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คำ�นำ�

'เพลิง' คือชายหนุ่มที่เดินไปข้างหน้าพร้อมอุดมการณ์ และโอบอุ้มความหวัง 

ที่จะรักษาผืนป่าซึ่งเป็นเหมือนลมหายใจของเขา แม้ตระหนักดีว่าการทำางานของตน 

ที่ต้องเดินเข้าไปในป่าลึกน้ัน อาจมีสักวันที่จะไม่มีโอกาสได้เดินกลับออกมา แต่เขา 

ก็ยังยอมเดิมพันทุกอย่างเพื่อปกป้องผืนป่าเอาไว้

'รเณศ' คือชายหนุ่มที่หนีความเสียใจจากคำารัก ท้ิงทุกสิ่งอย่างเพ่ือมาเริ่มต้น 

อกีครัง้ การนบัหนึง่ใหม่ครัง้นีท้ำาให้เขาได้เรยีนรูส้ิง่ทีพ่ลาดไป และเพลงิกเ็ป็นคนทีท่ำาให้

เขาได้มองเหน็ว่าความรกัทีเ่คยคดิว่ามนัได้ตายจากหัวใจไปแล้ว แท้จรงิเป็นตวัเขาเอง 

ที่ไม่เคยสังเกตว่าหัวใจที่เคยเจ็บชำ้ากำาลังถูกรักษาโดยไม่รู้ตัว...

แต่ความรักครั้งใหม่ท่ีกำาลังจะเริ่มน้ันรเณศควรวางหัวใจเป็นเดิมพันอีกครั้ง 

หรอืไม่ เมือ่ทุกวันของเพลงิเตม็ไปด้วยอนัตรายราวกับมรีะเบดิเวลากำาลงันบัถอยหลงั 

รเณศจะยังเลือกเดินเคียงข้างเพลิงต่อไป หรือหยุดอยู่ตรงน้ีและปล่อยให้อีกฝ่าย 

ออกเดินทางเพียงลำาพัง

'ป่าห่มรกั' ทีอ่ยู่ในมอืทกุคนขณะนีจ้ะนำาพาหัวใจของคนอ่านเดนิเท้าลกึเข้าไปใน 

ป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ของไทย เพ่ือสัมผัสความชุ่มฉำ่าท่ีจะทำาให้รู้สึกว่าเราสามารถ 

สดูลมหายใจได้เตม็ปอด ผ่านเรือ่งราวจากปลายปากกาของ 'Karnsaii' ไปพร้อมๆ กัน

ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Karnsaii

"พี่รักเนตร"

ค�ำค�ำเดยีวทีท่�ำให้หัวใจคนฟังสัน่ไหว และค�ำเดียวกันนีก็้ท�ำให้ใครบำงคน 

หูตำมืดบอดยอมจ�ำนนต่อทุกสิ่งทุกอย่ำง นั่นเพรำะ 'รัก' มันคือค�ำท่ีฟังแล้ว 

อบอุน่ซำบซ่ำนไปทัว่หัวใจ ขณะเดยีวกันก็ชวนให้แสลงหสูะอดิสะเอยีน

ร่ำงสงูโปร่งหลบัตำพริม้ มอืท้ังสองข้ำงโอบกอดรอบคอร่ำงสูงใหญ่ด้ำนบน

ที่ก�ำลังขยับควำมรุนแรงเข้ำหำ ดวงตำกลมโตที่เคยมองคนรักอย่ำงเทิดทูน 

กลบัหลบัตำพริม้แล้วนิง่ฟังเสยีงร่ำงกำยทีข่ยับเข้ำหำกันรำวกับกระหำยอยำก

"เนตร น้องเนตร"

เขำกระซิบเสียงแหบพร่ำข้ำงหู มือใหญ่นวดเฟ้นไปท่ัวร่ำงกำยท�ำเอำ 

ร่ำงสูงโปร่งที่นอนทรมำนอยู่สะบัดกำยเร่ำๆ

"พี่รักน้องเนตร"

โกหก!

ร่ำงสูงโปร่งเงยหน้ำข้ึนตอบรับจูบอันดุดันของคนตัวโต นัยน์ตำกลมโต

จ้องมองใบหน้ำคมคำยซึ่งอยู่ในอำรมณ์ท่ีสุขสุดขีด ร่ำงกำยท่ีเต็มไปด้วย 

มัดกล้ำมเนื้อนั่นเป็นขุมพลังของคนหนุ่มซึ่งขับเคี่ยวให้เขำต้องครำงเสียงแหบ

เสียงแห้ง ดวงตำคู ่คมจ้องมองกันอย่ำงหลงใหล เรือนกำยที่แนบสนิท 

ขยับเข้ำหำกันจนไม่มีช่องว่ำงใดๆ เหลืออยู่

ก่อนที่จะแตะขอบฟ้ำไปด้วยกัน ค�ำรักนั้นก็ดังขึ้นอีกครำ

[01]
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ป่าห่มรัก6

เมือ่ทกุอย่ำงสงบลงแล้ว คนตวัโตก็ขยับออกห่ำงแล้วผลอ็ยหลบัไปด้วย

ควำมเหนื่อยอ่อน ทิ้งให้คนท่ีรองรับอำรมณ์นอนตำค้ำงด้วยอำรมณ์ท่ียำกจะ

จัดกำรได้ในตอนนี้ ร่ำงสูงโปร่งขยับลุกขึ้นก่อนจะเดินเปลือยกำยไปหยิบ 

ชดุคลมุมำสวมใส่แล้วเดนิเรือ่ยไปจนถึงระเบยีงคอนโดฯ ยำมค�ำ่คนืทีม่ดืสนทิ  

มีเพียงแสงสลัวส่องเข้ำมำท�ำให้เห็นเงำร่ำงตัวเองรำงๆ ที่สะท้อนในกระจก

'รเณศ' เหน็ตวัเองในกระจกตรงประตรูะเบยีง มอืเรยีวยำวเอือ้มไปลบูไล้

เงำน้ันอย่ำงแผ่วเบำ ย่ิงมองย่ิงเห็นแต่ควำมมืดเหมือนหัวใจของเขำในตอนน้ี 

มดืมน สิน้หวัง และเจบ็ปวดจนเผลอปล่อยให้น�ำ้ตำไหลออกจำกหำงตำทัง้สองข้ำง

รเณศ หมำยถึง จอมทัพซึง่เป็นเจ้ำแห่งกำรรบ แต่บดัน้ีเขำกลบัอ่อนแอ

พร้อมจะแตกสลำย เขำก�ำลงัจะพ่ำยแพ้ให้แก่ควำมรกั ร่ำงสงูโปร่งเหลอืบตำมอง 

คนรกั หรอือกีไม่นำนต้องกลำยเป็นอดตีคนรกัท่ีก�ำลงัหลบัใหลด้วยหวัใจเจบ็ชำ

'เตวิช' คือคนรักรุ่นพ่ีท่ีคบหำกันมำเกือบสำมปี และเป็นสำมปีที่ต้อง 

หลบๆ ซ่อนๆ รเณศรู้ดีตั้งแต่ตกลงคบหำกับคนรักรุ่นพ่ีแล้วว่ำควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงเพศเดียวกันน้ันไม่อำจเป็นท่ียอมรับจำกครอบครัวฝ่ำยนั้นได้เลย แต่ 

เขำก็อดทนรอ อดทนอย่ำงมคีวำมหวัง เขำเริม่ต้นเป็นคนรกักับเตวิชก่อนจะถูก

ลดทอนสถำนะลงเร่ือยๆ เมื่อคนรักจ�ำต้องคบหำกับผู้หญิงท่ีทำงครอบครัว 

เลือกให้ จำกคนรักกลำยเป็นชู้ จำกที่มำก่อนก็ถูกตรำหน้ำว่ำเป็นเมียน้อย

'พี่ต้องแต่งงานกับเขา'

ค�ำค�ำน้ันของเตวิชเหมอืนฟ้ำผ่ำลงกลำงใจ กำรรอคอยและอยู่ในมมุเงยีบๆ 

ของตวัเองมำตลอดสำมปีไม่เป็นผล สดุท้ำยเตวิชก็เลอืกครอบครวั

'รอพี่นะ พี่สัญญาว่าจะหย่ากับเขาให้ได้'

รเณศแค่นยิ้มในควำมมืด

รอแล้วได้อะไร...รอแล้วมีอะไรเป็นหลักประกัน

เขำรอเตวิชมำสำมปี รอท่ีจะได้ยืนอยู่ในต�ำแหน่งท่ีถูกยอมรับ รอด้วย

ควำมหวังลมๆ แล้งๆ...แต่ก็รอ

รอด้วยหัวใจที่เจ็บปวด รอว่ำสักวันหนึ่งเรื่องของเรำคงเป็นจริงได้

รเณศรอจนลมืนกึถึงหัวใจของตวัเองท่ีเริม่เจบ็ชำจนแทบไร้ควำมรูส้กึแล้ว
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7Karnsaii

"ผมไม่อยำกรอแล้ว"

"..."

"ผมรอไม่ไหว มันเจ็บเหมือนไม่อยำกหำยใจแล้ว"

รเณศกระซิบเสียงแผ่ว ขณะที่จ้องมองคนรักทั้งน�้ำตำ

☘☘☘☘

"ไอ้เนตรรร"

เสียงโหวกเหวกโวยวำยน่ันปลุกให้คนที่น่ังเหม่อลอยปล่อยควำมคิด

อย่ำงไร้จุดหมำยสะดุ้งโหยง จนกระทั่งเจ้ำของเสียงน่ันเดินมำพิงสะโพก 

โบกไม้โบกมือผ่ำนหน้ำเขำไปมำ

"ไฮค่ะเพื่อน"

เขำพยักหน้ำหงึกหงักให้ร่ำงตุ้งติ้งที่เดินสะบัดตูดจนน่ำหมั่นไส้ ไม่พอ

หลังจำกอัญเชิญตัวเองให้นั่งแล้วมันยังท�ำคอเอียง ท�ำตำเล็กตำน้อยใส่ 

นักท่องเที่ยวโต๊ะข้ำงๆ 

"ระวังสันนิบำตขึ้นตำนะสมบัติ"

มันค้อนขวับก่อนจะตีมือใส่หลังมือเขำเบำๆ

"สมบัตินั่นพ่อกูค่ะ"

"เออสุชำติ"

"อ๊ำยยย อย่ำเรยีกกูด้วยชือ่นี ้ ฟังแล้วแสลงห ูดปูำกกูนะ กูชือ่ชนิ มำจำก

ชื่อจริงที่ไปเปลี่ยนใหม่มำแล้วว่ำชินกรค่ะ"

รเณศย้ิมอ่อนๆ เพรำะรูด้ว่ีำเพ่ือนสนทิผู้ชำยหัวใจสำวนำงน้ีค่อนข้ำงจะ

ซเีรยีสกับชือ่เรยีกหลงัจำกท่ีมนัโมดฟิำยด์ตวัเองจนผดุผ่องแบบนีห้ลงัเรยีนจบ 

ชินกรเป็นเพ่ือนที่รู ้จักกันมำตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ถึงแม้ตอนเรียนระดับ

มหำวทิยำลยัจะเรยีนกันคนละคณะ แต่ก็อยู่มหำวิทยำลยัเดยีวกัน จงึได้เจอกัน

บ้ำง และมันเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องรำวควำมรักหลบๆ ซ่อนๆ ของเขำ

"แล้วนี่จะเมำแต่หัววันเลยรึไงเนี่ย"
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ป่าห่มรัก8

มันท�ำหน้ำประหลำดใจเมื่อเห็นว่ำเหล้ำท่ีเปิดขวดแล้วพร่องไปเกินครึ่ง 

เขำส่ำยหน้ำน้อยๆ ท้ังๆ ที่รู้สึกร้อนวูบวำบไปท่ัวใบหน้ำ น่ันเพรำะปกติรเณศ

ไม่ใช่นักดื่ม

"เออแล้วพี่เตล่ะ ไม่มำด้วยกันเหรอวะ"

รเณศแค่นยิ้มก่อนจะส่ำยหน้ำหวือ

"ไม่ว่ำง" เขำเผลอกัดริมฝีปำกจนเจ็บ "เตรียมงำนแต่งอยู่มั้ง"

"หำ"

ชินกรร้องลั่น

"มึงว่ำไงนะเนตร พี่เตจะแต่งงำนเหรอ"

คนเริ่มเมำพยักหน้ำหงึกหงัก

"แต่งกับมึง?"

ผมยักไหล่ ท่ำทำงเฉยชำแต่ในใจเจ็บแปลบข้ึนมำทันทีท่ีรู ้ว่ำคนรัก 

จะมีตัวจริงข้ำงกำย ซึ่งต�ำแหน่งนั้นไม่ใช่ของเขำอีกต่อไป

"เปล่ำ"

มันท�ำหน้ำเหวอ

"มึงโอเคมั้ยเนตร"

ชนิกรขยับมำน่ังโซฟำตวัเดยีวกับเขำด้วยสหีน้ำทีไ่ม่สบำยใจนัก มอืเรยีว

ขยับมำกุมมือข้ำงหนึ่งของรเณศท่ีก�ำแก้วเหล้ำเสียแน่น มันพอจะรู้ว่ำเตวิช 

ก�ำลังคบหำกับผู้หญิงคนหนึ่งเพ่ือเอำใจครอบครัว พร้อมๆ กับเก็บเขำเอำไว้

ข้ำงๆ กำย

"เนตร"

"..."

"..."

"โอเค กูโอเค"

ไม่รู้ว่ำตัวเองพูดด้วยสีหน้ำแบบไหน มันถึงได้ท�ำหน้ำเหมือนจะร้องไห้

แบบนั้น คนเริ่มเมำหัวเรำะน้อยๆ ทั้งๆ ที่น�้ำตำก�ำลังเริ่มไหลอีกครั้ง

"กูเหนื่อยแล้วชิน กูพอแล้ว"

Page ���������.indd   8 14/11/2562 BE   14:35



9Karnsaii

"อื้อ เหนื่อยก็พอ ไม่เป็นไร กูจะอยู่ข้ำงๆ มึงเอง"

มันกอดเอวเขำเอำไว้ น่ันท�ำให้รเณศน�้ำตำซึม เน่ินนำนหลังจำกท่ี 

ปล่อยให้อำรมณ์อ่อนไหวเข้ำมำยึดครองพ้ืนท่ีในใจ เขำก็ผละออกจำกมัน 

แล้วฝืนยิ้มให้อีกฝ่ำย

"วันนี้อยำกเมำ กูอยำกลืม"

"เดี๋ยวกูชงเหล้ำให้"

ชินกรท�ำท่ำขึงขังก่อนจะลงมือชงเหล้ำให้เขำ มันย้ิมให้เขำโดยท่ี 

ไม่มีค�ำปลอบอะไร นอกจำกนั่งอยู่ข้ำงๆ แล้วฟังเขำพล่ำมระบำยไปเรื่อย

.

.

"โคตรเซอร์ไพรส์เลย ไอ้เพลิงแม่งออกจำกป่ำได้"

"งั้นวันนี้ต้องฉลองที่ไอ้เพลิงกลับคืนสู่สังคม ฮ่ำๆๆ"

"เกินไปไอ้พวกห่ำ"

"ก็จริงน่ีหว่ำ นำนแค่ไหนแล้วเน่ียที่มึงไม่ได้เข้ำเมือง พวกกูก็นึกว่ำ 

มึงจะแต่งงำนกับสิงสำรำสัตว์ในป่ำไปซะแล้ว"

รเณศมุ ่นหัวคิ้ว พยำยำมปรือตำและยกศีรษะอันหนักอึ้งเพรำะ 

ฤทธ์ิแอลกอฮอล์ข้ึน เสียงบทสนทนำดังห่ึงๆ ข้ึนใกล้ตัวจนอดรู้สึกหงุดหงิดใจ 

ไม่ได้ เขำปรอืตำมองไปรอบๆ เห็นชนิกรก�ำลงัน่ังท�ำหน้ำเคลิม้กับอะไรสกัอย่ำง 

พอมองตำมสำยตำของมันไปจึงเห็นชำยฉกรรจ์กลุ่มใหญ่รำวๆ ห้ำถึงหกคน

ก�ำลังคุยกันออกรสออกชำติ

เขำกะพริบตำปริบๆ เพ่งพิจำรณำภำพตรงหน้ำอีกครั้งเพรำะควำมเมำ 

เสี้ยววินำทีน้ันเจ้ำของใบหน้ำคมคำยท่ำมกลำงแสงไฟสลัวในบำร์ก็เบน 

สำยตำคูค่มมำทำงน้ีพอด ีดวงตำคูน้ั่นจ้องเขมง็มองมำทำงเขำก่อนจะมุน่หัวคิว้

คล้ำยกับสงสัยอะไรบำงอย่ำง แวบหน่ึงเขำเห็นภำพซ้อนทับของผู้ชำยคนน้ัน

กับเตวิช

คนเมำกัดริมฝีปำกแน่น ก่อนจะสะบัดศีรษะตัวเองแรงๆ 

"พี่เต"
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แต่ภำพที่เห็นตรงหน้ำนั่นยังคงเป็นใบหน้ำของคนรักรุ่นพี่

"พี่เต"

"..."

รเณศผวำลุกขึ้นก่อนจะเดินเซๆ ไปยังทิศทำงท่ีเห็นเตวิช ท่ำมกลำง 

สีหน้ำตื่นตระหนกของชินกรที่ถลำมำคว้ำแขนเขำเอำไว้

"เนตรมึงจะไปไหน"

"ไปหำพี่เต"

"พี่เตไหนวะ"

ชินกรท�ำหน้ำตื่นมองไปรอบๆ กวำดสำยตำมองยังไงก็ไม่เห็นคนท่ี 

กล่ำวถึง เดำได้ว่ำสำยตำคนเมำคงเริ่มฝ้ำฟำงจึงรีบกระตุกแขนให้นั่งลง

"เนตรมึงเมำแล้ว ไปๆ เดี๋ยวกูพำกลับ"

"ไม่" รเณศส่ำยหน้ำหวือ "จะไปหำพี่เต"

"เฮ้ย"

ชนิกรร้องอทุำนเมือ่คนเมำเล่นเดนิปรีไ่ปยังกลุม่ชำยฉกรรจ์ห้ำหกคนน้ัน 

"โอ๊ะ"

ไม่รู ้มันเดินอีท่ำไหนถึงได้สะดุดลงไปน่ังตักหน่ึงในหกคนน้ัน ดีว่ำ 

เจ้ำของตกันัน่มนี�ำ้ใจกระชบัเอวรเณศไม่ให้หงำยหลงั ไม่อย่ำงน้ันเพ่ือนสนิทเขำ 

คงหน้ำทิ่มพื้นอย่ำงไม่ต้องสงสัย

"พี่เต"

ชินกรอ้ำปำกค้ำงเม่ือเห็นเพ่ือนรักผวำกอดเจ้ำของตัก เท่ำน้ันไม่พอ 

มนัยังซกุซบใบหน้ำไปท่ีอกกว้ำง แน่นอนว่ำกำรท่ีคนเมำเดินดุ่มๆ เข้ำไปในวง

ย่อมท�ำให้ผูช้ำยท่ีเหลอืได้แต่จ้องตำกันปรบิๆ ไม่ต่ำงจำกเจ้ำของตกัซึง่ประคอง

เอวรเณศไว้ด้วยใบหน้ำถมึงทึง

"เนตร ไอ้เนตรลุก"

ชินกรผวำไปกระตุกเพ่ือนให้ลุกขึ้น แต่คนเมำท่ีแรงเยอะกว่ำกลับ 

กอดคอชำยคนนั้นเสียแน่นจนเขำได้แต่ท�ำหน้ำขอโทษขอโพยเจ้ำของตัก

"ขอโทษด้วยนะครับ เพื่อนผมเมำมำก"
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"ฮือ พี่เต พี่เตท�ำไมใจร้ำยกับผมนัก"

รเณศเบะปำกหลับตำปี๋จึงไม่เห็นใบหน้ำคมคำยที่จ้องคนเมำเขม็ง

"ลุก"

เสียงทุ้มที่เปล่งออกมำดูดุดัน

"เนตรไม่ลุก"

"ผมบอกให้คุณลุก"

"โอ๊ย"

รเณศร้องลั่นเมื่อถูกเขย่ำตัวเพื่อเรียกสติ

"ลืมตำแล้วมองหน้ำผม"

"ฮึก"

"ลืมตำ"

"เบำๆ สิวะไอ้เพลิง น้องเขำคงเมำมำก"

'เพลงิ' ปรำยตำมองหน้ำเพ่ือนสนิทท้ังโต๊ะท่ีท�ำหน้ำเหน็ใจคนในอ้อมแขน

เสยีเตม็ประดำแล้วรูส้กึหงดุหงดิร�ำคำญใจ

"ไอ้เนตรลุกเถอะ มึงเมำมำกแล้วนะ"

ชินกรฉุดแขนเพื่อน

"ไม่...ไม่ไป"

คนเมำโงนเงน

"แหวะ"

"ฉิบหำย"

ผูช้ำยทัง้โต๊ะร้องลัน่ก่อนจะตำมมำด้วยเสียงสบถของเจ้ำของตักท่ีรเณศ

เผลออ้วกใส่เตม็แรง เพลงิมุน่หัวค้ิวหน้ำตำเครยีดขมงึก่อนจะจ้องคนแปลกหน้ำ 

ที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วดันท�ำท่ำจะหลับเฉย

"เอ่อ"

ชินกรหน้ำเสียคล้ำยจะร้องไห้ ก่อนจะผวำลุกตำมเจ้ำทุกข์ท่ีตวัดร่ำง 

ของรเณศข้ึนพำดบ่ำแล้วเดินดุ ่มๆ ออกไป ผู ้ชำยหัวใจสำวละล้ำละลัง 

จดๆ จ้องๆ อยู่หน้ำห้องน�ำ้ทีช่ำยแปลกหน้ำอุม้รเณศซึง่เมำมำยไม่ได้สติเข้ำไป 
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เสียงร้องโวยวำยเคล้ำเสียงสะอื้นของเพื่อนสนิทยิ่งท�ำให้เขำหวั่นวิตก สุดท้ำย

ชินกรรวบรวมควำมกล้ำเดินเข้ำไปในห้องน�้ำ

ภำพที่เห็นคือรเณศก�ำลังโก่งคออำเจียนด้วยท่ำทำงโงนเงน สภำพน่ัน 

ดูไม่ได้เลย ดีว่ำเจ้ำทุกข์ที่โดนอ้วกใส่ประคองเพ่ือนเขำไว้ไม่ให้หน้ำท่ิมลง 

อ่ำงล้ำงมือ สีหน้ำยุ่งยำกใจที่ชินกรสัมผัสได้จำกคนตัวโตนั้นบ่งบอกว่ำระอำ

เพื่อนเขำเสียเต็มประดำ

"คุณ..."

ชินกรยืนอึ้งเมื่อเห็นใบหน้ำคมคำยชัดเจน ผู ้ชำยตรงหน้ำที่ก�ำลัง 

ท�ำหน้ำนิ่วน่ันมีโครงหน้ำชวนตะลึง คิ้วเข้ม ดวงตำสีด�ำสนิทดูดุดัน ไรหนวด 

ตำมสนักรำมและเหนอืรมิฝีปำกนัน่ย่ิงส่งเสรมิให้ร่ำงสงูใหญ่ซึง่ประมำณกำรได้ว่ำ

เกินหนึง่ร้อยแปดสบิไปมำกโขดดูบิเถ่ือน คมเข้มแบบไทยแท้

ยอมรับเลยว่ำเขำแอบเสียมำรยำทกลืนน�้ำลำย เมื่อเหลือบไปเห็น 

กล้ำมเนื้อต้นแขนเป็นมัดๆ ท้ังสองข้ำง น่ันเพรำะคนตัวโตถอดเส้ือเชิ้ต 

ทีเ่ป้ือนอำเจยีนออกเหลอืไว้แต่เสือ้กล้ำมด้ำนใน ผูช้ำยหัวใจสำวคงจะตะลงึลำน

มำกไปกว่ำนี้ถ้ำหำกแววตำดุดันนั่นจะไม่ตวัดมองมำทำงนี้

"มีเสื้อให้เพื่อนคุณเปลี่ยนมั้ย"

"เอ่อ..."

ฝ่ำยนั้นมุ่นหัวคิ้วก่อนจะทวนค�ำถำมอีกครั้ง

"สภำพเพื่อนคุณเลอะเทอะมำก ไม่ทรำบคุณมีเสื้อให้เขำเปลี่ยนมั้ย"

น�้ำเสียงดุดันแต่ฟังแล้วชวนสั่นไหว

"คุณ?"

"คะ...ครับ"

ชินกรรีบพยักหน้ำรับทันทีเมื่อเห็นฝ่ำยน้ันเริ่มชักสีหน้ำ ก ่อนจะ 

รบีผละออกไปเอำเสือ้ท่ีว่ำ เขำทนัได้เห็นเจ้ำของใบหน้ำคมคำยก�ำลงัลบูแผ่นหลงั

ของรเณศที่โก่งคออ้วกสุดแรง

"ล้ำงหน้ำล้ำงตำซะ"

น�้ำเสียงดุดันนั่นท�ำให้รเณศที่ยืนเกำะอ่ำงล้ำงหน้ำหลับตำน่ิงอยู่ค่อยๆ 
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เปิดเปลอืกตำข้ึนมำ แม้นัยน์ตำจะพร่ำมวัเพรำะฤทธ์ิน�ำ้เมำแต่เขำก็ยังมัน่ใจว่ำ

คนตรงหน้ำคือคนรักรุ่นพี่

"พี่เต..."

น�้ำเสียงระโหยโรยแรงและมือที่ยื่นออกไปหมำยจะไขว่คว้ำคนตรงหน้ำ 

รเณศลบูไล้ใบหน้ำคมคำยนัน้อย่ำงแผ่วเบำ ถึงแม้สิง่ท่ีได้กลบัมำคอืควำมนิง่เฉย

บวกกับแววตำท่ีเตม็ไปด้วยควำมระอำ

"มองหน้ำผมชัดๆ"

"พี่เต"

"มองหน้ำผม" ฝ่ำยนั้นพูดเสียงเรียบ "แล้วบอกว่ำผมเป็นใคร"

"พี่เต"

รเณศหลบัตำลงอกีครัง้แล้วสะบดัศรีษะตวัเองแรงๆ ก่อนจะเปิดเปลอืกตำ

ขึน้มำอกีครัง้

และครั้งนี้เขำเห็น...

ใบหน้ำคมคำย นัยน์ตำสีด�ำสนิทเรืองรองดุดันรำวกับไม่พอใจอะไร 

บำงอย่ำง ริมฝีปำกหนำเหยียดขึ้นตอนที่เขำท�ำท่ำชะงักไป

"ไม่ใช่"

รเณศครำงเสียงแผ่ว

"คุณไม่ใช่พี่เต"

แม้จะคล้ำยบำงมุม แต่ไม่ใช่ คนตรงหน้ำไม่ใช่เตวิช

รเณศแค่นย้ิมให้กับควำมโง่งมของตัวเอง มันเป็นอำกำรเพ้อพกไป 

ข้ำงเดยีว ทัง้ทีรู่อ้ยู่แก่ใจว่ำเตวิชไม่มทีำงอยู่ท่ีน่ี เตวิชท่ีก�ำลงัยุ่งเรือ่งงำนแต่งงำน

ไม่มีทำงมำปรำกฏตัว ณ สถำนที่แห่งนี้

รเณศคือคนโง่

'พี่รักเนตร'

'...'

'พ่ีรักเนตรแค่คนเดียว ถึงแม้เร่ืองของเราจะเปิดเผยไม่ได้ก็ตาม เนตร 

รอพี่นะคนดี'
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หึ สุดท้ำยเขำก็ยอมรอด้วยควำมโง่งมถึงสำมปีเต็มๆ

ไหนๆ ก็โง่แล้ว ก็โง่ให้สุดๆ ไปเลยแล้วกัน 

คนไร้สติขยับก้ำวอย่ำงเชื่องช้ำก่อนจะเอ้ือมมือไปคล้องคอคนตรงหน้ำ 

เจ้ำของร่ำงสงูใหญ่ท�ำหน้ำประหลำด แต่คนตวัโตยังยืนน่ิงรอดปูฏิกิรยิำของเขำ 

รเณศขยับเข้ำไปจนใบหน้ำเกือบจะชดิกับอกีฝ่ำย ช้อนสำยตำข้ึนมองแล้วพูดว่ำ

"นอนกับผมมั้ย"

อำจจะเพรำะควำมเมำ เพรำะควำมเสยีใจ หรอือะไรก็แล้วแต่ เขำถึงได้

พูดแบบนั้นออกไป 

มันน่ำสมเพชแม้ใจจะเจ็บลึก แต่เขำยังเชิดหน้ำย้ิมท้ำทำยอีกฝ่ำย 

เจ้ำของใบหน้ำคมคำยกดย้ิมมุมปำกแล้วเลื่อนมือหนำมำตะปบท่ีหัวไหล่เขำ

ก่อนจะรัง้ให้รเณศขยับไปชดิกว่ำเดมิ ใกล้กันจนสมัผสัได้ถึงควำมร้อนท่ีแผ่มำจำก

ตัวของอีกฝ่ำย

"เท่ำไหร่"

"ว่ำไงนะ"

รเณศยืนอึ้ง

"เท่ำไหร่"

"ผมไม่ได้ขำย"

รเณศเม้มริมฝีปำกแน่น

"ฟรีเหรอ"

เหมอืนค้อนหนกัๆ ทุบทีศ่รีษะแรงๆ รเณศยืนอึง้ตัวชำ ย่ิงเห็นสำยตำคู่คม 

ทีม่องตัง้แต่หัวจรดปลำยเท้ำรำวกับประเมนิสนิค้ำ นัน่ย่ิงท�ำให้เขำหน้ำชำ สติ

และควำมรูส้กึผดิชอบชัว่ดทีีกู่่ไม่กลบัไปชัว่ขณะกลบัคนืสูเ่ขำแทบจะทนัที

"ปล่อยผม"

รเณศสะบัดตัวหนีจำกกำรเกำะกุมของอีกฝ่ำย

"คุณดูถูกผม"

อีกฝ่ำยแค่นยิ้มก่อนจะยอมปล่อยมือจำกไหล่เขำแต่โดยดี

"ผมดูถูกคุณงั้นหรือ"
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ฝ่ำยนั้นกอดอกมองรเณศย้ิมๆ แต่เป็นรอยย้ิมท่ีดูแล้วขัดตำ เพรำะ 

เหมือนว่ำจงใจกดยิ้มมุมปำกแค่นยิ้มมำกกว่ำ

"ไม่มีใครดูถูกหรือตีค่ำรำคำของคุณได้หรอก หำกคุณไม่ยอมให้เขำ

ประเมินรำคำตัวเอง"

'นอนกับผมมั้ย'

รเณศยืนอึง้เพรำะสิง่ท่ีคนตรงหน้ำพูดมำมนัจรงิทกุอย่ำง เขำดถููกตวัเอง 

เขำยอมให้คนอื่นตีค่ำประเมินรำคำรำวกับสินค้ำ ช่ำงน่ำสมเพชจริงๆ

"ถ้ำสติคุณกลับมำแล้วก็กลับบ้ำนไปซะ" น�้ำเสียงดุดันเอ่ยขึ้นอีกครั้ง  

"แล้วอย่ำไปพูดจำเชญิชวนคนอืน่ไปนอนด้วยอกี มนัจะเป็นอนัตรำยกับตวัเอง"

"..."

"ผมไม่รูว่้ำคณุท�ำแบบนีท้�ำไม แต่ผมจะบอกให้นะ ต่อให้ใครต่อใครดถููก

หรือยัดเยียดให้คุณเป็นอะไรก็ตำม มันก็แค่ค�ำค�ำหนึ่งเท่ำน้ัน อย่ำเก็บมำคิด

หรือใส่ใจเลย"

"ไม่ต้องมำยุ่ง"

รเณศเบือนหน้ำหนี นึกถึงสิ่งที่ตัวเองหลุดปำกพูดออกไปยิ่งละอำยใจ

"เชือ่ผมเถอะ กลบับ้ำนไปซะ" ฝ่ำยนัน้มองเขำนิง่ "อ้ออกีอย่ำง ผมไม่รูว่้ำ

คุณตรวจเลือดครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ ยังไงก็หำเวลำไปตรวจบ้ำงนะ รักสนุก 

แบบคุณน่ะ มันเสี่ยงติดโรคทำงเพศสัมพันธ์"

"ไอ้บ้ำ"

รเณศตะโกนสุดเสียงก่อนจะทรุดตัวลงนั่งแปะกับพื้นอย่ำงหมดแรง 

น่ำละอำย

ท�ำไมถึงอำจหำญขนำดกล้ำชวนคนแปลกหน้ำขึ้นเตียง ทั้งโง่ท้ังบ้ำ 

ไม่มีใครเกิน

บ้ำเอ๊ย รเณศนั่งน�้ำตำคลอกุมขมับอย่ำงท้อแท้

☘☘☘☘
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"ฝีมือไม่ตกเลยนี่หว่ำ"

เสียงทุ้มท่ีดังขึ้นเหนือศีรษะส่งผลให้ชำยสูงวัยซึ่งน่ังอยู่ตรงข้ำมกัน 

ส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�ำคอ ถึงอย่ำงน้ันใบหน้ำเห่ียวย่นตำมกำลเวลำยังปรำกฏ 

รอยยิ้มพึงพอใจ

"ไม่เหมือนแก ฝีมือไม่ได้เรื่อง"

"โธ่พ่อ"

คนถูกปรำมำสยิ้มรับหน้ำระรื่นไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไร 

"แกน่ะมันลูกชำยคนเดียวของฉันซะเปล่ำ ดันเป็นลูกไม้ไกลต้น 

ซะอย่ำงนั้น ไม่เหมือนเจ้ำเพลิงมัน"

ชำยชรำพยักพเยิดมำทำงเขำซึ่งก�ำลังรวบหมำกสีขำวและสีด�ำเก็บ

"อย่ำเพิ่งเก็บ ให้ลุงแก้มืออีกสักตำเถอะ"

"เดี๋ยวก็โดนไอ้เพลิงมันกินเรียบอีกหรอกพ่อ"

ชำยชรำปำหมำกสขีำวในมอืหมำยจะให้โดนกลำงศีรษะไอ้ลูกปำกเปรำะ 

เสียแต่ว่ำมันดันหลบทันไปซะได้ เพลิงกดย้ิมมุมปำกด้วยควำมเคยชินท่ีเห็น 

พ่อลกูคูน่ีต้ฝีีปำกใส่กันแบบนีเ้ป็นประจ�ำ

"หุบปำกไปเลยไอ้ลูกเวร"

ถึงค�ำพูดจะดูกระด้ำง แต่น�้ำเสียงนั้นตรงกันข้ำมโดยสิ้นเชิง

"เฮ้อ มึงเนี่ยนะไอ้เพลิง โผล่หัวมำทีไร กูเป็นหมำหัวเน่ำทุกที"

น�้ำเสียงโอดครวญต่ำงจำกสีหน้ำที่ยิ้มระรื่น

"พี่มันอ่อนนี่หว่ำ"

"ไอ้น้องเวร"

เพลิงหัวเรำะในล�ำคอ ตอนท่ีปลำยเท้ำของลูกพ่ีลูกน้องอย่ำง 'ธำม'  

ถีบเข้ำที่บั้นเอวเหมือนจะแกล้งมำกกว่ำท�ำให้เจ็บ

"เสียงดังโหวกเหวกโวยวำยอะไรหนุ่มๆ"

ร่ำงระหงของหญิงสงูวยันำงหนึง่เดนิถือของว่ำงมำวำงไว้ใกล้ๆ ก่อนจะ

ทรดุตวัลงน่ังข้ำงเขำ กลิน่หอมของสำคไูส้หมนูัน่ส่งผลให้ธำมผดุลกุขึน้ก่อนจะ

เบะปำกรำวกับเด็กน้อย 
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"ของโปรดไอ้เพลงิอีกแล้ว เฮ้อ วันสองวันนีแ้ม่ท�ำแต่ของโปรดให้แต่ไอ้เพลงิ

จนผมน้อยใจแล้วนะเนีย่"

คนน้อยใจสะดุ้งโหยงเมื่อถูกฟำดที่ไหล่อย่ำงไม่จริงจังนัก

"ก่อนหน้ำนี้ฉันท�ำแต่ของโปรดให้ วันๆ หน่ึงแกก็ไม่อยู่ติดบ้ำนหรอก 

พ่อคนปำกดี ฟ้ำไม่มืดจนเห็นดำว ฉันก็ไม่เห็นแกจะโผล่หน้ำมำให้พ่อแม่ 

ได้เห็น"

"ก็งำนผมเยอะ"

"งำนหรือผู้หญิงยะที่เยอะน่ะ"

"โธ่แม่ วยัอย่ำงผมฮอร์โมนก�ำลงัพลุง่พล่ำน ขนือยู่แต่บ้ำนแม่จะได้ลูกสะใภ้

เหรอครบั"

"ฉันเบื่อจะพูดกับแก"

หญิงสงูวัยท�ำหน้ำเหมน็เบือ่ลกูชำยก่อนจะหนัไปทำงหลำนชำยคนเดยีว

ซึ่งก�ำลังมีสมำธิจดจ่ออยู่กับกระดำนหมำกล้อม

"คนนึงก็เสือผู้หญิง ส่วนอีกคนก็อยู่แต่ในป่ำ"

ธำมหัวเรำะร่วน

"สักวันเถอะแม่ ไอ้เพลิงมันจะแต่งงำนกับสิงสำรำสัตว์ โอ๊ย"

เพลงิปำหมำกสดี�ำใส่ลกูพ่ีลกูน้องเตม็แรง แน่นอนว่ำโดนกลำงอกอกีฝ่ำย

เต็มๆ ธำมร้องโอดโอยท่ำมกลำงเสียงหัวเรำะขบขันของผู้สูงวัยทั้งสอง ส่วน 

เพลิงได้แต่ส่ำยหัวไปมำก่อนจะชะงักกึกเมื่อประสำนสำยตำกับหญิงสูงวัย 

พี่สำวของมำรดำและมีศักดิ์เป็นป้ำแท้ๆ ของเขำ 'ป้ำวดี' ยิ้มอ่อนๆ ให้ แต่เขำ

ทรำบดีว่ำรอยยิ้มนั้นไม่น่ำวำงใจนัก

"เพลิง"

"ครับ"

"เรำไม่คิดอยำกกลับมำท�ำงำนในเมืองบ้ำงเหรอลูก"

เพลิงแค่ยิ้มเฉยแต่ไม่ได้ตอบอะไร

"ไปอยู่ไกลขนำดนัน้ ป้ำเป็นห่วง นีด่สูถ้ิำเพลงิไม่มธุีระทีก่รงุเทพฯ เรำคง 

ไม่แวะมำหำป้ำกับลุง"
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"อย่ำไปบีบบังคับหลำนมันเลยน่ำแม่"

'ลงุทัศน์' ซึง่อยู่ฝ่ังตรงข้ำมของกระดำนหมำกล้อมเอ่ยขึน้ หญิงหน่ึงเดยีว

ในที่นั้นจึงถอนหำยใจแรงๆ เพลิงเลยขยับมำรวบมือทั้งสองของ 'ป้ำวดี' แล้ว

บีบเบำๆ เพรำะรู้ดีว่ำนอกจำกมำรดำผู้ล่วงลับไปต้ังแต่เข้ำเรียนมหำวิทยำลัย 

ก็มเีพียงป้ำวดแีละลงุทศัน์เท่ำนัน้ท่ีคอยห่วงใยมำตลอด เพลงิในวยัสบิแปดปี 

ที่สูญเสียมำรดำต้องเข้ำมำอยู่ในกำรอุปกำระของลุงกับป้ำ แน่นอนว่ำเพลิง 

ได้รบักำรดแูลเป็นอย่ำงด ีทัง้สองรกัเขำเหมอืนลกูแท้ๆ เรยีกได้เตม็ปำกว่ำน่ีคอื

ครอบครัวที่เขำเหลืออยู่ รวมถึงธำมซึ่งเขำนับถือเหมือนพี่ชำยแท้ๆ

เพลงิเข้ำใจควำมหวังดขีองป้ำวด ี เพรำะอำชพีทีเ่ขำรกัท�ำให้ต้องห่ำงไกล

จำกคนที่นี่ เกือบสี่ปีเต็มที่ต้องไปไกลขนำดนั้น ทุกครั้งที่กลับมำป้ำวดีถึงได้

คะยั้นคะยอให้เขำเปลี่ยนใจย้ำยกลับมำท�ำงำนในเมืองหลวง

"ก็แม่เป็นห่วงหลำน ไปอยู่ไกลขนำดน้ัน จะเจ็บป่วยยังไงบ้ำงก็ไม่รู ้  

ย้ำยกลบัมำท�ำงำนในเมอืงเถอะลกู ทีน่ี่มงีำนให้ท�ำเยอะแยะ หรอืถ้ำย้ำยไม่ได้ 

ก็ให้ลุงเขำช่วยฝำกให้ก็ได้นี่"

เพลิงรู้ดีว่ำหำกเอ่ยปำกถำมหำควำมสบำยกับงำนที่ท�ำอยู่ ลุงทัศน์ซึ่ง 

ก่อนเกษยีณอำยุรำชกำรเคยด�ำรงต�ำแหน่งนำยทหำรยศสงูย่อมต้องหำทำงช่วย

ทุกวิถีทำง แต่เขำรกัวิถีชวิีตในแบบทีเ่ป็นอยู่ซะแล้ว เพลงิสอบเข้ำคณะวนศำสตร์

เพรำะหลงใหลงำนป่ำไม้ แน่นอนพอจบมำเขำสอบเขำ้รับรำชกำรในสำยงำน 

ป่ำไม้ได้ส�ำเร็จ ท่ำมกลำงควำมไม่เห็นชอบของป้ำวดีท่ีรู้ว่ำเขำต้องไปท�ำงำน 

ในพ้ืนทีท่ี่ล�ำบำก

แต่เพลิงกลับชอบวิถีชีวิตแบบนั้น หลำยปีท่ีใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีห่ำงไกล 

ควำมเจรญิและแสงสขีองเมอืงหลวง เขำมป่ีำเป็นบ้ำน มลี�ำธำรเป็นห้องอำบน�ำ้ 

ขนำดใหญ่ มคีวำมเงยีบเหงำเป็นเพ่ือนสนทิ เป็นชวิีตทีไ่ม่ศวิิไลซ์ซึง่เขำหลงใหล

จนถอนตัวไม่ขึ้น

"ผมมันคนป่ำครับ ขืนกลับมำใช้ชีวิตในเมืองคงอึดอัดใจน่ำดู"

ลุงทัศน์หัวเรำะถูกใจ

"น่ันไง หลำนมนัชอบชีวติแบบน้ัน เพลงิมนัรกังำนของมนั ท�ำใจเถอะแม่" 
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ท้ำยประโยคหันไปพูดกับป้ำวดี

"แล้วแม่จะท�ำอะไรได้ล่ะ พ่อเล่นถือหำงหลำนมนัขนำดนี"้ ป้ำวดค้ีอนให้ 

"เอำเถอะ ถ้ำเพลงิยืนยันแบบนัน้ ป้ำก็จะยอมรบักำรตดัสนิใจของเพลงิ ถึงแม้ 

จะไม่เห็นด้วยก็ตำม"

เพลิงยิ้มอ่อนๆ

"วำงใจไอ้เพลิงเถอะแม่ มันโตแล้ว"

ธำมพูดยิ้มๆ

"ไม่ต้องกลัวว่ำมันจะอยู่แต่ป่ำจนกลับเข้ำเมืองไม่ได้หรอก กลัวว่ำ 

มันจะหำหลำนสะใภ้เป็นสำวชำวป่ำมำฝำกดีกว่ำมั้ง"

"เพ้อเจ้อ"

เพลิงส่ำยหัว เพรำะรู ้ดีว่ำสิ่งที่ลูกพ่ีลูกน้องพูดออกมำไม่มีทำงเป็น 

ควำมจริงไปได้ ไม่ใช่ว่ำเขำรังเกียจคนป่ำคนดอยหรอก ตรงกันข้ำมจะมี 

ผู้หญิงดีๆ ที่ไหนอยำกจะลงหลักปักฐำนกับคนอย่ำงเขำ แวบหนึ่งเพลิงนึกถึง

อดีตคนรักท่ีขอเลิกรำไปเพรำะทนล�ำบำกไม่ไหว ใครล่ะจะอดทนกับผู้ชำย 

ที่มีภำระหน้ำที่หนักหนำแบกอยู่บนบ่ำ ไม่มีหน้ำตำทำงสังคม และทรัพย์สิน 

หนึ่งเดียวที่เขำมีคือควำมอุตสำหะเท่ำนั้น

เหอะ เพลิงพิทักษ์และปกป้องได้แต่ป่ำไม้เท่ำนั้นแหละ เขำพิทักษ ์

หัวใจใครไม่ได้หรอก

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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