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ตอนที่ 1

เส้นทางแห่งความบ้าบิ่น

- ชีวิตที่ผู้คนสรรเสริญและคิดว่าเป็นความสำเร็จ

เป็นแค่ชีวิตรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

ทำไมเราจึงให้ค่าชีวิตเพียงหนึ่งเดียว

จนต้องสละชีวิตในรูปแบบอื่น ๆ กันล่ะ -

เฮนรี เดวิด ทอโร
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ผมขยี้ เส้นผมแบบลวกๆ  และลูบใบหน้าแห้งกร้าน 

ด้วยฝ่ามือ ความรู้สึกเปียกชื้นทำให้ใบหน้าที่ร้อนผ่าวเย็นลง ได้กลิ่นแชมพู 

จาง  ๆ  จากมือของตัวเอง  ผมเพิ่งจะอาบน้ำมาไม่ถึงสี่สิบนาที  สถานที่ 

ที่จะไปนั้นอยู่ใกล้บ้านเสียจนหยดน้ำบนเส้นผมสั้นยังไม่ทันแห้งสนิทด้วยซ้ำ

ผมรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยเมื่อมาถึงสถานที่ตามที่อยู่ เพราะ 

สำนกังานนัน้ดดูเีกนิคาด ผมจนิตนาการถงึบนัไดเหลก็สนมิเขรอะ ลอ้มรอบ 

ด้วยกำแพงอิฐแดงกับอพาร์ตเมนต์น่าสงสัยที่เต็มไปด้วยชายหญิงขาย 

บริการและยาเสพติด แต่สำนักงานกลับอยู่ในคฤหาสน์ที่หรูหราเสียจน 

ความตั้งใจของผมผู้ซึ่งออกจากบ้านมาด้วยความมุ่งมั่นจะไปสู่หลุมพราง 

ดำมืดเกิดสั่นคลอน

เมื่อผมลงจากรถแท็กซี่ หญิงสาวที่นั่งอยู่บนบันไดหินแกรนิตเงาวับ 

ด้านหน้าก็ลุกขึ้นทันที

“เอ็ด?”

หญิงสาวที่เรียกชื่อผมด้วยรอยยิ้มนั้นผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก  

ทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ในสถานที่แบบนี้กันนะ  แถมยังเป็นผู้หญิงที่รู้ชื่อ 

ของผมด้วย เมื่อเห็นว่าผมกำลังมองด้วยแววตางุนงง เธอก็ยิ้มจนเห็น 

แนวฟันที่เรียงเป็นระเบียบ

“เจนีน คีตัน ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ”
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“...คุณมารับผมหรือครับ”

“ใช่ค่ะ”

ผมจับมือที่ยื่นมา มือเล็ก ๆ นุ่มนิ่มของเธอให้ความรู้สึกที่ดี

“ว้าว คุณตัวสูงจังเลยค่ะ”

หญิงสาวที่แนะนำตัวว่าชื่อเจนีนพูดพลางเงยหน้าขึ้นมองผมชัด  ๆ  

ผมไม่รู้จะตอบอย่างไรดีจึงได้แต่มองเธอเงียบ ๆ โดยไม่พูดอะไร ในใจคิดว่า 

ส่วนสูงแค่หกฟุตไม่ใช่รูปร่างที่น่าชื่นชมอะไรขนาดนั้น ก่อนจะเบนสายตา 

หนีดวงตาที่เหลือบมองมาของเธอ

“ร้อนไหมคะ”

“ครับ”

“ตามมาสิคะ ฉันจะหาเครื่องดื่มเย็น ๆ ให้คุณ”

ผมพยักหน้าแทนคำตอบ เจนีนพึมพำพลางเงยหน้ามองผมด้วย 

สายตาแปลก ๆ 

“ดูเหมือนจะเป็นสเตรท1 เลยแฮะ”

ไม่รู้ว่าเธอพูดคนเดียวหรือตั้งใจพูดให้ผมได้ยินด้วย แต่ผมก็ไม่ได้ 

ตอบอะไรออกไป เพราะผมเป็นสเตรทอย่างที่เธอพูดจริง ๆ 

ภายในไม่หรูหรา แต่ก็ไม่ได้เรียบง่าย มันดูคล้ายบ้านของชาวนิวยอร์ก 

มีฐานะที่เห็นผ่านตาบ่อย  ๆ ตอนทำงานเป็นบอดี้การ์ด เมื่อออกจากลิฟต์มา 

ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจขณะมองดูสตูดิโอที่เชื่อมต่อกัน คงจะเป็นเศรษฐีสินะ  

ภายในหอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กบัลฟิตโ์ดยไมม่ทีางเดนิกัน้นัน้ดดูมีาก หนา้ตา่งกระจก 

มีขนาดใหญ่และเงาวับ ห้องก็ตกแต่งแบบที่เห็นได้ในนิตยสารตกแต่งบ้าน

“รอตรงนี้นะคะ”

ผมพยักหน้าพลางนั่งลงบนโซฟา มันไม่ใช่โซฟาหนังราคาถูก  ๆ แต่ 

เป็นโซฟาหนังควาย เมื่อผมนั่งลงบนโซฟาที่มีความยืดหยุ่นและเงยหน้า 

มองหญิงสาว เธอก็เอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม

 1 รสนิยมทางเพศของผู้ที่ชอบเพศตรงข้ามกับเพศสภาพของตัวเอง
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“คุณจะดื่มอะไรดีคะ”

“ผมขอกาแฟดีแคฟ2 ครับ”

ดูเรื่องมากเกินไปหรือเปล่านะ ผมเหลือบมอง แต่เหมือนว่าเธอ 

จะไม่ได้สนใจ กาแฟก็ดีอยู่หรอก แต่เครื่องดื่มกาเฟอีนจะทำให้หัวใจ 

เต้นแรงจึงช่วยไม่ได้ เธอเปิดตู้รื้อของและเริ่มชงกาแฟตามที่ผมขอ ผม 

มองด้านหลังของหญิงสาวพลางลูบใบหน้าแห้งกร้านด้วยมือหยาบกระด้าง

ผมรู้ว่ามันออกจะรู้ตัวช้าเกินไปสักหน่อย ที่เธอเรียกผมว่า  ‘เอ็ด’  

ทันทีที่เห็นผมลงจากแท็กซี่ นั่นก็เพราะรูปถ่ายไม่กี่รูปที่ผมส่งให้พวกเขา 

นั่นเอง

ผมส่งรูปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จุดเริ่มต้นมาจากการได้ยินคำพูด 

เรื่อยเปื่อยของพวกผู้ชายที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  ในบาร์ที่ผมกับเพื่อนร่วมงานแวะ 

ไปบ้างบางครั้งเมื่อคิดถึงเบียร์หลังเลิกงาน ผู้ชายคนนั้นพูดย้ำหลายรอบ 

ว่าตนเองเป็นสเตรทอย่างแน่นอน  ขณะที่กำลังชักชวนคนที่ดู เหมือน 

จะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงาน

เมื่อไม่กี่วันก่อนเขาถ่ายคลิปโซโล่สำหรับกลุ่มเกย์  มันทำให้เขา 

หาเงินได้จำนวนมากเลยทีเดียว คราวนี้เขาใช้เงินไปกับการเปลี่ยนรถ  

และพูดว่าหากนายสนใจก็ลองทำดูได้  คนที่ ได้ฟังเรื่องราวสงสัยว่า 

เขาร้อนเงินหรือ และถามเกี่ยวกับความอันตรายของงานอย่างละเอียด 

พร้อมกับทำสีหน้าเหยเก  แต่ชายหนุ่มคนนั้นตอบอย่างไม่พอใจนัก 

ว่าไม่มีอะไรอันตราย ดูท่าคนที่ถ่ายทำคลิปนั้นจะมีแฟนสาวที่อาศัยอยู่ 

ด้วยกัน

ผมไม่ได้ยินเรื่องราวหลังจากนั้นอีก  เพราะย้ายโต๊ะพร้อมกับ 

เพื่อนร่วมงานที่ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัยเดียวกัน แต่เรื่อง 

ของผู้ชายคนนั้นก็ยังคงติดอยู่ในหัว กลายเป็นผมที่ถูกชักนำ ไม่ใช่เพื่อน 

ของเขา

 2 กาแฟที่ผ่านการสกัดเอาสารกาเฟอีนออกในปริมาณมาก
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ระหว่างทางกลับบ้านผมนึกถึงรถยนต์มือสองที่ส่งเสียงดังและ 

สตาร์ตไม่ติดอยู่บ่อย  ๆ  กับอพาร์ตเมนต์ราคาถูกที่ เหลือระยะเวลาใน 

สัญญาเช่าอีกไม่นานเท่าไหร่ขึ้นมา  และยังนึกถึงเงินเดือนอันน้อยนิด 

ของผมที่หมดไปกับหนี้บัตรกดเงินสดที่สถานะติดลบจนถูกธนาคารปฏิเสธ 

ทุกครั้งที่ขอกู้อะไรใหม่

เมื่อกลับถึงบ้าน ผมเปิดกูเกิลค้นหาเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

ที่ผู้ชายในบาร์คนนั้นพูดเอาไว ้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าดูได้ถ้าไม่จ่าย 

ค่าสมาชิก มีหลายเว็บไซต์ที่รับสมัครนายแบบและออดิชั่น แต่ผมปิดทิ้งไป 

เกือบหมดเพราะหน้าเว็บไซต์ไม่น่าดูนักและมีมัลแวร์มากมาย นอกจากนี้ 

เพราะต้องดูภาพเปลือยของพวกผู้ชายจึงเริ่มรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนราวกับ 

ถูกบังคับให้เห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็น ผมนึกสงสัยว่าเกย์ที่สำเร็จความใคร่ 

ขณะดูรูปเหล่านี้ เป็นคนพวกไหนกันแน่ ผมพิจารณาเกี่ยวกับพวกเขา 

อย่างจริงจัง เปิดหน้าเว็บหลายครั้งและกังวลว่างานนี้คงไม่ใช่ทางของผม

ผมสะดุดตาเข้ากับ <GlenMcQueen.com> ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดู 

ค่อนข้างจะสร้างสรรค์ มันแตกต่างกับหน้าจอที่เต็มไปด้วยผู้ชายท่าทาง 

เหมือนคนติดยาในเว็บไซต์ที่ เห็นก่อนหน้านี้  พวกชายหนุ่มหน้าตาดี 

ยืนเปิดเผยเรือนร่างช่วงบนอันสมบูรณ์แบบ พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล 

หรือไม่ก็ว่ายน้ำ ดูเหมือนผมจะมาผิดที่ แต่แล้วก็เห็นคำเตือนขนาดใหญ่ 

เขียนด้วยตัวอักษรสีเหลืองด้านล่างของเว็บไซต์

*[เว็บไซต์นี้มีภาพเปลือยของผู้ชายและมีการกระทำที่ เกี่ยวข้อง 

กับเรื่องเพศ รวมไปถึงกิจกรรมทางเพศสำหรับเพศเดียวกัน หากท่าน 

อายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่อต้านพฤติกรรมเหล่านี้ กรุณาออกจากเว็บไซต์]

ผมเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกต่อต้านพฤติกรรมเหล่านี้ตามคำเตือน 

ที่ว่านั่น แต่ก็คลิกปุ่มเอ็นเทอร์โดยไม่ลังเล

คนที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นสเตรทกำลังจูบกับผู้ชาย แต่ไม่มีภาพ 

โชว์ของลับหรือการร่วมเพศทางทวารหนักแบบในเว็บไซต์อื่น ๆ 

เมื่อลองพิจารณาถึงเงินในกระเป๋า ถ้าเป็นสถานที่ที่ดูดีแบบนี้ มัน 
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ก็น่าจะลองดูสักครั้งดีไหม หลังจากส่งอีเมลสมัครเป็นนายแบบด้วยเนื้อหา 

สั้น  ๆ  แล้ว  ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผมก็ได้รับการตอบกลับ  พวกเขาบอกให้ 

ถ่ายรูปโคลสอัปหนึ่งรูปและรูปเปลือยท่อนบนหนึ่งรูปแนบรวมไปกับ 

รูปถ่ายเต็มตัวลงในอีเมล ผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาทันที แม้จะบ่นพึมพำว่า 

จำเป็นต้องทำขนาดนั้นด้วยหรือก็ตาม

ผมถ่ายรูปใบหน้า  รูปเปลือยท่อนบนหน้ากระจกในห้องน้ำและ 

รูปเต็มตัวที่สวมเสื้อผ้า สีหน้าในรูปดูทึ่มทื่อนิดหน่อย แต่ผมไม่ได้สนใจ  

ผมส่งอีเมลไปและได้รับการตอบกลับทันที หลังจากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินไป 

อย่างรวดเร็วจนมาถึงสถานการณ์ในตอนนี้

ในขณะที่ผมกำลังนั่งดื่มกาแฟเงียบ  ๆ หญิงสาวคนเดิมก็เดินเข้ามา 

นั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้าม ปัดผมสีน้ำตาลอ่อนและกะพริบดวงตาสีเขียว 

มองมาที่ผม เจนีนเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อน

“ฉันเป็นแฟ็กแฮ็ก3 แบบที่คุณกำลังคิดอยู่ตอนนี้นั่นแหละค่ะ”

ผมซึ่งกำลังดื่มกาแฟร้อน  ๆ  ตกใจกับคำพูดของเจนีนจนเพดานปาก 

เกือบจะถูกลวก อันที่จริงผมไม่ได้คิดอะไรเลย แค่รู้สึกสับสนที่เธอเปิดเผย 

ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่นิยมชายรักชาย แต่ดูท่าแล้วเจนีนจะไม่คิดแบบนั้น

“ไม่ตกใจเลยหรือคะ”

“...”

ถึงจะไม่ได้แสดงสีหน้า แต่ผมก็ตกใจนะ เพียงแต่รู้สึกว่าไม่จำเป็น 

ต้องพูดออกไป

“ฉันแค่บอกไว้ เผื่อคุณกำลังคิดว่าทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ในสถานที่ 

ที่เต็มไปด้วยผู้ชายแบบนี้”

“เต็มไปด้วยผู้ชายหรือครับ”

“อ๋อ...ตอนนี้ทุกคนอยู่ชั้นล่างค่ะ กำลังจะขึ้นมา พวกเขามาช้า 

เพราะต้องขนอุปกรณ์นิดหน่อย ก็เลยให้ฉันมาก่อน”

 3 Fag hag คำศัพท์สแลงของเกย์ ใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทกับเกย์หรือไบเซ็กชวล  

ชอบใช้เวลาหรือเที่ยวเล่นกับเกย์
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เมื่อผมพยักหน้า หญิงสาวก็ลุกขึ้น

“รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวฉันมา”

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ เจนีนซึ่งลงลิฟต์ตัวที่เชื่อมต่อกับสตูดิโอหายไป 

ชั้นล่างก็ยังไม่กลับมา ต่างจากที่บอกเอาไว้ นอกจากกลอกตาไปมากับ 

ดื่มกาแฟให้หมดถ้วยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำอีก ดังนั้นผมจึงลุกขึ้น

ถึงแม้ภายในห้องกว้างที่เปิดเป็นห้องเดี่ยวนั้นจะไม่ได้เปิดไฟ แต่ 

ก็สว่างจ้าเพราะแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามา มีโซฟา 

กับเก้าอี้ตัวยาว รวมไปถึงเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ถูกจัดวางไว้ทั่วห้อง 

ดูสะดวกสบาย แต่กลับให้บรรยากาศเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่ ดูแล้ว 

ราวกับห้องตัวอย่าง

ผมค่อย  ๆ  เดินพลางลูบโต๊ะไม้หรูหราด้วยปลายนิ้วและสัมผัสโซฟา 

หนังควายทนทาน ถัดจากโทรทัศน์ที่อยู่ห่างจากหน้าต่างมีตู้ที่เต็มไปด้วย 

หนังสือและวิดีโอกับดีวีดีทุกประเภท  ผมมองหนังสือที่อัดแน่นเต็มตู้   

จากนั้นก็ดึงออกมาดูหน้าปก ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสอนหรือความรู้เบื้องต้น 

เรื่องการผลิตภาพยนตร์

การผลิตภาพยนตร์งั้นหรือ แน่นอนว่าหนังโป๊เกย์ก็จัดอยู่ในประเภท 

ของภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ ผมเสียบหนังสือเล่มหนากลับเข้าไปบนชั้น  

ถัดมาเป็นดีวีดีที่ผมไม่คุ้นชื่อและไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยถูกสอดเอาไว้  

ท่าทางเจ้าของสถานที่จะชอบภาพยนตร์มาก  ผมรู้สึกดีที่เรามีส่วนหนึ่ง 

ที่คล้ายกัน ผมเคาะกล่องดีวีดีด้วยปลายนิ้วพลางอ่านชื่อเรื่อง

มันเป็นหนังเก่าหรือเปล่านะ ชื่อเรื่องชัดเจน ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็ต้อง 

มีผู้กำกับและนักแสดงที่ผมรู้จักบ้าง แต่นี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมเพิ่งเคยเห็น 

เป็นครั้งแรก ผมหยิบสองสามกล่องในนั้นมาเปิดดู มีเหตุผลที่ชื่อเรื่อง 

เหล่านั้นแปลกตา พวกมันคือหนังโป๊เกย์

ชื่อเรื่องชวนให้จินตนาการแปลก  ๆ  ว่า ‘รอว์มีต’4 มีผู้ชายรูปร่างดี 

ยืนเข้าแถวเปลือยท่อนบนอยู่ใต้รูปทุ่งหญ้ายามโพล้เพล ้ เป็นความโดดเดี่ยว 

 4 Raw Meat
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ที่น่าประทับใจมาก ด้านหลังของกล่องมีภาพเล็ก  ๆ  ที่ถูกตัดมาจากในหนัง 

บางส่วน  ไม่ว่าผมจะเป็นคนเฉยชาแค่ไหน  แต่พอได้เห็นภาพแบบนี้ 

ก็ไม่สามารถทำใจได้  มองดูรูปเล็ก  ๆ  ของพวกผู้ชายที่กอดก่ายกันแล้ว 

ผมก็ได้แต่เก็บมันกลับเข้าชั้นไปด้วยสีหน้าแข็งทื่อ

ปกดีวีดีด้านล่างมีรูปของผู้ชายสวมสูทและมีพื้นหลังเป็นสีดำ  

มันทำให้นึกถึงภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย  ชายหนุ่มที่สวมสูทสีดำกับ 

เนกไทสีไชน่าบลูอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ชายที่แยกเป็นสองฝั่ง แสดงออกถึง 

ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งและความกลัดกลุ้มของแต่ละคนได้ชัดเจน

ใบหน้าของผู้ชายที่ยกมือทั้งสองเหนือโต๊ะสีขาวดูโดดเด่นที่สุด 

ในบรรดาคนทั้งสิบสาม มุมปากบิดเบี้ยวตรงข้ามกับร่องรอยความเศร้าโศก 

ที่ฉายชัดในดวงตา

ด้วยความคิดบางอย่างที่ผมเองก็ไม่เข้าใจ ใบหน้าที่ดึงดูดของเขา 

ช่างสมบูรณ์แบบราวกับประติมากรรมของไมเคิลแองเจโล  ชื่อของ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ  จิ๊กโกโล่  5 นอกจากภาพปกจะทำให้นึกถึงภาพอาหาร 

ค่ำมื้อสุดท้ายแล้ว ยังตั้งชื่อเรื่องว่า  จิ๊กโกโล่  อีกเนี่ยนะ สีหน้าเหม่อลอย 

หม่นหมองของชายบนหน้าปกบ่งบอกบางอย่าง เป็นการเย้ยหยันความ 

เคร่งครัดศาสนาหรือเปล่านะ ผมครุ่นคิดพลางพลิกด้านหลังของกล่อง  

แน่นอนว่าด้านหลังก็สนุกสนานกันใหญ่

“...อืม”

ผมเดาะลิ้นเพราะตัวเองคิดมากไปหน่อยว่าหนังโป๊จะมีความหมาย 

ลึกซึ้ง จากนั้นก็วางมันลงบนชั้นอย่างรวดเร็ว

หน้าปกของดีวีดีที่อยู่ใต้กล่องเรื่อง จิ๊กโกโล่ เป็นภาพเปลือยที่โจ่งแจ้ง 

ที่สุดในบรรดาหน้าปกที่ผมเห็นมาทั้งหมด ชายหนุ่มบั้นท้ายหนั่นแน่นกำลัง 

คุกเข่าและหันหลังมองมายังกล้องทั้งที่อยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มรูปหล่อ 

หุ่นดี ชื่อเรื่องว่า แอดดิกเต็ดทูแอสโฮล 6

 5 Gigolo

 6 Addicted to Asshole
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แอดดิกเต็ดทูแอสโฮล งั้นหรือ

“...อืมมมม”

น้ำเสียงครุ่นคิดเล็ดลอดออกมาจากลำคอแห้งผาก  คนเราจะ 

เสพติดตรงนั้นแบบที่ชื่อเรื่องบอกไว้ได้ยังไงกันนะ  ผมหลับตาลงและ 

นวดกระบอกตาด้วยปลายนิ้ว ไม่กล้าพอที่จะพลิกดูด้านหลังของกล่องนี้ 

ด้วยซ้ำ

ผมรีบวางกล่องลงบนชั้นหนังสือและสังเกตเห็นโลโก้สีขาวที่จุดบอด 

สายตา ด้านในวงรีมีโลโก้  ‘แม็คควีนเอนเตอร์เทนเมนต์’  เขียนเอาไว้ ไม่ว่า 

จะเป็นแอดดิกเต็ดทูแอสโฮล จิ๊กโกโล่ หรือรอว์มีต รวมไปถึงเรื่องอื่น  ๆ  

นอกเหนือจากนี้อีกหลายเรื่องล้วนมีโลโก้ติดไว้เหมือนกันหมด ดูเหมือน 

จะสร้างจากบริษัทเดียวกันสินะ ในระหว่างที่กำลังครุ่นคิดก็นึกขึ้นมาได้ว่า  

เกล็นแม็คควีนดอตคอมคือชื่อเว็บไซต์ที่ผมคลิกดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชื่อ 

แม็คควีนในเกล็นแม็คควีนคงจะเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ท่าทางบริษัท 

จะใหญ่กว่าที่ผมคิด  ตอนนั้นเองผมถึงเพิ่งเข้าใจว่าทำไมบริษัทถึงซื้อ 

บ้านอิฐสีน้ำตาลแดงบนที่ดินราคาแพงของนิวยอร์กหลังนี้ได้

“เศรษฐีหนังโป๊นี่เองสินะ”

ผมยักไหล่พลางยื่นมือไปหยิบดีวีดีแผ่นอื่น  ถัดจาก  จิ๊กโกโล่  ก็ 

สะดุดตาเข้ากับชื่อเรื่องที่คุ้นเคย อย่าบอกนะว่านี่ก็หนังโป๊เหมือนกัน ไม่ว่า 

จะแตะตรงไหนก็เป็นกับระเบิดไปเสียหมด ผมขมวดคิ้วพลางดึงกล่อง 

ออกมา มันคือ ลาสต์เยียร์แอตเมเรียนแบด7 ของผู้กำกับอาแล็ง เรแน

มันเป็นภาพยนตร์กระแสคลื่นลูกใหม่ที่ทำลายกรอบเดิม  ๆ  ของ 

ภาพยนตร์ เนื้อหาแนวเฉพาะกลุ่มกับภาพขาวดำที่งดงามบนจอภาพยนตร์ 

และบทพูดในเชิงปรัชญาของพระเอกผู้เฉื่อยชาเป็นผลงานที่น่าประทับใจ  

นอกจากจะเป็นหนังฝรั่งเศส ยังเข้าใจยากเอาเสียมาก  ๆ ดังนั้นถึงจะดู 

หลายรอบก็ยังไม่เข้าใจเจตนาของผู้กำกับอยู่ดี บางทีตัวผู้กำกับก็อาจจะ 

รู้สึกว่าหนังของตัวเองเข้าใจยากเกินไปเหมือนกัน

 7 Last Year at Marienbad ภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศส - อิตาลี ออกฉายในปี ค.ศ. 1961
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ตอนที่กำลังก้มดูหน้าปกที่มีรูปด้านหน้าของเดลฟีน เซย์ริก  ซึ่ง 

เป็นนางเอก กับรูปด้านข้างที่เหมือนนักสู้ของจอร์โจ อัลแบร์ตัซซี เงียบ  ๆ  

ผมก็รู้สึกว่ามีคนกำลังเข้ามาใกล้

“เดลฟีน เซย์ริก ก็สวยดีนะครับ แต่ว่า...”

เสียงแหบต่ำดังขึ้นจากด้านหลัง เมื่อรู้สึกถึงสายตาและหันกลับไป 

ผมก็มองเห็นผู้ชายตัวสูงกำลังมองมาที่กล่องในมือของผม

“โดยส่วนตัวแล้วผมชอบบทพูดที่โดดเดี่ยวและเฉื่อยชาของจอร์โจ  

อัลแบร์ตัซซี มากกว่า เสียงของเขาเซ็กซี่มากเลยละครับ”

ชายแปลกหน้าคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบและสีหน้าเฉยชา

เมื่อเห็นเขา ผมก็นึกถึงปกดีวีดีเรื่อง จิ๊กโกโล่ ที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่นี้ขึ้นมา  

ผมรู้สึกว่าเขาคงจะเฉื่อยชาและเฉยชาสมกับชื่อจิ๊กโกโล่ที่บิดเบี้ยวและ 

น่าหดหู่  แต่น่าจะต้องปรับความคิดก่อนหน้านี้ เสียแล้ว ผู้ชายคนนี้มี 

ใบหน้าหล่อเหลาก็จริง แต่ก็มีรังสีของความน่ากลัวที่พร้อมจะเชือดเฉือนอยู่  

ความคิดมากมายแวบผ่านไป แต่ก็เพียงครู่เดียวเท่านั้น

“เกล็น แม็คควีน ครับ เอ็ดใช่ไหม”

“ครับ”

“ตัวจริงดูดีกว่าในรูปนะครับ”

เขาพูดเช่นนั้นด้วยน้ำเสียงเฉยชาได้อย่างหน้าตาเฉย ผมทำหน้ายู่ 

นึกขึ้นได้ เขาเป็นเกย์จริง  ๆ ผมตอบกลับอย่างเรียบเฉยพลางคิดในใจ 

ไปด้วยว่าเพิ่งมารู้เอาป่านนี้หรือไง

“งั้นหรือครับ”

เขาเอียงคอไปตามลาดไหล่พลางทอดสายตามองผม เมื่อเงยหน้า 

ขึ้นมาเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย

“รอนานไหม”

“ไม่ครับ”

“ดื่มกาแฟไหม”

“ผมดื่มไปแล้วครับ”

พอผมยกัไหล ่ ชายคนนัน้กถ็อยหลงัไปเลก็นอ้ย ผูช้ายทีแ่นะนำตวัวา่ 
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เกล็น แม็คควีน คงจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ และเป็นเจ้าของเว็บเกล็น 

แม็คควีนดอตคอมและแม็คควีนเอนเตอร์เทนเมนต์ ผมยืนเหม่อเพราะ 

ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร เขาจับหลังคอและขยับศีรษะช้า  ๆ ท่าทางคงจะปวดคอ

“เอ็ด ทัลบอต เป็นชื่อจริงใช่ไหม”

“ครับ”

“ไม่ใช้ชื่อจริงจะดีกว่า คุณควรจะคิดชื่อในวงการไว้นะ”

ขณะเงยหน้าขึ้นนวดหลังคอ เขาก็เบนสายตามองลงมาที่ผมพลางพูด

ผมก็ไม่ได้คิดจะใช้ชื่อจริงอยู่แล้ว จึงบอกชื่อที่ผมคิดขึ้นได้ระหว่าง 

ทางที่นั่งแท็กซี่มาที่นี่ออกไป

“ผมคิดชื่อไว้แล้วครับ ทอมมี่ รอสส์”

“ไม่ต้องคิดนามสกุลก็ได้นะ...อืม”

เขายักไหล่พลางฉีกยิ้ม รูปร่างภายนอกและบรรยากาศรอบตัว 

ของเขาไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ นอกจากนี้เขาเองก็ไม่ได้พยายาม 

ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกสบายใจอีกด้วย เขาน่าจะพูดอะไรที่นุ่มนวลกับผม 

ซึ่งยืนงุนงงอยู่บ้าง แต่เขาทำเพียงหยิบกล่องดีวีดีที่ผมถืออยู่ในมือไป 

พลิกดูและเก็บไว้บนชั้นวางหนังสือ

“ผมคิดมาตั้งแต่ตอนที่ได้รับอีเมลแล้ว ผมแปลกใจนิดหน่อยที่คุณ 

ส่งอีเมลมา”

เขาพูดพลางกวาดตามองดีวีดีและหนังสือบนชั้นอย่างละเอียด

“ตอนเข้ามาสมัครเป็นนายแบบ คุณคงจะได้ดูในเว็บไซต์เรามาบ้าง 

และรู้ว่าไม่ค่อยมีคนเอเชียส่งอีเมลมาในหมวดภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ 

แบบนี้เท่าไหร่”

“...”

ผมยักไหล่กับคำพูดของเขาโดยไม่ตอบอะไร ผมไม่รู้ว่าต้องตอบรับ 

อย่างไรและไม่ค่อยอยากจะตอบสนองเท่าไหร่นัก ผมรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ดู 

หน้าโฮมเพจแล้ว ถึงจะมีคนที่ดูเหมือนลูกครึ่งท่ามกลางผู้ชายเป็นร้อย  ๆ คน  

แต่ก็ไม่เห็นคนเอเชียแบบผม หรือว่าคนเอเชียก็ถูกแบ่งแยกในวงการธุรกิจ 

แบบนี้เหมือนกัน ในขณะที่ผมกำลังคิดแบบนั้น เขาก็เดินไปนั่งตรงที่เจนีน 
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เคยนั่งก่อนหน้านี้

“มาทางนี้สิ ผมมีคำถามสองสามข้อ”

ผมนั่ งลงตรงข้าม  ชายหนุ่มซึ่ งนั่ งตัวตรงอยู่บนโซฟานุ่มและ 

แข็งแรงหยิบสมุดบันทึกบนโต๊ะขึ้นมาวางบนขาพร้อมกับจับด้ามปากกา 

พลางเอ่ยถาม

“สูงเท่าไหร่ครับ” 

“หกฟุต”

“ขนาดอวัยวะเพศล่ะ” 

“...หกจุดเจ็ด”

“ขริบแล้วหรือว่ายังไม่ขริบ”

ผมมองปากกาในมือของเขาอย่างกระอักกระอ่วนกับท่าทีของ 

ชายหนุ่มที่ถามกระทั่งเรื่องการขริบหนังหุ้มปลาย ผมผ่าตัดไปแล้วเมื่อ 

สิบสองปีก่อน  ตอนปิดเทอม  ผมจับมือของคุณตาเอาไว้และร้องลั่น 

โรงพยาบาล ผมยังจดจำการอดทนต่อความเจ็บปวดตามคำพร่ำสอนที่ว่า 

ผู้ชายตัดหนังตรงนั้นมาแต่ยุคโบราณเพื่อให้มันดูสะอาดสะอ้านได้อยู่เลย

“ขริบแล้ว”

มุมปากของผู้ชายคนนั้นโค้งขึ้นกับคำตอบที่ชัดเจน เป็นรอยยิ้มแรก 

ที่เขาเผยให้เห็นบนใบหน้าเฉยชา  ผมคงต้องเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ชายที่ผมเพิ่งด่วนสรุปไปอีกสักสองสามข้อ อาจจะเร็วเกินไปที่จะตัดสิน 

จากความประทับใจแรก แต่ผมก็รู้สึกถึงความชั่วร้ายเล็ก  ๆ  ในรอยยิ้ม 

มุมปากข้างหนึ่งของเขา

ดูเหมือนว่าผู้ชายอย่างเกล็น  แม็คควีน  จะมีนิสัยที่ไม่น่าคบค้า 

สมาคมด้วยเท่าไหร่ในทุก  ๆ  ที่ ไม่ใช่แค่ที่นี่ เท่านั้น  นอกจากผู้ชายที่มี 

บรรยากาศน่าอึดอัดคนนี้จะไม่สนใจผมที่ดูธรรมดา  ๆ  แล้ว เขาเองก็ไม่ใช่ 

คนแบบที่ผมชอบเหมือนกัน ผมไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับคนที่โดดเด่น 

นักหรอก

“เคยถ่ายทำสื่อลามกอื่น ๆ มาก่อนไหม”

“ไม่เคย”

ตัว
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“คุณรู้จริง ๆ ใช่ไหมว่าต้องถ่ายทำหนังประเภทไหน”

เขาที่กำลังจดบันทึกเงียบ  ๆ  มองผมด้วยแววตากังขา  คิดว่าผม 

จะมาโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวงั้นหรือ ตอนที่ผมพยักหน้ารับและตอบสั้น  ๆ  ว่า  

ครับ เสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นพร้อมกับประตูลิฟต์ที่เปิดออก

“อ๊ะ มาตอนไหนหรือคะเกล็น”

“เมื่อกี้นี้เอง”

“ทำไมถึงสัมภาษณ์เป็นทางการแบบนั้นล่ะคะ เอ็ดเกร็งไปหมด 

แล้วนะ”

“ผมทำให้คนอื่นสบายใจไม่เป็นหรอก”

เจนีนเดาะลิ้นพลางทำปากยื่นกับคำตอบเฉไฉและเสียงหัวเราะแห้ง ๆ

เจนีนไม่ได้ขึ้นลิฟต์มาคนเดียว แต่มีชายสองคนขนอุปกรณ์ขึ้นมา 

ด้วย มีไฟและกล้องขนาดใหญ่สองตัว อุปกรณ์เสียงหลายชนิด รวมถึง 

ไมโครโฟน สถานที่ถ่ายทำมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ต่างจากที่ผมคิดไว้ว่า 

บรรยากาศคงจะซอมซ่อ  ดูเหมือนจะไม่ใช่การโฆษณาเปล่าประโยชน์ 

ที่เน้นคำว่าวิดีโอ HD ในโฮมเพจ 

ผู้ชายผมหยักศกสีแดงซึ่งกำลังขนย้ายอุปกรณ์เหลือบมองมาที่ผม  

จากนั้นก็หันไปพูดกับผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้า

“เกล็น คุณจะถ่ายทำตรงไหน”

“เอาไปตั้งไว้ข้างหน้าโน้น”

เขาพยักพเยิดปลายคางไปเหนือโซฟาที่ดูนุ่มนิ่มข้างหน้าต่าง ถึงแม้ 

ท่าทีของชายหนุ่มผู้ใช้คางชี้แทนที่จะใช้มือนั้นจะดูหยิ่งยโสมาก แต่ผู้ชาย 

ผมหยักศกสีแดงก็ดูจะไม่ใส่ใจนัก

“เอ็ด อีกสักพักเราจะถ่ายทำ คุณพร้อมไหมคะ”

เจนีนที่นั่งอยู่ข้างผมเอ่ยถาม  เธอจะมีส่วนในการถ่ายทำด้วย 

หรือเปล่านะ แต่ผมก็ไม่ได้ถามออกไป เพียงแค่พยักหน้าเท่านั้น

“ผมขอดื่มน้ำสักแก้วได้ไหม”

“อืม ได้สิ”

เธอตอบด้วยน้ำเสียงร่าเริงพลางเดินไปที่เครื่องกรองน้ำใกล้ ๆ 
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ผู้ชายตรงหน้าคงไม่มีอะไรจะถามผมแล้ว  เขาจึงหันไป ผมเห็น 

พวกผู้ชายคนอื่น  ๆ  กำลังติดตั้งไฟและเสียบปลั๊กอยู่ข้าง  ๆ  โซฟานุ่มสีขาว 

ใกล้หน้าต่าง ยังกลางวันอยู่เลย ต้องใช้ไฟด้วยหรือ แต่พอลองคิดดู  

แสงดีอยู่ก็จริง แต่ในร่มก็คือในร่ม

ผมอยากได้น้ำเย็น แต่เจนีนส่งชาคาโมมายล์อุ่น  ๆ  มาให้ ผมจิบ 

น้ำอุ่นที่ออกมาจากถุงชาสามเหลี่ยมพลางดูพวกเขาทดสอบกล้องเงียบ  ๆ  

รู้สึกถึงสายตาจับจ้องจึงหันไปมองเล็กน้อย เกล็น แม็คควีน กำลังมองมา 

ที่ผม เมื่อเราสบตากัน เขาก็หันไปทางผู้ชายผมหยักศกสีแดงที่ถือกล้อง 

เข้ามา อะไรของเขากันนะ ผมขมวดคิ้วพลางลูบใบหน้า แต่ไม่ได้ถาม 

อะไรออกไป

“เอ็ด หันมาหาฉันหน่อย”

เมื่อหันไปตามเสียงที่ดังขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว บางอย่างสีขาวดังพั่บ 

ก็เข้ามาใกล้ทันที  ผมสะดุ้งแล้วหลับตาลงโดยอัตโนมัติ  ฟองน้ำสีขาว 

ที่มีบางอย่างอยู่บนนั้นกำลังแตะลงมาบนใบหน้า

“ถ้าดูหล่อขึ้นสักหน่อยก็คงดี ฉันจะแต่งหน้าให้คุณนิดหน่อยให้ 

เข้ากับสีผิวนะคะ”

“...”

สัมผัสชวนให้จั๊กจี้บนใบหน้าหายไป หญิงสาวแปรงเส้นผมที่เกือบ 

จะแห้งสนิทให้ รวมไปถึงการเมกอัปและให้คำแนะนำ ตัวตนของผู้หญิง 

คนนี้เป็นอย่างไรกันนะ ระหว่างที่กำลังครุ่นคิด เธอก็จัดการกับผมจนเสร็จ 

เรียบร้อย

“นี่! มาทางนี้ครับ”

ชายผมหยักศกสีแดงที่ถือกล้องและต่อนั่นต่อนี่เงยหน้าขึ้นมองผม 

พลางตะโกนเรียก ผมถอยห่างจากมือของหญิงสาว เมื่อเดินไปหาเขาด้วย 

ความลังเล เขาก็บอกให้ผมนั่งที่โซฟา ดูเหมือนกำลังจะเริ่มแล้ว ผมมอง 

เหม่อไปที่กล้อง

“อีกสักพักเราจะเริ่มกันแล้วนะครับ เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม 

ด้วย”

ตัว
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ชายสวมหมวกไหมพรมสีดำเดินเข้ามาหาชายผมหยักศกที่กำลัง 

มองเข้าไปในกล้องซึ่งตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องอีกที “โป๊ประมาณนี้ก็กำลังดี  

ผ้าม่านเกะกะไป ลองแก้ไขที...” พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ 

ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ จากนั้นก็หยิบกล้องวิดีโอขนาดเล็กขึ้นมา

“มองมาที่ผมนะครับ”

ผมเงยหน้ามองกล้องที่อยู่บนขาตั้งตามคำสั่งของชายผมหยักศก  

เขาพยักหน้าและยิ้มอย่างพออกพอใจ

“ถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหม”

เกล็น แม็คควีน ผู้เฝ้าดูความวุ่นวายทั้งหมดนี้อยู่เงียบ ๆ ลากเก้าอี้ 

ไร้พนักพิงมา เขานั่งกางขาอยู่ในตำแหน่งที่กล้องไม่จับและกอดอกดูผม 

ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม เจนีนตอบพลางเสียบสายเชื่อมต่อไมโครโฟนที่ติดตั้ง 

บนเพดานเข้ากับอุปกรณ์

“ค่ะ”

เกล็น แม็คควีน ยักไหล่กับคำตอบของหญิงสาวและบอกว่า

“งั้นก็เริ่มได้”

สายตาของผมจับจ้องบริเวณจมูกของเกล็น แม็คควีน ตามความต้องการ 

ของตากล้องที่บอกว่าไม่ต้องมองหรือสนใจกล้อง เกล็น แม็คควีน แนะนำ 

ให้ผมมองตาเขาแทน แต่ผมไม่อยากรู้สึกกระอักกระอ่วนกับการมองตา 

ผู้ชายในขณะที่กำลังสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองหรอกนะ

เขาลูบคางด้วยฝ่ามือหลังจากเอ่ยทักทายพอเป็นพิธี ผมไม่ได้คิด 

อะไรมากจนถึงช่วงก่อนจะถ่ายทำ  แต่เมื่อถึงเวลาเปิดกล้องกลับรู้สึก 

ปากคอแห้งผาก ผมวางข้อศอกบนเข่าและเท้าคางกับฝ่ามือในขณะที่รอ 

ให้เขาพูด

“คุณกำลังประหม่าและรู้สึกคอแห้งใช่ไหมครับ”

“อืม...ก็ประมาณนั้นครับ”

เกล็นยิ้มบาง ๆ กับคำพูดนั้น

“ตอนนี้รู้สึกอย่างไรหรือครับ”

ตัว
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“รู้สึกสับสนนิดหน่อยด้วยครับ”

“แต่สีหน้าของคุณดูสบาย ๆ มากเลยนะ”

ผมลูบคางพลางยักไหล่กับคำพูดนั้น บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินคำพูด 

ประเภทว่า หน้าตาไร้อารมณ์ชะมัด หรือไม่ก็โดนถามว่าโกรธอยู่หรือเปล่า  

เพราะใบหน้าที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไรนี่แหละ ถึงจะเป็นแบบนั้น แต่ผม 

ก็ไม่ได้โต้แย้งออกไป เมื่อผมไม่ตอบ เขาก็ถามคำถามถัดไป

“อายุเท่าไหร่ครับ”

“ยี่สิบสี่”

“ดี คุณเป็นคนที่ไหนเหรอ”

“อืม ควีนส์ครับ”

“คุณมีงานอดิเรกหรือกีฬาที่ชอบไหมครับ ทอมมี่”

“ถ้าเป็นกีฬา ผมชอบสโนว์บอร์ดกับเล่นเซิร์ฟ แล้วผมก็เวทเทรนนิ่ง 

เป็นประจำด้วย”

“ดูเหมือนคุณจะชอบออกกำลังกายคนเดียวนะ เข้าสังคมไม่ค่อยเก่ง 

ละสิ”

ผมเหยียดยิ้มกับคำพูดของเขา ถูกเผง ผมยกมือขึ้น บีบนิ้วโป้ง 

กับนิ้วชี้เข้าหากันเป็นช่องเล็กน้อย แล้วตอบว่านิดหน่อย

“งานอดิเรกล่ะ”

“หนังครับ ผมชอบดูหนังมาก”

“อืมมมม”

ชายหนุ่มพยักหน้าพลางวางข้อศอกบนหัวเข่าและประสานมือเข้า 

ด้วยกัน  เขาอาจจะคิดว่าการดูหนังเป็นงานอดิเรกที่ เหมาะกับผู้ชาย 

ที่เข้าสังคมไม่เก่ง ผมกัดริมฝีปากล่างเพื่อซ่อนความอึดอัดใจ เม้มปากแน่น 

เมื่อคิดว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าผมกำลังรู้สึกกังวล เขายังคงถามคำถาม 

เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ต่อ เช่น ความฝันในวัยเด็ก สมัยเด็กผมเป็นคนแบบไหน  

ไปจนถึงความสามารถพิเศษ ผมกำลังมองจมูกของเขา แต่กลับรู้สึกได้ 

ถึงสายตาของเกล็น แม็คควีน ที่จับจ้องอยู่บนใบหน้าของผม

“จำได้ไหมครับว่าช่วยตัวเองครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่”
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เป็นคำถามที่จริงจังมาก แตกต่างจากคำถามก่อนหน้านี้

“ประมาณอายุสิบสาม อืม...ประมาณนั้นแหละครับ”

ผมลูบแก้มที่แห้งกร้านพลางตอบคำถาม เหลือบตาขึ้นสบตาเขาแทน 

ปลายจมูก แต่เขากลับทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

“เดี๋ยวก่อนเทย์เลอร์ คัต”

เกล็น แม็คควีน  พูดพลางยกมือขวาขึ้น ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไร 

พลาดไปหรือเปล่า เมื่อมองหน้าชายหนุ่ม เขาก็พูดพร้อมกับส่ายหน้าช้า ๆ 

“มันอาจจะยาก แต่ผมอยากให้คุณพูดเยอะกว่านี้หน่อย”

น้ำเสียงของเขานุ่มนวล แต่สีหน้าเคร่งเครียด ทั้งที่ผมคิดว่าตัวเอง 

เอาจริงเอาจังแล้ว แต่ดูเหมือนจะยังไม่ถูกใจเขานัก ผมพยักหน้าพลาง 

ครุ่นคิดอย่างหนักว่ามีอะไรให้พูดอีกบ้างเกี่ยวกับการช่วยตัวเองครั้งแรก

“ถ้างั้นมาเริ่มกันใหม่นะ”

ไฟสีแดงที่กล้องทำงานอีกครั้งและเขาก็ถามคำถามเดิมซ้ำอีกรอบ  

เขาอยากรู้ว่าผมช่วยตัวเองครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่และรู้สึกอย่างไรในวันนั้น  

เมื่อลองมองเข้าไปในดวงตาที่จริงจังของเขา ผมก็พอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้ว  

เขาต้องการดึงความลามกในตัวผมออกมา

“ผมช่วยตัวเองเพราะเห็นพวกผู้หญิงเปลือยกายจากช่องของผู้ใหญ่ 

ตอนอายุสิบสาม...ผมก็เลยฝันเปียกในตอนเช้าและรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึก 

แปลกใหม่ต่างไปจากที่เคยได้สัมผัสครับ”

เสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นเพราะคำพูดยืดยาวและตะกุกตะกักของผม

“ผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยกับความรู้สึกนั้นนะครับ แต่มันก็มี 

ข้อแตกต่างกันว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย”

ชายหนุ่มหัวเราะเล็กน้อยแล้วถามต่อ

“มีเซ็กซ์ครั้งแรกเมื่อไหร่ครับ”

“ตอนอายุสิบเจ็ด ที่บ้านแฟนสาวของผม เราดื่มกันจนเมา ผม 

จำได้ว่า...เธอเข้าหาผมก่อน  วันต่อมาเราก็มีเซ็กซ์กันอีกครั้งตอนที่ผม 

รู้สึกตัวแล้ว”

ชายหนุ่มระเบิดเสียงหัวเราะ นอกจากนี้คำถามที่เขายิงมานั้นมันแย่ 
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เสียจนคนฟังยังต้องอับอาย พวกเกย์ต้องเจาะลึกข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น 

เพื่อใช้สำเร็จความใคร่ด้วยหรือไงนะ  ผมเหงื่อเปียกชุ่มเพราะพยายาม 

ตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์กับการสัมภาษณ์ ซึ่งอ้างถึงสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแฟนสาวที่คบเป็นคนสุดท้ายว่า 

เธอเป็นลูกครึ่งจีน  -  อเมริกันที่ตัวเตี้ยและรูปร่างเล็กแล้ว เขาก็พยักหน้า 

ด้วยสีหน้าพึงพอใจ

“ทอมมี่ ลองลุกขึ้นยืนหน่อยสิ”

เมื่อผมลุกยืนตามที่เขาบอก เขาก็สั่งให้ผมถอดเสื้อออก ผมรู้สึก 

เคอะเขินกับสายตาที่มองมาทางผมเงียบ  ๆ  ของทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่ 

แห่งนี้ ขณะที่ค่อย  ๆ  ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตไล่ลงมาทีละเม็ด  ๆ ผมก็นึก 

เสียใจว่าควรจะสวมเสื้อยืดมา ไม่ใช่เสื้อเชิ้ต 

เมื่อผมถอดเสื้อออกและยืนนิ่ง เกล็น แม็คควีน  ก็ผิวปากชมว่า  

“หุ่นดีจังเลยนะ” 

ผมหัวเราะเจื่อน  ๆ  พลางตอบกลับไปว่า เพราะผมต้องใช้ร่างกาย 

ในการทำงาน

“รอยสักเท่ดีนะครับ”

สายตาของชายหนุ่มมองมาที่ใต้หน้าอกด้านซ้าย บริเวณที่หัวใจกำลัง 

เต้นระรัว

“มันหมายถึงอะไรเหรอ ดูซับซ้อนจัง”

“ผมวาดมันจากความฝันตอนที่เรียนจบมัธยมครับ อืม แต่หลังจาก 

โตเป็นผู้ใหญ่ผมก็สักลายอื่นทับลงไปบนนั้น”

เขามองรา่งกายสว่นบนของผมนิง่ ๆ จากนัน้กพ็ดูขึน้อกีวา่ “กลา้มท้อง 

ของคุณก็ดูดี หัวนมที่เต่งตึงนั่นก็สีสวยมาก  ผมอยากจะดูดมันขึ้นมา 

เลยละ”

ผมหน้าแดงวาบ นึกสงสัยที่เขาบอกว่าอยากจะดูดหน้าอกของผม  

มันเป็นคำชมหรือการคุกคามทางเพศกันแน่ ชายหนุ่มคลายมือที่ประสาน 

กันไว้ออกและลูบคางสาก ๆ “ถอดท่อนล่างด้วยสิครับ” 

แม้จะเป็นคำขอแสนยั่วยวน แต่น้ำเสียงช่างเฉยชาเหลือเกิน ผม 
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กลืนน้ำลายพร้อมกับรู้สึกได้ถึงความร้อนผ่าวที่เกิดขึ้นบริเวณใบหู ก้มลง 

ถอดรองเท้ากับถุงเท้า จากนั้นก็ค่อย  ๆ  ถอดกางเกงกับกางเกงชั้นในออก 

ด้วยท่าทีอิดออดและกองรวมกันไว้ใต้โซฟา รู้สึกได้ว่าเลนส์กล้องกวาด 

ไปทั่วร่างตั้งแต่หัวจรดเท้า

“ขนไม่เยอะเท่าไหร่นี่”

ขนบริเวณนั้นมีน้อยจนเขาแปลกใจ แต่มันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึก 

นุ่มนวล ผมกระแอมด้วยความประหม่า

“ทอมมี่ คุณช่วยหันหลังแล้วก็คุกเข่าบนโซฟาได้ไหม”

เมื่อผมหันหลัง เกล็น แม็คควีน ก็พูดต่อ ไม่สิ เอ่ยขอสิ่งที่ยาก 

ที่สุดจากสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมด

“ใช้สองมือจับที่แก้มก้น แล้วก็แยกมันออกให้ผมเห็นทั้งหมดชัด ๆ  

ด้วยครับ”

อะไรทำนองนี้

ความร้อนรุ่มเพิ่มสูงขึ้นราวกับไอน้ำจะพวยพุ่งออกมาจากทั่ว 

ทั้งร่าง จินตนาการลามกของพวกเกย์นั้นไปไกลเกินกว่าที่ผมจะเข้าถึง  

ในขณะที่รู้สึกลังเลก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบา  ๆ  ของผู้ชายคนนั้น  เมื่อ 

หันหลังกลับไปอย่างแข็งทื่อราวกับเครื่องจักรที่ขึ้นสนิมก็เห็นใบหน้า 

ของเกล็น แม็คควีน 

เขานั่งไขว่ห้างเอามือกอดอกพร้อมกับส่ายหน้าเบา  ๆ ถ้าสเตรท 

จะถ่ายฉากช่วยตัวเองสำหรับเกย์ ก็จะต้องเอาชนะความอับอายเหล่านี้ 

ให้ได้ใช่ไหม เสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นเล็กน้อยเมื่อผมมองตาเขานิ่ง  ๆ 

ถึงแม้จะลังเล  แต่ก็มีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้น คือลุกขึ้นไป 

ลบวิดีโอในกล้องตอนนี้และออกไปข้างนอก  หรือจะทำตามคำสั่งเพื่อ 

จินตนาการลามกของพวกเขาและรับเงินกลับไป

“เร็วสิครับ”

ผมหันไปตามเสียงเร่งของชายหนุ่ม จากนั้นก็ฝังใบหน้าร้อนผ่าว 

ลงบนพนักโซฟา  ใช้ฝ่ามือกอบกุมบั้นท้ายของตัวเองและแยกมันออก 

จากกัน
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นี่ผมกำลังทำอะไรอยู่ ทำได้ดีแล้วหรือยังนะ รอจนกระทั่งพนักพิง 

โซฟาเปียกเพราะลมหายใจชื้น ๆ จึงได้ยินเสียงมาจากเบื้องหลัง “ดีครับ” 

ผมผ่อนแรงที่มือเมื่อได้ยินเสียงตอบรับของเขา  แล้วจึงพลิกตัว 

กลับมาครึ่งนั่งครึ่งยืนอยู่บนโซฟา

จะขอให้ทำอะไรน่าหนักใจอีกหรือเปล่านะ เขาหยิบของบางอย่าง 

โยนมาให้ผม สิ่งที่หล่นมาตรงปลายเท้าคือขวดพลาสติกใส ๆ ของเหลวใส 

ที่กระเพื่อมอยู่ในนั้นก็คือน้ำมัน

“มาเริ่มกันเลย”

ถึงจะไม่ได้พูดตรง ๆ แต่ผมก็เข้าใจความหมายนั้น

ผมเทน้ำมันใส่ฝ่ามือตามที่เขาสั่งพลางแลบลิ้นเลียริมฝีปากแห้งผาก  

คว้าแก่นกายปวกเปียกที่ยังไม่มีท่าทีจะตื่นตัวด้วยมือข้างเดียวและเริ่มรูด 

ขึ้นลงเบา ๆ ในขณะที่ทุกคนเงียบกริบ ผมถูกปล่อยทิ้งไว้คนเดียวท่ามกลาง 

ผู้ชม พยายามจินตนาการถึงร่างเปลือยของหญิงสาวเพื่อสร้างความตื่นเต้น  

ฝ่ามือที่กำลังเสียดสีกับแก่นกายชุ่มน้ำมันเริ่มร้อนขึ้น

ผมก้มลงมองแก่นกายแข็งตึงพร้อมกับควบคุมลมหายใจหอบถี่รัว  

รู้สึกเป็นอิสระจากสายตาชวนอึดอัดใจของพวกเขาที่กำลังจ้องมองอยู่   

หลับตาลง เผลอกัดริมฝีปากล่างซ้ำ ๆ มือของผมกำลังขยับรัวเร็ว แต่แล้ว 

ก็รู้สึกถึงสัมผัสที่กอบกุมบริเวณข้อมือ

“เราจะย้ายสถานที่กันนะครับ”

ผมถูกดึงข้อมือมายังเตียงที่คลุมด้วยผ้าปูสีน้ำตาลแดงและนอน 

ลงบนตำแหน่งที่ชายหนุ่มต้องการ ตำแหน่งของกล้อง ไฟ และไมโครโฟน 

ก็ถูกเคลื่อนย้าย ผมทาน้ำมันลงบนฝ่ามืออีกครั้งเพื่อปลุกเร้าความตื่นเต้น 

ขึ้นมาใหม่

ผมไม่อยากรับรู้ว่ากล้องกำลังแพนไปทั่วร่างของผมอย่างไร  ผม 

หลับตาลงจมอยู่กับประสาทสัมผัสเพื่อหนีจากสายตาที่น่าอึดอัดใจ  ยิ่ง 

สัมผัสจากแก่นกายในมือขวาร้อนรุ่มเท่าไหร่ ผมยิ่งขบกรามแน่น พยายาม 

ควบคุมลมหายใจหอบถี่รัวเร็ว ปลายทางที่ห่างไกลกำลังใกล้เข้ามาทีละนิด ๆ 

ครั้งสุดท้ายที่ผมร่วมเตียงกับผู้หญิงน่าจะประมาณครึ่งปีก่อน  

ตัว
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ส่วนครั้งสุดท้ายที่ช่วยตัวเองน่าจะเมื่อสองเดือนที่แล้ว  หยาดน้ำสีขุ่น 

พุ่งพรวดเป็นสายเหนียวเหนอะหนะ ผมลืมตาขึ้นเล็กน้อยพลางใช้หลังมือ 

เช็ดคราบคาวที่กระเด็นมาจนถึงไหปลาร้า ผมสบตาเข้ากับเขา ความร้อน 

ฉาบบนใบหน้าด้วยความอับอาย ผมจึงพยายามหันไปสนใจตากล้องแทน

“ขอผ้าเช็ดตัวหน่อยครับ”

เมื่อเอ่ยพึมพำเบา  ๆ  และยื่นมือออกไป  ชายผมหยักศกสีแดง 

ก็โยนผ้าขนหนูสีขาวมาให้  ผมหันหนีหลบเลี่ยงสายตาพร้อมกับเช็ด 

ของเหลวที่เปื้อนบนปลายคาง และหายใจแทบไม่ทันอยู่ครู่ใหญ่กว่าจะ 

กลับมาเป็นปกติ

“ทำไมเหม่อแบบนั้นล่ะ”

เดเร็คนวดขมับด้วยปลายนิ้ว ผมหันไปทางซ้ายมือ มองเดเร็คที่อยู่ 

ตรงหน้าอย่างเลื่อนลอย

“ฉันถามว่าทำไมนายถึงเหม่อแบบนั้น”

เดเร็คถามซ้ำอีกครั้ง คิ้วขมวดมุ่น ผมหันหน้าหนี ทอดสายตา 

ออกไปนอกหน้าต่างรถ ผมไม่อยากจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมตัวเองจึง 

เหม่อลอยแบบนี้ และต่อให้พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

“ไม่มีอะไรหรอก”

ในที่สุดเดเร็คก็ยอมแพ้เพราะน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความหงุดหงิด  

ผมเลี่ยงสายตาที่เต็มไปด้วยความค้างคาใจด้วยการมองบรรดาอาคารสูง 

เสียดฟ้านอกหน้าต่างรถ  ตอนที่ผมตื่นนอนช่วงเช้ามืด  นอกหน้าต่าง 

เป็นสีเทาทึม  ๆ แต่ตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังคงอึมครึมแม้จะเป็นช่วงบ่ายแล้ว 

ก็ตาม ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกในอีกไม่ช้า

“วันนี้เป็นงานนอกสถานที่หรือเปล่า”

“นายฟังการประชุมรอบบ่ายบ้างไหมเนี่ย วันนี้มีงานโปรโมตในอาคาร 

บนถนนหมายเลข 55 ไง”

“งั้นหรือ”

ผมเอนศีรษะพิงหน้าต่างรถพลางถอนหายใจเบา  ๆ สายฝนพรำ 
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หยดลงบนกระจกเป็นเส้นบาง  ๆ หากมีการจัดงานกลางแจ้งในวันแบบนี้  

โอกาสที่จะเกิดอุบัติ เหตุก็มีมากขึ้น  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความ 

ปลอดภัยในการจัดงานนั้นพูดถึงสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 

สองสถานการณ์ หรือแม้แต่อุบัติเหตุเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อาจทำให้แผ่ขยาย 

เป็นวงกว้างจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความขัดข้องในงาน 

จะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและสื่อมวลชนจนทิ้งตำหนิด่างพร้อย 

ไว้ให้ผู้จัด

บริษัท MIP ที่ผมสังกัดอยู่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ 

ปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยคือให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย 

ในงาน  ทั้งงานใหญ่และงานเล็ก  ๆ  แบ่งหน้าที่ออกเป็นสามส่วน  คือ  

ดูแลแขกวีไอพีทั้งภายใน  ภายนอก  ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ 

ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน  ในกรณี 

ของผมคือ  รับผิดชอบเรื่องการดูแลความปลอดภัยในงานเป็นหลัก  

ผมไม่นึกว่าจะได้รับโอกาสอีกครั้งในชีวิตที่ละทิ้งศิลปะการต่อสู้ทั้งหมด 

ซึ่งเคยได้เล่าเรียนมา เพราะอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์แอ็กชันในสมัย 

ที่ยังไม่รู้ประสีประสา

“ลงไปกันเถอะ”

มือหนาและสากของเดเร็คสะกิดเข้าที่แผ่นหลัง  ดูเหมือนเราจะ 

มาถึงในระหว่างที่ผมกำลังจมอยู่ในห้วงความคิด ผมลุกและเดินตามเดเร็ค 

ไปด้วยแววตาว่างเปล่า

เราเข้ามาด้านในอาคารเมอร์ เซเดสเบนซ์  สาขาสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งอยู่ระหว่างถนนหมายเลข  55 กับถนนหมายเลข  57 มีรถยนต์เงาวับ 

ส่องประกายใต้แสงไฟเรียงรายเป็นแถว ผมสวมเอียร์ไมค์เข้ากับหูและ 

เดินไปหาแอชซึ่งเป็นหัวหน้าทีม  ผมและเดเร็คยืนอยู่ที่ประตูด้านข้าง 

ฝั่งตะวันออกตามคำสั่งของเขา  ที่มาตรวจสอบสถานที่จริงและเตรียม 

แผนรับมือไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อน

“น่าสงสารชะมัด”

เมื่อเปิดปากพูด น้ำเสียงของเดเร็คฟังดูไม่พอใจนัก
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“แอชถูกซาราห์จับได้แล้วละ”

“ถูกจับได้หรือ”

ไม่มีเสียงตอบรับ เมื่อเสมองไปด้านข้าง เดเร็คที่สวมแว่นกันแดด 

ก็กำลังมองมาที่ผม

“นายลืมไปแล้วหรือไง ให้ตายสิ นักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัย 

ศิลปะที่ช่วงนี้แอชไปพัวพันด้วยไง ยายผมแดงนั่นน่ะ”

หลังจากได้ยินคำพูดประชดประชัน ผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าเดเร็ค 

กำลังพูดถึงอะไร ซาราห์ซึ่งเป็นภรรยาของแอช หัวหน้าทีม รู้แล้วสินะว่า 

ถูกสามีนอกใจ

“เป็นเรื่องใหญ่แล้วสิ”

“มีเหตุผลที่เขาไม่ถอดแว่นกันแดดออกเลยตั้งแต่เช้าน่ะ  ซาราห์ 

เขวี้ยงแก้วใส่เขา แต่มันกระแทกเข้าเต็มตาเลย”

แอชซึ่งเป็นผู้นำทีมที่  9 ของ  MIP เป็นหัวหน้าของผมกับเดเร็ค  

และเป็นลูกพี่ลูกน้องของเดเร็คด้วย ผมกับเดเร็คเป็นเพื่อนกันมานานพอ 

ที่จะบอกเล่าความลับส่วนตัวของลูกพี่ลูกน้องได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ 

เดเร็คเล่าว่า แอชที่แต่งงานมาห้าปีแล้ว หลังจากชีวิตแต่งงานจืดจาง 

ลงเรื่อย ๆ เขาก็เริ่มสานสัมพันธ์กับนักศึกษาสาวผมหยักศกสีแดงทรงเสน่ห ์

และไม่อาจควบคุมความเจ้าชู้ที่เคยมีสมัยหนุ่ม ๆ ได้

ผมเห็นทั้งสองคนรับประทานมื้อเย็นด้วยกันในร้านอาหาร  จึงได้ 

เห็นใบหน้าของนักศึกษาสาวผมหยักศกสีแดงที่แอชตกหลุมรัก  สาว 

ผิวขาวที่มีเสน่ห์ เจ้าของดวงตาสีฟ้าและผมสีแดง ผู้หญิงแบบที่ไม่เคย 

เยื้องย่างเข้ามาในโลกของผมเลยสักครั้ง เธอมีทั้งความสดใสร่าเริงและ 

ความงดงามเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา  จะว่าไปผมก็รู้จักคนประเภทนั้นอยู่ 

อีกหนึ่งคน อันที่จริงไม่น่าจะพูดได้ว่าผมรู้จักเขา และเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิง 

เหมือนกับนักศึกษาคนนั้น

ชื่อเทย์เลอร์หรือเปล่านะ ตากล้องที่มีดวงตาสีฟ้ากับผมหยักศก 

สีแดงผู้จับจ้องสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวในกล้องตลอดเวลาด้วยใบหน้าที่แสน 

จริงจัง เขาถ่ายภาพและมองดูผมผ่านกล้องเงียบ  ๆ  ราวกับเป็นนักถ้ำมอง 
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โดยไม่มีการแทรกแซงหรือบีบบังคับใด  ๆ เมื่อนึกถึงเทย์เลอร์ผมหยักศก 

สีแดงคนนั้นขึ้นมา  ผมก็นึกถึงผู้ชายตัวสูงที่ชื่อเกล็น  แม็คควีน  โดย 

อัตโนมัติราวกับพวกเขามีความเชื่อมโยงกัน

‘ผมอยากจะดูดมันขึ้นมาเลยละ’

ผมกำหมัดแน่นกับคำพูดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำราวกับ 

ประโยคโฆษณาหลอนหู คำพูดของเขาที่บอกว่าอยากจะดูดหน้าอกของผม 

ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อย  ทั้งที่เวลาปกติจุดนั้นเลือนรางจนแทบจะไม่มีตัวตน  

ผมไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันติดอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกาย  ผมนิ่วหน้า 

กับความทรงจำน่าขนลุกที่ทำให้รู้สึกอับอาย

เรื่องราวในวันนั้นไม่ได้จบลงในการถ่ายทำครั้งเดียว หลังจากถ่ายทำ 

ฉากสำเร็จความใคร่แล้ว เกล็น แม็คควีน  ก็ลากผมที่กึ่งนั่งกึ่งยืนด้วย 

สีหน้ากระอักกระอ่วนออกไปนอกอาคาร  เทย์เลอร์กับตากล้องอีกคน  

และเจนีน  คีตัน  ซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกองถ่ายหนังโป๊แห่งนี้ 

ไม่ได้ตามพวกเราออกมา แต่มีชายหนุ่มแปลกหน้าที่ผมเพิ่งจะเคยเห็น 

ตามมาแทน เขายกแผ่นรีเฟล็กซ์สีเงินส่องมาที่ผม

“ผมอยากให้ออกมาเป็นธรรมชาติที่สุด”

เกล็น แม็คควีน  พูดพลางปรับรูรับแสงกล้อง  เขาที่ก้มดูกล้อง 

เงียบ  ๆ  พูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองผมซึ่งกำลังเดินไปฝั่งตรงข้ามของ 

สระว่ายน้ำ

“ถอดเสื้อออกด้วย”

ผมจับเสื้อและถอดออกทันที จากนั้นก็โยนเสื้อไปให้ชายหนุ่มที่ถือ 

รีเฟล็กซ์และโบกมืออยู่ตรงสระน้ำตื้น ๆ

หลังจากถ่ายรูปไปสองสามรูป ผมก็ลงไปในสระว่ายน้ำและถอด 

กางเกงออก จากนั้นก็ถ่ายรูปต่อทั้ง  ๆ  ที่ยังนอนอยู่บนพื้นกระเบื้องเปียก  ๆ  

สีน้ำเงิน ในตอนท้ายผมลูบคลำกลางลำตัวด้วยใบหน้าแดงก่ำขณะที่พวกเขา 

กำลังจับจ้องมาเพื่อให้ผมแข็งตัว หลังจากถ่ายรูปไปหลายสิบรูปในท่าทาง 

ที่แตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ก็ค่อย ๆ คล้อยต่ำลง

“รับนี่ไปสิ”
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