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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 ท่ีสุดก็คงไมตางจากฟาผาในเมฆฝนแหงวงการหนังสือโลกเทานัน้ 
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บทนํา 

แมฮะ! แมฮะ! แมหลบัอยูบนพื้น หลบัมานานแลว ผมแปรงผมใหเพราะแมชอบใหทํา แตแมก็ไมตื่น ผมเขยาแม แม
ฮะ! ผมปวดทอง มันคือความหิว เขาไมอยู ผมหิวนํ้า ผมดึงเกาอ้ีมาปนไปท่ีกอกนํ้าในครัวแลวผมก็กินนํ้า นํ้ากระเด็นเลอะเสื้อ
สเวตเตอรสฟีาของผม แมยังคงหลบัอยู แมตืน่สิ! แมนอนน่ิง ตัวเยน็ ผมหยบิผาหมมาและหมผาใหแม แลวผมก็นอนลงบน
พรมเหนียวๆ สเีขียวขางตัวแม แมยังหลับอยู ผมมีรถของเลนสองคันมันวิ่งแขงกันบนพ้ืนตรงท่ีแมกําลังนอนอยู ผมวาแมคง
ไมสบาย ผมหาอะไรกินเจอถ่ัวในชองแชแข็ง มนัเย็นมาก ผมกินมันชาๆ มันทําผมปวดทอง ผมนอนขางแม ถ่ัวหมดแลว ใน
ตูเย็นมอีะไรสักอยาง กลิ่นมันพลิึก ผมเลยีมันแลวลิ้นก็ติดอยูกับมัน ผมกินมันชาๆ รสชาตมิันแยมาก ผมกินน้ําอีก ผมเลนรถ
แลวผมก็นอนหลับขางแม แมตัวเย็นมาก แมจะไมตื่นหรอก ประตูถูกกระแทกเปดออก ผมคลมุรางแมดวยผาหมของผม เขา
มาแลว แมง เกิดเร่ืองหาอะไรขึ้นท่ีนีก่ัน โอย อีบาประสาทกลับ เวร ฉิบหาย หลีกไปซะไอเด็กเวร เขาเตะผมและหัวผม
กระแทกพื้น ผมเจ็บหัว เขาโทร.เรียกใครสักคน แลวเขาก็ไป เขาล็อกประตู ผมนอนลงขางแม ผมเจ็บหัว ตํารวจผูหญิงมา ไม 
ไม ไม อยาแตะตัวผม อยาแตะตัวผม อยาแตะตัวผม ผมจะอยูขางแม ไมเอา อยาเขามานะ ตํารวจผูหญิงเอาผาหมผมไป 
แลวเธอก็ควาตวัผม ผมรอง แมฮะ! แมฮะ! ผมจะหาแม คําเหลานั้นหายไปแลว ผมพูดคําพวกน้ันไมไดแมไมไดยินผม ผมไม
มคีําพูด 

“คริสเตียน! คริสเตยีน!” เสียงของเธอเรงเรา ฉุดเขาขึ้นมาจากหวงลึกแหงฝนราย จากหวงลกึแหงความส้ินหวัง “ฉันอยูนี่คะ 
ฉันอยูนี่” 

เขาตื่นและพบวาเธอกําลังโนมตวัอยูเหนือเขา ควาไหลของเขาไว เขยารางเขา ความวาวุนใจฉายชัดบนใบหนา
ของเธอ ดวงตาสฟีาน้ันเบิกกวางและปร่ิมนํ้าตา 

“แอนา” เสยีงของเขาเปนเพียงเสียงกระซิบแผวขาดหวง รสชาติแหงความกลวัยังคงคางในปาก “คุณอยูน่ี” 

“แนสิคะ ฉันอยูน่ี” 

“ผมฝน...” 

“ฉันรูคะ ฉันอยูน่ีคะ ฉันอยูน่ี” 

“แอนา” เขาผอนลมหายใจเปนชื่อของเธอ และน่ันเปนดั่งเคร่ืองรางกางก้ันความตระหนกอัดอ้ันดํามืดที่แลน
ผานรางของเขา 

“เงียบซะนะคะ ฉันอยูน่ีแลว” เธอขดรางรอบเขา แขนขาของเธอหอหุมเขาไว ความอบอุนจากเธอแผเขาสูราง
ของเขา ผลักไสเงามืดออกไป ผลักไสความกลัวออกไป เธอคือตะวันฉาย เธอคือแสงสวาง...เธอเปนของเขา 

“ขอรองละ อยาทะเลาะกันเลยนะ” เสียงของเขาแหบพราเมื่อโอบแขนรอบเธอ 

“ตกลงคะ” 

“เร่ืองคําปฏิญาณ เร่ืองการไมตองเช่ือฟง ผมยอมไดนะ เราจะหาทางจนได” คําเหลาน้ันพร่ังพรูออกจากปาก
ของเขาดวยความรูสึก ความสับสน และความวาวุนท่ีปนเปกันไปหมด 

“ใชคะ เราจะทําได เราจะหาทางจนไดเสมอ” เธอกระซิบ และริมฝปากของเธอก็แตะลงทีป่ากเขา ทําใหเขา
เงียบลง นําเขากลับมายังปจจุบัน 
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1 

ฉันเงยหนาขึ้นมองผานชองวางของรมที่ทําจากหญาทะเลขึ้นไปยังทองฟาสีฟาจัด สฟีาฤดรูอน สฟีาแบบเมดิเตอรเร
เนียน แลวฉันก็ถอนหายใจอยางมคีวามสุข คริสเตยีนอยูขางๆ ฉัน นอนเหยียดอยูบนเกาอ้ีอาบแดด สามขีองฉัน สามสีุดหลอ
แสนรอนแรง ผูเปลือยอกและสวมเพียงกางเกงยีนตัดขา ผูซ่ึงกําลังอานหนังสือท่ีทํานายถึงการลมสลายของระบบธนาคาร
ตะวนัตก ตามที่ทุกคนบอกมามันเปนหนังสือท่ีวางไมลงทีเดยีว ฉันไมเคยเห็นเขาน่ังน่ิงขนาดนี้มากอนเลย เขาดูเหมอืนเปน
นักศึกษามากกวาท่ีจะเปนประธานกรรมการบริหารหนุมคนเกงแหงหน่ึงในบริษัทเอกชนอันดบัตนๆ ของอเมริกา 

ในชวงสุดทายของการฮันนีมูน เราน่ังเออระเหยกันอยูกลางแดดยามบายบนหาดทรายของโรงแรมท่ีตั้งชื่อได
เหมาะสมมากวา ‘บชีพลาซามอนตคิารโล’ ในโมนาโก ถงึแมเราจะไมไดพักในโรงแรมน้ีก็ตาม ฉันลมืตาขึ้นและมองไปยังเรือ 
แฟรเลดี ้ ท่ีทอดสมออยูในอาว ใชสินะ เราพกักันอยูในเรือหรูสุดอลังการน่ี เรือท่ีแมจะสรางตั้งแตปค.ศ.1928 แตยังลอยลาํ
อยางนาเกรงขามบนผิวน้ํา เปนราชินีแหงเรือท้ังหมดในอาวนั้น ดไูกลๆ แลวเหมือนของเลนไขลานของเด็ก แตคริสเตยีนก็
ชอบมันมากทีเดยีว ฉันสงสัยวาเขากําลังอยากจะซ้ือเอาไวเสีย จริงๆ เลยนะ หนุมๆ กบัของเลนท้ังหลายแหลของพวกเขาน่ี 

ฉันน่ังเอนหลังลง ฟงเพลงที่คริสเตยีน เกรย มิกซจากไอพ็อดเคร่ืองใหมและงีบหลับไปกลางแสงแดดยามบาย
แกๆ พลางนึกเร่ือยเปอยไปถึงตอนที่เขาขอฉันแตงงาน โอ การขอแตงงานอันเหมือนฝนในโรงเก็บเรือ ฉันแทบจะไดกลิ่น
ดอกไมในทุงหญาเลย 

“เราแตงงานกันพรุงน้ีเลยไดไหม” คริสเตยีนพึมพาํเบาๆ ขางหูของฉันซ่ึงกําลังนอนซบอกเขาอยูในซุมดอกไมในโรงเก็บเรือ 
เพิ่งสุขสมจากการรวมรักแสนเขมขน 

“อืม” 

“น่ันแปลวาตกลงหรือเปลา” ฉันไดยินความประหลาดใจอยางคาดหวังในน้ําเสยีง 

“อืม” 

“หรือปฏิเสธ” 

“อืม” 

ฉันรับรูถึงรอยยิม้ของเขาได “มสิสตลี คุณสับสนอะไรอยูหรือเปลา” 

ฉันยิ้มกร่ิม “อืม” 

เขาหัวเราะและกอดฉันแนน จูบกระหมอมของฉันไปดวย “ไปเวกัสพรุงน้ีเลย ตกลงนะ” 

ฉันยกศีรษะข้ึนอยางงวงงุน “ฉนัคิดวาพอแมของฉันจะไมชอบใจนักถาเราทําอยางน้ัน” 

เขาเคาะปลายน้ิวข้ึนลงตามแผนหลังอันเปลือยเปลาของฉัน ลบูไลฉันอยางออนโยน 

“คุณอยากไดแบบไหนละ แอนัสเตเชยี ไปแตงท่ีเวกัส หรืออยากไดงานแตงใหญๆ หรูหรามผีาหอยอลังการ 
บอกผมสิ” 

“ไมตองใหญคะ แคมีเพื่อนๆ กับครอบครัว” ฉนัเหลือบตาข้ึนมองเขา สะกิดใจกับการออนวอนอยางเงียบเชียบ
ในดวงตาสเีทาเจิดจา เขาตองการอะไรกัน 
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“ตกลง” เขาพยกัหนา “ท่ีไหนดี” 

ฉันยักไหล 

“แตงกันท่ีน่ีเลยไดไหม” เขาถามหยั่งเชิง 

“บานพอแมของคุณน่ีนะหรือคะ พวกทานจะไมวาอะไรรึ” 

เขาพนลมออกทางจมูก “แมผมคงดีใจเหมือนไดข้ึนสวรรคชั้นเจ็ดเลยเชียวละ” 

“ตกลงคะ แตงท่ีน่ี ฉันแนใจวาพอกับแมฉันก็นาจะชอบอยางน้ีมากกวาเหมือนกัน” 

เขาลบูผมฉัน ฉนัจะมคีวามสุขไดมากกวาน้ีอีกไหมนะ 

“ถาอยางนั้น เรารูแลววาจะเปนท่ีไหน ทีน้ีมาถึงเร่ืองเวลา” 

“คิดวาคุณนาจะถามแมของคุณนะคะ” 

“อืม” รอยย้ิมของคริสเตยีนหุบลง “ใหเวลาแมแคเดือนเดยีว แคน้ันพอผมตองการคุณมากเกนิกวาท่ีจะรอนาน
กวาน้ันได” 

“คริสเตียน คุณไดฉันแลวนะ คุณไดฉันมาสกัพักหน่ึงแลว แตก็ไดคะเปนอันวาอีกหนึ่งเดือน” ฉันจูบแผนอก
กวางของเขา จูบเบาๆ เร็วๆ กอนที่จะเงยข้ึนยิ้มใหเขา 

“เดี๋ยวก็ไหมหรอก” คริสเตยีนกระซิบขางหูฉัน ทําใหฉันสะดุงจากภวังคหลับ 

“ไหมเพราะคุณเทานั้นคะ” ฉันยิ้มหวานที่สุดใหกับเขา ตะวันยามบายแกเคลื่อนลงมาแลว และฉันตกอยูใตแสง
จาเต็มท่ี เขาย้ิมมุมปาก และดวยการเคลื่อนไหวตอเน่ืองรวดเร็วคร้ังเดียว เขาก็ดึงเกาอ้ีอาบแดดของฉันเขามาใตรมกันแดด 

“หลบใหพนจากแสงแดดเมดิเตอรเรเนียนซะ มิสซิสเกรย” 

“ขอบคุณท่ีอุตสาหเปนหวงเปนใยกันคะ มสิเตอรเกรย” 

“ดวยความยินดคีรับ มสิซิสเกรย และผมไมไดทําเพราะเปนหวงเปนใยอะไรเลย แคถาผิวคุณไหม ผมก็จะแตะ
ตองตัวคุณไมได” เขาเลิกคิ้ว ดวงตาคูน้ันเจิดจาดวยความขบขัน หัวใจของฉันพองโต “แตผมสงสยัวาคุณรูอยูแลวและคุณก็
กําลังหัวเราะเยาะผมอยู” 

“ฉันจะทําแบบน้ันไดเหรอคะ” ฉนัอาปากคาง แสรงทําเปนไรเดยีงสา 

“แนนอน คุณจะทําและคุณก็กําลังทําอยู มันเปนหน่ึงในหลายสิ่งท่ีผมรักในตัวคุณนะ” เขาโนมตัวลงมาจูบฉัน 
ขบริมฝปากลางของฉันเลนเบาๆ 

“ฉันวาจะขอใหคุณชวยทาครีมกันแดดเพิ่มใหหนอยนะคะ” ฉนัหอปากแนบกับปากเขา 

“มิสซิสเกรย น่ันมันเปนงานท่ีสกปรกมาก แตเปนขอเสนอท่ีผมไมสามารถปฏิเสธได ลุกขึ้นน่ังสิ” เขาสั่ง น้ําเสยีง
ต่ําพรา ฉันทําตามที่ไดรับคําสั่ง และดวยการลูบไลอยางแชมชาแสนละเอียดลออดวยน้ิวมืออันแข็งแกรงแตยืดหยุน เขาก็
เคลือบรางของฉันไวดวยครีมกันแดด 

“คุณนารักมากจริงๆ ผมโชคดีสดุๆ” เขาพึมพําเมื่อน้ิวของเขาปดผานเนินอกของฉัน พลางปาดครีมไปทั่ว 

“ใชคะ คุณโชคดมีาก มสิเตอรเกรย” ฉันเหลือบมองผานขนตาอยางเอียงอาย 

“ถอมตัวเสียบางก็อาจจะดนีะครับ มสิซิสเกรย พลิกตัวสิ ผมอยากทาหลังใหคุณ” 

ฉันหมุนตัวกลบัพรอมรอยยิ้ม เขาปลดสายชดุบกิิน่ีท่ีราคาแพงจนนาเกลียดน่ัน 
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“คุณจะรูสึกอยางไรคะ ถาฉันเปลือยอกเหมือนผูหญิงคนอื่นๆ บนหาด” ฉันถาม 

“ไมพอใจ” เขาตอบโดยไมลังเล “แคตอนนี้ผมก็ไมคอยพอใจอยูแลวที่คุณสวมเส้ือผานอยชิ้นขนาดนี้” เขาโนม
ตัวลงมากระซิบขางหูฉัน “อยาคิดวาจะรอดไปไดตลอดนะ” 

“น่ันคือคําทาหรือเปลาคะ มสิเตอรเกรย” 

“ไมใช น่ันคือการกลาวตามความเปนจริง มิสซิสเกรย” 

ฉันถอนใจและสายหนา โธ คริสเตียน...คริสเตยีนผูข้ีหวง ขี้หึง จอมบงการของฉัน 
เมื่อเขาทาครีมเสร็จ ก็ตีกนฉัน 

“เรียบรอยละ ยยัตัวแสบ” 

โทรศัพทแบล็กเบอรร่ีท่ีไมเคยหางมือและพรอมใชงานตลอดเวลาของเขาสั่นขึ้น ฉันขมวดค้ิว แตเขายิ้มมุมปาก 

“ผมดไูดคนเดียว มสิซิสเกรย” เขาเลิกค้ิวเปนคําเตือนแสนทะเลน ตกีนฉันอีกคร้ัง และน่ังลงบนเกาอีเ้พื่อรับ
โทรศัพท 

เทพธิดาในใจของฉันสงเสยีงครางแผว ไมแนคืนน้ีเราอาจจะจัดการแสดงอะไรสักอยางใหเขาดเูพียงคนเดียว 
เธอย้ิมเยาะและเลิกค้ิวอยางรูทัน ฉันยิ้มกับความคิดน้ันและคอยๆ กลับไปสูการงีบยามบาย 

“มาม’ แซลล? เอิงแปรริเยรปูรมัว เอิง โคคา-โคลาไลท ปูรมาฟาม ซิลวูเปลท เอแกลเกอะโชสอาม็องเชร...แล
สเซ-มัววัวรลาการต”1 

อืม เสยีงของคริสเตยีนท่ีพูดภาษาฝร่ังเศสอยางคลองแคลวปลุกฉันใหตื่นขึ้น ขนตาของฉันกระพือถ่ีรับแสงแดด
จา และพบวาคริสเตยีนมองฉันอยูตอนท่ีหญิงสาวในเคร่ืองแบบเดินจากไป ถือถาดในมือยกสงู ผมหางมาสูงสีทองแกวงไกว
ยั่วใจ 

“หิวนํ้าไหม” เขาถาม 

“หิวคะ” ฉันพึมพําอยางงัวเงีย 

“ผมน่ังมองคุณไดท้ังวันเลยนะ เหน่ือยเหรอ” 

ฉันหนาแดง “กเ็มื่อคืนฉันไมคอยไดนอนน่ีคะ” 

“ผมก็เหมือนกัน” เขายิม้ วางแบล็กเบอรร่ีในมือลงและยืนขึน้ กางเกงขาส้ันของเขาหลวมลงมาเล็กนอยและ
หอยต่ํา...ในแบบที่ทําใหมองเหน็ชุดวายน้าํท่ีอยูขางใตได คริสเตียนถอดกางเกงขาสั้นออก ถอดรองเทาแตะท่ีสวมอยู แลวฉัน
ก็ลืมสิ่งที่กําลังคิดไปสิ้น 

“ไปวายนํ้ากับผมเถอะ” เขายื่นมือออกมาตอนที่ฉันเงยข้ึนมองหนาเขาดวยความตะลึง “วายนํ้ามั้ย” เขาถามอีก
คร้ัง เอียงคอไปดานหน่ึง ความขบขันฉายอยูในสีหนา และเมื่อฉันยังไมมปีฏิกิริยาใดๆ เขาก็สายหนาชาๆ 

“ผมวาคุณตองการการปลุกใหตื่นนะ” ทันใดน้ันเขาก็กระโจนเขามาและรวบตัวฉันยกข้ึนในออมแขน ในขณะที่
ฉันกรีดรองดวยความประหลาดใจมากกวาท่ีจะตกใจกลัว 

“คริสเตียน! ปลอยฉันลงนะคะ!” ฉันรองเสยีงแหลม 

เขาหัวเราะหึ “จะปลอยในทะเลเทาน้ันแหละ ท่ีรัก” 
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ขณะท่ีคริสเตียนอุมฉันลยุนํ้าลงไปยังทะเลพรอมกบัหัวเราะเสียงดัง คนท่ีอาบแดดบนหาดหลายคนมองดเูรา
อยางงงงันแตก็ไมไดสนใจนัก ฉนัก็เพิ่งไดรูวาน่ีเปนแบบฉบบัเฉพาะตัวของชาวฝร่ังเศส 

ฉันโอบแขนรอบคอของเขาแนน “คุณไมกลาหรอก” ฉันพูด แทบลืมหายใจ พยายามจะกล้ันเสยีงหัวเราะคิกคัก
ของตัวเอง 

เขายิ้มกร่ิม “โธ แอนาที่รัก คุณไมไดเรียนรูอะไรเลยเหรอในชวงเวลาส้ันๆ ท่ีเราไดรูจักกันมานะ” เขาจูบฉัน และ
ฉันฉวยโอกาสน้ีสอดนิ้วเขาไปในเรือนผมของเขา กอบเสนผมเตม็สองกํามอืและจูบตอบเขาพลางรุกล้ําดวยลิ้นของฉัน เขาสูด
ลมหายใจอยางแรงและผละถอยออก ดวงตาคุกรุนแตระแวดระวัง 

“ผมรูดีวาคุณจะเลนไมไหน” เขากระซิบและคอยๆ ยอตัวจมลงในผืนน้ําใสเย็น พารางของฉันลงไปดวยเมื่อริม
ฝปากของเขาประทับบนริมฝปากของฉันอีกคร้ัง ความเยือกเยน็ของทะเลเมดิเตอรเรเนียนถูกลบลมืไปในเวลาไมนานเมื่อฉัน
โอบรอบรางเขา 

“ฉันนึกวาคุณอยากวายนํ้าเสยีอีก” ฉันพึมพํากับริมฝปากของเขา 

“คุณกวนสมาธิผมไง” คริสเตยีนลากฟนไปตามริมฝปากลางของฉัน “แตผมก็ไมแนใจเหมือนกันวาจะอยากให
คนในมอนตคิารโลไดเห็นภรรยาของผมยามท่ีเธออยูในหวงปรารถนาอันรอนแรงหรือเปลา” 

ฉันลากฟนไปตามขากรรไกรของเขา ไรหนวดจางเสียดสกัีบลิ้นจนจักจ้ีฉันไมสนใจคนในมอนตคิารโลสักนิด 

“แอนา” เขาคํารามในลําคอ พลางพันหางมาของฉันเขากับขอมือและดึงเบาๆ ใหฉันตองเงยหนาข้ึนเผยลาํคอ 
เขาไลจูบจากใบหูลงไปตามลําคอนั้น 

“จะใหผมมีอะไรกับคุณในทะเลเลยดมีั้ย” เขาหายใจ 

“เอาสคิะ” ฉันกระซิบ 

คริสเตยีนผละถอยออกและกมลงมองฉัน ดวงตาของเขาอบอุน ตองการและมอีารมณขบขัน “มสิซิสเกรย คุณ
ชางไมมยีางอายและไมรูจักพอเลย นีผ่มใหกําเนิดสัตวประหลาดอะไรขึ้นมาแลวเน่ีย” 

“สัตวประหลาดท่ีเหมาะกับคุณไงคะ คุณอยากใหฉันเปนอะไรท่ีตางไปจากน้ีเหรอ” 

“ผมจะรับคุณท้ังน้ันไมวาคุณจะเปนอยางไร คุณก็รู แตไมใชตอนนี้นะไมใชตอนที่มคีนดูอยู” เขาพยักพเยิดศีรษะ
ไปทางฝง 

อะไรกัน 
ใชเลย คนทีอ่าบแดดบนหาดหลายคนไดทอดท้ิงความเมินเฉยและกําลังมองเราสองคนดวยความสนใจ ทันใด

น้ันคริสเตยีนกจั็บรางของฉันเขาที่เอวและยกรางฉันข้ึนบนอากาศ กอนท่ีจะท้ิงใหตกลงไปในนํ้าและจมลงไปยังผืนทรายนุม
ภายใตคลื่น ฉันโผพนผิวนํ้า สําลัก ไอ และหัวเราะไมหยุด 

“คริสเตียน!” ฉนัดแุละจองเขา นึกวาเราจะไดรวมรักกันในทะเลและขีดฆารายชื่อสิ่งทีไ่ดทําเปนคร้ังแรกออกไป
อีกอยางซะอีก เขากัดริมฝปากลางกลั้นความขบขัน ฉันสาดน้ําใสเขา และเขาก็สาดน้ํากลับมา 

“เรามีเวลาท้ังคืน” เขาพูดพลางย้ิมกวางอยางตัวตลก “ไวกอนนะ ท่ีรัก” เขาดําลงไปและโผลข้ึนมาหางจากฉัน
ไปสามฟุต จากน้ันก็จวงแขนอยางคลองแคลวสงางาม วายออกไปจากฝง ออกไปจากฉัน 
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เฮอะ! พอฟฟตีข้ี้เลนจอมยั่ว! ฉนัยกมือข้ึนบังแดดเมื่อมองเขาวายจากไปเขาชอบแหยฉันเลนเหลือเกิน ฉันจะทํา
ยังไงใหเขากลับมาดี ระหวางท่ีวายกลบัไปที่ฝง ฉันก็คิดพิจารณาถึงทางเลือกท่ีมี ตรงเกาอ้ีอาบแดดน่ัน เคร่ืองดื่มของเรามา
ถึงแลว ฉันจิบโคกอยางเร็ว คริสเตยีนเปนเพียงจุดเล็กๆ อยูไกลๆ 

อืม...ฉันนอนคว่ําหนาลงกับเกาอ้ีและคลําสายบิกินี่สะเปะสะปะ จากน้ันก็ถอดมันออกและโยนไปทางเกาอี้
อาบแดดของคริสเตยีนอยางไมใสใจ น่ันไงละ ลองดสูิวาฉันจะไรยางอายไดแคไหน มสิเตอรเกรย ชอบหรือไมชอบก็ตองรับ
ใหไดแลวละ ฉนัหลับตาและปลอยใหดวงอาทติยใหความอบอุนกับผิว...อุนเขาไปถึงกระดูก และฉันก็ปลอยใจไปภายใตความ
อบอุนนั้น พลางคิดยอนกลบัไปยังวันแตงงานอีกคร้ัง 

“จูบเจาสาวได” บาทหลวงวอลชประกาศ 

ฉันยิ้มใหสาม ี

“ในท่ีสุดคุณกเ็ปนของผม” เขากระซิบและดึงฉันเขาไปในออมแขนและจูบฉันเร็วๆ บนริมฝปาก 

ฉันแตงงานแลว ฉันคือมิสซิสคริสเตยีน เกรย ฉนัแทบจะลอยดวยความสุข 

“คุณสวยมาก แอนา” เขาพึมพาํและย้ิม ดวงตาของเขาเปลงแววแหงความรัก...และบางสิ่งท่ีดาํมดืกวาน้ัน บาง
สิ่งท่ีเรารอนกวานั้น “อยายอมใหใครถอดชุดน้ันใหคุณนอกจากผมนะ เขาใจไหม” รอยยิ้มของเขารอนรุมข้ึนเปนรอยองศา
เมื่อปลายน้ิวไลลงไปตามแกมของฉัน ทาํใหเลือดฉันเดือดพลาน 

ใหตายสิ เขาทําแบบนี้ไดยังไงนะ ท้ังท่ีอยูตรงนี้โดยมีคนเหลานีจ้องมองเราอยู 
ฉันพยักหนาอยางเงียบเชียบ ตายแลว หวังวาจะไมมีใครไดยินเรานะ โชคดทีี่บาทหลวงวอลชกาวถอยไปเงียบๆ 

กอนแลว ฉันเหลือบมองกลุมคนท่ีรวมตัวกันในชุดไปงานแตงงานแสนสวย ท้ังแมของฉัน เรย บอบ และครอบครัวเกรยทุก
คนตางกําลังปรบมือ แมแตเคท เพื่อนเจาสาวผูดงูดงามเหลอืเกินในชุดสีชมพอูอนขณะท่ียืนอยูเคียงขางกับเพื่อนเจาบาว ซึ่ง
ก็คือเอลเลียต พี่ชายของเขา ใครจะคิดละวาเอลเลยีตจะแตงเน้ือแตงตัวข้ึนขนาดน้ีทุกคนมรีอยยิม้กวางอยูบนใบหนา ยกเวน
แตเกรซผูกําลังสะอื้นไหอยางงดงามกับผาเช็ดหนาสขีาวสะอาด 

“พรอมจะปารตีห้รือยัง มสิซิสเกรย” คริสเตยีนพึมพาํและสงยิ้มอายๆ ของเขาให ฉันแทบละลาย เขาดูเหมอืน
เทวดาในชุดทักซีโดดําเรียบๆ กบัเสื้อกั๊กและเน็คไทสีเงิน เขาชาง...หลอสะทานใจมาก 

“พรอมท่ีสดุเลยคะ” ฉันยิ้มดวยรอยยิม้สุดตลก 

หลังจากน้ันงานเลีย้งฉลองการแตงงานของเราก็เปนไปอยางสนุกเต็มท่ี แครริคกับเกรซจัดเต็มมากเลยทีเดยีว 
ท้ังสองใหตั้งกระโจมข้ึนอีกคร้ังและตกแตงอยางสวยงามดวยสีชมพอูอน สเีงิน และสีงาชาง และเปดกระโจมดานที่หันหนา
ไปทางอาวไว โชคดมีากที่วันนี้อากาศดทํีาใหมีแสงตะวันยามบายคลอยสาดระยับอยูบนผืนน้ํา ปลายสุดดานหน่ึงของกระโจม
เปนฟลอรเตนรํา และอีกดานเปนซุมอาหารแบบบุฟเฟตแสนหรูหรา 

เรยกับแมของฉนัเตนรําพลางหัวเราะไปดวยกัน ฉันรูสึกหวานอมขมกลืนขณะมองท้ังสองอยูดวยกัน หวังวาคริส
เตียนกับฉันจะอยูคูกันนานกวานั้น ฉันไมรูวาจะทําอยางไรถาเขาจากฉันไป ผลผีลามแตงงาน เศราใจอีกยาว สุภาษติน้ีตาม
หลอกหลอนฉัน 

เคทมายืนขางฉัน เธอดสูวยมากในชดุผาไหมยาว เธอหันมามองฉันแลวขมวดค้ิว “น่ี วันน้ีควรจะเปนวันที่เธอมี
ความสุขท่ีสดุในชีวิตนะ” เคทวา 

“ก็เปนอยางนั้นนะ” ฉันกระซิบ 

“โธ แอนา เปนอะไรไป เธอกําลังมองดแูมกับเรยอยูเหรอ” 
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ฉันพยักหนาเศราๆ 

“ท้ังคูมีความสุขนะ” 

“มีความสุขกวาเมื่อไมไดอยูดวยกัน” 

“เกิดลังเลข้ึนมาหรือไง” เคทถามดวยรูสึกตกใจ 

“ไมจะ ไมใชเลย มันก็แค...ฉันรักเขามากเหลือเกิน” ฉันนิ่งอึ้ง ไมสามารถและไมตองการท่ีจะพูดถึงความกลวั
ของตัวเองออกมาดังๆ 

“แอนา เห็นไดชัดวาเขาก็รักเธอสุดๆ ฉันรูวาจุดเร่ิมตนความสัมพันธของเธอสองคนนะไมธรรมดาสักเทาไหร แต
ฉันก็ไดเห็นวาเธอท้ังคูมคีวามสุขแคไหนในชวงเดือนท่ีผานมา” เธอจับมือฉันและบีบเบาๆ “อีกอยาง ตอนน้ีก็สายไปแลวละ” 
เธอเสริมพรอมรอยย้ิม 

ฉันหัวเราะคิกคัก เคทมักจะเปนคนที่คอยพูดถึงสิ่งท่ีเห็นไดชดัอยูแลว เธอดึงรางฉันเขาไปในออมกอดพิเศษ
แบบแคเธอรีน คาวานาห “แอนา เธอไมเปนไรหรอก และถาเขาทํารายแมเพียงเสนผมเสนเดียวของเธอ เขาจะตองตอบ
คําถามฉัน” เธอปลอยฉันพลางยิ้มใหกับใครก็ตามท่ียืนอยูดานหลัง 

“หวัดด ี ท่ีรัก” คริสเตยีนทําใหฉันประหลาดใจพลางโอบแขนรอบตัวฉันและจูบท่ีขมบั “เคท” เขาทัก เขายังคง
เย็นชากับเธอแมจะผานมาหกสปัดาหแลว 

“สวัสดอีีกคร้ังนะคะ คริสเตยีน ฉันจะไปหาเพ่ือนเจาบาวแสนดขีองคุณละ คนท่ีบังเอิญเปนหนุมแสนดขีองฉัน
ดวยนะ” เธอยิ้มใหเราท้ังคูแลวมุงหนาไปหาเอลเลยีตท่ีกําลังดื่มกับอีธาน พ่ีชายของเธอ และโฮเซ เพื่อนของเรา 

“ไดเวลาไปกันแลว” คริสเตียนพึมพาํ 

“ถึงเวลาแลวหรือคะ นี่เปนงานเล้ียงแรกในชีวิตเลยนะท่ีฉันไมตะขดิตะขวงใจกับการเปนศูนยรวมความสนใจ
นะ” ฉันหมุนตัวในออมแขนมาเผชิญหนากับเขา 

“และคุณก็ควรจะรูสึกอยางน้ันนะ วันน้ีคุณดนูาท่ึงมากเลยละ แอนัสเตเชีย” 

“คุณก็เหมือนกันคะ” 

เขายิ้ม สีหนาเร่ิมรุมรอนขึ้น “ชดุสวยชุดน้ีเหมาะกับคุณนะ” 

“ชุดเกาน่ีนะหรือคะ” ฉันหนาแดงดวยความเอียงอายและดึงชายลูกไมของชุดแตงงานเขารูปเรียบๆ ท่ีแมของ
เคทออกแบบให ฉันชอบทีลู่กไมระบายออกไปนอกไหลเล็กนอย เรียบรอย แตก็หวังวาจะดึงดดูใจนะ 

เขาโนมตัวลงมาจูบฉัน “ไปกันเถอะ ผมไมอยากจะแบงคุณใหคนพวกน้ีชื่นชมอีกตอไปแลว” 

“เราหนีไปจากงานแตงงานของตัวเองไดดวยหรือคะ” 

“ท่ีรัก นี่งานเลีย้งของเรานะ และเราก็สามารถทําอะไรก็ไดท่ีตองการ เราตัดเคกไปแลว และตอนนี้ ผมอยากจะ
รวบตัวคุณหนีไปและเก็บคุณไวเปนของผมคนเดียว” 

ฉันหัวเราะคิกคัก “คุณไดฉันไปตลอดชั่วชีวิตอยูแลวคะ มิสเตอรเกรย” 

“ดีใจท่ีไดยินเชนนั้นนะครับ มสิซิสเกรย” 

“ออ ลูกสองคนมาอยูท่ีน่ีเอง! ชางเปนคูรักหวานฉํ่าเสียจริง” 

ฉันครางในใจ แมของเกรซเจอเราเขาแลว 
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“คริสเตียน หลานรัก เตนรํากับยายอีกสักคร้ังไดไหมจะ” 

คริสเตยีนทําปากยื่น “ไดสคิรับ คุณยาย” 

“สวนเธอนะ แอนัสเตเชียคนสวย ชวยไปทําใหคนแกมคีวามสุขหนอยเถอะนะ เตนรํากับธีโอหนอย” 

“ธีโอไหนหรือคะ มสิซิสเทรเวเลียน” 

“คุณตาเทรเวเลยีนไงจะ และฉนัวาเธอก็นาจะเรียกฉันวาคุณยายไดแลวนะ ทีน้ี เธอท้ังคูจะตองรีบทําเหลนให
ฉันอยางจริงจังแลวละ ฉันคงไมไดอยูรออีกนานนักหรอก” เธอยิ้มแบบเขินๆ ใหเราท้ังสอง 

คริสเตยีนกะพริบตาใหเธอดวยความตกใจ “มาเถอะครับ คุณยาย” เขาพูดพลางรีบจับมือเธอและจูงไปยังฟลอร
เตนรํา เขาเหลอืบตากลับมามองฉันทําหนาบึ้งทีเดยีว แลวก็กลอกตา “ไวกอนนะ ที่รัก” 

ระหวางท่ีฉันเดนิไปหาคุณตาเทรเวเลยีนน้ัน โฮเซก็ปร่ีเขามาทักฉัน 

“ฉันจะไมขอใหเธอเตนรํากับฉันอีกหรอกนะ ฉันวาฉันก็ผูกขาดเวลาของเธอบนฟลอรเตนรํามามากเกินไปอยู
แลว ฉันดีใจที่เห็นเธอมีความสขุนะ แตพูดจริงๆ นะ แอนา ฉันจะอยูตรงน้ีเสมอ...ถาเธอตองการฉัน” 

“โฮเซ ขอบคณุนะ เธอเปนเพื่อนท่ีดมีาก” 

“ฉันพูดจริงๆ นะ” ดวงตาสีเขมของเขาฉายแววจริงใจ 

“ฉันรูจะ ขอบคุณนะ โฮเซ ทีน้ีฉันคงจะตองขอตัวนะ ฉันมีนัดกับชายแกนะ” 

เขาขมวดค้ิวดวยความสับสน 

“คุณตาของคริสเตยีนจะ” ฉันอธิบาย 

เขายิ้ม “โชคดีแลวกันนะ แอนนี ขอใหโชคดกัีบทุกสิ่งทุกอยาง” 

“ขอบคุณ โฮเซ” 

หลังจากท่ีเตนรํากับคุณตาผูมเีสนหลนเหลือของคริสเตยีนแลว ฉันก็มายืนอยูขางประตกูระจกบานคู มองดวง
ตะวันคอยๆ จมหายไปเหนือตัวเมืองซีแอตเทิล ฉายแสงสีสมและเงาสฟีาเขมไปทั่วอาว 

“ไปกันเถอะ” คริสเตยีนเรง 

“ฉันตองเปลี่ยนชุดคะ” ฉันความือเขา ตั้งใจจะจูงผานประตกูระจกบานคูข้ึนไปขางบนกับฉัน เขาขมวดค้ิวอยาง
ไมเขาใจและดึงมือฉันไวเบาๆ ทําใหฉันชะงัก 

“ฉันคิดวาคุณอยากจะเปนคนที่ถอดชุดน้ีออกเสียอีก” ฉันอธิบาย ดวงตาของเขาวาววับข้ึน 

“ถูก” เขาย้ิมใหฉันอยางซุกซน “แตผมจะไมถอดชุดคุณที่น่ีหรอกนะ ไมอยางน้ันเราคงจะไมไดไปจนกวา...ไมรูสิ
...” เขาโบกมือและน้ิวเรียวยาว ปลอยประโยคคางไว แตความหมายชดัเจน 

ฉันหนาแดงกํ่าและปลอยมือเขา 

“แลวก็ไมตองปลอยผมคุณลงดวยนะ” เขาพึมพําอยางรายกาจ 

“แต...” 

“ไมมีแต แอนัสเตเชีย คุณสวยอยูแลว และผมอยากจะเปนคนถอดชุดใหคุณ” 

ออ ฉันขมวดค้ิว 

“เตรียมชดุคางคืนไปดวย” เขาสั่ง “คุณจะตองใชนะ เทยเลอรจัดกระเปาใบหลักไวใหคุณแลว” 
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“ตกลงคะ” เขาวางแผนอะไรไวกันแน เขาไมไดบอกฉันวาเราจะไปไหนกัน อันท่ีจริง ฉันคิดวาไมมใีครสักคนที่รู
วาเราจะไปไหนกัน แมแตมีอาหรือเคทก็ไมอาจลอหลอกลวงขอมลูจากเขาได ฉันหันไปยังบริเวณทีแ่มและเคทปวนเปยนอยู
ใกลๆ 

“หนูไมเปลีย่นชุดนะคะ” 

“อะไรนะ” แมพดู 

“คริสเตียนไมอยากใหเปลีย่นคะ” ฉันยักไหลราวกับวาคําพดูน้ันอธิบายทุกอยางแลว ค้ิวของแมขมวดไปชั่วขณะ 

“ลูกไมไดสัญญาวาจะเชื่อฟงทุกอยางน่ี” แมเตือนฉันอยางชาญฉลาดเคทพยายามจะซอนเสยีงหัวเราะพรืดไว
ภายใตเสียงไอ ฉันหร่ีตามองเธอ ท้ังเพื่อนสนทิและแมของฉนัไมรูหรอกวาฉนักับคริสเตียนทะเลาะกันใหญโตเพราะเร่ืองน้ัน 
ฉันไมอยากจะร้ือฟนเร่ืองการถกเถียงน้ันข้ึนมา ใหตายเถอะ ฟฟตีเ้ชดสของฉนัจะขี้งอนอะไรขนาดนั้น...แถมฝนรายดวย 
ความทรงจําน้ันทําใหตาสวางทีเดียว 

“หนูรูคะแม แตเขาชอบชุดน้ี และหนูก็อยากทําใหเขาพอใจ” 

สีหนาของแมออนโยนลง เคทกลอกตาและกาวออกไปอยางเงียบเชยีบใหเราไดอยูตามลําพงั 

“ลูกสวยมากจะ ลูกรัก” แมดึงปอยผมท่ีหลดุลุยลงมาอยางนุมนวลและลูบคางของฉันเบาๆ “แมภูมิใจในตัวลกู
เหลือเกินนะ คนดี ลูกจะทําใหคริสเตยีนเปนผูชายที่มีความสุขมากทีเดยีว” แมดึงฉันเขาไปกอด 

โธ แมคะ! 
“ไมอยากจะเชื่อวาตอนน้ีลูกโตขึน้มากแคไหน กําลังจะเร่ิมชีวิตใหม แคจําเอาไววาพวกผูชายนะมาจากดาวคน

ละดวงกับเรา แลวลูกก็จะไมเปนไรจะ” 

ฉันหัวเราะเบาๆ คริสเตยีนนะมาจากคนละจักรวาลกับเรา ถาเพียงแตแมไดรูนะ 

“ขอบคุณคะแม” 

เรยเดินเขามาหาเรา ยิม้หวานใหท้ังแมและฉัน 

“คุณมีลูกสาวท่ีสวยมากเลย คารลา” เขาพูด ดวงตาฉายจาดวยความภาคภูมิใจ เขาดภููมิฐานมากในชดุทักซีโด
ดําและเสื้อก๊ักสชีมพูออน นํ้าตารื้นขึ้นในดวงตาของฉัน ไมนะ ฉันอุตสาหพยายามไมรองไหมาไดถึงตอนน้ีแลว 

“และคุณก็ดูแลเธอและชวยเลีย้งใหเธอเติบโตขึ้นมานะ เรย” เสียงของแมเจือความโหยหา 

“แลวผมก็รักทุกนาทีของชวงเวลาเหลาน้ัน เธอเปนเจาสาวท่ีสดุยอดมากแอนนี” เรยเหน็บปอยผมปอยเดิมน้ัน
ไวหลังใบหูฉัน 

“โอ พอคะ...” ฉันกลั้นสะอ้ืน และเขาก็กอดฉันเร็วๆ แบบขัดเขิน 

“เธอจะเปนภรรยาที่สุดยอดมากดวย” เขากระซิบ เสียงของเขาพรา 

ตอนที่เขาปลอยฉันจากออมแขนน้ัน คริสเตยีนกลับมาอยูขางฉนัแลว 

เรยจับมือกับเขาอยางอบอุน “ดูแลลูกสาวผมดวยนะ คริสเตยีน” 

“ผมตั้งใจอยางเต็มท่ีเลยครับ เรย คารลา” เขาพยักหนาใหพอเลี้ยงของฉันและจูบแม 

แขกคนอื่นๆ ท่ีเหลือตั้งแถวกันเปนซุมใหเราเดนิผาน นําทางเราไปสูดานหนาของตัวบาน 

“พรอมมัย้” คริสเตยีนถาม 
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“พรอมคะ” 

เขาจับมือแลวนําฉันเดินลอดวงแขนของแขกทีเ่หยียดยื่นออกมาระหวางท่ีทุกคนตะโกนอวยพรแสดงความยินดี
และโปรยขาวใสเรา เกรซกับแครริครออยูพรอมรอยยิ้มและออมกอดที่อีกดานของซุม พลางผลัดกันกอดและจูบเราท้ังสองเก
รซเกิดอารมณออนไหวขึ้นมาอีกคร้ังเมื่อเรากลาวคําอําลาท้ังคูอยางรวดเร็ว 

เทยเลอรกําลังรออยูเพื่อพาพวกเราแลนออกไปอยางรวดเร็วในรถออดเีอสยูว ี และขณะทีค่ริสเตยีนเปดประตู
รถรอฉันอยูน้ัน ฉันก็หันหลังกลบัและโยนชอดอกกุหลาบสีขาวชมพูไปใหบรรดาสาวๆ ท่ีจับกลุมรออยู มอีารับไดและชูมันข้ึน
สูง รอยยิ้มฉีกกวางแทบจะถึงใบหู 

ระหวางท่ีฉันไถลตัวเขาไปในรถเอสยูวีพลางหัวเราะที่มอีาแยงรับชอดอกไมไดอยางกาก่ัน คริสเตียนก็กมลงรวบ
ชายกระโปรงชุดแตงงานของฉนั และเม่ือฉันเขามาอยูในรถเรียบรอยแลว เขาก็โบกลาทุกคนท่ีรออยู 

เทยเลอรเปดประตรูถรอเขา “ขอแสดงความยนิดดีวยครับทาน” 

“ขอบใจมาก เทยเลอร” คริสเตยีนตอบระหวางท่ีนั่งลงเคียงขางฉัน 

เมื่อเทยเลอรออกรถ แขกเหร่ือก็โปรยขาวสารใสรถเรา คริสเตยีนรวบมือฉันและจูบท่ีขอน้ิว 

“เทาท่ีผานมาก็ยังไหวอยูนะครับ มสิซิสเกรย” 

“เทาท่ีผานมามันยอดเยีย่มมากเลยคะ มิสเตอรเกรย นีเ่รากําลงัไปไหนกันคะ” 

“ซี-แทคครับ” เขาพูดงายๆ และย้ิมลึกลับเหมือนสฟงซ 

หืม เขาวางแผนอะไรไวนะ 
เทยเลอรไมไดขับรถไปยังอาคารผูโดยสารขาออกอยางท่ีฉันคาดคิด แตกลบัขับผานประตรัูกษาความปลอดภัย

และตรงไปยังพื้นยางมะตอยของลานจอดเคร่ืองบิน อะไรกันนี่ แตแลวฉันก็เห็นมัน เคร่ืองบนิของคริสเตียน ตัวอักษรสีน้ํา
เงินขนาดยักษที่เขียนวา บริษัทเกรยเอ็นเตอรไพรสโฮลดิงสอิงค พาดบนตัวเคร่ือง 

“อยาบอกนะคะวาคุณจะนําทรัพยสนิของบริษทัมาใชโดยมิชอบอีกแลว!” “ออ ผมหวังวาจะทําอยางน้ันนะละ แอ
นัสเตเชยี” คริสเตียนย้ิมกร่ิม 

เทยเลอรหยดุรถท่ีเชิงบันไดซ่ึงทอดข้ึนไปยังตัวเคร่ืองและออกจากรถมาเปดประตูใหคริสเตียน ทั้งสองปรึกษา
กันชั่วครูแลวคริสเตยีนก็เปดประตใูหฉันและแทนท่ีจะกาวถอยไปใหฉันสามารถกาวออกจากรถได เขากลบัโนมตัวเขามาและ
อุมฉันขึ้น 

อุย! “คุณทําอะไรคะ” ฉันรองเสยีงแหลม 
“อุมคุณขามธรณีประตไูง” เขาตอบ 

“ออ” ไมใชวาน่ันตองทําท่ีบานหรอกเหรอ 

เขาอุมฉันข้ึนบันไดเคร่ืองบินอยางงายดาย และเทยเลอรก็เดินตามมาพรอมกับกระเปาเดนิทางใบเล็กของฉัน 
เขาวางมันไวท่ีประตูเคร่ืองบินกอนจะกลบัลงไปยังรถออดี ดานในเคร่ืองบินน้ัน ฉันมองเห็นสเตฟาน นักบนิของคริสเตียน 
แตงเคร่ืองแบบเรียบรอย 

“ยินดตีอนรับครับ ทาน มสิซิสเกรย” เขายิ้ม 

คริสเตยีนปลอยฉันลงและจับมือกับสเตฟาน ขางๆ สเตฟานมผูีหญิงผมสเีขม อายุราวๆ...เทาไหรนะ สามสบิตนๆ 
มั้ง เธอก็สวมเคร่ืองแบบอยูเชนกัน “ขอแสดงความยินดกีับคุณทั้งสองคนดวยครับ” สเตฟานพูดตอ 
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“ขอบคุณมากสเตฟาน แอนัสเตเชีย คุณรูจักสเตฟานแลวน่ี วันน้ีเขาเปนกัปตันของเรา สวนน่ีคือผูชวยนักบิน 
เบยลยี” 

เธอหนาแดงเมือ่คริสเตยีนกลาวแนะนําและกะพริบตาถีย่ิบ ฉันอยากจะกลอกตานัก ผูหญิงอีกคนแลวท่ีหลง
เสนหสามท่ีี ‘หลอเกินความจําเปน’ ของฉันอยางเตม็เปา 

“ยินดเีปนอยางยิ่งท่ีไดพบกับคุณคะ” เบยลยีโพลงออกมา ฉันยิ้มออนโยนใหเธอ ถึงอยางไรเขาก็เปนของฉัน 

“การเตรียมการทุกอยางเรียบรอยไหม” คริสเตียนถามท้ังสองคนระหวางท่ีฉนัมองไปรอบๆ หองผูโดยสารที่
ตกแตงภายในดวยไมเมเปลสอีอนและหนังสคีรีม สวยทีเดียว หญิงสาวในเคร่ืองแบบอีกคนยืนอยูท่ีอีกฟากของหองโดยสาร
เปนสาวผมสีนํ้าตาลท่ีสวยมากทีเดียว 

“ทุกอยางเรียบรอยพรอมออกเดนิทางแลวคะ สภาพอากาศปลอดโปรงจากน่ีถึงบอสตันเลยคะ” 

บอสตนัเหรอ 
“อากาศแปรปรวนละ” 

“กอนถึงบอสตันไมมเีลยคะ จะมีความชื้นเหนือแนวปะทะที่แชนนอนท่ีอาจจะทําใหการเดินทางไมราบร่ืน” 

แชนนอนเหรอ ไอรแลนดนะนะ 
“เขาใจละ อืม ผมหวังวาจะนอนหลับไปตลอดทางนะ” คริสเตียนพดูอยางเปนจริงเปนจัง 

นอนเหรอ 
“เราจะเตรียมพรอมออกเดินทางเลยนะครับ ทาน” สเตฟานบอก “เราจะใหคุณอยูในความดแูลอันยอดเยีย่ม

ของนาตาเลยี พนักงานตอนรับของคุณ” คริสเตยีนเหลือบตามองไปทางเธอคนน้ันแลวขมวดค้ิว แตหันกลบัไปมองสเตฟาน
ดวยรอยย้ิม 

“เยี่ยม” เขาตอบ แลวจูงมือฉันนําไปยังเกาอีห้นังสุดหรู บนเคร่ืองนาจะมีเกาอ้ีแบบนี้ประมาณสิบสองตัว 

“น่ังสิ” เขาพูดระหวางท่ีถอดเสือ้แจคเก็ตและปลดกระดุมเสื้อกัก๊ที่ปกอยางสวยงาม เราน่ังอยูบนเกาอ้ีเดี่ยวสอง
ตัวท่ีหันหนาเขาหากันโดยมโีตะเล็กท่ีออกแบบมาอยางเรียบหรูอยูตรงกลาง 

“ยินดตีอนรับคะ ทานและคุณผูหญิง และขอแสดงความยินดดีวยนะคะ” นาตาเลยียืนอยูขางๆ เราและยกแชม
เปญสีชมพใูหคนละแกว 

“ขอบใจ” คริสเตียนตอบ เธอย้ิมอยางสุภาพใหเรากอนท่ีจะถอยกลับไปยังหองครัว 

“ดื่มใหกับชีวิตแตงงานท่ีมคีวามสุขนะ แอนัสเตเชีย” คริสเตยีนยกแกวข้ึนชนกับฉัน แชมเปญรสชาตดิมีาก 

“บอลแล็งเชเหรอคะ” ฉันถาม 

“ใชแลว” 

“คร้ังแรกท่ีฉันดืม่แชมเปญนี้ ฉนัดื่มจากแกวชานะ” ฉันยิ้ม 

“ผมจําวันน้ันไดดทีีเดียว งานรับปริญญาของคุณ” 

“เราจะไปไหนกันคะ” ฉันไมอาจเก็บความอยากรูอยากเห็นไดอีกตอไปแลว 

“แชนนอน” คริสเตยีนตอบ ดวงตาฉายจาดวยความตื่นเตน เขาดูเหมอืนเด็กผูชายตัวเล็กๆ 

“ท่ีไอรแลนดเหรอคะ” เรากําลงัจะไปไอรแลนด! 
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“ไปเติมนํ้ามันนะ” เขาเสริมอยางหยอกลอ 

“แลวไปไหนตอคะ” ฉันถาม 

รอยยิม้ของเขายิ่งกวางขึ้นแลวเขาก็สายหนา 

“คริสเตียน!” 

“ลอนดอน” เขาตอบและมองฉนัอยางมุงมั่น พยายามจะจับปฏิกิริยาของฉัน 

ฉันหายใจเฮือก สุดยอด ตอนแรกฉันนึกวาเราอาจจะไปนิวยอรก หรือแอสเพน หรืออยางมากก็ทะเลแคริบเบียน 
แทบไมอยากจะเชื่อเลย ความปรารถนาตลอดชีวิตท่ีผานมาของฉันคือการไดไปเท่ียวอังกฤษ ฉันเบิกบานจากขางใน หนาตา
แจมใสดวยความสุข 

“แลวก็ไปปารีส” 

อะไรนะ 
“แลวก็ฝร่ังเศสตอนใต” 

โห! 
“ผมรูวาคุณฝนอยากจะไปยุโรปมาตลอด” เขาพูดอยางออนโยน “ผมอยากทําใหความฝนของคุณเปนจริงนะ แอ

นัสเตเชยี” 

“คุณคือความฝนที่เปนจริงของฉันคะ คริสเตียน” 

“คุณก็เชนกันครับ มสิซิสเกรย” เขากระซิบ 

โอ พระเจา... 
“รัดเข็มขัดซะ” 

ฉันยิ้มและทําตามท่ีเขาบอก 

ระหวางท่ีเคร่ืองบินกําลังโผขึ้นจากรันเวย เราก็จิบแชมเปญและยิ้มใหกันและกันอยางไมมเีหตุผล ฉันไมอยากจะ
เชื่อ ฉันอายยุีส่ิบสอง และในที่สุดก็จะไดออกจากสหรัฐอเมริกาและกําลังไปยุโรป...ไป ลอนดอน เสยีดวย 

เมื่อเคร่ืองขึ้นมาอยูบนอากาศแลว นาตาเลียก็ยกแชมเปญมาบริการเราเพิ่มอีก กอนท่ีเธอจะไปเตรียมอาหาร
ฉลองการแตงงานของเรา และมันชางเปนการเฉลิมฉลองที่เยี่ยมยอด...แซลมอนรมควัน ตามดวยนกกระทายางกับสลดัถั่ว
แขกและมันฝร่ัง โดฟนวส2 ท้ังหมดปรุงและบริการโดยนาตาเลียที่ทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพที่สดุ 

“ของหวานไหมคะ มสิเตอรเกรย” เธอถาม 

เขาสายหนาและปาดนิ้วไปตามริมฝปากลางระหวางท่ีมองหนาฉันเปนคําถาม สีหนาลึกลบัไมอาจตีความได 

“ไมรับคะ ขอบคุณ” ฉันพึมพํา ไมอาจละสายตาจากเขาได ริมฝปากเขาหยักข้ึนเปนรอยยิม้ลกึลับนอยๆ และนา
ตาเลียก็ถอยจากไป 

“ดีแลว” เขาพึมพํา “เพราะผมวางแผนไววาจะกินคุณเปนของหวาน” 

โอ ท่ีนีเ่ลยเหรอ 
“มาสิ” เขาพูด ลุกข้ึนจากโตะและยื่นมือมาใหฉนั เขานําฉันไปดานหลังของหองโดยสาร 
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“ตรงน้ีมีหองน้ํานะ” เขาชี้ไปยังประตบูานเล็กๆ จากนั้นก็พาฉันเดินตอไปตามทางเดินสั้นๆ และผานเขาไปใน
ประตท่ีูสุดทาง 

ใหตายสิ...หองนอน เปนสคีรีม ประดบัดวยไมเมเปล เตียงคูขนาดยอมน้ันถูกคลุมไวดวยฟูกสทีองและนํ้าตาล
หมน ดนูาสบายทีเดยีว 

คริสเตยีนหันกลับมาดึงรางฉันเขาไปในวงแขน แลวมองลงมายังฉัน 

“ผมคิดวาเรานาจะใชเวลาคืนแรกของการแตงงานที่ความสูงสามหม่ืนหาพันฟุตนะ มันเปนสิ่งท่ีผมไมเคยทํามา
กอน” 

คร้ังแรกอีกอยางแลว ฉันอาปากคางมองเขา หัวใจเตนโครมคราม...เซ็กซบนเคร่ืองบิน ฉันเคยไดยินเร่ืองน้ีมา
กอนนะ 

“แตกอนอื่นผมตองถอดชุดสุดสวยน่ันออกจากตัวคุณ” ดวงตาเขาเปลงประกายดวยความรักและบางส่ิงท่ีลึกล้าํ
กวาน้ัน บางส่ิงท่ีฉันรัก...บางส่ิงท่ีรองเรียกเทพธิดาในใจของฉนั เขาทําใหฉันแทบลมืหายใจ 

“หันหลัง” เสยีงของเขาทุมต่ํา ทรงอํานาจ และเซ็กซ่ีสุดๆ เขาใสคําสัญญามากมายขนาดนั้นไวในคําเพียงสองคํา
ไดอยางไรกัน ฉนัทําตามดวยความเต็มใจ และมือของเขาก็เคลื่อนขึ้นมาจับผม เขาดึงก๊ิบติดผมออกทีละตัวอยางเบามือ น้ิว
แสนเชี่ยวชาญของเขาทําหนาทีข่องมันเสร็จอยางรวดเร็ว ผมฉันปลอยลงมาสยายประบาทีละปอย หลุดลงมาคลุมหลังและ
ลงมาถึงหนาอกฉันพยายามจะยืนนิ่งและไมสั่น แตก็ปรารถนาสัมผัสจากเขามากเหลอืเกิน ฉนัตองการเขา...ท้ังหมดของเขา 
หลังจากวันอันยาวนานแตนาตื่นเตนท่ีเรามรีวมกัน 

“ผมคุณสวยมากเลยนะ แอนา” ริมฝปากของเขาอยูใกลกับใบหูจนฉันสัมผสัลมหายใจของเขาได แมริมฝปาก
เขาจะไมไดสมัผัสตัวฉัน เมื่อเสนผมของฉันเปนอิสระจากกิ๊บติดผมแลว เขาก็สอดมือเขาสางผม นวดหนังศีรษะฉันอยางนุม
นวล...โอ สุดยอด...ฉันหลับตาและดื่มด่ําไปกับรสสัมผัสนั้น น้ิวของเขาเคลื่อนต่ําลงอีก แลวกระตุกเบาๆ ดึงใหหัวฉันเงยไป
ขางหลังเพื่อเผยลําคอ 

“คุณเปนของผม” เขากระซิบและฟนของเขาก็ขบเบาๆ ท่ีติ่งหู 

ฉันครางในลําคอ 

“เงียบนะ” เขาดุ เขารวบผมของฉันมาพาดบาและไลน้ิวไปตามดานบนของแผนหลังจากไหลขางหน่ึงไปอีกขาง
ตามขอบลูกไมของชดุที่ฉันสวมอยู ฉันสั่นสะทานจากการรอคอยดวยความหวัง เขาจูบออนโยนบนแผนหลังเหนือกระดุมเม็ด
แรกของชุด 

“สวยเหลือเกิน” เขาพูดระหวางท่ีปลดกระดุมเม็ดแรกดวยความเชี่ยวชาญ “วันน้ีคุณทําใหผมเปนผูชายท่ีมี
ความสุขท่ีสดุในโลกเลย” และดวยความเช่ืองชาอยางไมสิ้นสดุ เขาปลดกระดุมทีละเม็ดลงไปจนสดุหลัง “ผมรักคุณมาก
เหลือเกิน” ไลจูบจากตนคอไปยงัสุดขอบบา และระหวางจูบแตละคร้ังน้ันเขาพมึพํา “ผม ตองการ คุณ เหลือ เกิน ผม อยาก 
เขา ไป ในตัว คุณ คุณ เปน ของ ผม” 

แตละคํานั้นมอมเมาฉัน ฉันหลบัตาและเอียงศีรษะ เผยลําคอใหเขาเขาถึงไดงายขึ้น และฉันก็ยิ่งหลงลึกเขาไป
ในมนตรเสนหลกึล้ําท่ีมาจากคริสเตยีน เกรย สามขีองฉัน 

“ของผม” เขากระซิบอีกคร้ัง แลวเปลื้องชุดจากแขนของฉันจนมันลงไปกองอยูท่ีปลายเทา เหมือนเมฆท่ีเกิดจาก
ผาไหมและลูกไมสีงาชาง 

“หันหลังสิ” เขากระซิบ จูๆ เสียงของเขาก็แตกพรา ฉันทําตามท่ีบอกและเขาก็หายใจหอบระส่าํ 
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ฉันอยูในคอรเสตสีชมพรูะเร่ือพอดีตัวพรอมสายรัดถุงนอง กางเกงในลูกไมเขาชดุกัน และถุงนองผาไหมสีขาว 
สายตาของคริสเตียนโลมไลอยางกระหายไปตามเรือนรางของฉัน แตเขาไมเอยคําใด เขาเพียงแตมองฉัน ดวงตาเบิกกวาง
ดวยความปรารถนา 

“ชอบไหมคะ” ฉันกระซิบ รับรูถึงสรีะเร่ือบงบอกความอายท่ีคืบคลานมาอยูบนแกม 

“ยิ่งกวาชอบเสยีอีกนะ ท่ีรัก คุณเราใจมากเลย มาสิ” เขายื่นมอืออกมาฉันจับมือเขาพลางกาวออกจากชดุนั้น 

“อยูนิ่งๆ นะ” เขาพึมพาํ และไลน้ิวกลางไปบนหนาอกฉันตามเสนโคงของคอรเสตโดยท่ีไมไดถอนสายตาลึกล้าํ
ออกจากดวงตาฉันเลย ลมหายใจฉันเกือบขาดหวง แลวเขาก็ใชน้ิวน้ันเดินทางซ้ําอีกคร้ัง น้ิวซนๆ ของเขาสงความรูสึกสะทาน
ไหวลงไปถึงสันหลัง เขาหยุดและหมุนปลายน้ิวชีข้ึ้นบนอากาศเปนทาท่ีบอกใหฉันหมุนตัว 

เพื่อเขาแลว ตอนน้ีฉันยอมทําทุกอยาง 

“หยุด” เขาพูด ฉันหันหนาไปที่เตียงและหันหลงัใหเขา วงแขนเขาโอบรอบเอวฉัน ดึงรางฉันเขาไปหาเขา แลว
เขาก็ซุกหนาไซลําคอของฉัน เขาคอยๆ ประคองหนาอกอ่ิมฉัน เลนกับมัน ระหวางท่ีนิ้วหัวแมมือหมุนวนอยูรอบยอดอก 
จนกระท่ังมันชูชนัเขม็งขึ้นเสียดสกัีบผืนผาทีป่ระกอบเปนคอรเสตของฉัน 

“ของผม” เขากระซิบ 

“ของคุณคะ” ฉนัพูดแผว 

เขาผละมือจากหนาอกของฉันแลวลบูมือลงไปตามหนาทอง ไปถึงทองนอยและลงไปจนถึงตนขา นิ้วหวัแมมือ
ของเขาปดพัดผานจุดซอนเรนของฉันทําใหตองกลั้นเสียงครางกระเสา น้ิวของเขาไลลื่นลงไปตามสายรัดถุงนองทีละขาง 
และดวยความคลองแคลววองไวเชนทุกคร้ัง เขาก็ปลดสายท้ังสองขางออกจากถุงนองพรอมๆ กัน มือของเขาออมกลับมายัง
บั้นทายของฉัน “ของผม” เขาพูดแผวขณะทีม่ือแผอยูบนบั้นทายของฉัน ปลายน้ิวปดผานจุดซอนเรนอีกคร้ัง 

“คะ” 

“เงียบสิ” มือของเขาเดินทางลงไปยังดานหลังตนขาฉัน แลวเขาก็ปลดสายรัดถุงนองของฉันอีกคร้ัง 

เขาโนมตัวลงเปดผาคลุมเตยีงออก “น่ังลง” 

ฉันทําตามคําสั่งราวกับเปนทาสรักของเขา แลวเขาก็คุกเขาลงที่ปลายเทาฉันและคอยๆ ถอดรองเทาแตงงาน
ยี่หอจิมมีชูสออกทีละขาง จากนั้นก็เอื้อมมือมาจับดานบนของถุงนองซายแลวคอยๆ ถอดออกพลางไลน้ิวหัวแมมือลงมาตาม
ทอนขาของฉัน เขาทําแบบเดยีวกันกับถุงนองอีกขาง 

“น่ีเหมอืนแกะของขวัญวันคริสตมาสเลย” เขาเงยหนาข้ึนยิ้มใหฉันผานขนตายาวสเีขม 

“ของขวัญท่ีคุณไดไปแลว” 

เขาขมวดค้ิวเปนเชิงดุ “โธ ไมใชนะ ท่ีรัก คร้ังนี้มันจะเปนของผมจริงๆ” “คริสเตียนคะ ฉันเปนของคุณมาตั้งแต
ฉันพูดคําวาตกลงแลว” ฉันดนัตัวไปขางหนา ประคองใบหนาท่ีฉันแสนรักใครไวในมือท้ังสอง “ฉันเปนของคุณคะฉันจะเปน
ของคุณตลอดไป สามขีองฉัน ทีน้ี...ฉันวาคุณสวมเส้ือผาเยอะเกินไปแลวนะคะ” ฉันกมลงจูบเขา และทันใดน้ันเขาก็เงยหนา
ข้ึนจูบฉัน และควาศีรษะไวดวยมือท้ังสองขาง น้ิวมือสอดสานเขาในเรือนผมฉนั 

“แอนา” เขาพูดแผว “แอนาของผม” ริมฝปากเขาจับจองริมฝปากฉันอีกคร้ัง ลิน้อุนชางรุกล้ําไดอยางเยายวนใจ 
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“เสื้อผาคะ” ฉันกระซิบ ลมหายใจของเราผสมผสานกันตอนท่ีฉันปลดเปลื้องเสื้อกั๊กของเขา และเขาก็พยายาม
จะดิ้นใหมันหลุดออกขณะปลอยรางฉันไปชั่วครู เขาชะงัก มองหนาฉันน่ิง ดวงตาเบิกกวาง เตม็ไปดวยความตองการ “ใหฉัน
ทํานะคะ ขอรอง” เสียงของฉันแผวเบาแตเยายวนใจ ฉันอยากจะถอดเสื้อผาสามขีองฉัน ฟฟตี้ของฉัน 

เขานั่งบนสนเทาและฉันก็โนมตวัไปควาเน็คไทของเขา เน็คไทสเีทาเงินของเขา เสนที่ฉันโปรดปรานที่สุด แลว
คอยๆ ปลดและดึงมันออก เขาเงยหนาใหฉันจัดการกับกระดุมเม็ดบนสุดของเส้ือเชิต้สีขาว และเมื่อมันถูกปลดออก ฉันก็
เคลื่อนไปปลดกระดุมขอมือที่ทําจากทองคําขาวสลักตัวอักษร เอ และซี ท่ีเกาะเกี่ยวกันอยู น่ันคือของขวัญแตงงานทีฉ่ันใหกับ
เขา เมือ่ฉันปลดมันออกเขาก็รับกระดุมขอมือน้ันไปและกําเอาไวในมือ กอนจะจูบมือท่ีกําอยูแลวซุกมันเขาไปในกระเปา
กางเกง 

“มิสเตอรเกรย โรแมนติกจังคะ” 

“มิสซิสเกรยครับ สําหรับคุณ ทุกอยางจะเปนรูปหัวใจและโรยกลีบดอกไมตลอดไป” 

ฉันเหลือบข้ึนมองผานมานขนตา จับมือเขา แลวจูบแหวนแตงงานทองคําขาวเรียบๆ เขาครางตํ่าพลางหลับตา 

“แอนา” เขากระซิบชื่อฉันราวกับน่ันเปนคําสวดอธิษฐาน 

ตอนที่ฉันเอ้ือมมือข้ึนไปปลดกระดุมเสื้อเมด็ท่ีสองนั้น ฉันทําตามสิ่งท่ีเขาทําเมือ่กอนหนานี้ โดยประทับจูบบน
แผนอกของเขาระหวางที่ปลดกระดุมไปทีละเมด็และกระซิบระหวางจูบแตละคร้ังวา 

“คุณ ทํา ให ฉนั มี ความ สุข มาก ฉัน รัก คุณ” 

เขาครางตํ่า และดวยการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วเขาก็ควาขอมือของฉันไวและอุมฉันข้ึนไปบนเตียงพรอมกับ
ทาบกายลงมา ริมฝปากเขาครอบครองริมฝปากฉัน มือกอบกุมศีรษะของฉันไว กกกอดฉัน ทําใหฉันไมอาจขยบัไดขณะท่ีลิ้น
อุนของเรายินดใีนสมัผัสของกันและกัน ทันใดนัน้คริสเตยีนก็ลุกข้ึนจากทาคุกเขา ท้ิงใหฉันหายใจกระเสาและยังคงปรารถนา
มากกวาน้ี 

“คุณสวยเหลือเกิน...ท่ีรักของผม” เขาไลมือลงมาตามขาแลวจับเทาซายของฉันไว “ขาของคุณสวยมาก ผม
อยากจูบมันไปทุกตารางน้ิวเลย เร่ิมจากตรงน้ี” เขาประทับริมฝปากเขากับน้ิวหัวแมเทาของฉันแลวใชฟนขบเบาๆ ทุกอยางที่
ต่ํากวาสะดือของฉันสั่นสะทาน ลิ้นของเขาไลมากลางฝาเทาและฟนลากผานสนเทาขึ้นมาจนถึงขอเทา เขาไลจูบขึ้นมาถึงยัง
นองของฉัน จูบเบาๆ ท่ีแสนชุมฉ่ํา ฉันดิ้นบิดรางอยูภายใตเขา 

“อยูนิ่งๆ ส ิมสิซิสเกรย” เขาเตือน แลวทันใดน้ันเขาก็พลิกรางของฉันใหนอนคว่ํา และยังคงเดินทางอยางแชม
ชาผานริมฝปากข้ึนมาตามดานหลังขาของฉัน มาถึงตนขา...บั้นทาย...แลวเขาก็หยุด ฉันคราง 

“ไดโปรดคะ...” 

“ผมอยากใหคุณเปลือย” เขาพึมพาํและคอยๆ ปลดตะขอคอรเสตของฉันทีละอัน และเมื่อมนัแผอยูบนเตียงใต
รางฉัน เขาก็ไลลิ้นขึ้นมาตามแนวยาวของสันหลัง 

“คริสเตียน ไดโปรดเถอะคะ” 

“ตองการอะไร มสิซิสเกรย” คําของเขาแผวเบาและใกลกับหูของฉัน เขาเกือบจะนอนทาบทับบนรางฉันอยูแลว 
ฉันสัมผัสความแข็งแรงของเขาท่ีชิดกับบั้นทายฉันได 

“คุณคะ” 
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“และผมก็ตองการคุณ ท่ีรักของผม ชีวติของผม” เขากระซิบ และกอนท่ีฉันจะทันรูตัว เขาก็พลิกรางฉันใหนอน
หงายอีกคร้ัง เขายืนขึ้นอยางฉบัพลัน และดวยการเคลื่อนไหวอยางมปีระสิทธิภาพเพียงคร้ังเดียว เขาก็กําจัดทั้งกางเกงและ
บอ็กเซอรจนเหลือแตรางเปลือยเปลา พลางยืนคํ้ารางฉันอยางยิ่งใหญพรักพรอม หองเล็กๆ น้ันถูกบดบังดวยความงามชวน
เคลบิเคลิ้มและความปรารถนาท่ีเขามตีอฉัน เขาโนมตวัลงมาปลดเปลื้องกางเกงในตัวจ๋ิวของฉันกอนท่ีจะจองมอง 

“ของผม” เขาพูดโดยไมมเีสียง 

“ไดโปรดเถอะคะ” ฉันรํ่ารอง แลวเขาก็ยิ้ม รอยยิ้มห่ืนกระหายซุกซนและเยายวนใจตามแบบฉบบัของฟฟตี ้

เขาคลานกลบัมาบนเตียง และคราวน้ีก็ไลจูบขึน้มาตามขาขวาจนกระท่ังถึงสุดตนขา แลวผลกัใหขาทั้งสองของ
ฉันแยกออกจากกัน 

“โอ... ท่ีรักของผม” เขาพึมพําแลวริมฝปากของเขาก็ประทับลงกับจุดเรนลับของฉัน ฉันไดแตหลับตาและยอม
พายแพตอลิ้นอุนที่วองไวเปยมทักษะ มือของฉันขยําแนนกับเสนผมของเขาระหวางท่ีสะโพกโยกไปมา ตกเปนทาสดวย
จังหวะของเขา แอนขึ้นจากเตียงเล็กๆ น่ัน เขายึดสะโพกของฉนัใหอยูนิ่ง แตก็ยังไมยอมหยุดการทรมานแสนอ่ิมเอมนั้น ฉัน
ใกลแลว...ใกลมากเลย 

“คริสเตียน” ฉนัคราง 

“อยาเพิ่ง” เขาผอนลมหายใจและเงยกลบัข้ึนมาบนรางของฉัน ลิ้นอุนจอมลงไปในสะดือ 

“ไมนะ!” บาจริง! ฉันสัมผัสไดถึงรอยยิม้ของเขาตรงหนาทองฉนัระหวางท่ีเขายังคงเคลื่อนข้ึนมาดานบน 
“ไมมีความอดทนเลย มสิซิสเกรย เรามเีวลาอีกตั้งนานกวาจะลงจอดที่หมูเกาะมรกต”3 เขาจูบหนาอกฉันอยาง

บูชาและขบยอดอกซายของฉันไวในปากเขาเหลือบสายตาขึ้นมองฉัน ดวงตาคูนั้นฉายแววลึกเขมราวกับพายฤุดรูอนขณะที่
เขายังคงแกลงฉัน 

โอย ตาย... ฉันลืมไปเสยีสนิท ยุโรป 
“ท่ีรักคะ...ฉันตองการคุณ ไดโปรดเถอะคะ” 

เขาค้ําตระหงานอยูเหนือฉัน รางเขาทาบทับรางฉันและท้ิงนํ้าหนักไวบนขอศอก เขาไลปลายจมูกลงตามจมูกฉัน 
แลวฉันก็ไลมือต่าํลงไปตามแผนหลังแกรงแตยืดหยุนอันงดงามสุดๆ ของเขา 

“มิสซิสเกรย...ท่ีรัก เราตั้งใจจะบริการใหคุณพอใจนะครับ” ริมฝปากของเขาปดผาน “ผมรักคุณ” 

“ฉันก็รักคุณคะ” 

“ลืมตาไวนะ ผมอยากเห็นคุณ” 

“คริสเตียน...โอ...” ฉันรองเม่ือเขาคอยๆ เบียดรางจมลึกในตัวฉัน 

“แอนา โอ แอนา” เขาหายใจแรงแลวเร่ิมขยับตัว 

“น่ีคุณคิดวาคุณทําบาอะไรอยู” คริสเตยีนตะโกน ปลุกฉันตื่นข้ึนจากฝนอันแสนสุข เขายืนตัวเปยกปอนแตหลอ
เหลาอยูท่ีปลายเกาอ้ีอาบแดดของฉันและมองเขม็งลงมา 

ฉันทําอะไรลงไปเหรอ โอ ไมนะ ฉันนอนหงายอยู บาจริง บาจริง บาจริง แลวเขาก็โกรธมาก ตายแน เขาโกรธ
มากจริงๆ 

1 แปลวา คุณครับ ผมขอน้ําแรแปรริเยรขวดหนึ่ง แลวก็ขอโคกไลทหน่ึงทีใ่หภรรยาผม ผมอยากจะสั่งอาหารดวย ขอเมนูดวยนะครับ 
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2 Potato dauphinoise อาหารฝร่ังเศส ทําจากมันฝร่ังฝานบางๆ จัดเปนช้ันๆ กับกระเทียม เนย และครีม แลวนําไปอบ 

3 Emerald Isle ชื่อเลนของประเทศไอรแลนด 
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