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ชุนเตาหาน

เขียน

เสี่ยวฝาน
แปล

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

ระหว่างนี้เซิ่งเฉียวพักผ่อนอยู่บ้านอ่านหนังสือ ปลูกดอกไม้ 
และดูละครทุกวัน ช่างผ่อนคลายสุด ๆ

— ชุนเตาหาน
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คํานําสํานักพิมพ์

 เฉยีวเฉยีวเริม่ปรบัตวัและใชช้วีติอยูใ่นรา่งของเซิง่เฉยีวไดอ้ยา่งราบรืน่  

การเป็นดาราสาวก็มีข้อดีเหมือนกัน  ข้อดีนี้ทำให้เธอได้ใกล้ชิดไอดอล 

ของเธอมากยิ่งขึ้น 

 แตป่ญัหากค็อืเธอจะรกัษาภาพลกัษณก์ารเปน็แฟนคลบัทีด่ ี แยกความ 

รู้สึกรักชอบของตัวเองออกจากการเป็นแฟนคลับได้อย่างไร แฟนคลับที่ดี 

ต้องไม่ทำให้ไอดอลแปดเปื้อน!! 

 แต่แล้วก็ดันมีกระแสคู่จิ้นระหว่างเธอกับนักร้องหนุ่มผู้เป็นคู่แข่งกับ 

ไอดอลสุดที่รัก เรือลำนี้ต้องถูกล่มทิ้ง!
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ฮั่วซีอยู่ในห้องน้ำ กำลังล้างเครื่องสำอางบนใบหน้า
ซึ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์เย้ายวนในการแสดงบนเวทีออกไป 

จนใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลาดังเดิม 
เขาก้มศีรษะใช้น้ำสะอาดล้างหน้า 

แต่ด้วยความที่ ไม่มีผ้าขนหนูจึงใช้หลังมือเช็ดน้ำออกแทน 
หยดน้ำไหลลงมาตามแก้ม ผ่านลูกกระเดือก ก่อนจะหยดลงบนเสื้อเชิ้ต

เซิ่งเฉียวที่มาเห็นภาพนี้พอดิบพอดี “...”
ให้ตายเถอะ เธอถูกหว่านเสน่ห์จนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว

หากบอกว่าภูมิคุ้มกันของเธอเวลาเผชิญหน้าเขาคือหนึ่งร้อย 
งั้นต้องบอกว่าฮั่วซี ในวันนี้ ได้แผ่รังสีความงาม

ที่มีแรงโจมตีระดับสามร้อยบวกมาเลย 
เขากำลังเอาชีวิตเธอชัด ๆ
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40

สมอง ของเซิ่งเฉียวหยุดทำงานไปชั่วขณะ

ไอดอลของเธอกำลังทำอะไรน่ะ ลูบหัวของเธองั้นเหรอ ทำไมต้อง 

ลูบหัวเธอด้วยล่ะ เขาลูบหัวของเธอแล้วรู้สึกสบายไหม

เธอโดนไอดอลลูบหัว อ๊า เธอยกมุมปากขึ้นอย่างบ้าคลั่ง อยากจะ 

ร้องกรี๊ด!

ฮือ ๆ ๆ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้ว

พลันก็รู้สึกว่าศีรษะเบาโหวง เพราะฮั่วซีดึงมือกลับไปแล้วเอ่ยเสียง 

เบาว่า “โทรศัพท์คุณดังอยู่น่ะ”

เซิ่งเฉียว “ช่างมันปะไร!”

“...” เขากลั้นยิ้ม “รับโทรศัพท์ก่อนสิ”

เซิง่เฉยีวหยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มาอยา่งไมเ่ตม็ใจนกั พอรบัสาย เสยีง 

ของเป้ยหมิงฝานก็ดังลอดลำโพงออกมา “เซิ่งเฉียว คุณคิดอะไรของคุณ!  

คุณวางสายใส่ผม!”

“เมื่อกี้อยู่ในลิฟต์ ไม่มีสัญญาณน่ะค่ะ”

“พรุ่งนี้คุณมาที่บริษัทแต่เช้าเลยนะ มาถึงเมื่อไหร่ผมจะจัดการคุณ”

“ได้ค่ะ ใจเย็น  ๆ  นะคะ นอนหลับฝันดี พรุ่งนี้จะได้มีแรงมาจัดการ 

กับฉัน ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”

เมื่อเป้ยหมิงฝานวางสายไป เธอก็ยัดโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าอย่าง 
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รวดเร็ว แล้วเงยหน้ามองฮั่วซีพลางยิ้มซื่อ ๆ  

นานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นเขา เธอคิดถึงเขาจนแทบบ้า

ฮั่วซีปล่อยให้เธอมองตามใจชอบ  ปีกหมวกที่ทอดเป็นเงาราง  ๆ  

บนสันจมูกขับเน้นให้ใบหน้าหล่อเหลายิ่งดูสุขุมมากขึ้น

ภายในใจของเซิ่งเฉียวนั้นพร่ำเพ้อหลงใหลจนหัวหมุนติ้ว ๆ เธอจ้อง 

มองอยู่นาน ก่อนเอ่ยเสียงแผ่วว่า “ฮั่วซี คุณหนาวไหมคะ”

รถคันหนึ่งแล่นเข้ามาพร้อมกับลมหอบใหญ่ ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ 

แล้ว แต่อากาศยังคงหนาวเย็น เธอยืนตากลมจนตัวสั่น ในที่สุดสมองก็เริ่ม 

ทำงาน

ฮั่วซีตอบ “หนาว”

เซิ่งเฉียวสงบลงทันที “งั้นคุณกลับไปที่รถเถอะ! คราวหน้าออกมา 

ข้างนอกก็สวมเสื้อผ้าหลายชั้นหน่อย ระวังอย่าให้เป็นหวัดนะคะ!”

ฮั่วซีมองเธอเงียบ ๆ 

เธอยังคงร้อนใจ เหลียวซ้ายแลขวา แล้วเดินไปทางซ้ายสองก้าวเพื่อ 

บังลมให้เขา แล้วถามว่า “ตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมคะ”

ฮั่วซีเอ่ยปาก “หิวน้ำนิดหน่อย อยากดื่มน้ำร้อน”

สมองของเซิ่งเฉียวทำงานอย่างรวดเร็ว เมื่อเช้าตอนออกจากบ้าน 

เธอได้เก็บกวาดห้องรึเปล่า ได้เทขยะรึเปล่า บนโซฟาคงไม่มีถุงเท้าวางอยู่ 

หรอกนะ

เมื่อแน่ใจแล้ว  เธอจึงถามหยั่งเชิงอย่างระมัดระวัง  “ถ้าอย่างนั้น  

จะเข้าไปพักดื่มน้ำร้อนที่บ้านฉันไหมคะ”

ในที่สุดฮั่วซีก็ระบายยิ้มบาง ๆ ออกมา “ได้สิ”

ทั้งสองขึ้นลิฟต์ไป

เซิง่เฉยีวหยบิผา้ปดิปากและหมวกออกมาใส ่ แลว้บอกเขาวา่ “คณุอยา่ 

เงยหน้านะ”

ฮั่วซีส่งเสียง  “อืม”  ในลำคอแล้วก้มมองปลายเท้าของตนเอง เพียง 

ครู่เดียวก็ถึงชั้นห้า เซิ่งเฉียวลอบมองด้านนอกก่อนหนึ่งรอบ เมื่อมั่นใจว่า 

ไม่มีคนตรงทางเดินแล้วจึงโบกมือให้เขา แล้วหยิบกุญแจมาเปิดประตูอย่าง 

ว่องไว เมื่อฮั่วซีเข้ามาข้างในแล้วก็ล็อกประตูด้วยความโล่งอก
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ฮั่วซีที่ยืนอยู่ตรงบริเวณทางเข้าแอบมองสำรวจเล็กน้อย

เธอรู้สึกอึดอัด ถูนิ้วมือซึ่งไพล่อยู่ด้านหลังไปมาตามสัญชาตญาณ  

เธอนิ่งไปสักพักก่อนเอ่ยว่า “คุณนั่งตามสบายเลยค่ะ ฉันจะไปต้มน้ำร้อนให้”

ฮั่วซีนั่งลงบนโซฟา บนโต๊ะน้ำชามีสมุดโน้ตที่เธอจดบันทึกเกี่ยวกับ 

การแสดงวางอยู่ เขาหยบิขึน้มาพลกิดแูลว้วางกลบัไปทีเ่ดมิ กอ่นจะเอนตวัพงิ 

พนักพิงหลัง แล้วยกนิ้วขึ้นมาจับสันจมูก

ช่วงสองสามวันนี้เขายุ่งมาตลอด ไม่ได้พักผ่อนเลย แล้วยังต้องนั่ง 

เครือ่งบนิระยะไกลกลบัมาประเทศจนีตอนกลางคนือกี ทีจ่รงิกเ็หนือ่ยมากแลว้  

ทว่าพอเห็นคลิปวิดีโอที่เสี่ยวตั้นส่งมา เห็นภาพหญิงสาวที่ปกป้องเขาโดย 

ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เขาก็อยากมาหาเธอ

แตเ่มือ่คนทีอ่าละวาดในคลปิยนือยูต่อ่หนา้เขานัน้ แววตากลบัออ่นโยน 

เสียจนน่าเหลือเชื่อ

เพียงครู่ เดียว เซิ่งเฉียวก็ยกน้ำร้อนออกมา เมื่อเห็นเขาหลับตา 

พิงหลังอยู่บนโซฟาด้วยความอ่อนเพลียก็รู้สึกปวดใจเป็นที่สุด เธอเอ่ยถาม 

เสียงค่อย “ฮั่วซี คุณเหนื่อยมากหรือเปล่าคะ จะพักผ่อนสักหน่อยไหม  

ฉันจะได้ช่วยเรียกเสี่ยวตั้นมารับคุณ”

เขาลืมตา  แล้วรับแก้วน้ำไปพลางส่ายหน้า  “ไม่ต้องหรอก  ผม 

ไม่เป็นไร” อุณหภูมิของน้ำกำลังพอดี เขาดื่มไปสองสามอึกก็เงยหน้าถามว่า  

“คุณคุ้นเคยกับที่นี่หรือยัง”

“ค่ะ ๆ คุ้นแล้วค่ะ ที่นี่ดีมากเลย”

เขายิ้มบาง ๆ “งั้นก็ดี”

“คุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันพักอยู่ที่นี่”

“จงเซินบอกผมน่ะ” เขาชะงักไป แล้วหยิบถุงผ้าสีเงินออกมาจาก 

กระเป๋าส่งให้เธอ “ของขวัญขึ้นบ้านใหม่”

เซิ่งเฉียวเบิกตากว้าง

ไอดอลให้ของขวัญเธอด้วย!!!

พอเห็นเธออึ้งไป ฮั่วซีก็ขยับตัว “ไม่เอาเหรอ”

“เอาค่ะ ๆ ๆ!”

เธอรีบคว้าไว้ แล้วค่อย  ๆ  เปิดดูอย่างระมัดระวัง ในถุงผ้านั้นมีหยก 
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รูปน้ำเต้าขนาดเท่าเล็บซึ่งมีความละเอียด ประณีต และโปร่งใส ส่วนที่เป็น 

หยกนั้นเนื้อดีมาก สะท้อนแสงแวววาวเมื่ออยู่ใต้แสงไฟ

ฮือ ๆ ๆ นี่เป็นการให้ของขวัญระดับเทพเซียนหรือเนี่ย น่ารักที่สุดเลย!

ฮั่วซีกล่าว “เห็นมันสวยดี เลยซื้อมา”

“ฉันชอบมากค่ะ! ฉันจะดูแลมันอย่างดี! ฮั่วซี ขอบคุณนะคะ!”

เขาทำหน้าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น “ชอบก็ดีแล้ว”

เธอดีใจเป็นที่สุด วิ่งกลับไปวางหยกรูปน้ำเต้าไว้ที่ห้องหนังสือ ตอนที่ 

กลับออกมายังถือภาพใบหนึ่งพร้อมปากกาสีทองมาด้วย

“ฮั่วซี ช่วยเซ็นชื่อให้ฉันหน่อยค่ะ”

ฮั่วซีมองรูปตัวเองแวบหนึ่ง “แล้วรูปก่อนล่ะ”

เซิ่งเฉียวเอ่ยเสียงเบา “ให้คนอื่นไปแล้วค่ะ”

ฮั่วซีเหล่มองเธอ เขาไม่รับรูปภาพนั้นมา แล้วก็ไม่พูดอะไรด้วย 

เธอรีบอธิบายอย่างร้อนรน “ให้ซีกวงไปน่ะค่ะ เธอเก็บกระเป๋าสตางค์ 

ฉันได้ รูปคุณก็อยู่ในนั้น เธอเป็นคนดีมาก ฉันเลยให้เธอไป” เธอก้มหน้า 

ราวกับทำความผิด จึงไม่เห็นมุมปากที่ยกยิ้มเพียงแวบหนึ่งของฮั่วซี เขารับ 

รูปภาพและปากกาไป ก่อนจะโน้มตัวลงมาเซ็นชื่อ แถมยังวาดรูปหัวใจให้เอง 

โดยไม่ต้องให้เธอบอกอีกด้วย

เซิ่งเฉียวดีใจเป็นที่สุด

ได้กำไรเป็นหัวใจมาหนึ่งดวงแน่ะ!

เธอถือรูปพร้อมลายเซ็นที่เพิ่งได้มาใหม่ขึ้นมาดูอย่างมีความสุข พลัน 

ได้ยินฮั่วซีเอ่ยว่า “คราวหลังอยู่ในที่สาธารณะ อย่าใจร้อนแบบนั้นอีกนะ”

เธอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงรายการถ่ายทอดสด จึงตัวแข็งทื่อ แล้วเอ่ย 

เสียงเบาว่า “ขอโทษค่ะ ต่อไปจะไม่ทำแล้ว”

ฮั่วซีขมวดคิ้วพลางเรียกชื่อเธอ “เซิ่งเฉียว...”

เซิ่งเฉียวตัวสั่น ฮือ ๆ ๆ ไอดอลโกรธแล้ว ไอดอลจะตำหนิเธอแล้ว

ฮั่วซีถอนหายใจอย่างระอิดระอา

“ผมไม่ได้จะตำหนิคุณ ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าคราวหลังอย่าทำ 

เพื่อคนอื่นจนทำร้ายตัวเอง ต้องรู้จักคิดถึงตัวเองด้วย รู้ไหม”

เธอเงยหน้าขึ้นทันที แล้วโต้กลับอย่างรวดเร็ว “คุณไม่ใช่คนอื่น!  
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เขาลอกงานคุณ แล้วยังมากระแนะกระแหนคุณอีก เขามีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณ  

เขาไม่คู่ควรเลยสักนิด!”

ฮั่วซีมองเธอนิ่ง “หลายปีมานี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวหรอกนะ ผมไม่ได ้

เสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้ อีกอย่าง เรื่องพวกนี้ก็จัดการเป็นการส่วนตัวได้  

การโวยวายในรายการถา่ยทอดสดแบบนัน้สง่ผลเสยีตอ่คณุมากเชน่กนั เจบ็ตวั 

กันทั้งสองฝ่าย มันไม่คุ้ม”

ขอบตาเธอแดง  เธอเอ่ยขึ้นอย่างดื้อดึง  “จะยังไงก็เถอะ  ถ้ามัน 

เกี่ยวข้องกับคุณ ฉันคงเย็นไม่ไหว”

เธอเองได้รับความไม่เป็นธรรมมากมายขนาดนั้น แต่กลับไม่เคยบ่น 

สักคำ สำหรับคนที่ทำร้ายเธอแล้ว เธอยิ้มรับได้ เธอมักจะจัดการเรื่องต่าง ๆ  

อย่างใจเย็นและพิจารณาอย่างรอบคอบ 

มีเพียงเขาคนเดียวที่ทำให้เธอว้าวุ่นสับสน

เธอรักเขา ยิ่งรักก็ยิ่งอยากทะนุถนอมเขา

นิ่งไปนาน แล้วฮั่วซีก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบา “ช่างเถอะ”

เซิ่งเฉียวเม้มปาก ทำท่าเหมือนจะร้องไห้

เขาหัวเราะน้อย  ๆ “เรื่องนี้ผมจะจัดการเอง ไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวล  

พรุ่งนี้ผมจะติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของคุณ เขาจะไม่ต่อว่าคุณแน่”

เซิ่งเฉียวกะพริบตา ทั้งซึ้งใจทั้งดีใจ “ฮั่วซี คุณใจดีจัง”

เขาลุกขึ้นสวมหมวก “พักผ่อนแต่หัวค่ำนะ ผมไปละ” พอเห็นว่า 

เธอจะออกมาส่งเขาลงข้างล่างก็พูดขึ้นว่า “ไม่ต้องออกมา ข้างนอกหนาว”

เซิ่งเฉียวใช้ความคิดครู่หนึ่ง เธอเองก็กลัวว่าจะเจอคนในลิฟต์จึง 

พยักหน้า

หลังจากถ่ายรายการมาทั้งวัน เธออารมณ์แปรปรวนอย่างมาก และก็ 

รูส้กึเหนือ่ยจนทนไมไ่หวจงึไมไ่ดห้ยบิโทรศพัทม์อืถอืมาดวูา่ในโซเชยีลเกดิเรือ่ง 

ใหญ่โตดุเดือดขนาดไหน หลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ขึ้นเตียงนอนหลับ 

ทันที

เช้าวันรุ่งขึ้นฟางไป๋มารับเธอไปบริษัท เขาถือโอกาสตอนที่เธอกำลังกิน 

อาหารเช้า รายงานสถานการณ์ของสงครามในโลกโซเชียลให้เธอฟัง
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 2

“ซีกวงสุดยอดมาก แค่คืนเดียวก็ทำคลิปเปรียบเทียบทำนองเพลง 

สองเพลงออกมาไดแ้ลว้ ทัง้สองเพลงมสีว่นทีค่ลา้ยกนัมากถงึเกา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ 

แถมยังไปขุดเพลงที่ลูกชายผู้กำกับคนนั้นเคยโพสต์ในอินสตาแกรม ซึ่งก็ 

ลอกผลงานของนักร้องญี่ปุ่นที่ ไม่ดังมากมาเหมือนกัน  ไม่ใช่แค่ เรื่อง 

ลอกเลียนแบบนะ ชีวิตส่วนตัวก็วุ่นวายไม่แพ้กัน ในแอ็กเคานต์ส่วนตัว 

ก็มีแต่ภาพผับบาร์ และน่าสงสัยว่าเขาจะเคยสูบกัญชาตอนอยู่ต่างประเทศ  

แถมตอนเรียนมหาวิทยาลัยยังเคยนอกใจด้วย!”

ฟางไป๋ปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่า “จริง  ๆ  นะ จะมีเรื่องกับใครก็ได้ 

อย่าไปมีเรื่องกับซีกวงเชียว แม้แต่ประวัติศาสตร์อันดำมืดตั้งแต่สมัยอนุบาล 

ก็ขุดออกมาได้”

เซิ่งเฉียวกินอาหารเช้าเสร็จก็เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วแจ้งทีมงาน 

แฟนเพจ : [กดไลก์สร้างกระแสให้โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเฉียวเฉียวพูดเรื่อง 

ลอกเพลง กดรีพอร์ตและบล็อกเนื้อหาที่เกี่ยวกับฮั่วซี พวกเราจับจุดเรื่อง 

ลอกเพลงอย่างเดียว อย่าไปข้องเกี่ยวกับฮั่วซี] 

ฉาฉา : [ถกู! พวกเขาจะไดไ้มต่อ้งมาหาวา่เฉยีวเฉยีวจบัคูส่รา้งกระแส] 

เฉียวไม่ : [ฉันเข้าไปดูเชาฮว่า1 กับก๋วงฉ่างของฮั่วซีแล้ว แฟนคลับ 

ของเขาปิดปากเงียบไม่พูดถึงเฉียวเฉียวเลย เอาแต่โจมตีคนที่ลอกเพลงกับ 

ทีมงานของรายการ ให้ตายเถอะ ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณบ้างเลย]

ฉาฉา  :  [ขออย่าให้พวกนั้นสำนึกบุญคุณเลย แฟนด้อมที่ดีที่สุด 

จะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเอง เกิดมีข่าวลือ 

คู่จิ้นออกไปอีก เรื่องดีจะเปลี่ยนเป็นเรื่องร้าย แล้วก็ต้องมาทะเลาะกันอีก] 

เซิ่งเฉียว : [แฟนด้อมเป็นปกติแบบนี้ก็ดี ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน  

ต่างคนต่างอยู่] 

เมือ่ถงึบรษิทักไ็ดเ้จอกบัพนกังานของจงเซีย่สองสามคนในลฟิต์ ตอนที ่

เห็นเธอนั้นต่างก็เก็บซ่อนสายตาที่มองอย่างประเมินเอาไว้ไม่อยู่ เด็กสาว 

 1 แหล่งรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ เราติดตามในเวยปั๋ว  มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่   

หากชื่นชอบศิลปินคนใดก็สามารถไปกดติดตามเชาฮว่าของศิลปินคนนั้นได้ 
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ชุนเตาหาน

คนหนึ่งในนั้นยิ้มพลางเอ่ยว่า “เสี่ยวเฉียว สุดยอด!”

เซิ่งเฉียว “ไม่หรอกค่ะ”

พอเข้าไปถึงห้องทำงาน สายตาที่เป้ยหมิงฝานมองเธอนั้นก็แทบจะ 

ทะลวงร่างเธอจนเป็นรู ทว่าสุดท้ายกลับไม่ได้ต่อว่าเธอ เพียงแค่เอ่ยว่า  

“เซิ่งเฉียวเอ๊ย เซิ่งเฉียว ผมดูไม่ออกเลยจริง  ๆ  ว่าที่แท้คุณก็เป็นผู้พิทักษ์ 

ความยุติธรรมนี่เอง”

เซิ่งเฉียวกล่าว “พวกขี้ลอก ยากที่สวรรค์จะให้อภัย”

เป้ยหมิงฝานมองเธออยู่นานก็ถามขึ้นว่า “คุณสนิทกับฮั่วซีไหม”

เซิ่งเฉียวเปลือกตากระตุก ทว่ายังคงปั้นหน้านิ่ง “ไม่สนิทค่ะ”

“แล้วทำไมเขาถึงได้โทรศัพท์มาหาผมแต่เช้าเพื่อขอร่วมมือกับเรา 

ในเรื่องการประชาสัมพันธ์”

“อาจเป็นเพราะเขาโดนลอกเพลง”

“แถมเขายังไม่ให้ผมว่าคุณอีกด้วย”

“อาจเป็นเพราะเขาจิตใจดี”

เป้ยหมิงฝาน “...”

เขาส่งสายตาเป็นเชิงถามให้ฟางไป๋  ทว่าฟางไป๋กลับทำหน้ามึนงง 

ประหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย เป้ยหมิงฝานไม่มีทางที่จะคิดว่าเซิ่งเฉียวเป็น 

แฟนคลับของฮั่วซี เขาจึงคิดว่าเธอคงไม่ชอบใจคนที่ลอกผลงานคนอื่น

เขาถอนหายใจแล้วยิ้ม “เสี่ยวเฉียว ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าควรจะด่าหรือชม 

คุณดี ถึงแม้คุณจะก่อเรื่องแบบนี้ และทางรายการก็ขอให้ทางเรารับผิดชอบ  

แต่เพราะเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของคุณหรือกระแสของรายการต่างก็ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย คำวิจารณ์ในโซเชียลก็ชมคุณทั้งนั้น ดูท่าทุกคนล้วนเกลียด 

การลอกเลียนแบบน่าดู”

เขายังพูดอีกด้วยว่า “ได้ยินว่าเมื่อก่อนแฟนคลับของฮั่วซีโจมตีคุณ 

รุนแรงเหมือนกันนี่ แต่ครั้งนี้ผมลองค้นหาดูแล้ว ไม่มีคอมเมนต์ด่าคุณเลย 

แม้แต่ครั้งเดียว ก็ใช้โอกาสนี้มาปรับความคิดที่คนทั่ว ๆ ไปมีต่อคุณก็แล้วกัน  

ยังไงก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีเรื่องผิดใจกับผู้กำกับหลิว  

หลังจากนี้คงต้องคิดหาวิธีจัดการสักหน่อย”

เขากล่าวสรุป “แล้วก็ถือโอกาสนี้ฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 2

ฮั่วซีหน่อย แฟนคลับของเขามีเยอะเหลือเกิน ทั้งยังคอยจับตาดูคุณอยู่ตลอด  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของคุณในวันหน้า”

เซิ่งเฉียวเอ่ยหน้านิ่ง “ไม่ต้องหรอกค่ะ แค่รักษาสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ 

ไว้ก็พอแล้ว”

อย่าได้สร้างเรื่องหรือจับคู่อะไรที่จะส่งผลกระทบต่อที่รักของเธออีกเลย

เป้ยหมิงฝานเอ่ยด้วยความประหลาดใจ “เหมือนคุณจะต่อต้านอะไร 

ที่เกี่ยวพันกับฮั่วซีมาก ๆ เลยนะ คุณเกลียดเขามากเลยเหรอ”

เซิ่งเฉียว “ค่ะ ฉันเกลียดเขามากเลย” 

ฟางไป๋ “...”

พี่พูดออกมาแบบนี้ ไม่รู้สึกผิดต่อจิตสำนึกของตัวเองบ้างเลยเหรอ
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41

ยามบ่าย ฮั่วซีโพสต์เวยปั๋ว

ฮั่วซี : [หวังว่าวงการเพลงจะมีผลงานต้นฉบับดี ๆ มากขึ้นนะครับ] 

คำพูดนี้เป็นเสมือนการตบหน้าคนที่ลอกผลงานคนอื่น และสื่อต่าง ๆ  

รวมทั้งแอ็กเคานต์ปั่นข่าวต่างก็พากันแชร์ข้อความนี้ เมื่อจุดสนใจถูกเบี่ยงเบน 

ไปก็ช่วยให้งานประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งเซิ่งเฉียวง่ายขึ้นไม่น้อย

ทางรายการ ดาวจรัสแสงรุ่นเยาว์ ก็ออกมาโพสต์ขอโทษ พร้อมชี้แจงว่า 

ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าผู้เข้าแข่งขันคัดลอกผลงานของผู้อื่นมา จากนี้ไปทีมงาน 

จะตรวจสอบอย่างเข้มงวด และจะไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก

แม้จะมีบางช่วงเวลาที่ทางรายการอยากจะตีเซิ่งเฉียวให้ตาย ทว่าเรื่องนี ้

กลับทำให้ระดับความนิยมของรายการสูงขึ้นไม่น้อย พวกเขาจึงไม่สามารถ 

ทำอะไรเซิ่งเฉียวได้อย่างเปิดเผย ทำได้เพียงเชิญเธอกลับมาอัดรายการต่อไป  

เพราะนี่เพิ่งจะสัปดาห์ที่สองเท่านั้น และกระแสความนิยมของทั้งสองสัปดาห์ 

ก็ล้วนมาจากตัวเธอทั้งนั้น ให้ตายเถอะ เธอช่างสร้างเรื่องเก่งจริง ๆ  

ทว่าทางเย่ว์อี้ก็ปักใจแค้นเซิ่งเฉียวไปแล้ว คาดว่าหลังจากนี้ไปหากมี 

รายการวาไรตี้อะไรก็คงจะไม่เชิญเธอแล้ว

ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงความพัวพันระหว่างศิลปิน แต่ก็ยังมี 

แอ็กเคานต์ปั่นข่าวบางแอ็กเคานต์และชาวเน็ตบางคนโพสต์ลงกระดานข่าวว่า :  

[เซิ่งเฉียวโมโหสุดฤทธิ์เพียงเพราะผู้ชายคนเดียว] 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 2

มีแค่คนที่เป็นแฟนคลับของฮั่วซีเท่านั้นที่จะรู้จักเพลง  ลมเย็น ทำไม 

เซิ่งเฉียวถึงฟังแค่ครั้งเดียวก็รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไร อีกอย่าง จากน้ำเสียงและ 

สีหน้าของเซิ่งเฉียวในตอนนั้น ถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะโกรธเรื่องลอกเลียน 

ผลงานก็ออกจะเกินเหตุไปหน่อย

ไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นยังไม่ทันได้ลุกโชนก็โดนแฟนคลับของ 

ฮั่วซีและเซิ่งเฉียวดับเสียก่อน ทั้งสองฝ่ายต่อต้านแอนตี้แฟนและกดรีพอร์ต 

ในเวลาเดียวกัน จนเรียกได้ว่าสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   

ข่าวซุบซิบยังไม่ทันได้ขึ้นอันดับก็โดนสกัดดาวรุ่งเสียก่อน

ซีกวง : [อย่าคิดจะจับคู่ให้พวกเรา!] 

แฟนคลับเซิ่งเฉียว  :  [มีแต่ผีเท่านั้นแหละที่อยากจะเกี่ยวข้องกับ 

พวกเธอ!] 

ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ชอบขี้หน้ากัน  ต่างฝ่ายต่างปั่นอันดับให้ศิลปิน 

ของตน

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ขณะถา่ยทอดสดถอืวา่จบลงดว้ยดี เปย้หมงิฝานสง่เอกสาร 

ให้เซิ่งเฉียวอย่างยิ้มแย้ม

“ผมไปคุยงานพรีเซนเตอร์โฆษณาให้คุณมา คุณลองดูนะ ถ้าไม่มี 

ปัญหาอะไรก็เซ็นสัญญาไปก่อน มะรืนนี้ถ่ายทำ”

“โฆษณาอะไรคะ”  เซิ่งเฉียวพลิกเอกสารดูด้วยนัยน์ตาเบิกกว้าง  

“ผ้าอนามัย”

เป้ยหมิงฝานกระแอมหนึ่งครั้ง “ตอนนี้คุณต้องเพิ่มความใกล้ชิด 

สนิทสนมกับประชาชนนี่ โฆษณาตัวนี้ผมแย่งมาจากดาราสาวสองสามคน 

เลยนะ”

เซิ่งเฉียว “...”

งั้นฉันคงต้องขอบคุณพี่มากเลย

“ตอนนี้คุณไม่มีผลงานโดดเด่นอะไร ความดังก็ยังไม่มั่นคง ตำเเหน่ง 

สาวนอ้ยแหง่ชาตกิย็งัไมแ่นน่อน มงีานโฆษณาแบบนีย้ิง่เยอะยิง่ดี ถา่ยไปกอ่น  

อีกหน่อยค่อยรับงานหรูหรามีระดับ” 

เซิ่งเฉียวไม่ได้รังเกียจงานโฆษณาผ้าอนามัยนักหรอก เพราะผ้าอนามัย 
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ชุนเตาหาน

เป็นมิตรแท้ที่ผู้หญิงขาดไม่ได้ เธอก้มหน้าอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดทีละข้อ  

เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เซ็นชื่อ

ตอนบ่ายไม่มีธุระอะไร ฟางไป๋จึงส่งเธอกลับบ้าน ก่อนที่ฟางไป๋จะ 

กลบัไปกไ็มล่มืพลกิดบูนัทกึกนัลมืแลว้เตอืนเธอวา่ “พีเ่ฉยีวเฉยีว พีม่กีารบา้น 

ที่ยังไม่ได้ทำอยู่นะครับ อย่าลืมส่งการบ้านให้ครูตรวจด้วยล่ะ”

คราวนี้เซิ่งเฉียวถึงนึกได้ว่ามีการบ้านที่เมิ่งซิงเฉินทิ้งไว้ให้

เธอฝึกซ้อมมาหลายวันแล้ว จึงนอนอยู่บนโซฟาสักพักระหว่างที่ช่วย 

ฮั่วซีปั่นอันดับประจำวัน จากนั้นก็ลุกขึ้นมาเตรียมอัดวิดีโอ เธอแสดงอยู่ 

หน้ากระจกหลายรอบ แล้วค่อยเปิดโทรศัพท์มือถือ วางบนขาตั้งให้เรียบร้อย 

ก่อนเดินไปอยู่หน้ากล้อง

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ  “โรคกลัวการสอบ”  หรือเปล่า พออยู่หน้ากล้อง 

โทรศัพท์ถึงได้แสดงไม่เป็นธรรมชาติเลย ผิดกับตอนอยู่หน้ากระจก 

หลงัจากลองแสดงอยูห่ลายครัง้กย็งัรูส้กึไมพ่อใจ จงึแสดงและอดัวดิโีอ 

ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งตกเย็นถึงจะเลือกคลิปที่แสดงได้ดีที่สุดส่งให้ 

เมิ่งซิงเฉิน

กอ่นนอนกไ็ดร้บัคำตอบกลบัจากเขา : [คะแนน B+ พยายามตอ่ไปนะ] 

อะไรนะ ฉันอุตส่าห์พยายามสุดชีวิต ได้แค่บีงั้นเหรอ

เซิ่งเฉียวหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมแล้วถอนหายใจ

เธอฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านอีกสองวัน วันถ่ายโฆษณาก็มาถึง ฟางไป๋มารับเธอ 

พร้อมเตรียมอาหารเช้าไว้เรียบร้อย ติงเจี่ยนและโจวข่านก็รออยู่ในรถ ตอนนี ้

เธอมีผู้ติดตามสมกับตำเเหน่งดาราสาวระดับรองแล้ว

สตูดิโอซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำอยู่บริเวณชานเมือง ตอนที่เซิ่งเฉียวไปถึง  

ทีมงานตั้งฉากผ้าสีเขียวกับกล้องไว้เรียบร้อยแล้ว เธอเข้าไปทักทายทีมงาน 

ทลีะคน จากนัน้ผูช้ว่ยกพ็าเธอไปหอ้งแตง่หนา้และเปลีย่นชดุสำหรบัการถา่ยทำ 

ซึ่งเป็นชุดกระโปรงสีชมพูฟูฟ่องให้ความรู้สึกแบบหญิงสาววัยรุ่น 

โจวข่านเป็นผู้รับผิดชอบการแต่งหน้าทำผมให้เธอ เขาแต่งหน้าให้เธอ 

บาง ๆ สไตล์สาววัยรุ่นตามความต้องการของผู้กำกับ ม้วนปลายผมเพื่อให้ดูฟ ู

มีน้ำหนัก และผูกโบตรงกลาง
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 2

เซิ่งเฉียวมองตนเองในกระจกก็กระตุกมุมปาก “ละมุนขนาดนี้... 

ไม่เหมาะมั้งคะ”

ผู้กำกับซึ่งยืนอยู่ข้าง ๆ “เหมาะสิ เหมาะมากเลย โฆษณาของเราตัวนี้ 

ตอ้งโดนใจสาววยัรุน่แน่ ๆ โปรโมตสนิคา้สำหรบัเดก็สาววยัรุน่ ยิง่ละมนุยิง่ด”ี

เซิ่งเฉียว “...”

เธอจัดการเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากห้องแต่งตัว  

ขณะที่ถือบทโฆษณาฟังผู้กำกับอธิบายอยู่นั้นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา  

ผู้กำกับรีบเอ่ยว่า “โจวเช่อมาแล้ว ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเข้า ทุกคนรอนายอยู่ 

คนเดียวเนี่ย”

เซิ่งเฉียว “???”

นี่ใคร

อาจเป็นเพราะสีหน้าเธอดูประหลาดใจมากเกินไป ผู้กำกับจึงเป็นฝ่าย 

อธิบาย “นี่คือคนที่จะมาถ่ายคู่กับคุณ”

เซิ่งเฉียว “...โฆษณาผ้าอนามัยคู่กับผู้ชายเนี่ยนะคะ”

ผู้กำกับ “เพื่อให้โฆษณาของเราแตกต่างจากโฆษณาผ้าอนามัยของ 

คนอื่น เราจึงให้ชายหญิงมีปฏิสัมพันธ์กันโดยเฉพาะ เดี๋ยวคุณนอนลงบน 

เตียงนะ แล้วทำท่าปวดประจำเดือน แล้วแฟนหนุ่มของคุณซึ่งก็คือโจวเช่อ 

จะซื้อผ้าอนามัยมาให้ พอคุณได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกสดชื่นสบายทั้งกายและใจ  

จากนั้นพวกคุณก็จะเต้นวอลทซ์กันบนกองผ้าอนามัยตามจังหวะดนตรี”

เซิ่งเฉียว “???”

นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกัน

ผู้กำกับยังคงพูดไม่หยุด “หลังจากนั้นเราจะตัดต่อให้สวยงามมาก  ๆ   

พวกคุณจะยืนอยู่บนกองผ้าอนามัยสีขาวดุจหิมะ ซึ่งรายล้อมไปด้วยดวงดาว 

และดวงจันทร์ พวกคุณจะเต้นรำตามเพลงประกอบฉาก ซึ่งจะเห็นความ 

แตกต่างได้ชัดเจนมากเมื่อเทียบกับภาพที่ปวดประจำเดือนก่อนหน้านั้น”

สรุปคุณขายผ้าอนามัยหรือยาแก้ปวดกันแน่เนี่ย!

ผู้กำกับถามเธออย่างกระตือรือร้น “คุณเต้นวอลทซ์เป็นไหม” 

เซิ่งเฉียว “...”

ฉันไม่อยากเต้นเป็นเลย
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ชายหนุ่มที่ชื่อโจวเช่อผู้ซึ่งจะมาแสดงคู่กับเธอนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและ 

แต่งหน้าทำผมเสร็จอย่างรวดเร็ว เซิ่งเฉียวไม่รู้จักเขา แต่เขาแนะนำตัวว่า 

เป็นนักศึกษาปีที่สามคณะการแสดงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ชีวิตนักศึกษาชายสมัยนี้ไม่ง่ายเลยจริง ๆ 

การถ่ายทำเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฉากแรกที่ต้องถ่ายก่อนคือภาพที่เซิ่งเฉียวที่นอนปวดประจำเดือน 

ปางตายอยู่บนเตียง โจวข่านจึงตั้งใจตบแป้งเพิ่มให้เธออีกชั้นและเช็ดลิปสติก 

ออกไปบางส่วนเพื่อให้ใบหน้าของเธอดูอิดโรยเป็นพิเศษ

ผู้กำกับถือสเลต “สาม สอง หนึ่ง แอ็กชั่น!”

ปวดประจำเดือนยังต้องแสดงด้วยเหรอ ตัวเซิ่งเฉียวเองก็เป็นหนึ่งใน 

สมาชิกกลุ่มผู้หญิงปวดประจำเดือน เธอจึงรีบม้วนตัวงอแล้วกุมท้องเอาไว้  

และแสดงสีหน้าเจ็บปวดเจียนตาย

ปรากฏว่าผู้กำกับกลับเอ่ยว่า “คัต! เสี่ยวเฉียว คุณแสดงแบบนี้ไม่ได ้ 

ต้องให้สวยหน่อย ปวดด้วยสวยด้วยน่ะ เข้าใจไหม ตอนนี้หน้าตาของคุณ 

ดูบูดเบี้ยวมากไป”

เซิ่งเฉียว “…แต่นี่เป็นสีหน้าเวลาปวดประจำเดือนจริง ๆ เลยนะคะ”

ตอนที่ปวดเจียนตาย ใครจะไปห่วงเรื่องสวยไม่สวยกันล่ะ

“นี่ เราจะออกอากาศให้ผู้ชมพันสามร้อยล้านคนดูนะ คุณทำหน้า 

บูดเบี้ยวแบบนี้เหมาะสมแล้วเหรอ”

เซิ่งเฉียว “...ไม่เหมาะค่ะ”

ผู้กำกับ “โอ๊ย ไม่เหมาะสมก็ถูกแล้วละ เข้าใจแล้วนะ ลองอีกรอบซิ”

เซิ่งเฉียว “…โอเคค่ะ”

พอตสีเลตปุบ๊ เธอกเ็อามอืกมุทอ้ง แลว้หดขากรรไกรลา่งเข้ามาดา้นใน 

เล็กน้อย พร้อมกับทำสีหน้าน้อยเนื้อต่ำใจและน่าสงสาร

ผู้กำกับ “คัต! เสี่ยวเฉียว นี่ปวดประจำเดือนเหรอ คุณทำท่าเหมือน 

ตัวเองท้องแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กอย่างงั้นเเหละ”

เซิ่งเฉียว “...”

ให้ตายสิ!
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 2

เธอลุกขึ้นนั่ง “ถ้างั้นผู้กำกับลองมาทำให้ฉันดูเป็นตัวอย่างสักรอบสิคะ”

ผู้กำกับกล่าว “ได้ไงล่ะ ผมไม่มีประจำเดือนนี่ ผมจะไปรู้ได้ยังไงว่า 

ปวดประจำเดือนรู้สึกยังไง” 

เซิง่เฉยีวกลบัไปนอนทีเ่ดมิอยา่งหมดอาลยัตายอยาก ผูก้ำกบัยงัอตุสา่ห ์

ให้กำลังใจเธอ

“อย่าท้อสิ เสี่ยวเฉียว ผมเชื่อว่าคุณทำได้! เรามาลองกันอีกรอบ!”

ฉากแรกซึ่งต้องแสดงท่าทางปวดประจำเดือนนั้นถ่ายซ้ำอยู่ยี่สิบกว่าเทค 

ถึงจะผ่าน

ฉากที่สองเป็นฉากที่แฟนหนุ่มมารับแฟนสาวไปงานเต้นรำ แต่พบว่า 

แฟนสาวทรมานกับการปวดประจำเดือนมาก ด้วยความรู้สึกเห็นใจจึงจะไปซื้อ 

ผ้าอนามัยห่อหนึ่งกลับมาให้เธอ

เซิ่งเฉียวที่นั่งอยู่ข้าง ๆ “...”

ฉันประจำเดือนมา แล้วนายซื้อผ้าอนามัยมาให้ฉันเนี่ยนะ ฉันซื้อเอง 

ไม่เป็นเหรอ สู้ให้ฉันดื่มน้ำร้อนเยอะ ๆ  หน่อยยังจะดีกว่า! ใครเป็นคนเขียน 

บทโฆษณาเนี่ย! มีความรู้รอบตัวบ้างไหม หา!

ปรากฏว่าโจวเช่อเต้นจังหวะวอลทซ์ไม่เป็นเลยเหยียบเท้าเธอตลอด  

เธอโดนเขาเหยียบจนหลังเท้าบวมไปหมดแล้ว

เซิ่งเฉียวอยากจะบ้าตาย “เดี๋ยวก่อนนะ ขอฉันสอนพื้นฐานการเต้น 

ให้นายก่อน”

โจวเชอ่เองกร็ูส้กึละอายใจ “ขอโทษครบั คณุครเูซิง่เฉยีว เป็นความผดิ 

ของผมเอง”

“ไมเ่ปน็ไร มนังา่ยมาก นายดนูะ หนึง่หอ้งเพลงมสีามจงัหวะ ทัง้หมด 

จึงเป็นสามก้าว” เธอยกชายกระโปรงขึ้นแล้วเต้นอยู่กับที่ ก้าวช้า ๆ  ทีละก้าว 

ให้โจวเช่อดูเป็นตัวอย่าง

ผู้กำกับ  “ใช่  ๆ  ๆ  ความรู้สึกแบบเดียวกับเสี่ยวเฉียวนี่ เ เหละ  

เสี่ยวเฉียว  คุณเต้นได้ดีมากเลย  เดี๋ยวพอตัดต่อเสร็จ  พวกคุณก็จะ 

หมุนตัวอยู่บนกองผ้าอนามัยสีขาวราวกับหิมะ ยิ่งสวยขึ้นไปอีกแน่ ๆ”

เซิ่งเฉียว “...”

ขืนพูดอีกนิดเดียว ฉันจะไม่เต้นแล้วนะ
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หลังจากที่สอนอยู่นาน ในที่สุดโจวเช่อก็เต้นท่าพื้นฐานได้ จึงเริ่ม 

ถ่ายทำฉากนี้กันเสียที ทางสตูดิโอเปิดเพลงจังหวะวอลทซ์ เซิ่งเฉียวสวมชุด 

กระโปรงสีชมพูฟูฟ่องสะบัดผมยาวพลิ้วไหวที่ผูกโบ เธอยิ้มอย่างอ่อนหวาน

ตกบ่ายถึงจะถ่ายทำฉากทั้งหมดเสร็จ พรุ่งนี้ยังต้องไปอัดเสียงพูด 

บทโฆษณาอีก เซิ่งเฉียวเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อกลับออกมาผู้กำกับ 

ก็เดินมาหาพร้อมยื่นนามบัตรของตนให้ แล้วเอ่ยอย่างตื่นเต้นว่า “เสี่ยวเฉียว  

คุณนี่เหนือความคาดหมายของผมจริง  ๆ คุณแสดงได้ตามความรู้สึกที่ผม 

ต้องการทั้งหมดเลย คราวหลังถ้ามีงานโฆษณาอะไรอีกผมจะต้องติดต่อ 

คุณแน่” 

เซิ่งเฉียว “...”

ไม่ละ ๆ ฉันไม่อยากเต้นจังหวะวอลทซ์บนกองผ้าอนามัยนี่อีกแล้ว

ผู้กำกับร้องบอกผู้ช่วยซึ่งอยู่ด้านหลังว่า “เอาของขวัญที่เตรียมไว้มาให้ 

เซิ่งเฉียวซิ”

ผู้ช่วยรับคำ แล้วหอบกล่องกระดาษขนาดใหญ่ซึ่งวางอยู่ตรงมุมห้อง 

วิ่งมาหา ฟางไป๋ยื่นมือออกไปรับ กล่องนั้นดูใหญ่ แต่กลับไม่ค่อยหนัก 

สักเท่าไหร่ 

เซิ่งเฉียวถามว่า “อะไรเหรอคะ” 

ผู้กำกับ “ผ้าอนามัยน่ะ! ใช้ดีมาก ๆ เลยนะ! เดี๋ยวอีกสองสามวันทาง 

แบรนด์สินค้าจะส่งไปให้อีกสองสามลัง ปีนี้เธอไม่ต้องซื้อผ้าอนามัยแล้วละ”

เซิ่งเฉียว “...ขอบคุณพวกคุณมากนะคะ” 
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