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แด่ผู้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว

ยินดีต้อนรับสู่บ้านข้ามเวลา
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ชายวยักลางคนจ้องมองประตูรั้วสนี�้าเงนิอย่างระมดัระวงัก่อนจะ

ก้าวเข้าไปข้างใน  หญงิชราซึ่งยนืรอชายคนนั้นอยู่ที่สนามหญ้า

หน้าบ้านเอ่ยถามขึ้น

“เหน็ชดัหรอืเปล่า”

“ไม่ต้องห่วง  ผมทดสอบไปจนถงึย่านซองบกุดงเลยล่ะ!”

ชายวยักลางคนผวิปากด้วยท่าทางขี้เล่น  เมื่อได้ยนิแบบนั้น

หญิงชราก็คลายความกังวล  แล้วออกแรงเช็ดฝุ่นหนาเตอะ 

ที่เกาะอยู่บนตู้จดหมายสแีดง

“เตรยีมพร้อมแล้วใช่ไหม”

“ผมเตรียมไว้ทั้งเครื่องเล่นเกม  หนังสือออกใหม่  และ

แผ่นหนังดีวีดีเรื่องใหม่ล่าสุด  ส่วนอาหารก็เหลือเฟือ!  ผม 

บทน�ำ
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ตื่นเต้นจรงิ ๆ  คราวนี้แขกของบ้านหลงันี้จะเป็นเดก็แบบไหนกนั

นะ!”

ชายวัยกลางคนหัวเราะคิกคักพลางถูฝ่ามือสองข้างเข้า

ด้วยกนั

หญงิชราเงยหน้าและหรี่ตามองก�าแพงรั้วที่ก่อไว้สูงลบิ

“รอบนี้เริ่มเรว็กว่าที่ฉนัคดิเอาไว้”

“ผมก็ตกใจเหมือนกัน  ระยะห่างแต่ละรอบเริ่มน้อยลง

เรื่อย ๆ”

“แสดงว่ามเีดก็ที่ก�าลงัเผชญิปัญหามากขึ้นน่ะส”ิ

หญงิชรามองเสื้อผ้าของชายวยักลางคนแล้วเดาะลิ้นด้วย

ความไม่พอใจทนัที

“เมื่อไหร่จะเลกิใส่เสื้อผ้าไม่สมวยัสกัทนีะ”

“ต�าหนกินัอกีแล้ว  ไม่มกีฎห้ามคนมอีายใุส่เสื้อผ้าแบบนี้

สกัหน่อย  และที่ผมดเูดก็กว่าพี่เป็นสบิปีกเ็พราะใส่เสื้อผ้าแบบนี้

นี่แหละ”

หญงิชราโบกมอือย่างร�าคาญใจ

“ช่างเถอะ  รบีถอดรองเท้าผ้าใบออกมาได้แล้ว  เดี๋ยวจะ

เปื้อนเสยีหมด”

ชายวยักลางคนยื่นแขนข้างหนึ่งให้หญงิชราอย่างสภุาพ

“เข้าไปดื่มไวน์กนัสกัแก้วไหมครบั”
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ซอนมีจ้องมองรองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งวางอยู่ที่เดิมในตู้รองเท้า

ตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน  วันนี้เธอก็ลืมถามพ่ออีกแล้ว  อีกหนึ่ง

เดือนจะถึงวันเกิดของซอนมี  รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่นี้จึงอาจเป็น

ของขวัญที่พ่อเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า  หรือไม่ก็เป็นของขวัญ

ต้อนรบัวนัเปิดเทอม

ตวัรองเท้าเป็นสขีาว  แม้แต่เชอืกผกูและพื้นรองเท้ากเ็ป็น

สีขาวเช่นกัน  ไม่มีทั้งยี่ห้อและป้ายบอกขนาด  ซอนมีไม่ชอบ

รองเท้าผ้าใบคูน่ี้เลย  เพราะมนัท�าให้นกึถงึโรงพยาบาลที่เธอต้อง

เข้า ๆ ออก ๆ เพื่อไปเยี่ยมแม่จนเบื่อ  เมื่อสองวันก่อนขณะที่

ซอนมกี�าลงัจะออกไปเรยีนพเิศษ  เธอหยบิรองเท้าคูใ่หม่ออกมา

แล้ว  แต่สดุท้ายกเ็กบ็กลบัเข้าตู้  ก่อนจะสวมรองเท้าผ้าใบคูเ่ก่า

1
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สภาพขะมุกขะมอมที่จ�าไม่ได้ว่าซักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ออกไป

เหมอืนเดมิ

แต่วันนี้ซอนมีตั้งใจจะลองสวมรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่  เธอ

หยบิมนัออกมาวางบนพื้นบรเิวณโถงประตูบ้าน  เนื่องจากเป็น

วนัแรกของเทอมสอง  เธอจงึอยากสวมรองเท้าที่ดใูหม่กว่าคูเ่ก่า

ถ้าเป็นรองเท้ายี่ห้อดงั ๆ กด็นี่ะส ิ แต่รองเท้าผ้าใบคู่นี้ก็

ดูไม่เหมอืนของราคาถูก  ซอนมสีวมรองเท้าและลองย�่าอยู่กบัที่  

มนัพอดกีบัเท้าของเธอเป๊ะ  ขอบด้านหลงักน็ุม่ด ี ไม่แขง็กระด้าง

เลยสกันดิ

น่าจะใส่กล่องสกัหน่อย  ใครเขาให้ของขวญักนัแบบนี้

แต่ซอนมีรู้ดีว่าตอนนี้พ่อยุ่งจนไม่มีเวลาห่อของขวัญให้

สวยงามได้

สายลมร้อนพัดปะทะใบหน้าของซอนมีทันทีที่เธอก้าวลงจาก 

รถประจ�าทาง  เธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้รองเท้าถูก

เหยียบตอนเบียดเสียดกับผู้โดยสารบนรถที่แออัด  ตอนนี้เธอ 

ไม่อยากให้รองเท้าผ้าใบสกปรกทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยวางมันกลับ

เข้าตู้อย่างไม่ไยด

SีAMPLE
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เมื่อเดินผ่านป้ายรถประจ�าทางและเลี้ยวขวาตรงหัวมุม

ถนนก็จะเห็นถนนที่ทอดยาว  บ้านหรูล้อมรอบด้วยก�าแพงสูง

เรียงรายตลอดสองข้างทาง  หากเดินตามถนนเส้นนี้ไปราว 

สบินาทกีจ็ะถงึประตูหลงัของโรงเรยีนมธัยมปลายหญงิคาวอน

ซอนมพียายามสลดัความคดิเรื่องแม่ทิ้งและก้าวเดนิอย่าง

มุง่มั่น  ตอนนี้เธอรูส้กึสบายเท้ามากจนอยากโยนรองเท้าคูเ่ก่าที่

บ้านทิ้ง  เพราะมัวแต่ก้มมองรองเท้าจึงเกือบเดินชนคุณยายที่

ยนือยู่บนถนน  ซอนมเีงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจ

“ขอโทษค่ะ”

“ยนิดด้ีวยจ้ะ  หนคูอืผูถ้กูเลอืก  แวะเข้ามาในบ้านสกัครู่

ก่อนไหม  มเีพื่อนเข้ามาคนหนึ่งแล้วนะ”

ซอนมมีองประตรูั้วสนี�้าเงนิด้านหลงัคณุยายแล้วเงยหน้า

ขึ้น  ขอบก�าแพงสงูจนแทบมดิบ้านสองชั้นที่อยูข้่างใน  น่าแปลก

ที่บ้านหลังนี้ไม่มีหน้าต่างเลยสักบาน  ก�าแพงรั้วสร้างจากอิฐ 

สเีลอืดหมทูี่เรยีงซ้อนกนัขึ้นไป  เป็นก�าแพงที่พบเหน็ได้ทั่วไปและ

ดธูรรมดามากเมื่อเทยีบกบัก�าแพงปนูสเีทาขดัมนัหรอืก�าแพงอฐิ

สีน�้าตาลหรูหราของบ้านหลังอื่น ๆ  ซอนมีเดินผ่านเส้นทางนี้

ตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา  แต่กลับไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้เลย 

สกัครั้ง

มบีางอย่างท�าให้เธอรู้สกึไม่สบายใจ

“คณุยายจ�าคนผดิแล้วล่ะค่ะ”

SAMPLE
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“ไม่ผดิหรอกจ้ะ  เพราะหนูสวมรองเท้าผ้าใบคู่นั้นอยู่”

บางทีคุณยายอาจเป็นโรคสมองเสื่อมจึงพูดเพ้อไปเรื่อย  

แต่ท่านก็ดูสุภาพเรียบร้อยเกินกว่าจะสรุปแบบนั้น  ริ้วรอยบน

ใบหน้าเข้ากับรอยยิ้มละไมและยิ่งท�าให้คุณยายดูอ่อนโยน  

เส้นผมสขีาวถกูเกล้าเป็นมวยอย่างเรยีบร้อย  เสื้อคลมุไหมพรม

สีขาวตัวบางที่สวมทับชุดกระโปรงแขนสั้นสีน�้าตาลอ่อนก็ด ู

สง่างามและเหมาะกบัรูปร่างผอมบางของท่าน

ซอนมีพูดชัดถ้อยชัดค�า  “พ่อซื้อรองเท้าผ้าใบคู่นี้ให้หนู

ค่ะ”

คุณยายเอียงคอขณะที่มือทั้งสองข้างยังคงประสานกัน

อย่างสภุาพ  ราวกบัก�าลงัตั้งค�าถามว่าใช่แบบนั้นจรงิเหรอ

“มเีดก็ได้รบัรองเท้าผ้าใบแบบนี้สี่คน  และมเีพยีงสี่คนนี้

เท่านั้นที่จะมองเห็นบ้านหลังนี้  พวกเธอต้องมารวมตัวกัน 

พร้อมหน้าถึงจะเริ่มเรื่องได้  หนูแวะเข้ามาแป๊บเดียวก็ได้จ้ะ  

อย่างน้อยจะได้ทกัทายเพื่อนที่ต้องใช้เวลาร่วมกนัเสยีหน่อย”

แสงแดดร้อนจดัในช่วงกลางฤดรู้อนแยงตาของซอนมจีน

เธอรู้สกึหงดุหงดิ  ใช่ว่าแต่งตวัดแีล้วสมองจะไม่เสื่อมนี่นา  แต่

ดูเหมอืนคณุยายจะรู้ความคดิของเธออย่างทะลปุรโุปร่ง

“ไม่ต้องกลัวจ้ะ  ยายไม่ใช่คนสติไม่ดี  เด็ก ๆ ที่ได้รับ 

รองเท้าผ้าใบจะได้รบัโอกาสอนัยิ่งใหญ่”

SAMPLE
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ซอนมีรีบก้าวหนี  แต่คุณยายจับแขนของเธอไว้จาก 

ด้านหลงั  ท�าเอาเธอเกอืบร้องกรี๊ดออกมา

“วนัศกุร์นี้ตอนห้าโมงเยน็หนตู้องมาที่บ้านหลงันี้ให้ได้นะ  

อย่าพลาดโอกาสเดด็ขาด”

“คณุยายพูดเรื่องอะไรคะ  โอกาสอะไร”

หญงิชรามองเดก็สาวด้วยสายตาอ้อนวอน

“โอกาสที่จะช่วยชวีติแม่ของหนู”

ซอนมีสะบัดแขนออกจากมือของคุณยายแล้วรีบวิ่งไป

ตามถนนที่ทอดยาว  เมื่อมาถงึประตหูลงัของโรงเรยีนเธอกห็ยบิ

มอืถอืออกมาโทรหาพ่อทนัที

“พ่อคะ!  รองเท้าผ้าใบสขีาวในตู้รองเท้าน่ะ!  พ่อซื้อให้

หนูเป็นของขวญัวนัเกดิใช่ไหม  พ่อซื้อให้หนูใช่ไหมคะ”

“รองเท้าผ้าใบอะไร  วันเกิดลูกอีกตั้งหนึ่งเดือนนี่  ลูก

อยากได้รองเท้าผ้าใบเหรอ”  น�้าเสียงของพ่อแผ่วเบาเพราะ

ความเหนื่อยล้า

“ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ  เมื่อวนัก่อนหนูเปิดตู้รองเท้าแล้วเหน็

รองเท้าผ้าใบสีขาวคู่ใหม่อยู่ในนั้นเลยคิดว่าพ่อซื้อให้  ไม่ใช่พ่อ

เหรอคะ”

“เอ่อ...”

ซอนมีขมวดคิ้วขณะนึกถึงใบหน้ายิ้มละไมของคุณยาย

ตอนที่อกีฝ่ายก้มมองรองเท้าคู่นี้

SAMPLE
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“พ่อไม่ได้ซื้อนะ  คณุป้าหรอืเปล่า”

“คุณป้าน่ะเหรอคะ  พ่อล้อเล่นใช่ไหม  หนูจะวางสาย

แล้วนะ”

คุณป้าแม่บ้านไม่เคยท�างานที่ได้รับมอบหมายขาดตก

บกพร่อง  แต่ก็ไม่เคยท�านอกเหนือจากนั้นเช่นกัน  ขนาดรู้ว่า 

แม่ของเธอเข้าโรงพยาบาลยังไม่เคยถามสารทุกข์สุกดิบสักครั้ง  

เป็นไปไม่ได้ที่คณุป้าผู้เยน็ชาจะซื้อรองเท้าผ้าใบให้เธอ

ซอนมีอยากถอดรองเท้าทิ้งเดี๋ยวนี้  แต่จ�าต้องใส่ต่อไป

จนกว่าจะกลบัถงึบ้าน

เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนซอนมีต้องเดินผ่านเส้นทางเดิมเพื่อ

ไปขึ้นรถประจ�าทาง  บ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิม  แต่เธอไม่

เหน็คณุยายแล้ว  ซอนมรีูส้กึแปลกใจที่เพิ่งสงัเกตเหน็ประตรูั้วนี้

เป็นครั้งแรกทั้งที่มนัมสีนี�้าเงนิสดสะดดุตา

คุณยายบอกว่ามีเพียงเด็กที่สวมรองเท้าผ้าใบแบบนี้

เท่านั้นถึงจะมองเห็นบ้านหลังนี้ได้  แม้ฟังดูเหลวไหล  แต่ถ้า 

นั่นเป็นเรื่องจรงิกจ็ะอธบิายได้ว่าท�าไมซอนมถีงึเพิ่งเคยเหน็บ้าน

หลงันี้เป็นครั้งแรก

โอกาสที่จะช่วยชวีติแม่ของหนู

คุณยายคนนั้นรู ้ได้ยังไงว่าแม่ของเธอป่วย  ไม่หรอก   

ต่อให้เธอได้ยินประโยคนี้ตอนที่แม่ยังแข็งแรงดีก็คงกังวลว่าแม่

อาจจะประสบอุบัติเหตุ  เธอไม่ควรเก็บค�าพูดของหญิงชรา 
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สติไม่ดีมาคิดเป็นจริงเป็นจัง  บ้านหลังนี้คงตั้งอยู่ตรงนี้มานาน

แล้ว  แต่ที่เธอไม่เคยสงัเกตเหน็อาจเป็นเพราะมนัดเูก่ากวา่บ้าน

หลงัอื่น  เมื่อคดิได้แบบนี้ซอนมจีงึรูส้กึสบายใจขึ้น  ก่อนมุง่หน้า

ไปยังป้ายรถประจ�าทางอย่างไม่รีบร้อน  รองเท้าผ้าใบสีขาว 

ยงัคงห่อหุ้มสองเท้าของเธอไว้อย่างนุ่มนวล

SAMPLE



“โอ๊ะ!  มาจรงิด้วย!  ฉนัก�าลงักงัวลอยู่เลยว่าจะไม่มใีครมา”

คงัมนิพดูขึ้นด้วยน�้าเสยีงยนิดขีณะนั่งลงบนโซฟาตรงข้าม

กบัจายอง

“เอ่อ...ฉนักเ็หมอืนกนั  พี่เป็นนกัเรยีน ม.ปลายคงจะยุ่ง

น่าดู”

“ใช่  ยุง่มากจรงิ ๆ  ฉนัอยูไ่ด้แค่ชั่วโมงเดยีวกต้็องไปเรยีน

ที่โรงเรยีนกวดวชิาต่อถงึสามทุม่  แล้วกเ็รยีนพเิศษแบบตวัต่อตวั

จนถงึห้าทุ่ม  ยิ่งปีหน้าขึ้น ม.6 คงยุ่งกว่านี้อกี”

เมื่อเหน็จายองอ้าปากค้างเหมอืนก�าลงัตกใจ  คงัมนิกย็ิ้ม

อย่างเก้อเขนิ

“แล้วเธอล่ะ  ต้องไปเรยีนที่โรงเรยีนกวดวชิาถงึกี่โมง”

2
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“ฉนัไม่ได้เรยีนโรงเรยีนกวดวชิาหรอกค่ะ”

คราวนี้เป็นคงัมนิที่ท�าหน้าตกใจ  “ท�าไมล่ะ”

“ฉนัแค่...เรยีนทางอนิเทอร์เนต็  แล้วกท็�าแบบฝึกหดัเอง

ที่บ้าน”

“เรยีนแบบนั้นกด็นีะ  เธออยู ่ม.2 ใช่ไหม  แต่ถ้าเรยีนเอง

แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลก็รีบเปลี่ยนไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา

ล่ะ  ถ้าไม่เรยีนแต่เนิ่น ๆ เดี๋ยวจะตามไม่ทนั”

จายองพยักหน้า  เธอรู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่กันแค่สองคน 

ในห้องรบัแขกขนาดใหญ่  จายองเพิ่งเคยคยุกบัหนุม่มธัยมปลาย

ครั้งแรก  แถมเขายังหล่อเหลาชนิดที่ว่าไม่ได้พบเห็นกันง่าย ๆ  

เธอจงึรู้สกึต�่าต้อยมากขึ้นไปอกี

“อ้อ  จริงสิ!  เมื่อเช้านี้หลังจากเธอออกไปได้ประมาณ

สิบนาทีสมาชิกใหม่ก็ปรากฏตัว!  คุณยายบอกว่าสมาชิกใหม่

เป็นผู้หญงิ  แต่คยุกนัได้ไม่กี่ค�าเธอกเ็ผ่นหนไีป”

“ผะ...เผ่นหนไีปเหรอคะ”

“ใช่  แต่คงเพราะเธอปกตดิไีงถงึได้หนไีปแบบนั้น  พวกเรา

ต่างหากที่แปลก  จะมีใครเข้ามาในบ้านหลงันี้ทั้งที่ไม่รู้ว่ามีใคร

อยูบ้่างล่ะ  คณุยายบอกให้นกัเรยีนหญงิคนนั้นมาที่นี่ในวนัศกุร์

ตอนห้าโมงเย็น  แต่ฉันก็ยังกังวลเรื่องที่ต้องมาให้ครบทั้งสี่คน

ท่านถงึจะบอกเหตผุลที่เรยีกพวกเรามา”
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“ไม่แปลกหรอกค่ะที่จะกงัวล  ว่าแต่...พี่ซื้อรองเท้าผ้าใบ

มาจากที่ไหนเหรอคะ”

“ฉนัไปซื้อแถวสถานคีงันมักบัเพื่อนน่ะ  ที่นั่นมร้ีานใหญ่ ๆ 

ที่ขายรองเท้าผ้าใบเยอะมาก  แต่ฉันกลับถูกใจความเรียบง่าย

ของคู่นี้  ตอนแรกฉันก็ลังเลเพราะพลิกหายี่ห้อไม่เจอ  แต่พอ

ลองใส่แล้วมนัพอดเีท้าเป๊ะและสบายเท้ามาก  แถมพนกังานขาย

ยงับอกว่าเหลอืคูส่ดุท้าย  ฉนัเลยตดัสนิใจซื้อทนัท ี แล้วเธอล่ะ”

“แม่...บอกให้ฉันใส่ในวันเปิดเทอม  แต่ฉันไม่ได้ถามว่า

ซื้อมาจากที่ไหน”

“อ๋อ  อย่างนี้นี่เอง  ดูสิ  ถอดรองเท้าไว้คู่กันตรงหน้า

ประตูบ้านแบบนั้นเหมอืนรองเท้าคู่รกัเลย”

คงัมนิหวัเราะลั่น  แค่อยูน่ิ่ง ๆ ใบหน้าของเขากด็ยูิ้มแย้ม

อยู่แล้ว  พอยิ้มกว้างจนเห็นฟันแบบนี้ยิ่งท�าให้รอบตัวเขาดู

สว่างไสวไปหมด  จายองก้มหน้างดุพลางขบรมิฝีปากล่างเบา ๆ

“คุณยายบอกว่ามีเด็กที่ได ้รับรองเท้าทั้งหมดสี่คน  

หมายความว่านอกจากพวกเราแล้วยงัมอีกีสองคน  หนึ่งในนั้น

คงเป็นนักเรียนหญิงที่เผ่นหนีไปเมื่อเช้า  แล้วอีกคนเป็นใครกัน

นะ  ถ้ามาครบสี่คนเรว็ ๆ กด็สี ิ ฉนัอยากรูว่้าท่านจะมอบโอกาส

อะไรให้”

“พี่...เชื่อที่คณุยายพดูด้วยเหรอว่ามแีค่เดก็ที่สวมรองเทา้

ผ้าใบแบบนี้เท่านั้นถงึจะมองเหน็บ้านหลงันี้ได้”
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