
September 2021 | No. 297 |

53

TPA news

Bookmark

อาทิตีย์ นิ �มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผัจญภััยเมืองใหม่
ต่อน เคัว้ง

เป็นระยะ ๆ สิู่�งทีี่�เพื�อนบัอกัคื่อเยลลี�ผลไม้ในห�อสู่วย (果凍 กัว�อต้ง) 

ค่ว�มโหดืข้องมันคื่อ แต�ละห�อก็ัจำะมีเนื�อผลไม้ด้ืวย อย��งรสู่บั�วยพี�แกั

ก็ัใสู่�บั�วยเม็ดืเบิั�มให้เห็นเลย เข้�บัอกัว��รสู่สู้่มกัับัรสู่มะม�วงคื่อปังไม�ไหว 

สู่มค่วรซืี�อกัลับัไปแจำกัจำ��ยอย��งยิ�ง เพื�อนค่นไหนหัวอ�อนหน�อยก็ัโกัย

ลงตะกัร้�กัันอย��งไม�กัลัวหน้�มืดืร�วกัับัผีเข้้� แต�กัับัเร�น�ะเหรอ หลัง

จำ�กัทีี่�คิ่ดื วิเค่ร�ะห์ แยกัแยะแล้ว ตัดืสิู่นใจำทีี่�จำะไม�ซืี�อฝ�กัใค่รหน้�ไหน

ทัี่�งนั�น เพร�ะอะไร ? เพร�ะผ้่ค่นรอบัตัว “กิันย�กั” น�ะสิู่ นี�พ่ดืจำ�กัใจำไม�

กัลัวโดืนแบันเลยนะ ไม�ว��จำะค่นทีี่�ออฟัฟิัศัหรือค่นทีี่�บ้ั�น ลองถ้�เป็น

ข้องหน้�ต�แปลกั ๆ  แถมพะยี�ห้อจำ�กัจีำน (คื่อเห็นเป็นภ�ษ�จีำนน�ะนะ) 

ข้องสิู่�งนั�นก็ัจำะถ่กัว�งทิี่�งไว้อย��งไร้เยื�อข้�ดืใย ซึี�งมันเค่ยเกิัดืกัรณี์นี�ม�

หล�ยต�อหล�ยค่รั�ง ค่รั�งนี�ม่ตต�จำะไม�ใช่�เหยื�อข้องพวกัแกัอีกัต�อไป เชิ่ดื 

จ่ำ� ๆ RC ทีี่� Huashan 1914 Creative Park ก็ัจำบัลงไปแบับั 

งง ๆ ช่นิดืทีี่�เรียกัได้ืว��ไม�ทัี่นตั�งตัว ไอ้เร�ก็ันึกัว��พอเจำอสู่ถ�นที่ี�ฮิป ๆ 

ม่มถ��ยร่ปเยอะ ๆ แล้วเพื�อน ๆ จำะพ�กัันเริงร��ท้ี่�แดืดืท้ี่�ฝนกัันซีะอีกั 

เจำอร�ค่�ค่ว�มชิ่ค่เข้้�ไปเที่��นั�นแหละ อย่�ด่ืแต�ละจ่ำดืได้ืไม�น�น ได้ืแต�

เดิืนออกั ๆ แต�ด้ืวยค่ว�มสัู่ตย์จำริง น��จำะเป็นทีี่�สู่ภ�พอ�กั�ศักัับัสู่ภ�พ

จิำตใจำข้องแต�ละค่นม�กักัว�� นี�แหละนะ เวล�ม�เทีี่�ยวกัับัค่นหม่�ม�กั 

เวล�เกิัดืภ�วะงี�เง��ขึ้�นม�ก็ัจำะลงเอยแบับันี� ท่ี่กัทีี่เวล�เทีี่�ยวค่นเดีืยวก็ั

ปล�อยใจำสู่น่กั ๆ  อย�กัไปไหนก็ัไป ไม�อย�กัไปไหนก็ัไม�ไป ไม�ต้องพะวง

ว��ใค่รจำะโอเค่หรือเปล�� อันนี�ก็ัตอ้งพะเน้�พะนอกัันม�กัหน�อย แล้วใค่ร

จำะไปคิ่ดืว��ในวันท้ี่�ย ๆ มันจำะเกิัดืเหต่กั�รณ์์ไม�ค่�ดืฝันขึ้�นม�จำนได้ื... 

(แต�ยังไม�เล��ตอนนี�หรอกั)

เค่ว้งจำริง เค่ว้งจัำง ไม�ร้่จำะไปไหนดีื พวกัเร�เลยลงค่ว�มเห็นว��

กัลับับ้ั�นเร�กั�อน ไม�มีทีี่�ไหนสู่่ข้ใจำเที่��บ้ั�นเร� ยังไงซีะแถว ๆ นั�นก็ัมี

แหล�งช็่อปปิ�งม�กัม�ย น��จำะช่�วยผ�อนค่ล�ยได้ื เร�กัลับัไปทีี่� 西門町
徒步區 (ซีีเหมินทิี่ง ถ่ป้่ช่วี) อันเป็นบ้ั�นเกิัดืเมืองนอนเพื�อตั�งหลักั ช่�วง

เวล�บั��ย ๆ  ทีี่�พระอ�ทิี่ตย์ยังไม�ตกัดิืนแบับันี� ละแวกันี�ก็ัด่ืจำะยังไม�ค่�อย

คึ่กัคั่กัเที่��ไร แต�ก็ัไม�ถึงกัับัร้�งผ้่ค่น ยังค่งเห็นค่ว�มมีชี่วิตชี่ว� และค่ว�ม

อึกัทึี่กัอย่�อย��งช่ัดืเจำน เดืินไปเดืินม�ก็ัเกิัดืไอเดืียว��น��จำะที่ยอยห�ซืี�อ

ข้องฝ�กักัันเลยดีืกัว��ไหม วันทีี่�เหลือเร� RC ก็ัพอสู่มค่วรอย่� จำะได้ืไม�

รีบัร้อนม�กั ว��แล้วก็ัพ่�งเข้้�ไปทีี่�ร้�นแรกักัันเลย เป็นร้�นข้�ยข้นมทีี่�แที่บั

ไม�ร้่จัำกัสัู่กัอย��ง เป็นข้นมห�อ ๆ หน้�ต�ค่ล้�ย ๆ กัันไปหมดื 

ระหว��งทีี่�เดิืนงง ๆ วนไปวนม� เพื�อนตัวดีืทีี่�พอจำะเค่ยได้ืกิัน

ข้นมบั�งอย��งในร้�นนี�ม�บ้ั�งก็ัม�กัระซิีบัทีี่�ข้้�งห่ว�� “อันนี�อร�อยแกั” 
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ขึ้�นชื่�อว��ข้นมจำนี (ข้นมข้องจำนี มีตัวหนังสืู่อจีำนย่บัยับั ๆ  บัน

หน้�ซีอง) แค่�เห็นหล�ยค่นก็ัค่งกัลัวกัันแล้ว เพร�ะไม�อ�จำจำะร้่

ได้ืเลยว��หน้�ต� และรสู่ช่�ติมันจำะออกัม�อีที่��ไหน อย�กัจำะ

แนะนำ�ว�� ถ้�ร้�นไหนมีให้ “ชิ่ม” ก็ัจำงชิ่มซีะ อย��ที่ำ�กัระมิดื 

กัระเมี�ยน เพร�ะนั�นมันหม�ยถึงชี่วิต ! ร้�นข้�ยข้นมสู่�วนม�กั

ก็ัจำะมีให้ชิ่มอย่�แล้ว ข้องจำำ�พวกัช่�ซีอง ๆ สู่ำ�หรับัช่งกิันเองก็ัมี

ให้ช่มินะ บั�งร้�นพนักัง�นคื่อถือกั�นำ��ร้อนเดิืนต�มม�บัริกั�ร

เลยล�ะ แล้วเร�เองก็ัตกัหล่มพร�งข้องพวกัน�งท่ี่กัค่รั�ง ชิ่มแล้ว

ก็ั อ่�ย ช่�นี�อร�อย ก็ัว��กัันไป อย��งเยลลี�ทีี่�เล��ให้ฟัังนั�นก็ัชิ่มกััน

จำนงง เพร�ะเยลลี�นี�ห�กิันดีื ๆ รสู่ช่�ติไม�ประหล�ดืย�กัม�กั มี

ให้ชิ่มก็ัจำำ�เป็นต้องชิ่มจำริง ๆ

ร้่จัำกัไหมค่ำ�ว��เชิ่ดืน�ะ ห�อะไรที่ี�เหม�ะกัับัเร� ที่ี�มันแปลกั และแตกัต��ง

ดีืกัว�� ในหัวก็ัแวบัขึ้�นม�ว�� “ไข้�ม่กัสิู่” (粉圓  เฝิ�นหยวน) (ไข้�ม่กัแบับั

ช่�นมไข้�ม่กันะ) เออเนอะ ถ้�กิันช่�นมทีี่�นี�แล้วไข้�ม่กัมันน้อย ไม�สู่ะใจำ 

ที่ำ�ไมไม�ซืี�อไปต้มกิันเองซีะเลยล�ะ จำะใสู่�เที่��ไรก็ัได้ื ฮี� ๆ ว��บ่ัญว��บั�ป 

มีข้�ยจำรงินะเออ ตอนที่ี�ยังไม�ตม้มันเม็ดืเลก็ันิดืเดืยีวเอง ลักัษณ์ะค่ล�้ย

สู่�รกัันชื่�น แต�นึกัไปนึกัม�...ถ้�ไม�มีช่�นมหรือเค่รื�องดืื�มทีี่�มันกิันด้ืวย

กัันได้ื จำะกิันเปล�� ๆ  เหรอ แล้วคิ่ดืว��ต้มเองเป็นใช่�ไหม ข้ณ์ะทีี่�คิ่ดืก็ัเดิืน

ถือถ่งไข้�ม่กัเดิืนวนไปม� และจำบัลงทีี่�ว�งมันกัลับัไปทีี่�เดิืม

ช่�วค่ณ์ะเดืนิเข้้�ออกัร�้นข้นมอย่� 2-3 ร้�น เพร�ะแต�ละร้�นใช่้

เวล�ค่�อนข้้�งน�น แถมร้�นอื�น ๆ ก็ัข้�ยข้องแนว ๆ เดีืยวกัันหมดื ออกั

ม�อีกัทีี่ก็ัเย็นยำ��แล้ว ถึงเวล�ห�ข้องกิันได้ืแล้วมั�ง...ทัี่นใดืนั�นเองก็ั

บัังเกิัดือัศัจำรรย์ RC ใหม�ผ่ดืขึ้�นม� “เร�ไปเดิืนเทีี่�ยวตล�ดืเหร�เหอกััน

ไหม” (饒河夜市  เหร�เหอ เยี�ยซืี�อ) นั�นคื่อเสีู่ยงกัระซิีบัจำ�กัตน้หนข้อง

เร� เข้้�ใจำว��ท่ี่กัค่นน��จำะได้ืรับักั�รช็่อปปิ�งบัำ�บััดืกัันจำนแบัตกัลับัม�ใช้่

ง�นได้ือีกัค่รั�งแล้ว อะ ไปก็ัไป...ตล�ดืกัล�งคื่นแห�งนี�ไปไม�ย�กัเลย 

เพร�ะอย่�ใกัล้กัับัรถไฟัใต้ดิืนสู่ถ�นีซีงซี�น (松山) ทีี่�ห��งออกัไปจำ�กั

ย��นนี�ประม�ณ์หนึ�งแบับัเดิืนข้้�มถนนนิดืหน�อยก็ัเจำอแล้ว เร�ต��ง 

หิ�วท้ี่องกัันไปหวังนำ��บั�อหน้�ทีี่�ไม�ร้่ว��มีอะไรให้กิันบ้ั�ง 

ว��กัันว��ตล�ดืเหร�เหอเป็นตล�ดืทีี่�เกั��แกั�ทีี่�สู่่ดืข้องไที่เป 

มีค่ว�มเป็นไที่เปแบับัดัื�งเดิืมสู่่งม�กั เป็นถนนเสู้่นไม�ย�วม�กั แต�สู่องข้้�ง 

ที่�งคื่อแน�น แน�นไปด้ืวยร้�นเสืู่�อผ้�เอย ร้�นข้�ยข้องกิันจ่ำบัจิำบัเอย ค่น

ก็ัแน�นด้ืวยเช่�นกััน แค่�เดิืนม�ทีี่�หน้�ประต่ที่�งเข้้�ก็ัร้่เลยว��ม�ไม�ผิดืทีี่�

แน� ๆ  ค่นเล�นที่ะลักัออกัม�ข้้�งนอกัซีะข้น�ดืนั�น เร�ม�ทีี่�นี�เพื�อห�ข้องกิัน 

ฉะนั�นก็ัต้องเอ�ข้องกัินเข้้�ป�กักั�อน และแน�นอนว��ร้�นข้องกัินทีี่� 

ห�ง��ย และเยอะทีี่�สู่่ดืก็ัคื่อ ช่�นมไข้�ม่กั ทีี่มง�นข้องเร�รีบัม�ไซีโค่แที่บัจำะ 

ในทัี่นทีี่ว�� “ร้�นนี�เพิ�งเข้้�เมืองไที่ย ร�ค่�ทีี่�บ้ั�นเร�แพงม�กั กิันทีี่�นี�ไป

เลย ค้่่ม” มองด่ืหน้�ร้�นเป็นร่ปเสืู่อละ ร�ค่�ตีเป็นเงินไที่ยประม�ณ์ 50 

บั�ที่ สู่ำ�หรับันี�ค่ดิืว��มันก็ัพอจำ��ยได้ื เร�ตัดืสิู่นใจำซืี�อม�

ลองกิัน 2 แก้ัว แก้ัวหนึ�งเป็นแบับัออริจิำนัล อีกัแก้ัวก็ั

สู่่ดืแต�ใจำจำะไข้ว�ข้ว้� เร�ว��รสู่ช่�ติมันใช้่ได้ือย่�นะ คื่อไม�

ได้ืช่อบัแบับัเข้้มม�กั นมม�กั อันนี�มันกัล�ง ๆ กิันได้ื

เรื�อย ๆ  แบั�งกัันด่ืดืไปด่ืดืม�แป๊บัเดีืยวก็ัหมดื แต�อีแก้ัว

ทีี่�สู่่ดืแต�ใจำจำะไข้ว�ข้ว้�นี�สิู่ มันกัำ�ลังจำะกัล�ยร��งเป็น

ภ�ระแล้ว เพร�ะค่นสัู่�งอย�กัร้่อย�กัลองเลยไปสัู่�ง

รสู่ช่�ติอะไรม�ก็ัไม�ร้่ ข้มปี� ฉันข้อบั�ยกั�อนแล้วหนึ�ง

แน�นอนตล�ดืกัล�งคื่นแบับันี�ก็ัต้องมีเต้�ห้่

เหมน็แน� ๆ  กัลิ�นนี�คื่อโช่ยม�แต�ไกัล แต�ตอนนี�เร�มีภ่มิ

ต้�นที่�นแล้ว ถ�มว��กิันอีกัได้ืไหม ตอบัเลยว��ได้ื (แต�

กัับัค่นอื�นนี�ไม�แน�ใจำ) มันก็ัไม�ได้ืแย�ข้น�ดืนั�น พวกัแกั

อะคิ่ดืม�กั เร�เดิืนด่ืเสืู่�อผ้�ไป ด่ืดืช่�ไข้�ม่กัไป ดืมกัลิ�นเต้�ห้่เหม็นไป 

เสืู่�อผ้�ไที่เปนี�น��รักัดีืนะ มันไม�ได้ืออกัแนวจีำนจ๋ำ� เกั�หลีจำ๋� ญี�ป่่นจ๋ำ� 

มันรวม ๆ กััน จำะว��ไปกั็ค่ล้�ย ๆ แฟัชั่�นบ้ั�นเร�เหมือนกััน ร�ค่�กั็

ประม�ณ์หนึ�ง ถ้�เลือกัดีื ๆ ก็ัจำะเจำอร้�นถ่กั ๆ เข้้�ให้ สู่�วนข้องกิันก็ัเน้น

เป็นกิันจ่ำบัจิำบั ๆ ไม�ค่�อยเป็นชิ่�นเป็นอันจำริงจัำงเที่��ไร สู่่ดืท้ี่�ยเร�ก็ัต้อง

ไปพึ�งร้�นข้้�วหร่โร�วฟ่ั�น (ข้้�วหน้�เนื�อต๋่น) กัันอีกัเช่�นเค่ย แต�มันอร�อย

ดีืจำริง ๆ นะ ไม�เค่ยผิดืหวังสัู่กัทีี่ทีี่�กิัน วันนี�เหนื�อย (ใจำ) กัันม�ม�กัแล้ว 

ได้ืเวล�กัลับัทีี่�พักัเพื�อเตรียมตัวสู่ำ�หรับั RC สู่่ดืยิ�งใหญ�ในวันพร่�งนี� 

พร้อมกัับัประสู่บักั�รณ์์ใหม�ทีี่�ยังไม�เค่ยได้ืสัู่มผัสู่ ตอนนี�ข้ออ่บัไว้กั�อน 

ไม�บัอกัหรอกัว��อะไร ฮี� ๆ

ภ�พประกัอบัจำ�กั
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