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ทั้ง ๆ  ที่ย่างเข้าหน้าร้อน ตอนที่ลากกระเป๋าลงจากรถรับจ้างก้าวมายัง
อาคารอันจะกลายเป็นท่ีพักในคืนนี้ จู่ ๆ ลมวูบหนึ่งก็พัดผ่านจนรู้สึก
ขนลุกวาบ 
 ถงุพลาสตกิใบหนึง่ลอยคว้างผ่านหน้าละม้ายมปีีกโบก ภาพพมิพ์                                                                                                           
บุรุษบนถุงคลับคล้ายจ้องตรงมา ดวงหน้าทรงกลมนั้นดูตลกแต่                            
น่าพรัน่พรงึอยู่ในที เนือ่งจากลกัษณะผมบาง ทว่าใต้เชิงผมมีรอยสกัลง
อักขระตัวเล็ก ๆ ยาวล้อมจนดูคล้ายสวมมงคล คิ้วเข้มหนาทอดต่อกัน                                                                                   
และแต่ละข้างกย็าวแทบจดตีนผมเหนอืใบหู จมูกเลก็ แต่ปากยาวกว้าง 
ดวงตากลมโตในเบ้าลึกคล้ายคนอดนอนยาวนานยังเคลื่อนจ้องมา                                                                                     
แม้ระยะที่ปลิวนั้นไกลออกไป ลมคงท�าให้พื้นผิวของมันพะเยิบ ผมจึง
ตาฝาดคล้ายเห็นเจ้าตัวยกมุมปากยิ้ม
 ไล่สายตาตามถุงพลาสติกข้ึนไป ภาพอาคารสูงใหญ่ของ
โรงแรมซัน ริเวอร์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ปรากฏ
ต่อตา 
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 โรงแรมห้าดาวอนัดบัต้น ๆ  ของจงัหวดัแห่งนีม้คีวามสงู 15 ช้ัน                                                                                       
ตัวอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนส่วนยอดเรียบแบน แล้วใช้
โครงสร้างของเส้นตรงตดักนัคล้ายตารางครอบทับตวัอาคารอีกที ดแูปลก                                                                            
จะว่าสวยก็ไม่ใช่ ไม่สวยก็ไม่เชงิ เหนือขึน้ไปคือฟ้าบ่ายอนัปกเมฆครึม้
ดุจสนธยา แสงฟ้าแปลบปลาบส่งเสียงค�ารามดุจค�าเตือนร้าย
 ผมก้มคางชิดอกกันลม รีบวิ่งเข้าไปในตัวอาคาร แทบผงะ                  
เมื่อเห็นว่าพนักงานท่ียกมือไหว้หน้าล็อบบ้ีมีรอยย้ิมและหน้าตา                                     
ประพิมพ์ประพายคนบนถุงพลาสติกใบเมื่อครู่
 “สวัสดีค่ะ คุณเชิงเทียนใช่มั้ยคะ ?”
 “ใช่ครบั” ผมย้ิมเขิน ๆ  เช่นเดยีวกบัทุกทีท่ีต้องย้ิมให้คนแปลกหน้า                                                                                                  
ต่อให้พยายามฉีกแก้มให้ชินอย่างไรก็ไม่ถนัด
 “เชิญค่ะ ทางสมาคมจองห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่ีช้ันสิบสี่”                    
เธอหมายถึงสมาคมผู้จัดพิมพ์และจ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
“คณุเชิงเทียนโชคดมีาก ช่วงนี้ในจังหวัดมีงาน คนจองห้องพกัเยอะมาก                                                                            
ห้องของคุณเป็นห้องสุดท้าย”
 “ครับ” 
 “ดฉัินเองกด็ีใจ เป็นแฟนหนงัสอืคณุมานาน ชอบอ่านนยิายรกั
มาก ๆ  เลยค่ะ พวกข้ามภพข้ามชาต ิตายจากชาตปัิจจบัุนแล้วกลบัมาเกดิ                                                                                     
ในอดีต”
 “อ้อ...ครบั” อาการกระดากย่ิงหนกักว่าเดมิ เห็นได้ชดัว่าหล่อน
ไม่รู้เรื่องอะไร เพราะ ‘เชิงเทียน’ เขียนแต่งานแนวสยองขวัญ
 ตายชาติไหนตัวละครก็ตกลงไปในนรกทั้งนั้นแหละ 



ใต้คลุมโปง
[ นอนไม่หลับ...เพราะมันหลอน ]
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ท�าไมผมถึงอยากเป็นนักเขียนน่ะเหรอครับ
 มันเร่ิมต้ังแต่สมยัเด็ก ผมเป็นคนช่างจนิตนาการ ขณะเดยีวกนั
ก็ไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้า เวลาดูหนังดูละครแล้วรู้สึกว่าตัวเองมี
เรื่องท่ีอยากท�าให้มันเป็นภาพแบบนั้นบ้าง แต่การเป็นผู้ก�ากับหรือ                        
ผู ้อ�านวยการสร้างคงไกลเกินฝัน สมัยนั้นผมไม่มีปัญญาแม้แต่จะ
ถามคนแปลกหน้าเวลาหลงทางด้วยซ�้า เพราะอย่างนี้ ผมเลยเลือก                                                                                        
จะปล่อยภาพในหัวรินออกมาเป็นตัวหนังสือ ฝันหวานว่าสักวันตัวเอง
จะกลายเป็นนักเขียนนามอุโฆษ มีชีวิตเรียบง่ายแต่หรูสบาย มีบ้านอยู่
ชายทะเล นั่งเล่นกับแมว เขียนเรื่องที่อยากเขียน 
 ใช่ครับ เป็นภาพที่ชิล และเชื่องช้า 
 นึกไม่ออกเหมือนกันว่าภาพนักเขียนท�านองนั้นเกิดข้ึนในหัว
ของเราได้ยังไง ถามใคร ๆ  ทุกคนกเ็ข้าใจว่าชีวตินกัเขียนน่าจะสโลว์ไลฟ์ 



10

เป็นนายตัวเอง บรรเลงโลกตามจินตนาการ แถมไม่ต้องพัวพันกับใคร
ให้ล�าบากใจมากด้วย แต่ความจริงน่ะเหรอ นักเขียนประเภทเดียวที่จะ
ท�าแบบนั้นได้ คือนักเขียนทีล่งเรื่องออนไลน์แล้วไม่มีใครอ่าน ไม่มีใคร
เร่ง ไม่มีใครขอต้นฉบับ และท�ามันได้แค่เป็นงาน ‘อดิเรก’ น่ะซีครับ 
 โลกแห่งความจรงิของนกัเขียนอาชีพนัน้ไม่ต่างจากการตดิคกุ
สกัเท่าไหร่ คณุแทบจะไม่มโีอกาสได้ย่ืนเท้าไปไกลกว่าตารางงาน ว่ิงหนี                                                                              
ให้ทันเดดไลน์ ตสิต์แตกมากไปคนอ่านก็ไม่เสพเสีย่งต่อการโดนแหกใน
เว็บกู้ดรี้ดส์ ครั้นมีคนหลงเชื่อ จ�านวนคนอ่านของคุณก็จะลดลง ส่งผล
ให้ยอดพิมพ์ครัง้ถดัไปโดนกดจนแทบหายใจไม่ออก พอรบังานโปรเจกต์
จากส�านักพิมพ์ หรือร่วมงานกับทีมละคร คุณก็จะโดนเหน็บว่าเขียน
ตามใบสั่ง ท้ังท่ีนั่นคือสวัสดิการด�ารงชีพแท้ ๆ และคุณก็ไม่ได้คิดว่า                                                                                    
การร่วมคดิกบัใคร จะท�าให้งานของตวัเองต�า่กว่ามาตรฐานลงไปซะหน่อย                                                                       
 รายรับของนักเขียนระดับ ‘พอขายได้’ นั้นมีไม่มากมายนัก   
ยิ่งยอดพิมพ์ปัจจุบัน (ยุคที่เขาขนานว่าอัสดงแห่งบรรณพิภพ) รายรับ
ก็ยิ่งต�่าเตี้ยลงเรื่อย ๆ ใช้เวลาคิดและเขียนสามเดือน ยังได้เงินไม่เท่า
เงินเดือนเดือนเดียวจากที่เคยท�าเลย
 งานที่ผมเคยท�านั้นอยู่ในสายบริหาร วัน  ๆ   นั่งติดโต๊ะไม่ต้อง
ไปไหน จัดการงานส�าเร็จได้นายก็ไม่ค่อยตาม ผมใช้เวลานั้นละครับ 
ลอบปั่นงาน หาลู่ทางเติบโตไปบนเส้นทางการเขียนของตัวเอง เป็น
ไซด์ไลน์แบบเดียวกับพวกขายของออนไลน์ เพียงแต่ของที่ผมขายนั้น
ท�าก�าไรเตี้ยต�่า 
 ท้ัง ๆ  ท่ีรกัการเขียนมาแต่น้อย ผกูตวัเองตดิโต๊ะจนแทบไม่เคย
ออกไปไหน มีเงินก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวสักวันลาออกมาเขียนเต็มตัว                                                                           
แล้วจะไม่มีกิน ถึงกระนั้นเส้นทางของผมก็ยังขยับไปไม่ถึงไหน ท่ี                  
บอกตัวเองว่าเขียนเพราะรักก็เริ่มจะกระดากปาก ยอมรับว่าอยากมี     
รายได้เสริมหรูหราอย่างคนอื่น
 ผมยังคงเพียรให้ก�าลังใจตัวเองด้วยเพลงเดิม ๆ หยุดฝันก็ไป 
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ไม่ถงึ เธอ...ผูไ้ม่แพ้ นาททีีย่ิง่ใหญ่ จนในท่ีสดุ เพือ่ตดัสนิว่าควรเดนิต่อ                                                                                   
หรอืไม่ กเ็ลยอตุรโิผล่ศรีษะออกจากผ้าคลมุโปง ผ้าคลมุแห่งความปลอดภยั                                                                                              
แล้วลองส่งงานไปสายประกวด 
 ชัยชนะจากการประกวดพลิกชีวิตผมได้ในระดับหนึ่ง แต่มันก็
เหมือนพลไุฟท่ีฉายแสงวบัเดยีว คนจะจบัตา จะชืน่ชม จะเหยียดหยาม                                                                       
และพยายามจับผิด เรื่องท่ีคุณเขียนอย่างตั้งใจจะกลายเป็นงาน                          
กะโหลกกะลา (เพราะว่าคนอ่านรายนั้นอ่านแต่งานระดับโลก) และ                  
เรือ่งท่ีคณุเขียนจะกลายเป็นงานตสิท์แตกอ่านไม่รูเ้รือ่ง (เพราะว่าคนอ่าน                                                                                    
รายนัน้อ่านแต่งาน 18+) แต่คณุจะต้องรบัให้ได้ เพราะถ้าหัวเสยีออกมา
เมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นตัวตลกถูกลากไปด่ายาวในโลกโซเชียล 
 คุณจะต้องย้ิม พยายามพูดฉลาด ๆ เวลามีคนมาสัมภาษณ์ 
(เพยีงเพราะเขาอยากได้คอนเทนต์ ท้ังท่ีบางทีแอบหม่ินและคดิกงัขาคณุ                                                                             
อยู่ลกึ ๆ ) คณุจะบอกใครไม่ได้ว่าความภมูใิจมันดบัลง ท้ิงไว้แต่ความกงัวล                                                                   
ว่าเรื่องหน้าจะยังมีคนต้อนรับอยู่ไหม ส�านักพิมพ์จะพิมพ์ให้รึเปล่า   
หรือจะเอาตัวรอดไปได้กี่น�้าถ้าลาออกจากงานมาเขียนจริง ๆ และต่อ
ให้คิดอย่างนั้น คุณก็ยังดันทุรังลาออกจากงานมาเขียนจริง ๆ เพราะ
คิดว่าเกิดมาทั้งที ควรท�าอะไรที่อยากท�าให้ส�าเร็จ ไม่ใช่เกาะตะเข็บอยู่
บนเซฟโซนไปวัน ๆ
 ผมหดหู่ ผมเศร้าหมอง ผมหลอนเพราะหาทางออกไม่เจอ 
ตะเกียกตะกายรับงานทุกชนิดจนแทบไม่มีเวลาหยุดคิด ไม่ได้กิน                              
ไม่ได้นอน เพราะถ้าคุณเผลอหยุดคิด เผลอกิน เผลอนอน ในท่ีสุด                     
คุณอาจไม่มีกินและได้นอนยาวโดยปราศจากลมหายใจ!
 ปาฏหิารย์ิย่ิงใหญ่คอืละครท่ีออนแอร์ได้ถกูจงัหวะ เป็นอนัเข้าใจ                                                                      
แล้วว่า ท้ังท่ีเสี่ยงต่อการถูกฉะว่างานของคุณคือละครน�้าเน่า หรือ                       
เขียนนิยายเพื่อขายตลาด ท�าไมนักเขียนส่วนใหญ่จึงยังอยากให้                          
งานกลายเป็นละครสักคร้ังหนึ่ง เพราะละครคือสื่อโฆษณาชั้นดี เป็น
โฆษณาที่ยาวหลายเดือน นอกจากค่าลิขสิทธิ์ที่ขายให้ทางช่อง (ซึ่งผม
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กินหมดไปตั้งนานแล้ว) ละครท่ีดีจะท�าให้คุณมีโอกาสตีพิมพ์ซ�้า (เป็น                                                                                             
แพสซฟีอินคมั1 ท่ีสมบูรณ์แบบ!) จะท�าให้คณุกลายเป็นนกัเขยีนในสายตา                                                                                
ของคนอ่านหน้าใหม่ ๆ แล้วงานอีกหลาย ๆ ชิ้นท่ีก�าลังจะรอดแหล่                                                                                        
มิรอดแหล่บนแผงหนังสือ ก็จะกลับขายดีตามกันมาราวทาทอง 
นอกจากนัน้ งานจ้างจะสะพดั ยิง่ละครโด่งดงั คณุกจ็ะย่ิงถกูจบัตาราวกบั
ดารานักแสดง สมาคมนั้นสถานศึกษานี้จะชักชวนคุณเดินสาย เป็น                                                                                
การเดนิสายท่ีมีเงนิสนบัสนนุทุกอย่าง แถมยงัได้สตุง้สตางค์หลงังานจบ                                                                              
แบบเหนาะ ๆ  ไม่ต้องรอหนังสือวางขาย คุณจะเข้าใจเลยว่าท�าไมดารา
มักวิ่งเข้าใส่งานอีเวนต์มากกว่างานอย่างอื่น 
 และนี่ละ สาเหตุที่ท�าให้ผมบินมาโผล่ที่นี่ในวันนี้ 
 อย่างท่ีบอก ปกติผมมัวแต่ทุ่มเวลาให้กับงานเขียน เหมือน
ซ่อนตวัอยู่ใต้ผ้าคลมุโปงท่ีอบอุ่นและคุ้นชิน แทบไม่เคยได้ออกไปเท่ียว
ท่ีไหน มันก็น่าอัศจรรย์ดีท่ีงานเขียนกลายเป็นเชือกรั้งผมออกมาจาก                                                                                    
ผ้าผืนนั้น พาผมตะลอนไปไกลกว่าท่ีเคยไปมาท้ังชีวิต ปกติแม้แต่
กรุงเทพฯ อันเป็นบ้านเกิด มีระบบขนส่งครอบคลุม ผมก็ยังไม่รู้สึก                       
อุ่นใจเวลาต้องเดนิห่างไปจากเส้นทางเก่า ๆ  เหมือนเป็นมดท่ีต้องเดนิตาม                                                                                         
ฟีโรโมนอยู่อย่างนั้น การจะไปต่างถิ่นผมมักขอติดเพื่อนไปด้วยเสมอ 
งานเสวนา (ท่ีเพือ่นผมเรยีกว่า ‘งานโชว์ตวั’) ครัง้ก่อน ๆ  เราเดนิทางไป                                                                                
จงัหวดัใหญ่ พอไปแล้วกค้็าง ค้างแล้วกเ็ท่ียวต่อ แต่เพราะเพือ่นส่วนใหญ่                                                                        
ยังท�างานออฟฟิศ มันจึงไม่มีสิทธิ์ออกมาตะลอนกับผมได้ทุกครั้ง                       
ครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกจรงิ ๆ  ท่ีผมต้องบินเดีย่ว โดยเฉพาะเป็นการบินเดีย่ว                                                                                   
มาค้างล�าพังกลางเมืองไม่คุ้นเคย
 แม้บรรยากาศในตัวเมืองของทุกท่ีจะคล้าย ๆ กัน วุ่นวาย                        
เต็มไปด้วยผู้คนและยวดยาน กระนั้น -- เช่ือผมเถอะ -- ทุก ๆ  ท่ีล้วนมี                                                                               
‘วิญญาณ’ เป็นของตัวเอง วิญญาณท่ีว่านี่ผมหมายถึงวิถีชีวิตของ                      

 1 Passive Income แหล่งรายได้ที่เกิดจากเครื่องมือผลิตซึ่งท�างานเอง สร้างรายได้ให้เจ้าของงานเอง 
โดยเจ้าของงานไม่ต้องลงทุนลงแรงเพิ่ม
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คนท้องถิ่น ส�าเนียงภาษา วัฒนธรรมรอง อาหารหลัก ความเช่ือ                       
เรือ่ยไปถงึเรือ่งเลา่อนัเป็นต�านานท่ีคนในพืน้ท่ีเท่านัน้จะรู ้คนส่วนใหญ่                                                                           
อาจไม่สัมผัส แต่ค�าสาปหนึ่งของการเป็นนักเขียนคือคุณจะต้อง                     
ช่างสงัเกต นสิยัชอบสงัเกตจะส่งเสรมิให้คณุมี ‘เซ้นส์’ แปลกประหลาด 
มนัไม่ใช่ว่าคณุจะเห็นผ ีมีเดจาว ูเห็นเหตกุารณ์ข้างหน้าหรอืเหตกุารณ์
ท่ีผ่านมาแล้ว แต่เซ้นส์ท่ีว่าจะมาแนว ๆ ของสังหรณ์ เมื่อก่อนผม                                                                                               
คิดว่าตัวเองเพ้อเจ้อเพราะนิสัยช่างจินตนาการ แต่ผ่านมาหลายฝน 
ปรากฏว่า ทุกหนท่ีสังหรณ์สะกิดเตือน เลือกอย่างนี้ดีกว่า อย่าเลือก
อย่างนั้น -- คนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนคนนั้น -- ฯลฯ -- ผลสุดท้าย
มักวนไปบรรจบกับสิ่งที่สังหรณ์เตือนเสมอ
 ผมไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศของเมืองใหญ่ด้านนอก                     
เพราะลงจากเครื่องบิน ก้าวออกมาหน้าท่าอากาศยานก็พบรถรับจ้าง
ท่ีทางสมาคมฯ จดัไว้ให้แล้ว รถตูต้ดิฟิล์มเข้มไม่ช่วยให้เห็นอะไรเตม็ตา 
อีกอย่าง ผมมัวก้มวุ่นวายแชตตอบส�านักพิมพ์เรื่องงานเขียนโปรเจกต์
ใหม่ จงึเป็นอันว่ามาตัง้ไกลแต่ไม่ได้เปิดหูเปิดตาอะไรเลย เพิง่ได้เงยหน้า                                                                                         
ดูทิวทัศน์เต็มตาก็หน้าโรงแรมนี่เอง ท่ีท่ีสังหรณ์เริ่มกะพริบวาบ ๆ                        
ขาด ๆ หาย ๆ ผมจับความไม่ได้ว่ารู้สึกยังไง ต่อเมื่อก้าวเข้ามาพบ
ความหรูหราของโถงล็อบบี้ การต้อนรับอันดี ก็ยิ่งคิดว่าน่าจะเข้าใจผิด
 สังหรณ์ย�้าชัดขึ้นมาตอนที่ก้าวเข้าลิฟต์ก�าลังจะกดเลขชั้น 
 “-- ทางสมาคมจองห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ชั้นสิบสี่”
 ผมจ�าได้ตามนั้น กวาดสายตาหาเลขดังกล่าว ชั้น 10 11 12...
 และ14
 คงเหมือนอาคารหลาย ๆ ที่ซัน ริเวอร์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ 
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์เว้นชั้นอาถรรพ์โดยข้ามจากเลข 12 ไปสู่ 14 
 แต่นั่นละ สายตาอาจหลอกได้ ทว่าความรู้สึกหลอกเราไม่ได้
 จังหวะที่จ่อปลายนิ้วกดปุ่มนั้น ผมสัมผัสได้ว่ามันคือชั้น 13
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ห้องพักของผมอยู่มุมสุดตัวอาคาร เป็นห้องเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่ เมื่อ
เปิดไฟสีนวล กระจกเงาอันผนึกข้างผนังฝั่งหนึ่งจะวาววาม สะท้อน
ให้เห็นละม้ายทางเข้าห้องกว้างขึ้น ผังห้องของที่นี่ค่อนข้างแปลก แม้            
ตัวห้องน�้าจะวางชิดประตู อันบีบให้ทางเดินแคบลง ก่อนเข้าไปพบ
ส่วนกว้างภายในซึ่งประกอบด้วยเตียงใหญ่ ตู้ และโต๊ะเก้าอี้ ทว่าประตู
ห้องน�้ากลับไม่ได้อยู่ด้านนี้ เมื่อเดินส�ารวจจึงจะพบว่า มันกลับปรากฏ
อยู่ด้านในช่วงปลายเตียง 
 เปิดม่านแล้วไม่ช่วยให้ห้องสว่างมากนกั เนือ่งจากฟ้าภายนอก        
อึมครึมเหลือเกิน ท้ังอสนีบาตก็วาดประกายน่าหวาดเสียว ในท่ีสุด                 
ผมจึงดึงม่านปิดดังเดิม
 จังหวะนั้นเองเสียงกุกกักดังขึ้นด้านหลัง 
 ผมเกือบสะดุ้ง ยังคงไม่ชินกับการอยู่ล�าพัง เม่ือเหลียวหลัง          
เสียงนั้นกลับหาย อาศัยจับทิศทางได้เพียง มันน่าจะดังจากหลังบาน
ประตูตู้เสื้อผ้า
 ตู้เสื้อผ้าตั้งชิดผนังฝั่งตรงข้าม ห่างจากเตียงนอนออกไปราว
สามก้าวเท่านั้น เป็นตู้ไม้ทึบฝาคู่แบบดึงเปิด จะว่าตอนดึงม่านปิด 
เผลอออกแรงมากไปจนท�าให้เกิดแรงดูดอากาศเขย่าบานประตูก็ไม่น่า                    
เป็นไปได้ ผมแรงไม่เยอะขนาดนั้น แล้วฝาไม้ก็ดูหนาหนักเกินกว่าจะ
ขยับได้ง่าย ๆ
 เสียงฟ้าเริ่มครืนคราน ผมก้าวห่างหน้าต่างตรงไปยังตู้เสื้อผ้า 
 จังหวะที่ยกมือจะดึงฝาตู้ จู่ ๆ เสียงแอ๊ดก็ลั่นขึ้น ประตูข้างที่
ก�าลังจะจับกลับค่อย ๆ แง้มออกมาเอง!
 ใจหายวาบ โดยเฉพาะเม่ือลมเยือกลึกลับเป่าออกจากซอก
ประตูมาต้องตัว เป็นลมเบาให้ความรู้สึกราวลมหายใจใครบางคน
 ไม่ทันตัง้ตวั ปลายเท้าของผมชักถอยหลงัโดยอัตโนมตั ิเมือ่นัน้                                                                              
บานประตูดังกล่าวค่อย ๆ วาดตัวออก
 ไม่มีอะไร!
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 ไม่มีอะไรนอกจากไม้แขวนเรียงรายบนราวเดี่ยว!
 ผมถอนหายใจอย่างเกือบ ๆ  จะโล่งอก ถึงอย่างนั้นปลายเท้าก็
รีบชักถอยออกมา 
 รู้สึกว่าเริ่มจะประสาท จึงแสร้งหลอกตัวเองโดยเลี้ยวไปยก
สมัภาระขึน้มาเปิดกางบนเตยีง หันหลงัให้ตูว่้าง พลางจดัเสือ้ผ้าออกมา                                                                              
เพื่อเตรียมแขวนเข้าตู้
 เสยีงบานพบัฝืด ๆ  ดงัข้ึนอกีครัง้ อย่างเช่ืองช้า พร้อมลมประหลาด                                                                                               
อันชวนให้นึกถึงลมหายใจที่พุ่งออกมาแตะต้นคอ 
 มือของผมชะงกักกึ ส�านกึเห็นบานประตขู้างท่ียังปิดอยู่ตอนต้น                                                                                      
ค่อย ๆ  แง้มออกมาราวกบัว่าถกูใครผลกั...จากข้างใน ใครท่ีเป็นเจ้าของ
ลมหายใจ ซึ่งขยับมารินรดใกล้ต้นคอมากขึ้นเรื่อย ๆ
 ผมสะดุ้งอีกครั้งเพราะจู่ ๆ เสียงโทรศัพท์สั่นดังขึ้น มันถูกโยน
ไว้บนเตียงอีกฟากตั้งแต่เข้ามา โทรศัพท์เคลื่อนตัวไปใกล้ขอบเตียง                                                                                        
อีกด้าน ผมรีบโจนทะยานไปคว้ามัน รู้สึกงี่เง่าขึ้นมานิด ๆ เพราะ
ส�าเหนียกว่า แท้ท่ีจริงตัวเองใช้มันเป็นเหตุโผนจากจุดท่ียืนอยู่แต่ต้น 
เหตุผลมารองรับไม่ให้ดูเหมือนตัวเองขี้ขลาดจนเกินไปนัก
 “ฮัลโหล คุณเทียน” เสียงปลายสายหวานแจ้วทันทีท่ีกดรับ   
ช่วยให้หัวใจเต้นถี่สงบลงราวกับในห้องพลันมีเจ้าของเสียงเข้ามานั่ง
เป็นเพื่อน 
 ผมตอบโดยพยายามบังคับไม่ให้เสียงสั่น “สะ...สวัสดีครับ                        
พี่สร้อย”
 พี่สร้อยสนเป็นเจ้าหน้าท่ีของส�านักพิมพ์ท่ีช่วยประสานงาน
เรื่องการเดินทาง เธอรับหน้าท่ีดูแลด้านการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี                                                                   
คงเดินทางมาถึงตั้งแต่หลายวันก่อน เนื่องจากซัน ริเวอร์ มีส่วนที่เป็น
ห้างสรรพสินค้าด้วย และพื้นท่ีส่วนหนึ่งฟากนั้นถูกใช้เป็นสถานจัด                           
งานมหกรรมหนังสือของจังหวัดนี้
 “คุณเทียนถึงโรงแรมแล้วใช่มั้ยค้า”
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 “ช่ะ...ใช่ครับพี่ เพิ่งมาถึงสักพักนี่เอง ก�าลังจัดกระเป๋า” 
 ระหว่างท่ีพูด สายตาของผมเลื่อนข้ึนไปยังบานหน้าต่างท่ีมี
ม่านบังอยู่ คงเพราะเมื่อครู่ไม่ได้ตั้งใจปิด จึงเหลือช่องว่างตรงกลาง
ระหว่างม่านท้ังสองฝ่ังกว้างราวฝ่ามอื ฟ้าด�าข้างนอกกลายเป็นฉากหลงั
อันท�าให้เหตุการณ์ใต้แสงสว่างข้างในห้องประทับเป็นเงาสะท้อน 
 “โอ๊ย โชคดีไป นี่ยังกลัวว่าจะเจอฝนค่ะ ข้างนอกฟ้ามืดมาก 
ท่าทางวันนี้เราคงต้องกินอะไรกันในห้างข้างโรงแรมนี่”
 ใช่แล้ว นอกจากค่าเดินทาง ค่าห้องพัก และเงินค่าจ้าง ยังมี
ค่าอาหารและบางทีเลยไปถึงค่าของฝากท่ีทางส�านักพิมพ์จะอุดหนุน
เป็นนักเขียนที่คนสนใจมันก็ได้อภิสิทธิ์แบบนี้แหละ
 “กินท่ีไหนก็ได้ครับพี่สร้อย” ผมตอบอย่างว่าง่าย ก�าลังจะ    
บอกว่าเดี๋ยวตามลงไป ทว่าปากคอกลับชะงักแข็ง ค่าที่จู่ ๆ  เงาสะท้อน
บนบานกระจกหน้าต่างเริ่มแสดงภาพบางอย่าง...แปลก ๆ...
 ห่างไปทางด้านหลัง ในตู้เสื้อผ้าที่บัดนี้ฝาเปิดออกทั้งสองบาน 
สีด�าที่แต่แรกเข้าใจว่าเป็นเงากลับเริ่มขยับ...ก้าว...
 ใช่! มัน ‘ก้าว’ เข้ามาทางเตียงข้างหลังผม!
 “โอเคค่ะ งั้นพี่ไม่กวนละ เดี๋ยวเราค่อยเจอกัน --”
 “พี่สร้อย!” ผมกระชากเสียงรั้ง ทว่าไม่ทัน ปลายสายกลายเป็น
เสียงสัญญาณวางสาย
 ก้มมองสมาร์ตโฟนในมือด้วยความขัดใจ ครั้นช้อนสายตาขึ้น
อีกครั้ง เงาด�าดังกล่าวกลับหายไปแล้ว
 เรา...คงตาฝาด...
 ผมกลืนน�้าลาย มันให้สัมผัสขมสากยังกับวัตถุพิศวง 
 รวบรวมก�าลงัใจหันกลบัไปท่ีตู ้ทกุอย่างว่างเปล่าจรงิ ๆ  นัน่ละ!
ถอนหายใจ หลายครั้งความเครียดก็ท�าให้เราตาฝาดและเกิดอาการ
แปลก ๆ  ผมสะบัดหน้าอย่างจะไล่ความบ้าของตวัเองท้ิง ลกุวิง่น�าเสือ้ผ้า
ข้ึนแขวนแล้วปิดตู ้นกึถงึแชตในโทรศพัท์ระหว่างท่ีนัง่รถรบัจ้างเดนิทาง
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มาท่ีนี ่พี ่บ.ก.อกีส�านกัพมิพ์เร่งมาว่าอยากได้เรือ่งสัน้หลอน ๆ  เกีย่วกบั                                                                               
คนนอนไม่หลับสักชุด ถึงตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดี...
 พี่สร้อยโทรมาขนาดนี้ คงไม่มีเวลานั่งคิดต่อ 
 ไว้กินข้าวเย็นเสร็จค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกัน

 ท�าไมผมถึงชอบเขียนเรื่องลึกลับหลอกหลอนน่ะเหรอครับ 
 ก็เพราะมันคือแฟนตาซีท่ีช่วยให้หนีจากความจริงอันกดดัน 
เราสามารถใช้ความรนุแรงในโลกท่ีต่อต้านความรนุแรง เห็นคนหนตีาย       
คนท่ีชวิีตพังกว่าเรา ได้ช้ีนิว้เหมอืนคนฉลาดกว่าว่าท�าไมไม่ท�าอย่างนัน้
ล่ะวะ มงึควรท�าอย่างนีส้โิว้ย! ย่ิงเรือ่งท่ีเสพน่ากลวัมากเท่าไหร่ เรากจ็ะ
ยิ่งถูกดึงหลุดจากโลกเน่า ๆ ที่คลุมเราอยู่ได้มากเท่านั้น 
 ผมเขียนเรื่องน่ากลัวจากสิ่งที่ตัวเองกลัว เริ่มจากภูตผี ปีศาจ 
วิญญาณ แม้แต่สถานพิศวง 
 คุณคงคิดว่าพอโตขึ้น รอบรู้และมีเหตุผลมากขึ้น นักเขียนคง
ย่ิงหาญกล้า เลิกกังวลกับเรื่องไร้สาระจนอาจเป็นปัญหาให้หาเรื่องมา
เขียนไม่ได้ 
 เปล่าเลย
 อาจเพราะย่ิงโตเราก็เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นเปราะบางขนาดไหน                     
แค่เจาะเลือดนิดหน่อยก็หน้ามืด แค่ขึ้นท่ีสูงก็ใจหวิว ด�าน�้าไม่กี่นาที
ก็อึดอัดแทบขาดใจ ยังไม่นับเช้ือโรคร้ายท่ีเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นด้วย                                
ตาเปล่า คนเราตายกันง่าย ๆ  เพราะอย่างนี้ละ ยิ่งโต ผมกลับยิ่งมีเรื่อง
อยากเขียนมากมาย ขณะเดยีวกนั ตัวเองกก็ลายเป็นคนข้ีขลาดท่ีอยู่คน
เดียวได้ล�าบากมากขึ้นเรื่อย ๆ
 แต่อารมณ์ ไอเดีย และช้ินงาน ไม่ใช่จะประสานกันง่าย ๆ                    
โดยเฉพาะเม่ือคุณผลิตงานออกมามากถึงจุดท่ีใคร ๆ เริ่มจับไต๋ได้
ว่าจังหวะจะโคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ภาษาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้                    
และผลสรุปของเรื่องก็มักจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้


