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ฉันนิ่วหน้ามองตัวเอง  ในกระจกด้วยความหงุดหงิด  

ไอ้ผมบ้านี่ก็ไม่เข้ารูปเข้าทรงเสียที  ยายแคเธอรีน  คาวานาห์  บ้าก็ดันป่วย 

จนทำให้ฉันต้องไปผจญกับสถานการณ์สุดหินอีก  ฉันควรจะอ่านหนังสือเตรียม 

สอบไล่ในสัปดาห์หน้า  แต่นี่กลับต้องมาพยายามแปรงผมให้เข้ารูปเข้าทรงอยู่ 

ตรงนี้  เราต้องไม่เข้านอนตอนผมเปียก  เราต้องไม่เข้านอนตอนผมเปียก  ฉัน 

ท่องข้อความน้ีซ้ำ   ๆ เหมือนท่องมนตร์ขณะพยายามใช้แปรงหวีผมให้เข้าท่ีอีกรอบ 

หนึ่ง  แล้วก็กลอกตาอย่างหงุดหงิดใจ  พลางจ้องมองหญิงสาวผมสีน้ำตาล 

ผิวขาวซีดผู้มีนัยน์ตาสีฟ้าที่โตเกินไปสำหรับใบหน้า  เธอจ้องมองกลับมา  แล้ว 

ฉันก็ยอมแพ้  มีทางเลือกเพียงอย่างเดียวคือรวบผมที่ไม่เข้าที่เข้าทางมัดเป็น 

หางม้า  แล้วก็หวังว่าตัวเองจะดูดีเรียบร้อยขึ้นมาได้บ้าง 

	 เคทคือเพ่ือนร่วมห้องของฉัน  แล้วเธอก็จำเพาะจะต้องเลือกมาป่วยเป็น 

หวัดอย่างแรงเอาในวันน้ี  เพราะฉะน้ันก็เลยไม่สามารถไปสัมภาษณ์ตามท่ีตัวเอง 

นัดหมายไว้กับนักธุรกิจอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลซ่ึงฉันเองไม่เคยได้ยิน 

ช่ือ  เพ่ือมาลงในหนังสือพิมพ์นักศึกษา  ฉันเลยต้องรับอาสาทำงานให้  ท้ังท่ีต้อง 

เร่งอ่านหนังสืออีกเป็นกองเพ่ือสอบไล่  มีบทความอีกช้ินหน่ึงท่ีต้องเขียนให้เสร็จ 

แล้วที่จริงบ่ายนี้ก็ควรจะต้องไปทำงานด้วย  แต่ก็ทำไม่ได้  เพราะว่าวันนี้ต้อง 

ขับรถเป็นระยะทางหนึ่งร้อยหกสิบไมล์ไปยังใจกลางเมืองซีแอตเทิลเพื่อไปพบ 

ประธานกรรมการบริหารผู้เป็นปริศนาชวนฉงนแห่งเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์ 
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เน่ืองจากเขาเป็นผู้ประกอบการผู้มีความสามารถยอดเย่ียม  แถมยังเป็นผู้อุปถัมภ์ 

รายใหญ่ของมหาวิทยาลัยเรา  ดังนั้นเวลาของเขาจึงมีค่าล้นเหลือยิ่งกว่าเวลา 

ของฉันหลายเท่า  แต่เขาก็ยังอุตส่าห์ยอมให้เคทสัมภาษณ์  เธอบอกว่าน่ีเป็นงาน 

ชิ้นเอกเลยละ  กิจกรรมนอกหลักสูตรบ้าบอของเธอนี่จริง ๆ  เลย

	 เคทนั่งกอดเข่าเจ่าจุกอยู่บนเก้าอี้ยาวในห้องนั่งเล่น

	 “แอนา  ขอโทษนะ  ฉันใช้เวลาตั้งเก้าเดือนกว่าจะได้โอกาสสัมภาษณ์ 

คราวนี้  ถ้าจะนัดใหม่มีหวังต้องใช้เวลาอีกหกเดือน  ถึงตอนนั้นเราสองคนคง 

เรียนจบไปแล้ว  ในฐานะบรรณาธิการ  ฉันยกเลิกนัดไม่ได้หรอก  ขอร้องละนะ” 

เคทอ้อนวอนฉันด้วยเสียงแหบ ๆ จากอาการเจ็บคอ  เธอทำได้ไงนะ  ขนาดป่วย 

เธอยังดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดใจ  ผมสีบลอนด์เข้มเข้ารูปทรง  นัยน์ตาสีเขียวก็ดูสุกใส 

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูเชื่อมเยิ้มและขอบตาแดงก็เถอะ  ฉันปัดความรู้สึกเห็นอก 

เห็นใจที่วาบขึ้นมาออกไป

	 “ฉันไปให้อยู่แล้วเคท  เธอควรจะกลับไปนอนต่อนะ  อยากได้ยาแก้หวัด 

ไนควิลหรือไทลินอลไหม”

	 “ไนควิลละกัน  นี่คำถามกับเครื่องบันทึกเสียงแบบมินิดิสก์  แค่กดปุ่ม 

อัดเสียงตรงนี ้ แล้วก็จดบันทึกข้อความไว ้ ฉันจะถอดเทปเอง”

	 “ฉันไม่รู้เร่ืองอะไรเก่ียวกับเขาเลย”  ฉันพึมพำ  พยายามระงับความหวาด 

หวั่นที่เพิ่มขึ้น  แต่ก็ทำไม่สำเร็จ

	 “คำถามพวกน้ีจะช่วยให้เธอผ่านไปได้ด้วยดีเองละ  ไปได้แล้ว  ต้องขับรถ 

ไปอีกไกลนะ  ฉันไม่อยากให้เธอไปสาย”

	 “โอเค  ฉันไปละนะ  เธอกลับไปนอนเถอะ  ฉันทำซุปทิ้งไว้ให้เธออุ่นกิน 

นะ”  ฉันมองเธอด้วยความรัก  ฉันยอมทำแบบนี้ให้เธอคนเดียวเท่านั้นละเคท

	 “ได้เลย  โชคดี  แล้วก็ขอบคุณนะแอนา  เธอช่วยชีวิตฉันไว้อีกตามเคย” 

	 ฉันคว้ากระเป๋าสะพายพร้อมยิ้มแห้ง  ๆ ให้เพื่อนแล้วออกไปขึ้นรถ  นึก 

ไม่ถึงเลยว่าฉันจะยอมให้เคทเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จ  แต่ก็เถอะ  เคทน่ะจะ 

เกลี้ยกล่อมให้ใครทำอะไรก็ได้  เธอต้องเป็นนักข่าวชั้นเลิศแน่นอน  เธอพูดจา 

ฉะฉาน  เข้มแข็ง  โน้มน้าวใจเก่ง  ช่างแย้ง  สวย  และก็เป็นเพื่อนสุดที่รัก 

รักที่สุดของฉันด้วย 
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ถนนทุกสายโล่งเม่ือฉันขับออกจากเมืองแวนคูเวอร์  รัฐวอชิงตัน  มุ่งหน้าตรงไป 

ยังเมืองพอร์ตแลนด์  และทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข  5  ตอนนี้ยังเช้าอยู่  

แล้วฉันก็ยังไม่ต้องไปถึงซีแอตเทิลก่อนบ่ายสองโมงวันนี้  โชคดีที่เคทให้ยืมรถ 

เบนซ์สปอร์ตซีแอลเคของเธอ  ฉันไม่แน่ใจว่าแวนด้า  รถโฟล์คเต่าเก่า ๆ ของฉัน 

จะพาไปได้ทันเวลา  โอ้  การขับรถเบนซ์นี่สนุกจริง ๆ  พอเหยียบคันเร่งจนสุด 

ก็พุ่งฉิวไปไกลเลย

	 จุดหมายปลายทางของฉันคือสำนักงานใหญ่ของธุรกิจระดับโลกของ 

มิสเตอร์เกรย์  เป็นอาคารสำนักงานสูงย่ีสิบช้ันขนาดมหึมา  ตัวอาคารเป็นกระจก 

กับเหล็กทรงโค้งทั้งหมด  นี่คือจินตนาการที่ใช้งานได้จริงของสถาปนิก  เหนือ 

ประตูกระจกด้านหน้ามีตัวหนังสือเป็นเหล็กเรียบ ๆ  เขียนไว้ว่า  เกรย์เฮ้าส์  ฉัน 

มาถึงที่นี่ตอนบ่ายโมงสี่สิบห้า  นึกโล่งใจเป็นที่สุดที่ไม่ได้มาสาย  ขณะที่เดิน 

เข้าไปในห้องโถงขนาดมหึมาซึ่งบอกตรง ๆ  เลยว่าข่มขวัญน่าด ู

	 หญิงสาวผมบลอนด์หน้าตาสะสวยแต่งกายประณีตผู้อยู่หลังโต๊ะหินทราย 

หนาหนักส่งย้ิมสุภาพมาให้ฉัน  เธอสวมเส้ือเช้ิตสีขาว  คลุมทับด้วยสูทสีเทาเข้ม 

เรียบกริบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา  เธอดูไร้ที่ติ

	 “ฉันมาพบมิสเตอร์เกรย์ค่ะ  แอนัสเตเชีย  สตีล  มาในนามของแคเธอรีน 

คาวานาห์”

	 “กรุณารอสักครู่ค่ะ  มิสสตีล”  เธอเลิกคิ้วข้างหนึ่งเล็กน้อยขณะที่ฉันยืน 

ประหม่าอยู่ตรงหน้า  ฉันเร่ิมนึกว่าน่าจะยืมเส้ือเบลเซอร์แบบเป็นทางการของเคท 

มาสักตัว  แทนที่จะสวมเสื้อคลมุสีน้ำเข้มของตัวเอง  ฉันพยายามแล้วนะ  แลว้ 

ก็ตัดสินใจสวมกระโปรงท่ีมีอยู่ตัวเดียวกับรองเท้าบู๊ตทรงสูงเรียบ ๆ  สีน้ำตาลและ 

เส้ือคลุมสีน้ำเงิน  น่ีจัดว่าดูดีแล้วสำหรับตัวเอง  ฉันทัดปอยผมท่ีลุ่ยออกมาไปอยู่ 

หลังหูขณะที่แสร้งทำเป็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกหวาดหวั่น

	 “มิสคาวานาห์นัดไว้แล้วค่ะ  ช่วยลงช่ือตรงน้ีด้วยนะคะ  มิสสตีล  ใช้ลิฟต์ 

ตัวสุดท้ายด้านขวามือนะคะ  ขึ้นไปที่ชั้นยี่สิบค่ะ“  เธอยิ้มให้ฉันอย่างอ่อนโยน  

เธอต้องขำแน ่ๆ ขณะที่ฉันลงชื่อ
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	 เธอส่งบัตรผ่านรักษาความปลอดภัยซึ่งมีคำว่า  ผู้มาติดต่อ  ประทับหนัก 

แน่นไว้ด้านหน้า  ฉันอดย้ิมเยาะไม่ได้  แน่นอน  เห็นได้ชัดอยู่แล้วละว่าฉันแค่มา 

ติดต่อ  ฉันไม่เข้ากันกับท่ีน่ีเลยสักนิดเดียว  ฉันถอนหายใจอยู่ข้างใน  ไม่มีอะไร 

เปล่ียนเลย  ฉันขอบคุณเธอแล้วก็เดินตรงไปยังลิฟต์ท่ีเรียงรายอยู่สองข้าง  ผ่าน 

พนักงานรักษาความปลอดภัยสองนายที่แต่งตัวดีกว่าฉันมากในชุดสูทสีดำตัด 

อย่างเนี้ยบ

	 ลิฟต์พุ่งด้วยความเร็วคงที่พาฉันขึ้นไปสู่ชั้นที่ยี่สิบ  ประตูเลื่อนเปิดออก  

แล้วฉันก็เข้ามาอยู่ในห้องโถงรับรองที่กว้างมากอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วย 

กระจก  เหล็ก  และหินทรายสีขาวอีกเช่นกัน  ฉันเจอกับโต๊ะหินทรายอีกตัวและ 

สาวน้อยผมบลอนด์อีกรายในชุดสีขาวดำเรียบกริบไร้ที่ต ิ เธอลุกขึ้นมาต้อนรับ

	 “มิสสตีลคะ  รบกวนรอตรงนี้ค่ะ”  เธอผายมือไปยังบริเวณสำหรับนั่งรอ 

ซึ่งมีเก้าอี้หนังสีขาวตั้งอยู่หลายตัว

	 ด้านหลังเก้าอ้ีหนังเหล่าน้ันคือห้องประชุมผนังกระจกท่ีมีเน้ือท่ีกว้างขวาง 

ในนั้นมีโต๊ะไม้สีเข้มตัวใหญ่พอกันกับเก้าอี้เข้าชุดกันอย่างน้อยยี่สิบตัวรอบโต๊ะ  

มองเลยออกไปคือหน้าต่างสูงจากพ้ืนจรดเพดานซ่ึงมองเห็นวิวของเมืองซีแอตเทิล 

มันเป็นเหมือนกรอบท่ีมองออกไปแล้วเห็นเมืองท้ังเมืองจนไปถึงอ่าวพูเกต์ซาวนด์ 

ทัศนียภาพที่เห็นช่างน่าตื่นตาตื่นใจ  ฉันถึงกับตะลึงงันไปชั่วขณะหนึ่งกับวิวนี้ 

ว้าว

	 ฉันนั่งลง  ควานหาคำถามในกระเป๋าสะพายเอามาอ่านโดยละเอียด  

ในใจก็นึกต่อว่าเคทท่ีไม่ได้บอกประวัติย่อให้รู้  ฉันไม่รู้อะไรเก่ียวกับชายท่ีตัวเอง 

กำลังจะไปสัมภาษณ์เลย  เขาอาจจะอายุเก้าสิบหรือสามสิบก็ได้  ความคลุมเครือ 

น่ีชวนให้หงุดหงิด  แล้วความกังวลก็ผุดข้ึนมาอีกรอบให้กระสับกระส่าย  ฉันไม่เคย 

รู้สึกสบายใจกับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเลย  แต่ชอบที่จะกลมกลืนไปกับ 

การพูดคุยกันเป็นกลุ่ม  ซ่ึงฉันสามารถน่ังด้านหลังห้องได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น  

ว่ากันตามจริงแล้ว  ฉันพอใจจะอยู่คนเดียว  อ่านหนังสือนวนิยายคลาสสิกของ 

อังกฤษ  โดยขดตัวอยู่ในเก้าอี้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ไม่ใช่มานั่งขยุกขยิกด้วย 

ความกังวลในอาคารขนาดมโหฬารที่สร้างด้วยกระจกและหิน

	 ฉันกลอกตากับตัวเอง  ควบคุมตัวเองหน่อยสิ  สตีล  เมื่อพิจารณาจาก 
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อาคารซึ่งดูทันสมัยและเรียบขรึมเกินควรแล้ว  ฉันเดาว่าเกรย์คงอยู่ในวัยสี่สิบ  

หุ่นด ี ผิวสีแทนและผมสีอ่อนเพื่อให้เข้ากันกับบุคลากรคนอื่น ๆ   

	 ผู้หญิงผมบลอนด์ท่าทางสง่า  แต่งกายประณีตไม่มีที่ติอีกรายเดินออก 

มาจากประตูขนาดใหญ่ด้านขวามือ  ทำไมมีแต่ผู้หญิงผมบลอนด์ดูไร้ที่ติเนี่ย  

เหมือนว่าที่นี่คือเมืองสเต็ปฟอร์ด1  เลย  ฉันสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ แล้วลุกขึ้นยืน 

	 “มิสสตีลใช่ไหมคะ”  สาวผมบลอนด์รายล่าสุดถาม

	 “ค่ะ”  ฉันตอบเสียงแหบแล้วกระแอม  “ใช่ค่ะ”  อย่างนี้สิ  ค่อยฟังดูมี 

ความมั่นใจมากขึ้น

	 “อีกครู่หน่ึงมิสเตอร์เกรย์จะให้เข้าพบนะคะ  ส่งเส้ือคลุมมาให้ดิฉันดีไหม 

คะ”

	 “โอ  ค่ะ”  ฉันขยุกขยิกถอดเสื้อ

	 “มีใครจัดหาเครื่องดื่มให้หรือยังคะ”

	 “อืม  ยังค่ะ”  โอ๊ย  ตาย  สาวบลอนด์หมายเลขหน่ึงจะโดนเล่นงานไหมน่ี 

	 สาวบลอนด์หมายเลขสองขมวดค้ิวแล้วหันไปมองสาวน้อยท่ีน่ังประจำโต๊ะ 

	 “คุณจะรับชา  กาแฟ  หรือว่าน้ำเปล่าคะ”  เธอถามเม่ือหันกลับมาสนใจฉัน 

	 “ขอน้ำเปล่าค่ะ  ขอบคุณ”  ฉันพึมพำ

	 “โอลิเวีย  ช่วยไปเอาน้ำมาให้มิสสตีลด้วยนะ”  น้ำเสียงเธอเข้มงวด  

โอลิเวียรีบลุกขึ้นทันควันและเร่งรุดไปยังประตูที่อยู่อีกฟากของห้องโถง

	 “ขอโทษด้วยนะคะมิสสตีล  โอลิเวียเป็นเด็กฝึกงานน่ะค่ะ  กรุณานั่งรอ 

ก่อนนะคะ  มิสเตอร์เกรย์จะให้เข้าพบในอีกห้านาทีค่ะ”

	 โอลิเวียกลับมาพร้อมกับแก้วใส่น้ำเย็น

	 “น้ำค่ะ  มิสสตีล”

	 “ขอบคุณค่ะ”

	 สาวบลอนด์หมายเลขสองก้าวฉับ   ๆกลับไปยังโต๊ะใหญ่  ส้นรองเท้ากระทบ 

พื้นหินทรายส่งเสียงสะท้อนก้อง  เธอนั่งลงแล้วทั้งคู่ก็ทำงานต่อไป

  1  The  Stepford  Wives  นิยายเขย่าขวัญแนวเสียดสีปี ค.ศ.  1972  ของ  Ira  Levin  เก่ียวกับเมืองสมมติ 

ชื่อสเต็ปฟอร์ด  ที่หญิงผู้เป็นภรรยาทุกคนจะมีผมบลอนด์และสวยสมบูรณ์แบบเหมือนกันหมด
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	 บางทีมิสเตอร์เกรย์อาจจะสั่งให้พนักงานทั้งหมดทำผมสีบลอนด์ก็ได้  

ฉันกำลังนึกสงสัยเรื่อยเปื่อยว่าอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า  ก็พอดีประตูห้อง 

ทำงานเปิด  แล้วชายแอฟริกัน-อเมริกันร่างสูง  แต่งกายสง่า  ท่าทางมีเสน่ห ์ 

และไว้ผมหยิกสั้นขอดก็ก้าวออกมา  ฉันสวมเสื้อผ้ามาผิดอย่างแรงเลย

	 เขาหมุนตัวแล้วพูดผ่านช่องประตูไปว่า  “อาทิตย์นี้เล่นกอล์ฟนะเกรย์”

	 ฉันไม่ได้ยินคำตอบ  ชายผู้น้ีหันกลับมาเห็นฉันแล้วก็ย้ิมให้  ดวงตาสีดำ 

มีรอยย่นตรงหางตา  โอลิเวียผุดลุกข้ึนแล้วกดเรียกลิฟต์  ดูเธอจะเก่งเร่ืองผุดลุก 

จากเก้าอี ้ เธอดูวิตกจริตยิ่งกว่าฉันเสียอีก! 

	 “สวัสดียามบ่ายครับ  คุณผู้หญิงทั้งหลาย”  เขาพูดขณะเดินผ่านประตู 

เลื่อนจากไป

	 “ตอนน้ีมิสเตอร์เกรย์ให้คุณเข้าพบได้แล้วค่ะ  มิสสตีล  เชิญเข้าไปเลยค่ะ” 

สาวบลอนด์หมายเลขสองบอก  ฉันลุกขึ้นยืนด้วยอาการสั่นเล็กน้อย  พยายาม 

จะระงับความกังวล  ฉันคว้ากระเป๋าสะพาย  ท้ิงแก้วน้ำไว้ตรงน้ัน  แล้วก็เดินตรง 

ไปยังประตูที่แง้มเปิดไว้

	 “ไม่ต้องเคาะนะคะ  เข้าไปได้เลย”  เธอยิ้มอย่างใจดี

	 ฉันผลักประตูเปิดแล้วก็เดินโซเซเข้าไปข้างใน  สะดุดเท้าตัวเองคะมำ 

หัวทิ่มเข้าไปในห้องทำงาน

	 แย่หนักกว่าเดิม  ท้ังตัวฉันแล้วก็เท้าเจ้ากรรมซุ่มซ่ามน่ีละ!  ฉันลงไปคุกเข่า 

มือเท้าพื้นอยู่ตรงประตูทางเข้าห้องทำงานของมิสเตอร์เกรย์  แล้วก็มีมือมาโอบ 

รอบตัวอย่างสุภาพช่วยให้ลุกขึ้นยืน  ฉันอับอายขายหน้าเหลือแสน  ให้ตายสิ  

ไอ้เจ้าความซุ่มซ่ามน่ี  ฉันต้องรวบรวมความกล้าเพ่ือจะเงยหน้าข้ึนมอง  พระเจ้า 

ช่วยด้วยเถอะ  เขายังหนุ่มมากเลย

	 “มิสคาวานาห์”  เขายื่นมือที่มีนิ้วมือเรียวยาวมา  เมื่อฉันยืนตัวตรงได้  

“ผมคริสเตียน  เกรย ์ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ  อยากนั่งไหม”

	 ยังหนุ่มมาก ๆ  แล้วก็หน้าตาด ี หน้าตาดีมากด้วย  เขาตัวสูง  แต่งกาย 

ด้วยชุดสูทสีเทาอย่างดี  สวมเสื้อเชิ้ตขาว  ผูกเน็คไทสีดำ  มีผมสีทองแดงเข้ม 

ยุ่ง   ๆและนัยน์ตาสีเทากระจ่างใสท่ีจ้องมองฉันอย่างจริงจัง  ฉันต้องใช้เวลาครู่หน่ึง 

กว่าจะพูดออกมาได้
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	 “เอิ่ม  ที่จริงแล้ว...”  ฉันพึมพำ  ถ้าผู้ชายคนนี้อายุเกินสามสิบละก ็ ฉัน 

ว่าคงประหลาดไปแล้วละ  ฉันยื่นมือให้เขาและจับมือทักทายด้วยอาการงงงัน  

พอนิ้วสัมผัสกัน  ฉันก็รู ้สึกสั่นด้วยความมีชีวิตชีวาแปลก ๆ  ที่แล่นไปทั่วร่าง  

ฉันดึงมือออกอย่างรวดเร็วและอับอาย  ไฟฟ้าสถิตแน่  ๆ  ฉันกะพริบตาถี่  ๆ  

เปลือกตาขยับเร็วพอกันกับอัตราการเต้นของหัวใจเลยทีเดียว

	 “มิสคาวานาห์ไม่สบายเลยให้ฉันมาแทนค่ะ  หวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไร 

นะคะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “แล้วคุณคือ?”  น้ำเสียงเขาอบอุ่น  ติดจะขบขันด้วยซ้ำ  แต่บอกได้ยาก 

หากดูจากสีหน้าเรียบเฉยของเขา  ท่าทางเขาเหมือนสนใจนิด ๆ  แต่เหนืออ่ืนใดน้ัน 

เขาดูสุภาพ

	 “แอนัสเตเชีย  สตีล  ค่ะ  ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษกับเคท  เอ่อ...แคเธอรีน 

...เอ่อ...มิสคาวานาห ์ ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทน่ะค่ะ”

	 “เข้าใจละ”  เขาตอบเรียบ ๆ  ฉันคิดว่าเห็นรอยย้ิมจาง ๆ ในสีหน้าอีกฝ่าย 

แต่ก็ไม่แน่ใจ

	 “นั่งดีไหมครับ”  เขาผายมือไปทางโซฟาหนังรูปตัวแอลสีขาวติดดุม

	 ห้องทำงานเขาใหญ่เกินไปสำหรับชายเพียงคนเดียว  ด้านหน้าของหน้าต่าง 

สูงจรดเพดานคือโต๊ะทำงานไม้สีเข้มทันสมัยขนาดมหึมาชนิดท่ีคนหกคนสามารถ 

น่ังรับประทานอาหารได้สบาย ๆ  เข้าชุดกันกับโต๊ะกาแฟตรงโซฟา  ของทุกอย่าง 

นอกจากนี้เป็นสีขาวทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นเพดาน  พื้น  และผนัง  เว้นแต่ผนัง 

ตรงประตูที่มีภาพวาดขนาดเล็กแขวนกระจายกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรวมทั้งหมด 

สามสิบหกภาพ  ภาพเหล่านี้งามวิจิตร  เป็นภาพชุดของสิ่งสามัญที่ถูกลืมเลือน 

วาดชัดเจนทุกรายละเอียดจนดูเหมือนภาพถ่าย  ดูงดงามน่าอัศจรรย์ใจยามเม่ือ 

จัดวางอยู่ด้วยกัน

	 “ศิลปินในท้องถิ่นน่ะครับ  เทราตัน2”  เกรย์บอกเมื่อเห็นสายตาของฉัน

	 “สวยจังค่ะ  ยกระดับเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา”  ฉันพึมพำ  ทั้งตัวเขา 

  2  Jennifer  Trouton  (ค.ศ.  1971 - ปัจจุบัน)  ศิลปินแนวทัศนศิลป์  มีผลงานระดับโลกท่ีได้รับความนิยม 

มากมาย
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และภาพวาดต่างก็ทำให้ฉันว้าวุ่นใจ  เขาเอียงศีรษะไปข้างหน่ึงขณะมองฉันอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

	 “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับมิสสตีล”  เขาตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล  แล้ว 

ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าแดงด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถอธิบายได้

	 นอกจากภาพวาดแล้ว  ส่วนอื่น  ๆ  ในห้องทำงานดูเยือกเย็น  สะอาด  

และไร้อารมณ์  ฉันนึกประหลาดใจว่าน่ีคือส่ิงท่ีสะท้อนถึงบุคลิกภาพของอะดอนิส3 

ผู้ทรุดกายลงนั่งอย่างสง่างามบนเก้าอี้หนังสีขาวตรงข้ามฉันหรือเปล่านะ  ฉัน 

สั่นศีรษะ  นึกวุ่นวายใจที่คิดไปในแนวนั้น  จึงหยิบคำถามของเคทออกมาจาก 

กระเป๋าสะพาย  ต่อจากน้ันก็ต้ังเคร่ืองบันทึกเสียงมินิดิสก์  มือไม้งุ่มง่ามเงอะงะ 

จนทำเครื่องหล่นลงบนโต๊ะกาแฟข้างหน้าถึงสองหน  มิสเตอร์เกรย์ไม่พูดอะไร 

เลย  ขณะที่ฉันรู้สึกอายและเป็นกังวลมากขึ้นทุกท ี ฉันได้แต่หวังว่าเขากำลัง 

รออยู่อย่างอดทน  พอรวบรวมความกล้ามองเขา  ฉันก็เห็นว่าเขากำลังมองมา  

มือหนึ่งวางสบาย ๆ อยู่บนตักและอีกมือหนึ่งเท้าคาง  พลางไล่นิ้วชี้เรียวยาวไป 

ตามริมฝีปาก  ฉันคิดว่าเจ้าตัวกำลังพยายามกลั้นยิ้มอยู่

	 “ขอโทษค่ะ”  ฉันพูดตะกุกตะกัก  “ฉันไม่ชินกับเจ้านี่”

	 “ตามสบาย  ไม่ต้องรีบร้อนนะ  มิสสตีล”  เขาตอบ

	 “ขออนุญาตอัดเสียงคำตอบคุณได้หรือเปล่าคะ”

	 “คุณพยายามอย่างหนักเพื่อจะตั้งเครื่องบันทึกเสียงให้ได ้ แล้วตอนนี ้

เพิ่งจะมาถามผมน่ะนะ”

	 ฉันหน้าแดง  เขากำลังแหย่ฉันหรือ  หวังว่าอย่างน้ัน  ฉันกะพริบตามอง 

อีกฝ่าย  ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรด ี แล้วก็คิดว่าเขาคงสงสารเพราะเขายอม 

ตอบ  “ได้ครับ  ผมอนุญาต”

	 “แล้วเคท  เอ่อ  ฉันหมายถึงมิสคาวานาห์น่ะค่ะ  อธิบายให้คุณทราบ 

หรือเปล่าคะว่าสัมภาษณ์ครั้งนี้ไปเพื่ออะไร”

	 “ครับ  เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นักศึกษาฉบับสำหรับการสำเร็จ 

  3  Adonis  นายพรานหนุ่มน้อยรูปงามผู้ที่เทพีอะโฟรไดตีและเพอร์เซโฟนีหลงรัก  เสียชีวิตเพราะ 

ถูกหมูป่าทำร้าย  เป็นที่มาของตำนานดอกอนิโมนี
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การศึกษา  ซึ่งผมจะเป็นผู้มอบปริญญาในพิธีมอบปริญญาบัตรปีนี้ด้วย”

  โอ!  นี่เป็นข่าวใหม่สำหรับฉันนะเนี่ย  แล้วฉันก็หมกมุ่นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง 

กับความคิดท่ีว่า  ใครบางคนท่ีอายุไม่ได้มากมายกว่าฉันเท่าไหร่  เอาละ  อาจจะ 

สักหกปีหรือกว่านั้นก็เถอะ  จริงอยู่  เขาประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง  

แต่ถึงอย่างนั้น  คนคนนี้จะมอบปริญญาบัตรให้ฉันเชียวนะ  ฉันขมวดคิ้วพลาง 

ดึงความสนใจที่ออกนอกลู่นอกทางให้กลับเข้ามายังงานที่อยู่ตรงหน้า

	 “ดีค่ะ”  ฉันกลืนน้ำลายอย่างกังวล  “ฉันมีคำถามค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”  

ฉันลูบปอยผมที่ลุ่ยออกมาไปทัดอยู่ด้านหลังหู

	 “ผมคิดว่าก็น่าจะมีนะ”  เขาพูดหน้าตาย  เขากำลังหัวเราะขำฉัน  แก้มฉัน 

ร้อนขึ้นมาเมื่อตระหนักได้แบบนั้น  จึงนั่งตัวตรงยืดไหล่เพื่อพยายามให้ดูตัวสูง 

และน่าเกรงขามกว่าเดิม  ฉันกดปุ่มเริ่มอัดที่เครื่องบันทึกเสียง  แล้วก็พยายาม 

ทำท่าให้ดูเหมือนมืออาชีพ

	 “คุณยังอายุน้อยเหลือเกินเม่ือคิดถึงว่าสามารถสร้างอาณาจักรได้ขนาดน้ี 

ความสำเร็จของคุณเป็นผลจากอะไรคะ”  ฉันชำเลืองมองอีกฝ่าย  รอยยิ้มเขา 

ชวนให้รู้สึกเศร้า  แต่สีหน้ามีแววผิดหวังจาง ๆ   

	 “ธุรกิจเป็นเร่ืองของคนน่ะ  มิสสตีล  แล้วผมก็เก่งมากเร่ืองการตัดสินคน 

ผมรู้ดีว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาทำงานได้ดี  อะไรทำให้พวกเขาก้าวหน้าและอะไร 

ที่ไม ่ อะไรคือแรงบันดาลใจ  แล้วก็จะจูงใจพวกเขาได้อย่างไร  ผมจ้างทีมงาน 

ชั้นเลิศแล้วก็ให้ผลตอบแทนพวกเขาอย่างดี”  เขาหยุดพูดและจ้องมองฉัน 

ด้วยนัยน์ตาสีเทา  “ความเช่ือของผมก็คือ  การจะได้มาซ่ึงความสำเร็จในด้านใด 

ก็ตาม  จำเป็นต้องมีความเป็นเลิศในด้านน้ันเสียก่อน  ต้องรู้ท้ังภายนอกภายใน  

รู้ทุกรายละเอียด  ผมทำงานหนัก  เรียกได้ว่าหนักมากเพื่อให้เป็นไปตามนั้น 

ตัดสินใจโดยอาศัยตรรกะและข้อเท็จจริง  ผมมีสัญชาตญาณตรงนี้โดยกำเนิด  

ทำให้สามารถสังเกตเห็นและเพาะบ่มแนวคิดดี  ๆ ที่ใช้ได้จริงและคนที่ดี  ปัจจัย 

สำคัญที่สุดก็คือ  ทั้งหมดนี้มักเป็นผลมาจากบุคลากรที่ดี”

	 “บางทีคุณอาจจะแค่โชคดีก็ได้”  นี่ไม่ได้อยู่ในรายการคำถามของเคท  

แต่เขาช่างหยิ่งผยองเหลือเกิน  นัยน์ตาเขาสว่างวาบขึ้นครู่หนึ่งด้วยความประ- 

หลาดใจ
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	 “ผมไม่เชื่อเรื่องโชคดีหรือโอกาสหรอกนะมิสสตีล  ผมยิ่งทำงานหนัก 

เท่าไหร่ก็ยิ่งมีโชคมากเท่านั้น  ที่จริงแล้วทั้งหมดนี่คือการมีคนที่ใช่อยู่ในทีมของ 

เรา  และการนำพาพลังแห่งความกระตือรือร้นไปในทางท่ีถูกท่ีใช่  ผมคิดว่าน่าจะ 

เป็นฮาร์วีย ์ ไฟร์สโตน4  นะที่พูดว่า  ‘การสร้างและการพัฒนาคนถือเป็นภารกิจ 

สูงสุดแห่งความเป็นผู้นำ’”

	 “คุณพูดเหมือนเป็นพวกบ้าบงการ”  คำพูดหลุดจากปากก่อนที่ฉันจะยั้ง 

ไว้ทัน

	 “อ๋อ  ผมก็ควบคุมทุกเร่ืองน่ะครับมิสสตีล”  เขาพูดโดยปราศจากอารมณ์ 

ขันแม้แต่น้อยในรอยยิ้ม  ฉันมองหน้าอีกฝ่าย  แล้วเขาก็จ้องตอบแน่วนิ่งแบบ 

ไร้อารมณ์  หัวใจฉันเต้นแรงขึ้น  แล้วก็เลยหน้าแดงอีกรอบ

	 ทำไมเขาถึงได้ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดได้ขนาดน้ีนะ  อาจจะเป็นเพราะหน้าตา 

ท่ีหล่อเหลาข้ันรุนแรงหรือเปล่า  หรือวิธีการท่ีเขามองฉัน  หรือว่าการท่ีเขาใช้น้ิวช้ี 

ลูบริมฝีปากล่าง  ฉันได้แต่หวังว่าเขาจะหยุดทำแบบนั้นเสียที

	 “นอกจากนี ้ พลังมหาศาลก็ได้มาจากการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 

ด้วยการแอบนึกอยู่ในใจว่าคุณเกิดมาเพ่ือควบคุมส่ิงต่าง ๆ”  เขาพูดต่อ  น้ำเสียง 

อ่อนลง

	 “คุณคิดว่าตัวคุณมีพลังมหาศาลเหรอคะ”  พวกบ้าบงการ

	 “ผมจ้างพนักงานไว้กว่าสี่หมื่นคนนะมิสสตีล  นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมีสำนึก 

เรื่องความรับผิดชอบ  หรือคุณจะเรียกว่าพลังอำนาจก็ได้  ถ้าผมเกิดตกลงใจ 

ว่าตัวเองไม่สนใจเรื่องธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมอีกต่อไปแล้วก็ขายธุรกิจทิ้ง  

ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้น  คนสองหมื่นคนก็ต้องลำบากหาทางจ่ายค่า 

จำนองบ้าน”

	 ฉันอ้าปากค้าง  นึกประหลาดใจขนาดหนักท่ีเขาไม่มีความถ่อมตัวเอาเสีย 

เลย

	 “แล้วคุณไม่ต้องรายงานคณะกรรมการบริหารหรือคะ”  ฉันถามด้วยความ 

  4  Harvey  Samuel  Firestone  (ค.ศ.   1868 -   1938)  นักธุรกิจอเมริกันผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง 

ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทยางไฟร์สโตน
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รู้สึกรังเกียจ

	 “ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี่  ไม่ต้องรายงานคณะกรรมการบริหารหรอก”  

เขาเลิกคิ้วข้างหนึ่งใส่  ฉันหน้าแดง  แน่ละ  ถ้าฉันหาข้อมูลมาก่อนก็คงรู้เรื่องนี้ 

แล้ว  แต่ให้ตายส ิ เขาช่างหยิ่งทะนงเหลือเกิน  ฉันเปลี่ยนกลยุทธ์

	 “แล้วคุณมีความสนใจในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องงานหรือเปล่าคะ”

	 “ผมมีความสนใจหลากหลายน่ะครับมิสสตีล”  รอยยิ้มจาง ๆ ปรากฏที่ 

ริมฝีปากเจ้าตัว  “หลากหลายมาก”  ทำไมไม่รู้ฉันถึงรู้สึกสับสนและร้อนผ่าว 

จากสายตาที่จ้องเขม็งมา  นัยน์ตาเขาลุกโชนด้วยความคิดชั่วร้ายบางอย่าง

	 “แต่ถ้าคุณทำงานหนักขนาดนั้น  แล้วจะทำอะไรเพื่อหย่อนใจล่ะคะ”

	 “หย่อนใจเหรอครับ”  เขายิ้ม  เผยให้เห็นฟันขาวสมบูรณ์แบบ  ฉันหยุด 

หายใจ  เขาช่างงดงามจริง ๆ  ไม่น่าจะมีใครหน้าตาดีได้ขนาดนี้นะ

	 “อืม  สำหรับการ  ‘หย่อนใจ’ อย่างท่ีคุณเรียก  ผมแล่นเรือ  ผมขับเคร่ืองบิน 

ผมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับการได้ลงมือลงแรง”  เขาขยับเปล่ียนท่าน่ัง  “ผมรวย 

มหาศาลน่ะ  มิสสตีล  แล้วผมก็มีงานอดิเรกราคาแพงแถมดึงดูดความสนใจ 

เป็นอย่างมากด้วย”

	 ฉันชำเลืองมองคำถามของเคทอย่างรวดเร็วด้วยนึกอยากให้ไปพ้น   ๆหัวข้อ 

นี้เสียที

	 “คุณลงทุนด้านการผลิต  ทำไมคะ  มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า”  

ฉันถาม  ทำไมเขาถึงได้ทำให้รู้สึกอึดอัดขนาดนี้นะ

	 “ผมชอบสร้างส่ิงต่าง ๆ  อยากรู้ว่าส่ิงเหล่าน้ีทำงานได้ยังไง  อะไรท่ีทำให้ 

ออกมาเป็นแบบนี้  การสร้างและทำลายทิ้งทำอย่างไร  แล้วผมก็ชอบเรือด้วย  

จะให้ผมบอกว่ายังไงดี”

	 “ฟังดูเหมือนคุณพูดจากใจมากกว่าใช้ตรรกะและข้อเท็จจริงนะคะ”

	 เขายิ้มมุมปากขณะจ้องฉันด้วยท่าทีประเมิน

	 “เป็นไปได ้ ถึงแม้จะมีคนที่บอกว่าผมไม่มีหัวใจก็เถอะ”

	 “เพราะอะไรพวกเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะคะ”

	 “เพราะพวกเขารู้จักผมดีน่ะสิ”  ริมฝีปากเขาโค้งเป็นรอยยิ้มขื่น ๆ 

	 “เพ่ือน ๆ จะบอกว่าคุณเป็นคนท่ีเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าคะ”  ฉันนึกเสียใจ 
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กับคำถามนี้ทันทีที่พูดออกไป  คำถามนี้ไม่อยู่ในรายการของเคท

	 “ผมเป็นคนท่ีรักษาความเป็นส่วนตัวมากนะมิสสตีล  ผมยอมทำทุกอย่าง 

เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวเอาไว้  ผมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์บ่อยนักหรอก”  เสียง 

เขาจางหายไป

	 “แล้วทำไมคราวนี้ถึงตกลงคะ”

	 “เพราะผมเป็นผู้อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย  และพูดกันตามจริงก็คือ  ผม 

ไม่สามารถทำให้มิสคาวานาห์เลิกเซ้าซี้ได้เสียที  เธอตื๊อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ 

ผมอยู่นั่นแหละ  แต่ผมชื่นชมความดื้อรั้นทำนองนี้นะ”

	 ฉันรู้ดีว่าเคทสามารถตื๊อได้ขนาดไหน  นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมฉันถึงต้อง 

มานั่งขยุกขยิกไม่เป็นสุขภายใต้สายตาที่จ้องมาเหมือนจะมองให้ทะลุปรุโปร่ง  

ทั้งที่ฉันควรจะอ่านหนังสือเตรียมสอบมากกว่า

	 “คุณลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้วย  ทำไมถึงสนใจด้านนี้คะ”

	 “เรากินเงินไม่ได้ไง  มิสสตีล  แล้วในโลกนี้ก็มีคนมากมายเหลือเกินที่ม ี

ไม่พอกิน”

	 “ฟังดูใจบุญสุนทานมากเลยนะคะน่ัน  น่ีคือความปรารถนาอย่างแรงกล้า 

ของคุณใช่หรือเปล่าคะ  การให้คนจนในโลกได้อิ่มท้องน่ะค่ะ”

	 เขายักไหล่เป็นเชิงว่าไม่ต้องการออกความเห็น

	 “เพราะนี่เป็นธุรกิจแห่งความหลักแหลม”  เขาพึมพำ  แม้ฉันจะคิดว่า 

เขากำลังแกล้งทำเป็นอ้อมค้อมก็ตาม  ไม่สมเหตุสมผลเลย  ให้คนจนในโลกนี้ 

อ่ิมท้องน่ะเหรอ  ฉันมองไม่เห็นผลกำไรท่ีเป็นตัวเงินในเร่ืองน้ี  จะมีก็แต่การทำดี 

ในอุดมคติเท่าน้ัน  ฉันชำเลืองมองคำถามต่อไปด้วยความรู้สึกสับสนในทัศนคติ 

ของอีกฝ่าย 

	 “คุณมีหลักปรัชญาหรือเปล่าคะ  ถ้าม ี หลักที่ว่านั้นคืออะไร”

	 “ถ้าเป็นหลักปรัชญาทำนองนั้นผมคงไม่มีหรอกครับ  ถ้ามีก็คงเป็นหลัก 

การชี้นำแนวทาง  นั่นคือวาทะของคาร์เนกี5  “บุคคลผู้มีความสามารถในการ 

  5  Andrew  Carnegie  (ค.ศ.  1835  -  1919)  นักอุตสาหกรรมอเมริกันผู้มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกวงการ 

เหล็ก  ขึ้นชื่อในเรื่องเป็นผู้มีใจบุญสุนทาน
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ควบคุมจิตใจตนเองได้โดยสมบูรณ์ก็ย่อมจะสามารถควบคุมส่ิงใด ๆ  ก็ตามท่ีเป็น 

ของตนโดยชอบธรรม”  ผมเป็นคนไม่เหมือนใครและมีความมุ่งม่ัน  ผมชอบการ 

ควบคุม  ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย”

	 “ถ้าอย่างนั้นคุณก็อยากครอบครองสิ่งต่าง ๆ สินะคะ”  คุณมันพวกบ้า 

บงการ

	 “ผมอยากเป็นคนที่คู่ควรกับการครอบครองสิ่งเหล่านั้น  แต่ถ้าจะเอา 

คำตอบจริง ๆ แล้วก็คือใช่  ผมเป็นแบบนั้น”

	 “คุณพูดเหมือนเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเลยค่ะ”

	 “ใช่”  เขาย้ิม  แต่นัยน์ตาไม่มีแววย้ิมด้วย  น่ีก็อีกเร่ืองท่ีดูขัดแย้งกันสำหรับ 

คนท่ีอยากจะป้อนโลกให้อ่ิมท้อง  ฉันจึงอดคิดไม่ได้ว่าเรากำลังพูดถึงเร่ืองอ่ืนอยู่  

แต่ฉันฉงนฉงายอย่างที่สุดว่ามันคือเรื่องอะไร  ฉันกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น  

อุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้นหรือบางทีฉันอาจจะรู้สึกไปเองคนเดียว  ฉันแค่อยากให้ 

การสัมภาษณ์ครั้งนี้จบลง  ยังไงตอนนี้เคทก็ได้ข้อมูลเพียงพอแล้วจริงไหมล่ะ  

ฉันชำเลืองมองคำถามต่อไป

	 “คุณเป็นบุตรบุญธรรม  คิดว่าจุดน้ีมีส่วนหล่อหลอมให้เป็นอย่างท่ีเป็นอยู่ 

มากขนาดไหนคะ”  โอ  นี่มันเรื่องส่วนตัวนี่  ฉันจ้องอีกฝ่าย  หวังว่าเจ้าตัวคง 

ไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจ  คิ้วเขาขมวดมุ่น

	 “ผมไม่มีทางทราบได้หรอกครับ”

	 ฉันชักสนใจแล้วสิ	

	 “คุณอายุเท่าไหร่คะตอนที่เขารับมาเป็นบุตรบุญธรรม”	

	 “นี่เป็นข้อมูลสาธารณะนะมิสสตีล”  น้ำเสียงเขาเคร่งขรึม  ฉันหน้าแดง 

อีกรอบ  บ้าจริง  แน่นอนเลยละว่า  ถ้าฉันรู้มาก่อนว่าจะต้องมาสัมภาษณ์  ก็คง 

หาข้อมูลมาบ้างแล้วละ  ฉันรีบไปต่ออย่างรวดเร็ว

	 “คุณต้องสละชีวิตครอบครัวเพื่องาน”

	 “นั่นไม่ใช่คำถาม”  เขาตัดบท 

	 “ขอโทษค่ะ”  ฉันกระสับกระส่าย  เขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็ก 

ท่ีทำตัวไม่ดี  ฉันพยายามอีกรอบ  “คุณต้องสละชีวิตครอบครัวเพ่ืองานหรือเปล่า 

คะ”
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	 “ผมมีครอบครัว  มีพ่ีชายหน่ึงคน  น้องสาวหน่ึงคน  และพ่อแม่ท่ีรักเรามาก 

สองคน  ผมยังไม่สนใจที่จะขยายครอบครัวให้ใหญ่ไปกว่านี้”

	 “คุณเป็นเกย์หรือเปล่าคะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 เขาสูดลมหายใจเข้าเสียงดัง  และฉันก็หดตัวด้วยความอาย  บ้าจริง  ทำไม 

ฉันถึงไม่กล่ันกรองอะไรให้ดีก่อนจะอ่านออกไปท่ือ   ๆ เลยนะ  น่ีจะบอกเขาได้ยังไง 

ว่าฉันถามไปตามคำถามที่ให้มา  ยายเคทกับความอยากรู้อยากเห็นของเธอ 

เนี่ยนะ!

	 “เปล่า  แอนัสเตเชีย  ผมไม่ได้เป็น”  เขาเลิกค้ิว  นัยน์ตามีประกายเย็นชา 

วาบขึ้นมา  ท่าทางไม่พอใจ

	 “ขออภัยค่ะ  คำถาม  เอ่อ...เขียนไว้ตรงนี้”  นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อ 

ฉัน  หัวใจฉันเต้นเร็วข้ึนแล้วแก้มก็ร้อนผ่าวข้ึนมาอีกรอบ  ฉันทัดผมท่ีลุ่ยออกมา 

ไว้หลังหูด้วยความวิตก

	 เขาเอียงศีรษะไปข้างหนึ่ง

	 “คำถามพวกนี้ไม่ใช่ของคุณเหรอ”

	 เหมือนว่าเลือดจะหยุดเลี้ยงสมองฉัน  โอ  ไม่นะ

	 “เอ่อ...เปล่าค่ะ...เคท  มิสคาวานาห์น่ะค่ะ  เป็นคนตั้งคำถาม”

	 “พวกคุณเป็นเพ่ือนท่ีทำหนังสือพิมพ์นักศึกษาด้วยกันเหรอ”  บ้าจริง  ฉัน 

ไม่เก่ียวอะไรกับหนังสือพิมพ์นักศึกษาเลย  น่ันมันกิจกรรมนอกหลักสูตรของเคท 

ต่างหาก  ไม่ใช่ของฉัน  หน้าฉันร้อนฉ่า

	 “เปล่าค่ะ  เธอเป็นเพื่อนร่วมห้องฉัน”

	 เขาลูบคางด้วยท่าทางครุ่นคิดอยู่เงียบ ๆ  นัยน์ตาสีเทามองประเมินฉัน

	 “คุณอาสามาสัมภาษณ์หรือไง”  เขาถามด้วยน้ำเสียงนิ่งสนิท

	 เดี๋ยวนะ  ใครต้องสัมภาษณ์ใครกันแน่นี่  นัยน์ตาเขาแผดเผาเข้าไปใน 

ร่างฉัน  แล้วฉันก็ถูกบีบให้ต้องตอบตามความจริง 

	 “ฉันโดนบังคับมาน่ะค่ะ  เธอไม่ค่อยสบาย”  น้ำเสียงฉันเบาและมีแวว 

ขอโทษขอโพย

	 “ช่วยให้เข้าใจได้เยอะเลย”

	 มีเสียงเคาะประต ู แล้วสาวบลอนด์หมายเลขสองก็เข้ามา
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	 “มิสเตอร์เกรย์คะ  ขออภัยด้วยค่ะท่ีขัดจังหวะ  แต่อีกสองนาทีจะถึงเวลา 

นัดรายต่อไปแล้วค่ะ”

	 “เรายังไม่จบเรื่องตรงนี้นะ  แอนเดรีย  ช่วยยกเลิกนัดรายต่อไปของผม 

ด้วย”

	 แอนเดรียลังเล  อ้าปากค้างมองเขา  ท่าทางเธอเหมือนไม่รู้จะทำยังไง  

เขาค่อย   ๆหันหน้าไปมองเธอและเลิกค้ิว  หน้าเธอกลายเป็นสีชมพูสด  โอย  ค่อย 

ยังชั่ว  ไม่ใช่แค่ฉันหรอก

	 “ได้ค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”  เธอพึมพำ  จากน้ันก็ออกไป  เขาน่ิวหน้าและหัน 

กลับมาสนใจฉันต่อ

	 “เราพูดอะไรค้างไว้นะ  มิสสตีล”

  อ้อ  ตอนนี้กลับไปเป็น  ‘มิสสตีล’ แล้วสินะ

	 “อย่าให้ฉันต้องรั้งตัวคุณไว้เลยค่ะ”

	 “ผมอยากรู้เรื่องคุณ  คิดว่าอย่างนี้ถึงจะยุติธรรม”  นัยน์ตาสีเทาของเขา 

เจิดจ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็น  แย่สองเท่าเลย  จะมาไม้ไหนอีกเน่ีย  เขาวาง 

ศอกทั้งสองลงบนเท้าแขนเก้าอี้และจรดปลายนิ้วเป็นรูปพีระมิดอยู่ข้างหน้าปาก 

ปากเขาช่างชวนให้...ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหลือเกิน  ฉันกลืนน้ำลาย

	 “ไม่มีอะไรให้รู้มากนักหรอกค่ะ”  ฉันตอบพร้อมกับหน้าแดงอีกรอบ

	 “คุณมีแผนอะไรบ้างหลังเรียนจบ”

	 ฉันยักไหล่ประหลาดใจที่เขาอยากรู้  มาซีแอตเทิลกับเคท  หาที่อยู่  

หางาน  จริง ๆ แล้วฉันยังไม่ได้คิดอะไรไกลเกินกว่าเรื่องสอบไล่เลย

	 “ยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะ  มิสเตอร์เกรย์  แค่อยากให้สอบไล่ผ่านไปก่อน” 

ซึ่งตอนนี้ฉันควรจะอ่านหนังสือเตรียมสอบ  แทนที่จะมานั่งอยู่ในสำนักงานที่ 

ใหญ่โตหรูหราโอ่อ่าสะอาดเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วของคุณ  ด้วยความรู้สึกอึดอัด 

เพราะสายตาที่จ้องมาเหมือนจะให้ทะลุเข้าไปถึงข้างใน

	 “ท่ีน่ีเรามีโปรแกรมฝึกงานท่ีดีมาก ๆ”  เขาพูดเรียบ ๆ  ฉันเลิกค้ิวข้างหน่ึง 

ด้วยความประหลาดใจ  นี่เขากำลังเสนองานให้เหรอ

	 “โอ  ฉันจะจำไว้ค่ะ”  ฉันพึมพำ  รู้สึกประหลาดใจสุด ๆ  “ถึงจะไม่แน่ใจว่า 

ตัวเองจะเหมาะกับที่นี่ก็เถอะ”  โอ  ไม่นะ  ฉันพูดสิ่งที่ใจคิดออกไปดัง ๆ แล้ว
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	 “ทำไมถึงพูดแบบน้ันล่ะ”  เขาเอียงศีรษะไปข้างหน่ึงด้วยความฉงนฉงาย 

ริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อย ๆ   

	 “ก็เห็นกันชัด ๆ แล้วไม่ใช่หรือคะ”  ฉันมันเงอะงะงุ่มง่าม  มอซอ  แล้วก็ 

ไม่ได้มีผมสีบลอนด์ด้วย

	 “ผมไม่เห็นนะ”  เขาพึมพำ  สายตาเขาจริงจัง  อาการขำขันท้ังมวลเลือน 

หายไป  แล้วจู่   ๆกล้ามเน้ือท่ีฉันไม่รู้จักซ่ึงอยู่ลึกเข้าในท้องก็เกร็งตัว  ฉันดึงสายตา 

หนีการพินิจพิเคราะห์ของอีกฝ่าย  และจ้องส่ง ๆ ไปยังนิ้วมือที่ประสานกันแน่น 

เกิดอะไรข้ึนน่ะ  ฉันต้องไปแล้ว  ไปเด๋ียวน้ี  ฉันโน้มตัวไปข้างหน้าเพ่ือหยิบเคร่ือง 

บันทึกเสียง

	 “อยากให้ผมพาคุณชมรอบ ๆ มั้ย”  เขาถาม

	 “ฉันแน่ใจว่าคุณคงจะงานยุ่งเกินน่ะค่ะ  มิสเตอร์เกรย ์ แล้วฉันก็ยังต้อง 

ขับรถอีกไกลด้วย”

	 “คุณจะขับรถกลับไปมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทในแวนคูเวอร์เหรอ”  

น้ำเสียงเขาฟังดูประหลาดใจถึงขั้นวิตกด้วยซ้ำ  เจ้าตัวชำเลืองมองออกไปนอก 

หน้าต่าง  ฝนเริ่มตกแล้ว  “เอาเถอะ  ขับรถระวัง ๆ ก็แล้วกัน”  น้ำเสียงเขาเคร่ง 

ขรึมเหมือนออกคำสั่ง  ทำไมถึงต้องมาใส่ใจด้วย  “ได้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ 

แล้วใช่ไหม”  เขาเสริม

	 “ค่ะท่าน”  ฉันตอบพลางเก็บเคร่ืองบันทึกเสียงลงกระเป๋าสะพาย  นัยน์ตา 

เขาหรี่ลงมามองอย่างคาดคะเน

	 “ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “ผมยินดีเป็นอย่างมาก“  เขาตอบอย่างสุภาพอย่างเคย

	 พอฉันลุก  เขาก็ยืนขึ้นและยื่นมือมา

	 “จนกว่าเราจะพบกันอีกนะครับ  มิสสตีล”  ฟังดูแล้วเหมือนการท้าทาย 

หรือไม่ก็การคุกคาม  ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไหน  ฉันน่ิวหน้า  เราจะพบกันอีก 

ได้อย่างไร  ฉันจับมือกับเขาอีกครั้งหนึ่ง  นึกประหลาดใจว่ายังคงมีกระแสคลื่น 

ประหลาดระหว่างเราอยู ่ ต้องเป็นเพราะความกังวลของฉันแน่

	 “มิสเตอร์เกรย์”  ฉันก้มศีรษะให้อีกฝ่าย  เขาเคล่ือนไหวอย่างคล่องแคล่ว 

สง่างามดุจนักกีฬาไปที่ประตูแล้วเปิดออกกว้าง
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	 “จะได้มั่นใจว่าคุณเดินออกจากประตูไปได้  มิสสตีล”  เขายิ้มน้อย ๆ ให้ 

ฉัน  เห็นได้ชัดว่าเขาพาดพิงไปถึงการที่ฉันเข้ามาในห้องทำงานก่อนหน้านี้ใน 

สภาพที่ไม่สง่างามเลย  ฉันหน้าแดง

	 “มีน้ำใจจังนะคะ  มิสเตอร์เกรย์”  ฉันสวนกลับและรอยย้ิมของเขาก็กว้าง 

ข้ึน  ดีใจนะท่ีคุณมองว่าฉันน่าขำ  ฉันแสดงความขุ่นเคืองอยู่ในใจขณะเดินออก 

ไปยังโถงทางเดิน  แล้วก็นึกแปลกใจท่ีเขาตามฉันออกมาด้วย  ท้ังแอนเดรียและ 

โอลิเวียต่างก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยท่าทางประหลาดใจพอกัน

	 “มีเสื้อโค้ตมาด้วยหรือเปล่าครับ”  เกรย์ถาม

	 “มีค่ะ”  โอลิเวียผุดลุกขึ้นแล้วไปหยิบเสื้อคลุมมาให้  เกรย์หยิบเสื้อคลุม 

มาก่อนท่ีเธอจะทันย่ืนให้ฉันแล้วถือกางไว้  ฉันขยับสวมเส้ือด้วยอาการประหม่า 

จนน่าขัน  เกรย์วางสองมือลงบนบ่าฉันครู่หนึ่ง  ฉันอ้าปากค้างกับสัมผัสนั้น  

แต่ถึงเจ้าตัวจะสังเกตปฏิกิริยาของฉันได้ก็ไม่แสดงอะไรออกมา  นิ้วชี้เรียวยาว 

ของเขากดปุ่มเรียกลิฟต์  แล้วเราก็ยืนรออยู่โดยที่ฉันเป็นฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจ  

ในขณะที่เขามีท่าทางเยือกเย็นควบคุมตัวเองได้  ประตูลิฟต์เปิด  แล้วฉันก็รีบ 

เข้าไปด้วยความต้องการอย่างยิ่งที่จะรีบหนีไปให้พ้น  ๆ  ฉันอยากจะไปจากที่นี่ 

จริง ๆ  พอฉันหันกลับไปมองก็เห็นเขายืนพิงกับประตูทางเข้าข้างลิฟต์โดยวางมือ 

ข้างหนึ่งไว้บนกำแพง  เขาดูหล่อเหลาเอามาก ๆ  เลย  เห็นแล้วชวนให้นึกอะไร 

ไม่ออก  นัยน์ตาสีเทาที่เหมือนจะแผดเผาได้จับจ้องฉัน

	 “แอนัสเตเชีย”  เขาเอ่ยเป็นการลา

	 “คริสเตียน”  ฉันตอบ  แล้วก็นึกขอบคุณที่ประตูลิฟต์ปิดลง
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หัวใจฉันเต้นระรัว  ลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้ว  และฉันก ็

ตะกายออกมาทันทีท่ีประตูเล่ือนเปิด  เดินสะดุดไปคร้ังหน่ึง  แต่โชคยังดีท่ีไม่ได้ 

ล้มลงไปนอนพังพาบอยู่บนพื้นหินทรายสะอาดปราศจากริ้วรอยใด  ๆ  ฉันเร่งรุด 

ไปยังประตูกระจกบานกว้าง  แล้วก็ได้ออกไปสู่อิสระท่ามกลางอากาศชื้น 

แต่สะอาดสดชื่นของซีแอตเทิล  ฉันเงยหน้าขึ้นรับสายฝนเย็นฉ่ำชื่นใจ  แล้วก ็

หลับตาลงก่อนจะสูดอากาศบริสุทธ์ิสะอาดเข้าไปเต็มปอด  พยายามเรียกความ 

สมดุลในตัวเท่าที่ยังจะมีหลงเหลืออยู่กลับมา

	 ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมีผลกระทบต่อฉันได้อย่างที่คริสเตียน  เกรย์  ม ี 

และฉันก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไม  เพราะหน้าตาของเขา  ความสุภาพ  ความ 

ร่ำรวย  หรือว่าเพราะพลังอำนาจ  ฉันไม่เข้าใจปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่สมเหตุ- 

สมผลของตัวเองเลย  ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจ  ในนามแห่ง 

สวรรค์  นี่มันอะไรกันมิทราบ  ฉันยืนพิงเสาเหล็กต้นหนึ่งของอาคาร  พลางใช้ 

ความพยายามอย่างกล้าหาญท่ีจะสงบอารมณ์ลงและรวบรวมสติ  ฉันส่ันศีรษะ 

ให้ตายเถอะ  นี่มัน  อะไร  กัน  หัวใจฉันเต้นสม่ำเสมอเป็นจังหวะปกติแล้วก็ 

สามารถหายใจหายคอเป็นปกติอีกครั้ง  ฉันมุ่งหน้าตรงไปที่รถ 

เม่ือผ่านเขตจำกัดความเร็วในเมืองมาได้แล้ว  ฉันก็เร่ิมรู้สึกง่ีเง่าและอับอายเม่ือ 

ใจนึกย้อนไปถึงการสัมภาษณ์  แน่นอนว่าฉันมีปฏิกิริยาโต้ตอบมากเกินไปหน่อย 
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กับสิ่งที่เป็นเพียงมโนภาพ  จริงอยู่ว่าเขาหน้าตาดีมาก  มีความเชื่อมั่น  ชอบ 

บงการและสบาย ๆ  เป็นตัวของตัวเอง  แต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็หยิ่งทะนง  และ 

แม้ว่ามารยาทเขานั้นจะไม่มีที่ติแต่ประการใด  ทว่าเขาก็เป็นคนเผด็จการและ 

เย็นชา  อืม  จากที่ปรากฏให้เห็นน่ะนะ  อาการสั่นแล่นลงไปตามสันหลัง 

โดยไม่รู้ตัว  เขาอาจจะหยิ่งทะนง  แต่จะว่าไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์นี่  ในเมื่อตัวเขา 

ประสบความสำเร็จอย่างมากต้ังแต่อายุยังน้อยขนาดน้ี  เขาไม่มีความอดทนกับ 

เรื่องงี่เง่าเท่าใดนัก  ก็แล้วทำไมเขาจะต้องทนด้วยล่ะ  ฉันรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมา 

อีกหนว่าทำไมเคทถึงไม่เล่าประวัติย่อ ๆ ของเขาให้ฉันฟัง

	 จิตใจฉันเริ่มล่องลอยไปขณะเดินทางไปตามทางหลวงระหว่างรัฐหมาย 

เลข  5  ฉันนึกฉงนขึ้นมาอย่างแท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งมุ่งมั่นที่จะ 

ประสบความสำเร็จขนาดนี้  คำตอบบางเรื่องของเขาก็ออกจะคลุมเครือราวกับ 

ว่ามีวาระซ่อนเร้นอย่างนั้นละ  แล้วคำถามของเคทก็นะ  เฮ้อ!  ทั้งเรื่องการเป็น 

บุตรบุญธรรมและเร่ืองท่ีถามว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่า!  ฉันตัวส่ัน  ไม่อยากจะเช่ือ 

เลยว่าฉันพูดแบบนั้นออกไป  อยากจะมุดดินหนีเลยจริง  ๆ  เชียว!  ต่อจากนี้ไป  

ทุกครั้งที่คิดถึงคำถามนี้ในอนาคต  ฉันคงต้องหดตัวด้วยความละอาย  ยายบ้า 

แคเธอรีน  คาวานาห ์ เอ๊ย!

	 ฉันมองไปท่ีมาตรวัดความเร็ว  ฉันขับรถอย่างระมัดระวังมากกว่าท่ีเคยขับ 

ในโอกาสอ่ืนใด  แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าน่ีเป็นเพราะความทรงจำถึงนัยน์ตาสีเทาคู่หน่ึง 

ที่เหมือนจะมองทะลุเข้าไปข้างใน  รวมทั้งน้ำเสียงเข้มงวดที่บอกให้ขับรถอย่าง 

ระมัดระวัง  ฉันส่ันศีรษะและตระหนักได้ว่าเกรย์ดูอายุมากกว่าอายุจริงถึงสองเท่า 

  ลืมมันซะ  แอนา!  ฉันดุตัวเอง  ฉันลงความเห็นเม่ือพิจารณาเร่ืองท้ังหมด 

แล้วว่าประสบการณ์ในครั้งนี้น่าสนใจมาก  แต่ฉันไม่ควรจะมาหมกมุ่นครุ่นคิด 

มัน  ลืมเรื่องนี้ไปซะ  ฉันไม่จำเป็นต้องเจอเขาอีก  คิดอย่างนี้แล้วฉันก็รู้สึกดีใจ 

ข้ึนมาทันที  ฉันเปิดเคร่ืองเล่นเอ็มพีสามแล้วเร่งเสียงจนดัง  น่ังพิงสบาย ๆ  แล้ว 

ฟังเสียงจังหวะหนัก  ๆ  ของดนตรีร็อคแนวอินดีพร้อมทั้งเหยียบคันเร่ง  พอเข้า 

ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข  5  ฉันถึงได้ตระหนักว่าสามารถขับเร็วแค่ไหนก็ได้ 

ตามที่ต้องการ
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เราอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์สองชั้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กในเมืองแวน- 

คูเวอร์  รัฐวอชิงตัน  ใกล้กับมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท  แวนคูเวอร์  ฉันโชคดี 

เพราะว่าพ่อแม่ของเคทซื้อที่อยู่ให้ลูกสาว  ฉันก็เลยจ่ายค่าเช่าแค่เพียงน้อยนิด  

ท่ีน่ีเป็นบ้านของเรามาส่ีปีแล้ว  พอแล่นรถมาจอดหน้าบ้าน  ฉันก็รู้เลยว่าเคทต้อง 

อยากรู้เร่ืองราวละเอียดทุกเม็ดเลยทีเดียว  แล้วเธอก็ช่างต๊ือเสียด้วยสิ  เอาเถอะ 

อย่างน้อยเธอก็มีเครื่องมินิดิสก์แล้วน่ะนะ  ฉันหวังเป็นอย่างมากว่าตัวเองคง 

ไม่ต้องอธิบายให้มากไปกว่าสิ่งที่พูดระหว่างการสัมภาษณ์

	 “แอนา!  เธอกลับมาแล้ว”  เคทนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่แวดล้อมด้วย 

หนังสือ  ดูก็รู้ว่าเธอกำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ  ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังสวม 

ชุดนอนผ้าสักหลาดสีชมพูมีลวดลายกระต่ายน้อยน่ารัก  ที่เธอเก็บไว้ใส่ในช่วง 

หลังเลิกกับแฟน  เวลามีอาการป่วยไข้หลายอย่าง  และเวลาท่ีเธอมีอาการหดหู่ 

หงุดหงิดใจทั่ว ๆ ไป  เธอโจนเข้ามาหาแล้วกอดฉันแน่น

	 “ฉันเริ่มจะกังวลแล้วนะ  คิดว่าเธอน่าจะกลับมาเร็วกว่านี้”

	 “อ๋อ  ฉันคิดว่าตัวเองก็ทำเวลาได้ดีแล้วนะ  ถ้าคิดถึงว่าการสัมภาษณ์ 

กินเวลานานกว่าที่ควรน่ะ”  ฉันโบกเครื่องมินิดิสก์ไปทางเธอ

	 “แอนา  ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะท่ีช่วย  ฉันรู้จ้ะว่าฉันติดค้างเธออยู่  แล้ว 

เป็นไงบ้างล่ะ  เขาเป็นยังไงบ้าง”  โอ  ไม่นะ  เอาเข้าแล้วไง  การไต่สวนของ 

แคเธอรีน  คาวานาห ์

	 ฉันลำบากใจมากที่จะตอบคำถาม  ควรจะพูดยังไงดี

	 “ฉันดีใจที่มันจบลงเสียได้แล้วก็จะไม่ต้องเจอเขาอีกน่ะ  เขาค่อนข้าง 

น่ากลัวน่ะ  รู้มั้ย”  ฉันยักไหล่  “เขามุ่งมั่นมาก  ถึงขั้นเอาจริงเอาจังหนักเลย 

ก็ว่าได ้ แล้วก็ยังหนุ่ม  หนุ่มมากจริง ๆ”

	 เคทจ้องฉันแบบใสซื่อ  ฉันขมวดคิ้วใส่เธอ

	 “ไม่ต้องมาทำหน้าไร้เดียงสาเลย  ทำไมเธอถึงไม่เอาประวัติเขาให้ฉัน  

เขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ที่ไม่ยอมหาข้อมูลพื้นฐานมาก่อนน่ะ”  เคท 

ยกมือข้างหนึ่งปิดปาก

	 “ตายจริงแอนา  ฉันขอโทษ...ฉันไม่ทันคิดน่ะ”

	 ฉันโมโห
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	 “ส่วนใหญ่แล้วเขาก็สุภาพ  ทำตัวเป็นทางการ  ค่อนข้างจะจริงจัง... 

เหมือนคนแก่ก่อนวัยน่ะ  เขาพูดจาไม่เหมือนคนอายุย่ีสิบกว่า  ๆ  เลย  ตกลงแล้ว 

เขาอาย ุ เท่าไหร ่แน่” 

	 “ย่ีสิบเจ็ด  โอ๊ย  แอนา  ฉันขอโทษนะ  ฉันน่าจะสรุปย่อ ๆ ให้เธอฟังก่อน 

แต่พอดีว่าตอนน้ันฉันกำลังลนลานมากน่ะ  ขอเคร่ืองมินิดิสก์หน่อยสิ  ฉันจะได้ 

เริ่มถอดเทปสัมภาษณ์”

	 “เธอดูดีขึ้นนะ  กินซุปหรือยัง”  ฉันถามด้วยอยากเปลี่ยนหัวข้อยิ่งนัก

	 “กินแล้วจ้ะ  อร่อยเหมือนเดิมเลยนะ  ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลย”  เธอยิ้มให้ 

ฉันอย่างขอบคุณ  ฉันดูนาฬิกาข้อมือตัวเอง

	 “ฉันต้องรีบไปแล้ว  ตอนนี้ยังไปเข้ากะที่ร้านเคลย์ตันส์ทัน”

	 “แอนา  เธอจะเหนื่อยเกินไปนะ”

	 “ไม่เหนื่อยหรอก  แล้วเจอกันนะ”

ฉันทำงานท่ีร้านเคลย์ตันส์ต้ังแต่เร่ิมต้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท  ร้านน้ี 

เป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์ช่างอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเมืองพอร์ตแลนด์  จำหน่าย 

อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง  ในช่วงสี่ปีที่ฉันทำงานที่นี่  ฉันก็เริ่มรู้จักข้าวของ 

ส่วนใหญ่ที่เรามีขายในร้านดีขึ้นมาบ้าง  แม้ว่าจะฟังดูแล้วขัดแย้งกันในเมื่อฉัน 

เป็นคนที่ไม่เอาไหนเรื่องงานประเภทดีไอวาย  เรื่องพวกนั้นฉันยกให้พ่อทำหมด  

เพราะว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงประเภทท่ีขดตัวอยู่กับหนังสือบนเก้าอ้ีนวมข้างเตาผิง 

เสียมากกว่า  ฉันดีใจที่มาเข้ากะทัน  เพราะจะได้มีเรื ่องอื่นที่ไม่ใช่เรื ่องของ 

คริสเตียน  เกรย์  ให้คิดถึง  พวกเรางานยุ่งกันเพราะว่าฤดูร้อนเร่ิมต้นแล้ว  และ 

คนก็เริ่มตกแต่งบ้านใหม ่ มิสซิสเคลย์ตันดีใจที่เห็นฉัน

	 “แอนา!  ฉันคิดว่าวันนี้เธอจะมาไม่ได้แล้วเสียอีก”

	 “นัดของฉันไม่ได้กินเวลานานอย่างที่คิดไว้น่ะค่ะ  ฉันทำได้สักสองสาม 

ชั่วโมงค่ะ”

	 “ดีใจจริง ๆ จ้ะที่เธอมา”

	 เธอส่งฉันไปที่ห้องเก็บของเพื่อเริ่มจัดของเข้าชั้นใหม ่ และในไม่ช้าฉันก ็

หมกมุ่นอยู่แต่กับงานดังกล่าว
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ตอนฉันกลับถึงบ้านหลังจากนั้น  ก็เห็นแคเธอรีนใส่หูฟังและใช้คอมพิวเตอร ์

แล็ปท็อปอยู่  จมูกเธอยังคงเป็นสีชมพู  แต่เธอก็สนอกสนใจเรื่องนี้มาก  ก็เลย 

ใจจดใจจ่อและพิมพ์รัวเสียงดัง  ฉันหมดเรี ่ยวหมดแรงแล้ว  ทั้งเพลียจาก 

การขับรถไกล ๆ  ทั้งการสัมภาษณ์น่าเหนื่อยใจและการวิ่งวุ่นจนเท้าขวิดที่ร้าน 

เคลย์ตันส์  ฉันทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ยาวพลางคิดถึงความเรียงที่ต้องเขียนให้จบ  

รวมถึงการอ่านหนังสือสอบที่วันนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าต้องไปขลุกอยู่กับ...เขา

	 “น่ีเธอได้เร่ืองดี   ๆมาเลยนะแอนา  ทำได้ดีมาก  ไม่อยากเช่ือเลยว่าเธอจะ 

ไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาท่ีจะพาชมออฟฟิศ  ฟังดูก็รู้ว่าเขาอยากใช้เวลากับเธอ 

มากกว่านี้”  เธอมองฉันแบบสงสัยปนขำแวบหนึ่ง

	 ฉันหน้าแดงแล้วอัตราการเต้นของหัวใจก็เพิ่มขึ้นโดยไม่สามารถอธิบาย 

ได้  นั่นไม่ใช่เหตุผลหรอกน่า  เขาแค่อยากพาฉันชมรอบ ๆ  เพื่อที่ฉันจะได้เห็น 

ถึงอำนาจควบคุมของเขา  ณ  ท่ีแห่งน้ัน  ฉันรู้ตัวข้ึนมาว่าตัวเองกำลังกัดริมฝีปาก 

อยู่  แล้วก็หวังว่าเคทคงไม่ได้สังเกต  แต่ดูเหมือนเธอจะหมกมุ่นอยู่กับการ 

ถอดเทป

	 “ฉันรู้แล้วว่าเธอหมายความว่ายังไง  ที่ว่าเป็นทางการน่ะ  จดบันทึกมา 

บ้างหรือเปล่า”  เธอถาม

	 “เอิ่ม...เปล่า  ไม่ได้จด”

	 “ไม่เป็นไร  ถึงมีแค่นี้ฉันก็ยังเขียนบทความด ีๆ ได้  น่าเสียดายที่เราไม่ม ี

ภาพถ่ายใหม ่ๆ บ้างเลย  หมอนี่หน้าตาดีเป็นบ้าเลย  จริงมั้ย”

	 ฉันหน้าแดง

	 “ฉันก็ว่าง้ัน”  ฉันพยายามอย่างมากท่ีจะทำน้ำเสียงให้ฟังดูเหมือนไม่สนใจ 

แล้วก็คิดว่าตัวเองทำสำเร็จด้วย

	 “โอ  ไม่เอาน่า  แอนา  ต่อให้เป็นเธอก็คงทำใจแข็งกับหน้าตาเขาไม่ลง 

หรอก”  เธอเลิกคิ้วที่ได้รูปสุด ๆ ข้างหนึ่งใส่ฉัน

  บ้าจริง!  ฉันพยายามหันเหความสนใจเธอด้วยการชม  ซึ่งเป็นแผนที่ดี 

เสมอมาเลยละ
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	 “ถ้าเป็นเธอคงได้ข้อมูลจากเขามากกว่านี้อีก”

	 “ฉันยังสงสัยอยู่นะ  แอนา  ไม่เอาน่า  เขาแทบจะเสนองานให้เธอทำอยู่ 

แล้วนะ  ถ้ามาคิดดูว่าฉันยัดเยียดงานน้ีให้เธอในนาทีสุดท้ายแล้วละก็  ถือว่าเธอ 

ทำได้ดีมากเลยละ”  เธอเหลือบตามองฉันอย่างคาดคะเน  ฉันรีบล่าถอยเข้าไป 

ในครัวโดยเร็ว

	 “ว่าแต่จริง  ๆ  แล้วเธอคิดยังไงกับเขาน่ะ”  ให้ตายสิ  เคทนี่ช่างซักเสีย 

จริง  ๆ  ทำไมถึงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่าน ๆ  ไปนะ  คิดคำตอบออกมาสักอย่างส ิ 

เร็วเข้า 

	 “เขามุ่งมั่นมาก  ชอบควบคุม  แล้วก็ทะนงตัว  ที่จริงแล้วน่ากลัวเลยละ 

แต่ว่ามีบุคลิกดึงดูดมาก  ฉันเข้าใจท่ีใคร ๆ  ก็ปล้ืมเขานะ”  ฉันเสริมไปตามความ 

เป็นจริง  ขณะแอบมองเคทผ่านประตูโดยหวังว่าคำตอบที่ได้จะทำให้เธอเลิก 

ถามเสียที

	 “เธอนึกปลื้มผู้ชายเนี่ยนะ  เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย”  เคทพ่นลมหายใจ 

เสียงดัง

	 ฉันเร่ิมรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีจะทำแซนด์วิชเพ่ือท่ีเธอจะได้ไม่เห็น 

หน้าฉัน

	 “ทำไมเธอถึงอยากรู้ว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่า  บอกได้เลยว่าน่ีเป็นคำถาม 

ที่น่าอับอายที่สุด  ฉันขายหน้าแล้วเขาก็โกรธที่ถูกถามแบบนี้ด้วย”  ฉันนิ่วหน้า 

เมื่อนึกถึงเรื่องนี้

	 “ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในหน้าข่าวสังคม  เขาไม่เคยมีคู่ควงเลยน่ะสิ”

	 “น่าอายจะตาย  เรื ่องทั้งหมดนี่มันน่าอายมาก  ๆ  ฉันดีใจนะที่จะได้ 

ไม่ต้องพบต้องเจอเขาอีก”

	 “โอ  แอนา  มันคงไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะ  ฉันคิดว่าฟัง ๆ ดูเขา 

ติดใจเธอด้วยซ้ำ”

  ติดใจฉันเหรอ  ตอนนี้เคทเริ่มพูดจาเหลวไหลแล้วละ

	 “กินแซนด์วิชไหม”

	 “กินสิ”
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คืนนั้นเราไม่ได้คุยเรื่องคริสเตียน  เกรย์  กันอีก  ซึ่งก็ทำให้ฉันโล่งใจอย่างมาก  

พอเรากินอะไรเรียบร้อยแล้ว  ฉันก็นั่งลงที่โต๊ะอาหารกับเคทได้  โดยเธอก็เขียน 

บทความของเธอไป  ส่วนฉันก็เขียนความเรียงเรื่อง  เทสส์ผู้บริสุทธิ์1  ให้ตายส ิ 

แต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ผิดที่  ผิดเวลา  แถมยังผิดศตวรรษอีกด้วย  กว่าฉันจะเขียน 

เสร็จก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน  ส่วนเคทเข้านอนไปนานก่อนหน้านั้นแล้ว  ฉันเดินไป 

ห้องนอนด้วยความเหนื่อยอ่อน  แต่ก็นึกดีใจที่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยไปได้ 

มากมายสำหรับวันจันทร์

	 ฉันขดตัวอยู่ในเตียงเหล็กสีขาวโดยพันผ้านวมของแม่ไว้รอบตัว  หลับตา 

แล้วก็หลับไปในทันที  คืนนั้นฉันฝันถึงบรรดาสถานที่ที่มืดมิด  ประตูสีขาวเย็น 

เยือกหดหู่และนัยน์ตาสีเทา

ฉันทุ่มเทอ่านหนังสือและทำงานที่ร้านเคลย์ตันส์ในช่วงวันที่เหลือของสัปดาห ์

เคทก็ยุ่งเหมือนกันกับการรวบรวมต้นฉบับสำหรับวารสารนักศึกษาฉบับสุดท้าย 

ก่อนที่เธอจะปล่อยให้บรรณาธิการคนใหม่รับงาน  พร้อมกันนั้นเธอก็ต้องอ่าน 

หนังสือสำหรับสอบไล่ด้วยเช่นกัน  พอวันพุธอาการเธอก็ดีข้ึนมากแล้ว  และฉัน 

ก็ไม่ต้องทนดูชุดนอนผ้าสักหลาดสีชมพูที่มีกระต่ายเยอะแยะเกินอีกต่อไป  ฉัน 

โทร.หาแม่ที่จอร์เจียเพื่อถามว่าแม่เป็นยังไงบ้าง  แล้วก็เพื่อที่แม่จะได้อวยพร 

ให้ฉันโชคดีในการสอบไล่ด้วย  แม่เล่าให้ฉันฟังถึงธุรกิจล่าสุดซ่ึงก็คือการทำเทียน 

แม่ฉันมักจะมองหาลู่ทางธุรกิจใหม่ ๆ  เสมอ  หลัก ๆ แล้วแม่มักจะรู้สึกเบื่อแล้ว 

ก็ต้องการอะไรบางอย่างเพื่อมาทำให้ตัวเองไม่ว่าง  แต่แม่ก็จะสนใจอยู่แค่ 

ประเดี๋ยวประด๋าว  แล้วพอสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องใหม่  แม่ทำให้ฉันกลุ้ม  หวัง 

ว่าแม่คงจะไม่เอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้กับแผนการล่าสุดนี่หรอกนะ  

แล้วฉันก็หวังว่าบ๊อบ  สามีใหม่หมาดแต่แก่กว่าแม่มาก  คงจะช่วยเป็นหูเป็นตา 

แทนให้  ในเมื่อตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่น  ดูแล้วเขามีความคิดความอ่านดีกว่า 

สามีหมายเลขสามเยอะ

  1  Tess  of  the  D’Urbervilles  บทประพันธ์ของ  Thomas  Hardy  (ค.ศ.  1840 -  1928)  เก่ียวกับหญิงสาว 

ยากจนชื่อเทสส ์ ผู้ประสบชะตากรรมน่าสลดใจทั้งจากชายที่รักเธอและจากชายที่เธอรัก
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	 “แล้วลูกเป็นไงบ้างจ๊ะ  แอนา”

	 ฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่ง  แล้วฉันก็ดึงความสนใจแม่มาได้เต็ม ๆ 

	 “สบายดีค่ะ”

	 “แอนา  ลูกเจอใครเหรอจ๊ะ”  ว้าว...แม่ทำได้ยังไงเนี่ย  ความตื่นเต้นใน

น้ำเสียงแม่นี่ชัดเจนมาก

	 “เปล่าค่ะแม ่ ไม่มีอะไรหรอก  ถ้ามีจริง  แม่จะเป็นคนแรกที่รู้เลยค่ะ”

	 “แอนา  ลูกน่าจะออกไปเท่ียวให้มากกว่าน้ี  จริง   ๆนะลูกรัก  ลูกทำให้แม่ 

กังวลแล้วนะ”

	 “แม่คะ  หนูสบายดีค่ะ  บ๊อบเป็นยังไงบ้างคะ”  การหันเหความสนใจ 

คือวิธีที่ดีที่สุดเหมือนเคยนั่นละ

	 ตอนเย็นหลังจากน้ันฉันก็โทรศัพท์หาเรย์  พ่อบุญธรรม  และสามีหมายเลข 

สองของแม่  ชายผู้ท่ีฉันคิดว่าเป็นพ่อและคนท่ีฉันใช้นามสกุลของเขา  เราสนทนา 

กันแค่สั้น  ๆ  ที่จริงแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนการสนทนาเท่าไหร่หรอก  ในเมื่อเป็น 

การทำเสียงทางจมูกอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อตอบการครวญเบา  ๆ  ของฉัน  เรย์ไม่ใช่ 

คนช่างพูด  แต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงดูฟุตบอลทางโทรทัศน์  ออกไปโยน 

โบว์ลิ่งและตกปลาแบบเหวี่ยงเบ็ดโดยใช้เหยื่อปลอม  หรือถ้าไม่ได้ไปก็จะทำ 

เครื่องเรือน  เรย์เป็นช่างไม้ผู้มีทักษะ  และเป็นคนที่สอนให้ฉันแยกแยะได้ว่า 

อะไรเป็นอะไร  เขาดูปกติดี

คืนวันศุกร์  เคทกับฉันกำลังถกกันว่าคืนนั้นจะทำอะไรดี  เราอยากปลีกตัวจาก 

การอ่านหนังสือ  จากงาน  และจากหนังสือพิมพ์นักศึกษาบ้าง  พอดีกริ่งประตู 

ก็ดังขึ้น  โฮเซเพื่อนสนิทของฉันยืนกอดขวดแชมเปญอยู่ที่ธรณีประตู

	 “โฮเซ!  ดีใจจังที่เจอเธอ!”  ฉันกอดเขาเร็ว ๆ  “เข้ามาสิ”

	 โฮเซเป็นคนแรกท่ีฉันเจอเม่ือมาถึงมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท  ดูโดดเด่ียว 

และไม่รู้จะไปทางไหนดีเหมือน   ๆ กันกับฉัน  เรารู้สึกได้ในวันน้ันว่าเรามีความรู้สึก 

นึกคิด  แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนับแต่นั้นมา  ไม่เพียงแต่เราจะมีอารมณ์ขันแบบ 

เดียวกัน  แต่เรายังค้นพบด้วยว่าเรย์กับโฮเซคนพ่อเคยอยู่หน่วยทหารเดียวกัน 

ด้วย  เพราะอย่างนั้นพ่อของเราก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย
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	 โฮเซกำลังเรียนวิศวกรรมและเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนถึงระดับ 

อุดมศึกษา  เขาหัวดีเป็นบ้าเลย  แต่ส่ิงท่ีเขาหลงใหลอย่างแท้จริงคือการถ่ายภาพ 

โฮเซมีสายตาเฉียบคมมากถ้าเป็นเรื่องถ่ายภาพให้ออกมาดี

	 “ฉันมีข่าวมาบอกละ”  เขาฉีกยิ้ม  นัยน์ตาสีเข้มเป็นประกายวาววับ

	 “อย่าบอกนะว่าเธอรอดจากการโดนไล่ออกได้สำเร็จไปอีกสัปดาห์หน่ึงน่ะ” 

ฉันแหย ่ แล้วเจ้าตัวก็แกล้งทำหน้าบึ้งล้อฉันเล่น

	 “แกลเลอรีพอร์ตแลนด์เพลซจะจัดแสดงภาพถ่ายของฉันเดือนหน้า”

	 “วิเศษเลย  ยินดีด้วย!”  ฉันกอดเขาอีกรอบด้วยความรู้สึกดีใจแทน  เคท 

ยิ้มแป้นให้อีกฝ่ายเช่นกัน

	 “เยี่ยมมากโฮเซ!  ฉันน่าจะลงข่าวนี้ในหนังสือสือพิมพ์นะ  ไม่มีอะไร 

เหมือนกับการเปลี่ยนบทบรรณาธิการเอาตอนนาทีสุดท้ายของเย็นวันศุกร์อีก 

แล้ว”  เธอฉีกยิ้ม

	 “มาฉลองกันดีกว่า  ฉันอยากให้เธอไปงานเปิดตัวด้วย”  โฮเซมองฉัน 

อย่างแน่วแน่  ฉันหน้าแดง  “เธอทั้งคู่นั่นละ”  เขาเสริมพลางชำเลืองมองเคท 

อย่างไม่สบายใจ

	 โฮเซกับฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน  แต่ฉันรู้ว่าลึก ๆ ในใจเขาอยากเป็นมาก 

กว่านั้น  เขาน่ารักแล้วก็ตลก  แต่เขาไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับฉัน  เขาเป็นเหมือน 

พ่ีชายท่ีฉันไม่เคยมีมากกว่า  แคเธอรีนล้อฉันบ่อย ๆ  ว่าในตัวฉันคงไม่มียีนอยาก 

มีแฟน  แต่ความจริงก็คือ  ฉันยังไม่เคยเจอใครท่ี...เอ่อ  ใครท่ีฉันรู้สึกติดอกติดใจ 

แม้ว่าส่วนหนึ่งของฉันจะโหยหาความรู้สึกประเภทเข่าสั่น  ตื่นเต้น  เป็นกังวล  

และนอนไม่หลับทั้งคืนก็ตาม

	 บางคร้ังฉันก็นึกประหลาดใจว่าตัวเองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า  บางทีฉัน 

อาจจะใช้เวลาอยู่กับบรรดาวีรบุรุษโรแมนติกในวรรณกรรมนานเกินไปแล้ว  และ 

ผลที่ตามมาก็คืออุดมคติและความคาดหวังของฉันก็เลยสูงเกินไป  แต่ทว่าใน 

ความเป็นจริงแล้ว  ไม่เคยมีใครทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นเลย

  จนกระทั่งเมื่อเร็ว  ๆ นี้เอง  เสียงที่ไม่พึงปรารถนาและยังคงแผ่วเบาอยู่ 

จากจิตใต้สำนึกกระซิบบอกฉัน  ไม่!  ฉันขับไล่ความคิดดังกล่าวออกไปในทันท ี 

ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนั้น  ไม่อีกแล้วหลังจากการสัมภาษณ์แสนเจ็บปวดนั่น  คุณ 
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เป็นเกย์หรือเปล่าคะ  มิสเตอร์เกรย ์ ฉันสะดุ้งกับความทรงจำในเรื่องนี ้ ฉันรู้ว่า 

ตัวเองฝันถึงเขาเกือบทุกคืนนับจากน้ันเป็นต้นมา  แต่น่ันก็เพ่ือขจัดประสบการณ์ 

แย ่ๆ ออกไปจากระบบความคิดของฉันจริงไหมล่ะ

	 ฉันมองโฮเซเปิดขวดแชมเปญ  เขาตัวสูง  แล้วย่ิงใส่เส้ือยืดกับกางเกงยีน 

อย่างนี้ยิ่งเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ  ผิวแทน  ผมดำและนัยน์ตาสีดำเร่าร้อน  ใช ่ 

โฮเซดูร้อนแรงสุด ๆ  แต่ฉันคิดว่า  สุดท้ายเขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าเราเป็นได้แค ่

เพียงเพื่อนกัน  จุกไม้ก๊อกกระเด็นออกเสียงดัง  แล้วโฮเซก็เงยหน้าขึ้นยิ้ม

วันเสาร์เป็นเสมือนฝันร้ายท่ีร้าน  เราถูกรุมล้อมด้วยบรรดานักดีไอวายซ่ึงต้องการ 

แต่งบ้านให้ดูดีข้ึน  มิสเตอร์และมิสซิสเคลย์ตัน  จอห์นกับแพทริคท่ีเป็นพนักงาน 

พาร์ตไทม์อีกสองคน  รวมถึงฉันด้วย  ต่างก็วิ่งวุ่นเป็นการใหญ่  แต่ก็มีระยะ 

เว้นว่างบ้างช่วงอาหารกลางวัน  แล้วมิสซิสเคลย์ตันก็บอกให้ฉันตรวจดูรายการ 

สั่งของหลายรายการระหว่างที่ฉันไปนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ตรงลิ้นชักโต๊ะเก็บเงิน 

และแอบกินขนมปังเบเกิลไปด้วย  ฉันกำลังหมกมุ่นอยู่กับงานซึ่งคือการตรวจ- 

สอบหมายเลขในแค็ตตาล็อกกับสินค้าท่ีเราต้องการและสินค้าท่ีเราส่ังมา  โดยท่ี 

ต้องกวาดสายตากลับไปกลับมาระหว่างรายการสั่งซื้อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือตรวจสอบรายการสินค้าให้ตรงกัน  จากน้ันไม่รู้ทำไมฉันถึงชำเลืองมองข้ึนมา 

...แล้วก็พบว่าตัวเองประสานสายตานิ่งอยู่กับดวงตาสีเทาเด่นชัดของคริสเตียน 

เกรย ์ ผู้ยืนจ้องฉันเขม็งอยู่ตรงเคาน์เตอร์

  หัวใจวาย

	 “มิสสตีล  แปลกใจแต่ก็ดีใจนะ”  สายตาเขามองนิ่งแน่วแน่

	 ให้ตายส ิ เขา มาทำบ้าอะไรที่นี ่ ในสภาพผมยุ่งและดูเหมาะกับการอยู ่

กลางแจ้งเมื่อสวมเสื้อสเวตเตอร์ถักสีครีม  กางเกงยีน  และรองเท้าบู๊ตสำหรับ 

ใส่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง  ฉันคิดว่าตัวเองกำลังอ้าปากค้าง  แถมไม่รู้ว่าสมองกับ 

เสียงหายไปอยู่เสียที่ไหนด้วย

	 “มิสเตอร์เกรย์”  ฉันกระซิบเนื่องจากทำได้แค่นั้น  ริมฝีปากเขามีรอยยิ้ม 

จาง ๆ  และนัยน์ตาเขาก็เป็นประกายด้วยความขบขัน  ยังกับว่าเขากำลังนึกเร่ือง 

ขำ ๆ อยู่คนเดียวอย่างนั้นละ
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	 “ผมมาแถวนี้น่ะ”  เขาพูดเป็นเชิงอธิบาย  “ผมอยากจะซื้อของสองสาม 

อย่างเก็บไว้สักหน่อย  ยินดีท่ีได้เจอคุณอีกคร้ังนะ  มิสสตีล”  น้ำเสียงเขาอบอุ่น 

และทุ้มนุ่ม  ให้ความรู้สึกเหมือนคาราเมลฟัดจ์ดาร์กช็อกโกแลตท่ีกำลังละลาย... 

หรืออะไรทำนองนั้นน่ะ

	 ฉันสะบัดศีรษะเพื่อเรียกสติกลับคืนมา  หัวใจเต้นรัวเป็นรอยประทับ 

ย้ำ ๆ อย่างบ้าคลั่ง  ไม่รู้ทำไมฉันหน้าแดงอย่างมากกับการที่อีกฝ่ายจ้องเอา  ๆ  

โดยไม่ละสายตา  ฉันประหลาดใจสุดขีดกับภาพที่เขายืนอยู่ตรงหน้า  ความ 

ทรงจำของฉันเก่ียวกับเขาเทียบไม่ได้เลยกับตัวจริง  เขาไม่ใช่แค่หน้าตาดีเท่าน้ัน 

แต่เป็นสุดยอดแห่งความหล่อเหลาของเพศชาย  ชวนตะลึงแทบลืมหายใจ  

แล้วตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ตรงนี ้ ณ  ร้านอุปกรณ์ช่างเคลย์ตันส ์ ประหลาดดีแท ้

สุดท้ายกระบวนการรับรู้ของฉันก็กลับคืนมาและเชื่อมโยงเข้ากับส่วนอื่น ๆ ใน 

ตัวฉันอีกครั้งหนึ่ง

	 “แอนา  ฉันช่ือแอนาค่ะ”  ฉันพึมพำ  “จะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะ  มิสเตอร์ 

เกรย์”

	 เขายิ้มแล้วก็ทำท่าเหมือนว่าเขามีความลับใหญ่โตส่วนตัวอีกแล้วนั่นละ 

น่าอึดอัดใจชะมัด  ฉันสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  แล้วก็วางท่าแบบ  ฉันทำงานที ่

ร้านนี้มาสี่ปีแล้ว  อย่างมืออาชีพ  ฉันทำได้

	 “ผมต้องการของสองสามอย่าง  เริ่มจากผมอยากได้เข็มขัดรัดสายไฟ”  

เขาพึมพำ  นัยน์ตาสีเทาดูเยือกเย็นแต่ขบขัน

  เข็มขัดรัดสายไฟเหรอ

	 “เรามีความยาวหลายขนาดค่ะ  ให้ฉันพาไปดูดีไหมคะ”  ฉันพึมพำด้วย 

น้ำเสียงเบาและสั่น  มีสติหน่อยสิ  สตีล  การทำคิ้วขมวดเล็กน้อยส่งผลให ้

หน้าผากที่ออกจะงดงามของเกรย์เสียสวย

	 “ได้ครับ  ช่วยนำไปเลย  มิสสตีล”  เขาบอก  ฉันพยายามทำเฉยขณะ 

ที่เดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร ์ แต่ที่จริงแล้วฉันตั้งใจอย่างหนักที่จะไม่สะดุด 

เท้าตัวเองหกล้มต่างหาก  เพราะว่าจู ่ๆ ขาฉันก็อ่อนปวกเปียกเหมือนกลายเป็น 

เยลลีอย่างนั้นละ  ฉันนึกดีใจที่เมื่อเช้านี้สวมกางเกงยีนตัวที่ดีที่สุดมา

	 “อยู่ท่ีช้ันสินค้าเก่ียวกับไฟฟ้าน่ะค่ะ  ช่องแปด”  น้ำเสียงฉันออกจะสดใส 
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ไปสักนิด  ฉันชำเลืองมองเขาแล้วก็ต้องนึกเสียใจเกือบจะในทันควัน  ให้ตายส ิ

เขาหล่อจัง  ฉันหน้าแดง

	 “เชิญคุณก่อนเลยครับ”  เขาพึมพำ  พลางผายมือท่ีมีน้ิวเรียวยาวซ่ึงดูแล 

ตัดเล็บมาอย่างดี

	 ฉันเดินนำไปตามช่องหน่ึงในแผนกเคร่ืองไฟฟ้า  โดยท่ีหัวใจเกือบจะทำให้ 

ฉันหายใจหายคอไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนมาจุกอยู่ที่คอหอยจวนเจียนจะ 

หลุดออกมาทางปาก  เขามาท่ีพอร์ตแลนด์ทำไมกัน  แล้วเขามาท่ีร้านเคลย์ตันส์ 

ทำไม  แล้วความคิดที่ว่า  เขามาที่นี่เพื่อจะได้เจอเธอไง  ก็ผุดขึ้นมาจากส่วนที่ 

เล็กกระจ้อยร่อยและใช้งานน้อยกว่าที่ควรในสมองของฉัน  บางทีอาจจะเป็น 

ส่วนที่อยู่ด้านล่างของก้านสมองส่วนท้ายอันเป็นที่อยู่ของจิตใต้สำนึกก็ได้นะ  

ไม่มีทาง!  ฉันปัดความคิดนี้ทิ้งโดยพลัน  ทำไมชายผู้หล่อเหลา  ทรงอำนาจ  

และดูมีคลาสอย่างเขาถึงจะต้องอยากเจอฉันด้วยล่ะ  ความคิดที่ว่านี่ไร้สาระ 

เป็นที่สุด  แล้วฉันก็เลยเตะมันออกไปจากหัว

	 “คุณมาติดต่อธุรกิจท่ีพอร์ตแลนด์เหรอคะ”  ฉันถามด้วยน้ำเสียงสูงเกินไป 

เหมือนว่าน้ิวตัวเองถูกประตูหรืออะไรหนีบอยู่อย่างน้ันละ  ให้ตายเถอะ!  พยายาม 

ใจเย็นหน่อยส ิ แอนา! 

	 “ผมแวะมาเย่ียมแผนกเกษตรของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท  ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี 

แวนคูเวอร์  ตอนนี้ผมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่นั่นเรื่องการปลูกพืชหมุนเวียน 

และปฐพีศาสตร์”  เขาตอบเป็นจริงเป็นจัง  เห็นหรือยัง  เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อหา 

เธอเลยสักนิดเดียว  จิตใต้สำนึกเยาะฉันเสียงดังฟังชัด  ลำพองและเย้ยหยัน  

ฉันหน้าแดงที่ตัวเองคิดอะไรเลื่อนเปื้อนไปไกล

	 “ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการทำให้โลกอิ่มท้องของคุณหรือคะ”  

ฉันเย้า

	 “ทำนองนั้นละ”  เขารับ  มุมปากเชิดขึ้นเป็นรอยยิ้มนิด ๆ 

	 เขาจ้องมองบรรดาเข็มขัดรัดสายไฟที่เรามีไว้ขายที่เคลย์ตันส์  เขาจะ 

เอาไปทำอะไรกันนะ  ฉันนึกภาพเขาลงมือทำอะไร   ๆ ด้วยตัวเองไม่ออกเลยแม้แต่ 

นิดเดียว  เขาไล้นิ้วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่วางแสดงไว้  แล้วทำไมไม่รู้  ฉัน 

ต้องมองไปทางอื่น  เขาก้มลงแล้วเลือกมากล่องหนึ่ง
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	 “อันน้ีน่าจะใช้ได้”  เขาพูดพร้อมกับย้ิมเหมือนมีความลับ  แล้วฉันก็หน้า 

แดง

	 “ต้องการอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ”

	 “ผมอยากได้กระดาษกาวหน่อย”

  กระดาษกาวเนี่ยนะ

	 “คุณจะตกแต่งที่อยู่ใหม่เหรอคะ”  คำพูดหลุดออกไปก่อนที่ฉันจะยับยั้ง 

ไว้ทัน  แน่นอนว่าเขาต้องจ้างคนงานหรือไม่ก็มีคนมาช่วยเขาตกแต่งอยู่แล้ว 

ไม่ใช่เหรอ

	 “เปล่าครับ  ไม่ได้ตกแต่งอะไรใหม่หรอก”  เขารีบพูด  จากน้ันก็ย้ิมหยัน ๆ 

แล้วฉันก็เกิดความรู้สึกพิกลบอกไม่ถูกว่าเขากำลังหัวเราะขำฉัน

  ฉันตลกขนาดนั้นเลยเหรอ  ฉันดูตลกนักหรือไง

	 “ทางน้ีค่ะ”  ฉันพึมพำด้วยความอาย  “กระดาษกาวอยู่ท่ีช่องของตกแต่ง” 

	 ฉันชำเลืองมองไปด้านหลังขณะที่เขาตามมา

	 “คุณทำงานที่นี่มานานหรือยังครับ”  เสียงเขาต่ำและเขาก็กำลังมองฉัน  

นัยน์ตาสีเทาจ้องเขม็งเลยทีเดียว  ฉันหน้าแดงหนักกว่าเดิมอีก  เป็นบ้าอะไร  

ทำไมเขาถึงมีอิทธิพลแบบนี้กับฉัน  ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองอายุสักสิบสี่ปี  ทั้ง 

เคอะเขินแล้วก็ดูผิดที่ผิดทางยังไงชอบกล  มองไปข้างหน้าส ิ สตีล!

	 “ส่ีปีค่ะ”  ฉันพึมพำขณะท่ีเรามาถึงจุดหมาย  ท้ังน้ีเพ่ือหันเหความสนใจ 

ของตัวเอง  ฉันจึงก้มลงเลือกกระดาษกาวท่ีเรามีขายโดยเลือกความกว้างแตกต่าง 

กันมาสองม้วน

	 “ผมเอาม้วนน้ีแล้วกัน”  เกรย์พูดเสียงเบาพลางช้ีไปยังม้วนท่ีมีความกว้าง 

มากกว่า  ฉันส่งเทปให้เขา  นิ้วมือเรากระทบกันแค่ช่วงสั้น  ๆ  แล้วก็มีกระแส 

ไฟฟ้าอีกแล้ว  ช็อตเปรี๊ยะไปทั่วร่างราวกับฉันไปแตะโดนสายไฟเปลือยเข้า 

อย่างนั้นละ  ฉันอ้าปากโดยไม่รู้ตัวยามเมื่อรับรู้ได้ถึงกระแสดังกล่าวที่แล่นตรง 

ไปยังจุดลึกลับและไม่คุ้นเคยลึกลงไปในช่องท้อง  ฉันตะกายหาความสมดุลทาง 

อารมณ์อย่างหมดทางสู้

	 “รับอะไรเพ่ิมไหมคะ”  น้ำเสียงฉันแหบและมีเสียงลมหายใจหนัก ๆ  ด้วย 

อีกฝ่ายทำตาโตเล็กน้อย
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	 “ผมคิดว่าอยากได้เชือกสักหน่อย”  น้ำเสียงเขาแหบเหมือนฉันเป๊ะเลย

	 “ทางนี้ค่ะ”  ฉันก้มหน้างุดเพื่อซ่อนอาการหน้าแดงที่กลับมาอีก  แล้วก ็

เดินนำไปยังช่องดังกล่าว

	 “ต้องการแบบไหนคะ  เรามีท้ังแบบใยสังเคราะห์แล้วก็เส้นใยธรรมชาติ... 

แบบเกลียว...หรือแบบเชือกขึง...”  ฉันหยุดเมื่อเห็นสีหน้าของเขา  นัยน์ตาเขา 

เป็นสีเข้มขึ้น  ให้ตายสิ

	 “ผมขอเชือกแบบเส้นใยธรรมชาติยาวห้าหลาครับ”

	 ฉันมือไม้สั่นเทารีบวัดเชือกกับไม้บรรทัดที่ติดไว้ถาวรให้ได้ห้าหลา  โดย 

ตระหนักว่านัยน์ตาสีเทาร้อนแรงของเกรย์จับจ้องฉันอยู ่ ฉันไม่กล้ามองเขาเลย  

ให้ตายเถอะ  ฉันจะประหม่าไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะ  ฉันหยิบคัตเตอร ์

ออกจากกระเป๋ากางเกงยีนแล้วตัดเชือกอย่างบรรจงก่อนจะผูกเงื่อนกระตุกไว้  

ปาฏิหาริย์บางอย่างช่วยให้ฉันทำได้สำเร็จโดยที่มีดไม่ตัดนิ้วตัวเองขาดเสียก่อน

	 “เคยเป็นเนตรนารีเหรอครับ”  เขาถาม  ริมฝีปากได้รูปราวสลักเสลาแลดู 

เย้ายวนโค้งขึ้นเป็นเชิงขบขัน  อย่ามองปากเขาเป็นอันขาด!

	 “กิจกรรมที่ต้องทำเป็นกลุ่มไม่ใช่แนวฉันหรอกค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 เขาเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง

	 “แล้วอะไรคือแนวของคุณล่ะ  แอนัสเตเชีย”  เขาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล 

แล้วก็มีรอยย้ิมลึกลับให้เห็นอีกรอบหน่ึง  ฉันได้แต่จ้องหน้าเขาโดยไม่สามารถจะ 

อธิบายตัวเองได้  ฉันอยู่บนเปลือกโลกท่ีกำลังเคล่ือนไหว  พยายามต้ังสติหน่อย 

แอนา  จิตใต้สำนึกที่ถูกทรมานของฉันคุกเข่าขอร้อง

	 “หนังสือค่ะ”  ฉันกระซิบ  แต่ข้างในใจฉัน  จิตใต้สำนึกกำลังกรีดร้องว่า 

คุณไงคะ!  คุณคือแนวที่ฉันชอบ  ฉันตบความคิดนี้กลับลงไปทันที  นึกอับอาย 

ว่าจิตใจของตัวเองกำลังคิดใฝ่สูงไปแล้ว

	 “หนังสือประเภทไหนครับ”  เขาเอียงศีรษะไปข้างหนึ่ง  ทำไมเขาถึงต้อง 

สนใจขนาดนี้ด้วย

	 “อ้อ  คุณก็รู้นี่คะ  หนังสือทั่ว ๆ ไป  งานแนวคลาสสิกน่ะค่ะ  ส่วนใหญ ่

แล้วก็พวกวรรณกรรมอังกฤษ”

	 เขาใช้น้ิวช้ีเรียวยาวและหัวแม่มือถูคางพลางใคร่ครวญคำตอบของฉันไป 
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ด้วย  หรือบางทีเขาอาจจะเบ่ือสุดขีดแล้ว  และกำลังพยายามซ่อนความรู้สึกอยู่ 

	 “รับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ”  ฉันต้องรีบ ๆ  เลิกคุยหัวข้อนี้  เพราะว่านิ้วเขา 

ที่อยู่บนใบหน้าดูแล้วช่างดึงดูดใจเหลือเกิน

	 “ไม่รู้ส ิ คุณแนะนำหน่อยว่าควรจะซื้ออะไรเพิ่มดี”

	 ฉันจะแนะนำอะไรดีล่ะ  ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังจะทำอะไร

	 “สำหรับคนที่ลงมือทำอะไร ๆ ด้วยตัวเองน่ะเหรอคะ”

	 เขาพยักหน้า  นัยน์ตาสีเทาดูมีชีวิตชีวาด้วยอารมณ์ขันแบบชั่วร้าย  

ฉันหน้าแดง  แล้วสายตาก็เลื่อนอย่างจงใจไปยังกางเกงยีนพอดีตัว

	 “ชุดหมีค่ะ”  ฉันตอบไป  แล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้กลั่นกรองในสิ่งที่หลุด 

จากปากอีกแล้ว

	 เขาเลิกคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่าทางขบขันอีกครั้ง

	 “คุณคงไม่อยากให้เสื้อผ้าเปื้อนหรอกนะคะ”  ฉันบุ้ยใบ้แบบไม่โจ่งแจ้ง 

ไปที่กางเกงยีนของเขา

	 “ผมถอดออกเมื่อไหร่ก็ได้นี่นา”  เขายิ้มกริ่ม

	 “อืม”  ฉันรู้สึกว่าแก้มฉันแดงก่ำหนักขึ้น  ตอนนี้ฉันคงกลายเป็นสีเดียว 

กันกับแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีผิดเพ้ียนแล้วละ  หยุดพูดได้แล้ว  หยุด 

พูด เดี๋ยวนี้

	 “งั ้นผมขอชุดหมีด้วย  เพราะว่าผมไม่ควรทำเสื้อผ้าตัวเองเสียหาย”  

เขาพูดหน้าตาเฉย

	 ฉันพยายามปัดภาพไม่พึงประสงค์ตอนที่เขาไม่ได้นุ่งกางเกงยีนออกไป

	 “ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ”  ฉันถามเสียงแหลมขณะที่ส่งชุดหมี 

สีน้ำเงินให้

	 เขาไม่สนใจคำถามของฉัน

	 “บทความเป็นยังไงบ้างครับ”

	 สุดท้ายเขาก็ถามฉันด้วยคำถามปกติ  ห่างไกลจากการพูดสองแง่สองง่าม 

และการพูดอย่างหมายความอีกอย่างซึ่งชวนให้สับสน...คำถามนี้ฉันตอบได้  

ฉันรีบคว้ามันไว้ด้วยสองมือราวกับนี่คือแพชูชีพ  แล้วก็เลือกบอกไปตามตรง

	 “ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนหรอกค่ะ  คนเขียนคือแคเธอรีน  มิสคาวานาห์  
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น่ะค่ะ  เพื่อนร่วมห้องของฉัน  เธอเป็นคนเขียน  เธอพอใจงานนี้มาก  เธอเป็น 

บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แล้วก็รู้สึกแย่ที่ไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เอง”  ฉัน 

รู้สึกเหมือนตัวเองได้หยุดพักเพื่อหายใจหายคอเสียที  ในที่สุดก็มีหัวข้อสนทนา 

แบบปกติกับเขา  “เธอกังวลอยู่เร่ืองเดียวละค่ะว่าไม่มีรูปถ่ายใหม่ ๆ ของคุณเลย” 

	 เกรย์เลิกคิ้วข้างหนึ่ง

	 “เธออยากได้รูปแบบไหนล่ะครับ”

	 โอเค  ฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะตอบแบบนี้  ฉันส่ายหน้าเพราะว่า 

ไม่รู้จริง ๆ 

	 “อืม ๆ  ผมอยู่แถว ๆ นี ้ บางทีพรุ่งนี้...”  เสียงเขาขาดหายไป

	 “คุณยินดีมาให้เราถ่ายภาพเหรอคะ”  ฉันเสียงแหลมขึ้นอีกแล้ว  เคท 

คงมีความสุขเหมือนได้ข้ึนสวรรค์ถ้าฉันจัดการเร่ืองน้ีได้สำเร็จ  แล้วเธอก็จะได้เจอ 

เขาอีกคร้ังพรุ่งน้ี  จุดมืดมิดตรงด้านล่างสมองของฉันกระซิบด้วยน้ำเสียงล่อลวง 

ฉันปัดความคิดนั้นทิ้ง  ในบรรดาเรื่องงี่เง่า  ไร้สาระของ...

	 “เคทคงจะยินดีมากเลยค่ะ  ถ้าเราหาช่างภาพมาได้”  ฉันดีใจมากก็เลย 

ย้ิมกว้างให้เขา  ริมฝีปากเขาเผยอเหมือนจะสูดลมหายใจเข้าฉับพลัน  แล้วเขาก็ 

กะพริบตา  ช่ัวเส้ียววินาทีหน่ึงเขาดูเหมือนสับสน  แล้วแกนโลกก็เขย้ือนเล็กน้อย 

เปลือกโลกเคลื่อนตัวไปอยู่ยังตำแหน่งใหม่

  โอย  พระเจ้า  สีหน้าสับสนของคริสเตียน  เกรย ์

	 “บอกเร่ืองพรุ่งน้ีให้ผมทราบด้วยก็แล้วกันครับ”  เขาเอ้ือมมือไปท่ีกระเป๋า 

หลังแล้วดึงกระเป๋าเงินออกมา  “นามบัตรผม  มีเบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่  คุณ 

ต้องโทร.มาก่อนสิบโมงเช้า”

	 “ได้ค่ะ”  ฉันฉีกยิ้มให้เขา  เคทต้องตื่นเต้นแน่นอน

  “แอนา!”

	 พอลปรากฏตัวข้ึนท่ีอีกฟากของปลายทางเดินระหว่างช้ันวางของ  เขาเป็น 

น้องชายคนสุดท้องของมิสเตอร์เคลย์ตัน  ฉันได้ยินว่าเขากลับจากมหาวิทยาลัย 

พรินซ์ตันมาเยี่ยมบ้าน  แต่ฉันไม่คิดว่าวันนี้จะเจอเขา

	 “เอ่อ  ขอตัวสักครู่นะคะ  มิสเตอร์เกรย์”  เกรย์ขมวดค้ิวเม่ือฉันหันหน้าไป 

จากเขา
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	 พอลเป็นเพื่อนที่ดีเสมอมา  ยิ่งในช่วงเวลาแปลกประหลาด  ณ  ขณะนี้ 

ที่ฉันอยู่กับเกรย์ผู้ร่ำรวย  ทรงอิทธิพล  และเป็นจอมบงการหน้าตาหล่อเหลา 

ดึงดูดใจอย่างไม่น่าเชื่อ  การได้คุยกับคนปกติ  ๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกิน  

พอลกอดฉันแน่น  ทำเอาฉันประหลาดใจ

	 “แอนา  ไง  ดีใจจังที่ได้เจอเธออีก!”  พอลจ้อ

	 “สวัสด ี พอล  เป็นไงบ้าง  กลับบ้านมางานวันเกิดพี่ชายเหรอ”

	 “ใช่  เธอดูสบายดีนะ  แอนา  ดูดีมาก ๆ  เลย”  เขาฉีกยิ้มขณะพิจารณา 

ดูฉันโดยดันตัวฉันออกไปจนสุดปลายแขน  จากนั้นก็ปล่อยฉัน  แต่ยังโอบไหล่ 

ข้างหนึ่งไว้แบบแสดงความเป็นเจ้าของ  ฉันขยับเท้ายุกยิกด้วยความอาย  การ 

ได้เจอพอลเป็นเรื่องด ี แต่เขามักจะทำตัวสนิทสนมจนเกินไป

	 พอฉันเงยหน้าขึ้นมองคริสเตียน  เกรย์  ก็เห็นว่าอีกฝ่ายจับจ้องเราด้วย 

สายตาดุจเหยี่ยว  นัยน์ตาสีเทาของเขาหลุบลงอย่างคาดคะเน  ปากเม้มสนิท 

ไร้อารมณ์  เขาเปลี่ยนจากลูกค้าที่ใส่ใจจนประหลาดกลายเป็นคนอื่น  คนที่ 

เย็นชาและห่างเหิน

	 “พอล  พอดีฉันมีลูกค้าอยู่น่ะ  คุณน่าจะได้พบเขานะ”  ฉันพูด  พยายาม 

ปลดชนวนความเป็นปฏิปักษ์ที่เห็นปรากฏอยู่ในดวงตาของเกรย์  ฉันดึงพอล 

ไปพบเขา  แล้วทั้งคู่ก็หยั่งท่าทีกัน  บรรยากาศโดยรอบหนาวเย็นราวกับอยู่ 

ขั้วโลกเหนือ

	 “เอ่อ  พอลคะ  นี่คือมิสเตอร์คริสเตียน  เกรย์  มิสเตอร์เกรย์คะ  นี่คือ 

พอล  เคลย์ตัน  ค่ะ  พี่ชายเขาเป็นเจ้าของร้าน”  ด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไร้ซึ่ง 

เหตุผล  ทำให้ฉันรู้สึกว่าควรจะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อย

	 “ฉันรู้จักพอลมาต้ังแต่ท่ีเร่ิมมาทำงานท่ีน่ีแล้วค่ะ  ถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอ 

กันก็เถอะ  เขาเพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันน่ะค่ะ  เขาเรียนบริหาร 

ธุรกิจอยู่”  ฉันพล่ามไปเรื่อย...หยุด  เดี๋ยวนี้นะ!

	 “มิสเตอร์เคลย์ตัน”  คริสเตียนยื่นมือออกมา  สีหน้าของเขาอ่านไม่ออก

	 “มิสเตอร์เกรย์”  พอลจับมือเขากลับ  “เด๋ียวนะ  คงไม่ใช่คริสเตียน  เกรย์ 

ใช่มั้ย  ที่เป็นเจ้าของเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์น่ะ”  พอลเปลี่ยนสีหน้า 

จากไม่เป็นมิตรเป็นหวาดเกรงในช่วงเวลาไม่ถึงเส้ียววินาที  เกรย์ย้ิมอย่างสุภาพ 
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ให้เขา  แต่นัยน์ตาไม่ได้ยิ้มด้วย

	 “ว้าว  มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ”

	 “แอนัสเตเชียจัดการให้หมดแล้วละครับ  มิสเตอร์เคลย์ตัน  เธอใส่ใจดูแล 

ดีมากครับ”  สีหน้าเขาเรียบเฉย  แต่ถ้อยคำของเขา...เหมือนว่าเขาพูดเรื่องอื่น 

ที่ไม่เกี่ยวกันเลย  ชวนสับสนจริง ๆ 

	 “เยี่ยมครับ”  พอลตอบ  “ไว้เจอกันทีหลังนะ  แอนา”

	 “ได้เลย  พอล”  ฉันมองเขาหายไปทางห้องเก็บของ  “ต้องการอะไรเพิ่ม 

อีกไหมคะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “เท่านี้ก็พอแล้วครับ”  น้ำเสียงเขาห้วนและเยือกเย็น  ให้ตายเถอะ... 

ฉันทำให้เขาโกรธเหรอนี ่ ฉันสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ  จากนั้นก็หมุนตัวตรงไปยัง 

เครื่องเก็บเงิน  เขามีปัญหาอะไรกันนะ 

	 ฉันลงรายการเชือก  ชุดหมี  กระดาษกาวและเข็มขัดรัดสายไฟที่เครื่อง 

เก็บเงิน

	 “ทั้งหมดสี่สิบสามเหรียญค่ะ”  ฉันชำเลืองมองเกรย์แล้วก็มานึกได้ว่า 

ไม่ควรเลย  เขาจับตาดูฉันอย่างใกล้ชิด  นัยน์ตาสีเทามีประกายกล้าและคุกรุ่น 

ดูแล้วชวนอึดอัด

	 “ต้องการถุงหรือเปล่าคะ”  ฉันถามขณะรับบัตรเครดิตของเขามา

	 “ต้องการครับ  แอนัสเตเชีย”  ล้ินเขาเอ้ือนเอ่ยช่ือราวกับกำลังเล้าโลมฉัน 

แล้วหัวใจฉันก็เต้นไม่เป็นส่ำอีกครา  ฉันแทบหายใจหายคอไม่ออก  กระวีกระวาด 

เอาของที่เขาซื้อไปใส่ถุงพลาสติก

	 “คุณจะโทร.หาผมใช่ไหมครับ  ถ้าต้องการถ่ายภาพผม”  เขากลับมา 

เป็นการเป็นงานอีกครั้งหนึ่ง  ฉันพยักหน้า  เกิดอาการพูดไม่ออกขึ้นมาอีกรอบ  

แล้วก็ส่งบัตรเครดิตคืนให้เขา

	 “ดี  อาจจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ”  เขาหมุนตัวจะเดินออกไป  แต่แล้วก ็

ชะงัก  “อ้อ  แอนัสเตเชีย  ผมดีใจนะท่ีมิสคาวานาห์ไม่ได้เป็นคนมาสัมภาษณ์น่ะ” 

เขาย้ิม  จากน้ันก็ห้อยถุงพลาสติกพาดบ่าไว้  พลางสาวเท้ายาว   ๆออกไปจากร้าน 

พร้อมด้วยท่าทีมุ่งม่ันท่ีกลับมาอีกคร้ัง  ท้ิงฉันไว้กับฮอร์โมนเพศหญิงจำนวนมาก 

ท่ีพลุ่งพล่านจนตัวส่ัน  ฉันใช้เวลาหลายนาทีจ้องประตูท่ีปิดอยู่ซ่ึงเขาเพ่ิงเดินผ่าน 
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กลับออกไป  กว่าที่ตัวฉันเองจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

  เอาละ  ฉันชอบเขา  นี่ไง  ฉันยอมรับกับตัวเองแล้ว  ฉันไม่อาจปิดบัง 

ตนเองจากความรู้สึกได้อีกต่อไป  ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน  ฉันเห็นว่าเขา 

มีเสน่ห์  มีเสน่ห์มาก  แต่ฉันรู้ดีว่าไม่มีหวังหรอก  แล้วก็เลยถอนหายใจด้วย 

ความเศร้าแบบหวานปนขม  การท่ีเขาแวะมาท่ีน่ีก็แค่ความบังเอิญ  แต่ถึงยังไง 

ฉันก็ยังสามารถชื่นชมเขาได้จากที่ไกล ๆ  จริงไหมล่ะ  ทำแบบนี้ไม่มีอันตราย 

อยู่แล้ว  แล้วถ้าฉันหาช่างภาพได้  ก็จะได้ช่ืนชมเขาอย่างจริง ๆ  จัง ๆ ในวันพรุ่งน้ี 

ด้วย  ฉันกัดริมฝีปากอย่างคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังยิ้มแป้นเหมือน 

นักเรียนสาว  ฉันต้องโทรศัพท์หาเคทแล้วก็จัดเตรียมการเรื่องการถ่ายภาพ
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เคทเป็นปลื้มอย่างมาก 
	 “ว่าแต่เขามาทำอะไรที่ร้านเคลย์ตันกันล่ะ”  ความอยากรู้อยากเห็น 

ของเธอล้นผ่านโทรศัพท์ออกมาเลย  ฉันอยู่ด้านในสุดของห้องเก็บของ  พยายาม 

ทำน้ำเสียงให้ฟังดูสบาย ๆ 

	 “เขามาแถวนี้น่ะ”

	 “ฉันคิดว่านี่เป็นความบังเอิญอย่างมหาศาลเลยนะนั่น  แอนา  เธอ 

ไม่คิดว่าเขามาท่ีน่ีเพ่ือจะเจอเธอบ้างเหรอ”  เธอคาดเดา  หัวใจฉันเต้นไม่เป็นส่ำ 

กับความเป็นไปได้ดังกล่าว  แต่ความดีใจที่ว่าก็อยู่ได้แค่ไม่นาน  ความเป็นจริง 

ที่น่าหดหู่และชวนผิดหวังก็คือ  เขามาที่นี่ด้วยเรื่องธุรกิจ

	 “เขาแวะมาดูแผนกเกษตรของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท  เขาสนับสนุน 

ทุนวิจัยอยู่น่ะ”  ฉันพึมพำ

	 “อ๋อ  ใช่  เขาให้ทุนทางภาค  2.5  ล้านเหรียญแน่ะ”

  ว้าว

	 “เธอรู้ได้ยังไงน่ะ”

	 “แอนา  ฉันเป็นนักหนังสือพิมพ์นะ  แล้วฉันก็เขียนประวัติย่อของเขาด้วย 

โดยงานฉันก็ต้องรู้อยู่แล้ว”
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	 “เอาละ  คาร์ลา  เบิร์นสไตน์1  ใจเย็นก่อนนะ  ตกลงว่าเธอต้องการ 

รูปพวกนี้ใช่ไหม”

	 “แน่นอนอยู่แล้ว  คำถามก็คือ  ใครจะเป็นคนถ่าย  แล้วก็จะไปถ่าย 

ที่ไหน”

	 “เราถามเขาก็ได้นี่ว่าที่ไหน  เขาบอกว่าเขาพักอยู่แถวนี้”

	 “เธอติดต่อเขาได้เหรอ”

	 “ฉันมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาน่ะ”

	 เคทหอบหายใจ

	 “หนุ่มโสดท่ีร่ำรวยท่ีสุด  ชอบเก็บตัวท่ีสุด  แถมยังทำตัวเป็นปริศนามาก 

ที่สุดในรัฐวอชิงตัน  เพิ่งจะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเธออย่างนั้นเหรอ”

	 “เอ่อ...ใช่”

	 “แอนา!  เขาชอบเธอนะ  ไม่ต้องสงสัยเลย”  เธอเน้นเสียง

	 “เคท  เขาก็แค่พยายามจะทำตัวดีเท่านั้นละน่า”  แต่แม้กระทั่งตอนที่ 

พูดแบบนี้ออกไป  ฉันก็รู้ว่ามันไม่จริง  เพราะว่าคริสเตียน  เกรย์  ไม่ได้ทำตัว  

ดี  แต่ถ้าบอกว่าสุภาพละก็อาจจะใช่  แล้วเสียงกระซิบเล็ก  ๆ แผ่วเบาก็ดังขึ้น  

บางทีเคทอาจพูดถูกก็ได้นะ  หนังศีรษะฉันรู้สึกจี๊ด  ๆ  กับความคิดที่ว่า  บางที  

อาจจะแค่บางทีเท่าน้ันนะ  เขาอาจจะชอบฉัน  เพราะยังไงเขาก็พูดว่าดีใจท่ีเคท 

ไม่ได้เป็นคนไปสัมภาษณ์น่ี  ฉันกอดอกแน่นด้วยความยินดีอยู่เงียบ  ๆ  โยกไหว 

ไปมา  เพลิดเพลินอยู่ช่วงสั้น ๆ กับความเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะชอบฉัน  เคท 

ดึงฉันกลับมาสู่ปัจจุบัน

	 “ฉันไม่รู้ว่าจะไปหาใครมาถ่ายรูปดีน่ะสิ  ลีไวช่างภาพประจำของเรา 

ไม่ว่างเพราะกลับไปบ้านที่เมืองไอดาโฮฟอลส์ช่วงสุดสัปดาห์  เขาต้องโมโหแน่ 

เลยที่พลาดโอกาสถ่ายรูปหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำของอเมริกา”

	 “อืม...แล้วโฮเซล่ะ”

	 “เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก!  เธอถามเขาสิ  เขายอมทำทุกอย่างเพื่อเธอ 

  1  Carl  Bernstein  (ค.ศ.  1944 - ปัจจุบัน)  นักข่าวหนังสือพิมพ์ วอชิงตันโพสต์  ร่วมกันกับบ๊อบ  วู้ดเวิร์ด 

นักข่าวอีกรายหนึ่ง  ในการเปิดโปงคดีวอเตอร์เกท  ในที่นี้  แอนัสเตเชียต้องการล้อเพื่อนว่าเป็นนักข่าวเจาะลึก 

ทำนองเดียวกัน  จึงเรียกเป็นชื่อผู้หญิงว่า  คาร์ลา
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อยู่แล้วละ  จากนั้นก็โทร.ไปหาเกรย ์ แล้วถามว่าเขาอยากให้พวกเราไปถ่ายรูป 

ที่ไหน”  เคทไม่เห็นความสำคัญเรื่องโฮเซจนน่าหงุดหงิด

	 “ฉันคิดว่าเธอน่าจะโทร.หาเขานะ”

	 “ใคร  โฮเซน่ะเหรอ”  เคทล้อ

	 “เปล่า  เกรย์น่ะ”

	 “แอนา  เธอคือคนที่มีสายสัมพันธ์นะ”

	 “สายสัมพันธ์เรอะ”  ฉันร้องเสียงแหลมใส่เธอ  เสียงฉันสูงขึ้นอีกหลาย 

ระดับเลยทีเดียว  “ฉันแทบจะไม่รู้จักเขาเลยนะ”

	 “อย่างน้อยเธอก็เคยเจอเขา”  เธอพูดเสียงขื่น  “แล้วก็ดูเหมือนว่าเขา 

อยากจะรู้จักเธอให้ดีขึ้น  แอนา  โทร.หาเขาซะ”  เธอบอกห้วน  ๆ แล้ววางสาย  

บางทีเธอก็ออกจะเจ้ากี้เจ้าการนะเนี่ย  ฉันนิ่วหน้าใส่โทรศัพท์มือถือพลางแลบ

ลิ้นใส่

	 ฉันเพิ่งจะฝากข้อความไว้ให้โฮเซ  ตอนที่พอลเข้ามาในห้องเก็บของเพื่อ 

หากระดาษทราย

	 “ข้างนอกเรากำลังยุ่งอยู่นะ  แอนา”  เขาบอกโดยปราศจากความหงุดหงิด 

แต่อย่างใด

	 “ค่ะ  เอ่อ  ขอโทษด้วย”  ฉันพึมพำพลางหมุนตัวเพื่อจะออกไป

	 “แล้วเธอรู้จักคริสเตียน  เกรย์  ได้ยังไงน่ะ”  น้ำเสียงพอลเรียบเฉยเสียจน 

ฟังดูไม่น่าเชื่อ

	 “ฉันต้องไปสัมภาษณ์เขาให้หนังสือพิมพ์นักศึกษาของเราน่ะค่ะ  พอด ี

เคทไม่ค่อยสบาย”  ฉันยักไหล่  พยายามให้ฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไร  

แต่ก็ทำได้ไม่ดีไปกว่าพอลหรอก

	 “คริสเตียน  เกรย ์ ในร้านเคลย์ตันส ์ ไม่อยากจะเชื่อเลย”  พอลทำเสียง 

ฟึดฟัดด้วยความประหลาดใจ  เขาสั่นศีรษะราวกับจะทำสมองให้ปลอดโปร่ง  

“ว่าแต ่ เย็นนี้ออกไปดื่มหรือไปไหนกันไหม”

	 ทุกคร้ังท่ีพอลกลับมาบ้าน  เขาจะชวนฉันไปเท่ียวด้วย  และฉันก็ปฏิเสธ 

เสมอ  เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว  ฉันไม่เคยมองว่าการออกไปเที่ยว 

กับน้องชายของเจ้านายเป็นเร่ืองดี  นอกจากน้ีพอลก็ดูเท่แบบหนุ่มข้างบ้านตาม 
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แบบฉบับหนุ่มอเมริกันดูดีท่ัวไป  แต่เขาไม่ใช่วีรบุรุษในนิยาย  ดูยังไงก็ไม่มีทาง 

ใช่ไปได้เลย  แล้วเกรย์ล่ะ  จิตใต้สำนึกถามฉัน  แถมเหมือนเธอยังเลิกคิ้วขึ้น 

ข้างหนึ่งด้วย  ฉันฟาดเธอกลับลงไปอยู่ที่เดิม

	 “ไม่ใช่ว่ามีงานเลี้ยงอาหารค่ำในครอบครัวหรืออะไรทำนองนั้นให้พี่คุณ 

เหรอคะ”

	 “นั่นน่ะพรุ่งนี้”

	 “ไว้คราวหลังก็แล้วกันนะคะพอล  คืนน้ีฉันต้องอ่านหนังสือ  สัปดาห์หน้า 

ก็สอบไล่แล้ว”

	 “แอนา  วันหน่ึงเธอจะต้องตอบตกลง”  เขาย้ิมขณะท่ีฉันหลบหลีกออกไป 

ยังชั้นที่เป็นร้านขายของ

“แต่ว่าฉันถ่ายรูปสถานที่นะ  แอนา  ไม่ได้ถ่ายคน”  โฮเซครวญ

	 “โฮเซ  ได้โปรดเถอะนะ”  ฉันขอร้อง  กำโทรศัพท์มือถือไว้แน่น  เดินย่ำ 

กลับไปกลับมาในบริเวณน่ังเล่นของอพาร์ตเมนต์เรา  พร้อมท้ังจ้องผ่านหน้าต่าง 

ออกไปยังแสงยามเย็นที่กำลังเลือนหาย

	 “ส่งโทรศัพท์มาน่ีซิ”  เคทคว้าโทรศัพท์จากฉัน  พลางสะบัดผมสีบลอนด์ 

แดงนุ่มราวเส้นไหมข้ามบ่าไป

	 “ฟังนะ  โฮเซ  โรดริเกซ์  ถ้าหากเธออยากให้หนังสือพิมพ์ของเราลงข่าว 

การเปิดตัวงานแสดงภาพถ่ายของเธอละก็  เธอก็ต้องมาถ่ายภาพให้เราพรุ่งนี ้ 

เข้าใจมั้ย”  บทจะโหด  เคทก็โหดน่าดูชม

	 “ดีมาก  แอนาจะโทร.กลับไปบอกสถานท่ีและเวลานัดนะ  เจอกันพรุ่งน้ี” 

เธอกดตัดสายโทรศัพท์มือถือฉันทันที

	 “เรียบร้อย  สิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็เหลือแค่ตัดสินใจกันว่าที่ไหนและ 

เมื่อไหร่  โทร.หาเขาสิ”  เธอยื่นโทรศัพท์มาให้ฉัน  ท้องไส้ฉันบิดเป็นเกลียว

	 “โทร.หาเกรย์ส ิ เดี๋ยวนี้เลย!”

	 ฉันทำหน้าบ้ึงใส่เพ่ือนแล้วก็ล้วงกระเป๋าหลังหยิบนามบัตรของเกรย์ข้ึนมา 

สูดลมหายใจลึก ๆ  แล้วก็กดหมายเลขด้วยนิ้วสั่นเทา

	 เขารับสายเม่ือโทรศัพท์ดังเป็นคร้ังท่ีสอง  น้ำเสียงห้วน  เรียบ  ไร้อารมณ์ 
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	 “เกรย์ครับ”

	 “เอ่อ...มิสเตอร์เกรย์หรือคะ  แอนัสเตเชีย  สตีล  พูดนะคะ”  ฉันจำเสียง 

ตัวเองไม่ได้เลย  ฉันต่ืนเต้นมาก  เราต่างเงียบกันไปครู่หน่ึง  ใจฉันส่ันด้วยความ 

กลัว

	 “มิสสตีล  ดีจริงที่คุณโทร.มา”  น้ำเสียงเขาเปลี่ยนไป  ฉันคิดว่าเขา 

ประหลาดใจแล้วมีน้ำเสียงค่อนข้าง...อบอุ่นน่ะ  ถึงขั้น   เย้ายวน  ก็ว่าได้  ฉัน 

หายใจติดขัดแล้วก็หน้าแดง  ทันใดนั้นก็รู้สึกตัวว่าแคเธอรีน  คาวานาห์  กำลัง 

จ้องมองอยู่  แถมยังอ้าปากค้าง  ฉันก็เลยพุ่งเข้าไปในครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการ 

สังเกตอย่างละเอียดของเธอซึ่งฉันไม่ต้องการ

	 “เอ่อ  พวกเราอยากจะถ่ายรูปสำหรับลงในบทความน่ะค่ะ”  หายใจสิ 

แอนา  หายใจ  ปอดฉันดึงอากาศเข้าไปอย่างรีบร้ัอน  “พรุ่งน้ี  ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อง 

นะคะ  คุณสะดวกที่ไหนคะ”

	 ฉันแทบจะได้ยินเสียงเขาย้ิมปริศนาแบบสฟิงซ์ผ่านโทรศัพท์มาเลยทีเดียว 

	 “ผมพักอยู่ท่ีโรงแรมฮีธแมนในเมืองพอร์ตแลนด์  เอาเป็นว่าพบกันพรุ่งน้ี 

เก้าโมงครึ่งดีไหมครับ”

	 “ตกลงค่ะ  พวกเราจะไปพบคุณที่นั่น”  ฉันรีบพูดชนิดแทบไม่หายใจ- 

หายคอ  เหมือนตัวเองเป็นเด็ก  ไม่ใช่ผู้หญิงท่ีโตแล้ว  ซ่ึงสามารถลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมายในรัฐวอชิงตัน

	 “ผมจะรอนะครับ  มิสสตีล”  ฉันนึกภาพประกายร้ายกาจในดวงตาสีเทา 

ของอีกฝ่ายได้  เขาทำยังไงถึงได้ทำให้คำแค่เจ็ดคำเปี่ยมไปด้วยการให้สัญญา 

ย่ัวยวนชวนครอบครองขนาดน้ี  ฉันวางสาย  เคทมาอยู่ในครัวและกำลังจ้องหน้า 

ฉันด้วยสีหน้าตกตะลึงพรึงเพริดสุดขีด

	 “แอนัสเตเชีย  โรส  สตีล  เธอชอบเขา!  ฉันไม่เคยเห็นหรือว่าได้ยินเธอ... 

แบบ...แบบว่าติดอกติดใจใครขนาดน้ีมาก่อนน่ะ  เธอหน้าแดงจริง ๆ  จัง ๆ  เลยนะ 

นั่น”

	 “โธ่  เคท  เธอก็รู้ว่าฉันหน้าแดงตลอดเวลาอยู่แล้ว  นี่มันคือความเสี่ยง 

ท่ีมากับงานของฉัน  อย่าตลกไปหน่อยเลยน่า”  ฉันสวนกลับ  เธอกะพริบตามอง 

ฉันด้วยความประหลาดใจ  เพราะฉันไม่ค่อยได้โมโหอาละวาดบ่อยนัก  แต ่
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ครู่เดียวฉันก็สงบลง  “ฉันแค่รู้สึกว่าเขา...น่ากลัวน่ะ  ก็แค่นั้นเอง”

	 “ฮีธแมนเหรอ  สมเหตุสมผลดี”  เคทพึมพำ  “ฉันจะโทร.หาผู้จัดการท่ีน่ัน 

เพื่อต่อรองขอสถานที่สำหรับถ่ายภาพ”

	 “ฉันจะทำอาหารค่ำนะ  หลังจากน้ันต้องอ่านหนังสือสอบ”  ฉันไม่สามารถ 

ซ่อนความหงุดหงิดที่มีต่อเพื่อนได ้ ขณะที่เปิดตู้ใบหนึ่งเพื่อเตรียมทำอาหารค่ำ

คืนนั้นฉันกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมา  แล้วก็ฝันถึงนัยน์ตาสีเทาเหมือนควัน  

ชุดหมี  ขายาว ๆ  นิ้วยาว ๆ  แล้วก็สถานที่ลึกลับมืดมิดที่ยังไม่ได้มีการสำรวจ 

มาก่อน  ฉันตื่นสองรอบตอนกลางคืน  หัวใจเต้นระรัว  โอ  พรุ่งนี้คงดูดีพิลึกละ  

ถ้าเกิดนอนน้อยขนาดนี้น่ะ  ฉันดุตัวเอง  ฉันชกหมอนแล้วก็พยายามนอนให ้

หลับ 

โรงแรมฮีธแมนตั้งอยู่ในใจกลางย่านการค้าของเมืองพอร์ตแลนด ์ อาคารหิน 

สีน้ำตาลใหญ่โตโอ่อ่าสร้างเสร็จทันเวลาพอดีกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในปลาย 

ทศวรรษ  1920  โฮเซ  ทราวิส  และฉัน  เดินทางไปท่ีน่ันด้วยรถโฟล์คเต่าของฉัน 

ส่วนเคทขับรถเบนซ์ซีแอลเคของเธอไป  เน่ืองจากรถฉันไม่สามารถบรรทุกพวกเรา 

ทุกคนได้หมด  ทราวิสเป็นเพื่อนของโฮเซแล้วก็ผู ้ช่วยด้วย  เขาตามมาเพื่อ 

ช่วยเรื่องไฟ  เคทจัดการจนได้ใช้ห้องที่โรงแรมฮีธแมนในตอนเช้าโดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย  แลกกับการให้เครดิตในบทความ  เมื่อเธออธิบายกับแผนกต้อนรับ 

ว่าเรามาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายคริสเตียน  เกรย์  ผู้เป็นประธานกรรมการบริหาร  เราก็ได้รับ 

การอัพเกรดให้ไปใช้ห้องชุดทันท ี แต่นี่เป็นห้องชุดขนาดปกต ิ เพราะดูเหมือน 

มิสเตอร์เกรย์ครอบครองห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในตึกไปแล้ว  เจ้าหน้าท่ีการตลาดผู้ดูจะ 

กระตือรือร้นเกินเหตุรีบพาเราไปยังห้องชุดดังกล่าว  เขายังอายุน้อยเหลือเกิน  

แถมดูกังวลเอามาก ๆ  ด้วย  ไม่รู้เพราะอะไร  ฉันสงสัยว่าคงเป็นเพราะความสวย 

และนิสัยชอบบงการของเคทท่ีทำให้เขาหมดทางสู้  เน่ืองจากเขาโอนอ่อนตามเธอ 

เป็นอย่างด ี ห้องนี้สวยสง่า  แฝงไว้ด้วยความงดงาม  และตกแต่งอย่างหรูหรา

	 เก้านาฬิกาแล้ว  เรามีเวลาเตรียมการครึ่งชั่วโมง  เคทเดินหน้าสั่งการ 

เต็มที่
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	 “โฮเซ  ฉันคิดว่าเราจะถ่ายโดยให้ผนังด้านนั้นเป็นฉาก  เห็นด้วยไหม”  

เคทไม่รอฟังคำตอบของอีกฝ่าย  “ทราวิส  เอาพวกเก้าอ้ีออกไปนะ  แอนา  เธอ 

ช่วยขอให้แม่บ้านเอาเครื่องดื่มขึ้นมาให้หน่อยได้มั้ย  แล้วก็บอกเกรย์ด้วยว่า 

พวกเราอยู่ที่ไหน”

  เจ้าค่ะ  คุณผู้หญิง  เธอช่างบงการจริง ๆ  เลย  ฉันกลอกตาแต่ก็ทำตาม 

ที่สั่ง 

	 อีกคร่ึงช่ัวโมงต่อมา  คริสเตียน  เกรย์  ก็เดินเข้ามาในห้องชุดของพวกเรา 

	 ให้ตายเถอะ!  เขาสวมเส้ือเช้ิตสีขาวเปิดคอ  และกางเกงผ้าสักหลาดอ่อน 

สีเทาหลวม  ๆ  ผมยุ่งเหมือนจะยังชื้นหมาด ๆ  จากการอาบน้ำฝักบัว  ปากฉัน 

แห้งผากเมื่อมองหน้าเขา...เขา ร้อนแรง  เป็นบ้าเลยให้ตาย  ชายวัยสามสิบกว่า 

ผมเกรียน  มีไรหนวด  สวมชุดสูทสีเข้มเรียบกริบและผูกเน็คไท  ก้าวตามหลัง 

เกรย์เข้ามายืนไม่พูดไม่จาตรงมุมในห้องชุด  ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมองพวกเรา 

โดยไม่แสดงอารมณ์

	 “มิสสตีล  เราพบกันอีกครั้งแล้วนะ”  เกรย์ยื่นมือมา  แล้วฉันก็จับมือ 

กับเขาพลางกะพริบตาอย่างรวดเร็ว  โอย  ตายละ...จริง ๆ แล้วเขาช่างดู...ว้าว  

ขณะสัมผัสมืออีกฝ่าย  ฉันก็ตระหนักถึงคลื่นอันหอมหวานที่แล่นผ่านไปทั่วร่าง 

ทำให้สดช่ืน  ทำให้หน้าแดง  แล้วฉันก็แน่ใจเลยว่าต้องมีคนได้ยินเสียงลมหายใจ 

ผิดจังหวะของฉันแน่นอน

	 “มิสเตอร์เกรย์คะ  น่ีคือแคเธอรีน  คาวานาห์  ค่ะ”  ฉันพึมพำพลางผายมือ 

ไปทางเคทผู้เดินเข้ามาจ้องตาเขาตรง ๆ 

	 “มิสคาวานาห์ผู้มุ่งม่ันน่ีเอง  สบายดีไหมครับ”  เขาย้ิมน้อย ๆ ให้เธอด้วย 

ท่าทางขบขันอย่างแท้จริง  “ผมเชื่อว่าคุณคงรู้สึกดีขึ้นแล้ว  แอนัสเตเชียบอกว่า 

สัปดาห์ที่แล้วคุณไม่ค่อยสบาย”

	 “ฉันสบายดีแล้วค่ะ  ขอบคุณนะคะมิสเตอร์เกรย์”  เธอจับมือกับเขาแน่น 

โดยไม่มีท่าทางขวยเขินแม้แต่น้อย  ฉันเตือนตัวเองว่าเคทเคยเรียนโรงเรียนเอกชน 

ที่ดีที่สุดในวอชิงตันมาก่อน  ครอบครัวเธอร่ำรวย  แล้วเธอก็โตมาด้วยความ 

เชื่อมั่นและมั่นใจในสถานะทางสังคม  เธอไม่ยอมทนอะไรที่งี่เง่า  ฉันทึ่งเธอ 

มาก ๆ 
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	 “ขอบคุณที่สละเวลามาให้นะคะ”  เธอยิ้มให้เขาอย่างสุภาพสมเป็นมือ 

อาชีพ

	 “ยินดีครับ”  เขาตอบพลางเลื่อนสายตาสีเทามาจ้องฉัน  แล้วฉันก็เลย 

หน้าแดงอีกรอบ  บ้าเอ๊ย

	 “นี่คือโฮเซ  โรดริเกซ์  ช่างภาพของเราค่ะ”  ฉันบอก  พลางยิ้มกว้างให้ 

โฮเซผู้ยิ้มกลับอย่างชื่นชม  นัยน์ตาเขายามมองจากฉันไปยังเกรย์ดูแล้วเย็นชา

	 “มิสเตอร์เกรย์”  เขาพยักหน้า

	 “มิสเตอร์โรดริเกซ์”  เกรย์สีหน้าเปลี่ยนเช่นกันยามเมื่อมองโฮเซแบบ 

ประเมิน

	 “อยากให้ผมไปอยู่ตรงไหนล่ะ”  เกรย์ถามโฮเซ  น้ำเสียงเขาฟังดูคุกคาม 

เล็กน้อย  แต่แคเธอรีนไม่ยอมปล่อยให้โฮเซเป็นคนควบคุมงานอยู่แล้วละ

	 “มิสเตอร์เกรย์คะ  ช่วยน่ังตรงน้ีได้ไหมคะ  ระวังสายไฟด้วยค่ะ  แล้วเด๋ียว 

เราจะถ่ายภาพยืนอีกหน่อยด้วย”  เธอชี้ให้เขาเดินไปยังเก้าอี้ที่วางชิดกับผนัง

	 ทราวิสเปิดบรรดาไฟทั้งหลายทั้งปวง  ทำเอาเกรย์มองอะไรไม่เห็นไป 

ชั่วขณะหนึ่ง  ก่อนจะพึมพำขออภัย  จากนั้นทราวิสกับฉันก็มายืนอยู่ด้านหลัง 

ดูโฮเซเดินหน้าถ่ายภาพ  เขาถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง  โดยขอให้เกรย์หัน 

ไปทางนั้นบ้าง  ทางนี้บ้าง  ให้ขยับแขน  จากนั้นก็ลดลงตามเดิม  จากนั้นโฮเซ 

ก็ย้ายไปใช้ขาตั้งกล้องถ่ายอีกหลายรูป  โดยเกรย์นั่งทำท่าต่าง  ๆ  อย่างอดทน 

และเป็นธรรมชาติราว ๆ ยี่สิบนาที  ความหวังของฉันเป็นจริงแล้ว  นั่นก็คือฉัน 

สามารถยืนชื่นชมเกรย์ได้จากในระยะไม่ไกลนัก  สายตาเราสบกันสองครั้ง  

แล้วฉันก็ต้องเป็นฝ่ายเบนสายตาไปจากแววตาคลุมเครือของอีกฝ่าย

	 “ถ่ายภาพนั่งพอแล้ว”  แคเธอรีนเข้ามาขัดจังหวะอีกรอบ  “ถ่ายภาพยืน 

ได้ไหมคะมิสเตอร์เกรย์”  เธอถาม

	 เขายืนข้ึน  แล้วทราวิสก็รีบกระวีกระวาดมายกเก้าอ้ีออกไป  เสียงชัตเตอร์ 

จากกล้องนิคอนของโฮเซดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

	 “ผมคิดว่าได้รูปพอแล้ว”  โฮเซประกาศในอีกห้านาทีต่อมา

	 “ดีมาก”  เคทบอก  “ขอบคุณอีกครั้งนะคะ  มิสเตอร์เกรย์”  เธอจับมือ 

กับเขา  โฮเซก็เช่นกัน



ฟิฟตี้ เชดส์ออฟเกรย์

��

	 “ผมจะรออ่านบทความนะครับ  มิสคาวานาห์”  เกรย์พึมพำแลหันมาหา 

ฉันขณะที่ยืนอยู่ตรงประต ู “ช่วยเดินไปส่งผมหน่อยได้ไหม  มิสสตีล”  เขาถาม

	 “ได้ค่ะ”  ฉันตอบด้วยความประหลาดใจสุดขีด  ฉันชำเลืองมองเคทอย่าง 

ไม่สบายใจ  แต่เพ่ือนก็ยักไหล่ให้  ฉันสังเกตเห็นโฮเซทำหน้าบ้ึงอยู่ด้านหลังเธอ 

	 “โชคดีนะครับทุกคน”  เกรย์พูดขณะเปิดประตู  พลางยืนหลบไปข้างหน่ึง 

ให้ฉันก้าวออกไปก่อน

  ให้ตายเถอะ...นี่มันเรื่องอะไรกัน  เขาต้องการอะไรเนี่ย  ฉันหยุดยืนอยู ่

ตรงทางเดินในโรงแรม  ขยุกขยิกไปมาด้วยความกังวล  ขณะท่ีเกรย์โผล่ออกมา 

จากห้องพร้อมด้วยคุณผมเกรียนในชุดสูทเรียบแปล้

	 “ฉันจะโทร.หานายนะ  เทย์เลอร์”  เขาพึมพำกับชายผมเกรียน  เทย์เลอร์ 

เดินทอดน่องกลับไปตามทางเดิน  แล้วเกรย์ก็เบือนสายตาสีเทาร้อนแรงกลับมา 

หาฉัน  บ้าจริง...ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย

	 “ผมสงสัยว่าคุณจะไปดื่มกาแฟกับผมได้หรือเปล่าเช้านี้”

	 ฉันตกใจสุดขีด  นี่คือการเดตหรือ  คริสเตียน  เกรย์  ขอให้ฉันออกเดต 

กับเขา  เขาถามว่าอยากดื่มกาแฟไหม  บางทีเขาอาจจะคิดว่าเธอยังไม่ตื่นด ี

ก็ได้นะ  จิตใต้สำนึกตำหนิฉันด้วยอารมณ์เย้ยหยันอีกแล้ว  ฉันกระแอมกระไอ 

พยายามควบคุมสติ

	 “ฉันต้องขับรถพาทุกคนกลับบ้านน่ะค่ะ”  ฉันพึมพำเป็นเชิงขออภัย  พลาง 

บิดมือไม้และนิ้วที่กุมอยู่ตรงหน้า

  “เทย์เลอร์”  เขาส่งเสียงเรียก  ทำเอาฉันสะดุ้งโหยง  เทย์เลอร์ผู้เดิน 

จากไปตามทางเดินแล้วหมุนตัวเดินกลับมาหาเราใหม่

	 “พวกเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่า”  เกรย์ถาม  น้ำเสียงเขานุ่มนวล 

และไต่ถามในท ี ฉันพยักหน้าเพราะงงงวยเกินกว่าจะตอบ 

	 “เทย์เลอร์พาพวกเขากลับไปได้  เขาเป็นคนขับรถของผม  เรามีรถขับ 

เคล่ือนส่ีล้อขนาดใหญ่ท่ีน่ี  เพราะฉะน้ันเขาสามารถขนพวกเคร่ืองมือไปได้ด้วย” 

	 “มีอะไรครับ  มิสเตอร์เกรย์”  เทย์เลอร์ถามเมื่อมาถึงตัวเราสองคน  

สีหน้าเขาไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ   

	 “ช่วยขับรถพาช่างภาพ  ผู้ช่วย  แล้วก็มิสคาวานาห์กลับบ้านหน่อยได้ไหม” 
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	 “แน่นอนครับท่าน”  เทย์เลอร์ตอบ

	 “เอาละ  คราวน้ีคุณไปด่ืมกาแฟกับผมได้หรือยังล่ะ”  เกรย์ย้ิมเหมือนว่า 

เรื่องนี้ตกลงกันได้แล้วอย่างนั้นละ

	 ฉันขมวดคิ้วใส่เขา

	 “เอ่ิม  มิสเตอร์เกรย์คะ  เอ่อ  ท่ีจริงแล้วมัน...คือ  เทย์เลอร์ไม่จำเป็นต้อง 

ขับรถพาพวกเขากลับบ้านก็ได้ค่ะ”  ฉันชำเลืองมองเทย์เลอร์แวบหนึ่ง  เขา 

ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวตามเดิม  “ฉันเปลี่ยนรถกับเคทก็ได้ค่ะ  

ขอเวลาสักครู่”

	 เกรย์ยิ้มกว้างอย่างสง่างามดูเป็นธรรมชาติไร้กังวลชวนให้เคลิบเคลิ้ม  

โอย  ตาย...แล้วเขาก็เปิดประตูห้องชุดให้ฉันเข้าไปใหม่  ฉันรีบพุ่งอ้อมตัวเขา 

เข้าไปในห้อง  แล้วก็เห็นว่าแคเธอรีนกำลังคุยกับโฮเซอย่างจริงจัง

	 “แอนา  ฉันคิดว่าเขาชอบเธอจริง  ๆ  นะ”  เธอพูดโดยไม่มีการเกริ่นนำ 

แต่อย่างใด  โฮเซจ้องฉันแบบไม่เห็นดีด้วย  “แต่ฉันไม่เชื่อใจเขา”  เธอเสริม  

ฉันยกมือขึ้นโดยหวังว่าเคทจะหยุดพูด  แล้วก็เหมือนมีปาฏิหาริย์  เพราะเธอ 

หยุดพูดจริง ๆ   

	 “เคท  ถ้าเธอขับรถฉันไป  แล้วให้ฉันขับรถเธอได้หรือเปล่า”

	 “ทำไมเหรอ”

	 “คริสเตียน  เกรย ์ ขอให้ฉันไปดื่มกาแฟกับเขา”

	 เธออ้าปากค้าง  เคทพูดไม่ออก!  ฉันดื่มด่ำกับช่วงเวลานี ้ เธอคว้าแขน 

ฉัน  ลากเข้าไปในห้องนอนซึ่งอยู่แยกออกไปจากห้องนั่งเล่นในห้องชุด

	 “แอนา  มีอะไรบางอย่างในตัวเขานะ”  น้ำเสียงเธอเตือนภัยเต็มท่ี  “เขา 

ดูดีมาก  ฉันเห็นด้วยตรงจุดนี้  แต่ฉันคิดว่าเขาเป็นตัวอันตราย  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกับคนแบบเธอ”

	 “เธอหมายความว่ายังไงที่บอกว่าคนแบบฉันน่ะ”  ฉันเรียกร้องคำตอบ  

รู้สึกเหมือนโดนสบประมาท

	 “คนที่ใสซื่อแบบเธอไง  แอนา  เธอก็รู้นี่ว่าฉันหมายความว่ายังไง”  เธอ 

พูดอย่างหงุดหงิดเล็กน้อย  ฉันหน้าแดง

	 “เคท  ก็แค่ด่ืมกาแฟน่ะ  สัปดาห์น้ีฉันเร่ิมสอบแล้ว  ฉันต้องอ่านหนังสือ 
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ด้วย  เพราะงั้นฉันไปไม่นานหรอก”

	 เธอทำปากย่ืนราวกับกำลังพิจารณาคำขอของฉัน  แล้วสุดท้ายก็ควานหา 

กุญแจรถจากกระเป๋าแล้วยื่นส่งให ้ ฉันก็ส่งกุญแจรถฉันให้เธอ

	 “แล้วเจอกันนะ  อย่ากลับช้าล่ะ  ไม่อย่างนั้นฉันจะส่งหน่วยค้นหาและ 

กู้ภัยไปตาม”

	 “ขอบคุณนะ”  ฉันกอดเธอ

	 ฉันโผล่จากห้องชุดมาก็เจอคริสเตียน  เกรย์  รออยู่โดยยืนพิงกับผนัง  

ดูเหมือนนายแบบโพสท่าสำหรับถ่ายรูปลงนิตยสารชั้นนำที่พิมพ์ด้วยกระดาษ 

อาบมันงั้นละ

	 “เอาละค่ะ  ไปด่ืมกาแฟกันเถอะ”  ฉันพึมพำ  หน้าแดงเหมอืนหัวบีตรู้ต 

เลย

	 เขาฉีกยิ้ม

	 “เชิญคุณก่อนเถอะ  มิสสตีล”  เขายืนตัวตรง  พลางผายมือให้ฉันเป็นเชิง 

ว่าให้ไปก่อน  ฉันเดินไปตามทางเดิน  เข่าอ่อน  ท้องไส้ปั่นป่วน  รู้สึกตื่นเต้น 

เหมือนหัวใจที่กระดอนมาอยู่ในปากกำลังเต้นรัวแรงไม่เป็นจังหวะ  ฉันกำลังจะ 

ไปดื่มกาแฟกับคริสเตียน  เกรย์...แล้วฉันก็เกลียดกาแฟด้วย

	 เราเดินไปด้วยกันตามทางเดินอันกว้างขวางของโรงแรมตรงไปยังลิฟต์ 

ฉันควรจะคุยอะไรกับเขาดีนะ  จู่  ๆ  หัวใจฉันก็เหมือนจะหยุดเต้นด้วยความ 

หวาดหวั่น  เราจะคุยเรื่องอะไรกัน  ฉันมีอะไรที่เหมือนกันกับเขาบ้างมิทราบ  

แล้วน้ำเสียงอบอุ่นนุ่มนวลของเขาก็ทำเอาฉันสะดุ้งตื่นจากฝันกลางวัน

	 “คุณรู้จักแคเธอรีน  คาวานาห ์ มานานแค่ไหนแล้ว”

	 โอ  เริ่มต้นด้วยคำถามง่าย ๆ ก่อน

	 “ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งค่ะ  เธอเป็นเพื่อนที่ดี”	

	 “อืม”  เขาตอบแบบไม่แสดงความรู้สึก  เขาคิดอะไรอยู่นะ

	 เม่ือไปถึงลิฟต์  เขาก็กดปุ่มเรียก  เสียงกร่ิงลิฟต์ดังเกือบจะในทันที  ประตู 

ลิฟต์เลื่อนเปิด  เผยให้เห็นคู่รักหนุ่มสาวอิงแอบกันอยู่อย่างรักใคร่  ทั้งคู่ผงะ 

ออกจากกันด้วยความตกใจและอับอาย  มองจ้องไปทางอื่นด้วยความรู้สึกผิด  

เกรย์กับฉันก้าวเข้าไปในลิฟต์
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	 ฉันพยายามอย่างมากท่ีจะรักษาสีหน้าให้เรียบเฉยจึงก้มลงมองพ้ืน  รู้สึก 

ตัวว่าแก้มตัวเองเป็นสีชมพูข้ึนมา  พอแอบมองเกรย์ผ่านแพขนตาก็เห็นริมฝีปาก 

เขามีรอยย้ิมน้อย ๆ  แต่ท้ังน้ีก็บอกได้ยาก  คู่รักหนุ่มสาวไม่พูดอะไร  แล้วพวกเรา 

ทุกคนก็ลงมาถึงช้ันหน่ึงท่ามกลางความเงียบชวนอึดอัดใจ  ไม่มีแม้แต่เสียงเพลง 

ห่วย ๆ  เปิดคลอไว้สร้างบรรยากาศเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเราด้วยซ้ำ

	 ประตูลิฟต์เปิด  แล้วฉันก็ต้องประหลาดใจอย่างมากเมื่อเกรย์ดึงมือฉัน 

ไปกุมไว้ด้วยนิ้วยาว ๆ  เย็น ๆ ของเขา  ฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟแล่นไปทั่วร่าง  

แล้วหัวใจที่เต้นเร็วอยู่แล้วยิ่งเร่งจังหวะขึ้น  ขณะที่เขานำฉันออกจากลิฟต ์ เรา 

ก็ได้ยินเสียงคู่รักด้านหลังเราระเบิดเสียงหัวเราะที่พยายามกลั้นเอาไว้  เกรย์ 

ฉีกยิ้ม

	 “ลิฟต์นี่มันมีอะไรดีหรือไง”  เขาพึมพำ

	 เราเดินตัดล็อบบี้กว้างขวางและจอแจของโรงแรมตรงไปยังทางออก  

แต่เกรย์เลี่ยงประตูหมุน  ฉันนึกสงสัยว่า  เป็นเพราะถ้าเขาออกทางนั้นเขาต้อง 

ปล่อยมือฉันหรือเปล่า

	 ด้านนอกคือวันอาทิตย์ท่ีค่อนข้างอบอุ่นในเดือนพฤษภาคม  ดวงอาทิตย์ 

ฉายแสงและการจราจรก็บางตา  เกรย์เลี้ยวไปทางซ้ายและเดินทอดน่องไปยัง 

หัวมมุ  แล้วเราก็หยุดรอไฟสัญญาณข้ามถนนให้เปลี่ยน  เขายังคงจับมอืฉันอยู่  

ฉันอยู่กลางถนนและคริสเตียน  เกรย์  กำลังจับมือฉันอยู่  ไม่เคยมีใครจับมือ 

ฉันแบบน้ีมาก่อน  ฉันรู้สึกเวียนหัวและจ๊ีด   ๆไปท่ัวร่าง  พยายามข่มกล้ันย้ิมกว้าง 

จนน่าขันที่เหมือนจะทำให้หน้าแยกออกเป็นสองส่วน  ทำตัวสุขุมหน่อย  แอนา  

จิตใต้สำนึกขอร้อง  สัญญาณไฟคนข้ามสีเขียวปรากฏขึ้น  แล้วเราก็ออกเดิน 

อีกรอบ

	 เราเดินไปสี่ช่วงตึกจนมาถึงร้านพอร์ตแลนด์คอฟฟี่เฮ้าส์  เกรย์ปล่อยมือ 

ฉันเพื่อที่จะได้เปิดประตูให้ฉันก้าวเข้าไปก่อน 

	 “คุณไปน่ังรอก่อนก็แล้วกันนะ  ผมจะไปส่ังเคร่ืองด่ืม  คุณจะด่ืมอะไรล่ะ” 

เขาถามด้วยท่าทีสุภาพตามเคย

	 “ฉันจะดื่ม...เอ่อ...ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ค่ะ  อย่าเพิ่งใส่ถุงชาลงไปนะคะ”

	 เขาเลิกคิ้ว
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	 “ไม่ดื่มกาแฟเหรอ”

	 “ฉันไม่ค่อยสนกาแฟเท่าไหร่ค่ะ”

	 เขายิ้ม

	 “ได ้ ชาแบบยังไม่ต้องใส่ถุงชาลงไป  หวานนะ”

	 ฉันตะลึงไปชั่วขณะหนึ่ง  เพราะคิดไปว่านี่คือถ้อยคำแสดงความรักใคร ่

แต่โชคดีท่ีจิตใต้สำนึกโผล่เข้ามาพร้อมกับเม้มริมฝีปากใส่  ไม่ใช่สักหน่อย  ซ่ือบ้ือ 

เขาหมายถึงใส่น้ำตาลมั้ยต่างหาก

	 “ไม่ค่ะ  ขอบคุณ”  ฉันก้มลงมองนิ้วที่พันกันยุ่ง

	 “ทานอะไรมั้ย”

	 “ไม่ค่ะ  ขอบคุณ”  ฉันสั่นศีรษะ  แล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังเคาน์เตอร์

	 ฉันลอบมองเขาผ่านม่านขนตา  ขณะท่ีอีกฝ่ายยืนรอคิวเพ่ือรับบริการ  ฉัน 

สามารถมองเขาได้ทั้งวันเลยละ...เขาตัวสูง  ไหล่กว้าง  หุ่นเพรียว  แล้วกางเกง 

หลวมจนเกาะกับสะโพกอย่างน้ัน...โอ  ให้ตายเถอะ  มีอยู่คร้ังหรือสองคร้ังท่ีเขา 

ใช้น้ิวเรียวยาวงดงามเสยผมท่ีตอนนีแ้ห้งแล้วแต่ก็ยังยุ่ง ๆ อยู่  อืม...ฉันอยากทำ 

แบบนั้นบ้างจัง  ความคิดนั้นผุดขึ้นมาในใจเองโดยไม่ได้ร้องขอ  เล่นเอาฉัน 

หน้าร้อนผ่าว  ฉันกัดริมฝีปากแล้วก็ก้มลงจ้องมือตัวเองอีกรอบ  นึกไม่ชอบใจ 

แนวทางที่ความคิดอันเอาแน่เอานอนไม่ได้ของฉันกำลังมุ่งหน้าไป

	 “คิดอะไรอยู่เหรอครับ”  เกรย์กลับมาแล้ว  เล่นเอาฉันสะดุ้งเฮือก

	 ฉันหน้าแดง  ฉันเพิ่งคิดว่าจะเอานิ้วฉันเสยผมคุณ  แล้วก็นึกสงสัยว่า 

ผมคุณจะให้สัมผัสนุ่มมือหรือเปล่าน่ะค่ะ  ฉันสั่นศีรษะ  เขาวางถาดที่ถืออยู ่

ลงบนโต๊ะกลมตัวเล็กที่พื้นโต๊ะเป็นไม้เบิร์ช  แล้วก็ส่งถ้วยกับจานรอง  กาน้ำชา 

ใบเล็กและจานแบ่งที่มีถุงชาเดี่ยว  ๆ ติดป้ายว่า  ‘ทไวนิงส์  อิงลิชเบรกฟาสต์’ ให้  

นี่คือชาโปรดของฉัน  ของเขาเองเป็นกาแฟที่มีลวดลายใบไม้แสนสวยแต่งอยู่ 

บนฟองนม  พวกเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนะ  ฉันนึกสงสัยไปเรื่อย  นอกจากนี้ 

เขายังซื้อมัฟฟินบลูเบอร์รี่มากินเองด้วย  เขาวางถาดไว้ข้างหนึ่งแล้วก็นั่งลง 

ตรงกันข้ามฉัน  ขายาว  ๆ  ไขว่ห้าง  เขาช่างดูผ่อนคลาย  ดูสบาย  ๆ  กับตัวเอง  

ฉันอิจจาเขาจัง  ดูฉันสิ  งุ่มง่ามเงอะงะ  มือไม้แข้งขาไม่ประสานกัน  แทบ 

ไม่สามารถเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดได้โดยไม่ล้มหัวคะมำ 
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	 “คิดอะไรอยู่ครับ”  เขากระตุ้น

	 “น่ีเป็นชาโปรดของฉันค่ะ”  น้ำเสียงฉันเรียบปนด้วยเสียงลมหายใจ  ก็แค่ 

ไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้ตัวเองกำลังนั่งตรงกันข้ามกับคริสเตียน  เกรย์  ในร้าน 

กาแฟในเมืองพอร์ตแลนด์  เขาขมวดค้ิวเพราะรู้ว่าฉันพยายามปิดบังอะไรบางอย่าง 

อยู่  ฉันหย่อนถุงชาลงไปในกา  แล้วก็ใช้ช้อนชาตักออกเกือบจะในทันที  เขา 

เอียงคอพลางจ้องฉันด้วยความสงสัย  ขณะท่ีฉันวางถุงชากลับลงไปยังจานแบ่ง 

	 “ฉันชอบชาดำรสอ่อน ๆ น่ะค่ะ”  ฉันพึมพำเป็นเชิงอธิบาย

	 “เข้าใจละ  เขาเป็นแฟนคุณหรือเปล่า”

  ว้าว...อะไรนะ

	 “ใครเหรอคะ”

	 “ช่างภาพไง  โฮเซ  โรดริเกซ ์ น่ะ”

	 ฉันหัวเราะ  นึกกังวล  แต่ก็อยากรู ้ อะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนั้นนะ

	 “เปล่าค่ะ  โฮเซเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน  ก็แค่นั้นเอง  ทำไมคุณถึงคิดว่า 

เขาเป็นแฟนฉันล่ะคะ”

	 “วิธีท่ีคุณย้ิมกับเขาและท่ีเขาย้ิมตอบ”  นัยน์ตาสีเทาจับจ้องฉันเขม็ง  เขา 

ช่างทำให้คนอ่ืนเสียขวัญได้เก่งจริง ๆ  ฉันอยากเบนสายตาไปทางอ่ืน  แต่เหมือน 

ถูกตรึงไว ้ เคลิบเคลิ้มเหมือนโดนมนตร์สะกด

	 “เขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวน่ะค่ะ”  ฉันกระซิบ

	 เกรย์พยักหน้าน้อย ๆ  ดูเหมือนจะพอใจกับคำตอบของฉัน  แล้วก็เลย 

ไปมองมัฟฟินบลูเบอร์รี่  นิ้วเรียวยาวของเขาลอกกระดาษออกอย่างชำนาญ  

ฉันมองด้วยความรู้สึกหลากใจ

	 “สักหน่อยไหมครับ”  เขาถาม  แล้วรอยย้ิมเร้นลับขบขันก็กลับมาอีกรอบ 

	 “ไม่ละค่ะ  ขอบคุณ”  ฉันขมวดคิ้วและก้มลงมองมือตัวเองอีกรอบ

	 “แล้วหนุ่มที่ผมเจอเมื่อวานที่ร้านล่ะ  ไม่ใช่แฟนคุณหรือ”

	 “เปล่าค่ะ  พอลเป็นแค่เพื่อน  ฉันบอกคุณแล้วนี่คะเมื่อวาน”  โอ  นี่เริ่ม 

จะงี่เง่าไปใหญ่แล้ว  “ถามทำไมเหรอคะ”

	 “คุณดูกังวลเวลาอยู่ใกล้ผู้ชาย”

	 ให้ตายเถอะ  นี่มันเรื่องส่วนตัวนะ  ฉันกังวลแค่เฉพาะเวลาอยู่ใกล้คุณ 
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	 “ฉันรู้สึกว่าคุณน่ากลัวน่ะค่ะ”  ฉันหน้าแดงแปร๊ด  แต่ในใจกลับตบหลัง 

ตัวเองเป็นการชื่นชมที่กล้าพูดออกไป  แล้วฉันก็ก้มลงมองมือตัวเองอีกรอบ  

ฉันได้ยินเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเร็ว

	 “คุณก็น่าจะรู้สึกว่าผมน่ากลัวอยู่หรอก”  เขาพยักหน้า  “คุณเป็นคน 

ตรงไปตรงมามาก  อย่าก้มหน้าส ิ ผมชอบมองหน้าคุณ”

	 โอ  ฉันเงยหน้ามองเขา  แล้วเจ้าตัวก็ส่งยิ้มให้กำลังใจปนขบขันให้

	 “มันช่วยให้ผมพอจะมีเบาะแสบ้างว่าคุณอาจจะคิดอะไรอยู่”  เขาพูด 

เบา ๆ  “คุณคือปริศนานะ  มิสสตีล”

	 ปริศนาเหรอ  ฉันเนี่ยนะ

	 “ตัวฉันไม่มีอะไรเป็นปริศนาเลยค่ะ”

	 “ผมคิดว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีมาก”  เขาพึมพำ

	 ฉันเนี่ยนะ  ว้าว...ฉันทำแบบนั้นได้ยังไงกัน  งงจริง  ๆ   เลย  ฉันเนี่ยนะ  

ควบคุมตัวเองได้ด ี ไม่มีทาง

	 “แน่นอนว่ายกเว้นตอนคุณหน้าแดง  ซ่ึงเป็นบ่อยมาก  ผมอยากรู้จริงว่า 

คุณหน้าแดงเพราะอะไร”  เขาบิมัฟฟินคำเล็ก ๆ  เข้าปาก  แล้วก็เริ่มเคี้ยวช้า ๆ  

โดยไม่ละสายตาจากฉัน  แล้วฉันก็หน้าแดงตามระเบียบ  บ้าจริง!

	 “คุณมักจะสังเกตเรื่องส่วนตัวของใคร ๆ อย่างนี้เสมอเหรอคะ”

	 “ผมไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำแบบนั้น  ผมทำให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า”  

เขามีน้ำเสียงประหลาดใจ

	 “เปล่าค่ะ”  ฉันตอบตามความจริง

	 “ดี”

	 “แต่ดูเหมือนคุณจะชอบใช้อำนาจมาก”  ฉันโต้กลับเรียบ ๆ 

	 เขาเลิกคิ้ว  แล้วถ้าฉันไม่ได้ดูผิดไปนะ  เขาก็หน้าแดงนิดหน่อยด้วย 

เหมือนกัน

	 “ผมเคยชินกับการทำส่ิงท่ีผมอยากทำน่ะ  แอนัสเตเชีย”  เขาพึมพำ  “ใน 

ทุกเรื่องเลย”

	 “ฉันไม่สงสัยเลยค่ะ  ทำไมคุณถึงไม่ขอให้ฉันเรียกคุณด้วยชื่อต้นบ้าง 
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ล่ะคะ”  ฉันประหลาดใจกับความบ้าบิ่นของตัวเอง  ทำไมบทสนทนาคราวนี้ 

ถึงได้เคร่งเครียดขนาดนี้  มันไม่ได้ดำเนินไปในแนวทางที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็น  

ไม่อยากเช่ือเลยว่าตัวเองจะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับเขาขนาดน้ี  เหมือนเขาพยายาม 

เตือนให้ฉันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นละ

	 “คนท่ีเรียกช่ือต้นผมก็มีแต่ครอบครัวกับเพ่ือนสนิทไม่ก่ีคน  ผมชอบแบบน้ี 

มากกว่า”

	 โอ  เขาก็ยังคงไม่ยอมพูดว่า  ‘เรียกผมว่าคริสเตียนสิ’  ไม่มีคำอธิบาย 

อ่ืนใดนอกจากว่าเขา  เป็น  พวกบ้าบงการ  แล้วใจหน่ึงฉันก็คิดว่า  บางทีถ้าเคท 

เป็นคนสัมภาษณ์อาจจะดีกว่านี้  พวกบ้าบงการสองคนมาเจอกัน  อีกอย่าง 

ผมเธอก็เกือบเป็นสีบลอนด์ด้วย  เอ่อ  สีบลอนด์เข้มน่ะ  เหมือนผู้หญิงทุกคนใน 

สำนักงานเขาไง  แล้วเธอก็สวย  จิตใต้สำนึกเตือนฉัน  ฉันไม่ชอบเลยเม่ือนึกว่า 

คริสเตียนกับเคทอยู่ด้วยกัน  ฉันจิบชา  และเกรย์ก็กินมัฟฟินคำเล็ก ๆ อีกคำ

	 “คุณเป็นลูกคนเดียวใช่มั้ย”  เขาถาม

	 โอ้โห...เขาเปลี่ยนเรื่องตลอดเวลาเลย

	 “ค่ะ”

	 “เล่าเรื่องพ่อกับแม่คุณให้ฟังหน่อยสิ”

	 เขาจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ย  น่าเบื่อ จะตาย

	 “แม่ฉันอยู่ท่ีรัฐจอร์เจียกับบ๊อบสามีใหม่  พ่อเล้ียงฉันอยู่ท่ีเมืองมอนติซาโน” 

	 “แล้วพ่อคุณล่ะ”

	 “พ่อตายตอนฉันยังเป็นทารกอยู่ค่ะ”

	 “เสียใจด้วยนะ”  เขาพึมพำแล้วก็มีสีหน้าไม่สบายใจอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

	 “ฉันจำพ่อไม่ได้หรอกค่ะ”

	 “แล้วแม่คุณก็เลยแต่งงานใหม่”

	 ฉันแค่นหายใจแรง ๆ 

	 “จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ”

	 เขาขมวดคิ้วใส่ฉัน

	 ”คุณไม่ชอบเปิดเผยอะไรเท่าไหร่  ใช่ม้ัย”  เขาพูดแบบไร้อารมณ์  พลาง 

ถูคางราวกับใช้ความคิดหนัก
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	 “คุณก็เหมือนกันละค่ะ”

	 “คุณสัมภาษณ์ผมไปรอบหนึ่งแล้วไง  แล้วผมก็จำได้ด้วยนะว่าตอนนั้น 

มีคำถามที่ออกจะเป็นการล้วงข้อมูลอยู่”  เขายิ้มชอบใจให้ฉัน

  ให้ตายสิ  เขาจำคำถามเรื่อง  ‘เกย์’ ได้ด้วย  ฉันนึกอับอายขึ้นมาอีกรอบ 

รู้ดีว่าในช่วงหลายปีต่อจากน้ีไป  ตัวเองคงต้องรับการบำบัดอย่างหนักเพ่ือไม่ให้ 

รู้สึกอับอายทุกคร้ังท่ีนึกถึงช่วงเวลาน้ันข้ึนมา  ฉันเร่ิมจ้อเร่ืองแม่  อะไรก็ได้ตอนน้ี 

ที่จะปิดกั้นความทรงจำ  เรื่องนั้น

	 “แม่น่ารักมากค่ะ  เป็นคนโรแมนติกชนิดแก้ไม่หาย  ตอนน้ีแม่อยู่กับสามี 

คนที่สี่”

	 คริสเตียนเลิกคิ้วเป็นเชิงประหลาดใจ

	 “ฉันคิดถึงแม่นะคะ”  ฉันพูดต่อ  “ตอนน้ีแม่มีบ๊อบแล้ว  ฉันได้แต่หวังว่า 

เขาจะคอยช่วยดูแม่  แล้วก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์  เม่ือโครงการไม่เข้าท่าท้ังหลาย 

ของแม่ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้”  ฉันย้ิมอย่างรักใคร่  ฉันไม่ได้เจอแม่นานมาก 

แล้ว  คริสเตียนมองมาอย่างต้ังอกต้ังใจ  พลางจิบกาแฟเป็นระยะ ๆ  ฉันไม่ควร 

มองปากเขาเลยจริง ๆ  มันชวนหวั่นไหว  ริมฝีปากของเขาน่ะ

	 “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อเลี้ยงดีมั้ย”

	 “ดีสิคะ  ฉันโตมากับพ่อเลี้ยง  เขาเป็นพ่อเพียงคนเดียวที่ฉันรู้จัก”

	 “เขาเป็นคนยังไง”

	 “เรย์น่ะเหรอคะ  เขาก็...พูดน้อยน่ะค่ะ”

	 “แค่นั้นเองเหรอ”  เกรย์ถามอย่างประหลาดใจ

	 ฉันยักไหล่  ผู้ชายคนน้ีคาดหวังอะไรไม่ทราบ  เร่ืองราวชีวิตของฉันหรือไง 

	 “พูดน้อยเหมือนลูกเลี้ยงสินะ”  เขากระตุ้น

	 ฉันระงับตัวเองไม่ให้กลอกตาใส่

	 “เขาชอบฟุตบอลค่ะ  โดยเฉพาะฟุตบอลยุโรป  แล้วก็โบว์ลิ่ง  ตกปลา 

แบบเหวี่ยงเบ็ดโดยใช้เหยื่อปลอม  แล้วก็ทำเครื่องเรือน  เขาเป็นช่างไม้  อดีต 

เคยอยู่ในกองทัพค่ะ”  ฉันถอนหายใจ

	 “คุณอยู่กับเขาเหรอ”

	 “ค่ะ  แม่ฉันเจอสามีหมายเลขสามตอนฉันอายุสิบห้า  ฉันอยู่กับเรย์ต่อ 
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ค่ะ”

	 เขาทำหน้านิ่วคิ้วขมวดราวกับไม่เข้าใจ

	 “ตอนนั้นคุณไม่อยากอยู่กับแม่เหรอ”  เขาถาม

	 ฉันหน้าแดง  ไม่ใช่เรื่องของคุณเลยสักหน่อย

	 “สามีหมายเลขสามอาศัยอยู่ที่เทกซัสค่ะ  แต่บ้านฉันอยู่ที่เมืองมอนติ- 

ซาโน  แล้ว...เข้าใจใช่ม้ัยคะว่าแม่ฉันเพ่ิงแต่งงานใหม่ ๆ”  ฉันหยุดพูด  แม่ไม่เคย 

พูดถึงสามีหมายเลขสาม  เกรย์ต้ังใจจะคุยเร่ืองอะไรกัน  น่ี  ไม่ใช่เร่ืองของเขาเลย 

ถ้าคิดจะมาแนวนี้ก็ต้องเล่นกันทั้งสองฝ่าย 

  	 “เล่าเรื่องพ่อแม่คุณให้ฟังหน่อยสิคะ”  ฉันถาม

	 เขายักไหล่

	 “พ่อผมเป็นทนาย  แม่ผมเป็นกุมารแพทย ์ พวกท่านอยู่ที่ซีแอตเทิล”

	 โอ้โห...เขาโตมาแบบคนรวยนี่นา  แล้วฉันก็นึกอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะ  

สามีภรรยาที่ประสบความสำเร็จและรับบุตรบุญธรรมสามคน  หนึ่งในนั้นกลาย 

เป็นชายผู้หล่อเหลาที่ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจและพิชิตได้ด้วยตัวคนเดียว  อะไรคือ 

สิ่งที่ผลักดันให้เขาเป็นแบบนี ้ พ่อแม่เขาคงภูมิใจมาก

	 “แล้วพี่น้องคุณทำอะไรคะ”

	 “เอลเลียตทำธุรกิจก่อสร้าง  น้องสาวผมอยู่ท่ีปารีส  กำลังเรียนทำอาหาร 

กับเชฟฝรั่งเศสชื่อดัง”  นัยน์ตาเขามีแววหงุดหงิดเคลือบคลุม  เขาไม่ต้องการ 

พูดถึงครอบครัวหรือตัวเอง

	 “ฉันรู้มาว่าปารีสสวยมาก”  ฉันพึมพำ  ทำไมเขาถึงไม่อยากคุยเรื่อง 

ครอบครัวนะ  เพราะว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมหรือเปล่า

	 “สวยส ิ เคยไปหรือเปล่า”  เขาถาม  ลืมความหงุดหงิดไปแล้ว

	 “ฉันไม่เคยออกจากแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ”  ตอนนี้เราก็กลับมา 

คุยเรื่องน่าเบื่อซ้ำเดิมอีกแล้ว  เขากำลังพยายามซ่อนอะไรไว้นะ

	 “คุณอยากไปไหม”

	 “ไปปารีสน่ะเหรอคะ”  ฉันถามเสียงแหลม  ฟังแล้วก็ประหลาดใจนัก  

ก็ใครกันล่ะจะไม่อยากไปปารีส  “แน่นอนเลยค่ะ”  ฉันยอมรับ  “แต่ท่ีฉันอยากไป 

จริง ๆ คืออังกฤษค่ะ”



ฟิฟตี้ เชดส์ออฟเกรย์

��

	 เขาเอียงศีรษะไปข้างหน่ึงพร้อมกับใช้น้ิวช้ีลูบริมฝีปากล่าง  โอย  ตายแล้ว 

	 “เพราะอะไร”

	 ฉันกะพริบตาถี ่ๆ  ตั้งสติหน่อย  สตีล

	 “เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเชกสเปียร์,  ออสเตน,  พ่ีน้องบรองเต,  แล้วก็ 

โทมัส  ฮาร์ดี  ค่ะ  ฉันอยากเห็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเขียน 

หนังสือน่ามหัศจรรย์เหล่านี้ออกมาได้”

	 การพูดคุยถึงนักประพันธ์ชั ้นครูเหล่านี้เตือนให้ฉันนึกได้ว่าต้องอ่าน 

หนังสือสอบ  ฉันชำเลืองมองนาฬิกา

	 “ฉันต้องไปแล้วค่ะ  ต้องอ่านหนังสือ”

	 “เตรียมสอบหรือครับ”

	 “ใช่ค่ะ  เริ่มวันอังคาร”

	 “รถของมิสคาวานาห์อยู่ไหน”

	 “ที่จอดรถของโรงแรมค่ะ”

	 “ผมจะเดินกลับไปส่งคุณ”

	 “ขอบคุณที่เลี้ยงชานะคะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 เขายิ้มแปลก ๆ แบบ ผมมีความลับชิ้นใหญ่มาก

	 “ไม่เป็นไรครับ  แอนัสเตเชีย  ด้วยความยินดี  ไปกัน”  เขาส่ังการ  แล้ว 

ยื่นมือมาให้ฉัน  ฉันรับมาทั้งที่ยังงง ๆ แล้วเดินตามเขาออกไปจากร้านกาแฟ

	 เราเดินทอดน่องกลับไปท่ีโรงแรม  และฉันก็อยากจะเรียกว่าเป็นการเดิน 

เงียบ ๆ อย่างเป็นมิตร  อย่างน้อยเขาก็ดูนิ่งและควบคุมตนเองได้ตามปกติ  แต ่

ตัวฉันเองกลับพยายามอย่างหนักที่จะประเมินว่าการดื่มกาแฟตอนเช้าร่วมกัน 

ของเราเป็นไปในรูปแบบใด  ฉันรู้สึกเหมือนถูกสัมภาษณ์เพื่อรับตำแหน่ง  แต่ 

ก็ไม่แน่ใจว่าคือตำแหน่งอะไรแน่

	 “คุณสวมกางเกงยีนเสมอเลยเหรอ”  จู่ ๆ  เขาก็ถามขึ้นมา

	 “ส่วนใหญ่ค่ะ”

	 เขาพยักหน้า  เรากลับมาถึงที่สี่แยกฝั่งตรงข้ามกับโรงแรม  ใจฉันคิดไป 

ให้วุ่น  ช่างเป็นคำถามที่แปลกมาก...แล้วฉันก็ตระหนักว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน 

มีจำกัด  น่ีไงล่ะ  เพราะเป็นแบบน้ีแหละ  ฉันทำพังไปหมดแล้ว  รู้ตัวเลย  บางที 
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เขาอาจจะมีใครแล้วก็ได้

	 “คุณมีแฟนหรือเปล่าคะ”  ฉันโพล่ง  ตายแล้ว  ดันพูดออกไปแล้วสิ

	 ริมฝีปากเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อย ๆ  แล้วเขาก็ก้มลงมองฉัน

	 “ไม ่ แอนัสเตเชีย  ผมไม่คบใครหรอก”  เขาพูดเสียงเบา

	 อุ๊ย...เขาหมายความว่ายังไงกัน  เขาไม่ได้เป็นเกย์นี่  อ้อ  หรือว่าเขา 

อาจจะเป็น  บ้าจริง!  เขาคงโกหกฉันตอนให้สัมภาษณ์  ชั่วขณะหนึ่งฉันคิดว่า 

เขาคงจะอธิบายต่อ  มีคำบอกใบ้บางอย่างให้ฉันไขถ้อยแถลงที่คลุมเครือได ้

แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร  ฉันไปดีกว่า  ฉันต้องลองรวบรวมความคิด  ต้องไปให้ 

พ้น ๆ จากเขา  ฉันก้าวไปข้างหน้าแล้วก็สะดุดหัวคะมำลงไปกับถนน

	 “เฮ้ย  แอนา!”  คริสเตียนร้อง  เขากระตุกมือที่จูงฉันไว้แรง ๆ จนกระทั่ง 

ฉันหงายหลังกลับไปชนร่างเขาขณะที่มีคนขี่จักรยานแล่นหวือผ่านไป  เฉียดฉัน 

ไปแค่นิดเดียว  สวนทางถนนที่เดินรถทางเดียว

	 ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมาก  นาทีหนึ่งฉันกำลังจะล้มลงไป  แล้วนาท ี

ต่อมาก็อยู ่ในอ้อมแขนเขา  แล้วเขาก็กอดฉันไว้แน่นแนบอก  ฉันสูดกลิ่น 

สะอาด ๆ  เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเขาเข้าไป  กลิ่นเหมือนผ้าลินินซักเสร็จใหม ่ๆ  

และกลิ่นผลิตภัณฑ์อาบน้ำราคาแพง  โอย  ตายแล้ว  หอมชวนมึนเมา  ฉัน 

สูดหายใจเข้าไปเต็มปอด

	 “คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”  เขากระซิบ  แขนข้างหนึ่งโอบอยู่รอบตัวฉัน  

กระชับร่างฉันแนบ  ขณะที่นิ้วของอีกมือหนึ่งไล้ไปตามวงหน้าฉันอย่างแผ่วเบา 

และตรวจตราด้วยท่าทีสุภาพ  นิ้วหัวแม่มือปัดผ่านริมฝีปากล่างของฉัน  แล้ว 

ฉันก็ได้ยินเสียงลมหายใจของเขาสะดุด  เขามองลึกลงไปในดวงตาฉัน  แล้ว 

ฉันก็สบสายตาร้อนแรงที่แสดงความเป็นห่วงของเขาอยู่แค่ครู่หนึ่งหรืออาจจะ 

ชั่วนิรันดรก็ได้...แต่สุดท้ายแล้วความสนใจของฉันก็เบนไปยังปากสวยได้รูป  

โอย  น่ีเป็นคร้ังแรกในรอบย่ีสิบเอ็ดปีท่ีฉันอยากโดนจูบ  ฉันอยากให้ริมฝีปากเขา 

สัมผัสริมฝีปากฉัน


