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ยังไงฉันก็ไม่มีวันยอมรับความสัมพันธ์รักสามเส้าแบบนี้เด็ดขาด
1
ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของมัธยมปลายปีหนึ่ง
ฉันยืนสูดหายใจลึกๆ อยู่หน้าประตูห้องหมายเลข 205 ของ
อพาร์ตเมนต์ ตอนมองมาจากข้างนอก มันเป็นห้องมืดๆ ที่ถูกปิด
ด้วยผ้าม่านอย่างหนา
กดอินเตอร์โฟน แต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ เมื่อลองกดรัวๆ
เหมือนกดปุ่มชิงตอบคำ�ถาม ฉันก็รู้สึกสนุกเกินคาด หากแต่ยังไม่มี
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองดังคาด แต่กร็ วู้ า่ คนคนนัน้ ต้องหมกตัวอยูใ่ นห้องนี้
แน่ๆ
เฮ้ — ย ออกมา
มาถึงขั้นนี้ฉันดันนึกถึงตำ�นานองค์สุริยเทพที่หมกตัวอยู่ในถ้ำ�
อามาโนะอิวาโตะขึ้นมาเสียได้ คนที่บอกฉันว่า “จริงๆ แล้วน่ะนะ...”
ไม่ใช่ใครอื่น ก็หมอนี่น่ีละ เรื่องที่ว่าองค์สุริยเทพเป็นเทพีเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ใ ครๆ ก็ รู้ แต่ ว่า ในบั น ทึ ก เกมเปเซซุ ย 1 กลั บ ปรากฏตั ว
ในฐานะเทพที่เป็น ผู้ชาย ในบันทึกจดหมายเหตุนิจิอิกิ2 ก็ปรากฏตัว
ในฐานะเทพที่มีสองเพศ บทสนทนานั้นเป็นเหมือนลางบอกเหตุว่า
จะเกิดสถานการณ์แบบนีข้ น้ึ จริงๆ —
ฉันเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเครื่องแบบนักเรียนเพื่อหยิบ
บันทึกสงครามระหว่างตระกูลมินาโมโตะกับตระกูลไทระที่เขียนขึ้น
ในปลายสมัยเฮอัน (ค.ศ. 794-1185)
2
บันทึกที่ปรากฏในพงศาวดารญี่ปุ่นในสมัยนาระ (ค.ศ. 710-794)
1

ตอน เกมถอนตัว
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โทรศัพท์มอื ถือขึน้ มาลองโทร.ดู เสียงรอสายดังขึน้ อย่างเปล่าประโยชน์
อยู่ห้าหกครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงคล้ายเครื่องจักรกลที่มา
พร้อมกับระบบรับฝากข้อความในมือถือ ชั่วพริบตานั้นเองก็ได้ยิน
เสียงคล้ายขลุย่ ดังมาจากครัว เสียงแบบขลุย่ ญีป่ นุ่ นี่ กาต้มน้�ำ สมัยนี้
เวลาน้ำ�เดือดจะมีเสียงแบบนั้นเหรอ หืม เอ สักพักก็รู้สึกว่ามีใคร
ปิดเตาแก๊ส แล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความสงบนิ่งจนกระทั่งได้ยิน
เสียงน้ำ�หยด
“เข้าไปละนะ”
เมื่อเคาะเรียกแล้วก็มีเสียงเดินตึงตังดังจากข้างใน เพิ่งจะมา
รีบร้อนเอาตอนนี้ก็สายไปแล้วละ ฉันใช้กุญแจสำ�รองที่ขอยืมมาจาก
พีส่ าวของหมอนีเ่ ปิดประตู มีโซ่คล้องประตูอยู่ ก็เลยนึกถึงคำ�แนะนำ�
ที่ได้รับตอนยืมกุญแจสำ�รอง อย่างที่บอกเลย ถ้าสอดนิ้วชี้ไว้ใต้โซ่
คล้องประตูตรงช่องว่างระหว่างประตูที่เปิดแง้มอยู่แล้วยกโซ่ขึ้นก็จะ
ปลดล็อกได้ไม่ยาก อาคารไม้อายุสามสิบปีที่ใกล้จะได้เวลารื้อถอน
เพื่อปลูกสร้างใหม่ ความเก่าโทรมนั้นไม่ได้มีไว้แค่โชว์สินะ
“ไม่จริงน่า”
ฮารุตะอยู่ในชุดนอนลงไปนั่งกองกับพื้นพูดขึ้นด้วยน้ำ�เสียง
น่าเวทนา แววตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัว
เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่เขาขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผล
ไม่สิ ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาหนึง่ สัปดาห์ทหี่ มอนีเ่ อาแต่หมกตัวใน
ห้องน่าจะถูกต้องกว่า ต่อให้คา่ เช่าห้องราคาแค่หนึง่ หมืน่ สองพันเยน
แถมพ่อแม่ยงั ช่วยออกให้ครึง่ หนึง่ ก็เถอะ แต่การทีม่ าเช่าอพาร์ตเมนต์
แทนทีจ่ ะอยูห่ อ้ งทีบ่ า้ นตัวเอง ในฐานะเพือ่ นร่วมชัน้ ฉันให้อภัยไม่ได้
ถึงแม้ว่าในกรณีของหมอนี่จะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่เล็กน้อย...
ท่ายืนที่น่าเกรงขามของฉันเกิดเป็นเงาขึ้นมา
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ฮารุตะพยายามหนีจากเงานัน้ เขากระถดตัวถอยหลังทัง้ ๆ ที่
ยังนั่งอยู่ที่พื้น ไปซุกตัวอยู่ในจุดที่ลึกสุดของห้อง
ฉันถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าห้อง เมื่อใช้มือทั้งสองข้างแหวก
ม่านออกและเปิดหน้าต่าง แสงแดดและอากาศสดชื่นไหลวนเข้ามา
ในห้อง ห้องนี้จัดว่าอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยเมื่อเทียบกับว่า
เป็นห้องที่ใช้หมกตัวอยู่เป็นสัปดาห์ เนื่องจากเป็นห้องที่อ้างว่าใช้
เรียนหนังสือ ก็เลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่จำ�เป็นตั้งแต่แรก ส่วนครัว
มีพนื้ ทีส่ �ำ หรับอ่างล้างจานขนาดเล็กและเตาทำ�อาหาร เป็นห้องเดีย่ ว
ทีม่ ตี เู้ ก็บของในตัว มีโต๊ะกินข้าวเตีย้ ๆ ทีเ่ ก็บมาจากทีท่ งิ้ ขยะ ชัน้ วาง
หนังสือกับชุดเครือ่ งเสียงขนาดเล็ก และถุงนอนทีย่ งั อุน่ จากความร้อน
ของร่างกายคนจนถึงเมื่อกี้
ฮารุตะคลานสี่ขากลับมานั่งอยู่หน้าโต๊ะเตี้ยกำ�ลังเสยผมยุ่ง
ไม่เป็นทรงและเหลือบมองมาทางนี้ “ไหนๆ ก็เข้ามาแล้วนี่ ดื่มอะไร
หน่อยสิ”
“ไม่ จำ � เป็ น ” ฉั นวางขวดน้ำ � ชาสำ � หรั บ ไดเอตที่ ซื้ อ มาจาก
มินิมาร์ทใกล้ๆ ลงบนโต๊ะเตี้ยแล้วนั่งลง
“ดีจังเลยนะ ไอ้นั่นน่ะ กำ�ลังคอแห้งอยู่พอดีเลย” ฮารุตะ
ลุกขึ้นไปหยิบแก้วมีหูจากในครัวด้วยท่าทีลิงโลด “ขอครึ่งนึงสิ”
ฉันเทชาใส่แก้วให้เขาเงียบๆ
ฮารุตะพูดแต๊งกิ้วแล้วลงนั่งชันเข่า เริ่มจิบชาทีละนิด
ถึงจะพูดว่าผมยุง่ เหมือนเพิง่ ตืน่ นอน แต่ผมนุม่ ลืน่ เงางามกับ
โครงหน้าที่ผสมผสานความงดงามระหว่างชายและหญิงนั้นก็แทบจะ
ทำ�ให้หลงใหลแล้ว แม้ว่าจะรู้สึกติดใจกับส่วนสูงที่ไม่มากนักก็เถอะ
แต่รา่ งกายทีไ่ ร้ไขมันส่วนเกิน ผิวพรรณเนียนละเอียด สันจมูกตัง้ ตรง
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กับขนตางอนยาว และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือตาสองชัน้ ฮารุตะซึง่ เป็นผูช้ าย
ดันเกิดมาพร้อมกับทุกส่วนทีผ่ หู้ ญิงอย่างฉันอยากมีมากทีส่ ดุ บางช่วง
ฉันจินตนาการไปว่า ถ้าเกิดเดินชนกับหมอนี่แล้วกลิ้งตกบันไดทำ�ให้
สลับร่างกันเหมือนกับหนังเรือ่ งเท็งโคเซจะเป็นยังไงนะ แต่กอ็ ยากคิด
ว่ามันเป็นแค่อาการหลงผิดชัว่ วูบของตัวเองเท่านัน้
“แล้ ว?” ฮารุ ตะพูด ดวงตาที่มองตรงมากำ�ลัง ถามอย่ าง
บริสุทธิ์ใจว่า มาทำ�อะไรเหรอ
สิ่งที่ฉันอยากพูดมีมากมายมหาศาล ระหว่างหยิบโน้ตที่จด
เนื้อหาบนกระดานที่เรียนในคาบออกจากกระเป๋านักเรียน ฉันก็
พยายามพูดด้วยน้ำ�เสียงที่เรียบที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
“อาจารย์เป็นห่วงมากนะ”
ฮารุตะตกใจ พยักหน้าสุดแรง
“ทุกคนในห้องก็สำ�นึกผิดแล้วด้วย”
ฮารุตะมองมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัย
ที่ฮารุตะปฏิเสธการไปโรงเรียนก็เพราะฮารุตะมีคนที่แอบรัก
ข้างเดียวอยู่ที่โรงเรียน การได้มองรูปถ่ายของคนคนนั้น ที่ใช้กล้อง
ของโทรศัพท์มือถือแอบถ่าย — ไม่ใช่ ไม่ใช่ — ถ่ายรูปมาอย่างเงียบๆ
คือกิจวัตรประจำ�วันที่เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ของเขา ปกติแล้ว
ก็ควรใส่พาสเวิร์ดล็อกไว้ให้แน่นหนาแท้ๆ ดันลืมใส่เสียได้ แล้ว
ยังทำ�โทรศัพท์หายในตึกเรียนอีก ฮารุตะตามหาจนเลือดตาแทบ
กระเด็ น ที่ แ ย่ คื อ คนเก็ บ ได้ ดั น เป็ น ผู้ ช ายในห้ อ ง ฝ่ า ยนั้ น แอบดู
โฟลเดอร์รูปภาพด้วยความอยากรู้อยากเห็น แล้วเจอรูปของคน
ที่ฮารุตะแอบรักข้างเดียวคนนั้น ซึ่งมีอยู่มากมายทีเดียว สำ�หรับ
ฉั น แล้ ว ฉั น เข้ า ใจความตื่ น ตระหนกของเพื่ อ นร่ ว มห้ อ งคนนั้ น ดี
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คงเป็นความรู้สึกคล้ายกับการเปิดกล่องแพนโดรา 3 ละมั้ง ภายใน
ห้องเรียนเกิดเสียงแตกตื่นโวยวาย สับสนงุนงง มีเสียงร้องด้วย
ความดีใจ ฮารุตะถูกห้อมล้อมอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมชั้นประหนึ่ง
อยู่ใจกลางพายุไต้ฝุ่นในทันทีทันใด
“ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะลาออกจากโรงเรียน” ฮารุตะทอด
สายตาไปไกล พูดพลางถอนหายใจ
“หา?”
“นัน่ สิ จิกะจังคงไม่เข้าใจความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งทนกับสายตาเย็นชา
จากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนสินะ”
ฉันจ้องเขม็งไปยังเพื่อนสมัยเด็กที่ยังเหลืออยู่ไม่ก่ีคนซึ่งยังคง
เรียกฉันว่า “จิกะจัง” อยู่จนถึงทุกวันนี้
“ระหว่างที่หยุดเรียนก็คิดมาตลอดเลยว่าจะทำ�ยังไงให้ทุกคน
ในห้องมองฉันด้วยสายตาเย็นชาน้อยลง แต่ก็คิดไม่ออกเลย ฉัน
ในตอนนี้ช่างอ่อนแอ เอาแต่คิดมากว่าคนอื่นจะมองยังไง ภาพที่
คนอื่นมองฉันแยกออกจากตัวตนของฉันที่หวาดกลัวสายตาแบบนั้น
อย่างชัดเจน”
ฉันปิดฝาขวดแล้วปาออกไปอย่างไม่ออมแรง
“ขอโทษ” ฮารุตะหดตัวแล้วกล่าวขอโทษ มันเป็นนิสัยเสีย
อย่างหนึ่งของเขา เขาจะพูดวกไปวนมาให้เข้าใจยาก เพื่อไม่ให้
คนอื่นล่วงรู้ความรู้สึกที่แท้จริงในใจ
“เอาเป็นว่า” ฉันพูด “ถ้าเป็นเรือ่ งนัน้ ละก็ ไม่ตอ้ งกังวลแล้ว”
“หมายความว่ายังไง”
“ฉันใช้เวลาอาทิตย์นงึ หว่านล้อมจนเพือ่ นในห้องเข้าใจแล้วว่า
3

กล่องแห่งความลับที่บรรจุความชั่วร้ายตามตำ�นานกรีก
ตอน เกมถอนตัว
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ฮารุตะมีคนอืน่ ทีช่ อบอยูแ่ ล้ว ส่วนภาพในมือถือน่ะ เป็นเพราะเพือ่ น
ของฉันขอให้ฮารุตะที่เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยถ่ายให้”
“จิกะจัง...”
ชั่ ว พริ บ ตาหนึ่ ง ฉั น คิ ด ว่ า เขาคงซึ้ ง ใจ แต่ ก ลั บ กลายเป็ น
ตรงกันข้าม
“ฉันจำ�ไม่ได้ว่าเคยไปขอร้องให้เธอโกหกตอนไหนนะ”
ฉันทุบโต๊ะเตี้ยดังปังด้วยสองมือ แล้วคว้าคอเสื้อของฮารุตะ
“— ฟังนะ นายทำ�ให้เพื่อนเป็นห่วงจนฉันต้องโกหกชาวบ้าน
เขา”
ฮารุตะพยักหน้าขึ้นลงอย่างแรง
“งานวัฒนธรรมก็ใกล้เข้ามาแล้ว เข้าใจนะว่าต้องทำ�อะไร”
ฮารุตะพยักหน้าแรงๆ สีหน้าเคร่งเครียด ดูเหมือนว่าจะเริม่
เจ็บที่คอแล้ว ฉันจึงปล่อยมือ ฮารุตะทรุดตัวลงนั่ง ในที่สุดก็แสดง
สีหน้ารู้สึกผิดออกมา
“...จะว่าไป จิกะจังเป็นกรรมการจัดงานวัฒนธรรมใช่มั้ย”
“เห็นอย่างนี้ก็ยุ่งเอาเรื่องนะ อา...งานยุ่งชะมัด แล้วจะไป
โรงเรียนมั้ย หรือไม่ไป จะเอายังไง”
ฮารุตะหลุบตามองต่ำ� ไม่พูดอะไร
“เจอเรือ่ งน่าขายหน้าเยอะๆ ตัง้ แต่ตอนทีย่ งั เป็นวัยรุน่ ไปเหอะ”
ฉันนั่งขัดสมาธิและพูดลอยๆ ออกไป ฮารุตะทำ�หน้าเหมือน
โดนต่อยที่จมูกเข้าอย่างจัง
“ขวานผ่าซากจังเลยนะ”
“มีปัญหาอะไรงั้นเหรอ”
ฮารุตะหุบปากซึ่งกำ�ลังจะพูดอะไรบางอย่าง เขามีท่าทีลังเล
พอลองคิดดูแล้วก็นา่ สงสาร ถ้าฉันเป็นฮารุตะก็ไม่รวู้ า่ จะกล้ากลับไป
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โรงเรียนอีกไหม
“ฉันจะให้โอกาสกอบกู้ชื่อเสียงกับนายเอง”
“กอบกู้ชื่อเสียง?”
“โอกาสแสดงความเป็นลูกผู้ชายยังไงล่ะ”
ฉันเปลีย่ นท่านัง่ และพูดต่อด้วยท่าทีจริงจังเพราะเขามองด้วย
สายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัย
“ดูเหมือนโรงเรียนถูกบีบให้ยกเลิกงานวัฒนธรรมน่ะ”
“เอ๋ ” ฮารุตะตกใจ “อีกแล้วเหรอ ทำ�ไมล่ะ”
“มีจดหมายข่มขู่ติดไว้ที่บอร์ดประกาศน่ะสิ”
ฮารุตะไม่ได้ตกใจแต่อย่างใด “จากที่รุ่นพี่เคยเล่า ก็เหมือน
จะมีอย่างนีท้ กุ ปีไม่ใช่เหรอ”
“ตั้ ง แต่ ส องปี ที่ แ ล้ ว ละ วิ ธี ก ารเหมื อ นเดิ ม ทุ ก ครั้ ง คื อ ตั ด
ตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์แปะบนกระดาษสีน้ำ�ตาลสำ�หรับพิมพ์
ข้อสอบ แล้วก๊อปปี้ขยายใหญ่ก่อนเอามาแปะบอร์ด ถ้าไม่ทำ�ตาม
ข้อเรียกร้องก็จะเอายาพิษไปใส่ในอาหารของร้านค้าแผงลอยในงาน”
ถึงจะห้ามใช้เตาแก๊สในร้านค้าแผงลอย แต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้า
เพียงแค่ยื่นใบขออนุญาตก็สามารถนำ�มาใช้ได้ แต่เนื่องจากกำ�ลังไฟ
มีจำ�กัด ดังนั้นใครมาก่อนก็ได้ก่อน
“เมื่อปีที่แล้วน่าจะเป็น —”
“เครป”
“สองปีที่แล้วล่ะ”
“ทาโกะยากิ”
“แล้วปีนี้ล่ะ”
“ยากิโซบะ”
หึๆๆ ฮารุตะพยายามกลัน้ ขำ� “งัน้ ถามหน่อย ปีนม้ี นั ต้องการ
ตอน เกมถอนตัว
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อะไร”
“วิกผมของอาจารย์ใหญ่น่ะสิ เป็นของต้องห้ามร้ายแรงที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเลยนะ ทำ�เอาบรรยากาศในห้องพัก
อาจารย์ตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยละ”
เท่ากับว่านี่เป็นการแกล้งกันเล่นชัดๆ
“...จิกะจัง ไม่ว่าจะโรงเรียนไหนๆ มันก็ต้องมีพวกบ้าบออยู่
ทุ ก ที่ แล้ ว ไอ้ บ้ า นั่ น ก็ ส นุ ก กั บ การทำ � เรื่ อ งบ้ า ๆ อยู่ คนที่ คิ ด เรื่ อ ง
จดหมายข่มขู่ได้ทุกปีๆ ก็เป็นแค่ไอ้บ้าคนนึงนั่นแหละ แต่ก็น้า เป็น
คนบ้าที่เจ๋งสุดๆ ไปเลย”
“ก็นะ ทุกปีไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น รู้อยูู่แล้วว่าเป็นแค่คน
เล่นพิเรนทร์น่ะ”
ฉันตัดบทฮารุตะที่กำ�ลังสนุกสนาน แล้วพูดต่อ
“บนโลกใบนี้ มีไอ้บา้ ทีไ่ ม่ได้ความอยูจ่ ริงๆ นัน่ ละ บ้างก็ใช้วธิ ี
โทร.เข้ามาหรือส่งจดหมายมาบอกว่า ถ้าไม่ยกเลิกงานวัฒนธรรมหรือ
งานกีฬาสีจะฆ่าตัวตายบ้างละ ฆ่านักเรียนบ้างละ โรงเรียนที่ได้รับ
คำ � เตื อ นพวกนั้ น ส่ ว นใหญ่ ก็ ถู ก บี บ ให้ ต้ อ งยกเลิ ก หรื อ เลื่ อ นงาน
ออกไป ฉันคิดว่ามันทำ�ให้เด็กในโรงเรียนเสียใจ ไอ้บา้ ทีส่ ง่ จดหมาย
ข่มขูต่ อนงานวัฒนธรรมทุกปีเองก็เถอะ ถึงระดับจะต่างกัน แต่กเ็ ป็น
พวกเดียวกัน แม้รวู้ า่ เป็นเพียงการกลัน่ แกล้งหรือเรือ่ งล้อเล่นก็ตามที
อาจารย์หรือพวกเราก็ต้องรับมืออย่างจริงจัง พยายามเต็มที่ไม่ให้
งานวัฒนธรรมของทุกคนต้องถูกทำ�ลาย”
“แต่ว่านะ”
ฮารุตะพยายามคัดค้านว่าตามไม่ทัน แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
บางทีอาจเป็นเพราะเขามองตาของฉันอยู่ก็เป็นได้ ฉันรู้สึกคับแค้น
ใจจนน้ำ�ตารื้นโดยไม่รู้ตัว
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ฮารุตะสูดลมหายใจ
“...เฮ้อ ปีนี้เอาจริงงั้นเหรอ”
ฉั น พยั ก หน้ า ตอบ “จำ � ได้ มั้ ย ผลึ ก ที่ เ ห็ น ในงานจั ด แสดง
ของชมรมเคมีตอนเตรียมงานวัฒนธรรมน่ะ ที่ฮารุตะบอกว่าเหมือน
เลวิสโตนที่นายอยากได้ไม่ใช่เหรอ”
เลวิสโตนคืออัญมณีจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ฮารุตะชอบ
เรื่อง เทนคู โนะ ชิโระ ลาพิวต้า 4 ซึ่งมีพลังทำ�ให้คนหรือสิ่งของลอย
อยู่บนท้องฟ้าได้ ผลึกโปร่งใสสีฟ้าสวยงามคล้ายกับอัญมณีที่ว่านั้น
เป็นที่นิยมในชมรมเคมีเช่นกัน ทุกๆ ปีทางชมรมจะพยายามสร้าง
ผลึกคริสตัลขนาดใหญ่ขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นของที่ต้องนำ�มาแสดง
ทุกปี
“แล้วมันทำ�ไมเหรอ”
“มันหายไปน่ะสิ”
“ที่ว่าหายไป คงจะเป็น...”
“ผลึกคอปเปอร์ซัลเฟต”
ฮารุตะตกตะลึง
“มันเป็นยาพิษร้ายแรงนี่”
ฉั น หลบตาลงต่ำ � แล้ ว พยั ก หน้ า “เมื่ อ วานหลั ง เลิ ก เรี ย น
นั ก เรี ย นที่ มี ห น้ า ที่ เ ฝ้ า ยามออกจากห้ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ค รู่ นึ ง
ละสายตาไปประมาณห้านาทีมนั ก็หายไปแล้ว ตอนนีค้ ณะกรรมการ
จัดงานทุกคนกำ�ลังตามหากันสุดชีวิต” ฉันกลืนน้ำ�ลายแล้วเล่าต่อ
“...นี่ยังไม่ได้บอกอาจารย์เลย”
Castle in the Sky แอนิเมชัน่ ญีป่ นุ่ ผลงานของสตูดโิ อจิบลิ เข้าฉาย
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1986
4

ตอน เกมถอนตัว
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“ถ้าเป็นการขโมยยาพิษร้ายแรง ต้องรีบบอกอาจารย์แล้วไป
แจ้งตำ�รวจสิ”
รอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นมาบนใบหน้าของฉัน
“ฮ่ะๆ ถ้าทำ�อย่างนั้น งานวัฒนธรรมก็ถูกยกเลิกน่ะสิ”
“จะบ้าเหรอ จิกะจัง!”
“ขอโทษ” ฉันคอตกเหมือนดอกไม้ทเี่ หีย่ วเฉา “ฉันกับทุกคน
สติแตกกันหมด จริงๆ แล้วฉันกลัวมากนะ ไม่รวู้ า่ ต้องทำ�ยังไงดี โดน
ต้อนให้จนมุมจนทำ�อะไรไม่ได้แล้ว”
ฉันช้อนตามองฮารุตะที่เกร็งจนพูดอะไรไม่ออก พูดด้วย
เสียงต่ำ�ๆ
“...นี่ ช่วยฉันหน่อยสิ ฮารุตะ”
2
ทำ�ไมต้องพึ่งฮารุตะด้วยนะ
ฉันคิดอยู่เสมอๆ
เราเป็นเพื่อนข้างบ้านกันตั้งแต่สมัยเด็กเรื่อยมาจนกระทั่ง
ขึ้นชั้นประถม แล้วถึงได้มาเจอกันอีกครั้งตอนเข้ามัธยมปลายในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิปนี ้ี ตอนนัน้ ฉันซ่อนการตัดสินใจอย่างหนึง่ ไว้ในใจ นัน่ คือ
ฉันต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสมัย ม.ต้นที่ไว้ผมสั้นซึ่งเข้ากับกางเกง
จนน่ า แค้ น ใจ เลยตั ด สิ น ใจเข้ า ชมรมที่ ดู ส มกั บ เป็ น ผู้ ห ญิ ง โดย
ไม่อาลัยอาวรณ์ชมรมวอลเลย์บอลที่ฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดตลอด
ยีส่ บิ สีช่ ว่ั โมงราวกับทำ�งานในบริษทั ญีป่ นุ่ ทีเ่ ปิดทำ�การโดยไม่มวี นั หยุด
ตลอดปี กระทั่ง นั ก กี ฬ าอาชี พ ทั่ว ๆ ไปก็ ยัง มี ช่ว งปิ ด ฤดู ก าลแท้ ๆ
ยิ่งคิดก็ย่ิงรู้สึกหงุดหงิด สำ�หรับดนตรีเครื่องเป่า ฉันคิดว่ามันยอด
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มาก ไม่ได้ร้สู ึกเข้าถึงยากเหมือนดนตรีคลาสสิก ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคือ
ไม่เกี่ยงประเภทของดนตรี เพลงแจ๊สหรือเพลงตามสมัยนิยมก็เล่น
ได้ ถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดเป่า แม้จะเริ่มต้นฝึกตอนมัธยมปลาย
ก็ยงั สามารถทำ�ให้เสียงออกมาพอฟังได้ จึงรูส้ กึ ว่าฉันยังเริม่ ต้นทันอยู่
เพื่อเลี่ยงการชักชวนของชมรมวอลเลย์บอลหญิงที่ตื๊อพัวพัน
เหมื อ นงู ตั้ ง แต่ เ ข้ า เรี ย นแรกๆ ฉั น เอาฟลู ต ที่ ห ว่ า นล้ อ มคุ ณ ยาย
แทบตายกว่ า จะซื้ อ ให้ อ อกมาให้ พ วกนั้ น ดู ร าวกั บ มั น เป็ น “ยั น ต์
สามแผ่น” ซึ่งใช้ขับไล่ปีศาจตามตำ�นาน ก็พอจะสลัดพวกนั้นออก
ไปได้
แต่ขณะที่กำ�ลังจะส่งใบสมัครเข้าชมรม โศกนาฏกรรมก็ได้
เริ่ ม ต้ น ขึ้ น หั ว หน้ า ชมรมเอาอั ล บั้ มรู ป ภาพจบการศึ ก ษาของปี น้ี
ให้ฉนั ดูดว้ ยสีหน้าไม่คอ่ ยดีนกั สมาชิกชมรมทีอ่ ยูใ่ นรูปมีเจ็ดคน เอ๊ะ?
ในนัน้ มีสค่ี นทีเ่ รียนจบแล้ว เอ๊ะ เอ๊ะ? ทีเ่ หลืออยูม่ แี ค่นกั เรียนปีสอง
จำ�นวนสามคน เอ๊ๆๆ! มิหนำ�ซ้ำ�อาจารย์ท่ีปรึกษายังถูกย้ายไป
ประจำ�ที่อ่ืนจนอยู่ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการถูกยุบชมรม ใบหน้า
ของฉันซีดเผือด พวกรุ่นพี่ชมรมวอลเลย์บอลหญิงแปะมือกันอย่าง
ยินดี ตอนนั้นเองที่ฉันได้ยินเสียงทำ�ลายบรรยากาศ “โห” ดังอยู่
ด้านหลัง มีผชู้ ายทีเ่ ป็นนักเรียนใหม่ก�ำ ลังแอบดูอลั บัม้ อยู่
นั่นคือฮารุตะที่ได้พบกันอีกครั้งในรอบเก้าปีและกลายเป็น
นักเป่าฮอร์นไปแล้ว
ฉันได้ยินเสียงเคาะเหล็กดังกึงกังกึงกัง
ฉันกำ�ลังจับจังหวะพร้อมกับเงยหน้าเหม่อมองออกไป ตรง
หน้าประตูใหญ่ของตึกเรียนกำ�ลังเริ่มสร้างซุ้มประตูเข้างานด้วยการ
ประกอบแผ่นไม้อัดเข้ากับนั่งร้านก่อสร้าง
ตอน เกมถอนตัว
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อีกสามวันจะถึงวันงานวัฒนธรรมแล้ว ตัง้ แต่วนั นีไ้ ปจะมีเรียน
แค่ชว่ งเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเตรียมงาน หุน่ ปัน้ ทีร่ ะลึกขนาดยักษ์
ในสวนระหว่างอาคารเรียนใกล้เสร็จสมบูรณ์ สวนเต็มไปด้วยสีสัน
จากเครื่องประดับตกแต่งหรือป้ายผ้าใบ โปสเตอร์แปะไว้เป็นพืด
บรรยากาศของโรงเรียนค่อยๆ เปลีย่ นแปลงทุกวัน เพิม่ ความคาดหวัง
ให้พวกนักเรียน...ฉันอยากจะคิดอย่างนั้น
สีหน้าของกรรมการจัดงานอย่างพวกเราทุกคนหม่นหมอง
ราวกับเป็นวันสิ้นโลก
“จิก่า —”
โนโซมิ ผู้ ซึ่ ง เป็ น กรรมการจั ด งานเหมื อ นกั น กำ � ลั ง เดิ น มา
หอบแผ่นพับทีเ่ พิง่ พิมพ์เสร็จมาด้วยเต็มแขน โนโซมิเป็นเพือ่ นร่วมชัน้
ที่อยู่ชมรมวาดภาพด้วยปากกา เธอวาดการ์ตูนสวยมาก กรรมการ
จัดงานจะเลือกจากสมาชิกของชมรมทางวัฒนธรรมชมรมละหนึ่งคน
แม้ว่างานที่แต่ละคนทำ�จะเป็นงานเบ็ดเตล็ด แต่ทุกคนก็สามัคคี
เป็นหนึ่งเดียวกัน
“เมื่อเช้าขอโทษนะ” โนโซมิจับแขนเสื้อของฉัน “ที่ไม่ได้ไป
ช่วยทุกคน”
“แต่ก็ต้องส่งแผ่นพับภายในวันนี้ไม่ใช่เหรอ”
“แต่ว่า” โนโซมิกะพริบตาปริบๆ ตานั้นบวมเนื่องจากนอน
ไม่พอ
เวลาหกโมงเช้า สมาชิกของคณะกรรมการจัดงานและสมาชิก
ชมรมเคมีรวมตัวกันที่อาคารเรียนเพื่อค้นหาผลึกคอปเปอร์ซัลเฟตที่
หายไปอย่างละเอียดอีกครัง้ ผลึกสีฟา้ บรรจุอยูใ่ นขวดแก้วขนาดใหญ่
ค่อนข้างสะดุดตา ใครสักคนหยิบเอาไปด้วยความคิดชั่วร้าย และ
น่าจะกำ�ลังลำ�บากเพราะไม่รวู้ า่ จะจัดการกับมันยังไง อาจจะนำ�ไปทิง้
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ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ได้ เช่น ห้องทดลอง ระเบียงห้องเรียน เตา
เผาขยะ ถังขยะแยกประเภท พวกเราช่วยกันหาตามสถานที่ต่างๆ
เท่าที่จะนึกออก
“โดนขโมยไปจริงๆ ด้วยสินา้ ” โนโซมิถอนหายใจแล้วบ่นพึมพำ� 
ความไม่สบายใจโอบกอดฉันที่กำ�ลังนิ่งเงียบ หมดหนทางแล้วสินะ
“ต้องกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์แน่ๆ เลย ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้อง
ยกเลิกงานสินะ”
ก่ อ นที่ เ รื่ อ งจะไปถึ ง ขั้ น นั้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ค อปเปอร์
ซัลเฟตจะถูกนำ�ไปใช้ก่ออาชญากรรมซึ่งถือเป็นกรณีที่ร้ายแรงที่สุด
ฉันหลับตา เริม่ เกลียดจดหมายข่มขูบ่ า้ ๆ ทีท่ �ำ ติดต่อกันมาหลายปีนนั่
มันจะทำ�ไปเพื่ออะไรกัน...
“จิกะ ขอโทษนะ”
เสียงของโนโซมิแว่วเข้าหู
“เพราะพวกเราห้ามจิกะไม่ให้ไปแจ้งตำ�รวจแท้ๆ”
จริ ง ๆ แล้ ว ตอนที่ พ บว่ า ผลึ ก คอปเปอร์ ซั ล เฟตหายไป
กรรมการจัดงานเสียงแตกเป็นสองฝ่าย ฉันคือคนทีย่ นื ยันว่าควรต้อง
รีบแจ้งอาจารย์กอ่ นแล้วไปแจ้งตำ�รวจโดยไม่ตอ้ งรอให้ฮารุตะบอก แต่
ท้ายที่สุดก็ลงเอยด้วยการทำ�ตามข้อเสนอของฝ่ายคัดค้านซึ่งก็คือ
พวกโนโซมิ ฝ่ายคัดค้านเชื่อในจิตใจที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนนี้
ใครสักคนของฝ่ายคัดค้านพูดขึน้ มาด้วยเสียงอันดังว่า ถ่วงเวลาทำ�ให้
นั ก เรี ย นคนอื่ น ๆ รู้ เ รื่ อ งนี้ ช้ า ลงวั น หรื อ สองวั น ถ้ า ในระหว่ า งนั้ น
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง แต่ว่าที่ว่าจะ
รับผิดชอบน่ะหมายถึงรับผิดชอบยังไง เป็นแค่คำ�พูดลอยๆ ให้ดูดี
อย่างนั้นเหรอ ฉันรู้สึกว่ามันมาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้
อีกแล้ว
ตอน เกมถอนตัว

14

“ถ้าภายในวันนี้ยังหาไม่เจอจะไปแจ้งตำ�รวจใช่มั้ย”
โนโซมิเอ่ยถามระหว่างที่กำ�ลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณล็อกเกอร์
เก็บรองเท้า ฉันเลยตอบกลับไปว่า “อื้อ”
“จะไม่ล้มเลิกจนถึงที่สุดสินะ”
คราวนี้กลับตอบเลี่ยงๆ อย่างไร้พลัง “...อือ”
“ด้วยพลังของทุกคน มันต้องทำ�อะไรได้สกั อย่างแหละเนอะ”
ทำ�อะไรได้สักอย่างงั้นเหรอ ฉันรู้สึกว่ามันเป็นคำ�ที่พูดไป
ก็ไร้ประโยชน์จริงๆ คนที่พูดแบบนี้แล้วทำ�อะไรสักอย่างได้จริงๆ
ไม่ค่อยมีหรอกนะ ในโรงเรียนนี้เท่าที่ฉันรู้คงมีแค่สองคน —
“อาการฟุจิโมโตะคุงเป็นยังไงบ้าง”
ฉันลองถามโนโซมิดู ฟุจโิ มโตะคุงเป็นเพือ่ นร่วมชัน้ อยูช่ มรม
เคมี เป็นคนฉลาดทีเ่ หมาะกับเสือ้ กาวน์ และเป็นผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรง
กับการหายไปของผลึกคอปเปอร์ซัลเฟต โนโซมิแอบหลงรักเขาอยู่
ข้างเดียว
“เรื่องนั้นน่ะเหรอ...หมดหวังน่ะสิ เขากำ�ลังทดลองทำ�พาย
ด้วยสารเคมีอยู่ เห็นว่าจะขายพายน่ะ เขาบอกว่าชอบพายอันใหญ่ๆ
ฮืออออ”
มันหมายความว่ายังไงฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ดูเหมือน
ความกดดั น ของเขาคงถึงขีดจำ�กัดแล้วละ ไม่แปลกที่เ ขาจะเป็ น
อย่างนั้น ฉันลูบศีรษะปลอบประโลมโนโซมิที่กำ�ลังถอนหายใจ
“นี่ โฮมุระซัง”
มีเสียงเรียกนามสกุลของฉันมาจากที่ไกลๆ ด้วยความตกใจ
จึงหันกลับไปมอง
อาจารย์คุซาคาเบะยกมือทักทายแล้วเดินมาหาฉัน เขาเป็น
อาจารย์ชายที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนักในฐานะ
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อาจารย์สอนดนตรี และนักเรียนส่วนหนึง่ ก็เรียกเขาว่าผูช้ ายอ่อนโยน
เหมือนโนบิตะคุง เขาเพิ่งย้ายมารับหน้าที่ที่โรงเรียนของฉันในปีนี้
และรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเครื่องเป่าต่อจากอาจารย์คนเดิม
ด้วยความเต็มใจ อาจารย์คซุ าคาเบะกับฉันช่วยกันวิง่ หาสมาชิกชมรม
จนถึงช่วงวันหยุดฤดูร้อน...ฮารุตะก็ร่วมด้วยน่ะนะ
ฉับพลันฉันก็เห็นว่ามีนักเรียนหญิงร่างเล็กอยู่ข้างๆ อาจารย์
ฉันเคยเห็นเธอมาก่อน น่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ชมรมชีวะ
“พอดีเลย”
อาจารย์คซุ าคาเบะหันไปทางโนโซมิดว้ ย แว่นกรอบดำ�เหมาะ
กับเขามาก
“นี่ไง เมื่อวานที่ชมรมชีวะเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะมีโจรขโมย
5
ซุซุเมะ ใช่มั้ย เจอตัวคนร้ายแล้วนะ ทำ�ให้กรรมการจัดงานทุกคน
วุ่นวายไปหมด”
ฉันอ้าปากค้าง ลืมไปเลยว่ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วย
“เฮ้ออออ” โนโซมิถอนหายใจยาว “ของถูกขโมยเยอะจัง —”
ฉันรีบเอามือปิดปากโนโซมิ
“อะไรนะ”
“ไม่มีอะไรค่ะ!”
ฉั น เผลอตะโกนดั ง ลั่ น เอามื อ ปิ ด หน้ า ที่ แ ดงก่ำ � รี บ หลบ
สายตา หลังจากนิ่งเงียบไป ฉันรู้สึกได้ว่าอาจารย์กำ�ลังจะเปิดปาก
พูดอยู่เหนือศีรษะ
“พูดถึงเรื่องเตรียมงานวัฒนธรรม ห้องเรียนกับห้องชมรม
ถูกเปิดทิ้งเอาไว้เยอะมากเลยนะ”
5

ซุซุเมะ ในความหมายทั่วไปในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า นกกระจอก
ตอน เกมถอนตัว
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โนโซมิตัวสั่น
“อาจเกิดช่องโหว่ในการดูแลของมีค่าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้”
คราวนี้ฉันรู้สึกเย็นสันหลังวาบ
“ถ้ารอให้เกิดปัญหาก่อนคงสายเกินไป ตัง้ แต่วนั นีไ้ ปช่วยเตือน
ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียนให้ทุกคนระวังด้วยล่ะ เพื่อความแน่ใจ
พวกเธอที่เป็นกรรมการจัดงานเองก็ช่วยเวียนกันไปแจ้งตามชมรม
ต่างๆ ด้วยจะได้มั้ย”
“ค่ะ...” ฉันตอบ ตาไปหยุดอยูท่ สี่ มาชิกชมรมชีวะทีย่ นื อยูข่ า้ ง
อาจารย์คุซาคาเบะ ไปพึ่งอาจารย์เรื่องโจรขโมยซุซุเมะ
ซุซุเมะอย่างนั้นเหรอ ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันเข้าใจความรู้สึกดี
เลยแหละ ถึงแม้อาจารย์คุซาคาเบะจะเป็นอาจารย์ท่ีเพิ่งเข้ามา
เป็ น ปี แ รก แต่ ว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง รวมถึ ง พวกเราสมาชิ ก ชมรม
เครือ่ งเป่าต่างก็ได้รบั การสนับสนุนจากอาจารย์อย่างมาก
ฉันเฝ้ามองอาจารย์มาตลอดจึงเข้าใจดี ด้วยความที่ยังหนุ่ม
จึ ง ถู ก หั ว หน้ า อาจารย์ ห รื อ อาจารย์ รุ่ น พี่ นิ สั ย ไม่ ดี ใ ช้ ใ ห้ ไ ปทำ � เรื่ อ ง
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของโรงเรียน แต่ก็สามารถทำ�
ได้ดี แถมยังกล้าเสนอความคิดเห็นต่อผูอ้ �ำ นวยการและอาจารย์ใหญ่
อย่างชัดเจน จากที่เคยได้ยินมาคือ สมัยเป็นนักศึกษาเขาเคยได้รับ
รางวัลที่สองสาขาวาทยกรในการประกวดดนตรีนานาชาติท่ีโตเกียว
และเหมือนถูกคาดหวังว่าจะเป็นวาทยกรระดับโลกในอนาคตด้วย
ส่วนทำ�ไมถึงได้มาเป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนนี้ ได้ยังคงเป็นปริศนา แต่
สำ�หรับฉันแล้วปริศนานัน่ จะเป็นยังไงก็ชา่ ง แม้วา่ อาจารย์คซุ าคาเบะ
จะมีประวัติท่ียอดเยี่ยมเช่นนั้น แต่ก็ไม่ได้มีความเย่อหยิ่งหรือความ
ทะนงตนเลยแม้แต่เศษเสีย้ ว ไม่พดู จายากๆ แต่สบตาแล้วใช้ค�ำ พูด
ง่ายๆ พูดคุยกับพวกเรา เป็นไปได้วา่ ตอนทีย่ งั มีเป้าหมายเป็นวาทยกร
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เขาคงได้รบั ความนิยมจากคนในวงอย่างมาก
“จะว่าไปก็ดีแล้วละที่คามิโจคุงมาโรงเรียนแล้ว”
พออาจารย์คซุ าคาเบะพูด ฉันก็กลับมาสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริง
คามิโจคือนามสกุลของฮารุตะ
“ฮารุตะหรือคะ”
“เพิง่ เจอแล้วก็คยุ เรือ่ งเดียวกันเมือ่ กีน้ เี้ อง ตอนนีค้ งกำ�ลังซ้อม
สตอมป์ที่จะแสดงในงานวัฒนธรรมกับทุกคนอยู่ที่ห้องดนตรีละมั้ง
โฮมุระซังเองหลังจากนี้ก็แวะไปบ้างนะ”
“หนูจะแวะไปค่ะ”
อาจารย์คซุ าคาเบะตัง้ ท่าจะเดินออกไปหันกลับมาอีก เขาจ้อง
ฉันด้วยสายตาที่เหมือนว่านึกอะไรบางอย่างได้
“ไม่ใช่ว่ากำ�ลังมีปัญหาอะไรอยู่หรอกนะ?”
“เอ๊ะ”
“คือผมเห็นกรรมการจัดงานทุกคนรวมถึงโฮมุระซังมีท่าทาง
ยุ่งๆ มาตั้งแต่เมื่อวานน่ะ”
ฉันรู้สึกเหมือนน้ำ�ตาจะไหล อา ไม่ไหวจริงๆ
“เอ่อ คือว่า ความจริงแล้ว...”
โนโซมิรีบยืดตัวแล้วยื่นมือมาปิดปากฉัน พวกเราสองคน
อยูใ่ นสภาพน่าอายโดยไม่ได้ตงั้ ใจ อาจารย์คซุ าคาเบะหัวเราะออกมา
เล็กน้อย “พวกเธอสองคนสนิทกันดีนะ” อาจารย์พดู แล้วเดินจากไป
ทางห้องพักอาจารย์พร้อมกับนักเรียนชมรมชีวะปีหนึ่ง
ฉันเหม่อมองแผ่นหลังของอาจารย์คุซาคาเบะ อาจารย์อายุ
ห่างกับฉันสิบปี
“...ถ้าชอบอาจารย์ขนาดนั้นก็รวบรวมความกล้าสารภาพรัก
ออกไปซะก็สิ้นเรื่อง”
ตอน เกมถอนตัว
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เสียงของโนโซมิลอยมาจากด้านหลัง ฉันจึงรีบหันกลับไป
“ฉันจะเอาใจช่วยนะ เดี๋ยวนี้อาจารย์กับนักเรียนคบกันไม่ใช่
เรื่ อ งแปลก ขนาดเอามาใช้ เ ป็ น พล็ อ ตของการ์ ตู น สาวน้ อ ยยั ง ไม่
น่าตื่นเต้นแล้วนั่นแหละ”
“แต่ ว่ า ” น้ำ � เสี ย งของฉั น ฟั ง ดู ผิ ด จากเดิ ม จริ ง ๆ แล้ ว มั น
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงต่างหาก “ดันมีคู่แข่งน่ะสิ”
“คู่แข่ง?” โนโซมิทำ�หน้าประหลาดใจ “ก็นะ ระดับอาจารย์
คุซาคาเบะก็คงต้องมีคู่แข่งบ้างแหละมั้ง แต่บางทีถ้าเป็นจิกะละก็
ชนะได้สบายๆ เลยนะ หน้าตาก็น่ารัก แต่งตัวก็มีสไตล์”
“ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด เพราะเราทำ�สัญญาร่วมกันไว้เรียบร้อย
แล้ว”
“สัญญา?”
“ว่าจะไม่แย่งชิงผลประโยชน์กันเอง”
“หื ม มมม” โนโซมิ ต อบเสี ย งเรี ย บ เหมื อ นจะเข้ า ใจแต่ ก็
เหมือนจะไม่เข้าใจ “แปลกคน”
ยังไงเสียคุยเรื่องนี้กับโนโซมิไปก็คงไม่รู้เรื่อง มันเป็นเรื่องที่
ช่วยไม่ได้ละนะ พอฉันแยกกับโนโซมิที่บริเวณล็อกเกอร์เก็บรองเท้า
ก็ มุ่ ง หน้ า ไปยั ง ห้ อ งดนตรี ที่ ฮ ารุ ต ะอยู่ ฮารุ ต ะไม่ ไ ด้ ม าโรงเรี ย น
ประมาณหนึง่ สัปดาห์แล้ว แต่วา่ เพือ่ นๆ ในห้องทุกคนก็ปฏิบตั ติ อ่ เขา
ไม่ตา่ งจากก่อนหน้านัน้ แม้แต่นอ้ ย หมายความว่าสิง่ ทีฉ่ นั แอบจัดการ
ลับๆ ประสบผลสำ�เร็จ
ห้องดนตรีอยู่ที่ชั้นสี่ของอาคารเรียน เมื่อเดินขึ้นบันไดเข้าไป
ใกล้เรื่อยๆ จะได้ยินเสียงด้ามไม้กวาดเคาะกับเก้าอี้เป็นจังหวะ หรือ
เสียงตีถงั น้�ำ หรือขวดพลาสติก...สุดยอด ทุกคนเข้าจังหวะกันมากกว่า
เมื่อวานเสียอีก
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“ฮ่าๆๆ”
ฮารุตะส่งเสียงหัวเราะเถื่อนๆ
พอเปิ ด ประตู เ ลื่ อ นแล้ ว แอบมองเข้ า ไป ก็ พ บว่ า สมาชิ ก
ทั้งแปดคนของชมรมเครื่องเป่ากำ�ลังล้อมรอบฮารุตะอยู่ สตอมป์
เป็นการแสดงแบบกลุ่มโดยนำ�สิ่งของใกล้ตัว เช่นเก้าอี้หรือไม้กวาด
มาใช้เป็นเครือ่ งเคาะ เล่นแอคคอร์เดียนเป็นทำ�นองดนตรีหลัก แล้ว
สมาชิกทุกคนจะสร้างจังหวะสนุกสนานขึ้นมา ส่วนฮารุตะจะเคาะ
ถังน้ำ�มันให้จังหวะหลัก
ฉันเผลอตั้งใจฟังโดยไม่รู้ตัวและพบว่าตัวเองกำ�ลังจับจังหวะ
ตามตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ ในที่สุดการแสดงก็จบลง ลมหายใจที่พ่น
ออกมาในทันทีของทุกคนท่วมท้นทั้งห้องดนตรี
“จิกะจัง” ฮารุตะทีอ่ ยูต่ รงกลางพูดโชว์ฟนั ขาว “น่าเสียดายนะ
ไม่มที ใ่ี ห้เธอแล้วละ”
ฉันดึงหูลากฮารุตะออกจากห้อง ราวกับจะให้มันขาดออก
จากกัน
3
โอ๊ยๆๆๆๆๆๆ
ฉันเข้าไปยังห้องเตรียมอุปกรณ์ข้างๆ ทั้งที่ยังดึงหูของฮารุตะ
ไว้ แล้วปิดประตูด้วยความรุนแรงจนห้องสั่น
“อะไรกัน ก็เล่นซะเต็มที่เลยนี่”
ฮารุตะนัง่ หมอบน้�ำ ตาคลออยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะพูดว่า “...ก็งาน
วัฒนธรรมมันสนุกจริงๆ นี”่ พลางลุกขึน้ ยืนทำ�หน้าตาจริงจัง “ปล่อย
ให้งานถูกทำ�ลายลงทีละน้อยมันน่าเสียดายขึ้นมาน่ะสิ”
ตอน เกมถอนตัว
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ได้ฟังอย่างนั้นแล้วฉันก็ลงไปนั่งที่มุมของห้องเตรียมอุปกรณ์
“ฉันควรจะทำ�ยังไงดี ฮารุตะ”
“เรื่องผลึกที่หายไปที่เล่าให้ฟังเมื่อวานสินะ ผลเมื่อเช้าเป็น
ยังไงบ้างล่ะ”
ฉันส่ายศีรษะอย่างอ่อนแรง หาไม่เจอ
“แสดงว่าใครสักคนในโรงเรียนเอาออกไปข้างนอกแล้วอย่าง
ที่คาดสินะ...” ฮารุตะตีไซโลโฟนดังก๊องๆ ไม่หยุด “ตอนที่สมาชิก
ชมรมเคมีละสายตาไปแค่ประมาณห้านาทีได้ใช่มั้ย”
“ก็ใช่”
“ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะเรียกว่าเป็นความคิดชั่ววูบหรือความ
บังเอิญ คิดว่ามีคนอาศัยช่องว่างนัน้ แล้วเอาไปดูจะเป็นธรรมชาติกว่า
เท่ากับว่าคนร้ายขโมยผลึกโดยมีการวางแผนไว้ก่อนแล้ว”
ถ้าคิดดูดีๆ คงเข้าใจเช่นนี้ได้ไม่ยาก แต่ทุกคนก็ยังหลีกเลี่ยง
ทีจ่ ะคิดเช่นนัน้ ยังไงเสียก็อยากให้มนั เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จากความคิด
ชัว่ วูบหรือความบังเอิญมากกว่า — ความคิดนัน้ ของทุกคนทำ�ให้ขอ้ มูล
ไปถึงอาจารย์หรือตำ�รวจช้าลง จนมาถึงวันนี้กลายเป็นสถานการณ์
ที่ยุ่งยากไร้ทางออกไปเสียแล้ว
“อา อา ทัง้ หมดทัง้ มวลก็คอื ไอ้การขโมยผลึกนัน่ มันแปลกๆ
แฮะ ไปขโมยราเขียวที่หัวหน้าชมรมเคมีเลี้ยงดูเอาใจใส่ถึงขนาด
ตั้งชื่อเล่นให้ยังดีต่อสุขภาพกว่าแท้ๆ”
ฉันไม่สนใจคำ�พูดของฮารุตะ
“จดหมายขู่นั่นเอาจริงรึเปล่านะ”
“จิกะจังคิดว่าไงล่ะ”
ถูกถามกลับมาแบบนี้ทำ�ให้ฉันหัวหมุน
“...อุตส่าห์ตัดตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์เอาไปก๊อปปี้ขยาย
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แล้วแปะที่บอร์ดประกาศเลยนะ ถ้าเป็นยุคที่ไม่มีเครื่องพิมพ์งาน
อย่างเวิรด์ โปรเซสเซอร์กว็ า่ ไปอย่าง แถมข้อเรียกร้องเองก็ยงั ตลกอีก
การกระทำ�ทีใ่ ช้ทงั้ เวลาและความพยายามแบบนัน้ ในสมัยนีน้ ะ่ ฉันคิด
ได้อย่างเดียวว่ามันเป็นเพียงแค่การเล่นตลกจำ�อวดเท่านั้นละ”
“พอเป็ น ยุ ค ของพวกเรา รู ป แบบโบราณๆ แบบนี้ มั น ได้
บรรยากาศแล้วก็น่าสนใจกว่าไง ปกติถ้าอยากจะล้มงานวัฒนธรรม
จริงๆ แค่ใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วเขียนเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นลายมือใคร
หรื อจ่ า หน้ า ส่ ง ถึ ง ผู้ อำ � นวยการไม่ ก็ อ าจารย์ ใ หญ่ หรื อจะส่ ง เมล
ไม่งั้นก็โทร.หาโดยตรงอย่างที่จิกะจังพูดไว้เมื่อวานก็ได้”
อืม อืม อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
“จดหมายข่มขู่ส่งมาทุกปี ปีน้นี ับว่าเป็นครั้งที่สาม ทำ�ไมพอ
เป็นครั้งที่สามถึงได้เกิดเรื่องเลวร้ายที่คล้ายจะบอกใบ้ว่าเนื้อความ
ในจดหมายข่ ม ขู่น้ัน จะเกิ ด ขึ้น จริ ง กั น นะ ไม่ เ ข้ า ใจเรื่อ งนั้น จริ ง ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าขโมยยาพิษร้ายแรง มันจะมีผลกระทบต่อสังคม
มากเลยนะ ตำ � รวจก็ จ ะตามหาตั ว ผู้ ต้ อ งสงสั ย อย่ า งจริ ง จั ง วิ ก
อาจารย์ ใหญ่งน้ั เหรอ มันดูไม่คอ่ ยสมเหตุสมผลเลยนะ”
ฉันคิดแล้วพูดว่า “จะบอกว่าจดหมายข่มขู่กับโจรขโมยผลึก
เป็นคนละคดีกันงั้นเหรอ”
“คนละคดีสิ แต่กฟ็ นั ธงไม่ได้ซะทีเดียวหรอกว่ามันเป็นคนละ
คดีกันโดยสิ้นเชิง”
ฮารุตะพูดเป็นนัยๆ ฉันรู้ว่าเขากำ�ลังทดสอบฉันอยู่ หุๆๆ
เครื่องเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วสิ ฉันไม่อยากแพ้ให้หมอนี่คนเดียวเท่านั้น
แหละ
จดหมายข่มขูส่ ง่ มาทุกปี ปีนนี้ บั ว่าเป็นครัง้ ทีส่ าม – ฉันทวนคำ�
ของฮารุตะ หมายความว่าตลอดสามปีใช้วธิ เี ดียวกันมาตลอด เพราะ
ตอน เกมถอนตัว
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ฉะนั้นจะคิดว่าคนร้ายเรื่องจดหมายข่มขู่เป็นนักเรียนชั้นปีสามของ
โรงเรียนนี้ก็ได้ แต่ว่าปีสามมีทั้งหมดแปดห้อง มีนักเรียนมากกว่า
สองร้อยห้าสิบคน การจะสุ่มหาคนร้ายจากคนจำ�นวนมากขนาดนั้น
คงเป็นไปได้ยาก
“จิกะจัง พึมพำ�อะไรอยู่น่ะ”
“หนวกหูน่า”
ฮารุตะทำ�ท่าทางเหมือนกับกำ�ลังรับมือกับสุนัขพันธุ์สปิตซ์
ที่กำ�ลังเห่าโฮ่งๆ
“จะว่ายังไงดีละ่ ฉันรูส้ กึ ว่าสองคดีนม้ี อี ะไรบางอย่างทีแ่ ปลกๆ
เชื่อมโยงกันอยู่น่ะ”
“...อะไรบางอย่างที่แปลกๆ คือ?”
“พอได้ยินว่าวันสองวันนี้พวกจิกะจังทำ�อะไรบ้าง ก็ย่ิงคิด
แบบนีม้ าตลอด ฟังนะ จะให้พดู กีค่ รัง้ ก็เถอะ แต่มคี วามเป็นไปได้วา่
ครั้งนี้เกิดการขโมยยาพิษร้ายแรงขึ้นจริงๆ ตอนที่เกิดเรื่องควรจะรีบ
ไปรายงานอาจารย์แล้วไปแจ้งตำ�รวจนะ”
“แล้วมันยังไงล่ะ”
ฉันพูดค้างไว้แล้วก็เงียบไป เดีย๋ วนะ ในกลุม่ กรรมการจัดงาน
ใครเป็นคนห้ามไม่ให้ไปรายงานอาจารย์คนแรกกันนะ สมาชิกที่
คัดค้านมีตั้งเกือบครึ่ง ถึงแม้ว่าในกลุ่มนั้นจะมีสมาชิกที่เชื่อในจิตใจ
ที่ดีของนักเรียนโรงเรียนนี้ แต่ถ้ามีคนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยด้วย
ละก็ ฉันเริ่มจะมองเห็นภาพรวมของคดีมากขึ้นเรื่อยๆ
“ฮารุตะ ขออะไรที่เขียนได้หน่อยสิ”
ฮารุตะควานหาในกระเป๋ากางเกงโดยไม่พดู อะไร สิง่ ทีไ่ ด้กค็ อื
ดินสอที่สั้นประมาณข้อต่อนิ้วก้อยข้อแรก แกล้งกันชัดๆ
พอฉันเก็บกระดาษเขียนโน้ตดนตรีทมี่ รี อยรองเท้าสำ�หรับสวม
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ในอาคารเรียนขึ้นมา ก็เริ่มลงมือเขียนด้วยดินสอที่ถูกเหลาจนสั้น
อย่างคล่องแคล่ว ที่โรงเรียนนี้มีชมรมกีฬาสิบแปดชมรม ชมรม
ทางวัฒนธรรมยีส่ บิ ชมรม กรรมการจัดงานวัฒนธรรมถูกเลือกมาจาก
ชมรมทางวัฒนธรรมที่มียี่สิบชมรม ชมรมละหนึ่งคน
ชมรมคนรักการจัดดอกไม้
ชมรมผู้ชื่นชอบมายากล
ชมรมวิจัยรถไฟ
ชมรมดูดาว
ชมรมงานบ้านงานเรือน
“หืม...” ฮารุตะที่แอบมองอยู่บ่นพึมพำ� “เขียนแต่ชื่อชมรม
ทางวัฒนธรรมเล็กๆ นี่ตั้งใจจะทำ�อะไรต่อไปล่ะ”
“ในบรรดาสมาชิกชมรมทางวัฒนธรรมที่ห้ามไม่ให้ไปรายงาน
อาจารย์ พวกนี้คือกรรมการจัดงานที่อยู่ปีสามน่ะ”
“ต่อสิ” ฮารุตะพูด
“ถ้าคนร้ายที่เขียนจดหมายข่มขู่อยู่ในกลุ่มกรรมการจัดงานนี้
แล้วรู้ว่ามีคนเอาสิ่งที่เขียนในจดหมายข่มขู่ไปทำ�จริงๆ ฉันคิดว่าเขา
ต้องตกใจแน่ๆ ทั้งที่เจ้าตัวเอาไปแปะประกาศทุกๆ ปีโดยตั้งใจให้
เป็นเรื่องตลกแท้ๆ ถ้ามีการแจ้งความกับตำ�รวจมันจะไม่จบแค่เรื่อง
เล่นพิเรนทร์น่ะสิ ถึงจะรู้ทีหลังว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เถอะ แต่ก็
จะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาไม่ใช่เหรอ”
“เพราะงั้นถึงได้ห้ามไม่ให้รายงานอาจารย์สินะ”
ฉันพยักหน้าอย่างแรง “บางทีคนร้ายที่เขียนจดหมายข่มขู่
อาจจะรูอ้ ะไรบางอย่างเกีย่ วกับโจรขโมยผลึกก็ได้ ฉันมัน่ ใจว่าจะเจอ
ตัวเขาภายในวันสองวันนี้แหละ”
“เข้าใจแล้ว ถึงจะเป็นแค่สมมติฐาน แต่ก็ดูสมเหตุสมผลดี”
ตอน เกมถอนตัว
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ฮารุตะชม
“ใช่มั้ย ถ้าคนร้ายเป็นกรรมการจัดงานจากห้าชมรมนี้จริงๆ
ก็เท่ากับว่าเราแก้ไขคดีครั้งนี้ได้โดยปริยาย”
ฮารุตะทำ�หน้าเครียด ฉันหงุดหงิดกับท่าทีนั้น
“ทำ�ไม ความคิดฉันมีปัญหาเหรอ”
“ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ว่า...”
“แต่ว่า?”
“ตอนนี้เรายังไม่เจอเจ้าของจดหมายขู่นั่นใช่มั้ยล่ะ” ฮารุตะ
พูดเช่นนั้นแล้วถลกแขนเสื้อขึ้นเพื่อดูนาฬิกาข้อมือ “ถ้าวันนี้หลังเลิก
เรียนเป็นโอกาสสุดท้าย หลังจากนัน้ ต้องไปแจ้งความกับตำ�รวจ เรา
ก็มีเวลาเหลือแค่สามชั่วโมงเท่านั้น”
“เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ใช่รึไงล่ะ”
“ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานของจิกะจัง ตอนนีเ้ จ้าของจดหมาย
ข่มขู่ก็คงตามหาโจรขโมยผลึกอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกัน แล้ว
ถ้าเกิดถูกไล่จนจนมุม อาจจะเกิดอะไรวุ่นวายขึ้นมาก็ได้”
อา — ภาพใบหน้าของอาจารย์คุซาคาเบะที่กำ�ลังกังวลเรื่อง
ปัญหาของการเตรียมงานวัฒนธรรมลอยขึ้นมาเลย แย่แล้ว อย่าง
น้อยฉันก็ไม่อยากก่อความเดือดร้อนให้กับอาจารย์คุซาคาเบะ
“ไปกันเถอะ ฮารุตะ”
ฉันใช้ก�ำ ลังดึงแขนฮารุตะทีม่ ที า่ ทีอดิ ออดออกจากห้องเตรียม
อุปกรณ์
“ทำ � ไมต้ อ งเป็ น ฉัน ” ฮารุต ะส่า ยศีรษะ “อ๊า ดิ นสอที่ ฉั น
ทะนุถนอมมาตลอดกลิ้งไปแล้ว...”
“ทิ้งไว้นั่นแหละ”
ฉันกับฮารุตะรีบวิ่งขึ้นบันได มุ่งหน้าไปทางอาคารเรียนเก่า

25

ห้องของชมรมทางวัฒนธรรมตั้งอยู่รวมกันที่ชั้นหนึ่ง ตอนแรกตั้งใจ
ว่าจะเริ่มจากแวะเข้าไปที่ชมรมคนรักการจัดดอกไม้ แต่ก็ได้ยินเสียง
เรียกจากห้องชมรมวาดภาพด้วยปากกาที่เพิ่งเดิน ผ่านมาเสียก่อน
พอมองไปก็เห็นสมาชิกของชมรมออกมาอยู่ตรงระเบียงทางเดินแล้ว
ลอบมองผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องด้วยสีหน้ากังวล
ฮารุตะมองเข้าไปในห้องทันที
“บิงโกเลย”
ฉันก็แอบดูด้วย นักเรียนปีสามซึ่งเป็นกรรมการจัดงานจาก
ชมรมผู้ชื่นชอบมายากลอยู่ในห้องชมรมวาดภาพด้วยปากกา เขา
กำ�ลังส่งเสียงดังต่อว่าโนโซมิอยู่ฝ่ายเดียวอย่างต่อเนื่อง
ฉันยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น
โกหกน่า ไม่จริงใช่มั้ย โนโซมิเนี่ยนะเป็นโจรขโมยผลึก?
4
“จิกะ”
โนโซมิทำ�หน้าเหมือนจะร้องไห้ เข้ามาเกาะฉันไม่ยอมปล่อย
คนที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องคือโคอิซุมิซังจากชมรมคนชื่นชอบ
มายากล พอเห็นว่ามีคนเข้ามายุง่ ก็เดาะลิน้ ดูทา่ ทางกำ�ลังหงุดหงิด
อยู่มากทีเดียว
ฮารุตะรีบก้าวออกไปข้างหน้าก้าวหนึง่ พยายามปกป้องพวกเรา
“ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น รุ่นพี่?”
เป็นเสียงทีส่ งบและใจเย็น คำ�ว่ารุน่ พีท่ ป่ี กติไม่เคยมีใครเรียกนัน้
ไปกระทบความทะนงตัวของเขารึเปล่านะ โคอิซมุ ซิ งั จึงเบือนหน้าหนี
“ไม่เกี่ยวกับแกซะหน่อย”
ตอน เกมถอนตัว
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เขาพึมพำ�ราวกับว่าหน้าตาเอาเรือ่ งเมือ่ ครูน่ เ้ี ป็นเรือ่ งหลอกลวง
กันอย่างนั้นละ
“ถ้าเป็นแบบนีต้ อ่ ไปบรรดาผูช้ มทีอ่ ยูร่ อบๆ จะไปฟ้องอาจารย์
เอานะครับ” ฮารุตะหันไปมองทางฝัง่ ระเบียงทางเดิน พอโคอิซมุ ซิ งั
หันหน้าไปบ้าง สมาชิกชมรมที่ยื่นหน้าเข้ามาทางหน้าต่างก็พร้อมใจ
กันผลุบกลับไป ไอ้พวกแล้งน้ำ�ใจ
โคอิซุมิซังถลึงตาใส่โนโซมิซึ่งยืนสั่นอยู่ด้านหลังของฉัน แล้ว
ก็พูดว่า
“...เฮ้ย รีบๆ เอาผลึกคอปเปอร์ซัลเฟตคืนมาเร็วๆ เซ่ เดี๋ยว
มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะว้อย”
“ฉันไม่ได้ขโมยไอ้ของน่ากลัวพรรค์นั้นนะ” โนโซมิพูด
“อย่ามาโกหก”
“ก็มันจริงนี่”
“คือ” ฉันซึ่งทำ�ตัวเป็นโล่ให้โนโซมิมาตั้งแต่เมื่อกี้พูดแทรก
“ฉันไม่เห็นเข้าใจเรื่องที่พูดเลย”
โคอิซุมิซังเงียบเหมือนกับพูดออกมาไม่ได้ โนโซมิเองก็กำ�ลัง
สั่นกลัวอย่างหนัก
“คนที่เอาจดหมายข่มขู่ไปติดบอร์ดคือรุ่นพี่ใช่มั้ยครับ”
คำ�พูดที่ไร้ซึ่งความลังเลของฮารุตะก้องไปทั่วห้อง โคอิซุมิซัง
ทำ�หน้าตกใจเล็กน้อย
“เออ ใช่แล้ว”
เขายอมรับอย่างรวดเร็ว
ฉันกับโนโซมิพูดไม่ออก ด้วยความตกใจจนเสียการควบคุม
คำ�พูดต่อมาของฉันจึงเป็นคำ�ว่า “จับกุมไว้”
“เฮ้ยๆ เดีย๋ วก่อนสิ” โคอิซมุ ซิ งั ลนลานรีบแก้ตวั “เรือ่ งแบบนี้
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มันเป็นเรื่องล้อกันเล่นอยู่แล้วไม่ใช่รึไง ทุกคนในโรงเรียนก็ไม่ได้
จริงจังอะไร มิหนำ�ซ้ำ�ยังหวังให้มีทุกๆ ปีด้วยซ้ำ�ไป ที่สำ�คัญก็คือ
ถ้าเอากระดาษนัน่ มาลนไฟ ตัวอักษร ‘จากชมรมคนชืน่ ชอบมายากล’
จะปรากฏออกมา ไม่รู้หรือไง”
“จะไปรูไ้ ด้ยงั ไง ของพรรค์นน้ั ” ฉันตะคอกออกไปโดยไม่ทนั คิด
ทว่า “งั้นเหรอครับ” ฮารุตะกลับยอมรับได้อย่างผิดปกติ
“ผมเองก็เชือ่ ว่านัน่ เป็นแค่การล้อเล่น ถึงมันจะแรงไปหน่อยก็เถอะ...
แต่วา่ รุน่ พี่ ผมคิดว่าคำ�พูดทีพ่ ดู เมือ่ กีฟ้ งั ดูไม่เหมือนล้อกันเล่นเลยนะ”
โคอิซุมิซังเหลือบมองโนโซมิ “เรื่องที่ทำ�เหมือนเธอเป็นโจร
ขโมยผลึกน่ะเหรอ”
“ไม่ใช่ครับ” ฮารุตะปฏิเสธ “เรื่องที่พูดว่าเดี๋ยวมันจะกลาย
เป็นเรื่องใหญ่ต่างหาก ช่วยบอกผมหน่อย ถ้ายกเลิกงานวัฒนธรรม
จะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ”
ฉันจ้องไปที่ฮารุตะ เรื่องราวดำ�เนินไปในทางที่ไม่ได้คาดคิด
เสียแล้ว ฮารุตะอยากจะถามอะไรกันแน่
โคอิซุมิซังกำ�หมัดแน่น อยู่ในอาการที่กำ�ลังอดทนกับอะไร
บางอย่าง ไม่นานนักสีหน้าเจ็บปวดก็ปรากฏบนใบหน้า
“ถ้างานวัฒนธรรมปีนี้ถูกยกเลิก จะมีชมรมทางวัฒนธรรม
ที่เสี่ยงต่อการโดนยุบชมรมน่ะสิ”
“เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ สินะ ชมรมที่ว่าคงจะเป็นชมรม
คนรักการจัดดอกไม้ ชมรมคนชื่นชอบมายากล ชมรมวิจัยรถไฟ
ชมรมดูดาว ชมรมงานบ้านงานเรือนใช่มั้ยครับ”
เอ๊ะ? ทั้งหมดเป็นชื่อของชมรมทางวัฒนธรรมที่ฉันเขียนลง
บนกระดาษเขียนโน้ตดนตรีนี่
“แกนี่ รู้ ดี จังนะ” โคอิซุมิซังพูดราวกับประเมิ นฮารุ ต ะใหม่
ตอน เกมถอนตัว
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“ถู กต้ อ งตามนั้ น แหละ การที่ ส มาชิ ก ชมรมทางวั ฒนธรรมลดลง
มันเป็นปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ แต่ว่าจำ�นวนคนไม่สังกัด
ชมรมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในระยะนีก้ ระตุน้ ให้ปญ
ั หาเกิดเร็วขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้
ยังเกิดปรากฏการณ์ ‘ฟันหลอ’ ที่สมาชิกปีหนึ่งปีสองขาดหายไปจาก
ชมรม โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฟันหลอของเด็กปีสอง เด็กปีหนึ่ง
ก็ จำ � เป็ น ต้ อ งกลายเป็ น ผู้ นำ � ทำ � ให้ ต้ อ งลดระดั บ การทำ � กิ จ กรรม
ชมรมลง”
“เดี๋ยวก่อนนะคะ” คนที่ตามเรื่องไม่ทันอย่างฉันแทรกขึ้น
มา “ฉันคิดว่าแค่สมาชิกชมรมมีจำ�นวนน้อยไม่ได้ทำ�ให้ชมรมถูกยุบ
ได้งา่ ยดายขนาดนัน้ นะคะ ฉันคิดว่าชมรมทางวัฒนธรรมทีไ่ หนก็เป็น
แบบนั้นอยู่แล้ว โรงเรียนคงก็ไม่จัดการอย่างโหดร้ายด้วยเหตุผล
แค่นั้นหรอกค่ะ”
หญิงสาวที่หัวร้อนปุดๆ คนนี้นี่ใคร โคอิซุมิซังพูด
เพื่อนผมเองครับ แหะๆ ฮารุตะตอบ
ทั้ ง สองคนสบตากั น ด้ ว ยเหตุ ผ ลอะไรบางอย่ า ง เห็ น แล้ ว
หงุดหงิดชะมัด
“คือว่า...” โนโซมิส่งเสียงอย่างเกรงๆ จากทางด้านหลังของ
ฉัน “นี่ทั้งสองคนกำ�ลังพูดถึงเรื่องผลสำ�เร็จในการแข่งขันของชมรม
กันอยู่ใช่มั้ยคะ”
“ก็ประมาณนั้นละนะ” ฮารุตะพูดต่อ “เรื่องที่น่าเศร้าก็คือ
จำ�นวนงบประมาณของชมรมกีฬากับชมรมทางวัฒนธรรมมันต่างกัน
มากขึ้นทุกปี แน่นอนว่าฝั่งที่ได้น้อยกว่าก็คือชมรมทางวัฒนธรรม
เพราะว่ า กิ จ กรรมของชมรมทางวั ฒนธรรมไม่ ไ ด้ มี ค วามโดดเด่ น
มากพอที่ จ ะไปอวดคนภายนอกได้ เมื่ อ เที ย บกั บ ชมรมกี ฬ าแล้ ว
โอกาสที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมก็น้อยกว่า แต่ถ้ามีงาน
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แข่งขันใหญ่ที่ทุกโรงเรียนเข้าร่วม แล้วมีโอกาสได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณก็เป็นอีกเรื่อง ที่จริงไม่ต้องสนใจว่าเป็นใบประกาศจาก
งานไหนด้วยซ้ำ� แค่ได้เข้าร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ก็ง่ายต่อการ
ยื่นเรื่องขอให้ชมรมอยู่ต่อไปได้”
“ก็ อ ย่ า งที่ ว่ า นั่ น แหละ” คราวนี้ โ คอิ ซุ มิ ซั ง เปิ ด ปากพู ด
“สำ�หรับชมรมทางวัฒนธรรมที่ไม่มีงานแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ให้ ล งแข่ ง แล้ ว งานวั ฒนธรรมจึ ง กลายเป็ น สถานที่ แ สดงผลงาน
เพียงแห่งเดียวยังไงล่ะ และการพิจารณาเนื้อหาการแสดงผลงาน
ก็มผี ลต่อการของบสำ�หรับปีหน้าด้วย ถ้าได้งบประมาณมาเพิม่ สักนิด
ก็จะช่วยให้ไม่ตอ้ งลดระดับความสามารถในการทำ�กิจกรรมลง ต่อให้
สมาชิกชมรมจะน้อยนิดแค่ไหน การหางบประมาณก็เป็นเหมือน
โอกาสสุดท้ายที่จะทำ�ให้ชมรมคงอยู่ต่อไปได้”
ฉันทีก่ �ำ ลังอ้าปากหวอเหมือนตุก๊ ตาฮานิวะ6ถามโนโซมิเสียงเบา
“นี่ แล้วพวกโนโซมิไม่เป็นอะไรเหรอ”
“ไม่เป็นอะไรคือ?”
“ก็...” ฉันหันไปมองสมาชิกชมรมที่อยู่ตรงระเบียงทางเดิน
ชมรมวาดภาพด้วยปากกา รวมโนโซมิแล้วก็มีแค่สี่คน
“ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ก็ร่วมงานแข่งขันทางการกันตลอด
อยู่แล้ว”
“งานแข่งขันทางการ?”
“มังงะโคชิเอ็น”
“...มันอะไรล่ะนั่น”
ตุ๊กตาดินเผาสมัยโคฟุง (ช่วงกลางศริสตศตวรรษที่ 3-7) ที่ถูกขุดพบใน
สุสานโบราณ มีลักษณะเป็นรูปคนทรงกระบอก อ้าปากหวอ
6

ตอน เกมถอนตัว
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ฮารุตะกับโคอิซุมิซังที่กำ�ลังมองดูการโต้ตอบของเราสองคน
หัวเราะก๊าก
“จิกะจัง ถึงจะเป็นแค่การ์ตนู ก็เถอะ แต่มนั มีงานแข่งขันใหญ่
จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่จังหวัดโคจิทุกปีนะ มีหนังสือพิมพ์หรือ
สถานีโทรทัศน์ดังๆ ให้การสนับสนุนอยู่”
“ชมรมวาดภาพด้วยปากกาเป็นชมรมหนึ่งที่หาทางออกได้ดี
ทีเดียว” โคอิซุมิซังพูด
“อย่างนั้นเหรอ...” ไม่เห็นรู้เลย โนโซมิไม่เคยเล่าให้ฟังสักคำ�
“ขอโทษนะ” ฉันขอโทษโนโซมิ
“ชมรมชีวะล่ะครับเป็นยังไงบ้าง รุน่ พี”่ ฮารุตะถามโคอิซมุ ซิ งั
ขึ้นมาดื้อๆ
“ชมรมชีวะทำ�ไมเหรอ” โคอิซุมิซังทำ�หน้าตกใจ
“ก็นักเรียนปีสามที่เป็นหัวหน้าชมรมนั้นเพิ่งย้ายโรงเรียนไป
ตอนก่อนปิดเทอมฤดูร้อน แล้วก็เหลือสมาชิกปีหนึ่งแค่สามคนไม่ใช่
เหรอครับ”
“อ๋ อ หั ว หน้ า ชมรมนั้ น กั บ ฉั น เป็ น เพื่ อ นกั น น่ ะ ปี ที่ แ ล้ ว
หมอนั่ น เข้ า ไปถึ ง รอบคั ด เลื อ กจากตั ว แทนภู มิ ภ าคของรางวั ล
วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นญี่ ปุ่ น เลยนะ เขาพยายามจะจำ � ลองทะเล
โอกินาวาที่บ้านเกิดของตัวเองให้อยู่ในตู้ปลาน่ะ งานวิจัยนั้นสมาชิก
ปีหนึ่งก็รับช่วงต่อ ปีนี้ก็เล็งไปถึงการคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยด้วย
จุดเด่นของการจัดแสดงของงานวัฒนธรรมคราวนี้ก็คือไอ้นี่แหละ”
“รางวั ล วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นญี่ ปุ่ น ...ไม่ ว่ า ชมรมไหนก็ ห า
ทางออกด้วยวิธีแบบนั้นงั้นเหรอ” ฮารุตะชม
ฉันถามโคอิซุมิซัง “ถ้างั้นห้าชมรมที่ฮารุตะพูดถึงเมื่อกี้ล่ะ”
“ก็เป็นชมรมที่ยังหางานแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วม
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ไม่ได้น่ะสิ ทุกคนต่างกลุ้มใจที่ไม่ค่อยมีสมาชิกชมรม หรืออาจารย์
ทีป่ รึกษาไม่กระตือรือร้น อยูใ่ นช่วงวิกฤตว่าชมรมจะได้ไปต่อหรือเปล่า
นั่ น แหละ การแสดงงานวั ฒนธรรมปี นี้ พวกเราจึ ง ตั้ ง ใจกั น เต็ ม ที่
มาตั้งแต่ปิดเทอมฤดูร้อนแล้ว สมาชิกชมรมบางคนถึงขนาดทำ�งาน
พิเศษเพื่อหาเงินมาโปะค่ากิจกรรมที่ขาด แต่ก็ยัง...”
โคอิซมุ ซิ งั หยุดพูดอย่างเจ็บใจ ขณะทีภ่ ายในห้องกลับสูค่ วาม
เงียบสงัด ฮารุตะก็พูดขึ้นมา
“ใครบางคนกำ�ลังพยายามทำ�ให้งานวัฒนธรรมถูกยกเลิกโดย
ใช้ประโยชน์จากจดหมายขูข่ องรุน่ พีอ่ ยูเ่ หรอครับ เพือ่ ไล่ตอ้ นให้ชมรม
วัฒนธรรมทั้งห้าต้องยุบไปสินะ”
“อย่างน้อยฉันก็คิดอย่างนั้น เพราะอย่างนั้นฉันถึงอภัยให้
ไม่ได้ไงล่ะ”
“รุ่นพี่เคยไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อนมั้ยครับ”
“ฉันคิดว่าไม่มีนะ สมาชิกชมรมคนชื่นชอบมายากลเองก็คง
เหมือนกัน สมาชิกของอีกสีช่ มรมทีเ่ หลือก็ธรรมดาๆ ทุกคนเป็นคนดี
ทั้งนั้น ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะไปบาดหมางอะไรกับใครได้”
“อืม เราไม่มที างเข้าใจสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของคนอืน่ หรอก” ฉันพูด
แทรกเสียงค่อย
“ว่าอะไรนะ” โคอิซมุ ซิ งั ถาม “แกนีเ่ ป็นสาว ม.ปลายจริงรึเปล่า
อย่าพูดจาปลงชีวติ เหมือนมาม่าซังผัวทิง้ ตามสแน็คบาร์แถวชานเมือง
สิ!”
“เอาน่าๆ” ฮารุตะห้าม “กลับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ คิดว่า
ผลประโยชน์ของโจรขโมยผลึกคืออะไร”
“ยิง่ กิจกรรมชมรมลดลงเท่าไหร่ กรอบงบประมาณปีหน้าก็จะ
เพิม่ ขึน้ เท่านัน้ ฉันคิดว่ามีคนทีภ่ าวนาให้เป็นอย่างนัน้ อยู่ ถ้ามีอยูจ่ ริง
ตอน เกมถอนตัว
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ก็คงเป็นชมรมทางวัฒนธรรมสักคนนี่ละ”
“ทำ�ไมล่ะครับ”
“ที่ฉันคิดแบบนั้นก็เพราะว่าปีนี้ชมรมเคมีจะจัดแสดงผลึก
คอปเปอร์ซลั เฟตด้วย แล้วคนทีร่ สู้ ถานทีเ่ ก็บรักษาก็มแี ค่คนในชมรม
ทางวัฒนธรรมที่มีหน้าที่เตรียมงานเท่านั้น”
“แล้วสาเหตุที่สงสัยโนโซมิซังชมรมวาดภาพด้วยปากกาคือ
อะไรครับ” ฮารุตะลดเสียงลงหนึ่งระดับ
“เพราะเมื่อเช้าไม่ได้มาเข้าร่วมการค้นหาผลึก”
“แค่นั้น”
“เออ”
พอได้ฟังคำ�พูดนั้นแล้วฮารุตะก็โล่งอก แต่ฉันไม่สามารถทน
เงียบอยู่ได้จึงผลักหลังฮารุตะดังตึงแล้วไปยืนอยู่ข้างหน้าโคอิซุมิซัง
เสียงศีรษะของฮารุตะโขกกับมุมของโต๊ะอาจารย์ดังลั่น
“ใจร้าย ไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอคะ โนโซมินงั่ ทำ�แผ่นพับของ
งานวัฒนธรรมทั้งคืนเลยนะ โนโซมิเองก็ภาวนาให้งานวัฒนธรรม
ประสบความสำ�เร็จเหมือนกัน ทั้งที่อดหลับอดนอนทำ�ทั้งคืนเพราะ
อยากจะช่วย แต่ก็ยัง ก็ยัง...”
โนโซมิตกใจอ้าปากค้าง กำ�ชายชุดเครื่องแบบของฉันไว้
โคอิซุมิซังมองลงมาต่ำ�แล้วหยิบแผ่นพับขึ้นมาหนึ่งใบ “...ก็
ทำ�ได้ดีนี่” เขาพึมพำ�แล้วขอโทษเสียงเบา “ขอโทษที่สงสัย”
ฮารุ ต ะที่ ห มอบอยู่ ที่ พื้ น ลุ ก ขึ้ น ราวกั บ เพิ่ ง ตื่ น จากฝั น ร้ า ย
ส่ายหน้าด้วยอาการทีเ่ หมือนกับนึกอะไรบางอย่างออก แล้วเดินโซเซ
ออกจากห้องเรียน
ฉันที่เพิ่งรู้สึกตัวพูดว่า “โนโซมิ ฝากที่เหลือด้วยนะ” แล้ว
ตามฮารุตะไป
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ฮารุตะอยูท่ ส่ี ดุ ระเบียงทางเดิน เอาหน้าผากแนบหน้าต่างแน่น
เพื่อให้ศีรษะเย็นลง
“...ขอโทษ หัวน่ะ เจ็บรึเปล่า”
“เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่”
เสียงของฮารุตะดังกลบเสียงของฉัน
“อีกสองชั่วโมงจะมีการประชุมของกรรมการจัดงานน่ะ”
ฮารุตะนิ่งเงียบ ฉันไล่ตามสายตาของเขาไป เห็นร่างของ
นักเรียนหญิงที่เหมือนเคยเห็นมาก่อนอยู่ใกล้ๆ กับประตูโรงเรียน
กำ�ลังเดินโซเซออกจากประตูโรงเรียนราวกับถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน
หนักๆ นักเรียนปีหนึง่ ชมรมชีวะทีอ่ ยูก่ บั อาจารย์คซุ าคาเบะนี่ ฉันคิด
ได้แค่ว่าสภาพร่างกายเธอคงจะแย่เอามากๆ
“นี่ ช่วยหว่านล้อมกรรมการจัดงานทุกคนให้เลื่อนการแจ้ง
อาจารย์เป็นวันพรุ่งนี้ได้มั้ย”
“เอ๊ะ”
“ขอร้องละ”
“ก็อาจจะได้นะ แต่วา่ ทำ�ไมล่ะ ผลึกมันจะกลับมาจริงๆ เหรอ”
“ผลึกมันไม่กลับมาในสภาพเดิมแล้วละ” ฮารุตะพูดจาเป็น
ปริศนา “ฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับโจรขโมยผลึกแล้ว”
5
เวลาหกโมงสามสิบนาที ฉันเดินตามหาฮารุตะไปทั่วอาคารเรียน
กระเป๋าของเขายังอยูท่ หี่ อ้ งดนตรีจงึ เข้าใจว่ายังไม่ได้กลับบ้าน ช่วงนี้
เป็นช่วงเตรียมงานวัฒนธรรม เวลาเลิกเรียนจึงถูกเลื่อนออกไปจน
ช้ากว่าปกติหนึง่ ชัว่ โมง อีกสามสิบนาทีตอ้ งออกจากอาคารเรียนแล้ว
ตอน เกมถอนตัว
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ฉันเดินอยู่บนชั้นสองของอาคารเรียนที่เริ่มมืดลงแล้ว เมื่อ
สังเกตเห็นว่าประตูห้องวิทยาศาสตร์แง้มอยู่เล็กน้อย จึงแอบมอง
เข้าไปอย่างระมัดระวัง
มีเงาคนร่างเล็กนั่งอยู่บนโต๊ะยาวตัวหนึ่ง ฮารุตะนั่นเอง
“ฮารุต่า” ฉันเผลอส่งเสียงอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ
“อ้าว? ยังไม่กลับอีกเหรอ”
“อะไรเนี่ย” ฉันหยุดยืน “อุตส่าห์เป็นห่วงแท้ๆ”
“ชู่” ฮารุตะเอานิ้วชี้แตะที่ปาก “รอเงียบๆ พยายามอย่า
ส่งเสียงเท่าที่จะทำ�ได้จนกว่าจะทุ่มนึงนะ”
“ถ้ารอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ” ฉันกระซิบกระซาบขณะที่
เข้าไปใกล้ๆ
“รอไปเดีย๋ วก็รเู้ องน่า” ฮารุตะกระซิบกลับมาอย่างมีนยั “ว่าแต่
มาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยกัน ถ้าใครมาเห็นเข้าจะเข้าใจเราสองคนผิด
เอาได้นะ”
ฉันแยกตัวห่างออกมาจากฮารุตะเล็กน้อย
ยิ่งใกล้เวลาหนึ่งทุ่มมากเท่าไร เสียงอึกทึกตามอาคารเรียน
ก็ยงิ่ ลดลงเท่านัน้ แสงสลัวทีค่ อ่ ยๆ มืดลงทีละนิดล่วงล้�ำ เข้ามาในห้อง
วิทยาศาสตร์ มีเพียงแสงไฟจากสนามส่องมาทางหน้าต่างเล็กน้อย
พอช่วยให้ความสว่าง เมื่อก้มลงมองนาฬิกาข้อมือก็พบว่าเลยเวลา
หนึ่งทุ่มไปแล้ว
ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าตึกๆ ใกล้เข้ามาจากสุดระเบียงทางเดิน
เสียงฝีเท้านัน้ หยุดทีห่ น้าห้องวิทยาศาสตร์พอดิบพอดี ฉันกลัน้ หายใจ
“คามิโจคุงอยู่รึเปล่า”
เสียงทีไ่ ด้ยนิ จากอีกฟากของประตูเป็นเสียงเล็กๆ ของนักเรียน
หญิง
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“อยู่สิ”
พอฮารุตะตอบ เงาที่ดูหดเล็กเปิดประตูเข้ามา ใบหน้ามอง
เห็นไม่ชัดนัก เธอกำ�ลังอุ้มอะไรบางอย่างที่ดูสำ�คัญเอาไว้ มันคือ
กระบอกน้ำ�สเตนเลส
ฉันเกือบส่งเสียงร้อง เพื่อนร่วมชั้นจากชมรมชีวะที่อยู่กับ
อาจารย์คุซาคาเบะในตอนนั้นนี่นา พอเธอเห็นว่าฉันอยู่ด้วยก็ตั้งท่า
จะถอยหลังออกไปด้วยสีหน้าตกใจ
“ไม่ต้องหนีหรอก ถึงผู้หญิงคนนี้จะเป็นพวกชอบใช้ความ
รุนแรง แต่ก็เป็นพวกเดียวกับเธอนะ”
พูดไม่เข้าเรื่อง ฉันทำ�หน้าเบ้ แต่ก็พยายามควบคุมตัวเองไว้
“อะ...อืม ฉันไม่ทำ�อะไรหรอก มาตรงนี้สิ”
เธอค่อยๆ เดินก้มหน้าเข้ามาทีละก้าว พอฮารุตะลงจากโต๊ะ
แล้วยื่นมือออกไป เธอก็ส่งกระบอกน้ำ�สเตนเลสให้โดยไม่พูดอะไร
ฮารุตะเปิดฝากระบอกน้ำ�ที่รับมา จากนั้นหยิบบีกเกอร์ที่อยู่
บนโต๊ะ ชูภาชนะแก้วให้เห็นภายใต้แสงสลัวที่ส่องมาจากหน้าต่าง
แล้วเทสิ่งที่อยู่ในกระบอกออกมา
“อา —”
ของเหลวสีฟ้าใสถูกเติมลงไปในบีกเกอร์จนเต็ม
ฉันพูดอะไรไม่ออก
“นีค่ อื ...ผลึกคอปเปอร์ซลั เฟตทีเ่ ปลีย่ นรูปไปแล้วอย่างสมบูรณ์
ใช่มั้ย”
พอฮารุตะพูด เธอก็พยักหน้าหงึกๆ
“มันคือสารละลายอิม่ ตัวของคอปเปอร์ซลั เฟตน่ะ ถ้าเอาผลึก
ใส่ลงไปในขวดพลาสติกหรือภาชนะอะไรสักอย่าง เขย่าแล้ววางทิง้ ไว้
หนึ่งวันก็จะกลายเป็นแบบนี้ได้ เธอจำ�เป็นต้องใช้มันใช่มั้ย”
ตอน เกมถอนตัว
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เธอพยักหน้าเงียบๆ ร่างกายสั่นเทิ้มขึ้นเรื่อยๆ
“นีเ่ ธอขโมยทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ มันเป็นยาพิษร้ายแรงงัน้ เหรอ” ในทีส่ ดุ
ฉันก็เปล่งเสียงออกมาได้
เธอปิดปากเงียบกริบ อดทนรอแค่ไหนก็ไม่มีท่าทีว่าจะพูด
ฉันหงุดหงิดกับท่าทีแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหาเธอแล้วจับไหล่เอาไว้
“ตอบมาสิ เธอต้องการขโมยยาพิษร้ายแรงนั่นไปทำ�อะไรกัน
แน่ รู้รึเปล่าว่าทุกคนกังวลแค่ไหนว่างานวัฒนธรรมจะต้องยกเลิก
รึเปล่าน่ะ”
เธอร้องไห้โฮ แล้วทรุดตัวหมอบลงที่พื้นทั้งอย่างนั้น เสียง
ร้องไห้โฮดังไปทั่วห้องวิทยาศาสตร์ ร้องไห้แบบนั้นมันไม่รู้เรื่อง...
ร้องไห้แบบนั้น...ฉันยืนตะลึงค้างอยู่ตรงนั้น
“จิกะจัง”
ฉันหันไปตามเสียงของฮารุตะ
“ถ้ามองจากมุมของพวกเรามันอาจจะเป็นยาพิษร้าย แต่ถ้า
มองจากมุมของเธอมันเป็นอย่างอื่นนะ”
“...หมายความว่ายังไง”
“มันเป็นยารักษาน่ะ โรคจุดขาวกับโรคเวลเว็ต มีการค้นพบ
โดยบังเอิญมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
สามารถใช้เป็นยารักษาโรคสองโรคนี้ได้”
“โรคอะไรนะ” ฉันมองเธอที่ร้องไห้ไม่หยุด “แล้วใครกันล่ะ
ที่ป่วย”
“ก็ซุซุเมะ7 นั่นไงล่ะ ปลาสลิดหินฟ้าหางส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์
คือ คริซิปเทร่า ไซยาเนีย อยู่ในวงศ์ปลาสลิดหิน เป็นปลาทะเล
7

ซุซุเมะ ย่อมาจากซุซุเมะได ที่แปลว่า ปลาสลิดหิน
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เขตร้อน ตัวเป็นสีฟ้าน้ำ�ทะเลสดใส เป็นที่รู้จักกว้างขวางในญี่ปุ่น
อยู่รวมกันเป็น ฝูงในแอ่งน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงตามแนวปะการังที่โอกินาวา
บางทีงานวิจัยที่หัวหน้าชมรมชีวะทิ้งเอาไว้คงเป็นการสังเกตการณ์
ระบบนิเวศของปลาสลิดหินนี่ละมั้ง”
ฉันจ้องไปที่ฮารุตะ
“โรคจุดขาวเป็นโรคทีเ่ กิดกับปลาตูเ้ ท่านัน้ ในช่วงแรกจะมีจดุ
สีขาวขนาดประมาณหนึ่งมิลลิเมตรปรากฏ ถ้าปล่อยไว้ก็จะกระจาย
ไปทั่วตัวภายในเวลาอันสั้น ปลาที่มีจุดขาวปกคลุมไปทั้งตัวจะเอา
ตัวไปถูกบั ก้อนกรวดหรือขอนไม้อย่างรุนแรง เนือ่ งจากอาการเจ็บปวด
บางทีเธออาจจะ —”
ฮารุตะวางบีกเกอร์ที่อยู่ในมือลงบนโต๊ะยาวแล้วพูดต่อ
“ฉันคิดว่าเธอคงจะเห็นปลาสลิดหินฟ้าหางส้มตัวนัน้ แล้วรูส้ กึ
เจ็บปวด อยากรักษามันให้หายเอามากๆ ก็เลยใช้ยาที่มีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไป แต่ว่ามันไม่ช่วยให้ดีขึ้นแม้แต่น้อย สิ่งที่ต่างกัน
ระหว่างโรคจุดขาวในปลาทะเลกับโรคจุดขาวในปลาน้ำ�จืดก็คือชนิด
ของปรสิต ยาทีใ่ ช้กบั ปลาทะเลไม่คอ่ ยมีขายทัว่ ไปสักเท่าไหร่ ถึงจะมี
ยาที่ใช้ได้ผลกับโรคจุดขาวในปลาทะเลอยู่เหมือนกัน แต่มีราคาแพง
และเธอไม่สามารถใช้ยาราคาแพงได้”
“ทำ�ไมล่ะ...” ฉันพึมพำ�
“ชมรมชีวะเป็นชมรมวัฒนธรรมจึงได้งบชมรมน้อย สมาชิกมี
แค่นกั เรียนปีหนึง่ สามคน แถมยังต้องเลีย้ งดูปลาเขตร้อนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
สูงให้รอด ฉันคิดว่าบางทีคงเอาค่าขนมตัวเองมาใช้ด้วย เพราะ
ไม่อยากทำ�ลายงานวิจัยที่หัวหน้าชมรมยกให้ยังไงล่ะ เธอจึงต้องทำ�
อะไรสักอย่างเพื่อให้ได้จัดแสดงในงานวัฒนธรรม อยากได้รับการ
ยอมรับเพื่อที่ชมรมจะได้คงอยู่ต่อไป”
ตอน เกมถอนตัว

38

ฉันมองเธอที่ยังหมอบอยู่ที่พื้น
“จริงเหรอ”
เธอพยักหน้าทัง้ ๆ ทีย่ งั ก้มหน้าเข้าหาพืน้ ในทีส่ ดุ ก็ได้ยนิ เสียง
ที่สั่นไม่หยุดของเธอ
“ฉันได้ยินเรื่องคอปเปอร์ซัลเฟตมาจากคนรู้จักค่ะ แล้วก็รู้
ว่าชมรมเคมีสร้างผลึกของมันเอาไว้และให้ความสำ�คัญกับมันอย่าง
มาก แต่ก็คิดว่าแค่อันเดียว...” เสียงร้องไห้ดังขึ้น “ฉันแอบเอามัน
กลับไปพร้อมกับปลาสลิดหินฟ้าหางส้มที่ป่วย...แต่ก็กลัว สุดท้าย
ก็ไม่สามารถใช้มันได้...”
“สิง่ นัน้ น่ะ” ฮารุตะพูดแทรก “ถ้าความเข้มข้นของสารละลาย
คอปเปอร์ซลั เฟตไม่ถกู ต้องละก็ อาจจะทำ�ให้ปลาสลิดหินฟ้าหางส้ม
ตายได้สินะ”
เธอพยักหน้า “วันต่อมา เรื่องที่ฉันแอบเอาปลากลับบ้าน
ก็กลายเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตขึน้ มา ฉันก็รบี กลับบ้านไปเอาปลามาคืน
ทีเ่ ดิมแล้วค่ะ แต่กไ็ ม่สามารถพูดเรือ่ งคอปเปอร์ซลั เฟตได้ ฉันได้ยนิ
จากเพื่อนที่เป็นกรรมการจัดงานว่ามันเป็นยาพิษร้ายแรง จึงกลาย
เป็นเรื่องใหญ่เมื่อถูกขโมยไป แต่ถึงฉันอยากจะเอาไปคืนไว้ที่เดิม
แค่ไหน ก็ดนั ละลายผลึกหมดแล้ว ไม่สามารถทำ�ให้กลับคืนสูส่ ภาพ
เดิมได้...”
ฉั น รั บ ฟั ง เงี ย บๆ โจรขโมยซุ ซุ เ มะ คำ � พู ด ของอาจารย์
คุซาคาเบะในตอนนั้นผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้ง
“ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ” เธอขอโทษไม่หยุดจนหัวใจของ
พวกเราทีฟ่ งั อยูน่ นั้ รูส้ กึ เจ็บปวดขึน้ มา “ฉันเก็บปัญหาเอาไว้คนเดียว
จนเรื่องบานปลายไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แล้วตอนนั้นคามิโจคุง
ก็เรียกฉัน”

39

จูๆ
่ ฉันก็คดิ ได้วา่ หรือว่าเธอชอบนักเรียนปีสามหัวหน้าชมรม
ที่ย้ายโรงเรียนไป ถึงได้พยายามปกป้องงานวิจัยของเขาขนาดนี้
พยายามทำ � ให้ ท ะเลโอกิ น าวาบ้ า นเกิ ด ของเขาที่ จำ � ลองไว้ ใ นโลก
ของตู้ ป ลาได้ ค งอยู่ ที่ โ รงเรี ย นนี้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยเหตุ ผ ลอะไรก็ ต าม
นี่หมายความว่า? —
“คลีค่ ลายหมดแล้ว” ฮารุตะมองไปด้านนอก แล้วพูดออกมา
โดยไม่สื่อถึงอารมณ์ใดๆ
“แต่ว่า” ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่สามารถขจัดความกังวลทิ้งไปได้
ฮารุ ต ะทำ � เสี ย งไม่ พ อใจเล็ ก น้ อ ยแล้ ว หยิ บ กระเป๋ า สตางค์
ออกมา จากนัน้ ก็ดดี เหรียญห้าร้อยเยนขึน้ ฉันรับเหรียญห้าร้อยเยน
ที่หมุนคว้างกลางอากาศด้วยท่าที่คล้ายกับท่ารับดาบด้วยมือเปล่า
“ถ้าไปคุยกับกรรมการจัดงานแล้วจัดโครงการระดมทุนขึ้นมา
ก็น่าจะพอหาค่ายาได้นะ ฉันคิดว่าพวกเธอที่เป็นกรรมการจัดงาน
ไม่มีสิทธิ์ไปโทษเขาหรอก”
เพือ่ ปกป้องสิง่ สำ�คัญจึงลงมือทำ�โดยไม่ไตร่ตรองให้ดเี สียก่อน
ไม่ต่างกับพวกฉันนั่นแหละ
“อืม” ฉันตอบ “เช้าวันพรุ่งนี้ฉันจะบอกกรรมการจัดงาน
ทุกคนเอง ฉันคิดว่าทุกคนจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอน ไม่มีใครบ่น
อะไรหรอก”
“จิกะจัง แบบนั้นละ”
เด็กสาวคนนัน้ เงยหน้ามองพลางสูดน้�ำ มูก ยิง่ เช็ดเท่าไร น้�ำ ตา
ก็ยิ่งไหลออกมาจนพื้นเปียก
“นี่ ไม่รีบกลับบ้านเดี๋ยวโดนอาจารย์ดุเอานะ”
ฉั น ดึ ง แขนของเธอให้ ลุ ก ขึ้ น มา ตอนที่ จ ะออกจากห้ อ ง
วิทยาศาสตร์ก็นึกขึ้นได้ว่าทิ้งฮารุตะไว้คนเดียว
ตอน เกมถอนตัว
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ฮารุตะหันหลังให้ขณะมองออกไปนอกหน้าต่าง สุดปลาย
สายตานั้นมีประตูของงานวัฒนธรรมที่สร้างค้างไว้
6
วันงานวัฒนธรรม ชมรมเครื่องเป่าที่แสดงสตอมป์ในครึ่งหลังของ
การแสดงดนตรีบนเวทีในโรงยิมได้รับเสียงปรบมือเปาะแปะๆ เก้าอี้
ที่ เ ตรี ย มไว้ มี ค นนั่ ง ไม่ เ ต็ ม แต่ มั น ก็ ช่ ว ยไม่ ไ ด้ เพราะเป็ น อย่ า งนี้
คล้ายๆ กันทุกปีอยู่แล้ว
ฉันเก็บอุปกรณ์การแสดงในขณะที่หันไปทางที่นั่งผู้ชม
โนโซมิโบกมือให้ โคอิซุมิซังจากชมรมคนชื่นชอบมายากล
ปรบมือเบาด้วยสีหน้าเคืองๆ
อาจารย์คุซาคาเบะกำ�ลังถูกสมาชิกชมรมหญิงจากทุกชั้นปี
รุมล้อมอยูห่ ลังเวที ฉันได้ยนิ เสียงระริกระรีเ้ ข้าหู ฮึ ทำ�ตัวเด็กชะมัด
คำ�ว่า “ชอบ” ของพวกเธอกับคำ�ว่า “ชอบ” ของฉันมันต่างกัน คำ�ว่า
“ชอบ” ของฉันน่ะ มีแค่ฉันที่วิ่งวุ่นกับอาจารย์เพื่อหาสมาชิกชมรม
คอยเฝ้ า มองอาจารย์ ม าตลอดเท่า นั้น จึงจะพูดได้ ก่อ นปิ ด เทอม
ฤดูร้อนที่ผ่านมา ฉันนึกภาพการแสดงอันยอดเยี่ยมในวันนี้ไม่ออก
เลยจริ ง ๆ ฉั น ต่ า งหากที่ ส มควรจะได้ แ บ่ ง ปั น ความประทั บ ใจนี้
กับอาจารย์
แต่ก็เกิดการคำ�นวณผิดพลาดขึ้นมา
คนที่ วิ่ ง วุ่ น หาสมาชิ ก ชมรมจนชอบอาจารย์ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ฉั น
คนเดียว ยังมีอยู่อีกคน
สายตาของฉันมองลงจากเวทีไปยังจุดจุดหนึ่งตรงที่นั่งผู้ชม
สมาชิกชมรมชีวะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา กรรมการจัดงานทุกคน

