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บทบรรณาธิการ 

เชิงสังวาสในนวนิยายชุด Fifty Shades 

มนุษยทุกชาตพินัธุเหมือนกันในความเปนสัตวโลก หากในความเหมือนก็ยังมคีวามตางในเร่ืองของวัฒนธรรม 
ความเช่ือ วันท่ีโลกแคบลงดวยเทคโนโลยี การเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางจึงจําเปนตอการอยูรวมเพื่อการมสีวน
รวมและเปนสวนหน่ึงของสังคมโลกอยางไมอาจปฏิเสธ 

เทคโนโลยนํีามาซ่ึงการเรียนรูซ่ึงกันและกัน และการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการเรียนรูในความตาง ในรสนิยม 
ในกิเลส ในความชอบไมชอบ เปนการเรียนรูเพือ่ความเขาใจ ไมใชเพื่อเอามาขยายความวา อะไรดี อะไรดอย อะไรถูก อะไร
ผิด ดวยสายตาอันเปนปจเจก 

เรียนรูดวยสิ่งท่ีเรียกวา โยนโิสมนสิการ คือการคิดจากเหตไุปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ มองเห็นถึงความ
สัมพันธตอเนื่อง จนถึงการมองแบบองครวม พิจารณาอยางรอบคอบถ่ีถวนเปนอาทิ มองไดอยางนีก้็จะไมเกิดวิวาทะวา สิ่ง
นั้นๆ เปนตัวอยางท่ียั่วยุนําไปสูการเลยีนแบบ หรือเปนบทเรียนท่ีไมควรเอาเปนเยี่ยงอยาง ท้ังท่ีเปนสิ่งเดยีวกัน 

นวนิยายชดุ Fifty Shades 3 เลม ท่ีสรางกระแสการขายดีชนิดทําลายทุกสถิตจึิงเปนอีกปรากฏการณหน่ึงใน
โลกยุคดิจิทัลที่ตองเรียนรูและเฝามองอยางมสีตถึิงท่ีมาที่ไป ถึงประเด็นอันเปนแกนของเร่ืองมากกวาการมองเพียงสวนใด
สวนหน่ึง โดยเฉพาะบางฉากบางตอนท่ีเรียกวา อโีรตกิ หรือเชิงสังวาสในความหมายแบบไทย 

ปฏิเสธไมไดวาความรูสึกทางเพศเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในความเปนสัตวโลกแตกระนั้น ในความเปนมนุษยซ่ึงมี
วิวัฒนาการทางดานสังคม สมัพันธภาพระหวางหญิงชายจึงเปนสวนหน่ึงที่ถูกหลอมรวมอยูในโครงสรางทางวัฒนธรรม กอ
เกิดเปนธรรมเนียมประเพณใีหยึดถือปฏิบตัิ แตตลอดยุคสมัยของประวัติศาสตร ธรรมเนียมประเพณีหลายอยางก็ถูกปรับ
เปลี่ยนไปตามกระแสโลก ฉะน้ัน รสนิยมทางเพศทีแ่ตกตางไปจากขนบ จะถูกประณามขดัขวางหรือยอมรับจึงขึ้นอยูกับความ
เชื่อของยุคสมยั ขึ้นอยูกับสังคมของผูคนในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งวิวัฒนาการทางความคิดเหลาน้ีไดกลายมาเปนสวนหนึ่งขององค
ความรูทางดานชาตพิันธ ในแงมานุษยวทิยาในปจจุบัน 

ในขณะเดียวกัน แนวคิดเร่ืองสัมพันธภาพทางเพศยังถูกสะทอนผานงานศิลปะมาโดยตลอด นับเน่ืองแต
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ไมวาจะเปนในดานวรรณกรรม จิตรกรรม ประตมิากรรม ซึ่งหลายสวนของโลก สัมพันธภาพ
ทางเพศคือสวนหน่ึงของพิธีกรรมอันเปนหนทางท่ีทําใหมนุษยสามารถหลอมรวมเปนสวนหน่ึงของเทพเจา ดงัปรากฏเปน
เดนชดัจากภาพสลักกามสูตรซ่ึงประดบัรอบเทวสถาน KHAJURAHO ในอินเดีย 

กับงานวรรณกรรมเลา ความรักในหอแดง และ บัณฑิตหลังเท่ียงคืน คืออีกตวัอยางท่ีเร่ืองราวทางเพศปรากฏ
อยางเปนรูปธรรมที่ปจจุบันไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย และกลายเปนสวนหน่ึงในการศึกษาถึงวัฒนธรรมจีนในอดตีได
อยางเขาใจและเขาถึง ไมตางจากบทอัศจรรยในวรรณกรรมไทยโบราณ ซ่ึงเนนการใชภาพธรรมชาตมิาเปรียบพฤติกรรม ดัง
ตัวอยางจากวรรณคดี ขุนชางขุนแผน ในฉากระหวางพลายแกวกับนางพิม 

“สมพาสพมิดุจริมแมน้ําตืน้ ไมมคีลื่นแตระลอกกระฉอกฉาว 
ปะสายทองเหมือนตองพายวุาว พอออกอาวก็พอจมลมลงไป” 
หรือบางตอนก็บอกกลาวกันดวยภาษาท่ีเรียกวาบานๆ เชน 
“ประเดี๋ยวจับประเด๋ียวจูบเฝาลบูชม แกมกับนมนี่เจาซื้อมาหรือขา 
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ทําเลนเหมือนเปนเชลยมา ฟาผาเถอะไมยั้งไมฟงกัน” 
แลวกับ ลิลติพระลอ เลา บทเชิงสังวาสของนางร่ืน นางโรย กับนายแกวนายขวัญ ก็เปนงานท่ีบรรยายใหเห็น

ภาพ นับแตฉากในสระนํ้ากอนจะขึ้นมาบนฝง 

“สรงสนุกน้ําแลวกลบั สนุกบก เลานา 
สองรวมใจกันยก ยางข้ึน 
ข้ึนพลางกอดกบัอก พลางจูบ 
สนุกดินฟาฟน เฟองฟุง ฟองกาม” 
หรือในฉากของพระลอกับพระเพื่อนพระแพงก็นับเปนตัวอยางของการใชภาษาท่ีงดงามยิ่งนัก 

“สวนสามกษัตริยแกนทาว กรโอบองคโนมนาว 

แนบเนื้อเรียงรมย 
เชยชมชูปากปอน แสนอมฤตรสขอน 
สวาทเคลาคลึงสมร 
กรเกี้ยวกรกอดเน้ือ เนื้อแนบเน้ือโอเนื้อ 
ออนเนื้อเอาใจ 
พักตราใสใหมหมา หนาแนบหนาโอหนา 
หนุมหนาสรสม 
นมแนบนมนิ่มนอง ทองแนบทองโอทอง 
ออนทองทรวงสมร 
สมเสนหอรใหมหมั้ว กลั้วรสกลัว้กลิน่กลั้ว 
เกลสกล้ัวสงสาร 
บษุบาบานคลี่คลอย สรอยแลสรอยซอนสรอย 
เสียดสรอยสระศรี 
ภุมรีคลึงคูเคลา กลางกมลยรรเยา 
ยั่วรองขานกัน 
สรงสระสวรรคไปเพี้ยง สระพระนุชเนื้อเกลีย้ง 
อาบโอเอาใจ 
แสนสนุกในสระนอง ปลาชื่นชมเตนตอง 
ดอกไมบัวบาน 
ตระการฝงสระแกว หมดเผาผงผองแผว 
โคกฟาฤๅปนุ 
บุญมีมาจ่ึงได ชมเตาทองนองไท 
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พี่เอยวานชม หนึ่งรา... 
แตท่ีสุด สิ่งเหลาน้ีก็เปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหน่ึงของเน้ือหา เปนเพียงองคประกอบปรุงแตงใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา

รสของวรรณกรรม รสของภาษา เพราะโดยโครงสรางหลัก ลลิติพระลอ คือโศกนาฏกรรมท่ีเกดิกับตัวละครซ่ึงเลือกจะจบชีวิต
ของตัวเองมากกวาจะยอมเปนเหยื่อของชะตากรรมในความขดัแยงทางการเมือง ในขณะที ่ขุนชางขุนแผน ก็ใชสัมพันธภาพ
ทางเพศเปนตัวอธิบายความเปนสามัญมนษุยในระดับชาวบานของสังคมอยุธยา ท้ังท่ีภาพรวมของเร่ืองคือการตอสูชีวิตของ
เด็กวดัลูกกําพราระดับลาง แตไมยอมแพตอชะตากรรม และพยายามศึกษาเรียนรูเพื่อเขารับราชการจนสามารถไตเตาขึ้นไป
เปนคนระดับสูงดวยความสามารถลวนๆ 

อยางไรก็ดี การพรรณนาโวหารในรูปแบบโคลงฉันทกาพยกลอนคืออีกรูปแบบในขนบการเขียนในความนิยมของ
ยุคสมัย ตางไปจากปจจุบันท่ีใชความเรียงในการอธิบายพฤติกรรมตัวละครดวยจังหวะของคําทีแ่ตกตางกันออกไป 

นิยายชดุ Fifty Shades น้ี แมจะไมอาจเทียบไดเลยกับวรรณกรรมของไทย แตบทเชิงสังวาสในเร่ืองทั้งหมดที่
ผูเขียนนําเสนออยางเปนข้ันเปนตอนนั้นลวนมีเหตุผลมาจากบาดแผลของอดีตในวัยเด็ก บาดแผลท่ีตัวละครพยายามกลบฝง
และปดบังซอนเรน ตัวละครอยางคริสเตียน ชายหนุมรูปงามผูประสบความสําเร็จทางดานการงาน สังคมมองเห็นแตเปลือก
ของความรํ่ารวย แตมองไมเห็นบาดแผลในใจของเขา ชายหนุมผูแยกไมออกระหวางสิ่งท่ีเรียกวาความรักกับความใคร ผูมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีดูเหมือนจะแตกตางไปจากผูคนทั่วไปซ่ึงแทจริงแลวมันคือหนทางเดียวท่ีเหลือในการเยยีวยาบาดแผลใน
หัวใจ คือหนทางที่เขาไมอยากเลือก เพียงแตไมมีเสนทางอ่ืนเหลือไวใหเลือกเดิน 

ประเด็นของเร่ืองจึงอยูท่ี ‘การบําบัดรักษา’ การเขามาของแอนัสเตเชยีหญิงสาวใสซื่อบริสุทธ์ิ เปรียบเหมือน
แสงสวางท่ีทําใหคริสเตยีนพบทางออก เห็นทางแหงการปลดปลอยใหตัวเองสามารถกลับไปมชีีวิตมพีฤตกิรรมเฉกเชนคน
ธรรมดาในสังคมจะพึงเปน 

ท่ีนาสนใจก็คือ ในปลายทางนั้น เขาไมไดเดินไปเพียงลําพัง 

อยางหนึ่งที่ตองไมลืมก็คือ นิยายเร่ืองนี้เลาผานตัวละครฝายหญิงคือแอนัสเตเชีย ความรูสึกและประสบการณที่
เกิดขึ้นคือสิ่งท่ีเธอสมัผัสรับรูแบบคอยเปนคอยไป และในจุดสูงสดุก็คือการกลับลงมาสูสามญัของการมีชีวิต การเลาใหเห็น
ภาพและความรูสึกของเธอจึงเปนเพียงการเลาผานประสบการณของผูหญิงคนหน่ึงท่ีหลดุเขาไปในโลกมืด แนนอนที่วามัน
อาจตื่นเตน ชวนใหคนหา หากท่ีสุด สิ่งท่ีเธอคนพบน้ันไมใชความตื่นเตนทางเพศอยางที่เธอสัมผัสและรับรูในคร้ังแรกๆ แต
กลับเปนชายท่ีถูกพันธนาการในโซตรวนของความทรงจํา ถูกโบยตดีวยหนามแหลมของอดีต เธอจึงเปนเหมือนกุญแจเพียง
ดอกเดียวท่ีสามารถปลดปลอยเขาไปสูอิสรภาพ และเธอใชมันในนามของความรัก 

น่ีหรือเปลาคือท่ีมาของประโยคท่ีวา เพ่ือรักแลว ทุกอยางลวนมีคาควรแกการทุมเท 
ความนาสนใจของนวนิยายเร่ืองน้ีไมไดข้ึนอยูกับวามฉีากแบบน้ีอยูมากเทาไร แตทวาทุกคร้ังท่ีมี มันเชื่อมโยงมา

จากอะไร เหตอุยูตรงไหน นับแตวิธีการจนถึงส่ิงตางๆ ท่ีถูกนํามาใช ซ่ึงถาจะมองกันในวงกวางแลว ลวนเคยปรากฏมาแลวใน
งานวรรณกรรมหรือนิยายท้ังสิ้น แมกระท่ังซิลเวอรบอลเองก็เคยปรากฏในเรื่อง โชกุน 

ดังน้ันการอานใหครบท้ังสามเลมจึงจะเปนคําตอบท่ีใชอธิบายความกังขาใดๆ ท่ีใครจะมตีอนวนิยายชดุนี้ไดดี
ท่ีสุด 

อยางไรก็ดี แมเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับสัมพันธภาพทางเพศของนวนิยายชุด Fifty Shades จะมีความเปนเหตุ
เปนผลอยางเปนปจเจก แตเร่ืองก็แตงขึ้นตามขนบของตะวันตกที่เชื่อวาพฤตกิรรมของตัวละครเปนเร่ืองสวนบุคคล แมไมมี
การฝนใจ ไมมีการฉดุคราอนาจาร เปนการเดินไปในเสนทางชีวิตของคนสองคนที่มสีุขทุกขรวมกัน แตในกระบวนการทาง
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ภาษา จึงจําเปนอยูเองที่ตนฉบับจะตองไดรับการขัดเกลา ตัดตอยอความในบางบทเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม แมวาใน
ภาษาไทยมคํีาใหใชอยูมาก แตกระน้ันก็ตองเลอืกใชอยางระมดัระวัง โดยเชนท่ีอษุณา เพลิงธรรม กลาวเอาไววา 

“ของอยางนีจ้ะเขียนใหมันวิจิตรก็ได จะเขียนใหมันสัปดนก็ได ขอใหเขาใจเขียนเถอะ ของแบบนีม้ันมอียูเร่ือย ที
นีม้ันอยูทีภ่าษาท่ีใช ถาใชภาษาดีๆ มันก็ไปได เขียนภาษาใหเรียบรอยแลวมันก็ไปลงท่ีเดยีวกันนั่นแหละ” 

เชนน้ีรายละเอียดบางอยางอาจขาดหายไปจากตนฉบบั ก็เกิดจากความตั้งใจท่ีตองการตดัเพราะเห็นวาไม
เหมาะสม แตถึงกระน้ันก็เชื่อวาจะไมกระทบตอโครงเร่ือง เพราะใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร ยังอยูครบ แตถูกระวังไมใหเกิน
งามตอการนําเสนอในสังคมไทย อยางไรก็ดี นวนิยายชุดน้ีจําเปนอยูทีจ่ะกฎเกณฑในการจํากัดอายผูุอานที่ควรจะเปนผูบรรลุ
นิติภาวะแลวเทาน้ัน เพราะยังคงมบีางฉากบางตอนที่อานแลวใหความรูสึกรุนแรง หรืออาจถูกตีความไปวาเปนอนาจารจาก
มุมมองแบบขนบ แตกลบัเปนปรากฏการณสามัญในโลกโซเชยีลเน็ตเวิรค ท่ีการควบคุมดูแลเปนไปไดยาก แตกลับงายตอ
การเขาถงึ 

ตราบท่ีเราไมอาจปฏิเสธการมอียูของนิยายเร่ืองนี้ในสังคมโลก การยอมรับอยางเรียนรู เขาใจในบริบทอยางเปด
ใจนาจะเปนหนทางท่ีดีกวาอยางอื่นเพราะท่ีสุดแลว ทุกอยางก็ไมมอีะไรเที่ยง ลวนวนเวียนเกิดดับอยูอยางน้ี 

ปรากฏการณของนวนิยายชุด Fifty Shades ท่ีสุดก็คงไมตางจากฟาผาในเมฆฝนแหงวงการหนังสือโลกเทาน้ัน 
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1 

ฉันน่ิวหนามองตัวเอง ในกระจกดวยความหงุดหงิด ไอผมบาน่ีก็ไมเขารูปเขาทรงเสยีที ยายแคเธอรีน 
คาวานาห บาก็ดันปวยจนทําใหฉันตองไปผจญกับสถานการณสุดหินอีก ฉนัควรจะอานหนังสือเตรียมสอบไลในสัปดาหหนา 
แตนี่กลับตองมาพยายามแปรงผมใหเขารูปเขาทรงอยูตรงน้ี เราตองไมเขานอนตอนผมเปยก เราตองไมเขานอนตอนผม
เปยก ฉันทองขอความน้ีซ้ําๆ เหมือนทองมนตรขณะพยายามใชแปรงหวผีมใหเขาทีอี่กรอบหนึ่ง แลวก็กลอกตาอยางหงุดหงิด
ใจ พลางจองมองหญิงสาวผมสีนํ้าตาลผิวขาวซีดผูมีนัยนตาสีฟาท่ีโตเกินไปสาํหรับใบหนา เธอจองมองกลับมา แลวฉันก็ยอม
แพ มทีางเลือกเพียงอยางเดยีวคือรวบผมท่ีไมเขาท่ีเขาทางมัดเปนหางมา แลวก็หวังวาตัวเองจะดดูเีรียบรอยขึ้นมาไดบาง 

เคทคือเพื่อนรวมหองของฉัน แลวเธอก็จําเพาะจะตองเลือกมาปวยเปนหวัดอยางแรงเอาในวันนี้ เพราะฉะน้ันก็
เลยไมสามารถไปสัมภาษณตามที่ตัวเองนัดหมายไวกับนักธุรกิจอุตสาหกรรมยักษใหญผูทรงอิทธิพลซึ่งฉันเองไมเคยไดยินช่ือ 
เพื่อมาลงในหนังสือพมิพนักศึกษา ฉันเลยตองรับอาสาทํางานให ทั้งทีต่องเรงอานหนังสืออีกเปนกองเพ่ือสอบไล มบีทความ
อีกชิ้นหน่ึงท่ีตองเขียนใหเสร็จแลวท่ีจริงบายนี้ก็ควรจะตองไปทํางานดวย แตก็ทําไมได เพราะวาวันน้ีตองขับรถเปนระยะทาง
หนึ่งรอยหกสบิไมลไปยังใจกลางเมืองซีแอตเทิลเพื่อไปพบประธานกรรมการบรหิารผูเปนปริศนาชวนฉงนแหงเกรยเอ็นเตอร
ไพรสโฮลดิงสอิงคเน่ืองจากเขาเปนผูประกอบการผูมคีวามสามารถยอดเยีย่ม แถมยังเปนผูอุปถัมภรายใหญของ
มหาวิทยาลยัเรา ดังน้ันเวลาของเขาจึงมีคาลนเหลือยิ่งกวาเวลาของฉันหลายเทา แตเขาก็ยังอุตสาหยอมใหเคทสมัภาษณ 
เธอบอกวานี่เปนงานชิ้นเอกเลยละ กิจกรรมนอกหลักสูตรบาบอของเธอน่ีจริงๆ เลย 

เคทน่ังกอดเขาเจาจุกอยูบนเกาอ้ียาวในหองน่ังเลน 

“แอนา ขอโทษนะ ฉันใชเวลาต้ังเกาเดือนกวาจะไดโอกาสสัมภาษณคราวน้ี ถาจะนัดใหมมีหวังตองใชเวลาอีกหก
เดือน ถึงตอนน้ันเราสองคนคงเรียนจบไปแลว ในฐานะบรรณาธิการ ฉันยกเลกินัดไมไดหรอก ขอรองละนะ” เคทออนวอนฉัน
ดวยเสยีงแหบๆ จากอาการเจ็บคอ เธอทําไดไงนะ ขนาดปวยเธอยังดดูีมเีสนหดึงดดูใจ ผมสีบลอนดเขมเขารูปทรง นัยนตาสี
เขียวก็ดสูุกใสถึงแมวาตอนนี้จะดเูชื่อมเยิม้และขอบตาแดงก็เถอะ ฉันปดความรูสึกเห็นอกเห็นใจที่วาบขึ้นมาออกไป 

“ฉันไปใหอยูแลวเคท เธอควรจะกลับไปนอนตอนะ อยากไดยาแกหวัดไนควิลหรือไทลินอลไหม” 

“ไนควิลละกัน นี่คําถามกับเคร่ืองบันทึกเสียงแบบมนิิดิสก แคกดปุมอัดเสียงตรงนี้ แลวก็จดบันทึกขอความไว 
ฉันจะถอดเทปเอง” 

“ฉันไมรูเร่ืองอะไรเก่ียวกบัเขาเลย” ฉันพึมพาํ พยายามระงับความหวาดหวั่นทีเ่พิ่มขึ้น แตก็ทําไมสําเร็จ 

“คําถามพวกน้ีจะชวยใหเธอผานไปไดดวยดเีองละ ไปไดแลว ตองขับรถไปอีกไกลนะ ฉันไมอยากใหเธอไปสาย” 

“โอเค ฉันไปละนะ เธอกลบัไปนอนเถอะ ฉันทําซุปท้ิงไวใหเธออุนกินนะ” ฉันมองเธอดวยความรัก ฉนัยอมทํา
แบบน้ีใหเธอคนเดียวเทานัน้ละเคท 

“ไดเลย โชคดี แลวก็ขอบคุณนะแอนา เธอชวยชีวิตฉันไวอีกตามเคย” ฉันควากระเปาสะพายพรอมยิ้มแหงๆ ให
เพื่อนแลวออกไปขึ้นรถ นึกไมถึงเลยวาฉันจะยอมใหเคทเกลี้ยกลอมจนสําเร็จ แตก็เถอะ เคทนะจะเกลีย้กลอมใหใครทําอะไร
ก็ได เธอตองเปนนักขาวชั้นเลิศแนนอน เธอพูดจาฉะฉาน เขมแข็ง โนมนาวใจเกง ชางแยง สวย และก็เปนเพื่อนสุดท่ีรักรัก
ท่ีสุดของฉันดวย 
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ถนนทุกสายโลงเมื่อฉันขับออกจากเมืองแวนคูเวอร รัฐวอชิงตัน มุงหนาตรงไปยังเมืองพอรตแลนด และทางหลวงระหวางรัฐ
หมายเลข 5 ตอนน้ียังเชาอยู แลวฉันก็ยังไมตองไปถึงซีแอตเทิลกอนบายสองโมงวันน้ี โชคดท่ีีเคทใหยืมรถเบนซสปอรตซีแอ
ลเคของเธอ ฉันไมแนใจวาแวนดา รถโฟลคเตาเกาๆ ของฉนัจะพาไปไดทันเวลา โอ การขับรถเบนซนี่สนุกจริงๆ พอเหยียบ
คันเรงจนสุดก็พุงฉิวไปไกลเลย 

จุดหมายปลายทางของฉันคือสํานักงานใหญของธุรกิจระดับโลกของมิสเตอรเกรย เปนอาคารสาํนักงานสูงยีส่ิบ
ชั้นขนาดมหึมา ตัวอาคารเปนกระจกกับเหล็กทรงโคงท้ังหมด น่ีคือจินตนาการที่ใชงานไดจริงของสถาปนิก เหนือประตกูระจก
ดานหนามตีัวหนังสือเปนเหล็กเรียบๆ เขียนไววา เกรยเฮาส ฉันมาถึงท่ีน่ีตอนบายโมงสี่สบิหา นึกโลงใจเปนท่ีสุดท่ีไมไดมา
สาย ขณะทีเ่ดินเขาไปในหองโถงขนาดมหมึาซ่ึงบอกตรงๆ เลยวาขมขวัญนาด ู

หญิงสาวผมบลอนดหนาตาสะสวยแตงกายประณีตผูอยูหลังโตะหินทรายหนาหนักสงยิ้มสุภาพมาใหฉัน เธอ
สวมเสื้อเชิต้สขีาว คลมุทับดวยสูทสีเทาเขมเรียบกริบที่สดุเทาท่ีเคยเห็นมา เธอดไูรท่ีต ิ

“ฉันมาพบมสิเตอรเกรยคะ แอนัสเตเชยี สตีล มาในนามของแคเธอรีนคาวานาห” 

“กรุณารอสักครูคะ มสิสตลี” เธอเลิกค้ิวขางหนึ่งเล็กนอยขณะที่ฉันยืนประหมาอยูตรงหนา ฉนัเร่ิมนึกวานาจะยืม
เสื้อเบลเซอรแบบเปนทางการของเคทมาสักตัว แทนที่จะสวมเสื้อคลุมสีนํ้าเงินเขมของตัวเอง ฉันพยายามแลวนะแลวก็
ตัดสินใจสวมกระโปรงท่ีมอียูตัวเดียวกับรองเทาบูตทรงสูงเรียบๆ สีนํ้าตาลและเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน น่ีจัดวาดดูีแลวสําหรับตัวเอง 
ฉันทัดปอยผมท่ีลุยออกมาไปอยูหลังหูขณะท่ีแสรงทําเปนวาอีกฝายไมไดทําใหฉันรูสึกหวาดหว่ัน 

“มิสคาวานาหนัดไวแลวคะ ชวยลงชื่อตรงนี้ดวยนะคะ มสิสตลี ใชลฟิตตัวสุดทายดานขวามือนะคะ ขึ้นไปที่ชั้นยี่
สิบคะ “ เธอยิ้มใหฉันอยางออนโยน เธอตองขําแนๆ ขณะทีฉ่ันลงชือ่ 

เธอสงบตัรผานรักษาความปลอดภัยซ่ึงมคํีาวา ผูมาติดตอ ประทับหนักแนนไวดานหนา ฉันอดยิ้มเยาะไมได 
แนนอน เห็นไดชัดอยูแลวละวาฉันแคมาติดตอ ฉันไมเขากันกับท่ีน่ีเลยสักนิดเดียว ฉันถอนหายใจอยูขางใน ไมมีอะไรเปลีย่น
เลย ฉันขอบคณุเธอแลวก็เดินตรงไปยังลิฟตที่เรียงรายอยูสองขาง ผานพนักงานรักษาความปลอดภัยสองนายท่ีแตงตวัดีกวา
ฉันมากในชุดสูทสดีําตัดอยางเน้ียบ 

ลิฟตพุงดวยความเร็วคงที่พาฉนัขึ้นไปสูชั้นที่ยี่สิบ ประตูเลื่อนเปดออก แลวฉันก็เขามาอยูในหองโถงรับรองที่
กวางมากอีกแหงหน่ึง ซ่ึงประกอบดวยกระจก เหล็ก และหินทรายสขีาวอีกเชนกัน ฉันเจอกับโตะหินทรายอีกตวัและสาวนอย
ผมบลอนดอีกรายในชุดสีขาวดาํเรียบกริบไรท่ีต ิเธอลุกข้ึนมาตอนรับ 

“มิสสตลีคะ รบกวนรอตรงน้ีคะ” เธอผายมือไปยังบริเวณสําหรับนั่งรอซ่ึงมีเกาอ้ีหนังสขีาวตั้งอยูหลายตัว 

ดานหลังเกาอีห้นังเหลาน้ันคือหองประชมุผนังกระจกที่มเีนื้อท่ีกวางขวางในน้ันมโีตะไมสีเขมตวัใหญพอกันกับ
เกาอ้ีเขาชุดกันอยางนอยยี่สบิตัวรอบโตะ มองเลยออกไปคือหนาตางสูงจากพื้นจรดเพดานซึ่งมองเห็นวิวของเมืองซีแอตเทลิ
มันเปนเหมือนกรอบท่ีมองออกไปแลวเห็นเมืองท้ังเมืองจนไปถึงอาวพูเกตซาวนดทัศนียภาพที่เห็นชางนาตื่นตาตื่นใจ ฉันถึง
กับตะลึงงันไปชัว่ขณะหน่ึงกับวิวนี้วาว 

ฉันน่ังลง ควานหาคําถามในกระเปาสะพายเอามาอานโดยละเอียด ในใจก็นึกตอวาเคทท่ีไมไดบอกประวัตยิอใหรู 
ฉันไมรูอะไรเก่ียวกับชายท่ีตัวเองกําลังจะไปสัมภาษณเลย เขาอาจจะอายเุกาสิบหรือสามสิบก็ได ความคลุมเครือนี่ชวนให
หงุดหงิด แลวความกังวลก็ผุดขึ้นมาอีกรอบใหกระสับกระสาย ฉันไมเคยรูสึกสบายใจกับการสัมภาษณแบบตัวตอตัวเลย แต
ชอบที่จะกลมกลืนไปกับการพูดคุยกันเปนกลุม ซ่ึงฉันสามารถน่ังดานหลงัหองไดโดยไมมีใครสังเกตเห็น วากันตามจริงแลว 
ฉันพอใจจะอยูคนเดียว อานหนังสือนวนิยายคลาสสิกของอังกฤษ โดยขดตัวอยูในเกาอ้ีหองสมดุมหาวิทยาลยั ไมใชมานั่ง
ขยุกขยิกดวยความกังวลในอาคารขนาดมโหฬารท่ีสรางดวยกระจกและหิน 
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ฉันกลอกตากับตัวเอง ควบคุมตัวเองหนอยสิ สตีล เมื่อพิจารณาจากอาคารซึ่งดทัูนสมยัและเรียบขรึมเกินควร
แลว ฉันเดาวาเกรยคงอยูในวัยสีส่ิบ หุนดี ผิวสแีทนและผมสีออนเพื่อใหเขากันกับบุคลากรคนอ่ืนๆ 

ผูหญิงผมบลอนดทาทางสงา แตงกายประณีตไมมีท่ีตอิีกรายเดินออกมาจากประตขูนาดใหญดานขวามือ ทาํไมมี
แตผูหญิงผมบลอนดดูไรท่ีติเน่ีย เหมอืนวาที่น่ีคือเมืองสเต็ปฟอรด1 เลย ฉันสูดลมหายใจเขาลกึๆ แลวลุกข้ึนยนื “มสิสตลีใช
ไหมคะ” สาวผมบลอนดรายลาสุดถาม 

“คะ” ฉันตอบเสียงแหบแลวกระแอม “ใชคะ” อยางน้ีสิ คอยฟงดมูคีวามมั่นใจมากข้ึน 

“อีกครูหน่ึงมสิเตอรเกรยจะใหเขาพบนะคะ สงเสื้อคลุมมาใหดิฉันดีไหมคะ” 

“โอ คะ” ฉันขยกุขยิกถอดเสื้อ 

“มีใครจัดหาเครื่องดื่มใหหรือยังคะ” 

“อืม ยังคะ” โอย ตาย สาวบลอนดหมายเลขหน่ึงจะโดนเลนงานไหมน่ี สาวบลอนดหมายเลขสองขมวดค้ิวแลว
หันไปมองสาวนอยท่ีน่ังประจําโตะ “คุณจะรับชา กาแฟ หรือวาน้ําเปลาคะ” เธอถามเม่ือหันกลับมาสนใจฉัน “ขอน้ําเปลาคะ 
ขอบคุณ” ฉันพึมพํา 

“โอลิเวยี ชวยไปเอานํ้ามาใหมิสสตลีดวยนะ” นํ้าเสียงเธอเขมงวด โอลิเวยีรีบลุกข้ึนทันควันและเรงรุดไปยัง
ประตท่ีูอยูอีกฟากของหองโถง 

“ขอโทษดวยนะคะมิสสตีล โอลเิวียเปนเด็กฝกงานนะคะ กรุณาน่ังรอกอนนะคะ มสิเตอรเกรยจะใหเขาพบในอีก
หานาทคีะ” 

โอลิเวยีกลบัมาพรอมกับแกวใสนํ้าเย็น 

“นํ้าคะ มิสสตีล” 

“ขอบคุณคะ” 

สาวบลอนดหมายเลขสองกาวฉบัๆ กลบัไปยังโตะใหญ สนรองเทากระทบพื้นหินทรายสงเสยีงสะทอนกอง เธอ
น่ังลงแลวทั้งคูก็ทํางานตอไป 

บางทมีสิเตอรเกรยอาจจะสั่งใหพนักงานทั้งหมดทําผมสบีลอนดก็ได ฉันกําลังนึกสงสยัเร่ือยเปอยวาอยางน้ีผิด
กฎหมายหรือเปลา กพ็อดปีระตหูองทํางานเปด แลวชายแอฟริกัน-อเมริกันรางสูง แตงกายสงา ทาทางมเีสนห และไวผม
หยิกสั้นขอดก็กาวออกมา ฉันสวมเส้ือผามาผิดอยางแรงเลย 

เขาหมุนตัวแลวพูดผานชองประตไูปวา “อาทิตยนี้เลนกอลฟนะเกรย” 

ฉันไมไดยินคําตอบ ชายผูนี้หันกลับมาเห็นฉันแลวก็ยิ้มให ดวงตาสีดํามรีอยยนตรงหางตา โอลิเวียผุดลุกข้ึนแลว
กดเรียกลิฟต ดเูธอจะเกงเร่ืองผุดลุกจากเกาอี้ เธอดูวิตกจริตยิ่งกวาฉันเสยีอีก! 

“สวัสดยีามบายครับ คุณผูหญิงท้ังหลาย” เขาพูดขณะเดินผานประตูเลื่อนจากไป 

“ตอนน้ีมสิเตอรเกรยใหคุณเขาพบไดแลวคะ มสิสตลี เชิญเขาไปเลยคะ” สาวบลอนดหมายเลขสองบอก ฉันลกุ
ข้ึนยืนดวยอาการสั่นเล็กนอย พยายามจะระงับความกังวล ฉันควากระเปาสะพาย ท้ิงแกวนํ้าไวตรงน้ัน แลวก็เดินตรงไปยัง
ประตท่ีูแงมเปดไว 

“ไมตองเคาะนะคะ เขาไปไดเลย” เธอยิ้มอยางใจดี 

ฉันผลักประตเูปดแลวก็เดินโซเซเขาไปขางใน สะดดุเทาตัวเองคะมําหัวท่ิมเขาไปในหองทํางาน 
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แยหนักกวาเดมิ ท้ังตัวฉันแลวก็เทาเจากรรมซุมซามนี่ละ! ฉนัลงไปคุกเขามอืเทาพื้นอยูตรงประตูทางเขาหอง
ทํางานของมิสเตอรเกรย แลวก็มมีือมาโอบรอบตัวอยางสุภาพชวยใหลุกขึ้นยืน ฉันอับอายขายหนาเหลอืแสน ใหตายสิ ไอเจา
ความซุมซามนี่ ฉันตองรวบรวมความกลาเพื่อจะเงยหนาข้ึนมอง พระเจาชวยดวยเถอะ เขายังหนุมมากเลย 

“มิสคาวานาห” เขาย่ืนมือทีม่ีน้ิวมือเรียวยาวมา เมื่อฉันยืนตัวตรงได “ผมคริสเตยีน เกรย คุณเปนอะไรหรือเปลา
ครับ อยากน่ังไหม” 

ยังหนุมมากๆ แลวก็หนาตาดี หนาตาดมีากดวย เขาตัวสูง แตงกายดวยชดุสูทสเีทาอยางดี สวมเสื้อเชิ้ตขาว ผูก
เน็คไทสีดํา มผีมสีทองแดงเขมยุงๆ และนัยนตาสเีทากระจางใสท่ีจองมองฉันอยางจริงจัง ฉันตองใชเวลาครูหน่ึงกวาจะพูด
ออกมาได 

“เอ่ิม ทีจ่ริงแลว...” ฉันพึมพํา ถาผูชายคนน้ีอายเุกินสามสิบละก็ ฉันวาคงประหลาดไปแลวละ ฉันยื่นมือใหเขา
และจับมือทักทายดวยอาการงงงัน พอน้ิวสัมผัสกัน ฉันก็รูสึกส่ันดวยความมชีีวิตชีวาแปลกๆ ท่ีแลนไปท่ัวราง ฉันดึงมือออก
อยางรวดเร็วและอับอาย ไฟฟาสถิตแนๆ ฉันกะพริบตาถี่ๆ เปลอืกตาขยบัเร็วพอกันกับอัตราการเตนของหัวใจเลยทีเดยีว 

“มิสคาวานาหไมสบายเลยใหฉนัมาแทนคะ หวังวาคุณคงไมวาอะไรนะคะ มสิเตอรเกรย” 

“แลวคุณคือ?” น้ําเสยีงเขาอบอุน ติดจะขบขันดวยซ้ํา แตบอกไดยากหากดจูากสีหนาเรียบเฉยของเขา ทาทาง
เขาเหมือนสนใจนิดๆ แตเหนืออื่นใดน้ันเขาดสูุภาพ 

“แอนัสเตเชีย สตีล คะ ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษกับเคท เออ...แคเธอรีน...เออ...มิสคาวานาห ท่ีมหาวิทยาลยัวอ
ชิงตันสเตทนะคะ” 

“เขาใจละ” เขาตอบเรียบๆ ฉันคิดวาเห็นรอยย้ิมจางๆ ในสีหนาอีกฝายแตก็ไมแนใจ 

“น่ังดีไหมครับ” เขาผายมือไปทางโซฟาหนังรูปตัวแอลสขีาวติดดุม 

หองทํางานเขาใหญเกินไปสําหรับชายเพียงคนเดียว ดานหนาของหนาตางสูงจรดเพดานคือโตะทํางานไมสเีขม
ทันสมยัขนาดมหึมาชนิดท่ีคนหกคนสามารถน่ังรับประทานอาหารไดสบายๆ เขาชุดกันกับโตะกาแฟตรงโซฟา ของทุกอยาง
นอกจากน้ีเปนสีขาวทั้งหมด ไมวาจะเปนเพดาน พื้น และผนัง เวนแตผนังตรงประตทูี่มีภาพวาดขนาดเล็กแขวนกระจายกัน
เปนรูปสี่เหลี่ยมรวมท้ังหมดสามสิบหกภาพ ภาพเหลาน้ีงามวิจิตร เปนภาพชุดของสิ่งสามัญท่ีถูกลืมเลือนวาดชัดเจนทุก
รายละเอียดจนดูเหมอืนภาพถาย ดงูดงามนาอศัจรรยใจยามเมื่อจัดวางอยูดวยกัน 

“ศิลปนในทองถ่ินนะครับ เทราตัน2” เกรยบอกเมื่อเห็นสายตาของฉัน 

“สวยจังคะ ยกระดับเร่ืองธรรมดาใหไมธรรมดา” ฉันพึมพาํ ท้ังตัวเขาและภาพวาดตางก็ทําใหฉันวาวุนใจ เขา
เอียงศีรษะไปขางหน่ึงขณะมองฉันอยางตั้งอกต้ังใจ 

“เห็นดวยเปนอยางยิง่ครับมิสสตลี” เขาตอบดวยนํ้าเสยีงนุมนวล แลวฉันก็รูสึกวาตัวเองหนาแดงดวยเหตุผล
บางประการท่ีไมสามารถอธิบายได 

นอกจากภาพวาดแลว สวนอื่นๆ ในหองทํางานดเูยือกเย็น สะอาด และไรอารมณ ฉันนึกประหลาดใจวาน่ีคือสิ่ง
ท่ีสะทอนถึงบุคลิกภาพของอะดอนิส3ผูทรุดกายลงน่ังอยางสงางามบนเกาอ้ีหนังสขีาวตรงขามฉันหรือเปลานะ ฉันสั่นศีรษะ 
นึกวุนวายใจท่ีคิดไปในแนวน้ัน จึงหยิบคําถามของเคทออกมาจากกระเปาสะพาย ตอจากน้ันก็ตั้งเคร่ืองบันทึกเสยีงมินิดิสก 
มือไมงุมงามเงอะงะจนทําเคร่ืองหลนลงบนโตะกาแฟขางหนาถึงสองหน มิสเตอรเกรยไมพูดอะไรเลย ขณะท่ีฉันรูสึกอายและ
เปนกังวลมากข้ึนทุกที ฉันไดแตหวังวาเขากําลงัรออยูอยางอดทน พอรวบรวมความกลามองเขา ฉันก็เห็นวาเขากําลังมองมา 
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มือหน่ึงวางสบายๆ อยูบนตักและอีกมือหน่ึงเทาคาง พลางไลน้ิวชีเ้รียวยาวไปตามริมฝปาก ฉันคิดวาเจาตัวกําลังพยายาม
กลั้นยิ้มอยู 

“ขอโทษคะ” ฉนัพูดตะกุกตะกกั “ฉันไมชินกับเจาน่ี” 

“ตามสบาย ไมตองรีบรอนนะ มิสสตีล” เขาตอบ 

“ขออนุญาตอัดเสียงคําตอบคุณไดหรือเปลาคะ” 

“คุณพยายามอยางหนักเพื่อจะตั้งเคร่ืองบันทึกเสียงใหได แลวตอนน้ีเพิ่งจะมาถามผมนะนะ” 

ฉันหนาแดง เขากําลังแหยฉันหรือ หวังวาอยางน้ัน ฉันกะพริบตามองอีกฝาย ไมแนใจวาควรจะพูดอะไรดี แลว
ก็คิดวาเขาคงสงสารเพราะเขายอมตอบ “ไดครับ ผมอนุญาต” 

“แลวเคท เออ ฉันหมายถึงมสิคาวานาหนะคะ อธิบายใหคุณทราบหรือเปลาคะวาสมัภาษณคร้ังนี้ไปเพ่ืออะไร” 

“ครับ เพื่อตีพิมพลงในหนังสือพิมพนักศึกษาฉบับสําหรับการสําเร็จการศึกษา ซ่ึงผมจะเปนผูมอบปริญญาในพิธี
มอบปริญญาบัตรปนี้ดวย” 

โอ! นี่เปนขาวใหมสําหรับฉันนะเน่ีย แลวฉันก็หมกมุนอยูชั่วขณะหน่ึงกับความคิดท่ีวา ใครบางคนที่อายุไมได
มากมายกวาฉันเทาไหร เอาละ อาจจะสักหกปหรือกวาน้ันก็เถอะ จริงอยู เขาประสบความสําเร็จอยางใหญหลวง แตถึงอยาง
น้ัน คนคนน้ีจะมอบปริญญาบตัรใหฉันเชยีวนะ ฉันขมวดค้ิวพลางดึงความสนใจท่ีออกนอกลูนอกทางใหกลับเขามายังงานที่อยู
ตรงหนา 

“ดีคะ” ฉันกลืนนํ้าลายอยางกังวล “ฉันมคํีาถามคะ มิสเตอรเกรย” ฉันลูบปอยผมที่ลุยออกมาไปทัดอยูดานหลัง
หู 

“ผมคิดวาก็นาจะมีนะ” เขาพูดหนาตาย เขากําลังหัวเราะขําฉัน แกมฉันรอนขึ้นมาเมื่อตระหนักไดแบบน้ัน จึงน่ัง
ตัวตรงยืดไหลเพื่อพยายามใหดูตัวสูงและนาเกรงขามกวาเดิม ฉันกดปุมเร่ิมอัดท่ีเคร่ืองบันทึกเสียง แลวก็พยายามทําทาใหดู
เหมือนมืออาชีพ 

“คุณยังอายนุอยเหลือเกินเมื่อคิดถึงวาสามารถสรางอาณาจักรไดขนาดน้ีความสําเร็จของคุณเปนผลจากอะไร
คะ” ฉันชําเลอืงมองอีกฝาย รอยย้ิมเขาชวนใหรูสึกเศรา แตสีหนามีแววผิดหวังจางๆ 

“ธุรกิจเปนเร่ืองของคนนะ มิสสตลี แลวผมก็เกงมากเร่ืองการตดัสินคนผมรูดีวาอะไรท่ีทําใหพวกเขาทํางานไดด ี
อะไรทําใหพวกเขากาวหนาและอะไรท่ีไม อะไรคือแรงบันดาลใจ แลวก็จะจูงใจพวกเขาไดอยางไร ผมจางทีมงานชั้นเลิศแลว
ก็ใหผลตอบแทนพวกเขาอยางดี” เขาหยดุพูดและจองมองฉันดวยนัยนตาสีเทา “ความเช่ือของผมก็คือ การจะไดมาซึ่งความ
สําเร็จในดานใดก็ตาม จําเปนตองมคีวามเปนเลิศในดานนั้นเสยีกอน ตองรูท้ังภายนอกภายใน รูทุกรายละเอียด ผมทํางาน
หนัก เรียกไดวาหนักมากเพื่อใหเปนไปตามน้ันตัดสินใจโดยอาศัยตรรกะและขอเท็จจริง ผมมีสัญชาตญาณตรงน้ีโดยกําเนิด 
ทําใหสามารถสังเกตเห็นและเพาะบมแนวคิดดีๆ ท่ีใชไดจริงและคนท่ีดี ปจจัยสําคัญท่ีสุดก็คือ ท้ังหมดน้ีมกัเปนผลมาจาก
บุคลากรท่ีดี” 

“บางทคุีณอาจจะแคโชคดกี็ได” น่ีไมไดอยูในรายการคําถามของเคท แตเขาชางหย่ิงผยองเหลือเกิน นัยนตาเขา
สวางวาบข้ึนครูหน่ึงดวยความประหลาดใจ 

“ผมไมเชื่อเร่ืองโชคดหีรือโอกาสหรอกนะมสิสตลี ผมยิ่งทํางานหนักเทาไหรก็ยิ่งมีโชคมากเทานั้น ท่ีจริงแลว
ท้ังหมดน่ีคือการมคีนท่ีใชอยูในทีมของเรา และการนําพาพลังแหงความกระตือรือรนไปในทางที่ถูกท่ีใช ผมคิดวานาจะเปน
ฮารวีย ไฟรสโตน4 นะท่ีพูดวา ‘การสรางและการพัฒนาคนถือเปนภารกิจสูงสดุแหงความเปนผูนํา’” 

ตัว
อย
่าง



“คุณพูดเหมือนเปนพวกบาบงการ” คําพูดหลุดจากปากกอนท่ีฉนัจะยั้งไวทัน 

“ออ ผมก็ควบคุมทุกเร่ืองนะครับมิสสตลี” เขาพูดโดยปราศจากอารมณขันแมแตนอยในรอยยิม้ ฉันมองหนาอีก
ฝาย แลวเขาก็จองตอบแนวนิ่งแบบไรอารมณ หัวใจฉันเตนแรงขึ้น แลวก็เลยหนาแดงอีกรอบ 

ทําไมเขาถึงไดทําใหฉันรูสึกอึดอัดไดขนาดน้ีนะ อาจจะเปนเพราะหนาตาที่หลอเหลาข้ันรุนแรงหรือเปลา หรือ
วิธีการท่ีเขามองฉัน หรือวาการที่เขาใชน้ิวชีล้บูริมฝปากลาง ฉนัไดแตหวังวาเขาจะหยุดทําแบบนั้นเสียที 

“นอกจากน้ี พลังมหาศาลก็ไดมาจากการสรางความมั่นใจใหกับตัวเองดวยการแอบนึกอยูในใจวาคุณเกิดมาเพื่อ
ควบคุมสิ่งตางๆ” เขาพูดตอ นํ้าเสียงออนลง 

“คุณคิดวาตัวคุณมพีลังมหาศาลเหรอคะ” พวกบาบงการ 
“ผมจางพนักงานไวกวาสีห่มื่นคนนะมิสสตีล น่ีคือสิ่งท่ีทําใหผมมสีํานึกเร่ืองความรับผิดชอบ หรือคุณจะเรียกวา

พลังอํานาจก็ได ถาผมเกิดตกลงใจวาตัวเองไมสนใจเร่ืองธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคมอีกตอไปแลวก็ขายธุรกิจทิ้ง ประมาณเดือน
หนึ่งหลังจากน้ัน คนสองหมื่นคนก็ตองลําบากหาทางจายคาจํานองบาน” 

ฉันอาปากคาง นึกประหลาดใจขนาดหนักท่ีเขาไมมีความถอมตวัเอาเสียเลย 

“แลวคุณไมตองรายงานคณะกรรมการบริหารหรือคะ” ฉันถามดวยความรูสึกรังเกียจ 

“ผมเปนเจาของบริษัทนี่ ไมตองรายงานคณะกรรมการบริหารหรอก” เขาเลิกค้ิวขางหน่ึงใส ฉนัหนาแดง แนละ 
ถาฉันหาขอมลูมากอนก็คงรูเร่ืองน้ีแลว แตใหตายสิ เขาชางหย่ิงทะนงเหลือเกิน ฉันเปลีย่นกลยทุธ 

“แลวคุณมคีวามสนใจในเร่ืองอืน่นอกเหนือจากเร่ืองงานหรือเปลาคะ” 

“ผมมคีวามสนใจหลากหลายนะครับมสิสตลี” รอยยิม้จางๆ ปรากฏที่ริมฝปากเจาตัว “หลากหลายมาก” ทําไมไม
รูฉันถึงรูสึกสับสนและรอนผาวจากสายตาที่จองเขม็งมา นัยนตาเขาลุกโชนดวยความคิดชั่วรายบางอยาง 

“แตถาคุณทํางานหนักขนาดน้ัน แลวจะทําอะไรเพื่อหยอนใจละคะ” 

“หยอนใจเหรอครับ” เขาย้ิม เผยใหเห็นฟนขาวสมบูรณแบบ ฉันหยุดหายใจ เขาชางงดงามจริงๆ ไมนาจะมีใคร
หนาตาดไีดขนาดนี้นะ 

“อืม สาํหรับการ ‘หยอนใจ’ อยางที่คุณเรียก ผมแลนเรือ ผมขับเคร่ืองบินผมปลอยตัวปลอยใจไปกับการไดลง
มือลงแรง” เขาขยบัเปลี่ยนทานั่ง “ผมรวยมหาศาลนะ มสิสตลี แลวผมก็มงีานอดิเรกราคาแพงแถมดึงดูดความสนใจเปน
อยางมากดวย” 

ฉันชําเลืองมองคําถามของเคทอยางรวดเร็วดวยนึกอยากใหไปพนๆ หัวขอน้ีเสียท ี

“คุณลงทุนดานการผลิต ทําไมคะ มเีหตุผลอะไรเปนพเิศษหรือเปลา” ฉันถาม ทําไมเขาถึงไดทําใหรูสึกอึดอัด
ขนาดน้ีนะ 

“ผมชอบสรางส่ิงตางๆ อยากรูวาสิ่งเหลาน้ีทํางานไดยังไง อะไรท่ีทําใหออกมาเปนแบบน้ี การสรางและทําลาย
ท้ิงทําอยางไร แลวผมก็ชอบเรือดวย จะใหผมบอกวายังไงดี” 

“ฟงดูเหมอืนคุณพูดจากใจมากกวาใชตรรกะและขอเท็จจริงนะคะ” 

เขายิ้มมุมปากขณะจองฉันดวยทาทีประเมิน 

“เปนไปได ถึงแมจะมีคนท่ีบอกวาผมไมมหีัวใจก็เถอะ” 

“เพราะอะไรพวกเขาถึงพูดแบบน้ันละคะ” 

ตัว
อย
่าง



“เพราะพวกเขารูจักผมดีนะสิ” ริมฝปากเขาโคงเปนรอยย้ิมขื่นๆ 

“เพื่อนๆ จะบอกวาคุณเปนคนท่ีเขาใจไดงายหรือเปลาคะ” ฉันนึกเสียใจกับคําถามน้ีทันทีท่ีพูดออกไป คําถามน้ีไม
อยูในรายการของเคท 

“ผมเปนคนที่รักษาความเปนสวนตัวมากนะมิสสตลี ผมยอมทําทุกอยางเพื่อรักษาความเปนสวนตัวเอาไว ผมไม
คอยใหสัมภาษณบอยนักหรอก” เสียงเขาจางหายไป 

“แลวทําไมคราวนี้ถึงตกลงคะ” 

“เพราะผมเปนผูอุปถัมภของมหาวิทยาลยั และพูดกันตามจริงก็คือ ผมไมสามารถทําใหมสิคาวานาหเลิกเซาซ้ีได
เสียที เธอตื๊อฝายประชาสัมพันธของผมอยูน่ันแหละ แตผมชื่นชมความดื้อร้ันทํานองน้ีนะ” 

ฉันรูดีวาเคทสามารถตื๊อไดขนาดไหน น่ีคือสาเหตท่ีุวาทําไมฉนัถึงตองมานั่งขยุกขยิกไมเปนสขุภายใตสายตาที่
จองมาเหมือนจะมองใหทะลปุรุโปรง ท้ังท่ีฉันควรจะอานหนังสือเตรียมสอบมากกวา 

“คุณลงทุนในเทคโนโลยดีานการเกษตรดวย ทาํไมถึงสนใจดานนี้คะ” 

“เรากินเงินไมไดไง มสิสตลี แลวในโลกนี้ก็มคีนมากมายเหลอืเกินท่ีมไีมพอกิน” 

“ฟงดูใจบุญสุนทานมากเลยนะคะน่ัน น่ีคือความปรารถนาอยางแรงกลาของคุณใชหรือเปลาคะ การใหคนจนใน
โลกไดอ่ิมทองนะคะ” 

เขายักไหลเปนเชิงวาไมตองการออกความเห็น 

“เพราะน่ีเปนธุรกิจแหงความหลกัแหลม” เขาพึมพาํ แมฉันจะคิดวาเขากําลังแกลงทําเปนออมคอมก็ตาม ไม
สมเหตสุมผลเลย ใหคนจนในโลกน้ีอิ่มทองนะเหรอ ฉันมองไมเห็นผลกําไรท่ีเปนตัวเงินในเร่ืองน้ี จะมีก็แตการทําดใีนอุดมคติ
เทาน้ัน ฉันชําเลอืงมองคําถามตอไปดวยความรูสึกสับสนในทัศนคตขิองอีกฝาย 

“คุณมีหลักปรัชญาหรือเปลาคะ ถามี หลักท่ีวาน้ันคืออะไร” 

“ถาเปนหลักปรัชญาทํานองน้ันผมคงไมมีหรอกครับ ถามีก็คงเปนหลักการช้ีนําแนวทาง น่ันคือวาทะของคารเนกี
5 ‘บุคคลผูมีความสามารถในการควบคุมจิตใจตนเองไดโดยสมบูรณก็ยอมจะสามารถควบคุมสิง่ใดๆ กต็ามที่เปนของตนโดย
ชอบธรรม’ ผมเปนคนไมเหมือนใครและมคีวามมุงมั่น ผมชอบการควบคุม ท้ังกับตัวเองแลวก็คนรอบขางดวย” 

“ถาอยางนั้นคุณก็อยากครอบครองสิ่งตางๆ สนิะคะ” คุณมันพวกบาบงการ 
“ผมอยากเปนคนที่คูควรกับการครอบครองส่ิงเหลาน้ัน แตถาจะเอาคําตอบจริงๆ แลวก็คือใช ผมเปนแบบน้ัน” 

“คุณพูดเหมือนเปนผูบริโภคขั้นสุดทายเลยคะ” 

“ใช” เขายิม้ แตนัยนตาไมมแีววย้ิมดวย น่ีก็อีกเร่ืองท่ีดขัูดแยงกันสําหรับคนที่อยากจะปอนโลกใหอ่ิมทอง ฉันจึง
อดคิดไมไดวาเรากําลังพูดถึงเร่ืองอ่ืนอยู แตฉันฉงนฉงายอยางที่สุดวามันคือเร่ืองอะไร ฉันกลืนน้ําลายอยางยากเย็น 
อุณหภูมใินหองเพิ่มข้ึนหรือบางทีฉันอาจจะรูสึกไปเองคนเดยีว ฉันแคอยากใหการสัมภาษณคร้ังน้ีจบลง ยังไงตอนนีเ้คทก็ได
ขอมลูเพียงพอแลวจริงไหมละ ฉันชําเลืองมองคําถามตอไป 

“คุณเปนบุตรบญุธรรม คิดวาจุดน้ีมีสวนหลอหลอมใหเปนอยางท่ีเปนอยูมากขนาดไหนคะ” โอ น่ีมันเร่ืองสวนตัว
น่ี ฉันจองอีกฝาย หวังวาเจาตัวคงไมรูสึกขุนเคืองใจ คิ้วเขาขมวดมุน 

“ผมไมมทีางทราบไดหรอกครับ” 

ฉันชักสนใจแลวสิ 
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“คุณอายเุทาไหรคะตอนท่ีเขารับมาเปนบุตรบญุธรรม” 

“น่ีเปนขอมูลสาธารณะนะมสิสตลี” นํ้าเสียงเขาเครงขรึม ฉันหนาแดงอีกรอบ บาจริง แนนอนเลยละวา ถาฉันรู
มากอนวาจะตองมาสัมภาษณ ก็คงหาขอมูลมาบางแลวละ ฉันรีบไปตออยางรวดเร็ว 

“คุณตองสละชีวิตครอบครัวเพือ่งาน” 

“น่ันไมใชคําถาม” เขาตดับท 

“ขอโทษคะ” ฉนักระสับกระสาย เขาทําใหฉันรูสึกเหมือนตัวเองเปนเด็กท่ีทําตัวไมดี ฉันพยายามอีกรอบ “คุณ
ตองสละชีวติครอบครัวเพื่องานหรือเปลาคะ” 

“ผมมคีรอบครัว มีพี่ชายหน่ึงคน นองสาวหน่ึงคน และพอแมที่รักเรามากสองคน ผมยังไมสนใจท่ีจะขยาย
ครอบครัวใหใหญไปกวาน้ี” 

“คุณเปนเกยหรือเปลาคะ มสิเตอรเกรย” 

เขาสูดลมหายใจเขาเสยีงดัง และฉันก็หดตัวดวยความอาย บาจริง ทําไมฉันถึงไมกลั่นกรองอะไรใหดกีอนจะอาน
ออกไปทื่อๆ เลยนะ น่ีจะบอกเขาไดยังไงวาฉันถามไปตามคําถามท่ีใหมา ยายเคทกับความอยากรูอยากเห็นของเธอเน่ียนะ! 

“เปลา แอนัสเตเชีย ผมไมไดเปน” เขาเลิกค้ิว นัยนตามปีระกายเย็นชาวาบข้ึนมา ทาทางไมพอใจ 

“ขออภัยคะ คําถาม เออ...เขียนไวตรงน้ี” น่ีเปนคร้ังแรกท่ีเขาเรียกชื่อฉัน หัวใจฉันเตนเร็วข้ึนแลวแกมก็รอนผาว
ข้ึนมาอีกรอบ ฉนัทัดผมที่ลุยออกมาไวหลังหูดวยความวิตก 

เขาเอียงศีรษะไปขางหนึ่ง 

“คําถามพวกน้ีไมใชของคุณเหรอ” 

เหมือนวาเลือดจะหยุดเลีย้งสมองฉัน โอ ไมนะ 
“เออ...เปลาคะ...เคท มสิคาวานาหนะคะ เปนคนตั้งคําถาม” 

“พวกคุณเปนเพื่อนท่ีทําหนังสอืพิมพนักศึกษาดวยกันเหรอ” บาจริง ฉันไมเกี่ยวอะไรกับหนังสือพมิพนักศึกษา
เลย นั่นมันกิจกรรมนอกหลักสตูรของเคทตางหาก ไมใชของฉนั หนาฉันรอนฉา 

“เปลาคะ เธอเปนเพื่อนรวมหองฉัน” 

เขาลบูคางดวยทาทางครุนคิดอยูเงียบๆ นัยนตาสเีทามองประเมินฉัน 

“คุณอาสามาสัมภาษณหรือไง” เขาถามดวยนํ้าเสียงน่ิงสนิท 

เดี๋ยวนะ ใครตองสัมภาษณใครกันแนน่ี นัยนตาเขาแผดเผาเขาไปในรางฉัน แลวฉันก็ถูกบีบใหตองตอบตาม
ความจริง 

“ฉันโดนบังคับมานะคะ เธอไมคอยสบาย” น้ําเสยีงฉันเบาและมีแววขอโทษขอโพย 

“ชวยใหเขาใจไดเยอะเลย” 

มเีสียงเคาะประตู แลวสาวบลอนดหมายเลขสองก็เขามา 

“มิสเตอรเกรยคะ ขออภัยดวยคะท่ีขัดจังหวะ แตอีกสองนาทีจะถึงเวลานัดรายตอไปแลวคะ” 

“เรายังไมจบเร่ืองตรงนี้นะ แอนเดรีย ชวยยกเลิกนัดรายตอไปของผมดวย” 
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แอนเดรียลังเล อาปากคางมองเขา ทาทางเธอเหมือนไมรูจะทํายังไง เขาคอยๆ หันหนาไปมองเธอและเลิกค้ิว 
หนาเธอกลายเปนสีชมพสูด โอย คอยยังชั่ว ไมใชแคฉันหรอก 

“ไดคะ มิสเตอรเกรย” เธอพึมพาํ จากนั้นก็ออกไป เขานิ่วหนาและหันกลับมาสนใจฉันตอ 

“เราพูดอะไรคางไวนะ มิสสตลี” 

ออ ตอนนีก้ลับไปเปน ‘มสิสตีล’ แลวสินะ 
“อยาใหฉันตองร้ังตัวคุณไวเลยคะ” 

“ผมอยากรูเร่ืองคุณ คิดวาอยางน้ีถึงจะยุติธรรม” นัยนตาสเีทาของเขาเจิดจาดวยความอยากรูอยากเห็น แย
สองเทาเลย จะมาไมไหนอีกเนีย่ เขาวางศอกท้ังสองลงบนเทาแขนเกาอีแ้ละจรดปลายน้ิวเปนรูปพีระมดิอยูขางหนาปากปาก
เขาชางชวนให...ใจไมอยูกับเน้ือกับตัวเหลือเกิน ฉันกลืนนํ้าลาย 

“ไมมีอะไรใหรูมากนักหรอกคะ” ฉันตอบพรอมกับหนาแดงอีกรอบ 

“คุณมีแผนอะไรบางหลังเรียนจบ” 

ฉันยักไหลประหลาดใจท่ีเขาอยากรู มาซีแอตเทิลกับเคท หาที่อยู หางาน จริงๆ แลวฉันยังไมไดคิดอะไรไกลเกิน
กวาเร่ืองสอบไลเลย 

“ยังไมไดวางแผนเลยคะ มสิเตอรเกรย แคอยากใหสอบไลผานไปกอน” ซ่ึงตอนน้ีฉันควรจะอานหนังสือเตรียม
สอบ แทนที่จะมาน่ังอยูในสํานักงานทีใ่หญโตหรูหราโออาสะอาดเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วของคุณ ดวยความรูสกึอึดอัดเพราะ
สายตาที่จองมาเหมือนจะใหทะลเุขาไปถึงขางใน 

“ท่ีน่ีเรามโีปรแกรมฝกงานที่ดีมากๆ” เขาพูดเรียบๆ ฉันเลิกค้ิวขางหน่ึงดวยความประหลาดใจ นี่เขากําลังเสนอ
งานใหเหรอ 

“โอ ฉันจะจําไวคะ” ฉันพึมพํา รูสึกประหลาดใจสดุๆ “ถึงจะไมแนใจวาตัวเองจะเหมาะกับท่ีน่ีก็เถอะ” โอ ไมนะ 
ฉันพดูสิ่งท่ีใจคิดออกไปดังๆ แลว 

“ทําไมถึงพูดแบบนั้นละ” เขาเอียงศีรษะไปขางหน่ึงดวยความฉงนฉงายริมฝปากปรากฏรอยยิ้มนอยๆ 

“ก็เห็นกันชัดๆ แลวไมใชหรือคะ” ฉันมันเงอะงะงุมงาม มอซอ แลวก็ไมไดมีผมสีบลอนดดวย 
“ผมไมเห็นนะ” เขาพึมพํา สายตาเขาจริงจัง อาการขําขันทั้งมวลเลือนหายไป แลวจูๆ กลามเนื้อท่ีฉันไมรูจักซึ่ง

อยูลึกเขาในทองก็เกร็งตัว ฉันดึงสายตาหนีการพินิจพิเคราะหของอีกฝาย และจองสงๆ ไปยังน้ิวมือทีป่ระสานกันแนนเกิด
อะไรขึ้นนะ ฉันตองไปแลว ไปเดี๋ยวน้ี ฉันโนมตวัไปขางหนาเพือ่หยิบเคร่ืองบันทึกเสยีง 

“อยากใหผมพาคุณชมรอบๆ มัย้” เขาถาม 

“ฉันแนใจวาคุณคงจะงานยุงเกินนะคะ มิสเตอรเกรย แลวฉันก็ยังตองขับรถอีกไกลดวย” 

“คุณจะขับรถกลับไปมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทในแวนคูเวอรเหรอ” นํ้าเสยีงเขาฟงดูประหลาดใจถึงขั้นวิตก
ดวยซ้ํา เจาตวัชําเลืองมองออกไปนอกหนาตาง ฝนเร่ิมตกแลว “เอาเถอะ ขบัรถระวังๆ กแ็ลวกัน” นํ้าเสียงเขาเครงขรึม
เหมือนออกคําสัง่ ทําไมถึงตองมาใสใจดวย “ไดขอมลูทุกอยางท่ีตองการแลวใชไหม” เขาเสริม 

“คะทาน” ฉันตอบพลางเก็บเคร่ืองบันทึกเสียงลงกระเปาสะพาย นยันตาเขาหร่ีลงมามองอยางคาดคะเน 

“ขอบคุณท่ีใหสัมภาษณคะ มสิเตอรเกรย” 

“ผมยินดเีปนอยางมาก” เขาตอบอยางสุภาพอยางเคย 
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พอฉันลุก เขาก็ยืนข้ึนและยื่นมอืมา 

“จนกวาเราจะพบกันอีกนะครับ มสิสตลี” ฟงดแูลวเหมือนการทาทายหรือไมก็การคุกคาม ฉันไมแนใจวาเปน
อยางไหน ฉันน่ิวหนา เราจะพบกันอีกไดอยางไร ฉันจับมือกับเขาอีกคร้ังหน่ึง นึกประหลาดใจวายังคงมกีระแสคลื่นประหลาด
ระหวางเราอยู ตองเปนเพราะความกังวลของฉันแน 

“มิสเตอรเกรย” ฉันกมศีรษะใหอีกฝาย เขาเคลื่อนไหวอยางคลองแคลวสงางามดุจนักกีฬาไปท่ีประตแูลวเปด
ออกกวาง 

“จะไดมั่นใจวาคุณเดินออกจากประตไูปได มสิสตีล” เขาย้ิมนอยๆ ใหฉัน เห็นไดชัดวาเขาพาดพิงไปถึงการท่ีฉัน
เขามาในหองทํางานกอนหนาน้ีในสภาพท่ีไมสงางามเลย ฉันหนาแดง 

“มีนํ้าใจจังนะคะ มสิเตอรเกรย” ฉันสวนกลบัและรอยย้ิมของเขาก็กวางข้ึน ดีใจนะที่คุณมองวาฉันนาขํา ฉนั
แสดงความขุนเคืองอยูในใจขณะเดินออกไปยังโถงทางเดิน แลวก็นึกแปลกใจท่ีเขาตามฉันออกมาดวย ทั้งแอนเดรียและโอลิ
เวียตางก็เงยหนาข้ึนมองดวยทาทางประหลาดใจพอกัน 

“มีเสื้อโคตมาดวยหรือเปลาครับ” เกรยถาม 

“มีคะ” โอลิเวียผุดลุกข้ึนแลวไปหยิบเสื้อคลมุมาให เกรยหยบิเสือ้คลุมมากอนท่ีเธอจะทันยื่นใหฉันแลวถือกางไว 
ฉันขยับสวมเส้ือดวยอาการประหมาจนนาขัน เกรยวางสองมือลงบนบาฉันครูหนึ่ง ฉันอาปากคางกับสัมผัสนั้น แตถึงเจาตัวจะ
สังเกตปฏิกิริยาของฉันไดก็ไมแสดงอะไรออกมา น้ิวชีเ้รียวยาวของเขากดปุมเรียกลิฟต แลวเราก็ยืนรออยูโดยที่ฉันเปนฝาย
รูสึกอึดอดัใจ ในขณะท่ีเขามีทาทางเยือกเย็นควบคุมตัวเองได ประตลูิฟตเปด แลวฉันก็รีบเขาไปดวยความตองการอยางยิ่งที่
จะรีบหนีไปใหพนๆ ฉันอยากจะไปจากที่นีจ่ริงๆ พอฉันหันกลบัไปมองก็เห็นเขายืนพิงกับประตทูางเขาขางลิฟตโดยวางมอืขาง
หนึ่งไวบนกําแพง เขาดหูลอเหลาเอามากๆ เลย เห็นแลวชวนใหนึกอะไรไมออก นัยนตาสเีทาที่เหมือนจะแผดเผาไดจับจอง
ฉัน 

“แอนัสเตเชีย” เขาเอยเปนการลา 

“คริสเตียน” ฉนัตอบ แลวก็นึกขอบคุณท่ีประตลูิฟตปดลง 

1 The Stepford Wives นิยายเขยาขวัญแนวเสียดสปี ค.ศ. 1972 ของ Ira Levin เก่ียวกับเมืองสมมติช่ือสเต็ปฟอรด ท่ีหญิงผูเปนภรรยา
ทุกคนจะมีผมบลอนดและสวยสมบูรณแบบเหมือนกันหมด 

2 Jennifer Trouton (ค.ศ. 1971 - ปจจุบัน) ศิลปนแนวทัศนศิลป มีผลงานระดับโลกที่ไดรับความนิยมมากมาย 

3 Adonis นายพรานหนุมนอยรูปงามผูท่ีเทพอีะโฟรไดตีและเพอรเซโฟนหีลงรัก เสียชวีิตเพราะถูกหมูปาทําราย เปนที่มาของตํานานดอกอนิ
โมนี 

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

5 Andrew Carnegie (ค.ศ. 1835 - 1919) นักอุตสาหกรรมอเมริกันผูมีสวนสําคัญในการบุกเบิกวงการเหล็ก ขึ้นชื่อในเร่ืองเปนผูมีใจบุญสุน
ทาน 
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หัวใจฉันเตนระรัว ลิฟตลงมาถึงชั้นหน่ึงแลว และฉันก็ตะกายออกมาทันทีที่ประตเูลื่อนเปด เดินสะดดุไป
คร้ังหน่ึง แตโชคยังดีท่ีไมไดลมลงไปนอนพังพาบอยูบนพื้นหินทรายสะอาดปราศจากร้ิวรอยใดๆ ฉันเรงรุดไปยังประตกูระจก
บานกวาง แลวก็ไดออกไปสูอิสระทามกลางอากาศช้ืนแตสะอาดสดชื่นของซีแอตเทิล ฉันเงยหนาข้ึนรับสายฝนเย็นฉ่ําชื่นใจ 
แลวก็หลบัตาลงกอนจะสดูอากาศบริสุทธ์ิสะอาดเขาไปเตม็ปอด พยายามเรียกความสมดุลในตัวเทาท่ียังจะมหีลงเหลอือยู
กลับมา 

ไมเคยมีผูชายคนไหนมผีลกระทบตอฉันไดอยางท่ีคริสเตยีน เกรย มี และฉันก็ไมอาจเขาใจไดวาทําไม เพราะ
หนาตาของเขา ความสุภาพ ความรํ่ารวย หรือวาเพราะพลังอํานาจ ฉันไมเขาใจปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไมสมเหตุสมผลของ
ตัวเองเลย ฉันถอนหายใจเฮือกใหญดวยความโลงใจ ในนามแหงสวรรค นี่มันอะไรกันมิทราบ ฉันยืนพิงเสาเหล็กตนหน่ึงของ
อาคาร พลางใชความพยายามอยางกลาหาญท่ีจะสงบอารมณลงและรวบรวมสติ ฉันสั่นศีรษะใหตายเถอะ นี่มนั อะไร กัน 
หัวใจฉันเตนสม่าํเสมอเปนจังหวะปกตแิลวก็สามารถหายใจหายคอเปนปกตอีิกคร้ัง ฉันมุงหนาตรงไปที่รถ 

เมื่อผานเขตจํากัดความเร็วในเมืองมาไดแลว ฉันก็เร่ิมรูสกึงี่เงาและอับอายเมื่อใจนึกยอนไปถึงการสัมภาษณ 
แนนอนวาฉันมีปฏิกิริยาโตตอบมากเกินไปหนอยกับสิ่งท่ีเปนเพยีงมโนภาพ จริงอยูวาเขาหนาตาดมีาก มคีวามเช่ือมั่น ชอบบง
การและสบายๆ เปนตัวของตัวเอง แตในอีกดานหน่ึงเขาก็หยิ่งทะนง และแมวามารยาทเขาน้ันจะไมมท่ีีตแิตประการใด ทวา
เขาก็เปนคนเผด็จการและเย็นชา อืม จากท่ีปรากฏใหเห็นนะนะ อาการสั่นแลนลงไปตามสันหลังโดยไมรูตัว เขาอาจจะหยิ่ง
ทะนง แตจะวาไปแลวเขากม็ีสทิธ์ิน่ี ในเมื่อตัวเขาประสบความสําเร็จอยางมากตั้งแตอายุยังนอยขนาดนี้ เขาไมมคีวามอดทน
กับเร่ืองงี่เงาเทาใดนัก กแ็ลวทําไมเขาจะตองทนดวยละ ฉันรูสึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกหนวาทําไมเคทถึงไมเลาประวัติยอๆ ของ
เขาใหฉันฟง 

จิตใจฉันเร่ิมลองลอยไปขณะเดนิทางไปตามทางหลวงระหวางรัฐหมายเลข 5 ฉันนึกฉงนขึ้นมาอยางแทจริงวา
อะไรคือสิ่งท่ีทําใหคนหน่ึงมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จขนาดนี้ คําตอบบางเร่ืองของเขาก็ออกจะคลมุเครือราวกับวามวีาระ
ซอนเรนอยางน้ันละ แลวคําถามของเคทก็นะ เฮอ! ทั้งเร่ืองการเปนบุตรบุญธรรมและเร่ืองท่ีถามวาเขาเปนเกยหรือเปลา! ฉัน
ตัวสั่น ไมอยากจะเชื่อเลยวาฉันพูดแบบน้ันออกไป อยากจะมุดดินหนเีลยจริงๆ เชยีว! ตอจากนี้ไป ทุกคร้ังท่ีคิดถึงคําถามน้ีใน
อนาคต ฉันคงตองหดตัวดวยความละอาย ยายบาแคเธอรีน คาวานาห เอย! 

ฉันมองไปที่มาตรวัดความเร็ว ฉนัขับรถอยางระมัดระวังมากกวาท่ีเคยขับในโอกาสอ่ืนใด แลวฉันก็รูดวยวานี่เปน
เพราะความทรงจําถึงนัยนตาสเีทาคูหนึ่งทีเ่หมือนจะมองทะลเุขาไปขางใน รวมทั้งนํ้าเสยีงเขมงวดที่บอกใหขับรถอยาง
ระมัดระวัง ฉนัสั่นศีรษะและตระหนักไดวาเกรยดอูายมุากกวาอายุจริงถึงสองเทา ลมืมันซะ แอนา! ฉันดตุัวเอง ฉันลง
ความเห็นเมื่อพจิารณาเร่ืองทั้งหมดแลววาประสบการณในคร้ังนี้นาสนใจมาก แตฉันไมควรจะมาหมกมุนครุนคิดมัน ลืมเร่ือง
นีไ้ปซะ ฉันไมจําเปนตองเจอเขาอีก คิดอยางน้ีแลวฉันก็รูสึกดีใจขึ้นมาทันที ฉนัเปดเคร่ืองเลนเอ็มพีสามแลวเรงเสียงจนดัง 
น่ังพิงสบายๆ แลวฟงเสียงจังหวะหนักๆ ของดนตรีร็อคแนวอินดีพรอมท้ังเหยียบคันเรง พอเขาทางหลวงระหวางรัฐ
หมายเลข 5 ฉันถึงไดตระหนักวาสามารถขับเร็วแคไหนก็ไดตามที่ตองการ 

เราอาศัยอยูท่ีอพารตเมนตสองชั้นท่ีอยูรวมกันเปนกลุมขนาดเลก็ในเมืองแวนคูเวอร รัฐวอชิงตัน ใกลกับ
มหาวิทยาลยัวอชิงตันสเตท แวนคูเวอร ฉันโชคดเีพราะวาพอแมของเคทซื้อท่ีอยูใหลูกสาว ฉนัก็เลยจายคาเชาแคเพียงนอย
นิด ที่น่ีเปนบานของเรามาสีป่แลว พอแลนรถมาจอดหนาบาน ฉันก็รูเลยวาเคทตองอยากรูเร่ืองราวละเอียดทุกเม็ดเลย
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ทีเดยีว แลวเธอก็ชางตื๊อเสยีดวยสิ เอาเถอะอยางนอยเธอก็มเีคร่ืองมนิิดิสกแลวนะนะ ฉันหวังเปนอยางมากวาตัวเองคงไม
ตองอธิบายใหมากไปกวาสิ่งท่ีพูดระหวางการสมัภาษณ 

“แอนา! เธอกลบัมาแลว” เคทน่ังอยูในหองน่ังเลนท่ีแวดลอมดวยหนังสือ ดก็ูรูวาเธอกําลังอานหนังสือเตรียมตัว
สอบ ถึงแมวาเจาตัวจะยังสวมชุดนอนผาสักหลาดสีชมพมูลีวดลายกระตายนอยนารัก ท่ีเธอเก็บไวใสในชวงหลังเลิกกับแฟน 
เวลามีอาการปวยไขหลายอยาง และเวลาท่ีเธอมอีาการหดหูหงุดหงิดใจทั่วๆ ไป เธอโจนเขามาหาแลวกอดฉันแนน 

“ฉันเร่ิมจะกังวลแลวนะ คิดวาเธอนาจะกลับมาเร็วกวาน้ี” 

“ออ ฉันคิดวาตวัเองก็ทําเวลาไดดีแลวนะ ถาคิดถึงวาการสมัภาษณกินเวลานานกวาทีค่วรนะ” ฉันโบกเครื่องมนิิ
ดิสกไปทางเธอ 

“แอนา ขอบคุณมากเลยนะจะท่ีชวย ฉันรูจะวาฉันติดคางเธออยู แลวเปนไงบางละ เขาเปนยังไงบาง” โอ ไมนะ 
เอาเขาแลวไง การไตสวนของแคเธอรีน คาวานาห 

ฉันลําบากใจมากท่ีจะตอบคําถาม ควรจะพูดยังไงด ี

“ฉันดีใจท่ีมันจบลงเสียไดแลวก็จะไมตองเจอเขาอีกนะ เขาคอนขางนากลัวนะ รูมั้ย” ฉันยักไหล “เขามุงมั่นมาก 
ถึงขั้นเอาจริงเอาจังหนักเลยก็วาได แลวก็ยังหนุม หนุมมากจริงๆ” 

เคทจองฉันแบบใสซื่อ ฉันขมวดค้ิวใสเธอ 

“ไมตองมาทําหนาไรเดยีงสาเลย ทําไมเธอถึงไมเอาประวัตเิขาใหฉัน เขาทําใหฉันรูสึกเหมือนเปนคนโงท่ีไมยอม
หาขอมูลพื้นฐานมากอนนะ” เคทยกมือขางหน่ึงปดปาก 

“ตายจริงแอนา ฉันขอโทษ...ฉันไมทันคิดนะ” 

ฉันโมโห 

“สวนใหญแลวเขาก็สภุาพ ทําตัวเปนทางการ คอนขางจะจริงจัง...เหมือนคนแกกอนวัยนะ เขาพูดจาไมเหมือน
คนอายยุีส่ิบกวาๆ เลย ตกลงแลวเขาอาย ุเทาไหร แน” 

“ยี่สิบเจ็ด โอย แอนา ฉันขอโทษนะ ฉันนาจะสรุปยอๆ ใหเธอฟงกอนแตพอดวีาตอนน้ันฉันกําลังลนลานมากนะ 
ขอเคร่ืองมินิดสิกหนอยสิ ฉันจะไดเร่ิมถอดเทปสัมภาษณ” 

“เธอดูดีข้ึนนะ กินซุปหรือยัง” ฉันถามดวยอยากเปลี่ยนหัวขอยิง่นัก 

“กินแลวจะ อรอยเหมือนเดิมเลยนะ ฉันรูสึกดีขึ้นมากเลย” เธอยิ้มใหฉันอยางขอบคุณ ฉันดูนาฬิกาขอมอืตัวเอง 

“ฉันตองรีบไปแลว ตอนนีย้ังไปเขากะท่ีรานเคลยตันสทัน” 

“แอนา เธอจะเหนื่อยเกินไปนะ” 

“ไมเหน่ือยหรอก แลวเจอกันนะ” 

ฉันทํางานที่รานเคลยตันสตั้งแตเร่ิมตนเรียนที่มหาวิทยาลยัวอชิงตันสเตท รานน้ีเปนรานคาปลีกอุปกรณชาง
อิสระทีใ่หญท่ีสดุในเขตเมืองพอรตแลนด จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือชาง ในชวงสีป่ท่ีฉันทํางานท่ีน่ี ฉันก็เร่ิมรูจักขาวของ
สวนใหญท่ีเรามขีายในรานดีข้ึนมาบาง แมวาจะฟงดแูลวขัดแยงกันในเมื่อฉนัเปนคนท่ีไมเอาไหนเร่ืองงานประเภทดีไอวาย 
เร่ืองพวกน้ันฉันยกใหพอทําหมด เพราะวาฉันเปนเด็กผูหญิงประเภททีข่ดตัวอยูกับหนังสือบนเกาอี้นวมขางเตาผิงเสียมาก
กวา ฉันดีใจที่มาเขากะทัน เพราะจะไดมเีร่ืองอ่ืนที่ไมใชเร่ืองของคริสเตยีน เกรย ใหคิดถึง พวกเรางานยุงกันเพราะวาฤดรูอน
เร่ิมตนแลว และคนก็เร่ิมตกแตงบานใหม มสิซิสเคลยตันดีใจท่ีเห็นฉนั 
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“แอนา! ฉันคิดวาวันนี้เธอจะมาไมไดแลวเสียอีก” 

“นัดของฉันไมไดกินเวลานานอยางท่ีคิดไวนะคะ ฉันทําไดสักสองสามชั่วโมงคะ” 

“ดีใจจริงๆ จะท่ีเธอมา” 

เธอสงฉันไปที่หองเก็บของเพื่อเร่ิมจัดของเขาชัน้ใหม และในไมชาฉันก็หมกมุนอยูแตกับงานดังกลาว 

ตอนฉันกลบัถึงบานหลังจากนั้น ก็เห็นแคเธอรีนใสหูฟงและใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อปอยู จมูกเธอยังคงเปนสี
ชมพู แตเธอก็สนอกสนใจเร่ืองน้ีมาก ก็เลยใจจดใจจอและพิมพรัวเสยีงดัง ฉนัหมดเร่ียวหมดแรงแลว ท้ังเพลียจากการขับรถ
ไกลๆ ทั้งการสมัภาษณนาเหน่ือยใจและการว่ิงวุนจนเทาขวิดท่ีรานเคลยตันส ฉันทิ้งตัวลงบนเกาอ้ียาวพลางคิดถึงความเรียง
ท่ีตองเขียนใหจบ รวมถึงการอานหนังสือสอบที่วันน้ีไมไดทําเลยเพราะวาตองไปขลุกอยูกับ...เขา 

“น่ีเธอไดเร่ืองดีๆ  มาเลยนะแอนา ทําไดดีมาก ไมอยากเชื่อเลยวาเธอจะไมยอมรับขอเสนอของเขาทีจ่ะพาชม
ออฟฟศ ฟงดูก็รูวาเขาอยากใชเวลากับเธอมากกวาน้ี” เธอมองฉันแบบสงสัยปนขําแวบหน่ึง 

ฉันหนาแดงแลวอัตราการเตนของหัวใจก็เพิ่มขึ้นโดยไมสามารถอธิบายได น่ันไมใชเหตุผลหรอกนา เขาแคอยาก
พาฉันชมรอบๆ เพื่อท่ีฉันจะไดเห็นถึงอํานาจควบคุมของเขา ณ ทีแ่หงน้ัน ฉันรูตัวข้ึนมาวาตัวเองกําลังกัดริมฝปากอยู แลวก็
หวังวาเคทคงไมไดสังเกต แตดูเหมือนเธอจะหมกมุนอยูกับการถอดเทป 

“ฉันรูแลววาเธอหมายความวายงัไง ท่ีวาเปนทางการนะ จดบันทึกมาบางหรือเปลา” เธอถาม 

“เอ่ิม...เปลา ไมไดจด” 

“ไมเปนไร ถึงมแีคน้ีฉันก็ยังเขียนบทความดีๆ ได นาเสียดายทีเ่ราไมมภีาพถายใหมๆ บางเลย หมอนี่หนาตาดี
เปนบาเลย จริงมั้ย” 

ฉันหนาแดง 

“ฉันก็วางั้น” ฉันพยายามอยางมากท่ีจะทํานํ้าเสียงใหฟงดูเหมอืนไมสนใจแลวก็คิดวาตัวเองทําสําเร็จดวย 

“โอ ไมเอานา แอนา ตอใหเปนเธอก็คงทําใจแข็งกับหนาตาเขาไมลงหรอก” เธอเลิกคิ้วที่ไดรูปสุดๆ ขางหน่ึงใส
ฉัน 

บาจริง! ฉันพยายามหันเหความสนใจเธอดวยการชม ซ่ึงเปนแผนที่ดเีสมอมาเลยละ 
“ถาเปนเธอคงไดขอมลูจากเขามากกวาน้ีอีก” 

“ฉันยังสงสยัอยูนะ แอนา ไมเอานา เขาแทบจะเสนองานใหเธอทําอยูแลวนะ ถามาคิดดวูาฉันยัดเยียดงานน้ีให
เธอในนาทสีดุทายแลวละก็ ถือวาเธอทําไดดมีากเลยละ” เธอเหลือบตามองฉันอยางคาดคะเน ฉันรีบลาถอยเขาไปในครัว
โดยเร็ว 

“วาแตจริงๆ แลวเธอคิดยังไงกับเขานะ” ใหตายสิ เคทนีช่างซักเสียจริงๆ ทําไมถึงไมปลอยใหเร่ืองน้ีผานๆ ไปนะ 
คิดคําตอบออกมาสักอยางสิ เร็วเขา 

“เขามุงมั่นมาก ชอบควบคุม แลวก็ทะนงตัว ทีจ่ริงแลวนากลวัเลยละแตวามีบคุลิกดึงดดูมาก ฉันเขาใจท่ีใครๆ ก็
ปลืม้เขานะ” ฉนัเสริมไปตามความเปนจริง ขณะแอบมองเคทผานประตโูดยหวังวาคําตอบท่ีไดจะทําใหเธอเลิกถามเสียที 

“เธอนึกปลื้มผูชายเน่ียนะ เปนคร้ังแรกเลยนะเน่ีย” เคทพนลมหายใจเสียงดัง 

ฉันเร่ิมรวบรวมสวนประกอบตางๆ ท่ีจะทําแซนดวิชเพื่อท่ีเธอจะไดไมเห็นหนาฉัน 
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“ทําไมเธอถึงอยากรูวาเขาเปนเกยหรือเปลา บอกไดเลยวาน่ีเปนคําถามท่ีนาอับอายที่สดุ ฉันขายหนาแลวเขาก็
โกรธทีถู่กถามแบบน้ีดวย” ฉันนิ่วหนาเมื่อนึกถึงเร่ืองน้ี 

“ทุกคร้ังทีเ่ขาปรากฏตัวในหนาขาวสังคม เขาไมเคยมคูีควงเลยนะสิ” 

“นาอายจะตาย เร่ืองทั้งหมดน่ีมันนาอายมากๆ ฉันดีใจนะที่จะไดไมตองพบตองเจอเขาอีก” 

“โอ แอนา มันคงไมไดเลวรายขนาดน้ันหรอกนะ ฉันคิดวาฟงๆ ดเูขาติดใจเธอดวยซํ้า” 

ติดใจฉันเหรอ ตอนนีเ้คทเร่ิมพูดจาเหลวไหลแลวละ 
“กินแซนดวิชไหม” 

“กินสิ” 

คืนน้ันเราไมไดคุยเร่ืองคริสเตยีน เกรย กันอกี ซ่ึงก็ทําใหฉันโลงใจอยางมาก พอเรากินอะไรเรียบรอยแลว ฉันก็
น่ังลงที่โตะอาหารกับเคทได โดยเธอก็เขียนบทความของเธอไป สวนฉันก็เขียนความเรียงเร่ือง เทสสผูบริสุทธ์ิ1 ใหตายสิ แต
ผูหญิงคนน้ีอยูผิดท่ี ผิดเวลา แถมยังผิดศตวรรษอีกดวย กวาฉันจะเขียนเสร็จก็ปาเขาไปเท่ียงคืน สวนเคทเขานอนไปนาน
กอนหนาน้ันแลว ฉันเดินไปหองนอนดวยความเหนื่อยออน แตก็นึกดีใจท่ีทําอะไรเสร็จเรียบรอยไปไดมากมายสําหรับวันจันทร 

ฉันขดตัวอยูในเตียงเหล็กสขีาวโดยพันผานวมของแมไวรอบตัว หลบัตาแลวก็หลับไปในทันที คืนน้ันฉันฝนถึง
บรรดาสถานทีท่ี่มดืมิด ประตสูีขาวเย็นเยือกหดหูและนัยนตาสเีทา 

ฉันทุมเทอานหนังสือและทํางานที่รานเคลยตันสในชวงวันที่เหลอืของสัปดาหเคทก็ยุงเหมือนกันกับการรวบรวม
ตนฉบบัสําหรับวารสารนักศึกษาฉบบัสุดทายกอนที่เธอจะปลอยใหบรรณาธิการคนใหมรับงาน พรอมกันน้ันเธอก็ตองอาน
หนังสือสําหรับสอบไลดวยเชนกัน พอวันพุธอาการเธอก็ดข้ึีนมากแลว และฉันก็ไมตองทนดชูุดนอนผาสักหลาดสีชมพท่ีูมี
กระตายเยอะแยะเกินอีกตอไป ฉันโทร.หาแมที่จอรเจียเพื่อถามวาแมเปนยังไงบาง แลวก็เพื่อท่ีแมจะไดอวยพรใหฉันโชคดใีน
การสอบไลดวย แมเลาใหฉันฟงถึงธุรกิจลาสดุซ่ึงก็คือการทําเทียนแมฉันมักจะมองหาลูทางธุรกิจใหมๆ เสมอ หลักๆ แลวแม
มักจะรูสึกเบื่อแลวก็ตองการอะไรบางอยางเพ่ือมาทําใหตัวเองไมวาง แตแมก็จะสนใจอยูแคประเดีย๋วประดาว แลวพอ
สัปดาหหนาก็จะมเีร่ืองใหม แมทําใหฉันกลุม หวังวาแมคงจะไมเอาบานไปจํานองเพื่อเอาเงินมาใชกับแผนการลาสดุนี่หรอก
นะ แลวฉันก็หวังวาบอบ สามใีหมหมาดแตแกกวาแมมาก คงจะชวยเปนหูเปนตาแทนให ในเมื่อตอนน้ีฉันไมไดอยูท่ีน่ัน ดูแลว
เขามีความคิดความอานดีกวาสามีหมายเลขสามเยอะ 

“แลวลูกเปนไงบางจะ แอนา” 

ฉันลังเลอยูครูหนึ่ง แลวฉันก็ดึงความสนใจแมมาไดเตม็ๆ 

“สบายดคีะ” 

“แอนา ลูกเจอใครเหรอจะ” วาว...แมทําไดยังไงเนี่ย ความตื่นเตนในน้ําเสยีงแมน่ีชัดเจนมาก 
“เปลาคะแม ไมมอีะไรหรอก ถามจีริง แมจะเปนคนแรกท่ีรูเลยคะ” 

“แอนา ลูกนาจะออกไปเที่ยวใหมากกวาน้ี จริงๆ นะลูกรัก ลูกทําใหแมกังวลแลวนะ” 

“แมคะ หนูสบายดคีะ บอบเปนยังไงบางคะ” การหันเหความสนใจคือวิธีท่ีดท่ีีสดุเหมือนเคยน่ันละ 

ตอนเย็นหลังจากน้ันฉันก็โทรศัพทหาเรย พอบญุธรรม และสามีหมายเลขสองของแม ชายผูท่ีฉันคิดวาเปนพอ
และคนท่ีฉันใชนามสกุลของเขา เราสนทนากันแคสั้นๆ ทีจ่ริงแลวก็ไมคอยเหมือนการสนทนาเทาไหรหรอก ในเมื่อเปนการทํา
เสียงทางจมูกอยูฝายเดยีวเพื่อตอบการครวญเบาๆ ของฉัน เรยไมใชคนชางพดู แตเขายังมีชวีิตอยูแลวก็ยังคงดฟูุตบอลทาง
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โทรทัศน ออกไปโยนโบวลิ่งและตกปลาแบบเหว่ียงเบ็ดโดยใชเหยื่อปลอม หรือถาไมไดไปก็จะทําเคร่ืองเรือน เรยเปนชางไมผู
มทีักษะ และเปนคนที่สอนใหฉนัแยกแยะไดวาอะไรเปนอะไร เขาดปูกตดิ ี

คืนวันศุกร เคทกับฉันกําลังถกกันวาคืนน้ันจะทําอะไรดี เราอยากปลกีตัวจากการอานหนังสือ จากงาน และจาก
หนังสือพมิพนักศึกษาบาง พอดกีร่ิงประตก็ูดังขึน้ โฮเซเพื่อนสนิทของฉันยืนกอดขวดแชมเปญอยูท่ีธรณีประต ู

“โฮเซ! ดีใจจังท่ีเจอเธอ!” ฉันกอดเขาเร็วๆ “เขามาสิ” 

โฮเซเปนคนแรกท่ีฉันเจอเมื่อมาถึงมหาวิทยาลยัวอชิงตันสเตท ดโูดดเดี่ยวและไมรูจะไปทางไหนดเีหมือนๆ กัน
กับฉัน เรารูสึกไดในวันน้ันวาเรามคีวามรูสึกนึกคิด แลวเราก็เปนเพื่อนกันนับแตน้ันมา ไมเพียงแตเราจะมีอารมณขันแบบ
เดียวกัน แตเรายังคนพบดวยวาเรยกับโฮเซคนพอเคยอยูหนวยทหารเดียวกันดวย เพราะอยางน้ันพอของเราก็เลยเปนเพื่อน
สนิทกันดวย 

โฮเซกําลังเรียนวิศวกรรมและเปนคนแรกในครอบครัวท่ีไดเรียนถึงระดับอุดมศึกษา เขาหัวดเีปนบาเลย แตสิ่งที่
เขาหลงใหลอยางแทจริงคือการถายภาพโฮเซมสีายตาเฉยีบคมมากถาเปนเร่ืองถายภาพใหออกมาด ี

“ฉันมีขาวมาบอกละ” เขาฉีกยิ้ม นัยนตาสีเขมเปนประกายวาววับ 

“อยาบอกนะวาเธอรอดจากการโดนไลออกไดสาํเร็จไปอีกสัปดาหหน่ึงนะ” ฉันแหย แลวเจาตัวก็แกลงทําหนาบึง้
ลอฉันเลน 

“แกลเลอรีพอรตแลนดเพลซจะจัดแสดงภาพถายของฉันเดือนหนา” 

“วิเศษเลย ยินดดีวย!” ฉันกอดเขาอีกรอบดวยความรูสึกดใีจแทน เคทยิม้แปนใหอีกฝายเชนกัน 

“เยี่ยมมากโฮเซ! ฉันนาจะลงขาวน้ีในหนังสือสือพิมพนะ ไมมีอะไรเหมือนกับการเปลีย่นบทบรรณาธิการเอาตอน
นาทีสดุทายของเย็นวันศุกรอีกแลว” เธอฉีกยิ้ม 

“มาฉลองกันดกีวา ฉันอยากใหเธอไปงานเปดตวัดวย” โฮเซมองฉันอยางแนวแน ฉันหนาแดง “เธอท้ังคูน่ันละ” 
เขาเสริมพลางชําเลอืงมองเคทอยางไมสบายใจ 

โฮเซกับฉันเปนเพื่อนที่ดีตอกัน แตฉันรูวาลึกๆ ในใจเขาอยากเปนมากกวาน้ัน เขานารักแลวก็ตลก แตเขาไมใช
คนท่ีใชสําหรับฉนั เขาเปนเหมือนพี่ชายที่ฉันไมเคยมมีากกวา แคเธอรีนลอฉนับอยๆ วาในตวัฉันคงไมมียีนอยากมแีฟน แต
ความจริงก็คือ ฉันยังไมเคยเจอใครที่...เออ ใครที่ฉันรูสึกตดิอกติดใจแมวาสวนหน่ึงของฉันจะโหยหาความรูสึกประเภทเขาสั่น 
ตื่นเตน เปนกังวล และนอนไมหลับท้ังคืนก็ตาม 

บางคร้ังฉันก็นึกประหลาดใจวาตัวเองมอีะไรผิดปกตหิรือเปลา บางทฉีันอาจจะใชเวลาอยูกับบรรดาวีรบุรุษโร
แมนติกในวรรณกรรมนานเกินไปแลว และผลท่ีตามมาก็คืออุดมคตแิละความคาดหวังของฉนัก็เลยสูงเกินไป แตทวาในความ
เปนจริงแลว ไมเคยมีใครทําใหฉนัรูสึกแบบน้ันเลย 

จนกระท่ังเมื่อเร็วๆ นีเ้อง เสียงที่ไมพึงปรารถนาและยังคงแผวเบาอยูจากจิตใตสํานึกกระซิบบอกฉัน ไม! ฉันขับ
ไลความคิดดังกลาวออกไปในทันที ฉันจะไมคิดถึงเร่ืองน้ัน ไมอกีแลวหลังจากการสัมภาษณแสนเจ็บปวดน่ัน คุณเปนเกยหรือ
เปลาคะ มสิเตอรเกรย ฉันสะดุงกับความทรงจําในเร่ืองน้ี ฉนัรูวาตัวเองฝนถึงเขาเกือบทุกคืนนับจากน้ันเปนตนมา แตน่ันก็
เพื่อขจัดประสบการณแยๆ ออกไปจากระบบความคิดของฉันจริงไหมละ 

ฉันมองโฮเซเปดขวดแชมเปญ เขาตัวสูง แลวย่ิงใสเสื้อยดืกับกางเกงยีนอยางน้ียิ่งเห็นกลามเนื้อเปนมัดๆ ผิว
แทน ผมดําและนัยนตาสดีําเรารอน ใช โฮเซดรูอนแรงสุดๆ แตฉันคิดวา สดุทายเขานาจะเขาใจแลววาเราเปนไดแคเพียง
เพื่อนกัน จุกไมกอกกระเด็นออกเสียงดัง แลวโฮเซก็เงยหนาข้ึนยิ้ม 
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วันเสารเปนเสมอืนฝนรายที่ราน เราถูกรุมลอมดวยบรรดานักดีไอวายซ่ึงตองการแตงบานใหดดูีขึ้น มสิเตอรและ
มสิซิสเคลยตัน จอหนกับแพทริคที่เปนพนักงานพารตไทมอีกสองคน รวมถึงฉันดวย ตางก็วิ่งวุนเปนการใหญ แตก็มรีะยะเวน
วางบางชวงอาหารกลางวัน แลวมสิซิสเคลยตันก็บอกใหฉันตรวจดูรายการส่ังของหลายรายการระหวางท่ีฉันไปนั่งอยูหลัง
เคานเตอรตรงลิ้นชักโตะเก็บเงินและแอบกินขนมปงเบเกิลไปดวย ฉันกําลังหมกมุนอยูกับงานซ่ึงคือการตรวจสอบหมายเลข
ในแค็ตตาล็อกกับสินคาท่ีเราตองการและสินคาที่เราส่ังมา โดยท่ีตองกวาดสายตากลับไปกลบัมาระหวางรายการส่ังซ้ือกับ
หนาจอคอมพิวเตอรเพื่อตรวจสอบรายการสินคาใหตรงกัน จากน้ันไมรูทําไมฉันถึงชําเลืองมองขึ้นมา...แลวก็พบวาตัวเอง
ประสานสายตาน่ิงอยูกับดวงตาสีเทาเดนชดัของคริสเตยีนเกรย ผูยืนจองฉันเขม็งอยูตรงเคานเตอร 

หัวใจวาย 
“มิสสตลี แปลกใจแตก็ดีใจนะ” สายตาเขามองนิ่งแนวแน 

ใหตายสิ เขา มาทําบาอะไรที่น่ี ในสภาพผมยุงและดูเหมาะกับการอยูกลางแจงเมื่อสวมเสื้อสเวตเตอรถักสคีรีม 
กางเกงยีน และรองเทาบูตสําหรับใสทํากิจกรรมกลางแจง ฉนัคิดวาตัวเองกําลังอาปากคาง แถมไมรูวาสมองกับเสียงหายไป
อยูเสียท่ีไหนดวย 

“มิสเตอรเกรย” ฉันกระซิบเน่ืองจากทําไดแคนั้น ริมฝปากเขามรีอยย้ิมจางๆ และนัยนตาเขาก็เปนประกายดวย
ความขบขัน ยงักับวาเขากําลังนึกเร่ืองขําๆ อยูคนเดียวอยางน้ันละ 

“ผมมาแถวนี้นะ” เขาพูดเปนเชงิอธิบาย “ผมอยากจะซ้ือของสองสามอยางเก็บไวสักหนอย ยนิดท่ีีไดเจอคุณอีก
คร้ังนะ มิสสตลี” น้ําเสียงเขาอบอุนและทุมนุม ใหความรูสึกเหมือนคาราเมลฟดจดารกช็อกโกแลตที่กําลังละลาย...หรืออะไร
ทํานองน้ันนะ 

ฉันสะบดัศีรษะเพ่ือเรียกสตกิลบัคืนมา หัวใจเตนรัวเปนรอยประทับย้ําๆ อยางบาคลั่ง ไมรูทําไมฉันหนาแดงอยาง
มากกับการท่ีอีกฝายจองเอาๆ โดยไมละสายตา ฉันประหลาดใจสุดขดีกับภาพที่เขายืนอยูตรงหนา ความทรงจําของฉนั
เกี่ยวกับเขาเทียบไมไดเลยกับตวัจริง เขาไมใชแคหนาตาดีเทานั้นแตเปนสุดยอดแหงความหลอเหลาของเพศชาย ชวนตะลงึ
แทบลืมหายใจ แลวตอนน้ีเขาก็มายืนอยูตรงน้ี ณ รานอุปกรณชางเคลยตันส ประหลาดดแีทสุดทายกระบวนการรับรูของฉัน
ก็กลบัคืนมาและเชื่อมโยงเขากับสวนอื่นๆ ในตวัฉันอีกคร้ังหน่ึง 

“แอนา ฉันชื่อแอนาคะ” ฉันพึมพํา “จะใหฉันชวยอะไรไหมคะ มสิเตอรเกรย” 

เขายิ้มแลวก็ทําทาเหมือนวาเขามีความลับใหญโตสวนตัวอีกแลวน่ันละนาอึดอัดใจชะมดั ฉันสูดลมหายใจเขา
ลึกๆ แลวก็วางทาแบบ ฉันทํางานท่ีรานน้ีมาสีป่แลว อยางมืออาชีพ ฉันทําได 

“ผมตองการของสองสามอยาง เร่ิมจากผมอยากไดเข็มขดัรัดสายไฟ” เขาพึมพํา นัยนตาสีเทาดูเยือกเย็นแต
ขบขัน 

เข็มขัดรัดสายไฟเหรอ 
“เรามีความยาวหลายขนาดคะ ใหฉันพาไปดดูีไหมคะ” ฉันพึมพาํดวยน้ําเสียงเบาและสั่น มสีตหินอยสิ สตีล การ

ทําค้ิวขมวดเล็กนอยสงผลใหหนาผากที่ออกจะงดงามของเกรยเสียสวย 

“ไดครับ ชวยนําไปเลย มิสสตลี” เขาบอก ฉนัพยายามทําเฉยขณะที่เดินออกมาจากหลังเคานเตอร แตท่ีจริง
แลวฉันตั้งใจอยางหนักทีจ่ะไมสะดุดเทาตัวเองหกลมตางหาก เพราะวาจูๆ ขาฉันก็ออนปวกเปยกเหมือนกลายเปนเยลลอียาง
น้ันละ ฉันนึกดีใจทีเ่มื่อเชาน้ีสวมกางเกงยีนตัวท่ีดท่ีีสุดมา 
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“อยูที่ชั้นสินคาเกี่ยวกับไฟฟานะคะ ชองแปด” นํ้าเสยีงฉันออกจะสดใสไปสักนิด ฉันชําเลืองมองเขาแลวก็ตอง
นึกเสียใจเกือบจะในทันควัน ใหตายสิเขาหลอจัง ฉันหนาแดง 

“เชิญคุณกอนเลยครับ” เขาพึมพํา พลางผายมือที่มน้ิีวเรียวยาวซึ่งดูแลตดัเลบ็มาอยางดี 

ฉันเดินนําไปตามชองหน่ึงในแผนกเคร่ืองไฟฟา โดยที่หัวใจเกือบจะทําใหฉันหายใจหายคอไมออกเพราะวามัน
เหมือนมาจุกอยูท่ีคอหอยจวนเจียนจะหลุดออกมาทางปาก เขามาที่พอรตแลนดทําไมกัน แลวเขามาที่รานเคลยตันสทําไม 
แลวความคดิท่ีวา เขามาที่นีเ่พื่อจะไดเจอเธอไง ก็ผุดขึ้นมาจากสวนท่ีเล็กกระจอยรอยและใชงานนอยกวาที่ควรในสมองของ
ฉัน บางทีอาจจะเปนสวนท่ีอยูดานลางของกานสมองสวนทายอันเปนที่อยูของจิตใตสาํนึกก็ไดนะ ไมมทีาง! ฉันปดความคิดนี้
ท้ิงโดยพลนั ทําไมชายผูหลอเหลา ทรงอํานาจ และดูมคีลาสอยางเขาถึงจะตองอยากเจอฉันดวยละ ความคิดที่วาน่ีไรสาระ
เปนท่ีสุด แลวฉนัก็เลยเตะมันออกไปจากหัว 

“คุณมาติดตอธุรกิจท่ีพอรตแลนดเหรอคะ” ฉันถามดวยนํ้าเสยีงสูงเกินไปเหมือนวาน้ิวตัวเองถูกประตหูรืออะไร
หนีบอยูอยางน้ันละ ใหตายเถอะ! พยายามใจเย็นหนอยส ิแอนา! 

“ผมแวะมาเยีย่มแผนกเกษตรของมหาวิทยาลยัวอชิงตันสเตท ซ่ึงตั้งอยูท่ีแวนคูเวอร ตอนนีผ้มใหทุนสนับสนุน
การวิจัยท่ีนั่นเร่ืองการปลูกพชืหมุนเวียนและปฐพีศาสตร” เขาตอบเปนจริงเปนจัง เห็นหรือยัง เขาไมไดมาที่นีเ่พื่อหาเธอเลย
สักนิดเดียว จิตใตสํานึกเยาะฉนัเสียงดังฟงชัด ลําพองและเยยหยัน ฉันหนาแดงท่ีตัวเองคิดอะไรเลื่อนเปอนไปไกล 

“ท้ังหมดนี้คือสวนหน่ึงของโครงการทําใหโลกอ่ิมทองของคุณหรือคะ” ฉันเยา 

“ทํานองน้ันละ” เขารับ มุมปากเชิดขึ้นเปนรอยย้ิมนิดๆ 

เขาจองมองบรรดาเข็มขัดรัดสายไฟที่เรามีไวขายที่เคลยตันส เขาจะเอาไปทําอะไรกันนะ ฉันนึกภาพเขาลงมือ
ทําอะไรๆ ดวยตัวเองไมออกเลยแมแตนิดเดียว เขาไลน้ิวไปตามบรรจุภัณฑตางๆ ทีว่างแสดงไว แลวทําไมไมรู ฉันตองมองไป
ทางอื่น เขากมลงแลวเลือกมากลองหน่ึง 

“อันนี้นาจะใชได” เขาพดูพรอมกับยิ้มเหมือนมคีวามลบั แลวฉันก็หนาแดง 

“ตองการอยางอ่ืนอีกหรือเปลาคะ” 

“ผมอยากไดกระดาษกาวหนอย” 

กระดาษกาวเนี่ยนะ 
“คุณจะตกแตงที่อยูใหมเหรอคะ” คําพูดหลุดออกไปกอนท่ีฉนัจะยับย้ังไวทัน แนนอนวาเขาตองจางคนงานหรือ

ไมก็มคีนมาชวยเขาตกแตงอยูแลวไมใชเหรอ 

“เปลาครับ ไมไดตกแตงอะไรใหมหรอก” เขารีบพูด จากน้ันก็ยิม้หยันๆ แลวฉันก็เกิดความรูสึกพิกลบอกไมถูกวา
เขากําลังหัวเราะขําฉัน 

ฉันตลกขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันดตูลกนักหรือไง 
“ทางน้ีคะ” ฉันพึมพาํดวยความอาย “กระดาษกาวอยูที่ชองของตกแตง” ฉันชําเลืองมองไปดานหลังขณะทีเ่ขา

ตามมา 

“คุณทํางานท่ีนี่มานานหรือยังครับ” เสยีงเขาต่ําและเขาก็กําลังมองฉัน นัยนตาสเีทาจองเขม็งเลยทีเดยีว ฉัน
หนาแดงหนักกวาเดิมอีก เปนบาอะไร ทําไมเขาถึงมอิีทธิพลแบบน้ีกับฉัน ฉนัรูสึกเหมือนตัวเองอายสุักสบิสี่ป ทั้งเคอะเขิน
แลวก็ดผิูดท่ีผิดทางยังไงชอบกล มองไปขางหนาส ิสตลี! 
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“สี่ปคะ” ฉันพึมพําขณะทีเ่รามาถึงจุดหมาย ท้ังน้ีเพื่อหันเหความสนใจของตัวเอง ฉันจึงกมลงเลือกกระดาษกาว
ท่ีเรามขีายโดยเลือกความกวางแตกตางกันมาสองมวน 

“ผมเอามวนน้ีแลวกัน” เกรยพูดเสียงเบาพลางช้ีไปยังมวนท่ีมคีวามกวางมากกวา ฉันสงเทปใหเขา น้ิวมือเรา
กระทบกันแคชวงส้ันๆ แลวก็มกีระแสไฟฟาอีกแลว ช็อตเปร๊ียะไปท่ัวรางราวกับฉันไปแตะโดนสายไฟเปลือยเขาอยางน้ันละ 
ฉันอาปากโดยไมรูตัวยามเมื่อรับรูไดถึงกระแสดังกลาวท่ีแลนตรงไปยังจุดลึกลับและไมคุนเคยลึกลงไปในชองทอง ฉันตะกาย
หาความสมดลุทางอารมณอยางหมดทางสู 

“รับอะไรเพิ่มไหมคะ” นํ้าเสียงฉนัแหบและมเีสียงลมหายใจหนักๆ ดวยอีกฝายทําตาโตเล็กนอย 

“ผมคิดวาอยากไดเชือกสักหนอย” นํ้าเสยีงเขาแหบเหมือนฉันเปะเลย 

“ทางน้ีคะ” ฉันกมหนางุดเพื่อซอนอาการหนาแดงท่ีกลับมาอีก แลวก็เดินนําไปยังชองดังกลาว 

“ตองการแบบไหนคะ เรามีท้ังแบบใยสังเคราะหแลวก็เสนใยธรรมชาติ...แบบเกลยีว...หรือแบบเชือกขึง...” ฉนั
หยุดเมื่อเห็นสีหนาของเขา นยันตาเขาเปนสเีขมข้ึน ใหตายส ิ

“ผมขอเชือกแบบเสนใยธรรมชาติยาวหาหลาครับ” 

ฉันมือไมสั่นเทารีบวัดเชือกกับไมบรรทัดที่ติดไวถาวรใหไดหาหลา โดยตระหนักวานัยนตาสเีทารอนแรงของเกรย
จับจองฉันอยู ฉันไมกลามองเขาเลย ใหตายเถอะ ฉันจะประหมาไปมากกวาน้ีอีกหรือเปลานะ ฉันหยิบคัตเตอรออกจาก
กระเปากางเกงยีนแลวตัดเชือกอยางบรรจงกอนจะผูกเงื่อนกระตุกไว ปาฏิหาริยบางอยางชวยใหฉันทําไดสาํเร็จโดยที่มดีไม
ตัดน้ิวตัวเองขาดเสียกอน 

“เคยเปนเนตรนารีเหรอครับ” เขาถาม ริมฝปากไดรูปราวสลักเสลาแลดเูยายวนโคงขึ้นเปนเชงิขบขัน อยามอง
ปากเขาเปนอันขาด! 

“กิจกรรมท่ีตองทาํเปนกลุมไมใชแนวฉันหรอกคะ มสิเตอรเกรย” 

เขาเลิกค้ิวข้ึนขางหน่ึง 

“แลวอะไรคือแนวของคุณละ แอนัสเตเชยี” เขาถามดวยนํ้าเสยีงนุมนวลแลวก็มรีอยย้ิมลึกลับใหเห็นอีกรอบ
หนึ่ง ฉันไดแตจองหนาเขาโดยไมสามารถจะอธิบายตัวเองได ฉนัอยูบนเปลือกโลกที่กําลังเคลื่อนไหว พยายามตั้งสตหินอยแอ
นา จิตใตสาํนึกท่ีถูกทรมานของฉันคุกเขาขอรอง 

“หนังสือคะ” ฉนักระซิบ แตขางในใจฉัน จิตใตสาํนึกกําลังกรีดรองวาคุณไงคะ! คุณคือแนวท่ีฉนัชอบ ฉันตบ
ความคิดน้ีกลับลงไปทันที นึกอบัอายวาจิตใจของตัวเองกําลังคิดใฝสูงไปแลว 

“หนังสือประเภทไหนครับ” เขาเอียงศีรษะไปขางหน่ึง ทําไมเขาถึงตองสนใจขนาดนีด้วย 
“ออ คุณก็รูนี่คะ หนังสือท่ัวๆ ไป งานแนวคลาสสิกนะคะ สวนใหญแลวก็พวกวรรณกรรมอังกฤษ” 

เขาใชน้ิวชีเ้รียวยาวและหัวแมมอืถูคางพลางใครครวญคําตอบของฉันไปดวย หรือบางทเีขาอาจจะเบื่อสดุขดี
แลว และกําลงัพยายามซอนความรูสึกอยู “รับอะไรเพ่ิมอีกไหมคะ” ฉันตองรีบๆ เลิกคุยหัวขอน้ี เพราะวาน้ิวเขาท่ีอยูบน
ใบหนาดแูลวชางดึงดดูใจเหลือเกิน 

“ไมรูสิ คุณแนะนําหนอยวาควรจะซ้ืออะไรเพ่ิมดี” 

ฉันจะแนะนําอะไรดลีะ ฉันไมรูดวยซ้ําวาคุณกําลังจะทําอะไร 

“สําหรับคนท่ีลงมือทําอะไรๆ ดวยตัวเองนะเหรอคะ” 
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เขาพยักหนา นยันตาสเีทาดมูีชวีิตชวีาดวยอารมณขันแบบชั่วราย ฉันหนาแดง แลวสายตาก็เลื่อนอยางจงใจไป
ยังกางเกงยีนพอดตีัว 

“ชุดหมีคะ” ฉันตอบไป แลวก็รูวาตัวเองไมไดกลั่นกรองในส่ิงท่ีหลุดจากปากอีกแลว 

เขาเลิกค้ิวขางหน่ึงดวยทาทางขบขันอีกคร้ัง 

“คุณคงไมอยากใหเส้ือผาเปอนหรอกนะคะ” ฉันบุยใบแบบไมโจงแจงไปที่กางเกงยีนของเขา 

“ผมถอดออกเมือ่ไหรก็ไดน่ีนา” เขายิ้มกร่ิม 

“อืม” ฉันรูสึกวาแกมฉันแดงกํ่าหนักข้ึน ตอนน้ีฉันคงกลายเปนสเีดียวกันกับแถลงการณพรรคคอมมิวนิสตไมมี
ผิดเพีย้นแลวละ หยุดพูดไดแลว หยุดพูด เด๋ียวน้ี 

“ง้ันผมขอชุดหมดีวย เพราะวาผมไมควรทําเสือ้ผาตัวเองเสียหาย” เขาพูดหนาตาเฉย 

ฉันพยายามปดภาพไมพึงประสงคตอนท่ีเขาไมไดนุงกางเกงยีนออกไป 

“ตองการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ” ฉันถามเสยีงแหลมขณะท่ีสงชุดหมสีีนํ้าเงินให 

เขาไมสนใจคําถามของฉัน 

“บทความเปนยงัไงบางครับ” 

สุดทายเขาก็ถามฉันดวยคําถามปกต ิ หางไกลจากการพูดสองแงสองงามและการพูดอยางหมายความอีกอยาง
ซ่ึงชวนใหสับสน...คําถามน้ีฉันตอบได ฉันรีบความันไวดวยสองมือราวกับน่ีคือแพชชูีพ แลวก็เลอืกบอกไปตามตรง 

“ฉันไมไดเปนคนเขียนหรอกคะ คนเขียนคือแคเธอรีน มสิคาวานาห นะคะ เพื่อนรวมหองของฉัน เธอเปนคน
เขียน เธอพอใจงานน้ีมาก เธอเปนบรรณาธิการของหนังสือพมิพแลวก็รูสึกแยท่ีไมไดเปนคนสัมภาษณเอง” ฉันรูสึกเหมือน
ตัวเองไดหยดุพกัเพ่ือหายใจหายคอเสียที ในท่ีสุดก็มหัีวขอสนทนาแบบปกตกิับเขา “เธอกังวลอยูเร่ืองเดียวละคะวาไมมรูีป
ถายใหมๆ ของคุณเลย” เกรยเลิกค้ิวขางหน่ึง 

“เธออยากไดรูปแบบไหนละครับ” 

โอเค ฉันไมคิดมากอนเลยวาเขาจะตอบแบบน้ี ฉันสายหนาเพราะวาไมรูจริงๆ 

“อืมๆ ผมอยูแถวๆ น้ี บางทพีรุงนี้...” เสียงเขาขาดหายไป 

“คุณยินดมีาใหเราถายภาพเหรอคะ” ฉันเสยีงแหลมขึ้นอีกแลว เคทคงมคีวามสุขเหมือนไดข้ึนสวรรคถาฉัน
จัดการเร่ืองน้ีไดสําเร็จ แลวเธอก็จะไดเจอเขาอีกคร้ังพรุงนี้ จุดมืดมิดตรงดานลางสมองของฉันกระซิบดวยนํ้าเสียงลอลวงฉัน
ปดความคิดน้ันท้ิง ในบรรดาเร่ืองงี่เงา ไรสาระของ... 

“เคทคงจะยินดมีากเลยคะ ถาเราหาชางภาพมาได” ฉันดีใจมากก็เลยยิ้มกวางใหเขา ริมฝปากเขาเผยอเหมือน
จะสูดลมหายใจเขาฉบัพลัน แลวเขาก็กะพริบตา ชั่วเสี้ยววินาทีหน่ึงเขาดูเหมือนสับสน แลวแกนโลกก็เขยือ้นเล็กนอยเปลอืก
โลกเคลื่อนตัวไปอยูยังตําแหนงใหม 

โอย พระเจา สีหนาสับสนของคริสเตยีน เกรย 
“บอกเร่ืองพรุงน้ีใหผมทราบดวยก็แลวกันครับ” เขาเอ้ือมมือไปที่กระเปาหลังแลวดึงกระเปาเงินออกมา 

“นามบตัรผม มเีบอรโทรศัพทมือถืออยู คณุตองโทร.มากอนสบิโมงเชา” 

“ไดคะ” ฉันฉีกยิ้มใหเขา เคทตองตื่นเตนแนนอน 
“แอนา!” 
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พอลปรากฏตัวขึ้นท่ีอีกฟากของปลายทางเดินระหวางชั้นวางของ เขาเปนนองชายคนสดุทองของมิสเตอรเคลย
ตัน ฉันไดยินวาเขากลับจากมหาวิทยาลยัพรินซตันมาเยี่ยมบาน แตฉันไมคิดวาวันน้ีจะเจอเขา 

“เออ ขอตัวสักครูนะคะ มสิเตอรเกรย” เกรยขมวดค้ิวเมื่อฉันหันหนาไปจากเขา 

พอลเปนเพื่อนที่ดเีสมอมา ยิ่งในชวงเวลาแปลกประหลาด ณ ขณะน้ีท่ีฉันอยูกับเกรยผูรํ่ารวย ทรงอิทธิพล และ
เปนจอมบงการหนาตาหลอเหลาดึงดูดใจอยางไมนาเชื่อ การไดคุยกับคนปกติๆ  ก็ถือวาเปนเร่ืองที่ดเีหลือเกิน พอลกอดฉัน
แนน ทําเอาฉันประหลาดใจ 

“แอนา ไง ดีใจจังท่ีไดเจอเธออีก!” พอลจอ 

“สวัสดี พอล เปนไงบาง กลบับานมางานวันเกิดพี่ชายเหรอ” 

“ใช เธอดูสบายดนีะ แอนา ดดูมีากๆ เลย” เขาฉีกยิ้มขณะพจิารณาดฉูันโดยดันตัวฉันออกไปจนสุดปลายแขน 
จากน้ันก็ปลอยฉัน แตยังโอบไหลขางหนึ่งไวแบบแสดงความเปนเจาของ ฉันขยบัเทายุกยิกดวยความอาย การไดเจอพอล
เปนเร่ืองดี แตเขามักจะทําตัวสนิทสนมจนเกินไป 

พอฉันเงยหนาข้ึนมองคริสเตียน เกรย ก็เห็นวาอีกฝายจับจองเราดวยสายตาดุจเหยี่ยว นัยนตาสเีทาของเขา
หลุบลงอยางคาดคะเน ปากเมมสนิทไรอารมณ เขาเปลี่ยนจากลกูคาท่ีใสใจจนประหลาดกลายเปนคนอ่ืน คนท่ีเย็นชาและหาง
เหิน 

“พอล พอดฉีันมลีูกคาอยูนะ คุณนาจะไดพบเขานะ” ฉันพูด พยายามปลดชนวนความเปนปฏิปกษท่ีเห็นปรากฏ
อยูในดวงตาของเกรย ฉันดึงพอลไปพบเขา แลวท้ังคูก็หย่ังทาทีกัน บรรยากาศโดยรอบหนาวเย็นราวกับอยูข้ัวโลกเหนือ 

“เออ พอลคะ น่ีคือมสิเตอรคริสเตียน เกรย มสิเตอรเกรยคะ น่ีคือพอล เคลยตนั คะ พี่ชายเขาเปนเจาของราน” 
ดวยสาเหตบุางอยางท่ีไรซึ่งเหตผุล ทําใหฉันรูสึกวาควรจะตองอธิบายเพิ่มเตมิอีกสักหนอย 

“ฉันรูจักพอลมาตั้งแตท่ีเร่ิมมาทาํงานท่ีน่ีแลวคะ ถึงเราจะไมคอยไดเจอกันก็เถอะ เขาเพ่ิงกลบัมาจาก
มหาวิทยาลยัพรินซตันนะคะ เขาเรียนบริหารธุรกิจอยู” ฉันพลามไปเร่ือย...หยุด เดีย๋วนีน้ะ! 

“มิสเตอรเคลยตัน” คริสเตยีนยื่นมือออกมา สหีนาของเขาอานไมออก 

“มิสเตอรเกรย” พอลจับมือเขากลับ “เดี๋ยวนะ คงไมใชคริสเตียน เกรยใชมั้ย ท่ีเปนเจาของเกรยเอ็นเตอรไพรส
โฮลดงิสอิงคนะ” พอลเปลี่ยนสหีนาจากไมเปนมิตรเปนหวาดเกรงในชวงเวลาไมถึงเสี้ยววินาที เกรยยิ้มอยางสุภาพใหเขา แต
นัยนตาไมไดยิม้ดวย 

“วาว มีอะไรใหผมชวยไหมครับ” 

“แอนัสเตเชียจัดการใหหมดแลวละครับ มสิเตอรเคลยตัน เธอใสใจดูแลดีมากครับ” สีหนาเขาเรียบเฉย แต
ถอยคําของเขา...เหมือนวาเขาพดูเร่ืองอ่ืนที่ไมเก่ียวกันเลย ชวนสับสนจริงๆ 

“เยี่ยมครับ” พอลตอบ “ไวเจอกันทีหลังนะ แอนา” 

“ไดเลย พอล” ฉันมองเขาหายไปทางหองเก็บของ “ตองการอะไรเพ่ิมอีกไหมคะ มสิเตอรเกรย” 

“เทาน้ีก็พอแลวครับ” น้ําเสียงเขาหวนและเยือกเย็น ใหตายเถอะ...ฉันทําใหเขาโกรธเหรอน่ี ฉันสูดลมหายใจเขา
ลึกๆ จากน้ันก็หมุนตัวตรงไปยังเครื่องเก็บเงิน เขามีปญหาอะไรกันนะ 

ฉันลงรายการเชอืก ชดุหมี กระดาษกาวและเขม็ขัดรัดสายไฟท่ีเคร่ืองเก็บเงิน 

ตัว
อย
่าง



“ท้ังหมดสีส่ิบสามเหรียญคะ” ฉันชําเลืองมองเกรยแลวก็มานึกไดวาไมควรเลย เขาจับตาดฉูันอยางใกลชิด 
นัยนตาสเีทามีประกายกลาและคุกรุนดูแลวชวนอึดอดั 

“ตองการถุงหรือเปลาคะ” ฉันถามขณะรับบัตรเครดิตของเขามา 

“ตองการครับ แอนัสเตเชีย” ลิ้นเขาเอ้ือนเอยชื่อราวกับกําลังเลาโลมฉันแลวหัวใจฉันก็เตนไมเปนส่ําอีกครา ฉัน
แทบหายใจหายคอไมออก กระวีกระวาดเอาของท่ีเขาซ้ือไปใสถุงพลาสติก 

“คุณจะโทร.หาผมใชไหมครับ ถาตองการถายภาพผม” เขากลับมาเปนการเปนงานอีกคร้ังหนึ่ง ฉันพยักหนา เกิด
อาการพูดไมออกข้ึนมาอีกรอบ แลวก็สงบัตรเครดิตคืนใหเขา 

“ดี อาจจะเจอกันพรุงนี้นะครับ” เขาหมุนตัวจะเดินออกไป แตแลวก็ชะงัก “ออ แอนัสเตเชีย ผมดีใจนะที่มสิคา
วานาหไมไดเปนคนมาสัมภาษณนะ” เขาย้ิม จากน้ันก็หอยถุงพลาสติกพาดบาไว พลางสาวเทายาวๆ ออกไปจากรานพรอม
ดวยทาทีมุงมั่นที่กลบัมาอีกคร้ัง ท้ิงฉันไวกับฮอรโมนเพศหญิงจํานวนมากท่ีพลุงพลานจนตัวสัน่ ฉันใชเวลาหลายนาทีจอง
ประตท่ีูปดอยูซ่ึงเขาเพิ่งเดินผานกลับออกไป กวาที่ตัวฉันเองจะกลับมาสูโลกแหงความเปนจริงได 

เอาละ ฉันชอบเขา น่ีไง ฉันยอมรับกับตัวเองแลว ฉันไมอาจปดบังตนเองจากความรูสึกไดอีกตอไป ฉันไมเคย
รูสึกอยางน้ีมากอน ฉันเห็นวาเขามีเสนห มเีสนหมาก แตฉันรูดีวาไมมีหวังหรอก แลวก็เลยถอนหายใจดวยความเศราแบบ
หวานปนขม การที่เขาแวะมาที่น่ีก็แคความบังเอิญ แตถึงยังไงฉันก็ยังสามารถชื่นชมเขาไดจากที่ไกลๆ จริงไหมละ ทําแบบนี้
ไมมอัีนตรายอยูแลว แลวถาฉันหาชางภาพได ก็จะไดชื่นชมเขาอยางจริงๆ จังๆ ในวันพรุงน้ีดวย ฉันกัดริมฝปากอยางคาดหวัง
แลวก็รูสึกวาตัวเองกําลังยิ้มแปนเหมือนนักเรียนสาว ฉันตองโทรศัพทหาเคทแลวก็จัดเตรียมการเร่ืองการถายภาพ 

1 Tess of the D’Urbervilles บทประพันธของ Thomas Hardy (ค.ศ. 1840 - 1928) เกี่ยวกับหญิงสาวยากจนชื่อเทสส ผูประสบชะตา
กรรมนาสลดใจทั้งจากชายที่รักเธอและจากชายที่เธอรัก 
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