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คนเราจะลืมตัวตนของตัวเองได้จริงๆ เหรอ

ความรู้สึกแบบนั้น...

ความรู้สึกที่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง

ช่วงเวลาที่ฟื้นขึ้นมาเห็นโลกอีกใบ

ชีวิต ภาษา ความทรงจ�า และหัวใจดวงใหม่

เราสัมผัสมันได้จริงๆ ใช่ไหม

ภูเขา สายน�้า ความรัก ความทรงจ�า และ 'คุณ'
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สวิตเซอร์แลนด์...หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า 'สวิส' ผมอยู่ท่ีน่ีต้ังแต่เริม่จ�าความได้

ประเทศทีม่วัีฒนธรรมแตกต่างกันตามดินแดนใหญ่ท่ีรายล้อมอยู่ อติาลี 

เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และลิกเตนสไตน์ ผมถูกสอนให้ท�าความรู้จักกับ

ข้อมูลพวกน้ี ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศในฝัน เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ 

อากาศหนาวเย็นสุดขั้วในหน้าหนาว แต่เย็นสบายในหน้าร้อน

ในบรรดาฤดูกาลทั้งหมด ฤดูที่ผมชอบที่สุดคือฤดูหนาว

สวิตเซอร์แลนด์มีประชากรเพียงแปดล้านกว่าคน ผู้คนส่วนใหญ ่

อาศัยอยู่ในซูริค เมืองที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ หลายคนมักเข้าใจว่าซูริคคือ 

เมอืงหลวง No...เมอืงหลวงของสวิสคอืกรงุเบร์ินต่างหาก ผมเคยเข้าใจแบบน้ี 

มาก่อนเหมือนกัน แล้วก็เจอคนสอนเขกหน้าผากเข้าให้ โทษฐานท่ีจ�าไม่ได ้

สักทีว่าที่ไหนเป็นท่ีไหน จากน้ันระบบความจ�าก็แม่นย�าจนไม่ถูกลงโทษ 

จากคนสอนอีก

ทีน่ี่ใช้ภาษาหลากหลาย เยอรมนั ฝรัง่เศส อติาลี โรมานซ์ และภาษาอืน่ๆ 

อกีประปราย ผมถูกสอนให้ใช้ภาษาเยอรมนัควบคูไ่ปกับภาษาองักฤษ ดเูหมอืน

ภาษาอังกฤษที่ว่าจะฝังรากลึกอยู่ในดีเอ็นเอของผมไปแล้ว ส่วนเยอรมัน 

เพ่ิงเรียนได้ไม่นาน จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกหากจะคิดว่ามันยาก และยังสื่อสาร 

ได้ไม่คล่องแคล่วสักเท่าไหร่นัก

อกีหน่ึงภาษาท่ีต้องเรยีนคือภาษาไทย ภาษาท่ียากท่ีสดุในความคดิผม 

1
Call yourself with the name I gave you
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ผมไม่เคยเข้าใจว่าท�าไมต้องเรียนภาษามากมายขนาดน้ัน จนกระท่ัง 

เริ่มชอบน�้าเสียงของคนสอน ถึงได้รู ้ว่าการเข้าใจในส่ิงท่ีเขาพูดท้ังหมดน่ะ 

รู้สึกดีขนาดไหน

หลังจากนั้นการเรียนภาษาก็กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบ

เขาเป็นคนไทย เกิดและเติบโตที่น่ี ในเมืองเอนเนทบัวร์เกน ส่วนหน่ึง 

ของรัฐนิดวัลเดิน รัฐซึ่งตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของประเทศ ท่ีท่ีผมอาศัยอยู่คือ 

'Paty Resort' ชื่อสถานท่ีซ่ึงเพ้ียนมาจาก 'ปิติวัฒนา' นามสกุลของเจ้าของ 

ในภาษาไทย

ไม่ก่ีปีก่อนเขาเป็นเพียงเดก็ผูช้ายอายุสบิแปด ไหล่ของเขาค่อนข้างแคบ

ตามแบบฉบับเด็กหนุ่มวัยก�าลังโต ผิวของเขาขาวเนียน ผมคิดว่าคงเป็น

ลักษณะท่ีสืบทอดกันทางพันธุกรรม เพราะต้นตระกูลเขาเป็นคนรูปร่างผอม  

ตวัสงู มลีกัย้ิมอนัเป็นเอกลกัษณ์ เขาเองก็ม ีแต่ไม่ได้ชดัชนิดท่ีแค่ขยับก็เกิดลกัย้ิม 

รอยบุ๋มข้างแก้มจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเขายิ้มกว้างจนตาหยี

ส่วนสูงของเขาค่อยๆ เพ่ิมข้ึนจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบหก และอาจจะ 

ขึ้นไปแตะหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเร็วๆ นี้ ผมพูดโอเวอร์เกินไปไหมนะ

เขามีใบหน้ารูปไข่ ใบหน้าทรงเดียวกับลูกชายของนายหญิง... 

นายหญิงเป็นค�าที่พนักงานทุกคนใช้เรียกผู้เป็นเจ้าของ เขาเองก็เรียกท่าน 

ด้วยค�านี้ แม้นายหญิงจะชอบให้เรียกว่าคุณย่ามากกว่า

ดวงตาของเขาไม่ถึงข้ันเรียว แต่ก็ไม่โตจนเกินไป สีผมแท้จริงเป็น 

สีน�้าตาลเข้ม แต่เขาชอบท�าสีผม สีทองคือสีโปรด และหยุดย้อมผมตั้งแต ่

กลับมาท�าสีเข้มดังเดิม

สธีรรมชาตน่ิะเหมาะกับเขาท่ีสดุแล้ว ถ้าคะแนนเต็มสบิ จะได้จากผมไป

ร้อยคะแนนเลยล่ะ

เนียร์...ชือ่ของเขาคอืเนยีร์ เป็นชือ่ท่ีออกเสยีงง่ายท่ีสุดในบรรดาชือ่เล่น

ของมนุษย์ทุกคนในสวิตเซอร์แลนด์ ยอมรับว่าที่พูดมานี่ล�าเอียงล้วนๆ

เนียร์อายุย่ีสิบ เพ่ิงผ่านวันเกิดไปไม่ก่ีเดือน ส่ิงแรกท่ีเขาเลือกท�า 

ในงานวันเกิดคือดื่มแอลกอฮอล์ เขาบอกว่ามันอร่อย รสชาติขมปร่าคือ 
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เสน่ห์ชั้นเลิศท่ีชวนลิ้มลอง เขาเคยถูกอาผู้เป็นท่ีรักห้ามปรามเรื่องพวกน้ี 

มาโดยตลอด ฉะนั้นต้องซัดให้เรียบทันทีที่เวลาของเขามาถึง

ผูช้ายคนน้ันคอืคณุเจย์ คนท่ีเขานบัถือเป็นแบบอย่าง คณุเจย์เคยเลีย้งดเูขา

ตอนไปอยู่เมืองไทยในช่วงที่ว่างตั้งแต่เนียร์ยังแบเบาะ ผมรู้จักเขา เราเจอกัน

ครั้งล ่าสุดตอนท่ีคุณเจย์มาสวิสพร ้อมคนรัก เขาเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง  

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาพ้ืนฐานให้เด็กปีหน่ึงท่ีลงเรียนด้านการโรงแรม  

เป็นเจ้าของโรงแรมปิติวัฒนาซึ่งนับเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว ทว่าผมกลับ

ไม่สนิทสนมกับเขาเลย

ผมไม่รู้เลยว่าใครคือคนสนิทของตัวเอง แต่ถ้าถามว่าใช้เวลาอยู่กับ 

ใครมากที่สุด แน่นอนว่าเนียร์คือค�าตอบ

ผมอยู่กับเขาในฐานะผู้ช่วย เนียร์ต้องการอะไร วันนี้ต้องท�าสิ่งไหน  

มีอะไรที่ เนียร ์ไม ่จ�าเป็นต ้องท�าเอง ผมจะท�าหน ้าท่ี น้ันแทนท้ังหมด  

ความสมัพันธ์ของเราอยู่ในหมวดเจ้านายกับลกูน้อง แต่เนียร์ไม่ชอบสถานะน้ี  

เขาบอกว่ามันดูห่างเหิน เลยปรับความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกหน่อย ผมกับเขา 

จึงเป็นเพื่อนกัน

แต่ผมไม่อยากเป็นแค่เพ่ือน ชวัร์ว่าคณุเนียร์ไม่เคยสมัผสัถึงความรูส้กึน้ี

ผู ้คนในนิดวัลเดินมีท้ังสิ้นสี่หมื่นกว่าคน แล้วเพราะเหตุผลข้อไหน 

ที่ท�าให้ผมหลงรักเขากันนะ

คณุเนียร์ทัง้ดือ้ หัวรัน้ เอาความคดิตวัเองเป็นท่ีตัง้ ชอบแกล้งให้นายหญงิ

ปวดหัวบ่อยๆ พูดจาตรงไปตรงมา จนบางครัง้ก็กลายเป็นไม่รกัษาน�า้ใจคนฟัง 

ทัง้หมดนีค้อืตวัตนของนายเลก็ในสายตาคนอืน่ พนักงานในรสีอร์ตต่างพูดกันว่า

ฉายาเจ้าดือ้ไม่ได้สร้างขึน้ได้ง่ายๆ แต่คณุเคยเห็นความอ่อนโยนไม่ว่าด้วยแววตา 

ท่าทาง รอยยิ้ม แม้แต่การกระท�าจากเขาหรือเปล่า

ผมเคยเห็น ตอนที่คุณพีช...แฟนของคุณเจย์มาที่นี่

นายเล็กของผมช่างแสนอ่อนโยน

เนียร์ชอบคุณพีช ผมรู้...ดูออกตั้งแต่เห็นสองคนน้ันวิดีโอคอลล์คุยกัน 

ช่วงที่กลับมาจากเมืองไทย ช่วงที่คุณเจย์ยังไม่คืนดีกับคุณพีช หรือช่วงท่ีเขา
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เรียนจบใหม่ๆ แล้วผมก็รู้ด้วยว่าอาการ 'อยากถูกรัก' เป็นยังไง 

ความรู้สึกท่ีผมมีให้เขาคล้ายความรู้สึกที่เขามีให้คุณพีช ต่างกันตรงท่ี

เขาไม่ต้องการให้คุณพีชรักตอบ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่

ซึ่งผมไม่ใช่

อาการอยากถูกรักที่ว่า...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

"มีพัสดุมาส่ง ออกไปรับให้ที"

ประโยคก่ึงดงัก่ึงเบาลอยมาถึงด้านนอกระเบยีง คดิว่าคงเป็นค�าสัง่ท่ีส่งตรง 

มาถึงผม เพราะพ่อบ้านอีกคนก�าลังจดจ่ออยู่กับหิมะกองโต โดยไม่มีทีท่าว่า 

จะวางมอืจากตรงน้ัน เขาใช้ไม้กวาดจดัการน�า้แข็งทียั่งหลงเหลอื

ก่อนหน้านี้ขับรถกวาดหิมะมาจัดการไปรอบหนึ่งแล้ว ทว่าก็ยังไม่หมด 

จุดที่เหลืออยู่คือบริเวณที่เนียร์เดินออกมาปั้นตุ๊กตาหิมะไปเมื่อช่วงสาย

เขาอยู่ในห้องนอน ผมแยกตัวออกมาเมื่อเสิร์ฟอาหารเช้าให้เขาแล้ว  

สวมเสื้อกันหนาวยาวถึงข้อเท้า ก่อนเดินออกมาช่วยพ่อบ้านกวาดหิมะ 

ตรงลานด้านนอกรีสอร์ต

ไม้กวาดพิงไว ้ข ้างต้นไม้ใหญ่ซึ่งปกคลุมด้วยสีขาว ระมัดระวัง 

ไม่ให้ล้มไปโดนตุก๊ตาหิมะของนายเลก็ ก่อนเดนิไปหาบรุษุไปรษณีย์ เขายืนพิง

รถส่งของรออยู่ตรงทางเข้า เรือนกายหนาวสั่น ส่งสายตาแกมบังคับมาให้ผม  

จังหวะฝีเท้าผมจึงเร็วขึ้น ดูท่าเขาคงอยากจะไปส่งจดหมายบ้านอื่นเร็วๆ

เขาเลิกคิ้วเมื่อเห็นว่าผมย่ืนฮอตแพ็กไปให้ แต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไร  

รับมันไว้แล้วกล่าวขอบคุณกลับมา

"หิมะเยอะไหม" พร้อมภาษาเยอรมันที่ผมพอเข้าใจ

ผมพยักหน้ารับ ภาพด้านหลังของบุรุษไปรษณีย์ปกคลุมด้วยสีขาว 

เกือบทั้งหมด ไม่เว ้นแม้แต่บ้านพักของรีสอร์ตซึ่งสร้างไว้ตามเนินเขา  

มไีฟส่องสว่างผ่านบานหน้าต่างออกมา ท�าให้รูว่้าแขกส่วนใหญ่ซกุกายรบัไออุน่

ข้างใน

เป็นภาพท่ีผมคุ้นชิน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างดงามข้ึนทุกปี เพราะแบบน้ี  

คนท่ีเข้ามาใช้บรกิารรสีอร์ตถึงต้องแย่งกันจองห้องพักล่วงหน้าเกือบหกเดอืน
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คุณบุรุษไปรษณีย์เดินกลับไปที่รถ กระโดดขึ้นน่ังบนต�าแหน่งคนขับ 

เมื่อมอบพัสดุให้ผมเสร็จแล้ว ความสนใจของผมเลยตกไปอยู่กับของสองชิ้น

ในอ้อมแขนแทน

ผมหยิบมันข้ึนดูระหว่างท่ีเดินกลับเข้าไปยังตึกใหญ่ ของชิ้นแรกคือ

จดหมายแสดงความยินดีกับความส�าเร็จในการเขียนแอพฯ ช่วยผู้พิการ 

แด่มิสเตอร์แพท แพทมาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษในชื่อจริงของเขา  

และเขาใช้ชื่อมิสเตอร์แพทเป็นนามแฝงในวงการซอฟต์แวร์ แน่นอนว่า

จดหมายถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนจบมา

เนียร์เรียนจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันข้ึนชื่อในเมืองซูริค 

เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ีนั่นตอนช่วงเปิดเทอม มีคนรู้จัก มีสังคม มีเพ่ือนอีกหลายคน 

ที่ผมพยายามจะจดจ�าชื่อหนุ่มสาวตาน�้าข้าวพวกนั้นให้ได้

ของอีกชิ้นคือกล่องพัสดุใบใหญ่ จ่าหน้าถึง 'Narapatt Pitiwattana'  

ชื่อและนามสกุลจริงของเขา จากพีเอชไอซีเอช...พิชชากร คุณพีช...

อยู่ดีๆ ปลายเท้าก็หยุดเคลื่อนไหว ท้ังท่ีอีกไม่ถึงสิบก้าวจะเดินถึง 

ห้องนอนของเขาอยู่แล้ว

จะส่งมาท�าไมนกั คราวก่อนก็ส่งเสือ้มาให้เนยีร์ไม่ใช่เหรอ ของขวญัวนัเกิด 

ทีน่ายเลก็ชอบท่ีสดุนัน่น่ะ...ส่งแล้วจะส่งอกีท�าไม

ค�าถามพวกนี้ไม่ควรหลุดออกมาจากความคิดผม ไม่ได้ หยุด... 

หยุดเดี๋ยวนี้เลย

ลมหายใจอุ ่นๆ แทรกผ่านอากาศหนาวเย็น ผมขยับตัวอีกครั้ง 

เมื่อความคิดแย่ๆ ถูกไล่ออกไปแล้ว

ห้องนอนของเนียร์อยู่ในมุมท่ีดีท่ีสุดของรีสอร์ต ขนาดกว้างก�าลังดี 

หรูหราสมกับต�าแหน่งว่าท่ีเจ้าของ ตรงกลางเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่  

เขามักจะวางเฮดโฟนและเครื่องเล่นเพลงไว้ใกล้หมอน ใช้ฟังก่อนหลับใหล  

หรือเวลาท่ีคิดอะไรไม่ออก อีกมุมหนึ่งคือโต๊ะท�างาน จุดท่ีเขาใช้วิดีโอคอลล ์

คุยกับคนท่ีไทยบ่อยๆ ที่ตรงนั้นมีแล็ปท็อป ไอแพด ไขควง หนังสือ ปากกา 

ดินสอ สมุด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายที่ผมจ�าชื่อไม่ได้
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ดเูหมอืนเขาก�าลงัเขยีนเวบ็ไซต์อะไรสกัอย่างร่วมกับผองเพ่ือน ผมไม่รู.้..

เขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งกับงานส่วนตัว

ข้าวของในมอืถูกวางลงบนโต๊ะกระจกด้านหน้าโซฟา ตรงนีเ้ป็นมมุพักผ่อน

ของเขา และเขาควรนอนพัก ไม่ก็ดซูรีีส์่อยู่ตรงนี้

คุณเนียร์ไปไหน

เสียงนั่น...เสียงน�้ากระเพ่ือมไหวจากสระว่ายน�้าตรงระเบียง จุดท่ีอยู่

เหนือน�้าทะเลราวสามพันฟุต เห็นวิวภูเขาเบอร์เกนสต็อกกับทะเลสาบลูเซิร์น

ได้ถนัด ถ้าเนียร์ไม่อยู่ในห้อง...ก็ต้องอยู่ข้างนอก

ถึงจะปรับอุณหภูมิน�้าในสระได้ก็เถอะ แต่อากาศหนาวขนาดน้ียังจะ 

ว่ายน�้าเล่นอีกเหรอครับ

"มีพัสดุมาส่งครับ"

ผมเปล่งเสียงบอกเมื่อก้าวมาถึงขอบสระ หากคนถูกเรียกกลับไม่สนใจ  

เขาฝังร่างกายลงสู่ใต้น�้า แหวกว่ายอย่างสบายใจ ท�าเหมือนมองไม่เห็น 

ทั้งที่เมื่อกี้นี้เห็นผมเข้าเต็มๆ

"พัสดุจากคุณพีช"

ผมขยับเท้าถอยหนีหยดน�า้ซึง่กระเซน็มาโดนเพราะใครอกีคนโผล่พรวด

ขึน้มากะทันหนั เนียร์ถอดแว่นตาว่ายน�า้ออกจากศรีษะ โยนมนัไว้บนพ้ืนด้านข้าง 

โกยออกซิเจนเข้าปอดในจังหวะท่ีเดินขึ้นจากสระพร้อมกางเกงชุ่มน�้าสีทึบ  

เบนเป้าหมายไปยังพรมเชด็เท้า ย�า่ซ�า้ๆ สองสามทเีพ่ือซบัเอาน�า้บนเท้าตวัเองออก 

กระน้ันพ้ืนห้องก็ยังด่างเป็นดวงๆ เพราะน�า้จากกางเกงตัวเก่ง

ผมเดินตามเข้าไปด้านใน กดรีโมตปิดเครื่องปรับอากาศเพ่ือไม่ให ้

เจ้าของห้องรูส้กึหนาว ส่วนเขาหยุดอยู่ตรงตะกร้า ใช้ปลายน้ิวล้วงลกึเข้าใต้เน้ือผ้า

แล้วเกี่ยวอาภรณ์ชิ้นนั้นออกจากเรียวขา

เปลอืย ใช่ เนียร์ก�าลงัเปลอืย ภาพทีเ่ห็นคือร่างกายด้านหลงั หัวจรดเท้า 

ขายาวๆ ก้าวไปรอตรงตู้เสื้อผ้า หน้าท่ีของผมคือหยิบผ้าเช็ดตัวมายื่นให้เขา 

แล้วถ้าเดินอ้อมไปด้านหน้า...

"จิน เร็วๆ"
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ชื่อเล่นผม...

"ฉันเมื่อยแล้วนะ หนาวด้วย"

"คะ...ครบั จะไปเดีย๋วน้ี" จะไม่หนาวได้ยังไงเล่า ก็เล่นยืนตวัเปียกโล่งโจ้ง

แบบนี ้ถึงจะปิดแอร์ไปแล้วก็เถอะ

ผมปิดตาลงข้างหนึง่ ท�าให้มองไม่เห็นสะโพกและบรเิวณเชงิกรานของเขา 

คว้าผ้าเช็ดตัวบนไม้แขวนมาคลี่ออกจนตึง แล้วยกมันขึ้นในระดับที่สายตา 

ไม่สามารถมองเห็นตัง้แต่สะดือลงไปพลางค่อยๆ กระเถิบต�าแหน่งเข้าหา

"ดูท�าเข้า ฉันไม่ใช่ผีนะ"

ไม่รูห้รอกว่าคณุเนยีร์ก�าลงัมสีหีน้าแบบไหน ผมไม่กล้าเงยหน้าขึน้มอง  

กลัวว่ามือไม้อ่อนแล้วจะท�าให้ผ้าท่ีถือบังอยู่ต�่าลงกว่าเดิม ไม่เอาหรอก  

ส่วนกลางล�าตัวที่เขาไม่เคยอายน่ะ ผมไม่อยากมองเลยสักนิด

"ท�าเหมือนไม่เคยเห็น"

ขนาดแค่ได้ยินเสียง ลมร้อนยังพัดเข้าหน้าผมเต็มๆ เนียร์รับผ้าเช็ดตัว 

แล้วพอผมกล้าสบตาเขาอีกครั้ง ลมที่ว่าก็แทบกลายเป็นพายุเสียให้ได้

"ก็ตอนนั้นคุณเนียร์ยังเด็ก"

"เด็กที่ ไหน เห็นครั้งแรกก็ตอนฉันสิบเจ็ดสิบแปด" เขายักไหล ่ 

พันผ้าเช็ดตัวคลุมส่วนล่างอย่างไม่เร่งรีบ "หรือเพราะตอนนี้ฉันโตแล้ว?"

ในภาษาอังกฤษมีค�าไหนที่จ�ากัดความความเป็นเนียร ์ได ้ดีกว ่า  

'He knows everything about himself' อีกไหมครับ รู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง 

เก่ียวกับตัวเขาเอง ซึ่งผมก็พอรู้ว่าค�าพูดในประโยคเมื่อครู่แฝงทีเล่นทีจริงไว้

หลายความหมาย อย่างน้อยๆ ค�าว่าโตแล้วของเขากไ็ม่ได้หมายถึงอายุก็แล้วกนั

เขาพูดถึงสรีระร่างกายต่างหาก ไหล่ขยายกว้างข้ึน ส่วนสูงท่ีมากกว่า

เพ่ือนฝรั่งบางคน ใบหน้าหล่อเหลา แผงอกแข็งแรง หน้าท้องแต้มลอนนิดๆ 

และยังชดัได้อกีหากออกก�าลงักายอย่างต่อเน่ือง ต้นขา สะโพก แล้วก็...ตรงน้ัน 

ตรงที่ผู้ชายทุกคนต้องมี

เขากลายเป็นเด็กหนุ่มวัยยี่สิบที่เซ็กซี่ที่สุดส�าหรับผม

ไม่เคยสังเกตเลยว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน  
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จนกระทัง่ได้ลองสมัผสัมนัด้วยตวัเอง คนืน้ัน...หลงัคุณเจย์กลบัไปไม่ถึงสองเดอืน 

เนียร์อยากรู้อยากลอง อยากท�าอะไรที่ผู้ใหญ่เขาท�ากัน

นายเลก็เข้าเว็บไซต์ตดิเรต...นัน่แหละ เขาอารมณ์พลุง่พล่าน อยากรูว่้า

ความสุขหลังแตะสวรรค์เป็นยังไง

เราสองคนท�าเรือ่งน้ันด้วยกนั ไม่ใช่แค่ครัง้เดยีว แต่ก็ยังอยู่ในสถานะน้ี

สถานะที่ผมไม่อยากเป็นเลย

"ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัว..."

"เดีย๋ว" ผมสะดุง้เลก็ๆ เมือ่เขาสวนกลบัมาทันควัน เนียร์ผูกปมบนเรียวค้ิว 

กดเสยีงเข้มระหว่างเอ่ยต่อ "อย่าแทนตวัเองว่าผม บอกก่ีรอบแล้วว่าให้แทนตวัเอง

ด้วยชือ่"

ชื่อ...

"ชื่อที่ฉันตั้งให้มันไม่ดีหรือไง"

หมายถึงชือ่เล่นท่ีเขาตัง้ให้ ซึง่ก็ไม่ใช่ชือ่อืน่ ค�าว่า 'จนิ' ทีทุ่กคนใช้เรยีก 

เนยีร์เป็นคนตัง้ชือ่นีข้ึน้มา

ชื่อเล่นจริงๆ ที่พ่อแม่ตั้งให้...ไม่มี ผมไม่มีครอบครัว ต้ังแต่จ�าความได ้

ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แต่ผมไม่ได้รู้สึกขาดอะไร เพราะนายหญิงก็เป็นทั้งพ่อและแม่

ส่วนเนียร์ เขาเหมือนคนที่สร้างตัวตนผมขึ้นมา

"ไม่ถนัดครับ แทนตัวเองด้วยชื่อเล่นแล้วรู้สึกแปลกๆ"

"ไม่อยากได้ยินชื่อตัวเองบ่อยๆ เหรอ"

"...?"

"แปลกจัง ฉันอยากได้ยินนายเรียกตัวเองด้วยชื่อบ่อยๆ จะตาย"

ชอบพูดให้ลมร้อนพัดใส่ตัวผมอยู่เรื่อย

เนยีร์ไม่ได้คดิอะไรกับผม เขาพูดจาตรงดิง่เป็นไม้บรรทัดมาตัง้แต่ไหนแต่ไร 

ผมไม่ควรรูส้กึดใีจ เข้าข้างตวัเอง หรอืคดิในเรือ่งท่ีไม่ควรคิดด้วยซ�า้ ถึงคุณพีช 

จะไม่เคยคดิกับเขาเกินพ่ีน้อง เขาเองก็ท�าใจได้แล้ว แต่เขาก็แสดงออกอยู่เสมอว่า

หวัใจท้ังดวงเป็นของใคร

ทั้งที่เรา...
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ช่างเถอะ

"จะปล่อยให้ฉันยืนโป๊ท่อนบนอย่างนี้อีกนานไหม"

"..."

"อีกนิดผ้าเช็ดตัวจะหลุดอยู่ละ ถ้าหลุดไปนี่ปิดตาข้างเดียวไม่ทันนะ"

"ครับๆ ทราบแล้ว ผม..." ผมก้มศีรษะน้อยๆ อย่างขออภัย "จินจะเลือก

เสื้อผ้าให้..."

"ตอนไหน"

"ตอนนี้..." แล้วหยุดชะงักเมื่อคนตรงหน้าปล่อยเสียงหัวเราะบางเบา 

ราวกับพอใจที่แกล้งผมได้ซะอย่างนั้น

เขายกสองแขนขึน้กอดอก ผมจงึหันหน้าเข้าหาตูไ้ม้เนือ้หนา เลือ่นประตู

ด้านหน้าออกแล้วหยิบกางเกงชัน้ใน กางเกงขายาว และสเว็ตเตอร์คอเต่าสสีว่าง

กลับมาให้เจ้าตัว

"ให้จินใส่ให้ด้วยไหมครับ"

"เดีย๋วฉนัใส่เอง" เขาว่าก่อนคว้าของทัง้หมดไปจากมอืผม "นายไปแกะพัสดุ

ให้ฉนัหน่อย เอาของพ่ีพีช"

"แล้วจากมหา'ลัย..."

"ศาสตราจารย์บอกฉันไว้แล้วว่าข้างในเป็นอะไร ของพี่พีชฉันยังไม่รู้"

"ครับ"

ผมเอ่ยรับเพียงค�าสั้นๆ ปล่อยให้เขาจัดการกับเส้ือตัวใหญ่ แล้ว 

ผละเดินมาหยิบคัตเตอร์ซึ่งวางไว้ที่เดียวกันกับกล่องพัสดุ เขาคงหยิบออกมา

ตัดงานก่อนออกไปว่ายน�้า เศษกระดาษเลยกระจัดกระจายเต็มโต๊ะกระจก  

รวมถึงพรมผืนนุ่มด้านล่าง ผมโกยเศษขยะบนโต๊ะมากองรวมกัน แล้วหันมา

ตัดเชือกบนกล่องพัสดุ

ด้านในเป็นอลับัม้รปู มคีณุพีช คณุเจย์ เนียร์ คงเป็นรปูถ่ายตอนไปเท่ียว

ด้วยกันในเมอืง ซึง่ผมไม่ได้ไปด้วย อนัทีจ่รงิไม่มคีวามจ�าเป็นต้องตามเนยีร์ไป 

ทุกที่อยู่แล้วถ้าเขาไม่อยากพาไป เลยไม่ทราบว่าพวกเขาไปที่ไหนกันบ้าง

ของในมือถูกคว้าเอาไปโดยผู้เป็นเจ้าของ นายเล็กของผมใส่เสื้อผ้า 
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เสรจ็เรยีบร้อย ผมชอบเวลาเหน็เขาใส่เสือ้คอเต่า ทรงเส้ือรบักับรปูร่างของเขา

ได้อย่างดเีย่ียม เนยีร์ก้าวไปยังโซฟาแล้วท้ิงตวันอนตามความยาว มอืข้างหนึง่ 

ใช้หนุนศีรษะเปียกชื้น วางอัลบ้ัมรูปลงบนหน้าท้อง ประคองด้วยมืออีกข้าง

พลางใช้ปลายนิ้วเปิดมันทีละหน้า

รูปถ่ายของเขาในอัลบั้มมีแต่รอยย้ิม มีแต่ความสุข บางรูปย้ิมจนเห็น

รอยบุ๋มข้างแก้ม...นี่ล่ะคือความอ่อนโยนที่ผมเคยบอก

ก่อนหน้าน้ีเขาวางผ้าขนหนูผืนน้อยไว้บนไหล่ของผม แทนค�าสั่ง 

ทีป่ราศจากค�าพูดว่าต้องการให้ท�าอะไรต่อ ผมเคลือ่นตัวเข้าไปนัง่ลงบนพ้ืนพรม 

หยิบผ้าขนหนูออกจากไหล่ และใช้มันซับความชื้นบนศีรษะให้เขา

เขามองไม่เหน็ ถ้านัง่ในต�าแหน่งน้ี แต่ผมมองเห็นเขา...เนียร์ก�าลังคลีย้ิ่ม 

บ้างก็ข�ากับความบ้าๆ บอๆ ท่ีถูกแชะภาพทเีผลอของตัวเอง

ผมไม่ชอบ...เรียกว่าอะไรดีล่ะ อิจฉาเหรอ

ไม่หรอก ผมไม่ได้อิจฉา

"คุณเนียร์..."

แค่อยากเป็นคนที่เขาหลงรักก็เท่านั้น

"เรียกเนียร์เฉยๆ"

"ครับ..."

"ไม่เอาค�าว่าครบั เป็นเพ่ือนกันก็พูดสบายๆ ด ิถ้ามคี�าว่าครบัทกุประโยค 

ก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องแล้ว" ภาษาไทยนี่...เข้าใจยากจริงๆ นะครับ  

ท�าไมต้องท�าเหมือนโมโหผมด้วยก็ไม่รู ้ อ่า...ไม่เป็นไร เนียร์ไม่ได้จริงจัง  

เขาไม่ได้โมโหจริงๆ สักหน่อย

"เรื่องของเรา" มือซึ่งวุ ่นอยู่กับรูปถ่ายค่อยๆ ผ่อนความเร็วลง เขา 

ไม่เงยขึ้นมามอง หากยังเห็นได้ชัดว่าคิ้วเข้มเลิกขึ้นสูง "นายหญิงต้องว่าแน่ๆ 

ถ้ารู้ว่าเรา..."

เดี๋ยวก่อนนะ ค�านี้ในภาษาไทย...

"Make love" ไม่ๆ...ต้องอีกค�าหนึ่งสิ "Sex"

เท่านัน้ครสูอนภาษาของผมก็วางอลับัม้รปูลงบนโต๊ะกระจก เปลีย่นท่าที
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จากนอนหงายเป็นนอนตะแคง หันหน้ามาทางผม เท้าศีรษะไว้ด้วยแขน  

ผมลดมือลงบนตักพร้อมผ้าขนหนูผืนที่ใช้ซับน�้าจากเส้นผมให้เขา

"ใช้ค�าว่ามีอะไรกันก็ได้" 

ใกล้ชะมัด...อีกแค่นิดเดียว ปลายจมูกของผมจะแตะปากล่างของเขา

อยู่แล้ว

"มีอะไรกันไง"

"แล้วมีอะไรเหรอ"

"เฮ ้ ไม่ใช ่ให ้ถามกลับนะ 'อะไร' ท่ีฉันพูดถึงไม่ใช ่ What" เขา 

พ่นลมหายใจเล็กๆ เหมือนแสร้งท�าเป็นขัดใจเต็มแก่ ทว่าแววตากลับไม่ฉาย

อารมณ์จ�าพวกน้ัน "ประโยคเมื่อก้ีที่นายพูดมา ท่ีฉันบอกให้ใช้ค�าว่า 'มีอะไร' 

ตรงนี้น่ะหมายถึง Sex ต่างหาก"

เป็นแววตาท่ีท�าให้อยากปิดหูปิดตา ไม่ต้องการเข้าใจภาษาไหน 

ในโลกใบน้ีอีกเลย แม้จะแค่ภาษาเดียวก็ตาม มันเหมือน...เขาเอ็นดู  

ผมสัมผัสได้ถึงความรู ้สึกแบบน้ี แต่การเจาะจงไปเลยว่าเขารู ้สึกยังไง 

คือการเข้าข้างตัวเองนะครับ

"ท�าไมล่ะ มีเซ็กซ์กันแล้วท�าไม"

"เปล่า" ผมส่ายหน้าช้าๆ "แค่คิดเฉยๆ ว่านายหญิงต้องว่าเราแน่ๆ"

"ไม่หรอก คิดมาก ท่านอยากให้ฉันกับนายลงเอยกันจะตาย"

ข้อนี้เป็นเร่ืองจริง...นายหญิงเคยพูดว่าถ้าเนียร์หาแฟนไม่ได้ ก็ให้ลอง 

คบกับผม ชัวร์ว่าเนียร์ปฏิเสธท่าเดียวหลังได้ยินเธอพูดแบบนั้น

"แต่ก็อย่าเอาไปบอกนายหญิงล่ะ อ้อ คนอืน่ด้วย Don't tell anyone, ok?"

"เนียร์ไม่อยากลงเอยกับจินเหรอ"

"ไม่ใช่ไม่อยากลงเอย แต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันน่ี ไม่ได้ชอบกันด้วยซ�้า  

ความสมัพันธ์แบบ Friends with benefits ไง เอาไว้ถ้าฉนัชอบนาย เราค่อยว่ากัน 

อีกที"

เขาไม่ได้ชอบผม ความสัมพันธ์ของเราไม่มีอะไรลึกซึ้งทางใจ ยกเว้น 

ทางกายในเรื่องอย่างว่า เมื่อถึงจุดหมายแล้วก็จบกัน ต่างฝ่ายต่างมีความสุข 
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ไม่มีข้อผูกมัดจนเกิดเร่ืองวุ ่นวาย ผมเคยเห็นคนพิมพ์ค�าน้ีมานักต่อนัก 

ในอินเตอร์เน็ต มันเป็นค�าที่ดูเหมือนจะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

ขอยืนยันว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองจริงๆ เพราะเนียร์ไม่เคยเอะใจ

ในความรู้สึกของผมเลย

ดังนั้นค�าว่าได้รับผลประโยชน์จึงไม่มีจริง

ท�าไมครับ...ท�าไมนายเล็กของผมถึงมองไม่เห็น

ทั้งที่เราใกล้กันแค่นี้ แต่ท�าไมหัวใจของเขาช่างไกลแสนไกลเหลือเกิน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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