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Chương 5
Con hát và Công chúa

P

hòng tập rất yên tĩnh, Lý Viện Viện ngồi dưới sân khấu lẳng lặng đọc

kịch bản.
Đây là vở Công chúa cướp Trạng nguyên, chia rẽ Trạng nguyên và thanh
mai trúc mã, sau khi Trạng nguyên trở thành phò mã thì bắt đầu dần dần thôn
tính thế lực của Công chúa, sau đó ép Công chúa nhảy xuống vực, cuối cùng tìm
lại thanh mai trúc mã yêu thương nhau sống hết nửa đời còn lại.
Lý Viện Viện đọc đi đọc lại hai ba lần, cuối cùng cũng hiểu câu chuyện này,
sau đó nàng chau mày.
Trạng nguyên xuất thân nghèo hèn, đường đường một Công chúa bị chỉ hôn
cho một Trạng nguyên còn chưa được ban quan chức đã đủ mất mặt lắm rồi, lại
còn để Phò mã xuất thân hàn vi làm mưa làm gió ở hậu viện, lật tung cả phủ
Công chúa, ép Công chúa phải chết?
Cuối cùng con người bỉ ổi này còn tìm lại thanh mai trúc mã ở bên cô ta đến
bạc đầu?
Lý Viện Viện cảm thấy Công chúa này đáng phải mất mặt đến tận kiếp sau
...
Nhưng càng khiến nàng hoang mang hơn là vở kịch này viết như vậy mà mọi
người còn gọi là hài kịch?
Lý Viện Viện cảm thấy mình bị tổn thương...
Nam nữ chính trên sân khấu đang diễn cảnh thứ nhất, thanh mai trúc mã tình
chàng ý thiếp, sau khi nam chính lên Kinh dự thi, nữ chính ở quê mòn mỏi chờ
đợi, cuối cùng cũng chờ được nam chính đỗ đạt về quê. Nhưng hắn lại từ biệt
nữ chính, hai người khóc lóc đòi sống đòi chết, cuối cùng nam chính bày vẻ mặt
bi tráng nói với nữ chính: “Chờ ta.” Sau đó bèn đến Kinh thành.
Trương Nam là người cầu toàn, trong cảnh thứ nhất, nam chính tên Tôn Tú,
nghe nói do át chủ bài của câu lạc bộ Kịch nói trong trường là Lưu Thư Dương
đảm nhận, còn nữ chính Lâm Chi trong kịch thì do Lâm Hiểu Mộng, người mà
bạn cùng phòng của Lý Viện Viện ghét cay ghét đắng đảm nhận. Hai người này
đều biểu hiện rất đạt, nhưng vẫn bị Trương Nam hô dừng mấy lần, bắt họ diễn
đi diễn lại, ngay cả giọng nói to nhỏ, mức độ cường điệu của biểu hiện cũng
phải chính xác.
Cảnh đầu tiên tập rất lâu, Lý Viện Viện nghiên cứu xong kịch bản, không có
chuyện gì làm bèn nghiên cứu Trương Nam, đây cơ hồ là hành vi vô thức của
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nàng, giống như lúc ở Hậu cung, lẳng lặng quan sát tính cách, sở thích, cách
thức xử sự của mỗi người, sau đó ghi nhớ trong lòng.
Nhưng nàng càng nghiên cứu càng lấy làm lạ, một người nghiêm túc cố chấp
ăn nói khó nghe lại còn không đẹp, rốt cuộc có điểm nào thu hút “Lý Viện
Viện” trước đây chứ? Hơn nữa lạ lùng là nàng quan sát được trong đội kịch này
còn có mấy cô gái khác cũng thích Trương Nam, lẽ nào người của thời đại này
đều có sở thích lạ lùng như vậy?
“Được rồi, cảnh thứ nhất tốt lắm, tiếp theo chuẩn bị cảnh thứ hai.” Trương
Nam vẫy tay, kêu người đang diễn tập trên sân khấu chuẩn bị.
Mở đầu cảnh thứ hai là nữ chính Lâm Chi lén theo Tôn Tú đến Kinh thành,
nhưng bị Công chúa bắt được, sỉ nhục cô ta một trận trước mặt Tôn Tú.
Vừa lên sân khấu đã phải sỉ nhục người ta, Lý Viện Viện hưng phấn làm
nóng người.
Lý Viện Viện chưa từng làm con hát bao giờ, hay nói đúng hơn là ngoài làm
Công chúa, trong mười tám năm cuộc đời của nàng trước đây vốn không hề làm
bất kỳ việc gì, thậm chí một số việc Công chúa làm được, nhưng vì nàng yếu ớt
nên bị hạn chế không thể làm.
Bởi vậy đối với bất kỳ trải nghiệm mới mẻ nào nàng cũng đều rất kỳ vọng và
nhiệt tình.
Nhưng khi nàng lên sân khấu thử ước đoán cảm xúc, nhìn Lâm Hiểu Mộng
đối diện, còn chưa nói được một lời thì Trương Nam dưới sân khấu bỗng chen
vào: “Chú ý ước đoán tính cách và tâm lý nhân vật!”
Giọng nói hơi sốt ruột, giống như đã hết kiên nhẫn với Lý Viện Viện, vốn
không chờ nàng bắt đầu diễn đã chen vào: “Đừng có bảo đâu làm đó, cô phải
kiêu căng hống hách lên! Ánh mắt phải ác độc, giọng nói phải lớn. Phải thể hiện
khí thế của Công chúa!”
Phòng tập hơi yên ắng, Lý Viện Viện quay đầu nhìn xuống Trương Nam
đang ngồi vị trí chính giữa dưới sân khấu. Cậu ta nhíu mày, thể hiện sự bực bội,
Lý Viện Viện cũng chau mày, bày tỏ thái độ không vui của nàng: “Giọng nói
lớn là có khí thế à? Phụ nữ chanh chua chợ búa làm sao xưng bá thiên hạ
được?”
Câu không mặn không nhạt của nàng khiến tất cả mọi người trong phòng tập
đều sửng sốt, thời gian rồi chưa hề thấy Lý Viện Viện nói nặng với ai câu nào,
cho dù hôm qua bị Trương Nam mắng mỏ đến mức chịu không nổi cũng chỉ im
lặng nhảy từ trên bục đạo cụ xuống.
Câu nói bất ngờ này nghe rất có lý, cũng là một phản bác rất có khí thế, mọi
người nhất thời không phản ứng kịp.
“Bắt đầu đi”.
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Không chờ mọi người sực tỉnh, Lý Viện Viện đã quay đầu dịu dàng ra lệnh
cho Lâm Hiểu Mộng, Lâm Hiểu Mộng ngơ ngác đáp một câu: “Ờ, được ...” Sau
đó theo kịch bản quỳ dưới đất, nhưng vừa quỳ gối xuống, Lâm Hiểu Mộng đột
nhiên sực tỉnh chớp chớp mắt.
Khoan đã... Cảm giác bị “ra lệnh” này là thế nào?
Nhưng cô ta quỳ xuống đồng nghĩa với việc màn kịch đã bắt đầu.
Nam chính Lưu Thư Dương bên này cũng nhanh chóng nhập vai, vẻ mặt lấy
lòng chắn trước mặt Lâm Chi, thấp giọng khuyên: “Công chúa, Chi nhi là hàng
xóm của ta ở quê, lần này vào Kinh không biết phải đi đâu mới tới nương nhờ
ta.”
“Buông ra.” Lý Viện Viện lạnh lùng nói, ánh mắt nhẹ lướt qua mặt Tôn Tú,
sau đó dừng trên mặt Lâm Chi, nàng bước tới mấy bước, nâng cằm Lâm Chi
lên. Trước đây Lý Viện Viện đã từng thấy nhiều người làm động tác này, nhưng
nàng chưa bao giờ thực hiện, vì nàng là Công chúa không được phụ vương yêu
thích, bởi vậy nàng rất biết điều mà thu lại vẻ xấc xược, giao hảo với tất cả mọi
người, không đắc tội với ai.
Nhưng hiện giờ đang diễn kịch mà.
Trước đây Lý Viện Viện cũng từng nghĩ, nếu Phụ hoàng chịu ủng hộ nàng
thì nàng cũng muốn xấc xược, nhưng nói đến cùng thế gian này lại chẳng hề có
nếu như. Bởi vậy nàng chỉ đành thỏa mãn nguyện vọng chưa thành của mình
trước kia vào lúc này.
Ngón tay nâng cằm Lâm Chi lên, nàng cong môi cười: “Đúng là một gương
mặt xinh đẹp.”
Nụ cười của Lý Viện Viện khiến người dưới sân khấu bỗng ớn lạnh.
Lâm Hiểu Mộng đang nhìn thẳng vào nàng cũng thầm run lên một cái, bỗng
dưng hơi khiếp sợ, cô ta nhìn vào mắt Lý Viện Viện, cảm thấy trong mắt nàng
tựa như một giây sau sẽ thật sự có rắn độc chui ra cắn vào cổ mình, Lâm Hiểu
Mộng nín thở, vùng ra phía sau, thoát khỏi phạm vi bàn tay Lý Viện Viện có thể
chạm tới.
“Trốn cái gì? Cô sợ ta à?” Lý Viện Viện khựng lại, độ cong trên môi càng
cong hơn, “Cũng phải, cô nên sợ ta. Cô lên Kinh tìm cố nhân, ta không cho
phép thì cô sẽ khó bước vào Kinh thành một bước. Cô là hàng xóm cũ của
chàng, ta không cho phép thì mộ tổ nhà cô cũng phải dời đi. Cô xinh đẹp, ta
không cho phép thì hiện giờ có thể chém đầu cô ngay.” Lý Viện Viện nói xong
một tràng này bèn im lặng.
Thời gian quá ngắn, Lý Viện Viện không kịp học thuộc nhiều nên chỉ nhớ
mấy câu đầu, tay kia nàng vẫn cầm kịch bản, định chờ Tôn Tú đứng ra bảo vệ
Lâm Chi sẽ xem kịch bản diễn với cậu ta. Nhưng Lý Viện Viện chờ một lúc

www.vuilen.com

26

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương

MẬP ĐẸP, BÉO DỄ THƯƠNG

cũng không thấy Tôn Tú đứng ra, nàng bất giác tạm rời vai, quay đầu nhìn Lưu
Thư Dương.
Thấy Lưu Thư Dương ngây người nhìn nàng, miệng há ra như một kẻ ngốc.
Lý Viện Viện chớp mắt, quay đầu nhìn Lâm Hiểu Mộng, nhưng thấy cô ta
cũng há miệng ngây ngốc như Lưu Thư Dương.
Nàng lại quay đầu, đảo mắt qua phòng tập im lặng như tờ, cuối cùng ánh mắt
cũng dừng trên người Trương Nam, phát hiện tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Lý Viện Viện lấy làm lạ chau mày hỏi: “Có tiếp tục nữa không?”
Câu nói này thức tỉnh tất cả mọi người, phòng tập lúc này mới bắt đầu ồn ào.
Người hai bên sân khấu đều đang thì thầm thảo luận gì đó, vẻ mặt Trương Nam
phức tạp nhìn Lý Viện Viện, chỉ có Tiểu Bàn một mình đứng trong góc vỗ tay
cổ vũ cho Lý Viện Viện, tiếng “bốp bốp bốp” trở nên chói tai trong phòng tập.
Ánh mắt Lý Viện Viện dừng trên người Tiểu Bàn, thấy cậu ta nhiệt tình khen
ngợi mình, lập tức hai má đỏ bừng.
Đúng là một chàng trai thẳng thắn... Ngày càng thấy hợp khẩu vị của nàng.
“Lý Viện Viện, cậu thay não rồi à?” Lưu Thư Dương bên cạnh kinh ngạc
nói, “Sao đột nhiên cứ như biến thành người khác vậy?”
Lý Viện Viện im lặng, bỗng cảm thấy không ổn, đang định suy nghĩ nên đáp
thế nào thì Lâm Hiểu Mộng ngã ngồi dưới đất cũng lên tiếng, tựa như chưa
hoàn hồn: “Phải đó, làm tôi giật cả mình.” Cô ta cường điệu vỗ ngực, “Tôi còn
tưởng mình đắc tội gì với cậu nên cậu sắp cắn tôi nữa chứ... Hôm qua cậu lĩnh
ngộ được bí kíp võ công gì nên kĩ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc à?”
Lý Viện Viện cười hòa nhã, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt: “Hình như
hôm qua bị té nên đột nhiên có cảm giác.”
Lưu Thư Dương cũng cười: “Vậy tôi cũng nhảy một cú, có được cảm giác
này tương lai tôi nhất định sẽ trở thành ngôi sao quốc tế.”
“Được rồi.” Trương Nam dưới sân khấu bỗng cắt ngang đối thoại của mấy
người bên trên, cậu ta cúi đầu nhìn kịch bản, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị: “Tiếp
tục.”
Không khen cũng không xin lỗi một câu, Lý Viện Viện hơi bất mãn, nàng
suy nghĩ đến hoàn cảnh mình hiện giờ, cân nhắc trước sau, cảm thấy mình
không cần làm lành với cậu ta, vậy là nàng nói: “Đạo diễn, tôi có cần phải kiêu
căng hống hách nói lớn tiếng nữa không?”
Trương Nam ngẩn người, xóa bỏ mấy chữ trên kịch bản, sau đó ngẩng đầu
nhìn nàng: “Không cần đâu, cô làm tốt lắm.”
Lý Viện Viện khẽ nhướng mày, thầm nói người này có vẻ không cố chấp
như nàng tưởng tượng.
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Diễn tập suốt buổi chiều, tuy Lý Viện Viện phải cầm kịch bản xem lời thoại,
nhưng diễn xuất của nàng thật sự không ai có thể bắt bẻ, đất diễn của nàng
không nhiều, cảnh thứ hai sỉ nhục Lâm Chi, cảnh thứ ba nói mấy câu, cảnh cuối
cùng bị ép nhảy xuống vách núi chết, kết thúc.
Lý Viện Viện diễn rất hứng chí, lúc nhảy xuống vực là cao trào của vở kịch
này, nàng trèo lên thang đạo cụ, nói hết một tràng lời thoại, cảm thấy mình diễn
rất có thần, nhưng không ngờ đến đây, Trương Nam vẫn luôn im lặng nhìn nàng
diễn lại nhíu mày.
“Cảm xúc không đúng.” Trương Nam nói, “Cô không có cảm giác giãy giụa
tuyệt vọng, nản lòng thoái chí trước khi chết.”
Lý Viện Viện ngẩn người.
“Cảnh này dùng cách diễn của cô hôm qua lại chuẩn hơn.” Trương Nam nói,
“Làm lại lần nữa.”
Hôm qua nàng đã dùng cách diễn nào vậy...
Lý Viện Viện đứng lên thang đạo cụ, khẽ suy ngẫm một lúc, sau đó diễn lại
một lần. Trương Nam vẫn nhíu mày: “Vẫn không đúng.” Cậu ta mở miệng định
phê bình, nhưng hình như nhớ ra điều gì, cậu ta lại khép miệng, một lúc sau mới
thu lại cảm xúc, giọng điệu dịu đi một chút, “Cô xuống đây đã.”
Sợ nàng lại nhảy xuống nữa sao...
Lý Viện Viện thật thà bước xuống.
“Cảm xúc của cô mấy cảnh trước rất thích hợp, có điều lời thoại phải nhuần
nhuyễn hơn, cảnh cuối cùng này cô nghiền ngẫm lại đi.” Trương Nam nói xong
bèn nhìn thời gian, “Được rồi, sáng nay chúng ta tập tới đây thôi, mọi người đi
ăn cơm trước đi, hai giờ chiều nay vẫn ở đây.”
Lý Viện Viện cầm kịch bản, nhìn về phía Tiểu Bàn, cậu ta đã cùng mấy cậu
con trai khác tụ thành nhóm chuẩn bị đi ăn cơm, thấy Lý Viện Viện nhìn mình,
Tiểu Bàn cười vẫy tay với nàng: “Lý Viện Viện, hôm nay cậu diễn tuyệt lắm!”
Lý Viện Viện cúi đầu cười nhẹ, lòng hơi chán nản, vì cảnh cuối cùng diễn
không tốt... Không khiến cho đạo diễn coi thường người khác này kinh ngạc từ
đầu đến cuối, Lý Viện Viện cảm thấy hơi tiếc nuối.
Quay người bỏ đi, Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu liền thấy Yến Tư Thành
đang chờ ở cửa.
Từ đầu chàng đã không bước vào phòng tập, vẫn luôn lặng lẽ chờ ngoài cửa.
Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy người xung
quanh.
Mãi đến khi tiếp xúc với ánh mắt Lý Viện Viện, mắt Yến Tư Thành mới tựa
như có thêm hơi ấm, chàng cúi đầu tỏ ý hành lễ.
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Tiếc nuối trong lòng Lý Viện Viện bỗng dưng nhạt đi nhiều, nàng chầm
chậm đi về phía chàng, giống như lúc ra khỏi Hoàng cung sau khi vấn an, là Thị
vệ trưởng, Yến Tư Thành vẫn luôn đứng ở vị trí đầu tiên nghênh đón nàng.
Nhưng lúc nàng đi bước cuối cùng để ra khỏi phòng tập, Yến Tư Thành khẽ
há miệng, chữ “Điện” còn chưa thốt ra, một cô gái bỗng từ phía sau xông tới,
hất Lý Viện Viện một cái, thân hình Lý Viện Viện to khỏe nên không bị hất đi,
còn cô gái kia lại nghiêng người, nhưng điều này không ngăn cản cô ta nhào tới
trước mặt Yến Tư Thành, kéo cánh tay Yến Tư Thành.
“Ha ha, Yến Tư Thành, anh tới xem em tập phải không?”
Nhìn Lâm Hiểu Mộng với vẻ mặt hạnh phúc kéo tay Yến Tư Thành, Lý Viện
Viện thoáng ngây người.
Đây lại là... tình huống gì nữa?
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