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บทที ่ ๑

มูมินโทรลกับสนิฟเดินตามทางลึกลับไปยังทะเล
การงมหอยมุก การค้นพบถ้ำ และหนูน้ำไม่อยากเป็นหวัด

หลายสัปดาห์แล้วที่ครอบครัวมูมินใช้ชีวิตอยู่ในหุบเขาที่พวกเขา 

มาตั้งบ้านเรือนภายหลังน้ำท่วมใหญ่ (ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง) มันเป็น 

หุบเขาที่น่าพิศวง เต็มไปด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีความสุขและ 

ตน้ไมด้อก กบัมแีมน่ำ้แคบ  ๆใสแจว๋สายหนึง่ไหลลงมาจากภเูขา วน 

รอบบ้านมูมินก่อนจะหายไปทางหุบเขาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่า 

สัตว์เล็กสัตว์น้อยตัวอื่น ๆ ที่นั่นคงนึกสงสัยว่ามันมาจากไหน

	 เช้าวันหนึ่ง เป็นเช้าวันที่พ่อของมูมินโทรลสร้างสะพานข้าม 

แม่น้ำเสร็จ สนิฟ สัตว์ตัวน้อย ค้นพบอะไรอย่างหนึ่ง (ในหุบเขา 

ยงัเหลอืสิง่ตา่ง ๆ มากมายใหค้น้พบ) เขากำลงัเดนิเตรอ่ยูใ่นปา่ แลว้ 

จู่ ๆ ก็สังเกตเห็นทางเดินสายหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ลดเลี้ยว 

อย่างลึกลับเข้าไปในร่มเงาสีเขียว สนิฟงงงวยและยืนจ้องดูมันอยู่ 

หลายนาที



2

ดาวหางในเมืองมูมิน

	 “พวกทางเดินกับแม่น้ำนี่พิลึก” เขารำพึง “เราเห็นพวกมัน 

ผ่านไป แล้วจู่  ๆ  เราก็รู้สึกว้าวุ่น อยากจะไปที่ไหนสักแห่ง ที่ที่ 

ทางเดินหรือแม่น้ำสายนั้นกำลังมุ่งหน้าไปกระมัง เราต้องบอกมูมิน- 

โทรลเรื่องนี้ จะได้สำรวจมันด้วยกัน เพราะคงเสี่ยงอยู่สักหน่อย 

ถ้าจะไปตามลำพัง” แล้วเขาก็ใช้มีดพับสลักเครื่องหมายลับลงบน 

ลำต้นไม้ เพื่อจะได้หาที่ตรงนั้นพบอีกครั้ง แล้วเขาก็คิดด้วยความ 

ภูมิใจว่า “มูมินโทรล จะต้อง ประหลาดใจ” หลังจากนั้นเขาก็วิ่งแจ้น 

กลับบ้านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะได้ไม่ไปกินมื้อกลางวันช้า

	 มมูนิโทรลกำลงัผกูชงิชา้อยูต่อนทีส่นฟิกลบัถงึบา้น ดเูหมอืน 

เขาสนใจทางเดินลึกลับสายนั้นมาก พอกินมื้อกลางวันเสร็จปุ๊บ  

ทั้งสองก็พากันไปดู

	 ขึ้นเขาไปได้ครึ่งทางก็พบหมู่ไม้สีฟ้า มีลูกแพร์สีเหลืองลูก 

ใหญ่ ๆ เต็มไปหมด และแน่ละ พวกเขาไม่สามารถผ่านสิ่งนั้นไปได้ 

โดยที่สนิฟไม่รู้สึกหิว

	 “เรากินเฉพาะที่ถูกลมพัดหล่นลงมาดีกว่า” มูมินโทรลบอก 

“เพราะแม่ใช้พวกนี้ทำแยม” แต่พวกเขาต้องขย่มต้นไม้นิดหน่อย 

เพื่อให้เกิดลูกแพร์ที่ถูกลมพัดหล่น 

	 สนิฟดีใจมากกับของที่ได้มา “นายจะเป็นคนถือเสบียงก็ได้”  

เขาบอก “เพราะนายไม่มีอย่างอื่นจะทำนี่ ใช่มั้ยล่ะ ฉันยุ่งเกินกว่า 

จะคิดเรื่องอะไรแบบนั้นเมื่อฉันเป็น ‘ผู้นำทาง’ ”

	 พอขึ้นถึงยอดเขา ทั้งคู่ก็หันมองลงไปในหุบเขา บ้านมูมิน 

เป็นเพียงจุดสีฟ้า แม่น้ำเป็นเพียงริ้วเล็ก  ๆ  สีเขียว ชิงช้าน่ะมอง 

ไมเ่หน็เอาเลย “เราไมเ่คยมาไกลจากบา้นขนาดนีม้ากอ่น” มมูนิโทรล 

พูด และพวกเขาก็รู้สึกต่ืนเต้นขนลุกขนพองเล็กน้อยกับความคิดน้ัน
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	 สนิฟเริ่มทำจมูกฟุดฟิด เขามองดูตะวัน ตรวจทิศทางลม  

สดูอากาศ และอนัทีจ่รงิแลว้ปฏบิตัตินเหมอืน “ผูน้ำทาง” ทีย่อดเยีย่ม 

ทุกประการ

	 “น่าจะแถวนี้แหละ” เขาบอกด้วยเสียงกระตือรือร้น “ฉันใช้ 

มีดทำเครื่องหมายลับไว้บนต้นพลัม ตรงที่มันเริ่มต้นพอดี”
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ดาวหางในเมืองมูมิน

	 “ใช่นี่มั้ย” มูมินโทรลถาม ชี้ไปที่ลายบนต้นไม้ทางซ้าย

	 “ไม่ใช่! นี่ตะหาก!” สนิฟร้องเสียงแหลม เขาพบอีกลายบน 

ต้นไม้ทางขวา

	 ในเวลาเดียวกัน ทั้งคู่ก็เห็นลายที่สามบนลำต้นไม้ตรงหน้า 

พอดี แต่มันอยู่สูงมาก อย่างน้อยที่สุดก็สามฟุตเหนือพื้นดิน

	 “อันนั้นแหละ ฉันแน่ใจ” สนิฟพูดพลางยืดตัวขึ้น “ฉันคง 

ต้องสูงกว่าที่คิด!”

	 “เออแนะ่ ใหฉ้นักลายเปน็สชีมพเูถอะ!” มมูนิโทรลรอ้ง มอง 

ไปรอบ ๆ “มลีายทัว่ไปหมดทกุหนทกุแหง่! และบางอนักอ็ยูส่งูขึน้ไป 

ตัง้เกอืบรอ้ยฟตุ ฉนัคดิวา่นายเจอทางผสีงิเขา้แลว้สนฟิ และตอนนี ้

พวกผกีำลงัพยายามยบัยัง้เราไมใ่หใ้ชม้นั ถา้เรือ่งเปน็ แบบนัน้ นายจะ 

ว่าไง”

	 สนฟิไมพ่ดูอะไร แตบ่รเิวณรอบ ๆ จมกูซดีมาก วนิาทนีัน้เอง 

ความเงยีบกถ็กูทำลายลงดว้ยเสยีงหวัเราะทีช่วนใหน้กึถงึผี ลกูพลมั 

สีฟ้าขนาดใหญ่ร่วงลงมาผลหนึ่ง เกือบถูกตามูมินโทรล สนิฟ 

ร้องกรี๊ดด้วยความกลัว และวิ่งไปหาที่กำบัง มูมินโทรลแค่โกรธ  

เขาตัดสินใจจะมองหาศัตรู แต่แล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าใคร เป็น 

ครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้เผชิญหน้ากับลิงแพร!
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ตูเว ยานซอน

	 เธอกำลงัหมอบอยูบ่นคาคบไม ้ ดเูหมอืนลกูบอลนุม่นิม่สคีลำ้ 

ใบเล็ก ๆ หน้าของเธอกลมและสีอ่อนกว่าส่วนอื่น ๆ มาก (ประมาณ 

สีจมูกของสนิฟตอนที่เขาล้างมาลวก  ๆ) และเสียงหัวเราะของเธอ 

ดังเกินตัวสิบเท่า

	 “หยุดหัวเราะน่ากลัวแบบนั้นนะ!” มูมินโทรลตะโกนเมื่อเห็น 

ว่าเธอตัวเล็กกว่าเขา “ที่นี่เป็นหุบเขา  ของเรา เธอจะหัวเราะก็ไป 

หัวเราะที่อื่น”

	 “เจ้าตัวแสบ!” สนิฟพึมพำ ทำเป็นไม่ได้ตกใจ แต่ลิงแพร 

ใชห้างเกีย่วหอ้ยตวัลงมาหวัเราะเสยีงดงัยิง่กวา่เดมิ เธอขวา้งลกูพลมั 

ใส่พวกเขาอีก จากนั้นจึงหายเข้าไปในป่าพร้อมด้วยเสียงหัวเราะ 

อำลาที่น่าขนลุกขนพอง

	 “มันหนีไปแล้ว!” สนิฟร้องลั่น “มา ตามกันเถอะ” ดังนั้น 

พวกเขาจึงพากันวิ่งหัวทิ่มหัวตำผ่านพุ่มไม้และดงหนามท่ามกลาง 

ลูกสนและผลไม้สุก ๆ ที่ร่วงกราวลงมาราวกับห่าฝน ในระหว่างนั้น 

สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้เท้าก็พากันเผ่นลงรูของตนเอง 

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้
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ดาวหางในเมืองมูมิน

 เบื้องหน้าของพวกเขา ลิงแพรโยนตัวจากต้นไม้ต้นหนึ่งสู่ 

อีกต้น เธอไม่ได้สนุกมากขนาดนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว

	 “นายวา่มนัไมน่า่ขำเหรอ (แฮก ๆ) ทีว่ิง่ตามลงิโง ่ๆ ตวักะเปีย๊ก 

แบบนัน้” สนฟิพดูไปหอบไป “ฉนัไมเ่หน็วา่ (แฮก ๆ) มนัจะมคีวาม 

สำคัญอะไร”

	 มมูนิโทรลเหน็ดว้ยกบัคำพดูนี ้ ทัง้สองนัง่ลงใตต้น้ไมต้น้หนึง่  

และแสรง้ทำเปน็คดิอะไรทีส่ลกัสำคญั ลงิแพรทำตวัตามสบายอยูบ่น 

คาคบไมเ้หนอืขึน้ไป พยายามทำทา่ใหด้สูลกัสำคญัเชน่เดยีวกนั เธอ 

ยังคงสนุกมากเกือบเท่า ๆ ก่อนหน้านี้

	 “อย่าไปสนใจมัน” มูมินโทรลกระซิบ แล้วจึงพูดดัง  ๆ  ว่า  

“ตรงนี้ทำเลดีนะ สนิฟ ว่ามั้ย”

	 “ใช ่ เป็นทางเดินที่ดูน่าสนใจด้วย” สนิฟตอบ

	 “ทางเดิน” มูมินโทรลทวนคำถามอย่างใช้ความคิด และ 

แล้วก็พลันสังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน “ใช่ นี่ ต้องเป็นทางเดิน 

ลึกลับ” เขาพูดกระหืดกระหอบ

	 แน่ละว่ามันดูลึกลับอย่างที่สุด เหนือหัวขึ้นไป กิ่งก้านของ 

ตน้พลมั โอก๊ และซลิเวอรพ์อปลารม์าบรรจบกนั กอ่ใหเ้กดิอโุมงค์ 

มืดซึ่งทอดไปสู่ดินแดนอันไม่เป็นที่รู้จัก

	 “ทีนี้เราต้องดูให้ดีแล้วละ” สนิฟพูด นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเป็น 

“ผูน้ำทาง” “ฉนัจะมองหาทางแยก ถา้นายเหน็อะไรอนัตราย กเ็คาะ 

สามทีนะ”

	 “จะให้เคาะอะไรล่ะ” มูมินโทรลถาม

	 “อะไรก็ได้ตามใจชอบ” สนิฟบอก “ขอแต่อย่าพูดเท่านั้น  

แล้วนี่นายทำอะไรกับเสบียงล่ะ สงสัยทำหายแล้วซี โอ๊ยตาย!  
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ตูเว ยานซอน

นี่ฉันต้องทำทุกอย่างเองเหรอ”

	 มูมินโทรลทำหน้าผากย่นอย่างหดหู ่ แต่ไม่ได้ตอบ

	 พวกเขาเดินลึกเข้าไปอีกในอุโมงค์สีเขียว  สนิฟมองหา 

ทางแยก มูมินโทรลคอยระวังอันตราย ลิงแพรกระโดดอยู่เหนือหัว 

จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่ง

	 ทางเดินนั้นคดเคี้ยวลดไปตามหมู่ไม้ มันยิ่งแคบลงทุกที  ๆ  

จนในที่สุดก็หายไปทั้งหมด มูมินโทรลมีสีหน้างงงวย “เอาละ ก็ 

ดูเหมือนจะเป็นยังงั้นแหละ” เขาพูด “มันน่าจะพามาเจออะไร 

ที่พิเศษมาก ๆ นะ”

	 พวกเขายนืนิง่มองหนา้กนัเองดว้ยความผดิหวงั แตข่ณะทีย่นื 

อยู่นั้น ลมเค็ม ๆ ก็พัดมาปะทะใบหน้าวูบหนึ่ง แว่วยินเสียงถอนใจ 

แผ่วเบาอยู่ลิบ ๆ 

	 “ตอ้งเปน็ทะเล!” มมูนิโทรลรอ้งลัน่ดว้ยความดใีจ เขาออกวิง่ 

ทวนลม หัวใจเต้นโครมครามด้วยความตื่นเต้น เพราะถ้าจะมีอะไร 

ที่พวกมูมินโทรลชอบจริง ๆ ละก็ สิ่งนั้นย่อมได้แก่การอาบน้ำ

	 “รอด้วย!” สนิฟร้องเสียงแหลม “อย่าทิ้งฉัน!”

	 แต่มูมินโทรลไม่หยุดจนกระทั่งถึงทะเล พอถึงเขาก็นั่งลง 

มองอยา่งเครง่ขรมึไปยงัคลืน่ทีม่ว้นตวัเขา้มาลกูแลว้ลกูเลา่ ยอดคลืน่ 

ทุกลูกเป็นฟองขาว

	 ครูห่นึง่สนฟิจงึโผลจ่ากชายปา่มาสมทบ “ตรงนีห้นาว” เขาวา่  

“เออ นายจำตอนที่เรากับพวกแฮตตี้แฟตเทนเนอร์แล่นเรือฝ่าพายุ 

ใหญ่แล้วฉันเมาคลื่นได้มั้ย”

	 “นัน่มนัอกีเรือ่งหนึง่เลยนี”่ มมูนิโทรลพดู “ฉนัจะอาบนำ้ละ” 

ว่าแล้วเขาก็วิ่งตรงดิ่งเข้าไปในคลื่นลูกใหญ่โดยไม่ต้องถอดเสื้อผ้า   
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ดาวหางในเมืองมูมิน

(เพราะแน่ละว่าพวกมูมินโทรลย่อมไม่สวมเสื้อผ้า ยกเว้นบางครั้ง 

เวลานอน)

	 ลิงแพรไต่ลงมาจากต้นไม้แล้ว และกำลังนั่งบนหาดทราย 

มองดูพวกเขา “พวกเธอทำอะไรน่ะ” เธอร้องถาม “ไม่รู้เหรอว่า 

มันเปียกแล้วก็หนาว”

	 “เราทำให้มันเลื่อมใสจนได้!” สนิฟพูด

	 “ใช ่ เออนี่ สนิฟ นายลืมตาดำน้ำได้มั้ย” มูมินโทรลถาม

	 “ไม่ได้หรอก!” สนิฟตอบ “ไม่คิดจะลองด้วย นายไม่มีทาง 

รู้เลยว่าจะเห็นอะไรข้างล่างนั่นบ้าง เผื่อนายทำอย่างนั้น ก็อย่ามา 

โทษ ฉัน แล้วกันถ้ามีอะไรน่าหวาดเสียวเกิดขึ้น!”

	 “เฮอะ!” ว่าแล้วมูมินโทรลก็โดดเข้าใส่คลื่นลูกใหญ่และว่าย 

ฝ่าฟองแสงสีเขียวลงไป เขาดำลึกลงไปอีก และบังเอิญพบป่า 

สาหร่ายทะเลหยิกหย็องที่กำลังส่ายไปมาเบา  ๆ  ในกระแสน้ำ เป็น 

สาหรา่ยทีป่ระดบัดว้ยเปลอืกหอยสขีาวกบัชมพสูวยงาม ยิง่ลกึลงไป 

แสงสีเขียวก็ยิ่งสลัวเลือนราง จนกระทั่งเขาเห็นได้แต่เพียงหลุมดำ 

หลุมหนึ่งซึ่งดูเหมือนไม่มีก้นหลุมเท่านั้น

	 มมูนิโทรลหนักลบัและพุง่ขึน้สูผ่วินำ้ คลืน่ลกูใหญซ่ดัเขากลบั 

เขา้หาดทนัท ี ทีน่ัน่สนฟิกบัลงิแพรกำลงันัง่ตะโกนขอความชว่ยเหลอื 

สุดเสียง

	 “เรานึกว่านายจมน้ำตายซะอีก” สนิฟบอก “หรือถูกฉลาม 

กินเข้าไปแล้ว!”

	 “เฮอะ!” มูมินโทรลร้องอีก “ฉันคุ้นกับทะเลดี ตอนอยู่ข้างล่าง 

นัน่ฉนัไดค้วามคดิอยา่งหนึง่ เปน็ความคดิทีด่ซีะดว้ย แตก่ำลงัสงสยั 

อยู่ว่าคนนอกควรได้ยินรึเปล่า” เขามองลิงแพรตรง ๆ 
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	 “ไปนะ!” สนิฟพูดกับเธอ “นี่เป็นเรื่องส่วนตัว”

	 “โธ่ บอกเถอะน่า!” ลิงแพรอ้อนวอน เพราะเธอเป็นสัตว์ที่ 

สอดรู้สอดเห็นที่สุดในโลก “ฉันสาบานว่าจะไม่พูดเลยสักแอะเดียว”

	 “เราจะให้มันสาบานมั้ย” มูมินโทรลถาม

	 “ก็ไม่เป็นไรน่ี” สนิฟตอบ “แต่ต้องเป็นคำสาบานท่ีเหมาะสม”

	 “วา่ตามฉนั” มมูนิโทรลบอก “ ‘ขอใหธ้รณสีบูขา้ ขอใหแ้มม่ด 

เฒา่ทัง้หลายเขยา่กระดกูแหง้ของขา้ และขอใหข้า้อยา่ไดก้นิไอศกรมี 
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อีกเลย ถ้าข้าไม่รักษาความลับนี้ไว้ด้วยชีวิตของข้า’ เอ้า ว่าไป”

	 ลิงแพรสาบานตามนั้น แต่มั่วนิดหน่อย เพราะเธอไม่เคยจำ 

อะไรได้นาน “ดี!” มูมินโทรลพูด “ทีนี้ฉันจะบอกให้ ฉันจะไปงม 

หอยมุก แล้วก็จะเอาไข่มุกทั้งหมดของฉันใส่กล่องฝังไว้บนหาดนี่”

	 “แต่เราจะไปหากล่องที่ไหนล่ะ” สนิฟถาม

	 “ฉันขอมอบงานนี้ให้นายกับลิงแพร” มูมินโทรลตอบ

	 “ทำไม  ฉัน  ต้องทำสิ่งที่ยาก  ๆ  เสมอเลย” สนิฟถามเศร้า  ๆ  

“นาย สิสนุกอยู่คนเดียว”

	 “ก็นายเพิ่งเป็น ‘ผู้นำทาง’ หยก ๆ” มูมินโทรลบอก “แถมยัง 

ดำน้ำไม่เป็นอีก เพราะงั้นก็อย่าเหลวไหลเลยน่ะ”

	 สนฟิกบัลงิแพรออกเดนิไปตามชายหาด “เจา้ตวัแสบ!” สนฟิ 

พึมพำ “เขาน่าจะหากล่องบ้าบอนั่นของเขาเองนะ”

	 ทั้งสองเที่ยวค้นตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย แต่พักหนึ่งลิงแพร 

ก็ลืมแล้วว่าต้องทำอะไร และเริ่มหาปูแทน มีตัวหนึ่งซึ่งคอยวิ่ง 

แถไปข้าง  ๆ  อย่างพิสดารเสมอ และก็ไปหลบอยู่ใต้หินก้อนหนึ่ง  

พวกเขาจึงเห็นได้แต่ดวงตาของมัน ซึ่งอยู่ตรงปลายกระบอกตา 

ที่ยื่นออกมาโบกใส่เป็นเชิงขู่ พวกเขาตามมันอยู่นาน จนกระทั่ง 

มันโดดลงไปในร่องหินและก่อผนังทรายล้อมรอบตัวเองเพื่อไม่ให้ 

ถูกจับได้
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	 “เออ ไปซะแล้ว” ลิงแพรพูด “มา! ปีนหินเล่นกันเถอะ!” 

	 มันเป็นชายฝั่งที่น่ากลัวอยู่สักหน่อย หน้าผาหินทั้งขรุขระ 

และสูงลิบลิ่ว ปีนไปได้นิดหนึ่งพวกเขาก็พบตัวเองอยู่บนขอบผา 

แคบ ๆ เหนือทะเล มีผาหินสูงชันอยู่ด้านหนึ่ง และอีกด้านเป็นเหว 

ดิ่งตรงลงไปในทะเล

	 “เธอกลัวจนไม่กล้าไปต่องั้นเหรอ” ลิงแพรถาม สำหรับเธอ 

ซึ่งมีสี่ขาแล้วเป็นเรื่องง่ายมาก

	 “ฉันไม่เคยกลัว” สนิฟตอบ “เพียงแต่คิดว่าตรงนี้วิวดีกว่า”

	 ลิงแพรยิ้มเยาะแล้วเดินอาด  ๆ  ต่อไป หางชี้อยู่กลางอากาศ 

ครู่หนึ่งสนิฟก็ได้ยินเสียงเธอหัวเราะ “ฮั่นแน่!” เธอตะโกน “ฉัน 

เจอบ้านสำหรับตัวเองแล้ว บ้านที่ไม่เลวเลยด้วย!”

	 สนฟิรออยูค่รูห่นึง่ แตค่วามคดิเรือ่งบา้นทำใหเ้ขาไมอ่าจอดใจ 

ได้ (เขารักบ้านในที่แปลก  ๆ  เสมอ) ดังนั้นเขาจึงหลับตาปี๋และออก 

เดินไปตามขอบผา ละอองน้ำสาดใส่เขาจนชุ่มโชกหลายครั้ง และ 

เขาก็สวดอ้อนวอนต่อ  “ผู้คุ้มครองสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งปวง” ใน 

ชีวิตนี้ไม่เคยเลยที่เขาจะกลัวหรือรู้สึกกล้าหาญเหมือนตอนที่กำลัง 

คืบคลานไปตามขอบผานั่น ทันใดนั้นเขาก็สะดุดหางลิงแพรและ 

ลืมตาขึ้น เธอกำลังนอนคว่ำ เอาหัวยื่นเข้าไปในโพรงหิน พูดและ 

หัวเราะร่วน

	 “ไหน บ้านที่เธอว่า” สนิฟถาม

	 “ในนี้!” ลิงแพรกรีดเสียงแล้วหายลับเข้าไปในหิน สนิฟจึง 

เห็นว่าตรงนั้นเป็นถ้ำ ถ้ำจริง  ๆ เหมือนที่เขาเคยฝันเสมอว่าจะ 

ได้พบ ปากถ้ำค่อนข้างเล็ก แต่ภายในเป็นห้องขนาดใหญ่ ผนังถ้ำ 

เป็นหินเรียบลื่น สูงขึ้นไปจนถึงช่องบนเพดานที่แสงแดดส่องลอด 
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ลงมา พื้นถ้ำปกคลุมด้วยพื้นทรายเรียบสีขาว

	 ลิงแพรวิ่งอ้าวไปยังรูรูหนึ่งตรงมุมถ้ำ ดมและเขี่ยทรายดู

	 “ที่นี่อาจจะมีปูเยอะ” เธอร้อง “มาช่วยฉันหาสิ!”

	 “อย่ามารบกวนฉัน” สนิฟบอกอย่างเคร่งขรึม “นี่เป็นนาที 

สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตของฉัน และมันเป็นถ้ำแห่งแรก 
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ของฉนั” เขาใชห้างเกลีย่ทรายพลางถอนใจ “เราจะอยูท่ีน่ีต่ลอดไป” 

เขานึกในใจ “เราจะทำหิ้งเล็ก ๆ และขุดรูนอนในทราย ตอนเย็น ๆ  

ก็จุดตะเกียง และเราอาจจะทำบันไดเชือกไว้สักอัน จะได้ขึ้นไป 

บนเพดานถ้ำและมองดูทะเลได้ มูมินโทรล จะต้อง ประหลาดใจ”

	 ทันใดนั้นเขาก็นึกเรื่องที่มูมินโทรลงมหอยมุกกับเรื่องกล่อง 

ขึน้มาได ้ “เออนี ่ ลงิแพร” เขาพดู “แลว้เรือ่งกลอ่งนัน่ละ่ เธอคดิวา่ 

มูมินโทรลต้องใช้มันจริง ๆ มั้ย”

	 “กล่องอะไร” ลิงแพรถาม ความทรงจำของเธอสั้นเหลือเกิน 

“มาเถอะ! ฉันคิดว่าในนี้ชักจะน่าเบื่อแล้ว” พริบตาเดียวเธอก็ออก 

จากถ้ำ เดินกลับไปตามขอบผา และลงไปบนทรายอีกครั้ง

	 สนิฟเดินตามช้า  ๆ หลายครั้งที่เขาหันกลับไปมองถ้ำอย่าง 

ภูมิใจ เขาหมกมุ่นอยู่กับมันจนลืมกลัวไปเลยว่าขอบผานั้นอันตราย 

และระหว่างเดินย่ำหาดทรายกลับมายังที่ที่พวกเขาปล่อยให้มูมิน- 

โทรลงมหอยมุกอยู่ เขาก็ยังไม่เลิกหมกมุ่น มีไข่มุกแวววาววาง 

เรียงอยู่แถวหนึ่งแล้ว และมูมินโทรลกำลังลอยตุ๊บป่องขึ้น  ๆ  ลง  ๆ   

ไม่ผิดอะไรกับจุกไม้ก๊อกอยู่ท่ามกลางคลื่นลูกใหญ่  ๆ ลิงแพรนั่ง 

เกาหัวตัวเองวุ่นอยู่บนทราย

	 “ฉันเป็นเหรัญญิก” เธอวางท่าพูด “ฉันนับไข่มุกพวกนี้ 

ห้าครั้งแล้ว แต่ละครั้งได้ไม่เท่ากัน พิลึกมั้ยล่ะ”

	 มูมินโทรลลุยน้ำขึ้นมา หอบหอยมุกมาด้วยเต็มสองแขน 

และแม้แต่ที่หางของเขาก็ยังมีอีกหลายตัว “โอย!” เขาร้องพลาง 

สลัดสาหร่ายทะเลออกจากตา “พอแล้ววันนี้ กล่องนั่นอยู่ไหนล่ะ”

รูป27	 “บนหาดนีไ่มค่อ่ยมกีลอ่งดี ๆ เทา่ไหรห่รอก” สนฟิบอก “แต ่

ฉันค้นพบอะไรที่สลักสำคัญ”
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	 “อะไรล่ะ” มูมินโทรลถาม เพราะการค้นพบเป็นสิ่งที่เขา 

ชอบมากที่สุด (ถัดจากทางเดินลึกลับ การอาบน้ำ และความลับ)  

สนิฟเงียบไปเดี๋ยวหนึ่ง แล้วจึงพูดอย่างเร้าอารมณ์

	 “ถ้ำ!”

	 “ถ้ำจริง ๆ เหรอ” มูมินโทรลถาม “มีช่องให้คลานผ่านเข้าไป  

แล้วก็ ผนังหิน แล้วก็ เป็นพื้นทรายนะ?”

	 “ทุกอย่าง!” สนิฟตอบด้วยความภูมิใจ “ถ้ำจริง  ๆ  ที่ฉันพบ 

เองเลย” เขาขยิบตาให้ลิงแพร แต่เธอกำลังนับไข่มุกเป็นเที่ยว 

ที่แปด และไม่สนใจเรื่องถ้ำอีกต่อไป

	 “วิเศษ!” มูมินโทรลพูด “ข่าวดีจัง ถ้ำย่อมดีกว่ากล่องมาก 

เราจะเอาไข่มุกไปที่นั่นเดี๋ยวนี้”

	 “ฉันก็คิดจะทำยังงั้นอยู่เหมือนกัน” สนิฟบอก
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	 ดงันัน้พวกเขาจงึขนไขม่กุไปทีถ่ำ้ และจดัเรยีงลงบนพืน้อยา่ง 

เป็นระเบียบ จากนั้นก็นอนหงายมองท้องฟ้าผ่านทางช่องบนเพดาน

	 “รู้อะไรมั้ย” มูมินโทรลพูดขึ้น “ถ้าพวกนายบินขึ้นไปบน 

ท้องฟ้าเป็นร้อย  ๆ  ไมล์ พวกนายจะไปถึงที่ที่ไม่เป็นสีฟ้าอีกต่อไป  

มันจะดำปิ๊ดปี๋เลย ในเวลากลางวันด้วย”

	 “ทำไมถึงเป็นยังงั้นล่ะ” สนิฟถาม

	 “มนัเปน็กแ็ลว้กนั” มมูนิโทรลตอบ “และในความมดืขา้งบน 

นั้นก็มีสัตว์เวหาตัวเบ้อเริ่มเทิ่ม อย่างเช่นพวกแมงป่อง พวกหมี  

พวกแกะ”

	 “ดุมั้ย” สนิฟถาม

	 “กับพวกเราก็ไม่หรอก” มูมินโทรลตอบ “พวกมันเพียงแต่ 

งับดาวบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ เป็นบางครั้ง”

	 สนิฟใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจัง ครู่หนึ่งพวกเขา 

ก็หยุดพูดคุย และเพียงแต่นอนมองแสงแดดซึ่งรินผ่านเพดาน 

ลงมา คืบคลานไปบนพื้นทราย และส่องลงบนไข่มุกของมูมินโทรล

เย็นแล้วเมื่อมูมินโทรลกับสนิฟกลับถึงบ้านสีฟ้าในหุบเขา แม่น้ำ 

ไหลเรียบจนแทบไร้ระลอกคลื่น ลอดใต้สะพานซึ่งมองเห็นได้อย่าง 

เด่นชัดเพราะเพิ่งทาสีใหม่ คุณแม่มูมินกำลังจัดเรียงเปลือกหอย 

รอบ ๆ แปลงดอกไม้

	 “เรากินมื้อเย็นกันแล้ว” เธอบอก “พวกหนูไปดูเองดีกว่า 

ว่าจะหาอะไรได้บ้างในตู้เก็บอาหาร”

	 มูมินโทรลกระโดดขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  ด้วยความตื่นเต้น “เราไปกัน 

ไกลอย่างน้อยร้อยไมล์จากที่นี่!” เขาบอก “เราตามทางลึกลับ 
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สายหนึ่งไป และผมก็พบอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีค่าล้นเหลือ มันขึ้นต้น 

ด้วย  ‘สระไอ’  นะ ลงท้ายด้วย  ‘ก  ไก่’ แต่ผมบอกแม่ไม่ได้ว่าคือ 

อะไร เพราะผมสาบานไว้”

	 “และผมก็พบอะไรอย่างหนึ่งซึ่งขึ้นต้นด้วย  ‘ถ ถุง’ ลงท้าย 

ด้วย  ‘สระอำ’!” สนิฟร้องเสียงแหลม “และระหว่างไอ้สองตัวนั้น 

ก็มี ‘ไม้โท’ อยู่ตรงไหนสักแห่งด้วย แต่ผมจะไม่พูดอีกต่อไปแล้ว”

	 “เออแน่ะ!” คุณแม่มูมินร้อง “ลองคิดดูสิ! วันเดียวค้นพบ 

อะไรสำคัญ ๆ ตั้งสองอย่าง! เอ้า ไปหากินกันได้แล้วจ้ะ ซุปอุ่นอยู่ 

บนเตา แล้วอย่าคุยให้มันโขมงโฉงเฉงนักล่ะ เพราะพ่อกำลังเขียน 

หนังสือ”

	 และเธอก็เรียงเปลือกหอยต่อไป สีฟ้าหนึ่ง ขาวสอง แล้วก็ 

แดงหนึ่ง สลับกันไป ดูสวยงามมากจริง  ๆ เธอผิวปาก๑  เบา  ๆ  

พลางคิดว่าฝนต้องตกแน่ ลมชักแรงขึ้นแล้ว บางครั้งกระโชกมา 

เต็มเหนี่ยวจนต้นไม้สั่นกราวและใบไม้ลู่ คุณแม่มูมินสังเกตเห็น 

กองทัพเมฆรวมกลุ่มกันอยู่บนขอบฟ้า และเริ่มเคลื่อนพลเข้ามา  

“เราหวังจริง ๆ ว่าน้ำคงไม่ท่วมอีก” เธอนึกอยู่ในใจ เก็บเปลือกหอย 

ที่ยังเหลือเข้าบ้าน ขณะที่ฝนหยดแรก ๆ ตกลงมาพอดี

	 ในครัวเธอพบมูมินโทรลกับสนิฟนอนขดอยู่ด้วยกันตรงมุม  

หมดแรงจากการผจญภยั เธอกางผา้หม่ผนืหนึง่หม่ใหพ้วกเขา แลว้ 

นั่งลงริมหน้าต่างเพื่อชุนถุงเท้าให้คุณพ่อมูมิน

	 ฝนกำลังทำเสียงเปาะแปะบนหลังคาและกระซิบเบา  ๆ  อยู่ 

๑ พวกมมูนิโทรลไมส่ามารถรอ้งหรอืฮมัเพลงได้ แตพ่วกเขาผวิปากเพราะดี –  

ผู้เขียน
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ข้างนอก ระหว่างนั้นเอง ไกลออกไป มันหยดลงในถ้ำของสนิฟ  

และลึกเข้าไปในป่า ลิงแพรก็มุดลงในโพรงต้นไม้ของเธอลึกยิ่งขึ้น  

เอาหางพันรอบคอตัวเองเพื่อให้อุ่น

ดึกคืนนั้น เมื่อทุกคนเข้านอนแล้ว คุณพ่อมูมินได้ยินเสียงร้อง 

โหยหวน เขาลุกขึ้นนั่งฟัง ได้ยินเสียงน้ำฝนไหลพรั่งพรูลงมาตาม 

รางน้ำ แล้วก็มีเสียงบานหน้าต่างถูกลมตีดังปังอยู่ตรงไหนสักแห่ง  

จากนั้นเสียงที่น่าเวทนาจึงแว่วมาอีกครั้ง เขาหยิบเสื้อคลุมมาสวม 

แล้วเดินดูรอบบ้าน

	 เขามองเข้าไปในห้องสีฟ้าแบบท้องฟ้า ห้องสีเหลืองแบบ 
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ดวงตะวัน และห้องที่เป็นจุด ๆ เงียบหมดทุกหนทุกแห่ง ในที่สุด 

เขากถ็อดกลอนหนกั  ๆทีป่ระต ู และมองออกไปกลางสายฝน ไฟฉาย 

ของเขาสาดไปยังทางเดิน เม็ดฝนวาบวาวราวเพชรอยู่ในลำแสง

	 “อะไรกันล่ะนี่” คุณพ่อมูมินร้อง เพราะบนบันไดมีอะไร 

อย่างหนึ่งซึ่งเปียกและน่าสังเวชนั่งอยู่ ดวงตาดำขลับ 

	 “ฉันคือหนูน้ำ” สัตว์โลกท่ีน่าเวทนาบอกเสียงแผ่ว “นักปราชญ์ 

น่ะ ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมสร้างสะพานของคุณทำให้บ้าน 

ริมตลิ่งของฉันพังหมด และถึงแม้ในท้ายที่สุดจะไม่สำคัญว่าจะ 
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เกิด  อะไร  ขึ้น ฉันก็ต้องขอพูดว่า ต่อให้นักปราชญ์ก็ไม่สนเรื่อง 

เปียกโชก”

	 “ผมเสียใจอย่างที่สุด” คุณพ่อมูมินพูด “นึกไม่ถึงเลยว่า 

บ้านคุณอยู่ใต้สะพาน กรุณาเข้ามาเลยครับ ผมแน่ใจว่าภรรยา 

ของผมจะต้องหาเตียงให้คุณได้”

	 “เรื่องเตียงฉันไม่ค่อยสันทัดหรอก” หนูน้ำบอก “มันเป็น 

เครือ่งเรอืนทีไ่มจ่ำเปน็เลยจรงิ ๆ ทีฉ่นัอยูน่ะ่แค่โพรงเทา่นัน้ แตฉ่ัน 

ก็มีความสุขที่นั่น แน่ละว่าสำหรับนักปราชญ์แล้ว จะมีความสุข 

หรือไม่มีก็ไม่ต่างกันตรงไหน แต่มันเป็นโพรงที่ดี  ---” หลังจาก 

ถ้อยคำเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะให้ฟังขัดหู เขาก็จัดแจงรวบรวม 

พลังและความกระตือรือร้นได้มากพอที่จะเข้าไปในบ้าน พอเข้าไป 

ปุ๊บก็สลัดน้ำออกจากตัว แล้วพูดว่า “บ้านไม่ธรรมดาเลยแฮะ!”

	 “เป็นบ้านมูมินน่ะครับ” คุณพ่อมูมินบอก ตระหนักดีว่าผู้ที่ 

เขากำลังพูดด้วยนี้ไม่ใช่ธรรมดา “ผมสร้างขึ้นเองในสถานที่อีกแห่ง 

หนึ่ง แต่มันลอยมานี่ตอนที่เราโดนน้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายเดือนก่อน 

ผมหวงัวา่อยูท่ีน่ีค่ณุคงสขุกายสบายใจ ผมพบวา่มนัเปน็ทีท่ำงานทีด่ี 

มาก”

	 “ฉันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้” หนูน้ำบอก “เป็นเรื่องคิด 

ล้วน ๆ ฉันจะนั่งคิดเกี่ยวกับว่าทุกสิ่งมันไม่จำเป็นยังไง”

	 “ฮา้?” คณุพอ่มมูนิรอ้ง ทึง่มาก “ไมท่ราบเอาเหลา้องุน่ใหค้ณุ 

สักแก้วได้มั้ยครับเนี่ย จะได้หายหนาว?”

	 “ฉันต้องขอบอกว่าเหล้าองุ่นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น” หนูน้ำตอบ 

“แต่หยดเล็ก ๆ สักหยดก็ไม่น่าเป็นที่พึงรังเกียจ”

	 ดังนั้นคุณพ่อมูมินจึงย่องเข้าไปในครัว และเปิดตู้เก็บเหล้า 
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องุ่นในความมืด เขาเอื้อมจะหยิบเหล้าปาล์มขวดหนึ่งจากชั้นบนสุด 

เอื้อมแล้วก็เอื้อมอีก ทันใดนั้นก็มีเสียงของหล่นโครมคราม จาน 

ใส่ผักใบหนึ่งถูกเขาปัดหล่นลงมา พริบตาเดียวทั้งบ้านก็ฟื้นตื่น มี 

เสยีงตะโกน เสยีงปดิประต ู และคณุแมม่มูนิกถ็อืเทยีนไขวิง่ลงบนัได 

มาข้างล่าง

	 “ออ๋! คณุ นะ่เอง” เธอรอ้ง “นกึวา่ใครงดับา้นเขา้มาเสยีอกี”

	 “ผมจะหยิบเหล้าปาล์มลงมาน่ะ” คุณพ่อมูมินบอก “และ 

ไอ้โง่คนไหนไม่รู้เอาจานผักบ้าบอนั่นไปวางไว้ตรงขอบชั้นพอดี”

	 “ไม่เป็นไรค่ะ” คุณแม่มูมินบอก “แตกซะได้ก็ดี มันน่าเกลียด 

จะตาย เหยียบม้านั่งขึ้นไปซีคะที่รัก ง่ายกว่า”

	 ดงันัน้คณุพอ่มมูนิจงึเหยยีบมา้นัง่ตวัหนึง่ขึน้ไปหยบิขวดลงมา  

พร้อมด้วยแก้วสามใบ

	 “ใบที่สามให้ใครคะ” คุณแม่มูมินถาม
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	 “หนูน้ำ” คุณพ่อมูมินตอบ “เขาไม่ธรรมดานะ เขาจะมาอยู่ 

ที่นี่ ถ้าคุณอนุญาตน่ะที่รัก” เขาเรียกหนูน้ำเข้ามา และแนะนำให้ 

รู้จักคุณแม่มูมิน

	 จากนั้นพวกเขาจึงไปนั่งบนระเบียง ต่างดื่มอวยพรซึ่งกัน 

และกนัใหม้สีขุภาพด ี และมมูนิโทรลกบัสนฟิกไ็ดร้บัอนญุาตใหล้งมา 

ขา้งลา่งดว้ยเชน่กนัถงึแมจ้ะเปน็กลางดกึ ฝนยงัตกอยู ่ ลมหลงลงมา 

ติดกับในปล่องไฟ และกำลังส่งเสียงหอนน่าขนลุก

	 “ฉันอยู่แม่น้ำสายนี้มาชั่วชีวิต” หนูน้ำบอก “และไม่เคยเห็น 

สภาพอากาศแบบนี้มาก่อนเลย แน่ละ สำหรับ ฉัน แล้วก็ไม่ต่างกัน 

ตรงไหน เวน้แตเ่รือ่งทีว่า่มนัเปน็อะไรใหม ่  ๆใหฉ้นัไดค้ดิ คงดกีวา่นี ้

มากเลยถ้ามันจะไปตกในหุบเขาร้อน  ๆ  แห้งแล้งอีกด้านหนึ่งของ 

เทอืกเขา พวกเราไมต่อ้งการฝนทีน่ี ่ ทกุเชา้นำ้คา้งกล็งหนกัอยูแ่ลว้”

	 “ถ้าลุงหนูน้ำอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต แล้วลุงรู้ได้ยังไงครับว่า 

อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาเป็นอย่างไร” สนิฟถาม

	 “นากตัวหนึ่งซึ่งว่ายน้ำมาที่นี่เคยบอกฉัน” หนูน้ำตอบ “ฉัน 

เองไม่เคยเดินทางไปไหนที่ไม่จำเป็นเลย”

	 “ผมชอบเดินทาง!” มูมินโทรลร้องบอก “ผมว่ามันแทบจะ 

ไม่มีอะไรเลยนะครับที่ไม่จำเป็น ยกเว้นการกินข้าวโอ๊ตต้มและ 

การล้าง ---”

	 “เงียบลูก”  คุณแม่มูมินพูด  “ลุงหนูน้ำเป็นปราชญ์ผู้รู้ 

ทกุอยา่ง และรูว้า่ทำไมมนัถงึไมจ่ำเปน็ สำหรบัแมแ่ลว้กอ็ยา่งทีเ่คย 

พูดนั่นแหละ แม่เพียงแต่หวังว่าจะไม่มีน้ำท่วมอีก”

	 “ใครจะไปรู้” หนูน้ำพูด “หมู่นี้ในอากาศมีอะไรแปลก ๆ เสีย 

ดว้ย ฉนัสงัหรณต์งดิ ๆ และกค็ดิมากมายกวา่ทีเ่คย มนัไมต่า่งกนั 
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หรอกสำหรบัฉนัวา่จะเกดิอะไรขึน้ แตท่ีแ่นอ่ยูอ่ยา่งหนึง่กค็อื จะตอ้ง 

มี อะไร เกิดขึ้น”

	 “อะไรที่น่ากลัวหรือครับ” สนิฟถาม ดึงเสื้อนอนให้กระชับ 

ยิ่งขึ้น

	 “ก็ไม่มีใครรู้ได้” หนูน้ำตอบ

	 “เราทุกคนไปนอนกันได้แล้ว” คุณแม่มูมินบอก “กลางค่ำ 

กลางคืนไม่เหมาะที่เด็ก ๆ จะฟังเรื่องน่ากลัวหรอก”

	 ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงย่องเข้ามุมของตัวเองและหลับไป 

แต่ในตอนเช้าเมฆฝนก็ยังคงดาหน้ากันมาบนฟ้า ลมเปลี่ยวคราง 

ลอดแมกไม้สีฟ้ามาเสียงโหยหวน




