วันนี้ทองฟาแจมใส : ชิกลิทเชื้อสายตะวันออกของหลิวจงเวย
Wow..What a Sunny Day! : Liu Zhongwei’s Eastern Chick Lit
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นวนิยายเรื่อง Bridget Jone’s Diary (1996) ของเฮเลน ฟลดิง (Helen Fielding) เปนนวนิยายขาย
ดีระดับโลก โดยแปลเปนภาษาตางๆ ถึง 30 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยที่ใชชื่อวา ไดอารี่ของบริดเจ็ท โจนส แปล
โดย พลอย จริยะเวช นอกจากนั้นนวนิยายเรื่องนี้ยังมีฉบับภาพยนตรที่เปนที่นิยมไมแพกัน นําแสดงโดยเรอเน
เซลวิเกอร (Renée Zellweger) โคลิน เฟรท (Colin Firth) และฮิวจ แกรนท (Hugh Grant) ความนิย มใน
การเขียนเรื่องทํานองบริดเจ็ท โจนส ขยายตัวมากขึ้นจนกลายเปนประเภทวรรณกรรม ที่เรียกวา “ชิกลิท”
(chick lit)
“chick lit” มาจากคําวา “chick” อันเปนคําสแลงอเมริกันที่แปลวาผูหญิง กับ “literature” ที่
หมายถึงงานเขียน คํานี้ปรากฏครั้งแรกในสิ่งพิมพราว ค.ศ. 1988 อันเกี่ยวของกับรายวิชา “Female Literary
Tradition” (วัฒนธรรมทางวรรณศิล ปของนักประพันธสตรี) ตอมาใน ค.ศ. 1995 มีนักวิช าการนําไปตั้งชื่อ
ชุมนุมบทนิพนธเรื่อง Chick Lit: Postfeminist Fiction นอกจากนี้ยังมีบ ทความของนักเขีย นใน The New
Yorker ที่ใชคําศัพท “chick lit” เพื่ออธิบายกระแสและแนวโนม “girlishness” (เรื่องผูหญิ้งผูหญิง ) ในงาน
เขียนของคอลัมนิสตหญิงในหนังสือพิมพ ในสวนที่เปนบันเทิงคดี นวนิยายชุดบริดเจ็ท โจนสของฟลดิง และนว
นิย ายชุด Sex and the City ของแคนเดส บุช เนล (Candace Bushnell) เปนสวนสําคัญที่ ทําใหนัย
ความหมายและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมประเภทนี้ชัดเจนขึ้น
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เราอาจใชเรื่องบริดเจ็ท โจนสเปนฐานในการนิยามลักษณะสําคัญของชิกลิทไดวา ชิกลิทประกอบดวย
เรื่องเลาที่มีตัวละครเอกหญิงเปนศูนยกลาง เนื้อเรื่องเพงเล็งที่การผานความทุกขยากของตัวละครเอก ลักษณะ
ของตัวละครเอกคืออยูในวัย 20 ตอนปลายหรือ 30 ตอนตน เปนโสด เปนคนผิวขาวชาวอังกฤษหรืออเมริกัน มี
รสนิยมแบบรักตางเพศ และใชชีวิตอยูในมหานคร บอยครั้งที่พบวา ตัวละครเอกมิไดทําหนาที่เปนกระจกเงา
สะทอนภาพลักษณของผูเขียนเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นจริตของกลุมผูอานอีกดวย 2
หลิวจงเวยเปนนักเขียนรุนใหมของไตหวันที่พยายามเกาะกระแสชิกลิทที่แพรหลายในหมูนักเขียนหญิง
ทั่วโลก เธอเขีย นนวนิยายเรื่อง วันนี้ทองฟาแจมใส (Wow..What a Sunny Day!, 2008) ขึ้นเพื่อถายทอด
ประสบการณอีกดานหนึ่งของผูหญิงไตหวัน สังคมที่มีการปะทะประสานกันระหวางคานิยมจีนแบบเกา กับการ
ปรับประเทศใหทันสมัย โลกของการพัฒนาในเมืองใหญ และชีวิตสงบงามในชนบท ผูที่ไดอานเรื่องราวชีวิตขอ
งบริดเจ็ท โจนส อันเปนตนแบบของชิกลิทหลายเรื่องในวงวรรณกรรมจะสังเกตเห็นในทันทีวา นวนิย ายของ
หลิวจงเวยเรื่องนี้มีเงาของเฮเลน ฟลดิงพาดทับอยูอยางเห็นไดชัด
วันนี้ทองฟาแจมใส เลาเรื่องของหยงฉิงตามขนบของชิกลิท หยงฉิงเปนผูห ญิงที่กําลั งยางสูวัย “30
something” เธอทํางานนิตยสาร “บานที่อบอุน” ในไทเปเธอพักอยูในบานเชาของ Wednesday นักศึกษา
สาขาจิตวิทยาและปรัชญาและมีเชอรรี่ เจาของเวดดิ้งสตูดิโอเปนเพื่อนบานอีกคนหนึ่ง หยงฉิงตองรับแรงกดดัน
จากแมที่พยายามใหเธอมีคนรัก หยงฉิงไปดูตัวครั้งหนึ่งกับจอหนนี่เฉิน แตการณกลับกลายวาเขาเปนเกย จาก
ฐานะวาที่คนรักจึงเปลี่ยนเปน “เพื่อนสาว” แทน หลังจากนั้นเธอมีโอกาสไดพบกับไอริค ผูเปนชางภาพระดับ
โลก ทั้งสองเหมือนจะตกหลุมรักกันและกัน ทวาสุดทาย ไอริคกลับเปลี่ยนใจ
คนที่อยูแวดลอมตัวหยงฉิง ลวนแตมีปญหาเรื่องความสัมพันธ เชอรรมี่ ีปญหาเรื่องรักสามเสากับคนที่มี
ภรรยาแลว โดยไมเหลียวแลผิ่นสงที่คอยดูแลอยูไมหาง เจียงเหมยเซียงเพื่อนสนิทของหยงฉิงมีแฟนสุดนารัก
อยางอาละดินแตก็ยังแอบมีความสัมพันธกับพนักงานไปรษณีย จอห นนี่เฉินไมกลาเปดเผยกับแมวาเปนเกย
และตองใหหยงฉิงปลอมตัวเปนคนรัก Wednesday เปนเด็กที่มีความเศราลึกล้ําจากการที่พอแมเสีย ชีวิตไป
ตั้งแตเธอยังเล็ก โดยที่เธอไมรูวาเขาทั้งสองกําลังจะหยากัน สวนหยงฉิงเองก็ไขวควาหาความรักจนออนใจ โดย
หารูไมวาอาตา คนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเธอเฝามองเธอดวยความชื่นชมมาเปนเวลานานหลายป
หากกลาวถึงอิท ธิพลของ ไดอารี่ข องบริดเจ็ท โจนส ที่มีตอนวนิย ายเรื่องนี้อาจตองเขีย นขึ้นมาเปน
บทความวิชาการขนาดยาวอีกเรื่องหนึ่ง จึงขอไมล งรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวในที่นี้ แตกอนที่จะ
แนะนัยประเด็นสําคัญตางๆ ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ จะขอกลาวถึงลักษณะที่เหมือนพองกันระหวางตัวบท
ตนทางกับตัวบทปลายทาง อันทําให วันนี้ทองฟาแจมใส เขาลักษณะของชิกลิทอยางสมบูรณ
นอกจากวัยและอาชีพของตัวละครที่อยูในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพเหมือนกันแลว การเปนคนที่ไมพอใจ
กับรูปลักษณ ขาดความมั่นใจในตัวเองในบางเวลา ไดรับแรงกดดันเรื่องความจําเปนตองมีคูจากครอบครัวและ
สังคมรอบขาง มีค วามรักที่ไมประสบความสําเร็จ ครอบครัวแตกราวจากการที่แมเอาใจออกห างจากพอ มี
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Caroline J. Smith, Cosmopolitan Culture and Consumerism in Chick Lit (New York and London:
Routledge, 2008), p. 2.

“เพื่อนสาว” เปนชายหนุมที่เปนคนรักเพศเดียวกัน การแสวงหาสิ่งที่เ หมือนกันคือคนรักดีๆ สักคนหนึ่งที่เธอ
เชื่อวาจะทําใหชีวิตของเธอเกิดความสมดุล และเรื่องก็สิ้นสุดลงในลักษณะสุขนาฏกรรมเชนเดียวกัน แนนอนวา
ชะตากรรมของหยงฉิงไมตางกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหมยลี่ในภาพยนตรไทยเรื่อง รถไฟฟามาหานะเธอ และตัว
ละครเอกหญิงใน 30 โสดออนเซล และ 30 กําลังแจว ที่มีผูตอบรับอยางกวางขวางโดยเฉพาะผูชมที่อยูในกลุม
เดียวกับตัวละครเอกของเรื่อง ลักษณะของหยงฉิงที่รวมกับตัวละครเอกหญิงในเรื่องที่กลาวถึงเหลานั้น สังเกต
ไดจากที่เธอกลาวถึงตัวเองไวตอนหนึ่งวา
หยงฉิง แปลวา Sunny Day ชื่อนี้เปนชื่อที่เพราะพริ้งอยางไมตองสงสัย แมวาฉันจะไมไดสวยสม
ชื่อก็ตามที ตัวฉัน สวนสูง 160 (เอาแบบเปรี๊ยะเปะควรเปน 159.2 cm) หนาอกคัพ A (แตก็เคยคัพ B...
จริงๆ นะ) น้ําหนักตัว...ลาสุดที่ชั่งได คือ 54 กิโลกรัม (ชั่งตอนไมสวมผาสักชิ้น)
ตั้งแตเล็กจนโต เปนคนที่แสนจะธรรมดาราบเรียบอยางเสมอตนเสมอปลายมาตลอด ไมมีเ กียรติ
ประวัติที่โดดเดน มีแตวีรกรรมอับ อายขายหนา3

ความรูสึกไมพึงพอใจในตัวเอง ไมมั่นใจในตนเองเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด ความกังวลวาจะไรคู ที่
ปรึกษาที่ดีที่สุดของผูหญิงกลุมนี้คือนิตยสารผูหญิง ที่นําเสนอเนื้อหาหลากหลายที่สนองตอบความสนใจของนัก
อานผูหญิง นับตั้งแตเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรวมรัก ความสัมพันธระหวางเพศ การทําครัว การแตงกายเพื่อเสริม
บุคลิกภาพตลอดจนการทํานายดวงชะตา ในแงหนึ่งผูหญิงยุคใหมเหลานี้จึงถูกหลอหลอมใหมีลักษณะไปในทาง
เดียวกัน โดยศึกษาจากความสําเร็จของผูหญิงจํานวนมากที่สรางความโชคดีเรื่องความรักใหตนเองได หยงฉิงจึงมี
เพื่อนแทเปนคอลัมน “สถานีวิเคราะหรัก” ซึ่งเปนคอลัมนรายสัปดาหของหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง คอลัมนิสตชื่อ
แอลเรน หยงฉิงออกตัววา “ฉันติดตามอานมาสองปแลว บทความของเธอมีเหตุผล ฉันคิดวาเธอเปนผูหญิงที่
เขาใจผูชายไดดีที่สุดในโลกอยางแนนอน”4 เมื่อครั้งที่เธอสงสัยในความสัมพันธกับคูเดต เธอก็ไดรับคําตอบจาก
สถานีวิเคราะหรักวา “ใน ‘สถานีวิเคราะหรัก’ เขียนวา ผูชายถาเจอกันครั้งแรกแลวไมไดนัดหมายการเจอกัน
ครั้งหนาทันที นั่นแสดงวาเขาไมสนใจคุณแมแตนิด แอลเรนเขียนไดคมกริบ แตถูกตอง!”5
ทางชีวิตของหยงฉิงเปนเนื้อเดียวกันกับชะตากรรมของบริดเจ็ท โจนส ตัวละครเอกในชิกลิทตนแบบ
ดังเห็นไดจากขอความในไดอารี่ของบริดเจ็ท โจนสวา “คนฉลาดๆ คงพูดวาดาเนียลนาจะชอบฉันอยางที่ฉัน
เป น แต ฉั นโตมากั บ วั ฒนธรรมคอสโมโพลิ แ ทน ถู กครอบงํ า โดยสุ ด ยอดนางแบบ และแบบสอบถามอี ก
มากมาย”6 ความทะยานอยากเปนตามแบบที่ผูหญิงทั้งหลายอยากเปนจึงกดทับลงบนความรูสึกของหยงฉิงอ
ยางฝงรอย เธอหมกมุนอยูกับนาฬิกาชีวิตที่เดินหนาไปไม หยุด ทั้งกังวลเกี่ย วกับภาพลักษณรางกาย (body
image) เชนเดียวกับบริดเจ็ท โจนสที่ตองชั่งน้ําหนักของตัวเองและบันทึกลงในไดอารี่ สอดรับกับปรากฏการณ
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หลิวจงเวย, วันนี้ทองฟาแจมใส, แปลโดย ภัสธารีย ทรัพยสัณฐิกุล (กรุงเทพฯ: ฟรีฟอรมสํานักพิมพ, 2554), หนา 22.
เรื่องเดียวกัน, หนา 55.
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เฮเลน ฟลดิง, ไดอารี่ของบริดเจ็ท โจนส, แปลโดย พลอย จริยะเวช, พิมพครั้งที่ 20 (กรุงเทพฯ: บลิส พับลิชชิ่ง, 2547),
หนา 65.
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การแตกตัวของสถาบันเสริมความงามและผลิตภัณฑตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อบํารุงความรูสึกมากกวาบํารุงสุขภาพ
ของผูใช
ฉันอายุยี่สิบเกายางสามสิบ รูสึกกลัวเหมือนเผชิญ หนากับ ศัต รูตัวฉกาจ กลัวอะไร ฉันเองก็ไมรู
บางทีอาจจะเปนความทุกขใจที่รูวาความสาวจะไมหวนกลับมาแลว ไมรูวาฉันคิดมากไปหรือเปลา หลังกิน
เคกวันเกิดอายุครบยี่สิบ เกาแลว ฉันพบวาตัวเองอดนอนหนึ่งคืนก็หนาเหลืองซีด แลว พอตกเย็นปุบ ก็งวง
เหงาหาวนอน และถากินมื้อดึกเมื่อไหรก็จะอวนขึ้นทันที ระบบการเผาผลาญเริ่มผิดปกติ
นี่คือสัญญาณเตือนของวัยชรา! กาลเวลาถือเปนศัตรูท างธรรมชาติของผูหญิงจริงๆ ขณะที่ฉันก็
ไมสามารถทําเปนลับมีดโชวแลวขูฟอๆ วา “อยาเขามานะ! หามเขามาเฟย! ถากลาเขามาละก็เห็นดีแน!”
มินาละ สถานีวิเคราะหรักเขียนวา “ผูหญิงอายุยี่สิบ ยุงอยูกับ การพิสูจนตัวเองวาฉันไมใชแจกัน
ดอกไม ผูหญิงอายุสามสิบยุงอยูกับการพิสูจนตัวเองวาฉันยังเปนแจกันดอกไมไดอยูนะ”7

ความตองการพยุงรักษารางกายใหงดงามอยูเสมอเกิดจากความตองการที่จะไดรับ เลือกเปนคูรักของ
ใครสักคน หยงฉิงพลาดหวังจากจอหนนี่เฉินที่เปนเกยทําใหเธอรูสึกกดดันมาก และการขยายตัวของประชากร
ที่รักคนเพศเดีย วกั นในไตห วั นก็ คุ กคามความรู สึก มั่นคงของผูห ญิ งที่ ยัง ไร คู อยางเธอ “ผูช ายดี ๆ ที่รักเพศ
เดียวกันยังมาแขงกันแยงผูชายดีๆ ที่เหลืออยูกับพวกผูหญิงอีก ชีวิตคนเราทําไมถึงไดลําบากขนาดนี้นะ! เดิมที
ฉันคิดวาคูแขงของฉันคือผูหญิงที่มีอยูครึ่งโลกใบนี้ ตอมาเพิ่งรูวาที่แทคูแขงของฉันคือคนทั้งโลก! ทั้งผูชาย ทั้ง
ผูหญิงตองระวังใหหมด โธ! พระเจาจอรจ”8 ทายที่สุดหยงฉิงจึงไดรวมมือกับจอหนนี่เฉินเพื่อตบตาแมของเขา
เพราะเธอกับเขารวมอยูในประสบการณเดียวกันดังวาทะของบริดเจ็ท โจนสที่กลาวถึง “เพื่อนสาว” ของเธอวา
“ทอมวาพวกรักรวมเพศกับสาวโสดวัยสามสิบมีความผูกพันกันโดยธรรมชาติ: เพราะทั้งคูชินกับการทําใหพอ
แมผิดหวังและถูกสังคมปฏิบัติราวกับเปนคนแปลกประหลาด”9 ครั้งหนึ่งทั้งสองมีอาการมึนเมาและจอหนนี่
เฉินทาทายใหหยงฉิงจุมพิตเขา แตเธอปฏิเสธทั้งกลาววา “ฉันไมอยากใหพวกเราดูตัวกันไมสําเร็จ รักกันไมได
สุดทายแมแตพี่นองกันก็เปนไมได”10 นี้คือบทสรุปของเธอกับการดูตัวตามคําสั่งแม
นอกจากนั้น การแสวงหาความรักอยางสิ้นหวังยังทําใหหยงฉิง “อิน” กับเรื่องเลาความรักที่เธอไดเสพ
รับอีกดวย “เรื่องราวของรักแรกมันตองเศราหมองและงดงามอยางนี้กันดวยหรือ ดูอยางนางเอกในภาพยนตร
ถาไมแยกเปนก็ตองจากตาย คนที่ยังอยูจะจดจําแตใบหนาที่เยาววัยของอีกฝายตลอดกาล ไมมีวันแกเฒา ตอให
ไมไดตายจากกัน ก็มีแตกลายเปนเรื่องราวที่งดงามบริสุทธิ์ภายในใจ”11
ตัวละครเอกหญิงในชิกลิทที่อานนวนิยายรักจํานวนมากจึงมีแนวโนมที่จะสรางโครงเรื่องความสัมพันธ
ของตนเองใหเปนดังนวนิยายประโลมโลกเหลานั้นดวย หยงฉิงจึงยังคงหวนหาอดีตฝนวันวานของเธอเมื่อครั้ง
7
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เรียนชั้นมัธยมฯ อันเปนตอนหนึ่งของเรื่องที่เปดโอกาสใหตัวละครแสดงความสนใจตอเพลงเกาหรือ “oldies”
ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในไดอารี่ของบริดเจ็ท โจนส ฉบับภาพยนตรตลอดทั้งเรื่อง “อะไรคือบทเพลงจากความ
จริงใจที่สุดนะหรือ ที่จริงก็คือเพลงสารภาพรักของฉันนั่นแหละ! ทั้งตลับมีเพลงภาษาอังกฤษอยูแคเ พลงเดีย ว
คือ Nothing’s Gonna Change My Love for You […] ยุคนั้นเกลน เมดิรอส ดังเปนพลุแตก […] ฉันเพียง
แคอยากมอบเพลงนี้ใหรุนพี่ตอหนาทุกๆ คนเทานั้น”12 อยางไรก็ตามความปรารถนาของหยงฉิงก็ไมไดรับการ
เติมเต็ม ขอดีของอดีตตอนนี้คือเปนจุดที่โยงใยใหเธอไดกลับมาพบกับอาตา แตระหวางนั้นหยงฉิงก็ถลาเข าไป
หาไอริคที่เดินเขามาในชีวิตของเธอ
โมงยามของความ “โรแมนติ ก” ระหวางไอริ ค กับ หย งฉิ งเกิด ขึ้นจากการที่เขาทั้ งสองไปถา ยภาพ
ดวยกันที่ริมทะเลตั้นสุย โดยมีกวีนิพนธของลอรดไบรอน (Lord Byron, 1788-1824) เปนฉากหลัง ความรูสึก
ล้ําลึกเกิดขึ้นในใจของเขาทั้งสอง จนกระทั่งที่สนามบิน ไอริคตะโกนถามหยงฉิงกอนที่จะขึ้นเครื่องบินวา “ถา
ผมเอยปาก คุณจะยินดีไปยังสุดขอบฟากับผมไหม”13 และหยงฉิงตอบตกลงอยางตื้นตันใจ อยางไรก็ตาม ในชั่ว
ระยะไมกี่หนากระดาษไอริคก็หางเหินไป เมื่อโทรศัพทคุยกันก็แสดงอาการเย็นชาอยางเห็นไดชัด สุดทายเขาสง
ขอความสั้นๆ มาหาหยงฉิงวา “หยงฉิง ผมคิดวาคุณเปนผูหญิงที่ตองการความรักจํานวนมาก มือของคุณผมจูง
ไมไหว ขอใหคุณพบเจอความสุขของคุณ” หยงฉิงไดแตตกตะลึงและรําพึงกับตัวเอง “ความรักเจ็ดวัน ถูกแตม
เครื่องหมายฟูลสตอปลงไปแลว แตนี่จะเรียกวาความรัก หรือเปลาฉันเองก็ยังไมรู เขาจะรีบรอนปฏิเ สธไป
ทําไม”14
อยางไรก็ตาม หลังจากพลัดพรากกันหยงฉิงไมเคยรูเลยวาไอริคมีเธอเปนแรงบันดาลใจในการสรางงาน
ศิลปะของเขา ไอริคนําภาพที่มีหยงฉิงเปนนางแบบจําเปนไปจัด นิทรรศการและสงหนังสือรวมภาพถายมาให
เธอ “ไอริค ฉัน ไบรอน และรูปพระอาทิตยตกดินที่ตั้นสุย ผสานรวมกันเปนความทรงจําที่แ สนดี บัดนี้ค วาม
ทรงจํานี้กลายเปนนิทรรศการสาธารณะ ประกาศใหโลกรูถึงการพบกันที่สวยงามของความบังเอิญ ฉันประคอง
กอดหนังสือรวมภาพถายเลมนี้ไวแนบอก หลับตาลงเสียงคลื่นกระทบฝงของตั้นสุยในวันนั้นยังสะทอนกองอยู
ในใจของฉันเปนเวลายาวนาน”15 ระหวางเธอกับไอริคจึงเหลือเพียงความทรงจําที่ตั้นสุย แมความสัมพันธไมยืน
นาน แตยังคงชื่นใจทุกครั้งที่รําลึกถึง
ความน า สนใจของนวนิ ย ายเรื่ อ ง วั น นี้ ท อ งฟ า แจ ม ใส คื อ การถ า ยทอดปรั ช ญาความรั ก จาก
ประสบการณของตัวละครที่หลากหลาย ไมวาจะเปนรักซอน รักตองหาม แอบรัก รักสลาย ฯลฯ ที่ห ยงฉิงได
ตระหนักในตอนสุดทายวาทรงคายิ่งกวาเนื้อหาในคอลัมนส ถานีวิเคราะหรัก ที่เ ปนการแสดงความเห็นอยาง
เลื่อนลอย เมื่อเธอไดสัมภาษณแ อลเรนตัวจริงที่เปนผูช ายที่เปนเสือผูหญิงหรือ “womanizer” และมุมมอง
ของเขาที่มีตอความรักจริงๆ ก็แ สนฉาบฉวยจนหยงฉิง ออกปากในเสียงเลาวา “ฉันสงสัย วาเขาคงเปนโรค
‘ความรักออนดอยซินโดรม’ ขั้นรุนแรง! พระเจา! นี่นะหรือเจาของคอลัมนที่ฉันประคองอานทั้งเชาเย็นยกยอง
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ใหเปนผูเชี่ยวชาญดานความรัก! ฉันรูสึกราวกับโดนหลอกขั้นรุนแรง จึงรีบยุติการสัมภาษณ และไปจากบานหรู
ทรงยุโรปจอมปลอมแหงนี้อยางรวดเร็ว”16
ใน “รานวางเบาๆ” ที่ตัวละครมาพบปะกัน ตัวละครแตละตัวไดถายทอดมุมมองความรักของตนใหตัว
ละครอื่นฟง ความรักเปนความปรารถนาอยางหนึ่งที่ผูเลาเรื่องสรุปกับตัวเองวา “ความปรารถนาไมกลายเปน
จริง ก็ไมตองรูสึกผิดหวัง เพราะในสภาพความเปนจริง ความปรารถนานั้นไมไดมีตัวตนอยูแ ลว ดังนั้น ความ
ปรารถนาจึงเปนสิ่งที่เฝาฝนได แตฝนกันไมได”17 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรักเปนสิ่งที่บังคับฝนใจกันไมได ไม
วาจะใหรักหรือใหเลือกรัก และความรักอยูเหนือเสนพรมแดนของความผิดถูกและศีลธรรม ดั งที่หยงฉิงสรุป
ประสบการณความรักของเพื่อนๆ วา
ถาไมใชเพราะความรัก
เชอรรี่พูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เธอก็คงเปนมือที่สามที่ทําลายชีวิตคูของผูอื่น
เจียงเหมยเซียงพูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เธอก็คงเปนคนทรยศที่ไมซื่อสัตยตอความรูสึก
จอหนนี่เฉินพูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เขาก็คงเปนคนรักเพศเดียวกันที่ขัดแยงตอความรูสึก
รั กหนอรั ก เจ า เอย! ในนามของเจ า ได ชว ยปกป องหั ว ใจที่ ก ล า หาญแต โ ศกเศร าไม รู เ ท า ไหร
(แนนอน รวมถึงหัวใจที่อยากมีรัก แตยังคงโดดเดี่ยวเดียวดายตลอดมาของฉันดวย!)18

เมื่อครั้งเชอรรี่ตองเจ็บหนักจนเขาโรงพยาบาล เธอแอบหวังลึกๆ ในใจวาคนที่เธอตองการใหมาเยี่ยม
ที่สุดจะแวะมาบาง แตการณไมดําเนินไปเชนนั้น เชอรรี่ผูที่เคยเขมแข็งและดูเหมือนชาเฉยตอความเปนไปของ
โลกตองกอดคอรองไหกับหยงฉิงผูเปนคนมาเยี่ยมเธอในวันนั้น เมื่อไดประสบเหตุดังกลาว หยงฉิงจึงตั้งคําถาม
ขึ้นในใจวา “ภายในโรงพยาบาลสามารถใหน้ําเกลือ สามารถผาตัด สามารถรักษาไดตั้งแตหนังศีรษะจดปลาย
เทา แตใครจะชวยรักษาหัวใจไดบาง ใครจะชวยเหลือไดบาง ทําใหหัวใจดวงนี้หยุดทุกขระทม”19 อยางไรก็ตาม
ในความทุกขระทมของเชอรรี่ เธอยังมีผิ่นสงที่คอยดูแลหวงใยเอาใจใสทุกเรื่อง ผิ่นสงกลาวแกหยงฉิงตอนหนึ่ง
ในโอกาสที่ทั้งสองกลับไปคนหาเอกสารสําคัญของเชอรรี่ “การที่ผมคอยอยูดูแลเธอขางๆ ครึ่งหนึ่งก็เพราะ
อยากใหตัวเองมีความสุข ดังนั้นผมจึงเปนคนเห็นแกตัว”20 และเขายังไดขยายความปรัชญาความรักของเขาอัน
เปนสิ่งเลอคาที่อยูในความใฝฝนของตัวละครหญิงในงานเขียนประเภทชิกลิททุกชาติทุกภาษา
“ความรักคือดอกไมที่เบงบาน มันสวย หอมฟุง ไมตองใชความพยายามก็สามารถเสพสุขของ
มันได ความสัมพันธคือเมล็ด ตองถางหญา รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ตองคอยดูแลเอาใจใสอยูขางๆ เอาแต
มองดูอยูหางๆ ไมได หรือจะสามวันหาวันคอยรดน้ําทีนึงก็ไมไ ด ความสัมพันธคือชีวิต จริง การอยูดวยกัน
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จริงๆ ความรักหนึ่งชวงหากพัฒนาไปไมถึงระดับ ของความสัมพันธละก็ มันก็เปนเพียงความฝนที่เพอเจอ
เทานั้นเอง ดอกไมเมือ่ รวงแลวก็รวงเลย”
ผิ่นสงดื่มน้ําจนหมดแกว “ผูหญิงเอาแตฝนในความรักนั้นมักจะทุกขทรมานใจกวาใคร”
“ผิ่นสง ปรัชญาความรักของคุณนั้นมีสติ ชัดเจนมากเลย”
“ถึงยังไงผมก็ไมใชกวีที่โรแมนติก ผมเปนเพียงสามัญ ชนที่ไมอานบทกวี ” เขาลอตัวเอง ถือแกว
เปลาเลน ครุนคิดครูหนึ่ง แลวจึงพูดดวยสีหนาเศราหมองวา “อีกอยาง อยาลืมสิวาความมีสติของผมที่คุณ
เห็นในตอนนี้ อาจไดจากการสั่งสมความไรสติจนอดตาหลับ ขับตานอนมานักตอนักแลวก็เปนได”
ผิ่นสงเงยหนาขึ้น สงยิ้มใหฉันเบาๆ จางๆ แตกลับบีบรัดหัวใจของฉันแนน เพราะรอยยิ้มนั้ นเปน
รอยยิ้มที่ชวนใหรองไหมากที่สุดเทาที่ฉันเคยเจอ21

ความรักที่เสียสละไรเงื่อนไขของเขาในที่สุด จึงหลอมละลายความชาเฉยของเชอรรี่ได ในตอนปลาย
เรื่องเธอรับเขาเขามาในชีวิต ใหเยียวยาความเจ็บปวดทั้งหลายที่เธอไดรับ จากการเปนรักซอน หากมองนว
นิยายเรื่องนี้เปนโรมานซ การเลื่อนความสมปรารถนาของตัวละครเริ่มปรากฏเงาของความสมปรารถนาในงาน
ปารตี้ที่หยงฉิงจัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลคริสตมาส โดยกําหนดใหมีกิจกรรมแลกของขวัญกัน โจทยของของขวัญ
คือตองเปนของที่เปลงแสงได เคราะหดีหยงฉิงจับฉลากไดของขวัญของอาตา ของขวัญชิ้นนั้นคือหินอุกกาบาต
ที่มีความหมายล้ําลึก ทําใหหยงฉิงปลาบปลื้มใจ “เบื้องหนาของฉัน มันคือแสงดาวเคยพุงผานทองฟาเมื่อหา
ลานปกอน!”22
บทสรุ ป ของสั จธรรมความรั กที่ห ย ง ฉิ งได รับ ในค่ํ า คื นวั นคริ สต มาสเป นสิ่ งที่เ ติ มเต็ม ใจยิ่ งกว า การ
สารภาพรักที่เธอไดรับจากอาตาในตอนปลายเรื่อง “อยูในความรัก แบกรับ ความเสียสละ อยูในความรัก ไย
ตองโศกเศรา อยูในความรัก ไมมีความกลัว สัจธรรมของความรัก จึ งจะเป นลําแสงที่ งดงามที่สุ ดในปาร ตี้
คริสตมาสค่ําคืนนี้!”23 เมื่อหยงฉิงตัดสินใจลาออกจากงานและจะออกเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือ เธอกับ อาตา
ไปรับเนื้อยางเปนอาหารค่ํา และดวย “ลูกยุ” ของคนในราน คนทั้งสองไดจุมพิตกัน อันนําไปสูการเผยความใน
ใจ หยงฉิงพยายามตีความชื่อของอาตาในโปรแกรมสนทนา msn ที่วา “ตาตากีบมา” วามาจากตอนหนึ่งในกวี
นิพนธของเจิ้งโฉวอี๋ว
“ฉันเดินผานเจียงหนาน
ใบหนาที่รออยูในฤดูกาล รวงโรยดุจปทุมมาศ...
ลมตะวันออกไมพัดมา กิ่งหลิวในเดือนสามไมลูลม
หัวใจของเจาดุจเมืองเหงาที่แสนเล็ก
ดั่งทองถนนในยามค่ํา
เสียงฝเทาไมดังขึ้น ผามานในเดือนสามไมเลิกเปด
หัวใจของเจาคือหนาตางบานนอยที่ปดสนิท
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เสียงตาตาของกีบมาฉัน คือความผิดพลาดที่แสนงดงาม
ฉันไมใชคนที่กลับมา แตเปนเพียงอาคันตุกะผูผานทาง”24

กวีนิพนธนี้อาจโยงเขากับความรูสึกของอาตาโดยบังเอิญที่เขาเปนผูกลับมาจากอดีตของหยงฉิงในวัย
มัธยมฯ แตหยงฉิงก็ไมเคยเปดใจรับเขา เขาจึงอาจเปนเพียงอาคันตุกะผูผานทาง อยางไรก็ตาม เมื่อการผจญ
ภัยในชีวิตรักของหยงฉิงสิ้นสุดลงตรงที่เธอไดพบกับอาตา เธอไดตระหนักในที่สุดวาประสบการณค วามทุกข
และความโดดเดี่ยวของเธอมิไดสูญเปลา แตลวนเปนองคประกอบที่อยูในกระบวนการแสวงหา ดังอุป ลักษณ
“จิ๊กซอว” ที่พอของหยงฉิงไดกลาวไวอยางคมคายในตอนปลายเรื่องวา “จิ๊กซอวมันก็เปนอยางนี้ ตอนเริ่มตน
จะยากมาก ไมมีระเบียบหลักการ สับสนไปหมด ไมรูวาชิ้นไหนควรตอเขากับตําแหนงไหน มีแตตองทดลองที
ละชิ้นอยางตั้งใจ...พอตอไดสักสองสามสวนแลว รูปภาพคอยๆ เปนรูปเปนราง ก็จะตอไดเร็วขึ้น เพราะชิ้นที่เขา
ที่ยิ่งมีเยอะขึ้นเทาไหร ชิ้นที่ยังไมเขาที่ก็ยิ่งมีนอยลงเทานั้น”25
เจนนิเฟอร ไวเนอร (Jennifer Weiner) ผูเ ขียนชิกลิทเรื่อง Good in Bed (2001) และ In Her
Shoes (2002) ไดกลาวพาดพิงถึงกลุมนักเขีย นและกลุมผูอานที่เปนผูหญิง ในยุคปลายทศวรรษ 1990 ซึ่ง
พยายามจะเขียนและอานตัวบทที่ยืนยันประสบการณแทจริงของผูหญิง โดยไวเนอรกลาวไวตอนหนึ่งวา
ในภาวะอกหั ก อยู ในเมือ ง เป นโสด และการเป นโพสตเฟมินิ สต ฉั นรูสึกเหมือนกับ วา มีหลาย
อยางดําเนินไปในชีวิตของผูหญิงที่ไมมีใครพูดถึงอยางจริงจัง [...] เรามีอิสรภาพและทางเลือกในการดําเนิน
ชีวิตตั้งมาก แตมีราคาที่ตองจาย ผูคนตางรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง […] แตคุณจะหยิบ หนังสือพวกนี้ (ชิกลิท )
และไปมีชีวิตตอ โอเค ฉันไมไดบา ฉันไมไดเปนคนขี้แพคนเดียวในโลกที่รูสึกอางวาง26

วาทะของไวเนอรเปนดัชนีที่บงชี้ความสําคัญของงานเขียนประเภทนี้ไดเปนอยางดี ทั้งยังแสดงใหเห็น
วา แมแตในคริสตศ ตวรรษที่ 21 แรงกดดันที่สังคมวางลงบนไหลบาของผูหญิงอาจทบทวีมากขึ้น แทนที่จะ
บรรเทาลง ผูหญิงวันนี้ทั้งอยากประสบความสําเร็จในอาชีพ มีรูปลักษณงดงามเยยกาลเวลา อยากเปนแมครัว
หัวปาก เปนคุณแมทันสมัย เปนภรรยาที่ชํานิการปรนนิบัติสามีในยามค่ําคืน ผูหญิงเหลานี้จึงรูสึกเปนคนขี้แพ
อยางเลี่ยงไมไดเมื่อเธอไมสามารถทําตามเงื่อนไขที่สังคมและตัวเธอเองสมคบกันกําหนดขึ้นมาได เมื่อไดอานชิก
ลิทพวกเธออาจมีพลังใจ เพราะผูหญิงในชิกลิทมิไดเปนผูห ญิงสมบูรณแ บบทุกดานแบบที่นิต ยสารหลายฉบับ
พยายามนําเสนอ ประเด็นก็คือ เหนือความสําเร็จรอบดานของผูหญิง สิ่งที่เธอพึงแสวงหาใหพบคือรักแทจาก
“คนที่ใช” หรือ “Mr.Right” (อันเปนที่มาของคําสัพยอกที่วา หากไมพบ “Mr.Right” ใหใช “Mr.Right Now”
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ไปพลาง) อยางไรก็ตาม หมายเหตุที่เปนสัญญาณเตือนสําคัญที่หลิวจงเวยกลาวเอาไวแตผูอานเกือบทุกคน
พรอมจะมองขามก็คือ “ผูหญิงเอาแตฝนในความรักนั้นมักจะทุกขทรมานใจกวาใคร”27
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