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มไม่เคยเจอใครเหมือนมิกิเลย
อันที่จริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวนะครับ
เพราะผมรู้จกั พีส่ าวฝาแฝดของเธอทีช่ อื่ ราดาห์  ซึง่ มีหน้าตาเหมือน
กับมิกิเปี๊ยบ  แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
ตอนที่มิกิขอให้ผมเขียนค�ำนิยมให้กับหนังสือของเธอ  ผมรู้สึกลังเล
นิดหน่อย  ผมบอกเธอว่าอยากจะอ่านร่างต้นฉบับของหนังสือเล่มนัน้ ให้จบ
เสียก่อน
หลังจากนัน้ ไม่กสี่ ปั ดาห์  มิกกิ ส็ ง่ มันมาให้ผม  ทว่าผมก็เอาแต่ผดั วัน
ประกันพรุ่งและไม่ยอมหยิบมาอ่านประมาณสองสามสัปดาห์   จนกระทั่ง
วันหนึ่งที่ผมต้องนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงจากลอสแองเจลิสไปยังมิวนิก  
ผมก็ตัดสินใจเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้
ปรากฏว่าผมอ่านจนจบเลยครับ  และมันก็ท�ำให้ผมประหลาดใจ
มาก
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ถึงแม้ผมและมิกจิ ะเคยไปสังสรรค์ด้วยกันหลายต่อหลายครัง้   แถม
ผมยังเป็นหุ้นส่วนในร้านพิซซ่าของเธอที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของ
ลาสเวกัส  (ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของโครงการ  Downtown Project)  แต่ผม
ไม่เคยรับรูเ้ รือ่ งราวทัง้ หมดของเธอมาก่อน  รวมถึงไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริง
ว่าอะไรคือแรงผลักดันของเธอ  ผมทึกทักเอาเองว่าเธอคงจะเกิดมาเป็น
คนที่ประสบความส�ำเร็จอยู่แล้ว
ในขณะที่ผมอ่านเกี่ยวกับการเดินทางของมิกิ   ผมพบว่าบางครั้ง
ตัวเองก็พยักหน้าและเห็นด้วยกับบทเรียนทีเ่ ธอได้เรียนรู้  รวมถึงค�ำแนะน�ำ
และเคล็ดลับจ�ำนวนมากทีเ่ ธอมอบให้  เรือ่ งราวของเธอนับว่ายอดเยีย่ มมาก
และไม่ได้เขียนขึ้นส�ำหรับแค่ผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับ  แต่ยังส�ำหรับ
ใครก็ตามที่อยากจะมีชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำตามความฝัน
ของตัวเองด้วย
มิกิเป็นเหมือนน้องสาวตัวน้อยของผมในหลาย ๆ แง่มุม  ดังนั้น  
ผมจึงอยากบอกเธอว่าถึงแม้ตอนแรกผมจะลังเลในการเขียนค�ำนิยมให้กับ
หนังสือของเธอ  (เหมือนที่พี่ชายหลายคนชอบแหย่น้องสาวตัวน้อย) ผม
ก็รู้สึกประหลาดใจในทางที่ดีและภูมิใจมากที่เธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  
เพราะมันเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ
อย่าปล่อยให้ข้อเท็จจริงที่ว่านี่เป็นหนังสือที่อ่านง่ายหลอกลวงคุณ
นะครับ  มันเต็มไปด้วยองค์ความรูท้ ยี่ อดเยีย่ มซึง่ อาจเปลีย่ นชีวติ คุณได้เลย
และมิกิ  บอกเอาไว้เลยนะว่าพี่ชายคนนี้จะไม่เลิกแหย่เธอแน่ ๆ
โทนี เช
ซีอีโอของ  Zappos.com
ผู้เขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่ง
ของหนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์
อย่าง  Delivering Happiness
DowntownProject.com
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พื่อท�ำให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
จงถามตัวเองก่อนว่า  “ฉันเห็นด้วยกับประโยคเหล่านีอ้ ย่างน้อยหนึง่ ข้อ
หรือไม่”
• ฉันไม่อยากท�ำงานประจ�ำใน  “อุตสาหกรรมทีม่ คี นนับหน้า
ถือตา”  เพียงเพราะแค่ต้องการหาเงิน
• ฉันอยากมีชีวิตแบบที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอด
• ฉันอยากให้พ่อแม่หรือคนส�ำคัญในชีวิตสนับสนุนให้ฉัน
ไล่ตามความฝันที่แท้จริงของตัวเอง
• ฉันไม่รู้ว่าความฝันที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร  และฉัน
ก็ต้องการหาค�ำตอบให้ได้
• ฉันมีแนวคิดทีย่ อดเยีย่ มสุด ๆ และอยากเริม่ ต้นธุรกิจแล้ว  
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน
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• ฉันหลับหลังจากอ่านหนังสือที่สอนวิธีเริ่มต้นธุรกิจไปได้
แค่สามหน้า
• ฉันอยากระดมทุนเพือ่ ก่อตัง้ ธุรกิจ  แต่ยงั ไม่เคยท�ำแบบนี้
มาก่อน
• ฉันเบือ่ ทีม่ กั รูส้ กึ กังวลเวลาเดินเข้าไปในห้องทีเ่ ต็มไปด้วย
คนแปลกหน้า  ฉันอยากรู้วิธีเข้าสังคมกับคนกลุ่มใหม่
อย่างมั่นใจและมีชีวิตชีวา
• ฉันเบื่อที่ต้องไปบาร์เพื่อดูฟุตบอลนานสิบชั่วโมงในช่วง
สุดสัปดาห์กบั เพือ่ นสมัยมหาวิทยาลัยทีเ่ มาหัวราน�้ำ  ฉัน
อยากท�ำในสิ่งที่ดีกว่านี้
• ฉันอยากมีเพือ่ นกลุม่ ใหม่ทคี่ อยท้าทาย  สนับสนุน  และ
เป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
• ฉันตระหนักว่ามีบางคนในชีวติ ทีไ่ ม่ได้ชว่ ยให้ฉนั กลายเป็น
คนทีด่ ที สี่ ดุ   แถมบางครัง้ ยังคอยฉุดรัง้ ฉันด้วยซ�้ำ  ดังนัน้   
ฉันจึงอยากคลุกคลีกับคนที่  “ใช่”

SA

ถ้าคุณพยักหน้าให้กบั ข้อใดข้อหนึง่ แล้วละก็  จงเตรียมพร้อมในการ
ลงมือท�ำเรื่องที่เจ๋งที่สุดเท่าที่คุณเคยท�ำมาได้เลย
นับตัง้ แต่นเี้ ป็นต้นไป  คุณจะเลิกอิจฉาคนที  ่ “มีชวี ติ สมบูรณ์แบบ”  
รวมทั้งเลิกกลัวใครก็ตามที่พยายามกีดกันคุณไม่ให้มีชีวิตแบบนั้น  คุณจะ
มีความกล้า  ความชัดเจน  และความมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง  เป็น
ผู้กุมชะตาชีวิต  และท�ำให้ความฝันกลายเป็นจริง  พูดง่าย ๆ ก็คือ  คุณ
จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้
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“ความส�ำเร็จ” เป็นอย่างที่
คุณคิดจริงหรือเปล่า

E

ท�ำไมคุณถึงอยากประสบความส�ำเร็จ
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ความส�ำเร็จไม่ใช่บทสรุป ส่วนความล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย
ความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปต่างหากที่ส�ำคัญ
— วินสตัน เชอร์ชิลล์

เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา – 8 เมษายน 2011 เวลา 11.55 น.
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าสั่งระบุอย่างชัดเจนมากบนบัตรเชิญ  นั่นคือ  เรือส�ำราญจะออก
เดินทางตอนเที่ยงวันศุกร์   ถ้าขึ้นเรือไม่ทันละก็...เอ่อ  ฉันคงพลาด
การเดินทางครั้งนี้
ฉันตั้งใจจะเอาชนะนาฬิกาประจ�ำตัวให้ได้   เรื่องของเรื่องคือฉันเป็น
ลูกครึ่งอินเดีย  และส�ำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าฉันหมายถึงอะไร  ค�ำว่า  “เวลา
มาตรฐานของอินเดีย”  คือการไปสายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง  หรือบางครั้ง
ก็สองชัว่ โมงเลยด้วยซ�ำ  
้ แต่ตอ้ งขอบคุณทีฉ่ นั มีเชือ้ สายญีป่ นุ่ อยูอ่ กี ครึง่ หนึง่   
และ  “เวลามาตรฐานของญี่ปุ่น”  ก็คือการมาถึงก่อนเวลาสิบนาที  อย่าง
ค�ำพูดอันเก่าแก่ของบรรดานาวิกโยธินที่ว่า  “ถ้าคุณไม่ได้มาถึงก่อนเวลา
สิบนาที  ก็เท่ากับคุณมาสายสิบนาที”
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ในขณะที่ฉันวิ่งไปตามถนนสายต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมืองของ
ไมอามีเพื่อตรงไปยังท่าเรือ  ล้อของกระเป๋าเดินทางแบบลากก็ครูดไปกับ
พื้นจนเกือบจะควันขึ้น  ฉันต้องไปขึ้นเรือให้ทัน  ถึงแม้จะต้องตั้งท่าออกวิ่ง
แบบในภาพยนตร์เรื่อง  Mission: Impossible  แล้วกระโดดเอาหัวดิ่งลงไป
ในน�้ำเย็นยะเยือกเพื่อว่ายไปให้ทันเรือ  ฉันก็ต้องท�ำ   ไม่มีคนแสดงแทน
เหมือนในภาพยนตร์นะคะ  มีแค่ฉนั คนเดียวนีแ่ หละ  แถมฉันยังใส่ชดุ เดรส
สั้นแขนกุดเสียด้วย
ฉันเดินทางมาแล้วทั่วโลก  หนังสือเดินทางของฉันมีตราประทับ
จากอินเดีย  ญีป่ นุ่   แอฟริกา  ออสเตรเลีย  รวมทัง้ ทุกประเทศในอเมริกาใต้
และยุโรป  แต่ฉันไม่เคยล่องเรือส�ำราญเลย  และแน่นอนว่าฉันไม่เคย
ท่องเที่ยวในแบบที่ท�ำให้ฉันได้อยู่ที่เดียวกับผู้ประกอบการชั้นน�ำของโลก
นับพันคน
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ  นี่เป็นการเดินทางสุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต  
ไม่มีทางที่ฉันจะยอมพลาด!

ฉันมองเห็นเค้าโครงของเรือล�ำมหึมาทีด่ พู ร้อมจะแล่นออกสูม่ หาสมุทรอยู่

SA

ไกลออกไปลิบ ๆ ฉันได้ยนิ เสียงแตรของเรือดังลัน่   ตอนนีฉ้ นั วิง่ มา 15 นาที
แล้ว  กระเป๋าเดินทางแบบลากครูดกับขา  ส่วนสายของกระเป๋าสะพายก็จกิ
เข้าไปในเนื้อ
ใกล้จะถึงแล้ว...ฉันจุกจนแทบหายใจไม่ออก...ใกล้เข้าไปอีกนิดแล้ว...
นั่นไงทางลาด!  ฉันวิ่งขึ้นทางลาดแล้ว!  เสียงแตรของเรือดังขึ้นอีกครั้ง  
เรือก�ำลังจะออกแล้วเหรอเนี่ย  รอฉันก่อน!
ฉันมาถึงทันเวลาทีจ่ ะกระโดดข้ามเชือกเข้าไปในเรือได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่ทางลาดส�ำหรับเดินขึ้นเรือจะถูกยกออก
ท�ำไมฉันต้องท�ำให้สิ่งต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องยากด้วยนะ  ทุกครั้งที่
เดินทางไปที่ไหนก็ตาม  ชีวิตของฉันมักกลายเป็นภาพยนตร์แอ็กชั่นที่ฉัน
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ต้องวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลา  ทั้งที่ฉันสามารถท�ำให้มันค่อยเป็นค่อยไปแบบ
ภาพยนตร์โรแมนติกของฝรัง่ เศสได้อย่างง่ายดาย  เพียงแค่ฉนั ออกจากบ้าน
เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง
ฉันเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก  จัดสายของกระเป๋าสะพาย  และเดิน
ทอดน่องไปตามดาดฟ้าของเรือ
เมือ่ ก้าวเข้าไปในเรือหลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว  ฉันก็ไม่อยากเชือ่
สายตาเลยว่าฉันเห็นใคร!
คนคนนัน้ คือริชาร์ด แบรนสัน  ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการในดวงใจของฉัน
เขาก�ำลังจิบเครือ่ งดืม่ อยูท่ บี่ าร์  และเล่าเรือ่ งราวบางอย่างให้ผปู้ ระกอบการ
รุ่นเยาว์ฟังอย่างเพลิดเพลิน  ผมสีบลอนด์ซีดของเขาปลิวไสวไปตามลม  
นี่ช่างเป็นภาพที่เหมาะแก่การบันทึกเอาไว้ในใจ...ภาพที่ฉันจะจดจ�ำไป
อีกนานหลายปี  ฉันตืน่ เต้นมากทีไ่ ด้เจอเขาจนเดินสะดุดขาตัวเอง  แต่กร็ บี
ทรงตัวและเดินต่อ  ฉันคิดว่าตัวเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการรีบมาขึ้นเรือ
เกินกว่าจะเข้าไปพูดคุยกับเขาตอนนี  ้ (แถมฉันยังเหงือ่ แตกพลัก่ จากการวิง่ )
เรือล�ำนี้หรูหรามาก  มันมีทั้งหมดห้าชั้นด้วยกัน  แถมยังมีลาน
ด้านนอกที่ดูโอ่อ่าอีกสองชั้น  ซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเสียง
คลืน่ และอาบแดดในตอนกลางวัน  แล้วชมดวงดาวในยามค�ำ่ คืน  มีบธู ดีเจ
และลานเต้นร�ำขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นสอง  ฉันรู้ทันทีว่านั่นคือสถานที่ที่ฉันจะ
สิงสถิตทุกคืน  ฉันสังเกตเห็นว่าผู้คนก�ำลังลากกระเป๋าเดินทางเพื่อหา
ห้องพักของตัวเองไปพร้อม ๆ กับส�ำรวจเรือล�ำนี้เหมือนกัน
แล้วฉันก็เห็นโทนี เช  (ซีอีโอของ  Zappos.com) เบลก มายคอสกี  
(ผูก้ อ่ ตัง้   TOMS) แกรี เวย์เนอร์ชคั   (ผูก้ อ่ ตัง้   Wine Library) รวมถึงบรรดา
ผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรชั้นน�ำอย่าง Charity: Water’  Pencils of
Promise  และ  Invisible Children  นี่มันเหลือเชื่อมาก!
ฉันคว้าโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าสะพาย  ฉันอยากโทรหาราดาห์
(พีส่ าวฝาแฝดของฉันเอง) เพือ่ เล่าให้เธอฟังเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดแบบ
ฉากต่อฉาก  แต่ขณะทีฉ่ นั พยายามกดโทรออก  ฉันก็เพิง่ รูว้ า่ โทรศัพท์มอื ถือ
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ไม่มสี ญ
ั ญาณ  พนักงานบนเรือคนหนึง่ เห็นฉันวุน่ วายอยูก่ บั โทรศัพท์มอื ถือ  
เขาจึงเดินตรงเข้ามาหาและบอกว่า  โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้
บนเรือล�ำนี้
จริงหรือเนีย่   ไม่มใี ครสามารถโทรออกได้เลยใช่ไหม  นัน่ หมายความ
ว่ามีสงิ่ รบกวนน้อยลงหนึง่ อย่างในระหว่างทีเ่ ราก�ำลังพูดคุยกัน  (และหวังว่า
จะได้ร่วมงานกัน) ตลอดสีว่ นั เต็มเลยน่ะสิ  ฉันชอบแนวคิดนีช้ ะมัด!  จะมี
วิธไี หนดีไปกว่าการได้แบ่งปันแนวคิดใหม่ ๆ โดยปราศจากความช่วยเหลือ
ทางเทคโนโลยี  มีเพียงค�ำพูด  การสบตา  และการส่งยิ้มเท่านั้น
ฉัน ดึงเอาก�ำหนดการส�ำหรับสี่วันบนเรือ ส�ำราญขึ้นมาอ่านและ
พบว่า  วันนี้ฉันต้องไปที่ห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานตอนสี่โมงเย็น  
โดยริชาร์ด แบรนสัน  จะขึ้นพูดในตอนนั้นด้วย  ว้าว  องค์กร  Summit
Series  ที่จัดงานล่องเรือนี้ขึ้นมาไม่ยอมเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เลย  
พวกเขาเปิดตัวผู้มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคน!
ฉันอ่านก�ำหนดการต่อจนรู้ว่ามีวงดนตรีประจ�ำเรือชื่อเดอะรูทส์  
พวกเขาจะเล่นทุกคืนพร้อมกับดีเจชือ่ ดังอย่างเพรตตี้ ไลต์ส  และแอ็กซ์เวลล์
แห่งสวีดิช เฮาส์ มาเฟีย!  นี่มันเหลือเชื่อไปเลย
ฉัน ยังสามารถเข้ าร่ วมการฝึ กโยคะตอนเช้า  รวมทั้งเข้า ไปฟัง
การสัมมนาได้ทุกเรื่อง  ไล่ตั้งแต่นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ไปจนถึงการเสริมสร้างอ�ำนาจให้ตัวเอง  เรียกได้ว่ามีเรื่องให้ท�ำเพียบ!  
ฉันประทับใจมาก
งาน  Summit at Sea  มีขึ้นส�ำหรับคนที่ได้รับเชิญเท่านั้น  ฉันจึง
ซาบซึ้งมากที่ตัวเองได้รับเกียรตินี้   ฉันเริ่มก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็กตอนอายุ
26 ปีและมันก็ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จ  จุดประสงค์ของงานนี้คือการ
ท�ำให้ผู้ประกอบการดาวรุ่งและหนุ่มสาวผู้มากความสามารถได้พบปะกับ
ผู้นำ� ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ฉันนึกย้อนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท�ำให้ฉันได้มายืนอยู่บนเรือล�ำนี  ้
การผจญภัยทางธุรกิจของฉันเริม่ ต้นด้วยอาการปวดท้องทีเ่ กิดขึน้ อยูบ่ อ่ ย ๆ
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จนฉันหงุดหงิด  มันจุดประกายให้ฉนั เกิดความคิดทีจ่ ะเปิดร้านอาหาร  ซึง่
ขายพิซซ่าส�ำหรับคนแพ้แล็กโทสและคราฟต์เบียร์ของท้องถิ่นในนิวยอร์ก  
ฉันตัง้ ชือ่ ร้านว่า  SLICE  (ตอนนีเ้ ปลีย่ นเป็น  WILD  แล้ว)  ร้านของฉันขาย
พิซซ่าซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ส่งตรงจากไร่  โดยปราศจากฮอร์โมน  สารเติมแต่ง  หรือ
สารอันตรายอื่น ๆ  แถมยังช่วยสนับสนุนชาวไร่และธุรกิจในประเทศด้วย
ฉันเปิดร้านอาหารแห่งแรกในย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ของแมนฮัตตัน
ในช่วงปลายปี 2005 โดยมีงบประมาณจ�ำกัด  แถมยังขอความช่วยเหลือ
จากทุกคนที่นึกออก  ตอนนั้นฉันอายุ 26 ปีและไม่เคยกระโจนเข้าสู่ธุรกิจ
ร้านอาหารมาก่อน  แต่ฉันเชื่อว่าแนวคิดเรื่องพิซซ่าที่ใช้วัตถุดิบส่งตรง
จากไร่จะเปลี่ยนวิธีคิดที่ผู้คนมีต่อประเด็นเรื่องอาหารที่ไม่ค่อยส่งผลดี
ต่อสุขภาพ  ตอนนั้นอาหาร  “ท้องถิ่น”  และ  “เพื่อสุขภาพ”  ยังไม่ได้
กลายเป็นกระแส  การโน้มน้าวให้ผคู้ นเชือ่ ว่าพิซซ่าเพือ่ สุขภาพไม่ได้มรี สชาติ
เหมือนกระดาษแข็งจึงถือเป็นเรือ่ งยากมาก  เราเป็นหนึง่ ในร้านแรก ๆ ของ
นิวยอร์กที่น�ำเสนออาหารส�ำหรับคนที่กินมังสวิรัติและอาหารที่ปราศจาก
กลูเตน  และการเป็นผูบ้ กุ เบิกในอุตสาหกรรมนีย้ อ่ มไม่ได้ทำ� ให้การเดินทาง
ของฉันโรยด้วยกลีบกุหลาบ

SA

ขณะที่อยู่บนเรือ  ฉันอยากเรียนรู้และพบปะกับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่

จะท�ำได้  โดยเฉพาะบรรดาสุดยอดผูน้ �ำทีฉ่ นั ได้แต่คอยชืน่ ชมอยูไ่ กล ๆ มา
นานแล้ว!
หนึ่งในนัน้ คือโทนี เช  ซีอีโอของ Zappos.com  ฉันคิดว่าด้วยความ
ที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จถึงสองอย่าง  และขายธุรกิจ
เหล่านั้นไปตั้งแต่อายุ 36 ปีด้วยราคา 1’400 ล้านดอลลาร์   เขาอาจมี
เรื่องราวดี ๆ มาเล่าให้ฟัง  และอาจมีค�ำแนะน�ำที่ดีกว่าให้ผู้ประกอบการ
ที่ยังอายุน้อยอย่างฉัน
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ในช่วงทีด่ วงอาทิตย์ใกล้ลบั ขอบฟ้า  ฉันเห็นเขานัง่ อยูท่ บี่ าร์บนชัน้ สอง
ของเรือ  โดยมีคนสองสามคนวนเวียนอยูร่ อบ ๆ เพือ่ พยายามจะพูดคุยกับ
เขา  โดยปกติแล้วฉันไม่ใช่คนขีอ้ ายทีส่ ดุ ในห้อง  แต่ฉนั กลับเดินวนไปวนมา
อยู่หลายรอบกว่าจะรวบรวมความกล้าเดินตรงไปหาเขา
ท�ำไมฉันถึงประหม่าขนาดนี้นะ  ท�ำไมฉันไม่เดินตรงเข้าไปและพูด
อะไรกับเขาสักอย่างล่ะ  ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนฉันนี่แหละ  
แต่ความจริงที่ว่าเขาประสบความส�ำเร็จอย่างถล่มทลายตั้งแต่อายุยังน้อย
ท�ำให้ฉันขวัญผวาได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ขณะเดินผ่านไปผ่านมาและเฝ้ามองเขาพูดคุยสัพเพเหระกับคน
กลุ่มหนึ่ง  ฉันก็ตัดสินใจว่าจะยังไม่พูดคุยกับเขาตอนนี้  เพราะฉันบอกได้
จากปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อคนอื่นว่าเขาเป็นคนขี้อาย  แน่นอนว่าเขาชอบ
พูดคุยกับผู้คน  แต่เขาดูท�ำตัวไม่ค่อยถูก  ซึ่งหมายความว่าเขาชอบฟัง
มากกว่าพูด  และดูเหมือนจะเปิดใจมากกว่าถ้าได้คุยกับเขาแบบตัวต่อตัว  
ดังนั้น  แทนที่ฉันจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่ชวนเขาพูดคุยสัพเพเหระ  ซึ่ง
เขาต้องอดทนด้วยในคืนนั้น  ฉันตัดสินใจที่จะยืนตรงข้ามเขา  และจ้อง
จนกว่าเขาจะหันมาสบตา  (ฉันไม่สนหรอกว่าตัวเองจะดูเหมือนพวกโรคจิต
ที่ชอบสะกดรอยตามคนอื่นหรือเปล่า) จากนั้นฉันก็ยิ้มและโบกมือให้เขา  
ปรากฏว่าเขายิ้มตอบ!
และทัง้ หมดก็จบลงแค่นนั้   ไม่สำ� คัญหรอกว่าเขาจะจ�ำฉันได้หรือเปล่า
แต่เขายิ้มให้ฉัน  นั่นหมายความว่าฉันดึงดูดความสนใจเขาได้แล้ว!  ฉันรู้
ว่าฉันจะติดต่อกับเขาอีกทีตอนกลับนิวยอร์ก  (เขาใส่อเี มล์เอาไว้ในช่วงท้าย
ของสไลด์ทเี่ ขาน�ำเสนอบนเรือ  และฉันก็จดมันไว้เรียบร้อย) นีห่ มายความ
ว่าภารกิจส�ำเร็จแล้ว!
การล่องเรือหลังจากนั้นช่างดูราวกับความฝัน  นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน
ได้พบเจอกับผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันและต้องการในสิ่งเดียวกัน  
นั่นคือ  ก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคม  ซึ่งสามารถสร้าง
ผลกระทบทางสังคมได้อย่างแท้จริง
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