มาจะกล่าวบทไป 5

ตอนที่ 1
อาถรรพ์รักเจ็ดปี
ผมถือรูปถ่ายใบหนึ่ง
เพราะเป็นรูปซูมไกลๆ ภาพจึงเบลอ แต่กเ็ ห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าชายหญิง
คู่หนึ่งก�ำลังจุมพิตกันอย่างลึกซึ้งในรถยนต์
คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกหากผู้ชายในภาพนั้น...ไม่ใช่แฟนผม
นายตวัน ใจภักดี แต่ตอนนี้คงไม่ภักดีแล้วล่ะมั้ง ในเมื่อความรักเจ็ดปี
ไม่อาจสู้นางแบบสาวที่ชื่อพาฝัน...
พาไปฝันหวานกันสองต่อสองสมใจเลยทีเดียว!
น่าแปลกที่ผมยังหัวเราะออก อาจเพราะสังหรณ์บางอย่างบอกเตือนถึง
ความเหินห่างของคนรัก สายตายามทอดมองที่แฝงความรู้สึกผิด ไม่ได้รักใคร่
หวานซึ้งเหมือนเคย แต่ทั้งๆ ที่รู้ว่าผิดแล้วท�ำไมถึงท�ำ!
"ฮะๆๆ...ฮ่าๆๆ!" เสียงแค่นหัวเราะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ หากใครมาเห็น
คงเข้าใจผิดว่าผมเป็นบ้า และใช่ ผมคงก�ำลังจะเป็นบ้า เพราะคงไม่มีคนปกติ
ที่ไหนหัวเราะไปร้องไห้ไปอย่างนี้
แม่งเอ๊ย!
ผมขย� ำ รู ป ถ่ า ยในมื อ ในใจเจ็ บ ปวด แต่ ค วามไม่ เ ข้ า ใจมี ม ากกว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องผมกั บ ตวั น ไม่ ใ ช่ ค วามรั ก ฉาบฉวยแม้ พ วกเราจะเป็ น
เพศเดียวกัน พวกเรา...เติบโตมาด้วยกัน
ผมกับตวันเกิดเดือนมกราคมเหมือนกัน เขาเกิดวันทีส่ บิ เจ็ด ส่วนผมเกิด
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วันที่ยี่สิบเจ็ด เขาเป็นลูกคนใช้ในบ้าน ส่วนผมเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูล
ดาราลัย ด้วยความที่อายุใกล้กัน แถมผมยังร่างกายอ่อนแอ ป่วยกระเสาะ
กระแสะเพราะคลอดก่อนก�ำหนด ท�ำให้ไม่เคยได้ออกไปเล่นนอกบ้านกับ
เด็กคนอื่น ตวันเลยเป็นเพื่อนคนแรกรวมถึงคนเดียวที่ผมไว้ใจ ภายใต้สายตา
ของผู้ใหญ่และความปลาบปลื้มของป้าช้อย แม่ของเขาซึ่งไม่ได้แต่งงาน
กับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะสามีของป้าช้อยเจ้าชู้ ชอบหลอกฟัน
สาวไปเรื่อย พอรู้ว่าแม่ของเขาท้องก็รีบทิ้งเพราะไม่อยากมีภาระ แม่ผม
นึกสงสาร เห็นแก่ที่ป้าช้อยมาจากต่างจังหวัดตัวคนเดียว โดนหนุ่มชาวกรุง
หลอกจึงรับท�ำงาน รวมถึงช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้ตวันได้ศึกษา
ในโรงเรียนดีๆ เป็นเพื่อนผม
ผมกับตวันจึงตัวติดกันตลอดเวลา เป็นภาพคุ้นตา ท�ำให้ทุกคนต่าง
เรียกเราว่าปาท่องโก๋
ผมอยูไ่ หน ตวันอยูน่ นั่ แต่ความจริงแล้วเป็นผมต่างหากทีต่ ดิ ตวัน เพราะ
เขามักช่วยเหลือผมตลอดเวลา
อย่างตอนทีผ่ มเป็นลมล้มพับ ตวันก็จบั ผมขีห่ ลังวิง่ ร้องขอความช่วยเหลือ
ตอนที่ผมไข้ขึ้นไปเรียนไม่ไหว ตวันก็ช่วยจดสรุปให้ตลอด ตอนที่ท�ำการบ้าน
ไม่ทัน ตวันก็ช่วยปั่นให้ ตอนที่เผลอท�ำเครื่องเพชรสุดรักสุดหวงของคุณแม่
เป็นรอยร้าว ตวันก็ชว่ ยรับผิดแทน ตอนทีผ่ มโวยวายงอแง ตวันก็ตามอกตามใจ
พวกเราเคยหนีเที่ยวด้วยกัน เล่นซนด้วยกัน แกล้งคนด้วยกัน เรียกว่า
เป็นทุกอย่างของกันและกันก็ไม่ผิด
จุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนน่ะเหรอ
วันนั้น...ครอบครัวของผมรวมถึงแม่ของตวันตั้งใจมาเยี่ยมพวกเรา
ทีห่ อพัก ทีเ่ ลือกอยูห่ อเพราะผมและตวันชอบอยูเ่ ป็นส่วนตัวมากกว่า สาเหตุคอื
ถ้าอยู่ที่บ้านตวันจะวางตัวไม่ค่อยถูก เขามักโดนมองว่าเป็นลูกคนใช้ แม้พ่อ
กับแม่ผมจะนึกเอ็นดู แต่คนอื่นๆ ในบ้านไม่ค่อยชอบใจนักหากต้องท�ำอาหาร
เผื่อตวัน ซักเสื้อผ้าให้ตวัน หรือท�ำอะไรให้เขาทั้งที่มีฐานะเท่ากัน
...ความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผมยังจ�ำได้ดี วันนั้นผมกับตวัน
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นัง่ เล่นเกมกันในห้อง รอให้พอ่ แม่มาหาเหมือนทีม่ กั มาเยีย่ มเยียนทุกสุดสัปดาห์
แต่กลับได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่ามีคนขับรถบรรทุกหลับในขับรถ
พุ่งชนรถพวกเขา ผลคือ...ตายยกคัน
ผมช็อกค้าง กว่าจะตั้งสติได้ก็เป็นตอนตวันแย่งโทรศัพท์ผมไปคุย เมื่อ
พวกเราสบตากัน ผมก็ร้องไห้โฮ พวกเรากอดกัน ร�่ำไห้จนแทบไม่มีน�้ำตา
ก่อนจะจูงมือพากันไปโรงพยาบาลเพื่อดูหน้าผู้ให้ก�ำเนิดเป็นครั้งสุดท้าย
ผมกับตวันกลายเป็นเด็กก�ำพร้า
ตอนนัน้ พวกเราอายุสบิ หก...โชคดีคอื ผมมีพชี่ ายคนหนึง่ เรียนปริญญาโท
อยู ่ ที่ ต ่ า งประเทศ ไม่ อ ย่ า งนั้ น เขาคงนั่ ง รถคั น นั้ น ด้ ว ย ตอนรู ้ ข ่ า ว พี่ ช าย
รีบนั่งเครื่องบินกลับจากอเมริกา ถึงจะรีบแค่ไหนก็เสียเวลาทั้งวัน ช่วงเวลา
แห่งความสูญเสียนั้นมีเพียงผมและตวันที่ช่วยกันติดต่อญาติ ดูแลงานศพ
รวมถึงปลอบใจกันและกัน
พวกเราจับมือกันตลอดเวลา
ในงานศพพ่อกับแม่ของผมมีคนมาร่วมงานเกือบพันคน งานจัดอย่าง
ยิ่งใหญ่ พวงหรีดเต็มศาลา แต่แม่ของตวันซึ่งจัดแยกออกไปศาลาข้างๆ นั้น...
ถ้าไม่นับคนใช้ในบ้าน ก็แทบไม่มีใครจุดธูปไหว้
เพราะอยากสงบใจ ผมเลยปล่อยพีช่ ายรับหน้า ส่วนตัวเองนัง่ อยูใ่ นศาลา
ของป้าช้อยเป็นเพื่อนตวัน ผมจุดธูปไหว้เธอ บอกขอบคุณที่มาที่บ้านของผม
ขอบคุณที่ให้ก�ำเนิดตวัน ขอบคุณที่มอบเพื่อนที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณที่ท�ำให้ได้
เจอกับตวัน อยู่เคียงกันในวันนี้ และไม่ต้องห่วงเพราะผมจะดูแลตวันอย่างดี
ตอนนั้ น ตวั น ค่ อ นข้ า งเคว้ ง คว้ า ง เพราะครอบครั ว ผมช่ ว ยชุ บ เลี้ ย ง
มาตลอด เมื่อพ่อกับแม่ผมรวมถึงแม่ของเขาเสีย สถานะของตวันเลยยุ่งยาก
นิ ด หน่ อ ย แต่ ผ มพู ด เรื่ อ งนี้ กั บ พี่ ช ายแล้ ว พี่ ซึ่ ง รั บ มรดกสื บ ทอดกิ จ การ
ของตระกูลยินดีจะดูแลตวันเหมือนเดิม
'จะดีเหรอครับ ผม...ผมเกรงใจ' กับคนทีอ่ ายุมากกว่าแปดปี ตวันไม่กล้า
เห็นแก่ตัวขนาดนั้น
'ดีสิ!' ผมยืนยัน ยังคงจับมือตวันไม่ปล่อย 'ถ้าไม่มีตวัน ใครจะปลุก
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ให้ไปเรียนตอนเช้า ใครจะบอกให้ท�ำการบ้าน ซื้อของกินที่ชอบให้ คอยดูแล
ตอนไม่สบาย บ่นเรื่องท�ำห้องรก แล้วก็...แล้วก็...'
ผมร้องไห้
'หน้าที่ของตวันคืออยู่ข้างๆ วาก็พอแล้ว!'
ภาพของผมที่ร้องไห้จับมือเขาแน่นในศาลางานศพของแม่เขาเองคือ
จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้ตวันมองผมในแง่รักใคร่ลึกซึ้งมากขึ้น
จากนั้นไม่กี่ปีตวันก็สารภาพรักและขอผมคบ ผมแปลกใจนิดหน่อย
อาจเพราะพวกเราสนิ ท กั น มากเกิ น ไปเลยไม่ เ คยคิ ด ในด้ า นนั้ น มาก่ อ น
ถึงอย่างนั้น...ผมก็ตอบตกลง
ผมไม่เคยรังเกียจตวัน ไม่เคยสักนิดเดียว
หลังเรียนจบพี่ชายมอบกิจการจิวเวลรี่ให้ผมดูแล เพราะเขาไม่ถนัด
ด้านแฟชัน่ และของสวยงามเท่าไหร่ ตอนนัน้ ผมอยากให้ตวันมีความมัน่ คงมาก
ขึ้น ไม่ต้องขอเงินจากคนอื่นเลยโอนหุ้นครึ่งหนึ่งให้คนรัก มอบอ�ำนาจแล้ว
ให้ตวันบริหารงานเต็มที่ ส่วนตัวเองนอนตีพุงอยู่บ้าน
ผมถูกเขาเอาใจจนกลายเป็นคนเอาแต่ใจเต็มขั้น!
ตวันอยากพิสูจน์ความสามารถ ผมจึงเชื่อใจและไว้ใจให้เขาบริหารงาน
แทน เพราะถ้ า ผมโผล่ ห น้ า ไปที่ บ ริ ษั ท บ่ อ ยๆ หลายคนจะวางตั ว ล� ำ บาก
นามสกุลผมบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ แล้วตวันล่ะคืออะไร แม้จะมีหุ้น
เท่ากัน แต่ก็มีค�ำนินทาบ่อยครั้งว่าตวันเกาะผมกิน...
คนในบริษัทหลายคนไม่ค่อยสนับสนุนตวัน ถือหางผมมากกว่า ผมเลย
ตัดปัญหาด้วยการไม่ไปซะเลย ตวันจะได้กุมอ�ำนาจ ถือสิทธิ์ขาดที่สุดซึ่ง
ก็ได้ผล หลังบริหารงานอยู่สามปีความพยายามของตวันก็ประสบผลส�ำเร็จ
ยอดขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของดาราลัยจิวเวลรีท่ ำ� ให้พชี่ ายผมถึงกับออกปากชมเชย
ตอนวิง่ มาบอกว่าท�ำได้แล้วเป็นวันแรกทีผ่ มเห็นเขาดีใจขนาดนัน้ เพราะ
เขามักมีสายตาหม่นเศร้าเสมอ ตวันพาผมไปเลี้ยงข้าว ไปเที่ยว ช็อปปิ้งด้วย
เงินที่เขาเป็นคนหามาด้วยน�้ำพักน�้ำแรงตนเอง ไม่ใช่ได้จากคนอื่น
พวกเรามีความสุขกันมาก...
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ปีนี้เป็นปีที่เจ็ดที่เราคบกัน อาถรรพ์เจ็ดปี? เฮอะ คนจะนอกใจ อาถรรพ์
ก็แค่ข้ออ้าง!
เอ๊ะ...จะว่าไปผมเพิ่งอายุยี่สิบห้า หรือจะเป็นอาถรรพ์เจ็ดปีผนวกกับ
วัยเบญจเพสกันนะ?
"ท�ำไมที่รักโง่จัง โดนหลอกใช้ยังไม่รู้ตัวอีก"
"เงียบน่า!"
ผมหันไปตวาดคนข้างตัว...ผู้น�ำหลักฐานการนอกใจมาแฉด้วยสีหน้า
กรุม้ กริม่ น่าหมัน่ ไส้ หมอนีช่ อื่ ศศิน แทนทีจ่ ะสุขมุ เยือกเย็นดัง่ พระจันทร์ตามชือ่
ดันเป็นคนบ้าแถมหน้าด้าน ตามจีบผมแบบนี้มาหลายปี แม้จะโดนปฏิเสธ
รอบที่ล้านว่าผมมีแฟนแล้วและพวกเรารักกันดี ไม่มีวันเลิกกันง่ายๆ เขาก็
ท�ำหูทวนลม บอกว่าขอแค่เทียวไล้เทียวขื่อให้ผมอารมณ์เสียอาละวาดก็
พอใจแล้ว ไม่เป็นแฟนได้ ขอแค่เป็นคนที่จีบเธอ...
ยิ่งกว่าคนบ้าคือคนบ้ารัก
น่าข�ำชะมัดทีผ่ มเองก็กำ� ลังจะเป็นแบบนัน้ หน้ามืดตามัว ศศินพยายาม
บอกว่าทุกอย่างที่ตวันท�ำทั้งหมดไม่ใช่ความจริงใจ แต่คือการหลอกใช้เพื่อจะ
ได้มีฐานะ มีเงิน มีอ�ำนาจ แต่ผมไม่เชื่อค�ำยุยงของคนบ้าหรอก ผมอยู่กับตวัน
ตั้งแต่เกิด เขาเป็นคนยังไงท�ำไมจะไม่รู้ ถึงผมจะบ้ารักก็ไม่ถึงขนาดโง่ดูคน
แกล้งรักไม่ออก
ตวันรักผมจริง
แต่รักนั้นจืดจางลงเมื่อเขามีทุกอย่างดีพร้อมและเจอคนที่ตรงสเป็ก
มากกว่า
ตวันเป็นผู้ชายแท้ๆ...เขาชอบผู้หญิง แต่ตวันบอกว่าผมจะเป็นผู้ชาย
คนเดียวที่เขารัก
แล้วผมก็เชื่อไง!
แต่ความรักของเราคงไม่เท่ากันล่ะมั้ง ถึงทรยศหักหลังได้ลงคอ
"โอ๋ ทีร่ กั ไม่โมโหนะไม่โมโห ถ้าโกรธมากๆ คิว้ ขมวดเยอะๆ จะหน้าเหีย่ วนะ"
ผมชักหัวเราะไม่ออกเพราะไอ้คนหน้าด้านข้างตัวเนี่ยแหละ
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ผมเจอกับศศินตอนเข้ามหา'ลัย ตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มคบกับตวัน ความรัก
ก�ำลังหวานชื่นทีเดียว ตวันไม่ชอบขี้หน้าศศิน ผมเลยพยายามไม่ยุ่งกับหมอนี่
แม้จะถูกนัด โดนดักเจอก็พยายามหนีหน้าตลอด นี่เป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปี
ที่ผมยอมมาเจอเขา...เพียงเพราะอีกฝ่ายบอกว่าตวันก�ำลังนอกใจ
แต่ถา้ ศศินท�ำสีหน้าเห็นอกเห็นใจสักนิด ตีหน้าเศร้าสักหน่อย ผมคงรูส้ กึ
ขอบคุณกว่าไอ้สีหน้ายียวนอย่างดีใจฉิบหายนี่!
'ที่รักจะโสดแล้ว เย้!'
ถ้าเขียนประโยคนีบ้ นหน้าผากได้เขาคงท�ำแล้ว โคตรไม่ปดิ บังความรูส้ กึ เลย
อย่าประหลาดใจว่าท�ำไมผมไม่ขัดเมื่อโดนเรียกว่าที่รัก ผมขัด! ทั้งแย้ง
ทั้ ง เถี ย ง สาปแช่ ง ด่ า กราด แต่ ศ ศิ น ไม่ ส นใจ ลอยหน้ า ลอยตายั ง ไงก็ ยั ง
เหมือนเดิม...เอาจริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะรักปักใจอะไรขนาดนั้น พวกเรา
ไม่ได้สนิทกัน แทบไม่เคยคุยกันดีๆ ด้วยซ�้ำไป
แต่ถึงสนิทสนมรู้อกรู้ใจแล้วยังไงล่ะ
ขนาดคนที่รู้จักมาทั้งชีวิตยังเชื่อถือไม่ได้!!
"นายมีภาพพวกนีอ้ กี มัย้ " ผมถามศศิน พวกเรานัดพบกันลับๆ ทีไ่ นต์คลับ
แห่งหนึ่งซึ่งศศินเป็นเจ้าของ ครับ หมอนี่หน้าตาเหมือนวายร้าย นิสัยชั่วช้า
ไม่พอยังท�ำการค้าด้านอบายมุข แถมยังเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ แล้วก็ชอบวางมาด
มาเฟียอีกต่างหาก
ต่อหน้าลูกน้องก็เป็นผู้เป็นคนดีหรอกนะ แต่พอเจอผมทีไร เป็นไอ้บ้า
ทุกที
"มีสิ ที่รักอยากได้เยอะแค่ไหนล่ะ ตั้งแต่สองคนนี้เริ่มนัดพบกันเลยมั้ย"
"นีน่ ายรูม้ านานแล้ว แต่เพิง่ มาบอกฉันเนีย่ นะ!" ผมตบโต๊ะดังปัง ลูกน้อง
ข้างหลังศศินขยับตัวนิดหน่อย หมายจะตักเตือน สงสัยจะเป็นหน้าใหม่
เพิ่งท�ำงาน ไม่รู้ซะแล้วว่า...
"เจ็บมือมั้ยครับที่รัก มา ฉันตบโต๊ะท�ำโทษให้ที่ท�ำที่รักเจ็บมือ นี่แน่ะๆ"
...เจ้านายแม่งเพี้ยนขนาดไหน!
"อย่าจ้องเขม็งกันอย่างนั้นสิ ถ้าจู่ๆ ฉันบอกว่าไอ้ตวันนัดเจอผู้หญิงที่รัก
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ก็คงไม่ฟังอยู่แล้ว แต่ไหนแต่ไรที่รักก็เชื่อแต่ค�ำของไอ้ตวันมากกว่า ถ้าไม่มี
หลักฐานชัดๆ คาตาขนาดนี้ ฉันก็ไม่กล้านัดมาเจอหรอก ปกติสองคนนั้น
ระวังตัวดีมาก คนของฉันก็ตามไปถ่ายถึงในห้องนอนไม่ได้ด้วยสิ เฮ้อ...นี่เป็น
นัดครัง้ ทีห่ นึง่ หมืน่ สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามครัง้ สินะ ฉันจะจดวันนีไ้ ว้ในปฏิทนิ
ที่รักรับนัดครั้งแรก ปลื้มใจจัง"
คุยกับมันแล้วผมล่ะปวดหัว
"นายให้คนตามจับผิดตวันมาตลอดเลยเหรอ"
"ที่รักน้อยใจเหรอ ไม่ต้องห่วงนะ ฉันให้คนตามที่รักจ๋าเหมือนกัน"
"ศศิน!" ผมตะโกนลัน่ อย่างหมดความอดทน ต้องมาพึง่ คนหวังเคลมตัวเอง
ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนักหรอก
"ไม่เล่นแล้วครับ" ศศินกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้ง ก่อนจะหันไป
ส่งสัญญาณมือให้ลูกน้องด้านหลัง ไม่นานกล่องกระดาษขนาดกลางก็ถูกยก
มาวางบนโต๊ะ ผมมือสั่นเล็กน้อยขณะเปิดดู ก่อนจะพบอัลบั้มรูปห้าเล่มใหญ่
บรรจุภาพแอบถ่ายจ�ำนวนมากเรียงล�ำดับเวลาชัดเจน
ไม่เพียงแค่วันที่ ยังระบุสถานที่และระยะเวลาที่ห่างกันของแต่ละภาพ
ด้วย แถมมีลูกศรลากเป็นแกตเชื่อมโยงอีกต่างหากว่าถึงจะไม่เจอกัน แต่
พวกเขาลอบติดต่อกันยังไง ละเอียดยิบบ่งบอกความใส่ใจของผู้ท�ำ
เมื่อเห็นน�้ำตาก็เริ่มคลออีกครั้ง แต่ที่มีมากกว่าคือความโกรธ!
เยอะขนาดนี้...ผมถูกตวันนอกใจนานแค่ไหนกัน!!
"ที่รักจะฟ้องชู้เหรอ"
"ฟ้องได้ทไี่ หน ฉันกับมันไม่ได้แต่งงานกัน!" ผมเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน ข้อเสีย
ของรักร่วมเพศคือจดทะเบียนสมรสไม่ได้ และเมื่อจดทะเบียนสมรสไม่ได้
จะฟ้องว่าอีกฝ่ายมีชู้เรียกคืนทรัพย์สินก็ไม่ได้จริงมั้ย ขณะเดียวกันถ้าฝ่ายนั้น
จดทะเบียนสมรสแล้วฟ้องว่าผมคือชู้ล่ะก็...
ฉิบหาย
ท�ำไมชีวิตมันน่าเศร้าแบบนี้วะ
"ที่รักอย่าท�ำหน้าจะร้องไห้อย่างนั้นสิ เห็นแล้วใจไม่ดีเลย โกรธเยอะๆ
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แบบเมือ่ กีด้ กี ว่านะ เอ้า ฉันยกแก้วให้เลย อยากจะขว้าง จะปา จะกระแทกโต๊ะ
จนบุบก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันซื้อใหม่เอง"
เอ่อ...ไม่ล่ะ ผมไม่เชื่อว่าตวันจะใจกล้าขนาดนั้น ถ้าเป็นศศินก็ไม่แน่
"นายนี่มันช่างสปอยล์จริงๆ" ผมประชด หลายปีที่ผ่านมาผมว่าตวัน
เอาใจผมเก่งแล้วนะ มาเจอศศิน...หมอนีเ่ อาอกเอาใจแบบไม่ลมื หูลมื ตา ไม่วา่
จะถูกหรือผิดก็ตามอวยตลอด
"ที่รักจะท�ำยังไงต่อ ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือ บอกฉันได้เลยนะ"
"ไม่ต้อง แค่รูปพวกนี้ก็พอแล้ว"
"จะเอาไปบอกเลิกเหรอ!"
...ช่วยท�ำหน้าดีใจให้มันน้อยๆ หน่อยได้มั้ย ท�ำอย่างกับว่าพอผม
บอกเลิกตวันแล้วก็พร้อมเสียบทันทีอย่างนั้นล่ะ!
"ไม่ ความรักเจ็ดปีจะให้จบง่ายๆ ได้ยงั ไง" ผมแค่นยิม้ แม้จะเป็นรอยยิม้
ที่ขมขื่นไปสักหน่อย แต่ประกายตาแข็งกร้าวพร้อมเผชิญหน้า "ฉันจะท�ำให้
ตวันรู้ซึ้ง...อะไรที่ฉันเคยให้ก็ทวงคืนได้เหมือนกัน!!"
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ตอนที่ 2
ยุทธการทวงคืนรัก
"วา"
ผมก้มหน้า หลุบตาต�ำ่ พยายามปิดบังความแค้นเคืองเมือ่ ตวันกลับห้อง
ของเรา
"วา ท�ำไมเงียบแบบนี้ล่ะครับ เกิดอะไรขึ้น" ตวันปราดเข้าหาอย่าง
ร้อนใจ เพราะคนอย่างนายนาวา ดาราลัยมักมีรอยยิม้ ประดับบนใบหน้าเสมอ
ใช้เงินมือเติบ ปากไว เอาแต่ใจเหนือใคร มีความสุข และใช้ชวี ติ อย่างแสนสบาย
หายากที่จะมานั่งซึมเศร้าเหงาหงอย ไม่หือไม่อือ
"วันนีม้ คี นพูดแปลกๆ ใส่วา" ผมเอ่ย กับคนสนิทมักแทนตัวเองด้วยชือ่ เสมอ
"พูดอะไรเหรอครับ"
ผมมองหน้าตวัน คนซื่อตรงอย่างเขาเผยพิรุธในทันที...ผมมองข้าม
ความผิดปกติได้ยงั ไง ท�ำไมต้องรอให้ศศินมาบอกด้วย คนรักกันควรจะรูก้ นั เอง
ดีที่สุด หรือไม่...ก็เพราะรักแสนรักถึงได้หลอกตัวเองว่าไม่มีอะไร
"วา...ร้องไห้ทำ� ไม" ตวันท�ำอะไรไม่ถกู เพียงรัง้ ตัวผมไปกอดแน่นก่อนจะ
ลูบศีรษะแผ่วเบา เขามักท�ำแบบนีเ้ สมอเวลาผมเสียใจ ซึง่ มีเพียงเรือ่ งครอบครัว
ที่เสียชีวิตกะทันหันเท่านั้นที่เรียกน�้ำตาจากนาวาคนนี้ได้
"มีคนบอกว่าตวันนอกใจวา"
ผมแกล้งร้องไห้ แต่ไม่รู้ท�ำไม...ถึงร้องสะอึกสะอื้นหนักกว่าเดิมซะงั้น
ถึงจะรู้สึกแย่และหมดความไว้ใจกับตวัน แต่ความรักความผูกพันมาตลอด
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หลายปีก็ท�ำให้ผมร้องไห้แบบสุดตัวในอ้อมอกเขา
สัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย
พวกไม่ รู ้ คุ ณ คนแถมตอบแทนความรั ก ได้ เ จ็ บ แสบสะท้ า นทรวง
เรียกน�้ำตาจากผมได้แค่วันนี้เท่านั้น!
"ใครบอกครับ" ตวันถามเสียงห้วนทันที แต่พอผมช้อนตามองเขาก็รีบ
ปรับน�้ำเสียงให้นุ่มนวลลง ตวันมักปฏิบัติกับผมอย่างอบอุ่นอ่อนโยนเสมอ
ไม่กล้าแม้แต่จะท�ำร้ายจิตใจ มีแต่ตามใจ อยากตอบแทนครอบครัวผมจึงดูแล
ให้อยู่อย่างสุขสบายที่สุด
หึ สุกจนแทบไหม้เลยสิ!
โกรธจนหน้าสัน่ ไปหมดแต่ตอ้ งปัน้ หน้าร้องไห้ ผมไปเป็นนักแสดงได้เลย
นะเนี่ย
"ใครบอกไม่ส�ำคัญ ถ้านั่นคือเรื่องจริง" พูดจบผมก็กัดปากข่มกลั้น
ความขุน่ เคือง อยากจะต่อยหน้าตวันให้ลม้ หงาย แต่ยงั ไม่ถงึ เวลา "ตวันนอกใจวา
เหรอครับ...ตวันกล้านอกใจวาด้วยเหรอครับ"
ผมถามย�้ำ ใบหน้าเต็มไปด้วยน�้ำตาแลน่าสงสาร แต่น�้ำเสียงเค้นถาม
กึ่งท้าทาย
กับคนรักที่ประเคนทุกอย่างให้ทั้งที่อยู่ อาหาร เสื้อผ้า การเรียน ไม่เว้น
กระทั่งหน้าที่การงาน เขากล้านอกใจผมได้ยังไง!!
ตวันเงียบทันที เพราะเขากอดผมอยู่เลยรู้สึกถึงร่างกายที่แข็งเกร็ง
"อย่าคิดมากเลยครับ สมัยนี้ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดง่าย เมื่อก่อน
ตอนผมท�ำงานวาก็ได้ยินข่าวลือด้านไม่ดีไม่ใช่เหรอครับ"
ใช่ ตอนตวันเพิ่งท�ำงานใหม่ๆ ด้วยนามสกุลที่ไม่มีใครรู้จัก แต่โผล่มา
ก็ถอื หุน้ ใหญ่เทียบเท่าเจ้าของอย่างผม ข่าวลือทัง้ เรือ่ งมัว่ ผูห้ ญิง ท�ำงานห่วยแตก
มีปัญหากับเพื่อน และหนักสุดคือขายตัวให้ผมมีมาเป็นระลอก
ตอนนั้นผมหัวเราะลั่น ตบเข่าฉาด ยังเล่นมุกแซวกับตวันอยู่เลยว่าจะ
ขายให้ผมเท่าไหร่ดี แต่ผมไม่เอาเงินหรอกนะ ขอเป็นทั้งชีวิตของตวันได้มั้ย
พวกเราเกิดห่างกันแค่สบิ วัน ตัง้ แต่จำ� ความได้กอ็ ยูด่ ว้ ยกันตลอด ถ้าเป็นไปได้
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ก็อยากจะตายจากไปพร้อมๆ กัน
...นึกแล้วน�้ำตาจะไหลอีกรอบ แม่งเอ๊ย
"สรุปเป็นเรื่องโกหกเหรอครับ" ผมผละออกมาเล็กน้อยเพื่อจะได้มองตา
ตวันให้ชัดๆ
นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะมอบให้เขาแล้ว
ไม่ใช่โอกาสปรับความเข้าใจหวังคืนดี แต่เป็นโอกาสที่เราจะเลิกรากัน
โดยไม่ถงึ กับต้องเรียกคืนทุกสิง่ ทุกอย่าง หากเขาสารภาพตามตรง บอกสาเหตุ
ทีห่ มดรัก ผมจะยอมปล่อยเขาไปพร้อมเงินทุนติดตัวสักก้อน แล้วก็แยกจากกัน
แบบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีก
คนอย่างนาวารักแรงแค้นแรง หากท�ำร้ายความเชื่อใจก็อย่าหวังจะ
อ้อนวอนขอความรัก แต่ผมยังเห็นแก่ความดีที่ช่วยดูแลมาตลอดหลายปี
กับแค่เศษเงินที่คงไม่น้อยส�ำหรับเขาแต่น้อยนิดส�ำหรับผมยังพอบริจาคทาน
ให้ได้บ้าง
"ใช่ครับ"
แต่เขาตัดโอกาสนั้นแล้ว
ผมผลักอกตวัน แสร้งไม่พอใจ ทั้งที่ความจริงแล้วอยากจะหัวเราะลั่น...
ซึ่งถ้าท�ำจริงๆ ตวันคงช็อกค้าง
บางทีผมก็งงตัวเอง เจ็บช�้ำเจียนตายแท้ๆ แต่ดันหัวเราะในใจไม่หยุด
ตลกตัวเอง ข�ำชีวิต ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้
"วา...ไม่เชื่อใจผมเหรอครับ"
โห พูดมาได้
ผมย้อนในใจ พอรู้ความจริง การกระท�ำทุกอย่างของตวันที่แม้จะ
พยายามง้องอนยอมลงให้แค่ไหนก็ไม่รู้สึกใจเต้นเหมือนเคย แต่กลับยิ่งโกรธ
และมองราวเห็นคนแปลกหน้ามากกว่า
นี่น่ะเหรอคนที่โตมาด้วยกัน นามสกุลใจภักดีของเขากลายเป็นมุกตลก
น่าล้อเลียนสุดๆ!
"เชือ่ ใจสิ" ในเมือ่ เขาไม่จริงใจก่อน ผมก็เล่นละครได้ดขี นึ้ สลัดความรูส้ กึ
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แอบแฝงทิ้ง เหลือเพียงแผนการในหัวที่จะต้องเอาคืนอีกฝ่ายให้เจ็บแสบ
รวมถึงชูร้ กั ...พาฝันทีจ่ ะกลายเป็นฝันเฟือ่ งในเร็วๆ นี้ "แต่ไม่เชือ่ ใจคนทีเ่ ป็นข่าว
กับตวัน พรุ่งนี้วาไปท�ำงานด้วยนะครับ"
ตวันสะดุ้งโหยง
ร้อยวันพันปีนาวา ดาราลัยไม่เคยเข้าบริษัท จนท�ำให้หลายคนแทบจะ
ลืมเลือนไปแล้วว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่อีกคนหนึ่ง
"จะดีเหรอวา"
"แล้วไม่ดีตรงไหน วาไปแสดงตัวว่าเป็นคนรักของตวัน จะได้ไม่มีใคร
คิดไม่ซื่อกับคนของวาไง" ผมถามเขากลับ ข้ออ้างสมบูรณ์แบบ ไปแสดงตัว
เป็นคนรัก ไม่ใช่ไปแสดงตัวเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของที่แท้จริงสักหน่อย
แน่นอนว่าเป้าหมายผมน่ะคืออย่างหลัง
"ก็คนที่เป็นข่าวกับตวันคือพาฝันนี่ครับ"
คราวนีต้ วันเหงือ่ ตกหนัก เห็นแล้วสะใจชะมัด ระหว่างคนโกหกตีหน้าซือ่
กับคนที่รู้ความจริงแต่แกล้งอมพะน�ำ ดูท่าฝ่ายแรกจะเหนื่อยกว่าเป็นไหนๆ
"ถ้าไปแล้ววาสบายใจขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ แต่จะตื่นไหวเหรอ"
"ตวันก็ปลุกวาสิ" ผมยิ้มหวาน เพราะนอนดึกตื่นสาย สมัยเรียนตวันเลย
เป็นคนคอยปลุกตลอด แต่พอเขาท�ำงานก็ปล่อยผมนอนสบายๆ เต็มที่
"ครับ" ตวันรับค�ำ หอมแก้มผมก่อนจะเดินไปอาบน�้ำ วันนี้เขากลับห้อง
ตอนสามทุ่มโดยอ้างว่ามีประชุมงานเลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมแอบไปพบศศิน
ผมมองตามแผ่นหลังนั้นด้วยสายตาทั้งรักทั้งแค้น
ถ้าเลือกได้ ตวันคงไม่อยากให้ผมไป แต่คนร้อนตัวจะท�ำอะไรได้นอกจาก
รีบรับปากเพราะผมดันพูดชื่อชู้รักถูกต้องตรงเผง
พาฝัน นางแบบสาวโนเนมผูโ้ ด่งดังขึน้ มาจากการเดินแบบในแฟชัน่ โชว์
เครือ่ งเพชรของดาราลัยจิวเวลรี่ งานนัน้ เป็นงานเปิดตัวครัง้ แรกและท�ำให้ตวัน
เป็นที่ยอมรับ ขณะเดียวกันก็เป็นงานแจ้งเกิดให้เธอมีหน้ามีตาในวงการ
พาฝันซาบซึ้งและมักพูดถึงดาราลัยจิวเวลรี่เสมอว่าเป็นผู้ให้โอกาส
จึงไม่แปลกทีเ่ ธอจะสนิทสนมกับตวันผูเ้ ลือกเธอขึน้ เดินแบบและท�ำให้นางแบบ
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ที่ดูไม่สะดุดตาคนนั้นโด่งดังในข้ามคืน
ครั้งนั้นผมเองก็ไปด้วย ยังประทับใจอยู่เลยว่าตวันตาถึง เลือกนางแบบ
ได้เหมาะกับเครื่องเพชรโชว์ปิดท้ายได้อย่างงดงามและสร้างความเซอร์ไพรส์
แก่หลายๆ คน
นั่นเป็นเมื่อหนึ่งปีก่อน
และปีนงี้ านแฟชัน่ โชว์เซ็ตใหม่ทกี่ ำ� ลังมาถึง พาฝันก็ได้รบั เลือกเป็นผูเ้ ดิน
ปิดท้าย สวมใส่เครื่องประดับราคาเป็นสิบล้าน เธอจึงมักมาที่บริษัท ปรึกษา
เรื่องงานกับตวันโดยไม่มีใครสงสัยในความสัมพันธ์
แต่โทษเถอะ อย่าหวังเลยว่าจะแอบพลอดรักทีบ่ ริษทั ผมอีก นาวามาแล้ว!
"วา...ตื่นได้แล้วครับวา"
นิทราแสนสุขถูกรบกวน ใครเลยจะเข้าใจหัวอกนาวา
วูบหนึ่งผมนึกว่าตัวเองยังเป็นเด็ก ต้องตื่นเช้าไปเข้าเรียนให้ทัน ตวัน
ช่วยถือกระเป๋า จูงมือพาผมวิง่ ขึน้ ตึกเรียน สภาพกระเซอะกระเซิง เสือ้ หลุดออก
นอกกางเกง คนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กล้ามีปากเสียงอย่างเขาต้องวิง่ สูฟ้ ดั
เป็นเพื่อนแทบทุกวัน เวลาไปสายผมจะหัวเราะลั่น ข�ำกับสภาพเราสองคน
ตวันท�ำได้เพียงมองอย่างอ่อนใจ ช่วยจัดทรงผมให้ บอกว่าไม่เป็นไร พรุ่งนี้
จะปลุกให้ไวขึ้น แต่ถ้ามาถึงทันเวลาผมก็จะกระโดดกอดตวัน บอกเขาว่า
ขอบคุณนะครับคนดีของวา
"อีกห้านาที"
"ห้านาทีหลายครั้งแล้วนะครับ เดี๋ยวไปสายนะ"
ตวันมักพูดกับผมอย่างอ่อนโยนเสมอ แม้ผมจะเกีย่ ง เขาก็จะอดทนปลุก
อย่างใจเย็น คอยลูบศีรษะให้รสู้ กึ ตัวตืน่ ไม่รเู้ อาซะเลยว่ายิง่ ท�ำให้ผมเคลิม้ หลับ
กว่าเดิม
แต่ผมไม่บอกหรอก เพราะผมชอบเวลาเขาลูบศีรษะมาก มันแสดงถึง
ความรัก ความห่วงใย และใส่ใจกัน
"งั้นผมไปท�ำงานก่อนนะครับ"
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ผมพลันลืมตาโพลง ฝันหวานพังทลาย ตวันในตอนนี้ไม่มีความอดทน
มากพอ แถมยังโล่งอกด้วยซ�้ำที่ผมไม่ยอมตื่นสักที
"ตื่นแล้วๆ วาตื่นแล้ว!" ผมรีบเด้งตัวลุกจากเตียง มึนเบลอหน่อยๆ
เลยไม่รู้ตัวสักนิดว่าผ้าห่มพันขา พอก้าวลงมาเลยหน้าแทบทิ่ม
"ใจเย็นๆ นะครับวา" ตวันหัวเราะเบาๆ ในล�ำคอ ช่วยพยุงผมด้วยรอยยิม้
หวานแกมเอ็นดู ทั้งที่ว่าจะไม่ใจเต้นกับคนคนนี้แล้วเชียว...
นึกแล้วก็โมโหตัวเอง ผมรีบสะบัดตัวหนีแล้ววิง่ เข้าห้องน�ำ้ ตวันมองตาม
ด้วยสายตารักใคร่เพราะคิดว่าผมเขิน
ถ้ารักแล้วท�ำไมถึงนอกใจ
...หรือเพราะเขามีหัวใจสองดวง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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