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CH 1 Black heart
– Jeremy –
หนึ่งชีวิต คนเราจะต้องผิดหวังกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ สักกี่ครั้งกัน
รสขมปร่าของเบียร์ไม่ได้เป็นทีช่ นื่ ชอบนัก แต่ผลข้างเคียงของมันต่างหาก
ทีน่ า่ โปรดปราน เบียร์มกั มีกลิน่ หอม แต่พษิ ร้ายแรง ผมชอบเวลาได้ดอมดมกลิน่
ก่อนกลืนลงไป แต่ชอบกว่านัน้ เมือ่ สมองมึนงงไร้ซงึ่ ทิศทาง เช่นเดียวกับความรัก
หลอกล่อ ลวงให้หลง เมื่อลิ้มรสแล้วกลับเมามายไร้สติ อาการปวดหัวหลังตื่น
คงคล้ายกับเมื่อความฝันอันแสนหวานจบลง ทุกอย่างก็ว่างเปล่า กลวงโบ๋
เสียงดนตรีดงั กระหึม่ พัดพาให้หลุดพ้นจากความจริงอันโหดร้าย ผมนัง่ ที่
เคาน์เตอร์บาร์ ตีซี้กับบาร์เทนเดอร์หนุ่มใหญ่ที่คร�่ำหวอดในวงการแสงสี
มาเกือบครึ่งชีวิต เขามีเครื่องดื่มเมนูใหม่ๆ และผู้ชายหน้าตาดีมาแนะน�ำ
ครั้งแรกที่มาที่นี่ผมถูกชักชวนโดยชายหนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นรักแรก เป็นคน
สบายๆ หน้าตาจัดว่าดีใช้ได้ ไม่หล่อเนี้ยบ เป็นธรรมชาติ ยิ้มกว้าง และซื่อตรง
กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงาน
พี่ แ ซคเป็ น คนมี เ สน่ ห ์ เหมื อ นเปลวเที ย นในความมื ด สี ส ้ ม สว่ า ง
วิบวับ ร้อนแรง แต่ใครก็ตามที่หลวมตัวเข้าใกล้ ความอบอุ่นในคืนหนาว
จะแปรเปลี่ยนเป็นความร้อน แผดเผาใจให้พังทลายลงไป
เพราะเหตุนั้น ผมจึงตัดสินใจถอยหลังกลับมา อยู่ในส่วนปลอดภัยที่สุด
ส�ำหรับยืนเคียงข้างเขาได้ กระนั้นยามเห็นเขาเคียงข้างกับคนที่คู่ควรก็ยัง
อดรู้สึกแปลบในใจไม่ได้ นิธานเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด เยือกเย็น ฉลาด
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ทันคน แทบจะไม่ต้องเกรี้ยวกราดเลยด้วยซ�้ำพี่แซคก็ศิโรราบเหมือนหมา
ติดเจ้าของ
ใช่ . ..รั ก แรกของผมมี ค วามรั ก ที่ ยิ่ ง ใหญ่ กั บ ใครอี ก คน คนที่ เ ข้ า มา
หลังผมด้วยซ�้ำ
ยกแก้วเครื่องดื่มรสแรงขึ้นจิบ ก่อนเลื้อยตัวไปบนเคาน์เตอร์
บางที...คนอย่างผมอาจจะเหมาะกับความเหงา อยู่กับความทรงจ�ำ
ที่มีต่อผู้คนที่ผ่านเข้ามา...แล้วก็จากไป
เสียงโทรศัพท์มอื ถือดังในสายวันถัดมาเรียกผมให้เลือ้ ยผ่านใต้ผา้ ห่มผืน
นุ่มกลิ่นไม่คุ้นเคยมารับสาย พี่จิ๊บโทรตาม เป็นแบบนี้เกือบทุกครั้งที่ไม่ได้
กลับบ้าน น่าเบื่อ แต่ปฏิเสธไม่ได้ ผมไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิด ท�ำได้เพียง
ชักสีหน้าหน่ายๆ ให้กับความหวังดีที่เกินพอดี และเมื่อกดรับ แทบจะไม่ต้อง
เอ่ยทักทายเสียงปลายสายก็ดังแหวทะลุล�ำโพงจนต้องดึงหูโทรศัพท์ออกห่าง
[อยู่ไหนเจเรมี่]
ประโยคค�ำถามสั้นๆ ถูกตั้งขึ้นมารับเช้าวันใหม่ ผมขมวดคิ้วเข้าหากัน
ระหว่างนึก ณ ขณะนี้คงระบุไม่ได้ ความทรงจ�ำสุดท้ายคือเมื่อคืนที่ก�ำลัง
เมาได้ที่ก็มีคนมาชนแก้ว เป็นเด็กหนุ่ม น่าจะเรียนชั้นมหาวิทยาลัย ซึ่งคงเป็น
คนเดียวกับร่างที่นอนขดตัวเปลือยเปล่าอยู่ในผ้าห่มผืนเดียวกันในเวลานี้
อายุราวๆ ยีส่ บิ ปี หน้าตาบล็อกเดียวกันกับวัยรุน่ ไทยสมัยนี้ ปากนิด จมูกหน่อย
ตากลมโตแต่ไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาจนเกินไป
"เดี๋ยวกลับ"
[ดี ให้ไวเลย เรามีเรื่องต้องคุยกัน]
ปลายนิ้วกดตัดสายก่อนซุกตัวกลับไปใต้ผ้าห่ม ผมดึงเอวบางของ
คนข้างๆ มาแนบชิด จูบเบาๆ บนหัวไหล่ เสียงครางอือจากเด็กหนุม่ ทีห่ ลับสนิท
ดังขึ้นในล�ำคอก่อนถามเสียงแหบแห้ง
"พี่จะกลับแล้วเหรอ"
"อีกรอบก่อน"
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เราไม่จูบกัน แต่โอบกอดกันด้วยร่างกาย ปลอบประโลมความเหงา
ที่แทรกตัวผ่านลมหายใจเพียงข้ามคืน แม้แต่ชื่อก็ไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำมาใส่ใจ
แลกเปลีย่ นไออุน่ ให้ผา่ นห้วงเวลาอันว่างเปล่า ถ้าถูกใจก็นดั เจอบ้างประปราย
มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่คิดจะผูกพันในความสัมพันธ์อันฉาบฉวยแบบนี้
ความสัมพันธ์ทมี่ แี ต่ผตู้ กอยูใ่ นความเศร้าเช่นเดียวกันเท่านัน้ ถึงจะเข้าใจ
เสียงของหัวใจอาจเต้นแรงเหมือนคนอื่น หากแต่หยุดพักจากอาการ
ที่เรียกว่าตกหลุมรักมานานหลายปี
เป็นหัวใจดวงที่ด้านชาเกินทน
ผมเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านคาร์ล มีพี่ชายคนโตและพี่สาวคนรอง
ที่มีแม่คนเดียวกัน ความทรงจ�ำของผมที่มีต่อแม่เลือนรางเต็มทน ผมถูกพ่อ
ทีเ่ ป็นชาวอเมริกนั และพีๆ่ ทีอ่ ายุหา่ งกันเป็นรอบเลีย้ งดูตงั้ แต่เล็ก จบการศึกษา
ในไทยพร้อมกับทีร่ ใู้ จตัวเอง และแทบจะในวินาทีนนั้ ทีต่ อ้ งยอมรับว่ามันเป็นรัก
ที่เป็นไปไม่ได้
พี่แซคเป็นรุ่นน้องพี่จิว เป็นลูกน้องพี่จิ๊บ และเป็นผู้ชาย ผมหมายถึงเขา
เป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิง ต่างจากผมที่เผชิญรักแรกด้วยการสนใจเพศเดียวกัน
อย่างชัดแจ้ง
ผมตัดสินใจไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษในเวลาถัดมา ช่วงจังหวะนัน้ ย่าป่วยหนัก
พ่อต้องบินกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อรับมรดกชิ้นสุดท้ายคือบ้านขนาดกลางใน
แคลิฟอร์เนียกับพยาบาลสุดสวยที่เฝ้าไข้ กระทั่งผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ
เขาก็อยู่กับรักใหม่และไม่ได้กลับมาไทยอีก ดังนั้นหลังเรียนจบ การตัดสินใจ
กลับมาอยู่กับพี่ๆ อีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดเดาเอาไว้อยู่แล้ว
พี่จิ๊บกับพี่จิวรวบรวมเงินให้หนึ่งก้อนส�ำหรับเปิดร้านอาหาร ปัจจุบัน
พี่สาวคนรองเป็นบรรณาธิการของนิตยสารในเครือบริษัทดัง ส่วนพี่จิว พี่ชาย
คนโตเคยท� ำ งานที่ เ ดี ย วกั น แต่ ห ลั ง จากแต่ ง งานก็ อ อกไปท� ำ งานกงสี ใ ห้
บ้านภรรยาที่กาญจนบุรี การดูแลผมตลอดสองปีที่ผ่านมาหลังจากเรียนจบ
จึงเป็นสิทธิ์ขาดของพี่จิ๊บเท่านั้น
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นั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตผม
ไม่มีพิษสง ไม่ซับซ้อน เรียบง่ายเหมือนปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่น่าจดจ�ำ
"วันนี้ไม่ไปท�ำงานเหรอ"
เมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไป สิ่งแรกที่เจอคือคนที่ก�ำลังนึกถึงนั่งดูโทรทัศน์
สวมกางเกงขาบานตามสมัยนิยม รวบหางม้าสูง ปากสีส้มอิฐ ปรายหางตา
เฉี่ ย วมองด้วยสายตาต�ำหนิ น่าแปลกที่พี่จิ๊บเป็ นคนหั ว ทั น สมั ย และเรา
ต่างอยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงดูกันแบบเปิดกว้าง แต่พี่สาวกลับท�ำกับผมเหมือน
เด็กน้อยยังไม่หย่านมแม่ สอดส่อง ดูแล ท�ำอะไรในแบบที่ผู้ชายอายุยี่สิบห้า
ไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้แทบทุกประการ
"ไปค้างที่ไหนมา" น�้ำเสียงหงุดหงิดมาพร้อมค�ำถามจุกจิกตามประสา
ผู ้ ห ญิ ง วั ย สามสิ บ เจ็ ด ที่ ห ่ า งลู ก ห่ า งสามี แต่ ม าจุ ้ น จ้ า นกั บ ชี วิ ต น้ อ งชาย
ผมโคลงหัว ตอบเสียงเรียบแบบคนโกหกเสียจนเคยชิน
"บ้านเพื่อน"
"ที่ไทยนี่มีเพื่อนคนอื่นนอกจากไอ้แซคด้วยเหรอเจเรมี่"
"ก็บ้านพี่แซคแหละ"
"แซคลาพักร้อนไปบาหลี"
ไอ้เวรพีแ่ ซค ไม่บอกกันสักค�ำ ผมเม้มริมฝีปากอย่างใช้ความคิด แต่เมือ่
เจอสายตาดุก็เลิกแก้ตัว เปล่าประโยชน์ที่จะโกหกคุณแม่ลูกหนึ่ง สู้เอาเวลา
ไปนั่งฟังค�ำบ่นให้จบๆ เรื่องดีกว่า
"ด่าไอ้แซคจะตาย สุดท้ายน้องชายตัวเองมาเป็นแทน มันเท่หรือไงเจม
ไปเที่ยวค้างไหนต่อไหนไม่บอกฉัน"
"ผมอายุยี่สิบห้าแล้วนะพี่จิ๊บ"
"แต่ฉันอายุสามสิบเจ็ด แกต้องฟังฉัน"
ผมนั่งลงบนโซฟาอีกตัวหนึ่ง แต่คู่สนทนากลับผุดลุกยืน "ฉันสั่งเลยนะ
เจเรมี่ ถ้ายังท�ำตัวเหลวไหลแบบนี้ก็เลือกเอาเลยว่าจะไปอยู่กับพี่จิวหรือ
ไปหาพ่อ"
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"พี่จิ๊บ ผมมีงานท�ำ ไม่ได้ขอเงินพี่เหมือนเด็กๆ ยูก็รู้ อายุขนาดนี้ไม่ใช่
วัยรุ่นแล้วนะเว้ย"
"ก็เพราะไม่ใช่วัยรุ่นน่ะสิถึงต้องมาพูดให้เลิกเกเรสักที เดือนที่แล้ว
รู ด บั ต รไปเท่ า ไหร่ อ ย่ า คิ ด ว่ า ฉั น ไม่ รู ้ น ะ" พี่ จิ๊ บ ถอนหายใจ เมื่ อ ไม่ เ ห็ น ว่ า
คนโดนดุจะมีทีท่าสลดลงก็เปลี่ยนมาใช้ไม้อ่อน มือขาววางบนบ่าคล้ายจะ
บอกว่าอ่อนใจเต็มที "เจม ที่ฉันพูดเพราะเป็นห่วง"
"ถ้าพีจ่ ะย้ายไปฮ่องกง ไปอยูก่ บั ลูกกับปีเตอร์กไ็ ปเถอะ ผมอยูไ่ ด้ ไม่ตอ้ ง
กังวล"
"ฉันจะไปได้ยังไง" สาบานเลยว่าผมไม่ได้ท�ำทุกอย่างเพื่อเรียกร้อง
ความสนใจและรั้งพี่สาวไว้ เมื่อเติบโตขึ้น แต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเอง
เราต่างรับรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทั้งนั้น แต่บางทีผมก็ทนรับมือกับความว่างเปล่า
เพียงล�ำพังไม่ไหว เลยออกไปหาความสุขส�ำราญตามประสาคนไม่มพี นั ธะบ้าง
"ผมพูดจริงๆ นะพี่จิ๊บ" มองลึกเข้าไปในดวงตา "วิเวียนโตขึ้นทุกวัน
เขาต้องการแม่"
เพราะผม...ไม่ตอ้ งการให้ใครต้องเผชิญกับความโดดเดีย่ วเหมือนตัวเอง
ร้านอาหารของผมเป็นร้านกึ่งผับกึ่งเรสเตอรองต์ มีแอลกอฮอล์กับ
อาหารฟิวชัน่ ง่ายๆ ไม่กอี่ ย่าง คนไทยนิยมทานอาหารในร้านบนห้างสรรพสินค้า
แต่ดื่มเบียร์ ลิ้มรสบรรยากาศตามย่านแสงสีที่เดินทางสะดวก ร้านผมเปิดได้
เกือบสองปีตั้งแต่ผมกลับไทยใหม่ๆ ลองผิดลองถูก เปลี่ยนเมนูหลายครั้ง
กระท่อนกระแท่นในทีแรก ก่อนจะมีขาประจ�ำพาเพื่อนหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆ
ในเวลาถัดมา
ผมไม่ได้เข้าร้านทุกวัน แต่ก็เกือบ 'The society' เปิดตอนเย็นจนถึงดึก
ช่วงสายหลังจากนอนอุตบุ นเตียงคนอืน่ แล้วก็ลกุ มาตรวจรับวัตถุดบิ ทีด่ ลี เลอร์
มาส่งด้วยตัวเอง จากนั้นก็หายหัวไปนอนอีกงีบ ให้พ่อครัวและลูกน้องที่จ้าง
มาดูแลร้านอีกสี่คนได้จัดการก่อนแวะกลับมาอีกทีก่อนร้านเปิด ร้านของผม
เป็ น ร้ า นเล็ ก ๆ ลงทุ น ล้ า นกว่ า บาท อยู ่ กั น แบบพี่ น ้ อ ง เมื่ อ ก่ อ นผมเป็ น
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พ่อครัวใหญ่ แต่ต่อมาก็ถ่ายทอดเมนูเด็ดกับวิชาความรู้ให้พ่อครัวคนปัจจุบัน
จนไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติ นานๆ ทีมีขี้เมาหัวราน�้ำเข้ามาแต่จัดการได้ง่าย
ผมได้เรียนรูบ้ างอย่างว่าลูกค้าบางคนแม้จะคุน้ หน้าแค่ไหนก็หา้ มทัก โดยเฉพาะ
เมื่อเขาพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามา
ผมเปิดร้านอาหารเพราะชอบท�ำอาหาร สู้อุตส่าห์ไปเรียนท�ำอาหาร
ตั้งหลายปี แต่พอมีร้านเป็นของตัวเองกลับหงุดหงิดงุ่นง่าน ผมไม่ชอบการ
บริ ห ารจั ด การ ช่ ว งแรกๆ หลั ง จากร้ า นปิ ด ต้ อ งคอยนั บ ว่ า ขายได้ กี่ จ าน
สรุปท�ำยอดจนดึกดื่น วิ่งแก้ปัญหาแต่ละวันจนเหนื่อย มันค่อนข้างยาก
ไม่สิ ใช้ค�ำว่าโคตรยากจะถูกกว่า แต่จนแล้วจนรอดก็เปิดมาได้จนถึงทุกวันนี้
ส่วนหนึง่ อาจเพราะท�ำเลดี ได้ดลี เลอร์ทไี่ ว้ใจได้ ผมเป็นคนโชคดีทางด้านธุรกิจ
ตรงทีแ่ ม้ไม่ได้จบบริหารมาโดยตรงก็มคี นเกือ้ หนุนให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งงานบริการ
ตลอดเวลา เป็นต้นว่าพี่จิ๊บที่เป็นคนกว้างขวางช่วยติดต่อประสานงานให้
เกือบทุกเรื่องในช่วงแรกๆ นานๆ ทีจะมีเรื่องมาให้แก้ คนโทรมาแจ้งคนแรก
จะเป็นผู้จัดการร้านที่จ้างด้วยเงินเดือนที่สูงกว่าคนอื่น และแน่นอนว่าเมื่อไหร่
ที่เช้าตรู่มีสายเรียกเข้าจากพี่จิ๊บ แม้จะน่าร�ำคาญแต่ก็อุ่นใจมากกว่าสายจาก
ผู้จัดการที่อายุมากกว่าเป็นไหนๆ
"อ้ า วบอส มาไม่ บ อกไม่ ก ล่ า วอี ก แล้ ว " เสี ย งทุ ้ ม ทั ก ขึ้ น เมื่ อ เห็ น ผม
โผล่พ้นประตูร้านเข้ามา ผู้จัดการร้านทักด้วยน�้ำเสียงรื่นเริง ก่อนหันไปสั่งให้
เด็กยกน�้ำเย็นๆ มาเสิร์ฟ "สีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะ เมาค้างหรือนอนไม่พอ"
"ฟั ค " ยกนิ้ ว กลางพลางตอบ เดิ น เข้ า ไปหลั ง เคาน์ เ ตอร์ คู ่ ส นทนา
หัวเราะร่วน เขาอายุมากกว่าผม แต่เคยชินกับการคุยเล่นกันเหมือนเพื่อน
มากกว่า "เป็นไง วันนี้"
"ก็เรื่อยๆ เมื่อวานหลิวท�ำจานแตกอีกแล้ว"
"อีกแล้ว?"
"ผมว่าบอสน่าจะเปลี่ยนมาใช้จานกระดาษ"
"ไล่ไอ้พนักงานล้างจานที่ท�ำจานแตกทุกวัน วันละหลายๆ ใบออก
ไม่ง่ายกว่าเหรอวะ"
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"พี่เจม อย่าแกล้งน้อง" เด็กสาวผู้ช่วยพ่อครัววิ่งมาเกาะแขนทันที
ผมสะบัดออกข�ำๆ ร่วมงานกันมาเป็นปี ทุกวันนีอ้ ยูร่ ว่ มกันเหมือนญาติมากกว่า
เจ้านายกับลูกน้องไปเสียแล้ว
"โดนหักเงินเดือนเหลือเท่าไหร่แล้ววะหลิว"
"ยังไม่ติดลบน่า เอ้อ เมื่อวานมีคนมาถามหาด้วยนะ"
"ถามหา? ใคร แซคเหรอ ไหนว่าไปบาหลี"
"ไม่ใช่ๆ ไม่เคยเห็นหน้า เป็นผู้ชาย ตัวใหญ่ๆ หน่อย"
"น่ า กิ น หรื อ เปล่ า " ผมถามติ ด ตลก หลิ ว กั ด ปากหรี่ ต าแทนค� ำ ตอบ
ไอ้โอ๊ค แฟนหนุ่มคนปัจจุบันควบต�ำแหน่งเชฟมือฉมังเดินออกจากครัวมา
ผลักหัวเด็กสาวเบาๆ
"ให้มันน้อยหน่อยอีหลิว"
"ยังไม่ได้พูดอะไรเลย"
"มัวแต่เล่นกัน ร้านจะเปิดแล้วเนี่ย" พนักงานคนสุดท้ายของร้านชื่อเป๊ก
มันเป็นเด็กเสิร์ฟลีลาดี ผมหมายถึงลีลาบนเตียงมันดี ถ้าไม่ติดว่ามีแฟน
เป็นตัวเป็นตนแล้วคงได้ไปทดสอบลีลากันบ่อยๆ "หล่อดีพี่เจม ผมเห็นแล้ว
น�้ำลายหก อิๆ"
"หล่อกว่ากูหรือเปล่า"
"โอ๊ย" เป๊กหัวเราะร่วน มันสวมยูนฟิ อร์มของร้านแบบพอดีตวั หุน่ เล็กป้อม
กะทัดรัด กล้ามเนื้อแข็งแรงทุกสัดส่วน "อย่างพี่เรียกน่ารัก"
ชมแล้วหันหลังกลับไปพร้อมแก้วเปล่า เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนร้านเปิด
ผมเฝ้ามองที่นี่ตั้งแต่เงียบเหงากระทั่งครึกครื้น ผนังด้านหนึ่งของร้านก่อด้วย
อิฐดินเผาสีน�้ำตาลและไม้ ตกแต่งด้วยไฟสีส้มนวล ประดับด้วยดอกไม้แห้ง
ภาพวาด และรูปปั้นทรงประหลาด มีกลิ่นอายอบอุ่น ผสานกันลงตัวกับ
ความเหว่ว้าที่ดึงดูดฝูงแมลงเม่าเข้ามาวนเวียนตั้งแต่พระอาทิตย์เพิ่งตกดิน
กระทั่งนาฬิกาคุณปู่ดังเหง่งหง่างเมื่อเข้าวันใหม่
หลังจากเปิดรับลูกค้า โต๊ะพูลเป็นบริเวณที่ฮอตฮิตที่สุด รองลงมาคือ
หน้าเวทีเตี้ยๆ ส�ำหรับนักร้องที่จ้างมาเฉพาะคืนวันศุกร์และเสาร์ซึ่งตั้งอยู่
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ด้านขวามือของประตู ส่วนในวันที่ผมมา บริเวณบาร์นั่งเล่น เก้าอี้ทรงสูง
จะถูกจับจองไว้เกือบหมดตลอดแนว
ผมชอบการพบเจอผู้คนแบบไม่จ�ำกัด แย่ตรงที่เกินเลยมากไปไม่ได้
ผมไม่อยากมีพนั ธะ ไม่ใช่คนรักสนุกเหมือนพีแ่ ซคทีเ่ ปิดโอกาสตัวเองได้เรือ่ ยๆ
แม้พฤติกรรมจะเป็นไปในท�ำนองเดียวกัน แต่ลึกลงไปแล้วผมรู้ดีว่าแตกต่าง
โดยสิ้นเชิง อย่างพี่แซคก่อนเจอแฟนคนนี้มันก็แค่เสาะหาคนถูกใจไปเรื่อยๆ
ส่วนผมที่ท�ำอยู่เพียงเพื่อไม่ให้ชีวิตเงียบเหงาจนเกินไปเท่านั้น
ผมถึงบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างคนมากรัก กับคนไม่คิด
จะรักใคร
"จะไปแล้วเหรอพี่เจม"
เป๊กหยิบเหล้าที่ตั้งวางเรียงด้านหลังให้ลูกค้าคนใหม่ที่บาร์ หันมาถาม
เมื่อลูกค้าที่ว่าพินิจพิจารณาส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หายากในมือ
ผมพยักหน้า หลังจากตรวจบัญชีที่พี่กบท�ำสรุปไว้ให้คร่าวๆ แล้วไม่มีปัญหา
ทีเ่ ข้ามาก็เพือ่ จะเอาเอกสารของสัปดาห์ทแี่ ล้วไปดูอย่างละเอียดทีบ่ า้ นอีกครัง้
"ไปต่อไหนป่ะเนี่ย"
"จะที่ไหนล่ะ"
"ไม่รอเจอคนที่เข้ามาหาเมื่อวานหน่อยเหรอ"
"เขาบอกเหรอว่าจะมา"
เป๊กหันไปจดออเดอร์จากลูกค้า เก็บเหล้าโชว์เมือ่ ครูว่ างบนชัน้ เรียบร้อย
"ไม่ได้บอก"
"เออ แล้วจะรอท�ำไม เสียเวลา ถ้าเขามาก็ขอเบอร์ไว้แล้วกัน" ไอ้เป๊ก
พยักหน้ารับรู้ มีเวลาคุยไม่มากเพราะต้องหันไปรับออเดอร์จากลูกค้าข้างๆ กัน
มือเป็นระวิง
ผมมักเดินทางด้วยอีโคคาร์สีม่วงเปลือกมังคุดเพื่อมาที่ร้าน Blur และ
กลับด้วยแท็กซี่ สายของวันถัดมาถึงจับรถเมล์ หรือถ้าแฮงก์หนักก็เรียกแท็กซี่
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อีกรอบมาส่งเอารถกลับบ้าน วันนี้ก็ไม่ต่างจากวันอื่น หลังจากจอดรถใน
ลานด้านหลังเรียบร้อยก็โยนกุญแจเล่นกระทั่งผ่านเข้าประตู
ผมคุ ้ น ชิ น กั บ ที่ นี่ ไนต์ ค ลั บ ที่ ห ลั ง กลั บ มาจากนอกครั้ ง แรกพี่ แ ซคก็
พามาฉลอง จัดโซนเป็นบาร์ โต๊ะนั่ง ฟลอร์เต้นร�ำ ส่วนชั้นสองเป็นโซนวีไอพี
ผมเคยขึ้นไปด้านบนสองครั้ง เป็นส่วนที่น่าเบื่อที่สุดของร้าน เหมาะส�ำหรับ
คุยธุรกิจ หรือให้เสี่ยๆ นั่งส่องเด็กผ่านกระจกใสด้านบนแล้วชี้เป้าหมาย
ที่เริงร่าอยู่ด้านล่างให้คนของตัวเองลากขึ้นไปฟาดก่อนคลับปิด สองครั้งนั้น
ผมถูกประกบให้ขนึ้ ไป คนจองห้องเป็นผูช้ ายวัยกลางคน กลัดมันสุดๆ สลับกัน
ทั้งรุกและรับจนสาแก่ใจ ครั้งที่สามเขาก็เรียกคนอื่นขึ้นไปแทน
ผมไม่ใส่ใจเรื่องความรู้สึก แค่พาไปถึงฝั่งฝัน ผ่านคืนวันอันเงียบเหงา
ไปด้วยความพึงพอใจของกันและกัน โชคดีหน่อยก็มีคนเลี้ยงเหล้า โชคร้าย
ก็ต้องเลี้ยงคนอื่น แต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเสมอ
"มาดึก" บาร์เทนเดอร์ทักเมื่อผมปีนเก้าอี้ทรงสูงขึ้นนั่ง เคาะนิ้วตาม
จังหวะเพลงสลับกันระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง เขาเสิร์ฟ Irish Whiskey ให้ผม
เป็นอย่างแรก หันไปมิกซ์ซอฟต์ดริ๊งก์ให้สาวโต๊ะข้างหลังเมื่อผมพยักหน้า
ทักทาย
"มีเด็ดๆ ป่ะคืนนี้"
"โต๊ะสาม เสื้อด�ำ"
ผมหันไปมอง มากับเพื่อนผู้ชายอีกสองคน โยกกันตามจังหวะดนตรี
พอเป็นพิธี สายตามันปลาบกวาดมองรอบๆ ก่อนมาหยุดทีผ่ ม รอยยิม้ เย้ายวน
ผุดขึ้น ผมแสร้งเมินหนีมาจิบวิสกี้ ชวนพี่ทิมคุยต่อ
"ตัวเล็ก"
"บ่น สุดท้ายก็เอา"
"บางทีผมก็ขี้เกียจเอา" หมายถึงบริบทบนเตียง ไม่ใช่ปรารถนาจะกลับ
มือเปล่า "อยากถูกเอาบ้าง"
"ไอ้แซคได้ยินด่ามึงหูชา"
"จะด่าท�ำไมเล่า ก็มีคนของตัวเองไปแล้วนี่"
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"มันก็ห่วงมึง" บาร์เทนเดอร์หนุ่มพูดเสียงเรียบ ผมรู้ว่าเขาหมายถึง
แบบนั้น และพี่แซคก็เป็นแบบนั้น "ในฐานะน้อง"
"เออ รู้แล้ว ไม่ต้องย�้ำ" พี่ทิมหัวเราะร่วนแข่งกับเสียงเพลงอึกทึก ผีเสื้อ
ตัวน้อยๆ ร่อนลงใต้แสงสีสลัว ผมยังคงกวาดตามองพลางจิบวิสกี้สีอ�ำพัน
ในแก้วอย่างเชื่องช้า เกือบครึ่งของที่นี่ผมคุ้นหน้า เด็กที่ไปนอนด้วยเมื่อคืน
ก็ ม า นั ว เนี ย อยู ่ กั บ คนอื่ น ท� ำ ที เ หมื อ นเราไม่ เ คยรู ้ จั ก กั น แน่ ล ่ ะ เราต่ า ง
ไม่ปรารถนาจะท�ำให้ตัวเองคุ้นชินกับชีวิตที่ตื่นมาเจอใครคนเดิมซ�้ำๆ สุดท้าย
ก็ปลีกตัวออกห่างก่อนเยื่อใยของความผูกพันจะก่อตัว
ผมละสายตาจากเด็กนัน่ กระทัง่ หยุดทีห่ น้าประตู ใครบางคนปรากฏตัวขึน้
เพื่อสะกดทุกสายตาให้นิ่งงัน ตัวสูง ผมสีด�ำสนิท คิ้วหนาเข้ม ดวงตาคม
หนวดเคราถูกตัดแต่งเป็นระเบียบ สวมเสือ้ โค้ตหนังพอดีตวั เน้นให้เห็นสัดส่วน
ของสะบักทีใ่ หญ่ ไหล่และหลังกว้าง ยืดตรง เบือ้ งล่างสวมกางเกงยีนราคาแพง
ระยับคู่กับรองเท้าหนังคนละสีกับเสื้อ สีหน้านิ่งเรียบขณะที่แหวกม่านมนุษย์
ที่ออกันเต็มพื้นที่
"มาใหม่" พี่ทิมพูดจากด้านหลัง ผมกลืนน�้ำลายเมื่อสายตาคู่นั้นหยุดที่
ตัวเอง "จองห้องวีไอพี"
ผมพยักหน้า ยังคงจับจ้องชายผู้นั้นไม่วางตากระทั่งเขาถอนสายตา
และเดินผ่านไป
หัวใจผมวูบโหวง เต้นไม่เป็นจังหวะ
"ชอบเหรอ ท่าทางยากอยู่นะ หล่อ รวย หุ่นดี คู่แข่งเยอะแหง"
"เปล่าสักหน่อย" ผมบอกปัด หมุนตัวกลับมาที่บาร์อีกครั้ง "แก้วต่อไป
ขอเตกีล่านะ"
"รีบเหรอ"
"เออ" ยกแก้ววิสกีใ้ นมือขึน้ ดืม่ รวดเดียวจนหมด ความร้อนจากแอลกอฮอล์
แล่นปราดจากล�ำคอสู่กระเพาะ ผมเม้มริมฝีปากเข้าหากัน ความร้อนนั่น
แผ่ซ่านขึ้นสูงถึงแก้มและกระบอกตา "ผมจะรีบเมารีบกลับ"
"บ้าว่ะเฮ้ย"
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"เร็วดิ"
"ตามคิวครับน้อง" บาร์เทนเดอร์หนุ่มรินเบียร์ใส่เหยือก ฟองของมัน
เป็นสีขาวเอ่อล้นเหนือสีเหลืองอ่อนในส่วนของของเหลวขึ้นมาเล็กน้อย ผม
หลุบสายตาลงมองแก้วที่เหลือเพียงน�้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมที่ยังไม่ละลายของ
ตัวเอง หูสดับฟังเมโลดี้ขึ้นลงของดนตรีที่ครึกครื้น
ความรู้สึกในใจกลับเงียบสงบ
ด�ำดิ่ง ล�้ำลึก
คล้ายถูกแช่ในน�้ำแข็งก้อนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอันเวิ้งว้าง
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CH 2 My little boy
– Sitha –
'งานที่ไม่ตายคืองานที่อยู่กับความเป็นความตายของคน'
ผมจ� ำ ค� ำ พู ด นี้ ไ ด้ แ ม่ น มั่ น แม้ ไ ด้ ยิ น มาหลายปี แ ล้ ว มั น เป็ น ธุ ร กิ จ ที่
เลี้ยงดูผมตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ กระทั่งผู้บุกเบิกสิ้นอายุขัยก็เข้ามารับช่วงต่อ
ผมไม่ได้ชอบงานที่ท�ำนัก แต่มีสักกี่คนที่เลือกชีวิตของตัวเองได้ ธุรกิจกงสีคือ
งานขึ้นหลังม้าแล้วไม่มีทางลง ชีวิตของผมถือก�ำเนิดเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์
ของป๊า หน้าที่การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อใช้ลมหายใจแทนป๊าเท่านั้น
"จากไตรมาสที่แล้ว สามอันดับแรกเราส่งยาออกไปในประเทศภูมิภาค
อาเซียน พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ไตรมาสหน้าวางแพลนกันไว้ว่าจะผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละสามส่งไปสิงคโปร์กับมาเลเซีย"
แสงสีส้มนวลส่องสว่างภายในห้องพักวีไอพีลึกลับซึ่งเป็นที่นิยมส�ำหรับ
การเจรจา แต่โดยปกติผมไม่เคยมาที่นี่ ไนต์คลับเล็กๆ ย่านมหาวิทยาลัย
ลูกค้าส่วนมากมีแต่เด็กๆ เป็นสถานที่ที่ไม่เป็นที่จับตามองของนักธุรกิจ
นักการเมือง หรือแม้กระทั่งนักข่าว เสียงอึกทึกครึกโครมด้านล่างหลงเหลือ
เพียงบีตหนักๆ ทะลุผ่านกระจกมาเท่านั้น บรั่นดีนอกกับของกินเล่นขึ้นชื่อ
ไม่กี่อย่างถูกสั่งตามใจคู่สนทนา คุณชัยวัฒน์พยักหน้ารับรู้ เอนตัวลงพิง
พนักเบาะก�ำมะหยี่นุ่มสีน�้ำเงินเข้ม
"ปีที่ผ่านมาทางผมสู้เรื่องยาน�ำเข้าจากจีนและอินเดียหนักมาก ขยาย
ตลาดในไทยแทบไม่ได้เลย"
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"นั่นเป็นยุคของคุณเรืองศักดิ์ พรรคพวกเขาอยู่จีนเยอะ ต้นทุนการผลิต
ก็ถูกกว่า"
"แต่เรื่องคุณภาพยังสู้ทางเราไม่ได้ คุณชัยก็รู้ว่า World Med มีนโยบาย
จะว่าจ้างให้ผมผลิตยาแทนการน�ำเข้าเพราะเป็นบริษัทเดียวที่ได้มาตรฐาน
EU GMP"
"ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องสู้ด้วยนวัตกรรม"
"ได้แน่นอน ถ้าทางกรมแก้ TOR ในการประมูลยาในรอบหน้า"
นักการเมืองวัยกลางคนถอนหายใจ มีสีหน้าไม่สู้ดีนัก เขาเคาะนิ้วบน
หัวเข่า มืออีกข้างแกว่งเครื่องดื่มในแก้วไปมาก่อนยกจิบเชื่องช้า
"คุณจะให้ผมได้เท่าไหร่"
กดเครื่องคิดเลข วางลงบนโต๊ะ สอดนิ้วประสานกันวางบนหน้าตัก
ลอบสังเกตอากัปกิริยาของอีกฝ่าย เขานิ่งเงียบ แต่คาดเดาได้ว่าผลตอบแทน
เป็นที่พอใจ
"เบื้องต้นผมจะให้เท่านี้ หลังจากอนุมัติ TOR แล้ว ที่เหลือจะตามไป
คุ ณ แค่ ใ ส่ ข ้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งมาตรฐานโรงงานเข้ า ไปก็ พ อ ส่ ว นที่ เ หลื อ ผมจะ
ไม่รบกวนเลย ผลิตภัณฑ์ของผมคุณภาพดีกว่าที่ผ่านๆ มาด้วย"
"ถ้าขยายตลาดรอบนี้ ยูนิแล็บจะขึ้นมาเป็นบริษัทผลิตยาอันดับหนึ่ง
ของไทยแล้วหรือเปล่า ทางวีจีก็มาติดต่อผมอยู่นะ"
"ผมไม่สู้วีจีหรอกครับ ทางนั้นเขาบริษัทใหญ่ มีตัวลูกๆ ดูยาทั้งสี่กลุ่ม
ทางผมเน้ น แค่ ย าสามั ญ ประจ� ำ บ้ า นเท่ า นั้ น เอง อี ก อย่ า ง ทางนั้ น เข้ า
ตลาดหลักทรัพย์มาหลายปีแล้วด้วย"
"แต่ของคุณก็มีแผนธุรกิจจะเข้าตลาดหุ้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ"
ผมหัวเราะ แต่ไม่ตอบ เป็นแผนระยะยาวที่ยังไม่ลงมือเร็วๆ นี้แน่
"อีกอย่าง ได้ยินมาว่าจะเปิดตลาดยาสมุนไพรด้วย ผมว่าแค่สองตัวนี้ถ้าคุณ
ลงมาจับ วีจีก็ระส�่ำแล้ว"
"อยูร่ ะหว่างการตัดสินใจครับ" บอกพลางจิบเครือ่ งดืม่ พอเป็นพิธี "ถ้าจะ
เปิดไลน์นี้ต้องมีประสบการณ์อีกเยอะ ผมท�ำคนเดียว ช่วงนี้ยุ่งๆ ด้วย"
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"เรื่องน้องชายเสียใจด้วยนะคุณศิ"
ผมยิ้มรับ แห้งเหี่ยวเต็มทน "ถ้าศุภสินยังอยู่คงเบาแรงมากกว่านี้ครับ"
เราตกอยูใ่ นความเงียบงันครูห่ นึง่ ก่อนชายวัยกลางคนจะยกนาฬิกาขึน้ ดู
เขามีเวลาไม่มากส�ำหรับการพบปะนอกสถานที่ คุณชัยวัฒน์เอ่ยขอตัวกลับก่อน
ทั้งที่อาหารที่สั่งพร่องไม่ถึงครึ่ง ผมขออนุญาตเสียมารยาทโดยการให้ลูกน้อง
เดินไปส่งที่รถ ส่วนตัวเองเพียงยืนด้วยความเคารพ หลีกเลี่ยงที่จะเดินคู่กัน
ให้เป็นที่จับตามอง
"นี่เป็นเอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ครับ"
"ยังไงผมจะให้เลขาฯ ติดต่อมาอีกทีนะ"
"รบกวนด้วยครับ"
เขาหันมายิ้ม มือหยาบตบบ่าเป็นกันเอง "ไม่เป็นไร ถือว่าช่วยๆ กัน
ผมกับคุณไมตรีกเ็ คยเป็นเพือ่ นเก่ากันมาก่อน ดีใจแทนคุณพ่อคุณนะทีเ่ ลีย้ งลูก
มาได้ดีขนาดนี้ ไว้เจอกันเร็วๆ นี้แล้วกัน"
ผมยกมือขึ้นไหว้ เมื่อเสร็จพิธีล�่ำลากันก็ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวยาว ยังคง
จิบบรัน่ ดีในแก้วไม่เร่งรีบ จากตรงนีเ้ มือ่ ทอดสายตามองลงไปเบือ้ งล่างจะเห็น
กลุ่มนักท่องราตรีแน่นขนัด บดเบียดร่างเข้าหา โอบกอดกันและกันโดยมี
เสี ย งดนตรี แ ละแอลกอฮอล์ เ ป็ น ฉากหน้ า เด็ ก ผู ้ ช ายคนนั้ น นั่ ง อยู ่ ที่ บ าร์
คลอเคลียกับใครบางคนไม่ต่างจากคนอื่น เจ้าของดวงตาสีน�้ำตาลอ่อน
รอยยิ้มฉีกกว้างราวกับบนโลกนี้ไม่มีทุกข์ใดๆ ที่ตัวเองจะจัดการไม่ได้ แต่
ลึกลงไปกลับซ่อนความรู้สึกว้าเหว่ไว้ไม่มิด
"เจตต์" คนสนิทยืนสงบนิ่งเบื้องหลัง เขาขานรับค�ำในล�ำคอ ขยับฝีเท้า
เข้าใกล้ "เคลียร์บิล ฉันจะไปรอที่รถ"
"เด็กคนนั้นด้วยไหมครับ"
ผมใช้นวิ้ ชีเ้ กาคาง เชิดหน้าขึน้ เพือ่ มองตุก๊ ตาเซรามิกตัวนัน้ ซุกไซ้ซอกคอ
ชายหนุ่มตัวเล็กกว่า จับจ้องด้วยแววตาสงบนิ่ง ไม่วูบไหว ครู่เดียวเท่านั้นก็
พยักหน้าลง เจตต์ขานรับ เงาด�ำด้านหลังผมหายไป บรั่นดีที่เหลืออยู่ในแก้ว
ถูกสาดลงคอครั้งสุดท้ายก่อนแก้วทรงก้นกว้างที่ว่างเปล่าจะถูกวางลงบน
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โต๊ะเตี้ยเพียงล�ำพัง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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