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วันจันทร์ที ่ 9 พฤษภาคม 2011

ผมมีรถสามคัน พวกมันวิ่งเร็วจี๋ไปบนพื้น เร็วมาก คันหนึ่งสีแดง  

คันหนึ่งสีเขียว คันหนึ่งสีเหลือง ผมชอบสีเขียว มันดีที่สุด แม่ก็ชอบ 

พวกมันเหมือนกัน ผมชอบเวลาแม่เล่นรถกับผม แม่ชอบสีแดงที่สุด  

วนันีแ้มน่ัง่บนโซฟาและจอ้งกำแพง รถสเีขยีวปลวิหวอืไปบนพรม สแีดง 

ตามไป ตามด้วยสีเหลือง โครม! แต่แม่ไม่เห็น ผมทำอีก โครม!  

แต่แม่ไม่เห็น ผมเล็งรถสีเขียวไปที่เท้าแม่ แต่รถเขียวดันวิ่งเข้าไป 

ใต้โซฟา ผมหยิบมันไม่ถึง มือผมใหญ่จนเข้าไปในช่องแคบ  ๆ  ไม่ได้  

แมไ่มเ่หน็ ผมจะเอารถสเีขยีว แตแ่มย่งัคงนัง่บนโซฟาและจอ้งกำแพง  

แม่ รถของผม แม่ไม่ได้ยินผม แม่ ผมดึงมือแม่และแม่ก็เอนตัวนอน 

และหลับตา ไม่ใช่ตอนนี้ เจ้าตัวเล็ก ไม่ใช่ตอนนี้ แม่บอก รถเขียว 

ของผมยังอยู่ใต้โซฟา มันอยู่ใต้โซฟาตลอด ผมเห็น แต่เอื้อมไปไม่ได้  

รถเขียวของผมเลอะเทอะ เปื้อนฝุ่นและเศษสีเทา ๆ ทั่วคัน ผมอยากได้ 

มันคืน แต่ผมเอื้อมเข้าไปไม่ได้ ไม่เคยเอื้อมถึง รถเขียวของผมหาย  

หายไปแล้ว และผมจะไม่ได้เล่นมันอีก

ผมลืมตา ความฝันจางไปในแสงยามเช้าตรู่ อะไรกันเนี่ย ผมไขว่คว้า 

เศษเสี้ยวเหล่านั้นขณะที่มันล่าถอยออกไป แต่จับมันไว้ไม่ได้เลยสักนิด

ผมไล่มันไปให้พ้น  ๆ เหมือนที่มักจะทำในเกือบทุกเช้า ผมลุกจากเตียง 

ไปหาชุดออกกำลังกายที่เพิ่งซักใหม่  ๆ  ในตู้เสื้อผ้าแบบวอล์คอิน ข้างนอกนั้น  

ท้องฟ้าสีเทาหนาหนักบอกว่าฝนจะตกแน่  ๆ และผมไม่มีอารมณ์จะตากฝน 
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ระหว่างวิ่งออกกำลังในวันนี้ ผมเดินขึ้นไปที่ยิม เปิดทีวีดูข่าวธุรกิจภาคเช้า  

และก้าวขึ้นไปบนลู่วิ่ง

ผมคิดเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับวันนี้  นอกจากประชุมแล้วก็ไม่มีอะไร  

เพราะฉะนั้น หลังจากนั้นผมจะไปหาเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายต่อ 

ที่ออฟฟิศ บาสติลล์เป็นความท้าทายที่น่ายินดีเสมอ

บางทีผมอาจจะโทร.หาเอเลนา

ใช่ อาจจะ แล้วเราค่อยไปกินมื้อเย็นกันสักวันในอาทิตย์นี้

ผมหยุดลู่วิ่ง หายใจแทบไม่ทัน และเดินลงไปอาบน้ำเพื่อเริ่มต้นวันที่ 

แสนราบเรียบอีกวัน

“เอาไวพ้รุง่นี”้ ผมพมึพำเปน็เชงิบอกใหโ้คลด้ บาสตลิล ์ ทีย่นือยูต่รงธรณปีระตู 

ห้องทำงานออกไปซะ

“กอล์ฟ อาทิตย์นี้นะ เกรย์” บาสติลล์ยิ้มอย่างเหนือกว่า เพราะรู้ดีว่า 

เขาจะต้องได้ชัยชนะในสนามกอล์ฟแน ่ๆ 

ผมนิ่วหน้าใส่ตอนที่เขาหมุนตัวกลับออกไป คำพูดก่อนจากไปของเขา 

เหมือนเป็นเกลือที่สาดใส่แผลสด เพราะแม้ผมจะพยายามสุดชีวิตในการ 

ออกกำลงักายวนันี ้ เทรนเนอรส์ว่นตวัของผมกย็งัไลเ่ตะกน้ผมไดอ้ยูด่ ี บาสตลิล ์

เปน็คนเดยีวทีเ่อาชนะผมได ้ และตอนนีเ้ขากอ็ยากจะบีผ้มอกีครัง้ในสนามกอลฟ์  

ผมเกลียดกอล์ฟ แต่หลายครั้งที่การเจรจาธุรกิจเสร็จสิ้นได้บนกรีน ผมต้อง 

ฝนืทนกบับทเรยีนนัน้ของเขาเชน่กนั...และแมว้า่ผมไมอ่ยากจะยอมรบัเลยสกันดิ  

แต่การเล่นกับบาสติลล์ก็ทำให้ผมเก่งขึ้นจริง ๆ 

ขณะมองออกไปที่ขอบฟ้าของซีแอตเทิลนอกหน้าต่าง ความกังวล 

อันแสนคุ้นเคยก็คืบคลานเข้ามาในการรับรู้ของผมอย่างไม่ได้รับเชิญ อารมณ์ 

ของผมราบเรียบและหม่นเทาเหมือนอากาศภายนอก แต่ละวันของผม 

ผสมปนเปกันโดยไม่มีอะไรโดดเด่น ผมต้องการการเปลี่ยนบรรยากาศ ผม 

ทำงานตลอดวนัหยดุสดุสปัดาห์ และตอนนี้ ยามอยูใ่นอาณาเขตของทีท่ำงาน  

ผมกร็ูส้กึกระสบักระสา่ย ผมไมค่วรรูส้กึเชน่นี ้ ไมใ่ชห่ลงัจากใชเ้วลากบับาสตลิล ์

หลายชั่วโมงแบบนี้ แต่ผมก็ยังรู้สึก
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ผมขมวดคิ้ว ความเป็นจริงที่ชวนให้ตาสว่างมีอยู่ว่า สิ่งเดียวที่ทำให้ 

ผมสนใจได้ในช่วงเวลาหลัง  ๆ  มานี้คือการตัดสินใจส่งเรือบรรทุกสินค้าสองลำ 

ไปซูดาน นี่ทำให้ผมนึกได้ รอสควรจะกลับมารายงานผมเรื่องตัวเลขและการ 

ขนส่งได้แล้ว เรื่องบ้าอะไรที่ทำให้เธอยังไม่กลับมา ผมเช็กตารางตัวเองและ 

เอื้อมไปหยิบโทรศัพท์

แม่งเอ๊ย ผมต้องนั่งทนให้สัมภาษณ์มิสคาวานาห์ที่สุดจะตื๊อเพื่อไปลง 

หนังสือพิมพ์นักศึกษาอีกนี่ ทำไมผมถึงตอบตกลงไปวะ ผมเกลียดการ 

สมัภาษณ ์ คำถามโง ่  ๆจากคนทีไ่มรู่เ้รือ่งและขีอ้จิฉาทีจ่งใจจะขดุคุย้ชวีติสว่นตวั 

ของผม และเธอก็เป็นแค่นักศึกษา โทรศัพท์ดังขึ้น

“มอีะไร” ผมกระชากเสยีงใสแ่อนเดรยีราวกบัเธอเปน็คนผดิ อยา่งนอ้ย 

ผมก็ตัดบทการสัมภาษณ์ให้สั้นได้

“มิสแอนัสเตเชีย สตีล มาขอพบค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“สตีลเหรอ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแคเธอรีน คาวานาห ์ นะ”

“คนที่มาคือมิสแอนัสเตเชีย สตีล ค่ะ”

ผมไม่ชอบสิ่งที่มาแบบไม่ได้คาดไว้ “ให้เข้ามา”

อืม อืม...มิสคาวานาห์มาไม่ได้ ผมรู้จักเอมอน พ่อของเธอ เจ้าของ 

คาวานาห์มีเดีย เราทำธุรกิจด้วยกัน เขาดูเป็นผู้ประกอบการที่หลักแหลมและ 

เป็นมนุษย์ที่มีเหตุผล การสัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะเขา ซึ่งผมคิดจะ 

เปลี่ยนมันเป็นเงินเมื่อทำได้ และผมยอมรับว่าผมสงสัยในตัวลูกสาวเขาอยู่ 

พอควร อยากจะเห็นว่าลูกไม้หล่นไกลต้นหรือเปล่า

เสียงโครมครามตรงประตูทำให้ผมลุกขึ้นยืนขณะปอยผมสีเชสต์นัท  

แขนขาขาวจัด และรองเท้าบู๊ตสีน้ำตาลพุ่งพรวดเข้ามาในห้องทำงานของผม  

ผมขม่อารมณห์งดุหงดิในความซุม่ซา่มตามปกตเิอาไว ้ และรบีตรงไปหาผูห้ญงิ 

ที่คะมำลงไปคลานเข่าบนพื้น ผมจับไหล่บอบบางเพื่อช่วยให้เธอลุกขึ้นยืน

ดวงตาประหม่าใสบริสุทธิ์จ้องกลับมาที่ตาผม และทำให้ผมชะงัก มัน 

มีสีที่สุดแสนวิเศษ สีฟ้าอ่อน ไร้เล่ห์เหลี่ยม และในชั่วขณะหนึ่งที่แสนจะ 

น่าตกใจ ผมคิดว่าเธอสามารถมองทะลุเข้ามาในใจผม และผมก็...ถูกเปิดโปง  

ความคิดนั้นชวนให้อยู่ไม่สุข ดังนั้นผมจึงปัดมันทิ้งไปทันที
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ใบหน้าของเธอเรียวเล็กและแสนหวาน ตอนนี้มันเป็นสีแดง เหมือน 

สกีหุลาบออ่นจางทีแ่สนบรสิทุธิ ์ ผมสงสยัอยูค่รูห่นึง่วา่สว่นอืน่ของเธอเปน็แบบนี ้

เหมอืนกนัหรอืเปลา่ ไรต้ำหนใิด ๆ จะเปน็อยา่งไรหากมนัเปน็สชีมพแูละอุน่จดั 

ตอนโดนไม้เรียวฟาด

แม่ง

ผมหยุดยั้งความคิดดื้อรั้นของตัวเองและตกใจกับทิศทางที่มันมุ่งไป  

นายคิดบ้าอะไรวะ เกรย์ ผู้หญิงคนนี้ยังเด็กเกินไปมาก เธออ้าปากค้างขณะ 

มองผม ผมพยายามไม่กลอกตา ใช่ ใช่ เด็กน้อย ก็แค่หน้าคนน่ะนะ แค่ 

เปลือกนอก ผมต้องการกำจัดแววตาของความชื่นชมออกไปจากตาคู่นั้น แต่ 

ก็คิดว่าน่าจะลองสนุกกับมันไปพร้อม ๆ กัน!

“ผมคริสเตียน เกรย ์ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ อยากนั่งมั้ย”

หน้าแดงอีกแล้ว ผมกวาดตามองเธออย่างนิ่ง  ๆ  อีกครั้ง เธอน่าสนใจ 

ทีเดียว ร่างบาง ขาวซีด ผมหนาสีเข้มเกือบจะหลุดออกจากยางรัดผม

ผมสีน้ำตาลเข้ม

ใช ่ เธอดงึดดูใจเหลอืเกนิ ผมยืน่มอืออกไปขณะทีเ่ธอเริม่พดูตะกกุตะกกั 

ขอโทษขอโพยอย่างอับอาย เธอยื่นมือให้ผม ผิวของเธอเย็นและอ่อนนุ่ม  

แต่เธอจับมือผมอย่างมั่นคงจนน่าประหลาดใจ

“มิสคาวานาห์ไม่สบาย เลยให้ฉันมาแทนค่ะ หวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไร 

นะคะ มิสเตอร์เกรย์” เสียงเธอเบาและเป็นจังหวะเหมือนเสียงดนตรีที่ลังเล  

เธอกะพริบตารัวเร็ว ขนตายาวนั้นกระพือขึ้นลง

ผมกลั้นแววของความขบขันในน้ำเสียงไม่ได้ตอนที่นึกถึงการพุ่งพรวด 

เข้ามาในห้องทำงานผมอย่างไม่ค่อยสง่างามนักของเธอ ผมถามว่าเธอคือใคร

“แอนัสเตเชีย สตีล  ค่ะ ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษกับเคท เอ่อ... 

แคเธอรีน...เอ่อ...มิสคาวานาห ์ ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันน่ะค่ะ”

หนอนหนงัสอืขีอ้ายสนิะ เธอดเูปน็แบบนัน้ แตง่ตวัไมเ่ปน็ รา่งบอบบาง 

ซ่อนอยู่ใต้สเวตเตอร์ที่ดูไม่เป็นทรง กระโปรงทรงเอสีน้ำตาล และรองเท้าบู๊ต 

ที่ไม่เน้นความสวยความงาม เธอมีสไตล์บ้างมั้ยเนี่ย เธอมองไปรอบ  ๆ  

ห้องทำงานของผมอย่างประหม่า มองทุกที่ ยกเว้นผม ผมสังเกตอย่างขัน  ๆ 
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ผู้หญิงคนนี้จะเป็นนักข่าวได้ยังไงเนี่ย ในตัวเธอไม่มีความกัดไม่ปล่อย 

เลยสักนิด เธอดูปั่นป่วน อ่อนน้อม...ยินยอม ผมสับสนกับความคิดอัน 

ไม่เหมาะสมของตัวเอง ผมสะบัดหัวและสงสัยว่าความประทับใจแรกเชื่อถือ 

ได้หรือไม่ ผมพึมพำซ้ำ  ๆ  เพื่อบอกให้เธอนั่งลง จากนั้นจึงสังเกตว่าสายตา 

เข้าอกเข้าใจของเธอกำลังชื่นชมภาพในห้องทำงานผมอยู ่ ก่อนจะทันยั้งตัวเอง  

ผมก็อธิบายออกไปว่า “ศิลปินในท้องถิ่นน่ะครับ เทราตัน”

“สวยจังค่ะ ยกระดับเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา” เธอพูดอย่างฝัน  ๆ   

หลงอยูใ่นศลิปะแสนวเิศษในงานของเทราตนั ใบหนา้ดา้นขา้งของเธอบอบบาง  

จมูกเป็นสันตรง ปากอิ่มดูละมุน และคำพูดของเธอตรงกับความรู้สึกของผม 

พอดิบพอดี ยกระดับเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา เป็นการสังเกตที่คมกริบ  

มิสสตีลเป็นคนฉลาด 

ผมแสดงความเห็นด้วยและเฝ้ามอง ประทับใจยามที่เลือดฝาดไล่ 

ไปทัว่ผวิของเธออกีครัง้ ตอนทีน่ัง่ลงตรงขา้มเธอ ผมพยายามควบคมุความคดิ 

ตัวเอง เธอควานหากระดาษยับ  ๆ  กับที่อัดเสียงออกมาจากกระเป๋าใบใหญ่  

เธอดเูงอะงะไปหมด ทำของพวกนัน้หลน่ลงบนโตะ๊รบัแขกยีห่อ้บาวเฮา้สข์องผม 

ถึงสองครั้ง เห็นได้ชัดว่าเธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน แต่ด้วยเหตุผลอะไร 

สักอย่างที่ผมเองก็หยั่งไม่ถึง ผมกลับคิดว่าตลกดี ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ  

ความงุ่มง่ามของเธอคงทำให้ผมหงุดหงิดเป็นบ้าแน่ แต่ตอนนี้ผมเพียงแค่ 

ซ่อนยิ้มอยู่ภายใต้นิ้วชี้ที่ยกขึ้นมาปิดปากและพยายามอดกลั้นไม่ลุกไปจัดการ 

ด้วยตัวเอง

ขณะที่เธอคุ้ยต่อและยิ่งวุ่นวายมากขึ้นทุกท ี ผมพบว่าผมสามารถแก้ไข 

ทักษะการเคลื่อนไหวของเธอได้ด้วยแส้ปลายแบน หากใช้อย่างเชี่ยวชาญ  

มันสามารถทำให้ม้าที่พยศเชื่องได้ ความคิดที่มั่วไปหมดทำให้ผมต้องขยับตัว 

อยู่บนเก้าอี ้ เธอเหลือบขึ้นมองผมและกัดริมฝีปากล่างอิ่มเต็มนั้น

เวรเอ๊ย! ผมมองข้ามปากที่เชิญชวนคู่นั้นไปได้ยังไง

“ขอ...ขอโทษค่ะ ฉันไม่ชินกับเจ้านี่”

ผมรู้ เด็กน้อย แต่ตอนนี้ผมไม่สนหรอก เพราะผมละสายตาจาก 

ปากคุณไม่ได้เลย
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“ตามสบาย มิสสตีล” ผมเองก็ต้องขอเวลาควบคุมความคิดอันวุ่นวาย 

ของผมสักพัก

เกรย์...หยุดได้แล้ว เดี๋ยวนี้

“ขออนญุาตอดัเสยีงคำตอบคณุไดห้รอืเปลา่คะ” เธอถาม ใบหนา้มแีวว 

คาดหวัง

ผมอยากหวัเราะ “คณุวุน่วายตัง้เครือ่งอดัเสยีงตัง้นานสองนาน แลว้เพิง่ 

มาถามผมน่ะหรือ”

เธอกะพรบิตาปรบิ ๆ ตาเบกิโตดงูง  ๆอยูค่รูห่นึง่ และผมกพ็า่ยแพใ้หก้บั 

คลื่นความรู้สึกผิดอันรวดร้าวที่ผมไม่คุ้นเคย

เลิกทำตัวทุเรศเถอะน่า เกรย์ “ได้ครับ ผมอนุญาต” ผมไม่อยากจะ 

ต้องรับผิดชอบกับสายตาแบบนั้น

“แล้วเคท เอ่อ ฉันหมายถึงมิสคาวานาห์น่ะค่ะ อธิบายให้คุณทราบ 

หรือเปล่าคะว่าสัมภาษณ์ครั้งนี้ไปเพื่ออะไร” 

“ครับ เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นักศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา  

ในฐานะที่ผมจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาปีนี้” ทำไมผมถึง 

รับปากว่าจะทำ  แบบนั้น  วะ ไม่รู้เหมือนกัน แซมจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

บอกว่าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของวอชิงตันสเตทต้องการการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ระดมทนุเพิม่ใหเ้ทา่กบัทีผ่มไดใ้หไ้ปแลว้ และแซมจะตอบรบั 

การออกสื่อทุกประเภทเท่าที่ทำได้

มสิสตลีกะพรบิตาอกีครัง้ ราวกบันีเ่ปน็เรือ่งทีเ่ธอเพิง่รู ้ และเธอดเูหมอืน 

ไม่เห็นด้วย นี่เธอไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้มาก่อนเลยหรือ  

เธอควรจะรู้นะ ความคิดนี้ทำให้ผมเย็นลง มัน...ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ ไม่ใช่ 

สิ่งที่ผมคาดหวังจากคนที่มาขอเวลาจากผม

“เยี่ยมเลย ฉันมีคำถามสองสามข้อค่ะ มิสเตอร์เกรย์” เธอเขี่ยผมไป 

ทัดห ู เบี่ยงเบนความสนใจผมไปจากอารมณ์หงุดหงิด

“ผมคดิวา่กน็า่จะมนีะ” ผมพดูหว้น ๆ มาทำใหเ้ธอประสาทตงึกนัดกีวา่  

และเธอก็เป็นอย่างนั้นจริง  ๆ ก่อนจะขยับนั่งตัวตรงและยืดไหล่เล็ก  ๆ  นั่นขึ้น  

ดูเป็นการเป็นงานมาก เธอโน้มตัวมาข้างหน้าและกดปุ่มเปิดการทำงานของ 
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เครื่องอัดเสียง ก่อนจะขมวดคิ้วเมื่อก้มหน้าลงมองกระดาษโน้ตยับย่น

“คุณยังอายุน้อยเหลือเกินเมื่อคิดว่าสามารถสร้างอาณาจักรได้ขนาดนี้  

ความสำเร็จของคุณเป็นผลจากอะไรคะ”

แน่นอนว่าเธอทำได้ดีกว่านี้ เป็นคำถามที่ห่วยมาก ไม่ได้แปลกใหม่ 

อะไรสกันดิ นา่ผดิหวงั ผมบอกคำตอบทีผ่มใชเ้สมอ นัน่คอืผมมคีนทีย่อดเยีย่ม 

ที่ทำงานให้ผม คนพวกนั้นคือคนที่ผมไว้ใจ ตราบเท่าที่ผมยังไว้ใจคนอื่นได้อยู ่ 

และผมจ่ายค่าตอบแทนดี นู่น นี่ นั่น...แต่มิสสตีล ความจริงง่าย ๆ มีอยู่ว่า  

ผมทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับผมมันง่ายเหมือนปอกกล้วย  

กวา้นซือ้บรษิทัทีก่ำลงัรอ่แร ่ มกีารบรหิารจดัการทีผ่ดิพลาด และซอ่มแซมมนัซะ  

เก็บบางที่ไว้ หรือถ้ามันแย่จริง  ๆ  ก็เอาทรัพย์สินมาและขายมันไปให้ผู้ที่ให้ 

ราคาสูงกว่า แค่ต้องรู้ความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ และมันจะถ่ายทอด 

อย่างมั่นคงไปถึงคนที่รับผิดชอบ จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้น เรา 

ต้องมีคนดี ๆ ผมมองคนออก ทำให้ดีกว่าคนส่วนใหญ่

“บางทีคุณอาจจะแค่โชคดีก็ได้” เธอพูดเบา ๆ 

โชคดหีรอื ผมรูส้กึหงดุหงดิขึน้มาครูห่นึง่ โชคดหีรอื เธอกลา้พดูแบบนี ้

ได้ยังไง เธอดูเป็นคนเงียบ  ๆ  และถ่อมตัว แต่คำถามนี้เนี่ยนะ ไม่มีใครเคย 

เอ่ยปากมาก่อนเลยว่าผมโชคดี ขยัน ไม่ทิ้งคนทำงาน เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด  

วิพากษ์วิจารณ์ถ้าจำเป็น และถ้าพวกเขาทำงานได้ไม่ดีพอก็กำจัดทิ้งไปซะ  

นั่นคือสิ่งที่ผมทำ และผมทำได้ดี ไม่เกี่ยวกับโชคสักนิด! แต่ก็ช่างมันเถอะวะ  

เพือ่อวดสิง่ทีผ่มรู ้ ผมอา้งคำพดูของฮารว์ยี ์ ไฟรส์โตน นกัอตุสาหกรรมคนโปรด 

ของผม “การสร้างและการพัฒนาคนถือเป็นภารกิจสูงสุดแห่งความเป็นผู้นำ”

“คุณพูดเหมือนเป็นพวกบ้าบงการ” เธอพูดอย่างจริงจังมาก

อะไรกันเนี่ย เธอมองผมออกละมั้งเนี่ย

“บ้าบงการ” ใช้เป็นชื่อกลางของผมได้เลยละ ที่รัก

ผมจอ้งเธอเพือ่ขม่เธอใหไ้ด ้ “ออ๋ ผมกค็วบคมุทกุเรือ่งนะ่ครบั มสิสตลี”  

และผมก็อยากจะทำเช่นนั้นกับคุณด้วย ที่นี ่ เดี๋ยวนี้เลย

เลือดฝาดอันน่าหลงใหลแบบเดิมกลับมาที่หน้าเธออีกครั้ง เธอกัดปาก 

อกีแลว้ ผมพดูตอ่ พยายามเบีย่งเบนความสนใจของตวัเองไปจากปากของเธอ



เ ก ร ย์ 

8

“นอกจากนี้ พลังมหาศาลก็ได้มาจากการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 

ด้วยการนึกอยู่ในใจว่าเราเกิดมาเพื่อควบคุมสิ่งต่าง ๆ”

“คุณคิดว่าตัวคุณมีพลังมหาศาลเหรอคะ” เธอถามด้วยเสียงแผ่วเบา 

ปลอบประโลม แต่คิ้วบอบบางนั้นยกขึ้นพร้อมกับแววตาตำหนิ นี่เธอจงใจ 

ยั่วผมหรือเปล่า คำถามของเธอ ทัศนคติของเธอ หรือการที่ผมมองว่าเธอ 

น่าดึงดูดกันแน่ที่ทำให้ผมหัวเสีย ผมหงุดหงิดขึ้นเรื่อย ๆ 

“ผมจา้งพนกังานไวก้วา่สีห่มืน่คนนะ มสิสตลี นีค่อืสิง่ทีท่ำใหผ้มมสีำนกึ 

เรื่องความรับผิดชอบ หรือคุณจะเรียกว่าพลังอำนาจก็ได้ ถ้าผมเกิดตกลงใจ 

ว่าตัวเองไม่สนใจเรื่องธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมอีกต่อไปแล้วก็ขายธุรกิจทิ้ง  

ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้น คนสองหมื่นคนก็ต้องลำบากหาทางจ่ายค่า 

จำนองบ้าน”

เธอเผยอปากเมื่อฟังคำตอบของผม มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ละ รู้ไว้นะ  

ที่รัก ผมรู้สึกว่าจิตใจกลับมาสงบอีกครั้ง

“แล้วคุณไม่ต้องรายงานคณะกรรมการบริหารหรือคะ”

“ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี่ ไม่ต้องรายงานคณะกรรมการบริหารหรอก”  

เธอควรจะรู้ข้อนี้

“แล้วคุณมีความสนใจในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องงานหรือเปล่าคะ”  

เธอรีบถามต่อ ประเมินปฏิกิริยาของผมได้ถูกต้องทีเดียว เธอรู้ว่าผมโมโห  

และด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างที่อธิบายไม่ได ้ นั่นทำให้ผมพอใจมาก

“ผมมีความสนใจที่ไม่เหมือนคนอื่น มิสสตีล ไม่เหมือนเลยสักนิด”  

ภาพที่เธออยู่ในท่าทางต่าง  ๆ  ในห้องเล่นของผมวาบเข้ามา ถูกใส่กุญแจมือ 

อยู่บนกางเขน แผ่หลาอยู่เตียงสี่เสา โก้งโค้งอยู่บนม้านั่ง ดูนั่น หน้าแดง 

อีกแล้ว มันคือกลไกการป้องกันตัว

“แตถ่า้คณุทำงานหนกัขนาดนี ้ คณุทำอะไรเพือ่เปน็การผอ่นคลายละ่คะ”

“ผ่อนคลายหรือ” คำพูดที่ออกมาจากปากเก่ง ๆ ของเธอนั้นฟังดูแปลก 

และน่าขัน นอกจากนี้ เมื่อไหร่กันล่ะที่ผมจะมีเวลาผ่อนคลาย เธอไม่รู้เลยว่า 

ผมทำอะไรบา้ง แตเ่ธอมองผมอกีครัง้ดว้ยตาโตทีแ่สนบรสิทุธิน์ัน้ สิง่ทีท่ำใหผ้ม 

ประหลาดใจคอื ผมเองกำลงัพจิารณาคำถามของเธออยู่ ผมจะทำอะไรเปน็การ 
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ผ่อนคลาย เล่นเรือใบ ไปบิน นอนกับผู้หญิง...ทดสอบขีดจำกัดของสาว 

ผมสีน้ำตาลเข้มอย่างเธอ ทำให้พวกเธอยินยอม...ความคิดนั้นทำให้ผมต้อง 

ขยับตัวทั้งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ แต่ผมตอบเธออย่างนุ่มนวล ไม่พูดถึงงานอดิเรก 

สุดโปรดสองสามอย่าง

“คุณลงทุนด้านการผลิต ทำไมคะ มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า”

“ผมชอบสร้างสิ่งต่าง  ๆ อยากรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำงานได้ยังไง อะไร 

ที่ทำให้ออกมาเป็นแบบนี้ การสร้างและทำลายทิ้งทำอย่างไร แล้วผมก็ชอบ 

เรือด้วย จะให้ผมบอกว่ายังไงดี” มันขนส่งอาหารไปทั่วโลก

“ฟังดูเหมือนคุณพูดจากใจมากกว่าใช้ตรรกะและข้อเท็จจริงนะคะ”

หัวใจเหรอ ผมเหรอ โอ ไม่เลย ที่รัก

หัวใจผมถูกขย้ำจนแทบจำไม่ได้ไปนานแล้ว “เป็นไปได้ ถึงแม้จะมีคน 

ที่บอกว่าผมไม่มีหัวใจก็เถอะ”

“เพราะอะไรพวกเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะคะ”

“เพราะพวกเขารู้จักผมดีน่ะสิ” ผมแค่นยิ้มให้เธอ จริง  ๆ  แล้วไม่มีใคร 

รูจ้กัผมดขีนาดนัน้ อาจจะยกเวน้เอเลนา ผมสงสยัวา่เธอจะคดิยงัไงกบัมสิสตลี 

ตัวน้อย ๆ คนนี้ ผู้หญิงคนนี้คือความย้อนแย้งมหาศาล ขี้อาย เงอะงะ ฉลาด 

อย่างเห็นได้ชัด และโคตรกระตุ้นอารมณ์

ก็ได ้ โอเค ผมยอมรับ ผมคิดว่าเธอกระตุ้นอารมณ์ผมได้มาก

เธออ่านคำถามต่อไปออกมา “เพื่อน  ๆ  จะบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจ 

ได้ง่ายหรือเปล่าคะ”

“ผมเป็นคนที่รักษาความเป็นส่วนตัวมากนะ มิสสตีล ผมยอมทำ 

ทกุอยา่งเพือ่รกัษาความเปน็สว่นตวัเอาไว ้ ผมไมค่อ่ยใหส้มัภาษณบ์อ่ยนกัหรอก”  

ทำสิ่งที่ผมทำ ใช้ชีวิตอย่างที่ผมเลือก ผมต้องการความเป็นส่วนตัว

“แล้วทำไมครั้งนี้คุณยอมให้สัมภาษณ์คะ”

“เพราะผมเป็นผู้อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย และพูดกันตามจริงก็คือ  

ผมไม่สามารถทำให้มิสคาวานาห์เลิกเซ้าซี้ได้เสียที เธอตื๊อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ของผมอยู่นั่น แต่ผมชื่นชมความดื้อรั้นทำนองนี้นะ” แต่ผมดีใจที่คุณเป็นคน 

มาที่นี ่ ไม่ใช่เธอ
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“คุณลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้วย ทำไมถึงสนใจด้านนี้คะ”

“เรากินเงินไม่ได้ไง มิสสตีล แล้วในโลกนี้ก็มีคนมากมายเหลือเกินที่มี 

ไม่พอกิน” ผมจ้องเธอหน้าตาย

“ฟังดูใจบุญสุนทานมากเลยนะคะ นี่คือความปรารถนาอย่างแรงกล้า 

ของคุณใช่หรือเปล่า การช่วยให้คนจนในโลกได้อิ่มท้องน่ะค่ะ” เธอมองผม 

แววตาสงสัย ราวกับตัวผมคือปริศนา แต่ผมไม่มีทางอยากให้เธอเห็นด้านมืด 

ของผมแน่ นี่ไม่ใช่หัวข้อที่เปิดให้คนถกเถียงกัน ต่อเลย เกรย์

“มันเป็นธุรกิจที่หลักแหลมนะ” ผมพึมพำและแสร้งทำเป็นเบื่อหน่าย  

ผมนึกภาพตัวเองกำลังจัดการกับปากนั้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความ 

หิวโหยทั้งหลาย ใช่ ปากเธอต้องการการฝึกฝน และผมนึกภาพเธอคุกเข่าอยู่ 

ตรงหน้าผม ตอนนี้ความคิดนี้ช่างดึงดูดใจเหลือเกิน

เธออ่านคำถามต่อไป ฉุดผมออกมาจากความเพ้อฝัน “คุณมีหลัก 

ปรัชญาหรือเปล่าคะ ถ้าม ี หลักที่ว่านั้นคืออะไร”

“ถ้าเป็นหลักปรัชญาทำนองนั้น ผมคงไม่มีหรอกครับ ถ้ามีก็คงเป็น 

หลกัการชีน้ำแนวทาง นัน่คอืวาทะของคารเ์นก ี ‘บคุคลผูม้คีวามสามารถในการ 

ควบคุมจิตใจตนเองได้โดยสมบูรณ์ก็ย่อมจะสามารถควบคุมสิ่งใด  ๆ  ก็ตาม 

ทีเ่ปน็ของตนโดยชอบธรรม’ ผมเปน็คนไมเ่หมอืนใครและมคีวามมุง่มัน่ ผมชอบ 

การควบคุม ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย”

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็อยากครอบครองสิ่งต่าง ๆ สินะคะ”

ใช่ เด็กน้อย คุณก็คนหนึ่งละ ผมขมวดคิ้วและสะดุ้งกับความคิดนั้น

“ผมอยากเป็นคนที่คู่ควรกับการครอบครองสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าจะเอา 

คำตอบจริง ๆ แล้วก็คือใช่ ผมเป็นแบบนั้น”

“คณุพดูเหมอืนเปน็ผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ยเลยคะ่” เสยีงของเธอแสดงความ 

ไม่เห็นด้วย และทำให้ผมหัวเสียอีกแล้ว

“ใช่”

ส่วนเธอก็เหมือนลูกคนรวยที่ได้ทุกอย่างที่อยากได ้ แต่เมื่อสังเกตอย่าง 

ละเอียด เส้ือผ้าของเธอมาจากร้านท่ีไม่แพงมากอย่างโอลด์เนวีหรือเอชแอนด์เอ็ม  

และผมก็รู้ว่าไม่ใช่แบบที่ผมคิดแน่ เธอไม่ได้โตขึ้นมาในครอบครัวที่ร่ำรวย
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ผมดูแลคุณได้จริง ๆ นะ

ความคิดแบบนี้มาจากไหนวะเนี่ย

แต่เมื่อคิด  ๆ  ดูในตอนนี้ ผมต้องมีทาสคนใหม่ได้แล้ว มันผ่านไป... 

เท่าไหร่นะ...สองเดือน ตั้งแต่ซูซานนาห์ และผมก็อยู่ตรงนี้ นั่งน้ำลายสอกับ 

ผู้หญิงคนนี้ ผมพยายามยิ้มอย่างเป็นมิตร เรื่องการบริโภคไม่มีอะไรผิดปกติ  

ยังไงเสียมันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนที่ยังหลงเหลือของเศรษฐกิจอเมริกัน

“คณุเปน็เดก็ทีม่คีนรบัมาเลีย้ง คดิวา่จดุนีม้สีว่นหลอ่หลอมใหเ้ปน็อยา่งที ่

เป็นอยู่มากขนาดไหนคะ”

เรื่องนี้มันเกี่ยวกับราคาน้ำมันยังไงกัน เป็นคำถามที่ประหลาดจริง ถ้า 

ผมยังอยู่กับนังโสเภณีขี้ยา ผมคงตายไปแล้ว ผมตัดบทโดยการไม่ตอบ  

พยายามรักษาระดับเสียง แต่เธอก็ไล่จี้ผม อยากจะรู้ให้ได้ว่าผมได้รับการ 

อุปถัมภ์ตอนอายุเท่าไหร่

ทำให้เธอหุบปากซะ เกรย์!

เสียงผมเย็นเฉียบ “นี่เป็นข้อมูลสาธารณะนะ มิสสตีล”

เธอเองก็ควรจะรู้เช่นกัน เธอดูรู้สึกผิดขณะที่พยายามดึงผมปอยที่หลุด 

ออกมาจากหลังห ู ดีแล้ว

“คุณต้องเสียสละชีวิตครอบครัวเพื่องาน”

“นั่นไม่ใช่คำถาม” ผมพูดห้วน ๆ 

เธอสะดุง้และละอายอยา่งเหน็ไดช้ดั แตเ่ธอกย็อมขอโทษและตัง้คำถาม 

ใหม่ “คุณต้องเสียสละชีวิตครอบครัวเพื่องานหรือเปล่าคะ”

ผมตอ้งการอะไรจากครอบครวังัน้หรอื “ผมมคีรอบครวั มพีีช่ายหนึง่คน  

น้องสาวหนึ่งคน และพ่อแม่ที่รักเรามากสองคน ผมยังไม่สนใจที่จะขยาย 

ครอบครัวให้ใหญ่ไปกว่านี้”

“คุณเป็นเกย์หรือเปล่าคะ มิสเตอร์เกรย์”

อะไรวะเนี่ย!

ผมไมอ่ยากจะเชือ่วา่เธอพดูออกมาดงั ๆ! นา่หวัเราะชะมดั เพราะแมแ้ต ่

ครอบครัวของผมก็จะไม่ถามคำถามนี้ เธอกล้าดียังไง! อยู่  ๆ  ผมก็อยากจะ 

ลากเธอออกจากเก้าอี้มาคว่ำบนตักผมและตีเธอแรง  ๆ แล้วก็นอนกับเธอ 
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บนโตะ๊ผมโดยจบัแขนเธอมดัไวข้า้งหลงั นัน่จะเปน็การตอบคำถามบา้  ๆของเธอ  

ผมสูดหายใจลึกเพื่อสงบสติอารมณ์ ผมสะใจอย่างยิ่งที่เธอดูจะอับอายกับ 

คำถามของตัวเอง

“เปล่า แอนัสเตเชีย ผมไม่ได้เป็น” ผมเลิกคิ้ว แต่พยายามคงสีหน้า 

ให้นิ่งไว้ แอนัสเตเชีย เป็นชื่อที่เพราะ ผมชอบเวลาปากและลิ้นของผม 

ออกเสียงชื่อนี้

“ขออภัยค่ะ คำถาม เอ่อ...เขียนไว้ตรงนี้” เธอจับผมที่หลังหูอีกแล้ว  

เห็นได้ชัดว่าเป็นอาการเวลาประหม่า

ไม่ใช่คำถามของคุณหรือ ผมถาม เธอหน้าซีด แม่งเอ๊ย เธอมีเสน่ห์ 

สุด ๆ มีเสน่ห์แบบไม่โจ่งแจ้ง

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

“พวกคุณเป็นเพื่อนที่ทำหนังสือพิมพ์นักศึกษาด้วยกันเหรอ”

“เปล่าค่ะ เธอเป็นรูมเมทของฉัน”

ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงมั่วไปหมด ผมเกาคาง ชั่งใจว่าจะสร้าง 

ปัญหาให้เธอดีหรือไม่

“คณุอาสามาสมัภาษณห์รอืไง” ผมถามและไดร้างวลัเปน็ทา่ทางวา่งา่ย 

ของเธอ เธอประหม่ากับท่าทีของผม ผมชอบผลกระทบที่ผมมีต่อเธอ

“ฉันโดนบังคับมาน่ะค่ะ เธอไม่ค่อยสบาย” เธอเสียงเบา

“ช่วยให้เข้าใจได้เยอะเลย”

มีเสียงเคาะประต ู แอนเดรียโผล่หน้าเข้ามา

“มิสเตอร์เกรย์คะ ขออภัยด้วยค่ะที่ขัดจังหวะ แต่อีกสองนาทีจะถึง 

เวลานัดรายต่อไปแล้วค่ะ”

“เรายงัไมจ่บเรือ่งตรงนี ้ แอนเดรยี ชว่ยยกเลกินดัรายตอ่ไปของผมดว้ย”

แอนเดรียอ้าปากค้างใส่ผมและดูสับสน ผมจ้องเธอ ออกไป! เดี๋ยวนี้!  

ผมกำลังยุ่งอยู่กับมิสสตีลตัวน้อยนี่

“ได้ค่ะ มิสเตอร์เกรย์” เธอพูดและตั้งสติได้อย่างเร็ว ก่อนจะหมุนตัว 

กลับและทิ้งเราไว้

ผมหันกลับมาสนใจสิ่งมีชีวิตที่ชวนให้หงุดหงิดและแสนจะดึงดูดใจบน 
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โซฟา “เราถึงไหนกันแล้วนะ มิสสตีล”

“อย่าให้ฉันต้องรั้งตัวคุณไว้เลยค่ะ”

โอ ไม่เลย ที่รัก ตาผมแล้วนะ ผมอยากรู้ว่าภายใต้หน้าสวย ๆ นั้นมี 

ความลับอะไรที่รอการเปิดเผยหรือเปล่า

“ผมอยากรู้เรื่องคุณบ้าง คิดว่าน่าจะยุติธรรม” ขณะที่ผมเอนหลังและ 

เอานิ้วแตะปาก ตาเธอมองตามมาที่ปากผม และเธอก็กลืนน้ำลาย ใช่แล้ว  

เรื่องปกติ และช่างน่าพอใจที่ได้รู้ว่าเสน่ห์ของผมไม่ได้หลุดรอดสายตาเธอ 

ไปเสียทีเดียว

“ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ” เธอพูด หน้าแดงอีกแล้ว

ผมไล่บี้ “พอเรียนจบแล้ว คุณวางแผนอะไรไว้”

“ยงัไมไ่ดว้างแผนเลยคะ่ มสิเตอรเ์กรย ์ แคอ่ยากใหส้อบไลผ่า่นไปกอ่น”

“ที่นี่เรามีโปรแกรมฝึกงานที่ดีมาก ๆ”

ผีอะไรมาสิง ผมถึงพูดแบบนั้นออกไป มันผิดกฎนะ เกรย์ ห้ามนอน 

กับพนักงาน...แต่นายไม่ได้กำลังนอนกับผู้หญิงคนนี้นี่

เธอดูประหลาดใจ เธอกัดปากอีกครั้ง ทำไมมันกระตุ้นอารมณ์ได้ 

ขนาดนี้

“โอ ฉันจะจำไว้ค่ะ” เธอตอบ “ถึงไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเหมาะกับที่นี่ 

ก็เถอะ”

“ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะ” ผมถาม บริษัทผมมันไม่ดียังไงหรือ

“ก็เห็นกันชัด ๆ แล้วไม่ใช่หรือคะ”

“ผมไม่เห็นนะ” ผมสับสนจากคำตอบของเธอ เธอกำลังวุ่นวายอีกแล้ว 

ขณะที่เอื้อมไปหยิบที่อัดเสียง

แมง่เอย๊ เธอกำลงัจะไปแลว้ ผมทบทวนตารางตอนบา่ยของตวัเองในใจ  

ไม่มีอะไรสำคัญ “คุณอยากให้ผมพาเดินดูรอบ ๆ มั้ย” 

“ฉันแน่ใจว่าคุณคงจะงานยุ่งเกินน่ะค่ะ มิสเตอร์เกรย์ แล้วฉันก็ยังต้อง 

ขับรถอีกไกลด้วย”

“คณุตอ้งขบักลบัแวนคเูวอรห์รอื” ผมมองออกไปนอกหนา้ตา่ง เปน็การ 

ขบัรถทีไ่มส่นกุแน ่ ฝนกำลงัตก เธอไมค่วรขบัรถในสภาพอากาศแบบนี้ แตผ่ม 
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กห็า้มเธอไมไ่ด ้ และนัน่ทำใหผ้มหงดุหงดิ “เอาเถอะ ขบัรถระวงัหนอ่ยละกนั”  

เสียงของผมเข้มกว่าที่ผมตั้งใจ เธองุ่มง่ามอยู่กับที่อัดเสียง เธออยากออกไป 

จากห้องทำงานของผมเต็มที และที่ทำให้ผมประหลาดใจคือ ผมไม่อยาก 

ให้เธอไป

“ได้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการแล้วใช่มั้ย” ผมถามเหมือนไม่พยายามรั้ง 

ให้เธออยู่

“ใช่ค่ะ ท่าน” เธอพูดเบา ๆ คำตอบของเธอทำให้ผมประหลาดใจมาก  

คำพูดนั้นที่เปล่งออกมา จากปากเก่ง  ๆ  นั้น ในชั่วครู่หนึ่งผมจินตนาการว่า 

ปากของเธอเชื่อฟังคำสั่งผมทุกอย่าง

“ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“ผมยินดีเป็นอย่างมาก” ผมตอบ มันเป็นความจริง เพราะผมไม่ได้ 

ถูกอกถูกใจใครขนาดนี้มาสักพักแล้ว ความคิดนั้นรบกวนใจผม เธอลุกขึ้น  

ผมยื่นมือให้ กระตือรือร้นจะจับมือกับเธอ 

“จนกว่าเราจะพบกันอีกนะครับ มิสสตีล” ผมพูดเสียงต่ำขณะที่เธอ 

ยืน่มอืมาจบัมอืผม ใชเ่ลย ผมอยากฟาดและนอนกบัเธอในหอ้งเลน่ จบัเธอมดั  

ทำให้เธอต้องการผม...อยากได้ผม เชื่อใจผม ผมกลืนน้ำลาย

มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะ เกรย์

“มิสเตอร์เกรย์” เธอพยักหน้าและดึงมือกลับอย่างรวดเร็ว เร็วเกินไป

ผมปล่อยเธอไปแบบน้ีไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าเธออยากจะไปจากท่ีน่ีเหลือเกิน  

นา่หงดุหงดิจรงิ แตแ่ลว้ผมกเ็กดิแรงบนัดาลใจขึน้มาขณะเปดิประตหูอ้งทำงาน

“จะได้มั่นใจว่าคุณเดินออกจากประตูไปได ้ มิสสตีล” ผมพูดขึ้น

ปากเธอเม้มเป็นเส้น “มีน้ำใจจังนะคะ มิสเตอร์เกรย์” เธอพูดห้วน ๆ

มิสสตีลตอกกลับ! ผมยิ้มกว้างตามหลังเมื่อเธอเดินออกไป ก่อนจะ 

เดนิตามไป ทัง้แอนเดรยีและโอลเิวยีเงยหนา้ขึน้อยา่งตกตะลงึ ใช ่ ใช ่ ผมเดนิ 

ออกมาส่งผู้หญิง 

“มีเสื้อโค้ตมาด้วยหรือเปล่าครับ” ผมถาม

“มีแจ็กเก็ตค่ะ”

ผมส่งสายตาให้โอลิเวีย เธอกระโดดลุกขึ้นไปหยิบแจ็กเก็ตสีน้ำเงินเข้ม 
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มาทันที ก่อนจะส่งให้ผมด้วยท่าทางเขิน  ๆ  ตามปกติ พระเจ้าช่วย โอลิเวีย 

น่ารำคาญจริง ๆ ชอบเพ้อถึงผมตลอดเวลา

อืม แจ็กเก็ตทั้งเก่าและราคาถูก มิสแอนัสเตเชีย สตีล ควรจะแต่งตัว 

เสียหน่อย ผมกางเสื้อให้เธอ และในตอนที่ผมสวมมันลงไปบนไหล่บางนั้น  

ผมได้สัมผัสผิวบริเวณฐานลำคอของเธอ เธอนิ่งไปกับสัมผัสนั้น หน้าซีด

ใช่แล้ว! ผมส่งผลต่อเธอ การได้รู้ข้อนั้นช่างน่าพอใจสุด ๆ ผมเดินไป 

ที่ลิฟต์และกดปุ่มขณะเธอยืนขยับตัวไปมาอยู่ข้าง ๆ 

อืม ผมทำให้คุณหยุดขยับได้นะ ที่รัก

ประตูลิฟต์เปิดออก เธอรีบเดินเข้าไป จากนั้นจึงหันกลับมาหาผม  

เธอมีเสน่ห์เหลือเกิน ผมพูดได้ว่าเธอสวย

“แอนัสเตเชีย” ผมพูดเป็นการบอกลา

“คริสเตียน” เธอตอบ เสียงแผ่ว ประตูลิฟต์เลื่อนปิด ปล่อยให้ชื่อ 

ของผมลอยคา้งอยูก่ลางอากาศทีค่ัน่อยูร่ะหวา่งเรา มนัฟงัดแูปลกและไมคุ่น้เลย  

แต่เซ็กซี่เป็นบ้า

ผมอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้มากกว่านี้

“แอนเดรีย” ผมพูดเสียงดังเมื่อกลับไปที่ห้องทำงาน “ต่อสายหาเวลช์ 

ให้ผม”

ตอนที่ผมนั่งลงที่โต๊ะและรอโทรศัพท์ ผมมองไปที่รูปภาพที่ติดอยู่บน 

ผนังกำแพง คำพูดของมิสสตีลลอยกลับมาอีกครั้ง

ยกระดับเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา เธอสามารถอธิบายตัวเองได้ง่าย ๆ 

โทรศัพท์ผมดัง “มิสเตอร์เวลช์อยู่ในสายค่ะ”

“โอนมา”

“ได้ค่ะ”

“เวลช ์ ผมอยากให้เช็กประวัติหน่อย”
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วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011

แอนัสเตเชีย โรส สตีล

วัน เดือน ปีเกิด:	 10 กันยายน 1989 

	 มอนเทซาโน วอชิงตัน

ที่อยู่:  1114 เซาทเ์วสตก์รนีสตรที อพารต์เมนต์ 

 7 ฮาเวนไฮต์ส แวนคูเวอร์ วอชิงตัน 98888

เบอร์มือถือ:  360-959-4352

หมายเลขประกันสังคม:  987-65-4320

ธนาคาร:  ธนาคารเวลส์ฟาร์โก แวนคูเวอร์ วอชิงตัน 

หมายเลขบัญชี:  309361

	 ยอดเงิน 683.16 ดอลลาร์

สถานะปัจจุบัน:  นักศึกษาปริญญาตร ี

	 มหาวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์

	 ดับเบิลยูเอส แวนคูเวอร ์

	 เอกภาษาอังกฤษ

เกรดเฉลี่ย:  4.0

ประวัติการศึกษาก่อนหน้า: โรงเรียนประถม - มัธยมมอนเทซาโน

คะแนน SAT:  2150

ประวัติการทำงาน:  ร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เคลย์ตัน 

	 ตะวันตกเฉียงเหนือ แวนคูเวอร์ไดรฟ ์
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	 พอร์ตแลนด ์ ออริกอน (พาร์ตไทม์)

บิดา:  แฟรงกลิน เอ. แลมเบิร์ต 

	 เกิด: 1 กันยายน 1969 

	 เสียชีวิต: 11 กันยายน 1989

มารดา:  คาร์ลา เมย ์ วิลค์ส แอดัมส์ 

	 เกิด: 18 กรกฎาคม 1970

	 สมรสกับแฟรงก ์ แลมเบิร์ต 

 1 มีนาคม 1989

	 เป็นม่าย 11 กันยายน 1989

	 สมรสกับเรย์มอนด ์ สตีล 

 6 มิถุนายน 1990

	 หย่า 12 กรกฎาคม 2006

	 สมรสกับสตีเวน เอ็ม. มอร์ตัน 

 16 สิงหาคม 2006

	 หย่า 31 มกราคม 2007

	 สมรสกบับอ๊บ แอดมัส ์ 6 เมษายน 2009

จุดยืนทางการเมือง:  ไม่พบข้อมูล

ศาสนา:  ไม่พบข้อมูล

รสนิยมทางเพศ:  ไม่ทราบ

ความสัมพันธ์:  ไม่มีการชี้แจง ณ ปัจจุบัน

ผมอ่านข้อมูลสรุปนั้น เปน็รอ้ย  ๆรอบตัง้แตไ่ดม้นัมาเมือ่สองวนักอ่น  

มองหาข้อมูลเชิงลึกของมิสแอนัสเตเชีย โรส สตีล ที่แสนลึกลับคนนี้ ผมไล่ 

ผู้หญิงคนนี้ออกไปจากสมองไม่ได้สักท ี และมันเริ่มจะทำให้ผมหงุดหงิดขึ้นมา 

จริง  ๆ อาทิตย์ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมที่น่าเบื่อเป็นพิเศษหลายครั้ง  

ผมพบว่าตัวเองนึกย้อนไปถึงการสัมภาษณ์ นิ้วเงอะงะของเธอที่วุ่นอยู่กับ 
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เครือ่งอดัเสยีง ตอนทีเ่ธอเอาทดัไวห้ลงัใบห ู ตอนกดัปาก ใช ่ การกดัปากมผีล 

กับผมทุกครั้ง

และตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ จอดรถอยู่นอกร้านเคลย์ตัน ร้านขาย 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เล็ก ๆ ในครอบครัวที่ชานเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเธอทำงานอยู่

นายโง่หรือเปล่า เกรย ์ นายมาที่นี่ทำไม

ผมรู้ว่าต้องเป็นแบบนี ้ ตลอดทั้งสัปดาห์...ผมรู้ว่าผมต้องเจอเธออีกครั้ง  

รูต้ัง้แตเ่ธอเรยีกชือ่ผมในลฟิต ์ ผมพยายามตา้นทาน รอถงึหา้วนั หา้วนัทีแ่สน 

น่าเบื่อ ดูว่าผมจะลืมเธอหรือไม่ 

และผมไม่รอ ผมเกลียดการรอ...ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม

ผมไม่เคยตามผู้หญิงคนไหน ผู้หญิงของผมเข้าใจว่าผมคาดหวังอะไร 

จากพวกเธอ ที่ผมกังวลตอนนี้คือมิสสตีลอาจจะเด็กเกินไป และเธออาจ 

ไม่สนใจข้อเสนอของผม ใช่หรือไม่ เธอจะเป็นทาสที่ดีหรือเปล่านะ ผม 

สา่ยหนา้ ดงันัน้ผมจงึมาอยูท่ีน่ี ่ งีเ่งา่ นัง่อยูใ่นลานจอดรถนอกเมอืงในบรเิวณ 

ที่ทึบทึมของพอร์ตแลนด์

การเช็กประวัติเธอไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่โดดเด่น นอกจากข้อสุดท้าย  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดเป็นอย่างแรก นั่นเป็นเหตุผลที่ผมมาอยู่ที่นี่ ทำไมไม่มีแฟน  

มิสสตีล รสนิยมทางเพศ ไม่ทราบ เธออาจจะเป็นเลสเบี้ยน ผมขำ คิดว่า 

ไม่น่าเป็นไปได้ ผมนึกถึงคำถามที่เธอถามตอนสัมภาษณ์ ความเขินอาย 

อนัเดน่ชดัของเธอ ผวิทีก่ลายเปน็สชีมพอูอ่น...ผมตอ้งทนทกุขก์บัความคดิลามก 

ตั้งแต่ได้พบเธอ

นายถึงมาอยู่ที่นี่ไง

ผมอยากจะเจอเธออกีเหลอืเกนิ ตาสฟีา้นัน้ตามหลอกหลอนผม แมแ้ต ่

ในความฝัน ผมไม่ได้พูดถึงเธอให้ฟลินน์ฟัง และผมก็ดีใจ เพราะตอนนี้ 

ผมทำตวัเหมอืนเปน็คนพวกทีช่อบแอบตามคนอืน่ บางทผีมอาจควรบอกใหเ้ขารู ้ 

ไม่ ผมไม่อยากให้เขามาตามจี้ผมเรื่องทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากการแก้ปัญหา 

อันล่าสุดบ้าบออะไรนั่น ผมต้องการการเบี่ยงเบนความสนใจ และตอนนี้  

การเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเดียวที่ผมต้องการคือคนที่กำลังทำงานเป็น 

พนักงานขายในร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
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ถลำมาขนาดนี้ มาดูกันว่ามิสสตีลตัวน้อยดึงดูดใจเท่าที่นายจำได้ 

หรือเปล่า

ได้เวลาออกโรงแล้ว เกรย์

กริ่งไฟฟ้าส่งเสียงแบน  ๆ  ออกมาหนึ่งตัวโน้ตตอนผมเดินเข้าไป มัน 

ใหญ่กว่าที่มองจากด้านนอก และแม้ว่าจะใกล้เวลาอาหารเที่ยง ที่นี่ยัง 

เงียบกริบเมื่อคิดว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ มีช่องวางสินค้าที่ควรจะมีอย่างที่คาดไว้  

ผมลืมคิดไปว่าร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะทำให้ภาพของผมเป็นอย่างไร  

ส่วนใหญ่ของที่ผมต้องการนั้น ผมจะซื้อออนไลน์ แต่ในเมื่อมาที่นี่แล้ว ผมก็ 

นา่จะซือ้ของสองสามอยา่งตนุเอาไว ้ เทปเวลโคร วงแหวนยดึแบบผา่ เปน็ตน้  

ใช่แล้ว ผมจะตามหามิสสตีลผู้น่ากลืนกินและเล่นอะไรสนุก ๆ 

ผมใช้เวลาสามวินาทีก็หาเธอเจอ เธอก้มตัวอยู่เหนือเคาน์เตอร ์ ตั้งอก 

ตั้งใจเพ่งจอคอมพิวเตอร์และเอาอาหารกลางวันเข้าปากไปด้วย เป็นเบเกิล 

ชิน้หนึง่ เธอปา้ยเศษขนมทีเ่ลอะมมุปากเขา้ปากไปอยา่งใจลอย กอ่นจะดดูนิว้ 

ตัวเอง อวัยวะส่วนนั้นของผมบิดตัวตอบสนอง

ผมเป็นอะไร อายุสิบสี่หรือไง

การตอบสนองของรา่งกายผมชา่งชวนใหห้งดุหงดิ มนัอาจจะดขีึน้ถา้ผม 

ได้ตีตรวน เฆี่ยน และเอาเธอ...และไม่สำคัญเลยว่าจะต้องเรียงตามลำดับนั้น 

หรือเปล่า ใช่ นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ

เธอจมดิง่อยูก่บังาน ทำใหผ้มมโีอกาสมองเธออยา่งจรงิจงั เขีย่ความคดิ 

ลามกทิ้งไปก่อน เธอมีเสน่ห ์ มีเสน่ห์มากจริง ๆ ผมจดจำเธอได้เป็นอย่างดี

เธอเงยขึ้นมองและตัวแข็งทื่อ มันชวนให้ประสาทเสียพอ ๆ กับครั้งแรก 

ที่ผมเจอเธอ เธอจ้องผมด้วยสายตาสับสน...น่าจะตกใจนะ ผมว่า...และผม 

ไม่รู้เลยว่ามันเป็นการตอบรับที่ดีหรือไม่ดีกันแน่

“มิสสตีล แปลกใจแต่ก็ดีใจนะ”

“มิสเตอร์เกรย์” เธอตอบ หายใจกระเส่าและดูปั่นป่วน อืม เป็นการ 

ตอบรับที่ดี

“ผมมาแถวนี้น่ะ ผมอยากจะซื้อของสองสามอย่างเก็บไว้สักหน่อย  

ยนิดทีีไ่ดเ้จอคณุอกีครัง้นะ” ดใีจจรงิ ๆ เธอใสก่างเกงยนีและเสือ้ยดืรดัรปู ไมใ่ช ่
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เสื้อผ้าโคร่ง  ๆ  ห่วยแตกที่สวมก่อนหน้านี้ ขาของเธอเรียวยาว เอวเล็ก และ 

มีหน้าอกท่ีสมบูรณ์แบบ ปากเธอยังเผยอด้วยความประหลาดใจ ผมต้องอดกล้ัน 

ความต้องการท่ีจะเชยคางเธอข้ึนและปิดปากเธอซะ ผมบินจากซีแอตเทิลเพียงเพ่ือ 

มาเจอคุณ และดูคุณตอนนี้ส ิ เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าจริง ๆ 

“แอนา ฉันชื่อแอนาค่ะ จะให้ฉันช่วยอะไรมั้ยคะ มิสเตอร์เกรย์” เธอ 

สูดหายใจลึก ยืดไหล่ขึ้นเหมือนที่ทำตอนสัมภาษณ์ และยิ้มปลอม ๆ ให้อย่าง 

ที่ผมแน่ใจว่าเธอทำกับลูกค้าเท่านั้น

เริ่มเกมได ้ มิสสตีล

“ผมต้องการของสองสามอย่าง เริ่มจากผมอยากได้เข็มขัดรัดสายไฟ”

คำขอของผมทำให้เธอไม่ทันตั้งตัว เธอดูตกตะลึง

โอ้ ต้องสนุกแน่ ๆ คุณจะตะลึงว่าผมใช้เคเบิลไททำอะไรได้บ้าง ที่รัก

“เรามีหลายขนาดค่ะ ให้ฉันพาไปดูดีมั้ยคะ” เธอพูดออกมาจนได้

“ได้ครับ ช่วยนำไปเลยครับ มิสสตีล” 

เธอเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์และชี้ไปทางช่องหนึ่ง เธอใส่รองเท้า 

ผา้ใบ ผมคดิอยา่งใจลอยวา่เธอจะดเูปน็ยงัไงถา้สวมรองเทา้สน้สงู  ๆ ลบูแูตง็... 

ลูบูแต็งเท่านั้น

“อยู่ที่ชั้นสินค้าเกี่ยวกับไฟฟ้าน่ะค่ะ ช่องแปด” เสียงของเธอสั่น เธอ 

หน้าแดง...

ผมส่งผล ต่อ เธอ ความหวังเบ่งบานในใจผม

งั้นเธอก็ไม่ใช่เลสเบี้ยน ผมยิ้มขำ ๆ 

“เชิญคุณก่อนเลย” ผมผายมือให้เธอเดินนำไปก่อน การปล่อยให้เธอ 

เดนิไปขา้งหนา้ทำใหผ้มมเีวลาและโอกาสในการชืน่ชมกน้สวย  ๆของเธอ หางมา้ 

ยาวหนาแกว่งไปมาเหมือนเมโทรโนมตามจังหวะการส่ายเบา  ๆ  ของสะโพก  

เธอมีครบจริง  ๆ อ่อนหวาน สุภาพ และสวย มีคุณสมบัติภายนอกทุกอย่าง 

ทีผ่มตอ้งการใหท้าสมี แตค่ำถามทีส่ำคญัทีส่ดุคอื เธอจะเปน็ทาสไดห้รอืเปลา่  

เธออาจไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตแบบนั้น ชีวิตแบบผม แต่ผมอยากแนะนำ 

ให้เธอได้รู้จักกับมันเหลือเกิน นายถลำมาลึกแล้วนะ เกรย์

“คุณมาติดต่อธุรกิจท่ีพอร์ตแลนด์เหรอคะ” เธอถามขัดจังหวะความคิดผม  
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เสยีงของเธอสงู เธอแกลง้ทำเปน็ไมส่นใจ ทำใหผ้มอยากหวัเราะดงั ๆ ไมค่อ่ย 

มีผู้หญิงที่ทำให้ผมหัวเราะได้นะ

“ผมแวะมาเยี่ยมแผนกเกษตรของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ซึ่ง 

ตั้งอยู่ที่แวนคูเวอร์” ผมโกหก จริง ๆ ผมมาหาคุณ มิสสตีล

หน้าเธอหมองลง ผมรู้สึกแย่ชะมัด

“ตอนนี้ผมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่นั่นเรื่องการปลูกพืชหมุนเวียนและ 

ปฐพีวิทยาน่ะ”

“ทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งในแผนการบรรเทาความหิวโหยให้คนในโลก 

หรือคะ” เธอเลิกคิ้วอย่างขัน ๆ 

“ทำนองนั้น” ผมพึมพำ เธอหัวเราะผมอยู่หรือเปล่า อืม ผมอยากจะ 

หยดุมนันะ ถา้เธอกำลงัหวัเราะอยูจ่รงิ  ๆ  แตจ่ะเริม่ยงัไงดลีะ่ อาจจะเปน็มือ้คำ่ 

สักมื้อ มากกว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ทั่ว  ๆ  ไป...ทีนี้ก็จะเหมือนนิยายชัด  ๆ  

พาคนที่คิดว่าใช่ไปกินมื้อเย็น

เรามาถึงจุดที่เข็มขัดรัดสายไฟได้รับการจัดเรียงไว้ตามลำดับความยาว 

และส ี ผมลากนิว้ไปตามหอ่เหลา่นัน้อยา่งใจลอย ผมชวนเธอไปกนิมือ้เยน็ไดน้ี่  

เหมือนเวลาไปเดต เธอจะตอบรับมั้ย ตอนผมเหลือบไปดูนั้น เธอกำลังจ้อง 

นิ้วมือที่เกี่ยวกันแน่น เธอไม่อาจมองผมได้...เป็นสัญญาณที่ดี ผมเลือก 

เส้นยาว  ๆ ยังไงเสียมันก็ยืดหยุ่นกว่า เพราะสามารถใช้รัดข้อมือข้อเท้า 

ทั้งสองข้างไว้ด้วยกันได้

“อันนี้น่าจะใช้ได้”

“เอาอย่างอื่นอีกมั้ยคะ” เธอรีบพูด เธอเองก็ระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่งั้น 

เธอก็คงอยากให้ผมออกไปพ้น ๆ จากร้านเต็มท ี ผมไม่รู้ว่าข้อไหนแน่

“ผมอยากได้เทปกาวสักหน่อย”

“คุณกำลังจะแต่งบ้านใหม่หรือคะ”

“เปล่าครับ ไม่ได้ตกแต่งอะไรใหม่หรอก” อืม ถ้าคุณรู้นะ...

“ทางนี้ค่ะ” เธอพูด “เทปกาวอยู่ตรงชั้นของตกแต่ง”

ไมเ่อานา่ เกรย ์ นายมเีวลาไมม่ากนะ ชวนเธอคยุใหเ้ปน็เรือ่งเปน็ราวส ิ 

“คุณทำงานที่นี่มานานหรือยัง” ใช่เลย ผมรู้คำตอบอยู่แล้ว ผมศึกษามาน่า  
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ไมเ่หมอืนคนอืน่หรอก เธอเขนิขึน้มาดว้ยเหตผุลอะไรสกัอยา่ง พระเจา้ ผูห้ญงิ 

คนนี้ขี้อาย ผมไม่มีหวังเลยสักนิด เธอหมุนตัวอย่างรวดเร็วและเดินไปตาม 

ช่องวางสินค้า ตรงไปที่แผนกที่ติดป้ายว่า ของตกแต่ง ผมรีบตามเธอไปอย่าง 

กระตือรือร้นราวกับลูกหมา

“สี่ปีค่ะ” เธอพึมพำขณะเราเดินไปเจอเทปกาว เธอก้มลงและหยิบ 

เทปกาวขนาดต่างกันขึ้นมาสองม้วน 

“ผมเอาม้วนนี้แล้วกัน” เทปที่กว้างกว่าใช้ปิดปากได้ดีกว่า ตอนเธอ 

ส่งของมาให้ ปลายนิ้วของเราสัมผัสกันครู่สั้น  ๆ มันส่งผลต่อเป้าของผม  

ให้ตายเถอะ!

เธอหน้าซีด “รับอะไรเพิ่มมั้ยคะ” เสียงของเธอแผ่วพร่า

พระเจ้า ผมส่งผลต่อเธอแบบเดียวกับที่เธอส่งผลต่อผม บางที...

“ผมคิดว่าอยากได้เชือกสักหน่อย”

“ทางนี้ค่ะ” เธอจ้ำไปตามทางเดินและทำให้ผมได้มีโอกาสได้ชื่นชม 

ก้นสวยนั่นอีกครั้ง

“ตอ้งการแบบไหนคะ เรามทีัง้แบบใยสงัเคราะหแ์ลว้กเ็สน้ใยธรรมชาต.ิ.. 

แบบเกลียว...หรือแบบเชือกขึง...”

แมง่เอย๊ หยดุนา่ ผมคำรามอยูใ่นใจและพยายามไลภ่าพทีเ่ธอถกูแขวน 

อยู่บนเพดานในห้องเล่นออกไป

“ผมเอาแบบใยธรรมชาติห้าหลาครับ” มันหยาบและเจ็บกว่าเวลา 

พยายามดิ้นให้หลุด...ผมมักจะเลือกแบบนี้

นิว้ของเธอสัน่สะทา้นขณะวดัเชอืกยาวหา้หลาแบบเชีย่วชาญ เธอดงึมดี 

อเนกประสงคอ์อกมาจากกระเปา๋ขวาและตดัเชอืกฉบั กอ่นจะมว้นอยา่งประณตี 

และผูกเข้าด้วยกันเป็นเงื่อน น่าประทับใจ

“เคยเป็นเนตรนารีหรือไง”

“กิจกรรมที่ต้องทำเป็นกลุ่มไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเท่าไหร่ค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“แล้วคุณชอบอะไร แอนัสเตเชีย” ม่านตาเธอขยายเมื่อผมจ้องมอง

ใช่! 

“หนังสือค่ะ” เธอตอบ
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“หนังสือแนวไหน”

“ออ้ กแ็นวนัน้แหละคะ่ หนงัสอืทัว่ ๆ ไป งานแนวคลาสสกิ สว่นใหญ ่

แล้วก็พวกวรรณกรรมอังกฤษ”

วรรณคดีอังกฤษเหรอ บรอนเตกับออสเตน ผมพนันได้เลย พวก 

โรแมนติกหวานฉ่ำพวกนั้น

ไม่ดีนะ

“รับอะไรเพิ่มอีกมั้ยคะ”

“ไมรู่ส้ ิ คณุแนะนำหนอ่ยวา่ควรจะซือ้อะไรเพิม่ด”ี ผมอยากเหน็ปฏกิริยิา 

ของเธอ

“สำหรับคนชอบดีไอวายเหรอคะ” เธอถามอย่างประหลาดใจ

ผมอยากจะหวัเราะพรวดออกมา โธ ่ ทีร่กั ผมไมไ่ดช้อบดไีอวายหรอก  

ผมพยักหน้าและอดกลั้นความเบิกบานใจเอาไว้ ตาเธอหลุบลงมองร่างกายผม  

ผมเกร็ง เธอกำลังสำรวจผมอยู่!

“ชุดหมีค่ะ” เธอพูดออกมา

นี่คือสิ่งที่คาดไม่ถึงที่สุดที่ผมได้ยินจากปากเธอหลังจากที่เธอถามผมว่า  

“คุณเป็นเกย์หรือเปล่าคะ” 

“คุณคงไม่อยากให้เสื้อผ้าเปื้อนหรอกนะคะ” เธอพยักพเยิดมาที่ 

กางเกงยีนผม

ผมทนไม่ไหวแล้ว “ผมถอดออกเมื่อไหร่ก็ได้”

“อืม” เธอหน้าแดงจัดและหลุบตาลง

ผมช่วยให้เธอรอดพ้นจากสถานการณ์ลำบากนี้ “งั้นผมขอชุดหมีด้วย  

เพราะวา่ผมไมค่วรทำเสือ้ผา้ตวัเองเสยีหาย” เธอหนัขวบัและจำ้ไปตามทางเดนิ 

อย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไร ผมเดินตามเส้นทางอันล่อลวงของเธอไป

“อยากได้อะไรอีกหรือเปล่าคะ” เธอถาม ดูเธอจะหายใจไม่ค่อยทัน 

ตอนที่ส่งชุดกันเปื้อนสีฟ้ามาให้ผม เธออายมาก ตายังมองต่ำ พระเจ้า เธอ 

ส่งผลกับผมจริง ๆ 

“บทความถึงไหนแล้ว” ผมถามโดยหวังว่าจะช่วยให้เธอผ่อนคลายลง

เธอเงยขึ้นและยิ้มอย่างโล่งอกให้ผมแว่บหนึ่ง
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จนได้สินะ

“ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนหรอกค่ะ คนเขียนคือแคเธอรีน มิสคาวานาห์ 

น่ะค่ะ เพื่อนร่วมห้องของฉัน เธอเป็นนักเขียน เธอพอใจงานนี้มาก เธอเป็น 

บรรณาธิการของนิตยสารแล้วก็รู้สึกแย่ที่ไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เอง”

เป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่เธอพูดตั้งแต่เราเจอกัน และเธอก็พูดถึงคนอื่น  

ไม่ใช่ตัวเอง น่าสนใจ

ก่อนผมจะพูดอะไรได้ เธอก็เสริมว่า “เธอกังวลอยู่เรื่องเดียวละค่ะว่า 

ไม่มีรูปถ่ายใหม่ ๆ ของคุณเลย”

มสิคาวานาหจ์อมตือ๊อยากไดภ้าพถา่ย กย็งัคงตอ้งการการโฆษณาสนิะ  

ใช่มั้ย ผมทำได้อยู่แล้ว มันจะทำให้ผมสามารถใช้เวลากับมิสสตีลผู้น่ากิน 

คนนี้ด้วย

“เธอต้องการภาพถ่ายแบบไหนเหรอ”

เธอจ้องผมครู่หนึ่ง ก่อนจะส่ายหัวและมีท่าทีสับสน ไม่รู้จะพูดอะไรดี

“คอืผมยงัอยูแ่ถวนีน้ะ พรุง่นี ้ บางท.ี..” ผมอยูท่ีพ่อรต์แลนดไ์ด ้ ทำงาน 

จากที่โรงแรม อาจจะเป็นห้องที่โรงแรมฮีทแมน ผมต้องให้เทย์เลอร์มาที่นี่  

เอาแลป็ทอ็ปกบัเสือ้ผา้มาให ้ ไมง่ัน้กเ็อลเลยีต เวน้แตว่า่เขาจะกำลงัมัว่กบัใคร 

ไปเรื่อย ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นประจำในวันหยุดสุดสัปดาห์

“คุณยินดีมาให้เราถ่ายภาพเหรอคะ” เธออดกลั้นความประหลาดใจไว้ 

ไม่อยู่

ผมพยักหน้าให้เธอนิด ๆ ใช่ ผมอยากอยู่กับคุณให้นานกว่านี้...

นิ่งไว ้ เกรย์

“เคทจะต้องดีใจมาก ถ้าเราหาช่างภาพได้สักคน” เธอยิ้ม แล้วสีหน้า 

ก็สว่างไสวราวกับท้องฟ้ายามเช้าที่ไร้เมฆ เธอสวยจนแทบลืมหายใจ

“บอกผมอีกทีแล้วกันเร่ืองพรุ่งน้ี” ผมหยิบกระเป๋าเงินออกมาจากกางเกงยีน  

“นามบัตรผม มีเบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่ คุณต้องโทร.มาก่อนสิบโมงเช้า”  

ถ้าเธอไม่โทร.มา ผมจะมุ่งตรงกลับซีแอตเทิลและลืมการเสี่ยงภัยอันโง่เง่านี้ซะ

ความคิดนั้นทำให้ผมซึม

“ได้ค่ะ” เธอยังคงยิ้มกว้าง
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“แอนา!” เราหันไปเจอชายหนุ่มที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าลำลองมียี่ห้อ 

ซึ่งโผล่มาอีกฝั่งของทางเดิน ตาเขาจับจ้องไปทั่วร่างของมิสแอนัสเตเชีย สตีล  

ไอ้หนุ่มนี่มันใครกันวะ

“เออ่ ขอตวัสกัครูน่ะคะ มสิเตอรเ์กรย”์ เธอเดนิไปหาเขา และไอเ้วรนัน่ 

ก็กอดเธอไว้แนบแน่น เลือดผมเหมือนจะจับแข็ง เป็นการตอบสนองตาม 

สัญชาตญาณอันดิบเถื่อน

เอามือเอาตีนของแกออกจากตัวเธอซะ

ผมกำหมัด และเย็นลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้กอดตอบ

ทั้งสองคนคุยกันแบบกระซิบกระซาบ บางทีทฤษฎีของเวลช์อาจจะผิด  

บางทีไอ้หมอนี่อาจจะเป็นแฟนเธอ ดูอายุเท่า  ๆ  กัน และเขาก็ไม่สามารถ 

ละสายตาโหยกระหายไปจากเธอได้เลย เขาจับตัวเธอยืดออกมาสุดแขนและ 

กวาดตามอง จากนั้นก็ยืนโอบไหล่เธอไว้ เหมือนจะเป็นท่าทางสบาย ๆ แต่ 

ผมรูว้า่เขากำลงัแสดงความเปน็เจา้ของและบอกใหผ้มถอยออกไปเสยี เธอดจูะ 

ขายหน้าและขยับเท้าถ่ายน้ำหนักไปมาตลอดเวลา

แมง่เอย๊ ผมควรจะไปไดแ้ลว้ ผมมัน่ใจในตวัเองมากเกนิไป เธอคบกบั 

หมอนัน่ เธอพดูอะไรบางอยา่งกบัเขาและถอยออกมา เธอแตะแขนเขา ไมไ่ด ้

จับมือ ก่อนจะบิดตัวหลุดออกมา เห็นได้ชัดว่าทั้งสองไม่ได้สนิทกันนัก

ดี

“เอ่อ พอลคะ นี่คือมิสเตอร์คริสเตียน เกรย์ มิสเตอร์เกรย์คะ นี่คือ 

พอล เคลย์ตัน ค่ะ พี่ชายเขาเป็นเจ้าของร้าน” เธอมองผมแปลก ๆ อย่างที่ผม 

ไมอ่าจเขา้ใจ และพดูตอ่ไปวา่ “ฉนัรูจ้กัพอลมาตัง้แตท่ีเ่ริม่มาทำงานทีน่ีแ่ลว้คะ่  

ถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เถอะ เขาเพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน 

น่ะค่ะ เขาเรียนบริหารธุรกิจอยู่” เธอพูดยาวเหยียด อธิบายให้ผมฟังอย่าง 

ยืดยาวและบอกให้รู้ว่าไม่ได้คบกับเขาอยู่ ผมคิดว่างั้นนะ น้องชายเจ้านาย  

ไม่ใช่แฟน ผมโล่งอก แต่ความสบายใจอันมากมายที่ผมรู้สึกนั้นช่างเกินคาด  

และมันทำให้ผมต้องขมวดคิ้ว ผู้หญิงคนนี้ทำให้ใจผมวุ่นวายจริง ๆ  

“มิสเตอร์เคลย์ตัน” ผมจงใจพูดห้วน ๆ 

“มิสเตอร์เกรย์” อุ้งมือของเขาอ่อนปวกเปียก พอ  ๆ  กับผมของเขา  
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ไอ้เวรเอ๊ย “เดี๋ยวนะ อย่าบอกนะว่าคริสเตียน เกรย์ แห่งเกรย์เอนเตอร์ไพรส์ 

โฮลดิงส์”

ใช่เลย ฉันเอง ไอ้ลูกหมา

ผมเฝ้ามองเขาเปลี่ยนสภาพจากหมาหวงก้างมาเป็นคนชอบเลียภายใน 

พริบตา

“ว้าว มีอะไรให้ผมช่วยมั้ยครับ”

“แอนัสเตเชียจัดการให้หมดแล้วครับ มิสเตอร์เคลย์ตัน เธอเอาใจใส่ 

ดีมาก” ทีนี้แกก็ถอยไปได้ละ

“เยี่ยมเลยครับ” เขาพูดโพล่งออกมาพร้อมกับยิ้มกว้างและดูแสนจะ 

นอบน้อม “ไว้เจอกันนะ แอนา”

“ได้เลย พอล” เธอตอบ เขาเดินอาด ๆ หายไปทางหลังร้าน ผมมองดู 

เขาลับตาไป

“ต้องการอะไรอีกมั้ยคะ มิสเตอร์เกรย์”

“เทา่นีก้พ็อครบั” ผมพดูเบา ๆ แมง่เอย๊ หมดเวลาแลว้ และผมยงัไมรู่ ้

ด้วยซ้ำว่าจะได้เจอเธออีกหรือเปล่า ผมต้องรู้ให้ได้ว่ามีหวังบ้างมั้ยที่เธอจะคิด 

ตามสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจ ผมจะถามเธอยังไงดี ผมพร้อมหรือยังที่จะมีทาส 

ที่ไม่รู้อะไรเลย เธอต้องฝึกอีกเยอะ ผมหลับตาและนึกถึงความเป็นไปได้อัน 

น่าสนใจ...การไปถึงจุดนั้นมันสนุกแค่ครึ่งเดียว เธอจะพร้อมสำหรับเรื่องนี้มั้ย  

หรือผมเข้าใจทุกอย่างผิดไปหมด

เธอเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แคชเชียร์และคิดเงินให้ผม เธอจ้องไปที่ 

เครื่องคิดเงินตลอดเวลา

มองผมสิ โธ่เอ๊ย! ผมอยากจะมองหน้าเธออีกครั้งและประเมินว่าเธอ 

กำลังคิดอะไรอยู่

ในที่สุดเธอก็เงยหน้าขึ้น “ทั้งหมดสี่สิบสามดอลลาร์ค่ะ”

แค่นั้นเองเหรอ

“เอาถุงมั้ยคะ” เธอถามขณะผมส่งบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้

“ดีเลย แอนัสเตเชีย” ชื่อของเธอ ชื่อที่ไพเราะสำหรับผู้หญิงแสนสวย  

มันนุ่มนวลอยู่บนปลายลิ้นของผม
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เธอเอามันใส่ถุงอย่างรวดเร็ว จบแล้ว ผมต้องไปแล้ว

“คุณจะโทร.หาผมใช่มั้ยครับ ถ้าต้องการถ่ายภาพผม”

เธอพยักหน้าขณะที่ส่งการ์ดคืนผม

“เยีย่ม ถา้ยงัไงกเ็จอกนัพรุง่นี”้ ผมจากไปงา่ย  ๆไมไ่ด ้ ผมตอ้งทำใหเ้ธอ 

รูว้า่ผมสนใจ “ออ้ แลว้ก ็ แอนสัเตเชยี ผมดใีจนะทีม่สิคาวานาหม์าสมัภาษณ ์

ด้วยตัวเองไม่ได้” เธอดูประหลาดใจและขัดเขิน

ดีเลย

ผมเอาถุงพาดไหล่และเดินออกจากร้าน

ใช่แล้ว มันขัดกับการตัดสินใจอันดีของผม ผมต้องการเธอ ทีนี้ 

ผมก็ต้องรอ...รอห่าเหว...อีกครั้ง ผมใช้พลังใจอย่างที่เอเลนาต้องภูมิใจแน่ ๆ  

ผมมองตรงไปข้างหน้าขณะหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าและก้าวขึ้นรถเช่า  

ผมจงใจไม่หันกลับไปมองเธอ ไม่มอง ไม่มอง ตาผมเหลือบขึ้นไปที่กระจก 

มองหลังที่ช่วยให้มองเห็นประตูร้าน แต่เท่าที่เห็นก็มีแค่หน้าร้านที่ดูจะดึงดูด 

อย่างประหลาด เธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงกระจก ไม่ได้กำลังมองออกมาที่ผม

น่าผิดหวัง

ผมกดเลข 1 ของหมายเลขโทร.ด่วน เทย์เลอร์รับสายก่อนที่สัญญาณ 

จะดังเสียอีก

“มิสเตอร์เกรย์” เขาพูด

“จองโรงแรมฮีทแมนให้ฉันหน่อย สุดสัปดาห์นี้ฉันจะอยู่ที่พอร์ตแลนด์  

แลว้นายชว่ยเอารถเอสยวู ี คอมพวิเตอรก์บัเอกสารทีม่นัวางทบัอยู ่ และกเ็สือ้ผา้ 

สักสองสามชุดมาให้ด้วยนะ”

“ได้ครับ แล้ว ชาร์ลีแทงโก ้ล่ะครับ”

“ให้โจเอาไปไว้ที่สนามบินพอร์ตแลนด์”

“ได้ครับ ผมจะไปถึงในอีกสามชั่วโมงครึ่งครับ”

ผมวางสายและสตารต์รถ ถา้เชน่นัน้แลว้ผมกจ็ะมเีวลาอยูท่ีพ่อรต์แลนด ์

นี่อีกสองสามชั่วโมงเพื่อรอดูว่าผู้หญิงคนนั้นสนใจผมหรือเปล่า ทำอะไรดีล่ะ  

ไดเ้วลาเดนิชมธรรมชาตแิลว้ละมัง้ บางทผีมอาจจะสามารถกำจดัความกระหาย 

อันแสนประหลาดนี้ออกไปจากตัวได้



เ ก ร ย์ 

28

ห้าชั่วโมงผ่านไปโดยปราศจากโทรศัพท์จากมิสสตีลผู้น่ากลืนกิน ผมคิดอะไร 

อยูว่ะตอนนัน้ ผมมองถนนจากหนา้ตา่งหอ้งสวทีของโรงแรมฮทีแมน ผมเกลยีด 

การรอคอย เกลยีดมาตลอด อากาศตอนนีม้เีมฆครึม้ ผมไปเดนิเลน่ทีฟ่อเรสต ์

ปารค์มาแลว้ แตก่ารเดนิไมไ่ดช้ว่ยเยยีวยาความรอ้นรนเลยสกันดิ ผมหงดุหงดิ 

ที่เธอไม่โทร.มา และที่มากกว่านั้นคือผมโกรธตัวเอง ผมโง่มากที่อยู่ที่นี่ การ 

ตามไล่ล่าผู้หญิงคนนี้ช่างเสียเวลาเหลือเกิน ผมเคยตามไล่ล่าผู้หญิงที่ไหน 

กันเหรอ

เกรย ์ ตั้งสติหน่อย

ผมถอนใจและมองโทรศัพท์อีกครั้งโดยหวังว่าเธออาจโทร.มาแต่ผม 

ไม่ได้รับ แต่ก็ว่างเปล่า อย่างน้อยเทย์เลอร์ก็มาถึงและผมก็ได้ทุกอย่างท่ีอยากได้ 

แลว้ ผมมรีายงานของบารน์ยีเ์กีย่วกบัการทดสอบแกรฟนีของแผนกเขาใหอ้า่น  

และผมสามารถทำงานไปอย่างสงบ ๆ ได้

สงบเนีย่นะ ผมไมรู่จ้กัมนัตัง้แตม่สิสตลีลม้หนา้ควำ่เขา้มาในหอ้งทำงาน 

ผมแล้ว

เมือ่เงยหนา้ขึน้ ยามคำ่ไดห้อ่หุม้หอ้งสวทีไวด้ว้ยเงาสเีทา เมือ่คดิวา่จะตอ้งเหงา 

อยู่คนเดียวในยามกลางคืน ผมก็หดหู่เหลือเกิน ขณะที่กำลังครุ่นคิดว่าจะทำ 

อะไรดี โทรศัพท์ของผมก็สั่นอยู่กับโต๊ะไม้ขัดเงา เบอร์แปลกที่คุ้นเคยอย่าง 

เลอืนรางซึง่มรีหสัของรฐัวอชงิตนัวาบขึน้บนหนา้จอ จู ่  ๆหวัใจผมกโ็ลดขึน้ราวกบั 

ไปวิ่งมาสักสิบไมล์

เธอหรือเปล่า

ผมรับสาย

“เอ่อ...มิสเตอร์เกรย์หรือคะ แอนัสเตเชีย สตีล พูดนะคะ”

ผมยิ้มกว้างเหมือนคนบ้า อืม มิสสตีลผู้ร้อนรน สั่นเทา และนุ่มนวล  

เย็นนี้ของผมเริ่มดีขึ้นแล้ว

“มิสสตีล ดีจริงที่คุณโทร.มา” ผมได้ยินเสียงลมหายใจเธอสะดุด มัน 

พุ่งตรงลงไปที่เป้ากางเกงของผมทันที

เยี่ยมมาก ผมส่งผลต่อเธอ เหมือนที่เธอส่งผลต่อผม



29

อี  แ อ ล  เ จ ม ส์ 

“เอ่อ พวกเราอยากจะถ่ายรูปสำหรับลงในบทความน่ะค่ะ พรุ่งนี้  

ถ้าคุณโอเค คุณสะดวกที่ไหนคะ”

ในห้องผมไง แค่คุณกับผม และเข็มขัดรัดสายไฟ

“ผมพกัอยูท่ีโ่รงแรมฮทีแมนในเมอืงพอรต์แลนด ์ เอาเปน็วา่พบกนัพรุง่นี ้

เก้าโมงครึ่งดีมั้ย”

“ตกลงค่ะ พวกเราจะไปพบคุณที่นั่น” เธอพูดรัวเร็ว ไม่สามารถซ่อน 

ความโล่งใจและยินดีในน้ำเสียงไว้ได้

“ผมจะรอนะ มิสสตีล” ผมวางสายก่อนที่เธอจะทันจับได้ว่าผมตื่นเต้น 

และยนิดแีคไ่หน ผมเอนหลงัพงิเกา้อีแ้ละเฝา้มองเสน้ขอบฟา้ทีม่ดืลงพลางใชม้อื 

เสยผม

ผมจะจัดการเธอยังไงดี
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ผมวิ่งไปตามถนนแซลมอนสตรีท  ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ 

ตรงไปยงัแมน่ำ้วลิลาเมตต์ โดยมเีพลงของโมบีด้งักอ้งอยูใ่นหู ตอนนีเ้ปน็เวลา  

6.30 น. ในตอนเช้า และผมกำลังพยายามทำให้หัวโล่ง เมื่อคืนผมฝันถึงเธอ  

ตาสฟีา้ เสยีงหอบกระเสา่...ประโยคทีล่งทา้ยดว้ยคำวา่ “ค่ะ ทา่น” ขณะทีเ่ธอ 

คุกเข่าอยู่ตรงหน้าผม ตั้งแต่พบเธอ ความฝันของผมเปลี่ยนจากฝันร้ายที่โผล่ 

มาเปน็ครัง้คราวไปอยา่งนา่ยนิด ี ผมสงสยัวา่ฟลนินจ์ะวา่ยงัไง คดิแลว้กช็วนให ้

กระอักกระอ่วนจริง  ๆ ผมเลยเลิกสนใจและจดจ่อกับการผลักร่างกายตัวเอง 

ให้ไปจนสุดขีดจำกัดขณะเคลื่อนไปตามริมแม่น้ำวิลลาเมตต์ ในจังหวะที่เท้า 

กระทบพื้นไปเรื่อย ๆ ดวงอาทิตย์ก็เจาะทะลุก้อนเมฆและทำให้ผมมีความหวัง

สองชั่วโมงถัดมาขณะวิ่งกลับไปยังโรงแรม ผมผ่านร้านกาแฟร้านหนึ่ง บางที 

ผมอาจจะชวนเธอมาดื่มกาแฟ

เหมือนเดตน่ะหรือ

เอ่อ ไม่ ไม่ใช่การเดต ผมหัวเราะใส่ความคิดน่าขันนั้น แค่คุยกัน  

เป็นการสัมภาษณ์อะไรทำนองนั้น ทีนี้ผมก็จะได้รู้จักผู้หญิงแสนลึกลับคนนี้ 

มากขึ้น และดูว่าเธอสนใจมั้ย หรือผมแค่กำลังเสียเวลาเปล่า ผมยืดเหยียด 

แขนขาขณะอยู่ในลิฟต์ตามลำพัง เมื่อเข้ามาอยู่ในห้องและเหยียดร่างกาย 

จนเสร็จ ผมรู้สึกนิ่งและสงบเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาถึงพอร์ตแลนด์นี่ อาหารเช้า 

มาสง่แลว้และผมกห็วิมาก มนัเปน็ความรูส้กึทีผ่มจะไมย่อมทน ไมเ่คยทนเลย  

ผมนั่งลงทั้งที่เหงื่อท่วมตัวและตัดสินใจกินก่อนจะไปอาบน้ำ
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มีเสียงเคาะประตูเร็ว ๆ ผมเปิดออกและพบว่าเทย์เลอร์ยืนอยู่หน้าประตู

“สวัสดีตอนเช้าครับ มิสเตอร์เกรย์”

“สวัสด ี พวกนั้นพร้อมหรือยัง”

“พร้อมแล้วครับผม เซตอัพกันอยู่ในห้อง 601 ครับ”

“ฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้” ผมปิดประตูและยัดเสื้อใส่ไว้ในกางเกงสีเทา หัว 

ยังเปียกจากการอาบน้ำ แต่ผมไม่สนใจ เมื่อเหลือบมองไอ้กุ๊ยในกระจกนั่น 

ทีหนึ่ง ผมก็เดินออกจากห้องเพื่อตามเทย์เลอร์ไปที่ลิฟต์

ห้อง 601 เต็มไปด้วยผู้คน แสงไฟ และกล้อง แต่ผมเห็นเธอทันที  

เธอยืนอยู่ด้านข้าง ผมปล่อยสยาย ปอยผมหนาเป็นมันปรกอยู่บนหน้าอก  

เธอสวมกางเกงยนีเขา้รปูและเสือ้แจก็เกต็สนีำ้เงนิโดยสวมเสือ้ยดืสขีาวไวข้า้งใต ้ 

แจ็กเก็ตกับยีนเป็นสไตล์ที่เธอชอบงั้นหรือ แม้จะไม่ค่อยสะดวกนัก แต่มัน 

ก็ช่วยเน้นขาสวย  ๆของเธอ ดวงตาของเธอท่ีดูสบาย  ๆกว่าคร้ังไหน  ๆ เบิกกว้างข้ึน 

เมื่อผมเดินเข้าไป

“มิสสตีล  เราพบกันอีกครั้งแล้วนะ”  เธอจับมือผมที่ยื่นออกไป  

ในครู่หนึ่งนั้น ผมอยากรวบตัวเธอขึ้นมาจูบ

มีเหตุผลหน่อย เกรย์

เธอหมุนร่างอันแสนยั่วยวนนั้นและโบกมือไปทางเพื่อนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ 

ใกล้มาก ผู้ซึ่งกำลังรอให้ผมหันไปสนใจ

“มิสเตอร์เกรย์ นี่แคเธอรีน คาวานาห์ ค่ะ” เธอแนะนำ ผมปล่อย 

มือเธออย่างไม่เต็มใจและหันไปหามิสคาวานาห์จอมตื๊อ เธอสูง สวยจัด  

และแต่งตัวดี เหมือนพ่อของเธอ แต่ดวงตากลับเหมือนผู้เป็นแม่มากกว่า  

ผมต้องขอบคุณเธอที่ทำให้ได้รู้จักกับมิสสตีลผู้นี้ ความคิดนั้นทำให้ผมรู้สึกดี 

กับเธอขึ้นมาพอสมควร

“มสิคาวานาหผ์ูมุ้ง่มัน่นีเ่อง ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กัครบั ผมเชือ่วา่คณุคงรูส้กึดขีึน้ 

แล้ว แอนัสเตเชียบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณไม่ค่อยสบาย”

“ฉันสบายดีแล้วค่ะ ขอบคุณมาก มิสเตอร์เกรย์”

การกระชบัมอืของเธอหนกัแนน่และมัน่ใจ ผมคดิวา่เธอคงไมเ่คยพบเจอ 

กับความยากลำบากใด  ๆ  มาก่อนในชีวิตอันเลอเลิศนี้ แล้วก็สงสัยว่าทำไม 
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ผู้หญิงสองคนนี้ถึงเป็นเพื่อนกันได ้ พวกเธอไม่มีอะไรเหมือนกันเลย

“ขอบคุณที่สละเวลาให้เรานะคะ” แคเธอรีนพูด

“ยินดีครับ” ผมตอบและเหลือบมองแอนัสเตเชียผู้ให้รางวัลผมเป็น 

ใบหน้าแดงจัดที่เผยความรู้สึกทุกอย่าง

มีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าที่ทำให้เธอหน้าแดงได ้ ความคิดนั้นทำให้ผม 

พอใจเหลือเกิน

“นี่โฮเซ โรดริเกซ ค่ะ ช่างภาพของเรา” แอนัสเตเชียแนะนำ ใบหน้า 

เธอกระจ่างขึ้นเมื่อพูดถึงเขา

แม่งเอ๊ย แฟนหรือเปล่าเนี่ย

โรดริเกซดูสดใสเมื่อเห็นรอยยิ้มแสนหวานของแอนา

สองคนนี้มีอะไรกันหรือเปล่า

“มสิเตอรเ์กรย”์ เขามองผมดว้ยสายตาเขม้จดัขณะเราจบัมอืกนั มนัเปน็ 

คำเตือน เขากำลังบอกให้ผมถอยไปให้ห่าง เขาชอบเธอ ชอบเธอมาก

ได้ เกมเริ่มแล้ว ไอ้เด็กน้อย

“มิสเตอร์โรดริเกซ อยากให้ผมไปอยู่ตรงไหนล่ะ” เสียงของผมท้าทาย  

และเขาก็รับรู้ แต่แคเธอรีนเข้ามาแทรกและพาผมไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง อืม เธอ 

ชอบจดัการทกุอยา่งสนิะ ความคดินัน้ทำใหผ้มขบขนัขณะทีน่ัง่ลง ผูช้ายอกีคน 

ที่ดูเหมือนจะทำงานกับโรดริเกซเปิดสวิตช์ไฟ ผมมองอะไรไม่เห็นไปครู่หนึ่ง

เวรเอ๊ย!

ขณะที่แสงนั้นลดความจ้าลง ผมก็พยายามมองหามิสสตีล เธอยืนอยู่ 

ทีห่ลงัหอ้ง เฝา้สงัเกตขัน้ตอนตา่ง ๆ เธอขีอ้ายแบบนีต้ลอดเลยหรอื นัน่อาจเปน็ 

เหตผุลทีเ่ธอกบัมสิคาวานาหเ์ปน็เพือ่นกนักไ็ด ้ เธอพอใจทีจ่ะกลนืไปกบัสิง่ตา่ง ๆ  

และปล่อยให้แคเธอรีนจัดการสิ่งต่าง ๆ 

อืม...เป็นผู้ถูกกระทำโดยธรรมชาติ

ช่างภาพดูเป็นมืออาชีพมากและตั้งอกตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมา ผม 

มองมิสสตีลขณะที่เธอมองเราสองคน ตาเธอประสานกับตาผม ตาของเธอ 

ช่างซื่อตรงและใสบริสุทธิ์ ในชั่วครู่นั้นผมทบทวนแผนการของตัวเอง แต่ 

ตอนนั้นเองที่เธอกัดปาก และลมหายใจของผมก็ติดอยู่ในคอ
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ถอยไป แอนัสเตเชีย ผมอยากให้เธอหยุดมอง และราวกับเธอจะ 

ได้ยินผม เธอเป็นฝ่ายละสายตาไปก่อน

เด็กดี

แคเธอรีนบอกให้ผมยืนขึ้นขณะที่โรดริเกซถ่ายต่อไปเรื่อย  ๆ จากนั้น 

เราก็เสร็จสิ้นการถ่ายภาพ และนี่ก็เป็นโอกาสของผม

“ขอบคุณอีกครั้งนะคะ มิสเตอร์เกรย์” แคเธอรีนพุ่งมาข้างหน้าและ 

จับมือกับผม ช่างภาพของเธอตามมา เขามองผมด้วยความไม่ชอบใจแบบ 

ปิดไม่มิด ความเป็นศัตรูจากเขาทำให้ผมต้องยิ้มออกมา

เพื่อนเอ๊ย...นายไม่รู้อะไรหรอก

“ผมจะรออ่านบทความนะครับ มิสคาวานาห์” ผมพูดและพยักหน้า 

ให้เธออย่างสุภาพ แอนาต่างหากที่ผมอยากคุยด้วย “ช่วยเดินไปส่งผมหน่อย 

ได้มั้ย มิสสตีล” ผมถามตอนเดินไปหาเธอตรงประตู

“ได้สิคะ” เธอพูดอย่างประหลาดใจ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เกรย์

ผมพึมพำประโยคอันแสนซ้ำซากกับคนอื่นที่ยังอยู่ในห้องและรีบพาเธอ 

ออกไปขา้งนอก ตอ้งการจะสรา้งระยะหา่งระหวา่งเธอกบัโรดรเิกซ แอนสัเตเชยี 

ยืนเอามือม้วนผมตัวเองเล่นอยู่บนทางเดิน จากนั้นก็บิดมือตัวเองวุ่นวาย  

เทย์เลอร์ตามผมออกมา

“เดี๋ยวโทร.หานะ เทย์เลอร์” ผมพูด และเมื่อเขาเดินไปจนเกือบพ้น 

ระยะได้ยิน ผมก็ชวนแอนาไปดื่มกาแฟ ผมกลั้นใจไว้ระหว่างรอคำตอบ

ขนตายาว ๆ ของเธอกะพริบปริบ ๆ “ฉันต้องขับรถพาทุกคนกลับน่ะค่ะ”  

เธอพูดอย่างไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่

“เทยเ์ลอร”์ ผมรอ้งเรยีกและทำใหเ้ขาสะดุง้ ผมตอ้งทำใหเ้ธอไมส่บายใจ 

แน ่ และไมรู่เ้ลยวา่มนัดหีรอืไมด่ ี เธอหยดุบดิมอืตวัเองไมไ่ดเ้ลย และการคดิถงึ 

วิธีที่ผมจะทำให้มันหยุดลงได้ก็ช่างชวนให้เสียสมาธิเหลือเกิน

“พวกเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกันหรือเปล่า” เธอพยักหน้าและผมก็ให้ 

เทย์เลอร์พาเพื่อน ๆ เธอกลับ

“เอาละ ตอนนี้คุณก็ไปดื่มกาแฟกับผมได้แล้วใช่มั้ย”
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“เอ่อ มิสเตอร์เกรย ์ เอ่อ คือมัน...” เธอหยุดพูด

แม่ง มันคือการตอบว่า  “ไม่” ผมกำลังจะพ่ายแพ้ เธอมองผมตรง  ๆ   

ดวงตาสดใส “คืองี้นะคะ ไม่ต้องให้เทย์เลอร์พาพวกเขากลับหรอกค่ะ ฉัน 

เปลี่ยนรถกับเคทได้ค่ะ ถ้าคุณจะรอสักครู่”

ผมโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกและยิ้มกว้าง

ผมมีเดต!

ผมเปิดประตใูหเ้ธอกลับเขา้ไปในหอ้ง ขณะทีเ่ทยเ์ลอร์เกบ็แววตาสงสัย 

เอาไว้อย่างดี

“เอาแจ็กเก็ตให้ท ี เทย์เลอร์”

“ได้เลยครับ”

เขาหมุนตัว ริมฝีปากกระตุกตอนที่เดินไปตามทางเดิน ผมหรี่ตามอง 

เมื่อเขาเดินหายไปในลิฟต์และพิงกำแพงรอมิสสตีล

ผมจะพูดอะไรกับเธอดีวะ

“คุณอยากเป็นทาสของผมมั้ย”

ไม่น่า นิ่งหน่อย เกรย ์ ค่อยเป็นค่อยไปนะ

เทย์เลอร์กลับมาในสองสามนาทีให้หลังโดยถือแจ็กเก็ตของผมไว้

“แค่นี้พอใช่มั้ยครับ”

“ใช่ ขอบคุณ”

เขาส่งมันให้ผมและปล่อยให้ผมยืนอยู่บนทางเดินนั้นเหมือนคนโง่

แอนัสเตเชียจะไปนานแค่ไหนนะ ผมดูนาฬิกา เธอคงต้องคุยเรื่องการ 

เปลี่ยนรถกับแคเธอรีน ไม่ก็คุยกับโรดริเกซ อธิบายว่าเธอแค่ไปดื่มกาแฟ 

กบัผมเพือ่ทำใหผ้มสงบลงและรูส้กึดกีบัการทำบทความครัง้นี ้ ความคดิของผม 

มืดทะมึนขึ้นเรื่อย ๆ บางทีเธออาจจะจูบลาเขา

บัดซบเอ๊ย

เธอโผล่มาไม่นานหลังจากนั้น และผมก็รู้สึกพอใจ เธอไม่ได้ดูเหมือน 

เพิ่งไปจูบใครมา

“เอาละค่ะ” เธอพูดนิ่ง  ๆ “ไปดื่มกาแฟกันเถอะ” แต่แก้มแดงจัดนั้น 

ทำให้ความพยายามในการแสดงท่าทีมั่นใจพังทลายลง
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“เชิญคุณก่อน มิสสตีล” ผมข่มความดีใจเอาไว้ขณะที่เธอเดินนำไป  

ในตอนที่สาวเท้าตามเธอไปทัน ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างเธอกับแคเธอรีนก็กวนใจอย่างหนัก โดนเฉพาะความเข้ากันของเธอ 

ทั้งสอง ผมถามไปว่าพวกเธอรู้จักกันมานานเท่าไหร่แล้ว

“ตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะ เธอเป็นเพื่อนที่ดี” เสียงเธออบอุ่นมาก แอนาเป็นคน 

ซื่อสัตย์อย่างเห็นได้ชัด เธอยอมมาที่ซีแอตเทิลเพื่อสัมภาษณ์ผมในยามที่ 

แคเธอรีนป่วย ผมพบว่าตัวเองกำลังหวังให้มิสคาวานาห์ปฏิบัติต่อเธอด้วย 

ความซื่อสัตย์และให้เกียรติเช่นเดียวกัน

เมือ่มาถงึลฟิต ์ ผมกดปุม่ และประตกูเ็ปดิออกทนัท ี คูร่กัคูห่นึง่ทีก่ำลงั 

เกาะเกี่ยวกันอย่างดูดดื่มโดดผึงออกจากกัน และเขิน ๆ ที่มีคนมาเห็นเข้า เรา 

ไม่สนใจและเดินเข้าไปข้างใน แต่ผมแอบเห็นยิ้มซน ๆ ของแอนัสเตเชีย

ในระหวา่งทีล่งไปชัน้หนึง่ บรรยากาศระหวา่งเราหนาแนน่ไปดว้ยความ 

ปรารถนาค้างเติ่ง และผมไม่รู้เลยว่ามันถูกส่งออกมาจากคู่รักที่ยืนอยู่ข้างหลัง 

หรือจากตัวผมเองกันแน่

ใช่ ผมต้องการเธอ เธอจะรับข้อเสนอจากผมหรือเปล่า

ผมโล่งอกเมื่อประตูเปิดออกอีกครั้ง ผมจับมือเธอไว้ มันเย็นแต่ไม่ได้ 

เปยีกชืน้อยา่งทีผ่มคาด บางทผีมอาจจะไมไ่ดส้ง่ผลตอ่เธอเทา่ทีผ่มอยากใหเ้ปน็  

ความคิดนี้ทำให้ห่อเหี่ยวจริง ๆ 

ระหว่างที่เดินนั้น เราได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักอย่างอาย  ๆ  จากคู่รัก 

ทั้งสองคน

“ลิฟต์นี่มันมีอะไรดีหรือไงนะ” ผมพึมพำ และผมก็ต้องยอมรับว่าเสียง 

หัวเราะของพวกเขามีบางอย่างที่ดีและใสซื่อ ซึ่งทำให้มันดึงดูดใจเหลือเกิน  

มสิสตลีดใูสซือ่ในแบบเดยีวกนั เหมอืนพวกเขา และขณะทีเ่ราเดนิไปตามถนน 

ผมก็ตั้งคำถามกับจุดมุ่งหมายของตัวเองอีกครั้ง

เธอเด็กเกินไป ประสบการณ์น้อยเกินไป แต่ แม่งเอ๊ย ผมชอบความ 

รู้สึกยามที่มือเธออยู่ในมือผมเหลือเกิน

ในร้านกาแฟ ผมส่งเธอไปหาโต๊ะและถามว่าเธออยากดื่มอะไร เธอสั่ง 

เครื่องดื่มกับผมอย่างตะกุกตะกัก อิงลิชเบรกฟาสต์ ขอน้ำร้อน วางถุงชา 
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แยกมา ผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลย

“ไม่เอากาแฟเหรอ”

“ฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องกาแฟเท่าไหร่ค่ะ”

“โอเค วางถุงชาแยกมา เอาน้ำตาลมั้ย”

“ไม่ค่ะ ขอบคุณ” เธอพูดและก้มมองนิ้วตัวเอง

“กินอะไรมั้ย”

“ไม่ค่ะ ขอบคุณ” เธอส่ายหน้าและปัดผมข้ามไหล่ เน้นประกาย 

สีน้ำตาลแดงให้ชัด

ผมตอ้งรอควิขณะทีผู่ห้ญงิมอีายสุองคนหลงัเคานเ์ตอรพ์ดูเลน่เรือ่ยเปือ่ย 

กับลูกค้า ทุกคน มันน่าหงุดหงิดและทำให้ผมต้องอยู่ห่างจากเป้าหมายของผม  

ซึ่งก็คือแอนัสเตเชีย

“วา่ไง รปูหลอ่ รบัอะไรดคีะ” ผูห้ญงิคนทีส่งูวยักวา่ถามและขยบิตาให ้ 

แค่หน้าอย่างเดียวเท่านั้นละที่หล่อ ที่รัก

“ผมเอากาแฟใส่ฟองนม อิงลิชเบรกฟาสต์ วางถุงชาแยก และ 

บลูเบอร์รี่มัฟฟินครับ”

แอนัสเตเชียอาจจะเปลี่ยนใจอยากกินก็ได้

“มาเที่ยวพอร์ตแลนด์เหรอคะ”

“ครับ”

“สุดสัปดาห์น่ะเหรอ”

“ครับ”

“วันนี้อากาศดีขึ้นแล้วละ”

“ครับ”

“ฉันอยากให้คุณออกไปเดินรับแสงแดดซะหน่อยนะคะ”

ช่วยหยุดพูดและรีบ ๆ หน่อยได้มั้ยวะ

“ครับ” ผมกัดฟันพูดและมองไปที่แอนาซึ่งรีบหันไปมองทางอื่นอย่าง 

รวดเร็ว

เธอมองผมอยู่ เธอกำลังตรวจสอบผมหรือเปล่า

ความหวังผุดพรายขึ้นในใจผม



37

อี  แ อ ล  เ จ ม ส์ 

“ได้แล้วค่ะ” ผู้หญิงคนนั้นขยิบตาและวางเครื่องดื่มลงในถาดของผม  

“จ่ายเงินที่แคชเชียร์นะคะ ที่รัก แล้วทีนี้คุณก็จะมีวันที่ยอดเยี่ยมแล้วละ”

ผมพยายามตอบอะไรที่ฟังดูเป็นมิตรออกไป “ขอบคุณครับ”

ที่โต๊ะ แอนัสเตเชียกำลังนั่งจ้องนิ้วตัวเอง ครุ่นคิดเรื่องที่มีแต่สวรรค์ 

เท่านั้นที่รู้

เรื่องผมหรือเปล่า

“คิดอะไรอยู่หรือเปล่า” ผมถาม

เธอสะดุ้งและหน้าแดง ส่วนผมก็วางเครื่องดื่มของเราลง เธอนั่ง 

เงียบกริบและเขินอาย ทำไมล่ะ จริง ๆ แล้วเธอไม่อยากมาอยู่ตรงนี้เลยหรือไง

“คิดอะไรอยู่” ผมถามอีก เธอวุ่นวายอยู่กับถุงชา

“นี่เป็นชาโปรดของฉันค่ะ” เธอพูด ผมจดไว้ในใจว่าอิงลิชเบรกฟาสต์ 

ของทไวนิงส์เป็นชาที่เธอชอบ ผมมองเธอจุ่มถุงชาลงไปในหม้อ มันเป็นความ 

ตืน่ตาทีป่ระณตีและวุน่วาย เธอดงึมนัออกมาเกอืบจะทนัทแีละวางถงุชาใชแ้ลว้ 

ไวบ้นจานรอง ปากผมบดินดิ  ๆอยา่งขนั ๆ และเมือ่เธอบอกวา่เธอชอบชาออ่น ๆ  

ชั่วขณะหนึ่งผมก็คิดว่าเธอกำลังอธิบายสิ่งที่เธอชอบในตัวผู้ชาย

สติ เกรย ์ เธอกำลังพูดถึงชา

เกริ่นมานานพอแล้ว ถึงเวลาของสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามในเดิมพัน 

ครั้งนี้แล้ว “เขาเป็นแฟนคุณหรือเปล่า”

เธอขมวดคิ้วแน่น เหนือจมูกเกิดเป็นร่องเล็ก ๆ รูปตัว V

“ใครคะ”

เป็นคำตอบที่ดี

“ช่างภาพไง โฮเซ โรดริเกซ น่ะ”

เธอหัวเราะ หัวเราะผม

หัวเราะผม!

และผมไม่รู้ว่ามันเพราะความโล่งใจหรือเพราะเธอคิดว่าผมตลก น่า 

หงุดหงิด ผมเดาทางเธอไม่ออก เธอชอบหรือไม่ชอบผมกันแน่ เธอบอกว่า 

หมอนั่นเป็นแค่เพื่อน

โอ้ ที่รัก เขาอยากเป็นมากกว่าเพ่ือนนะ
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“ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาเป็นแฟนฉันคะ” เธอถาม

“เวลาคณุยิม้ใหเ้ขา และเขายิม้ใหค้ณุ” ไมรู่เ้ลยหรอืไง เดก็นัน่ตกหลมุ 

รักเข้าจัง ๆ 

“เขาเหมือนคนในครอบครัวน่ะค่ะ” เธอบอก

โอเค งั้นก็เป็นความต้องการข้างเดียว ครู่หนึ่งนั้นผมสงสัยว่าเธอรู้ 

หรือเปล่าว่าตัวเองน่ารักขนาดไหน เธอเหลือบมองมัฟฟินบลูเบอร์รี่ตอนที่ผม 

ลอกกระดาษออก ผมคิดภาพตอนที่เธอคุกเข่าอยู่ข้าง  ๆ ขณะที่ผมป้อนเธอ 

ทีละคำ ความคิดนั้นชวนให้เสียสมาธิและปลุกเร้าสุด  ๆ “สักหน่อยมั้ยครับ”  

ผมถาม

เธอส่ายหน้า “ไม่ละค่ะ ขอบคุณ” เสียงของเธอลังเล เธอก้มลงมอง 

มือตัวเองอีกครั้ง ทำไมเธอถึงอยู่ไม่สุขแบบนี้นะ บางทีอาจจะเป็นเพราะผม 

หรือเปล่า

“แล้วหนุ่มที่ผมเจอเมื่อวานที่ร้านล่ะ ไม่ใช่แฟนคุณหรือ”

“เปล่าค่ะ พอลเป็นแค่เพื่อน ฉันบอกคุณแล้วนี่คะเมื่อวาน” เธอ 

ขมวดคิ้วอีกราวกับกำลังสับสน ก่อนจะยกมือกอดอกเป็นการป้องกันตัว เธอ 

ไม่ชอบให้ใครมาถามเรื่องผู้ชายพวกนี้ ผมจำได้ว่าเธอดูอึดอัดขนาดไหนตอน 

ผู้ชายที่ร้านคนนั้นโอบเธอไว้อย่างแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ “ถามทำไม 

เหรอคะ” เธอถาม

“คุณดูกังวลเวลาอยู่กับผู้ชาย”

เธอทำตาโต มันสวยเหลือเกิน สีเดียวกับมหาสมุทรที่คาโบในเม็กซิโก  

ฟ้าที่สุดของทะเลสีฟ้า ผมน่าจะพาเธอไปที่นั่น

อะไรนะ มาจากไหนเนี่ย

“ฉันรู้สึกว่าคุณน่ากลัวน่ะค่ะ” เธอพูดและมองต่ำ นิ้วพันกันยุ่งอีกแล้ว  

มุมหนึ่งเธอช่างเหมาะเป็นทาสผู้สมยอม แต่อีกมุมเธอก็ช่าง...ท้าทาย

“คุณก็น่าจะรู้สึกว่าผมน่ากลัวอยู่หรอก” 

ใช่ ควรจะเป็นอย่างนั้น มีคนไม่มากหรอกที่กล้าพูดว่าผมกำลังทำตัว 

น่ากลัวใส่อยู่ เธอพูดตรง และผมก็บอกเธอไปเช่นนั้น แต่เมื่อเธอเหลือบตา 

ไปทางอื่น ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเธอคิดอะไรอยู่ น่าหงุดหงิดสุด  ๆ เธอชอบผม 



39

อี  แ อ ล  เ จ ม ส์ 

หรอืเปลา่นะ หรอืเธอยอมทนการนดักนัครัง้นีเ้พือ่ใหก้ารสมัภาษณข์องคาวานาห์ 

เป็นไปได้อย่างราบรื่น อย่างไหนแน่

“คุณคือปริศนานะ มิสสตีล”  

“ตัวฉันไม่มีอะไรเป็นปริศนาเลยค่ะ”

“ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกมาก ๆ” แบบที่ทาสที่ดีควรจะทำ  

“แนน่อนวา่ยกเวน้เวลาคณุหนา้แดง ซึง่บอ่ยมาก ผมอยากจะรูเ้หลอืเกนิวา่คณุ 

หน้าแดงเรื่องอะไร” นั่นไง นั่นจะยั่วให้เธอต้องตอบ ผมเอามัฟฟินบลูเบอร์รี่ 

ชิ้นเล็กเข้าปาก รอคำตอบจากเธอ

“คุณมักจะสังเกตเรื่องส่วนตัวของใคร ๆ แบบนี้เสมอเหรอคะ”

ก็ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนั้นนี่ จริงมั้ย “ผมไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำแบบนั้น  

ผมทำให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า”

“เปล่าค่ะ”

“ดี”

“แต่ดูเหมือนคุณจะชอบใช้อำนาจมาก” 

“ผมชินกับการทำสิ่งที่ผมอยากทำน่ะ แอนัสเตเชีย ในทุกเรื่องเลย”

“ฉันไม่สงสัยเลยคะ่” เธอพมึพำและอยากรู้วา่ทำไมผมถงึไม่บอกใหเ้ธอ 

เรียกผมด้วยชื่อต้น

อะไรนะ

แล้วผมก็จำได้ตอนที่เธอลงลิฟต์ไปจากออฟฟิศของผม ชื่อของผม 

ทีอ่อกมาจากปากเกง่  ๆนัน้ เธอมองทะลเุขา้มาในใจผมไดห้รอื เธอจงใจทรมาน 

ผมหรือเปล่า ผมบอกเธอไปว่าไม่มีใครเรียกผมว่าคริสเตียน ยกเว้นคนใน 

ครอบครัว...

ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือชื่อจริง ๆ ของผมหรือเปล่า

อย่าพูดถึงมัน เกรย์

ผมเปลี่ยนเอง ผมอยากรู้เรื่องเธอ

“คุณเป็นลูกคนเดียวใช่มั้ย”

เธอกะพริบตาปริบ ๆ ก่อนจะตอบว่าใช่

“เล่าเรื่องพ่อกับแม่คุณให้ฟังหน่อยสิ”
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เธอกลอกตาและผมก็ต้องข่มใจไม่ให้ตัวเองดุเธอออกไป

“แมฉ่นัอยูท่ีร่ฐัจอรเ์จยีกบับอ๊บ สามใีหม ่ พอ่เลีย้งฉนัอยูท่ีเ่มอืงมอนเท- 

ซาโน”

แน่นอนว่าผมรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วจากการให้เวลช์ตรวจสอบประวัติเธอ  

แต่การฟังจากปากเธอก็เป็นเรื่องสำคัญ เรียวปากของเธอผ่อนคลายลงเป็น 

รอยยิ้มรักใคร่เมื่อพูดถึงพ่อเลี้ยง

“แล้วพ่อคุณล่ะ”

“พ่อตายตอนฉันยังเล็กมากค่ะ”

ครู่หนึ่งนั้นผมแว่บเข้าไปในฝันร้ายของตัวเอง มองร่างที่นอนหมดแรง 

อยู่บนพื้นเขลอะฝุ่น “เสียใจด้วยนะ” ผมบอกเบา ๆ 

“ฉนัจำพอ่ไมไ่ดห้รอกคะ่” เธอพดูและพาผมกลบัมาสูช่ัว่ขณะตรงหนา้นี ้ 

สีหน้าของเธอปลอดโปร่งและสดใส และผมก็รู้เลยว่าเรย์มอนด์ สตีล เป็น 

พ่อที่ดีของเด็กผู้หญิงคนนี้ แต่ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่นั้น 

ยังต้องรอดูต่อไป

“แล้วแม่คุณก็เลยแต่งงานใหม่หรือ”

เธอหัวเราะขื่น ๆ “จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ” แต่เธอไม่ได้ให้รายละเอียด 

มากกว่านั้น เธอเป็นผู้หญิงหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถนั่งเงียบ ๆ  ได้ ซึ่งดีมาก  

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้

“คุณไม่ชอบเปิดเผยอะไรเท่าไหร ่ ใช่มั้ย”

“คุณก็เหมือนกันละค่ะ” เธอบ่ายเบี่ยง

อ้าว มิสสตีล เริ่มเกมเลยนะ

และด้วยความยินดียิ่งและรอยยิ้มร้าย  ๆ ผมก็เตือนเธอไปว่าเธอเคย 

สัมภาษณ์ผมไปแล้ว “ผมจำได้ด้วยนะว่าตอนนั้นมีคำถามที่ออกจะเป็นการ 

ล้วงข้อมูลอยู่”

ใช่ คุณถามว่าผมเป็นเกย์หรือเปล่า

คำพูดของผมส่งผลอันน่าพอใจ ตอนนี้เธออายทีเดียว เธอเริ่มพูดถึง 

ตัวเองและรายละเอียดเกี่ยวกับที่บ้านอีกสองสามข้อ แม่ของเธอเป็นคนที่ 

โรแมนตกิแบบสดุขัว้ ผมเดาวา่คนทีแ่ตง่งานครัง้ทีส่ีก่บัเธอเปน็คนทีด่มูคีวามหวงั 
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มากกว่าที่ผ่านมา แอนาเหมือนแม่หรือเปล่านะ ผมไม่กล้าถามเธอ ถ้าเธอ 

บอกว่าเหมือน ผมก็คงหมดหวัง และผมก็ไม่อยากให้การซักถามครั้งนี้จบลง  

ผมกำลังสนุกมาก

ผมถามเธอเกี่ยวกับพ่อเลี้ยง และเธอก็ยืนยันในสิ่งที่ผมรู้สึก เห็นได้ชัด 

วา่เธอรกัเขา หนา้เธอกระจา่งสดใสเวลาพดูถงึเขา ทัง้เรือ่งงาน (เขาเปน็ชา่งไม)้  

และงานอดเิรก (เขาชอบฟตุบอลยโุรปและตกปลา) เธออยากอยูก่บัเขามากกวา่ 

ตอนที่แม่แต่งงานครั้งที่สาม

น่าสนใจ

เธอยืดไหล่ขึ้น “เล่าเรื่องพ่อแม่  คุณ  ให้ฟังหน่อยสิคะ” เธอขอเพื่อ 

พยายามผลักการสนทนาให้ออกไปห่างครอบครัวของตัวเอง ผมไม่ชอบพูดถึง 

ครอบครัว เลยบอกไปแค่คร่าว ๆ 

“พ่อผมเป็นทนาย แม่ผมเป็นกุมารแพทย ์ พวกท่านอยู่ที่ซีแอตเทิล”

“แล้วพี่น้องคุณทำอะไรคะ”

เธอจะคยุเรือ่งนีใ้หไ้ดห้รอื ผมตอบเธอสัน้ ๆ วา่เอลเลยีตทำธรุกจิกอ่สรา้ง  

ส่วนมีอาเรียนทำอาหารอยู่ที่ปารีส

เธอฟังอย่างปลื้ม  ๆ “ฉันรู้มาว่าปารีสสวยมาก” เธอพูดด้วยสีหน้า 

ฝันเฟื่อง

“สวยส ิ เคยไปหรือเปล่า”

“ฉันไม่เคยออกจากแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ” จังหวะขึ้นลงใน 

น้ำเสียงของเธอลดลง มันมีแววโหยหา ผมพาเธอไปที่นั่นได้

“คุณอยากไปมั้ย”

ตอนแรกก็คาโบ ตอนนี้ก็ปารีส สติ เกรย์

“ไปปารีสน่ะเหรอคะ แน่นอนเลยค่ะ แต่ที่ฉันอยากไปจริง  ๆ  คือ 

อังกฤษค่ะ”

หน้าเธอสว่างไสวด้วยความตื่นเต้น มิสสตีลอยากไปเที่ยว แต่ทำไม 

ถึงเป็นอังกฤษล่ะ ผมถาม

“เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเชกสเปียร์ ออสเตน พี่น้องบรอนเต และ 

ทอมัส ฮาร์ดี ค่ะ ฉันอยากเห็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเขียน 
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หนังสือน่ามหัศจรรย์เหล่านี้ออกมาได้” เห็นได้ชัดว่านี่คือรักแรกของเธอ

หนังสือ

เธอพูดพอ  ๆ  กับที่ร้านเคลย์ตันเมื่อวานนี้ นั่นหมายความว่าผมกำลัง 

แขง่กบัดารซ์,ี โรเชสเตอร ์ และแองเจลิ แคลร ์ พระเอกผูส้ดุแสนจะโรแมนตกิ  

นีค่อืขอ้พสิจูนท์ีผ่มตอ้งการ เธอเปน็คนทีโ่รแมนตกิแบบสดุขัว้ เหมอืนแม ่ และ 

เรื่องนี้ไม่มีวันเวิร์คแน่ แล้วเพื่อเป็นการตอกย้ำซ้ำเติม เธอก็ยกนาฬิกาขึ้นดู  

เธอพอแล้ว

ผมทำเจ๊ง

“ฉันต้องไปแล้วค่ะ ต้องอ่านหนังสือ” เธอบอก

ผมเสนอว่าจะเดินไปส่งเธอที่รถที่ยืมเพื่อนมา ซึ่งหมายความว่าผมต้อง 

เดินกลับโรงแรมเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผล

แต่ผมควรจะทำแบบนั้นเหรอ

“ขอบคุณที่เลี้ยงชานะคะ มิสเตอร์เกรย์” เธอบอก

“ไม่เป็นไรครับ แอนัสเตเชีย ด้วยความยินดี” ขณะที่พดูออกไป ผมก ็

รู้สึกขึ้นมาว่ายี่สิบนาทีที่ผ่านมามัน...เพลิดเพลิน ผมยิ้มให้เธอแบบหล่อที่สุด  

การันตีว่าผมไม่มีพิษมีภัย แล้วส่งมือให้เธอ “ไปกัน” ผมบอก เธอจับมือผม  

และตอนเราเดินกลับไปที่โรงแรมฮีทแมน ผมสลัดความรู้สึกแสนพิเศษ 

ยามมือเธออยู่ในมือผมออกไปไม่ได้เลย

บางทีมันอาจจะเวิร์คก็ได้

“คุณสวมกางเกงยีนเสมอเลยเหรอ” ผมถาม

“ส่วนใหญ่ค่ะ” เธอตอบ เธอมีสองข้อที่ไม่ใช่สินะ เป็นคนที่โรแมนติก 

แบบสดุขัว้ทีส่วมยนีเทา่นัน้...ผมชอบใหผู้ห้ญงิของผมใสก่ระโปรง ผมชอบเขา้ถงึ 

พวกเธอได้ตลอดเวลา

“คุณมีแฟนหรือเปล่าคะ” อยู ่ๆ เธอกถ็ามออกมา และนัน่เป็นข้อที่สาม  

ผมจะออกจากเดิมพันที่ไม่เคยพบเจอครั้งนี้แล้ว เธอต้องการความโรแมนติก  

และผมให้เธอไม่ได้

“ไม่ แอนัสเตเชีย ผมไม่คบใครหรอก”

เธอขมวดคิ้วและอยู ่ๆ ก็หันขวับและสะดุดหัวคะมำลงไปบนถนน
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“เฮ้ย แอนา!” ผมร้องและดึงมือเธอเข้ามาหาตัวเพื่อไม่ให้ร่วงลงไปใน 

เส้นทางที่นักปั่นหน้าโง่กำลังขี่หวือผิดทางมาตามถนน ปุบปับเธอก็มาอยู่ใน 

อ้อมแขนของผมและเกาะกุมต้นแขนของผมไว ้ ใบหน้าเงยขึ้นมองผม ตาเธอ 

ตื่นตะลึง และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสังเกตเห็นเส้นขอบสีน้ำเงินเข้มที่ล้อมกรอบ 

ตาดำของเธอไว ้ มนัสวย ยิง่สวยเมือ่มองใกล ้  ๆ เชน่นี ้ ตาดำของเธอขยาย และ 

ผมรูว้า่ผมสามารถตกลงไปในนัน้และไมอ่าจหาทางกลบัมาได้ เธอสดูหายใจลกึ

“คุณเป็นอะไรหรือเปล่า” เสียงผมฟังดูประหลาดและห่างไกล ผมคิด 

ขึ้นได้ว่าเธอแตะตัวผมอยู่ และผมไม่สนเลยสักนิด นิ้วของผมลากไปบนแก้ม 

เธอ ผมของเธอนุ่มและลื่น ขณะที่นิ้วโป้งของผมลูบไปบนปากล่างของเธอนั้น  

ลมหายใจก็ติดค้างอยู่ในลำคอของผม ตัวเธอแนบชิด สัมผัสของหน้าอกและ 

ความร้อนจากร่างกายที่ทะลุผ่านเสื้อเข้ามาช่างปลุกเร้า กลิ่นของเธอสดชื่น 

และหอม มันทำให้ผมนึกถึงสวนแอ๊ปเปิ้ลของปู่ ผมหลับตาและสูดหายใจเข้า  

จดจำกลิ่นของเธอเอาไว้ เมื่อลืมตา เธอกำลังมองผมอยู่ อ้อนวอน ร้องขอ  

ตาจับจ้องปากของผม

แม่งเอ๊ย เธออยากให้ผมจูบ

และผมก็อยาก แค่ครั้งเดียว ปากของเธอเผยอออก เตรียมพร้อม  

รอคอย ปากนั้นดูเชิญชวนอยู่ใต้นิ้วโป้งของผม

ไม่ ไม่ ไม่ อย่าทำ เกรย์

เธอไม่เหมาะกับนาย

เธอต้องการความรักและความโรแมนติก และนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายทำ

ผมหลับตาเพื่อลบภาพเธอออกไป ต่อสู้กับการล่อลวง แต่เมื่อลืมตา 

อีกครั้ง ผมก็ตัดสินใจ “แอนัสเตเชีย” ผมกระซิบ “คุณควรอยู่ห่าง  ๆ  ผม  

เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะกับคุณ”

ร่องตัว V เล็ก  ๆ  สลักลึกอยู่ที่หว่างคิ้วของเธอ และผมคิดว่าเธอหยุด 

หายใจไปแล้ว

“หายใจสิ แอนัสเตเชีย สูดลมหายใจเข้า” ผมต้องปล่อยเธอก่อนจะ 

ทำอะไรโง่  ๆ  ลงไป ผมรู้สึกประหลาดใจกับความไม่เต็มใจของตัวเอง ผม 

อยากจะกอดเธอไว้อีกสักพัก “ผมจะจับคุณยืนตรง ๆ แล้วก็จะปล่อยตัวคุณ”  
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ผมถอยและเธอก็ปล่อยมือที่เกาะผมไว้ ก็ยังแปลก ผมไม่ได้รู้สึกโล่งใจเลย  

ผมเลื่อนมือไปจับไหล่เธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอยืนอยู่ได้ สีหน้าเธอเต็มไปด้วย 

ความอับอาย เธออายเพราะผมปฏิเสธ

นรกเถอะ ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณเจ็บ

“ฉันเข้าใจแล้วค่ะ” เธอพูด ในความห้วนสั้นนั้นมีความผิดหวังปนอยู่  

เธอดูเป็นการเป็นงานและห่างเหิน แต่ก็ไม่ได้ขยับตัวหนีผมไปไหน “ขอบคุณ 

นะคะ” เธอพูดอีก

“เรื่องอะไร”

“ที่ช่วยฉันไว้”

ผมอยากจะบอกว่าผมช่วยเธอไว้จากตัวผมเอง...เป็นการกระทำที่สูงส่ง  

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยิน “ไอ้โง่นั่นขี่รถสวนทาง ผมดีใจที่ตัวเองอยู่ที่นี่  

แค่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ผมก็ตัวสั่นแล้ว” ทีนี้ถึงตาผมพล่ามบ้าง และ 

ผมยังไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ ผมชวนเธอไปนั่งพักด้วยกันที่โรงแรม รู้ดีว่า 

มันคือมุกที่จะช่วยยืดเวลาให้ได้อยู่กับเธอนานขึ้น ตอนนั้นแหละที่ผมจะปล่อย 

เธอไป

เธอส่ายหน้า หลังตรงแหน็ว ก่อนจะโอบแขนไว้รอบตัวอย่างปกป้อง  

หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รีบเดินข้ามถนนไปจนผมต้องรีบตามให้ทัน

เมื่อเราไปถึงโรงแรม เธอหันมาเผชิญหน้ากับผมอีกครั้ง อย่างสงบนิ่ง  

“ขอบคุณสำหรับชาและขอบคุณที่ให้เราถ่ายภาพค่ะ” เธอมองผมอย่าง 

ไร้อารมณ์ ความเสียใจกัดกินผม

“แอนัสเตเชีย...ผม...” ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี ยกเว้นคำขอโทษ

“อะไรคะ คริสเตียน” เธอสวนห้วน ๆ 

โอ้โห เธอโกรธผม ความรังเกียจรังงอนทั้งหมดเทใส่มาในสองพยางค์ 

ของชื่อผม เหมือนนิยายเลย แล้วเธอก็ไป ผมไม่อยากให้เธอไป “โชคดี 

ในการสอบนะ”

ตาของเธอมแีววเจบ็ปวดและโกรธเคอืง “ขอบคณุคะ่” เธอพมึพำอยา่ง 

เหยียดหยาม “ลาก่อนค่ะ มิสเตอร์เกรย์” เธอหมุนตัวเดินไปตามถนนที่ตรง 

ไปยังที่จอดรถใต้ดิน ผมมองเธอจากไป หวังว่าเธอจะหันกลับมามองอีกครั้ง  
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แตก่ไ็มม่ ี เธอหายไปในตวัอาคาร ทิง้ไวเ้พยีงรอ่งรอยแหง่ความเสยีดาย ความ 

ทรงจำถึงดวงตาแสนสวย และกลิ่นเหมือนสวนแอ๊ปเปิ้ลในฤดูใบไม้ร่วง
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วันพฤหัสบดีที ่ 19 พฤษภาคม 2011

ไม่ เสียงกรีดร้องของผม  สะท้อนก้องกับกำแพงห้องนอนและ 

ปลุกให้ผมตื่นจากฝันร้าย ผมหอบหายใจ เหงื่อท่วมตัว มีกลิ่นเบียร์จาง  ๆ   

กลิ่นบุหรี่ จมูกหายใจลำบาก และปวดร้าวจากการเมาค้างอย่างหนัก ผม 

ลุกขึ้นนั่งและเอามือกุมหัวไว้ขณะพยายามทำให้ใจที่เต้นรัวเร็วและลมหายใจ 

ที่ไม่เป็นจังหวะสงบลง เป็นแบบนี้มาสี่คืนแล้ว ผมเหลือบมองนาฬิกาและ 

เห็นว่าเป็นเวลา 3.00 น.

พรุ่งน้ีผมมีประชุมสำคัญสองนัด...วันน้ีสิ...และผมต้องการหัวท่ีปลอดโปร่ง 

กบัการนอนหลบัพกัผอ่น บดัซบเถอะ ผมตอ้งจา่ยเทา่ไหรห่รอืถงึจะไดน้อนหลบั 

ดี  ๆ  สักคืน แถมยังมีไปออกรอบกับบาสติลล์อีก ผมควรจะยกเลิกกอล์ฟไป  

แค่คิดว่าต้องเล่นและต้องแพ้ก็ทำให้อารมณ์ที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีก

ผมตะกายลงจากเตียงและเดินไปตามทางเดินที่มุ่งตรงสู่ครัว ที่ครัวนั้น  

ผมรินน้ำใส่แก้วและเหลือบไปดูตัวเอง สวมกางเกงนอนตัวเดียว เงาสะท้อน 

อยู่บนกำแพงกระจกที่อีกฟากห้อง ผมหันหน้าหนีด้วยความรังเกียจ

นายปฏิเสธเธอ

เธอต้องการนาย

แล้วนายก็ปฏิเสธเธอ

ก็เพื่อตัวเธอเอง

เรือ่งนีท้ิม่แทงผมมาหลายวนัแลว้ หนา้สวย  ๆของเธอปรากฏขึน้ในหวัผม 

โดยไมม่สีญัญาณเตอืน สบประมาทผม ถา้จติแพทยข์องผมกลบัมาจากพกัรอ้น 

ที่อังกฤษแล้วผมก็คงโทร.หาเขาได้ การพูดพล่ามเกี่ยวกับจิตวิทยาของเขา 

คงช่วยให้ผมหายรู้สึกเลวร้ายแบบนี้ได้
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เกรย ์ เธอก็แค่ผู้หญิงสวยคนนึง

บางทีผมอาจต้องการการเบี่ยงเบนความสนใจ ทาสคนใหม่ บางทีนะ  

นานมากแล้วตั้งแต่ซูซานนาห์ ผมพิจารณาว่าจะโทร.หาเอเลนาเช้านี้ดีหรือไม่

เธอมักจะหาคนที่เหมาะสมให้ผมได้เสมอ แต่ความจริงมีอยู่ว่า ผม 

ไม่ต้องการใครใหม่

ผมต้องการแอนา

ความผิดหวังของเธอ การเหยียดหยามที่เจ็บปวด ความเกลียดชัง 

ของเธอยังติดอยู่กับผม เธอเดินไปโดยไม่หันกลับมา บางทีผมอาจจะให้ 

ความหวังเธอโดยการชวนเธอไปดื่มกาแฟ เพียงเพื่อจะทำให้เธอผิดหวัง

บางทีผมอาจจะต้องหาทางขอโทษ จะได้ลืมความรู้สึกเสียใจทั้งหลาย 

และกำจดัเธอออกไปจากความคดิเสยีท ี ผมทิง้แกว้ไวใ้นอา่งเพือ่ใหแ้มบ่า้นลา้ง  

แล้วเดินกลับไปที่เตียง

นาฬิกาวิทยุส่งเสียงเตือนตอน 5.45 น. ส่วนผมกำลังนอนมองเพดาน ผม 

ไม่ได้นอนและรู้สึกเหนื่อยมาก

แม่งเอ๊ย น่าหัวเราะจริง ๆ 

รายการในวิทยุช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างดี จนกระทั่งเข้าข่าว 

ที่สองนั่นละ มันพูดถึงการขายต้นฉบับหายากเรื่องหนึ่ง นั่นคือนิยายที่เขียน 

ไม่จบของเจน ออสเตน ชื่อเรื่อง เดอะวัตสันส์ ซึ่งกำลังมีการประมูลกันอยู่ที่ 

ลอนดอน

“หนังสือค่ะ” เธอพูด

พระเจ้า แม้แต่ข่าวยังเตือนให้ผมนึกถึงแม่หนอนหนังสือตัวน้อย

เธอเป็นคนโรแมนติกแบบสุดขั้วที่รักนิยายคลาสสิกของอังกฤษ ผมเอง 

ก็เช่นกัน แต่ด้วยเหตุผลที่ต่างออกไป ผมไม่มีนิยายฉบับพิมพ์ครั้งแรกของ 

เจน ออสเตน เลย บรอนเตก็ด้วย เหมือนกัน...แต่ผมมีของทอมัส ฮาร์ดี  

สองเล่ม

ใช่เลย! ใช่แล้ว! นี่แหละสิ่งที่ผมทำได้

ครู่ถัดมาผมก็มาอยู่ในห้องสมุดกับ จู๊ดดิอ็อบสเคียวร์ และชุดบ็อกซ์เซต 
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สามเล่มเรื่อง ชะตากรรมของผู้บริสุทธิ์ เทสส์แห่งเดอร์เบอร์วิลส์ ซึ่งถูกเอาออก 

มาวางไว้บนโต๊ะบิลเลียดตรงหน้าผม ท้ังสองเร่ืองเป็นหนังสือแสนเศร้า แก่นเร่ือง 

ชวนสลดใจ ฮาร์ดีมีจิตวิญญาณที่มืดมนและบิดเบี้ยว 

เหมือนผม

ผมสลัดความคิดนั้นทิ้งไปและดูหนังสือ ถึง จู๊ด จะสภาพดีกว่า มันก็สู้ 

ไม่ได้ ในเรื่อง  จู๊ด  ไม่มีการพูดถึงการไถ่บาป ดังนั้นผมจึงจะส่ง  เทสส์  ไป  

พร้อมกับข้อความเหมาะ ๆ ผมรู้ว่ามันไม่ใช่หนังสือที่โรแมนติกที่สุด เมื่อนึกถึง 

เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับนางเอก แต่เธอก็ได้สัมผัสความโรแมนติกในช่วงสั้น  ๆ  

ในชนบทอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่ที่แสนสงบและสวยงาม และเทสส์ก็ได้แก้แค้น 

ผู้ชายที่ทำไม่ดีกับเธอ

แตน่ัน่ไมใ่ชป่ระเดน็ แอนาบอกวา่ฮารด์เีปน็นกัเขยีนทีเ่ธอชอบ และผม 

ม่ันใจว่าเธอไม่เคยเห็นฉบับพิมพ์คร้ังแรกแน่ ไม่ต้องพูดถึงการได้เป็นเจ้าของหรอก

“คุณพูดเหมือนเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเลยค่ะ” การสวนกลับของเธอ 

จากตอนสัมภาษณ์กลับมาหลอกหลอนผม ใช่ ผมชอบควบคุมทุกอย่าง สิ่งที่ 

จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่นหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

ผมรู้สึกสงบและนิ่งขึ้น พอใจในตัวเองพอสมควร ผมเดินกลับไปที่ห้อง 

แต่งตัวและเปลี่ยนเป็นชุดวิ่ง

เมื่อนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถ ผมเปิดหนังสือเล่มแรกดูเพื่อหาข้อความดี  ๆ  

ในเวลาเดยีวกนันัน้ ผมกส็งสยัวา่การสอบครัง้สดุทา้ยของแอนาจะมขีึน้เมือ่ไหร ่ 

ผมอ่านหนังสือเมื่อหลายปีก่อนและจำเนื้อเรื่องได้เลือนรางมาก นิยายเป็น 

สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของผมตอนสมัยเป็นวัยรุ่น แม่ผมแปลกใจเสมอที่ผม 

อ่านหนังสือ เอลเลียตไม่ได้อ่านเยอะขนาดนี้ ผมโหยหาการหลบลี้ที่นิยาย 

ทำให้ได ้ ส่วนเขาไม่ต้องการหลบลี้หนีไปไหน

“มิสเตอร์เกรย์ครับ” เทย์เลอร์ขัดขึ้นมา “ถึงแล้วครับ” เขาลงรถและ 

เปิดประตูให้ผม “ผมจะมารอข้างนอกตอนสองโมงและพาไปตีกอล์ฟนะครับ”

ผมพยักหน้าและตรงเข้าไปในเกรย์เฮ้าส์  หนังสือหนีบไว้ใต้แขน  

พนักงานต้อนรับสาวโบกมือทักทายผมอย่างโปรยเสน่ห์
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ทุกวัน...เหมือนทำนองเห่ย ๆ ที่เล่นซ้ำ

ผมไม่สนใจและเดินไปที่ลิฟต์ที่จะพาผมตรงขึ้นไปที่ชั้นห้องทำงาน

“สวัสดีตอนเช้าครับ มิสเตอร์เกรย์” แบร์รี่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย 

ทักทายขณะกดปุ่มเรียกลิฟต์

“ลูกชายเป็นไงบ้าง แบร์รี่”

“ดีขึ้นครับ”

“ดีใจที่ได้ยินแบบนั้น”

ผมก้าวเข้าไปในลิฟต ์ มันพุ่งตรงขึ้นไปที่ชั้นที่ยี่สิบ แอนเดรียรอต้อนรับ 

ผมอยู่

“สวัสดีตอนเช้าค่ะ มิสเตอร์เกรย์ รอสอยากพบคุณเพื่อปรึกษาเรื่อง 

โครงการที่ดาร์ฟูร์ค่ะ และบาร์นีย์ขอเวลาสองสามนาที...”

ผมยกมอืขึน้เพือ่บอกใหเ้ธอหยดุพดู “ลมืไปกอ่นนะ ตอ่สายเวลชใ์หผ้ม 

และดวูา่ฟลนินก์ลบัมาจากพกัรอ้นหรอืยงั พอคยุกบัเวลชเ์สรจ็ เราคอ่ยดตูาราง 

วันนี้กัน”

“ได้ค่ะ”

“ผมอยากได้ดับเบิลเอสเปรสโซด้วย ให้โอลิเวียทำให้ที”

แตเ่มือ่มองไปรอบ ๆ ผมกเ็หน็วา่โอลเิวยีไมม่า โลง่หนอ่ย ผูห้ญงิคนนัน้ 

ชอบเพ้อถึงผมและมันโคตรน่ารำคาญเลย

“ใส่นมมั้ยคะ” แอนเดรียถาม

เด็กด ี ผมยิ้มให้เธอ

“วันนี้ไม่เอา” ผมชอบให้พวกเขาต้องเดาเสมอว่าผมจะดื่มกาแฟ 

แบบไหน

“เยี่ยมเลยค่ะ มิสเตอร์เกรย์” เธอดูพอใจในตัวเอง ซึ่งก็ควรจะเป็น 

อย่างนั้น เธอเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ดีที่สุดที่ผมมี

สามนาทีถัดมาเธอก็ต่อสายเวลช์ให้ผม

“เวลช์”

“มิสเตอร์เกรย์ครับ”

“ประวัติที่คุณเช็กให้ผมอาทิตย์ที่แล้ว แอนัสเตเชีย สตีล  เรียนที่ 
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ดับเบิลยูเอสยู”

“ครับ ผมจำได้”

“ผมอยากให้คุณหาดูว่าการสอบครั้งสุดท้ายของเธอจะมีขึ้นเมื่อไหร่  

และบอกให้ผมรู้เป็นอย่างแรก”

“ได้เลยครับ มีอย่างอื่นอีกมั้ยครับ”

“ไม่มี แค่นั้นละ” ผมวางสายและมองหนังสือบนโต๊ะ ผมต้องหา 

ข้อความในนั้น

รอส ตัวแทนและประธานฝ่ายปฏิบัติการของผม กำลังพูดอย่างเต็มที่ “เรา 

กำลังจะได้รับการอนุมัติจากทางการซูดานเพื่อให้ขนส่งสินค้าเข้าไปที่ท่าเรือ 

ซูดานได้ แต่คนที่เราติดต่อด้วยทางภาคพื้นดินลังเลเรื่องการขนส่งทางถนน 

ไปที่ดาร์ฟูร์ พวกเขากำลังประเมินความเสี่ยงเพื่อดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน”  

เรื่องโลจิสติกคงต้องลำบากมาก ท่าทางร่าเริงตามปกติของเธอดูจืด ๆ ไป

“แต่เราก็ปล่อยลงมาจากเครื่องบินได้อยู่แล้วนี่”

“คริสเตียน ค่าใช้จ่ายในการปล่อยของลงมาจากเครื่องบินมัน...”

“ผมรู้ ลองดูก่อนว่าเพื่อนเอ็นจีโอของเราจะเอาอะไรกลับมา”

“โอเค” เธอพูดและถอนใจ “และฉันก็กำลังรอสัญญาณปลอดภัยจาก 

ทางกระทรวงการต่างประเทศด้วย”

ผมกลอกตา ขั้นตอนยืดยาดของราชการนี่มันโคตรน่าเบื่อ “ถ้าต้องมี 

ใต้โต๊ะหรือต้องให้วุฒิสมาชิกแบลนดิโนเข้ามาเกี่ยวก็บอกผมละกัน”

“งัน้หวัขอ้ตอ่ไปกเ็ปน็เรือ่งทีต่ัง้โรงงานใหม ่ คณุรูใ้ชม่ัย้วา่การยกเวน้ภาษ ี

ที่ดิทรอยต์เป็นเรื่องใหญ่มาก ฉันส่งสรุปมาให้แล้ว”

“รู้แล้ว แต่พระเจ้าช่วยเถอะ ต้องเป็นดิทรอยต์ด้วยเหรอ”

“ฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบท่ีน่ัน แต่มันตรงกับเกณฑ์ของเราค่ะ”

“ก็ได้ งั้นให้บิลเช็กไซต์ที่เราไม่ได้ใช้ที่มีความเป็นไปได้ แล้วก็ลองหา 

สถานที่อีกครั้ง เผื่อเทศบาลอื่นจะมีข้อกำหนดที่น่าพอใจกว่า”

“บิลส่งรูธไปพบหน่วยฟื้นฟูที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานของดิทรอยต์แล้ว ซึ่ง 

ทางนั้นช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมาก แต่ฉันจะบอกให้บิลช่วยเช็กดูเป็น 
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ครั้งสุดท้าย”

โทรศัพท์ผมสั่น

“ว่าไง” ผมขึ้นเสียงใส่แอนเดรีย เธอรู้ดีว่าผมเกลียดมากเวลาโดน 

ขัดจังหวะระหว่างประชุม

“เวลช์อยู่ในสายค่ะ”

นาฬิกาของผมบอกเวลา 11.30 น. เร็วจริง “โอนเข้ามา”

ผมส่งสัญญาณบอกให้รอสอยู่ก่อน

“มิสเตอร์เกรย์ครับ”

“เวลช ์ มีอะไรหรือเปล่า”

“มิสสตีลสอบครั้งสุดท้ายพรุ่งนี ้ ยี่สิบพฤษภาครับ”

แม่ง ผมมีเวลาไม่มากว่ะ

“ด ี ผมอยากรู้เท่านี้ละ” ผมวางสาย

“รอส รอผมแป๊บเดียว”

ผมหยิบโทรศัพท ์ แอนเดรียรับสายทันที

“แอนเดรีย ผมอยากได้การ์ดเปล่า  ๆ  สำหรับเขียนข้อความในอีกหนึ่ง 

ชั่วโมง” ผมพูดและวางสาย “เอาละ รอส เราถึงไหนแล้วนะ”

ตอน 12.30 น. โอลิเวียเดินนวยนาดเข้ามาในห้องทำงานผมพร้อมกับอาหาร 

กลางวัน เธอสูงเพรียว หน้าสวย แต่น่าเศร้าที่ใบหน้านั้นมันมักจะมองผม 

อย่างโหยหา เธอถือถาดที่ผมหวังว่าจะบรรจุของที่กินได้ หลังจากยุ่งมาก 

ในช่วงเช้า ผมก็หิวสุด ๆ เธอสั่นตอนวางถาดลงบนโต๊ะผม

สลัดทูน่า ได้ เป็นครั้งหนึ่งที่เธอไม่ได้ทำพัง

แล้วเธอก็วางการ์ดสีขาวสามแบบขนาดต่าง  ๆ  กันพร้อมซองที่เข้ากัน 

บนโต๊ะด้วย

“เยี่ยม” ผมพึมพำ ทีนี้ก็ไปได้แล้ว เธอรีบเดินออกไป

ผมกินทูน่าคำหนึ่งเพื่อบรรเทาความหิว แล้วเอื้อมไปหยิบปากกา ผม 

เลือกข้อความ คำเตือน ผมเลือกไม่ผิดหรอกที่เดินหนีออกมาจากเธอ ผู้ชาย 

ไม่ได้เป็นพระเอกผู้โรแมนติกทุกคนหรอก ผมเอาคำว่า “บุรุษทั้งหลาย” ออกไป  
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เธอจะเข้าใจ

ทำไมแม่ไม่บอกให้ฉันรู้ว่าพวกผู้ชายนี่น่ากลัว อันตราย ทำไมแม่ 

ไม่เตือนฉันก่อน 

หญิงผู้ดีทั้งหลายเขารู้ว่าจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

เพราะเขาได้อ่านนิยายที่บอกเล่าเกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมเหล่านี้...

ผมเอาการ์ดใส่ซองที่มาด้วยกันและเขียนที่อยู่ของแอนาไว้ข้างบน มัน 

ฝังอยู่ในความทรงจำของผมตั้งแต่อ่านประวัติที่เวลช์หามาให้ ผมกดเรียก 

แอนเดรีย

“ค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“เข้ามาหน่อยได้มั้ย”

“ได้ค่ะ”

เธอมายืนตรงประตูห้องทำงานผมหลังจากนั้นไม่นาน “มิสเตอร์เกรย์”

“เอาไปหนอ่ย หอ่ แลว้กส็ง่ใหแ้อนสัเตเชยี สตลี ผูห้ญงิทีม่าสมัภาษณ ์

ผมเมื่ออาทิตย์ก่อน นี่ที่อยู่เธอ”

“ได้เลยค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“มันต้องไปถึงอย่างช้าพรุ่งนี้นะ”

“ได้ค่ะ เท่านี้ใช่มั้ยคะ”

“ยัง หาชุดใหม่มาแทนให้ผมด้วย”

“สำหรับหนังสือพวกนี้น่ะหรือคะ”

“ใช่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ให้โอลิเวียไปทำ”

“พวกนี้คือหนังสืออะไรหรือคะ”

“เทสส์ออฟเดอร์เบอร์วิลส์”

“ได้ค่ะ” เธอยิ้มให้ผม ซึ่งหาได้ยากมาก ก่อนจะออกจากห้องทำงาน 

ผมไป

เธอยิ้มทำไม

เธอไม่เคยยิ้มนะ ผมสลัดความคิดนั้นไป สงสัยว่านั่นเป็นครั้งสุดท้าย 
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ที่ผมจะเห็นหนังสือนั่นหรือเปล่า และผมต้องยอมรับว่าลึก  ๆ  แล้วผมหวังว่า 

มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น
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วันศุกร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2011

ผมนอนหลับสนิทเป็นครั้งแรก  ในรอบหา้วนั บางทผีมอาจรูส้กึ 

ว่าเรื่องกำลังจะจบลงไว้อย่างที่หวัง ตอนนี้ผมส่งหนังสือนั่นไปให้แอนัสเตเชีย 

แล้ว ขณะท่ีโกนหนวด ไอ้เวรในกระจกก็จ้องกลับมาท่ีผมด้วยดวงตาสีเทาเย็นชา

โกหก

เวรเอ๊ย

ก็ได ้ ก็ได ้ ผมหวังว่าเธอจะโทร.มา เธอมีเบอร์ผม

มิสซิสโจนส์เงยหน้าขึ้นมองตอนผมเดินเข้าไปในครัว

“สวัสดีตอนเช้าค่ะ มิสเตอร์เกรย์”

“สวัสด ี เกล”

“จะรับอะไรเป็นอาหารเช้าดีคะ”

“ผมขอออมเล็ตแล้วกัน ขอบคุณนะ” ผมนั่งที่เคาน์เตอร์ครัวระหว่างที่ 

เตรียมอาหารให้ ผมเปิด วอลล์สตรีทเจอร์นัล และ เดอะนิวยอร์กไทมส์ ผ่าน ๆ   

จากนั้นก็อ่าน  เดอะซีแอตเทิลไทมส์  อย่างละเอียด ขณะที่ผมจมหายไปใน 

หนังสือพิมพ์นั้น โทรศัพท์ก็ดังขึ้น

เอลเลียต พี่ชายใหญ่ของผมจะเอาอะไรวะเนี่ย

“เอลเลียต”

“พรรคพวก สุดสัปดาห์นี้ฉันอยากออกจากซีแอตเทิลว่ะ ผู้หญิงคนนี้ 

วุ่นวายกับของของฉันมาก ฉันต้องหนีแล้วว่ะ”

“ของนายเหรอ”

“ใช่ ถ้านายม ี นายก็จะรู้เองแหละ”

ผมไม่สนใจการจิกกัดของเขา จากนั้นก็เกิดความคิดเจ้าเล่ห์บางอย่าง  
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“ไปเดินเล่นแถวพอร์ตแลนด์กันม้ัยล่ะ ไปบ่ายน้ี อยู่ท่ีน่ัน แล้วก็กลับวันอาทิตย์”

“ฟังดูดีนะ นั่งฮอไป หรือว่านายอยากขับรถ”

“เฮลิคอปเตอร์ เอลเลียต ฉันจะขับรถพานายไปเอง มาที่ออฟฟิศ 

ตอนเที่ยงนะ แล้วค่อยออกไป”

“ขอบใจ น้องชาย ฉันเป็นหนี้นายนะ” เอลเลียตวางสายไป

เอลเลียตมักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเอง พอ ๆ กับผู้หญิงที่เขาไป 

ยุ่งเกี่ยวด้วย ไม่ว่าสาวผู้โชคร้ายคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม เธอจะเป็นแค่อีก 

คนหนึ่งในเส้นทางอันยาวไกลของความสัมพันธ์อันเรื่อยเปื่อยของเขา

“มิสเตอร์เกรย ์ สุดสัปดาห์นี้คุณอยากกินอะไรคะ”

“เตรียมอะไรเบา ๆ ทิ้งไว้ในตู้เย็นก็พอ ผมอาจจะกลับมาวันเสาร์”

หรืออาจจะไม่

เธอไม่เหลียวมามองนายซ้ำเลยนะ เกรย์

การใช้ชีวิตทำงานส่วนใหญ่ในการจัดการกับความคาดหวังของคนอื่น 

มาตลอด น่าจะทำให้จัดการกับความคาดหวังของตัวเองได้ดีกว่านี้

เอลเลียตหลับเกือบตลอดการเดินทางไปพอร์ตแลนด์ นักรักผู้น่าสงสารคงจะ 

เหนื่อย ทำงานและนอนกับผู้หญิง นั่นคือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเอลเลียต  

เขากางแขนกางขาแผ่อยู่บนที่นั่งข้างคนขับและกรน

เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีจริง ๆ 

เลยสามโมงไปแล้วตอนที่เราไปถึงพอร์ตแลนด์ ผมโทร.หาแอนเดรีย 

โดยใช้ระบบแฮนด์ฟรี

“มิสเตอร์เกรย์” เธอรับสายหลังสัญญาณดังสองครั้ง

“ช่วยหาจักรยานเสือภูเขาสองคันส่งไปที่โรงแรมฮีทแมนหน่อย”

“กี่โมงคะ”

“สามโมง”

“จักรยานสำหรับคุณกับพี่ชายใช่มั้ยคะ”

“ใช่”

“จะจัดการเดี๋ยวนี้ค่ะ”
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“เยี่ยม” ผมวางสายแล้วโทร.หาเทย์เลอร์

“มิสเตอร์เกรย์” เขารับสายหลังสัญญาณครั้งแรกดัง 

“จะมาถึงที่นี่กี่โมง”

“ผมจะเช็กอินตอนประมาณสามทุ่มครับ”

“เอาอาร ์ 8 มาหรือเปล่า”

“ยินดีเอาไปอย่างยิ่งครับ” เทย์เลอร์คลั่งรถเหมือนกัน

“เยี่ยม” ผมวางสายและเปิดเพลง ดูซิว่าเอลเลียตจะหลับต่อได้มั้ย 

ถ้าเปิดเพลงของวงเดอะเวิร์ฟ

ขณะที่เราขับไปบนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข  5 ความตื่นเต้น 

ของผมก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้น

หนังสือถูกส่งไปหรือยังนะ ผมอยากจะโทร.หาแอนเดรียอีกครั้ง แต่ 

รู้ดีว่าผมทิ้งงานให้เธอเยอะมาก นอกจากนั้นผมยังไม่อยากให้พนักงานของผม 

มีข้ออ้างในการซุบซิบกันอีกด้วย ปกติแล้วผมไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้

แล้วนายส่งไปทำไมตั้งแต่ทีแรก

เพราะฉันอยากเจอเธออีกไงล่ะ

เราขับผ่านทางออกที่เป็นทางไปแวนคูเวอร์และผมก็สงสัยว่าเธอสอบ 

เสร็จหรือยัง

“เฮ ้ เพื่อน เราอยู่ไหนกันแล้ว” เอลเลียตพูดโพล่งออกมา

“ดูสิ เขาตื่นแล้ว” ผมพึมพำ “เกือบจะถึงละ เราจะไปขี่จักรยาน 

เสือภูเขากัน”

“เราจะขี่เหรอ”

“ใช่”

“เยี่ยม จำตอนที่พ่อเคยพาเราไปได้มั้ย”

“ได้สิ” ผมส่ายหน้าเมื่อนึกถึงเรื่องนั้น พ่อผมเป็นอัจฉริยะ เป็นชาย 

ผู้รอบรู้อย่างแท้จริง เก่งทั้งวิชาการ กีฬา ใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้อย่างสบาย  

และยิ่งสบายถ้าได้ออกไปอยู่กลางแจ้ง เขารักลูกที่รับมาเลี้ยงทั้งสามคน... 

ตัวผมเองเป็นคนที่ไม่ได้ทำตามที่เขาคาดหวัง

แตเ่ราผกูพนักนัตัง้แตก่อ่นทีผ่มจะเปน็วยัรุน่ เขาเปน็ฮโีรข่องผมมาตลอด  
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เขาชอบพาพวกเราไปแคมป์และทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ตอนนี้ผมก็ยังชอบอยู่  

เล่นเรือใบ พายเรือคายัก ขี่จักรยาน เราทำทุกอย่างที่ว่ามานั่น

สำหรับผม การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทำลายทุกอย่างลง

“ฉันว่าถ้าเราไปถึงตอนเกือบเย็น เราคงไม่มีเวลาไปเดินเล่นหรอก”

“คิดได้ดี”

“ตกลงนายหนีใครมา”

“โอย๊ ฉนัเปน็ประเภทรกัแลว้ทิง้นะ นายกร็ู ้ ไมผ่กูมดั ฉนัไมรู่เ้หมอืนกนั  

แต่พอพวกผู้หญิงรู้ว่าเราทำธุรกิจส่วนตัว พวกเธอก็เริ่มมีความคิดบ้า ๆ” เขา 

เหลือบหางตามามองผม “นายคิดถูกแล้วละที่เก็บจู๋ไว้กับตัวน่ะ”

“ฉนัคดิวา่เราไมไ่ดค้ยุเรือ่งจูฉ๋นักนัอยูน่ะ เราคยุกนัเรือ่งของนายตา่งหาก  

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ใครใช้มันล่ะ”

เอลเลยีตหวัเราะกา๊ก “ไมไ่ดน้บัวะ่ นีเ่ราคยุเรือ่งฉนัพอแลว้ละ โลกอนั 

ปั่นป่วนของการค้าและการเงินชั้นสูงเป็นยังไงบ้าง”

“อยากรู้จริง ๆ เหรอ” ผมเหลือบมองเขา

“ไม่อะ” เขาแค่นเสียงเบา ๆ ผมหัวเราะกับความเอื่อยเฉื่อยและความ 

ไร้คารมคมคายของเขา

“ธุรกิจเป็นไงมั่ง” ผมถาม

“นายเช็กการลงทุนของนายหรือเปล่าล่ะ”

“ตลอด” มันเป็นงานของผม

“คอืเรากเ็ริม่โครงการสโปคานเีอเดนไปเมือ่อาทติยท์ีแ่ลว้ และมนักอ็ยูใ่น 

ตาราง แตน่ีก่ผ็า่นมาแคอ่าทติยเ์ดยีวแหละ” เขายกัไหล ่ ภายใตท้า่ทภีายนอก 

ที่ดูสบาย  ๆ  ของเขา จริง  ๆ  แล้วพี่ชายผมเป็นนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ความ 

มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนของเขาบางทีก็ทำให้มีการถกเถียงกันอย่าง 

ร้อนแรงในมื้อค่ำวันอาทิตย์กับครอบครัว โครงการล่าสุดของเขาเกี่ยวกับการ 

พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการบ้านจัดสรรต้นทุนต่ำทางเหนือ 

ของซีแอตเทิล

“ฉันหวังว่าจะติดตั้งระบบน้ำทิ้งแบบใหม่ที่เคยเล่าให้นายฟัง ซึ่งจะ 

หมายความว่า บ้านทุกหลังจะลดการใช้น้ำและค่าน้ำลงไปประมาณยี่สิบห้า 
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เปอร์เซ็นต์”

“น่าประทับใจ”

“ฉันก็หวังอย่างนั้น”

เราขับรถเงียบ ๆ เข้าไปในตัวเมืองพอร์ตแลนด์ และตอนที่เราเลี้ยวเข้า 

ในที่จอดรถใต้ดินของโรงแรมฮีทแมน ซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่ผมเห็นเธอ เอลเลียต 

พึมพำขึ้นมาว่า “รู้ใช่มั้ยว่าเราจะพลาดเกมของทีมมาริเนอร์สเย็นนี้”

“บางทีนายอาจจะใช้เวลาคืนนี้หน้าทีวีได้นะ ให้จู๋นายได้พักและ 

ดูเบสบอลไปซะ”

“ดูเป็นแผนที่ดี”

การตามเอลเลยีตใหท้นัเปน็เรือ่งทา้ทาย เขาออกนอกเสน้ทางดว้ยทศันคตแิบบ 

ไม่แยแสโลกที่เขาใช้กับทุกสถานการณ์ เอลเลียตไม่กลัวอะไรทั้งนั้น นั่นคือ 

เหตุผลที่ผมชอบเขา แต่การขี่จักรยานด้วยความเร็วเท่านี้ทำให้ผมไม่มีโอกาส 

ชื่นชมสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว ผมมองเห็นสีเขียวชอุ่มเลือนรางวิ่งฉิวผ่านไปข้างตัว  

ดวงตาจับจ้องเส้นทางข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อ

เมื่อขี่ไปจนสุดทาง เราทั้งคู่ก็มอมแมมและเหนื่อยจนหมดแรง

“ในช่วงหลังมานี้ นี่เป็นสิ่งที่ใส่เสื้อผ้าทำแล้วสนุกที่สุด” เอลเลียตพูด 

ตอนที่เราส่งจักรยานให้เบลบอยของโรงแรมฮีทแมน

“ใช่เลย” ผมพึมพำตอบและก็นึกถึงตอนที่กอดแอนัสเตเชียไว้ตอน 

ช่วยเธอให้พ้นจากนักขี่จักรยานคนนั้น ความอบอุ่นของเธอ หน้าอกที่แนบ 

อยู่กับตัวผม กลิ่นของเธอจู่โจมประสาทสัมผัสของผม

ตอนนั้นผมก็สวมเสื้อผ้าอยู่นะ...“ใช่เลย” ผมพูดอีก

เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูตอนอยู่ในลิฟต์ที่วิ่งขึ้นไปข้างบน

ผมได้รับอีเมล ข้อความสองสามข้อความจากเอเลนาท่ีถามว่าสุดสัปดาห์น้ี 

ผมจะทำอะไร แตไ่มม่สีายทีไ่มไ่ดร้บัจากแอนสัเตเชยี นีเ่พิง่กอ่นทุม่ ตอนนีเ้ธอ 

ไดร้บัหนงัสอืแลว้แน ่ๆ ความคดินัน้ทำใหผ้มหดหู ่ ผมอตุสา่หม์าถงึพอรต์แลนด ์

เพื่อเสียเวลาเปล่าอีกแล้ว

“ให้ตายเถอะ ผู้หญิงคนนั้นโทร.มาหาฉันห้ารอบและส่งข้อความมาอีก 
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สี่ครั้ง นี่เธอไม่รู้เลยเหรอว่าเธอไม่มีหวังขนาดไหน” เอลเลียตครวญ

“เธออาจจะท้องนะ”

เอลเลียตหน้าซีด ส่วนผมหัวเราะ

“ไม่ขำนะ ไอ้คนเก่ง” เขาเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน “แถมฉันยังรู้จักเธอได้ 

ไม่นานเองด้วย คือรู้จักไม่กี่ครั้งน่ะ”

หลังอาบน้ำอย่างรวดเร็ว ผมก็ไปหาเอลเลียตที่ห้อง เรานั่งดูทีมมาริเนอร์ส 

ที่เริ่มแข่งกับแซนดีเอโกปาเดรสไปแล้วจนจบเกม เราสั่งสเต๊ก สลัด มันฝรั่ง 

ทอด และเบียร์สองสามขวดมากิน ผมนั่งสบาย ๆ  ดูกีฬากับเอลเลียตที่กำลัง 

สบายใจ ผมยอมรับกับตัวเองอย่างไม่เต็มใจนักว่าแอนัสเตเชียจะไม่โทร.มา  

มาริเนอร์สกำลังนำ และดูเหมือนว่านั่นจะช่วยระบายความรู้สึกได้

น่าผิดหวังที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น แม้ว่ามาริเนอร์สจะชนะที ่ 4 - 1

มาริเนอร์สสู้ ๆ ผมกับเอลเลียตชนขวดเบียร์กัน

ขณะที่กำลังมีการวิเคราะห์หลังเกม โทรศัพท์ของผมก็ส่งเสียงและ 

เบอร์ของมิสสตีลก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

เธอนั่นเอง

“แอนัสเตเชียเหรอ” ผมไม่พยายามซ่อนทั้งความประหลาดใจและ 

ความพอใจ เสียงในโทรศัพท์ดังมาก ดูเหมือนกำลังอยู่ในปาร์ตี้หรือในบาร์ 

สักแห่ง เอลเลียตเหลือบมามอง ผมเลยลุกจากโซฟาและเดินออกมาให้พ้น 

ระยะที่เขาจะได้ยิน

“คุณส่งหนังสือมาให้ฉันทำไม” เสียงเธออ้อแอ้ ความวิตกแล่นไปตาม 

สันหลังของผม

“แอนัสเตเชีย เป็นอะไรหรือเปล่า เสียงคุณฟังดูแปลก ๆ นะ”

“ฉันไม่ได้แปลกเสียหน่อย คุณนั่นละ” เธอพูดอย่างกล่าวหา

“แอนัสเตเชีย คุณดื่มมาเหรอ”

นรกเอ๊ย เธออยู่กับใครเนี่ย ช่างภาพนั่นหรือเปล่า เคท เพื่อนเธอ 

อยู่ไหน

“เกีย่วอะไรกบัคณุดว้ยละ่” เธอพดูเหมอืนหงดุหงดิและหาเรือ่ง ผมรูว้า่ 
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เธอเมา แต่ต้องการรู้ด้วยว่าเธอไม่เป็นอะไรใช่มั้ย

“ผมแค่...สงสัยน่ะ คุณอยู่ที่ไหน”

“อยู่ที่บาร์”

“บารไ์หน” บอกมาส ิ ความกงัวลกดักนิผมไปหมดแลว้ เธอเปน็ผูห้ญงิ 

สาว เมา อยู่ที่ไหนสักแห่งในพอร์ตแลนด ์ เธอไม่ปลอดภัย

“บาร์ในพอร์ตแลนด์”

“แลว้จะกลบับา้นยงัไง” ผมบบีสนัจมกูและหวงัอยา่งไมม่หีวงัวา่การทำ 

แบบนั้นจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปจากอารมณ์ที่กำลังเตลิดเปิดเปิง

“ฉันหาทางเองได้น่า”

อะไรวะเนี่ย เธอจะขับรถเหรอ ผมถามอีกทีว่าเธออยู่บาร์ไหน แต่เธอ 

ไม่สนใจคำถามของผม

“คุณส่งหนังสือมาให้ฉันทำไม คริสเตียน”

“แอนัสเตเชีย คุณอยู่ที่ไหน บอกมาเดี๋ยวนี้”

เธอจะกลับยังไง

“คณุนีช่า่ง...วางอำนาจจรงิ ๆ” เธอหวัเราะคกิ ในสถานการณอ์ืน่ ผมคง 

คิดว่ามันช่างดึงดูดใจ แต่ตอนนี้ ผมอยากทำให้เธอรู้ว่าผมวางอำนาจได้มาก 

ขนาดไหน เธอกำลังทำให้ผมเป็นบ้า

“แอนา ช่วยผมหน่อยเถอะ คุณทำบ้าอยู่ที่ไหนนั่น”

เธอหัวเราะอีก แม่งเอ๊ย เธอหัวเราะเยาะผม!

อีกแล้ว!

“ฉันอยู่ในพอร์ตแลนด์...ไกลจากซีแอตเทิลมาก”

“ตรงไหนของพอร์ตแลนด์”

“ราตรีสวัสดิ ์ คริสเตียน” เธอตัดสายไป

“แอนา!”

เธอวางสายใส่ผม! ผมมองโทรศัพท์อย่างไม่อยากเชื่อ ไม่มีใครเคย 

วางสายใส่ผม นรกเอ๊ย!

“มีปัญหาอะไรเหรอ” เอลเลียตตะโกนถามมาจากโซฟา

“เพ่ิงมีคนเมาโทร.มาหาฉัน” ผมมองเขา ปากเขาอ้าค้างอย่างประหลาดใจ
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“นายเนี่ยนะ”

“ใช่เลย” ผมกดปุ่มโทร.กลับ พยายามควบคุมอารมณ์และความกังวล

“ไง” เธอรบั เสยีงนัน้หอบและฟงัดอูาย ๆ ตอนนีเ้สยีงรอบตวัเบาลงแลว้

“ผมจะไปรับคณุ” เสียงผมเยน็ขณะทีพ่ยายามปลุกปล้ำกับอารมณ์ของ 

ตัวเอง ผมตัดสายฉับ

“ฉันต้องไปเอาตัวผู้หญิงคนนี้มาและพาเธอกลับบ้าน นายอยากไป 

ด้วยมั้ย”

เอลเลียตจ้องมองราวกับผมมีสามหัว

“นายเนี่ยนะ กับผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะ ฉันต้องไปดูนะเนี่ย” เอลเลียต 

คว้ารองเท้าและเริ่มสวมมัน

“ฉันต้องโทรศัพท์ก่อน” ผมเดินเข้าไปตรงส่วนที่เป็นห้องนอนของเขา 

ขณะตัดสินใจว่าจะโทร.หาบาร์นีย์หรือเวลช์ดี บาร์นีย์เป็นวิศวกรที่อาวุโสที่สุด 

ในแผนกโทรคมนาคมของบรษิทัผม เขาคอือจัฉรยิะดา้นเทคโนโลย ี แตส่ิง่ทีผ่ม 

ต้องการนั้นไม่ค่อยจะถูกกฎหมายเท่าไหร่

น่าจะดีกว่าถ้าไม่เอาบริษัทเข้ามายุ่ง

ผมโทร.ด่วนหาเวลช ์ ในไม่กี่วินาท ี เสียงแหบ ๆ ของเขาก็รับสาย

“มิสเตอร์เกรย์” 

“ผมอยากรู้มากว่าตอนนี้แอนัสเตเชีย สตีล อยู่ที่ไหน”

“เข้าใจแล้วครับ” เขาเงียบไปครู่หนึ่ง “ผมจะจัดการให้ครับ มิสเตอร์ 

เกรย์”

ผมรู้ว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่เธออาจจะพาตัวเองไปเจอ 

ความลำบากได้

“ขอบคุณ”

“อีกสองสามนาทีผมจะโทร.กลับไปนะครับ”

เอลเลียตกำลังถูมืออย่างเริงร่า ใบหน้าเขามีรอยยิ้มเยาะโง่ ๆ อยู่ตอนที่ 

ผมกลับไปที่ห้องนั่งเล่น

เวรตะไล

“ฉันไม่มีทางพลาดเรื่องนี้แน่” เขาพูดอย่างย่ามใจ
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“เดี๋ยวฉันไปเอากุญแจรถก่อน อีกห้านาทีจะไปเจอที่ที่จอดรถ” ผม 

คำรามใส่เขาโดยไม่สนใจหน้ายั่วยวนนั้น

บาร์คนแน่นมาก เต็มไปด้วยนักศึกษาที่ตั้งใจจะมาสนุกกัน เพลงอินดี้สั่ว  ๆ  

ดังตึง ๆ ออกมาจากระบบเสียง ฟลอร์เต้นรำเต็มไปด้วยร่างที่กำลังโยกย้าย

ทำให้ผมรู้สึกแก่ชะมัด

เธออยู่ตรงไหนสักที่

เอลเลียตตามผมเข้ามาทางประตูหน้า “เห็นเธอหรือเปล่า” เขาตะโกน 

แข่งกับเสียงเพลง ผมสอดส่ายสายตาไปทั่วห้องและเห็นแคเธอรีน คาวานาห์  

เธออยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่ง ผู้ชายทั้งกลุ่ม นั่งอยู่ที่โต๊ะหนึ่ง ไม่มีวี่แววของแอนา 

เลย แต่บนโต๊ะเต็มไปด้วยแก้วช็อตและแก้วเบียร์

เอาละ ดูกันว่ามิสคาวานาห์ซื่อสัตย์กับแอนาเหมือนที่แอนาซื่อสัตย์ 

กับเธอหรือไม่

เธอมองผมอย่างประหลาดใจเมื่อเราไปถึงโต๊ะ

“แคเธอรีน” ผมเรียกเป็นเชิงทักทาย เธอขัดขึ้นก่อนที่ผมจะมีโอกาส 

ถามว่าแอนาอยู่ไหน

“คริสเตียน แปลกใจจังที่เจอคุณที่นี่” เธอตะโกนแข่งกับเสียงดนตรี  

ผู้ชายสามคนที่โต๊ะมองผมกับเอลเลียตอย่างระแวงและไม่เป็นมิตร

“ผมอยู่แถวนี้น่ะ”

“นี่ใครคะเนี่ย” เธอยิ้มอย่างสดใสเกินเหตุให้เอลเลียตและขัดผมอีกครั้ง  

เธอนี่กวนโมโหจริง ๆ 

“นี่เอลเลียต พี่ชายผม เอลเลียต นี่แคเธอรีน คาวานาห์ แอนา 

อยู่ไหน”

เธอยิม้ใหเ้อลเลยีตกวา้งกวา่เดมิ แลว้ผมกต็อ้งประหลาดใจทีเ่ขายิม้ตอบ 

อย่างกว้างขวาง

“ฉนัคดิวา่เธอออกไปสดูอากาศขา้งนอกนะคะ” คาวานาหต์อบ แตเ่ธอ 

ไม่ได้มองผม ตาเธอมีไว้มองมิสเตอร์รักแล้วทิ้งคนเดียวเท่านั้น ชีวิตเธอ 

จบแล้วละ
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“ข้างนอกเหรอ ตรงไหน” ผมตะโกนถาม

“อ้อ ทางนั้นค่ะ” เธอชี้ไปทางประตูบานคู่ที่อีกฝั่ง

ผมฝ่าคนมหาศาลตรงไปทางประตู ทิ้งชายหนุ่มสามคนผู้ขุ่นเคืองและ 

คาวานาห์และเอลเลียตไว้ในสถานการณ์ตึงเครียด

เมือ่ผา่นประตบูานคูไ่ปกเ็จอแถวของคนทีต่อ่ควิเขา้หอ้งนำ้หญงิ ถดัจาก 

ตรงน้ันคือประตูท่ีเปิดไปสู่ด้านนอก มันคือหลังบาร์ น่าขันท่ีมันนำไปสู่ลานจอดรถ 

ที่ผมกับเอลเลียตเพิ่งผ่านมา

เมื่อเดินออกไป ผมพบว่าตัวเองอยู่ตรงพื้นที่ที่เชื่อมกับลานจอดรถ  

มันเป็นจุดนั่งเล่นที่มีแปลงดอกไม้ขนาบ นักเที่ยวสองสามคนกำลังสูบบุหรี่  

ดื่ม พูดคุย และกอดจูบกัน ผมเห็นเธอแล้ว

แม่งเอ๊ย! เธออยู่กับไอ้ช่างภาพนั่น ผมคิดว่างั้น แม้ว่าแสงจะน้อย 

จนบอกไดย้าก เธออยูใ่นออ้มแขนเขา แตด่เูหมอืนกำลงัพยายามบดิตวัออกมา  

เขากระซบิอะไรบางอยา่งกบัเธอ ซึง่ผมไมไ่ดย้นิ แลว้กจ็บูเธอไปตามแนวกราม

“โฮเซ ไม่นะ” เธอพูด ชัดเจนแล้ว เธอพยายามผลักเขาออก

เธอไม่ได้ต้องการแบบนี้

ชั่วครู่หนึ่งนั้น ผมอยากกระชากหัวมันให้หลุด ผมเดินไปหาทั้งสอง 

โดยทีม่อืกำหมดัแนน่อยูข่า้งตวั “ฉนัคดิวา่คณุสภุาพสตรบีอกวา่ไมน่ะ” เสยีงผม 

พดูออกไป เยน็เยอืกและนา่กลวั ตามมาดว้ยความเงยีบขณะทีผ่มกำลงัควบคมุ 

โทสะ

เขาปล่อยแอนา เธอหรี่ตามองผมด้วยสีหน้างุนงงแบบคนเมา

“เกรย์” เขาพูดห้วน ๆ ผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการข่มใจ 

ไม่ให้ต่อยใบหน้าผิดหวังนั้น

แอนาขย้อน ก่อนจะงอตัวและอาเจียนลงบนพื้น

โอ้โห เวรละ!

“โอย ดิโอส มิโอ แอนา!” โฮเซกระโดดหนีอย่างรังเกียจ

ไอ้ควายเอ๊ย

ผมไม่สนใจเขาและรวบผมเธอให้พ้น ขณะที่เธออาเจียนเอาทุกอย่าง 

ที่กินเข้าไปเย็นนี้ออกมา ผมไม่ชอบใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าดูเหมือนเธอจะไม่ได ้
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กินอะไรเข้าไปเลย ผมเอาแขนโอบไหล่เธอและพาเดินไปให้พ้นสายตาคนที่ 

จอ้งมองอยา่งอยากรู ้ ตรงไปยงัแปลงดอกไมแ้ปลงหนึง่ “ถา้จะอว้กกอ็ว้กตรงนี ้

แล้วกัน ผมจะจับคุณไว้” ตรงนี้มืดกว่า เธออ้วกเงียบ ๆ ได ้ เธอปล่อยของเก่า 

ออกมาซำ้แลว้ซำ้เลา่ มอืจบัอฐิทีก่อ่ขึน้มาเปน็แปลงดอกไมเ้อาไว ้ นา่สงสารจรงิ  

เมื่อในท้องไม่มีอะไรเหลือแล้ว เธอยังคงขย้อนอีกนานทั้งที่ไม่มีอะไรออกมา

โอ้โห อาการหนักนะ

ในที่สุดร่างกายเธอก็ผ่อนคลายลง ผมคิดว่าเธอเสร็จธุระแล้วและ 

ปล่อยเธอ ผมยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ ซึ่งอัศจรรย์มากที่ผมมีมันอยู่ในกระเป๋าข้างใน 

เสื้อตัวนอก

ขอบคุณนะ มิสซิสโจนส์

เธอเช็ดปากและหมุนตัวไปพิงกำแพงอิฐของแปลงดอกไม้ พยายาม 

ไมส่บตาดว้ยความอบัอายขายหนา้ แตผ่มกย็งัดใีจทีไ่ดเ้จอเธอ โทสะทีผ่มมตีอ่ 

ช่างภาพคนนั้นหายไปแล้ว ผมดีใจที่ได้ยืนอยู่ในลานจอดรถของบาร์นักศึกษา 

ในพอร์ตแลนด์กับมิสแอนัสเตเชีย สตีล

เธอเอามือกุมหัวและงอตัวลง ก่อนจะเหลือบขึ้นมองผมแบบยังคงอาย 

อยู ่ เธอหันไปทางประตูแล้วมองข้ามไหล่ผมไป ผมเดาว่าเธอมอง “เพื่อน”

“ฉันจะ เอ่อ...เจอกันข้างในนะ” โฮเซพูด แต่ผมไม่หันไปมอง เธอ 

ไม่สนใจเขาเช่นกัน ซึ่งผมดีใจอย่างยิ่ง จากนั้นเธอก็มองผม

“ฉันขอโทษนะคะ” ในที่สุดเธอก็พูดออกมา นิ้วบิดผ้าเช็ดหน้าเนื้อนิ่ม 

ของผม

เอาละ มาสนุกกันหน่อย

“คุณขอโทษเรื่องอะไร แอนัสเตเชีย”

“หลัก ๆ แล้วก็เรื่องที่โทร.หา แล้วก็เรื่องอาเจียน โอย เรื่องต้องขอโทษ 

ยาวเหยียดเลยค่ะ” เธอพึมพำ

“เราก็เคยอยู่จุดน้ีกันมาแล้วท้ังน้ัน เพียงแต่อาจจะไม่หนักหนาขนาดคุณ”  

ทำไมการแกล้งผู้หญิงคนนี้ถึงสนุกขนาดนี้นะ “มันอยู่ที่ว่าต้องรู้จักขีดจำกัด 

ของตัวเอง แอนัสเตเชีย ผมหมายความว่า ผมเห็นด้วยเต็มที่กับการท้าทาย 

ขีดจำกัด แต่แบบนี้น่ะ ไม่สมเหตุสมผลเลย คุณทำตัวแบบนี้จนติดเป็นนิสัย 
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หรือเปล่า”

บางทเีธออาจจะมปีญัหากบัแอลกอฮอล ์ ความคดินัน้ชวนใหก้งัวล ผม 

พิจารณาว่าควรจะโทร.หาแม่เพื่อส่งตัวเธอไปคลินิกล้างพิษดีมั้ย

แอนาขมวดคิ้วราวกับโกรธ ตัว  V เล็กอยู่ระหว่างคิ้วของเธอ ผม 

พยายามห้ามใจไม่จูบมัน แต่เมื่อเธอพูดออกมา เธอเหมือนจะสำนึกผิด

“ไม่ค่ะ” เธอบอก “ฉันไม่เคยเมามาก่อน และตอนนี้ก็ไม่นึกอยากจะ 

เมาอีกแล้ว” เธอเงยขึ้นมองผม ดวงตาเลื่อนลอยและเซนิด  ๆ เธออาจจะ 

หมดสติ ผมช้อนตัวเธอขึ้นโดยไม่ทันคิดอะไรทั้งนั้น

เธอตัวเบาจนน่าประหลาดใจ เบาเกินไป ความคิดนั้นกวนใจผม  

ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงเมา

“มาเถอะ ผมจะพาคุณกลับบ้าน”

“ฉันต้องบอกเคท” เธอบอกขณะพิงหัวเข้ากับไหล่ผม

“พี่ชายผมบอกเธอได้”

“อะไรนะ”

“เอลเลียต พี่ชายผม กำลังคุยอยู่กับมิสคาวานาห์”

“หา”

“เขาอยู่กับผมตอนคุณโทร.มา”

“ในซีแอตเทิลเหรอ”

“เปล่า ผมอยู่ที่โรงแรมฮีทแมน”

การตามไล่ล่าอย่างเสียเปล่าของผมเริ่มออกดอกออกผลแล้ว

“คุณหาฉันเจอได้ยังไง”

“ผมแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือคุณ แอนัสเตเชีย” ผมตรงไปที่รถ  

ผมอยากขับรถไปส่งเธอ “มีแจ็กเก็ตหรือกระเป๋าเงินมาด้วยหรือเปล่า”

“เอ่อ...มีค่ะ ฉันเอามาทั้งสองอย่างเลย คริสเตียน ขอร้องละค่ะ ฉัน 

ต้องไปบอกเคท ไม่งั้นเธอจะเป็นห่วง”

ผมหยดุและกดัลิน้ตวัเอง คาวานาหไ์มไ่ดห้ว่งเลยวา่เธอออกไปขา้งนอก 

กับไอ้ช่างภาพที่ตกหลุมรักหัวปักหัวปํา โรดริเกซอะไรนั่น ชื่อของมัน เธอเป็น  

เพื่อน ประเภทไหนกันแน ่ แสงจากบาร์สาดใส่ใบหน้ากระวนกระวายของเธอ
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แม้ว่าจะเจ็บปวด แต่ผมก็วางเธอลงและยอมพาเธอกลับเข้าไปข้างใน  

เราเดนิจบัมอืกนัเขา้ไปในบารแ์ละหยดุทีโ่ตะ๊ของเคท ผูช้ายคนหนึง่ยงัคงอยูท่ีน่ัน่  

ดูท่าทางเบื่อหน่ายและเหมือนถูกทิ้ง

“เคทอยู่ไหน” แอนาตะโกนสู้เสียงอึกทึก

“เต้นรำ” เขาพูด ดวงตาที่มีแววโมโหจ้องที่ฟลอร์ แอนาหยิบแจ็กเก็ต 

และกระเป๋าและยื่นมือออกมา เธอจับแขนผมแบบไม่ทันตั้งตัว

ผมตัวแข็ง

แม่ง

หัวใจผมเต้นรัวเร็ว ขณะที่พื้นผิวสีดำมืดมิดยืดเหยียดและขยุ้มกรงเล็บ 

ของมันลงบนคอผม

“เธออยู่ที่ฟลอร์เต้นรำ” เธอตะโกนใกล้จนหูผมจั๊กจี้ เบี่ยงเบนความคิด 

ของผมไปจากความกลัว จู่  ๆ  ความมืดนั้นก็หายไป เสียงตึง  ๆ  ในใจของผม 

หยุดลง

อะไรเนี่ย

ผมกลอกตาเพื่อกลบเกลื่อนความสับสนและพาเธอไปที่บาร์ ผมสั่ง 

น้ำเปล่าแก้วใหญ่และส่งให้เธอ

“ดื่มซะ”

เธอมองผมผ่านแก้วนั้นและจิบเข้าไปอย่างไม่แน่ใจ

“ดื่มให้หมด” ผมสั่ง หวังว่านี่จะเป็นการควบคุมความเสียหายที่ช่วย 

เลี่ยงการเมาค้างครั้งเลวร้ายในวันพรุ่งนี้ได้

จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอถ้าผมไม่เข้ามาแทรก อารมณ์ผมดิ่งลง

และผมก็คิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเอง

สัมผัสของเธอ ปฏิกิริยาของผม

อารมณ์ของผมดิ่งลงอีก

แอนาเซนิด  ๆ  ขณะดื่มน้ำ ผมจับไหล่เธอไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ผมชอบ 

การเชื่อมโยงกันเช่นนี้ ยามที่ผมแตะตัวเธอแบบนี้ เธอเหมือนน้ำมันที่ลอยอยู่ 

บนแอ่งน้ำมืดมิดลึกล้ำบิดเบี้ยวของผม

หืม...หวานนะ เกรย์
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เธอดื่มจนหมดและคืนแก้วมา ผมวางมันลงบนเคาน์เตอร์

เอาละ เธออยากคุยกับคนที่เธอเรียกว่าเพื่อน ผมกวาดตามองฟลอร์  

รู้สึกอึดอัดขึ้นมาเมื่อคิดว่าร่างกายของคนเหล่านั้นจะเบียดกับตัวผมตอนที่เรา 

เดินไป

ผมทำใจแข็งและคว้ามือเธอมาจับ ก่อนจะพาเดินไปทางฟลอร์เต้นรำ  

เธอลังเล แต่ถ้าเธออยากคุยกับเพื่อน ก็มีทางเดียว นั่นคือเธอต้องเต้นกับผม  

เมื่อเอลเลียตเครื่องติดแล้ว จะไม่มีอะไรหยุดเขาได้ เขาผ่านคืนอันสงบเงียบ 

มามากพอแล้ว

แค่ดึงครั้งเดียว เธอก็เข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของผม

แบบนี้ผมรับมือได้ เมื่อผมรู้ว่าเธอจะแตะตัวผม มันไม่เป็นไร รับไหว  

โดยเฉพาะเมื่อผมสวมเสื้อนอกอยู่ ผมพาตัวเองกับเธอผ่านฝูงชนไปตรงจุดที่ 

เอลเลียตกับเคทกำลังสร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง

เอลเลยีตทีย่งัคงเตน้ โนม้ตวัมาหาผมเมือ่เราไปยนือยูข่า้ง  ๆ เขาและมอง 

ด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อ

“ฉันจะพาแอนากลับนะ บอกเคทด้วย” ผมตะโกนใส่หูเขา

เขาพยักหน้าและดึงคาวานาห์เข้ามาในอ้อมกอด

ใช่แล้ว ให้ผมพาแม่หนอนหนังสือขี้เมากลับบ้าน แต่ด้วยเหตุผลอะไร 

สักอย่าง เธอดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจนัก เธอมองเคทด้วยความห่วงใย เมื่อเรา 

ออกมาจากฟลอร์ เธอก็มองเคทอีกครั้ง จากนั้นก็มองผมทั้งที่เซน้อย  ๆ  และ 

ดูจะมึนงง

“เวรเอ๊ย...” ผมคว้าเธอไว้ได้อย่างอัศจรรย์ตอนที่เธอหมดสติอยู่ตรง 

กลางบาร ์ ผมอยากยกตวัเธอพาดไหล ่ แตเ่ราจะเปน็เปา้สายตาเกนิไป ผมเลย 

อุ้มเธอขึ้นมาอีกครั้ง ประคองไว้กับอก และพาเธอออกไปที่รถด้านนอก

“พระเจ้า” ผมพึมพำขณะควานหากุญแจในกางเกงยีนและประคอง 

ตัวเธอไปด้วย น่าประทับใจมากที่ผมสามารถเอาตัวเธอใส่เข้าไปบนเบาะหน้า 

และรัดเข็มขัดให้ได้

“แอนา” ผมเขย่าตัวเธอเบา ๆ เพราะเธอน่ิงสนิทอย่างน่ากังวล “แอนา!”

เธอพึมพำอะไรสักอย่างที่จับใจความไม่ได้และผมรู้ว่าเธอยังคงไม่ได้สติ  
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ผมรูว้า่ควรพาเธอกลบับา้น แตก่ารขบัรถไปแวนคเูวอรน์ัน้ใชเ้วลานานมาก แต ่

ผมไม่รู้ว่าเธอจะอ้วกอีกหรือเปล่า ผมไม่ชอบนักถ้ารถออดี้จะต้องมีกลิ่นอ้วก  

กลิ่นที่ออกมาจากเสื้อผ้าเธอตอนนี้ก็เหลือเกินอยู่แล้ว

ผมมุ่งหน้าไปที่โรงแรมฮีทแมน บอกตัวเองว่าทั้งหมดนี้ผมทำเพื่อเธอ

ใช่ บอกตัวเองแบบนั้น เกรย์

เธอหลับอยู่ในอ้อมแขนของผมขณะเราโดยสารลิฟต์ข้ึนไปจากลานจอดรถ  

ผมตอ้งจบัเธอถอดกางเกงและรองเทา้ กลิน่หนื  ๆ เตม็พืน้ทีไ่ปหมด ผมอยากจะ 

จับเธออาบน้ำจริง ๆ แต่นั่นคงจะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวไปหน่อย

แล้วตอนนี้ไม่ล้ำหรือไง

ในห้องสวีทของผม ผมถอดรองเท้าและถุงเท้าของเธอออก จากนั้น 

เอามันใส่ไว้ในถุงซักรีดที่โรงแรมเตรียมไว้ให้ ต่อด้วยรูดซิปกางเกงยีนของเธอ 

และดึงมันออก เช็กของในกระเป๋าก่อน แล้วจึงยัดตามลงไปในถุงซักรีด เธอ 

หงายอยู่บนเตียง แขนแผ่หลาเหมือนปลาดาว แขนขาขาวซีด ครู่หนึ่งนั้นผม 

นกึภาพขาทัง้สองเกาะเกีย่วอยูก่บัเอวผม ขณะทีข่อ้มอืตรงึไวก้บักางเขนของผม  

ที่เข่าของเธอมีรอยช้ำจาง ๆ ผมสงสัยว่ามันเกิดจากตอนที่เธอล้มให้ห้องทำงาน 

ของผมหรือเปล่า

เธอเองก็มีรอยประทับตั้งแต่ตอนนั้น...เช่นเดียวกับผม

ผมจับเธอนั่ง เธอลืมตาขึ้น

“สวัสดี แอนา” ผมกระซิบตอนที่ถอดเสื้อแจ็กเก็ตของเธอออกช้า  ๆ  

โดยปราศจากการร่วมมือจากเธอ

“เกรย ์ ปาก” เธอพึมพำ

“ใช่แล้ว ที่รัก” ผมค่อย  ๆ  วางตัวเธอลงบนเตียง เธอหลับตาอีกครั้ง 

และพลิกตัวตะแคง แต่คราวนี้เธอขดตัวกลมเป็นลูกบอล ดูตัวเล็กจ้อยและ 

บอบบาง ผมดึงผ้าห่มคลุมให้และจูบที่เส้นผม ตอนนี้เมื่อเสื้อผ้าสกปรกถูก 

กำจัดไปแล้ว กลิ่นอ่อน  ๆ  ของเธอก็กลับมาอีกครั้ง แอ๊ปเปิ้ล ฤดูใบไม้ร่วง  

สดชื่น อร่อย...แอนา ปากเธอเผยอ ขนตาแผ่อยู่บนแก้มซีดเซียว ผิวของเธอ 

ดูไร้ตำหนิ การสัมผัสอีกเพียงครั้งเดียวที่ผมอนุญาตให้ตัวเองทำคือการลูบ 
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แก้มเธอด้วยหลังนิ้วชี้

“หลับให้สบายนะ” ผมพึมพำ จากนั้นตรงไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อกรอก 

รายการผา้สง่ซกั เมือ่เสรจ็แลว้ผมกว็างถงุผา้ไวน้อกหอ้งเพือ่ใหพ้นกังานมารบัไป 

ซักรีดเรียบร้อย

ก่อนจะเช็กอีเมล ผมส่งข้อความไปหาเวลช์ให้เขาเช็กว่าโฮเซ โรดริเกซ  

มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ ผมสงสัย ผมอยากรู้ว่าเขาหาเหยื่อสาว ๆ ที่เมา 

หรือเปล่า จากน้ันผมก็จัดการเร่ืองเส้ือผ้าให้มิสสตีล ผมส่งอีเมลด่วนหาเทย์เลอร์

จาก: คริสเตียน เกรย์

เรื่อง: มิสแอนัสเตเชีย สตีล

วันที่: 20 พฤษภาคม 2011 23.46

ถึง: เจ บ ี เทย์เลอร์

สวัสดีตอนเช้า

ช่วยหาของพวกนี้สำหรับมิสแอนัสเตเชีย สตีล ให้หน่อย แล้วส่งมา 

ที่ห้องประจำของฉันก่อน 10.00 น.

ยีน – สีฟ้าเข้ม ไซส ์ 4

เสื้อ – สีฟ้า สวย ๆ  ไซส ์ 4 

คอนเวิร์ส – สีดำ ไซส ์ 7

ถุงเท้า – ไซส ์ 7

ชั้นใน – กางเกงใน ไซส์เล็ก, บรา ประมาณ 34 ซี

ขอบคุณ

คริสเตียน เกรย์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเกรย์เอนเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

เมื่อมันออกไปจากเอ๊าต์บ็อกซ์ ผมก็ส่งข้อความหาเอลเลียต
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แอนาอยู่กับฉัน

ถ้านายยังอยู่กับเคทก็ช่วยบอกเธอด้วย

เขาตอบกลับมา

ได้เลย

ขอให้ได้เอานะ

นายต้องการมันมากกก :)

คำตอบของเขาทำให้ผมพ่นลมหายใจพรวด

ฉันก็อยาก เอลเลียต ฉันก็อยาก

ผมเปิดอีเมลสำหรับทำงานและเริ่มอ่าน
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