cho nên tôi để ông đi.
Theo cách nào đó, Trung Quốc hơi khác với phần còn
lại của thế giới. Tiền, tình dục, và quyền lực thúc đẩy mọi
người. Vĩ Hồng và tôi có thể cung cấp sự tiếp cận đến
quyền lực, nên chúng tôi cần cho ít tiền và dàn xếp ít tình
dục hơn. Chúng tôi hiếm khi cho tiền mặt. Thay vào đó,
chúng tôi phân phát các quà tặng: một bộ gậy đánh golf
10.000 $ ở đây, một đồng hồ 15.000 $ ở đó. Trên một
chuyến đi Hồng Kông chúng tôi mua cả nửa tá đồng hồ
giống hệt nhau từ Cửa hàng Carlson Watch ở khu quận
mua bán trung tâm của Hồng Kông. Đấy là tiền lẻ đối với
những người chấp nhận chúng. Nó không phải là sự hối
lộ mà như một dấu hiệu của sự quý mến của chúng tôi.
Giống Cô Trương làm với gia tộc của bà, Vĩ Hồng kiểm
soát ví tiền trong gia đình chúng tôi, và điều đó không
thay đổi sau khi chúng tôi kết hôn. Trong khi tôi chịu
trách nhiệm về việc lấp đầy hầu hết các vị trí trong công
ty của chúng tôi, một nhà điều hành cô khăng khăng việc
thuê trực tiếp là giám đốc tài chính (CFO) của chúng tôi.
Ông ta phải là người của cô.
Khi chúng tôi bắt đầu sự chung thân của chúng tôi, Vĩ
Hồng đã có nhiều vốn hơn tôi nhiều, cho nên là khá tự
nhiên rằng tiền phải trong tên cô. Nhưng khi thời gian
trôi đi và sự kinh doanh của chúng tôi tăng lên, vấn đề
tiền nong trở thành một vấn đề tế nhị. Mỗi lần tôi mua,
tôi phải nói với cô về nó và gửi hóa đơn đến văn phòng
của CFO. Cô đã dùng tiền như một cách để kiểm soát mối
quan hệ của chúng tôi. Về phần mình, tôi bị cuốn vào vấn
đề thể diện mà tôi thấy khó đề cập vấn đề một cách trực
tiếp. Tôi không tin rằng tôi phải hỏi cô để cho tôi sự kiểm
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soát ngang nhau về tài chính của chúng tôi. Tôi muốn cô
nhường thẩm quyền đó một cách tự nguyện. Tôi không
muốn nài xin. Chúng tôi đôi khi cãi vã về vấn đề này,
nhưng nó đã chẳng bao giờ được giải quyết.
Chúng tôi tiếp rượu và cơm các mối tiếp xúc của
chúng tôi trong các khách sạn quanh Bắc Kinh. Để tránh
sự chú ý, chúng tôi chọn nơi gặp gỡ giống Khách sạn Bắc
Kinh lôi thôi lếch thếch gần Quảng trường Thiên An Môn.
Nó cung cấp sự riêng tư cần thiết và nhân viên quán ăn
đều biết việc đó. Tầng trên cùng của khách sạn được chia
thành các phòng ăn riêng. Vào mỗi buổi tối, ba hay bốn
bộ trưởng và một nhúm thứ trưởng ăn tiệc trên tầng này.
Khách sạn thuê hai người điều phối toàn thời gian để bố
trí các khách, các món ăn, và kiểm tra để tránh bất kể ai
đụng vào bất kể ai khác. Ai là chủ tiệc và đãi ai là một bí
mật được giữ kín trong hệ thống nơi thông tin là rất quý
báu. Toàn bộ công việc hoạt động như bộ máy đồng hồ.
Nhưng ngay cả khi chúng tôi nghĩ chúng tôi đã làm
trôi chảy mọi thứ với các quan to, chúng tôi vẫn đối mặt
với các vấn đề ở các mức thấp hơn. Các trưởng ban, các
cục trưởng, và các trưởng bộ phận vận hành các phòng
ban của họ như các lãnh chúa riêng. Họ có thể đưa ra cho
bạn một ngàn lý do vì sao một sự chấp thuận bị dừng lại.
Họ chẳng bao giờ từ chối thẳng thừng; họ chỉ bảo bạn
hãy đợi. Họ gây ảnh hưởng nhiều đến mức họ được biết
đến khắp hệ thống Trung quốc như Băng đảng Trưởng
Phòng hay Xử Trưởng Bang (Chuzhang Bang). Một
trưởng phòng như vậy đã là Kuang Xin. Mọi người gọi
ông là Ông nội Kuang.
I. Có 91 triệu người có họ Lí ở Trung Quốc.
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CHƯƠNG MƯỜI
MỘT QUAN CHỨC CAO, XƯƠNG XẨU NGƯỜI tự hào về mái tóc bờm

đen dày của mình, Ông nội Kuang phục vụ như trưởng
văn phòng xây dựng sân bay của Cục Hàng Không Dân
dụng và muộn hơn trong một chức tương tự tại Ủy ban
Phát triển và Cải cách Quốc gia, ủy ban lập Kế hoạch Năm
Năm. Ông khá thấp trên cột vật tổ quan liêu của Trung
Quốc. Tại Cục Hàng Không Dân dụng, ông thậm chí còn
không có văn phòng riêng của mình; chia sẻ nó với hai
thuộc cấp. Tuy nhiên, ông là một thế lực.
Trung Quốc đang trải qua một đợt bột phát xây dựng
sân bay. Khi Vĩ Hồng và tôi bắt đầu trung tâm logistics,
Trung Quốc có 120 sân bay. Vào lúc chúng tôi bán nó, đã
có 180. Văn phòng của Kuang chịu trách nhiệm về chấp
thuận mỗi dựa án. Không phải bất thường cho các phó
chủ tịch tỉnh, mà được coi như gaogan (cao cán) và vượt
xa thứ bậc của Ông nội Kuang trong hệ thống thứ bậc
Đảng, đi đến Bắc Kinh để nài xin cá nhân ông chứng nhận
cho các kế hạch của họ. Kuang bắt những người van xin
này xếp hàng bên ngoài văn phòng ông, nơi họ bận rộn
chơi video game trên điện thoại của họ. Kuang có văn
phòng của ông sắp xếp sao cho ông đối mặt với tường ở
bên phải của cửa. Khi cuối cùng ông cho các quan chức
này một sự yết kiến, ông không thèm quay lại để đối mặt
với họ. Ông đơn giản cân bằng ghế của ông trên hai chân
và cho họ một cái bắt tay vô cảm (cá chết) qua vai phải
của ông. Ông thậm chí không nói lời chào.
Các quan chức bắt đầu gọi Kuang, mới chỉ ở tuổi giữa
bốn mươi, là Ông nội do ảnh hưởng của ông. Ở phương
Tây, họ có thể gọi ông là cái gì đó như Bố Già. Nhưng ở
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Trung Quốc, ông nội cao hơn bố trên hệ thứ bậc xã hội,
cho nên mọi người gọi ông là Lão Đại Gia.
Kuang cho mình là một trí thức. Tôi đưa ông đi ăn vài
lần và ông luôn nôn ra vài câu về thi ca Trung quốc cổ
điển, mà tôi luôn luôn phản ứng với một nụ cười đắc chí
toe toét, “Mức văn hóa của Giám đốc Kuang là rất cao!”
Ông biết tôi bợ đỡ ông, nhưng ông đã nghe những người
khác nói cùng thứ nhiều lần đến mức ông thực sự bắt
đầu tin nó.
Chúng tôi cần sự chấp thuận của Kuang bởi vì chúng
tôi muốn tăng kích thước của dự án mở rộng sân bay.
Như tôi đã viết, Quận Thuận Nghĩa ban đầu có kế hoạch
xây một đường cao tốc dọc ranh giới sân bay. Chúng tôi
muốn bỏ đường cao tốc đi để kết hợp các khu ở Thuận
Nghĩa và sân bay vào một khu. Chúng tôi muốn mọi thứ
được được định hình sao cho khi hàng hóa ra khỏi máy
bay, một xe tải có thể có khả năng chở hàng hóa vào các
các kho ngoại quan mà không phải rời đất sân bay.
Vĩ Hồng và tôi đã hết sức cẩn trọng chiều theo những
tính thất thường của Kuang. Tại các bữa ăn, tôi đã chuốc
ông với các món ăn đắt tiền. Tôi đã biếu ông các chai Mao
Đài mười năm. Vĩ Hồng thảo luận các nhân vật văn hóa
Trung quốc với ông và, giống tôi, đã khen ngợi hiểu biết
của Kuang về thi ca Trung quốc. Chúng tôi đi nhà hát
cùng nhau và sau đó Vĩ Hồng và tôi giả vờ quan tâm đến
ý kiến của ông về vở diễn. Cả hai chúng tôi đều cổ vũ sự
tự trọng của Kuang. Tôi định hình sự đánh giá cao đang
nổi lên của Kuang về rượu vang đỏ. Rượu vang vừa bắt
đầu có được chỗ đứng ở Trung Quốc, cho nên Kuang lo
để có vẻ au courant (am hiểu, được cập nhật). Những
nhận xét của ông không được tao nhã, nhưng tôi đã khen
chúng dù sao đi nữa. Sau hàng tháng trò chuyện tâng
bốc, Ông nội Kuang đã chấp thuận những kế hoạch của
chúng tôi. Tuy vậy, rốt cuộc, ông đã làm cho quá nhiều
người trên mức lương của ông giận ghét. Trong tháng
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Mười Hai 2009, báo chí nhà nước tường thuật rằng ông
bị điều tra vì tham nhũng. Ông bị kết án mười năm tù.
Chúng tôi đã chơi một trò chơi tương tự với một loạt
quan chức. Mỗi sự chấp thuận đều nhận được qua các
mối quan hệ. Mỗi mối quan hệ có nghĩa là một sự đầu tư
vào một mối quan hệ cá nhân, mà có nghĩa là rất nhiều
nỗ lực và còn nhiều Mao Đài hơn. Việc rèn các mối quan
hệ cá nhân và việc thiết lập guanxi là phần khó nhất.
Guanxi thực chất không phải là một mối quan hệ hợp
đồng: nó là một mối liên kết người-với-người, được xây
dựng cẩn thận theo thời gian. Bạn phải cho thấy sự quan
tâm thật sự cho người đó. Phần gay go là tôi có rất nhiều
mối quan hệ cần quản lý, nhưng tôi cũng có một dự án
trên lưng với một thời hạn cuối cùng. Tôi đã phải nhồi
tất cả các tương tác này vào một đường ống, và đường
kính ống là thời gian. Hiển nhiên, tôi phải ủy quyền, song
tôi càng dính trực tiếp trong việc xây dựng mối quan hệ
thì chúng tôi nhận được càng nhiều sự chấp thuận.
Ngoài Kuang ra, chúng tôi cũng cần sự chấp thuận từ
Tổng cục Hải quan Trung quốc và từ Tổng cục Giám sát
Chất lượng và Kiểm Dịch. Nhưng ngay cả khi chúng tôi
nhận được chúng ở mức quốc gia, chúng tôi vẫn cần đến
sự hợp tác của các quan chức trên thực địa. Thực ra,
thường không phải là quan trọng nếu một bộ trưởng đã
đồng tình. Các cấp dưới của ông luôn có thể cản thương
vụ. Họ nêu ra một đống vấn đề ở mức thực hiện, hoàn
toàn hợp pháp, nghe rất hợp lý. Bởi vì bản thân vị bộ
trưởng không quan tâm đến chi tiết, ông chỉ nói, “hãy
giải quyết càng nhanh càng tốt.” Theo cách đó, sự kiểm
soát dự án rỉ từ đỉnh của bộ máy quan liêu xuống đáy.
Một người khó chơi đặc biệt là trưởng Hải quan Trung
quốc ở sân bay. Béo, ở tuổi giữa năm mươi, và trọc đến
mức đầu ông giống một hòn bi màu kaki, Du Pingfa đã
xem dự án như một cơ hội nhằm để lại một di sản về sau.
Trước kia, sự mở rộng sân bay được tiến hành một cách
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ngẫu nhiên và Hải quan Trung quốc thấy mình trải ra
khắp cơ sở với các ký túc xá, các nhà kho, và các văn
phòng tách nhau gần một dặm. Dự án của chúng tôi hứa
hẹn cho Hải Quan một địa điểm tập trung.
Để trao đổi cho sự hợp tác của ông, Sếp Du đã có một
số nhu cầu. Ông đã đòi chúng tôi xây một tòa nhà văn
phòng Hải quan mới, cung cấp không gian 37.160 mét
vuông cho lực lượng lao động ba trăm người của ông.
Ông cũng đã ép đòi một phòng gym trong nhà với kích
thước tiêu chuẩn sân bóng chuyền và các sân chơi cầu
lông, các sân tennis ngoài trời với bề mặt cao cấp, một
nhà hát hai trăm chỗ, một ký túc xá với các phòng tương
đương khách sạn bốn sao, một phòng tiệc hào phóng với
các phòng riêng cho các quan chức cấp cao, một karaoke
bar, và một tiền sảnh lớn với một sân trước (atrium) cao
hai tầng. Sếp Du đã thảo luận điều này với tôi trong một
bữa tối. “Nếu anh không cho chúng tôi điều này,” ông nói
với một cái cười toe toét, “chúng tôi sẽ không để các anh
xây dựng.” Tất cả sự hậu thuẫn chính trị của chúng tôi đã
không thể lay chuyển ông ta. Cuối cùng, những đòi hỏi
của ông đã thêm 50 triệu $ vào chi phí của dự án, và đó
thậm chí đã không tính đến chi phí đất.
Hiển nhiên, khi một phần của bộ máy quan liêu kiếm
bộn tiền, các phần khác cũng ngửi thấy hơi đồng. Phòng
kiểm dịch đã đòi không gian văn phòng 18.600 mét
vuông. Họ đã không có được nhà hát hay phòng gym
trong nhà, nhưng họ đã xin xỏ các sân tennis, một nhà ăn
lớn, và các phòng có tiêu chuẩn khách sạn bốn sao. Các
gã kiểm dịch đã chẳng bao giờ để tôi quên. “Các anh nợ
chúng tôi,” một trong những quan chức cấp cao của họ
bảo tôi khi chúng tôi gặp nhau. “Chúng tôi đã chẳng bao
giờ tham như bọn Hải quan.”
Chúng tôi bắt đầu dự án sân bay với một sự đầu tư
ban đầu 30 triệu $. Vĩ Hồng và tôi góp 12 triệu $. Cô
Trương hứa góp 4 triệu $, nhưng cô đã không góp đồng
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vốn nào. Chúng tôi cũng vay. Và việc này là nơi sự liên
kết với những người chơi sở hữu nhà nước có ích.
Có ông sếp sân bay Lí Bồi Anh như chủ tịch của liên
doanh của chúng tôi đã cho chúng tôi sự tiếp cận đến
nguồn vốn khổng lồ. Tập đoàn Sân bay Quốc tế Bắc Kinh
đã mở một hạn mức tín dụng cho dự án của chúng tôi.
Các ngân hàng đã chấp nhận cho chúng tôi vay với một
lãi suất định cho các doanh nghiệp nhà nước, mà ít nhất
hai điểm thấp hơn lãi suất định cho các doanh nghiệp tư
nhân. Hệ thống kinh tế của Trung Quốc đã luôn được cơ
cấu để làm lợi cho các hãng sở hữu nhà nước hơn các
hãng tư nhân. Ngay cả ở đỉnh cao của thí nghiệm tư bản
chủ nghĩa chết yểu của Trung Quốc trong đầu các năm
2000, các quy tắc đã nghiêng về các hãng nhà nước.
Chúng tôi không thể làm dự án thành công mà không có
chúng.
Lí Bồi Anh đã dốc toàn sức. Ông đã sử dụng cơ bắp và
sức lôi cuốn của ông để đảm bảo chắc rằng các cấp dưới
của ông ủng hộ công việc của chúng tôi. Với Lí như đồng
minh lớn nhất của chúng tôi, và với sự gan dạ ngoan
cường của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi đã động thổ vào
ngày 29 tháng Sáu 2006, hơn ba năm sau khi Vĩ Hồng ấp
ủ kế hoạch. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã mở rộng vốn
của liên doanh thêm 30 triệu $ nữa.
Rồi, ngay trong những tháng vào xây dựng, chúng tôi
vấp phải cuộc khủng hoảng đầu tiên.
Hầu hết nhân viên ở sân bay yêu quý Lí Bồi Anh,
nhưng ông đã xù lông khi ông dọa nạt và mạnh tay với
nhân viên của ông để khiến mọi thứ được làm. Với tư
cách người đứng đầu của gần như bốn mươi sân bay, ông
đã là một mục tiêu. Ông đã đánh bại nhiều quan chức để
có được việc làm chóp bu đó. Rất nhiều đối thủ cạnh
tranh đã khao khát vị trí của ông.
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Bộ máy quan liêu nhà nước có một quy tắc chính.
Dưới những quy định do Ủy Ban Giám sát và Quản lý Tài
sản sở hữu nhà nước, mà chịu trách nhiệm về tất cả các
công ty sở hữu nhà nước (SOE) của Trung Quốc, đề ra
mỗi hãng được cho là tạo ra 6 phần trăm doanh lợi trên
vốn mỗi năm. Các thủ trưởng SOE thông minh đạt mục
tiêu bởi vì họ hiểu rằng nếu họ đạt quá thấp, họ bị sa thải,
nhưng nếu doanh lợi trên vốn của họ quá cao, các kẻ thù
sẽ tranh thủ để kiếm việc làm của họ. Lí Bồi Anh đã vi
phạm quy tắc chính đó. Ông đã biến vị trí của ông thành
một việc làm ai cũng muốn bởi vì ông đã làm quá tốt.
Thêm vào đó là thói quen cờ bạc của Lí, mà làm cho
ông bị ngỏ cho những cáo buộc tham nhũng. Những kẻ
thù liên tục viết các báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật
của Đảng tố cáo ông ta. Cuối cùng, vào cuối năm 2006,
những cáo buộc tỏ ra quá nhiều và Lí Bồi Anh biến mất
vào bụng của một cuộc điều tra của Đảng Cộng sản.
Lí biệt vô tăm tích trong nhiều tháng. Vào ngày 26
tháng Giêng 2007, Cục Hàng Không Dân dụng công bố
rằng Bồi Anh không còn là tổng giám đốc của Tập đoàn
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh nữa, nhưng kỳ lạ thay
ông vẫn giữ chức chủ tịch liên doanh của chúng tôi. Điều
đó có nghĩa là chúng tôi vẫn cần chữ ký của ông để dự án
của chúng tôi tiến lên. Nhưng chúng tôi đã không thể tìm
thấy ông. Và không nhà chức trách chính thức nào nói
cho chúng tôi ông ở đâu.
Không có chữ ký của Lí, chúng tôi đã không thể lấy các
khoản vay mà chúng tôi đã kiếm được rồi từ các ngân
hàng của chúng tôi. Tất cả những người liên quan đến dự
án của chúng tôi bắt đầu đoán về những hệ lụy của sự
biến mất của ông. Bọn kền kền bắt đầu vây quanh. Các
nhà thầu xếp hàng đòi tiền. Liên doanh đã đổ hàng trăm
triệu dollar vào cuộc đầu cơ này rồi và mắc nợ hàng triệu
nữa và đột nhiên tài khoản ngân hàng của chúng tôi giảm
xuống còn 150.000 $. Hãy quên các nhà thầu đi, tôi thậm
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chí đã không trả lương được cho các nhân viên của tôi.
Tôi thức dậy giữa nửa đêm trong mồ hôi lạnh toát tự hỏi
làm sao tôi vượt qua được chuyện này. Tóc tôi rụng từng
chùm, chẳng bao giờ mọc lại. Vĩ Hồng đã khắt khe với tôi.
“Chúng ta sẽ làm gì nếu nó thất bại?” cô hỏi.
Để làm cho tình hình tồi thêm, vào khoảng thời gian
này chúng tôi cần phá dỡ một số tòa nhà để dọn đường
cho các nhà kho. Chuyện kể được chấp nhận—chí ít ở
phương Tây—là các nhà phát triển bất động sản tham
lam ở Trung Quốc chèn ép các quyền của các tá điền. Và
điều đó có xảy ra. Nhưng cũng xảy ra là mọi người biết
về những kế hoạch của chúng tôi để phát triển một khu
phố và mua đứt các chủ sở hữu hiện hành với mục đích
kiếm một khoản hối lộ lớn để rời đi.
Vài tòa nhà đứng giữa công trường xây dựng của
chúng tôi, nhưng các chủ sở hữu của chúng từ chối cho
chúng tôi san chúng. Các chủ sở hữu có quan hệ với các
quan chức trong chính quyền Quận Thuận Nghĩa. Như
thế mặc dù chính quyền Thuận Nghĩa là đối tác liên
doanh của chúng tôi, những người địa phương chơi cả
hai bên chống lại nhau, đợi một khoản trả hậu hĩnh.
Nhưng tôi không thể chi khoản đó. Vì liên doanh của
chúng tôi liên quan đến một doanh nghiệp sở hữu nhà
nước, sổ sách của chúng tôi bị giám sát bởi Ủy Ban Giám
sát và Quản lý Tài sản sở hữu nhà nước. Tôi không thể
đưa vài triệu cho chủ sở hữu tòa nhà để khiến ông biến
đi cho dù tôi muốn. Đúng giữa tất cả chuyện này, trong
tháng Mười Một 2006, Lí Bình, sếp của quận Thuận
Nghĩa, được chuyển đi, cắt đứt mối quan hệ then chốt với
chính quyền địa phương.
Rồi, tại văn phòng của chúng tôi, tôi bắt đầu phát hiện
ra những sự chênh lệch kế toán. Có vẻ rằng nhà quản lý
xây dựng của chúng tôi đã ăn cắp từ liên doanh. Mặc dù
tôi thiếu bằng chứng tuyệt đối, một hôm tôi đến văn
phòng anh ta mà không báo trước và buộc tội anh ta về
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biển thủ công quỹ. “Anh đang ăn cắp của một doanh
nghiệp sở hữu nhà nước. Việc đó giống ăn cắp của nhà
nước,” Tôi nói. “Anh có thể phủ nhận nó, nhưng tôi sẽ
đưa bằng chứng của tôi cho cảnh sát và rồi anh có thể
giải quyết tất cả.” Anh ta đã dọn sạch trong cùng ngày.
Bạn cần chơi các con bài bạn được chia. Tôi đang học làm
thế nào để là một ông sếp ở Trung Quốc.
Hẳn đã phải có một tuyển thủ bơi trong tôi; tôi chỉ tiếp
tục bơi. Tôi đã không biết khi nào hay liệu tôi có sẽ đến
bên kia của bể bơi. Nhưng tôi không thấy con đường nào
khác. Tôi tiếp tục đãi rượu và cơm những người tôi cần.
Nhiều ngày tôi phải uống một chai Mao Đài vào bữa trưa
và một chai khác vào bữa tối—gan tôi bị hư hại—trong
một cố gắng vô vọng để hoãn trả tiền, để làm êm đẹp các
mối quan hệ, hay để kiếm một khoản vay. Chúng tôi đã
vấp ngã. Hai đột phá đã cứu chúng tôi.
Vào ngày 1 tháng Ba 2007, Bình An niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, mở ra khả năng
rằng chúng tôi có thể bán các cổ phiếu của mình và sử
dụng nhiều hơn vốn của riêng chúng tôi để cứu dự án
sân bay. Theo các quy tắc, chúng tôi không thể bán trong
sáu tháng. Trong thời gian đó giá cổ phiếu của Bình An
đã vọt lên cao khoảng tám mươi lần, đưa giá trị của 1
phần trăm của chúng tôi trong công ty lên gần 1 tỉ $. Tôi
đã tìm được một người mua đồng ý mua cổ phần của
chúng tôi với giá bốn mươi lần đầu tư ban đầu của chúng
tôi, một khi thời hạn cấm bán kết thúc. Điều đó có nghĩa
là một lợi nhuận hơn 450 triệu $. Nhưng Vĩ Hồng đã từ
chối. Cô nghĩ giá cổ phần của Bình An sẽ không ngừng
tăng. Cô và tôi đã có những cảm nhận khác nhau cơ bản
về rủi ro. Cô đã chẳng bao giờ thấy một nhược điểm tiềm
tàng của việc giữ các tài sản, nhưng tôi đã sống qua
Khủng hoảng Tài chính Á châu 2007. Cô và phần còn lại
của thế hệ nhà kinh doanh Trung quốc của cô chưa bao
giờ trải nghiệm một sự suy thoái kinh tế. Nếu có một chu
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kỳ xuống, nó đã luôn luôn tiếp theo bởi một sự phục hồi
hình chữ V và một sự phục hồi trở lại khổng lồ. Tuy vậy,
tôi muốn hạn chế rủi ro sụt giá của chúng tôi.
Sáu tháng sau khi Bình An niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán Thượng Hải, tôi đã thuyết phục Vĩ Hồng
rằng chúng tôi cần bán. Chúng tôi kiếm được lợi nhuận
hơn 300 triệu $, khoảng hai mươi sáu lần đầu tư ban đầu
của chúng tôi. Phần của Cô Trương có giá trị gấp đôi của
chúng tôi với một lợi nhuận tiềm tàng trên 600 triệu $.
Nhưng bà đã không bán. Lo rằng nhiều tài sản của gia
đình bà về mặt kỹ thuật do Đại Dương sở hữu, Cô Trương
thay vào đó đã quyết định chuyển tên trên cổ phần từ
công ty của Vĩ Hồng sang tên của công ty của mẹ Ôn Gia
Bảo. Nước đi đó tỏ ra là một sai lầm định mệnh.
Việc bán Bình An đã cho phép chúng tôi giữ dự án sân
bay hoạt động. Chúng tôi đã bơm thêm 40 triệu $ tiền
riêng của chúng tôi vào liên doanh để đảm bảo việc xây
dựng tiếp tục. Các bạn của chúng tôi nghĩ chúng tôi điên
sử dụng tiền riêng của chúng tôi để giúp một doanh
nghiệp nhà nước khi lúc đó hầu hết các nhà kinh doanh
tư nhân sử dụng tiền nhà nước để làm lợi cho chính họ.
Cần nói rằng, Vĩ Hồng đã không đồng ý để bao cấp dự án
một cách tự nguyện.
Tuy nhiên, sau khi Lí Bình rời đi, tôi cần một cách mới
vào chính quyền Thuận Nghĩa. Tôi đã tìm thấy một
đường, trong mọi chỗ, ở Los Angeles.
Trong tháng Tư 2008, tôi làm chủ dẫn một nhóm
quan chức từ Thuận Nghĩa và sân bay trên một “chuyến
nghiên cứu” sang Hoa Kỳ. Những cuộc đi vui chơi như
vậy đã phổ biến trong những ngày đó và là một phần
thiết yếu của việc làm kinh doanh ở Trung Quốc. Đã luôn
luôn có một chút nghiên cứu—chúng tôi đã có kế hoạch
thăm vài trung tâm logistics sân bay và dự một hội nghị
ngành—nhưng mục đích chính cho tôi là mối ràng buộc,
và cho các khách của tôi là triển vọng của một chuyến du
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lịch đầy vui vẻ tới Hoa Kỳ. Nơi dừng đầu tiên của chúng
tôi là Los Angeles, nhưng tất cả mọi người thực sự trông
ngóng là Las Vegas.
Trên chuyến đi có một phó lãnh đạo quận tên là Lí
Hữu Sinh (Li Yousheng). Lí đã có ba stent trong tim ông
và dưới sự chăm sóc của một bác sĩ tim mạch xuất sắc tại
Bệnh viện 301 của Bắc Kinh, phiên bản Trung Quốc của
Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed của Mỹ
[hay bệnh viện 108 ở Hà Nội] Bác sĩ của Lí đã cho ông ta
đi du lịch.
Tới LA, chúng tôi vào khách sạn Peninsula trên Đại lộ
Santa Monica ở Beverly Hills và lao vào một bữa ăn lớn.
Mọi người rất muốn ra ngoài, cho nên tôi tìm cho họ một
casino địa phương, và họ chơi blackjack suốt đêm.
Không ai, kể cả Lí Hữu Sinh, đã ngủ.
Sáng hôm sau khi ăn sáng, Lí kêu đau ngực. Tôi đưa
ông đến Trung tâm Y tế UCLA (của Đại học California Los
Angeles) và đưa ông đến một bác sĩ tim mạch. Xét
nghiệm máu tiết lộ các mức enzyme cao. Bác sĩ khuyến
nghị mạnh mẽ rằng Lí ở lại cho sự theo dõi. Nhưng phần
còn lại của toán đã hướng tới Vegas và Lí muốn đi cùng
họ. Ông gọi bác sĩ của ông ở Bắc Kinh. “Chúng tôi biết anh
luôn có mức enzyme cao,” bác sĩ nói. “Những người Mỹ
quá thận trọng. Nếu giả như anh ở Bắc Kinh, anh được
giải phóng.” Bác sĩ tim mạch Mỹ không đồng ý, nhưng Lí
khăng khăng đòi đi. Chúng tôi quay lại khách sạn ăn bữa
trưa và sau đó có kế hoạch bắt kịp nhóm ở Vegas.
Sau khi chúng tôi ăn, Lí và tôi đi qua sảnh chờ của
Peninsula. Khi ông đi vòng quanh một bó hoa ở giữa
sảnh, Lí ngã gục xuống. Bọt mép quanh mồm ông. Tôi mò
điện thoại di động của tôi và gọi 911 (cấp cứu) nhưng rồi
quyết định đưa ông vào một xe taxi để đưa ông đến bệnh
viện nhanh hơn. Cái gì xảy ra nếu ông chết trong xe? Tôi
nghĩ khi taxi rẽ nhầm.
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Cuối cùng, quay lại Trung tâm Y tế UCLA, chúng tôi đã
vội vã từ phòng cấp cứu tới một phòng phẫu thuật. Một
đội bác sĩ phẫu thuật đã mổ cho Lí trong bảy giờ, thực
hiện một phẫu thuật bắc cầu nối động mạch chủ ba lần.
Vào cuối cuộc phẫu thuật toàn bộ đoàn đại biểu đã quay
lại LA và cắm trại trong phòng đợi của bệnh viện.
Khi nhóm chúng tôi được phép vào ICU (nơi chăm sóc
tăng cường), chúng tôi thấy Lí hôn mê rằng ông đã quay
lại Trung Quốc. “Chúng mày chống lại Đảng Cộng sản
Trung quốc,” ông gào vào những kẻ thù vô hình, các ống
chạy vào và ra thân thể ông. “Mafia! Mafia! Tao sẽ tiêu
diệt chúng mày! Tao sẽ đánh bại tất cả chúng mày!”
Đó là năm 2008 và trước chuyến đi của chúng tôi các
trách nhiệm của Lí gồm việc giúp xây dựng cho Olympics
mùa Hè sắp tới. Đặc biệt, ông liên quan đến việc tái định
cư người dân để lấy chỗ cho sự xây dựng mới. Nhiều
người đã không tự nguyện di chuyển và Lí đã phải dẫn
đầu các đội đến các khu dân cư để đuổi mọi người ra khỏi
nhà của họ. Ái chà, tôi tự nhủ với chính mình khi Lí la hét
vào những người làng tưởng tượng. Tay này thực sự tận
tụy với Đảng.
Sau một ngày, Lí tỉnh lại. Rồi một vòng lo âu nữa bắt
đầu. Theo các quy tắc hiện hành lúc đó để hạn chế sự trác
táng của các chuyến đi này, các quan chức Đảng chỉ được
phép mười ngày trên “các chuyến đi nghiên cứu” nước
ngoài. Tại Trung Quốc, sau một phẫu thuật bắc cầu động
mạch vành bảy giờ, bệnh nhân sẽ phải nằm viện hàng
tháng. Nhưng chúng tôi biết hệ thống Mỹ là khác thế nào
với hệ thống của Trung Quốc. Các bác sĩ bảo Lí họ sẽ cho
ông về trong vòng ba ngày và ông có thể quay về Bắc
Kinh trong một tuần. Không ai trong đoàn tin điều này
sẽ thực sự xảy ra. “Nếu ông ta có thể làm điều đó, tôi sẽ
uống một hơi hết một chai Mao Đài,” một trong những
quan chức thề. Vào ngày thứ ba, Lí đã đứng dậy và bắt
tay bác sĩ phẫu thuật. Tôi chuyển Lí đến khách sạn W gần
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đó và trong vài ngày tiếp ông thiết triều từ một ghế trên
bãi cỏ gần bể bơi, liếc mắt đưa tình các cô gái mặc bikini.
Trong vòng một tuần, chúng tôi bay về Bắc Kinh.
Tôi đã không biết rất kỹ Lí mặc dù ông là quan trọng
cho thành công của dự án. Ông vận hành phòng kế hoạch
và đất đai của quận, và dự án sân bay đụng đến cả hai.
Mặc dù, giống quận trưởng, Lí Bình, Lí Hữu Sinh là một
người địa phương và có các họ hàng rải rác khắp bộ máy
quan liêu của Thuận Nghĩa, ông từ một phái khác. Từ sự
bắt đầu của dự án, ông đã luôn luôn lạnh lùng với các kế
hoạch của chúng tôi.
Đưa ông sang Mỹ là cách của tôi để thử phá lớp băng
này. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông trên nhiều mặt
trận, kể cả việc dỡ bỏ các làng để lấy chỗ cho các nhà kho.
Ông là thiết yếu cho những gì chúng tôi muốn làm. Tuy
nhiên, tôi đã chẳng bao giờ hình dung việc cứu mạng ông
sẽ thay đổi tình hình bao nhiêu.
Vào thời khắc chúng tôi quay lại Bắc Kinh, chúng tôi
nhận được sự hoan nghênh khổng lồ từ toàn quận. Tiếp
sau việc đó, mỗi lần tôi đến bất cứ văn phòng chính
quyền nào, thứ đầu tiên quan chức lãnh đạo tuyên bố là,
“Anh là ân nhân của Thuận Nghĩa!” Mỗi cuộc họp, mỗi
cuộc tụ tập, ai đó từ Thuận Nghĩa sẽ nhắc đến câu chuyện
của Lí Hữu Sinh.
Lí coi tôi như hiệp sĩ trắng của ông. Ông năm mươi
tuổi khi đó. Bất cứ khi nào tôi ngồi ăn với ông, ông đặt
tôi vào ghế danh dự. Và đối với toàn bộ băng của ông, tôi
trở thành một người đàn ông. Giới của Lí coi tôi như
người bảo vệ của Thuận Nghĩa bởi vì tôi đã cứu một “anh
cả,” như các đồng nghiệp của ông gọi ông, từ cái chết
chắc chắn ở một đất nước xa lạ. Và tôi đã cho ông “một
động cơ mới”—hay chí ít một trái tim được sửa chữa—
để khởi động hệ thống. Các cuộc thương lượng về dự án
đã thay đổi. Các cuộc thảo luận thay đổi từ “anh sẽ làm
gì cho tôi?” thành “chúng ta giải quyết vấn đề này cùng
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nhau như thế nào?” Nó cho nhân viên của tôi nhiều
không gian hơn rất nhiều để thao tác. Sự rời đi của Lí
Bình đã trở thành một ký ức xa.
Lí Hữu Sinh bắt đầu mời tôi ăn trưa với các quan chức
mà sự giúp đỡ của họ tôi cần đến. Ông đã thử giải quyết
các vấn đề của chúng tôi tại chỗ. Thông điệp của ông cho
các đồng chí Đảng của ông là: “Hãy để việc này được
làm.” Và rồi ông được cất nhắc lên làm chủ tịch điều hành
quận, làm cho mọi thứ chạy còn êm ả hơn. Chúng tôi đã
trở thành một phần của gia đình Thuận Nghĩa.
Trường hợp của Lí đã cho phép tôi trở thành chính
mình và đã dạy tôi cái cần để làm cho dự án thành công.
Vĩ Hồng lo chuyện can thiệp cho tôi từ trên xuống.
Nhưng tôi cũng cần làm việc siêng năng để khiến mọi thứ
chuyển động từ dưới lên. Việc cứu mạng của Lí là bằng
chứng rằng chính là do tôi để xây dựng các mối quan hệ
một-đối-một không chỉ với Lí mà với toàn bộ đống
những người tuổi trung niên hút thuốc liên tục, uống
rượu khỏe, hiếm khi rời Thuận Nghĩa.
Tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các văn phòng
chính quyền trong quận cho các bữa ăn. Lệ thường đã
như nhau mỗi lần. Tôi bước vào các văn phòng tối, ẩm
thấp của chính quyền một chút sau thời gian ra về vào
5:00 giờ chiều. Nhân viên đã về nhà cả. Các phòng trống
rỗng. Tôi bước lên cầu thang và xuống hành lang tối
được chiếu sáng bởi các đèn huỳnh quang kêu vo vo. Tôi
mở cửa và ở đó, đằng sau màn khói thuốc lá, là các đầu
mối liên lạc của tôi, bới vào một hộp quả từ các vườn quả
của Thuận Nghĩa. Chúng tôi ngồi đó và không nói gì cả.
Việc ở cùng nhau với họ vì việc ở cùng nhau tôi đã
chứng minh rằng tôi là một phần của nhóm họ. Tôi phải
làm quen lại mình với loại quan hệ này. Cứ như tôi quay
lại là đứa con trai ở Thượng Hải với vòng tay tôi choàng
qua vai các bạn tôi, tụ tập với những người không vì lý
do nào khác ngoài để gắn bó với họ, và làm việc đó trên
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cơ sở hàng ngày. Toàn bộ ý tưởng là để củng cố cảm giác
thuộc về nhau.
Điều này là cốt yếu trong một hệ thống nơi các quy tắc
liên quan đến cái gì là hợp pháp và cái gì bị cấm đầy các
vùng xám, và mỗi lần bạn muốn hoàn thành bất cứ thứ
gì bạn đều phải lội vào vùng xám. Ở phương Tây, các luật
nói chung là rõ ràng và các tòa án là độc lập, nên bạn biết
ranh giới ở đâu. Nhưng ở Trung Quốc, các quy tắc cố ý là
mập mờ, thay đổi liên tục, và luôn luôn hồi tố. Và các tòa
án hoạt động như một công cụ của sự kiểm soát Đảng.
Đó là vì sao việc xây dựng cảm giác này về sự thuộc về là
hết sức thiết yếu. Để thuyết phục ai đó liều vào vùng xám
với bạn, đầu tiên bạn phải thuyết phục người đó tin cậy
bạn. Chỉ sau đó bạn có thể cùng nhảy qua. Để làm việc đó
hai người của bạn sẽ phải tìm hiểu bối cảnh của nhau,
giống Vĩ Hồng đã làm với Cô Trương. Bạn phải nói
chuyện với các cựu đồng nghiệp và bạn cần hàng giờ
nuôi dưỡng nhau để bạn có thể hiểu người kia thực sự là
ai. Cô Trương đã có thể cam đoan cho Vĩ Hồng và tôi trên
một mức vĩ mô. Nhưng ở mức địa phương, nó tùy thuộc
vào tôi.
Sau một giờ tán gẫu, ăn quả, và hút thuốc, chúng tôi đi
ngang khu chính quyền đến canteen của nó và đi vào một
phòng riêng. Tại đó chúng tôi thấy một tá món ăn bày
trên một bàn. Có nhiều thức ăn đến mức nếu may mắn
chúng tôi có thể ăn một phần tư của nó. Nửa chừng bữa
ăn sếp sẽ để lộ và chúng tôi hoặc hỏi ông để chuẩn bị
nhanh cái gì đó đặc biệt hoặc kết thúc bữa ăn với mì sợi
hay bánh bao.
Toàn bộ công việc được bôi trơn bằng các chai Mao
Đài có tuổi. Như đã xảy ra khi tôi ở Hồng Kông, rượu cồn
tước đi sự dè dặt tự nhiên của tôi, và nó đưa tôi và những
người này lại gần nhau hơn. Vào cuối buổi tối, ở đó tôi
nắm tay với khoảng năm chục quan chức, nói chuyện
đùa tục tĩu, và vỗ vào lưng họ.
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Tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng thoải mái trong môi
trường này, nói chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên như
trà và hoa quả. Tôi biết họ cũng bắt đầu chấp nhận tôi,
khi một người nhận xét, “Anh thực sự không có vẻ giống
ai đó từ Thượng Hải.” Đó là một lời khen đáng giá. Người
miền bắc nghĩ những người từ Thượng Hải là keo kiệt,
nhu nhược, và lén lút—bằng một từ, bị Tây phương hóa.
Tôi đã bỏ những thứ linh tinh mà Vĩ Hồng đã áp đặt
để biến tôi thành một người mới. Dưới sự giám hộ của
cô, tôi đóng đai quanh mình với áo giáp của một nhà điều
hành kinh doanh Trung quốc. Kính, bộ quần áo Zegna,
không màu lòe loẹt nào. Nhưng khi những người địa
phương dần dần chấp nhận tôi ở Thuận Nghĩa tù túng,
tôi trông như thế nào không còn quan trọng nữa. Tôi bắt
đầu mặc bình thường. Tôi phát hiện lại sự yêu quý phong
cách mà tôi đã phát triển với bạn Steven của tôi ở Hồng
Kông. Tôi đã thêm sự tinh tế vào trang phục của tôi. Các
bạn mới của tôi ở Thuận Nghĩa đùa giỡn về nó, nhưng
nếu tôi mặc như họ, họ lại nghĩ nó là lạ dù sao đi nữa.
Tôi đã tiêu khoảng 300.000 $ về chi phí y tế của Lí
Hữu Sinh. Vài năm sau, chính quyền Quận Thuận Nghĩa
đã hoàn lại cho tôi khoảng một nửa. Tiền đã không quan
trọng. Thiện chí mà kinh nghiệm đó mang lại là vô giá.
Trong cuối mùa xuân 2008, sân bay cuối cùng đã thừa
nhận rằng cựu tổng giám đốc Lí Bồi Anh đang bị điều tra.
Ông đã bị giữ một năm rưỡi mà không có những sự buộc
tội. Tuyên bố đó đã mở đường cho sự bổ nhiệm một tổng
giám đốc mới của sân người có thể ký cho những khoản
vay của liên doanh. Sau khi cứu một mạng sống, thu bộn
lời từ Bình An, và có được sự tiếp cận lại tiền quỹ, tôi
ngóng trông để chuyển dự án lên một mức độ cao hơn.
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CHƯƠNG MƯỜI MỘT
VĨ HỒNG VÀ TÔI ĐÃ VẪN CHƯA có

con, nhưng đã không phải vì
thiếu sự thử. Sau tiệc cưới ở Four Seasons của chúng tôi
trong mùa thu 2005, cha mẹ Vĩ Hồng bắt đầu vận động
cho một đứa cháu. Đặc biệt, họ muốn một cháu trai. Do
họ từ Sơn Đông, họ truyền thống hơn cha mẹ tôi và tôi.
Chúng tôi không rất quan tâm về giới. Nhưng cha mẹ Vĩ
Hồng khăng khăng về một đứa cháu trai. Vĩ Hồng và tôi
đều ở cuối tuổi ba mươi, cho nên việc có thai có các thách
thức của nó. Trong năm 2007, chúng tôi bắt đầu điều tra
nghiên cứu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Ở Bắc Kinh, chúng tôi tìm thấy một bệnh viện quân
đội có tiếng đứng đầu toàn quốc về IVF. Vĩ Hồng đã đến
đó trong vài chu kỳ, nhưng tinh dịch của tôi đã không
đậu. Giống nhiều người Trung quốc, chúng tôi nhanh
chóng mất niềm tin vào hệ thống y tế trong nước, nên
chúng tôi nhìn ra nước ngoài. Chúng tôi bắt đầu ở Hồng
Kông và, qua nhà ngân hàng của Vĩ Hồng, chúng tôi được
giới thiệu với bác sĩ IVF hàng đầu ở Hồng Kông. Ông có
một danh sách đợi hai năm. Vĩ Hồng đã trả tiền để cắt sự
xếp hàng. Chúng tôi đã tốn một năm với bác sĩ đó với
không kết quả nào. Sau đó chúng tôi chuyển sự chú ý của
chúng tôi tới New York.
Chúng tôi đã đi một con đường cũ rích. Trung Quốc
không nới lỏng chính sách một con của nó cho đến 2013,
cho nên các cặp khá giả thường liều ra nước ngoài để có
một đứa con thứ hai, trải qua các cuộc phá thai có chọn
lọc, mà là bất hợp pháp ở Trung Quốc, hay để sinh con
họ trong một nước khác để nó có thể có được một hộ
chiếu nước ngoài.
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Tại New York, chúng tôi tìm thấy một bác sĩ nội tiết
sinh sản hàng đầu. Ông cũng đã có một danh sách đợi.
Thay cho một khoản trả tiền, chúng tôi sử dụng các mối
quan hệ. Một trong những cựu nhân viên của Thủ tướng
Ôn đã liên hệ với nhà ngoại giao chóp bu của Trung Quốc
tại lãnh sự Trung quốc ở New York, người đã tới văn
phòng của bác sĩ và đạt được cho chúng tôi một cuộc hẹn.
Chúng tôi đi New York gần cuối năm 2007. Tại văn
phòng của bác sĩ, tất cả đã rất văn minh. Nhân viên của
ông chỉ ra các giường được elite của thế giới đặt trước.
Một giường cho vợ của một trùm tư bản truyền thông,
và một giường cho một công chúa từ một gia đình hoàng
gia.
Vĩ Hồng đã nghỉ phép từ Đại Dương để làm cho mơ
ước có một đứa con của chúng tôi thành sự thật. Đầu tiên
cô ở một khách sạn New York, sau đó chúng tôi thuê một
chỗ, và cuối cùng chúng tôi mua một căn hộ gần bệnh
viện. Vĩ Hồng biết cô không thể liên lạc từ New York về
Bắc Kinh, cho nên cô ở lại. Cô mang mẹ và bố dượng cô
sang để giúp. Mỗi buổi sáng Vĩ Hồng đi thử máu và nhận
được các mũi tiêm tùy thuộc vào mức hormone của cô.
Vĩ Hồng đã mang tâm tính của một nữ doanh nhân
Trung quốc thành công vào dự án để mang thai ở New
York. Cô không tin rằng cô nhận được sự chăm sóc tốt
trừ phi cô có một quan hệ đặc biệt với bác sĩ của cô, cho
nên cô đã vun trồng toàn bộ gia đình của bác sĩ. Con trai
ông là một nghệ sĩ háo danh. Chúng tôi đã dự các buổi
trình diễn của anh ở New York, và Vĩ Hồng dựa vào anh
ấy để chấp nhận một món quà là một bức vẽ đắt tiền.
Chúng tôi đưa cả gia đình đi ăn tối nhiều lần. Đấy là
phương thức hoạt động của Vĩ Hồng; đấy là cái cô biết
phải làm thế nào. Đấy là cách cô có thể đảm bảo sự chăm
sóc y tế tốt ở Trung Quốc. Cô hình dung New York không
thể khác nhiều và rằng bản chất con người là như nhau
trên khắp thế giới.
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Bác sĩ của chúng tôi đã phản ứng một cách lịch sự. Rõ
ràng, ông có nhiều bệnh nhân biết đánh giá. Rốt cuộc,
ông cho một món quà là cuộc sống. Nhưng ông đã hết
sức chuyên nghiệp và chẳng bao giờ để cho sự hào phóng
của các khách hàng của ông ảnh hưởng đến chất lượng
dịch vụ của ông. Sự đụng độ văn hóa này tiếp tục suốt
thời gian Vĩ Hồng ở New York. Tôi nghi bất cứ ai trong
gia đình ông đã từng thấy bất cứ thứ gì khá giống Vĩ Hồng
trước đó.
Đôi khi kỹ năng (buôn bán) của Vĩ Hồng làm tôi lúng
túng. Tuy vậy, hầu hết thời gian tôi chỉ cảm thấy hơi
ngượng. Ở phương Tây, cách cô làm các thứ có vẻ không
phù hợp. Chúng tôi đã trả hậu hĩnh rồi cho một cơ hội để
có một đứa con. Cô không cần làm thêm những thứ này.
Nhưng sự hiểu nào đó cũng đúng. Vĩ Hồng là một sản
phẩm của một môi trường nhấn mạnh các mối quan hệ
cá nhân. Không có các mối quan hệ đó, chẳng gì được làm
cả, đặc biệt trong lĩnh vực y tế cốt yếu. Ở Trung Quốc,
nếu một bác sĩ không chấp nhận “phong bao đỏ” đầy tiền
mặt, bạn lo lắng ngay lập tức.
Tiếng Anh bập bẹ của Vĩ Hồng làm khó khăn hơn cho
cô để bày tỏ mình và để hiểu các thứ hoạt động như thế
nào ở phương Tây. Cô đã thử vài câu và rồi dựa vào tôi
để dịch phần còn lại. Tôi thấy mình rời khỏi sự diễn giải
từng từ, sửa đổi ý của cô để làm cho nó thích hợp hơn về
mặt văn hóa.
Chỉ sau hai chu kỳ, chúng tôi đã thành công thụ thai
không chỉ một mà bốn trứng. Chúng tôi cấy vào dạ con
cô ba trứng và làm đông lạnh trứng thứ tư. Một trong số
trứng đó đã bám; chúng tôi biết rằng sẽ là một đứa bé
trai.
Vĩ Hồng làm việc để kiểm soát quá trình. Cô định ngày
sinh để đảm bảo rằng con chúng tôi được sinh ra là một
Taurus (Kim Ngưu). Nó sẽ sinh ra trong năm Trâu, theo
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cung hoàng đạo Trung quốc, nhưng Vĩ Hồng đã muốn
thổi phồng các xu hướng giống bò đực của đứa bé.
Lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi là ngày 21 tháng Tư
2009, trong một phòng đẻ của một bệnh viện New York.
Tôi đã thấy hình ảnh của đứa trẻ mới sinh và kỳ vọng cái
gì đó có nếp nhăn như một người già và đầu trọc như
một quả trứng. Rồi sau đó cậu bé trai này được sinh bằng
phương pháp mổ được thực hiện trôi chảy. Và nó có một
cái đầu đầy tóc và không trông giống như một quả mận
khô. Người Trung quốc coi việc đặt biệt danh là rất quan
trọng và là công việc của tôi để đặt một biệt danh cho
thành viên mới nhất của chúng tôi. Ngay vài phút sau khi
sinh ra, tôi đã bị ấn tượng bởi nó nhìn bảnh trai thế nào.
Tôi gọi nó là Junjun hay Bảnh trai bé bỏng; tên đó đã
dính.
Khi nói về chọn tên của Junjun bằng tiếng Anh và
tiếng Trung quốc cả Vĩ Hồng và tôi chọn tên phản ánh
ước mơ của chúng tôi cho nó. Cho tên tiếng Anh của nó,
tôi chọn Ariston, có xuất xứ từ áristos tiếng Hy Lạp, có
nghĩa là “xuất sắc.” Cho tên Trung quốc của nó, Vĩ Hồng
quyết định là Jian-kun, hai từ lấy từ một bài thơ Trung
quốc ưa thích của chúng tôi. Jian và kun nhấn mạnh sự
cần những nỗ lực liên tục để trở thành, phải, nặng như
Núi Thái (Sơn).
Một số bạn của chúng tôi cảm thấy các tên này tạo
thành một gánh quá nặng cho vai của con trai chúng tôi.
Nhưng cả Vĩ Hồng lẫn tôi đều không thuộc về nhóm mê
tín đó của những người Trung quốc mà gọi các con họ là
Chó Hôi hay Dái Chó để tránh sự thịnh nộ của những con
ma ghen tị. Chúng tôi hình dung Ariston có thể xử lý sự
trang trọng của một cái tên lớn.
Vĩ Hồng chấp nhận sứ mạng có một đứa con và đã
phải bồn chồn rất nhiều từ Bắc Kinh đến Hồng Kông đến
New York. Ngày đó trong nhà hộ sinh, cô và tôi ngóng
trông để thấy Ariston lớn lên thành một thanh niên ở
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một Trung Quốc cung cấp thậm chí nhiều cơ hội hơn bản
thân chúng tôi đã thấy.
Trong khi Vĩ Hồng cố gắng thử mang thai, tôi đã
nghiên cứu làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ giữa sự giàu
có. Sự dạy dỗ Ariston sẽ rất khác với sự dạy dỗ của chúng
tôi. Vĩ Hồng và tôi sinh ra nghèo. Nhưng Ariston ra đời
với một thìa bạc, thậm chí thìa bạch kim, trong miệng nó.
Trong cuộc sống của con cái của những người mới giàu
của Trung Quốc, đã thường xuyên có những câu chuyện
ghê sợ. Tôi biết con trai của một trong những người giàu
nhất Trung Quốc mà gia đình gửi cho cậu ta 20.000 bảng
Anh một tháng cho chi tiêu sinh hoạt ở London, trong khi
các bạn cậu tiếp tế liên tục cho cậu các cô gái điếm. Khi
một đứa trẻ có loại tiền đó, những kẻ ký sinh bám vào
giả vờ như các bạn. Tôi không muốn đặt con trai tôi vào
một tình thế giống thế nơi nó sống cả đời không biết ai
để tin cậy, kể cả vợ nó, luôn luôn tự hỏi, Có phải cô ta với
tôi bởi vì tiền của tôi?
Tôi bắt đầu đọc sách và học các cua về quản lý của cải
và di sản gia đình. Tôi đã dự các seminar ở Thụy Sĩ, tại
Trường Cao học Kinh doanh Stanford, và tại Đại học
Harvard. Tôi đã tìm các gia đình ở Hoa Kỳ, châu Âu, và
châu Á. Tôi lội qua ba tập lịch sử về gia tộc Rothschild—
một nỗ lực gây choáng váng ba mươi mấy con dòng cháu
giống của gia đình, Alexandre. “Anh thực sự đọc nó?” ông
hỏi. Ở Hoa Kỳ, tôi phỏng vấn gia đình Guggenheim. Tôi
gặp gia đình sở hữu Fiat và, cả, một hoàng tử Bavaria
người truy vết gốc rễ của ông quay về thế kỷ thứ hai. Tôi
học được nhiều từ Jay Hughes, tác giả của Family Wealth:
Keeping It in the Family (Sự Giàu có của Gia đình: Giữ Nó
trong Gia đình). Các thông điệp tôi nhận được đã giống
nhau. Vĩ Hồng và tôi cần xây dựng một câu chuyện gia
đình và một bộ giá trị. Chúng tôi cần các thứ không-vật
chất—một hệ thống lòng tin—để ràng buộc chúng tôi lại
với nhau. Một trong những gia đình thành công nhất tôi
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tìm thấy là gia đình Indonesia; bí mật của họ, họ nói, nằm
ở sự thực rằng bà tổ của gia đình đã thành lập tôn giáo
riêng của bà. Tiền sẽ tiêu tan, tôi học được, nếu chúng ta
không được thống nhất bởi những thứ vô hình. Tôi cam
kết mình ngay từ đầu để Ariston cảm thấy sự yêu mến
của tôi. Tôi đã thực sự chẳng bao giờ cảm thấy điều đó
từ cha mẹ tôi, mặc dù họ đã hy sinh nhiều đến vậy vì tôi.
Tôi quyết định tình yêu sẽ là chất gắn kết gắn Ariston và
tôi. Và tôi hứa với chính mình rằng tôi sẽ thử dạy Ariston
để thành tựu bằng việc nắm lấy thành công, không sợ
thất bại.
Khi tôi nghiên cứu chủ đề, các bạn giàu có bắt đầu gửi
con cái họ đến với tôi vì lời khuyên về sống như thế nào
và, đôi khi, tôi dàn xếp những cuộc nói chuyện với các
chuyên gia hàng đầu về di sản gia đình, các giá trị gia
đình, và công việc từ thiện. Tôi cảm thấy rằng nhiều
người Trung quốc mới giàu khát sự hiểu biết về làm thế
nào để giữ tài sản mới tìm thấy của họ. Đồng thời, họ
cũng đối mặt một chân không đạo đức toang hoác trong
một xã hội mà đã hủy diệt các giá trị Trung quốc truyền
thống, vứt bỏ các chuẩn mực công xã Cộng sản, và tập
trung chỉ vào sự theo đuổi tiền bạc. Tôi đã thành lập
Trung tâm Di sản Gia đình Khải phong Thanh Hoa
(Thanh Hoa Khải Phong Gia Tộc Truyện Thừa Trung
Tâm) tại Đại học Thanh Hoa để giúp các gia đình Trung
quốc giàu có nghĩ một cách chiến lược về làm thế nào để
sử dụng các nguồn lực của họ để làm lợi cho xã hội.
Một trong những người giàu nhất Trung Quốc, một
trùm bất động sản có tên Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), đã lệnh
cho vợ và con trai ông dự một trong những seminar mà
tôi dàn xếp. Tại một bài giảng, tôi thấy con trai ông ngủ
lơ mơ với mồm mở như một cây bắt ruồi. Cậu ấy đã ở
một hộp đêm cho đến bốn giờ sáng, tôi nghĩ.
Một người tham dự khác là một thanh niên trẻ có tên
Lệnh Cốc (Ling Gu), con trai của Lệnh Kế Hoạch (Ling
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Jihua), một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung
quốc. Lệnh Cốc ở tuổi giữa hai mươi khi chúng tôi gặp
nhau. Anh chia sẻ mối quan tâm của tôi đến các xe tốc độ
và chúng tôi dùng vài buổi chiều lấy các xe thể thao cho
việc quay vòng quanh đường đua của Bắc Kinh. Mối quan
hệ của chúng tôi đủ thân nên anh gọi tôi là Anh Cả Thẩm.
Tôi đã khuyên Lệnh Cốc về các khoản đầu tư và cổ vũ
mặt chăm chỉ của anh ta. Anh đặc biệt quan tâm đến lịch
sử của Skull and Bones [Đầu lâu & Xương], hội kín tại Đại
học Yale. Lệnh Cốc đã tổ chức một nhóm đọc với các
thành viên quý tộc đỏ khác bắt chước Skull & Bones. Anh
coi nhóm của anh như một loại hội huynh đệ, một nhóm
cùng chí hướng, một chỗ nơi các con trai và con gái của
quý tộc đỏ có thể tụ tập để thảo luận các chủ đề nóng
trong ngày. Thay cho tiệc tùng và săn gái, anh muốn một
nhóm mà có thể liên kết về các ý tưởng. Anh đã thành lập
một câu lạc bộ sách. Tôi đã gợi ý vài cuốn; các thành viên
chỉ gặp nhau vài lần. Lệnh đã làm việc cho chính quyền
trong một việc làm cấp thấp ở Tỉnh Sơn Đông để có được
một cảm giác về nửa còn lại sống thế nào. Anh đã cho tôi
hy vọng rằng chí ít vài trong số những người có đặc ân
trong thế hệ trẻ hơn đã quan tâm nhiều hơn việc tiệc
tùng, gái gú, và nhậu nhẹt. Muộn hơn, tôi bị sốc để biết
anh đã chết như thế nào.
Vĩ Hồng đưa Ariston về Trung Quốc trong mùa hè
2009 khi nó vài tháng tuổi. Chúng tôi chuyển từ Oriental
Plaza sang tổ hợp căn hộ Palm Springs ở phía đông Bắc
Kinh. Sự quay lại của cô về Trung Quốc đã thấy tôi là một
người thay đổi. Pha đầu tiên của dự án sân bay đã gần
hoàn tất. Khi công việc bắt đầu trong tháng Sáu 2006, tôi
không biết gì về những thứ như thế. Tôi thậm chí đã
không biết một địa điểm xây dựng thích hợp trông giống
cái gì. Địa điểm trải ra trước mặt tôi đã là một tình trạng
bừa bộn, thiết bị nằm rải rác lộn xộn. Tôi nghĩ đó là cách
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nó phải thế. Tôi đã không nhận ra phải đổ lỗi cho sự quản
lý kém. Nhưng tôi đã học.
Tôi đã qua máy vắt và ra ở phía kia (qua khó khăn).
Tôi đã mất Tổng giám đốc sân bay, bạn của tôi Lí Bồi Anh,
do một cuộc cuộc điều tra tham nhũng. Sếp Thuận Nghĩa
Lí Bình cũng đã bỏ đi. Nhưng đội của tôi và tôi đã lấy lại
sức. Tôi đã cứu một mạng sống và vượt qua nghiệp
chướng nào đó, và bây giờ các nhà kho và các tòa nhà
văn phòng đang vươn lên ở nơi một thời đã chỉ có bùn.
Tôi đã trưởng thành to lớn, nhờ Vĩ Hồng. Cô đã dạy
tôi hành động như thế nào và thịnh vượng bên trong hệ
thống Trung quốc. Cô đã giúp tôi học các quy tắc đi
đường. Khi tôi tiến triển, tôi có được sự tự tin. Tôi phát
hiện lại các phong cách avant-garde (tiên phong) của
thời trẻ của tôi. Tôi đã bỏ kính, ủng hộ kính áp tròng.
Thực ra, Vĩ Hồng và tôi đã đi Hồng Kông và lên lịch một
phẫu thuật LASIK trong cùng ngày liền nhau, không phải
một nước đi thông minh nhất, vì chúng tôi cơ bản là
người mù dẫn người mù suốt đường quay lại khách sạn.
Tôi không còn lo về là “một cái đầu già trên đôi vai trẻ.”
Tôi đã trở thành chính mình.
Việc bán các cổ phần Bình An của chúng tôi lấy tiền
mặt trong năm 2007 cho Vĩ Hồng và tôi tiếp cận đến một
loại giàu có chúng tôi chỉ đã đọc về trong các sách. Chúng
tôi vớ được món lãi lớn trong tháng Sáu 2006 khi chúng
tôi tham gia vào việc niêm yết Ngân hàng Trung Quốc
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Các quan
chức ngân hàng đã cần sự giúp đỡ của Vĩ Hồng để Hội
đồng Nhà nước thông qua nhanh quá trình IPO (Initial
Public Offering-Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần
đầu tiên) của ngân hàng. Đổi lại sự ủng hộ của cô ở đó,
chúng tôi được trao cơ hội mua khoảng 3 triệu cổ phần
khi ngân hàng chuẩn bị niêm yết. Vào ngày giao dịch đầu
tiên, 1 tháng Sáu 2006, giá cổ phiếu tăng 15 phần trăm.
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Chúng tôi đã bán vài ngày sau. Chúng tôi đã tham gia
dăm ba IPO giống IPO đó. Tiền tràn vào.
Tôi bắt đầu mua các thứ mà không nhìn vào thẻ giá,
dẹp sang một bên kỹ năng tôi đã mài sắc hai mươi năm
trước trong khi mua quần áo với bạn Steven của tôi ở
Hồng Kông. Tôi có được các xe—một chiếc Lamborghini
và một chiếc Ferrari. Tôi thậm chí cho các bạn tôi mượn
chúng, như Lệnh Cốc hai mươi mấy tuổi. Tại Đại học
Wisconsin, sự quan tâm của tôi đến rượu vang đã được
khêu gợi bởi lần đầu tiên nếm menu tại quán ăn Everest.
Cuối cùng, tôi có đủ tiền để bắt đầu bộ sưu tập rượu vang
của riêng tôi. Ngày nay tôi có mấy ngàn chai trong kho
trên hai lục địa. Vĩ Hồng tiếp tục kiểm soát dây ví tiền.
Tôi gửi các hóa đơn của tôi cho gã tài chính của cô. Nó
làm tôi bực mình rằng chúng tôi đã không đi đến một
dàn xếp tốt hơn về tiền của chúng tôi, nhưng, như trước
đây, tôi đã chần chừ và nghĩ chúng tôi sẽ có khả năng xử
lý nó muộn hơn. Ngày đó chẳng bao giờ đến.
Đã không chỉ là chúng tôi những người chi tiêu lớn.
Tất cả quanh chúng tôi trong giữa những năm 2000,
những người mới giàu của Trung Quốc đã mở ví tiền của
họ. “Những người Á châu giàu điên rồ” trong các các
thành phố dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc đã thúc
đẩy sự bùng nổ tiêu dùng. Trong những năm 1990,
những người khá giả của Trung Quốc đã mua hàng nhái.
Trong những năm 2000, chúng tôi mua hàng thật—LV,
Prada, Gucci, và Armani. Không ai đã tiêu tiền thật trong
thời gian dài ở Trung Quốc đến mức một khi chúng tôi
có một chút tiền thêm, chúng tôi trở nên hoang dã, ủng
hộ một tâm tính phô trương lòe loẹt. Chúng tôi giống
những người ở hang động cuối cùng đã ra khỏi hang. Nổi
lên từ những túp lều của chúng tôi, chúng tôi không có ý
tưởng nào về mua cái gì, cho nên chúng tôi dồn vào các
ngôi sao sáng nhất và các nhãn hàng nổi tiếng nhất và
mua những thứ đó, thường với giá bị thổi phồng. Về
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rượu vang đó là Château Lafite. Về xe hơi đó là RollsRoyce. Vì người Trung quốc hoang phí tiền cho những
thứ xa xỉ này, giá của chúng vọt lên khắp thế giới.
Vĩ Hồng và tôi đã khá bị rối trí bởi những của trời cho
của chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi hoàn tất việc bán
Bình An, tôi lún sâu vào dự án sân bay đến mức nó đã
không giống một gánh nặng tài chính đột ngột được dỡ
khỏi đôi vai tôi. Cảm giác của chúng tôi về của cải của
chúng tôi dứt khoát đã nhảy một bước quan trọng,
nhưng tôi đã không đặc biệt phởn phơ. Tôi bị kẹt vào
một dự án đòi hỏi sự chú ý 24⁄7. Tôi đã quá bận rộn giải
quyết những mối đau đầu của việc quản lý một công ty
và khiến cái gì đó được làm.
Hơn đối với tôi, sự trả tiền có vẻ thực sự làm thay đổi
Vĩ Hồng. Cô luôn luôn là người chi tiêu lớn, nhưng sau vụ
bán Bình An, sự tiêu dùng của cô lên một mức cao mới.
Chúng tôi chu du thế giới để tìm các thứ đắt tiền để mua.
Chúng tôi đi săn một viên kim cương có màu. Tại Nhà
hàng Abram tại Mandarin Oriental ở Hồng Kông, Vĩ Hồng
đã bỏ 15 triệu $ mua một viên màu hồng. Rồi chúng tôi
đã lùng sục mọi đại lý kim cương lớn ở Thành phố New
York tìm một viên màu vàng.
Tôi đã có các xe thể thao và rượu vang của tôi, nhưng
Vĩ Hồng luôn luôn có một sự khao khát lớn hơn. Cô có
mong muốn sâu sắc này để cho thấy tính hào phóng của
cuộc sống của cô cho những người xung quanh cô, một
khát vọng tăng lên khi của cải của cô tăng lên. Cô cần
thuyết phục mọi người rằng cô lớn hơn họ, giỏi hơn họ,
ưu việt theo mọi cách. Cô khoe khoang sự giàu có của cô
để chứng tỏ cho những người quanh cô rằng cô có thể
vượt qua tất cả những khó khăn cản trở cô và rằng cô đã
để Sơn Đông lại đằng sau. Mặc dù một thời chúng tôi
đồng ý tránh xa đèn sân khấu, sự cám dỗ là quá mạnh
đối với cô. Ngay cả trong sự lựa chọn xe của chúng tôi.
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Mặc dù chúng tôi không cần xe Rolls-Royce. Không có
nhiều ở Bắc Kinh lúc đó và tôi lo rằng nó sẽ thu hút sự
chú ý không cần thiết. Nhưng cô khăng khăng, cho nên
chúng tôi đã mua một chiếc—một chiếc Phantom màu
Xanh Salamanca.
Trong khi Vĩ Hồng sưu tập các thứ để cho thấy cô đã
tiến xa như thế nào từ bối cảnh khiêm tốn của cô, tôi
kiếm các đồ chơi đắt tiền của tôi chủ yếu từ sự tò mò. Từ
thời trẻ của tôi, dù liên quan đến việc tìm một ngõ hẻm
mới đến bể bơi hay rời Hồng Kông đi Wisconsin, tôi đã
luôn phiêu lưu. Tôi không quan tâm đơn giản đến kiếm
tiền vì mục đích tiền bạc. Thay vào đó, tôi dùng nó để thử
các thứ mới. Tôi muốn biết việc sở hữu một chiếc Ferrari
cảm thấy thế nào, nên tôi mua một chiếc. Việc sở hữu một
chiếc xe mà hầu hết đàn ông chỉ mơ về, tôi tự hỏi, sẽ đưa
tôi vào loại trạng thái tâm thần nào? Và một khi tôi đã sở
hữu một chiếc và thấy nó giống thế nào, tôi đánh dấu vào
ô đó và đi tiếp.
Đôi khi sự tiêu dùng làm cho người ta để ý đến đã để
lại cho tôi cảm giác hơi ngu ngốc. Vào ngày sinh nhật thứ
bốn mươi của tôi, Vĩ Hồng cho tôi một đồng hồ Thụy Sĩ
được làm theo đơn đặt hàng có giá trị nửa triệu Euro cần
hai năm để chế tạo. Chiếc đồng hồ từ một series được
làm bởi nhà làm đồng hồ F.P. Journe. Tôi nhận được
chiếc thứ bảy trong series; từ tất cả các tường thuật, nhà
lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhận được chiếc thứ hai.
Bởi vì sự liên kết của chúng tôi với nhà Ôn, trước đây
chúng tôi đã thận trọng để không phô trương của cải của
chúng tôi. Chúng tôi tích tụ các bộ sưu tập mà chúng tôi
cho những người tiếp xúc gần xem, nhưng chúng tôi
không phô trương sự giàu có của chúng tôi như một số
người khác trong tầng lớp chúng tôi. Chúng tôi đã không
lẫn vào với các doanh nhân hay –nữ doanh nhân khác.
Chúng tôi không muốn tin đồn lan ra về chúng tôi và
chúng tôi không trong thị trường tìm các đối tác. Nhưng
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việc đó cũng đã thay đổi một khi chúng tôi bán Bình An,
và Vĩ Hồng bị một tham vọng để mở rộng bản thân cô và
ảnh hưởng của cô bắt giữ.
Vĩ Hồng bắt đầu đàn đúm với các họa sĩ như Tằng
Phạm Chí (Zeng Fanzhi), người là ngôi sao sáng nhất
trên sân khấu nghệ thuật hiện đại Trung quốc. Tằng đã
luôn luôn được vây quanh bởi một bầu đoàn gồm những
người đẹp, các nhà văn, các nhà phê bình, các bạn nghệ
sĩ, các nhà buôn bán của Bắc Kinh và các elite Tây
phương. Vĩ Hồng đã trở thành một trong các nhà bảo trợ
của Tằng. Cô viết dẫn nhập cho một catalogue cho một
trong những triển lãm của Tằng. Tất cả những ai đọc nó
đã hết sức bị ấn tượng bởi cách cô sử dụng từ.
Vĩ Hồng đã cạnh tranh mạnh liệt để mua các bức tranh
của Tằng. Một trong những đối thủ của cô đã là nhà tỉ
phú Pháp François Pinault, chủ của Tập đoàn Gucci và
một trong những nhà sưu tập nổi bật nhất của thế giới
về mỹ thuật hiện đại. Pinault đã có một trợ lý mà việc
làm của ông là để theo dõi Tằng và chụp các bức ảnh về
các bức tranh ông đang vẽ. Pinault sẽ đề nghị mua chúng
thậm chí trước khi Tằng hoàn tất các tác phẩm.
Vĩ Hồng và Pinault đã lao vào một cuộc chiến đấu giá
về một bức tranh mà Tằng cho tiêu đề Praying Hands
(Những Bàn tay Cầu nguyện). “Tôi là một Kitô hữu,” Vĩ
Hồng bảo Tằng. “Tôi rất sùng đạo. Bức tranh này nói cho
tôi. Đừng bán nó cho Pinault.” Tằng đồng ý. Vĩ Hồng luôn
luôn tìm một cách để thắng. Và, bởi vì cô là một nhà bảo
trợ của Tằng, cô đã có được thương vụ. Cô đã mua bức
tranh với giá 5 triệu $, mà đối với một bức tranh lớn của
Tằng Phạm Chí đã là một giá được bớt.
Thương vụ Bình An về cơ bản là một sự may mắn và
đã chứng minh một lý thuyết mà tôi—và những người
khác—có rằng những người giàu có không mấy xuất sắc
mà chỉ là gặp may. Chúng tôi đã mua chứng khoán không
chắc rằng nó sẽ đi lên và không biết rằng công ty đang
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lên kế hoạch một IPO. Tôi sẵn sàng bán tống cổ phần của
chúng tôi một khi chứng khoán đạt bốn lần số chúng tôi
mua nó, nhưng quy định đã không cho phép chúng tôi
bán. Chúng tôi chỉ kiếm được một khoản lợi lớn như vậy
bởi vì chúng tôi đã không có khả năng bán khi tôi muốn.
Đối với chúng tôi, việc bán Bình An là vụ đầu tiên
trong hai chiến thắng tài chính khổng lồ, và sự ngẫu
nhiên đóng một vai trò lớn trong cả hai vụ. Chúng tôi
xem Bình An như một sự đầu tư an toàn. Đành rằng,
chúng tôi có sự tiếp cận đến cổ phần vì các quan hệ của
chúng tôi, nhưng điều đó xảy ra trong hàng ngàn thương
vụ khắp thế giới. Tất cả các giao dịch đó dính líu đến một
mức độ rao bán ảnh hưởng nào đó. Của chúng tôi là biến
thể Trung quốc. Nó không là ảnh hưởng rao bán qua một
quan chức; nó là rao bán ảnh hưởng qua vợ của một
quan chức. Nó không có thể bảo vệ được một cách đặc
biệt, song đó là cách hệ thống Trung quốc hoạt động.
Vĩ Hồng đã dạy tôi rằng nếu bạn muốn làm những thứ
lớn ở Trung Quốc, bạn phải làm việc bên trong hệ thống.
Nếu bạn muốn tham gia vào sự trỗi dậy của Trung Quốc,
đấy là cách duy nhất để đi. Nó là một suy luận được rút
ra bởi mỗi người Trung quốc nhưng cũng bởi những
người nước ngoài và các công ty đa quốc gia.
Có một lý lẽ đơn giản hóa được đưa ra những ngày
này rằng tất cả những người giàu của Trung Quốc bị suy
đồi về mặt đạo đức. Nhưng nếu đúng thế, tất cả những
người đã kinh doanh với, đã đầu tư vào, và đã tham gia
với Trung Quốc lúc đó đều “suy đồi về mặt đạo đức,” và
việc đó gồm một số đông người, chính phủ, và công ty từ
khắp thế giới và thậm chí cả những người giữ cổ phiếu
trong các công ty đó và nhồi đầy nhà họ bằng các sản
phẩm sản xuất ở Trung Quốc. Cái đa số thực sự đã tin, tôi
phản lại, rằng hệ thống của Trung Quốc ăn khớp chặt chẽ
với hệ thống của phương Tây và rằng khi thời gian trôi
đi nó sẽ trở nên minh bạch hơn và cởi mở hơn khi doanh

164

nghiệp tư nhân trở nên chi phối nền kinh tế. Quá trình
đó đã bị Đảng Cộng sản Trung quốc bỏ dở và nó có lẽ
chẳng bao giờ trong các lá bài (còn có khả năng) dù sao
đi nữa, nhưng khi đó chúng tôi đã không biết điều đó. Tôi
chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các thứ mà Vĩ Hồng
và tôi đã làm cùng nhau và sẽ chấp nhận những gánh
nặng đi với các quyết định đó. Nhưng việc sống qua nó,
như chúng tôi đã, tôi hiểu rằng các thứ là phức tạp hơn
những người khác, nhìn nó từ xa, có thể giả thiết rất
nhiều. Đời không hoàn hảo. Tôi sẽ đi tiếp.
Sau thương vụ Bình An, CEO của COSCO, Ngụy Gia
Phúc (Wei Jiafu), đã thử sử dụng đòn bẩy của quan hệ
của ông với Vĩ Hồng và Cô Trương để có được một sự cất
nhắc lên chức bộ trưởng giao thông. Khi chúng tôi đưa
ông đi ăn tối với Cô Trương, ông đã thết đãi chúng tôi với
những câu chuyện về việc mở những con đường mới,
mua một cảng ở Hy Lạp, và nhận được một giải thưởng
từ Thượng nghị sĩ Mỹ (và muộn hơn Bộ trưởng Ngoại
giao) John Kerry vì cứu Cảng Boston. Tuy nhiên, cuối
cùng, đã không sự có đi có lại nào cho cơ hội ông đã cho
chúng tôi để mua các cổ phần đó. Ngụy đã chẳng bao giờ
thành công để là bộ trưởng. Công ty Vận tải Biển Trung
quốc bị mắc cạn trong khủng hoảng tài chính 2008 và
Ngụy đã về hưu từ COSCO trong năm 2013.
Việc đó không chặn các thành viên khác của gia đình
ông khỏi việc thử sử dụng thương vụ cho lợi thế của họ.
Con gái của Ngụy sống ở California với chồng Mỹ của cô
đã yêu cầu chúng tôi cho vay 500.000 $. Vĩ Hồng bực tức
rằng cô cảm thấy có quyền với tiền của chúng tôi. Chúng
tôi mua cổ phần của Bình An với giá thị trường, cô nhận
xét. Chỉ bởi vì COSCO bán nó cho chúng tôi không có
nghĩa rằng chúng tôi nợ Ngụy hay phần còn lại của gia
đình ông bất cứ thứ gì. Chúng tôi chẳng bao giờ cho con
gái của Ngụy vay. Chúng tôi tin nó sẽ không được trả lại.
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Khoản đầu tư Bình An đã là thương vụ lớn nhất mà
gia đình Ôn từng tham gia vào. Thành công của nó đã
củng cố mối quan hệ của chúng tôi với Cô Trương. Chúng
tôi trở thành cái gì đó như các thành viên danh dự của
thị tộc. Các lợi ích của chúng tôi trở nên còn sắp thành
hàng hơn với và chúng tôi trở nên không thể thiếu được
đối với Cô Trương.
Các tương tác của Cô Trương với Vĩ Hồng trở nên mật
thiết hơn và tin cậy hơn. Cô đã sai Vĩ Hồng cử tôi đi Hồng
Kông trên các chuyến đi mua sắm để mua các thứ cá
nhân cho thủ tướng. Cô Trương cho Vĩ Hồng các tip về
làm lý thú hơn đời sống tình ái của chúng tôi. Vĩ Hồng
gợi ý rằng nhà Ôn nên trở thành hình mẫu lý tưởng của
chúng tôi. Sắp bảy mươi, Cô Trương vẫn ham muốn suốt
đời, và Thủ tướng Ôn có vẻ háo hức theo kịp nhịp độ.
Tinh ranh về thấy trước những nhu cầu của gia đình,
Vĩ Hồng và tôi tự lo để dọn sạch cái nhìn đầu tóc rối bời
của Thủ tướng Ôn. Chúng tôi mua cho ông quần áo và ca
vát. Chúng tôi cười khúc khích khi thấy ông trưng diện
chúng công khai. Vĩ Hồng và Cô Trương lập kế hoạch cho
Vĩ Hồng để đưa các kỹ năng viết ghê gớm của cô để sử
dụng trong việc viết mướn hồi ký của Ôn sau khi ông về
hưu. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi với Cô
Trương đã chẳng bao giờ là quan hệ bình đẳng. Vĩ Hồng
và tôi đã tập trung vào đi trước cô một bước để xác định
và thỏa mãn các mong muốn của cô trước khi cô có thời
gian để nhận ra chúng là gì.
Thương vụ Bình An cũng đã làm tăng ảnh hưởng của
Cô Trương bên trong gia đình bà. Bà luôn cai trị thị tộc,
phân công việc và các cơ hội kinh doanh cho các con và
họ hàng của bà và quảng bá cho chồng bà. Nhưng thành
công của thương vụ chứng khoán Bình An xác nhận sự
đánh giá của Cô Trương và đã cho bà một gia tài—có giá
trị hàng trăm triệu dollar—mà bà có thể sử dụng.
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CHƯƠNG MƯỜI HAI
xảy ra là công việc khó
khăn, nhưng nó cũng cho Vĩ Hồng và tôi một cảm giác lạc
quan, không chỉ về bản thân chúng tôi, mà về Trung
Quốc. Chúng tôi đang làm cái gì đó lớn tại tổ quốc chúng
tôi. Mặc dù chúng tôi là các nhà kinh doanh, chúng tôi
hoạt động sâu bên trong bụng của hệ thống Cộng sản
Trung quốc và chúng tôi tiến bộ.
GẮNG SỨC ĐỂ LÀM CHO DỰ ÁN SÂN BAY

Chúng tôi đã có ấn tượng rằng Trung Quốc đang tiến
triển theo hướng tích cực. Chúng tôi thấy các nhà tư bản
như chúng tôi đang trở thành thiết yếu như thế nào cho
sự hiện đại hóa của nó. Các nhà kinh doanh đang tạo ra
hầu hết các việc làm mới và nhiều của cải. Chắc chắn,
chúng tôi đọc sự chỉ trích Đảng trong báo chí Tây
phương. Nhưng chúng tôi cảm thấy như chúng tôi sống
ở một nước khác với nước được mô tả trong Washington
Post hay New York Times. Vĩ Hồng và tôi tin hơn rằng tình
hình được cải thiện. Hôm nay tốt hơn hôm qua và năm
nay tốt hơn năm trước. Sự bảo vệ Trung quốc chính thức
là “Hãy ngó chúng tôi đi xa như thế nào.” Và chúng tôi
đồng ý. Bạn có thể lý lẽ rằng cuộc trường chinh của
Trung Quốc vào sự hiện đại cần thậm chí nhanh hơn,
nhưng đất nước dứt khoát trên đường tiến tới. Và không
chỉ những người như Vĩ Hồng và tôi trong lớp vỏ thượng
lưu cảm thấy như vậy. Toàn bộ xã hội chia sẻ sự lạc quan
của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng
tôi đang nhất thiết hướng tới một xã hội cởi mở hơn, tự
do hơn.
Ngay từ 1 tháng Bảy 2001, Đảng đã thay đổi chính
sách của nó về các nhà tư bản khi ông thủ lĩnh Đảng lúc
đó Giang Trạch Dân có một bài phát biểu hoan nghênh
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tất cả những người Trung quốc dẫn đầu, kể cả các nhà
kinh doanh, vào hàng ngũ của Đảng. Mặc dù Giang đã gói
tuyên bố này trong từ ngữ-Đảng, gọi nó là “Ba Đại diện,”
lời nói lảm nhảm (word salad) đó đã không thể che giấu
bản chất trọng đại của sự thay đổi này. Nhà sáng lập của
Trung Quốc Cộng sản, Mao Trạch Đông, đã hạ tầng các
nhà tư bản như những người trong gia đình cha tôi
xuống đáy của xã hội. Đặng Tiểu Bình đã cho họ một sự
đẩy lên bằng việc công nhận rằng với các cải cách kinh tế
một nhóm nhỏ sẽ “trở nên giàu có trước tiên.” Bây giờ,
một thế hệ muộn hơn, Giang Trạch Dân đang mời các
nhà kinh doanh vào Đảng và chí ít bước vào lề của quyền
lực chính trị. Nó là đủ để khiến bạn choáng váng.
Thậm chí trên cao trong Đảng, elite đã có vẻ chuẩn bị
về mặt tinh thần cho một sự thay đổi. Trong năm 2004,
Trần Thủy Biển được bàu lại như tổng thống của Đài
Loan, hòn đảo 23 triệu dân mà những người Cộng sản từ
lâu cho là thuộc về Trung Quốc. Trong năm 2000, Trần
đã trở thành ứng viên đối lập đầu tiên được bàu làm tổng
thống Đài Loan, chấm dứt năm thập kỷ sự cai trị độc
đảng của Quốc Dân Đảng. Quá trình dân chủ hóa của Đài
Loan đã làm rung chuyển các quan to của Đảng Cộng sản
bởi vì họ thấy trong nó một lộ trình tiềm năng cho Trung
Hoa đại lục và như thế một mối đe dọa cho độc quyền
quyền lực của Đảng. Sau sự bàu lại của ông, Trần tuyên
bố rằng đã đến lúc để truy lùng sự giàu có của Quốc dân
Đảng của Đài Loan. Khi các đảng viên Quốc dân Đảng vận
hành hòn đảo, họ đã xem nền kinh tế của Đài Loan như
con heo đất của đảng họ. Sau cuộc bỏ phiếu ở Đài Loan
trong tháng Ba 2004, tôi được mời ăn tối với Đặng Lâm,
con gái cả của Đặng Tiểu Bình. Một họa sĩ, Đặng Lâm đã
tạo một cơ nghiệp nhỏ nhờ bán các tác phẩm xoàng của
cô cho các doanh nhân Hồng Kông giàu có háo hức lấy
lòng thị tộc nhà cô. Đặng Lâm lái cuộc nói chuyện sang
Đài Loan. “Chúng ta cần tăng Đảng phí để xây dựng ngân
quỹ của Đảng,” cô tuyên bố. “Rồi chúng ta cần lấy các tài
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sản của các hãng sở hữu nhà nước và biến chúng thành
các hãng do Đảng sở hữu.” Trong tương lai, khi Đảng
Cộng sản Trung quốc đối mặt với một cuộc bầu cử giống
cuộc vừa diễn ra ở Đài Loan, cô nói, “chí ít chúng ta sẽ có
một khoản giành dụm lớn để nhờ đến.” Đó là cách mọi
người suy nghĩ ở trên đỉnh? Tôi tự hỏi. Có phải họ thực
sự xem xét khả năng rằng Đảng Cộng sản Trung quốc
một ngày sẽ phải chia sẻ quyền lực với một đảng đối lập
thật? Rõ ràng, Đặng Lâm không phải là một người có tầm
quan trọng chính trị trong vũ trụ chính trị của Trung
Quốc. Tuy vậy, các mối lo của cô phán ánh ý kiến elite. Có
rất nhiều để chiếm đoạt ở Trung Quốc và các mối lo của
cô là dấu hiệu của thời đại.
Các quan chức chính phủ khác đã có vẻ ủng hộ hơn sự
diễn biến hóa hòa bình của Trung Quốc tới chủ nghĩa tư
bản và một hệ thống chính trị đa nguyên hơn. Trong
những cuộc trò chuyện riêng tư, họ chia sẻ với chúng tôi
quan điểm của họ rằng nền kinh tế quốc gia sẽ không thể
tránh khỏi trở nên cởi mở hơn. Họ đã có vẻ hiểu rằng các
doanh nghiệp nhà nước không thể sống sót trong dài hạn
bởi vì tính phi hiệu quả vốn có của chúng. Một trong
những quan chức cao cấp nhất bày tỏ những niềm tin
này đã là Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan).
Trong hàng thập niên, Vương Kỳ Sơn đứng ở trung
tâm của những cải cách kinh tế của Trung Quốc. Vương
đã là một người từ lâu theo Chu Dung Cơ, kiến trúc sư có
đầu óc cải cách của sự bột phát kinh tế của Trung Quốc
từ 1993 đến 2003. Trong năm 1996, khi Chu là phó thủ
tướng thứ nhất ở Bắc Kinh, Vương đã lãnh đạo một trong
những định chế tài chính lớn nhất của Trung Quốc và đã
hợp thành đội với Henry Paulson, CEO khi đó của
Goldman Sachs và muộn hơn bộ trưởng Ngân khố Hoa
Kỳ, để niêm yết cổ phiếu của Viễn thông Trung Quốc
(China Telecom) trên Sở Giao dịch Chứng khoán New
York như một phần của cố gắng được Mỹ hậu thuẫn để
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hiện đại hóa hệ thống tài chính hấp hối của Trung Quốc
và mạng lưới các doanh nghiệp sở hữu nhà nước của nó.
Paulson và những người khác đã diễn giải các nước đi
của Vương và Chu như một cách để tư nhân hóa nền kinh
tế Trung Quốc. Nhưng thực sự, mục tiêu của Đảng, nhân
tiện về các mối lo của Đặng Lâm, đã là để cứu khu vực sở
hữu nhà nước sao cho nó có thể vẫn là cột trụ kinh tế của
sự cai trị tiếp tục của Đảng. Đấy là một trong nhiều thí
dụ nơi những người Tây phương nghĩ họ đang giúp
Trung Quốc tiến hóa đến một xã hội đa nguyên hơn với
một thị trường tự do hơn khi trong thực tế Đảng thực sự
áp dụng những kỹ thuật tài chính Tây phương để tăng
cường sự cai trị của nó.
Không lâu sau khi niêm yết, Chu đã chỉ định Vương
làm phó chủ tịch điều hành của Tỉnh Quảng Đông. Tại đó
ông lại hợp tác với Goldman Sach để quản lý sự phá sản
tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử Trung quốc Cộng sản,
khiến Goldman kiếm được rất nhiều tiền và cứu các
Doanh nghiệp Quảng Đông.
Vĩ Hồng gặp Vương tại bữa ăn tối tại Khách sạn Bắc
Kinh do Cô Trương khoản đãi trong năm 2006 trong khi
ông là thị trưởng Bắc Kinh. Vào thời gian này, Vĩ Hồng
thậm chí còn gần hơn với Cô Trương, người đã chín chắn
trong vai trò kép của bà như phái viên của chồng bà, Thủ
tướng Ôn Gia Bảo, và như một nhà kinh doanh nữ theo
cách riêng của bà. Cô Trương đã không thích đi với các
con bà và từ chối để được Hoàng tháp tùng công khai,
“bạn với lợi ích” rõ ràng của bà. Việc đó sẽ là một vụ bê
bối thực sự. Cho nên, Vĩ Hồng đi cùng bà mọi nơi.
Mặc dù Vương Kỳ Sơn là thị trưởng Bắc Kinh, ông
đang xếp hàng cho sự cất nhắc lên phó thủ tướng dưới
Thủ tướng Ôn. Một cách tự nhiên, ông tìm những con
đường để cải thiện những cơ hội đó. Việc hòa vào với Cô
Trương và Vĩ Hồng làm tăng các cơ hội của ông để được
cất nhắc.
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Sau bữa ăn, Vương mời Vĩ Hồng thăm ông tại văn
phòng thị trưởng. Muộn hơn, sau khi ông trở thành phó
thủ tướng trong năm 2008, các cuộc gặp của họ chuyển
vào trụ sở Đảng tại Trung Nam Hải. Đã trở thành một
chuyện thường xuyên. Mỗi hai hoặc ba tuần, Vương triệu
Vĩ Hồng và lái xe của cô đưa cô ngang thành phố. Vĩ Hồng
và Vương uống trà và thảo luận chính trị nhiều giờ.
Vương đánh giá cao sự thông minh của Vĩ Hồng. Để
nghe Vĩ Hồng nói điều đó, hai người thảo luận mọi thứ
từ lịch sử thế giới, đến tư tưởng chính trị, đến chiều
hướng của chính trị ở Trung Quốc và thế giới. Vương
không dựa vào Vĩ Hồng cho lời khuyên, giống một số
quan chức khác đã dựa vào. Thay vào đó, ông thăm dò cô
cho các chi tiết về Ôn Gia Bảo, người về mặt kỹ thuật là
sếp của ông.
Bên trong giới chặt chẽ đó của những người gần đỉnh
cao quyền lực ở Trung Quốc gia trưởng, có rất ít phụ nữ
khác ngoài các tiếp viên hàng không hay các cô hầu. Vĩ
Hồng là một con chim hiếm. Cô không có chức vụ chính
thức nào, nhưng như cô đến với con dấu chấp thuận của
Cô Trương, cô rất được ngưỡng mộ như ai đó quan
trọng, một ống dẫn tin đồn lý thú, và một suối nguồn
thông tin nội bộ. Còn hơn nữa, mặc dù Vương đã kết hôn,
ông không có con nào. Đúng như Cô Trương đã tuột một
cách tự nhiên vào vai trò của một mẹ nuôi của Vĩ Hồng,
cho nên Vương chú ý nhiều đến Vĩ Hồng giống một ông
bác tốt bụng. Đối với Vương Kỳ Sơn, đến gần với Vĩ Hồng
phục vụ nhiều mục đích.
Cũng đúng thế cho Vĩ Hồng. Ngay sau Ôn trở thành
thủ tướng trong năm 2003 chúng tôi đã bắt đầu thảo
luận cái gì sẽ xảy ra khi ông về hưu trong mười năm. Vĩ
Hồng thấy cần để mở rộng mạng lưới quan hệ của chúng
tôi như thế chúng tôi có thể thêm những quân cờ trong
bàn cờ của cô. Vương Kỳ Sơn phù hợp với mục đích.
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Vĩ Hồng đã thấy quan điểm của Vương về quỹ đạo của
Trung Quốc phù hợp với quan điểm riêng của cô. Vương
tiên đoán rằng các doanh nghiệp nhà nước Trung quốc
một ngày nào đó sẽ được bán hết và khuyên Vĩ Hồng để
vốn sang bên sao cho khi thời cơ đến chúng tôi có thể
đầu tư. Chúng tôi phải có đạn dược sẵn sàng, ông bảo cô,
sao cho khi đến lúc bóp cò chúng tôi có đạn dược để bắn.
Vương mô tả hệ thống kinh tế Trung quốc như một trò
chơi giành ghế theo nhạc (game of musical chairs) khổng
lồ. Tại điểm nào đó, ông tiên đoán, nhạc sẽ dừng và Đảng
sẽ buộc phải chấp nhận tư nhân hóa quy mô lớn. Chúng
tôi cần sẵn sàng.
Vương cũng chia sẻ một số ảo giác hoang tưởng đặc
biệt của elite lãnh đạo của Trung Quốc. Ông, chẳng hạn,
là một người hâm mộ lớn của cuốn sách bán chạy nhất
2007, Currency Wars (Chiến tranh Tiền tệ), được viết bởi
một học giả tài chính có tên là Tống Hồng Bình (Song
Hongbing). Tống cho rằng các thị trường tài chính quốc
tế, và đặc biệt Mỹ, bị kiểm soát bởi một bè đảng các nhà
ngân hàng Do Thái những người sử dụng sự thao túng
tiền tệ để làm giàu cho chính họ đầu tiên bằng việc cho
các quốc gia đang phát triển vay bằng US dollar và sau
đó bán khống tiền tệ của các nước đó. Cuốn sách của
Tống đã trộn lẫn sự khinh bỉ, sự nghi ngờ, và nỗi kinh sợ
Hoa Kỳ của nhiều lãnh đạo Trung quốc. Vương Kỳ Sơn,
chí ít, lẽ ra phải biết rõ hơn; ông đã làm việc mật thiết với
những người Tây phương trong hàng thập kỷ.
Một người kết nối mạng bậc thầy, Vĩ Hồng đã không
dừng ở Vương Kỳ Sơn trong sự theo đuổi của cô kiếm
những đầu mối tiếp xúc mới để cuối cùng thay thế nhà
Ôn. Triển vọng quý giá của cô là Tôn Chính Tài, cựu Đảng
trưởng ở quận Thuận Nghĩa. Tôn đã phân phát một lô
đất cho Vĩ Hồng và tôi trong đầu những năm 2000, mặc
dù chúng tôi đã không phát triển nó. Ông đã giúp Vĩ Hồng
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nhận được sự chấp thuận để treo các biển số phù phiếm
đó lên xe Audi của cô.
Sự nghiệp của Tôn cất cánh kể từ khi ông rời Thuận
Nghĩa trong năm 2002 để trở thành tổng thư ký của
Đảng ủy Bắc Kinh. Vĩ Hồng đã dính sâu vào việc đảm bảo
những sự cất nhắc Tôn, đặc biệt trong khi Ôn là thủ
tướng. Trong tháng Mười Hai 2006, Ôn đã hậu thuãn sự
cất nhắc Tôn lên bộ trưởng nông nghiệp, biến ông, ở tuổi
bốn mươi ba, thành một trong hai bộ trưởng trẻ nhất ở
Trung Quốc.
Việc đưa Tôn lên chức vụ bộ trưởng đã là công việc
khó khăn. Để trở thành một bộ trưởng ở Trung Quốc bạn
cần một sự ủng hộ vững chắc về phần Ủy ban Thường vụ
Bộ Chính trị và bạn cần đảm bảo rằng không thành viên
khác nào phản đối sự lên của bạn. Vĩ Hồng và Cô Trương
đã đảm bảo rằng Ôn đỡ đầu Tôn. Đồng thời, Tôn đã phải
thuyết phục các thành viên khác để đảm bảo không ai
cản trở ông. Hãy nhớ rằng Tôn đã trao các mảnh đất ở
Thuận Nghĩa cho họ hàng của phó chủ tịch Trung Quốc
Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong). Tăng đã thân với
cựu Đảng trưởng Giang Trạch Dân. Cả hai đại gia đình đã
biết Tôn như một gã tốt. Ông đã sử dụng quan hệ đó làm
lợi cho mình. Ông đã tự làm việc đó.
Suốt quá trình, Vĩ Hồng đã cho sự hướng dẫn. Cô đã
đặc biệt đầy sức thuyết phục với Cô Trương. Cô nghĩ việc
cất nhắc Tôn sẽ tốt không chỉ cho chúng tôi, mà cả cho
sự an toàn dài hạn của gia đình Ôn. Ôn Gia Bảo đã không
bao giờ có một mạng lưới của những người trung thành
mà sẽ bảo vệ di sản của gia đình ông và đảm bảo cho ảnh
hưởng tiếp tục của nó sau khi ông rời khỏi vũ đài chính
trị. Tôn tỏ ra là một cơ hội để thay đổi điều đó, nhằm để
lại đằng sau một lá cờ. Việc Tôn nhảy lên chức bộ trưởng
ở tuổi non như vậy đặt ông trong việc tranh đua để là
lãnh đạo tương lai của toàn Trung Quốc. Và ai đưa ông
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đến đó? Vĩ Hồng và Cô Trương, với sự giúp đỡ của Ôn Gia
Bảo.
Quỹ đạo này được xác nhận trong năm 2009 khi Tôn,
ở tuổi bốn mươi sáu, rời Bộ Nông nghiệp để trở thành bí
thư Đảng Tỉnh Cát Lâm (Jilin) ở đông bắc Trung Quốc.
Tất cả những người muốn lên ngai vàng của Trung Quốc
cần có thời gian thử việc ở các tỉnh, vận hành một đế chế
mini, trước khi bản thân họ làm nhiệm vụ lớn vận hành
toàn bộ Trung Quốc. Đấy đã là thời khắc của Tôn.
Ở Trung Quốc, các quan chức chẳng bao giờ tiết lộ
tham vọng của họ công khai. Chờ thời là một giáo lý* then
chốt of Binh Pháp Tôn Tử. Nhưng đằng sau các cửa đóng
kín, Tôn hành động hung hăng. Ông đặc biệt chú ý đến
một đối thủ, một quan chức có tên Hồ Xuân Hoa (Hu
Chunhua), mà CV (sơ yếu lý lịch) phản chiếu CV của Tôn.
Giống Tôn, Hồ đến từ gốc gác khiêm tốn, được sinh ra
trong năm 1963 trong một gia đình nông dân ở Tỉnh Hồ
Bắc. Hồ không già hơn Tôn sáu tháng.
Cả Tôn và Hồ đã có vẻ đi một tàu tên lửa lên đỉnh. Cả
hai được bàu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong
năm 2007 và đã là hai ủy viên trẻ nhất của khóa đó. Cả
hai đã trở thành các bí thư Đảng của tỉnh trong năm
2009. Cả hai đã vào Bộ Chính trị trong năm 2012. Hồ đã
là một sản phẩm của phái Đoàn Thanh niên của Đảng và
một protégé (người được bảo vệ) của Đảng trưởng Hồ
Cẩm Đào. Vì lý do đó, ông được biết đến như Hồ Nhỏ. Đã
là rõ rằng ông và Tôn được chăm sóc chu đáo cho hai vị
trí hàng đầu mà sẽ mở ra trong năm 2022; câu hỏi duy
nhất có vẻ là ai sẽ chiếm được việc làm chóp bu, như
Tổng Bí thư Đảng, và ai sẽ chiếm vị trí thứ hai, như thủ
tướng của Trung Quốc.

* tác giả dùng từ tenant trong nguyên bản, rất hay bị lầm với tenet
và có lẽ tenet hợp lý hơn
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Trong nhiều chuyến đi của ông đến thủ đô, Tôn đã tìm
Vĩ Hồng. Ông đã bị ám ảnh với sự thăng tiến chóng mặt
của Hồ. Đêm khuya, Vĩ Hồng và Tôn gặp nhau ở một quán
trà ở phía đông Bắc Kinh để thảo luận làm sao Tôn có thể
đánh bại Hồ cho vị trí chóp bu.
Cuộc sống của một quan chức có tham vọng dính đến
việc ăn uống liên miên. Trong nhiều buổi tối ở Bắc Kinh,
Tôn dự ba bữa ăn tối. Một bữa vào 5:00 cho những người
cấp dưới, mà đã có yêu cầu hay cần sự che chở. Họ đồng
ý với bữa ăn sớm bởi vì họ hiểu rằng Tôn bận rộn và có
những việc khác phải làm. Một bữa thứ hai vào lúc 6:30
được dành cho các cấp trên hay đồng cấp chính trị của
ông. Công việc chính trị quan trọng được giải quyết
trong các cuộc tụ họp này. Bữa tối thứ ba vào 8:00 với
những người ông cảm thấy thoải mái hơn. Vào lúc ông
đến đó, ông đã khá say rồi, cho nên ông muốn một môi
trường nơi ông có thể bỏ cận vệ của ông. Các chủ đãi
khách của ông đồng ý với một thời gian vượt quá thời
gian ăn tối Trung quốc bởi vì họ biết ông năng nổ phấn
đấu để cải thiện. Vào khoảng 10:00, sau bữa tối cuối
cùng, Tôn nhắn cho Vĩ Hồng và họ gặp trong một phòng
riêng ở quán trà và nấn ná quá nửa đêm.
Gặp Vĩ Hồng vào giờ muộn đó nhấn mạnh Tôn đánh
giá các mối quan hệ của họ nhiều đến thế nào. Nó cho
thấy rằng họ thân thiết đến mức họ có thể bỏ các nghi
thức của một bữa ăn và tập trung vào nội dung của sự
liên lạc của họ: làm sao để giúp Tôn đi các quân cờ của
ông trên bàn cờ chính trị Trung quốc. Vĩ Hồng nhận thấy
Tôn căng thẳng thế nào, ông lo tại điểm nào đó ông tụt
lại sau Hồ vài tháng trong sự cất nhắc, và ông chăm chú
thế nào để đuổi kịp.
Trong một chuyến đến Manhattan, sau khi Tôn được
cất nhắc tới Tỉnh Cát Lâm, Vĩ Hồng và tôi đã dừng ở Zilli,
một cửa hàng đồ đàn ông Pháp sang trọng trên tầng trệt
của Khách sạn Four Seasons ở trung tâm thành phố. Tại

175

đó chúng tôi mua cho Tôn một đôi giày ống lót lông lạ
mắt. Cát Lâm nổi tiếng về các mùa đông lạnh của nó và
chúng tôi muốn Tôn biết chúng tôi nghĩ đến ông.
Chúng tôi luôn luôn làm những thứ như thế; chúng tôi
có một danh sách kiểm tra nội bộ về những người cần
được quăng mồi. Mỗi chuyến đi nước ngoài là một cơ hội
để tìm thấy một món đồ cho một trong những đầu mối
tiếp xúc của chúng tôi, để làm sâu sắc quan hệ và để cho
thấy chúng tôi quan tâm đến họ. Quay lại những ngày
đầu của mối quan hệ của chúng tôi, Vĩ Hồng đã chỉ trích
tôi vì để đầu óc tôi nhàn rỗi. Nhưng tôi đã thay đổi, chấp
nhận cách nhìn của cô rằng chúng tôi cần để mắt đến
chiến lợi phẩm, tìm các cơ hội để phục vụ các ông chủ
của chúng tôi trong Đảng Cộng sản Trung quốc.
Chân của Tôn đã hầu như không có thời gian để bị
cóng ở Cát Lâm. Mặc dù về mặt kỹ thuật ông đóng ở đó,
ông dùng gần như nửa thời gian của ông ở Bắc Kinh, gặp
Vĩ Hồng và những người ủng hộ khác. Vĩ Hồng thường
đưa ông đi với Cô Trương. Mỗi lần, Vĩ Hồng làm cho Tôn
một ân huệ. Cô Trương cũng trân trọng các buổi tối, bởi
vì Tôn luôn luôn đến với thông tin mà sẽ hữu ích cho
chồng bà. Có vẻ đối với tôi rằng, trong số nhiều vai trò
của bà, Cô Trương phục vụ Thủ tướng Ôn như một sĩ
quan tình báo.
Trong tháng Mười Một 2012, Tôn cùng với Hồ lên Bộ
Chính trị, trở thành hai trong hai mươi lăm quan chức
hùng mạnh nhất ở Trung Quốc. Không bao lâu sau, Tôn
được bổ nhiệm làm Đảng trưởng của Trùng Khánh, thủ
đô thời Chiến tranh Thế giới II của Trung Quốc, trong khi
Hồ nhận chức Đảng chóp bu ở Quảng Đông. Những ngôi
sao của họ đang lên.
Vĩ Hồng đã không đơn giản thỏa mãn để nuôi dưỡng
các quân xe, quân mã, quân vua, và quân hậu của Trung
Quốc. Các quân tốt cũng quan trọng, và cô tích cực tác
động đến các trợ lý của những người hùng mạnh của
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Trung Quốc. Được gọi là mishu (bí thư) hay “thư ký” ở
Trung quốc, các trợ lý kiểm soát sự tiếp cận đến các sếp
của họ, định hình chương trình nghị sự của họ, và có thể
ảnh hưởng đến những quyết định then chốt. Cùng với
Băng các bà Vợ và Băng các Trưởng phòng, Băng các Trợ
lý—hay Mishu Bang—tạo thành trụ cột thứ ba của
quyền lực ở Trung Quốc.
Vĩ Hồng đã có một sự lôi cuốn tự nhiên cho các trợ lý.
Rốt cuộc, cô đã bắt đầu sự nghiệp của cô như một trợ lý
của một hiệu trưởng đại học. Đành rằng, ông đã không ở
đỉnh quyền lực ở Trung Quốc, nhưng mối quan hệ đã
tương tự. Vĩ Hồng đã dạy những người được giao nhiệm
vụ của cô làm thế nào để quản lý.
Mối quan hệ của Vĩ Hồng đã mật thiết với Châu Lượng
(Zhou Liang), một trong những trợ lý của Vương Kỳ Sơn,
đến mức ông gọi cô là Chị Cả. Vĩ Hồng đã dùng hàng giờ
trên điện thoại để tư vấn cho Châu làm thế nào để làm
sâu sắc mối quan hệ của ông với sếp của ông. Cô hỏi
Vương Kỳ Sơn về Châu và sau đó đưa cho Châu các lời
khuyên về làm thế nào để làm tốt hơn công việc của ông.
Thường những cuộc gọi đó xảy ra khi Châu đang là một
người thức suốt đêm như trợ lý ban đêm theo dõi những
diễn tiến quốc tế. Vĩ Hồng và tôi về nhà từ bữa tối vào lúc
9:00 và cô dùng ba giờ tiếp theo trên điện thoại với Châu
mô tả Vương thấy ông như thế nào, nơi nào là sự yếu của
ông, ông cần cải thiện gì, và ông nên theo đuổi sự cất
nhắc nào. Đôi khi cuộc gọi diễn ra dài đến mức tôi ngủ
thiếp đi và Vĩ Hồng chuyển cuộc trò chuyện sang phòng
khách cho đến quá nửa đêm.
Đổi lại, Châu đã giúp chúng tôi trong dự án sân bay.
Tại vài điểm, Vĩ Hồng đã xui ông gọi điện thoại cho một
trợ lý tại Bộ Giao Thông để hỏi về một sự chấp nhận cần
thiết. Châu đã không cần nói rằng Vương Kỳ Sơn muốn
nó được phát hành; ông chỉ cần nêu chủ đề. Bên kia sẽ
nhất thiết phản ứng lại cứ như Vương đã có một lợi ích
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trực tiếp trong dự án. Những cuộc gọi như thế không
giúp chúng tôi vượt qua mọi chướng ngại, nhưng chúng
cho chúng tôi một sự bắt đầu nhanh bằng việc mang sự
chấp thuận của một quan chức chính quyền chóp bu
khác sang phía chúng tôi. Vĩ Hồng đã thưởng cho Châu vì
sự giúp đỡ, sử dụng các mối quan hệ của cô với gia đình
Ôn và nơi khác để giúp Châu có được một chức vụ ở Ủy
Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương bận rộn ăn hối lộ
[hiện Châu Lượng là phó chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân
hàng Trung quốc].
Châu đã không phải là quân tốt duy nhất trong kho vũ
khí của Vĩ Hồng. Cô đã nuôi dưỡng sự nghiệp của Tống
Triết (Song Zhe), người từ 2002 đến 2007 phục vụ như
một trong ba trợ lý cho Thủ tướng Ôn. Tống đã là một
tham tán công sứ ở sứ quán Trung quốc ở Anh trong năm
2000 khi Cô Trương, Vĩ Hồng, và tôi đi du lịch ở đó. Tống
đưa chúng tôi đi xem chung quanh và bảo chúng tôi rằng
ông “nhớ Bắc Kinh.” Lời gợi ý đó là một dấu hiệu rằng
Tống đang tìm một sự thăng chức. Với sự cổ vũ của Vĩ
Hồng, Cô Trương đã dàn xếp để chuyển Tống về thủ đô
để làm việc trong văn phòng của Ôn như trợ lý phụ trách
quản lý mảng ngoại giao cho thủ tướng. Vĩ Hồng đã hữu
ích cho Tống bởi vì cô nhận được thông tin trực tiếp về
những nhận xét của Ôn về ông và khuyên ông làm sao để
phục vụ sếp ông tốt hơn. Tống đã trả lại ơn huệ; chính
ông là người đã dàn xếp cuộc hẹn với chuyên gia thụ tinh
ở New York. Trong năm 2008 một phần bởi vì vận động
của Vĩ Hồng và sự ủng hộ của Cô Trương, Tống được bổ
nhiệm làm đại sứ Trung Quốc ở Liên minh Âu châu, và
sau đó ông trở thành trưởng đại diện của Bộ Ngoại giao
ở Hồng Kông. Trong khi ở Hồng Kông, Tống được lên
hàm thứ trưởng, trở thành một gaogan (cán bộ cao cấp).
Thành công của các đầu mối tiếp xúc của Vĩ Hồng đã
củng cố cảm giác của chúng tôi rằng các cơ hội ở Trung
Quốc mới là vô tận khi chúng tôi làm việc siêng năng để
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bố trí các đồng minh vào các vị trí cao và thấp trong trật
tự thứ bậc của Đảng. Tôi bắt đầu ấp ủ các tham vọng rộng
hơn việc đơn giản xây dựng một trung tâm logistics cho
một trong những sân bay lớn của thế giới. Tôi bắt đầu
xem xét khả năng cạnh tranh cho các dự án khác ở Trung
Quốc và nước ngoài. Tôi cũng được truyền cảm hứng để
nhìn xa hơn sự kinh doanh để xem xét triển vọng sử
dụng giai cấp nhà kinh doanh của Trung Quốc như một
lực lượng cho những sự thay đổi rộng hơn. Trong khi còn
phôi thai, tư duy của tôi—và của các nhà tư bản khác—
bắt đầu để tập trung vào làm việc bên trong hệ thống
như thế nào để định hình tương lai của Trung Quốc.
Trong năm 2003, tôi được giới thiệu với Aspen
Institute bởi một nhà tư vấn, tác giả, và nhà kinh doanh
Joshua Cooper Ramo, người tôi đã gặp ăn trưa tại khách
sạn Grand Hyatt ở Bắc Kinh. Ramo đang làm việc trên
một bài báo mà ông công bố năm tiếp theo gọi là “Đồng
thuận Bắc Kinh,” mà cho rằng sự trộn lẫn của một hệ
thống chính độc đoán, chính quyền trọng dụng nhân tài,
và nền kinh tế thị trường nửa-tự do của Trung Quốc tạo
thành một mô hình mới cho sự phát triển khắp thế giới.
Ramo không lâu sau làm việc cho Kissinger Associates,
hãng được khởi động bởi cựu bộ trưởng ngoại giao
Henry Kissinger, mà kiếm tiền bằng việc tiến hành một
phiên bản người nước ngoài của kinh doanh guanxi của
Vĩ Hồng ở Trung Quốc.
Với nhiều seminar và học bổng của nó, Aspen
Institute, ít nhất đối với tôi, là một chỗ kích thích. Từ
những ngày sớm nhất của tôi, tôi đã là một người tò mò,
tìm kiếm những kinh nghiệm trí tuệ và các ý tưởng mới,
và Aspen đã cho phép tôi thực hiện đầy đủ sức mạnh đó.
Nó đã cổ vũ sự tự cải thiện, một đặc điểm tôi đã đi theo
kể từ những ngày của tôi ở Thượng Hải đọc các văn bản
của nhà triết học Trung quốc Nam Hoài Cẩn (Nan Huai-
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Chin), người cho rằng sự tự-phản thân (self-reflection)
là chìa khóa cho một cuộc sống trọn vẹn.
Tôi đã trở thành một Crown Fellow tại Institute trong
năm 2005. Trong năm ngày ở Colorado mùa hè đó với
khoảng hai mươi người khác, tôi đọc và thảo luận các
văn bản triết học trong khi những người điều phối
(moderator) thách thức chúng tôi để nghĩ về cuộc sống
của chúng tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ thất bại của
PalmInfo mà tôi đã có cơ hội để suy ngẫm. Lần này, tuy
vậy, tôi làm thế từ một vị thế mạnh. Đội của tôi ở Bắc
Kinh trên đường thuận lợi để có được những sự chấp
thuận để xây dựng trung tâm logistics sân bay. Tôi đầy
lạc quan. Cuộc khủng hoảng do việc bắt Lí Bồi Anh châm
ngòi vẫn trong tương lai.
Kinh nghiệm Aspen đã truyền cảm hứng cho tôi để
nhìn xa hơn sự nghiệp của tôi. Nếu bạn có mọi thứ, bạn
phấn đấu cho cái gì tiếp theo? Thúc đẩy trách nhiệm xã
hội? Khao khát một vị trí trong chính trị? Một người
tham gia tôi gặp tại Aspen là một bác sĩ phẫu thuật mắt
người đã tình nguyện ở các nước đang phát triển nửa
năm. Người khác kể một câu chuyện về một người Mỹ có
tên John Oldham người đã tốt nghiệp từ Trường Luật
Columbia trong năm 1983. Bi thảm thay, John đã chết khi
các máy bay chiến đấu Soviet bắn hạ máy bay chuyến
007 của Korean Air Lines trong tháng Chín năm đó.
Oldham đã trên đường đến Bắc Kinh cho một năm tại
khoa luật ở Đại học Bắc Kinh để dạy và nghiên cứu. Tiếp
sau cái chết của anh, các bạn anh và gia đình đã nhận các
khoản đóng góp và lập một học bổng mang tên anh mà
mỗi năm đưa một học giả luật Trung quốc sang Hoa Kỳ
và gửi một học giả Mỹ đến Trung Quốc. Câu chuyện này
cho tôi một ý tưởng.
Các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lúc đó
trong vùng trũng. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc không tồi
như những người Mỹ thường nghĩ. Họ chỉ cần hiểu kỹ
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hơn viễn cảnh của công dân Trung quốc trung bình. Một
trong những điều phối viên của phiên chúng tôi là giáo
sư triết học Harvard Michael Sandel. Tôi nêu ý tưởng với
ông về lập một học bổng tại Harvard để ủng hộ các sinh
viên cao học nghiên cứu bất kể khía cạnh nào của Trung
Quốc—từ lịch sử đến khảo cổ học đến xã hội học đến
khoa học chính trị. Sandel nắm ngay lấy ý tưởng. Với một
đóng góp vài triệu dollar và sự đến của Học bổng Thẩm
(Shum Scholarship) trong năm 2004, Vĩ Hồng và tôi trở
thành hai trong những nhà kinh doanh Trung quốc đầu
tiên biếu tiền cho Đại học Harvard.
Tại Aspen, tôi đã biết được những người có tiền đã
luôn luôn tham gia vào quá trình chính trị như thế nào.
Hệ thống của Trung Quốc là một ngoại lệ theo ý nghĩa đó,
việc từ chối cho giai cấp tư bản của nó một tiếng nói về
chiều hướng của đất nước. Nhưng những người trong số
chúng tôi được nhận diện như các nhà tư bản muốn một
tiếng nói. Chúng tôi muốn bảo vệ tài sản của chúng tôi,
các khoản đầu tư của chúng tôi, và các quyền khác.
Chúng tôi muốn, nếu không phải một nền tư pháp độc
lập, chí ít một nền tư pháp công bằng nơi các phán xét
được đưa ra trên cơ sở của luật và không dựa vào những
sự thất thường của Đảng trưởng địa phương. Chúng tôi
khao khát tính có thể tiên đoán được trong các chính
sách chính phủ bởi vì chỉ khi đó chúng tôi có thể đầu tư
với sự tin tưởng. Vĩ Hồng, người là một Kitô hữu, cũng
muốn nhiều tự do tín ngưỡng hơn. Chí ít, cô muốn chính
phủ Trung quốc thừa nhận rằng một người Trung quốc
có thể đồng thời yêu Chúa và yêu Trung Quốc.
Những mục tiêu này đã dẫn chúng tôi và nhiều người
khác ở Trung Quốc để biếu tiền cho những sự nghiệp
xứng đáng. Các quỹ từ thiện ở Trung Quốc trong thời thơ
ấu của chúng và có số lượng gian lận khủng khiếp. Cho
nên Vĩ Hồng và tôi đã thiết lập phương tiện riêng của
chúng tôi để cho, trao các học bổng cho trẻ em từ các
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vùng nghèo hơn để chúng có thể học Đại học Thanh Hoa
(Tsinghua), một trong những định chế cao học lớn của
Trung Quốc, mà được xây dựng trong năm 1911 như
Tsinghua College với ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ.
Chúng tôi đã lập think tank riêng của chúng tôi, Quỹ Khải
Phong (Kaifeng Foundation), để tập trung vào thúc đẩy
khu vực phi-chính phủ của Trung Quốc và xây dựng một
xã hội dân sự, kể cả các quỹ từ thiện độc lập, các viện
nghiên cứu, và các tổ chức quyền con người mà Đảng
Cộng sản Trung quốc đã đóng cửa khi nó nắm quyền lực
trong năm 1949. Khải Phong chính thức khai trương
trong tháng Ba 2007, cùng tháng Bảo hiểm Bình An niêm
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, làm tăng
của cải của chúng tôi lên rất nhiều. Được hậu thuẫn về
mặt tài chính bởi công ty Đại Dương của Vĩ Hồng, Khải
Phong đã là viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên được chính
phủ trung ương của Trung Quốc chấp nhận.
Quan hệ của chúng tôi với Đại học Thanh Hoa đôi khi
đã hay giận hờn. Trong việc cấp tài chính cho các sinh
viên bị thiệt thòi về quyền lợi, tôi đã cấu trúc các học
bổng để phủ nhiều hơn sách và học phí. Tôi nhớ đã khó
khăn như thế nào cho tôi vì không có tiền vặt trong túi
tôi khi lần đầu tiên tôi đi học ở trường ở Hồng Kông. Tôi
đã muốn cho những đứa trẻ tiền đi lại sao cho chúng có
một cuộc sống xã hội và sẽ không cảm thấy như các sinh
viên loại hai. Hai vấn đề lớn nhất cho các sinh viên từ các
gia đình nghèo là, bất chấp các thành tích học tập của
chúng, chúng thường có lòng tự trọng thấp và lúng túng
về mặt xã hội. Nếu không được giải quyết, các vấn đề đó
sẽ cản trở sự tiến bộ của chúng. Vĩ Hồng và tôi gặp chúng
và chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cũng tổ
chức các buổi đi chơi cho chúng nữa.
Thanh Hoa đã không quen các nhà tài trợ dính sâu
đến vậy vào đời sống của các sinh viên của nó. Đại học
đã cản trở bởi vì trên cơ sở theo đầu sinh viên học bổng
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của chúng tôi đã hào phóng nhất ở trường. Tranh luận
này ở Thanh Hoa đã dẫn đến một thảo luận rộng hơn về
hoạt động từ thiện.
Bí thư Đảng Cộng sản của trường là Trần Hy (Chen
Xi), một người tốt nghiệp Thanh Hoa mà đã học hai năm
tại Đại học Stanford trong đầu những năm 1990. Mọi đại
học ở Trung Quốc được vận hành bởi Đảng Cộng sản
Trung quốc và tất cả các đại học, hệt như tất cả các
trường K–12 (nhà trẻ-đến lớp 12), có các bí thư Đảng
bình thường có quyền lực hơn hiệu trưởng, trưởng khoa
hay những người đứng đầu rất nhiều. Cũng đúng thế cho
hệ thống chính trị Trung quốc, nơi tổng bí thư Đảng cao
cấp hơn thủ tướng; trong các trường, các doanh nghiệp
nhà nước, và các viện nghiên cứu của Trung Quốc, các bí
thư Đảng đưa ra quyết định.
Trần đã ở Thanh Hoa trong hai mươi năm. Được bổ
nhiệm làm bí thư Đảng trong năm 2002, ông có sự hậu
thuẫn mạnh bên trong Đảng. Ông gần với Tập Cận Bình
(Xi Jinping), một ngôi sao đang lên trong bầu trời của
Đảng. Thực ra, khi Trần và Tập học ở Thanh Hoa như các
sinh viên trong cuối những năm 1970 ông đã là bạn cùng
phòng của Tập. Khi Tập được phân một vị trí như tỉnh
trưởng của Tỉnh Phúc Kiến trong năm 1999, ông đã yêu
cầu Trần làm phó cho ông, nhưng Trần đã chần chừ. Trần
trung thành với Tập nhưng không trung thành đến thế.
Ông là một con cá lớn ở Bắc Kinh; vì sao ông muốn đổi
điều đó để trở thành một phó tỉnh trưởng ở một tỉnh xa
xôi?
Trần cao, với ngoại hình đẹp và một nét duyên dáng
hấp dẫn mà ông có thể chuyển thành hiệu quả tuyệt vời.
Với tư cách người đứng đầu Đảng của Thanh Hoa, ông đã
tập hợp sinh viên một cách dễ dàng và có năng khiếu để
nghĩ ra các khẩu hiệu. “Hãy tham vọng, hãy bước vào
dòng chính, hãy leo sân khấu lớn, hãy làm những việc
lớn, hãy chọn mục tiêu đúng, hãy kiên trì,” là cách ông
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bắt đầu một bài phát biểu với các sinh viên trong tháng
Mười 2005. Thông điệp trung tâm của Trần là để cổ vũ
các sinh viên Thanh Hoa bước vào hệ thống Đảng và
phục vụ nhà nước.
Dưới sự lãnh đạo của ông, Thanh Hoa đã trở thành đại
học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và một tổ chức nặng
ký chính trị. Trong giữa các 2000, tất cả bảy thành viên
của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã là những người
tốt nghiệp Thanh Hoa, một sự thực mà Trần không bao
giờ để cho bất cứ ai quên. Trần cổ vũ các sinh viên học
công nghệ quân sự, đặc biệt khoa học tên lửa, và gia nhập
các tổ hợp quân sự-công nghiệp của Trung Quốc. Ông
đóng một vai trò hàng đầu trong Chương Trình Ngàn
Nhân tài, một cố gắng của chính phủ Trung quốc để dụ
dỗ các nhà khoa học hàng đầu, cả Trung quốc và nước
ngoài, chuyển đến Trung Quốc để dạy và tiến hành
nghiên cứu hàng đầu. Đã học hai năm ở California, ông
đặc biệt có ý định đưa nhân tài từ Hoa Kỳ về. Ông bảo Vĩ
Hồng và tôi ông đã sử dụng các cựu giáo viên và họ hàng
để dụ dỗ người Trung quốc về từ Hoa Kỳ. Thanh Hoa có
một mạng lưới cựu sinh viên (alumni) mênh mông và
Trần sử dụng nó để làm lợi cho cả trường và đất nước.
Bởi vì Thanh Hoa dưới sự kiểm soát của chính phủ
trung ương, nó bị hạn chế về tiền nó có thể trả cho các
nhà khoa học xuất sắc mà nó đã quyến rũ từ nước ngoài.
Cho nên Trần bòn rút các cựu sinh viên giàu và các
doanh nghiệp để bao cấp cho lương của họ. Trần thích
nói về thành công của ông. Khi chúng tôi mời ông đến
trung tâm thành phố để ăn cơm với Cô Trương, ông đã
dùng chín mươi phút của một bữa ăn dài hai giờ để khoe
khoang về ông đã “tóm các thiên tài,” như ông thích diễn
đạt, từ khắp thế giới như thế nào.
Vĩ Hồng cũng đã thử sử dụng đòn bẩy mạng lưới cựu
sinh viên của Thanh Hoa. Trong năm 2008, cô bước vào
một chương trình Tiến sĩ tại Thanh Hoa mà Trần thiết
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lập để ươm các lãnh đạo tương lai. Danh sách lớp của Vĩ
Hồng đọc như một who’s who (ai là ai) của các quan chức
đầy hứa hẹn: một trợ lý tin cẩn của Tập Cận Bình; con
trai của Tổng Bí thư Đảng lúc đó Hồ Cẩm Đào; các tổng
giám đốc; các thứ trưởng; một bí thư Đảng từ một thành
phố có 1,3 triệu dân. Vĩ Hồng đảm nhận thách thức này
như một phần của sự tìm kiếm không bao giờ dứt của cô
cho nhiều quan hệ hơn. Chắc chắn, chúng tôi có gia đình
Ôn, nhưng họ sẽ không ở quanh đó mãi mãi. Và mạng
lưới cựu sinh viên Thanh Hoa là mạng lưới tốt nhất ở
Trung Quốc.
Cua học của Vĩ Hồng đã bắt chước chương trình điều
hành về chính sách công của Trường Kennedy tại Đại
học Harvard. Các lớp được tổ chức bốn ngày một tháng.
Vĩ Hồng viết luận văn của cô về thị trường chứng khoán
Trung quốc. Cô đã là một trong vài người tham gia thực
sự làm luận văn riêng của mình; những người khác đã
giao việc này cho các trợ lý của họ. Cô đã là ngôi sao của
lớp và các bạn cùng lớp của cô đã bầu cô làm lớp trưởng.
Suốt khóa học, các bạn học của cô đã cổ vũ Vĩ Hồng ra
khỏi việc kinh doanh và tham gia vào chính trị. Nhưng cô
giữ vững lời thề cô đã đưa ra nhiều năm trước ở Sơn
Đông.
Trần đã tận tụy để biến Thanh Hoa quay lại thành
một đại học hoàn toàn với các bộ môn nhân văn để bổ
sung cho sự chuyên môn hóa của nó về vật lý, kỹ thuật,
và toán học. Trong thời Mao, khi Trung Quốc sao chép
mô hình Soviet, nó đã trở thành một trường kỹ thuật, cho
ra lò các kỹ sư và các nhà vật lý học. Trong cuối những
năm 2000, Trần nhận được tin về sự khám phá ra một
sưu tập của các văn bản Trung quốc cổ được viết bằng
mực trên các mảnh tre. Sử dụng đòn bẩy mạng lưới cựu
sinh viên Thanh Hoa, Trần đã thuyết phục một nhà kinh
doanh giàu có để mua các mảnh tre tại một cuộc đấu giá
và biếu chúng cho Thanh Hoa. Các mảnh tre tạo thành
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một trong những phát hiện quan trọng nhất về Trung
quốc cổ và bao gồm các tiểu luận được các nhà văn cổ
xưa dẫn chiếu nhưng từ lâu đã bị coi là mất.
Trần đưa Vĩ Hồng và tôi để xem các văn bản này, nằm
tại một phòng thí nghiệm được cách ly trên khuôn viên
trường. Ông đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi là
nhóm thứ ba của những người ngoài đã nhìn thấy chúng,
sau Đảng trưởng lúc đó Hồ Cẩm Đào và người tiền nhiệm
của ông Giang Trạch Dân.
Trần đã chiêu mộ chúng tôi trong sứ mạng của ông
để đưa các môn nhân văn quay lại Thanh Hoa. Các khoản
đóng góp của chúng tôi đã cho phép ông quyến rũ các
giáo sư khắp Trung Quốc và phương Tây. Chúng tôi đã
tài trợ cho bộ môn văn học Trung quốc và trong năm
2007, năm chúng tôi bán cổ phần Bình An, chúng tôi
đóng góp 10 triệu $ để xây dựng một thư viện 16.722
mét vuông, đầy đủ với một vườn sân thượng và chỗ
nướng thịt để cổ vũ tranh luận học thuật chảy-tự do.
Chúng tôi hoàn tất dự án trong năm 2011 vào thời gian
kỷ niệm một trăm năm của Thanh Hoa. Chúng tôi có
niềm tin lớn vào Thanh Hoa và chúng tôi tự hào về các
sáng kiến từ thiện của chúng tôi ở đó.
Trung Quốc cũng có vẻ tin tưởng chúng tôi. Trong
năm 2007, Tôn Chính Tài, trong khi đang làm bộ trưởng
nông nghiệp, đã dàn xếp cho tôi tham gia chi nhánh
thành phố Bắc Kinh của Hội nghị Hiệp thương Chính trị
Nhân dân Trung quốc (CPPCC). Chính Hiệp, CPPCC, như
nó được biết đến, là một phần của một cấu trúc quan liêu
được gọi là Ban Công tác Mật trận Thống nhất được Đảng
Cộng sản Trung quốc sử dụng để kiểm soát các phần tử
không-Đảng cả ở bên trong và bên ngoài Trung Quốc—
từ các thiểu số, như những người Tây Tạng, đến các tín
đồ tôn giáo, các nhà kinh doanh, và Hoa kiều. Tôi được
liệt kê như một đại diện từ Hồng Kông và Macao, một
trong khoảng năm mươi người từ hai lãnh thổ đó những
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người được mời để tham gia chi nhánh thành phố Bắc
Kinh.
Chi nhánh Bắc Kinh chỉ một nấc bên dưới mức quốc
gia. Hội nghị về cơ bản là một nền tảng kết nối, giống
Rotary Club ở Hoa Kỳ, và tư cách thành viên là một dấu
hiệu rằng Đảng xem bạn như một tác nhân hữu ích tiềm
tàng của ảnh hưởng của Đảng. Chúng tôi họp vài lần một
năm và được đưa đi tham quan thực địa đến các tỉnh
khác nhau nơi những người địa phương thúc chúng tôi
đầu tư. Trong cuộc họp hàng năm kéo dài một tuần ở Bắc
Kinh, các nhà chức trách sẽ chặn đường cho các xe bus
của chúng tôi và cho chúng tôi ở trong các khách sạn năm
sao. Các nhà chức trách phân phát tiền mặt cho chúng tôi
cho vé máy bay, mà đối với tôi có vẻ ngớ ngẩn khi xét
rằng tài sản thuần của hầu hết nhà kinh doanh Hồng
Kông chúng tôi tính trung bình có giá trị 10 triệu $. Dẫu
sao, ít người coi hội nghị là nghiêm túc. Các thành viên
từ Hồng Kông thường không xuất hiện.
Tôi bị kinh ngạc bởi những thứ nào đó trong thời gian
của tôi tại hội nghị. Một là cách nịnh bợ mà những người
từ Hồng Kông xưng hô với các quan chức Trung quốc.
Sống ở Bắc Kinh và làm việc với Trung Hoa đại lục hàng
ngày, tôi biết việc này là không cần thiết. Nhưng đó là
cách những người giàu từ Hồng Kông tin họ cần hành
động. Nó cho thấy sự hiểu biết nông cạn của họ về Trung
Quốc, mặc dù họ là các láng giềng sát cạnh. Từ một viễn
cảnh khác, đó là một dấu hiệu khác về cách các quan
chức Đảng đã dạy phần còn lại của thế giới để ban cho
họ và nước họ sự đối xử đặc biệt.
Những tiến triển khác đã khích lệ hơn. Một số vấn đề
được nêu ra trong những cuộc họp nhỏ hơn của chúng
tôi và thậm chí trong diễn đàn công khai tại CPPCC đã
hấp dẫn. Vài thành biên Trung Hoa đại lục táo bạo hơn
của chính hiệp đã chủ trương thử nghiệm dân chủ bên
trong Đảng bằng việc để cho các Đảng viên chọn giữa
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nhiều ứng viên cho các chức vụ Đảng chóp bu. Các phàn
nàn được nêu ra về ô nhiễm—một sản phẩm của sự vội
vã hấp tấp của Trung Quốc để hiện đại hóa. Hội nghị đã
bắt đầu đưa nhiều doanh nhân và nữ doanh nhân hơn
như tôi vào, những người quan tâm đến những loại vấn
đề này và không đơn giản đến việc sử dụng CPPCC như
một cách để tạo các mối quan hệ hay để làm các thỏa
thuận buôn bán. Chúng tôi bắt đầu có cảm giác rằng có
lẽ CPPCC đang trở nên xác đáng và một ngày nào đó có
thể bắt đầu hoạt động như một viện thứ hai của cơ quan
lập pháp cùng với Hội nghị Nhân dân Toàn quốc (Quốc
hội), mà về mặt kỹ thuật phụ trách ban hành các luật của
Trung Quốc.
Sự thúc đẩy này từ bên trong CPPCC được phản ánh
trong xã hội nói chung. Từ đầu những năm 2000 trở đi,
hàng trăm nhà kinh doanh khác cũng bắt đầu hậu thuẫn
các NGO và các định chế giáo dục, như chúng tôi đã làm.
Tiền tư nhân chảy vào các phương tiện truyền thông bới
móc phơi bày các vụ bê bối (muckraking media) như tạp
chí Caijing (Tài Kinh). Người dân bắt đầu tổ chức các hội
công dân. Để gọi nó là một sự bùng nổ ý thức công dân
sẽ không là một sự phóng đại. Các nhà kinh doanh lội vào
các lĩnh vực mà về mặt truyền thống là điều cấm kỵ. Tại
think tank Khải Phong của chúng tôi, chúng tôi thuê như
giám đốc nhà triết học chính trị Du Khả Bình (Yu
Keping), người nổi tiếng vì cuốn sách 2006 của ông, Dân
chủ là một Thứ Tốt. Chúng tôi xem Du như như một học
giả đáng tin cậy thúc đẩy những cải cách chính trị hợp lý
từ bên trong hệ thống.
Chúng tôi đã làm việc với các think tank nước ngoài
để giúp đào tạo các học giả Trung quốc về các nền dân
chủ hoạt động như thế nào và chúng hoạch định chính
sách đối ngoại ra sao. Khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm
nước Anh trong năm 2004, chúng tôi đã tổ chức một
chuyến đi cho các học giả từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã
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hội Trung quốc vào cùng lúc. Tôi đã đi cùng và dự các
cuộc gặp tại 10 Downing Street, Ngân hàng Anh quốc, và
Thượng Viện. Trong năm 2006, chúng tôi đã tài trợ một
đoàn đại biểu dẫn đầu bởi Romano Prodi, cựu chủ tịch
của Ủy ban châu Âu, đến Trung Quốc cho một đối thoại
không chính thức về chính sách đối ngoại với các đối tác
Trung quốc. Các mối quan hệ đối ngoại đã luôn luôn là
đường ray thứ ba ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi dựa
vào trợ lý của Ôn, Tống Triết (Song Zhe), cho sự hướng
dẫn. Chúng tôi đã thử không vượt qua bất cứ làn ranh đỏ
nào. Chúng tôi thực sự tin vào sự hứa hẹn của Trung
Quốc. Tất cả chúng tôi đều tin.
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CHƯƠNG MƯỜI BA
sân bay Lí Bồi Anh
trong năm 2006 và việc bắt ông sau đó vì các cáo buộc
tham nhũng đã phải rung chuông báo động rằng những
sự thay đổi rộng hơn đang được tiến hành. Tôi đã bỏ qua
chúng, một phần bởi vì tôi quá bận giải quyết các tác
động phụ của việc bắt ông và thử giữ dự án sân bay hoạt
động.
NHÌN LẠI, SỰ BIẾN MẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ

Nhưng khi nhìn lại, rõ ràng là sự suy sụp của Lí xảy ra
không đơn giản bởi vì ông nghiện cờ bạc và mất hàng
triệu ở bàn chơi baccarat. Bị giật mình trước các xu
hướng tự do của các đồng bạn nhà tư bản của tôi, Đảng
Cộng sản Trung quốc, bắt đầu trong giữa những năm
2000, đã chuyển dịch để làm yếu giai cấp có tiền, nhổ bật
rễ các chồi của xã hội dân sự mà chúng tôi đã cấy, và
khẳng định lại sự kiểm soát tư tưởng và kinh tế của Đảng
đối với xã hội Trung quốc. Như phần của cố gắng này,
Đảng đã tìm cách giúp đỡ các doanh nghiệp nhà nước
gây tổn hại cho các hãng tư nhân.
Sau khi Lí biến mất vào sự giam cầm của Đảng, các
nhà chức trách đã chỉ định một tổng giám đốc mới. Khi
Bồi Anh là thủ trưởng, ông đưa ra mọi quyết định. Một
khi ông nói, các trưởng phòng của ông sẽ tuân thủ. Chắc
chắn, ông đã phải la hét, đe dọa, và tán tỉnh, nhưng ông
khiến công việc được làm. Sự thay thế Lí đã là tạo vật của
một hệ thống mới. Mọi thứ bị quan liêu hóa. Sự cai trị
một người đã hết, được thay thế bằng “việc ra quyết định
tập thể.” Chúng tôi bắt đầu phải giải quyết không đơn
giản với tổng giám đốc mà với cả các thuộc hạ của ông.
Chúng tôi được bảo rằng chúng tôi cần qua các ủy ban.
Như thế trong khi công việc của tôi nhẹ hơn ở Thuận

190

Nghĩa nhờ người đàn ông tôi đã cứu, nó trở nên thách
thức hơn ở sân bay, đối tác khác của chúng tôi.
Tổng giám đốc mới phái các thành viên cao cấp của
ông đến công ty của chúng tôi để kiểm soát nhiều hơn
đối với liên doanh. Năm người đã thường dự các buổi
họp hội đồng quản trị liên doanh của chúng tôi. Bây giờ
hai tá quan chức từ riêng sân bay xuất hiện. Và tất cả họ
đều có những ý kiến khác nhau. Nó làm phức tạp cấu trúc
quản lý. Trước kia, tôi đưa ra hầu hết quyết định. Bây
giờ, tôi có tất cả những người này đều vào và sự trung
thành của họ không phải với liên doanh—mà với sân
bay.
Mọi người bắt đầu hỏi vì sao chúng tôi, với tư cách các
nhà kinh doanh tư nhân, lại đã có được quyền để phát
triển trung tâm logistics. Không quan trọng rằng chẳng
ai trừ chúng tôi đã có khả năng dàn xếp sự hôn nhân ép
buộc giữa Thuận Nghĩa và sân bay. Tất cả lịch sử đó đã
bị quên. Bây giờ là: Ai là các nhà tư bản này thử tư nhân
hóa một phần của cái phải là một cơ sở thuộc sở hữu nhà
nước? Kiểu thái độ này đã không hạn chế ở dự án của
chúng tôi; nó lây nhiễm ra toàn bộ nền kinh tế. “Các
doanh nghiệp nhà nước tiến lên, các hãng tư nhân rút
lui” đã trở thành các từ thông dụng mới, báo hiệu một sự
thay đổi ở trên đỉnh của Đảng. Các hãng sở hữu nhà nước
bắt đầu thực hiện những cuộc sáp nhập ép buộc với các
công ty tư nhân thành công. Các nhà kinh doanh đã là các
đầu tàu của sự tăng trưởng của Trung Quốc, nhưng
chúng tôi chẳng bao giờ được tin cậy. Kể từ khi nó nắm
quyền lực trong năm 1949 đến nay, Đảng Cộng sản
Trung quốc đã sử dụng các thành phần của xã hội khi nó
cần chúng và vứt bỏ chúng khi xong việc.
Bộ máy quan liêu của Trung Quốc đang thay đổi.
Trong quá khứ, các lãnh đạo địa phương lên qua các cấp.
Lí Bồi Anh đã làm việc theo cách của ông ở sân bay. Lí
Bình đến từ Thuận Nghĩa. Nhưng là khó cho chính phủ
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trung ương để kiểm soát các quan chức này bởi vì gốc rễ
của họ ở trong cộng đồng. Như một phần của một chiến
dịch tập trung hóa quyền lực, Đảng bắt đầu thả dù các
quan chức từ các vùng khác. Báo chí do nhà nước vận
hành của Trung Quốc đã khích động chống lại cái nó gọi
là “các hoàng đế đất,” các quan to địa phương những
người coi thường các chỉ dẫn từ Bắc Kinh. Nhưng nhãn
hiệu mới của các quan chức tạo ra những vấn đề mới bởi
vì các nhân vật này đến với ý định ở chỉ vài năm trước
khi chuyển ra và lên. Họ tìm kiếm những chiến thắng
nhanh để biện minh cho một sự cất nhắc. Chắc chắn, hệ
thống cũ có các nhược điểm của nó. Đã có tham nhũng,
và các hoàng đế đất thường vận hành một địa phương
giống thái ấp riêng của họ. Nhưng các quan chức địa
phương cũng hiểu các cộng đồng của họ và biết cái gì cần
và cái gì không cần. Nhiều người có cảm tình cho chỗ bởi
vì họ không muốn bị nguyền rủa khi họ rời quyền lực và
về hưu gần đó. Họ làm việc cho lợi ích của gia đình và các
bạn suốt đời trong địa phương. Họ sẵn sàng để tập trung
vào các dự án dài hạn, để lại di sản. Và bởi vì các mối
quan hệ của họ với cộng đồng, họ có thể khiến mọi thứ
được làm.
Vĩ Hồng và tôi cũng đã xem dự án sân bay như một sự
đầu tư dài hạn. Sau khi chúng tôi hoàn thành pha đầu
tiên của dự án, chúng tôi không muốn xây và bán. Chúng
tôi muốn xây và phát triển. Và chúng tôi muốn đưa mô
hình của chúng tôi sang các sân bay khác. Tôi nghĩ chúng
tôi sẽ phát triển các thành phố sân bay khắp Trung Quốc
và sau đó ở những phần khác của thế giới. Tôi đã dự Hội
nghị Thế giới các Thành phố Sân bay ở Hồng Kông trong
năm 2004 và trong năm 2010 chúng tôi đã làm chủ nhà
hội nghị ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã đi đến Thành Đô
(Chengdu), Quảng Châu, Thâm Quyến, và khắp Trung
Quốc để tung tầm nhìn của chúng tôi về một sự hỗn hợp
của sự phát triển logistics, chế tác, thương mại, và dân
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cư gần các sân bay của chúng. Chúng tôi đã tạo ra sự
quan tâm đáng kể.
Nhưng những thay đổi, tế nhị ban đầu nhưng sau đó
không nguôi, đã thúc tôi phải xem xét lại. Vì việc tiến
hành trở nên gay go hơn ở Bắc Kinh, khi sự phản đối các
ý tưởng của chúng tôi tăng lên bên trong bộ máy quan
liêu sân bay, quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi tin rằng
ở Trung Quốc một mô hình kinh doanh dài hạn sẽ không
hoạt động. Tôi bắt đầu hiểu cái một số bạn nhà kinh
doanh của tôi đã nói cho tôi từ lâu: cách thông minh để
làm kinh doanh ở Trung Quốc là để xây dựng cái gì đó,
bán nó, lấy tiền khỏi bàn, và quay lại vào. Nếu bạn đầu tư
1 $ và bạn kiếm được10 $, bạn lấy ra 7 $ và tái đầu tư 3
$. Nhưng nếu bạn giữ 10 $ ở trong, có cơ hội là bạn sẽ
mất tất cả.
Đảng Cộng sản có vẻ ngày càng bị đe dọa bởi các nhà
kinh doanh. Một mảng của xã hội với của cải trở nên độc
lập hơn. Các nhà kinh doanh như chúng tôi thúc đẩy cho
nhiều tự do hơn, nhiều quyền tự do ngôn luận hơn, và
theo một hướng ít dưới sự kiểm soát của Đảng hơn. Đảng
đã rất không thoải mái với chúng tôi lội vào các vùng
nước nó đã kiểm soát.
Hãy xét chính sách đối ngoại. Trong năm 2006, chúng
tôi đưa một đoàn đại biểu từ Liên minh châu Âu đến
Trung Quốc để thảo luận các quan hệ EU–Trung Quốc.
Trong các cuộc gặp gỡ, trợ lý của Ôn Gia Bảo, Tống Triết
đã nhận được một cuộc gọi trên đường dây nóng của thủ
tướng. Một giọng ở đầu kia hỏi, “Anh có biết Desmond
Shum?” “Có,” Tống trả lời. “Anh có biết ông ta là một cư
dân Hồng Kông, không phải là một người Trung Hoa đại
lục?” giọng nói hỏi. “Có,” Tống Triết nói. Điện thoại bị cắt.
Tống kết luận rằng các cơ quan an ninh chú ý sát đến các
hoạt động của chúng tôi. Ông khuyên chúng tôi hạn chế
quy mô của công việc từ thiện của chúng tôi ở những chủ
đề ít tranh cãi hơn; chúng tôi đã bỏ các sáng kiến chính
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sách đối ngoại như một lĩnh vực cho những nỗ lực của
chúng tôi.
Đảng có những cách khác để đẩy những người như
chúng tôi quay lại vào hàng. Trong khi chúng tôi một thời
đã dám nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo thành một lực
lượng độc lập, Đảng đã làm rõ rằng chúng tôi vẫn chỉ là
các bánh răng trong bộ may của nó, các đinh vít nhỏ
trong một hệ thống lớn được thiết kế để vĩnh cửu hóa sự
cai trị của Đảng. Những người như Jack Ma, nhà sáng lập
của Alibaba, hay Pony Ma, CEO của một gã khổng lồ
Internet khác, Tencent, có thể có của cải không kể xiết
trên giấy, nhưng họ bị buộc phải phục vụ Đảng. Chẳng
bao lâu Đảng sẽ thông qua các luật như luật an ninh quốc
gia buộc tất cả các công ty ở Trung Quốc, nếu được chỉ
dẫn, để làm gián điệp cho nhà nước.
Những thay đổi tiêu cực bắt đầu tăng tốc trong năm
2008 trong chính quyền thứ hai của Đảng trưởng Hồ
Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Một chất xúc tác
chính đã là khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng
đã xác nhận một lòng tin bên trong Đảng về tính ưu việt
của hệ thống chính trị và kinh tế của Trung Quốc trên hệ
thống của phương Tây.
Chính phủ Trung quốc đã phản ứng với khủng hoảng
với sự kích thích ồ ạt hiệu quả hơn bất cứ thứ gì đã được
thử ở phương Tây rất nhiều. Chính phủ Trung quốc đã
phân phối sự kích thích này qua khu vực sở hữu nhà
nước, được lệnh để đưa tiền vào sử dụng. Thay cho việc
thuyết phục các nhà kinh doanh để đầu tư, Đảng đã chỉ
dẫn các hãng sở hữu nhà nước đổ tiền vào hạ tầng cơ sở.
Sự kiểm soát của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà
nước đã cho phép nó chiến đấu với suy thoái toàn cầu.
Những khó khăn đối mặt với các nước tư bản chủ nghĩa,
nhất là Hoa Kỳ, đã tăng cường lý lẽ đường lối cứng rắn
rằng diễn biến hòa bình tới một xã hội và nền kinh tế cởi
mở hơn sẽ là một công thức tai họa cho Đảng và cho
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Trung Quốc. Trung Quốc, họ cho rằng, cần tăng gấp đôi
các nỗ lực của nó để đánh lại các ý tưởng Tây phương
bởi vì các ý tưởng đó sẽ chỉ làm yếu Trung Quốc. Các nhà
kinh doanh tư nhân, những người đã cứu nền kinh tế của
Trung Quốc chỉ vài năm trước, bây giờ bị tô vẽ như đội
quân thứ năm của ảnh hưởng Tây phương. Sự kiểm soát
cần được xác nhận lại đối với chúng tôi và đối với vốn
của chúng tôi.
Tại sân bay, liên doanh của chúng tôi chẳng bao giờ
có một Đảng ủy. Chúng tôi có vài Đảng viên, tất nhiên,
nhưng chúng tôi đã không cho Đảng một tiếng nói trong
cái chúng tôi làm. Nhưng bắt đầu trong năm 2008, chúng
tôi được yêu cầu thành lập một Đảng ủy. Một khi chúng
tôi có một Đảng ủy, chúng tôi đã phải cho ý kiến của nó
trọng lượng. Sự hiện diện của nó đã làm rối các quyết
định quản lý.
Đảng đã ép buộc những sự thay đổi này lên các liên
doanh và các hãng tư nhân khắp Trung Quốc. Nó đã làm
tôi mất tinh thần. Chúng tôi đã tin rằng Trung Quốc đang
chuyển động theo hướng tốt. Chúng tôi thấy rằng chính
phủ Trung quốc được tăng cường và đã có một sự thúc
đẩy tăng lên để tách Đảng khỏi nhà nước. Mọi người đã
đề xuất những cải cách và một nền báo chí tự do hơn một
chút. Chẳng ai đã muốn lật đổ Đảng. Chúng tôi chỉ muốn
một hệ thống cởi mở hơn. Chúng tôi đã cho Đảng một cú
hích nhẹ nhàng. Nhưng sau năm 2008, là rõ rằng các lãnh
đạo Đảng xem ngay cả một cú hích nhẹ với sự báo động.
Chúng tôi đã nghĩ của cải của chúng tôi có thể nuôi
dưỡng sự thay đổi xã hội. Chúng tôi đã lầm. Nó là một
trong những thứ buồn nhất tôi đã từng trải nghiệm.
Nghĩ lại về nó, tôi kết luận rằng sự siết lại đã không
thể tránh khỏi. Chắc chắn, các nhà phân tích có thể nghĩ
ra đủ loại lý do vì sao Đảng thoái lui. Mùa xuân Arab và
những cuộc Cách mạng Màu quét ngang Trung Đông
trong những năm 2010 đã làm khiếp sợ các lãnh đạo
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Trung quốc. Đại Suy thoái làm rung chuyển nền kinh tế
Hoa Kỳ trong năm 2008 đã giúp thuyết phục các quan
cức Cộng sản rằng hệ thống của Trung Quốc là ưu việt
hơn và cho họ sự tự tin để trở nên quyết đoán hơn trên
sân khấu toàn cầu. Hải quân Mỹ đột nhiên tỉnh dậy trước
sự thực rằng Trung Quốc đang xây dựng các hòn đảo từ
chẳng gì ở Biển Đông và bắt đầu đẩy lại, kích động thêm
một thái độ chống Mỹ đã mạnh rồi bên trong Đảng.
Nhưng đối với tôi lý lẽ thuyết phục nhất cho sự lắc lư
độc tài của Đảng vẫn là bản chất của Đảng Cộng sản
Trung quốc. Đảng có một bản năng hầu như động vật đối
với sự đàn áp và kiểm soát. Nó là một trong những giáo
lý của một hệ thống Leninist. Bất cứ khi nào Đảng có thể
có khả năng để ngoặt sang đàn áp, nó sẽ đàn áp.
Khi Đặng Tiểu Bình tiếp quản vai trò lãnh đạo ở Trung
Quốc trong cuối những năm 1970, nhà nước đã thực sự
phá sản. Những thay đổi kinh tế mà Đặng khởi động đã
không được dẫn dắt bởi bất kể niền tin nào vào các giáo
lý của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do mà bởi sự cần
thiết. Để sống sót, Đảng cần nới lỏng sự kìm kẹp của nó
đối với nền kinh tế. Ngay cả dưới Giang Trạch Dân trong
những năm 1990, các hãng sở hữu nhà nước của Trung
Quốc đã mất hàng xô tiền, cho nên các nhà kinh doanh
tư nhân như Vĩ Hồng và tôi vẫn là cốt yếu để giữ cho nền
kinh tế tiến triển và đưa thất nghiệp xuống thấp. Nhưng
sau nhiệm kỳ thứ nhất của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo
chấm dứt trong năm 2008–2009, và các thập niên tăng
trưởng hai chữ số, các hãng sở hữu nhà nước đã ổn định
và Đảng không còn cần đến khu vực tư nhân nữa như nó
đã cần trong quá khứ. Bắc Kinh cũng đã cải cách hệ thống
thuế của nó nên chính phủ trung ương lấy một miếng lớn
hơn của chiếc bánh. Với những tiến triển này, đã không
còn thiết yếu cho Đảng để nới lỏng sự kiểm soát đối với
nền kinh tế và như thế đối với xã hội nữa. Các nhà tư bản
trở thành một mối đe dọa chính trị nhiều hơn bởi vì
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chúng tôi không còn cần thiết như một vị cứu tinh kinh
tế nữa. Đảng lại có thể siết chặt sự kìm kẹp của nó.
Vụ Lí Bồi Anh đã khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ là
một ý tưởng hay để bán tống hết dự án sân bay. Sau khi
biến mất gần hai năm, Lí Bồi Anh đã xuất hiện trong sự
giam giữ của nhà nước. Ông bị cáo buộc ăn hối lộ và biển
thủ lên đến 15 triệu $, và trong tháng Hai 2009 ông bị
kết tội và bị kết án tử hình. Sau khi thua vụ kháng án và
bất chấp việc hoàn lại hầu hết số tiền, Lí bị hành quyết
vào ngày 7 tháng Tám 2009.
Sai lầm chết người của Lí Bồi Anh là đã nói quá nhiều.
Nói chung, nếu bạn bị bắt vì tham nhũng ở Trung Quốc,
bạn được cho là phải câm miệng. Đảng Cộng sản Trung
quốc hoạt động như Mafia; nó có luật omertà riêng của
nó. Nhưng, tôi được bảo, Lí Bồi Anh đã tiết lộ tất cả các
sự thông đồng của ông với các quan chức Trung quốc cấp
cao. Những người xử lý cuộc điều tra đã không biết phải
làm gì với lời khai của ông vì nó đụng đến các mức cao
nhất của Đảng, kể cả gia đình của cựu Đảng trưởng và
chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân. Lí cũng thiếu các
mối quan hệ máu thịt trong hệ thống mà đã có thể tha
mạng sống của ông. Chỉ một tháng trước khi Lí bị một
viên đạn vào sau đầu ông trong tháng Tám 2009, một
quan chức khác, Trần Đồng Hải (Chen Tonghai), cựu chủ
tịch của Công ty Dầu và Hóa chất Trung quốc (Sinopec),
bị kết án tham nhũng 28 triệu $—gần hai lần món được
cho là của Lí. Trừ việc Trần không bị xử tử. Bố ông, Trần
Vĩ Đạt (Chen Weida), đã là một lãnh đạo Cộng sản bí mật
lớn ở Thượng Hải trước cách mạng và đã giữ chức vụ
lãnh đạo sau 1949. Chúng tôi được bảo rằng mẹ của Trần
đã cầu khẩn xin sự khoan dung trực tiếp với Giang Trạch
Dân, người cũng đã tích cực trong Đảng bí mật trước
chiến tranh. Sự đối xử hết sức khác nhau này đối với hai
quan chức tham nhũng là một dấu hiệu lật tẩy việc mọi
thứ được vận hành ra sao. Các quý tộc đỏ nhận một án
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tù; những người bình thường nhận một viên đạn vào
đầu.
Trong năm 2010, Vĩ Hồng và tôi đã hoàn tất pha đầu
tiên của dự án sân bay, tái phát triển 0,46 triệu mét
vuông. Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch nhiều năm để
hoàn tất dự án, cuối cùng nhân ba kích thước của nó.
Chúng tôi ở một vị thế gây đố kỵ. Chúng tôi vẫn giữ nhiều
đất cho các nhà kho mới. Các nhà kho đó có sự tiếp cận
tự do đến đường băng. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể
xây dựng nốt phần còn lại của dự án khi khối lượng hàng
hóa ở sân bay tăng lên.
Nhưng như một phần của tác động phụ của sự hành
quyết Bồi Anh, không chỉ chúng tôi phải đối phó với tổng
giám đốc mới, mà Hải Quan đã đổi gã đứng đầu của nó ở
sân bay ba lần và vài trong số các đồng minh của chúng
tôi ở Thuận Nghĩa cũng về hưu. Khi bộ máy quan liêu trở
nên thù nghịch với kinh doanh tư nhân, và khi tôi thấy
tôi cần uống và tán tỉnh còn nhiều hơn nữa để xây dựng
ngày càng nhiều mối quan hệ chỉ để làm việc vô bổ, tôi
quyết định ra đi.
Trong năm 2010, chúng tôi mở các cuộc thương
lượng với vài công ty để bán phần hùn của chúng tôi. Hai
trong các hãng là các doanh nghiệp nhà nước Trung
quốc. Hãng thứ ba là Prologis, một quỹ đầu tư bất động
sản quốc tế mà là một trong những hãng đã trình bày cho
tôi với một đề nghị thấp vào lúc khởi động cuộc phiêu
lưu sân bay. Vĩ Hồng và tôi tranh cãi về thương vụ bởi vì
tôi không có ý định nào để bán cho các doanh nghiệp nhà
nước trong khi Vĩ Hồng, ngược lại, nghĩ cô có nhiều ảnh
hưởng hơn lên quá trình thương lượng với các hãng nhà
nước. Tôi ao ước sự minh bạch của một giao dịch thương
mại bởi vì nếu bạn làm một thương vụ với một doanh
nghiệp sở hữu nhà nước, chính phủ Trung quốc luôn có
thể đuổi theo bạn trong vài năm, đưa ra một cáo buộc giả
mạo rằng bạn đã nhận được một giá thổi phồng (và vì
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thế ăn cắp tài sản nhà nước), và bạn bị tống vào nhà tù.
Cuối cùng, thương vụ Vĩ Hồng tìm kiếm đã không thành
công, mặc dù sự hiện diện của hai người cầu hôn Trung
quốc đã giúp trong việc đẩy thương vụ Prologis tiến lên.
Trong tháng Giêng 2011, Prologis đã mua phần của
chúng tôi trong liên doanh, mang lại cho chúng tôi lợi
nhuận gần 200 triệu $.
Đối với tôi, sân bay đã là một sự giáo dục vô giá về hệ
thống Trung quốc hoạt động như thế nào. Một trong
những bạn của tôi đã nói đùa rằng chỉ việc hoàn tất pha
đầu tiên, tôi đã đạt đến cõi Phật rồi.
Sau khi Vĩ Hồng và tôi bán phần hùn của chúng tôi, tôi
bắt đầu vận động cô để làm hai thứ. Thứ nhất, chúng tôi
cần đa dạng hóa rủi ro của chúng tôi bằng việc đầu tư ra
nước ngoài. Tôi biết lịch sử của Đảng Cộng sản Trung
quốc và làm sao, sau cách mạng Cộng sản 1949, Đảng đã
rất chú ý đến tịch thu tài sản, kể cả nhà của ông tôi, hãng
luật của ông, và đất của gia đình tôi. Đảng chỉ bắt đầu
chịu đựng tài sản tư nhân trong năm 1979, nhưng cái
Đảng cho thì nó có thể lấy lại.
Hàng ngàn người Trung quốc giàu có đang đặt tiền
của họ ở nước ngoài. Tôi cho rằng chúng tôi phải làm
theo họ. Vĩ Hồng đã miễn cưỡng đồng ý quăng cho tôi
một miếng xương bằng việc cho phép tôi mở một văn
phòng ở London để thăm dò các sự đầu tư vào các nhãn
xa hoa, sô cô la Bỉ, pha lê Pháp, và len cashmere Italia.
Nhưng cô đã không nghiêm túc. Phần lớn tiền của chúng
tôi vẫn ở Trung Quốc.
Thứ hai, tôi cho rằng chúng tôi phải bắt đầu cạnh
tranh cho các dự án ở Trung Quốc trên thị trường mở và
chấm dứt việc dựa vào các mối quan hệ và các thương vụ
guanxi cửa sau. Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đấu
thầu đất công khai; quá trình đang trở nên minh bạch
hơn. Các hãng thành công, như SOHO Trung Quốc, đang
hoạt động và thịnh vượng trong không gian này, nhận
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được các hợp đồng trên cơ sở chào thầu của họ, không
phải trên các mối quan hệ của họ. Hãy đi cạnh tranh đối
lại các hãng đó, tôi gợi ý. Tại Đại Dương, chúng tôi đã tập
hợp một đội xuất sắc. Tôi tin chúng tôi có thể thắng.
Vĩ Hồng không đồng ý. Thị trường mở làm cô kinh hãi.
Cô chẳng bao giờ làm nó trước đây. Cô đã có niềm tin to
lớn vào các mạng guanxi của cô để tăng cường việc kinh
doanh của chúng tôi. Cô tiếp tục muốn chơi cờ trên bàn
cờ Trung quốc theo các quy tắc cũ. Nếu hãng của chúng
tôi thành công trên một sân chơi bình đẳng đối lại các
doanh nghiệp khác, thì điều đó có nghĩa là gì cho cô? Cô
thấy vai trò của cô như luôn luôn cho Đại Dương đường
đi bên trong. Nhưng cái gì xảy ra nếu Đại Dương không
cần đường đi bên trong và có thể thắng cuộc đua mà
không có cô?
Với Vương Kỳ Sơn, Tôn Chính Tài, và các bộ trưởng,
các thứ trưởng, và các trợ lý khác trong Rolodex (danh
sách liên lạc kinh doanh) của cô, Vĩ Hồng có niềm tin
rằng chúng tôi có khả năng tìm được một người bảo vệ
mới bên trong Đảng người mà chúng tôi có thể phục vụ.
Và cô luôn luôn tìm ai đó mới. Trong năm 2008, Cô
Trương đã dàn xếp một bữa ăn với một quan chức Trung
quốc đầy triển vọng có tên Tập Cận Bình. Ông vừa được
bổ nhiệm làm phó chủ tịch Trung quốc. Cô Trương đưa
Vĩ Hồng đi cùng như một cặp mắt và đôi tai thứ hai để đo
lường thái độ của ngôi sao đang lên này. Tôi đã ở nhà.
Tại một bữa tối như thế này, mỗi người cần phải có một
mục đích. Tôi đã không phải là một người tham gia cần
thiết trong bài tập này để xây dựng một mối quan hệ
khác nữa.
Tập đưa vợ thứ hai của ông, Bành Lệ Viện (Peng
Liyuan), một ca sĩ đẹp quyến rũ từ Quân đội Giải phóng
Nhân dân người chuyên môn hóa về các ca khúc yêu
nước quá đa cảm, cái gì đó na ná như trong đánh giá ngôi
sao của hiện tượng nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton. Tập
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là con trai của nhà cách mạng Cộng sản Tập Trọng Huân
(Xi Zhongxun), một thành viên của giới quý tộc đỏ Trung
quốc. Cha của Tập đã là một đồng minh lỗi lạc của Đặng
Tiểu Bình và đã là một trong những nhân vật chủ chốt
trong việc vạch ra kế hoạch các Đặc Khu Kinh tế trong
các năm 1980 mà đặt nền tảng cho sự bột phát xuất khẩu
của Trung Quốc.
Tập Cận Bình đã làm việc mười bảy năm ở các chức
vụ chính quyền và Đảng ở Tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù ông ở
đó khi một vụ bê bối buôn lậu ồ ạt đã diễn ra, ông đã
không bị liên can. Tập cũng đã giữ các chức vụ Đảng chóp
bu ở Tỉnh Chiết Giang, một trong những đầu tàu kinh tế
tư nhân của Trung Quốc.
Trong năm 2007, Tập Cận Bình có cơ hội lớn của ông
trong một vụ mà tiết lộ nhiều về hệ thống chính trị của
Trung Quốc. Một năm trước bí thư Đảng của Thượng
Hải, Trần Lương Vũ (Chen Liangyu), đã bị phế truất khỏi
chức của ông như phần của một cuộc điều tra tham
nhũng dính đến việc lạm dụng hàng trăm triệu dollar từ
quỹ hưu trí công của thành phố. Tuy vậy, sự sụp đổ của
Trần thực sự đã không phải là về tham nhũng. Nó là một
vụ đánh chính trị ngụy trang như một vụ hình sự. Nó đến
bởi vì Trần đã từ chối thề trung thành với Đảng trưởng
của Trung Quốc lúc đó, Hồ Cẩm Đào. Trần là một người
chơi chính trong cái được biết đến như Bè lũ Thượng
Hải, dẫn đầu bởi người tiền nhiệm của Hồ, Giang Trạch
Dân. Khi Hồ tiếp quản từ Giang trong 2002 như Đảng
trưởng, Giang đã từ chối từ bỏ tất các chức vụ Đảng của
ông, vẫn ở lại như chủ tịch Quân Ủy Trung ương thêm
hai năm. Giang cũng đã xếp chặt Ủy ban Thường vụ Bộ
Chính trị bằng những cánh hẩu của ông; trong vài năm,
những người của Giang đã giữ năm trong chín ghế của
nó, ngăn cản Hồ làm bất cứ thứ gì mà không có sự chuẩn
y của Giang. Cho nên, trong năm 2006, khi những người
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trung thành của Hồ thấy một cơ hội để hạ bệ Trần Lương
Vũ, một người trung thành nổi bật của Giang, họ đã đánh.
Khi Trần bị buộc rời chức vụ trong tháng Chín 2006,
ông được thay thế bằng thị trưởng Thượng Hải, Hàn
Chính (Han Zheng). Hàn đã ở trong chức vụ chỉ vài tháng,
Cô Trương bảo chúng tôi, trước khi được phát hiện rằng
một trong những thành viên của gia đình ông đã cất giấu
hơn 20 triệu $ trong một tài khoản ngân hàng ở
Australia. Đảng đã không thể cũng thanh trừng Hàn, bởi
vì sẽ là xấu cho sự ổn định của trung tâm tài chính của
Trung Quốc để có cả bí thư Đảng của nó và thị trưởng
của nó bị đuổi liên tiếp nhanh chóng. Cô Trương bảo
chúng tôi rằng Hàn Chính được cho phép quay lại chức
vụ cũ của ông như thị trưởng khi Tập Cận Bình được chỉ
định như Đảng trưởng của Thượng Hải. Hàn Chính cũng
được tha các tội của ông; ông gia nhập Ủy ban Thường
vụ Bộ Chính trị trong năm 2017 và được chỉ định làm
một phó thủ tướng, cho thấy rằng ở Trung Quốc sự liên
kết và sự trung thành chính trị ăn đứt mọi thứ khác.
Việc chuyển Tập đến Thượng Hải đã tỏ ra may mắn,
nếu không quyết định, trong sự lên chóp bu của ông. Nó
đã cho phép ông đến gần Giang Trạch Dân hơn và vào
cuối 2007, với sự hậu thuẫn của Giang và sự đồng ý của
Hồ Cẩm Đào, Tập đã gia nhập Bộ Chính trị và chuyển về
Bắc Kinh. Vào lúc đó đã rõ rằng ông là một trong hai quan
chức, quan chức khác là một người tốt nghiệp Đại học
Bắc Kinh có tên Lí Khắc Cường (Li Keqiang), người ganh
đua để thay Hồ Cẩm Đào như tổng bí thư tiếp theo của
Đảng Cộng sản Trung quốc khi Hồ dự kiến kết thúc
nhiệm kỳ trong năm 2012.
Cái làm cho Vĩ Hồng kinh ngạc là, suốt bữa cơm với
Tập ông để cho vợ ông nói chuyện. Ông ngồi có vẻ hơi
không thoải mái, đôi khi nở một nụ cười ngượng ngịu. Vĩ
Hồng nói cô đã không tâm đầu hợp ý với cả Tập và Bành.
Đã không có gợn sóng nào trên bàn. Vĩ Hồng đã luôn luôn
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khéo trong việc tìm ra một chỗ hạ cánh, đặc biệt với các
bà vợ của các quan chức cấp cao. Nhưng Bành đã không
cho một chỗ. Tập đã đục khe cho sự vĩ đại rồi và ông và
vợ ông đã thận trọng.
Vĩ Hồng và tôi đã sử dụng các đầu mối tiếp xúc của
chúng tôi ở các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến để thử xác
định vì sao Đảng chọn Tập để vận hành Trung Quốc. Sự
đồng thuận giữa nhiều bạn và đầu mối tiếp xúc của
chúng tôi là, ông thậm chí đã không đến gần tài năng.
Cựu thư ký của Mao Trạch Đông Lí Nhuệ (Li Rui), người
đã thân với bố của Tập, đã nhớ gặp Tập vài năm trước và
than phiền rằng ông ta không có giáo dục. Dù sao đi nữa,
Tập Cận Bình tỏ ra là một người đấu đá chính trị hiểu
biết và máu lạnh và trở thành Đảng trưởng hùng mạnh
nhất trong một thế hệ.
Đồng thuận chung trong giới xã hội chúng tôi đã là,
Tập sẽ theo các quy tắc đã được thiết lập ở Trung Quốc.
Vĩ Hồng tin chắc rằng chúng tôi sẽ có khả năng để tiếp
tục chơi trò chơi guanxi dưới sự lãnh đạo của Tập Cận
Bình hệt như chúng tôi đã chơi khi Đảng được Hồ Cẩm
Đào vận hành.
Sự bất đồng này giữa Vĩ Hồng và tôi về đa dạng hóa
rủi ro của chúng tôi và cạnh tranh trong thị trường mở
đã tăng lên theo thời gian. Tôi kết luận rằng Vĩ Hồng có
một cảm giác không an toàn sâu về việc phân nhánh ra.
Cô sợ rằng nếu chúng tôi ngừng dựa vào các mối quan
hệ của cô để giành được các hợp đồng ở Trung Quốc, cô
sẽ trở nên không liên quan và rằng tôi có thể trở nên quá
độc lập.
Bởi vì những mối lo này, cô đã tìm nhiều sự kiểm soát
hơn đối với cái tôi nói và làm chính xác vào thời khắc khi
tôi tin cô phải nới lỏng sự kìm kẹp của cô. Vào đầu mối
quan hệ của chúng tôi, tôi đã kìm nén mong muốn của
tôi để giải phóng mình và đã thử học theo chân Vĩ Hồng.
Nhưng tôi càng thành công trong cuộc sống, tôi càng
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muốn đưa ra các quy tắc của riêng tôi. Một khi chúng tôi
đã thành công ở Bắc Kinh, một cách tự nhiên tôi nghĩ
chúng tôi có thể đảm nhận phần còn lại của Trung Quốc
và thế giới. Vĩ Hồng đã kháng cự, và bởi vì tiền dưới tên
cô, tôi đã phải đi cùng. Tôi đã miễn cưỡng làm vậy.
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CHƯƠNG MƯỜI BỐN
VỚI NHIỀU CƠ HỘI ĐẾN VẬY ĐỂ làm

những điều phi thường ở
Trung Quốc, Vĩ Hồng muốn chúng tôi làm gấp đôi theo
cách của cô bằng việc tiếp tục luồn vào đội ngũ cấp cao
của Đảng và nuôi dưỡng còn nhiều thành viên quý tộc đỏ
hơn. Một thành viên như vậy là Lí Bá Đàm (Li Botan),
người theo tên tiếng Anh là David. Anh là con rể của Giả
Khánh Lâm (Jia Qinglin), một thành viên của Ủy ban
Thường vụ Bộ Chính trị.
Từ năm 2003 đến 2013, Ông Già Giả đã làm chủ tịch
của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung
quốc (CPPCC) và, theo sự mở rộng, Ban Công tác Mặt
trận Thống nhất của Đảng, mà lãnh đạo các nỗ lực của
Đảng để kiểm soát tất cả các phần tử không-Cộng sản của
xã hội, như các thiểu số, các nhóm tín ngưỡng, và các nhà
kinh doanh. Như tôi đã nhắc đến ở trước, tôi đã được
trao một ghế trong chi nhánh thành phố Bắc Kinh của
CPPCC, nhờ Tôn Chính Tài.
Với mái tóc đen được chải chuốt, má béo, và bụng to
của ông, bố vợ của David là một nhân vật vui vẻ, dễ gần
với một nụ cười ung dung. Sự tham nhũng được cho là
của ông cũng là thứ huyền thoại. Trong khi phục vụ trong
đầu những năm 1990 như phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng,
và rồi bí thư Đảng của Tỉnh Phúc Kiến, nằm ở phía bắc
Hồng Kông và đối diện với Đài Loan, Ông Già Giả bị đồn
là đã tiếp tay cho một doanh nghiệp buôn lậu ồ ạt. Đấy là
sự buôn lậu trên một quy mô sử thi, gồm hàng ngàn ô tô
nước ngoài, hảng tỉ bao thuốc lá ngoại, hàng tấn bia
ngoại, và hơn một phần sáu nhập khẩu dầu của Trung
Quốc, tất cả chảy vào Trung Quốc qua các cảng hải quân
trên bờ biển Phúc Kiến.
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Vợ của Ông Già Giả (và mẹ vợ của David), Lâm Ưu
Phương (Lin Youfang), đã làm chủ tịch của hãng xuất
nhập khẩu sở hữu nhà nước lớn nhất của Tỉnh Phúc Kiến
suốt hành động phiêu lưu buôn lậu. Tôi được bảo rằng
sau khi vụ bê bối nổ ra trong năm 1999, Lâm Ưu Phương,
một thời là một ngôi sao sáng trong mạch xã hội của
Đảng, đã sợ rằng bà và chồng bà sẽ bị mắc vào cuộc điều
tra đến mức bà bị suy sụp, mất khả năng nói, và nằm
bệnh viện nhiều năm ở Bắc Kinh. Nhưng, cả Lâm lẫn Giả
đã chưa bao giờ bị khởi tố, bằng chứng rằng ở Trung
Quốc không phải cái bạn có thể làm, mà là bạn biết ai.
Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân đã biết Ông Già Giả
kể từ khi hai người làm việc cùng nhau tại Bộ Công
nghiệp Xây dựng Máy trong những năm 1960 đến giờ.
Giang đã không chỉ đảm bảo rằng gia đình được bảo vệ,
ông thậm chí còn cất nhắc Ông Già Giả.
Giang đã đưa Ông Già Giả về Bắc Kinh trong năm 1996
như phó thị trưởng của thành phố. Năm tiếp theo, Giả
trở thành thị trưởng. Trong năm 2002, Giả được nâng
lên vị trí của ông như một trong chín thành viên của Ủy
ban Thường vụ Bộ Chính trị. Sau khi Giang về hưu từ Ủy
ban Thường vụ trong năm 2007, Ông Già Giả đã ở lại một
nhiệm kỳ nữa như một đại diện của phái chính trị Giang.
Giả phục vụ cho đến 2012. Như thế rõ ràng đã vẫn đáng
cho Vĩ Hồng để nuôi dưỡng con rể của ông, David Li.
David cao 1,83 mét, bụng phệ thực thụ của một nhà
kinh doanh Trung quốc thành công. Anh mặc bảnh bao
nhưng tự nhiên. Anh thích tụ tập với đám đông ở Bắc
Kinh, kết thân với các nghệ sĩ, ca sĩ, giám đốc, và con trai
và con gái của giới quý tộc đỏ của Trung Quốc.
David đã kiếm được một gia tài hiển nhiên bằng việc
sử dụng đòn bẩy của các mối quan hệ của bố vợ anh. Anh
sở hữu những phần hùn lớn trong vô số hãng, hầu hết
qua công ty mẹ, Zhaode Investment Company (Công ty
Đầu tư Chiêu Đức), có trụ sở ở Bắc Kinh. Trong tháng
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Mười Hai 2009, David mở cửa “Câu Lạc Bộ Mao Đài.” Vào
lúc đó có vẻ như mọi người có tiền đều muốn sở hữu một
câu lạc bộ riêng và chúng mọc lên như cỏ dại khắp Bắc
Kinh, Thượng Hải, và Quảng Châu. Sự kín đáo đã là một
mục đích; trong một thiết chế riêng, bạn có thể tiến hành
những thương vụ chính trị và kinh doanh và không ai sẽ
biết bạn gặp ai và họ sẽ không có khả năng nghe lén.
Ngoài ra, hoàng tộc Đảng Cộng sản đã tránh phô trương
sự giàu có của họ một cách công khai nhưng thích thú
làm vậy giữa các bạn tin cẩn. Một câu lạc bộ riêng cho
phép họ để khoe khoang đằng sau những cửa đóng kín.
Và cuối cùng, trong nhiều trường hợp, thứ hay nhất về
một câu lạc bộ riêng là, bạn có thể mở câu lạc bộ trên bất
động sản sở hữu nhà nước, khai thác một tài sản sở hữu
của chính quyền cho lợi lộc cá nhân. Nói về chi phí gián
tiếp thấp.
David đặt câu lạc bộ của anh trên một đường rợp
bóng cây ở trung tâm Bắc Kinh gần Tử Cấm Thành trong
một nhà có sân trong truyền thống mà rõ ràng thuộc về
chính quyền thành phố Bắc Kinh, một sự dàn xếp có vẻ
được làm cho dễ bởi sự thực rằng Ông Già Giả một thời
đã làm thị trưởng và bí thư Đảng của Bắc Kinh.
Đi vào Câu Lạc Bộ Mao Đài, bạn bắt gặp một bàn tinh
tế—có đường kính trên sáu mét—làm từ thân của một
cây lê hoa vàng, một trong những thứ gỗ giá trị nhất ở
Trung Quốc và trên thực tế đã tuyệt chủng. Trên bề mặt
bàn, các hình mẫu trong thớ gợn lăn tăn của gỗ giống các
bóng ma nhảy múa trong một hoạt cảnh vàng. Đằng sau
chiếc bàn, một lối đi rộng rãi dẫn vào một sân trong và
các phòng ăn riêng. Được trang trí với những đồ cổ vô
giá, hay chí ít các đồ giả khéo, câu lạc bộ sực mùi của kiểu
tinh tế Đông phương mà David và những người quanh
anh nuôi dưỡng.
Điểm mạnh bán hàng của David là kênh hậu trường
của anh tới Công ty Mao Đài Kweichou, công ty chưng cất
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Mao Đài, rượu uống lựa chọn giữa elite kinh doanh của
Trung Quốc. David thậm chí có một ghế trong hội đồng
quản trị của công ty. Mối quan hệ này được rèn với sự
giúp đỡ hiển nhiên của Ông Già Giả, mà, với tư cách
người đứng đầu Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của
Đảng, đã có những xúc tu bám sâu vào tất cả những lĩnh
vực ở Trung Quốc nơi các thiểu số, như những người Tây
Tạng và Uighur, chiếm ưu thế. Mao Đài được chưng cất
ở Tỉnh Quý Châu (Guizhou), quê hương của sắc tộc thiểu
số Miao, một bộ lạc vùng cao cư trú trên các núi tây nam
Trung Quốc và có các nhánh ở Việt Nam, Lào, và
Cambodia.I
David bảo tôi rằng anh hoàn toàn kiểm soát một phần
ba Mao Đài mười tuổi mà hãng đưa ra hàng năm. Hầu hết
Mao Đài có tuổi được bán ở Trung Quốc hầu như không
chứa giọt nào của rượu có tuổi thật. David có sự tiếp cận
đến thứ thiệt.
Mao Đài là đồ uống quốc gia của Trung Quốc. Mọi
người mà là ai đó đều mua loại rượu đặc biệt để khoe. Có
loại cho Quân đội Giải phóng Nhân dân, cho Hội đồng
Nhà nước, và cho cảnh sát. Một số chai có giá 125.000 $
hay hơn. Sự làm dáng của những người am hiểu Mao Đài
nhắc nhở đến cùng sự hợm hĩnh đua đòi làm sang và thói
lên mặt hơn người được phô bày bởi các aficionado
(những người hâm mộ cuồng nhiệt) rượu vang ngon.
“Bạn mang một chai Lafite đời 82 và tôi sẽ đối lại với một
chai đời 69.” Không có sự khác biệt nào với Mao Đài.
David bán Mao Đài mười tuổi của anh trong các chai
đỏ. Chúng tôi gọi chúng là “lông đỏ,” hay hong mao (hồng
mao), một sự chơi chữ “Mao Đài.” Những người trong
giới chúng tôi chẳng bao giờ đụng đến Mao Đài từ các
cửa hàng bình thường. Ngành làm hàng giả ở Trung
Quốc làm giả mọi thứ: đặc biệt là Mao Đài. Tại Trung
quốc những người buôn rượu lậu giỏi việc đóng chai bắt
chước Mao Đài đến mức người Trung quốc bình thường

208

đi du lịch nước ngoài để mua Mao Đài của họ tin rằng các
cửa hàng nước ngoài có thể dựa vào dự trữ rượu mạnh
đích thực.
Những người muốn tiếp cận đến mùa vụ quý giá “lông
đỏ” của David phải gia nhập Câu Lạc Bộ Mao Đài. Tư cách
thành viên tốn hàng chục ngàn dollar. Nhưng theo cùng
cách để có được một biển xe Bắc Kinh phù phiếm cần
đến việc sử dụng khéo léo các mối quan hệ, chỉ riêng tiền
sẽ không đảm bảo một chỗ trong Câu Lạc Bộ Mao Đài.
David phải sàng lọc bạn và, vì sự cần thiết rằng người
nộp đơn là ai đó quan trọng, tư cách thành viên mau
chóng trở thành một trong những thứ được tìm kiếm
nhất ở Bắc Kinh. Một số trùm tư bản ở Trung Quốc trong
hội đồng quản trị. Có Lưu Trường Lạc (Liu Changle), chủ
tịch Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng, một đế chế
truyền thông tư nhân về mặt kỹ thuật có trụ sở ở Hồng
Kông mà tuôn ra sự tuyên truyền thân-Bắc Kinh. Ngoài
ra, có Khổng Đan (Kong Dan), chủ tịch của Tập đoàn
CITIC, tập đoàn sở hữu nhà nước lớn nhất của Trung
Quốc, và Jack Ma, nhà sáng lập của gã công nghệ khổng
lồ Alibaba. Một lần tôi đến câu lạc bộ và gặp một cậu con
trai có gương mặt mới tự giới thiệu mình như Alvin. Chỉ
muộn hơn tôi biết rằng cậu ta là Alvin Jiang, cháu trai của
Đảng trưởng Giang Trạch Dân. Alvin sẽ tiếp tục lập một
doanh nghiệp đầu tư tư nhân (PE) tỉ-dollar trong tuổi hai
mươi của cậu.
Sau khi vận hành câu lạc bộ trong mười tám tháng,
David đề cập với tôi ý tưởng tạo ra một câu lạc bộ rượu
vang phụ. Luôn luôn quan tâm đến việc kết thân với
quyền lực, Vĩ Hồng đã cổ vũ tôi nuôi dưỡng David. Vĩ
Hồng và tôi đồng ý làm các nhà đầu tư thiên thần trong
sơ đồ câu lạc bộ rượu vang. Tôi chia sẻ hiểu biết của tôi
về rượu vang với David. Hầu hết thời gian tôi chỉ nịnh
nọt anh ta. David nói say sưa về một loại rượu nho đặc
biệt nào đó. Bất chấp chất lượng của nó, tôi gật đầu như
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một con búp bê gật đầu khi David khen đặc tính (body),
tannin (độ chát), và terroir (đặc tính vùng) của rượu
nho.
David và tôi bắt đầu tìm một địa điểm cho câu lạc bộ
rượu vang. Một hôm chúng tôi đi dạo trong Công viên
Bắc Hải của Bắc Kinh bên kia đường từ cửa bắc của
Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung quốc.
Chúng tôi đang ngẫm nghĩ ý tưởng “mượn” một tòa nhà
trong công viên và chúng tôi lục lọi xung quanh để xem
nếu nó có thích hợp cho sự sửa chữa lại. Một thí dụ nữa
về ý định dùng tài sản nhà nước cho việc sử dụng riêng.
Khi chúng tôi đi quanh cơ sở, David nhận ra ai đó sải
bước đến phía chúng tôi. Đeo kính gọng kim loại thể thao
và mặc bộ đồ xanh sẫm không có ca vát, ông có dáng điệu
của một quan chức Trung quốc. “Trời ơi,” David nói khi
người đàn ông đến gần. “Bộ trưởng Mạnh.” Mạnh Kiến
Trụ (Meng Jianzhu) là bộ trưởng công an, cảnh sát chóp
bu của Trung Quốc, và ông đã ra ngoài đi dạo sau bữa ăn.
Chúng tôi lẻn khỏi hiện trường như hai đứa trẻ đi học.
“Không câu lạc bộ rượu vang nào ở đây,” David lẩm bẩm
khi chúng tôi chạy gấp khỏi đó. Không ai muốn đụng mặt
với Bộ trưởng Mạnh.
Tôi cho David mượn đội quản lý của tôi như thế anh
có thể vạch ra một kế hoạch kinh doanh. Giống nhiều quý
tộc đỏ, anh đã không có nhân viên giỏi. Anh thực sự đã
không cần nhân viên giỏi. Anh kiếm tiền bằng việc sử
dụng các mối quan hệ để có sự tiếp cận đến các thương
vụ tay trong hay vồ chụp đồ anh ta có được bởi vì anh là
ai. Anh đã sử dụng Ông Già Giả lớn để có được Mao Đài
và anh đã có một thị trường được bảo đảm cho nó. Trong
một thời gian, tài sản lớn nhất của công ty đầu tư của
David đã là tòa nhà Siêu thị Hữu nghị, một điểm nhấn
trên Đường Kiến Quốc Môn Ngoại (Jianguomenwai) ở
phía đông của Bắc Kinh. Người ta đồn rằng David nhận
được tòa nhà đó khi, nhờ bố vợ anh, anh dàn xếp cho
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người chủ ban đầu của nó được thả khỏi nhà tù. Một khi
ra ngoài nhà tù, nhà kinh doanh đã chuyển tòa nhà cho
David Li. Hãng của David cũng có được hợp đồng độc
quyền để bán quảng cáo trên các bến đỗ xe bus đầy rẫy
khắp Bắc Kinh. Đó là một giấy phép in tiền. Muộn hơn,
David đầu tư vào công nghệ xe hơi điện, mua một miếng
của một hãng Mỹ gọi là Canoo.
Trong khi David không phải là một quý tộc đỏ khi sinh
ra, anh kết hôn vào giới quý tộc và đã làm theo một số
thói kỳ quặc của nó. Anh giữ mái tóc dày muối tiêu của
anh được hớt ngắn, một sự lại giống về gốc rễ quân đội
của Đảng. Khi bạn bước vào văn phòng của anh, anh mời
bạn trà và một điếu cigar. Cigar phải là cigar Cuba trong
một cái gật đầu giễu cợt đối với cách mạng thế giới. Trà
luôn là trà Phổ Nhĩ (pu’er) từ những cây trà sơn tuyết cổ
thụ từ Tỉnh Vân Nam để phản ánh tính xác thật văn hóa
anh khao khát. Trong nhà, David đi dép lê bông đen với
đế trắng và tất trắng, phản ánh truyền thống của những
người đàn ông ở các hẻm hutong (hồ đồng-hẻm nhỏ) của
Bắc Kinh Cổ. Dép kỳ quặc chứa một câu hỏi. Giải mã ra,
nó nói: “Tổ tiên chúng tôi đi dép này ở Trung Quốc Cổ
xưa. Còn tổ tiên bạn?”
Trong mùa xuân 2011, Vĩ Hồng gợi ý rằng chúng tôi
đưa David Li và vợ anh, Giả Tường (Jia Qiang), sang châu
Âu để cho họ một khóa huấn luyện cấp tốc về rượu vang.
Anh thích ý tưởng và mời hai nhà đầu tư triển vọng vào
câu lạc bộ rượu vang và vợ họ cùng đi. Người đầu tiên là
Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), CEO của Tập đoàn Evergrande,
nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, mà con
trai anh đã ngủ ngà ngủ gật suốt các seminar do tôi tổ
chức về của cải gia đình. Người thứ hai là Dư Quốc
Tường (Yu Guoxiang), một trùm tư bản xây dựng ăn nói
thô tục có biệt danh là Ningbo Nhỏ bởi vì anh sinh ra lùn
và từ Ningbo (Ning Ba), một thành phố cảng phía nam
Thượng Hải. Tất cả chúng tôi đều xem xét đầu tư 5 triệu
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$ mỗi người để xây dựng sưu tập câu lạc bộ rượu vang
và đưa câu lạc bộ vào hoạt động.
Tôi đã không biết liệu David và vợ anh, Giả Tường, đã
ở châu Âu trước kia nhưng con gái anh, Jasmine, chắc
chắn đã ở. Trong tháng Mười Một 2009, Jasmine, mặc áo
dài Carolina Herrera, tạo cảnh tượng tại vũ hội vào đời
hàng năm của Hôtel de Crillon ở Paris. Một bức ảnh về
cô gái mới vào đời mặt tươi cười đã xuất hiện trên tờ
Paris Vogue. Jasmine muộn hơn học Đại học Stanford và
rồi được nhận diện trong Hồ sơ Panama như cổ đông
duy nhất của hai thực thể đầu tư hải ngoại được đăng ký
ở British Virgin Islands và chuyên môn hóa về đầu tư và
tư vấn. Có vẻ như quả táo đã không rơi quá xa cây của
Ông Già Giả.
Thứ tự đầu tiên của việc kinh doanh trên cuộc đi chơi
vui Âu châu của chúng tôi là giao thông. Vào lúc này, Vĩ
Hồng đã trở nên quen việc bay trong các máy bay phản
lực riêng và cô và tôi đã gia nhập một danh sách chờ để
mua một chiếc Gulfstream G500 có giá 43 triệu $. Chúng
tôi gợi ý một máy bay phản lực. David đồng ý nhưng nói
thêm rằng vì lý do tiện lợi, có lẽ chúng tôi nên lấy ba
chiếc. Trong tháng Sáu năm 2011, chúng tôi—bốn cặp—
lên đường đi Paris.
Chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch bằng ba máy bay
phản lực, nhưng vào phút cuối những người khác quyết
định họ muốn chơi các quân bài. Chúng tôi vẫn lấy hai
máy bay nữa; chúng chỉ đi theo trống rỗng. Thể diện
đóng một vai trò ở đây. “Nếu bạn có một máy bay phản
lực riêng, ừ, tôi cũng phải có một chiếc.” Ngoài ra, là một
người Trung quốc, bạn chẳng bao giờ biết, có lẽ một cơ
hội kinh doanh sẽ xuất hiện và một trong số chúng tôi
phải vội bay về sớm để có một thỏa thuận.
Trên máy bay, khi vợ chúng tôi nói chuyện và thử
sushi, chúng tôi chơi doudizhu, hay Đấu Địa Chủ, một trò
chơi bài Trung quốc phổ biến với gốc rễ của nó trong
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cuộc vận động cải cách ruộng đất tàn bạo của Trung
Quốc Cộng sản đầu những năm 1950. Qua nhiều vòng
đặt giá, người đầu tiên tung ra tất cả các con bài của
mình—và “giết địa chủ”—sẽ thắng. Tôi kinh ngạc về các
khoản tiền đặt cược. Tôi không phải là một tay cờ bạc
sành sỏi và tôi là một người tham gia miễn cưỡng. Tôi
quăng 100.000 $ trên chân đó. Tôi đã xấu hổ hơn là lo.
Mất tiền cho những người như thế này có thể thực sự
hóa ra là tốt cho việc kinh doanh. Ai không hoan nghênh
một gã khờ sẵn lòng? Tôi biết họ sẽ luôn mời tôi trở lại,
cho tôi một sự mở cửa để làm sâu sắc một mối quan hệ
cá nhân.
Tại bàn đánh bài, cuộc trò chuyện chuyển sang kinh
doanh. Dư Quốc Tường rõ ràng đã dính líu với luật pháp
vài lần trước đó. Anh được nói là “cho vay” một quan
chức Chiết Giang 500.000 $ để được một hợp đồng 1,2 tỉ
$ để xây dựng một đường cao tốc quanh thành phố Hàng
Châu. Quan chức đó cuối cùng đã bị kết án tù chung thân
vì tham nhũng. Các báo cáo được công bố và các bức điện
ngoại giao Mỹ cũng đã liên kết Dư với một khoản vay có
vấn đề từ quỹ hưu do nhà nước quản lý của Thượng Hải
trong năm 2003 mà đã làm cho anh có thể mua khách
sạn Tĩnh An (Jing’an) của Thượng Hải với giá 150 triệu
$.
Chúc rượu Dư và những cuộc cãi nhau của anh với
luật pháp, David tuyên bố rằng “ở Trung Quốc ngày nay
nhà tù là phiên bản hiện đại của Trường Quân sự Hoàng
Phố (Whampoa Military Academy). Một nhà kinh doanh
Trung quốc người chưa ở trong tù không làm được bất
cứ thứ gì.” Đối với tôi, đó là một lời xác nhận khá gây
ngạc nhiên. Trường Quân sự Hoàng Phố đã là phiên bản
Trung Quốc của trường West Point, một học viện linh
thiêng nơi thế hệ thứ nhất của các sĩ quan hiện đại của
Trung Quốc được huấn luyện trong những năm 1920 và
1930. Việc đánh đồng một thời gian tù của một nhà kinh
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doanh với một sự giáo dục quân sự của một thiếu sinh
quân Trung quốc yêu nước là sự báng bổ. Bạn nghĩ rằng
trong các giới này ngồi tù là một dấu đen và rằng Hoàng
Phố sẽ được kính trọng. Nhưng ở đây con rể của chính
trị gia hùng mạnh nhất thứ tư ở Trung Quốc tôn sùng sự
giam giữ hình sự. Tất cả những người khác đã gật đầu
trong sự đồng ý long trọng, chạm cốc, và nốc cả ly dài
nhỏ (flute) Champagne Krug*. Trong khi tôi khá kinh
ngạc về sự cả gan trơ tráo của David, tôi đã không đặc
biệt lo. Vĩ Hồng và tôi đã luôn luôn cẩn trọng trong các
quan hệ làm ăn của chúng tôi để ở bên trong các ranh
giới của luật.
Vĩ Hồng đã chỉ dẫn cho tôi để thử trình diễn cho nhóm
và một khi chúng tôi đáp xuống chặng đầu tiên của chúng
tôi, nước Pháp, nó bắt đầu. Vào tối ngày 10 tháng Sáu
2011, tôi tổ chức một bữa tối tại Pavillon Ledoyen, một
trong những quán ăn lâu đời nhất ở Paris, nằm trong
vườn phía đông của đại lộ Champs-Élysées. Ở đây trong
quận 8 sang trọng của thành phố, là nơi Napoleon gặp
Josephine đầu tiên, tôi bảo các vị khách của tôi, và nơi
những tay đọ súng tay đôi đến để chôn rìu với một yến
tiệc sau khi bắn vào nhau trong rừng Bois de Boulogne
ở gần.
Về ba phía, phòng ăn nhìn ra khu đất được cắt tỉa cẩn
thận qua những cửa sổ rộng rãi được kết thành hoa bằng
những rèm trắng. Các bàn lung linh với khăn trải bàn
trắng và dao nĩa bạc. Khách hàng đêm đó đã gồm một
lượng nhỏ, một cặp người Pháp, vài hoàng tử Saudi,
những nhà công nghiệp Đức, một bàn của các doanh
nhân Nhật, và vài người Mỹ ăn mặc xuềnh xoàng. Chúng
tôi được dẫn vào một phòng riêng. Đầu bếp Le Squer
Kitô hữu nổi tiếng trong các giới ẩm thực như đã làm
* Chắc tác giả mỉa mai ở đây, Krung là gia tộc sành sỏi nhiều đời
về Sâm banh và khuyên bạn đừng uống Champagne từ cốc thon dài
(flute).
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việc theo cách của ông từ phục vụ thức ăn nhanh đến các
thuyền viên trên một tàu đánh cá thành một đầu bếp
được gắn sao Michelin.
Tôi mời một người bạn Pháp, François, người có một
trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất về rượu nho
trước-1960 ở Pháp, kỳ công lớn trong một quốc gia của
những người sành rượu vang. Tôi yêu cầu François để
giám tuyển bữa ăn cùng với Đầu bếp Le Squer bởi vì tôi
muốn cho các bạn của tôi thấy những người Pháp đối xử
tinh tế thế nào với rượu vang của họ và sự chăm chút họ
đưa vào trải nghiệm ẩm thực. Cách mạng Cộng sản Trung
quốc đã làm tiêu tan các liên kết của chúng tôi với sự
khéo tay nghề thủ công và sự sành sỏi nổi tiếng của
Trung Hoa Đế quốc. Đấy là cách của tôi để phơi bày các
bạn cùng đi của tôi ra trước vẻ đẹp của truyền thống và
trước một số rượu vang thực sự ngon.
Ngoài ba chai champagne và một chai từ sưu tập riêng
của gia đình Rothschild ra, François đã sắp đặt nếm sáu
loại Château Lafite, tất cả đều chai lớn, bắt đầu với một
chai 1900, rồi một chai 22, một chai 48, một chai 61, một
chai 71, và một chai 1990. Đầu bếp Le Squer kết hợp
chúng với cá đối nướng, cá bơn om, cừu non mùa xuân,
và lươn hun khói nướng, kết thúc với kem chanh. Riêng
rượu vang tốn hơn 100.000 $ và chúng tôi ăn và uống
hàng giờ. Đúng, đấy là sự tiêu dùng phô trương, nhưng
đối với Vĩ Hồng và tôi nó đã là phô trương với một mục
đích.
Tại Trung Quốc, chính trị là chìa khóa cho sự giàu có,
chứ không phải cách nào khác, và David Li được gắn kết
vào hệ thống về mặt chính trị. Vĩ Hồng và tôi ở đó để tạo
một mối quan hệ. Vĩ Hồng đã luôn luôn có thể sử dụng
một quân khác trên bàn cờ của cô. Cả Vĩ Hồng và tôi bị
làm cho ngạc nhiên một cách lý thú bởi vợ của David, Giả
Tường. Bất chấp dòng dõi Đảng của cô, cô thích thoải mái
và dễ gần.
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Vĩ Hồng đã tập trung đặc biệt vào việc đánh bóng
nhãn cá nhân của chúng tôi và vào việc làm hoàn hảo
cách chúng tôi như một cặp phân biệt bản thân mình với
đám đông. Cô đóng vai một phụ nữ với sự tiếp cận đến
phương Đông, là hình ảnh thu nhỏ của sự hiểu biết Trung
quốc. Tôi đóng vai một người đàn ông với hiểu biết
phương Tây và cách sống của nó. Tại châu Âu, tôi mở các
cửa cho nhóm chúng tôi mà bình thường bị chắn. Tôi nêu
bật sự hiểu biết của tôi về thế giới bên ngoài Trung Quốc,
tôi giám tuyển mọi bước của chuyến đi. Vì sao ở đây đối
lại ở đó? Vì sao ăn ở đây và mua hàng ở đó? Vì sao uống
loại này chứ không phải loại kia? Tôi có các câu trả lời.
Từ khía cạnh đó, giá của bữa tối là một phần của cuộc
biểu diễn.
Sau Paris, chúng tôi đi Bordeaux để thăm một điền
trang thuộc về gia đình Rothschild. Tôi đã biết nhánh này
của nhà Rothschild trong những cuộc đi trước đến châu
Âu trong khi tham gia vào dự án di sản gia đình của tôi.
Tại điền trang, Eric de Rothschild bảy mươi tuổi, con
dòng cháu giống sinh ở New York của gia tộc, và vợ ông,
Maria-Béatrice, đã đãi chúng tôi một bữa ăn. Nhà ngân
hàng, người buôn rượu vang, nhà từ thiện, Eric là một
người đa tài. Hôm đó, Eric mặc một bộ được cắt may
khéo và rõ ràng được yêu thích mà có nhiều miếng vá,
không chỉ ở các khuỷu tay. Những người đi cùng tôi đã
kinh ngạc. Một thời khắc dạy dỗ khác. Đấy, tôi nhận xét
với các bạn đồng hành của tôi, là phong cách tiền-cũ.
Quay lại những ngày đó, nó đã là một bộ quần áo may đo
riêng. Nó được mặc trong nhiều năm, nhưng Eric, không
thích chia tay nó, đã đối xử với nó với sự chăm sóc. Đối
với một nhóm những người Trung quốc mới giàu hơi thô
tục, câu chuyện về bộ quần áo đó là một cơ hội để học
làm sao để yêu quý những thứ chúng ta sở hữu.
Sau Bordeaux, chúng tôi bay đến Côte d’Azur dọc Địa
Trung Hải. Nhà phát triển bất động sản Hứa Gia Ấn muốn
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xem một chiếc thuyền. Hứa là một người tự lập, sinh ra
tại một làng ở nông thôn Tỉnh Hà Nam trong năm 1958.
Bố của Hứa đã là một công nhân nhà kho, giống cha tôi.
Bà mẹ nông dân của anh chết khi anh tám tháng tuổi và
anh được ông bà nuôi nấng. Vào lúc anh hai mươi, Hứa
đã làm việc trong một nhà máy thép ở miền nam Trung
Quốc.
Hứa leo lên thành tổng quản lý của nhà máy. Trong
cuối những năm 1980, khi nhà máy được tư nhân hóa,
Hứa bỏ đi. Làm việc tại một lò đúc là nguy hiểm và Hứa
tập hợp một đội mạnh. Anh đã thuyết phục đội bỏ đi với
anh và đi vào phát triển bất động sản.
Đó là năm 1992, năm mà Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối
cao của Trung Quốc, đi đến thành phố Thâm Quyến miền
nam Trung quốc để làm sống lại các cuộc cải cách kinh
tế và khiến những người theo đường lối cứng rắn, mà đã
dẫn đầu cuộc đàn áp thẳng tay chống lại những người
biểu tình vì dân chủ quanh Quảng trường Thiên An Môn
trong tháng Sáu 1989, rời đi. Hứa và đội của anh đã chộp
được làn sóng phát triển bất động sản đúng khi nó lên
đỉnh. Vào lúc chúng tôi ở châu Âu, anh đã kiếm được cả
tỉ $, bán các căn hộ cho tầng lớp trung lưu bắt đầu tăng
nhanh của Trung Quốc.
Kỹ thuật của Hứa cho việc có được các mối quan hệ,
tôi nghĩ, trâng tráo hơn kỹ thuật của chúng tôi. Một hôm
sau khi Vĩ Hồng đi với Hứa và Cô Trương cho một bữa ăn
ở Bắc Kinh, anh đã mời Vĩ Hồng đến một cửa hàng đồ
trang sức và đề nghị mua cho cô một chiếc nhẫn có giá
hơn 1 triệu $. Vĩ Hồng đã từ chối, biết rằng cô sẽ phải trả
cho nó bằng cách nào đó trong tương lai. Hứa sau đó đã
mua hai trong số cùng những nhẫn đó. Rõ ràng, chúng cả
hai không phải cho vợ anh. Ở Trung Quốc, có nhiều cách
để có được sự chú ý của những người có quyền lực.
Phương pháp ưa thích của Hứa là qua việc trao những
quà tặng đắt thái quá.
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Hứa đã muốn đi để kiểm tra một du thuyền lạc thú
một 100 triệu $ cập bến bờ biển phía nam nước Pháp.
Du thuyền thuộc về một trùm tư bản Hồng Kông (cũng
có giá trị tỉ $). Giống David Li, Hứa đã quan tâm đến mở
câu lạc bộ riêng của anh, nhưng Hứa hình dung rằng một
cơ sở đi trên nước sẽ tách biệt hơn cơ sở giống của David
ở trên một lề đường của Bắc Kinh. Hứa hình dung một
lâu đài nổi để chuốc rượu và thức ăn cho các quan chức
xa bờ biển của Trung Quốc, cách xa những con mắt tọc
mạch của các cảnh sát chống-tham nhũng và lũ
paparazzi (thợ săn ảnh) mới sinh của nó ở Trung Quốc.
Nó nói cho bạn cái gì đó về thời đặc biệt đó mà chẳng
ai trong chúng tôi đã bị làm rối trí bởi thẻ giá 100 triệu
$. Bỏ kiểu tiền này ra giữa những người đặt máy bay
phản lực này đã trở thành, nếu không phải thường nhật,
chí ít không hoàn toàn bất bình thường. Nhưng khi
chúng tôi đến bến tàu và xem chiếc tàu, cái gây ấn tượng
cho tôi là sự khiêm tốn của đồ trang trí. Chắc chắn, nó là
một tàu lớn. Để cấp nhân lực cho nó, bạn cần một tá đầu
bếp, con gái giúp việc, và bồi bàn. Nhưng cho 100 triệu $
bạn kỳ vọng sự sang trọng hơn, những đèn chùm lủng
lẳng, và kiểu gỗ dát mà đã làm tôi mê mẩn trong lần đi
đầu tiên của tôi trong một chiếc Rolls-Royce với cha tôi
và sếp của ông nhiều năm trước ở Hồng Kông. “Đây là cái
bạn nhận được cho một trăm triệu dollar?” Tôi hỏi.
Không cần nói, Hứa đã không mua chiếc tàu.
Trong chuyến đi, băng nhóm chúng tôi đã bày tỏ ít sự
tò mò về lịch sử hay văn hóa của châu Âu. Những người
đồng hành của tôi là một phần của thế hệ thứ nhất của
những người giàu của Trung Quốc: các nhà kinh doanh
thành công nhờ cố gắng của chính họ, như Hứa; các nhà
phát triển ương bướng, như Ningbo Nhỏ; và thành viên
của giới quý tộc Cộng sản, như David Li. Sự táo bạo được
tưởng thưởng. Thời gian nhà tù là một sự may rủi nghề
nghiệp. Giáo dục đã không phải là một đòi hỏi. Những
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người như họ không quan tâm đến các bức tranh nổi
tiếng trong các bảo tàng. Tất cả họ đều về đặt dấu ấn của
họ lên thế giới. Dù sao đi nữa, đến lúc để mua hàng.
Tiếp theo Riviera Pháp, chúng tôi quyết định đến
Milan. Chúng tôi bọn đàn ông cứ ở trong khách sạn
Bulgari trong khi vợ chúng tôi tìm đến Quadrilatero
della Moda, quận thời trang của Milan, trong một sự mua
sắm điên cuồng. Họ giống những gladiator (đấu sĩ) tại
Coliseum, ganh đua ai có thể mua được cái gì. Tôi đã
chẳng bao giờ nghĩ về việc mua hàng như một trò thể
thao máu, nhưng tôi biết cái gì bây giờ? Tại sân bay ở
Milan sẵn sàng cho sự quay lại Trung Quốc của chúng tôi,
đã cần ba giờ để xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng của
họ bởi vì họ tiêu nhiều đến vậy. Trong lúc đó, tôi được
gọi quay lại bàn thẻ trong phòng khách VIP. Lần này tôi
đã giảm 200.000 $. May thay, không ai đã từng đòi các
món nợ đó.
Trên đường về nhà, tựa vào một ghế da, chín km bên
trên lục địa Âu Á, tôi suy ngẫm về tiến trình gây kinh
ngạc của đời sống của chúng tôi đã diễn ra. “Mới chỉ vài
năm trước,” tôi lảm nhảm, “chúng ta đã may mắn để đạp
trên các xe đạp chim Bồ Câu Bay. Bây giờ chúng ta trong
các máy bay phản lực riêng. Từ đó đến đây trong ít hơn
một đời người, là đủ để làm cho đầu bạn quay cuồng.”
Những người khác gật đầu. Trở lại Trung Quốc, Vĩ Hồng
và tôi quyết định rằng chưa đến lúc cho một câu lạc bộ
rượu vang.
Cô Trương cũng đã thích du lịch và Vĩ Hồng và tôi đã
dàn xếp các chuyến đi cho bà trong khi chồng bà đương
chức. “Một khi ông già nghỉ hưu, họ sẽ không cho tôi rời
Trung Quốc,” Cô Trương nhận xét tại một điểm, “cho nên
tốt hơn tôi đi nước ngoài khi tôi có cơ hội.” Là một tính
khác thường của hệ thống Trung quốc rằng Đảng cấm
hầu hết các lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu rời khỏi đất
nước. Thí dụ, cựu thủ tướng Chu Dung Cơ đã bị chặn
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khỏi việc giữ một vị trí học giả thỉnh giảng tại Harvard.
Trong các nước khác, các cựu quan chức cấp cao thường
đóng một vai trò hữu ích, đằng sau sân khấu trong việc
thảo luận các thỏa hiệp, thả nổi các đề xuất, và truyền sự
chỉ trích mà các quan chức đương chức không thể.
Nhưng Đảng, bị ám ảnh quá với sự kiểm soát hoàn toàn,
đã đóng con đường đó cho chính mình.
Trên đường Cô Trương là một cơn lốc năng lượng.
Chúng tôi đưa bà đến đồng hoang Argentina, vịnh hẹp
của New Zealand, nơi hẻo lánh của Australia, các lâu đài
của Thung Lũng Loire của Pháp, và trên những cuộc đi
chơi đến Thụy Sĩ, nơi bà biến mất bên trong các spa dành
riêng cho những điều trị kéo dài tuổi thọ.
Trên một cuộc phiêu lưu chúng tôi bay vào Zurich
trong năm 2007 và tôi lái xe đưa Cô Trương qua nửa
nước đến Clinique La Prairie spa giữa Montreux và
Vevey trên bờ của Hồ Geneva. Bà đã có một cuộc hẹn cho
một giải phẫu thẩm mĩ mặt loại bỏ nếp nhăn và tiêm
nhau thai cừu để phòng những sự thăng trầm của tuổi
già. Tôi đăng ký cho bà vào và lấy một ghế ngồi trong
phòng đợi của spa. Một cuộc diễu hành của những người
đàn bà trong áo choàng tắm, mặt họ quấn trong băng gạc,
diễu qua. Nhiều giờ sau, Cô Trương xuất hiện được băng
gạc tương tự và chúng tôi quay lại khách sạn.
Sau vài ngày, bỏ băng gạc ra và Cô Trương, không chú
ý đến những dấu vết rạch nổi bật quanh tai bà, đã sẵn
sàng lên đường. Bà đã ham muốn cuộc sống hơn các bạn
nhà kinh doanh của tôi rất nhiều. Và định một nhịp độ
gây kiệt sức.
Dậy lúc 5:00 giờ trong buồng của bà tại một khách sạn
năm sao, bà chào ngày mới bằng việc lăn vào phòng ăn
với một nồi nấu cơm bà mang từ Bắc Kinh. Dưới cái nhìn
ngơ ngác của những người hầu bàn Âu châu, bà chuẩn bị
nấu cháo, cho gia vị bằng những rau ngâm dấm Trung
quốc bà mang trong đồ xách tay của bà. Vào 6 giờ, bữa
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sáng đã sẵn sàng và Cô Trương phái một trong những
tay chân của bà để đánh thức chúng tôi dậy. Ngủ thêm
hay đặt một bữa sáng Tây phương là điều cấm kỵ. Đối
với tôi, điều này đặc biệt đau khổ. Tôi thích bánh
croissant của tôi.
Một lũ tò mò của những kẻ bám đít gắn họ với Cô
Trương. Cựu giám đốc nhà máy Hoàng bám đuôi ở mọi
nơi; chúng tôi chẳng bao giờ bắt được ông ta lén lút vào
phòng của Cô Trương, nhưng mọi người cho rằng trò bịp
bợm đang diễn ra. Một gã khác, tự gọi mình là Ánh Nắng
và là một bạn của con trai Cô, Winston, cũng đi cùng
chúng tôi.
Bữa sáng kết thúc, vào 7:30 chúng tôi trên đường,
trong một xe van lớn với một lái xe Trung quốc, đi lang
thang khắp vùng nông thôn châu Âu. Cô Trương cũng
không là một người thích bảo tàng, nhưng bà thích vùng
thôn quê. Từ sáng sớm cho đến 9:00 giờ đêm, bà đi
không dừng. Cho bữa trưa hay bữa tối, tôi phải tìm một
quán ăn Trung quốc, mà thường là một thách thức ở
miền thôn quê Thụy Sĩ hay đồng quê mênh mông của
Argentina.
Đối với tôi, đấy là một cách điên cuồng để đi du lịch.
Tôi đưa Cô Trương vào các khách sạn tốt nhất ở châu Âu
và tìm cho bà một số quán ăn ngon nhất để khởi động.
Tôi thường trả hơn một ngàn Euro cho một đêm cho một
giường, nhưng chúng tôi chẳng dùng mấy thời gian
trong các phòng, hiếm khi chúng tôi ăn trong các quán
ăn ngon nhất, và chúng tôi ra ngoài cửa hầu như vào lúc
rạng đông.
Cô Trương chẳng bao giờ đi với một đội an ninh
Trung quốc. Và đã có vẻ đối với chúng tôi rằng các cơ
quan an ninh của các quốc gia chúng tôi thăm đã chẳng
có bất kỳ ý tưởng nào về bà là ai. Trên một chuyến đi các
vịnh nhỏ của New Zealand chúng tôi cười khúc khích khi
Cô Trương nốc một cốc mì ăn liền trong khi chúng tôi và
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một bọn khách du lịch Tây phương ngắm cảnh. Những
người đó chẳng có ý tưởng nào rằng quý bà già xì xụp
cạnh họ là vợ của thủ tướng của Trung Quốc.
I. Ở phương Tây, người Miao cũng được biết đến như người Hmong.
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CHƯƠNG MƯỜI LĂM
TÔI ĐÃ VIẾT Ở TRƯỚC RẰNG SỰ MAY MẮN nằm ở tâm của hầu hết

các cơ nghiệp. Vĩ Hồng và tôi đã có một cú may với IPO
Bình An. Rồi chúng tôi đã có sự may mắn nữa.
Vào đầu nhiệm kỳ của ông như sếp sân bay, Lí Bồi Anh
đã ký một biên bản ghi nhớ với một doanh nghiệp sở hữu
nhà nước lớn, Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh (BTG), để mua
một khách sạn mà BTG giữ ở trung tâm Bắc Kinh. Lí đã
muốn tái phát triển vị trí và chuyển trụ sở của Tập đoàn
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh về trung tâm thành
phố. Nó là một dự án phù phiếm lớn, nhưng nó đã chẳng
đi đến đâu cả. Vào khoảng một năm vào liên doanh của
chúng tôi tại sân bay, Lí Bồi Anh nói với tôi về thỏa thuận.
Lí nói ông không còn quan tâm đến xây dựng địa điểm
nữa. Tôi đã không biết, nhưng Lí đã dưới cuộc điều tra
gần như liên tục bởi Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật Trung
ương của Đảng vì tham nhũng. Cho nên, một cách tự
nhiên, ước mơ của ông về một trụ sở thứ hai cho tập
đoàn sân bay—ngay quanh góc đường từ sushi bar yêu
thích của ông—đã bị bỏ.
Tôi hỏi Lí liệu liên doanh của chúng tôi có thể mua dự
án từ sân bay. Ông nghĩ đó là một ý tưởng hay. Chúng tôi
đề xuất thỏa thuận với Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh.
Vị trí nằm ở Quận Triều Dương (Chaoyang) của Bắc
Kinh trải 457 mét dọc Sông Lượng Mã (Liangma)—hay
Ngựa Sáng—mà lúc đó là một đường thủy hôi thối bị
đóng băng trong mùa đông và hiện trường của tảo nở
độc hại trong mùa xuân. Khách sạn Tửu Điếm (Huadu),
một cơ sở bốn tầng ba sao hơi tiều tụy với canteen tốt
đáng ngạc nhiên, néo chặt vị trí.
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Chúng tôi đã để miếng đất được đánh giá bởi một nhà
kiểm toán độc lập và tính toán số liệu qua các ủy ban
Đảng ở cả sân bay và Tập Đoàn Du lịch Bắc Kinh. Vĩ Hồng
và tôi đã không biết giá bất động sản hướng tới đâu,
nhưng chúng tôi đã lạc quan rằng tình hình chỉ theo
hướng lên và chúng tôi đã có ý định kiểm soát càng nhiều
đất càng tốt. Một khi hai bên đã thống nhất về giá trị của
đất và khách sạn, khoảng 100 triệu $, liên doanh của
chúng tôi đã mua nó với các khoản vay từ một ngân hàng
sở hữu nhà nước.
Chúng tôi cũng để dự án nằm trong nhiều năm. Tất cả
năng lực của tôi và tất cả vốn của chúng tôi được dùng
vào sân bay. Rồi Vĩ Hồng rời sang New York để có
Ariston. Cuối cùng, vào năm 2010, tôi đã sẵn sàng để xây.
Nhưng chính trị lại cản đường.
Tiếp sau việc bắt Lí Bồi Anh, những quy định mới đã
cấm sân bay dính líu đến bất cứ thứ gì, nhất là bất động
sản bởi vì các thương vụ đất đai đã trở thành mặt tiền
của tham nhũng, ngoài sự kinh doanh cốt lõi của nó. Như
thế đúng khi tôi chuyển sự chú ý đến phát triển vị trí đó,
Tập đoàn Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, cổ đông liên
doanh lớn nhất của chúng tôi, đã quá sợ.
Sân bay tiếp cận chúng tôi và thực tế đã lệnh cho Đại
Dương để mua đất từ liên doanh. Sân bay nói đầu tiên nó
muốn đánh giá lại đất và sau đó sẽ bán cho chúng tôi với
giá trị mới của nó. Tất nhiên, sân bay tìm cách để kiếm
bộn lời. Giữa chừng, giá trị của đất ở Bắc Kinh đã vút lên
trời, nhất là ở những vị trí đặc địa như một lô lớn dọc bờ
Sông Lượng Mã.
Chúng tôi phản kiến nghị để mua đất với giá ban đầu
đã trả cộng với lãi. Chúng tôi quan sát rằng sân bay về
thực chất đang ép chúng tôi lấy đất khỏi tay của liên
doanh. Chúng tôi muốn liên doanh phát triển nó. Vì sao
chúng tôi phải mua đất từ liên doanh với một giá bị vống
lên?
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Theo các quy tắc, đất chỉ có thể được bán sau các cuộc
đấu giá công khai đã được tiến hành. Nhưng quá trình có
thể được dàn xếp để làm các đối thủ cạnh tranh hoảng
sợ. Thứ nhất, khoản chào bán không thực sự là đất; nó là
một công ty mẹ sở hữu khách sạn Tửu Điếm (Huadu),
mà bản thân nó sở hữu miếng đất. Không người mua
tiềm năng nào, trừ chúng tôi, biết các khoản nợ của công
ty cổ phần này. Đối với họ, nó là một hộp đen. Cuối cùng,
sự bỏ thầu 130 triệu $ của chúng tôi là bỏ thầu duy nhất.
Vĩ Hồng và tôi kéo số tiền để trả. Lần này, Cô Trương
thực sự góp một số tiền, khoảng 45 triệu $.
Cuối cùng, dự án tái phát triển—mà gồm một khách
sạn, nhà ở, không gian văn phòng, và một bảo tàng—sẽ
mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Khách sạn Huadu đã
chiếm khoảng 4180 mét vuông. Khi chúng tôi xây xong,
vị trí mới chứa bốn tòa nhà và gần 140 ngàn mét vuông
bên trên mặt đất và 74 ngàn mét vuông bên dưới mặt
đất. Tôi chỉ có thể đoán tổng giá trị ngày nay. Nhưng nó
phải ở đâu đó giữa 2,5 và 3 tỉ $. Không ai biết rằng giá
bất động sản ở Bắc Kinh sẽ lên giá như chúng đã lên. Rất
nhiều đã là sự may mắn.
Đối với tôi, dự án là một niềm vui. Việc giám sát sân
bay được xây dựng đã là trại huấn luyện của tôi. Bây giờ
tôi đã làm được, dự án tái phát triển là nơi tôi có thể đưa
sự huấn luyện của tôi ra sử dụng, tránh những sai lầm
lính mới, và thực hiện sự sáng tạo của tôi.
Xung lực đầu tiên của chúng tôi là xây tòa nhà cao
nhất Bắc Kinh. Vĩ Hồng và tôi đã tổ chức một cuộc thi
gồm một số kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới. Chúng
tôi nhận được một đề xuất từ kiến trúc sư Norman
Foster cho một tòa tháp cao 381 mét. Nhưng các quy
định đòi hỏi rằng các khối căn hộ nhà ở bên kia đường
từ dự án nhận được hai giờ ánh nắng trong ngày ngắn
nhất của năm. Cho nên chúng tôi đã phải cắt chiều cao
xuống một nửa và sử dụng từng centimet vuông đất
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chúng tôi kiểm soát. Vĩ Hồng đề xuất cho họa sĩ Tằng
Phạm Chí (Zeng Fanzhi) cơ hội để đặt studio của ông
trên tầng đỉnh của một bảo tàng chúng tôi đang lập kế
hoạch và thêm một không gian giải trí sát cạnh. Trên
những tầng bên dưới, bảo tàng sẽ trưng bày các tác
phẩm của Tằng, nhiều trong số đó được bán với giá hàng
triệu dollar khắp thế giới. Hầu hết các bảo tàng ở Trung
Quốc do nhà nước vận hành. Để có một bảo tàng sở hữu
tư nhân sẽ làm thay đổi cách bạn giám tuyển một triển
lãm.
Cuối cùng, chúng tôi đã kiếm được các giấy phép cho
bốn tòa nhà. Một khách sạn và các căn hộ condo sẽ chia
nhau một cấu trúc hai mươi tầng. Rồi có hai tòa tháp văn
phòng và bảo tàng. Không gian văn phòng chiếm gần như
ba phần tư dự án, với một phần tư dành cho khách sạn
và phần tư còn lại cho các condo. Chúng tôi chỉ có các cửa
hàng hạn chế; Trung Quốc xây quá nhiều trung tâm mua
sắm. Chúng tôi lên kế hoạch bảo tàng trên lô đất chỉ vài
bước từ bờ Sông Lượng Mã.
Theo quan điểm của tôi, vị trí là một trong những vị
trí đẹp nhất ở Bắc Kinh. Toàn bộ phía nam của dự án
chạy dọc bờ sông. Một trong những khu sứ quán lâu đời
nhất của Bắc Kinh nằm ở bên kia sông, một khu rợp bóng
cây của những nhà hai tầng và các tòa công lý được bao
quanh bởi đất đai vườn tược rộng. Vào những ngày đẹp
trời không có sương khói từ địa điểm bạn có thể nhìn ra
một biển cây xanh, như bạn có thể nhìn từ 59th Street ở
Manhattan về hướng bắc vào Công viên Trung tâm.
Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh đang làm sạch dòng
sông. Mùi hôi thối đã hết.
Vĩ Hồng và tôi đã ở trong những khách sạn sang trọng
nhất của thế giới suốt đời sống nghề nghiệp của chúng
tôi. Chúng tôi biết chúng hoạt động thế nào và hiểu cái gì
tạo thành một phòng tuyệt vời. Không giống với dự án
sân bay, chúng tôi không cần đi quanh thế giới để tìm các

226

khách sạn bởi vì cuộc sống của chúng tôi đã dành một
cách vô thức cho công việc đó. Vĩ Hồng và tôi đã thuê một
bộ sưu tập tất cả-sao của các nhà thiết kế nội thất, các
nhà thiết kế ánh sáng, các kiến trúc sư, và các kỹ sư. Cho
công việc thiết kế phong cảnh xung quanh của dự án
chúng tôi đã phỏng vấn một thầy tu Nhật người đã thừa
kế Thiền viện từ cha ông. Cuối cùng chúng tôi đã đi với
một đội từ Australia. Để thiết kế bảo tàng, chúng tôi đã
thuê Tadao Ando người tự học và được giải Pritzker. Cho
tổ hợp văn phòng, khách sạn, và chỗ ở, tôi sử dụng một
hãng kiến trúc New York là Kohn Pedersen Fox, mà đã
xây các tòa nhà chọc trời khắp thế giới.
Chúng tôi có nhiệm vụ để làm cho đấy là dự án bất
động sản tốt nhất Trung Quốc đã từng thấy. Chúng tôi
không tiếc tiền để làm cho nó thành công. Chúng tôi cố ý
tách mình ra khỏi các nhà phát triển giàu khác những
người thuê các nhà thiết kế và rồi để họ ra các quyết
định. Vấn đề với mô hình đó là, các nhà thiết kế và các
nhà điều hành công ty phát triển đã chẳng bao giờ sống
một cuộc sống xa hoa. Vĩ Hồng và tôi đã sống—trong một
thập niên. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có thể trộn
thẩm mỹ của chúng tôi với tính chuyên nghiệp của đội
chúng tôi, kết quả sẽ vô cùng ấn tượng. Tôi đặt tên dự án
là Genesis (Sáng Thế) bởi vì tôi tin chúng tôi có thể viết
một chương mới trong phát triển bất động sản toàn cầu.
Trong tháng Giêng 2011, chúng tôi tổ chức một cuộc
họp khởi động ở Bắc Kinh với đội thiết kế của chúng tôi.
Khoảng bảy mươi người từ khắp thế giới được nhồi vào
một phòng hội nghị. Tôi bắt đầu cuộc họp với một bài
phát biểu. Tôi mặc một bộ xanh thẫm. Tôi cũng mang
một đôi dày đỏ thẫm được đặt trước gọi là Sergios được
tạo dáng bởi thợ giày Atelier du Tranchet. “Bạn có bao
giờ thấy một ông chủ mặc theo cách tôi mặc đến một
cuộc họp như thế này chưa?” Tôi hỏi. “Hãy nhìn vào
những chiếc giày này! Đấy là phong cách tôi muốn đưa
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vào toàn bộ dự án.” Cả phòng đã có một trận cười vui vẻ.
Nhưng họ biết rằng tôi nghiêm túc. Đối với họ, là gây cảm
hứng để làm việc trên một dự án họ có thể đưa lên
resumés (sơ yếu lý lịch) của họ. Họ đã chưa bao giờ thấy
một ông chủ sẵn sàng chi nhiều đến vậy để làm cái tốt
nhất, để không bao giờ keo kiệt, để theo đuổi sự hoàn
hảo, với đôi giày đỏ tươi.
Trung Quốc tràn ngập khách sạn một phần bởi vì các
doanh nhân Trung quốc thích chúng nhiều như họ thích
các câu lạc bộ riêng. Các nhà điều hành tại các doanh
nghiệp nhà nước thích xây dựng khách sạn bởi vì họ có
thể sử dụng chúng như nhà câu lạc bộ để tiếp đãi các đầu
mối liên lạc hay tán các bồ nhí, tất cả với chi phí nhà
nước. Ngay cả sau khi đã về hưu, các cựu nhà điều hành
từ một hãng sở hữu nhà nước bơi trong bể bơi, ăn tại
quán ăn, hay đặt các phòng miễn phí. Bắc Kinh có nhiều
khách sạn năm sao hơn bất cứ thành phố nào trên thế
giới. Tôi biết nếu tôi kêt cả một khách sạn trong dự án,
tôi muốn một khách sạn có cỡ hạn chế—để cho nó chí ít
một cơ hội chiến đấu mang lại một lợi nhuận. Tôi quyết
định một quan hệ đối tác với Bulgari, viên ngọc vương
miện của các khách sạn thế giới và một nhãn mà sẽ làm
tăng giá trị của toàn bộ sự phát triển. Ban đầu, tôi lý lẽ
cho một khách sạn sáu mươi phòng; Bulgari muốn nhiều
hơn. Chúng tôi đã quyết định một trăm hai mươi phòng.
Tôi đào sâu vào mọi khía cạnh của thiết kế phòng. Tôi
muốn khách sạn của tôi cho các vị khách những thứ họ
không thể có được ở nơi khác, những chi tiết nhỏ mà có
thể cải thiện sự trải nghiệm du lịch thường-tiếp thêm
sinh lực. Thí dụ, hầu hết các khách sạn năm sao chỉ cung
cấp vừa đủ không gian cho một va ly mở. Nhưng những
người du hành thường đi có cặp. Tôi chỉ dẫn đội xây
dựng của tôi để đảm bảo rằng tất cả các phòng của tôi sẽ
có đủ không gian cho hai va ly. Việc thêm 0,5 mét vuông
này tỏ ra là một chi phí lớn, nhưng đáng giá.
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Chúng tôi đã tranh luận với Bulgari về ai có được các
tầng đỉnh, khách sạn hay các condo. Chúng tôi muốn các
tầng đỉnh cho nhà ở bởi vì với một vị trí đắc địa như vậy
chúng đem về các giá cao nhất ở Bắc Kinh. Bulgari cuối
cùng đã nghiêng theo ý muốn của chúng tôi. Vĩ Hồng và
tôi lấy căn hộ penthouse (áp mái), một khoảng rộng 930
mét vuông được trang bị một bể bơi trong nhà cho tôi và
Ariston. Nó sẽ là nhà của chúng tôi.
Vĩ Hồng quay lại làm việc trong năm 2010 khi chúng
tôi khởi động dự án. Chúng tôi bắt đầu cãi vã công khai
về các chi tiết dựa án trước mặt nhân viên của chúng tôi.
Cô có vẻ thích thú mâu thuẫn với tôi. Chúng tôi đã nói về
nó vào ban đêm và cô đồng ý rằng nó trông không hay,
nhưng hôm sau cô lại làm thế. Cuối cùng, chúng tôi quyết
định tách các trách nhiệm để hạn chế sự tương tác của
chúng tôi bên trong văn phòng.
Tôi chịu trách nhiệm về marketing, lập kế hoạch,
chiến lược, và bán hàng và cô chịu trách nhiệm về xây
dựng, chi phí, và kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, đã có
nhiều chỗ giao nhau. Và trong những cuộc họp chung, cô
vẫn công khai bắt tôi ngừng. Một cuộc họp liên quan đến
kích cỡ của những nơi cư trú, mà dính đến những tính
toán tài chính và chính trị chi tiết. Chúng tôi tìm kiếm
kiểu khách hàng nào? Những người mua các căn hộ nho
nhỏ một trăm ba mươi mét vuông giá 3 triệu $ hay
những người mua toàn bộ một tầng với giá hai mươi lần
nhiều hơn? Đừng quên, đấy là những năm năng động
quyết đoán của Trung Quốc. Có lẽ ai đó muốn một dinh
thự trung tâm thành phố trong không gian. Chúng tôi
chắc chắn đã muốn.
Về mặt địa vị xã hội, những người đó sẽ là các khách
hàng hoàn toàn khác. Những người giàu đơn thuần đối
lại những người siêu giàu. Họ thậm chí trộn lẫn trong
một thang máy chung và một sảnh (lobby) chung hay
phải có những lối vào riêng? Và khi liên quan đến chính
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trị, có khôn ngoan không trong một nước Cộng sản cho
mọi người để thanh toán hàng chục triệu dollar cho một
căn hộ? Người ta có sợ để tiêu tiền như vậy ở Trung Quốc
không? Chúng ta đánh cược thế nào về các xu hướng xã
hội và chính trị?
Đội của tôi tốn hàng tháng bàn về chủ đề này và chúng
tôi chia sẻ những phát hiện của chúng tôi với Vĩ Hồng và
nhóm của cô. Họ, rốt cuộc, là những người xây dựng. Vĩ
Hồng đã không bị ấn tượng. Cô đã không thích hỗn hợp
chúng tôi gợi ý. Nhưng tôi cảm thấy ở dưới rằng cô đã
không thoải mái với tôi thể hiện thẩm quyền. Cô đi
quanh phòng hỏi đội của cô, họ nghĩ gì về kế hoạch của
chúng tôi. Họ e hèm và ấm ứ. Tôi cảm thấy như tôi quay
lại sân bay với tổng giám đốc người thay thế Lí Bồi Anh.
Mỗi người có một ý kiến khác nhau, và sự thiếu đồng
thuận có nghĩa là chúng tôi chẳng làm được gì cả.
Vĩ Hồng sau đó tuyên bố cô muốn gác quyết định lại
vào lúc này. Tôi đã cáu tiết. “Cô nghĩ cô thật thông minh,
cô làm đi,” tôi, nói thêm, “tôi chán việc này lắm rồi.” Tôi
đi ra. Đấy đã là nhiều hơn chỉ sự bất đồng ý kiến. Vĩ Hồng
đã công khai không tôn trọng tôi trước công chúng, và
căn cứ vào những mối lo suốt đời của tôi về thể diện, việc
này đặc biệt đau.
Mối quan hệ của tôi với Vĩ Hồng đã luôn chứa những
tiếng vọng của mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Khi Vĩ
Hồng và tôi gặp nhau lần đầu, cô đã chỉ trích tôi không
ngừng, rất giống cha mẹ tôi đã chỉ trích. Tôi nuốt sự chỉ
trích đó vào trong lòng và thay đổi cách tôi sống, mặc,
nói chuyện, và di chuyển trong một cố gắng để theo công
thức của cô cho thành công. Nhưng một khi tôi đã thành
công, tôi đối đầu, như tôi đã làm với cha mẹ tôi, hố ngăn
cách này giữa thế giới riêng của tôi, mà đã được tô màu
bởi sự không tán thành của Vĩ Hồng, và thế giới công của
tôi, mà tràn đầy những sự tuyên dương và thành tựu. Cái
gì đó phải mất.
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Nhìn lại, tôi tin rằng Vĩ Hồng cảm thấy sự cần để
khẳng định uy quyền của cô. Cô đã xa Trung Quốc để có
Ariston, và khi địa vị của tôi trong công ty của chúng tôi
tăng lên cô cảm thấy rằng vị thế của cô bị yếu đi. Tôi đã
tự mình xây dựng đội. Tôi đưa ra tất cả những quyết định
thuê người, trừ CFO (giám đốc tài chính). Bắt đầu với sân
bay, tôi đã tập hợp nhóm từ đầu. Và khi tôi bán phần hùn
của chúng tôi ở sân bay, phần của thỏa thuận với
Prologis là toàn bộ nhóm quản lý sẽ rời đi với tôi. Việc
xây dựng đội đó là một trong những thứ lớn nhất tôi đã
thực hiện. Vĩ Hồng tập trung vài việc xây dựng quan hệ
với các quan to của Đảng. Nhưng đội của tôi và tôi thực
sự làm công việc. Vĩ Hồng không dính nhiều đến việc làm
đó và điều đó phóng đại sự bất an của cô.
Đội của tôi và tôi đã làm việc để tạo ra một văn hóa lai
của Đông gặp Tây. Không giống hầu hết các sếp Trung
quốc, tôi tin vào nghỉ cuối tuần. Đồng thời, tôi không phải
là một công ty đa quốc gia áp đặt các giá trị từ xa ba ngàn
dặm. Tôi đã thiết kế mọi thứ từ dưới lên. Tôi tin vào sự
trưởng thành cá nhân. Tôi sẽ là đạo đức giả nếu không.
Rốt cuộc, tôi đã ở Thượng Hải nhiều thời gian sau sự đổ
vỡ của PalmInfo và muộn hơn tại Aspen Institute thử để
cải thiện chính mình. Tôi đã làm cho hợp với gói lợi ích
của các hãng quốc tế. Tôi đã trả tiền cho một số nhân
viên cấp cao của tôi để lấy được các bằng MBA. Tôi đã
không thuê người họ hàng. Vĩ Hồng đã giúp em cùng mẹ
khác cha của cô kinh doanh bất động sản ở Thiên Tân,
nhưng anh ta đã chẳng bao giờ trên sổ lương của tôi. Như
một kết quả, chúng tôi đã tránh sự xung đột phe phái mà
làm điêu đứng nhiều hãng Trung quốc khác.
Bất chấp chúng tôi đã kết hôn, và là các đối tác kinh
doanh, Vĩ Hồng và tôi cạnh tranh nhau mãnh liệt. Cô đã
định hình tôi và tạo điều kiện cho thành công của tôi,
nhưng bây giờ cô cảm thấy rằng tôi thách thức uy quyền
của cô và cô lo rằng tôi không còn cần cô nữa. Cô có một

231

điểm đúng. Tôi tin rằng thời gian ở phía tôi và rằng, với
tài chuyên môn của tôi như nhân tố dẫn dắt, hãng của
chúng tôi sẽ mau chóng ganh đua với các hãng Trung
quốc hay quốc tế trên một sân chơi ngang bằng cho việc
phát triển các dự án ở Trung Quốc và nước ngoài. Tôi
cũng trông đợi ngày khi Vĩ Hồng và tôi sẽ chia sẻ sự giàu
có của chúng tôi theo một cách cân bằng hơn. Nhưng Vĩ
Hồng rõ ràng đã không sẵn lòng thay đổi. Cô xem việc
chơi trò chơi guanxi như kỹ năng duy nhất của cô và sợ
ngày khi nó và, theo sự mở rộng, cô không còn cần đến
nữa.
Một khi chúng tôi nhận được những sự chấp thuận để
xây dựng tổ hợp Bulgari trong 2012, dự án đã không dựa
vào các mối quan hệ như dự án sân bay đã dựa vào, cho
nên Vĩ Hồng có một vai trò nhỏ hơn. Những người nước
ngoài đã chi phối công việc. Tất cả các nhà thầu của tôi
đều là quốc tế. Chúng tôi đã không lêu lổng với việc uống
rượu và ăn. Tôi đã để Mao Đài vào sau gương chiếu hậu
của tôi—mặc dù đội hoan nghênh nó khi, thi thoảng, tôi
mở một chai đỏ.
Bất chấp sự vui vẻ tôi cảm thấy trong công việc, mối
quan hệ của tôi với Vĩ Hồng bắt đầu xấu đi. Thật mỉa mai,
thậm chí bi thảm, rằng một dự án mà có thể đưa chúng
tôi lại gần nhau hơn lại có vẻ đã kéo chúng tôi ra xa. Với
viễn cảnh, bây giờ tôi có thể thấy rằng chúng tôi đã chẳng
bao giờ đủ gần về mặt tình cảm và chúng tôi đã quá giải
tích một cách thực dụng về các ràng buộc của chúng tôi.
Vĩ Hồng đã luôn cho rằng sự đam mê phải ngồi ghế sau
trong mối quan hệ của chúng tôi và rằng chừng nào logic
căn bản còn mạnh, chúng tôi, như một cặp, sẽ kéo dài.
Nhưng quan điểm của tôi là logic đó đã không đủ.
Trong đời, chúng tôi tiếp cận các mối quan hệ then chốt
bằng việc trộn lẫn một cú nhảy khỏi vách đá với sự ích
kỷ có tính toán. Không có công thức hoàn hảo. Nhưng Vĩ
Hồng và tôi rõ ràng đã không có công thức đúng. Đã có
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quá ít xúc cảm được đầu tư vào hôn nhân của chúng tôi.
Nhìn lại, đó là chất keo mà phải gắn chúng tôi lại với
nhau. Tình cảm có thể hoạt động như mô mềm sao cho,
khi bộ xương bị yếu, vẫn có một lớp quan trọng để đệm
sự ngã của chúng ta.
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CHƯƠNG MƯỜI SÁU
VÀO NGÀY 26 THÁNG MƯỜI NĂM 2012, TỜ New

York Times đăng
một bài trang bìa nêu chi tiết khối tài sản khổng lồ thuộc
về gia đình Ôn Gia Bảo. Dựa vào các hồ sơ công ty, bài
báo phơi bày đã ước lượng rằng gia đình Ôn có tài sản có
giá trị gần 3 tỉ $. Vào đầu của đoạn thứ hai mươi là tên
của Vĩ Hồng. Nói về một tai họa cho bộ xương của mối
quan hệ của chúng tôi.
Ba ngày trước khi câu chuyện được đăng, phóng viên
Times, David Barboza, tiếp cận với Vĩ Hồng, thông báo
cho cô rằng cô sẽ là một tiêu điểm của bài báo và yêu cầu
bình luận. Vĩ Hồng hội ý bí mật với Cô Trương để nghĩ ra
một câu trả lời. Barboza bảo Vĩ Hồng rằng ông sẽ tường
thuật rằng Đại Dương là phương tiện được dùng để mua
cổ phần Bình An và rằng, muộn hơn, cổ phần có giá trị
hơn 100 triệu dollar trong Bình An được chuyển cho một
tài khoản thuộc về mẹ của Ôn Gia Bảo, người là một giáo
viên đã về hưu với không nguồn thu nhập nào ngoài một
khoản lương hưu chính phủ.
Vĩ Hồng và Cô Trương ban đầu quyết định không bình
luận về câu chuyện. Rồi Vĩ Hồng liên hệ với người vợ Đài
loan của Barboza qua các mối quan hệ của cô trong thế
giới nghệ thuật. Trong nhiều giờ, Vĩ Hồng nài xin cô
thuyết phục Barboza để xếp câu chuyện vào ngăn kéo.
“Chúng ta đều là những người Trung quốc,” tôi nghe lỏm
Vĩ Hồng nói với cô ta. “Chúng ta nên giải quyết việc này
một cách thân thiện. Tôi có con; cô có con; cô biết việc
này sẽ làm tổn hại bao nhiêu cho gia đình tôi. Cô sẽ không
muốn điều này cho bất kể gia đình nào.” Đây là một thí
dụ nữa về lỗ hổng giữa văn hóa của Vĩ Hồng và văn hóa
của thế giới Tây phương. Nhưng cô đã tuyệt vọng. Nó là
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một phát đạn trong đêm tối. Không cần phải nói, nhà
Barboza đã không quan tâm.
Cô Trương thay đổi ý của bà và ra lệnh cho Vĩ Hồng
chịu trách nhiệm về thương vụ Bình An. Bà đã chỉ thị cho
Vĩ Hồng nói chuyện với Barboza và bảo ông ta rằng tất
cả cổ phiếu mang tên mẹ và họ hàng khác của thủ tướng
thực sự thuộc về Vĩ Hồng và rằng cô đã đặt cổ phần vào
tên của họ để che giấu độ lớn của cơ nghiệp của Vĩ Hồng.
“Khi tôi đầu tư vào Bình An tôi không muốn bị viết về,”
Vĩ Hồng nói với Times, “cho nên tôi đã nhờ họ hàng tôi
tìm những người khác để giữ các cổ phần này cho tôi.”
Tuyên bố của Vĩ Hồng đã gượng gạo, để nói bớt đi. Rõ
ràng, không thể tin nổi. Nhưng sự trung thành của Vĩ
Hồng với Cô Trương đã buộc cô tuân theo các mệnh lệnh.
Tất nhiên, ban đầu, tất cả cổ phần đã trong tên của Đại
Dương để bảo vệ nhà Ôn, không phải Vĩ Hồng. Chỉ sau khi
Vĩ Hồng và tôi bán cổ phần của chúng tôi trong năm 2007
thì Cô Trương mới đưa ra quyết định sai lầm để chuyển
quyền sở hữu cổ phần cho mẹ chồng và những người
khác trong gia tộc. Nước đi đó đã tạo ra một dấu vết trên
giấy tờ. Giả như cổ phần vẫn ở trong tên của Đại Dương,
Barboza sẽ chẳng có nhiều để treo câu chuyện của ông
vào.
Trong tâm trí tôi, tôi luôn luôn biết rằng tại điểm nào
đó Cô Trương sẽ hy sinh Vĩ Hồng. Tôi hình dung, tuy vậy,
rằng vào lúc điểm then chốt đó xảy ra, Vĩ Hồng sẽ bảo vệ
mình tốt hơn. Nhưng tôi đã sai. Vĩ Hồng đã đầu tư bản
thân cô quá nhiều vào mối quan hệ của cô với Cô Trương.
Cô cũng đi theo cái những người Trung quốc chúng tôi
gọi là yiqi (nghĩa khí), đạo lý của tình anh em, cùng đạo
lý tôi đã trung thành với các bạn thân của tôi ở Thượng
Hải. Cô sẵn lòng để trở thành cô gái ngã xuống để chứng
minh rằng Cô Trương đã đúng để tin cậy cô suốt những
năm này.
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Hầu hết mọi người sẽ chạy trốn, hình dung bây giờ
không phải là lúc để là một anh hùng. Nhưng Vĩ Hồng đã
không. Tôi xem hành động của cô như một lựa chọn cá
nhân sâu sắc, sự tuyệt vọng và sự dũng cảm ngang phần
nhau. Đạo Kitô của Vĩ Hồng có thể đã đóng một vai trò.
Nhưng hơn thế là sự cam kết của cô cho các mối quan hệ
mà cô đã xây dựng. Tôi thúc cô không nói chuyện với
Barboza. Nhưng cô quyết định để nói chuyện vì các mối
quan hệ của cô là tất cả cái cô có. Cuối cùng, mấu chốt
nằm ở việc cô xem bản thân cô như một người.
Đối với gia đình Ôn và, rộng hơn, với hàng ngũ cấp cao
của Đảng Cộng sản Trung quốc, câu chuyện đã như một
trận động đất. Bài báo đã đánh dấu lần thứ hai trong năm
đó một cơ quan báo chí Tây phương đã nêu chi tiết của
cải của một gia đình Cộng sản hàng đầu. Mấy tháng
trước, trong tháng Sáu 2012, hãng tin Bloomberg đã
đăng một câu chuyện tương tự về sản nghiệp của các họ
hàng của Phó-Chủ tịch—và chẳng bao lâu trưởng
Đảng—Tập Cận Bình. Thật lý thú, chẳng ai đã nhận trách
nhiệm cho bài báo đó, như Vĩ Hồng nhận vì Cô Trương.
Đảng đã phản ứng với câu chuyện về Ôn bằng việc
chặn website của New York Times. Một người phát ngôn
Bộ Ngoại Giao lên án Times về việc cố ý bôi nhọ Trung
Quốc và chứa chấp “các động cơ che giấu.” Về mặt nội bộ,
Đảng đã thống nhất để bảo vệ lợi ích chung. Đúng với gốc
rễ hoang tưởng của nó, ban lãnh đạo Đảng coi hai câu
chuyện như một phần của cuộc tấn công có phối hợp của
chính phủ Hoa Kỳ chống lại ban lãnh đạo chính trị Trung
quốc. Nếu câu chuyện về gia đình Tập không được đăng,
Đảng có thể phản ứng khác đi và Ôn đã có thể là mục tiêu.
Nhưng câu chuyện về Tập đã thuyết phục mọi người
rằng bằng cách nào đó Hoa Kỳ bị đổ lỗi cho các bài báo
đó và câu trả lời hay nhất là phản ứng động vật: siết chặt
đội ngũ.
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Trong riêng tư, Ôn Gia Bảo đã tức điên lên với những
tiết lộ về các hoạt động kinh doanh của các thành viên
gia đình ông, nhất là Cô Trương và con trai ông, Winston.
(Con gái Ôn, Lily, đã không được nêu tên trong câu
chuyện gốc, nhưng sẽ được nêu trong các bài báo muộn
hơn trong Times.) Vĩ Hồng và tôi tin rằng Cô Trương và
các con bà đã giữ cho Ôn không biết về nhiều thứ. Chúng
tôi cũng hiểu rằng Ôn sớm hơn đã phát hiện vài trong số
hoạt động kinh doanh của gia đình ông và đã lên tiếng
phản đối.
Lần này, chúng tôi được bảo, Ôn đòi ly hôn. Trong một
cơn thịnh nộ, ông tuyên bố cho các họ hàng của ông rằng
ông sẽ chuẩn bị cạo đầu và vào một tu viện Phật giáo sau
khi ông nghỉ hưu. Vào điểm đó, các nhà chức trách Đảng
đã can thiệp—để ngăn cả sự ly dị và cơn bốc đồng của
Ôn để, như các Phật tử nói, “nhìn qua bụi hồng” của lòng
tham muốn con người và trở thành một thầy tu. Nước đi
sau cùng đó sẽ trông đặc biệt xấu cho một Đảng mà về
mặt chính thức, chí ít, là vô thần.
Các tác động phụ có hại từ câu chuyện đã giống một
sóng thần, mà bắt đầu với một thủy triều thấp. Mối quan
hệ của chúng tôi với gia đình Ôn đã thay đổi. Cô Trương
báo cho chúng tôi rằng gia đình không còn quan tâm đến
30 phần trăm dự án của chúng tôi nữa. Chúng tôi mới
động thổ khách sạn Bulgari gần đây và đột nhiên Cô
Trương bảo chúng tôi bà rút ra. Chúng tôi đã không biết
phản ứng với nó ra sao; chúng tôi nghĩ bà đã thay đổi ý
kiến. Chúng tôi đã chẳng bao giờ ký bất cứ hợp đồng nào
với Cô Trương. Giống rất nhiều ở Trung Quốc, mọi thứ
đều ngầm định.
Tiếp theo bài vạch trần của Times, Vĩ Hồng đóng lại
hoạt động kết nối của cô. Cô đã không liên hệ với bất kỳ
ai và không ai liên hệ với cô. Cô không muốn đưa mọi
người vào chỗ khó khăn. Trong khi đó, tôi thử đánh giá
tôi đối mặt với bao nhiêu rủi ro. Tôi có cảm giác rằng có
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những hậu quả, nhưng tôi không biết chúng sẽ là gì hay
khi nào chúng giáng xuống. Chúng tôi đã đợi một tháng
và tiếp tục làm việc về khách sạn. Không ai từ các cơ
quan an ninh hay Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương
đáng sợ của Đảng đã đến nhà chúng tôi.
Cô Trương bảo chúng tôi rằng bà đã lệnh cho con trai
và con gái bà không gây chú ý. Winston Ôn đã đi làm việc
cho một doanh nghiệp sở hữu nhà nước. Lily Chang đã
đóng cửa khinh doanh tư vấn của cô và gia nhập Quản lý
Nhà nước về Hối đoái. Cô Trương cũng đã bỏ một kế
hoạch để sử dụng một vạt đất lớn ở phía bắc Bắc Kinh để
xây dựng một trung tâm dạy nghề nữ trang. Bà chuyển
nó cho con trai bà, Winston, người bắt đầu làm việc xây
dựng Học viện Keystone, một trường với ý muốn trở
thành trường nội trú tốt nhất của Trung Quốc Cộng sản.
Cô Trương bảo Vĩ Hồng bà tin ai đó đã thử phá hủy
gia đình bà. Bà đã tìm một nguồn của câu chuyện. Viện
dẫn các đầu mối liên lạc bên trong chính phủ Trung quốc,
Cô Trương nói rằng bà tin uy tín của chồng bà đã bị thiệt
hại do vô ý trong một cuộc đấu tranh quyền lực sốngchết bên trong Đảng.
Cuộc đấu tranh đã thả Tập Cận Bình chống lại một
quan chức có tên là Bạc Hy Lai. Cả hai là những con trai
của “những người bất tử” Cộng sản, những người kỳ cựu
của cách mạng của Mao. Và cả hai đã có được sự nghiệp
của họ nhờ một quyết định của Đảng đưa ra trong năm
1981 và được thúc đẩy bởi một người Cộng sản cấp cao
có tên là Trần Vân (Chen Yun) để thành lập một văn
phòng đặc biệt trong ban tổ chức của Đảng gọi là Phân
ban Cán bộ Trẻ. Mục đích của phân ban đó là đảm bảo
rằng các con trai và con gái của các Đảng viên cấp cao
được trao những vị trí tốt trong chính phủ và Đảng. “Nếu
các con chúng ta kế nghiệp chúng ta,” Trần Vân tuyên bố,
“chúng sẽ không đào mả chúng ta lên.” Cuộc đàn áp
thẳng tay Quảng trường Thiên An Môn 1989 cho công
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việc này sự cấp bách thêm. Bài học then chốt mà quý tộc
đỏ rút ra từ cuộc náo động đó là, như ngạn ngữ nói, “bạn
trông mong tốt nhất vào con cái riêng của bạn.” Mỗi gia
đình lãnh đạo chọn một người thừa kế để chuẩn bị cho
ban lãnh đạo chính trị tương lai. Được cha của họ chỉ
định, Tập và Bạc vươn lên qua hàng ngũ Đảng.
Cha của Tập, Tập Trọng Huân (Xi Zhongxun), là một
anh hùng của cuộc nội chiến của Đảng chống lại các lực
lượng dân tộc chủ nghĩa của Tưởng Giới Thạch trong
những năm 1930 và 1940. Trong cuối những năm 1970
và đầu những năm 1980, ông đã đóng một vai trò then
chốt trong việc lập các chính sách kinh tế biến Trung
Quốc thành nhà máy của thế giới.
Bạc Hy Lai là con trai của Bạc Nhất Ba (Bo Yibo), một
trong những phó khác của Chủ tịch Mao. Bạc Nhất Ba
cũng đã đánh các lực lượng Dân tộc chủ nghĩa. Bạc Nhất
Ba bảo thủ hơn Tập Trọng Huân khi xét về những cải
cách kinh tế, nhưng trong những năm 1980 ông đã giám
sát việc tạo ra hai thị trường chứng khoán của Trung
Quốc, ở Thượng Hải và Thâm Quyến.
Vào đầu những năm 1990, Bạc Hy Lai trở nên nổi bật
như thị trưởng táo bạo của thành phố Đại Liên bên bờ
biển. Sau đó ông phục vụ như tỉnh trưởng của Tỉnh Liêu
Ninh (Liaoning), bộ trưởng thương mại, và rồi trong
năm 2007 ông được chỉ định làm bí thư Đảng ở Trùng
Khánh (Chongqing), một thành phố khổng lồ ở tây nam
Trung Quốc một thời được biết đối với những người Tây
phương như Chunking. Với một bờm tóc đen vuốt ngược
và một nụ cười hớn hở, triệu-dollar, Bạc là một người
nổi tiếng được sự chú ý của truyền thông, luôn luôn sẵn
sàng với một trích dẫn súc tích. Nếu giả như Bạc là một
người Mỹ, ông là gã đánh cuộc dây thành công của các lô
xe cũ trưng để bán vào một ghế trong Quốc hội.
Tập Cận Bình ít khoa trương hơn và cẩn trọng hơn
nhiều. Khi ông là một quan chức ở Tỉnh Phúc Kiến trong
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những năm 1990, các cộng sự của ông không có ý tưởng
nào ông đang tán tỉnh và cuối cùng kết hôn với ca sĩ nổi
tiếng của quân đội Trung quốc Bành Lệ Viện (Peng
Liyuan). Tập đã chia tay với vợ đầu tiên của ông, con gái
của một nhà ngoại giao Trung quốc, vì mong muốn của
bà để ở lại nước Anh, nơi bà đi nghiên cứu.
Sơ yếu lý lịch của Tập, mà gồm các vị trí chính quyền
và Đảng chóp bu ở các tỉnh Thượng Hải và Chiết Giang,
đã không kém ấn tượng hơn của Bạc. Tuy nhiên, đối với
truyền thông, Tập là một người tương đối ít được biết
đến khi ông bật lên tại hiện trường trong tháng Mười
Một 2002 như một thành viên của Ủy ban Trung ương
Đảng. Bạc cũng có được một chỗ thèm muốn trong Ủy
ban Trung ương năm đó tiếp sau sự vận động mạnh mẽ
của cha ông. Năm năm sau, tuy vậy, Tập đã vượt lên
trong cuộc đua để là nhà cai trị tiếp của Trung Quốc. Mặc
dù Bạc Hy Lai có được một ghế trong Bộ Chính trị trong
năm 2007, chỉ Tập được nhấc lên Ủy ban Thường vụ Bộ
Chính trị, cơ quan chính trị chóp bu của Trung Quốc.
Vĩ Hồng và tôi đã nghe rất ngiều câu chuyện về sự
tuyệt vọng của Bạc để quay lại cuộc đua và các hoạt động
thu hút sự chú ý ông tổ chức để làm vậy. Như Đảng
trưởng ở Trùng Khánh, Bạc nâng cao hình ảnh của mình
bằng việc khởi động các cuộc vận động chính trị gợi lại
những cuộc huy động quần chúng xảy ra dưới Chủ tịch
Mao trong Cách mạng Văn hóa. Khai thác nỗi luyến tiếc
những ngày cách mạng ban đầu của Trung Quốc, ông đã
tổ chức những cuộc mít ting khổng lồ nơi hàng ngàn dân
cư thành phố tụ tập để tham gia vào cùng hát thể hiện
các giai điệu Cộng sản cũ.
Nhưng tham vọng của Bạc đã đưa ông xuống. Sự sa
ngã của ông bắt đầu vào 15 tháng Mười Một 2011, khi
xác của một doanh nhân Anh Neil Heywood được tìm
thấy trong phòng số 1605 của Khách sạn Lucky Holiday,
một nhà khách cũ rích ở Trùng Khánh. Báo cáo ban đầu
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về Heywood đã đổ lỗi cho “cái chết đột ngột sau khi uống
rượu” và xác ông đã bị thiêu mà không có khám nghiệm
tử thi.
Heywood là một đối tác kinh doanh lâu đời của vợ thứ
hai quyến rũ của Bạc, Cốc Khai Lai (Gu Kailai). Khi
trưởng cảnh sát Trùng Khánh, Vương Lập Quân (Wang
Lijun) ngó vào vụ này, ông phát hiện ra rằng vợ của Bạc
đã đầu độc Heywood vì một tranh chấp kinh doanh.
Vương đi đến văn phòng của Bạc Hy Lai và nói cho
ông. Bạc coi việc đó như một sự đe dọa ngầm. Trong đầu
óc ông, với tư cách một cảnh sát trưởng trung thành,
Vương đã chỉ phải hủy bỏ vụ này và để cho nó chìm đi.
Bạc đã nhảy từ phía sau bàn của ông và tát Vương với
sức mạnh đủ để làm thủng màng nhĩ tai của Vương. Sau
đó Bạc sa thái Vương và đặt ông dưới cuộc điều tra vì
tham nhũng.
Sợ rằng ông sẽ là nạn nhân của vụ giết người tiếp,
Vương đã trốn khỏi Trùng Khánh và vào ngày 6 tháng
Hai 2012, gõ cửa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô gần
đó, nơi ông kể câu chuyện của mình cho các nhà ngoại
giao Mỹ và yêu cầu sự tị nạn chính trị. Khi Vương nêu ra
lý do của ông bên trong phái bộ Hoa Kỳ, các quan chức
cảnh sát đại diện cho các phái chính trị cạnh tranh khác
nhau đã rung chuông lãnh sự trong một sự bế tắc căng
thẳng. Một ngày sau, các quan chức Hoa Kỳ giao Vương
cho một thứ trưởng từ Bộ An ninh Quốc gia, người đưa
trùm cảnh sát Trùng Khánh về Bắc Kinh. Tất cả việc này
diễn ra vào một thời gian mang điều xấu—khi Đảng sẵn
sàng cho cuộc họp hàng năm của Hội nghị Nhân dân
Toàn Quốc (Quốc hội) tháng tiếp sau.
Cô Trương tiết lộ cho chúng tôi rằng tiếp sau việc
Vương Lập Quân đến Bắc Kinh, Ban Thường vụ Bộ Chính
trị gồm chín thành viên đã họp và thảo luận vụ bê bối.
Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), ủy viên Ban Thường
vụ phụ trách các cơ quan an ninh Trung quốc và một
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đồng minh của Bạc Hy Lai, đã phát biểu đầu tiên, cho
rằng cuộc điều tra phải ngừng ở cảnh sát trưởng Vương.
Sự yên lặng trùm lên cuộc họp, Cô Trương nói. Tuyên bố
của Chu có nghĩa rằng sẽ không có cuộc điều tra nào về
Bạc Hy Lai. Các thành viên của Ban Thường vụ suy nghĩ
về quan điểm của Chu. Khi không ai lên tiếng, Tập Cận
Bình, người tương đối thấp về thâm niên, phá vỡ nghi
thức để nói. Ông khẳng định thay vào đó rằng Đảng điều
tra không chỉ Vương mà cả bất cứ ai khác có thể liên
quan. Ông không cần nhắc đến Bạc Hy Lai hay vợ của
Bạc, bởi vì sự ám chỉ là hiển nhiên đối với bất kể ai tại
cuộc họp. Tập biết nếu ông không lên tiếng khi đó, ông
mất một cơ hội vàng để thoát khỏi đối thủ chính của ông.
Với tư cách người số hai trong Ban Thường vụ, Ôn Gia
Bảo đã có một tiếng nói then chốt. Ông đồng ý với Tập
Cận Bình. Tiếp theo, Đảng trưởng Hồ Cẩm Đào, luôn thận
trọng, cũng hậu thuẫn một cuộc điều tra đầy đủ. Và đó là
cách thủy triều thay đổi. Khi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính
trị cuối cùng bỏ phiếu về xử lý tình hình thế nào trong
cuộc họp tiếp sau vào ngày 7 tháng Ba, chỉ Chu đã phản
đối kế hoạch đuổi Bạc Hy Lai ra khỏi Đảng, giao vụ của
ông cho các công tố viên Trung quốc, và điều tra vợ của
Bạc vì việc giết Neil Heywood.
Quyết định để thanh trừng Bạc mở đường cho một
cuộc họp báo đầy kịch tính vào ngày kết thúc Hội nghị
Nhân dân Toàn quốc 14 tháng Ba. Đấy là cuộc họp báo
cuối cùng của Ôn Gia Bảo sau một thập kỷ như thủ tướng.
Trả lời một câu hỏi từ New York Times, Ôn đã khiển trách
Bạc Hy Lai và kêu gọi thành Ủy Trùng Khánh “suy ngẫm
nghiêm túc và học từ vụ Vương Lập Quân.” Đó là một quả
bom nổ. Không chỉ Ôn đã hậu thuẫn Tập trong cuộc đấu
tranh của ông với Bạc đằng sau những cánh cửa đóng,
mà bây giờ ông làm nhục Bạc công khai. Một ngày sau,
Bạc bị phế truất khỏi chức vụ của ông như Đảng trưởng
Trùng Khánh. Vào ngày 10 tháng Tư, ông bị đuổi khỏi
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Ban chấp hành Trung ương Đảng và khỏi Bộ Chính trị.
Trong tháng Chín, một tòa án Trung quốc kết tội ông tù
chung thân. Và vào ngày 15 tháng Mười Một năm đó, Tập
Cận Bình trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung
quốc.
Cô Trương tin rằng sự ủng hộ của chồng bà cho cuộc
điều tra và sự tham gia của ông vào sự làm nhục Bạc Hy
Lai công khai đã đặt ông vào một tiến trình xung đột với
các đồng minh của Bạc, vài trong số đó trong các cơ quan
an ninh của Trung Quốc. Thông tin khác đến với chúng
tôi củng cố quan điểm của Cô Trương. Trong tháng Hai
2012, Vĩ Hồng và tôi nghe trò chuyện rằng Bạc đã thuê
các nhà báo và các học giả Trung quốc để soi mói Cô
Trương và các con bà. Barboza, khi được hỏi làm thế nào
ông ta đi đến viết câu chuyện của ông, đã luôn luôn phủ
nhận việc nhận thông tin từ những người bên trong
Đảng mong sự giúp đỡ Bạc có được thậm chí với Ôn Gia
Bảo. Nhưng Cô Trương nói cô biết được rằng các sĩ quan
an ninh trung thành với Bạc Hy Lai đã trao hàng đống tài
liệu cho Barboza ở Hồng Kông.
Trong năm 2013, khoảng một năm sau khi Tập Cận
Bình khởi động chiến dịch chống tham nhũng và một
năm sau câu chuyện của Times về của cải của gia đình
Ôn, Cô Trương bảo chúng tôi rằng cô và các con cô đã
“hiến tặng” tất cả tài sản của họ cho nhà nước để đổi lại
sự đảm bảo rằng họ sẽ không bị truy tố. Cô nói các gia
đình đỏ khác cũng làm thế. Có một lý do khác đằng sau
hành động này. Đảng đã muốn viết lại lịch sử. Trong
tương lai, nếu Đảng đối mặt với những cáo buộc về việc
dung túng sự tham nhũng có hệ thống, nó có thể cho rằng
các gia đình đỏ này, trong “việc hiến tặng” tài sản của họ
cho Trung Quốc, đã chỉ phục vụ nhà nước. Tất cả chuyện
này có vẻ khá siêu thực đối với Vĩ Hồng và tôi. Nhưng lại
lần nữa, những người Cộng sản Trung quốc có một hồ sơ
dài về ăn cắp tài sản tư nhân và bóp méo sự thật.
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Câu chuyện Times đã củng cố lý lẽ của tôi rằng Vĩ Hồng
và tôi phải đưa một phần đáng kể các khoản đầu tư của
chúng tôi ra nước ngoài và ngừng dựa vào các quan hệ
của chúng tôi với Đảng để kinh doanh ở Trung Quốc.
Chúng tôi có đủ kỹ năng, tôi lập luận, để cạnh tranh trên
thị trường mở. Chúng tôi đã có thành công tuyệt vời chơi
trò guanxi, nhưng, tôi nghĩ, đã đến lúc chuyển sang một
mô hình mới. Lập trường của tôi được ủng hộ bởi vài
trong số đối tác Tây phương của chúng tôi những người
đã trở thành các bạn thân. Những người chơi quốc tế
như Paul Katz, CEO của hãng kiến trúc Kohn Pedersen
Fox, đã ấn tượng với công trình của chúng tôi và cổ vũ
chúng tôi ganh đua lấy các dự án nước ngoài.
Vĩ Hồng không đồng ý. Cô sợ trở thành quốc tế. Và cô
cho rằng, bởi vì Ôn đã đóng một vai trò cốt yếu như vậy
trong sự lên của Tập, Tập sẽ bảo vệ Ôn và gia đình ông—
và, bằng cách mở rộng, bảo vệ chúng tôi. Cô nghĩ tương
lai của chúng tôi vẫn sáng sủa ở Trung Quốc, sử dụng các
phương pháp cũ để thành công và tiến bộ.
Những vấn đề khác nảy sinh giữa chúng tôi. Một tối
khi chúng tôi nằm trên giường, cô cho tôi xem lời tiên
đoán của một thầy bói. Nói cho biết có được vận may của
mình là mốt thịnh hành giữa elite Trung quốc. Những
người ở đỉnh của tháp Trung quốc đã thuê các thầy bói,
các thầy khí công (qigong), và những người loan tin đủ
loại bịp bợm. Trong bảy mươi năm nắm quyền của nó,
Đảng đã hủy diệt các giá trị truyền thống Trung quốc và
về cơ bản đã loại tín ngưỡng ra ngoài vòng pháp luật.
Trong chân không, sự mê tín chiếm lấy chỗ trống. Trong
một hệ thống không thể tiên đoán được, nơi một người
có thể đi từ đỉnh xuống đáy trong chớp mắt, các totem
(vật tổ) hứa hẹn làm cuộc sống có ý nghĩa trở nên rất
thương tâm.
Vĩ Hồng đưa ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong đó thầy
bói đã viết vận may của cô với một nét bút thư pháp. Cái
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đập vào mắt tôi không phải là sự tiên đoán; nó đã là năm
sinh của cô. Thầy bói đã viết “1966.” Ngay từ đầu Vĩ Hồng
đã bảo tôi cô sinh trong năm 1968, cùng năm như của
tôi.
Ngày sinh của tôi trong tháng Mười Một 1968 và tôi
được hướng dẫn để tin Vĩ Hồng sinh trong tháng Mười
Hai cùng năm, làm cho tôi già hơn một tháng. Đột nhiên
tôi phát hiện ra rằng cô thực sự già hơn tôi hai tuổi. Cô
đã giấu tuổi thật của cô với tôi, nhưng không với thầy
bói. Không có ngày sinh thật của cô, ông đã không có khả
năng cho cô tiên đoán chính xác.
“Cái quái gì đây?” tôi hỏi, chỉ vào ngày tháng năm sinh
của cô. Vĩ Hồng tái nhợt đi một chút. “Anh đã kết hôn với
em mười năm rồi và anh chưa bao giờ biết tuổi thật của
em,” tôi nói.
Cô ngập ngừng. “Em vẫn là em,” cô bẽn lẽn nói.
“Phải, nhưng không chính xác,” tôi nói. “Thông tin cơ
bản nhất một người có thể cho là tên, ngày sinh, và giới
tính của họ. Nếu em điền bất cứ biểu mẫu nào, đó là ba
câu hỏi đầu tiên được hỏi. Nếu em thay đổi bất cứ cái nào
trong số đó, và nói em là cùng người đó, ừ, đó không phải
là sự thật thực sự.”
“Em vẫn là em,” cô lặp lại.
Vĩ Hồng giải thích rằng cô đã thảo luận vấn đề này với
mẹ cô khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Mẹ cô
đã nhận xét rằng chúng tôi có vẻ là một cặp hoàn hảo.
“Đừng thử số phận bằng nói cho nó tuổi thật của con,”
mẹ cô khuyên. Cả hai phụ nữ đã lo rằng nếu tôi biết Vĩ
Hồng già hơn tôi, vì xã hội gia trưởng của Trung Quốc
trong đó vợ luôn luôn trẻ hơn các ông chồng của họ, tôi
có thể chuồn mất.
Việc biết về sự dối trá muộn đến vậy trong mối quan
hệ của chúng tôi đã là cú đánh thứ hai. Chúng tôi cãi nhau
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về tương lai của sự làm việc cùng nhau của chúng tôi và
chúng tôi cãi nhau vặt liên miên trước nhân viên của
chúng tôi. Và bây giờ là chuyện này.
Chúng tôi cũng đã va chạm về dự án khác mà Vĩ Hồng
háo hức để làm. Chúng tôi đang xem xét đấu thầu một
thương vụ để tái phát triển một vị trí khổng lồ cạnh
Khách sạn Thế giới Trung quốc mà neo Khu Kinh doanh
Trung tâm của Bắc Kinh. Nó hứa hẹn là một việc làm to
lớn gần 0,465 triệu mét vuông, với những nhà chọc trời
và các trung tâm mua sắm. Không mảnh tài sản khác nào
có giá trị nhiều hơn ở Trung Quốc.
Khi chúng tôi tiến hành thương lượng để tái phát
triển khu đất, tôi có cảm giác về nhiệt dưới chúng tôi. Tôi
thấy mình phải chuốc rượu và thức ăn cho các doanh
nhân và các đầu mối liên hệ Đảng của họ cho một mẩu
của dự án. Một đại diện từ công ty phát triển Sun Hung
Kai Properties Hồng Kông, một trong những công ty
hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực phát triển bất động
sản, đến Bắc Kinh và ăn trưa với chúng tôi và Cô Trương.
Ngay khi bữa ăn kết thúc, điện thoại di động của Vĩ Hồng
đổ chuông và đó là Trần Tá Nhị (Chen Zuo’er), người khi
đó là phó giám đốc của Văm phòng Sự Vụ Hồng Kông và
Macao của Hội đồng Nhà nước. Vĩ Hồng bật loa để nghe
Trần, và tôi ngồi ở đó nghe ông thúc chúng tôi bán phần
hùn kiểm soát trong dự án cho Sun Hung Kai. Điều đó
khá sốc. Trần là một quan chức mức bộ trưởng trong
chính phủ Trung quốc. Và ở đây ông trâng tráo vận động
hành lang nhân danh một doanh nghiệp Hồng Kông cho
một thương vụ bất động sản ở Bắc Kinh. Nó cho thấy các
mối liên kết thoải mái đến thế nào giữa các quan chức
Đảng Cộng sản liên quan đến công việc Hồng Kông và
elite kinh doanh Hồng Kông. Chúng tôi nói chúng tôi sẽ
xem xét yêu cầu.
Tôi đánh giá tình hình và có một cảm giác dự án sẽ
phức tạp đến thế nào. Quá trình chấp thuận sẽ làm cho
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dự án sân bay trông như một nhiệm vụ cực kỳ dễ. Chúng
tôi có lẽ cần không chỉ một mà ít nhất hai đồng minh
trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để có bất cứ cơ hội
nào để nhận được tất cả các giấy phép để làm cho nó hoạt
động. Và ngay cả khi đó, có áp lực chính trị. Tôi bảo nhân
viên của tôi để rút lui khỏi thỏa thuận. Vĩ Hồng đã không
vui.
Rồi một thỏa thuận khác đẩy chúng tôi ra xa nhau
hơn.
Trong đầu năm 2013, tôi cho một người bạn vay 30
triệu $ để mua một công ty Hồng Kông–được niêm yết,
với một cam kết cho một phần thứ hai để giúp anh ta
hoàn tất giao dịch. Tôi biết người bạn, Ding Yi, trong
nhiều năm. Giống tôi, anh sinh ở Trung Quốc nhưng lớn
lên ở nước ngoài, trong trường hợp của anh là Australia.
Chúng tôi gặp nhau trong những năm 1990, sau khi lần
đầu tôi quay lại Hồng Kông. Chúng tôi đã cùng nhau
nhiều tối khuya ở khu vực giải trí Lan Kwai Fong của
Hồng Kông và ở Bar Street của Bắc Kinh. Tôi xem anh là
một trong những bạn tốt nhất của tôi.
Ding Yi đã làm việc cho một ngân hàng Thụy sĩ và một
hãng đầu tư Trung quốc, kiếm được một cơ nghiệp, và
sau đó đã mất trong Khủng hoảng Tài chính Á châu 2007.
Vợ anh đại diện một công ty quốc tế buôn bán kim loại
mà làm kinh doanh ở Trung Quốc.
Tại một điểm, hãng của vợ anh bị rối vào một tranh
chấp kinh doanh. Rồi một ngân hàng Trung quốc chi tiền
cho cảnh sát để bắt vợ anh và giữ cô làm con tin, một
chuyện thường xảy ra ở đại lục. Sau khi cảnh sát tống cô
vào một nhà tù làng ở Tân Cương xa xôi ở góc tây bắc
của Trung Quốc, Ding Yi đã tốn hàng năm để thử giải
phóng cô. Cuối cùng anh đã thành công, cái gì đó tôi thấy
rất ấn tượng, xét rằng trong khi ấy anh đã li dị với vợ anh
và đã kết hôn với tiếp viên của cô ấy, một cựu gái quán
bar từ Thượng Hải người đã lấy tên tiếng Anh là Yvonne.
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Nhưng đấy là Trung Quốc và người ta sống cuộc đời mâu
thuẫn. Dù sao đi nữa, tôi hình dung rằng ai đó mà giúp
vợ trước của mình sẽ đáng tin cậy.
Trong tháng Mười 2013, phần thứ hai của khoản cho
vay của tôi đến hạn. Tôi đến Vĩ Hồng hỏi tiền, nhưng cô
đã từ chối. “Chúng ta đã có một thỏa thuận,” tôi bảo cô
trong một cuộc họp nóng bỏng. “Tôi không muốn làm
việc đó nữa,” cô trả lời. Tôi quay lại Ding Yi với tin xấu.
Anh đã không vui. Không có khả năng huy động tiền để
hoàn tất giao dịch, tôi yêu cầu anh bán phần hùn của anh
trong công ty và trả lại 30 triệu $. Anh ta đã lẩn tránh. Vợ
thứ hai của Ding Yi, Yvonne, rõ ràng đã đóng một vai trò
ở đây. Trong một bữa tiệc tại một nightclub Hồng Kông
mà chồng cô đãi tôi, cô gạ gẫm tôi và tôi đã từ chối. Lần
nữa, đấy là Trung Quốc, nơi không ai bỏ lỡ một cơ hội để
thử một con cá lớn hơn, và, nếu bị hắt hủi, không ai quên
một chút. Tôi hình dung rằng cô đã thúc Ding Yi không
trả lại tôi.
Tôi cảm thấy Ding Yi đang thử chơi tôi. Tôi đi Hồng
Kông rất nhiều. Mỗi lần, chúng tôi gặp nhau, có một bữa
ăn với nhau, và đi các bar. Ding Yi lúc nào cũng rất thân
thiện. Cuối cùng, tôi đã đối chất anh về tiền và anh chỉ
đứng dậy và biến mất. Tôi không có lựa chọn nào trừ
kiếm một luật sư và đưa anh ra tòa. Anh phủ nhận rằng
tiền anh đầu tư vào công ty niêm yết là tiền của tôi.
Ở nhà, tình hình đã không tốt hơn chút nào với Vĩ
Hồng; các tương tác của chúng tôi trở nên gượng ép hơn.
Vào lần này Vĩ Hồng và tôi sống trong nhà ở gắn với
Khách sạn Bốn Mùa để ở gần vị trí Bulgari hơn. Cuối
tháng Mười 2013, tôi dọn đi.
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CHƯƠNG MƯỜI BẢY
VÀO NGÀY 31 THÁNG BẢY 2013, vài

tháng trước khi Vĩ Hồng và
tôi ly thân, tôi diễn thuyết cho Aspen Institute tại một
chương trình Lãnh đạo trong Hành động ở Aspen,
Colorado. Tôi lưu ý rằng ở Trung Quốc đã có “một triều
dâng” của những người quan tâm đến các quyền của họ,
nhưng tôi cũng quan sát rằng Đảng Cộng sản Trung quốc
đang mở cửa và thử thích nghi. Mỗi nhà cai trị Cộng sản,
tôi nói, đã chia sẻ nhiều quyền lực với các đồng chí của
ông hơn người trước.
Tôi cho rằng mặc dù Trung Quốc là một nhà nước
Cộng sản về danh nghĩa, “nó được vận hành ra sao là
chuyện hoàn toàn khác.” Mỗi chính quyền kế tiếp nhau,
tôi quan sát, đã trở nên đáp lại nhanh nhạy hơn với công
luận. “Mao đã là một người. Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm
quyền, ông đã phải tham vấn với hai hay ba vị lão thành.
Giang Trạch Dân đã phải lắng nghe còn nhiều hơn.
Quyền lực được phân tán—hệt như nhìn vào Trung
Quốc như một nhà nước duy nhất chẳng bao giờ thay đổi
là không đúng.” Mặc theo phong cách hợp thời trang
thoải mái của tôi—một áo T-shirt màu hoàng hôn, áo
jacket sẫm, và giày sneaker sang với tất ẩn—tôi thể hiện
ý tưởng rằng Trung Quốc sẽ ăn khớp chặt chẽ với
phương Tây. Nhưng về riêng tư, những mối lo tôi che
giấu về hệ thống của Trung Quốc đang tăng lên với sự
thăng tiến của lãnh tụ mới của Đảng, Tập Cận Bình.
Ban đầu tôi đã lạc quan về sự cai trị của Tập, một phần
bởi vì tôi biết ông thân với Trần Hy, người là bí thư Đảng
của Đại học Thanh Hoa khi chúng tôi cung tiến ở đó.
Không lâu sau Tập trở thành phó-chủ tịch, ông đã yêu
cầu Trần, bạn cùng phòng thời đại học của ông, để phục
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vụ trong nhóm cố vấn phi chính thức của ông. Trần đã từ
chối Tập Cận Bình trước đây. Trong năm 1999, Tập đề
nghị cho ông một chức trong Tỉnh Phúc Kiến khi Tập là
tỉnh trưởng ở đó. Nhưng lần này triển vọng làm việc cho
lãnh tụ tối cao của Trung Quốc ở trung tâm quyền lực đã
là đủ để thuyết phục Trần Hy bỏ Thanh Hoa lại đằng sau.
Tập đã bổ nhiệm Trần làm thứ trưởng giáo dục và rồi
bố trí một sự thăng tiến nhanh lên phó bí thư Đảng của
Tỉnh Liêu Ninh trong chỉ bảy tháng để lót tiểu sử lý lịch
của ông bằng một tua bắt buộc ở địa phương. Trong
tháng Tư 2011, Trần được đưa lại về Bắc Kinh. Hai năm
sau, Tập đặt ông vào Ban Tổ chức của Đảng, một vị trí
then chốt để quản lý sự thăng cấp của tất cả các cán bộ
Đảng cấp cao. Trong năm 2017, Trần trở thành trưởng
Ban Tổ chức. Với một đồng minh ở vị trí đó, Tập đã có
khả năng đưa những người theo ông vào các vị trí Đảng
khắp Trung Quốc.
Một lý do khác vì sao ban đầu tôi thoải mái với Tập đã
là đối tác uống trà của Vĩ Hồng, Vương Kỳ Sơn, cũng có
vẻ thân với Đảng trưởng mới và đã khen ông trong
những cuộc trao đổi với Vĩ Hồng. Chúng tôi nghỉ rằng
nếu cả Trần và Vương thích Tập, nhiệm kỳ của ông có thể
thậm chí là một sự cải thiện đối với sự cai trị thận trọng
của Hồ Cẩm Đào.
Không lâu sau khi Tập trở thành Đảng trưởng trong
tháng Mười Một 2012, tuy nhiên, ông đã khởi động một
chiến dịch chống tham nhũng ồ ạt. Chúng tôi cảm thấy
rằng ông quá hung hăng. Ông chưa được bổ nhiệm vào
chức chính quyền như chủ tich nước cho đến tháng Ba
2013, nhưng ông đã xúi giục các cuộc điều tra hình sự
hàng ngàn quan chức. Kiểu hành vi cốt để giành quyền
lực này đã không thông thường ở Trung Quốc và nó đánh
dấu một sự từ bỏ truyền thống Đảng. Chúng tôi ủng hộ
chống tham nhũng. Trung Quốc có thể cần một sự quét
dọn nhà cửa lỹ lưỡng. Nhưng sau khi chiến dịch của Tập
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kéo dài một năm, chúng tôi đề cập chủ đề với Trần và
những người khác. Kết luận của họ là Tập Cận Bình sẽ
mở rộng cuộc đấu tranh đến nửa nhiệm kỳ đầu tiên của
ông và sau đó nới lỏng từ từ. Ông phải làm thế, họ nói,
bởi vì chiến dịch hiện tại tác động đến nền kinh tế và gây
tổn hại tinh thần bên trong bộ máy quan liêu. Mọi người
kinh sợ bị điều tra đến mức họ không muốn ra các quyết
định. Nó không thể kéo dài mãi. Ngoài ra, việc Tập bắt
vài trăm quan chức là một chuyện. Nhưng một khi ông
tống giam hàng chục ngàn, mọi người sẽ kết luận rằng
không chỉ là vài quả táo thối; toàn bộ hệ thống đã thối
nát từ trong lõi. Vào năm 2020, các nhà chức trách Trung
quốc đã điều tra hơn 2,7 triệu quan chức vì tham nhũng
và đã trừng phạt hơn 1,5 triệu, kể cả bảy lãnh đạo mức
quốc gia và hơn hai chục tướng.
Những diễn tiến khác bắt đầu làm chúng tôi lo. Trong
tháng Bảy 2012, khi Tập chuẩn bị lên nắm quyền, một
văn kiện được lưu hành từ Văn phòng trung ương Đảng
có tiêu đề “Báo cáo về Tình hình Hiện thời trong Lĩnh vực
Ý thức hệ.” Báo cáo, được biết đến như Văn kiện Số 9, đã
cảnh báo rằng các giá trị Tây phương nguy hiểm, như tự
do ngôn luận và tư pháp độc lập, đang lây nhiễm Trung
Quốc và cần được nhổ tận rễ. Các ý tưởng này, văn kiện
nói, là “cực kỳ hiểm độc” và vì thế, phải bị cấm dạy tại các
trường học và các đại học Trung quốc. Văn kiện cũng
nguyền rủa nước đi tới một nền báo chí độc lập hơn, ra
lệnh cho các tổ chức Đảng tăng gấp đôi các nỗ lực của
chúng để gò cương các tạp chí điều tra bới móc các vụ bê
bối.
Các lực lượng an ninh làm theo điều này với một sự
đàn áp thẳng tay tàn tạ chống lại các luật sư và những
người đề xướng khác về xã hội dân sự. Những tàn dư
cuối cùng của một nền báo chí độc lập một chút đã hoặc
bị đóng cửa hay chuyển giao cho sự làm thuê cho Đảng.
Và tại Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung
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quốc (CPPCC), tôi cũng đã chứng kiến những sự thay đổi
đáng lo ngại khác.
Trong đầu năm 2013, các đại biểu của CPPCC thành
phố Bắc Kinh được tiệu tập đến một cuộc họp. Trước
nhất, chủ tịch của Chính Hiệp Bắc Kinh đã dự. Chúng tôi
đã nghe một bài phát biểu của một quan chức Đảng cấp
cao người đã tận dụng cơ hội để xua tan bất kể ảo tưởng
nào về sự nới lỏng chính trị ở Trung Quốc. Ông đã chỉ
trích trực tiếp Du Khả Bình (Yu Keping)—mà chúng tôi
đã thuê để vận hành think tank của chúng tôi, Quỹ Khải
Phong—vì gợi ý rằng những cải cách dân chủ sẽ làm cho
Trung Quốc mạnh hơn. Ông đã nguyền rủa ý tưởng rằng
CPPCC sẽ có bao giờ hoạt động như một viện thứ hai của
quốc hội. Bài phát biểu đã đánh bật mọi người trở lại. Nó
là một thí dụ nữa về sự quay lại đường lối cứng rắn kinh
tởm mà chúng tôi đã thấy nhiều hơn dưới Tập Cận Bình.
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã trở nên hung
hăng hơn rất nhiều. Tôi đích thân thấy những sự thay đổi
này trong những chuyến quay lại Hồng Kông. Dưới các
điều kiện của sự dàn xếp “một nước, hai chế độ” mà
Trung Quốc đã đồng ý với nước Anh để tôn trọng như
một phần của thỏa thuận đưa Hồng Kông quay lại sự cai
trị Trung quốc trong năm 1997, chính phủ Trung quốc
đã hứa để Hồng Kông quản lý công việc riêng của nó
trong năm mươi năm. Trung Quốc cũng đã đồng ý rằng
nó sẽ cho Hồng Kông một mức độ dân chủ đáng kể và các
quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, và hội họp tiếp tục—
những quyền bị từ chối bên trong Trung Quốc. Nhưng
dưới Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt đầu vi phạm các lời
hứa này.
Chính phủ của Tập đã cướp đi sự dân chủ hóa của
Hồng Kông. Nó phái các sĩ quan an ninh đến Hồng Kông
để bắt cóc những người xuất bản và những người bán
sách, những người in và bán tài liệu về các nhà cai trị của
Trung Quốc mà Đảng không thích. Và nó bắt đầu làm xói
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mòn hệ thống chính trị của Hồng Kông. Đảng đã chiêu
mộ tôi và các thành viên Hồng Kông khác của CPPCC để
phục vụ như các lính bộ trong chiến dịch đó.
Trong những cuộc họp của Chính Hiệp, các quan chức
đã lệnh cho chúng tôi tham gia trực tiếp vào đời sống
chính trị của Hồng Kông. Những đòi hỏi này đã tăng
cường trong năm 2014 khi Phong trào Dù vàng nổ ra ở
Hồng Kông. Các cuộc biểu tình phản kháng này đã được
châm ngòi bởi một quy định của Đảng Cộng sản yêu cầu
rằng bất cứ ứng viên nào cho chức trưởng đặc khu hành
chính Hồng Kông, chức vụ chóp bu của vùng lãnh thổ,
đầu tiên phải được sàng lọc bởi một ủy ban gồm những
người trung thành với Bắc Kinh. Sự mỉa mai là rõ ràng:
Quy định một người, một phiếu phỏng có ý nghĩa gì khi
bạn chỉ có thể bỏ phiếu cho các ứng viên đã được Bắc
Kinh chọn sẵn rồi?
Không lâu sau khi Phong trào Dù vàng bắt đầu với
những cuộc biểu tình trong tháng Chín chúng tôi được
các quan chức CPPCC chỉ đạo để đi đến Hồng Kông và tổ
chức và cấp kinh phí cho các cuộc phản biểu tình. Những
người có doanh nghiệp ở Hồng Kông được bảo hãy trả
tiền cho các nhân viên để diễu hành ủng hộ lập trường
của Trung Quốc. Vào một ngày nóng bỏng trong tháng
Mười 2014, tôi đã tham gia vào một trong những cuộc
phản biểu tình này.
Chúng tôi tụ tập ở Công viên Victoria ở quận Vịnh
Causeway (Đồng La Loan), mà, thật mỉa mai, là điểm bắt
đầu cho mọi cuộc tập hợp vì dân chủ trước đó hay kể từ
đó. Các đại diện từ nhiều tổ chức mặt trận-Cộng sản, các
hội làng xóm, các CPPCC từ những phần khác của Trung
Quốc, và các nhóm thân-PRC (Cộng hòa Nhân dân Trung
hoa) khác đã tuần tra đám đông.
Tôi đảm bảo chắc chắn rằng các đại diện từ Văn phòng
Liên lạc Hồng Kông, cơ quan chính phủ chính của PRC ở
thành phố, nhìn thấy tôi. Tôi đã không muốn các nỗ lực
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của tôi không được công nhận. Các quan chức đó đã tập
trung chúng tôi cho một bức ảnh nhóm. Họ cũng muốn
Bắc Kinh công nhận các nỗ lực của họ. Các cán bộ Văn
phòng Liên lạc dơ cao những lá cờ Trung quốc và cuộc
tuần hành bắt đầu.
Chúng tôi đi dọc theo Đường Hennessy, một đường
lớn chính trên Đảo Hồng Kông. Chúng tôi gặp cuộc tuần
hành vì dân chủ và đã trao đổi những lời châm biếm tế
nhị hiền hậu. Những quan hệ giữa các nhóm thân-Bắc
Kinh và ủng hộ-dân chủ ở Hồng Kông đã chưa trở nên
đối kháng. Vào lúc chúng tôi đến Quận Wan Chai bên
cạnh, vài người trong nhóm chúng tôi đã bắt đầu lẻn đi.
Trong khi hầu hết thành viên của chi nhánh CPPCC
Bắc Kinh sống ở Hồng Kông, tôi đã bay từ Bắc Kinh để
gia nhập nhóm. Tôi đã bỏ qua nhiều hoạt động có tổ chức
đến mức tôi nghĩ tốt hơn tôi xuất hiện ở cuộc này và kiên
trì cho đến cuối. Tôi đã đi hơn một dặm một chút từ Công
viên Victoria đến Admiralty, được đặt tên cho một bến
tàu hải quân Anh cũ. Tôi đảm bảo chắc chắn rằng các
quan chức từ Văn phòng Liên lạc biết tôi hoàn tất cuộc
diễu hành.
Tôi thấy toàn bộ việc làm thật buồn cười. Tất cả mọi
người, từ các quan chức Văn phòng Liên lạc đến tất cả
những người diễu hành chúng tôi, đã hành động. Ít
người, nếu có ai, tin vào ý tưởng chính làm cơ sở cho
hành động—rằng Hồng Kông cần ít dân chủ hơn hay ít
tự do hơn. Tất cả mọi người đã ở đó bởi vì tư lợi và để có
được các điểm tốt ở Bắc Kinh. Trong thâm tâm tôi, tôi
chẳng bao giờ tin rằng Trung Quốc phải can thiệp vào
công việc của Hồng Kông. Tôi chẳng bao giờ nghĩ Hồng
Kông cần sự hướng dẫn của Trung Quốc. Chúng tôi đã
làm tốt mà không có sự can thiệp của Trung Quốc.
Cho các cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp ở Hồng Kông
trong tháng Mười Một 2013 và 2015, Các quan chức
Đảng đã cho chúng tôi các danh sách của các ứng viên
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được ưa thích và đã chỉ thị cho chúng tôi quay về Hồng
Kông để tổ chức mọi người bỏ phiếu cho họ. Tại một
điểm, một bản sao của các chỉ thị của Đảng đã xuất hiện
trên tài khoản truyền thông xã hội WeChat của ai đó.
Điều đó gây bối rối, cho nên Đảng ngừng phát các chỉ thị
đó. Thay vào đó, để cho bản thân họ khả năng từ chối có
vẻ hợp lý, các quan chức Đảng đã trao cho chúng tôi các
danh sách ứng viên từ một tờ báo với các lựa chọn của
Đảng được gạch dưới bằng màu đỏ. Họ đã yêu cầu chúng
tôi báo cáo lại về công việc của chúng tôi. “Bạn đã tổ chức
được bao nhiêu người bỏ phiếu cho các ứng viên của
chúng ta?” chúng tôi được hỏi.
Một trong những điểm kỳ quặc của hệ thống Hồng
Kông là, các nghề nào đó có đại diện lập pháp của riêng
chúng những người có thể được bầu chỉ bởi các thành
viên của lĩnh vực đó. Các bác sĩ tạo thành một trong
những cái gọi là “các khối cử tri chức năng” này. Bởi vì
nhiều người tốt nghiệp Queen’s College đã trở thành bác
sĩ, tôi được chỉ thị để sử dụng mạng lưới cựu sinh viên
của tôi để thuyết phục các bạn cùng lớp của tôi trước kia
bỏ phiếu cho các ứng viên trong nghề y mà đã được Bắc
Kinh chuẩn y.
Mặc dù tôi có những nghi ngờ của mình về Tập Cận
Bình và hướng ông đưa Trung Quốc đi, lúc đó tôi đã
không rất cảm tình với các phong trào Dù vàng và Chiếm
Trung tâm. Chúng có vẻ quá cấp tiến và xa rời thực tế,
một phiên bản bắt chước của phong trào Chiếm Wall
Street mang tính Đông ki sốt (quixotic) ở Hoa Kỳ. Tôi đã
không cảm thấy rằng phần lớn dân cư ở Hồng Kông cũng
ủng hộ họ.
Tôi cũng tin rằng chính phủ trung ương của Trung
Quốc đã bị thao túng về đối xử với Hồng Kông. Tôi quyết
định làm cái tôi có thể để giúp Đảng cai trị Hồng Kông tốt
hơn. Tiếp sau sự tham gia của tôi vào các cuộc phản biểu
tình, tôi quay lại Bắc Kinh và viết một báo cáo, mà một

255

người bạn đã chuyển cho văn phòng của Tập Cận Bình.
Trong văn bản, tôi đã nhắm vào cái tôi gọi là “các nhà tài
phiệt” của Hồng Kông, các gia đình giàu có sử dụng các
mối quan hệ của họ với các quan chức Cộng sản lãnh đạo
để biến Hồng Kông thành các con heo đất cá nhân của họ
gây hại cho nhân dân vùng lãnh thổ. Tôi viết, Hồng Kông
được kiểm soát bởi “các nhà tư bản cánh hẩu.” Những
người giàu trở nên giàu hơn trong khi tiền lương của
những người tốt nghiệp đại học bình thường đã không
tăng lên trong một thế hệ. Cái cần xảy ra, tôi gợi ý, là sự
nới lỏng dân chủ nào đó, đặc biệt trong tổ chức mà chỉ
định đặc khu trưởng của Hồng Kông. Hãy cho các đại
diện của các nhóm dân chủ và thanh niên ngồi vào ủy
ban, tôi biện hộ, không chỉ đơn giản các thành viên của
giới elite kinh doanh thân-Bắc Kinh. Tôi cũng tấn công
quan niệm, phổ biến ở đại lục, rằng cuộc náo động ở
Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi những cuộc Cách mạng
Màu quét qua Trung Đông và đã bị xúi giục bởi “các lực
lượng thù địch Tây phương.” Sự diễn giải nhầm đó về
bản chất của vấn đề, tôi tiên đoán, sẽ dẫn đến những giải
pháp không khả thi. Chính phủ Trung quốc cần tiếp cận
với tất cả các phần của xã hội Hồng Kông và không đơn
giản cho phép giai cấp có tiền của Hồng Kông để độc
quyền quyền lực chính trị. Thật mỉa mai, để nói ít nhất,
rằng Đảng Cộng sản Trung quốc, mà đã lên nắm quyền
trên lưng của quần chúng ở Trung Quốc, lại đã bỏ qua
quần chúng ở Hồng Kông đến vậy.
Bạn tôi bảo tôi rằng báo cáo của tôi đã được đọc ở
mức cao nhất của chính phủ Trung quốc. Rốt cục, Đảng
đã bỏ qua lời khuyên của tôi. Thay vào đó, nó đã siết chặt
kiểm soát, châm ngòi các cuộc phản kháng ồ ạt bắt đầu
trong năm 2019 và kéo dài vào 2020. Cuối cùng, Đảng đã
áp đặt một luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông mà về cơ
bản đã hủy bỏ quyền tự do ngôn luận. Giống tất cả các
luật sinh ra ở Trung Hoa đại lục, nó mơ hồ một cách cố
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ý, đầy các vùng xám, mà cho Đảng quyền rộng rãi để truy
tố bất kể ai nó không thích.
Hàng ngàn người từ Hồng Kông là các thành viên của
các CPPCC ở các mức quốc gia, tỉnh, thành phố, và huyện.
Và tất cả chúng tôi được chỉ thị để tạo điều kiện cho sự
can thiệp trực tiếp của Trung Quốc vào các cuộc bầu cử
của Hồng Kông. Cái làm tôi kinh ngạc là không ai trong
chúng tôi có bao giờ ra công khai và nói, “Đấy là cái tôi
đã làm và nó là sai.” Nếu bạn nghĩ về nó, điều đó gây lo
lắng sâu sắc—rằng nhiều người Hồng Kông đến vậy
đang bán tương lai của vùng lãnh thổ và không ai cảm
thấy đủ ăn năn để nói, “Đã đến lúc ngừng lại.” Chúng tôi
làm theo mệnh lệnh của Trung Quốc thuần túy vì tư lợi.
Nhưng nó cũng nói cho bạn, chúng tôi sợ Đảng Cộng sản
Trung quốc và những hậu quả có thể của việc nói không
và nói thẳng nhiều đến thế nào. Có lẽ đã là cùng câu đố
hắc búa đối mặt với các quan chức như Trần Hy, bạn
cùng phòng trước kia của Tập Cận Bình tại Đại học
Thanh Hoa. Tất cả chúng tôi đều đi cùng với một hệ
thống mà chúng tôi biết là sai bởi vì làm khác đi chúng
tôi sẽ phải trả giá—và tất cả những người quanh chúng
tôi, kể cả những người thân yêu—phải trả giá bằng sinh
kế, quyền tự do và, ai biết được, thậm chí mạng sống của
họ. Cái giá đúng là có vẻ quá cao.
Khi chiến dịch chống tham nhũng của Tập diễn ra,
cuối cùng tôi kết luận rằng nó nhiều hơn là về việc chôn
cất các đối thủ tiềm tàng hơn là về dập tắt hành động phi
pháp. Tập đã đóng một vai trò rồi trong việc khóa bạn
thái tử của ông, Bạc Hy Lai. Tiếp theo đó ông đã bỏ tù
đồng minh của Bạc trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính
trị, Chu Vĩnh Khang. Rồi ông chuyển sự chú ý của ông vào
việc tiêu diệt một phái khác bên trong hệ thống Cộng sản,
cái gì đó gọi là (Đoàn phái) Liên đoàn Thanh niên.
(Phái) Liên đoàn Thanh niên đã được lãnh đạo bởi
người tiền nhiệm của Tập như Đảng trưởng, Hồ Cẩm
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Đào. Cánh tay phải của Hồ, Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua),
cha của Lệnh Cốc, người trẻ mà một lần đã mượn các xe
đua của tôi, đã được chọn để thay Hồ như khuôn mặt
công cộng của (phái) Liên đoàn Thanh niên khi Hồ nghỉ
hưu vào cuối năm 2012.
Lệnh Kế Hoạch đã phục vụ Hồ Cẩm Đào như giám đốc
của Văn phòng Tổng hợp của Ban chấp hành Trung ương
Đảng, cùng vị trí “hoạn quan trưởng” mà Ôn Gia Bảo đã
nắm giữ trong đầu những năm 1990. Ông được kỳ vọng
leo lên Bộ Chính trị, và có lẽ thậm chí Ban Thường vụ của
nó, trong tháng Mười Một 2012 khi Hồ từ chức.
Luôn luôn lên kế hoạch cho ngày khi Ôn Gia Bảo về
hưu, Vĩ Hồng đã rất quan tâm đến việc nuôi dưỡng Lệnh
Kế Hoạch, cho nên cô đã làm quen với gia đình. Cô đã bảo
tôi làm cố vấn (mentor) cho Lệnh Cốc. Và Vĩ Hồng kết
bạn với vợ của Lệnh Kế Hoạch, Cốc Lệ Bình (Gu Liping),
người lúc đó là nhà sáng lập và tổng thư ký của Sáng
Nghiệp Thanh Niên Trung Quốc, một hội từ thiện Liên
đoàn Thanh niên hỗ trợ tài chính cho các nhà kinh doanh
chớm nở. Vĩ Hồng đã biếu nhiều triệu dollar cho hội từ
thiện với ý tưởng rằng Cốc Lệ Bình và ông chồng Lệnh
Kế Hoạch một ngày nào đó có thể được dùng như những
quân cờ trên bàn cờ của cô.
Rồi tai họa giáng xuống. Trước rạng đông ngày 18
tháng Ba 2012, con trai của Cốc Lệ Bình và Lệnh Kế
Hoạch, Lệnh Cốc (Ling Gu), cầm vô lăng của một chiếc
Ferrari 458 Spider (không phải của tôi) cách căn hộ của
anh khoảng một dặm khi xe mất kiểm soát và đâm sầm,
giết Lệnh và hai nữ hành khách những người được thấy
trong những giai đoạn cởi quần áo khác nhau. Tai họa xe
trở thành thức ăn ngon cho các tờ báo lá cải tiếng Hoa ở
Hồng Kông, la lối về sự trác táng của các con trai và con
gái quý tộc đỏ. Nhưng tôi biết Lệnh Cốc và cảm thấy có
cái gì đó không ổn. Mặc dù Lệnh Cốc dứt khoát thích các
xe tốc độ, anh cũng đã quan tâm đến các ý tưởng và anh
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đã không có tính nết hoang dã hư vô mà tôi đã thấy ở
những quý tộc đỏ Trung quốc khác.
Sự cố đã diễn ra mấy ngày trước khi Ủy ban Thường
vụ Bộ Chính trị họp để quyết định liệu có cất nhắc Lệnh
Kế Hoạch vào một trong những ghế của nó muộn hơn
trong năm đó. Như thế, Lệnh Kế Hoạch đã luôn luôn tin
rằng con trai ông thực sự chết trong một tai nạn và rằng
toàn bộ sự va chạm đã được phối hợp để tiêu diệt ông và
phần còn lại của phái Liên đoàn Thanh niên. Khi tôi nêu
lý thuyết này với các bạn Tây phương, họ đã trừ hao khả
năng rằng Đảng tiến hành mánh khóe như vậy. Nhưng
nhiều người gặp rắc rối tìm hiểu kỹ lưỡng để hiểu rằng
Đảng dò xét khi quyền lực bị rủi ro nguy hiểm.
Tiếp sau tai nạn, Lệnh Kế Hoạch đã phạm một sai lầm
định mệnh. Theo Cô Trương, ông đã thuyết phục Chu
Vĩnh Khang, quan chức an ninh chóp bu của Đảng, để cản
thông tin về vụ va chạm. Bằng cách nào đó, Đảng trưởng
Hồ Cẩm Đào đã nghe nói về tai nạn. Khi ông hỏi Lệnh Kế
Hoạch cái gì đã diễn ra, Lệnh đã phủ nhận rằng con trai
ông đã liên quan.
Hồ Cẩm Đào cuối cùng đã biết được sự thật khi người
tiền nhiệm của ông Giang Trạch Dân đối chất ông với các
sự thực. Với lời nói dối của Lệnh bị phơi bày, Hồ Cẩm
Đào đã không còn có thể bảo vệ ông. Với việc đó, Hồ đã
mất cơ hội để lại một đồng minh ở đỉnh cao quyền lực ở
Trung Quốc.
Việc phá hủy xương bánh chè của Lệnh Kế Hoạch đã
bắt đầu sốt sắng sáu tháng sau trong tháng Chín 2012
khi ông bị cách chức của ông như “hoạn quan trưởng.”
Rồi vào ngày 15 tháng Mười Một 15 năm 2012, tại hội
nghị Ban chấp hành Trung ương thứ 18 của Đảng Cộng
sản Trung quốc, Lệnh Kế Hoạch đã cũng không nhận
được một ghế Bộ Chính trị.
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Sau khi giữ Lệnh trong sự lấp lửng chính trị trong hai
năm, Đảng công bố trong tháng Mười Hai 2014 rằng ông
bị điều tra bởi Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương của
Đảng. Ông bị đuổi ra khỏi Đảng và bị cáo buộc tham
nhũng. Trong tháng Bảy 2016, ông bị kết án tù chung
thân.
Những lời buộc tội đã gồm những sự cáo buộc chống
lại vợ Lệnh, Cốc Lệ Bình. Các công tố viên cho rằng Cốc
đã nhận các khoản hối lộ từ một công ty tìm sự ưu ái
chính trị từ chồng bà. Nhưng Vĩ Hồng và tôi đã biết Cốc
Lệ Bình trong nhiều năm và thấy những lời buộc tội đó
là gượng gạo. Thứ nhất, bà đã hầu như chẳng bao giờ
thấy chồng bà. Với tư cách “quan hoạn trưởng,” ông ngủ
hầu hết các đêm bên trong trụ sở Đảng tại Trung Nam
Hải. Ông đã không có thời gian nào để tạo ra một đế chế
kinh doanh thối nát với vợ ông.
Thứ hai, ngoài việc gặp Cốc thường xuyên ở Bắc Kinh,
Vĩ Hồng đã đi cùng bà trong các chuyến đi mua hàng đến
Hồng Kông và nhận thấy bà không thoải mái thế nào để
bỏ số tiền lớn cho đồng hồ và quần áo. Điều đó ủng hộ
niềm tin của Vĩ Hồng rằng cả Cốc lẫn chồng bà đã không
đặc biệt giàu hay đặc biệt tham nhũng. Một hôm, Vĩ Hồng
đưa Cốc đến Hiệu Đồng hồ Carlson ở khu mua bán trung
tâm của Hồng Kông. Carlson bán các đồng hồ có thể có
giá nửa triệu dollar. Nhưng Cốc đã tái nhợt mặt thấy một
chiếc có thẻ giá 20.000 $. Vĩ Hồng đã đưa Cốc đến cửa
hiệu Chanel gần đó và họ xem một bộ quần áo. Cốc liếc
trộm thẻ giá và tuyên bố rằng nó cũng quá đắt. Sau đó,
Vĩ Hồng bảo tôi rằng có vẻ như Cốc đã chẳng bao giờ đến
một cửa hiệu Chanel. Quay lại Bắc Kinh, Vĩ Hồng và Cốc
gặp nhau uống trà tại Grand Hyatt. Vĩ Hồng đôi khi đưa
những người với các đề xuất kinh doanh đi cùng. Cốc Lệ
Bình là một người nghe háo hức nhưng đã chẳng bao giờ
cam kết. Vĩ Hồng thực sự đã dừng hẹn hò với bà bởi vì cô
nghĩ Cốc thiếu sự hậu thuẫn chính trị, thiếu tầm nhìn, và
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ý chí để khiến bất cứ thứ gì được làm. “Bà chỉ nói và
không có hành động nào,” Vĩ Hồng than phiền.
Những cáo buộc khác chống lại con trai đã quá cố của
họ, Lệnh Cốc, cũng có vẻ đáng ngờ. Báo chí nhà nước lên
án Lệnh Cốc thành lập một hội chính trị bí mật. Thật là
một trò đùa. Anh đã vận hành một nhóm đọc sách. Tôi
đã đích thân quan sát toàn bộ quá trình. Tôi thậm chí đã
gợi ý vài tựa sách.
Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản có thể ngụy tạo ra bằng
chứng, ép buộc những sự nhận tội, và nhắm bất kể lời
buộc tội nào nó chọn, không bị trói buộc vào các sự kiện.
Và, tất nhiên, nhiều người cả tin vào những lời buộc tội
của Đảng bởi vì hệ thống rất mờ đục. Nó giống tỷ lệ tăng
trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đảng đặt ra một chỉ tiêu
và mỗi năm Trung Quốc đánh trúng mục tiêu một cách
kỳ diệu, cho đến tận dấu thập phân. Tất cả mọi người đều
nói cùng lời nói dối, kể cả những người nước ngoài, bởi
vì Đảng rất thành thạo việc che giấu sự thật và bịt miệng
những tiếng nói bất đồng. Là hầu như không thể để tách
sự thực khỏi sự hư cấu.
Nhưng mối quen biết cá nhân của chúng tôi với gia
đình Lệnh khiến chúng tôi kết luận rằng các cáo buộc
chống lại họ là lố bịch và những ước lượng về sự giàu có
của họ, được tường thuật trong báo chí do nhà nước vận
hành, là giả. Sự đồng thuận phổ biến là Lệnh bị thanh
trừng không phải bởi vì ông tham nhũng hơn quan chức
trung bình mà bởi vì ông đại diện một lực lượng chính
trị cạnh tranh.
Rồi có một vụ chống lại Tôn Chính Tài. Tôn đã trong
cuộc chạy đua để kế vị Tập Cận Bình sau nhiệm kỳ thứ
hai của Tập như chủ tịch và Đảng trưởng của Trung Quốc
chấm dứt trong năm 2022–2023. Sau sự ngã ngựa của
Bạc Hy Lai trong năm 2012, Tôn tiếp quản sự lãnh đạo
Trùng Khánh và đã được báo chí nhà nước ca ngợi vì
công việc của ông.
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Nhưng bắt đầu trong tháng Hai 2017, sự nghiệp của
Tôn đã xoay theo chiều hướng xấu. Ủy Ban Thanh tra Kỷ
luật Trung ương đã chỉ trích ông vì không thanh trừng
đủ ảnh hưởng của Bạc ở Trùng Khánh. Trong đầu tháng
Bảy 2017, ông mất việc làm của ông ở Trùng Khánh cho
một người đã là trùm tuyên truyền của Tập Cận Bình khi
Tập vận hành Tỉnh Chiết Giang. Theo mốt Cộng sản điển
hình, các nhà kiểm duyệt bắt đầu tẩy xóa sự hiện diện
của Tôn khỏi các bức ảnh và các video clip. Vào cuối
tháng Bảy, Đảng công bố rằng Tôn dưới cuộc điều tra vì
vi phạm kỷ luật Đảng, biến ông thành ủy viên Bộ Chính
trị đương chức đầu tiên bị những cáo buộc tham nhũng
kể từ khi Tập lên nắm quyền trong năm 2012. (Chu Vĩnh
Khang bị khởi tố sau khi ông đã từ chức do hết nhiệm
kỳ.) Vào tháng Chín 2017, Tôn đã bị đuổi khỏi Đảng Cộng
sản, và vào ngày 8 tháng Năm 2018, ông bị kết án tù
chung thân vì được cho là nhận hối lộ giá trị 24 triệu $.
Đối thủ cạnh tranh chính của Tôn, Hồ Xuân Hoa, đã làm
ăn chỉ tốt hơn một chút. Ông đã chẳng bao giờ bị quăng
vào nhà tù, nhưng Tập cũng đã ngăn cản sự thăng tiến
của ông. Trong năm 2017, Hồ đã phải có được một ghế
trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng ông bị giữ
ở một mức thấp hơn.
Chúng tôi tin những cáo buộc chống lại Tôn và Lệnh
đã được ngụy tạo bởi các lực lượng an ninh của Đảng làm
theo lệnh của Tập Cận Bình để đảm bảo rằng cả Hồ Cẩm
Đào lẫn Ôn Gia Bảo không thể thành công trong việc đưa
các đồng minh vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Chúng tôi nghĩ rằng những lời buộc tội về họ biển thủ
bao nhiêu hay liệu họ thậm chí có tham ô đã được kéo ra
từ một chiếc mũ như kéo con thỏ trong trò ảo thuật. Tập
ra lệnh để thanh trừng họ và Ủy ban Thanh tra Kỷ luật
của Đảng tuân theo lệnh của ông. Các công tố viên nhà
nước sau đó tận dụng tính có thể thay thế được
(fungibility) vô tận của các luật Trung quốc để tống họ
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vào nhà tù. Đấy là cách Tập Cận Bình đã củng cố quyền
lực.
Việc loại bỏ Lệnh và Tôn liên tiếp làm cho rõ đối với
bất cứ ai có sự hiểu biết lơ mơ nhất về Trung Quốc rằng
đấy không phải là về tham nhũng. Theo ý tôi, đấy là các
vụ giết người có mưu tính trước vì mục đích chính trị.
Chiến dịch đã tha thứ những người Tập thích hơn để
không thách đố, chẳng hạn các quý tộc đỏ, đặc biệt
những người gắn với người đứng đầu của Bè lũ Thượng
Hải, Giang Trạch Dân. Trong tháng Giêng 2014, Đảng đã
ra lệnh đóng cửa các nightclub cấp cao Bắc Kinh. Nhưng
Câu lạc bộ Mao Đài của David Li đã không bị đóng cửa.
Bố vợ của David, Ông Già Giả, đã là một đồng minh thép
của Giang. Và sự ủng hộ của Giang đã là quan trọng cho
sự thăng tiến của Tập Cận Bình.
Trong trường hợp của Tôn, từ ngày ông được bổ
nhiệm làm bộ trưởng nông nghiệp trong năm 2006 ông
đã tập trung như một tia laser đến việc leo lên cấp trên.
Ông bảo Vĩ Hồng rằng chừng nào ông không mắc sai lầm,
ông sẽ kết thúc ở Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và nếu
ông không trở thành chủ tịch nước thì ông sẽ là thủ
tướng. Ông đi từng nước đi với mắt của ông hướng vào
phần thưởng đó.
Đảng đã cáo buộc rằng Tôn trả tiền cho gái điếm và
nhận hối lộ. Nhưng chúng tôi biết ông rất kỹ. Ông đã
không thèm khát tiền hay tình dục. Ông thèm khát quyền
lực. Vì sao ông chạy theo dàn bà hay vài triệu dollar khi
ông có một quốc gia với 1,4 tỉ dân có tiềm năng trong tay
ông?
Từ những gì Vĩ Hồng và tôi đã quan sát, những gã
không chống nổi sự cám dỗ tham nhũng thường sắp về
hưu và kiếm của cải cho bản thân, không phải là những
người ganh đua để cai trị đất nước. Chúng tôi theo dõi
Tôn dành cả sự ngiệp của ông một cách thận trọng để
cách ly bản thân ông chống lại những cáo buộc hành
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động phi pháp. Trong khi ông ở Thuận Nghĩa, ông có cho
những người có ảnh hưởng ân huệ bằng việc phát những
mảnh đất, nhưng theo nghĩa pháp lý nghiêm ngặt điều
đó không phải là tham nhũng. Nhưng Tập Cận Bình và
những kẻ bợ đỡ của ông rõ ràng đã quyết định để bày
đặt ra một vụ chống lại ông, như thế ông đã chẳng làm gì
được. Suốt lịch sử của Trung Quốc, rất nhiều hoàng để
đã thủ tiêu các hoàng tử. Việc này cũng chỉ thế thôi.
Nếu giả như Lệnh Kế Hoạch và Tôn Chính Tài đã
không bị thanh trừng, ngày nay cả hai đã ở trong Ủy ban
Thường vụ Bộ Chính trị. Đảng Cộng sản Trung quốc sẽ
phải duy trì ý tưởng về một sự lãnh đạo tập thể được
Đặng Tiểu Bình tiến hành trong những năm 1980. Nó đã
không phải là một hệ thống hoàn hảo, nhưng nó đã tránh
việc đưa Trung Quốc quay lại thời khi một người, trong
trường hợp này Chủ tịch Mao, ra tất cả các quyết định.
Bây giờ, với các đối thủ cạnh tranh và những người kế vị
tiềm tàng bị gạt sang bên lề hay ở trong tù, Tập Cận Bình
chuyển sang lích lũy còn nhiều quyền lực hơn. Trong
tháng Ba 2018, ông đã buộc thông qua một sự sửa đổi
hiến pháp của Trung Quốc mà chấm dứt các giới hạn
nhiệm kỳ chủ tịch của ông, bằng cách ấy mở đường cho
ông trở thành hoàng đế suốt đời. Những người theo hầu
của ông ở Bộ Tuyên truyền đã gán nhãn Tập là “lãnh tụ
của nhân dân,” một sự lùi lại tệ sùng bái cá nhân mà đã
bao quanh Mao. Bộ mặt của Tập bắt đầu xuất hiện trên
các poster, các cốc uống trà, và các đĩa. Tên của Tập đã
trở thành một vật cố định hàng ngày trên trang bìa của
Nhân dân Nhật báo, cái loa của Đảng. Ông đã thâu tóm
nhiều quyền lực đến mức những người Trung quốc bắt
đầu gọi ông là “chủ tịch của mọi thứ.”
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CHƯƠNG MƯỜI TÁM
CÓ MỘT PHÒNG HỘI NGHỊ TRONG khu nhà ở bốn mùa ở Bắc Kinh

mà đối với Vĩ Hồng và tôi là đất trung lập. Chúng tôi đã
thường gặp nhau ở đó đôi khi để thảo luận sự dạy dỗ
Ariston và các vấn đề khác. Một buổi chiều tháng Tám
2014, Vĩ Hồng triệu tôi đến. Vĩ Hồng đã luôn luôn chi
phối và lần này cũng không khác. “Tôi muốn ly hôn,” cô
nói.
Tôi đã không ngạc nhiên. Những thứ nhỏ đã báo hiệu
rằng cô đang chuyển theo hướng đó. Cô đã thay đổi mã
trên két Austria chúng tôi đặt trong căn hộ của chúng tôi.
Thông điệp của cô đã rõ: “Tôi không muốn đưa những
thứ đó cho anh.” Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay
lại với nhau, cho nên tôi không có phản ứng tình cảm
mạnh với tuyên bố của cô. Tuy nhiên, tôi tiếc là đã đi đến
chuyện này.
Muộn hơn, tôi diễn giải các nước đi của cô như một
cách để buộc tôi quay lại theo điều kiện của cô. Trong khi
chúng tôi ly thân, Vĩ Hồng đã phái mẹ cô để thúc tôi quay
trở lại. Cô đã chiêu mộ mẹ tôi để giúp chúng tôi làm lành.
Tôi làm rõ rằng tôi sẽ không quay lại trừ phi cô đưa ra
những sự thay đổi thật trong quan hệ của chúng tôi. Tôi
muốn sân chơi của chúng tôi bằng phẳng, không nghiêng
về phía cô. Cô đã trở nên quen để ra các quyết định trong
đời sống nghề nghiệp và cá nhân của chúng tôi. Điều đó
phải thay đổi. Đành rằng, Vĩ Hồng đã là một sự hướng
dẫn then chốt và giáo viên cho tôi trong một số giờ rất
đen tối. Nhưng khi tôi tiến hóa, tôi cần cô trưởng thành
với tôi, để tạo không gian cho tôi, và coi tôi như một
người ngang hàng.
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Cảm giác của tôi rằng cô có ý định buộc tôi quay lại
hôn nhân theo điều kiện của cô được củng cố bởi sự giải
quyết ly hôn do cô đề xuất. Tất cả cô đề xuất là 30 triệu
$ tôi đã cho bạn cũ của tôi Ding Yi vay ở Hồng Kông.
Nhưng số tiền đó bị khóa trong một tranh chấp tòa án.
Trong một cuộc gặp đặc biệt chua xót tại Oriental
Plaza, cô bảo tôi rằng, nếu chúng tôi ly hôn, cô sẽ không
cho tôi xu nào. “Hãy lấy tiền từ bạn anh,” cô bảo tôi. “Anh
đã làm thương vụ đó. Anh ta là bạn thân của anh.”
“Nhưng,” tôi đốp lại, “nếu cô không đột ngột rút ra, sẽ
không có vấn đề như thế này.”
“Thật xui xẻo,” cô đáp lại.
Về cơ bản, Vĩ Hồng muốn tôi thiếu tiền đến mức tôi
buộc phải chống tay quỳ gối bò về với cô. Chúng tôi đã
luôn luôn giữ tiền trong các tài khoản của Đại Dương. Tôi
có rất ít tiền riêng. Tên tôi không trên bất kể tài liệu nào.
Tôi thực sự trong tình thế khó khăn.
Chiến đấu một cuộc chiến hai mặt trận với vợ xưa kia
và bạn tốt nhất xưa kia của tôi, tôi đối mặt thời kỳ khó
khăn nhất của đời mình. Việc này xấu hơn thất bại của
PalmInfo, hay bão lửa bị châm ngòi bởi sự biến mất của
sếp sân bay Lí Bồi Anh, hay thậm chí câu chuyện New
York Times rất nhiều. Để giúp tôi đối phó, tôi nhớ lại các
bài học tôi học được trong những khủng hoảng đó. Tôi
lại bắt đầu thiền. Tôi quay lại các văn bản triết học tôi đã
nghiên cứu trước kia. Tôi bắt đầu tách mình ra khỏi việc
diễn ra hàng ngày, cách ly các cảm xúc của tôi, và, giống
cha mẹ tôi đã làm khi họ lần đầu tiên di cư đến Hồng
Kông, làm cái cần phải làm để thành công.
Có một đồi ở ngoại ô Bắc Kinh gọi là Núi Xiang, hay
núi Hương, mà được điểm xuyết với những quán nghỉ
được xây dựng đầu tiên trong thế kỷ thứ mười hai. Hàng
ngàn bậc thang bằng đá dẫn lên đỉnh và tôi đưa một bài
học từ núi vào đời sống hàng ngày của tôi. Thay cho tập
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trung vào đỉnh núi, tôi tập trung vào bước trước mặt tôi,
biết rằng nếu tôi làm việc đó, tôi sẽ đến nơi tôi cần đến.
Bài học này vẫn xác đáng cho tôi ngày nay. Kiểm soát cái
bạn có thể kiểm soát. Đừng bận tâm với những gì còn lại.
Bạn sẽ luôn luôn, tôi bảo mình, ra khỏi bể bơi. Tuy nhiên,
đã là một thời khó khăn. Một người bạn hơn hai thập
niên có ý định gạt tôi. Và mẹ của con trai tôi đang thử
biến tôi thành một kẻ bần cùng.
Ding Yi, người bạn cũ mà từ anh tôi đang thử lấy lại
30 triệu $, đã không giúp mọi thứ bằng việc nêu bật,
trong các tài liệu anh nộp cho tòa án ở Hồng Kông, câu
chuyện New York Times về của cải của gia đình Ôn. Anh
rõ ràng muốn làm khiếp sợ thẩm phán để bỏ vụ án. May
thay, nó đã không có kết quả. Nhưng Ding Yi vẫn có một
quân bài để chơi. Với vụ kiện của tôi vẫn chưa được xét
xử, anh đã tuyên bố phá sản, và tôi nghi ngờ rằng anh có
thể đặt tiền dưới tên vợ thứ hai của anh. Nhiều năm sau,
chúng tôi vẫn trong tòa án.
Vĩ Hồng cũng thề chiến đấu với tôi đến cùng. Mặc dù
chúng tôi kết hôn ở Hồng Kông, cô đã thành công khiến
một tòa án Bắc Kinh thụ lý vụ ly hôn của chúng tôi bởi vì
bên trong Trung Quốc sẽ dễ hơn để dựa vào thẩm phán.
Ở Trung Quốc, không có thứ như tài sản chung. Cô tính
đến chiến thắng hoàn tòan và muốn cắt tôi khỏi bất kể
hình thức an toàn tài chính nào.
Lựa chọn duy nhất của tôi là chơi bóng rắn. Tôi đã cân
nhắc liệu có làm bước này không. Cuối cùng, tôi đe dọa
công bố thông tin gây thiệt hại về cô. Tôi cũng tận dụng
đòn bẩy câu chuyện New York Times nữa. Những việc
kinh doanh của chúng tôi đã trên radar của các nhà chức
trách Trung quốc và, vì bản chất dễ uốn của luật Cộng
sản, luôn luôn có những thứ có thể được diễn giải dưới
ánh sáng tiêu cực. Bất chấp sự thực rằng Vĩ Hồng đã
phấn đấu để giữ cho mũi cô sạch, các lời đe dọa của tôi
đã buộc cô chấp nhận một sự giải quyết mà cung cấp cho
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tôi đủ để sống thoải mái. Vào ngày 15 tháng Mười Hai
2015, chúng tôi đã làm xong vụ ly dị của chúng tôi.
Hai thử thách đó đã dạy tôi rất nhiều về những tính
bất thường của đời, nhất là ở Trung Quốc. Tôi học được
rằng tình bạn không đáng tin cậy. Các cuộc hôn nhân
cũng chẳng. Còn lại loại mối quan hệ nào?
Hiển nhiên, các vấn đề này cũng nổi lên ở bên ngoài
Trung Quốc. Nhưng vài thứ làm cho những câu chuyện
này khác biệt. Một là cách tiếp cận nhẫn tâm (give-noquarter), tổng-zero, kẻ thắng ăn cả được theo đuổi bởi
Vĩ Hồng, Ding Yi, và thậm chí vợ thứ hai của Ding Yi,
Yvonne, gái bar trước kia người, sau khi chồng cô tuyên
bố phá sản, đã kế vị anh để trở thành bà chủ tịch của công
ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.
Câu chuyện kỳ quái của Yvonne là một thí dụ nữa về kiểu
“đại nhảy vọt” không phải không bình thường ở Trung
Quốc ngày nay.
Nét đặc trưng không thương xót đó là một chức năng
của hệ thống Cộng sản. Từ tuổi ban đầu, chúng tôi những
người Trung quốc bị thả ra chống lại nhau trong một
cuộc đua chuột và được bảo rằng chỉ kẻ mạnh sống sót.
Chúng tôi không được dạy để hợp tác, hay để là những
người chơi trong đội. Đúng hơn, chúng tôi học làm sao
để chia thế giới thành các kẻ thù và các đồng minh—và
rằng các liên minh là tạm thời và có thể hy sinh các đồng
minh. Chúng tôi sẵn sàng để tố giác cha mẹ, các thầy giáo,
và các bạn của chúng tôi nếu Đảng bảo chúng tôi làm thế.
Và chúng tôi được dạy rằng thứ duy nhất quan trọng là
sự thắng cuộc và rằng chỉ những người dễ bịp chịu đau
khổ đạo đức. Đấy là triết lý hướng dẫn mà đã giữ Đảng
trong quyền lực kể từ 1949. Machiavelli sẽ cảm thấy
được hoan nghênh ở Trung Quốc bởi vì từ khi sinh chúng
tôi đã học rằng mục đích biện minh phương tiện. Trung
Quốc dưới Đảng là một chỗ nhẫn tâm, vô cảm.
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Thứ hai là chính trị đã đóng một vai trò nhiều đến thế
nào trong những sự kiện này. Vĩ Hồng đã khiến vụ ly hôn
chuyển về Bắc Kinh bởi vì cô nghĩ cô có thể chơi trò chơi
guanxi của cô và quyết định sự dàn xếp. Đúng giữa một
phiên tòa, thẩm phán đã viện cớ để nghe điện thoại. Sắp
đến rồi, tôi nói với chính mình. Cô đang đi một nước đằng
sau sân khấu để khiến thẩm phán phán quyết có lợi cho
cô. Tôi chẳng bao giờ biết được nội dung của cuộc gọi đó,
nhưng nó giúp thuyết phục tôi rằng việc đe dọa cô là lối
ra duy nhất. Ding Yi, cũng thế, đã tìm cách lợi dụng tai
tiếng của tôi, nhờ New York Times, để có được lợi thế
trong vụ tôi đưa ra chống lại anh ta. Một sự đối đầu là
thủ tục ly hôn và sự đối đầu khác là một tranh chấp tài
chính, nhưng chính trị đã tác động đến cả hai. Và như thế,
khi sự ly hôn và vụ kiện diễn ra, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đã
đến lúc cho tôi để lại rời Trung Quốc.
Sự xa lánh của tôi khỏi hệ thống của Trung Quốc cũng
đã tăng cường theo những cách khác nữa. Được Vĩ Hồng
cổ vũ, tôi đã biết những thành viên quý tộc đỏ. Khi lần
đầu tiên tôi gặp những người có mối quan hệ tốt, như
David Li, tôi đã bị mê hoặc. Nhưng với thời gian, tôi ngày
càng bị các thành viên của tầng lớp này làm mất hết can
đảm.
Các con trai và con gái của các lãnh đạo Trung quốc là
một loài riêng. Họ sống theo các quy tắc khác và cư trú
trong cái có vẻ khi đó như một chiều khác, cắt rời khỏi
phần còn lại của Trung Quốc. Nhà của họ ở đằng sau
những bức tường cao. Họ không mua hàng với quần
chúng. Thức ăn của họ đến từ một chuỗi cung ứng khác.
Họ đi lại trong các xe limousine có lái xe, học ở các
trường bị đóng cho những người Trung quốc bình
thường, được chăm sóc tại các bệnh viện đặc biệt, và
kiếm tiền qua sự tiếp cận chính trị, mà họ bán hay cho
thuê.
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Nhờ Vĩ Hồng, tôi đã gặp những người này hết sức đều
đặn và đã quen họ. Đã có Lưu Thi Lai (Liu Shilai). Anh là
cháu trai của Cốc Mục (Gu Mu), một người kỳ cựu của
cách mạng Trung quốc và một đồng minh của Đặng Tiểu
Bình. Cốc Mục đã là một phó thủ tướng trong những năm
1970 và những năm 1980 và là một nhân vật then chốt
trong việc bắt đầu tiến hành những cải cách kinh tế của
Trung Quốc. Lưu đã là một hàng xóm của chúng tôi.
Lưu rõ ràng đã kiếm tiền theo một cách điển hình của
nhiều quý tộc đỏ Trung quốc: anh có vẻ đã bán các mối
quan hệ chính trị của anh. Anh nhận được các giấy phép
của sở cứu hỏa cho các disco và giấy phép y tế cho phòng
khám phẫu thuật thẩm mỹ. Đổi lại, anh nhận được một
phần lợi nhuận.
Lưu muốn các quý tộc đỏ như bản thân anh được xem
như quý phái thật. Anh chơi polo (cưỡi ngựa đánh bóng)
khắp thế giới, thắng các cup ở Thái Lan và tổ chức các
cuộc đấu ở Bắc Kinh. Ở đó những tinh hoa nhất (crème
de la crème) của hoàng gia Cộng sản Trung quốc tiếp xúc
với nhau và các quý bà Trung quốc—bắt chước những
tấm gương thượng lưu của họ ở nước Anh—đội những
chiếc mũ khổng lồ.
Tôi nhớ một cuộc trò chuyện Lưu và tôi nói về cuộc
đàn áp thẳng tay 4 tháng Sáu chống lại những người biểu
tình vì-dân chủ trong năm 1989. Lưu chỉ là một cậu tuổi
teen lúc đó, nhưng anh nhớ lại các họ hàng của anh đã
kinh sợ rằng những người biểu tình sẽ thực sự thành
công lật đổ Đảng Cộng sản Trung quốc. Lưu lúc đó sống
trong một nhà có sân trong ở trung tâm Bắc Kinh với ông
anh, Cốc Mục. Tối 3 tháng Sáu đó anh đã cảnh giác đề
phòng ở nhà với một khẩu AK-47 trong lòng. Bên ngoài,
Quân đội Giải phóng Nhân dân tấn công những người
biểu tình và dọn sạch Quảng trường Thiên An Môn.
Một quý tộc đó khác là một người bạn tôi sẽ gọi là
Wolfgang. Ông anh đã là một trong những lãnh đạo chóp
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bu của Đảng Cộng sản Trung quốc trong những năm
1930 và 1940. Sau cách mạng, người ông đã ở những vị
trí then chốt nhưng đã gặp rắc rối vì không tuân lệnh
Mao trong cuối những năm 1950 khi ông chỉ trích Đại
Nhảy Vọt gây tai họa mà đã tốn hàng triệu sinh mạng do
chết đói. Người ông đã ở hàng thập niên trong chuồng
chó chính trị cho đến khi ông được Đặng Tiểu Bình phục
hồi trong những năm 1980.
Vì kinh nghiệm của mình, người ông đã khăng khăng
rằng con trai ông—cha của Wolfgang—tránh xa chính
trị, cho nên ông đã học khoa học và có một việc làm tại
một viện nghiên cứu. Khi Đặng khởi động những cải cách
kinh tế định hướng thị trường, cha của Wolfgang bắt đầu
một công ty chế tác nhỏ sản xuất một sản phẩm được sử
dụng rộng rãi và hết sức bị điều tiết ở Trung Quốc. Vì
dòng dõi của ông, bố của Wolfgang giành được các hợp
đồng chính phủ.
Wolfgang lớn lên ở Bắc Kinh như một thành viên quý
tộc đỏ. Anh học ở Trường tiểu học Cảnh Sơn (Jinshan)
elite với con cái của các Đảng viên cấp cao. Khi anh là
một thiếu niên, gia đình anh rời Trung Quốc. Wolfgang
được giáo dục ở Hoa Kỳ. Khi anh tốt nghiệp, bố anh đưa
Wolfgang, con trai duy nhất của ông, quay lại Trung Quốc
và vào hãng của ông.
Hãng tiếp tục kiếm được lợi nhuận vững chắc. Thực
ra, doanh nghiệp của Wolfgang được lợi từ hầu như mọi
giao dịch đơn lẻ được tiến hành ở Trung Quốc, từ việc
mua một ly cà phê ở Starbucks đến mua một dinh thự
nhiều triệu-dollar ở Thượng Hải. Vào thời gian này, một
công ty khác do Quân đội Giải phóng Nhân dân vận hành,
đã chuyển vào cùng lĩnh vực, nhưng có đủ chỗ cho hai
hãng để thịnh vượng. Kiểu độc quyền đôi (duopoly) này
là phổ biến ở Trung Quốc, với một công ty nhà nước chia
sẻ thị trường với một công ty được kiểm soát bởi một
hậu duệ của elite đỏ.
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Wolfgang đã mở rộng dây chuyền sản xuất của công
ty anh và dính vào các dịch vụ cho sự tiếp cận đến lượng
lớn dữ liệu. Dữ liệu là đặc biệt đáng quan tâm cho cảnh
sát của Trung Quốc. Wolfgang chia sẻ dữ liệu với cảnh
sát, mà tin anh một cách ngầm định bởi vì dòng dõi của
anh. Đổi lại, các lực lượng an ninh mang lại cho công ty
của Wolfgang nhiều việc kinh doanh hơn.
Wolfgang và tôi thường nói chuyện về hệ thống Trung
quốc và anh thết đãi tôi bằng những câu chuyện về việc
liên tục tiếp tế các gái điếm cho các quan to của Đảng.
Anh lưu ý rằng một cách đặc biệt hữu hiệu để liên kết với
một quan chức Đảng là chia sẻ một phòng với ông ta và
vài con gái cùng một lúc. Anh thấy những nhược điểm
của hệ thống, sự tham nhũng của nó, và nó làm méo mó
tâm hồn của mọi người như thế nào. Anh sẽ không bảo
vệ Trung Quốc về mặt ý thức hệ hay các giá trị, nhưng
anh vui vẻ khai thác dòng dõi huyết thống của anh để
kiếm rất nhiều tiền. Tôi hình dung anh như hơi giống
nhân vật Michael Corleone trong The Godfather (Bố Già).
Theo quan điểm của tôi, Wolfgang là một kẻ cướp bất
đắc dĩ.
Trên bề mặt, anh hoàn toàn Tây phương hóa. Anh nói
tiếng Anh hoàn hảo và vợ anh từ Đài Loan, nhưng anh
không chất vấn hệ thống. Thực ra, anh giúp để duy trì nó,
chia sẻ dữ liệu của anh với cảnh sát và săn các hợp đồng
với an ninh nhà nước.
Tuy vậy, đồng thời Wolfgang có một hộ chiếu nước
ngoài và đã đầu tư một phần lớn tài sản của anh ở nước
ngoài. Tôi đã tranh luận chính trị với anh. “Vốn của anh
nằm ở đâu?” Tôi hỏi anh một lần, biết rằng phần lớn của
nó ở ngoài Trung Quốc. “Anh có loại hộ chiếu nào?” Tôi
hỏi, biết rằng nó không phải là hộ chiếu Trung quốc.
Trong nhiều năm, các nhà bình luận Tây phương
khăng khăng rằng những người như Wolfgang được giáo
dục ở nước ngoài là các tác nhân thay đổi ở Trung
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Quốc—rằng họ nhập khẩu các giá trị phổ quát từ
phương Tây và đẩy Trung Quốc theo một hướng tốt hơn.
Nhưng những người như Wolfgang đã chẳng bao giờ
thấy bản thân mình trong vai trò đó. Lợi ích của anh là ở
việc duy trì Trung Quốc theo cách nó đã là. Đó là cái làm
cho anh ta rất giàu và cho phép anh ta gặt hái các lợi ích
của hai hệ thống cùng một lúc, các quyền tự do của
Phương Tây và các độc quyền đôi được quản lý của
Trung Quốc độc đoán.
Tôi càng thấy Wolfgang và những người khác như
anh, tôi càng coi họ như các đồng phạm hết sức thành
thạo của một tai họa ngày càng độc hại, chủ nghĩa Cộng
sản Trung quốc. Đổi lấy một hũ vàng, họ bán linh hồn của
họ. Vĩ Hồng và tôi đã chơi theo các quy tắc họ và cha mẹ
họ đề ra, và chúng tôi đã phát đạt. Nhưng chúng tôi biết
các quy tắc bị bóp méo. Vĩ Hồng đã thoải mái ở bên trong
hệ thống bị bóp méo này; tôi muốn ra khỏi.
Bất chấp sự chiến đấu của tôi với Vĩ Hồng ở tòa án, cô
và tôi duy trì một sự làm ra vẻ thống nhất về việc nuôi
dạy Ariston. Không lâu sau khi nó sinh ra, Vĩ Hồng đã
vạch ra sự giáo dục của nó. Cô đã bắt đầu nó trong nhà
trẻ tại một trường quốc tế nhỏ ở Bắc Kinh gọi là 3e. Cô
đăng ký cho nó học các lớp cưỡi ngựa tại câu lạc bộ cưỡi
ngựa của Lưu Thi Lai, một chí hướng hợp với địa vị của
anh như một thành viên của giới tinh hoa Trung quốc.
Sau vườn trẻ, cô lên kế hoạch để gửi nó đến một trường
đỉnh gắn với Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Cho đại học,
nó sẽ hướng đến nước ngoài hoặc Hoa Kỳ hay Anh.
Nhưng sự ô nhiễm không khí độc hại của Bắc Kinh—
gắn với mong muốn của tôi để rời Trung Quốc—đã thúc
giục Vĩ Hồng thay đổi ý kiến của cô. Trong năm 2015,
Ariston và tôi chuyển sang nước Anh. Vĩ Hồng và tôi tìm
thấy một trường cho nó và vào tháng Tư nó đã ổn định.
Muộn hơn trong năm đó, Vĩ Hồng sang nước Anh vài
tháng và thuê một nhà gần chúng tôi để cho Ariston quen
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thêm với một sự thay đổi đột ngột như vậy. Tôi đã bắt
đầu rồi để toàn tâm trở thành người chăm sóc chính của
Ariston. Nếu tôi học được một thứ từ nghiên cứu của tôi
vào các di sản gia đình, thì nó là điều này: không cha mẹ
nào có bao giờ tiếc rằng họ đã dùng quá nhiều thời gian
với các con của họ.
Tôi cũng làm việc để cải thiện các mối quan hệ của tôi
với cha mẹ tôi. Tôi đưa họ đi nghỉ quanh thế giới. Tôi đã
lên kế hoạch mọi bước hành trình và đảm bảo chắc chắn
họ được thoải mái, ăn uống tử tế, và được chăm sóc.
Trong bữa trưa ở Florence trong một kỳ nghỉ ở Italy, mẹ
tôi, nhìn chằm chằm vào phía xa cứ như bà nói chẳng với
ai cá biệt cả, “Con biết, mẹ ngạc nhiên. Con hóa ra là một
đứa con trai tốt.”
Vĩ Hồng vẫn nói bóng gió với mẹ tôi rằng cô quan tâm
đến vá víu mọi thứ lại. Sau một sự ly hôn chua chát như
vậy, thật mỉa mai rằng cô vẫn muốn tôi quay lại. Nó cho
thấy rằng ở mức nào đó, cô thực sự quý giá cái chúng tôi
đã cùng nhau xây dựng và những gì tôi đã mang lại cho
cô. Bên dưới tất cả, tôi nghi, là một sự cô đơn và một nỗi
sợ phải tự mình chiến đấu các cuộc chiến kinh doanh và
hệ thống Trung quốc. Vĩ Hồng rõ ràng là rất phức tạp.
Khi cô tìm mua một xe hơi trong chuyến đi của cô đến
nước Anh, cô yêu cầu tôi đến showroom và giúp chọn
một chiếc.
“Đấy là xe của cô,” tôi nói.
“Nhưng anh chọn đi,” cô nói lại. “Anh biết chiếc nào là
tốt nhất.”
Tại một điểm khác cô quay lại tôi và nói, “Em không
khéo với các mối quan hệ, em rất bất an.” Tôi đã không
mủi lòng. Cái tôi muốn là một lời xin lỗi chân thành,
nhưng cô quá kiêu hãnh.
Bất chấp mọi thứ, cô vẫn tin cô ưu việt hơn tôi trong
đánh giá Trung Quốc và rằng tôi vẫn cần phải học về tình
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thế của Trung Quốc. Một hôm trong năm 2016, chúng tôi
gặp nhau uống cà phê. Cả hai chúng tôi ở Hồng Kông. Tôi
lại gợi ý rằng cô phải đa dạng hóa rủi ro của cô và chuyển
một số tài sản của Đại Dương ra khỏi Trung Quốc. Tôi đã
chỉ thử cho cô lời khuyên thân thiện nào đó. Tôi lưu ý
rằng tất cả mọi người đều làm việc đó. Thực ra, nhiều
người đã muốn đưa tiền ra khỏi Trung Quốc đến mức
chính phủ đã phải siết sự kiểm soát sự di chuyển vốn. Vĩ
Hồng nhếc mép cười. Trung Quốc, cô nói, “sẽ tiếp tục
thành công.” Rồi sau một khoảng lặng hơi nhiều ý nghĩa,
cô nói thêm, “Mọi người cần phải có sự thấy trước”—cứ
như cô có sự lo xa còn tôi thì không. Trong năm 2017,
trong một chuyến đi của tôi đến Bắc Kinh, cô vô tình nói
rằng các nhà chức trách Đảng đã cấm cô rời Trung Quốc.
Cô đã có vẻ không lo và lần nữa gạt bỏ những lời cầu
khẩn của tôi để cô thoát khỏi Trung Quốc. “Việc này,” cô
nói, “sẽ mau qua đi thôi.”
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LỜI BẠT
TRONG THÁNG TÁM 2017, MỘT NGƯỜI BẠN đến căn hộ tôi đã từng

chia sẻ với Vĩ Hồng để đón Ariston và đưa nó về nhà ở
nước Anh sau một mùa hè với mẹ nó. Vĩ Hồng xuống cầu
thang để nói lời chia tay. Khi một xe đợi ở bên ngoài để
đưa nhanh họ ra sân bay, Vĩ Hồng nở một nụ cười nhợt
nhạt. “Tôi là người đẻ nó vào thế giới,” cô nói. “Bây giờ
nó sẽ tiếp tục mà không có tôi.”
Là khó để nói liệu Vĩ Hồng có bất kể linh cảm nào rằng
cô mau chóng biến mất. Nếu giả như cô có, có lẽ cô đã
chuẩn bị công việc của cô tốt hơn hay thử để bảo vệ
mình. Tuy nhiên, hình ảnh cô đơn về một bà mẹ trao con
trai mình đã ám ảnh tôi. Vĩ Hồng có cảm thấy rằng họ đến
bắt cô? Nhiều ngàn người đã bị bắt trong nỗ lực chống
tham nhũng của Tập Cận Bình. Vĩ Hồng đối mặt với một
lệnh cấm đi lại. Có vẻ cô đã không coi nó là nghiêm túc.
Nhưng vào lúc cô bảo tôi về sự cấm (đi lại) mấy tháng
trước, chúng tôi lâu rồi không nói chuyện thành thực
như chúng tôi một thời đã nói chuyện.
Tình hình có thể đã khác nếu giả như tôi đã cố thử để
ở lại trong đời cô như một cái tai đồng cảm và cố vấn tin
cậy, nếu không phải là một ông chồng? Tôi không thể
không tự hỏi. Sau khi tôi chuyển đi và chúng tôi ly dị
trong năm 2015, Vĩ Hồng đã mất một người trên thế giới
mà cô chia sẻ mọi thứ với. Đúng, cô có những mối quan
hệ thân thiết. Nhưng không ai hiểu cô như tôi một thời
đã có thể. Cô có một tham vọng hoang dã. Cô mơ ước lớn
và cam kết tất cả cho nó. Tôi thường ngăn cô khỏi việc
làm những thứ có vẻ quá nguy hiểm hay rủi ro. Nhưng
một khi chúng tôi chia tay, cô đã mất màn hướng âm của
cô, lan can của cô, và có lẽ cả sự thận trọng nữa. Khi cô bị
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tóm từ văn phòng mới của cô trong tổ hợp khách sạn
Bulgari mà chúng tôi đã xây, tôi đã thử tất cả những đầu
mối tiếp xúc của tôi ở Trung Quốc, nhưng không ai có bất
cứ câu trả lời nào.
Tôi đã nghe những lời đồn đại. Một nhà kinh tế học
Trung quốc hàng đầu bảo tôi ông tin rằng Vĩ Hồng đã bị
gây mê, có lẽ bị đánh, và, nếu cô có bao giờ sống dậy,
cảnh sát mật Cộng sản sẽ tiêm cái gì đó vào xương sống
cô mà sẽ biến cô thành một thây ma lang thang. Nếu cô
xuất hiện, ông nói, cô sẽ không bao giờ như xưa. Nhà
kinh doanh Trung quốc trở thành nhà bất đồng chính
kiến Quách Văn Quý (Guo Wengui) tuyên bố rằng các
nhà chức trách Đảng đã giết cô, nhưng ông là một người
nói chuyện tầm phào và những cáo buộc của ông hiếm
khi đứng vững. Thậm chí phóng viên New York Times
David Barboza, trong một cố gắng để khiến tôi nói
chuyện, đã chuyển những lời đồn đại dài rằng Vĩ Hồng
đã chết. Một phần của tôi nghĩ rằng một lý do cô không
xuất hiện là cô từ chối nhận tội. Cô từng đã luôn luôn nói,
“Nếu các ngươi lôi xác ta ra khỏi quan tài của ta và đánh
nó bằng roi, các ngươi vẫn không tìm thấy vết bẩn nào.”
Vĩ Hồng là (hay đã là) ngoan cường nhất.
Sự biến mất của Vĩ Hồng làm kiên cố quan điểm tiến
hóa của tôi về Trung Quốc Cộng sản. Tôi được nuôi
dưỡng để yêu Trung Quốc và Đảng. Chủ nghĩa yêu nước
đến với tôi một cách tự nhiên, như nó đã đến với nhiều
người của thế hệ tôi. Từ những ngày khi tôi tích trữ các
sách truyện tranh kể chi tiết những thành tích chói lọi
của các nhà cách mạng Cộng sản, tôi đã cam kết một cách
vô thức cho sự nghiệp biến Trung Quốc thành vĩ đại lần
nữa. Học ở Hoa Kỳ trong cuối những năm 1980, tôi đã
khước từ quyền để có được một thẻ xanh Mỹ sao cho tôi
có thể theo con đường của tôi ở Đại Trung Hoa. Tại Bắc
Kinh trong những năm 2000, tôi đã hiến dâng mình theo
nghĩa đen để xây dựng thủ đô—cải thiện sân bay vô cùng
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và xây dựng cái có lẽ là tổ hợp khách sạn và văn phòng
tinh tế nhất của quốc gia.
Nhưng kiểu hệ thống gì lại cho phép sự bắt cóc ngoài
pháp luật theo kiểu mà xảy ra với Đoàn Vĩ Hồng? Loại hệ
thống gì cho các nhà điều tra quyền để làm biến mất mọi
người và thậm chí không thông báo cho bố mẹ họ hay
con trai họ? Rõ ràng, Ariston nhớ mẹ nó, nhưng cái hành
hạ nó và tất cả chúng ta là không biết cái gì đã xảy ra với
cô. Đoàn Vĩ Hồng ở đâu? Thậm chí cô còn sống không?
Trung Quốc có các quy tắc cho các nghi phạm phải
được đối xử thế nào. Luật Tố tụng Hình sự năm 1997 của
nó cho phép cảnh sát giữ một nghi phạm không quá ba
mươi bảy ngày trước khi hoặc thả hay chính thức bắt giữ
người đó. Nhưng đó là một trò đùa tàn bạo. Vĩ Hồng đã
biến mất trong nhiều năm và vẫn không một sự hé ra
nào.
Cũng nghi vấn giá trị đạo đức bản chất của chế độ là
các cơ chế mờ đục của Đảng cho điều tra các đảng viên
của nó. Quá trình được vận hành bởi Ủy ban Thanh tra
Kỷ luật Trung ương. Trong năm 1994, Đảng đã lập một
hệ thống điều tra gọi là song quy (shuanggui) mà cho
phép các nhà điều tra giữ những người bị tình nghi vi
phạm các quy chế Đảng. Nhưng song quy không bị hạn
chế bởi bất cứ luật nào. Về mặt kỹ thuật, sự tạm giam có
thể kéo dài vô tận. Tôi tin Vĩ Hồng bị giữ dưới cấu trúc
đó. Lần nữa, loại chế độ nào cho phép một đảng chính trị
hoạt động bên trên luật pháp và giữ những người tình
nghi của nó biệt vô âm tín trong hàng năm trời? Vĩ Hồng
không phải là người duy nhất chịu số phận này, nhưng
cô là người bị giam cầm lâu nhất mà không có một âm
thanh nào.
Quan điểm của tôi về Trung Quốc bắt đầu chua chát
năm 2008 trong nhiệm kỳ thứ hai của Đảng trưởng Hồ
Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Logic của hệ thống
Leninist của Trung Quốc, về cơ bản đã không thay đổi kể
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từ những ngày của Chủ tịch Mao Trạch Đông, đòi rằng
Đảng theo đuổi sự kiểm soát toàn bộ. Chỉ trong những
thời gian khủng hoảng thì Đảng mới nới lỏng sự kìm kẹp
của nó, cho phép kinh doanh tự do hơn và nhiều tự do
hơn. Nó luôn luôn miễn cưỡng làm vậy và rồi lại trở lại
nguyên hình. Từ 2008 trở đi, Đảng bắt đầu thực hiện lại
sự kiểm soát của nó—đối với nền kinh tế, các phương
tiện truyền thông, Internet, và hệ thống giáo dục. Các nhà
biên tập bị cách chức, những người xuất bản bị bắt, các
giáo sư bị sa thải, Internet bị kiểm duyệt, và các ủy ban
Đảng bị ép buộc lên tất cả các doanh nghiệp tư nhân. Nền
kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc đã biếu Đảng một
cơ hội để tái khẳng định địa vị thống trị của nó.
Tôi kết luận rằng tuần trăng mật của Đảng với các nhà
kinh doanh như Vĩ Hồng và tôi đã chỉ hơn một chiến
thuật Leninist một chút, được sinh ra trong Cách mạng
Bolshevik, để chia rẽ kẻ thù nhằm để thủ tiêu nó. Các liên
minh với các doanh nhân là tạm thời như phần của mục
tiêu của Đảng về sự kiểm soát xã hội hoàn toàn. Một khi
chúng tôi không còn cần—để xây dựng nền kinh tế, đầu
tư nước ngoài, hay để giúp hạn chế quyền tự do ở Hồng
Kông— đến nữa, thì chúng tôi cũng sẽ trở thành kẻ thù.
Trung Quốc đã chuyển theo hướng phi tự do
(illiberal) trước lâu khi Tập Cận Bình lên nắm quyền
trong năm 2012. Tập đã đơn giản tăng tốc quá trình này.
Ông không chỉ thao túng Đảng để tối đa hóa sự kiểm soát
của nó bên trong Trung Quốc, ông cũng đã thúc đẩy Đảng
để xuất khẩu hệ thống áp bức của Trung Quốc ra nước
ngoài. Việc này cũng thích hợp với logic của hệ thống
Trung quốc. Khi năng lực của nó tăng lên, Đảng Cộng sản
Trung quốc sẽ tìm cách để tự bảo vệ trong một phạm vi
ngày càng mở rộng. Chúng ta thấy điều này ở Hồng Kông
với sự thông qua trong năm 2020 luật an ninh quốc gia,
mà, mặc dù mơ hồ một cách cố ý, thực sự loại ra ngoài
vòng pháp luật những bình luận chỉ trích chính quyền
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Hồng Kông của bất cứ ai ở bất cứ đâu. Nói về sự với quá
xa mang tính đế quốc.
Có một sự nói dối được Đảng Cộng sản Trung quốc
trình bày tồi rằng nó ưu tiên các lợi ích tập thể hơn lợi
ích ích kỷ của cá nhân. Nhiều người ở phương Tây, không
hài lòng với sự ám ảnh của phương Tây với các quyền cá
nhân, tin ảo giác này rằng Đảng Cộng sản Trung quốc tập
trung vào lợi ích chung. Thực tế là, mục tiêu chính của
Đảng là để phục vụ tư-lợi của nó, lợi ích của các con trai
và con gái của các nhà cách mạng của nó. Họ là những
người hưởng lợi chính; họ là những người ngồi ở trung
tâm quyền lực kinh tế và chính trị.
Ba mươi năm trước, cha mẹ tôi đã đưa tôi ra khỏi một
nhà nước Cộng sản sang Hồng Kông. Tôi lớn lên và học
trong một nền văn hóa tự do, tư bản chủ nghĩa, định
hướng Tây phương, học khả năng và giá trị của tiềm
năng con người. Bắt đầu trong cuối những năm 1970, khi
Đảng Cộng sản Trung quốc cho mỗi người một lúc nghỉ
xả hơi cho nên nó đã có thể phục hồi từ các sai lầm tai
hại của chính nó, nó đã mở cửa sổ hé một chút và để cho
thế giới tưởng tượng một Trung Quốc tự do hơn, cởi mở
hơn có thể là cái gì. Vĩ Hồng và tôi đã ép mình qua kẽ hở
này và nắm bắt một cơ hội độc nhất—một cơ hội cho
chúng tôi dịp để mở rộng bản thân mình, thực hiện các
ước mơ của chúng tôi, và cũng xây dựng Trung Quốc
nữa.
Bây giờ Đảng Cộng sản Trung quốc có các nguồn lực,
nó quay lại để cho thấy màu sắc thật của nó. Đồng thời,
tôi đã nhận ra rằng, nhân phẩm và các quyền con người
cơ bản là các quà tặng quý giá nhất của đời, hơn tài sản
hay thành công nghề nghiệp rất nhiều. Tôi muốn sống
trong một xã hội chia sẻ lý tưởng đó. Cho nên tôi đã chọn
thế giới Tây phương hơn Trung Quốc—không chỉ cho
tôi, mà cả cho con trai tôi nữa.
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Cha tôi, Shen Jiang, đứng ở rìa trái của bức ảnh này chụp với cha ông, Shen
Rong, và các anh chị của ông. Ảnh này được chụp không lâu sau cách mạng
Trung Quốc, trong những ngày tốt ban đầu trước khi những người Cộng sản
cướp nhà của ông tôi và đóng cửa văn phòng luật của ông.
(Courtesy of the author)
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Ở đây tôi ở Hồng Kông không lâu sau khi cha mẹ tôi và tôi chuyển đến đó.
Bức ảnh này được chụp trong phòng khách của căn hộ của ông ngoại tôi,
nơi ba gia đình chen chúc vào một không gian 70-mét vuông. Chúng tôi ngủ
trong phòng khách.
(Courtesy of the author)
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Bức ảnh này là về cuộc thi bơi hàng năm của Queen’s College được tổ chức
tại bể bơi ở Công viên Victoria, Hồng Kông, bên kia đường từ trường trung
học của tôi. Tôi mười lăm tuổi và tôi thắng. Người trao giải cho tôi là Henry
Fok, một nhà kinh doanh mà trong những năm 1950 đã kiếm được một cơ
nghiệp phá vỡ cấm vận chống lại Trung Quốc Cộng sản.
(Courtesy of the author)
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Đây là một bức ảnh chân dung kiểu Trung quốc cổ điển của Vĩ Hồng với cha
mẹ cô—mẹ cô, Li Baozhen, và cha dượng của cô, Duan Xiangxi. Mẹ Vĩ Hồng
đã trốn bố sinh học của cô khi bà đang có thai Vĩ Hồng.
(Courtesy of the author)
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Vĩ Hồng nhờ chụp bức ảnh này trên Quảng trường Thiên An Môn trong cuối
những năm 1990. Chỉ từ thế đứng của cô, bạn có thể nói cô vô tư lự, tự tin,
và, với áo choàng màu tươi sáng của cô, đi trước thời đại của cô.
(Courtesy of the author)
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Bức ảnh này về tôi—ở bên trái—được chụp sau khi tôi tốt nghiệp từ Đại
học Wisconsin và đã quay lại Hồng Kông để nhận một việc làm như một
người môi giới chứng khoán. Uống thi đã là một phần của đời sống ở Hồng
Kông trong những năm năng nổ đó. Hầu hết những người khác trong ảnh
đến từ Hoa Kỳ, tìm kiếm vận may của họ ở Viễn Đông.
(Courtesy of the author)
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Vĩ Hồng và tôi chụp bức ảnh này trong một chuyến đi Thụy Sĩ với Cô Trương
trong năm 2004. Hồ Geneva đằng sau chúng tôi.
(Courtesy of the author)

Chúng tôi chụp bức ảnh này ở Nội Mông, ở miền bắc Trung Quốc, trên một
chuyến đi bè trên sông khi Ariston khoảng năm tuổi.
(Courtesy of the author)
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Một bức ảnh tương đối sớm của gia đình Ôn, gồm thủ tướng Trung Quốc,
Ôn Gia Bảo; vợ ông, Trương Bội Lị (Zhang Beili, người chúng tôi gọi là Cô
Trương); con trai họ, Ôn Văn Tùng (Winston Ôn); và con gái họ, Ôn Như
Xuân (Wen Ruchun). Căn cứ vào áo đại cán kiểu Mao của Ôn, bức ảnh có lẽ
được chụp khi Ôn vẫn đang làm việc ở Văn phòng Trung ương của Đảng
Cộng sản Trung quốc.
(Courtesy of the author)

288

Bức ảnh này về Thủ tướng Ôn Gia Bảo được chụp năm 2008, sau trận động
đất chết người ở Tỉnh Tứ Xuyên. Ôn được xem như một người làm việc
siêng năng của nhân dân. Sau khi tin tức nổ ra về tài sản của gia đình ông,
ông đã bị chỉ trích nhiều nhưng có vẻ, đối với chúng tôi, ông không hoàn
toàn biết về cái gì đã xảy ra.
(Reuters/Alamy)
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Bức ảnh này mô tả IPO của Công ty Bảo hiểm Bình An trên Sở Giao dịch
Chứng khoán Thượng Hải. Mã Minh Triết (Ma Mingzhe), bên phải ngoài
cùng, đang đánh cồng. Việc niêm yết của Bình An trên sở giao dịch Thượng
Hải có nghĩa một của trời cho đối với Vĩ Hồng và tôi có giá trị hàng trăm
triệu dollar.
(AP Photo)
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Chúng tôi ở Paris trong tháng Sáu 2011 nếm Château Lafite Rothschild, bắt
đầu với một chai 1900 và kết thúc với một chai 1990. Riêng rượu đêm đó
tốn hơn 100.000 $. Ở bên trái, David Lí Bá Đàm (Li Botan) ngồi với vợ anh,
Giả Tường (Jia Qiang). Tôi ở bên phải với Vĩ Hồng và nhà phát triển bất động
sản Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin) và vợ ông, Ding Yumei. Bạn Pháp của tôi François
ngồi đối diện với tôi ở bên trái.
(Courtesy of François Audouze)
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Vĩ Hồng đã muốn một chiếc Rolls, cho nên chúng tôi đã mua một mẫu tương
tự với sự tăng giá khổng lồ do thuế nhập khẩu nặng. Tôi cảm thấy là phô
trương, nhưng, giống hầu hết đồ chúng tôi mua trong những năm đó, xe đã
có nghĩa là để thiết lập một địa vị nào đó, mà hệ thống đòi hỏi để làm kinh
doanh ở những mức cao nhất.
(China Photos/Getty Images)
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Siêu nghệ sĩ Trung quốc Tằng Phạm Chí (Zeng Fanzhi) đứng giữa hai bức
tranh của ông. Vĩ Hồng đã mua bước tranh ở bên trái, Những bàn Tay Cầu
nguyện, khoảng 5 triệu $. Cô trả giá cao hơn một nhà sưu tập tranh Âu châu
lớn và nhà kinh doanh. Những vụ mua này có ý để báo hiệu chúng tôi có
nguồn lực để làm các thương vụ lớn nhất.
(Dan Kitwood/Getty Images)
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Bức ảnh này về Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh cho thấy phần phía bắc
của sân bay, mà chúng tôi xây dựng để xử lý hàng hóa. Trong tiến trình
nhiều năm, hãng chúng tôi đã phát triển hơn 557 ngàn mét vuông nhà kho,
nhà ga hàng hóa, và văn phòng.
(Courtesy of Airport City Development Co., Ltd.)
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Đây là thư viện tại Đại học Thanh Hoa mà Vĩ Hồng và tôi xây dựng với một
khoản đóng góp 10 triệu $. Nó trở thành thư viện nổi tiếng nhất trong
trường và các sinh viên phải lên mạng để đặt chỗ học.
(Enrico Cano)
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Ở đây tôi đang bỏ phiếu như một thành viên của Hội nghị Hiệp thương
Chính trị Nhân dân Trung quốc. Tôi đã là một thành viên của nhóm này
trong một thập niên. Chúng tôi bỏ phiếu mỗi năm, nhưng các lá phiếu không
có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng tôi bỏ phiếu thuận cho tất cả các đề xuất. Hầu
hết chúng tôi sử dụng tư cách thành viên hội nghị để kết nối.
(Courtesy of the author)
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Đây là dự án phát triển Genesis, đỉnh cao của sự nghiệp của Vĩ Hồng và tôi
ở Bắc Kinh. Bên phải là nhà ở và khách sạn; ở giữa là một trong những tòa
tháp văn phòng. Dự án này đã cho phép chúng tôi thực hiện sự sáng tạo của
chúng tôi đầy đủ nhất trong việc để lại sau cái gì đó lộng lẫy ở thủ đô của
Trung Quốc.
(Courtesy of KPF)

Đây là một bức ảnh nhìn vào lobby của tòa nhà văn phòng Genesis. Vĩ Hồng
biến mất từ cửa vào này vào ngày 5 tháng Chín 2017.
(Courtesy of KPF)
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Bạn chúng tôi Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) được dự định là quan chức
chính trị số một hay số hai của Trung Quốc bắt đầu trong 2022. Nhưng sự
thăng tiến của ông đã bị làm trật khỏi đường ray bởi cuộc điều tra tham
nhũng mà rõ ràng làm lợi cho Đảng trưởng Tập Cận Bình. Ở đây, Tôn trong
tòa án. Ông bị kết án chung thân.
(ImagineChina via AP Images)
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Tôi đã một lần tham gia vào các cuộc biểu tình do Đảng Cộng sản–tổ chức
chống lại dân chủ ở Hồng Kông. Nhưng ở đây tôi tuần hành cho tự do và
dân chủ ở Hồng Kông vào ngày 9 tháng Sáu 2019.
(Courtesy of the author)
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Ariston đã vẽ chân dung này về Vĩ Hồng trong mùa hè 2017 ở Bắc Kinh, chỉ
mấy tuần trước khi cô biến mất.
(Courtesy of the author)
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LỜI CẢM ƠN
Đây là một dự án sách mà đã bắt đầu bởi sự can đảm và
sự yêu thương. Tình thương yêu, yêu, và được yêu.
Tôi viết nó bởi vì sự yêu thương của tôi cho con trai
tôi, Ariston. Nó đã cho tôi cơ hội để là người cha mà tôi
ao ước trở thành. Tôi muốn nó biết bố và mẹ nó thực sự
là ai, chúng tôi đã đạt những gì, và chúng tôi đã trải qua
những gì.
Được yêu thương. Không có sự ủng hộ của những
người yêu thương của tôi, tôi chẳng bao giờ có sự can
đảm để làm việc này cho đến khi hoàn tất. Ci Sun, nửa tốt
hơn của tôi, đã thực sự là một phúc lành trong đời tôi.
Không có cô, sẽ khó hơn nhiều để đứng vững sau khi lật
sang trang về Trung Quốc. Cô đã tha thứ và cổ vũ trong
mọi bước tôi đã tiến hành.
Cô cũng hy sinh đời cô để cùng tôi đối mặt bất kể bão
tố nào có thể giáng xuống chúng tôi sau khi cuốn sách
này ra mắt. Cô đã sẵn sàng để không quay lại Trung
Quốc. Đấy là một quyết định rất khó khăn cô đã đưa ra.
Tôi cũng muốn cảm ơn vợ trước của tôi, Đoàn Vĩ
Hồng. Tôi sẽ không là tôi ngày nay mà không có cô. Cô là
đối tác yên lặng của tôi trong cuốn sách này. Rồi là cha
mẹ tôi. Họ yêu thương tôi theo cách riêng của họ. Họ
cũng đã ủng hộ dự án này bằng việc sẵn sàng cho sự
ngược đãi từ Đảng Cộng sản Trung quốc.
Sự can đảm. Cần tất cả sự can đảm tôi có thể tập hợp
để đứng lên và nói thật với quyền lực vô lương tâm này,
ĐCSTQ. Nhiều người đã giúp tôi chuẩn bị cho công việc
này. Keith Berwick đã là mentor (cố vấn) của tôi tại
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Crown Fellowship Program ở Aspen Institute. Ông đã
truyền cảm hứng cho tôi khi tôi tìm một tiếng gọi cao
hơn trong đời. Ông đã chỉ cho tôi con đường của sự can
đảm, tính ngay thẳng, và lòng yêu thương. Ông tiếp tục
động viên và cổ vũ tôi. Các bạn tôi ở lớp Symphony thứ
9 đã truyền cảm hứng cho tôi với sự tận tụy của họ để
giúp những người khác và mong muốn của họ để sống
một cuộc sống cho ai đó khác với bản thân họ. Tôi vẫn
nhớ câu chuyện của Jordan Kassalow về đối mặt với một
cơn bão từ một cửa sổ ngỏ. Một thành viên Aspen Crown
khác, Bill Browder, là một nguồn cảm hứng với việc xuất
bản can đảm của cuốn sách của ông, Red Notice.* Hồi ký
đó và các hoạt động tiếp sau của Browder đã chiếu sáng
rực một con đường cho tất cả những người đối đầu với
các chế độ độc đoán vô liêm sỉ. Rồi có Matthew Pottinger,
người đã phục vụ bốn năm ở Hội đồng An ninh Quốc gia
Hoa Kỳ. Hình ảnh về ông đọc lưu loát bằng tiếng Quan
thoại một dòng từ một bài thơ cổ của Phạm Trọng Yêm
(Fan Zhongyan)—“Ninh Minh Nhi Tử, Bất Mặc Nhi Sinh
(Thà nói thẳng và chết, còn hơn là yên lặng và sống”—đã
ở lại với tôi cho đến ngày nay. Thơ của Phạm là phương
châm của hành trình viết sách này, và dòng đó được
dùng như đề từ của sách.
Tất nhiên, tôi không thể bỏ qua những người Hồng
Kông bất khuất những người đã hy sinh bản thân họ
trong việc theo đuổi nhân phẩm. Tôi đầy khâm phục lòng
dũng cảm của họ, và tôi muốn làm phần của mình cho
thành phố mà tôi quen gọi là quê hương.
*

Lệnh Truy nã Đỏ là tên cuốn hồi ký của Bill Browder, một trong hai nhà
sáng lập và nhà điều hành quỹ đầu tư Hermitage Capital Management, đầu
tư chủ yếu vào các công ty lớn của Nga. Ông bị Nga truy tố và kết án vắng
mặt. Do lệnh truy nã đỏ do Nga đưa ra cho Interpol nên một lần ông đã bị
bắt ở Tây Ban Nha, nhưng rồi được thả. Hồi ký của ông tố cáo chính quyền
độc đoán Nga, sự tham nhũng và cấu kết với các đại công ty Nga, và việc bắt
và tra tấn khiến Magnitsky, một kiểm toán viên kiểm toán Hermitage
Capital Management, chết trong tại giam. Ông là người đã vận động cho luật
Magnitsky ở Mỹ mà bây giờ được nhiều nước thông qua.
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Cuốn sách này là không thể mà không có đối tác viết
của tôi, John Pomfret. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của
ông về Trung Quốc làm cho những sự trao đổi của chúng
tôi suôn sẻ và có kết quả. Sự cẩn thận và cần cù của ông
làm cho sự làm việc với ông thích thú. Tôi mong đợi tiếp
tục tình bạn của chúng tôi.
Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn của tôi những người
đã trao đổi các ý tưởng với tôi suốt dự án. Andrew Small
là một bạn kể từ khi anh tốt nghiệp từ Oxford. Khi anh
thăng tiến để thành một nhà nghiên cứu địa chính trị
hàng đầu, tôi mong đợi nhiều cuộc trò chuyện hơn; tôi
biết tôi luôn luôn tìm thấy cái mới trong những trao đổi
của chúng tôi. Ken Zhou là một nhà tư tưởng và người
viết hàng đầu về chính trị Đài Loan và động học ngang
eo biển. Tư duy khác thường của ông đã là một cảm hứng
cho tôi trong thập niên qua. Thomas Eymond-Laritaz đã
luôn luôn là một người bạn ủng hộ và chu đáo. Sự hiểu
biết của ông về chính trị toàn cầu và kinh doanh là thực
sự ngoại lệ. Cũng có những người khác nữa, nhưng tôi
giữ tên họ cho bản thân tôi vì xu hướng thảm hại của
ĐCSTQ để trừng phạt các bạn và gia đình của các nhà bất
đồng chính kiến.
Thời trang và phong cách là các thứ tôi thích thú kể
từ đầu tuổi trưởng thành. Chúng đã làm cho tôi bạo gan
để đặt các mục tiêu rất cao, để hình dung lại cái gì là có
thể. Bạn suốt đời của tôi Stephen Luk là người đã đưa tôi
vào thế giới đó. Sau bốn mươi năm, chúng tôi vẫn trao
đổi các ý tưởng thời trang và trao đổi thông tin về các
thợ thủ công giỏi nhất để làm các thứ yêu quý của chúng
tôi.
Tôi mãi mãi biết ơn ChinaVest, hãng đầu tư tư nhân
(PE) hàng đầu ở vùng Đại Trung Hoa trong đầu những
năm 1990. Jenny Hui đã thuê tôi. Dennis Smith và Alex
Ngan đã giúp tôi trau chuốt các kế hoạch kinh doanh và
sự nhạy bén đầu tư của tôi.
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Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp Đại Dương của tôi;
cùng nhau chúng tôi đã tạo ra các dự án bất động sản
hàng đầu ở Trung Quốc. Nhưng, sợ sự trả thù từ ĐCSTQ,
tôi không thể nêu tên họ. Các bạn biết các bạn là ai. Tôi
mang ơn vì sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Tôi cũng muốn cảm ơn các đại diện của tôi, Amy và
Peter Bernstein. Họ thấy tiềm năng của câu chuyện của
tôi và đưa nó đến sự chú ý của các nhà xuất bản lớn. Họ
đã hướng dẫn tôi qua quá trình. Scribner đã là một đối
tác lý tưởng. Biên tập viên của tôi, Rick Horgan, đã cực
kỳ khoan dung người viết mới này. Sự sáng suốt và kiên
trì của ông là mẫu mực. Tôi cũng muốn cảm ơn toàn bộ
đội tại Scribner những người đúng có vẻ đã thấy sự cấp
bách của câu chuyện của chúng tôi. Điều đó kể cả người
xuất bản Nan Graham, giám đốc quảng bá và marketing
Brian Belfiglio, giám đốc các quyền Paul O’Halloran,
giám đốc marketing cấp cao Brianna Yamashita, biên tập
viên sản xuất cấp cao Mark LaFlaur, giám đốc nghệ thuật
Jaya Miceli, và trợ lý biên tập Beckett Rueda. Meg
Handler đã làm một công việc tuyệt vời trên những bức
ảnh.
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DESMOND SHUM (THẨM ĐỐNG), sinh ra ở Thượng
Hải và được nuôi dưỡng ở Hồng Kông, đã phát triển cơ
sở logistics hàng hóa hàng không lớn nhất ở Trung Quốc,
Ga Hàng hóa Sân bay Bắc Kinh. Ông cũng dẫn đầu sự phát
triển Khách sạn Bulgari ở Bắc Kinh. Desmond có bằng cử
nhân về tài chính và kế toán từ Đại học Wisconsin–
Madison và là một người tốt nghiệp chương trình EMBA
(Executive Master of Business Administration-Thạc sĩ
Điều hành Quản trị Kinh doanh) chung của Đại học
Northwestern và Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng
Kông.
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Một lưu ý về index: Các trang được nhắc đến trong index này dẫn chiếu
đến các số trang trong bản in giấy. Click vào một số trang sẽ đưa bạn đến
vị trí ebook tương đương với đầu của trang trong bản in giấy. Cho một
danh sách toàn diện của các vị trí của bất kể từ hay cụm từ nào, hãy dùng
chức năng tìm kiếm của hệ thống đọc của bạn. (Bản tiếng Việt này được
dàn trang khá sát với bản in giấy, độ chênh lệch ±1trang).
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Công ty Khoáng sản và Đá Quý
Trung Quốc, 89

Duan Zong xem Đoàn Vĩ Hồng

Công ty Vận tải Biển (COSCO),
75, 110, 165

Đ

Công viên Logistics Thành phố
Sân bay , 129–36, 144, 169;

Đại Dương, công ty, 64, 75, 110,
129, 200–201, 268, 276–77;

“một cái mũ” và các Kế hoạch
Năm Năm, 133;
Châu Lượng giúp đỡ, 179;
Đảng ủy tại, 196; Thẩm và Vĩ
Hồng đích thân đầu tư vào,
141, 145, 197–99;
Lí Bình và, 143, 145;
Lí Bồi Anh và, 142–43, 181,
192, 197–98, 268;
phê chuẩn, cấp phép, và ve
vãn các quan chức, 131–36,
139–41, 148–49, 179, 181;
cô Trương và gia đình và,
131–32, 134;

các dự án bất động sản, Thiên
Tân, 75
câu chuyện New York Times
và, 235–36;
dự án Genesis Bắc Kinh, 224–
32;
Quỹ Khải Phong và, 182;
tên Trung quốc, Thái Hồng,
75–76;
văn phòng Bắc Kinh, Oriental
Plaza, 64, 76;
Đại học Nam California (USC),
33, 39
Đại học Thanh Hoa, 182, 185–
87;

CPPCC xem Chính Hiệp
Currency Wars (Song Hongbing,
Chiến tranh Tiền tệ của Tống
Hồng Bình), 174

mạng lưới cựu sinh viên, 185–
86;
Trần Hy và Tập Cận Bình tại,
252, 259;
Trần Hy như bí thư ĐCSTQ tại,
183–87; Trung tâm Di sản
Gia đình Khải phong, 158;

D
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sự hào phóng của Thẩm và Vĩ
Hồng đối với, 182–83, 186–
87
Đại học Wisconsin, 36, 39–43

đi chơi vui đến Hoa Kỳ như
các chuyến nghiên cứu,
145–46;
dịch chuyển theo hướng chủ
nghĩa tư bản bị bỏ dở, 165;
doanh nghiệp sở hữu nhà
nước và, 172, 197;
đợt phê bình quần chúng ở
các trường, 10–11;
gaogan (cao cán, cán bộ cấp
cao), 98, 123, 127, 137, 180;
gia đình các đảng viên, sự làm
giàu của, 36, 91–92, 105,
105n, 106–8, 122, 205, 239–
40, 283;
gia đình Thẩm bị bêu xấu và
ngược đãi, 5, 6, 7;
giai cấp có tiền bị nhắm mục
tiêu, những năm 2000, 191;
“hệ thống” của Trung Quốc’s
và, 68, 77, 199–200;
kết hôn chỉ với sự cho phép
của, 10;
khả năng uống và, 128;
khế ước xã hội mới cho sự
thịnh vượng, 55;
kiểm soát sự áp bức, 70, 197,
282;
kiểm soát tập trung và lập kế
hoạch kinh tế, 56;
Lũ Vợ (Taitai Bang, Thái Thái
Bang), 106, 178;
luật buộc các công ty để làm
gián điệp cho nhà nước,
195;
luật omertà, 198;
mất tích và, 2, 142–43, 151,
191;
nam quan chức, các bồ nhí và,
99;
ngụy tạo bằng chứng, 262;
ngụy tạo tỷ lệ tăng trưởng
kinh tế, 262–63;
nhắm bất kể ai cho sự khởi tố,
56;
như “tổ chức,” 80;
nuôi dưỡng “các bạn nước
ngoài,” 16;

Đại hội Nhân dân Toàn quốc
(Quốc hội), 52, 188, 242, 243
Đài Loan, 170
Đại suy thoái 2008, 195, 196–97
Đảng Cộng sản Trung quốc
(ĐCSTQ), 2, 7, 53, 57;
“Ba Đại diện,” 170;
Ban Công tác Mặt trận Thống
nhất, 187, 205, 208;
Ban Tổ chức, 252;
Băng các Trưởng Phòng
(Mishu Bang), 178–79;
bè lũ Bắc Kinh vs. Thượng Hải,
56–57;
Bè lũ Thượng Hải, 202, 264;
các hãng nước ngoài cầu cạnh
ân huệ, 52–53;
các phái của, 97;
cách tiếp cận nhẫn tâm, 270–
71;
cấm đi lại, 219, 277, 279;
cánh phản động, Lí Bằng và,
45;
câu lạc bộ riêng và, 207;
chiến đấu chống lại các ý
tưởng Tây phương, 195–96,
253;
chiến dịch tập trung quyền
lực, những năm 2000, 192–
93;
con cái của các đảng viên
được giáo dục ở Hoa Kỳ, 90,
212, 274;
con cái của các đảng viên, bán
sự tiếp cận đến cha mẹ, 53,
272–74;
con cái của các đảng viên, như
“các thái tử,” 91, 259, 271–
72;
đại học được ~ vận hành, 183;
đàn áp thẳng tay các nhà kinh
doanh, 194–95;
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nuôi dưỡng những người trẻ,
73–74;
Phân ban Cán bộ Trẻ, 239;
quan chức sử dụng tài sản
được sở hữu bởi, 94;
sợ ~, 3, 259;
sở hữu các nguồn lực của, 6;
tăng cường sự cai trị của nó
bằng sử dụng những kỹ
thuật tài chính Tây phương,
172;
thái độ chống Mỹ, 197, 237–
38;
tham nhũng và, 36, 56–57, 74,
75, 116, 193, 198, 205–6,
224, 244, 253, 263, 265,
274;
thanh trừng sau các cuộc biểu
tình Quảng trường Thiên An
Môn, 85;
thay đổi các ưu tiên, 132;
tịch thu tài sản, 6–7, 12–13,
200, 244;
tin tức Tây phương nêu chi
tiết tài sản của các quan
chức cấp cao, 237;
tòa án như một công cụ của
Đảng, 150;
triết lý của, 270–71;
tư lợi của ~, 283;
Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật
Trung ương, 3, 179, 233,
239, 261, 263, 264, 281;
Ủy ban Trung ương, 84, 176,
241, 243, 259, 261;
việc làm được ~ phân công,
10;
Xem cả Ôn Gia Bảo; Tập Cận
Bình; các lãnh đạo Trung
quốc đặc thù

cải cách kinh tế, 18, 55, 197,
216, 251, 283;
con gái của ~, Đặng Lâm, 170–
71;
“du hành phương nam,” 45,
216
hợp đồng được giao cho gia
đình (khoán hộ), 108;
ý tưởng về một sự lãnh đạo
tập thể, 265;
Đạo luật các Thực hành Tham
nhũng Nước Ngoài (Foreign
Corrupt Practices Act), 91
Đinh Kiện (Ding Jian), 49
Đoàn Vĩ Hồng (Duan Zong);
bác sĩ thụ thai trong ống
nghiệm, IVF, ở New York và
đẻ con trai, 153–56, 180,
224, 231;
bị cấm rời Trung Quốc, 277,
279;
biến mất, 1, 2–3, 279, 280,
281;
biển xe chứng tỏ địa vị, 114–
15, 123, 174;
các mục tiêu cuộc sống của,
67, 73;
cách tiếp cận đến cuộc sống,
68;
câu chuyện New York Times về
gia đình Ôn, bị vướng vào,
235, 238;
chỉ dẫn Thẩm trong kinh
doanh và chính trị Trung
quốc, 65–67, 68, 160;
chính quyền ngồi mát ăn bát
vàng và, 100–101;
chủ nghĩa tư bản ở Trung
Quốc và, 169–70;
chương trình Tiến sĩ Thanh
Hoa và, 185–86;
chuyển đến Bắc Kinh (1999),
76;
chuyến đi Canada với Thẩm,
77–78;

Đặng Lâm (Deng Lin), 170–71,
172
Đặng Tiểu Bình (Deng
Xiaoping), 18, 20, 53, 87, 170,
201, 272;
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con trai, Ariston, 2, 3, 159,
275, 279;
con trai, Ariston, điều khiển
ngày sinh của nó, 155–56;
công ty Đại Dương, 64, 75–76,
110, 129, 182, 200–201,
224–32, 235–36, 268, 276–
77;
cuộc đi vui chơi Âu châu với
David Li và những người
khác, 211–18;
dự án Genesis Bắc Kinh, 224–
32;
dự án Công viên Logistics
Thành phố Sân bay, 129–36,
169, 179, 193, 196, 197–98;
đầu tư ra nước ngoài của
Thẩm và, 200, 204, 244–45;
địa vị gắn với tiêu thụ, dáng
điệu, 113–15;
gia đình Ôn, cung cấp sự tiếp
cận đến quyền lực, 134–35;
gia đình Ôn, gánh vác tội để
bảo vệ họ, 236–37;
gia đình và gốc rễ khiêm tốn,
71–73, 76, 162;
giáo dục và sự thông minh
của, 66, 73;
“hệ thống” của Trung Quốc và,
77;
hình ảnh hay nhãn mác của,
215;
hoạt động từ thiện của, 182–
83, 260;
khó khăn như phụ nữ không
kết hôn, 69–70;
kiểm soát tài chính của Thẩm,
135, 161, 204, 268;
kỹ năng viết của, 73, 163, 166;
Li Botan (David Li) và, 205–
18;
liên minh, các, ở New Trung
Quốc Mới và, 3;
lòng yêu nước của, 1, 189;
mong muốn mở rộng ảnh
hưởng của cô, 163;
Ngân hàng Trung Quốc, những
IPO khác, và lợi nhuận, 160;

như đường tới nhà Ôn và Cô
Trương, 127, 165–66, 170,
173;
như Kitô hữu, 69, 71, 182,
237;
như người tuân thủ luật, 213;
như nhà bảo trợ của họa sĩ
Tằng Phạm Chí, 163–64,
226;
như nhà giao dịch với guanxi,
74, 75, 76, 102, 109, 122,
181, 200–201, 204, 232,
238–39, 271;
niềm tin vào nền kinh tế
Trung quốc, 276–77;
nuôi dưỡng Băng các Trưởng
Phòng (Mishu Bang), 178–
80;
nuôi dưỡng Lệnh Kế Hoạch,
260;
nuôi dưỡng những người
hùng mạnh và, 82–83, 95–
96, 121, 173–80, 201, 205–
18, 231;
Ôn Gia Bảo và, 166, 175;
phong cách sống và chi tiêu
hoang toàng, 75, 109, 113–
15, 119–21, 161–64, 211–
18, 227, 229, 262;
phương châm sống, 76;
quan hệ của Thẩm với, 1, 3,
64–70, 76–78, 101–3, 121–
23, 135, 204, 231–32, 244–
45, 267–68, 276–77, 279–
80;
quan hệ xấu đi của Thẩm với,
230–33, 245–49;
sinh ở Tỉnh Sơn Đông, 71,
121, 245–46;
sợ nhà nước Trung quốc, 100;
sự xuất hiện, 65;
tài sản của, 1–2, 3, 160, 164;
Tập Cận Bình và, 201–4;
Thẩm và đám cưới của, 119–
21, 153;
tham vọng của, 75, 77, 103;
Thẩm, ly dị, và cách tiếp cận
kẻ thắng ăn cả, 267–70, 276;
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thần chú, “Nếu các ngươi lôi
xác của ta,” 74, 100, 280;
thiếu tiền mặt, 113;
thương vụ bất động sản Bắc
Kinh, 246–47;
thương vụ Bình An và lợi
nhuận, 110–12, 116–17,
144–45, 160, 161, 163, 164,
166, 223;
tính cách và nhân cách, 64–65,
231, 276;
tình yêu và hôn nhân, tính
thực dụng và, 66–67, 69, 70,
75, 77–78, 102, 232;
Tôn Chính Tài và, 121–23,
174–78, 201;
Tống Triết và, 179–80, 194–
95;
tránh gây sự chú ý, 100–101;
trong ĐCSTQ, 73–74;
Trương Bồi Lị (Cô Trương) và,
79–83, 92, 94–98, 100, 107,
110, 120, 166, 172, 201
việc làm chính quyền ban đầu,
73–74;
việc làm công ty bất động sản
của PLA, 74–75;
Vương Kỳ Sơn và, 172–74,
178–79, 201, 252;
yiqi (nghĩa khí) và, 237;

Fidelity Ventures, 50–51
Foster, Norman, 125
Fuxing, Tập đoàn, 58
G
Genesis Bắc Kinh, dự án, 1, 223–
32, 238–39
Giả Khánh Lâm “Ông Già Giả”
(Jia Qinglin “Old Man Jia”),
205, 206, 208, 212, 264;
con cái trong kinh doanh, 212;
con rể David Li, 207, 210, 264
Giang Trạch Dân và, 206, 264;
tham nhũng có ý định của,
205–6;
Giả Tường (Jia Qiang), 211–12,
215
Giang Miên Hằng (Jiang
Mianheng), 51
Giang Trạch Dân (Jiang Zemin),
8, 37, 51, 56–57, 58, 84, 91,
122, 175, 187, 203, 251;
ảnh hưởng được sử dụng cho
các con ông, 107;
Bè lũ Thượng Hải, 202; “Ba
Đại diện” và, 170;
các doang nghiệp gia đình ~
và của cải, 126–27, 209;
gia đình ~ đòi sự tuân thủ,
132;
Giả Khánh Lâm và, 206;
lời khai của Lí Bồi Anh và,
197;
Tập Cận Bình và, 264
vụ bê bối Lệnh Kế Hoạch và,
260;
vụ Trần Đồng Hải và, 197;

“Đồng thuận Bắc Kinh,” 180
E
Evergrande, Tập đoàn, 211
F
Family Wealth (Của cải Gia đình,
Hughes), 157
Fan Zhongyan xem Phạm Trọng
Yêm

Goldman Sachs, 56, 171–72
Gore, Al, 50

Feng Bo xem Phùng Ba

Gu Kailai xem Cốc Khai Lai

Feng Zhijun xem Phùng Chi
Tuấn

Gu Lipping xem Cốc Lệ Bình

319

Gu Mu xem Cốc Mục

bột phát bất động sản, cha mẹ
Thẩm và, 10;
cải cách của Đặng và, 45;
Câu lạc bộ Điền kinh Nam
Trung Quốc, 29–30;
chiều cao trung bình cho đàn
ông ở, 27;
Chứng nhận thi Giáo dục, 29;
ĐCSTQ và, 247;
gia đình Thẩm gia đình di cư
sang, 19–21;
giai cấp có tiền của, 257–58;
hành vi của những người giàu
ở, 188;
khách sạn Bốn Mùa, 119;
khối cử tri chức năng,” 255;
khu Mei Foo Sun Chuen, 22;
Khu Trung tâm, 44;
Kowloon, 22, 28;
Lan Kwai Fong và văn hóa của,
44;
luật an ninh quốc gia 2020,
282;
một nước, hai chế độ,” 254;
người Trung quốc trốn sang,
sau-cách mạng, 6;
Phong trào Chiếm Trung tâm,
257;
Phong trào Dù vàng, 255, 257;
sự nghiệp kinh doanh ở, 35;
Tập Cận Bình cướp đi sự dân
chủ hóa, 254–57, 258;
Tập Cận Bình và sự bắt cóc,
254–55;
Thẩm tại Citibank Vickers,
43–44;
thời niên thiếu của Thẩm ở,
20–30;
tiếng Quảng đông và, 20;
Ủy ban Độc lập Chống Tham
nhũng, 23;
văn hóa ~, 23;
Yau Mai Tei, khu lân cận, 22

Guo Wengui xem Quách Văn
Quý
H
Hàn Chính (Han Zheng), 202–3
Han Zheng xem Hàn Chính
Harvard, Đại học, 182; Trường
Kennedy, 186; Học bổng
Thẩm, 182
Heineken, bia, 46
Heywood, Neil, 241–42, 243
Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), 86,
176, 185, 187, 195, 197, 202,
252, 259, 261, 281; Tập Cận
Bình và, 203, 243, 252, 264
Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), 36,
84
Hồ Xuân Hoa (Hu Chunhua),
176–78, 263
Hoàng Tự Hoài (Huang Xuhuai),
99–100, 101
Học viện Kỹ thuật Nam Kinh, 73
Hội đồng Nhà nước, 132
Hội nghị Hiệp thương Chính trị
Nhân dân Trung quốc
(CPPCC), 187–89, 205, 254–
59
Hội nghị Thế giới các Thành phố
Sân bay, 193–94
Hồng Kông, Sở Giao dịch Chứng
khoán, 44, 45, 117
Hồng Kông;

Hồng Kỳ, xe limo, 48, 58

báo cáo của Thẩm về các cuộc
biểu tình cho Tập Cận Bình,
257–58;
biểu tình, các cuộc, 254–59;

How to Win Friends and
Influence People [Đắc Nhân
Tâm] (Carnegie), 63
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Hu Chunhua xem Hồ Xuân Hoa

Khổng Đan (Kong Dan), 209

Hu Jintao xem Hồ Cẩm Đào

Khủng hoảng Tài chính Á châu
(2007), 248

Hu Yaobang xem Hồ Diệu Bang

Kim Tinh (Jin Xing), 59

Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), 158,
211, 216–18

Kissinger Associates, 180–81

Huang Xuhuai xem Hoàng Tự
Hoài

Kissinger, Henry, 181

Huaxia, ngân hàng Hoa Hạ, 101

Kohn Pedersen Fox, hãng, 227,
245

Hughes, Jay, 157

Kong Dan xem Khổng Đan

I

Kuang Xin “Ông Nội Kuang,”
136, 137–39

Iacocca, Lee, 35

Kweichou, Công ty Mao Đài, 208
L

J

Lạc Dương (Luoyang), Trung
Quốc, 48–49

J. P. Morgan (bank), 91

Lâm Ưu Phương (Lin Youfang),
206

Jia Qiang xem Giả Tường
Jia Qinglin xem Giả Khánh Lâm

Lan Hải (Lan Hai), 60

Jiang Mianheng xem Giang Miên
Hằng

Lệnh Cốc (Ling Gu), 158–59,
160, 259, 260 ; cáo buộc giả
chống lại, 262, 263; cái chết
đụng xe đáng ngờ của, 260

Jiang Zemin xem Giang Trạch
Dân
Jiang, Alvin, 209

Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua),
158, 259, 265 ; cái chết đáng
ngờ của con trai, 260–61;
thanh trừng và bỏ tù, 261,
263, 264; tình bạn của Vĩ
Hồng với, 260; vợ, Cốc Lệ
Bình, 260–62

Jin Xing xem Kim Tinh
K
Kaifeng Foundation xem Khải
Phong, Quỹ
Katz, Paul, 245

Lí Bằng (Li Peng), 45, 85

Kế hoạch Năm Năm, 132–33,
137

Lí Bình (Li Ping), 123–25, 127–
28, 159, 193; Công viên
Logistics Thành phố Sân bay
và, 130, 143; như Đảng
trưởng Thuận Nghĩa, 123–24,
125, 128, 129, 130; Trương
Bội Lị và 128

Kerry, John, 165
Khải Phong, Quỹ (凯风公益基金
会, Khải Phong Công Ích Cơ
Kim Hội-Kaifeng Foundation),
182, 189
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Lí Bồi Anh (Li Peiying), 125–28,
125n, 142, 191–93 ; Công viên
Logistics Thành phố Sân bay
và, 129, 141–42, 181; ĐCSTQ
điều tra về, 142, 151, 159; sự
biến mất của, 142–43, 151,
191, 197–98, 268; thay thế
cho, 192; Thẩm và việc bán vị
trí xây dựng, 223–24; tử hình,
198

Lily Chang xem Ôn Nhu Xuân
Lin Youfang xem Lâm Ưu
Phương
Ling Gu xem Lệnh Cốc
Ling Jihua xem Lệnh Kế Hoạch
Liu Changle xem Lưu Trường
Lạc
Liu Chunhang xem Lưu Xuân
Hoàng

Li Botan, xem Li, David
Lí Hữu Sinh (Li Yousheng), 146–
49

Liu Shilai xem Lưu Thi Lai

Li Keqiang xem Lí Khắc Cường

Lưu Thi Lai (Liu Shilai), 272

Lí Khắc Cường (Li Keqiang), 203

Lưu Trường Lạc (Liu Changle),
209

Luật Tố tụng Hình sự, 281

Lí Nhuệ (Li Rui), 203

Lưu Xuân Hoàng (Liu
Chunhang), 97–98

Li Peiying xem Lí Bồi Anh
Li Peng xem Lí Bằng
Li Ping xem Lí Bình

M

Li Rui xem Lí Nhuệ

Ma, Jack, 56, 195, 209

Li Yousheng xem Lí Hữu Sinh

Ma, Pony, 195

Li, David (Lí Bá Đàm, Li Botan),
205–18, 271; con rể của Giả
Khánh Lâm, 206; Câu Lạc Bộ
Mao Đài, 207–8, 209, 264;
rượu Mao Đài và, 208–9;
Thẩm, Vĩ Hồng, và cuộc đi vui
chơi Âu châu, 211–18; Thẩm
và đầu cơ câu lạc bộ rượu
vang, 209–10, 211, 218; tận
dụng các mối quan hệ của bố
vợ, 207, 210–11; tình bạn của
Vĩ Hồng với, 206; vợ, Giả
Tường, 210; Zhaode
Investment Co, 207, 210

Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu),
210
Mao Đài, rượu, 57, 128, 138,
150, 208–9
Mao Trạch Đông, 18, 52, 170,
186, 203, 240, 251, 265, 266,
273, 281
Marlboro, thuốc lá, 46
meiguo maiban (mỹ quốc mại
bản, đại diện Trung quốc của
một hãng Mỹ), 62
Meng Jianzhu xem Mạnh Kiến
Trụ

Li, Jasmine, 211–12
Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc,
52

N

Liên đoàn Thanh niên, 259, 260
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Nam Hoài Cẩn (Nan Huai-Chin),
63, 181

New York Times, câu chuyện
về tài sản của, 235, 237,
238;
nhà ở Bắc Kinh, 94;
như “Grandpa Ôn,” 86;
nói về tự do và dân chủ, 86–
87, 94;
Quảng trường Thiên An Môn
và, 85; vợ, Cô Trương và, 81,
83–84, 85, 87, 94, 103, 166;
sự nghiệp chính trị, 84–87,
116, 243, 259;
Tập Cận Bình được ~ hậu
thuẫn, 243–44
thủ tướng, 86–87, 93, 94, 105,
281;
thương vụ đầu tư Bình An và,
166;
trợ lý Tống Triết, 179–80,
194–95;

Nan Huai-Chin xem Nam Hoài
Cẩn
Netcom, 51
New York Times; Barboza,
David, và sự mất tích của Vĩ
Hồng, 280; Barboza câu
chuyện về của cải của gia đình
Ôn, 235–36, 244, 268, 269,
270; câu chuyện thanh trừng
Bạc Hy Lai, 243; website bị
chặn ở Trung Quốc, 237
Ngan, Alex, 46
Nghệ thuật Đàm phán xem The
Art of the Deal
Ngụy Gia Phúc (Wei Jiafu), 110,
165, 166

Ôn Nhu Xuân (Wen Ruchun bí
danh Lily Chang), 90–91, 97–
98, 106, 111 ; kết hôn với Lưu
Xuân Hoàng, 98; câu chuyện
New York Times và, 238, 239

Nhật Chiếu (Rizhao), Trung
Quốc, 121
Nữ trang Kim cương Bắc Kinh,
công ty, 89, 90

Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong bí
danh Winston Ôn), 90–92,
220, 239; Học viện Keystone,
239; câu chuyện New York
Times story và, 238, 239;
thành lập New Horizon
Capital, 91, 93; vợ và con trai
của, 97

O
Oldham, John, 181–82
Olympics 2008, 124, 125
Ô
Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao), 81–
84, 93, 116, 166, 175;

P

các con của, 90;
các đồng minh của Bạc Hy Lai
trả thù chống lại, 244;
chuyến đi Anh, 189;
cóp nhặt tài sản và, 92–94,
238;
không biết về các hoạt động
kinh doanh của gia đình,
106–7, 238;
khủng hoảng tài chính toàn
cầu và, 195;

PalmInfo, 60–63, 181, 231, 268
Paulson, Henry, 171
Pavillon Ledoyen, Paris, 214
Peng Liyuan xem Bành Lệ Viện
Phạm Trọng Yêm (Fan
Zhongyan), vii
Phoenix, Truyền hình Vệ tinh
(Phượng hoàng), 209
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Phúc Kiến (Fujian), Tỉnh, 205–6

các con của, được chăm sóc
cho ban lãnh đạo chính trị,
240;
các tật của, 211;
Thẩm và các thành viên của,
271–75;
các thực thể do nhà nước vận
hành và, 126–27

Phùng Ba (Feng Bo), 52–53; của
cải và Rolls-Royce, 53, 92; các
hãng Tây phương và, 52–53;
kết hôn với cháu gái của Đặng,
53; tận dụng các mối quan hệ
ĐCSTQ, 52–53
Phùng Chi Tuấn (Feng Zhijun),
52

R

Pinault, François, 163–64
Ramo, Joshua Cooper, 180–81

Prodi, Romano, 189

Robertson Stephens, ngân hàng
đầu tư, 52

Prologis, 199, 231
Q

Robertson, Sandy, 52–53

Quách Văn Quý (Guo Wengui),
280

Rothschild, Alexandre, 157
Rothschild, Eric de, 215

Quân Giải phóng Nhân dân
(PLA), 68, 201 ; các doanh
nghiệp của và tham nhũng,
74–75; Quảng trường Thiên
An Môn, ~ sát hại những
người biểu tình, 85; tấn công
chống lại các cuộc biểu tình
ủng hộ-dân chủ trong 1989,
272; Vĩ Hồng và, 73, 74–75

Sandel, Michael, 182
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc
Kinh, 1, 122, 124–28 ; Công
viên Logistics Thành phố Sân
bay, 125, 129–36, 159–60; các
Tập đoàn, 223, 224
Shum Desmond xem Thẩm Đống

Quảng Đông (Guangdong), Tỉnh,
7

Sima Qian xem Tư Mã Thiên
Singapore, 91–92

Quảng Đông, các Doanh nghiệp,
172

SoftBank, bộ phận SBI Holdings,
91

Quảng trường Thiên An Môn, sự
đàn áp, 37–38, 45, 50, 85, 216,
240

Sơn Đông (Shandong), Tỉnh,
159, 162, 186; Tôn Chính Tài
và, 121–22; gốc gác Vĩ Hồng ở,
71, 73–74, 100, 121, 153

Queen’s College, Hồng Kông,
26–30, 44, 257
Quý Châu (Guizhou), Tỉnh, 208

Song Hongbing xem Tống Hồng
Bình

“quý tộc đỏ,” 5, 53, 83, 106, 108,
126, 197, 201, 205, 210, 211;

Song Zhe xem Tống Triết
Sun Hung Kai Properties, công
ty phát triển bất động sản
246–47

biếu tài sản bởi, 244;
các con của, 260, 271–75;

Sun Tzu xem Tôn Tử
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Sunrise, kinh doanh miễn thuế,
126–27

Tập đoàn Miễn Thuế Trung
Quốc, 126–27

Tadao Ando, 227

Tập Trọng Huân (Xi Zhongxun),
201, 240

Tait Asia, 45, 46–47, 75

Temasek, quỹ, 91

Tăng Khánh Hồng (Zeng
Qinghong), 122, 175

Tencent, 195
Thẩm Đống, (Shum Desmond);

Tằng Phạm Chí (Zeng Fanzhi),
163; bảo tàng cho, 226, 227

ảnh hưởng của Trương Bồi Lị
(Cô Trương) và Ôn, 79–82,
101–2, 166
bà ngoại, 9;
bài học học được: các bậc
thang đá của Núi Xiang
(Hương), 269;
bạn thời thơ ấu, Steven, 31,
33, 39;
báo cáo cho Tập Cận Bình về
Hồng Kông, 257–58;
căn hộ đầu tiên, Tianhou, 44;
cha mẹ và, 5–11, 14, 21–22,
28, 30–31, 32, 34, 268–69,
276;
chọn phương Tây, 275, 283;
chuyến đi Anh, 189;
chuyến đi Âu châu với David
Li, 211–18;
chuyến đi Canada với Vĩ Hồng,
77–78;
con trai, Ariston, 2, 156, 159,
275, 279;
dáng điệu của, 11, 27–28, 34,
67;
di chuyển liên tục, 25–26;
Đại học Wisconsin, 36, 39–43;
đám cưới của, 119–21, 153;
đầu cơ câu lạc bộ rượu vang,
209–10, 211, 218;
đội bơi và thử Olympics, 16–
18, 26–27, 30, 33;
gia đình đi ăn bữa điểm tâm
(dim sum) và nói chuyện
kinh doanh Chủ nhật, 35, 46;
gia đình Rothschild và, 157,
215–16;
giáo dục, 15–16, 24–30;
giữ không gây chú ý, 100–101;

Tập Cận Bình (Xi Jinping), 183,
185, 201–4, 240–45, 251;
bắt cóc và, 254–55, 280, 281;
Bộ Chính trị và, 203, 241;
các biện pháp đàn áp của,
251–55;
câu chuyện Bloomsberg news
về tài sản của, 237, 239;
chiến dịch chống tham nhũng,
252–53, 259, 279;
chính sách đối ngoại và, 254;
củng cố quyền lực, 264, 265–
66; đàn áp các luật sư,
những người khác, 253–54;
đàn áp Hồng Kông, 254–57,
258;
dân chủ được xem như sự đe
dọa, 253;
loại bỏ các đối thủ, 259, 262–
65;
như hoàng đế suốt đời, 265–
66;
sự thăng tiến chính trị, 202–3,
240, 241, 243;
tệ sùng bái ác nhân và, 266;
tình bạn của Vĩ Hồng với,
201–4;
tối đa hóa sự kiểm soát, 282;
vợ, Bành Lệ Viện, 201, 203,
240–41
vụ bê bối Bạc Hy Lai và, 242–
43;
Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh, 223,
224
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hình ảnh hay nhãn mác của,
215;
hình thành tính cách, 17–18,
25–26, 27, 33, 42, 269;
Học bổng Thẩm tại Harvard,
182;
học làm cha mẹ, 157–58;
IVF, phòng khám Mỹ, và con
trai sinh, 153–56;
làm từ thiện của, 182–83;
lòng yêu nước của, 1, 12, 49,
189, 280;
mất thể diện và, 28, 230;
Mỹ và, 34, 35–36, 42–43;
như người tuân thủ pháp luật,
213;
ở Queen’s College, 26–30,
257;
phía tâm linh của, 69;
phong cách sống hoang toàng,
109–10, 113–14, 160–63,
212–14, 220, 227, 229;
quan điểm tiến hóa về Trung
Quốc, 280–82;
quan hệ của Vĩ Hồng với, 1, 3,
64–70, 75, 76–78, 95, 119,
121–23, 135, 151, 204, 229–
33, 267–68, 276–77, 279–
80;
quan hệ xấu đi của Vĩ Hồng
với, ly dị, và đấu tranh tài
chính, 230–33, 245–49,
267–70;
Quảng trường Thiên An Môn
và, 37–38;
sinh ở Thượng Hải (1968), 5,
11;
sự giàu có của, 2, 160;
tấm gương cha mẹ cho, 22, 33;
thăm Thượng Hải trong 1989,
36–37;
tham vọng của, 67, 77, 180,
182;
thành lập Trung tâm Di sản
Gia đình Khải Phong Thanh
Hoa, cho lời khuyên làm cha
mẹ, 158–59;
thiền và, 63–64, 268;

thời thơ ấu và thời thanh niên,
xuất xứ khiêm tốn, 6–7, 11–
15, 19–25, 27, 31–35, 41–
42, 43, 76, 182;
thời trang và, 31, 120, 151,
160, 228;
thưởng thức món ăn và rượu
vang ngon, 42, 68, 160–61;
tính cách và nhân cách, 5, 17–
18, 31, 25, 26–27, 144, 162;
trong Chính Hiệp (CPPCC),
187–89, 205, 254, 255–56;
tự khám phá và sự phát triển
cá nhân, 63–64, 181, 231,
268–69;
Vĩ Hồng kiểm soát tài chính
của, 135, 161, 203;
việc đọc của, 11–12, 15, 26,
35;
Thẩm Đống, (Shum Desmond):
sự nghiệp kinh doanh;
Aspen Institute và, 180, 181,
231, 251;
cảnh báo của Tống (Triết),
194–95;
chỉ dẫn của Vĩ Hồng trong
kinh doanh và chính trị, 65–
67, 68, 151, 160;
ChinaVest, 44–55, 57–61;
cho Ding Yi vay và vụ kiện,
247–49, 268, 269, 271;
chủ nghĩa tư bản ở Trung
Quốc và, 169–70;
Citibank Vickers, 43–44;
cộng tác với Vĩ Hồng và cô
Trương, 108–9, 110, 238–
39;
Công viên Logistics Thành phố
Sân bay và, 129–36, 159–
60, 169, 179, 193–94, 196,
197–98;
cung cấp sự tiếp cận đến
quyền lực (gia đình Ôn),
134–35;
cứu mạng Lí Hữu Sinh và các
quan hệ mới, 146–49, 151;
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đầu tư ra nước ngoài, 200,
204, 244–45, 276–77;
đề xuất phát triển bất động
sản Bắc Kinh, 246–47;
đối tác Tây phương, các, 244–
45;
dự án Genesis Bắc Kinh, 1,
223–32, 238–39;
guanxi (quan hệ) và làm kinh
doanh, 57–58, 122, 139,
149–51, 200, 244, 247;
hệ thống” của Trung Quốc và,
77, 199–200;
học để là sếp ở Trung Quốc,
144;
học những người Trung quốc
làm kinh doanh thế nào, 46–
48;
lạc quan về Trung Quốc và
phương Tây, 251–52;
Lan Hải và đề nghị việc làm,
60;
mua quà cho các quan chức,
177;
Ngân hàng Trung Quốc, các
IPO khác, và lợi nhuận, 160;
những mối lo về Tập Cận Bình,
251–55
PalmInfo và, 61–62, 181, 231,
268;
rao bán ảnh hưởng và, 164;
sự nghiệp thành công của bố
và, 62;
thành công của Edward Tian
gây cảm hứng, 50;
thiếu tiền mặt, 113–14;
thương vụ Bình An, 110–12,
116–17, 144–45, 151, 160,
161, 164, 223;

Thiên Tân (Tianjin), Trung
Quốc, 9, 75
Thượng Hải (Shanghai), 6, 17;
bí thư Đảng của, 202–3;
biểu tình chính trị, các cuộc, ở,
36–37;
bố mẹ Thẩm gặp nhau và kết
hôn, 8;
cha của Thẩm ở, 7, 8, 10, 62;
đội bơi của Thẩm tập, 15–16;
đợt bột phát kinh tế và bất
động sản, 10, 62–63;
Đường Nam Kinh, 36;
gia đình mẹ Thẩm ở nước
ngoài được yêu càu đầu tư
vào, 19–20;
Hilton Tĩnh An, 213;
Khách sạn Tấn Giang, 15–16;
mẹ Thẩm và, 9;
nhà của gia đình cha của
Thẩm bị tịch thu, 6–7, 12–
13, 200;
ông nội của Thẩm như luật sư
ở, 6;
Sở Tuyên truyền, 16;
Tây Giang Lộ, 12;
Thẩm đi học ở, 15–16;
Thẩm sinh ở, 5;
Thẩm thăm ~ trong năm
1989, 35–36
thủ lĩnh ĐCSTQ Giang Trạch
Dân, 37;
văn hóa của, 22;
Thượng Hải, Sở Giao dịch Chứng
khoán, 89, 90, 144–45, 240
Tian, Edward, 49–51, 76
Tô Châu (Suzhou), Trung Quốc,
6

Thâm Quyến, Sở Giao dịch
Chứng khoán, 240

Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO), 57, 134

Thâm Quyến, Trung Quốc, 19,
216

Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai),
121–22, 174–78, 187, 205,
264–65 ; các dự án bất động
sản và, 122, 175 ; Ôn bảo trợ

Theleen, Bob và Jenny, 45, 47,
53–54
Thiên Nộ (Trời nổi Giận), 57
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175; Tập thanh trừng, 263,
265; Vĩ Hồng và, 174–78, 201

Bè lũ Bốn tên, 18, 52;
bí mật và sợ hãi ở, 120;
biểu tình ủng hộ-dân chủ
trong 1989, 272;
biểu tượng địa vị, 60, 114–15;
bộ máy quan liêu thể thao, 16;
bột phát tiêu dùng, những
năm 2000, 161;
bùng phát xây dựng sân bay,
137;
các đảo ở Biển Đông và, 197;
các quỹ từ thiện ở, 182;
các start-up đồ nữ trang ở, 89;
chân không đạo đức ở, 158;
chiều cao trung bình cho đàn
ông ở, 27;
chính sách của Giang về các
nhà tư bản, 170;
chính sách một con, 154;
chính trị như chìa khóa cho sự
giàu có, 215;
chủ nghĩa tư bản và tinh thần
king kinh ở, 50, 169–70,
171, 180, 182, 189, 192,
194, 196, 197, 201, 282,
283;
Cốc Mục và cải cách kinh tế,
272;
dân chủ và, 86–87, 94, 169–
70, 189, 194, 283;
di cư từ, giữa-những năm
1990, 59–60;
doanh nghiệp sở hữu nhà
nước, 126–27, 142, 171–72,
174, 192, 195, 199, 223;
doanh nghiệp Tây phương ở,
giả vờ không biết và, 47;
Đặc khu Kinh tế, 201;
đại học do ĐCSTQ vận hành,
183;
Đại Nhảy Vọt, 273;
đàn áp thẳng tay các ý tưởng
Tây phương, 195–97;
Đặng và những cải cách, 18,
45, 55, 170, 216, 251, 283;
Đạo Kitô ở, 71, 182;

Tôn Tử (Sun Tzu), 176
Tống Hồng Bình (Song
Hongbing), 174
Tống Triết (Song Zhe), 179–80,
189; trở thành một gaogan,
180; cảnh báo cho Thẩm, 194–
95
Trác Nguyệt (Zhuo Yue), 53
Trần Đồng Hải (Chen Tonghai),
197
Trần Hy (Chen Xi), 183–87,
252, 253, 259
Trần Hy Đồng (Chen Xitong),
56–57
Trần Lương Vũ (Chen Liangyu),
202
Trần Tá Nhị (Chen Zuo’er), 247
Trần Thủy Biển (Chen Shuibian), 170
Trần Văn (Chen Yun), 239–40
Trần Vĩ Đạt (Chen Weida), 197
Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang),
84–85, 86
Trump, Donald, 35
Trùng Khánh (Chongqing),
Trung Quốc, 240, 241–42, 243
Trung Quốc;
ăn cắp sở hữu trí tuệ ở, 62;
ảo giác về “lợi ích chung”,
282–83;
áp bức phụ nữ ở, 71;
bán bia Heineken và thuốc lá
Marlboro, 46;
bao cấp nhà nước cho xuất
khẩu, 134;
bắt cóc ngoài pháp luật ở, 2,
254–55, 280, 281;
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đầu tư tư nhân (PE) Tây
phương ở , 45, 51, 56, 57,
91, 101;
ĐCSTQ kiểm soát tất các các
phần tử không-Cộng sản
trong xã hội, 205, 208;
điện thoại di động ở, 60;
gia tộc miền nam, sự lan ra
của các, 8;
giam giữ vô thời hạn (song
quy-shuanggui), 281;
hàng hóa tiêu dùng ở, 57;
hệ thống đơn vị sản xuất do
nhà nước vận hành, 56;
hệ thống kinh tế của sự kiểm
soát nhà nước, 132, 141;
hệ thống Leninist kiểm soát
toàn bọ xã hội, 281–82;
hệ thống thuế, 197;
hệ thống y tế, 153–56;
“hệ thống” và, 95, 274, 282;
hiện đại hóa của, 77, 169–70,
188;
hiếp pháp của, 2;
họ hàng ở nước ngoài, như vết
nhơ, 5;
Hoa kiều Vụ, 19–20;
“Hoa Kiều yêu nước” như
nguồn ngoại tệ, 9;
Internet và băng rộng ở, 49,
51;
khủng hoảng tài chính 2008
và, 195;
kiểm duyệt tại, 237;
kinh doanh bất động sản, 56,
123–24, 216;
kinh doanh ở, 46, 47, 112–13,
194 ( xem cả Thẩm,
Desmond);
Lí Bằng và sự chậm lại kinh tế,
45;
luật mơ hồ, 150, 258;
lý thuyết về zhongxue wei ti,
xixue wei yong (đông học vi
thể, tây vi dụng), 77;
mối quan hệ Mỹ-Trung, 32,
182;
năm “hạng đen,” 5, 11, 170;

ngân hàng sở hữu nhà nước,
224;
như xã hội gia trưởng, 3, 64,
103, 173, 246;
“Những người Á châu giàu
Điên rồ” ở, 161;
những người mới giàu ở, 158,
161;
ô nhiễm ở, 188;
phụ nữ và quyền lực ở, 173;
quan hệ quốc tế và, 189, 194,
254;
quan niệm về “thể diện,” 28,
109–10, 212;
rao bán ảnh hưởng và, 164;
sản xuất xe máy, 48;
sự cai trị áp bức của Tập Cận
Bình, 251–55;
tầm quan trọng của guanxi
(quan hệ), 46, 74, 120, 121,
139, 149–50, 155, 164–65,
181, 204, 217, 247, 271;
tăng trưởng kinh tế, 45, 51,
55–57, 113, 124, 171–72;
thế hệ thứ nhất của những
người giàu có, 218;
thị trường chứng khoán của,
240;
thu nhập thuế quan, 46, 133;
tính hiếu khách sốc-và-kinh
hoàng của, 48;
tính phổ biến của khách sạn,
228;
tổ hợp quân sự-công nghiệp,
185;
triết lý làm cha mẹ ở, 15;
Trung Quốc Mới,” 3, 6, 49,
180;
tư nhân hóa ở, 174;
tuhuangdi (thổ hoàng đế),
128, 193;
tuổi trung bình của phụ nữ để
kết hôn, 69;
viện nghiên cứu tư nhân đầu
tiên, 182;
WTO và, 57, 134;
xuất khẩu hệ thống của nó ra
nước ngoài, 282;
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Xem cả Đảng Cộng sản Trung
quốc

thỏa thuận kinh doanh với Vĩ
Hồng và Thẩm, 107, 247
(xem cả Công viên Logistics
Thành phố Sân bay ; dự án
Genesis Bắc Kinh ; Công ty
Bảo hiểm Bình An, đầu tư,
v.v. );
tính độc lập của, 105–6, 172;
Tôn Chính Tài và, 175, 178;
Trần Hy và, 185;
vai trò, các, đóng bởi, 100;
văn phòng tại Oriental Plaza
Bắc Kinh, 94, 99;
Vĩ Hồng được lệnh nhận lỗi,
236–37;
Vĩ Hồng, tình bạn với, 79–82,
92, 94–98, 100, 120, 166,
172, 175, 201, 238–39;
vợ của Ôn, 81, 83–84, 85, 87,
92, 93, 103, 105, 172, 178;

Trương Bội Lị (Zhang Beili; Cô
Trương-Auntie Zhang), 79–
87, 81n, 217;
bạn trai, Hoàng Tự Hoài, 99–
100, 101, 172, 220;
các con của, 90, 92–93;
chuyển cổ phần Bình An, 145,
235;
Công ty Nữ trang Kim cương
Bắc Kinh của, 89, 90, 105;
Công viên Logistics Thành phố
Sân bay và, 129, 131–32;
đám cưới của Vĩ Hồng và
Thẩm, 120
đầu tư vào Bình An, 110–12,
116–17, 145, 166–67;
dự án Genesis Bắc Kinh, 225,
238–39;
du lịch với Thẩm và Vĩ Hồng,
218–21;
giải quyết sự khởi tố, 244;
kể về vụ bê bối của Bạc Hy Lai,
242–44;
lai lịch và gia đình, 83;
ngành nữ trang của Trung
Quốc và, 89–90;
Ngụy Gia Phúc và, 165;
nhà ở Bắc Kinh của, 96–97;
hoạt động kinh doanh giữ bà
khỏi chồng bà, 106–7, 238;
nhân cách của, 83;
như “Nữ Hoàng Kim cương,”
89;
những kẻ bám đít và, 220;
phẫu thuật thẩm mỹ và, 219;
phong cách sống, 93, 105;
sự nghiệp chính trị của chồng
và, 85, 87, 89, 239;
tài sản của, 167;
Thẩm và, 79–82, 101–2, 166;
tham vọng và các động cơ
thúc đẩy của, 105–6;
thành công tài chính của, 92–
93, 105;

Trường Quân sự Hoàng Phố xem
Whampoa Military Academy
Truyền hình Trung ương Trung
Quốc, 124
Từ Chí Ma (Xu Zhimo), 29
Tư Mã Thiên (Sima Qian), 75–
76
Từ Minh (Xu Ming), 97
Tục ngữ Trung quốc; “Nếu bạn
muốn nhảy,” 63; “Khi một
người đạt sự giác ngộ,” 92–93
Tưởng Giới Thạch (Chiang Kaishek), 6, 46, 240
Tyson Foods, 32–33, 62
Ủy ban Phát triển và Cải cách
Quốc gia, 132, 137
Văn kiện Số 9 xem “Báo cáo về
Tình hình Hiện thời trong
Lĩnh vực Ý thức hệ”
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Trung quốc, 189
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Viễn thông Trung Quốc (China
Telecom), 172

Xiao Gazi, 12
Xu Jiayin xem Hứa Gia Ấn

Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan),
171–73, 179, 201; về Tập Cận
Bình, 252; Vĩ Hồng và, 172–
74, 178–79, 201, 252

Xu Ming xem Từ Minh
Xu Zhimo xem Từ Chí Ma
Yu Guoxiang xem Dư Quốc
Tường

Vương Lập Quần (Wang Lijun),
242

Yu Keping xem Du Khả Bình

Wang Lijun xem Vương Lập
Quần

Zeng Fanzhi xem Tằng Phạm Chí

Wang Qishan xem Vương Kỳ
Sơn

Zeng Qinghong xem Tăng Khánh
Hồng

Wanxiang, công ty, 55–56

Zhang Beili xem Trương Bội Lị

Warburg Pincus, 50–51

Zhao Ziyang xem Triệu Tử

Wei Jiafu xem Ngụy Gia Phúc

Dương
Zhaode Investment Company,
Công ty đầu tư Chiêu Đức, 207
; tòa nhà Siêu thị Hữu nghị,
210

Wen Jiabao xem Ôn Gia Bảo
Wen Ruchun xem Ôn Nhu Xuân
Wen Yunsong xem Ôn Vân Tùng
Whampoa Military Academy,
Trường Quân sự Hoàng Phố,
213

Zhejiang xem Chiết Giang

Xi Jinping xem Tập Cận Bình

Zhou Yongkang xem Chu Vĩnh

Xi Zhongxun xem Tập Trọng
Huân

Khang
Zhu Rongji xem Chu Dung Cơ

Zhou Liang xem Châu Lượng

Zhuo Yue xem Trác Nguyệt

Xiang (Hương), Núi, 269
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