
December 2021 | No. 300 |

55

TPA news

Bookmark

อาทิตย์ น์ิ่มน์วล

สำานักพิิมพิ์ภาษาแลัะวัิฒนธรรม

ไป นี�อีาจจะเป็นเห้ต่ผ่ลัที�ท�านก่นซึ่่อีได้ใส�คาริ์ฟ่เข้้ามาในริายการิ

สถานที�ท�อีงเที�ยววันส่ดท้ายที�เป็นวันจ�ายเต็มวันก็เป็นได้ คิด ๆ ด่

แลัว้กน็�าลัอีงดเ่ห้มอ่ีนกนันะ เผ่่�อีจะเจอีริอีงเทา้ค่�ที�ถก่ใจกบัเข้าบา้ง

ริะห้ว�างที�พวกเริากำลัังเดินทางไกลักันอีย่�ก็ได้ริับข้�าวริ้าย 

(?) จากเพ่�อีนข้อีงเริานางห้นึ�งว�า มีเพ่�อีนชิาวไต้ห้วันข้อีงนางส�ง

ข้อ้ีความมาชิวนให้ไ้ปจบิกาแฟเดินเที�ยวคาเฟก่นัสกัห้นึ�งสกัห้น�อีย 

ไห้น ๆ ก็มาบ้านเข้าแลั้ว ซึ่ึ�งเพ่�อีนข้อีงเริานั�นไม�ลัังเลัเลัยที�จะตอีบ

ตกลัง ทำให้้เพ่�อีนข้อีงเริาคนนี�ไม�ได้ไปต�อี แล้ัวก็เห้ม่อีนปฏิิกิริิยา

ลั่กโซึ่� เม่�อีมีผ่่้กลั้าห้นึ�งคนที�ย่นห้ยัดในทิศทางข้อีงตัวเอีงว�าจะจาก

ไปก็ต้อีงมีคนที�สอีงตามมา เพ่�อีนข้อีงเริาอีีกนางห้นึ�งตัดสินใจที�จะ

ไปตามความฝั่นในเส้นทางอี่�น (ที�ไม�ใชิ�คาริ์ฟ่) ด้วย โดยจะข้อี

ติดสอียห้้อียตามไปตายเอีาดาบห้น้า เท�ากบัว�าตอีนนี�คณ์ะเดนิทาง

ข้อีงเริากแ็ตกเปน็ 2 สายแลัว้ เอีาจริิง ๆ  กเ็ข้้าใจท่กฝ่า่ย เพริาะห้ลัาย

วนัที�ผ่�านมามนัมีความงี�เง�า ความมาคก่นัอีย่�เนอ่ีง ๆ  ลัอีงไดม้โีอีกาส

ที�จะแยกตัวไปส่ดอีากาศให้้ห้ายใจคลั�อีงข้ึ�นบ้าง ก็คงต้อีงกริะโดด

ควา้ไว ้เที�ยวกบัคนห้ลัายคนกต้็อีงทำใจนิดห้นึ�ง ยิ�งเปน็คนที�มคีวาม

ปัจเจกส่งด้วยนะ อีริ�อียเลัย เริาที�เห้ลั่อีจำใจปลั�อียเพ่�อีนข้อีงเริาไป

ตามทางที�เลั่อีก แลั้วเดินห้น้าต�อีไป (ส่�คาริ์ฟ่)

ตัดภัาพมาที�คาริฟ์ ่ก�อีนจะมาถงึที�นี�เริาอีอีกจากสถานรีิถไฟ

ที�ใกลั้ที�ส่ด แลั้วลััดเลัาะมาตามถนนที�ค�อีนข้้างเงียบ ตามข้้างทาง

ไม�ค�อียมีอีะไริน�าสนใจเท�าไริ เผ่ลัอีแปบเดียวก็มาโผ่ลั�ที�ห้น้าคาริ์ฟ่

แล้ัว พอีเดินเข้้ามาแล้ัวริ่้สึกว�าได้อีาริมณ์์แบบห้้างเข้ียวให้ญ�

ห้ลัังจากที�ทานม่�อีอีาห้าริจานห้ร่ิทั�งคาว ห้วาน ผ่ลัไม้ 

เคริ่�อีงด่�มนานาชินดิ ที�ริ�วมกนัซ่ึ่�อีมาจากตลัาดปลัาไทเปจนเดนิแทบ

จะไม�ไห้วแลัว้ (มอีงยอ้ีนกลับัไปอีกีท ีกนิกนัแต�อีาห้าริเซึ่ฟ ๆ  ทั�งนั�น

เลัย ไม�มใีคริแตกแถวไปกนิพวกอีาห้าริทะเลัปริง่สก่ห้ริอ่ีอีะไริที�มนั

ต่�นตาต่�นใจเท�าไริ จะว�าเสียเที�ยวก็คงน�าจะได้...) ตอีนนี�คณ์ะทัวริ์

ต�างคนกเ็กดิอีาการิเบลัอีข้ึ�นมา เพริาะตาริางทวัริต์าริางทริปิตอีนนี�

ได้พังพินาศป่นปี�ไปห้มดแลั้ว RC ที�ถ่กวางแผ่นมาอีย�างดี ต้อีงได้

เที�ยวอีย�างน้อียวันลัะ 5 ที�ข้ึ�นไป มลัายลังกับตา เห้ต่มันก็เกิดจาก

ความงี�เง�าในวันห้ลััง ๆ ข้อีงชิาวคณ์ะนี�แห้ลัะ (ติดตามอี�านชินวน

ข้อีงความงี�เง�าไดใ้นตอีนก�อีน ๆ  ห้นา้นี�) กลัายเปน็ว�าสลับัเอีาที�เที�ยว

ข้อีงวันพริ่�งนี�มาไว้แทน ที�แห้�งนั�นก็ค่อี คาริ์ฟ่สาข้าฉงซึ่ิน ชิ่�อีภัาษา

จีนค่อี 家樂福 重新店 (เจียเลั�อีฝ่่ ฉงซึ่ินเตี�ยน)

 งงไห้มว�าทำไมตอ้ีงไปเที�ยวคาร์ิฟ ่ทำอีย�างกบับา้นตวัเอีง

ไม�ม ี(ณ์ ตอีนที�เข้ยีนบทความนี�คอ่ีไม�มแีลัว้จริงิ ๆ ) นี�กง็งเห้มอ่ีนกนั 

แต�ทางก่นซึ่่อีข้อีงเริาแถลังไข้ว�า คาร์ิฟ่ ห้ร่ิอี 家樂福 (เจียเลั�อีฝ่่) 

เป็นห้นึ�งในห้้างสริริพสินค้าสัญชิาติย่โริปเจ้าแริก ๆ ที�มาเปิดให้้

บริกิาริที�จนีแผ่�นดนิให้ญ� แลัะไตห้้วนั ซึ่ึ�งกน็บัว�าอีเมซึ่ิ�งมากที�แม�จนี

จะยอีมให้้ผ่่้ลังท่นต�างชิาติเข้้ามาทำการิค้าในปริะเทศข้อีงนาง ที�นี�

เปน็แห้ลั�งซึ่่�อีสนิคา้พวกเส่�อีผ่า้ ริอีงเทา้ แลัะอีป่กริณ์ก์ฬีาที�ค�อีนข้า้ง

น�าเชิ่�อีถ่อี ก�อีนที�เริาจะมาที�ไต้ห้วันก็ค�อีนข้้างได้ยินกิตติศัพท์ข้อีง

เมอ่ีงนี�ว�าเปน็แห้ลั�งซึ่่�อีริอีงเทา้ผ่า้ใบ ทั�งริอีงเทา้แฟชิั�น กฬีา ห้ริอ่ีเพ่�อี

ส่ข้ภัาพที�โอีเคในริะดับห้นึ�ง แถมริาคาก็ไม�แกง ไม�จกตากันจนเกิน

ผจญภัยเมืองใหม�
ตอน วงแตกแล�วแยกทาง
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บ้านเริาเห้ม่อีนกันนะ เห้ม่อีนเลัยแห้ลัะ มีริ้านอีาห้าริแบรินด์ที�ริ่้จัก

กนัด ีกาแฟนางเงอ่ีก อีะไริแบบนี� มแีค� 2 ชิั�น แต�ที�นี�เข้าอีด่มไปด้วยร้ิาน 

อี่ปกริณ์์กีฬาจริิง ๆ แฮะ ริ้านริอีงเท้าเจ้าดัง ๆ นี�เพียบเลัย สามาริถ

เดินสำริวจริาคากันได้ไม�มีเบ่�อี เริาลัอีงเข้้าไปสำริวจริาคากันที�ริ้าน

เส่�อีกฬีาเจ้าดงัเจ้าห้นึ�ง ให้ญ�โตทีเดยีว เทียบริาคากับบา้นเริาดแ่ล้ัว

ก็ริาคาดีนะ แต�แบบมีให้้เลั่อีกน้อียไปห้น�อีย ก็เลัยยกโข้ยงพากัน

ไปร้ิานอี่�น เข้้าร้ิานโน้นอีอีกร้ิานนี�ไปเริ่�อีย จนมาเจอีเข้้ากบัร้ิานดแีคท 

อีะไริสักอีย�างนี�แห้ลัะ สภัาพเห้ม่อีนเป็นโกดัง ให้ญ�มากเว�อีริ์ ผ่่้คน

กริะจายตัวอีย่�ตามชิั�นวางริอีงเท้ายี�ห้้อีต�าง ๆ  ส�วนตัวกับเพ่�อีนค�อีน

ข้า้งสนใจที�จะซึ่่�อีริอีงเทา้สำห้ริบัวิ�งสกัค่� ภัาษาจนีเริยีกว�า 跑鞋 (เผ่�า

เสีย) ย�อีมาจากคำว�า 跑步鞋子 (เผ่�าป่้เสียจ่�อี) เผ่�าป่้ก็ค่อี วิ�ง เสีย

จ่�อีกค็อ่ี ริอีงเท้า แต�ดไ่ปดม่า แบบข้อีงผ่่ช้ิายนี�ไม�ค�อียจะห้ลัากห้ลัาย

สกัเท�าไริ ห้ริอ่ีว�าเริาจะเร่ิ�อีงมาก เอีย้ ชิ�างเลัอ่ีกไปเอีง แต�ข้อีงผ่่ห้้ญงิ

นี�คอ่ีสาริพดัสสีนั สาริพดัแบบ ลัะลัานตาไปห้มด สด่ทา้ยกลัายเปน็

ว�ามาท่�มเทพลัังงานชิ�วยเพ่�อีนเลั่อีกดีกว�า แลัะเพ่�อีนเริาก็ไม�ทำให้้

ผ่ิดห้วังเลัย มีเวลัาให้้เลั่อีกก็ค่อีเลั่อีกไม�เลัิก ตัดสินใจไม�ได้ ใส�แลั้ว

ลัอีงวิ�งด่ก็แลั้ว แจ้นอีอีกไปริ้านแบรินด์เทียบริาคาก็แล้ัว ก็ยังไม�

ปลังใจ ส่ดท้ายก็เลั่อีกค่�ที�เคยเลั่อีกเป็นค่�แริก ๆ ...ดีจริิง ๆ พวกเริา

ที�เห้ลั่อีพยายามจะห้าอีะไริติดไม้ติดม่อีกลัับไปบ้าง แต�ก็ต้อีง 

ผ่ดิห้วงั เพริาะแบบ แลัะสียงัไม�โดน ค่�ที�โดน ๆ  กค็อ่ีริาคาเอีาจริงิมาก 

ไม�ไห้วจะส่้

แลั้วก็มีผ่่้ชินะแค�เพียงคนเดียวที�ได้ข้อีงติดไม้ติดม่อี 

กลัับบ้าน ส�วนที�เห้ล่ัอีก็ไปห้าซึ่่�อีอีะไริที�อี่�นเอีาแล้ัวกัน พวกเริาใช้ิเวลัา 

ที�คาริ์ฟ่พอีสมควริ อีอีกมาอีีกทีก็บ�ายแก�มาก เลัยตัดสินใจว�ากลัับ

ไปชิอีปปิงแถว ๆ ที�พักเริาต�อีอีีกสักห้น�อียดีกว�า เพริาะพริ่�งนี�ก็จะ

เปน็วนัสด่ทา้ยข้อีงทริปินี�แลัว้ อีะไริซึ่่�อีไดเ้ลัยกซ็ึ่่�อี จะไดว้างแผ่นจดั

กริะเป๋ากลับับ้านกันถก่ ในเม่�อีไม�ได้ริอีงเท้าวิ�งจากที�นี� กล็ัอีงมาห้า

เอีาแถวบ้านห้น�อียเป็นไริไป ห้ลังัจากที�เทา้แตะย�านซีึ่เห้มิน (西門) 

ย�านเกิดเมอ่ีงนอีนกร็ิบีพ่�งไปที�ห้้างสริริพสนิคา้ใกล้ัเคยีงในทนัท ีเอ๊ีะ 

เห้มอ่ีนลัม่อีะไริไปบางอีย�าง อีอ๋ี ลัม่นดัเพ่�อีน ๆ  ที�ปลักีตวัไปตามลั�า

ฝ่ันให้้มาเจอีกันที�นี�ซึ่ะสนิทเลัย แต�ก็ได้ริับข้�าวว�าเพ่�อีนข้อีงเริานาง

ห้นึ�งมาเตริด็เตริ�อีย่�ที�นี�นานพอีสมควริแลัว้ เพริาะห้ลังัจากที�กริะเตง

กันไปก็คงคิดว�าไม�อียากไปข้ัดจังห้วะเพ่�อีนข้อีงเพ่�อีนให้้เสีย

บริริยากาศ ก็เลัยซึ่มซึ่านกลัับมาตายริังที�เดิม น�าเวทนาจริิง ๆ 

แม�คณ่์ ทมีงานก็เลัยชัิกชิวนกันทำภัาริกิจให้ม�ในการิตามลั�าริอีงเท้า

วิ�งห้ริ่อีเดินริาคาดี ๆ จากที�นี�ให้้ได้กันสักคนลัะค่� จะได้ไม�ถ่อีว�า 

เสยีเที�ยวที�มาไตห้้วัน แลัว้ภัาริกิจข้อีงเริากเ็ริิ�มตน้ข้ึ�น... (ตดิตามกนั

ต�อีในปีห้น้าเลัยนะ สวัสดีปีให้ม�คริับผ่่้อี�านท่กท�าน 新年快乐！)

Small Tips

เวลัาซึ่่�อีสินค้าอีะไริที�แยกเพศกันอีย�างชัิดเจน อียาก

ให้้ท่กคนลัอีงสงัเกตคำสั�น ๆ  ง�าย ๆ  2 คำนี�ตามปา้ยปริะกาศ

ห้ริอ่ีปา้ยริาคาสนิคา้ด ่คอ่ีคำว�า 男士 (ห้นานซึ่่�อี) ห้ริอ่ีสั�น ๆ  

ค่อี 男 (ห้นาน) แปลัว�า ผ่่้ชิาย แลัะคำว�า 女士 (ห้นฺวี�ซึ่่�อี) 

ห้ริ่อีสั�น ๆ ค่อี 女 (ห้นฺวี�) แปลัว�า ผ่่้ห้ญิง บางที�ที�เป็นสากลั

ห้น�อียก็อีาจจะใช้ิอีกัษริภัาษาอัีงกฤษว�า F แทนผ่่ห้้ญิง แลัะ 

M แทนผ้่่ชิาย ผ้่่ห้ญงิอีาจจะแทนด้วยสีชิมพ ่แลัะผ่่ช้ิายแทน

ด้วยสีน�ำเงิน อีะไริแบบนี� ส�วนการิถามห้าไซึ่ส์ที�ให้ญ�ห้ริ่อี

เลั็กกว�านี�ห้น�อียสามาริถพ่ดได้ 2 แบบค่อี 有大/小点儿
吗？ (โห้ย�ว ตา้/เสยีว เตี�ยนริ ์มา) ตา้คอ่ี ให้ญ� เสี�ยวคอ่ี เลัก็ 

สริป่แลัว้แปลัว�า “ม ี(ไซึ่ส)์ ที�ให้ญ�/เลัก็กว�านี�ห้น�อียไห้ม” กบั

อีีกแบบค่อีบอีกไซึ่ส์ที� เริาต้อีงการิไปเลัยค่อี 有…号
吗？(โห้ย�ว...ห้้าว มา) ค่อี “มีเบอีริ์...ไห้ม” นั�นเอีง อีันนี�ก็

จะใชิ้ในกริณ์ีที�เริาริ่้ไซึ่ส์ที�ต้อีงการิอีย่�แลั้ว เป็นต้น ส�วนคำ

ตอีบก็มีอีย่�ไม�กี�อีย�าง 有 (โห้ย�ว - มี) กับ 没有 (เห้มยโห้ย�ว 

- ไม�มี) จบ

ข้อีบค่ณ์ภัาพจาก

https://moptt.tw/p/shoes.M.1562479056.A.288

https://zh.wikipedia.org/




