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 “ไอ้เลว มึงลอกงานกู!”

 เสียงกร้าวแว่วดังมาจากด้านหลังจนศิวกรต้องหันขวับไปมอง 
ไหล่ของเขาสะดุ้งวูบขึ้น ภายในห้องทำางานของเขาไม่มีใครนี่นา หรือ
เขาจะตาฝาด ? ใช่...เขาต้องตาฝาดไปแน่ บางทีเขาคงจะดีใจที่นิยาย                        
ที่ลงในโลกออนไลน์เรื่องแรกของเขาติดอันดับนิยายที่คนเข้ามาอ่าน
มากเปน็อนัดบัหา้ หรอืไมก่ย็ายป้าขา้งหอ้งคงกำาลงัเปดิหนงัสยองขวญั
อยู่ล่ะมั้ง
 ศวิกรยักไหลแ่ลว้หนัมาสนใจในการแชทกบัแฟนคลบัทางกลอ่ง
ข้อความเฟซบุ๊ค 

 “เมื่อไหร่เรื่องนี้จะได้ตีพิมพ์คะ แล้วพี่จะตีพิมพ์กับสำานักพิมพ์  

อะไร ? หนูรอตามซื้ออยู่นะคะ”
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 “ไม่นานหรอกครับ พี่ใกล้จะเขียนเสร็จแล้ว” 

 “แล้วงานต่อไปของพ่ีกรล่ะคะ เป็นแนวไหน หนูอยากอ่าน              

ภาคต่อของน้องสาวพระเอกจังเลยค่ะ”

 ภาคต่อหรือ ? 
 ศวิกรนิว่หนา้เลก็นอ้ย ยงัไมต่อบคำาถามแฟนคลบัสาว เขาลกุขึน้                                                                           
แล้วเดินไปท่ีตู้หนังสือ เขย่งสุดปลายเท้าเพื่อเอื้อมหยิบแจกันที่อยู่ชั้น
บนสุด ดึงดอกไม้พลาสติกออกแล้วคว่ำาแจกันเพื่อเทกุญแจลงใส่ฝ่ามือ                          
ศิวกรเอากุญแจไปไขลิ้นชักชั้นล่างสุดแล้วหยิบตั้งหนังสือเก่าออกมา 
สันปกหลายเล่มมีพลาสติกใสแปะเชื่อมไว้อยู่ บางเล่มหลุดขาดไปแล้ว
แต่ก็มีชื่อเร่ืองเขียนไว้อย่างลวกๆ บนกระดาษแผ่นหน้าสุด ชายหนุ่ม
กวาดตามองหนังสือแต่ละเล่ม 
 “ห่าเอ๊ย! เล่มต่อของอีเดือนดาวคือเล่มไหนวะ ?”   
 พอหาไม่เจอ ศิวกรก็เลยตัดใจ ลุกขึ้นจะกลับไปนั่งหน้า                      
โต๊ะคอมฯ ต่อ แต่ดันสะดุดเข้ากับหนังสือบนพื้น แม่ง...เกะกะฉิบ               
เขาใช้เท้าเขี่ยมันออกไปไกลแล้วกลับไปตอบข้อความ

 “พี่ยังไม่ได้คิดเลยครับสำาหรับภาคต่อ”

 “แหม...เสียดาย หนูอยากอ่านภาคต่อจังเลยค่ะ พ่ีเขียนต่อ            

ไม่ได้เหรอคะ ?”

 “จะพยายามนะครับ”

 ศิวกรเหยียดปากแล้วคิดในใจ “กูคงจะเขียนได้หรอก เร่ืองแรก              
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กูยังไม่มีปัญญาเขียนเองเลย! อยากอ่านภาคต่อเหรอ ? โน่น...ไปปลุก

อีเดือนดาวผู้แต่งจากหลุมมาเขียนให้สิ”

 ชายหนุ่มยิ้มเยาะพลางปรายตามองกองหนังสือเก่าหลาย                   
สิบเล่มที่วางอยู่ด้านหลัง แต่ละเล่มล้วนแล้วแต่มีชื่อของเดือนดาว
ปรากฏบนหน้าปก  
 เขาไปเจอขุมทรัพย์กองนี้ที่ร้านขายของเก่า ตอนที่เขาทำาท่า
สนใจนิยายเก่าหลายสิบเล่ม คนขายก็บอกว่าเป็นนิยายที่พิมพ์ออกมา
ตั้งแต่ช่วงราว พ.ศ.2500 ของพวกนี้เป็นของสะสมของคุณยาย พอ
ท่านเสียไปเขาก็เลยเอามาขาย บางเล่มมีครบท้ังปก ชื่อเรื่อง ชื่อคน
เขียน และเนื้อหา บางเล่มได้รับการตีพิมพ์ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าอย่างที่เขา
พอจะคุ้นหูอยู่บ้าง ในขณะที่บางเล่มตีพิมพ์ครั้งเดียวก็แทบจะหาย                   
เข้ากลีบเมฆ แทบไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำา 
 ศิวกรจำาได้ว่าวันก่อนเพ่ือนเพ่ิงมาคุยโวถึงค่าต้นฉบับหลายหม่ืน
จากการเขียนหนังสือ ทำาให้เขาเกิดปิ๊งไอเดียเอานิยายเก่าพวกนี้ไป                                                                  
คัดลอกเสียเลย อีกทั้งเนื้อหาเก่าขนาดนี้ ใครเล่าจะไปรู้จัก ศิวกร                      
เลือกนิยายท่ีไม่ค่อยมีชื่อเสียง คัดลอกแล้วเอาลงตามเว็บไซต์                
ทีม่คีนอา่นสว่นใหญเ่ปน็วยัรุน่ เพือ่ลดความเสีย่งในการทีจ่ะมีใครสกัคน                                                               
ออกมาประกาศว่ารู้จักนิยายเรื่องนี้ แล้วแฉความเลวของนักเขียน                      
โนเนมคนนี้ เขาปรับเปลี่ยนภาษาเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แล้ว
ส่ิงท่ีไม่คาดฝันก็คือ นิยายของเขาติดท็อปเท็นมาตลอดสองอาทิตย์แล้ว 
 ชายหนุ่มคุยต่ออีกสักพักแล้วจึงปิดเคร่ือง เขาต้ังใจจะนอนพัก
ก่อน พรุ่งนี้ค่อยคัดลอกต่อ เหลืออีกประมาณย่ีสิบหน้าเขาก็พร้อมจะ
ลองส่งสำานักพิมพ์ ขณะที่กำาลังจะเอนหลังแนบเตียง เสียงเดิมก็ดัง                
แว่วเข้ามา 
 “ไอ้ระยำา!” 

 ร่างสูงทะลึ่งพรวดลุกจากเตียง หันมองซ้ายแลขวา 
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 “ใครวะ!” ศิวกรตะโกนถามแล้วเดินปึงปังไปดูนอกห้อง แต่
ก็ไม่เจอใคร หรือเขาจะหูแว่วไป ? ชายหนุ่มถอนหายใจแรงๆ อย่าง
หงุดหงิดขณะที่เดินกลับเข้ามาในห้อง ตอนน้ันเองที่เขาเห็นเงาทะมึน
ที่นอกระเบียง ศิวกรก้าวพรวดไปกระชากประตูกระจกใสให้เปิดออก 
 ...ทว่ากลับไม่มีใคร
 “อะไรวะ!” 
 เปน็ไปไมไ่ดท้ีจ่ะมคีนอยูต่รงนี ้เพราะหอ้งพักของเขาสูงสิบชัน้ 
คนที่ไหนจะปีนขึ้นมาได้
 แล้วถ้าไม่ใช่คน...แต่เป็นผีล่ะ! 
 ศวิกรหนัหลงักลบัจะเขา้หอ้ง ทวา่เงาทะมึนทีเ่ขาเหน็เม่ือครู่ได้
ปรากฏเด่นชัดตรงหน้าของเขา! 
 “เฮ้ย!” นักเขียนเลวอุทานลั่น พลันหงายหลังล้มลง หัวใจ              
เต้นรัว ปากและฟันกระทบกันดังยิ่งกว่าเสียงสายลมแรงที่พัดเข้ามาใน                         
ตอนนี้ “มะ...มึง...มึง...มึงเป็นใคร...?”
 “กูร ?” หญิงสาวตากลมโต คิ้วโก่งเข้ม ปากสีแดงมีเลือดไหล
ออกมา เธอแสยะยิ้มเหี้ยม “กูชื่อเดือนดาว”
 เดือนดาว ? หมายถึงเจ้าของผลงานที่เขาคัดลอกน่ะหรือ ?
 ศิวกรสะบัดหัวแรงๆ แล้วหลับตา นี่ต้องเป็นภาพหลอน...             
ภาพหลอนแนน่อน! แตเ่มือ่ชายหนุม่ลมืตาขึน้ ปรากฏวา่รา่งที่โชกเลอืด
ของเธอยังคงอยู่ให้เห็นเด่นชัด! 
 เขาลุกพรวดแล้วก้าวถอยออกไปนอกห้อง ตัวแข็งทื่อ                        
เมื่อบั้นเอวชนราวระเบียงเหล็ก 
 “ผะ...ผม...ผม...”
 “มึงอยากลอกงานของกูนักใช่ไหม!”
 ฉับพลัน หนังสือเก่านับสิบเล่มที่อยู่ในห้องก็พุ่งตรงเข้าใส่                
หน้าของเขา กระดาษแต่ละแผ่นปลิวว่อนไปทั่ว ศิวกรยกมือปัดป้อง 
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ทว่าพวกมันพุ่งเข้าจู่โจมหน้าเขาอย่างบ้าคลั่งราวกับหอกแหลมจนเขา
เสียหลัก ลื่นหงายหลังตกจากระเบียง!
 “อ๊ากกกกกกก!” ศิวกรกรีดร้องลั่นขณะที่ร่างร่วงหล่นลงไป            
ดา้นลา่ง ดวงตาของเขามองคา้งอยูท่ีช่ัน้ระเบยีงของตวัเอง ผูห้ญงิทีช่ือ่
เดือนดาวยังคงจ้องเขม็งด้วยดวงตาแดงก่ำาสีเลือดมาทางเขา น้ำาเสียง
กร้าวโกรธของเธอลอยมา มันฝังอยู่ในสมองของเขาตลอดลมหายใจที่
กำาลังจะหมดลงในอีกห้าวินาทีข้างหน้า 
 “อย่าลอกงานกู!”
 นั่นคือคำาพูดสุดท้ายที่เขาได้ยิน...
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 “ง่ีเง่า!” ชายหนุ่มพูดมาออกมาด้วยความเบ่ือหน่ายใจ ให้ตาย    
เถอะ นี่เขาเสียเวลาตั้งยี่สิบนาทีไปกับการนั่งอ่านเรื่องแต่งอันแสน                   
ไร้สาระแบบนี้ได้อย่างไรกัน ? “ไอ้ศิวกรเอานิยายของผีเดือนดาวที่เคย                            
ตีพิมพ์มาคัดลอก แบบนี้จะไม่มีคนรู้จักได้อย่างไรกันวะ ? อย่างน้อย
มันก็ต้องมีสักคนหรือสองคนที่เคยอ่านบ้างล่ะน่า เรื่องนี้ไม่เห็นจะ                                                          
สมเหตุสมผลเลยสักนิด ใครแต่งกันวะ ไม่ได้เรื่องเลย”  
 คนนัง่เท้าคางสา่ยหวั นิว้ชีค้ลกิดา้นซา้ยของเมา้สอ์ยา่งแรงเพือ่
กดปุม่กากบาทบนมุมขวาของจอ ไม่ชา้นิยายออนไลน์หน้าที่เขาอ่านก็
หายวับไป 
 ไอ้ภพเอ๊ย...แทนที่จะมัวแต่นั่งอ่านนิยายสยองขวัญตาม
เว็บไซต์ เอาเวลาไปแต่งนิยายของตัวเองดีกว่าไหม ?
 รณภพส่ายหัว แล้วกลับไปสนใจงานของตัวเองต่อ 
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 กึก...กึก...กึก...

 ปลายน้ิวเรียวยาวราวอิสตรีของชายหนุ่มคนหนึ่งกำาลังจรด
ลงบนคีย์บอร์ดอย่างเมามัน สีหน้าดุเข้มเคร่งเครียดได้ที่ หัวคิ้วดกดำา
กระตุกเข้าหากัน ริมฝีปากสีคล้ำาและมีรอยแห้งแตกนิดๆ ขบแน่น
 ทว่าไม่ทันไร คิ้วของเขาก็เลิกขึ้นสูงและริมฝีปากก็แยกออก
จากกัน 
 “เวรเอ๊ย! อะไรอีกวะ ?” เขาสบถพลางใช้มือทุบลงบนคีย์บอร์ด
อย่างแรงตามโทสะ มากกว่าจงใจจะทำาให้เจ้าโน้ตบุ๊คกลับมาทำางาน
เหมือนเดิม
 ความเช่ือท่ีว่า...วิธีรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เห็นทีจะจริง       
นอกจากมันจะไม่แก้ปัญหาแล้ว มันยังทำาให้ปัญหาลุกลามขึ้นไปอีก                     
เพราะบัดนี้เจ้าคอมพิวเตอร์ตัวเก่งที่ผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุก-                                                                                  
สมบันตลอดเจ็ดปีไม่อาจกลับมาทำางานได้เหมือนเดิม มันติดๆ ดับๆ 
ส่องแสงสว่างแวบได้ไม่กี่อึดใจก็ท้ิงไว้เพียงเส้นหยักสีแดงสั่นคล้าย
ระลอกคลื่น ก่อนจะหายวับไปราวกับเส้นชีพจรที่ปรากฏอยู่บนเครื่อง
วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคนหมดลม 
 “เออ! ให้มันได้แบบนี้สิวะ พับผ่าสิ พอกันที! ไม่ตงไม่แต่ง                                                                                      
มันแล้ว!” เขาคำารามเป็นหนที่สาม เช่นเดียวกับจำานวนครั้งที่
คอมพิวเตอร์คู่ใจเกิดอาการรวนอย่างไร้สาเหตุ ชายหนุ่มยันมือไว้ 
ขอบโต๊ะทำางานแล้วดันตัวเองออกห่างอย่างแรง ลุกข้ึนยืนเต็มความสูง                
ก่อนจะเดินตัวปลิวออกจากห้อง ไม่ทันได้เห็นว่าเก้าอี้ติดล้อเจ้ากรรม
ดันเลื่อนไปชนเข้ากับตู้หนังสือรกรุงรังด้านหลังอย่างจัง
 โครม! 

 เอี๊ยด...เอี๊ยด...

 ตูห้นงัสอืหลงันัน้เอนไหว หนงัสอืหนาหลายเล่มหล่นลงมากอง
กับพื้นไม้ 
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 เสียงหล่นของหนังสือดังพอให้คนข้างนอกได้ยิน มันยิ่งทำาให้
เขาโมโหหนักกว่าเดิม และคราวนี้ไม่ใช่แค่หนังสือ แต่ยังมีข้าวของ
อีกมากมาย ตั้งแต่นอกห้องนอนตลอดจนถึงประตูทางออกหลังบ้านที่ 
กลายสภาพจากปกติเป็นมีของเกลื่อนพื้น  
 ชายหนุ่มเดินออกจากเรือนชานมาได้ไม่ก่ีก้าว ความหงุดหงิด
ก็พลันถูกสายลมและกล่ินอายของทะเลพัดหายไปทีละนิด ดุจเม็ดทราย
ที่ปลิวลอยไปกับแรงลม ลมที่พัดในเวลานี้ไม่ถึงกับแรงมาก ออกจะ                                         
คล้ายสายลมเอื่อยที่ทำาให้ชายเสื้อกล้ามสีขาวและกางเกงบ็อกเซอร์                
ขาสั้นสีฟ้าของเขาขยับไหวแผ่วเบา
 พอได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ หลังจากอุดอู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม           
มาค่อนวันก็พลอยให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมา สองแขนเหยียดตรงขึ้นฟ้า 
เอวบิดไปทางซ้ายที ขวาที ช่วยให้เขาหายเมื่อยล้าขึ้นมาบ้าง อีกทั้ง                                                                     
อากาศบริสุทธ์ิท่ีสูดเข้าเต็มปอดก็ยังทำาให้สมองปลอดโปร่งอย่าง                          
ไม่น่าเชื่อ 
 แสงอาทิตย์เฉดส้มสาดส่องไปท่ัวผืนน้ำาเบ้ืองหน้า ปรากฏเป็น   
เงาวาวระยิบระยับน่าตรึงใจ ยิ่งใกล้พลบค่ำา ท้องทะเลที่กลายเป็นสีส้ม
จางๆ ดูมีเสน่ห์จนเขาไม่อาจละสายตา 
 มันเป็นความประทับใจที่เขาหาไม่ได้เมื่อตอนอยู่เมืองกรุง...
นครอันแสนวุ่นวาย ทั้งงาน ทั้งเพื่อนฝูงที่เรียกร้องเนืองๆ ว่าให้เขาไป
ร่วมงานเลี้ยงรุ่นเมื่อสมัยมหาวิทยาลัย...อีกครั้ง
 ไมรู่ม้นัจะจดัหา่อะไรนกัหนา ทัง้ทีก่เ็พิง่เจอกนัไปเมือ่ตน้เดอืน
ที่แล้ว
 เพียงแค่นึกถึงคำาเชิญเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ในหัวของเขาก็
เกิดภาพงานเลี้ยงรุ่นท่ีจะจัดในอีกสองเดือนข้างหน้าออกทันที...ภาพ
ชายหนุ่มรูปร่างสูงสันทัด อายุ 25 หน้าตาซื่อๆ บื้อๆ กับคำาถามงี่เง่า
มากมายจากเหล่ามิตรสหาย
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