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ล้กไม่ร์้้อัะไร์เกี�ยวักับัตัวัแม่เลย แต่จัะวั่าไปล้กก็ร์้้ไม่น้อัย เพร์าะล้ก

เป็นล้กขีอังแม่ กลิ�นเน่�อักลิ�นกาย ควัามอัุ่นขีอังลมหายใจั ควัามขีี�กังวัล 

ล้กไดิ้จัากแม่ไปเต็มๆ เพร์าะฉะนั�นแม่จัะเล่าเร์่�อังต่างๆ ให้ล้กฟังเหม่อัน

คนที�เห็นเบั่�อังล่กขีอังแม่ก็แล้วักันนะ

แมค่งพร์ร์ณนาลักษณะขีอังลก้ได้ิไปถ่งร์ายละเอัยีดิยบิัยอ่ัยที�สดุิ ไม่

เพยีงแคน่ั�น บัางวันัในตอันเชา้ที�หมิะลงหนา และควัามเงยีบัหม่หอ่ับัา้นจัน

หายใจัแทบัไมอ่ัอัก ร์ายละเอัยีดิจัดุิเลก็จัดุินอ้ัยใหม่ๆ  กผ็ู้ดุิขี้�นมาในสมอัง

แม่  เม่�อัสอังสามสัปดิาห์ก่อันแม่น่กถ่งไฝเม็ดิเล็กตร์งไหล่ล้ก  เวัลาแม่

อัาบันำ�าให้ล้กในอั่าง ล้กมักจัะชี�ให้แม่ดิ้เสมอั ล้กหมกมุ่นกับัมันมาก หร์่อั

ปอัยผู้มหยิกตร์งหลังห้นั�น ปอัยผู้มสีนำ�าผู้่�งปอัยเดิียวัที�หยิก

แม่ค่อัยๆ หยิบัร์้ปถ่ายที�แม่เก็บัไวั้ไม่กี�ใบัอัอักมา  พอัเวัลาผู้่านไป

คนเร์าก็เป็นนำ�าห้นำ�าตาไดิ้ง่ายขี้�น แล้วัแม่ก็ไม่ชอับัเอัาเสียเลย  แม่เกลียดิ

การ์ร์้อังไห้ เพร์าะมันดิ้เหม่อันคนสิ�นคิดิ และเพร์าะมันไม่ไดิ้ช่วัยให้แม่

ร์้้ส่กดิีขี้�น ร์ังแต่จัะทำาให้หมดิเร์ี�ยวัหมดิแร์ง กินอัะไร์ไม่ลง จัะหลับัจัะนอัน

กพ็านไมอ่ัยากจัะเปลี�ยนชดุิ ทั�งที�จัร์งิๆ แลว้ัเร์าต้อังดิแ้ลตวััเอัง กำาหมดัิไวั้ 

แม้วั่าม่อัจัะมีแต่จัุดิกร์ะขี้�นเต็มไปหมดิแล้วัก็ตาม  ส้้ไวั้ก่อันไม่วั่าจัะเกิดิ

อัะไร์ขี้�นก็ตาม นั�นเป็นสิ�งที�พ่อัขีอังล้กสอันแม่

ตลอัดิหลายปีที�ผู้่านมานี� แม่วัาดิภาพว่ัาตัวัเอังเป็นแม่ที�ดิี มั�นใจั 

เฉลียวัฉลาดิ เป็นกันเอัง... คำาแต่ละคำานี�ใช้กับัแม่ไม่ไดิ้เลย  จัร์ิงอัย้ ่

ถ่งคนในหม้่บั้านยังเร์ียกแม่วั่า คุณคร์้ กร์ะนั�นก็ไดิ้แต่ทักทายอัย้่ห่างๆ   

พวักเขีาร์้้วั่าแม่ไม่ใช่คนอััธิยาศ์ัยดิี  บัางครั์�งแม่ก็น่กถ่งเกมที�เคยให้เดิ็ก

ปร์ะถมหน่�งเล่น “จังวัาดิร์้ปสัตวั์ที�เหม่อันตัวัเร์ามากที�สุดิ” ถ้าให้แม่วัาดิ
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ตอันนี� แม่คงวัาดิร์้ปเต่าหดิหัวัอัย้่ในกร์ะดิอัง

แม่อัยากคิดิวั่าตัวัเอังคงไม่ไดิ้เป็นแม่ที�จัุ้นจั้าน ไม่ซักไซ้ไล่เลียงล้ก

เหม่อันอัย่างที�ยายทำากับัแม่มาโดิยตลอัดิ คอัยถามวั่าคนนั�นเป็นใคร์ คน

นี�เป็นใคร์ มีใจัให้เขีาหร์่อัเปล่า คิดิจัะเป็นแฟนกับัเขีาไหม แต่บัางทีนี�อัาจั

เป็นอัีกหน่�งในหลายเร์่�อังร์าวัที�แม่หลอักตัวัเอัง เพร์าะถ้าล้กอัย้่ตร์งนี� แม่

คงร์ัวัคำาถามใส่ไม่ยั�ง มอังค้อันหากล้กตอับัเลี�ยง  ยิ�งเวัลาผู้่านไป เร์าก็ยิ�ง

ร์้้ส่กวั่าตัวัเอังส้้พ่อัแม่ไม่ไดิ้เลย  ถ้าให้แม่เปร์ียบัเทียบัตอันนี�ดิ้วัยแล้วั แม่

แพ้ร์าบัคาบั  ยายขีอังล้กเป็นคนดิุและเขี้มงวัดิ  มอังปร์าดิเดิียวัก็ชี�ขีาวั 

ชี�ดิำาไดิ ้และดิว่ันตดัิสนิคนแบับัไมเ่กร์งใจัใคร์ แตแ่ม่นั�นไม่ร์้จ้ัะเล่อักสเีทา

เฉดิไหนดิี  ยายโทษวั่าเป็นเพร์าะเร์ียนเยอัะ  ยายมอังวั่าคนที�เร์ียนส้งมัก

ทำาตัวัเขี้าใจัยากโดิยไม่จัำาเป็น ไม่เอัาการ์เอัางาน อัวัดิร์้้ หยุมหยิม  แต่แม่

คิดิวั่าควัามร์้้ที�ยิ�งใหญท่ี�สดุิโดิยเฉพาะสำาหร์ับัผู้้้หญงิค่อัถ้อัยคำา  สิ�งสำาคัญ

ค่อัเร์าต้อังกร์ะหายหิวัขี้อัม้ล เร์่�อังร์าวั และจัินตนาการ์ แล้วักอัดิมันไวั้ให้

แน่น เพ่�อัที�วั่าวัันหน่�งหากเกิดิปัญหาขี้�นมาในชีวัิตหร์่อัไม่เหล่อัอัะไร์แล้วั 

แม่วั่าสิ�งที�จัะช่วัยไดิ้ค่อั ถ้อัยคำา
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เร์่�อังผู้้ช้าย แม่ไมเ่คยสน ควัามคดิิที�วัา่ผู้้ช้ายมสีว่ันเกี�ยวัขีอ้ังสมัพนัธิ์

กบััควัามร์กันั�นดิน่้าหวััร์อ่ัสิ�นดิ ี สำาหร์บััแม่นั�น ผู้้ช้ายถา้ไมเ่งอัะงะก็ขีนดิก

เกนิ หร์อ่ัไมก่ด็ิบิัเกิน หร์อ่ับัางทีกมี็ทั�งหมดิในคนเดีิยวักนันั�นละ  แถบับ้ัาน

เร์านี� ผู้้้ชายทุกคนมีที�ดิินผู้่นเล็กๆ มีสัตวั์เลี�ยงสอังสามตัวั และนั�นก็ค่อั

กลิ�นที�ติดิตวััพวักเขีา กลิ�นคอักสตัวัแ์ละกลิ�นเหง่�อัไคล  ถา้นก่ภาพวัา่ตอ้ัง

นอันกบััใคร์สักคน แม่นอันกับัผู้้ห้ญิงดีิกว่ัา  โหนกแก้มแข็ีงๆ ขีอังผู้้ห้ญิง 

ดิีกวั่าผู้ิวัสากๆ ขีอังผู้้้ชาย  แต่จัะดิีไปกวั่านั�นถ้าอัย้่คนเดิียวัไดิ้ ไม่ต้อัง

สนใจัใคร์ จัะวั่าไป บัวัชชีก็ดิ้ไม่เลวั  ควัามคิดิที�จัะปลีกตัวัอัอักจัากโลกย์

แม่วั่าน่าต่�นเต้นกวั่าการ์มีคร์อับัคร์ัวัเสียอัีก แต่เร์่�อังพร์ะเจั้าเป็นควัามคิดิ

ที�ยากเกินไปสำาหร์ับัแม่มาโดิยตลอัดิ พอัคิดิถ่งพร์ะเจ้ัา แม่เป็นต้อังกุม

ขีมับัทุกที

ชายเพียงคนเดิียวัที�แม่แลตามอังค่อัเอัร์ิช  แม่มักเห็นเขีาผู้่านมา

ตอันฟ้าสาง สวัมหมวักหลุบัตำ�า คาบับัุหร์ี�ที�มุมปากตั�งแต่โมงยามนั�น  แม่

อัยากโผู้ลห่น้าอัอักไปทักเขีาตร์งหน้าตา่งทกุครั์�งไป  แตถ่า้แมเ่ปดิิหน้าต่าง 

มะจัะร์้้ส่กหนาวัขี้�นมา แล้วัตะโกนสั�งให้แม่ปิดิทันทีอัย่างแน่นอัน

“แกจัะบั้าหร์่อั ตร์ีน่า” มะต้อังเอั็ดิแม่อัย่างนี�

มะเป็นคนพ้ดิจัาเสียงดิังตลอัดิเวัลา  อัย่างไร์ก็ตาม ต่อัให้แม่เปิดิ

หน้าต่าง แล้วัแม่จัะพ้ดิอัะไร์กับัเขีาหร่์อั  ตอันอัายุ 17 แม่เซอัะซะมาก   

อัย่างดิกีค็งทำาได้ิแค่พ้ดิตะกกุตะกกัอัอักไป  ด้ิวัยเหตนุี� แม่จ้ังยน่มอังเขีาเดินิ 

ไปทางปา่ในขีณะที�เกร์า หมาลายดิา่งตวัันั�น ตอ้ันฝง้วัวััไป  เวัลาเอัร์ชิอัย้ก่บัั

ฝง้วัวัั เขีาเดินิชา้จันดิเ้หมอ่ันแทบัไมข่ียบััตวััเลย แมจ่ัง้กม้หนา้อัา่นหนงัส่อั 

เพร์าะมั�นใจัวัา่เดิี�ยวัก็จัะได้ิเหน็เขีาอัย้่ในจุัดิเดิมิ และเม่�อัแมเ่งยหน้าข้ี�น แม่
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ก็เห็นเขีาเป็นจัุดิเล็กๆ อัย้่สุดิถนน ใต้สนลาร์์ช ซ่�งตอันนี�ไม่มีให้เห็นแล้วั

ฤด้ิใบัไม้ผู้ลิปีนั�น ปร์ากฏวั่าแม่เปิดิหนังส่อักางไวั้ ปากคาบัดิินสอั

แล้วัคิดิถ่งหน้าเอัริ์ชบั่อัยขี้�น  เวัลาไม่มีมะอัย้่ใกล้ๆ แม่ก็จัะถามป๊ะวั่า 

ชีวัิตขีอังชาวัไร์่นี�เป็นชีวัิตคนช่างฝันหร์่อัเปล่า  พอัพร์วันดิินในสวันผู้ัก

เสร์็จั ก็อัาจัเดิินไปในทุ่งหญ้ากับัพวักสัตว์ั หร่์อันั�งเงียบัๆ บันโขีดิหิน 

มอังดิ้แม่นำ�าที�ไหลเอั่�อัยๆ มาไม่ร์้้กี�ศ์ตวัร์ร์ษแล้วั และท้อังฟ้าเหน็บัหนาวั

ซ่�งไม่ร์้้ไปสิ�นสุดิที�ใดิ

“ชาวัไร์่ทำาทุกอัย่างที�วั่ามานี�ไดิ้ใช่มั�ยป๊ะ”

ป๊ะหัวัเร์าะห่ๆ ปากคาบัไปป์ “ไปถามเจั้าหนุ่มที�แกแอับัมอังจัาก

หนา้ตา่งทกุเชา้สิว่ัา งานที�เขีาทำาอัย้น่่ะเป็นงานขีอังคนชา่งฝันหร่์อัเปลา่...”

คร์ั�งแร์กที�แม่ไดิ้คุยกับัเขีาค่อับันลานหน้าบั้าน  ป๊ะเป็นช่างไม้อัย้่ที�

หม้ ่บ้ัานเร์เซีย แตบ้่ัานขีอังเร์าก็พลอัยเหมอ่ันเป็นร้์านชา่งไม้ไปด้ิวัยเชน่กนั   

มผีู้้ค้นแวัะเวีัยนมาใหป๊้ะซ่อัมโน่นแซมนี�ไม่หยดุิไมห่ยอ่ัน  พอัแขีกไป มะก็

จัะบัน่วัา่ ไมเ่คยเสยีละที�จัะไดิอ้ัย้ส่งบัๆ  ปะ๊ผู้้ซ่้�งโดินวัา่นดิิว่ัาหนอ่ัยก็ไม่ไดิ้ 

จัง้ตอับัไปวัา่ ไมเ่ห็นตอ้ังบ่ันเลย คนเป็นเจัา้ขีอังร์า้นนะ่ เวัลาเลี�ยงเคร่์�อังด่ิ�ม 

ใคร์ หร์่อัคุยกับัใคร์ก็ถ่อัเป็นงานทั�งนั�น เขีาหาล้กค้ากันแบับันี� มะก็จัะ

ตัดิบัทโดิยการ์บัิดิจัม้กอั้มๆ ขีอังป๊ะ

“จัม้กแกใหญ่ขี้�นนะ” มะบัอัก

“ส่วันแกก็ต้ดิใหญ่ขี้�น” ป๊ะก็จัะตอักกลับัไป

แล้วัมะก็จัะหัวัฟัดิหัวัเหวัี�ยง “ดิ้พ้ดิเข้ีา นี�ฉันเอัาใคร์มาทำาพันธ์ุิเนี�ย 

โง่เง่าจัร์ิงๆ” แล้วัก็เขีวัี�ยงผู้้าเช็ดิจัานใส่ป๊ะ  ป๊ะหัวัเร์าะและขีวั้างดิินสอัใส่

มะ  มะเขีวัี�ยงต่อัอัีกผู้่น  ป๊ะก็ขีวั้างต่อัอัีกแท่ง สำาหร์ับัทั�งค้่ การ์เขีวัี�ยงขีอัง

ใส่กันหมายถ่งร์ักกัน

บั่ายวัันนั�น เอัริ์ชกับัป๊ะนั�งส้บับุัหร์ี�เหม่อัมอังเมฆลอัยลงเหน่อัภ้เขีา

อัอัร์์ตเลอัร์์  ปะ๊บัอักพวักเร์าใหร้์อัสักคร่้์ เดิี�ยวัจัะไปหยบิัเหลา้กรั์ปปามาให้  

เอัร์ิชเป็นปร์ะเภทไม่ชอับัพ้ดิ แต่จัะพเยิดิหน้าแล้วัยิ�มบัางๆ ดิ้วัยท่าทาง



หยััดยัืน 15

มาดิมั�นอัันทำาให้แม่ร์้้ส่กวั่าตัวัเอังกร์ะจั้อัยร์่อัย

“เร์ียนจับัแล้วัจัะทำาอัะไร์ เป็นคร์้หร์่อั” เขีาถามแม่

“คงงั�นละ หร์่อัไม่ก็จัะไปอัย้่ที�อั่�นไกลๆ เลย” แม่ตอับัส่งๆ ไปอัย่าง

นั�นเอัง จัำาคำาขีอังพวักผู้้้ใหญ่มา

พอัแม่พ้ดิอัย่างนั�น สีหน้าขีอังเขีาหมอังข้ี�นมาทันที  เขีาอััดิบุัหรี์�

เขี้าไปอัย่างแร์งจันไฟบัุหร์ี�แทบัจัะไหม้นิ�วั

“ฉันไม่อัยากจัากค้ร์อันไปไหนเลย” เขีาพ้ดิพลางชี�ไปทางหุบัเขีา

แล้วัแม่ก็มอังเขีาเหม่อันเดิ็กที�หมดิสิ�นถ้อัยคำาจัะพ้ดิ เอัร์ิชล้บัแก้ม

แม่เพ่�อัลา

“บัอักพ่อัเธิอัดิ้วัยวั่า กร์ัปปาน่ะ ไวั้วัันหลังแล้วักัน”

แม่พยักหน้า ไม่ร์้้จัะพ้ดิอัะไร์อัีก แม่เท้าศ์อักลงบันโต๊ะ ตามอังตาม

เขีาไป เหลยีวัมอังไปทางปร์ะตเ้ป็นพกัๆ เพร์าะกลัวัวัา่มะจัะโผู้ลพ่ร์วัดิเขีา้

มา  บัางคร์ั�งควัามร์ักก็ทำาให้เร์าร์้้ส่กเหม่อันเป็นขีโมย



3

ในฤดิ้ใบัไม้ผู้ลิขีอังปี 1923 แม่ต้อังเตร์ียมตัวัสอับัปร์ะกาศ์นียบััตร์

มธัิยมปลาย  แลว้ัมสุโสลนิกีจ็ัำาเพาะเจัาะจังมาปว่ันวังการ์ศ์ก่ษาตอันที�แม่

จัะจับั  หน่�งปีก่อันหน้านี�พวักฟาสซิสต์เดิินทัพเขี้ายำ�าบัอัลซาโน ทำาลาย

เม่อัง เผู้าสถานที�ร์าชการ์หลายแห่ง ทำาร์้ายผู้้้คน ใช้กำาลังขีับัไล่นายก-

เทศ์มนตร์ี  แล้วัก็เช่นเคย พวักตำาร์วัจัไดิ้แต่ย่นมอังตาปร์ิบัๆ  ถ้าตำาร์วัจั

และกษัตร์ิย์ไม่กอัดิอักย่นอัย้่เฉยๆ ก็คงไม่มีพวักฟาสซิสต์  แม้กร์ะทั�ง 

ทกุวันันี� เวัลาแมเ่ดินิในเมอ่ังบัอัลซาโน แมก่ย็งัร์้ส่้กใจัคอัไมด่ิ ีหวัาดิร์ะแวัง

ไปหมดิ  ร์่อังร์อัยขีอังช่วังเวัลา 20 ปีแห่งร์ัฐบัาลฟาสซิสต์นั�นมันช่าง

มากมาย  พอัเห็น แม่ก็คิดิถ่งเอัร์ิช  เขีาจัะโกร์ธิเกร์ี�ยวัแค่ไหนนะ

แต่ไหนแต่ไร์มาจันถ่งเวัลานั�น ชีวัิตขีอังผู้้้คนดิำาเนินไปตามฤดิ้กาล 

โดิยเฉพาะอัย่างยิ�ง ณ หุบัเขีาชายแดินแถบันี�ที�ดิ้ร์าวักับัวั่าปร์ะวััติศ์าสตร์์

มาไม่ถ่ง เป็นเหม่อันเสียงสะท้อันที�แผู้่วัหายไป  ภาษาขีอังเร์าค่อัเยอัร์มัน 

ศ์าสนาค่อัคริ์สต์ การ์งานอัย้่ในไร่์นาและคอักสัตวั์  คงไม่ต้อังพ้ดิอัะไร์

ให้มากควัามเพ่�อัให้เขี้าใจัคนภ้เขีาเหล่านี� ซ่�งล้กก็เป็นส่วันหน่�งดิ้วัย  

อัย่างน้อัยก็เพร์าะล้กเกิดิที�นี�

มุสโสลินีเปลี�ยนช่�อัทุกอัย่างใหม่หมดิ ทั�งช่�อัถนน ลำาธิาร์ ภ้เขีา... 

ลามปามไปถ่งผู้้ท้ี�ลว่ังลบััไปแลว้ั คนใจัทร์ามพวักนั�นเปลี�ยนกร์ะทั�งช่�อับัน

ปา้ยหลมุศ์พ เปลี�ยนช่�อัพวักเร์าเป็นภาษาอิัตาเลียน เปลี�ยนป้ายช่�อัร้์านค้า

ต่างๆ ดิ้วัย ห้ามเร์าใส่ชุดิปร์ะจัำาถิ�นขีอังเร์า  จั้่ๆ ก็มีคร์้จัากแควั้นต่างๆ  

มาสอันเร์า แวัเนโตบั้าง ลอัมบัาร์์ดิิบั้าง ซิซิลีบั้าง พวักเขีาไม่เขี้าใจั 

พวักเร์า  พวักเร์าก็ไม่เขี้าใจัพวักเขีา ในแถบัทีโร์ลใต้อัิตาเลียนเป็นภาษา 

ต่างถิ�นในแดินไกล ที�เร์ามกัได้ิยนิจัากลำาโพง หร่์อัจัากพ่อัค้าเร่์เมอ่ังวัลัลาร์์ซา 

ที�ขี้�นมาบันแควั้นเตร์นตีิโนเพ่�อัจัะผู้่านไปค้าขีายที�ปร์ะเทศ์อัอัสเตร์ีย
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ช่�อัขีอังลก้ซ่�งไมเ่หมอ่ันใคร์นี� ใคร์ไดิย้นิกต็อ้ังจัดิจัำาไดิทั้�งสิ�น แตห่าก

ใคร์จัำาไม่ได้ิ ล้กก็จัะเป็นล้กสาวัขีอังเอัริ์ชกับัตรี์น่าสำาหร์ับัพวักเขีาเสมอั  

ใคร์ๆ ก็บัอักวั่าเร์าสอังคนเหม่อันกันอัย่างกับัแกะ

“ถา้มนัหลงทาง ฉนัจัะพาไปสง่ที�บ้ัานใหเ้อัง” คนทำาขีนมปังพด้ิไมช่ดัิ

พลางยิ�มยิงฟันหลอัทักทายล้ก  ล้กจัำาไดิ้ไหม เวัลาเดิินอัย้่บันถนน ถ้าล้ก

ไดิก้ลิ�นขีนมปังโชยมาละ่ก ็ลก้จัะดิง่มอ่ัแมเ่ขีา้ไปซ่�อัใหล้ก้กนิ ไมม่อีัะไร์จัะ

ถ้กใจัล้กเท่ากับัขีนมปังอัุ่นๆ อัีกแล้วั

แมร่์้จ้ักัคนที�คร้์อันทกุคน แตที่�เร์ยีกไดิว้ัา่เป็นเพ่�อันจัร์งิๆ เห็นจัะมแีต่

มายากับับัาร์์บัาร์าเท่านั�น  ตอันนี�ทั�งสอังคนไม่ไดิ้อัย้่ที�นี�แล้วั  ย้ายอัอักไป

เม่�อัหลายปีกอ่ัน  ตอันนี�แม่ก็ไมร่์้ด้้ิวัยซำ�าวัา่พวักเธิอัยงัมชีวีัติอัย้ห่ร์อ่ัเปลา่  

เร์าสนทิกันมาก จันตอ้ังเรี์ยนโร์งเรี์ยนเดีิยวักัน  วัทิยาลัยคร้์นั�นเร์าไปเรี์ยน

ไม่ไดิ้เพร์าะอัย้่ไกลเกินไป แต่ตอันนั�นที�เร์าไปสอับัปร์ะจัำาปีที�เม่อังบัอัล-

ซาโน เร์าร์้้ส่กเหม่อันได้ิไปผู้จัญภัย  เร์าเดิินเที�ยวัไปในเม่อังดิ้วัยควัาม 

ต่�นเต้น เพร์าะในที�สุดิเร์าก็ไดิ้เห็นโลกที�พ้นไปจัากกร์ะท่อัมริ์มเขีาและ

ภ้เขีา เห็นต่กร์ามบั้านช่อัง ร์้านค้า ถนนที�มีร์ถแล่นขีวัักไขีวั่

แมก่บััมายานั�นอัยากเป็นคร้์มาแต่ไหนแต่ไร์ และทนร์อัเขีา้หอ้ังเร์ยีน

แทบัจัะไม่ไหวั  สว่ันบัาร์์บัาร์านั�นใจัร์กัไปทางชา่งตดัิเส่�อัมากกวัา่ แตเ่ธิอัก็

เร์ยีนกบััเร์าดิว้ัย เพร์าะ “จัะไดิอ้ัย้ด้่ิวัยกนัตอ่ัไง” เธิอัว่ัาอัยา่งนั�น  ในสมยันั�น 

เธิอัเป็นเหม่อันเงาขีอังแม่  เร์าผู้ลัดิกันไปส่งที�บั้าน  ตร์งหน้าปร์ะต้บั้าน 

เร์ามักบัอักกันเสมอัวั่า “น่า ยังไม่ม่ดิเลย เดิี�ยวัฉันไปส่งเธิอันะ”

เร์าเดิินกันไกลมาก  เลาะแม่นำ�าบั้าง ไปปากทางเขี้าป่าบั้าง  เวัลาที�

เร์าเดิินกันไปนั�น แม่จัำาไดิ้วั่า บัาร์์บัาร์าชอับัพ้ดิว่ัา “ถ้าฉันเป็นคนอัย่าง

เธิอันะ...”

“ทำาไม ฉันเป็นคนยังไงหร์่อั”

“ก็ เธิอัเป็นคนชัดิเจัน ร์้้วั่าจัะมุ่งไปทางไหน  แต่ฉันสิ สับัสนกับั 

ทุกเร์่�อัง คอัยแต่จัะให้มีคนย่�นม่อัมาช่วัยตลอัดิเวัลา”

“แต่ฉันวั่า เป็นฉันอัย่างที�เป็นอัย้่เนี�ย ไม่เห็นจัะดิีอัะไร์นักหนาเลย”
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“เธิอัพ้ดิอัย่างนี�เพร์าะเธิอัเป็นคนพอัใจัอัะไร์ยากน่ะสิ”

“ยังไงก็เถอัะนะ” แม่ยักไหล่ “ฉันจัะยอัมทิ�งนิสัยขีอังฉันทันทีถ้า

สวัยไดิ้อัย่างเธิอั”

แล้วัเธิอัก็จัะยิ�ม และถ้าไม่มีใคร์อัย้่แถวันั�น หร่์อัถ้าฟ้ากำาลังจัะม่ดิ 

เธิอัก็จัะหอัมแก้มแม่ แล้วัพ้ดิคำาหวัานๆ ซ่�งแม่ก็จัำาไม่ไดิ้แล้วั

เม่�อัมุสโสลินีมา เร์าก็ร์้้เลยวั่าคงจัะตกงาน เพร์าะเร์าไม่ไดิ้เป็นชาวั-

อัิตาเลียน  ดิังนั�นเร์าสามคนจ้ังเร์ียนภาษาอัิตาเลียน ดิ้วัยหวัังวั่าจัะมี

คนจั้างเร์าเข้ีาทำางาน  ทุกบ่ัายในช่วังฤดิ้ใบัไม้ผู้ลินั�น เร์าจัะหอับัหนังส่อั

ไวัยากร์ณ์ไปนั�งร์ิมฝั่งทะเลสาบัดิ้วัยกัน  พอักินกลางวัันที�บั้านเสร์็จั เร์าก็

มาเจัอักัน  บัางทีก็เอัาผู้ลไม้ห่อัใส่ผู้้าเช็ดิปากมาดิ้วัย บัางทีเคี�ยวัอัาหาร์

ยังไม่หมดิดิ้วัยซำ�า

“เอัาละ หยดุิพ้ดิเยอัร์มนักนัเถอัะ” แมพ่ด้ิขี้�นเพ่�อัใหทั้�งค่้ปฏบัิัตติาม

“ฉันอัยากเป็นคร้์ แต่ไม่ใช่คร้์สอันภาษาคนอ่ั�น!” มายาโวัยวัาย 

พลางตบัสมุดิที�เต็มไปดิ้วัยร์้ปขีีดิๆ เขีียนๆ ขีอังเธิอั

“แล้วัฉันล่ะ ฉันอัยากอัอักแบับัเส่�อัผู้้านะ” บัาร์์บัาร์าพ้ดิขี้�นบั้าง

“ก็ไมม่หีมอัคนไหนเขีียนใบัสั�งใหเ้ธิอัมาเป็นคร้์นี�จัะ๊” มายาเยา้กลบัั

“หน็อัยแน่ ยายตัวัร์้าย... หมายควัามวั่ายังไงจั๊ะ หมอัไม่ไดิ้สั�งเนี�ย” 

เธิอัพด้ิพลางร์วับัผู้มสแีดิงซ่�งแผู้ส่ยายแลว้ัมดัิเป็นหางมา้ แลว้ัเร์ากว็ักกลบัั

มาเร์่�อังที�วั่า เร์าจัะไปอัย้่ดิ้วัยกัน จัะไม่มีใคร์แต่งงาน

“เช่�อัฉันสิ ถ้าเร์าแต่งงาน เร์าก็จัะกลายเป็นคนใช้!” เธิอัพ้ดิอัย่าง

มั�นใจั

พอัถ่งบั้าน แม่ก็เขี้านอันทันที  แม่โหยหาการ์อัย้่ตามลำาพังตลอัดิ

เวัลา  แม่ขี้�นเตียง แล้วัก็นอันนิ�งอัย้่ในควัามม่ดิช่�นๆ ขีอังห้อัง พลางคิดิ

เร์่�อังต่างๆ นานา  แม่คิดิว่ัา ไม่วั่าจัะอัยากหร่์อัไม่ก็ตาม แม่กำาลังจัะโต

เป็นผู้้้ใหญ่ และสิ�งนี�ทำาให้แม่ร์ำาคาญใจัเหล่อัเกิน  แม่ไม่ร์้้วั่าล้กกลัวัอัะไร์

อัย่างนี�หร่์อัเปล่า หร่์อัล้กจัะเหม่อันพ่อัที�มอังชีวัิตเหม่อันแม่นำ�า ส่วันแม่ 
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พอัจัวันจัะถ่งจัดุิเปลี�ยนหร่์อัเสน้ชัย ไมว่ัา่จัะเป็นตอันจัะเรี์ยนจับัหร่์อัตอัน

จัะแต่งงาน แม่มกัร์้ส่้กอัยากหนีและลม้เลกิทั�งหมดิข้ี�นมาทันที  ทำาไมการ์

มีชีวัิตถ่งจัำาเป็นต้อังแปลวั่าก้าวัไปขี้างหน้าดิ้วัยเล่า กร์ะทั�งตอันจัะคลอัดิ

ล้ก แม่ก็ยังคิดิเลยวั่า “ทำาไมจัะให้เดิ็กอัย้่ในท้อังต่อัอัีกหน่อัยไม่ไดิ้ล่ะ”

เดิอ่ันพฤษภาคม แม ่มายา และบัาร์์บัาร์าเจัอักนัร์ะหวัา่งสัปดิาหด์ิว้ัย  

ต่างจัากปีก่อันๆ ที�นานๆ เจัอักันทีหร์่อัตอันฟังมิสซาวัันอัาทิตย์  เร์าฝึก

ภาษาพลิก่ๆ นั�นกนั ดิว้ัยหวังัว่ัาพวักฟาสซสิตจ์ัะสนใจัในควัามเอัาจัริ์งเอัาจังั 

และใบัวัุฒิบััตร์ขีอังเร์า  แต่ดิ้วัยควัามที�ล่กๆ แล้วัเร์าเอังยังไม่เช่�อัในสิ�งที�

ทำาเลย แทนที�จัะนั�งอ่ัานไวัยากร์ณ์ เร์าจ้ังมักล้อัมวังฟังเพลงอิัตาเลียนจัาก

แผู้่นเสียงขีอังบัาร์์บัาร์า

ฉัันจะจูบเธอ 

ถ้้าเธอกลัับมา

แต่่จะไม่จูบลัา 

ถ้้าเธอไปสงคราม

หน่�งสัปดิาห์ก่อันวัันสอับัข้ีอัเขีียน ป๊ะอันุญาตให้แม่ไปนอันบ้ัาน 

บัาร์์บัาร์า  ต้อังขีอัอัย้่นานเชียวักวั่าจัะสำาเร์็จั

“เอัานะ ยายหน้ เร์ามาตกลงกันวั่า ป๊ะให้แกไปค้างบั้านบัาร์์บัาร์าไดิ้ 

แต่แกต้อังเอัาคะแนนสวัยๆ ติดิสมุดิพกมาฝากป๊ะนะ”

“แล้วัคะแนนสวัยๆ ที�ป๊ะวั่าหมายถ่งอัะไร์ล่ะ” แม่ถามหลังจัากที�

หอัมแก้มป๊ะหน่�งฟอัดิ

“ก็...เฉลี�ยแล้วัได้ิ 10 ยังไงล่ะ” ป๊ะพ้ดิพลางยกม่อัทั�งสอังข้ีางกาง

อัอักเท่ากับัจัำานวัน 10  มะซ่�งนั�งเย็บัถุงเท้าอัย้่ขี้างๆ ป๊ะก็พยักหน้าตาม  

มะถ้ามีเวัลาเม่�อัใดิเป็นต้อังเย็บัต้อังชุนถุงเท้าเม่�อันั�น เพร์าะถ้าหนาวัเท้า 

ก็จัะหนาวัไปทั�งตัวั แกวั่าขีอังแกอัย่างนั�น

คะแนนส้งสุดิ แม่ไม่ไดิ้มาหร์อัก  คนที�เป็นเจั้าม่อัเลี�ยงนำ�าและทำา
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ขีนมมาให้พวักเร์ากินตามสัญญาตอันต้นเทอัมค่อัมายา ถ่งแม้บัาร์์บัาร์า

จัะเหน็วัา่ที�มายาไดิ ้10 เตม็นั�นเพร์าะคร้์ลามกเอัาแตม่อังหนา้อักเธิอักต็าม

“ฉันไดิ้ 7 เพร์าะฉันมันอักไขี่ดิาวั” เธิอัโวัยพลางเอัาม่อักอับัหน้าอัก

ขี้�นมา

“เธิอัได้ิ 7 เพร์าะว่ัาเธิอัมันท่�ม” มายาตอับั  บัาร์์บัาร์าก็เลยจัับัตัวั

มายา แล้วัทั�งสอังก็กลิ�งไปบันพ่�นหญ้า แม่นั�งหยีตาส้้แดิดิมอังทั�งสอัง

แล้วัอัดิขีำาไม่ไดิ้



4

ถ่งเรี์ยนจับัแลว้ัเร์ากย็งัคงกลับัมาพบักันที�ใตทิ้วัสนลาร์์ชริ์มทะเลสาบั

เหม่อันเดิิม แต่เร์่�อังเร์ียนภาษาอัิตาเลียนนั�นเร์าไม่พ้ดิถ่งอัีกเลย

“ถ้าโร์งเร์ียนร์ับัเร์าไปสอัน ก็ถ่อัวั่าดิี แต่ถ้าไม่รั์บั ขีอัให้พวักมัน

ฉิบัหาย” บัาร์์บัาร์าพ้ดิ

“ไม่มีใคร์ที�ไหนไดิ้ปร์ะกาศ์นียบััตร์แบับัเร์านี�  ยังไงเขีาก็ต้อังร์ับัเร์า

อัย้่แล้วั” บัาร์์บัาร์าพ้ดิ

“จัะไปหวังัอัะไร์ใหพ้วักฟาสซสิตม์าสนใจักร์ะดิาษแค่แผู่้นเดิยีวั  พวัก

มันคงสนใจัแต่จัะหางานให้พวักอัิตาเลียนทำาเท่านั�นละ”

“สรุ์ปวั่าเร์ียนมาก็เสียเปล่าอัย่างนั�นสิ” มายาถอันหายใจัดิ้วัยควัาม

เหน่�อัยหน่าย “ฉันคงต้อังไปทำางานกับัพ่อั  มีหวัังไดิ้ทะเลาะกันบั้านแตก

แหงๆ”

“ยังไงก็ดิีกวั่านั�งชุนถุงเท้าอัย้่บั้านละ” แม่บัอัก “แค่น่กวั่าจัะต้อังอัย้่

กับัมะทั�งวัันก็อั่ดิอััดิจันหายใจัจัะไม่อัอักอัย้่แล้วั”

ร์ะหว่ัางนั�นพวักฟาสซิสต์มิไดิ้เข้ีาย่ดิโร์งเรี์ยนอัย่างเดีิยวั หากแต่

ร์วัมไปถ่งสำานักงานเทศ์บัาล ที�ทำาการ์ไปร์ษณีย์ ศ์าล เจั้าหน้าที�ชาวัทีโร์ล 

ถ้กปลดิอัอักจัากงานกลางคัน แล้วัพวักอัิตาเลียนก็ติดิปร์ะกาศ์เขีียนวั่า 

ห้้ามพููดภาษาเยอรมัน และ มุสโสลัินีถู้กเสมอ นอักจัากนั�นยังอัอักกฎ

เคอัร์์ฟิวั ร์วัมทั�งให้ไปชมุนมุกนัในบ่ัายวันัเสาร์์เพ่�อัต้อันรั์บันายกเทศ์มนตรี์ 

และกำาหนดิวัันหยุดิต่างๆ นานาอัีก

มายาบัอักวั่า “ฉันร์้้ส่กเหม่อันเดิินอัย้่บันสนามกับัร์ะเบัิดิ” เธิอัเบั่�อั 

เร็์วัมากกบััการ์คยุกนัขีอังเร์า ซ่�งจับัลงที�เร่์�อังไม่สลกัสำาคญัเสมอั “นี�พวักเธิอั 

ไมเ่หน็หร์อ่ัว่ัาตอันนี�กำาลงัเกิดิเร่์�อังบ้ัาเร่์�อังบัอัอัะไร์ข้ี�น” เธิอัร์ะเบิัดิอัอักมา

ดิ้วัยควัามหงุดิหงิดิอัย่างที�สุดิ “ทั�งค้ร์อัน เร์เซีย ซันวัาเลนตีโน... ตั�งแต่ 
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พวักฟาสซิสต์เข้ีามาก็ไม่มีอัะไร์เป็นขีอังเร์าอีักเลย  พวักผู้้้ชายเลิกไป 

ร้์านเหล้า  พวักผู้้้หญิงจัะไปไหนมาไหนทีต้อังเดิินเลาะกำาแพงบั้านคน   

พอัตกคำ�าก็ไม่มีใคร์อัอักไปไหนเลย  พวักเธิอัเอัาแต่ทำาเป็นไม่ร์้้ไม่เห็น

เร์่�อังพวักนี�ไดิ้ยังไง”

“พี�ชายฉันบัอักว่ัา พวักฟาสซิสต์อัย้่ไดิ้ไม่นานหร์อัก” บัาร์์บัาร์า 

ตอับัเพ่�อัให้เธิอัเย็นลง

แต่มายาไม่ยอัมเย็นดิ้วัย  เธิอัฟึดิฟัดิเหม่อันม้า แล้วัก็ทิ�งตัวันอัน

หงายไปบันพ่�นหญ้าพร์้อัมกับับัอักวั่า พวักเร์ามันก็แค่คนหลงตัวัเอัง

มายาโตมาคนละแบับักับัพวักเร์า  พอ่ัเธิอัเป็นคนมกีาร์ศ่์กษา  เขีาใช้

เวัลาเป็นชั�วัโมงๆ ในการ์อัธิิบัายให้ล้กๆ ฟังวั่า เกิดิอัะไร์ขี้�นบั้างในทีโร์ล-

ใต้และในโลก  และเล่าวั่าร์ัฐมนตร์ีคนนั�นเป็นใคร์ ผู้้้วั่าการ์คนนี�เป็นใคร์ 

ถ้าเขีาเจัอัแม่และบัาร์์บัาร์าที�บั้านเขีา เขีาก็จัะร์่ายปาฐกถาย่ดิยาวัอัันเต็ม

ไปดิ้วัยช่�อัและสถานที�ต่างๆ ซ่�งพวักเร์าไม่กร์ะดิิกห้  ท้ายที�สุดิเขีามัก

เต่อันเร์าดิ้วัยคำาพ้ดิที�วั่า “พอัล้กๆ แต่งงาน จังเล่าเร์่�อังเหล่านี�ให้สามีฟัง 

และล้กๆ เอังก็ต้อังจัำาไวั้วั่า ถ้าเร์าไม่ยุ่งเกี�ยวักับัการ์เม่อัง การ์เม่อังจัะมา

ยุง่เกี�ยวักับัเร์าเอัง” แล้วัเขีากเ็ดินิไปหอ้ังอ่ั�น  มายาช่�นชมพ่อัขีอังเธิอัมาก   

ทนัททีี�พอ่ัพด้ิจับั เธิอัจัะพยักหนา้รั์บัคำาเป็นเชิงเช่�อัฟังทันที  แมก่บัับัาร์์บัาร์า 

มอังเสอัอักไปนอักหน้าต่างเพร์าะเร์าร์้้ส่กเซ่อัไปเลย

“ถ้าเป็นอัย่างนี�ต่อัไป มายาจัะไปกันใหญ่ยิ�งกว่ัาพ่อัเธิอัอีักนะ”  

บัาร์์บัาร์าพ้ดิขี้�นร์ะหวั่างทางกลับับั้าน

บัางคร์ั�งแม่กับับัาร์์บัาร์าก็อัอักไปเที�ยวักันสอังคน  เร์าขีี�จัักร์ยานไป

จันถ่งหม้บ้่ัานซันวัาเลนตีโน  ร์ะหว่ัางทางที�เลาะทะเลสาบัไปนั�น เร์าสัมผู้สั

ไดิ้ถ่งควัามสดิช่�นขีอังนำ�าที�มาจัับัตามหน้าชุ่มเหง่�อัขีอังเร์า

“ภ้เขีาพวักนี�เหม่อันโตไปกับัเร์านะ” เธิอัพ้ดิขีณะถีบัจัักร์ยานหน้า

เชิดิ

“เธิอัวัา่ภเ้ขีาพวักนี�ปดิิกั�นเร์าอัอักจัากโลกภายนอักมั�ย” แม่ถามเธิอั  

แม่ผู้้้ซ่�งสามวัันอัยากหนีสี�วัันอัยากอัย้่
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“จัะไปสนใจัโลกทำาไม” เธิอัตอับัแล้วัก็หัวัเร์าะ

เม่�อักลบััจัากร์า้น ปะ๊มกับัอักวัา่แถวันี�ยงัมกีลิ�นอัายขีอังสงคร์าม  พอ่ั

แม่ขีอังมายาบัอักวั่าหนีไปอัอัสเตร์ียจัะดิีกวั่า ห่างไกลจัากพวักฟาสซิสต์ 

ส่วันพ่อัแม่ขีอังบัาร์์บัาร์าต้อังการ์ไปอัย้่กับัญาติๆ ที�เยอัร์มนี

ผู้้้คนในทีโร์ลใต้เอังก็เปลี�ยนไปเหม่อันกัน  ไม่กี�เดิ่อันผู่้านไปชาวั-

อัิตาเลียนที�มุสโสลินีส่งมาก็มีเพิ�มมากขี้�นเร์่�อัยๆ  บัางคนมาถ่งค้ร์อันนี�

เลย  เร์าเห็นก็ดิ้อัอักทันทีวั่าใคร์เป็นคนต่างถิ�นที�มาจัากทางใต้  พวักนี�

จัะถ่อักร์ะเป๋าเดิินทาง  เดิินเงยหน้ามอังเขีาส้งชันที�ไม่เคยเห็นมาก่อัน ดิ้

เมฆที�อัย้่ใกล้เหล่อัเกิน

ฝ่ายเร์าปะทะกับัพวักเขีาตั�งแต่ต้น  ภาษาขีอังเร์าปะทะกับัขีอังพวัก

เขีา  การ์วัางอัำานาจับัาตร์ใหญ่ขีอังผู้้้ที�จั้่ๆ ก็มีอัำานาจัอัย้่ในม่อัปร์ะจัันกับั 

ผู้้้ซ่�งเร์ียกร์้อังสิทธิิในร์ากเหง้าที�ย่นยาวัมาหลายศ์ตวัร์ร์ษ

เอัร์ิชแวัะมาที�บั้านบั่อัยๆ  สนิทชิดิเช่�อักับัป๊ะเป็นอัย่างดิี  ป๊ะเอั็นดิ้

เขีาเพร์าะเขีาไม่มีพ่อัไม่มีแม่แล้วั

แต่มะสิไม่ค่อัยชอับัขีี�หน้าเขีาเท่าไร์นัก “เดิ็กคนนั�นถ่อัดิี” แกบัอัก 

“พ้ดิจัาเหม่อันกำาลังช่วัยเหล่อัเร์า” แกคาดิหวัังควัามอับัอัุ่นเปิดิเผู้ยจัาก

คนอั่�นซ่�งเป็นสิ�งที�ตัวัแกเอังไม่มี

ป๊ะให้เขีานั�งบันม้านั�งตัวัหน่�ง  ส่วันตัวัเอังก็หมุนเก้าอัี�นั�งคร์่อัมโดิย

เอัาศ์อักวัางบันพนกัพงิแลว้ัเทา้คางอันัมเีคร์ายาวั  เอัร์ชิเป็นเหมอ่ันลก้ชาย 

ขีอังป๊ะ ล้กชายขีี�กังวัล ขีอัคำาแนะนำาไปเสียทุกเร์่�อัง  แม่แอับัมอัง 

คนทั�งสอังจัากหลังกร์อับัปร์ะต้ พยายามทำาตัวัให้เล็กลีบั หายใจัแผู้่วัๆ 

เอัาม่อัแนบักับัฝาบั้าน  ถ้าเกิดิน้าเป็ปปีโผู้ล่มา แม่ก็จัะดิ่งตัวัน้าแล้วัเอัา

ม่อัปิดิปากเขีาไวั้  ส่วันเขีาก็จัะพยายามดิิ�นให้หลุดิ แต่ในสมัยนั�นแม่

ยังร์ั�งตัวัเขีาเอัาไวั้ไหวั  น้าเป็ปปีอั่อันกวั่าแม่ 7 ปี  นอักจัากจัะล้อัเขีาวั่า 

ล้กแหง่แล้วั แม่ก็ไม่ร์้้จัะพ้ดิอัะไร์กับัเขีาอัีก  เขีาก็แค่เดิ็กกะโปโล หัวัเขี่า

มีแผู้ลถลอักตลอัดิเวัลา



24 มาร์์โค บััลซาโน

“เหม่อันร์ัฐบัาลอัิตาลีจัะร์่�อัฟ้�นโคร์งการ์ทำาเขี่�อันอัย้่นะคร์ับั” เอัร์ิช

เอั่ยข้ี�น “พวักชาวัไร่์ที�พาสัตว์ัไปทางหม้่บ้ัานซันวัาเลนตีโนเห็นมาว่ัามี

พวักคนงานเขี้ามาในพ่�นที�”

ป๊ะยักไหล่ “ก็พ้ดิกันมาหลายปีแล้วั แต่ก็ไม่เห็นทำาอัะไร์นี�” ป๊ะตอับั

พลางยิ�มเย็น

“ถ้าพวักมันจัะสร์้าง เร์าต้อังหาวัิธิีหยุดิมันให้ไดิ้” เอัริ์ชพ้ดิต่อั  

สายตาเขีาเหม่อัลอัย “พวักฟาสซิสต์สนใจัแต่จัะทำาลายเร์าและทำาให้เร์า

กร์ะจััดิกร์ะจัายไปทุกหนทุกแห่งในอัิตาลี”

“ใจัเย็นๆ  ต่อัให้ฟาสซิสต์อัย้่อีักนาน มันก็สร้์างเขี่�อันตร์งนี�ไม่ไดิ้  

ดิินมันนุ่ม”

แตน่ยันต์าสเีทาขีอังเอัร์ชิค้น่ั�นกย็งัคงฉายแวัวักร์ะวันกร์ะวัายเหมอ่ัน

ดิวังตาขีอังแมวั

มีการ์ปร์ะกาศ์สร์้างเขี่�อันครั์�งแร์กในปี 1911  ผู้้้ปร์ะกอับัการ์จัาก

บัร์ิษัทมนเตคาตีนีต้อังการ์ให้ชาวับั้านในเร์เซียและค้ร์อันย้ายอัอักไปเพ่�อั

จัะไดิ้ใชป้ร์ะโยชนจ์ัากกร์ะแสนำ�าในการ์ผู้ลติพลังงาน  พวักนกัอัตุสาหกร์ร์ม

และนกัการ์เมอ่ังชาวัอิัตาเลียนบัอักว่ัา แถบัอัลัโตอัาดิเิจัแห่งนี�เป็นเสมอ่ัน

เหม่อังทอังคำาขีาวั  พวักเขีาส่งวัิศ์วักร์มาสำาร์วัจัหุบัเขีาและเส้นทางขีอัง

แม่นำ�าบั่อัยขี้�นเร์่�อัยๆ  หม้่บ้ัานทั�งหลายขีอังเร์าคงจัะหายไปใต้สุสานนำ�า

แห่งนี�  บั้านไร์่ โบัสถ์ ร์้านร์วัง ท้อังทุ่งที�พวักสัตวั์ไปกินหญ้า จัะจัมหาย

ไปหมดิ  เขี่�อันนี�จัะทำาให้เร์าส้ญเสียทั�งบั้าน สัตวั์เลี�ยง และงาน แล้วัเร์า 

ก็จัะไม่เหล่อัอัะไร์อัีกเลย  เร์าจัะต้อังอัพยพย้ายที� แล้วัไปเป็นคนอั่�น  

ทำามาหากินอัย่างอ่ั�น ในที�อั่�น กลายเป็นคนเมอ่ังอ่ั�น เร์าจัะตายห่างไกลจัาก 

วััลเวันอัสตาและจัากทีโร์ล

ในปี 1911 โคร์งการ์ยังไม่ได้ิเริ์�มเน่�อังจัากพวักเขีาเห็นวั่าผู้่นดิินมี

ควัามเสี�ยง ดินิไมแ่นน่ มแีตเ่ศ์ษหนิทร์ายดินิขีอังแร์โ่ดิโลไมต ์แตห่ลงัจัาก

ที�ฟาสซิสต์เถลิงอัำานาจัแล้วั เร์าทุกคนร์้้วั่า อัีกไม่นานมุสโสลินีก็จัะทำาให้
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บัอัลซาโนและเมร์าโนเป็นเม่อังศ์้นย์กลางอัุตสาหกร์ร์ม  ทั�งสอังเม่อังนั�น

จัะเติบัโตเป็นสอังหร่์อัสามเท่าตัวั  คนอิัตาเลียนก็จัะแห่กันมาหางานทำา 

แล้วัควัามต้อังการ์พลังงานก็จัะเพิ�มขี้�นอัย่างมหาศ์าล

 ในร์้านเหล้า ลานโบัสถ์ ร์้านขีอังป๊ะ เอัริ์ชไปป่าวัปร์ะกาศ์มาแล้วั

ทั�งนั�น “คอัยดิ้เถอัะ พวักมันจัะกลับัมาอัีก จัะกลับัมาแน่” แต่ในขีณะที�

เขีาหอับัแฮกนั�น พวักชาวับั้านก็ยังคงกินเหล้า ส้บับุัหรี์� สับัไพ่กันต่อัไป  

พวักเขีาเบัะปากเป็นเชิงตัดิบัท หร่์อัไม่ก็โบักไม้โบักม่อัพัลวัันร์าวักับัจัะ

ปัดิแมลงวัันอัะไร์อัย่างนั�น

“คนพวักนั�นถา้ไมเ่หน็กบััตากบ็ัอักไมม่”ี เอัร์ชิพ้ดิใหป้ะ๊ฟัง “ย่�นไวัน์

ให้แก้วัน่งก็ไม่คิดิถ่งเร์่�อังอั่�นแล้วั”


