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Chương 9

K

hương Điệu không có việc gì cả một ngày.

Cô không đi theo ra phim trường, chỉ ngồi lại phòng trang điểm, chờ diễn
viên diễn xong thì tháo trang sức.
Công việc trang điểm ở hiện trường quay phim rất vất vả, thầy cũng thương
mấy học trò của mình, cho nên mới sắp xếp cô và Tôn Thanh thay phiên nhau.
Mỗi người một ngày, Khương Điệu ở lại phòng làm việc, thì Tôn Thanh phải
ở trường quay.
Nghe nói hôm nay chỉ diễn cảnh ban ngày, Khương Điệu nghĩ, quá nửa ngày
là họ sẽ quay về thôi.
Ai ngờ tới gần chạng vạng, mặt trời sắp khuất, nhóm diễn viên mời từng
người quay lại phòng hóa trang, trợ lý lẽo đẽo theo sau.
Không biết vì sao, sắc mặt các cô ai cũng không tốt.
Không khí nặng nề làm cho mấy cô bé trong nhóm trang điểm cũng không
dám nói chuyện như bình thường, cứ thế im lặng dọn dẹp đồ đạc.
Yên tĩnh quá mức như vậy Khương Điệu cũng không thể tùy tiện mở miệng.
Cô đành nháy mắt với Tôn Thanh ý hỏi: Làm sao vậy.
Trên khuỷu tay Tôn Thanh có vắt ngang chiếc áo khoác bằng lụa, lúc đi
ngang qua cô thì khẽ khàng giải thích: “Cãi nhau...”
Nói xong liền đi.
Khương Điệu cũng đoán được đại khái là ai và ai, hai người này vừa rồi đổi
trang phục trong phòng lại cách nhau tám trượng.
Bạch Nhuế lạnh lùng nhìn di động, Đồng Tĩnh Niên thì tựa trên sô pha,
giống như một con thỏ trắng, hai mắt đỏ hồng, chắc là vừa khóc. Nữ trợ lý của
cô ấy thì vừa nắm tay vừa nghiêng đầu trước mặt như đang an ủi.
Ngày đầu tiên quay đã xảy ra mâu thuẫn cũng là hiếm thấy, Khương Điệu
thở ra một hơi, không khỏi cảm khái trong lòng.
Sau khi trang điểm trong thì thầy cũng mất tích luôn, bây giờ đột nhiên lại lù
lù xuất hiện.
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Thầy đưa cao hai tay rồi vỗ vỗ, dặn mọi người:
“Làm nhanh lên, làm nhanh lên! Nhanh dọn còn về ăn cơm.”
“Khương Điệu, tháo trang sức giúp tôi.” Bạch Nhuế ngồi vào bàn trang điểm
trước.
Cô ấy tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo lên, lười biếng không buồn để ý đến
hình thượng, nhưng vì người ta vốn đẹp, bộ dạng này cũng chỉ khiến mọi người
liên tưởng đến quý phi say rượu mà thôi.
Đôi mắt xếch của người đẹp hơi nhíu lại, vừa phong tình lại rung động lòng
người.
“Chị Khương là của tôi!” Cô gái trẻ ngồi trên ghế sa lon đột nhiên lại đứng
lên tranh cãi: “ Chị Khương tháo cho tôi trước”.
Cô ấy vòng qua bàn trà, kéo Khương Điệu tới bên bàn trang điểm: “Tháo
cho tôi trước đi.”
Bạch Nhuế cũng nhích nửa người, tầm mắt lướt qua Khương Điệu, nhướng
mày nhìn Đồng Tĩnh Niên: “Diễn thì kém như thế, lẽo đẽo theo sau chân người
ta mà cũng muốn tháo trước? Sao không đóng cửa tự kiểm điểm mình một phen
đi”.
“Diễn kém gì?” Đồng Tĩnh Niên ồn ào, đôi mắt lại rưng rưng nước: “Cô
đánh một bạt tai lên mặt người ta mà còn nói tốt à?”
“Kém hơn tôi! Không cho cô một bạt tai thì cô còn làm gì tiếp nữa? Đã
không thuộc kịch bản lại còn yếu ớt như con sên”.
“Cô mới là con sên, đạo diễn không cần mà cũng xấu hổ chạy tới xin vai,
ném đi cũng không ném được”.
“Cô nói cái gì?” Hẳn là ý nhắc đến việc Bạch Nhuế không giành được vai
“Đại Thái Bình”, cô ta gõ gõ lên mặt bàn hai cái: “May mà không diễn Thái
Bình công chúa lúc trưởng thành, bằng không tuổi trẻ của tôi mà ngu xuẩn như
cô thì có khi còn tức tới hộc máu.”
“May mà không diễn? Mấy hôm trước có người còn ho cả máu đấy nhỉ”.
Đồng Tĩnh Nhiên xé toạc vết sẹo đó ra, quyết tâm kết thù.
“Tôi không diễn đấy, thì sao, còn hơn người dựa hơi đại gia để lấy mấy hợp
đồng quảng cáo không có chí tiến thủ, không chừng quay thêm hai ngày nữa
đạo diễn cũng đòi thay người đấy!”
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...
“Nói nhao nhao ầm ĩ như gà. Ba con gà à!” Viên Dạng bực bội vén rèm lên,
đi từ trong phòng thay đồ ra.
Anh hét một tiếng mới khiến hai người kia yên lặng.
Thấy hai người không lên tiếng nữa, giọng điệu Viên Dạng vẫn sắc bén như
thường: “Công việc của tổ hóa trang chúng ta hôm nay kết thúc ở đây, nếu hai
người muốn cãi nhau thì xuống sân đi, cãi cả đêm cũng được, để cho bọn tôi tan
làm, được chưa?”
Bốn phía không một tiếng động, cũng không có người nào cãi lại.
Sau khi nói xong, Viên Dạng bắt đầu phân công nhiệm vụ: “Khương Điệu,
em đi tháo cho Tiểu Bạch, Tôn Thanh... Tôn Thanh đâu?!”
“Đây ạ!” Cô gái đó còn đang khuân vác diễn phục của nữ.
“Em tháo cho Tiểu Đồng.”
“Vâng.”
Có chỉ thị của cấp trên, Khương Điệu từ từ gỡ tay Đồng Tĩnh Niên đang cầm
tay minh ra. Vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy hai cái như an ủi.
Trong mắt cô Đồng Tĩnh Niên vẫn là một cô bén, một bông hoa nhỏ trong
nhà kính, phải cẩn thận che chở.
Mà Đồng Tĩnh Niên đột nhiên lại rơi nước mắt.
Động tác này của Khương Điệu, đối với cô, lại giống như một nhánh cỏ cứu
mạng cuối cùng bị bẻ gãy, rơi vào vực sâu vạn trượng.
Đồng Tĩnh Niên như thế không phải là không có lý do .
Trước khi nhận vai “Tiểu Thái Bình”, cô chỉ mới quay một đoạn quảng cáo
đó.
Cô tiến vào vòng luẩn quẩn này, một đêm thành danh, xuôi gió xuôi nước,
chưa từng trải qua thất bại hay trở ngại gì, khả năng thừa nhận cũng không bằng
những người khác.
Cộng thêm việc nam chính là Phó Đình Xuyên, anh như sắp chạm đến đỉnh
của vinh quang, ngoài anh ra, vai phụ cũng là các diễn viên lão làng, vô hình
trung lại khiến cho cô thêm áp lực.
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Ngay cả nắm tay cũng phải nhờ đóng thế, điều đó càng cho thấy cô bé này
muốn hoàn mỹ, cũng vô cùng sợ hãi.
Cô cực kỳ tự tin, lại hết sức tự ti; Cô vui khi nhận lời ca ngợi, lại sợ kẻ chê
cười.
Sủng nhục giai kinh, cảm giác này đúng là rất khó có thể ở trong giải trí, lâu
dài cũng dần đi xuống.
Đột nhiên Khương Điệu lại muốn tán gẫu với cô bé này hai câu.
Cô nhìn sang phía Viên Dạng: “Thầy à, chậm hai phút được không, em ra
ngoài nói chuyện với Tiểu Đồng một chút.”
Viên Dạng liếc mắt nhìn Đồng Tĩnh Niên một cái, trên lông mi của cô giăng
đầu nước mắt, nhìn rất hiền lành đáng yêu, đành phải gật đầu đồng ý.
Cô gái vẫn còn cúi đầu nức nở, cô không lên tiếng, mặc Khương Điệu kéo
tay mình ngoài.
Mặt trời xế bóng, giống như một quả cam dần bị chôn vùi vào đất, đường
chân trời chỉ còn le lói ánh tà dương.
“Tôi chỉ xin được hai phút thôi, khóc đi.” Gió trời chạng vạng, giọng nói của
cô lại càng thêm rõ ràng.
Đồng Tĩnh Niên ngồi phịch xuống đất, gào khóc.
Cô ôm chân, cuộn tròn người lại, rất giống như con mèo nhỏ bị thương tối
qua.
Chẳng qua, cô ấy là một con mèo yếu ớt, còn tối hôm qua lại là một con mèo
kiên cường.
Giây phút trôi qua, tiếng nức nở dần dần ngừng lại. Khương Điệu đưa tay
lên, nhìn đồng hồ.
Sắp hai phút rồi, cô vỗ vỗ trên lưng Đồng Tĩnh Niên, khẽ hỏi: “Khóc xong
chưa?”
“Rồi...” Đồng Tĩnh Niên nấc nấc đáp lời.
Khương Điệu đưa tay vào túi quần như đang tìm gì đó, rồi đưa ra trước mặt
cô gái: “Cầm này”.

www.vuilen.com

62

Tác Giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân

TAM SƠ

Có lẽ cũng biết mình khóc rồi lớp trang điểm sẽ bị nhòe đi rất xấu, Đồng
Tĩnh Niên không dám ngẩng đầu lên, cũng không nhìn xem là cái gì, với với tay
Khương Điệu rồi nhận lấy.
Cô gái đang ngồi xổm liền sửng sốt.
Cô cứ nghĩ là khăn tay, nhưng khi chạm vào lại thấy lành lạnh.
... Hóa ra, là ... cây son môi.
Thấy Tiều Đồng đang nhìn nó, Khương Điệu ra vẻ hào phóng nói: “Cho cô
đấy .”
“Tôi có rồi... Tôi còn tưởng cô sẽ đưa khăn tay”. Lần này Đồng Tĩnh Niên đã
hoàn toàn dừng khóc. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trên gò má còn vết nước, cả lớp
mascara bị chảy ra. Có vẻ buồn cười, lại có phần đáng yêu.
Đôi môi đỏ mọng của Khương Điệu mấp máy: “Son môi còn quan trọng hơn
khăn tay nữa.”
“Sao cơ?” Cô gái vểnh tai lắng nghe.
“Người ghét cô sẽ chờ khi cô rơi nước mắt để cười chê, cho nên cô không
thể như vậy được”. Khương Điệu khẽ cười: “Cô phải trang điểm lại, sau đó trở
về chiến trường chứ”.
Cô nâng Đồng Tĩnh Niên dậy: “Tôi vào trước, cô cũng phải nhanh lên, mọi
người đều đang đợi đấy.”
Nói xong Khương Điệu liền bước đi, không quay đầu lại.
Khương Điệu nhớ 4 năm trước, cô vừa được nhận vào làm việc cùng thầy,
lần đầu tiên cùng tổ. khi đó vẫn là người mới, rất nhiều chuyện đều không thuận
buồm xuôi gió, khi đó cũng có một đồng nghiệp lão làng mắng mỏ vô cùng khó
nghe. Cô cứ nghĩ mình bỏ cuộc mất, nhưng lúc cô sắp bật khóc, Viên Dạng lại
gọi cô ra ngoài, đưa cho cô một thỏi son môi.
Vài phút sau, Đồng Tĩnh Niên về phòng.
Cùng vào với cô còn có Phó Đình Xuyên cùng trợ lý của anh. Anh tan làm
sau cùng, có lẽ ở lại thảo luận cảnh ngày mai với đạo diễn, cho nên mới chậm
hơn một lúc.
Phòng hóa trang bận rộn đột nhiên yên tĩnh hẳn, mọi người đều dừng công
việc, quan sát phản ứng của cô gái này
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Khương Điệu đang tháo đồ trang sức cho Bạch Nhuế, cô cẩn thận lấy kẹp tóc
ra, rồi cũng nhìn sang kia một chút.
Mặt Đồng Tĩnh Niên khá hơn vừa rồi một chút, hai hàng mascara cũng được
chùi sạch sẽ.
Khương Điệu nhìn lên môi cô ấy, căng mọng tròn đầy, màu đỏ tươi sáng,
giống như một đóa hoa hé nở.
Xem ra, những lời này của cô cô ấy đều hiểu được.
Đồng Tĩnh Niên cũng nhìn về phía cô, hai cô gái nhìn nhau cười, như thể
thần giao cách cảm.
Nam nữ diễn viên chính đều đã ngồi vào ghế, Tôn Thanh vội vàng làm việc,
chuyện quan trọng của cô bây giờ là tháo trang sức cho Đồng Tĩnh Niên.
Phó Đình Xuyên vẫn là do Viên Dạng phụ trách.
Mỗi người một chỗ, mỗi người một việc, hoàn thành xong mới xem như hết
một ngày.
Khương Điệu nhanh tay gỡ búi tóc giả trên đầu Bạch Nhuế, hai tay nặng trĩu.
Cái này rất nặng, mỗi ngày đều phải cố định trên đầu, lại cần ngẩng đầu ưỡn
ngực, dung mạo đoan trang, đúng là hành hạ người khác.
Cô cúi mắt, từ từ tháo hết, tua tua, kim trâm, trang sức... Tất cả đều là đồ
trang sức tinh xảo thượng thừa, phải làm vô cùng kiên nhẫn, nếu không cẩn thận
làm hỏng hay bị gãy các cô đều phải bồi thường .
Phó Đình Xuyên ngồi song song với bàn trang điểm của Khương Điệu, ngay
bên phải.
Lúc tháo đồ bên phần tóc bên phải của Bạch Nhuế, Khương Điệu mượn cơ
hội đó đánh giá Phó Đình Xuyên vài lần.
Hôm nay cảnh của anh không nhiều lắm, cũng không rườm rà, trên mặt anh
không có vẻ mệt nhọc. Từ trợ lý vẫn ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xoay người
đưa anh xem vài nội dung trên điện thoại, hai người nói nói cười cười.
— có chuyện gì mà anh vui vậy nhỉ? Là bình luận của fan à?
Như thể người ta thoải mái cô cũng thoải mái vậy, Khương Điệu khẽ cong
môi, trong lòng mềm mại như được ai quết một lớp bơ ngọt ngào.
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Cô cẩn thận giữ tóc của Bạch Nhuế, tránh không để đối phương bị đau khi
rút đồ ra.
Mỗi ngày làm kiểu tóc này, còn xịt nhiều keo định hình, cho nên nó dính rất
chặt, chải tóc cũng cực kì khó khăn.
Phải thật cẩn thận chú ý, tóm lại chỉ cần một hai sơ hở sẽ đau như kéo cả da
đầu.
Bạch Nhuế đột nhiên hét ầm lên: “Cô muốn giết người à –”
Tiếng la này như xé tan không khí, Khương Điệu cũng bị giật nảy mình, vội
vàng để lược qua một bên, không dám động đậy.
Sau khi bình tĩnh lại cô vội vàng xin lỗi Bạch Nhuế: “Xin lỗi cô, là tại tôi
không cẩn thận.”
Bạch Nhuế ôm phần gáy, vừa xoa vừa dạy dỗ: “Đau chết người, chải đầu
kiểu đó à! Tôi thấy cô đâu phải chải đầu, rõ là muốn kéo đầu người ta mà. Chải
cũng không biết thì nghỉ việc luôn đi”.
Bạch Nhuế là một người rất nhỏ mọn, lại xảo quyệt và hà khắc có tiếng. Mọi
người đều biết.
Rất nhiều diễn viên nhỏ hay trợ lý từng bị cô ấy mắng, nhưng mà người ta
đẹp, vai diễn quan trọng, ai dám đối nghịch với cô ấy chứ.
Người bình thường thì dù tóc hơi bị kéo một chút cũng sẽ không nói gì, bỏ
qua được thì bỏ qua.
Nhưng Bạch Nhuế còn nhớ tới chuyện vừa rồi, uất ức một hồi, mà cô ta lại
cực kì ghi thù ghi hận.
Giờ tìm được thời cơ, cho nên mọi tức tối đều xả lên đầu Khương Điệu.
Ai bảo cô ta diễn màn tỷ muội tình thâm với Đồng Tĩnh Niên, giờ bị cô
mắng cũng là cô ta tự tìm, đáng đời.
“Bạch tiểu thư, là tôi không chú ý, cô còn đau không? Ngại quá, tôi không
chú ý thật...” Bị mắng tới tập như vậy Khương Điệu cũng trở nên hoảng hốt,
tránh không được càng nói càng lộn xộn.
Đúng là cô thất trách, cho nên cô mới thẳng thắn thừa nhận sai lầm.
“Tiểu Khương à,” Thầy khẽ gọi cô, giọng điệu rất vững vàng, nói như thể
trấn an: “Từ từ giải thích.”
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“Dạ”. Khương Điệu hít sâu một hơi, sửa sang lại câu từ: “Bạch tiểu thư,
khiến cô đau là lỗi của tôi, lần sau nhất định tôi sẽ làm thật cẩn thận”.
“Ai biết là cô cố ý hay vô tình, cô có quan hệ tốt với người ta, biết đâu giờ
lấy tôi làm bia ngắm mượn dao giết người? Vừa rồi đi ra ngoại thương lượng kế
hoạch gì hả? Sau này trang điểm ai dám cho cô làm, ai biết cô làm mặt tôi ra cái
quỷ gì chứ!” Sóng mắt Bạch Nhuế trầm như nước, âm sắc mềm mại đáng yêu,
mắng chửi người ra cũng chỉ như hờn dỗi.
Cô ta nhìn sang Viên Dạng: “Viên Dạng, đổi trợ lý của anh đi, tôi không
muốn, ai biết cô ta rắp tâm cái gì, tôi sợ bị xử lắm.”
Viên Dạng im lặng, tình thế có vẻ khó xử, là ông sắp xếp, giờ lại muốn ông
đổi? Việc thì nhỏ mà lại phải phạt cô học trò ngày thường vẫn tận tâm làm việc
sao? Chắc chắn chuyện này cũng gây tổn thương cho cô bé ấy.
Trong phòng hóa trang không ai nói gì. Hôm nay đã rất mệt rồi, giờ còn
muốn làm xiếc trong phòng làm việc nữa?
Cô này không nói thì cô kia nói, thật lòng mọi người đều thấy uể oải.
“Khương Điệu.” Đột nhiên, có người mở miệng.
Giọng đàn ông trầm thấp, vang lên giữa bầu không khí yên ắng lại vô cùng
rõ ràng.
Mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh.
Là Phó Đình Xuyên.
Người đó đang nhìn chằm chằm về phía Khương Điệu bên này, đôi mắt đen
láy như chim ưng giữa trời khuya: “Cô lại đây.”
Anh nói lời ít mà ý nhiều, cũng không muốn xen vào câu chuyện.
Khương Điệu có phần không hiểu ý đồ của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi
đến bên cạnh.
“Cô đứng đây,” Anh lại gọi một người khác: “Viên Dạng.”
Viên Dạng không đoán được mình cũng bị người này gọi tên, trên mặt cũng
hiện lên vẻ nghi ngờ.
Phó Đình Xuyên nhìn sang chỗ Bạch Nhuế, nhếch lên cằm: “Anh qua đó đi.”
Viên Dạng: “?”
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“Đi qua đó đi.” Người này lặp lại thêm lần nữa, giống như ra lệnh.
Viên Dạng là người từng trải, khả năng quan sát sắc mặt người khác không
tầm thường, anh cũng đoán ra được ý đồ của Phó Đình Xuyên.
Lập tức bước bên cạnh Bạch Nhuế, rồi dừng lại.
“Tốt lắm,” Phó Đình Xuyên quay lại nhìn Khương Điệu còn đang ngơ ngẩn:
“Về sau cô sẽ trang điểm và làm tóc cho tôi, Viên Dạng thì phụ trách Bạch tiểu
thư.”
Trợ lý Từ kinh ngạc đến mức mở tròn hai mắt, anh giật nhẹ áo người kia:
Cậu định làm gì thế?
Phó Đình Xuyên căn bản không để ý tới anh ta, anh bình tĩnh giằng co cùng
Bạch Nhuế: “Bạch tiểu thư, sắp xếp này đã được chưa?”
“Phó Đình Xuyên anh có ý gì?” Bạch Nhuế có chút buồn cười. Cô không
hiểu, người này luôn rất ít lời, vì sao lại muốn dính vào chuyện này chứ.
Phó Đình Xuyên hơi cong khóe miệng, giống như vô tình, lại như cười như
không: “Tóc tôi ngắn, sẽ không bị rối, cũng không sợ đau thôi mà. Thầy Viên
đây là người có kĩ thuật trang điểm tốt nhất, tôi đưa sang cho cô”. Anh dừng lại
rồi nói tiếp: “Là ý đó đó”.
Anh nghiêng người về phía trước, cầm cái lược trên bàn nhét vào tay cô gái
trẻ còn đang kinh ngạc: “Cầm, cô làm việc tiếp theo đi”.
Ngực Khương Điệu phập phồng liên tục, giống như có trăm ngàn làn sóng
trong lòng.
Cô chải mái tóc ngắn của người đàn ông này, vẫn còn ngơ ngẩn.
Chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ, cô cũng không kịp tiêu hóa nó.
Động tác cầm lược rất nhẹ nhàng, giống như trượt trên bông.
Sóng gió đã qua, những người khác lại tiếp tục làm chuyện của mình
Hai tay Bạch Nhuế khoanh trước ngực, không nói thêm câu nào, giống như
ngầm đồng ý với sắp xếp đó.
Hơn nữa, trời cao còn có trời cao hơn, cô cũng không muốn đắc tội với Phó
Đình Xuyên.
Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, lặng ngắt như tờ.
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Phó Đình Xuyên đưa lưng về phía Khương Điệu, giống như ngày đầu tiên cô
trang điểm cho anh, an an phận phận.
Vai anh dày rộng, như thể một bức tường đủ che gió che mưa.
Anh bảo vệ cô à? Hay là giúp cô khỏi xấu hổ? Có thể là vừa rồi kích động,
thái dương của Khương Điệu giật giật, cô nghĩ, có nên nói cảm ơn Phó Đình
Xuyên một tiếng không nhỉ, nhưng thoạt nhìn anh cũng không có ý muốn nói
chuyện với cô.
Cô nhìn chằm chằm Phó Đình Xuyên đến ngây người, anh lấy điện thoại di
động ra, ngón tay cái ấn ấn như đang gõ chữ.
Cổ tay áo được xắn cao, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Cô nhớ lúc anh nhét chiếc
lược vào tay cô, lực rất mạnh như không cho người ta kháng cự.
Khương Điệu quyết định sẽ suy nghĩ thoải mái hơn, anh không nói, cô cũng
sẽ không nói gì, nhiều lúc im lặng cũng là một thứ hài hòa, cô muốn biến lòng
biết ơn thành động lực để làm việc. Cô cũng phải làm theo sự sắp xếp này, mọi
chuyện đều có nguyên nhân của nó, có lẽ đây chính là vận mệnh.
Nhưng mà, ngay sau đó, Phó Đình Xuyên đột nhiên cử động cánh tay, đưa
điện thoại di động lên, vượt qua bả vai một chút.
Anh vẫn đưa lưng về phía cô, không nói được một lời, ngay cả cái gáy cũng
có phần yên lặng .
Nhưng màn hình điện thoại không lớn lại bất ngờ xuất hiện trước mắt
Khương Điệu.
Người này gõ một hàng chữ phía trên, đơn giản trực tiếp, rơi vào đáy mắt cô:
“Nhớ tiêm vắc-xin phòng dại.”
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