
“ที่บอกว่าอ่อนโยนกับผู้หญิงน่ะ เขาไว้ใช้กับผู้หญิงดีๆ 
ไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อไต่เต้าแบบนี้” เหยียนข่ายมองเขา 

“ทีหน้าทีหลังบอกเขาว่าอย่าใช้คำมั่วซั่ว”
“ได้” ป๋ายอี้รับคำอย่างจริงจัง “ฉันจะส่งหนังสือ รวมสำนวนสุภาษิต ไปให้เขาด่วนเลย”

— อวี่เซี่ยวหลานซาน

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

บันทึก (ไม่ลับ) 
ฉบับซูเปอร์สตาร์
巨星手记

Vol.2
อว่ีเซี่ยวหลานซาน

เขียน

ธมน
แปล
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คำนำสำนักพิมพ์

หลังจากที่ฟางเล่อจิ่งตัดสินใจว่าจะเดินในเส้นทางสายวงการบันเทิง 

ต่อไป เขาเปรียบเสมือนดาวดวงใหม่ที่เจิดจรัสผู้มาพร้อมกับโชค ซึ่งได้ 

ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังสองคนติด ๆ กัน แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นอย่าง 

ไม่มีอุปสรรคขวากหนาม เมื่อมีมือที่สามคอยชักใยอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังจะ 

ฉุดกระชากเขาลงมาเพื่อถีบตัวเองให้สูงขึ้นไป 

อวี่เซี่ยวหลานซาน ได้ตีแผ่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของเหล่าดารา 

ผู้เปล่งประกาย ทว่าบางคนภายในจิตใจและความคิดนั้นกลับเน่าเฟะ 

เสียยิ่งกว่าอะไร ฉากหน้าที่สวยหรูดูสง่ากลับแลกมาด้วยฉากหลังอันสกปรก 

โสมม ในครั้งนี้ทั้งฟางเล่อจิ่งและเหยียนข่ายจะเตรียมแผนการใดไว้รับมือ 

กับผู้ไม่หวังดีกันนะ
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จากใจผู้เขียน

มอบให้เพื่อนนักอ่านชาวไทย

หวังว่าหนังสือเรื่องนี้จะทำให้คุณมีความสุข

ขอบคุณที่ชื่นชอบ!

	 	 อวี่เซี่ยวหลานซาน
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จากใจผู้แปล

เรื่องราวในเล่มที่สองนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย  ๆ  แล้วค่ะ เราจะได้เห็น 

การเติบโตในวงการบันเทิงของตัวละคร  เริ่มมีการชิงดีชิงเด่น การแฉ  

การใส่ร้ายป้ายสีจากคู่แข่ง มาช่วยกันลุ้นว่าท่านประธานและนักแสดงใน 

ปกครองของเขาจะแก้เกมคืนอีกฝ่ายอย่างไร รวมถึงเอาใจช่วยความรักที่ 

ต้องเก็บเป็นความลับของทั้งสองคนด้วยกันนะคะ

ธมน

ผู้แปล
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42
ตอนนี้ต้องทำยังไง!

พรรคพวกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแล้ว!

เป็นเพราะพวกเขา  สนิทกันมาก ตอนที่ฟางเล่อจิ่งเพิ่งย้าย 

บ้านจึงเคยเชิญทุกคนมาเที่ยวบ้านแล้ว แต่ตอนนั้นสตูดิโอเพิ่งรับงานใหญ่ 

มาพอดี ต้องทำงานล่วงเวลาจนถึงดึกดื่นทุกวันจึงไม่มีเวลา ไป  ๆ  มา  ๆ  

เลยกลายเป็นลากยาวมาถึงตอนนี้ 

“เราเตรียมของขวัญมาด้วย!” บรรดาเพื่อนฝูงต่างทำตัวเป็นแขกที่ดี

เมื่อนึกถึงเหยียนข่ายที่อยู่ในห้องหนังสือ ฟางเล่อจิ่งก็ปวดหัวขึ้นมา 

ทันที “ทำไมถึงไม่โทร.มาบอกก่อน ผมจะได้ลงไปรับ”

“ใช่ไง ตอนแรกเราคิดว่าจะโทร.ตอนมาถึงข้างล่าง” เซี่ยงเสี่ยวตง 

บอก “แต่พอลงจากรถก็เจอกับรองประธานหลิวของเชียนซานกรุ๊ปที่เป็น 

คนรู้จักเก่าแก่ของพี่หยางเข้าพอดี ก็เลยพาเราเข้ามาด้วยเลย” โคตรบังเอิญ 

เลยจริง ๆ 

ฟางเล่อจิ่ง “...”

“ฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม”  หลังออกจากห้องครัว  หลิว- 

เหมิงเหมิงก็เอ่ยถามฟางเล่อจิ่ง

“ได้สิ” ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า

“ขอบใจ” หลิวเหมิงเหมิงหมุนตัวพุ่งตรงไปยังห้องหนังสือ

“ไม่ใช่ห้องนั้น!” ฟางเล่อจิ่งอกสั่นขวัญหาย รีบเข้าไปยืนขวางประตู 

ไว้อย่างรวดเร็ว 
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“งั้นห้องไหนล่ะ” หลิวเหมิงเหมิงกระวนกระวายเพราะซอสช็อกโก- 

แลตมันแห้งกรังคากางเกงสีชมพูของเขาแล้ว 

“เลี้ยวซ้าย” ฟางเล่อจิ่งยื่นมือชี้แล้วโอดครวญในใจไม่หยุดว่าทำไม 

ประตูห้องหนังสือถึงล็อกจากข้างในไม่ได้นะ

“เราเตรียมนี่มาให้นายเป็นพิเศษด้วย!” เซี่ยงเสี่ยวตงพยายามอุ้ม 

ลังกระดาษใหญ่ลังหนึ่งเข้ามา “สำเนาต้นฉบับบทละครเวอร์ชันหายาก”  

ไม่ใช่แค่ราคาสูงลิ่ว แต่ยังมีคุณค่าในการใช้สอยด้วย!

“ขอบคุณนะ” ฟางเล่อจิ่งยื่นสองมือออกไปรับ

“ฉันช่วยเอาไปวางที่ห้องหนังสือให้ เลยละกัน”  เซี่ยงเสี่ยวตง 

กระตือรือร้นเกินบรรยาย “ยังไงก็คงไม่ได้อ่านตอนนี้อยู่แล้ว” 

“ไม่ต้องจริง ๆ” ฟางเล่อจิ่งแย่งลังกระดาษมาด้วยความรวดเร็วแล้ว 

วางบนโต๊ะน้ำชาจนเสียงดัง ‘ตึง’ แทบอยากจะเอาหัวโขกกำแพง ทำไมทุกคน 

ถึงได้อยากไปห้องหนังสือนัก

เมื่อเห็นว่าพวกเพื่อน  ๆ  ทำท่าจะอยู่สังสรรค์กันทั้งคืน ยิ่งกว่านั้น 

ยังพกเอาแผ่นละครโทรทัศน์ความยาวยี่สิบตอนกับถังป็อปคอร์นขนาด 

มหึมามาด้วย แน่นอนว่าถ้าเป็นเวลาปกติเขาก็คงไม่ทักท้วงอะไร แต่เมื่อ 

นึกถึงเหยียนข่ายที่อยู่ในห้องหนังสือแล้ว ฟางเล่อจิ่งเลยเอ่ยแบบไม่ลังเล  

“พรุ่งนี้ผมต้องถึงบริษัทตั้งแต่เจ็ดโมง คืนนี้อยู่โต้รุ่งไม่ได้หรอกนะ”

“ถึงบริษัทเจ็ดโมง งั้นนายก็ตื่นหกโมงไม่ใช่หรือไง” ผองเพื่อนได้ยิน 

ก็เริ่มตัดพ้อด้วยความขุ่นเคือง พากันพูดว่า นี่มันจะเกินไปแล้ว ไม่ต่าง 

อะไรกับพวกนายทุนหน้าเลือดเลย! เป็นเหมือนกันหมดจริง  ๆ ทีแรกเรา 

คิดว่าบอสขูดเลือดขูดเนื้อมากพอแล้วนะ ไม่คิดเลยว่าของนายจะยิ่งกว่าอีก

หยางเทียนเอ่ยด้วยความโมโห “ตรูยังนั่งตรงนี้โว้ย!”

ก็เพราะนั่งอยู่นั่นแหละ เราถึงได้พูด! ทุกคนต่างทำหน้าว่า สมควร 

แล้ว เราไม่เคยนินทาบอสลับหลัง ลองมาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ดูบ้าง  

แล้วเดือนหน้าอย่าลืมโบนัสสองเท่าด้วย 

บอสหยางจุกจนพูดไม่ออก พูดต่อหน้ามันก็ไม่ต่างกันหรอกเฟ้ย

“วันนี้ไม่ได้จริง ๆ” ฟางเล่อจิ่งยืนกราน “ทำไมไม่เปลี่ยนมาปาร์ตี้กัน 
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วันศุกร์ล่ะ ผมจะได้เตรียมขนมกับแผ่นหนังไว้” 

ก็ได้นะ! พวกเพื่อน  ๆ  ว่าง่าย ถึงอย่างไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้ว  

จะตอนไหนก็ได้หมด! เพราะงั้นหลิวเหมิงเหมิงเลยไปเอาเค้กไอศกรีมออก 

จากตู้เย็นอีกครั้ง ตั้งใจว่าพอกินเสร็จค่อยกลับเพื่อให้เล่อเล่อได้พักผ่อน 

เร็วหน่อย

ฟางเล่อจิ่งแอบพรูลมหายใจ เขาหาข้ออ้างจะไปหยิบของแล้วแอบ 

หนีเข้าไปในห้องหนังสือ 

เหยียนข่ายนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่าง กำลังมองมาที่เขาเงียบ  ๆ  

ราวกับพระราชา!

นี่มันภาพอะไรกันเนี่ย...ฟางเล่อจิ่งเกิดความรู้สึกหลากหลายทั้งอยาก 

ร้องไห้และอยากขำ

เหยียนข่ายกระดิกนิ้วเรียกเขา

ฟางเล่อจิ่งส่ายหน้าสุดชีวิตเพราะเขาจำเป็นต้องใช้หลังดันประตูไว้ 

เพื่อไม่ให้ใครบุกเข้ามา!

ใครจะมาเข้าใจความทุกข์ระทมที่ห้องหนังสือล็อกจากด้านในไม่ได้ 

แบบนี ้

เหยียนข่ายลุกขึ้นก้าวยาว  ๆ  ไปด้านหน้าแล้วรวบเอวเขาไว้ก่อนจะ 

ก้มหน้าลงจูบ 

ด้วยรู้ดีว่าตอนนี้เขาต้องอารมณ์ไม่ดีแน่  ๆ ฟางเล่อจิ่งเลยให้ความ 

ร่วมมือเต็มที่  ถึงขั้นเป็นฝ่ายเกี่ยวกระหวัดเข้าหาปลายลิ้นของอีกคน 

ด้วยตัวเอง อย่างไรประตูห้องหนังสือก็ทำมาจากไม้ เลยไม่ต้องกลัวว่า 

คนด้านนอกจะมองเห็น

เมื่อรับรู้ถึงการกระทำที่ต้องการเอาใจอย่างชัดเจนของเขา เหยียน- 

ข่ายเลยอารมณ์ดีขึ้นมานิดหน่อย หลังจากดูดเม้มหนัก  ๆ  อยู่ครู่หนึ่งถึงได้ 

ยอมปล่อย

ฟางเล่อจิ่งชูนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่ง สัญญาว่าจะทำให้พวกเขากลับไป 

ภายในหนึ่งชั่วโมง!

เหยียนข่ายพยักหน้าแล้วเขี่ยจมูกของเขาเบา ๆ 
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“เล่อเล่อ!” หลิวเหมิงเหมิงส่งเสียงเรียกเขาจากด้านนอก “รีบมา 

กินเค้กเร็ว ป้ายชื่อที่เราตั้งใจสั่งทำให้นายโดยเฉพาะมันจะละลายแล้ว!”

ฟางเล่อจิ่งจูบใบหน้าด้านข้างของเหยียนข่ายอีกครั้งแล้วหันหลังออก 

จากห้องหนังสือไป 

เหยียนข่ายกลับไปนั่งบนเก้าอี้แล้วยกมือคลึงขมับด้วยความกลุ้มใจ 

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีวันที่ตัวเองต้องมาถูก 

ใครสักคนแอบซ่อนเอาไว้แบบนี้

“เอ๋” เซี่ยงเสี่ยวตงส่งจานเค้กให้ฟางเล่อจิ่ง จากนั้นเอ่ยด้วยความ 

สงสัย “ทำไมปากนายแดงขนาดนี้”

ฟางเล่อจิ่งตอบกลับทันควัน “ช่วงนี้เป็นร้อนในนิดหน่อย”

“ร้อนในมันมีอาการแบบนี้ด้วยเหรอ” เซี่ยงเสี่ยวตงขยับเข้ามาดู 

ครู่หนึ่ง “เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรก”

“ใช่น่ะสิ” ฟางเล่อจิ่งตอบด้วยท่าทีเฉยเมย “ผมเป็นร้อนในก็แบบนี้ 

ตลอด”

“ครั้งหน้าจะต้มชาสมุนไพรมาให้นะ” หลิวเหมิงเหมิงอาสา “ใช้ 

ระบายความร้อนรุ่มได้ดีมากเลยละ” 

ทุกคนตกตะลึงทันที ให้ตายสิ แบบนี้ก็ได้หรือไง ถึงร้อนในกับ 

ร้อนรุ่มมันจะร้อนเหมือนกันก็เถอะ แต่มันก็ยังต่างกันนะ กินมั่วซั่วไป 

จะไม่เป็นอะไรเหรอ มันจะทำให้นกเขาไม่ขันหรือเปล่า 

“ไม่ใช่นะ!” เมื่อรู้สึกได้ว่าตัวเองเหมือนจะพูดอะไรผิดไป  หลิว- 

เหมิงเหมิงตื่นตระหนกขึ้นมาทันที “ฉันไม่เคยให้แฟนกินเลยนะ พวกนาย 

อย่าคิดอะไรบ้า ๆ!”

ปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปทำให้ทุกคนประมวลผลไม่ทัน  ต่าง 

ตื่นเต้นจนสองข้างแก้มแดงระเรื่อ พากันเรียกร้องอย่างดุเดือดให้แชร์ 

เรื่องราวของเกย์ผู้กล้าหาญต่อ ทั้งยังขู่ว่าถ้าไม่เล่าจะให้บอสเพิ่มกฎบริษัท 

เข้าไปอีกหนึ่งข้อ คือไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงสีชมพูเวลาทำงาน

หลิวเหมิงเหมิงยัดเยลลี่เข้าปากอย่างบ้าคลั่ง ปฏิเสธหนักแน่นว่า 

จะไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียว
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แม้ว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขแต่อย่างไรวันรุ่งขึ้นก็ยังต้อง 

ตื่นแต่เช้า ดังนั้นหลังจากกินเค้กหมด กลุ่มเพื่อนที่สตูดิโอก็เตรียมตัวกลับ 

เพื่อให้เขาได้เข้านอนเร็วหน่อย ถึงฟางเล่อจิ่งจะรู้สึกผิดกับทุกคนอยู่บ้าง 

ทว่าก็ทำอะไรไม่ได้ ตอนที่ทุกคนยืนขึ้นเตรียมออกจากห้องไปนั้นเอง จู่  ๆ  

ก็มีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังมาจากห้องหนังสือ!

ฟางเล่อจิ่ง “...”

เซี่ยงเสี่ยวตงคลำกระเป๋ากางเกงทันทีตามสัญชาตญาณแล้วบอกว่า  

“ไม่ใช่ของฉันนะ”

ฟางเล่อจิ่งไม่สะทกสะท้าน “ของฉันเอง”

“เสียงเรียกเข้าของเราเหมือนกันเลย” เซี่ยงเสี่ยวตงล้วงโทรศัพท์ 

มือถืออย่างรวดเร็ว “นายก็ซื้อรุ่นนี้มาเหมือนกันหรือเปล่า” อะไรที่เป็นรุ่น 

ใหม่ล่าสุดจะทำให้ดูดีมีฐานะได้ในพริบตา ต้องหาโอกาสเอาออกมาอวด 

อยู่เสมอ

“อย่ามาทำตัวบ้าเห่อแบบนี้ได้ไหม!” หลิวเหมิงเหมิงประท้วง 

“เจอกันวันศุกร์!” ฟางเล่อจิ่งไม่อยากคุยเรื่องโทรศัพท์เลยสักนิด  

จนกระทั่งมองส่งทุกคนเข้าลิฟต์ไปถึงได้ถอนหายใจโล่งอก

เหยียนข่ายออกมาจากห้องหนังสือแล้วโยนเสื้อสูทตัวนอกไปบน 

โซฟาแบบส่ง ๆ 

“หนาวหรอืเปลา่” ฟางเลอ่จิง่กมุมอืของเขาไว้ รูส้กึวา่มนัเยน็เลก็นอ้ย  

ช่วงนี้ระบบทำความร้อนในห้องหนังสือมีปัญหาแต่เขายังไม่มีเวลาหาคน 

มาซ่อมเลย 

“ไม่เท่าไหร่” เหยียนข่ายแนบหน้าผากกับอีกคน “เมื่อไหร่ถึงจะเลิก 

ปิดบังเรื่องฉันได้สักที”

ฟางเล่อจิ่งคล้องรอบลำคอของเขา “หลี่จิ้งไม่ให้ผมมีความรัก” การ 

ตัดสินใจของหลี่จิ้งก็คือการตัดสินใจของบริษัท การตัดสินใจของบริษัท 

ก็คือการตัดสินใจของท่านประธาน

เหยียนข่ายถอนหายใจ “ฉันกลัวว่านายจะได้รับผลกระทบจาก 

ข่าวลือพวกนั้น” ถึงอย่างไรเขาก็เพิ่งจะเดบิวต์ การเปิดเผยความสัมพันธ์ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



6

บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ Vol.2

ในเวลานี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อเส้นทางในอนาคตของเขาเลยสักนิดเดียว 

“ผมเข้าใจ” ฟางเล่อจิ่งกระซิบข้างหูอีกฝ่าย “ผมจะตั้งใจทำงาน 

แล้วมายืนเคียงข้างคุณให้เร็วขึ้น”

เหยียนข่ายยิ้มแล้วเอียงหน้าไปจูบลำคอของเขา “โอเค” 

ด้วยกลัวว่าเขาจะเป็นหวัด ฟางเล่อจิ่งเลยไปที่ห้องครัวหวังจะต้ม 

นมขิงร้อน  ๆ  ให้เขาสักแก้ว ใครจะคิดว่านมยังไม่ทันเดือดก็มีคนมากดกริ่ง 

หน้าประตูอีก

เหยียนข่าย “...”

ฟางเล่อจิ่งเองก็สะดุ้งโหยง “ใครครับ”

“ฉันเอง” หลิวเหมิงเหมิงตอบมาจากด้านนอกประตู

แม้ไม่รู้ว่ า เกิดอะไรขึ้น  แต่จะให้คนอื่นรออยู่นอกห้องก็ไม่ได้   

เหยียนข่ายจำต้องหลบเข้าห้องหนังสืออีกครั้งด้วยความหงุดหงิด

ฟางเล่อจิ่งเปิดประตู “มีอะไรเหรอ”

“พี่หยางลืมเสื้อคลุมไว้ที่นี่น่ะ” ทันทีที่หลิวเหมิงเหมิงเห็นเสื้อสูท 

บนโซฟาก็วิ่งเข้าไปเอาแล้วซุกไว้ในอก “ฉันไปก่อนนะ นายก็รีบพักผ่อน 

ล่ะ”

“กลับดี ๆ นะ” ฟางเล่อจิ่งโล่งอก โชคดีที่แค่กลับมาเอาของเท่านั้น

หลังจากหลิวเหมิงเหมิงกลับไปแล้ว เหยียนข่ายก็ถามด้วยความ 

จนใจ “จะมีครั้งที่สามอีกไหม”

“ไม่แล้ว” ฟางเล่อจิ่งรีบชูมือเป็นการรับประกัน

เหยียนข่ายแนบหน้าผากลงมา ทั้งขำทั้งเอ็นดู

รถของหยางเทียนจอดอยู่ริมทางของย่านที่พักอาศัย หลิวเหมิงเหมิงนั่งลง 

เบาะหลังแล้วส่งเสื้อสูทมาให้

“ถือให้ฉันก่อน” หยางเทียนสตาร์ตรถเตรียมพาพวกพนักงานไปส่ง 

บ้านก่อน

ห้านาทีถัดมา เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นในรถ เซี่ยง- 

เสี่ยวตงที่นั่งบนเบาะข้างคนขับล้วงโทรศัพท์ออกมาด้วยความเคยชิน “เอ๊ะ  
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ไม่ใช่ของฉันนี่”

“ของบอส” หลิวเหมิงเหมิงควานหาโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าเสื้อ 

สูท

“ของฉัน?” หยางเทียนสงสัย “ไม่นะ โทรศัพท์ฉันอยู่ในกระเป๋า 

กางเกง”

“แต่มือถือมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อสูทจริง ๆ” หลิวเหมิงเหมิงตอบ 

หยางเทียนแวะจอดรถข้างทาง พรรคพวกที่อยู่บนรถคันอื่นไม่รู้ว่า 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยพากันหยุดตาม

“โอ๊ะ” หลิวเหมิงเหมิงหาโทรศัพท์แล้วส่งมาให้

หยางเทียนเหลือบมอง หน้าจอแจ้งว่าผู้ที่กำลังโทร.เข้าคือ “กู้ข่าย”

“ชื่อคุ้น  ๆ  แฮะ”  เซี่ยงเสี่ยวตงอ้าปากค้าง  “ลูกพี่  นี่พี่ไปคบค้า 

สมาคมกับลูกค้ารายใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่”  ธุรกิจเกมออนไลน์ 

ยักษ์ใหญ่ในประเทศ ราชาแห่งวงการโอตาคุ!

หยางเทียนหยิบเสื้อสูทขึ้นมาดูแวบหนึ่งแล้วชะงักไป “นี่ไม่ใช่เสื้อ 

ของฉัน นายไปเอามาจากไหน!”

“หา?” หลิวเหมิงเหมิงแปลกใจ “เป็นไปได้ไง บนโซฟาของเล่อเล่อ 

ก็มีแค่เสื้อสูทสีดำตัวเดียว”

“ของฉันวางอยู่บนตู้” หยางเทียนมองเขา

หลิวเหมิงเหมิง “...”

หยิบผิดซะแล้ว

“แต่นี่ก็ไม่เหมือนสูทของเล่อเล่อนะ  มันใหญ่ไปหน่อย”  เซี่ยง- 

เสี่ยวตงถือเสื้อขึ้นมาดูครู่หนึ่งจากนั้นก็ต้องช็อก “แบรนด์เนมซะด้วย 

ลูกพี่ ๆ ดูมีระดับกว่า HUGO BOSS ของพี่อีก เราได้กำไรแล้ว”

หยางเทียนเขกศีรษะเขาไปแรง  ๆ  หนึ่งที จากนั้นให้คนบนรถคันที่ 

เหลือล่วงหน้าไปก่อน ส่วนตัวเองหมุนพวงมาลัยกลับเพื่อเอาเสื้อไปคืน 

“ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เห็นเสื้อตัวนี้นี่นา” หลิวเหมิงเหมิงเอ่ยอย่างสงสัย 

“ทำไมแค่ไม่กี่นาทีถึงได้มาอยู่บนโซฟาแล้วล่ะ”

ทันทีที่พูด ทุกคนบนรถก็เงียบกริบ
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หยางเทียนจำต้องจอดรถที่ข้างทางอีกครั้งเพราะรู้สึกเหมือนมี 

บางอย่างผิดปกติ เห็นได้ชัดว่าเสื้อตัวนี้ไม่ใช่ของฟางเล่อจิ่ง ในกระเป๋าเสื้อ 

มีโทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องไว้อยู่ ดูเหมือนเจ้าของเสื้อสูทก็อยู่ใกล้  ๆ  นี้ 

เหมือนกัน

“เหมือนฉันจะรู้นะว่าเป็นมือถือของใคร” หลังจากผ่านไปนาน เซี่ยง- 

เสี่ยวตงก็เอ่ยขึ้นช้า ๆ 

“ใคร!” ทุกคนบนรถถามเป็นเสียงเดียวกัน 

เซี่ยงเสี่ยวตงชี้ไปที่ลวดลายโลหะหลังเคสโทรศัพท์ “รุ่นมีลายเซ็น 

พิเศษ มีจำนวนจำกัดแค่สิบชุดทั่วโลก”

ทุกคนนั่งตัวตรงทันท ี แม้จะไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไร แต่แค ่

ฟังดูก็รู้ว่าต้องไม่ธรรมดาแน่  ๆ ปกติหยางเทียนเองก็ติดตามพวกสินค้า 

อิเล็กทรอนิกส์ พอได้ยินเขาพูดเป็นนัยแบบนี้เลยพลอยนึกถึงข่าวที่เคยเห็น 

ก่อนหน้านี้ว่าดีไซเนอร์มอบให้เหยียนข่ายเองกับมือเอย...เครื่องเดียวใน 

ประเทศเอย...

และเมื่อนึกโยงไปถึงประตูห้องหนังสือที่ปิดสนิทบานนั้นรวมถึง 

เสียงเรียกเข้าที่ดังมาจากภายใน โลกก็เงียบลงในพริบตา

ฉิบหายแล้ว...

ทำไมถึงเกิดเรื่องพรรค์นี้ได้

แล้วนี่จะเอากลับไปคืนยังไง จะถูกฆ่าปิดปากหรือเปล่า

ถึงจะไม่ถูกฆ่าปิดปาก แต่ก็ต้องสูญเสียโอกาสในการทำงานร่วมกับ 

ตงหวนแน่ ๆ 

หรือว่าจะต้องไปนั่งติดฟิล์มมือถือใต้สะพานลอยจริง ๆ 

เรายังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะ!

อยากจะหลั่งน้ำตาไปกับสายลมเหลือเกิน

“ไม่แน่อาจจะมีแค่เสื้อจริง  ๆ  ก็ได้นะ เจ้าของไม่ได้อยู่ด้วย” หลิว- 

เหมิงเหมิงคิดในแง่ดี

“เพราะงั้นช่วงห้านาทีที่เล่อเล่ออยู่ในห้องหนังสือก็แค่เพื่อดูเสื้อตัวนี ้

น่ะเรอะ” เซี่ยงเสี่ยวตงถาม 
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“กะ...กะ...ก็พูดยากนะ” หลิวเหมิงเหมิงพยายามผ่อนคลายบรรยา- 

กาศ “ยังไงซะเสื้อสูทราคาแพงขนาดนี้ คนธรรมดาก็คงยากจะเอื้อมถึง”  

เลยจำเป็นต้องเข้าไปตรวจเช็กบ่อย ๆ 

หยางเทียน “...”

“ไม่งั้นลองโทร.ไปก่อนไหม” เซี่ยงเสี่ยวตงเสนอ 

คนอื่น  ๆ  ได้ยินก็เห็นด้วยทันที บอกว่าให้โทร.ไปก่อน ใครเสนอ 

คนนั้นก็เป็นคนโทร.!

เซี่ยงเสี่ยวตงทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาว “เมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย”

“ฉันเอง!” หยางเทียนหยิบโทรศัพท์ออกมา 

เสียงปรบมือปล้ืมปีติดังข้ึนภายในรถ สมกับเป็นบอส ห้าวหาญจริง ๆ!

แต่ยังไม่ทันที่เขาจะต่อสายไป ฟางเล่อจิ่งกลับชิงโทร.มาก่อน

ทุกคนหุบปากฉับทันที ภายในรถเงียบราวกับป่าช้า

“ฮัลโหล” หยางเทียนรับสาย

“พี่เทียน” ฟางเล่อจิ่งถามอย่างระมัดระวัง “พี่ถึงบ้านหรือยัง”

“ยังเลย” หยางเทียนตอบ “แวะกินมื้อดึกข้างทางน่ะ”

เซี่ยงเสี่ยวตงส่งเสียงดังขึ้นทันที “เถ้าแก่! เอาเซี่ยงจี๊1 ย่างอีกสิบไม้!”  

ด้วยความมีไหวพริบ

“เหมือนหลิวเหมิงเหมิงจะหยิบเสื้อไปผิดน่ะ”  ฟางเล่อจิ่งตอบ  

“ตอนนี้พวกพี่อยู่ที่ไหน ผมจะขับรถเอาไปเปลี่ยน”

“อ้าวเหรอ” หยางเทียนทำน้ำเสียงแปลกใจ “เสื้ออยู่ท้ายรถ ฉันเอง 

ก็ไม่ได้ดูให้ดี” 

“ไม่ต้องดูให้ดีหรอก!” ฟางเล่อจิ่งรีบบอก “ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ”

“ฉันขับรถเอาไปให้แล้วกัน” หยางเทียนตอบ “กินเสร็จพอดี สิบ 

นาทีก็ถึง”

ดังนั้นเซี่ยงเสี่ยวตงเลยให้ความร่วมมืออีกครั้ง “เถ้าแก่! คิดเงิน!”

สายตาของคนที่เหลือในรถแทบอยากจะก้มกราบการแสดงเป็นลิ่วล้อ 

 1 ไตหมู
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ขั้นเทพนี้ 

“ก็ได้” ฟางเล่อจิ่งพรูลมหายใจ “งั้นผมจะรอสายจากพี่นะ”

“ไม่เป็นไร” หยางเทียนวางสายไปแล้วพูดกับหลิวเหมิงเหมิง “รีบ 

เอาเสื้อไปวางท้ายรถ”

“เดี๋ยวก่อน  ๆ” เซี่ยงเสี่ยวตงถกเสื้อยืดขึ้นแล้วเช็ดอย่างบ้าคลั่ง  

“ห้ามเหลือรอยนิ้วมือของฉันเด็ดขาด” อย่างไรเสียคนรวยก็สามารถทำเรื่อง 

อะไรที่ไม่ธรรมดาได้ทั้งนั้น

สิบนาทีถัดมา ฟางเล่อจิ่งมาเอาเสื้อสูทที่ชั้นล่างนำกลับไปคืนให้ 

เหยียนข่ายอย่างราบรื่น “ยังดีที่ไม่ถูกจับได้”

“นายแน่ใจเหรอ” เหยียนข่ายแกว่งโทรศัพท์มือถือไปมา “ก่อนหน้านี ้

มือถืออยู่ที่กระเป๋าเสื้อด้านในแต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่ด้านขวา แถมยังถูกคน 

เช็ดซะสะอาด”

ภาพตรงหน้าของฟางเล่อจิ่งดับวูบลงทันที หมายความว่ายังไง!

“คนกลุ่มนี้ไว้ใจได้หรือเปล่า” เหยียนข่ายถาม

ฟางเล่อจิ่งกระแทกหัวกับแผงอกของอีกฝ่าย ถ้าถามมาตรง  ๆ  เลย 

เขาคงไม่คิดอะไร แต่พอรู้แล้วยังแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น...นี่มัน 

ตั้งใจปกปิดชัด ๆ!

“เอาละ  ๆ” เหยียนข่ายตบหลังเขาเบา  ๆ พลางปลอบ “ฉันจะจัดการ 

เอง นายเลิกกังวลได้แล้ว”

“คุณคิดจะทำยังไง” ฟางเล่อจิ่งเงยหน้ามองเขาตาปริบ ๆ 

“ป๋ายอี้สนิทกับพวกเขาพอสมควร” เหยียนข่ายตอบ “หยางเทียน 

เองก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร เพราะงั้นไม่ต้องกังวลเกินไปหรอก”

“ผมรู้” ฟางเล่อจิ่งอยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตา “ทุกคนคงไม่ซี้ซั้วพูด 

หรอก” แต่ก็ยังอยากจะเป็นลมอยู่ดี!

“เลิกคิดได้แล้ว” เหยียนข่ายลูบหัวของเขา “รีบพักผ่อนเถอะ”

ฟางเล่อจิ่งซบไปในอ้อมอกของเขาแล้วแกล้งตาย

ความรู้สึกแปลก ๆ ที่ถูกเพื่อนล่วงรู้นี่มัน...
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เช้าวันถัดมา เสิ่นหานกับฟางเล่อจิ่งมีคลาสออกกำลังกายด้วยกันพอดี  

หลังจากเจอกันก็ต้องอ้าปากค้าง “เมื่อคืนนายไม่ได้นอนเหรอ ทำไมสีหน้า 

ถึงดูแย่ขนาดนี้”

“ไม่มีอะไร เล่นเกมเพลินจนลืมเวลาน่ะ” ฟางเล่อจิ่งหาวหวอด

“ดีจัง” เสิ่นหานทำท่าอิจฉาอย่างรุนแรง “แค่เกินห้าทุ่มฉันยังไม่นอน  

หยางซีก็โมโหแล้ว”

ฟางเล่อจิ่งหงอยเหงาเศร้าซึม สั่งชามินต์เย็นมาเรียกสติแก้วหนึ่ง

“ไม่งั้นกลับไปพักผ่อนเร็วหน่อยดีกว่าไหม” เสิ่นหานเอ่ยด้วยความ 

หวังดี “ฉันถามโค้ชแล้ว วันนี้ตารางออกกำลังกายของนายเยอะมากเลย 

นะ”

ฟางเล่อจิ่งส่ายหน้า “ไม่เป็นไร ฉันดื่มน้ำสักแก้วก็ดีขึ้นแล้ว”

“จริงอะ” เสิ่นหานเอ่ย “แต่ทุกครั้งถึงฉันจะกินอิ่มก็ไม่เคยแข็งใจทำ 

จนจบเซตได้เลย” ถ้าไม่ได้นอนทั้งคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึง

“น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้ง” ฟางเล่อจิ่งยังคงคิดเรื่องเมื่อคืน สภาพ 

ดูค่อนข้างหดหู่

ดังนั้นเสิ่นหานเลยยิ่งเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะร่วงจากเครื่องออกกำลัง- 

กาย ตัวเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน มันน่ากลัวสุด ๆ 

สองชั่วโมงถัดมา ฟางเล่อจิ่งเสร็จสิ้นคลาสเรียนทั้งหมดอย่างราบรื่น 

ทั้งยังวิ่งบนลู่วิ่งเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมง จากนั้นไปอาบน้ำที่ห้องอาบน้ำ

เสิ่นหานนอนคว่ำลงบนเบาะรองนั่งพลางหอบแฮก ๆ ไม่คิดจะลุกขึ้น 

เลยแม้แต่นิดเดียว

โค้ชเอ่ยเตือนขึ้นมา “ยังเหลืออีกหนึ่งในสามที่ยังไม่ครบ”

หยางซีส่งน้ำมาให้แก้วหนึ่งด้วยสีหน้านิ่งเฉย “พักสิบนาทีแล้วทำต่อ”

มันต้องโหดขนาดนี้เลยเหรอ! เสิ่นหานคับแค้นเต็มอก มองฟาง- 

เล่อจิ่งและเฝิงฉู่ออกไปกินข้าวด้วยกัน

โลกนี้ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว
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43
เรื่องบางอย่างใช่ว่าอยากทำลายก็ทำลายได้!

เพื่อนรักตลอดไป!

ช่วงบ่าย  หยางเทียนพร้อมด้วยเซี่ยงเสี่ยวตงมาที่ตงหวนเอนเตอร์- 

เทนเมนตเ์พือ่สง่ตวัอยา่งสือ่สิง่พมิพ์ หลงัจากจอดรถเรยีบรอ้ย เซีย่งเสีย่วตง 

เอ่ยด้วยท่าทีจริงจัง “บอสคิดดูอีกสักหน่อยดีไหม เราจะขึ้นไปจริง  ๆ เหรอ  

จะโดนประธานเหยียนฆ่าปิดปากหรือเปล่า”

“ไม่มีทาง บางทีเล่อเล่อกับประธานเหยียนอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ 

ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ เราร้อนตัวไปเองทั้งนั้น!” ช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน  

หยางเทียนแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวที่คนเป็นเจ้านายควรมีอย่างเต็มที่

“มันก็พูดลำบากนะ บางทีเบื้องบนอาจจะวางแผนไว้หมดแล้วก็ได้”  

เซี่ยงเสี่ยวตงกอดประตูรถไว้แน่น “ไม่งั้นผมรอลูกพี่อยู่ที่นี่ละกัน”

“ฝันไปเหอะ!”  หยางเทียนแกะมือของเขาออกอย่างเย็นชาแล้ว 

ฉุดกระชากเขาไปขึ้นลิฟต์

เซี่ยงเสี่ยวตงน้ำตานองหน้า ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เจอบอสใหญ่เลย 

แต่กลัวอะไรมักได้อย่างนั้น ทันทีที่ทั้งคู่ออกจากลิฟต์ก็เห็นเหยียนข่ายกำลัง 

มุ่งหน้ามาทางนี้พอดี สูทสีดำทั้งชุดทำให้เขาดูทั้งเยือกเย็นและดุดัน เหมือน 

มือสังหารในหนังชัด ๆ 

เซี่ยงเสี่ยวตงอยากจะเผ่นไปห้องน้ำซะเดี๋ยวนั้น

“อะแฮ่ม” หยางเทียนยิ้มเล็กน้อยด้วยความสุขุม “ประธานเหยียน”

“สะ...สะ...สวัสดีครับประธานเหยียน” เซี่ยงเสี่ยวตงเข่าอ่อน
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“เรามาหาหัวหน้าฝ่ายจางครับ” หยางเทียนร่าเริงประหนึ่งต้องลม 

ในฤดูใบไม้ผลิ ดูเป็นธรรมชาติสุด ๆ 

“รบกวนด้วย” เหยียนข่ายค้อมหัวให้เล็กน้อยแล้วยื่นมือไปกดลิฟต์

เซี่ยงเสี่ยวตงค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปอยู่ด้านหลังหยางเทียน

เหยียนข่าย “...”

“ถ้าอย่างงั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับ” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เผยพิรุธ 

มากกว่าเดิม หยางเทียนเลยคิดจะพาเซี่ยงเสี่ยวตงไปจากตรงนี้โดยเร็ว  

แต่เดินยังไม่ถึงสองก้าวก็ได้ยินเหยียนข่ายเอ่ยเสียงเย็นมาจากด้านหลัง  

“คุณรู้อะไรบ้าง”

“ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้น!”  เสียงอันน่าตกใจที่ดังขึ้นกะทันหันทำให้ 

เซี่ยงเสี่ยวตงหลบเข้าหากำแพงทันที 

หยางเทียนหิ้วเขาออกมาอย่างรวดเร็ว

“โอเค ไม่มีปัญหา” เหยียนข่ายโทรศัพท์พลางเดินเข้าไปในลิฟต์

“เก็บอาการหน่อย!” หยางเทียนเสียงเข้ม อย่างน้อยก็ช่วยแหกตาด ู

สถานการณ์สักหน่อยแล้วค่อยกลัวสิ! 

“คะ...คะ...ใครจะไปรู้ว่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่” เซี่ยงเสี่ยวตงสะอึก- 

สะอื้นไม่หยุด ทีแรกก็กลัวความผิดอยู่แล้ว จู่  ๆ  มาได้ยินคำถามนี้ก็ต้อง 

ตกใจไหมล่ะ!

คนรวยนี่น่ามันกลัวยิ่งกว่าพวกผีร้ายอีก 

หลังจากผ่านช่วงเวลาพายุฝนคาวเลือดมาแล้ว วงการบันเทิงในช่วงนี้ 

ก็สงบราบเรียบจนแทบไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ใด  ๆ  เลย บรรยากาศเป็นไป 

อย่างราบรื่นและมีความสุข  คลาสอบรมของฟางเล่อจิ่งเองก็สิ้นสุดลง 

ชั่วคราว อีกหนึ่งสัปดาห์เขาต้องไปถ่ายทำโฆษณาที่อิตาลีแล้ว ก่อนเลิกงาน 

ในวันศุกร์ เหยียนข่ายโทรศัพท์มาหาเขา “ตอนเย็นอยากจะออกไปกินข้าว 

หรือเปล่า”

“ผมทำให้คุณกินดีกว่า” ฟางเล่อจิ่งตอบ “ช่วงนี้ยุ่งมากจนไม่ได้ 

กินข้าวที่บ้านเลย”
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“ก็ได้” เหยียนข่ายหัวเราะ “ฉันยังเหลืองานในมืออีกนิดหน่อย  

ประมาณสองชั่วโมงถึงจะเสร็จ”

“งั้นผมกลับไปเตรียมตัวที่บ้านก่อนนะครับ” ฟางเล่อจิ่งวางสาย  

หลังจากเก็บของเสร็จก็เจอกับเสิ่นหานที่เดินเข้ามาในสภาพแก้มตุ่ยเหมือน 

กับหนูแฮมสเตอร์พอดี

“แอบกินอีกแล้วเหรอ” ฟางเล่อจิ่งมองไปด้านหลังของเขา “หยางซี 

ไม่อยู่?”

“ไม่ใช่สักหน่อย พี่หลี่เอาให้ฉัน แค่บ๊วยเค็มเม็ดเดียวเอง” เสิ่น- 

หานนั่งลงบนเก้าอี้ “เขาไปคุยธุระกับรองประธานป๋าย เอ้อ จริงสิ เย็นนี้ 

นายอยากไปกินข้าวกับพวกเราไหม”

“ไม่อยาก” ฟางเล่อจิ่งปฏิเสธอย่างรวดเร็ว

“เย็นนี้ฉันไม่ได้กินสลัดน้ำบัลซามิกหรอกนะ” เสิ่นหานย้ำ “หยางซี 

จะพาฉันไปกินอาหารตุรกี”

“ช่วงนี้นายไม่ได้กำลังลดน้ำหนักหรือไง” ฟางเล่อจิ่งงุนงง ทำไม 

ฟังเหมือนกินมื้อใหญ่ทุกวัน

เสิ่นหานเอ่ยออกมาจากก้นบึ้ง “อันที่จริงฉันลดน้ำหนักอยู่ตลอด 

แหละ” แต่ข้าวก็ยังต้องกิน ชีวิตถึงจะมีความสุข 

ฟางเล่อจิ่ง “...”

“ไปไหม” เสิ่นหานถาม “ร้านเพิ่งเปิดใหม่ เห็นว่าจองยากมาก” แค ่

คิดก็น่าอร่อยแล้ว ควรค่าแก่การไปสักครั้งยิ่งนัก

“ไม่ได้อยู่ดี ฉันมีนัดแล้ว” ฟางเล่อจิ่งยังคงส่ายหน้า

เสิ่นหานอยากรู้อยากเห็นทันที “นัดใครไว้เหรอ”

ฟางเล่อจิ่งหิ้วกระเป๋าเดินออกไป “ญาติ”

เสิ่นหานหรี่ตา ตอบส่ง ๆ แบบนี้

จะต้องนัดจิ้งจอกสาวไว้แน่ ๆ!

หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง เมื่อหยางซีคุยงานกับป๋ายอี้เสร็จ ก็ขับรถ 

พาเขาตรงไปร้านอาหารทันที เพื่อโชว์สไตล์ความเป็นตะวันออกกลางให้ 

โดดเด่น แสงไฟรอบร้านจึงค่อนข้างมืดสลัว แม้ว่าห้องส่วนตัวจะมีขนาด 
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เล็กแต่กลับสวยงามละเอียดอ่อน  บนผนังมีเสาโทเทมจากต่างประเทศ 

แขวนอยู่ ดอกไม้เป็นดอกกุหลาบแดงสวยสดดูเหมาะกับพวกคู่รักอย่าง 

เห็นได้ชัด 

แต่ดูเหมือนเสิ่นหานจะไม่ได้คิดแบบนั้น  หลังจากต้องกินสลัด 

น้ำบัลซามิกติดต่อกันมาหนึ่งอาทิตย์ เขาก็ถึงจุดที่ใกล้จะสูญสลาย ตอนนี้ 

จู่ ๆ ได้มาเจอกับเนื้อจานใหญ่ละลานตา ดวงตาพลันเปล่งประกายทันที

“ค่อย ๆ กิน” หยางซีนั่งฝั่งตรงข้ามกับเขา

“หยางซี ๆ” เสิ่นหานแทบจะหลั่งน้ำตา “ทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้”

หยางซีทั้งขำทั้งรู้สึกจนปัญญา เอื้อมมือไปลูบหัวของเขา “อย่ากิน 

จนจุกล่ะ”

“ฉันรู้น่าว่าอาทิตย์หน้ายังต้องถ่ายนิตยสาร” เสิ่นหานใช้มีดและส้อม 

หั่นเนื้ออย่างใจจดใจจ่อ

“ไม่มีใครมอง นายจะใช้มือเลยก็ได้” หยางซีม้วนเนื้อย่างแล้วใช้มือ 

หยิบไปจิ้มพริกส่งไปข้าง ๆ ปากของเขา “วิธีกินที่เถ้าแก่แนะนำน่ะ”

เสิ่นหานก้มหน้าลงไปงับ ริมฝีปากนุ่มหยุ่นปัดผ่านปลายนิ้ว สัมผัส 

เปียกชื้นเหมือนถูกลูกสุนัขไล้เลียทำเอาหยางซีตัวแข็งทื่อแต่ก็กลับมาเป็น 

ปกติได้อย่างรวดเร็ว

“เอาอีก” เสิ่นหานกระดกน้ำอั้ก ๆ ถึงจะเผ็ดมาก แต่ก็ฟินสุด ๆ!

หยางซีม้วนอีกชิ้นแล้วส่งให้ จากนั้น...ก็ถูกเลียอีกครั้ง

“อร่อย” เสิ่นหานพยายามกลืนลงไป

ปลายนิ้วของหยางซีร้อนวูบวาบเล็กน้อย เขาเบนหน้าไปมองวิวนอก 

หน้าต่างเหมือนไม่รู้สึกอะไร

หลังจากกินอาหารเรียบร้อย หน้าท้องของเสิ่นหานก็กลับมาป่อง 

อีกครั้ง ขณะที่หยางซีกำลังคิดว่าจะพาเขาไปเดินเล่นริมแม่น้ำดีหรือไม่  

โทรศัพท์กลับเริ่มส่งเสียงครืด ๆ ขึ้นมา 

“ใครเหรอ” เมื่อเห็นสีหน้าดูไม่ปกติตอนที่รับโทรศัพท์  เสิ่นหาน 

ก็เอ่ยถามอย่างระมัดระวัง

“คนที่บริษัท” หยางซีวางสาย
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“เกี่ยวข้องกับฉัน?” เสิ่นหานกะพริบตาปริบ ๆ 

“ก็ไม่เชิง” หยางซีกดเปิดเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือ เสิ่นหาน 

ขยับเข้าไปนั่งข้าง  ๆ  ก็เห็นว่าช่วงที่พวกเขาสองคนกำลังกินข้าวอยู่นั้น 

มีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตตามที่คิดจริง ๆ 

“ฉันแย่งเป็นพรีเซนเตอร์กับเล่อเล่อ?” เสิ่นหานขมวดคิ้ว “ใครมัน 

ทำตัวน่าเบื่อขนาดนี้กัน”

“ไม่มีวี่แววว่าจะกลายเป็นประเด็นมาก่อน น่าจะมีคนจ้างพวก 

หน้าม้ามาสร้างกระแส” หยางซีเลื่อนลงไปด้านล่างอีกสองสามหน้าก็เห็น 

ข่าวคล้ายกันที่โพสต์โดยเพจซุบซิบแต่ละแห่ง โดยต่างบอกว่าเดิมทีงาน 

พรีเซนเตอร์นาฬิกานั่นเป็นของเสิ่นหาน ต่อมาหลังจากบริษัทผู้ผลิตได้ 

เจอฟางเล่อจิ่งก็คิดว่าเขาหน้าตาดีกว่าเลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์ 

ทันที สรุปคือถ้อยคำที่ใช้เป็นการเสี้ยมให้ทะเลาะกัน แค่มองก็รู้ว่าต้องการ 

ปั่นให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น

“เรื่องไม่มีมูลสักนิดยังเอามาเล่นข่าวได้ขนาดนี้” เสิ่นหานโกรธจน 

ถึงขั้นเริ่มปวดท้อง แน่นอนว่าอาจเพราะเมื่อครู่เขาเพิ่งกินไปเยอะ 

“ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ไม่เคยถูกเอาไปเขียนมั่วซั่วสักหน่อย ฉันคิดว่า 

นายจะชินกับข่าวพวกนี้แล้วซะอีก” หยางซีช่วยรินน้ำร้อนให้เขา “ทำไม 

ถึงยังได้โกรธขนาดนี้”

“เล่นงานฉันไม่เป็นไรแต่จะมาเขียนโจมตีเล่อเล่อไม่ได้!” เสิ่นหาน 

มั่นคงในสายสัมพันธ์สุด ๆ 

หยางซีหลุดหัวเราะ “นาน ๆ ทีจะเห็นนายสนใจข่าวซุบซิบขนาดนี้” 

“ไม่ได้ ฉันต้องโต้กลับ!” เสิ่นหานเปิดไอแพด 

“ความจริงนายไม่ต้องไปสนใจก็ได้” หยางซีตอบ “เรื่องที่เกิดจาก 

พวกหน้าม้าพรรค์นี้ ไม่เกินสามวันเดี๋ยวก็หายไปเอง”

“ถึงจะสามวิก็ไม่ได้” เสิ่นหานล็อกอินโฮมเพจส่วนตัว “เอ๊ะ เล่อเล่อ 

เองก็เพิ่งกดแชร์เหมือนกัน”

หยางซีรีเฟรชเบราว์เซอร์ก็เห็นว่าเมื่อหนึ่งนาทีก่อน ฟางเล่อจิ่งได้ 

โพสต์สเตตัสใหม่จริง  ๆ [เรามีแต่จะแย่งเครื่องเล่นเกมกับขนมกันเท่านั้น 
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แหละ] พร้อมด้วยรูปคู่ตอนที่ทั้งสองกำลังหัวเราะพลางตีกันขณะเล่นวิดีโอ 

เกมด้วยกันที่บ้าน บนพื้นเต็มไปด้วยกล่องมันฝรั่งทอดกรอบ ไม่มีอะไรจะ 

เละเทะไปกว่านี้แล้ว ส่งผลให้แฟนคลับกลุ่มหนึ่งมาหลั่งน้ำตาโอดครวญอยู่ 

ใต้โพสต์ ต่างพากันบอกว่า [หานหานของเราแค่ดื่มน้ำก็น้ำหนักขึ้นโลครึ่ง 

แล้ว คราวหลังได้โปรดอย่าปรนเปรออาหารแคลอรีสูงพวกนี้ให้เขาง่าย  ๆ  

ได้ไหม ให้เขากินได้แค่ผักเท่านั้น!]

เสิ่นหานสะอึกแล้วเอ่ยตัดพ้อ “คนพวกนี้เป็นแฟนคลับของฉันจริง ๆ 

ใช่ไหม!” ถ้าให้กินแต่ผักทุกวันละก็ หน้าคงได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแน่

หยางซีกลั้นขำ “ยังจะโพสต์อะไรอยู่ไหม”

เสิ่นหานคาบมะเขือลูกเล็ก ครุ่นคิดว่าจะโพสต์คำคมสักหน่อยดีไหม 

อย่างเช่น ‘มิตรภาพสำคัญกว่าเงินทอง’

ห้านาทีถัดมา ระบบแจ้งเตือนว่าเพื่อนของคุณได้แชร์สเตตัส ฟาง- 

เล่อจิ่งกดเปิดดูก็เห็นเสิ่นหานพิมพ์เพียงประโยคเดียวเท่านั้น [ถ้าวันไหน 

พวกเราแตกคอกันก็คงต้องเป็นเพราะเรื่องผักแน่ ๆ] 

ช่างเปี่ยมไปด้วยหลักการจริง ๆ 

“หายโกรธแล้วเหรอ” เหยียนข่ายดึงไอแพดออกจากมือของเขาไป 

วางบนโซฟา 

“อืม” ฟางเล่อจิ่งเอนตัวลงบนโซฟา “ไม่สิ ยังโกรธนิดหน่อย”

“วงการนี้มีคนที่จริงใจด้วยได้ไม่เยอะนักหรอก” เหยียนข่ายโอบเขา 

เข้ามาในอ้อมกอด “นายกับเสิ่นหานสนิทกันมาก ยากที่จะเลี่ยงการตก 

เป็นเป้าสนใจของคนอื่น วันข้างหน้าก็คงมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีก นาย 

ต้องเตรียมใจเอาไว้”

“บางคนนี่ก็น่ารำคาญเกินไปจริง  ๆ” ฟางเล่อจิ่งโขกหัวกับแผงอก 

ของเขา

“กลัวจะไม่ใช่แค่น่ารำคาญแต่มีเป้าหมายอื่นน่ะสิ” เหยียนข่ายตอบ  

“ไม่มีใครลงแรงทำเรื่องไม่คุ้มค่าหรอกนะ” 

“หมายความว่ายังไง” ฟางเล่อจิ่งมองเขา 

“คนเรามักรู้สึกอิจฉาริษยา พอสู้ซึ่ง  ๆ  หน้าไม่ได้ก็แอบก่อกวนอยู่ 
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ในมุมมืด ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้อะไร แต่ขอแค่นำความเดือดร้อนมาให้นาย 

ได้ก็พอ” เหยียนข่ายเอ่ย “ไม่ใช่แค่วงการนี้ แต่ทุกอาชีพก็เป็นเหมือนกัน  

ถ้าราบรื่นเกินไป โดดเด่นเกินไป ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกคนอื่นลอบกัด”

“ผมเข้าใจ” ฟางเล่อจิ่งซบลงบนไหล่ของเขาด้วยความหดหู่เล็กน้อย

“เข้าใจแล้วยังโกรธอีกเหรอ”  เหยียนข่ายตบแผ่นหลังเขาเบา  ๆ  

“ข้าวก็ไม่ยอมกิน”

ฟางเล่อจิ่งส่งเสียงอู้อี้ “ไม่อยากกิน”

“ว่านายได้ แต่จะมาว่าเสิ่นหานไม่ได้ ใช่ไหม” เหยียนข่ายประสาน 

สายตากับเขา

ฟางเล่อจิ่งเงียบเป็นการยอมรับ

“เสิ่นหานเองก็คงคิดแบบเดียวกันกับนาย”  เหยียนข่ายบีบแก้ม 

ของเขา  “เพราะงั้นนายดูสิ  คนอื่นจะพูดยังไงก็ทำอะไรความสัมพันธ์ 

ระหว่างนายกับเขาไม่ได้ แล้วทำไมต้องเก็บมาคิดมากด้วยล่ะ”

ฟางเล่อจิ่งกอดเขาแน่น

“อยากจะโทร.ไปหน่อยไหม” เหยียนข่ายยื่นโทรศัพท์มือถือให้เขา  

“เสิ่นหานอยู่ในวงการมานานกว่านาย น่าจะเข้าใจดีว่าอะไรเป็นอะไร”

ฟางเล่อจิ่งพยักหน้าแล้วต่อสายไป

“เล่อเล่อ!” เสิ่นหานรับสายอย่างรวดเร็วแถมยังปลอบขึ้นมาก่อน 

ที่เขาจะพูดอะไรซะอีก “นายไม่ต้องไปสนใจข่าวนั้นนะ”

“อื้ม” ฟางเล่อจิ่งเอื้อมมือไปกอดหมอนอิง

“มันมีพวกที่ว่างแล้วชอบหาเรื่องเสมอแหละ คงคิดว่าทุกคนเขาจะ 

ว่างแล้วก็โง่เหมือนตัวเอง” เสิ่นหานว่า “ไม่ต้องไปสนใจก็พอ ยิ่งสนใจก็มี 

แต่จะยิ่งรังควานหนักขึ้นเท่านั้น”

ฟางเล่อจิ่งหัวเราะ “โอเค”

“พรุ่งนี้มาบ้านฉันไหม” เสิ่นหานเอ่ยชวน “หยางซีจะทำซุปสาลี่ 

เปลือกส้ม”

“เสาร์อาทิตย์ไม่ได้” ฟางเล่อจิ่งปฏิเสธ “ฉันมีนัด”

เสิ่นหานบ่นด้วยความน้อยใจ “ช่วงนี้นายมีนัดทุกอาทิตย์เลยนะ  
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ตกลงว่าเป็นแม่สาวจิ้งจอกอกตู้มคนไหน!”

ด้วยเสียงที่ค่อนข้างดัง เลยทำให้สีหน้าของเหยียนข่ายแข็งทื่อไป 

เล็กน้อย ทำไมถ้าไม่ใช่ยายหกก็เป็นแม่สาวจิ้งจอกล่ะ มีคำเรียกอื่นอีกไหม 

หลังจากวางสาย ฟางเล่อจิ่งฉุดเขาให้ยืนขึ้น “ไปกินข้าวต่อกัน”

“ตอนนี้อารมณ์ดีแล้วเหรอ” เหยียนข่ายบีบจมูกของเขา “ฉันบอก 

แล้วว่าไม่ต้องไปแคร์มาก หลังจากนายกับเสิ่นหานออกมาแสดงความเห็น 

แล้ว ชาวเน็ตน่าจะรู้ว่าควรเชื่อใคร”

เป็นไปตามคาด ตอนนี้เรื่องที่ถกกันในโฮมเพจของคนทั้งคู่ออก 

นอกประเด็นจนหลุดไปไกลนอกโลกแล้ว ไม่มีใครพูดถึงเรื่องแย่งเป็น 

พรีเซนเตอร์นาฬิกาอีกเลย ทุกคนพากันเปิดประเด็นอย่างดุเดือดโดย 

ทอดถอนใจว่า [มิน่าล่ะ เห็นหานหานบอกทุกวันว่าจะลดน้ำหนักแต่ก็ 

ไม่เห็นผอมสักที ยังคิดว่าเป็นที่สภาพร่างกายซะอีก ที่แท้ก็แอบกินของ 

แคลอรีสูงแบบนี้ตลอดนี่เอง ไม่น่าเห็นใจเลยจริง  ๆ...] หลังจากนั้นครึ่ง 

ชั่วโมงกลุ่มแฟนคลับก็ได้ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า [ครั้งหน้าพอมีงาน 

อีเว้นต์อีกจะไม่มีทางให้ขนมเขาอีกแล้ว แต่จะให้อุปกรณ์ออกกำลังกาย 

กับหนังสือลดน้ำหนักแทน ใครเอาขนมมา คนนั้นเป็นคนทรยศ!]

“ไม่เห็นต้องจริงจังขนาดนี้เลยนี่นา” เสิ่นหานแทบอยากจะหลั่งน้ำตา 

แค่ร่วมงานอีเว้นต์ก็เหนื่อยมากพอแล้ว หลังเสร็จงานยังต้องรับลูกบอล 

ออกกำลังกายกับเชือกกระโดดอีกเป็นกอง ทำไมรู้สึกว่าโลกมันช่างมืดมน 

แบบนี้ ชีวิตไม่เหลือความหวังอะไรแล้ว

“เดือดร้อนหรือไง” หยางซีถาม “ยังไงซะก่อนหน้านี้ถึงจะมีขนม 

ก็ถูกแจกจ่ายให้พวกสต๊าฟอยู่ดี นายไม่เคยได้กินอยู่แล้ว”

“มันไม่เหมือนกัน” เสิ่นหานขึงขังขึ้นมาทันที “ถึงจะไม่ได้กิน แต่ได ้

เห็นสักหน่อยก็ยังดี” โลกของคนชอบกิน นายไม่เข้าใจหรอก 

หยางซีเลิกคิ้ว จากนั้นขับรถพาเขากลับบ้าน

แม้ว่าเหตุการณ์จะสงบลงแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็เคยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา 

ครั้งหนึ่ง จะมากจะน้อยย่อมสร้างผลกระทบให้กับคนทั้งคู่ ดังนั้นตงหวน 
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เลยออกมาตรการบางอย่าง วันรุ่งขึ้น บนอินเทอร์เน็ตเริ่มมีคนพูดคุยกัน 

ว่าครั้งนี้คงมีใครบางคนอิจฉากระแสนิยมของฟางเล่อจิ่งและเสิ่นหาน 

ถึงได้จ้างพวกหน้าม้ามาทำลายชื่อเสียงพวกเขา ในวงการนี้ระดับความนิยม 

คือทุกสิ่งทุกอย่าง และช่วงนี้ความถี่ในการปรากฏตัวของฟางเล่อจิ่งและ 

เสิ่นหานนั้นสูงจริง ๆ จะถูกคนอื่นอิจฉาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ดังนั้นชาวเน็ต 

เลยพูดคุยประเด็นนี้ต่อ แล้วถือโอกาสลิสต์รายชื่อศิลปินที่มีโอกาสทำ 

เรื่องนี้มาหลายคน ชื่อของเว่ยอี้โดดเด่นสะดุดตาสร้างความประหลาดใจ 

ให้กับคนที่เห็น ทั้งอายุไล่เลี่ยกัน รูปร่างหน้าตามีเสน่ห์เหมือนกัน และ 

ก่อนหน้านี้ยังเคยมีปัญหากับเสิ่นหานด้วย จะถูกสงสัยก็ไม่แปลกอะไร 

และในความเป็นจริง ชาวเน็ตก็ไม่ได้มองเขาผิดไปจริง ๆ 

“คิดไม่ถึงเลยแฮะว่าเรื่องจะเงียบหายไปเร็วขนาดนี้” ซุนขุยที่อยู่ใน 

สายดูจะเสียดายมาก “นึกว่าจะเป็นข่าวอีกสักพัก”

“อีกฝ่ายเป็นศิลปินของตงหวน ผลลัพธ์แบบนี้ก็ไม่ได้เหนือความ 

คาดหมายอะไร” เว่ยอี้ยิ้ม “แต่ก็ดีมากแล้ว” 

“นี่ยังเรียกว่าดีอีกเหรอ” ซุนขุยรู้สึกท้อแท้ “เสียเงินไปตั้งเท่าไหร่ 

แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย เจ้านายก็บอกว่าถ้าผมยังสร้างข่าวใหญ่ไม่ได้อีก 

ก็ไม่ต้องทำต่อแล้ว” 

“ครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของฉันเองที่แนะนำแกโดยไม่ได้ไตร่ตรอง 

ให้ดี” เว่ยอี้พิงร่างกับขอบหน้าต่าง “การสร้างข่าวในวงการบันเทิงเป็น 

บทเรียนสำคัญ ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะอดทนและค่อยเป็นค่อยไป” 

“ผมก็อยากจะค่อยเป็นค่อยไป”  เสียงของซุนขุยฟังดูห่อเหี่ยว 

เล็กน้อย 

เว่ยอี้เข้าใจแจ่มแจ้ง “ไม่มีเงินแล้วหรือไง”

ซุนขุยตอบ “ผมรับประกันกับเจ้านายไว้ว่าครั้งนี้ต้องจับทิศทาง 

ความเห็นของมวลชนได้แน่ แต่ข่าวถูกกลบหายเงียบตั้งแต่ยังไม่สองชั่วโมง 

ด้วยซ้ำ เลยจ่ายค่าหน้าม้าให้ไม่ได้แล้ว”

“ฉันยกให้” เว่ยอี้ไม่อ้อมค้อม

ซุนขุยรีบเอ่ยขอบคุณ “ขอบคุณครับพี่อี้” 
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อวี่เซี่ยวหลานซาน

“คราวหน้าถ้าจะเล่นข่าวอีกก็เริ่มฝึกมือจากศิลปินปลายแถวก่อน 

ละกัน  ไม่แน่พวกเขาอาจจะเต็มใจให้ความร่วมมือก็ได้”  เว่ยอี้ยกยิ้ม 

มุมปาก “ถ้าแกขยันแล้วสะสมประสบการณ์ได้มากพอ อนาคตแกจะต้อง 

มีสตูดิโอเป็นของตัวเองได้แน่”

“ใช่ ๆ ๆ” ซุนขุยกลั้นความดีใจไว้ไม่อยู่ 

“เอาละ ฉันจะพักผ่อนแล้ว” เว่ยอี้วางแก้วไวน์ลง “ราตรีสวัสดิ์” 

“พี่อี้ พี่รีบเข้านอนเถอะ” ตอนนี้ซุนขุยเชื่อฟังเขาทุกอย่าง 

เว่ยอี้วางสายแล้วนั่งมองวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนตรงริมหน้าต่างต่อด้วย 

สายตาแฝงความหมายที่ยากจะอธิบาย ไม่กี่วันก่อนซุนขุยโทรศัพท์มาหา  

บอกว่าที่สตูดิโออยากจะสร้างกระแสข่าวซุบซิบ นอกจากได้ฝึกฝนและ 

ยังเป็นการสร้างชื่อเสียง อนาคตก็จะมีงานเข้ามามากมายด้วย แต่ติดตรงที ่

ว่าหาประเด็นเด็ดไม่ได้ และไม่รู้ว่าควรเริ่มลงมือจากตรงไหน

“เล่นข่าวฟางเล่อจิ่งกับเสิ่นหานไง” เว่ยอี้เอ่ยด้วยน้ำเสียงสบาย  ๆ  

“ตอนนี้ฟางเล่อจิ่งเพิ่งรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นาฬิกาแบรนด์หนึ่ง เส้นทาง 

ของเขากับเสิ่นหานใกล้เคียงกัน ดูภายนอกทั้งสองคนเหมือนจะเป็นเพื่อน 

ในวงการ แต่ในความเป็นจริงต่างฝ่ายต่างแย่งงานกัน เรื่องแบบนี้เอามา 

เล่นข่าวได้ง่ายและเป็นประเด็นได้ง่ายที่สุดแล้ว”

และเพราะซุนขุยเพิ่งเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้ไม่นานจึงเชื่อเว่ยอี้ 

ไปทุกอย่าง เจ้าของสตูดิโอเองก็รู้แค่ครึ่ง  ๆ  กลาง  ๆ เลยตัดสินใจอย่าง 

ฉับพลันทันด่วนจนเกิดเรื่องน่าหัวเราะเยาะนั่นตามมา 

สำหรับผลลัพธ์ของเรื่องนี้ อันที่จริงเว่ยอี้ก็คาดเดาได้ตั้งแต่แรก  

เขาไม่ได้โง่ถึงขนาดจะเชื่อว่าสตูดิโอเล็ก  ๆ  ที่เพิ่งก่อตั้งจะสามารถทำลาย 

ชื่อเสียงของศิลปินสองคนที่ตงหวนกำลังปลุกปั้นอยู่ได้ แต่ถึงอย่างไร 

เขาก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว ได้สร้างความยุ่งยากให้อีกฝ่ายก็ไม่เลวเหมือนกัน 

ยิ่งไปกว่านั้นตัวเองยังไม่ต้องลงมือทำอะไรเลย แค่ขยับปากนิดหน่อย  

ที่เหลือก็แค่รอดูเรื่องสนุก ๆ เท่านั้น

“พี่อี้” ผู้ช่วยดันประตูเข้ามา “ผู้กำกับมีเรื่องจะคุยกับคุณ”

“จะไปเดี๋ยวนี้แหละ” เว่ยอี้ดับบุหรี่ หันไปจัดทรงผมกับกระจกแล้ว 
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บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ Vol.2

หมุนตัวออกจากห้องไป 

อีกด้าน ฟางเล่อจิ่งกำลังนั่งยอง ๆ เก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลี 

พร้อมกับทีมผลิตโฆษณา

“ออกนอกบ้านก็ดูแลตัวเองดี  ๆ” เหยียนข่ายช่วยเขาปิดกระเป๋า 

เดินทางให้เรียบร้อย “อย่าหักโหมเกินไป” 

“ผมรู้” ฟางเล่อจิ่งคล้องแขนรอบลำคอของเขา “ไม่ต้องห่วง ผม 

ไม่ใช่เด็ก ๆ สักหน่อย อีกอย่างเฝิงฉู่ก็อยู่ด้วย”

“ใครว่าล่ะ บางครั้งนายก็เหมือนกับเด็กตัวเล็ก ๆ นี่เอง” เหยียนข่าย 

โน้มหน้าไปจูบเขา “ทั้งไร้เดียงสา ทั้งดื้อ”

“ต่อไปจะไม่เป็นแบบนั้นแล้ว” ฟางเล่อจิ่งยกมือขึ้นรับประกัน

“จริง?” เหยียนข่ายทำท่าสงสัย 

ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า 

มุมปากเหยียนข่ายกระตุกยิ้ม “งั้นมาทำเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาทำกันหน่อย 

ไหม”

ฟางเล่อจิ่งปฏิเสธทันควัน “โอเค ผมเป็นเด็กก็ได้”

เหยียนข่ายอุ้มเขาขึ้นมา “เราต้องห่างกันตั้งหนึ่งเดือน” 

“แล้วมันทำไม” ฟางเล่อจิ่งบีบหน้าของเขา “คุณพูดแล้วนี่ว่าจะไปหา 

ผม”

“เรื่องอนาคตใครจะบอกแน่นอนได้ ถ้าเกิดที่บริษัทยุ่งมากจนไม่มี 

เวลาล่ะ” เหยียนข่ายพาเขาเดินเข้าห้องน้ำ “รีบฉวยโอกาสตอนที่ยังอยู่ 

ด้วยกันตักตวงให้เต็มที่ดีกว่า” 

ฟางเล่อจิ่งกลุ้มใจ

ชีวิตจะไร้เป้าหมายได้มากกว่านี้อีกไหม...
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