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  ในเดือนสิงหาคมของทุกปีเรามกัจะได้อ่านเรื'องราวเกี'ยวกับสงครามโลกครั (งที'

สองในหน้าหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารอยู่เสมอ       ทั (งนี (เนื'องจากวนัที' 6 สิงหาคม 1945 เป็นวนัที'

ชาวฮิโรชิมา 140,000 คน และชาวนางาซากิอีก 74,000 คนในวนัที' 9 สิงหาคม     เสียชีวิตด้วย

ระเบดิปรมาณ ู   และ 15 สิงหาคม 1945 คือวนัที'ญี'ปุ่ นประกาศยอมแพ้สงคราม      ดงันั (นจึงมกัมี

การระลกึถึงเหตกุารณ์เหลา่นั (นที'เกิดขึ (นในอดีต 

 ในเดือนสิงหาคมปีนี (มีเรื'องที'บงัเอิญเกี'ยวกบัสงครามโลกครั (งที'สองที'มีการพูดถึง

กนัมาก      แต่มิได้เกี'ยวกบัความตายหรือการแพ้ชนะ     นั'นก็คือการจากไปของสายลบัหญิงที'มี

ชื'อเสียงมากที'สุดคนหนึ'งจากสงครามครั (งนั (นในวยั 99 ปี     เธอคือ Nancy Wake วีรสตรีของ

สงครามโลกครั (งที'สองชาวออสเตรเลีย 

 เธอเกิดที'นิวซีแลนด์ ใน ค.ศ. 1912     เมื'อมีอาย ุ20 เดือนพ่อแม่เธอก็อพยพไปอยู่

ซิดนีย์     เธอจึงกลายเป็นคนออสเตรเลียไป      โดยสายเลือดเธอมีเชื (อฝรั'งเศส (พวก Huguenots 

คือ French Protestants ที'หนีออกจากฝรั'งเศสซึ'งเป็นประเทศโรมนัคาธอลิกเพื'อหาเสรีภาพทาง

ศาสนา)    เชื (อสาย Maori (ทวดด้านแมข่องเธอ)  และเชื (อสายองักฤษ 

 พ่อทิ (งเธอไปแตเ่ด็ก ๆ      เมื'ออายไุด้ 16 ปี  เธอก็หนีออกจากบ้านไปทํางานเป็น

พยาบาลและเมื'อป้าที'นิวซีแลนด์ส่งเงินให้เธอ 200 ปอนด์     เธอก็ใช้เงินจํานวนนั (นเป็นเครื'องมือสู่

โลกตามความฝัน    คือ    องักฤษ      ยโุรป    และฝรั'งเศส   ซึ'งเป็นประเทศที'เธอรัก 

 ในทศวรรษ 1930 ขณะที'เธอเป็นนักหนังสือพิมพ์ในยุโรป     ได้สมัผัสกระแส           

ชื'นชมนาซี    กระแสตอ่ต้านยิว    และความนิยมในตวัฮิตเลอร์      สิ'งที'เธอจําได้ไม่ลืมที'เวียนนาก็

คือภาพที'นาซีเอายิวผูกกับล้อและกลิ (งล้อไปพร้อมกบัเฆี'ยนเหยื'ออย่างทารุณ       เธอบอกว่าเธอ

เกลียดนาซีและฮิตเลอร์อย่างจบัใจนบัแตวิ่นาทีนั (น    และรู้ว่าต้องช่วยกําจดัไปจากโลกเพราะเป็น

สิ'งชั'วร้าย 
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 เธอเป็นผู้หญิงที'สวยมาก     ใน ค.ศ. 1939 เธอแตง่งานกับเศรษฐีฝรั'งเศส Henri 

Fiocca   ทั (งสองมีชีวิตที'สนกุสนานกบัการท่องเที'ยวและดื'มกินอย่างมีความสขุ     แตท่ว่าหลงัจาก

แตง่งานได้ 6 เดือน   เยอรมนัก็บกุฝรั'งเศส 

 จากการเป็นคนนั'งดู   เธอก็กลายเป็นผู้ เล่นในที'สุด      ใน ค.ศ. 1940 เธอร่วม

ขบวนการใต้ดินของฝรั'งเศสตอ่ต้านนาซีซึ'งเพิ'งก่อร่างขึ (น       เธอทําหน้าที'นําสารและอาหารไปให้

พรรคพวกทางตอนใต้ของฝรั'งเศสนับครั (งไม่ถ้วน       การเป็นภรรยาเศรษฐีทําให้เธอสามารถ

เดนิทางไปที'ตา่ง ๆ ได้อยา่งไมมี่คนสงสยั 

 Nancy Wake ร่วมงานตอ่ต้านนาซีหนกัมือขึ (นทกุที      เธอซื (อรถพยาบาลช่วยขน

ผู้คนที'อพยพหนีการบกุของเยอรมนั       ช่วยนกัโทษสงคราม     และช่วยนกับินฝ่ายพนัธมิตรที'ถกู

ยิงตกให้หนีออกจากฝรั'งเศสผา่นทางสเปน 

 ชีวิตเธอเสี'ยงตลอดเวลาแตเ่ธอก็ไม่ย่อท้อ      ในปี 1943 เกสตาโปของเยอรมนัก็รู้

ว่ามีผู้หญิงที'ทํางานตอ่ต้านใต้ดินอย่างได้ผล      เธอได้รับสมญาจากเยอรมนัว่า “White Mouse”  

เนื'องจากความสามารถในการหลบหนีรอดมืออยู่ได้บอ่ยครั (ง      ชื'อเธออยู่ใน Wanted List อนัดบั 

1  และมีคา่หวั 5 ล้านฟรังค์ 

 สามีของเธอบังคับให้เธอหนีไปอังกฤษเพราะมีสัญญาณว่าเกสตาโปต้องการ            

ตวัเธอมาก          เธอไม่ยอมหนีอยู่นานจนในที'สดุวนัหนึ'งเธอก็ต้องยอม   และต้องจากสามีที'เธอ

รักมากที'สดุ (“He is the love of my life”      เธอบอกในหนงัสือชีวประวตัิของเธอ)   อย่างไม่มีวนั

ได้พบกนัอีก      เธอไม่รู้ว่าหลงัจากที'เธอหนีไปนั (นสามีเธอถกูจบั     ถกูทรมาน     ไม่ยอมให้ข้อมลู

ใด ๆ เพราะเกรงวา่เธอจะเป็นอนัตรายจนต้องเสียชีวิตไปในที'สดุ 

 ในเวลาตอ่มาเธอก็ได้รับการฝึกฝนจากองักฤษประเทศที'เธอจงรักภกัดีอย่างที'สุด

และได้เป็นสมาชิกของ British Special Operations Executive (SOE)  ซึ'งมีจํานวนหญิง 39 คน 

ชาย 430 คน   ที'ถกูส่งไปทํางานร่วมกบักลุ่มใต้ดินฝรั'งเศสเพื'อก่อจลาจลและทําลายขมุกําลงัของ

นาซีในทกุรูปแบบ   

 เธอทํางานอย่างไม่กลวัตาย     เคยถูกกลุ่มฝรั'งเศสที'อยู่ฝ่ายเยอรมนัจบัไป 4 วนั 

ถูกทรมาน     ถูกซ้อม     แต่เธอก็ไม่ปริปาก       ต้องรบในป่านับเป็นเดือน    เคียงบ่าเคียงไหล่

ผู้ชายอยา่งไมส่ะทกสะท้าน 
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 ก่อนหน้าวนั D-Day (วนัยกพลขึ (นบกครั (งใหญ่ของกองทพัพนัธมิตรซึ'งนําไปสู่การ

บุกเบอร์ลินและความพ่ายแพ้ของกองทัพนาซีในที'สุด) ประมาณ 4 อาทิตย์     เธอโดดร่มลงใน           

ภาคกลางของฝรั'งเศส        โดยมีจดุมุ่งหมายที'จะจดัการรวมตวักลุ่มตอ่ต้าน      ป่วนกองทพันาซี  

เพื'อให้ออ่นแอและพร้อมตอ่การบกุโจมตีของกองทพัพนัธมิตรเมื'อยกพลขึ (นบกแล้ว 

 ร้อยเอก Wake กับพวกร่วมกับกลุ่มต่อต้าน 7,000 คน   สู้กับกองทัพเยอรมัน 

22,000 คน อย่างได้ผล       ตวัเธอเองรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื'อ  เพราะในกลุ่มผู้หญิง 39 คนนั (น

ตายไป 11 คน ในคา่ยกกัขงั 

 หลงัสงครามโลกเธอได้รับเหรียญกล้าหาญมากมายจากสหรัฐอเมริกา     ฝรั'งเศส  

องักฤษ     รวมแล้วกวา่ 10 เหรียญ     จนได้ชื'อว่าเป็นสายลบัหญิงที'มีชื'อเสียงที'สดุ      อย่างไรก็ดี

สองประเทศที'ไม่ได้ให้เหรียญกล้าหาญหรือให้การยอมรับการเสียสละของเธอก็คือออสเตรเลีย  

และนิวซีแลนด์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศพนัธมิตรด้วยกนัก็ตาม     จนกระทั'งปี 2004 เมื'อเธอ

มีอาย ุ92 ปี      ออสเตรเลียจงึให้รางวลัและตามด้วยนิวซีแลนด์ในปี 2006  

 เธอได้กลับบ้านหลังสงครามโลก    ลงสมัครรับเลือกตั (งในออสเตรเลียใน                 

ค.ศ. 1949 แต่ก็ไม่ได้รับเลือก     เธอเดินทางไปมาระหว่างออสเตรเลีย     องักฤษ   และฝรั'งเศส  

และลงเลือกตั (งอีกครั (งใน ค.ศ. 1966  แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั (งอีก    ในปี 2001 เธอเดินทางกลับ

องักฤษเพื'อใช้ชีวิตที'เหลือด้วยเงินกว่า 60,000 ปอนด์ที'ได้จากการขายเหรียญกล้าหาญทั (งหมด  

และอยู่บ้านพกัคนชราที'มีคนดแูลเป็นอย่างดี      ในตอนต้นเดือนสิงหาคม 2011 เธอก็จากไปใน    

วยั 99 ปี 

 Nancy Wake เป็นผู้หญิงที'มีชีวิตชีวา     กล้าหาญชนิดที'ชายไม่กล้าสู้      เต็มไป

ด้วยอุดมการณ์และความเสียสละเพื'อความเชื'อของตนเอง     ถึงแม้ว่าจะถกูปฏิเสธโดยบ้านสอง

หลงัของเธอเกือบตลอดชีวิตก็ตาม 

 เธอทิ (งประวตัอินัเลื'องลือไว้ให้ลกูหลานชาวโลกได้จดจําและเลียนแบบในอนาคต  

-------------------------------------------- 


