


สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ ์

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึนระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิ ได้แก่ นายอุเอะสุงิ อะกฮิโิกะ  

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ก”  ฝ่ายหนึ่ง กับ  บริษัทอิปซีลอนโปรเจ็กต์  

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ข”  อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง 

ทำสัญญาเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ “เบรนซินโดรม” ฉบับนี้ขึ้น  

ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ก อนุญาตให้ ข ใช้งานสร้างสรรค์ของตนเป็นต้นฉบับในการ 

เขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องเล่น  “KLEIN-2 (ชื่อชั่วคราว)” ซึ่ง  ข  จะทำ 

การตลาดและจัดจำหน่ายให้กับสวนสนุกทั่วประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๕ ปี  

นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี ้

ข้อ ๒. ก อนุญาตให้ ข ใช้งานสร้างสรรค์ของตนในการผลิตวัตถุดิบ 

เพือ่การโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบตา่ง ๆ สำหรบัซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมและ 

อุปกรณ์เครื่องเล่นภายใต้สัญญาฉบับนี ้

ข้อ ๓. ข จะต้องชำระเงินจำนวนสองล้านเยน  (รวมภาษี) ให้แก่ ก  

เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตาม  

๒ ข้อข้างต้น โดยจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ 

ทำสัญญาฉบับนี ้

ข้อ ๔. ก จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจาก ข ใช้งานสร้างสรรค์ 

ของตนเพือ่ผลติ หรอืใหผู้อ้ืน่ผลติงานสรา้งสรรคต์อ่เนือ่ง อาท ิ เกม ภาพยนตร ์ 

สือ่เพือ่ออกอากาศทางโทรทศัน ์ สือ่เพือ่ออกอากาศทางวทิย ุ ละคร สือ่สิง่พมิพ ์ 

เป็นระยะเวลา ๕ ป ี นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ  ๕. หาก  ก  หรือ  ข  ละเมิดข้อสัญญาท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี  

ให้อีกฝ่ายหนึ่งยกเลิกสัญญา โดยสามารถเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหายได้  



ในกรณีที่ได้รับความเสียหาย 

ข้อ  ๖. สำหรับการใช้งานสร้างสรรค์ภายหลังช่วงระยะเวลาที่ระบุ 

ในข้อ ๑ ข จะต้องขออนุญาต ก เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ ก และ ข  

หารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ 

ในแต่ละครั้งนั้น ๆ   

ข้อ ๗. สำหรับเรื่องที่ไม่ได้กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ให้ ก และ ข  

หารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยสุจริต 

หนังสือสัญญานี้ได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน  

เพื่อเป็นหลักฐานการทำสัญญา โดย  ก  และ  ข  ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง 

ประทับตรา และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

วันที ่ ๑๐ กุมภาพันธ ์ ป ีค.ศ. ๑๙๙๑ 

ก ลงชื่อ อุเอะสุง ิ อะกิฮิโกะ (ตราประทับ)  

	 ที่อยู่  ห้องเลขที่  ๘  ฟุคุซะวะโซ  เลขที่  ๔-๑๒-๗  

ชินมะช ิ เขตเซะตะกะยะ กรุงโตเกียว 

ข ลงชื่อ ซะซะโมะร ิ คิมิโกะ (ตราประทับ) 

	 ประธานบริษัท 

	 บริษัทอิปซีลอนโปรเจ็กต์

	 ที่ อยู่  เ ลขที่  ๒๐๑๕  มิ โซะโนะกุชิ  เ ขตทะคะสุ   

เมืองคะวะซะก ิ จังหวัดคะนะกะวะ
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๑

ผมแปะหนังสือสัญญา  ที่ผมทำกับบริษัทอิปซีลอน 

โปรเจ็กต์ไว้ที่หน้าแรกของบันทึกฉบับนี ้ แม้จะไม่มั่นใจนักก็ตามว่ามันจะเป็น 

ประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่

ถา้เหน็วา่จำเปน็ ขอใหค้ณุคอ่ย ๆ ลอกกาวอยา่งประณตีแลว้นำหนงัสอื 

สัญญาฉบับนี้ไปผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เถอะครับ รับรองคุณจะต้อง 

เชื่อแน่ว่ามันคือของจริง

ยกตัวอย่างนะครับ ลองดูที่ใต้ลายเซ็นของผมลงไปประมาณ  ๒.๕  

เซนติเมตรสิครับ คุณจะเห็นรอยเปื้อนมัว  ๆ  จาง  ๆ  ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของ 

รอยนิว้มอืจากนิว้ชีซ้า้ยของผมเอง ตอนกอ่นจะเซน็สญัญา ผมลองใชป้ากกา 

หมึกซึมเขียนตรงที่ว่างในหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่ข้าง  ๆ จากนั้นถึงค่อยเขียน 

ชื่อตัวเองในหนังสือสัญญาโดยไม่รู้ตัวว่านิ้วเปื้อนหมึกจากตอนที่ลองปากกา  

เพิ่งมาเห็นตอนกำลังจะประทับตรา ผมเสนอแล้วว่าขอเขียนใหม่ดีไหม  

แต่ทางนั้นบอกไม่ใช่เรื่องใหญ ่ รอยเปื้อนเลยยังอยู่ที่เดิม 

นอกจากรอยนิ้วมือของผมแล้ว คุณน่าจะเจอรอยนิ้วมือคนอื่นบน 

หนังสือสัญญาด้วย หากกาลเวลาไม่ลบเลือนมันไปเสียก่อน คุณน่าจะพบ 

รอยนิ้วมือของผมและคนอื่นอีกอย่างน้อยสองคน 
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เกมลวงโลก 

หนึง่ในนัน้คอืรอยนิว้มอืของชายชือ่คะจทิะนิ ทะคะยกุ ิ หวัหนา้แผนก 

วางแผนการตลาดบริษัทอิปซีลอนโปรเจ็กต์ เขาเป็นคนยื่นหนังสือสัญญา 

ส่งให้ผมเซ็น 

“เซ็นตรงนี้แล้วประทับตราที่ใต้ชื่อนะครับ จากนั้นค่อยประทับตรา 

อีกครั้งตรงรอยต่อหนังสือสัญญาทั้งสองแผ่น” 

คะจิทะนิพูดพลางทาบนิ้วกับแผ่นกระดาษตรงจุดที่ผมต้องเซ็นและ 

ประทับตรา หนังสือสัญญาจึงมีรอยนิ้วมือเขาติดอยู่หลายแห่งด้วยประการ 

ฉะนี้ 

เจา้ของรอยนิว้มอือกีรอยหนึง่คอืชคิชิมิะ เออชิ ิ พีเ่ขยของผม วนันัน้ 

ผมเอาหนงัสอืสญัญาไปใหพ้ีส่าวดทูีบ่า้น เพราะถงึอยา่งไร ผมกป็ฏเิสธไมไ่ดว้า่ 

การทีม่คีนนำผลงานของตวัเองไปสรา้งเปน็เกมเปน็เรือ่งใหญส่ำหรบัผม ผมจงึ 

อยากอวดความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เหลือเกิน ตอนผมไปหาที่บ้าน พี่คุนิโกะ  

พี่สาวผมกำลังเตรียมอาหารเย็นพอดี เธอไม่อยากใช้นิ้วเปียก  ๆ  จับหนังสือ 

สัญญาจึงขอให้พี่เออิชิชูมันให้ดูเพื่อตัวเองจะได้อ่านเนื้อหา และเพราะเหตุนี้  

จึงเป็นที่น่าเสียดายที่หนังสือสัญญาไม่มีรอยนิ้วมือพี่สาวผมติดอยู่

ไม่ใช่แค่รอยนิ้วมือนะครับ ผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอในหนังสืออะไร 

สกัอยา่งกอ่นหนา้นีว้า่ เราสามารถตรวจสอบกรุป๊เลอืดไดจ้ากเหงือ่และนำ้ลาย 

ด้วย ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าคะจิทะนิ ทะคะยุกิ ติดนิสัยเลียนิ้วโป้งเวลาพลิก 

หน้าเอกสารหรือเปล่า แต่ไม่แน่นะครับ ใครจะไปรู้ว่าอาจมีคราบน้ำลาย 

ของเขาอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของหนังสือสัญญาก็ได้ 

เพราะอย่างนี้ไงครับ ผมถึงเชื่อมั่นว่า ถ้าคุณนำหนังสือสัญญาฉบับนี้ 

ไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยละเอียด คุณจะพิสูจน์ได้ว่ามันคือของจริง  

ต่อให้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกนั้นพูดว่า “สัญญงสัญญาอะไร ไม่เห็น 

รูเ้รือ่ง” หนงัสอืสญัญาฉบบันีย้อ่มเปน็หลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัความสมัพนัธ ์

ระหวา่งผมกบับรษิทัอปิซลีอนโปรเจก็ตไ์ดแ้น ่ ๆ คนทีโ่กหกไมใ่ชผ่ม คนโกหก 

คือพวกที่พยายามบิดเบือนคำพูดของผมให้กลายเป็นเรื่องโกหกต่างหาก 
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โอะคะจิมะ ฟุตะริ

ผมกำลังหนี 

ตอนนี้ผมอยู่ในอาคารเก่า  ๆ  หลังหนึ่งบนภูเขา น่าจะเป็นบ้านพัก 

ตากอากาศของใครสกัคน ฟนืทีส่มุอยูด่า้นหลงัตวับา้นมมีอสขึน้เตม็ จกัรยาน 

ที่ล้มอยู่ข้างทางเข้าสนิมเขรอะจนดูไม่ต่างกับเศษเหล็ก คงไม่มีใครใช้งานที่นี ่

มาระยะหนึ่งแล้วแน ่ ๆ ผมนั่งเขียนบันทึกฉบับนี้อยู่ที่ห้องใต้หลังคา 

ตอนแรก ผมแค่เข้ามาหลบฝนใต้ระเบียง แต่พอคลานแหวกหญ้า 

วัชพืชบนดินเปียก  ๆ  ไปสักพัก ก็เจอกับผนังคอนกรีตที่แตกร้าว มีหน้าต่าง 

บานเล็กกว้างประมาณด้านละ  ๕๐ เซนติเมตรเปิดทิ้งไว้ ขอบหน้าต่างไม้ 

ขึงมุ้งลวดเอียงกระเท่เร่จนจะหลุดแหล่มิหลุดแหล่ เพียงแค่ผมใช้มือดึง  

มันก็หลุดออกอย่างง่ายดาย ผมมองเข้าไปในช่องขนาด  ๕๐ เซนติเมตร  

เห็นใบพัดเหล็กบิดเบี้ยวสามใบ จึงตระหนักว่าหน้าต่างที่เห็นคือช่องระบาย 

อากาศนั่นเอง ผมลองใช้เท้าเตะ ได้ยินเสียงใบพัดร่วงลงไปในช่องมืดมิด 

ดังสนั่น จากนั้นผมจึงลอดช่องที่ว่าเข้าไปในตัวบ้าน

ห้องที่ผมเข้าไปคล้ายกับห้องอุปกรณ์ควบคุม บอยเลอร์ขนาดเล็ก 

ตั้งอยู่บนพื้นคอนกรีต ประตูอยู่ถัดจากผนังที่มีท่อสนิมเขรอะติดอยู่ ทั้งพื้น 

และผนังห้องเฉอะแฉะ และไม่ได้ยินเสียงใด  ๆ  ทั้งสิ้น ผมลองเปิดประตู 

ที่เห็นออกไป อีกฟากเป็นห้องซึ่งมีชั้นวางของทำด้วยไม้ติดตั้งไว้ที่ผนังทั้ง 

สองข้าง น่าจะเป็นห้องเก็บของใต้ดิน บนชั้นมีลังกระดาษที่บวมชื้นวางอยู่ 

อยา่งไมเ่ปน็ระเบยีบ มหีนวูิง่หนจีากรกูลอ่ง ทำเอาผมตกใจรบีชกัมอืทีก่ำลงัจะ 

ยื่นออกไปกลับทันที 

มบีนัไดอยูล่กึเขา้ไปในหอ้งเกบ็ของแคบ  ๆ นัน้ ผมขึน้บนัไดไปสูท่างเดนิ 

บนชั้นหนึ่งของตัวบ้าน ซ้ายมือของทางเดินเป็นห้องครัว ส่วนทางขวาคือ 

ห้องนั่งเล่น เมื่อเดินไปเรื่อย ๆ จะถึงบริเวณทางเข้า

ผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีในการสำรวจทุกส่วนของตัวบ้าน ซึ่งเป็นบ้าน 

สองชั้น ชั้นล่างประกอบด้วยห้องนั่งเล่น ห้องเสื่อทาทามิแบบญี่ปุ่น และ 

ห้องรับประทานอาหาร ส่วนชั้นสองมีเพียงห้องนอนสองห้อง ห้องนอนที่อยู่ 

ลกึเขา้ไปดา้นในมบีนัไดอยูต่ดิกบัผนงั เมือ่ขึน้บนัไดนัน้ไปจะเจอหอ้งใตห้ลงัคา 
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เกมลวงโลก 

ที่แม้จะมีขนาดเล็กเพียงสี่เสื่อ๑ แต่มีหน้าต่างซึ่งมีทิวทัศน์ยอดเยี่ยมที่สุด

นอกจากเนินหญ้าสีเขียวที่ลาดตัวลงสู่หุบเขาเบื้องล่างและเทือกเขา 

ทีม่องเหน็อยูล่บิ ๆ แลว้ สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุคอืผมสามารถมองจากหนา้ตา่งบานนี้ 

แล้วเห็นถนนที่ทอดยาวถึงหน้าตัวบ้านได้ หากมีใครเดินขึ้นเขาลูกนี้มา ผม 

จะรู้ได้ทันที มีถนนสำหรับขึ้นเขาแยกจากทางหลวงจังหวัดเลียบแม่น้ำ 

ไปจนถึงสันเขา ซึ่งนาน  ๆ  ครั้งถึงจะเห็นคนในเมืองขับรถบรรทุกเล็กขึ้นไป  

หรอืไมก่เ็ปน็กลุม่ชายหญงิทีค่อ่ย  ๆ พากนัเดนิมุง่หนา้ไปยงัสนัเขา นอกจากนัน้ 

แล้วอย่าหวังว่าจะได้เห็นใคร ยิ่งคนที่ใช้เส้นทางที่แยกจากถนนหลักสำหรับ 

ขึ้นเขามาบ้านหลังนี้ยิ่งไม่มีสักคน 

ผมถูกใจห้องนี้ ผมกลับลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อลอดช่องระบายอากาศ 

ออกจากตัวบ้านเพื่อไปซื้ออาหารและสมุดในเมือง จากนั้นจึงขนโต๊ะกับเก้าอี้ 

มาทีห่อ้งใตห้ลงัคาแลว้กางสมดุบนโตะ๊ เพยีงแคเ่งยหนา้ ผมกเ็หน็ทางขึน้เขา 

อยูเ่บือ้งลา่ง ตอ่ใหม้ใีครเดนิขึน้เขามาจรงิ ผมกส็ามารถหยบิสมดุแลว้ไปแอบ 

ที่ชั้นใต้ดินได้ภายในเวลาไม่ถึงสามนาที 

ผมมีเงินพอซื้อหาอาหารที่จำเป็นสำหรับใช้ชีวิตที่นี่ประมาณหนึ่งเดือน  

ซึง่ก็นา่จะเพียงพอสำหรับชว่งเวลาในการบนัทกึประสบการณข์องผมตัง้แตต่น้ 

จนจบ 

   

เอาละ ผมจะเริ่มอย่างไรดี 

ไมว่า่ผลลพัธจ์ะเปน็อยา่งไร ตอนนีผ้มไมเ่หลอืวธิอีืน่นอกจากถา่ยทอด 

ประสบการณข์องตวัเองทิง้ไวใ้นรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ ผมไมรู่ห้รอกวา่การทำ 

เช่นนี้จะมีความหมายหรือมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ผมเหนื่อยเหลือเกิน 

กับการแสวงหาความหมายหรือความจริง เพราะทันทีที่เริ่มค้นหาความหมาย  

ผมคงหลงเข้าไปในวังวนไม่รู้จบดังเดิมอีกเป็นแน่ 

๑ หน่วยวัดขนาดห้องแบบญี่ปุ่น หนึ่งเสื่อเท่ากับประมาณ ๑.๘ Ö ๐.๙ = ๑.๖๒  

ตารางเมตร
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ตวัผมตอนนีค้งไมต่า่งอะไรกบังกูนิหาง เหมอืนงหูนญูีปุ่น่ทีเ่ขมอืบกลนื 

หางตัวเองเข้าไปเรื่อย ๆ 

เมื่อเขมือบกลืนหมดแล้วจะเหลืออะไร เหลือเพียงแค่ร่างซึ่งผิวหนัง 

และกระเพาะอาหารกลับด้านกันอย่างนั้นหรือ  หรือทุกอย่างจะหายไป 

จนหมดสิ้น เหลือเพียงสำนึกที่เฝ้าคิดแต่ว่าเขมือบกลืนเท่าไรก็ยังไม่พอ 

ตอนนีผ้มคงไมม่ทีางทำอะไรได ้ นอกจากหวงัใหม้เีศษเสีย้วทีห่ลงเหลอื 

จากการเขมือบกลืนบ้าง แม้เพียงน้อยนิดก็ยังดี 
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๒

ผมขอเริ่มจาก เรื่องโปรโตไทป์๑

สิ่งนั้นดูคล้ายกับถุงมือหรือมือจับหม้อที่มีสายต่อ มันคือมือจับหม้อ 

สีเงินที่ยาวขึ้นมาถึงประมาณข้อศอก ผมลองสัมผัสดู พบว่าพื้นผิวแวววาว 

ดา้นนอกนัน้อุน่อยูห่นอ่ย ๆ รูส้กึเหมอืนมอีะไรหยุน่  ๆ ดนันิว้ทีก่ดลงไปกลบัมา  

ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีของเหลวอยู่ข้างในหรือเปล่า

ผมถามว่า “ให้สอดมือเข้าไปเหรอครับ”

โมะโมะเสะ โนะบุโอะ พยักหน้า 

ผมกวาดตามองรอบห้องแล็บ ห้องนี้ไม่มีหน้าต่าง กว้างประมาณ 

สีเ่มตรและยาวประมาณเจด็เมตร ลอ้มรอบดว้ยผนงัคอนกรตีเปลอืย ยกเวน้ 

บริเวณประตูที่เชื่อมต่อกับทางเดิน 

ผมนั่งเก้าอี้โดยมีชายสองคนขนาบซ้ายขวา โมะโมะเสะ โนะบุโอะ  

นั่งทางขวาของผม ส่วนคนที่ยืนอยู่ทางซ้ายมือคือคะจิทะนิ ทะคะยุกิ ซึ่ง 

เป็นคนพาผมมาที่นี่ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาห้องแล็บ

๑ ต้นแบบ
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ผมถูกจับให้นั่งหน้าโต๊ะตัวใหญ่ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมต่าง  ๆ กองอยู่เป็น 

ภูเขา พวกนั้นบอกให้ผมยื่นแขนไปข้างหน้า แขนเสื้อยืดข้างขวาถูกพับขึ้นมา 

ถึงบริเวณหัวไหล่เหมือนเวลาที่หมอจะฉีดยา ชายทั้งสองยิ้มพลางจับตามอง 

ปฏิกิริยาของผม 

“สอดมือเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับ”

“ลองสอดเข้าไปก่อนแล้วกันครับ ลองทำจริงน่าจะเข้าใจง่ายกว่าฟัง 

คำอธิบาย ผมรับรองครับว่าไม่มีอันตรายแน่นอน” 

“...”

ผมหยิบมือจับหม้ออันยาวนี้ขึ้นมา มีสายอ้วน  ๆ  ต่อจากส่วนปลาย 

ของถุงมือทรงมือจับหม้อยาวไปทางเครื่องควบคุม ถัดมามีจอดิสเพลย์ 

ซึ่งกำลังแสดงกราฟบางอย่าง เส้นแกนกราฟแบ่งครึ่งจอตามแนวบนล่างและ 

ซ้ายขวา ตรงกึ่งกลางจอมีเส้นวงกลมสีเขียวขยับไปมา พอผมหยิบถุงมือขึ้น  

วงกลมนัน้กบ็ดิเบีย้วผดิรปูในทนัใด กอ่นจะเปลีย่นรปูรา่งยกึยอืไปมาอยูใ่นจอ 

ผมสอดมอืขวาเขา้ไปในถงุมอืทรงมอืจบัหมอ้นัน้ชา้ ๆ ภายในถงุมอือุน่ 

และรู้สึกชื้น ๆ อย่างบอกไม่ถูก 

“สอดเข้าไปให้สุดถึงโคนนิ้วเลยนะครับ” 

โมะโมะเสะพดูพลางมองกราฟทีห่นา้จอซึง่มเีสน้กราฟวงกลมสา่ยไปมา  

แค่มองผมก็รู้ได้ทันทีว่าการเคลื่อนไหวของกราฟที่เห็นสัมพันธ์กับความ 

เคลื่อนไหวของมือผม 

ดา้นในถงุมอืเปน็รปูทรงถงุมอืแบบทีม่หีา้นิว้โดยสมบรูณ ์ ผมตรวจสอบ 

ตำแหน่งของแต่ละนิ้ว พลางสอดมือให้ลึกถึงโคนนิ้วตามที่โมะโมะเสะบอก

โมะโมะเสะถามว่า “รู้สึกคับหรือเปล่าครับ”

ผมพยักหน้า 

“เหมือนใส่ถุงมือยางแน่นเปรี๊ยะเลยครับ” 

“ผมจะปรับให้เดี๋ยวนี้ครับ”

โมะโมะเสะพูดจบก็เหลือบมองจอพลางเลื่อนปุ่มข้างแป้นพิมพ์ช้า  ๆ   

มันเป็นปุ่มควบคุมแบบที่เห็นในสตูดิโอตามสถานีโทรทัศน์

“อา...” ผมส่งเสียง แรงบีบที่นิ้วหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ “หลวมขึ้น 
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แล้วครับ”

“ครับ ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนนิ้วสัมผัสอะไรอยู่หรือเปล่าครับ”

“นิดหน่อยครับ แต่มันหลวมมาก แทบไม่รู้สึกว่านิ้วสัมผัสอะไร 

อยู่เลย”

“น่าจะประมาณนี้หรือเปล่า”

โมะโมะเสะเลื่อนปุ่มเพียงเล็กน้อยอีกครั้ง 

“...” 

เกดิความรูส้กึประหลาด ๆ ทีม่อืขวาของผม ราวกบัถงุมอืไดอ้นัตรธาน 

หายไปจากมือของผมแล้วอย่างไรอย่างนั้น ไม่ใช่สิ มือขวาผมสอดอยู่ใน 

วัตถุคล้ายมือจับหม้อนั้นจริง ๆ แต่กลับไม่รู้สึกเลยว่ามันสัมผัสอะไรอยู่

ผมมองหนา้จอ บดันีก้ราฟกลายเปน็วงกลมโดยสมบรูณแ์ลว้ ผมลอง 

ขยับนิ้ว คราวนี้กราฟไม่บิดเบี้ยวเหมือนเมื่อครู่ 

“ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงตรงไหนใช่ไหมครับ”

“จะว่าไม่ก็ไม่...แต่ก็เหมือนจะรู้สึก”

“รู้สึกเหรอครับ”

“คือว่า เป็นที่ใจผมน่ะครับ ที่รู้สึกตะขิดตะขวง” 

โมะโมะเสะหัวเราะ คะจิทะน ิ ทะคะยุกิ ซึ่งอยู่ข้าง ๆ พลอยยิ้มตาม

โมะโมะเสะถามว่า “รู้สึกร้อน เย็น หรืออะไรทำนองนั้นไหมครับ” 

“เหมือนจะอุ่น ๆ นิดหน่อยครับ”

“ตอนนี้ล่ะครับ”

โมะโมะเสะพูดพลางขยับอีกปุ่มหนึ่ง

“...”

มือขวาของผมรู้สึกเย็นขึ้นตามปุ่มที่ขยับ  

“เย็นไหมครับ”

“ครับ”

“ตอนนี้ล่ะครับ”

โมะโมะเสะเลื่อนปุ่มไปทางตรงกันข้าม ทันใดนั้นมือของผมก็ค่อย  ๆ   

อุ่นขึ้นราวกับมีความร้อนอยู่ที่มือ 
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“เอ่อ...คุณใช้ปุ่มนั้นปรับอุณหภูมิเหรอครับ”

โมะโมะเสะพยักหน้า 

“ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ที่รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุด”

เขาพดูพลางกดสวติชท์ีต่ดิกบัปุม่ปรบั ความรอ้นหายไปทนัที มอืขวา 

ของผมกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกถึงอะไรอีกครั้ง 

“...เจ้าเครื่องนี้คือเครื่องมือสำหรับทำอะไรเหรอครับ”

“โปรโตไทป์สำหรับทดสอบ K1 ครับ” 

“อะไรนะครับ”

ผมทวนคำถาม เพราะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่โมะโมะเสะพูด

“เป็นเครื่องมือทดลองที่สร้างขึ้นสำหรับทดสอบน่ะครับ จะเรียกว่า 

เป็นเครื่องจำลองความรู้สึกหรืออะไรทำนองนั้นก็น่าจะได้ เรามีเครื่องที่เสร็จ 

สมบูรณ์แล้วเรียกว่า K2 แต่ยังไม่มีชื่อเป็นทางการ”

“จำลองความรู้สึก...เหรอครับ”

“ใช่ครับ อย่างเช่นการรับรู้อุณหภูมิเหมือนเมื่อกี้ไงครับ โปรโตไทป์นี้ 

ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรับรู้ความรู้สึกที่ถูกจำลองขึ้นมาจากความรู้สึกทั้งหมด 

ที่มือของเราสามารถรู้สึกได้ อืม...อย่างเช่น” คราวนี้โมะโมะเสะหันไปทาง 

แป้นพิมพ์ พอเขากดปุ่ม หน้าจอก็เปลี่ยนจากกราฟเป็นตาราง 

“พอผมทำแบบนี้ คุณรู้สึกยังไงครับ”

ทันทีที่โมะโมะเสะกดปุ่ม ผมก็ส่งเสียงร้องอีกครั้ง

“มีน้ำออกมา!”

จู่  ๆ  ก็มีน้ำไหลออกมาจากถุงมือทรงมือจับหม้อที่โมะโมะเสะเรียกว่า 

โปรโตไทป์

“เปล่าหรอกครับ” โมะโมะเสะหัวเราะพลางส่ายหน้า “รู้สึกเหมือน 

มือแช่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับ”

“...ครับ”

ผมลองขยับนิ้วที่สวมถุงมือนั้น รู้สึกราวกับว่ามือขวาของตัวเองกำลัง 

แช่อยู่ในถังน้ำหรืออะไรสักอย่าง เวลาขยับนิ้วไปมา ผมรู้สึกได้ถึงความ 

เคลื่อนไหวของน้ำจริง ๆ  
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“ความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นมาน่ะครับ จริง  ๆ  ไม่มีน้ำ 

อยู่ในเครื่องของเรา แต่ผิวหนังของคุณอุเอะสุงิได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความ 

รู้สึกถึงน้ำเท่านั้นเอง”

“...” ผมมองหน้าโมะโมะเสะ “ไม่มีน้ำเหรอครับ” 

“ไม่มีครับ ดูสิครับ” 

โมะโมะเสะพูดพลางกดปุ่มบนแป้นพิมพ์อีกครั้ง ความรู้สึกที่ว่ามีน้ำ 

อยู่ตรงมือขวาหายไปทันที แถมยังไม่รู้สึกว่ามือเปียกแต่อย่างใด 

“...ผมรู้สึกชอบกลยังไงบอกไม่ถูก”

“ลองอีกสักอย่างนะครับ กำมือดูสิครับ”

“กำเหรอครับ” 

“ครับ ลองทำเหมือนออกค้อนเวลาเป่ายิ้งฉุบ”

“...”

ผมลองกำมือที่สวมมือจับหม้อโดยไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใด  ๆ ผม 

สามารถกำมือขวาเป็นกำปั้นได้โดยที่ไม่ต่างอะไรกับมือซ้าย

ทันใดนั้น ผมตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ 

“เข้าใจรึยังครับ”

โมะโมะเสะถามยิ้ม ๆ ผมพยักหน้าพลางกลืนน้ำลายเอื๊อกโดยไม่รู้ตัว  

“นิ้วสัมผัสกันได้โดยไม่มีอะไรมากั้น...” 

สมัผสัของถงุมอืหายไปโดยสิน้เชงิ อยา่งนอ้ยในแงค่วามรูส้กึทีม่อืขวา  

มือทั้งมือของผมยังสวมถุงมืออยู่แท้  ๆ แต่นิ้วแต่ละนิ้วกลับสัมผัสกันได้ 

โดยตรง ผมลองถูนิ้วไปมา แต่ไม่รู้สึกเลยสักนิดว่ามีถุงมืออยู่ 

“ใช่แล้วครับ นี่ก็เป็นการจำลองความรู้สึกเหมือนกัน ตอนนี้นิ้ว 

แต่ละนิ้วของคุณอุเอะสุงิมีชั้นบาง  ๆ  ของเครื่องมือหุ้มอยู่ ไม่ได้สัมผัสกัน 

จริง ๆ แต่คุณอุเอะสุงิกลับรู้สึกว่ามันสัมผัสกัน”

จริงอย่างที่โมะโมะเสะพูด ขณะนี้ผมกำลังถูนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ข้างขวา  

ซึ่งเมื่อมองจากภายนอก ระหว่างนิ้วสองนิ้วนั้นมีระยะห่างอยู่อย่างน้อย  

๑ เซนติเมตร แต่นิ้วของผมกลับทะลุผ่านความหนาของมือจับหม้อไปสัมผัส 

กันได้โดยตรง 
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โอะคะจิมะ ฟุตะริ

“ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ครับ” 

“เจ้า K1 กับ K2 ที่ว่านี้ เป็นเครื่องมือที่สามารถรับส่งข้อมูลเข้าออก 

จากร่างกายมนุษย์ได้โดยตรงน่ะครับ” 

“รับส่งข้อมูลเข้าออกจากร่างกาย?”

“ใช่ครับ ตอนนี้เครื่องมือกำลังส่งข้อมูลต่าง  ๆ  เกี่ยวกับมือขวาของ 

คุณอุเอะสุงิไปยังคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ เหงื่อ ความ 

แข็งตึงและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ส่วนนี้คือการรับข้อมูลเข้าครับ  

ขณะที่การส่งข้อมูลออกจะตรงกันข้าม คือเครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูล 

ไปที่มือขวาของคุณอุเอะสุงิ โดยถุงมือนี้บรรจุของเหลวพิเศษอย่างหนึ่งเอาไว้  

ซึ่งเป็นของเหลวที่เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าเพียงนิดเดียวก็จะสามารถแปรสภาพ 

ได้หลากหลาย เดี๋ยวแข็งขึ้นเดี๋ยวอ่อนลง เดี๋ยวร้อนขึ้นเดี๋ยวเย็นลง สิ่งนี้ 

ละครับที่เป็นตัวกระตุ้นผิวหนังของคุณอุเอะสุงิ ทั้งทำให้รู้สึกเหมือนมือแช่ 

อยู่ในน้ำ และทำให้รู้สึกว่ากำลังจับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงได้ด้วย” 

“บางอย่างที่ไม่มีอยู่จริง?” 

“มาลองกนันะครบั” โมะโมะเสะพดูพลางกดปุม่บนแปน้พมิพ ์ จากนัน้  

จึงหันกลับมาและชี้นิ้วไปที่โต๊ะ “ผมเพิ่งวางของที่มองไม่เห็นชิ้นหนึ่งแถว ๆ นี้  

คุณอุเอะสุงิลองหยิบมันดูสิครับ” 

“...หมายความว่ายังไงครับ”

“แถว  ๆ  นี้ครับ” โมะโมะเสะชี้ไปที่โต๊ะอีกครั้ง ตรงแถว  ๆ  หน้าผม 

พอดี “ผมเองไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนเหมือนกัน เพราะมองไม่เห็น แต่ 

ในความรู้สึกของมือขวาคุณอุเอะสุงิ สิ่งของที่ว่ามีอยู่แน่ ๆ ครับ” 

“...”

ผมขยับมือข้างที่สวมถุงมือไปแถว  ๆ  บริเวณที่โมะโมะเสะบอก นิ้ว 

ของผมสามารถลูบผิวโต๊ะได้โดยตรง ช่างเป็นความรู้สึกที่ประหลาดจริง  ๆ   

เพราะสิ่งที่เห็นด้วยสายตากับสิ่งที่มือขวาสัมผัสนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

“อ๊ะ”

นิ้วผมสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่าง ผมเพ่งมองที่โต๊ะ

ไม่มีอะไรอยู่บนนั้น แต่นิ้วชี้ของผมกลับสัมผัสวัตถุแข็ง  ๆ  อย่างหนึ่ง  
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เกมลวงโลก 

ผิวสัมผัสคล้ายโลหะ เหมือนเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ 

ผมลองหยิบมันขึ้นมา นิ้วชี้กับนิ้วโป้งขวาของผมกำลังคีบแผ่นโลหะ 

บาง ๆ ที่มองไม่เห็น 

โมะโมะเสะแนะว่า “ลองหลับตาดูสิครับ น่าจะรู้ว่ามันคืออะไร”

ผมเห็นพ้องกับเขาและลองหลับตา แผ่นโลหะนั้นบางและยาว มี 

รอยหยักที่ขอบด้านหนึ่ง

“กุญแจ...!”

ผมลืมตา แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากผิวด้านนอกของถุงมือท่ีเปล่งประกาย 

เป็นสีเงิน 


