บทที่ 15
อันตรายอยูหนาประตูบาน

พอเริ่มป 1943 ดูเหมือนไมมีที่ใดสักแหงในโลกพนจากความวิตกกังวลและความโหดราย
ของสงคราม ซิสเตอรตองทําใจยอมรับความรูสึกปวดราวที่ตองถูกตัดขาดจากญาติพี่นองรวมทั้ง
มิตรสหายในยุโรปและอเมริกา แตบัดนี้ขอบเขตสงครามไดเคลือ่ นเขามาอยูในชีวิตของเธอเองแลว
ไมทันถึงเดือน ซิสเตอรก็พบวาตนตกอยูภายใตความควบคุมของมหาอํานาจตางชาติไปแลว ในแง
ทางการทูตนั้นถือวาประเทศไทยไมใชประเทศที่ถูกยึดครอง และการปรากฏตัวของญี่ปุนก็ไมนับวา
เขามา “ครอบครอง” ขอตกลงที่รัฐบาลไทยลงนามกับญีป่ ุนระบุชัดวาประเทศไทยยังคงเปนประเทศ
เอกราชและมีอธิปไตยของตนเอง ทวาภายใตภาษาทางการทูตอันสวยงามนั้น เห็นไดชัดวาแทจริง
ญี่ปุนคือ “ผูรุกราน” ญี่ปุนเปนผูออกคําสั่งและประเทศไทยไมมีหนทางจะขัดขืนได อาวุธสงคราม
ของญี่ปุน พิสูจ นใ หเห็นวาไมมีใครเอาชนะได ทั้งกําลังทหารก็เขมแข็งกวาประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศที่รักสันติ
เวลานั้นดูเหมือนเปนลางใหเห็นความทุกขของสงคราม พอวันแรกของปใหม ซิสเตอรก็
ไดรับขาวมรณกรรมของมิตรที่รักคนหนึ่งคือ คุณฮารุโกะ (Haruko) สตรีชาวญี่ปุนผูเสียชีวติ จากการ
คลอดบุตร ซิสเตอรรูจักเธอผูนี้ผานทางมิสเยเนเวียฟ คอลฟลด (Genevieve Caulfield) สตรีชาว
อเมริกันซึ่งมาอยูกรุงเทพฯ เมื่อป 1938 เพื่อเปดโรงเรียนสําหรับคนตาบอด ตัวเธอเองก็ตาบอดสนิท
แตไดใชความสามารถของเธอชวยคนตาบอดอื่น ๆ ดวย เธอไดรับการศึกษาสูง ไดตั้งโรงเรียนคนตา
บอดที่โตเกียว ระหวางนั้นเธอไดรับเลี้ยงเด็กหญิงกําพราอายุ 13 ชาวญี่ปุนเปนบุตรบุญธรรมคือคุณ
ฮารุโกะ ไมกี่ปโรงเรียนก็ดําเนินไปไดดี มิสคอลฟลดเปนที่รูจักกันวาเปนนักการศึกษาที่ยอดเยี่ยมผู
หนึ่ง
ระหวางนั้น เธอไดรับการแนะนําใหรูจักกับนักการทูตไทยบางคนซึ่งสนับสนุนใหเธอมา
ตั้งโรงเรียนสําหรับคนตาบอดที่กรุงเทพ ฯ เวลาผานไปหลายเดือน เธอจึงมากรุงเทพ ฯ กับคุณฮารุ
โกะบุตรบุญธรรมของเธอ แตคนที่เคยสนับสนุนเธอไดลืมเรื่องที่เคยบอกจะชวยเหลือเธอเสียแลว
ทําใหเธอสิ้นเงินสิ้นทองและสิ้นหนทาง เธอเปนคาทอลิกที่ศรัทธา ในไมชาเธอก็คุนเคยสนิทสนม
กับซิสเตอรที่มาแตรเดอีซึ่งทําทุกอยางที่จะชวยเธอทั้งที่คณะอุรสุลินเองก็ขนแคนอยู ในไมชางาน
ของเธอไดรับการเกื้อหนุนจากนักธุรกิจชาวญี่ปุนที่มีน้ําใจดีกลุมหนึ่ง ผูที่ออกหนารับผิดชอบงาน
ของมิสคอลฟลดคือคุณโนโบยูกิอุตังกาวา (Noboyuki Utangawa) หัวหนาคณะกรรมการ “สราง

มิต รภาพระหว างประเทศไทยและญี่ ปุน ” ดว ยการสนั บสนุน นี้โ รงเรีย นจึ งตั้ งขึ้ น มาไดแ ละ
ความสัมพันธระหวางคุณฮารุโกะสาวนอยผูนารักกับคุณอุตังกาวาก็กาวหนาดวย
ในไมชา หนุมสาวก็ตกลงหมั้นหมายแตงงานกัน แมวาคุณฮารุโกะเปนคาทอลิก สวนคุณอุ
ตังกาวาเปนโปรเตสแตนต ก็ไดตกลงกันที่จะประกอบพิธีแตงงานที่วัดนอยประจําโรงเรียนมาแตร
เดอี ผูบันทึกเหตุการณประจําสํานักไดบันทึกไวดวยใจรวมยินดีในความรักของหนุมสาววา “ความ
รักไดเคาะประตูหัวใจของชาวญี่ปุนทั้งสองที่อยูไกลจากบานเมืองของตน” วันเขาพิธีแตงงานของ
หนุมสาวคูนี้คือ วันที่ 16 เมษายน 1941 บันทึกนั้นมีความวา:
ซิสเตอรตกแตงวัดนอยอยางงดงามเทาที่จะทําได ไดยายมายาวออกไปและจัดเรียงเกาอี้เปน
รูปครึ่งวงกลมรอบพระแทน เอกอัครราชทูตญี่ปุนในชุดแตงกายประจําชาติเปนผาไหมล้ํา
คา นั่งถัดจากเอกอัครราชทูตอเมริกันในชุดสูทสีดําเต็มยศ ในวัดมีบุคคลสําคัญของชาติ
ตาง ๆ มารว มพิธีคุณ พอยูเลนบอสช (Eylenbosch) เปน ผูประกอบพิธีแตงงานเป น
ภาษาอังกฤษและอธิบายตอนสําคัญ ๆ เปนภาษาญี่ปุน
ภายนอกวัดหลังจากพิธี เราจะไดยินเสียงเปดขวดแชมเปญ แขกที่เชิญมาดื่มอวยพรใหคบู า ว
สาวกอนที่ทั้งสองจะขึ้นรถลับตาไป ชาวญี่ปุนและชาวอเมริกันจับมือกันฉันมิตร ไมมีใครคิดฝนวา
โศกนาฏกรรมแหงสงครามระหวาง 2ประเทศนี้อยูใกลยิ่ง
9 เดือนตอมา ในชวงที่ไดมีการประกาศสงครามระหวางญี่ปุนกับอเมริกา คุณฮารุโกะและ
คุณอุตังกาวารอวาระที่บุตรคนแรกจะเกิด วันที่ 28 ธันวาคม เพียง 3 วันหลังคริสตมาส คุณฮารุโกะ
เขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส หมอบอกวาเธอจะไดลูกแฝดและแนะนําใหเธอคลอดโดยการผาตัด 6
โมงเย็นเธอก็ไดบุตรชายคนหนึ่งและบุตรหญิงคนหนึ่ง (คือโนโบยุกิ โยเซฟ แซมมูแอล และฮารุ
โกะ มาเรีย เทเรซา) “ผมไมรูวาคนที่เปนพอจะมีความสุขเชนนี!้ ” คุณอุตังกาวาผูปลาบปลื้มใจกลาว
แตอนิจจา นี่เปนวาระสุดทายของความยินดี แมคุณฮารุโกะดูเหมือนมีอาการดีเมื่อรับการผาตัดแลว
แตกําลังวังชาของเธอกลับไมคืน มา วันตอ ๆ มาจึงเห็นไดชัด วาเธอจะไมฟนตัว จากการผาตัด
แนนอน วันที่ 1 มกราคม ซิสเตอรที่มาแตรเดอีจึงไดรับขาวมรณกรรมของเธอ
ทารกแฝดไดรับการดูแลอยูที่โรงพยาบาลเซนตหลุยสตอไปอีกสองสามสัปดาห หลังจาก
ไดรับศีลลางบาปเมื่อวันที่ 6 มกราคม จึงนํากลับไปบานมิสคอลฟลด เดือนตอมาบิดาผูยังเศราโศก
ถูกเรียกตัวไปประเทศพมาซึ่งเวลานั้นตกอยูในเงื้อมมือญี่ปุน เดือนพฤษภาคม คุณอุตังกาวาก็ปรากฏ
ตัวที่มาแตรเดอี เพื่อขอรับศีลลางบาป หลังจากนั้นไมนานหนาที่ตาง ๆ เรียกรองใหกลับไปพมาอีก
ทางกรุงเทพ ฯ ไดขาวของเขาเปนครั้งคราว อาศัยพระหรรษทานที่เขาไดรับศีลลางบาป เขาไดชวย
นักโทษในคายกักกันที่พมาใหบรรเทาทุกขเทาที่จะทําได ตอมาก็ไมมีขาวของคุณโนโบยุกิ อุตังกา

วาและลูก แฝดอีกเลย ครอบครัว นี้ก็เหมือนกับคนทั่ว ไปที่สูญหายไปในสงครามที่ทําใหผูค น
แตกฉานซานเซ็น
ขณะที่ซิสเตอรที่มาแตรเดอีเศราใจในมรณกรรมของคุณฮารุโกะ ซิสเตอรออกัสติน แจค
ซินและซิสเตอรเทเรซา ซิโต ไดเดินทางไปเชียงใหมเพื่อชวยเหลือซิสเตอรที่มีอยูที่นั่นเพียงสอง
ทาน รถไฟเต็มไปดวยทหารซึ่งจับตาดูชาวตางชาติสองรายนี้ดวยความสงสัย ไมนาน “รถดวน” ก็
กลับชะลอชาลง และหยุดตามทางนับไมถวนครั้ง แมจะประกาศวารถไฟจะถึงเชียงใหมเวลา 14.30
น. แตก็มาถึงหลัง 6 โมงเย็น ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจตรอรับอยูที่สถานีรถไฟดวยความรอนใจ ใน
ที่สุดก็พบซิสเตอรทั้งสองลงมาจากรถไฟ ซึ่งไดรับการตอนรับดวยความยินดี เพราะซิสเตอรแบรนา
เด็ตและซิสเตอรสตานีสลาสรูสึกกลัว และเหมือนถูกคุมใหอยูลําพังในสํานักของตน ทุกสิ่งวุนวาย
ไปหมดในเชียงใหม การติดตอสื่อสารก็คาดหวังไมได ไมก็ขาดหายไป ทัพญี่ปุนก็เขามาในเมืองทุก
วันแมอยูในสภาพอันยุงยากเชนนี้ ซิสเตอรทั้งสองก็ทําอยางดีที่สุดที่จะประคับประคองบรรยากาศ
ในโรงเรียนใหเปนปกติ โดยเปดภาคเรียนและมีการสอบตามกําหนดเวลา เวลานี้มีซิสเตอรอีกสอง
ทานมาชวยเธอทั้งสอง จึงหวังวาจะมีการจัดระเบียบที่แนนอนขึ้น
พอจะถึงกําหนดสอบไล ก็มีคําสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการใหทุกโรงเรียนปดทําการสอน
ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม ซิสเตอรจึงมีเวลาเพียง 3 วันใหปดภาคเรียน ทหารญี่ปุนที่อยูในประเทศไทย
ทําใหประเทศตกเปนเปาหมายการโจมตีของฝายสัมพันธมิตร กรุงเทพ ฯ เคยไดรับอันตรายจากการ
โจมตีทางอากาศครั้งแรกมาแลว บรรยากาศในเชียงใหมเปนตัวชี้ใหเห็นวา เชียงใหมจะตองเตรียม
รับการโจมตี ในสภาพเชนนี้จึงนับวาอันตรายที่จะใหโรงเรียนเปดสอนตามปกติ การใหเด็กอยูกับ
บานจะปลอดภัยกวา
แมกอนโรงเรียนจะปด ซิสเตอรไดคาดลวงหนาวาอาจจะมีการยึดอาคารของโรงเรียน จึง
ยายของออกไปจากหองนอนเด็กประจํา ความกลัวของซิสเตอรก็มีมูลฐานอยู พอวันที่ 23 มกราคม
ผูวาราชการเชียงใหมพรอมเจาหนาที่ไทยหลายคนไดมาขออยางเปนทางการเพื่อใชเรยีนาเชลีเปน
โรงพยาบาลสําหรับทหาร ซิสเตอรถูกบังคับใหยอมทําตาม แตตามที่ซิสเตอรออกัสตินเขียนถึงคุณ
แมราฟาแอล มีความวา ซิสเตอรที่เรยีนาเชลีก็ไดรับอนุญาตบางอยางเชน “บานสีฟา” หลังเดิมของ
คณะและตึกใหมจะกันไวตางหากใหซิสเตอรใช 3 วันตอมามีคนปวย 50 คน หมอ 10 คน ยายเขามา
อยูในโรงเรียน สวนทหารอยูกันที่ลาน ทหารเหลานี้ ซิสเตอรสตานีสลาสไดเลาในเวลาตอมาวา เขา
อยูกันเงียบ ๆ มีระเบียบ ไมกอความเดือดรอนใด ๆ ถึงขนาดถอดรองเทากอนจะเขาไปในตัว
โรงเรียนดวยซ้ํา ที่จริงทหารเหลานั้นมาอยูไมกี่เดือน ไดออกจากโรงเรียนตอนกลางเดือนมีนาคม
พรอมกับแสดงความขอบคุณที่ซิสเตอรกรุณาใหใชสถานที่นี้ พอทหารไทยไปไมทันไร ทหารญี่ปุน
ก็เริ่มขอใหใชโรงเรียนเปนโรงพยาบาลสําหรับประชาชนพลเรือนที่ถูกลูกระเบิด ไมมีทางที่ซิสเตอร
จะปฏิเสธ เพราะญี่ปุนเปนผูชนะทุกหนทุกแหง ถึงกับยืนยันวาจะตองชักธงญี่ปุนคูกับธงไทย “จะ

เต็มใจหรือไม เราก็ตองทําตาม” ผูบันทึกเหตุการณบันทึกไว “เราตั้งเปนโรงพยาบาลพลเรือนดวย
หวังวางานของเราจะไมไรผล”
แมมีการโจมตีทางอากาศที่เชียงใหม ก็ไมนากลัวหรือเกิดขึ้นบอยครั้งอยางในกรุงเทพ ฯ ถึง
กระนั้นชาวเมืองก็ไมวายวิตก กลัวลูกระเบิดจากฝายสัมพันธมิตร ยิ่งทหารญี่ปุนหลั่งไหลไปทาง
เหนือ อัน ตรายจากภัยทางอากาศก็ยิ่งเพิ่มขึ้น “เครื่องบิน บิน เหนือตัวเมืองไมมีหยุด” ผูบันทึก
เหตุการณเขียนไวดังนี้ บอยครั้งเครื่องบินรอนอยางจงใจเหนือเปาหมาย บายที่นากลัววันหนึ่ง มี
ระเบิดถึง 30 ลูก ทิ้งลงที่ทาอากาศยาน มีคนตาย 3 คน และบาดเจ็บกวา 30 คน “เรารูวาเวลานี้
อันตรายอยูแคหนาประตูบานนี่เอง” ผูบันทึกไดเขียนไวดังนี้ ในสถานการณเชนนี้ ปญหาประจําวัน
คือ ซิสเตอรจะประคับประคองโรงเรียนไดนานเทาไร
ที่มาแตรเดอี ซิสเตอรยังโชคดีอยู แมนายทหารญี่ปุนยังยืนกรานจะยึด โรงเรีย นแตก็ไม
ประกาศยึดเปนทางการ ไมใชทหารญี่ปุน แตเปนระเบิดจากเครื่องบินของฝายพันธมิตร คืออังกฤษ
และอเมริกาที่เปนผูทําลายความสงบสุข ตั้งแตกลางเดือนมกราคม บริเวณรอบโรงเรียนมาแตรเดอี
ถูกโจมตีเปนประจํา ทหารญี่ปุนตั้งกองอยูใกล ๆ เปนสัญญาณบอก “เขตแดง” คือเปนเปาหมายการ
ทิ้งระเบิดของฝายพันธมิตร ที่หลบภัยทางอากาศซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนเรื่องนาขบขัน เวลานี้ทุกแหง
เปนที่ที่คนเขาไปหลบกันเปนนิจ วันที่ 26 มกราคม ซึ่งเปนวันกอนฉลองนักบุญอัญจลา เปนครั้ง
แรกที่กรุงเทพ ฯ ประสบภัยทางอากาศอยางรุนแรง สถานีรถไฟถูก ทําลายทําใหการคมนาคม
เสียหาย กลางวันก็มีงานสอนเต็มวันและงานตาง ๆ เปนภาระและกังวลเรื่องสงคราม กลางคืนก็ตอง
เขาไปแออัดในที่หลบภัยที่ไมมีอากาศพอ นี่เปนสิ่งที่เหลือจะทน มีอยูหลายคืนเมื่อความออนระโหย
เอาชนะความกลัวได ซิสเตอรบางทานจึงออกจากหลุมหลบภัยกลับไปนอนในหองนอนทั้งที่มีเสียง
ระเบิดตูมตาม อยางนอยที่สุด ขอตายอยางมีสุข! ซิสเตอรเบทรีสกลาวแนะไว
และไมวาจะเปนขาวอะไรที่ซิสเตอรไดรับก็ลวนรายแรงขึ้นทุกที ทหารญี่ปุนมีชัยชนะไม
สิ้นสุด สิงคโปรและฮองกงก็พายแพ เดือนมีนาคม รางกุง สุราบายา (Soerabiya) และชวาก็ยอมแพ
อยางราบคาบ เรื่องนี้ทําใหซิสเตอรรูสึกตระหนกตกใจ เพราะคณะอุรสุลินในประเทศไทยมีขอ
ผูกพัน อยูกับแขวงชวาแตสําหรับซิสเตอรที่เปนชาวดัชท กลับเปนยิ่งกวาการสูญ เสียสวนตัว ซิ
สเตอรชาญ มารี วาน เดอ อาลสท และซิสเตอรเบนิกญา บีมังส เคยอยูในชวาเกือบป จึงเปนเสมือน
บานที่เธอเพิ่งจากมาไมนาน ซิสเตอรมารเซลลีน เดอ นิจสเปนทุกขมากที่สุดเพราะเธอเกิดที่สุมาตรา
ในหมูเกาะอีสตอินดิสของชาวดัชท และครอบครัวของเธอก็ยังอยูที่นั่น ถาพวกเธอไดรูถึงความนา
กลัวของคายกักกันในเขตครอบครองของญี่ปุน ตลอดจนการไรมนุษยธรรมที่แสดงออกแมแตกับ
ซิสเตอรที่นั่น ขาวนี้ก็ทนฟงไมไดทีเดียว
แมวาโรงเรียนตาง ๆ ถูกสั่งปดในชวงฤดูหนาว แตก็ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลา
ประโยชน ดวยการนําอยางกลาหาญของซิสเตอรเจมมะ ฟนีมาแตรเดอียังดําเนินการสอนตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และมีการประชุมติดตอกันเกี่ยวกับวิชาตาง ๆ ที่ซิสเตอรสอน

แมจะมีการโจมตีทางอากาศอยูอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนทั้งหลายก็ไดรบั อนุญาตใหเปดสอนในเดือน
พฤษภาคม เมื่อโรงเรียนมาแตรเดอีเปดก็มีนักเรียน 535 คน และเด็กประจํา 40 คน ยิ่งกวานั้น มาแตร
เดอียังไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการอันเปนเรือ่ งทีม่ า
แตรเดอีรอมาแรมป เวลาเดียวกัน ซิสเตอรมารี โยเซฟไดรับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งทําใหเธอสามารถดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนได
ดูเหมือนการรองรับวิทยฐานะที่มาแตรเดอีไดมาอยางยากเย็นนี้ เปนดุจรางวัลซึ่งไดมาใน
ที่สุด ในชว งเวลาเดียวกับที่ความพิน าศอาจจะเกิดแกโรงเรียนไดทุก เมื่อเชื่อวัน มาแตรเดอีเปน
อาคารที่สรางดวยไม ซิสเตอรรูดีวาถามีระเบิดเพลิงตกลงมาในบริเวณโรงเรียน ผลคือความพินาศ
เธอจึงระวังเทาที่จะทําไดโดยเก็บเอกสารรวบรวมไว เก็บของมีคาใสกระเปา พรอมจะไปไดทันที
ทุกมุมบานมีกองทรายและถังน้ําตั้งไว เปนความพยายามอันไรสาระที่จะสูกับมหาอัคคี
แตในฤดูใบไมรวง การถูกคุกคามจากไฟกลับมีความสําคัญนอยกวาเรื่องน้ํา น้ําทวมอยาง
รุนแรงเปนปญหาธรรมดาในภาคเหนือแถบเชียงใหม แตเมื่อป 1942 เกิดน้ําทวมใหญ ทางรถไฟ
บางสวนถูกน้ําทําลาย สะพานถูกน้ําพัดหายไป ในที่ราบต่ํา ผูคนและสัตวเลี้ยงจมน้ําตาย เดือน
ตุลาคมน้ําทวมลงมาทางใตถึงกรุงเทพ ฯ เกิดความปนปวนเพราะระดับน้ําขึ้นสูงทุกชั่วโมง บาน
จํานวนมากเปนบานชั้นเดียวไมมีทางที่คนอยูจะหนีพนน้ําเพื่อชวยตัวเองหรือทรัพยสินแมไมมาก
นักใหพนอันตรายได ที่มาแตรเดอี ซิสเตอรทํางานกันอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ขนของจากครัว
จากหองเก็บของ และจากหองอาหารของเด็กประจํา เอาขึ้นไปไวหองชั้นบน ผูบันทึกเหตุการณได
เลาไดอยางเห็นภาพชัดในวันเวลาเหลานั้นวา:
มีแตน้ํา-น้ํา-น้ํา ขุน ขน เปนสีน้ําตาลอยูทุก แหง! ระดับน้ํากําลังขึ้นสูง สวนกลายเปน
ทะเลสาบ วิทยุประกาศเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม ใหโรงเรียนปดผูปกครองมารับเด็กประจํากลับ
บาน น้ําคอย ๆ ขึ้นสูงอยางตอเนื่อง มาแตรเดอีมีอาคารไมหลายหลัง ทีแรกเราเอามายาวมา
วางตอกันใหแตละอาคารเดินติดตอกันได เมื่อมายาวจมเวลาน้ําขึ้นสูง เราก็เอาโตะยาวใน
หองอาหารเด็กประจํามาตอกันแทน เมื่อโตะลอยน้ํา เราก็ตองหาเรือมาใช ทานทูตฝรั่งเศส
ใจดีใหเรายืมเรือลําหนึ่ง บริเวณโรงเรียนมาแตรเดอีมีคูคลองหลายแหง แตในเวลาที่น้ําทวม
มองไมเห็นวาตรงไหนเปนคลองตรงไหนเปนพื้นดิน แมแตขอบราวสะพานก็หายไป
เปนเวลาหลายสัปดาหกวาน้ําจะลด เมื่อถึงเวลานั้นจึงจะสามารถประเมินความเสียหายได
หลายสัปดาหซิสเตอรตองทําความสะอาดอาคารและขูดลางพื้นหองและเครื่องใชที่มีโคลนเลนติด
อยูหนาและมีกลิ่นไมดีใหหมดไป นอกจากนั้นยังมีอันตรายที่เกิดจากโรคที่น้ําพัดพาพวกสัตวตวั เล็ก
ๆ และเศษขยะรวมทั้งของเนาเสีย ทําใหอากาศเปน พิษ “ไมมีร ะบบทอน้ําระบายอยางเปนชิ้น
เปนอัน” ซิสเตอรเบทรีส แฮนซันเขียนในจดหมายในเวลาตอมา “ดังนั้นคุณก็อาจจินตนาการไดวา

น้ําทวมนั้นเปนอยางไร” เปนไปไมไดที่จะมีอาหารที่เหมาะสม สวนใหญซิสเตอรอาศัยขาวและถั่ว
กระปองเปนหลัก ทําใหเกิดเปนโรคลักปดลักเปดที่เกิดจากการขาดวิตามินซี โรคไอกรนก็ทรมาน
เด็กและซิสเตอรอยูอีกนานหลังจากน้ําลดแลว ในสวน-มองเห็นสวนมะมวงเริ่มเหี่ยวแหง ใบเหลือง
หลนบนพื้น เมื่อแนใจวาแสงแดดไมอาจชวยใหตนฟนตัว ก็ตองตัดทิ้งแลวปลูกใหม ทุกคนก็รูวา
อยางนอยตองใชเวลาถึง 10 ปกวาจะไดกินผลอันอรอยของมัน “เราเสียเงินนับหมื่นตอนน้ําทวมเพื่อ
ซอมทอและระบบไฟฟา” ซิสเตอรเบทรีสเลาตอในจดหมาย
เกือบเปนเวลาเดียวกันที่น้ําทวมกรุงเทพ ฯ คุณแมอุรสุลา ซาเวจ ไดรับอนุญาตอยางเปน
ทางการใหกลับไปเชียงใหมได เพราะไดพยายามอธิบายใหทางการรับรูวาประเทศไอรแลนดแยกตัว
จากอังกฤษและไดประกาศตัวเปนกลาง แตทั้งที่มีสิทธิ์จะทําได กวาจะซื้อตั๋วรถไฟไดก็ใชเวลานับ
สัปดาห เพราะมีที่วางสําหรับพลเรือนเพียงเล็กนอยบนรถไฟซึ่งมีทหารเต็มไปหมด ในที่สุดพอมีตั๋ว
โดยสารรถไฟอยูในมือแลว ก็เกิดมีดินถลมที่เกิดจากน้ําทวมทับถมเสนทางรถไฟ ตองใชเวลาซอม
หลายสัปดาห จนกระทั่งวันที่ 18 พฤศจิกายน คุณแมอุรสุลาจึงมาถึงเชียงใหม
ปลายเดือนธันวาคม 1942 หนึ่งปหลังจากเกิดสงคราม ซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน ก็สามารถ
ติดตอกับพี่นองของเธอที่แคลิฟอรเนียรไดและแจงใหเธอเหลานั้นทราบวาปลอดภัยดี สภากาชาด
สากลไดตั้งเปนศูนยสื่อสาร ซึ่งตอมาองคการนี้เปนทางเดียวที่จะติดตอระหวางประเทศตาง ๆ ดวย
ความจําเปนที่การสงขาวสารวิธีนี้ตองมีการจํากัดและตองระบุชัด “ขอความไมเกิน 25 คํา” ขาว
เกี่ยวกับครอบครัวตองเจาะจงเปนสว นบุคคล การจํากัดใหเขียนเพีย งสั้น ๆ แบบนี้ทําใหจํากัด
ลักษณะการเขียนของซิสเตอรเบทรีสไปดวย แตเธอก็สามารถแตงขอความใหเปนที่เขาใจไดโดยใช
คําเพียง 25 คํา เชน เธอเขียนวา “อยูไดอยางปาฏิหาริย! ขอบคุณพระเจา อยาวิตก! อยูดีทั้งสองอาราม
บอกสุขสัน ตวันคริสตมาสและปใหมแกแมใหญ (คุณแมแซงตฌอง มารแตง ซึ่งเวลานั้นอยูใ น
สหรัฐฯ) และแกทุกคน รักซิสเตอรบี”
ในขอความที่ฝากสงไปนั้นมีน้ําเสียงที่แสดงแงดีเกินไปบางดวยมุงหมายที่จะบรรเทาความ
หวาดวิตกของสมาชิกในครอบครัว ที่จริงกรุงเทพ ฯ ไมปลอดภัยนัก และทางเหนือซิสเตอรที่เรยี
นาเชลีก็ยังเผชิญกับความยากลําบากตาง ๆ เดือนมกราคม 1943 มีคําสั่งใหชาวตางชาติทั้งหมด
ออกไปจากภาคเหนือภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ โดยไมรอชา คุณแมอุรสุลาและซิสเตอรแบรนาเด็ต
ตองไปหาผูวาราชการจังหวัดซึ่งปลอยใหทานทั้งสองรออยูหลายชั่วโมง หลังจากไดพบกันในชั่ว
เวลาสั้น ๆ คุณแมไดขออยูที่เชียงใหมเพื่อเปดสอนตามกําหนดภาคเรียน แตไดรับคําปฏิเสธดื้อ ๆ
เมื่อคุณแมออนวอนขอรอง คําปฏิเสธของผูวาฯ ก็ออนลง โดยใหซิสเตอรยื่นคํารอง “เพื่อขออนุญาต
เปนลายลักษณอักษร” จะไดยื่นเรื่องไปขออนุมัติทางกรุงเทพ ฯ โดยใหทานทั้งสองกลับมาในตอน
บายเพราะจะมีการประชุมชาวตางชาติ การประชุมคราวนี้มีทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวพมา ฯลฯ การ
ประชุมเริ่มดวยดี ผูวา ฯ กลาวขอบคุณชาวตางชาติที่ไดทําสิ่งตาง ๆ อยางดีตอประเทศไทย แตลง

ทายดวยคําสั่งที่คาดไมถึงวา “เวลานี้ทานตองไป” มียกเวนเฉพาะผูที่รัฐบาลทําสัญญาวาจาง ผูมี
กิจการไรขนาดใหญ และเปนผูที่มีบุตรชายเปนทหารหรือตํารวจ
วันรุงขึ้น บราเดอรและซิสเตอรก็กลับมารออยูอีกนาน แตก็ยังไมไดรับคําตอบ และยังตอง
รออยูอีกถึง 3 สัปดาหโดยไมแนใจวา อนาคตจะเปนอยางไร ในที่สุด ตอนปลายเดือนก็ทราบทาง
วิทยุกระจายเสียงวา พลเมืองของชาติตาง ๆ ที่เปนมิตรกับเยอรมนีและญี่ปุนอาจจะอยูประเทศไทย
ได ครูจะอยูสอนถึงเดือนมีนาคมใหจบปการศึกษา แมคําประกาศนี้ชวยใหมีเวลาพอหอบหายใจได
บางแตก็เปนขอยุติที่ไมนาพอใจนัก พอเริ่มเดือนกุมภาพันธ คุณแมราฟาแอลซึ่งเปนหวงอยางยิ่ง
เกี่ยวกับสถานการณของเชียงใหม ยอมฝาอันตรายเดินทางมาเชียงใหมมาที่เรยีนาเชลีเพื่อดูวาทาน
จะสามารถชวยอะไรไดบาง แมจะไมไดคําตอบทันทีจากรัฐบาล แตวิธีการและความสามารถในการ
เจรจาของทานก็สงผลใหตกลงกันไดในที่สุด เพราะปลายเดือนมีนาคม ซิสเตอรก็ไดรับอนุมัติเปน
ทางการใหอยูตอไปไดอีกหนึ่งปถึงมกราคม 1944
ในกรุงเทพฯ มีภัยทางอากาศไมหยุดหยอน แตทั้งที่มีอันตราย ซิสเตอรเจมมะ ฟนีก็ยังเปด
สอนแผนกบูรณศึกษาตอไป และคณะอุรสุลินก็มีการเขาเงียบประจําปเชนเคย ในเดือนเมษายน แม
จะอยูในอันตรายก็มีวาระจัดฉลองทางศาสนา ทหารญี่ปุนคนหนึ่งซึ่งไดรับคําสอนจากมิสคอลฟลด
ไดรับศีลลางบาปที่วัด นอยของโรงเรีย นมาแตรเดอี เชน เดียวกับสามีภ รรยาชาวยิวคูหนึ่งซึ่งได
กลายมาเปนมิตรสนิทของพวกซิสเตอร พอวันที่ 18 พฤษภาคม มีการฉลองครบ 25 ปการเปนซิ
สเตอรของซิสเตอรเทแรส แมรแตนส หนึ่งในซิสเตอรผูเขามาบุกเบิกสํานักธรรมทูตในประเทศไทย
(มีสี่ทานคือ ซิสเตอรเทแรส ซิสเตอรอักแนส คุณแมราฟาแอล และซิสเตอรซาวีเอร) ทุกทานยังอยู
ที่มาแตรเดอีสามารถเลาเรื่องใหสมาชิกของคณะอุรสุลินรุนหลัง ๆ รูถึงความยากลําบากตาง ๆ ใน
ระยะเริ่มแรก วันที่ 24 ตุลาคม เปนวันฉลองคุณแมราฟาแอลถวายตัวครบ 25 ป ซึ่งจัดเปนการฉลอง
ใหญในคณะและในโรงเรียน เด็กอนุบาลแสดงละครเรื่อง “สโนวไวท” แตความยินดีในโอกาสนี้
จางหายเมื่อไดทราบโดยไมรูเนื้อรูตัววาซิสเตอรเทแรสเปนมะเร็งที่ทรวงอกซึ่งลุกลามมากแลว ที่ซิ
สเตอรไมบอกเพราะเห็น วาคณะก็มีเรื่องสิ้น เปลืองเงิน ทองมากแลว เดือนพฤศจิกายน เธอจึง
เขาโรงพยาบาลเพื่อรับการผาตัดซึ่งเธอก็หายปวยไดอยางนาพิศวง
ขาวจากเชียงใหมยังนากลัว! เดือนกันยายน ประเทศอิตาลีไดยอมจํานนตอฝายพันธมิตร ซิ
สเตอรเทเรซา ซิโตจึงเปน “ฝายศัตรู” ไปทันที มีตํารวจสาม คนมาจับกุมเธอ แตซิสเตอรในคณะก็
ขอรองตํารวจใหเธอ “ถูกคุมขัง” ที่เรยีนาเชลี โดยมีตํารวจสองคนมาเฝาเธอทั้งกลางวันกลางคืน นี่
เปนวิธีผอนผันมากทีเดียวสําหรับซิสเตอรเทเรซาผูออนโยนและขยันขันแข็ง แตในไมชาการควบ คุมก็ไมเขมงวดนัก ปลายเดือนพฤศจิกายนเชียงใหมก็ประสบภัยทางอากาศอยางรุนแรงที่สุด ตอน
บายจัด ๆ เครื่องบินทิ้งระเบิด 28 ลําของอังกฤษมาทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟและบริเวณรอบ ๆ “เรา
เห็นคนตายและคนบาดเจ็บนับสิบ ๆ คน” ผูบันทึกเหตุการณเลาไว รถบรรทุกคันแลวคันเลาขนเอา
คนตายไปยังที่เผาศพ เวลานั้นคุณแมอุรสุลาและซิสเตอรออกัสตินไดไปหาหมอซึ่งมีบานอยูในเขต

ถูกโจมตี สิ่งตาง ๆ ระเนระนาดอยูรอบตัว กรอบหนาตางพัง ถวยชาม เครื่องเรือนแตกหักเปนชิ้น
เล็กชิ้นนอย ทานทั้งสองพนอันตรายไดอยางหวุดหวิดโดยมุดเขาไปอยูใตเกาอี้โซฟา
เชียงใหมอยูในสภาพชุลมุนวุนวาย ยังคนพบศพอยูเรื่อย ๆ มีบางคนที่ยังมีชีวิตยังอยูใตซาก
ปรัก หัก พัง คราวนี้ไมมีก ารลังเลอีก เรยีนาเชลีเปด ประตูรับผูบาดเจ็บ คนยากจนถูก นํามายัง
โรงพยาบาลลําลองแหงนี้ รวมทั้งคนที่ไมมีใครชวยดูแล มีเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง ไมมีใครรูวา
ครอบครัวนี้เปนใคร มีหญิงชาวจีนอาการหนักคนหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวตายหมด ซิสเตอรตอง
ชวยกันทํางานในโรงพยาบาลจําเปนนี้เทาที่จะทําได ปลอบใจผูบาดเจ็บ เอาแกงจืดหรือขาวตมจาก
ครัวซึ่งมีเสบียงไมมากนักมาใหเขา “ทุกผูคนลวนสูญเสีย สวนเราเราไวใจในพระกรุณาของพระผู
เปนเจาและเฝารอ” ผูบันทึกเหตุการณเขียนไว
พรอมกับความนากลัวของภัยทางอากาศก็คือความยากลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวัน
จํานวนนักเรียนลดนอยลง โรงเรียนถูกปดบอย ๆ ทําใหรายไดของโรงเรียนก็ลดลงตามไปดวย ซิ
สเตอรสตานีสลาสซึ่งมักจะบอกวาเธอเปน “ลูกชาวไร” ไดพยายามปลูกแปลงผักเล็ก ๆ พอของเด็ก
นักเรียนคนหนึ่งไดใหขาวสารแกโรงเรียนทุกดือน บางคนก็อุปการะโรงเรียนโดยสงผลไมและไข
มาใหและใหเนื้อสัตวมาเปนอาหารเปนครั้งคราว นี่เปนชีวิตที่ไมฟุมเฟอยแตพอเพียง ซิสเตอรสตานี
สลาสบันทึกไววา “พระเจาทรงเมตตาเรายิ่งนัก”
เดือนตอมาก็ถึงคราวที่กรุงเทพ ฯ ตองประสบความพินาศ! วันที่ 19 ธันวาคม มีระเบิด
รุนแรงที่ทาเรือและโรงผลิตปูนซีเมนตซึ่งอยูติด ๆ กัน ตัวอาคารโรงเรียนสั่นสะเทือนดวยแรงระเบิด
หาวันตอมามีก ารโจมตีทิ้งระเบิดติดตอกันตลอดคืน คราวนี้เปาหมายที่ไมใชของทางทหารถูก
ระเบิดทําลายหลายแหง ระเบิด 3 ลูกตกที่โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
ระเบิดเพลิงเผาผลาญบริเวณคลังสินคา มองเห็นแสงเพลิงจับขอบฟาไกลหลายไมล ซิสเตอรซึ่งไม
อาจจะชวยอะไรได ไดแตอยูในวัดนอย สวดลูกประคําตลอดคืน วันที่ 24 ธันวาคม กรุงเทพ ฯ อยูใ น
สภาพราง “ผูคนสูญเสียทุกสิ่ง ไมมีใครรูวาจะทําอยางไร ทุกคนกําลังหาทางออกนอกกรุงเทพ ฯ” ผู
บันทึกเหตุการณเลาไว มีการฉลองเล็กนอยในวันคริสตมาส มีมิสซาเดียวตอน 6.30 น. มีคนมาบาง
ตา เคราะหดีที่การทิ้งระเบิดหยุดชั่วคราว ทําใหคนมีเวลาฝงศพและจัดแจงบานชอง วัน ที่ 29
ธันวาคม ทุกอยางเงียบ ระหวางที่มีความสงบ ซิสเตอรก็เริ่มเขาเงียบสามวัน สําหรับปนั้น
ภัยทางอากาศในเดือนธันวาคมทําใหซิสเตอรเห็นชัดวา ทั้งที่มีหลุมหลบภัยและมีการ
ฝกซอมหลบเขาทีก่ ําบัง ก็มีอันตรายมากขึ้น ยากที่จะใหมาแตรเดอีเปดสอนตามกําหนดภาคเรียน
กอนหนานัน้ สองสามป ซิสเตอรไดไปพักผอนที่หัวหิน หมูบานประมงเล็ก ๆ อยูไกลจากกรุงเทพ ฯ
ราว 150 ไมลไปทางใต หัวหินเปนสถานที่สงบเงียบและมีชีวิตเรียบ ๆ ตามที่ผูบันทึกเหตุการณ
กลาวไว

หัวหินมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวเหยียดหลายไมลที่ไดรับการดูแลและเปนที่เลน
น้ําทะเลอยางปลอดภัย บริเวณที่แวดลอมตําบลนี้เปนปาละเมาะมีตนไมเตี้ย ๆ เขียวชอุม มี
กอไผสลับตนมะพราวเปนตอน ๆมองไปจะเห็นเนินเขาเปนทิว งามละมุนเมื่อฉาบไลอยูใน
แสงสนธยาของเขตรอน หัวหินเปนสถานที่ที่นาอยูมากทีเดียว
หัวหินจึงเปนสถานที่ที่คณ
ุ แมราฟาแอลมองวาเปนไปได ที่จะเปนที่ตั้งชั่วคราวของมาแตร
เดอี

วันที่ 25 มกราคม ซิสเตอรเจมมะและซิสเตอรซาวีเอรจึงเดินทางลงใตเพื่อหาเชาบังกาโล
หลายหลังซึ่งเปนของมิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรเตสแตนตแมวาในตอนแรกกระทรวงศึกษาธิการ
รูสึกกระตือรือรนที่จะมีการยายโรงเรียน แตเนื่องจากไดมีคําสั่งใหโรงเรียนทั้งหมดปด จึงเกิดไม
แนใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงเรียนใหม แตบรรดาบิดามารดาของเด็กตางพอใจ มาแตรเดอีจึงเชา
บังกาโล3 หลังเปน “มาแตรเดอี-หัวหิน” ซิสเตอรมารี โยเซฟจึงเปนผูดูแลโรงเรียนลวงหนาพรอม
ดวยซิสเตอรเทแรสและซิสเตอรมารจอรี ดุก (Marjory Duke) ซึ่งเปนผูสมัครใหมเพื่อเปนซิสเตอร
ของคณะอุรสุลินกับนักเรียนประจําหลายคน เดินทางไปหัวหินเพื่อเตรียมการเบื้องตน ไดใชเรือ
ฉลอมบรรทุก เครื่องเรือนจากมาแตรเดอีโดยจอดตรงคลองที่อยูใ กลโรงเรีย น โดยไดรับความ
ชวยเหลือจาก เพื่อน ๆ ไดบรรทุกโตะ เกาอี้ ตู เตียง และเปยโนไปหัวหิน เรือบรรทุกของไปจอดที่
ชายฝงหัวหินซึ่งไดรับความชวยเหลือจากเณรคณะซาเลเซียนกลุมหนึ่งขนของขึ้นจากเรือ แลวซิ
สเตอรที่มาคอยดูแลลวงหนาก็เริ่มจัดที่นั้น ๆ เปนหองเรียนและหองสําหรับพักอาศัย
ถึงเดือนพฤษภาคม มาแตรเดอีหัวหินมีนักเรียนลงทะเบียน 80 คนและนักเรียนประจํา 15
คน ระยะนั้นกระทรวงศึกษา ฯ มีคําสั่งที่ขัดกับคําสั่งเดิมใหโรงเรียนเปดสอนวันที่ 17 พฤษภาคม
เครื่องใชไมสอยและครูก็พรอมอยูที่หัวหินแลว นักเรียนจํานวน 400 คนของมาแตรเดอีก็มีสภาพตาง
ๆ กัน โรงเรียนมีเวลาเปดสอนชั่วระยะสั้น ๆ เพราะในวันที่ 5 มิถุนายน มาแตรเดอีซึ่งรอดมาได
อยางปาฏิหาริย ไดประสบความดุเดือดเต็มที่ของสงคราม
ใกลรุงวันที่ 5 มิถุนายน มีเสียงกระหึ่มของเครื่องบินตลอดเวลา แตซิสเตอรก็คุนกับเสียง
นั้นแลว ตามบันทึกของผูบันทึกเหตุการณมีวา เชาวันนั้นดูไมตางไปจากเชาวันอื่น ๆ วันนั้นเปนวัน
สําคัญทางพุทธศาสนาซึ่งเปนวันหยุดเรียน มีนักเรียนมาราว 20 คน ซิสเตอรบางทานกําลังตรวจ
สมุดทํางานของนักเรียน ซิสเตอรสองสามทานเฝาศีลในวัดนอยที่ซึ่งตลอดเวลา 6 เดือน ไดเชิญศีล
มหาสนิทประดิษฐานบนพระแทนเพื่อเฝาสวดภาวนาทุกวัน พอ 11.30 น.เสียงระเบิดดังใกลเขามา มี
ปอมบิน 47 ลําเทลูกระเบิดลงมาราวหาฝน บางทีก็กราวลงมาทีละ 12 ลูก ซิสเตอร 3 ทานรีบเอาเด็ก
เขาทีห่ ลบภัยทันที พอดีเปนเวลาที่ซิสเตอรเบทรีสกําลังเขาไปในวัดเพราะเปนเวลาที่กําหนดใหเธอ
ไปเฝาศีล ตอมาเธอเขียนมาเลาใหพี่สาวของเธอฟงวา “เวลานั้นเครื่องบินกําลังรอนอยูเหนือศีรษะ

เสียงระเบิดกึกกองอยูรอบขาง และมีเสียงปนตอสูอากาศยานดังกึกกองอยูใกลเรามากทีเดียว!” แต
ไมมีเสียงสัญญาณภัยทางอากาศ
เกือ บเที่ย ง คุ ณ แม ร าฟาแอลกํ าลัง ตัด สิน ใจเชิ ญ ศีล มหาสนิท เข าที่ห ลบภัย แผ น ดิ น
สั่นสะเทือนและโยนตัวไปมา “สักครูก็มีเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่น” ซิสเตอรเบทรีสเลาตอ “พอ
ลืมตาก็เห็นหลังคาโหว! สวรรคซึ่งกําลังฉงนสนเทหมองลงมาดูวาเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น? ถนน
ซอยขางแผนกบูรณศึกษาถูกระเบิด เรากระเด็นไปอยูตรงทางเดิน ดิฉันนอนกลิ้งอยูบนพื้นกลางอิฐ
หินดินทราย กระปอง กระเบื้อง เศษไม... ไมแผนหนึ่งมีตะปูยื่นออกมาหลายตัวอยูตรงศีรษะของ
ดิฉัน! เสียงระเบิดเวลานั้นทําใหดิฉันงงงัน... ตัวดิฉันตั้งแตศีรษะถึงเทาเต็มไปดวยโคลน แตตัวดิฉัน
ยังอยูครบ!” คุณแมราฟาแอลจึงเชิญรัศมีบรรจุศีลมหาสนิทเขาไปยังที่หลบภัยทันที มีซิสเตอรเบท
รีสและซิสเตอรชาลสตามไป 2 ชั่วโมงตอมา การทิ้งระเบิดยังไมเบาลง ซิสเตอรสวดหนาศีลมหา
สนิท คุณแมราฟาแอลจับเชิงฐานรัศมีบรรจุศีลไวแนนขณะที่มีเสียงระเบิดกึกกองอยูรอบขาง
ในที่สุด ราวบายสองโมง การโจมตีก็สงบลง ซิสเตอรออกจากที่หลบภัยมาสํารวจความ
เสียหาย สิ่งที่เห็นแทบไมนาเชื่อ ทุกแหงพังทลาย หลังคาอาคารแผนกบูร ณศึก ษาหายไปหมด
หลังคาหองครัวหายไปครึ่งหนึ่ง หมอใบใหญ ๆ บิดเบี้ยวไมเปนรูปราง ถวยชามเต็มไปดวยโคลน
เลน ถวยแกวแตก เครื่องเรือนหักเปนชิ้น ๆ เพดานหองนอนเด็กประจําหอยกะรุงกะริ่ง เตียงเหล็กยูยี่
เหมือนกระดาษ ในหองนอนของซิสเตอร เพดานเปนรูโต ๆ ตูกลิ้ง กลอนหลุด ประตูเปดอา ขาว
ของตาง ๆ เปนชิ้นเล็กชิ้นนอย หลังคาหองเรียนอนุบาลซึ่งซิสเตอรภูมิใจนักหนาถูกทําลายหมด มี
แตหลุมใหญ ๆ บนพื้นหอง รูปปนนักบุญอัญจลามือหายไปขางหนึ่ง รูปเด็กหญิงเล็ก ๆ ที่ยืนขาง
ทานศีรษะหายไป แตราวปาฏิหาริย รูปปนแมพระแหงเมืองลูรดกลับไมชํารุด
4 โมงครึ่ง คุณพอที่มาทําพิธีเปนประจําสําหรับโรงเรียนไดมาทําพิธีอวยพรดวยศีลมหา
สนิท เปนพิธีที่แสดงความขอบพระคุณพระเจาอยางเต็มจิตใจที่ชีวิตของซิสเตอรรอดมาได พวกเธอ
ขับบทขอบคุณพระเจาดวยความรูสึกเปยมลนในพระกรุณาของพระองคมากกวาเดิม ไมมีหวังจะมี
อาหารเย็นในวันนั้น เพราะไมมีทั้งเสบียงและเครื่องใชไมสอยจะปรุงอาหาร จนกระทั่งเย็นก็มีคนมา
หา เอาอาหารหวานคาวมาใหซิสเตอร ผูบันทึกเหตุการณเขียนไววา อาหารเหลานี้มาจากครอบครัว
ชาวจีนครอบครัวหนึ่งซึ่งบุตรสาวเรียนมาแตรเดอี คืนนั้นซิสเตอรไดหลับนอนกันเพียงเล็กนอย
เพราะนอกจากมีของระเนระนาดรอบขางแลว ยังมีฝนตกหนักเทลงมาผานพื้นที่วางที่เคยเปนหลังคา
วันรุงขึ้นมีผูคนหลั่งไหลมาหา มิตรสหายบาง นักเรียนเกาบาง ตางมาใหความชวยเหลือเทาที่ทําได
บางก็เปนคนที่มามุงดูเหตุการณ มาดูความเสียหายของโรงเรียนที่สวยงาม มาแตรเดอีไมใชแหงเดียว
ที่ไดรับความเสียหาย แตทั้งกรุงเทพฯ เดือดรอนไปหมด คราวนี้ไมเพียงแตทรัพยสินสูญสิ้นเทานั้น
แตชีวิตมนุษยก็สูญสิ้นไปดวย ผูบันทึกเหตุการณไดเขีย นไววา “ไมมีย านพาหนะมากพอจะรับ
ผูบาดเจ็บไปสงโรงพยาบาล...”

กระทรวงศึกษา ฯ ไดประกาศใหโรงเรียนทั้งหมดปดลงอีกครั้ง ไมมีการสอนถึงปลายเดือน
สิงหาคม แตสําหรับซิสเตอรเรื่องนี้ไมไดหมายถึงจุดสิ้นสุดแตเปนการเริ่มตนใหม โรงเรียนสาขาที่
หัวหินพรอมเปดภาคเรียน ตลอดสัปดาหซิสเตอรพยายามจัดการความยุงเหยิงของมาแตรเดอีใหเปน
ระเบียบ เคลื่อนยาย เก็บหอขาวของทุกสิ่งที่มาแตรเดอีหัวหินตองการ อีกครั้งหนึ่งเครื่องเรือนเครื่อง
ใชของโรงเรียนถูกบรรทุกเรือขามทะเลไปหัวหิน วันที่ 14 มิถุนายน เพียง 10 วันหลังจากกรุงเทพ ฯ
ถูกโจมตีทางอากาศ ซิสเตอรเกาทานก็เดินทางไปหัวหิน คือซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน ซิสเตอรมาร
เซลลีน เดอ นิจส ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมัน ซิสเตอรชาลส โรเบิรตส ซิสเตอรเดโอดาตา โฮเช
วาร ซิสเตอรแอนเจลา ตัน ซิสเตอรชาญ แตรราส ซิสเตอรชาญ มารี วาน เดอ อาลสทซิสเตอรเบ
นิกญา บีมังส อีกหาทานจะมาอยูที่มาแตรเดอีอยางนอยอีกระยะหนึ่ง คือซิสเตอรมารี เดอ เซนตฌอง
รืเอกค ซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ ซิสเตอรเจมมะ ฟนี ซิสเตอรอักแนส เดอแลตร และแนนอน คุณ
แมราฟาแอลก็อยูดวยในฐานะอธิการิณี
แมวาสําหรับซิสเตอรสวนใหญ นี่เปนการจากกันชั่วคราว แตสําหรับซิสเตอรอักแนส นี่
เปนการจากกันอยางถาวร! กอนหนานั้นไมนาน ซิสเตอรมีอาการของโรคมะเร็งแบบซิสเตอรเทแรส
แตเธอไมไดบอกใครใหรูอาการปวยของเธอ กระทั่งอาการถึงขีดอันตรายจึงรับการผาตัด แตไม
เหมือนซิสเตอรเทแรส เพราะอาการเธอไมดีขึ้น การรักษาบรรเทาอาการไดเล็กนอย แตไมอาจรักษา
ใหหาย กลางเดือนมิถุนายน พวกซิสเตอรก็รูแนวา เธอจะมีเวลาเหลืออยูเพียงเล็กนอยที่จะมีชีวิต มี
หวังเพียงเล็กนอยที่ซิสเตอรที่ไปหัวหินจะไดเห็นเธออีก “ไมจําเปนตองกลาววา ซิสเตอรเหลานั้น
รูสึกวาเธอตองปลงใจอยางหนักหนวงเพียงไร” ผูบันทึกเหตุการณไดเขียนไวขณะที่เธอเหลานั้น
กําลังเตรียมตัวจากไปหัวหิน
รถยนต 4 คันพาซิสเตอรทั้งเกาไปยังสถานีรถไฟ แตไมใชเพียงซิสเตอรเทานั้นที่เบียดกัน
ในรถ ยังมีหีบหอ ตระกรา กระเปาเดินทาง แมแตเตียงสนาม สุมกันเต็มตามที่วางในรถ ผูบันทึก
เหตุการณเขียนไววา “นาประหลาดใจจริง ๆ ที่สิ่งของเหลานั้นใสรถไปไดหมด” ไดกลาวอําลากัน
เปนครั้งสุดทายที่สถานีรถไฟซึ่งเกือบพังทลายเพราะลูกระเบิด... แลวก็วุนกันอีกพักในการขนของ
ลงจากรถยนต ขึ้นไปเบีย ดเสียดบนรถไฟที่มีคนแนนขนัด เสียงหวูดสัญญาณครั้งสุดทายดังขึ้น
รถไฟคอย ๆ เคลื่อนจากสถานีที่ไดรับความเสียหาย มุงลงใตสูการเผชิญภัยครั้งใหม

