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คนเราจะลืมตัวตนของตัวเองได้จริงๆ เหรอ
ความรู้สึกแบบนั้น...
ความรู้สึกที่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง
ช่วงเวลาที่ฟื้นขึ้นมาเห็นโลกอีกใบ
ชีวิต ภาษา ความทรงจ�ำ และหัวใจดวงใหม่
เราสัมผัสมันได้จริงๆ ใช่ไหม
ภูเขา สายน�้ำ ความรัก ความทรงจ�ำ และ 'คุณ'
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1
Call yourself with the name I gave you
สวิตเซอร์แลนด์...หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า 'สวิส' ผมอยูท่ นี่ ตี่ งั้ แต่เริม่ จ�ำความได้
ประเทศทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแตกต่างกันตามดินแดนใหญ่ทรี่ ายล้อมอยู่ อิตาลี
เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และลิกเตนสไตน์ ผมถูกสอนให้ท�ำความรู้จักกับ
ข้อมูลพวกนี้ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศในฝัน เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ
อากาศหนาวเย็นสุดขั้วในหน้าหนาว แต่เย็นสบายในหน้าร้อน
ในบรรดาฤดูกาลทั้งหมด ฤดูที่ผมชอบที่สุดคือฤดูหนาว
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ มี ป ระชากรเพี ย งแปดล้ า นกว่ า คน ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่
อาศัยอยู่ในซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หลายคนมักเข้าใจว่าซูริคคือ
เมืองหลวง No...เมืองหลวงของสวิสคือกรุงเบิรน์ ต่างหาก ผมเคยเข้าใจแบบนี้
มาก่อนเหมือนกัน แล้วก็เจอคนสอนเขกหน้าผากเข้าให้ โทษฐานที่จ�ำไม่ได้
สักทีว่าที่ไหนเป็นที่ไหน จากนั้นระบบความจ�ำก็แม่นย�ำจนไม่ถูกลงโทษ
จากคนสอนอีก
ทีน่ ใี่ ช้ภาษาหลากหลาย เยอรมัน ฝรัง่ เศส อิตาลี โรมานซ์ และภาษาอืน่ ๆ
อีกประปราย ผมถูกสอนให้ใช้ภาษาเยอรมันควบคูไ่ ปกับภาษาอังกฤษ ดูเหมือน
ภาษาอังกฤษที่ว่าจะฝังรากลึกอยู่ในดีเอ็นเอของผมไปแล้ว ส่วนเยอรมัน
เพิ่งเรียนได้ไม่นาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะคิดว่ามันยาก และยังสื่อสาร
ได้ไม่คล่องแคล่วสักเท่าไหร่นัก
อีกหนึง่ ภาษาทีต่ อ้ งเรียนคือภาษาไทย ภาษาทีย่ ากทีส่ ดุ ในความคิดผม
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ผมไม่ เ คยเข้ า ใจว่ า ท� ำ ไมต้ อ งเรี ย นภาษามากมายขนาดนั้ น จนกระทั่ ง
เริ่มชอบน�้ำเสียงของคนสอน ถึงได้รู้ว่าการเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดน่ะ
รู้สึกดีขนาดไหน
หลังจากนั้นการเรียนภาษาก็กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบ
เขาเป็นคนไทย เกิดและเติบโตที่นี่ ในเมืองเอนเนทบัวร์เกน ส่วนหนึ่ง
ของรัฐนิดวัลเดิน รัฐซึ่งตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของประเทศ ที่ที่ผมอาศัยอยู่คือ
'Paty Resort' ชื่อสถานที่ซึ่งเพี้ยนมาจาก 'ปิติวัฒนา' นามสกุลของเจ้าของ
ในภาษาไทย
ไม่กปี่ กี อ่ นเขาเป็นเพียงเด็กผูช้ ายอายุสบิ แปด ไหล่ของเขาค่อนข้างแคบ
ตามแบบฉบับเด็กหนุ่มวัยก�ำลังโต ผิวของเขาขาวเนียน ผมคิดว่าคงเป็น
ลักษณะที่สืบทอดกันทางพันธุกรรม เพราะต้นตระกูลเขาเป็นคนรูปร่างผอม
ตัวสูง มีลกั ยิม้ อันเป็นเอกลักษณ์ เขาเองก็มี แต่ไม่ได้ชดั ชนิดทีแ่ ค่ขยับก็เกิดลักยิม้
รอยบุ๋มข้างแก้มจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเขายิ้มกว้างจนตาหยี
ส่วนสูงของเขาค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบหก และอาจจะ
ขึ้นไปแตะหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเร็วๆ นี้ ผมพูดโอเวอร์เกินไปไหมนะ
เขามี ใ บหน้ า รู ป ไข่ ใบหน้ า ทรงเดี ย วกั บ ลู ก ชายของนายหญิ ง ...
นายหญิงเป็นค�ำที่พนักงานทุกคนใช้เรียกผู้เป็นเจ้าของ เขาเองก็เรียกท่าน
ด้วยค�ำนี้ แม้นายหญิงจะชอบให้เรียกว่าคุณย่ามากกว่า
ดวงตาของเขาไม่ถึงขั้นเรียว แต่ก็ไม่โตจนเกินไป สีผมแท้จริงเป็น
สีน�้ำตาลเข้ม แต่เขาชอบท�ำสีผม สีทองคือสีโปรด และหยุดย้อมผมตั้งแต่
กลับมาท�ำสีเข้มดังเดิม
สีธรรมชาตินะ่ เหมาะกับเขาทีส่ ดุ แล้ว ถ้าคะแนนเต็มสิบ จะได้จากผมไป
ร้อยคะแนนเลยล่ะ
เนียร์...ชือ่ ของเขาคือเนียร์ เป็นชือ่ ทีอ่ อกเสียงง่ายทีส่ ดุ ในบรรดาชือ่ เล่น
ของมนุษย์ทุกคนในสวิตเซอร์แลนด์ ยอมรับว่าที่พูดมานี่ล�ำเอียงล้วนๆ
เนี ย ร์ อ ายุ ยี่ สิ บ เพิ่ ง ผ่ า นวั น เกิ ด ไปไม่ กี่ เ ดื อ น สิ่ ง แรกที่ เ ขาเลื อ กท� ำ
ในงานวันเกิดคือดื่มแอลกอฮอล์ เขาบอกว่ามันอร่อย รสชาติขมปร่าคือ
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เสน่ห์ชั้นเลิศที่ชวนลิ้มลอง เขาเคยถูกอาผู้เป็นที่รักห้ามปรามเรื่องพวกนี้
มาโดยตลอด ฉะนั้นต้องซัดให้เรียบทันทีที่เวลาของเขามาถึง
ผูช้ ายคนนัน้ คือคุณเจย์ คนทีเ่ ขานับถือเป็นแบบอย่าง คุณเจย์เคยเลีย้ งดูเขา
ตอนไปอยู่เมืองไทยในช่วงที่ว่างตั้งแต่เนียร์ยังแบเบาะ ผมรู้จักเขา เราเจอกัน
ครั้ ง ล่ า สุ ด ตอนที่ คุ ณ เจย์ ม าสวิ ส พร้ อ มคนรั ก เขาเป็ น เชฟที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาพื้นฐานให้เด็กปีหนึ่งที่ลงเรียนด้านการโรงแรม
เป็นเจ้าของโรงแรมปิติวัฒนาซึ่งนับเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว ทว่าผมกลับ
ไม่สนิทสนมกับเขาเลย
ผมไม่รู้เลยว่าใครคือคนสนิทของตัวเอง แต่ถ้าถามว่าใช้เวลาอยู่กับ
ใครมากที่สุด แน่นอนว่าเนียร์คือค�ำตอบ
ผมอยู่กับเขาในฐานะผู้ช่วย เนียร์ต้องการอะไร วันนี้ต้องท�ำสิ่งไหน
มี อ ะไรที่ เ นี ย ร์ ไ ม่ จ� ำ เป็นต้ อ งท� ำ เอง ผมจะท� ำ หน้ า ที่ นั้ น แทนทั้ ง หมด
ความสัมพันธ์ของเราอยูใ่ นหมวดเจ้านายกับลูกน้อง แต่เนียร์ไม่ชอบสถานะนี้
เขาบอกว่ามันดูห่างเหิน เลยปรับความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกหน่อย ผมกับเขา
จึงเป็นเพื่อนกัน
แต่ผมไม่อยากเป็นแค่เพือ่ น ชัวร์วา่ คุณเนียร์ไม่เคยสัมผัสถึงความรูส้ กึ นี้
ผู้คนในนิดวัลเดินมีทั้งสิ้นสี่หมื่นกว่าคน แล้วเพราะเหตุผลข้อไหน
ที่ท�ำให้ผมหลงรักเขากันนะ
คุณเนียร์ทงั้ ดือ้ หัวรัน้ เอาความคิดตัวเองเป็นทีต่ งั้ ชอบแกล้งให้นายหญิง
ปวดหัวบ่อยๆ พูดจาตรงไปตรงมา จนบางครัง้ ก็กลายเป็นไม่รกั ษาน�ำ้ ใจคนฟัง
ทัง้ หมดนีค้ อื ตัวตนของนายเล็กในสายตาคนอืน่ พนักงานในรีสอร์ตต่างพูดกันว่า
ฉายาเจ้าดือ้ ไม่ได้สร้างขึน้ ได้งา่ ยๆ แต่คณ
ุ เคยเห็นความอ่อนโยนไม่วา่ ด้วยแววตา
ท่าทาง รอยยิ้ม แม้แต่การกระท�ำจากเขาหรือเปล่า
ผมเคยเห็น ตอนที่คุณพีช...แฟนของคุณเจย์มาที่นี่
นายเล็กของผมช่างแสนอ่อนโยน
เนียร์ชอบคุณพีช ผมรู้...ดูออกตั้งแต่เห็นสองคนนั้นวิดีโอคอลล์คุยกัน
ช่วงที่กลับมาจากเมืองไทย ช่วงที่คุณเจย์ยังไม่คืนดีกับคุณพีช หรือช่วงที่เขา
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เรียนจบใหม่ๆ แล้วผมก็รู้ด้วยว่าอาการ 'อยากถูกรัก' เป็นยังไง
ความรู้สึกที่ผมมีให้เขาคล้ายความรู้สึกที่เขามีให้คุณพีช ต่างกันตรงที่
เขาไม่ต้องการให้คุณพีชรักตอบ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งผมไม่ใช่
อาการอยากถูกรักที่ว่า...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
"มีพัสดุมาส่ง ออกไปรับให้ที"
ประโยคกึง่ ดังกึง่ เบาลอยมาถึงด้านนอกระเบียง คิดว่าคงเป็นค�ำสัง่ ทีส่ ง่ ตรง
มาถึงผม เพราะพ่อบ้านอีกคนก�ำลังจดจ่ออยู่กับหิมะกองโต โดยไม่มีทีท่าว่า
จะวางมือจากตรงนัน้ เขาใช้ไม้กวาดจัดการน�ำ้ แข็งทีย่ งั หลงเหลือ
ก่อนหน้านี้ขับรถกวาดหิมะมาจัดการไปรอบหนึ่งแล้ว ทว่าก็ยังไม่หมด
จุดที่เหลืออยู่คือบริเวณที่เนียร์เดินออกมาปั้นตุ๊กตาหิมะไปเมื่อช่วงสาย
เขาอยู่ในห้องนอน ผมแยกตัวออกมาเมื่อเสิร์ฟอาหารเช้าให้เขาแล้ว
สวมเสื้ อ กั น หนาวยาวถึ ง ข้ อ เท้ า ก่ อ นเดิ น ออกมาช่ ว ยพ่ อ บ้ า นกวาดหิ ม ะ
ตรงลานด้านนอกรีสอร์ต
ไม้ ก วาดพิ ง ไว้ ข ้ า งต้ น ไม้ ใ หญ่ ซึ่ ง ปกคลุ ม ด้ ว ยสี ข าว ระมั ด ระวั ง
ไม่ให้ลม้ ไปโดนตุก๊ ตาหิมะของนายเล็ก ก่อนเดินไปหาบุรษุ ไปรษณีย์ เขายืนพิง
รถส่งของรออยู่ตรงทางเข้า เรือนกายหนาวสั่น ส่งสายตาแกมบังคับมาให้ผม
จังหวะฝีเท้าผมจึงเร็วขึ้น ดูท่าเขาคงอยากจะไปส่งจดหมายบ้านอื่นเร็วๆ
เขาเลิกคิ้วเมื่อเห็นว่าผมยื่นฮอตแพ็กไปให้ แต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไร
รับมันไว้แล้วกล่าวขอบคุณกลับมา
"หิมะเยอะไหม" พร้อมภาษาเยอรมันที่ผมพอเข้าใจ
ผมพยักหน้ารับ ภาพด้านหลังของบุรุษไปรษณีย์ปกคลุมด้วยสีขาว
เกื อ บทั้ ง หมด ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ บ ้ า นพั ก ของรี ส อร์ ต ซึ่ ง สร้ า งไว้ ต ามเนิ น เขา
มีไฟส่องสว่างผ่านบานหน้าต่างออกมา ท�ำให้รวู้ า่ แขกส่วนใหญ่ซกุ กายรับไออุน่
ข้างใน
เป็นภาพที่ผมคุ้นชิน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างดงามขึ้นทุกปี เพราะแบบนี้
คนทีเ่ ข้ามาใช้บริการรีสอร์ตถึงต้องแย่งกันจองห้องพักล่วงหน้าเกือบหกเดือน

Page DEEP N NEAR.indd 10

8/3/2562 BE 17:18

ErrorPOP 11

คุณบุรุษไปรษณีย์เดินกลับไปที่รถ กระโดดขึ้นนั่งบนต�ำแหน่งคนขับ
เมื่อมอบพัสดุให้ผมเสร็จแล้ว ความสนใจของผมเลยตกไปอยู่กับของสองชิ้น
ในอ้อมแขนแทน
ผมหยิบมันขึ้นดูระหว่างที่เดินกลับเข้าไปยังตึกใหญ่ ของชิ้นแรกคือ
จดหมายแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จในการเขียนแอพฯ ช่วยผู้พิการ
แด่ มิ ส เตอร์ แ พท แพทมาจากตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษในชื่ อ จริ ง ของเขา
และเขาใช้ชื่อมิสเตอร์แพทเป็นนามแฝงในวงการซอฟต์แวร์ แน่นอนว่า
จดหมายถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนจบมา
เนียร์เรียนจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันขึ้นชื่อในเมืองซูริค
เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตอนช่วงเปิดเทอม มีคนรู้จัก มีสังคม มีเพื่อนอีกหลายคน
ที่ผมพยายามจะจดจ�ำชื่อหนุ่มสาวตาน�้ำข้าวพวกนั้นให้ได้
ของอีกชิ้นคือกล่องพัสดุใบใหญ่ จ่าหน้าถึง 'Narapatt Pitiwattana'
ชื่อและนามสกุลจริงของเขา จากพีเอชไอซีเอช...พิชชากร คุณพีช...
อยู่ดีๆ ปลายเท้าก็หยุดเคลื่อนไหว ทั้งที่อีกไม่ถึงสิบก้าวจะเดินถึง
ห้องนอนของเขาอยู่แล้ว
จะส่งมาท�ำไมนัก คราวก่อนก็สง่ เสือ้ มาให้เนียร์ไม่ใช่เหรอ ของขวัญวันเกิด
ทีน่ ายเล็กชอบทีส่ ดุ นัน่ น่ะ...ส่งแล้วจะส่งอีกท�ำไม
ค� ำ ถามพวกนี้ ไ ม่ ค วรหลุ ด ออกมาจากความคิ ด ผม ไม่ ไ ด้ หยุ ด ...
หยุดเดี๋ยวนี้เลย
ลมหายใจอุ ่ น ๆ แทรกผ่ า นอากาศหนาวเย็ น ผมขยั บ ตั ว อี ก ครั้ ง
เมื่อความคิดแย่ๆ ถูกไล่ออกไปแล้ว
ห้องนอนของเนียร์อยู่ในมุมที่ดีที่สุดของรีสอร์ต ขนาดกว้างก�ำลังดี
หรู ห ราสมกั บ ต� ำ แหน่ ง ว่ า ที่ เ จ้ า ของ ตรงกลางเป็ น เตี ย งนอนขนาดใหญ่
เขามักจะวางเฮดโฟนและเครื่องเล่นเพลงไว้ใกล้หมอน ใช้ฟังก่อนหลับใหล
หรือเวลาที่คิดอะไรไม่ออก อีกมุมหนึ่งคือโต๊ะท�ำงาน จุดที่เขาใช้วิดีโอคอลล์
คุยกับคนที่ไทยบ่อยๆ ที่ตรงนั้นมีแล็ปท็อป ไอแพด ไขควง หนังสือ ปากกา
ดินสอ สมุด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายที่ผมจ�ำชื่อไม่ได้
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ดูเหมือนเขาก�ำลังเขียนเว็บไซต์อะไรสักอย่างร่วมกับผองเพือ่ น ผมไม่ร.ู้ ..
เขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งกับงานส่วนตัว
ข้าวของในมือถูกวางลงบนโต๊ะกระจกด้านหน้าโซฟา ตรงนีเ้ ป็นมุมพักผ่อน
ของเขา และเขาควรนอนพัก ไม่กด็ ซู รี สี่ อ์ ยูต่ รงนี้
คุณเนียร์ไปไหน
เสียงนั่น...เสียงน�้ำกระเพื่อมไหวจากสระว่ายน�้ำตรงระเบียง จุดที่อยู่
เหนือน�้ำทะเลราวสามพันฟุต เห็นวิวภูเขาเบอร์เกนสต็อกกับทะเลสาบลูเซิร์น
ได้ถนัด ถ้าเนียร์ไม่อยู่ในห้อง...ก็ต้องอยู่ข้างนอก
ถึงจะปรับอุณหภูมิน�้ำในสระได้ก็เถอะ แต่อากาศหนาวขนาดนี้ยังจะ
ว่ายน�้ำเล่นอีกเหรอครับ
"มีพัสดุมาส่งครับ"
ผมเปล่งเสียงบอกเมื่อก้าวมาถึงขอบสระ หากคนถูกเรียกกลับไม่สนใจ
เขาฝังร่างกายลงสู่ใต้น�้ำ แหวกว่ายอย่างสบายใจ ท�ำเหมือนมองไม่เห็น
ทั้งที่เมื่อกี้นี้เห็นผมเข้าเต็มๆ
"พัสดุจากคุณพีช"
ผมขยับเท้าถอยหนีหยดน�ำ้ ซึง่ กระเซ็นมาโดนเพราะใครอีกคนโผล่พรวด
ขึน้ มากะทันหัน เนียร์ถอดแว่นตาว่ายน�ำ้ ออกจากศีรษะ โยนมันไว้บนพืน้ ด้านข้าง
โกยออกซิเจนเข้าปอดในจังหวะที่เดินขึ้นจากสระพร้อมกางเกงชุ่มน�้ำสีทึบ
เบนเป้าหมายไปยังพรมเช็ดเท้า ย�ำ่ ซ�ำ้ ๆ สองสามทีเพือ่ ซับเอาน�ำ้ บนเท้าตัวเองออก
กระนัน้ พืน้ ห้องก็ยงั ด่างเป็นดวงๆ เพราะน�ำ้ จากกางเกงตัวเก่ง
ผมเดินตามเข้าไปด้านใน กดรีโมตปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้
เจ้าของห้องรูส้ กึ หนาว ส่วนเขาหยุดอยูต่ รงตะกร้า ใช้ปลายนิว้ ล้วงลึกเข้าใต้เนือ้ ผ้า
แล้วเกี่ยวอาภรณ์ชิ้นนั้นออกจากเรียวขา
เปลือย ใช่ เนียร์กำ� ลังเปลือย ภาพทีเ่ ห็นคือร่างกายด้านหลัง หัวจรดเท้า
ขายาวๆ ก้าวไปรอตรงตู้เสื้อผ้า หน้าที่ของผมคือหยิบผ้าเช็ดตัวมายื่นให้เขา
แล้วถ้าเดินอ้อมไปด้านหน้า...
"จิน เร็วๆ"
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ชื่อเล่นผม...
"ฉันเมื่อยแล้วนะ หนาวด้วย"
"คะ...ครับ จะไปเดีย๋ วนี"้ จะไม่หนาวได้ยงั ไงเล่า ก็เล่นยืนตัวเปียกโล่งโจ้ง
แบบนี้ ถึงจะปิดแอร์ไปแล้วก็เถอะ
ผมปิดตาลงข้างหนึง่ ท�ำให้มองไม่เห็นสะโพกและบริเวณเชิงกรานของเขา
คว้าผ้าเช็ดตัวบนไม้แขวนมาคลี่ออกจนตึง แล้วยกมันขึ้นในระดับที่สายตา
ไม่สามารถมองเห็นตัง้ แต่สะดือลงไปพลางค่อยๆ กระเถิบต�ำแหน่งเข้าหา
"ดูท�ำเข้า ฉันไม่ใช่ผีนะ"
ไม่รหู้ รอกว่าคุณเนียร์กำ� ลังมีสหี น้าแบบไหน ผมไม่กล้าเงยหน้าขึน้ มอง
กลัวว่ามือไม้อ่อนแล้วจะท�ำให้ผ้าที่ถือบังอยู่ต�่ำลงกว่าเดิม ไม่เอาหรอก
ส่วนกลางล�ำตัวที่เขาไม่เคยอายน่ะ ผมไม่อยากมองเลยสักนิด
"ท�ำเหมือนไม่เคยเห็น"
ขนาดแค่ได้ยินเสียง ลมร้อนยังพัดเข้าหน้าผมเต็มๆ เนียร์รับผ้าเช็ดตัว
แล้วพอผมกล้าสบตาเขาอีกครั้ง ลมที่ว่าก็แทบกลายเป็นพายุเสียให้ได้
"ก็ตอนนั้นคุณเนียร์ยังเด็ก"
"เด็ ก ที่ ไ หน เห็ น ครั้ ง แรกก็ ต อนฉั น สิ บ เจ็ ด สิ บ แปด" เขายั ก ไหล่
พันผ้าเช็ดตัวคลุมส่วนล่างอย่างไม่เร่งรีบ "หรือเพราะตอนนี้ฉันโตแล้ว?"
ในภาษาอั ง กฤษมี ค� ำ ไหนที่ จ� ำ กั ด ความความเป็ น เนี ย ร์ ไ ด้ ดี ก ว่ า
'He knows everything about himself' อีกไหมครับ รู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง
เกี่ยวกับตัวเขาเอง ซึ่งผมก็พอรู้ว่าค�ำพูดในประโยคเมื่อครู่แฝงทีเล่นทีจริงไว้
หลายความหมาย อย่างน้อยๆ ค�ำว่าโตแล้วของเขาก็ไม่ได้หมายถึงอายุกแ็ ล้วกัน
เขาพูดถึงสรีระร่างกายต่างหาก ไหล่ขยายกว้างขึ้น ส่วนสูงที่มากกว่า
เพื่อนฝรั่งบางคน ใบหน้าหล่อเหลา แผงอกแข็งแรง หน้าท้องแต้มลอนนิดๆ
และยังชัดได้อกี หากออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ ง ต้นขา สะโพก แล้วก็...ตรงนัน้
ตรงที่ผู้ชายทุกคนต้องมี
เขากลายเป็นเด็กหนุ่มวัยยี่สิบที่เซ็กซี่ที่สุดส�ำหรับผม
ไม่เคยสังเกตเลยว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน

Page DEEP N NEAR.indd 13

8/3/2562 BE 17:18

14 DEEP N NEAR

จนกระทัง่ ได้ลองสัมผัสมันด้วยตัวเอง คืนนัน้ ...หลังคุณเจย์กลับไปไม่ถงึ สองเดือน
เนียร์อยากรู้อยากลอง อยากท�ำอะไรที่ผู้ใหญ่เขาท�ำกัน
นายเล็กเข้าเว็บไซต์ตดิ เรต...นัน่ แหละ เขาอารมณ์พลุง่ พล่าน อยากรูว้ า่
ความสุขหลังแตะสวรรค์เป็นยังไง
เราสองคนท�ำเรือ่ งนัน้ ด้วยกัน ไม่ใช่แค่ครัง้ เดียว แต่กย็ งั อยูใ่ นสถานะนี้
สถานะที่ผมไม่อยากเป็นเลย
"ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัว..."
"เดีย๋ ว" ผมสะดุง้ เล็กๆ เมือ่ เขาสวนกลับมาทันควัน เนียร์ผกู ปมบนเรียวคิว้
กดเสียงเข้มระหว่างเอ่ยต่อ "อย่าแทนตัวเองว่าผม บอกกีร่ อบแล้วว่าให้แทนตัวเอง
ด้วยชือ่ "
ชื่อ...
"ชื่อที่ฉันตั้งให้มันไม่ดีหรือไง"
หมายถึงชือ่ เล่นทีเ่ ขาตัง้ ให้ ซึง่ ก็ไม่ใช่ชอื่ อืน่ ค�ำว่า 'จิน' ทีท่ กุ คนใช้เรียก
เนียร์เป็นคนตัง้ ชือ่ นีข้ นึ้ มา
ชื่อเล่นจริงๆ ที่พ่อแม่ตั้งให้...ไม่มี ผมไม่มีครอบครัว ตั้งแต่จ�ำความได้
ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แต่ผมไม่ได้รู้สึกขาดอะไร เพราะนายหญิงก็เป็นทั้งพ่อและแม่
ส่วนเนียร์ เขาเหมือนคนที่สร้างตัวตนผมขึ้นมา
"ไม่ถนัดครับ แทนตัวเองด้วยชื่อเล่นแล้วรู้สึกแปลกๆ"
"ไม่อยากได้ยินชื่อตัวเองบ่อยๆ เหรอ"
"...?"
"แปลกจัง ฉันอยากได้ยินนายเรียกตัวเองด้วยชื่อบ่อยๆ จะตาย"
ชอบพูดให้ลมร้อนพัดใส่ตัวผมอยู่เรื่อย
เนียร์ไม่ได้คดิ อะไรกับผม เขาพูดจาตรงดิง่ เป็นไม้บรรทัดมาตัง้ แต่ไหนแต่ไร
ผมไม่ควรรูส้ กึ ดีใจ เข้าข้างตัวเอง หรือคิดในเรือ่ งทีไ่ ม่ควรคิดด้วยซ�ำ้ ถึงคุณพีช
จะไม่เคยคิดกับเขาเกินพีน่ อ้ ง เขาเองก็ทำ� ใจได้แล้ว แต่เขาก็แสดงออกอยูเ่ สมอว่า
หัวใจทัง้ ดวงเป็นของใคร
ทั้งที่เรา...
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ช่างเถอะ
"จะปล่อยให้ฉันยืนโป๊ท่อนบนอย่างนี้อีกนานไหม"
"..."
"อีกนิดผ้าเช็ดตัวจะหลุดอยู่ละ ถ้าหลุดไปนี่ปิดตาข้างเดียวไม่ทันนะ"
"ครับๆ ทราบแล้ว ผม..." ผมก้มศีรษะน้อยๆ อย่างขออภัย "จินจะเลือก
เสื้อผ้าให้..."
"ตอนไหน"
"ตอนนี้..." แล้วหยุดชะงักเมื่อคนตรงหน้าปล่อยเสียงหัวเราะบางเบา
ราวกับพอใจที่แกล้งผมได้ซะอย่างนั้น
เขายกสองแขนขึน้ กอดอก ผมจึงหันหน้าเข้าหาตูไ้ ม้เนือ้ หนา เลือ่ นประตู
ด้านหน้าออกแล้วหยิบกางเกงชัน้ ใน กางเกงขายาว และสเว็ตเตอร์คอเต่าสีสว่าง
กลับมาให้เจ้าตัว
"ให้จินใส่ให้ด้วยไหมครับ"
"เดีย๋ วฉันใส่เอง" เขาว่าก่อนคว้าของทัง้ หมดไปจากมือผม "นายไปแกะพัสดุ
ให้ฉนั หน่อย เอาของพีพ่ ชี "
"แล้วจากมหา'ลัย..."
"ศาสตราจารย์บอกฉันไว้แล้วว่าข้างในเป็นอะไร ของพี่พีชฉันยังไม่รู้"
"ครับ"
ผมเอ่ ย รั บ เพี ย งค� ำ สั้ น ๆ ปล่ อ ยให้ เ ขาจั ด การกั บ เสื้ อ ตั ว ใหญ่ แล้ ว
ผละเดินมาหยิบคัตเตอร์ซึ่งวางไว้ที่เดียวกันกับกล่องพัสดุ เขาคงหยิบออกมา
ตัดงานก่อนออกไปว่ายน�้ำ เศษกระดาษเลยกระจัดกระจายเต็มโต๊ะกระจก
รวมถึงพรมผืนนุ่มด้านล่าง ผมโกยเศษขยะบนโต๊ะมากองรวมกัน แล้วหันมา
ตัดเชือกบนกล่องพัสดุ
ด้านในเป็นอัลบัม้ รูป มีคณ
ุ พีช คุณเจย์ เนียร์ คงเป็นรูปถ่ายตอนไปเทีย่ ว
ด้วยกันในเมือง ซึง่ ผมไม่ได้ไปด้วย อันทีจ่ ริงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องตามเนียร์ไป
ทุกที่อยู่แล้วถ้าเขาไม่อยากพาไป เลยไม่ทราบว่าพวกเขาไปที่ไหนกันบ้าง
ของในมือถูกคว้าเอาไปโดยผู้เป็นเจ้าของ นายเล็กของผมใส่เสื้อผ้า
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เสร็จเรียบร้อย ผมชอบเวลาเห็นเขาใส่เสือ้ คอเต่า ทรงเสือ้ รับกับรูปร่างของเขา
ได้อย่างดีเยีย่ ม เนียร์กา้ วไปยังโซฟาแล้วทิง้ ตัวนอนตามความยาว มือข้างหนึง่
ใช้หนุนศีรษะเปียกชื้น วางอัลบั้มรูปลงบนหน้าท้อง ประคองด้วยมืออีกข้าง
พลางใช้ปลายนิ้วเปิดมันทีละหน้า
รูปถ่ายของเขาในอัลบั้มมีแต่รอยยิ้ม มีแต่ความสุข บางรูปยิ้มจนเห็น
รอยบุ๋มข้างแก้ม...นี่ล่ะคือความอ่อนโยนที่ผมเคยบอก
ก่ อ นหน้ า นี้ เ ขาวางผ้ า ขนหนู ผื น น้ อ ยไว้ บ นไหล่ ข องผม แทนค� ำ สั่ ง
ทีป่ ราศจากค�ำพูดว่าต้องการให้ทำ� อะไรต่อ ผมเคลือ่ นตัวเข้าไปนัง่ ลงบนพืน้ พรม
หยิบผ้าขนหนูออกจากไหล่ และใช้มันซับความชื้นบนศีรษะให้เขา
เขามองไม่เห็น ถ้านัง่ ในต�ำแหน่งนี้ แต่ผมมองเห็นเขา...เนียร์กำ� ลังคลีย่ มิ้
บ้างก็ขำ� กับความบ้าๆ บอๆ ทีถ่ กู แชะภาพทีเผลอของตัวเอง
ผมไม่ชอบ...เรียกว่าอะไรดีล่ะ อิจฉาเหรอ
ไม่หรอก ผมไม่ได้อิจฉา
"คุณเนียร์..."
แค่อยากเป็นคนที่เขาหลงรักก็เท่านั้น
"เรียกเนียร์เฉยๆ"
"ครับ..."
"ไม่เอาค�ำว่าครับ เป็นเพือ่ นกันก็พดู สบายๆ ดิ ถ้ามีคำ� ว่าครับทุกประโยค
ก็ เ ป็ น เจ้ า นายกั บ ลู ก น้ อ งแล้ ว " ภาษาไทยนี่ . ..เข้ า ใจยากจริ ง ๆ นะครั บ
ท�ำไมต้องท�ำเหมือนโมโหผมด้วยก็ไม่รู้ อ่า...ไม่เป็นไร เนียร์ไม่ได้จริงจัง
เขาไม่ได้โมโหจริงๆ สักหน่อย
"เรื่องของเรา" มือซึ่งวุ่นอยู่กับรูปถ่ายค่อยๆ ผ่อนความเร็วลง เขา
ไม่เงยขึ้นมามอง หากยังเห็นได้ชัดว่าคิ้วเข้มเลิกขึ้นสูง "นายหญิงต้องว่าแน่ๆ
ถ้ารู้ว่าเรา..."
เดี๋ยวก่อนนะ ค�ำนี้ในภาษาไทย...
"Make love" ไม่ๆ...ต้องอีกค�ำหนึ่งสิ "Sex"
เท่านัน้ ครูสอนภาษาของผมก็วางอัลบัม้ รูปลงบนโต๊ะกระจก เปลีย่ นท่าที
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จากนอนหงายเป็นนอนตะแคง หันหน้ามาทางผม เท้าศีรษะไว้ด้วยแขน
ผมลดมือลงบนตักพร้อมผ้าขนหนูผืนที่ใช้ซับน�้ำจากเส้นผมให้เขา
"ใช้ค�ำว่ามีอะไรกันก็ได้"
ใกล้ชะมัด...อีกแค่นิดเดียว ปลายจมูกของผมจะแตะปากล่างของเขา
อยู่แล้ว
"มีอะไรกันไง"
"แล้วมีอะไรเหรอ"
"เฮ้ ไม่ ใ ช่ ใ ห้ ถ ามกลั บ นะ 'อะไร' ที่ ฉั น พู ด ถึ ง ไม่ ใ ช่ What" เขา
พ่นลมหายใจเล็กๆ เหมือนแสร้งท�ำเป็นขัดใจเต็มแก่ ทว่าแววตากลับไม่ฉาย
อารมณ์จ�ำพวกนั้น "ประโยคเมื่อกี้ที่นายพูดมา ที่ฉันบอกให้ใช้คำ� ว่า 'มีอะไร'
ตรงนี้น่ะหมายถึง Sex ต่างหาก"
เป็ น แววตาที่ ท� ำ ให้ อ ยากปิ ด หู ป ิ ด ตา ไม่ ต ้ อ งการเข้ า ใจภาษาไหน
ในโลกใบนี้ อี ก เลย แม้ จ ะแค่ ภ าษาเดี ย วก็ ต าม มั น เหมื อ น...เขาเอ็ น ดู
ผมสั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก แบบนี้ แต่ ก ารเจาะจงไปเลยว่ า เขารู ้ สึ ก ยั ง ไง
คือการเข้าข้างตัวเองนะครับ
"ท�ำไมล่ะ มีเซ็กซ์กันแล้วท�ำไม"
"เปล่า" ผมส่ายหน้าช้าๆ "แค่คิดเฉยๆ ว่านายหญิงต้องว่าเราแน่ๆ"
"ไม่หรอก คิดมาก ท่านอยากให้ฉันกับนายลงเอยกันจะตาย"
ข้อนี้เป็นเรื่องจริง...นายหญิงเคยพูดว่าถ้าเนียร์หาแฟนไม่ได้ ก็ให้ลอง
คบกับผม ชัวร์ว่าเนียร์ปฏิเสธท่าเดียวหลังได้ยินเธอพูดแบบนั้น
"แต่กอ็ ย่าเอาไปบอกนายหญิงล่ะ อ้อ คนอืน่ ด้วย Don't tell anyone, ok?"
"เนียร์ไม่อยากลงเอยกับจินเหรอ"
"ไม่ใช่ไม่อยากลงเอย แต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันนี่ ไม่ได้ชอบกันด้วยซ�้ำ
ความสัมพันธ์แบบ Friends with benefits ไง เอาไว้ถา้ ฉันชอบนาย เราค่อยว่ากัน
อีกที"
เขาไม่ได้ชอบผม ความสัมพันธ์ของเราไม่มีอะไรลึกซึ้งทางใจ ยกเว้น
ทางกายในเรื่องอย่างว่า เมื่อถึงจุดหมายแล้วก็จบกัน ต่างฝ่ายต่างมีความสุข
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ไม่ มี ข ้ อ ผู ก มั ด จนเกิ ด เรื่ อ งวุ ่ น วาย ผมเคยเห็ น คนพิ ม พ์ ค� ำ นี้ ม านั ก ต่ อ นั ก
ในอินเตอร์เน็ต มันเป็นค�ำที่ดูเหมือนจะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย
ขอยืนยันว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองจริงๆ เพราะเนียร์ไม่เคยเอะใจ
ในความรู้สึกของผมเลย
ดังนั้นค�ำว่าได้รับผลประโยชน์จึงไม่มีจริง
ท�ำไมครับ...ท�ำไมนายเล็กของผมถึงมองไม่เห็น
ทั้งที่เราใกล้กันแค่นี้ แต่ท�ำไมหัวใจของเขาช่างไกลแสนไกลเหลือเกิน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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