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เวลาที่อยากอ่านเรื่องราวแปลกใหม่ ฉันมักไปยืนหน้าชั้นหนังสือ 

ชั้นนั้น

ชั้นหนังสือขนาดเล็กใกล้เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ติดประตูทางเข้า 

ห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือปกอ่อนหลากสีสัน ทั้งหมดนั้นคือหนังสือ 

นิยายซึ่งครูชิโอริเลือกสรรจากความต้องการที่อยากให้นักเรียนชั้น 

มัธยมต้นได้อ่าน ทุกเล่มอ่านง่าย อีกทั้งยังทำให้เกิดอารมณ์ร่วมได้ง่าย  

เพราะตัวเอกล้วนเป็นเด็กวัยสิบกว่าแทบทั้งนั้น

และดูเหมือนว่านอกจากของครูชิโอริแล้ว บนนั้นยังมีหนังสือ 

ทีเ่ลอืกโดยยวุบรรณารกัษ์1 ในอดตีปะปนอยูด่ว้ย ถอืเปน็เรือ่งนา่ขอบคณุ 

ที่นำหนังสือเหล่านี้มาเก็บรวมกันในชั้นเดียว เพราะหนังสือที่นักเรียน 

มัธยมต้นหรือมัธยมปลายเป็นตัวเอกหายากมาก คือเจอบ่อยในไลต์ 

โนเวล2 แต่สำหรับนิยายประเภทอื่นแล้ว ต้องสุ่มเดาจากชื่อเรื่อง 

กับหน้าปก และเปิดตรวจสอบเนื้อหาด้านในไปทีละเล่ม ฉันไม่ชอบ 

1 นักเรียนที่อาสาช่วยงานบรรณารักษ์ตามแต่จะได้รับมอบหมาย
2 นยิายประเภทหนึง่ของญีปุ่น่ เนน้เจาะกลุม่เปา้หมายวยัรุน่ คำนยิามของไลตโ์นเวลในประเทศญีปุ่น่ 

มีหลากหลาย ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละสำนักพิมพ์ แต่โดยมากมักมีจุดร่วมที่ใช้ภาพการ์ตูนเป็นปก 

และมีภาพประกอบภายในเล่ม
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อ่านนิยายที่มีผู้ใหญ่เป็นตัวเอก เพราะรู้สึกเข้าไม่ถึงเนื้อเรื่องสักเท่าไร

แต่ก็ใช่ว่าฉันจะชอบอ่านนิยายรักหรือเรื่องราวในรั้วโรงเรียน 

หรอกนะ ดังนั้นจึงหาเรื่องโดนใจได้ยากเย็น แม้จะเป็นชั้นหนังสือชั้นนี้ 

ก็ตาม ฉันยืนอยู่ตรงหน้าชั้นหนังสือ อ่านชื่อเรื่องที่เขียนอยู่บนสันปก 

ไล่ไปทีละเล่ม ถ้าใช้คำว่าสันปกหลากสีสันก็ฟังดูดีหรอก แต่เรื่อง 

ของเรื่องคือสันปกบนชั้นหนังสือนี้มีสีสันไม่เข้ากันเลย และนั่นก็เป็น 

จุดที่ฉันแอบนึกไม่พอใจ ซึ่งสำหรับพวกผู้ใหญ่แล้วอาจมองว่าฉันเป็น 

คนระเบียบจัดเกินเหตุก็ได้

ก็หนังสือนิยายบนชั้นนี้ เรียงไว้ตามลำดับอักษรขึ้นต้นของ 

ชื่อเรื่องน่ะสิ ไม่ได้แยกตามสำนักพิมพ์หรือประเภทหนังสือเหมือน 

ชั้นหนังสือตามร้าน ข้างสันปกสีแดงมีสันปกสีเหลือง ถัดมาก็เป็นเขียว  

ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรหรืออย่างไรคะ ถ้าแค่นั้นก็ยังดีหรอก  

แต่บ่อยครั้งก็มีไลต์โนเวลปนอยู่ด้วย ทำให้ยิ่งรู้สึกผิดแผกไปกันใหญ่  

ในกรณขีองไลตโ์นเวล โดยมากตรงสนัปกมกัมสีว่นหนึง่ของภาพประกอบ 

วาดอยู่เหนือชื่อเรื่องใช่ไหมล่ะ และเมื่อวางอยู่เคียงข้างกับสันนิยาย 

ปกอ่อนทั่วไปแล้ว ไลต์โนเวลจึงดูแปลกแยกมากทีเดียว

พ่อแม่ซื้อชั้นหนังสือให้ฉันเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งคิดว่านั่นคง 

เป็นจุดเริ่มต้นของความระเบียบจัดของฉันเอง ฉันลองเรียงหนังสือที่มี 

ตามหมวดนักเขียนบ้าง สำนักพิมพ์บ้าง สู้รบปรบมือกับการจัดเรียง 

อยู่หลายชั่วโมงกว่าสีของสันปกจะเข้ากันได้อย่างสวยงาม รังสรรค์ 

ขึ้นมาเป็นชั้นหนังสือของฉันเพียงคนเดียว

ก็แบบนี้มันดูดีกว่านี่นา หาหนังสือที่ต้องการได้ง่ายด้วย

“ทำไมหนังสือบนชั้นนี้ไม่เรียงตามหมวดนักเขียนหรือสำนักพิมพ ์

ล่ะคะ”
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ฉนัเคยถามครชูโิอรดิว้ยความสงสยั ครฟูงัแลว้กะพรบิตาหลงัแวน่ 

กรอบดำปริบ ๆ ด้วยความฉงนก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“เพราะสิ่งจำเป็นสำหรับการพบพานหนังสือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า 

ใครเป็นผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์ไหนตีพิมพ์น่ะสิ”

“แล้วชื่อคนเขียนล่ะคะ ถ้าอยากอ่านหนังสือของผู้เขียนคนเดียว 

กันขึ้นมาจะทำยังไง”

“ถึงตอนนั้นการพบพานหนังสือก็ถือว่าจบลงแล้วละ ไปหาต่อได้ 

จากชัน้หนงัสอืทีเ่รยีงหมวดตามชือ่ผูเ้ขยีน ทีเ่หลอืกเ็อาไวไ้ปเรยีงแบบนัน้ 

ตอนเก็บขึ้นชั้นหนังสือของอาโอะจังเองก็แล้วกัน”

ไม่ค่อยเข้าใจแฮะ แต่ชั้นหนังสือนี้คงเป็นพื้นที่เพื่อให้คนที่ไม่รู้ว่า 

จะอ่านอะไรได้พบพานหนังสือโดนใจ โดยตัดสินจากเพียงแค่ชื่อเรื่อง 

ละมั้ง

ตรงหน้าฉันในตอนนี้คือนิยาย ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผลงานดังที่ 

ตากแดดจนสีซีดและคล้ายกับว่าถูกเปิดอ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  

สองข้างถูกหนีบอย่างน่าอึดอัดด้วยสันปกที่มีรูปประกอบเป็นสาวน้อย 

ตาแปว๋นา่เอน็ดู นีส่นิะทีเ่รยีกกนัวา่มสีาวงามขนาบขา้ง ถา้หนงัสอืเลม่นี้ 

เป็นเด็กผู้ชายก็คงไม่เป็นอะไรหรอก แต่ดูแววแล้วน่าจะเป็นเด็กผู้หญิง 

มากกว่า ก็เมื่อหยิบภาพปกขึ้นมาดู ชวนให้รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นหนังสือ 

สำหรับผู้หญิงอ่านมากกว่านี่นา

หนงัสอืเลม่แรกทีจ่ะยมืหลงัเปดิภาคการศกึษาใหม่ เอาเปน็เลม่นี้ 

ก็แล้วกัน

ฉันใช้สัญชาตญาณในการเลือกโดยไม่อ่านเรื่องย่อเลยสักนิด

พอฉันถือหนังสือไปหา ครูชิโอริซึ่งกำลังนั่งดูคอมพิวเตอร์อยู่ 

ด้านในเคาน์เตอร์ก็หันกลับมา
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“อ้าว อาโอะจัง เลือกได้แล้วเหรอ”

“เอาเล่มนี้ค่ะ”

ฉันยื่นหนังสือสีซีดเพราะแสงแดดให้  ครูรับไปเงียบ  ๆ แต่ 

ใบหน้ากลับอมยิ้มอย่างดีอกดีใจ พลางจัดการทำเรื่องขอยืมหนังสือ  

เธอมักแย้มยิ้มยินดีเช่นนี้เสมอเวลามีคนขอยืมหนังสือบนชั้นดังกล่าว 

หรือเป็นหนังสือที่เธอเคยอ่าน ก่อนหน้านี้ฉันก็เคยถามว่าทำไมถึง 

ทำหน้าดีใจขนาดนั้น

“ก็คนคนนั้นอาจชอบหนังสือเล่มโปรดของครูก็ได้นี่นา”

ถึงอย่างนั้นก็เถอะ มันน่าดีใจตรงไหน แม้ว่าฉันไม่เข้าใจ 

ความรู้สึกแบบนั้นสักนิด แต่ค่อนข้างชอบรอยยิ้มอย่างมีความสุข 

ของครูทีเดียว

“ถ้าอย่างนั้นหนูกลับก่อนนะคะ”

“จ้ะ ขอบคุณสำหรับวันนี้นะ”

ฉันก้มศีรษะให้ครูก่อนออกจากห้องสมุด เนื่องจากเป็นเวลา 

เลิกเรียน งานของยุวบรรณารักษ์จึงจบลงแล้ว แต่ถึงเรียกว่างาน  

ก็เป็นเพียงแค่การนั่งประจำเคาน์เตอร์และอ่านหนังสือ หรือช่วยงานครู 

เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ห้องสมุดเป็นสถานที่ชวนสบายใจ ฉันจึงมักมาอยู่ 

ที่นี่บ่อย ๆ แม้ไม่ใช่เวรของฉันเอง

ฉันเดินไปตามทางเดินพลางเก็บหนังสือปกอ่อนเข้ากระเป๋า 

สะพายไหล่ แม้หนังสือจะดูมีสภาพเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วก็ตาม แต่ฉัน 

ก็ยังพยายามสอดมันเข้าไประหว่างตำราเรียนเพื่อไม่ให้ครูดกับกระเป๋า 

จนเกิดรอยยับย่น

บนทางเดินแทบไม่มีคน ตอนเดินผ่านห้องเรียนที่ปิดไฟมืด  

ฉันก็เลยอดรู้สึกใจฝ่อขึ้นมาไม่ได้ แม้จะไม่ได้จินตนาการไร้สาระว่า 
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มีผีสางออกมาก็เถอะ

แต่แล้วจู่ ๆ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น

ฉันสะดุ้งโหยง

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่นิยาย ใช่จะมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น  

นั่นคือเสียงหัวเราะดังลั่นจนปวดหูของพวกผู้หญิงที่ เดินลงบันได 

มาต่างหาก กลุ่มเด็กผู้หญิงสามคนหัวเราะเอิ๊กอ๊าก ตบไหล่กันบ้าง  

ถองกันบ้าง หยอกเย้ากันสนุกสนาน เรื่องมันก็แค่นั้นเอง แต่เสียงที่ดัง 

จนเกินเหตุนั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้

ไม่รู้หรอกนะว่าขำอะไร แต่เล่นส่งเสียงดังแบบนั้นดูบ้าบอ 

มากเลย

ฉันจ้องแผ่นหลังของพวกเธอด้วยความขุ่นเคือง จงใจชะลอ 

ฝีเท้าเพื่อรอให้กลุ่มสามสาวผ่านไปให้พ้นก่อน ตอนนั้นเองฉันจึงเพิ่ง 

สังเกตว่ามีใบหน้าคุ้นเคยปะปนอยู่ ในนั้นด้วย  นั่นคือคุณมิซากิ  

ซึ่งเคยอยู่ห้องเรียนเดียวกันเมื่อปีหนึ่ง

ซึ่งไม่ว่าจะทำอย่างไร ฉันก็รู้สึกไม่ถูกโฉลกกับเธอคนนี้เอา 

เสียเลย

ตอนขึ้นชั้นปีสองและต้องเปลี่ยนห้องเรียน ฉันก็ยังไร้ดวง 

อีกเช่นเคย ตอนปีหนึ่งคิดอยู่หรอกว่าดวงไม่ดีสุด  ๆ แต่กระทั่งถึงปีนี้ 

ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ฉันยังคงไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนที่เคย 

สนิทสนมกันมาตั้งแต่ชั้นประถมเลยแม้แต่คนเดียว

แต่ฉันคิดว่าก็ดีเหมือนกัน เพราะถึงอย่างไรฉันเองก็ไม่ใช่คนที่ 
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ชอบหัวเราะร่าเหมือนทุกคนอยู่แล้ว อยู่คนเดียวสบายใจกว่าด้วยซ้ำ  

ขอแค่ให้ได้อ่านหนังสือก็พอ  หากต้องผลาญเวลาพักอันมีค่าไป 

กับการพูดคุยไร้สาระก็น่าเสียดายแย่ ยิ่งไปกว่านั้น การพยายาม 

พูดคุยให้เข้ากับทุกคนก็ชวนให้เหนื่อยใจเหลือเกิน ถ้าจะต้องแบ่งเวลา 

อันมีค่าไปทำอะไรแบบนั้น สู้เอาเวลาไปอ่านหนังสือยังดีกว่า เพราะ 

ดูอย่างไรฉันก็ไม่อาจคิดได้เลยว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน

“คุณซาทาเกะมีคาแร็กเตอร์ไม่เหมือนพวกเรานี่เนอะ –”

ฉันคิดว่าการหัวเราะเฮฮาคือสิทธิพิเศษของคนที่ทำอะไรแบบนั้น 

ได้เท่านั้นแหละ นั่นเป็นคำพูดที่คุณมิซากิกล่าวกับฉันเมื่อฤดูใบไม้ผลิ 

ปีที่แล้ว ซึ่งฉันคิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริง  ๆ จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้น 

ฉันทำอีท่าไหนจึงได้หลุดไปอยู่กับพวกเธอได้ แค่บังเอิญโดนจัดให้อยู่ 

กลุ่มเดียวกันตอนทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เลยโดนลากเข้าไปร่วม 

วงสนทนาตัง้แตเ่มือ่ไรไมรู่้ ฉนัไมช่อบบรรยากาศในกลุม่ของพวกเธอเลย  

ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอคิดอะไรอยู่จึงยากที่จะพูดคุยให้สอดคล้อง แล้ว 

ก็เลยโดนหยอกเย้าจนไม่รู้จะแสดงปฏิกิริยาอย่างไร จะหัวเราะก็ทำได้ 

ไม่คล่อง รังแต่จะเผลอก้มหน้า พูดอะไรน่าสนใจก็ไม่เป็น แถมเสียง 

ยังเบาหวิวอีกต่างหาก สรุปคือ ต่างกันไปเสียทุกอย่าง ฉันมัวแต่ 

สาละวนใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น ถึงแม้พวกนั้นไม่เคยสนใจคนรอบข้าง 

เลยกเ็ถอะ ตอนนัน้เองใครคนหนึง่กพ็ดูขึน้วา่ “เดีย๋วเถอะ คุณซาทาเกะ 

ลำบากใจนะ” ซึ่งฉันเป็นดังที่พูดจริง  ๆ  นั่นแหละ แต่พอคุณมิซากิ 

ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มได้ยินแบบนั้นกลับพูดว่า นั่นสินะ  คุณซาทาเกะ 

มีคาแร็กเตอร์ไม่เหมือนพวกเรานี่เนอะ

“คาแร็กเตอร์ไม่เหมือนกันคือยังไง แบบเป็นพวกมืดหม่นเหรอ  

เอริร้ายนะเนี่ยยยย”
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แล้วก็เลยโดนทุกคนขำเสียยกใหญ่ ไม่รู้ทำไมต้องหัวเราะ 

ขนาดนั้น จนกระทั่งฉันรู้สึกเหมือนโดนทั้งห้องหัวเราะเยาะด้วย ฉัน 

จำได้ดีเชียวละว่าตอนนั้นฉันหน้าแดงด้วยความอับอายขนาดไหน  

หน้าร้อนผ่าว รอบดวงตาก็ร้อนไปหมด กระทั่งตอนนี้ เวลาได้ยิน 

เสียงหัวเราะขำก๊ากในห้องเรียน ฉันจะนึกย้อนไปถึงความรู้สึกเหมือน 

ไม่อาจฝืนทนเปิดเปลือกตาได้ในวันนั้นเสียทุกครั้งไป

ใช่ ใช่สิ คนมืดหม่น รู้น่า ฉันคงให้ความรู้สึกมืดหม่นสินะ  

คุยกับใครก็ไม่ เก่ง  เอาแต่ก้มหน้า  ไม่ยิ้มแย้ม  อ่านแต่หนังสือ  

เทียบกันแล้วไม่เหมือนคุณมิซากิเลย  ทั้งสดใส  เสียงดังหนวกหู   

ร่าเริง เล่นกีฬาเก่ง ให้ความรู้สึกเหมือนชีวิตสุขสนุกสนานเสียเต็ม 

ประดา ใช่สิ พวกเธอมีคาแร็กเตอร์ร่าเริงสดใส ไม่จำเป็นต้องอ่าน 

หนังสือเพื่อหนีความจริง สำหรับพวกเธอโลกแห่งความเป็นจริงคงสนุก 

มากสินะ ซึ่งฉันก็คิดว่ามันดีแล้วนี่นา

เอาเถอะ สรุปคือฉันไม่ถูกโฉลกกับคุณมิซากิมาตั้งแต่ตอนนั้น  

จึงพยายามไม่สบตากับเธอ เริ่มเอาแต่ก้มหน้าเวลาอยู่ในห้องเรียน 

และเพราะเสียงหัวเราะของพวกเธอรบกวนจิตใจของฉันเหลือเกิน  

ฉันจึงเลิกใช้เวลาพักในห้องเรียน  แต่ไม่เป็นไร  ฉันยังมีห้องสมุด  

ยังมีสายสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างหลวม  ๆ  กับครูชิ โอริและเพื่อน  ๆ  

ยุวบรรณารักษ์ที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน  ฉันให้ความสำคัญ 

กับเวลาในห้องสมุดมาก  จึงไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียน 

แสนอึกทึกเลยสักนิดเดียว

ขึ้นปีสอง ฉันอยู่คนละห้องกับคุณมิซากิ แม้ห้องเรียนตอนนี้ 

จะยังคงถูกยึดครองโดยพวกกลุ่มเสียงดังไม่เปลี่ยนแปลง แต่เทียบ 

กับพวกคุณมิซากิแล้วถือว่าสงบกว่า สำหรับฉันห้องสมุดคือโลกทั้งใบ  
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พวกงี่เง่านั่นไม่มีทางมาข้องแวะกับห้องสมุดอยู่แล้ว ถือว่าไม่เกี่ยว 

อะไรกบัฉนั ดว้ยเหตนุีเ้องชวีติประจำของฉนัจงึนา่จะกลบัสูค่วามสงบสขุ 

เสียที

แต่หลังจากหมดวันหยุดโกลเด้นวีค3 ปีนั้น

จริง  ๆ  อาจถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนในห้องเรียนต่างพากัน 

พูดคุยถึงแต่เรื่องวันหยุดยาว ไปเที่ยวไหนมาบ้าง ไปดูหนังเรื่องอะไร 

กับเพื่อน บรรยากาศเริงร่าจนเกินระงับอาการทำให้ฉันรู้สึกยุบยิบ 

ไม่สบายใจ อะไรของพวกเธอ ส่งเสียงดังป่าวประกาศว่าไปเที่ยวไหน 

มาตอนวันหยุดยาวแล้วได้อะไรขึ้นมาหรือ เรื่องที่เล่ามีจุดพีคอะไร 

ไหม ฉันเองก็ไปแช่ออนเซ็นกับครอบครัวมาเหมือนกัน แต่น่าเบื่อมาก  

รถติดยาวเหยียด ปวดเบาจนเกือบทนไม่ไหว แต่สุดท้ายก็ไม่ราด  

แล้วเรื่องแบบนั้นเหมาะจะเอามาเล่าให้ใครฟังตรงไหนล่ะ พวกเธอ 

นี่สุดยอดเลยในแง่ความไม่อินังขังขอบใด  ๆ จนเอาเรื่องราวไร้จุดพีค 

แสนน่าเบื่อแบบนั้นมาเล่าเป็นวรรคเป็นเวรให้เพื่อนฝูงฟังไม่รู้ เบื่อ  

ยอดเยี่ยมจนแทบไม่น่าเชื่อเลยละ

ตอนพักเที่ยง  ในที่สุดฉันก็ได้ฤกษ์ลี้ภัยมาที่ห้องสมุด แต่ 

ก็พบว่าที่นั่นเองก็มีแต่คนพูดคุยเรื่องโกลเด้นวีคจนน่าเอือมระอาพอกัน  

หนำซ้ำยังมียุวบรรณารักษ์คนหนึ่งแวะมาห้องสมุดหลังกินข้าวเสร็จ  

และนำขนมซึ่งเป็นของฝากจากการไปเที่ยวมาแจกทุกคนเสียอีก  

3 ช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่น เพราะมีวันสำคัญหลายวันเรียงติดกัน เริ่มจากปลายเดือน 

เมษายนไปถึงต้นเดือนพฤษภาคม
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ฉันได้แต่กำคุกกี้ห่อจิ๋วนั่นไว้โดยไม่รู้จะทำอย่างไรดี

ห้องสมุดห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตอนพักเที่ยง 

ฉันจึงมักนั่งกินข้าวกล่องในห้องบรรณารักษ์ของครูชิโอริ ซึ่งจะเรียกว่า 

เป็นสิทธิพิเศษเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของยุวบรรณารักษ์ก็ได้ แต่พอครูร้อง 

บอกว่าได้เวลาเริ่มงาน พวกฉันก็จะโดนไล่ออกมา เพราะถ้ามัวทำตัว 

ยืดยาดอยู่ในนั้นนาน ๆ คงสร้างปัญหาให้ครูละมั้ง

ตอนนีฉ้นักนิขา้วกลอ่งเสรจ็และโดนไลอ่อกมาจากหอ้งบรรณารกัษ ์

เรียบร้อย แล้วจะให้กลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อกินคุกกี้นี่ก็กระไรอยู่ แม้ 

ในยามปกติครูชิโอริจะดูอ่อนโยนใจดี แต่ถ้าโกรธขึ้นมาจะเหมือน 

เป็นคนละคน  น่ากลัวสุด  ๆ  เลยละ ฉันจึงจำต้องยัดคุกกี้ดังกล่าว 

ใส่ในกระเป๋ากระโปรงอย่างไม่มีทางเลือก ทำอย่างไรดีนะ ฉันคิด 

พลางหย่อนกายนั่งลงบนเก้าอี้ประจำเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ครูกำลัง 

จ้องคอมพิวเตอร์เขม็งถือเป็นการเริ่มงานของเธอไปเรียบร้อยแล้ว  

ส่วนคุณโอทานิและยุวบรรณารักษ์คนอื่นที่เมื่อกี้ยังนั่งคุยเล่นกันต่อ 

ที่โต๊ะก็ลุกไปไหนแล้วไม่รู้  ตอนนี้คงเป็นเวลาที่นักเรียนส่วนใหญ่  

กินข้าวกล่องในห้องเรียนเสร็จแล้ว จำนวนคนในห้องสมุดจึงเพิ่มขึ้น 

ทีละนิด แต่ยังไม่มีใครต้องการทำธุระที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์

แต่แล้วฉันกลับต้องอึ้งไปเพราะเจอคนคุ้นหน้าอยู่แถวประตู 

ทางเข้าห้องสมุด 

นั่นคือคนที่ไม่น่ามาอยู่ที่นี่

คุณมิซากิคนนั้น

ผู้สดใสร่าเริง เสียงดัง คล้ายกับมีชีวิตอยู่ในโลกคนละใบกับฉัน

เธอยื่นหน้าเข้ามาด้อม ๆ  มอง  ๆ  ในห้องสมุด กวาดตาล่อกแล่ก 

รอบกาย มาหาหนังสืออะไรหรือเปล่านะ ไม่หรอก เป็นไปไม่ได้ ก็เธอ 
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ดูไม่ได้มีความรู้พอจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือเลยนี่นา ฉัน 

จินตนาการภาพเธอเป็นฝ่ายริเริ่มอ่านหนังสือด้วยตัวเองไม่ออกเลย  

เพราะขนาดคาบอ่านหนังสือในยามเช้า เธอยังเอานิตยสารมาอ่าน 

จนโดนครูดุ

แล้วคนแบบนั้นมาทำอะไรในที่แบบนี้

รู้สึกเหมือนเพิ่งเคยเห็นเธออยู่ตามลำพังแบบนี้เป็นครั้งแรก  

เลยรู้สึกเหมือนเธอไม่ค่อยร่าเริง  คือดูเรียบร้อยกว่าปกติชอบกล  

ไหล่ตก กวาดตามองทั่วห้องสมุดด้วยท่าทางเป็นกังวล ไม่ได้เดินตรงไป 

ที่ชั้นหนังสือ แต่กลับไปนั่งที่โต๊ะแทน ฉันเฝ้ามองด้วยความสงสัย  

ก่อนจะอึ้งไปเมื่อเห็นพฤติกรรมของเธอ เธอเปิดกระเป๋าสะพายไหล่  

หยิบห่อผ้าสีส้มออกมา ซึ่งไม่ว่าดูอย่างไรก็คือกล่องข้าวชัด  ๆ เธอ 

แกะผ้าห่อ สิ่งของด้านในคือกล่องข้าวจริงดังคาด เธอเปิดฝากล่อง  

หยิบตะเกียบออกมา ยกมือขึ้นประกบพลางขยับปากพึมพำ

ฉันคิดว่าเธอคงกำลังพูดว่า จะกินละนะคะ 

“ตายจริง”

เสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลัง ครูชิโอรินั่นเอง เธอกำลังมองไป 

ทางคุณมิซากิด้วยสีหน้าคล้ายลำบากใจ ก่อนกล่าวเสียงแผ่ว

“ที่นี่ห้ามกินอาหารน้า”

“จริงด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าบ้าหรือเปล่า”

“อาโอะจัง ไปเตือนหน่อยสิ”

“เอ๊ะ”

ฉันสะอึกไป เงยหน้ามองครู

“ทำไม หนูต้อง...”

“ก็อาโอะจังเป็นยุวบรรณารักษ์ใช่ม้า”
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ครูเท้าสะเอวพูดกับฉันเหมือนจะบอกว่ามันก็แน่อยู่แล้วนี่

ฉันเป็นยุวบรรณารักษ์ก็จริง แต่ถ้ายกเรื่องนั้นมาพูด ครูเอง 

ก็เป็นบรรณารักษ์กินเงินเดือนของโรงเรียนไม่ใช่หรือ แล้วมันไม่ใช่ 

งานของครูตรงไหนล่ะ

“เอ่อ แต่...หนูขอผ่าน”

“ทำไมล่ะ”

“จะทำไมล่ะ...คือ หนูไม่ค่อยถูกโฉลกกับคนแบบนั้นน่ะ”

“เพื่อนเหรอ”

“ถ้าเป็นเพื่อนคงไม่บอกว่าไม่ถูกโฉลกหรอกค่ะ”

“ถ้างั้นทำไมล่ะ”

“เอาเป็นว่าไม่ได้คือไม่ได้ คือเคมีไม่ตรงกันน่ะค่ะ ในโลกนี้ 

มันก็มีของที่เข้ากันไม่ได้เยอะแยะไปใช่ไหมคะ  อย่างน้ำกับน้ำมัน  

หมูกับสับปะรดในผัดเปรี้ยวหวานอะไรงี้”

“อืม”

ไม่รู้ว่ายอมเชื่อแล้วหรืออย่างไร ครูชิโอริจึงเอียงคอครุ่นคิด  

พึมพำว่าแต่ครูชอบใส่สับปะรดในหมูผัดเปรี้ยวหวานนะ พลางเดิน 

ออกจากเคาน์เตอร์ไปพูดบางอย่างกับคุณมิซากิ บางทีคงบอกไป 

ตรง  ๆ  ว่าที่นี่ห้ามรับประทานอาหารละมั้ง คุณมิซากิฟังแล้วชะงัก รีบ 

ก้มศีรษะเป็นเชิงขอโทษขอโพย ปิดฝาข้าวกล่องและเก็บของทันที  

ครูยกมือปรามเป็นเชิงให้ใจเย็น  ๆ แต่คุณมิซากิก็รีบร้อนเอาข้าวกล่อง 

ยัดใส่กระเป๋า และพุ่งตัวออกจากห้องสมุดไปด้วยความรวดเร็ว ครู 

มองตามแผ่นหลังของเธอก่อนเดินกลับมาหาฉัน ยังคงเอียงคอน้อย  ๆ  

ท่าทางเหมือนคับข้องใจ

“ทำไมถึงได้มากินข้าวในที่แบบนี้นะ”
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เพราะสติไม่ดีไงคะ

ฉันอยากตอบเหลือเกิน แต่เลือกที่จะเงียบไว้ เพราะรู้สึกว่า 

บอกไปก็คงโดนดุหาว่าปากไม่ดีเสียเปล่า ๆ 

หลังจากนั้นคุณมิซากิก็มาที่ห้องสมุดติดต่อกันหลายวัน

แปลกจัง ทั้งที่ตอนอยู่ปีหนึ่งฉันไม่เคยเห็นเธอที่ห้องสมุดเลย 

สักครั้ง เกิดสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไร ไม่ใช่แค่พักเที่ยงนะ  

แต่กระทั่งหลังเลิกเรียน คุณมิซากิก็ยังมาปรากฏตัวที่ห้องสมุด

พักเที่ยง คุณมิซากิจะมาตอนพวกเรากินข้าวในห้องบรรณารักษ์ 

เสร็จ เตร่ไปมาระหว่างชั้นหนังสือ หยิบพวกนิตยสารไปนั่งเปิดอ่าน 

ที่โต๊ะด้วยท่าทางเบื่อหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นนิตยสารแฟชั่นที่ 

พวกสาว  ๆ  ที่มีวงจรความคิดไม่ซับซ้อนน่าจะชอบกัน เธอพลิกหน้า 

นิตยสารไปมา พอใกล้เวลาเข้าเรียนก็กลับไป หลักเลิกเรียนก็ตรงดิ่ง 

มาห้องสมุดอีก กลับมานั่งพลิกหน้านิตยสารเรื่อยเปื่อยเหมือนเดิม  

หรือบางครั้งก็หยิบพวกสารานุกรมมาดูบ้างประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว 

ก็กลับบ้าน ไม่ได้มาอ่านหนังสือเรียนหรือนิยาย ตกลงว่ามาทำอะไร 

กันแน่เนี่ย ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ 

ภาพของคุณมิซากิเวลาไม่ได้เปล่งเสียงหัวเราะชวนปวดหู 

และอยู่ เงียบ  ๆ  คนเดียวช่างให้ความรู้สึกแปลกใหม่และน่าพิศวง  

พอได้มองเธออีกครั้งฉันก็สังเกตเห็นอะไรหลายอย่าง เช่น คุณมิซากิ 

ยามไม่พูดไม่จา ก้มหน้าน้อย  ๆ  เหม่อมองนิตยสารนี่ช่างดูหม่นเศร้า 

อย่างประหลาด และไหนจะผมยาวสลวยเหยียดตรงนั่นอีก หากจับ 
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สวมแว่นกรอบดำเข้าเสียหน่อยอาจดูเหมือนพวกสาวน้อยวรรณกรรม 

ก็เป็นได้  หรืออาจดูเหมือนครูชิโอรินิด  ๆ  อืม  ถึงแม้แค่การหยิบ 

หนังสือแฟชั่นมาอ่านก็ถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นสาวน้อย 

วรรณกรรมก็เถอะ

“อาโอะจัง”

ครูชิโอริเรียกขณะฉันกำลังนั่งเท้าคางอยู่ที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ 

หลังจากคุณมิซากิกลับไปแล้ว

“เป็นอะไรไป ไม่อ่านหนังสือเหรอ หายากนะเนี่ย”

“มีอะไรต้องคิดนิดหน่อยน่ะค่ะ”

“หืม?” ดวงตาหลังแว่นของครูกะพริบปริบ  ๆ เอียงคอด้วย 

ความสงสัย จากนั้นก็ยื่นสมุดโน้ตในมือมาให้ “อาโอะจัง ถ้าว่าง 

ละก็ ช่วยตอบนี่ให้หน่อยได้ไหม”

สิ่งที่ครูยื่นมาให้ก็คือ สมุดโน้ตแนะนำหนังสือ เป็นสมุดโน้ต 

หน้าตาธรรมดาเล่มหนึ่งที่ยุวบรรณารักษ์รุ่นพี่ใช้ปากกาสีเขียนปกด้วย 

ตัวหนังสือที่แลดูเรียบง่าย ปกติสมุดโน้ตเล่มนี้จะวางอยู่บนเคาน์เตอร์  

ถา้เขยีนวา่อยากอา่นหนงัสอืประเภทไหน ครชูโิอรกิบัพวกยวุบรรณารกัษ์ 

ก็จะมาช่วยกันเขียนตอบไว้ หรือผู้ใช้บริการห้องสมุดอยากเขียนแนะนำ 

ลงไปก็ได้เหมือนกัน คล้าย  ๆ  กับการคบหากันลับ  ๆ  ผ่านตัวหนังสือ  

ครูเปิดหน้าสุดท้ายแล้วส่งให้ ฉันรับสมุดโน้ตมา กวาดตามองสิ่งที่ 

เขียนอยู่ ตัวหนังสือที่ให้ความรู้สึกแข็งกระด้างเล็กน้อยเขียนอย่าง 

ประณีตไว้ว่า

‘อยากอ่านหนังสือที่มีเด็กผู้หญิงเป็นตัวเอก แต่ไม่ค่อยชอบแนว 

ความรัก กิจกรรมในโรงเรียน หรือมิตรภาพสักเท่าไร’

“รสนิยมน่าจะเข้ากับอาโอะจังได้นะ”
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ฉันฟังแล้วพ่นลมพรืดทางจมูก อืม  ก็อาจใช่  นี่อาจเรียก 

ได้ว่าเป็นรีเควสต์สุดยากเย็นที่ปฏิเสธทุกองค์ประกอบของนิยายเลย 

ก็ว่าได้ ครูชิโอริรู้รสนิยมในการอ่านหนังสือของยุวบรรณารักษ์แทบ 

ทุกคน และรู้ด้วยว่าฉันชอบอ่านหนังสือแบบไหน เธอคงมองว่าฉัน 

เหมาะที่จะตอบคำถามนี้ละมั้ง

รสนิยมดีนี่

“พอจะนึกออกบ้างไหม”

“อืมมมม”

ถ้าเป็นคนทั่วไปคงตอบไม่ได้หรอก ก็นิยายส่วนใหญ่ที่มีเด็ก 

ผู้หญิงเป็นตัวเอกมักเกี่ยวกับความรักทั้งนั้น ไม่อย่างนั้นก็เป็นแนว 

เรื่องราวในรั้วโรงเรียนหรือมิตรภาพ ต่อให้มีผลงานที่ไม่ใช่แนวนั้น 

คนทั่วไปก็คงไม่อ่านกันหรอก แต่ฉันกลับนึกออกหลายเล่มทีเดียว  

ฉันหยิบดินสอกดขึ้นมาจากกล่องเสียบปากกา กางสมุดโน้ตลงบน 

เคาน์เตอร์ ครุ่นคิดว่าจะแนะนำหนังสือแต่ละเล่มให้น่าสนใจได้อย่างไร  

ตอนนั้นเองครูชิโอริคงเข้าใจผิดว่าฉันคิดหาหนังสือเหมาะ  ๆ ไม่ออกละมั้ง

“หนังสือที่อาโอะจังยืมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะ  

ไม่ใกล้เคียงเหรอ”

“อ้อ เล่มนั้นเหรอ...อืม หนูไม่ค่อยชอบแฮะ”

“อ้าว เหรอ น่าเสียดายจัง”

ครูชิโอริยกมือขึ้นอังแก้ม เอียงคอ คิ้วตกให้เห็นอย่างเข้าใจง่าย 

“แตท่ำไมกนันอ้ ทัง้ทีค่ดิวา่เปน็หนงัสอืทีอ่าโอะจงันา่จะชอบแท้ ๆ  

เชียว”

“ทำไมน่ะเหรอคะ”

พอถูกถามแบบนั้นฉันก็อดเอียงคอบ้างไม่ได้  คิดเล็กน้อย 
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ก่อนตอบ เพราะครูชิโอริทำหน้าเสียดมเสียดายเป็นอย่างมาก จึงรู้สึก 

ว่าต้องหาเหตุผลอธิบายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่เช่นนั้นคงรู้สึกผิดแย่

“คือ จะว่ายังไงดี...หนูไม่ค่อยชอบเรื่องที่ไม่มีจุดจบชัดเจน 

น่ะค่ะ”

ครูพยักหน้าน้อย  ๆ เดินมานั่งข้างกายฉัน แววตาอ่อนโยน 

หลังแว่นจับจ้องมาคล้ายเฝ้ารอคำพูดต่อไป

“เรื่องสั้นในหนังสือเล่มนั้นมีแต่จบแบบคลุมเครือทั้งนั้นเลย 

ใช่ม้า จะว่ายังไงดี มันขี้ขลาดออก ไม่รู้ว่าตัวเอกทำอะไร มีจุดจบ 

แบบไหน ไม่เขียนอะไรไว้เลย ซึ่งมันอาจจะจบดีหรือไม่ดีก็ได้ คือ  

หนูไม่ชอบความรู้สึกเหมือนโดนโยนทิ้งไว้กลางคันแบบนั้นน่ะ”

ฉันพูดพลางหมุนดินสอกดในมือขณะเล่าถึงความรู้สึกไม่พอใจ 

ขณะอ่าน

ตอนนั้นเอง ครูชิโอริก็หัวเราะคิกออกมา

“ทำไมเหรอคะ”

“เปล่าจ้ะ แต่คิดว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเด็กที่พูดแบบนี้เหมือนกัน”  

ครูว่าแล้วพยักหน้า “อย่างที่อาโอะจังบอกนั่นแหละ อาจเป็นแบบนั้น 

ก็ได้”

“แล้วทำไมครูชอบหนังสือแบบนั้นล่ะคะ”

“อืมมมม นั่นสินะ บางทีอาจเป็นเพราะครูมองว่านั่นคือเสน่ห์ 

ของการอ่านหนังสืออย่างหนึ่งละมั้ง”

ไม่เข้าใจเลย ฉันเผลอขมวดคิ้วพลางมองหน้าครู

“ก็ แปลว่าคนอ่านจินตนาการได้อย่างอิสระว่าจะให้จบแบบไหน  

หลังจากนั้นจะเป็นยังไง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนอ่าน ทำให้ 

รู้สึกเหมือนกำลังทดสอบจิตใจของพวกเราอยู่เลยใช่ม้า”
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ใช่ม้าอะไรเล่า ไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิด

“จะทำให้ตัวเอกของเรื่องราวนั้นมีความสุขได้หรือไม่ ทั้งหมด 

ล้วนขึ้นอยู่กับใจเรา มันก็แปลว่า เราจะมีความสุขได้หรือเปล่านั้น  

ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเองยังไงล่ะ”

บางครั้งบางคราวครูจะพูดอะไรเข้าใจยากแบบนี้เสมอ ฉันคง 

เผลอแสดงสีหน้าฉงนออกไปอย่างชัดเจนละมั้ง ครูจึงผุดยิ้มจืดเจื่อน 

เหมือนเขินอาย

“โทษที โทษที อย่าสนใจเลย เป็นแค่ความรู้สึกของครูเท่าน้ันเอง”

ขอตวัสกัเดีย๋วนะ ฝากตรงนีด้ว้ย วา่แลว้ครกูอ็อกจากหอ้งสมดุไป

นี่ก็เย็นมากแล้ว ในห้องสมุดจึงแทบไม่มีคน ฉันโดนทิ้งให้อยู่ 

โดดเดี่ยว แต่ถ้าจะเขียน  สมุดโน้ตแนะนำหนังสือ  นี่  อยู่คนเดียว 

จะมีสมาธิมากกว่า คิดแล้วฉันจึงตัดสินใจเลือกแนะนำสองเล่มจาก 

ทัง้หมดทีพ่อจะคดิออก และเขยีนเกีย่วกบัเสนห่ข์องเรือ่งราวในแตล่ะเลม่ 

ลงไปอย่างกระชับ

คนแบบไหนกันนะที่ตั้งคำถามรสนิยมประหลาดแบบนี้  คน 

ตั้งคำถามและคนตอบเลือกได้โดยอิสระว่าจะเปิดเผยชื่อหรือไม่  

แน่นอนว่าคนตั้งคำถามนี้ไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้

ฉันพยายามกลั้นหาวเพราะความง่วงอย่างสุดแสน

หนังสือที่อ่านเมื่อวานสนุกเหลือเกินจึงเผลอนอนดึกไปอย่าง 

ช่วยไม่ได้ ที่จริงวันนี้ไม่ได้เป็นเวรยุวบรรณารักษ์ของฉัน จึงไม่จำเป็น 

ต้องมานั่งประจำเคาน์เตอร์ตอนหลังเลิกเรียน เพียงแค่โผล่มาห้องสมุด 
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เผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจให้อ่าน แต่แล้วกลับโดนครูชิโอริฝากให้เฝ้า 

เคาน์เตอร์แทนเสียนี่ ส่วนยุวบรรณารักษ์ที่ช่วยติดฟิล์มหุ้มปกหนังสือ 

อยู่จนถึงเมื่อครู่ ตอนนี้ปลีกตัวไปนั่งอ่านหนังสือห่างจากเคาน์เตอร์ 

เล็กน้อย หนังสือที่เธออ่านห่อปกของร้านหนังสือแสดงว่าเป็นของ 

ส่วนตัว ดูจากวัสดุของกระดาษห่อแล้วต้องเป็นไลต์โนเวลแน่นอน ฉัน 

แอบอยากรู้ขึ้นมาเล็กน้อยว่าเธออ่านอะไรอยู่ คุณมามิยะอยู่ปีสอง 

เหมือนฉัน เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างตอนกินข้าวกับครูชิโอริในห้อง 

บรรณารักษ์ แต่แทบไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไร ถ้ารสนิยมตรงกันก็อยาก 

สนิทสนมด้วยหรอก แต่ถ้าไม่ตรงก็แย่สิ คิดไปคิดมาฉันก็เลยไม่กล้า 

ชวนเธอคุยเสียที

เพราะฉันเอาแต่เหลือบมองไปทางคุณมามิยะ จึงรู้สึกตัวช้า 

ไปหน่อย

“เอ่อ”

เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าคนที่ฉันมักแอบสังเกตอยู่บ่อย  ๆ ในช่วงนี้ 

ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าต่อตา

คุณมิซากินั่นเอง

ฉันตกตะลึง ใจเต้นแทบกระโดด อะไรกัน มีธุระอะไร ได้ฤกษ์ 

มาประกาศศึกกับฉันแล้วหรือ พวกคาแร็กเตอร์สดใสอย่างเธอวางแผน 

จะมายึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวคาแร็กเตอร์มืดหม่นแล้วใช่ไหม

“ฉันอยากยืมหนังสือ ต้องทำยังไงเหรอ”

“เอ๊ะ อะ เอ่อ”

ฉันสับสนหนัก หันขวับไปทางเคาน์เตอร์ และครูชิโอริก็จำต้อง 

ไม่อยู่ในตอนนี้ด้วยนะ คุณมามิยะก็ดูจดจ่อกับการอ่านหนังสือคล้าย 

กับแสร้งทำทีเป็นไม่สังเกตเห็นพวกฉัน ปีหนึ่งคนอื่น  ๆ  ก็กำลังหันหลัง 
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จัดบอร์ดอยู่ด้านใน

“ถ้างั้น เอ่อ ขอหนังสือกับบัตรประจำตัวนักเรียน –”

ฉันมองหนังสือในมือเธอ ก่อนชะงักไปแล้วเผลอพึมพำออกมา

“นั่นมัน”

คุณมิซากิฟังแล้วทำหน้าสงสัย

“ยืมไม่ได้เหรอ”

“เอ่อ...เปล่า”

หนังสือในมือเธอคือหนึ่งในเล่มที่ฉันเขียนเพื่อตอบรีเควสต์ใน  

สมุดโน้ตแนะนำหนังสือ  นั่นเอง ชื่อเรื่องจืดชืด ดีไซน์จืดชืด เรื่องย่อ 

ก็จืดชืด ชวนให้คิดว่าคงไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยากหยิบหนังสือที่มีครบ 

สามองค์ประกอบของความจืดชืดนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองหรอก ไหนจะชื่อ 

ผู้เขียนอีก เห็นแล้วคิดว่าน่าจะขึ้นต้นด้วย  “ซะ (sa)” แต่แท้จริงแล้ว 

กลับต้องไปหาในแถว  “ทะ (ta)”  แทน เอาเป็นว่าค้นหาลำบากทีเดียว  

ถ้าอย่างนั้นเหตุผลที่คุณมิซากิถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือก็มีเพียงข้อเดียว

“นั่น คือคุณมิซากิเหรอ”

“นั่น?”

เธอขมวดคิ้ว ทำสีหน้ายุ่งยากเล็กน้อย

“เอ่อ คือ นั่นก็คือ”

ฉันชี้มือไปยัง สมุดโน้ตแนะนำหนังสือ บนเคาน์เตอร์ คุณมิซากิ 

เห็นแล้วเบิกตากว้างคล้ายประหลาดใจเล็กน้อย จากนั้นจึงก้มหน้า

“เอ่อ ก็ใช่”

บางทเีธออาจอายละมัง้ อตุสา่หเ์ขยีนแบบไมร่ะบชุือ่ แตค่วามลบั 

กลับแตกเสียแบบนี้คงรู้สึกกระอักกระอ่วนแน่เลย

“ทะ...โทษท ี เอ่อ คือ คนที่แนะนำหนังสือคือฉันเองแหละ”
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“งั้นเหรอ”

เธอยังคงก้มหน้าไม่ยอมเงย จบการสนทนา เกิดความเงียบ 

อันน่ากระอักกระอ่วน ฉันพยายามคิดหาคำพูดแทบเป็นแทบตาย  

แต่สุดท้ายก็ได้แต่ทำเรื่องยืมหนังสือไปเงียบ  ๆ พอเสร็จแล้วก็ยื่น 

หนังสือพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนกลับไปให้

“นี่จ้ะ ยืมได้สองอาทิตย์นะ”

คุณมิซากิพยักหน้าเงียบ  ๆ  รับหนังสือไป พริบตาที่มวลน้ำหนัก 

หลุดพ้นจากปลายนิ้ว ฉันก็รีบกล่าวเสริม

“แล้วถ้ามีโอกาสก็มาบอกกันบ้างนะว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไง”

เสียงผะแผ่วเบาหวิวคล้ายรีดเค้นผ่านลำคอ นี่ถ้าอยู่ในห้องเรียน 

คงไม่แคล้วโดนเสียงอึกทึกรอบด้านกลบแน่

แต่คำพูดของฉันกลับส่งไปถึงได้ราวปาฏิหาริย์

“อืม”

คุณมิซากิถือหนังสือแนบอกพลางพยักหน้าให้ฉัน

ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่ดูแล้วคล้ายกับริมฝีปากของเธอ 

จะหยักยิ้มเล็กน้อย

ฉันยังคงยืนค้างอยู่ในท่าส่งมอบหนังสือ เฝ้ามองตามแผ่นหลัง 

ของอีกฝ่ายที่เดินออกจากห้องสมุดไป ไม่รู้ว่าเพราะตื่นเต้นหรืออะไร 

จึงรู้สึกว่าได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนก้องไปทั่วหู เป็นความ 

รู้สึกที่ไม่เกิดมานานแล้ว ฝ่ามือชื้นเหงื่อ ในอกบีบรัด แก้มร้อนผ่าว  

เป็นความรู้สึกชวนพิศวง คล้ายกับตอนพลิกอ่านหนังสือด้วยใจจดจ่อ  

คล้ายกับกำลังจะออกเดินทางผจญภัยอันน่าตื่นเต้นพร้อมกับตัวเอก 

อะไรประมาณนั้น

ถ้าเธอชอบก็ดีส ิ ฉันคิด
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“ก็คนคนนั้นอาจรู้สึกชอบหนังสือโปรดของเราก็ได้นี่”

รู้สึกเหมือนพอจะเข้าใจคำพูดของครูชิโอริได้นิด ๆ แล้วแฮะ

วันรุ่งขึ้นและวันถัดมา ฉันก็เห็นคุณมิซากิมาที่ห้องสมุดอีก

ในมือของเธอไม่ใช่นิตยสารที่มักกางอยู่บนโต๊ะตามปกติ แต่ 

เป็นหนังสือเล่มนั้น  เธอพลิกเปิดหนังสือ  ก้มอ่านเนื้อหาบนหน้า 

หนังสือเงียบ  ๆ เสี้ยวหน้าด้านข้างที่ก้มอยู่ เปลือกตาหลุบต่ำ แก้ม 

ที่โดนเส้นผมสีดำบดบังอยู่น้อย  ๆ และเพราะมีหนังสือดีไซน์จืดชืด 

อยู่ในมือ คราวนี้เธอถึงดูเหมือนสาวน้อยวรรณกรรมตัวจริงเสียงจริง 

ขึ้นมาเสียที

แต่น่าเสียดายที่เธอเปิดอ่านช้าเหลือเกิน นิยายเล่มนั้นฉันอ่าน 

วันเดียวจบ แต่ความเร็วของคุณมิซากิ แม้พยายามฝืนชมก็ไม่อาจ 

เรียกได้ว่ารวดเร็ว เธอคิดจะอ่านให้จบเมื่อไรเนี่ย ต้องใช้เวลาอีกกี่วัน 

กว่าฉันจะได้ฟังความรู้สึกหลังอ่านจบของเธอ

“วันนี้ก็มาอีกแล้วแฮะ”

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ฉันนั่งเท้าคางอยู่ตรงเคาน์เตอร์บรรณารักษ ์

ในช่วงพักเที่ยง

ขณะฉันกำลังแอบมองคุณมิซากิเปิดหนังสืออ่านด้วยสปีด 

เต่าคลานอยู่พอดี เสียงหนึ่งก็พลันดังขึ้นจากทางด้านหลัง ลึกเข้าไป 

ด้านในของเคาน์เตอร์ เสียงแผ่วเบา แต่บังเอิญเป็นน้ำเสียงในโทน 

ที่ฉันไม่ชอบพอดี หูของฉันจึงมีปฏิกิริยารับรู้ได้ดีเป็นพิเศษ

“ข่าวลือเป็นความจริงสินะ”
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“รูป้ะ เหน็วา่แอบไปกนิขา้วเทีย่งในหอ้งนำ้แหละ มเีพือ่นเหน็นะ่”

“อี ๋ ซกมก ชีวิตจบเห่แล้วสิเนี่ย”

พวกคุณมามิยะนี่นา พวกเธอกำลังช่วยกันเขียนป็อปอัปเพื่อ 

ประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำของเหล่ายุวบรรณารักษ์ ฉันเหลือบตา 

ตามทิศทางที่พวกเธอมอง จึงเห็นว่าพวกเธอกำลังมองไปยังเด็กสาว 

คนหนึ่งซึ่งนั่งอ่านหนังสือเงียบ  ๆ  ที่โต๊ะ เธอมักจะมาห้องสมุดเสมอ 

ในช่วงเวลาที่ทุกคนกินข้าวเสร็จ มาแอบซุกร่างอยู่อย่างเงียบงันแล้ว 

ก็จากไป คุณมิซากินั่นเอง

พวกคุณมามิยะถือโอกาสที่ครูชิโอริไม่อยู่จับกลุ่มนินทากัน 

สนุกสนาน ดูเหมือนช่วงนี้ครูชิโอริจะยุ่งจึงไม่ค่อยโผล่มา ทั้งที่ปกติ 

จะนั่งกินข้าวด้วยกันในห้องบรรณารักษ์ แต่ช่วงนี้เธอจะแค่เปิดห้อง 

ให้แล้วหายไปที่ไหนสักแห่ง ดังนั้นพวกคุณมามิยะจึงนินทาได้สนุกปาก 

โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจสายตาใคร

ฉันนั่งฟังพวกคุณมามิยะพลางลองตีความสิ่งที่พวกเธอเล่า  

เพราะที่ผ่านมาฉันก็พอเดาได้ราง ๆ แล้วว่าเรื่องราวอาจเป็นเช่นนี้

คุณมิซากิคงแพ้สงครามมาแน่  ๆ ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเหตุ 

ให้เกิดการต่อสู้นั่น แต่กำลังรบคงต่างกันน่าดูชม จนกระทั่งเธอ 

สูญเสียที่อยู่ในห้องเรียน และต้องร่อนเร่ออกมาหาสถานที่พักหายใจ  

เธอจำเป็นต้องมีที่หลบห่ากระสุนซึ่งเรียกว่าเจตนาร้ายเพื่อใช้ชีวิตใน 

แต่ละวัน

ลำบากสุดน่าจะเป็นตอนกินข้าวเที่ยง เธอคงไม่ใจกล้าพอ 

จะนำข้าวใส่ปากได้ขณะอยู่ในดงทุ่นระเบิดที่เรียกว่าห้องเรียน  ฉัน 

นึกถึงภาพวันที่เธอมาห้องสมุดเป็นครั้งแรกและตั้งท่าจะยกกล่องข้าว 

ขึ้นมากินบนโต๊ะ ตอนนี้เธอกินข้าวที่ไหนนะ จะแอบไปกินในห้องน้ำ 
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ตามข่าวลือของพวกคุณมามิยะจริง ๆ หรือเปล่า

“คุณซาทาเกะก็อย่าไปยุ่งด้วยดีกว่านะ”

จู่ ๆ พวกคุณมามิยะก็พูดกับฉัน

ฉันใจเต้นแรงขึ้นมาด้วยความตกใจ ละสายตาจากคุณมิซากิ 

ที่กำลังอ่านหนังสือ กะพริบตาปริบ  ๆ ขณะหันกลับไปมองพวกคุณ 

มามิยะซึ่งกำลังจ้องมองมา

“ก่อนหน้านี้เธอคุยกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม”

คุณมามิยะคงหมายถึงตอนคุณมิซากิมาทำเรื่องยืมหนังสือ 

กับฉันละมั้ง จะว่าไปตอนนั้นคุณมามิยะก็อ่านหนังสืออยู่ใกล้  ๆ  ด้วยนี่

“เธอแค่มายืมหนังสือเท่านั้นเอง”

ฉันบอกไปเหมือนแก้ตัว

“ก็ใช่หรอก แต่ถ้าไปพูดคุยด้วยเห็นว่าจะโดนเล่นงานแบบ 

เดียวกันด้วยละ”

“อะไรจะขนาดนั้น”

“พวกฉันเองก็ไม่อยากโดนลากไปพัวพันด้วยหรอกนะ”

คุณมามิยะประกาศชัด ฉันมองตาเธอแล้วก็เข้าใจความหมาย

ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคุณมิซากิเพียงเล็กน้อยจะโดนลากเข้าไป 

พัวพันกับสงคราม โดนห่ากระสุนสาดใส่ และไฟสงครามที่ว่าก็อาจ 

ลุกลามมาถึงห้องสมุด  พวกคุณมามิยะอยากหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด 

เหตุการณ์นั้น สมมติว่าฉันไปพูดคุยกับคุณมิซากิแม้เพียงเล็กน้อย 

คงไม่แคล้วโดนตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ ในกรณีนั้นฉันก็คือคนที่จะโดน 

ขับไล่ออกไปจากห้องสมุดแห่งนี้

“ไม่เป็นไรหรอก เราไม่ใช่เพื่อนกันซะหน่อย”

“ถ้างั้นก็ดี”
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“แล้วก็นะ ฉันเองก็ไม่ถูกโฉลกกับคนประเภทนั้นอยู่แล้วด้วย”

ฉันกล่าวเพิ่มเติมเพื่อกลบเกลื่อน

ตอนนั้นเองพวกคุณมามิยะกลับทำหน้าตกใจจนเกือบเผลอ 

ส่งเสียงอุทาน มองไปยังทางด้านหลังของฉัน ฉันหันกลับไปมองด้วย 

ความสงสัยและก็ได้เจอกับคุณมิซากิ

เธอมองหน้าฉันด้วยสีหน้าฉงน คงไม่ทันได้ยินสิ่งที่พวกเราคุย 

กันละมั้ง คุณมิซากิถือหนังสืออยู่ในมือ พอสบตากับฉันก็หายใจแรง 

ขึ้นมาเล็กน้อยคล้ายตื่นเต้นแล้วพูดต่อมา

ด้วยใบหน้าแดงระเรื่อ ดวงตาเป็นประกายวิบวับ –

“คุณซาทาเกะ ฉัน...อ่านจบแล้วนะ ที่แนะนำให้น่ะ –”

แล้วจำเป็นต้องเป็นตอนนี้เนี่ยนะ

ไม่อยากฟังเลยสักนิด

ไม่อยากรับรู้เลยสักนิด ไม่อยากเห็นอะไรเลย

ฉันก้มหน้า ชี้มือขวาไปทางเคาน์เตอร์

“หนังสือที่จะคืน วางเอาไว้ที่แท่นตรงนั้นก็ได้”

ฉันพูดรัวเร็วกลบคำของคุณมิซากิ

พยายามไม่มองเธอ หันหน้าไปหาพวกคุณมามิยะซึ่งกำลัง 

เฝ้ามองด้วยความพะว้าพะวัง อยากยิ้มให้เพื่อบอกว่าไม่เป็นไร แต่ 

กลับยิ้มไม่ออก ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่อาจเป็นคนทรยศได้ จะไม่มีวัน 

เป็นคนทรยศหรอกนะ เพราะฉะนั้นอย่าช่วงชิงสถานที่นี้ไปจากฉันเลย

คุณมิซากิกำลังพูดอะไรบางอย่าง

แต่จิตสำนึกของฉันปัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปจากการรับรู้ เสียงนั้น 

แผ่วเบาจนไม่ได้ยิน

“ฉัน...ยุ่งอยู่น่ะ”
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พอฉันพูดแบบนั้น คุณมิซากิก็พุ่งกายออกจากห้องสมุดไป 

ราวกับต้องการหลบหนี

ขณะที่ฉันแสร้งทำทีเป็นไม่เห็น

แบบนี้น่ะดีแล้ว เป็นแบบนี้ดีแล้ว เดิมทีพวกเราก็เปรียบเหมือน 

สิ่งมีชีวิตคนละประเภทกันอยู่แล้วนี่นา ก็เหมือนหมูกับสับปะรดใน 

ผัดเปรี้ยวหวาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรกินด้วยกัน

ฉันพร่ำบอกตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า

“อาโอะจัง เป็นอะไรหรือเปล่า”

ครูชิโอริถามฉันหลังกลับมาที่ห้องสมุด ฉันทำหน้าแบบไหน 

อยู่นะครูถึงได้เอียงคอทำท่าสงสัยและดูเป็นห่วงฉันแบบนั้น ฉันยิ้ม 

แล้วตอบออกไป

“เปล่าค่ะ ไม่มีอะไรหรอก”

ฉันใช้ชีวิตแต่ละวันอันน่าเบื่ออย่างเงียบงันราวกับเงา

ไม่มีใครสนใจฉัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิต 

วัยรุ่นอย่างสุขสันต์เปี่ยมชีวิตชีวา ฉันก้มหน้าอ่านหนังสือปกอ่อนในมือ  

นั่นคือกิจวัตรประจำวันที่ไม่ต่างจากเดิม ไม่มีเพื่อนชวนคุย แต่หาก 

มีหนังสือให้อ่าน สิ่งเหล่านั้นก็ไม่จำเป็น ถึงกระนั้นความคับแคบของ 

ที่นี่ก็ทำให้หายใจแทบไม่ออก ต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไม่เห็น 

อนาคต คล้ายกำลังแหวกว่ายอยู่ใต้ทะเลลึกโดยไร้ความเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นช่วงเวลาตอนพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนจึงเปรียบเหมือนสวรรค์ 

สำหรับฉัน เป็นช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้โผล่หน้าพ้นออกไปจาก 
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ใต้ทะเลลึกเพื่อสูดอากาศสดชื่น ดีจริงที่เป็นยุวบรรณารักษ์ ถ้าไม่มี 

ห้องสมุด ถ้าไม่มีห้องบรรณารักษ์ของครูชิโอริ ฉันก็ไม่มีกระทั่งที่นั่ง 

กินข้าว ใครมันจะไปทนอุดอู้กินข้าวอยู่ในห้องน้ำได้เล่า  แบบนั้น 

เลวร้ายเกินไป เลวร้ายเกินไปจริง ๆ 

ดังนั้นฉันจึงต้องปกป้องที่นี่เอาไว้ ไม่อาจยอมเป็นศัตรูกับพวก 

คุณมามิยะและสูญเสียมันไปได้ ฉันเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทั้งอย่างนั้น 

แท ้ๆ แต่ทำไมกันหนอ

ทำไมถึงได้รู้สึกหดหู่ขนาดนี้

วันนั้นฝนตกพรำ ฤดูฝนใกล้มาเยือนแล้วห้องสมุดจึงอวลอึน 

ไปด้วยความรู้สึกอับชื้นอย่างประหลาด เพราะอย่างนั้นหรือเปล่าหนอ  

วันนี้ห้องสมุดจึงเงียบเหงาเป็นพิเศษ ไม่ได้รับความนิยมเอาเสียเลย  

เห็นเพียงแผ่นหลังของนักเรียนไม่กี่คนกำลังนั่งอ่านหนังสือเรียนที่โต๊ะ  

ยุวบรรณารักษ์เอง นอกจากฉันซึ่งกำลังนั่งเท้าคางอยู่ที่เคาน์เตอร์นี่ 

ก็ไม่มีใครอยู่แล้ว

“อาโอะจัง เป็นอะไรหรือเปล่า”

ครูชิโอริถาม ฉันเงยหน้าตามเสียงด้วยท่าทางใจลอย

ดูเหมือนครูเพิ่งกลับจากการประชุม เธอเปิดประตูตรงทางเข้า 

ห้องสมุดและกำลังมองตรงมาที่ฉัน

“ก็ไม่มีอะไรนี่คะ”

“เหรอ” ครูเอียงคอ จากนั้นก็ยิ้มให้ “วันฝนตกแบบนี้เหมาะกับ 

การอ่านหนังสือมากนะ รีบอ่านหนังสือเร้ว”

“ถ้างั้นก็แนะนำหนังสือน่าสนใจให้หน่อยสิคะ”

ฉันฟุบร่างไปกับเคาน์เตอร์ ส่งเสียงอุทธรณ์เป็นเชิงออดอ้อน  

ครูใช้นิ้วชี้แตะปลายคาง “นั่นสิน้า” เธอเปล่งเสียงครุ่นคิด จากนั้น 
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ก็เดินตรงไปยังชั้นหนังสือเล็ก  ๆ  ที่รวมหนังสือเล่มโปรดของครูเอาไว้  

จ้องมองนิ่งอยู่พักหนึ่ง

“เล่มนี้เป็นไง”

หนังสือที่ครูหยิบออกมาฉันเองก็เคยสนใจอ่านเรื่องย่อ

“เล่มนั้นเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมนี ่ ขอผ่านค่ะ”

“อาโอะจังนี่เรื่องมากจัง”

ครูทำปากยื่นเง้างอน เบ้หน้า วางหนังสือกลับไปบนชั้นพลาง 

ครางฮึม

“ถ้างั้น เล่มนี้เป็นไง ครูเคยอ่านตอนมอปลายละ ชื่อเรื่องวิเศษ 

มากเลย –”

ครูบอกชื่อเรื่องพลางยื่นมือไปหยิบหนังสือจากชั้น ชื่อเรื่อง 

ก็เพราะดีหรอก แต่ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก

“หนูไม่อ่านเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ”

“บู่วววว”

ครูทำแก้มป่อง

อากัปกิริยาของเธอน่ารักมาก ทำให้ฉันหลุดหัวเราะออกมา 

ทั้งที่ยังฟุบร่างกับเคาน์เตอร์

“แย่เลย หนังสือที่จะตอบโจทย์ของอาโอะจังได้น่ะส่วนใหญ่ครู 

ก็แนะนำไปหมดแล้ว”

ฉันผงกร่างขึ้น มองเสี้ยวหน้าด้านข้างของครูที่กำลังจ้องเขม็งไป 

ตามชั้นหนังสือ เธอใช้มือเดียวปรับตำแหน่งแว่นตา จากนั้นจึงเบนหน้า 

ไปหาชั้นหนังสืออื่น

“ถ้างั้นนิยายสืบสวนล่ะ ครูมีนักเขียนที่ชอบมากเลย –”

“ไม่ชอบคดีฆาตกรรมค่ะ ไม่ชอบอะไรเลือด ๆ น่ะ”



29

ซาโกะ ไอซาวะ

“อา โอ๊ย เรื่องมากจริงนะ”

ครูทำหน้าขุ่นเคือง ค้อนขวับใส่ฉัน

จากนั้นก็หัวเราะออกมาก่อนถามว่า

“อาโอะจังทำไมไม่ชอบอ่านนิยายรักหรือเรื่องราวในรั้วโรงเรียน 

ล่ะ ไม่ชอบเหรอ ครูว่ามันน่าเสียดายออกที่บอกว่าไม่ถูกโฉลกแล้ว 

ไม่ยอมแม้แต่จะเปิดหนังสือดูน่ะ”

“แต่ของที่ไม่ถูกโฉลกมันก็ไม่ถูกโฉลกจริง ๆ นี่คะ ช่วยไม่ได้”

“หนังสือน่ะ ถ้าไม่ลองอ่านก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีอะไรเขียนไว้”

“เรื่องนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนี่คะ”

“นั่นสินะ” ครูหัวเราะ จากนั้นจึงกล่าวต่อด้วยแววตาอ่อนโยน  

พลางกวาดตามองหนังสือบนชั้นไปทีละเล่ม  ๆ “แต่ว่านะ หนังสือ 

ทุกเล่มบนชั้นนี้ล้วนอยากให้ใครสักคนเปิดอ่านทั้งนั้นแหละ ต่าง 

ซ่อนกายอยู่บนชั้นหนังสือนี้ตลอดมาเพื่อรอคอยให้ใครสักคนหยิบไป”

ฉันเองก็พลอยมองตามสายตาครูไปด้วย

ชั้นหนังสือหนาหนักที่วางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องสมุด

สันปกหลากสีสันซึ่งเรียงรายอยู่บนนั้น

ไม่รู้ว่าเพราะฝนกำลังตกใส่หน้าต่างด้านนอกอยู่หรือไร จึงได้ 

ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดูเหงาหงอยอย่างประหลาด

“ครูรู้สึกผิดนะที่ต้องให้พวกมันมาแออัดอยู่บนชั้นหนังสือคับแคบ 

แบบนี้ เพราะแค่สันปกเรียงรายคงไม่อาจบอกอะไรได้ แต่แท้จริงแล้ว 

ทุกเล่มล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว มีปกงดงาม และได้รับการสรรค์สร้าง 

ชื่อแสนวิเศษ ทุกเล่มต่างไม่เหมือนกันเลย”

ครูเดินเลียบไปตามชั้นหนังสือ ใช้ปลายนิ้วไล่ไปตามสันปก 

เรียงราย
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มือของครูช่างดูมีเสน่ห์อย่างน่าพิศวง ไม่ต่างอะไรกับการพรมนิ้ว 

บรรเลงเพลงไปตามแป้นเปียโน

ราวกับว่ากำลังทดสอบโทนเสียงของเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า 

หนังสือ

“ไม่มีหนังสือเล่มไหนเขียนได้ดั่งใจคนอ่านทุกอย่างหรอก การ 

ด่วนตัดสินว่าไม่เข้ากับตัวเองเลยไม่แม้แต่จะเปิดอ่านน่าเสียดาย 

ออกนะ ชั้นหนังสือที่มีแต่สันปกสีเดียวเข้ากันหมดครูว่ามันน่าเบื่อ  

เพราะชั้นหนังสือเฉพาะตัวที่มีสันปกหลากสีสันเรียงไว้ด้วยกันต่างหาก 

ที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจของอาโอะจังได้”

จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะ ฉันฟังครูชิโอริพูดพลางครุ่นคิด 

อย่างเลื่อนลอย หนังสือจำนวนมากบนชั้นหนังสือเก่า กล่องสมบัติ 

ที่ไม่มีวันรู้ว่ามีอะไรอยู่จนกว่าจะเปิดออก โดนจับยัดไว้ในสถานที่ 

คับแคบ ทั้งที่สันปกแต่ละเล่มแตกต่างกัน แต่ละเล่มล้วนรังสรรค์ 

ชื่อมาอย่างแสนวิเศษแตกต่างกันไป แต่หากไม่หยิบขึ้นมาดูก็จะไม่มีวัน 

รับรู้ได้เลย

แล้วจู ่ๆ ฉันก็พลันรู้สึกว่ามันเหมือนฉันอย่างไรชอบกลแฮะ

ความคิดที่ว่าราวกับเป็นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองของฉัน ทำให้ 

ทั้งร่างสั่นกระตุกอยู่ไหว  ๆ เหล่าเรื่องราวที่โดนจับยัดอยู่ในห้องเรียน 

อุดอู้ ไม่มีวันล่วงรู้ได้เลยว่าจะโดนตั้งชื่อแบบไหน จะโดนดีไซน์ปก 

แบบใด ซึ่งหากปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่รู้ว่าเป็นหนังสือ 

แบบไหน เพราะอย่างนั้นครูชิโอริจึงหยิบพวกมันออกมาจากชั้นเป็น 

ครั้งคราวเพื่อประดับให้ใครต่อใครได้เห็นละมั้ง เช่นตอนนี้ ปลายนิ้ว 

ของครูก็ยังไล่ไปตามสันหนังสือ บางครั้งก็จะหยิบบางเล่มออกมาดูปก  

เปิดดูด้านใน ใช้แววตารักใคร่ก้มลงมองหน้าปก
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หากหนังสือบนชั้นกำลังเฝ้ารอให้ใครสักคนเปิดอ่าน

ฉันเองก็อยากให้ใครสักคนมาอ่านด้วยหรือเปล่านะ

คุณมิซากิเองก็จะคิดเหมือนกันไหมว่า อยากให้ใครสักคน 

มาอ่านตัวเธอเองเหมือนกัน

ครูชิโอริบอกว่าจะไม่อยู่และฝากให้ฉันดูแลสักเดี๋ยว จากนั้น 

ก็ออกจากห้องสมุดไป ฉันถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในเคาน์เตอร์ 

บรรณารักษ์เช่นเคย เสียงฝนตกพรำ  ๆ  ดังก้องกังวานในห้องสมุด 

เงียบสงัด ฉันลุกขึ้นอย่างเกียจคร้าน นึกอยากอ่านอะไรขึ้นมาอย่าง 

รุนแรง เกิดความปรารถนาอยากกอดหนังสือไว้สักเล่มเพื่อสัมผัส 

กับพื้นผิวกับกลิ่นของมัน ฉันเดินมาถึงตรงหน้าชั้นหนังสือสูง เงยหน้า 

ขึ้นมองอย่างไร้จุดหมาย

ฉันคงอยากให้ใครสักคนอ่านละมั้ง  แม้เป็นเพียงชั่วเวลา 

ครู่ เดียวก็เถอะ อยากให้นิ้วชี้นั่นสัมผัสลงบนสันปกแล้วดึงออกไป 

จากชั้นหนังสือแออัดนี่เสียที อยากให้ใครสักคนมองดูดีไซน์นี้อย่าง 

พิถีพิถัน ให้ใครสักคนรู้สึกชอบเรื่องราวที่เป็นตัวฉันคนนี้

ฉนักำมอืแนน่ หนัหลงัใหช้ัน้หนงัสอื เดนิเนบินาบไปทัว่หอ้งสมดุ  

ระยะห่างแสนสั้นแต่กว่าจะถึงโต๊ะกลับรู้สึกเหมือนห่างไกลอย่าง 

ประหลาด ฉันมองนิ่งไปยังแผ่นหลังโดดเดี่ยวของเด็กสาวที่กำลัง 

เปิดหนังสืออ่าน แต่แล้วก็กลับชะงักเท้าด้วยรู้สึกย้อนแย้ง ก็พวกเรา 

ต่างกันเกินไปนี่นา เหมือนที่ฉันรู้สึกไม่ถูกโฉลกกับเธอ เธอเองก็อาจ 

คิดว่าไม่ถูกโฉลกกับฉันเหมือนกันก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราต่างก็มีเรื่อง 

ที่รู้ มีเรื่องที่แสร้งว่าไม่รู้ ตอนมองพวกผู้หญิงที่หัวเราะเยาะหาว่าฉัน 

เป็นพวกมืดหม่น เธอทำหน้าลำบากใจใช่ไหม แววตาของเธอฟ้องว่า 

ตัวเธอเองคงไม่ได้ตั้งใจจะสื่อความหมายนั้นเลย แต่ฉันกลับยกโทษ 
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จะเป็นใครกันที่หยิบฉันออกจากชั้นหนังสือ

ให้เธอไม่ได้ และจับเธอยัดใส่ชั้นหนังสือที่ผสมปนเป

ฉันหยุดเดิน รู้สึกหายใจไม่ออก เหงื่อผุดซึม รู้สึกอยากหันหลัง 

กลับไป แต่ตอนนี้ฉันกลับรู้สึกเหมือนพอจะเข้าใจคำพูดของครูขึ้นมา  

คนที่จะทำให้พวกเรามีความสุขได้ก็คือตัวของพวกเราเอง เรามีอิสระ 

ในการกำหนดปลายทางของเรื่องราวด้วยตัวเอง ถ้าอย่างนั้นฉันก็อยาก 

ทำให้ชั้นหนังสือในใจเต็มไปด้วยหนังสือแสนวิเศษ ฉันอยากคุยกับคน 

ที่ชอบหนังสือเล่มโปรดของฉัน

ฉันยื่นปลายนิ้วไปหาสันปกนั้น

หยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกจากชั้นอย่างแช่มช้า


