อาน"ชูรักนางฟา"ระวังติดงอมแงม
คุณแอรกี่ กลายเปนคนดังของเว็บpantipไปแลว
หลังจากเธอเขามาเลาประสบการณจริงระหวางเปนแอรโฮสเตสสาว
สายการบินไทย
ดวยสํานวนการเลาที่มีจังหวะนาอาน และเรื่องสนุกเขาขน
ราวนวนิยาย ทําให แอรกี่ ติดอันดับคําคนยอดฮิตของเว็บpantip
และมีแฟนๆรออานเรื่องของเธออยางอุนหนาฝาคั่ง
ดิฉันอานแลวยังรูสึกติดใจในฝไมลายมือเธอ
เชื่อวาเธอสามารถเปนนักเขียนไดอยางสบาย
อีกทั้งเรื่องของเธอยังมีสาระ
และแงมุมชีวิตของอาชีพแอรโอสเตสใหเราไดเรียนรูดวย...
เธอตั้งชื่อเรื่องวา ชีวิตรั นทด ..เรื องจริงผ่ านคอมพ์
เปนเรื่องราวชูรักในสังคมของคนสวยที่ไดฉายาวา นางฟา
เริ่มเขียนตอนแรกเมื่อ 14 กรกฎาคม 2549
และยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน
จึงขอแนะนําเรื่องสนุกๆเรื่องนี้ใหคนที่ชอบอาน
เรื่องจริงดั่งนิยาย สไตลชูรัก ลองอานดู แตจะสนุกขนาดไหน
คงตองพิสูจนกันเอง ...
...........................................................................................
ชีวิตรันทด ..เรื่องจริงผานคอมพ
นี่คือเรื่องราวชีวิตของฉันที่วันนี้อยากเลาใหฟง
อาจจะยาว ถาไมชอบ ผานไปเลยคะ
ยี่สิบกวาปที่แลว
ฉันเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงอันดับตนๆแหงหนึ่ง
ดวยความที่ฉันชอบภาษาอังกฤษและเคยไดทุนเอเอฟเอสไปอยูอเมริกาหนึ่งป
ฉันจึงไปสมัครเปนแอรที่สายการบินบานเรานี่เอง
ที่นั่นคือจุดเริ่มตนความสุขที่สุดในชีวิต
ความทุกขที่สุดในชีวิต
รวมถึงความขมขื่นยาวนานที่ตอเนื่องมาจนวันนี้ที่ฉันเขาสูวัยทองแลว
ความเปนแอรนองใหม สดๆซิงๆ (ในความรูสึกรุนพี่ผูชาย)
ทําใหมีคนมาจีบฉันมากมายหลายคน
สมัยเรียนฉันไมเคยมีแฟนมากอนเลยนะ เพราะบาเรียนมากๆ
แถมเรียนเกงดวยสิ เลยยิ่งบาเรียนหนัก
ยอนกลับไปคิดก็เสียดายความสนุกสนานในชีวิตนิสิตที่ฉันคอนขางพลาดไปเสียหมด

ฉันเลยมาใจแตกเอาตอนทํางาน คนจีบเยอะ โอกาสเปนใจ
เวลาไปบินตางประเทศ ตองมีการนอนคาง คืนเดียวบาง หลายคืนบาง
เคาจะจัดใหลูกเรือพักคนละหอง
ใครจะเขาหองใครก็ไมใชเรื่องของใคร เรื่องสวนตั๊ว สวนตัว
ทีป่ ดกันใหแซดไงละ
วันดีคืนดีฉันก็ไปบินไฟลทยาวไฟลทหนึ่ง ไปตะวันออกกลาง
ฉันทํางานอยูตรงโซนกลาง ชั้น economy
ผูโดยสารสวนใหญเปนคนไทยที่ไปขายแรงงานหลับกันไปหมดแลว
ฉันยืนจัดขาวของเตรียมเสิรฟมื้อเชากอนเครื่องลงอยู
มีเสียงหาวๆดังมาจากขางๆ " ขอกาแฟถวยนึงครับ"
ฉันหันไปหาเสียงนั้น โหยยยย ตาสบตา....วิ้ง วิ้ง วิ้ง
...........................................................................................
เขาเปนชายหนุมรางสูงและหนาตาดีมากกก (สเปคเลย)
สวมเครื่องแบบนักบิน เอะ นักบินเดินมาทําอะไรตรงนี้นะ
ถาจะขอกาแฟก็กดเรียกแอรที่ชั้นหนึ่งสิ ฉันเลยอาจจะทําหนาเออๆ
ไมทันตอบอะไร เคาพูดตอวา
"อาว! งงเลยเหรอครับ มาขอกาแฟตรงนี้ไมไดเหรอครับ"
"ไดคะได" ฉันรีบยิ้มตอบ ใจเตนตึกตักๆๆ โอ
รักแรกพบหรือเปลาเนี่ย
"กาแฟดํานะครับ น้ําตาลครึ่งซอง " เขาบอกอีก
"คะ" ฉันรับคํา หันไปหยิบถวยกาแฟมากดกาแฟจากเครื่อง
เติมน้ําตาลครึ่งซอง (มันแคไหนหวา ครึ่งซอง กะๆเอาละกัน)
ระหวางที่ฉันชงกาแฟ เคาชวนคุยไปเรื่อยๆ
"นองชื่ออะไรครับ ไมเคยเห็นหนาเลย
สวยๆแบบนี้ไมคอยมาบินเครื่องพี่เลย"
"พี่ชื่อ....." บอกชื่อ และนามสกุลเสร็จสรรพ
นามสกุลดังเลยเชียว แบบเอยมารูจักกันหมดแน ไมเอยดีกวา

แลวเขากับฉันคุยกันไปเรื่อยๆอยางถูกคอ ฉันรูสึกไดเลยวา
ฮั่นแน เราปงกันซะแลว แถมจะอยูที่เมื่องปลายทางตั้งสี่วัน
อิอิอิ งานนี้ฉันคงไดแฟนซะที
คุยสักพัก เขากลับไป cockpit (หองนักบิน)
พอดีกับที่แอรรุนพี่ที่เดินไปคุยกับเพื่อนที่ดานหลังเดินกลับเขามา
"อุย หนู โดนพี่...เคาจีบเหรอ เฮอ หนุมในฝนของแอรอะ
แตวา...."
"แตวารัยคะพี่จี๊ด..."

..........................................................................................
ประโยคตอมาของพี่จี๊ดทําเอาใจฉันดังตูม
ราวกับโดนถลมดวยซีโฟรสี่ลูกซอน (ที่หัวใจหองละลูกไงคะ)
...."เคามีเมียแลวอะดิ เปนแอรเกา โคดขี้หึงเลย
เช็คทุกไฟลทวาพี่เคาบินกะแอรคนไหนมั่ง ถาใครสวย
เธอจะจับตาดูเลยวาสามีจะไปบินกับแอรคนนั้นอีกบอยๆมั้ย
ยัยปรางเพื่อนพี่มันเคยโดนมายืนดักทีขาออกเลยอ
่
ะ เมียอะไรไมรู
ไมใหเกียรติผัว..แยงมันเลยนอง สวยๆแบบนูนี่นะ
รับรอง..มีเฮ.."
อาววววว พี่จี๊ด เจจะใหนูโดนหนามทุเรียนรึงัย
โธๆๆๆๆๆๆ อุตสาหนึกวารักแรกพบ ที่ไหนได
จะกลายเปนรักแรกตบเอาซะ
พอเครื่องลง ฉันเลยเฉยๆกะเคา
แตหนาหลอๆกระชากใจของเคามันชวนใหอยากลองสิ้นดี
..ชั่วจริงๆเลยชั้น
เช็คอินเขาโรงแรม วายตาย ฉันไดหองตรงขามกะเคา
ไมรูเคาตั้งใจปาว จนวันนี้ยังไมเคยถาม

ตอนเชา
ฉันตื่นมาแตงตัวเพื่อลงไปทานอาหารเชาที่ทางโรงแรมจัดใหฟรี
ตามเวลาทองถิ่น พวกเรามักจะลงไปประมาณแปดโมงเชา
เพื่อจะไดพรอมหนาพรอมตากันทั้งไฟลท
โดยเฉพาะไปแถบตะวันออกกลาง แอรจะจับกลุมกันมากเปนพิเศษ
มันเปนประเทศที่ผูหญิงไมนาไปเอาซะเลย
แตงตัวเสร็จพอดี มีเสียงเคาะประตู ฉันดูที่ชองตาแมว
เห็นเคานั่นแหละยืนอยู
เปดประตูออกไป เขายิ้มหวาน
ถามวา "มีที่เปาผมมั้ยครับ ขอยืมหนอยครับ"
ฉันใหเคายืมที่เปาผม เคาบอกวา
"เดี๋ยวเอามาคืนนะครับ รอพี่ดวยนา จะไดลงไปทานอาหารดวยกัน"
"คะๆๆๆ" ใจออนไมเขาเรื่องเลย
แลวเราลงไปทานอาหารเชาพรอมกัน ตอนเดินเขาหองอาหาร
มีลูกเรือหลายคนนั่งอยูแลว ทุกคนหันมามองที่ฉันและเขา...
..........................................................................................
ชวงทานอาหาร
สรุปกันวาวันนั้นเราทั้งหมดจะไปเที่ยวชายทะเลกันทุกคน
โดยมีผูจัดการสถานี (station manager)จัดรถมารับเรา
แลวตอดวยอาหารเย็นที่บานทานเลย
ลืมบอกไปวาพี่เคาเปน co-pilot หรือนักบินที่สอง
ยังไมไดเปนกัปตัน ซึ่งหมายถึงนักบินที่หนึ่ง
กัปตันจะมีหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการบินทั้งหมด
และมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจคนเดียว
วันนั้น เคาพยายามอยูใกลฉันตลอดเวลา คุยกันไปไมรูกี่เรื่อง
คุยเรื่องอเมริกา เคาเรียนจบจากที่นั่น คุยเรื่องหนังสือ
คุยเรื่องดนตรี ฯลฯ

ชางคุยกันไดทุกเรื่อง ตอนอาหารเย็น มีการดื่มเหลากัน
(ในประเทศที่หามดื่ม- กฎมีไวแหกเสมอ)
ฉันมันเด็กดี ดื่มไมเปน แอรบางคนทั้งดื่มเหลา ทั้งสูบบุหรี่
เรื่องสวนตัว ไมวา กัน อยาเมาตอนทํางานละกัน
สายการบินนี้มีกฎหามดื่มแอลกอฮอล 24 ชม.กอนบิน
พี่เคาชักเริ่มเมา (หรือเมาดิบไมรูเหมือนกัน) เคามากระซิบวา
"โอย.. ทําไมนองสวยอยางงี้ นี่ถาพี่ยังโสด
จะขอนองแตงงานเดี๋ยวนี้เลย"
ฉันหนาแดง (อันนี้พี่จี๊ดบอก) ไมรูจะพูดวาไงดี
เลยถามเคาไปวา
"พี่มีลูกกี่คนแลวคะ"
"สองคนครับ หาขวบคนนึง เกาเดือนคนนึง ผูหญิงทั้งคู"
เคามีเจาของๆๆๆๆทองไวๆๆๆๆ
แตหัวใจสาวนอยไมเคยมีแฟนมันเตลิด
เพราะเคาหลอแถมมีเสนหมั่กๆ จริงๆนะ
คืนนั้นจบลงดวยการกลับหองใครหองมัน
เหตุการณเปนแบบนี้ซ้ําๆ คือไปไหนๆกันทั้งไฟลท เคาเกาะติดฉัน
แยกยายกันเขาหอง แต...ความสัมพันของเราคืบหนาอยางเร็ว
เพราะ...
..........................................................................................
เคาโทร.มาที่หองฉัน คุยกันตอคืนละสองสามชั่วโมง
ทําเอาตอนเชาฉันตื่นแทบไมไหว
สรุปคือ เคาจีบฉันนั่นแหละ
ฉันเองก็ไมยักหามใจตัวเอง คิดแควา คุยกันขําขํา เดี๋ยวกลับ

กทม.ก็ไมเจอกันแลว
คืนสุดทาย เคามาหาฉันที่หองจนได เคาบอกวารักฉัน
ตามสไตลผูชายที่อยากไดของใหมๆ
แตตอนนั้นฉันปลื้มมากกวาจะรูทัน
อยาคะ อยาเพิ่งคิดนะวาฉันเสร็จเคา ยี่สิบกวาปที่แลวนะ
ฉันไมเคยดวย ไมกลา แตโงไปเหมือนกัน
เพราะสารภาพวารักเคาดวย ยังไงก็ตามฉันยืนยัน
"พี่กลับหองดีกวานะคะ"
ลงทาย ไดแคกอดๆหอมๆ ฉันก็ฝนดี แหม ตอนนั้นมันโงนี่นา
รุงขึ้นบินกลับ เครื่องลง เดินออกมาที่ตรงผูโดยสารขาออก
ฉันมีความรูสึกวามีสายตาจองมาที่ฉัน มองหา เจอะหนาเค็มๆ ดุๆ
(รูสึกแบบนั้นจริงๆ) จองฉันเขม็ง
เธอคนนั้นดูอายุมากกวาฉันเยอะ
จูงเด็กผูหญิงหนาตาเหมือนพี่เคาเดะเลยมาดวย
พอพี่เคาเดินออกไป ลูกสาวเคาก็วิ่งเขามากอดขา
(ลูกสาวหาขวบตัวสูงยังไมถึงเอวพอเลย)
" นั่นไงๆ เมียเคา มาดักอีกละ ทาทางพี่เคากลัวเมียนิ"
พี่จี๊ดเธอเมาท
ฉันกับเคาจากกันวันนนโดยไมไดร่ําลา ไมมีการขอเบอร
ไมมีการบอกวาจะติดตอกันอีก
สมัยนั้นมือถือยังไมมีเลยคะนองๆ

..........................................................................................
กลับบานไป ฉันคิดถึงเคามากจนนอนรองไหตาบวม
อีกสองวันตองไปบินอีกไฟลทนึง ชั้นจะมีเรี่ยวแรงไปบินมั้ย
อกหักอยางแรง อกหักครั้งแรก เคามีเจาของๆๆๆ

รองไหมันทั้งสามคืนที่อยูบานเลย คืนสุดทายรองนอยหนอย
เพราะกลัวตาบวม เดี๋ยวไมสวย
ตอนเชาไปบินจารกาตา อินโดนีเซีย นอนคางหนึ่งคืน
วันนั้นไมเห็นนักบินเลย และคิดวาไมมีเคาอยูดวยหรอก
เพราะเครื่องที่บินมันไมใชแบบที่เคาบิน
คือนักบินจะบินเครื่องแบบเดียวเทานั้น ใครอยู fleet
ไหนก็บินตามนั้น
ถาจะเปลี่ยนชนิดของเครื่องที่บิน ตองเรียนใหม
และถาจะกลับไปบินเครื่องที่เคยบินก็ตองกลับไปเรียนใหมอีก
ตางจากแอร สจวต ที่บินเครื่องไหนๆ ไดหมด
เพราะการบริการมันเหมือนๆกัน ตางกันแตพวกอุปกรณตางๆ
ที่ตองจําใหไดหมดทุกเครื่องวาอะไรอยูตรงไหน มีงงๆกันบาง
ในที่สุดก็คุนไปเอง
กอนเครื่องลงที่จารกาตา เจอนักบินเขาจนได โอยยยย
คนนี้ยิ่งหลอ อะไรกั๊น เคาคัดนักบินที่หนาตาหรือความสามรถนะ
เสียวเครื่องตกอะ
คนนี้เคามาแปลกคะทานผูอาน
เคาตรงเขามาหาฉันพรอมกับดอกไมชอใหญเบิ้ม...ยื่นให..
"พี่...(กิ๊กไฟลทเดียวของฉัน)...ฝากมาใหนองครับ"
ทามกลางสายคตาประชาชี ฉันคงหนาแดงอีกตามเคย
"ขอบคุณคะ"
มีจดหมายปดผนึกมาดวย
..........................................................................................

นี่ไมใชนิยาย
เปนเรื่องที่เขียนจากความทรงจําชนิดตีแผเรื่องตัวเองเลยคะ
ยิ่งพิมพยิ่งนึกนูนนี่ออก เลยกะจะเลาไปเรื่อยๆนะคะ
ขอบพระคุณทุกทานที่เขามาอานคะ
ตอเลยคะ...
จดหมายปดผนึก จาหนาซองดวยลายมือตัวโต โต
แบบที่ฉันไมเคยเห็นที่ไหนมากอน อยากอานจะแย แตเปนเวลาทํางาน
ตองเก็บใสกระเปาถือไว รออานตอนเขาหองที่โรงแรมแลว
กอนเขาหอง
ฉันแอบเห็นพี่นักบินคนที่หอบชอดอกไมมาใหเหลฉันใหญ
แตฉันไมสนรอก ในเมื่อฉันสนอยูแตจดหมายจากอีกคนนึงตางหาก
ไมไดนึกสังหรณเลยวาคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตฉัน
คือคนสงดอกไมนี่เอง
มาถึงตอนนี้ ทานผูอานอาจจะสับสน ตัวละครเพิ่มขึ้น
ฉันขอตั้งชื่อใหเคาทั้งสองคนเลยละกัน
คนแรกที่เจอแลวปงสุดสุด สมมุติชื่อพี่อิน
คนที่หอบดอกไมจากพี่อินมาใหชื่อ พีห่ นิง
สวนฉัน ชื่อริน
ฉันเขาหอง ล็อกประตู รีบเปดจดหมายออกอาน
ขอความในนั้นทําเอาฉันน้ําตาซึม อานวนเวียนไปมาอยูหลายรอบ
พี่อินเขียนมาวา ...นองรินครับ
พี่ตนื่ ขึ้นมาทุกวันดวยความรูสึกวาชีวิตขาดอะไรไป
ตั้งแตพบนองริน ดอกไมบานในใจพี่เหลือเกิน
เมียพี่เคารูวาพี่ชอบนองริน เคาบอกวา

เห็นเดินออกมาก็รูเลยวา พี่ไมปกติซะแลว
พี่ยอมรับกับเขาวาพี่ชอบนองริน แตอยูในขอบเขตที่เหมาะสม
พอพี่มีเมียสามคน แมพี่เปนคนที่สอง
พี่ไมอยากใหลูกพี่ตองมีพอเปนอยางพอพี่
แตพี่หามใจไมได นองรินเปนคนนารัก มีเสนหเหลือเกิน
ธรรมดาพี่ไมเคยชอบผูหญิงผิวขาวเลย แตนองรินเปนขอยกเวน
ในที่สุด เมียพี่เคาบอกวา จะชอบใครก็ไดตามใจ แตเคาขอให
BANGKOK เปน TERRITORY ของเคาเทานั้น
พี่ยังหวังเสมอวาจะไดพบนองรินอีก
พี่อยากเห็นนองรินมีความสุขนะครับ
ถาคิดถึงพี่ ยิ้มเขาไวนะจะ อยาเศรา
ขอบคุณโชคชะตาที่ทําใหเราไดพบกัน ถึงจะสาย
แตพี่อดที่จะรักนองรินไมไดเลย.......

จดหมายยาวกวานี้อีก แตฉันจําไดเทานี้
อานจดหมายอยูนานแคไหนไมรู โทรศัพทในหองดัง
ยุยเพื่อนแอรรุนใกลๆกัน และเรียนรร.เดียวกันมาตั้งแต ม.ปลาย
โทร.มา
" ริน ไปกินขาวเย็นกันปะ เคยกินขากบมั้ย เราจะพาไป"
"แหยะ ขากบรัยยุย ไมเห็นอยากกิน รินไมชอบกินตัวแปลกๆ"
นึกถึงก็ไมอยากกินแลว
"ไปเหอะริน พี่หนิงเคาจะพาไป เคาจีบเราอยู นะๆ
ไปเปนเพื่อนเราหนอย" ยุยตื๊อตอ

"เอา จีบกันแลวใหเราไปเปนกขค.ทําไม" ฉันสงสัย
"เหอะนา แลวจะเลาใหฟง" ยุยพูดชวนสงสัย
เอา ไปก็ไป ฉันแตงตัวสวยลงมารอยุยที่ล็อบบี้โรงแรม เจอกัปตัน
ฉันยกมือไหว อยางสวยงามตามที่ถูกอบรมมา
สายการบินนี้ถืออาวุโสจัด เจอกันตองไหว เมื่อเชาเพิ่งเจอ
มาเจออีกตอนเย็นก็ตองไหว ไหวกันจนเวียนหัว
บางทีเผลอไปไหวลูกเรือสายการบินอื่นที่หนาตาแบบคนไทยเขาให
เจอเคาทําหนางงๆตอบ
แตทําไงได เคาสั่งใหไหว ก็ไหวไวกอน ไหวผิดไหวถูกชางมัน
ดีกวาโดนรายงานวาเจอผูมีอาวุโส(ในการทํางาน)แลวเมิน
ไมทําความเคารพ
ระบบทหารชัดๆ สายการบินนี้

..........................................................................................
รอที่ล็อบบี้ครูหนึ่ง ยุยกับพี่หนิงลงลิฟทมาพรอมกัน
ยุยหนาบาน แตพี่หนิงทําหนาเหนื่อยๆ
ไมดูสดชื่นหวานแหววแบบคนจีบกันซักกะนิด
ไปทานขาวเย็นกันสามคน พี่หนิงเรียกแท็กซี่ใหไปสงที่รานอาหาร
และฉันไดชิมขากบเปนครั้งแรก อืมมมม อรอยมากๆ
ไมนึกวาจะอรอยขนาดนี้ เหมือนไกทอดกรอบๆหอมๆ กรุบๆ
ระหวางทาน ฉันไมคอยไดคุยอะไร ยุยเปนคนชวนพี่หนิงคุยมากกวา
ดูทาทางที่ยุยบอกวา
พี่หนิงจีบยุยแลวทําใหฉันออกจะแปลกใจวาตกลงยุยจีบพี่หนิงหรือพี่หนิงจีบยุยกันแน
พี่หนิงพูดนอยมาก กิริยามารยาทเรียบรอย เปนสุภาพบุรุษ

ไมเหมือนพี่อินที่คุยเกง แซวคนนั้นคนนี้ไดเรื่อย
พี่หนิงดูขรึมมาก อาจจะเปนเพราะเคาเปนแค S.O (system
operetor)หรือนักบินที่สามเทานั้น
นักบินที่สามนี่คือนักบินที่เพิ่งเขาใหม
ตองนั่งขางหลังนักบินที่หนึ่งและสอง
ทําหนาที่ติดตอหอบังคับการ และเช็คปุมตางๆมากมายใน cockpit
ยังไมไดขับเครื่องบิน จนกวาระยะหนึ่งผานไป (อยางนอยสองป)
ถึงจะไดเลื่อนขึ้นเปน co-pilot
ฉันทานขาวไปแบบใจคอไมคอยอยูกับตัวเทาไหร นึกถึงแตพี่อิน
ขอความในจดหมายวนเวียนซ้ําซากอยูในหัว
พี่หนิงหันมาถามฉันวา
"อรอยมั้ยครับ ขากบรานนี้อรอยที่สุดในจาการตาเลยนะครับ"
"อรอยคะ อรอยมาก" ฉันคุยกับพี่หนิงแคนั้นจริงๆ
จบมื้อเย็นดวยการไปชอปปงที่ศูนยการคาแถวๆนั้น
ฉันบอกยุยวา ขอแยกกันเดินละกัน มาเจอกันกอนหางปด
แลวคอยกลับดวยกัน
อยากเปดโอกาสใหเพื่อน บวกกับเดินดูของคนเดียวสบายดี
ไมตองพะวงรอใคร อยากดูอะไรดูไดตามใจ
เดินในหางไปมา ปะทะกับพี่หนิง เห็นเคาอยูคนดียว
ถามไดความวายุยไปเขาหองน้ํา พี่หนิงบอกฉันวา
"พี่อินบอกพี่มาวาใหเอาดอกไมใหคนที่เห็นแลวคิดวาใชคนที่พี่อินปลื้ม
พี่เห็นรินแลวคิดวา ใชแนนอน"
พี่หนิงมองฉันแบบสบตาเปดเผย ถายุยมาเห็นจะเปนไงเนี่ย

ฉันขอตัวเดินไปทางอื่น เลิกนึกเรื่องพี่หนิง คิดถึงพี่อินแทน
ถึงเวลากลับโรงแรม นั่งแท็กซี่กลับ แยกยายกันเขาหอง
โดยที่ฉันไมรูสักนิดวาคืนนั้น พี่หนิงกับยุยนอนหองเดียวกัน
..........................................................................................
ความสัมพันธของพี่หนิงกับยุยเปนที่รูกันทั่ว
ขาเมาททําหนาที่อยางเมามัน วาพี่หนิงนะหลอจัด เรียนเกง
พอแมปลาบปลื้มลูกชายคนนี้มาก แต..ทุกอยางมีขอแม
...พี่หนิงเปนพอมาย มีลูกติดดวย...
เมียเกาเปนแอรที่ลาออกไปเพราะทอง
สมัยนั้นยังไมมีการอนุญาตใหแอรทองได
กฎของบริษัทผิดหลักธรรมชาติมาก แตงงานได แตทองไมได
ใครทองตองลาออกสถานเดียว
เมาทกันวา เมียพี่หนิงเปนรุนสุดทายที่ทองแลวตองลาออก
ตอจากนั้นมีการเปลี่ยนกฎบริษทั ใหม
ใหแตงงานไดหลังพนระยะทดลองงาน
และทองไดหลังจากทํางานเกินสามป
มีสิทธิ์ทองไดไมเกินสองครั้ง ยกเวนกรณีแทง ทองใหมได
ยังไงก็เปนกฎพิลึกๆในความรูสึกฉันอยูดี
พูดถึงกรณีใหทองไดไมได ขอนอกเรื่องเลาหนอยวา เวลาที่ทอง
ตองรีบเอาใบรับรองแพทยพรอมดวยทะเบียนสมรสไปแจงผูบังคับบัญชา
ประมาณวา ..หนูทองมีพอนะเจาคะ
ถึงแมจะเคยแจงบริษัทแลววาแตงงาน
ยังตองเอาทะเบียนสมรสไปโชวอยูดี

มีแอรบางคน ทองกับสามีคนอื่น
หรือทองแบบผูชายไมตั้งใจใหทองแตผูหญิงอยากทอง
หรือทองแบบไมตั้งใจทั้งสองฝาย
ฝายชายไมสามารถจดทะเบียนสมรสดวยได
ฝายแอรหญิงสาวตองขอใหเพื่อนสจวตสาวที่มือไมออนชวยเซ็นตทะเบียนสมรสใหที
แลวคอยหยาทีหลัง
เพื่อนสจวตเอวออน
มือออนหลายคนตกเปนเครื่องมือรับใชเพื่อนแอรมาแลว
ผูหญิงดวยกัน ตองเห็นใจกันจา
..........................................................................................
ฉันทํางานตอไป บินอีกหลายไฟลท รับฟงเรื่องราวชาวบาน
โดยที่ตัวเองไมคอยรูจักใครนัก เพิ่งบินปแรก
ไดแตฟงรุนพี่ๆเคาเมาทกัน
บางเรื่องฟงแลวมึน วา เออ แบบนี้มีดวยเหรอ
นานเลย กวาฉันจะรูดวยตัวเอง วาอะไรก็เกิดขึ้นใต
ภายใตดวงอาทิตยดวงนี้
ฉันยังนึกถึงพี่อินอยู แตเขาเงียบหายไปเลย
การที่จะมีโอกาสบินเจอกันนั้นยากมาก ลูกเรือและนักบินเยอะ
ตางคนตางบิน ไมมีการรวมงานกันเปนกลุม
ใครอยากบินกับใครจริงๆตองพยายามแลกตารางบินใหตรงกัน
เปนเรื่องวุนวายอยูตลอด เรื่องแลกไฟลทตามกัน
หนุมสาวจีบกันยังเปนเรื่องปกติ
แตบางคนที่มีแฟนแลวหรือแตงงานแลว แอบมาบินดวยกัน
บนเครื่องทําเมินใสกัน ลงเครื่องลับหลังคน ..
นอนหองเดียวกัน หลบชาวบานอยูกันสองคน

คงไมตองบรรยายวาสองคนทําอะไรกัน...ทานผูอานนึกภาพออกใชปาววว
วันนั้นฉันนอนอยูบาน คิดอะไรเพลินๆ โทรศัพทดัง...
ฉันไมรีบลุกไปรับหรอก เพราะรีบมาหลายครั้ง ผิดหวังทุกที
ดังอยูนาน ฉันจึงยุรยาตรไปรับ "ฮัลโหลลลลล"
"นองริน นี่พี่อินนะครับ พี่กําลังจะไปบิน โทร.ที่แอรพอรต
คิดถึงนองรินมากครับ" เสียงกระตุนหัวใจฉันดังมาตามสาย
"นองริน สบายดีมั้ยครับ คิดถึงพี่บางมั้ย"
อยากจะตอบวา คิดถึงทุกลมหายใจก็พูดไมออก ไดแตรับคํา "คะ"
"นองรินทําไมพูดไดแตคะ คะ โกรธพี่เหรอครับ
พี่ขอโทษที่โทร.มาชา กวาจะไดเบอรนองริน ..." เขาแกตัว
"พี่ตองไปขึ้นเครื่องแลวนะครับ ไปเดลี อยูสี่วันแนะ
อยากใหนองรินไปดวยจริงๆ " เขาพูดอยูคนเดียว
"เทคแครนะครับ i love you"
"คะ nice flight นะคะพี่อิน" อยากพูดอีกมากมาย แตไมกลาพูด
รูตัววาเราไมควรพูดมาก เขามีเจาของๆๆๆๆทองไวๆๆๆ
พี่อินวางสายไป ฉันรองไห เจ็บหนึบๆที่หัวใจ โทรศัพทดังอีก
"ฮัลโหลลลลล"
"หวัดดีครับ นี่พี่หนิงพูดนะครับ รินจําไดมั้ย"
เฮอ ทําไมจะจําไมได ก็พี่เปนหนุมสุดฮ็อตของบริษัท
แอรพูดถึงกันทุกไฟลท

"จําไดคะ มีธุระอะไรใหรินรับใชเหรอคะ" ตอบไปอยางเรียบรอย
"วันนี้รินวางมั้ยครับ ไปทานขาวเย็นกับพี่ไดมั้ยครับ
พี่อยากปรึกษารินเรื่องยุยหนอย"
คุยกันไปมา ฉันตกลงไปทานขาวกับเขา นัดเจอกันที่เซ็นทรัลลาดพราว
ยุคนั้น ฉันยังสวยอยู ตรงสเปคผูชายมากมาย
แบบเดินไปไหนๆมีแตคนมอง
มาถึงตอนนี้ สองกระจกแลวปลง สังขารไมเที่ยงจริงๆ
พี่หนิงดูยิ้มแยมแจมใส
เขาพาฉันไปทานขาวที่รานเกาแกริมแมน้ําเจาพระยา
ที่รานอาหาร ฉันเจอพี่ตุก ดวงตา ตุงคะมณี รุนพี่ที่รร.
พี่ตุกเขาวงการแลว ตัวจริงพี่ตุกสวยมากกกกกกกกกกก
พี่ตุกวา "ริน อยากเลนหนังมั้ย ทาทางรินเปนนางเอกไดสบายเลย
"
"ไมหรอกคะพี่ตุก รินไมขึ้นกลอง ถายรูปไมเคยสวย
อยูที่การบินไทย เคาเอาไปเทสตหนากลอง
จะใหถายโฆษณาก็ไมผาน ไดแตถายภาพนิ่งทีสองที
ไมเอาไหนเลยพี่ตุก"ฉันสาธยาย
"แลวนั่นแฟนรินเหรอ หลอชะมัด"
"555 พี่ตุกขา จะชวนเคาไปเลนหนังเหรอคะ เคาเปนนักบิน
แฟนเพื่อนรินเอง"
"แฟนเพื่อน แลวไหงมากับรินสองคนละ"
"เคามีเรื่องเพื่อนรินจะคุยกับรินนะคะ"
"รินระวังเหอะ แผนเคาจะจีบรินอะดิ คนหลอก็แบบนี้ เจาชู

หวานไปทั่ว"
....พี่ตุกพูดจริงเลยเชียว....
พี่หนิงเลาใหฉันฟงวา ยุยติดเขามาก แลกไฟลทบินตามเคาตลอด
เคายังไมแนใจเลยวาชอบยุยแคไหน (เห็นมั้ย ชอบแคไหนไมรู
แตเอาไปแลว)
เชอะๆๆๆ
เคาอยากเลิกกับยุย ยุย"ไมใช" สําหรับเขาเลย
ในสายตาฉัน ยุยไมสวยมาก แตนารัก ดูดี
คุณแมเธอมีเชื้อสายราชนิกูล เปนหมอมราชวงศ
คุณพอเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ฉันจบมา
แตยุยกลับจบมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะเอ็นทไมติด
นาของยุยทานหนึ่ง เปนหมอมราชวงศ ทํางานเปนสจวต
และเลื่อนขั้นเปนเพอรเซอรแลวในตอนนั้น
เพอรเซอร คือ หัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
กาวมาจากเปนสจวตระยะหนึ่ง แลวสอบเลื่อนขั้น ตอนฉันบินใหมๆ
เพอรเซอรมีแตผูชาย
สิบกวาปใหหลัง ถึงเริ่มใหแอรสอบเพอรเซอรได
คุยกันไป ทานขาวไป ฉันรูสึกเพลินดีเหมือนกันก็คนกําลังเจ็บปวด
พอมีคนมาเอาใจ มาทําทาดูแลเลยเริ่มสบายใจ
เขาทางพี่หนิงเคาแลว
..........................................................................................
พี่หนิงกลับไปสงฉันที่เซนทรัล เขาเดินมาสงฉันที่รถ แลวถามวา
"พี่โทร.หารินอีกไดมั้ยครับ"

"ไดสิคะ เปนเพื่อนกัน ทําไมจะโทร.ไมได"
ฉันขับรถกลับบาน จัดกระเปาเตรียมบินตอนบายวันรุงขึ้น
พออยูคนเดียว คิดถึงพี่อินอีกแลว เวรกรรมรัยนี่
ตองมารักคนมีเจาของ ชอกช้ํานักหนา
รองไหอีกแลว
เอานา สู สู บอกตัวเองวาอยาทําอะไรใหพอแมเสียใจนะ
พอแมเลี้ยงเรามาดีขนาดนี้ เราตองเปนคนดีสิ
วันรุงขึ้นไปบิน เวลาไปบินแตละไฟลท ตองไปรายงานตัว
สองชั่วโมงครึ่งกอนเครื่องออก
สมัยฉันบินใหมๆยังไมมีศูนยลูกเรือใหญโตเหมือนปจจุบันนี้
ตองไปรายงานตัวที่สํานักงานใหญ
ซึ่งจัดตึกเอาไวตึกหนึ่งสําหรับลูกเรือโดยเฉพาะ
เราตองไปเซ็นตชื่อทีต่ รงโตะ supervisor on duty
พี่พวกนี้เปนแอรเกา คอยดูแลเราหัวจรดหาง เอย ไมใช
หัวจรดเทา
ดูวาเราสวมเครื่องแบบเรียบรอยมั้ย กระโปรงตองอยูพอดีเขา
ตองสวมถุงนองสีเขากับผิว รองเทาคัทชูสนสูงสีดําตามกฎบริษัท
ตองทําเล็บมาใหสวย ทาเล็บดวยเฉดสีแดง สม ชมพู เทานั้น
จะมาทาสีมวง สีน้ําเงิน สีทอง ไมได
สียอดนิยมของแอรคือสีน้ําตาลออนอมชมพูอมสม
เพราะมันเลอะหรือลอกแลวสังเกตไมคอยเห็น บางคนลืมทาเล็บมา
มาทาในรถ เดินกางมือมาราวแมเสือจะตะปบเหยื่อ
ทรงผม ถายาวเลยไหลตองรวบใหเรียบรอย จะถักเปย เกลามวย
หรืออะไรก็ไดที่เก็บผม หามทําหางมาไกวแกวง
เดี๋ยวไปแกวงโดนผูโดยสารเขาจะเดือดรอน
แตฉันก็เห็นแอรสายการบินอื่นเคาไวหางมากัน ไมเห็นจะเปนไร
นารักดีออก

ถาผมสั้น ตองตัดทรงสุภาพ หามซอยทรงพิสดาร
สวนใหญแอรผมสั้นจะไวบอบกัน
ไมก็ซอยสั้นๆถาหนาใหและหัวทุย
หามทําสีผมเด็ดขาด
supervisor on duty หลายทานจะเขมวงดมาก
ขนาดใหกางนิ้วดูเล็บเหมือนตอนอยูที่รร.
ใหเปดเสื้อดูวาสวมสลิปหรือเปลา
เพราะชุดไทยที่สวมตอนทํางานบนเครื่อง ตัวเสื้อจะสั้นและพอดีตัว
ถาเราชวยผูโดยสารเก็บของไวที่ที่เก็บของเหนือศีรษะ
เสื้อจะเลิกขึ้นไปเห็นเนื้อ หากไมสวมสลิป
เปนแอร รายละเอียดเยอะ กฎเกณฑมากมาย
รายงานตัวตามเวลาแลวเขาหองbrief ตามไฟลทที่เราจะไป
เพอรเซอรจะเปนผูทําหนาที่สรุปใหพวกเราฟงและเม็มไวในหัววา...
ไฟลทนี้กัปตันชื่ออะไร ชั่วโมงบินประมาณกี่ชั่วโมง
ผูโดยสารแตละคลาสกี่คน อาหารมีอะไรบาง
เรื่องอาหารนี่เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองทําการบานมา
ตองรูวาสิ่งที่เราเสิรฟปรุงมาจากอะไรบาง
ไวนที่เสิรฟผลิตปไหน จากองุนแควนไหน ประเทศอะไร
ซึ่งบริษัทจะสอนเราในตอนเทรนนิ่งกอนขึ้นบิน

ทุกคนตองอัพเดทตัวเองเรื่อยๆ
ถาตอบอะไรผูโดยสารไมไดในเรื่องที่ควรตอบได จะโดนมิใชนอย
ฉันถูกวางตําแหนงใหยืนรับผูโดยสารที่ประตูสอง
บทบาทคือไหว แลวขอดูบอรดดิ้งพาส (บัตรผานขึ้นเครื่อง
จะมีชื่อผูโดยสาร และหมายเลขที่นั่ง
แยกสีตามชั้นที่ผูโดยสารจายเงินซื้อตั๋วไป)
ดูบอรดดิ้งพาส แลวผายมือไปทางซาย ทางขวา
แลวแตที่นั่งผูโดยสารจะไปทางไหน
ซึ่งจะมีแอรและสจวตที่เหลือยืนรอรับอยูตามจุดตางๆในเคบิน
ระหวางที่ฉันกําลังยืนรอรับผูโดยสาร
ขบวนนักบินเดินขึ้นเครื่องมา นําหนาดวยกัปตัน ปดทายดวย....
พี่หนิง
(โฮะ โฮะ มาไดงัยนี่ ตั้งใจปาว)
ฉันยกมือไหวทุกคน นักบินตะเบะตอบ (ใสหมวกอยู)
พี่หนิงในเครื่องแบบหลอจัดจริงๆนะแหละ ฉันเพิ่งมองเคาชัดๆ
เวลาสวมเครื่องแบบ
เคาดูเทหกวาพี่อินอีก
กัปตันทักฉันวา " ชุดไทยหนูสวยมาก"
ฉันยิ้มตอบ "ขอบคุณคะ"
เปนชุดสีเหลืองมะนาว สไบสีทอง
พี่หนิงมาบอกทีหลังวาวันนั้นเคานึกวาฉันเปนนางฟาตัวจริงมาเลย
ปากหวาน เด็กสาวๆอยางฉันก็ปลื้มไป

ลืมคิดถึงพี่อินไปชั่วขณะ
..........................................................................................
ที่สิงคโปร พี่หนิงพาฉันกับเพื่อนอีกคนชื่อกิ๊บไปทานขาวเย็น
ฉันไดทานบากูเต (กระดูกหมูตมเครื่องยาจีน
มีซีอิ๊วดําใสพริกคลายพริกชี้ฟาเปนน้ําจิ้ม ทานกับขาวสวย
อรอยมากๆ) ทานไอซกะจัง (คลายน้ําแข็งใสบานเรา อรอยมากอีกละ)
จากนั้นยอยอาหารดวยการไปเดินชอปปงแถวถนนออรชารด
ถนนชอปปงที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร
เดินกันไปสามคน กิ๊บคุยกับพี่หนิงไปเรื่อยๆ กิ๊บเปนคนสวย
ขี้เลน หูตาพราวแพรว คนรุมจีบตรึม
แตเทาที่รูตอนนั้นกิ๊บเพิ่งเลิกกับแฟนที่เปนสจวตมาหมาดๆ
ดูกิ๊บดี๊ดากับพี่หนิงนาดู
เดินเขารานโนนออกรานนี้ ของแบรนดเนมทั้งนั้นเลย
แพงมากในความรูสึกคนเพิ่งทํางานอยางฉัน เขาราน FENDI
ฉันติดใจกระเปาสะพายใบเล็กๆ เปนรูปสี่เหลี่ยมเกือบจตุรัส
ตรงมุมมีโคงๆเดินเสนสวยดวยหนังสีน้ําเงินเขม
ตัวกระเปาเปนผายีนสลาย FENDI ฉันชื่นชมกระเปาใบนั้นอยูนาน
กิ๊บบอกวา
"นารักจัง รินเอาสิ"
"ไมเอาหรอก ชอบมากเลยนะ แตรินวามันแพงไป
คิดเปนเงินไทยตั้งเกือบหาพัน"
หาพันสมัยนั้นหากเทียบสมัยนี้คงสักสามหมื่นมั้ง
"โห ริน เดี๋ยวเราก็หาตังไดอีก เปนแอรตองแตงตัวดีๆ
ดูพวกรุนพี่ๆดิ หลุยส กุชชี่ ดิออร กันทั้งนั้น" กิ๊บยุ
สุดทายฉันก็ไมซื้อ
แตกิ๊บไปเขารานกุชชี่แลวซื้อกระเปาถือมาใบนึง

สวยแตไมใชแบบที่ฉันชอบ กิ๊บบอก
"เนี่ย เจ็ดพันกวา เมืองไทยก็คงซักหมื่นตนๆ ไดของถูกเห็นปาว"
เออ เพื่อนฉันคนนี้ซื้อของแพงไดถูกกวาที่เมืองไทยก็ดีใจแลว
ชางมองโลกในแงดี และชางใชเงินเกงจริงๆ

ระหวางนั้นกิ๊บคุยจอยๆกับพี่หนิง ไมคอยสนใจฉันหรอก
แตฉันรูดวยสัญชาตญาณผูหญิงวาพี่หนิงแอบมองฉันตลอด
พากันนั่งแท็กซี่กลับโรงแรม แยกยายกันเขาหอง
นัดกันวาเชาวันรุงขึ้นเราจะไปแหลงชอปของถูก คือ PEOPLE'S
PARK นัดกันสิบโมงเชา ชอปไดถึงบาย บินกลับกรุงเทพฯตอนค่ํา
ฉันมารูหลังจากนั้นอีกนานวา คืนนั้นพี่หนิงนอนหองเดียวกับกิ๊บ
ฉันมันโงจริงๆ รูอะไรๆทีหลังชาวบานเคาหมด
..........................................................................................
หลังจากไฟลทสิงคโปรนั้น ฉันมีวันหยุดสองวัน และ stand by 1 วัน
รุงขึ้นจาก stand by มีไฟลทบินไปโอซากา ซึ่งฉันชอบไปมาก
ชอบทุกอยางที่เปนของญี่ปุน มันคิกขุนารัก
ซื้อของแคไมกี่เยน คนขายจะแพ็คใหอยางสวยงามจนไมอยากแกะ
ยังไมเคยเห็นแพ็คเกจจิ้งของที่ไหนเนี้ยบสวยเทาญี่ปุนเลย
ผูโดยสารญี่ปุนสวนใหญมารยาทงาม แตติดบุหรี่มาก
ทุกไฟลทที่ไปญี่ปุน ผูโดยสารจะมีการแยงนั่งที่ตรงโซน smoking
ตางจากเที่ยวบินอื่นที่ผูโดยสารไมคอยขอที่นั่งสูบบุหรี่
ทั้งที่ตัวสูบบุหรี่
คือนั่งบริเวณไมสูบแลวไปยืนสูบบุหรี่แถวๆโซนสูบบุหรี่
ถามีที่นั่งวางแถวนั้นทานจะนั่งสูบสบายใจ

แลวกลับไปที่นั่งตนเองที่ตรงไมสูบ จะไดหายใจสบายอก
แตคนญีป่ ุนเปนชาติที่มีระเบียบวินัย สูบก็บอกวาสูบ
ไมเอาเปรียบใคร
สังเกตไดวาผูโดยสารญี่ปุนสูบบุหรี่อยูยี่หอเดียว คือ MILD
SEVEN
ชาตินิยมเอาจริงเอาจัง
ตอนนี้หามสูบบุหรี่บนเครื่องบินหมดแลว
นองๆแอรรุนใหมไมตองดมควันบุหรี่แบบรุนฉันเมื่อกอน
สงสารคนญี่ปุน เวลากอนขึ้นเครื่องบินคงอัดบุหรี่ไวทั้งซอง
(เรื่องคนญี่ปุนมีอีกเยอะ ขอติดไวเลาทีหลัง)
เมื่อฉันมี stand by วันกอนหนาบินไฟลทโอซากา
ฉันจึงกลัวมากวาจะโดนเรียกไปบินที่อื่นแลวอดไปโอซากา
วางแผนไววา ในวัน stand by จะไมรับโทรศัพท ปลอยใหดังไป
แตไมยกหูออก
stand by
คือการที่ลูกเรือคนนั้นๆตองเตรียมพรอมที่จะไปบินไดทันทีที่ถูกเรียก
ตองอยูบานทั้งวัน หามออกไปไหน
จัดกระเปาใหพรอม ทาเล็บ ทําผมไวดวย
คือทําตัวเหมือนวันนั้นจะไปบิน แตไมออกไปถาไมถูกเรียก
สมัยนั้น ทางแผนกจัดตารางบิน และดูแลรับโทรศัพทลากิจ ลาปวย
รับแลกตารางบิน ฯลฯอยูที่สํานักงานใหญ
ชั้นลางของตึกที่พวกเราไปรายงานตัวกอนบิน
เรียกวาแผนก OB ตอมาเปลี่ยนเปน OJ ปจจุบันคือ OD
เจาหนาที่ใน OB เกือบทุกคนเคยเปนแอร แตมีปญหาตางๆนานา

ในการไปบินไมสะดวก อาทิ สุขภาพไมดี อยากทํางานภาคพื้นดิน
มีภาระทางครอบครัวทําใหไปคางคืนที่ไหนไมได
มีปญหากับลูกเรือดวยกันจนอยูไมไหว ฯลฯ
ตางลงมาอยูที่แผนกนี้ และกลายเปนแผนกไมเบื่อไมเมากับลูกเรือ
เพราะพวกเธอลืมกันไปหมดวาอดีตเคยเปนแอร
และพวกแอรสจวตตางก็แสบไมนอยในการหลบเลี่ยงหนาที่
ผูจัดการแผนกตอนนั้นคือ คุณ ยุรภรณ แม็คอินทอช
คุณแมของวิลลี่และแหมม

ถึงวัน stand by ฉันจัดกระเปาไวเรียบรอย อยูบานคนเดียว
คุณพอคุณแมไปทํางาน นองสาวนองชายไปเรียน
ฉันบอกสมาชิกในครอบครัวไวเรียบรอยวาอยาโทร.มาที่บาน
ถาไมมีเรื่องดวนจริงๆ เพราะฉันจะไมรับโทรศัพท
กลัวไดไปเมืองแขกแทนไปญี่ปุน
ชวงเชา โทรศัพทดังสองครั้ง ฉันไมรับ
ชวงบายดังอีกสามครั้ง ฉันไมรับสายตามเคย
ตอนเย็น มีคนมากดกริ่งที่ประตูหนาบาน ฉันใจหายวูบ
ตกใจเพราะนึกวา OB สงเมสเซ็นเจอรมาตาม
ในกรณีที่เราไมรับโทรศัพท OB จะโทร.หา standby คนอื่นๆ
แตถาใครๆไมรับโทรศัพทละ ..
สิงหมอไซคจะถูกสงมาจิกตัวเราถึงบาน
แลวจะหนีรอดมั้ยเนี่ยชั้น
เด็กที่บานออกไปดูวาใครมา มาหาใคร แลวเขามารายงานฉันวา

"คุณรินขา มีผูชายมาหาคุณรินคะ หลอออออมากกกกกคะ"
เออ เมสเซ็นเจอรสายการบินนี้หลอดวยเหรอ!!!
"แลวเคาบอกนอยปาววามีธุระอะไร"
"ไมไดบอกคะ บอกแตมาหาคุณริน"
" เคาชือ่ อะไรละ" ฉันถามนอย
" โอย ตาย นอยลืมคะ มัวมองความหลอจนลืมไปหมดวาจะพูดอะไร"
ยัยนอยนี่จะออกแนวโกะๆหนอย
ทันใดนั้น พุทธิปญญาพลันพรุงพรวดขึ้นมาในหัวฉัน ..พี่อินแหงๆ
พี่อินมาหาฉัน อาว..เอะ.. แลวเคารูจักบานเราไดไงเนี่ย
คิดพรอมกระโจนพรวดไปหนาบาน เกือบสะดุดนองหมาลม
โนน..ยืนยิ้มหลออยูหนาบาน
หัวใจหายวูบเลย ..ผิดหวังๆๆๆๆๆ
พี่หนิงมา ไมใชพอี่ ิน
เอ..อาจเปนไดวาพี่อินวานเขามา ยังแอบหวังอยู
"สวัสดีคะพี่หนิง มาบานรินไดไงคะนี"่
"พี่มีเรดารพิเศษครับ ตามหาตัวรินไดตลอดเวลา" พี่รินพูดยิ้มๆ
ฉันทําไมรูไมชี้ ถามตอ
"พี่รินมีธุระอะไรกะรินเหรอคะ อยาบอกนะวา OB
ใชมาเรียกรินไปบิน"
"นั่นสิครับ นึกแลววารินไมอยากโดนเรียก พี่โทร.มาตั้งหลายที
ไมรับสายเลย"

"แลวตกลงพี่รินมาทําไมคะ จะมาคุยเรื่องยุยเหรอคะ
ทาทางเรื่องดวน"
"เปลาคราบ พี่แวะเอาของมาใหรินตางหาก"
พี่หนิงทําหนามีนัยยะบอกไมถูก
"พี่อินฝากมาเหรอคะ" ฉันโพลงไปตามที่ใจคิด
"ไมใชอีกและครับ พี่เอามาฝากนองรินดวยตัวพี่เอง
คอยแปบนะครับ พี่ไปเอาที่รถกอน"
พี่หนิงเดินไปที่รถบีเอ็มซีรี่สหาสีดํา ติดฟลมมืดตึ๊ดตื๋อ
จอดอยูใกลๆ หยิบถุงออกมา เดินกลับมาสงถุงใหฉัน
โฮโฮ.... ถุงกระเปา FENDI ใบที่ฉันอยากไดตอนไปสิงคโปรนั่นไง
..........................................................................................
คุณแมฉันเคยสอนบอยๆวา
อยารับของจากผูชายถาไมคิดวาจะสานตอความสัมพันธกับเขา
มันจะทําใหเราดูเปนผูหญิงโลภ แมจะคบกันแลว ถายังไมแตงงาน
ไมควรรับของราคาแพงจากเขาเปนอันขาด
"ไมควรใหผูชายคิดวาซื้อลูกไดดวยเงิน..."
คําสอนของแมนะจําได แตกระเปาที่ลอใจอยูขางหนา
ทําใหฉันอึกอัก พี่หนิงเห็นทาฉันแบบนั้นเลยพูดวา
"เห็นรินอยากได พี่เลยแอบไปซื้อตอนกอนเราบินกลับ
เกือบกลับมาขึ้นรถไมทัน"
พี่หนิงหมายถึงขึ้นรถบัสรับพวกเราไปสนามบิน ซึ่งทุกคนตองตรงเวลา
"รินชอบ แตไมยอมซื้อ พี่ชอบผูหญิงมีความคิดแบบนี้

รินรับไปเถอะนะครับ อีกอยาง รินเปนเพื่อนยุย
เปนที่ปรึกษาของพี่ เถอะนะครับ รับไปเปนคาปรึกษาไง"
พี่หนิงชักแมน้ําหาสิบสายมาพูด
จนฉันใจออนดวยความอยากไดกระเปาบวกกับคารมพี่หนิงแบบที่ภาษิตวา
"คารมเปนตอ รูปหลอเปนรอง"
แตกับพี่หนิง ขอตั้งใหมวา
"คารมเปนตอ รูปหลออีกเปนกอง แลวหญิงจะตอรองยังไงไหว"
แฟนเพื่อนนะนั่น..
ลงทายดวยการที่ฉันยอมไปทานขาวเย็นสองตอสองกับพี่หนิงที่หองอาหารในโรงแรมหาดาว
อาหารหรู มีชายหนุมสวมทักซิโดเลนเปยโน
และสาวสวยในชุดราตรีงดงามรองเพลงเบาๆ เขากับเปยโน
ฉันสบายใจมากในคืนนั้น พี่หนิงทําตัวนารัก สุภาพ
แบบนี้เรียกวาทําใหฉันตายใจ
สุดทายตายทั้งเปนเพราะผูชายคนนี้
ฉันมันทั้งเหยทั้งโงที่คิดวาพี่หนิงจริงใจ และเปนสุภาพบุรุษ
ซาตานมักจะมาในคราบนักบุญกอน อันนี้จริงที่สุด
พี่หนิงสงฉันที่บาน พรอมกับบอกวาจะมารับพรุงนี้เชา
ไปสงฉันไปบิน
ฉันนอนหลับ ไมฝนถึงพี่อินอีกแลว
ตอนเชา พี่หนิงมาตามนัด สวมเครื่องแบบมาดวย
เขาไปบินโอซากากับฉัน แตไมบอกตั้งแตเมื่อวาน

กะจะเซอรไพรซฉัน เขาเขามาสวัสดีพอแมฉันดวย
"คนนี้หลอมากนะลูก แตดูใหดีๆกอน เราเห็นหลอ
ผูหญิงอื่นก็เห็นหลอ เดี๋ยวลูกจะเวียนหัวทีหลัง"
"รินยังไมอะไรหรอกคะแม ไปบินละคะ แลวจะซื้อกากิมาฝากแมคา"
กากิ คือลูกพลับสด ที่ญี่ปุน ลูกพลับสดจะมีในหนาหนาว
หวาน หอม อรอยมั่กๆ ชวงกากิออก กระเปาทุกคนจะหนักเปนพิเศษ
ซื้อกันเปนลัง ขนาดใหญสุดเรียกวา ขนาดสามแอล (3L)
นานๆจะมีสี่แอลบาง
สวนใหญที่ขายจะมีตั้งแต หนึ่งแอลถึงสามแอล
ฉันเองไมทราบเหมือนกันวาที่เรียกแบบนี้ยอมาจากอะไร
ถึงบริษัท พี่หนิงชวยฉันยกระเปาลงจากรถ แลวขับไปสนามบินเลย
นักบินไมตองไป brief ที่บริษัท พวกเขาจะ brief กันสามคน
(คือนักบินที่หนึ่ง สอง สาม) ที่สนามบิน ในแผนกที่เรียกวา
dispatch
ทางแผนกนั้นจะรายงานกัปตันวา ในเที่ยวบินนั้นๆ มีผูโดยสารกี่คน
น้ําหนักกระเปาและสัมภาระกี่ตัน คารโก (สินคา) กี่ตัน
มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆใตทองเครื่องกี่ชีวิต
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
คือสัตวตางๆทั้งที่เปนอาหารและเปนสัตวเลี้ยง
สิ่งไมมีชีวิตก็ขนสงได (ศพไง)
กัปตันไดรับรายงานทั้งหมดแลวจะคํานวณวาควรจะสั่งน้ํามันกี่รอยตันถึงจะพาเครื่องไปยังจุดหมายได
ปลอดภัยที่สุด

การคํานวณน้ํามันเปนเรื่องสําคัญ
หากเครื่องเกิดลงที่สนามบินนั้นๆไมได
จะตองไปลงสนามบินอื่นที่ใกลที่สุด หรือตองบินวน รอคิวที่จะลง
น้ํามันจะตองพอเพียงตอเรื่องฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ
ที่หอง brief ฉันเจอกิ๊บอีกแลว กิ๊บรีบมาทักฉัน
"เราบินกะพี่หนิงอีกแลว มีคนเลี้ยงขาวละ " กิ๊บพูดไปหัวเราะไป
"รินรูปาววาพี่หนิงเคาเลิกกะยุยแลวนะ
เรากะจะเสียบตอเลยดีมั้ย"
"ฮื่อ..ตามใจดิ" ฉันไมเลาเรื่องพี่หนิงกับฉันใหกิ๊บฟง
และฉันเองยังไมรูเรื่อง(แอบๆนอนกัน) ของพี่หนิงกับกิ๊บดวย
ตามที่กิ๊บบอก เราไปทานอาหารเย็นกันสามคน เดินไปรานขางๆโรงแรม
เย็นแลว อากาศหนาว อุณหภูมิที่กัปตันประกาศกอนลงคือ
แปดองศาเซลเชียส เราเลยเลือกทานรานใกลโรงแรม
จะไดไมตองทนหนาวเดินไกล
วันนั้นมีปลาไข หรือที่พวกเราเรียกวา " ชิชาโมะ"
เปนปลาตัวเรียวๆขนาดทานสองสามคํา ทอดจนเหลืองกรอบ
วางมาบนกระหล่ําปลีสดหั่นฝอย
(อาหารญี่ปุนแทบทุกจานจะมีกระหล่ําปลีแบบนี้มาดวย)
อรอยๆๆๆ จนลืมสงสารปลา และไขมากมายในทองที่เราทานไป
พี่หนิงกลับชอบปลาดิบ ปลาดิบที่ญี่ปุนสดและถูก
ตางจากบานเราที่ขายแพงมากๆ
มีโอเดงดวย คลายๆพะโลบานเรา เพียงแตรสชาดแนวญี่ปุน
โอเดงนี่เขาจะทําขายใหซดนําซุปรอนๆเฉพาะในหนาหนาวเทานั้น
ระหวางทานอาหาร
กิ๊บคุยแจวๆกับพี่หนิงที่ไมเห็นคอยพูดซักเทาไหร

(แตแอบมองฉันอีกละ)
ทานเสร็จ แวะซื้อกากิกัน เดินกลับโรงแรม
ตองรีบพักผอนเนื่องจากในตอนเชาวันรุงขึ้นเราจะบินกลับกรุงเทพฯ
ฉันอาบน้ําเสร็จซักพัก โทรศัพทที่หัวเตียงดัง
"ฮัลโหล" ใจฉันนึกวาพี่หนิงชัวร
ไมผิดคาดสักนิด
" พี่ไปคุยดวยแปบนึงไดมั้ยครับ ไมรบกวนรินนานหรอก"
ในใจฉันตอสูกันอยูสองสามวิ
"ไดคะ"
พี่หนิงมาที่หองฉันดวยชุดเสื้อยืด กางเกงขาสั้น
ในโรงแรมไมหนาว มีเครื่องทําความรอน (heater)
พี่หนิงเขามาในหองฉัน "หอมจังครับ รินใชน้ําหอมอะไรนะครับ"
"รินใช body spray ธรรมดาๆคะ" ฉันชักเขินๆ
ไมแนใจตัวเองวาชอบพี่หนิงจริงๆหรือเปลา
ความรูสึกตางจากที่ฉันรูสึกกับพี่อิน
พี่หนิงบอกฉันวา เลิกกับยุยแลว ยุยยังไมยอม โวยวาย
แตพี่หนิงยืนยันขอเลิก ลงทายดวยการขยับมากอดฉันเฉยเลย
กอด แลวจูบ จูบที่ทําเอาฉันแทบบา พี่หนิงจูบเกง
และคอยเปนคอยไป เราอารมณดีชะมัด
แตนั่นแหละ สุดทายฉันไมยอม แมจะเคลิ้มไปกับบทรักของพี่หนิง
กับคํารําพันวา "พี่รักริน รักรินเหลือเกิน"
พี่หนิงตองกลับหอง โดยไมไดมีเซ็กสกับฉัน...

ตอนหลังเขามาเลาใหฉันฟงวาเขาอารมณคางมาก เลยไปหากิ๊บ
เลวซะ....
ความสัมพันธของฉันและพี่หนิงกาวหนาไปเรื่อยๆเอื่อยๆพี่หนิงยังคงเอาใจฉันมากมาย
จนวันหนึ่งยุยโทร.มาหาฉัน
"ริน ยุยอยากถามรินวารินทําแบบนี้ไปไดยังไง"
ยุยเสียงแข็งมาเลย
" เอาเปนวา รินไมไดแยงพี่หนิงนะยุย เคาเลิกกับยุยกอนนะ
ถึงมาหาริน"
"โหย รินพูดเขาขางตัวเองดีจริงเลย ยุยไมอยากพูดมาก
พี่หนิงนะ เคามีอะไรๆกับยุย ไมใชแฟนกันธรรมดา
พี่หนิงเคารักยุย ทําใหไดทุกอยาง"
"ทําใหไดทุกอยาง.."ฉันทวนคําพูดยุย
"ใชสิ แบบทุกอยางที่ทําใหยุยมีความสุขไง ทุกอยาง
ทุกเรื่อง.."
ยุยสะอื้นมาตามสาย
"ยุย อยารองไหเลย รินเองก็ยังไมมีอะไรกับพี่หนิงนะ
ดูๆกันไปกอน อีกอยาง รินยังไมแนใจความรูสึกตัวเอง
จริงๆนะยุย"
"เฮอ..เบื่อพวกแกตัว แยงแฟนเพื่อน สวยๆแบบเธอนาจะหาไมยากนะ
..บลาๆๆๆๆๆ"
ฉันวางสายกอนที่ยุยจะขึ้นเสียงสูงจนคอแตก
ชวงนั้น บริษัทเปดเที่ยวบินใหมไปยังเกาะคาลิโดเนีย
หรือที่เรียกกันวา"นูเมีย"

เปนหมูเกาะเล็กที่สวยงามในมหาสมุทรแปซิฟก
และเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส
ใครที่ไดบินไปแลวจะกลับมาเมาทวานูเมียสวยมาก ผูคนนารัก
บานเมืองนาเอ็นดู
พวกเราตางรอลุนตารางบินเดือนใหมวาจะไดไปนูเมียบางมั้ย
สัปดาหหนึ่งมีสองไฟลท อยูที่นั่นสี่วัน กับหาวัน
ฉันก็ไมตางจากคนอื่นๆ
ยิ่งไดฟงวานูเมียนาไปอยางนั้นอยางนี้ ยิ่งอยากไป
ตารางบินจะออกลวงหนาหนึ่งเดือน โดยทาง OB
จะเอาตารางบินของแตละคนไปใสไวในชองใสเอกสารสวนตัวซึ่งมีลักษณะเปนตูไม
เจาะเปนชองๆ เรียงตามลําดับเลขประจําตัวพนักงาน
ตั้งไวที่หองพักผอนกอน brief หองนี้มีโซฟาเปนชุดๆ
ไวใหนั่งคุย นั่งพัก นั่งดื่มกาแฟ นั่งทาเล็บฯลฯ กอนบิน
และเปนที่ระบายความคับแคนใจจากผูโดยสาร เพื่อนรวมงาน
หลังกลับจากบิน
สมัยกอนนั้น เปนชองโลงๆ สอดเอกสารขนาด A4 ไดอยางสบาย
ไมมีชองปดล็อก ทําใหเกิดคดีเอกสารหายกันเปนประจํา
ตารางบินใหมออกมา ฉันไดไฟลทไปนูเมียหาวัน ...ดีใจสุดๆ
เรื่องใหญเกิดขึ้นที่ไฟลทนูเมียนีเ่ อง
กอนที่จะไปนูเมีย
ฉันมีวันวางเมื่อไหรเปนตองออกไปซื้อเสื้อผา
เพราะไดขาวมาวาที่พักเราอยูริมชายทะเล
ตองแตงตัวใหลุคแบบซัมเมอร สีแจนๆ ประเภทแขนกุด ขาสั้น
(สมัยนั้นยังไมนิยมสายเดี่ยว)
ฉันก็เหมือนผูหญิงเกือบทั้งโลกที่ชอบความสวยงาม ไปตั้งหาวัน

รวมวันบินไป-กลับเปนหนึ่งสัปดาหเต็มๆ
ฉันชอปเสื้อผาซะเยอะแยะ ที่สยามนั่นแหละคะ แหลงชอปตลอดกาล
ตอนนั้นยังไมมีสยามดิสคัฟเวอรี่ มีแตสยามสแควร
กับสยามเซ็นเตอร
ฉันเปนขาประจําราน JASPAL มาตั้งแตตอนนั้นจนถึงวันนี้
แมจะมีเสื้อผาแบรนดใหมอีกมากมาย ฉันยังคงแวะเวียนไปที่
JASPAL อยูเสมอ
เชื่อไหมวาโตะไมตัวใหญในรานที่สยามเซ็นเตอรอยูมาตั้งแตตอนที่ฉันเริ่มเปนลูกคารานนี้
ทุกครั้งที่ฉันผานไป ฉันรูสึกเหมือนเจอเพื่อนเกาทุกที
เอ..หรือวาจะเปนโตะตัวใหมที่ทําใหเหมือนตัวเกา จะถามโตะ
คนคงวาบาเนอะ
ไดเสื้อผาสะใจแลว ระหวางนั้นฉันยังคงไปไหนมาไหนกับพี่หนิง
ขาวฉันคบกับพี่หนิงเริ่มแพรกระจายอยางรวดเร็ว
เปนหัวขอการสนทนาที่มันสสุดๆของลูกเรือ
แอรหลายคนถึงกับมาดักดูหนาฉัน รวมกับเรื่องราวจากปากของยุย
ทําใหฉันดูเปนคน"แยงไดแมแตแฟนเพื่อน"
เวลาไปบิน มีแตคนมาถามฉันวาเรื่องจริงมันเปนไง
เฮออออ...นาเบื่อจริงๆ
พี่อินหายเงียบไปจากชีวิตฉัน ทั้งที่ฉันคิดถึงเขาบอยๆ
นอยใจเล็กๆวาทําไมเขาไมสงขาวมาบาง โทร.มาหาสักนิดก็ยังดี
พี่หนิงบอกฉันวาพี่อินเจาชูจะตาย ตอนพี่อินฝากดอกไมไปใหฉัน
พี่หนิงไมคอยเต็มใจเทาไหร แตพี่อินอาวุโสกวา
พี่หนิงเลยตองทํา
ฉันเออออไปกับพี่หนิง ไมบอกหรอกวา ฉันแอบคิดถึงพี่อิน
เวลาสามสี่วันที่ตะวันออกกลางฝงใจฉัน
เรือ่ งราวตางๆที่เราคุยกันมันแจมชัดในความทรงจํา
ฉันจําไดแมแตเสื้อผาที่พี่อินสวมทุกวัน จํารองเทาเขาได

จําแวนกันแดดอันสวยของเขาได...
ตอนนั้นฉันไมรูซึ้งวาฉันนะ "รัก" พี่อิน ไมใชพี่หนิง
พี่หนิงเคยเปนทหารอากาศ มีนิสัยหลายอยางแบบทหาร
หากชวงที่คบกันเขายังไมแสดงออกมา ฉันแครูสึกลึกๆวา
ฉันกับพี่หนิงคุยกันไมคอยสนุกเทาไหร ไมเหมือนอยูกับพี่อิน
เราตางสนใจในเรื่องเดียวๆกัน คุยกันถูกคอ และ...ถูกใจ
แตพี่อินมีเจาของ พี่หนิงเลยเขามาแทนที่แบบเบลอๆ
ฉันปลื้มที่เคาเอาใจ เคาหลอ เคาเปนที่หมายปองของสาวๆมากมาย
ไปไหนกับเคามีแตคนมอง
ฉันนาจะเฉลียวใจ และออกจากชีวิตพี่หนิงเสียตอนนั้น
จะไดไมมีแผลเปนใหเจ็บใจมาจนวันนี้
กอนไปนูเมียหนึ่งวัน พี่หนิงมารับฉันไปนอกบานอยางเคย
เขาดูซีเรียสเชียว
"รินครับ รินไมไปนูเมียไดมั้ยครับ ตั้งหลายวัน พี่คิดถึง ลา
sick แลวไปเที่ยวตางจังหวัดกับพี่ดีกวา
รินอยากไปไหนพี่จะพาไป"
"โอยยย พี่หนิง รินอยากไปนี่คะ ไมกี่วันหรอก เสียดายที่เคาเอา
DC-8 ไป ไมใชแอรบัส ไมงั้นพี่หนิงก็แลกไปบินกับรินได"
ฉันพูดไปแลวพลันนึกขึ้นไดวา เฮย พี่อินเคาบิน DC-8 นี่นา
ยังไมทันนึกอะไรตอ พี่หนิงรีบบอกวา
"นั่นแหละ ที่พี่ไมอยากใหรินไป
พี่อินเคาบินไฟลทนี้ดว ยนะครับ"
ฉันไมรูหรอกวาตัวเองทําหนามีพิรุธออกไปหรือเปลา
ปากตอบไปตามที่ควรตอบประสาแฟนที่ดีวา

"พี่หนิงไมตองหวงรินเลย รินเอาตัวรอดหรอกคะ
กับพี่หนิงยังรอดอยูเลย..."
ฉันพูดยิ้มๆทั้งที่ใจเตนตึกตัก ตึกตัก ..ดีใจจะไดเจอพี่อิน
นี่ฉันกําลังจะไดเจอพี่อิน จะไดอยูกันตั้งหลายวัน
ฉันคงไดคุยกับเคาหลายๆเรื่องที่ยังคางคาใจ
ฉันคิดเพลิน ปากก็ตอบโตกับพี่หนิงไปเรื่อยๆ
พี่หนิงเอาแตบนไมอยากใหฉันไป
ฉันบอกเขาวาไมใชจะไดไฟลทนี้งายๆ ถาฉันไมไป
กวาจะไดใหมคงอีกนาน พูดๆกันอยูดีๆ
พี่อินเลี้ยวรถเขามานรูดเฉยเลย
ความรูสึกตอนนั้นของฉัน ไมไดคิดวาพี่หนิงดูถูกหรืออะไร
คิดแตวาเคารักฉัน
และคงอยากมีอะไรๆกับฉันกอนที่ฉันจะไปบินกับพี่อินตามที่เคาโนมนาวฉันดวยคําพูดหวานๆของเคา
ฉันเลวมั้ย ใจแตกเพราะพี่หนิงพาอารมณฉันใหกระเจิดกระเจิง
กูไมกลับ
ฉันยอมเขาไปในนั้นกับพี่หนิง
และตกเปนของพี่หนิงในวันนั้น
พี่หนิงเกงเรื่องบนเตียงมาก
จริงอยางที่ยุยเคยบอกวาพี่หนิงทําไดทุกอยาง
ฉันไมเคยมีอะไรกับใครมากอน ฉันทําตามที่พี่หนิงสอน
เขารูจักจังหวะออนหวานที่จะพาฉันไปถึงความรูสึกเยี่ยมยอดนั้นเปนอยางดี
ฉันอยูในโรงแรมมานรูดกับพี่หนิงจนค่ํา
พี่หนิงทําใหฉันรูจักความหมายของเซ็กสที่ฉันไมเคยคาดมากอนวามันจะดื่มด่ําไดขนาดนั้น
ตอนนั้นฉันยังแยกไมออกวาฉันรักพี่หนิงเพราะเคาเติมเต็มรสชาดของชีวิตใหฉันจนลน

ไมใชรักที่ตัวเขา แตรักเพราะติดใจบทบาทของเคา
พี่หนิงพาฉันไปสงบาน พรอมกับนัดมารับฉันไปบินในวันรุงขึ้น
ฉันจัดกระเปา นึกถึงวาพรุงนี้เจอพี่อิน ฉันจะทําไงดี
ฉันกลายเปนอีกคนหนึ่งแลว
ไมใชสาวนอยใสๆที่พี่อินเจอครั้งแรก
ฉันมีตําหนิเสียแลว
พี่หนิงมารับฉันตอนเชา ทําทาเปนเจาขาวเจาของเต็มที่
เขาใหฉันสัญญาวาจะพูดคุยกับพี่อินเทาที่จําเปนแคนั้น
ฉันสัญญาไปอยางดี กําชับวาไมตองหวง ฉันไมสนใจพี่อินหรอก
(โกหก)
ฉันคาดวาฉันคงเจอพี่อินบนเครื่องเลย
แตคนที่ฉันเจอกอนพี่อินนี่สิที่ทําใหฉันรูสึกแยจนกลายเปนฮึด
คนนั้นคือเมียพี่อิน ที่อยูๆโผลมาจากตรงไหนไมรู
มาประชิดตัวฉันตอนที่ฉันกําลังจะขึ้นรถลูกเรือไปสนามบิน
ฉันจําหนาดุๆนั้นได มองใกลๆ เธอเปนคนสวยทีเดียว สูง
อวบนิดหนอย ผิวคล้ําเนียน ถาไมทําหนาเค็มๆดุๆ
แบบนั้นคงสวยขึ้นจม
"จําใสหัวไวนะ วาอยายุงกับพี่อิน" เธอพูดกับฉัน
ซึ่งยังคงบอกไมถูกวาจะรูสึกไงดี
"ถาชั้นรูวาเธอยุงกะเคา เธอชะตาขาดแน"..
ยัยบา กลัวจะตายละ ประสาท หึงสามีขนาดนี้เลยเหรอ มินา
พี่อินถึงเก็บกด ตองหาทีพ่ ึ่งเปนแอรสวยๆ
ใหขัดหูขัดตาขัดใจคุณภรรยาซะงั้น

ฉันแคนึก ไมไดพูดอะไรกับเธอคนนั้นสักคํา
ขึ้นรถลูกเรือไปนั่งสงบสติอารมณ ดีนะ ไมมีใครไดยินที่เธอพูด
ไมมีใครสนใจวาเธอมาคุยอะไรกับฉัน
ถามีใครสักคนไดยิน คงยิ่งสนุกปากขาเมาทเคาหละ
เมียพี่อินรายนาดู คอยดูฉันสิ จะแกลงซะเลย
บนเครื่อง ฉันไดหนาที่ยืนรับผูโดยสารตามเคย
ขบวนนักบินมาแลว ฉันไหวทุกคน พีอ่ ินตะเบะตอบ
ยักคิ้วทําหนาทะเลนใสฉัน ฮึ!!!
นี่คงยังไมรูวาฉันเพิ่งเจอเมียเขามาสกัดดาวรุง
ชั่วโมงบินยาวเกาชั่วโมงกวา
พี่อินออกมาขอกาแฟที่ฉันเหมือนยอนอดีตครั้งแรกที่เราพบกัน
"รินทําไมไมตอบจดหมายพี่เลย"
พี่อินตอวา
"รินไมเห็นไดจดหมายพี่อินเลย พี่อินสงผิดคนมั้งคะ"
"พี่สงจริงๆ พี่เขียนจดหมายใส BOX รินทุกครั้งที่พี่ไป HEAD
OFFICE เลยนะครับ"
ฉันมารูทีหลัง(ตามเคย) วาพี่หนิงเก็บจดหมายพี่รินไปหมด
และเอามากระทบกระแทกแดกดันฉันในภายหลัง
"พี่คิดถึงรินมากเลย เปนหวงรินดวยนะ
หนิงเคาไมใชอยางที่รินคิด"
"ยังไงเหรอคะพี่อิน"
"หนิงเจาชูมากนะริน พี่สนิทกับเมียเกาเคา หนิงรายมาก"

ตางคนตางวาอีกฝายเจาชู พี่หนิงไมเคยพูดถึงภรรยาเกา
ฉันเองก็ไมเคยถาม ตอไปคงตองถามซะแลว
"อร เมียเกาหนิงเคาหวงรินนะ "
"ไมเปนไรคะพี่อิน รินยังไมมีอะไร แคดูๆอยู"
"ใหมันจริงนะครับริน"
แลวพี่อินก็เดินกลับ cockpit และไมออกมาอีกเลย
นูเมียเปนเมืองที่สวยสมคําร่ําลือ
สองขางถนนทุกสายเต็มไปดวยตนไมที่มีดอก
ทั้งที่ฉันรูจักและไมรูจัก
ที่เห็นมากที่สุดคือดอกชบาสีสดหลากหลายสี ดอกโตๆบานเต็มตน
ตามบานทุกหลัง (ขอย้ําวาทุกหลังที่ไดเห็นจริงๆ)
เต็มไปดวยตนไม และดอกไม ดอกไม ดอกไม บานแฉงไปหมดทั้งเกาะ
ผูคนที่นั่น สวนมากเปนคนผิวดําที่ยิ้มแยมแจมใส
พูดภาษาฝรั่งเศสที่ฉันพูดไดเสียดวย
นั่นเปนครั้งแรกและครั้งเดียวที่ฉันไดไปนูเมีย
ดวยหลังจากนั้นไมนาน บริษัทตัดสินใจเลิกบิน เพราะผูโดยสารนอย
บินไปก็ขาดทุน

...เปนครั้งแรกและครั้งเดียวที่ฉันไดทําความเขาใจกับพี่อินในเรื่องของเราเชนกัน...

โรงแรมที่นูเมียนารักมาก
เล็กๆดูอบอุนนาพักมากกวาโรงแรมใหญโตหรูหราสวนใหญที่เราพักตามประเทศอื่นๆ
ตามปกติ ทางโรงแรมจะจัดใหลูกเรือพักชั้นเดียวกันหมด
แตที่นูเมีย หองพักไมพอกับจํานวนพวกเรา

จึงตองแยกกันอยูสองชั้นติดกัน
ฉันอยูคนละชั้นกับพี่อิน แตเราถามเบอรหองกันไวแลว
กอนแยกยายเขาหอง
เขาหอง ยังไมทันหายใจ พี่อินโทร.มา
"ริน นองริน พี่ขออนุญาตไปหาที่หองนะ
รับรองไมมีอะไรเกินเลยครับโผม"
"พี่อินไมเหนื่อยเหรอคะ รินวา อาบน้ํานอนกอนดีกวาเนอะ
พรุงนี้คอยคุยกันก็ไดนี่คะ อยูอีกตั้งหลายวัน"
"ไมไดคาบ ไมไดจริงๆ พี่ตองคุยวันนี้ โอยยย
อกจะแตกอยูแลว มีเรื่องอยากพูดเยอะเลย รินเชื่อใจได
พี่ไมทํารัยรินหรอกนา พี่ไมยุงกะแฟนคนอื่น"
แลวเคาก็ตอวา
"แมจะเปนแฟนของคนที่พี่ไมชอบเอาซะเลย"
ฉันบอกพี่อินไปวาขออาบน้ํากอนดีกวา
อีกสักครึ่งชั่วโมงคอยมาคุยกัน
แลวพี่อินก็มา อาบน้ํามาแลวเชนกัน
พี่อินสวมเสิ้อยืดโปโลสีสมจัด กับยีนสสีแดง พี่อินสูง ขายาว
สวมยีนสแลวดูวัยรุนเชียว
สวนฉัน เสื้อยืดลายทางหลากสีกับกางเกงสามสวนสีเบจ
"พี่อินดื่มอะไรมั้ยคะ รินมีโคกกับน้ําสมมา"
"พี่อยากดื่มกาแฟมากกวา รินมีกาตมน้ํารอนมั้ยละครับ "
"มีคะ กาแฟก็มี เดี๋ยวรินทําให"
กาตมน้ํารอนเล็กๆเปนอุปกรณยังชีพของลูกเรือสวนใหญ

บางคนอาหารในประเทศที่ไปไมถูกปาก
แคมีกาน้ํารอนกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็อยูรอดแลว
จนพวกเราชอบแซวกันวา อยางพวกเราตายแลวไมเนาหรอก
สารกันบูดในตัวเยอะ
ฉันเดินไปเดินมาในหอง ชงกาแฟใหพี่อิน พรอมขนมที่ฉันตุนไปดวย
"พี่อินลองทานพายไกนี่สิคะ ซื้อแถวบานรินเอง อรอยนา"
พี่อินดื่มกาแฟ ทานพายไกกับฉัน
ความรูสึกดีๆหลั่งไหลเขามาในหัวใจฉันอีกแลว
ฉันนึกอยูวาจะบอกพี่อินดีมั้ยเรื่องภรรยาเขามาดาฉัน
แตจะบอกไปแลวไดอะไร สูทําไมรูไมชี้ดีกวา เอาไงดี สับสนจิต
จนพี่อินเอยขึ้นวา
"รินคิดอะไรอยูครับ คิดถึงคนนั้นเหรอ.."
"เปลาคะ รินคิดเรื่องอื่น"
"เรื่องรัย เลาใหพี่ฟงมั่งสิจะ"
"ไมมีรัยหรอกคะ เรื่องจุกจิกของผูหญิงไมนาฟงหรอก
ผูชายไมชอบหรอกคะ"
ฉันตัดสินใจยังไมเลาเรื่องยัยหนาดุคนนั้น ไมอยากเครียด
"งั้นพี่ถามรินหนอยวา รินนะ ชอบหนิงมันจริงๆหรือเปลา
หรือรินทําประชดพี่"
พี่รินเนี่ย พูดเขาขางตัวเองจัง แตมันก็จริง(มั้ง)
"รินบอกพี่อินตามตรงเลยนะคะวา รินคิดถึงพี่มากเลย
แตมันเปนไปไมไดซักอยาง
แลวพี่อินจะใหรินรองไหไปจนตายเหรอคะ พี่หนิงเคาดีกับริน
ดีมาก พอแมรินชอบเคา รินก็ชอบเคา แตคนละอยางกับที่ชอบพี"่

พูดไปพูดมา ฉันรองไห รองไมหยุดเลย
"โอๆๆๆเด็กนอยที่แสนจะสับสน พี่ไมนาวุนวายกับชีวิตรินเลย
แตพี่เจอรินปุบ พี่ชอบปบ
แลวพี่ลืมคิดไปวาคนที่บานเคาจะคิดยังไง
พี่มันเหมือนผูชายทั่วไป ไดคืบจะเอาศอก รินอยากนารักทําไม
ที่จริงมันเปนความผิดของรินนาที่เกิดมาใหพี่รักนะเนี่ย"
พี่รินกอดฉัน ปลอบฉัน และเราตางหลับไปบนเตียงในหองฉัน
ไมมีบทบาทรักอะไรที่เกินเลยตามที่พี่อินบอกไวจริงๆ
ฉันตื่นขึ้นเพราะเสียงโทรศัพทดัง
"รินครับ เปนไงมั่ง " เสียงพี่หนิงมาตามสาย
พอดีกับที่พี่อินถามฉันวา
"ใครโทร.มาครับริน"
พี่หนิงไดยินเสียงพี่อินเต็มหูแน ก็ตัวพี่อินนอนอยูติดกับฉัน
พี่หนิงโวยลั่นมาเลย
"รินทําอะไรลงไป รินบาเปลา รินไมตองพูดอะไรทั้งนั้น
กลับมาแหลกแน"
พี่หนิงกระแทกหูไปดังโครม
ฉันหันไปมองพี่อินที่ยิ้มกวางอยูขางๆแลวบอกพี่อินวา
"พี่หนิงเคาโทร.มาคะ..."
ฉันยังพูดไมทันจบ พี่อินพูดขึ้นมาวา "พี่ไดยินแลว
เสียงหนิงมันโกรธนาดู 555 สมน้ําหนา"
อาว พี่อิน พี่ไมคิดเลยหรือวารินรูสึกยังไง รินจะตายแลว
ความรูสึกของนางวันทองหรือนางกากีเปนแบบนี้หรือเปลานอ

ยังไมทันพูดอะไรกับพี่อิน เสียงโทรศัพทดังอีก
พี่หนิงโทร.มาแนเลย
"รับเถอะริน คุยกะเคาดีๆ ใหเคาคุยกับพี่ก็ได"
พี่อินบอกจะคุยกับพี่หนิงวาไมไดมีอะไรกับฉันอยางที่พี่หนิงคิด
ฉันรับโทรศัพท ไมใชพี่อิน แตเปนหนุย สจวตสาว
เพื่อนรุนเดียวกับฉัน
"ฮาโลๆๆๆ ยัยริน เกิดเรื่องใหญแรววว"
หนุยทําเสียงเล็กเสียงนอยแบบตื่นเตนมากกวาตกใจกับ"เรื่องใหญ"ที่หลอนบอก
ฉันยกนิ้วชี้ปดที่ปาก เพื่อใหพอี่ ินเงียบๆ
"เรื่องรัยของแก แกอะ ขรี้ไมออกก็วาเรื่องใหญ" ฉันวาไป
"เออ แหม แกนี่ ตาคมแลวยังปากคมอีก ..นี่ๆๆๆๆ
พี่สุทธปล้ํายายแอน ยายแอนมันโวยซะ แกนอนกินบานกินเมืองเหรอ
ไมรูอะไรเลย หรือใครนอนทับแกอยูฮะ ถึงหูตึงซะ"
พี่สุทธคือพี่เพอเซอรที่นารักคนหนึ่ง
ดูเคาไมเห็นเจาชูตรงไหน รูๆกันวาเคาตามจีบแอน
แอรหนาตานาเอ็นดู ปากนิดจมูกหนอยเหมือนตุกตา
ทาทางแอนดูมีใจกับพี่สุทธอยูเหมือนกันนี่นา
ไหงกลายเปนคดีปล้ํากันไปได
หยุยตอมาอีกวา
"ยัยริน ลงมาที่ลอบบี้เรว กัปตันเรียกเจอทุกคน เออ แตco-pilot
หาย แอบอยูหองแกปาววา ชั้นเห็นนา เคาแอบเหลแกตลอดเลยในรถ
crew อีนี่ เสนหแรงนัก แบงมาใหเพื่อนมั่งสิยะ
หลายวันมานี่ยังไมมีปูจายตกถึงทองเลย
วาจะไปเดินหาเหน็บเอวกลับมาวักสองสามคน ดั๊นนน มามีเรื่องอีก
อะไรกันนักหนาเนี่ย เสียงานชั้นหมด"

หนุยพูดไปเรื่อยๆ
เพื่อนสาวประเภทนี้มักจะพูดไดหลายเรื่องในคราวเดียวกัน
โดยไมติดขัด และไมรอรับฟงคําตอบจากคนที่เธอพูดดวยอีกตางหาก
ฉันลงไปที่ลอบบี้พรอมพี่อิน ไมเห็นมีใครเลย
นอกจากหนุยกับแอน
"แลวเคาไปไหนกันหมดละหนุย ไหนวากัปตันเรียกทั้งไฟลทไง"
ฉันถามหนุย
"555 555"เปนเสียงหัวเราะประสานเสียงของหนุยกับแอน
ฉันโดนสองคนนั่นอําเอาซะแลว พี่อินหัวเราะขําใหญ
แลวเราทั้งหมดชวนกันไปทานอาหารเชาที่โรงแรมจัดให
ตามเคย เจอลูกเรือทั้งไฟลทนั่งตามโตะตางๆ
พี่สุทธรีบลุกมาเลื่อนเกาอี้ใหแอนที่ยิ้มหวานรับ
กัปตันถามพี่อินวา "อินไปไหนมาแตเชา ผมโทร.ไปที่หอง
ไมมีคนรับสายเลย"
"ออ..ครับ พอดีผมตื่นเร็ว เลยออกไปวิ่งที่ชายหาดมา
อากาศดีครับกัปตัน"
พี่อินพูดไมจริงแบบหนาตายมาก
หลังอาหารเชา ตกลงเชารถมินิบัส พรอมคนขับไปเที่ยวรอบเกาะแบบ
sightseeing กัน แวะตามที่ตางๆ พี่อินทําไมรูอะไร
ประกบฉันจนหนุยมากระซิบวา
"นี่ เคาจีบหลอนเหรอยะ ชั้นวาตานี่เอาจริงแฮะ
แลวเคาไมรูเหรอวาเธอมีแฟนเปนอีตาพี่หนิง

แตชั้นวาพี่อินเคาหลอไมเลวนา ไมเกกดวยแหละ
พี่หนิงของแกนะ เกกโคด "
สรรพนามที่หนุยเรียกฉันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามใจคนพูด
"เอา แมคนสวย วาไงละยะ เอาใครแน คิดจะรวบหมดหละซี้ ตายยย
ชั้นไมรูมากอนเลยอะวา ทาทางคุณหนูหญิงๆ
อยางคุณรินจะเจาชู อิจฉา เกิดชาติหนาขอสวยหยั่งแกมั่งดี๊
ชั้นจะกินผูชายวันละโหลมื้อ เออ แลวมันจะจุกมั้ย"
"โฮยย หนุย ไปกันใหญ ไมมีรั้ยยย พี่เคาเหมือนพี่ชาย
เคาแตงงานแลว" ฉันรีบแกตัวกับหนุย
"เชอ..แตงงานแลว แลวไง เราไมไดไปเอาเมียเคานี่หวา
เราเอาผัวเคา ฮิฮิ แลวดูยัยแอนดิ หนาบานแขง:-)กชบานูเมีย
พี่สุทธเอาใจชิ้พพ อุย แกดูเด็กฝรั่งคนนั้นสิ นารากกกก"
หนุยชี้ใหดูเด็กชายวัยรุนผมทอง ที่เดินสวนทางไป
"หนุยเอยยย พรากผูเยาวนะแกร
ทาทางอายุยังไมถึงสิบสามเลยมั้งนั่น"
"นานแระ กะลังนากิ๊นน"
พี่อินเดินเขามาฉันพรอมแกวน้ํามะพราว หนุยลอพี่อินวา
"แกวเดียวเหรอฮะพี่ ของหนุยไมมีเหรอ"
"หนุยจะทานเหรอครับ พี่ไดยินแตวาอยากทานผูชาย
พอดีผูชายไมมีขาย พี่เลยไมซื้อมาฝาก" พี่อินแซวหนุย
หนุยเดินไปหาพี่ปม
แอรอีกคนโดยยังไมทันฟงพี่อินพูดจนจบดวยซ้ํา
เราเที่ยวกันอยางสนุกสนาน ทานขาวเย็นรานริมทะเล อาหารรสจัด
แบบพื้นเมืองบาง แบบฝรั่งเศสบาง ฉันทานไดเยอะมาก

แปลกที่ฉันไมกังวลถึงพี่หนิง
ไมไดคิดจะโทร.ไปปรับความเขาใจกับเคาดวยซ้ํา
แบบนี้เคาเรียกวา ไมเลื้อยเนอะ อยูใกลอะไรก็พันๆๆๆ เขาไป
กลับถึงโรงแรมค่ํามาก แยกยายกัน พี่อินมาหาฉันที่หองอีก
อีกคืนหนึ่งผานไป โดยที่เราคุยกันสารพัดเรื่อง ดูทีวีกัน
และตางคนตางหลับ บนเตียงเดียวกัน
พี่อินบอกวาขออยูกับฉันแบบนั้นก็มีความสุขแลว
เคาบอกวาทุกครั้งที่เคาคิดถึงฉัน
เคาไมเคยคิดเรื่องบนเตียงเลย
ฉันเชื่อเขานะ
รุงขึ้นเราไปเที่ยวกันทั้งไฟลทอีก
คราวนี้นั่งเรือไปอีกเกาะหนึ่งที่ขึ้นชื่อวาหาดทรายสวยมาก
ฉันขออภัยจริงๆที่จําชื่อเกาะนั้นไมไดเสียแลว
เราไปเลนน้ําทะเลกันที่นั่น ฉันสนุกมาก พี่อินคอยดูแลฉันตลอด
ทามกลางความงงของลูกเรือคนอื่นๆ
ที่คงคิดวาฉันมันก็ผูหญิงแรดๆอีกคน มีแฟนแลวยังไมหยุด
อะไรแบบนั้น
ฉันโดนนินทากระจาย
ตอนนั้นฉันยังไมคอยเขาใจสังคมในหมูลูกเรือนัก
ตอมาจึงไดทราบวา มันเหมือนการเมืองเลย
คือ "ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร"
คนที่คุยกับเราตอหนาอยางดี หลอกลอใหเราเลาเรื่องของเรา
ทําเปนอบอุนเขาอกเขาใจ
เปนคนเดียวกับที่เอาเรื่องของเราไปแตงเติมเพิ่มสีสัน
เลาตอๆกัน จนฉันยังงงวานี่มันเรื่องของฉันหรือนี่
คนประเภทนี้มีทุกสังคม ไมเฉพาะในสายการบินที่ฉันทํางานเทานั้น

คืนที่สามที่นูเมีย ฉันอยูกับพี่อินเหมือนเคย
กลางดึกคืนนั้น
เสียงเคาะประตูหองฉันดังมากจนฉันและพี่อินตกใจตื่น
เปดประตูหองไปโดยลืมดูตาแมว เพราะนึกวาใครมีเรื่องดวน
พี่อินหลบไปอยูที่หองน้ํา
มีคนยืนตะหงาน หนาหงิก อยูหนาหองฉัน
ไมใชคนเดียว แตปนสองคน
พี่หนิงกับ....ภรรยาพี่อิน!!!

ฉันยืนตัวตรง
พยายามนับลมหายใจและควบคุมจิตที่มันตื่นตระหนกใหนิ่ง
ตามที่เคยเรียนมากับอาจารย สดใส พันธุมโกมล
ในคลาสวิชาศิลปการแสดงพื้นฐานที่ฉันเรียนตอนอยูป 1
และไดนํามาใชในชีวิตจริงตลอดมา
ไมนานมานี้ เห็นการจัดงานวันเกิดครบเจ็ดรอบของทาน
ที่เราเรียกกันวา "ครูใหญ" ในขาวทีวี
ยังปลื้มใจวาฉันเองเปนหนึ่งในลูกศิษยของทานเชนกัน
ครูใหญยังสวยสดใสแข็งแรงสมชื่อเลย
และครูใหญทานนี้แหละที่เปนสาวไทยทานแรกที่เขาประกวดนางงามจักรวาล
" ริน ทํายืนไมรูไมชี้ เปดประตูกวางๆหนอย
ฉันจะเขาไปดูซิวาเธอกับไออินมีความสุขกันแคไหน"
พี่หนิงตะโกน สรรพนามที่เรียกฉันเปลี่ยนไป กลายเปน "ฉัน" และ
"เธอ"

พี่หนิงตะโกนตอ(ตรงนี้ตองเซ็นซอร).....
ฉันเพิ่งไดประจักษความโมโหรายของพี่หนิงเปนครั้งแรกนับแตเปนแฟนกันมา
หากตอนนั้นฉันมิไดเฉลียวใจวานิสัยแทจริงพี่หนิงเปนคนพาล
และโมโหราย คิดแควาพี่หนิงหึงจนลมออกหู เปนผูชายคนไหนๆ
เจอแฟนทําอยางนี้คงมีปฏิกิริยาแบบพี่หนิงทั้งนั้น
ฉันโงครั้งที่เทาไหรแลวเนี่ย
ภรรยาพี่อิน(เธอชื่อคุณ จิ๋ม)ไมทันพูดอะไรแต..
สายตาเธอที่มองฉันมันชางเหยียดหยามและดูแคลนสิ้นดี
พี่หนิงผลักฉันจนเซ กาวเขาหอง ตามติดดวยคุณจิ๋ม
"ไหนวะ ไอคนทุเรศ ไอแมวขโมย ไอ.......(เซ็นเซอรอีก)"
พี่หนิงเดินไปที่หองน้ํา
เปนเวลาเดียวกับที่เสียงเคาะประตูหองฉันดังอีกครั้ง
พรอมเสียงหนุยดังเขามา
"แมคุณเอยยย ไฟไหม หรือฟาผายะ ใครมาแสดงอํานาจบารมีแถวนี้
ขอนังหนุยดูหนาหนอยซี้ ริน ริน เปดๆๆประตูดวน
ไมงั้นหนุยจะเรียก รปภ.มาเปด ริน รี๊นนนนน"
หนุยยังพูดไมจบขณะที่ฉันเปดประตูใหหนุยเขามา
เปนเวลาเดียวกับที่พี่หนิงกาวเขาไปในหองน้ํา
หนุยแทรกตัวเขามา จับมือฉันแนน
มองหนาคุณจิ๋มที่ยังคงทําสายตาเผาผลาญฉันอยู
แปลกที่เธอไมเขามาตบฉันใหคว่ําไปแบบในละคร
เธอนิ่งไดอยางนานับถือมาก
หนุยบีบมือฉัน พรอมกับตามพี่หนิงไปที่หองน้ํา
"ใจเยนนน ใจเย็นสิฮะพี่หนิง

รินเคาปาวทําอะไรอยางที่พี่หนิงคิดเลยย
เคาอยูกับหนุยกะแอนทูกวัน วันกอนที่พี่หนิงโทร.มา
พวกเราก็อยูหองนี้กัน พอดีพี่อินเคามาขอยืมกาตมน้ํา
แลวเสียงมันลอดโทรศัพทไป เนี่ย รินเคากลุมใจจะตายไปนะฮา
รองไหซบอกหนุยทั้งวี่ทั้งวัน ไมเปนอันทําไรเลย
ไมไดกินไมไดนอน ดูดิฮะ
ผอมซีดเปนไกตมแบบยังไมทันราดซอสเบอรกันดี"
พี่หนิงโผลออกมาจากหองน้ําดวยสีหนายิ่งกวาทศกัณฐสิบหนารวมกัน
ฉันตกใจจนเออ พยายามควบคุมสติเต็มที่
เวรกรรมแทๆเลยเรา พี่หนิงทําอะไรพี่อิน
ทําไมหองน้ําเงียบจัง...
หนุยพูดตอ
"เห็นมั้ยฮะพี่หนิง ไมมีอะไรในหองรินซักหนอย
อยาวาแตพี่อินตัวโตๆเลยย มดซักตัวยังไมมี
หนุยดูแลรินเคาดีฮะ มดไมใหไต ไรไมใหตอม"
หนุยหันมายักคิ้วใหฉัน ทํานอง..เห็นฝมือชั้นยัง
" คุณหนิง ไมเจออินเหรอคะ ลองดูหลังมานสิคะ"
คุณจิ๋มเอยเอื้อนประโยคแรก เธอไมมองหนาฉันแลว
พี่อินเดินไปตบๆที่มานตามที่คุณจิ๋มแนะนํา หนุยชิงพูดขึ้นมาอีก
"วูยยย พี่หนิง ทําไรอยางกะในหนัง ไมตองหาหรอกฮะ
พี่อนิ เคาคงหลับฟอยูที่หองเคาแหละฮา เนี่ย
พี่หนิงใจเย็นๆใหมากหนอยนา ปานนี้คนตื่นกันหมดทั้งโรงแรมแลว
เดี๋ยว CNN มันเอาไปออกขาวนาวา นักบินไทยหึงแฟน
ควบคุมสติไมอยู ..แบบนั้นสยองมั่กๆนะฮา ถาบริษัทรูเรื่อง
พี่หนิงแหละจะโดนสอบสวน จะเปนกัปตันไดไงฮา
ถาสงบจิตไมอยู...เฮอ.."

"พอไดแลวหนุย ไมเจอไมไดแปลวาไมไดเคยอยู ริน
มาไปกับพี่กับคุณจิ๋ม ไปดูที่หองสามีคุณจิม๋ กัน"
พี่หนิงทําหนาผิดคาดที่ไมเจอพี่อินในหองฉัน
ฉันสิยิ่งประหลาดใจ งงไปหมด
พี่อินหายตัวไปไดยังไง
พี่อินพักอยูคนละชั้นกับฉัน พอไปถึงหนาหองพี่อิน
พี่หนิงเคาะประตูดังแบบไมเกรงใจใครตามเคย
พี่อินเปดประตู สวมชุดนอน หนาตาแบบคนเพิ่งตื่นนอน
"อาว..จิ๋ม มาไดไง" พี่อินทักภรรยา
"หนิง ตามมาดูเพราะแคไดยินเสียงเราในโทรศัพทเหรอ
ใจคอไมหนักแนนเอาเลย แลวจิ๋มพากันมากับหนิงไดไง"
พี่อินหันไปถามคุณจิ๋ม เธอตอบสะบัดๆวา
"มาไดแลวกัน
อยามานึกวาจิ๋มไมรูนะวาอินขอไฟลทตามแฟนคนอื่นเคามา
นาเกลียด จิ๋มจะไปฟองคุณพอ คอยดูนะ
อินตองโดนลงโทษใหเข็ดเสียที จิ๋มเบื่อ..เบื๊ออ เบื่อ.."
ฉันรูทีหลังวาพี่อินเกรงใจคุณพอคุณจิ๋มมาก
เพราะทานเปนเพื่อนสนิทของคุณพอพี่อิน
หนุยหัวเราะคิกคัก
"วายย แหม คุณพี่ขา พี่อินเคายังไมทันทําอะไรซักนิด ใคร
ใครมันบอกคุณพี่วาพี่อินขอไฟลทตามริน
พวกบางที่มันอิจฉารินอะดิฮา คุณพี่นาจะหนักแนนกวานี้นะฮะ
เอ แตก็อยางวานะฮา มีผัวหลอ
ตองคอยทําตัวเปนโกลดมือกาวยิ่งกวาสราวุธซะอีก
ขาศึกคอยจองจะทําประตูกันซะ"
สราวุธ ที่หนุยพูดถึง คือ สราวุธ ปทีปกรณชัย

อดีตผูรักษาประตูคนเกงของทีมฟุตบอลชาติไทยสมัยนั้น
คืนนั้น หนุยเปนฮีโรของฉัน หนุยเลาวา
พี่อินปนจากหนาตางหองน้ําในหองฉัน
เปนหนาตางบานยาวแบบฝรั่งเศส
มาลงที่ระเบียงหองหนุยที่อยูติดกับหองฉัน
และหนุยรูเรื่องของฉันกับพี่อินตั้งแตกลางวัน
ฉันเลาใหหนุยฟงวาพี่หนิงโทร.มาคืนกอน
ไดยินเสียงพี่อินแลวโมโหมาก แตฉันแปลงเรื่องเปนวา
พี่อินมายืมกาตมน้ําที่หองฉัน
หนุยบอกวา
พี่อินมาเคาะที่หนาตางหองหนุยพรอมกับเลาอยางรวบรัดเรื่องพี่หนิงและคุณจิ๋มมา
หนุยจึงบอกใหพี่อินรอในหองหนุย
พอหนุยเขาไปในหองฉันไดแลว ใหพี่อินกลับหอง
และทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
พี่อินทําตามแผนของหนุยอยางไดผล
ขอบคุณฟาดินเหลือเกินที่ชวยใหฉันไมดูเลวรายไปกวาที่ควร
หนุยหัวไว อันที่จริงหนุยเปนคนเรียนเกงมาก จบรํฐศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
หนุยมาเปนสจวตรุนเดียวกับฉัน
พรอมกับเรียนปริญญาโทไปดวยทุนของมหาวิทยาลัย จบโทแลว
หนุยลาออกไปทําปริญญาเอกที่อเมริกาดวยทุนมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม
เดี๋ยวนี้หนุยมีตําแหนงใหญมากใน ครม.
เห็นหนุยออกทีวีทีไร ฉันตองอมยิ้มทุกที
ไมเจอกันนานแลว
หนุยยังจํารินและเรื่องรักของรินที่นูเมียไดมั้ยนอ
คืนนั้น หลังจากการไกลเกลี่ยของหนุย
บวกกับความเพลียของทุกคนในเหตุการณ จึงตางแยกยายกันไปนอน

แนนอนวาพี่หนิงตองมาอยูหองเดียวกับฉัน คุณจิ๋มอยูกับพี่อิน
ทันทีที่อยูกันสองคน พี่หนิงแสดงอาการโมโหจัดขึ้นมาอีก
"เรื่องนี้ไมจบงายๆหรอกนะเธอ
ฉันตองรูใหไดวาเธอโกหกฉันหรือเปลา"
พี่หนิงเริ่มใชสรรพนาม "ฉัน กับ "เธอ" อีกแลว
เรื่องพี่หนิงวาฉันโกหกเขานี่เปนเรื่องที่เขาพูดบอยมาก
ไมวาจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในภายหลัง เขาจะตองหาวาฉันนะ
"โกหก" เสียทุกที
ทั้งที่เขานั่นเองเปนคนที่ "โกหก" ฉันตลอดมา
เรื่องพี่หนิงกับคุณจิ๋มมาถึงนูเมียไดอยางไร
เปนเรื่องที่เดาไดงาย
ทันทีที่พี่หนิงรูวาพี่อินอยูในหองฉัน
พี่หนิงโทร.ไปบานพี่อิน และคุยกับคุณจิ๋ม
ทั้งสองคนตกลงวาตอนเชาตองรีบไปจัดการเรื่องการเดินทางไปนูเมีย
พี่หนิงเปนนักบิน ไมยากที่จะหาขอมูลสายการบินตางๆจากแผนก
operation สวนคุณจิ๋มมีเพื่อนสนิททํางานสถานทูตฝรั่งเศส
ชวยเรงใหวีซาของทั้งสองคนเสร็จภายในวันเดียวเพื่อจะออกเดินทางมานูเมียโดยสายการบินอื่น
ระหวางที่พี่หนิงและคุณจิ๋มเดินทางมา ตางคนตางหาขอมูลอีกฝาย
พี่หนิงบอกฉันวา
คุณจิ๋มสังเกตวาพี่อินเปลี่ยนไปมากหลังจากที่สารภาพกับเธอวาชอบฉัน
และคุณจิ๋มซึ่งปนแอรเกามีเพื่อนทํางานใน OB (แผนกจัดตารางบิน)
ทําหนาที่เปนสายลับคอยแจงวาพี่อินไปบินกับแอรคนไหนบาง
เรื่องพี่อินไปนูเมียกับฉัน คุณจิ๋มรูชาไป
สายลับของเธอลาพักรอนไปหลายวัน
กวาจะมารูวาฉันบินกับพี่อินเลยสายไป
บังคับใหพี่อินเปลี่ยนตารางบินไมทัน รวมทั้งพี่อินบอกเธอวา
ฉันเปนแฟนพี่หนิงไปแลว พี่อินไมเกี่ยว

แตคุณจิ๋มอดไมไดที่จะมาปรามฉันไวกอนในวันเดินทาง
คุณจิ๋มคงลืมไปวาคนเรานั้นถายังไมมีวุฒิภาวะพอ
การมาดักดาวาฉันนั้นมันเปรียบเสมือน "ยิ่งวาก็ยิ่งยุ"
ตอนนั้นฉันเปนแคเด็กสาวเพิ่งพนรั้วมหาวิทยาลัย
จะใหคิดอะไรออกมากมายเหมือนตอนนี้เลา
สองวันตอมาที่นูเมียทําใหฉันรูซึ้งถึงที่เคาพูดกันวา
นับวินาทีรอ ฉันรอนาทีที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯอยางใจจดใจจอ
พี่หนิงอารมณกลับไปกลับมา
แตฉันไมเฉลียวใจวานั่นคือตัวตนแทจริงของเคา
กลับคิดไปวาพี่หนิงโมโหหึง
ฉันมาสรุปรวมอุปนิสัยทั้งหมดของพี่หนิงไดทั้งหมด
หลังจากวันนั้นอีกหลายป
ซึ่งทุกอยางมันสายไปหมดแลว
ความรูสึกของฉันตอนนั้นคือ ฉันเปนของพี่หนิง
ฉันตองแตงงานกับพี่หนิง
อารมณบรรเจิดที่พี่หนิงสรางใหเกิดกับตัวฉันยามอยูบนเตียงดวยกัน
ทําใหฉันติดพี่หนิง พอหายโกรธก็ดีกัน จบลงบนเตียง
ฉันลืมวิจารณญาณในการเลือกคูไปสนิท
วันเดินทางกลับ
พี่หนิงกับคุณจิ๋มเปลีย่ นมานั่งเครื่องเดียวกับที่พี่อินและฉันทํางาน
ดวยหนาที่ ฉันตองบริการคุณจิ๋ม ซึ่งนั่งเปนผูโดยสาร
คุณจิ๋มยังคงทําหนาเครียด เค็ม แบบเดิม เมื่อฉันเอาอะไรไปเสิรฟ
เธอเพียงแตปรายตามอง
ฉันหมั่นไสคุณจิ๋มมาก
นานตอมาฉันจึงเขาใจความรูสึกคุณจิ๋มในวันนั้น

หากฉันไดมีโอกาสพบเธออีก
ฉันจะเขาไปกราบขอโทษเธอที่ฉันทําใหเธอรูสึกแยปานนั้น
พี่หนิงนั่งเปนผูโดยสารเชนเดียวกัน แตคนละที่นั่งกับคุณจิ๋ม
ผูโดยสารไมมากนัก
รักสามเสาสี่เสาของพวกเราสี่คน โดนเมาทลับหลังตามเคย
"ยัยริน ชั้นมีขาวจะมาบอก"
หนุยบอกฉันระหวางที่เราทํางานเสร็จแลว กําลังทานอาหารกัน
ฉันยังไมทันพูดตอ หนุยแทรกขึ้นมาอีก
"อูยยย พี่ปมใหอาหารกัปตันมา ชั้นอุบอิ๊บอั๊บกินละนะ
สเตกๆๆๆ เนื้อหนุมฝรั่งเศสปาวหวา วุยๆ เพิ่มพลังๆนังหนุย"
อาหารสําหรับลูกเรือบนเครื่องจะถูกจัดมาตางหาก
ไมปะปนกับผูโดยสาร และตางจากอาหารผูโดยสารอยางสิ้นเชิง
และบุคคลพิเศษที่ตองทานอาหารไมเหมือนใครเลยบนเครื่องคือนักบินที่หนึ่ง
หรือกัปตัน นั่นเอง
อาหารของกัปตันทุกอยาง จะมีฉลากกํากับมาวา "CAPT"
นั่นคืออาหารเฉพาะที่กัปตันตองทาน
ทําไมหรือจึงตองทานอาหารแตกตางจากคนอื่นๆ
นั่นคือหากเกิดกรณีที่กัปตันทานอาหารเขาไปแลวอาหารเปนพิษ
ทองเดิน หรืออะไรก็ตามอันเปนผลมาจากอาหาร
นักบินคนอื่นๆ จะไมเปนไปดวย เพราะทานอาหารตางกัน
จะทําหนาที่แทนกัปตันไดพอสมควร
ในทางกลับกัน หากนักบินคนอื่นไดรับผลกระทบจากอาหารที่ทาน
ก็ยังมีกัปตันดูแลเครื่องได
เปนนโยบายเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสารและลูกเรือทั้งหมดนั่นเอง
แตนั่นแหละ กฎยอมมีขอยกเวน
แอรที่เสิรฟอาหารใหนักบินจึงมักถูกถามบอยๆจากกัปตันทั้งหลายวา
"อาหารคนอื่นมีอะไรมั่ง ผมเอียนสเตกจะแยแลว

กินมาตั้งแตฟนดีๆจนจะใสฟนปลอมอยูแลว..."
แอรที่ชํานาญงานและมีประสบการณมานาน (โดยมากคือแอรชั้นหนึ่ง
หรือแอรชั้นนักธุรกิจ)
จะบรรยายเมนูอื่นๆใหนักบินฟงจนเกิดอาการอยากทานอาหารไปตามๆกัน
ทั้งที่กอนหนานั้นไมหิว
"ที่เฟรสคลาสมีคารเวียร แซลมอน เบาๆดี กัปตันรับมั้ยคะ
เดี๋ยวหนูเอามาให หรือวาพอรกชอปดีคะ
มีซอสสองอยาง......ฯลฯ "
แลวนักบินทั้งหมดก็อิ่มทอง อิ่มใจกันไป
หนุยพูดตอ "QUICHE นี่กอหรอยนะ ฮอม หอมเนยฝรั่งเศส เออ ริน
กินๆเขาไป ไมตองกลัวหรอก เรื่องของเธอนะ
ขึ้นหนาหนึ่งวันเดียว เดี๋ยวก็มีขาวพี่ปมกลบ ฮาๆๆๆ"
หนุยหันไปแซวพี่ปม แอรเฟรสคลาสที่หนุยสนิทดวย วาไปแลว
ไมเห็นหนุยจะไมสนิทกับใคร
หนุยเปนคนที่มีน้ําใจดีอยางที่ฉันเคยบอก
ใครๆจึงไมรังเกียจที่จะคบหนุย แตหนุยมักจะบอกทุกคนวา
อยาบอกความลับกับหนุย เพราะหนุยเปนพวกฆองปากแตก
มีเพื่อนสนิทเยอะนับรอย
และเพื่อนสนิททั้งหลายของหนุยตางมีเพื่อนสนิทอีกนับเปนรอยๆเชนกัน
"ชายมะ พี่ปม
เรื่องพี่ปมมันชางแสบสันตหรรษาขาเมาทกวาเรื่องรินอีก
ใจเย็นๆเหอะโยม"
หนุยคะยั้นคะยอใหฉันทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้
ซึ่งไมไชอาหารลูกเรือสักอยาง
ทานกันไปโดยไดรูเรื่องพี่ปมเปนกับแกลม
วาพี่ปมโดนเพื่อนสนิทที่เปนแอรดวยกันสอยเอาสามีไปแลว
หลังจากแตงงานไดไมกี่ป
สามีพี่ปมเปนนายตํารวจหนาตาดีมีอนาคต

แถมมาดวยอุปนิสัยพิเศษของผูชายหนาตาดีมีอนาคตสวนใหญ คือ
"ความเจาชู"
พี่ปมบอกฉันวาเพิ่งจับไดสดๆรอนๆกอนเธอมาบินไฟลทนี้
และเธอตัดสินใจวา ยอมรองไหตอนนั้น ดีกวายื้อเขาเอาไว
และเจ็บเปนพักๆไปเรื่อยตลอดชีวิต
ฟงเรื่องพี่ปมแลวนึกถึงยุย
นี่ฉันแยงพี่หนิงมาจากยุยจริงๆหรือเปลา เปลานา
เคายังไมไดแตงงานนี่นา
คนเราหนอ(นึกไดทีหลังตามเคยวาฉันนี)่
คิดเขาขางตัวเองไปไดเรื่อยๆ
"หนุย ไอที่บอกวามีรัยจะมาบอกรินนะ บอกมาซะทีสิ
มัววกไปเรื่องคนนูนคนนี้ ลืมเหรอที่วาจะบอกอะไรรินนะ"
ฉันถามหนุยตอนที่นึกขึ้นไดวา
หนุยบอกวามีอะไรจะมาบอกแตยังไมทันบอก
เพราะเฉไฉไปเรื่องพี่ปมเสียกอน
"นานดิ ชั้นก็เปนแบบนี้แหละริน คิดรัยไดก็พูด สมองมันแลนเร็ว
"
"จา รินรูวาหนุยนะพหูสูต เอา บอกมาเรื่องรัย"
หนุยลดเสียงลง
"พี่อินฝาก จอ มอ รอ ใหรินนะดี"๊
"อารัยนะหนุย จอ มอ รอ" ฉันงงกับอักษรยอของหนุย
นึกวาหนุยมาอําอีกแลว
"โฮยยย คุณนูริ้น ...ชางอินโนเซนสซะ..จอ มอ รอ กอ love
letter งัยยะ ฮี่ๆๆๆ ขออานดวยคนนา"
"ไหนละจดหมาย ฝากมากะใคร อยาบอกพี่หนิงนะ"
ฉันรับจดหมายที่หนุยหยิบออกจากกระเปากางเกงมาสงให

เปนเวลาเดียวกับที่พี่หนิงโผลหนาเขามาใน galley
(แกลลี่ คือชื่อเรียกบริเวณที่เปนสวนทํางานของลูกเรือ
จะกั้นมานไวหากไมใชเวลาใหบริการผูโดยสารทั้งเครื่อง)
หนุยตาไว รีบเอาจดหมายใสกลับคืนไวในกระเปากางเกง
โดยที่พี่อินยังไมทันเห็น ไมงั้นฉันคงโดนหนักอีก..เฮอ
ฉันไดอานจดหมายพี่อินกอนเครื่องลง โดยเอาไปอานในหองน้ํา
ขณะที่เปลี่ยนเสื้อผาจากชุดไทยเปนยูนิฟอรมของบริษัท
นี่คือขอความในจดหมายพี่อิน
รินจา..
สองวันหลังที่นูเมีย พี่วานูเมียมันขาดเสนหไปพะเรอ
พี่คิดถึงริน แตตองทําเปนไมสนใจ พี่สงสารจิ๋ม พี่นี่เลวมากๆ
พี่ยังรักจิ๋มอยู เขาเปนแมของลูก แตพกี่ ็รักรินดวย
พี่เขาใจอารมณผูชายที่มีเมียนอยเอาตอนนี้เอง
พี่เลวมากเลยใชไหมครับริน
พี่ขอโทษ ถาทําอะไรใหรินไมสบายใจ พี่อยากเห็นรินสดใสราเริง
ยิ้มหวาน หนาบานเหมือนดอกชบานูเมีย
เราคงไมมีโอกาสไดคุยกันอีกซักเทาไหร ’cause we’re meant to
be apart
พี่ขอใหรินรูไววา พี่จริงใจ แตไมอาจทําอะไรใหรินได พี่ผิด
พี่ไมดี
รูไหมวา เมื่อวานนี้ พี่ออกไปเดินคนเดียวเกือบทั่วเกาะ
เห็นอะไร ในใจมันร่ํารอง...ริน ริน ริน
เดินจนเหนื่อย กลับมาหลับเปนตาย ตื่นมาบินนี่แหละครับ
พี่พูดมากไปแลวใชไหม แตมันอยากพูดนี่ครับ

.....พีร่ ักรินมากเสมอนะครับ...
จาก.... พี่อิน
(เขียนใน cockpit เที่ยวบิน.....NOUMEA-BANGKOK)
โอย อานแลวจะรองไห แตรองไมได
รีบนึกวาจะเก็บจดหมายพี่อินไวที่ไหนดีที่พี่หนิงจะไมเห็น
ฉันรูวาพอลงจากเครื่องได พีหนิงตองคนของฉันกระจุยแน
เพื่อหาหลักฐานที่จะเอามาปรักปรําฉันอีก
รูละ ฝากไวที่หนุยดีกวา แลวคอยนัดไปเอาวันหลัง
ฉันเลยไปฝากจดหมายไวกับหนุย
นัดวาคอยเจอกันวันหลังที่เราวางตรงกัน และพี่หนิงไปบิน
กลับถึงกรุงเทพฯ จริงดังที่หนุยพูดไว
เรื่องของฉันดังไมเทาเรื่องพี่ปม
ชีวิตฉันดําเนินตอไปโดยไมไดขาวพี่อิน ฉันนึกถึงเขาบอยๆ
แตความปรารถนาทางกายกับพี่หนิงก็รุนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ
จนวันหนึ่งที่ฉันรูวาตัวเองทอง
ฉันบอกพี่หนิง พี่หนิงโกรธวาทองไดยังไง ปองกันอยางดีแลว
แถมยังโทษอีกวา ฉันไปมีอะไรกับใครอีกหรือเปลา
เขาวาฉันนะเชื่อไมคอยได
โถ... พี่หนิง
กิตติศัพทความโมโหหึงของพี่หนิงระบือไปทั่วขนาดนี้
ใครเคาจะมายุงกับริน
แลวฉันก็แตงงานกับพี่หนิงหลังจากมีเรื่องวุนวายนานาประการจากครอบครัวของเราทั้งคู
ในงานแตงงานของฉันนั่นเองที่ลูกสาวพี่หนิงมากอเรื่องใหฉันหนาแตก

ฉันเคยเจอเด็กคนนี้มาบางกอนที่จะแตงงานกับพี่หนิง
พี่หนิงจะไปรับเธอมาจากภรรยาเกาของพี่หนิง
ที่พี่หนิงชอบบอกฉันลับหลังวา
"พี่ไมไดรักอรเลย พอแมรูจักกัน ใหแตงก็แตง
อยูกันไมไดก็เลิก"
ฉันเชื่อพี่หนิงตามเคย
ลูกสาวพี่หนิงชื่อนองหนอน เปนเด็กหนาตาไมนารักเลย
ไมเหมือนพี่หนิงซักนิด ฉันไมเคยเห็นพี่อร ภรรยาเกาพี่หนิง
แตเคยไดยินมาวาเธอสวยนะ อาว แลวทําไมลูกออกมาหนาตาแปลกๆ
สงสัยเอาสวนไมดีของพอแมมามั้ง
เด็กคนนี้เปนคนหนึ่งที่ตองเคยเปนเจากรรมนายเวรของฉันมาแตชาติปางกอนแนๆ
เวลาพี่หนิงพาเธอไปไหนกับฉัน ฉันจะตามใจนองหนอนมาก
อยากไดอะไรไดหมด เพราะฉันอยากเอาใจพี่หนิง
และสงสารนองหนอนดวย
รวมกับเห็นวาพี่หนิงดูรักนองหนอนไมนอยเลย
ตอนนั้นนองหนอนอายุยังไมถึงสามขวบ แตฉลาด ชางพูด
จนฉันใหอภัยความลนๆ เอาแตใจของเจาหลอนไป
คิดวาเด็กมีปญหาเปนแบบนั้นเอง ฉันตองเอาใจเธอมากๆ
เธอจะไดรักฉัน
หารูไมวาฉันไมเคยได "ใจ"นองหนอนเลย
เรื่องหนาแตกที่นองหนอนกอขึ้นในวันแตงงานของฉันคือ
ในขณะที่พี่หนิงกับฉันเดินถายรูปกับแขกตามโตะ นองหนอนมองตาม
และอยูๆ เธอก็ลุกขึ้นปนไปยืนบนโตะ
พรอมกับทําทาเหมือนรายรําและรองเพลงเหมือนตะโกนวา
"พอหนิงของหนอน เจอผูหญิงสะตอ เบอรี่คนใหม จะเอามาเปนแมหนอน
..."
ทุกสายตาหันไปตามเสียงนองหนอน

นองสาวฉันพุงไปจับนองหนอนลงจากโตะ อุมไปนอกหองจัดเลี้ยง
นองสาวฉันบอกกับฉันในตอนหลังวาจากการสอบสวนของคุณแมและนองสาวฉัน
นองหนอนใหปากคําวา คนที่สอนใหเธอรองเพลงนั้น
และยุใหขึ้นไปยืนบนโตะ คือ พี่หนิม นองสาวพี่หนิง
เปนแอรรุนพี่ฉันประมาณสองป และเธอไมชอบหนาฉันเลย
ฉันทําใหครอบครัวเปนหวงตั้งแตนั้นมา
เนื่องจากฉันรีบแตงงาน เรือนหอยังไมมี
พี่หนิงจึงบอกใหไปอยูกับเขาที่บานของเขากอน
แลวคอยหาบานอยูกันทีหลัง
แตงงานไดไมกี่วันฉันไปลาพัก เอาทะเบียนสมรสไปยืนยันวาทอง
ใครๆเมาทวาฉันทองกอนแตง แตแลวก็เงียบๆไป
เพราะฉันไชคนแรกและคนสุดทายที่ทองกอนแตง
ชวงที่ลาทอง ทางบริษัทจะมีทางเลือกใหเราสองอยาง คือ
ทํางานภาคพื้นดิน รับเงินเดือนครึ่งเดียว
หรือ ลาพักไปเลยโดยไมรับเงินเดือน เรียกวา leave without pay
ฉันเลือกอยางหลัง
เลือกผิดตามเคย
ฉันอยูรวมบานกับครอบครัวพี่หนิงไดไมกี่วันเทานั้น
สามารถแยกแยะไดวา บานพี่หนิงนั้น ผูหญิงทุกคน (นอกจากฉัน)
เปนใหญ
คุณแมพี่หนิงมีลักษณะธรรมดา แตงตัวงายๆ แตการพูดจา
รวมทั้งการกระทําของคุณแมไมเคยธรรมดา
พี่สาวพี่หนิงเปนแอรเฟรสคลาส เธอสวยและนิสัยดีมากในสังคม
แตอยูที่บาน เธอเปนอีกคนหนึ่งที่แตกตางจากที่ทุกคนรับรู

เธอชื่อ พี่หนอย
เธอแตงงานแลวกับนักการธนาคารจากครอบครัวร่ํารวย ชื่อพี่ มณฑล
พี่หนอยปลูกบานอยูในบริเวณอันกวางขวางของบานคุณพอคุณแมเธอ
นองสาวพี่หนิง
ตัวรายในชีวิตฉันอีกคนหนึ่งคือพี่หนิมคนที่เสี้ยมสอนนองหนอนใหแอนตี้ฉัน
แตงงานแลวเชนกันกับนักธุรกิจลูกครึ่งจีน รวยมากเหมือนกัน
ฉันมารูทีหลัง(อีกละ)วา ครอบครัวนี้เคาหายใจเปนเงิน
ในเมื่อฉันทอง และไมตองไปทํางาน ฉันจึงนอนตื่นสาย
เมื่อลงมาขางลาง คุณแมพี่หนิงจะพูดลอยๆวา
"ที่บานรินนี่ทาจะตื่นสายกันหมดใชมั้ย
กินอาหารเชากันกี่โมงนะ"
ไมก็ดูนาฬิกา แลวตวัดสายตามามองฉัน
แตทีลูกสาวตัวเองตื่นสายกลับไมวาอะไร
"หนอยทาจะบินมาเหนื่อย ยังไมตื่นเลย แยม ไปทํากับขาวไป
เดี๋ยวคุณหนอยตื่นเดินมาบานนี้จะไมมีอะไรกิน"
(ตอนนั้นบายสามโมง)
กับฉัน คุณแมไมสนใจวาจะมีอะไรหรือไมมีอะไรกิน
ผิดกับเวลาพี่หนิงอยู ที่คุณแมมักจะมาเคาะหอง
โผลหนามายิ้มแยมแจมใส เชน
"หนิงกับรินเอาตมเลือดหมูหนาปากซอยมั้ย แมจะใหแยมไปซื้อ..."
ฉันเปนคนหัวออน ไมคอยมีปากมีเสียง
และรูตัววาครอบครัวพี่หนิงไมคอยอยากตอนรับคนทองกอนแตงเทาไหรนัก
ดีนะที่ครอบครัวฉันพอมีฐานะอยูบาง
คุณพอฉันมีชอื่ เสียงมากในวงการวิทยาศาสตร
ไมอยางนั้นฉันอาจจะไมไดแตงงานกับพี่หนิง

บางวันพี่หนิงไปบิน
ฉันตัดรําคาญโดยไปคางที่บานคุณพอคุณแมจนกวาพี่หนิงจะกลับ
วันหนึ่ง ฉันกลับจากบานคุณพอคุณแม
แลวเลยแวะรอพี่หนิงที่สนามบิน
โดยพี่หนิงไมรูลวงหนาวาฉันจะมารับ
ฉันมองที่จอทีวี วงจรปด ที่ติดไวบอกเวลาเครื่องลง
เครื่องพี่หนิงลงกอนเวลาเล็กนอย
วันนั้นพี่หนิงกลับมาจากสิงคโปร เปนไฟลทที่นอนคางหนึ่งคืน
มีเวลาไปทานอาหารค่ํา ชอปปง และอยูตออีกวันหนึ่งเต็มๆ
เหมือนที่ฉันเคยไปกับพี่หนิงและกิ๊บสมัยพี่หนิงจีบฉันใหมๆ
ผูโดยสารเริ่มทยอยออกมา สักพักฉันเห็นกัปตันเดินมากับS.O
นาจะเปนกัปตันไฟลทพี่หนิงนะ ฉันจําไดวากัปตันทานนี้อยู
fleet เดียวกับพี่หนิง
แตไมมีพี่หนิง ตอนนั้นพี่หนิงเปน CO-PILOT แลว
ฉันนึกไปวา สงสัยพี่หนิงคงแวะโทรศัพทหาฉันละมั้ง เลยรอตอไป
ไมคิดอะไรมาก
โดยทั่วไป เวลาผูโดยสารออกจากเครื่องหมดแลว
นักบินจะออกจากเครื่องตามไปเลย
แตลูกเรือยังตองอยูเก็บสัมภาระตางๆกอน เชน
เดินเก็บนิตยสารที่ผูโดยสารอานทิ้งไวตามที่นั่ง เก็บเมนูอาหาร
ผาหม ฯลฯ ไปรวบรวมไวในถุงผาขนาดใหญแยกสีตามของที่จะตองเก็บ
พวกเราเรียกวา pouch
ที่ปากถุงจะมีรูกลมๆใหใชหวงเหล็กรอย และใสกุญแจไวดวย
นอกจากนี้ยังตองล็อกตูตางๆที่สําคัญ โดยใชกุญแจเหมือนๆกันหมด
และลูกเรือทุกคนจะไดรับแจกกุญแจสําหรับไขตูและ pouchเหลานี้
การเก็บงานหลังจากผูโดยสารลงจากเครื่องจะกินเวลาเกินสิบนาที
บางคนที่ชางเอาเปรียบอาจจะไมสนใจเก็บงาน เก็บแตขาวของตัวเอง

ลากกระเปาลงจากเครื่องไปกอนเพื่อนรวมงานก็มี แตมีนอยมาก
สวนใหญจะชวยกันจนเสร็จแลวลงจากเครื่องพรอมๆกัน
ฉันรอพี่หนิงจนเห็นลูกเรือเดินออกมา โนน พี่หนิงอยูรั้งทาย
กําลังคุยตาหวานกับแอรหนาหมวยคนนึง
ฉันระแวงขึ้นมาเดี๋ยวนั้น สัญชาตญาณบอกวา
พี่หนิงกําลังจะทําอะไรไมดีแนเชียว
พี่หนิงกับแอรคนนั้นถอยทีถอยคุยกันจนไมทันสังเกตเห็นฉันที่ยืนอยู
กอนที่จะเดินมาถึงตัวฉัน มีเสียงทักขึ้นมา
"อาวววว ริน ริ้น ริน มารับพี่หนิงเหรอเพื่อน"
กิ๊บนั่นเอง เธอเดินนําหนาพี่หนิงกับแอรคนนั้นมาพรอมกับหนุย
ทั้งคูชะลอฝเทาลงราวกับนัดกัน
เพื่อใหพี่หนิงกับสาวแอรที่เดินตามมาทันไดยินเสียงกิ๊บ
ฉันยังไมทันตอบอะไรกิ๊บ
หนุยหันขวับไปดานหลังและบอกแอรสาวสวยที่เดินมาคูกับพีห่ นิงหนาตาเฉยวา
"นี่ๆๆ หนูลูกไกขา นี่ไงคา พะ-ริ-ยา พี่หนิง เห็นมะ
พี่บอกแลววาพี่หนิงมีเมียสวย เชื่อยังคา นองลูกไก"
พี่หนิงกับลูกไกทําหนาแปลกๆที่ตอนนั้นฉันผูแสนโงยังไมเขาใจวาอะไรเปนอะไร
ลูกไกมองฉันเฉยๆ ไมยกมือไหว
พี่หนิงหันไปบอกลูกไกวา
"ไปกอนนะครับ แลวเจอกัน"
ลูกไกยิ้มหวานใหพี่หนิงแลวรับคํา "คะ"
มองฉันอีกหนึ่งแวบแลวเดินตอไปทางที่รถลูกเรือจอดอยู

ฉันหนาหงิกแลวตอนนั้น พี่หนิงยิ้มแบบไมมีอะไรในกอไผ
ทําหนาซื่อถามฉัน
"รินมารอรับพี่เหรอ เมื่อยมั้ย แลวเอาไงดี
พี่ตองไปแวะคอรทเทนนิส เอาของไปใหเพื่อนที่นนั่
แลวถาไปกับริน พี่ตองจอดรถไวที่นี่ รินกลับบานไปกอนดีมั้ย
พี่กลัวรินเหนื่อยแย เดี๋ยวเจอกันที่บานละกัน"
พี่หนิงพูดแบบไมติดขัด ไมมีพิรุธ ฉันเลยรับคําพี่หนิง
ขับรถกลับบาน แวะซื้อของกินที่พี่หนิงชอบกอนเขาบาน
รวมทั้งซื้อไปฝากคุณพอคุณแมพี่หนิงดวย
รออยูสักพัก พี่หนิงโทร.มาบอกวา
"รินทานขาวไปกอนนะ เพื่อนพี่ชวนคุยอีกแปบ อยารอพี่เลย
เดี๋ยวตัวเล็กในทองหิวแย"
มารูทีหลังจากหนุยและกิ๊บวา พี่หนิงขับรถตามลูกไกไปที่บริษัท
รับลูกไกไปดวยกัน คงโทร.หาฉันจากบริษัทนั่นเอง
นั่นเปนอีกหนึ่งคดีที่พี่หนิงกอ แตฉันทราบทีหลังคนอื่นตลอด
เพราะฉันมันหัวออน เชื่อคนงาย ไมรูเทาทันผูชายแบบพี่หนิง
คนที่โกหกเกงอยางเหลือเชื่อ
ตีหนาไรพิรุธไดแนบเนียนราวนักแสดงอาชีพ
นี่ถาพี่หนิงไปเปนดารา
คงเปนพระเอกที่แสนดังดวยการตีบทแตกกระจุย บวกความหลอแถมหุนดี
รางวัลทองๆตางนาจะไดมาไมยาก
พอพี่หนิงบอกไมกลับ ฉันชักเริ่มระแวงเล็กๆ เหมือนกัน
เลยพยายามคลายเครียดดวยการเปดแผนเลเซอรดิสกดู
สมัยนั้นยังไมมีวีซีดี ดีวีดี มีแตวีดีโอเทป
สวนเลเซอรดิสกยังเปนของใหมมาก แตพี่หนิงบาเครื่องเสียง
เลยหอบหิ้วมาจากสิงคโปร

พรอมซื้อแผนหนังตางๆมาจากตางประเทศทั้งสิ้น
เพราะที่เมืองไทยแพงมาก
แผนเลเซอรดิสกมีขนาดใหญเทาแผนเสียง แตมีทั้งภาพและเสียง
หนังที่เปดดูทุกเรื่องจะชัดมาก ฉันวาชัดกวาดีวีดีสมัยนี้อีก
หรือฉันอุปาทานไปเองก็ไมทราบ
ฉันมีหนังเรื่องโปรดอยูหลายเรื่อง
แตที่ฉันดูแลวประทับใจสุดๆมีสองเรื่อง คือ THE WIZARD OF OZ
และ THE SOUND OF MUSIC
เปนหนังเพลงสมัยคุณแมยังสาว ตั้งแตฉันยังไมเกิด
ฉันชอบนางเอกทั้งสองเรื่องมาก ทั้งคูสวย
และมีเสียงที่ไพเราะสุดยอด
รวมไปถึงเพลงที่เธอทั้งสองรอง และเพลงประกอบอื่นๆในสองเรื่องนี้
ฉันวามันกินขาดหนังใหมๆมากมาย
บอยครั้งที่ฉันทอแท ฉันจะฮัมเพลง OVER THE RAINBOW ที่จูดี้
การแลนด รองในเรื่อง THE WIZARD OF OZ
ใหกําลังใจฉันไดจนถึงทุกวันนี้
นารันทดใจที่คนรองเธอไมใชเพลงนี้ปลอบประโลมชีวิต
เธอจึงเสียชีวิตแบบนาเสียดายในเวลาอันสั้น
สวนเพลงของจูลี่ แอนดรูว ในเรื่อง THE SOUND OF MUSIC
ชวนใหฉันฉงนสนเทหใจเหลือเกินวาทําไมหนอฉันจึงรักดนตรีมากมาย
ทั้งที่เลนดนตรีไมเปน รองเพลงไมเอาไหน
ฉันเคยไดยินใครสักคน (จําไมไดจริงๆ) บอกไววา
"ดนตรีเปนสิ่งที่วิเศษที่สุดที่มนุษยสรางสรรขึ้นมา"
และดนตรีเปนสิ่งเดียวที่ฉันและพี่หนิงคุยกันได

นอกนั้นไมเคยมีอะไรตรงกันสักอยาง ..เฮอ..
ฉันนอนดูหนังจนเผลอหลับไป พี่หนิงกลับมาเมื่อไหรไมรู
แตพอฉันตื่นขึ้นมาก็ไมเห็นเขา
ทราบวาเขากลับมาเพราะกระเปาที่เอาไปบินวางอยูในหอง
ฉันลงบันไดไปขางลาง พี่หนิงนั่งคุยโทรศัพทอยู
ใบหนายิม้ แยมแจมใส
พอเห็นฉัน พี่หนิงพูดเบาลง ฉันจับความไมไดมาก พี่หนิงวางหู
หันมาหาฉัน
"รินตื่นแลว ทานขาวยัง "
"พี่หนิงกลับชาจัง รินรอซะหลับ "
"ทีหลังรินไมตองรอหรอกนา ยังไงๆ พี่ก็กลับมาอยูด"ี
จริงของเขา ยังไงเขาก็กลับมา
กลับมาหลังจากไปอิ่มเอมกับสาวๆคนอื่นๆมานะสิ
เรื่องลูกไกผานไป พี่หนิงไมพูดถึงเธอเลย ฉันถามถึง
เขาบอกเพิ่งคุยกันตอนเครื่องลงเอง
พี่หนิงอางวาเขาแวะซื้อของที่รานคาปลอดภาษีเลยทําใหออกมาชา
เจอกลุมลูกเรือเขาพอดี
อืมมม ชางพอดี พอเหมาะไปเสียทุกอยาง
พี่หนิงเปนเลิศในการแตงเรื่องเกลี้ยกลอมใหฉันเชื่อเขาจนได
ในตอนหลัง เมื่อฉันนึกทบทวนไปถึงพฤติกรรมตางๆของพี่หนิง
ฉันไดแตปวดราว เจ็บลึกลงไปในหัวใจ ทําไมหนอ
ฉันจึงไมรูเทาทันพี่หนิงเลย
ไมไดแกลงโง แตโงเงาเสียจริง
หลายวันตอมา พี่หนิงไปบินตามตารางของตนเองบาง ไมตามบาง

อางวาเพื่อนขอแลก ฉันไมไดสงสัยอะไร
จึงไมไดติดตามเสาะหาขอเท็จจริงวาพี่หนิงแลกไฟลทเพราะอะไรกันแน
ที่แทพี่หนิงบินตามลูกไก และลูกไกบินตามพี่หนิง
ฉันทราบเรื่องพี่หนิงกับลูกไกหลังจากคลอดลูก และกลับไปบิน
ฉันไดลูกสาว หนาตานารักมาก ฉันซึ้งกับลูกเหลือเกิน ตอนที่ทอง
รูสึกอยากเห็นหนาลูก อยากรูวาลูกจะหนาตาเปนยังไง เหมือนใคร
แตความรัก ความผูกพันมากมายเกิดขึ้นหลังจากไดเห็นหนาลูก
ไดกอดลูก หอมลูก ใหนมลูก
ปากนอยๆที่ดูดนมแมนั้นชางนารักนาเอ็นดูยิ่งนัก
คนที่มีโอกาสไดเปนแมสวนใหญในโลกนี้คงรูสึกเชนเดียวกับฉัน
ในขณะเดียวกัน ฉันนึกรักคุณแมตนเองขึ้นมาอีกมากมาย
เนื่องจากไดสัมผัสความรักแสนวิเศษเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อฉันเปนแมคน
ฉันตั้งชื่อลูกสาวฉันวา "รุง" ดวยในวันที่ฉันคลอดเธอ
ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นสายรุงพาดไปกับขอบฟา
เจ็ดสีชัดกระจางราวกับภาพวาด รวมกับความรักเพลง OVER THE
RAINBOW ฉันจึงไมลังเลเลยวาลูกฉันนาจะชื่อนี้
เมื่อรุงอายุสี่เดือน ฉันเตรียมตัวกลับไปบิน
ทั้งที่อยากอยูกับลูกเหลือเกิน
พี่หนิงบอกใหฉันลาออกจากงานเพื่อดูแลลูกเอง
แตฉันอยากกลับไปทํางาน ฉันรักงานแอร ฉันไมอยากเลิกทํางานนี่นา
พี่หนิงอยากใหฉันลาออก
เพื่อที่เขาจะไดมีอิสระเต็มที่ในเรื่องผูหญิงตางหาก
นี่คือจุดออนของพี่หนิง
เขารักตัวเองมากเกินกวาจะใหความรักกับคนอื่น
แมคนเหลานั้นจะเปนลูกเมียของเขาเอง
กอนจะกลับไปบิน ฉันตอง ลด น้ํา หนัก ให รูป รางดี

สวมชุดไทยชุดเดิมได เนื่องจากตองมีการไปใหหัวหนาแอร "ดูตัว"
กอนกลับไปทํางาน
หมายถึงการไปพบหัวหนา ใหเธอดู รูป รางหนาตา
ลองสวมชุดไทยใหดูวา ผ อ ม ดีแลวหรือยัง
บางคนยัง ผ อ ม ไมถึงขนาดที่จะสวมชุดไทยของตัวเองได
เลยยืมของเพื่อนที่ตัวใหญกวามาสวมก็มี
หากหัวหนาดูแลวยังไมผาน ตองกลับไปลด น้ํา หนักตอ
แลวกลับไปใหดูใหม
แอรที่เพิ่งคลอดลูกจะถูกเรียกวา "แอรแมลูกออน"
บรรดาแอรแมลูกออนจะชอบจับกลุมคุยกันเรื่องลูก
พกอัลบั้มลูกเปนเลมๆ แลกเปลี่ยนความรูกันเรื่องลูก
จนทําใหแอรที่ยังไมมีลูกตองออกจากวงสนทนาดวยความเบื่อหนายอยางยิ่ง
เมื่อกลับไปบิน
เรื่องของพี่หนิงเริ่มลอยมาเขาหูจากผูปรารถนาดีแตหวังราย
หรือหวังดีแตใจราย หรือทั้งหวังดีทั้งเอาใจชวย
มีทุกรุปแบบ เหมือนสังคมธรรมดาทั่วไป
ฉันเริ่มระแวง เริ่มหึง เริ่มสืบคนหาความจริง
ความจริงที่ทราบทีหลังชาวบานทั้งบริษัท
ความจริงที่ทําใหฉันทะเลาะรุนแรงกับพี่หนิง
หนุยเลาวา
พี่หนิงกับลูกไกปงกันตั้งแตไฟลทที่ฉันไปรับพี่หนิงนั่นเอง
หนุยเห็นฉันกําลังทอง ไมตองการใหฉันเสียสุขภาพจิต
เลยเลือกไมบอก
กิ๊บเลาเหมือนกันกับหนุย

แตขามชอตเรื่องที่เธอเคยมีอะไรๆกับพี่หนิงไปราวกับมันไมเคยเกิดขึ้น
รวมกับฉันไมเคยทราบ
(เรื่องกิ๊บกับพี่หนิง ฉันทราบจากปากพี่หนิงเองในตอนหลัง)
กอนที่ฉันจะทะเลาะกับพี่หนิง ฉันถามเขาดีๆวามีอะไรใหบอกกัน
ฉันรับได แตอยาโกหก
พี่หนิงบอกฉันวา ลูกไกเปนแคสาวรักสนุก
เคยประกวดนางงามไดตําแหนง และไปบินดวยกันครั้งแรก
เธอเองเปนฝายชวนพี่หนิงเขาหอง
พี่หนิงตอกย้ําอีกวา
"รินไมเห็นตองคิดมาก พี่เปนผูชาย ไมเสียหายอะไร
พี่ไมทิ้งรินกับลูกอยูแลว รินอยูเฉยๆ แลวดีเอง
เชื่อพี่เถอะ"
เฮอะๆๆ เชื่อพี่เถอะ ... แถมพี่หนิงยังตออีกวา
"รินจําที่เราไปโอซากากันไดมั้ย
วันนั้นพี่ออกจากหองรินไปก็ไปหากิ๊บเลย มันทนไมไหว"
"เอาเลนไปงั้นแหละ รินอยาคิดมาก ..."
วันนั้นพี่หนิงบรรยายหมดวาเคยมีอะไรกับแอรคนไหนบาง
โอยยยยยยยยยยย เครียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หลายคนที่พี่หนิงเอยมาเปนคนที่ฉันรูจัก บางคนสนิทสนมกันดี
ขอรองโอยยยยย อีกทีนึง ...โอยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ตกลงฉันกลายเปนของตายไปแลวหรือนี่
ฉันโมโหมากกับความจริงที่ออกมาจากปากพี่หนิง
ฉันขึ้นเสียงดังอยางที่ไมเคยเปนมากอน

"พี่หนิงทํางี้ไดไง พี่หนิงเห็นรินเปนตัวอะไร
พี่หนิงไมรักริน.."
ฉันรองไห โวยวาย อยางที่นึกยอนไปแลวสมเพชตนเองยิ่งนัก
สุดทายลงเอยบนเตียง
พี่หนิงหลั่งความรักความใครจนฉันตองพายแพตอกิเลสตัณหาของตนเองจนได
นี่คือความสัมพันธซับซอนของคนที่เปนสามีภรรยากัน
เมื่อเรื่องเพศอันเปนปจจัยหนึ่งในชีวิตคูเขามาเกี่ยวของ
เมื่อนั้นการตัดสินใจอะไรมันจึงเกี่ยวพันโยงใยกันไปเสียหมด
การที่ใครๆรูเรื่องฉันแลวบอกฉันวา เลิกเลย รินยังสาว ยังสวย
หาใหมไดไมยาก เรื่องอะไรยอมพี่หนิง.....
พูดงาย ทํายาก ใครไมเจอดวยตนเอง ยอมไมประจักษแจงแกใจ
พี่หนิงสรุปกับฉันอยางหัวเราะๆวา ถาฉันไมพอใจ
พี่หนิงจะเลิกกับลูกไก
แตจริงๆแลวพี่หนิงไมไดเลิกกับลูกไกเพื่อเอาใจฉันเลย
พี่หนิงกําลังคั่วเด็กใหม
........นางมารรายที่สุดในชีวิตฉัน........
ระหวางนั้น ฉันเริ่มบินไกลขึ้น มีไฟลทยาวบอยมาก
ไดเลื่อนขั้นไปทํางานชั้นหนึ่งหรือ FIRST CLASS
เมื่อเริ่มทํางาน แอรทุกคนตองทํางานในชั้นประหยัด หรือ ECONOMY
CLASS บางสายการบินเรียกวา ชั้นนักทองเที่ยว
อยางไรก็ดี คือสวนที่ราคาตั๋วถูกที่สุดในเครื่อง
ตอจากนั้น เปนชั้นนักธุรกิจ หรือ BUSINESS CLASS
ซึ่งตั่วแพงขึ้น ที่นั่งกวางขึ้น อาหารมีใหเลือกมากขึ้น

ทุกอยางเปนขั้นกวา
แตขั้นที่แพงสุด คือ FIRST CLASS ชั้นหนึ่ง
เมื่อเลื่อนจากแอรชั้นประหยัดไปเปนแอรชั้นธุรกิจ
เราตองไปอบรมการบริการเพิ่มเติม และเมื่อเลื่อนไป FIRST CLASS
ก็เชนเดียวกัน ตองอบรมเพิ่มอีก การทํางานตองเนี้ยบเรียบรอย
มีคนสําคัญ วีไอพี ใชบริการกันมาก
การเลื่อนขั้นไมไดเปนไปตามรุน แตเปนไปตามผลงานและความงาม
จึงมีกรณีพิพาทบอยๆ เรื่องรุนนองขามหนาขามตา ไดทํา FIRST
CLASS เร็วกวาแอรรุนพี่ที่บินมานาน แตบังเอิญไมคอยสวย
เพราะรุนนองสวยกวา สาวกวา ผูโดยสารใหอภัยเวลาทําอะไรผิดๆ
เพราะความสดใสมีชัยไปกวาครึ่ง
แปลกที่วาในโลกนี้มีผูหญิงมากกวาผูชายหลายเทา
แตผูโดยสารกลับเปนผูชายมากกวาผูหญิง
สายการบินแถบเอเชียจึงมักเอาแอรเปนจุดขาย
แตสายการบินในยุโรป อเมริกา แอรเปนจุดบอด
ลวนแตปาๆทั้งนั้น ฉันเคยไปนั่งเครื่องโดยสารภายในสหรัฐอมริกา
เกิดอยากดื่มน้ําขึ้นมาชวงที่ไมมีการออกมาบริการอาหาร
ฉันจึงเดินไปขอในแกลลี่ แอรคุณปาเธอยกนาฬิกาขอมือขึ้นดู
แลวบอกประมาณวา "นี่เธอ ยังไมถึงเวลาเสิรฟนะยะ"
แตก็เอาน้ําใหฉันแบบหนาบูดๆ
โห ปาขา มานั่งสายการบินเมืองไทยสิคา เสิรฟไดตลอดเวลา
กดเรียกปุบมาปบ ไวปานวอก ไมตองมีการันตีภายในสามสิบนาที
แตมาภายในสามสิบวินาทีตางหาก
เมื่อเปนแมแลว การไปบินไมคอยสนุกเหมือนเคย ฉันคิดถึงแตลูก
เฝาโทรศัพทกลับมาถามพี่เลี้ยงลูกวา นองเปนยังไง

ฉันจางพี่เลี้ยงมาจากศูนยบริการจัดหาคนเลี้ยงเด็กซึ่งใครๆมักจะเตือนวาตองดูใหดีๆ
ไมพอใจรีบเปลี่ยนคนใหมได
แตฉันโชคดี ไดคนดีมาเลี้ยงลูก
เธอชื่อ นิ่มนวล และนิ่มนวลสมชื่อ มีอะไรไมบอก อดทน
เก็บเงียบทุกอยาง
ทั้งที่เธอโดนคุณแมพี่หนิงคุกคามอยางหนัก
นิ่มนวลเปนพี่เลี้ยงเด็กที่ฉันจางมาจากศูนยสงพี่เลี้ยงเด็กที่มีชื่อเสียงแหงหึ่ง
เธอเปนคนจังหวัดขอนแกน เขามาเรียน ปวช. ในกรุงเทพ
ฉันเรียกเธอสั้นๆวานวล
นวลกับฉันถูกชะตากันทันที่ที่ไดเห็นหนากัน
นวลเลาวา เธอเรียนหนังสือจนจบม.สามที่ขอนแกน
และเขามาเรียนปวช.ในกรุงเทพ จบแลวยังหางานทําไมได
เลยลองสมัครอบรมพี่เลี้ยงเด็กดู นวลเคยเลี้ยงเด็กมาแคคนเดียว
เลี้ยงอยูไมถึงป พอแมก็พาลูกไปอยูตางประเทศ
นวลจึงมาเลี้ยงนองรุงเปนคนที่สอง
ตามสัญญาวาจาง นวลจะเลี้ยงเด็กอยางเดียว
ไมตองทํางานอยางอื่น มีวันหยุดสัปดาหละหนึ่งวัน หากไมไดหยุด
คาลวงเวลาคือวันละสามรอยบาท
แตการณกลับกลายปนวา นวลโดนคุณแมพี่หนิงใชทํางานอื่น
และอางวาดูนองรุง ใหเอง
นวลกมหนาทําตามที่ไดรับคําสั่งโดยฉันไมเคยรูเรื่องเพราะตอหนาฉัน
คุณแมพี่หนิงไมใชอะไรนวลเลย
ขอเลาเรื่องคุณพอคุณแมพี่หนิงสักหนอย
คุณแมพี่หนิงเปนสาวสวยในจังหวัดทีค่ ุณพอพี่หนิงซึ่งเปนนายทหารอากาศไปประจํากองบินที่นั่น
เรื่องรักของคุณพอคุณแมพี่หนิงคงเหมือนนิยายเรื่องเกาทั้งหลายที่เกิดขึ้นซ้ําซาก
สาวสวยประจําจังหวัดพบรักกับนายทหารหนุม
ทั้งคูอยูดวยกันจนมีลูกสามคน คือพี่หนอย พี่หนิง พี่หนิม

เมื่อยายกลับมากรุงเทพ
คุณแมซึ่งเคยคาขายอยูกับครอบครัวตัวเองมากอนก็หาชองทางทํามาหากินเสริม
เพราะเงินเดือนทหารของคุณพอไมเพียงพอกับคาใชจาย
คุณแมจึงทํากับขาวขายอยูหนาบานพักในกองทัพอากาศ
เก็บหอมรอมริบ
สงลูกชายและลูกสาวไปเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นดีมากในกรุงเทพ
ตอมาคุณแมเริ่มเปนนายหนาคาที่ดิน และจัดสรรที่ขายเอง
จนร่ํารวยเปนปกแผน
ฉันเคยเห็นในเซฟของคุณแมมีโฉนดที่ดินอัดแนน
ทั้งที่ดินของเธอเอง
ที่ดินที่มีคนเอามาจํานองรวมทั้งที่ดินที่หลุดจํานอง
อีกเซฟหนึ่ง มีทองอัดแนน ทั้งทองแทง และทองรูปพรรณ
นาปลนยิ่งนัก
ฉันไมเคยไดแมทองสักสลึงจากเธอ
เพราะ คุณแมพี่หนิงเปนประเภทยิ่งรวยยิ่งเหนียว
เรื่องจะมีน้ําใจกับคนอื่นนอกจากลูกๆตนเองนั้น ยากสสสสมั่กๆ
เอาเปนวาตั้งแตเปนแมผัวลูกสะใภกันมา
คุณแมไมเคยใหอะไรฉันเลย แมแตจะซื้อขนมมาฝากหลานยังไมเคย
ถาเลาตออีก นี่เรียกวา แฉ หรือเปลานอ
ตัดสินใจวาจะเลาเลยเลาตอเลยตามเลย
เรือ่ งแรกที่ฉันเสียความรูสึกกับคุณแมพี่หนิงนอกจากเรื่องชอบกระทบกระเทียบอยางที่ฉันเคยเลาแลว
คือเรื่อง แหวนแตงงานของฉัน
ตอนแตงงาน คุณพอคุณแมฉันไมไดเรียกรองอะไร
ทางบานพี่หนิงรับจัดงาน โดยทายสุดคนจายคือคุณแมฉัน
เพราะคุณแมหนิงเฝาแตบนวาแพงเกิน
จนคุณแมฉันตองควักกระเปาจายเพื่อลูก คือตัวฉันเอง
ฉันนี่มันเปนลูกที่ทําความผิดหวังใหคุณพอคุณแมมาก

แตทานทั้งสองใหอภัยและไมเคยซ้ําเติมฉันเลย
แมในเวลาตอมาฉันตองเจ็บปวดเจียนตาย
ทานทั้งสองเทานั้นที่เฝาดูแลปลอบโยน
ไมมีรักใดใหญยิ่งเทาความรักของพอแม----------->จริงๆนะ
เชื่อฉันเถอะ
คุณแมพี่หนิงบอกพี่หนิงวาไมตองไปซื้อแหวนใหฉัน
เพราะของคุณแมมีเยอะ จะเลือกมาใหฉันเอง
ทําใหฉันดีใจมากเมื่อไดแหวนเพชรเม็ดเดี่ยวประมาณสองกะรัตกวา
น้ํางามใสแจวมาสวมใสในวันแตงงาน ใครเห็นใครชมวาแหวนสวยมากๆ
เมื่อฉันเขาไปอยูในบานพี่หนิงไดไมถึงเดือน
คุณแมพี่หนิงถามหาแหวนวงนั้นกับฉัน
เธอบอกฉันวาใหเอาแหวนมาคืนเธอเพราะเธอแค "ใหยืม" ไมใช
"ใหเลย"
ฉันเลยตองคืนแหวนใหคุณแมพี่หนิงไป และคุณแมสําทับไววา
"อยาบอกหนิงนะ"
เรื่องที่สองที่ฉันโกรธมากคือ วันหนึ่งฉันกลับมาจากบินตอนบายๆ
เหนื่อยและรอนมาก ชวงนั้นเปนเดือนเมษายน กลับถึงบาน
ฉันรีบขึ้นขางบนไปดูนองรุงในหองนอน
นองรุงนอนรวมกับฉันในหองนั่นเอง
ไมไดมีหองตางหากทั้งที่บานพี่หนิงมีหองวางอยูที่เคยเปนหองพี่สาวนองสาวเขา
แตคุณแมไมยอมใหหลานอยู อางวาเจาของหองไมอนุญาต
นวลตองนอนขางลาง ปูเสื่อนอน ฉันซื้อที่นอนพับไดใหนวล
และใหขึ้นมานอนบนหองฉันเวลาที่ฉันและพี่หนิงไมอยู
ถาฉันอยูโดยไมมีพี่หนิง ฉันมักจะใหนวลขึ้นมานอนในหองฉัน
แตถาพี่หนิงอยูโดยไมมีฉัน
พี่หนิงจะเขาไปนอนในหองนองสาวหรือพี่สาวเขา
โดยใหนวลดูแลนองรุง พี่หนิงไมเคยชวยเลี้ยงลูกเลย
บายวันนั้น ฉันจําไดติดตามาจนวันนี้ ฉันเปดประตูเขาไป

เห็นนวลนั่งอยูขางเตียง
กําลังเอาพัดแบบสานพัดกระพือลมใหนองรุง
นองรุงหลับอยูบนที่นอน เหงื่ออกเต็มทั้งตัวและหัว
"นวล ทําไมไมเปดแอรละ แอรเสียเหรอ" ฉันถามนวล
"เปลาคะ คุณยาไมใหเปด บอกใหเปดพัดลมเอา พอดีพัดลมมันเสีย
นวลเอาไปซอมไวคะ"
ฉันโหโหขึ้นมาทันที คนเปนแมนี่แปลก
ใครทําตัวเรานี่ไมคอยเทาไหร แตทําลูกเรานี่ไมไดเลยเชียว
"ประหยัดไฟบาอะไรกัน ชั้นใหเงินเคาตั้งเดือนละหาพัน
ยังมางกอีก "
หาพันบาท สมัยนั้นคงประมาณสองสามหมื่นบาทสมัยนี้
จากการบอกเลาของนวลที่ฉันคอยๆเคนออกมาจึงไดความวา
นวลตองชวยแยมซึ่งเคยทํางานบานคนเดียวทํางานบานดวย
และโดนคุณแมใชสาระพัด
เวลาที่คุณแมใชนวล คุณแมจะดูแลนองรุงเอง แตเปนการ"ดู"
เฉยๆ จริงๆ คือถาลูกฉันรองก็เรียกนวล ถาเปยกก็เรียกนวล
นวลตองวิ่งไปมาทําทั้งดูนองและงานบาน
"ตายหละ นวลไมบอกพี่เลยนะ เอาเถอะๆ
พี่จะไปพูดกับคุณแมใหรูเรื่องวาควรทํากับนวลแบบไหน"
ดวยความโกรธ ฉันวิ่งลงบันไดไปอยางเร็ว
เลยพลัดตกบันไดเพราะกระโปรงเครื่องแบบที่สวมนั้นแคบมาก
เมื่อฉันกาวพรวดลง ฉันเลยเสียหลัก กลิ้งลงไปถึงชานพักบันได
เจ็บนาดูเลย ที่รายกวานั้น
คือฉันแทงลูกโดยยังไมรูตัววาทองในวันนั้นเอง
คุณพอพีห่ นิงเปนคนพาฉันไปโรงพยาบาล ฉันเลือดออกมาก

หมอบอกวาฉันเสียเด็กในทอง อายุราวหกสัปดาหไป
ฉันไดรับการขูดมดลูก นอนโรงพยาบาลหนึ่งวัน
พี่หนิงกลับจากบินมาดูอาการฉันในวันรุงขึ้น
รวมทั้งรับฉันกลับบาน
คืนนั้นฉันบอกพี่หนิงเรื่องแหวน
เรื่องคุณแมเขาไมยอมเปดแอรใหหลาน เรื่องนวล
เรื่องฉันโดนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยตางๆ
"แลวพี่หนิงรูมั้ยคะวารินใสซองใหคุณแมเดือนละหาพันทุกเดือน
ตั้งแตเขามาอยู พี่หนิงไปถามคุณแมสิวาจะเอาเทาไหร
ถึงจะเปดแอรใหนองรุงไดนะ"
ยิ่งพูด เสียงฉันยิ่งดัง
"รินอดทนมานานแลวนะ ทํากันแบบนี้รินกลับไปอยูบานตัวเองดีกวา
แมรินก็อยากเลี้ยงหลาน
ไมตองมาหวงกลัวลูกนอนรอนตับแตกอยูบานนี้นะ"
ฉันเริ่มรองไห มันโมโห นอยใจ อัดอั้น
"คุณพอพี่หนิงนะดีกับรินนะ แตทําไมตองเงียบตลอด
กลัวคุณแมมากเลยหรือไง "
ฉันพูดตามที่ตัวเองสังเกตวาคุณพอพี่หนิงซึ่งเกษียณอายุราชการแลวอยูบานเฉยๆนอนอานหนังสือพิมพ
ดูทีวี วันๆไมพูดจากับใครเลย แรกๆฉันกลัวคุณพอพี่หนิงมาก
แตตอนหลังเริ่มสังเกตและเขาใจวาคุณพอเงียบเพราะไมมีพาวเวอรในบาน
คุณแมหาเงินเกงกวา กําอํานาจไว
รวมทั้งใหทายลูกที่ลวนแตเอาแตใจตนเองเปนใหญกันทั้งนั้น
นั่นคงปนจิตวิทยาอยางหนึ่งที่พี่หนิงไมอยากเปนผูช ายแหยๆกลัวเมียอยางคุณพอของเขา
กลับบาอํานาจ ขมเมียมากขึ้นๆในเวลาตอมา
ขณะที่ฉันพูดไป รองไหไป แตไมยอมหยุดพูด
เสียงแชดๆแปรดๆของฉันคงดังมากจนคุณแมพี่หนิงเปดประตูเขามา

"มีอะไรกันนะ รุงเปนอะไร
แลวเกาอี้นั่นมันมาอยูหองนี้ไดยังไง ใครเอามา
ชั้นก็หาอยูวาเกาอี้หายไปไหนตัวนึง"
เธอชี้ไปที่เกาอไมกลมๆไมมีพนัก ราคาไมกี่บาท
ที่มีอยูหลายตัวทั่วบาน
และพี่หนิงเอามาไวนั่งในหองนอนของเราสองคนตัวหนึ่ง
"หนิงเอามาเองแหละครับแม ไมมีอะไรแม รินเคาเหนื่อยนะ"
"เหนื่อย หรือกําลังฟองอะไรหนิงละ"
ฉันหันหลังใหคุณแมพี่หนิง นับหนึง่ ถึงสิบถึงรอยถึงพัน
พอเธออกจากหองไปพรอมกับทิ้งทายวา
"ใครฟองอะไร หนิงฟงหูไวหูละกัน"
"ครับ แม" พี่หนิงรับคํา
ฉันเงียบ ลมออกหู กดโทรศัพทไปที่บาน คุณแมมารับสาย
ฉันบอกคุณแมวา
"แมขา รินทนไมไหวแลว รินอยูนี่ไมได รินจะกลับไปอยูบาน
ฮือๆๆๆๆๆๆ"
"ใจเย็นๆลูก มีเรื่องอะไรเลาใหแมฟงกอน อยาเพิ่งวูวาม"
"แมอยาเพิ่งใหรินเลาเลย รินขอเก็บของกอน
เดี๋ยวถึงบานแมแลวรินเลานะคะ"
"เอาหลานมาดวยนะลูก"
"คะ แม เดี๋ยวคุยกัน"
ฉันบอกนวลใหเก็บของ พี่หนิงที่ยืนบื้ออยูนานพูดขึ้นมาวา
"รินไปอยูบานรินซักพักก็ดีนะ ใจเย็นแลวคอยกลับมา"

ที่แทพี่หนิงแอบดีใจที่ฉันจะกลับไปอยูบานตัวเอง
เพราะเขาจะไดไปหาคูขาคนใหมที่กําลังหลงหัวปกหัวปา
เธอคนนั้นเปนแอร ชื่อ เชอรรี่

ฉันกับนวลชวยกันเก็บของใชเทาที่จําเปนไปกอน
เสร็จแลวฉันอุมนองรุงลงไปขางลาง
พี่หนิงกําลังนั่งดูทีวีกับคุณแมเขา
ฉันเขาไปนั่งคุกเขาบอกคุณแมเขาวา
"รินจะไปอยูบานแมซักพักนะคะ ไปละคะ"
ฉันยกมือไหวลาเธอ เธอรับไหวแลวเมิน ทําเปนสนใจทีวี
สวนคุณพอเขานอนไปแลว
พี่หนิงรับนองรินไปอุม หอมแกมลูก ทําหนาซื่อ(ตามเคย)
"ไปอยูกับคุณยายดีๆนะลูก แมเคางอน แลวพอจะไปหานะ"
นองรุงเพิ่งสิบเดือน
หนาตาแปวๆของลูกทําใหฉันมาคิดทีหลัง(อีกนานจากนั้น)วา
ลูกออกจะนารักขนาดนี้
ทําไมพี่หนิงจึงเห็นแกกิเลสตัณหามากกวาครอบครัวตัวเองไปไดนะ
ทําไม ทําไม ทําไม มีอีกหลายทําไมที่ฉันพยายามหาเหตุผล
หาคําตอบวาทําไมพี่หนิงจึงซอนความเปนตัวตนของเขาไดแนบเนียนขนาดนั้น
ฉันนอยใจพี่หนิงมากที่ไมยื้อใหฉันอยูที่บานเขาตอ
ปลอยใหฉันไปกับนองรุงและนวล ฉันขับรถไปสะอื้นไป
ถึงบานคุณแม ประตูเปดรออยูแลว ฉันอุมลูกลงจากรถ
นวลเก็บขาวของ คุณแม
คุณพอออกมายืนหนาบานทั้งคูทันทีที่ฉันขับรถเขาไปจอด
ราวกับทานคอยอยูนานแลว

ดวยความที่ฉันเปนลูกคนเดียว พอแมจึงรักมาก
แตฉันทําใหทานเสียใจหลายครั้ง ทานอาจจะโกรธ โมโหในตอนแรก
แตสุดทายทานมีแตคําวาใหอภัย
ใครเปนพอแมคน คงทราบความรูสึกนีด้ ี แตถายังไมไดเปน
อาจจะทราบ แตไมซึ้ง
ฉันเขาบาน เรื่องตางๆพรั่งพรูออกมาจากปาก
"แลวหนิงเคาไมวาเหรอที่ลูกมาอยูบานเรา" คุณแมถาม
"ไมเห็นวาอะไรนี่คะ เคาเกรงใจแมเคา
เคาบอกใหรินอยูใหสบายใจกอนคอยกลับไป"
"ผัวเมีย หางกันมาก แยกกันอยูไมดีนะลูก"คุณแมฉันสอน
"แมวารินชวนหนิงมาอยูบานเราดีกวา
แมจะไดเลี้ยงหลานใหเพลิน"
แมฉันเคยเปนนางพยาบาล เลี้ยงเด็กเกง
ทําอาหารเสริมใหหลานทานจนนองรุงอวนขึ้นกวาเดิมมาก
นองรุงเปนแกวตาดวงใจของคุณตาคุณยายเลยเชียว สวนนวล
คุณแมจัดหองแอรอยางดีใหนวลอยู
และเอานองรุงไปนอนดวยเสียเอง
คุณแมชอบลอฉันวา
"แมวาแมรักรินมากแลวนา แตแมรักหนูรุงมากกวาอีก
นี่แหละโบราณเคาวา... แขนงแรงกวาหนอ"
ฉันอยูบานตัวเองอยางมีความสุข พี่หนิงโทร.มาหาบาง
ฉันชวนเขามาอยูดวยกัน เขากลับบอกวา
"พักนี้แมไมคอยสบาย พี่วาพี่ยังไมนาไปนะ
เอาไวพี่จะไปหาละกัน แตอยูเลยคงไมได"
พี่หนิงแวะมาคางกับฉันและลูกบาง

แตไมใชทุกวันที่เขาและฉันวางตรงกัน ฉันมัวชื่นชมลูกเพลิน
ไปบินที่ไหนก็ซื้อแตของใหลูก
บาเหอลูกตัวเองจนลืมระวังสามีไปสนิท
วันหนึ่งพี่หนิงมาคาง และคุยใหฉันฟงวา
"วันนี้เจอแฟนรินดวย รินรูมั้ยเคาไมผาน evaluate สมน้ําหนา"
ฉันทําหนาเฉยทั้งที่รูวาพี่หนิงหมายถึงพี่อิน ตั้งแตแตงงาน
จนคลอดลูกและกลับไปบินมาสี่เดือนกวาแลวฉันยังไมไดขาวหรือพบเจอพี่อินเลย
"พี่หนิงพูดถึงใครละคะ แฟนรินเยอะจาตาย" ฉันทําเปนตลก
"หือ รินอยามาเฉไฉหนอยเลย ก็ไออินไง เนี่ย
รินตองเคยมีอะไรกับมันแหงๆ โอย
เขียนจดหมายพร่ําพรรณนาถึงรินเยอะแยะ" พี่หนิงเริ่มบทประชด
"ออ พี่หนิงเองละซี้ เก็บจดหมายรินไปหมด "
"รินเพิ่งรูเหรอ นึกวารูนานแลว"
พี่หนิงทําประชดประชันไปงั้น ใหฉันตายใจวาเขารักเขาหวง
พี่หนิงเลาวาถึงคิวพี่อินเขา evaluate เปนกัปตัน
(นักบินที่หนึ่ง) แตพี่อินไมผานในขณะที่ co-pilot คนอื่นๆ
ทีe่ valuate พรอมพี่อินผานกันหมด
เพื่อเริ่มการเทรนเปนกัปตันตอไป
EVALUATE
คือการที่นักบินแตละคนจะไดรับการทดสอบและดูแลฝมือการบินจากครูฝก
ครูฝกสวนใหญเปนกัปตันที่ไดรับการยอมรับในฝมือ
ไดรับการเลือกมาทําหนาที่ครูสอนนักบินดวย
ทําหนาที่บินดูแลลูกศิษยไปดวย เรียกวา SV.PILOT (SV ยอมาจาก
supervisor)
SV.PILOT จะมีหัวหนาหกทาน
ทั้งหกทานนี้จะทําหนาที่พิจารณาดูวานักบินคนใดมีชั่วโมงบินและมีฝมือพอที่จะเลื่อนขั้น

จากนักบินที่สามเปนนักบินที่สอง และนักบินที่หนึ่ง ตามลําดับ
เมื่อเลือกนักบินที่สมควรจะเลื่อนขั้นไดแลว
จะมาถึงขั้นตอนประเมินผลวานักบินคนนั้นๆสมควรไดรับการเลื่อนขั้นหรือไม
เรียกวา การ EVALUATE
SV.PILOT
จะบินตามดูนักบินคนนั้นๆอยูช ั่วระยะเวลาหนึ่งแลวประกาศออกมาวาใครผาน
ใครไมผาน ดวยการลงมติกัน
ทั้งหกทานตองเห็นพองตองกันวาใหผาน
หากมีเพียงเสียงเดียวคานขึ้นมา คือการไมปลอยผาน
หากผาน จะไดเขาไปรับการเทรนนิ่ง หรือการฝกตอไป
ขั้นตอนนี้จะควบคุมโดยหัวหนานักบินทั้งหก บินสอนดวย
ประเมินผลดวย
หากเทรนนิ่งไมผาน จะไมไดรับการเลื่อนขั้น
แตละขั้นตอนกินเวลานานหลายเดือน
โดยเฉพาะการเทรนกัปตันจะเปนชวงระยะเวลาที่นักบินทุกคนเครียดมาก
ตองอานหนังสือ ตองทําการบานกอนบินใหดี เพราะหากเทรนผาน
ไดเปนกัปตัน
หมายถึงไดรับการยอมรับในฝมือวาสามารถคุมเครื่องไดเปนเลิศ
เมื่อมีปญหาจะตองตัดสินใจไดเฉียบพลันคนเดียวทุกสถานะการณ
กัปตันทั้งหลายจึงมักจะเชื่อมั่นในตัวเองและบางคน(ขอย้ําวาบางคนเทานั้น)บาอํานาจ
เพราะการไดเปนนักบินที่หนึ่งหรือเปนกัปตันจะไดทงเงิ
ั้ นเพิ่มขึ้นอีกมาก
ไดคาตําแหนงสูง ไดคาชั่วโมงบินมากกวาลูกเรือคนอื่นๆ
ไดทั้งสวัสดิการเหนือพนักงานทั่วไป
เรียกวาไดเทียบเทาระดับผูบริหารของบริษัท
นักบินทั้งหลายจึงตองมีความตั้งใจจริง ขยันไปบิน ขยันอานตํารา
รวมทั้งวางตัวดีตอหนาผูใหญดวย
พี่หนิงจึงเรียบรอย สุภาพเยือกเย็น ดูเปนผูชายอบอุนนารัก
นั่นคือบุคลิกที่พี่หนิงผูชาญฉลาดสรางไวตบตาผูใหญ

เมื่อถึงเวลาพี่หนิงไดเปนกัปตัน
พี่หนิงจึงปนกัปตันคนหนึ่งที่ลูกเรือไมชอบหนา
ซึ่งจะเลาในภายหลัง
วันนันพี่หนิงกระทบกระเทียบเรื่องพี่อินมากมาย
บอกวาพี่อินปากไมดี ชอบเถียง SV.
ฉันเขาใจวานาจะเพราะพี่อินเปนนักเรียนนอก
เรียนหนังสือที่อเมริกาตั้งแตอายุสิบกวาขวบ
พี่อินจึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ที่พี่อินเขามาเปนนักบินไดเพราะพี่อินเกงมาก
หากพออยูไปอยูมา
นักบินสวนใหญที่เปนทหาร(เชนพี่หนิง)จะไมชอบนิสัยตรงไปตรงมาของพี่อิน
พี่อินจึงไมผานการ EVALUTE ตองรอครั้งใหมตอไป
ไมทราบวานานอีกเทาใดที่จะไดรับการพิจารณาใหม
พี่หนิงทิ้งทายบทสนทนาในวันนั้นไววา
"คอยดูสิ พี่จะเปนกัปตันกอนมัน
รินคิดไมผิดหรอกที่แตงงานกับพี่
อีกหนอยก็นั่งเฟรสคลาสเปนคุณนาย ชี้นิ้วใชเพื่อนแอร"
วันที่ฉัน
"ไดนั่งเครื่องบินเปนคุณนาย"อยางที่พี่หนิงบอกมาถึงจริง
พรอมกับความขมขื่นใหญหลวงของฉัน
เมื่อมีนองรุงเปนแกวตาดวงใจ ประกอบกับพี่หนิงทําตัวดีแสนดี
ทําใหฉันเลิกระแวงพีห่ นิง
เมื่อนองรุงโตขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มเก็บเงินไดมากขึ้น
ฉันจึงคิดอยากมีบานของตัวเอง
"พี่หนิง รินอยากมีบาน รินวาเราอยูแบบนี้มันยังไงไมรู
ตางคนตางบิน ตางคนตางอยู ลูกโตขึน้ ทุกวัน
รินอยากใหลูกเห็นพอแมอยูบานเดียวกันเสียที นะคะพี่หนิง"
พี่หนิงโดนฉันตื๊อเรื่องบานบอยเขา
เขาเลยมาบอกฉันวาคุณแมเขาใหปลูกบานในบริเวณบานเขาเอง

แลวคุณแมจะจัดการแบงที่ใหทีหลัง ใหเราปลูกบานไปกอนเลย
ฉันดีใจมากที่จะมีบานของตัวเอง ลืมนึกไปเลยวาตามกฎหมายแลว
บานปลูกอยูบนที่ดินของใครยอมเปนของเจาของที่ดิน
เรื่องบานนี่ฉันโงอีกแลว
พีห่ นิงใหเพื่อนเขาที่เปนสถาปนิกออกแบบบานโดยไมถามความตองการของฉันสักเทาไหร
ถามเหมือนกัน แตสุดทาย การตัดสินใจเปนของเขา
บางทีฉันโมโหเหมือนกัน ฉันอยากไดอยาง ออกมาอีกอยาง
เงินคาปลูกบาน
พี่หนิงจะไปกูสหกรณออมทรัพยของบริษัทแตคุณแมพี่หนิงบอกใหพี่หนิงมายืมจากคุณแมฉัน
เธออางวาระยะนั้นเธอไมมีเงินสดพอใหเราปลูกบาน
พอแมฉันที่แสนจะรักลูกจึงใหยืมเงินปลูกบานที่คากอสรางบานปลายมาก
พี่หนิงเพิ่มตรงนั้น
เติมตรงนี้จนสถาปนิกที่ออกแบบบานบอกฉันวาอยาบอกใครวาเขาเปนคนออกแบบ
เนื่องจากพี่หนิงกับผูรับเหมากอสรางเปลี่ยนแบบของเขาเสียเกือบหมด
มาถึงการตกแตงภายใน ฉันอยากไดแบบโมเดิรน
แตตองปลอยตามใจพี่หนิงอีก พี่หนิงอยากไดแบบอะไรไมทราบ
ฉันเรียกไมถูก โดยพี่หนอย พี่สาวของพี่หนิงแนะนําคนทํามาให
เปนชางไมประเภท BUILT IN ที่บิ๊ว บิ๊ว บิ๊ว
ทั้งบานเต็มไปดวยไม ซึ่งพี่หนิงปลื้มมาก
บอกใครๆวาเปนไมสักเชียวนะนั่น ฉันไมชอบหลายๆอยางในบาน
แตดวยความที่รักพี่หนิง ไมอยากมีเรื่อง จึงปลอยไป
ไมบนไมวาอะไร ยังไงฉันก็มีบานแลว
เงินไมพอ ยืมคุณพอคุณแมฉันตามเคย
ทานทั้งสองไมไดร่ํารวยมากมาย หากรักลูก รักหลาน
ยอมใหยืมเงินถึงหาลานบาท เปนเงินเก็บเกือบทั้งหมดที่ทานมี
คุณแมฉันเปนลูกสาวนักประพันธชื่อดังมากในยุคที่ฉันเปนเด็ก
ฉันจําคุณตาไดไมมากนัก
เนื่องจากทานเสียชีวิตไปตอนที่ฉันยังเด็กมาก
สวนคุณยายยิ่งแลวใหญ ฉันเคยเห็นแตรูป

เพราะทานเสียชีวิตตั้งแตคุณแมฉันอายุเพียงเกาขวบ
คุณตาทิ้งมรดกไวใหคุณแมกับคุณลุงฉันคือลิขสิทธิ์บทประพันธของทานที่แมแตปจจุบันยังมีการตีพิมพอยูบาง
หากไมเปนที่นิยมของคนรุนใหมเทาไหร อยางไรก็ตาม
บทประพันธของคุณตาฉันไดรับการยกยองใหเปน
หนึ่งในหนังสือรอยเรื่องที่คนไทยควรอาน
ปจจุบัน คุณแมฉันเปนเจาของลิขสิทธิ์เพียงผูเดียวเพราะคุณลุง
พี่ชายคุณแมเสียชีวิตไปแลวดวยโรคเดียวกับคุณตา คือโรคเบาหวาน
คุณแมจึงพอมีเงินใหฉันและพี่หนิงยืม ตอมาภายหลัง
เมื่อฉันทะเลาะกับพี่หนิงและทวงเงินแทนคุณแม พี่หนิงจะบอกวา
"ไมรูทั้งนั้น ใหมาเอง ชวยไมได" พาลมั้ยละ
.............แคนชะมัดเลย...........

เรายายเขาไปอยูบานใหมตอนที่นองรุงอายุสองขวบ
ฉันเพลิดเพลินกับการซื้อของจากตางประเทศมาแตงบาน
พี่หนิงมาบอกขาวดีเรื่องไดรับการEVALUATE เปนกัปตัน
ชวงนั้นฉันไดเจอพี่อร ภรรยาเกาพี่หนิงทีม่ าหาฉันถึงบาน
เธอเปนคนนารักทีเดียว เธอถามฉันวาอยูกับพี่หนิงเปนอยางไร
ฉันบอกเธอวาโดยรวมจัดวาดี
สุดทายพี่อรออกปากฝากนองหนอนไวกับฉันชั่วคราว
เนื่องจากเธอจะแตงงานใหมกับพอมายชาวสวิส
เธอบอกฉันวาจะยายไปอยูประเทศสวิสเซอรแลนดกับสามีใหม
และจะมารับนองหนอนไปอยูดวยเมื่อจัดการทุกอยางใหเขาที่เขาทางแลว
ฉันบอกพี่อรวาไมตองหวง ฉันจะดูแลนองหนอนใหอยางดี
พี่อรขอบอกขอบใจ
แตไมวายมองฉันอยางสํารวจดวยสายตาแปลกๆที่ฉันมาเขาใจความหมายในตอนหลังอีกตามเคย
เอกลักษณของฉันคือ เกงแตตําราเรียน โงเรื่องชีวิต
รูอะไรทีหลังคนอื่น แมแตเรื่องของพี่หนิง สามีฉันเอง

ตอนนั้นองหนอนอายุหกขวบ
กําลังจะตองเขาเรียนชั้นประถมปที่หนึ่งซึ่งตองยายโรงเรียนเพราะโรงเรียนที่นองหนอนเรียนอยูตอนนั้นเปน
แคโรงเรียนอนุบาลใกลบาน
ไมมีชั้นประถม
ฉันพานองหนอนไปเขาโรงเรียนหญิงลวนที่ฉันเคยเรียน
นองหนอนไดเขาเรียนโดยไมตองสอบ เพราะเด็กอื่นสอบกันไปหมดแลว
แตดวยความกรุณาของอาจารยใหญที่เคยสอนฉันมาและเมตตาฉันเปนพิเศษ
นองหนอนจึงไดไปเรียนในโรงเรียนเดิมที่ฉันเคยเรียน
วันไหนวาง ฉันจะไปรับไปสงนองหนอนที่โรงเรียน พานองรุงไปดวย
ฉันดูแลนองหนอนอยางดี โดยพี่อรไมติดตอมาพักใหญ หลายเดือนมาก
เมื่อเธอติดตอมาภายหลัง เธอขอคุยโทรศัพทกับนองหนอน
แตเธอไมเคยมารับนองหนอนไปอยูดวยเลย
พี่หนิงผานการ evaluate
และเขาเทรนกัปตันดวยการลุนของฉันและครอบครัวเขา
วันหนึ่งฉันไปบินฮองกง แบบที่เรียกวา quickturn คือไปถึงฮองกง
พอผูโดยสารลงจะมีพนักงานขึ้นมาทําความสะอาด เปลี่ยน
อาหารและเครื่องใชในการบริการ เรียกรวมๆวาเปลี่ยน catering
ลูกเรือเตรียมงานรับผูโดยสารใหมโดยไมมีการลงจากเครื่อง
บินกลับกรุงเทพเลย
ไฟลทนั้นเองที่ฉันเจอลูกไก
และไดรูเรื่องของพี่หนิงกับเชอรรี่
ลูกไกทําหนาตาเฉยมาเลาใหฉันฟงวาพี่หนิงกับเชอรรี่มีอะไรๆกันมานานแลว
"ใครๆเคารูกันทั้งนั้น พี่รินยังไมรู เปนไปไดไง"
ลูกไกทําเสียงสูงแบบประหลาดใจสุดๆ
"พี่รินดีเกิน พี่หนิงไดใจแย พี่รินตองรายมั่ง

ถาเปนลูกไกนะ ยัยรี่นั่นไมไดผุดไดเกิดชัวร"
ลูกไกบนปนเลาใหฉันฟงวาพี่หนิงกับเชอรรี่บินดวยกันบอย
มาก (คงเหมือนกับที่ครั้งหนึ่ง
พี่หนิงกับเธอตามกันไปตามกันมาจนเลิกรากันไป)
"พี่รินมัวไปบินยุโรปนานๆ มัวเลี้ยงลูก ระวังนะคะ
พี่หนิงเคาไมธรรมดา ลูกไกโชคดีมั่กๆที่มีแฟนใหมซะได
คอยโลงอกหนอย ไมงั้นพี่หนิงตื๊ออยูนั่นแหละ"
ดูเธอพูดเขา
ไมสนใจเลยวาฉันผูเปนภรรยาถูกตองตามกฎหมายของพี่หนิงจะคิดอยางไร
ฉันกลับจากไฟลทนั้นดวยความรุมรอนใจ พี่หนิงนะพี่หนิง
เสียแรงที่รินทั้งรักทั้งไวใจ
แตแลวก็ปลอบตัวเองวาพี่หนิงคงสนุกไปตามประสาผูชาย
หารูตัวไมวากําลังเผชิญศึกใหญ ใหญหลวงเหลือเกิน
ศึกที่ฉันยอมแพอยางบอบช้ําที่สุดในชีวิต
ระหวางทางกลับบาน ใจฉันวูบแลววูบอีก หายแลวหายอีก
เกิดอาการเจ็บราวที่หัวใจเหมือนครั้งที่รูเรื่องลูกไก
ครั้งนั้นฉันยังไมมีลูกที่ตองหวงใย มาคราวนี้ ฉันน้ําตาตกใน
ลูกรุงกําลังนารักเหลือหลาย ทําไมพี่หนิงทําเราสองคนไดลง
สมองสั่งงานใหเขมแข็ง
แตหัวใจซึ่งเปนกลามเนื้ออยางเดียวที่สมองสั่งงานไมไดบอกใหฉันเจ็บ
เจ็บหยั่งรากลึก และยิ่งลึกลงไปอีกเมื่อไดคุยกับพี่หนิง
คราวนี้พี่หนิงไมยอมรับ แตกลับบอกวา
"รินเอาอะไรมาพูด ลูกไกมันแคนที่พี่ไมเอามันจริง
มันเลยแตงเรื่องมาเปาหูริน อยาไปเตนตามมันสิ"
"แลวพี่หนิงเจอเชอรรี่บอยอยางที่เคาบอกหรือเปลาละ"

พี่หนิงทําทาโมโหขึ้นมา
"รินอยามาซักไซร พี่บอกวาไมมีอะไรก็เชื่อกันมั่งสิ
นี่พี่กําลังเทรนกัปตันแลวนะ รินนาจะใหกําลังใจผัว
ไมใชมาตอนไปตอนมาใหจน พี่ไปอานตําราดีกวา เดี๋ยวโดนดาอีก
คราวที่แลวกัปตันศักดิ์ศรีดาใน cockpit เลยวา โธเอย
อายหนิง กรูนึกวาเมิงจะเจง ที่แทก็หวย
shipหาย..แบบนี้รินเขาใจมั้ยวาพี่กําลังกดดัน
พีไ่ มมีเวลาคิดเรื่องอื่นหรอก นอกจากเรื่องเทรนกัปตันเนี่ย..."
พี่หนิงทําเปนดุ แสรงโมโห เพื่อใหฉันเงียบ
ฉันเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งที่พี่หนิงพูด
พยายามหันเหความสนใจจากเรื่องยัยเชอรรี่ที่ฉันยังไมเคยเห็นหนาตา
เขาไปอาบน้ํา พอออกมาจากหองน้ํา พี่หนิงหายไปแลว
"หมี คุณหนิงไปไหน บอกไวหรือเปลา"
ฉันถามเด็กทํางานบานที่เปนลูกพี่ลูกนองกับนอย
แมบานของคุณแมฉัน
"ไมไดบอกคะ"
"งั้นหมีเดินไปดูที่บานคุณแมหนอยนะ
ถามคุณหนิงทีวากลางวันจะทานอะไร"
แมจะยังไมหายของใจ ฉันยังหวงใยพี่หนิงเสมอ
ใกลเที่ยงแลวดวย พี่หนิงคงเดินไปบานคุณแมเขาละมัง คงโมโห
เดี๋ยวกลับมาเองแหละ
ฉันเขาขางตัวเองแบบนั้น
หมีกลับมาบอกวาพี่หนิงไมไดไปที่บานคุณแม
ฉันฉุกใจคิดวาระยะหลังๆนี้พี่หนิงแทบไมอยูบานเลย
ขนาดวันหยุดตรงกัน เขายังมีเรื่องออกจากบานตลอด
ไปติวกับเพื่อนที่เทรนบาง ไปตีเทนนิสบาง
ไปกินขาวกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ โดยไมเคยชวนฉันไปดวย

ฉันเองติดลูก ปลอยใหพี่หนิงไปตามสบาย
ฉันนึกทบทวน เริ่มฉลาดขึ้นนิดนึง
ตัดสินใจเรียกนวลมาถามวาพี่หนิงอยูบานมากนอยแคไหน
นวลเปนคนซื่อ เลยบอกฉันหมดวาพี่หนิงแทบไมอยูบานเลย
ไมคอยเลนกับลูกดวย
นองรุงวิ่งตามพอไปที่รถบอยๆเวลาพี่หนิงจะออกจากบาน
แตพี่หนิงบอกลูกวาพอมีธุระ เดี๋ยวกลับ ขนาดนองรุงรองตาม
เขายังไมหันมาโอ
ฉันไดขอมูลจากนวล ดูนาฬิกา ใกลจะไดเวลาตองออกไปรับนองหนอน
ฉันเคยบอกแลววา วันที่ฉันวางจากการไปบิน
ฉันจะไปรับสงนองหนอนที่โรงเรียน พอดีกับเสียงโทรศัพทดัง
เปนโทรศัพทจากคุณครูประจําชั้นของนองหนอน
โทร.มาบอกใหฉันไปที่โรงเรียนดวน
เพราะนองหนอนอาละวาดตบตีเพื่อน
เด็กหกขวบนี่นะ อาละวาดตบตีเพื่อน ฉันรีบไปที่โรงเรียน
ใหนองรุงอยูบานกับนวล
คุณครูเลาวานองหนอนทําตัวเหมือนมาเฟยคุมหองเรียน
เพื่อนทุกคนตองยอมเธอ แตนองจากับนองแววไมยอม
เลยเกิดการทะเลาะกันบอยๆ วันนั้น
นองหนอนกระโดดเขาดึงผมเปยคูของนองจาจนหนาหงาย
แลวตบหนานองจาหลายครัง พอนองแววเขามาชวย เลยโดนไปดวย
ฉันเห็นหนานองจาและนองแววแลวสะทอนใจ
นี่นองหนอนทําลงไปไดอยางไรกัน
นองจามีรอยแดงมากที่แกมทั้งสองขาง ผมเปยหลุดหลย
มีผมสองสามกระจุกตกอยูที่พื้น
สวนนองแววมีรอยแดงที่แกมเชนกัน
"นองหนอน บอกอารินหนอยวาหนูทําเพื่อนแบบนีไ้ ดไงคะ"
ฉันเริ่มสอบสวนนองหนอน
ดวยความที่ฉันคอนขางใจเย็นจึงยังไมโวยวายเอากับเธอ

"ทําแคนี้ยังนอยไปนะอาริน มันกวนติง eสองคนนี่มันเลว
หนอนจะทําอีก ไมยอมแคนี้หรอก"
ประโยคตอมาของนองหนอนทําเอาฉันและคุณครูอึ้งไปตามๆกัน
"ทีพอยังตบแมแรงกวานี้อีก ไมเห็นจะเปนไร"
นองหนอนเอาอะไรมาพูด พอตบแม หมายถึงพี่หนิงตบพี่อรนะหรือ
ไมนาเปนไปไดนี่นา
"อารินรูมั้ย พอเคยเอาขวดน้ําปลาตีหัวแมดวย"
ฉันยังไมหายตกใจจากคําบอกเลาของนองหนอน
คุณแมของนองจาและนองแววมาถึงในเวลาไลเลี่ยกันพอดี
วันนั้นเปนวันที่วุนวายมากวันหนึ่ง
คุณแมของเด็กทั้งสองโกรธมากที่เห็นลูกถูกทํารายรางกาย
โวยวายจะใหไลนองหนอนออกจากโรงเรียน
อาจารยใหญตองมาไกลเกลี่ยและใหนองหนอนขอโทษเพื่อน
พรอมกับสัญญาวาจะไมทําอีก
อาจารยใหญกําชับฉันใหดูแลนองหนอนดีๆ
เพราะนองหนอนชื่อดังมากในทางลบไปเสียแทบทุกเรื่อง
คุณครูประจําชั้นบอกฉันวานองหนอนดื้อมาก นึกอยากทําอะไรก็ทํา
ฉันตองขอโทษแทน แกตัวแทน
พรอมสัญญาวาจะสั่งสอนนองหนอนใหมากขึ้น
ฉันพานองหนอนกลับบานดวยความออนเพลียละเหี่ยใจ
นี่ราหูเขาฉันหรือไร เหตุการณในวันเดียวมันจึงชุลมุนอยางนั้น
นองหนอนหลับหรือแกลงหลับไมทราบตลอดทางกลับบาน
ตอมาภายหลัง ฉันจึงไดรูเหตุผลที่พี่อรทิ้งนองหนอนไวกับฉัน
เธอสารภาพหลังจากนั้นอีกนานวานองหนอนนิสัยเหมือนคนบานพี่หนิงมากจนเธอทนไมไหว
เธอสั่งสอนลูกตัวเองไมได เลยเอามาฝากฉัน
เพราะ"พี่ทนอยูกบั หนอนไมได มันเหมือนหนิงเกินไป"

ตอนที่พี่อรคุยกับฉันเรื่องนองหนอนนั้นเปนเวลาที่ฉันรูซึ้งแลววาทั้งพี่หนิงทั้งนองหนอนเปนคนแบบไหน
ฉันตอวาพี่อรเรื่องไมเตือนฉันเลย
พี่อรยอนวาถาเตือนแลวฉันจะเชื่อหรือ
ที่พี่อรเลิกกับพี่หนิงก็เพราะเรื่องเจาชู มักมากในกามคุณ
และยังทํารายรางกายพี่อร คุณแมพี่หนิงใหเงินพี่อรสามลานบาท
แลกกับการปดปากไมพูดมากไปใหเจานายพี่หนิงรูเรื่อง
ไมอยางนั้น พี่หนิงจะไมกาวหนาในอาชีพการงาน
อาจโดนดองไมไดเปนกัปตันไปจนเกษียณ
ซึ่งเปนสิ่งที่คนบานเขารับไมได เฮอะ แตตบตีเมีย กลับรับได
ฉันไมเขาใจพี่อรนักหรอก
วาทําไมเธอเลือกที่จะเอาเงินมากกวาบอกใครๆเรื่องพี่หนิง
เธอคุยกับฉันมากมายเรื่องพี่หนิง และบอกวาสงสารฉัน
"รินนี่ซื่อมากเลยนะ
ตอนนี้หนิงเคาทําดีกับรินเพราะเกรงใจคุณพอคุณแมริน
กับกลัวไมไดเปนกัปตัน ลองไดเปนกัปตันสิ ลายออกหมดแน
รินคอยดูเหอะ รินตองใจเย็นมากๆนะ ยังไงๆเห็นแกลูกเรา...บลาๆๆๆ"
พี่อรเธอพูดเกงมาก
พูดไมหยุดจนฉันชักฉงนวาทําไมพี่อรบอกใหฉันใจเย็นเห็นแกลูก
แตตัวเธอเองกลับไมเห็นแกนองหนอน
แถมยังเอานองหนอนมาทิ้งไวใหฉันเลี้ยงอีก
ถึงบาน พี่หนิงยังไมกลับ
ฉันอุมนองหนอนที่ยัง(ทําเปน)หลับอยูลงจากรถ พาขึ้นไปนอน
ดวยจิตใจหดหู เริ่มเศรากับพฤติกรรมนองหนอนที่
ฉันจะทําอยางไรดี พี่หนิงยังไมกลับ
ฉันทํากิจวัตรประจําวันไปตามความเคยชินมากกวา
วันนั้นฉันรูสึกเหมือนวิญญาณถูกดูดออกจากราง
ฝนยิ้มแยมกับลูกรุงไปตามแกน ในหัวพี่แตเรื่องพี่หนิง
เชอรรี่ นองหนอน
รวมทั้งยอนคิดไปถึงผูหญิงอีกหลายๆคนของพี่หนิง
คิดถึงคําพูดพี่อร วกไปวนมาจนฉันปวดศีรษะไปหมด

ตลอดเย็นจนดึกวันนั้น ฉันทานพาราไปสี่เม็ด
โดยทั้งวันไมมีอาหารตกถึงทองเลย
พี่หนิงกลับถึงบาน เวลาตีสี่ ฉันตื่นแลว
เพราะตองไปบินไฟลทเชามาก ตองถึงหอง BRIEF หกโมงครึ่ง
"พี่หนิงไปไหนมา เรื่องเยอะเลยเมื่อวานนะ
รูมั่งมั้ยวาอะไรเกิดขึ้นมั่ง ไปไหนไมบอก ตามตัวไมได
แพ็คลิ้งกก็ไมเอาไป พี่หนิงจะเอายังไงกะรินคะ
จะตองทนไปถึงไหน"
"โวรยยยยยย รินบาอะไรขึ้นมาอีก พี่ไปเทรน มี school flight
ดวย แกดุจะตาย ha แลวกลับมาเจอเมียแวดๆอีก มีอะไรบอกมาดีๆ
คนมันเครียดรูซะมั่ง"
พี่หนิงเอานิ้วมาจิ้มแรงๆที่ขมับขวาของฉัน จนฉันสะดุงเฮือก
"ไวรินกลับมาคอยพูดกัน รินตองไปทํางานละ"
ฉันจนใจที่จะตอบทสนทนากับพี่หนิง พี่หนิงบอกวาไป school flight
คือการเทรนกัปตันแบบฝกบินโดยไมมีผูโดยสาร
ตองรอเครื่องบินวาง จึงจะฝกบินได
กวาเครื่องบินทุกลําจะวางใหใชได มักจะเปนเวลาดึกมาก
เนื่องจากเครื่องบินทุกลําจะถูกใชงานแทบตลอดเวลา
ดังนั้น การไป school flight
จึงมักเปนเวลาดึกๆที่เครื่องจอดวางอยูเพื่อใชงานในไฟลทเชาตอไป
การไปฝกกับเครื่องเปลาแบบนี้
ครูฝกจะสอนการบังคับเครื่องขึ้นลง และการ แท็กซี่ คือ
หลังจากบังคับเครื่องลงบนรันเวยแลว
จะตองบังคับเครื่องยนตใหเบาลง และคอยๆขับไปยังที่จอด
เรียกวา เครื่องกําลัง แท็กซี่
จะบินขึ้นบินลงอยูแบบนั้นหลายครั้ง หลายคืน
จนกวาจะเปนที่พอใจของครูฝก

ขั้นตอนตอไปคือนั่งทําหนาที่เปนกัปตันตัวจริงในไฟลทจริง
โดยมีครูฝกหรือ SV. นั่งเปน co-pilot ให
ฝกกันตอไปจนกวาจะเปนที่พอใจของ SV.
ทั้งหกวาจะใหผานหรือไมผาน
วันนั้นฉันไปบินดวยหัวใจที่รวดราว
แตในเมื่ออาจารยสดใสเคยสอนวา the show must go on
นั่นคือไมวาเราจะอยูในสภาวะใด หนาที่คือหนาที่
จะเอาเรื่องสวนตัวมาปนกับงานไมได
เวลาทํางาน ฉันจะลืมเรื่องสวนตัวไดเยอะ มัวแตหวงผูโดยสารแทน
ฉันปรับสีหนาใหยิ้มแยมไดทันทีที่เริ่มทํางาน
แอรหลายคนที่หนาตาบูดบึ้งมาจากบาน
บนกับเพื่อนรวมงานวามีปญหาสวนตัวสารพัด
พออยูบนเครื่องและเพอรเซอรประกาศวาผูโดยสารกําลังมาเทานั้นแหละ
สีหนาจะเปลี่ยนไดทันควัน
แมแววตาจะยังไมคอยเปลี่ยนอยางที่เรียกวา "ปากยิ้ม
ตาไมยิ้ม"
บางคนยังทําหนาหงิกงอ
จะมีเพื่อนรวมงานเอานิ้วไปจี้มเหนือเอวดานหลังพรอมกับบอกดวยเสียงมันสๆวา
"อะๆ เสียบปลั๊กๆ บารบี้ทั้งหลาย ยิ้ม ยิ้มเรวววว"
ไมใชวาพวกเราเสแสรงแสดงละครเลย สวนใหญเต็มใจและตั้งใจทํางาน
การที่จะมีเรื่องสวนตัวมากวนใจคงมีดวยกันในทุกปุถุชน
ไฟลทนั้นฉันบินกับหนุยและพี่ปมที่เคยไปนูเมียดวยกัน
พี่ปมคนที่โดนเพื่อนแอรแยงสามี ผานมาเกือบสามป
พี่ปมยังสวยเหมือนเดิม
ฉันเคยไดขาวแววมากอนพบเธอวาพี่ปมกําลังมีรักครั้งใหมกับกัปตันทานหนึ่งที่มีครอบครัวแลว
ฉันยังไมคอยเชื่อกับขาวนั้นเลย พี่ปมเคยโดนแยงสามี
แลวเธอจะไปแยงสามีคนอื่นทําไมเลา

พี่ปม ฉัน และหนุยกรี๊ดกราดทักกันอยางดีใจ
เราสามคนไมไดบินดวยกันนานมากแลว มาคราวนี้ไปนาโกยา
อยูตั้งสามวัน คงสนุกนาดู ฉันคอยคลายเรื่องทุกขใจไปหนอย
ไฟลทนั้นมีแอรเฟรสคลาสสองคนคือพี่ปมและฉัน
พี่ปมอาวุโสมากกวาจึงทํางานเฟรสคลาส
สวนฉันทํางานชั้นธุรกิจขางลาง
มีแอรรุนนองอีกคนหนึ่งทํางานชั้นธุรกิจขางบน
เครื่องที่ฉันไปบินวันนั้นคือเครื่องแบบโบอิ้ง747-200
ตอนที่บริษัทซื้อเครื่องแบบนี้มาใชใหมๆพวกเราจะเรียกกันวา
เครื่องหัวโตบาง จัมโบบาง
เปนครั้งแรกที่เราไดเห็นเครื่องบินมีสองชั้น
ดานหัวเครื่อง
ทางเขาผูโดยสารเฟรสคลาสจะมีบันไดขึ้นไปชั้นบนที่เปนหองนักบินและที่นั่งผูโดยสารชั้นธุรกิจ
มีอยูเพียง 16 ที่นั่ง
ลูกเรือที่ทํางานบนนั้นจะมีหนาที่ดูแลนักบินดวย
หลายครั้งที่เพอรเซอรไดรับการขอรองจากแอรหรือสจวตบางคนวาอยาปลอยเขาหรือเธอขึ้นไปทํางานบนนั้น
สาเหตุเพราะไมชอบหนานักบิน เเบบนี้เพอรเซอรมักจะเห็นใจ
เปลี่ยนเอาคนที่ทนไหวขึ้นไปแทน
มีการเปลี่ยนกลางอากาศบางดวยซ้ําไป
คือทํางานไปแลวฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจกัน
จะมีการเปลี่ยนตัวกันขึ้นไปแทน เปลี่ยนแตลูกเรือนั่นแหละ
นักบินเปลี่ยนไมได มีอยางไรลูกเรือตองพยายามพอใจอยางนั้น
ฉันวาที่มาของสํานวน "ถูกเปลี่ยนในอากาศ"หรือ "ถูกยายกลางอากาศ"
ที่ใชกันทั่วอาจจะมาจากเรื่องของพวกเราก็เปนได
ที่นาโกยานั่นเอง
ที่เรื่องราวของพี่หนิงกับเชอรรี่ถูกไขออกมาโดยเพื่อนรักของฉันที่อดทนปดปากมานาน(มาก)เพราะเห็นแก
เพื่อนแตแลวทนไมไหวเสียเอง

วันนั้นผูโดยสารคอนขางนอยผิดกับไฟลทญี่ปุนทั่วไป
หากเปนไฟลทไปโตเกียวหรือโอซากา ผูโดยสารจะเต็มแนน
ถึงกับบางวันตองมีหลายไฟลท
ผูโดยสารนอย ทําใหมีเวลาวางมาก หนุยทํางานคูกับฉัน
หนุยทํางานเนี้ยบและเร็ว
หากแอรคนไหนไดจับคูกับหนุยเรียกวาสบายไปหลายรอยอยาง
หนุยจะแยงงานแอรทําหมด จนวันนั้นฉันตองถามหนุยวา
"หนุย เธอจะไฮเปอรอะไรขนาดนี้ รินเหนื่อยวุย
ทํางานไมทันทศกัณฐหนุยเลยยย"
"บรา ยัยริน มาวาชั้นเปนทศกัณฐ ชั้นมันนางสีดาตาหากละยะ เออ
แตชั้นชอบรามเกียรติ์นะ ที่อานๆวรรณคดีมา
ชั้นเห็นพระรามเนี่ยแหละรักเดียวใจเดียว
ไมโรเนียวหลายรอยกอปป ..เหมือนบางคน เชอะ ยัยรินเอยยย
ทําหนาระรื่นอยูไดไงเนี้ยะ ผัวมีเมียนอยตัวเปนๆอยูใกลๆ
ยังเชยย เฉยยย อยูดายย"
หนุยพูดพรอมกวัดแกวงมือจนฉันตองหลบ
กลัวมือเธอจะมาโดนตัวฉันเขาแรงๆคงเจ็บแย
ถึงหนุยจะเปนผูชายนะยะ
เรี่ยวแรงที่มีมันก็เทาเทียมกับผูชายปกตินี่เอง
"วาไงนะหนุย เมียนอยอะไรอีก"
ฉันถามทั้งที่ใจเตนตุบตับ ตึกตัก จนกลัวหนุยจะไดยิน
หนุยคอนขวับ
"เอา คุณหนูริน นี่โงจริงหรือแกลงโง
เธอยังไมรูเรื่องยัยผลไมใสคอกเทลนั่นอีกเหรอยะ "
"รินรูมามั่งแหละ แตพี่หนิงเคาบอกวาไมมีอะไร
พอดีรินยุงๆหลายเรื่อง รินเลยเอาไวกอน
แตหนุยรูอะไรก็บอกรินมั่งดินะ"

คราวนี้หนุยทําหนาเครงขรึม เอื้อมมือสองขางมาจับตัวฉันไว
"ริน ตัวไมรูเหรอวาพี่หนิงกับยัยผลไมนะ เคาไปไหนๆกัน
คนเห็นจนทั่วบานทั่วเมือง ถามจริง ทําไมรินไมรู ถามจริง
รินเชื่อพี่หนิงมากปาว ไมงั้นหนุยจะกลายเปนเพื่อนเลว เฮอออ
ใครๆเคาวาเรื่องผัวเมียอยาเขาไปแจมนี่ทาจะจริงเนอะ .."
หนุยพูดจบพรอมถอนหายใจเฮือก เฮือก
พี่ปมเดินเขามาพอดี
เธอเห็นทีทาถอนหายใจแบบระทวยระทมของหนุยแลวปดปากหัวเราะคิกคัก
"คุณนายหนุย ถอนใจทําไมจะ เมนสไมมาเหรอ 5555"
"ไมขําเลยเจ ไมขํา " หนุยบอกพรอมกับคอนพี่ปมอีกครั้ง
พี่ปมยังคงหัวเราะคิก
"คอนอีกๆ อิอิ พี่ไมเคยเห็นสาวคนไหนคอนสวยเทาหนุยเลยนะเนี่ย
แลวใกลรับปริญญายัง"
"โอย พี่ปม เฉิ่มเบอะ เชย โกะ
หนุยรับป.โทไปตั้งตะปที่แลว เนี่ย
บินอีกไมกี่ไฟลทก็จะลาออกไปเรียนเอกละ
หนุยคงคิดถึงพวกเราตายเลย แตอะนะ เพื่ออนาคต มันตองตัดใจ
ใชมั้ยริน ตัดใจซะวันนี้ เพื่อสิ่งที่เจงกวา cool
กวาในวันหนา" ประโยคหลังหนุยทําหนาตามีเลศนัยกับฉัน
"ยังไมทันไปเมืองนอกเลย มาคงมาcool เปนอเมริกนั ไปดาย
หนุยนี่เกงนะ จบด็อกเตอรกลับมาแลวอยาลืมเลี้ยงพี่นา"
พี่ปมบอก
"รับรองๆ เจ หนุยไมลืมพวกเราหรอก" หนุยใหคํามั่นจริงจัง
หลังจากนั้นตอมา เมื่อหนุยพกปริญญาเอกกลับมากรุงเทพ
หนุยเชิญพวกเราไปทานอาหารที่บานอันใหญโตมโหฬารของคุณพอคุณแมหนุยจริงอยางที่หนุยพูดไว

"เนี่ย พี่ปม ถาหนุยจบเอก กลับมาทํางานกะชาวบานอื่นเคา
ตองเกกแมนแคไหนก็ไมรู
ชีวิตหนุยมันระทมขมขื่นยิ่งกวารินอีกนะ "
"อีกละ อีกละ หนุยวกมาเรื่องรินอีกละ เอาเหอะหนุย เลามา
รินฟงได เจอมาเยอะแลว"
พี่ปมกับหนุยมองหนากัน
ตางคนตางเกี่ยงใหอีกฝายหนึง่ บอกฉัน
ในที่สุด หนุยเปนคนเลา
ไดความวาพี่หนิงเปดเผยมากเรื่องเชอรรี่
บอกใครๆวาเธอตรงสเปคสุดๆ
เชอรรี่เองเลาใหคนอื่นฟงวาพี่หนิงจะหยาแตฉันไมยอม
เธอจึงตองคอยกอน
พี่หนิงบอกเชอรรี่วาฉันทอง ตองรับผิดชอบ เขาไมไดรักฉันเลย
ไมอยากอยูดวย แตกําลังเทรนกัปตัน ไมอยากมีเรื่องกับฉัน
เกรงจะกระทบการงานของเขา เลยขอใหเชอรรี่ใจเย็นๆรอกอน
ฉันฟงหนุยเลาจนจบดวยอาการเจ็บจี๊ดขึ้นสมอง ไลมาตามคอ
สันหลัง และทั้งตัว เปนความรูสึกที่ทรมานมาก
โดยเฉพาะขณะนั้นกําลังทํางาน รองไหไมไดเสียดวย ตองอดทน
ขมความรูสึกอยากจะปลอยโฮเอาไวในอก
ฉันทํางานตอจนเครื่องลงอยางไมมีแกจิตแกใจ
ฉันฝนยิ้มจนรูสึกวาหนาตึงไปหมด ขมับตึง รอนในอก รอนที่ตัว
รอนที่หัว สลับกันอยูอยางนั้น
เครื่องลงที่นาโกยาตามเวลา ปกติแลวฉันชอบนาโกยามาก
โรงแรมที่เราพักอยูในเมือง
ไมไดพักโรงแรมชานเมืองเหมือนที่โตเกียวหรือโอซากา
เดินไปนิดเดียวจะถึงแหลงชอปปง อยางที่เคยเลาแลววา
ของญี่ปุนนาซื้อ แพ็คเกจจิ้งงดงามจนบางครั้งไมอยากจะแกะเลย
เมื่อถึงโรงแรม เขาหองได ฉันรองไห รอง รอง ดวยความปวดใจ

คับแคนใจ โมโห ความรูสึกเลวรายทั้งมวลถาโถมเขามา
ฉันเปดกระเปาถือ หยิบรูปลูกในอัลบั้มบางๆออกมาดู
ฉันจัดรูปลูกไวตามอายุที่โตขึ้น
นองรุงจองตาโตตอบมาราวจะปลอบแมวาแมยังมีหนูอยูทั้งคน
คอยๆคิดนะจะแมจา
นั่งพลิกรูปลูกไปมา ทนคิดถึงลูกมไหว โทร.ไปหาลูกดีกวา
การโทรศัพทหาลูกเปนเรื่องหนึ่งที่พี่หนิงชอบบนฉัน
เขาบอกวาคาโทรศัพททางไกลมันแพง
โทร.ไปแลวทําอะไรไดในเมื่อเราอยูไกล เปลืองเงินอีกดวย
พี่หนิงไมทราบหรอกวา
เสียงของลูกนอยปลอบประโลมใจฉันไดทุกครั้ง ครั้งนั้นเชนกัน
นวลรับโทรศัพท พอทราบวาเปนฉัน เธอรีบใหนองรุงพูดทันที
ฉันคุยกับลูก บอกวาแมจะซื้อคิตตี้ไปฝากนะลูกนะ
วางหูจากลูก นึกถึงพี่หนิงที่ชอบบนเรื่องฉันใชเงินไมเขาทา
อยางเชน
เวลาฉันไปสงนองหนอนกลับมาบานแลวแวะซื้อของกินหนาปากซอยมาเยอะ
พี่หนิงจะบนวา ซื้อมามากมายทําไม เชน
"แลวปาทองโกนี่ รินกินไมหมด ทีหลังซื้อสองบาทพอแลว"
ฉันไมอยากเถียงหรอก ในใจนึกวา
คนขายตื่นมานวดแปงตั้งแตตีสองตีสาม ขายเทาไหรไมเห็นจะร่ํารวย
สมัยนั้นปาทองโกคูละหนึ่งบาท
แตฉันมักจะซื้อครั้งละสิบบาทหรือยี่สิบบาท เอาไปฝากนวล
และฝากคนบานพี่หนิงกับบานพี่หนอย พี่สาวพี่หนิง
จนพี่หนิงหามวาไมจําเปนตองซื้อฝากใคร
"ใครอยากกินก็ใหซื้อเองสิ" นั่นคือคําพูดของพี่หนิง
ยิ่งอยูนาน ความแตกตางระหวางเรายิ่งชัดขึ้น
พอมาทราบเรื่องเชอรรี่เขา ดูเหมือนฉันจะหมดความอดทนทีเดียว

ฉันเริ่มคิดถึงการแยกทางกับพี่หนิง คิดถึงคุณพอคุณแม
คิดถึงลูกวาแตละคนจะรูสึกอยางไรที่ฉันไมสามารถประคับประคองนาวาครอบครัวลํานี้ของฉันไปไดโดย
ราบรื่น
ฉันจะทําอยางไรดีนะ
วันรุงขึ้น
ฉันฝนออกไปเดินเลนแถวแหลงชอปปงตามการคะยั้นคะยอของหนุยที่โทร.มาตามแตเชา
"คนสวยจา อยามัวนึกถึงผัวอกตัญูอยูเลย ไปชอปกันดีกวา
ที่ไดเอะมีเซลดวยนะ
แตงตัวสวยๆไปยั่วหนุมยุนกันแตฮึ!!!ชั้นไมอยากเดินกะเธอเลย
เดินกะเธอแลวชั้นดับซะไมม"ี
ไปเดินดูขาวของกับหนุยและพี่ปม ไดขอมูล
"ยัยผลไมใสคอกเทล" จากหนุยและพี่ปมเพิ่มเติมอีก
ลวนแตเรื่องเสียดแทงใจทั้งนั้น
ฉันเอามือกุมอก ทําหนาเจ็บปวด
ที่จริงไมตองทําหหนามันคงฟองอยูวายัยคนนี้ไมมีความสุขเอาเสียเลย
"หนุยจา ไดโปรด พลี้สสสส please หยุด stop talking โอย
รินจาตาย รับไมไหวแลว"
ฉันทําแกลงเปนมุขขําขํา แตหนุยกับพี่ปมรูทัน
ทั้งสองสังเกตเห็นวาฉันทานอะไรไมลงเลย
ฉันอดทนอยูจนวันกลับ ก็ถา ไมทนจะทําอะไรได
โทร.กลับบานหลายครั้ง พี่หนิงไมเคยอยูเลย
จนกระทั่งวันกลับมาถึง
พวกเรานั่งรอเครื่องที่บินมาจากกรุงเทพและจอดแลว
ผูโดยสารกําลังลงจากเครื่อง
สักพักตอมาลูกเรือเริ่มทยอยกันออกมาทีละคนสองคน
เครื่องจัมโบนี้ใชลูกเรือทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคน
หนุยสะกิดฉัน "วายยยยตาย ริน นั่นไง ยัยคอกเทลผลไม เอย

พูดผิด ยัยผลไมใสคอกเทล"
ฉันมองตามหนุย นั่นเปนครั้งแรกที่ฉันไดเห็นเชอรรี่
เธอเปนสาวพิมพนิยม คือหนาหมวย ขาว ไมสวยมากนัก
มองเผินๆคลายลูกไกเหมือนกัน แตลูกไกสวยกวา เธอเดินตัวตรง
ลากกระเปา เชิดหนาออกมา ไมมองมาทางฉันเลย
"ดูมันนะริน ทําเปนเชิด มันนา...นัก"
หนุยพูดเสร็จแลวลุกขึ้นเดินตรงไปหากลุมลูกเรือตามคนอื่นๆที่ลุกขึ้นไปทักทายเพื่อนฝูงที่มากับเครื่อง
จากกรุงเทพ
ฉันยังคงนั่งนิ่ง ตาพราไปชั่วขณะ เสียงเรียกฉันดังขึ้น
"ริน อาว ใจลอยจัง " แอนนั่นเอง
แอนหนาตาจิ้มลิ้มที่ตกลงเปนแฟนกับพี่สุทธและกําลังจะแตงงานเขามาทักฉัน
"รินสบายดีมั้ย ไมเจอตั้งนาน แอนเอาการดไปใส BOX รินแลวนะ"
"ดีใจดวยแอน แตงวันไหน ถาไมติดบิน รินจะไปงานแอนนะ
อยากไดอะไรเปนของขวัญดีนอ" ฉันถามแอน
"ไมอยากไดอะไรหรอกริน แอนอยากใหรินสบายใจ มีความสุขนะนะ "
แอนพยักเพยิดไปทางเชอรรี่ที่ยังคงทําเปนไมมองฉัน
"ยัยนี่รายลึก แตรินไมตองคิดมาก
แอนวาถาพี่หนิงคิดจริงจังคงบาละ
พี่หนิงเคาคงเลนๆไปแบบคนอื่นๆ รินอยาซีเรียสนะ แอนเปนหวง"
"ขอบคุณนะแอน แลวเจอกัน"
ฉันยิ้มใหแอน ลากกระเปาเขาไปเตรียมทํางานบนเครื่อง
กระเปาลูกเรือที่สวนใหญพวกเรามักจะใสไวในรถเข็นเล็กๆ
แลวลากเอานั้นไดรับแจกจากทางบริษัท

ลูกเรือทุกคนตองใชเฉพาะของบริษัทแจกเทานั้น
จะมาใชของแบรนดเนมตามใจชอบไมไดเปนอันขาด
ทั้งเครื่องแบบ กระเปา รองเทา บริษัทแจกทั้งสิ้น
จนกระทั่งมีการคุยกันบอยๆในหมูผูชายวา...ขอบคุณบริษัทที่ใหบาน
ใหรถ ใหเงิน แถมภรรยาใหดวย...
ฉันทํางานกลับอยางเหนื่อยใจที่สุด ดีที่ทํางานกับหนุย
หนุยแสดงความเปนยอดกัลยาณมิตรออกมาใหเห็น
เขาทํางานอยางรวดเร็ว เอางานของฉันไปทําแทนเสียมากมาย
หนุยทําใหฉันประทับใจมากในไฟลทนนั้
กลับถึงบาน พี่หนิงไมอยู ไปบิน
ฉันตองรอจนเขากลับมาในวันรุงขึ้น และเปดฉากทะเลาะ
คุยกันดีๆคงไมไดแลว
"พี่หนิง รินรูหมดแลวเรื่องเชอรรี่นะ
พี่หนิงทําไมไมนึกถึงรินกะลูกมั่ง
จะเอาเราสองคนไปแลกผูหญิงคนนั้นเหรอ.."
ฉันขึ้นเสียงดังดวยอารมณโกรธจัด
"รินนี่ หาเรื่องอยูไดทุกวัน
นี่ถาชั้นไมไดเปนกัปตันคงเพราะเธอแหละ นารําคาญ "
พี่หนิงตีหนายักษใสฉัน
"บอกแลววาใหอยูเฉยๆ บอกไมเชื่อใชมั้ย
ชั้นชักโมโหเหมือนกันนะ เธอจะซักใหมันไดอะไร..."
ถอยคําไมสุภาพเริ่มออกมาจากปากพี่หนิง
ฉันไดกลิน่ สุราจากลมหายใจเขาดวย
"เมาเหรอพี่หนิง พูดจาอะไรอยางนั้น รินไมชอบนะ"
"เออ แมผูดี แลวมายุงกะชั้นทําไม ชั้นมันชาวบาน ชาวสวน

ไมผูดีอยางพวกเธอหรอก"
ฉันทะเลาะกับพี่หนิงไมหยุด ตะโกนใสกันอยางดุเดือด
ดีนะที่ตอนนั้นลูกเราหลับไปแลว นวลดูแลอยูขางบน
คืนนั้นพี่หนิงไปนอนบานคุณแมเขา
และใหแยมมาเอาเสื้อผาของใชที่บานเรา
แยมคุยใหหมี แมบานของฉันฟงวา
เคยเห็นพี่หนิงพาเชอรรี่ไปที่บานคุณแมเขาดวยเวลาที่ฉันไมอยู
แถมคุณแมพี่หนิงตอนรับเชอรรี่อยางดี
ทําราวกับพี่หนิงเปนคนโสดงั้นแหละ
เรื่องราวของฉันเปนเรื่องสนุกปากของชาวบานไปทั่วทั้งซอย
ลามไปถึงสังคมที่ฉันและพี่หนิงอยู
พี่หนิงพาเชอรรี่ไปที่บานคุณพอคุณแมเขา ตายหละ
บานรั้วติดกันนี่เอง
ระหวางบานเราและบานคุณแมเขามีแครั้วเตี้ยๆกั้น
มีประตูเล็กที่ไมเคยล็อกเปดถึงกันไดตลอดเวลา
เพื่อใหคุณแมพี่หนิงเปดเขามาหยิบของใชไปจากบานฉันในเวลาที่ฉันไมอยู
พี่หนิงหลบหนาฉันไปอยุบานคุณแมเขา ฉันไมตาม ไมงอ
แคนถึงที่สุด คิดเรื่องหยา คิดเรื่องลูก คิดถึงตอนรักกัน
คิดถึงวันแตงงาน โอย คิดวนเวียน คิดไมออกวาจะทําอยางไรดี
ฉันไปบินตามปกติ กอนจะเขาหอง BRIEF ฉันจะเขาไปเช็ค BOX
สวนตัว ที่ลูกเรือทุกคนจะมีอยูที่หองหองหนึง่ ในบริษัท
หนาตาของมันคือตูไมซึ่งกั้นเปนชองๆราวสิบสองคูณหกนิ้ว
เปดดานหนาไว ไมมีกุญแจ เปนการใหเกียรติกันวาของใครของมัน
คดีของฉันกับเชอรรี่นี่เองที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
มีการใสกุญแจ BOX ในเวลาตอมา
ฉันเขาไปเช็ค BOX มีเศษกระดาษใสไว เขียนไวหยาบมาก
จนตองเซ็นเซอร ประมาณวา

ฉันทนอยูไดอยางไรทั้งที่สามีไมรัก หนาทําดวยอะไร
และบอกหมดวาเธอกับพี่หนิงทําอะไรกันบาง
ฉันอานแลวตกใจมาก นี่เชอรรี่เขียนหรือใครแกลง
ฉันยังไมนึกวาเชอรรี่จะหยาบคายอยางนั้น ฉันเก็บกระดาษนั้นไว
ตอมาฉันไดรับโนตทํานองนี้อีกทุกครั้งที่ไปบิน
ลวนบรรยายบอกวาพี่หนิงไปไหนกับเธอบาง
ใชภาษาพอขุนรามราวกับผูเชี่ยวชาญศิลาจารึก
ฉันเก็บเศษกระดาษเหลานั้นไว อัดอั้นใจ พี่หนิงคอยแตหลบหนา
ฉันไดแตไฟลทบินไกลๆ ไปครั้งละหลายวัน
แมแตวันที่พี่หนิงไดเปนกัปตัน
เชอรรี่ตางหากที่เปนคนไปรับพี่หนิงลงจากไฟลทสุดทายที่ตัดสินวาพี่หนิงเทรนผานหรือไม
มันควรจะเปนฉันกับลูกมิใชหรือที่ไปรอคอยเขานะ
ไฟลทสุดทายของการเทรน
SV.ทั้งหกจะยกหนาที่ใหทานใดทานหนึ่งมาควบคุมบนเครื่อง
และกอนลงกรุงเทพจะมีการติดขีดสี่ขีดบนบาใหแกกัปตันคนใหม
รวมทั้งมอบหมวกใบใหมที่มีชอชัยพฤกษที่หนาหมวก
แตกตางจากนักบินและลูกเรือคนอื่นๆ
ขีดที่บงบอกตําแหนงบนบาจะมีสองแบบคือขีดเล็กและขีดใหญ
ขีดเล็กคือลูกเรือ ขีดใหญคือนักบิน เห็นมั้ย
นักบินเคาใหญกวาลูกเรือตั้งแตขีดบนบาแลว
พี่หนิงไดเปนกัปตัน ฉันยังไมรูเลย
จนคุณแมเขาเดินมาบอกที่บาน
"รินรูหรือยังวาหนิงไดเปนกัปตันแลว" คุณแมเธอถามฉัน
"รินไมทราบเลยคะ พี่หนิงไมมาบอก"

คุณแมบนฉันวาไมสนใจสามี ปลอยใหไปอยูทบี่ านเธอ
คุณแมพี่หนิงทําเปนไมรูไมชี้เรื่องเชอรรี่ ฉันเลยไมพูด
เอาไวแกแคนทีเดียว ฉันคิด เริ่มฮึดสูแลว
ขณะที่ฉันกําลังหาทางแกปญหาชีวิตดวยความแคนใจสามีตนเอง
ฉันยังมีเรื่องตองทําอีกมาก ทั้งไปบิน
ทั้งดูแลนองหนอนกับนองรุง
นองหนอนมีปญหากับเพื่อนจนตองยายหองเรียน
ยายไปก็ไปกอปญหาอีก จนนองหนอนดังในทางลบตั้งแตอยู ป.1 จนจบ
ม.6
ไมมีใครกลาแหยมกับนองหนอน ครูบาอาจารยสายหนา
ฉันมีหนาที่วิ่งวุนแกปญหา ซื้อของไปเซนคุณครู
รวมกับตัวเองเคยเปนเด็กประวัติดี ทําชื่อเสียงใหโรงเรียน
ทําใหนองหนอนอยูยงคงกระพันเปนตํานานของโรงเรียนมาจนทุกวันนี้
ฉันมาทราบจากนวลวา พี่หนิม นองสาวพี่หนิง
คอยสอนใหนองหนอนไมชอบฉัน เธอบอกเด็กวาฉันเสแสรงแกลงทํา
ไมรักนองหนอนจริง เอาใจไปอยางนั้นเพื่อใหพอนองหนอนดีใจ
ดวยความเปนเด็กที่เอาแตใจ และไมฟงเหตุผล
ทําใหนองหนอนดื้อกับฉันมากขึ้น
ขณะเดียวกับที่นองรุงโตขึ้นเรื่อยๆ หนาตาสะสวยนารัก
พากันไปไหนมีแตคนชมนองรุง ยิ่งทําใหนองหนอนกดดัน
เวลาแหงการแกแคนของฉันยังไมไดเริ่ม
มีเรื่องใหมมาใหกลุมอีก
.....................ฉันทอง...................
เพราะชวงที่เรื่องกําลังคาราคาซัง ทะเลาะกันกับพี่หนิงนั้น
บางคืนพี่หนิงแอบมาหาฉัน
เรื่องมันเลยกลายเปนวาฉันเองลึกๆโหยหาอารมณพิศวาส
จึงยอมมีอะไรกับพี่หนิงบอยๆ

มีเสร็จ โมโหตัวเองที่ยอมเขาทุกที
บางทีคงเปนเพราะฉันคิดวาการที่พี่หนิงมานอนกับฉัน
เปนการงอของเขา ฉันใจออนตามเคย (กรุณาอยาเอาเยี่ยงอยาง)
มาถึงวันนี้
ฉันเขาใจคนที่ทนอยูกับสามีเลวๆแคเพราะเรื่องอยางวา
เรื่องสัญชาตญาณดิบของมนุษยที่แฝงอยูในตัวทุกคน
แตละคูจึงไมเหมือนกัน
เรื่องนั้นจะสําคัญตอนเราเปนหนุมสาววัยเจริญพันธุ
ฮอรโมนทํางานพลุงพลานเทานั้น หากเราอดทนได
มันจะไมใชเรื่องใหญของชีวิตจนนิดเดียว
ทานสุนทรภูเ คยเขียนไวในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนตอนนางพิมตอวาพลายแกว
"อดขาวดอกนะเจาชีวิตวาย ไมตายดอกเพราะอดเสนหา"
ถาฉันใจแข็งสักนิดตอนนั้น ไมยุงเกี่ยวกับพี่หนิง ตัดขาดไปเลย
ฉันจะมีลูกเพียงคนเดียวคือนองรุง
หากฟาคงประทานลูกอีกคนมาใหฉัน มาอยูเปนเพื่อนฉันตราบจนวันนี้
ฉันไปลาทองกอนที่พี่หนิงจะรูเสียอีก พอบอกเขา เขาวา
"ดีแลว พี่ชอบมีลูกเยอะๆ บานเราใหญ นาจะมีเด็กหลายๆคน"
พี่หนิงเปนคนรักเด็ก รักลูก รักตามแบบฉบับของเขา คือเลนกับเด็ก
แหยเด็ก แตไมชวยอุมชูเลี้ยงดู เหมือนมีลูกไวเลนเพลินๆ
ทองครั้งนั้นฉันลาหยุดอยูบานเหมือนตอนทองนองรุง
ขับรถไปสงนองหนอนและนองรุงที่โรงเรียนทุกวัน
นองรุงสี่ขวบกวาแลว
พี่หนิงยังคงไปๆมาๆระหวางบานคุณแมเขา และบานเรา
อยางหนึ่งที่ตองชมพี่หนิงคือ เขาเปนคนขยันเหมือนคุณแมเขา
เขาไมเคยอยูเฉย เขาจะหาอะไรทําเสมอ ขุดดินฟนหญา ปลูกตนไม
ทําบอเลี้ยงปลา เลี้ยงนก ไปเลนเทนนิส
พี่หนิงเลนเกงจนไดเปนตัวแทนบริษัทไปแขงระหวางองคกรอยูหลายป

ถวยรางวัลเต็มบาน
ชวงนั้น เชอรรี่ไปกับพี่หนิงทุกที่
แขงเทนนิสเธอไปเกาะริมคอรทเชียร
จนใครๆจากบริษัทอื่นที่ไมเคยรูจักพี่หนิงนึกวาเธอเปนแฟนตัวจริงของพี่หนิง
สวนคนในบริษัทเดียวกับพี่หนิงและฉันกลับผะอืดผะอม กลืนไมเขา
คายไมออก ไปตามๆกัน
ตอนนี้ฉันทราบแลววาพี่หนิงชอบใหฉันทองเพราะอะไร
เพราะฉันจะไดมัววุนกับลูกๆจนไมมีเวลาวุนกับเขา
เขาคงไมคิดจะเลิกรากับฉัน แตคิดมีใหมไปเรื่อยๆมากกวา
เรียกวาพี่หนิงเปนคนมักมากในกามคุณ เขาเคยบอกฉันวา
ถาไมไดปลดปลอยแควันเดียว เขาก็หงุดหงิดแลว
รางกายพี่หนิงคงมีตอมอะไรผิดปกติเปนแนแท
เชอรรี่เงียบไป ฉันไมไดไปบิน ไมตองไปเจอเศษกระดาษเขียนดาใน
BOX
ไมตองเสียอารมณเวลาเพื่อนรวมงานเอยถึงเรื่องราวของเราสามคน
บางคนถามไปถึงพี่อร แมนองหนอน ถามถึงนองหนอน
ซักไซรจนฉันจะบาตาย
ฉันโดนเมาททั้งจากคนที่ชอบและไมชอบ เพราะพี่หนิม
นองสาวพี่หนิง เอาฉันไปพูดไมดีตางๆ
เธอไมชอบหนาฉันตั้งแตฉันยังไมแตงงานกับพี่หนิงดวยซ้ํา
เธอเคยวาฉันวาเปนผูหญิงไมดี ออยพี่ชายเธอ ทองกอนแตง
จับพี่ชายเธอ เพราะบานเธอร่ํารวยมีฐานะ ฯลฯ
เธอไมเคยเลาวา คุณแมเธอทําอะไรกับสะใภคนนี้บาง
ฉันเปนคนไมพูดเรื่องสวนตัวใหใครฟงมาก
ยกเวนคนที่คิดวาไวใจได เพียงแตคนที่ฉันคิดวาไวใจได
บางคนยังทํารายฉันดวยคําพูดลับหลังเลย
เรื่องครอบครัวพี่หนิงทําอะไรกับฉัน
ฉันไมอยากเลาใหเพื่อนรวมงานรู แตเมื่อทนอัดอั้นไมไหว
ฉันจะโทร.ไประบายกับเพื่อนสนิทที่เรียนดวยกันมาตั้งแต

ป.หนึ่งและจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน
คุณพอคุณแมเปนเพื่อนกันเพื่อนคนนี้ชื่อหยก
หยกบอกฉันวา ครอบครัวนี้ใจดํา เธอสงสารฉัน
อยากใหฉันหยาและกลับไปอยูกับคุณพอคุณแม ฉันเองทีโ่ ลเล
ตัดสินใจไมได จนกระทั่งทองขึ้นมาอีกครั้ง
ถาจะถามความในใจลึกๆวาคิดถึงพี่อินบางไหม คิดถึงแบบไหน
ฉันคาดวาผูหญิงหลายคนเปนแบบฉัน
ฉันนึกถึงพี่อินในบางครั้งที่วางจริงๆ
หรือเห็นอะไรบางอยางที่ทําใหนึกถึงเขา
แตไมใชวาจะคิดถึงเขามากมายจนทนไมไหวอะไรแบบนั้น
ฉันมีหนาที่แมและเมีย(หลวง)ที่หนักหนาพออยูแลว
ไมอยากจะมามัวฝนเพอแบบเด็กสาวๆตอไป
ทั้งที่บางทีอดไมไดที่จะแวบๆบาง แตผูหญิงเราทําไดแคนั้น
คนดีๆที่มีสติคงไมลุกขึ้นมาตามลาหารักที่ผานพนไป
แถมตองหามคืนมาหรอก
แคแอบคิดถึงวันคืนหวานๆกับพี่อิน แลวบอกตัวเองวาดีออก
เก็บไวในความทรงจํา ไวคิดถึงแบบใจยิ้มๆ
ยามโลกแหงความเปนจริงมันไมคอยจะชวนยิ้มนัก
โดยเฉพาะเวลาไปบินแลวตองเจอโนตใสเศษกระดาษจากเชอรรี่
ประณามหยามเหยียดวาฉันเปนเมียหลวงที่โงเงาเสียนี่กระไร
เจอโนตจากหลอนบอยจนบางวันลุนวาวันนี้หลอนจะเอาขอมูลอะไรนักหนามาสงการบานฉันอีก
บางวันอารมณดีมาก ลุนวาหลอนจะใชกระดาษสวยๆมั่งมั้ยเนี่ย
คนอารั้ย ไรรสนิยมมาก ใชแตเศษกระดาษเขียนอยูนั่นแลว
ฉันเก็บเศษกระดาษจากหลอนไวไดเยอะแยะ
อันเปนผลดีตอฉันในภายหลัง
ไมเช็ค BOX ไมไดอีก เดี๋ยวตกขาวที่บริษัทสงมาให
อัพเดทความรูไมทัน พาลโดนวาไมศึกษามา แยเลย
เดี๋ยวมีไวนใหม ของแจกใหม เดี๋ยวมีอาหารแปลกๆ
ตองพรอมจะรับรูและซึมซับขอมูลตลอดเวลาเพื่อเก็บไวสอบเลื่อนขั้นตอไป

เขาเรื่องวาฉันเจอพี่อินที่โตเกียวตรงไหน อยางไร
อันที่จริงตองพูดวาฉันเจอพี่อินที่นาริตะมากกวา
สนามบินที่โตเกียวจะอยูชานเมือง เรียกกันวาสนามบินนาริตะ
สถานที่ตั้งสนามบินคือเมืองนาริตะ ไกลจากตัวเมืองโตเกียวมากพอดู
ขับรถประมาณชั่วโมงกวาขึ้น (แลวแตประสิทธิภาพของรถ)
สายการบินสวนใหญจึงใหลูกเรือพักที่โรงแรมใกลๆสนามบิน
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ไมตองเหนื่อยนั่งรถนาน
พรอมกับเปนการชวยเหลือบริษัทประหยัดงบ
เนื่องจากโรงแรมในโตเกียวแพงมาก
ระหวางทางจากสนามบินไปโรงแรม พวกเราพากันมองแตสองขางทาง
ทุกปากจะมีคําวา ..สวยจังๆๆ.. ปนอยูในคําพูด (อยูญี่ปุน
พูดอะไรมีคําวา "จัง" มันฟงดูเขาบรรยากาศญี่ปุนดี สวยจัง
อิ่มจัง อยากไดจัง เบื่อจัง รักจัง...เปนอาทิ)
ชวงนั้นดอกซากุระบานสวยงาม สองขางทางเต็มไปดวยตนซากุระ
สดใสไปทั่วรัศมีสายตา สีชมพูทุกเฉดคละเคลาปะปนกัน
เปนโชคดีที่ไดบินญี่ปุนแลวเห็นซากุระบาน ในปหนึ่ง
ซากุระจะบานอยูประมาณสองสัปดาหเทานั้นเอง
พวกเราเช็คอินเขาโรงแรม นัดกันวาจะ "ฮานามิ"กัน
แถวๆโรงแรมพรุงนี้เย็น วันนี้ตัวใครตัวมันกอน
จะค่ําแลวไปไหนลําบาก
แคนั่งรถบัสของโรงแรมไปหาอะไรทานแถวสถานีรถไฟเทานั้นพอ
"ฮานามิ" ไมใชขาวเกรียบ แตมาจากชื่อเทศกาล โอฮานามิ
(OHANAMI) หรือเทศกาลชมดอกไมของญี่ปุน
จะเริ่มตนตั้งแตดอกซากุระเริ่มบาน
ไปจนกระทั่งดอกซากุระรวงหลนหมดไป
ชาวญี่ปุนเชื่อกันวาเมื่อดอกซากุระบาน
พวกเขาจะตองนําสาเกและปลาไปถวายเทพเจาซากามิ
หรือเทพเจาแหงภูเขา
เพื่อใหพืชพันธุธัญญาหารเจริญเติบโตงอกงาม
จึงเปนประเพณีชมดอกไมสืบทอดกันมา

แลวสุดทายคนถวายเครื่องบูชากลับนําเอาเครื่องบูชามาดื่มกินกันเอง
เหมือนชาวจีนไหวเจา ชาวไทยแกบน
เสร็จแลวเอาอาหารมารับประทานกัน ถือวาเหลือจากเทพแลวเสียดาย
มาทานกันเองดีกวาปลอยใหเสียไป ของออกจะแพง มาถึงยุคหลังๆ
การณกลับเปนวาหนุมสาวญี่ปุนพากันจับจองที่ใตตนซากุระเพื่อปกนิกตอนเย็น
เฮฮาดื่มเหลาดื่มเบียร พรอมนําอาหารกลองมาแบงกันทาน
หลายคูตกลงปลงใจกันใตตนซากุระนั่นเอง ( ตกลงเปนแฟนกั๊น
อยาคิดลึก)
ฉันเขาหอง อาบน้ําไมทัน ไดแคเปลี่ยนเสื้อผา
ขืนมัวอาบน้ําตองไมทันรถไปสถานีรถไฟแนนอน
ฉันเปดประต^หองออกมา
ภาพที่เห็นคือ...ชอดอกซากุระวางอยูหนาหองสามชอ
สวยสดราวกับเพิ่งเด็ดออกมาจากตน ฉันหยิบขึ้นมาดู ยกขึ้นมาดม
หอมเปนบางชอแฮะ ดมอีก เออแปลก
ทําไมดอกซากุระกลิ่นมันไมเหมือนกัน มาทราบภายหลังจากคนใหวา
ดอกไมสามชอนั้นคือ ซากุระ ดอกทอ และดอกบวย มองเผินๆ
ดูคลายกันมาก หากเมื่อลงไปในรายละเอียดจะเห็นความแตกตาง
ดอกไมทั้งสามนี้เปนดอกไมนางเอกในเทศกาลดอกไมของชาวญี่ปุน
ยังไมทันพินิจพิจารณา มีมือยื่นมาสงดอกไมใหอีกชอหนึ่ง
"ชอนี้หอมแนนอนคาบ ดอกเหมย รินรูจักมั้ย"
ไมตองบอกใชมั้ยวาเคาเปนใคร
บอกมาตั้งแตตอนที่แลวเพิ่งมาโผล ..พี่อิน...สูง หลอ
ยิ้มหนาทะเลน เหมือนเดิม
ใจฉันกระตุก พี่อิน ผูชายคนแรกที่เอาหัวใจฉันไป
คนแรกที่ทําฉันรองไห
คนแรกที่สอนใหฉันแยกความรักออกจากความใครใหไดหากเราไมสามารถรวมมันเขาดวยกัน
จําไดไหม ฉันเคยเลาที่พี่อินบอกวาเวลาเขาคิดถึงฉัน
เขาไมไดคิดถึงเรื่องบนเตียงเลย

ฉันยกมือไหวพี่อิน
ยิ้มหนาบานของเขาทําเอาฉันรีบยิ้มรับแทบไมทัน พี่อินคนเดิม
แต..มีอะไรบางอยางดูแปลกไป
พี่อินตัดผมสั้น สั้นมากจนแทบจะเปนสกินเฮด
ทําไมตองตัดผมสั้นขนาดนั้นดวย
"ดูรินมองพี่เขา ทําหนาสงสัยอะไรจะ ดีใจจังที่ไดเจอรินอีก
ไมเจอกันนานเลยนะ"
"แลวพี่อินไปบินไหนมา ทําไมรินไมเจอพี่เลย "
ฉันคงทําหนาบอกไมถูกอยูอยางนั้น มันบอกไมถูกจริงๆนี่
ไมรูจะวางตัวแบบไหน ไมรูจะพูดอะไรดี ไมรูไปหมด
พีอ่ ินเลาวา หลังจากที่เขาไมผานการ EVALUATE ถึงสองครั้ง
เขาจึงทอใจ
ลาออกไปทํางานที่สายการบินประเทศเพื่อนบานที่โดงดังเปนเยี่ยมทางดานบริการเปนเลิศ
รับตําแหนงกัปตันหลังผานการทดสอบฝมือในการบินแลว
เงินเดือนสูงกวาที่บริษัทเรา แตตองไปอยูที่ประเทศนั้น
เขาเลยพาภรรยากับลูกไปอยูดวยกัน ทั้งครอบครัวเขามีความสุขกันดี
พี่อินบอกวาเห็นฉันตั้งแตเขามาเช็คอิน หากเขาไมอยากเขาไปทัก
เกรงผูคนจะครหานินทา แตอดไมได ตองลงไปในสวนของโรงแรม
แลวเก็บดอกไมมาใหฉัน เพื่อแสดงวา...
"พี่ไมเคยลืมรินเลยนะครับ"
เพียงคําพูดเทานั้น แตทําไมสะเทือนใจฉันนักหนา
ฉันคุยกับพี่อินตอไปเรื่อยๆจนเลยเวลาขึ้นรถบัสไปสถานีรถไฟนาริตะ
ชางมัน ไมไปสถานีรถไฟแลว เดี๋ยวรถบัสออก
เพื่อนรวมงานไมเห็นฉันคงทราบเองวาฉันเปลี่ยนใจไมไป
พี่อินพาฉันเดินออกทางดานหลังของโรงแรมไปที่รานอาหารเล็กๆขายแตอาหารจําพวกปลา
ที่นั่นฉันทานไดทานปลายางซีอิ๊วที่อรอยที่สุดในโลก
พี่อินทานปลาดิบ เขาชวนฉันใหทาน แตฉันไมชอบปลาดิบสักนิด

ฉันทานอาหารที่ไมปรุงสุกไมได เราเลยทานกันคนละอยาง
ไมมีลูกเรือคนไหนมาที่รานนี้อาจจะเพราะเปนรานเดียวตั้งอยูโดดๆ
ไมสนุกเหมือนนั่งรถบัสไปที่สถานีรถไฟ
ที่นั่นรานอาหารมีใหเลือกมาก มีซุปเปอรมารเก็ต
มีรานขายของนารัก และยังเดินไปหางสรรพสินคาจัสโกไดดวย
บางคนอยากไปเที่ยวกลางคืนในโตกียว ไปชอปปงที่ฮาราจูกุ
แหลงรวมแฟชั่นก็สามารถขึ้นรถไฟไปไดเลย
ดีแลวที่ไมเจอคนอื่น ขี้เกียจโดนนินทา
พี่อินมาถึงนาริตะวันวันเดียวกับฉัน
จะอยูสามคืนแลวบินไปลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ขากลับมาแวะที่นาริตะอีก
"พี่จะไปแอลเอ รินไปซีแอตเติ้ล แลวเราจะไดกลับมาเจอกันอีก.."
"ริน สบายดีจริงปาวครับ ลูกๆเปนไงบาง สงสัยหนาตาดี พอก็หลอ
แมก็สวย”
พี่อินทราบขาวฉันตลอดจากเพื่อนนักบินคนหนึ่ง
เขาบอกวาเขาหวงฉันมากเพราะ...
"หนิงรอบจัด คนอยางรินไมทันเคาหรอก"
สุดทายฉันเผลอเลาเรื่องลูกไกและเชอรรี่ไปจนได
เลาไปเลามาเลยพาลรองไห
ตอนนั้นเราเดินกันอยูในสวนดอกไมของโรงแรม
ตนไมใหญนอยเต็มไปดวยดอกไม
ชวนใหนึกถึงคราวที่ไปนูเมียกับพี่อิน ยิ่งรองหนักขึ้น
มันเศรานี่
พี่อินหยิบผาเช็ดหนาลายทางสีหมนออกมาจากกระเปากางเกง
สงใหฉัน
"รินจา อยารองไห แลวนี่พี่จะชวยรินไดยังไงดี เฮออออ
กลุม..กลุม...กลุม..."

ฉันรับผาเช็ดหนามาจากพี่อิน ซับน้ําตาเอง
คงไมคอยดีถาจะใหพี่อินมาซับน้ําตาใหแบบในหนัง
ฉันเตือนตัวเองใหนึกถึงลูกรุงกับลูกเมฆตลอด
ลูกเปนความรักที่มีความหมายกับฉัน มากกวาความรักอื่นใด
ลูกเปรียบเสมือนเนวิเกเตอรชี้ทางทุกครั้งที่ฉันจะเดินไปในทางผิดๆ
พี่อินเปลี่ยนเรื่องคุยจากเรื่องของฉันเปนเรื่องอื่น
"รินดูสิครับ วาตนนี้ตนอะไร ทายซิ"
"พี่อินจะมาแกลงอะไรริน รินกําลังเศรานะคะ นี่มันตนซากุระเห็นๆ
ถามมาไดไงคะเนี่ย"
"รินดูดีๆ กลีบดอกมันบางกวาซากุระ สีก็แดงกวา หอมดวย ดมสิครับ
พี่บอกตั้งแตแรกที่เจอรินวันนี้แลววามันดอกอะไรเอย.."
ตอนทายพี่อินทําเสียงลอๆราวกับลอเด็ก
ฉันสบตาเขา นึกขึ้นได "ดอกเหมยๆ ใชมั้ยคะพี่อิน"
"ใครบอก ดอกบวยตาหาก" พี่อินทําหนาทะเลน
"โอย พี่อินอํารินอีกแลว ซากุระ ดอกเหมย ดอกบวย รินงงแลวนะ"
"เห็นมั้ย รินหยุดรองไหแลว พี่เห็นรินรองไหแลวใจไมดี
หัวใจจะวายตาย"
" พี่อินนี่นา พูดเอาๆ แลวตกลงดอกไมนี่มันดอกอะไรกันแนคะ
อธิบายมาดวน " ฉันเริ่มหายเศรา
ขําพี่อินที่พยายามเปลี่ยนอารมณฉันไดสําเร็จ
พี่อินเปนคนชอบตนไม เปนขอหนึ่งที่เหมือนพี่หนิง
เขาอธิบายใหฉันฟงวาที่แทดอกบวยคือดอกเหมยที่คนจีนเรียก
มีทั้งแบบมีผลทานไดและไมมีผล คนญี่ปุนเรียกวา UME
เปนดอกไมชนิดแรกที่บานในฤดูใบไมผลิ
โดยจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมกราคม

มีชวงที่บานนานถึงเดือนเมษายน จะคอยๆบาน คอยๆรวง
กลีบดอกหนากวาซากุระ และหอมมาก เปนสัญญลักษณแหงความโชคดี
มีอายุยืนยาว มีความออนเยาวยืนยง เปนดอกไมแหงความหวัง
ฉันเลยติดใจดอกเหมยเหรือดอกบวยเขาใหในวันนั้นเอง
ตอมาทุกครั้งที่เห็นถุงบวยตางๆมีรูปดอกบวย
ฉันจะนึกถึงดอกบวยจริงๆที่ฉันเห็นที่นาริตะเสมอ
และจะคอยบอกใครๆวา
"รูปาว ดอกบวยนี่นะมันคือดอกเหมยจา"
แลวบรรยายคุณสมบัติของดอกเหมยพวงเขาไปอีก
กลับถึงโรงแรมค่ํามาก อากาศเริ่มเย็น
เราเดินเกือบถึงตัวโรงแรมแลว พี่อินหันมาหาฉัน
ประคองหนาของฉันไว แลวจูบฉันที่หนาผาก
"พรุงนี้ไปวัดนาริตะซังกันมั้ยครับริน ใกลๆนี่เอง
พี่อยากพารินไปไหวพระ รินจะไดมีความสุข รินเคยไปแลวยังครับ"
"ยังคะ ไปคะ"
เรานัดพบกันตอนเชาที่ประตูหลังสวนในโรงแรม
พี่อินบอกวาไมอยากใหใครเห็นเราสองคน
เขาไมอยากใหใครมาเขาใจผิด
ฉันแยกกับพี่อินตรงนั้น เขาบอกใหฉันเขาโรงแรมไปกอน
เขาไปถึงล็อบบี้ เจอพี่จี๊ด
(แอรคนที่เคยไปตะวันออกกลางกับพี่อินและฉัน)นั่งคุยอยูกับนองบิว
(เจาของชื่อบอกวายอมาจาก BEAUTIFUL)
สจวตสาวที่สวยเหมือนผูหญิงจริงๆ
นอกเครื่องแบบแลวบิวแตงตัวสวย สวมกางเกงขายาวเขารูป
กับเชิรตตัวสั้น รวบชายเสื้อมาผูกเปนโบวไวเหนือเอวนิดหนอย
ศีรษะมีผาโพกผมพันไวอยางเก ชวนมอง คนที่ไมรูจักบิว
ตองคิดวาบิวเปนหญิงแทแนนอน

บิวลุกขึ้นยืน เดินเขามาหาฉันทันทีที่กาวเขาไปถึงล็อบบี้
กระซิบกระซาบวา
“ใครนะ พี่ริน บิวไมไดอยากแอบดูนะ มันเห็นเอง”
ตายหละ มีคนเห็น
แลวเรื่องแบบนี้จะลอดหูลอดตาขาเมาทไปไดอยางไรกัน
บิวยิ้มหวาน ทําหนาคาดคั้นใหฉันตอบคําถามเธอ
“เออ ...เพื่อนเกานะบิว พี่เคาออกไปอยูสายการบินอื่นแลว
พอดีไมเจอกันนานหลายปละ มาเจอกันที่นี่เลยไปทานขาวกันนะ
ไมมีอะไรหรอก บิวอยาคิดมาก”
“แลวพี่รินไมกลัวพี่หนิงรูเหรอ พี่หนิงคนหลอของบิว
พี่รินรูมั้ย บิวกะจะออกจากบริษัทไปอยูเดนมารกกะแฟน
แตบิวยังอาลัยพี่หนิงอยูเนี่ย อยากลองซักครั้ง พี่รินจะวามั้ย
ขอบิวครั้งเดี๊ยว บิวจะไมลืมพระคุณพี่รินคนสวยเลย...”
“ฮาๆๆ บิวตองคุยกับพี่หนิงเอง พี่ไมเกี่ยว”
ฉันไมตอบคําถามตอนตนของบิว บิวเองก็ไมเอาใจใสคนหาคําตอบ
พอดีพี่จี๊ดลุกขึ้นมาสมทบ
“ริน เมื่อกี้พี่ไปหาซื้อแบตมือสองที่สเตชั่น หาไมไดเลย
ไมมีขายซักราน” พี่จี๊ดบน
“ แบตอะไรละคะพี่จี๊ด ถาสี่เอรินมี เดี๋ยวไปเอาให
พี่จี๊ดใชกี่กอน ใสอะไรคะ แลวทําไมตองเปนแบตมือสองดวย”
ฉันซื่อตามเคย
“แบตไฟเกางั้ยริน รินคงไมใหพี่หรอก ฮี่ๆๆๆๆ”
บิวหัวเราะเสียงสูง
“โห..มุกพี่จี๊ด แบตไฟเกา เทากับถานไฟเกา
นี่บิวจะขําหรือไมขําดีเนี่ย”

“อะ เพื่อความสามัคคี เพื่ออาหารดีๆจากเฟรสคลาส บิวขําก็ได
....ฮิ ฮิ ฮิ”
บิวทําเสียงเล็กเสียงนอย
แลวการสอบถามเรื่องฉันกับพี่อินก็หวนกลับมาอีก
ฉันบอกพี่จี๊ดกับบิวไปวา พี่อินกับฉันบังเอิญมาพบกันจริงๆ
แลวชวนทั้งสองคนใหไปวัดดวยกันในวันรุงขึ้น

“ไหนๆก็ไหนๆ แลว พรุงนี้เราไปวัดดวยกันเลยดีมั้ย
จะไดเห็นกันไปวา แบตเกาที่พี่จี๊ดวามามันหมดอายุไปนานแลว
ไปดูใหเห็นกับตา จะไดเปนพยานใหรินได
ถาเกิดพี่หนิงรูขึ้นมา”
“พี่รินกลัวพี่หนิงดวยเหรอฮา บิววาพี่หนิงนาจะกลัวพี่ริน
เอย เกรงใจพี่รินมากกวานา พี่หนิงออกจะเจาชูขนาดนั้น
คนเจาชูนะ กลัวเมีย แตแหม เมียอยางพี่ริน นากลัวตาย
พี่รินตองเลนบทโหดๆมั่ง เอาปะ เดี๋ยวบิวเทรนให
บทนางรายเหนือนางราย บิวเชี่ยวนะ ขอบอกๆ”
บิวเจื้อยแจวไปไดเรื่อย มองเธอแลวเพลินจริงๆ หนาเล็กๆ สวยงาม
ผิวเนียนละเอียด พระเจาคงใสเพศใหบิวผิดเปนแน
เปลี่ยนเรื่องคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้
พี่จี๊ดกับบิวนารักมากตรงที่ไมถามฉันเรื่องพี่หนิงกับเชอรรี่เลย
สองคนตกลงไปดวย เชาไปวัด บายชอปปง เย็นไปฮานามิ
“บิวอยาแตงตัวเซ็กสซี่มากนักละ พรุงนี้ไปวัด
เอาเรียบรอยหนอย
เดี๋ยวพระทานเห็นบิวแลวเกิดซูซาขึ้นมามันจะไมดีนะ
บาปรูมั้ย”
พี่จี๊ดสั่งสอนบิว มาคราวนี้พี่จี๊ดดูธรรมะธรรโมขึ้น
ไมเหมือนครั้งแรกที่ไปตะวันออกกลางดวยกัน เธอนินทาภรรยาพี่อิน

แถมยุใหฉันแยงพีอ่ ินเอาเสียดวย
คืนนั้น พี่อินไมไดโทร.มาที่หองฉัน
ไมมีบทโรแมนซอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น
แลวแบบนี้จะไมใหใจฉันยิ้มเวลานึกถึงพี่อินไดอยางไร
วันรุงขึ้น เมื่อเจอพี่อินตามนัด ฉันบอกพี่อินวา
ฉันชวนพี่จี๊ดกับบิวไปดวยเพื่อกันขอครหา พี่อินไมวาอะไร
พี่จี๊ดลงมากอนบิว ทักทายพี่อินอยางคนรูจักคุนเคยกันมากอน
บิวลงมาชาสุด มาถึงรีบยกมือไหวกราด
“บิวขอโทษนะฮะที่มาชา บิวมัวหาชุดเรียบรอยอยู โอย
กวาจะครีเอทได ดูสิฮาพี่จี๊ด ชุดนี้เปนไง หวานแหววมั้ย”

บิวหมุนตัวไปมา ฉันเพิ่งสังเกตวาบิวมีหนาอกดวย
เธอสวยเหมือนผูหญิงจริงๆ
ความสวยของบิวเปนที่ยอมรับกันในหมูลูกเรือวาฟาสงเธอมาเกิดผิดแทๆ
บิวสวมเสื้อเชิ้รตแขนยาวสีขาวจุดดํา
สอดชายเสื้อไวในกางเกงขายาวสีดํา
คลองเอวไวหลวมๆดวยสายไขมุกเม็ดใหญนอยรอยแบบพันกันไว
สวมรองเทาคัทชูสีดําประดับริบบิ้นเล็กๆ โพกผมดวยแพรสีขาว
หลังจากชมเชยความสวยแบบเชียรกันเองของแตละคนแลว
เราทั้งสี่ออกเดินทางไปวัดนาริตะซัง
เหตุการณวันนั้นเปนเรื่องที่ฉันลืมไมลงอีกเรื่องหนึ่งในชีวิต
วัดนาริตะซังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟมากนัก
วัดอันแสนสวยงามนี้สรางขึ้นประมาณหนึ่งพันกวาปมาแลว
บริเวณวัดประกอบดวยวิหารหลายหลัง งดงามแบบญี่ปุนโบราณ

ฉันชอบดูงานศิลปะทีค่ นสมัยกอนสรางไว ไมวาจะเปนสถาปตยกรรม
หรือศิลปกรรมแขนงอื่นลวนมีความงดงามอยูในตัว
การที่ฉันไดเปนแอรนับเปนโอกาสดียิ่งที่ฉันไดเห็นผลงานศิลปะหลากหลายทั่วโลก
ไวเลาตอนหลังดีกวา(ถาไมลืม)วาที่ไหนมีอะไรนาชมบาง
พี่อินดูแลเราสามสาวอยางดี ขอเรียกบิวรวมในหมูสาวดวย
ไมมีใครมองออกวาบิวเปนผูชาย แมแตเสียงของเธอก็ยังไมหาว
พูดออกมาเหมือนผูหญิง
แลวแบบนี้จะไมใหเรียกวาพระเจาติดเพศใหบิวผิดไดอยางไร
วัดนาริตะซังเปนวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ
มีเทวรูปของเทพเจาองคนี้ที่มีนามวา “ฟุโดเมียวโอ” ใหสักการะ
ชาวญี่ปุนนิยมมาทําบุญที่วัดนี้กันมาก
พีอ่ ินเลาวาเขามานาริตะทีไร
ตองแวะเวียนมาไหวขอพรจากเทพเจาเสมอ
พี่อินแอบกระซิบทีเลนทีจริงกับฉันวา
“พี่มาขอเทพเจาแหงไฟใหชวยดับไฟใหพี่ที
หาปกวาแลวพี่ยังทําใจไมไดเรื่องริน
..ไฟรักรินมันสุมอก...เวอรเนอะครับริน อยาถือพี่นะ
พี่ไมควรพูดจาแบบนี้กับรินอีกแลว”
“ไมเปนไรคะพี่อิน รินดีใจนะที่พี่ยังไมลืมริน
รินเองไมเคยลืมพี่อินเหมือนกัน
แตเรามีหนาที่ของเราใชมั้ยคะพี่อิน”
ฉันพูดจามีเนื้อหาดีจัง แตจะพูดอะไรไดมากกวานี้
ในเมื่อเราสองคน พี่อินกับฉัน
มันไมมีทางเปนไปไดที่จะสานความรูสึกเกาๆหรือเริ่มความสัมพันธใหมๆ
การไดมาพบกันครั้งนี้
ไมควรมีสิ่งไมดีงาม(ในสายตาชาวบาน)เกิดขึ้น
การใกลชิดพี่อินอีกครั้งทําใหฉันคลายความเครียดจากเรื่องพี่หนิงและเชอรรี่ไปไดมากทีเดียว
โดยไมรูตัวเลยวา เวลาสิบสี่วันของไฟลทนี้ พี่หนิงลาพักรอน
พาเชอรรี่ไปเที่ยวยุโรปเพราะเจาหลอนอยากไป
เนื่องจากยังไมไดบินยุโรป ดูพี่หนิงทํากับฉันเขาสิ

วันนั้น พี่อินสวมเสื้อเชิ้รตแขนสั้นสีเหลืองออน
กับกางเกงขายาวผาฝายสีน้ําตาลเขม พี่อินแตงตัวเทห
เสื้อผาของเขาจะมีลูกเลนเล็กๆนอยๆที่ดูดีมีเทสต
ตางจากพี่หนิงที่ไมสนใจเรื่องเสื้อผาเลย
มีอะไรจับใสไดทั้งนั้น
พี่หนิงมีเสื้อตัวโปรดที่ฉันไมชอบเอามากๆอยูตัวหนึ่ง
แตฉันไมเคยบอกเขาหรอกวาฉันไมชอบ ฉันถนอมน้ําใจพี่หนิงเสมอ
หากเขาไมเคยถนอมน้ําใจฉันเลย
เราทั้งสี่คนเดินชมวิหารไมสนในวัดนาริตะซังที่มีหลายหลัง
เดินชมดอกไมในสวนญี่ปุนที่จัดไวนารักนาเอ็นดู
ใจฉันพองๆอยางไรพิกล จนบิวแอบแซววา
“พี่รินเจาขา ถาพี่หนิงรู วาพี่รินมาเที่ยวหนุกหนานแบบนี้
พี่หนิงจะตึงมั้ย”
“ตึง”เปนศัพทที่บิวคิดขึ้นเอง
และแพรหลายมาเรื่อยๆนอกวงการพวกเรา
หมายถึงตึงเครียดหรืออะไรทํานองนี้

“ไมตึงมั้งบิว แตจะเตะพี่เอาอะดิ” ฉันพูดเลนกับบิว
ใจไมคิดหรอกวาพี่หนิงจะทําแบบนัน้ ได
“พี่รินวามั้ยวาพี่อินนี่เคามีเสนหมั่กๆ เลยฮะ
บิวอยากเปนแฟนพี่เคาซักครึ่งชั่วโมงไดปาวเนี่ย
จะทําใหพี่เคาขนลุกเลย”
“ขนลุกแบบไหนละยัยบิวเอยยย” พี่จี๊ดถาม
หัวเราะกับสีหนาเอาจริงเอาจังของบิว
“บิวไมบอกรอกกกก สงวนลิขสิทธิ์ อิอิอิ นะคาพี่จี๊ด”
บิวคอนพี่จี๊ดอยางสวย นานตอมา เมื่อฉันเจอบิวอีกครั้ง
เธอไปแปลงเพศมาเรียบรอย และสวยขึ้นอีกจนจําแทบไมได
บิวมีแฟนเปนฝรั่ง(แถมรวยมาก)หลายคน

เธอแปลงรางจากหนุมนอยรูปงามเปนสาวสวยไฮโซ มีงานหรูหราที่ไหน
เปนตองมีบิวที่นั่น
แตนอยคนนักที่จะทราบวาเธอเคยเปนผูชายมากอน
เราไปทานอาหารกลางวันกันที่หางสรรพสินคาจัสโก
ตอนนั้นเปนหางเดียวตั้งอยูไมไกลจากวัดนาริตะซังมากนัก
ตอมากลายเปนศูนยการคาใหญชื่อ อิออน
แตยังมีหางจัสโกอยูในศูนยการคาดวย
วันนั้น อากาศเย็นสบาย แดดอบอุน ฟาใส
ฉันสบายใจจนทานอาหารไดมากกวาปกติ หลังอาหารกลางวัน
เราเดินเลนกันในหาง บิวดึงพี่จี๊ดไปชวยเลือกอุปกรณเสริมสวย
เนื่องจากพี่จี๊ดเปนเจาแมบิวตี้ของนองๆ
เครื่องสําอางอะไรดีไมดีพี่จี๊ดรูหมด
จนบางคนสงสัยวาพี่จี๊ดมีหนาแคหนาเดียว
ทําไมใชเครื่องสําอางไดมากมายขนาดนั้น
ตอนที่อยูกันสองคน พี่อินแอบเอาหอของเล็กๆใสกระเปาถือฉันไว
กระซิบกระซาบหนาตายวา
“รินคาบบบ พี่ฝากของไวในกระเปารินหนอยนา
แลวอีกยี่สิบปจะมาเอาคืน”
ฉันหัวเราะ
“อีกยี่สิบป พี่อินคงมีหลานแลว คงลืมรินไปแลวแหละคะ”
“รินคอยดูไป บางเรื่อง บางคน เราไมตองตั้งใจใหจํา เราก็จะจําได
เพราะเราไมมีทางลืมไงครับ เอะ พี่พูดใหรินเวียนหัวปาวครับ
เอาเปนวา พี่ไมลืมรินละกันนะครับ พูดมากไป
เดี๋ยวหนิงมาชกหนาพี”
่
พี่อินพูดขําขํา เขาเปนคนที่อยูใกลแลวสบายใจ แต..เขามีเจาของ
และ..ฉันเองก็มีเจาของ...
หยุดคิดเลยนะริน ฉันเตือนสติตัวเอง

แหม...คนเราไมใชจะสามารถสั่งหัวใจไดอยางทีส่ มองตองการทุกครั้งเสมอไปนี่นะ
มันตองมีเผลอกันมั่ง
ฉันบอกตัวเอง เตือนตัวเองใหนึกถึงลูก นึกถึงพี่หนิง
นึกถึงคํานินทาของผูคน
ฉันพยายามอยางหนักที่จะสั่งหัวใจใหไดวา หยุดๆๆๆๆๆ
ยูดดดดดดดดดดดดดดดด หยุดคิดเรื่องไรสาระ หยุด....
แตพี่อินทําใหฉันหยุดไมได เย็นนั้นพี่อินไมไปฮานามิกับพวกเรา
แตแยกไปกับกลุมลูกเรือสายการบินเขากอนแยกกัน พี่อินบอกฉันวา

“คืนนี้พี่จะโทร.ไปคุยนะครับริน”
ฉันรับคํา แลวไปฮานามิกับลูกเรือในเที่ยวบินของฉัน
เราตองอยูกันอีกเกือบสองสัปดาห ตองทําความคุนเคยกันหนอย
ตารางบินของพวกเรา ไมใชจะเลือกไดวาจะบินกับใคร
นอกจากคอยแลกไฟลทตามกัน (โดยเฉพาะพวกจีบกันใหมๆ) บางคน
เจอกันครั้งหนึ่ง ไปดวยกันหลายวัน สนิทสนมกันดี
ลงจากไฟลทอาลัยอาวรณ
เปนแบบนี้ไมนานก็เจอคนใหมใหสนิทไปเรื่อยๆ
อยางที่หนุยเคยบอกฉันวา หนุยมีเพื่อนสนิทนับรอย
และเพื่อนสนิทของหนุยแตละคนยังมีเพื่อนสนิทอีกเปนรอยๆเชนกัน
สังคมของพวกเรา มองดูนาสนุก ไดไปโนนมานี่ ราย ได ดี
มีของสวยๆงามๆใช
แตเบื้องหลังคือความเหนื่อยอยางสาหัสในการทํางานที่ไมตรงเวลากับชาวบาน
ตองอดหลับอดนอน ตองยิ้มเสมอ
ตอง..ตอง...เปนอะไรที่ภาพพจนดีงามตลอดเวลา
ดังนั้นเวลาที่ไมทํางาน
ลูกเรือที่เก็บกดทั้งหลายมักจะจับกลุมไปไหนมาไหนดวยกัน
คุยกันแบบคนหัวอกเดียวกัน จึงทําใหสนิทกันไดงายดายรวดเร็ว
คืนนั้นฉันสนุกสนานกับการฮานามิมาก อาหารเหลือเฟอ

รวมไวนญี่ปุนที่บางคนซื้อมา
กับการคะยั้นคะยอของบิว(ที่ไปเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมมา เปนชุด
“ลอตะเขตี๋ยุน”-ตามสํานวนของบิว )
ทําใหฉันลองทั้งไวนทั้งสาเกจนมึนไปหมด
กลับถึงหอง ฉันงวงมากดวยฤทธิ์แอลกอฮอล
เนื่องจากปกติฉันไมไดเปนคนเที่ยวหรือดื่ม
แตทําแจนดื่มตามคนอื่นเลยทั้งเมาทั้งมึน
เมื่อพี่อินมาเคาะหอง ฉันจึงเปดอยางเต็มใจ
เต็มใจใหพี่อินเขามาในหอง
คนเราหนอ โทษแอลกอฮอล ไมโทษตัว
เต็มใจใหพี่อินกอด เต็มใจใหพี่อินจูบ
เต็มใจใหพี่อินถอดเสื้อผา และลูบไลรางกายฉัน
เต็มใจนอนกับพี่อิน ดวยความสุขสม ดวยใจที่โหยหา
ตอบสนองความตองการของเราทั้งคูที่เก็บมานาน

พี่อินกับฉันตื่นสายมาก ฉันตื่นกอน ลืมตามองพี่อิน เขาหลับปุย
รอยหยักที่มุมปากเชิดขึ้น ดูเขานารักจังเลย
แตแลว ..ความจริงที่หลั่งไหลเขามาในหัวทําใหฉันใจหาย โอยยย
... นี่ฉนั ทําอะไรลงไป ตายๆๆๆๆๆๆๆๆ
แลวจะทําไงดีเนี่ย ฉันถามตัวเองอยางเหนื่อยใจ
พี่อินตื่นหลังจากฉันไมนาน เขายิ้มหนาชื่น
ไมทําทาสักนิดวาตัวเองผิด นี่แหละผูชาย
สุดทาย..เหมือนกันหมดฮึ!!!!!!!!!
เราตางไมพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แตฉันแนใจวาเราคิด
พี่อินชวนฉันออกไปหาอะไรทาน แตฉันบอกใหเขากลับไปหองกอน
พี่อินไมยอมกลับ เขาสัมผัสฉันอีก จุดไฟในตัวฉันขึ้นอีก
ไฟปรารถนาที่ยากจะหยุดยั้งได ณ.ตอนนั้น
แลวเรื่องเดิมก็เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก คราวนี้จะโทษอะไร

ไมไดมึน ไมไดเมาดวยแอลกอฮอล แตเมามึนดวยรสรักของพี่อิน
ฉันเองชางเลวไมตางจากเชอรรี่เลย
เคยบอกแลววาอานไปเรื่อยๆจะทราบวารินเองไมไดเปนคนดีมากเทาไหร
คราวนี้รูแลววาทําไมคุณจิ๋มเธอจึงหวงหึงพี่อินนักหนา
และรูวาทําไมเชอรรี่ถึงยอมพี่หนิง
ที่จริง ถาเชอรรี่จะอยุของหลอนเงียบๆ ไมมาวีนฉัน
เรื่องมันคงไมยุงเหยิงขนาดที่เกิดขึ้นมาหรอก
มาถึงวันนี้ ฉันมองยอนไปวันนั้นแลวสมเพชตัวเองมาก
ฉันไดทําสิ่งไมดีในชีวิตหลายเรื่อง
ฉันยุงกับผูชายอื่นทั้งที่ตัวเองมีสามีแลว
ไมวาจะหาขอแกตัวใหตัวเองอยางไร มันก็คือความผิดบาป
ความไมดีอยูนั่นแหละ
ฉันจึงตองชดใชกรรมตออีกนานหลังจากนั้น
พี่อินถามฉันวาดูของที่เขาใหฉันหรือยัง
ฉันหยิบหอของออกมาเปดดู
พี่อินใหจี้คริสตัลรูปดอกเหมย รอยดวยสรอยทองคําขาวเสนบางๆ
สรอยเสนนั้นยังอยูกับฉันจนถึงวันนี้
พี่อินกับฉันอยูดวยกันอีกหนึ่งคืน วันตอมาเราตางแยกยายไปบิน
ฉันไปซีแอตเติ้ล พี่อินไปลอสแอนเจลิส
แลวเราจะกลับมาพบกันที่นาริตะอีกในตอนขากลับจากสหรัฐอเมริกา
นาแปลกที่พอเรามีอะไรกัน เราทั้งคูกลับไมพูดถึงมัน
หรือแบบนี้เคาเรียกวา “แคมองตาก็เขาใจ”
ฉันทํางานไปซีแอตเติ้ลแบบหวิวๆยังไงไมรู สุขปนทุกขใจ
แตไมยอมหยุด (นึกถึงความนารักของพี่อิน)

คิดถึงลูก ใจแปว.. ตองไมใหลูกรูเรื่องนี้เด็ดขาด
เรื่องเลานี้ ตองหามรุงกับเมฆมาอาน....จุ. ..จุ. ..
อยาเอ็ดไป
จากนาริตะไปซีแอตเติ้ล ฉันทํางานคูกับบิวในชั้นธุรกิจขางลาง
พี่จี๊ดทํางานที่เฟรสคลาสกับพี่ปอง มีพี่ตุยเปนเพอรเซอร
พี่กลาเปนอินไฟลทแมแนเจอร
ชั่วโมงบินยาวกวาปกติเนื่องจากเครื่องของเราบินตานลม
จากปกติประมาณ 15 ชั่วโมง กลายเปนเกือบ 17 ชั่วโมง
ผูโดยสารในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจไมมากนัก
แตชั้นประหยัดคอนขางเต็ม
มีคณะคนไทยกลุมหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งรอยคน
นั่งมาจากกรุงเทพเพื่อจะไปลงดัลลัส
จุดหมายปลายทางสุดทายของเสนทางบินนี้
เวลาบินไฟลทที่ตอเนื่องและมีการเปลี่ยนลูกเรือ
ทุกๆครั้งที่เครื่องลง ผูโดยสารจะตองลงไปทรานสิท (transit)
ที่สนามบินนั้นๆเปนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
เพื่อใหพนักงานขึ้นมาทําความสะอาดเครื่อง มีการเปลี่ยนอาหารใหม
เอาตูอาหารเกาลงไป อาหารใหมขึ้นมาตามจํานวนผูโดยสาร
เพิ่มเติมเผื่อขาดไวบาง สวนลูกเรือที่จะลงไปพัก ณ.
ประเทศนั้นๆจะเตรียมงานเทาที่ทําไดไวใหลูกเรือที่ขึ้นมาใหม
มีการเขียนโนตถึงกัน บอกไววาผูโดยสารทานใด ลงที่ไหน
ชอบเครื่องดื่มอะไร เปนตน อยางเที่ยวบินนี้เปนเที่ยวบินยาว
ตองสงตอเครื่องกันหลายตลบ
โนตที่พวกเราสงตอกันบางทีอานแลวขํา บางทีอานแลวเครียด
บางทีอานแลวนึกถึงหนาคนเขียนวามันคิดไดงัยนี่
ตัวอยางที่ 1
เตรียมงานไวหมดแลว หามดาลับหลังนะยะ...

!!!! ระวัง 3A !!!!
อุบส...ไมมีไรหรอก...หลอมากกก ลูกเจาของ NORDSTORM
(หางสรรพสินคาดังแหงหนึ่งในอเมริกา)
คุยดีๆ แจกบัตรลดราคา แถม GIFT VOUCHER จริงๆนะ อยามาวาชั้นโม
ขอใหเพลิดเพลินจําเริญใจกับ Sleepless in Seattle ****
(แอบใสหูฟงดวยนะ)
จาก.........เพื่อนแอรที่วันนี้ลงเรือคนละลํา (ลงชื่อ)
ตัวอยางที่ 2
คนไทยกลุมนี้เปนโรคนอนไมหลับเหมือนในหนัง Sleepless in
Seattle
ชอบแซวแอร แตไมสนสจวต อกหักๆๆๆๆ
จาก........สจวตสาว(สวยกวาพวกมเริงที่กําลังอานอยูซะอีก)
ตัวอยางที่ 3
ชั้นแอบเอาแซนดวิชที่โหลดมาจากบานเราไวในตูเย็น
เผื่อหิวกันจะไดไมอดตาย
ปอกผลไมไวใหพวกแกรดวย อยาลืมสัน-ระ-เสิน คนปอกอนกิน
ไมงั้นมีแชง
ผูโดยสารคนไทยที่ไปดัลลัส มีคนนึงเปนญาติกรูเอง นั่ง 27 J
ฝากดวย
ดูแลใหดีเหมือนเปนญาติเมริงเองเลยนา
ถึงซีแอตเติ้ลแลวมีอะไรลดราคาออนเซลบอกไวที่เคานเตอรดวยนะเวรยยย

From : ญาติคนอานแหละ (ซะที่ไหน)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอาแคนี้กอน บางคนที่จีบกันแตพยายามแลกไฟลทไมได
จะสงตอเครื่องดวยการแนบจดหมายไวใหกันอาน
โดยใชกระดาษของบริษัท ซองของบริษัท
พวกเรามักจะถือวิสาสะหยิบของบนเครื่องไปใชสวนตัวเล็กๆนอยๆ
แลวแซวกันเองวา
“โอยยย ที่บานมีของบนเครื่องหมดแลว ขาดแตเครื่องบิน อิอ”
ิ
เขาเรื่องดีกวา มาอยูหองนอกเรื่องนี่ดีที่สุด
นอกเรื่องไปไหนไดทั้งนั้น (ชอบหองนี้จัง)
ฉันทํางานเสร็จเร็ว เพราะผูโดยสารของฉันกับบิวมีไมมาก
ฉันบอกบิววา
“บิวดูผูโดยสารนะ พี่จะไปชวยขางหลัง”
“อือฮึ” บิวรับคํา ตอทายไลหลังมาวา
“พี่รินยังมีกะใจทํางานเนอะ เปนบิวคงรอนรุมกลุม จาย
ทําอะไรไมไดเลยย คิดถึง Sleepless in Narita ใชมาพี่ริน
บอกบิวมาเลย บิวดูออก บิวเปนคนอยากรูแลวตองรู
ไมงั้นตายตานอนไมหลับ เอย ตายตาไมหลับ พูดถูกมั้ยกรู”
ฉันเดินหนีคําถามของบิวไปที่ชวยทํางานที่ชั้นประหยัด
มันไมใชหนาที่ที่เราตองไปชวยงานในโซนที่ไมไดรับมอบหมายใหทํางาน
หากเปนน้ําใจมากกวา มาเครื่องเดียวกัน วางแลวชวยๆกัน
เดี๋ยวก็เสร็จ การชวยงานกันเปนเรือ่ งธรรมดา ใครไมชวยสิแปลก

เสร็จจากการบริการ
พวกเราจะตองเดินบอกใหผูโดยสารชวยกันปดหนาตาง
เนื่องจากจะมีการฉายภาพยนต บวกกับเราตองบินขามเสนแบงเวลา
ทําใหเวลากลับกลางวันเปนกลางคืนสลับกัน มืดอยูไมนาน
พอขามเสนแบงเวลา กลายเปนกลางวันไปเฉย
การปดหนาตางจึงชวยใหในเครื่องมืดลง
สะดวกสบายในการนอนพักผอนของผูโดยสาร
เวลาไปอเมริกา รางกายพวกเราตองปรับตัวกับเวลาที่เปลี่ยนไปมาก
การสลับเวลาไปถึงสิบสี่สิบหาชั่วโมง ทําใหนาฬิกาในตัวรวนไปเลย
งานของพวกเรา ตองปรับตัวกับเวลาที่ไมเปนเวลา หมายถึงวา
เราตองพยายามปรับตัวใหไดตามเวลาของประเทศที่เราไปพัก
กินนอนตามเวลาของเขา ซึ่งไมตรงกับเวลาบานเรา
พวกเราสวนใหญจึงเปนโรคกระเพาะ โรคเครียด โรคภูมิแพ
โรคคิดถึงบาน โรครักๆหลงๆดีมั่งรายมั่ง รวมๆแลวเรียกวา
โรคจิต 5555
ตอนนั้นหนังเรื่อง Sleepless in Seattle กําลังดัง ดารานําแสดงคือ
ทอม แฮงคส กับ เม็ก ไรอัน คูขวัญ (ในการแสดง)กัน
พอดีกับเอามาฉายบนเสนทางบินไปซีแอตเติ้ล
ผูคนจึงสนใจชมมากกวาปกติ รวมพวกเราดวย แอบดูนะ
ดูใหผูใหญเห็นไมได ดูไดบางไมไดบางไมใชเรื่องใหญ
ไปหาดูเอาเองได ตามดูเวลาบินไฟลทอื่นเอามั่ง
หนังที่เอามาฉายใหดูบนเครื่องจะไดรับการคัดเลือกมาอยางดี
ลวนเปนหนังใหมที่ยังไมเขาโรงฉายดวยซ้ํา
ฉันดูหนังเรื่องนี้แลวกลับชอบ บิล พูลแมน ที่เลนเปนแฟนนางเอก
มากกวา ฉันวาเขาหลอกวาทอม แฮงคส เยอะะเลย
(บาคนหลออีกแลว ..ไมเข็ดๆ)
บิวแอบดูหนัง แลวมาบอกฉันวา เปนครั้งแรกที่บิวไดไฟลทนี้
เธอจึงอยากเขาไปเที่ยวในเมืองซีแอตเติ้ลมาก เห็น
ฉากในหนัง ยิ่งอยากเที่ยว เรามีเวลาแคสองวันสองคืน
โรงแรมที่พักอยูชานเมือง

ตองเชารถขับเขาไปในตัวเมืองซึ่งใหญมาก
การเชารถในอเมริกาไมยาก เพียงมีบัตรเครดิตและใบขับขี่ สากล
(ที่ในหมูผูชายของเราจะมีกันแทบทุกคนในยุคนั้น)
สามารถเชารถไดทันใจซะไมมี
นัดกันไปมา ตกลงวาจะเขาไปเที่ยวในตัวเมืองหาคน
คือพี่กลาเปนคนขับรถ สลับกับพี่ปอง มีผูโดยสารคือพี่จี๊ด บิว
และฉัน บิวมากระซิบสรุปกับฉันวา
“ตกลงเราไปกันหาสาวนิพี่ริน ไมตองหวงกลัวโดนปล้ํา อิอ”
ิ
บิวพูดถูก ทั้งพี่กลาและพี่ปองลวนไมชอบมีแฟนเปนผูหญิง
ลืมเลาไปเลยวา ไฟลทนั้น ผูโดยสาร 3A
ของพี่จี๊ดเปนหนึ่งในเจาของหางสรรพสินคา Nordstorm จริงๆ
สวนขอมูลอื่น..ผิดโมดด
มหาเศรษฐีคนนั้นแกแลว อายุนาจะเฉียดเจ็ดสิบ
หัวคอนขางลานตามแบบฝรั่งอายุมาก หนาตาใจดีมีเมตตา
ทานถามพี่จี๊ดวาลูกเรือทั้งหมดกี่คน พี่จี๊ดบอกวา 21 คน
คุณตาทานบอกเลขา(หนุม)ผูนาจะเปนที่มาของขอมูลวาหลอมั่กๆ
ใหหยิบกระเปาเอกสารหลุยส วิตตอง อยางสวยของทานออกมาเปด
หยิบซองสวยงามประทับตราหางสงใหพี่จี๊ด 21 ซอง
ใหพี่จี๊ดแจกลูกเรือทุกคน คนละซอง
ซองยาวหรูมาก เปนกระดาษแข็งสีครีม เดินขอบทอง
แตของในซองทําเอาพวกเราอึ้งไปเลย
บัตรของขวัญ ใบละ100 เหรียญ 5 ใบ (อื้อหือ
โอโฮ..รวยแถมใจดีอีกตางหาก)
บัตรทองวีไอพี ใชลดราคาสินคาทุกแผนก (ไมมียกเวนฟาสฟูดส
ซุปเปอรมารเก็ต แผนกอื่นๆ....แบบหางบานเรา) 40%
มีอายุการใชงานสองป ซื้อไดไมจํากัด สมหลนเจงๆ เจาคะ
นี่แหละของจริง ไมตองมีโปรโมชั่นใดๆ ใหเมื่อย

เครื่องลงที่สนามบินซีแท็คตามเวลา สนามบินระหวางประเทศ (
International Airport)ที่ซีแอตเติ้ลมีสองแหง คือ SEATTLE
TACOMA INTERNATIONAL AIRPORT
กับสนามบิน KING COUNTY INTERNATINAL AIRPORT
สนามบินแรก ที่เครื่องของเราไปลง เรียกกันยอๆวา ซีแท็ค
(SEATAC) เปนสนามบินสําหรับเครื่องบินพาณิชย สนามบินนี้ใหญมาก
เพราะซีแอตเติ้ลเปนเมืองหลวงของรัฐวอชิงตันเปนเมืองทา
เมืองอุตสาหกรรม แถมยังอากาศดีตลอดปเหมาะแกการทองเที่ยวอีก
จนไดชื่อวา THE EVERGREEN STATE
สวนสนามบินที่สองเปนสนามบินสําหรับพวกไฮโซ
เซเลบริตี้ทั้งหลายแหล มีเครื่องบินสวนตัวไปไหนมาไหน รวดเร็ว
ไมตองกลัวรถติด ไมตองกลัวตกเครื่อง มีนักบินสวนตัว
ลูกเรือสวนตัว สุขสบายสมฐานะ
อะไรจะรวยกันปานนั้น แตคํากลาวที่วา
เงินซื้ออะไรไมไดทุกอยางเปนความจริง
แคซอื้ ไดเกือบทุกอยาง..เทานั้นเอง ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------...ทานผูอานคิดวาเงินซื้อความรักความจริงใจไดแคไหน?
สง SMS มาตอบกันไดในทูนี้คา
ใครตอบโดนใจจะใหรางวัลบัตรของขวัญเซ็นทรัล หารอยบาท หกรางวัล
หมดเขตสงคําตอบ.... เมื่อโพสทตอนที่สิบสาม
อิอิ มีเซอรไพรซเหมือน AF3 จาก...แอรก)ี่
ตอนนี้ยังไมเขมขนใชมั้ยละคะ อานไปกอนๆ ใจเย็นๆ
อยากเลาเรื่องซีแอตเติ้ลใหฟงเพราะชอบเมืองนี้มากพอๆกับชอบซานฟรานซิสโก
นึกซะวาแอรกี่พาเที่ยวคลายเครียดเรื่องรักซอนซอนรักของรินเสียหนอย
เพราะเรื่องที่เกิดตอมามันทรมานใจนัก ฮือๆๆๆๆๆ

(เลาแนแตรอแปบ ขอพาทัวรซีแอตเติ้ลหนอยนา ไหนๆก็ไหนๆแลว)
โรงแรมที่พวกเราพักที่ซีแอตเติ้ลเปนโมเต็ลเล็กๆ
มีตึกสองชั้นซึ่งใชเปนรานอาหารไทยชื่อรานใบตอง
(ที่อรอยขึ้นชื่อมาก)อยูดานหนา
ถัดไปมีบันไดหินราวสิบหาขั้นสําหรับเดินขึ้นไปอีกตึกหนึ่ง
(ซีแอตเติ้ลเปนเมืองที่มีเนินเขามากเหมือนซานฟราน
บานเมืองเลยไมเปนแถวเปนแนวในทางตรง
แตจะเปนแถวเปนแนวแบบขึ้นๆลงๆ)
สองขางทางบันไดเปนแปลงดอกกุหลาบดอกโต กลีบแข็ง
ไปเมื่อไหรก็เห็นออกดอกหลากสี แมยามอากาศหนาวเย็นมาก สมชื่อ
EVERGREEN STATE
พวกเราหลายคนเคยพยายามเอากุหลาบที่นั่นมาปลูกแตไมคอยสําเร็จ
ถิ่นใครถิ่นมันมั้ง
ตนไมของที่ใดยอมเคยคุนกับการเติบโตแบบอากาศที่นั้นมากกวาแปลกที่
ตึกที่สองที่ตองขึ้นบันไดไปนั้นเปนที่พักของพวกเรา
เดินเขาไปเปนลอบบี้
มีหมอกาแฟแกวตั้งไวบนเตาพรอมถวยกระดาษแบบดื่มแลวทิ้งและเครื่องปรุงรสกาแฟเพียบพรอม
คนอเมริกันนิยมดื่มกาแฟกันตลอดเวลา
ไปไหนๆมีหมอกาแฟแบบนี้ตั้งไวทั่วไปหมด
รสชาดกาแฟเหมือนๆกันคือคอนขางจืดๆใสๆ ไมเขมขน
เอาไวดื่มกันไดดื่มกันดีทั้งวี่ทั้งวัน
อยูอเมริกาเลยตองเลาเรื่องไปเรื่อยๆไมเขมขน
เลียนแบบกาแฟตามหมอแกวในอเมริกา
ยกเวนที่สตารบั๊คส
รานกาแฟ STARBUCKS รานแรกอยูที่ซีแอตเติ้ลนี่เอง
พวกเราตกลงกันวาจะเชารถไปเที่ยวในเมืองกันเลย
ทั้งที่ควรจะนอนพัก แตเรื่องเที่ยวลอใจอยูเลยลุยเที่ยวกอน

จุดหมายแรกคือ PIKE PLACE MARKET ตลาดนัดกลางเมืองที่มีทูกอยาง
ถูกใจขาชอปแบบพวกเราอยางยิ่ง วันนั้นเปนวันเสาร
นักทองเที่ยวและชาวเมืองเดินกันใหวุน
จนพี่กลากับพี่ปองบนวาเราเดินกันหาคนนากลัวจะมีหลงกันแน
เลยหาจุดนัดพบไววาเปนอีกสามชั่วโมงเจอกันที่รานสตารบั๊คส
ที่ที่เรายืนดื่มกาแฟกันอยูนั่นเอง
สตารบั๊คสรานแรกของโลกเชียวนะ เปนรานแบบเปดโลง
กลิ่นกาแฟหอมหวนไปไกลเหมือนกลิ่นโรตีบอยที่ถนนสีลมบานเรายังไงหยั่งงั้น
ประวัติความเปนมาของสตารบั๊คส ไปอานดูไดที่เว็บไซดของเคา
เสริมนิดนึงวาชื่อ STARBUCK
นี่เจาของผูกอตั้งเอามาจากชื่อตัวละครแสนดีคนหนึ่งในวรรณกรรมอเมริกันเรื่อง
MOBY DICKซึ่งเปนเรื่องของนักลาปลาวาฬกับปลาวาฬเพชฌฆาต
เคยสรางเปนหนังดวย พระเอกคืออิชมาเอล
แสดงโดยพระเอกชื่อดังยุคนั้นที่ฉันเองยังเกิดไมทัน
ชื่อเกรเกอรี่ เปค (Greygory Peck)
คุณแมฉันบอกวาดาราคนนี้หลอมาก คนไทยชอบรียกเขาวา
“แกงกะหรี่เปด”
เรียกซะเสียหายหลายเลยนะเนี่ย
ฉันเดินดูของไปเรื่อย มีของที่ระลึกมากมาย
ฉันซื้อกระดิ่งไดหลายใบ ฉันชอบสะสมของที่ระลึกที่เปนรูปกระดิ่ง
จะเปนของเกาหรือของใหม
หรือเลียนแบบของเกาฉันซื้อหมดถาไมแพงมาก
ฉันยังสะสมกระดิ่งมาจนทุกวันนี้
และพบวาของที่ระลึกเปนรูปกระดิ่งหาไดไมยากเลย
ฉันมีกระดิ่งคริสตัล แกว พอรซเลน กระเบื้องเคลือบ เซรามิค ฯลฯ
หลายขนาด เยอะมาก แตไมรูจะสั่นเรียกใคร 5555
ฝรั่งมองบิวกันใหญ
ดวยความสามารถพิเศษของเธอในการแตงกายงดงามสะดุดตา

รูปรางอรชรออนแอน สูงเพรียว
ดูเหมือนนางแบบเยื้องยางออกมาจากปกหนังสือดังๆ
บิวเองรูตัววาเปนเปาสายตาเลยยิ่งกรี๊ดกราดหนัก
ฉันเดินที่ตลาดนัดอยางเพลิดเพลินเจริญใจ
คลายทุกขใจเรื่องพี่หนิงกับเชอรรี่และพี่อินกับความใจงายของฉันเองไปไดมาก
ฉันนึกถึงวันคืนที่นาริตะกับพี่อินอยูตลอดเวลา
นึกไปถึงวาขากลับจะไดพบเขาอีก
แลวเราคงตองเลยตามเลยอีกหรือเปลา
ยามนั้นฉันนึกไมออกเลยวาเรื่องราวจะเปนไปในรูปใด
แตในภายหลังเมื่อยอนกลับไปนึกถึง
ฉันไดแตยอมรับสภาพกับเรื่องแยๆที่ฉันกอขึ้นมา
(ตองบอกวาพี่อินกับรินชวยกันกอมากกวา คนหนึ่งกอไฟ
อีกคนเติมเชื้อไฟ ไมดีทั้งคู อยาเอาอยางเชียว)
สําหรับฉัน มันคงกลับไปแกไขอะไรไมได นอกจากเอามาปนขอเตือนใจ
ไมใหทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีก บางครั้ง
เมื่อเราตกอยูในสถานะการณที่ใชความรูสึกตัดสิน
โดยไมไดใชความคิดไตรตรอง โดยอยากลองลิ้มสิ่งที่ผิดๆ
แมจะเปนเรื่องงายๆที่ทุกคนรูอยูแกใจ แตเชื่อเถอะวา
เมื่อเกิดกับตัวเองแลว เราอาจกลายเปนพวก
“ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด” ก็ได
ครบสามชั่วโมง เราไปเจอกันที่สตารบั๊คส อวดขาวของกัน
สั่งกาแฟมาดื่ม แลวทฤษฎีที่วาโลกกลมก็เปนจริงอีกครั้ง
ฉันเจอหนุยโดยไมคาดฝน หนุยมากับหนุมชาวอเมริกันผมทอง ตาฟา
หลอมาก เทหมาก ประมาณ แบรด พิทท กับจอหนนี่ เดปป ปนๆกัน
หนุยแนะนําวาเปนเพื่อน (แบบไหนไมร)ู ชื่อมารค
เราทักทายหนุยกันอยางดีใจสุดๆ โดยเฉพาะบิว
ที่จองมารคแบบไมเกรงใจใคร
ตอนนั้นหนุยเรียนจบปริญญาเอกแลว
รับราชการอยุที่กระทรวงการตางประเทศ
หนุยบอกพวกเราวามาประชุมที่ซีแอตเติ้ล

และจะกลับกรุงเทพในอีกสองวัน ซึ่งจะไมไดเจอพวกเราบนเครื่อง
เพราะเปนวันที่เราตองบินไปเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส
ริน เปนไงมั่ง ผอมจังเนี่ย พี่หนิงเลี้ยงไมดีใชมั้ย
แลวแมบิวตี้ฟูล ฟูลออพชั่นนี่
หยุดจองจะกินเพื่อนชั้นซักทีไดมั้ย เฮอะ พี่ปองอะ ปากดํา
หยุดสูบบุหรี่ซักทีสิฮะ บุหรี่มวนหนึ่งทําลายชีวิตไปสิบเอ็ดนาที
พี่กลาตอนนี้เลื่อนจากสวส. เปน ผกก.ยัง แลวพี่จี๊ด สวยขึ้นจม
เอะ ยัยบิวนี่ ชั้นบอกไมใหจองๆ
เสียมารยาทหญิงไทยหมดนะตะเอง....บลาๆๆๆ”
หนุยยังคงพูดตอเนื่องแบบไมสนใจคนฟงเหมือนเคย
บิวคอนขวับใสหนุย
“เอา เพื่อนพี่หนุยอยากเกิดมาหลอทํามั้ย แลวดูดิ
ตอหนาพี่หนุยแทๆ มองบิวอยางกะผีเห็นโลงไมแยงหรอกนา
แฟนหนุยที่เดนมารกหลอแบบนี้แหละ เห็นมารคแลวเลยเสียว
คิดถึงแฟน ฮี่ๆๆๆ”
เย็นวันนั้น หนุยกับมารคไปดินเนอรอาหารทะเลกับพวกเราที่ ALKI
BEACH ชายหาดที่มีทางเดินยาวมากเลียบชายหาด
มีรานขายของมากมายอีกแลว
อาหารทะเลที่นั่นสดมาก
หนุยชวนฉันทานปูที่ตัวโตที่สุดที่เคยเห็นมา เนื้อหวานมาก
ไมตองจิ้มอะไรเลยก็อรอย กุงล็อปสเตอรตัวใหญ เนื้อแนนหอม
อืมมม อาหารทั่วโลกนี่ลวนแตอรอย
ยิ่งหากไดทานกับกลุมเพื่อนที่เขากันไดยิ่งอรอยไปกันใหญ
ขางๆโตะเรามีวงดนตรีเลนเพลงเอลวิส พอดื่มไวนไดที่
พี่กลาเขาไปคุยกับนักดนตรี
โดยที่พวกเราไมทราบมากอนวาพี่กลาชอบรองเพลง
พี่กลารับไมคจากนักดนตรี แลวเสียงทุมนุมก็ดังขึ้น

Love me tender, love me sweet, never let me go.
You have made my life complete and I love you so.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
For, my darlin’, I love you and I always will.

Love me tender, love me long, take me to your heart.
For it’s there that I belong and we’ll never part.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
For, my darlin’, I love you and I always will.
Love me tender, love me dear, tell me you are mine.
I’ll be yours through all the years till the end of time.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
For, my darlin’, I love you and I always will.
พี่กลารองเพลงราวนักรองอาชีพ ราวเอลวิสคืนชีพ
เพลงของพี่กลาทําเอาฉันตัวรอนวูบวาบ
คิดถึงพี่อินกับเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆรอนๆ(ฉันนี่เลวจัง
ขอดาตัวเองหนอย)
พี่กลาทําเอาทุกคนปรบมือดังลั่นหลังเพลงจบ มีคนขอใหรองอีก
พี่กลาปฏิเสธอยางสุภาพ แถมมาบอกพวกเราวา ของดีมีนอย
เลยไดรูกันวันนั้นวาพี่กลามีสายเลือดศิลปน
พี่สาวพี่กลาทั้งสวยทั้งเปนนักรองที่ดังมากในยุคกอนหนานั้น
เมื่อมีโอกาส
ฉันจึงคุยกับพี่กลาเรื่องที่ฉันไดโนตหยาบคายจากเชอรรี่
พี่กลาบอกใหฉันเอาไปใหพี่กลาดู เพื่อที่พี่กลาจะได
“ดําเนินคดี” กับเชอรรี่
โนตที่เก็บไว ชวยฉันไดตอนนั้นเอง ขอเลาขามไปเลยวา
เมื่อฉันเอาโนตไปใหพี่กลา
พี่กลาอานแลวตกใจมากวาทําไมเชอรรี่ถึงเขียนอะไรไดแบบนั้น
พี่กลาเอาลายมือเชอรรี่ไปเทียบกับลายมือที่หลอนเขียนไวตอนสมัครเขาทํางาน
ใหผูเชี่ยวชาญทางลายมือพิสูจน
หลักฐานมัดตัวจนเชอรรี่ตองรับสารภาพ
โทษที่เชอรรี่ไดรับคือ ...หักเงินเดือน 25 % เปนเวลาหนึ่งป
รวมกับทําทัณฑบนไววาถาเธอเขียนดาฉันอีก
จะตองโดนลาออกจากบริษัท

และเปนที่มาของการใสกุญแจBOX ทั้งหมดของลูกเรือ
สิ่งที่เชอรรี่ทํากับBOX ของฉัน และฉันโกรธมากคือ
หลอนเอารูปที่ฉันถายบนเครื่องกับพระบรมวงศานุวงศองคสําคัญที่ทรงนารักเหลือเกินองคหนึ่งไปทั้งอัลบั้ม
ที่มีคนอัดมาใสBOX
ใหฉัน เชอรรี่เอารูปฉันไปทําอะไรรูไหม
หลอนเลือกตรงที่มีใบหนาฉัน เอามีดกรีดๆไว
แลวตัดรูปเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย สงคืนมาใน BOX
รูปนั้นอัดใหมได แตความรูสึกเลวรายที่ฉันมีตอหลอนทวีขึ้น
ฉันเกลียดเชอรรี่ คงพอๆกับที่เชอรรี่เกลียดฉัน
ยัยคนนี้เปนอะไรมาเกิด อยากรูจริงๆ
ยอนกลับมาที่ซีแอตเติ้ล คืนนั้นสนุกสนานมาก
ฉันไมคอยมีโอกาสคุยกับหนุยเปนการสวนตัวมากนัก
พวกเราแยกกับหนุยกลับโรงแรมที่พัก
ฉันหลับไปดวยความเพลียมาทั้งวันทั้งคืน
ตื่นมาอีกที แปดโมงเชา เสียงโทรศัพทดัง
“ฮัลโหล” ฉันงัวเงียรับโทรศัพท
“รินคาบบบ พี่ตามหาตัวรินจะแย เมื่อวานไปไหนมา
พี่โทร.มาหลายครั้งเลย”
พี่อินนั่นเอง เขาโทร.มาจากแอลเอ
“รินไปเที่ยวในเมืองมาคะ เจอหนุยดวย สนุกดีคะ”
ฉันตอบพี่อินไปและเลาเรื่องพี่กลารองเพลงเพราะ
เรื่องบิวแตงตัวสวย เรื่องหนุย
“เลาใหญเลย ไดยินเสียงรินแลวชื่นใจจัง
อีกสี่วันเจอกันที่นาริตะนะจะ”

คุยกันสักพัก วางหูกันไป ฉันคํานวณเวลา ตอนนั้นบานเราหาโมงเย็น
ความรูสึกผิดในใจทําใหฉันไมคอยอยากโทร.กลับบาน
เกรงวาพี่หนิงจะจับพิรุธได ...

ตอนนั้นยังไมรูวาพี่หนิงไประเริงอยูกับยัยผลไมที่ยุโรป
และไมรูวาจะไมไดเจอพี่อินที่นาริตะอีก
วันนั้น ฉันนั่งรถของโรงแรมไปศูนยการคา
ลูกเรือที่ซีแอตเติ้ลมีสองกลุม
คือกลุมทีร่ อจะบินไปดัลลัสกับกลุมที่บินมาจากดัลลัส
รวมทั้งหมดเกือบหาสิบคน บางคนพาครอบครัวมาดวย
ทางโรงแรมจัดบริการรถไปตามสถานที่ตางๆทุกหนึ่งชั่วโมง
โดยมีพนักงานขับรถเปนหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน
ชื่อปาคริส พวกเราไมมีใครไมรูจักคริส
เธอจะมารับเราจากสนามบิน
ขับรถตูคันใหญแบบที่มีแตเฉพาะในอเมริกาเทานั้น
เมื่อถึงโรงแรม คริสจะจัดตารางการเดินรถของเธอไปตามที่ตางๆ
สวนมากเปนแหลงชอปปง
เธอจะตะโกนบอกพวกเราดวภาษษอังกฤษสําเนียงเยอรมันของเธอ
“You guys,listen to me ..first trip today..eleven a.m”
พวกเราจายคารถคริสเปนรายหัว คนละหาดอลลาร
มีคนแอบเมาทวาคริสรับเละ แถมไมเสียภาษีอีก

แตเธอเปนคนนารัก จําแมน ใครที่ไปกับเธอไมตองกลัววาจะตกรถ
เพราะเมื่อถึงเที่ยวสุดทาย คริสจะกวาดตานับจํานวนพวกเรา
บอกเลยวาครบไมครบ ขาดกี่คน แลวรออยูที่จุดนัดพบจนครบคน
ขอสําคัญ คริสมีน้ําใจ ใครอยากจะไปที่ใดพิเศษนอกทาง

เธอจะบริการใหอยางเต็มใจ
ดวยรอยยิ้มเอ็นดูราวกับเปนญาติผูใหญของเรา
พวกเราสวนใหญมักจะตรงเวลา ดวยอาชีพนั้น การตรงตอเวลาสําคัญมาก
สมัยนี้ เด็กๆนัดกัน ไมคอยจะซีเรียสเรื่องเวลา
โทรศัพทมือถือมีกันทุกคน มีอะไรเปลี่ยนแปลงโทร.หากันไดตลอด
ฉันเองตองปรับตัว เวลานัดกับเพื่อนรุนเด็กกวามากๆ
ตองเนนเปนพิเศษวา มาใหตรงเวลาเนอ ไมงั้นไมรอ
แตกระนั้นยังมีคนสายจนได แบบนี้ตองจับไปเปนลูกเรือใหเข็ด
เพราะไปสายสามครั้งโดยไมแจงลวงหนา เชิญลาออกไปเลย

ทุกคนไปหาง NORDSTORM
เพราะบัตรของขวัญกับบัตรลดราคาที่ไดรับมามันรอนรุมอยูในกระเปา
ตองรีบไปใชจาย (นี่ฉันไมไดคาสปอนเซอรจากหางนี้เลยนะ
อยาเขาใจผิดวามาโฆษณาแอบแฝง อิอ)ิ
หางนี้หรูหรา มีสินคาดีๆไปจนถึงดีเยี่ยม ใหเลือก
ถาเปรียบกับเมืองไทยนาจะคลายเซ็นทรัลชิดลม หรือพารากอน
ประมาณนั้น
สุดทายทุกคนหอบขาวของกันราวกับจะไปเปดรานขายของ
กลับถึงโรงแรมก็อยางเคย คือเอาของออกมาอวดกัน
กรี๊ดกราดวาของใครสวย ของใครเจง แลวไปซื้อตามกันอีก
เปนกิจวัตรประจําของลูกเรือที่ชอบซื้อของตามกัน ใชของเหมือนๆกัน
มีอะไรบอกตอกัน (ทุกเรื่องเลย)
วันรุงขึ้น พวกเราจะบินไปดัลลัส
คางที่นั่นหนึ่งคืนแลวบินกลับมาอยูที่ซีแอตเติ้ลอีกหนึ่งคืน
พวกเราไมตองคืนหองที่ซีแอตเติ้ล
เอาไปเพียงสัมภาระสําหรับคางคืนเพียงคืนเดียวเทานั้น
ขณะที่ฉันกําลังแตงตัวเตรียมไปบินอยุนั้น โทรศัพทดัง

“ฮัลโหล รินพูดคะ”
“ริน นี่พี่กลานะ OB เทเล็กซมาใหริน passive กลับกรุงเทพดวน
รินอยาเพิ่งตกใจนะ ลูกชายรินปวย ไมมากหรอก
รินเก็บกระเปาใหญทันมั้ย
ถาไมทันเดี๋ยวพี่กลับมาจากดัลลัสจะจัดการให ริน ริน
อาว..ฟงอยูปาวเนี่ย เงียบไปเลย ใจเย็นๆๆอยาเพิ่งตกใจไป”
พี่กลาพูดตออะไรอีกไมทันฟงแลว หูไดยินแต “ลูกชายรินปวย”
นี่ไง กรรมติดจรวด ตามทันทันที ฉันทําไมดีไวไมกี่วันกอน
สงผลใหลูกชายของฉันปวย
ลูกกอนเมฆนอยๆของแมเพิ่งสี่เดือนกวาแลวลูกเปนอะไรไปหนอนี่
ฉันหยิบโทรศัพทขึ้นมา เรียกไปเลขหมายที่บาน
ไมไดคิดเลยวาเวลานั้นที่กรุงเทพกี่โมงกี่ยามกัน
นองหนอนเปนคนรับโทรศัพท เธอบอกฉันวานองกอนเมฆทองเดิน
ตัวซีดมากตอนไปโรงพยาบาล ลูกรุงตามไปดวย
สวนคนที่โทร.บอกบริษัทคือคุณแมฉันเอง ฉันถามถึงพี่หนิง
นองหนอนบอกวาพี่หนิงไปบินหลายวันแลว ตอนนั้นฉันเบลอมาก
หวงลูกจนเกือบทําอะไรไมถูก พยายามตั้งสติอยางยากเย็น
เลยไมไดจดไดจําวันนนเปนวันหยุดของพี่หนิง
และพี่หนิงบินแถบเอเชีย
ไมมีไฟลทไปหลายๆวันอยางที่นองหนอนบอกเสียหนอย
ฉันโทร.ไปที่บานคุณแม นอยมารับสาย
บอกวาคุณตาคุณยายอยุที่โรงพยาบาลกับนิ่มนวล
ซึ่งเปนคนพานองไปโรงพยาบาลตามคําบอกของคุณแมฉัน
มาทราบภายหลังวาลูกทองเสียหนักมาก นวลไปบอกคุณแมพี่หนิง
แตคุณแมกําลังอยูในวงไพตอง
ที่เลนกันในหมูคุณหญิงคุณนายแถวนั้น ใชบานคุณแมตั้งวง
เลนกันทุกวัน บางวันเลนขามวันขามคืน
คุณแมพี่หนิงบอกใหนวลโทร.ไปแจงคุณแมฉัน เพราะเธอกําลังยุง
(เลนไพ )

ไมแมแตจะเดินมาดูหลานชายคนเดียว...กรรม...
แคนอีกละเรา.....

ฉันรีบเก็บของเสร็จจนไดดวยความชํานาญในการจัดกระเปา
ใจบินไปกรุงเทพแลว ลูกเมฆของแม อยาเพิ่งเปนอะไรไปนะลูก
ถาลูกเปนอะไร ฉันคงแยแน
ฉันนั่งเครื่องกลับโดยเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดธรรมดา
นั่งในที่นั่งผูโดยสาร ลูกเรือที่เดินทางแบบนี้เรียกวา passive
crew
หวงลูกเปนมากมายอยางไร ฉันไดประจักษแจงแกใจในวันนั้นเอง
แตฟายังเห็นใจฉันอยู จึงสงหนุยมานั่งเปนเพื่อนฉันอีกครั้ง
หนุยเดินทางกลับกรุงเทพวันนั้น พอทราบเรื่อง
หนุยรีบยายมานั่งขางๆฉันทันที
“ริน อยาเพิ่งคิดมาก
หลานชายรูปหลอของลุงหนุยตองไมเปนไรหรอกนะ”
ฉันบีบมือหนุยแนน หนุยบีบตอบ
แลวทําหนาที่เพื่อนที่ดีตอดวยการชวนฉันทานอาหารที่เพื่อนๆนั่นหละเอามาเสิรฟ
ตางคนตางหยิบอาหารหลายๆอยางมาใหเราจนผูโดยสารในที่นั่งถัดไปตองเดาออกแนวาเราเปนญาติกับลูกเรือ
ไฟลทนั้น
ฉันไมคอยมีแกใจฟงหนุยคุยเลย
แมหนุยจะพยายามเอ็นเทอรเทนฉันดวยการเลาเรื่อง
“เจาสาว”ของหนุยใหฟง
“ริน ริ้นนน ใจลอยอีกละ จะฟงมั้ยเรื่องคูหมั้นหนุยนะ
เคาสวยนะ” หนุยเขยาตัวฉัน

“จริงเหรอ หนุยหมั้นเมื่อไหร ไมเห็นรูเรื่อง ตกขาวจัง”
ฉันเออออไปกับหนุย พรอมคิดขึ้นมาได
“ แลวหนุยเปลี่ยนมาชอบผูหญิงแลวเหรอ ไหนเคยบอกรินไงวา
ผูหญิงนะ ไมไดแอมขาออนหนุยรอกกก”
ฉันแกลงทําเสียงลอเลียนหนุย
“ยั้ง ยังไมไดหมั้น กําลังจะ going to be หมั้นการเมือง
แตงการเมือง เคาก็มีแฟนเปนผูชาย หนุยก็มีแฟนเปนผูชาย อือ
พูดเองงงเอง คืองี้ เคาเปนลูกสาวคนเดียวของ ดร.สนชัย
พอเคาอยากไดลูกเขยเปนดอก เอยดอกเตอรเหมือนกัน
เลยมาขอหนุยใหลูกสาวเคา ดู รินทําหนา งงเหรอ ...หนาเออเชียว
รินนี่ มีลกู มีผัวแลวยังไมหายคิกขุอะโนเนะอีก ไมตองงง
เคาไมรูวาหนุยเปนไง ตอหนาเคาหนุยเกกแมนสุดฤทธิ.์ ..
ครับ...ทานครับ...”
ตอนทายหนุยทําเสียงแมนมั่กๆ

“แลวหนุยกะแจม ตกลงกันวาแตงกันไป ตางคนตางอยุ
แจมก็มีแฟนของแจม หนุยก็มีของหนุยไป เปนวาตกลงโอเค ลงตัว
พอแมเราทั้งคูก็หนาบานไป นโยบาย win-win ไงละริน”
ฉันเองเพิ่งเคยไดยินคําวา win-win จากปากหนุยเปนครั้งแรก
และไดเอานโยบายของหนุยมาใชในชีวิตฉันตอมาอีกหลายเรื่อง ขอบคุณมากนะจะหนุยเพื่อน love
“แลวถาแจมเคาเกิดทองละหนุย รินหมายความวา
ทองกับแฟนเคาทีห่ นุยอนุญาตใหมาเขาวินนะ”
“ยัยริ้นนน”หนุยทําเสียงสูงแบบออนใจในความปญญาออนของฉัน
“ถาแจมเคาทอง หนุยคือพอเด็กในนามไง แหม เซอจังตัวนี่
ดีซะอีก คนจะไดเลิกนินทาวาหนุยเปนเกย

เศราเนอะริน ตองสรางภาพหลอกลวงชาวบาน เพื่อใหหลายๆคนสบายใจ”
“หนุยขอบอกรินไววันนี้เลยวา วันหนึ่ง
หนุยจะใหคนยอมรับเพศที่สามใหได ..แตวันไหน หนุยยังไมรู
หนุยรูแค มันเปนนโยบายนึงในชีวิตหนุยที่ตองทําใหได
จะชาจะเร็วไมรู..”
แตจนถึงวันนี้ หนุยยังคงตองเกกแมนอยูอยางเดิม คงนโยบาย
win-win เอาไว
ไมทราบวาหนุยลืมนโยบายผลักดันใหผูคนยอมรับเพศของหนุยไปแลวหรือเปลานี่
หนุยชวนฉันพูดคุย สลับดูหนัง (เรื่องเดิม Sleepless in Seattle)
“ดูมารอยสามสิบสองรอบแลว ดูอีกก็ได เอาเหอะๆ
ดีกวาไมมีรัยดู” หนุยบน
หนุยเปนเพื่อนที่นารักที่สุด ถาวันนั้นไมมีหนุยมานั่งดวย
ฉันคงมัวแตรองไหหวงลูกจนไมมีจิตใจจะทําอะไรเลย
ฉันไมสงสัยเลยวาทําไมหนุยจึงกาวหนาในการงานมากมาย
เพราะหนุยเปนมืออาชีพ และหนุยจริงใจกับคนที่จริงใจกับหนุย
หนุยมักจะเปนผูใหมากกวาผูรับเสมอ----ขอนี้ผูชายอกหลายศอกอีกหลายคนแพหนุยราบคาบ
เครื่องลงที่นาริตะกอน ฉันเดินลงไปกับหนุย
ลูกเรือที่จะทํางานชวงนาริตะ-กรุงเทพ มานั่งรอเครื่องอยูแ ลว
“อูยย ยัยลูกเจี๊ยบ หนาแกเชีย ไมเห็นไมกี่ป
นี่มันยังพันพัวกะผัวรินอยูปาว”
หนุยกระซิบ (แบบคอนขางดัง)กับฉัน
ที่จริงฉันเห็นลูกไกแวบๆที่ซีแอตเติ้ลอยูเหมือนกัน
แตไมทันสนใจ ลูกไกไหวหนุยและฉัน ยิ้มหวานเสียงดังมาเลย
“พี่รินขา ทราบขาวพี่หนิงหรือยัง “
เธอถามฉัน ขาวอะไรอีกละทีนี้ ..แมคนนี้ขยันมาบอกฉันเรื่อย

นี่หลอนหวังดีหรือรายกันแน
ฉันยิ้มเย็นใหลูกไก รูสึกตัวเองเปนนางรายขึ้นมามั่ง
“ลูกไกมีขาวอะไรอีกคะ ลูกไกมาบอกทีไร พี่กลับไปถามพี่หนิง
พี่หนิงก็จะบอกวา อยาไปฟงมัน พี่ไมเอามัน
มันเลยใสไฟใหรินหึง”
ฉันทําเสียงเรื่อยๆ หมั่นไสลูกไกเต็มประดา ไมมีอะไรทําหรือไง
คนกําลังหงุดหงิดหวงลูกอยู
หนุยเสริมวา
“นั่นสิ
ลูกไกนี่นาไปสมัครเปนนักขาวคอลัมนซุบซิบมากกวาเปนแอรนะนี่
ไปเหอะริน เดี๋ยวหนุยซื้อกลองไมทัน”
หนุยจูงมือฉันเดิน ทักทายกับเพื่อนบางคน ลูกไกไมลดละ
เธอเดินตามฉันกับหนุยมา
“พี่รินขา คราวนี้ขาวจริงนะ ลูกไกรูยังโมโหแทนพีร่ ินเลย
พี่หนิงพาเชอรรี่ไปซูริด ไปไฟลทเพื่อนลูกไกเอง
เมื่อคืนเพื่อนลูกไกมานาริตะ แลวมาเลาใหฟง
พี่หนิงนี่เคาไมเกรงใจพี่รินเลย ยัยเชอรรี่ก็หนาดาน
อยุบริษัทเดียวกันแทๆทําไดลง แลวนี่พี่รินจะทําไงดีคะนี่
ลูกไกอยากไปตบมันใหพี่จัง ...”
ลูกไกพูดถึงความประพฤติของเชอรรี่
ราวกับตัวหลอนเองไมเคยทํางั้นแหละ
หนุยรีบลากฉันจ้ําอาวไปที่รานคาปลอดภาษี
“ยัยลูกเจี๊ยบนี่ มันสติดีปะเนี่ยริน
มันดายัยผลไมอยางกะตัวเองดีซะเต็มประดา เฮอออ
..ผูหญิงแบบนี้ นาจับไปลงบอจรเขใหหมด..”
หนุยทําหนาเอาจริงจนฉันขํา
“ชางเคาเหอะหนุย พี่หนิงจะพาใครไปไหน รินไมสนละ

รินหวงแตลูก ใจมันจะขาดแลวนะหนุย”
“โอๆๆๆๆ รินไมตองหวง เดี๋ยวเครื่องลงกรุงเทพ
หนุยไปสงรินเลย ไปเยี่ยมหลานดวย ยังไมอยากเขาบานเลย
เบื่อคุณหญิงแมคอยจะกระตุนใหไปหานองแจมอยูนั่น”
หนุยทําหนาเขากับคําวา “เบื่อ” ไดเปนอยางดี
“รินชวยหาของฝากแจมใหหนุยหนอย อยูเมกาไมกลาซื้อรัยเลย
กลัวมารกเห็นแลวงอน”
“เอาไขมุกสิหนุย รานมิกิโมโตะแนะ
ชอบไมชอบก็รูแหงๆวาของเลิศ”

สรุปวาหนุยใหฉันเลือกสรอยไขมุกไปเปนของฝากวาที่คูหมั้น
กันคุณหญิงแมสงสัย
ฉันเลือกไดสรอยมุกเสนเดี่ยวสั้นๆ สําหรับสวมติดลําคอ
ไขมุกสีครีมแวววาวเปนประกายมาก สวยเยี่ยมยอด
จัดไดวาไขมุกของมิกิโมโตะนั้นเปน
“หนึ่งในเครื่องประดับที่ผูหญิงรวยๆควรมี”
ขอแอบเลาเรื่องไขมุกหนอยนึง มุกธรรมชาตินับวาหายากมาก
แตสวยสมกับความหายาก เลยเปนเครื่องประดับที่แพงที่สุดในโลก
แพงกวาเพชรเสียอีก
โดยทั่วไปที่เราเห็นกันมักจะเปนไขมุกเลี้ยง แมแตของมิกิโมโตะ
สวนมากเปนมุกเลี้ยง
แตเลี้ยงแบบไหนถึงไดออกมาเลิศกวาใครๆตองไปถามเจาของบริษัทเอาเอง
หนุยถามฉันวา
“รินแนใจนะวาสวย รินแนใจนะวาเคาจะชอบ

รินแนใจนะวาเลือกดีแลว”
“แหม หนุย ถึงรินจะกําลังใจคอไมเปนที่เปนทาง แตรินวา
ของสวยอยูตรงไหนเคาก็แบบ..เปลงประกายนะหนุย เชื่อรินสิ
ผูหญิงเลิศๆนะ เคาชอบไขมุก”
“แลวรินละ ชอบมั้ย”หนุยถาม
“ชอบสิหนุย แตมันแพงมากเลย รินไมซื้อหรอก เก็บตังใหลูกดีกวา
รินไมใชไฮโซ ไมรูจะใสไปไหน”
สุดทาย หนุยซื้อเสนที่ฉันเลือก
พนักงานขายหอกลองไขมุกอยางสวยเลย
ก็ญี่ปุนเคาเปนเจาแหงแพคเกจจิ้งนี่นา
หนุยกับฉันรีบกลับไปขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
ฉันลืมนึกถึงเรื่องที่ลูกไกเลาวาพี่หนิงพาเชอรรี่ไปซูริค
(เมืองสวยเมืองหนึ่งในสวิสเซอรแลนดที่สายการบินของเราบิน)
เสียสนิท จากนาริตะถึงกรุงเทพ ฉันมัวนึกถึงแตลูกกอนเมฆ
สวดมนตภาวนาขออยาใหลูกเปนอะไร ไป นึกถึงพี่อิน
ฉันฝากบิวไปบอกเขาเรื่องฉันตองกลับกรุงเทพกระทันหัน
ฉันตั้งใจในวันนั้นวาจะไมทําอะไรไมดีอีกแลว
ถาฉันมีโอกาสพบพี่อินอีก
ฉันจะไมยอมใหกิเลสมามีอํานาจเหนือหนาที่ความรับผิดชอบของฉันแบบที่ผานมา
ฉันตองทําสิ่งที่ควรทํา
ไมใชทําสิ่งที่อยากทําแตไมควรทํา..จริงไหม..
ความวิตกกังวลถึงลูกนอย
ทําใหความรุมรอนใจของฉันเรื่องพี่อินหายไปอยางงายดาย
ฉันไมรูสึกตัวรอนวูบวาบ ใจสั่นหวั่นไหวยามคิดถึงพี่อินอีก
ความรักลูกของฉันมีอานุภาพเหนือความรูสึกที่ฉันมีตอพี่อิน
ทั้งที่ไมกี่วันกอน
ฉันยังคลั่งไคลอยูกับรสสัมผัสของพี่อินอยูเลย

ถึงกรุงเทพ ฉันรีบโทร.ไปบานคุณแม นอยบอกเบอรโรงพยาบาลให
ฉันโทร.อีก คุณแมบอกวานองเมฆเปนนิวมอเนีย (ปอดบวม)
แตดีขึ้นแลว หนุยไปสงฉันที่โรงพยาบาล แลวกลับบานไปกอน
เพราะคุณแมของหนุยใหคนขับรถที่มารับหนุยเรงใหหนุยรีบกลับบาน
ฉันรีบเขาไปดูลูก
นองเมฆนอนอยูในเตียงเล็กสําหรับคนไขแผนกเด็กออน
ใบหนาเล็กๆที่เคยผองใสของลูกซีดขาว
ที่เทาขวามีเข็มเจาะเพื่อเสียบกับสายน้ําเกลือและยา
คุณแมฉันเลาวาตอนที่คุณแมไปพานองเมฆมาโรงพยาบาลนั้น
คุณหมอบอกวา ถามาชาไปอีกหนอย นองเมฆคงอาการหนักเกินแกไขได
ฉันมองลูกอยางสงสารที่สุด ยังไมทันถามอะไรนวล
คุณแมฉันก็เอยขึ้นมาวา
“นวลบอกพี่รินเขาไปสิ วาทําไมนองปวย”
นวลเลาวา พี่หนิม นองสาวพี่หนิงมาเลนกับนองหนอน
และพอนวลเผลอ เธอ(คงจะ)เขาไปในหองที่นองเมฆหลับอยู
เอาน้ํา(เย็นๆ)ราดลงไปบนตัวนองเมฆและที่นอน
พรอมเรงแอรใหเย็นจัด เพียงครูเดียวเทานัน้
นองเมฆที่เพิ่งอายุสี่เดือนกวาก็เปนปอดบวม
คนอะไรใจมารแท ฉันโกรธแบบที่ไมเคยรูสึกมากอนวาในชีวิตคนเรา
จะมีความรูสึกโกรธ โมโห แคน พลุงขึ้นมาไดมากมายขนาดนี้
คุณแมปลอบฉันใหใจเย็น คอยๆคิด
ทั้งที่คุณแมเองก็โกรธไมแพฉัน คุณแมบอกวา ตอไป
หากฉันมีไฟลทบิน ใหเอาหลานทั้งสองไปอยูกับคุณแม
คุณแมไมไวใจ “พวกคนบานนั้น”
คืนนั้นฉันนอนที่โรงพยาบาล นองรุงมานอนดวย
ฉันใหคุณแมกลับไปพักผอนที่บาน ฉันตาคาง นอนไมหลับเลย
มองลูกสองคนสลับกันไปมา
ตอนนั้นฉันทราบแลววาพี่หนิงไมอยุบานมาเกินหนึ่งสัปดาหแลว

ที่ลูกไกบอกวาพี่หนิงพาเชอรรี่ไปเที่ยวสวิสคงจะจริง
ฉันเศราใจ เจ็บปวด เคียดแคน
สาระพันความรูสึกรายๆโถมเขามาในหัวใจ
ชวงเวลาที่เปนสุขกับพี่อิน
จบลงดวยความเจ็บปวดคนละเรื่องกันไปเลย
ฉันปวดศีรษะมาก ทั้งเหนื่อย ทั้งงวง ทั้งหิว
แตไมมีอารมณจะทําอะไร นอกจากย้ําคิดแตเรื่องพี่หนิง และ
..ครอบครัวที่รายกาจของเขา
วันตอมา ฉันไปบริษัท ไปทําเรื่องขอลาพักรอนกระทันหันสองสัปดาห
แวะไปเช็ค BOX เจอโนตเชอรรี่อยางเคย
(ตอนนั้นเชอรรี่ยังไมโดนทัณฑบนจากพี่กลา) ฉันไมอาน
ฉีกมันเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แลวเอาไปใสคืนใน BOX ของหลอน
ฉันเริ่มตนรายกาจขึ้นมาแลว คําวา "สุนัขจนตรอก"
คงเปรียบไดดีกับสภาพฉันในเวลานั้น
ฉันไมยอมอีกตอไปแลว ทุกคนตองไดรับการเอาคืนจากฉันอยางสาสม
นองเมฆอาการดีขึ้นเรื่อยๆ จนออกจากโรงพยาบาลได
ฉันพาลูกๆกลับไปอยูที่บานคุณพอคุณแมฉัน
ฉันตัดสินใจวาจะหยาขาดจากพี่หนิงและขอเลี้ยงลูกเอง
แตพี่หนิงไมโผลมาใหเจอเลย
เชอรรี่นี่เธอแนมากจริงๆเอาพี่หนิงไวจนอยูหมัด
( ตอนนั้นมีคนบอกฉันวาเชอรรี่ทําเสนห แตฉันไมคอยเชื่อ )
ฉันกลับไปบานตัวเอง บานวางเปลา ไมมีรองรอยวาพี่หนิงมา หมี
(แมบานของฉัน) บอกวาพี่หนิงกลับมาแลว
รูเรื่องนองเมฆแลวดวย แตทสิ่งที่ทั้งบานของเขายังไมรูคือ
เรื่องนองสาวตัวรายของเขาเจตนาทํารายนองเมฆ
ฉันเดินไปที่บานพี่หนิง คุณแมเขากําลังอยุในวงไพ

ฉันเดินเขาไป ไมทรุดตัวลงนั่ง แตยืนค้ําหัวเลย ดีมานาน
ไมมีใครเห็น เอาสิ ฉันจะรายใหดู
“คุณแมคะ เลิกเลนไพกอน
รินจะมาบอกใหรูวาลูกสาวคุณแมตั้งใจจะฆานองเมฆ
รูมั้ยคะวามันเอาน้ําไปราดลูกริน เปดแอรเรงซะเย็น
กะใหลูกรินตาย...”
ฉันยังพูดไมจบ มีสิ่งของบางอยางปลิวมากระทบศีรษะ
แลวตกลงแตกกระจายบนพื้นหินขัด
มันคือแกวน้ําหนาๆแบบที่ใชกันในบานนั้น ฉันเจ็บศีรษะมาก
วงไพแตกกระเจิงอยางกับตํารวจมา (มานึกภาพตอนนี้แลวขํากลิ้ง)
“นี่แนะ อีนี่ กรูอยากตบมรึงมานานละ “เสียงยัยหนิมดังอยูขางหู
พรอมกับฝามือของหลอนฟาดลงมา
แตฉันไหวตัวทัน ฉันจับขอมือหลอนไว
แลวเอามืออีกขางผลักหลอนอยางแรง
“ปาแกวใสหัวชั้นเหรอ ชั้นไมกลัวแกหรอก คนใจราย
ใจรายทั้งบาน” ฉันแผดเสียงเขาใสมัน กระชากผมมันจนหนาหงาย
ฉันตัวใหญกวา สูงกวามันเยอะ (ตองขอใชสรรพนามเรียกคนคนนี้วา
“มัน”) เลือดนักสูของฉันนาจะมีอยุใ นตัวไมนอยเลยทีเดียว
“มรึงแหละ อีตัวดี มารยานัก ..ฉอดๆๆๆๆๆๆ (หยาบมาก-เซ็นเซอร)”
ฉันไมเคยมีเรื่องถึงกับตีกับใครมากอนเลย ครั้งนั้นเปนครั้งแรก
ที่ไดประสบการณวาคนเราควรเรียนรูการตอสูปองกันตัวเองไวบางก็ดี
รูงี้เรียนมวยไทยไวกอนหนานั้นคงดี จะไดเตะมันใหไสทะลัก
“หยุดทีริน หนิม..พอไดแลว”
เสียงพี่หนิงดังแทรกขึ้นมาทามกลางเสียงกรี๊ดกราดวี๊ดวายของเหลาคุณหญิงคุณนายวงไพ
พี่หนิงมาจับตัวฉันแยกออกจากนองสาวเขา

ฉันมัวทะเลาะกับคนบานพี่หนิงจนไมทันสังเกตวารถพี่หนิงเขามา
กวาจะรูตัว เขาก็จับตัวฉันไวแนน
วันนั้นเปนวันเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงของฉัน
จากรินที่สงบเสงี่ยมเรียบรอย ออนหวานอดทน และโงเงา
กลายเปนรินที่เริ่มฉลาดขึ้นในเวทีชีวิต
เปนแมที่พรอมจะปกปองลูกดวยชีวิต
ตองขอบคุณพี่หนิงและยัยหนิมที่ทั้งสองชวยใหฉันแข็งแกรงขึน้ หรือเปลานะ
พี่หนิงเขามาจับตัวฉันไว ดึงออกมาจากระยะประชิดยัยหนิม
ขณะที่ฉันจองสายตาสะใจของเชอรรี่ ฉันไมกลัวอะไรแลว
เอาไงเอากันสิ ฉันพยายามสะบัดตัวจากพี่หนิง
“อะไรกันเนี่ย รินกับหนิม เปนบาอะไรกัน”
พี่หนิงเอาเสียงดังและทาทีโมโหจัดเขาขม
แตฉันเลิกกลัวเลิกเกรงแลว ฉันสะบัดตัวออกจากพี่หนิงได
กระโดดไปผลักยัยหนิมลมลงกระแทกพื้น
แลวกมลงหยิบรองเทาของตัวเองที่พลัดหลุดไปจากเทาตอนดิ้นรนเอาตัวเองออกจากการจับกุมของพี่หนิง
ในสมองบอกตัวเองวาจัดการกับนังหนิมกอน เพราะมันทํารายลูกฉัน
สวนเชอรรี่เอาไวทีหลัง
ฉันเอารองเทาเฟอรรากาโม(ที่เหลาแอรฮิตใชกันในตอนนั้น)แบบสนสูงเปดหัวเปดสนตบไปที่หนามันดวย
แรงทั้งหมดที่มีตอนนั้น
มันหนามืดแลวนี่
“วายตาย อีบา มาตบลูกกรู หนิงชวยนองหนอย
ตบอีรินใหมันตายไปเลย” คุณนายแมของพี่หนิงกรีดรองดังลั่น
ฉันฟงแลวยิ่งของขึ้น
“เอาสิ มาเลย ใครจะทําอะไรชั้น ชั้นไมกลัวพวกแกหรอก
ยัยแมคา...” ฉันตะโกนมั่ง
พี่หนิงลากตัวฉันออกมาไดอีก เขายอมมีแรงมากกวาฉันอยูแลว
ฉันมองหนายัยหนิม เลือดกลบหนามันเลย

โดยไมทันรูตัววาหนาฉันเองก็เลือดกลบเชนกันจนกระทั่งเลือดหยดมาถึงปาก
ฉันหัวแตกเพราะโดนแกวที่ยัยหนิมปามา
แตเลือดที่หยาดหยดไปทั่วหนานั้นยังไมทําใหเจ็บเทาน้ําตาทีห่ ยดหยาดยอนเขาไปในหัวใจตอมาอีกนาน
“ตบมันเลยหนิง” คุณแมพี่หนิงตะโกนอีก แตพี่หนิงไมทํา
เขาพยายามทั้งดึงทั้งลากฉันออกมาจากตรงนั้น ฉันสูแรงเขาไมได
โดนลากกลับบาน เชอรรี่ยังมีหนาวิ่งตามมาบอกพี่หนิงวา
“แลวรี่จะรอพี่หนิงไปสงบานนะคะ”
โหย โอย โวย (ขออภัยไมสุภาพคะ) หนาเชอรรี่เธอทําดวยอะไรกัน
นาสงขอมูลใหรัฐบาลเอาวัสดุที่เปนสวนประกอบใบหนาเชอรรี่ไปทําสนามบิน
เพราะมันคงหนาและดานจนเครื่องบินลงเทาไหรก็ไมกระทบกระเทือน
และใหชื่อวาสนามบินดอกสุวรรณ จะดีมั้ย
“เออ รอไปเถอะ หนาดาน อยากโดนรองเทาอีกคนเหรอ” ฉันกรี๊ดอีก
พี่หนิงเอามืออุดปากฉันไว เชอรรี่ไมโตตอบ
ทําเปนผูดีเดินลอยนวลกลับไปทางบานโนน
นี่คือนิสัยของหลอน ตอหนาพี่หนิง หลอนจะทําดี พูดเพราะ เอาใจ
ลับหลังดําเนินยุทธการกําจัดเมียหลวงไดแสบทรวง
พี่หนิงไมเคยเชื่อเลยวาเชอรรพี่ ูดจาหยาบคายดาทอฉันทางโทรศัพท
เชอรรี่...ฉันขอคารวะในแผนการของหลอน(อีกแลว)
พี่หนิงลากฉันกลับไปถึงบานเรา
เสียงคุณแมและนองสาวเขายังดาตามมาอยางหยาบคาย
มีเสียงเชอรรี่สนับสนุน แหมเสียดาย
ฉันนาจะตบมันดวยรองเทาทั้งสามคนเลยคงดีไมนอย
“ไหนเธอบอกชั้นมาซิวาเรื่องอะไรกันถึงคลั่งขึ้นมา”พี่หนิงตะคอกใสฉันทันทีที่กลับถึงบาน
“นองเธอมันตั้งใจจะฆาลูกเรารูเอาไวบางสิ
ชั้นไมทนตอไปอีกแลว.....” ฉันกรี๊ดกราด รองไห
เลือดปนน้ําตา(คงจะ)เต็มหนา

(มาสองกระจกตอนหลังถึงไดเห็นวาหนาตัวเองยับเยินซะไมม)ี
ยิ่งพูดยิ่งโมโห ฉันพูดๆๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกเรา
ฉันตะโกนใสพี่หนิง พี่หนิงตะโกนใสฉัน
ฉันโกรธแคนจนตัวรอนและสั่นไปหมด อาการคนบาคงเริ่มแบบนี้เอง
โชคดีที่ฉันไมบาไปเสียกอนในวันนั้น
“แลวมันเรื่องอะไรเธอถึงวาหนิมมันแบบนั้น
มีพยานแบบยัยนวลนะเหรอ มันนั่นแหละทําลูกปวย
คงเปดแอรเย็นเกินไปเอง แลวมาโทษนองชั้น”
พี่หนิงทําเสียงแบบที่ฉันฟงแลวทนไมได
ฉันตบหนาพี่หนิงอยางแรงทันทีที่เขาพูดเขาขางนองสาวเขาและโทษนวล
พี่หนิงตบฉันสวนกลับ แรงมาก จนฉันเซ
เขาจับตัวฉันไวดวยมือขางหนึ่ง และตบฉันอีกดวยมืออีกขางหนึ่ง
..............................เชื่อมั้ยวาพี่หนิงตบฉันจนฉันสลบคามือเขา...............................................
(คนบานนั้นคงสะใจถามาเห็นฉากนี)้
เรื่องตีกันนี้ เมื่อเริ่มไดครั้งหนึ่ง
ยอมจะมีครั้งตอๆไปไดโดยไมยากอีกแลว
เมื่อฉันรูตัว มีแตหมี แมบานของฉัน กับ ยง
นองสาวของหมีที่เพิ่งมาอยูกับฉันไมนาน
กําลังเอายาดมจอที่จมูกดวยใบหนาที่ตื่นตกใจของทั้งคู
พี่หนิงหายไปแลว คนเลว คนใจรายใจดํา
คน..(เซ็นเซอร).ฉันจะดาอยางไรดีนะ
ฉันลุกขึ้นดวยแรงใจที่ยังเหลือ
เพราะลูกแทๆฉันจึงยืนหยัดขึ้นมาได ฉันเขาหองน้ํา
สองกระจกเห็นหนาที่ยับเยินและเลือดแหงๆจับอยู
มันดูราวกับไมใชตัวฉัน แตนั่นแหละตัวฉัน
คนที่เพิ่งโดนสามีทํารายรางกายมาหมาดๆ
หลังจากทํารายจิตใจมานานนม

แบบไหนเจ็บกวากัน โธเอย มันเจ็บทั้งนั้น
แยกไมไดเลยวาความเจ็บปวดที่เกิดจากน้ํามือและน้ํา(ไมม)ี ใจของผูเปนที่รัก
เปนสามี
เปนพอของลูกฉันถึงสองคนจะสรางความราวรานยอกแสยงใจไดลึกล้ํายิ่ง
ฉันลางหนา แสบไปหมด คงตองหายาอะไรมาทาแผล เช็ดหนาจนแหง
น้ําตาเริ่มไหลมาอีก
ถาเปลี่ยนน้ําตาที่ฉันหลั่งออกมาดวยความเจ็บปวดจากที่พี่หนิงมอบใหเปนเงิน
ฉันคงร่ํารวยพอจะแจกเงินคนไดทั้งประเทศ
ฉันขับรถกลับบานคุณพอคุณแม รองไหไปตลอดทาง สิ้นสุดกันที
พี่หนิงและครอบครัวเขา
ตอจากนี้คงเปนเรื่องการเลิกราหยาขาดจากกัน
นึกถึงลูกทั้งสอง ลูกจะเปนอยางไรหากโตขึ้น จะมีปมดอยไหม
จะเปนเด็กมีปญหาหรือเปลา ฉันจะอธิบายใหลูกฟงแบบไหน
พี่หนิงทํารายฉันไดขนาดนั้น ฉันคงอยูไมไดแลว
ความคิดที่แอบๆหวังวาพี่หนิงจะเลิกกับเชอรรี่และกลับมาเปนหัวหนาครอบครัวที่ดีมลายหายไปหมด
เหลือแตความโกรธแคน ทําลายสุขภาพทั้งกายใจ
ฉันพยายามตั้งสติขับรถจนถึงบาน
บานที่ฉันไมตองกลัววาใครจะเอาอะไรมาปาใสหนา
บานที่ไมมีคนพูดจาดวยภาษาสละสลวยสมัยพอขุนรามคําแหง (ฮา ฮา
ฮา) บานที่อยูแลวรมเย็นอบอุน
ลูกฉันตองเติบโตในบานแบบนี้ตางหาก
เมื่อคุณแมเห็นหนาฉันเขา ทานตกใจมาก
ฉันเลาความจริงใหทานฟงจนหมด
คุณแมมีขําดวยตอนที่ฉันบอกวาเอารองเทาตบหนายัยหนิมไดสะใจ
แถมเสียดายที่จัดการไดไมครบคน ตัวเองโดนจัดการจนหมดสติเสียกอน
คุณแมหายามาทาใหฉัน และแนะนําใหฉันไปแจงความ
ทานบอกวากันเอาไวเผื่อพวกบานนั้นทําอะไรฉันอีก
จะไดมีหลักฐานวาฉันแจงความไวแลว
พี่หนิงทําตัวหายเงียบตามฟอรม (ที่ฉันรูทันเสียแลว)ของเขา
ฉันไมติดตอเขา เขาไมติดตอมาเชนกัน แตเมื่อฉันไปบิน

ฉันยิ่งไดยินไดฟงเรื่องพี่หนิงกับเชอรรี่มากขึ้นๆ
ฉันพยายามทําใจใหสงบ แตมันไมสงบจริงๆสักที
เพราะเสียงลือเสียงเลาอางจากผูหวังดีทั้งหลายลวนทําใหฉันแทบกระอัก
เชอรรี่กับหนิมชวยกันปลอยขาววาฉันรายกาจ ทาทางอาจบาได
ยิ่งทําใหลูกเรือทั้งหลายอยากรูเรื่องตอ
ก็เรื่องของฉันนี่ชางมันสเกินใครในยามนั้น
ตอมามีเรื่องเด็ดๆที่ผูคนคาดไมถึงเกิดขึ้นอีกมากมาย
คนที่บินมานานๆลวนปลงอนิจจังวาอะไรๆเกิดขึ้นไดเสมอภายในสายการบินแหงนี้
อยากจะเลาใหหมด แตนาจะกินเวลามาก ไวมีเวลาเมื่อใด
จะเลาเรื่องคนอื่นที่ชวน(คนฟง)ปวดเศียรเวียนเกลาใหฟง
คงตองแยกเปนเรื่องใหม (แหะๆ แปะไวกอน)
เวลาผานไปเปนเดือนที่ฉันอยูบานคุณพอคุณแม
ทานทั้งสองรักหลานมาก
เอาใจใสดูแลจนพี่เลี้ยงของลูกคือนวลสดใสอวนทวน
ดวยไดพักผอนมากขึ้น
คุณแมรับภาระไปรับสงนองรุงที่โรงเรียนเอง
จนวันหนึ่งคุณแมบอกฉันวาฉันนาจะนัดพี่หนิงคุยกันใหรูเรื่องวาจะตกลงกันอยางไรกับเรื่องราวตางๆ
ฉันเห็นดวยกับคุณแม แมในใจยังไมหายเสียใจ ฉันผอมลงอีก
จนใครๆทักวาผอมมากไปแลว โธเอย คนตรอมใจ
จะใหสวยสดชื่นยังไงไหว
ฉันพยายามติดตอพี่หนิง ใกลวันเกิดฉันแลวดวย
ฉันอยากจะใหวันเกิดปนั้นเปนปแหงการเริ่มชีวติ ใหมของฉันกับลูก...โดยไมมีพี่หนิง
หรือถามีพี่หนิงจะดีกวา ฉันสองจิตสองใจ
ใจหนึ่งอยากใหเรื่องที่เกิดขึ้นเปนฝนรายไปเสีย
เราจะไดกลับเปนครอบครัวกันใหม
ฉันไมอยากใหลูกโตขึน้ มาโดยไมมีพอหรอก
ใจหนึ่งอยากจบเรื่องราวของพี่หนิงกับฉันอันเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องเลวรายตางๆจากครอบครัวเขารวมทั้งจาก
เชอรรี่ไปเสียใหหมด

ยามนั้น ฉันแทบไมไดนึกถึงพี่อินเลย
ผูหญิงเองอาจจะไมตางจากผูชายก็ได
ในเมื่อความรักของฉันกับพี่อินมันเปนไปไมได
กับทั้งไมมีอะไรจะใหคนหาแลว ความรูสึกจึงจางไป ไมไดลืม
แตไมไดคิดถึงมากมาย เอาเปนวา
ฉันยังคงมีความรูสึกที่ดีกบั พี่อิน
หากความกระตือรือรนอยากพบอยากเจออยากมีกิจกรรมรวมกันนั้นมันหมดไป
ตั้งแตฝากบิวไปบอกพี่อินวาฉันโดนเรียกตัวกลับกรุงเทพดวน
ฉันไดรับจดหมายจากพี่อินหนึ่งฉบับ สงไปที่บานคุณแมของฉัน
พี่อินเขียนเปนภาษาอังกฤษปนไทย ขอความที่ฉันจําไดขึ้นใจคือ...
My dearly beloved,
What does one usually say to the one who is being loved and
missed so much? The words “I miss you” are insufficient to
tell you how I long to see you and hold you in my arms once
more. I really remember the first day I met you. I came on
board the aircraft with love so far away from my mind, but
then when I saw you, I lost track of everything. As for me ,
you are the love I’ve been longing for.
No matter whatever will happen, my heart will treasure you
until the last day of my life.
รินครับ...พี่หมายความทั้งหมดที่พูดจริงๆ....รักรินที่สุด...แมเราจะมีหนาที่ตองทํา
แตพี่เชื่อวาเราจะไมลืมกัน
พี่อิน (ซึ่งตอนนี้คงเปนคนเลวในสายตาริน)
จดหมายพี่อินฉบับนั้น ฉันเก็บไวอยางดี ตอนนี้กระดาษเหลืองซีด
เกาจางไปตามวันเวลา ความรูสึกตอนนี้เวลานึกถึงพี่อิน คือ
เราจะไมลืมกัน
ตามคําลงทายจดหมายฉบับสุดทายของพี่อินที่ฉันไดรับ
หลังจากนั้น ฉันไมไดพบพีอ่ ินอีกนานมาก

เรื่องพี่อินกลายเปนเรื่องที่แสนดีในความทรงจํา
ฉันวุนวายกับการไปบิน ชวงนั้นมีแอรทองเยอะ
ทําใหคนที่เหลือตองบินมากขึ้น
ฉันแทบไมมีเวลาจะมามัวคิดเรื่องตัวเอง
ถาวันหนึ่งฉันจะไมเอะใจวา
ทําไมหลังคลอดนองเมฆแลวตั้งหกเจ็ดเดือน
ประจําเดือนยังไมมาเสียที
(ปกติประจําเดือนจะมาหลังคลอดประมาณสองเดือน) ตายหละ
ถาทองขึ้นมาจะทําไง รินเอย เธอนี่มันหาเรื่องใสตัวเสียจริง
เมื่อเริ่มเอะใจวาประจําเดือนไมมา ฉันเริ่มมีอาการแพทองทันที
อุปาทานไปหรือเปลา มันคลื่นไส เวียนศีรษะ
เหมือนตอนทองลูกสองคนที่ผานมาเลย แตเอะ ฉันไมอวนขึ้นนี่
รางกายยังปกติ ไมมีเคาคนทองซักนิด

เอานา เพื่อใหแนใจ
ไปซื้ออุปกรณทดสอบการตั้งครรภมาเทสตเองนาจะดี
ผลออกมาปรากฏวา......ฉันทอง...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
เอาหละซี้ ทองที่สามนี่ตองออกจากงานเลยนะ
(บริษัทอนุญาตใหมีลูกไดแคสองคนเทานั้น)ขอสําคัญ
ลูกในทองนี่เปนลูกพี่หนิงหรือลูกพี่อินเนี่ย
หลังคลอดนองเมฆ
พีห่ นิงมายุงกับฉันสองสามครั้งกอนที่ฉันจะไปมีความสัมพันธแอบซอนกับพี่อิน
เลามาถึงตอนนี้แลวเกลียดตัวเองอยางแรง สกปรกซะไมมี
ยอมแพตอกิเลสตัณหา (กรุณาอยาเอาอยางเด็ดขาด...ขอรองนะ)
ฉันกลุมใจมาก ไปตรวจกับคุณหมอที่ทําคลอดนองรุงนองเมฆ
คุณหมอ(ผูไมรูเรื่องราวอะไร)บอกฉันอยางยินดีวาฉันทองไดสิบสี่สัปดาหแลว
ฉันบังคับตัวเองใหทําหนาเบิกบานเขาไว

กลาวลาคุณหมอพรอมรับวิตามินและยาบํารุงสําหรับหญิงมีครรภกลับบาน
ฉันลองคํานวณวันเวลาที่ยุงเกี่ยวกับผูชายทั้งสองคน
คิดเขาขางตัวเองวาเปนลูกพี่หนิง แตอีกใจหนึ่งมันคานวา
ถาเปนลูกพี่อิน เธอจะทําอยางไรยัยตัวดี
ตัดสินใจบอกคุณแมวาทอง คุณแมสายหัวเลย
บอกวาปลอยใหทองอีกทําไม ถามีลูกอีกคนหนึ่ง
ฉันควรคิดกลับไปอยูบาน เพื่อความมั่นคงของชีวิตมากกวา
ตอนนั้นฉันไมทราบวาพี่หนิงแอบโทร.มาประจบคุณแมฉันบอยๆออกตัววาโมโหเกินไป
จะไมทําอีก
ขอใหคุณแมชวยทําหนาที่สหประชาชาติไกลเกลี่ยเกลี้ยกลอมใหฉันกลับไปอยูกับเขาดวย
คุณแมฉันเปนคนใจออน (เหมือนลูกทานนั่นแหละ)
บวกกับความสงสารหลาน เลยรับปากพี่หนิงวาจะเจรจากับฉันให
ในที่สุด ฉันตัดสินใจ(ผิดๆอีกครั้ง) หอบลูกกลับไปอยูบานตัวเอง
ประตูทางเขาออกระหวางสองบานถูกปดตาย ลามโซที่กุญแจไวดวย
ฉันจะไมไปเหยียบบานเคา
และหวังวาพวกนั้นคงไมมาบานฉันเชนกัน
โงตามเคย รั้วแคนั้นกั้นความเลวในมนุษยไมไดหรอก
พี่หนิงโทร.มาทันทีที่ฉันและลูกๆกลับถึงบาน
เขาทําเสียงเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ไมกี่วันหลังจากนั้นเขาแอบมาหาฉันตอนกลางคืน
เลาโลมฉันดวยความชํานาญของเขา ของมันเคยกันแลว
ฉันลืมหมดวาเคยโกรธแคนขนาดไหน
บวงสวาททําใหฉันตัดพี่หนิงไมขาดอีกแลว
ไมนานจากนั้น พี่หนิงกลับบานมาอยูก ับฉันใหม
ฉัน(เขาใจเอาเองวา)คิดวาเขาคงสํานึกตัวแลว
เลยยอมใหพี่หนิงกลับมาอยูบาน
โดยไมไดพูดถึงเรื่องเกาๆที่ผานมา
วัฏจักรเดิมๆกลับมาอีกครั้ง อยาคิดวาฉันยืดเรื่องนะคะ

แตมันเปนแบบนี้จริงๆ ฉันใจออนกับพี่หนิงไดตลอดสินา
อยากเขกหัวตัวเองจัง
บางครั้งเรื่องพรรคนั้นมันแสนจะไมเขาใครออกใคร
โดยเฉพาะผูชายที่รูจักจุดออนของผูหญิงดีแบบพี่หนิง
เขาทิ้งความประทับใจใหผูหญิงทุกคนที่เขามีความสัมพันธดวยเสมอ
แลวฉันซึ่งเปนภรรยา เปนแมของลูกเขาจะไมใจออนไดอยางไร
เอาเถอะ ลองเริ่มใหมอีกสักครั้ง ยังไงๆเขาก็เปนพอที่ดีของลูก
ฉันคงรูสึกผิดในใจดวยที่ไปยุงกับพี่อิน
แถมทองครั้งนี้ไมแนใจอีกแนะวาใครหนอเปนพอของลูก
...ดูทําตัวเขา หากรูดีอยางวันนี้
จะไมทําอะไรโงๆอยางที่ผานมาเลย คนเราหนอ
เวลาอยูในเหตุการณมักนึกอะไรไมออก เหมือนวนเวียนอยูในเขาวงกต
กวาจะหาทางออกมาไดและคิดไดวาไมควรเขาไป
มันมักจะสายไปเสียทูกที
-----------------------------------------------------------------------------------------------ขอนอกเรื่องนิดนึงคะ...
ไมนานมานี้ มีแอรรุนพี่ฉันคนหนึ่งติดตอมา
ทั้งที่เธอไมเคยคุยกับฉันมานาน
เรียกวาไมไดสนิทอะไรกันนอกจากเคยบินดวยกันบางเปนครั้งคราว
ฉันแปลกใจมากที่เธอโทร.มา คุยออมไปออมมาแลวสุดทายถามฉันวา
“รินเปนคนเขียนเรื่องในเน็ทใชมั้ย”
“เรื่องอะไรเหรอคะพี”
่ ฉันแกลงถามกลับ
ทั้งที่รูอยูแลววาเธอถามถึงเรื่องอะไร
(ฉันเขียนอยูเรื่องเดียวนี่นา)
“เรื่องของรินกับหนิงไง”
“แลวพี่ทราบไดไงคะวารินเขียน
รินยังไมทราบเลยวาเรื่องเปนไง” เรื่องอะไรจะบอกวาเราเขียน

“หนอยเคาบอก เคาอานแลว มีคนสงมาใหอาน
เคาบอกวาตองเปนรินเขียนแนๆ”
(จํากันไดไหมวา หนอย คือพี่สาวพี่หนิง)
“หนอยเคาฝากพี่มาบอกรินวาอยาเอาเรื่องในครอบครัวมาเขียน
เสียหายหมด” พี่คนนั้นวา
“รินไมไดเขียนคะ บอกพี่หนอยดวยนะคะวาอยารอนตัวไปเลย
ใครถามก็บอกไปวาไมใชริน”
แลวฉันก็วางสาย

เรื่องคลายๆกันกับเรื่องของฉันมีอีกมาก
เรือ่ งกัปตันมีเมียนอยเปนแอร วีนแตกเมียหลวง
...เรื่องแยงๆกันแบบนี้มีอีกเยอะ ทําไมตองวาเปนฉัน...อิอิ
ไมรับซะอยาง (เห็นยังวารินนี่มันรายเหมือนกัน)
ฉันมาเขียนเรื่องนี้ ไมใชเพราะเจ็บแคนครอบครัวของเขา
หากอานจนจบ จะเขาใจดีวาฉันอโหสิกรรมใหทุกคนไปนานแลว
แต..ที่มาเขียนเพราะอยากใหเปนตัวอยาง
เปนอุทาหรณสอนใจนองๆลูกๆหลานๆ ทั้งเรื่องการเลือกคูครอง
ทั้งการดําเนินชีวิต ทัง้ แอบใหความรูเล็กๆนอยๆเทาที่นึกออก
ฯลฯ
และที่เขียนมา ไมเคยบอกวาตัวเองดีเลย
------------------------------------------------------------------------------------------------เขาเรื่องๆ กําลังสนุก (หรือเปลาไมร?ู )
ฉันไปลาทอง ตามกฎบริษัท ฉันตองลาออก
หัวหนาแอรตอนนั้นคือพี่หญิง (เสียชีวิตไปแลวดวยโรคมะเร็ง)
ทานนารักมาก พอฉันบอกวาไมอยากออกจากงาน อยากทํางานแผนกอื่น

ทานรีบหาใหทันที
ฉันเลยไดไปทํางานที่แผนกหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมทัวรของบริษัทอันเปนพื้นฐานความรูที่ทาํ
ใหฉันไดเปดบริษัทเล็กๆของตัวเองตอมา
พี่หนิงเอาใจฉันมากขึ้น
เชอรรี่เงียบหายไปจนฉันตายใจวาทั้งคูเลิกกันแลว แตเปลาเลย
ที่แทแลวตอนนั้นเชอรรี่ประชดพี่หนิงดวยการไปคบกับผูชายคนหนึ่งที่ไมไดอยูบริษัทเรา
เปนคนที่แตงงานแลว มีลูกแลวดวย
ไมรูเหมือนกันวาตอนเด็กๆเชอรรคี่ งเลนเกมสลิงชิงบอลมากไปหรือเปลา
เลยชอบแยงชิงของของคนอื่นนัก พอพี่หนิงรูเขา
ก็ตามหึงหวงเชอรรี่ เปนเรื่องเปนราว แตรินผูยังแสนโง
(ซึ่งคิดวาตัวเองพัฒนาแลว)
กลับไมทราบเรื่องอะไรเพราะไมไดไปบิน
งานที่ไปทํานั้นไมมีอะไรตองเกี่ยวของกับลูกเรือเลย
ตกขาวตามเคย ...
มารูเรื่อง จากปากใคร..ถาไมใชเชอรรี่เอง
เจาหลอนโทรศัพทมาบอกฉันในเย็นอันแสนสงบวันหนึ่ง
ฉันกําลังปอนอาหารใหลูกเมฆ มีลูกรุงอยูใกลๆ
คอยลุนใหนองชายอาปาก อ้ํา ..อ้ํา..
หมีมาบอกฉันวามีโทรศัพท
ฉันไปรับสายโดยไมสังหรณวาเปนยัยผลไม พอฉันฮัลโหลเทานั้น
หลอนซัดมาเต็มเหนี่ยว
“e dok e wain e shipหาย ha ลาก....(เซ็นเซอร)โรงผลิตเด็ก
ขอใหลูกมรึงตาย
ขอใหลูกเมริงไมมีหัว...”ดาเหมือนตอนฉันทองนองเมฆอยางกับอัดเทปไว
แตบอกแลววารินเปยนไป ฉันสวนกลับ
“อีบาเอยย เปนแคนางบําเรอ อยาเจอโทร.มาอีก
ไมงั้นชะตาขาด....”วางหูเปรี้ยง โทรศัพทพังชางมัน
ขอสะใจมั่งวุย โทรศัพทดังอีก ฉันดึงสายออก โทร.เขาไปสิ
ไมไดยิน ไมรับสาย...ปลอยใหมันบาตายไปเลย

กระหยิ่มยิ้มยองกับความกลาวีนของตัวเองดีจัง
วันพระไมไดมีหนเดียว คนโบราณนี่ทานชางเปรียบเอาไวดีแท
เมื่อฉันเปรยเรื่องเชอรรี่โทร.มา
พี่หนิงบอกเหมือนอัดเทปไวเชนกันวา
“รินอยาไปฟงมันก็หมดเรื่อง พี่จะไปไหนรอด
ลูกสามแลวนะ”วาแลวทําประจบฉันอีก
มาคิดตอนนี้ พี่หนิงคงรักฉันไมนอย หากแตนอยกวารักตัวเขาเอง
เขาไมอยากเสียฉันกับลูกไป ติดที่ความตองการทางเพศอันมากมาย
และความไมอิ่มไมพอในโลกียรสของเขาทําใหเขาเลิกกับเชอรรี่ที่มีความตองการสอดคลองกันกับเขาอยางยิ่ง
ไมได
ฉันทองทีไร เชอรรี่จะกลายมาเปนคนที่มีแตมตอตลอด
เพราะฉันไมสามารถรองรับอารมณเพศของพี่หนิงได
อีกทั้งพี่หนิงเปนคนไมชอบเที่ยวผูหญิง
เขาจึงตองเอาใจเชอรรี่เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ
แตคนเราเมื่อมีความสัมพันธกันไปนานเขา
มักจะเกิดความผูกพันขึ้น จนแยกจากกันลําบาก
เรื่องแบบนี้ทุกคนคงเห็นกันอยูรอบๆตัวอยูแลว
พี่หนิงเปนคนไมเด็ดขาดอยางทาทางที่แสดงออกมา
เขาเปนไมหลักปกเลน (อันนี้เขาบอกเองตอนหลัง)
เขาไมสามารถบังคับใครไดเลย เปนคนกลางที่หนีปญหา
ไมยอมเผชิญหนา
ไมมีความเด็ดขาดมั่นคงที่จะตัดสินใจอะไรไดตามเหตุผลที่ถูกที่ควร
เชอรรี่จึงเหิมเกริมเพราะรูวาพี่หนิงไมทิ้งเธอหรอก
ฉันเองกาวราวมากขึ้นดวยความเจ็บปวดและประสบการณมันสอนใหสูจนหัวชนฝา
เมื่อฉันไมยอมลงใหบานเขาอีก
แมพี่หนิงจะพูดอยางไรฉันไมฟงทั้งนั้น
ฉันมั่นใจวานองสาวของเขาคอยหาทางที่จะกัดฉันอีก

พี่หนิงยังคงพยายามพูดกรอกหูฉันวานองสาวของเขาไมไดทํารายลูกเมฆ
ทุกอยางเปนความประมาทของนวล ฉันเชื่อเขาไมลง ฉันบอกพี่หนิงวา
ตลอดมาฉันไมเคยมีอคติใดๆตอครอบครัวของเขา
นองสาวเขาเกลียดหนาฉันตั้งแตแรกเห็น
ตั้งแตฉันยังไมคบกับพี่หนิงดวยซ้ํา
หลอนเกลียดแอรทุกคนที่หนาตาดีกวาหลอน
(นี่เปนขอวินิจฉัยของฉันเอง)หลอนเปนคนมองโลกในแงราย (สุดๆ)
จิตใจแข็งกระดาง เมื่อหลอนมีลูกสาวคนแรก
ลูกหลอนเปนโรคอวนและโรคเบาหวานตั้งแตอายุสองขวบกวาๆ
เมื่อนองรุงเกิดมา ใครๆชมวานองรุงสวยนารัก
หลอนยิ่งโกรธเกลียดฉันและลูกเขาไปใหญ
ความจงเกลียดจงชังคงสะสมมาจนกระทั่งหลอนมีลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ซึ่งหลอนผิดหวังมาก เพราะอยากไดลูกชายมากกวา
ลูกสาวคนที่สองของหลอนคลอดกอนกําหนด เปนเด็กตัวเล็กแกรน
ไมแข็งแรง หลอนจึงลาออกจากการเปนแอร
ฉันคิดวาหลอนคงไมรักงานแอรอยูแลว
คนแบบนั้นจะมีใจรักงานบริการไดอยางไรเลา
เมื่อฉันคลอดนองเมฆ
เหตุการณรายแรงเกิดขึ้นจากความเกลียดผสมความริษยาที่หลอนสะสมไวในใจดําๆของหลอนมานาน
วันเกิดฉันปนั้น
พี่หนิงเอาใจดวยการซื้อรถยนตวอลโวรุนใหมเอี่ยม
(ตอนนั้น)ใหฉัน ฉันรักรถคันนั้นมาก เปนรถที่กวางขวาง
นั่งนุมสบาย ฉันจะขับรถไปสงนองหนอน
กับนองรุงที่โรงเรียนกอน แลวไปทํางานที่สํานักงานใหญ
นองเมฆอยูบานกับนวล หมี และ ยง
โดยที่ฉันไมตองกําชับวาใหระวังคนขางบาน
เพราะทั้งสามคนไมยอมใหนองเมฆคลาดสายตาเลย
แถมคุณแมฉนั ยังมาหาหลานเกือบทุกวัน
เชาวันหนึ่ง ฉันตื่นมาตามปกติ เตรียมตัวไปทํางาน ปลุกนองรุง
นองหนอน พอลงไปที่รถ ฉันถึงกับนิ่งอั้น

รถคันใหมปายแดงของฉันโดนกรีดเปนรอยรอบคัน ไมเวนแมบนหลังคา
เอาอีกแลว เฮอออ มันจะตามลางตามผลาญกันถึงไหน
ตั้งแตกลับมาอยูบานเพราะทอง
ฉันวางเฉยกับครอบครัวพี่หนิงมาตลอด ไมยุงเกี่ยว
ไมรับฟงรับรูอะไร
ฉันบอกเด็กในบานหามเอาเรือ่ งที่เกี่ยวกับบานนั้นมาเลา
ฉันอยากมีอารมณแจมใส
แมวาบางครั้งเห็นหลังคาบานนั้นแลวจะรูสึกจี๊ดๆปรี๊ดๆขึ้นมาในใจ
เห็นรถโดนกรีดทั้งคัน โมโหนั่นมันแหงมๆแหละ ปนสงสัยวาใครทํา
ตัวการที่เขาขายผูตองสงสัยมีสองคน ..หนิมกับเชอรรี่
ฉันขับรถไปสงนองหนอนกับนองรุงที่โรงเรียนแลวขับกลับมาบาน
พยายามคิดวาผูคนที่เขามองรถเราดวยความสนใจนั้นเพราะคนขับสวย
5555
ลองคิดดูสิคะวาถาคุณนั่งรถไปบนทองถนนแลวเห็นผูหญิงคนหนึ่งขับรถปายแดง
โดนกรีดรอบคัน คุณจะรูสึกอยางไร คงตองรูสึกมั่งแหละนา
โชคดีที่กลับบานเรียบรอยปลอดภัย
ไมลงจากรถไปถามสายตาสงสัยของชาวบาน
ชีวิตฉันนี่มันมีเรื่องไมเวนแตละวัน โทร.ไปลางาน
พรอมกับพยายามโทร.หาพี่หนิงที่โรงแรมที่โอมาน ไมทัน
ลูกเรือออกจากโรงแรมไปสนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพกอนฉันโทร.ไปประมาณครึ่งชั่วโมง
เครื่องลงตอนสี่โมงเย็น เอาไงดี
โทร.ไปถามพี่ที่ซี้กันในแผนกจัดตารางบิน
ถามตารางบินสองตัวการตองสงสัย
หนิมไปบินตั้งแตเมื่อวานตอนเชา กลับพรุงนี้เย็น
เชอรรี่วางสองวัน ...
คราวนี้พุงเปาไปที่เชอรรี่ แลวจะจับหลอนไดอยางไร เอาหละ
คิดไดละ ..ไปแจงความ ออ ตองแจงประกันดวย
ประกันบอกจะไปรอที่สถานีตํารวจเลย

ตํารวจที่โรงพักจําหนาฉันได
กอนหนานั้นฉันไปแจงความพี่หนิงกับนองสาวเขาทํารายรางกายฉัน
มีแซวดวยวา ผูหญิงมาแจงความโดนแฟนตี แลวทองมาแบบนี้ทูกราย
อายเคามั้ยละ
ตํารวจกับตัวแทนบริษัทประกันมาทําแผนที่บาน สรุปวา
สงสัยคูกรณีฉันคนใดคนหนึ่งทํา ไมก็วาจางมืออาชีพมาทํา
มีดวยเหรอ อาชีพรับจางกรีดรถ
ฉันตองไปจางมากรีดหนาสองคนนั่นมั่ง
โมโหอีกแลว ฉันนั่งไมติด ไปรับลูกไมไหว
ไมอยากขับรถออกไปเปนเปาสายตามนุษยอีก
รถของพี่หนิงไมอยูเพราะ เวลาไปบิน
พี่หนิงจะขับรถไปจอดทิ้งไวที่สนามบิน
เพื่อความสะดวกและอิสระเสรีของเขานั่นเอง
ปวดหัวจนตองเอายาหมองมาทา ยาดม ยาหอมรอบตัวไปหมด
ไมกลาทานยาอื่น เกรงจะอันตรายตอลูกในทอง หกเดือนแลวตอนนั้น
เวลาฉันอารมณเสีย เด็กในทองจะดิ้นมาก
เขาอาจจะกําลังพยายามสื่อสารกับแมของเขาวาอยาโมโหนักเลย
เดี๋ยวหนูออกมาเปนเด็กขี้หงุดหงิดนะ
ฉันเอาหนังสือสวดมนตเลมเล็กที่มีอยูในกระเปาถือออกมา
อานบทสวดมนตไปเรื่อยๆ ฉันเคยเรียนภาษาบาลีหลายคอรสมาก
สามารถอานบทสวดมนตพอเขาใจ
ทองจําไดมากมายจนตอนนี้ไมตองใชหนังสือสวดมนตแลว
ขอเตือนทานสุภาพสตรีที่กําลังทองทั้งหลายวา
อาการหงุดหงิดขี้โมโห
เอาโมหะเปนที่ตั้งนั้นทํารายชีวิตนอยๆในทองอยางมหันต
นอนพัก ดูนาฬิกา บายสาม เดี๋ยวพี่หนิงคงกลับบานแลว
เครื่องลงสี่โมงเย็น นาจะถึงบานไมเกินหกโมง
ฉันจะคอยดูพี่หนิงวาจะทําหนาแบบไหนยามเห็นรถในสภาพนั้น

บอกนวลใหไปรับนองๆแทนฉัน ฉันเอานองเมฆมาดูแล ลูกหลับ
ฉันหลับตามดวยความออนเพลียยิ่งนัก
ตื่นมาอีกทีเพราะนองเมฆตื่นและรองเรียก คงหิว
นวลรับนองสองคนกลับมาแลว ฉันฝนลุกขึ้นมาทํากับขาว
กับขาวที่ทํา คืออาหารงายๆ ไมซับซอน
ฉันชอบทําอาหารตั้งแตยังอยูกับคุณแมแลว
เรียนรูเทคนิคมาจากคุณแม
วันไหนนึกอยากทําอะไรที่ไมแนใจวาทําเปนก็โทร.ถามคุณแม
ตอมาเมื่อฉันหยากับพี่หนิงแลว พี่หนิงบอกกับใครๆวา
เขาไมควรเลิกกับฉันเลย เพราะรินดูแลเขาอยางดีที่สุด
เสื้อผาหอมเรียบเนี้ยบ ทําอาหารอรอย(แตเสนหปลายจวัก
ไมยักผูกใจเขาไดเทาเสนหบนเตียง) อยูกับเชอรรี่
กินแตกับขาวถุง ...สมน้ําหนา
ทานอาหารกันจนเสร็จ ฉันดูเด็กสองคน (ลูกเธอและลูกเรา
..)ทําการบาน หนึ่งทุมกวาแลว พี่หนิงยังไมกลับเลย
จะวาเครื่องดีเลยคงไมใช เนื่องจากหากเครื่องดีเลย
ทางบริษัทจะโทร.บอกที่บานของลูกเรือทุกคน
ยกเวนกรณีดีเลยเล็กนอยจะถือวาปกติ อาว นั่นไง โทรศัพทดัง
ฉันรีบรับโทรศัพทเพราะรอนใจอยากใหพี่หนิงกลับมาบานเร็วๆ
จะไดมาดูรถกอนที่ฉันจะเอาไปซอม
เสียงที่คุนเคยแตไมอยากไดยินดังมาตามสาย
“นี่ๆ อีรินเอยยยยย เมริงจะทองกี่ที
ผัวเมริงก็ยังมาหากรูอยูดี ไมเชื่อมาดู
ตอนนี้อยุที่...........(บอกชื่อรานอาหารไมไกลจากบานฉันนัก)
นังเชอรรี่อีกละ มันจะเอายังไของมัน โมโหๆๆๆๆ สุดขีด
ลุกขึ้นควากระเปา
ขับรถที่โดนกรีดออกไปที่รานอาหารที่เชอรรี่โทร.มาบอก
...ไปดูใหเห็นกับตาวาจริงหรือเปลา ลืมนึกถึงลูกในทอง
ลืมนึกถึงเหตุผลอะไรทั้งหมด

เมื่อเลี้ยวรถเขาไปในรานอาหารแหงนั้น ฉันเห็นรถพี่หนิงจอดอยู
ฉันจอดรถติดกับรถเขา เดินเขาไปในรานนั้น
ซึ่งเปนรานอาหารริมบึงเล็กๆ พี่หนิงนั่งหันหลังใหฉันอยู
เชอรรี่นั่งหันหนามาทางฉัน แตงตัวสวยเชียว แตสวยแบบของหลอน
ไมใชเทสตของฉันเลยจนนิดเดียว

ฉากนี้ตบตีกันอีกแลว เหมือนละครเลย ขอบรรยายใหเห็นภาพกันชัดๆ
เพราะฉันจําวันนั้นไดแมนยํามาก
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539
ฉาก......รานอาหารแบบเรือนไทยบานๆ ไมหรูหรา
เหมือนเปนศาลาริมน้ําที่เชื่อมตอกันหลายหลัง
ตัวละคร
1. หนิง ---- ชายหนุมรูปรางหนาตาดี เขาขั้นเพอรเฟค
ประมาณติ๊กเจษ (แตสูงกวา)
2. ริน ---- หญิงสาวหนาตาดี แตดูเหนื่อยโทรม
สวมชุดคลุมทองปนชุดแสคคอกลมแขนกุดตัดดวยผายีนส
ชนิดบางสีซีด ปกลายดอกไมนารัก หากหนาตาเธอนากลัวมาก
3. เชอรรี่ ----หญิงสาวหนาตาดีอีกคน แตนัยนตามีแววเลว (อิอ)ิ
สวมเสื้อยืดแขนล้ําสีชมพูแปรนแจนแจ
สอดชายไวในกางเกงยีนสขาแคบคับติ้ว ดูเปนนางรายมั่กๆ (
กอหลอนมันนางรายนี่นา) สวม
รองเทาสนตึกสีแดง (คิดไดไง แดงกะชมพูเนี่ยนะ)
ตัวประกอบ
พนักงานเสิรฟสามสี่คน
...ประชาชนทั้งหลายที่นั่งทานอาหารตามโตะตางๆ
เวลาตัวละครทะเลาะกัน เหลาบรรดาตัวประกอบจะหันมามองเปนตาเดียว
เขียนเรื่อยเปอยไปใหมันหนุกหนานบนความเศราบาง
เพื่อจะไดไมรองไหเองเวลาพิมพตอนนี้คะ

ฉันเดินเขาไปที่โตะ
ตาอันแสนไวของฉันมองเห็นโทรศัพทมือถือวางอยูบนโตะอาหารนั่นหนึ่งเครื่องซึ่งไมใชเครื่องของพี่หนิง
เปนเครื่องรุนเดียวกับที่ฉันใช ตอนนั้นมือถือยังแพงอยูมาก
หนอย...นี่หลอนซื้อเองหรือพี่หนิงซื้อให ชิชะ...
นอกจากตาไวแลว
ฉันยังสมองไวพอๆกับมือที่หยิบโทรศัพทเครื่องนั้นขึ้นมา
ปาลงไปในบึงนั่นแหละ
น้ําแตกกระจาย ฉันตาไวอีกครั้ง เห็นหมอไฟตั้งอยู
ยกขึ้นมาไมกลัวรอนมือเลย สาดโครมเขาไปที่หนาเชอรรี่
เสียดายหมอไฟมันกลายเปนหมอเย็นไปแลว
เชอรรี่เลยไมทันเสียโฉม
กวาหลอนกับพี่หนิงจะตั้งตัว ฉันก็จิกหัวมัน (จิกจริงๆนะ)
ตอนนั้นมันดัดผมหยิก ฟูฟองไปทั้งหัว ฉันรวบผมมันขึ้นมา
พี่หนิงอีกแหละที่เปนตัวขัดขวางไมใหฉันจัดการเชอรรี่
ตอนนั้นเรี่ยวแรงฉันมาจากไหนไมรู
รูวามากกวาตอนทะเลาะกับนองสาวพี่หนิงเสียอีก
พี่หนิงจับตัวฉันไว
เลยกลายเปนเหมือนวาพี่หนิงดึงรั้งตัวฉันใหเปนเปานิ่งเพื่อใหยัยผลไมโจมตี
หลอนเริ่มดวยการจิกหัวฉันบาง แลวดึงแรงๆ
แรงพอๆกับที่ฉันจิกหลอนมั้ง พี่หนิงบอก
“หยุดเถอะริน มาไดไง” พูดโงๆอีกแลว
“ก็อีนี่ไง มันโทร.บอกริน พี่หนิงเลว เลวที่สุด .....”
ฉันสะบัดตัวจากพี่หนิงไดอีก พอฉันยกมือขึ้นจะตีหลอน
หลอนกลับจับมือฉันแนนแลวกัดๆๆ ตรงหลังมือซาย กัดไมปลอย
ฉันเจ็บมาก เลยกระทําการที่สมองคิดไดตอนนั้น คือ..(ขอโทษคะ
มันเปนการกระทําที่สุดจะแย ..อยาเอาอยาง)
ถมน้ําลายใสหนารายๆของหลอนเต็มที่ ...โหยยยย สะใจมาก ขอบอก
พี่หนิงเปนฝายจับตัวเชอรรี่ไวบาง
เขาตวาดเสียงดังอยางโมโหหนัก วา
“พอไดแลว ทั้งสองคนเลย อายคนเคามั่ง”

ทีอยางนี้มาอาย เชอรรี่เอามือลวงไปในกระเปากางเกงพี่หนิง
หยิบกุญแจรถพี่หนิงออกมา วิ่งออกไปที่รถพี่หนิงแลวขับออกไป
ฉันวิ่งตาม ไมทัน พี่หนิงตามมารั้งตัวฉันไว
“กลับบานเถอะริน”
พี่หนิงเห็นรถที่โดนกรีดพอดี เขาเงียบกริบ ไมพูดอะไร
เอากุญแจรถจากฉันแลวขับรถพาฉันกลับบาน ฉันรองไหอยางรุนแรง
รองมากมาย อาการปวดหัวตั้งแตเชาทวีขึ้นอีก ปวดหัวจนมึนตื้อ
ทั้งปวดแสบปวดรอนในใจ ฉันรูสึกเหมือนจะหายใจไมออก
ตองคอยๆสูดลมหายใจลึกๆ อยาเพิ่งตาย..ฉันบอกตัวเอง
หากตายตอนนี้แลวลูกจะอยูอยางไร ลูก...ทําใหฉันยังตายไมได
คนที่เบื่อความรัก ความหวงใยของแมแลวมัวไขวควาหาความรักจาก
“คนอื่น”
นาจะหันไปมองความรักที่ไมมีอะไรควรสงสัยเคลือบแคลงจากแมเราบางนะ
พี่หนิงเงียบ ไมปลอบโยน ไมพูดอะไรทั้งสิน้
น้ําตาของฉันไมเคยทําใหใจออนหรือรูสึกผิดเลยหรือไร
ฉันมองที่หลังมือซายของตัวเอง
แผลที่โดนเชอรรี่กัดเปนรอยฟนลึกลงไปในผิวจนเลือดออก
ฉันสงมือใหพี่หนิงดู พี่หนิงหนาหงิก ไมพูดตามเคย เออสิ
ไมพูดก็อยาพูด
กลับถึงบาน เด็กๆหลับกันหมดแลว
ไมทันไรก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นที่ประตูหนาบาน ยัยผลไมนั่นเอง
หลอนขับรถพี่หนิงมาจอดที่หนาบาน กดกริ่ง
พรอมตะโกนเรียกพี่หนิง
“พี่หนิง ถาไมไปสงรี่วันนี้ก็ไมตองเจอกันอีกเลย
ไหนบอกวาไมรักeรินไง “
ฉันหูอื้อขึ้นมาอีก ไมสนใจแลววาพี่หนิงจะจัดการอยางไร
ฉันเขาไปในหองลูก นองหนอนจะนอนตางหาก
มีหมีกับยงนอนเปนเพื่อน สวนนองรุงอยูหองเดียวกับนองเมฆ

มีนวลกับฉันนอนดวย นองรุงนองเมฆหลับปุย ลูกเอย
แมจะประคับประคองครอบครัวของเราตอไปไดอยางไร
ในเมื่อพอของลูกใหความรวมมือเลย น้ําตาหมดไปแลว
คนเราเวลารองไหหนักๆเขาเราจะหยุดรองไดเองเปนชวงๆ
ไมอยางนั้นคงเปนแบบที่โบราณวาอกแตก
อกแตกตายไง อาการของฉันมันเกือบๆขั้นนั้นแลว ฉันนอนลง
ความเจ็บปวดแผไปทั้งกายใจ เอามือลูบทองที่กลมปองนั้น
ลูกเงียบไป ไมดิ้นเลยมาตั้งแตตอนเย็น แตฉันเพิ่งระลึกได
คงไมมีอะไรหรอก ฉันปลอบตัวเอง แลวสุดทายจึงหลับไป
รูสึกตัวตื่นตอนตีสามกวา
มันเหมือนมีอะไรเปยกๆที่สวนลางของรางกาย
ฉันนึกไปวาฉันไมนาจะทําเรี่ยราดบนที่นอนเลย
ฉันลุกขึ้นจะไปหองน้ํา
น้ําใสๆไหลออกมาตลอดตามทางเดินไมกี่กาวไปยังหองน้ํา ฉันตกใจมาก
ไมทราบวาตัวเองเปนอะไรไป ตอนนั้นความที่ตกใจ
ฉันจึงเรียกนวลใหไปบอกพี่หนิง
พี่หนิงดูตกใจเหมือนกัน เขารีบพาฉันไปโรงพยาบาล
ฉันเปยกไปตลอดทาง ถึงโรงพยาบาล
นายแพทยที่อยูเวรตรวจอาการแลวบอกฉันวา ฉันมีอาการที่เรียกวา
“ถุงน้ําคร่ํารั่ว”
อาการนี้ตางจาก “ถุงน้ําคร่ําแตก”
ซึ่งเปนกระบวนการของหญิงมีครรภแกใกลคลอดเปนกัน
หรือที่เรียกกันอีกอยางวา “น้ําเดิน”
ซึ่งเปนการเตือนวาเด็กใกลคลอดแลว
ผูเปนมารดาตองรีบไปหาหมอโดยดวน
ลูกสองคนที่ผานมา ฉันคลอดแบบผาตัด
เพราะนองรุงอยูในทองเกินกําหนด สวนนองเมฆ เมื่อเปนคนทีส่ อง
คุณหมอจึงผาตัดซ้ํารอยเดิม เนื่องจากหากคลอดเอง
แผลที่เคยผาตัดอาจปริออกได

ฉันจึงไมเคยรูจักอาการน้ําเดินมากอน
นายแพทยอธิบายใหฉันฟงวา
อาการที่ฉันเปนเกิดนอยมากในผูหญิงทอง
การรักษาคือฉันตองนอนโรงพยาบาล
ดื่มน้ํามากๆเพื่อใหรางกายสรางน้ําคร่ําขึ้นมาใหเพียงพอที่เด็กจะอยูไดจนโตครบกําหนดคลอด
อยางไรก็ตาม
ทางโรงพยาบาลไดตามตัวคุณหมอที่เคยทําคลอดฉันประจํามาในเชามืดวันนั้น
คุณหมอของฉันเปนผูหญิง เธอมาดูอาการฉันแลวปลอบใหฉันใจเย็นๆ
ฉันตองนอนโรงพยาบาลโดยไมทราบอนาคตวาลูกในทองจะแข็งแรงพอที่จะเอาตัวรอดในถุงน้ําคร่ําอันเหลือ
นอยนิดที่หอหุมเขาไดหรือไม
หากน้ําคร่ํานอยลงไปเรื่อยๆโดยรางกายแมสรางไมทัน
คุณหมอตองทําคลอดกอนกําหนด ซึ่งลูกยังโตไมพอที่จะออกมาเปนปกติ
เพราะทารกที่คลอดกอนเจ็ดเดือนมักจะมีอาการตางๆที่ทําใหแมสูญเสียลูกไปไดโดยงาย
ฉันจึงตองพยายามเต็มที่ที่จะนอนนิ่งๆ
ไมลุกจากเตียงแมเวลาขับถาย ฉันทรมานมาก หากอดทนมากเชนกัน
เพื่อลูกจะไดมีชีวิตรอดปลอดภัย
ทุกวันที่นอนอยูที่โรงพยาบาล
ฉันจะสวดมนตขอใหลูกในทองแข็งแรงปลอดภัย มีบางครั้งนึกสงสัยวา
ถาเปนลูกพี่อินจะหนาตาเหมือนใครกันหนอ
อืมมม...ถาเปนลูกพี่อินจริงๆ
ลูกตองมีอะไรหลายอยางในหนาตาทาทางที่บงบอกฉันเองนั่นแหละ
อยากจะลองคุยกับคุณหมอเรื่องนี้ แตอับอายมากจนไมกลาพูด
ไดแตเก็บความอยากรูเอาไว รอใหคลอดคงรูเอง
โดยไมนึกไมฝนวา
ฉันจะไมมีโอกาสรูเลยวาลูกของฉันคนนั้นมีพอชื่อพี่หนิงหรือพี่อิน
คืนที่ลูกคลอดออกมาเปนคืนมหาโหดอีกหนึ่งคืนในชีวิต....
ตอนเย็น คุณหมอดูอัลตราซาวนใหฉัน
เพื่อเช็คดูจํานวนน้ําคร่ําและความปกติของลูกในทอง

คุณหมอแจงวาปกติดี
แถมชมเชยฉันเสียใหญวาฉันเกงมากที่สามารถนั่งๆนอนๆอยูบนเตียงคนไขมาไดเกือบสามสัปดาหแลว
เหลืออีกเพียงสัปดาหเดียว เด็กในครรภจะมีอายุเจ็ดเดือน
อันเปนระยะปลอดภัยที่จะคลอดกอนกําหนดได
เพราะปอดของทารกเจ็ดเดือนจะแข็งแรงพอที่จะเอาตัวรอดอยูในตูอบไปอีกสักระยะ
คุณหมอใหกําลังใจฉันมากดวยการบอกวาเด็กที่คลอดตอนเจ็ดเดือนมักเปนเด็กที่มีความฉลาดเฉลียวเปนพิเศษ
แต..อนิจจาเอย..ฉันไมมีทางไดรูเลยวา ลูกฉันฉลาดแคไหน
พอคุณหมอออกไปจากหองแลว โทรศัพทมือถือของฉันก็ดังขึ้น
ดูที่เบอร เปนเบอร 02-----ไมแนใจวาเบอรใคร
แตฉันกดรับโทรศัพทเพราะแนใจวาไมใชเชอรรี่
ก็ฉันเพิ่งเปลี่ยนเบอรและแทบไมบอกใครเลยนอกจากเพื่อนสนิทสองสามคนและครอบครัวฉันเทานั้น
“ฮัลโหล”
“วาไงeตัวราย...” เสียงหลอนมาอีกแลว ...เชอรรี่
“ลูกเมริงตายยัง โถ นาสงสาร พี่หนิงเคามานอนกะกรูทุกวัน
วันนี้กรูบอกใหไปดูเมริงซะหนอย เดี๋ยวเคาคงไปถึง
วันนี้เคาใสเสื้อโปโลสีขาวนะมรึง บลา บลาๆๆๆ”
ฉันไมฟงมันจนจบหรอก อารมณรอนจี๊ดจนตัวสั่น ใจสั่น ยัยคนนี้
มันจะจองเวรกันไปถึงไหน
ประตูหองเปดออก พี่หนิงโผลเขามา สวมเสื้อโปโลสีขาว !!!
ฉันหูอื้ออีกแลว โกรธๆๆๆๆ
ลืมที่คุณหมอบอกวาหามเคลื่อนไหวรางกายมากๆ ฉันลุกขึ้น
ผลักโตะมีลอแบบที่ใชสําหรับใหคนไขรับประทานอาหารออกจากรัศมีการเคลือนไหว
่
ลุกขึ้นจากเตียง ถลาไปที่พี่หนิง ดึงคอเสื้อเขากระชากๆๆๆๆ
“พี่หนิง รินกะลูกกําลังจะตาย ยังมีแกใจไปสมสูกะมันอีกเหรอ”
ฉันกรี๊ด ตะโกน (จนพยาบาลขางนอกไดยิน)
“รินนี่ บาอีกละ”
พี่หนิงพยายามเอาตัวเองออกจากการถูกฉันดึงเสื้อ แตฉันยึดไวแนน

อีกมือหนึ่งตบหนาพี่หนิงไปหลายครั้งจนเจ็บมือ
“อีนี่ พูดไมฟง กรูจะทําอะไรมันเรื่องของกรู”
พรอมกับตบหนาฉันเปรี้ยง และผลักฉันลมไปฟุบอยูที่พื้น
นางพยาบาลเขามาตอนนั้นพอดี
พี่หนิงบอกเธอเฉยวาฉันพยายามลุกจากตียงและลมลงเอง

แลวเขาก็เดินออกไปจากหอง
ปลอยใหฉันฟูมฟายอยูกับพยาบาลที่ดูเหมือนจะเขาใจสถานะการณเปนอยางดี
หมี เด็กที่บานที่ออกไปซื้ออาหารกลับเขามาอีกคน
หลังจากวันนั้นหมีบอกฉันวา เจอเชอรรี่คอยพี่หนิงอยูขางลาง
หลอนคงกะจังหวะที่พี่หนิงใกลจะมาถึงหองฉันพอดี
แลวโทร.เขามายั่วใหฉันโกรธ
หลอนคงรูดีวาหากฉันโกรธและหาเรื่องพี่หนิง
ฉันตองเจ็บตัวแนนอน
พยาบาลพยุงฉันลุกขึ้นมา พื้นหองเปยกไปหมด
น้ําคร่ําที่มีเหลือหลอเลีย้ งชีวิตลูกนอยหมดลงเพราะฉันเอง
เพราะฉันลุกขึ้นมาจากเตียงดวยความโมโห
ฉันนึกยอนไปวันนั้นแลวไมวายสะเทือนใจ
เปนความเขลาของฉันเองแทๆที่เตนตามเกมสของเชอรรี่ทําใหฉันตองเสียใจมาตราบจนวันนี้
ฉันตองคลอดลูกในวันนั้น คุณหมอปลอบวาไมตองตกใจ
(ราวกับคุณหมอเองทราบดีวาเกิดอะไรขึ้น)
ลูกฉันเกือบเจ็ดเดือนแลว
รวมทั้งไดเตรียมคุณหมอเด็กไวดูแลสุขภาพลูกที่จะคลอดถึงสี่ทาน
พรอมกับพาคุณหมอเด็กทั้งสี่ทานมาใหกําลังใจฉันอีกรอบ
คุณหมอจัดการใหฉันคลอดดวยตัวเอง เธอบอกวาเด็กตัวเล็ก
คลอดเองได ไมมีปญหากับแผลที่เคยผาตัด
ลูกชายคนเล็กของฉันคลอดออกมาวันนั้น

*****วันที่ 24 สิงหาคม 2539 เวลา 23.20 น*****
ฉันหมดสติไปในทันทีที่ลูกเคลื่อนออกจากตัวฉัน
จากวันนั้น ถึงวันนี้ สิบปกวาแลว
ฉันไมมีโอกาสไดเห็นแมแตหนาของลูก
เพราะ....
ลูกชายที่นาสงสารคนนั้นของฉันเสียชีวิตหลังจากออกมาดูโลกไดเพียงสองชั่วโมงเทานั้นเอง
เนื่องจากขนาดตัวเล็กเกินไป ปอดไมสามารถทํางานได
คุณหมอพยายามชวยทุกทาง หากชวยชีวิตนอยๆนั้นไวไมได
ฉันหมดสติเพราะฤทธิ์ยานอนหลับที่คุณหมอให
คุณหมอคงคาดไววาฉันจะทําใจไมได เลยใหหลับไปกอนหนึ่งคืน
ฉันตื่นมาตอนเชา ลืมตาเจอคุณหมอพอดี
ฉันถามเธอดวยสังหรณเลวรายที่เกิดขึ้นในใจทันทีที่ลืมตาวา
“ลูกฉันไมอยูแลวใชมั้ยคะ”

คุณหมอมองฉันอยางเห็นใจ จับมือฉันกุมไวบนสองมือของเธอ
พูดเสียงเบานุมวา
“ไมเปนไรนะคะคุณริน คุณรินยังแข็งแรง มีใหมได
ทําใจใหสบายนะคะ อยางนอยมีลูกอีกสองคนที่คุณรินตองดูแลนะคะ”
คุณหมอพูดผิด ..ลูกที่ฉันตองดูแลนั้นสามคนตางหาก นองหนอน
นองรุง นองเมฆ
ฉันนอนน้ําตาไหล น้ําตาไหลรินออกมาสมชื่อรินยิ่งนัก
รินไหลออกมาโดยที่ฉันไมตองสะอื้นร่ําไหอยางเคย
เปนน้ําตาแหงความสูญเสียความหวังสุดทายที่จะยื้อครอบครัวตัวเองเอาไวไดอันหลั่งไหลจากดวงตาและดวง
ใจแบบเงียบเชียบ

สุดปญญาแลวที่ฉันจะใจออนกับพี่หนิงอีก
ฉันนอนเงียบ ไมพูดกับใครเลยแมแตคุณแม ตอนนั้นฉันจําไดแควา
ฉันไมอยากพูด และไมอยากไดยินอะไรอีกแลว
จนถึงวันที่คุณแมมารับกลับบาน ฉันยังคงเงียบอยู
จิตแพทยเขามาพูดคุยกับฉันแตฉนั ยังคงเฉย
ก็ฉันไมอยากพูดนี่นา...

ชีวิตรันทด...เรื่องจริงผานคอมพ ตอนที่สิบหก (ตอนจบ) 16.1
คุณพอคุณแมเปนหวงฉันมากที่ฉันไมยอมพูดอะไรกับใครเลย
ทานทั้งสองไปสงฉันทีบ่ าน นองเมฆโผเขามาหา ฉันกอดลูกแนบอก
น้ําตาทวมใจ หอมแกมลูก นี่ถาฉันตองเสียลูกที่เหลือไป
ฉันจะทําอยางไรดี ยามนั้นฉันนึกอะไรไมออก สมองทึบตื้อ
มีแตความโศกเศราสูญเสีย
ตั้งตัวไมติดกับพายุที่พัดโหมเขามาในชีวิต
ฉันยังคงไมพูด ทําตัวเปนคนใบ พี่หนิงหายไปตามเคย
คุณแมฉันพยายามโทร.หาเขา หากติดตอไมไดเลย คุณแมมาอยูกับฉัน
เวลาทานพูดกับฉัน ฉันรับรู รับฟง แตปากไมเปด
ไมสามารถพูดจาสื่อสารกับใครได
ฉันไมรูเหมือนกันวาทําไมเปนอยางนั้น
อาการไมพูดหรือพูดไมออกของฉันไดรับการเยียวยาในเวลาตอมาจากจิตแพทยที่เกงมากทานหนึ่ง
ซึ่งฉันยังคงรําลึกถึงพระคุณของทานเสมอมา
ทานเปนหัวหนาแผนกจิตเวชในโรงพยาบาลรัฐบาลชื่อดังมากแหงหนึ่ง
อาจารยจิตแพทยทานนี้คอยๆถามอาการฉันจากคุณแม ใหยาทีละนอย
พรอมใหคุณแมสังเกตฉันอยางใกลชิด
หลายคนกลัววาฉันจะฆาตัวตาย บอกจริงๆวา
ฉันเคยคิดอยากตายเหมือนกัน
แต..ลูก...ทําใหฉันลมเลิกความคิดนั้นเสียทุกครั้ง
แลวคุณพอคุณแมฉันอีกละ

ทานทั้งสองจะเสียใจขนาดไหนหากฉันจากไปกอนเวลา
แคนั้นทานก็เสียใจมากพอแลว
คุณแมฉันพยายามทุกทางที่จะชวยฉัน
ทานหาเบอรโทร.บานเชอรรี่มาได
เมื่อโทร.ไปขอพูดสายกับคุณแมของเชอรรี่
คุณแมฉันไดรับคําตอบมาแบบหยาบมาก เชน
“บอกลูกเมริงใหเอาโซลามผัวมันไวสิ
จะไดไมตองมายุงกะลูกกรู”
“ลูกกรูอยูเฉยๆ ผูชายมาหาเอง มาทุกวันแหละ” (เออเนอะ เหอๆๆ)
ฯลฯ
นี่ไงตรงกับภาษิตโบราณที่วาไวเลย “ดูชางใหดูหาง
ดูนางใหดูแม”
คุณแมไมไดเลาใหฉันฟงตอนนั้นหรอก แตมาเลาทีหลัง
ทานสืบจนทราบวาบานเชอรรี่อยูในซอย(หรือนาจะเรียกวาตรอกเพราะรถเขาไมถึง)
เสื่อมโทรมหนึ่งแถวจรัลสนิทวงศ
พอของเชอรรี่เสียชีวิตดวยโรคแอลกอฮอลิซึ่ม
สวนแมหลอนนั้นสติไมคอยดี ชอบออกมาโวยวายจนคนแถวนั้นระอา
(ตอมาแมของเชอรรี่ปวยดวยโรคพารกินสัน เสียชีวิตไปแลว)
เชอรรี่เรียนโรงเรียนรัฐบาลแถวบาน จนจบม. ปลาย
แลวสอบเอ็นทรานซติดมหาวิทยาลัยรัฐแหงหนึ่ง
คนละที่กับที่ฉันเคยเรียน เมื่อเรียนจบ
หลอนมาสมัครเปนแอรแลวเลยอัพเกรดตัวเองจนดูดีไดในระยะเวลาไมนาน
ถาใครมาอานเจอฉันแฉเชอรรี่แบบนี้อาจจะอึ้ง ทึ่ง
เพราะเธอวางมาดคุณนายไดราวกับออกมาจากโรงเรียนราชินีเลยทีเดียว
ตองขออภัยดวยที่ฉันเขียนถึงภูมิหลังของเชอรรี่แบบเหยียดหยามมากไปหนอย
คนเราเลือกเกิดไมได
แตเลือกทางชีวิตที่จะเปนคนดี(มากกวาเลว)ได ใชหรือไม

เชอรรี่เจอพี่หนิงตั้งแตหลอนเพิ่งเขามาบินใหมๆ
ความเจนจัดของพี่หนิงหรือจะสูหลอนได หลอนทําตัวนาสงสาร
เปนหญิงกตัญูสูชีวิต เก็บหอมรอมริบ เรียบรอย
วางแผนดักจับพี่หนิงไดแนบเนียนแยบยล
ประกอบกับพี่หนิงเองรูเห็นเปนใจกับหลอนดวยแหละนะ
โทษใครฝายเดียวไมได ตองดาทั้งคู
กิเลสตัณหามันบังตาพี่หนิงจนเห็นผิดเปนชอบ หญิงรายชายเลว
หรือผีพอดีกับโลง ประมาณนั้น
ระหวางที่ฉันอยูบาน มีคุณแมกับนวล และหมีกับยง
ชวยกันดูแลลูกๆ นองหนอนยังคงอยูก ับฉัน
เธออาละวาดกับคนในบานบอย ยกเวนฉัน เพราะฉันไมพูด
นองรุงโตพอที่จะผิดสังเกตกับอาการของฉัน ฉันสงสารลูกมาก
อยากพูดใหมากๆ อยากกลับเปนคนเดิม แตทําไมได
ฉันอึดอัดมากที่อยากพูด อยากปลอบลูก
อยากบอกคุณพอคุณแมวาฉันรักทานมากเพียงไร แตมัน...พูดไมออก
ฉันไมกลาออกจากบานไปไหนมาไหน
นอกจากไปซื้อของเล็กๆนอยๆที่ไมตองพูดกับใครมากนัก
ฉันสื่อสารกับคนใกลชิดดวยการเขียน
แตถาฉันเกิดไมอยากเขียนขึ้นมา ฉันจะเฉยเอาดื้อๆ เอากะฉันสิ
อาการนี้มันนาหนักใจกับคนรอบขาง ฉันไมไดแกลงเปน
ใครละจะไมพูดไดเปนเวลานานหลายเดือนขนาดนั้น
เวลาผานไปหลายเดือน อาการของฉันเริ่มดีขึ้น ทานอาหารไดมากขึ้น
แตฉันยังคงพูดไมได อาจารยจิตแพทยนัดฉันไปพบทุกสัปดาห
ฉันไปพรอมคุณแม
และแลวกาลเวลาก็เริ่มเยียวยารักษาฉันควบคูไปกับอาจารยจิตแพทยทานนัน้
ทานใหฉันใชการเขียนสื่อสารกับทาน
ฉันเขียนความในใจไปมากมายโดยไมปดบัง เพราะฉันทราบดีวา
คุณหมอเปนความหวังของฉันที่จะเริ่มตนชีวิตใหมอีกครั้ง
ฉันไมยอมแพ แมจะลมลงไปกี่ครั้ง ฉันจะยืนขึ้นมาไดทุกครา
ลมลุกคลุกคลานจนใครๆงงวาฉันทนมาไดอยางไร ฉันจะบอกใหวา

คนเรามีขีดความอดทนไมเทากัน บางคนไมตองทนอะไรเลย
ตัดสินใจทุกอยางไดอยางเฉียบขาดโดยไมตองคิดแลวคิดอีกแบบฉัน
เพื่อนคนหนึ่งบอกวาฉันเจ็บแลวไมจํา ...จริงของเพื่อน
ฉันใจออนเกินไป ใหโอกาสคนมากไป เพราะฉันมองโลกในแงดีกระมัง
แมจนวันนี้ ฉันยังคงมองโลกในแงดีอยู
ฉันเชื่อในความดีของมนุษยดว ยกันเสมอ ถึงจะผิดหวัง ผิดพลาด
ซ้ําแลวซ้ําอีก ฉันก็ยังไมเลิกศรัทธาวา
โลกนี้มีคนดีมากกวาคนไมดี.....
ตลอดเวลาที่ฉันไมสามารถพูดออกมาไดนั้น
มีโทรศัพทจากเชอรรี่มาเปนระยะ
แมแตคุณแมฉันรับโทรศัพทยังโดนหลอนดาเขาใหเลย
คุณแมฉันบอกวาไมนาเชื่อวาจะมีคนแบบนี้ในโลก
ซึ่งเปนคําพูดเดียวกับแทบทุกคนที่ไดฟงเรื่องราวของฉัน
เออ..ก็ฉันมันซวยนี่นา
พี่หนิงไมเคยเชื่อ (หรือไมก็ไมสนใจ)
วาเชอรรี่โทร.มาดาวาพวกเราทั้งบาน
บอกแลววาหลอนจัดจังหวะการโจมตีไดเยี่ยมยอด (จริงๆ)
คุณแมฉันไมไดพบปะเสวนากับคุณแมพี่หนิงหรือเฉียดกรายไปทางรัว้ ดานที่ติดกับบานนั้นเลย
ทานบอกวาคนบานนั้นใจรายใจดํา ทานทนไมได
และไมนายอมใหฉันแตงงานกับพี่หนิงเลย
ฉันตองลางาน ลาปวยแบบไมมีกําหนด อยูบานไปวันๆ
ทํากิจวัตรประจําวันไปตามปกติ
จําไดวาเวลานั้นฉันเหมือนอยูในโลกสองโลก ฉันมักสองกระจกนานๆ
รินในกระจกพูดจากับฉันอยางคุนเคย
ปลอบโยนฉันดวยใบหนายิ้มแยมเห็นใจ
ฉันสรางภาพรินคนที่ยังมองโลกในแงดีมาปลอบใจรินคนที่หัวใจแตกราวไปหมด
ลึกๆแลวฉันรูตัวนะวาตัวเองเปนอะไรอยู ฉันนอนรองไหบอยๆ
ตื่นมาตาบวมช้ํา สงสารคุณแมคุณพอ สงสารลูกๆ สงสารตัวเอง
อนาคตทั้งหมดดับสูญดวยน้ํามือคนที่ฉันเคยรักและวางใจ
อาการพูดไมออกทําใหฉันอึดอัดมาก ฉันสื่อสารกับใครๆดวยการเขียน

แตถาฉันเกิดไมอยากเขียนขึ้นมา ฉันจะเฉยเอาดื้อๆ เอากะฉันสิ
อาการนี้มันนาหนักใจกับคนรอบขาง ฉันไมไดแกลงเปน
ใครละจะไมพูดไดเปนเวลานานหลายเดือนขนาดนั้น
พี่หนิงมาเยี่ยมฉันหลังจากเวลาผานไปสองเดือน
เมื่อเขาเห็นสภาพฉัน สีหนาเขาจอยไปเหมือนกัน เขาปลอบฉันวา
“อยาคิดมากเลยริน พี่เปนหวงรินนะ” เพิ่งจะมาหวงเหรอ
สายไปแลว
ฉันควากระดาษกับปากกามาเขียน
....ไปใหพน ฉันเกลียดแก เกลียดคนบานแก
เกลียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เขียนเสร็จ เอากระดาษกับปากกาปาหนาพี่หนิง เขาหลบทัน
ทําทาโมโหแลวเดินออกไป
ไปเสียเถอะ ไปใหพนจากชีวิตฉันเสียที ฉันหมดใจ
หมดเยื่อใยกับเขาโดยแทจริง
แตในเมื่อฉันยังไมไดหยาขาดจากพี่หนิงอยางเปนทางการ
เชอรรี่จึงยังคงรุมรอน คอยโทร.มาที่บาน
เอาจดหมายมาใสตูไปรษณียหนาบาน ขับรถโฉบมาบีบแตรดังๆ ฯลฯ
ใชมุขเดิมๆ จนคนในบานเบื่อมากกกกก
วันที่ฉันพูดออกมาไดเปนวันที่ฉันกําลังแตงตัวเตรียมไปพบจิตแพทย
คุณแมเขามาดู วาฉันเรียบรอยหรือยัง
“เสื้อตัวนี้สวยนะลูก แตแมวาคอมันกวางไปหนอย
เพราะรินผอมลงมากมั้งลูก หาสรอยใสซกั เสนดีมั้ยลูก”
คุณแมออกความเห็น ฉันอยากตามใจทาน
ดวยสํานึกมาตลอดเวลาที่ปวยวาทานเหน็ดเหนื่อยเพียงไรที่ตองดูแลทั้งลูกทั้งหลานในไสและหลานนอกไส
(นองหนอนยังคงอยูกับฉัน)

ตั้งแตปวย หลังจากสูญเสียลูกไป
ฉันไมไดใชเครื่องประดับสิ่งใด
นอกจากนาฬิกาขอมือที่สวมเปนประจํา ฉันเขียนบอกคุณแมวา
..เดี๋ยวรินหยิบสรอยมาใหแมชวยเลือกนะคะ..
คุณแมบอก “อยูไหนละลูก แมหยิบใหเอง”
ฉันจูงมือคุณแมไปที่ตูเสื้อผา เปดลิ้นชักออกมา
ลิ้นชักที่ฉันใสเครื่องประดับเอาไว
สิ่งที่ฉันเห็นโดดเดนมาทามกลางเครื่องประดับชิ้นอื่นๆคือ...สรอยทองคําขาวเสนบาง
หอยดวยจี้รูปดอกเหมย
ฉันหยิบสรอยเสนนั้นขึ้นมา สวมมันที่คอ แลวหันมาหาคุณแม
“สวยมั้ยคะแม” เสียงแหบๆเปลงออกมาจากลําคอของฉัน
อยางที่ตัวฉันเองยังตกใจ
“ริน ริน” คุณแมละล่ําละลัก กอดฉันไวแนน “ลูกพูดไดแลว โอย
แมดีใจที่สุดเลย ไหนพูดอีกซิลูก”
“รินพูดไดแลวแม รินพูดไดแลว รินพูดได” ฉันพูดกลับไปกลับมา
ดีใจเหลือเกินที่กลับมาพูดไดอีกครั้ง
สรอยเสนนัน้ ชวยใหฉันพูดไดหรือเปลา ฉันไมแนใจนัก
รูเพียงวาเมื่อเห็นสรอยเสนนั้น
ความทรงจํากับวันคืนที่นาริตะสวางวาบขึ้นมาในใจ
ความรัก..นาจะเปนแบบนั้น ใชปาวนอ สรอยเสนนั้นพี่อินใหฉัน
เขาเคยบอกเองวาดอกเหมยหรือดอกบวยเปนดอกไมแหงความหวัง
แลวฉันจะยอมสิ้นหวังอยูทําไม
เมื่อหัวใจกับสมองเชื่อมโยงกันไดดี ฉันจึงสามารถพูดไดอีกครั้ง
ฉันตื่นเตนมากที่กลับมาปกติ ทุกคนในบานดีใจกันใหญ
นองเมฆเองก็ทาทางตื่นเตน
เพราะนองเมฆอาจจะคิดวาแมทําไมไมพูดเหมือนคนอื่นๆ

ตอนนั้นนองเมฆเดินไดเตาะแตะ พูดไดบาง เปนเด็กนารักที่สุด
(ในสายตาของฉันเอง) ตอจากนองรุง (คนอะไรบาลูกตัวเอง...)
ฉันไดพูดคุยกับคุณแม (ผูทําตัวเปนโคนัน
สืบไปเสียทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเชอรร)ี่ มากมาย
ไดรูเรื่องที่คุณแมทราบมาอยางละเอียด
เชอรรี่เที่ยวบอกใครๆวาพี่หนิงจะใหของขวัญวันเกิดหลอนเปนใบหยา
สาธุ เอาไปเถอะหลอน ฉันจะไดหมดเวรหมดกรรมเสียที
ฉันติดตอขอหยากับพี่หนิง เขาไมยอมคุยดวย คงไมอยากแบงสมบัติ
ผานวันเกิดเชอรรี่ไปแลว พี่หนิงยังคงทําไมรูไมชี้เรือ่ งหยา
เราแยกกันอยูอยางนั้น ฉันรักษาตัวจนอาการประสาทตางๆดีขึ้นมาก
ตรงนี้ตองย้ําเลยวา
เวลาเทานั้นที่เปนตัวชวยใหบาดแผลทั้งหลายในใจฉันดีขึ้นจนกลายเปนแผลเปนในที่สุด
ดุจดังแผลเปนที่หลังมือซาย อันเกิดจากการตีกับเชอรรี่
ฉันตองเห็นมันอยูบอยๆ ตอนเกิดเรื่องใหม เห็นแลวโกรธ โมโห
แคนใจเหลือเกิน แตตอนนี้เหรอ เห็นแลวงั้นๆ
ฉันตัดสินใจลาออกจากงาน
หลังจากปรึกษาพอแมพี่นองผองเพื่อนสนิททั้งหลาย
เกือบทุกคนเห็นดวยวาฉันควรออกไปจากซีนเดิมๆ
เปลี่ยนเสนทางชีวิตใหม
หากฉันยังคงทํางานในบริษัทเดียวกับพี่หนิงและเชอรรี่
ฉันคงไมมีความสุขแน
ตองไดยินไดฟงเรื่องราวของสองคนนั้นตลอดเวลา ไมอยากรับรู
ไมอยากรับฟงอะไรแลว
เมื่อลาออกจากงาน ฉันไดเงินมากอนหนึ่ง ฉันแบงเปนสองสวน
ซื้อประกันชีวิตเปนเงินสูงพอควรใหลกู ทั้งสอง
เพื่อเปนหลักประกันวา หากฉันเปนอะไรไป
ลูกจะมีเงินพอใชจายไปจนชวยเหลือตัวเองได สวนตัวฉันเอง
มีเงินเก็บประมาณสามแสนบาทในตอนนั้น
หากใชอยางระมัดระวังคงพออยูไปไดจนกวาจะหางานใหมได
ฉันพยายามฟนฟูสุขภาพของตนเอง ไปหาจิตแพทยตามนัด
คุณหมอลดยาลงเรื่อยๆจนหยุดไปในที่สุด

รวมเวลาที่ฉันเริ่มปวยตั้งแตเสียลูกคนเล็กไปจนถึงวันที่ฉันหยุดทานยาเปนเวลาสิบเกาเดือน
เกือบสองปที่ฉันจมอยูในความทุกขทรมานใจ สุดทายมันก็ผานพนไป
สิบเกาเดือนที่เชอรรี่ยังคงรอใบหยา
หลอนชางมั่นคงกับความตั้งใจเสียนี่กระไร
สุดทาย เชอรรี่ก็ไดใบหยาสมใจ
หลังจากที่คุยมาหลายปวาจะไดใบหยาเปนของขวัญวันเกิด
–นาคุยจังนะเรื่องนี้ หลอนคิดอะไรของหลอน
ถึงกาคุยโวกับใครๆแบบนั้น
ไดใบหยาไปไวรอทะเบียนสมรสนะหรือ
หลอนลืมไปมั้งวาฉันผูมีทั้งทะเบียนสมรสและลูกอีกสองคนยังรั้งพี่หนิงไวไมได
แลวหลอนคนเดียวจะเอาพี่หนิงไวอยูแคไหนกันเชียว
ตลอดเวลาเหลานั้น ฉันไมไดพบพี่อิน กับทั้งไมมีขาวจากเขาเลย
ดีแลวแหละ ตางคนมีทางตองเดิน มีชีวิตที่ตองรับผิดชอบดูแล
พี่อินจะนึกถึงฉันบางหรือเปลาฉันไมอาจทราบไดเลย
พี่หนิงหลบไปหลบมาจนกระทั่งวันหนึ่งฉันนัดเขามาคุยเรื่องหยา
(ที่ไดพูดมาหลายครั้งมากๆ) เขาตอบเหมือนเดิมวา เขาไมหยา
ใหฉันไปฟองเอา
“พี่หนิงจะยื้อรินไวทําไม รินไมอยากอยูกับพี่หนิง
รินเบื่อตองมาคอยรับโทรศัพทจากผูหญิงต่ําๆ
ลูกๆหวาดผวาเสียงมันกันหมด มันดาไมเวนเลย พี่หนิงฟงสิ
รินอัดเทปเอาไว”
ฉันเปดเทปที่บันทึกเสียงดาตามสายของเชอรรี่ใหพี่หนิงฟง
เขาทําทาเบื่อ เดินหนี ฉันตามไปดึงเสื้อเขาไว เขาสะบัดหนี
เรื่องดําเนินไปซ้ําซากอีกหลายเดือน
พี่หนิงคงรูแ ลววาคราวนี้ฉันไมใจออนแน
ในขณะที่ไมเลิกกับฉัน
เขายังคงไปบินกับเชอรรี่จนรูกันไปทั่ววาทั้งคู. ....หนาดานคะ...หนาดาน....

แลววันที่พี่หนิงตองยอมหยาขาดจากฉันก็มาถึง....แตขอเลาเรืองเชอรรี่นิดนึง
วันนั้นฉันกลับมาจากขับรถไปรับลูกๆที่โรงเรียน
นองเมฆเขาโรงเรียนอนุบาลแลว ฉันเริ่มมีความสุขกับลูกๆ
ไมคอยนึกถึงพี่หนิงมากนัก อยูดีๆ เชอรรี่โทร.มาที่บาน
ทั้งที่หลอนเงียบไปนาน
“ฮัลโหล..”ฉันรับสาย ปลายสายเงียบ ฉันฮัลโหลอีก
คราวนี้เสียงหลอนแปรดๆมาตามสาย
“อีริน อีหนาดาน เมื่อไหรเมริงจะยอมหยาพี่หนิงซักที อีแก
เคาเบื่อหนาเมริงจะตายอยูแลว อีคน ha-ลาก ชาง.....”
(หยาบคายจนฉันตกใจ ทั้งที่คุนเคยมากอนแลว
แตฉันไมปลอยใหหลอนดาฉันนาน ฉันสวนกลับไปทันที
“โธเอย คนอะร โดนหลอกเอาฟรี ใครไมยอมหยากันแน
ไปบอกเคาเลยวาชั้นรออยูทุกวัน เธอพาเคามาเลยนะ ชั้นยกให
นึกวายกกระดูกใหหมาแทะ..”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดด อีริน เมริงกลาดากรูเหรอ”
เชอรรี่มีหนามาพูด หลอนดาฉันเอา ดาฉันเอา
แลวจะใหฉันเปนแมพระหรือไง
บอกแลววารินนี่มันรายเหมือนกันคะ
“อาว ทําไมละ ทีเธอยังดาแมชั้นไดเลย อยามาใหเจอนะ
ชั้นเอาเธอตายแนๆ” วาแลวฉันก็วางหู
กริ๊งงงง กริ๊งงงง กริ๊งงง ดังมาอีก มุขเดิมๆอีก โทร.มา
พอเรารับก็ดา พอไมรับก็กระหน่ําโทร.
ฉันยกหูขึ้นจากแทน แลววางลง พอกริ่งดังอีก ก็ยกหูแลววางลงอีก
ใหมันเสียคาโทรศัพทไป เสียประสาทไป (เปนไงคะ รินเจงยัง?)
ถึงเวลานอน ฉันเอาเด็กๆไปนอน
ตอนนั้นเด็กทุกคนมานอนรวมในหองฉันหมดเลย
นองรุงกับนองเมฆนอนบนเตียงกับฉัน

นองหนอนนอนบนที่ยอนที่เอามาปูขางๆเตียงกับนวล
นวลชวยฉันไดมากทุกเรื่อง
ไมมีใครไดของประทานจากพระเจาไดทุกอยาง
ในความโชครายของชีวิตคู ฉันยังมีครอบครัวตัวเองที่คอยเอาใจใส
มีนวลที่เปนคนอื่นแทๆแตโชคชะตาพาใหเรามาพบกัน
จนวันนี้ที่นวลแตงงานไปแลว
นวลยังบอกวาจะกลับมาเลี้ยงลูกใหนองๆที่นวลเลี้ยงมากับมือทุกคน
ฉันยังมีเพื่อนดีๆที่พรอมจะเห็นใจและเขาขาง
พูดถึงเพื่อนดีๆ หลายทานคงนึกถึงหนุย
หลังจากเจอกันที่ซีแอตเติ้ลและนั่งเครื่องไฟลทเดียวกันกลับมากรุงเทพ
หนุยโทร.มาถามอาการนองเมฆสองสามครั้งแลวหายไปนาน
หนุยโผลมาอีกครั้งหลังจากที่ฉันหายปวยและกําลังเครียดเรื่องพี่หนิงไมยอมหยา
กับการถูกยัยผลไมคอยคุกคามตามราวีไมละลด
หนุยนัดเจอฉันที่รานอาหารเวียดนามในโรงแรมแหงหนึ่ง
เมื่อเจอกัน หนุยเขามากอดฉันแนนจนคนเหลียวมอง
เพราะหนุยเริ่มมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในวงสังคมแลว
หนุยมาในภาพชายหนุมรางสูงใหญ
สวมสูทอารมานี่อยางเนี้ยบจนฉันแทบจําไมได
ระหวางที่กอดฉันแนน หนุยกระซิบวา
“ริน มองตรงไปขางหนาริน สิบเอ็ดนาฬิกา ..หลอชิ้พพพพ”
ชายหนุมคนที่หนุยบอกใหฉันดูเปนหนุมไทยหนาตีค๋ ิ้วเขมที่ตอนนั้นฉันไมเห็นวาหลอตรงไหน
พูดออกมาคอยเหมือนหนุยหนอย ฉันลอหนุยวา
“เหนื่อยปะหนุย เกกแมนโคดๆเลยนา”
“เออ ชินละ รินนะตัวทําไมมีอะไรไมสงขาวเลย หนุยมัวทํางาน
กวาจะรูเรื่องริน เนี่ย พอรูก็รีบโทร.หารินเลย
โอยยยย...”หนุยเอามือกุมอกขางซายไว

“อาว..เปนไรหนุย” ฉันถาม
“เปนโรคเรอ..เอิ้กๆๆ”
“เรออะไรหนุย เอาถุงมาเปาสิ เดี๋ยวรินขอพนักงานให”
“ยัยรินจอมเซอ แบบนี้แหละเลยโดนยัยผลไมแกลงหยั่งกับอะไร
เรอนะ...เรอทัก-รักเธอไง”หนุยบุยใบใหดูชายหนุมคนนั้นอีก
“ขําจังหนุย แลวเอามารคไปไวไหน เปลี่ยนเทสตแลวเหรอ
คนนี้ตี๋จะตาย ไมเห็นหลอตรงไหน คนอะไรตาเล็กนิ้ดเดียว” ฉันบอก
ดูราวชายหนุมคนนั้นจะรูตัว เขาหันมามองฉันกับหนุยบอยๆ
หนุยชวนฉันคุย แตตาเหลไปที่โตะหนุมหนาตี๋ตลอด
“เลิกไปนานแลว มารคเคาไมชอบอยูเมืองไทย ไปไหนกับหนุยไมได
กลัวคนเห็น ตองแอบๆซอนๆ แลวเคาเปนฝรั่ง
เปนอเมริกันที่อิสระเสรีเหนืออื่นด
เราเลยบายบายกันดวยความเขาใจนะริน”หนุยทําตาลอย
“เกกแมนๆหนุย ทาแบบนั้นมันตองไวทําที่บาน” ฉันปราม
หนุยรีบสงบเสงี่ยมทันที
“เผลออีกละ กับพวกเรา หนุยเผลอทูกที แตถากะคนอื่นนะ
หนุยกลายรางไดทันควันเลย ที่จริงเปนผูชายก็ดีนะ
ชะนีมาใหทาเยอะ รูๆวาเราหมั้นกะแจมแลว ยังไมสนใจ
กรูจาอาวววซะอยาง เฮออ สมัยนี้ชะนีมันเยอะมากมาย
นารําคาญจะตาย”
พูดอยางกับเพื่อนที่นั่งตรงหนาหนุยไมใชชะนีงั้นแหละ
“คุณหนุยเจาขา สั่งอาหารไดแลว นองเคามายืนคอยนานละนะ”
“เอา รินอยากทานรัย หนุยเอาเปาะเปยะทอด กุงพันออย
เสนหมี่หมูยาง แกะยางพริกไทยดํา...”
“มีแกะดวยเหรอนุย อาหารญวณเนี่ยนะ” ฉันถาม

ไมเคยทานอาหารญวณที่ไหนมีเนื้อแกะอยูในเมนูเลย
“มีสิจะนูริน อรอยดวย ไมเชื่อเดี๋ยวลอง อะ รินสั่งมั่ง
หนุยสั่งเยอะแลว”
“โห เอาแคที่หนุยสั่งก็พอละ เยอะแยะกินไมหมด”
“ใครบอกใหกินหมดละริน กินไมหมดใครวา..อือ หลอจัง”
หนุยมองไปที่โตะชายหนุมคนนั้นที่ตอนนี้มีหญิงสาวหนาตานารักมานั่งดวย
“แฟนไมเห็นสวยเลย เชอ เสียดาย
หลอแบบนี้นาจะมีแฟนสวยๆ”หนุยบน
“แหม เคาอาจจะเปนเพื่อนกันก็ไดนี่หนุย ดูดิไปนินทาเคา”
“เออจริงของริน ชางเคาเหอะ หนุยก็หาอาหารตาไปงั้น
ตอนนี้กระดิกตัวทําอะไรก็เปนขาว เบื่อ เนี่ย
คอยดูเดี๋ยวตองมีคนไปเขียนขาววาหนุยหนีคูหมัน้ มาสวีทกะสาวสวย
โอย อกจาแตก”
“เอา เอาเขาไป หนุย บนอยูนั้น แลวนี่ชวนรินมาทําไม
จะคุยเรื่องรินใชปาว “
หนุยพยักหนาหงึกหงัก “เอา มีอะไรเลาไป
รินทําใหหนุยใจหายไปหมดตอนรูขาววารินไมพูดเกือบสองป
ตอนนี้ดูรินไมเห็นเปนไรเลยนี่ สวยขึ้นดวยซ้ํา
ผมทรงนี้ดีกวาตอนเปนแอรตั้งเยอะ
แลวพอรินแตงหนานอยๆนี่สวยกวาโบะเยอะๆอีก”
ตอนเปนแอร ฉันไวผมยาว รวบเปนมวยตึงเปดหนาผาก
ตอมาเมื่อคลอดนองรุงแลวผมรวงมาก ฉันจึงตัดบอบสั้น
ทรงยอดนิยมของแอร แลวกลับมาไวผมยาวอีกหลังจากไมไดทํางานแลว
ฉันเลาเรื่องตางๆใหหนุยฟงอยางไมปดบังมากนัก
(ปดแตเรื่องความสัมพันธกับพี่อิน-

เพิ่งมาเปดตอนเขียนเรื่องนี้แหละคะ) ลงทายวา
“รินไมรูจะทําไง พี่หนิงไมยอมหยา
เชอรรี่มันก็เอาแตกวนซงติง รินรําคาญ อยากยกพี่หนิงใหมนั ไปซะ
เคาจะไดรูมั่งวานรกมีจริง”
“เอางี้มั้ยริน หนุยจะใหทนายบานหนุยทําเรื่องให ฟองหยาเลย
รับรองพี่หนิงรีบหยา เคาตองไมอยากมีเรื่องขึ้นศาลหรอก บลาๆๆ”
บอกแลววาหนุยหัวไว
หนุยอธิบายเรื่องกฎหมายใหฉันฟงอยางละเอียด เพื่อ...
“รินจะไดรูสิทธิ์ที่รินควรได อยาทําเปนนางเอกหนังไทย
ขอหยาอยางเดียว ไมเอาอะไร ไมดายย ไมไดเปนอันขาด
ตองเอาใหมันแสบไปทั้งบานเลย”
ปากพูด แตตาอยูที่โตะหนุมคนนั้นตลอด
เปนอันวาอาหารมื้อนั้นจบลงดวยความสบายใจของฉัน
นานหลังจากนั้น ฉันเห็นหนุมคนนั้นเดินตามหนุยในฐานะ
“เลขานุการสวนตัวของพณฯทาน” ตลอดมา
ในที่สุด หนุยขี่มาขาวมาชวยฉันอีกครั้งตามเคย
จากการแนะนําของหนุย
ฉันไปพบกับทนายความที่มีชื่อเสียงมากทานหนึ่งซึ่งรับฟงเรื่องราวของฉันจากหนุยแลวและเขาใจสภาพฉัน
เปนอยางดี
ขอบคุณหนุยเหลือเกินเลาแทนฉัน เพราะฉันยังอยุในสถานะการณนั้น
และตองเจ็บปวดเมื่อพูดถึงมัน
เมื่อพี่หนิงไดรับจดหมายจากทนาย เขาโกรธมาก
มาที่บานตีหนาตึงเครียดทีเดียว
“เธอทําแบบนี้ทําไม ชั้นพยายามจะดีกับเธอแลวนะ
แลวนี่เธอมาฟองหยา มีใครยุอีกหละสิ ฟองไปเถอะ
บานนี้ยังไงก็เปนที่ของแมฉัน เธอไมมีสิทธิ์เอาไปหรอก

อยากไปก็ไปแตตัว ฉันเลี้ยงลูกเองได”
พูดจาดอกกี้มากเลยนะพี่หนิง
เขาเสียงดังตอ ดีวาตอนนั้นลูกๆไปโรงเรียนหมดแลว
ฉันโตเถียงกับเขาตามที่นาจะเถียง
เสียงโทรศัพทดังคั่นเวลาขณะที่ฉันกําลังแวดๆใสเขา
“ฮัลโหล” ฉันรับสาย เสียงแมนั่นดังมาอีกแลว
“ e จัน rai ดัดจริตฟองหยา ....บลาๆๆๆ”
ฉันยื่นหูโทรศัพทไปแนบหูพี่หนิง
ใหไดยินซะมั่งวาเชอรรี่โทร.มารังควาน
พี่หนิงปดหูโทรศัพทออก “ไปฟงทําไม
เมื่อเชาเธอโทร.ไปดาเคานี่ เคาโกรธเคาเลยโทร.มาดาเธอมั่ง”
เปนแบบนี้ทุกที
พี่หนิงจะเชื่อเชอรรี่ตลอดวาที่หลอนโทร.มาดาฉันนะเพราะฉันไปดาหลอนกอน
โธเอย ฉันนะดาไมทันเชอรรี่เลย ฉันอยูของฉันดีๆ
เรื่องอะไรจะโทร.ไปใหไดยินเสียงหลอนแลวไมสบายใจไปทั้งวี่ทั้งวัน
กวาพี่หนิงจะรูความจริงวาเชอรรี่เปนอยางไรก็สายไปหมด
เชอรรี่พาพี่หนิงตกนรกทั้งเปนอยูในเวลานี้
ทีใครทีมันนี่มันจริงเลย
เมื่อฉันเอาจริง โดยใหทนายความเจรจากับพี่หนิง
ในที่สุดพี่หนิงยอมตอรองกับฉันเรื่องการหยา (โดยผานทนาย
เพราะเราคุยกันดีๆไมได)
วันที่ฉันหยาขาดจากพี่หนิง คือวันที่ 24 สิงหาคม 2541
สองปหลังจากลูกชายคนเล็กตายจากไป(จะไดทําบุญทีเดียวเลย)
คบกันกอนแตงงานสองป แตงงานมาสิบสามป
รวมเวลาสิบหาปที่ฉันมีความทุกขมากกวาสุข

- ชีวิตรันทด...เรื่องจริงผานคอมพ ตอนที1่ 6.2-16.3(ตอนจบจริงๆ)
กระทูโดย : Airy(pharit)
« เมื่อ 11/11/2006 , 07:05:55 »
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วันนั้นฉันนัดพบกับพี่หนิงที่เขตบางเขนเวลาเกาโมงเชา เมื่อเจอกัน เราตางไมคุยกันมากนัก นอกจากเวลาที่ไป
ติดตอตามชองตางๆเพื่อขอยื่นเอกสารในการหยา และทําสัญญาการหยา เจาหนาที่สาวๆหลายชองแอบถามฉันวา
จะหยากันทําไม ผูชายก็ลอ -หลอ ผูหญิงก็ซวย-สวย (เคาไมทราบกันวาฉันซวยขนาดไหนอะนะ) มีพี่คนหนึ่งทาทาง
อาวุโสหนอยมากระซิบ วา
“เคาเจาชูใชมั้ยละนอง”
ฉันพยักหนา พี่คนนั้นพูดตอวา
“เรื่องธรรมดานะนอง จะหยาไปทําไม ผูชายมันก็งี้ทุกคน ดูซิ สวยๆ แบบนี้ยังทําได พวกนี้ชอบลองของใหม สุดทาย
ตองกลับ มาตายรัง นองก็อยูของนองไป เคารวยดวยนี่ เห็นวาจะเขียนสัญญาใหเงินนองเดือนละตั้งเยอะ แถมมีลูก
ตั้งสองคน เปนพี่นะ ไมหยาหรอก ปลอยใหผูหญิงพวกนั้นมันอกแตกตายไปเอง...”
พี่เคาพูดอีกเยอะ ฉันอยากบอกวา กรณีของฉันมันเปนขอยกเวนจากมาตรฐานหลายอยางของชีวิตคู แตมันไม
ทราบจะอธิบ ายอยางไรใหคนนอกเขาใจ เลยไดแคยิ้ม
เมื่อเอกสารไปถึงหัวหนาเขต ผูมีหนาที่ไกลเกลี่ยเรื่องครอบครัว ทานถามเราวาทําไมจะหยากัน พี่หนิงชิงตอบวา
“เพราะอยูดวยกันตอไปไมไดแลวครับ”
“คะ” ฉันตอบบาง สั้นๆพอ
หัวหนาเขตพูดแบบที่คงพูดมาหลายรอยหลายพันครั้งแลววา
“ไมลองคิดอีกทีหรือครับ มีลูกดวยกัน นาจะลองคิดอีกที...”
“ผมวาลองคุยกันใหมอีกสักครั้ง แลวคอยตัดสินใจดีมั้ยครับ....”
“ลูกจะมีปญหานะครับ พอแมไมอยูดวยกัน เคาจะเควงควาง...”
ฯลฯ
ทานพยายามทําหนาที่ของทาน แตฉันกับพี่หนิงคงยืนกรานจะหยา น้ําตาเริ่มมาเออที่ตาฉัน จนกลั้นไมไหว ฉัน
รองไหออกมาตรงนั้น พรอมยืนยันวา ฉันตองการหยา

ในขณะที่เจาหนาที่เขียนสัญญาการหยาตามที่ฉันกับพี่หนิงตกลงกันมา ฉันรองไหเงียบๆ ตลอด ไมอายใครหรอก
รองสั่งลา รองไหใหความกดดันทั้งหมดในชีวิตที่ผานมาหลั่งไหลพรอมน้ําตา รองไหกับ วันเวลาดีๆที่เคยมีพี่หนิง

O2Blog
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เมื่อเจาหนาที่เขียนสัญญาการหยาเรียบรอย สงใหฉันกับพี่หนิงอาน ในสัญญานั้นระบุวา (ขอเลาคราวๆ เพราะ
รายละเอียดเยอะมาก)
1. บุตรทั้งสองอยูในการปกครองของมารดา โดยบิดาจะสงเสียคาเลี้ยงดูเปนจํานวนเงินเดือนละ....(มากพอควรคะ) ไม
รวมคาเลาเรียนและกิจกรรมพิเศษตางๆซึ่งผูเปนบิดาจะสงเสียจนกวาบุตรจะจบการศึกษาสูงเทาที่ตองการ
2. บานที่เปนสินสมรส ปลูกอยูในที่ดินของมารดาฝายชาย ฝายชายตกลงใหฝายหญิงอยูกับบุตรทั้งสอง จนกวาฝายใด
ฝายหนึ่งจะมีเงินมาใหอีกฝายเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของราคาบานและตกลงกันเปนลายลักษณอักษรตอหนาพยาน ฝาย
ที่จายเงินใหอีกฝายหนึ่งจะไดกรรมสิทธิ์ครอบครองบาน
3. อสังหาริมทรัย รวมทั้งสังหาริมทรัพยอื่นๆ อาทิ ที่ดิน รถยนต เงินสด เปนชื่อของฝายใดใหตกเปนของฝายนั้น
4. ฯลฯ
ฉันกับ พี่หนิงตองลงชื่อในเอกสารหลายฉบับ สุดทาย ไดใบหยามาคนละ 1 ใบ พรอมสําเนาเอกสารการหยาที่ทางเขต
แจงวาเปนเอกสารสัญญาที่ถูกตองตามกฎหมาย หากฝายใดฝายหนึ่งไมทําตามสัญญา อีกฝายหนึ่งมีสิทธิ์ฟองรองได
ฉันปวดศีรษะมากจนเดินเซไปที่รถ พี่หนิงตามมา เขาบอกวา
“รินดูไมคอยสบายเลยนะ พี่ขับรถใหเอาไหม”
เหอๆๆๆๆ ทีแบบนี้มาทําเปนหวง ผีเขาเหรอ เอาเถอะ หยากันแลว พูดกับ เขาซะหนอย
“รินไมเปนไร พี่หนิงไปดูแลคนของพี่หนิงใหดีเถอะ รินอยูได ขอบคุณนะที่หยาใหริน”

ฉันพูดพรอมกับยกมือไหวเขาอยางสวย พี่หนิงยื่นหนามาหอมแกมฉัน
“โธๆๆๆ รินนี่เครียดจัง พี่ตามใจรินแหละ อยากหยาก็หยา เอาไวรินอารมณดีๆ แลวคอยมาจดกันใหมนะ”
พูดงายจัง ผูชายคนนี้
ฉันขับรถไปบานคุณพอคุณแม คุณพอซึ่งเกษียณแลวไมอยูบาน เพราะมีมหาวิทยาลัยเชิญไปเปนอาจารยพิเศษ คุณแม
เห็นตาบวมแดงของฉันแนๆ แตจะไปอายอะไรกับทาน ทานกอดฉัน
“หมดเคราะหเสียทีนะลูก แมอยากใหรินเอาหลานกลับมาอยูบานเรา แมหวงรินกลัวสูพวกบานโนนไมไดไหนจะผูหญิง
คนนั้นอีก”
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คุณแมไมเคยเรียกเชอรรี่แบบมีคําวา e นําหนา ทานจะเรียกหลอนวา “ผูหญิงคนนั้น” โดยละชื่อหลอนเอาไว ทานคงไม
อยากเอยชื่อนั้นออกมาจากปากทานกระมัง
“แมขา รินเลิกกะพี่หนิงแลว คงสมใจพวกเคาหละ ไมนามายุงกะรินแลวนะคะ แตถามา รินจะสู”
ตอนที่พูดนั้นฉันไมรูหรอกวาจะมีเรื่องหลังการหยาตอมาอีกและมีเรื่องมาเรื่อยๆ มากบางนอยบาง จนถึงทุกวันนี้
หากเปนนิยาย ตอนจบของเรื่องคือการลงเอยของพระเอกนางเอกอยางมีความสุข ประมาณ and then they live
happily ever after….
แตรินไมใชนางเอก พี่หนิง พี่อิน ไมใชพระเอก เรื่องจึงตองจบแบบมีการอัพเดทเหตุการณไดจนถึงทุกวันนี้
หลังหยาไดไมกี่วัน คอลัมนซุบ ซิบของหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเอาขาวเรื่องหยาของฉันไปลง ประมาณวากัป ตันเจาเสนห
หยาขาดจากภรรยาคนสวยเพราะมือที่สามที่เปนแอรชื่อเหมือนผลไม ...(ไมรูฝมือใครสงขาว)
จากขาวในหนังสือพิมพ ทําใหฉันตองรับโทรศัพทจากคนรูจักมากมาย ลวนแสดงความหวงใย เสียใจ แกมดีใจดวย
(สําหรับบางคนที่รูเรื่องดีมากๆ ตางดีใจที่ฉันออกจากวังวนของชายหญิงสองคนนั่นไดเสียที)
เชอรรี่ไมสะทกสะทานกับการเปนมือที่สาม พูดใหตรงจริงๆคือ หลอนไมเคยสะทกสะทานที่จะทําสิ่งที่เลวรายในสายตา
ใครๆ ไมรูวาหลอนคิดไมได หรือไมไดคิด
ทุกไฟลทที่หลอนไปบิน หลอนจะพกสําเนาใบหยาของพี่หนิงกับฉันไวในกระเปา พรอมจะเอาออกมาโชวชาวบานไดทุก

เมื่อ หารูไมวาผูคนเคาสมเพชเวทนาการกระทําของหลอนกันทั่วหนา
การกระทําตางๆของเชอรรี่ที่ฉันเขียนมาทั้งหมด (จริงๆยังไมหมดนา) เปนเรื่องจริงที่ผูอานอาจจะคิดวา “มีดวยเหรอคน
แบบนี”้ ฉันขอบอกวา “มีจริงแทแนนอน” ฉันไมไดเขียนเกินไปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเลยแมแตนอย
ถาเชอรรี่ไดมาอานเรื่องนี้ หลอนจะเถียงฉันไมไดเลยวา เรื่องที่เลามาทั้งหมดนี.้ ..ไมจริง
แตคนอยางหลอน คงไมมาอานหรอก ในเมื่อหลอนไมยี่หระกับอะไรเลย นอกจากไขวควาสิ่งที่หลอนอยากไดเอามาไว
ในครอบครองใหไดจนหมด
คนที่รูจักทั้งเชอรรี่หลายๆคนวิเคราะหวาหลอนเปนคนแปลก ไมรูสึกผิดกับ การทําเรื่องเลวราย ไมยอทอกับการทําความ
เลว ไมรูสึกละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไป กลับ กระหยิ่มที่แยงทุกอยางไปจากลูกผูหญิงดวยกันคนหนึ่งได
หลอนเปนคนเหี้ย
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จากการสังเกตของฉัน พี่หนิงไมไดมีความสุขเมื่ออยูกับเชอรรี่ อาจสุขเฉพาะทางเทานั้น คือสุขทางเนื้อหนังโลกีย
อันนาจะเปนของชอบของเขาและหลอน
คนใชบานคุณแมเขาเลาวา กลางวันแสกๆ พี่หนิงกับเชอรรี่ยังพากันทําอะไรๆ เสียงดัง แถมไมลอคประตูหอง (บน
บานคุณแมเขา)เสียอีก เลยมีคนไดดูหนังเอกซแบบสดๆไมเสียตังหลายคน เพราะเผลอไปเปดประตูหองเขา
ฉันคิดผิดไปหนอยตรงที่คาดวา เชอรรี่คงเลิกมาราวีฉันเสียทีหลังจากหลอนไดใบหยาสมใจ มันกลับ ไมเปนอยางนั้น
เพราะนอกจากใบหยาแลว หลอนยังตองการ “ทะเบียนสมรส” อีกดวย โลภมั้ยเนี่ย?
วันดีคืนดีที่หลอนเกิดอาการไซไค (ภาษาหมอ เรียกคนไขโรคจิต) หลอนจะโทร.มาที่บ านฉัน ใครรับโทรศัพทหลอน
จะสงเสียงประสาทหลอนของหลอนมาตามสาย ทําตัวเหมือนตอนที่ฉันยังไมไดหยากับพี่หนิง
นี่หลอนเปนอะไรไป ไมรูจะตามกอสงครามกันไปถึงไหน จนกระทั่งฉันทนรําคาญไมได ตองเปลี่ยนเบอรโทรศัพท
ใหมทั้งหมด ฉันเปลี่ยนทั้งเบอรบ านและมือถือมาหลายรอบแลว เพื่อนฝูงคนรูจักพากันบนวาฉันเปลี่ยนเบอรบอย
เกินไป บางคนแซววาฉันเปลี่ยนเบอรหนีเจาหนี้หรือไร แหม...เจาหนี้นะ ยังนากลัวนอยกวาเชอรรี่เลยนะ

วันเวลาผานไปเรื่อยๆ ฉันเริ่มทําธุรกิจสวนตัว มีรายไดพอประมาณ อยูไดไมเดือดรอน ฉันยังคงขับรถรับสงลูกๆ(รวม
นองหนอนที่ไมยอมไปอยูกับ พี่หนิงเพราะไมชอบเชอรรี่ นองหนอนนั้นเมื่อมีเชอรรี่เขามา และเธอเริ่มโตขึ้นพนวัยรุน
เธอจึงเขาใจฉันมากขึ้น และถือเปนลูกสาวอีกคนหนึ่งของฉันมาจนถึงเดี๋ยวนี)้ ไปโรงเรียน ไปเรียนพิเศษ ไปทํา
กิจกรรมตางๆ อันทําใหเวลาหมดไปอยางรวดเร็ว ฉันเคยคิดจะยายกลับไปอยูกับ คุณพอคุณแมแบบถาวรเลย แตใน
ที่สุดตัดสินใจอยูที่บาน ฉันควรจะเปนหัวหนาครอบครัวดวยตัวเอง ไมใชแบกภาระลูกหลานกลับ ไปใหทานทั้งสอง
อีก
คุณพอคุณแมแกตัวลง สุขภาพเริ่มทรุด ฉันพาหลานทั้งสองไปเยี่ยมทานทุกสุดสัปดาห บางครั้งนอนคางที่บานทาน
บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดกัน จิตใจที่บอบช้ําของฉันคอยๆดีขึ้นตามลําดับ คุณตาคุณยายรักหลานมาก รวมทั้ง
นองสาวนองชายฉันตางรักหลานทั้งสองมากเชนกัน เพราะทั้งสองไมมีลูก
ตั้งแตเริ่มแรกที่เขียนเรื่อง ฉันตั้งใจวาจะไมเลาเรื่องสวนตัวมากนัก แตแลวฉันก็ทําไดไมเนียน เพราะตอนหนึ่งฉัน
บอกวา นองสาวนองชายไปเรียน อีกตอนหนึ่งเขียนถึงเรื่องนองหนอนวีนฉันในวันแตงงงาน พูดถึงนองสาวของฉันที่
พุงตัวไปจับนองหนอน อีกตอนหนึ่งบอกวาตัวเองเปนลูกสาวคนเดียว
ตองขออภัยดวยคะ ฉันโกหกไมเกงเลย แยจัง
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ถามีเวลาและโอกาสในวันหนา ฉันจะเลาเรื่องชีวิตวัยเด็กของฉันใหฟง วัยเด็กของฉันมีความหมาย เพราะความรักที่
หลอหลอมฉันมามีสวนมากในการชวยฉันฟนฝามรสุมลูกแลวลูกเลาในชีวิต อืมมม เคยมีใครตั้งชื่อพายุสักลูกวา “เชอร
รี”่ บางหรือเปลาเนี่ย พายุลูกนี้รายกาจมาก ทําลายทุกอยางที่ขวางหนาไดหมดจริงๆ
พี่หนิงยังคงอยูที่บานคุณแมของเขา ไมเห็นจะยายไปไหน เชอรรี่มาที่บานนั้นบอยๆ ฉันไมสนใจหลอนแลว เชิญทําอะไร
ไปตามสบาย อยามายุงกับฉันอีกไดเปนดี
แต...พี่หนิงยังคงทําตัวราวกับฉันยังเปนภรรยาเขาอยู หากวันไหนฉันออกจากบานโดยไมมีลูกไปดวย เพื่อซื้อของหรือ
ทําธุระสวนตัว พี่หนิงจะคอยใชใหคนมาดูวาฉันกลับ มาหรือยัง บางครั้งโทร.ตาม บนวาวาฉันทิ้งลูก ...เอา...อาว .....คน
อะไร ไมหันมามองตัวเองเลย
เมื่อพี่หนิงวุนวายกับ เรื่องสวนตัวของฉันมากๆเขา ฉันจะเตือนเขาวา เราเลิกกันแลว อยามายุงกับ ฉันเลย...ไดผลไป
ระยะหนึ่ง แลวกลับ เปนอยางเดิมอีก ...วนเวียนมาจนทุกวันนี้ ( พี่หนิงหวงกางไปทําไม ไมเขาใจ ฉันเลยอดมีแฟนใหม
เลย5555)

เวลาผานไปเรื่อยๆ จนนองหนอนสอบเอ็นทรานซ ฉันเปนคนไปสงเธอสอบ และขับรถกลับมาบาน กลับไปอาจจะ
ทองเดินระหวางสอบได เลยเอาอาหารไปสงทุกวัน
เมื่อประกาศผลสอบ นองหนอนสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่ฉันเคยเรียนแตคนละคณะ นองหนอนตื่นเตนดีใจ
ฉันเองก็ดีใจจนน้ําตาไหล กอดนองหนอนแนน รูสึกทันทีนั้นวานองหนอนเริ่มเขาใจฉันแลว หลังจากที่อยูกันแบบฉันตอง
อดทนฝายเดียวมานาน
พี่หนิงทราบวานองหนอนสอบติดชากวาใครเพราะเขาไปบินและติดตอไมได ตามสไตลเขาแหละ
เมื่อพี่หนิงทราบวานองหนอนสอบติด เขาใหของขวัญลูกสาวเปนรถยนต BMW ซีรี่สสาม ใหมเอี่ยม นองหนอนดีใจมาก
แมยังไมมีใบขับ ขี่ เพราะอายุยังไมเต็มสิบแปด แตพี่หนิงบอกวาไมเปนไรสงนามบัตรเพื่อนตนเองที่เปนนายตํารวจใหญ
ไวใหนองหนอน ไวใชเบงกับ ตํารวจชั้นผูนอยที่มักจะทําหนาที่อยูบนทองถนนทั่วๆไป ทําอะไรแตละอยาง เขาทามั้ยนั่นที่
สนามสอบอีกตอนกลางวันเพือ่ นําอาหารกลางวันไปใหนองหนอนทาน ฉันกลัววาหากทานอาหารที่ขายๆกัน นองหนอน
กอนเปดเทอมใหม มีกิจกรรมรับนองที่มหาวิทยาลัย นองหนอนขับรถใหม และขอยืมนาฬิกา ROLEX เรือนทองฝงเพชร
ของฉันไปสวม ฉันใหไปโดยไมเฉลียวใจสักนิดวาจะไมไดคืน ฉันซื้อนาฬิกาเรือนนั้นทีเ่ วียนนา ประเทศออสเตรีย ตั้งแต
สมัยเปนแอร ราคาคิดเปนเงินไทยประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ตอนนี้ไมทราบวากี่แสนแลว
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ลูกเรือสายการบินนี้มีโรเล็กซกันเหมือนเปนสวนหนึ่งของยูนิฟอรม เคยมีผูโดยสารอายุมากแลวชาวอเมริกันเอานาฬิกา
ที่เธอซื้อจากบานเราขึ้นมาอวดแอร บอกเลาประมาณวา ดูสิ ของกอปเมืองไทย สวยมาก โรเล็กซ คารเทียร
ปาเตก..รวมกันไมกี่พันบาท แลวหันมาชี้ที่โรเล็กซของแอร ถามวา
“แลวของเธอเทาไหร ซื้อไดถูกกวาฉันหรือเปลา”
แอรงงกวาจะเกทวาผูโดยสารนึกวาพวกเราใสของกอป แตดวยความหัวไวเลยตอบถนอมน้ําใจคุณปาไปทํานองวา ซื้อ
มาราคาพอๆกับที่คุณปาซื้อนั่นแหละคา คุณปายิ้มไมหุบ ไมรูป านนี้รูหรือยังวาแอร สจวต นักบิน สายการบินนี้เคาสวม
ของจริงกันทั้งนั้น ยิ่งมีเงินเยอะ หรือบานรวย ใสเรือนละลานยังมี
นองหนอนเอานาฬิกาของฉันไปหลายวัน วันหนึ่งเธอกลับ มาบอกวา
“อารินขา หนอนมีอะไรจะบอก อารินอยาเพิ่งโมโหนะ...
นองหนอนทําหนาแบบที่ฉันไมเคยเห็นมากอนในชีวิต คือหนาตาเสียใจและรูสึกผิด ฉันมองหนาจอยๆของเธอแลวตกใจ
รีบถามวา

“มีอะไรเหรอคะหนอน”
“อารินขา หนอนทําโรเล็กซอารินหาย...หนอนไมรูวามันหายตอนไหน หนอนขอโทษ”
ใจฉันหายไปพรอมกับประโยคของเธอที่ฉันรับทราบวาโรเล็กซของฉันหาย นาฬิกาที่ฉันเก็บเงินนาน...มากกกกและคิด
แลวคิดอีกวาควรซื้อหรือเปลา ใครๆบอกวาซื้อโรเล็กซเหมือนเปนการลงทุนอยางหนึ่ง ฉันขาดทุนอีกแลวสิ
แตเมื่อเห็นหนาของนองหนอน ฉันเลยใจออนตามประสาที่เปนฉัน ฉันบอกเธอไปวา
“ไมเปนไรหรอกคะ แลวมันหายยังไง หนอนคิดออกมั้ย อยูในหองหรือเปลา เดี๋ยวอารินไปชวยหา”
ฉันไปที่หองนองหนอน หาเทาไหรก็ไมเจอ จนในที่สุดตองปลงวา ฉันคงไมไดนาฬิกาคืนอีกแลว
ตรงนี้ขอยอนเลาถึงวันที่ฉันซื้อนาฬิกาเรือนนั้นนิดนึงนะคะ
จําไดวาวันที่ไปซื้อนาฬิกาเรือนนี้ มีลูกเรือหลายคนไปดวยกัน รานนาฬิการานนี้อยูแถวถนนชอปปงในเวียนนา เมือง
แสนสวยที่ใชถายภาพยนตรเรื่อง The Sound of Music นั่นไง พวกเรามักจะแวะเวียนไปที่รานนี้ทุกครั้งเพราะขายถูก
(แบบอาศัยขายเยอะ ) บริการเลิศ แถมมีบริการผอนดวยบัตรเครดิตไดอีก
หลายคนไปรานนัน้ เพื่อเอาโรเล็กซของตนเองที่ซื้อจากไหนก็ไดไปใหทางรานทําความสะอาด ทิ้งนาฬิกาไว ไปเดินชอป
ปง ไมกี่ชั่วโมงก็กลับ ไปรับนาฬิกาที่ไดรับการทําความสะอาดจนเอี่ยมแวววาวคืนขอมือได ฟรีดวยอีกตางหาก ใครไม
ชอบบาง
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ฉันลองนาฬิกาหลายเรือน มีกองเชียรเปนเพื่อนรวมงาน ที่รวมกันลอง รวมกันเชียร ซือ้ ไมซื้อไมเปนไร เจาของราน
จิตวิทยาดี พนักงานบริการดวยใบหนายิ้มแยม จนบางครั้งไมตั้งใจไปซื้อยังซื้อเลย
แลวฉันที่แสนจะตั้งใจไปซื้อจะทนไหวไดอยางไร ฉันลองสวมหลายเรือน และเมื่อถึงเรือนนั้น ...เหมือนรักแรกพบ
ชางสวยจับใจ หนาปทมมุกสีนวล มีเพชรประดับแทนตัวเลข ดูคลาสสิคเอามากๆ กองเชียรสงเสียงเชียรกันราวกับ
เชียรบ อลวันแดงเดือด
คืนนั้นฉันสวมนาฬิกาเรือนนั้นนอนเลยเชียว แลวจะอดใจไมเสียดายไดอยางไร
ปานนี้ไมรูวานาฬิกาของฉันอยูบนขอมือใคร เมื่อฉันซื้อนาฬิกาอีกในเวลาตอมา ฉันไมซื้อเรือนแบบของฉันอีกเลย
เพราะฉันคิดวา ไมมีทางที่ฉันจะรูสึกเหมือนวันนั้นที่เวียนนาไดอีก ขอสําคัญคือราคาแพงขึ้นอีกเยอะเกินกําลัง

ผูหญิงคนอื่นอาจชอบซื้อทอง ซื้อเพชร แตฉันชอบซื้อนาฬิกา จะถูกจะแพง(แพงเทาที่พอรับ ได)จะกอปจะจริง ถา
ถูกใจและมีเงินพอ..ก็ซื้อคะ
ดังนั้นตอนนี้จะมีคําถามประจําตอน และมีรางวัลเปนนาฬิกา ..ของฉันเอง (อิอิ ไมคอยลงทุนเทาไหรเนอะ) อานจน
จบตอนแลวตอบคําถามดวยนะคะ...
ตอๆ
เลาเลยเรื่อยเปอยไปอีกแลว กลับมาเรื่องนองหนอนกับโรเล็กซของฉันกอน จากการสอบถามนองหนอน เธอบอกวา
เมื่อวานพาเพื่อนสามคนขึน้ ไปบนหอง เพื่อนมาหาที่บานตอนฉันไมอยูบ าน หลังจากเพื่อนกลับ ไปแลว นองหนอน
ยังไมไดนึกถึงนาฬิกา มาตอนเชาจะสวมแตหาไมเจอ เธอบอกวาวางไวบนโตะเครื่องแปงตั้งแตวันวาน เมื่อ
สอบถามหมีกับยง (ซึ่งฉันคิดวาคงไมเอานาฬิกาฉันไปแน เพราะพวกเธอไมทราบราคา และฉันเคยวางของทิ้งไวก็
ไมเคยหาย) สองคนนั้นบอกวาไมเห็นเลยเพราะตอนเขาไปทําความสะอาดหองนองหนอนนั้น นองหนอนยังอยูใน
หอง พอตอนสายๆ เพื่อนนองหนอนมาแลวเขาไปคุยกันในหองนอน เปนไปไดไหมวาเพื่อนนองหนอนคนใดคนหนึ่ง
จิ๊กนาฬิกาไป
สรุป วา...จับ ผูรายไมได ฮือ ฮือ เสียดายเหลือเกิน....แตตองทําใจ...ชีวิตรินนี่มันตองทําใจไปซะทุกเรื่องเลยหรือไร
เมื่อพี่หนิงรูเรื่องนาฬิกา เขากลับวาฉันอีกวาใหเด็กยืมไปทําไม ตอจากนั้นไมนาน เขาซื้อโรเล็กซเรือนหนึ่งใหนอง
หนอนเปนของขวัญอีกชิ้น แตเปนเรือนแบบ combination คือสายสองกษัตริย ราคาไมสูงเทาเรือนทองของฉัน แลว
พี่หนิงยังบอกฉันอีกวา “ไวมีตังคแลวจะซื้อเรือนทองคืนใหรินนะ”

พี่หนิงพูดอะไรไมเคยทําตามคําพูดซักเรื่อง ฉันเรียนรูแลววาฉันคงไมไดนาฬิกาใหมจากพี่หนิงหรอก (ตองทําใจอีก)
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หลังจากหยากัน เขาสงเงินใหฉันตามขอตกลง เดินไปเดินมาดูลูกๆ คอยสปายชีวิตฉันตามที่เลาแลว ฉันพูดจากับเขา
ตามปกติ บางครั้งเลี่ยงไดก็เลี่ยง บอกตรงๆวาอึดอัดที่ตองอยูบานใกลๆกันกับเขาและครอบครัวเขาที่มีเชอรรี่มา
ปวนเปยนใหเห็นตลอด ไมยอมไปผุดไปเกิดเสียที
บางวันที่อารมณไมคอยดี ตื่นมาเห็นหลังคาบานนั้นก็พลันหงุดหงิดแลว ฉันยังคงไปรับสงลูกและทํางานสวนตัว
ตามปกติ จนวันหนึ่งนองรุงชี้ใหฉันดูคอนโดมิเนียมใกลๆโรงเรียนนองเมฆแลวบอกฉันวา
“แมขา หนูวาแมซื้อคอนโดนี้ดีมั้ย เราจะไดมาอยูกัน ใกลโรงเรียนนองดวย ใกลโรงเรียนหนูดวย หนูนั่งรถไฟฟาไปเองได
แมจะไดไมตองเหนื่อยขับรถ หนูกับนองก็จะไดตื่นสายๆได ดีมยั้ คะแม”

นองรุงจะแทนตัวเองเวลาพูดกับฉันวา “หนู” จนกระทั่งทุกวันนี้ ใครๆ ชมวานองรุงพูดเพราะ มีคะ ขา ตลอดกับ ทุกคน
ฉันมีเคล็ดลับที่ลูกพูดเพราะ ตอนเด็กๆเวลานองรุงพูดอะไรออกมา ฉันจะสอนใหลูกลงทายดวยคําวา คะ..ขา หากลูกไม
พูด ฉันจะบอกใหลูกพูดใหม จนนองรุงชินที่จะพูดจามีคําลงทายเพราะๆและใชเสียงออนๆ
นองเมฆเองก็ถูกสอนมาแบบเดียวกัน แตใหพูด..ครับ..แทน มาตอนนี้นองเมฆชอบพูด “ครับผม” สุภาพมากลูกแม
สงสัยซอมพูดไวเผื่อมีแฟน

เมื่อนองรุงชี้ทางเรื่องคอนโดมิเนียมให ฉันเริ่มคิดวา ถาซื้อคอนโดนาจะดีไมนอย ฉันจะสามารถประหยัดคาน้ํามันรถ คา
ทางดวน คาโทลเวยที่ตองจายไปทุกๆวันไดเยอะ เอาเงินนั่นมาผอนคอนโดไดดวย เรื่องซื้อคอนโดนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ฉัน
ตัดสินใจถูก...แบบถูกกกกกตองงงงงงนะคราบบบบบบ (ขอลอเลียนคุณปญญาหนอยนะคะ)
เมื่อยายมาอยูคอนโด แรกๆฉันยังไมคุนเคยกับ ชีวิตที่อยูในตึกใหญรวมกับ ครอบครัวอื่นๆ ฉันใชเวลาปรับ ตัวพอควร เมื่อ
คุนแลวกลับชอบอยูในเมือง และเขาใจแลววาทําไมคอนโดถึงสรางขึ้นมาขายมากมาย แถมขายหมดทุกที่ดวย
(นองหนอนไมยอมมาอยูคอนโดดวย เธอตัดสินใจไปอยูที่บ านคุณแมพี่หนิง เธอบอกฉันวา เธอจะคอยเปนกางขวางคอ
เชอรรี่เอง นองหนอนเกลียดเชอรรี่สุดๆ)
เรื่องราวชีวิตในคอนโดของฉันเปนไปอยางราบรื่น ฉันสุขกายสบายใจขึ้นอีกมากแสนมาก จากที่เคยตื่นตีสี่ครึ่ง
กลายเปนหกโมงครึ่ง ตื่นมาไมตองเจอวิสัยทัศนที่บ าดจิตบาดใจ นองรุงนองเมฆตางพากันแฮปป
พี่หนิงทราบทีหลังวาพวกเรายายมาอยูคอนโด เขาไมชอบใจอยางมาก แตใครจะสนความคิดของเขา ในเมื่อเขาเปนคน
อื่นไปแลว เหลือความผูกพันกันคือเลือดเนื้อของเรา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหฉันไมอาจตัดพี่หนิงออกไปจากชีวิตไดอยางสิ้นเชิง
พี่หนิงเปนพอทีร่ ักลูกมากๆ –นี่คือขอดีที่สุดของเขา เขาคอยโทร.หาลูกๆ พาลูกไปเที่ยวเมืองนอกทุกปดเทอม หากเขา
หยุดบินตรงกับ วันเสารอาทิตย เขาจะมารับ ลูกไปทานขาวตามรานที่ลูกชอบ พี่หนิงจะคอยใหลูกๆ (บางครั้งมีฉันรวม
ดวย) สั่งอาหารกอน เขาจะสั่งเปนคนสุดทาย และเลือกเมนูที่รวู าเราแมลูกชอบทาน
..แหม..มีโหมดนารักเหมือนกันนะพี่หนิง
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พี่หนิงยังคงไปๆมาๆอยูกับเชอรรี่แบบเดิม ไมยายไปอยูดวยกัน ไมแตงงาน ไมจดทะเบียนสมรส ทําใหเชอรรี่ไมหายบา
เสียที เวลาไปบิน เชอรรี่จะมีทาทีที่เราเรียกกันวา “ใหทา” ผูชายอยูเสมอ ใครๆเขารูกันทั้งนั้น แตพี่หนิงไมยอมฟงเวลา
ใครเตือน เชอรรี่นี่เธอแรงจริงๆ

ฉันไมตองคอยสอดแนมเรื่องพี่หนิงเลย มีคนคอยสงขาวตลอด จนบางครั้งเมื่อมีใครสักคนเริ่มเอยปากกับฉันถึงพี่หนิง
กับ เชอรรี่ ฉันจะยกมือหาม พรอมกับบอกวา
“อยา อยา หามพูดเรื่องไมสรางสรรค เรื่องเกาๆ ไมหนุก” แลวเลยเปลี่ยนเรื่องไปเมาทดาราดีกวา
เหตุการณดําเนินไปแบบนี้เรื่อยๆ ผานวันเกิดเชอรรี่มาหลายป หลอนก็ไมไดทะเบียนสมรสซักที
บางครั้งฉัน(ที่ชอบใจออน) สงสารเชอรรี่อยูเหมือนกัน หลอนคงรักพี่หนิงนาดู ยอมทนอยูแบบนั้นมานาน แตบางคน
บอกฉันวาหลอนกลัวเสียหนาตางหาก แถมอายุมากขึ้นทุกวัน หาใครใหมไมได แลว มีพี่หนิงอยู หลอนยังคุยโมไปได
เรื่อย ลูกเรือใหมๆที่ไมเคยรูจักฉันตางคิดวาหลอนเปนเบอรหนึ่งของพี่หนิงทั้งนั้น เอาเถอะๆ ฉันไมเกี่ยวแลว ฉันวาฉันทํา
ใจไดแลวนะ แตมีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งที่ทําใหฉันรูวา ฉันตัดพี่หนิงขาดไมหมด หรือวาอาจจะเปนแคความหวงใยฉัน
เพื่อนรวมโลกก็ได
เรืองมีอยูวา...เชาวันหนึ่ง พี่หนิงโทร.มาปลุกฉัน เขาบอกฉันวา
“ริน พี่เปนอะไรไมรู เมื่อคืนบินกลับมาจากแฟรงคเฟรต ตอนพักนอนไมไดเลย หายใจไมออก ตองนั่งมาตลอด หอบๆ
ดวย เหนื่อยมากเลยริน”
“แลวนี่พี่หนิงอยูไ หน รีบ ไปหาหมอสิคะ รินวาแลววาพี่หนิงตองไมสบาย คราวที่แลวที่พี่หนิงมาหาลูกนะ พี่หนิงผอมลง
ไปตั้งเยอะ ..” ฉันบอก
“งั้นเดี๋ยวพี่ขับรถไปหาหมออาณัติเลยดีกวา”
หมออาณัติเปนเพื่อนรวมรุนของพี่หนิงตั้งแตชั้นประถมจนจบมัธยม พี่หนิงเขาโรงเรียนเตรียมทหาร สวนหมออาณัติ
เรียนม.ปลายตอที่โรงเรียนและเลือกเรียนแพทย ตอนนั้นคุณหมอเปนหัวหนาแผนกศัลยกรรมอยูที่โรงพยาบาลรัฐแหง
หนึ่งกลางกรุงเทพ
ฉันคุยกับ พี่หนิงแลวนอนตอ เพิ่งตีหากวาเอง
ไฟลทที่กลับจากยุโรปมักจะลงแตเชา บางครั้งเชามืด ตอนนั้นพี่หนิงยายไปบินเครื่องจัมโบ 747-400 แลว เครื่องแบบนี้
ใชบ ินแตไฟลทยาวๆ เพราะเปนเครื่องใหญ จุน้ํามันไดมาก จุผูโดยสารสี่รอยกวาคน สามรถบินตรงไปยุโรปไดเลย โดย
ไมตองแวะเติมน้ํามันที่ไหน ฉันเองชอบทํางานบนเครื่องจัมโบมากๆ พูดแลวคิดถึง อยากกลับไปเปนแอรแตตอนนี้
เปนไดแคแอรกี่ อิอิ
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“ริน พี่มาถึงโรงพยาบาลแลว โชคดีหมอณัติมันมาแตเชา มันบอกวาสงสัยหัวใจพี่คงไมคอยดี เดี๋ยวผูเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจมา มันจะใหตรวจพี่ รินมาไดมั้ย”
ฉันรับคํา หวงเขาขึ้นมา อยาเพิ่งวานะวาฉันเจ็บแลวไมจํา ฉันเปนหวงพี่หนิงในสถานะพอของลูก ไมใชสถานะสามี
ของฉัน ฉันทําใจมานานเนิ่นแลววาฉันพลาดไปในการแตงงานกับพี่หนิง เรื่องมันจบไปแลว ถึงจะคาราคาซังบางก็
ไมใชเรื่องนาใสใจ ชีวิตฉันตองกาวไปอีก จะมัวเหลียวมองขางหลัง นึกถึงแตเรื่องที่ทําใหเจ็บ ใจไปทําไม
แปลกที่พี่หนิงโทร.หาฉันกอนใคร เพราะเมื่อฉันไปถึงโรงพยาบาลแลวถามพี่หนิงวาบอกคุณแมเขาหรือยัง เขาตอบ
วาบอกฉันคนเดียว ยังไมไดบ อกใครอีก ฉันเดาเอาวาเชอรรี่คงไมอยู ไมงั้นพี่หนิงคงบอกหลอนกอนมากกวามาบอก
ฉัน
แพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจตรวจพี่หนิงอยูนาน ผลสรุป คือ สั่งใหพี่หนิงนอนโรงพยาบาลทันที เพราะหัวใจพี่หนิง
ทํางานเพียงแคยี่สิบกวาเปอรเซ็นต เนื่องจากลิ้นหัวใจรั่ว ตองผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจดวน
พี่หนิงไดรับการผาตัดในวันรุงขึ้น เขาโทร.ไปบอกคุณแมของเขาซึ่งรีบมาพรอมพี่หนอย และเมื่อฉันไดรับทราบวา
นองสาวของเขากําลังตามมาอีกคน ฉันจึงกลับ คอนโด ปลอยใหคนบานเขาดูแลกันเอง
การผาตัดผานไปเรียบรอย พี่หนิงโทร.มาบอกฉันวา ถาจะไปเยี่ยมเขาใหโทร.บอกกอน เขาจะบอกเองวาฉันจะไปได
หรือไมไดตอนไหน ฟงแลวเซ็ง ที่นึกจะพาลูกๆไปเยี่ยมพอเลยลมความคิด
พี่หนิงคงกลัวฉันไปมีเรื่องกับเชอรรี่กระมัง
พี่หนิงหยุดบินนานเกาเดือนกวา บริษัทตองพิจารณาการเจ็บปวยของพี่หนิงวาจะสามารถกลับไปบินไดไหม พี่หนิง
ตองไปทดสอบความฟตของรางกาย ตรวจรางกาย ตรวจสภาพการทํางานของหัวใจ ฯลฯ สรุป คือ บริษัทใหพี่หนิง
กลับไปบินได ในตําแหนงเดิม
เวลาผานไปอีก สถานการณตางๆเหมือนเดิม มีเรื่องนารําคาญใจจากเชอรรี่บาง แตไมมากพอที่จะทําใหฉันสะเทือน
ใจไดอีก
ฉันเฉยชา และชินแลว
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ถึงตอนนี้ ฉันยังไมไดเลาถึงพี่อินเลย

ที่เดากันวา รินคงไดกลับไปคบกับพี่อินอีก เปนอันวา ไมถูกนะคา
ฉันไมไดพบพี่อินอีกเลย หลังจากไดจดหมายของเขาที่ฝากบิวมาจากนาริตะ นานกี่ปแลวก็ขี้เกียจนับ พี่อินไมไดกลับมา
ทํางานที่สายการบินแหงอดีตของเรา พี่อินเปนภาพเลือนรางในหัวใจฉัน แมเรื่องราวตางๆจะชัดเจนอยูกับ ความทรงจํา
แตความรูสึกที่ฉันมีตอนนี้คือ เฉยๆคะ ...เฉยมากกก ใหเจอกันอีกก็คงไมรูสึกอะไร...ละมั้งคะ...)
ระยะหลังๆฉันคุยกับ พี่หนิงไมคอยได เขาดูหงุดหงิดอยุตลอดเวลา พูดจาแตละครั้ง ...ไมนาฟงเอาซะเลย ฉันเบื่อที่จะคุย
กับ พี่หนิง เบื่อที่เขาคอยสั่งใหฉันดูลูกแบบนั้นแบบนี้ บางครั้งฉันถึงกับ เหลืออด ดาไปเลยวา เลิกยุงกะฉันเสียที เขาก็จะ
หายๆไป แลวมาใหม วนเวียนเปนวิญญาณหลอนอยูจนถึงวันนี้

เมื่อแรกเขียนเรื่องนี้ ฉันคิดพลอตไวแลวหมดทุกตอน ทั้งหมด 18 ตอน รวมทั้งคิดไววาตอนจบจะเขียนเปน
18.1,18.2,18.3
แตละตอนจะตางกัน ใหทานผูอานเลือกเอาเองวาอยากใหเรื่องจบแบบไหน
แตแลว เมื่อสักเดือนกวามานี่เอง ที่ฉันไดรับทราบเรื่องที่ทําใหเปลี่ยนใจ ตองเปลี่ยนพลอต และตัดสินใจวาควรบอกเลา
เรื่องที่ “เกิดขึ้นจริงๆ” ใหผูอานที่นารักของฉันทราบ
เมื่อไมกี่เดือนมานี้ พี่หนิงจัดงานแตงงานกับเชอรรี่ที่โรงแรมแหงหนึ่ง โดยที่ฉันไมทราบเลย เพราะยุงอยูกับ การดูแลคุณ
พอที่ปวยหนัก คนที่มาเลาแจงแถลงไขเรื่องทั้งหมดใหฉันฟงไมใชใครที่ไหน ...นองหนอนไง
เธอโทร.มาเลาๆๆๆๆ และระบายความในใจมากมาย
ฉันจะสรุปใหฟงสั้นๆ เพราะเรื่องนี้ยาวเกินไปเสียแลวในความรูสึกฉัน
ที่คิดวามันจบนั้นมันไมจบ มันกลับกลายเปนตอนใหมไดอีกดวยซ้ํา (5555------------เยาะเยยตัวเอง)

ตอบกลับโดย : Airy(pharit)
« Reply #11 เมื่อ 11/11/2006 , 07:32:54 » Edit

Posts : 39
Replies : 119

ในงานแตงงานพี่หนิง คุณแม พี่สาว นองสาวเขาไปกันครบ เพื่อนๆไปไมมาก นองหนอนไมไป แตฟงจากคนที่ไปงานมา
เลาใหเธอฟงวา ในงานนั้น มีการฉายสไลดมัลติวิชั่น บอกเลาความเปนมาของพี่หนิงกับเชอรรี่ตั้งแตเด็กจนโต รวมทั้ง
การที่สองคนนั้นมาพบกันและรักกันตอนเชอรรี่เรียนมหาวิทยาลัย (ฮาคะฮา)
ผูคนที่ไปในงานพากันกระอักกระอวนงวยงงกันไปหมด เพราะตางคนตางรูกันดีวาเชอรรี่แยงพี่หนิงไปจากฉันตางหาก

สมกับที่ฉันเคยวามั้ยวา เชอรรี่นี่หลอนไมมีความคิด หรือไมไดคิด
เรื่องการแตงงานของพี่หนิงมาพรอมขาวการใชบานที่ฉันมีสิทธอยูตามกฎหมายเปนที่อยูของเขาทั้งคู

เชอรรี่ยายเขาไปอยูในบานที่ยังเปนกรรมสิทธิ์ของฉัน หลอนเอาเสื้อผาของหลอนไปแขวนไวในตูเสื้อผาทุกหอง กับทั้ง
วางของใชสวนตัวจองที่ไวหมด
หลอนรื้อถอนศาลพระภูมิที่บานฉันหมดเลย ฉันเคยตั้งไวสองศาลตอนสรางบาน เลือกซื้อศาลที่สวยงามและมีราคามา
เพื่อความเปนสิริมงคลของบาน ฉันจึงตั้งทั้งศาลพระภูมิและศาลเจาที่
นองหนอนเลาวา หลอนมาเรียกคนสวนผูชายชาวพมาทีบ่ านคุณแมพี่หนิงไปรื้อถอนศาล มีสองศาลที่ฉันเคยตั้งไว คือ
ศาลพระภูมิและศาลเจาที่ คนสวนคนนั้นกลับ ไปนอนจับ ไขอยูสามวัน
หลอนใหผูชายสวมชุดขาวมาเอาศาลที่รื้อถอนแลวออกไปจากบาน และจางคนมาขุดน้ําตกแทน ไมรูเปนเคล็ดอะไรของ
หลอน
ฉันทราบมานานแลววาเชอรรี่ไมไดนับ ถือศาสนาพุทธ หลอนนับถือลัทธิหนึ่งที่ฉันถามผูรูไดความมาวา เปนลัทธิเทียม
เท็จลัทธิหนึ่งที่ไมเปนที่ยอมรับ ในศาสนาใดๆ เปนลัทธิบูชาพระเจาองคใดไมทราบ จะชุมนุมกันตามบาน ไมมีการ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่ใดๆทั้งสิ้น
หลอนจึงตองทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นๆใหหมด
ฉันมีหองพระเล็กๆในบาน มีโตะหมูบูชาเปนไมฝงมุกงดงามมาจากเวียดนาม พี่หนิงซื้อมาตั้งแตสมัยที่เราสรางบาน
ใหมๆ
ฉันตั้งพระพุทธชินราชองคใหญที่ไดมาจากพิษณุโลกไวเปนพระประธาน มีพระพุทธรูปองคอื่นๆอีกมากพอควรที่ฉันบูชา
ไว เปนหองพระที่สวยงามทีเดียวในความรูสึกฉัน ตอนอยูบาน ฉันเขาไปไหวพระทุกวันกอนนอน บอยครั้งที่นั่งรองไห
รําพึงรําพันใหคุณพระคุณเจาปกปองฉันและลูกๆจากสิ่งเลวรายที่เขามาครอบคลุมชีวิต
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เชอรรี่จัดการเคลียรหองพระ เอาทุกอยางออกจากหอง พระพุทธรูปตางๆ ที่ฉันเคยกราบไหวบูชา หลอนเอาไปทิ้งไว
ในตูเสื้อผาที่หองพี่หนิงในบานคุณแมเขา สวนหองที่เคยเปนหองพระ หลอนเอาขาวของรกๆของหลอนไปสุมไวเต็ม
เรื่องศาลพระภูมิและเรื่องหองพระ ยังไมพอสําหรับหลอนหรอก

หลอนเอาโกศทองเหลืองที่ใสอัฐิคุณพอพี่หนิงไปทิ้งขยะ (ลืมเลาไปวาคุณพอพี่หนิงเสียชีวิตตั้งแตนองเมฆอายุเพียง
เดือนกวา)
เด็กที่บานคุณแมเขาเปนคนมาเจอ และเอาโกศนั้นไปใหคุณแมดู ดวยเหตุนี้ทําใหคุณแมพี่หนิงเลิกพูดกับ เชอรรี่และ
เริ่มปรารภกับคนรอบดานวา รินนั้นไมควรทิ้งบานไปเลย
โถ..คุณแม...กวาจะมาเห็นรินดี ก็สายไปหมดแลว
เชอรรี่เอาโซพรอมกุญแจดอกใหญไปลามคลองประตูรั้วที่เปนทางเขาออกระหวางสองบาน
หลอนทะเลาะกับ นองหนอนทุกครั้งที่เจอหนา ชี้หนาดากัน ตีกันเปนกิจวัตร
ลาสุด หลอนโยนกระถางตนไมใสนองหนอน แตไมโดน สวนนองหนอนเขวี้ยงรองเทาพี่หนิง (เบอร 11) โดนหัว
หลอนเต็มเปา
พี่หนิงไดแตตะโกนหาม ...เชอรรี่หยุด...หนอนหยุดดด...ไมไดผลเลย
ตอนนี้คูกรณีของเชอรรี่กลายเปนนองหนอนไปเสียแลว
เชอรรี่จะไมกลาอยุที่บานคนเดียวเลย หากพี่หนิงไมอยู หลอนจะกลับไปอยูบ านของหลอน ซึ่งเปนทาวนเฮาสอยู
แถวซอยวัชรพล (บอกไมไดวาตรงไหนแน เพราะฉันเองไมเคยไป)
ที่เชอรรี่ไมกลาอยูคนเดียว ไมใชหลอนกลัวเกรงนองหนอนหรอก แตหลอนกําลังออนแอ หากสูกัน หลอนคงแพแนๆ
.......เพราะเชอรรี่ทอง ใกลคลอดแลว........
นวลโทร.มาบอกฉันแบบเจ็บ แคนแทนวาพี่หนิงโทร.ไปหานวลทีต่ างจังหวัด ชวนนวลมาเลี้ยงเด็กลูกใหมชองเขากับ
เชอรรี่
นวลปฏิเสธ บอกวาเธอมาไมได
แมแตคนเลี้ยงลูก เจาหลอนยังจะเอาคนเลี้ยงลูกของฉันอีก
คิดไดไงทั้งพี่หนิงทั้งเชอรรี่
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ฉันจะทําอยางไรดีเรื่องบานของฉันซึ่งตอนนี้เชอรรี่เขาไปครอบครองและเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางโดยถือสิทธิ์ที่
ทึกทักเอาเอง
ตามสัญญาการหยา บานนั้นยังคงเปนสิทธิ์ของฉันอยางสมบูรณ บานที่ฉันเคยอยู เคยดูแล ของทุกชิ้นในบานฉันเปน
คนจัดวาง เปนคนหาซื้อมา
กระดิ่งอันเปนของสะสมของฉัน ปานนี้โดนปาทิ้งไปหรือยัง
คริสตัลชวารอฟสกี้ที่ฉันคอยๆซื้อ คอยๆสะสม จะแหลกคามือเชอรรี่ไปยังนอ
ตุกตาพอรซเลนสวยสงาจากสเปน ตุกตาเกาหลีหนาตาจิ้มลิ้มเหมือนแดจังกึมอีกหลายตัว
บารบี้นับรอยของนองรุงที่ฉันซื้อแทบทุกไฟลทที่ไปบิน
หุนยนตของนองเมฆ รถบังคับ อัลตราแมนทั้งชุด ไอมดแดงอีก
หนังสืออีกมากมาย วีดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก ยิ่งคิดยิ่งปวดหัวใจ
ไหนจะเครื่องแกว เครื่องกระเบื้อง เครื่องครัวอีก ลวนแตเงินฉันซื้อมาทั้งนั้น
ของแตงบานแตละชิ้น ซื้อมาจากประเทศตางๆ ถึงสรางบานใหม ฉันคงไมมีป ญญาบินไปซื้อมาอีก
คิดแลวจาเปนลมดวยความเสียดาย
หรือวาทุกอยางนั้นมันแคของนอกกาย ไมควรเอามายึดถือ
ไมควรเอามาเปนเรื่องกลุม นาเอามาเปนเรื่องขํามากกวา วาคนแบบนี้ก็มีในโลก
หลอนเปนคนละโมบ อยากไดทุกอยางที่เปนของฉัน เอาไปเถิด หลอนเอาไปไดเพียงพี่หนิงและสมบัตินอกกาย
สิ่งที่เปนของฉันจริงๆคือตัวฉัน ลูกทัง้ สองที่รักของฉัน และศักดิ์ศรีของฉันที่ไมมีใครเอาไปได
นาขอบคุณที่มีคนแบบเชอรรี่กับพี่หนิงเสียดวยซ้ํา ...ที่ทําใหฝนอยากเปนนักเขียนของฉันเปนจริงขึ้นมา
จบแลวคะ
9 พฤศจิกายน 2549
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เมื่อเริ่มเขียนเรื่องนี้ ฉันตั้งใจวาตองสานฝนตนเองใหสําเร็จเสียที ............ฉันอยากเปนนักเขียนคะ...............
อยากเปนมาตั้งแตเด็กๆ ทําใหฉันเลือกเรียนอักษรศาสตร และเรียนวิชาการประพันธมาหลายคอรส
แตชีวิตที่หันเหไปเปนแอร ไดเห็นโลกกวาง ไดพบเจอเรื่องอื่นๆไดเพลินเพลิดไปกับกิเลสตัณหาของตนเอง ทําใหฉันไมได
ตั้งใจเขียนใหใครอานสักที แคเขียนใหตัวเองอานเลนๆ เปนบันทึกทีไ่ มมีการตอเนื่อง
คือนึกอยากเขียนก็เขียน ไมอยากก็ไมเขียน
จนคืนหนึ่ง นั่งอยูในหองคนไขหมายเลข 1418 ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เฝามองคุณพอที่นอนหลับดวยความ
ออนเพลียจากการเจ็บปวย
มองทานไปมา เลยหยิบสมุดมาเขียนพลอตเรื่องคราวๆ จัดตัวละครที่อิงมาจากตัวจริงทั้งหมด
เขียนเรื่องตัวเองนี่แหละ ไมตองยอกยอนคิดมาก

ตอจากนั้น เรื่องราวตางๆไหลหลั่งมาจากความทรงจําของฉันเองลวนๆ
หลายทานสงสัยวา นี่มันเรื่องจริงหรือ ...จริงคะ
คนแบบเชอรรี่มีจริงหรือ..........................จริงคะ
พี่หนิงทําแบบนี้กับรินจริงหรือ.................จริงคะ
รินไมอายหรือที่เอาเรื่องตัวเองมาเขียน......มีบางคะ
รินมีแฟนใหมมั้ย.......................................ไมมีคะ มีแตพี่นองทั้งนั้น (ตอบแบบดารา)
พี่อินเปนอยางไรบาง.................................ไมทราบจริงๆคะ
แลวหนุยเปนใคร.......................................ขอไมตอบนะคะ
รินคิดวาตัวเองเปนคนดีหรือเปลา..............ไมคะ เหมือนปุถุชนทั่วไปที่มีดีมีไมดี (..แตดีกวาเชอรรี่แนนอน)

นองรุงสวยมั้ย.............................................สวยคะ
นองเมฆหลอมั้ย..........................................หลอคะ
(แหม แมก็ตองเขาขางลูกสิคะ ดูแมพี่หนิงสิ)
นองรุงมีแฟนยัง...........................................ยังคะ
นองเมฆมีแฟนยัง.........................................ยังคะ
นองเมฆเปนเกยป าว.....................................(คิดวา)ไมคะ
มีอะไรอยากบอกทานผูอานมั้ย....................ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณที่สุดคะ
มีอะไรอยากแนะนํากันอีก...........................วันนี้คุณดูแลคนที่คุณรักหรือเปลา ถาวันนี้ลมื พรุงนี้เอาใหมนะ
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คําถามคือ...

*****คุณไดขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี?้ *****

อยากตอบแบบไหนไดทั้งนั้นคะ หมดเขตการตอบสิ้นเดือนนี้นะคะ
ประกาศผลวันศุกรที่ 1 ธันวาคม
รางวัลทั้งหมดมี 5 รางวัลตามเคย เปนนาฬิกา ของแอรกี่เองคะ (บอกแลววาไมคอยลงทุนเลย)
สวนรางวัลบัตรของขวัญหางเซ็นทรัล ไดจัดสงใหทุกทานไปนานแลวคะ ยกเวนคุณแมนองโปรแกรม ที่เมลมาบอก
วาอยากใหพี่รินซื้อเปนของใหนอง พี่รินมัวเฝาคุณพอ เพิ่งซื้อของเมื่อวาน แลวจะรีบสงใหพรุงนี้นะคะ
ขอบพระคุณทานผูอานทุกทานอีกครั้งสําหรับกําลังใจและความจริงใจที่มีใหแอรกี่ผานมาทางตัวอักษรในทุก
กระทู

บาย บาย นะคะ พบกันใหมเรื่องหนา...........
ดวยรักจาก แอรกี่

