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“เอามือทาบห้น้าเลยได้้มั�ย?  แล้ว้กด้ลงไป…แบบห้นักๆ”

ฉัันห้ลงทางอย่�ในห้้องสมุด้คำาศััพัท์แห้�งร่�างกายในขณะท่�ฉัันพัยายามสร่ร่ห้าคำามาอธิิบายให้้ชายตร่งห้น้าท่�
แทบจะไม�ร้่่จักกันว้�า ‘ฉัันอยากถู่กสัมผััสอย�างไร่?’

เมื�อได้้ยินคำาสั�งของฉัันแล้ว้ เขาก็ยกฝ่่ามือทั�งสองข้�นอย�างลังเลแล้ว้กด้ห้น้าฉัันให้ม�อ่กครั่�งด้้ว้ยแร่งท่�
มากข้�น ร่อบน่�เขาฟังัคำาสั�งฉัันอย�างด่้ เขากด้ห้น้าฉัันอย�างห้นักห้น�ว้งจนฉัันต้องฝื่นไว้้ไม�ให้้ล้ม เร่าทั�งสองเข้า
ร่�ว้มเวิ้ร์่กชอปท่�เร่่ยกว้�า ‘การ่ปฏิิบัติโซมาติก’ ห้รื่อ ‘Somatic practice’ ท่�ตัว้ฉัันเองก็ไม�เคยได้้ยินห้รื่อร้่่มาก�อน
ว้�าคืออะไร่ แต�ท่�ร้่่ๆ คือท่�นั�นเองฉัันก็นั�งปร่ะจันห้น้ากับชายเกือบแปลกห้น้าคนน่�พัร้่อมมือชุ�มเห้งื�อของเขาทาบ
บนห้น้าเปยีกๆ ของฉััน

ในช�ว้งแร่กผ้่ัด้ำาเนินเวิ้ร์่กชอปให้้เร่าพ่ัด้อธิิบายว้�าอยากถู่กสัมผััสอย�างไร่ และช�ว้งต�อมาก็ให้้ใช้เฉัพัาะ
ร่�างกายใบ้คว้ามต้องการ่นั�นๆ ตลอด้เวิ้ร์่กชอปจ้งปร่ะกอบไปด้้ว้ยการ่สัมผััสแบบไม�ค�อยเต็มใจและส่ห้น้าท่�ทั�ง
งงและฉังน ตอนแร่กฉัันร่ะวั้งตัว้มากเพัร่าะฉัันเคยได้้ยินและเร่่ยนร้่่มาว้�าตามทฤษฎ่ีแล้ว้สัมผััสสามาร่ถู ‘กร่ะตุก’ 
รื่�อฟัื� นคว้ามทร่งจำาเก่�ยว้กับการ่ขัด้ขืนทางร่�างกายท่�รุ่นแร่งท่�ฉัันปร่ะสบมา พ่ัด้ตร่งๆ คือฉัันกลัว้ว้�าฉัันจะน้กถู้ง
ตอนท่�ฉัันถู่กข�มขืน ฉัันพ่ัด้คำาน่�ออกมากได้้อย�างเฉัยเมยไม�ใช�เพัร่าะมันเป็นเรื่�องเล็กน้อยแต�เพัร่าะเมื�อเว้ลา
ผั�านไปฉัันก็ย�อยและตกตะกอนไอ้ก้อนไห้มท่�พัันกันยุ�งเห้ยิงน่�แล้ว้แปะป้ายให้้มันว้�าน่�สินะคือการ่ถู่กข�มขืน คำา
คำาน่�กลายเป็นเพ่ัยงคำาอธิิบายเห้ตุการ่ณ์ท่�ครั่�งห้น้�งเคยฝ่งัใจและทำาร้่าย แต�ตอนน่�ฉัันมองเจ้าก้อนน่�อย่�ห้�างๆ 
มันก็ยังยุ�งเห้ยิงเห้มือนเดิ้มแต�สำาห้รั่บฉัันมันช�างห้�างเหิ้นและตายด้้านไปแล้ว้ในคว้ามร้่่ส้ก



ห้ลายเดื้อนต�อมา ฉัันบินไปห้าแฟันเก�าคนนั�นท่�เป็นทั�งคนรั่กเก�าและ ‘ผ้่ักร่ะทำา’ น่�เป็นการ่พับกัน
ครั่�งแร่กห้ลังจากท่�ปีก�อนเร่าตกลงจะไม�ติด้ต�อกันเพืั�อให้้ต�างคนต�างรั่กษาตัว้เองและร่ักษาคว้ามเป็น
เพืั�อนท่�เห้ลืออย่�น้อยนิด้

เร่าเจอกันครั่�งแร่กท่�สห้รั่ฐอเมริ่กาตอนฉัันไปเร่่ยนมห้าวิ้ทยาลัย ตอนท่�เร่าตัด้สินใจพับกันอ่กครั่�ง 
ฉัันได้้ย้ายกลับมาอย่�กรุ่งเทพัฯ  และเขาก็ย้ายไปอ่กปร่ะเทศัเพืั�อทำางาน ในช�ว้งนั�นเป็นช�ว้งเว้ลาห้ลังจาก
ฉัันได้้เข้าร่�ว้มโคร่งการ่ ‘ห้้องเร่่ยนนักเล�าเรื่�อง’ และทำางานเป็นนักเล�าเรื่�องในนิทร่ร่ศัการ่ Ghost:2561 
ช�ว้งนั�นฉัันได้้เห็้นเส่�ยว้ของ ‘โลกศิัลปะ’ ได้้เห็้นศิัลปะในสื�อห้ลากห้ลายร่่ปแบบ คว้ามเป็นไปได้้ในการ่
ทด้ลองทางคว้ามคิด้ และแน�นอนการ่เมืองของมัน ตอนท่�เร่าพับกันอ่กครั่�งฉัันกำาลังลาออกจากการ่เป็น
พันักงานเต็มเว้ลาของบริ่ษัทห้น้�งมาเป็นพันักงานไม�เต็มเว้ลาเพืั�อห้าเว้ลามาสำาร่ว้จโลกให้ม�น่�มากข้�น ใน
สองวั้นสั�นๆ ท่�เร่าเจอกัน เร่าพัยายามร่ว้บสรุ่ปทุกอย�างท่�เกิด้ข้�นในช�ว้งเว้ลาท่�ห้ายไป ตั�งแต�คว้ามเป็นอย่�
ของคร่อบครั่ว้ ข�าว้ซุบซิบของเพืั�อนๆ งานให้ม� เมืองให้ม� ไปจนถู้งคนรั่กให้ม� เบื�องห้ลังคำาถูามเห้ล�าน่�
เป็นคว้ามพัยายามอย�างน้อยก็ของฉัันท่�จะรื่�อคว้ามเขา้ใจคว้ามสัมพัันธ์ิของเร่าสองคนเพัร่าะน่�เป็นครั่�ง
แร่กในร่อบห้ลายปท่ี�ฉัันเห็้นเขาเป็นเขา เป็นคนคนห้น้�ง เป็นเพืั�อน ไม�ใช�แค�คนท่�ขืนใจคนนั�น

เขาเคยเป็นทุกอย�างในช่วิ้ต เป็นทั�งคนรั่ก เพืั�อนสนิท คนร้่าย ศััตร่่ กร่ะสอบทร่าย ล่ก ฯลฯ เขาไม�
เคยลงมือกับฉัันอย�างนั�นห้ร่อก แต�คว้ามรุ่นแร่งมันม่ห้ลายร่�าง มันสิงอย่�ในคว้ามเง่ยบท่�ถู่กยัด้เย่ยด้มา
ให้้ มันสิงอย่�ในอากาศั  อย�าว้�าแต�เข้าใจสิ�งท่�เกิด้ข้�น (ท่�ตอนห้ลังมาเร่่ยนร้่่ว้�าคนอื�นเขาเร่่ยกว้�า trauma 
ห้รื่อคว้ามห้ลังฝ่งัใจ) ตอนนั�นฉัันไม�สามาร่ถูพ่ัด้ เร่่ยก ห้รื่ออธิิบายมันเลยด้้ว้ยซำ�า

จนกร่ะทั�งนักบำาบัด้ท่�นั�งฟังัคว้ามสับสนของฉัันมานานโยนคำาถูามมาให้้ว้�าเคยคิด้บ้างไห้มว้�าคว้าม
สัมพัันธ์ิน่�มัน ‘แฟัร์่’ มั�ย แต�คว้ามแฟัร์่ของสิ�งท่�วั้ด้ตว้งไม�ได้้มันอย่�ท่�ไห้น?  คำาถูามนั�นมันทำาให้้ฉัันเอะใจ
และเริ่�มฟังับทสนทนาเก่�ยว้กับคว้ามยุติธิร่ร่มโด้ยเฉัพัาะเรื่�องสิทธิิสตร่่ท่�มันล�องลอยอย่�ในมห้าวิ้ทยาลัย
ลิเบอรั่ลอาร์่ตท่�ฉัันศ้ักษาอย่� ตอนนั�นเองท่�ฉัันค�อยๆ เร่่ยนร้่่และนั�งศ้ักษาชุด้คำาศััพัท์เก่�ยว้กับคว้าม
รุ่นแร่ง พัอม่คำาไว้้แปะป้ายทุกคว้ามสับสน อาร่มณ์ ตัว้ละคร่ และเห้ตุการ่ณ์แล้ว้ฉัันก็ร้่่ส้กร่าว้กับได้้สาง
ก้อนไห้มท่�พัันกัน ชุด้คำาศััพัท์เห้ล�าน่�ทำาให้้เกิด้คว้ามชัด้เจน ฉัันร้่่ส้กร่าว้กับได้้พับ ‘บ้าน’ ให้ม�และแต�นั�น
ฉัันก็พิังใจในภาษาให้ม�น่�

คว้ามเดื้อด้ด้าลแทร่กตัว้แล้ว้เข้ามาแทนท่�คว้ามสับสน ฉัันโมโห้การ่ข�มขืน การ่ถู่กข�มขืน คนคนนั�น 
ร่ะบบ และคว้ามเง่ยบ คว้ามเดื้อด้ด้าลคือคว้ามกล้าห้าญ การ่กบฏิ การ่ร้่่ส้กม่ช่วิ้ตอย่� การ่ได้้โกร่ธิและต�อ
ต้านตัว้เขากลายเป็นตัว้ตนและการ่เร่่ยกร้่องคว้ามยุติธิร่ร่มทั�งจากผ้่ักร่ะทำาและร่ะบบท่�ห้ล�อห้ลอมตัว้เขา
กลายเป็นจุด้มุ�งห้มายในช่วิ้ต ฉัันเลยเข้าร่�ว้มมันทุกอย�างตั�งแต�ปร่ะท้ว้งเร่่ยกร้่องสิทธิิ เข้าร่�ว้มทุกงาน
อภิปร่ายเก่�ยว้กับคว้ามรุ่นแร่งในมห้าลัยฯ  นั�งเท่ยนศ้ักษาภาษาให้ม�แล้ว้ก็มุ�งมั�นท่�จะสอนคนอื�นโด้ย
เฉัพัาะผ้่ัชาย
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***

‘ฉัันอยากถู่กสัมผััสอย�างไร่?’ คำาถูามน่�ดั้งก้องอย่�ในห่้เพัร่าะท่�ผั�านมาไม�เคยม่ใคร่แม้กร่ะทั�งแฟัน
เก�าท่�จะถูามคำาถูามน่� แต�คงเพัร่าะไม�เคยถู่กถูามน่�แห้ละเลยสามาร่ถูตอบคำาถูามตร่งกันข้ามได้้ว้�าฉััน
ไม�อยากถู่กสัมผััสอย�างไร่ ฉัันยังจำาได้้ว้�าในขณะท่�สายตาของฉัันไล�ตามเส้นขอบแผันท่�ท่�แขว้นอย่�บน
ผันังข้างห้ลังเขา ฉัันก็เฝ้่ามองกายห้ยาบของตัว้เองและของเขาสัมพัันธ์ิกันใต้ชื�อท่�เขาปร่ะกาศัว้�าคือ
คว้ามรั่ก ฉัันจำาได้้เพ่ัยงริ่มฝี่ปากท่�ไม�ยอมพัร่ากออกจากกันและฉัันก็ได้้แต�ยืนมองและมอง ถู้าสัมผััส
ไม�เคยก�อให้้เกิด้คว้ามพัอใจ คำาถูามท่�ถูามคงไม�ใช� ‘ฉัันอยากถู่กสัมผััสอย�างไร่?’ แต�เป็น ‘ฉัันจะชอบ/
ฉัันจะสามาร่ถูชอบการ่ถู่กสัมผััสได้้อย�างไร่?’

ฉัันคุ้นชินกับการ่เฝ้่ามองร่�างกายตอบสนองต�อสิ�งเร้่า มันเป็นเพ่ัยงภาชนะใส�อวั้ยว้ะท่�ม่จุด้ปร่ะสงค์
ในการ่ด้ำาร่งอย่�และบร่ร่จุแก�นนามธิร่ร่มอะไร่บางอย�างท่�นักปรั่ชญาเข่ยนห้นังสือถู้งอย่�ไม�ร้่่จบ ฉัันตอบ
คำาถูามท่�ว้�าไม�ได้้คงเพัร่าะน่�เป็นครั่�งแร่กท่�ฉัันต้องมองร่�างกายน่�มากไปกว้�าก้อนเนื�อห้นัง ขณะท่�เวิ้ร์่กชอป 
ด้ำาเนินต�อไปด้้ว้ยบทสนทนา ฉัันก็แอบเกล่�ย ห้ยิก บิด้ จับ ขยำา ส�ว้นต�างๆ ของร่�างกาย ลองด่้ซิว้�าแบบ
ไห้นท่�ชอบแต�ก็ยังไม�ร้่่ จำาไม�ค�อยได้้แล้ว้ตอนนั�นพ่ัด้ว้�าอะไร่ จำาได้้แค�ว้�าร้่่ส้กปกติด่้แล้ว้ร้่่ตัว้อ่กท่ร่�างกายก็
สั�นข้�นมาแล้ว้นำ�าตาก็ไห้ล ฉัันห้ายใจเข้าล้กๆ เพืั�อคว้บคุมมันแต�ก็ยังสะอื�นไม�ห้ยุด้ ไห้ล�ก็โยกเท้าก็เกร็่ง 
เห้มือนท่�ฉัันไม�ร้่่จะตอบว้�าอยากถู่กสัมผััสอย�างไร่ ในตอนนั�นเองฉัันก็ไม�ร้่่ว้�าต้องห้ยุด้ร่�างกายยังไง ใน
ชั�ว้ขณะนั�นมันคว้บคุมไม�ได้้ มันเกเร่ มันพััลวั้น
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ฉัันเสาะห้าเรื่�องร่าว้ท่�คล้ายกันจากทั�งคนร่อบตัว้ในคว้ามเป็นจริ่งและตัว้ละคร่ในเรื่�องแต�ง ฉัันจำา
ฉัากห้น้�งในนิยายเรื่�อง The Brief Wondrous Life of Oscar Wao เข่ยนโด้ยจ่โน ดิ้แอซ  (Junot Diaz) 
ได้้แม�น ในฉัากนั�นเบล่ (Beli) แม�ของพัร่ะเอกถู่กซ้อมและทิ�งไว้้ในป่า

ห้ลังรั่บปริ่ญญาเสร็่จฉัันก็ย้ายกลับกรุ่งเทพัฯ ท่�ท่�เร่่ยกว้�าบ้าน

ห้ลายปีในต�างปร่ะเทศัฉัันก็เปล่�ยนไปมากแต�บางท่ก็ลืมไปว้�าคนอื�นก็เปล่�ยนไปด้้ว้ยเห้มือนกัน 
เมื�อฉัันห้ายไปบ้านก็ม่ช่วิ้ตให้ม�ของมัน การ่กลับมาของฉัันก็เห้มือนเป็นการ่กลับมาทำาคว้ามร้่่จักให้ม� 
ต�างคนต�างเป็นตัว้ปร่ะห้ลาด้ซ้�งกันและกัน

ท่�น่�ไม�ม่บทสทนาเก่�ยว้กับ ‘คว้ามยุติธิร่ร่ม’ ท่�ฉัันคุ้นเคย ป๊าก็เป็นผ้่ัชายรุ่�นเบบ่�บ่มเมอร์่ท่�ม่มเอามา
ล้อ บางครั่�งก็เอามาด้�าเล�น ไม�ม่ใคร่ท่�บ้านสนใจอยากจะคุยเรื่�อง ‘เฟัมินิสม์’ ท่�ฉัันสนใจห้นักห้นา ท่�น่�
ไม�ม่การ่ปร่ะท้ว้ง ไม�ม่คว้ามเดื้อด้ด้าลห้รื่อเศัร้่าโศัก บ้านเคยเป็นสถูานท่�แห้�งคว้ามสบายใจและคว้าม
สบายใจก็มักผ่ักอย่�กับคว้ามคุ้นเคย แต�กรุ่งเทพัฯ  ห้น้าตาก็ไม�เห้มือนเดิ้ม การ่เมืองก็ฟังัไม�ร้่่เรื่�อง 
คร่อบครั่ว้ก็กลายเป็นคนแปลกห้น้า ในคว้ามห้มายน่�กรุ่งเทพัฯ ก็ไม�ใช�บ้านอ่กต�อไป

นิตยสาร่เด้อะนิว้ยอร์่กเกอร์่ (The New Yorker) ต่พิัมพ์ับทคว้ามชื�อ ‘The Silence: The Legacy 
of Childhood Trauma’ (คว้ามเง่ยบ: ซากของคว้ามห้ลังฝ่งัใจในวั้ยเด็้ก) เข่ยนโด้ยจ่โน ดิ้แอซ ผ้่ัสร้่าง
ตัว้ละคร่โปร่ด้เบล่ ในบทคว้ามน่�จ่โนพ่ัด้ถู้ง ‘ห้น้ากาก’ ท่�เขาสร้่างข้�นเป็นเกร่าะท่�ปกป้องเขาจาก
ปร่ะสบการ่ณ์การ่ถู่กข�มขืนตอนเป็นเด็้ก เขาเล�าถู้งห้นทางการ่ต�อส้่กับคว้ามห้ลังและห้น้ากากนั�นผั�าน
ห้ลายคว้ามสัมพัันธ์ิท่�จบลงเพัร่าะคว้ามผิัด้พัลาด้ของตัว้เขาเอง ไม�ว้�าจะเป็นการ่นอกใจห้รื่อการ่ข�มเห้ง
คนรั่ก บทคว้ามน่�ทำาให้้เกิด้การ่ถูกกันอย�างดุ้เดื้อด้ในโลกออนไลน์ ขณะท่�ห้ลายคนออกมาชื�นชมจ่โนใน
คว้ามกล้าท่�จะออกมายอมรั่บว้�าเป็นเห้ยื�อของการ่คุกคามทางเพัศัทั�งๆ ท่�เป็นผ้่ัชาย แต�ห้ลายคนโด้ย
เฉัพัาะกลุ�มผ้่ัห้ญิงออกมาช่�ปญัห้าในปร่ะเด็้นคว้ามสัมพัันธ์ิท่�เป็นพิัษร่ะห้ว้�างจ่โนและคนรั่กเก�าท่�ผั�านมา

เรื่�องของจ่โนมันคุ้นห่้เห้ลือเกิน เขาเป็นทั�งเห้ยื�อแล้ว้ก็ผ้่ักร่ะทำาท่�ขับเคลื�อนว้งจร่อุบาทว์้ ฉัันเห็้นใจ
จ่โนแต�ก็เห็้นใจคนรั่กเก�าของเขาท่�เป็นเห้ยื�อซำ�าสองเห้มือนฉััน เห้มือนเบล่ แต�การ่เห็้นใจผ้่ักร่ะทำาท่�ตัว้
ตนฉัันบอกว้�าต้องต�อต้านเปร่่ยบร่าว้กับเป็นการ่ทร่ยศัตัว้เอง

แต�ซาร่�า อาเห้ม็ด้ก็ได้้เตือนใจฉัันไว้้ว้�า

***

***

ไม�ต�างจากซ่เปอร่์แมนในตอนอัศัวิ้นคืนรั่งท่�ส่บพัลังงานโฟัโตนิคจากทั�งผืันป่าเพืั�อ
ให้้อย่�ร่อด้การ่ทำาลายล้างของจร่ว้ด้โคลด้์บริ่งเงอร่์ เบล่ของเร่าก็เห้มือนกัน เธิอกลั�น
คว้ามโกร่ธิทั�งห้มด้กลายเป็นพัลังในการ่อย่�ร่อด้ พ่ัด้ง�ายๆ คือ coraje ของเธิอช�ว้ย
ช่วิ้ตเธิอไว้้ เห้มือนกับไฟัเจิด้จ้าในตัว้เธิอ เห้มือนด้ว้งอาทิตย์ เธิอฟัื� นข้�นมาอ่กครั่�ง
ใต้แสงจันทร่์ท่�ทารุ่ณ  ห้ญิงสาว้บอบชำ�าท�ามกลางลำาต้นอ้อยหั้กพััง คว้ามเจ็บปว้ด้
แปลบไปทั�ว้ร่�างแต�เธิอยังไม�ตาย เธิอยังไม�ตาย

“ไม�อยากอย่�ท่�น่�แล้ว้อะ” ฉัันบ�นให้้แม�ฟังั

“ไมอะ”

“ไม�ม่ใคร่เข้าใจห้น่เลย เห้มือนคุยกันคนละภาษา”

“ก็เร่่ยนให้ม�ละกัน ไม�ร้่่ดิ้”

การ่คร่อบคร่องคว้ามมั�นใจแบบเฟัมินิสต์ไม�ว้�าจะเป็นการ่กลายเป็นเด็้กสาว้ห้รื่อ
ผ้่ัห้ญิง ‘แบบนั�น’ แบบท่�ผิัด้ แบบท่�แย� แบบท่�ออกคว้ามเห็้น ท่�สลักชื�อตัว้เอง ห้รื่อ
ท่�ลงถูนนปร่ะท้ว้งเป็นสิ�งจำาเป็นต�อขบว้นการ่เฟัมินิสม์ แต�แน�นอนว้�าการ่เป็นผ้่ัห้ญิง
แบบผิัด้ ๆ ไม�ได้้ทำาให้้เร่าเป็นฝ่่ายถู่ก คว้ามอยุติธิร่ร่มเกิด้ข้�นได้้และเกิด้ข้�นมาตลอด้

เท่ยบกับเบล่แล้ว้คว้ามเจ็บปว้ด้ของฉัันมันเล็กน้อย แต�ย�อห้น้าน่�เต็มไปด้้ว้ยปร่ะกายท่�จุด้ ‘ไฟัเจิด้
จ้า’ ในตัว้ฉัันเอง coraje ของเธิอได้้ช�ว้ยช่วิ้ตฉัันไว้้ด้้ว้ยเห้มือนกัน ฉัันแปลคำาว้�า coraje ในภาษาสเปน
ว้�าเป็นคว้ามร้่่ส้กท่�ผัสมร่ะห้ว้�างคว้ามกล้าห้าญและคว้ามเดื้อด้ด้าล และใช้คำานั�นนิยามการ่ม่ช่วิ้ตอย่�ของ
ตัว้เอง

ถู้งแม้ว้�าเขาจะขอโทษเป็นพััน ๆ ครั่�ง และสำาน้กผิัด้ในสิ�งท่�ทำาลงไปด้้ว้ยคว้ามจริ่งใจ สำาห้รั่บฉััน
เขาก็ยังเป็น ‘ผ้่ักร่ะทำา’ คนนั�น ครั่�งห้น้�งฉัันตะโกนใส�เขาว้�า “เธิอไม�ม่วั้นร้่่ห้ร่อกว้�าการ่ถู่กข�มขืนมันร้่่ส้ก
ยังไง” และวั้นนั�นเองฉัันก็ได้้ร้่่ว้�าเขาร้่่ เขาก็เคยถู่กข�มขืนไม�ต�างกัน ก�อนการ่ร่ะเบิด้ครั่�งนั�นฉัันคือเห้ยื�อ
เขาคือผ้่ักร่ะทำา แต�ตอนน่�เร่าทั�งค่�ล้ว้นเป็นเห้ยื�อในจักร่ว้าลแห้�งคว้ามรุ่นแร่ง ในแว้�บนั�นฉัันร้่่ส้กเห็้นใจ
เขาแต�ก็ไม�สามาร่ถูละทิ�งคว้ามโกร่ธิท่�เป็นตัว้ตนของฉัันได้้ ฉัันพัลิกพัจนานุกร่มคำาศััพัท์ท่�อุตส�าห้์
ร่ำ�าเร่่ยนมาแต�ก็ไม�พับไว้ยากร่ณ์ท่�มองห้า อะไร่คือคว้ามแฟัร่์?  เส่ยงของนักบำาบัด้วิ้�งเข้ามาในห่้  ก้อน
ไห้มท่�ฉัันอุตส�าห้์สางและจัด้ร่ะเบ่ยบไว้้เร่่ยบร้่อยกลับมาท้าทายด้้ว้ยเส้นใยท่�ม่ช่วิ้ตของมันเอง คว้าม
ห้มายท่�เคยเข้าใจไม�ตร่งกับคำาศััพัท์อ่กต�อไป ฉัันกลับมาไร้่ภาษาอ่กครั่�ง

แม�คงไม�ได้้คิด้อะไร่มาก ตอบส�งๆ ไปเพืั�อตัด้บทล่กสาว้ท่�แม�บ�นบ�อยๆ ว้�ากลายเป็น ‘เด็้กนอก’ 
แต�แม�ก็พ่ัด้ไม�ผิัด้
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ในการ่เร่่ยกร้่อง #metoo ฉัันเร่่ยกร้่องคว้ามยุติธิร่ร่มด้้ว้ยการ่ ต�อต้านเขาแต�การ่ต�อต้านอะไร่บาง
อย�างด้้ว้ยการ่จัด้ว้างตัว้เองให้้เป็นสิ�งตร่งกันข้ามกลับกลายเป็นการ่กักขังตัว้เองในตำาแห้น�งท่�ตายตัว้ 
ฉัันม่ทางเลือกเพ่ัยงสองทางเท�านั�นคือจะคงตัว้ตนท่�โกร่ธิเกล่ยด้ห้รื่อจะเห็้นใจคนท่�ทำาร้่ายเร่า แต�ใน
การ่คงตัว้ตนนั�นไว้้ถู้งแม้ฉัันจะสามาร่ถูช่�ห้าผ้่ัรั่บผิัด้ชอบในสถูานการ่ณ์น่�ได้้แต�ภาษาท่�แบ�งขั�ว้เช�นน่�ก็
ยัด้เย่ยด้คว้ามเป็นเห้ยื�อให้้ฉัันไปโด้ยปริ่ยาย ร่่ปแบบภาษาน่�ไม�เห้ลือช�องว้�างให้้กับอะไร่ท่�ไม�ลงร่�องลง
ร่อยห้รื่อเกร็่ด้ของคว้ามละเอ่ยด้อ�อน ตำาแห้น�งแห้�งท่�จ้งด่้ด้กลืนตัว้ตนทั�งมว้ลจนไม�เห้ลือพืั�นท่�ให้้ตั�ง
คำาถูาม สงสัย โน้มไห้ว้ ห้รื่อจินตนาการ่

ว้าทกร่ร่มแบบขั�ว้ตร่งข้ามทำาให้้ #metoo กลายเป็นการ่สังเว้ยผ้่ัชาย การ่ทำาลายล้างอ่กฝ่่ายให้้
ร่าบคาบ แต�ในตร่ร่กะน่�ถู้าเขา (ทั�งแฟันเก�าและจ่โน) ไม�ใช�แค�ผ้่ักร่ะทำาแต�ก็เป็นเห้ยื�อด้้ว้ย ฉัันจะเมิน
ปร่ะสบการ่ณ์การ่เป็นเห้ยื�อของเขาได้้อย�างไร่? ทำาอย�างนั�นฉัันไม�ได้้กลายเป็นผ้่ักร่ะทำาไปโด้ยปริ่ยาย
เห้ร่อ? เร่าติด้กับอย่�ในเขาว้งกตของว้าทกร่ร่มภาษาน่�

ฉัันก็เคยเป็นผ้่ัห้ญิง ‘แบบผิัด้ๆ แบบท่�แย�’ ฉัันไม�กลัว้ท่�จะว้�ากล�าว้เขา ปร่ะกาศักร้่าว้ ออกคว้ามเห็้น
 เดิ้นปร่ะท้ว้ง  ฯลฯ  การ่เป็น ‘พัว้กผิัด้ๆ’ ไม�ได้้ผิัด้อะไร่แต�มันก็ไม�ได้้ถู่กเสมอเห้มือนกัน การ่เป็นขั�ว้ตร่ง
ข้ามฉัันต้องปกัห้มุด้ไว้้ท่�อ่กฝ่ั� ง ฉัันก็ยังให้้พัลังต�ออำานาจท่�ยังสามาร่ถูกะเกณฑ์์ได้้ว้�าเร่าเป็นอะไร่ได้้บ้าง 
แทนท่�การ่ต�อต้านจะเป็นการ่กบฏิแต�มันกลับกลายเป็นการ่ยำ�าลำาดั้บขั�นของร่ะบบท่�ยังสามาร่ถูกำาห้นด้
และคว้บคุม สุด้ท้ายแล้ว้ฉัันก็เป็นเพ่ัยงกร่ะจกสะท้อนอำานาจ

คำาพ่ัด้ของแม�ยังค้างคาอย่�ในใจตลอด้ จริ่งๆ แล้ว้ ‘ไม�ม่ใคร่เข้าใจห้น่’ ห้มายถู้งฉัันเองก็ไม�          
(พัยายาม) เข้าใจคนอื�น เร่าพ่ัด้กันคนละภาษาจริ่งๆ ในการ่ตามห้าบ้านท่�ให้้คว้ามสบายใจและคุ้นเคยฉััน
เง่�ยห่้ฟังัแต�เส่ยงกร่ะซิบของภาษาท่�ฉัันพ่ัด้ได้้คล�องปาก ทั�งภาษาอังกฤษในคว้ามห้มายตร่งตัว้ของคำาว้�า
ภาษา และภาษาของการ่เร่่ยกร้่องสิทธิิท่�ฉัันคุ้นเคย ภาษากำาห้นด้คำาโด้ด้ๆ มาเพืั�อเป็นตัว้แทนคว้ามคิด้ท่�
ซับซ้อน แต�ในคำาห้น้�งคำาม่สิ�งท่�ไม�ได้้ถู่กพ่ัด้ถู้งห้รื่อท่�ไม�สามาร่ถูเข้าใจห้รื่อถู�ายทอด้ได้้อ่กมากมาย ‘ไม�ม่
ใคร่เข้าใจห้น่เลย’ เป็นคำาพ่ัด้ท่�ผิัด้ จริ่งๆ แล้ว้ตัว้ฉัันเองนั�นแห้ละท่�ไม�สังเกตเห็้นช�องว้�าง ร่อยแยก และ
คว้ามเป็นไปได้้ในภาษาท่�ฉัันไม�ร้่่จัก

แน�นอนว้�าเร่าต้องม่คำาใด้คำาห้น้�งห้รื่อป้ายอะไร่บางอย�างเพืั�อสื�อสาร่ แต�ไม�ว้�าร่ะบบการ่กด้ข่� คว้าม
เท�าเท่ยม ห้รื่อคว้ามสัมพัันธ์ิล้ว้นแล้ว้แต�ม่คว้ามซับซ้อน มันเป็นก้อนไห้มท่�พัันกัน ขณะท่�เร่าใช้คำาโด้ด้
เห้ล�านั�นเพืั�อสื�อสาร่ก็ตร่ะห้นักว้�าจะไม�มองข้ามคว้ามพััลวั้นของก้อนไห้มนั�นเพ่ัยงเพืั�อจะปร่ะโลมคว้าม
กลัว้คว้ามไม�ร้่่ของเร่าเอง ว้�าจะไม�ปกัห้ลักย้ด้มั�นกับภาษาและยังคงดิ้�นร่นห้าและดิ้�นร่นในพืั�นท่�ร่ะห้ว้�าง
กลางท่�อนุญาตให้้เกิด้ร่อยแยกและคว้ามไม�แน�นอนอันนำาไปส่�คว้ามเป็นไปได้้ในการ่จินตนาการ่ ‘บ้าน’ 
จ้งอาจไม�ใช�คว้ามสบายใจในคว้ามคุ้นเคย แต�เป็นคว้ามสามาร่ถูห้รื่อคว้ามยินยอมท่�จะยืนห้ยัด้และเบ�ง
บานในคว้ามไม�ร้่่ คว้ามกล้าห้าญจ้งอาจจะไม�ใช�การ่เป็น ‘พัว้กผิัด้ๆ’ แต�เป็นการ่ม่คว้ามเห็้นใจสุด้โต�งท่�
สามาร่ถูเห็้นใจแม้กร่ะทั�งคนท่�ทำาให้้เร่าเดื้อด้ด้าล เพืั�อมองเห็้นสิ�งท่�เกินคว้ามเข้าใจ สิ�งท่�แปลกปร่ะห้ลาด้
 ไม�ลงร่�องลงร่อย เร่าต้องโอบรั่บคว้ามพััลวั้นด้้ว้ยการ่พัร้่อมท่�จะ  ‘ล้มลง ดั้งท่�ต้องทำา’

การ่พับกันสั�นๆ ของเร่าปร่ะดั้กปร่ะเดิ้ด้เป็นบางอาร่มณ์ตามคว้ามคาด้ห้มาย เร่าไม�ได้้จับเข�าคุ้ย
สิ�งท่�เกิด้ข้�นตั�งแต�เห้ตุการ่ณ์ต้นเห้ตุ คว้ามวุ้�นว้ายท่�ตามมาห้รื่อการ่ห้ยุด้คุยกันกะทันหั้น ฉัันก็แค�เล�า
คว้ามลำาบากของการ่ทำาตัว้เป็นผ้่ัให้ญ�ในออฟัฟิัส เขาก็เล�าให้้ฟังัถู้งมุขตลกๆ ท่�นักเร่่ยนของเขาเล�นใน
ห้้องเร่่ยน เร่าก็คุยกันเรื่�องธิร่ร่มด้าๆ ไม�ม่อะไร่มาก แต�คงเป็นเพัร่าะเร่าคุยกันเรื่�องด้าษๆ ท่�ไม�ม่
สัญญาณของการ่ร่ะเบิด้ทางอาร่มณ์ห้รื่อการ่แข�งกันในโอลิมปิคของคว้ามเจ็บปว้ด้ท่�เร่ามักจะแข�งกัน 
ฉัันเลยร้่่ส้กสงบ ในเรื่�องเล�าน่�เขาก็ยังเป็นผ้่ักร่ะทำาคนนั�นแห้ละ แต�ห้ลายปท่ี�ผั�านมาการ่ม่อย่�ของฉัันไม�
ว้�าจะในฐานะเห้ยื�อท่�ถู่กทำาร้่ายห้รื่อผ้่ัยืนห้ยัด้ในคว้ามโกร่ธิก็ยังคงม่ช่วิ้ตห้มุนร่อบตัว้เขาอย่� การ่ท่�ฉััน
สามาร่ถูมองเขาเป็นมนุษย์คนห้น้�งท่�ม่เรื่�องร่าว้ คว้ามทร่งจำาและข้อบกพัร่�องนอกเห้นือไปจากการ่เป็น
ผ้่ักร่ะทำาผิัด้ก็เป็นเรื่�องท่�น�ายินด่้เรื่�องห้น้�ง แต�น่�คงเป็นครั่�งแร่กท่�การ่ม่อย่�ของฉัันไม�ได้้ผ่ักติด้อย่�กับ
การ่ม่อย่�ของเขา เขาไม�ใช�ศ่ันย์กลาง ฉัันไม�ได้้ห้มุนร่อบใคร่ และในท่�สุด้ฉัันก็เป็นอิสร่ะ

***

ด้้ว้ยฝี่มือของคนท่�คิด้ว้�าตัว้เองผิัด้แผักไปจากคนอื�นน่�แห้ละ ไม�ว้�าจะเป็นผ้่ัห้ญิง
ห้รื่อเฟัมินิสต์ ‘ผิัด้ ๆ’ ก็ตามแต� เพ่ัยงเพัร่าะเร่าดิ้�นร่นเพืั�อคว้ามยุติธิร่ร่มไม�ได้้
ห้มายคว้ามว้�าเร่าจะเป็นผ้่ัเท่�ยงธิร่ร่มเสมอ เร่าต้องห้ยุด้เพืั�อตั�งคำาถูาม สั�นคลอนมุม
มองของตัว้เองด้้ว้ยคว้ามเคลือบแคลง โน้มไห้ว้เมื�อเร่ามั�นใจ ห้รื่อโด้ยเฉัพัาะอย�าง
ยิ�งเพัร่าะว้�าเร่ามั�นใจ ขบว้นการ่เฟัมินิสม์ท่�เต็มไปด้้ว้ยคว้ามมั�นใจจนเป็นคว้าม
จองห้องได้้ทำาร้่ายเร่าเองมามากพัอแล้ว้

เร่าต้องร้่่จักล้มด้้ว้ยคว้ามมั�นคงในเฟัมินิสม์ ดั้งท่�เร่าต้องทำา
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การ่บอกลาไม�เคยจะเท�เห้มือนในห้นังท่�ม่ตัว้เอกห้น้าตาด่้สองคนยืนอ้อยอิ�งแล้ว้มองกันอย�าง
อาว้ร่ณ์ เร่ากอด้กันพัอเป็นพิัธ่ิ คุยกันอ่กนิด้ห้น�อย แล้ว้ก็บอกลา

ห้ลังจากแยกกันฉัันก็ได้้นั�งเง่ยบๆ คนเด่้ยว้ท่�เกทสนามบิน จ่�ๆ ฉัันร้่่ส้กถู้งคว้ามต้งท่�แขนทั�งสอง 
ปลายนิ�ว้ท่�กร่ะตุกนิด้ๆ คว้ามจั�กกะจ่�แปลกๆ ท่�มุมปาก และคว้ามอุ�นท่�ซ�านไปทั�ว้ตัว้ มันไม�ใช�คว้ามสุข
แบบท่�อยากจะกร่ะโด้ด้กร่่�ด้กร๊่าด้ แต�ฉัันเด้าเอาเองว้�ามันคงเป็นคว้ามอิ�มเอมท่�ท�ว้มท้นจนมันเอ�อออก
มาเป็นนำ�าตา ฉัันได้้แต�ร้่องไห้้ ยกมือข้�นมาทาบห้น้าแล้ว้กด้ห้นักๆ เห้มือนท่�เคยบอกชายในเวิ้ร์่กชอป
ห้ลายเดื้อนก�อนคนนั�น ฉัันก็ยังไม�เข้าว้�าท่�เกิด้ข้�นทั�งห้มด้น่�คืออะไร่ แต�ฉัันไม�พัยายามจะคว้บคุมมัน
อ่กแล้ว้ ก็ต้อนรั่บมันและปล�อยให้้มันเป็นไป

เสร็่จแล้ว้ก็เช็ด้ห้น้า นั�งร่อเว้ลาด้้ว้ยใจท่�พัร้่อมจะกลับบ้าน

***

ภาพโดย วิิรุุฬห์์วิรุรุณ พิทัักษ์์ทัอง



I found myself lost in the vocabulary of the body, as I coyly searched for words to describe to a near 

stranger—’How I would like to be touched?’

Following my instruction, he lifted his palms up with hesitance, and pressed against my face with more 

force. I resisted to feel the pressure that was done with the requested commitment that I began to see 

stars. We were part of a workshop with ‘Somatic Practice’ as the subject, something I never heard of at the 

time. So there I was, sitting across from a stranger, with his sweaty hands against my sweaty face.

The exercise first asked us to verbally described that preference, and the next asked us to only use 

our bodies to communicate. The workshop then consisted of reluctant touches and some confused and 

curious expressions. I was initially cautious as I heard and learnt that theoretically touches could ‘trigger’ 

the memory of a more violent bodily reluctance I experienced. Let’s not avoid the word, I thought I would 

be reminded of rape. I delivered the R word of Rape with such banality, not because it was a light matter, 

but because, with time, I digested and crystallized this mutinous blob and labelled it with that R word. The 

term only became a convenient description of an incidence that for a period of time mattered and 

destroyed. Now I looked at that blob from a distance. It was still disobedient, but in my feelings, it was 

distant; it was dead.

‘How would I like to be touched?’ The question rang in my ears because no one, not my ex-partner, 

ever asked me such question. But it was exactly in the absence of the question that I was able to answer 

the opposite, how I would not like to be touched. While my eyes traced the outline of the map hung on the 

wall behind him, I remembered how I watched my flesh and his engage in a proclaimed physical act of love. 

My lips refused to part each other, but I watched and watched. Since touch did not generate pleasure, the 

question was not so much ‘How would I like to be touched?’ but more so ‘How do I/How could I like being 

touched?’

written by

translated by
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Leaving Spaces 

for the Unruly

Wirunwan V. Pitaktong

Wirunwan V. Pitaktong

s-o-i.io

“Could you just…cover my whole face? And press harder…with some commitment I mean.”



He was everything. He was my partner, abuser, best friend, nemesis, punching bag, child, etc. He 

had never hit me per se, but violence manifested itself in many ways. It lived in the imposed silence; it 

lived in the air. I was unable to say, call, explain what had happened, let alone comprehend what I 

learned later to be called ‘trauma.’

It was my therapist who listened to my confusion for quite some time that suggested me to 

consider if this relationship was ‘fair.’ But what is fairness in something so unquantifiable? I listened to 

the conversations about justice, especially in feminism, that were floating and dynamic in the liberal 

arts college I was in, and I gradually learned and studied the vocabulary of abuse. The terms provided 

me clarity. By assigning names to each confusion, feeling, character, situation, they helped me grasp 

the entangled blob. I felt like I had finally found my ‘home,’ and from there I took solace in this newly 

acquired language.

Rage seeped in and replaced confusion. I was enraged at the rape, the person, the system, the 

silence. To be enraged is to be courageous, to be rebellious, to be alive. That was how I marked my 

existence, with rage and defense, a gainst H im. Demanding justice from the abuser, and the oppressive 

system that molded him, had become my mission. I participated loudly in the movements, actively 

joined conversations, studied the new language fiercely and was adamant in teaching others, men 

especially.

I sought for and found solidarity in stories in both the reality of those around me and of the 

fictional characters. In  The Brief Wondrous Life of Oscar Wao , written by Junot Diaz, I was struck by a 

scene in which Beli, the mother of the protagonist, was beaten and left in the jungle. The part reads:

A few months later, I would fly to reunite with my ex-partner, who was also the ‘abuser.’ We had 

cut ties a year prior as a mutual agreement so that both of us could have spaces to heal and to salvage 

what was left of our friendship.

We had met in the United States, where I spent my college years. At the time of our reunion, I 

moved back to Bangkok and he moved to another country for work. During the time that I participated 

in the Classroom of Storytellers’ workshops and worked as storytellers during the Ghost:2561 exhibition, 

I was introduced to glimpses of the ‘art world’–the manifestation of art in its different mediums and 

forms, the possibilities of exploration that this realm could offer, and also its undeniable inner-working 

politics. When I visited Him, I was in the middle of quitting my full time office job to a part time employee 

so that I could earn more time to explore this new territory. We spent brief two days trying to 
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***

***

encapsulate what had happened in the time apart from how our family was doing, how he felt about 

the new city and job, our new romantic prospects, gossips of mutual friends, and so on. Underlying 

those questions were our attempts, or at least mine, to reconfigure our relationship as for the first time 

in years I saw Him as him, a person, a friend, not just an abuser.

Like Superman in Dark Knight Returns, who drained from an entire jungle 

the photonic energy he needed to survive Coldbringer, so did our Beli 

resolve out of her anger her own survival. In other words, her  coraje 

saved her. Like a white light in her. Like a sun. She came to in the 

ferocious moonlight. A broken girl, atop broken stalks of cane. 

Pain everywhere but alive. Alive.

I was used to watching my body responding to stimuli. This body had been a container that holds 

some functional organs and some abstract entity that philosophers write books about. The question 

confused me since for the first time I was asked to consider my body beyond a mass of flesh. As the 

workshop continued with discussions, I quietly grazed, pinched, squeezed, grabbed, jabbed parts of 

my body, wondering if which were how I, my body, would like to be touched. I didn’t know. I didn’t quite 

remember what I was saying; for one thing I was feeling fine, but I remembered how my body suddenly 

trembled and it cried wet tears. I inhaled deeply in an attempt to control, but my shoulders continued 

to heave and toes continued to clench. Just as I did not know how I would like to be touched, I did not 

know why I could not stop my body. In that moment, it was uncontrollable. It was unruly.
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In my #metoo demands, I rallied for justice by being a gainst  Him. To be a gainst something by 

situating myself on the opposite transfixed me in a rigid position. I could either be enraged or be 

compassionate. While I was able to hold him accountable by calling him an abuser, because of the 

binary nature of the language, I also assigned myself a position of the victim. Such language left no 

room for the in-betweens or the nuances. Our whole beings were then subsumed by those specific 

roles, and there left no room to doubt, to question, to waver, to imagine.

With the binary narrative, the tone of my #metoo turned into the crucification of men, the 

obliteration of another. However, as you now know, in this line of logic he (both my ex and Junot) was 

not just an abuser, but also a victim. Do I completely disregard his experience as the abused? 

Wouldn’t that make me an abuser as well? In this language, we are trapped.

I was the ‘wrong sort, the bad sort.’ I called Him out, I spoke up, I spoke my mind, I raised my 

arms in protests, I took up spaces, I… etc. Being the wrong sort wasn’t wrong, but it was not a lways  

right either. By being the antithesis, the opposite, I still grant the dominant authority the power to 

dictate what I could or could not be, thereby affirming the hierarchy of the system that govern and 

regulate. By being the antithesis, instead of being subversive, I became, rather, a mere reflection of 

the other.

My mother’s comment stuck with me. What I meant by ‘No one understood me’ was that I also 

did not (try to) understand others. We really were speaking different languages. In search for a home, 

the familiar and the comfort, I sought for the whispers of languages I was already fluent in, whether 

that be English in the literal sense, or the ‘radical’ activism I was accustomed to. Languages assign 
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The acquisition of feminist confidence, to become that sort of girl or woman, 

the wrong sort, the bad sort, the one who speaks her mind, who writes her 

name, who raises her arm in protest, is necessary for a feminist movement. 

But of course being the wrong sort does not make us right. Much injustice 

can be and has been committed by those who think of themselves as the 

wrong sort: whether the wrong sort of women or the wrong sort of feminists. 

There is no guarantee that in struggling for justice we ourselves will be just. 

We have to hesitate, to tamper the strength of our tendencies with doubt; 

to waver when we are sure, or even because we are sure. A feminist movement 

that proceeds with too much confidence has cost us too much already.

We falter with feminist conviction. As we must.

“I don’t like it here,” I told my mom.

“Why?”

“No one understood me. It’s like we speak different languages.”

 “Learn then. Idk.”

My pain was trivial compared to Beli’s, but to me this very paragraph sparkled with the magic I 

needed to ignite the ‘white light’ in me. Her c oraje s aved me, too. I adopted this Spanish word 

defined as both courage and rage to define how I would feel alive.

Even though he apologized a thousand times over, and repented his wrongdoings with sincerity, 

he was still  the abuser.  Once I screamed at him, “You will never know what it felt like to be raped”, 

and I learnt that day he knew. He was raped, too, a long time ago. Before that outburst, I was the 

victim, and he the abuser. But now it seemed we were both  victims  in this larger and more complex 

universe of abuse. I felt compassion towards his experience, but I struggled to reconcile this 

compassion and the rage I held so dear. Flipping through my hard-earned dictionary, I found no 

appropriate syntax. Again, what is fairness? The blob I had carefully unbraided and categorized 

contended me with its unrestrained strings. The terms I learned no longer matched their signified 

and I was once again with no language. 

After graduation I moved back to Bangkok, home as I called it.

I had changed in those years abroad, but sometimes I did not register that others did too. 

Home continued its life with my absence, and my reappearance was a strange encounter. I felt like 

an alien to them, and they aliens to me.

There was no surrounding conversations about ‘justice’ as I knew it. My dad was the sort of 

male baby boomer memes made fun of and even hated on, and nobody was interested in talking 

about feminism. There was no protest, no anger, no grief. Home was a place of comfort and comfort 

was associated with familiarity. Bangkok with its ever-changing physical landscape, politics, and the 

now-foreign family was no longer a home in that sense.

Her comment might have been nothing but a terse response to brush off the now-sorta-

Americanized daughter who-just-came-back-from-abroad, but she wasn’t wrong.

In ‘The Silence: The Legacy of Childhood Trauma’ published in the N ew Yorker,  Junot Diaz, the 

creator of my beloved character, Beli, wrote about how he created a strong ‘mask’ to protect him 

from the experience being raped as a boy. However, he also mentioned how he also mistreated his 

ex-partners along the journey of his self-recovery. The article prompted a discussion. While some 

applauded him for his bravery to come out as a male victim, many, especially women, called him out 

for his mistreatment of past partners.

The story was all too familiar. He was a victim, but also an abuser who perpetrated the cycle. 

Again, I felt compassion towards him, but also towards his past partners who were hurt like me, like 

Beli. But having compassion for abusers whom I was supposed to be protesting against felt like a 

betrayal to my very self.



Goodbyes were never like movies where two handsome protagonists lingered to exchange 

poignant looks. We gave each other a hug, talked a bit, and bid farewell.

As we parted and I finally sat alone at the gate, I could feel the tension in my arms, the twitches 

at the tips of my fingers, the tickles at the corners of my lips, the warmth of my insides. It was not the 

kind of happiness you jumped and screamed with glee. It was, I assumed, intense joy that was so 

overwhelming that it distilled into tears. I cried and cried and cried. I covered my face and pressed 

my palms hard on my face, the way I told that stranger in the workshop months ago. I still did not 

understand what all of this w as, but I no longer tried to control. I welcome it and let it be.

I wiped my face clean, and waited to board the plane, ready to go home.
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words to capture and represent complex concepts, but behind a single word lives the 

incomprehensible, the things left unsaid. ‘No one understood me,’ was a false statement. In fact, I 

was the one who did not see the gaps, the breach, the possibilities in the languages unknown to me.

Of course, one must have some sort of words and labels in order to communicate, but the 

system, the oppression, fairness, relationships were intricate. They were all entangled blobs. It is 

important to be aware that we do not strip off the complexities in our attempt to tame the blob of 

its vigorous unruliness in order to appease our own anxieties; to never settle with a language so as 

to struggle for and in that wiggle room that allows for the cracks and the uncertainty, and hence the 

possibilities to imagine. Home, then, may not be the comfort of the familiar, but the capacity and 

willingness to persist and thrive in the unknown. Courage, then, may not be being ‘the wrong sort,’ 

but to have radical compassion that extends even to those that incite rage in us. To recognize the 

incomprehensible, the peculiar, the in-betweens, we have to embrace that unruliness in our 

willingness ‘to falter, as we must.’

Our brief reunion was, at times, but expectedly, awkward. We never directly addressed what 

had happened, from the incidents, the mess afterwards, to the abrupt break of our communication. 

I told him about the struggles of #adulting in my nine-to-five job, he told me about the silly jokes his 

students made in classes. They were indeed mundane stories, but probably exactly because they 

were mundane with no tint of the unpredictable outbursts or the hurt olympics we would compete 

with each other in, I felt a sense of calm. He was still the abuser in this story, but for a long time my 

existence, whether as a hurt victim or even as a rageful survivor, orbited around him. To be able to 

see him as a person of stories, memories, and flaws beyond just an abuser was one thing, but for the 

first time, I did not tie my being with his. He was no longer the center I revolved around. I was free.
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