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เขียน

ธมน
แปล

ทางฝั่งประเทศอังกฤษนั้น ฟางเล่อจิ่งยังไม่รู้เรื่องนี้
หลังจากคุยโทรศัพท์กับเหยียนข่าย เขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือและจดบันทึก  
เตรียมบทความและการถกประเด็นในกลุ่มสัปดาห์หน้า เลยไม่ว่างไปอ่านข่าวบันเทิง

— อวี่เซี่ยวหลานซาน

ก า ร อ ่ า น ค ื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า ค ั ญ
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คำนำสำนักพิมพ์

ยังไม่เคยรู้จักกันก็โดนด่าว่าปัญญาอ่อนซะแล้ว?! ทำเอาฟางเล่อจิ่ง 

เลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียว แต่จะให้เดินเข้าประตูหน้าตึกตงหวนเอนเตอร์- 

เทนเมนต ์ ไปจัดการท่านประธานตัวดีก็กระไรอยู ่ เพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือน 

ในละครขนาดนั้น ชายหนุ่มเลยตั้งใจว่านับแต่นี้จะอยู่ให้ห่างจากคนพรรค์นี้ 

ไว้ดีกว่า จะได้ไม่เผลอลืมตัวลงไม้ลงมือกับอีกฝ่ายหากบังเอิญเจอกัน ทว่า 

ไม่รู้ตอนออกจากบ้านก้าวขาผิดหรืออย่างไร ทำไมพอตั้งใจว่าจะไม่ใกล้  

อีกฝ่ายถึงได้มาตามเซ้าซี้ไม่เลิกกันนะ 

คุณปล่อยผมไปเหอะ
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จากใจผู้เขียน

มอบให้เพื่อนนักอ่านชาวไทย

หวังว่าหนังสือเรื่องนี้จะทำให้คุณมีความสุข

ขอบคุณที่ชื่นชอบ!

	 	 อวี่เซี่ยวหลานซาน
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จากใจผู้แปล

ช่วงเวลาที่ได้อ่านและแปลเรื่องนี้รู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าไปสัมผัส 

แง่มุมในวงการบันเทิงที่ไม่คุ้นเคย คล้ายได้อ่านไดอะรี่ของคนคนหนึ่งตั้งแต ่

ยังไม่ได้เข้าวงการจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง ได้เอาใจช่วยไปกับความ 

รักที่ต้องเก็บซ่อน ได้อมยิ้มกับมิตรภาพของคนรอบข้าง ได้เจอกับความ 

สมหวังและอาจผิดหวังในบางครั้ง แม้เรื่องราวดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ 

กลับน่าติดตาม มาลุ้นและเอาใจช่วยตัวละครในเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ

ธมน

ผู้แปล
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1
เถ้าแก่บริษัทต้มตุ๋น!

โลกนี้มันอันตรายเกินไป!

อากาศยามบ่าย  ในหน้าร้อนค่อนข้างอบอ้าว

เหยียนข่ายเดินออกจากประตูหน้าของบริษัท  เดิมทีเขาตั้งใจจะ 

ไปกินอาหารฝั่งตรงข้าม สายตากลับเหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งที่เดินผ่านไป 

โดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าจะพูดให้ถูกคือเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมาก ผมสั้นดู 

สบายตา เครื่องหน้าหมดจด กำลังยืนมองอยู่ด้านนอกหน้าต่างแสดงสินค้า 

ของศูนย์การค้า แสงอาทิตย์สาดส่องทอดเงาลงบนร่างของเขา ดูเงียบสงบ 

ราวกับภาพวาดสีน้ำมันที่ปรากฏขึ้นกลางเมืองอันแสนวุ่นวาย 

ในฐานะที่ เป็นยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมวงการบันเทิงภายใน 

ประเทศ เหยียนข่ายขึ้นชื่อว่ามีสายตาแหลมคมมาโดยตลอด นักแสดง 

หน้าใหม่ที่ผ่านมือเขาคัดเลือกแทบจะเติบโตในวงการได้อย่างราบรื่นทุกคน 

พอดีกับที่ช่วงนี้บริษัทกำลังต้องการเฟ้นหาดาราหน้าใหม่จำนวนหนึ่ง ใน 

ขณะที่เหยียนข่ายกำลังคิดว่าจะเข้าไปถามดีหรือไม่นั้น  จู่  ๆ  ก็มีชายวัย 

กลางคนท่าทางไม่น่าไว้ใจคนหนึ่งโผล่ออกมาจากด้านข้างแล้วไปหยุดยืน 

หน้าชายคนนั้น 

เหยียนข่ายขมวดคิ้ว ที่นี่เป็นถนนคนเดินใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุด 

สายหนึ่ง แต่ถึงแม้จะเจริญรุ่งเรืองก็ยังมีบริษัทต้มตุ๋นและพวกป้ายประกาศ 

หลอกรับสมัครนายแบบนางแบบและนักแสดงจำนวนมาก  เป้าหมาย 
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ส่วนใหญ่คือพวกนักศึกษาที่อ่อนต่อโลก เบาะ  ๆ  ก็แค่หลอกเอาเงิน ถ้า 

หนักหน่อยก็หลอกไปทำมิดีมิร้ายซึ่งถูกเปิดโปงบนอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อย  ๆ  

ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีคนหลงเชื่อไม่น้อย 

เมื่อเห็นว่าชายคนนั้นคล้ายจะไม่ติดใจสงสัย  แถมยังพูดคุยกับ 

ชายท่าทางกักขฬะคนนั้นด้วย เหยียนข่ายก็ท้อใจ เขาสาวเท้ายาว  ๆ  เข้าไป 

และได้ยินชายหนุ่มพูดกลั้วหัวเราะพอดีว่า “ดีเลย งั้นไปที่บริษัทของคุณ 

ก่อน” 

“สวัสดี” เหยียนข่ายขัดจังหวะการสนทนาของคนทั้งสองเอาดื้อ ๆ 

“คุณเป็นใคร” ชายหนุ่มส่งสายตางุนงง

“อยากเป็นดาราเหรอ” เหยียนข่ายถาม

ชายหนุ่มพยักหน้าสุดชีวิต 

“มาบริษัทฉัน” เหยียนข่ายไม่อ้อมค้อม 

“เฮ้ ๆ ผมเป็นคนเจอก่อนนะ” พอชายท่าทางเจ้าเล่ห์ได้ยินก็ไม่พอใจ 

“รู้จักคำว่ามาก่อนได้ก่อนไหม” 

“ใช่ ผมรับปากว่าจะไปแคสต์ที่บริษัทของเขาแล้ว” ชายหนุ่มเอง 

ก็ช่วยพูด “คุณรีบถอยไปเลย”

ถูกคนออกปากไล่เป็นครั้งแรกในชีวิตทำเอาเหยียนข่ายรู้สึกจุก 

เล็กน้อย

ชายหนุ่มยังคงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงแล้วเอ่ย 

อย่างมั่นใจ “แม้แต่นามบัตรคุณยังไม่มีเลย แค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นพวก 

ต้มตุ๋น!” 

“...” ไม่บ่อยนักที่เหยียนข่ายจะถูกทำให้โมโหจนเวียนหัว คนคนนี้ 

มีสมองไหมเนี่ย ถึงจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็แยกได้ง่ายจะตายว่าใคร 

ที่เป็นคนดี!

“เรารีบไปกันเถอะ ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก” ชายหนุ่มดึงชาย 

ท่าทางไม่น่าไว้ใจคนนั้น “ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเรียน งานโฆษณาอะไรก็ถ่าย 

ได้หมด!”

อีกฝ่ายหัวเราะหึ  ๆ  แล้วพาชายหนุ่มเดินเลี้ยวเข้าไปในตรอกเล็ก 
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พลางหันกลับไปมองเหยียนข่ายอย่างยียวน

เหยียนข่ายเหนื่อยใจ หน้าตาก็ดีแต่ดันโง่บริสุทธิ์ซะอย่างงั้น เมื่อ 

หมดอารมณ์แม้แต่จะไปหาอะไรกินแล้วจึงตรงกลับเข้าบริษัททันที สติ 

ปัญญาแบบนี้ ถึงจะหน้าตาดีขนาดไหนก็ไม่เหมาะจะนำมาปั้นเป็นดารา  

คิดอย่างงี้แล้วฉันกลับควรจะขอบคุณเจ้าสิบแปดมงกุฎคนนั้นด้วยซ้ำ  

ไม่อย่างงั้นถ้าเซ็นสัญญารับเข้ามาจริง  ๆ อนาคตไม่ช้าก็เร็วคงต้องเกิดปัญหา 

ขึ้นแน่นอน

ถนนคนเดินสายนั้นมีตรอกซอกซอยมากมาย ฟางเล่อจิ่งเดินทะลุไปมา 

ตามชายท่าทางไม่น่าไว้ใจ ในที่สุดก็มาหยุดอยู่หน้าตึกสำนักงานโกโรโกโส 

แห่งหนึ่งที่มีป้ายบอกตำแหน่งมากมายแขวนอยู่บนประตูเหล็กซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นร้านเสริมสวยและบริษัทสื่อบันเทิง เมื่อเห็นแบบนั้นจึงมุ่นคิ้ว “เมื่อกี้ 

คุณบอกว่าเป็นบริษัทใหญ่ไม่ใช่เหรอ”

“ก็บริษัทใหญ่ไง” ชายเจ้าเล่ห์ชื่อว่าโก่วซื่อเหมา เขาเพิ่งทำอาชีพนี้ 

ได้ไม่นาน แต่พรสวรรค์กลับเต็มเปี่ยม โดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถหลอก 

คนได้หนึ่งคนในเวลาเพียงสามวัน

“คุณเพ้อเจ้ออะไร นี่เรียกว่าบริษัทใหญ่งั้นเหรอ” ฟางเล่อจิ่งไม่พอใจ  

เขาหมุนตัวจะเดินจากไป 

“อย่าเพิ่งใจร้อนสิ” โก่วซื่อเหมารั้งเขาไว้ “เมื่อกี้ต้องโทษที่ผมพูด 

ไม่ชัดเจน นี่เป็นสำนักงานสาขาย่อย”

“สำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหน” ฟางเล่อจิ่งไม่เชื่อง่าย ๆ 

โก่วซื่อเหมาคุยโม้โดยไร้ความละอาย “เขตจิ่นหวน” ที่นั่นมีอาคาร 

สำนักงานที่สูงที่สุดในเมือง ลำพังอสังหาริมทรัพย์ก็แพงจนทำให้คนอยาก 

กระโดดตึกตาย  ไม่ว่าสถานที่ใดภายในนั้นล้วนแต่เป็นองค์กรธุรกิจที่ 

น่าเชื่อถือ 

“ว้าว”  ฟางเล่อจิ่งตกตะลึงอ้าปากค้างตามคาด  “รวยขนาดนั้น 

เลย”

“แน่นอน ไม่งั้นจะเลี้ยงดูคุณให้เป็นดาราได้ยังไง” โก่วซื่อเหมาได้ใจ 
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“ซูนั่ว รู้จักใช่ไหม ที่ได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเมื่อปีก่อนก็เป็น 

คนที่บริษัทพวกเราปั้นขึ้นมากับมือ”

“ผมก็เป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้เหมือนกันเหรอ” นัยน์ตา 

ของฟางเล่อจิ่งเต็มไปด้วยความคาดหวัง 

“ขอแค่คุณเชื่อฟัง รับรองว่าไม่มีปัญหา” โก่วซื่อเหมารับประกัน  

“ผมจะพยายามทำให้คุณได้ไปเมืองคานส์ภายในสามปีให้ได้!”

ฟางเล่อจิ่งคลี่รอยยิ้มอ่อนเยาว์อย่างรวดเร็วแล้วตามโก่วซื่อเหมาเข้า 

ประตูไป 

“ไม่มีลิฟต์เหรอ” ขณะยืนอยู่ตรงตีนบันได ฟางเล่อจิ่งก็สงสัยขึ้นมา 

อีก 

ขณะที่โก่วซื่อเหมายังคงครุ่นคิดว่าจะแถเอาตัวรอดอย่างไร อีกฝ่าย 

กลับตระหนักขึ้นมาได้เอง “เข้าใจ  ๆ  สำนักงานย่อยนี่นะ ก็ต้องประหยัด 

เป็นธรรมดา”

โก่วซื่อเหมาน้ำตาแทบไหล เขาไม่ได้เจอคนหลอกง่ายแบบนี้มานาน 

แล้ว 

ไฟเซนเซอร์ตรงบันไดติด  ๆ  ดับ  ๆ  แถมบางครั้งยังชอร์ตจนเกิดเสียง 

อย่างกับกำลังถ่ายหนังผี  หลังจากปีนไปถึงชั้นสี่อย่างกระหืดกระหอบ  

ในที่สุดทั้งสองก็มาถึงที่หมายปลายทาง ‘เทียนเฉินเอนเตอร์เทนเมนต์’

“ผอ.หลิว” โก่วซื่อเหมาพาฟางเล่อจิ่งเข้ามาในห้องแล้วบอกกับชาย 

วัยกลางคนคนหนึ่ง “นี่คือเด็กใหม่ที่ผมเพิ่งเจอมา คุณลองดูสิ”

“สวัสดีครับ ผอ.หลิว” ฟางเล่อจิ่งรู้งานสุด ๆ แย้มยิ้มสดใส

ชายวัยกลางคนเส้นผมมันแผล็บขยับเข้ามามองฟางเล่อจิ่งอย่าง 

ละเอียด ทันใดนั้นก็ตบโต๊ะ

ฟางเล่อจิ่งตกใจ เอ่ยเสียงสั่น “ผะ...ผะ...ผมไม่ผ่านเหรอ”

“ถ้าคุณไม่ผ่านแล้วใครจะผ่าน นี่มันใบหน้าระดับพระเอกเลยนะ!”  

ชายวัยกลางคนส่งเสียงก้องกังวานราวกับค้นพบดินแดนใหม่ก็ไม่ปาน

“จริงเหรอครับ” ฟางเล่อจิ่งดีใจกับข่าวดีเกินคาด “ผมเป็นพระเอก 

ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ” 
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“ทำไมจะไมไ่ด ้ คณุนีแ่หละพระเอก!” ชายวยักลางคนตบโตะ๊ “เดีย๋ว 

เริ่มจากถ่ายรูปโปรโมตก่อน เราไม่ต้องรับละครโทรทัศน์หรอก ขึ้นจอเงิน 

ไปเลย ถึงเวลานั้นจะให้ซูนั่วมาเป็นตัวประกอบคอยซัปพอร์ตคุณ!” 

ฟางเล่อจิ่งเองก็พลอยตื่นเต้นตามไปด้วย “ขอบคุณครับ ผอ. ผมจะ 

ตั้งใจถ่ายแน่นอน”

“ผมวางตวัคนไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดทีเ่หลอืพวกคณุคยุกนัตอ่ 

แล้วกัน ผมยังต้องไปพบผู้กำกับจงอีก จะหารือเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง 

ต่อไปของเขาสักหน่อย” ชายวัยกลางคนลุกขึ้นยืนและเอ่ยแนะนำอย่าง 

จริงใจ “ตั้งใจทำงานล่ะ ผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะ”

ฟางเล่อจิ่งรีบพยักหน้า “ผมจะตั้งใจแน่นอนครับ!”

“เอาบัตรประชาชนมาด้วยหรือเปล่า” หลังจากชายวัยกลางคนจาก 

ไปแล้ว โก่วซื่อเหมาถามเขา

“เอามา!” ฟางเล่อจิ่งล้วงบัตรประชาชนออกมาจากกระเป๋าสตางค์

โกว่ซือ่เหมารบัมา กวาดตาอา่นแลว้ขมวดคิว้ “คณุชือ่เฉยีนหมา่นชาง 

เหรอ ชื่อนี้ไม่ผ่าน มันฟังดูบ้าน ๆ ไปหน่อย อนาคตต้องตั้งชื่อในวงการ” 

“อื้อ ๆ แล้วแต่ทางบริษัทเลย” ฟางเล่อจิ่งทำหน้าตาน่าเอ็นดู

“พกเงินมาหรือเปล่า” โก่วซื่อเหมาถาม

“เอามา  ๆ” ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า จากนั้นถึงฉุกคิดได้ว่า “จะเอาเงิน 

ไปทำอะไร”

“เมื่อกี้ไม่ได้ยินที่  ผอ.หลิวพูดหรือไง” โก่วซื่อเหมาถาม “ตอนนี้คุณ 

ยังไม่ได้เซ็นสัญญา ถ้าถ่ายรูปโปรโมตก็ยังตัดเงินจากบัญชีไม่ได้ ได้แต่ 

ต้องออกเงินเองไปก่อน”

“ต้องจ่ายเงินด้วยเหรอ” ฟางเล่อจิ่งลังเล

“เงินแค่นี้ก็เสียดายแล้วหรือไง” โก่วซื่อเหมามองเขาด้วยสายตา 

เหมือนมองพวกบ้านนอก “ไว้อนาคตคุณได้เป็นซูเปอร์สตาร์เมื่อไหร่ ค่า 

ตอบแทนแทบจะสตาร์ตที่เจ็ดหลักทั้งนั้น”

“เจ็ดหลัก?” ฟางเล่อจิ่งหน้ามืดตาลาย “งั้น...งั้นต้องจ่ายเท่าไหร่...”  

เขาอดถูมือไปมาไม่ได้ นั่นนับไม่หวาดไม่ไหวเชียวนะ!
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โก่วซื่อเหมาฉวยโอกาสพูด “หกร้อยไคว่1”

ฟางเล่อจิ่งมอบกระเป๋าสตางค์ให้อีกฝ่ายด้วยสองมือ

ทุกอย่างดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น หลังจากจ่ายค่าถ่ายรูป 

เรียบร้อยและกรอกแบบฟอร์มสองสามแผ่น ฟางเล่อจิ่งก็ออกจากบริษัท 

ด้วยความดีใจ แล้วตรงไปยังร้านกาแฟแห่งหนึ่ง

“เป็นไงบ้าง” ชายร่างสูงคนหนึ่งกำลังรอเขาอยู่

“สำเร็จ!” ฟางเล่อจิ่งยื่นปากกาอัดเสียงให้เขา “ผมเพิ่งมาถึงถนน 

คนเดินได้ไม่ทันไรก็มีมิจฉาชีพคนหนึ่งเข้าหาผมแล้ว...ไม่สิ  ควรจะเป็น 

สองคนมากกว่า!”

“สองคน?” ชายคนนั้นสงสัย

“ใช่ มีคนหนึ่งเข้ามาหาผมก่อน คุยไปได้สักพักจู่ ๆ  ก็มีอีกคนโร่เข้า 

มา ยืนกรานจะพาผมไปบริษัทพวกเขาให้ได้ แถมสองคนนี้ไม่เหมือนกัน 

ด้วย คนหนึ่งท่าทางเจ้าเล่ห์ อีกคนหนึ่งหล่อ” ฟางเล่อจิ่งว่าจบก็สงสัย  

“ผมดโูงม่ากเลยหรอืไง” ไมอ่ยา่งนัน้ทำไมถงึไดม้คีนเขา้มาแยง่กนัเยอะแบบนี ้ 

เหมือนจังหวะบันเทิงที่มีพวกต้มตุ๋นเยอะเกิน แต่คนโง่ดันมีไม่พอ

ชายคนนั้นหลุดหัวเราะ “ไม่ถูกจับได้ใช่ไหม”

“แน่นอนอยู่แล้ว พี่ยังไม่ไว้ใจฝีมือการแสดงของผมอีกหรือไง”  

ฟางเล่อจิ่งภาคภูมิใจสุด ๆ 

“อืม ฉันไว้ใจอยู่แล้ว ตอนเด็กเคยโดนนายหลอกไปเยอะ” ชาย 

คนนั้นโบกมือเรียกบริกรแล้วสั่งสเต๊กกับสปาเกตตีให้เขา

“พี่” ฟางเล่อจิ่งดื่มเครื่องดื่มไปพลางเอ่ยถาม “พวกพี่ตั้งใจจะลงมือ 

เมื่อไหร่”

“ตอนนีห้ลกัฐานยงัไมพ่อ นา่จะยงัตอ้งลำบากนายอกีสกัสองสามครัง้”  

ชายคนนั้นพูด “มิจฉาชีพพวกนี้มีเครือข่ายโยงใยไปทั่ว ทั้งยังอาศัยช่องโหว่ 

ของกฎหมาย ต้องมั่นใจเต็มร้อยถึงจะสามารถกำจัดไปถึงต้นตอได้”

 1 คำเรียกภาษาพูดของหน่วยเงินหยวนของจีน
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อวี่เซี่ยวหลานซาน

“อื้ม” ฟางเล่อจิ่งท่าทางสบาย ๆ “เรื่องเล็กน่า!”

“นายเองก็ใกล้จะเรียนจบแล้ว เรื่องหางานเป็นยังไงบ้าง” ชายคนนั้น 

ถามต่อ

“เลิกพูดถึงเหอะ ผมยุ่งอยู่กับวิทยานิพนธ์ตลอด ไม่มีเวลาไปหา 

งานเลย” เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ฟางเล่อจิ่งห่อเหี่ยวขึ้นมาทันที “ทำไมตอนแรก 

ผมถึงได้เลือกเรียนการเงินนะ จริง ๆ น่าจะไปเรียนติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท ์

ตรงสะพานลอย2!”

ชายคนนั้นยิ้มพร้อมส่ายหน้า เขามองนาฬิกาสักพัก “ฉันต้องไป 

สถานีตำรวจต่อ ไม่อยู่ส่งนายนะ กินเสร็จเรียบร้อยก็รีบกลับมหา’ลัยล่ะ”

“เดินทางปลอดภัยนะครับ” ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า มองส่งเขาออก 

จากร้านกาแฟไป จากนั้นก็กินสเต๊กพลางถอนหายใจ

เรื่องหางานอะไรเทือกนั้น สู้ตายไปเลยยังดีกว่า

หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วยังพอมีเวลา แถมตอนนี้เป็นช่วงเร่งด่วน 

หลังเลิกงานพอดี ฟางเล่อจิ่งไม่อยากไปเบียดเสียดในรถไฟใต้ดิน เลยใช้ 

เวลาเตร็ดเตร่ไปมาบนถนนคนเดินและแวะซื้อปลาหมึกย่างหนึ่งไม้บน 

แผงลอยระหว่างทาง

กินปิ้งย่างกลางลมพัดเบา ๆ ชีวิตสุดแสนจะฟิน!

หลังจากสบายอกสบายใจ ฟางเล่อจิ่งก็ล้วงกระดาษทิชชูจากกระเป๋า 

กางเกงขึ้นมาเช็ดปาก จากนั้นโยนไอพอดทิ้งในถังขยะไปส่ง ๆ แล้วฮัมเพลง 

เดินต่อไปข้างหน้า

เอ๊ะ?

ฉิบหาย!

พอได้สติ ฟางเล่อจิ่งพลันรู้สึกตื้อในอก ผู้เชี่ยวชาญพูดไว้ไม่ผิดจริง 

ด้วย ที่ว่ากินของปิ้งย่างเยอะเกินจะส่งผลต่อระดับสติปัญญา

ไอพอดที่มีสายหูฟังพันอยู่โผล่ออกมาจากมุมเล็ก  ๆ  ของถังขยะ  

ฟางเล่อจิ่งลังเลสักพักแล้วไปขอตะเกียบจากแผงร้านปิ้งย่างมาคู่หนึ่ง  

 2 อาชีพที่นิยมอาชีพหนึ่งของประเทศจีน โดยจะตั้งแผงติดฟิล์มโทรศัพท์ที่ใต้สะพานลอย
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เตรียมจะช่วยชีวิตมันออกมา!

ดังนั้นตอนที่เหยียนข่ายเลิกงานออกมาจากบริษัทจึงเห็นเด็กหนุ่ม 

ที่เจอเมื่อตอนกลางวันกำลังก้มตัวคุ้ยถังขยะอย่างใจจดใจจ่ออยู่ตรงถนน 

เยื้องฝั่งตรงข้าม

หรือว่าเมื่อตอนบ่ายโดนหลอกจนหมดสภาพเลยอยากจะหาเงินคืน 

ด้วยการเก็บขยะ? เหยียนข่ายงุนงงและรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่เมื่อตอน 

กลางวันตัวเองไม่พยายามรั้งอีกฝ่ายไว้มากกว่านี้ ถึงอย่างไรเขาก็เป็นแค่ 

นักศึกษาคนหนึ่ง ช่วยไม่ได้ที่จะไม่รู้เรื่องรู้ราว

ฟางเล่อจิ่งคีบไอพอดขึ้นมาด้วยความระมัดระวังแล้วมองดูสักพัก  

จากนั้นโยนกลับลงไปโดยไม่ลังเล 

น้ำจิ้มปิ้งย่างดูน่าขนลุกไปหน่อย ไม่เอาแล้วดีกว่า

โคตรของโคตรซวยเลยจริง ๆ!

เขาอดแหงนหน้ามองฟ้าแล้วทอดถอนใจไม่ได้!

หลงัจากโยนตะเกยีบทิง้ลงถงัขยะกเ็หน็แอปเปลิสโตรอ์ยูข่า้ง ๆ ขณะที ่

ฟางเล่อจิ่งกำลังคิดจะเข้าไปดูเครื่องใหม่กลับรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตัวเอง 

อยู่ จึงหันไปทันทีแล้วสบตากับเหยียนข่ายพอดิบพอดี

เฮ ้ๆ สบิแปดมงกฎุสมยันีต้ัง้ใจทำงานกนัขนาดนีแ้ลว้เหรอ! หลงัจาก 

เห็นอีกฝ่ายชัดเจน ฟางเล่อจิ่งชะงักไปครู่หนึ่งพลันเกิดความคิดมากมายขึ้น 

ในใจ ไม่นึกเลยว่าเย็นขนาดนี้แล้วจะยังขยันทำงานกันอยู่อีก ช่างเป็นอาชีพ 

ที่น่านับถือจริง ๆ 

เหยยีนขา่ยไมอ่าจไปยุง่เรือ่งของเขาไดอ้ยูแ่ลว้ เลยหมนุตวัตัง้ใจจะไป 

ลานจอดรถ แต่ฟางเล่อจิ่งกลับวิ่งเหยาะ ๆ มาอยู่ตรงหน้าเขา “เดี๋ยวก่อน!”

“มีธุระ?” เหยียนข่ายขมวดคิ้วถาม

“อื้อ  ๆ” ฟางเล่อจิ่งยิ้มจนตาหยี “เมื่อบ่ายคุณอยากได้ผมเข้าสังกัด 

ไม่ใช่เหรอ งั้น...เราคุยกันหน่อยเป็นไง” 
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2
มีคนว่านายปัญญาอ่อน!

เวรเอ๊ย!

เมื่อเห็นชายหนุ่ม  ตรงหน้าฉีกยิ้มสดใส เหยียนข่ายก็ส่ายหน้า 

ในใจแล้วเดินอ้อมตัวเขาไป

เอ๊ะ ทำไมไปแล้วล่ะ ฟางเล่อจิ่งชะงัก หรือว่าถูกจับได้แล้ว?

เหยียนข่ายเดินไปได้ไม่กี่ก้าว เมื่อเห็นชายหนุ่มยังคงยืนมองตัวเอง 

อยู่ที่เดิมเลยหันกลับไปบอกด้วยความหวังดี “อายุเท่านี้ควรไปตั้งใจเรียน 

หนังสือ สังคมมันน่ากลัว ถ้าอยากออกมาเผชิญโลกก็ต้องฉลาดหน่อย”

ฟางเล่อจิ่งตอบทันที “ผมซื่อมาตั้งแต่เด็ก ใครพูดอะไรก็เชื่อหมด” 

หลอกง่ายสุด ๆ เลยนะ กล้า ๆ หน่อย รีบเข้ามาเลย!

ทำเอาเหยียนข่ายสำลักไปอีกครั้ง

ฟางเล่อจิ่งมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกาย เอ่ยอย่างแน่วแน่ “ผม 

อยากเป็นซูเปอร์สตาร์!”

เหยียนข่ายสูดหายใจเข้าลึก เขาไม่อยากจะเสวนากับอีกฝ่ายต่อแล้ว 

จึงก้าวยาว ๆ ผ่านถนนคนเดินไปยังลานจอดรถ

ฟางเล่อจิ่งรู้สึกเสียดายอยู่ลึก ๆ คิดว่าตัวเองจะกำจัดรังโจรได้อีกหนึ่ง 

เสียอีก

ระวังตัวมากเหมือนกันแฮะ...เชอะ คงจะทำจนชำนาญแล้วสิท่า!

หลังจากเดินเล่นในแอปเปิลสโตร์ได้ครู่หนึ่ง เมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไป 

พอสมควรแล้ว ฟางเล่อจิ่งจึงนั่งรถไฟใต้ดินกลับมหาวิทยาลัยตามลำพัง  
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ตั้งใจว่าจะไปแก้วิทยานิพนธ์ต่อ  เนื่องจากช่วงปีสี่ เขาไปแลกเปลี่ยนที่ 

ต่างประเทศมาครึ่งปี ทำให้พลาดโอกาสในการสมัครงานไปไม่น้อย ตอนที่ 

กลับมา รูมเมตต่างได้ที่ฝึกงานและย้ายออกกันไปหมดแล้ว เขาเองเลยหา 

คอนโดเล็ก ๆ นอกมหาวิทยาลัยเพื่อพักคนเดียวชั่วคราว 

ถึงคอนโดนั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ก็เก็บกวาดเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ฟางเล่อจิ่งนั่งกัดกล่องนมอยู่ข้าง ๆ  คอมพิวเตอร์ ถือโอกาสเช็ก 

อีเมลสักหน่อยก่อนจะลงมือแก้วิทยานิพนธ์ เขาพบว่ามีอีเมลฉบับหนึ่ง 

ส่งมาจากภรรยาของอาจารย์ บอกว่าสตูดิโอของตัวเองรับงานโฆษณาชิ้นหนึ่ง  

ต้องการผู้ชายหนึ่งคนไปเป็นตัวประกอบ ค่าตอบแทนไม่เลวเลย จึงถามเขา 

ว่าสนใจหรือไม่ 

เนื่องด้วยรูปลักษณ์อันโดดเด่น ฟางเล่อจิ่งจึงค่อนข้างเป็นที่รู้จัก 

ทันทีหลังจากเข้ามหาวิทยาลัย บวกกับภรรยาของอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ 

สตูดิโอถ่ายโฆษณาแห่งหนึ่ง เขาเลยเคยตามไปถ่ายกราฟิกโฆษณามาไม่น้อย  

แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวประกอบเล็ก ๆ ทั้งหมด แต่เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เรียกว่า 

วงการบันเทิงอยู่แล้ว และยินดีลำบากทำงานเพื่อแลกค่าขนมเล็ก ๆ  น้อย  ๆ  

เท่านั้น

ครั้งนี้ก็เช่นกัน หลังจากแน่ใจว่าสถานที่ถ่ายทำอยู่ภายในเมือง ทั้งยัง 

ใช้เวลาเพียงวันเดียว ฟางเล่อจิ่งจึงตอบรับทันที ถือเป็นการหาเงินชดเชย 

ค่าไอพอดที่สูญเสียไปในวันนี้ 

เขียนวิทยานิพนธ์ไปได้ไม่ถึงสองบรรทัด โทรศัพท์มือถือก็เริ่มสั่น 

ครืด  ๆ ฟางเล่อจิ่งเห็นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักเลยแปลกใจเล็กน้อย เสียงหวาน 

ของผู้หญิงดังขึ้นหลังจากรับสาย “ขอโทษนะคะ ใช่เสี่ยวเฉียนหรือเปล่า 

คะ” 

ใครคือเสี่ยวเฉียน ฟางเล่อจิ่งชะงักไปพักหนึ่ง ขณะที่กำลังจะบอก 

ว่าโทร.ผิด จู่  ๆ  ในสมองกลับสว่างวาบขึ้นมาพลันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังมีชื่อ  

‘เฉียนหม่านชาง’  อันเจิดจรัสอยู่ด้วย เลยกลับลำได้ทันเวลา เขาเอ่ยเสียง 

สดใส “ใช่แล้วครับ ผมเอง คุณเป็นใคร”

“ฉันเป็นฝ่ายวางแผนประชาสัมพันธ์ของเทียนเฉินเอนเตอร์เทนเมนต์ 
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ค่ะ” หญิงสาวเสียงหวานเอ่ยอย่างออดอ้อนต่อ “ดึกแบบนี้ รบกวนคุณ 

หรือเปล่า”

“ไม่รบกวนครับ คุณว่ามาได้เลย” ฟางเล่อจิ่งดึงเอาเชอร์รีกล่องหนึ่ง 

ออกมาจากตู้เย็น 

“ตอนแรกฉันอยากติดต่อมาอีกทีพรุ่งนี้เช้า แต่หลังจากท่านประธาน 

ของเราได้อ่านข้อมูลของคุณแล้วรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมาก เลยให้ฉันโทร.มา 

ตอนนี้เลย” อีกฝ่ายบอก “กลัวว่าถ้าช้าไปคุณจะถูกคู่แข่งดึงตัวไปซะก่อน” 

ฟางเล่อจิ่งคายเม็ดเชอร์รีออกมา พูดด้วยรอยยิ้มเจิดจ้า “ผมก็คิด 

ว่าผมยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกัน แค่มองก็เห็นความเป็นซุป’ตาร์แล้ว”

อีกฝ่ายเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกับตะลึงในระดับความมั่นอกมั่นใจ 

ของเขา แต่ไม่นานก็ปรับอารมณ์กลับมาเหมือนเดิม “ตามระเบียบแล้ว  

ทางเรามีขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวดมากเวลาจะเซ็นสัญญากับศิลปิน แต่ 

เนื่องจากครั้งนี้ท่านประธานเอ่ยปากด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณสามารถมาเซ็น 

สัญญาได้อาทิตย์นี้เลย” 

“ไมม่ปีญัหาอยูแ่ลว้” ฟางเลอ่จิง่ถาม “แลว้ผมจะไดถ้า่ยหนงัเมือ่ไหร”่

อีกฝ่ายตอบ “หลังจากคุณเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็เริ่มถ่ายได้ทันที”

ฟางเล่อจิ่งตั้งหน้าตั้งตาคอย “แล้วมีฉากเลิฟซีนหรือเปล่า” 

อีกฝ่ายเงียบไปอีกครั้ง ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าจะตอบ “เรื่องนี้ยังไม่ 

สามารถบอกได้ในตอนนี้ ต้องดูการเตรียมการของบริษัท”

ฟางเล่อจิ่งกลั้นขำไว้ ถึงแม้จะอยากแกล้งแหย่เธอต่ออีกสักหน่อย  

แต่ก็กลัวว่าถ้าพูดเยอะไปจะเผยพิรุธจนเสียงาน  เขาคุยต่ออีกสองสาม 

ประโยคจึงวางสาย จากนั้นไปชงกาแฟมาถ้วยหนึ่งแล้วลงมือแก้วิทยานิพนธ์ 

ต่อ เขาถือโอกาสค้นดูในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ 

อันดับต้น  ๆ  ของประเทศ โอกาสหางานในอนาคตก็ค่อนข้างมาก ดังนั้น 

ถึงแม้เพื่อน ๆ รอบตัวจะพากันได้ที่ทำงานแล้ว ตัวเขาเองจึงไม่ได้รู้สึกร้อนใจ 

เท่าไหร ่

วันถ่ายโฆษณาที่นัดกับภรรยาของอาจารย์ไว้คือวันพุธ ทีมงานเป็น 

เพื่อนร่วมงานเก่า ด้วยเหตุนี้จึงต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างด ี ฟางเล่อจิ่งตามไป 
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กินมื้อเช้าด้วยกันแล้วเอ่ยถาม “จะถ่ายตอนไหนเหรอ”

“น่าจะต้องรออีกสักพัก” ผู้ช่วยจัดแสงบอก “นักแสดงนำยังไม่มา 

เลย”

“เสิ่นหาน?” ฟางเล่อจิ่งถาม เขาเคยเห็นแผนการถ่ายทำโฆษณาเลย 

พอจำได้

“ใช่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พี่หลี่กำลังติดต่ออยู่” ผู้ช่วยจัดแสงตอบ  

“รอไปก่อนละกัน”

ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า ไม่ได้คัดค้านอะไร อย่างไรเขาก็ตั้งใจจะใช้เวลา 

ทั้งวันอยู่ที่นี่อยู่แล้ว เมื่อเห็นว่าทุกคนต่างยุ่งกับการแก้ไขจุดบกพร่อง ฟาง- 

เล่อจิ่งเลยถอยไปด้านหลังแล้วหามุมเงียบ  ๆ  เพื่อเล่นเกม หลังจากผ่านไป 

หนึ่งชั่วโมง แบตโทรศัพท์ใกล้จะหมดแล้ว นักแสดงนำกลับยังไม่มา 

“จบกัน ดูท่าวันนี้จะถ่ายไม่ได้แล้ว” ผู้ช่วยจัดแสงนั่งลงข้าง ๆ พลาง 

ส่งน้ำขวดหนึ่งให้

“เกิดเรื่องอะไรขึ้น” ฟางเล่อจิ่งถาม 

“เห็นว่าไม่สบาย ลุกจากเตียงไม่ไหว” ผู้ช่วยจัดแสงส่ายหน้า “ใคร 

จะไปรู้ว่าเกิดเรื่องอะไร นักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ยังไม่ทันมีชื่อเสียง 

เท่าไหร่ก็วางฟอร์มซะแล้ว”

“เล่อเล่อ” พี่หยางเดินมาหา “เสิ่นหานถ่ายไม่ได้แล้ว ไม่งั้นนาย 

ถ่ายแทนดีไหม”

“ผม?” ฟางเล่อจิ่งมึนงง

ผู้ช่วยจัดแสงเองก็อึ้งไป “จะเปลี่ยนตัวเหรอ”

“เปล่าหรอก เซ็นสัญญากับเสิ่นหานไปแล้ว” พี่หยางหลุดหัวเราะ  

“แต่ในเมื่อเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว เล่อเล่อเองก็อยู่ ถ้างั้นลองถ่าย 

สักรอบหนึ่งก่อน ดูว่าไอเดียมันโอเคไหมดีกว่า เผื่อมีปัญหาตอนถ่ายทำจริง 

จะได้แก้ไขได้”

“เอางั้นเหรอ” ฟางเล่อจิ่งพยักหน้า “ได้ครับ ไม่มีปัญหา”

สตูดิโอให้ความสำคัญกับงานโฆษณาตัวนี้มาก แค่ไอเดียที่แตกต่าง 

กันก็ปาเข้าไปเจ็ดแปดอย่างแล้ว ฟางเล่อจิ่งถ่ายไปทีละแบบตามอัลบั้มภาพ 
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เขาถ่ายซ้ำไปซ้ำมาจนถึงสองสามทุ่มกว่าจะเสร็จ ทุกคนไปแผงขายอาหาร 

ข้างทางด้วยกัน เนื่องจากวันพรุ่งนี้ฟางเล่อจิ่งยังต้องไปพบที่ปรึกษาเลย 

กลับมหาวิทยาลัยไปก่อน เขาได้รับข้อความตอนอยู่บนรถไฟใต้ดิน [เรา 

คิดว่านายเก่งกว่าเสิ่นหานอีก!]

คำพูดนี้ไม่ใช่การแกล้งชมไปตามมารยาท แต่เป็นความเห็นที่ออกมา 

จากใจคนทัง้กองถา่ย หากวจิารณด์ว้ยใจทีเ่ปน็กลางแลว้ ถงึแมว้า่ทัง้สองคน 

ต่างยังใหม่กับเส้นทางนี้และรูปร่างหน้าตาดีมากทั้งคู่ แต่เสิ่นหานกลับ 

ให้ความรู้สึกเหมือนเด็ก ในขณะที่เครื่องหน้าของฟางเล่อจิ่งดูมีมิติกว่า  

ใบหน้าด้านข้างเรียกได้ว่าไร้ที่ติทำให้ได้เปรียบกว่ามากในการถ่ายกราฟิก 

โฆษณา

ผ่านไปพักใหญ่  ในที่สุดกองถ่ายก็ได้รับข้อความตอบกลับจาก 

ฟางเล่อจิ่ง [ขอบคุณครับ]

เฮ้  ๆ ทำไมถึงตอบแค่ขอบคุณล่ะ เราพูดเรื่องจริงนะ! แทนที่จะ 

ได้รับการตอบกลับอันกระตือรือร้นตามที่หวัง ที่แผงขายอาหาร ทุกคน 

ในกองถ่ายเลยพากันรุมกระหน่ำอย่างดุเดือด จนภายในครึ่งชั่วโมง ฟาง- 

เล่อจิ่งก็ได้รับข้อความมากมายนับไม่ถ้วน เช่นว่า [นายไม่คิดจะเข้าวงการ 

บันเทิงจริง  ๆ  เหรอ]  [ไม่อยากถ่ายเลิฟซีนกับเซียวมีมีหรือไง!]  [ช้าก่อน 

คนกล้า ให้พวกเราได้ก้าวไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันเถอะ!]  [บางทีถ้า 

ผู้ว่าจ้างเห็นภาพตัวอย่างแล้วอาจจะเปลี่ยนเอาเสิ่นหานออกเลยก็ได้นะ!]  

ทำเอาเขาไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

เขาไม่ได้ต่อต้านวงการบันเทิง แค่ไม่ชอบชีวิตที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว 

หลังจากมีชื่อเสียง เพราะงั้นเลยไม่เคยคิดจะย่างกรายเข้าไป เปรียบเทียบ 

กันแล้ว อันที่จริงเขาชอบที่จะเข้างานเก้าโมงเช้า เลิกงานห้าโมงเย็น ไปดื่ม  

ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน  ๆ  หลังเลิกงานได้ทุกวันมากกว่า ไม่ใช่เจอแต่แสงไฟ 

หน้ากล้องและการปั้นหน้าตอบคำถามไปวัน ๆ 

ไม่ตอบกลับเราจริง  ๆ  เหรอเนี่ย... หลังจากทุกคนในกองรออยู่นาน  

เมื่อเห็นว่าครั้งนี้ไม่มีแม้แต่คำว่า ‘ขอบคุณ’ เลยพากันคร่ำครวญทันที

ใจร้ายชะมัด เราอุตส่าห์คึกคักกันตั้งนาน!

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



14

บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ Vol.1

จะว่าไปก็บังเอิญ ผู้ว่าจ้างงานโฆษณาในครั้งนี้คือตงหวนเอนเตอร์- 

เทนเมนต์ของเหยียนข่ายพอดี เสิ่นหานเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่บริษัทเพิ่ง 

ดึงตัวมาและถูกตั้งความหวังไว้สูงลิบ

ด้วยฐานะหนึ่งในกลุ่มสื่อชั้นนำของประเทศ แน่นอนว่าไม่อาจนำ 

อาคารสำนักงานของตงหวนเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเทียบกับพวกบริษัทต้มตุ๋น 

ได้เลย หลังจากเหยียนข่ายจัดการงานของทั้งวันเสร็จเรียบร้อยก็มายืน 

อยู่หน้ากระจกหน้าต่างบานสูง  มองดูไฟรถยนต์ที่เคลื่อนไปมาบนถนน  

เขารู้สึกสมองล้าเล็กน้อย ขณะกำลังคิดว่าจะไปดื่มอะไรที่บาร์สักแก้วดี 

หรือไม่นั้นก็มีคนมาเคาะประตู 

“ประธานเหยียน” คนที่มาคือลูกน้องคนเก่งของเขา ชื่อว่าป๋ายอี้ 

“มีอะไร” เหยียนข่ายกลับไปนั่งหลังโต๊ะทำงาน

“เจอเด็กใหม่คนหนึ่ง” ป๋ายอี้ยื่นแฟ้มเอกสารมาให้ “ช่วงนี้เสิ่นหาน 

ป่วย สตูดิโอโฆษณาที่นัดไว้เรียบร้อยแล้วเลยหาคนมาถ่ายเพื่อดูแนวทาง 

แทนไปก่อน ฉันว่าดูเหมาะกว่าเสิ่นหานอีก” 

“จริงเหรอ” เหยียนข่ายแปลกใจ “แต่เสิ่นหานเป็นคนที่นายเลือก 

เองนะ”

“แค่พูดตามความจริง” ป๋ายอี้ตอบ “เขาดูดีกว่าเสิ่นหาน แววตา 

ก็ดูใสซื่อกว่า”

เหยียนข่ายกวาดตามองรูปถ่ายแล้วชะงักไปอย่างเห็นได้ชัด

“เป็นยังไง” ป๋ายอี้ถาม “ฉันถามที่สตูดิโอแล้ว เขาเป็นนักศึกษา 

ที่จะเรียนจบปีนี้ พวกเราลองมาให้เซ็นสัญญาดูก็ได้”

เหยียนข่ายมองรูปถ่ายบนโต๊ะราวกับคิดอะไรบางอย่าง เด็กหนุ่ม 

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว รอยยิ้มงดงามใสซื่อบริสุทธิ์ แววตาสุกใสจนเห็นก้นบึ้ง 

เหมือนกับไม่เคยแปดเปื้อนมลทินใด ๆ 

“ประธานเหยียน?” เมื่อเห็นเหยียนข่ายเงียบไปนาน ป๋ายอี้เลยลอง 

เรียกเขาอีกครั้ง

“ไม่ผ่าน” เหยียนข่ายปิดแฟ้มเอกสาร 

“ทำไมล่ะ” ป๋ายอี้ไม่เข้าใจ “นายคิดว่ารูปออกมาไม่ดีเหรอ”
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อวี่เซี่ยวหลานซาน

“รูปน่ะดีมาก แล้วเขาก็เหมาะกว่าเสิ่นหานจริง  ๆ” เหยียนข่ายตอบ  

“แต่ไม่ผ่านอยู่ดี”

ป๋ายอี้เงียบ

ไม่นึกเลยว่าจะไม่แม้แต่บอกเหตุผลกับฉัน

นายยังเอาแต่ใจได้มากกว่านี้อีกไหม 

“อนาคตก็ไม่คิดจะเซ็นสัญญากับเขาอยู่ดี” เหยียนข่ายพูด “บริษัท 

ไม่ต้องการศิลปินไร้สมอง”

ไร้สมองตรงไหน จากข้อมูลที่สืบมา นั่นน่ะนักศึกษาดีเด่นชัด  ๆ!  

ป๋ายอี้คำรามในใจ แค่มองแวบเดียวแล้วบอกว่าคนอื่นไร้สมอง นายยังไหว 

ไหมเนี่ย!

“ไปได้แล้ว” เหยียนข่ายบอก “ไอเดียไม่เลว เอาแบบนี้แหละ”

ป๋ายอี้พยักหน้าแล้วออกไป จากนั้นต่อสายหาหยางเทียน “ประธาน 

เหยียนบอกว่าไอเดียไม่เลว เอาเป็นแบบนี้แหละ รอให้เสิ่นหานฟื้นตัว 

แล้วค่อยนัดเวลาถ่ายทำอีกที” 

“เล่อเล่อไม่โอเคเหรอ” พี่หยางไม่ยอมแพ้

“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฉันตัดสินใจได้” ป๋ายอี้บอก “พูดกับนายตรง  ๆ  

แล้วกัน ประธานเหยียนรู้สึกว่านายแบบของนายคนนี้ไม่ฉลาดพอ”

เห็นแค่รูปก็รู้ว่าไม่ฉลาดพอแล้วเรอะ หยางเทียนยกยิ้มมุมปาก  

นี่มันพวกดูโหงวเฮ้งตามข้างทางหรือไง 

หลังจากวางสายแล้ว เพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้าง  ๆ  ก็เฮโลกัน 

เข้ามา “เป็นไงบ้าง”

“ไม่ผ่าน” หยางเทียนพูด “เขาคิดว่าเล่อเล่อดูไม่ฉลาดพอ”

“เล่อเล่อยังฉลาดไม่พอ? ฉันว่าเขาไหวพริบดีกว่าเสิ่นหานตั้งเยอะ!” 

มีคนเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมา

เมื่อพูดแบบนั้นออกไปทุกคนที่นั่นก็เห็นด้วยทันที! ทุกคนพากัน 

แสดงความเห็นว่า จริง  ๆ  แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเหยียนข่ายกันแน่ถึงได้เอ่ย 

คำพูดไร้สาระพรรค์นี้ออกมา สรุปแล้วเล่อเล่อไม่ฉลาดตรงไหน เขามัน 

โคตรฉลาดชัด  ๆ เข้าใจ๊! เพราะฟางเล่อจิ่งได้รับความนิยมอย่างมากใน 
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บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ Vol.1

สตูดิโอ เรื่องนี้เลยแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว จากแรกสุดที่ ‘เหยียน- 

ข่ายคิดว่าเล่อเล่อไม่ฉลาดพอ’  ก็ค่อย  ๆ  ลุกลามและแปลกขึ้นเรื่อย  ๆ  

จนถึงขั้นที่ว่าทันทีที่ฟางเล่อจิ่งก้าวเข้ามาในวันรุ่งขึ้นก็ได้ยินหนังคนละม้วน 

ว่า “พอเหยียนข่ายเห็นรูปก็ตัดสินว่านายปัญญาอ่อน!”

ดังนั้นฟางเล่อจิ่งที่มารับค่าตอบแทนด้วยความดีใจจึงอึ้งค้างเป็นหิน 

ไปในทันที
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