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คํานําสํานักพิมพ์

 กลับมาพบกับผลงานของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่งกันอีกครั้ง กับเรื่องราวที่อ่าน 

ได้สบาย ๆ ยิ้มไปกับตัวละคร แต่ก็มีเรื่องให้เอาใจช่วยไปตลอด 

 นักเขียนยังคงมีสไตล์การเล่าเรื่องชีวิตเรียบง่าย แต่มาพร้อมมุมมอง 

แง่คิดที่อาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยซึ่งเรามองข้ามไป แน่นอนว่าเราเชื่อมั่น 

อย่างยิ่งว่าทุกคนจะหลงรักคุณชายกงซีเฉียว พ่อเทพบุตรแห่งชาติเหมือน 

อย่างที่เราและบรรดาแฟนคลับของเขาเป็น

สิงหาคม 2563
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บทที่สามสิบแปด

เมื่อเห็นเวยปั๋ว  ที่ต้าจุ่ยปาโพสต์แล้วทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจ   

คลิปที่เขาโพสต์คืออะไรกันนะ

สิ่งที่โลกนี้มีไม่เคยขาดก็คือ คนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นล้นพ้น  

เมื่อต้าจุ่ยปาปล่อยคลิปออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคลิกดู จากนั้นพวกเขา 

ก็ทำหน้าอึ้งกิมกี่กันไปเลย

คิดไม่ถึงว่าจะมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์นั้นเอาไว้ได้ ฟังจากน้ำเสียง 

ของต้าจุ่ยปาแล้วเหมือนเรื่องนี้จะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ เมื่อคิดถึงตรงนี้ 

คนที่คลิกดูคลิปก็อดทนดูมันจนจบ

เมื่อเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้แล้ว คลิปนี้ชัดกว่ามาก ยิ่งไปกว่านั้น 

ยังเป็นคลิปที่ถ่ายจากด้านข้างของทั้งคู่  ดังนั้นทั้งคู่ทำอะไร  พูดอะไร  

ล้วนเห็นและได้ยินอย่างชัดเจนทั้งหมด

จากนั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นก็เหมือนจะเป็นฉากต่อจากคลิปก่อนหน้า  

กงซีเฉียวพยายามจะเข้าไปพยุงเจิ้งเหล่ยให้ลุกขึ้นตลอดเวลา แต่เจิ้งเหล่ย 

กลับดึงดันนั่งคุกเข่าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลุก หลังจากพูดจนจบหมดแล้ว 

ว่าตัวเองน่าสงสารอย่างไร ก็ลุกขึ้นเหมือนคนสติล่องลอยแล้วก็เดินจากไป  

ทิ้งให้กงซีเฉียวยืนทำหน้างงอยู่ที่เดิม หน้าตาเหมือนยังคงไม่เข้าใจว่าทำไม 

เจิ้งเหล่ยถึงต้องมาคุกเข่าให้เขา

“ถึงแม้ในสถานการณ์เคร่งเครียดฉันไม่ควรพูดแบบนี้ แต่ว่าเห็น 
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คุณชายเฉียวยืนนิ่งหน้าอึ้งแบบนั้นแล้วรู้สึกตลกชะมัดเลย ที่แท้พ่อเทพบุตร 

ก็มีด้านมึน ๆ กับเขาเหมือนกันแฮะ”

“เหน็แบบนีแ้ลว้ คลปิกอ่นหนา้นีเ้หมอืนจะเปน็แผนทีว่างเอาไวเ้ลยนะ  

จงใจทำให้คนไม่ได้ยินว่าคุณชายเฉียวพูดอะไร แสดงให้เห็นว่าเจิ้งเหล่ย 

ดูน่าสงสารแค่ไหนโดยที่ไม่หลุดอะไรมาสักคำ คนที่ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ 

นี่คงเป็นรักแท้ของเจิ้งเหล่ยแน่ ๆ”

“ก่อนหน้านี้ฉันก็รู้สึกว่ามันแปลก  ๆ  แล้ว ก็เลยเฝ้าสังเกตการณ์ 

เงียบ  ๆ  มาตลอด ผลคือไม่ถึงแปดชั่วโมง หลักฐานตบหน้าฝ่ายนั้นก็เผย 

ออกมาจนได้ เจิ้งเหล่ยนี่อยากดังจนเป็นบ้าไปแล้วจริง ๆ แฮะ”

“ในคลิปได้ยินคุณชายเฉียวใช้ถ้อยคำเป็นห่วงเป็นใยถามไถ่เจิ้งเหล่ย 

ตลอดเลย ทั้งยังบอกว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่เจิ้งเหล่ยอีก  

แถมยังรู้สึกแย่แทนเจิ้งเหล่ยด้วย  ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าดูคลิปนั้นแล้วจะรู้สึก 

ยังไงนะ”

“มคีนบงัเอญิผา่นมาเหน็แลว้ถา่ยคลปิไวไ้ดพ้อดนีีม่นักป็กตไิมใ่ชเ่หรอ  

มีอะไรแปลกล่ะ คนถ่ายคลิปยืนอยู่ไกลขนาดนั้น จะรู้แน่ชัดได้ยังไงว่า 

เกดิอะไรขึน้” นีค่อืความคดิเหน็ของชาวเนต็ทีย่นืยนัจะพดูแกต้า่งใหเ้จิง้เหลย่

“อ๊า ๆ ๆ พวกเธอเห็นกันรึยัง เวยปั๋วของท่านสีโพสต์คลิป!”

โพสต์ใหม่ของสีชิงไม่มีตัวหนังสือแม้แต่ตัวเดียว  มีเพียงคลิป 

สองคลิป คลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เจิ้งเหล่ยก้มหน้าก้มตาพูดคุยกับวัยรุ่นสองคน 

นอกที่จอดรถ แม้ว่าจะไม่มีเสียง แต่ดูจากเวลาที่พูดคุยกันกับท่าทางของ 

พวกเขาแล้วแสดงว่าพวกเขารู้จักกัน

คลิปที่สองคือคลิปที่เจิ้งเหล่ยปรากฏตัวขึ้นในที่จอดรถ ไม่นาน 

หลังจากนั้นวัยรุ่นทั้งสองคนก็เดินตามเข้ามาด้วยและไปหลบมุมอยู่ ก่อนที่ 

กงซีเฉียวจะเดินเข้ามา วัยรุ่นทั้งสองคนจึงหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายวิดีโอ

เนื่องจากคลิปที่สองถ่ายมาจากมุมด้านบนเหนือวัยรุ่นทั้งสอง ดังนั้น 

กิริยาท่าทางของสองคนนั้นจึงถูกจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมด

“เหอะ ๆ เจ้าของบล็อกเมื่อเช้าบอกว่าตัวเองเดินผ่านไปเห็นเหตุการณ ์

นั้นเข้าพอดี ฉันยังนึกอยู่เลยว่าจะดวงดีอะไรขนาดนั้น เรื่องแบบนี้ยังมา 
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เจอซะได้ ที่แท้ก็แค่คลิปที่กำกับเองแสดงเองนั่นแหละ”

“ถ้าอยากจะคุกเข่าขอร้องคนอื่นเขาจริง  ๆ  น่ะ ใครมันจะไปเลือก 

สถานที่อย่างที่จอดรถล่ะ สมองไม่ได้มีปัญหาเสียหน่อย ถ้าในที่จอดรถ 

มีคนอื่นอยู่อีกไม่ขายขี้หน้าเขาแย่เหรอ”

“ท่านเจิ้งผู้ยิ่งใหญ่วางหมากเอาไว้ดีจริง  ๆ ถ้าไม่ใช่เพราะครั้งนี้ 

มีคนมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้คุณชายเฉียวละก็  คุณชายเฉียวคงโดน 

ป้ายความผิดอย่างไม่ชอบมาพากลแล้ว คุณแค้นอะไรคุณชายเฉียวมาก 

ขนาดไหนกัน ถึงต้องมาใส่ร้ายเขาแบบนี้”

“คุณคอมเมนต์บนไม่รู้อะไร คนเขาไม่หล่อเท่าคุณชายเฉียว ภาษี 

ก็ไม่ดีกว่า ที่บ้านก็มีเงินไม่เท่า แถมความสามารถยังสู้ไม่ได้อีก อิจฉา 

ริษยาเสียจนแทบคลั่งตายอยู่แล้ว ไม่ใส่ร้ายคุณชายเฉียวแล้วจะให้ไปใส่ร้าย 

ใครล่ะ”

พวกพนกังานออฟฟศิทีต่ามขา่วบนัเทงิไมท่นัยงัไมรู่เ้รือ่งคลปิทีเ่กดิขึน้ 

ก่อนหน้านี้ พวกเขาใช้โอกาสช่วงพักกลางวันมาตามข่าว แล้วก็เห็นข่าวเด่น 

ในเว็บไซต์ใหญ่  ๆ ข่าวเหล่านั้นส่วนใหญ่จะพาดหัวว่า “ดาราลูกเศรษฐี 

โดนใสร่า้ยอยา่งนา่สงสาร” “เมือ่วานเปน็พีน่อ้ง วนันีก้ลบัมฝีา่ยหนึง่วางแผน 

เล่นงานอีกฝ่ายเพียงเพราะอยากจะไต่เต้าขึ้นไปสูง  ๆ” “คุณชายเฉียวโดน 

ใส่ร้ายอีกครั้ง โชคดีมีคลิปหลักฐาน”

พวกพนักงานออฟฟิศเห็นหัวข้อข่าวเหล่านี ้ ในสมองก็มีเครื่องหมาย 

คำถามผุดขึ้นทันที คุณชายเฉียวโดนใส่ร้ายอีกแล้วหรือ เมื่อคลิกเข้าไป 

ดูข่าวก็รู้สึกหมดคำจะพูดขึ้นมาทันที นายเจิ้งเหล่ยคนนี้หน้าไม่อายเกินไป 

แล้ว ก่อนหน้านี้ก็ก่อเรื่องแล้วโดนบริษัทเก็บตัวไว้ นี่กลับมาชูธงบอกว่า 

ตัวเองน่าสงสารแล้วยังไปทำร้ายกงซีเฉียวอีก แต่ใครจะรู้ว่าเขากลับถูก 

เปิดโปงในที่สุด แบบนี้ต้องหน้าไม่อายแค่ไหนถึงจะทำได้กันล่ะนี่

ครั้งนี้เดิมมีคนรู้สึกโกรธเคืองแทนเจิ้งเหล่ยอยู่ไม่น้อย แต่ตอนนี้ 

กลายเป็นเกลียดที่เจิ้งเหล่ยโกหกแทน  ชาวเน็ตส่วนหนึ่งรีบไปขอโทษ 

ในเวยปั๋วของกงซีเฉียว อีกส่วนหนึ่งรีบหันกลับไปด่าเจิ้งเหล่ย อินเทอร์เน็ต 

วุ่นวายคึกคักกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
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ตอนนีถ้า้กลบัไปมองเวยปัว๋ของเจิง้เหลย่ทีโ่พสตไ์ปเมือ่สองชัว่โมงกอ่น 

โดยแสร้งทำเป็นน่าสงสาร แล้วทำเป็นพูดดี  ๆ กับกงซีเฉียวและพวกหมี่เยว่  

มันก็ช่างดูเหมือนการประชดประชันเสียจริง

เจิ้งเหล่ย V : เรื่องบางเรื่องผมก็ผิดเอง ขอชาวเน็ตทั้งหลายอย่าได้ 

โกรธเคืองเพื่อนพ้องของผมเลยนะครับ แค่เขาให้อภัยผมก็พอแล้ว

“พอมานึกถึงว่าฉันเคยไปคอมเมนต์ปลอบเขาที่ใต้โพสต์นั้นด้วย  

ฉันก็รู้สึกอยากจะด่าตัวเองจริง  ๆ  ว่าทำไมโง่แบบนั้น ฉันรู้สึกเหมือนหน้า 

ตัวเองบวมฉึ่ง1 หมดแล้ว เจิ้งเหล่ย ทำไมคุณถึงไม่ได้รางวัลราชาจอเงินนะ  

หน้าไม่อายขนาดนี้ เล่นละครเก่งขนาดนี้ เหยียบย่ำพี่น้องแล้วก็เล่นเสีย 

ใหญ่โต คุณนี่มันเหลือรับประทานแล้วจริง ๆ”

“บริโภคความเห็นใจของชาวเน็ตแบบนี้ พ่อแม่รู้บ้างไหมเนี่ย”

“เหอ ๆ เสแสร้งแกล้งทำขนาดนี้ คุณนี่มันน่าคลื่นไส้จริง ๆ”

ชาวเน็ตที่ค่อนข้างละเอียดตระหนักว่ากงซีเฉียวไม่ได้โพสต์เวยปั๋ว 

เลย แม้ว่าตอนนี้จะมีหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้ว  แต่เขาก็ยัง 

ไม่ออกมาพูดแม้แต่คำเดียว

แฟนพันธุ์แท้ของกงซีเฉียวเป็นห่วงว่าชายหนุ่มจะยังรู้สึกแย่อยู่  

พวกเธอทยอยกันมาถามในเวยปั๋วของสวีเชาหรือไม่ก็หมี่เยว่ว่ากงซีเฉียว 

เป็นอย่างไรบ้าง  เพราะสองคนนี้ยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกับกงซีเฉียวมา 

โดยตลอด และตอนนี้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดียวกันอยู่ด้วย

“อะไรคือพี่น้องที่แท้จริง  ดูสวีเชากับหมี่เยว่สิ แล้วก็หันไปมอง 

เจิ้งเหล่ยสิ นี่คือข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนจริง  ๆ” ชาวเน็ตคนหนึ่งออกมา 

กล่าว “ฉันไม่ใช่แฟนคลับของกงซีเฉียวนะ แต่พอเห็นแฟนคลับบางคน 

ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าชอบเขา แต่กลับพลิกตัวด่าเขาสาดเสียเทเสีย ฉันก็ 

รู้สึกขึ้นมาเลยว่าเขานี่น่าสงสารอยู่เหมือนกันที่มีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งปากบอก 

ว่าชอบ แต่กลับมีพฤติกรรมทำร้ายเขาแบบนี้ ไม่รู้จริง  ๆ  ว่าโชคดีหรือไม่ดี 

กันแน่”

1 เปรียบว่า หน้าบวมเพราะโดนความจริงทั้งหลายตบหน้า
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คำพูดนี้ทำเอาแฟนคลับบางส่วนถึงกับหน้าแดง ที่จริงพวกเขาไม่ได้ 

ชอบกงซีเฉียวขนาดนั้น เพียงแต่เห็นว่ากงซีเฉียวหน้าตาหล่อเหลาโดดเด่น 

จึงสนใจเท่านั้น 

การพลิกผันครั้งใหญ่ในอินเทอร์เน็ตนี้ ในสายตาของชาวเน็ตล้วน 

เป็นเรื่องบังเอิญผสมกับสวรรค์มีตา แต่ในสายตาของคนในวงการบันเทิง 

เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

การที่ เจิ้งเหล่ยทำแบบนี้ หลาย  ๆ  คนต่างก็คิดว่ากงซีเฉียวมีแต่ 

จะตกหลุมพรางอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ผลคือไม่ เพียงแต่ทีมงานของ 

กงซีเฉียวจะหาหลักฐานเป็นคลิปมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้เท่านั้น  

แต่ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงยังทำให้เว็บไซต์ใหญ่  ๆ  ทั้งหลายรวมใจกัน 

รายงานข่าวเรื่องที่เจิ้งเหล่ยใส่ร้ายกงซีเฉียวได้อีกด้วย ดูท่าเซินเหออวี๋เล่อ 

คงจะยกกงซีเฉียวให้เป็นดาราชายอันดับหนึ่งของบริษัทจริง ๆ แล้ว

มิน่าเล่า ตอนแรกกงซีเฉียวจึงเซ็นสัญญากับเซินเหอ ไม่ใช่หวานซิง  

ถ้าเป็นหวานซิงซึ่งมีดาราเบอร์ใหญ่  ๆ  รวมตัวกันอยู่ละก็ มีหรือจะทุ่มเท 

กำลังและเส้นสายมากมายขนาดนี้เพื่อแก้ต่างให้กงซีเฉียว

บางครั้งต่อให้ดาราคนนั้นมีฝีมือทางการแสดงมากแค่ไหน แต่ถ้า 

บริษัทไม่เชิดชูขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ หลังจากกงซีเฉียวเกิดเรื่อง ผู้จัดการ 

ส่วนตัวของเขาและบริษัทต้นสังกัดของเขามีปฏิกิริยาอย่างไร คนในวงการ 

ต่างก็มองเห็นกันทั้งนั้น ท่าทีเช่นนั้นคือการปฏิบัติต่อกงซีเฉียวเหมือน 

เป็นลูกแท้ ๆ ทีเดียว

บริษัทก็ลงแรงเชิดชู ตัวเองก็มีความสามารถ สไตล์ของเขาก็ดี  

ดาราแบบนี้ไม่ดังก็แปลกแล้ว

“เสี่ยวเฉียว ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วนะว่านายได้รับการปฏิบัติอย่าง 

ไม่ยุติธรรมน่ะ” นักแสดงหนุ่มสาวสองสามคนนั่งกินข้าวกล่องด้วยกัน  

หมี่เยว่เห็นกงซีเฉียวยังมีสีหน้าเพลีย  ๆ “ท่านสีนี่สุดยอดจริง  ๆ เวลาแค่ 

แป๊บเดียวหาคลิปมาได้ตั้งสองคลิป”

ถ้าบอกว่าคลิปของต้าจุ่ยปาเป็นหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ 

กงซีเฉียว  ก็ต้องบอกว่าคลิปของสีชิงคือสิ่งที่ เปิดโปงแผนชั่วร้ายของ 
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เจิ้งเหล่ย สองฝ่ามือนี้ตบเข้าไปที่หน้าเจิ้งเหล่ยเต็ม ๆ อย่างที่ชาตินี้ไม่ต้องคิด 

จะตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาแล้ว

“วันนี้ต้องขอบคุณพวกเธอมากนะ ทำเอาพวกเธอโดนด่าไปด้วย 

เลย” กงซีเฉียวหันไปยิ้มอย่างซึ้งใจให้หมี่เยว่กับสวีเชา “เมื่อสายมัวแต่ยุ่ง 

ถ่ายหนังจนไม่มีเวลาขอบคุณพวกเธอเลย”

“เพื่อนกันจะเกรงใจไปทำไม ถ้าวันนี้คนที่เกิดเรื่องเป็นฉัน นาย 

จะไม่ออกมายืนหยัดเพื่อฉันเหมือนกันหรือไง”  สวี เชาโบกมืออย่าง 

สบาย  ๆ “โชคดีที่ท่านสีมาช่วย เอาคลิปมาเป็นหลักฐาน เปิดโปงความ 

ใจแคบของเจิ้งเหล่ย ไม่อย่างนั้นพวกเราคงโดนด่าฟรีกันพอดี”

กงซีเฉียวหัวเราะ เขาไม่รู้ว่าสีชิงเอาคลิปสองคลิปนั้นมาจากไหน  

แต่ภายในระยะเวลาสั้น ๆ กลับหามาได้ แถมยังตัดต่ออย่างดี เห็นได้ชัดว่า 

หลังจากเกิดเรื่องขึ้นไม่นาน สีชิงก็รู้เรื่องแล้ว

“นั่นสิ โชคดีที่ท่านสีมาช่วย” หมี่เยว่เช็ดปากเรียบร้อยก็ตบโต๊ะ 

อย่างฮึกเหิม  “อยู่ในวงการนี้น่ะนะ  ถ้าไม่โดนใส่ร้ายสักสองสามครั้ง  

ไม่โดนด่าสักสองสามครั้ง ไม่เจอพวกสวะสังคมสักสองสามครั้ง ก็คง 

พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าตัวเองอยู่ในวงการบันเทิง เสี่ยวเฉียว ไม่ต้อง 

ไปคิดมาก ได้รู้แต่เนิ่น ๆ ว่าคนไหนเป็นพวกสวะสังคมก็ดีเหมือนกัน”

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกงซีเฉียวกับเจิ้งเหล่ยนั้น  หมี่เยว่รู้ดี  

ตอนที่อยู่ในกองละคร  เซียนซานเยฺวี่ยน กงซีเฉียวมักจะต่อบทกับเจิ้งเหล่ย 

บ่อย  ๆ  แม้แต่ผู้กำกับจูก็ยังเอ่ยชมเองกับปากมาแล้วว่าทั้งคู่ขยันและ 

ทัศนคติดีมาก ใครจะรู้ว่าตอนนี้เจิ้งเหล่ยจะทำเรื่องแย่ ๆ แบบนี้

ที่วันนี้เธอออกมายืนข้างกงซีเฉียว หนึ่งคือเพราะเธอรู้สึกถูกชะตา 

กับอีกฝ่ายเป็นพิเศษ สองคือเพราะตระกูลสี บ้านยายของเธอเป็นญาติ 

ห่าง  ๆ  กับตระกูลสี หลายปีมานี้ที่ทำธุรกิจหาเงินหาทองได้ก็เพราะพึ่งพา 

ตระกูลสี กงซีเฉียวเป็นพี่น้องกับท่านสี ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นจากมุมมอง 

ส่วนตัวหรือจากมุมมองด้านผลประโยชน์ วันนี้เธอก็จะออกมายืนข้าง 

กงซีเฉียว

บางทีต่อให้ครอบครัวของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลสีเลย  
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และต่อให้กงซีเฉียวกับสีชิงไม่ใช่เพื่อนกัน เธอก็จะออกมายืนข้างกงซีเฉียว 

อย่างไม่ลังเลอยู่ดี หมี่เยว่อยู่ในวงการบันเทิงมาสามสี่ปี เคยเห็นดาราชาย 

หลากหลายรูปแบบ แต่กงซีเฉียวคือดาราประเภทที่หน้าตาดีที่สุดและ 

นิสัยดีที่สุด เธอทนไม่ได้จริง ๆ ที่จะเห็นอีกฝ่ายโดนใส่ร้ายแบบนั้น

อาจเป็นเพราะเธอมีความรู้สึกแบบผู้หญิงกระมัง  หมี่เยว่นึกถึง 

ตรงนี้แล้วก็ยิ้ม เธอรู้สึกว่ารูในสมองของตัวเองค่อนข้างใหญ่ คิดอะไรก็ 

ค่อนข้างไกล

“พวกนายกินข้าวเถอะ บ่ายนี้ฉันไม่มีฉากต้องเข้าแล้ว มีรับงาน 

สัมภาษณ์ของนิตยสารเอาไว้น่ะ” หมี่เยว่ดูนาฬิกาแล้วก็รีบลุกขึ้น “เจอกัน 

พรุ่งนี้”

“อ้อ บ๊ายบาย” สวีเชามองหมี่เยว่รีบร้อนจากไปอย่างงง ๆ เขาสงสัย 

ว่าอีกฝ่ายน่าจะไม่ได้ยินคำบอกลาเมื่อครู่ของเขาเสียด้วยซ้ำ สวีเชายักไหล่  

หันกลับมามองกงซีเฉียวที่กำลังก้มหน้าก้มตากินซุปทะเล “ศิษย์น้อง เรื่องนี ้

คงจบไม่ได้ง่าย ๆ  หรอกนะ ความหน้าไม่อายของคนแซ่เจิ้งนั่นน่ะ พวกเรา 

ต้องสั่งสอนเขาสักยกรู้ไหม”

กงซีเฉียววางชามลง เขาเช็ดปากแล้วก็ยิ้มตาหยีพลางเอ่ย “รู้ครับ”

เห็นอีกฝ่ายยิ้มอบอุ่นอย่างนั้น  สวีเชาก็ได้แต่ถอนหายใจ  ดูท่า 

กงซีเฉียวเหมือนจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำ

บ่ายสามโมงกว่า กงซีเฉียวถ่ายหนังเสร็จก็ใช้โทรศัพท์มือถือโพสต์ 

เวยปั๋ว

กงซีเฉียว V : เรื่องเก่าไม่พูดถึง ขอแค่ต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างสงบสุข

เมื่อโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป คนที่ได้อ่านก็เกิดความรู้สึกหลายหลาก  

ประโยคเรียบง่ายธรรมดานี้ดูเหมือนสงบนิ่ง แต่ก็แสดงถึงความผิดหวังและ 

เสียใจ

แฟนคลับของกงซีเฉียวเห็นโพสต์นี้แล้วก็อดรู้สึกเจ็บปวดไม่ได้  

พวกเขาทยอยกันออกมาปลอบโยนกงซีเฉียว บอกไม่ให้เขารู้สึกแย่มาก 

จนเกินไปนัก

สีชิง V : ลูบหัว//@กงซีเฉียว : เรื่องเก่าไม่พูดถึง ขอแค่ต่างฝ่าย 
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ต่างอยู่อย่างสงบสุข

“ฉันรู้สึกเหมือนได้กลิ่นความอ่อนโยนของลูกผู้ชาย”

“คุณคอมเมนต์บนพอเลยนะ ท่านสีเป็นลูกผู้ชายธรรมดาที่ไหนกัน  

เขาเป็นถึงท่านประธานผู้สูงส่ง แล้วไอ้ความอ่อนโยนของลูกผู้ชายนี่มัน 

อะไรน่ะ”

“พลังแห่งพี่ชายของท่านสีนี่สุดยอดไปเลย ถึงจะเขียนแค่สองคำ  

แต่กลับรู้สึกเหมือนพี่ชายกำลังปกป้องน้องชาย น่ารักจริง ๆ”

“จุ  ๆ  ๆ ท่านประธานผู้ทรงอำนาจกับคุณชายผู้สง่างามอะไรเนี่ย  

ช่างเป็นภาพที่งดงามจริง ๆ ฉันไม่กล้ามองเลย”

“คุณคอมเมนต์บนพูดอะไรน่ะ ทำไมฉันอ่านแล้วไม่เข้าใจล่ะ”

ในมือของสีชิงมีคลิปจากกล้องวงจรปิดหลายมุม และคลิปเหล่านี้ 

เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมก่อนหน้านี้กงซีเฉียวถึงบอกไม่ให้เขา 

เป็นห่วง เพราะเขาพบว่าตอนนั้นผู้ช่วยของกงซีเฉียวก็หลบมุมถ่ายคลิปอยู ่

เช่นกัน

คลิปที่เขาปล่อยออกไปนั้นค่อนข้างชัดและถ่ายไม่เห็นผู้ช่วยของ 

กงซีเฉียว แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องในวงการบันเทิงสักเท่าไร แต่ก็รู้ว่า 

คลิปแบบไหนที่จะตบหน้าคนได้เจ็บที่สุด

เขารู้แต่แรกแล้วว่ากงซีเฉียวไม่ได้ใสซื่อไร้พิษสงอย่างที่แสดงออก 

ยามปกติ  เพราะคนใสซื่อไร้พิษสงที่แท้จริงจะโดดเรียนออกมามีเรื่อง 

ชกต่อยตั้ งแต่สมัยมัธยมปลายได้อย่างไรกัน  แต่ เมื่อเห็นกงซี เฉียว  

“สังหารศัตรู”  อย่างไม่สะทกสะท้านเช่นนั้น สีชิงก็ยังคงรู้สึกภาคภูมิใจ 

อย่างประหลาดอยู่นั่นเอง แม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกว่าความภาคภูมิใจนี้มัน 

แปลก ๆ อยู่ก็เถอะ

การที่ตัวตนข้างในไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นภายนอกแบบนี้...ก็น่ารักอยู่ 

เหมือนกัน

เมื่อตระหนักได้ว่าความคิดของตัวเองออกจะแปลก  ๆ สีชิงก็มือสั่น  

ทำเอาลายเซ็นของตัวเองบนเอกสารเบี้ยวไปหมด

“นายครับ” ผู้ช่วยโก่วที่กำลังรอเจ้านายเซ็นเอกสารเห็นสีหน้าของ 
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สีชิงดูแปลก  ๆ  จึงมองด้วยความไม่เข้าใจ หรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอ 

จะทำให้สีหน้าไม่ค่อยดีกันนะ

สีชิงส่งเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยให้ผู้ช่วยโก่วแล้วก็เงยหน้าขึ้นเอ่ย  

“ทางซิงอวี๋บอกว่ายังไงบ้าง”

“เอ๋” ผู้ช่วยโก่วหนีบเอกสารเอาไว้แล้วก็อึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะได้สต ิ

ว่าเจ้านายพูดอะไร “ประธานของซิงอวี๋รับปากแล้วครับว่าจะแก้ไขปัญหา 

ให้สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็วที่สุด”

“งั้นก็ดี” สีชิงขมวดคิ้วเล็กน้อย “กงซีเฉียวเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ 

บริษัทลูกของเรา ฉันไม่อยากให้ใครมาใส่ร้ายเขา การกระทำแบบนี้ต้อง 

หยุดให้ได้”

“เข้าใจแล้วครับ” ผู้ช่วยโก่วพยักหน้า เขาคิดเงียบ  ๆ  ว่า ตอนที่ 

พรีเซ็นเตอร์สินค้าหนึ่งในเครือธุรกิจของพวกเขาโดนทำให้เสียชื่อเสียง  

ดูเหมือนว่าเจ้านายจะไม่เคยพูดถึงด้วยซ้ำ

บ่ายสี่โมงสามสิบนาที เวยปั๋วออฟฟิเชียลของบริษัทซิงอวี๋ก็ออก 

แถลงการณ์ขอโทษ

“เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เจิ้งเหล่ย ดาราในสังกัดของบริษัทเรา 

สร้างความไม่สะดวกใจให้แก่ทุกท่าน  ก่อนหน้านี้เนื่องจากเจิ้งเหล่ยได้ 

ทำผิดกฎของบริษัทด้วยการรับงานพรีเซ็นเตอร์โฆษณาเป็นการส่วนตัว 

โดยไม่ผ่านบริษัท เราจึงได้ทำการพักงานเขาชั่วคราว  แต่คาดไม่ถึงว่า 

เขาจะกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง  บริษัทเราต้องขอโทษจากใจจริง  

หวังว่าทุกท่านจะรับคำขอโทษจากเราในครั้งนี้”

ด้านหลังแถลงการณ์สั้น  ๆ  นี้ยังได้แท็กเวยปั๋วของเซินเหออวี๋เล่อ 

กับเวยปั๋วของกงซีเฉียวด้วย พวกเขาแสดงท่าทีเคารพนบนอบอย่างที่สุด

“งั้นเจิ้งเหล่ยก็ถูกพักงานเพราะตัวเองไปแอบรับงานพรีเซ็นเตอร์สินะ  

ไม่เกี่ยวอะไรกับกงซีเฉียวเลยนี่  น่าสงสารกงซีเฉียวที่อยู่ เฉย  ๆ  ก็ซวย 

ไปด้วยซะงั้น”

“ท่าทีของบริษัทซิงอวี๋ไม่เลวเลยนะ น่าเสียดายที่โดนดาราของตัวเอง 

ขุดหลุมฝัง”
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“อันนี้เป็นฝ่ามือที่สามของวันนี้ที่เจิ้งเหล่ยโดนตบหน้าสินะ ฉันละ 

เจ็บหน้าแทนเขาจริง ๆ”

“เหอ  ๆ  ๆ ที่แท้สาเหตุที่ถูกพักงานก็เพราะทำตัวเองแท้  ๆ แต่กลับ 

ไปโทษกงซีเฉียวซะได้ มิน่าล่ะ ในคลิปที่ต้าจุ่ยปาปล่อยมา ตอนเจิ้งเหล่ย 

พดูถงึเรือ่งโดนพกังาน กงซเีฉยีวถงึไดม้สีหีนา้งง ๆ แบบนัน้ เพราะวา่เขาไมรู่ ้

เลยสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้น”

“ในฐานะทายาทเศรษฐี กงซีเฉียวน่าสงสารมากจริง ๆ ทั้งที่ไม่ได้ไป 

ข่มเหงรังแกเขาเลย แต่กลับโดนเล่นงานเสียอย่างนั้น ฉันชักจะเห็นใจ 

เขาขึ้นมาแล้ว ไอ้การอยู่เฉย  ๆ  แล้วโดนเล่นงานนี่มันน่าสงสารเกินไปนะ”

เฉนิเคอกเ็หน็แถลงการณข์อโทษของซงิอวีเ๋ชน่กนั เขารูส้กึประหลาดใจ  

ที่จริงคราวนี้ถ้าซิงอวี๋จะผลักเรื่องออกไปให้พ้นตัวก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสีย 

ทีเดียว แล้วทำไมถึงออกมาขอโทษอย่างตรงไปตรงมาได้ แบบนี้มันไม่ 

สมกับสไตล์หน้าไม่อายของบริษัทนั้นเอาเสียเลย

เขากำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร.ติดต่อบริษัท โทรศัพท์ 

ก็ดังขึ้นเสียก่อน

โทรศัพท์สายนี้ผู้ดูแลของกองถ่ายภาพยนตร์ ซิวเจิน โทร.มา ฝ่ายนั้น 

บอกให้พวกเขาเซ็นสัญญาความร่วมมือให้เร็วที่สุด

เฉินเคอวางสายแล้วก็เพิ่งตั้งสติได้ บทพระเอกที่เหล่าเทพบุตร 

เบอร์ใหญ่ในวงการมากมายแก่งแย่งกัน  ตกมาอยู่ในมือของกงซีเฉียว 

อย่างง่ายดายเช่นนี้เลยหรือ

เขาหันไปมองกงซีเฉียวที่กำลังเข้าฉากอยู่อย่างไม่ค่อยอยากจะเชื่อ  

นี่เรียกว่าโชคลาภมาหาท่ามกลางเคราะห์ร้ายที่แท้จริง
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บทที่สามสิบเก้า

ภาพยนตร์ของคน  มีเงินมีแรงงานให้ใช้อย่างเรื่อง  ซิวเจิน  นั้น  

แม้ว่าจะโทรศัพท์ติดต่อกับเฉินเคอให้มาร่วมงานกันแล้ว  แต่เขาก็ยัง 

ไม่กล้าประกาศเรื่องนี้ออกไปอยู่นั่นเอง ตราบใดที่ยังไม่ถึงวันเปิดกล้อง 

ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันได้ว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ตอนที่กงซีเฉียวไปขอลาหยุดกับผู้กำกับหวาง ผู้กำกับหวางกำลัง 

นั่งกินถั่วลิสงพลางจิบเบียร์กับพวกลุง  ๆ  รุ่นเดียวกันอยู่ในกองถ่าย เมื่อ 

เห็นเขาเข้ามา ผู้กำกับหวางก็เรียกเขาไปนั่งดื่มด้วยกัน

เขาดื่มเป็นเพื่อนผู้กำกับสองแก้วแล้วค่อยพูดถึงเรื่องที่จะลาหยุด 

วันรุ่งขึ้น

ในฐานะพระเอกของเรื่อง ไม่ว่าใครก็ไม่อาจพูดได้ว่าท่าทีที่กงซีเฉียว 

มีต่อการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้คือความไม่เคารพต่ออาชีพ ให้เขาปีน 

ต้นไม้เขาก็ปีน ให้ล้มเขาก็ล้ม แม้แต่ให้เขาเกลือกกลิ้งในบ่อโคลนเขาก็ทำ  

ทายาทเศรษฐีผู้ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอย่างเขาไม่เคยลังเลที่จะทำ 

อะไรแม้แต่ชั่วพริบตาเดียว

ดังนั้นเมื่อเขามาขอลาหยุดครึ่งวัน ผู้กำกับหวางจึงตอบตกลงทันที  

ในฐานะผู้กำกับชื่อดังของประเทศ ผู้กำกับหวางย่อมมีเส้นสายที่จะสืบข่าว 

อยู่บ้าง ก่อนหน้านี้ที่ทางกอง ซิวเจิน มาเชิญให้กงซีเฉียวไปออดิชั่น เขาก็รู้ด ี 

ตอนนี้จู่  ๆ  กงซีเฉียวมาขอลาหยุดและไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจน เขาจึง 
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พอจะเดาได้ราง ๆ 

เมื่อนักแสดงหนุ่มที่ตนเอ็นดูได้รับโอกาสที่ดีขนาดนี้ ผู้กำกับหวาง 

ก็ย่อมสนับสนุน แต่ยังมีคนอื่น  ๆ  นั่งอยู่ในที่นั้นอีกหลายคน เขาจึงไม่ได้ 

พูดอะไรมาก ผู้กำกับหวางคิดเล็กน้อยแล้วก็พูดอ้อม  ๆ “คนหนุ่มต้อง 

คว้าโอกาสเอาไว้ดี ๆ เธอสงบนิ่งได้แบบนี้น่ะดีมากเลยนะ”

ถ้ากงซีเฉียวประกาศออกไปตอนนี้ว่าตัวเองได้เป็นพระเอกเรื่อง 

ซิวเจิน ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่คนอื่นจะรู้สึกว่าเขากระเหี้ยนกระหือรืออยากจะ 

มีชื่อเสียง ผู้กำกับหวางเป็นคนค่อนข้างจุกจิก เขาเห็นด้วยกับวิธีจัดการ 

เรื่องต่าง ๆ ของกงซีเฉียว ณ ตอนนี้ ดังนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะสอนสั่งเพิ่มเติม 

อีกสักสองสามประโยค

“ขอบคุณมากครับ ผู้กำกับหวาง ผมทราบแล้วครับ” กงซีเฉียวยิ้ม  

“นี่ก็ดึกมากแล้ว ผู้กำกับก็ดื่มให้น้อยหน่อยนะครับ ระวังถ้าป้าเหยารู้ 

เธอจะดุเอา”

“เจ้าเด็กนี่อย่ามาเหลวไหลน่า เธอไม่รู้หรอก” มือที่ถือแก้วเบียร์ 

ของผู้กำกับหวางสะท้านเล็กน้อย เขากระแอมสองสามทีอย่างคนที่รู้แก่ใจ 

ว่าทำผิด “เอาไว้ถ้าคนที่บ้านฉันเขาถามขึ้นมา เธอก็อย่าไปพูดจาอะไร 

เหลวไหลก็แล้วกัน”

กงซีเฉียวเห็นผู้กำกับหวางท่าทางกลัวภรรยาแบบนั้นก็หัวเราะ 

พลางรับคำก่อนจะลุกขึ้นขอตัวกลับ สต๊าฟหลัก ๆ ของกองถ่ายสองสามคน 

นั่งรับประทานอาหารด้วยกัน แสดงว่าคงมีเรื่องอื่นให้ปรึกษากันอีก ถ้าเขา 

อยู่ด้วยก็คงไม่เหมาะเท่าใดนัก แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ลงทุนของภาพยนตร์ 

เรื่องนี้เช่นกัน แต่ก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจะยกเรื่องทุกอย่างให้เป็น 

อำนาจการตัดสินใจของผู้กำกับหวาง เมื่อเป็นอย่างนั้น เขาก็ต้องพูดคำไหน 

คำนั้น เพื่อไม่ให้มีชื่อเสียงอื้อฉาวเรื่องเป็นคนกลับคำพูดตัวเองทั้งที่เพิ่ง 

เข้าวงการได้ไม่นาน

“คุณชายเฉียวนี่นะ...” เมื่อกงซีเฉียวไปแล้ว โปรดิวเซอร์ก็ชูนิ้วโป้ง  

“ฉันไม่ได้เห็นคนหนุ่มที่จัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้เก่ง  ๆ  ตั้งนานแล้ว” ตอนนี้ 

ดาราหนุ่มสาวในวงการบันเทิงผุดขึ้นมาคนแล้วคนเล่า แต่ละคนก็มีลูกเล่น 
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ไม่น้อย แต่น่าเสียดายที่กลับมีอีคิวไม่มากพอ คุณภาพของคนไม่เท่ากับ 

พวกดาราเมื่อสิบกว่าปีก่อนเลย

“นักศึกษาที่ทำให้มหาวิทยาลัยตี้ตูชมเชยอย่างเป็นทางการได้   

จะไม่ฉลาดได้ยังไงล่ะ” หยางอู้ทำงานร่วมกับผู้กำกับหวางมานาน ผ่าน 

เรื่องราวมาไม่น้อย ปกติแล้วงานอดิเรกของเขาก็คือชอบฟังเรื่องซุบซิบ 

ในเวลาพักผ่อน “ปีที่แล้วเขาเอาเงินทุนมาช่วยโปะในกองละครแล้วก็ได้ 

บทพระรองลำดับสองไป นี่เพิ่งไม่นานก็เดินมาถึงจุดที่ยืนอยู่ทุกวันนี้แล้ว  

ถ้าไม่มีความสามารถจริง ๆ ผู้กำกับหวางจะกล้าให้เขามาเป็นพระเอกเรื่องนี้ 

เหรอ”

ผู้กำกับหวางให้ความสำคัญกับบทภาพยนตร์เรื่องนี้มาก เพื่อนเก่า 

เพื่อนแก่อย่างพวกเขาต่างรู้กันดี ที่ผู้กำกับหวางกล้าใช้กงซีเฉียวคงต้อง 

ไม่ใช่เพราะเหตุผลเรื่องเงินลงทุนหลายพันล้านนั่นแน่

“พวกนายสองสามคนอายุรวมกันก็กี่ร้อยปีเข้าไปแล้ว ยังว่างมา 

สนใจเรื่องซุบซิบนินทาของพวกเด็ก  ๆ  อีกเหรอ” ผู้กำกับหวางใช้ตะเกียบ 

คีบถั่วลิสงเม็ดหนึ่งขึ้นแล้วโยนเข้าปาก เคี้ยวกร้วม ๆ จากนั้นก็เทเหล้าขาว 

ตามลงไปก่อนจะหัวเราะฮ่า  ๆ “ฉันสังหรณ์ใจว่า หนังเรื่องนี้ของฉันจะเป็น 

หนังคลาสสิกที่ได้รับคำชมเพราะเขาแม้จะผ่านไปหลายสิบปีให้หลัง และ 

เขาก็จะได้ขึ้นสู่ยอดเขาสูงอีกลูกหนึ่งเพราะหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน”

เพื่อนสนิทสองสามคนได้ยินคำพูดนี้ต่างก็พากันเดาะลิ้น เหล่าหวาง 

ให้ความสำคัญกับกงซีเฉียวขนาดนี้เชียวหรือ!

แต่คนสูงอายุเหล่านี้ก็ดันให้ดาราดังกันมาแล้วไม่น้อย แม้แต่กู้หนาน 

ที่ดังไปทั่วทุกสารทิศ ตอนนี้ก็ยังดังเพราะแสดงหนังที่เหล่าหวางกำกับ แต่ 

กู้หนานที่ไปมีชื่อเสียงถึงต่างประเทศก็ยังไม่ได้รับคำชมจากเหล่าหวาง 

ขนาดนี้ด้วยซ้ำ แสดงว่ากงซีเฉียวพิเศษขนาดนั้นจริง ๆ หรือ

พวกเขาไม่เชื่อหรอกว่ากงซีเฉียวจะเก่งกาจยิ่งกว่ากู้หนาน

นี่เป็นครั้งแรกที่กงซีเฉียวเข้ามาเหยียบภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของ 

เครือธุรกิจตระกูลสี เขามองเหล่านักธุรกิจที่เดินไปเดินมาไม่หยุดหย่อน 
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ข้าง  ๆ แล้วก็ดันแว่นกันแดดสีชาบนสันจมูกขึ้นเล็กน้อย  เขาพาผู้ช่วย 

ทั้งสองคนพร้อมทั้งเฉินเคอเข้าไปในลิฟต์

ในลิฟต์นั้น นอกจากพวกเขาสี่คนแล้ว ยังมีพนักงานของบริษัท 

เครือตระกูลสีอีกสองสามคน มีคนจำกงซีเฉียวได้ แม้ว่าสีหน้าของพวกเขา 

จะดูตื่นเต้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้พุ่งเข้ามาขอถ่ายรูปคู่หรือว่าขอลายเซ็น

ลิฟต์หยุดที่ชั้นหก พวกพนักงานมองกลุ่มของกงซีเฉียวเดินออก 

จากลิฟต์ไปแล้ว พนักงานหญิงคนหนึ่งจึงค่อยเอ่ยอย่างตื่นเต้น “คุณชาย 

เฉียวหล่อจังเลย ตัวจริงหล่อกว่าในทีวีอีก”

“ใช่ ๆ ผิวหน้าของเขาดีมากเลย ไม่มีริ้วรอยสักนิด” พนักงานหญิง 

อีกคนเอ่ยด้วยความอิจฉา “เขาบอกว่าพวกดาราต้องแต่งหน้าทุกวันทำให้ 

ผิวไม่ค่อยดีกันไม่ใช่หรือไง แล้วทำไมผิวของเขาดีขนาดนั้นล่ะ”

“เพราะเขาเป็นเทพบุตรของฉันน่ะสิ” พนักงานหญิงคนที่เริ่มพูดก่อน 

ตบแก้มที่แดงเรื่อของตัวเองเบา  ๆ “จากการสังเกตในระยะประชิดของฉัน  

ใบหน้าของท่านเทพบุตรน่ะ เป็นธรรมชาติไร้การเสริมแต่ง” พูดถึงตรงนี้ 

เธอก็อดเงยหน้าหัวเราะฮ่า  ๆ  ไม่ได้ “ท่านเทพบุตรเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ แล้ว 

ฉันจะไม่รักเขาได้ยังไงกันล่ะ”

“ชิ พูดอย่างกับว่าถ้าเธอรักเขาแล้ว เขาจะหันมามองเธอนาน  ๆ  

หน่อยอย่างนั้นแหละ”

กงซีเฉียวไม่รู้ว่าพนักงานหญิงสองคนกำลังพร่ำเพ้อถึงความหล่อ 

ของเขาว่าอย่างไรบ้าง พวกเขาเดินออกมาจากลิฟต์ก็มีคนจากกองถ่าย 

ภาพยนตร์มารับ เนื่องจากท่าทีของอีกฝ่ายเป็นมิตรมาก จึงทำให้เฉินเคอ 

ที่คลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีเริ่มจะสงสัยแล้วว่า ที่เขาเคย 

เจอคนกดขี่ข่มเหงมาก่อนหน้านี้น่ะ เขาโชคไม่ดีเองหรือเปล่า

“ทุกท่านเชิญทางนี้ค่ะ” เลขาฯสาวนำพวกเขาไปที่หน้าห้องทำงาน 

ห้องหนึ่ง เธอยิ้มให้พวกเขาอย่างสุภาพแล้วจากไป

ประตูห้องทำงานนั้นเปิดอยู่ กงซีเฉียวเห็นว่าด้านในมีคนนั่งอยู่ 

สองคน หนึ่งในนั้นเขารู้จัก เพราะเป็นผู้ช่วยโก่วที่อยู่ข้างกายสีชิงนั่นเอง

ผู้ช่วยโก่วกำลังคุยกับตัวแทนของทีมโปรดักชั่นภาพยนตร์  ซิวเจิน  
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เมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวที่หน้าห้องจึงหันมามองและพบว่าเป็นกงซีเฉียว  

เขาฉีกยิ้มอย่างคนทำธุรกิจทันที “คุณชายเฉียว”

“ผู้ช่วยโก่ว”  กงซีเฉียวถอดแว่นกันแดด  เขายิ้มให้ผู้ช่วยโก่ว  

“ขอโทษด้วยครับที่รบกวนการทำงานของทั้งสองท่าน”

“ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกครับ แล้วก็คุยเสร็จแล้วด้วย” ผู้ช่วย 

โก่วมองกงซีเฉียว จากนั้นก็หันกลับมามองตัวแทนทีมโปรดักชั่นของ ซิวเจิน  

“คุณคือพระเอกที่จะมาเซ็นสัญญาวันนี้เหรอครับ”

กงซีเฉียวเห็นผู้ช่วยโก่วมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อย เขาพยักหน้า  

“ต้องขอบคุณทีมงานภาพยนตร์ของบริษัทคุณมากเลยครับที่เห็นความ 

สำคัญของผม”

ตัวแทนจากภาพยนตร์เห็นผู้ช่วยโก่วมีท่าทีเกรงอกเกรงใจกงซีเฉียว 

จึงพอจับทางได้ เขายิ้มพลางเอ่ย “คุณชายเฉียวเกรงใจเกินไปแล้วครับ  

คุณยอมมาร่วมงานด้วยถือเป็นเกียรติของพวกเรามากกว่า”

ผู้ช่วยโก่วไม่คิดจริง  ๆ  ว่าในสภาวะที่เขายังไม่ทันยื่นมือเข้าไปแทรก 

นั้น ทางทีมโปรดักชั่นภาพยนตร์จะเลือกกงซีเฉียวมาเป็นพระเอกเรียบร้อย 

แล้ว  เขารับสัญญาที่จะให้กงซีเฉียวเซ็นมาจากตัวแทนทีมภาพยนตร์ 

แล้วอ่านดูคร่าว  ๆ  รอบหนึ่ง เนื้อหาในสัญญาดูยุติธรรมมาก ส่วนเรื่อง 

ค่าตัวนั้น เขาไม่รู้ค่าตัวของกงซีเฉียวตอนนี้ ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเหมาะสม 

หรือไม่ จึงไม่ได้ออกความเห็นอะไรในเรื่องนี้

ผู้ช่วยโก่ววางสัญญาในมือแล้วยิ้มพลางเอ่ย “ถ้ารู้ว่าคุณมา เจ้านาย 

ต้องดีใจมากแน่เลยครับ  พอดีผมมีธุระ  คงไม่รบกวนพวกคุณแล้ว  

ขอตัวก่อนนะครับ” เมื่อรู้ว่าคุณชายเฉียวมา จะอย่างไรเขาก็คงต้องไปบอก 

เจ้านายสักหน่อย

“กลับดี  ๆ  นะครับ ผู้ช่วยโก่ว” ตัวแทนทีมภาพยนตร์เดินไปส่ง 

ผู้ช่วยโก่ว จากนั้นก็หันมายิ้มให้กงซีเฉียว “คุณชายเฉียว อาจารย์เฉิน  

แล้วก็คุณสองคน เชิญนั่งครับ”

“ขอบคุณมากครับ ผู้จัดการโจว” พวกกงซีเฉียวนั่งลง เลขาฯคนที่ 

พาพวกเขามาก่อนหน้านี้ยกน้ำชาเข้ามาเสิร์ฟ หลังจากวางน้ำชาไว้ตรงหน้า 
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พวกเขาแล้วก็ถอยออกไปเงียบ ๆ 

ผู้จัดการโจวยิ้ม  แม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ  แต่ที่จริง 

ก็เป็นเพียงผู้บริหารระดับกลางในสำนักงานใหญ่ของเครือธุรกิจตระกูลสี 

เท่านั้น เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ช่วยโก่ว เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรแรง  ๆ เขาหยิบ 

สัญญาที่ผู้ช่วยโก่วอ่านเรียบร้อยแล้วไปเก็บ แล้วหยิบสัญญาอีกฉบับออกมา 

จากลิ้นชักยื่นส่งให้กงซีเฉียวด้วยสองมือ

กงซีเฉียวเองก็รับไปด้วยสองมือเช่นกัน เมื่อขอบคุณเรียบร้อย 

ก็ส่งต่อให้เฉินเคอ จากนั้นจึงเริ่มพูดคุยสัพเพเหระอย่างมีมารยาทกับ 

ผู้จัดการโจว

ตอนแรกผู้จัดการโจวยังกังวลว่ากงซีเฉียวอาจจะเป็นคนเข้าถึงยาก  

แต่เมื่อพูดคุยไปเรื่อย  ๆ  ก็ยิ่งผ่อนคลายขึ้น เขายิ่งรู้สึกประทับใจกงซีเฉียว 

มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ถ้าใครมาเจอชายหนุ่มที่มีสไตล์สบาย  ๆ มีมารยาท มีการศึกษา  

ก็ย่อมอดรู้สึกดีด้วยไม่ได้ทั้งนั้น เดิมทีเขาเห็นแก่หน้าของเจ้านายใหญ่ 

จึงเปลี่ยนสัญญา  B มาเป็นสัญญา  A แต่คราวนี้ เขากลับรู้สึกว่ามีแต่ 

สัญญา A เท่านั้นจึงจะไม่ถือเป็นการละเลยกงซีเฉียว

โลกนี้ก็มักจะมีคนประเภทนี้อยู่เสมอ คนที่จะเปลี่ยนความระแวด- 

ระวังของคนอื่นให้กลายเป็นความสนิทชิดเชื้ออย่างง่ายดาย เปลี่ยนความ 

จุกจิกให้กลายเป็นความพึงพอใจ เปลี่ยนพิธีรีตองตามมารยาทให้กลายเป็น 

ความรู้สึกดี ๆ 

เมื่อเฉินเคออ่านสัญญาจนจบและเงยหน้าขึ้น เขาก็พบว่าผู้จัดการ 

โจวที่นั่งอยู่ตรงข้ามกำลังพูดคุยหัวเราะอยู่กับกงซีเฉียว คำพูดคำจาฟังดู 

สนิทสนมและมีแต่ความรู้สึกดีจนเขารู้สึกได้

เมื่อเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ มุมปากของเฉินเคอก็ยกเป็นองศา 

ที่โค้งขึ้นอีกเล็กน้อย จากนั้นก็เอ่ย “ผู้จัดการโจวครับ สัญญาของทางฝ่าย 

คุณร่างขึ้นมาสมเหตุสมผลมาก ทางเราไม่มีข้อโต้แย้งอะไรครับ” นี่มัน 

สัญญาที่ไหนกัน ต้องเรียกว่าเป็นข้อเอาใจชัด  ๆ ค่าตัวก็ให้ตามค่าตัว 

ของดาราเบอร์ใหญ่  ๆ  อันดับหนึ่ง ซึ่งสูงเกินกว่าค่าตัวตอนนี้ของกงซีเฉียว 
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มาก

“ในเมื่ออาจารย์เฉินไม่มีข้อโต้แย้ง แล้วเสี่ยวเฉียวมีข้อโต้แย้งอะไร 

หรือเปล่า” ผู้จัดการโจวยิ้มตาหยีมองกงซีเฉียว 

มือที่ถือสัญญาของเฉินเคอสะท้านเล็กน้อย นี่มันไม่นานเท่าไรเอง  

เปลี่ยนจากเรียกว่าคุณชายเฉียวมาเป็นเสี่ยวเฉียวแล้วหรือ

“ลุงโจวเป็นคนมีคุณธรรม พี่เฉินบอกว่าไม่มีปัญหา ก็ต้องไม่มี 

ปัญหานั่นแหละครับ” กงซีเฉียวหยิบสัญญามาเซ็นชื่อตัวเองลงไปทั้งสอง 

ฉบับ เรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนให้ผู้จัดการโจวฉบับหนึ่ง จากนั้นก็ยื่นมือไป 

จับมือผู้จัดการโจว “รบกวนลุงโจวด้วยนะครับ” 

เฉินเคอลูบหน้าเงียบ  ๆ นี่ทางฝั่งเขาก็เปลี่ยนจากเรียกผู้จัดการโจว 

มาเป็นลุงโจวแล้วเหมือนกันแฮะ

“ฮ่า  ๆ เสี่ยวเฉียวพูดแบบนี้เกรงใจเกินไปแล้ว” ผู้จัดการโจวจับมือ 

กับกงซีเฉียวแล้วก็เอ่ย  “เดี๋ยวหนังเริ่มถ่ายทำ  ลุงจะรับผิดชอบหน้าที่ 

โปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ ถึงเวลานั้นถ้าเสี่ยวเฉียวมีปัญหาอะไรมาบอกลุง 

ได้เลยนะ”

“งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับ”  กงซีเฉียวยิ้มเห็นฟันขาวสะอาด  

ท่าทางเหมือนเด็กหนุ่มข้างบ้าน

ในทีป่ระชมุ สชีงิดนูาฬกิาหลายตอ่หลายครัง้ เมือ่การประชมุสิน้สดุลง เขา 

ก็เดินออกมาก่อน ท่าทีรีบร้อนเช่นนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตะลึงงัน เจ้านาย 

มีเรื่องด่วนอะไรต้องไปจัดการหรือ

ทุกคนหันไปมองผู้ช่วยโก่วเป็นตาเดียว เมื่อเห็นฝ่ายนั้นทำหน้านิ่ง 

เย็นชาก็ได้แต่เก็บความสงสัยใคร่รู้เอาไว้ในใจ ความอยากรู้อยากเห็นนั้น 

ฆ่าแมวตายได้1 ต่อให้เจ้านายรีบร้อนไปพบคนที่อยู่ในใจ พวกเขาก็ไม่ควร 

ไปยุ่ง

1 สำนวนฝรั่ง  “Curiosity Kills the Cat” หมายถึงถ้าอยากรู้อยากเห็นหรือสงสัยใคร่รู้มาก 

เกินไป อาจนำมาซึ่งภัยต่อตนเองได้
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ผู้จัดการโจวมาส่งกงซีเฉียวที่หน้าประตูห้องทำงานด้วยตนเอง  

กงซีเฉียวเห็นสีชิงยืนอยู่นอกประตูห่างออกไปสองสามก้าวจึงหันมาพยักหน้า 

ให้ผู้จัดการโจวแล้วเร่งฝีเท้าเดินไปหาสีชิง

ผู้จัดการโจวยืนอยู่ที่ประตู เขายืนตาโตตะลึงงันมองเจ้านายใหญ่  

ในใจก็แอบร้องอุทาน ดูท่าเจ้านายใหญ่จะเป็นเพื่อนสนิทกับเสี่ยวเฉียว 

จริง ๆ ไม่อย่างนั้นจะมารอกันได้อย่างไร

“ทำไมมาอยู่นี่ล่ะครับ” กงซีเฉียวเดินเคียงไปกับสีชิง เขาดูนาฬิกา  

ยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะเลิกงาน

“ได้ยินผู้ช่วยบอกว่าวันนี้คุณเข้ามาเซ็นสัญญา  ผมเลยแวะมา 

ดูหน่อย”  สีชิงกดลิฟต์  จากนั้นก็หันมามองพวกเฉินเคออีกสามคน 

ที่ไม่ส่งเสียงอะไร “ถ้าตอนบ่ายไม่รีบกลับกองถ่าย  พวกคุณไปกินข้าว 

กลางวันด้วยกันแล้วค่อยกลับสิครับ”

“ได้สิครับ” ประตูลิฟต์เปิดออก กงซีเฉียวเดินเข้าลิฟต์พลางพูด 

กับสีชิงที่เดินตามเขามาด้านหลังก้าวหนึ่ง “ได้ข่าวว่าแถวนี้มีร้านอาหาร 

รสชาติไม่เลว เดิมก็ว่าจะหาเวลาชวนคุณไปชิมด้วยกันอยู่แล้ว ในเมื่อ 

วันนี้เรามีเวลากันทั้งคู่ก็ไปตอนนี้เลยดีไหมครับ” 

สีชิงพยักหน้า เขาก้าวไปยืนเคียงกงซีเฉียว

เฉินเคอที่รั้งท้ายกดปุ่มชั้นในลิฟต์ เขากับผู้ช่วยอีกสองคนยืนห่าง 

จากกงซีเฉียวและสีชิงเล็กน้อย แม้จะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด แต่สัญชาตญาณ 

บอกเขาว่าสีชิงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้คนแปลกหน้ามาอยู่ใกล้ ๆ สักเท่าไร

หนึ่งวินาทีก่อนจะเดินออกจากลิฟต์ กงซีเฉียวก็สวมแว่นกันแดด 

สีชาของตัวเองอีกครั้ง จากนั้นเขาก็ยิ้มให้สีชิงพลางเอ่ย “คิดว่าผมใส่ 

แว่นกันแดดแล้วดูมีออร่าแบบพวกพี่เบิ้มไหมครับ”

เฉินเคอ : เหอ  ๆ ตัวสูงร้อยแปดสิบอย่างนายน่ะเหรอดูเป็นพี่เบิ้ม

แต่น่าเสียดายที่เขาเพิ่งจะหัวเราะในใจไม่ทันขาดคำก็เห็นว่าสีชิง 

พยักหน้า เฉินเคอแอบหันหน้าหนี เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเข้าใจสายตา 

ของพวกคนรวยสักเท่าไร

สุดท้ายตอนที่ไปขึ้นรถ เฉินเคอก็ได้แต่ยืนมองกงซีเฉียวเดินไป 
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ขึ้นรถสีชิง เขากับเหอเผิงและลู่เสี่ยวเหยาขึ้นรถที่บริษัทจัดมาให้

“พี่เฉิน รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเรา...เป็นส่วนเกินไหมคะ”  ในรถ 

อันเงียบเชียบ ลู่เสี่ยวเหยาเอ่ยประโยคแทนใจนี้ออกมาอย่างกล้าหาญ

เฉินเคอมองเธออย่างอึ้ง ๆ “แล้วยังไง”

“พวกเราอย่าไปกินข้าวกับเขาดีกว่าไหมคะ”  ลู่เสี่ยวเหยาย่นคอ  

“เวลาเห็นประธานสีแล้วฉันไม่กล้ากินข้าวอย่างปกติสุขเลย  กลับไปต้อง 

กินยาช่วยย่อยแน่ ๆ” 

เฉินเคอลูบหน้า ไม่อยากจะพูดอะไรอีก พูดเสียอย่างกับว่าเขา 

กินข้าวอย่างปกติสุขได้อย่างนั้นละ

คนห้าคน  กับข้าวเต็มโต๊ะ  ดูมีหลากหลายชนิด  แต่กลับมีคน 

สามคนที่กินไม่ค่อยจะลง ลู่เสี่ยวเหยามองกงซีเฉียวที่ดูเจริญอาหารมาก 

อีกทั้งว่าง  ๆ  ก็ยังคุยเล่นกับสีชิงอีกต่างหาก เธอเห็นแล้วความรู้สึกชื่นชม 

ก็เอ่อท้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติ สมกับเป็นคุณชายเฉียว ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้า 

คนแบบไหนก็ไม่ตื่นคน กระทั่งคนที่ต้องเผชิญหน้าเป็นท่านสี คุณชาย 

เฉียวก็ยังดูเป็นตัวของตัวเองได้ขนาดนี้

“บทพระเอกที่ทาง  ซิวเจิน  กำหนดมาคือคุณเหรอ” สีชิงคีบกับข้าว 

ที่กงซีเฉียวคิดว่าอร่อยมากิน “สองวันก่อนผมได้ยินว่าหนังเรื่องนี้คน 

เขียนบทถึงกับตบโต๊ะเถียงทีมโปรดักชั่นคนอื่น  ๆ เพื่อให้ได้พระเอกที่เธอ 

ถูกใจ ไม่คิดเลยว่าคนที่เธอถูกใจจะเป็นคุณ” 

“มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับ” กงซีเฉียวเบิกตากว้างอย่างสนอก 

สนใจ “มิน่าล่ะ ถึงได้กำหนดตัวพระเอกได้เร็วขนาดนี้”

สีชิงหัวเราะ เขาใช้ตะเกียบกลางเลือกกระดูกหมูน้ำผึ้งที่กงซีเฉียว 

ชอบมาวางไว้ในจานของอีกฝ่าย

กงซีเฉียวยิ้มตาหยีพลางคีบกระดูกหมูชิ้นนั้นขึ้นมา เขาแทะมัน 

อย่างเอร็ดอร่อยจนหมด “โชคดีนะครับที่คนเขียนบทชนะ ไม่อย่างนั้น 

ผมอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกเรื่องนี้ก็ได้”

สีชิงกระตุกมุมปากเล็กน้อย เขาไม่ได้พูดอะไร

หากกงซีเฉียวชอบหนังเรื่องนี้จริง ไม่ว่าคนในทีมโปรดักชั่นจะชอบ 
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ใครหรือเกลียดใคร สุดท้ายพระเอกของเรื่องก็จะเป็นกงซีเฉียวคนเดียว 

เท่านั้น

นา่เสยีดายทีค่ำพดูนีส้ชีงิไมอ่าจพดูออกไปได้ เขารูส้กึวา่ถา้พดูออกไป 

ก็เหมือนดูถูกความสามารถของกงซีเฉียว

“แต่ว่ามีแฟนคลับเบอร์ใหญ่อย่างคุณอยู่แบบนี้  ยังไงผมก็มีพลัง 

ในการแข่งขันมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วละครับ” กงซีเฉียวยิ้มจนตาโค้งขึ้น  

เขาแสดงอาการภาคภูมิใจ “ถ้าผมแข่งแพ้คนอื่นก็ยังมาหาขุนเขาที่พึ่งพิง 

อย่างคุณให้ช่วยแย่งบทพระเอกมาได้อยู่ดี”

“แต่น่าเสียดายที่คุณเก่งเกินไป ขุนเขาที่พึ่งพิงอย่างผมก็เลยไม่ได้ 

เอาไปใช้ลงสนามเลยสักนิด” สีชิงคีบกระดูกหมูน้ำผึ้งชิ้นสุดท้ายให้กงซีเฉียว

เฉินเคอที่ยื่นตะเกียบมาถึงกลางทางก็ได้แต่บังคับมือตัวเองเลี้ยวไป 

อีกทาง เขาเปลี่ยนเป็นคีบกับข้าวที่ตัวเองไม่ชอบใส่ถ้วยของตัวเอง

ในสายตาของท่านสีผู้นี้  บนโต๊ะตัวนี้คงมีคนอยู่แค่สองคนสินะ  

นัน่กค็อืตวัเขาเองกบัเสีย่วเฉยีว สำหรบัพวกเขาสามคนนัน้ ถงึนัง่อยูก่เ็ทา่กบั 

ไม่มีตัวตนอยู่ดี

แต่ยังดีที่ท่านสีคนนี้มีมารยาทมาก จึงไม่ได้แสดงท่าทีดูถูกพวกเขา 

เลยแม้แต่น้อย กลับกัน ตอนที่สั่งอาหารเมื่อครู่ยังหันมาถามความเห็น 

ของพวกเขาอย่างสุภาพด้วยซ้ำ

แตจ่ะสภุาพแคไ่หนเขากย็งัรูส้กึไดว้า่ สำหรบัสชีงิแลว้ คนทีต่อ้งสนใจ 

จริง ๆ มีแค่กงซีเฉียวคนเดียวเท่านั้น

เพราะเจอเรือ่งซบัซอ้นตา่ง ๆ ในวงการบนัเทงิมาแลว้มากมาย เฉนิเคอ 

จึงไม่ได้คิดมากอะไร แต่เมื่อเห็นทั้งคู่พูดคุยปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็น 

ธรรมชาติแบบนั้น เขาก็รู้สึกว่าตัวเองชักจะคิดมากเกินไปอีกแล้ว

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เสี่ยวเฉียวไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ตัวเองโดน 

เอาเปรยีบไดง้า่ย ๆ ดงันัน้เมือ่ตระหนกัถงึเรือ่งนีแ้ลว้ เฉนิเคอจงึมัน่อกมัน่ใจ 

ขึ้นไม่น้อย
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บทที่สี่สิบ

“เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ”  กงซีเฉียวเกาะ 

กระจกรถโบกมือบ๊ายบายสีชิง จากนั้นก็เดินเข้าไปในกองถ่ายภาพยนตร์ 

ท่ามกลางเสียงทักทายของทีมงานตลอดทาง

สีชิงหรี่ตามองเบื้องหลังของกงซีเฉียว กระทั่งเขามองไม่เห็นอีกฝ่าย 

แล้วนั่นละจึงค่อยบอกให้บอดี้การ์ดขับรถจากไป

เฉินเคอนั่งอยู่ในรถ เขามองรถยนต์ที่สีชิงโดยสารค่อย ๆ แล่นไปไกล 

ขึ้นเรื่อย  ๆ แล้วก็ถอนหายใจอย่างไม่รู้จะทำอย่างไร จากนั้นก็หันกลับมา 

เดินไปทางบริษัท

เนื่องจากโฆษณาเสื้อผ้าของหย่าเต๋อที่กงซีเฉียวเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

ให้นั้นได้ผลดีมาก ประกอบกับนิตยสาร  รุ่ยเหอ  ที่เคยสัมภาษณ์กงซีเฉียว 

ไปก่อนหน้านี้ทำยอดขายพุ่งขึ้นมาเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำหรับวงการ 

นิตยสารแฟชั่นแล้ว  ตอนนี้กงซี เฉียวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  

พักหลังมีนิตยสารอีกหลายเจ้าเอ่ยเชิญกงซีเฉียวไปให้สัมภาษณ์  ยิ่งไป 

กวา่นัน้ยงัเปน็นติยสารทีค่อ่นขา้งดงัทัง้นัน้ดว้ย ถา้ไมใ่ชเ่พราะคำนงึถงึสขุภาพ 

ของกงซีเฉียวละก็ เขาก็แทบจะตอบรับคำเชิญของนิตยสารทุกเจ้าแล้ว

เฉินเคอต้องคอยปฏิเสธคำเชิญจำนวนไม่น้อยทุกวัน เขารู้สึกปวดใจ 

สุด  ๆ  ตอนที่เขาดูแลเฉาเจิงสมัยเดบิวต์แรก  ๆ เขาต้องคิดหาวิธีอย่างสุด 

ความสามารถเพื่อไขว่คว้าโอกาสเหล่านี้เอาไว้ ตอนนี้เขาดูแลกงซีเฉียว  
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คนอื่นเขาเอาโอกาสมาวางให้ถึงประตูแล้วยังจะต้องให้เขามาเลือกอีก นี่มัน 

ไม่ใช่ความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เลยจริง ๆ 

เมื่อนึกถึงเฉาเจิง เฉินเคอก็รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไร บริษัททุ่มเท 

ไปไม่น้อยเพื่อยกอีกฝ่ายขึ้นมาเป็นดาราชายอันดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่าเจ้าตัว 

กลับพยายามไต่เต้าให้สูงขึ้นอีกโดยการฉีกสัญญาแล้วไปอยู่บริษัทหวายซิง  

ถ้าเป็นการยกเลิกสัญญาด้วยดี แม้ว่าเซินเหอจะเสียใจ แต่ก็คงไม่รู้สึก 

ต่อต้านมากนัก แต่เจ้าหมอนี่กลับทำให้เรื่องมันวุ่นวายจนดูไม่จืด ดันไป 

บอกคนอื่นว่าเงื่อนไขสัญญาของเซินเหอนั้นโหดร้าย  ไม่เอื้อต่อความ 

ก้าวหน้าของเขา แถมยังใส่ไฟอีกว่าตัวเองต้องทนความไม่ยุติธรรมมาก 

แค่ไหน

แม้ว่าบริษัทเซินเหอของพวกเขาจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตอะไรในวงการนี้  

แต่สวัสดิการที่ให้ศิลปินดารานั้นไม่น้อยไปกว่าบริษัทบันเทิงอื่น  ๆ  แน่นอน  

พวกเขาไม่บังคับให้ดาราไปเป็นเด็กนั่งดริ๊งค์ให้ใคร ไม่บีบบังคับให้ดารา 

รับงานโดยไร้มนุษยธรรม ตัวสัญญาเองก็เป็นธรรมมาก หากแบบนี้ยัง 

เรียกว่าโหดร้าย อย่างนั้นบางบริษัทก็คงต้องโดนเรียกว่านรกแล้วละ

ตอนแรกที่เฉาเจิงหักน้ำใจกันแล้วย้ายไปอยู่หวายซิงนั้น น่าเสียดาย 

ที่เขาไม่มีผลงานอะไรเด่น  ๆ  เลยตลอดครึ่งปี ชื่อเสียงจึงค่อย  ๆ  ลดน้อย 

ถอยลง จนตอนนี้รายได้ของเขาไม่เท่าตอนที่อยู่เซินเหอแล้ว

เมื่อนึกถึงตรงนี้ เฉินเคอก็ยิ้ม อย่างที่เขาบอกว่า กรรมใดใครก่อ 

กรรมนั้นคืนสนอง ผลจึงออกมาเป็นแบบนี้

“สิ่งที่พวกเธอกำลังแสดงอยู่ตอนนี้คือ การทุ่มเทเอาตัวรอดอย่าง 

สุดชีวิตนะ ไม่ใช่เล่นเกมสงคราม” ผู้กำกับหวางชี้นักแสดงประกอบเล็ก ๆ  

สองคนในฉาก ดุด่าเจ้าของร่างสูงใหญ่สมชายชาตรีทั้งสองจนใบหน้าของ 

ผู้กำกับแดงเถือก “เอาใหม่”

กงซีเฉียวเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใช้แสดงแล้วเดินออกมาเห็นผู้กำกับหวาง 

กำลังระเบิดอารมณ์อยู่พอดี ในสายตาของเขา นักแสดงประกอบสองคนนี้ 

สีหน้าเข้าถึงอารมณ์น่าพอใจทีเดียว เพียงแต่ออร่าเวลาไล่ล่าฆ่าคนอื่นนั้น 

น้อยไปหน่อย คนที่อำมหิตจริง  ๆ  นั้น ต่อให้ไม่เห็นเขากวัดดาบแกว่งไม้  
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ก็ยังรู้สึกได้ถึงไอสังหารอยู่ดี

หลังจาก NG อย่างต่อเนื่องไปหลายครั้ง ในที่สุดก็ผ่านฉากนี้ไปได้ 

อย่างทุลักทุเล นักแสดงทั้งสองคนก็ลำบากกันมาก แต่สีหน้าของผู้กำกับ 

หวางยังดูไม่ค่อยดีอยู่นั่นเอง

“พี่ชายทั้งสอง ลำบากหน่อยนะครับ ดื่มน้ำก่อนครับ” กงซีเฉียว 

ให้เหอเผิงส่งน้ำสองขวดให้นักแสดงประกอบทั้งสองคน  พวกเขาล้วน 

เป็นนักแสดงที่ถูกเลือกมาจากกลุ่มตัวประกอบที่มีอายุสักหน่อย การจะได้ 

บทตัวประกอบที่มีหน้าออกกล้องก็ไม่ง่ายแล้ว ตอนนี้พวกเขาแสดงกัน 

ชั่วโมงสองชั่วโมงภายใต้แรงกดดันโดยไม่บ่นสักคำ  ดูท่าจะเป็นคนที่มี 

นิสัยอดทนมากทีเดียว

ผู้กำกับหวางที่เดิมคิดว่าจะเปลี่ยนสองคนนี้เป็นคนอื่นมีสีหน้าคลาย 

ความเครียดลงเล็กน้อย เขาไม่ได้พูดออกมาว่าจะเปลี่ยนคน กลับเอ่ย 

กับกงซีเฉียวว่า “เห็นในเรื่อง  เซียนซานเยฺวี่ยน เธอก็มีฉากบู๊หลายฉาก  

ท่าทางไม่เลวเลยนี่ เคยเรียนฉากบู๊มาบ้างแล้วเหรอ”

กงซีเฉียวยิ้ม “เรียนกับติวเตอร์ศิลปะป้องกันตัวมานิดหน่อยครับ  

แค่พอดูได้เท่านั้นเอง”

“เดี๋ยวพวกเขาสองคนยังต้องเข้าฉากกับเธออีกฉากหนึ่งนะ ก็นำ 

พวกเขาดี  ๆ  ล่ะ” อย่างไรเสียสองคนนี้ก็รับบทเป็นแค่ตัวประกอบเล็ก ๆ  ที่ 

กล้องไม่ค่อยจับมากเท่าไรอยู่แล้ว ผู้กำกับหวางเองก็ยอมไว้หน้ากงซีเฉียว 

ในเรื่องนี้

ตัวประกอบทั้งสองคนซึ่งถือขวดน้ำแร่อยู่  ได้ยินผู้กำกับหวาง 

พูดแบบนี้ก็ถอนหายใจโล่งอก  พวกเขาเป็นตัวประกอบมาสองสามปี   

กว่าจะได้บทที่กล้องถ่ายเห็นหน้านี่ก็ไม่ง่ายเลย แล้วจะนับประสาอะไรกับ 

หนังโปรดักชั่นใหญ่แบบนี้ เดิมพวกเขาคิดว่าจะโดนผู้กำกับหวางเปลี่ยนตัว 

ออกเสียแล้ว ไม่คิดว่าคุณชายเฉียวจะช่วยพูด ทำให้ผู้กำกับหวางเปลี่ยน 

ความตั้งใจ

พวกเขามองกงซีเฉียวอย่างซาบซึ้งใจอยู่หลายครั้ง แล้วก็ตัดสินใจว่า 

อีกเดี๋ยวต้องทำตัวให้ดี ๆ พยายามไม่เป็นตัวถ่วงคุณชายเฉียว
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ก่อนจะเริ่มถ่ายจริง กงซีเฉียวก็เอ่ยกับตัวประกอบสองคนข้างกาย 

ว่า “อีกเดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นนะครับ ผมดูการแสดงของพวกคุณเมื่อกี้แล้ว  

สีหน้าดูได้อารมณ์มาก เพียงแต่ดูท่าทางไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่านั้นเอง”

ทั้งคู่พยักหน้าด้วยความซึ้งใจ จากนั้นก็สูดหายใจลึกอย่างพร้อม- 

เพรียง

ฉากนี้เป็นฉากบู๊ คนในกลุ่มสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันจึงต่อสู้กัน 

ในโถงแห่งนี้ แต่พระเอกซึ่งเป็นเจ้าสำนักเพียงแค่ต้องการนั่งดื่มชาท่ามกลาง 

ความวุน่วาย จากนัน้กจ็บัคนทีก่อ่เรือ่งหนกัทีส่ดุทัง้สองคนมาจดัการ “อบรม 

ด้วยความรัก” 

บางทีอาจเพราะกงซีเฉียวมีความสามารถในการดึงการแสดงฉากนี้ 

ได้ไม่เลว การถ่ายทำครั้งนี้จึงราบรื่นมาก ผู้กำกับหวางสีหน้ากลับคืนมา 

เป็นปกติในที่สุด เขาโบกมือให้กงซีเฉียวมานั่งข้างตัวเอง “หนังของเรา 

ถ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะ ส่วนโพสต์โปรดักชั่นของทางกอง  กั๋วเย่  ก็ทำ 

เสร็จหมดแล้ว ส่งให้กองเซ็นเซอร์เรียบร้อย บทของเธอมีแรงดึงดูดอย่าง 

รุนแรงเชียวละ คิดว่าส่วนที่จะถูกตัดออกคงไม่เยอะหรอก”

ความยาวของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะประมาณหนึ่งร้อยนาที นั่นคือ 

ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยโดยผ่านการตัดต่อและผ่านกองเซ็นเซอร์เรียบร้อย 

แล้ว แต่ที่จริงเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดออกมาอาจจะมีความยาวมากกว่า 

ที่ฉายได้ถึงสองเท่า ดังนั้นเมื่อภาพยนตร์เข้าฉาย นักแสดงก็อาจจะพบว่า 

ทั้งที่ตอนถ่ายทำ ตัวเองน่าจะได้ออกกล้องมากกว่านักแสดงอีกคนหนึ่ง 

แท้ ๆ แต่พอฉายจริง ตัวเองกลับได้ออกน้อยกว่า

การตัดต่อหลังจากถ่ายทำคือสิ่งที่น่าพิศวงยิ่งนัก ภาพยนตร์ดี  ๆ  

เรื่องหนึ่งจะขาดคนตัดต่อฝีมือดีไปไม่ได้เลย

กงซีเฉียวพอจะฟังออกว่าคำพูดของผู้กำกับหวางมีนัยเกี่ยวกับ 

เรื่องอื่น  ๆ  ด้วย แต่เขาเผยมันออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนไม่ได้ ได้แต่ 

ทำหน้าดีอกดีใจแล้วว่า “จริงเหรอครับ”

“อืม”  ผู้กำกับหวางพยักหน้า  เขามองรอยยิ้มบนใบหน้าของ 

กงซีเฉียว “แต่คราวนี้เพื่อภาพรวม คงต้องจัดการกับส่วนของเหลียงอวี่เมิ่ง 
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สักหน่อยน่ะ” 

ส่วนของเหลียงอวี่เมิ่งจะถูกตัดออกให้เหลือน้อยลงอย่างนั้นหรือ

รอยยิ้มของกงซีเฉียวจางลง ไม่ว่าอย่างไร ภายนอกนั้น เขากับ 

เหลียงอวี่เมิ่งก็ยังนับว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เมื่อเพื่อนจะมีแอร์ไทม์1 น้อยลง 

แต่เขากลับร่าเริงดีใจก็คงดูเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไร

“เธอยังเด็ก ต้องเข้าใจนะว่า...ศิลปะน่ะก็มักจะมีอะไรที่ต้องสละ 

ไปบ้าง” ผู้กำกับหวางตบบ่าเขา “ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แนวรักชาติแบบนี้  

จะไปให้ความสำคัญกับเกียรติยศของตัวบุคคลไม่ได้ เหลียงอวี่เมิ่งเป็น 

คนเก่าคนแก่ในวงการแล้ว ย่อมต้องเข้าใจหลักการนี้ดี ถ้าเขาไม่พอใจ  

ว่าง  ๆ  เธอก็ไปพูดกับเขาหน่อยสิ อย่าให้กระทบกับอาชีพในวงการบันเทิง 

เพียงเพราะเรื่องนี้เลยนะ”

กงซีเฉียวพยักหน้าด้วยสีหน้างุนงง

ผู้กำกับหวางเห็นท่าทางแบบนั้นของเขาแล้วก็ส่ายหน้าอย่างจนใจ  

ถึงจะเป็นคนหนุ่มที่เก่งกาจ แต่ก็ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับความมืดมน 

ของวงการนี้น้อยอยู่ดีนั่นละ

บางทีกงซีเฉียวอาจจะยังไม่รู้ ตอนแรกที่มีข่าวว่าเขาไปเกาะเหลียง- 

อวี่เมิ่งดังนั้น เหลียงอวี่เมิ่งเองนั่นแหละที่เป็นคนปล่อยข่าวออกไป

เมือ่คดิถงึตรงนี ้ ผูก้ำกบัหวางกต็บบา่กงซเีฉยีว “ไปเตรยีมตวัสำหรบั 

ฉากต่อไปเถอะ”

“ครับ ผู้กำกับหวาง” กงซีเฉียวยิ้ม เขาหยิบบทไปนั่งอ่านที่มุมห้อง

เหลียงอวี่เมิ่งที่ยังอยู่โรงพยาบาลได้ยินว่าบทส่วนของตัวเองจะถูกตัดออกไป 

ไม่น้อยก็โกรธจนเขวี้ยงขวดยาทิ้ง แต่พอตัวแทนของกองถ่ายภาพยนตร์ 

กั๋วเย่  โทรศัพท์มา เขาก็พูดว่าไม่เป็นไรด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน บอกว่าเขา 

สนับสนุนการตัดสินใจทุกอย่างของทางกองถ่าย 

เมื่อวางสาย  เหลียงอวี่ เมิ่งก็หน้าเครียด  ตอนแรกที่เขาเข้าเป็น 

1 ช่วงเวลาที่จะได้เปิดเผยใบหน้าตัวเองออกอากาศหรือตามละคร ภาพยนตร์ รายการต่าง ๆ
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ส่วนหนึ่งของกองนี้ก็ตกลงกันไว้แล้วว่า บทที่เขาจะได้รับคือบทนำที่เด่นที่สุด  

ตอนนี้กลับมาตัดส่วนของเขาจนเหลือน้อย แบบนี้ยังนับว่าเป็นนักแสดงนำ 

ได้อยู่หรือ

“พี่เหลียง อย่าโกรธเลยนะ” ผู้ช่วยเก็บขวดยาบนพื้นขึ้นมา เขา 

ลองพูดหว่านล้อมอย่างระมัดระวัง เมื่อเห็นว่าสีหน้าของเหลียงอวี่เมิ่ง 

ยังไม่ดีขึ้นก็ไม่กล้าเตือนว่าใกล้ถึงเวลาทำกายภาพบำบัดแล้ว

“เรื่องนั้นไปถึงไหนแล้ว” เหลียงอวี่เมิ่งสูดหายใจเข้าลึก เก็บกด 

โทสะเอาไว้ “ทำไมนานขนาดนี้แล้วยังไม่มีข่าวคราวอะไรมาอีก”

“คือ.. .”  ผู้ช่วยมองเหลียงอวี่ เมิ่ งอย่างไม่สบายใจ  “กงซีสยง 

ไม่สนใจคนที่เราส่งไปสักนิดเลยครับ คนงามไม่มีประโยชน์เลย” แถมยัง 

เสียค่ารักษาพยาบาลให้เธอไปฟรี ๆ เพื่อให้ไปคืนกงซีสยงด้วย

“นี่เขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ย!” เหลียงอวี่เมิ่งกัดฟัน มีสาวสวย 

ร้อนแรงไปหาก็ไม่ เอา  เอาแต่ปกป้องเมียแก่ที่บ้าน  กงซีสยงก็ไม่ใช่ 

พวกขี้ขลาดกลัวเมียเสียหน่อย ทั้งที่ตัวเองมีเงินแท้  ๆ แต่ยังทำตัวเป็น 

ผู้ชายซื่อสัตย์ภักดีอยู่ได้ ถ้าไม่ผิดปกติแล้วจะเป็นอะไร

ผู้ช่วยหัวเราะแห้ง  ๆ  อย่างกระอักกระอ่วน ถ้าไม่พูดถึงเรื่องสถานะ 

ของตัวเองละก็ เขาเองก็คิดว่าที่จริงกงซีสยงเป็นผู้ชายที่ไม่เลวเลย การงาน 

ประสบความสำเร็จ ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ลูกชายกตัญญู แบบนี้ 

ก็ดีมากแล้วไม่ใช่หรือ

แต่ความคิดแบบนี้ เขาไม่กล้าพูดออกไป เขารู้ว่าพี่เหลียงคิดจะก่อ 

ความวุ่นวายในครอบครัวกงซี แล้วก็ใช้เรื่องนี้มาแก้แค้นกงซีเฉียว แต่ 

น่าเสียดายที่อีกฝ่ายมั่นคงเกินไป ถ้าเป็นแบบนี้ ฝ่ายเขาก็คงจะดึงดัน 

ขึ้นธนูโจมตีต่อไปไม่ได้อีกแล้วกระมัง

“ทางเฉียวหลานเฟินล่ะ” เหลียงอวี่เมิ่งไม่เชื่อหรอกว่าพ่อแม่ของ 

กงซีเฉียวจะไม่มีจุดอ่อนไปเสียทุกคน

เมื่อได้ยินพี่เหลียงพูดถึงเฉียวหลานเฟิน ผู้ช่วยก็ส่ายหน้า “เฉียว- 

หลานเฟนินีจ่ดัการไมไ่ดง้า่ย ๆ เลยครบั นกัโกงพนนัทีเ่ราเตรยีมไวก้อ่นหนา้นี้ 

ไม่มีโอกาสได้ลงมือเลย  ทั้งเรื่องหุ้น ไสยศาสตร์ ท่องเที่ยว ไม่ว่าวิธี 
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อะไรก็ใช้กับเธอไม่ได้เลย เธอจะออกไปเต้นกว๋างฉ่างเช้าเย็นตรงเวลา 

ทุกวัน เวลาทำงานก็ตั้งใจบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเอง ตอนกลางคืน 

ไปเดินเล่นกับกงซีสยง ไม่มีเวลามาสนใจพวกคนที่เราจัดหาไปให้เลย 

ครับ”

ฟังถึงตรงนี้ เหลียงอวี่เมิ่งก็หน้าบูดบึ้ง เขาหายใจเข้าออกสองสาม 

ครั้งติดกันแล้วจึงเอ่ย “บ้านนี้สมองมีปัญหากันทั้งบ้าน!”

ผู้ช่วยก้มหน้าเงียบ  ๆ เขารู้สึกว่าครอบครัวแบบนี้ดีมาก ๆ มิน่าเล่า 

ถึงได้เลี้ยงคุณชายเฉียวออกมาเป็นเด็กแบบนั้นได้ ที่จริงเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจ 

เท่าไรว่าทำไมพี่เหลียงต้องเอาเรื่องคุณชายเฉียวให้ได้ด้วย คุณชายเฉียว 

ไม่ได้เป็นคนทำให้พี่เหลียงเป็นอย่างนี้เสียหน่อย

แม้ในใจจะคิดเช่นนี้ แต่ในฐานะที่เขาเป็นผู้ช่วย กินเงินเดือนจาก 

เหลียงอวี่เมิ่ง เขาจึงทำได้แค่คิดเท่านั้น

“ในเมื่อพวกมันไม่ติดกับ งั้นก็ทำให้ลูกชายพวกมันติดกับก็แล้วกัน”  

เหลียงอวี่เมิ่งหน้าเครียด “ฉันไม่เชื่อหรอกว่ากงซีเฉียวจะไม่มีจุดอ่อนเลย”

ผู้ช่วยอ้าปาก แต่เมื่อเห็นเหลียงอวี่เมิ่งที่เจ็บป่วยทรมานจนผอม 

เหลือแต่กระดูก เขาก็ไม่มีอะไรจะพูด

ภาพยนตร์เรื่อง  กั๋วเย่  เป็นหัวข้อสำคัญในวงการบันเทิงที่ผู้คนสนใจ 

เสมอ หากมีข่าวคราวสักนิด สื่อก็จะตื่นเต้นกันไปหลายวัน ดังนั้นเมื่อ 

ข่าวเรื่องบทส่วนของเหลียงอวี่เมิ่งโดนตัดไปค่อนข้างมากนี้เผยแพร่ออกไป  

ก็ทำให้หนังสือพิมพ์บันเทิงรายสัปดาห์จำนวนไม่น้อยออกมารายงานข่าว 

เรื่องนี้กันอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเลี่ยงไม่เอาปัญหาเข้าตัว สื่อ 

เหล่านี้ก็ยังไม่ลืมใส่คำว่า “ได้ยินมาว่า” ลงไปข้างหน้าข่าวอีกด้วย

หลายปีมานี้ กระแสของเหลียงอวี่เมิ่งกำลังมาแรง กลุ่มแฟนคลับ 

ก็ใหญ่ เมื่อข่าวนี้ออกไป เหล่าแฟนเหลียงก็ด่าว่าสื่อมวลชนพูดจาเหลวไหล  

ไม่ว่าอย่างไร อวี่เมิ่งของพวกเธอก็เป็นถึงราชาจอเงินที่ได้รางวัลเชียนฮวา 

มาแล้ว แถมยังกำลังดังด้วย แล้วใช้เกณฑ์อะไรจึงมาตัดบทของเขาออก 

มากมายขนาดนั้น แต่ไม่ไปตัดของคนอื่น

แต่อันที่จริงแล้ว เหลียงอวี่เมิ่งไม่ใช่นักแสดงคนเดียวของภาพยนตร ์
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เรื่องนี้ที่เคยได้เป็นราชาจอเงินงานรางวัลเชียนฮวา ในทางกลับกัน สิ่งที่ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ขาดแคลนน้อยที่สุดก็คือ  นักแสดงที่ เคยได้รางวัล 

เชียนฮวานั่นเอง ถึงขนาดที่ว่ามีศิลปินเก่า  ๆ  หลายคนเคยได้ต้อนรับผู้นำ 

ประเทศกันมาแล้ว เป็นความมีระดับอย่างที่ต่อให้เหลียงอวี่เมิ่งพยายาม 

แค่ไหนก็ยังตามไม่ทัน 

ดังนั้นคอมเมนต์ลักษณะนี้ของเหล่าแฟนคลับเหลียงอวี่เมิ่งจึงนำมา 

ซึ่งความไม่พอใจของคนมากมาย อย่างไรเสีย ในสายตาของคนหมู่มาก  

เหล่าศิลปินเก่า  ๆ  ก็ล้วนเป็นคนที่สมควรได้รับการเคารพเป็นอย่างยิ่ง  

ถ้าไม่ใช่เพราะเหลียงอวี่เมิ่งยังคงรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลละก ็ 

คงมีคนเปิดฉากด่าไปแล้ว

น่าเสียดายที่ในความเป็นจริงมักจะเป็นเรื่องที่แฟนคลับทำ ส่วน 

ไอดอลก็ตามเก็บ เรื่องนี้ทำให้คนทั่ว  ๆ  ไปจำนวนไม่น้อยพากันมีภาพจำ 

ที่ไม่ดีต่อเหลียงอวี่เมิ่งเสียแล้ว โดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างมีอายุ พวกเขา 

อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเหลียงอวี่เมิ่งเป็นใคร แต่จำศิลปินเก่า  ๆ  เหล่านั้นได้แม่น 

ทีเดียว

“ดีมาก คัต!”

ทันทีที่ผู้กำกับหวางพูดจบ ทีมงานสองสามคนก็รีบพุ่งเข้าไปทันที  

พวกเขาพยุงกงซีเฉียวขึ้นมาจากแม่น้ำ  ก่อนหน้าเพื่อให้ผลการถ่ายทำ 

ออกมาดี กงซีเฉียวจึงกอดท่อนไม้กระโดดลงไปในแม่น้ำจริง  ๆ ถ้าไม่ใช่ 

เพราะบนตัวมีสายเซฟตี้รัดเอาไว้ เขาก็อาจจะจมน้ำไปแล้ว

กงซีเฉียวหน้าซีด  เขาห่อตัวเองด้วยผ้านวมแล้วก็กระโดดดึ๋ง  ๆ  

จากนั้นจึงยิ้มให้กล้องที่ถ่ายอยู่ เขาโพสท่าแบบยอดฝีมือบู๊ลิ้ม จากนั้น 

ก็บิดเอวพลางว่า “ไอ้หยา นี่มันเด็กบ้านไหนกันเนี่ย ทำไมหล่อขนาดนี้!”

ผู้กำกับหวางเห็นเขาสะบักสะบอมไปทั้งตัว  แต่ก็ยังไม่วายทำตัว 

ทะเล้น จึงหุบยิ้มแล้วว่า “คลิปตรงนี้เก็บไว้นะ เอาไว้เป็นคลิปเบื้องหลัง 

หลังจากหนังจบ”

“ผู้กำกับหวางครับ ผมขอร้อง ปล่อยผมไปเถอะนะ” กงซีเฉียว 
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หน้าเบ้มองผู้กำกับหวาง “ถ้าปล่อยคลิปนี้ออกไปละก็ แฟนคลับผมหาย 

หมดแน่”

แต่ตากล้องผู้ เงียบขรึมก็ทำเพียงแค่ถ่ายเอาไว้ทั้งหมด ถ่ายจบ 

จึงค่อยปิดฝาเลนส์กล้อง จากนั้นก็ยิ้มซื่อ ๆ ให้กงซีเฉียว

ผู้กำกับหวางเห็นกงซีเฉียวยังสวมเสื้อผ้าในการถ่ายทำที่เปียกโชก 

ไปทั้งตัวก็ดุเขาให้รีบไปเปลี่ยนเสื้อ สต๊าฟอื่น  ๆ  ในกองต่างพากันหัวเราะ 

ด้วยความเอ็นดู 

เนื่องจากเป็นการถ่ายทำในชนบท พวกเขาจึงเช่าบ้านคนท้องถิ่น 

แถวนั้นเอาไว้ใช้ กงซีเฉียวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก็ไปลบเครื่องสำอาง 

ในห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง

“คุณชายเฉียวคะ  หลับตาหน่อยค่ะ”  ช่างแต่งหน้าใช้น้ำยาล้าง 

เครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางที่ตาออก นิ้วของเธอไปโดนแก้มของกงซีเฉียว 

โดยไม่ได้ตั้งใจ เธอจึงเอ่ยด้วยความอิจฉา “คุณชายเฉียวผิวดีมากเลย 

นะคะ ปกติดูแลผิวยังไงเหรอคะ”

“นอนเร็วตื่นเช้าจะทำให้ผิวดีครับ” เพราะไม่ได้อาบน้ำ กงซีเฉียว 

จึงรู้สึกว่า ต่อให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว เขาก็ยังไม่สบายตัวอยู่ดี “แต่ว่าวิธีนี้ 

พวกคุณน่าจะใช้กันไม่ได้แน่เลย พวกคุณทำงานกันหนักมาก บางทีกว่า 

จะแต่งหน้าลบหน้าให้นักแสดงก็ปาเข้าไปครึ่งค่อนคืนแล้ว  ผิวดีแค่ไหน  

ดูแลดีแค่ไหน ก็คงห้ามริ้วรอยไม่ได้หรอกครับ”

ช่างแต่งหน้าสองสามคนที่อยู่ในห้องได้ยินคำนี้ ในใจก็รู้สึกเหมือน 

ได้ดื่มน้ำผึ้งเข้าไปอย่างไรอย่างนั้น ช่างแต่งหน้าที่รับหน้าที่แต่งหน้าให้ 

กงซีเฉียวยิ้มพลางเอ่ย  “เรื่องนั้นก็คงช่วยไม่ได้  แต่แค่ได้เข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งของกองถ่ายผู้กำกับหวางก็ถือเป็นโชคดีของพวกเราแล้วละค่ะ”  

การทำงานหนักได้รับการยอมรับ พวกเธอก็ย่อมดีใจ

ลบเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อย  ช่างแต่งหน้าหลายคนก็บอก 

กงซีเฉียวเรื่องเคล็ดลับการดูแลผิวของตัวเอง ทำเอากงซีเฉียวเบิกตากว้าง 

ทีเดียว เขาหันไปบอกให้ลู่เสี่ยวเหยาด้วยสีหน้าจริงจังให้ช่วยจดเอาไว้ให้

กิริยานี้ทำให้ช่างแต่งหน้าหลายคนรู้สึกดีกับเขามากขึ้นอีกครั้ง
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เมื่อกงซีเฉียวจากไปแล้ว เหล่าช่างแต่งหน้าก็มานั่งรวมกลุ่มกัน  

พวกเธอนั่งพูดคุยซุบซิบเรื่องว่าคนในวงการบันเทิงคนไหนที่มนุษยสัมพันธ ์

ดีกว่ากัน

“คราวที่แล้วฉันไปอยู่กองหนึ่ง เหวินเหวินน่ะไม่เลวเลยนะ ปกติ 

ก็ชอบเลี้ยงพวกเครื่องดื่มอะไรแบบนี้อยู่บ่อย  ๆ” ช่างแต่งหน้า  A เก็บ 

กระเป๋าเครื่องสำอางของตัวเองพลางว่า “ฉันรู้สึกว่าดาราที่ค่อนข้างสนิท 

กับคุณชายเฉียวน่ะ มีแต่คนมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งนั้นเลย”

“เธอลืมคุณชายใหญ่จ้าวแล้วเหรอ” ช่างแต่งหน้า  B ถอนหายใจ 

อย่างเหลือทน  “อีตาคุณชายใหญ่จ้าวนั่นน่ะ  มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเลย  

แต่จิตใจก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร เวลาแสดงก็ถือว่าเคารพในงานอยู่”

“ก็คนเขาเป็นถึงคุณชายใหญ่ ถ้าจะมีอารมณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา 

ไม่ใช่หรือไง อีกอย่าง เห็นว่าเขาไม่ค่อยถูกกับคุณชายเฉียวไม่ใช่เหรอ”  

ช่างแต่งหน้า C หัวเราะเล็กน้อยอย่างไม่ใส่ใจเท่าไร ในวงการนี้ พวกเธอ 

ไม่เคยเจอคนแบบไหนกันมาบ้างล่ะ คนอย่างจ้าวอี้คุนที่มีเรื่องอะไรก็ออกมา 

ยืดอกรับตรง  ๆ นับว่าไม่เลวแล้ว “แต่คนที่มนุษยสัมพันธ์ดีอย่างคุณชาย 

เฉียวก็มีไม่เยอะนะ” 

ช่างแต่งหน้า A พยักหน้า “เธอไม่รู้หรอก ทุกครั้งที่คุณชายเฉียว 

มองตาฉันแล้วก็พูดกับฉันน่ะ ฉันไม่กล้าสบตาเขาทุกทีเลย ฉันมักจะรู้สึก 

ว่าดวงตาของเขาดูน่าหลงใหลมากเป็นพิเศษ ถ้ามองมากเกินไป หัวใจจะ 

เต้นไม่ปกติน่ะสิ”

ช่างแต่งหน้าคนอื่น  ๆ  ได้ยินแบบนั้นก็เอ่ยหยอกกันสองสามประโยค  

แต่ที่พวกเธอไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ  ดวงตาของกงซีเฉียวดูน่าหลงใหล 

เป็นพิเศษจริง  ๆ แค่มองตาคู่นั้นก็ทำให้รู้สึกราวกับว่าตัวเองกลายเป็น 

โลกทั้งใบของดวงตาคู่นั้นแล้ว

ต่อให้ทุกคนรู้ดีแค่ไหนว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ยังหนีไม่พ้นดวงตา 

ทรงเสน่ห์คู่นั้นอยู่ดี

ที่ด้านนอก ลู่เสี่ยวเหยาได้ยินบทสนทนาของเหล่าช่างแต่งหน้าเข้า 

โดยบังเอิญ เธอยืดอกที่ไม่ได้ดูน่าภูมิใจอะไรอย่างภาคภูมิ คุณชายเฉียว 
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ของเธอเป็นดาราที่ดีแบบสามร้อยหกสิบองศา ไม่มีมุมอับอย่างแท้จริง

กงซีเฉียวยกมุมปากขึ้นยิ้ม เขาคิดว่าตอนนี้ตัวเองไม่กลับไปหยิบของ 

ที่ลืมไว้ในห้องแต่งหน้าจะดีกว่า
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