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บทน�า

“โชคชะตาไม่ได้ขึ้นอยู ่กับความบังเอิญ แต่ขึ้นอยู ่กับการ

ตดัสนิใจ มนษุย์เราไม่อาจเฝ้ารอคอยโชคชะตา แต่ต้องไขว่คว้า

มาให้ได้ด้วยมือของตัวเอง”

 วิลเลี่ยม เจนนิ่ง ไบรอัน

ชีวิตในแต่ละวันมีเส้นทางให้เลือกเดินอยู่หลายร้อยเส้นทาง บางเส้น

ทางที่เลือกไปก็ผิดพลาดชนิดที่ไม่อาจย้อนคืนมาได้ ในเรื่องราวต่อไปนี้ เธอ

จะได้เรยีนรูว่้าการไร้ซึง่ฐานะและโอกาสนัน้สามารถบบีคัน้ให้คนๆ หนึง่ต้อง

เลอืกเดนิเส้นทางทีย่ากล�าบากอย่างแสนเขญ็จนเกินจะคาดคดิเพยีงใด เพยีง

เพือ่ทีจ่ะมชีวีติรอด ในเรือ่งราวต่อไปนี ้เธอยงัจะได้เหน็ถงึผลลพัธ์อนัร้ายแรง

ทีอ่าจเกดิตามมาจากการเลอืกทีไ่ม่ถกูต้อง โดยการน�าเรือ่งราวในหนงัสอืเล่ม

นี้ไปแบ่งปันและพูดคุยกับคนรอบๆ ตัวเธอ เธอสามารถช่วยเหลือชุมชนของ

เธอให้ได้รูจ้กักบัอนัตรายของการย้ายถิน่อย่างไม่ปลอดภยัและการค้ามนษุย์

ได้ รวมถึงจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาที่จะลุกขึ้นมาเพื่อ

ลงมอืท�าบางสิง่บางอย่างเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ให้แก่โลกของเรา

ในเรือ่งราวต่อไปนี ้เธอจะต้องสวมบทบาทเป็นหญงิสาวผูม้ชีวีติอยูใ่น

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ผู้ซึ่งความท้าทายที่เธอต้องประสบนั้นเปรียบได้กับ

ภาพจ�าลองเหตุการณ์ทั้งหลายที่เยาวชนอีกจ�านวนมากในภูมิภาคแห่งนี้ต้อง

ประสบพบเจอ โดยการสวมบทบาทเป็นตัวละคนผู้นี้ เธอจะได้ประจักษ์ด้วย

ตัวเธอเองว่า การตัดสินใจเล็กๆ สามารถส่งผลต่อเส้นทางชีวิตของตัวเธอ

เองได้อย่างไร พึงระวังไว้ด้วยว่าสถานการณ์ที่เธอเลือกบางครั้งอาจไม่ได้น�า

ไปสูต่อนจบทีแ่สนสขุเสมอไป และสิง่นีอ้าจท�าให้เมือ่เธออ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บ

แล้วอาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือหดหู่ขึ้นได้ ขอให้เธออย่าลืมสะท้อน

เกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการอ่านและตอบค�าถามท้ายเรื่องซึ่งอยู่ตรง

ตอนจบของเรื่อง



หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์จริง และถูกตั้งใจให้

อ่านโดยเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ขณะท่ีเนื้อหาบางส่วนอาจไม่เหมาะสม

ส�าหรับผู้อ่านที่เป็นเด็กเล็ก

เรื่องเล่าชุดแนวหน้าถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ประกอบด้วยเอกสารและ

เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ส�าหรับใช้ต่อสู้กับปัญหาการ

ค้ามนษุย์และการย้ายถิน่ไม่ปลอดภยั ซึง่ผูจ้ดัท�าคือโครงการยตุกิารค้ามนษุย์

ของ (ETIP) ของมูลนิธิศุภนิมิต หนังสือที่เน้นกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์น้ีถูก

ออกแบบให้รวมอยูใ่นเรือ่งเล่าชุดแนวหน้าเพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถให้

แก่เยาวชนในการน�าบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ไปก่อนหน้าน้ีจากชุดคู่มือ เพื่อน

น�าทางปัญญาไว และชุดคู่มือ เสียงเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไปใช้

ปฏิบัติให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น
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เธอก�าลังนั่งอยู่ตรงข้ามชายหนุ่มที่

หน้าตาหล่อเหลาที่สุดคนหนึ่งในโลก และ

เชื่อหรือไม่ว่า ดูเหมือนเขาจะก�าลังสนใจใน

สิ่งที่เธอพูดอยู่เสียด้วย 

เธอนัดเจอกับโสริยา เพื่อนสนิทของเธอเพื่อ

พูดคุยและรับประทานนมปั่นกันคนละแก้วเช่นเคย แต่ครั้งน้ี เธอต้อง

ประหลาดใจเมื่อพบว่าโสริยามาถึงพร้อมกับชายหนุ่มท่ีหล่อเหลาผู้น้ี ผู้ท่ี

โสริยาแนะน�าเพียงแค่ว่าเป็นญาติของตนที่มาจากในเมือง และมีชื่อว่านริน 

อันที่จริง โสริยาเคยพูดถึงญาติคนนี้มาก่อนแล้ว โดยพูดเพียงแค่ว่าตนเองมี

ญาติอายุ 16 ปีคนหนึ่งซึ่งเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหางานท�า อายุ 

16 ปีหรอื? คดิดแูล้วถงึเขาจะอายหุ่างจากเธอกแ็ค่ปีเดยีวกจ็รงิ แต่ไม่ว่าการ

แต่งตัวที่หล่อเท่ห์ โทรศัพท์ที่ทันสมัย หรือทรงผมที่เก๋ไก๋ของเขา ล้วนท�าให้

นรินดูดีราวกับเป็นมนุษย์ที่จากโลกอื่นเลยทีเดียว 

ตอนนี้เธอก�าลังง่วนอยู ่กับการเล่าเรื่องปัญหาที่บ้านของเธอ (ก็

เพราะโสรยิาถาม) และเธอคดิว่าเดีย๋วอกีสกัพกั นรนิคงต้องขอตวักลบั (หรอื

อย่างน้อยก็เริ่มพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนคนอื่นของเขาแทน) แต่ความจริงก็

คือ เขายังคงตั้งใจฟังเธอพูดอยู่

“ปรกติครอบครัวของเรามีรายได้จากการขายปลาท่ีพ่อของฉันจับมา

ได้” เธออธิบาย “แต่เมื่อพ่อของฉันเริ่มป่วย เขาก็ไม่มีแรงซ่อมอวนที่ใช้จับ

ปลา และหลายครั้งทีเดียว เขาไม่มีแรงแม้แต่จะออกไปหาปลา พวกเราท่ี

เหลอืคอืแม่ของฉนั น้องสาวของฉนั และตวัฉันพยายามจะใช้อวนนัน้จบัปลา

กันเอง แต่มันมีรูเยอะจนกระท่ังไม่สามารถใช้จับปลาใดๆ ได้ ในท่ีสุดพ่อ

การตัดสินใจครั้งส�าคัญ
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ของฉันก็ไปกู้เงินมาเพื่อใช้ซ่อมอวนจับปลาของเรา แต่เขาไม่สามารถคืนเงิน

กู้ก้อนนั้นได้ทัน ผู้ชายคนที่พ่อของฉันไปกู้เงินมา (น้องสาวของฉันเรียกนาย

นี่ว่านายลิ้นสองแฉก) คิดดอกเบี้ยจากพวกเราในอัตราสูงมาก.... จนฉันเอง

นึกไม่ออกเลยว่าครอบครวัของเราจะมปัีญญาคนืเงนิก้อนน้ันได้อย่างไร และ

ตอนน้ีพ่อของฉนัดเูหมอืนจะอารมณ์เสยีอยูต่ลอดเวลา จนฉนัแทบทนอยูบ้่าน

ไม่ได้ ฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งเวลาที่พ่อตะคอกใส่แม่และฉันกับน้องสาว ฉันคิดว่า

ในฐานะลกูสาวคนโต ฉนัควรลาออกจากโรงเรยีนและไปหางานสกัอย่างท�า”

โสริยามีท่าทางตกใจ ราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เธอก�าลังได้ยิน

“เธอพูดเล่นใช่ไหม” โสริยาพูดระล�่าระลัก “เธอเรียนหนังสือเก่งมาก

เลยนะ เธอจะทิ้งทั้งหมดนั่นไปไม่ได้นะ”

“แล้วจะให้ฉันท�ายังไงล่ะ” เธอกระแทกเสียงตอบ น�้าเสียงของเธอสั่น

เครือและเธอรู้สึกได้ถึงน�้าตาที่ก�าลังเอ่อล้นขึ้นมา ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอ

ก�าลังร้องไห้ต่อหน้านรนิ  และเธอยงัรูส้กึเสยีใจทีข่ึน้เสยีงใส่โสรยิา เธอจงึยืน่

มือออกไปจับมือของโสริยาไว้



3

“ขอโทษนะ โสรีของฉัน” เธอพูดพลางพยายามฝืนยิ้ม

แต่โสริยายังคงส่ายหน้า

“ฉันหวังว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดจะเป็นแค่เรื่องล้อเล่น” โสริยาพูด แต่

กระนัน้กค็งมองเหน็ได้จากแววตาของเธอว่า เธอไม่ได้ก�าลงัพดูเล่นแม้แต่นดิ

เดียว

จากนั้น นรินก็เอ่ยปากพูดขึ้นเป็นครั้งแรก

“ถ้าเธอตดัสนิใจจะเดนิทางออกนอกประเทศ โทรศพัท์มาหาฉนัด้วย” 

เขาพูด

โสริยาหันขวับกลับไปมองญาติของเธอ “นริน อย่ามายุยงเพื่อนของ

ฉันนะ”

นรินยิ้มเจื่อนๆ “ฉันแค่อยากจะบอกว่า มันคงจะดีกว่าถ้าเธอเข้าไป

ในเมืองโดยมีคนรู้จักอยู่บ้างสักคนหนึ่ง”

ขณะที่เธอก�าลังจะกล่าวขอบคุณนริน โสริยาก็รีบปรี่เข้ามาหาเธอ 

ราวกบัต้องการตัดบทการสนทนาครัง้นี ้และท�าราวกบัว่ามันไม่ได้เพิง่เกดิขึน้

“มาเถอะ” โสริยาพูด “รีบไปหาอะไรสนุกๆ ท�ากันดีกว่า”



พวกเธอลงเอยพากันไปเที่ยวที่บ้านเพ่ือนคนหน่ึง เธอเต้นร�าอย่าง

สนุกสนานกับเสียงเพลงต่างๆ ที่เธอชอบ และหัวเราะอย่างเบิกบาน ในตอน

แรกมแีต่เธอกบัโสรยิาเต้นร�ากนัอยูเ่พยีงสองคน แต่ต่อมาโสรยิาก็ชวนให้นรนิ

ลงมาเต้นร�าด้วยได้ส�าเร็จ เธอแกล้งท�าเป็นไม่สังเกตว่านรินจ้องมองเธออยู่

เกือบตลอดเวลา คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจ�าได้ และเธอไม่อยากให้มัน

จบลงเลย แม้จะรู้ดีว่าพ่อของเธอจะโกรธมากขนาดไหนเมื่อเธอกลับถึงบ้าน

ก็ตาม

ในระหว่างพักจากการเต้นร�า เธอนั่งลงและดื่มน�้าที่นรินน�ามาให้

“เธอจะกลับไปเมื่อไหร่?” เธอถามนริน

“วันพรุ่งนี้แล้ว” เขาตอบด้วยสีหน้าเศร้าๆ “ถ้าเธอเข้าไปในเมือง
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เมื่อไหร่เธอรีบบอกให้ฉันรู้เลยนะ นี่เบอร์โทรศัพท์ของฉัน”

เธอรับเบอร์โทรศัพท์ของนรินมา และบันทึกมันไว้ในโทรศัพท์ของเธอ 

เธอรู้ดีว่าถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้ว แม้ใจของเธอจะยังไม่อยากกลับเลย

ก็ตาม เธอกอดลาโสริยาและนัดเจอกับเธอใหม่ในวันรุ่งขึ้น หลังจากนั้นเธอ

กห็นัไปกล่าวกับนรินว่า “ลาก่อน” ด้วยความรูสึ้กกระอกักระอ่วนอย่างยิง่ จน

กระทั่งนรินโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆ และกระซิบกับเธอว่า “หวังว่าจะได้เจอกับ

เธออีก”



เธอรีบวิ่งไปตลอดทางจนกระทั่งถึงบ้านและพยายามเปิดประตูหน้า

บ้านอย่างเงยีบกริบทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เธอรูส้กึโล่งอกทีพ่บว่าพ่อของเธอนอน

หลับไปแล้วบนเก้าอี้ของเขา เธอค่อยๆ ย่องผ่านเขาไปและพยายามระวังที่

จะไม่ไปเตะโดนกระป๋องเบียร์ที่เปิดแล้วซึ่งวางเรียงรายอยู่รอบๆ เก้าอี้ เธอ

หยุดครู ่หนึ่งและหันไปมองใบหน้าของพ่อ ซ่ึงไม่มีร่องรอยของอารมณ์

หงดุหงดิขุน่มวัอยูเ่ช่นเคย นีค่อืใบหน้าของพ่อทีเ่ธอยงัจ�าได้ด ีถ้าเพยีงแต่พ่อ

จะกลับไปเป็นแบบนี้เหมือนเดิมตลอดไปได้ก็คงจะดี

ในคนืนัน้ เธอฝันว่าเธอก�าลงัอยูบ่นฟลอร์เต้นร�ากบัโสรยิาและนรนิ แต่

ด้วยเหตผุลบางอย่าง นรนิยนืหนัหลงัให้เธออยู ่เธอจงึเอามอืสะกิดทีไ่หล่ของ

เขา แต่แล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่านั่นกลับเป็นนายลิ้นสองแฉก เจ้าหนี้ใจ

โหด เธอผงะและรีบถอยกรูดออกมา แต่นายลิ้นสองแฉกก็รีบพุ่งตามเธอมา 

และตะคอกใส่เธอด้วยเสียงดังว่า เงินของเขาอยู่ที่ไหน

เมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจึงพบว่าเสียงตะคอกนั้นแท้จริงแล้วคือเสียงดุ

ด่าอย่างเกรีย้วกราดของพ่อของเธอ เขากลบัไปยงัห้องนอนของตน และก�าลงั

ขึน้เสยีงใส่แม่ของเธอเกีย่วกบัเรือ่งบางอย่าง เธอรบียกผ้าหุม่ขึน้คลมุโปงและ

เอามือปิดหูไว้เพื่อที่จะไม่ต้องได้ยินเสียงใดๆ เลย
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วันต่อมาระหว่างทางไปบ้านของโสริยา สายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้า

กับแผ่นโฆษณาแผ่นหนึ่งซึ่งติดอยู่บนป้ายประกาศ

บนแผ่นกระดาษนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ของคนชื่อ เดวี ทิ้งไว้ด้วย หรือว่า

นี่จะเป็นลางบอกเหตุบางอย่าง? นี่อาจเป็นค�าตอบของสิ่งที่เธอก�าลังมองหา

อยู่ก็ได้ โรงเรียนก�าลังจะเปิดในอาทิตย์หน้า และเธอรู้ดีว่าจ�าเป็นต้องรีบ

ตัดสินใจภายในวันสองวันนี้แล้ว แน่นอนว่านี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่

ที่สุดในชีวิตของเธอ เธอจดเบอร์โทรศัพท์นั้นไว้ และเดินต่อไปยังบ้านของ

โสริยา เม่ือไปถึงเธอเล่าให้โสริยาฟังถึงใบประกาศที่เพ่ิงพบมา โสริยาดูมี

ท่าทางระแวงขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้

“เธอต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคนที่เธอจะไปยุ่งด้วยนะ” โสริยาเตือน 

“ไม่เช่นนั้นเธออาจพาตัวเองไปเจอกับปัญหาต่างๆ ได้” 

เธอก�าลังนอนแผ่หลาอยู่บนเตียงอันหนานุ่มแสนสบายในห้องนอน

ของเพื่อนรักของเธอ และอดย้ิมให้เพื่อนคนนี้ของเธอไม่ได้ โสริยาต้องเป็น

คนทีม่เีหตผุลและจดัการเรือ่งต่างๆ ได้ดทีีส่ดุคนหนึง่เท่าทีเ่ธอเคยรูจ้กัมา ซึง่

นับเป็นเรื่องดี เพราะความสามารถในการจัดการของโสริยาอาจเป็น

ประโยชน์แก่ตัวเธอด้วย ตอนนี้โสริยาก�าลังถือปากกาอยู่ในมือและน่ังจด

ข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องพิจารณาส�าหรับคนท่ีคิดจะออกไปหางาน

ท�านอกประเทศ 

“แน่นอนว่าก่อนไปเธอจ�าเป็นต้องจัดการเกี่ยวกับงานที่จะท�าให้

เรียบร้อย” เพื่อนของเธอพูดพลางเขียนค�าว่า “งาน” ด้วยตัวใหญ่หนาลงบน

กระดาษ “เธอจ�าเป็นต้องด�าเนินการเรื่องนี้ผ่านศูนย์จัดหางาน และหลังจาก

นั้นเธอต้องไปท�าหนังสือเดินทางและการตรวจสอบตราอนุญาตท�างาน อีก

อย่างคือเธอต้องเก็บเงินเตรียมไว้เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายท่ี

จ�าเป็นต่างๆ….”

คุณก�าลังมองหางานอยู่หรือเปล่า?
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“แหม มีอะไรต้องท�าเยอะเหลือเกิน” เธอโอดครวญ ที่จริงเธอยังไม่

เคยได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย “ดูเหมือนต้องใช้เวลาเป็นชาติเลย

มั้งกว่าจะได้ไป”

“เรือ่งพวกนีต้้องใช้เวลานานอยูแ่ล้วล่ะ” โสรยิาพูด “เธอคาดหวงัอะไร

กันแน่ เธอไม่เข้าใจหรือว่านี่มันเรื่องใหญ่ขนาดไหน”

เธออดรู้สึกร�าคาญไม่ได้ “เออน่า ฉันเข้าใจหรอกโสริยา สิ่งที่เราก�าลัง

พูดกันอยู่นี้มันเป็นเรื่องชีวิตของฉันเลยนะ ฉันรู้หรอกน่า”

“ฉันขอโทษ” โสริยาตอบ “ฉันแค่ไม่อยากให้เธอไป”

เธอย้ิมและจับมือเพื่อนของเธอไว้แน่น “ฉันโชคดีมากท่ีมีเพื่อนอย่าง

เธอ”

“โชคดีมากกว่าที่เธอรู้เสียอกี” โสริยาตอบดว้ยรอยยิ้ม จากนัน้จงึผลกั

ปากกากับกระดาษไปด้านข้าง “เอาล่ะ พอก่อนส�าหรับเรื่องนี้ ถึงเวลาแล้วที่

เธอต้องบอกความจริงกับฉันมา ไหนเล่ามาซิว่าเรื่องของเธอกับนรินเป็น

อย่างไรบ้างแล้ว”

เธอรู้สึกเขินจนหน้าแดง และรีบเอามือขึ้นปิดหน้า

โสริยาเห็นเช่นนั้นก็ร้องเสียงแหลมข้ึนว่า “นั่นไง ฉันดูออกน่าว่ามัน

ต้องมีอะไรบางอย่าง”

เวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้น เธอใช้ไปกับการพูดถึงนรินและพยายาม

ถามไถ่เรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเขาให้ได้มากทีส่ดุ โสรยิาเองกไ็ม่ได้รูจ้กันรนิดนีกั 

แต่เธอเชื่อว่าเขาน่าจะมีงานที่ค่อนข้างดีท�าอยู่ในเมืองใหญ่

“ถ้าเธอไปทีน่ัน่ เธอจะไปหานรนิหรอืเปล่า?” โสรยิาถาม หลงัจากนัน้

ก็ยิ้มและพูดว่า “อย่าแม้แต่พยายามจะบอกเลยว่าเธอจะไม่ไป” 

เธอหัวเราะ แต่แล้วโสริยาก็กลับมีท่าทางจริงจังขึ้นมาอีกครั้ง

“สัญญากับฉันนะว่า อย่าให้การที่นรินอยู่ที่นั่นเป็นเหตุผลที่ท�าให้เธอ

จะไป”

“ฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดอะไรแบบนั้น” เธอร้องขึ้น “ฉันคงจะไม่คิดถึง

เรื่องทั้งหมดนี้เลยถ้าอะไรๆ ที่บ้านของฉันมันจะไม่แย่แบบที่เป็นอยู่นี้” 
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“เธอรู้ใช่ไหมว่าเรายังมีทางเลือกแบบอื่นอีกนะ” 

“จริงหรือ เช่นอะไรบ้างล่ะ?”

“ก็อย่างเช่น เธอไม่จ�าเป็นต้องไปที่ไหนทั้งสิ้น อยู่กับฉันที่นี่ แล้วฉัน

จะช่วยเธอจัดการกับปัญหาต่างๆ เอง เราสามารถช่วยกันหาเงินเพิ่มขึ้นได้”

ค�าพดูของโสรยิาท�าให้เธอซาบซึง้จนเกอืบจะร้องไห้ “เธอรูไ้หม ฉนัคิด

ว่าคนอย่างฉันไม่คู่ควรที่จะมีเพื่อนที่ดีอย่างเธอเลย”

“เธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่” โสริยาพูดกลั้วหัวเราะ



ระหว่างทางกลบัจากบ้านของโสรยิา เธอไดรบัข้อความหนึง่ทางมอืถอื 

ข้อความนั้นถูกส่งมาจากนริน

นริน: แค่อยากให้เธอมั่นใจว่าเบอร์ที่ฉันให้เธอ
ไปเป็นของจริงน่ะ :)

เธอตอบกลับไป: นั่นใครคะ?

หลังจากนั้นเธอก็รีบส่งข้อความตามไปอีก
ข้อความหนึ่ง: ฉันล้อเล่นเฉยๆ :) ใช่แล้วนี่ฉันเอง 

เธอเดินทางกลับไปแล้วหรือยัง?

เธอ: เธอคงจะพูดอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนน่ะแหล่ะ 
:) :) :) !!!

เธอ: :)

เธอ: ขอบใจนะ ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าจะทำาอะไรต่อไป

เธอ: :)

นริน: ใช่ ฉันอยู่บนรถประจำาทางแล้ว เฮ้อ ทำาไม
เมื่อคืนนี้ฉันถึงต้องได้เจอเธอด้วยนะ :(

นริน: ไม่จริงงงงงง

นริน: หวังว่าสักวันจะได้เจอกับเธอที่นี่นะ

นริน: คอยติดต่อฉันอยู่เรื่อยๆ ก็แล้วกัน ตกลงนะ?
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ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น เธอก็พบว่าตัวเองก�าลังน่ังอยู่ในร้านกาแฟ 

ตรงข้ามก้บผู้ชายชื่อเดวี คนที่ติดใบประกาศหางานซึ่งเธอบังเอิญเดินไปเห็น

เข้า ทกุอย่างเกดิขึน้รวดเรว็มากจนเธอเองกย็งัไม่แน่ใจว่าเธอไปท�าอะไรทีน่ัน่ 

เธอตัดสินใจโทรหาเขา และเขาก็ถามกลับมาทันทีว่า “ตอนนี้เธอท�าอะไรอยู่ 

เธออยากนัดเจอเพื่อคุยกันไหม?” 

ในเวลานั้นเธอนึกไม่ออกถึงเหตุผลที่จะกล่าวปฏิเสธเขา เธอจึงตอบ

ตกลง และตอนนี้เธอก็มาอยู่ที่นี่แล้ว 

มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะรู ้สึกชื่นชอบเดวี เขาถามไถ่เกี่ยวกับ

ครอบครัวของเธอ และดูเหมือนเขารู ้สึกเสียใจด้วยอย่างจริงใจกับ

สถานการณ์ที่พ่อของเธอต้องเผชิญอยู่ เพียงแค่เธอพูดถึงเจ้าหนี้เงินกู้ก็เพียง

พอแล้วที่จะท�าให้เขาส่ายหัวพร้อมร�าพึงว่าเขารู้ดีว่าเรื่องน้ีจะลงเอยอย่างไร 

เธอบอกกับเขาว่าเธอยังไม่ได้ตัดสินใจแน่ชัดว่าจะท�าอย่างไรต่อไป แต่แรง

กดดันที่บ้านของเธอนับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในไม่ช้าก็เร็ว ครอบครัว

ของเธอต้องหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

“ช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี”้ นีคื่อทัง้หมดทีเ่ดวกีล่าวในตอนแรก “ฉันรูส้กึ

เสียใจกับครอบครัวของหนูจริงๆ เร่ืองแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 

เพียงแต่ว่าพอจะมีสักทางหรือไม่ที่ฉันจะช่วยเหลือเธอได้บ้าง เช่น ช่วยหา

งานสักอย่างในต่างประเทศให้เธอท�า หรืออะไรท�านองนั้น ขอเพียงแค่เธอ

บอกฉัน”

“ขอบคุณค่ะ หนูรู้สึกซ้ึงใจจริงๆ”เธอกล่าว “แต่หนูยังไม่มีแม้แต่

หนังสือเดินทางเลย ดังนั้นหนูคิดว่าหนูยังต้องจัดการอะไรอีกเยอะ”

รอยยิ้มของเดวีผุดขึ้นทันทีเมื่อได้ยินดังนั้น

“ถ้าเป็นเร่ืองนัน้ฉนักช่็วยหนไูด้เช่นกนั” เขากล่าว “เราสามารถจดัการ

เร่ืองหนงัสอืเดนิทางได้ภายในไม่กีว่นั ทกุอย่างเป็นไปได้ พอถงึเวลาเดยีวกนั

นี้ของอาทิตย์หน้าหนูก็จะได้เข้าไปท�างานในเมืองแล้ว”

เธออดตกตะลึงไม่ได้ “จริงหรือคะ?”

“จริงสิ” เขาพยักหน้า รอยยิ้มกว้างผุดขึ้นบนใบหน้าของเดวีอีกครั้ง 
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“ถ้าเธออยากจัดการธุระต่างๆ ให้เสร็จไปอย่างรวดเร็ว รีบบอกให้ฉันรู้แล้ว

กัน แล้วฉันจะดูว่ามีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้าง”



ขณะที่เดินออกจากร้านกาแฟ เธอยังรู้มึนงงกับส่ิงท่ีเพิ่งเกิดขึ้น แต่

อย่างน้อยตอนนีเ้ธอกส็บายใจได้แล้วว่า หากสถานการณ์เกดิคบัขบัขึน้จรงิๆ 

เธอก็ยังสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆ ได้โดยเร็ว  

เธอตดัสนิใจเดนิกลบับ้านผ่านเส้นทางทีต้่องผ่านตลาดเพือ่จะดวู่าแม่

และน้องสาวของเธอยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ เมื่อเช้าแม่จับปลาได้ไม่มากนัก และ

เธอรู้ว่าแม่พยายามจะเอาปลาเหล่านั้นไปขายท่ีตลาด เมื่อไปถึงเธอก็ได้พบ

ว่าพวกเขาก�าลังเก็บแผงร้านขายปลากันอยู่

“พอจะขายได้ไหม” เธอถาม

แม่ของเธอยักไหล่และพยายามฝืนย้ิมอย่างเต็มท่ี วันน้ีเป็นวันท่ี

ยาวนานส�าหรับนาง และนางดูเหนื่อยล้ามาก โดยเฉพาะเมื่อต้องคอยดูแล

ลูกสาวคนเล็กอีกคนด้วยตลอดทั้งวัน ระหว่างเดินทางกลับบ้าน เธอเล่าให้

แม่ฟังว่าเธอก�าลังไตร่ตรองอย่างจริงจังที่จะลาออกจากโรงเรียนเพ่ือไปหา

งานท�า แม่ของเธอหยุดเดินและหันมามองหน้าเธอ

“งานประเภทไหนกันที่หนูคิดว่าจะหาได้ท้ังท่ียังเรียนไม่จบ?” นาง

ถาม

“หนูรู้ค่ะแม่ หนูรู้” เธอตอบกลับไป นี่เป็นบทสนทนาท่ีเธอเคยมีมา

แล้วนับครั้งไม่ถ้วน เธออยากตะโกนบอกแม่ของเธอว่า ยังไงเราก็ต้องลงมือ

ท�าอะไรสักอย่างอยู่ดี เราจะอยู่กันไปอย่างนี้ไม่ได้” แต่เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวลา

เหมาะสมที่จะพูดเช่นนี้ เธอจึงหันไปหาน้องสาวของเธอแทน

“นี่ สิตา มาวิ่งแข่งกันไปที่แม่น�้าไหม”

ขณะที่เธอก�าลังจะออกวิ่งตามน้องสาวของเธอไป เธอก็หันกลับมา

มองแม่ของเธอ

“เจอกันที่บ้านนะคะ” เธอตะโกน
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แม่ของเธอโบกมือและยิ้มให้ มันช่างดีเหลือเกินที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้น



สิตาก�าลังเล่าเร่ืองที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับเจ้าหญิงกับเสือ (ซ่ึงใน

เวลาต่อมากลายร่างเป็นอสูรกายผู้มีจิตใจงดงาม) อยู่ ขณะท่ีพวกเธอเดิน

กลับมาถึงหน้าบ้าน แต่แล้วพวกเธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงทะเลาะ

กันดังลั่นออกมาจากในบ้าน พ่อกับแม่ของพวกเธอก�าลังมีปากเสียงกันอยู่ 

และครั้งนี้ดูจะรุนแรงมากกว่าที่ผ่านๆ มา

เธอรีบเดินเข้าประตูหน้าบ้าน และพบพ่อกับแม่ของเธอก�าลังทะเลาะ

กันอยู่ เธอดูออกทันทีว่าเกิดอะไรข้ึน พ่อของเธอพยายามท่ีจะแย่งกระเป๋า

สตางค์จากมือแม่ของเธอ เขาพยายามจะเอาเงินที่แม่ได้มาจากการไปขาย

ของที่ตลาด แต่แม่ของเธอไม่ยอม

“ไม่” แม่ของเธอตะโกน “เงินน่ีเอาไว้ใช้ส�าหรับจ่ายนี้และเป็นค่า

อาหาร ไม่ใช่ส�าหรับค่าเหล้าของแก”
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แต่พ่อของเธอซึง่ดเูหมอืนดืม่จนเมามายพอสมควรแล้ว ยงัไม่ยอมแพ้

“เอามาเดี๋ยวนี้” เขาค�าราม ใบหน้าของเขาเป็นสีม่วงคล�้าด้วยความ

โกรธ

เธอกระโจนไปท่ีด้านหลังพ่อของเธอและพยายามดึงตัวเขาออกมา 

โชคดทีีอ่าการไม่สบายท�าให้เขาไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นกั น�า้หนักตวัทีเ่ธอโถม

ลงไปท�าให้เขาเดินโซเซ จนต้องมาทรุดนั่งลงบนม้านั่ง แต่เขาก็ยังคงตะโกน

ด่าทอแม่ของเธออย่างไม่หยุดปาก จนกระทั่งเหลือบไปเห็นสิตายืนอยู่ข้าง

ประตูโดยมีน�้าตาไหลพรากเต็มหน้านั่นเอง เขาจึงหยุดด่าทันที และกวักมือ

เรียกสิตาให้เข้ามาหาเขาใกล้ๆ แต่สิตาตื่นกลัวและวิ่งไปหาแม่ของเธอแทน 

สีหน้าของพ่อที่เธอมองเห็นในเวลานั้นเป็นภาพที่เธอจะไม่มีวันลืมตลอดไป 

เขาก้มหน้าลงและเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น เธอนั่งลงข้างๆ เขาและจับมือของ

เขาไว้ วินาทีนั้นเองที่เธอรู้ว่า ถึงเวลาที่จะต้องท�าอะไรสักอย่างแล้ว

เธอต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะตัดสินใจได้ เธอคิดทบทวนทางเลือก

ทั้งหมดวนเวียนซ�้าไปซ�้ามาอยู่ในหัว ขณะที่พ่อของเธอนอนหลับไปแล้วท่ี

ข้างๆ เธอ และแม่กับน้องสาวของเธอนอนซุกกันอยู่บนเตียง ในที่สุดเธอก็

ตัดสินใจได้แล้วว่าเธอจะท�าอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ 

ถ้าเธอตัดสินใจที่จะไปขอความ
ช่วยเหลือจากเดวีในวันรุ่งขึ้น 
พลิกไปที่หน้า 12

ถ้าเธอตัดสินใจทำาตามคำาแนะ
นำาของโสริยา และเริ่มวางแผน
จัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเธอเอง 
พลิกไปที่หน้า 27

12

27
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เดินทางจากบ้านไปแสนไกล

วันรุ่งขึ้น เธอโทรศัพท์หาเดวี

“สถานการณ์ที่บ้านของหนูตอนนี้แย่

ลงอกีแล้วค่ะ” เธอเล่าให้เขาฟัง “หนูคิดว่าหนู

จ�าเป็นต้องลงมือท�าอะไรสักอย่างแล้ว”

เดวีบอกว่าเขาเข้าใจเธอดีและถามว่าเธอได้

คิดถึงงานประเภทที่อยากท�าในต่างประเทศไว้แล้วหรือยัง เธอตอบไปว่าเธอ

ยงัไม่ได้คดิถึงเร่ืองน้ันสกัเท่าไหร่ แต่เธอคงจะไม่มทัีกษะด้านใดด้านหน่ึงเป็น

พิเศษเพราะเธอยังเรียนหนังสืออยู่

“ถ้าเป็นงานพี่เลี้ยงเด็กเล็กล่ะ” เขาถาม “แล้วก็งานท�าความสะอาด

บ้าน หรืออะไรท�านองนั้น”

เธอบอกว่านัน่เป็นงานทีเ่ธอท�าได้ อนัทีจ่รงิสิง่เหล่านีค้อืงานทีเ่ธอต้อง

ท�ามาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะการช่วยแม่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องสาวของเธอ หรือการ

ท�างานบ้าน 

“งั้นก็เยี่ยมเลย” เดวีตอบกลับมา “เอาล่ะ ให้เวลาฉันโทรศัพท์หาคน

อื่นก่อน แล้วฉันจะรีบติดต่อกลับไปหาเธอโดยเร็วที่สุด” 

เธอกล่าวขอบคุณเขา และในขณะที่เธอก�าลังจะวางสายนั้นเอง เธอ

ก็ได้ยินเสียงของเขาพูดขึ้นอีกครั้งว่า

“โอ มีสิ่งหนึ่งที่ฉันจ�าเป็นต้องถามเธอ เธอมีเงินบ้างหรือเปล่า เงิน

จ�านวนหนึ่งที่สามารถใช้เป็นค่าเดินทางเพื่อเข้ามาในเมือง” 

เธอรู้สึกอายที่จะบอกว่าเธอมีเงินอยู่เท่าไหร่ เธอพอมีเงินเก็บอยู่เล็ก

น้อยซ่ึงเธอกันเอาไว้ส�าหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน แต่มันไม่มีทางพอเลย
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ส�าหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 

เมื่อเดวีได้ทราบจ�านวนเงินที่เธอมีอยู่ เขาก็พูดต่อว่า “เอาล่ะ อย่าง

น้อยมนักเ็ป็นเงนิจ�านวนหนึง่ล่ะนะ แต่จ�าไว้ว่า เธอจ�าเป็นต้องขึน้เรอืและต่อ

รถประจ�าทางอีกเป็นระยะทางไกลพอสมควร ฉันจึงคิดว่าสิ่งที่เราต้องท�าคือ

หานายจ้างใหม่ทีเ่ป็นคนทีส่ามารถออกเงนิค่าเดนิทางให้เธอก่อนได้ แล้วเธอ

ค่อยท�างานชดใช้เงินก้อนนั้นให้แก่เขาในภายหลัง” 

ฟังดูเหมือนนี่เป็นวิธีเดียวที่เธอจะหาเงินมาจ่ายเป็นค่าเดินทางไปใน

เมืองได้ เธอกล่าวขอบคุณเดวีส�าหรับความช่วยเหลืออีกครั้งก่อนจะวางสาย

ส�าหรับตอนนี้ ส่ิงที่ยากที่สุดส�าหรับเธอคือจะบอกแม่ของเธอและ

โสริยาถึงการตัดสินใจในเรื่องนี้ของเธออย่างไร



เธอคดิอย่างจริงจังถึงการทีจ่ะไปโดยไม่บอกแม่ของเธอเลย เธอคดิว่า

มันคงจะง่ายกว่าที่จะแอบเดินทางออกไป และเมื่อไปถึงในเมืองแล้วจึงค่อย

บอกให้แม่ของเธอรู้ แต่หลังจากนั้นเธอก็คิดว่ามันจะโกลาหลแค่ไหนส�าหรับ

ครอบครัวของเธอถ้าเธอหายไปโดยไม่บอกกล่าว ดังน้ันเธอจึงลงเอยเล่าให้

แม่ของเธอฟัง และก็เป็นอย่างที่คาดไว้ แม่ของเธอมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีเอาเสีย

เลยต่อข่าวนี้ นางพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปลี่ยนความคิดของเธอ โดยยืน

กรานว่าจะต้องมีทางออกแบบอื่น

“ทางอื่นคือทางไหนคะแม่” เธอถาม “บอกให้หนูรู้แล้วหนูจะไม่ไป”

“คุณป้าโบฟาไงล่ะลูก” แม่ของเธอเสนอขึ้น แต่ขณะที่แม่ของเธอพูด

สิ่งนี้ เธอเองก็ยังมองออกว่านางก็ไม่ได้เชื่อจริงๆ ว่าวิธีนี้จะได้ผล ไม่มีใคร

กล้าพอทีจ่ะบอกคณุป้าโบฟาผูโ้อบอ้อมอารว่ีาหนีส้นิทีแ่ท้จรงิทีค่รอบครวัมอียู่

นั้นมากมายขนาดไหน จนกระทั่งว่าเงินที่คุณป้าโบฟาเสนอจะช่วยพวกเรา

นั้นไม่ต่างอะไรจากหยดน�้าเล็กๆ ในมหาสมุทรทีเดียว

แม่ของเธอยงัพยายามทีจ่ะเปลีย่นใจเธอต่อไป โดยกล่าวถงึกระทัง่ว่า

พ่อของเธออาจจะกลับไปท�างานได้ในเวลาอีกไม่นาน
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“จริงหรือคะ แม่?” เธอถามพร้อมกับส่ายหัว “อาการของพ่อมีแต่จะ

แย่ลง ไม่เห็นดีขึ้นเลย”

มันท�าใจล�าบากมากที่ต้องเห็นว่าแม่ของเธอจะต้องเจอกับอะไร 

หนทางทุกอย่างแลดูตีบตัน แม่ของเธอเคยตั้งความหวังไว้สูงมากเรื่องการ

ศึกษาของเธอท่ีโรงเรียน และแม่ยังเคยพูดถึงขนาดว่าอยากให้เธอเรียนต่อ

ระดับมหาวิทยาลัย แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วก่อนที่สถานการณ์ของ

ครอบครัวจะเริ่มย�่าแย่ลง

“แม่ฟังหนูนะ” เธอพยายามจะปลอบนาง “หนูจะลองท�าสิง่นีดู้สกัครัง้ 

และถ้าสดุท้ายแล้วมนัไม่ส�าเรจ็ หนก็ูจะกลบับ้าน….แล้วเราอาจจะลองหาวธิี

อื่นดู”

แม่ของเธอกอดเธอไว้แน่น เธอรูด้ว่ีาแม้นางจะไม่อยากยอมรบั แต่นาง

ก็รู้ว่าถึงที่สุดแล้วก็จ�าเป็นต้องยอม



ท่าทีของโสริยาเมื่อได้รู้ข่าวแย่ยิ่งกว่าแม่ของเธอเสียอีก เธอตัดสินใจ

บอกถึงการตัดสินใจเรื่องนี้กับโสริยาขณะที่พวกเธอสองคนก�าลังออกไปเดิน

เล่นไม่ไกลจากไร่ของลงุของโสรยิามากนกั เธอถ่วงเวลามาตลอดท่ีจะไม่บอก

เรื่องนี้แก่เพื่อนรักของเธอ เพราะเธอรู้ดีว่าโสริยาจะแสดงออกอย่างไร แต่นี่

เดวีเพ่ิงโทรศัพท์มาบอกเธอว่า หนังสือเดินทางของเธอพร้อมแล้ว และเขา

คาดว่าจะพาเธอขึ้นเรือได้ในวันรุ่งขึ้น เธอรู้ดีว่านี่เป็นเวลาที่เธอควรจะพูด

อะไรบางอย่าง แต่เธอก็ไม่รู้ว่าควรจะบอกมันอย่างไร 

ในที่สุดเธอก็โพล่งออกมาว่า “ฉันตัดสินใจจะไป”

โสริยาหยุดเดินและหันมามองเธอ ต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าที่โสริยาจะ

เข้าใจว่าเธอก�าลังบอกอะไร โสริยาส่ายหน้าและท�าท่าเหมือนจะเอ่ยปากพูด 

แต่แล้วกห็นัหลงัและออกวิง่ไปตามทางทีเ่พิง่เดนิมา เธอร้องตะโกนตามหลงั

โสริยา แต่โสริยายังคงไม่ยอมหยุดวิ่ง

เมื่อเธอวิ่งตามไปจนเจอโสริยา โสริยาก�าลังอยู่ในโรงรีดนมวัวของลุง
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ของเธอ และก�าลังนั่งรีดนมวัวตัวหนึ่งอยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆ แม้จะพยายามไม่ให้

เธอเห็น แต่โสริยาก็เช็ดน�้าตาไปด้วยขณะที่ก�าลังดึงเต้านมของแม่วัวไปด้วย

จากน้ันพวกเธอก็เดินกลับบ้านด้วยกัน และคล้องแขนกันไปตลอด

ทาง ในที่สุดโสริยาก็เอ่ยปากท�าลายความเงียบขึ้นว่า 

“ถ้าอย่างนั้นเมื่อใดที่เธอกลายเป็นผู้หญิงเมืองกรุงผู้ร�่ารวยและทัน

สมัย และแต่งงานกับนรินแล้วล่ะก็….”

เธอข�าจนต้องหัวเราะออกมาและแกล้งผลักเพื่อนของเธอแบบหยอก

เล่น

“…เธอยงัจะจ�าฉนัได้ไหม หรอืถงึตอนนัน้เธอจะพดูว่า “ขอโทษนะคะ 

แต่ขออีกทีได้มั้ยว่าคุณชื่ออะไร? อ๋อ ใช่ โสริยานั่นเอง แล้วตอนนี้เธอยังรีด

นมวัวอยู่หรือเปล่า?

ค�าหยอกล้อของโสริยาช่วยผ่อนคลายบรรยากาศลงได้มาก และพวก

เธอสองคนก็หยอกเย้ากันไปตลอดทางจนถึงบ้าน แต่ลึกลงไปแล้ว เธอทั้งคู่

ต่างก็เศร้าใจอย่างยิ่ง เหมือนกับต่างคนต่างก็รู้ดีว่านับจากนี้ไป ทุกอย่างจะ

ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป



การบอกลาครอบครัวของเธอในวันรุ่งขึ้นเป็นเรื่องท่ียากล�าบากกว่าท่ี

เธอคดิไว้มาก เธอเดนิออกมาจากห้องนอนพร้อมกระเป๋าเดนิทาง และพบว่า

แม่ของเธอก�าลงัง่วนอยูก่บัโทรศพัท์มอืถอืรุน่เก่าเครือ่งหนึง่ แม่ของเธอยมืมนั

มาจากคุณป้าโบฟา โดยอ้างว่าเพ่ือที่ “แม่จะได้ติดต่อกับลูกได้ทุกวันไงล่ะ

จ๊ะ” แต่ตอนนีแ้ม่ของเธอก�าลงักงัวลว่าเธอจะกดปุม่มอืถอืผดิ และกลวัว่าเธอ

จะลืมชาร์ตแบตตารี่ให้แก่โทรศัพท์ เธอบอกกับแม่ของเธอว่าไม่ต้องกังวล 

เพราะอีกไม่นานเธอก็จะชินกับโทรศัพท์เครื่องนี้ไปเอง แต่แม่ของเธอก็ยังคง

ง่วนอยู่กับมือถือเธอต่อไป เธอถึงได้เข้าใจว่า จริงๆ แล้วแม่ของเธอก�าลัง

พยายามหาอะไรท�าเพือ่ทีจ่ะเบีย่งเบนความสนใจไปคดิถงึเรือ่งอืน่ทีไ่ม่ใช่การ

เดินทางของเธอนั่นเอง 
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เธอเอามือโอบไหล่แม่ของเธอไว้และพูดว่า “ไม่ต้องกังวลนะคะ แม่ 

ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี” เธอกอดแม่ของอยู่นานจนกระทั่งว่าเมื่อเธอปล่อย

มอื แม่ของเธอกร็บีเดนิออกไป โดยบอกว่านางต้องไปหาสายทีช่าร์ตโทรศพัท์

พ่อของเธอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นอกบ้าน ก�าลังซ่อมอวนจับปลาของเขา 

เมื่อเธอเดินผ่านมา พ่อของเธอหันมามองเธอครู่หนึ่งแล้วจึงหันกลับไปซ่อม

อุปกรณ์ของเขาต่อ

“หนูก�าลังจะไปแล้วนะคะพ่อ” เธอบอก

“เขาพยักหน้าและพึมพ�าอะไรบางอย่าง แต่ก็ยังท�างานต่อ

ขณะที่เธอก�าลังจะเดินออกไป พ่อของเธอก็ตะโกนเรียกชื่อเธอ เธอ

หยุดเดินและหันกลับไปมองเขา เธอดูออกว่า พ่อของเธอพยายามกะพริบตา

ถี่ๆ เพื่อกลั้นน�้าตาไว้ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอควรจะพูดกับเขาว่าอย่างไร

“ไปก่อนนะคะพ่อ” เธอพูด เขาพยักหน้า

สิตาเดินไปส่งเธอที่ประตู

“คอยดูแลทุกคนให้ดีนะ เข้าใจไหม?” เธอก�าชับน้องสาวของเธอ

“ได้เลย” สิตารับค�า “พี่จะกลับมาเมื่อไหร่?”

“ทันทีพี่หาเงินได้จ�านวนหนึ่ง พ่ีก็จะรีบแวะกลับมาเยี่ยมเลย ตกลง

ไหม?

“พี่สัญญานะ?”

“พี่สัญญา”

เธอกอดและจูบลาสิตาที่ประตู

เมือ่เธอหนักลบัไปมองทีบ้่านของเธอ เธอเหน็แม่ยนืมองเธอจากประตู

หน้า แม่ของเธอโบกมอืลาให้เธอเป็นครัง้สุดท้ายก่อนจะกลบัเข้าไปในตวับ้าน



โสริยารอเธออยู่ที่หัวมุมถนน

“เป็นอย่างไรบ้างล่ะ” โสริยาถาม

“แย่เอาการ” เธอตอบ
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“พวกเราจะไม่ร้องไห้ ตกลงไหม” โสริยาบอก “มันไม่มีเหตุผลเลยที่

พวกเราจะร้องไห้เพราะอีกไม่ถึงเดือนเธอก็จะกลับมา และเธอก็จะรู้ว่าการ

เดินทางไปท�างานครั้งนี้มันเป็นความคิดที่แย่แค่ไหน”

เธอย้ิมผ่านดวงตาทีมี่น�า้ตาคลออยู ่“คงจะถกูของเธอแหละ” เธอตอบ

พวกเธอคล้องแขนกันไว้และเดินตามถนนเพื่อไปยังแม่น�้า



เดวีก�าลังรอเธออยู่ข้างๆ เรือ เขารับสัมภาระของเธอไปและส่งให้ผู้

คุมเรือ บนเรือมีผู้โดยสารนั่งอยู่แล้วห้าคน รอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยกอง

สัมภาระ

“ทันทีที่ฟ้ามืดเธอจะได้ออกเดินทางทันที” เดวีกล่าว

“คุณจะไม่พาเพื่อนของหนูไปส่งถึงที่เมืองหรือ?” โสริยาถาม

“ไม่ ไม่” เดวีตอบด้วยรอยยิ้ม “เพื่อนร่วมงานของฉันจะรอรับเธออยู่

ที่อีกฝั่งของแม่น�้า หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะพาเธอไป” เมื่อพูด

จบเดว ีสงัเกตเหน็ท่าทกีงัวลใจของโสรยิา เขาจงึเสรมิว่า “ไม่ต้องกงัวลหรอก

นะ ฉันรับรองว่าพวกเขาไว้ใจได้”

“หนูก็คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้น” โสริยาตอบ

ถึงตอนนี้เดวีย่ืนหนังสือเดินทางที่เขาไปจัดการมาให้แก่เธอ เม่ือเธอ

จะลองเปิดมันดู เดวีเตือนว่าเธอควรจะเก็บมันไว้ในที่ปลอดภัย ดังนั้นเธอจึง

รีบเก็บหนังสือเดินทางของเธอใส่ไว้ในกระเป๋า



ครึ่งชั่วโมงต่อมา เธอนั่งอยู่บนเรือที่แล่นออกไปสู่ความมืดมิด เธอถูก

ขนาบข้างด้วยเด็กสาวกับชายหนุ่มคนหนึ่ง จึงค่อนข้างล�าบากส�าหรับเธอท่ี

จะหันกลับไปมองด้านหลัง เธอยืดคอขึ้นและพยายามมองไปรอบๆ จน

กระท่ังสังเกตเห็นร่างของโสริยาที่ยังโบกมือให้เธออยู่ไหวๆ ที่ริมฝั่งแม่น�้า 

และที่ข้างหลังของโสริยา เธอมองเห็นร่างของเดวีค่อยๆ เลือนหายไป
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ขณะที่เธอคิดถึงสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้า เธอเกิดความคิดและความ

รู้สึกหลายอย่างประดังประเดกันขึ้นมา: ตอนนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวแล้ว น่ีคือ

จุดเร่ิมต้นของเรื่องราวครั้งใหม่ มันข้ึนอยู่กับฉันแล้ว ฉันรู้สึกกลัวแต่ขณะ

เดียวกันฉันก็รู้สึกตื่นเต้นด้วย ฉันจะท�าให้ส�าเร็จให้ได้ เพื่อตัวฉันและเพื่อ

ครอบครัวของฉัน ฉันจ�าเป็นต้องท�าให้ได้



เมื่อข้ามไปถึงยังอีกฝั่งของแม่น�้า เธอพบชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้

แนะน�าตวัเองว่าเป็นใคร เขาพาเธอและเดก็สาวอกีสองคนจากเรอืไปข้ึนรถตู้

และส่งสัญญาณให้พวกเธอทั้งสามปีนขึ้นไปอยู่ท้ายรถ หลังจากนั้นเขาก็เดิน

กลับขึ้นไปนั่งยังที่นั่งคนขับ

ขณะที่เธอก�าลังจะออกเดินทาง หนึ่งในเด็กสาวที่มาด้วยกันถามชาย
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ผูน้ีว่้า การเดนิทางครัง้นีจ้ะใช้เวลานานแค่ไหน เขาดเูหมอืนไม่เข้าใจค�าถาม

และยกมือขึ้นโบกราวกับจะตัดบทการสนทนาใดๆ ก็ตาม ที่อาจเกิดขึ้นหลัง

จากนี้ไป



ดวงอาทติย์เพิง่จะขึน้ขณะทีร่ถทีเ่ธอนัง่มาเข้ามาถงึในเมือง เธอไม่เคย

เห็นรถมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต การเดินทางครั้งนี้กินเวลานาน

และไม่สะดวกสบายเอาเสียเลย เธอแทบจะไม่ได้นอน และเธอฝันถึงการได้

เหยียดแข้งเหยยีดขาและการได้อาบน�า้ให้สดชืน่สบาย ชายหนุม่คนขับรถเอง

ก็ดูมีท่าทางเหน็ดเหนื่อยและรีบร้อน เขาสบถใส่รถคันอื่นบนถนนอยู่หลาย

ครั้ง และบีบแตรใส่ทุกครั้งที่มีโอกาส

ในทีส่ดุ รถทีเ่ธอนัง่มากม็าหยดุอยู่ทีห่น้าบ้านหลงัหนึง่ ประตหูน้าบ้าน

เปิดอยู่และมีเด็กน้อยสองคนในชุดนักเรืยนยืนอยู่ตรงทางเข้าประตู ชายคน

หนึ่งสีหน้าเคร่งเครียดในชุดสูทต้อนเด็กน้อยท้ังสองออกมาท่ีทางเดินและ

หยุดเมื่อเห็นรถตู้ คนขับรถวิ่งออกไปทักทายชายคนนั้นแล้ว ชายทั้งคู่จับมือ

กันและสนทนากันเล็กน้อยก่อนท่ีคนขับรถจะเปิดประตูรถตู้และส่งสัญญาณ

ให้พวกเราทั้งหมดออกมา

ในขณะเดยีวกนั ชายในชดุสทูส่งเสยีงเรยีกเข้าไปในบ้าน และกม็หีญงิ

คนหนึง่ (ซึง่เธอคาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของเขา) เดนิออกมาปรากฏตวัทีท่าง

เข้าพร้อมกบัลกูน้อยซึง่นางกระเตงอยูท่ีส่ะเอว หญงิผูน้ีด้ไูม่ค่อยพอใจเท่าใด

นักเมื่อชายในชุดสูทเรียกให้เธอออกมาข้างนอก

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาเป็นเร่ืองที่แปลกประหลาดท่ีสุดท่ีเคยเกิดขึ้นกับ

เธอ คนขับรถบอกให้เธอและเด็กสาวคนอื่นๆ ออกมายืนเรียงแถวที่ตรงทาง

เดิน หลังจากนั้นคู่สามีและภรรยาก็เดินออกมาและพิจารณาพวกเธอไล่ไปที

ละคน ขณะที่พวกเขาจ้องมองดูพวกเธอ พวกเขาก็แสดงความเห็นระหว่าง

กนัไปด้วย เหมอืนกบัเป็นคูส่ามีภรรยาทีก่�าลงัจบัจ่ายของสดท่ีจะใช้ท�าอาหาร

มือ้ค�า่ ชายในชดุหยดุข้างหน้าเธอและถามค�าถามเธอในภาษาทีเ่ธอไม่เข้าใจ 
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หลังจากนั้นเขาจึงเปลี่ยนไปถามเธอด้วยค�าง่ายๆ ในภาษาของเธอ เธอ

พยายามท�าความเข้าใจในส่ิงทีเ่ขาพดูด้วยความยากล�าบาก แต่เธอคิดว่าเขา

น่าจะก�าลังถามถึงอายุของเธอและถามว่าเคยมีประสบการณ์ดูแลเด็กเล็ก

และท�างานบ้านมาหรือไม่ เธอจึงบอกเขาไปว่าเธอมีประสบการณ์และยกมือ

ขึ้นท�านิ้วมือเป็นตัวเลขเพื่อบอกอายุ เขาดูจะพอใจและพยักหน้า หลังจาก

นั้นจึงปลีกตัวเพื่อไปท�าความตกลงกับคนขับรถ

ตัวภรรยายังดูอารมณ์ไม่ดีอยู่เหมือนเดิม นางพูดบางอย่างกับเธอซึ่ง

เธอไม่เข้าใจ หลังจากนั้นนางจึงท�าท่าคล้ายจะหมดความอดทนและชี้นิ้วไป

ยังรถตู้ เธอจึงได้เข้าใจว่านางบอกให้เธอรีบไปหยิบสัมภาระของเธอมาโดย

เร็ว

ขณะที่เธอก�าลังขนสัมภาระลงจากรถ เธอเห็นชายผู้เป็นสามียื่นเงิน

ให้แก่คนขับรถ เธอจึงได้ตระหนักในเวลานั้นเองว่า เธอเพิ่งจะผ่านการ

สัมภาษณ์งาน และก็ดูเหมือนเธอจะได้งานแล้วด้วย 

แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหลือเกิน และเธอยังมีข้อสงสัย

มากมายทีอ่ยากจะถาม ฉนัจะได้รบัเงินเดือนเป็นจ�านวนเท่าไหร่ ฉนัจะได้ลา

งานก่ีครั้ง ฉันจะต้องพักที่ไหน ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่ เธอพยายามส่ง

สญัญาณว่าเธออยากจะคยุกบัพวกเขา แต่ดูเหมอืนพวกเขาจะมัวแต่ยุง่อยูกั่บ

การพูดคุยกันเอง และมาถึงตอนนี้ ตัวภรรยาท�าท่าทางบุ้ยใบ้ให้เธอเดินออก

มาจากหน้าประตูได้แล้ว เหมือนจะบอกเธอว่าให้รีบจัดการกับสัมภาระของ

เธอและรีบเดินเข้ามาในบ้าน เธอไม่มีทางเลือก นอกจากต้องเดินตามนาง

เข้าไป 

เมื่อเข้ามาในบ้านแล้ว เธอพยายามจะพูดกับตัวภรรยา แต่นางจ้อง

เธอกลับมาด้วยแววตาดุดันพร้อมกับส่ายหัวอย่างหมดความอดทนซ่ึงแสดง

ให้เห็นชัดเจนว่านางไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูด หลังจากน้ัน นางก็ท�าบางสิ่งบาง

อย่างซ่ึงดูเหมือนเป็นเรื่องปรกติ แต่จะกลายเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากในตลอด

หลายสัปดาห์และหลายเดือนนับจากนี้ไป คือ นางล็อคประตูหน้าบ้านและ

เก็บลูกกุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
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วันต่อมา เธอต้องเผชิญกับความมึนงงที่เกิดจากการต้องเปลี่ยนเวลา

นอน มาเป็นการขัดถูพื้น การเตรียมอาหารและการซักผ้าอย่างไม่ได้หยุดได้

หย่อน งานของเธอเริม่ตัง้แต่เช้าตรูจ่นถงึดกึดืน่ เธอเลกิคดิทีจ่ะสือ่สารกบัตวั

ภรรยาเพราะทุกครั้งที่เธอเอ่ยปากพูดอะไร นางก็จะส่ายหน้าและเดินหนีไป 

มนัยากเช่นกนัทีจ่ะพดูกบัตวัสามเีพราะทกุครัง้ทีภ่รรยาของเขาอยูด้่วย ทนัที

ที่นางเห็นเธอยืนอยู่ใกล้ๆ นางก็จะเริ่มเอ่ยปากบ่นทุกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป

สองสามวัน ในที่สุดเธอก็ได้โอกาสพูดกับเขาตามล�าพังสองคนเกี่ยวกับเรื่อง

ค่าจ้าง ในตอนแรก จ�านวนค่าจ้างทีเ่ขาบอกกฟั็งดสูมเหตสุมผล แต่หลงัจาก

นัน้ เขากเ็ริม่พดูถงึค่าเดินทางทีต้่องหกัออกไป รวมกบัค่าทีพ่กัและค่าอาหาร 

เธอนึกไม่ออกว่าเขาจะหักค่าที่พักและค่าอาหารของเธอมากขนาดนั้นได้

อย่างไร ในเมือ่ทีน่อนของเธอเป็นแค่เตยีงนอนแคบๆแขง็ๆ ทีอ่ยูต่รงช่องข้าง

ตู้ซักผ้า และอาหารที่เธอกินก็เป็นอาหารเหลือๆ ของพวกเขา



เมื่อผ่านไปได้สองสามอาทิตย์ เธอก็เริ่มจะกังวลกับหลายๆ เรื่อง 

อย่างแรกคือ ปริมาณงานที่เธอได้รับนั้นหนักมากจนเธอแทบไม่มีเวลาได้พัก

ผ่อน ตัวภรรยาคอยหางานชนิดใหม่มาให้เธอท�าอยู่เสมอ และคอยจิกเรียก

ใช้ให้เธอต้องท�างานตลอดเวลา เย็นวันหนึ่ง ขณะที่สามีภรรยาคู่นี้ก�าลังนั่งดู

โทรทศัน์อยู่ด้วยกนั เธอเอ่ยปากถามเกีย่วกบัวนัหยดุของเธอ เมือ่ตัวสามแีปล

ค�าถามของเธอให้ภรรยาของเขาฟัง นางก็กรีดร้องออกมาเบาๆ และยิ่งเร่ง

เสียงโทรทัศน์ให้ดังขึ้น ตัวสามีหันมาพูดอะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับ “สัปดาห์

หน้า” ก่อนจะโบกมือไล่ให้เธอออกไป

เรื่องต่อมาที่ท�าให้เธอกังวลเป็นอย่างมากคือความจริงที่ว่าเธอไม่

สามารถออกจากบ้านได้ ประตูหน้าและประตูหลังถูกลงกลอนไว้ตลอดเวลา

และหน้าต่างทุกบานก็ติดเหล็กดัดกันขโมยเอาไว้ เวลาเดียวท่ีเธอพอจะได้

เห็นท้องฟ้าบ้างก็คือตอนที่เธอเอาเสื้อผ้าไปตากในสวนเล็กๆ ยิ่งแต่ละวัน

ผ่านไปเธอยิ่งรู้สึกราวกับว่าตนเองอยู่ในคุก
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และปัญหาต่อมาคือเรื่องโทรศัพท์มือถือของเธอ ดูเหมือนมันจะใช้ไม่

ได้ในประเทศนี้เพราะเธอจ�าเป็นต้องซื้อซิมโทรศัพท์ในพื้นที่ นั่นเป็นสิ่งที่เธอ

วางแผนจะท�าเมือ่เดนิทางมาถงึ แต่นีก่ลายเป็นว่าเธอไม่ได้รบัอนญุาตให้ออก

ไปจากตวับ้านด้วยซ�า้ เรือ่งจะไปร้านค้าใกล้เคียงนัน่ยิง่ไม่ต้องพดูถงึเลย เธอ

ได้พยายามขอร้องให้ตวัสามซีือ้ซมิมาให้เธอ (เธอถงึกบัเสนอจะจ่ายค่าซมิเอง

ด้วยเงินที่มีติดตัวอยู่น้อยนิด) แต่เขาก็มักจะลืมหรือไม่ก็มีข้ออ้างอื่นๆ อยู่

เสมอ 

เธออยากติดต่อกับโสริยาและแม่ของเธอมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก เธอ

ให้สัญญากบัโสรยิาไว้ว่าจะส่งข้อความหาทกุวนั และเธอเองก็มเีรือ่งอยากจะ

เล่าให้โสริยาฟังเต็มไปหมด เธอยังจ�าได้เสมอถึงค�าพูดของโสริยาที่ว่า “เมื่อ

เธออยู่ในเมืองใหญ่แล้ว อย่าลืมฉันนะ” เธอไม่อยากจะจินตนาการเลยว่า

ตอนนี้โสริยาจะคิดว่าอย่างไร 

แล้วยังแม่ผู้น่าสงสารของเธออีก เธอรู้ว่าแม่ของเธอจะต้องเก็บมือถือ

ไว้ใกล้ตวัตลอดเวลาและคอยชาร์ตมันเสมอ ตอนนีแ้ม่ของเธอคงจะสงสยัอยู่

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ เธอสามารถจินตนาการภาพสิตากลับมาจาก

โรงเรียนทุกวันและคอยถามแม่ว่าได้ข่าวคราวจากเธอบ้างไหม

ตอนกลางคืนเธอนอนหมดแรงอยู่บนเตียง น�้าตาจากความร้อนรน

กังวลใจไหลอาบแก้มของเธอ นี่หรือคือชีวิตใหม่ของเธอ? นี่หรือคือสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนต่อๆ ไป? สิง่เดยีวทีท่�าให้เธอรูส้กึดขีึน้ได้คอืการคดิถึงค่าจ้างทีเ่ธอจะ

ได้รับในอีกไม่นาน เธอนึกภาพใบหน้าแม่ของเธอตอนได้รับเงินที่เธอส่งไป 

หวังว่าตอนนั้นแม่ของเธอจะถือเงินตรงไปหานายล้ินสองแฉก และบอกเขา

ไปว่าต่อไปนี้นี่คือจ�านวนเงินที่บ้านของเราจะผ่อนคืนให้แก่เขาทุกๆ เดือน 

เพื่อท่ีเขาจะไม่ต้องมาตามทวงหนี้ที่บ้านของเธออีกต่อไป และเมื่อนายลิ้น

สองแฉกไม่มาที่บ้าน พ่อของเธอก็จะไม่เกิดหงุดหงิดอารมณ์ร้ายขึ้นมาอีก 

เขาจะดื่มเหล้าน้อยลง บ้านก็จะกลายเป็นที่ที่สงบสุขมากขึ้น กลายเป็นที่ที่

เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสิตาอีกครั้ง

ขณะที่เธอก�าลังจะผล็อยหลับไป เธอเห็นภาพพ่อของเธอกลับมาน่ัง
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เล่นกีตาร์ของเขาอีกครั้ง และสิตาก�าลังเต้นร�าด้วยท่าทางประหลาดอันเป็น

เอกลักษณ์ของเธอ ท่าที่ท�าให้พ่อหัวเราะได้ทุกครั้งที่เห็น



ในที่สุดวันท่ีเธอท�างานได้ครบ 1 เดือนเต็มก็มาถึง ตัวสามีออกไป

ท�างานตัง้แต่เช้าโดยไม่ได้พดูถงึค่าจ้างของเธอ ดงันัน้เธอจงึรอจนกระทัง่เขา

กลับมาถึงบ้านในตอนเย็น แต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไร เป็นไปได้ว่าเธออาจจะ

ต้องเตือนเขา เมื่อถึงเวลาที่เธอน�าอาหารค�่ามาวาง เธอจึงเอ่ยปากบอกว่านี่

เป็นเวลา 1 เดือนแล้วที่เธอมาท�างานที่นี่ ในตอนแรกเขาหันมามองเธออย่าง

ใจลอยแล้วพึมพ�าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวันศุกร์ เธออยากจะพูดอะไร

มากกว่านี้ แต่ตัวภรรยาก�าลังจ้องมองเธอเขม็ง และบอกให้เธอ “ออกไปได้

แล้ว!” น่ีเป็นค�าแรกๆ ในภาษาของพวกเขาที่เธอเริ่มเรียนรู้ พร้อมไปกับ

ประโยคอย่าง “ท�าเร็วๆ เข้า” และ “เอาอาหารมาวาง” ขณะที่เธอเดินกลับ

ไปทีค่รวั เธอหายใจเข้าลกึๆ สองสามครัง้และบอกตวัเองว่า เดีย๋วอกีไม่กีว่นั

ก็จะถึงวันศุกร์

เมื่อวันศุกร์มาถึง เธอเอ่ยปากถามตัวสามีตอนท่ีเขาก�าลังจะออกไป

ท�างานถึงเรื่องค่าจ้างของเธอ เขาดีดนิ้วเป๊าะเหมือนกับเพิ่งนึกขึ้นได้ แต่เมื่อ

เขากลับมาถึงบ้าน เธอก็ต้องเตือนเขาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นเธอได้ยินเขา

กับภรรยามีบทสนทนาที่เผ็ดร้อนระหว่างกัน หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็กลับ

มาที่ห้องครัวพร้อมกับถือเศษกระดาษแผ่นหนึ่งที่ขีดเขียนอะไรไว้ติดมือมา

ด้วย เขาชี้ไปที่ตัวเลขบนกระดาษแผ่นนั้นว่านี่คือค่าจ้างของเธอ และที่ด้าน

ล่าง เขาชี้ให้เธอดูตัวเลขอื่นๆ ที่เขาอธิบายว่าเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าเดิน

ทาง ค่าทีพ่กั และค่าอาหารของเธอ ทีด้่านล่างสดุเขาเขยีนตวัเลขสดุท้ายเอา

ไว้ และวาดวงกลมล้อมรอบมนั เธอมองไปทีต่วัเลขนัน้แล้วจงึเข้าใจว่าน่ันคอื

จ�านวนเงินที่เธอจะได้รับ มันเป็นเงินที่น้อยมาก น้อยเกินกว่าที่จะส่งกลับไป

ให้ครอบครัวของเธอ เธอมองดูตวัสามอีย่างแทบไม่เชือ่สายตา ขณะทีเ่ขาวาง

เงินจ�านวนดังกล่าวไว้บนโต๊ะในห้องครัว และกลับหลังหันเดินจากไป 
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“ไม่นะคะ ได้โปรด” เธอร้องพลางดึงแขนเสื้อของเขาเอาไว้ไม่ให้ไป 

“เงินแค่นี้ไม่พอส�าหรับงานทั้งหมดที่หนูท�าไป ได้โปรดเถอะค่ะ ได้โปรด”

ราวกบัว่าตวัภรรยาได้คาดการณ์ถงึปฏิกริยิาของเธอเอาไว้แล้ว เพราะ

เม่ือมาถงึตอนนี ้นางกผ็ลนุผลนัเข้ามาในห้องครวั และเอามอืตบลงอย่างแรง

บนเศษกระดาษท่ีเขยีนจ�านวนเงนิเดอืนของเธอไว้ และเริม่กรดีร้องด้วยเสยีง

แหลมแสบแก้วหูใส่เธอพร้อมกับพรั่งพรูถ้อยค�าต่างๆ ออกมา เธอไม่เข้าใจ

ในสิ่งที่นางพูดแม้แต่ค�าเดียว แต่สามีของนางก�าลังแปลค�าเช่น “ค่ารถเดิน

ทางแพง” “ค่าทีพ่กัในเมอืงแพงมาก” “เธอกนิอาหารของเรา อาหารทีด่มีาก” 

ให้เธอฟัง

เป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะเข้าใจสิ่งที่นางพูดขณะท่ีนางยังคงแผดเสียง

ใส่หน้าของเธออย่างไม่หยดุหย่อนเช่นน้ี เธอเริม่รูส้กึได้ถงึความโมโหทีก่่อตวั

ขึ้นราวกับไอร้อนในเตาอบ “ไม่ค่ะ นี่มันน้อยเกินไป” เธอกรีดร้องเสียงดัง

ความเจ็บปวดทีแ่ผ่ซ่านอยูบ่นแก้มท�าให้เธอต้องยกมอืขึน้จบัแก้มและ

นิว่หน้า เธอเพิง่โดนตัวภรรยาตบหน้าและมอืของนางกเ็งือ้เตรยีมจะตบลงมา
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อีกเป็นครั้งที่สอง แต่ตัวสามีห้ามภรรยาของเขาไว้ และรีบพาตัวนางออกไป

จากห้องครัว นางยังคงกรีดร้องใส่เธอขณะที่ถูกดึงตัวออกไป

เธอทรุดตวัลงนัง่บนเก้าอี ้ยงัคงรูส้กึร้อนผ่าวท่ีแก้ม สายตาของเธอจบั

จ้องไปที่จ�านวนเงินอันน้อยนิดที่วางอยู่บนโต๊ะ

อีกครู่หนึ่งต่อมา ตัวสามีเดินกลับมาหาเธอและเริ่มตะโกนใส่เธอด้วย

ความโมโหที่เธอท�าให้ภรรยาของเขาไม่พอใจ เธอสามารถอ่านปากของเขา

ได้แต่เธอพยายามไม่ฟังสิ่งที่เขาพูด

ตอนนี้เธอก�าลังคิดว่าเธอจ�าเป็นต้องออกไปจากบ้านหลังนี้



เธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะต้องหนีออกไปจากสถานท่ีแห่งนี้ให้ได้ 

ค�าถามคอืเธอจะหนอีอกไปได้อย่างไร แน่นอนว่ามนัไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่มนัจะ

ต้องมีหนทางสักทางหนึ่ง เพียงแต่เธอจะต้องท�าโดยไม่ให้สามีภรรยาคู่น้ี

สงสัย

มีทางเลือกทีเป็นไปได้อยู่สองทางเท่าท่ีเธอนึกออก ท้ังคู่ล้วนมี

อันตรายและสามารถผิดพลาดได้ทุกเมื่อ

ทางเลือกแรกคือโทรศัพท์ของตัวภรรยา โทรศัพท์ของเธอไม่สามารถ

ใช้ได้ในประเทศนี้ แต่เธอคิดว่าเธอสามารถใช้โทรศัพท์ของนางแทนได้ บาง

ครั้งนางจะชาร์ตโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องครัวเวลาที่นอนพักตอนกลางวันหรือ

ก�าลงัท�าธรุะยุง่อยูใ่นห้องอืน่ บางทนีีอ่าจจะเป็นวธิทีีท่�าให้เธอสามารถตดิต่อ

กับโสริยาหรือแม่ของเธอได้ อย่างน้อยทั้งสองก็จะได้รู้ว่าเธอปลอดภัยดี แต่

พวกเขาจะช่วยเธอได้อย่างไรบ้านหนอ? เธอไม่สามารถอธิบายได้อย่าง

ชัดเจนถึงสถานที่ที่เธอพักอยู่นี้ เธอเคยลองดูตามค�าจ่าหน้าซองจดหมายท่ี

ส่งมาถงึทีน่ี ่แต่พวกมนักม็กัจะเขยีนในภาษาอืน่ๆ เสมอ ดังนัน้เธอจงึยังไม่รู้

ว่าตวัเองอยู่ทีใ่ดอย่างแน่ชัด แต่เป็นไปได้ไหมว่าแม่และโสรยิาจะสามารถตดิ

ต่อเดวีและเขาจะสามารถช่วยหาเธอจนพบได้?

อีกทางหน่ึงที่เป็นไปได้คือหน้าต่างบานเล็กๆ ท่ีเธอไปพบในห้องใต้
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หลังคา ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยให้เธอเอากล่องขึ้นไปบนนั้น เธอจึงได้เห็นหน้า

ต่างเล็กๆ บานนั้นเข้า เธอคงจะต้องเอาตัวลอดผ่านหน้าต่างเข้าไป ซึ่ง

ท่าทางจะท�าได้ยากล�าบากอย่างยิ่ง และเมื่อออกไปได้แล้ว คาดว่าเธอคงจะ

ไปโผล่ทีห่ลงัคา แต่นีอ่าจจะเป็นวธิเีดียวทีเ่ธอจะสามารถออกไปจากบ้านหลงั

นี้ได้ แน่นอนว่าต่อให้เธอท�าส�าเร็จ เธอก็จะยังอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่ห่าง

ไกลมากจากบ้านของเธอ พร้อมด้วยเงินติดตัวอันน้อยนิด แต่อย่างน้อยถ้า

เธอพอได้ติดต่อกับคนอื่นๆ บ้าง เธอก็อาจได้เจอใครสักคนที่พร้อมจะให้

ความช่วยเหลือแก่เธอก็ได้



วันต่อมาตัวสามีพยายามท�าให้เธอรู้สึกดีขึ้นโดยการบอกเธอว่าเดือน

หน้าเธอจะได้รับเงนิเดือนมากข้ึนกว่าเดิม เขายงัแนะให้เธอเลกิเดนิไปเดนิมา

ด้วยสีหน้าบูดบึ้งเพราะนั่นรังแต่จะท�าให้ภรรยาของเขาขุ่นเคืองใจมากขึ้น 

หลงัจากนัน้ไม่นาน เขาได้ท�าบางอย่างทีท่�าให้เธอตกตะลงึจนตวัแขง็ 

อยู่ๆ เขาก็เข้ามากอดเธอ เธอนับทุกวินาทีที่ผ่านไปจนกระทั่งเขาปล่อยมือ

จากเธอ ตอนนี้เขายืนยิ้มอยู่ และรอให้เธอพยักหน้าเพื่อแสดงว่าตอบรับเขา 

เธอฝืนย้ิมให้แต่ข้างในเธอรู้สึกสะอิดสะเอียน เธอรู้ว่าเธอต้องรีบลงมือท�า

อะไรสักอย่างให้เร็วท่ีสุด ปัญหาเดียวตอนนี้คือเธอควรจะเลือกลงมือทาง

ไหน: มือถือของภรรยา หรือ หน้าต่างชั้นบน

ถ้าเธอตัดสินใจที่จะลองใช้
โทรศัพท์ของภรรยา ไปที่หน้า 36

ถ้าเธอตัดสินใจที่ใช้หน้าต่างบน
ห้องใต้หลังคา ไปที่หน้า 44

36

44
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นม น�้าผึ้งและเงิน

เธอก�าลงัเดินไปโรงเรยีนพร้อมกบั

โสริยา เธอรู้ว่าเธอต้องเล่าให้เพื่อนของ

เธอฟังถึงการตัดสินใจของเธอ แต่เธอไม่

แน่ใจว่าจะเล่ามันอย่างไรดี

“สถานการณ์ที่บ้านของฉันตอนน้ีมันแย่ลง

อีกแล้ว” เธอเล่าให้โสริยาฟัง “ฉันคิดว่าฉันจ�าเป็นต้องลงมือท�าอะไรสักอย่าง 

“อย่างเช่นอะไร?” โสรยิาถามพร้อมกบัหนัมามองเธอด้วยแววตากงัวล 

ราวกับคาดเดาได้ว่าเธอก�าลังจะพูดอะไรออกมา เธอไม่ตอบ แต่โสริยามอง

เหน็จากสหีน้าของเธอแล้วกร็ูไ้ด้ว่าเธอตดัสนิใจแล้วว่าจะท�าอะไร โสรยิาเดนิ

ออกน�าหน้าเธอไปโดยไม่ได้พูดอะไร

“นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสักหน่อย” เธอตะโกนตามหลังเพื่อนของเธอ

แต่โสริยายังเดินต่อไป

“ฉันมีทางเลือกอะไรบ้างล่ะ” เธอพึมพ�ากับตัวเอง



ต่อมาในช่วงพกัทานข้าวกลางวนัทีโ่รงเรยีน  เธอพบว่าโสรยิาก�าลงันัง่

ทานข้าวกลางวันอยู่คนเดียวบนม้านั่ง 

“ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม” เธอถาม

“เธอไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตฉันนี่” โสริยาตอบ

เธอนั่งตรงนั้นอยู่นาน เธอทั้งสองคนทานอาหารโดยไม่ได้พูดอะไรกัน

“เธอรูอ้ะไรไหม” เธอพูดขึน้มา “ฉนัก�าลงัต้องการความช่วยเหลอืจาก

เธอนะ”
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โสริยาหันมามองเธออย่างไม่เชื่อและส่ายหน้า “เธอพูดเล่นหรือเปล่า 

จ�าได้ไหมว่าฉันไม่อยากให้เธอไป ท�าไมฉันจะต้องช่วยเธอด้วยล่ะ?”

“เพราะเธอคือเพื่อนสนิทของฉันและฉันคือเพื่อนสนิทของเธอไงล่ะ 

เธอรักฉันและฉันก็รักเธอ และเธอก็อยากให้ฉันจัดการเรื่องต่างๆ ในแบบที่

ถูกต้อง เพราะถ้าฉันท�าผิดพลาด และเกิดเรื่องร้ายขึ้น เธอก็จะไม่มีวันให้

อภัยตัวเองเลย เหมือนที่ฉันก็จะไม่มีวันให้อภัยตัวฉันเองเลยเหมือนกัน”

เธอหวังว่าค�าพูดของเธอจะท�าให้โสริยายิ้มได้ และเธอก็พบว่าเพื่อน

ของเธอเริ่มมีท่าทีอ่อนลง

“เธอนี่จริงจริงเลยนะ รู้ตัวบ้างไหม” โสริยาพูด

“นี่ ไม่ใช่ว่าฉันจะหายไปตลอดกาลสักหน่อย” เธอบอก “ก็แค่นาน

พอที่จะหาเงินได้สักก้อนหนึ่ง แล้วฉันก็จะกลับมาทันก่อนที่เธอจะรู้ตัวเสีย

อีก” 

“เธอจะไม่กลับมาอีก”

“แน่นอนสิ ฉันจะกลับมา”

“แล้วเธอต้องการให้ฉันช่วยอะไรเธอล่ะ”

“อ่า ทกุอย่างเลย? ฉนัจ�าเป็นต้องหาหนงัสอืเดนิทาง ต้องจดัการเรือ่ง

การหางาน ต้องหาเงินมาเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย แล้วก็อะไรท�านอง

นั้น” 

โสริยามองมาท่ีเธอและส่ายหน้า “นี่ถ้าไม่มีฉันเธอจะจัดการเรื่อง

ทั้งหมดนี้ยังไง?”

“ฉันไม่รู้ เธออยากจะไปด้วยกันไหมล่ะ” เธอถามด้วยรอยยิ้ม

“ไม่”

“ก็แค่ลองถามดูแหละน่า” ตอนนี้เธอเริ่มที่จะจริงจังขึ้น “ฉันคิดว่าสิ่ง

แรกเลยที่ฉันควรจะสนใจคือหาเงินสักก้อนหนึ่ง ฉันขอแม่ฉันไม่ได้เลย เธอมี

วิธีไหม?”

“ไม่ม”ี โสรยิาตอบ “ถ้าฉนัรูว้ธิหีาเงนิฉนัคงจะรวยไปแล้ว แล้วฉนักจ็ะ

จ่ายหนี้ให้ครอบครัวเธอและเธอก็จะไม่ต้องหายไปไหน” 
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เธอจับมือเพ่ือนของเธอเอาไว้ “เคยมีใครบอกเธอไหมว่าเธอน่ะเยี่ยม

ยอดที่สุดเลย” 

“แน่นอน ฉันได้ยินตลอดล่ะ แต่อย่าคิดว่าปากหวานแล้วจะช่วยอะไร

นะ”

เธอดีใจที่ได้เห็นเพื่อนของเธอยิ้มอีกครั้ง



ไม่กีว่นัต่อมา เธอก�าลงัรอโสรยิาทีห่วัมมุถนนตอนทีเ่ธอเหน็เพือ่นของ

เธอเดินมา โสริยาดูท่าทางตื่นเต้นราวกับว่ามีอะไรบางอย่างที่จะบอกเธอ

“เกิดอะไรขึ้นหรือ?” เธอถาม

“โทษที ฉันไม่เห็นรู ้เลยว่าเธอก�าลังพูดเรื่องอะไร” โสริยาตอบ 

พยายามท�านิ่ง

“บอกมานะ” เธอพูด “ฉันดูออกนะว่ามีอะไรบางอย่าง”

“ก ็ฉนัอาจจะมข่ีาวบางอย่างมาเล่าให้ฟัง” เพือ่นของเธอแกล้งสพัยอก

เธอ

“บอกฉันมาเร็ว!” เธอตะโกน

จนเมื่อโสริยานั่งลงพิงก�าแพงเคียงข้างกันกับเธอเรียบร้อยแล้วน่ันแล 

โสริยาจึงเริ่มเล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

“เมื่อเช้านี้ ตอนฉันอยู่ที่บ้านของลุง ก�าลังช่วยรีดนมวัวเหมือนอย่าง

เคย ฉนับังเอิญพดูถงึเรือ่งทีว่่าเราสองคนก�าลงัมองหาวธิหีาเงนิ แล้วฉนัก็เห็น

ว่าค�าพูดของฉันสะกิดความสนใจของลุงกับป้า สิ่งถัดไปที่พวกเขาท�าคือขอ

ให้ฉันนั่งลงและเล่าให้ฉันฟังว่าพวกเขามีวิธีหาเงินท่ีตั้งใจจะบอกฉันอยู่แล้ว 

กลายเป็นว่าช่วงที่ผ่านมานี้ พวกเขารีดนมได้มากเกินกว่าท่ีพวกเขาจะขาย

ได้ทัน ดังนั้น..”

โสริยาหยุดพูดเพื่อให้ดูน่าติดตาม

เธอแทบจะรอฟังไม่ไหว “ดังนั้นแล้วยังไงต่อโสริยา!”

โสริยายิ้มอย่างมีเลศนัยและพูดต่อไปว่า
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“ดังนั้น..พวกเขาจึงคิดจะเปิดคาเฟ่นมในตลาดของหมู่บ้าน ขายพวก

นมปั่น ไอศกรีม อะไรท�านองนั้น ป้าของฉันจะท�างานที่นั่นแค่ครึ่งวันเพราะ

เธอต้องช่วยงานที่ไร่ด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการใครสักคนท่ีจะดูแลร้าน

ได้ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น”

ดวงตาเธอเบิกกว้างด้วยความปีติ เธอแทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง

โสริยาย้ิมที่มุมปาก “ฉันเลยบอกไปว่าฉันสามารถนึกถึงคนสองคนท่ี

อาจจะช่วยพวกเขาได้”



หกอาทติย์พอดิบพอดีหลงัจากวนันัน้ ประตรู้านนมและน�า้ผึง้กเ็ปิดให้

ลูกค้าเข้ามาเยือนได้ในที่สุด อันที่จริงแล้ว มันดูเหมือนแผงขายของมากกว่า

จะเป็นร้านอาหารจริงๆ แต่สัมริน ลุงของโสริยาได้ลงทุนซื้อเครื่องท�านมปั่น

รวมทั้งตู้เย็นแช่แข็งส�าหรับใช้เก็บนมและไอศกรีม เขายังได้ท�าสัญญารับซื้อ

น�้าผึ้งกับลุงวิธูคนเลี้ยงผึ้งชรา น�้าผึ้งของลุงวิธูอร่อยที่สุดในพื้นที่ ไม่แปลกใจ

เลยว่าไอศกรีมรสน�้าผ้ึงและนมปั่นกลายเป็นอาหารยอดนิยมท่ีสุดของร้าน 

และยังมีโถน�้าผึ้งของลุงวิธูส�าหรับขายแยกต่างหากด้วย 

เธอช่วยโสรยิาและคณุป้าชีอาทาสป้ีายร้าน”นมและน�า้ผึง้”ซึง่ต่อมาลงุ

สัมรินได้น�าไปแขวนไว้อย่างภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเธอกับโสริยาน�าป้าย

โฆษณาของร้านไปติดจนทั่วหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวคืนเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ

ร้านโดยมโีปรโมชัน่พเิศษคอืลดรานมป่ันและไอศกรมีลงเหลอืแค่ครึง่เดยีว นี่

เป็นความคิดของลุงสัมรินเพราะเขาอยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสความอร่อยของ

ทั้งสองเมนูนี้

และดเูหมอืนว่ามนัจะประสบความส�าเรจ็เสยีด้วย เพราะในคืนวนัเปิด

ร้านดเูหมอืนคนทัง้หมูบ้่านจะกระตอืรอืร้นทีจ่ะมาลิม้ลองรสเมนูของร้านพวก

เรา เธอท�างานอยู่หลังเคาน์เตอร์กับลุงสัมริน คุณป้าชีอาและโสริยา ซึ่ง

สถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายมากทีเดีวแต่ก็เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเธอจะได้เรียนรู้

งาน ตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่ายอยู่กลางน�้าลึก ซึ่งเธอต้องพยายามว่าย



31

ผ่านไปให้ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็จมน�้าไปเลย

สามชัว่โมงต่อมา ร้านนมและน�า้ผึง้ขายทุกอย่างหมดเกลีย้ง ลงุสมัรนิ

และป้าชีอาดูจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ แต่พวกเขาก็เตือนเธอว่าการท่ีจะ

ร้านประสบความจรงิๆ หรอืไม่นัน้ต้องดูว่าเมือ่ไม่ลดราคาแล้ว ลกูค้าจะกลบั

มาซื้อในครั้งต่อไปอีกหรือไม่



ร้านดูจะซบเซาเล็กน้อยในช่วงสองสามสัปดาห์แรก ราวกับว่าคนใน

หมู่บ้านยังไม่คุ้นเคยกับการเข้าร้านรูปแบบน้ี เธอสังเกตเห็นในตอนหน่ึงว่า 

ลงุสมัรนิดจูะเร่ิมไม่มัน่ใจกับแผนการหาเงนิครัง้นีเ้ท่าไหร่นกั แต่แล้วปรมิาณ

ที่ขายได้ก็ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นทีละน้อยโดยเฉพาะเมื่อฤดูร้อนมาเยือน

เธอและโสริยาแบ่งกันท�างานในช่วงกะบ่ายและกะเย็น วิธีการนี้ไปได้
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สวยเพราะมันท�าให้เธอทั้งคู่สามารถไปจัดการกับภาระอื่นๆของตัวเองได้ 

โสริยามีนัดกับกลุ่มสมาชิกชมรมเยาวชนสองครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเธอก็ต้อง

ช่วยงานที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง เช่น คอยดูแลสิตาเวลาท่ีแม่ของเธอออกไปจับ

ปลา

บางวันแม่ของเธอกับสิตาจะมาขายปลาที่ตลาดไม่ไกลจากร้านนม

และน�้าผึ้งเท่าใดนัก ในวันเหล่านั้นสิตาก็จะมาใช้เวลาอยู่ท่ีแผงร้านของเธอ

มากกว่าอยู่กับแม่ เธอเคยคิดว่าสาเหตุมาจากความรักของน้องสาวท่ีอยาก

จะมาอยู่ใกล้ๆ เธอ แต่เมื่อเธอสังเกตเห็นว่าสิตามักจะมาปรากฏตัวข้างเธอ

ทนัทหีลงัจากเธอทีเ่พิง่ท�านมป่ันให้ลกูค้าเสรจ็ กท็�าให้เธอเริม่จะสงสยัว่าอาจ

จะเป็นเพราะอย่างอื่น ร่างเล็กๆของสิตาจะมายืนอยู่ข้างๆ เธอแทบจะทันที

หลังจากที่เธอยื่นแก้วนมปั่นให้กับลูกค้า เธอมองลงมาเห็นสิตาจ้องมาที่เธอ

ด้วยดวงตาสุกใสและซื่อบริสุทธิ์

“มีอะไรให้ฉันช่วยไหม” เธอถาม

สิตาตอบด้วยรอยยิ้ม หลังจากนั้นก็จะส่งสายตาท่ีเห็นแล้วยากจะ

ต้านทานได้ไปทีเ่ครือ่งท�านมป่ัน มนัไม่ได้ใช้เวลานานเลยทีส่ติาจะสังเกตเหน็

ว่ามักจะมีนมปั่นที่เหลือเกินมาจากที่เทใส่แก้วให้ลูกค้าอยู่ในเครื้องเสมอ

ไม่นานสิตากก็ลบัออกไป หลงัจากได้ชิมรสวนลิาและน�า้ผึง้ตดิไปด้วย

กับริมฝีปากของเธอแล้ว

ตัวเธอไม่มีปัญหากับงานนี้เลยแม้แต่น้อย ข้อดีที่สุดของงานก็คือเธอ

ได้พบกับผู้คนใหม่ๆ ลุงสัมรินน�าเก้าอี้สองสามตัวมาวางไว้ข้างๆ เคาน์เตอร์ 

และบ่อยครัง้ท่ีเธอได้พดูคยุกบัเหล่าลกูค้าขณะทีพ่วกเขาก�าลงันัง่เพลดิเพลนิ

กับนมปั่นและไอศครีม

จ�านวนค่าจ้างที่เธอได้รับยังห่างไกลจากค�าว่า “เยอะ” มาก และนั่น

ไม่ใช่เพราะว่าลุงสัมรินเอาเปรียบเธอ เธอเห็นได้ว่าร้านไม่ได้ท�ารายได้

มากมายเท่าใดนัก แต่อย่างน้อยเธอก็หาเงินได้เพิ่มขึ้น และสามารถเก็บเงิน

ได้เล็กน้อยทุกอาทิตย์
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แต่สถานการณ์ที่บ้านของเธอกลับไม่ได้เป็นไปด้วยดีเท่าไหร่เลย 

อาการของพ่อเธอเริม่จะย�า่แย่ข้ึน แม้แต่แค่เดินเป็นระยะทางสัน้ๆเพือ่ไปเก็บ

ผกัและเดนิกลบัมาบ้านกก็ลายเป็นงานทีย่ากล�าบากส�าหรบัเขา และบ่อยครัง้

มันท�าให้อาการไอของเขายิ่งก�าเริบ แม้ว่าอาการของพ่อเธอจะแย่ลงเรื่อยๆ 

เขาก็ยังยืนว่าเขายังสามารถจับปลาได้ดีกว่าแม่ของเธอ เขาโวยวายและขึ้น

เสียงเรื่องนี้อยู่เป็นประจ�า แต่ในความจริงแล้วเขาไม่มีพละก�าลังเหลือพอ

แม้แต่จะขว้างแหเพื่อจับปลาด้วยซ�้า นับประสาอะไรกับการลากแหกลับเข้า

มาซึ่งต้องใช้แรงมากกว่าอีก

แต่ส่ิงหนึง่ทีไ่ม่ลดน้อยลงไปด้วยเลยกค็อืปรมิาณเบยีร์ทีพ่่อของเธอดืม่ 

ดูเหมือนว่ายิ่งเขาไม่สบายมากขึ้นแค่ไหน เขาก็ยิ่งอยากดื่มมากขึ้นเท่านั้น 

นบัเป็นเรือ่งโชคดทีีเ่ขามกัจะผลอ็ยหลบัอยูห่น้าจอโทรทศัน์หลงัจากดืม่เบยีร์

ไปไดไ้มก่ี่ขวด แมข่องเธอจึงปล่อยให้เขาดื่มเบียร์ทกุวัน แม้ว่าครอบครัวของ

เราที่จริงแล้วไม่มีเงินพอจะรับภาระค่าเบียร์เหล่านี้ได้ก็ตาม แต่ผลของมันก็

ดกีว่าส�าหรบัทกุคน  (และส�าหรบับรรยากาศภายในบ้านด้วย) ถ้าพ่อของเธอ

หลับไปเช่นนี้ แต่บางครั้งวิธีการนี้ก็ใช้ไม่ได้ผล และพ่อก็เริ่มจะมีปากเสียง

และข่มขู่แม่ของเธออีก เรื่องอะไรก็ตามสามารถท�าให้เขาอารมณ์เสียได้ท้ัง

นั้น ดังนั้นทุกคนจึงพยายามระวังค�าพูดและท่าทีทุกครั้งเวลาที่พ่อดูอารมณ์

ไม่ดี

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรที่ท�าให้เธอสามารถเตรียมใจส�าหรับสิ่งท่ีจะ

เกิดขึ้นในคืนที่นายลิ้นสองแฉกมาที่บ้านได้เลย 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาปลาทีจ่ับได้มีจ�านวนค่อนข้างน้อยกว่าปกติและ

นั่นท�าให้แม่ของเธอสามารถผ่อนหนี้ที่ติดค้างไว้ได้น้อยลง เมื่อเธอไปคุยกับ

นายลิ้นสองแฉก เขาตอบกลับมาว่าเขาไม่อาจยอมรับจ�านวนเงินที่เธอเสนอ

เป็นค่าผ่อนหน้ีได้ แต่แม่ของเธอกไ็ม่สามารถท�าอะไรไปได้มากกว่าให้สญัญา

ว่าจะพยายามหาเงินมาจ่ายหนี้ให้ได้มากขึ้นในเดือนถัดไป

เมื่อเธอได้ยินเสียงเคาะรัวๆ ที่ประตูหน้าบ้านในคืนท่ีเธอหวาดหวั่น

ที่สุดนั่น แม่ของเธอเปิดประตูออกมาและพบนายลิ้นสองแฉกก�าลังยืนจังก้า
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อยู่ จากท่าทางของเขา เธอเห็นได้ว่าครั้งนี้เขาตั้งใจท่ีจะมาสะสางเรื่องเงิน

อย่างจรงิจัง เขาประกาศกร้าวต่อแม่ของเธอว่าเขาไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจาก

ยึดของมีค่าในบ้านของเธอไป

พ่อของเธอซึ่งได้ดื่มเบียร์ของเขาไปแล้วในคืนน้ันก�าลังน่ังสัปหงกอยู่

หน้าโทรทศัน์ แต่การขึน้เสยีงของนายลิน้สองแฉกปลกุให้เขาตืน่ขึน้ หลกัจาก

นั้นเขาก็มองไปรอบๆ เพื่อท�าความเข้าใจว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น

นี่คือสิ่งที่แม่ของเธอพยายามจะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด เธอพยายาม

อย่างทีสุ่ดเพือ่ขดัขวางไม่ให้นายลิน้สองแฉกเข้ามาในบ้านแต่สดุท้ายเขากบ็กุ

เข้ามาและมองหาสิ่งมีค่าที่จะยึดไป

เมื่อแอลกอฮอลล์ในสมองของพ่อเริ่มสร่าง เขาก็พบกับภาพของชาย

ที่เขาชิงชังที่สุดในโลกก�าลังถอดสายทีวีของเขาและเตรียมจะยกมันออกไป 

ในตอนนัน้ราวกบัว่าทกุรขูมุขนของเขาเตม็ไปด้วยความโกรธทีพ่ร้อมจะปะทุ

ออกมาทางลูกนัยน์ตา เขาพุ่งเข้าใส่ชายผู้เป็นเจ้าหนี้และท้ังคู่ก็กอดรัดฟัด

เหวี่ยงกันไปทั่วห้อง ท�าข้าวของแตกหักเสียหายมากมาย มันกลายเป็นการ

ต่อสู้กันระหว่างคนสองคนที่ต่างตะโกนแช่งด่ากันอย่างดุร้ายและด้วยความ

เกลียดชังกันและกัน

ในตอนนั้นเธอรู้ว่าเธอจ�าเป็นต้องท�าอะไรสักอย่าง เธอรีบพุ่งเข้าไปใน

ห้อง หยิบของบางอย่างออกมาจากลิ้นชักและรีบพุ่งปราดกลับออกมา เมื่อ

เธอวิ่งไปถึงยังห้องนั่งเล่น นายลิ้นสองแฉกก�าลังนั่งอยู่บนตัวของพ่อเธอและ

ก�าลังจะทุบตีเขาด้วยขาเก้าอี้ที่หัก

“เดี๋ยวก่อน” เธอกรีดร้อง “เอานี่ไป”

นายลิ้นสองแฉกที่ก�าลังโมโหถึงขีดสุดเงยหน้าขึ้นและมองเห็นว่าเธอ

ก�าลังยื่นเงินให้เขา เขากัดฟันกรอดและลุกออกจากตัวพ่อของเธอและเดิน

โซเซมายังตรงทีเ่ธอยนือยู ่เขาคว้าเงนิไปและก้มลงมองมนั นัน่คอืเงนิทัง้หมด

ที่เธอเก็บได้ตั้งแต่เริ่มท�างานที่ร้านนมและน�้าผึ้ง

“เดือนหน้าฉันต้องการมากกว่านี้” เขาค�ารามขณะที่เดินจากไป
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หลังจากคืนนั้น เธอมานั่งคิดทุกอย่างใหม่ ครอบครัวของเธอต้องการ

เงินและพวกเขาต้องการมันในเร็วๆนี้ บางทีสิ่งท่ีดีท่ีสุดเธอควรท�าอาจจะ

เป็นการโทรศัพท์หาเดวี เขาเคยบอกว่าเขาสามารถหางานให้เธอได้ภายใน

หนึ่งอาทิตย์

หรือเธอจะท�างานที่ร้านนมและน�้าผ้ึงต่อไปดี และพยายามท�าทุก

อย่างให้ถูกต้องอย่างเช่นจัดการเรื่องหนังสือเดินทางและท�าให้มั่นใจว่าเธอ

จะได้ท�างานที่ดีๆ 

สิ่งเดียวที่ชัดเจนในหัวของเธอในตอนนี้คือถึงเวลาแล้วที่เธอต้อง

ท�าการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่และครั้งส�าคัญมากในชีวิตของเธอ

ถ้าเธอเลือกที่จะโทรศัพท์หาเดวี 
ไปที่หน้า 12

ถ้าเธอเลือกที่จะทำาตามแผนเดิม 
ไปที่หน้า 61

12

61
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การโทรศัพท์

เธอคิดว่าเธอน่าจะมีโอกาสมาก

ที่สุดหากเธอใช้โทรศัพท์ของตัวภรรยา

ตอนที่นางก�าลังหลับ ไม่ใช่ว่านางจะหลับ

ทั้งวัน แต่บางคร้ังนางก็มักจะชาร์ตโทรศัพท์

ทิ้งไว้ในห้องครัว ส่วนตัวเองหลบไปนอนพัก

ประมาณครึ่งชั่วโมง ขณะที่นางท�าเช่นนี้ เธอจะเป็นคน

ถกูทิง้ให้ต้องคอยดแูลลกูเลก็ของนาง และนางจะปิดประตหู้องนอนของนาง

เพื่อไม่ให้เสียงร้องของเด็กเข้าไปรบกวน

เธอตัดสินใจว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง คนที่เหมาะสมที่สุดที่เธอจะ

พยายามติดต่อไปคือโสริยา เธอเกรงว่าหากเธอโทรศัพท์หาแม่ของเธอ แม่

ของเธออาจจะกดปุ่มผิดแล้วตัดสายหรือไม่ก็ตื่นเต้นเสียจนไม่ได้ยินสิ่งท่ีเธอ

ก�าลังพูด เธอรู้ว่าโสริยาจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่เธอให้ไปใช้รวมถึงเอาไปบอก

กับครอบครัวของเธอ ก่อนที่เธอจะออกเดินทางมาท่ีนี่ โสริยา(ผู้ท�าตัวตาม

ปกติของเธอ) ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองในเครื่องของเธอให้มีรหัส

ต่างประเทศอยูด้่วย ดงันัน้เธอจงึมเีบอร์โทรศพัท์ของโสรยิาทีพ่ร้อมจะใช้โทร

ออกจากที่นี่ได้เลย จากนี้ไปเธอเริ่มจะพกโทรศัพท์ของตัวเองเวลาเดินไปมา

ในบ้านเผื่อว่าเธอจ�าเป็นต้องเปิดดูเบอร์ของโสริยา

ขณะที่เธอก�าลังรอคอยโอกาสอยู่นั้น สถานการณ์ในบ้านเริ่มแย่ลง 

เธอพยายามอย่างดีที่สุดท่ีจะไม่ท�าให้ตัวภรรยาเหม็นขี้หน้าเธอในทางใด

ก็ตาม และนั่นเท่ากับว่าเธอต้องพยายามที่จะไม่ท�าสีหน้าบูดบึ้งและท�าทุก

อย่างที่นางสั่งให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจ
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แต่อีกสถานการณ์หนึ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นซึ่งท�าให้เธออึดอัดเป็นที่สุด นั่น

คือตั้งแต่ตัวสามีกอดเธอเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเขาก็พยายามเข้าใกล้เธอ

ทุกครั้งที่ท�าได้ เธอเริ่มจะรู้สึกรังเกียจวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ตัวภรรยามักจะ

ออกไปพบปะกบัเพือ่นของนาง บ่อยครัง้ทีน่างมกัจะทิง้ลกูของนางไว้และเธอ

ก็จะพยายามให้เด็กๆอยู่ใกล้ๆตัวเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่มันก็

ไม่ส�าเร็จเสมอไป ครั้งหนึ่งเขาเรียกเธอออกมาจากเด็กๆ และให้เธอเข้ามา

ในห้องท�างานของเขา เธอบอกเขาว่าเธอไม่สามารถทิ้งเด็กๆไว้ได้ แต่เขาก็

บอกว่าเพยีงแค่ไม่นานเท่านัน้ ทนัททีีเ่ธอเข้าไปในห้องท�างานของเขา เขาปิด

ประตู หลังจากนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามากอดไว้อีกครั้ง เธอพยายามขัดขืนและ

หันหน้าหนีแต่เขายังคงดึงตัวเธอไว้

“ได้โปรดเถอะค่ะ” เธอพูดพร้อมกับส่ายหน้า

“แค่จูบเดียว” เขาบอก “หลังจากนั้นเธอก็ไปได้”

เขาพยายามจะจูบแก้มของเธอแต่เธอเบือนหน้าหนี

“นี่” เขาพูดด้วยรอยย้ิมเป็นมิตร “ฉันกับเธอเป็นเพื่อนกัน ไม่ดีหรือ 

เธอต้องการเพือ่นในบ้านหลังน้ี ภรรยาของฉนัไม่ใช่เพือ่นของเธอ ฉนัจะท�าให้

แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตกลงไหม?”

เธอไม่ได้ตอบ

“เธอกร็ูว่้าแบบนีด้กีว่า” เขาพดู หลงัจากน้ันเขากย็ิม้อกีครัง้และปล่อย

เธอไป เธอรีบออกจากที่นั่นและกลับไปดูแลพวกเด็กๆ

หลังจากเหตุการณ์ที่รบกวนใจนี้แล้ว เธอยิ่งต้องการออกไปจากที่นั่น

ให้เร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และเธอรู้ดว่ีาการตดิต่อกบัโลกภายนอกจะเป็น

จุดเริ่มต้นที่ดี



ในที่สุดมันก็เกิดขึ้น

ในบ่ายวันหนึ่ง ตัวภรรยาให้เธอดูแลลูกเล็กและบอกเธอว่านางจะไป

นอนพกั เธอเหลอืบไปเหน็โทรศพัท์ของนางถกูชาร์ตอยูใ่นห้องครวั หวัใจเธอ
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เต้นไม่เป็นจังหวะ นี่เป็นโอกาสที่เธอรอคอยมาตลอด 

ตัวภรรยาเดินลงไปตามทางเดินและเข้าไปในห้องนอนของนาง เธอ

รอให้ประตหู้องนอนปิดและรออกีสกัพกัเพือ่ให้แน่ใจว่านางเข้านอนเรียบร้อย

แล้ว เธอวางลูกเล็กไว้ในเปลและไกวเพื่อให้หนูน้อยหลับใหล หลังจากนั้นไม่

กี่นาทีก็ไม่มีเสียงออกมาจากห้องนอนแล้วและเด็กน้อยก็นอนหลับเรียบร้อย

เธอเตรียมเบอร์โทรศัพท์ของโสริยาไว้เรียบร้อยแล้ว และเดินไปที่

โทรศัพท์ของตัวภรรยา มือของเธอเริ่มสั่นขณะที่เธอหยิบมันขึ้นมา เธอหาย

ใจลกึๆ และกดเบอร์ของโสริยาลงไป หวัใจของเธอไม่เคยเต้นแรงขนาดนีม้า

ก่อนเลย

เธอหลบัตาและตัง้ใจฟังเสยีงอย่างระมดัระวงั มเีสยีงแปลกๆ ดงัออก

มาจากปลายทางแล้วก็หายไป เธอโทรศัพท์ไปไม่ติด เธอก�าลังจะลองโทรอีก

คร้ังเมือ่ลกูเลก็ตืน่ขึน้และเริม่ร้องไห้งอแง เธอรูด้ว่ีาแม่ของเดก็น้อยจะตืน่ขึน้

ถ้าเธอไม่รีบกล่อมให้เด็กน้อยหยุดร้องไห้โดยเร็ว เธออุ้มเด็กน้อยขึ้นและไกว

เปลอย่างนุ่มนวลกระทั่งเธอหลับไปอีก จากนั้นเธอจึงลองโทรศัพท์อีกครั้ง

ครั้งนี้เธอได้ยินเสียงต่อสายดังมาจากปลายทาง

ชั่วครู่ต่อมา เสียงของโสริยาดังขึ้น “ฮัลโหล”

“โสริยา” เธอพูดด้วยเสียงกระซิบ

โสริยาไม่ได้ยินเสียงเธอ “ฮัลโหล” เพื่อนของเธอพูดอีกครั้ง

“โสริยา นี่ฉันเอง” เธอเพิ่มเสียงกระซิบของเธอให้ดังขึ้น

ตอนนีโ้สรยิาได้ยนิเธอแล้ว มเีสยีงกรดีร้องด้วยความดใีจดงัขึน้มาจาก

ปลายสาย

“โสรี ฟังฉันนะ” เธอพูด

แต่โสริยาไม่ฟังเธอ เพือ่นของเธอโพล่งค�าถามออกมาเตม็ไปหมด เช่น 

“เธออยูท่ีไ่หน” “ท�าไมเธอไม่ตดิต่อพวกเรา” “เธอรูไ้หมว่าพวกเรากงัวลขนาด

ไหน” “แม่ของเธอเครียดมากเลยนะ”

เธออยากจะตะโกนใส่เพือ่นของเธอ บอกเพือ่นของเธอให้หยดุพดูและ

ฟังเธอก่อน แต่เธอท�าไม่ได้ เธอต้องรอจนกว่าโสริยาจะหยุดพูด
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แต่ตอนนี้ตัวเธอแข็งทื่อ เธอได้ยินเสียงดังมาจากห้องนอน ตัวภรรยา

ตื่นแล้วและเริ่มขยับตัว ตอนนี้ประตูห้องนอนเปิดออกและมีเสียงนางก�าลัง

เดินมาตามทางเดิน

ในสาย โสริยาก�าลังเรียกชื่อเธอแต่เธอตอบไม่ได้ ตัวภรรยาก�าลังเดิน

มาตามทางเดิน เธอวางสายและรีบวางโทรศัพท์คืนไว้ในที่ของมัน

อีกไม่กี่วินาทีต่อมา ตัวภรรยาเข้ามาในห้องครัว นางดูจะสงสัยอะไร

บางอย่าง เหมือนกับว่านางน่าจะได้ยินเสียงอะไร เธอท�าเหมือนกับว่าเธอ

ก�าลังพดูคยุกับเด็กน้อยขณะทีเ่ธออุม้กล่อมเขาอยูใ่นวงแขน แต่เธอต้องเบอืน

หน้าไปทางอื่นเพราะเธอรู้สึกได้ว่ามีน�้าตาไหลรินผ่านแก้มของเธอ

หลังจากตรวจตราดูสักพัก ตัวภรรยาก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว

และจะเดินออกไป

ทันใดนั้นมือถือของนางก็ดังขึ้น

หัวใจของเธอหล่นวูบ เธอรู้ว่าใครโทรมา

เมื่อตัวภรรยาก�าลังจะรับโทรศัพท์ นางเห็นว่านั่นเป็นเบอร์จากต่าง

ประเทศและนางก็หันมามองที่เธอทันที ชั่วครู่หนึ่งนางลังเล ราวกับไม่แน่ใจ

ว่าควรจะรับสายหรือไม่

เธอภาวนาให้นางไม่รับ

หลังจากเสียงโทรศัพท์ดังอีกสองสามครั้ง นางก็กดรับโทรศัพท์แต่ไม่

ได้พูดอะไร

แม้แต่จากตรงที่เธอยืนอยู่ เธอก็ได้ยินเสียงที่ตื่นเต้นของโสริยาดังมา

จากปลายสายก�าลังตะโกนเรียกชื่อเธอ ตะโกนว่าฮัลโหลๆๆ ตัวภรรยายืน

ฟังเฉยๆ โดยที่ไม่ละสายตาไปจากเธอเลย หลังจากนั้นนางก็วางสายลงและ

ปิดโทรศัพท์

เธอรูด้ว่ีาจะเกดิอะไรขึน้ตามมา เธอไม่ได้มองไปยงันางแต่เธอรูส้กึได้

ถงึสายตาอนัร้อนแรงของนางทีจ้่องมองมายงัเธอ เธอคว้าลกูน้อยไปและวาง

เขาลงบนเปล หลังจากนั้นนางก็ดึงเธอมาชิดกับใบหน้าของนาง และพยัก

หน้าอย่างเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อเห็นแก้มที่เปื้อนไปด้วยน�้าตาของเธอ
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นางกระหน�่าตบเข้าที่ใบหน้าของเธออย่างแรงด้วยความโกรธจัด



เวลาต่อมาเม่ือตัวสามีกลับมาถึงบ้าน เธอก็ได้ยินเสียงภรรยาเล่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังด้วยเสียงกรีดร้องแหลมแสบแก้วหูของนาง

ไม่นานหลงัจากนัน้เขากเ็ข้ามาในห้องครวัและดดีนิว้ให้เธอตามเขาไป

ที่ห้องท�างาน

ขณะที่เธอเดินเข้าไป เขาปิดประตูดังปังและเริ่มท่ีจะตะโกนใส่เธอ

ด้วยเสยีงทีด่งัพอทีจ่ะได้ยนิไปทัง้บ้าน สิง่ทีแ่ปลกก็คอืเขาดไูม่ได้เหมอืนโกรธ

อยู่เลย และเหมือนว่าตอนหนึ่งเขาจะขยิบตาให้เธอด้วยซ�้า หลังจากนั้นเขา

ก็ท�าสิ่งที่น่าแปลกใจมากขึ้นอีก เขาเงื้อมือขึ้น และเมื่อเธอคิดว่าเขาจะฟาด

มาทีเ่ธอ เขากลบัฟาดมอืนัน้ลงทีห่ลงัมอืของตวัเองอย่างแรง ตอนนีเ้ธอเข้าใจ
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แล้วว่าเขาท�าเสยีงดงัเพือ่ให้ภรรยาของเขาได้ยนิและพอใจ เขาท�าอย่างนีส้อง

สามครั้งหลังจากนั้นก็บอกให้เธอเอามือกุมหน้าราวกับว่าเพิ่งโดยตบมา

ก่อนที่จะออกไปจากห้อง เขายิ้มและขยิบตาให้เธออีกครั้ง ประหนึ่ง

จะบอกว่าเธอกับเขาได้สร้างพันธะบางอย่างร่วมกันแล้วนะ 

“และอย่าท�าแบบนัน้อกีเดด็ขาด” เขาตะโกนเสยีงแขง็ใส่เธอ หลงัจาก

นั้นเขาก็เปิดประตูและผลุนผลันออกไป

ตวัภรรยาก�าลงัมองเธออยูข่ณะทีเ่ธอรบีเข้าไปในห้องครวัพร้อมกบัเอา

มือกุมใบหน้าไว้



หลังจากวันนั้น มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในบ้าน โทรศัพท์ของตัว

ภรรยาไม่เคยอยูห่่างจากสายตาของนางอกีเลย และนางดจูะพงึพอใจเมือ่ได้

บอกเธอว่านางเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของนางเรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนครั้งนี้ยังท�าให้สามีภรรยาคู่นี้รู ้แล้วว่าเธอคิดจะ

วางแผนหนีไปจริงๆ และนั่นท�าให้พวกเขาระแวงไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วย

ความผิดหวังของเธอ พวกเขาปิดช่องหน้าต่างเล็กๆ ในห้องใต้หลังคาน่ัน

ด้วย เมื่อเธอได้ยินเสียงค้อนทุบเธอรู้สึกราวกับว่าหนทางหนีสุดท้ายของเธอ

ถูกปิดตายลงแล้ว

ความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของเธอตอนน้ีคือโลกข้างนอกและความรู้ท่ี

ว่าอย่างน้อยโสริยาและครอบครัวของเธอก็รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ และพวกเขา

ต้องรูจ้ากโทรศพัท์นัน้ว่าเธอก�าลงัอยูใ่นภาวะวกิฤตบางอย่าง แน่นอนว่าพวก

เขาจะต้องบังคับให้เดวีตามหาเธอ หรือไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจติดต่อกับเจ้า

หน้าที่ต�ารวจให้ขู่ว่าจะเอาเดวีเข้าคุกหากเขาไม่ยอมบอกข้อมูลทุกอย่าง

แต่ถ้าเดวีไม่รู้จริงๆ ล่ะว่าเธออยู่ที่ไหน ถ้าเกิดเขาไม่รู้อะไรเก่ียวกับ

เธอมาตั้งแต่ที่เขามาส่งเธอขึ้นเรือแล้วล่ะ?
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ไม่ เธอจะปล่อยให้ตัวเองคิดแบบนั้นไม่ได้ เธอต้องมองในแง่ดีเข้าไว้ 

มันจะต้องมีร่องรอยบางอย่างที่พวกเขาสามารถตามหาเธอได้ พวกเขาจะ

ต้องไม่ล้มเลิกความพยายามในการตามหาเธอ



แต่เม่ือหลายสัปดาห์กลายเป็นหลายเดือน มันยิ่งยากล�าบากขึ้น

ส�าหรับเธอที่จะรักษาความหวังนั้นไว้ ความคิดหลายอย่างพากันประดังเข้า

มาในหัวของเธอ: พวกเขาลองทุกวิธีทางแล้วหรือยัง พวกเขาล้มเลิกความ

พยายามที่จะตามหาฉันแล้วหรือเปล่า เป็นไปได้ไหมว่ามันจะไม่มีร่องรอย

เกี่ยวกับตัวฉันหลงเหลืออยู่เลยจริงๆ

ถ้าสิ่งที่เธอคิดนี้เป็นความจริง ซึ่งเธอเองก็ยังไม่สามารถท�าใจให้เชื่อ

มันได้ นั่นแปลว่าเธอต้องยอมรับว่า นี่อาจจะเป็นชีวิตใหม่ของเธอ และถ้า

เป็นอย่างนั้น มีการตัดสินใจส�าคัญอีกหลายเรื่องที่เธอต้องคิด เช่น เธอจะ

บอกตวัภรรยาเกีย่วสิง่ทีต่วัสามที�ากบัเธออยูห่รอืเปล่า? อะไรจะเกิดข้ึนถ้าเธอ

บอก? พวกเขายังจะให้เธอท�างานที่นี่หรือไม่? คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวก

เขาคงจะไม่อยากพาเธอไปหาต�ารวจเท่าไหร่นกั แต่ตวัภรรยาจะเชือ่เธอหรือ

ไม่ หรอืว่านางจะคดิว่าเธอเองต้องมส่ีวนท�าให้สามขีองเธอมายุง่กบัเธอด้วย? 

ถ้าเป็นอย่างนัน้เธอกจ็ะโดนเล่นงานจากทัง้สามแีละภรรยา ไม่ว่าอะไรจะเกดิ

ขึ้น เธอรู้ว่าตัวสามีจะต้องเลือกครอบครัวของเขาก่อน และเธอเกรงกลัวสิ่งที่

ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มและค�าสัญญาของเขา

หรือเธอควรจะเงียบไว้และคอยท�าตามที่เขาต้องการ? เธอควรจะรับ

ของเล็กๆ น้อย ๆ  อย่างเช่นช็อกโกแลตหรืออื่นๆ ที่เขาแอบให้หรือไม่? เธอ

ควรจะท�าเป็นชอบเขาตอบหรือเปล่า? แต่ยิ่งท�าตามที่เขาต้องการมากเท่า

ไหร่ เขาก็จะยิ่งคาดหวังและเรียกร้องจากเธอมากขึ้นเท่านั้น และก็ยิ่งจะถูก

จับได้ง่ายมากขึ้นอีก ถ้าเกิดตัวภรรยาจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เธอไม่อยากจะ

จินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาและสิ่งที่นางจะท�ากับเธอเลย!
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ดังนั้นเอง ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัด ขณะที่ทุกคนก�าลังนอนหลับ เธอรอ

ฟังเสียงฝีเท้าของเขาที่แอบย่องมาหาเธอ เสียงดังเอี๊ยดของพื้นไม้และเสียง

กระซิบเรียกชื่อเธอ

และนี่เป็นช่วงเวลาที่เธอปล่อยให้ตัวเองโบยบินไป ออกจากบ้านหลัง

นี้ โบยบินกลับไปสู่หมู่บ้านของเธอ ณ ที่นั้นเธอเห็นสิตาก�าลังเต้นท่าเต้นที่

ท�าให้พ่อของเธอหัวเราะงอหาย และโสริยาซึ่งตอนนี้กลายเป็นเด็กเรียนไป

เสียแล้วก�าลังพยายามจัดการกับชีวิตของทุกๆ คนไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือ

ไม่ และแม่ของเธอที่ก�าลังนั่งอยู่ริมแม่น�้า ก�าลังลากอวนจับปลาของนาง

ขึ้นมา และหรี่ตามองหาร่องรอยของเธอในเรือที่แล่นผ่านไปมา

• จบบริบูรณ์ •



44

เส้นทางที่ยากล�าบาก

ครัง้ต่อมาทีเ่ธอถกูส่งขึน้ไปบนห้อง

ใต้หลังคา คราวน้ีเธอสังเกตดูหน้าต่าง

บานเล็กนั้นอย่างละเอียดถ่ีถ้วนมากขึ้น มี

สองเร่ืองท่ีเธอกังวล อย่างแรกคือมันอยู่ค่อน

ข้างสูงซึ่งท�าให้ยากต่อการปีนขึ้นไป เธอจะต้องหา

อะไรมาใช้พาดเพื่อที่จะปีนขึ้นไปถึง โชคดีว่าบนห้องใต้หลังคามีกล่องอยู่

มากมายดงันัน้เธอน่าจะเอากล่องมาวางเรยีงๆ กนัให้สงูเป็นตัง้เพือ่ใช้ปีนขึน้

ไปได้ 

ส่ิงทีเ่ธอกงัวลอย่างท่ีสองคอืหน้าต่างบานนีดู้เหมอืนว่าจะไม่ได้ถูกเปิด

มาเป็นเวลานานมากแล้ว ดังนั้นเธอหวังว่ามันจะไม่ติดขัดจนกระท่ังเปิดไม่

ได้ แต่เธอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเธอปีนขึ้นไปถึงบนน้ันแล้ว แต่มันยังเป็นสิ่งท่ีเธอ

ท�าไม่ได้ในตอนนี้ เพราะมิฉะนั้นตัวภรรยาจะเร่ิมระแคะระคายว่าเธอก�าลัง

ท�าอะไรอยู่ 

เธอตัดสินใจว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะหนีออกไปคือตอนดึกท่ีทุก

คนหลบัไปเรยีบร้อยแล้ว โชคดีว่าบนัไดส�าหรบัไต่ข้ึนห้องใต้หลงัคาอยูไ่ม่ไกล

จากเตียงของเธอเท่าไหร่นัก ดังนั้นตราบใดที่เธอระมัดระวังเต็มที่ คู่สามี

ภรรยาก็น่าจะไม่ได้ยินเสียงของเธอจากภายในห้องนอนของพวกเขา

อีกส่ิงหน่ึงทีท่�าให้ชัดเจนว่าเธอจะต้องรบีลงมอืให้เร็วทีส่ดุกค็อืตวัสามี 

ตอนนี้เขาพยายามจะมาอยู่กับเธอสองต่อสองทุกครั้งท่ีท�าได้ อย่างเช่นเข้า

มากอดเธอจากข้างหลังเวลาที่เธอก�าลังซักผ้า เธอท�าอะไรไม่ได้เลยใน

สถานการณ์เช่นน้ีเพราะเธอกังวลว่าถ้าเธอขัดขืน ตัวภรรยาก็จะได้ยินเธอ 

และเธอรู้ดีว่าถ้านางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ความผิดย่อมจะตกอยู่ที่เธอ
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เธอเลือกที่จะหลบหนีในคืนวันเสาร์ เพราะปกติแล้วทุกคืนวันเสาร์ตัว

สามแีละภรรยาจะด่ืมเบยีร์ด้วยกนัสองสามขวดและไวน์ ดงันัน้เธอหวังว่านัน่

จะท�าให้พวกเขาหลับสนิทจริงๆ



เมือ่วนัเสาร์มาถงึเธอกงัวลกบัหลายสิง่หลายอย่าง เธอรูด้ว่ีามนัง่ายแค่

ไหนทีแ่ผนของเธอจะผดิพลาด เธอตดัสนิใจเอาตดิตวัไปแค่ถงุย่ามเลก็ๆ กบั

ของส�าคัญๆ อย่างเช่นหนังสือเดินทาง(ที่เธอได้มาจากเดวี) และเงินติดตัว

เพยีงเลก็น้อยซ่ึงเธอพอจะสะสมไว้ได้ เธอรูว่้าเธอจ�าเป็นต้องใช้เงนิก้อนนีเ้มือ่

เธอหนีออกไปได้แม้ว่าเธอจะยังไม่แน่ใจว่าแผนของเธอคืออะไรเม่ือหนีออก

ไปได้แล้ว เธอตัดสินใจที่จะมุ่งความสนใจไปที่การออกไปจากบ้านหลังนี้ให้

ได้ก่อน แล้วค่อยคิดว่าเธอจะออกไปจากเมืองและกลับไปท่ีหมู่บ้านของเธอ

อย่างไร

ในคืนนั้น เธอรู้สึกพอใจที่ได้เห็นตัวสามีก�าลังดื่มเบียร์และเตรียมจะ

เปิดขวดไวน์ให้ภรรยาของเขา เธอก�าลังปรุงอาหารอยู่บนเตาขณะท่ีเขาเข้า

มาในห้องครัวเพือ่มองหาทีเ่ปิดขวด เขาคอยเดนิเฉยีดตวัเธอไปมาขณะทีเ่ดนิ

อยู่ในครัว เธอมองเห็นได้ว่าเขาดูจะพอใจที่ได้ท�าเช่นน้ันและพยายามจะ

ท�าให้เธอแสดงปฏิกิริยาบางอย่างออกมา แต่เธอตัดสินใจท่ีจะไม่แสดงออก

อะไรทั้งสิ้น

ในใจเธอคดิเพยีงแค่ว่า: นีเ่ป็นครัง้สดุท้ายทีแ่กจะได้แตะตวัฉนัอกี เจ้า

คนน่าสมเพช!



กว่าคู่สามีภรรยาจะเข้านอนก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้ว กว่าที่จะ

ถึงตอนนั้นเธอรออยู่บนเตียงของเธอชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าซึ่งนั่นไม่ช่วยลด

ความกงัวลของเธอลงเลย หลายครัง้เธอคดิถงึการล้มเลกิแผนนีเ้สีย แต่ลกึๆ 

ในใจเธอรู้ว่าเธออยากที่จะลองท�ามัน



46

เธอรออีกเล็กน้อยเพือ่ให้แน่ใจว่าทกุคนหลบัสนิทแล้ว หลงัจากนัน้เธอ

จึงลุกข้ึนและดึงถุงย่ามของเธอออกมาจากใต้เตียงขณะท่ีเธอปีนขึ้นไป ดู

เหมือนว่าเสียงลั่นเอี๊ยดอ๊าดแต่ละคร้ังของบันไดไม้จะดังไปท้ังบ้านท่ีเงียบ

สงดั เธอคอยแต่นกึภาพของตวัสามหีรอืภรรยาโผล่ออกมาจากความมดืและ

คว้าข้อเท้าของเธอเอาไว้

ในที่สุด เธอก็ปีนขึ้นไปถึงทางเข้าและเข้าไปในห้องใต้หลังคาอันมืด

สนิท แสงสว่างเดียวที่เธอมองเห็นคือแสงที่ส่องเข้ามาจากท้องฟ้าที่เต็มไป

ด้วยดวงดาวผ่านทางหน้าต่างบานเล็กๆ

เพื่อที่จะปีนไปขึ้นไปยังหน้าต่าง เธอรู้ว่าเธอจะต้องขยับกล่องจ�านวน

หนึ่ง แต่พวกมันหนักเอาการและทุกครั้งเธอขยับกล่องทีหนึ่งเสียงที่ดังขึ้น

แต่ละครั้งเธอเชื่อว่าแทบจะปลุกคนได้ทั้งบ้าน เมื่อกล่องแรกวางอยู่ในที่ของ

มันแล้ว เธอแอบมองลงมาเผื่อดูลาดเลา แต่ทุกอย่างยังคงนิ่งและเงียบสงัด
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ขณะที่เธอยืนอยู่บนกล่องใบแรก เธอเอื้อมได้ถึงแค่ตรงหน้าต่าง แต่

มันยังสูงเกินกว่าที่เธอจะดึงตัวเองขึ้นไปได้ เธอจ�าเป็นต้องใช้อีกกล่องหน่ึง 

เธอพยายามคล�าหาในความมือและพบกล่องท่ีเล็กลงมาใบหนึ่งซึ่งเธอ

สามารถยกไหว เธอเอากล่องใบที่สองมาวางไว้บนกล่องใบแรก

ทีนี้เมื่อเธอปีนขึ้นไป เธอรู้สึกดีใจที่พบว่าเธอสามารถเอื้อมมือไปถึงที่

เปิดหน้าต่างได้โดยง่าย อย่างทีเ่ธอคาดไว้ มนัแขง็มากและเธอจ�าเป็นต้องดงึ

มนัอยา่งแรงกอ่นที่มนัจะเริ่มขยับ ทนัใดนัน้มันเปิดออกและเธอรูส้ึกได้ถึงลม

เย็นที่พัดโชยเข้ามา

หน้าต่างมขีนาดเลก็มากเสยีจนเธอต้องถอดถงุย่ามออกจากตวัก่อนที่

จะพยายามบีบตัวเองเพื่อให้ลอดผ่านมันไปได้ เธอวางถุงย่ามของเธอไว้บน

หลงัคาข้างนอกหลงัจากนัน้เธอกด็งึตวัเองขึน้ไป เธอผ่านออกไปได้ครึง่ตวัแต่

หลังจากน้ันเธอกต้็องถบีขาเลก็น้อยเพือ่ดันตวัเองออกไป ขณะท่ีเธอถบีขาอยู่

นั้น เท่าของเธอพลาดไปโดนกล่องใบเล็กและเธอรู้สึกได้ว่ามันเริ่มจะโงนเงน 

เธอพยายามท่ีจะหยดุมนั แต่ก็ช้าไปเสยีแล้ว มันตกลงมากระแทกบนพืน้ห้อง

ใต้หลังคา

เธอดิน้อกีครัง้จนกระทัง่ตวัเธอหลดุออกมาอยูบ่นหลงัคา เธอไม่อยาก

จะเชื่อตัวเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ตอนนี้เธอได้ยินเสียงคนในบ้านดังออก

มาจากตัวบ้านด้านล่าง

เธอคว้าถุงย่ามของเธอและไถลตัวลงจากหลังคาโดยใช้หลัง ขณะท่ี

เธอลงมาถึงรางน�้าฝนที่ขอบหลังคาเธอได้ยินเสียงตะโกนไล่หลังเธอมา เธอ

หนัไปเหน็หวัของตวัสามโีผล่ออกมาจากหน้าต่าง โชคดทีีเ่ขาตวัใหญ่เกนิกว่า

จะมุดออกมาทางช่องนั้นได้ เขาตะโกนไล่หลังมาอีกครั้งหลังจากนั้นก็รีบหด

หัวกลับเข้าไปข้างใน

เธอมองลงมาจากริมหลังคา ดูเหมือนด้านล่างจะเป็นซอย แต่มันมืด

เสียจนกระทั่งเธอแทบมองไม่เห็นสิ่งใดเลยที่อยู่ข้างล่าง เธอตัดสินใจว่าไม่มี

ทางเลือกอื่นนอกเสียจากกระโดดลงไป เธอหายใจเข้าลึกๆ หนึ่งครั้งและ

กระโจนลงไป 
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เธอตกลงมาท่ามกลางกองขยะในถงัขยะพร้อมกบัเสยีงกระแทกอย่าง

แรง เธอพยายามจะลกุข้ึนยนืแต่ความเจบ็ปวดทีส่ะโพกท�าให้เธอต้องนิว่หน้า 

และทิ้งตัวลงไปอีกครั้ง เธอได้ตกลงอย่างผิดท่าและไปโดนเข้ากับอะไรบาง

อย่างและสะโพกของเธอก็เริ่มจะปวดตุบๆ เธอนอนอยู่ตรงนั้นอีกชั่วครู่โดย

หวังว่าความเจ็บจะหายไปและพยายามนวดขาเพื่อให้ความรู้สึกกลับคืนมา 

ขณะที่เธอก�าลังนวดอยู่นั้น เธอได้กลิ่นเหม็นมาจากบางอย่างใกล้ๆตัวและ

ตอนนี้เธอพบว่าตัวเองก�าลังนอนอยู่ข้างๆกองเศษผักเน่า

เธอรู้ว่าเธอต้องรีบขยับตัวและขณะที่เธอก�าลังจะลุกขึ้นมายืนได้อีก

คร้ัง เธอกส็งัเกตเหน็เงาของคนก�าลงัเดนิมาตามซอย แม้ว่าเธอจะเหน็แค่เงา

แต่เธอก็แน่ใจได้ว่านั่นคือตัวสามี โชคดีที่เขาไม่มีไฟฉายแต่เขาก�าลังเดิน

อย่างช้าๆ และรอบคอบ เขามองเข้าไปในความมืดและพยายามฟังเสียงใด

ใดก็ตามที่พอจะบอกถึงร่องรอยของตัวเธอ

เธอทิ้งตัวลงไปอีกครั้ง พยายามตัดสินใจด้วยความกังวลใจว่าจะท�า

อย่างไรต่อไป ซอยนั้นมืดและเธอนอนราบอยู่ในความมืด แต่เธอคิดว่าเธอ

จ�าเป็นต้องหาทางซ่อนตัวให้ดีกว่านี้ เธอมองไปยังกองเศษขยะท่ีส่งกลิ่น

เหม็นเน่าแต่ตดัสนิใจว่าเธอไม่มทีางเลอืกอืน่ เธอมดุตวัเข้าไปในกองขยะและ

พวกเศษขยะก็หล่นลงมากองท่วมศีรษะและหน้าของเธอ

หลังจากนั้นเธอก็นอนแน่นิ่งและภาวนาไม่ให้ถูกเจอ

เธอสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวสามีเดินเข้ามาใกล้ตรงที่เธออยู่

อย่างช้าๆ แต่มันยังมีเสียงอื่นดังอยู่ด้วยเช่นกัน เสียงที่ว่านี้อยู่ใกล้กว่ามาก 

เหมือนเป็นเสียงขดูขดีบางอย่าง เธอไม่อยากจะหนัไปมองแต่จากหางตาของ

เธอสามารถมองเหน็ความเคลือ่นไหวบางอย่างได้ มีบางสิง่มสีดี�าก�าลงัค่อยๆ

ขยับเข้ามาใกล้ๆ ตอนนี้มันเข้ามาจนเธอเห็นได้ชัดเจนแล้ว มันคือ หนูตัว

ใหญ่นั่นเอง เธอกัดปากของตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งเสียงกรีดร้อง 

ตัวสามีเดินเลยบริเวณที่เธออยู่ไปแล้วและยังคงเดินต่อไป เธอไม่กล้า

ขยับตัวจนกว่าเธอจะแน่ใจว่าเขาไปแล้วจริงๆ ในเวลาเดียว หนูตัวใหญ่ตัว

นั้นก�าลังดมไปรอบๆ และค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้น เธอเจอเศษมัน
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ฝรั่งเน่าและขว้างมันไปยังทิศทางของหนู มันวิ่งหนีไป 

เธอค่อยๆ ลุกขึ้นอย่างช้าๆ และส�ารวจดูในซอย ไม่มีร่องรอยของตัว

สามีแล้ว เธอลุกขึ้นยืนด้วยความยากล�าบากและที่สะโพกของเธอตอนนี้มี

รอยฟกช�้าขนาดใหญ่

เธอเดินออกไปอย่างไร้จุดหมายจนถึงสุดซอยและสังเกตดูท่ีถนน ดู

เหมือนอีกฝั่งจะปลอดภัยกว่า เธอค่อยเดินโขยกเขยกไปในความมืดมิด



เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ถนนดูจะวุ่นวายมากขึ้น เธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้เธอ

อยู่ที่ไหนหรือตอนนี้เธอก�าลังจะไปที่ไหน คนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะก�าลังเดิน

ทางไปท�างานและเธอสังเกตเห็นทุกคนพยายามเดินหนีให้ห่างจากเธอ เมื่อ

เธอเข้ามาใกล้ เธอมองลงไปยังเสื้อที่สกปรกและเต็มไปด้วยเศษผักและรู้ว่า
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สภาพของเธอตอนนีด้แูย่และส่งกลิน่เหมน็ขนาดไหน บนเส้นผมของเธอยังมี

เศษมนัฝรัง่ตดิอยู ่ซ่ึงเธอพยายามจะหวมีนัออกมาให้มากท่ีสดุด้วยน้ิวของเธอ

ตอนนีเ้ธอเดนิมาเจอคนกลุม่หนึง่ยนืรอรถประจ�าทางอยู่ทีป้่ายรถ เธอ

เข้าไปต่อแถวและพยายามจะไม่สนใจแววตาแปลกประหลาดท่ีพวกเขามอง

มายังเธอ

เมื่อรถประจ�าทางเข้ามาจอด เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสื่อสารกับ

คนขับว่าเธอต้องการรถโดยสารเพื่อออกจากเมือง เขาถามค�าถามเธอบาง

อย่างซึง่เธอไม่เข้าใจ และเธอดอูอกว่าเขาก�าลงัจะไล่เธอลงจากรถ  หลงัจาก

น้ันเธอเอาเงนิของเธอให้เขาดแูละท่าทขีองเขากด็จูะอ่อนลง เขาหยบิธนบตัร

ไปจากมือเธอและส่งเงินทอนให้ 

ขณะท่ีเธอเดินไปหาที่นั่งบนรถ เธอรู้สึกได้ว่าไม่มีใครอยากให้เธอไป

นั่งข้างๆ



หลังจากที่นั่งรถวนไปทั่งเมืองแล้ว เธอก็ถูกส่งลงตรงบริเวณที่เหมือน

จะเป็นสถานีรถประจ�าทางหลัก

ข้างในสถานี เธอมองเห็นบนป้ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เขียนว่ามีรถ

ประจ�าทางที่สามารถไปส่งเธอที่ชายแดนของประเทศเธอได้ เธอไปที่หนึ่งใน

เคาน์เตอร์ขายตั๋วและถามว่าตั๋ว 1 ใบราคาเท่าไหร่ ในตอนแรกเธอไม่เข้าใจ

สิง่ทีช่ายผูท้ีอ่ยู่หลังเคาน์เตอร์พดูกบัเธอ จากน้ันเขาจงึเขยีนตวัเลขลงบนเศษ

กระดาษแล้วยื่นให้เธอ เธอตกตะลึง มันราคาแพงกว่าที่เงินที่เธอมีติดตัวอยู่

เธอไม่รูจ้ะท�าอย่างไร เธอเดินไปทีห้่องน�า้และพยายามจะท�าให้ตวัเอง

ดสูะอาดขึน้บ้าง หลงัจากนัน้เธอจงึไปนัง่บนม้านัง่และเอาเงนิออกมานบัดอูกี

ครั้ง เธอรู้สึกหิวแต่เธอไม่อยากจะใช้เงินแม้แต่สตางค์เดียว ในที่สุดเธอก็ซื้อ

ข้าวมากินเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดเท่าที่เธอจะหาได้

เธอป้วนเปี้ยนอยู่แถวท่ารถประจ�าทางตลอดท้ังเช้า มองดูรถประจ�า

ทางเข้ามาและออกไป ในตอนหนึ่งเธอประหลาดใจที่ได้ยินคนพูดภาษา
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เดยีวกนักบัเธอ เธอมองดพูวกเขาอยู่ชัว่ขณะหนึง่และคดิว่าควรจะเดนิเข้าไป

คุยกับพวกเขาหรือไม่ แต่เธอคิดไม่ออกว่าเธอควรจะพูดอะไร ดังนั่นเธอจึง

นั่งมองดูพวกเขาเฉยๆแทน

สกัพกัต่อมา เธอสงัเกตเหน็พวกคนจากประเทศของเธอก�าลงัมุง่หน้า

มาที่รถประจ�าทางคันหนึ่ง เธอเดินตามพวกเขาไปและเห็นชื่อท่ีเขียนเอาไว้

บนด้านหน้ารถประจ�าทางคันนั้นว่า มันก�าลังจะเดินทางไปที่ชายแดน

ประเทศของเธอ

เธออยากจะปีนขึ้นรถคันนั้นไปกับพวกเขาด้วยอย่างสุดหัวใจ แต่มี

ชายคนหนึ่งคอยตรวจตั๋วของทุกคนอยู่ที่หน้าประตู

เธอรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นคนหลายคนพากันปีนขึ้นไป

นั่งบนรถ และในที่สุดเธอตัดสินใจว่าเธอต้องท�าอะไรบางอย่าง เธอรวบรวม

ความกล้าทัง้หมดทีม่อียูแ่ละเดนิเข้าไปหาครอบครวัหนึง่ซึง่ก�าลงัจะขึน้รถ ใน

ตอนแรกเธอพยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ แต่เธอเห็นได้ทันทีว่า

พวกเขาไม่สนใจ และนัน่ยิง่ท�าให้พวกเขาอยากจะรีบเข้าไปในรถ เธอจงึถาม

พวกเขาว่าสามารถให้เธอยืมเงินหน่อยได้ไหม เธอให้สัญญาว่าจะจ่ายคืน

พวกเขาทันทีที่กลับถึงประเทศของเธอ แต่พวกเขายังคงไม่สนใจอยู่ดี เด็กๆ 

จ้องมองเธอขณะที่พ่อแม่ต้อนพวกเขาเพื่อไปขึ้นรถ

เธอลองพยายามอีกครั้งกับคู่สามีภรรยาอีกคู่หน่ึงแต่ก็ได้รับการตอบ

สนองแบบเดียวกัน

ตอนนีร้ถประจ�าทางเกือบเตม็แล้วและเธอแทบไม่เหลอืใครทีจ่ะไปขอ

ความช่วยเหลือได้อีก เธอเห็นชายผู้หนึ่งก�าลังว่ิงตรงมาท่ีรถประจ�าทาง น่ี

อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้ว

เธอวิ่งไปยืนข้างๆ เขาและกล่าวขอความช่วยเหลือ แต่เขาแทบจะไม่

ชายตามามองเธอ เขาสนใจอย่างเดียวคือจะรีบไปขึ้นรถ

“ได้โปรดเถอะค่ะ” เธอร้องไห้ และโดยไม่ทันคิดมือก็คว้าเข้าท่ีแขน

เสื้อของเขา

ชายผู้นัน้แสดงอาการโกรธ เขาสะบดัแขนของเธอออกและร้องตะโกน
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ด้วยเสียงอันดัง เธอผงะและรีบถอยห่างจากเขาทันที แต่ความวุ่นวายที่เกิด

ขึน้กท็�าให้นายต�ารวจสองคนทีก่�าลงัลาดตระเวนอยูแ่ถวนัน้สนใจว่าเกดิอะไร

ขึ้น

เธอพยายามจะเดนิหนอีอกมาแต่กว่าเธอจะรูต้วั ต�ารวจสองนายนัน้ก็

เข้าขนาบข้างเธอเสียแล้ว และต�ารวจคนหนึ่งในนั้นก็คว้ามือของเธอไว้ พวก

เขาเริ่มถามค�าถาม และค�าเดียวที่เธอฟังรู้เรื่องก็คือ “หนังสือเดินทาง” เธอ

เอามือล้วงเข้าไปในย่าม หยิบหนังสือเดินทางออกมาและยื่นให้แก่พวกเขา 

จากนั้นก็ยืนดูขณะที่พวกเขาก�าลังตรวจสอบหนังสือเดินทางของเธออย่าง

ละเอียด ถึงขั้นยกขึ้นส่องกับแสงไฟ มีบางสิ่งในเอกสารนี้ที่ท�าให้พวกเขาไม่

สบายใจ

เธอถามพวกเขาว่ามีป ัญหาอะไร และต�ารวจคนหนึ่งก็ชี้ไปท่ี

หนังสือเดินทางและส่ายหน้า เมื่อเขาเห็นเธอมีท่าทางงุนงง เขาก็ท�าให้เธอ

ประหลาดใจด้วยการกล่าวออกมาค�าหนึ่งเป็นภาษาของเธอว่า

“ของปลอม” เขากล่าว

เธอจ้องหน้าเขา งงจนพดูไม่ออก เธอพยายามจะพดูแต่เธอไม่รูจ้ะพูด

อย่างไร เธอเริ่มประท้วง เธอบอกกับเขาว่า “เป็นไปไม่ได้” ต้องมีอะไรบาง

อย่างผิดพลาดแน่! ฟังฉันก่อน!”

แต่ต�ารวจคนนัน้ไม่ยอมฟัง และตอนนีเ้ขาก�าลงัพดูวทิยสุือ่สารกบัใคร

อีกคนหนึ่งอยู่



วนัรุ่งขึน้ เธอพบว่าตวัเองก�าลงัยนือยูเ่บือ้งหน้าผูพ้พิากษาคนหนึง่ เขา

ก�าลงัถามค�าถามเธอ โดยมสีภุาพสตรคีนหนึง่ทีน่ัง่อยูท่ีโ่ต๊ะคอยเป็นล่ามแปล

ให้ สิง่แรกทีผู่พ้พิากษาถามคอื เธอเข้าประเทศนีม้าได้อย่างไร เธอเล่าให้เขา

ฟ ังเรื่องเรือ และบอกว ่าเธอคิดว ่ามันถูกกฎหมายเนื่องจากเธอมี

หนังสือเดินทาง ผู้พิพากษาจึงถามว่า เธอได้หนังสือเดินทางน้ีมาจากไหน 

เมื่อเธอตอบว่า “จากเดวี” ก็มีเสียงหัวเราะหึๆ ดังมาจากคนสองสามคนใน
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ห้องพิพากษานั้น

หลังจากถามค�าถามเธออีกสองสามข้อแล้ว ผู้พิพากษาก็แจ้งให้เธอ

ทราบว่าเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

โดยใช้หนังสือเดินทางปลอม เธอได้รับแจ้งว่าเธอสามารถจ่ายค่าปรับแทน

การลงโทษได้ แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งเธอไม่มีจะจ่าย เมื่อผู้พิพากษาได้ยิน

ดังนั้น เขาก็พูดอะไรบางอย่าง จากนั้นก็ทุบค้อนลงบนบัลลังก์ และลุกขึ้นยืน 

เธอไม่เข้าใจ และมองไปที่ล่ามเพื่อขอความช่วยเหลือ

“สองเดือน” ล่ามพูด

เธอก็ยังคงไม่เข้าใจ

“ติดคุกสองเดือน” ล่ามบอก



เธอถูกจับไปขังรวมอยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆ อีกยี่สิบคนในห้องขังห้อง

เดียวกัน บรรยากาศในคุกทั้งแออัดยัดเยียดและอยู่ไม่สบาย ห้องน�้ามีอยู่

เพียงห้องเดียวตรงมุมห้อง ซึ่งทุกคนมองเห็นได้อย่างท่ัวถึงกันหมด เธอได้

รับอนุญาตให้ออกจากห้องขังได้เพียงวันละชั่วโมง เพื่อไป “ออกก�าลังกาย” 

ในสนามคอนกรีตเล็กๆ แห่งหนึ่ง ส�าหรบเวลาที่เหลือ เธอต้องนั่งจับเจ่าอยู่

ในห้องขังที่ร้อนระอุ และฟังพวกผู้หญิงพูดคุยกันในภาษาที่เธอไม่เข้าใจ

แม้แต่ค�าเดียว 

ตอนกลางวนัอากาศร้อนระอจุนท�าอะไรแทบไม่ได้ ส่วนตอนกลางคนื

อุณหภูมิลดต�่าลงจนหนาวยะเยือกขณะที่เธอมีผ้าห่มที่หยาบกระด้างและ

เหม็นหืนด้วยกลิ่นเหงื่อ ซ�้ายังท�าให้เธอคันไปทั้งตัวคอยให้ความอบอุ่นเพียง

ผืนเดียวเท่านั้น 

เธอเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็ว่าผูห้ญงิคนไหนทีเ่ป็นมติร และผูห้ญงิคนไหน

ที่เธอควรอยู่ให้ห่าง พวกเธอบางคนอยู่ในนี้มานานหลายปีแล้ว บางคนก็ดู

เหมือนจะเสียสติไปแล้วด้วย บางทีนี่อาจเป็นเพียงวิธีเดียวที่พวกเธอจะอยู่

รอดได้ในสถานที่แห่งนี้ เธอนึกสงสัยว่าเธอเองก็จะเสียสติไปด้วยอีกคนหรือ

ไม่
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อาหารที่พวกเขาให้เธอกินก็น่าขยะแขยงจนเธอกินแทบไม่ลง ในสอง

สามวันแรก เธอไม่กินอะไรเลย และเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธออ่อนแอลง

เร่ือยๆ แม้แต่การเดนิออกก�าลงักายนานหนึง่ช่ัวโมงในสนามกย็งัเหมอืนต้อง

ใช้ความพยายามอย่างมหาศาล หนึ่งในผู้หญิงที่ค่อนข้างใจดีในห้องขัง

สังเกตเห็นอาการของเธอ และพยายามกระตุ้นให้เธอรับประทานอาหารบ้าง 

เธอขย้อนเมื่อลองดื่มสิ่งที่ดูเหมือนน�้าข้าวต้มเป็นครั้งแรก (เอาเข้าจริงๆ เธอ

ไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่ามันคืออาหารชนิดใด) แต่เมื่อหลายวันผ่านไป เธอก็

สามารถกลืนมันลงไปได้ในที่สุด

แต่ละวันผ่านไปอย่างงงๆ จากวันหนึ่งกลายเป็นอีกวันหน่ึง เธอใช้

เวลาให้ผ่านไปด้วยการคิดถึงบ้าน และสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโสริยาบ้าง 

ตอนนี้เธอยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้คุยกับแม่ของเธออีก เธอรู้สึกเหมือน

บ้านของเธอกลายเป็นอีกโลกหนึ่งไปแล้ว และเธอเริ่มสงสัยว่าเธอจะได้กลับ
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ไปพบกับพวกเขาอีกหรือไม่

เมื่อเธออยู่ในคุกได้หนึ่งเดือน เธอก็เริ่มป่วย มันน่าจะเกิดจากแมลงที่

เป็นพาหะโรคไข้หวัดใหญ่หรืออะไรสักอย่าง  เธอมีไข้ขึ้นสูงและรู้สึกไร้

เรีย่วแรงอย่างสิน้เชงิ เป็นเวลาหลายวนัทีเ่ธอไม่สามารถแม้แต่จะเอือ้มมอืไป

แตะทีเ่ท้าของเธอเองได้ เธอนอนหนาวสัน่อยู่ในผ้าห่ม หลบัๆ ตืน่ๆ บางครัง้

เธอแยกไม่ออกว่าอนัไหนคือฝันร้ายอนัไหนคอืชีวติจรงิของเธอในคกุ เธอเริม่

คิดหนักขึ้นว่าบางทีเธออาจก�าลังจะตาย เธอเชื่อว่าชีวิตอันแสนสั้นของเธอ

คงจะจบลงในสถานที่แห่งนี้เป็นแน่

เธอเป็นหนี้ชีวิตผู้หญิงใจดีคนหนึ่งที่อยู่ในห้องขังเดียวกับเธอซึ่งคอย

ดแูลให้เธอทานอาหารและด่ืมน�า้ แม้ในยามทีเ่ธอแทบจะกลนือะไรไม่ลง เมือ่

หลายวันผ่านไป เธอก็รู้สึกว่าร่างกายของเธอเริ่มมีก�าลังวังชามากขึ้น

วนัหนึง่ ผูห้ญงิคนหนึง่มาปรากฏตวัอยูท่ีป่ระตหู้องขงั และถามหาชือ่

เธอ เธอเดินตามหญิงคนนี้ไปยังห้องสัมภาษณ์ห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง และรู้สึก

ประหลาดใจแกมพอใจที่หญิงผู้นี้สามารถพูดภาษาของเธอได้ หญิงผู้นี้บอก

แก่เธอว่าเป็นตวัแทนมาจากสถานทตูของประเทศของเธอ และพวกเขาก�าลงั

ตามหาตัวเธออยู่เนื่องจากครอบครัวของเธอแจ้งความต่อทางการว่าเธอ

หายตัวไป หญิงผู้นี้ถามเธอหลายค�าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอ และ

เม่ือจดค�าตอบทั้งหมดของเธอไปแล้ว หญิงผู้นี้ก็เก็บกระเป๋าเอกสารของตน 

และเตรียมจะจากไป

“คุณสามารถช่วยหนูให้กลับบ้านได้หรือเปล่า?” เธอถาม

“เราจะพยายามท�าให้ดีที่สุด” หญิงผู้นั้นให้ความเชื่อมั่นแก่เธอ

เมื่อกลับมาที่ห้องขัง เธอจินตนาการได้แต่เพียงว่าครอบครัวของเธอ

จะต้องเป็นกังวลห่วงใยเกี่ยวกับตัวเธอมากแค่ไหน เธอภาวนาให้เธอได้กลับ

คืนสู่อ้อมอกของพวกเขาโดยเร็ว

อีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น เธอก�าลังนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่ใครบาง

คนสะกิดเธอ เธอเงยหน้าขึ้นมองและเห็นสุภาพสตรีจากสถานทูตคนเดิม

ก�าลังยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องขังอีกครั้ง ชั่ววินาทีอันเขม็งเครียดน้ัน เธอนึก
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หวาดกลัวว่าข่าวที่ได้ยินจะเป็นข่าวร้าย แต่แล้วหญิงผู้นั้นก็ยิ้มให้แก่เธอ

“ไปเก็บข้าวของของเธอกัน” หญิงผู้นั้นพูด “เธอก�าลังจะได้กลับบ้าน”

ขณะที่ก�าลังจะจากห้องขังมา เธอมองกลับไปยังผู้หญิงใจดีที่ช่วย

เหลือเธอไว้มากเหลือเกินคนนั้น พลางปากก็กล่าวขมุบขมิบเป็นค�าว่า 

“ขอบคุณ” และถึงแม้เธอกับหญิงผู้นั้นจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน แต่เธอก็

แน่ใจว่าหญิงผู้นั้นเข้าใจเธอ นางพยักหน้าและส่งยิ้มให้เธอ



เธอถูกจับให้นั่งรถประจ�าทางของต�ารวจเพื่อไปส่งยังชายแดน โดยมี

ผู้หญิงคนอื่นๆ อีกจ�านวนหนึ่งนั่งไปด้วยกัน 

เมือ่ไปถึงชายแดน พวกเธอทั้งหมดถกูสั่งใหน้ั่งรอในหอ้งเล็กๆ ที่ไมม่ี

การระบายอากาศ ขณะที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสาร

ของพวกเธอ จากนั้น พวกเธอถูกเรียกชื่อไปทีละคนๆ และได้รับอนุญาตให้

ข้ามชายแดนไปได้

เมื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง เธอได้รับแจ้งให้ทราบว่าเธอต้องหาทางเดินทาง

กลบัไปยังบ้านของเธอเอง โชคดทีีห่มูบ้่านของเธออยู่ไม่ไกลจากชายแดนมาก

นกั แต่กอ็กีนัน่แหล่ะทีค่่ารถประจ�าทางท�าเอาเธอหมดตวั ตอนนีเ้ธอไม่มเีงนิ

เหลือติดตัวเลยแม้แต่สตางค์เดียว

ระหว่างเธอที่นั่งขโยกเขยกอยู่ในรถประจ�าทาง เธอคิดทบทวนเกี่ยว

กบัความจริงอันน่าเศร้าของสถานการณ์ของเธอ เธอจากบ้านไปนานถงึเกอืบ 

4 เดือน และตอนนี้เธอมีเงินเหลือติดตัวน้อยกว่าเมื่อเธอจากบ้านไปเสียอีก



เนือ่งจากเธอไม่มโีอกาสโทรศพัท์หาใครเลย จงึไม่มใีครมารอรบัเธอที่

ท่ารถประจ�าทางของหมู่บ้าน 

ระหว่างเดนิด้วยเท้ากลบับ้าน เธอหวังและภาวนาว่าเธอจะไม่ต้องพบ

กบัใครทีเ่ธอรู้จัก ส่ิงสดุท้ายทีเ่ธอต้องการท�าในตอนนีค้อื ตอบค�าถามจ�านวน
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มากจากคนอื่นๆ

เธอมาถึงบ้านของเธอ และหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งที่หน้ารั้วบ้าน บ้านของ

เธอดูเงียบเชียบเหมือนบ้านร้าง เธอรู้ว่าตอนนี้สิตาน่าจะอยู่ที่โรงเรียน แต่ใจ

เธออีกครึ่งหนึ่งยังคงแอบหวังว่าจะเห็นพ่อของเธอนั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับ

อวนจับปลาของเขา

ขณะนั้นเองที่เธอก�าลังจะเดินลงไปตามเส้นทางเพื่อจะไปยังประตู

บ้าน ประตูหน้าบ้านก็เปิดออก และแม่ของเธอก็เดินออกมาพร้อมถือตะกร้า

ผ้าที่จะเอาไปซัก นางมองเห็นเธอและหยุดเดิน

“สวัสดีค่ะ” เธอร้องเรียก “มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ยคะ?”

เธอกระพรบิตาเพือ่หยดุน�า้ตาไว้ไม่ให้ไหลพรากออกมา แม่ของเธอจ�า

เธอไม่ได้แล้ว

“แม่” เธอพูดด้วยเสียงอันสั่นเครือ “นี่หนูเอง”

นางจ้องมองอีกครั้ง จากนั้นนางก็โยนตะกร้าผ้าทิ้งและระเบิดร้องไห้

ออกมา เธอวิ่งไปหาแม่ของเธอ และเธอสองคนยืนกอดกันอยู่เป็นเวลานาน 

น�้าตาไหลอาบแก้มสองข้างของพวกเธอทั้งคู่ 

“แม่นึกว่าแม่เสียหนูไปตลอดกาลแล้ว” นางกล่าว

เมื่อเข้าไปข้างในบ้าน แม่ลูบหน้าลูบตา และลูบผมของเธอ

“เกิดอะไรขึ้นกับหนู?” แม่ถาม 

จนเมื่อเธอมองดูในกระจกและเห็นสภาพของตัวเธอเอง เธอจึงเข้าใจ

แจ่มแจ้งว่าแม่ของเธอหมายความว่าอย่างไร เธอไม่ได้ส่องกระจกและเหน็ตวั

เองมานานหลายเดอืนแล้ว และตอนนีเ้ธอเองยงัแทบจ�าเดก็สาวคนทีเ่ธอเหน็

ในกระจกที่ก�าลังจ้องมองกลับมาไม่ได้ น�้าหนักของเธอลดลงไปมาก หน้า

ของเธอซีดและตอบโหล และผมของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเคยด�าเป็นเงางาม ตอน

นี้ยาวรุ่ยรายและลีบติดหนังหัว 

“พ่ออยู่ไหนล่ะแม่?” เธอถาม

แม่ของเธอก้มหน้าลง เธอรู้ทันทีว่าเธอก�าลังจะได้ยินข่าวร้าย

“พ่อเสียแล้ว” แม่พูด “เขาตายเมื่อเดือนก่อน”
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“พ่อเป็นอะไร?” เธอถาม

“พ่อออกเรือไปและเอาอวนไปด้วย น่าจะพยายามจบัปลา พวกเราคดิ

แบบนั้น พวกเขาพบเรือลอยอยู่ แต่ไม่มีวี่แววของพ่อหรือของอวนเลย”

เมื่อสิตากลับมาถึงบ้าน เธอแทบจะซ่อนความตกตะลึงไว้ไม่ได้

“พี่รู้” เธอพูด “น้องไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น”

สิตาวิ่งเข้ามากอดเธอ และน�้าตาก็รื้นขึ้นมาอีก

หลังจากนั้น แม่ของเธอเดินเข้ามาในห้องที่เธอก�าลังนอนเล่นอยู่กับ

สิตา นางถือโทรศัพท์ของนางมาด้วย

“แม่จะโทรหาโสริยา” นางพูด

“อย่าแม่ อย่า ได้โปรด” เธอตอบ “ไม่ใช่ตอนนี้แม่ หนูอยากจะนอน”

ความจริงกค็อืเธอทนไม่ได้เม่ือคดิว่าโสรยิาจะได้มาเหน็เธอในสภาพนี้

อีกหลายชั่วโมงหลังจากนั้น จู่ๆ เธอก็สะดุ้งตื่น และรู้สึกว่ามีคนบาง
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คนก�าลังนั่งอยู่บนเตียง แว่บแรกเธอคิดว่าคือตัวสามีอดีตนายจ้างของเธอ

“ไม่!” เธออุทาน “ไปให้พ้น!”

จากนั้นเธอจึงรู้ว่าที่จริงแล้วคือโสริยา เธอรู้สึกอับอายและเธอเกลียด

สายตาที่โสริยาจ้องมองเธอ เธอจึงเมินหน้าไปทางอื่น

“ได้โปรด ไปก่อน อย่ามายุ่งกับฉัน!” เธอร้องไห้

โสริยาเริ่มต้นพูดอะไรบางอย่าง แต่เธอตัดบททันที “ได้โปรด!” เธอ

พูดด้วยเสียงหนักแน่น 

“แบบนั้นก็ได้” โสริยาตอบด้วยน�้าเสียงที่ฟังดูทั้งเสียใจและตกใจ เธอ

ได้ยินเสียงโสริยาเดินออกจากห้องไป

เธอซบหน้าลงกบัหมอนและร้องไห้ นีไ่ม่ใช่ภาพของการกลบับ้านแบบ

ที่เธอจินตนาการไว้เลย 

จากนั้น เธอได้ยินเสียงดังขึ้นอีกที่ประตู เธอเงยหน้ามองและเห็นว่า

โสริยานั่นเองที่ยืนอยู่ โสริยายืนอยู่ และก�าลังส่ายหน้าด้วยสีหน้าท่าทางท่ี

บอกว่าเธอเอาจริงและไม่ได้พูดเล่นแม้แต่นิดเดียว 

“ไม่” โสริยาพูด “ฉันเสียใจ แต่ฉันจะไม่ไปไหน ฉันเฝ้ารอเธออยู่นาน 

4 เดือน ฉันนึกว่าเธอตายไปแล้ว”

โสริยาเดินตรงเข้ามาและนั่งลงที่เก้าอี้

“เธอไม่จ�าเป็นต้องพูดกับฉันก็ได้ เธอไม่จ�าเป็นต้องมองฉันเลยก็ได้ 

แต่เธอรูอ้ะไรหรอืไม่? ฉนัจะอยูต่รงนี ้ฉนัไม่สนใจหรอกว่าเธอจะไม่พดูกบัฉนั

อกีเลยนาน 3 เดอืน ฉนัไม่สนใจหรอกถ้าเธอจะไม่บอกให้ฉนัรูเ้ลยว่าเกดิอะไร

ขึน้กบัเธอบ้าง ฉนัไม่สนใจ! แต่ฉนัจะอยูท่ีน่ี ่เพราะนีค่อืสิง่ทีเ่พือ่นทีด่ทีีส่ดุจะ

ท�าต่อกัน”

ทั้งที่ยังซบหน้าอยู่กับหมอน เธอยืนมือข้างหนึ่งออกไปหาโสริยา และ

โสริยาก็จับมือข้างนั้นของเธอไว้



ตอนน้ีคนเข้ามาน่ังจนเต็มห้องประชุมแล้ว เธอยืนอยู่ด้านหลังห้อง
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และก�าลงัเครยีดผสมตืน่เต้นจนแทบจะคมุสตติวัเองไม่อยู ่ตัง้แต่กลบัมาบ้าน

เมื่อหกเดือนก่อน เธอยังไม่เคยเห็นคนจ�านวนมากขนาดนี้มาก่อนเลย ไม่นับ

ว่าคนจ�านวนมากทีม่ารวมกนัอยูใ่นห้องเดียวแบบนีด้้วย! เธอไม่อยากเชือ่เลย

ว่าเธอจะปล่อยให้โสริยาเกลี้ยกล่อมจนเธอยอมมาร่วมงานวันนี้ได้

และตอนนี้ เมื่อทุกคนพากันนั่งลงจนครบแล้ว โสริยาก็เดินไปท่ี

ไมโครโฟนที่หน้าห้อง

“เม่ือประมาณหนึ่งปีก่อน เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในโลกนี้ได้ท�าบางสิ่ง

บางอย่างเพ่ือพยายามช่วยเหลือครอบครัวของเธอ พวกเขาก�าลังประสบ

ความยากล�าบากด้านการเงินเป็นอย่างมากในตอนน้ัน และเธอตัดสินใจว่า

จะช่วยครอบครัวของเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เธอกล้าหาญมาก แต่สิ่ง

ต่างๆ ไม่ได้เป็นไปแบบที่เธอคาดหวังไว้ และเธอลงเอยด้วยเคราะห์กรรมที่

ไม่มีใครควรต้องประสบเลยในชั่วชีวิตนี้ และวันนี้ เพื่อนคนสวยของฉันที่ยืน

อยู่ตรงนั้น ได้ตกลงท่ีจะท�าบางสิ่งบางอย่าง (ด้วยการชักชวนเล็กน้อยของ

ฉัน) ซ่ึงฉันคิดว่าต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างยิ่ง เธอก�าลังจะเล่าให้พวก

เราฟังถึงประสบการณ์ของเธอ และเธอก�าลังท�าสิ่งนี้ด้วยความหวังว่ามันจะ

ช่วยป้องกันคนอื่นๆ ไม่ให้ต้องประสบกับเคราะห์กรรมแบบเดียวกับที่เธอได้

เผชิญมา ขอให้ทุกคนช่วยให้การต้อนรับที่อบอุ่นที่สุดแก่เพื่อนของฉันคนน้ี

ด้วย!

ทกุคนลกุขึน้ยนืและพากนัปรบมือให้เธอ เธอหายใจเข้าลกึๆ หนึง่ครัง้ 

และเดินออกไปหน้าห้อง

• จบบริบูรณ์ •
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ก้าวแรก

“ขอซือ้ความคดิของเธอด้วยเงนิ

หนึ่งเหรียญ!”

เสียงของโสริยาปลุกให้เธอสะดุ้ง

ตืน่จากฝันกลางวนั โสรยิาเดนิทะลเุข้ามา

ทางด้านหลังของบาร์นมกับน�้าผึ้ง โดยที่เธอ

ไม่ทันได้สังเกตเห็น และมาเห็นเธอก�าลังนั่งทอด

สายตาออกไปข้างนอกอย่างไร้จุดหมาย

เธอเดินกลับไปเพื่อเช็ดท�าความสะอาดเคาน์เตอร์ ตอนนี้กะของเธอ

จบแล้ว และโสริยาก�าลังมารับช่วงต่อ

“เธอไม่เป็นไรใช่มั้ย?” โสริยาถาม

“ไม่หรอก ไม่เชิง” เธอตอบ “เมื่อคืนเป็นคืนที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ

มาเลย”

เธอเล่าให้โสริยาฟังถึงการเผชิญหน้าที่แสนจะเลวร้ายระหว่างเธอกับ

พ่อ และนายลิน้สองแฉก ทีล่งเอยโดยเธอให้เงนิทัง้หมดทีเ่ธอเกบ็สะสมมาไป

แก่เขา

“ฉันไม่รู้จริงๆ แล้วว่าควรท�าอย่างไร” เธอพูด “ฉันเกือบโทรหาเดวี

แล้วเมื่อเช้านี้”

“เฮ้” โสริยาพูด “ตอนนี้เธอก็หาเงินเพื่อไปช่วยเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรือ?

“ฉันรู้ แต่...ฉันอยากหาเงินให้ได้มากกว่านี้เยอะๆ อย่าเข้าใจผิดนะ 

ฉันชอบท�างานที่นี่ แต่….”

โสรยิาผงกศรีษะราวกบัรู้ว่าเธอก�าลงัจะพดูอะไร “ฉนัรู ้เราไม่ได้ก�าลงั

จะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านในเร็วๆ นี้แน่?
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เธอสองคนหัวเราะคิกคักกับมุขน้ี แต่แล้วเธอก็จ้องหน้าเพื่อนรักของ

เธอด้วยสีหน้าที่จริงจังมากขึ้น

“ฉัน ต้อง ท�าอะไรสักอย่าง ฉันไม่มีทางเลือก”

เธอเห็นได้ว่าโสริยาก�าลังคิดเก่ียวกับเรื่องนี้ขณะที่ก�าลังคาดผ้ากัน

เปื้อนของเธอ ในที่สุด โสริยาก็หันมาจ้องหน้าเธอ 

“ถ้าอย่างนั้นก็ตกลง” โสริยากล่าว “เธอพูดว่าเธอต้องท�าบางสิ่งบาง

อย่าง แต่ถ้าเช่นนั้นแล้ว เธอมีแผนอะไรอยู่หรือไม่? 

“แน่นอน” เธอตอบ “แผนของฉันก็คือหาเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อไปท�า

หนังสือเดินทาง จากนั้นกิออกเดินทางไปหางานท�า แต่แล้วฉันก็กลับเพิ่งให้

เงินทั้งหมดของฉันไปกับนายลิ้นสองแฉก!”

“ไม่เป็นไร” โสรยิาพยกัหน้า “ง้ัน เธอกต้็องหาเงนิก้อนนัน้ให้ได้อกีครัง้ 

ในระหว่างนั้น บางทีเธออาจจะอยากค้นคว้าข้อมูลบางอย่าง และค้นหาว่า

จริงๆ แล้วสิ่งที่เธอต้องท�าคืออะไร อย่างน้อยเมื่อวันนั้นมาถึง เธอจะได้รู้ว่า

เธอจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และข้อมูลพวกนั้นทั้งหมด”

เหมือนเคย โสริยาพูดฟังดูมีเหตุผลมาก แต่เธอก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าควร

เริ่มต้นจากตรงไหนก่อน  

“เอางั้นก็ได้” เธอพูด “เธอมีความคิดอะไรบ้างมั้ยล่ะ?”

โสริยายิ้ม “ฉันอาจมีก็ได้นะ เธอรู้มั้ยน่ะว่าก�าลังพูดกับใครอยู่?”

เธออดยิ้มให้โสริยาไม่ได้ เธอช่างโชคดีเหลือเกินที่มีเพื่อนดีแบบนี้

“บางท ีสิง่แรกทีเ่ธอสามารถท�าได้คอืลองค้นดูในอนิเตอร์เนท็ว่ามงีาน

อะไรให้ท�าบ้าง? เธอสามารถเข้ามาที่ชมรมเยาวชนในวันเสาร์น้ีก็ได้ถ้าเธอ

ต้องการ? ที่นั่นมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งทีพวกเราสามารถใช้ได้”

เธอรู้ว่าค่อนข้างยากที่จะออกจากบ้านในวันเสาร์ แต่ก็ตอบโสริยาไป

ว่าเธอจะพยายามไปที่นั่นให้ได้ในวันนั้น

ก่อนจากร้านมา เธอสวมกอดโสริยาหนึ่งครั้งใหญ่

“ฉันขออะไรอย่างได้มั้ย” โสริยาพูด “อย่าโทรหาเดวีเลยนะ ตกลง

มั้ย?”
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“ตกลง” เธอตอบ



เมื่อเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันเสาร์ แม่ของเธอออกไปหาปลาแล้ว และ

พ่อของเธอยังคงนอนหลับคากองขวดเบียร์ของเมื่อคืนก่อนอยู่ เธอส่งข้อ

ความหาโสริยา และนัดที่จะไปพบกับเธอที่ชมรมเยาวชน

เธอรู้สกึเขนิเลก็น้อยตอนที่เดนิเข้าไปในตกึที่ชมรมเยาวชนตัง้อยู ่เธอ

เคยมาทีน่ีแ่ค่สองสามครัง้ก่อนหน้านี ้และเธอแทบไม่รูจ้กัใครเลย ส่วนโสรยิา

เป็นหนึ่งในผู้น�ากลุ่มเยาวชน ดังนั้นเธอจึงรู้จักคนที่นี่เกือบทุกคน

เธอมองเหน็โสรยิาทนัททีีไ่ปถงึ เพือ่นรักของเธอก�าลงันัง่อยูข้่างๆ เดก็

สาวอีกคนหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อน

เธอเดินไปหาทั้งคู่ และโสริยาก็แนะน�าให้เธอรู้จักกับเด็กสาวคนนั้น

“เธอคนนี้ช่ือจันลินา” โสริยาพูด “เราก�าลังคุยเรื่องท่ีน่าสนใจกันอยู่

พอดี ฉันคิดว่าเธอสองคนควรจะต้องคุยกันนะ” 

“ตกลง” เธอตอบอย่างไม่ค่อยแน่ใจนัก เธอสงสัยว่าโสริยาคุยเรื่อง

อะไรกับเด็กสาวคนนี้ไปแล้วบ้างที่ตัวเธอไม่รู้

“หวัดดี ยินดีที่ได้รู้จัก” จันลินาพูด เธอดูผ่อนคลายและเป็นมิตร เธอ

น่าจะอายุมากกว่าเธอและโสริยาประมาณหน่ึงปี “ฉันเข้าใจว่าเธอก�าลังคิด

จะอพยพเพื่อไปหางานท�าใช่มั้ย?”

เธอพยักหน้า “ดูเหมือนฉันอาจจ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้น”

“ฉนัรูอ้ะไรนดิหน่อยเกีย่วกับเร่ืองนี ้เพราะพีส่าวของฉนัมปีระสบการณ์

ที่เลวร้ายมากทีเดียวที่น่ัน เธอไม่รู้ว่าเธอก�าลังท�าอะไร ฉันเลยได้เรียนรู้มา

บ้างเกีย่วกบัสิง่ที ่ต้องไม่ ท�า! เธอต้องวางแผนอย่างดทีเีดียวถ้าคิดจะอพยพ” 

“นี่ไงสิ่งที่ฉันเฝ้าบอกเธอมาตลอด” โสริยาพูด

“เฮ้” เธอพูดด้วยน�้าเสียงเป็นเชิงป้องกันตัว “ฉันก็พยายามวางแผน

อย่างดี และท�าสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัยอยู่แล้วนะ!”

“งั้นก็เยี่ยมเลย” จันลินาพูด “แค่ข้อเท็จจริงท่ีว่าเธอรู้ว่ามีอันตรายท่ี
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ต้องระวงัทีน่ั่นก็เป็นจดุเริม่ต้นทีดี่มากแล้ว แต่บางทอีาจมีเรือ่งอืน่ๆ บางเรือ่ง

ที่เธอยังไม่ทันได้คิดถึงก็ได้อยู่?”

“เช่นเรื่องอะไรบ้างล่ะ?” โสริยาถาม “เธอบอกพวกเราได้มั้ย?”

“เอ่อ อย่างแรกเลยนะ มันจะดีกว่าถ้าเธอจะไม่เดินทางไปตามล�าพัง 

เธอหาเพื่อนเดินทางไปด้วยได้หรือเปล่า? หรือเธอรู้จักใครบางคนท่ีนั่นหรือ

เปล่า? บางทีเธออาจให้ใครบางคนช่วยมารับเธอได้เมื่อเธอไปถึง?

“นรินไง” โสริยาพูดพร้อมด้วยรอยยิ้ม

เธอค้อนขวับใส่โสริยาอย่างไม่ค่อยพอใจ เธอหวังว่าโสริยาจะไม่พูด

เรื่อยเจื้อยมากไปกว่านี้เรื่องนริน

“มีหนุ่มอยู่คนหนึ่ง” โสริยาอธิบายให้จันลินาฟัง

“โสริยา” เธอหวีดร้องเบาๆ นี่มันช่างน่าอายจริงๆ!

จันลินายิ้ม “เขาเป็นคนไว้ใจได้หรือเปล่า?” เธอถาม
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“ตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเรื่องนั้นซักเท่าไหร่!” โสริยาพูดไปหัวเราะไป

เธอได้แต่ส่ายหัวด้วยความอ่อนใจกับเพื่อนคนนี้

“ไม่เป็นไร เอาอย่างนี้ มันจะดีถ้ามีเบอร์ของหนุ่มคนนี้ติดตัวไว้” จัน

ลินาพูดต่อ “เผ่ือในกรณีที่มีอะไรผิดพลาด” พี่สาวของฉันเดินทางไปเดียว 

โดยไม่รู้จักใครเลย ดังนั้น พอสิ่งต่างๆ ผิดพลาดไปจากที่คิดไว้ เธอจึงไม่รู้

จะหันหน้าไปหาใคร”

“อะไรที่ผิดพลาดหรือ?” เธอถาม

“เรือ่งผดิพลาดใหญ่ทีส่ดุทีเ่ธอท�าคอืเชือ่ทุกสิง่ทุกอย่างท่ีบรษัิทบอกกบั

เธอเกี่ยวกับงาน เธอไม่ตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัทน้ันหรืออะไรท้ังสิ้น ถ้าเธอ

เห็นคนเสนอจะให้งานแก่เธอ เธอก็ควรเช็คเก่ียวกับบริษัทนั้นทางอินเต

อร์เน็ทเสยีก่อน จากนัน้เธอกอ็าจให้ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบรษิทัให้ไว้

กับเพื่อนๆ และครอบครัวของเธอ อีกอย่างพี่สาวของฉันเริ่มต้นท�างานเลย

โดยยังไม่ทนัได้ท�าสญัญาจ้างชนดิใดทัง้สิน้ ดงันัน้ เมือ่งานไม่เป็นแบบทีพ่วก

เขาพูดไว้ เธอก็ท�าอะไรกับมันไม่ได้ สภาพของที่ท�างานแย่มาก และค่าแรง

ก็ต�่ากว่าที่พวกเขาเคยบอกไว้ แต่เธอไม่มีหนังสือสัญญา และหลังจากนั้น 

พวกเขากไ็ม่ให้เธอจากมา เพราะพวกเขาบอกว่าได้จ่ายเงนิจ�านวนมากให้แก่

นายหน้าไปแล้ว เธอจงึลงเอยต้องท�างานอยูท่ีน่ัน่นานถงึสองปี มนัแย่มากๆ” 

“โอ คุณพระช่วย” เธออุทาน เธอเริ่มตระหนักแล้วว่าสิ่งต่างๆ อาจ

ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายเพียงใด “แล้วพี่สาวเธอท�างานชนิดไหนเหรอ?”

“มันเป็นงานอะไรซักอย่างในโรงงานนี่แหล่ะ และเธอต้องท�างานกับ

เครื่องจักร และเนื่องจากเธอต้องท�างานวันละหลายชั่วโมงมาก งานของเธอ

จึงมีอันตรายเพราะคนงานจะเหนื่อยล้ามาก เห็นได้ชัดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หลายคร้ังในท่ีท�างาน นี่คือเหตุผลที่ท�าไมเธอจึงต้องเซ็นสัญญาว่าจ้างงาน

ก่อนลงมือท�า”

“นั่นเป็นค�าแนะน�าที่ดีมากเลย” โสริยาพูด

“ใช่ ขอบใจมากนะ” เธอเสริม  

“ไม่มีปัญหา” จันลินาพูด “อ้อ ฉันได้ยินมาว่ามีหน่วยงานบางแห่งที่
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ให้ความช่วยเหลือในการย้ายถิน่ด้วย พวกเขาสามารถช่วยเธอเตรยีมเอกสาร

ทั้งหมดที่ต้องใช้ ช่วยหางาน และช่วยต่อรองสัญญาว่าจ้างและทุกสิ่งทุก

อย่างได้ และจะเป็นการดีด้วยที่จะจัดแจงเกี่ยวกับที่พักของเธอตั้งแต่ก่อน

ออกเดินทาง และเห็นได้ชัดว่าเธอยังต้องมีเงินพอส�าหรับค่าที่พักนี้ บวกกับ  

ค่าเดินทางของเธอ รวมถึงเงินค่าซ้ือตั๋วเดินทางขากลับ การมีเงินส�ารอง

ติดตัวไปด้วยเป็นเรื่องส�าคัญมาก” 

“นั่นคือส่วนที่เราก�าลังพยายามท�าอยู่ตอนนี้” เธอพูด “เราต้องหาทาง

ท�าให้คนมาเที่ยวร้านของเรามากข้ึนกว่านี้ทุกๆ วัน และถ้าเป็นแบบน้ันได้

พวกเราก็จะสบาย!”

หลังจากที่จันลินาไปแล้ว เธอกับโสริยาก็เริ่มค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ท

เพือ่หาว่ามงีานอะไรให้ท�าบ้าง มโีฆษณาประกาศหางานอยูส่องสามชิน้ท่ีหน้า

เว็บไซด์ของบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง เธอท�าตามค�าแนะน�าของจันลินาและ

สังเกตเห็นว่าบางบริษัทที่ก�าลังสรรหาคนมีเว็บไซด์ของตัวเองให้เยี่ยมชม 

และมีบางบริษัทที่ค้นเท่าใดก็ไม่พบเว็บไซด์ ตอนนี้เธอจึงได้เห็นกับตาตัวเอง

แล้วว่า มันมเีหตผุลมากแค่ไหนทีจ่ะต้องค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกับบรษิทัแห่งหน่ึง

ก่อนที่จะตกลงผูกมัดอะไรกับบริษัทนั้น เธอตั้งใจว่าจะไม่ยอมตกหลุมพราง

แบบเดียวกับที่พี่สาวของจันลินาโดนมาแล้วอย่างเด็ดขาด

ระหว่างที่โสริยาย้ายจากเว็บไซด์นี้ไปยังอีกเว็บไซด์หน่ึงอย่าง

คล่องแคล่ว ตัวเธอก็จดชื่อของบริษัทที่ดูน่าจะมีงานให้ท�าได้ไว้ ถึงแม้เธอจะ

ยังไม่พร้อมออกเดินทางในตอนนี้ แต่มันก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็ได้เริ่มเตรียม

ตัวท�าอะไรบางอย่าง เธอนึกขึ้นได้ถึงข้อความที่โด่งดังของเล่าจื้อ ซึ่งเธอยก

มาพูดให้โสริยาฟังในตอนนี้ว่า

“การเดินทางไกลหนึ่งพันลี้เริ่มต้นด้วยก้าวแรกหนึ่งก้าว”

“ใช่” โสริยาพูดด้วยสีหน้าบึ้งตึงตามสไตล์ของเธอ “หนึ่งก้าวที่จะไป

จากฉันไง!”

ขณะที่เธอก�าลังจะต่อปากต่อค�ากับโสริยาอยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงใคร

บางคนเรียกชื่อเธอ เธอหมุนตัวกลับมาและเห็นสิตาก�าลังยืนอยู่ที่ประตู 
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จากสีหน้าของสิตาในเวลานั้น เธอรู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้ว

“มาเร็วเข้า” สิตาตะโกน “พ่อของเรา ที่แม่น�้า!”



พวกเธอสามคนรีบวิ่งไปที่แม่น�้า ระหว่างทาง สิตาเล่าให้ฟังอย่างระ

ล�่าระลักว่าพ่อของเธอนั่งเรือหาปลาออกไปที่แม่น�้า และเกิดเรื่องขึ้น

เมื่อเธอไปถึงแม่น�้า เธอเห็นแม่ก�าลังรออยู ่ที่ริมฝั ่งด้วยท่าทาง

กระวนกระวายใจ

“พ่ออยูไ่หน” เธอถามอย่างหายใจหายคอแทบไม่ทนัเพราะเหนือ่ยจาก

การวิ่ง

“อยู่ตรงโน้น” แม่ของเธอตอบ แล้วชี้มือไปที่เรือสองสามล�าที่มองเห็น

อยู่ไกลๆ “แม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อจะท�าแบบน้ี เขาพายเรือออกไปท้ังใน
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สภาพแบบนั้น แล้วก็พยายามเหวี่ยงอวนเพื่อจับปลา แต่เขาลากอวนกลับมา

ไม่ไหว ขอบคณุพระเจ้าทีช่าวประมงคนอืน่ๆ เหน็เข้าว่าเกดิอะไรขึน้ และรบี

เข้ามาช่วยเหลือ”

เม่ือเรือแล่นเข้ามาใกล้จะถึงชายฝั ่ง เธอมองเห็นเรือล�าหนึ่งที่มี

เคร่ืองยนต์ก�าลังลากจูงเรืออีกล�าหนึ่งอยู่ด้านหลัง ภาพของพ่อท่ีหมดเรี่ยว

หมดแรง เหนื่อยล้า และถอดใจด้วยความผิดหวังในเรือล�าที่สองก็เพียง

พอแล้วที่จะท�าให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจสลาย 

เม่ือเรือเหล่านัน้เข้าจอดท่ีท่า เธอรีบลงไปทีช่ายน�า้เพือ่ช่วยพ่อของเธอ

ขึ้นจากเรือ

“พ่อไม่เป็นไรใช่มั้ย?” เธอถาม

“เมื่อตะกี้พ่อเกือบตายไปแล้ว” เขาพูดพึมพ�า



หลายเดือนหลังจากนั้นมาเธอสนใจอยู่แค่สองเร่ืองเท่าน้ัน คือ การ

หาเงินและการจัดแจงเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมตัวอพยพไปหางานท�า

เป้าหมายใหญ่อนัแรกทีเ่ธอสามารถขีดฆ่าทิง้จากรายการทีเ่ขียนไว้คอื

การได้หนังสือเดินทาง มีหลายสิ่งที่เธอต้องจัดการ และเธอต้องรอค่อนข้าง

นาน แต่ในที่สุดเมื่อเธอได้หนังสือเดินทางมาอยู่ในมือ เธอก็รู้สึกว่าแรง

ทั้งหมดที่ลงไปน้ันช่างคุ้มค่า เธอรู้สึกว่าเธอเติบโตขึ้น สามารถจัดการชีวิต

ของตนเองได้มากขึ้น และเข้าใกล้ที่ที่เธอต้องการจะไปมากขึ้น

ตอนนีเ้ธอกลายเป็นแขกผูม้าเยอืนขาประจ�าของชมรมเยาวชนไปแล้ว 

เธอใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทีละหลายชั่วโมงเพื่อค้นหางานตามหน้าเว็บ

ไซด์ของศูนย์จัดหางาน และเห็นงานที่พอมีความเป็นไปได้อยู่สองสามแห่ง 

งานท่ีเธอคดิจะสมคัรไปท�าคอืงานในโรงงานแห่งหนึง่ มนัดไูม่ใช่งานทีน่่าต่ืน

เต้นนัก แต่เนื่องจากมันไม่เรียกร้องคุณสมบัติอะไรมาก เธอจึงตัดสินใจที่จะ

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานที่ว่านี้ ไม่นานนักเธอก็ได้รับการตอบรับจากศูนย์

จัดหางานว่างานนี้ยังว่างอยู่ แต่เธอต้องมีใบอนุญาตท�างานก่อนจึงจะ
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สามารถสมัครท�าได้ จากนั้นพวกเขาได้ส่งจดหมายเสนอจ้างงานอย่างเป็น

ทางการจากบรษิทัให้แก่เธอ ซึง่เธอสามารถน�าไปใช้เพือ่ขอใบอนญุาตท�างาน 

อีกสิ่งหนึ่งที่เธอเริ่มท�าคือ สมัครเรียนภาษาที่เธอรู้ว่าเธอจะต้องใช้ใน

เมอืงใหญ่ทางหลักสตูรออนไลน์ การเรยีนของเธอคบืหน้าไปช้ามาก และเธอ

ก็ไม่ค่อยมีความม่ันใจนักเมื่อต้องพูดภาษานี้ (โสริยาหัวร่องอหายทุกครั้งท่ี

ได้ยินเธอฝึกพูด) แต่หลังจากผ่านไปหลายเดือน เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อ

พบว่าเธอรู้จักค�าศัพท์มากขึ้นหลายค�าทีเดียว 

เธอเร่ิมจะคุยกับนรินบ่อยครั้งขึ้น เขาดูจะดีใจจากใจจริงเมื่อรู้ว่าเธอ

ยังคิดจะเข้ามาท�างานในเมือง และถึงกับเสนอให้พวกเขานัดเจอกันเมื่อเธอ

มาถึง

เงนิเป็นสิง่เดียวทีเ่ป็นอปุสรรคไม่ให้ทกุอย่างเดนิหน้าไปได้ เธอจ�าเป็น

ต้องให้เงินเก็บจ�านวนมากขึ้นแก่นายลิ้นสองแฉก และใช้จ่ายเป็นค่า

หนังสือเดินทางด้วย ดังนั้นเงินเก็บของเธอจึงดูจะเพิ่มขึ้นช้ามาก เธอชัก

อยากที่จะเดินทางไปด้วยทุนรอนเท่าที่มีอยู่ (โดยเฉพาะเมื่อมีนรินคอยยุเธอ

ว่า “มาเดี๋ยวนี้เลย!”) แต่ลึกลงไปข้างในเธอรู้ว่าเธอไม่ควรไปไหนทั้งสิ้น

จนกว่าเธอจะมีเงินเก็บเพียงพออย่างน้อยก็ส�าหรับเป็นค่าที่พักในเดือนแรก 

ค่าเดินทางกลับและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เธอยังไม่รู้



เธอต้องใช้เวลานานถึง 8 เดือนกว่าจะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ มันเป็นเงินจ�านวนที่เธอตัดสินใจว่าเธอจ�าเป็นต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ือง

ต้น บวกกับเงินส�ารองอีกเล็กน้อย ปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่ท�าให้เธอสามารถ

เก็บเงินได้ถึงเป้าคือความกรุณาของลุงของโสริยา ลุงสัมริน อยู่มาวันหนึ่งลุง

สมัรนิกใ็ห้เงนิเป็นโบนสัส�าหรบังานหนกัทีเ่ธอท�ามาตลอดทีร้่านนมและน�า้ผึง้ 

มนัเป็นช่วงเวลาทีห่วานอมขมกลนืส�าหรบัเธออย่างยิง่ในตอนทีเ่ขาให้เงนิเธอ 

เพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอเก็บเงินถึงเป้าเมื่อไหร่ก็แปลว่าเธอจะต้องไปจากที่นี่

แล้วเมื่อนั้น
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เธอรู้ว่าเธอต้องบอกข่าวนี้ให้แก่ลุงสัมรินและป้าชีอาฟังในเร็ววัน ซึ่ง

ยิ่งท�าให้ทุกอย่างแย่ลง พวกเขาชวนเธอ (และโสริยา) มาที่บ้านของพวกเขา

ในคนืน้ันเพือ่รับประทานอาหารค�า่ด้วยกนั เธอตดัสนิใจว่านีค่อืโอกาสดีทีเ่ธอ

จะบอกพวกเขา



ถัดมาในวันนั้น เธอได้รับข้อความจากนริน

นริน: เธอจะมาที่นี่จริงๆ ไหมเนี่ย?!!

นริน: ก็เห็นพูดแบบนี้ตลอด

นริน: เยี่ยมไปเลยยยยยยย!!!  
แล้วเธอจะมาเมื่อไหร่ล่ะ???

เธอตอบ: อาจจะเร็วกว่าที่เธอคิดเสียอีก

เธอ: จริงๆนะ ฉันคิดว่าฉันเก็บเงินได้พอแล้วล่ะ

เธอ: ฉันจะบอกเธอให้เร็วที่สุดฉันสัญญา! :)
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คืนนั้นเธอไปทานอาหารค�่าที่บ้านของลุงสัมรินและป้าชีอา เธอก�าลัง

กังวลที่จะต้องบอกเล่าเรื่องการตัดสินใจของเธอให้พวกเขาฟัง พวกเขาดีต่อ

เธอมากและเธอเองก็สนุกกับการท�างานที่ร้านนมและน�้าผึ้งจริงๆ

ก่อนที่จะรับประทานอาหารค�่า ทุกคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นซ่ึงป้าชีอา

เอาน�้าชามาบริการ เธอสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของโสริยาซึ่งก�าลังนั่งอยู่

ด้วย ราวกับว่าเพื่อนของเธอรู้อะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้ เธอไม่แน่ใจว่ามันคือ

เรื่องอะไรแต่เธอรู้สึกได้ว่าการตัดสินใจของเธออาจจะไปท�าให้โสริยาเสีย

อารมณ์ เช่นเดียวกับที่เธอไม่อยากท�าให้เสียบรรยากาศในค�่าคืนนี้ เธอจึง

ตัดสินใจว่าควรจะพูดตรงๆ กับพวกเขา

แต่แล้วขณะทีเ่ธอก�าลงัจะเอ่ยปากพดูนัน้เอง โสรยิาก็มองไปทีล่งุและ

ป้าของเธอและพูดว่า “ถ้าอย่างนั้น หนูบอกเธอเลยนะ”

ลงุสมัรนิและป้าชีอาพยกัหน้า และตอนนีเ้ธอสงัเกตได้ว่าพวกเขาดจูะ

ตื่นเต้นกับอะไรบางอย่าง เธอตัดสินใจให้โสริยาพูดก่อนเธอ

“เร่ืองมันเป็นอย่างนี้” โสริยากล่าว เธอดูจะตื่นเต้นจริงๆ “ส่ิงท่ีเธอ

ไม่รู้กค็อืพกัหลงัมานีพ้วกเราก�าลงัปรกึษากันเกีย่วกบัอนาคตของร้านนมและ

น�้าผึ้ง แล้วก็ เอ่อ พวกเราคิดว่าพวกเรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นจะมาบอกเธอ เธอ

จ�าได้ไหมว่าสิ่งที่พวกเราต้องการจริงๆ ก็คือการท�าให้มีคนเข้ามาในร้านนม

และน�้าผ้ึงมากข้ึน ตอนนี้พวกเรามีความคิดส�าหรับเป้าหมายนั้นแล้ว นั่นก็

คอืร้านอนิเตอร์เนต็นมและน�า้ผึง้ไงล่ะ มนัคอืสิง่ทีค่นในหมูบ้่านนีต้้องการ ลงุ

กบัป้าของฉนัตกลงทีจ่ะช่วยพวกเราด้วยเงินลงทนุก้อนแรกเพือ่ใช้ซือ้อปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และค่าเช่าที่ และ ฉันอยากให้ เธอ มาเป็นหุ้นส่วนของฉัน มี

เงื่อนไขเพียงข้อเดียวก็คือพวกเราต้องเรียนให้จบก่อนภายในปีนี้เท่านั้น”

เธอมองไปทีใ่บหน้าของคนทัง้สาม พวกเขามองมาทีเ่ธอด้วยรอยยิม้ท่ี

เปี่ยมด้วยความคาดหวัง เธอก�าลังตะลึงและไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดี

“ว่าไง?” โสริยาถาม “เธอคิดว่าอย่างไรบ้าง ฉันรู้สึกว่ามันจะต้องไป

ได้สวย เราสามารถจะหาเงินได้มากขึ้นและเธอก็จะไม่ต้องไปหางานที่อื่น”

เธอพยักหน้า กลนืน�า้ลาย และพยกัหน้าอกีครัง้จนกระทัง่เธอสามารถ
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นึกออกว่าจะพูดอะไรต่อไป

“ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลย” เธอพูด “มันก็แค่ เอ่อ เธอก็

รู้ ตอนนี้ฉันก�าลังวางแผนอย่างอื่นอยู่ แล้วก็…”

เธอเห็นสีหน้าผิดหวังปรากฏข้ึนทันทีบนใบหน้าของลุงและป้าของ

โสริยา

“ฉันแค่อยากจะมีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันบอกให้เธอรู้ภายในวัน

สองวันนี้ได้ไหม?”

ทุกคนเห็นด้วยว่านี่เป็นความคิดที่สมเหตุสมผล

ถ้าเธอเลือกที่จะเดินต่อตามแผน
ของเธอในการไปหางานทำาใน
เมืองใหญ่ ไปที่หน้า 73

ถ้าเธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่และทำา
ธุรกิจกับโสริยา ไปที่หน้า 96

73

96
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ไปเมืองใหญ่

นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่

เธอเคยท�ามาเลย จะมีคนสักกี่คนท่ีมี

โอกาสได้เริ่มท�าธุรกิจกับเพื่อนสนิทที่สุด

ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อน

คนที่ว่าคือคนอย่างโสริยา? โสริยาเป็นคนที่

ขยันที่สุด และพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุดคนหนึ่งท่ี

เธอเคยรู้จักมา และความรักชอบในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของเธอยัง

ท�าให้เธอเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดที่จะท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

อินเตอร์เน็ท และนั่นหมายความว่าเธอจะต้องเป็นคนดูแลงานส่วนของบาร์

นมกับน�้าผึ้งแทน ซึ่งเธอมีความเชื่อมั่นว่างานนี้เป็นงานท่ีเธอสามารถจะท�า

ได้ดั อันที่จริงแล้ว เธอรู้ลึกๆ อยู่ในใจว่าเธอสองคนถ้าร่วมงานกันก็จะเป็น

ทีมงานที่น่าเกรงขามทีมหนึ่งเลยทีเดียว

แต่จะให้รออีกหนึ่งปี จนกว่าเธอจะเรียนจบชั้นมัธยมน่ะหรือ…? ใช่ 

ถ้าคิดแบบอุดมคติ เธอเองก็อยากเรียนหนังสือให้จบก่อน แต่ความกดดัน

เรื่องที่บ้านที่นับวันย่ิงเพิ่มขึ้นท�าให้เธอต้องคิดใหม่ว่าสิ่งใดกันแน่ที่ส�าคัญ

มากกว่าส�าหรับเธอ เธอต้องหาเงินให้ได้จ�านวนมาก และเธอต้องรีบท�าให้

เร็วที่สุด

แล้วกย็งัมเีรือ่งความตืน่เต้นทีจ่ะได้พบหน้านรนิอกี ซึง่ถ้าจะให้พูดกนั

อย่างเปิดอกจริงๆ เธอยอมรับว่าเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเธอ

เช่นกัน

เม่ือเธอบอกแก่โสริยาว่าเธอตัดสินใจท่ีจะไป โสริยาแสดงอาการผิด

หวังอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะบอกว่าคาดอยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นเช่นนี้

ก็ตาม และแม้กระนั้น โสริยาบอกว่าเธอเลิกล้มความฝันที่จะเปิดธุรกิจร่วม
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กันกับเธอ และโสริยาขอให้เธอสัญญาว่าภายในเวลาหนึ่งปี ถ้าสิ่งต่างๆ ใน

เมืองใหญ่ไม่ได้เป็นไปด้วยด ีเธอจะยงัคงคดิกลบัมาเป็นหุน้ส่วนท�าธรุกจิร่วม

กันอีกครั้ง เธอรับปากกับโสริยาว่าเธอจะท�าดังนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ที่

เธอต้องท�าคือติดต่อศูนย์จัดหางานในเมืองใหญ่ และบอกแก่พวกเขาว่าเธอ

สนใจที่จะท�างานชิ้นหนึ่งที่พวกเขาโฆษณา จันลินาเคยพูดไว้ว่าเธอควร

ติดต่อผ่านบริษัทนายหน้า แต่เธอรู้สึกว่าเธออยากจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วย

ตัวเธอเอง เมื่อเธอติดต่อศูนย์จัดหางาน พวกเขาบอกเธอว่างานนี้ยังว่างอยู่ 

และเธอควรติดต่อไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ งานท่ีว่านี้เป็น

งานโรงงานซงึฟังดไูม่น่าจะเป็นงานทีน่่าตืน่เต้นนกั แต่จ่ายค่าจ้างค่อนข้างดี 

และบริษัทก็จัดหาที่พักให้แก่พนักงานของตนด้วย 

เธอแทบไม่อยากเชือ่เลย หลงัจากการวางแผนและการตระเตรยีมการ

ทุกอย่าง ในที่สุดเธอก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทาง

เมื่อเธอได้ตั๋วรถประจ�าทางมาอยู่ในมือแล้ว เธอก็ส่งข้อความไป

หานริน

เธอ: ฉันกำาลังจะมาถึงแล้ว!”

เธอ: พรุ่งนี้ เธอมาพบฉันได้หรือเปล่า?

เธอ: ไม่น่าเชื่อเลย ในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นแล้ว

เธอ: :)

นริน: เมื่อไหร่?!

นริน: แน่นอน

นริน: ฉันก็เหมือนกัน ที่จริงฉันจะเชื่อ
ก็ต่อเมื่อฉันได้พบเธอ!
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เม่ือถึงวันรุ่งข้ึนเธอก็นั่งอยู่บนรถประจ�าทาง ก�าลังข้ามชายแดน มุ่ง

หน้าไปยังเมืองใหญ่ และรู้สึกปั่นป่วนเหมือนมีผีเสื้อเป็นพันตัวก�าลังบินว่อน

อยู่ในท้อง!

ไม่มีใครสามารถโทษเธอได้ที่เธอรู้สึกประหม่าและตื่นเต้น ก็นี่คือการ

เร่ิมต้นของบทใหม่เอี่ยมของชีวิตของเธอเลย – ท้ังประเทศใหม่ เมืองแห่ง

ใหม่งานใหม่ และแน่นอน ยงัมคีวามคดิทีว่่าเธอจะได้เจอกบันรนิอกีหลงัจาก

ทีไ่ม่ได้เจอกนัมาตัง้นาน เป็นเวลาเกือบหนึง่ปีมาแล้วนบัจากทีพ่วกเธอได้เจอ

กนัเมือ่ครัง้สุดท้าย ระหว่างนัน้พวกเธอส่งข้อความหากันเป็นจ�านวนมาก แต่

มันก็ไม่เหมือนกับการได้เจอตัวจริงๆ กัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ชอบ

เธอ? หรอืถ้าเธอไม่ชอบเขา? มหีลายสิง่หลายอย่างทีอ่าจไม่เป็นไปตามทีค่ดิ

ไว้ เธอพยายามเตรียมตัวของเธอให้ดีส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะดีหรือ

ร้าย

และแล้ว รถประจ�าทางก็เข้าจอดที่สถานีรถในเมือง เธอมองหาหน้า

ของเขาในฝูงชน แต่เธอมองไม่เห็นเขาเพราะมีคนรออยู่เป็นจ�านวนมาก

เธอปีนลงจากรถ และเดนิอ้อมไปยงัด้านข้างของรถตรงทีค่นขบัก�าลงั

ล�าเลียงกระเป๋าลงมา ระหว่างที่เธอเข้าไปเอากระเป๋า ใจครึ่งหนึ่งเธอก็หวัง

ให้นรินโผล่มาข้างหลังเพ่ือท�าให้เธอแปลกใจ แต่เขาก็ไม่ยักมา เธอยัง

พยายามมองหาเขาต่อไป แต่มองเท่าใดก็ไม่เห็นเขา

มาถึงตอนนี้คนส่วนใหญ่เริ่มเดินแยกย้ายกันไปแล้ว และเธอรู้สึก

เหมือนตัวเองเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่ง ที่ถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียว เหมือนคนหลง

ทางที่ไม่รู้จะไปที่ไหน หรือว่านรินจะเปลี่ยนใจ? ความรู้สึกตื่นเต้นที่เธอมีใน

ตอนแรกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความผิดหวัง และเธอเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว

อย่างเป็นครั้งแรก

เธอเดินไปที่ร้ายขายของแห่งหนึ่ง และซื้อบัตรซิมการ์ดส�าหรับใช้โทร

ภายในประเทศ เมื่อออกมาที่ด้านนอกของร้าน ขณะที่เธอก�าลังยืนหันรีหัน

ขวาง พร้อมกับพยายามใส่การ์ดที่ซื้อมาลงในมือถืออยู่นั้น เธอก็รู้สึกว่ามีมือ

ของใครคนหนึ่งมาตบที่ไหล่
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“เฮ้!” เสียงของคนที่ยืนด้านหลังพูดกับเธอ

เธอสะดุ้งโหยงและเกือบท�ามือถือตกพื้น เมื่อหันกลับมาเธอก็เห็น

นรินก�าลังยืนยิ้มแฉ่งอยู่ต่อหน้า เธอรู้สึกโล่งใจมากเมื่อเห็นเขาจนกระท่ัง

เกือบระเบิดร้องไห้ออกมา แต่เธอตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้เขาเห็นเธอในสภาพ

แบบนั้นแน่

“ขอโทษที่มาสายนะ” เขาพูด “ฉันหาที่จอดรถไม่ได้เลยซักทีเดียว”

“เท่ห์ชะมัด!” เธอตอบด้วยท่าทางราวกับว่าเธอไม่ได้รู้สึกกังวลใจเลย

แม้แต่นิดเดียว

พวกเธอทั้งคู่ยืนกระอักกระอ่วนกันอยู่ชั่วอึดใจหน่ึงระหว่างท่ีต่างคิด

ว่าควรสวมกอดอกีฝ่ายหนึง่หรอืไม่ แต่เนือ่งจากไม่มใีครต่างอยากเป็นคนเริม่

ก่อน ที่สุดแล้วจึงไม่เกิดอะไรขึ้น

ต้องขอบคุณนรินที่ท�าให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไปได้ โดยเข้ามาช่วยหยิบ

กระเป๋าของเธอ และถามว่า “พร้อมจะไปกันหรือยัง?”

เมื่อเดินออกมาถึงที่จอดรถ นรินพาเธอเดินตรงไปยังรถเก่าๆ ที่สนิม

เกรอะกรังคันหนึ่ง ซึ่งมองแล้วรู้เลยว่าถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้ว เขายิ้มเมื่อ

เห็นท่าทางของเธอ

“เฮ้ นี่รถยนต์นะ!” เขาหัวเราะ

มันต้องใช้การยื้อยุดฉุดกระชากอยู่พักหนึ่งกว่าท่ีพวกเขาจะสามารถ

เปิดประตูรถด้านข้างคนขับออกได้ แต่ที่สุดแล้วพวกเขาก็ท�าส�าเร็จ และเธอ

กปี็นเข้าไปน่ังข้างใน นรนิเอากระเป๋าของเธอใส่ไว้ทีด้่านหลงัรถ แล้วกระโดด

ขึ้นมาบนที่นั่งคนขับ

“งั้น พวกเราจะไปที่ไหนกัน?” เขาถาม

เธอให้เขาดทูีอ่ยูข่องสถานทีท่ีเ่ธอจะไปพกั ซ่ึงศูนย์จดัหางานส่งมาให้ 

ทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีพ่กัอาศยัซึง่บรษิทัจดัให้แก่พนกังานของตน เธอได้รบัแจ้งว่าให้

พักที่แห่งนี้ในคืนนั้นไปก่อน และวันรุ่งขึ้นจึงค่อยเข้ารายงานตัวที่โรงงาน
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การขบัรถฝ่าเข้าไปในเมืองโดยมนีรนิเป็นคนขบันัน้ไม่ใช่ประสบการณ์

ที่น่าผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อย การจลาจลชั่วร้ายมาก เครื่องยนต์ส่งเสียง

แปลกๆ และเธอเองรู้สึกว่านรินน่าจะไม่ใช่คนที่ขับรถในเมืองมากนัก เขาดู

หมกมุน่กบัสถานทีท่ีจ่ะปากเสยีงจนกระทัง่เธอไม่สามารถชวนเขาคยุได้มาก

สกัเท่าไหร่ อนัทีจ่ริงแล้ว เธอใช้เวลาบนรถเกอืบท้ังหมดเกาะทีน่ั่งไว้แน่น และ

คอยชี้ให้เขาดูยวดยานและคนเดินถนนซึ่งเธอกลัวว่าเขาจะมัวแต่ขับรถจน

มองไม่เห็น 

เมือ่ถงึเวลาทีเ่ธอไปถึงจดุหมายปลายทาง เธอรูส้กึเหนือ่ยแทบจะหมด

แรง



ที่พักของเธอเป็นสถานที่ที่เรียบง่าย เธอมีห้องส่วนตัวเล็กๆ ห้องหนึ่ง 
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ซึ่งจริงๆ แล้วเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ มากกว่าห้อง และดูเหมือนจะ

มีกล่องสี่เหลี่ยมเช่นนี้อยู่เป็นจ�านวนหลายร้อยกล่องในที่แห่งนั้น ซึ่งแสดงว่า

มีเด็กสาวคนอื่นๆ และผู้หญิงอยู่แถวนั้นหลายคน และพวกเธอต่างพากันส่ง

เสียงดังหนวกห ูมนัไม่ค่อยเหมอืนกบัทีเ่ธอคดิไว้เท่าไหร่ แต่เธอกต็ดัสนิใจว่า

มันพออยู่ได้ในตอนแรก จนกว่าเธอจะหาสถานที่พักแห่งใหม่ที่ดีกว่านี้ได้

เนือ่งจากคนืนีเ้ป็นคนืแรกของเธอในเมอืง นรนิจงึอาสาทีจ่ะพาเธอไป

ขับรถเที่ยว เธอเกือบจะปฏิเสธที่จะไม่ไป เนื่องจากเธอเหนื่อยมากจากการ

เดินทาง แต่เมื่อเธอเห็นว่าเขาดูกระตือรือร้นมากที่จะพาเธอไปเยี่ยมดูสถาน

ที่ต่างๆ และเขาสัญญาว่าค�่าคืนนี้จะเป็นการผ่อนคลาย ในที่สุดเธอจึงตกลง

ใจที่จะไปกับเขา

เธอดีใจที่เธอตัดสินใจมา คืนนี้เป็นคืนที่วิเศษมาก เขาพาเธอไปเดิน

เล่นทีร่มิแม่น�า้ซึง่เป็นจุดทีม่องเหน็ววิของเมอืงทีแ่สนจะงดงาม น่ีเป็นครัง้แรก

ทีเ่ธอได้มโีอกาสพูดคยุกบัเขาจรงิๆ จงัๆ และเธอรูส้กึผ่อนคลายเมือ่มเีขาอยู่

เป็นเพื่อน พวกเธอสองคนไปลงเอยที่ตลาดขายอาหาร ซึ่งจอแจไปด้วยผู้คน 

และมกีลิน่อาหารทีห่อมอร่อยชวนให้น�า้ลายสอ และเนือ้ย่างร้อนฉ่าอยู่รอบๆ 

นรินแนะน�าให้เธอลองทานอาหารบางชนิดที่เธอไม่เคยได้ยินช่ือมาก่อนเลย 

และมันอร่อย จากนั้น พวกเธอลงเอยไปปักหลังอยู่ที่ม้านั่งนานหลายชั่วโมง 

นั่นกิน พูดคุย ฟังศิลปินข้างถนนร้องเพลงและเล่นดนตรี และเฝ้ามองดูผู้คน

ที่เดินผ่านไปมา มันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ต่างจากโลกที่ชีวิตในหมู่บ้านของเธอ 

และเธอรู้สึกตื่นเต้นมาก และนึกขอบคุณที่มีนรินอยู่ข้างๆ ถ้าไม่มีเขา เธอรู้

ว่ามันคงจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างไปจากนี้มาก

เมื่อค�่าคืนนั้นจบลง นรินขับรถพาเธอกลับไปส่งยังที่พัก ขณะที่พวก

เธอสองคนยืนอยู่ด้วยกันที่ด้านนอกตึก เธอขอบคุณเขาส�าหรับเวลาที่ดีๆ 

“ฉันอยากเจอเธออีกครั้งเร็วๆ นี้” นรินพูด เขาจับมือถือไว้ “เป็นพรุ่ง

นี้ดีมั้ย?”

ทันใดนั้นเอง เธอก็พลันรู้สึกตัวว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ และเริ่มไม่แน่ใจ

ว่าควรท�าตัวอย่างไร เธอก็อยากพบกับเขาอีกเช่นกัน แต่เธอก�าลังจะเริ่ม
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ท�างานใหม่ในวันพรุ่งนี้ และเธอรู้ว่าสิ่งนี้ส�าคัญมากกว่าส�าหรับเธอ

“ส่งข้อความหาฉนั” เธอพดู “บางทเีราอาจหาอะไรท�าด้วยกนัได้ในวัน

สุดสัปดาห์นี้?” 

เขาพยกัหน้าและบบีมอืของเธอ แต่เธอกร็ูส้กึได้ว่าเขาผดิหวงัเลก็น้อย

เธอกล่าวราตรีสวัสดิ์ และหายตัวเข้าไปในตึก

เมื่อเข้ามาภายในแล้ว เธอหลับตาลงและส่ายหน้า เธอเพิ่งจะมีช่วง

เวลาที่ดีเยี่ยม เธอหวังว่าเธอจะไม่ท�าให้ทุกอย่างเละเทะนะ!



วันรุ่งขึ้น เธอไปรายงานตัวที่โรงงาน เธอเข้าใจไปเองว่าเธอจะได้รับ

การสมัภาษณ์ จากนัน้จงึได้รบัเสนอให้ท�างาน แต่ทีน่ัน่มเีดก็สาวหลายคนรอ

อยู่ และเธอไม่เห็นว่ามีใครเลยที่ได้รับการสัมภาษณ์ ค�าถามเดียวท่ีเธอถูก

ถามก็คือ ชื่ออะไรและอายุเท่าไหร่ จากนั้นเธอก็ถูกบอกให้ไปรอในห้องรวม

กับเด็กสาวคนอื่นๆ ทั้งหมด

ในทีส่ดุ หวัหน้างานผูม้บีคุลกิขงึขงักเ็ดนิเข้ามาและขอให้ทกุคนตัง้ใจ

ฟังสิ่งที่เขาจะพูด เขาไม่ได้พูดภาษาของเธอ แต่เธอก็ต้องประหลาดใจที่พบ

ว่าเธอเข้าใจสิ่งที่เขาพูดไม่น้อยเลย 

เธอได้รับบอกกล่าวให้ทราบว่าเธอจะเริ่มท�างานในโรงงานแห่งนี้โดย

ทนัท ีและเธอจะจบัคูท่�างานกบัคนงานจ�านวนหนึง่ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์

ท�างานมาก่อน เพื่อที่พวกเขาจะสอนเธอได้ว่าต้องท�าส่ิงใดบ้าง จากน้ัน

หัวหน้างานก็พูดถึงจ�านวนเงินที่เธอจะได้รับ ซึ่งน้อยกว่าจ�านวนท่ีพวกเขา

โฆษณาไว้ เมือ่มบีางคนถามเรือ่งนี ้เขากต็วาดใส่พวกเธอ โดยบอกว่าคนทีม่า

ท�างานที่น่ีจะต้องเริ่มจากระยะทดลองงานก่อน และต่อเมื่อพวกเขาพิสูจน์

ตนเองแล้วว่าสามารถท�างานได้ พวกเขาก็จะได้รับประเมินเงินเดือนใหม่ 

นอกจากนี ้ชัว่โมงทีเ่ธอต้องท�างานยงัยาวนานกว่าชัว่โมงทีเ่ธอถูกบอกให้เชือ่

โดยศูนย์จัดหางานด้วย 

ขณะที่หัวหน้างานก�าลังเตรียมตัวจะเดินไป เธอเพิ่งตระหนักว่าไม่ได้
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มีการพดูถงึสัญญาจ้างงานเลย ค�าพดูของชาลนิาดงัก้องอยูใ่นหขูองเธอ: เธอ

ต้องยนืยนัทีจ่ะท�าสญัญาว่าจ้าง! เธอจงึยกมอืขึน้และถามหัวหน้างานว่า เธอ

จะได้รับหนังสือสัญญามาให้ลงชื่อหรือไม่ เขาตอบกลับมาอย่างห้วนๆ ว่า

บริษัทแห่งนีไ้ม่ใช้สญัญาจ้าง และเมือ่กล่าวจบแล้ว เขากเ็ดนิออกจากห้องไป

ทั้งอย่างนั้น 

เธอยังคงวุ่นวายกับการพยายามประมวลผลข้อมูลส่วนท่ีเพิ่งได้รับมา

ล่าสุด ขณะที่เธอกับคนอื่นๆ ทั้งหมดถูกต้อนออกจากห้องและพาตัวไปยัง

โรงงาน ชั้นล่างของโรงงานมีขนาดใหญ่มาก และหนวกหูอย่างไม่น่าเชื่อ มี

แถวเครื่องจักรขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายกันอยู่หลายแถว และแต่ละแถวก็มี

พนักงานหน่ึงหรือสองคนดูแลอยู่ เธอได้แจกเสื้อคลุม (แต่ไม่มีถุงมือหรือ

หมวกปิดหน้าเพือ่ป้องกนัอนัตรายซึง่ท�าให้เธอค่อนข้างประหลาดใจ จากนัน้

ก็ถูกพาไปยังเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งคอยคุมอยู่ และหญิงผู้

ได้รับค�าสั่งให้ชี้ให้เธอดูเชือก

เธอแทบไม่ได้ยินเสียงที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเลยเนื่องจากเครื่องจักรส่ง

เสยีงดงัหนวกหมูาก ทัง้หมดทีเ่ธอท�าได้จงึเป็นการยนืดวู่าเธอท�าอย่างไร และ

ท�าตามนั้น

เครื่องจักรนี้ผลิตแผ่นพลาสติกส�าหรับใช้บุด้านในหมวกกันน็อค

ส�าหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้าง ทุกๆ สิบวินาทีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย แผ่น

พลาสติกเหล่านี้ก็จะถูกเครื่องดันออกมา แต่ละชิ้นจะมีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

ซึง่เธอมหีน้าทีต้่องใช้มดีเลม็ทิง้ไป เมือ่เธอท�าเช่นนีเ้สรจ็แล้ว เธอต้องวางแผ่น

พลาสติกเหล่านี้เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ และรอให้ผ้าพลาสติกล็อตใหม่ถูกดัน

ออกมา แผ่นพลาสตกิทีว่่านีร้้อนมากจนเธอหวงัว่าเธอน่าจะได้สวมถุงมอื แต่

ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครในโรงงานนี้เลยที่สวมถุงมือท�างาน

เธอท�างานนี้ติดต่อกันอยู่ถึงหกชั่วโมง จนกริ่งสัญญาณดังขึ้นซึ่งเตือน

ให้รู้ว่าถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว 

ระหว่างทานข้าวกลางวัน เธอพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องอาหารของ

โรงงานซึง่มขีนาดใหญ่ และนัง่อยู่ตดิกับคนทีม่าจากประเทศเดียวกับเธอ เด็ก
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สาวผู้นี้มีท่าทางไม่สนใจอยากจะพูดคุยกับเธอแม้แต่นิดเดียว แต่เธอก็

พยายามชวนคยุจนส�าเรจ็ และได้ข้อมลูบางอย่างจากเธอ เธอรู้จากหญงิสาว

ผู้น้ีว่าเธอท�างานที่นี่มาได้หกเดือนแล้ว และยังคงอยู่ในช่วงของ “ค่าจ้าง

ส�าหรับระยะทดลองงาน” ตามที่หัวหน้างานคนเมื่อครู่กล่าวถึง เธอใช้สมอง

คิดค�านวณอย่างรวดเร็ว เพื่อหาว่าเธอจะมีเงินเหลืออีกเท่าไหร่หลังจากหัก

ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องใช้จ�าเป็นอื่นๆ แล้ว มันเป็นเงินจ�านวนไม่มาก

เลย แน่นอนว่ามันมากกว่าเงินที่เธอได้จากบาร์นมและน�้าผึ้ง แต่ความคิดว่า

เธอจะท�าต้องท�างานท่ีซ�า้ซากน่าเบือ่และไม่ประเทอืงสมองเลยเช่นนีน้านเป็น

หลายเดอืน หรอืแม้แต่หลายปี เป็นอะไรบางอย่างทีเ่ธอต้องสู้รบด้วยในสมอง

ของเธอเองวันนั้นทั้งวันดูเหมือนยาวนานอย่างไม่จบสิ้น เธอท�างานอยู่นาน

เกือบ 12 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้รับแจ้งให้ทราบในที่สุดว่าเธอสามารถเลิกงาน

ได้แล้ว เธอกลับไปยังกล่องสี่เหลี่ยมด้วยความเหนื่อยอ่อน เธอเข้าอาบน�้าใน

ห้องน�า้รวม ท�าอาหารในห้องครวัรวม และกลบัมานัง่ทีบ่นเตยีงของเธอ ล้อม

รอบไปด้วยเสียงอึกทึกของวิทยุ โทรทัศน์ และเสียงพูดคุย

เธอส่งข้อความหานรนิเพือ่บอกเขาว่าเธอเพิง่ท�างานวนัแรกเสรจ็ และ

เธอรู้สึกไม่แน่ใจเลยเกี่ยวกับงานนี้ เธออธิบายเรื่องค่าแรงที่ต�่ากว่าที่โฆษณา 

ชั่วโมงการท�างานที่ยาวนานกว่า และข้อเท็จจริงทีว่าเธอต้องท�างานโดยไม่มี

สญัญาจ้าง และเธอตบท้ายด้วยค�าถามว่า เขาคดิว่าเธอควรท�าอย่างไรต่อไป

เธอไม่ได้รับค�าตอบจากเขา บางทีเขาคงเข้านอนแล้วมั้ง? เธอหวังว่า

เขาจะไม่ได้รู้สึกแย่ที่เมื่อคืนก่อนจบลงแบบนั้น



วันรุ่งขึ้นที่โรงงานเป็นเหมือนกับเมื่อวันที่ผ่านมาทุกอย่างยกเว้นเพียง

เรื่องเดียวคือ เธอได้เป็นผู้คุมเครื่องจักรนี้ด้วยตัวเอง เธอยังได้รับแจ้งด้วยว่า

เธอไม่ได้รบอนุญาตให้นั่งลง ท�าให้เมื่อถึงเวลาเลิกงาน เท้าสองข้างของเธอ

เจ็บระบมอย่างหนัก ผู้คุมงานจะแวะมาดูเธอท�างานเป็นครั้งคราว และเขา

จะเริ่มตะคอกใส่เธอเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง เธอคิดว่าเขาก�าลังบอกให้เธอ
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วางเรียงผ้าพลาสติกเป็นตั้งๆ ให้เรียบร้อยกว่านี้ ถึงแม้เธอจะเห็นว่ามันวาง

ได้เรียบร้อยมากอยู่แล้วก็ตาม

เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เธอส่งข้อความไปหานรินอีก

ครั้งหนึ่ง และบอกเขาว่าเธอก�าลังคิดอย่างจริงจังที่จะหางานอื่นท�า แต่เธอก็

ยังคงไม่ได้รับค�าตอบจากเขา บางทีเขาอาจก�าลังท�างานอยู่ และเผลอลืม

โทรศัพท์ทิ้งไว้ท่ีบ้านเมื่อเช้านี้รึเปล่านะ? เธอเร่ิมรู้สึกได้ถึงความกังวลที่

ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา เธออยากคุยกับเขาตอนนี้เป็นที่สุด

เมือ่ผ่านไปได้ครึง่ค่อนของช่วงบ่ายของวนันัน้ ผูค้มุงานประจ�าโรงงาน

เริ่มตะคอกใส่เธออีกอย่างเหมือนจะไม่มีเหตุผล เธอดูออกว่าเขาเป็นหนึ่งใน

คนประเภททีรู่ส้กึว่าตนจะต้องแสดงอ�านาจไปท่ัว บางทอีาจเพือ่ให้คนเหน็ว่า

หน้าที่ที่เขาท�ามีความส�าคัญ เธอมองดูเขาเดินจากคนงานประจ�าเครื่องหนึ่ง

หนึ่งไปยังคนงานที่เครื่องจักรถัดไป ตะคอกและข่มขู่คนงานเหล่าน้ัน เธอ
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ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเองว่า เธอจะพยายามหางานชนิดอื่นท�า

เมื่อตกเย็นของวันนั้น เธอบอกแก่หัวหน้างานว่าเธอจะลาออก เขาดู

ไม่ยี่หระอะไร และบอกเธอว่ามีคนอื่นอีกมากมายที่รอที่จะได้ท�างานของเธอ 

เม่ือเธอไปขอเบิกเงินค่าจ้างทีท่�ามา เธอกไ็ด้รบัแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาหกัเงนิ

บางส่วนจากเงนิเดือนของเธอเพือ่เป็นค่าทีพ่กั และเธอต้องย้ายออกโดยทนัที 

เธอเดนิออกจากโรงงานแห่งนัน้มาโดยไม่มีอะไรตดิตวัมาเลย แต่สิง่ท่ีเธอรูส้กึ

ได้ขณะก้าวเดินพ้นประตูออกมาก็คือความรู้สึกแห่งอิสรภาพ



เธอเก็บกระเป๋าของเธอจากกลุ่มห้องสี่เหลี่ยมท่ีแสนหนวกหูน้ัน เธอ

โล่งใจมากเช่นกนัทีอ่อกมาจากสถานทีแ่ห่งนีไ้ด้ จากนีไ้ปเธอต้องหาทีพ่กัแห่ง

ใหม่ ซึ่งในที่สุด เธอก็ได้ที่พักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ค่าเช่าห้องค่อนข้างมีราคา

แพง แต่เธอคิดว่าน่าจะพอได้ส�าหรับพักแค่หนึ่งหรือสองคืน 

คืนนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องท่ีโรงแรม และพยายามโทรศัพท์หานรินอีก 

เธอได้ยินเสียงเรียกของโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ไม่มีใครรับ เธอจึงส่ง

ข้อความเพื่อเล่าให้เขาฟังถึงสิ่งที่เธอได้ท�า และขอให้เขาติดต่อเธอกลับมา 

เธอลงท้ายข้อความของเธอด้วยค�าว่า “ฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ท�าอะไรให้เธอ

โกรธนะ ช่วยโทรหาฉันด้วย”

แต่ก็ยังคงไม่มีค�าตอบจากนริน เธอพลอยหลับไปโดยยังคงมีมือถือ

วางอยู่ที่ข้างตัว



วันรุ่งขึ้นเธอนั่งรถประจ�าทางเป็นระยะทางไกลเพื่อไปยังศูนย์จัดหา

งาน (แห่งเดียวกับที่จัดการให้เธอได้งานที่โรงงาน) เพื่อดูว่าศูนย์สามารถหา

งานใหม่ให้เธอได้หรือไม่

หลงัจากรอได้สกัพกั เธอกพ็บตวัเธอเองก�าลงันัง่อยูต่รงข้ามกบัผูห้ญงิ

ท่าทางธรุะจัดซึง่ชือ่ว่ากมลา เธออธบิายให้กมลาฟังถงึปัญหาทีเ่จอมาในงาน
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แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าจ้างที่ไม่ตรงกับค่าจ้างที่โฆษณาไว้ และการ

ที่พวกเขาปฏิเสธไม่ท�าสัญญาจ้างกับเธอ เธอยังบอกด้วยว่าเธอต้องท�างาน

นานถึงกะละ 12 ชั่วโมง และไม่ได้รับแจกท้ังถุงมือและหมวกเพื่อป้องกัน

ความปลอดภัย

กมลาฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเล่าและจดบันทึกไปด้วย เมื่อเธอเล่าจบ 

กมลาก็วางปากกาลงและนั่งจมลงไปในเก้าอี้ของเธอ

“เอาล่ะ” เธอกล่าว “ให้ฉันอธิบายอะไรให้เธอฟังสักสองสามอย่างนะ 

สิ่งแรกเลย เธอจ�าเป็นต้องรู้ว่าเมื่อเธออยู่ในประเทศนี้ การเปลี่ยนงานไม่ใช่

เรื่องง่ายแบบนั้น ใบอนุญาตท�างานของเธอออกให้ตามข้อเสนอจ้างงานอัน

เดิมของเธอ ดังนั้น ไม่ใช่ว่าเธอนึกอยากจะเปลี่ยนงานก็เดินเข้าไปท�างาน

ใหม่ได้ง่ายๆ”

นี่เป็นข่าวร้ายชัดๆ เธอรู้สึกใจหายวูบ เธอลืมคิดไปเลยเกี่ยวกับเรื่อง

สถานการณ์ของใบอนญุาตท�างาน แล้วน่ีจู่ๆ  เธอกต้็องเผชญิกบัความเป็นไป

ได้อนัเลวร้ายทีจ่ะต้องกลบัไปท�างานทีโ่รงงานเดิมอกี เธอรูส้กึอยากจะระเบดิ

ร้องไห้ออกมา

กมลามองเห็นว่าเธอรู้สึกแง่ขนาดไหน จึงก้มลงมองโน้ตที่จดไว้ แล้ว

เริ่มค้นหาข้อมูลบางอย่างทางคอมพิวเตอร์ ในที่สุด ดูเหมือนกมลาจะได้พบ

ในสิ่งที่เธอมองหาอยู่

“เอาอย่างนี ้ฟังตรงนีน้ะ” กมลาพดู และอ่านข้อมลูบนจอคอมพวิเตอร์

ให้เธอฟัง “นี่อาจเป็นค�าตอบส�าหรับเธอก็ได้”

เธอไม่เข้าใจว่ากมลาก�าลงัพดูอะไร แต่เธอรูส้กึได้ว่านีอ่าจเป็นอกีทาง

เลือกหนึ่งส�าหรับเธอ

“หน่ึงในเหตุผลที่แรงงานข้ามชาติจะได้รับอนุญาตให้เปล่ียนงานได้

คือ หากนายจ้างของพวกเขากระท�าการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน 

งานกะละ 12 ชั่วโมงและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย นั่นชัดเจนว่า

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เธออย่าเพิ่งตื่นเต้นไป ฉันต้องเตือนเธอก่อนว่า 

ตามกระบวนการนี้มีขั้นตอนมากมาย รวมทั้งการยื่นเอกสารจ�านวนมาก ทั้ง
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ยังต้องเสียค่าบริการด้วย เธอแน่ใจหรือว่านี่เป็นเส้นทางท่ีเธอต้องการเลือก

จริงๆ ? 

ในขณะนั้น ไม่มีอะไรที่จะท�าให้เธอมีความสุขมากไปกว่าการเลือก

เส้นทางที่จะท�าให้เธอไม่ต้องกลับไปท�างานที่โรงงานอีก

“ใช่ค่ะ ได้โปรด” เธอพยักหน้า

“แน่นอน และแม้จะด�าเนนิการตามขัน้ตอนนีเ้สรจ็สิน้แล้ว แต่เรากย็งั

ต้องหางานใหม่ให้เธอท�าอีก ซึ่งอาจเสียเวลาอีกพอสมควร”

“หนูเข้าใจค่ะ” เธอกล่าว “ขอบคุณส�าหรับความช่วยเหลือนะคะ”

มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาจริงๆ เป็นเวลาหลายวันที่เธอยุ่งอยู่กับ

การกรอกแบบฟอร์ม ยืนเข้าคิว จ่ายค่าบริการ และกลับมากรอกแบบฟอร์ม

เพิ่มอีก แต่กมลาให้ความช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดี โดยช่วยตรวจสอบแบบ

ฟอร์มและถ่ายเอกสารให้ และคอยบอกเธอว่าต้องไปที่ใดบ้าง กมลายังยอม

เสยีเวลามากมายเพือ่ช่วยมองหางานใหม่ให้เธอ แต่หลงัจากผ่านไปแล้วสอง

วัน ก็ยังไม่พบว่ามีงานใดทั้งสิ้นที่เหมาะสมกับเธอ นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล 

เพราะเธอจะกรอกใบสมัครหางานไม่ได้ หากยังไม่ได้รับเสนองานจากท่ีใด

เลย

ในวันที่สาม เธอกลับไปที่ศูนย์จัดหางานอีกครั้ง และพบกมลาก�าลัง

นัง่อยู่ตรงข้ามกบัผูห้ญงิอกีคนหนึง่ กมลากวกัมอืเรยีกเธอเข้าไป และบอกให้

เธอนั่งลง

กมลาแนะน�าให้เธอรู้จักผู้หญิงคนนั้น ซึ่งมีชื่อว่าปริศนา และอธิบาย

ว่าปรศินาคอืลกูค้ารายใหญ่คนหนึง่ของเธอ ปรศินาท�างานอยูท่ีร้่านอาหารที่

ใหญ่ที่สุดร้านหนึ่งในเมือง และพวกเขามักจะมองหาพนักงานใหม่ๆ เพื่อไป

ช่วยงานที่ร้านอยู่เสมอๆ ดูเหมือนพวกเขาก�าลังคุยกันเกี่ยวกับเธออยู่ และ

ปริศนาอยากจะถามค�าถามเธอสักสองสามค�าถาม 

ปริศนาเริ่มต้นยิ่งค�าถามใส่เธอเป็นภาษาอังกฤษ เดชะบุญที่เธอเรียน

ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีสมัยยังอยู่ที่โรงเรียน ดังนั้นเธอจึงเข้าใจเกือบทุก

สิง่ทกุอย่างทีป่รศินาพดู เธอยงัตอบปรศินาเป็นภาษาองักฤษได้ด้วย โดยบอก
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ไปว่าเธอมีประสบการณ์ในการท�าและเสรฟิอาหารเพราะเธอเคยมร้ีานอาหาร

ของเธอเองที่บ้านเกิด และเมื่อการสัมภาษณ์อย่างสั้นๆ จบลง ปริศนาก็จด

เบอร์โทรศพัท์ของเธอไป และบอกว่าจะเอาเรือ่งของเธอไปคยุกบันายของตน  

เมื่อปริศนาจากไปแล้ว กมลาจึงอธิบายว่างานที่ร้านอาหารแห่งนี้เป็น

งานที่ใครๆ ก็อยากท�ามากงานหนึ่ง ร้านอาหารแห่งน้ีเป็นร้านท่ีมีชื่อเสียง

ที่สุดในเมือง ดังนั้น รายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าทิป นั้นอาจจะสูงมากที

เดยีว แต่กมลากยั็งเตอืนเธอด้วยว่า เธอต้องท�างานหนกัมาก และต้องท�างาน

วนัละหลายๆ ชัว่โมงจนดกึดืน่ แน่นอนว่าการได้ท�างานในทีแ่ห่งนัน้จะท�าให้

เธอสามารถกรอบใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาตท�างานได้ 

เธอรู้สึกดีเกี่ยวกับงานนี้ และเธอขอบคุณกมลาที่คิดถึงเธอ จากนี้ไป 

สิ่งที่เธอต้องท�าก็คือรอให้ปริศนาโทรมา



ปริศนาไม่ได้โทร แต่ชายหนุม่ทีโ่ทรหาเธอคอืคนชือ่อรญั เขาขอให้เธอ

มาทีร้่านอาหารในคนืนัน้เลยเพือ่ทดลองงาน เขาบอกให้เธอนุง่กระโปรงสีด�า 

เสื้อตัวบนสีขาว และรองเท้าสวมสบาย และเตือนเธอว่าอย่ามาสาย เธอ

พยายามจะขอบคุณเขา แต่ไม่ทันเพราะเขาชิงวางหูเสียก่อน

ใช่! เธอรู้ว่าเธอต้องท�าให้โอกาสนี้มีความหมาย

ทั้งหมดที่เธอต้องการตอนนี้ก็คือกระโปรงสีด�า เสื้อตัวบนสีขาว และ

รองเท้าสวมสบาย!



คนืน้ันเธอไปรายงานตวัท่ีร้านอาหารแห่งน้ันในเสือ้ผ้าชดุท่ีเพิง่ซือ้ใหม่ 

ร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อว่าช้างฟ้า และในไม่ช้าเธอก็ได้เรียนรู้ว่าร้านนี้เป็นร้าน

อาหารที่ใหญ่ที่สุดและมีกิจการที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดในเมืองแห่งนี้ ที่เป็นเช่นนี้

เพราะร้านนี้ท�าอาหารอร่อยและการบริการก็ดีเย่ียม ซึ่งท้ังหมดท้ังปวงน้ีมา

จากการที่พวกเขามีทีมพนักงานที่ยอดเยี่ยม
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ปรากฏว่าอรัญผู้ที่โทรศัพท์หาเธอคือผู้จัดการของร้านแห่งนี้ เขามี

บุคลิกที่เงียบครึมแต่ดูหนักแน่น เขาไม่ตวาดหรือโกรธใครง่ายๆ แต่เมื่อเขา

ออกค�าสั่ง ทุกคนต้องฟังและรีบกระโดดไปท�าให้โดยทันที เขาท�างานหนัก

กว่าทกุคน เขาสัง่การมาจากหน้าร้าน และเธอมคีวามรูส้กึว่าพนักงานจะคอย

ติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่ง 

ตอนที่เธอไปถึง เขาก�าลังยุ่งกับการเตรียมเปิดร้านส�าหรับเย็นวันนั้น 

และแทบไม่มีเวลาให้แก่เธอเลย เขาเหลือบมองเธอตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแว่บ

หนึ่ง จากน้นจึงกลับไปท�าสิ่งที่เขาท�าค้างอยู่ ขณะที่ถามค�าถามเธอไปด้วย 

“เธอกลัวมั้ยที่จะท�างานหนัก?”

“ไม่ค่ะ ท่าน”

“อย่าเรียกฉันว่า “ท่าน” เรียกฉันว่า “อรัญ” เธอเป็นคนที่ท�างานเป็น

ทีมได้หรือเปล่า?”

“ได้ค่ะ ท่าน...เอ่อ หนูหมายถึง ได้ค่ะ อรัญ”

“เธอสามารถท�าตามค�าสั่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือ

เปล่า?”

“ค่ะ อรัญ”

“ดีล่ะ เดี๋ยวคืนนี้เราจะได้รู้กัน ใช่มั้ย?”

จากนั้น เขาก็เรียกเด็กเสิรฟผู้หญิงอีกคนหนึ่งมา

“คืนนี้ให้เธอท�างานกับนิน นินเป็นคนเก่งที่สุดคนหนึ่งของฉัน เธอจะ

ต้องท�าทุกอย่างที่นินพูด เธอเข้าใจใช่มั้ย?”

เธอพยักหน้า

“มีค�าถามอะไรหรือเปล่า?”

เธอส่ายหน้า

“ดี งั้นก็ไปท�างานได้แล้ว”

เมื่อเธอเดินจากไปพร้อมกับนินเพื่อเริ่มท�างาน เธอจึงได้ตระหนักว่า

เธอยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเธอจะได้รับเงินเดือนเท่าใดจากงานนี้
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คนืนัน้เป็นหนึง่ในคนืทีอ่ลหม่านและเป็นคนืทีฮ่อร์โมนอลัดรนีาลนิฉีด

พล่านที่สุดคืนหน่ึงในชีวิตของเธอ ต้ังแต่หัวค�่าเป็นต้นมาไปจนถึงหลังเท่ียง

คืนไปแล้ว เธอวิ่งไปมาระหว่างบริเวณเสริฟอาหารในครัวกับที่ตัวร้านอาหาร 

คอยรับค�าสั่งจากลูกค้า น�าอาหารมาเสริฟ และเก็บจาน อะไรก็ตามที่นินสั่ง

ให้ท�า เธอท�าตามทนัท ีเธอท�าผิดพลาดสองสามคร้ัง และนนิกแ็ก้ให้เธอเดีย๋ว

นั้น เธอรู้สึกได้ว่าอรัญคอยเฝ้ามองเธออยู่ เขาดูเหมือนยืนอยู่เหนือและมอง

ลงมาเหน็ทกุสิง่ทกุอย่าง คอยช้ีแจงเรือ่งต่างแก่พนกังาน พดูคยุกบัลกูค้าเพือ่

ตรวจความเรยีบร้อย และคอยดใูห้ทกุคนเคลือ่นไหวท�าหน้าทีข่องตนเหมอืน

เครื่องจักรขนาดยักษ์ที่มีน�้ามันหล่อลื่นอย่างดี

เมือ่ค�า่คืนนัน้จบลง เธอเหนือ่ยจนกระทัง่แทบขยบัตวัไม่ได้ ตอนน้ีเธอ

เพิ่งรู้ตัวว่าเท้าของเธอระบบไปหมด คืนนั้นผ่านไปเร็วเหมือนติดจรวดบิน 

และก็ดูงงๆ แต่เธอก็รักมัน เธอได้รับค่าจ้าง ซึ่งรวมส่วนแบ่งของทิปทั้งหมด

ที่ถูกน�ามารวมไว้เป็นกองกลาง แล้วจึงน�ามาแบ่งให้แก่พนักงานทุกคน มัน

ถือเป็นเงินเดือนที่งามมากทีเดียวส�าหรับการท�างานเจ็ดชั่วโมงเต็มๆ 

ก่อนท่ีเธอจะออกจากร้านอาหาร อรัญถามนินว่าเธอท�างานเป็น

อย่างไร นินพยักหน้า และอรัญก็ดูพอใจ เขาหันมาหาเธอ

“พรุ่งนี้เธอมาท�างานได้มั้ย?”

“ได้ค่ะ ท่าน!”

“บอกแล้วไงว่าให้เรียกว่าอรัญ!”

“ค่ะ อรัญ!”

เธอเดินออกจากร้านมากับนินและพนักงานเสิรฟหญิงอีกหลายคน 

นินถามว่าเธอพักอยู่ที่ไหน เธอจึงบอกชื่อโรงแรมที่เธอพักอยู่ และบอกเสริม

ด้วยว่าเธอไม่มีแผนที่จะอยู่ที่นั่นนานนักเนื่องจากเธอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า มา

ถึงตรงนี้ พนักงานเสิรฟหญิงอีกหลายคนก็เข้ามาร่วมวงคุยด้วยอย่างออกรส 

และบอกเธอว่ามีพนักงานอีกคนที่น่าจะก�าลังมองหาเพื่อนร่วมห้องเช่าอยู่ 

นินบอกว่าพรุ่งนี้จะส่งข่าวเธอเรื่องนี้

ก่อนที่เธอจะกล่าวราตรีสวัสดิ์ เธอขอบคุณนินส�าหรับความช่วยเหลือ
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ทั้งหมดที่นินให้แก่เธอในคืนวันนั้น 

“ไม่เป็นไร” นินตอบ “อย่าท�าให้ฉันผิดหวังก็แล้วกัน”

“ฉันจะไม่ท�าเด็ดขาด” เธอตอบ และเธอหมายความเช่นนั้นจริงๆ



คืนที่สองของเธอที่ร้านช้างฟ้า งานของเธอยุ่งยิ่งกว่าคืนแรก เพราะ

เป็นคืนวันสุดสัปดาห์ ร้านจึงมีกิจกรรมคึกคักมากเป็นพิเศษ มีพนักงานมา

ท�างานจ�านวนมากกว่าเมือ่คนืก่อน และเธอถกูบอกว่าคืนน้ีการให้บรกิารต้อง

ท�าให้รวดเร็วยิ่งกว่าเมื่อคืนก่อนหน้านี้ 

คนืนัน้ผ่านไปแล้วครึง่คนื ขณะทีเ่ธอก�าลงัเดนิกลบัไปยงัห้องครวั เธอ

รูส้กึได้ถึงแรงสัน่ของโทรศพัท์ทีใ่ส่ไว้ในกระเป๋าผ้ากนัเป้ือน เธอหยบิโทรศพัท์

ออกมาและจ้องที่หน้าจอ นรินนั่นเอง เธอลังเลอยู่ชั่วครู่ แล้วจึงกดตอบว่า 

“หวัดดี ตอนนี้ฉันยังคุยไม่ได้นะ”

“เธออยู่ที่ไหนน่ะ?”

“ฉันอยู่ที่ไหน? เธอนั่นแหล่ะอยู่ที่ไหน”

“ฉันเสียใจจริงๆ ฉันอธิบายได้ บอกฉันหน่อยว่าจะพบเธอได้ที่ไหน”

เมือ่เธอเงยหน้าขึน้ กเ็หน็ว่านนิก�าลงัจ้องมองเธออยู่ นนิส่ายหน้าและ

ท�าท่าให้รู้ว่าเธอควรหยุดคุยโทรศัพท์เดี่ยวนั้น

“ฉันต้องไปแล้ว” เธอบอก “ร้านชื่อช้างฟ้า”

นินส่งถาดอาหารให้เธอ “ถ้าอรัญเห็นที่เธอท�าเมื่อครู่นี้ เธอจะต้องไป 

เธอเข้าใจใช่มั้ย?”

“ค่ะ ฉันขอโทษ” เธอพูด ก่อนจะหายตัวกลับเข้าไปในร้านอาหารอีก

ครั้ง
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เมื่อเธอออกจากร้านคืนนั้น มันเป็นเวลาตีสองแล้ว เธอออกมากับนิน

และสาวๆ อีกสองสามคน และคนแรกที่เธอเห็นยืนรออยู่หน้าร้านก็คือ นริน 

เม่ือสาวๆ คนอ่ืนรู้ว่าเขามารอเธอ พวกเธอก็หัวเราะและออกความเห็นกัน

เล็กน้อย

ในเวลานั้น เธอไม่แน่ใจว่าเธออยากคุยกับเขาหรือไม่

“นรินไปไหนมา?” เธอถาม เสียงของเธอแสดงความไม่พอใจอย่าง

ชัดเจน “ฉันโทรหาเธอมาตลอด ส่งข้อความหาเธอ!”

“ฉันรู้ นี่แน่ะ ฉันเสียใจนะ ฉันอธิบายได้”

เธอยังคงเดินต่อไปโดยไม่หยุด และเขาก็มองเห็นได้ว่าเธอหงุดหงิด

แค่ไหน ในที่สุดเขาก็อ้อมมายืนหน้าเธอ บังคับให้เธอต้องหยุดเดิน “ได้

โปรด!” เขาพูด “ฟังฉันหน่อยเถิด”

เธอหยุดเดิน เอามือกอดอก และรอฟังค�าอธิบาย

“โอเค สิ่งแรกเลย” เขาพูด “เธอรู้ใช่มั้ยว่ารถยนต์ที่ฉันเอาไปรับเธอ 

นั่นไม่ใช่รถของฉัน”

“อืม ค่อยยังชั่วหน่อย” เธอพูด

เขายิม้เมือ่ได้ยินเช่นนี ้แต่รอยยิม้นัน้กจ็างหายไปอย่างรวดเรว็เมือ่เขา

เห็นว่าเธอไม่ได้ยิ้มด้วย

“ฉันยืมรถมาจากเพื่อนคนหนึ่ง ฉันไม่รู้สิ บางทีฉันคิดว่าฉันอาจท�าให้

เธอประทับใจหรืออะไรท�านองนั้นได้ แต่ ช่างมันเถอะ …. คืนนั้น ฉันลืม

โทรศัพท์ไว้ในรถ และเพื่อนของฉัน คนที่เป็นเจ้าของรถ เขาต้องเดินทางไป

ท�างานนอกเมือง ฉันจึงเพิ่งได้โทรศัพท์กลับคืนมาวันนี้เอง”

เธอจ้องหน้าเขา “เธอคิดหรือว่าฉันจะเชื่อเรื่องที่เล่ามา?” เธอถาม

“มันเป็นความจรงินะ ฉนัสาบานได้! และทีฉ่นัโทรหาเธอไม่ได้ก็เพราะ

ฉันมีแต่เบอร์ของเธอที่อยู่ในมือถือเท่านั้น ดังนั้น ฉันจึงไปที่ห้องนั้นที่เธอพัก

อยู่ แต่เธอก็จากไปแล้ว จากนั้น ฉันจึงไปที่โรงงาน และพวกเขาก็บอกว่าเธอ

จากไปแล้วอีก ฉันไม่รู้ว่าจะท�าอะไรได้อีกจนกระทั่งรอให้ได้มือถือกลับมา”

“เธอมานี่เพื่อมาตามหาฉันเหรอ?” เธอถาม
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“ใช่! เขาพยักหน้า “ฉันมานี่เพื่อมาตามหาเธอ!” 

“ดีที่ได้ยินแบบนั้น” เธอพูด และยิ้มให้เขาเป็นครั้งแรกในคืนนั้น

“และตอนนี้เธอท�างานอยู่ที่ร้านช้างฟ้าหรือ?

“ใช่”

“นั่นเท่ห์มากเลย!”

“นั่นเท่ห์มากเลย!” เธอเห็นด้วย

เธอสองคนมองสบตากันครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็จับมือเธอ “ถ้าอย่างนั้น 

…. เธอจะอนุญาตให้ฉันพาเธอไปเที่ยวอีกได้ใช่มั้ย?”

“บางทีนะ” เธอพูดพร้อมกับยิ้ม “ไม่แน่ใจว่าฉันจะลางานได้เมื่อไหร่”

“ฉันจะรอจนกว่าวันที่เธอได้หยุดงาน” เขาพูด “เราอาจนั่งรถเมล์ไป

คราวนี้ เธอไม่ว่าอะไรใช่มั้ย?”
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เธอยิ้มและพยักหน้า “ฉันเคยชินที่จะนั่งรถเมล์”



อีกหกเดือนต่อมา เธอก�าลังพูดโทรศัพท์อยู่กับแม่ของเธอ 

“แม่ได้รับเงินหรือเปล่าจ๊ะ?”

“ได้รับแล้ว ขอบใจมากลูก มันช่วยได้มากเลย จริงๆ นะ”

“ดีจัง หนูจะพยายามส่งเงินให้แม่มากกว่านี้อีกในเดือนหน้า แล้วพ่อ

เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ?

“ดีขึ้นแล้ว หลังจากที่นายคนนั้น เอ หนูเรียกเขาว่าอะไรนะ คนนั้น

น่ะไม่ได้โผล่มาเยี่ยมพ่อของหนูอีก” 

“นายลิ้นสองแฉก” เธอพูดพร้อมกับหัวเราะ

“ใช่ นายลิ้นสองแฉกไม่โผล่มาเยี่ยมอีกแล้ว ขอบคุณพระเจ้า!”

“พวกเราจะมาเยี่ยมแม่ก่อนสิ้นปีนี้นะ”

“หนูพูดว่า “เรา” หรือ?”

“ใช่จ้ะ” เธอหัวเราะ “หนูพูดว่า “เรา””

“หนูจริงจังใช่มั้ยเนี่ย?”

“หนยูงัไม่รูห้รอกแม่ ต้องรอด ู.... โอเคนะ หนตู้องไปท�างานแล้ว ฝาก

ความรักให้สิตาและพ่อด้วยนะแม่ หนูรักแม่ บ๊ายบาย”



เธอท�างานในเมืองมาได้ปีกว่า เมื่อเธอได้รับจดหมายฉบับหน่ึงในตู้

ไปรษณีย์ เธอยิ้มเมื่อเห็นการ์ดที่เขียนด้วยลายมือที่สวยงามว่า
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ด้านหลังการ์ดคือลายมือขยุกขยิกของโสริยาที่เขียนว่า: ต�าแหน่งหุ้น

ส่วนยังว่างนะ! ฮา ฮา! โปรดมาสมัครด้วยตัวคุณเอง!! :)



“ไปทางไหนน่ะ” นรินถามพลางจ้องมองผ่านกระจกหน้า หมู่บ้านยัง

มีเสาไฟฟ้าตามถนนเพียงไม่กี่ตน ดังนั้น ถนนทุกสายจึงมองดูเหมือนกันไป

หมดในตอนกลางคืน

“นั่นแน่ะ ลงไปที่ถนนเส้นนั้น!” เธอพูด แล้วชี้มือไปยังถนนเส้นหนึ่ง 

เธอไม่เชื่อแน่ๆ ว่าเธอมาสายขนาดไหนแล้ว!”

นรินเหยียบเบรก กลับรถ และวิ่งลงไปตามถนนเส้นนั้น

“นั่นแน่ะ” เธอตะโกน “จอดตรงไหนก็ได้ข้างๆ นั่น”

ทีด้่านบนเธอเหน็ป้ายไฟนีออนส่องแสงเรอืงรองว่า : ร้านอนิเตอร์เนท็

คาเฟ่นมและน�้าผึ้ง นรินจอดรถและเธอทั้งคู่ก็รีบกระโดดออกมา

มีคนจ�านวนมากอยู่ที่ร้านจนกระทั่งล้นออกมาท่ีท้องถนน เธอเดิน

แหวกผู้คนไปอย่างสุภาพจนกระทั่งไปถึงยังประตูและเดินเข้าร้านไปได้ เธอ

มาทันเห็นนายกเทศมนตรีตัดริบบิ้นและประกาศเปิดร้าน ทุกคนพากันปรบ

เรามีควา
มยินดีที่จ

ะเชิญคุณ

มาเปนเก
ียรติในงา

นเปดราน

รานอินเต
อรเน็ทค

าเฟ

นมและน
้ำผึ้ง
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มือและส่งเสยีงเชียร์ ข้างๆ นายกเทศมนตรคีอืโสรยิายนืยิม้หน้าบานแฉ่งด้วย

ความภูมิใจ เมื่อโสริยามองเห็นเธอ หล่อนก็ดรีกร้องและรีบวิ่งมาหาเธอทันที

“ฉันนึกว่าเธอจะมาไม่ได้แล้วเสียอีก!” เธอพูด พร้อมกอดรัดเธอไป

ด้วยหนึ่งครั้ง

“ฉันขอโทษนะ” เธอพูด “เราถูกกักตัวไว้ที่ชายแดน” ขอแสดงความ

ยินดีด้วยนะ ร้านของเธอดูเริ่ดมาก!”

“ขอบใจจ้ะ เราลงทนุตกแต่งไปมากโขอยู่ เธอไม่ทนัมาฟังทีฉ่นัพดู ฉนั

ขอบคุณเธอด้วย”

“ส�าหรับเรื่องอะไรหรือ?” 

“ที่เธอยอมมาร่วมหัวจมท้ายกับฉันต้ังแต่แรกน่ะสิ วันท่ีเรายังอยู่ท่ี

ตลาดกันไง จ�าได้รึเปล่า?”

“ใช่ หาเงินกันทุกบาททุกสตางค์!” เธอพูดพลางหัวเราะ

“แล้วดูสิวันนี้เธอไกลขนาดไหนแล้ว” เธอพูด” “ผู้ช่วยผู้จัดการหรือ?” 

“ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆ”

“มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ”

“อย่าพูดบ้าๆ น่า” 

“ฉันพูดจริงนะ! ถ้าไม่มีเธอฉันคงตัดสินใจท�าอะไรโง่ๆ ลงไปแน่” 

“เหรอ แต่ดูเหมือนเธอจะเลือกได้ดีมากเลยนะเนี่ย” โสริยาพูด เธอ

หมายถงึนรินซ่ึงก�าลังยนืคยุกบัคนบางคนอยูไ่ม่ไกลออกไปนกั “และเธอเลอืก

ทั้งหมดนั้นด้วยตัวเธอเอง เป็นอย่างไรบ้างล่ะ?”

“ก็ไม่มีอะไรให้บ่นนะ” เธอยิ้ม “แล้วเธอล่ะ?

“จนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่” โสริยาตอบ

เธอหมายถึงชายหนุม่หน้าตาดีคนหนึง่ทีย่นือยูใ่กล้ๆ มีคนบางคนเปิด

เพลง และงานปาร์ตี้ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมารอบๆ ตัวเธอ

“เธอจะว่าไงถ้าฉันจะชวนพวกเราเต้นร�ากัน?” โสริยาถาม

เธอมองไปที่นริน “ฉันจะท�าให้ดีที่สุด แต่เขาน่ะสิไม่ค่อย….”

“ไม่ใช่!” โสริยาตะโกนแข่งกับเสียงดนตรี “ฉันถามว่า เราไปเต้นร�า
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กันไหม!” 

เธอย้ิม คว้ามือโสริยา และเดินออกไปที่ฟลอร์เต้นร�า มันช่างรู้สึก

เหมือนเพิ่งเมื่อวานนี้เอง

• จบบริบูรณ์ •
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ยืนหยัดพร้อม 
ส�าหรับการต่อสู้

เช ้าตรู ่ของวันถัดมา เธอว่ิงลง

มายังไร่ของลุงสัมรินและป้าชีอา เธอรู้ว่า

โสริยาจะมาช่วยรีดนมวัวอยู่ที่นั่น และเธอ

อยากทนัมาพบขณะทีพ่วกเขายงัอยูก่นัพร้อม

หน้า

เธอพบพวกเขาในยุ้งฉาง พวกเขาเพิ่งรีดนมวัว

เสร็จ และก�าลังนั่งหย่อนใจอยู่บนเก้าอี้สามขา พร้อมจิบชาไปด้วย วิธูผู้ชรา 

คนท�าบัญชี ก็อยู่ที่นั่งด้วย ดูเหมือนเขาจะเพิ่งส่งน�้าผึ้งหลายเหยือกเสร็จไป

“ฉันตัดสินใจแล้ว” เธอประกาศ “ฉันจะอยู่ที่นี่!” 

โสริยากระโดดขึ้นจากเก้าอี้ และเข้ามากอดเธอหนึ่งครั้ง

“เธอจะไม่มีวันเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เลย” โสริยาพูด “พวกเรา

จะช่วยกันท�าให้ธุรกิจนี้รุ่ง!” 

เธอเห็นได้ว่าลุงสัมรินกับป้าชีอายินดีแค่ไหนกับการตัดสินใจของเธอ 

ส่วนวิธูผู้ชราหันไปถามลุงสัมรินว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ลุงสัมรินจึงต้องตะโกน

อธิบายให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้ยิน

เธอน่ังลงท่ามกลางพวกเขา และรับถ้วยน�้าชาที่ป้าชีอาส่งให้ด้วย

ความขอบคุณ

“ทีน้ีฉันต้องคิดให้ออกว่าฉันจะกัดฟันสู้จนเรียนจบได้อย่างไรตั้งอีก

หนึ่งปีที่โรงเรียน”

“การเรียนให้จบเป็นเรื่องส�าคัญมาก” ป้าชีอาพูด “การศึกษาจะท�าให้

หนูมีทางเลือกมากขึ้นในอนาคต 

“ป้าพูดถูก” เธอพูด ผงกหัวเป็นท�านองเห็นด้วย “สิ่งเดียวที่หนูกังวล
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คือครอบครัวของหนู หนูต้องพยายามจ่ายหนี้นี้ให้หมด อย่างไรก็ตาม หนู

แน่ใจว่าหนูต้องคิดหาวิธีบางอย่างได้”

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วิธูผู้ชราขอให้ลุงสัมรินอธิบายให้ฟังว่าพวกเขาพูด

อะไรกัน



ปีสุดท้ายของการเรียนที่โรงเรียนของเธอเริ่มต้นขึ้น และก็เป็นดังที่

คาดไว้ อุปสรรคทั้งหลายเริ่มประดังประเดเข้ามา เธอรู้ว่าปีนี้เธอต้องตั้งใจ

เรียนอย่างหนักมาก แต่มันก็มักจะยากที่จะมีสมาธิในการเรียนเมื่อคิดถึงทุก

สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่บ้านของเธอ

เธอยังคงท�างานที่บาร์นมและน�้าผึ้งทุกวันเหมือนเคย และโสริยาก็ยัง

ให้เธอท�างานหลายช่ัวโมงมากข้ึนด้วยเพื่อช่วยให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจ

เพิง่จะเริม่ไปได้สวย และเธอให้เงนิทัง้หมดทีห่าได้แก่แม่ของเธอเพือ่น�าไปใช้

จ่ายหนี้คืน แต่แม้จะมีเงินก้อนนี้ที่เธอให้แล้ว เงินรายเดือนที่ใช้ช�าระหนี้ก็ยัง

ไม่เป็นที่พอใจของนายลิ้นสองแฉก ซึ่งต้องการมากกว่าที่ได้ มีครั้งหนึ่งเขา

เสนอให้แม่ของเธอคิดเรื่องขายบ้านเพื่อน�าเงินมาจ่ายคืนหนี้ แต่เพียงแค่คิด

เรื่องนี้ก็ท�าให้แม่ของเธอเกิดมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงขึ้นแล้ว แน่นอนว่า

ไม่เคยมีการพูดเรื่องนี้เมื่อใดก็ตามที่พ่อของเธออยู่ใกล้ๆ เธอไม่อยากจะ

นึกถึงว่าเขาอาจมีปฏิกิริยาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมื่อบ้านหลังนี้

ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของมาหลายชั่วอายุคนแล้ว 

แทบจะทุกคืนที่เธอพยายามกลับบ้านให้ดึกท่ีสุดเพื่อให้แน่ใจว่าพ่อ

ของเธอจะหลับไปแล้ว เธอพบว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะท�าการบ้าน

เวลาทีพ่่อยงัตืน่อยู ่บ่อยครัง้ทีโ่สรยิาท�างานกะดกึทีต่ลาด และเธอลงเอยต้อง

นั่งท�าการบ้านที่หลังเคาน์เตอร์ของร้านนมและน�้าฝึ้ง เสียงเอะอะโวยวายท่ี

ตลาดว่าไปแล้วยงัน่าพงึปรารถนามากกว่าความป่ันป่วนทีเ่กดิจากการพูดก่น

ด่าและอาการคุ้มคลัง่เหมอืนคนเสยีสตขิองพ่อของเธอ และแล้ววนัหนึง่ ขณะ

ที่เธอแทบจะไม่คาดหวังอะไรอีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป
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ในวันหนึ่งของฤดูหนาว หลังจากผ่านไปแล้วเกือบครึ่งปี ขณะท่ีเธอ

และโสรยิาก�าลงัยนือยูห่น้าห้องเรยีน เพือ่นร่วมชัน้คนหนึง่ของพวกเธอชือ่ ครีี 

ก็เดินเตร็ดเตร่เข้ามาชวนพวกเธอสองคนคุย 

“ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอกลับไปหาปลาอีก” เขาพูดกับเธอ

ตอนแรก เธอไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด

“พ่อของฉันหรือ?”

คีรีเห็นเธอมีท่าทางงุนงง 

“ฉันเห็นเข้าเขาเมื่อเช้านี้ที่แม่น�้า ก�าลังเตรียมที่จะออกเรือ”

“พ่อของฉัน? ที่แม่น�้างั้นหรือ?” เสียงกริ่งเตือนดังขึ้นในความคิดของ

เธอ

คีรีพยักหน้า “ฉันสังเกตเห็นเพราะเขาเอาก้อนหินสองสามก้อนใส่ลง

ไปในเรือด้วย ซึ่งฉันคิดว่ามันค่อนข้างแปลกอยู่”

“ก้อนหินหรือ?” 

คราวนี้กริ่งเตือนในหัวของเธอส่งเสียงดังลั่น เธอทิ้งกระเป๋าและออก

วิ่งทันที

เมื่อเธอไปถึงแม่น�้า ไม่มีร่องรอยของพ่อของเธออยู่ที่ข้างๆ เรือหลาย

ล�าที่จอดอยู่ ไกลออกไปกลางแม่น�้า เธอเห็นมีเรืออยู่สองสามล�า แต่ก็ยากที่

จะมองเห็นว่าใครอยู่ในเรือเหล่านั้นบ้าง เธอวิ่งยังชาวประมงคนหนึ่งในพวก

เขา

“ได้โปรด หนูต้องการความช่วยเหลือ!” พ่อของหนูอยู่ท่ีไหนสักแห่ง

กลางแม่น�้าน่ัน พ่อหนูก�าลังอยู่ในอันตราย หนูคิดว่าเขาอยู่บนเรือเหล่านั้น

ล�าใดล�าหนึ่ง!”

ชาวประมงมองเหน็ว่าเธอก�าลงัพลุง่พล่านเพยีงใด และเขาตกลงท่ีจะ

พาเธอออกเรือไปกลางแม่น�้า โสริยามาถึงแล้ว และเธอสองคนก็ปีนลงไปใน

เรือของชาวประมงผู้นี้ เขาผลักเรือออกจากริมฝั่งน�้า กระโดดเข้ามาข้างใน 

และสตาร์ทเครื่องยนต์ 
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เธอเร่งเครื่องเต็มที่ เรือพุ่งออกไปกลางแม่น�้า

เมื่อเธอเข้าไปใกล้เรือล�าแรก ชาวประมงบนเรือเงยหน้าจากอวนหา

ปลาขึ้นมามอง นี่ไม่ใช่พ่อของเธอ เธอรีบเร่งเครื่องยนต์ผ่านไปโดยเร็ว มีเรือ

อีกล�าหนึ่งอยู่ห่างออกไป และคนขับก�าลังมุ่งหน้าตรงไปยังเรือล�านี้

ยิ่งเธอเข้าใกล้เรือล�าที่สองนี้เพียงใด เธอก็ยิ่งรู ้สึกสิ้นหวังมากขึ้น

เท่านั้น เธอมองไม่เห็นใครสักคนเดียวอยู่บนเรือ บางทีพวกเขาอาจนอนอยู่ที่

ท้องเรือ? เธอชะโงกคอเพื่อมองดูใกล้ๆ และหรี่ตาจากประกายน�้าที่สะท้อน

เข้าตา

เม่ือเธอเข้าจอดเทียบด้านข้างของเรอืล�านี ้เธอกน็�า้ตาไหลพรัง่พรูออก

มา ความกลัวที่เลวร้ายที่สุดที่เธอมีอยู่ได้รับการยืนยันแล้ว เรือล�านี้ว่างเปล่า 

แม้แต่อวนหาปลาก็หายไปด้วย



“ใช่ค่ะ เป็นความจรงิทว่ีาพ่อของหนไูม่สบาย แต่นัน่ไม่ใช่เหตผุลหลกั

ทีท่�าให้เขาฆ่าตวัตาย เหตผุลหลกัคอืหวัใจของเขาแตกสลายไปแล้วเน่ืองจาก

เขาไม่สามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้ เขาเห็นกับตาว่าครอบครัวของ

เขาต้องเผชิญกับอะไร แต่เขารู ้สึกว ่าเขาจนปัญญาท่ีจะท�าอะไรกับ

สถานการณ์นี้ หนูจินตนาการว่า ส�าหรับคนที่เป็นสามีและเป็นพ่อแล้ว คง

ไม่มีความรู้สึกใดที่จะแย่ไปกว่านี้แล้ว” 

เธอเงยหน้าข้ึนจากบทความทีเ่ธอก�าลงัอ่านออกเสยีง ห้องโถงแห่งนัน้

มคีนอยู่เตม็จนแทบไม่มทีีว่่าง คนทัง้หมูบ้่านน่าจะต้องร่วมงานวนันี ้นอกจาก

นีย้งัมคีนยนือยูท่ีด้่านหลงัห้องด้วย ทีแ่ถวหน้าสดุ แม่ของเธอก�าลงัปาดน�า้ตา 

ขณะเดียวกับที่คอยปลอบโยนสิตา ข้างๆ พวกเขามีคุณลุงสัมริน คุณป้าชีอา 

และโสริยายืนอยู่ เธอยังเห็นวิธูผู้ชราอยู่ในห้องนี้ด้วย โดยนั่งอยู่ใกล้ๆ หลัง

สุดของห้อง

“พวกเราไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้ามอีะไรรอพวกเราอยู่” เธออ่านต่อ

ไป “แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูมั่นใจ คือ การเสียชีวิตของคุณพ่อของหนูครั้งนี้จะต้อง
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ไม่สูญเปล่า หนูตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องมีส่ิงดีงามเกิดขึ้นตามมาจาก

โศกนาฏกรรมครั้งนี้ หนูไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไร แต่บางทีมันอาจเป็นหนทาง

ที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นต้องประสบกับเคราะห์กรรมแบบเดียวกับท่ีเราก�าลัง

ประสบอยู่ นั่นคือความหวังของพวกเขา ขอบพระคุณทุกคนที่มาร่วมงานใน

วันนี้ คุณพ่อของหนูคงจะต้องรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่ง”

ที่ด้านนอกห้องโถง คนจ�านวนมากเดินมาหาเธอและแสดงความ

เห็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือสุภาพสตรีช่ืออัคราซึ่งเธอรู้จักเพียงผิว

เผินว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน อัคราฉวยมือของเธอไปกุมไว้ และพูดกับ

เธอด้วยน�้าเสียงที่แผ่วเบา

“ขอบคุณ” อัคราพูด “ค�าพูดของหนูมีความหมายอย่างยิ่งส�าหรับ

ครอบครัวของฉัน สถานการณ์ที่พวกเราเผชิญอยู่คล้ายๆ กัน และเราก็

ภาวนาเช่นกันว่าน่าจะสามารถท�าอะไรบางอย่างกับมันได้”

เธออยากถามอะไรมากกว่านี้ แต่มีคนอีกหลายคนท่ีต่อแถวรอจะมา

แสดงความเสียใจกับเธอ และเธอก็เห็นว่าอัคราท่าทางไม่ค่อยสะดวกใจที่จะ

พูดคุยต่อหน้าคนจ�านวนมาก อัคราบีบมือของเธออีกครั้ง และจากไป

คนอีกคนหน่ึงท่ีเข้ามาหาเธอคอืวธิผููช้รา เขากมุมอืทัง้สองข้างของเธอ

ไว้ในมือที่เหี่ยวและหยาบย่นของเขา และพึมพ�าค�าแสดงความเสียใจ เธอรู้

ว่ามีบางอย่างที่เขาอยากจะพูด แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ท�าให้เขาลังเลไม่

พูดมันออกมา ในที่สุด เขาจับจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่อ่อนโยน และพูดกับ

เธอว่า “มาหาฉัน”

เธอพยักหน้าและตอบเขาไปว่าเธอจะไป



เธอไปทีบ้่านของวธูิในวนัรุง่ขึน้ และกเ็หมอืนเคยทีเ่ขาก�าลงัดแูลรงัผืง้

ของตนอยู่ เขาคุ้นเคยกับพวกผึ้งที่เลี้ยงมากเสียงจนกระทั่งว่าเขาไม่สวมเสื้อ

คุลมป้องกันเลยด้วยซ�้า

“หนูอยากเห็นผึ้งของฉันไหม?” เขาถาม
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“ได้เลยค่ะ” เธอตอบ ค่อนข้างลังเลเล็กน้อย นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดว่า

จะมาเจอ

“ไม่ต้องกังวล ฉันมีเสื้อคลุมให้หนูสวม” เขาพูดเสริม และฉีกยิ้มกว้าง

เห็นฟันหลอเต็มปาก

หลังจากนั้นไม่นาน เธอก็สวมเสื้อคลุมป้องกันมิดชิด และเดินอยู่

ท่ามกลางฝูงผึง้ทีบ่นิกันอย่างคลาคล�า่ วธิสูอนเธอถงึวิธท่ีีจะแกะขีผ้ึ้งออกจาก

รังผึ้ง และขูดเอาน�้าผึ้งออกมา เธอมองเห็นว่าเขารักผึ้งพวกนี้เพียงใด และ

เธอฟังเขาอธบิายอย่างละเอยีดว่าผึง้ตัวไหนเป็นผึง้งาน และผึง้ตวัไหนเป็นผึง้

ทหาร และพวกมันท�างานร่วมกันอย่างไรเพื่อปกป้องประโยชน์ของรังผึ้ง

“ผูค้นชอบคดิว่าตวัเองมคีวามส�าคญัมากมาย” เขาพดู “ แต่มนษุย์ไม่

สามารถมีชีวิตรอดได้หากปราศจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ พวกนี้ด้วยซ�้า ถ้าขาด

เกสรดอกไม้ที่ผึ้งน�ามา จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เติบโตได้เลย”
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เม่ือเก็บน�้าผึ้งเสร็จแล้ว วิธูก็พาเธอไปยัง “บ้านแห่งน�้าผึ้ง” ของเขา 

อันเป็นสถานที่ที่เขาท�ากระบวนการสกัดน�้าผึ้ง เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อย น�้าผึ้ง 

10 เหยือกใหญ่ก็พร้อมถูกน�าไปขายที่ตลาด

“น�า้ผึง้นีฉ้นัมอบให้ครอบครวัของเธอ” เขาพดู “ถ้าเธอมาทีน่ีท่กุวนัพธุ 

เราจะท�าแบบเดียวกันนี้อีก”

“โอ วิธู” เธอพูด “ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ!”

แต่วิธูยืนยันหนักแน่น เขากล่าวว่า “ไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงเธอก็ต้อง

ท�างานแลกกบัมัน กระดูกพวกนีเ้ริม่จะชราแล้ว ฉนัต้องการใครสกัคนมาช่วย

ท�างานนี้”

เธอกล่าวขอบคุณ และบอกเขาว่าเธอจะมาพบเขาอีกสัปดาห์หน้า

และขณะนั้นเองที่เธอก�าลังจะเดินออกมา วิธูก็ร้องเรียกเธอและกล่าว

ว่า “อย่าลืมสิ่งที่พวกผึ้งสอนหนูวันนี้นะ สามัคคีคือพลัง จงท�างานด้วยกัน”

ต่อเมื่อเธอเดินมาได้ครึ่งทางแล้ว เธอจึงค่อยเข้าใจสิ่งท่ีวิธูอาจ

พยายามทีจ่ะบอกเธอ บางทสีิง่ทีเ่ขากล่าวกบัเธอตอนนัน้คอื หากเธอต้องการ

ท้าทายนายลิ้นสองแฉก และพยายามจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เธอ

จ�าเป็นต้องมีคนช่วย เธอจ�าเป็นต้องรวมก�าลังกับคนอื่นๆ ที่ตกอยู ่ใน

สถานการณ์แบบเดียวกัน สามัคคีคือพลัง ทันใดนั้นเอง เธอก็นึกขึ้นมาได้ถึง

อัครา สุภาพสตรีผู้ที่เข้ามาคุยกับเธอหลังงานศพพ่อของเธอ



ในหมูบ้่านทีค่นเกอืบทัง้หมดรูจ้กักนั ใช้เวลาแค่เพียงไม่นานเธอกไ็ด้รู้

ว่าอัคราอาศัยอยู่ที่ใด

เธอเคาะประตูหน้าบ้านของอัคราและยืนรอ เป็นเวลาพักใหญ่ท่ีไม่มี

ใครเดินเปิดประตู และขณะที่เธอก�าลังจะจากไปแล้วนั้น เด็กสาวคนหนึ่งก็

มาเปิดประตูและเยี่ยมหน้าออกมามองดู เด็กสาวผู้นี้น่าจะอายุน้อยกว่าสิตา

ประมาณหนึ่งปี และความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือ ฉันสงสัยจังว่าเหตุใดเด็ก

สาวคนนี้จึ่งไม่ไปโรงเรียน 
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เดก็หญงิผูน้ีผ้ลักประตใูห้เปิดออก และกวักมือเรยีกเธอเข้าไป เธอเดิน

เข้าบ้านหลังนั้นไปอย่างไม่ค่อยแน่ใจนัก

“สวัสดีค่ะ?” เธอร้องเรียก

เมื่อได้ยินเสียงของเธอ เด็กอีกหลายคนก็โผล่ออกมา ท�าให้เธอสงสัย

ขึ้นมาอีกครั้งว่า เหตุใดพวกเขาเหล่านี้จึงไม่ไปโรงเรียน และแล้วเธอก็เริ่ม

สังเกตเห็นสภาพที่ย�่าแย่ของเสื้อผ้าที่เด็กเหล่านี้สวมใส่ ทั้งเก่า ขาดวิ่น และ

มีขนาดเล็กกว่าผู้ใส่ประมาณสองสามเบอร์เห็นจะได้ เมื่อเธอมองไปรอบๆ 

บ้านกพ็บว่าในบ้านแทบไม่มเีครือ่งเรอืนและสิง่อ�านวยความสะดวกสมยัใหม่

เลยแม้แต่ชิ้นเดียว  

ทันใดนั้นเอง อัคราก็เดินออกมาจากห้องๆ หนึ่งในบ้าน ถืออ่างล้าง

มือและฟองน�้าหนึ่งอันมาด้วย ท่าทางของนางดูประหลาดใจที่เห็นเธอยืนอยู่

ตรงนั้น

“ฉันขอโทษ” เธอพูด “ฉันไม่ควรเข้ามาเลย”

เธอเริ่มจะออกเดินกลับไปตามทางที่เข้ามา แต่อัคราหยุดเธอไว้

“ไม่ๆ รอก่อน” นางพูด “ได้โปรด ฉันขอเวลาแค่นาทีเดียว”

นางเดินกลับเข้าไปในห้องที่เพิ่งออกมา และเรียกให้เธอตามเข้าไป

ภายในห้องนั้น เธอเห็นอัคราก�าลังดูแลผู้หญิงที่แก่ชรามากและ

ท่าทางอ่อนแอคนหนึ่ง ซึ่งก�าลังนอนอยู่บนเตียง

“แม่ของฉันเอง” อัคราอธิบาย

เธอกล่าวทักทายสุภาพสตรีชราผู้นั้น แต่ไม่แน่ด้วยซ�้าว่านางจะรู้หรือ

ไม่ว่ายังมีเธออยู่ในห้องด้วยอีกคนหน่ึง เธอมองไปรอบๆ ห้อง และเห็นว่า 

นอกจากเตียงแล้ว ห้องนั้นแทบจะว่างเปล่าเลยทีเดียว



หลังจากนั้น เธอออกมาเดินเล่นกับอัครา นางบอกแก่เธอว่าทางเดียว

ที่จะสนทนากันได้ก็คือต้องออกมาจากบ้านของนาง เธอถามอัคราถึง

ครอบครัวของนางว่าเป็นอย่างไรบ้าง และในไม่นานอัคราก็เริ่มเล่าเรื่องของ
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นางให้เธอฟัง

เรื่องของอัครามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับเรื่องของเธอ สามี

ของอัคราก็เหมือนกับพ่อของเธอที่เผชิญกับช่วงเวลาท่ียากล�าบากทาง

เศรษฐกิจ เมื่อพืชผลของเขาตายหมดเนื่องจากฝนท่ีตกลงมาหนักมากและ

น�้าท่วมที่ตามมา เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกู้เงินเพิ่ม หลังจากการ

เพาะปลูกล้มเหลวอีกเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกัน เขาก็พบว่าตนเองอยู่ใน

หลมุลกึทีไ่ม่อาจดิน้หลดุออกมาได้ เธอไม่แปลกใจเลยทีไ่ด้ยินว่า เจ้าหน้าเงนิ

กู้ผู้ที่ให้สามีของอัครายืมเงินก็คือนายลิ้นสองแฉกคนเดิม

เพราะมีลูกถึงห้าคนที่ต้องเลี้ยงดู และยังมีมารดาผู้แก่ชราของอัครา

อีก สามีของนางจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันที่สูงมาก จนเขาต้องลงเอยด้วย

การอพยพเพ่ือไปหางานท�า และในที่สุดก็ได้งานท�าเป็นลูกจ้างอยู่บนเรือ

ประมง ในตอนแรก พวกเขายังได้รับเงินก้อนเล็กๆ ที่เขาส่งมาให้บ้าง แต่

เมื่อเวลาผ่านไป ก็ไม่มีเงินถูกส่งมาอีกเลย และเมื่อผ่านไปหนึ่งปีกว่า 

ครอบครวักไ็ม่ได้ข่าวของพวกเขาอีก จนกระทัง่พวกเขาได้รบัข่าวร้ายทีส่ดุว่า

เขาได้เสียชีวิตแล้ว ดูเหมือนด้วยโรคบางอย่าง ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานการ

รับรองจากแพทย์คนใดทั้งสิ้น

อัคราจัดงานศพให้สามีของเธอ และถูกนายลิ้นสองแฉกตามทวงหนี้

อย่างไม่ปรานปีราศรยั เธอไม่มเีงินทีจ่ะส่งลกูๆ ของเธอไปเรยีนทีโ่รงเรยีนอกี

แล้ว และเธอยังได้มอบทรพัย์สมบตัแิทบจะทัง้หมดทีม่อียูแ่ก่นายลิน้สองแฉก

ไปแล้วเพื่อช�าระหนี้ที่ติดค้างเขาอยู่

“บางวันฉันคิดว่าฉันไม่อาจทนอยู่ต่อไปได้อีกแล้ว” นางพูดพลางเช็ด

น�้าตา “แต่แล้วฉันก็มองหน้าลูกๆ ของฉัน…..”

เธอเอ้ือมมือไปกมุมอืของนาง และบอกนางว่าเธอรูส้กึนบัถือนางเพยีง

ใด เธอรู้ว่าครอบครัวเธอเองนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากอย่างไม่น่าเชื่อ

เพียงใด ดังนั้น เธอจึงจินตนาการได้ว่ามันเป็นอย่างไรที่มีลูกๆ ที่ต้องเลี้ยง

ถึงห้าคน และยังมารดาผู้แก่ชราอีกหนึ่งคน

“พวกเราไปพบเขากันดีมั้ย?” เธอเสนอ
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“ใคร? เจ้าหนี้เงินกู้หน้าเลือดนั่นหรือ?” อัคราถาม

เธอพยักหน้า “เราน่าจะลองพยายามพูดกับเขาด้วยเหตุผล”

อัคราดูท่าทางไม่ค่อยมั่นใจนัก “เขาเป็นคนพูดด้วยยากมาก ฉันเคย

ลองมาแล้ว”

“ฉันรู้….แต่ถ้าเราไปด้วยกันล่ะ? เธอไม่คิดว่าเราควรลองดูสักหน่อย

หรือ?

เธอบอกได้เลยว่าอัคราไม่ชอบความคิดนี้ แต่เธอก็ไม่มีทางเลือกมาก

นัก



วันรุ่งขึ้น พวกเธอสองคนพากันไปยังส�านักงานของนายลิ้นสองแฉก

ด้วยท่าทีประหม่า ชื่อจริงของชายผู้นี้คือ นายฮอย และที่หน้าต่างด้านหน้า

ส�านักงานของเขามีตัวอักษรแกะสลักเป็นค�าว่า “ฮอยเงินกู้ และ บริการ

ทางการเงิน” ติดอยู่

เธอเดินเข้าไปยังแผนกต้อนรับที่ดูรกระเกะระกะและสอบถาม

พนักงานต้อนรับผู ้มีสีหน้าเบื่อชีวิตว่า เธอจะขอพบนายฮอยได้หรือไม่ 

พนกังานต้อนรบัผูน้ี้แทบไม่มองเธอเลยด้วยซ�า้ และบุย้หน้าไปทีย่งัประตหู้อง

ท�างานของเขา

เมื่อเธอเดินเข้าไปในส�านักงานของเขา นายฮอยเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะ

และมองมายงัเธอด้วยสายตาไม่ไว้วางใจ เขาดูเหมือนประหลาดใจท่ีเห็นพวก

เธอสองคนมาด้วยกัน

“ว่าอย่างไร?” เขาถาม “มีอะไรให้ฉันช่วยหรือ?”

อัคราเหลือบมองเธอ ดูเหมือนเธอจะถูกเลือกให้เป็นโฆษกพูดแทน

พวกเธอทั้งคู่เสียแล้ว

“ขอบคุณที่อนุญาตให้เราพบ คุณฮอย” เธอพูด “พวกเขาสงสัยว่าเรา

จะขอพูดอะไรกับคุณสักค�าสองค�าได้หรือไม่”

“พูดมาเลย ฉันก�าลังฟังอยู่” เขาพูดอย่างร�าคาญ เขาไม่แม้แต่จะเชิญ
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ให้พวกเธอนั่งลงด้วยซ�้า

เธอหายใจเข้าลึกๆ หนึ่งครั้ง เธอยังไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าเธอมาที่นี่เพื่อ

พูดอะไรกันแน่ 

“คุณฮอย….เรามาเรื่องหนี้เงินกู้ของพวกเรา อย่างที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่า

ครอบครัวของพวกเราสองคนสูญเสียผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ท่ีเป็นผู้

หาเลี้ยง……

นายฮอยดูเหมือนรู้ว่าบทสนทนานี้จะเป็นอย่างไรต่อไป และเริ่มจะ

ส่ายหน้าท�านองไม่เอาด้วย

เธอกล่าวต่อไป “ความจริงก็คือ ไม่มีทางเลยส�าหรับพวกเราท่ีจะใช้

หนี้คืนได้ ไม่ว่าเราจะพยายามกันมากเพียงใดก็ตาม และหนี้ก้อนนี้ก�าลัง

ท�าลายครอบครัวของเรา คุณจะช่วยพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเงินกู้

ก้อนนีไ้ด้หรอืไม่ ในเมือ่สถานการณ์ของครอบครวัเราได้เปลีย่นไปแล้ว? เป็น

ไปได้มั้ยที่คุณจะให้เราจ่ายหนี้คืนน้อยลงจากเดิม?”

นายฮอยหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินข้อความสุดท้าย

“จ่ายน้อยลงอย่างนั้นหรือ?” เขาพูดเบาๆ แต่เธอสามารถรู้สึกได้ว่ามี

ภเูขาไฟคกุรุน่พร้อมทีจ่ะระเบดิอยู่ภายในตวัเขา “เธอพดูจรงิหรอืเปล่านี?่ ให้

ฉนัอธบิายอะไรให้เธอฟังบางอย่างนะ นีเ่ป็นธรุกจิของฉนั นีเ่ป็นวธิกีารมชีวีติ

รอดของฉนั เธอคดิว่ามนัง่ายงัน้หรอื? โดยเฉพาะกบัครอบครวัอย่างพวกเธอ

ที่ไม่เคยจ่ายหนี้ตรงเวลา เธอพูดถึงครอบครัวของเธอ – แล้วครอบครัว ของ

ฉันเล่า? ฉันจะหาเงินจากไหนไปซื้ออาหารให้ครอบครัวของฉันมีกิน?”

“ได้โปรดเถอะคุณคุณฮอย” เธอพูดต่อ “เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่จ่าย

นะคะ เราแค่จะขอว่า….”

แต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบ นายฮอยลุกขึ้นยืน และภูเขาไฟลูกน้ันก็

ระเบิดเปรี้ยงออกมา

“ออกไป” เขาตะโกน “ไสหัวออกไปจากส�านักงานของฉัน!”

เขาไล่ต้อนพวกเธอออกมาผ่านบริเวณต้อนรับ และออกมาที่ยังถนน

“ครั้งหน้าที่ฉันเจอแก ฉันต้องการเห็นเงินของแกด้วย! ที่พูดนี่เข้าใจ
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หรือเปล่า?”

เขาจ้องพวกเธออย่างถมึงทึงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเดินกลับเข้าไปข้างใน

อัคราท่าทางตกอกตกใจ ราวกับเธอเพิ่งถูกท�าร้ายร่างกายมา

เธอเองกร็ูส้กึสบัสนมนึงงอย่างย่ิง เมือ่กีเ้กดิอะไรขึน้? เธอเดนิวนเวยีน

ไปรอบๆ พยายามตัดสินใจว่าควรท�าอย่างไรต่อไป เธอไม่มีอะไรอยู่ในหัว

เลย นอกจากความรู้สึกทั้งโกรธและผิดหวังระคนกัน

จากนั้น เธอก็คิดถึงครอบครัวของเธอ เธอก�าลังท�าสิ่งนี้เพื่อพวกเขา 

เธอจะยอมเดนิจากไปงา่ยๆ อย่างนัน้หรือ? คดิได้เช่นนีแ้ลว้ เมื่อเธอหนัหน้า

ไปหาอัครา นางสามารถมองเห็นแววตอันมุ่งมั่นประดุจเหล็กกล้าของเธอท่ี

ฉายออกมา

“ไม่” เธอพูด “เราจะไม่ให้มันจบลงแบบนี้ เราจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ ตก

ลงมั้ย?”



ต่อมาในวันเดียวกันนั้น เธอโทรศัพท์หาโสริยา เมื่อได้ฟังว่าเกิดอะไร

ขึ้น น�้าเสียงของโสริยาแสดงความไม่พอใจเหมือนกันกับเธอ

“เขาไม่มีสิทธิปฏิบัติต่อคนอื่นแบบนั้น” โสริยาพูด “นายคนนั้นคิดว่า

ตัวเองคือใคร?”

เธอจึงเล่าให้โสรยิาฟังถงึสิง่ทีเ่ธอตัง้ใจจะท�าต่อไป และตกลงจะไปพบ

กับโสริยาที่ชมรมเยาวชน 

“ฉันจะชวนเพื่อนคนอื่นๆ มาด้วย” โสริยาพูด



นอกจากโสริยาแล้ว ยังมีเพื่อนคนอื่นๆ อีก 5 คนอยู่ที่ชมรมเยาวชน

ในคนืน้ันด้วย และทกุคนต่างกระตอืรอืร้นทีจ่ะช่วยในแบบทีพ่วกเขาสามารถ

ท�าได้ ค�าถามคอื: อะไรคือวธีิทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะจดัการกบัปัญหานี?้ พวกเธอหารอื

กันถึงทางเลือกแบบต่างๆ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป จนกระท่ังเด็กสาวคนหนึ่ง 
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ชื่อกัญญา พูดอะไรบางอย่างออกมาที่ท�าให้เธอเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้น

โสรยิาเพิง่จะพดูจบไปว่าเงนิกู้พวกนีท้�าความเสยีหายให้แก่ครอบครวั

ทั้งหลายมากแค่ไหน และกัญญาก็พูดตอบกลับมาว่า “ฉันแน่ใจว่าคนส่วน

ใหญ่จะต้องเห็นด้วยกับเรื่องนั้น”

“นั่นไง!” เธอพูด “คนส่วนใหญ่ น่าจะเห็นด้วย แต่ถ้าเช่นนั้นท�าไมเรา

ไม่ออกไปและถามคนหลายๆ คนล่ะ? ท�าไมเราไม่เริ่มยื่นฏีกาล่ะ?

“ฎีกาหรือ?” โสริยาถาม “เธอหมายความถึงเวลาที่คนลงชื่อเพื่อบอก

ว่าพวกเขาสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างน่ะหรือ?” 

“ใช่ ถูกเผงเลย!” เธอพยักหน้า เธอชักจะเริ่มตื่นเต้นกับความคิดนี้ขึ้น

มาแล้ว 

“แต่ฎีกานี้จะพูดว่าอย่างไรล่ะ?” โสริยาถาม

“เอ่อ เราต้องอธบิายว่าครอบครวัต่างๆ ได้เผชญิกบัอะไรมาบ้าง จาก

นัน้กเ็ขยีนอะไรท�านองนีเ้ช่น “ถ้าคุณไม่เหน็ด้วยกบัการให้กูย้มืเงนิในลกัษณะ

เหล่านี้ โปรดลงชื่อของคุณตรงนี้”

โสริยายังดูเหมือนไม่ค่อยแน่ใจ “แต่แล้วเราจะน�าฎีกาฉบับนี้ไปยื่นให้

กับใคร?” เธอถาม

“ฉันก็ยังไม่รู้” เธอตอบ “นายกเทศมนตรีดีมั้ย?”

เด็กหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มก็ดูไม่ค่อยเชื่อถือในแผนการน้ีเท่าใดนักเช่น

กัน “แต่เธอคิดจริงๆ หรือว่าเจ้าหนี้เงินกู้หน้าเลือดจะให้ความสนใจกับอีแค่

ฎีกาฉบับหนึ่ง?” เขาถาม

“อาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้” เธอตอบ มาถึงตอนนี้เธอชักเริ่มไม่แน่ใจ

เกีย่วกบัความคดิน้ีแล้ว แต่มนัไม่น่าลองดูสกัหน่อยหรอื? “ยกเว้นแต่จะมใีคร

มีความคิดที่ดีกว่านี้?”

มันเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดเท่าที่มีคนเสนอมาดังนั้นทั้งกลุ่มจึงตัดสินใจที่

จะลองท�าดู ถึงที่สุดแล้ว พวกเธอไม่มีอะไรที่จะสูญเสียไม่ใช่หรือ? หลังจาก

หารอืกันเพิม่อีกเล็กน้อย พวกเขากไ็ด้เริม่ร่างแผนทีจ่ะด�าเนินการ และทกุคน

ได้รับมอบหมายหน้าที่และค�าสั่ง หน้าที่ของเธอคือการเขียนสรุปย่อเกี่ยวกับ
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สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ รวมทั้งค�าเชิญชวนให้ลงนามหากผู้อ่านคิด

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นธรรม จากนั้นสิ่งท่ีเธอเขียนน้ีจะถูกพิมพ์ลงบน

กระดาษและน�าไปแจกให้แก่อาสาสมัครทุกคน



ตลอดทั้งสัปดาห์ถัดมา ทุกคนในกลุ่มต่างใช้เวลาว่างท้ังหมดท่ีตนมี

เพื่อออกไปแจกใบฎีกา แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ภายในอ�าเภอ และแผนที่วางไว้คือพวกเขาจะเดินแจกตามบ้านให้ครบทุก

บ้าน ทุกร้านขายของ รวมทั้งจะแจกให้แก่คนที่เดินอยู่ตามถนนด้วย

โดยส่วนตัว เธอรู้สึกว่าความท้าทายในการพยายามรวบรวมลายเซ็น

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นเป็นเหมือนการตามล่าแบบหนึ่ง ทุกครั้ง

ที่เธอเคาะประตูบ้าน หรือชวนคนบางคนบนถนนให้หยุดฟังเธอพูด เธอจะ

เริ่มจากการพูดโน้มน้าวอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้าใจ เดชะบุญที่

คนส่วนใหญ่ฟังสิ่งที่เธอต้องการจะพูด และยอมลงชื่อในใบฎีกา บางทีที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะพวกเขามองเห็นว่าประเด็นน้ีมีความหมายเพียงใด

ส�าหรับเธอ 

แต่คนอื่นๆ ที่ไม่สนใจก็มี พวกเขาส่ายหน้าและเดินหนี หรือไม่เช่น

นั้นก็กล่าวว่า “ไม่ล่ะ ขอบคุณ” แล้วปิดประตูใส่เธอโดยเร็ว เธอรู้สึกเกือบ

อยากตะโกนใส่พวกเขาว่า “ได้โปรด ฟังฉันหน่อยเถิด!” แต่แทนที่จะท�าเช่น

นั้น เธอพยายามทุกวิธีทางที่จะสะกดกลั้นความรู้สึกไม่พอใจไว้ และยิ้มให้

แก่พวกเขา

“ขอบคุณ” เธอพูดด้วยน�้าเสียงที่ฟังดูเบิกบานท่ีสุดเท่าท่ีเธอสามารถ

รวบรวมได้ และออกเดินต่อไป

มันเป็นงานที่ยากมาก อันที่จริงมันเป็นหนึ่งในงานท่ียากที่สุดที่เธอ

เคยท�ามาเลย และหลายครัง้เธอพบว่าตวัเองรูส้กึสงสยัเหมอืนกนัว่ามนัคุม้ค่า

กับความพยายามจริงหรือ แต่แล้วเธอก็จะคิดถึงอาสาสมัครคนอื่นๆ ทุก

คนในกลุ่ม ผู้ท่ียอมสละเวลาว่างของตนเพื่อมาช่วยเหลือเธอกับอัครา มัน
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ท�าให้เธอมีแรงที่จะเข้าไปหาคนใหม่ และเริ่มต้นเล่าเรื่องของเธอให้คนผู้นั้น

ฟังอีกครั้งหนึ่ง



เม่ือย่างเข้าปลายสปัดาห์ เธอพบว่าเธอก�าลังยนือยูข้่างนอกส�านกังาน

ของหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น เธอตัดสินใจว่าเธออาจลองเข้าไปล่าลายเซ็นท่ี

ด้านใน

เมื่อเข้ามาในส�านักงาน มีคนหลายคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ทุกคน

แลดูมีธุระยุ่งมาก เธอยืนกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่ง หวังว่าจะมีใครสักคน

สังเกตเห็นเธอเข้า และในที่สุด นักข่าวสาวคนหนึ่งก็ปรายตามาเห็นเธอเข้า 

และเอ่ยถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยหรือไม่ เธอจึงเล่าให้นักข่าวสาวผู้นี้ทราบว่า

เธอมีใบฎีกาอยู่ฉบับหนึ่ง และเธอก�าลังพยายามรวบรวมลายเซ็นให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“ใบฎีกานี้เกี่ยวกับอะไร?” นักข่าวสาวถาม มือของเธอยังคงง่วนอยู่

กับการพิมพ์แป้นคีย์บอร์ด

เธอจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องของเธอ แต่เธอไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่านักข่าวสาว

รายนี้ฟังสิ่งที่เธอพูดหรือไม่ เพราะความสนใจทั้งหมดของเธอยังคงจดจ่ออยู่

กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อเธอเล่ามาถึงตอนท่ีคุณพ่อของเธอเสียชีวิต

เท่านั้น ที่นักข่าวสาวผู้นี้หยุดชะงักครู่หนึ่ง แล้วจึงเงยหน้าขึ้นมองเธอ เธอจึง

เล่าต่อเกี่ยวกับอัคราและสถานการณ์ของเธอ มาถึงตอนนี้เธอเริ่มเห็นว่านัก

ข่าวสาวผู้นี้ชักจะสนใจเรื่องที่เธอเล่ามากขึ้นเรื่อยๆ และไม่นานหลังจากนั้น 

นักข่าวสาวก็เปิดสมุดโน้ตเล่มเล็กของตนและเริ่มยิงค�าถามใส่เธอเป็นชุด 

เช่น เงินกู้นี้มาจากใคร และพ่อของเธอประกอบอาชีพอะไร และจดค�าตอบ

ที่ได้รับจากเธอทั้งหมดลงบนสมุดโน๊ตเล่มเล็กนั้น

จากนั้น นักข่าวสาวขอให้เธอช่วยเล่าว่าเธอมีแผนจะยื่นใบฎีกาให้แก่

นายกเทศมนตรีเมื่อใด นักข่าวผู้นี้บอกว่าเธออยากไปอยู่ที่นั่นด้วย และเธอ

อาจช่วยถ่ายภาพให้เพื่อน�ามาลงหนังสือพิมพ์ นี่เป็นข่าวดีมากๆ เลย! เธอ
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บอกนกัข่าวสาวผูน้ีว่้า จะแจ้งให้ทราบถงึวนัและเวลาอย่างแน่ชดัอกีครัง้หนึง่

และเท่านั้นยังไม่พอ นักข่าวสาวยังพูดชักชวนให้ทุกคนในส�านักงาน

ลงนามในใบฎกีาด้วย เธอรูส้กึยนิดทีีต่ดัสนิใจเดนิเข้าไปในส�านกังานแห่งนัน้!



เมื่อถึงปลายสัปดาห์ กลุ่มของเธอทั้งหมดก็มารวมตัวกันอีกครั้งที่

ชมรมเยาวชนเพื่อดูว่าใบฎีกาไปถึงไหนแล้ว เธอรู้สึกค่อนข้างมีความสุขเมื่อ

เห็นลายเซ็นท้ังหมดที่เธอสามารถรวบรวมมาได้ แต่เธอไม่รู้เลยว่าคนอื่นๆ 

ท�าได้เป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อเธอเดินเข้าไปในชมรม สิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นก็คือ ทุกคนก�าลัง

นั่งล้อมวงกันอยู่ โดยมีสีหน้าไม่ค่อยดีนัก (glum)

“คนตอบรับไม่ค่อยดีหรือ?” เธอถามโสริยา

โสริยาส่ายหน้า เมื่อเห็นดังนั้น ใจของเธอหายวูบ

“พวกเราได้ลายเซ็นมาเท่าไหร่?”

โสริยามองดูแบบฟอร์มที่วางอยู่ตรงหน้าเธอ

“แค่สาม” เธอพูด

“สาม!”

เธอไม่อยากเชื่อเลย! เธอคนเดียวสามารถรวบรวมได้ถึงกว่า 50 ราย

ชื่อ แต่พวกเขาทั้งหมดรวบรวมมาได้แค่สามอย่างนั้นหรือ!

จากนั้น เธอสังเกตเห็นว่าโสริยาและคนอื่นๆ พยายามซ่อนยิ้มกัน

อย่างเต็มที่

“อะไร?” เธอถาม “เกิดอะไรขึ้น?”

ทันใดนั้น ทุกคนก็ระเบิดหัวเราะออกมา

“ไม่ใช่สามหรอก” โสริยาตะโกน “สามร้อยตะหาก!”

เธอยกมือปิดปากโดยอัตโนมัติ “เธอพูดจริงหรือ? นั่นมหัศจรรย์มาก! 

และฉันได้มาอีก 50 ชื่อ”

“นั่นเท่ากับมากกว่าสามร้อยห้าสิบลายเซ็นเชียวนะ!” โสริยาร้อง  
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“ไม่เลวเลยส�าหรับการท�างานหนึ่งสัปดาห์!”

“ไม่แย่เลยจรงิๆ” เธอพดู “ขอบคณุทกุคนมาก!” คนืนีฉ้นัเป็นเจ้าภาพ

เลี้ยงนมกับน�้าผึ้งปั่นทุกคนเอง!”



อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาพวกเธอทุกคนไปรวมตัวกันท่ีส�านักงานของ

นายกเทศมนตรีเพื่อยื่นใบฎีกา นักข่าวสาวมาที่น่ันด้วยตามที่ได้สัญญาไว้ 

และน�ากล้องติดมาเพื่อบันทึกภาพช่วงเวลาส�าคัญของการยื่นเอกสาร

นายกเทศมนตรีเดินออกมาจากส�านักงาน และเธอกับอัคราก็เข้าไป

ยื่นใบฎีกาให้แก่เขา เธอเรียนนายกเทศมนตรีว่าเธอหวังว่าใบฎีกาฉบับนี้จะ

ช่วยดึงความสนใจมาสู่การออกเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งท�าให้หลายครอบครัว

ถูกบีบคั้นจนแทบกระดิกตัวไม่ได้ เธอยังเสนอแนะด้วยว่าวันหนึ่งในอนาคต 

น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายตามมาจากเหตุการณ์นี้

นายกเทศมนตรียืนโพสท์ท่าถ่ายรูป จากนั้นก็กล่าวขอบคุณทุกคน 

และเดินกลับเข้าส�านักงานไป

เธอทกุคนถกูทิง้ให้ยนืเคว้งคว้างอยูต่รงนัน้ โสรยิาเข้ามาสวมกอดเธอ

และกล่าวว่า “ท�าได้ดีมาก!” แต่เธอมคีวามรู้สกึบางอย่างว่าทกุคนก�าลงัสงสยั

เหมือนกันว่า “แล้วไง จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น?”

นักข่าวสาวเดินเข้ามาหาเธอ ด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้ม

“ฉันคิดว่าฉันมีข่าวดีมาฝากเธอนะพวกสาวๆ” นักข่าวสาวพูด

สาวๆ ขยับเข้ามายืนชิดกัน ต่างคนต่างอยากรู้ว่านักข่าวผู้นี้จะพูดว่า

อย่างไร

นักข่าวสาวกล่าวว่า “บางทีพวกเธออาจจะรู้แล้วว่า ฉันสนใจท่ีจะ

เขียนข่าวเก่ียวกับใบฎีกาของพวกเธอ และผลกระทบที่เงินกู้บางก้อนมีต่อ

ครอบครัวทั้งหลาย ทีนี้ ฉันต้องการรู้เรื่องจากฝ่ายของนายฮอยด้วย ฉันจึง

ได้ไปพบเขามา”

“โอ คณุพระช่วย” เธอพดู “ถ้าอย่างนัน้ฉนัเดาว่าเขาคงรูแ้ล้วละสเิกีย่ว
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กับใบฎีกาของฉัน?”

นักข่าวสาวพยักหน้า “ใช่ เขารู้แล้ว และเมื่อเขาได้ยินว่าฉันก�าลังจะ

เขียนข่าวเรื่องนี้ เขาก็แบบ - จะพูดยังไงดี – ดูเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์

ยากของครอบครัวพวกเขามากขึ้น

เธอรู้สึกประหลาดใจกับเรื่องที่ได้ยินนี้มาก “ยังไงเหรอคะ?” เธอถาม

“ก็แบบว่า หลังจากที่ได้พิจารณาเรื่องน้ีอย่างจริงจังอีกครั้งหน่ึงแล้ว 

เขากล่าวว่า เขายินดีจะต่อรองเงื่อนไขเงินกู้ของพวกเธอใหม่”

เธอแทบไม่เชื่อหูในสิ่งที่ได้ยิน! “คุณพูดจริงหรือคะ?” เธอถาม

“อ๋อ แน่นอนจ้ะ” นักข่าวสาวเล่าต่อ ขณะที่มือก็เปิดสมุดโน้ตเล่มเล็ก

ไปด้วย “ฉันยังจดไว้ตรงนี้เลย ดูเหมือนหนี้ของพวกเธอจะถูกลดลงอย่าง

ฮวบฮาบทีเดียว”

เธอกระโดดกอดอัครา เธอกระโดดกอดโสริยา เธอกระโดดกอดนัก

ข่าวสาวด้วย!

ในไม่ช้า ทุกคนพากันเฉลิมฉลอง กระโดดโลดเต้น ร้องวี้ดว้ายและ

ตะโกนอย่างมีความสุข

เธอยืนนิ่งๆ และเฝ้ามองฉากนั้นอยู่ชั่ววินาทีหนึ่ง มันเกิดขึ้นได้ยังไง? 

พวกเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

จากนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ถึงค�ากล่าวของวิธูผู้ชรา “สามัคคีคือพลัง”

“ขอบคุณค่ะวิธู” เธอกล่าวเบาๆ กับตัวเอง



สิ่งที่เธอไม่มีทางรู้เลยในเวลานั้นก็คือ ในอีกแค่สองเดือนข้างหน้า วิธู

จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเธอในแบบที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นอีก

โสริยาคือคนทีม่าส่งข่าวร้ายแก่เธอว่า วธิไูด้เสยีชวิีตไประหว่างทีก่�าลงั

นอนหลบั ถงึข่าวนีจ้ะน�าความเศร้ามาให้แก่ทกุคน แต่มนักไ็ม่ถงึกับเป็นเรือ่ง

ไม่คาดฝัน ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวิธูอายุเท่าไหร่ แต่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกัน

ว่าเขาต้องอายุถึงเก้าสิบปีเป็นอย่างน้อย หรือดีไม่ดี อาจชรากว่านั้นอีกเล็ก
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น้อยด้วย เธอเองก็สังเกตเห็นเช่นกันว่าช่วงหลังๆ มานี้เขาเคลื่อนไหวช้าลง

มาก ในแต่ละวันที่เธอท�างานที่สวนผึ้งเธอพบว่าเธอก�าลังท�างานมากขึ้น

เรื่อยๆ ในขณะที่วิธูนั่งอยู่แต่ในร่มมองดูเธอและพูดถึงเรื่องผึ้งของเขา

ดังนั้นข่าวการจากไปของวิธูจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจส�าหรับเธอ 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ท�าให้เธอตกตะลึงจริงๆ มาถึงเมื่อโสริยาบอกกับเธอถึง

สิ่งที่เขาเขียนไว้ในพินัยกรรม

“เธอจะไม่เชื่อเรื่องนี้อย่างแน่นอน” เพื่อนของเธอบอก “เขายกผึ้งใน

สวนของเขารวมท้ังอุปกรณ์และรังผ้ึงและทกุๆอย่างให้แก่ครอบครวัของเธอ!”

นี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น และตอนน้ีเมื่อเธอ

คิดถึงมัน เธอก็เริ่มจะเข้าใจทุกๆ อย่าง ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเขาสอนทุก

สิ่งทุกอย่างให้กับเธอก็เพื่อที่เธอจะได้รับช่วงต่อธุรกิจของเขาเหมือนเป็น

คนในครอบครัว

แม่ของเธอกลายมาเป็นคนท�าหน้าที่เก็บผึ้งตัวจริงของครอบครัว 

แม้ว่าในช่วงแรกแม่ของเธอจะกังวลว่าอาจถูกผึ้งต่อย แต่ในไม่ช้าเธอก็เริ่มที่

จะสนุกกับงาน เธอใช้เวลาหายวันท�างานกับแม่ของเธอด้วยความสุข และ

สอนให้แม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่วิธูเคยสอนเธอ

“แม่ยินดีจะเก็บผึ้งแทนการไปจับปลาทุกทุกวันเลย” แม่ของเธอบอก

น�า้ผึง้ยงัท�าเงนิให้แก่ครอบครวัของเธอมากกว่าก่อนด้วย รายได้นีร้วม

กับหนี้ที่ลดลงจากนายลิ้นสองแฉกช่วยให้สถานะทางการเงินของครอบครัว

เธอผ่อนคลายลงไปมาก 



เย็นวันหนึ่ง อีกแค่ไม่กี่อาทิตย์ก่อนจะปิดเทอม โสริยาชวนเธอไปฟัง

ปราศรัยที่ชมรมเยาวชน 

“เธออาจเห็นว่าเร่ืองนี้น่าสนใจ” โสริยาพูดขณะท่ีเธอเดินเข้าไปใน

ชมรม

ปรากฏว่าพวกเธอได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่สาวของจันลินา เธอเป็นเด็ก
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สาวที่ได้เผชิญกับประสบการณ์ที่เลวร้ายหลังจากออกย้ายถิ่นฐานไปหางาน 

มนัเป็นเรือ่งเล่าทีน่่าสะพรงึกลวั เธอลงเอยท�างานอยูใ่นโรงงานเป็นเวลานาน

ถึง 2 ปี สภาพที่นั่นย�่าแย่มากและรายได้ก็น้อย แต่ก็เธอไม่สามารถออกจาก

งานได้ เธอต้องท�างานหนกัเหมอืนทาสและสขุภาพของเธอกย็�า่แย่ลงจนต้อง

ถือว่าโชคดีแล้วที่เธอยังไม่ตาย

ระหว่างทางกลับบ้าน เธอและโสริยาหยุดพักที่ร้านกาแฟเพื่อหาน�้า

อัดลมดื่ม 

“ฉันพนันว่าเธอดีใจที่เธอไม่ได้ไป” โสริยาพูดขณะท่ีเธอจิบเครื่องดื่ม

ของเธอ

“ก็อย่างน้อยถ้าไปฉนัคงจะเตรยีมตวัให้ดีกว่าเขาหน่อยหนึง่” เธอตอบ 

“และนั่นคงจะต้องขอบคุณเธอและจันลินา”

เธอนกึถงึเคราะห์ร้ายทีน้่องสาวผูน่้าสงสารของจนัลนิาต้องเผชญิภาย

ใต้น�้ามือของเหล่านายจ้างผู้คดโกง

“ฉันแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่มีคนพวกน้ีอยู่ในโลกท่ีไม่เคย

นึกถึงความทุกข์ยากของคนอื่นตราบใดที่ตนสามารถท�าเงินจากคนเหล่านั้น

ได้ เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วมันก็คือแค่นี้ เธอว่าใช่ไหมล่ะ? 

เงินคือสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับพวกเขามากกว่าคนที่พวกเขาจ้าง มากกว่า

ชีวิตที่พวกเขาท�าลาย

โสริยาหันมามองเธอและยิ้ม

“อะไรหรือ” เธอถาม

“ฉันไม่เคยเหน็เธอแสดงอารมณ์พลุง่พล่านอย่างนีม้าก่อน นบัตัง้แต่ที่

เธอไปเผชิญหน้ากับนายลิ้นสองแฉกมา”

“ก็ นั่นไงล่ะ ตัวอย่างที่ดีรายหนึ่ง คนที่ท�าลายชีวิตของคนอื่นเพียง

เพื่อต้องการเงินมากขึ้น”

ขณะที่โสริยาจิบเครื่องดื่มของตัวเอง เธอดูออกว่าโสริยาก�าลังคิดถึง

อะไรบางอย่างอย่างเคร่งเครยีด และในทีส่ดุก็ดเูหมอืนว่าโสรยิาจะคดิเรือ่งที่

ว่านี้ออก
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“เธอรู้ไหม” โสริยาพูด “เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เธอให้ความส�าคัญ เรื่อง

อย่างเช่นการต่อสู้กับความอยุติธรรม ฉันมองเห็นได้ในดวงตาของเธอ นี่คือ

สิ่งที่กระตุ้นเธอ”

เธอนึกตามชั่วครู่และพยักหน้า “คงจะเป็นอย่างนั้น แล้วยังไงเหรอ?”

“ก็ นี่อาจเป็นสิ่งที่เธอควรคิดที่จะท�าในชีวิต?”

“เธอก�าลงัพดูถงึอะไรน่ะ” เธอตอบกลบั “พวกเราจะท�าให้ร้านนมและ

น�้าผึ้งอินเตอร์เน็ตคาเฟโด่งดังที่สุดในย่านนะ”

โสริยายิ้มให้กับความตั้งใจของเธอ

“ดูให้ดีนะ” โสริยาพูด “การท�าให้ร้านน้ีประสบความส�าเร็จมันเป็น

เจตนารมณ์ของฉัน ฉันแทบจะรอท่ีจะเริ่มต้นท�ามันไม่ได้แล้ว แต่สิ่งที่ฉัน

ก�าลงัพดูอยูน่ีก้ค็อื สดุท้ายแล้วเราจ�าเป็นต้องท�าตามหวัใจของตวัเราเอง เรา

จ�าเป็นต้องท�าสิ่งที่พวกเรารัก เพราะเมื่อเราทุ่มเททุกอย่างให้กับมัน เราจะ

ท�ามันได้ดี”

“เธอไม่อยากได้ฉันเป็นหุ้นส่วนของเธอหรือ?” เธอถาม

เธอแกล้งท�าหน้าท�าตาเป็นลูกหมาน้อยที่น่าสงสาร ซึ่งท�าให้โสริยา

หัวเราะออกมา

“แน่นอนสิว่าฉันอยาก ถ้านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการจะท�ามันจริงงงงง

งงงจริง ฉันแค่ก�าลังบอกเธอว่าฉันไม่ขวางทางเธอหรอกถ้าสิ่งที่เธอต้องการ

จะท�าจริงๆ คืออย่างอื่น แค่นั่นแหละ”

“เธอก�าลงัจะไล่ฉนัออกใช่ไหม” เธอพดูพร้อมรอยยิม้ “เธอเจอหุน้ส่วน

คนใหม่แล้ว พนนัได้เลยว่าคนใหม่ของเธอท�าร้านนมและน�า้ผึง้ออกมาส�าเรจ็

อย่างที่ฉันไม่อาจท�าได้”

โสริยาหัวเราะและส่ายหัว

“เธอนี่ตลกตลอด รู้ตัวบ้างไหม”

เธอหวัเราะเช่นเดยีวกนั แต่ลกึลงไปข้างในเธอรูส้กึได้ว่าสิง่ส�าคญับาง

อย่างก�าลังจะเกิดขึ้น
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หนึง่ปีหลงัจากนัน้ เธอก�าลงันัง่อยู่ในร้านอนิเตอร์เนท็คาเฟ่นมและน�า้

ผื้ง พลางจ้องมองสิ่งที่น่าจะเป็นนมเย็นผสมน�้าผึ้งปั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่า

ที่เคยมีคนท�ามาในโลกนี้

“ใครเป็นคนท�าอันนี้?” เธอพูดกับโสริยา

“ลองชิมก่อนเถอะ” โสริยายิ้ม “แล้วฉันจะเปิดเผยว่าใครเป็นคนสร้าง

มันขึ้น!” 

เธอจิบหนึ่งค�า มันรสชาติอร่อยกว่าที่เห็นเสียอีก

“นี่มันมหัศจรรย์ชัดๆ! โอเค ฉันยอมรับว่ามันดีกว่านมปั่นของฉัน ทีนี้

จะให้ฉันเจอคนที่ท�ามันได้หรือยัง?”

โสรยิาชะโงกหน้าผ่านประตเูลก็ทีต่่อไปยงัห้องครวั และตะโกนว่า “เฮ้ 

ใครบางคนอยากเจอเธอแน่ะ”

อีกสองสามนาทีถัดมา นรินก็โผล่หน้าออกมาจากครัว

นยัน์ตาของเธอเบิกกว้าง เธอรูส้กึว่าเลอืดแล่นขึน้ทัว่ใบหน้า เธองงจน

พูดอะไรไม่ออก

“เธอเป็นยังไงบ้าง?” เขาถาม และนั่งลงตรงข้ามเธอ

“อืม…..” เธอพยักหน้าและมองไปที่โสริยาซึ่งเห็นได้ชัดว่าก�าลังสนุก

เต็มที่ที่เห็นเธอท�าท่าประหลาดใจถึงเพียงนั้น “ฉันไปได้สวย ขอบคุณ แล้ว

เธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง?”

นรนิพยกัหน้า “ไปได้สวยเหมอืนกนั ขอบคุณมากทีถ่ามไถ่ ถ้าเช่นนัน้

เธอก็ไม่เคยไปถึงเมืองใหญ่เลยสิ แต่ฉันได้ยินว่าตอนนี้เธอก�าลังเรียนอยู่ที่

มหาวิทยาลัยไม่ใช่หรือ?”

“ใช่” เธอตอบ ยังคงรู้สึกมึนเหมือนโดนทุบที่ศีรษะ

“แล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะ? ฉันเชื่อว่าเธอก�าลังเรียนหนังสือเพื่อที่จะไป

ขจัดความอยุติธรรมของโลกใบนี้ใช่มั้ย?”

“ฉันคงไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นหรอก แต่ฉันก็สนุกกับการเรียน ขอบคุณ”

“เธอจะกลับมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหน”

“สองสามสปัดาห์เท่านัน้ มนัเป็นช่วงปิดเทอมของเรา แต่ฉนัต้องบอก
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เลยว่าฉันไม่คาดฝันจริงๆ ว่าจะได้เจอเธอที่นี่”

“ที่นี้เป็นบ้านของฉันแล้วตอนนี้” นรินยิ้ม “เธอล่ะคิดจะกลับมาอยู่ที่นี่

รึเปล่า? ฉันเชื่อว่าเราสามารถหาความอยุติธรรมให้เธอแก้ไขที่แถวนี้ได้นะ” 

“ก็อาจจะ” เธอตอบพร้อมรอยยิ้ม “เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกัน”

“เฮ้” โสริยาพูด “เธอรู้มั้ยว่านี่เพิ่งท�าให้ฉันนึกถึงอะไร? มันเมื่อไหร่นะ 

สองปีทีแ่ล้วใช่มัย้? ฉันจ�าได้ว่าตอนนัน้พวกเราสามคนก�าลงันัง่ล้อมวงกนักนิ

นมปั่น และตอนนี้เราต่างคนต่างก็เลือกเส้นทางเดินของเราเองท่ีไม่เหมือน

กนั เราคอืคนท่ีเลือกทางเลอืกทัง้หมดนี ้และถงึอย่างนัน้ เราก็ได้มาอยูพ่ร้อม

หน้ากนัทีน่ีอ่กีครัง้ นัง่ล้อมวงกนัอกี เหมอืนกบัไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงไปเลย”

“ฮืม่” เธอย้ิมและมองไปรอบๆ คาเฟ่ “ถ้าเธอถามฉนั สิง่ต่างๆ เปลีย่น

ไปอย่างแน่นอน! อย่างน้อยสิ่งหนึ่งก็คือ ดูท่ีสถานที่ท่ีน่ามหัศจรรย์น้ีท่ีเธอ

สร้างสรรค์ขึน้ส ิและก็ยังมีฉนั และคนอืน่ๆ ทกุคนทีม่หาวทิยาลยั ถ้าเธอเชือ่

มันได้นะ? แล้วยังพ่อหนุ่มชาวเมืองที่อยู่ตรงนี้อีกล่ะ ผู้ที่กลับคืนสู่รากเหง้า

ของตัวเอง? 

“โอเค” โสริยาพยักหน้า “ฉันเดาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอง

อย่าง”

เธอหยิบแก้วนมป่ันขึน้มา และยกชขูึน้เหมอืนก�าลงัจะกล่าวค�าอวยพร

ให้แก่เพื่อนทั้งสองคน

“แก้วนี้แด่การเลือกอย่างถูกต้อง และแด่มิตรภาพท่ีดี และท่ีส�าคัญ

ที่สุดคือ แด่การท�านมปั่นที่อร่อยอย่างแท้จริง!”
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• จบบริบูรณ์ •
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การถ่ายทอดและคำาถามสำาหรับการสะท้อน
หลังจากอ่านหนังสอืเล่มนีจ้นจบ และมองดูผลลพัธ์ท่ีหลากหลายแตก

ต่างกนัในเร่ืองแล้ว ค�าถามส�าหรบัการสะท้อนเหล่านีอ้าจช่วยให้คณุสามารถ

ประมวลผลของเรือ่งทีไ่ด้อ่าน และความหมายของมนัส�าหรบัชวีติของคณุได้ 

คณุอาจตอบค�าถามเหล่านีโ้ดยท�าร่วมกนัเป็นกลุม่หรอืจะท�าคนเดยีวกไ็ด้ แต่

ไม่ว ่าจะท�าวิธีใด เราขอท้าให้คุณคิดว่าคุณได้เรียนรู ้สิ่งใดบ้างจาก

ประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมนี้ 

ค�าถามส�าหรับการสะท้อน:

1. สิ่งที่คุณเลือกก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร?

2. อะไรคือความหงุดหงิดใจที่คุณได้รับระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มนี้?

3. คุณพบว่ามีเนื้อเรื่องตอนใดที่หักมุมอย่างไม่คาดคิดหรือไม่? คือเนื้อเรื่อง

ตอนใด?

4. ขอให้คุณอธิบายว่าคุณรู ้สึกอย่างไรเมื่ออ่านพบสถานการณ์ท่ีไม่เป็น

ธรรม?

5. ถ้าคณุตดัสนิใจร่วมกนัเป็นกลุม่ บทสนทนาของพวกคุณเป็นอย่างไร? คุณ

ตัดสินใจอย่างไรว่าคุณจะเลือกทางไหน หากพวกคุณมีความเห็นไม่

ตรงกัน?

6. คุณได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างจากประสบการณ์ครั้งนี้?

7. ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งได้ คุณอยากจะเห็นผลลัพธ์แบบใด?

8. การกระท�าใดทีค่ณุคดิว่าคณุอาจท�าในชีวติจริงของคณุเพือ่ให้แน่ใจว่าคณุ

จะไม่พาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆ เหมือนกับในหนังสือเล่มนี้?
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