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รอยยิ้มและน�้ำตำของหัวใจ: 
รวมบทวรรณกรรมจีนร่วมสมัย

ของนักเขียนหญิง

	 รอยยิ้มและน�้ำตำของหัวใจ ประกอบด้วยบทวรรณกรรมจีน

ร่วมสมัย 4 เร่ือง คือ ”โคมส้มดวงน้อย„ ”หมิงจ่ือกับเหมียวน้อยมีจ่ือ„ 

บทประพันธ์ของปิงซิน ”สาวน้อยเสี่ยวหยูว„ บทประพันธ์ของเหยียน 

เกอหลิง และ ”ต�านานกับข้าวคู่„ บทประพันธ์ของซูเฉี้ยว เร่ืองโคมส้ม

ดวงน้อยน�าเสนอในบริบทของสังคมจีนช่วงกลางทศวรรษ 1940 ส่วนอกี 

3 เร่ืองอยู่ในช่วงท่ีจีนเข้าสู่ความทันสมัยแล้วและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทุนนิยม บริโภคนิยม แพร่ขยายเข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใน 

วิถีชีวิต

ลักษณะร่วมที่ส�าคัญของบทวรรณกรรมเหล่านี้ คือ ผู้สร้างสรรค์

วรรณกรรมเป็นหญิงทั้งหมด และเป็นหญิงที่มีภูมิหลังหลากหลาย แต่

มี ”หัวใจ„ อันประณีตละเอียดแบบผู้หญิงร่วมกัน



วรรณกรรมสั้น ๆ  2 เร่ืองแรก เป็นวรรณกรรมเด็กที่มิได้มุ่งเฉพาะ

ให้เด็ก ๆ  อ่าน แม้ตัวละครส�าคัญจะเป็นเด็ก มีลักษณะเป็นร้อยแก้วสั้น  ๆ  

ท่ีซาบซ้ึงจับใจด้วยเหตุการณ์ง่าย ๆ สามัญธรรมดา แต่เป็นเร่ืองที่ท�าให ้

ผู้อ่านรู้สึกสะเทือนใจอย่างนุ่มนวล ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นกล้าหาญของ

เด็กน้อยที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา หรือความผูกพันอย่างลึกซ้ึงของ

เด็กกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด

วรรณกรรมเด็กทั้ง 2 เรื่องนี้ เมื่อผู้ใหญ่อ่านจะให้ข้อคิด อันสะท้อน

ให้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธ์ิ ซ่ึงมิได้หมายถึงเพียง 

หัวใจเด็ก ๆ  เท่านั้น แต่หัวใจท่ีมีความรักบริสุทธ์ิ ก็ย่อมเป็นลักษณะสากล

ของมนุษย์ทุกวัยในทุกสังคม

ส่วนนวนิยายเร่ืองสั้น ๆ  อีก 2 เร่ือง ถือว่าเป็นนวนิยายรักสมัยใหม่

ท่ีมิได้เน้นประเด็นเร่ืองความรักหญิงชายตามขนบเดิม แต่เป็นความรักใน

บริบทใหม่ท่ีแสดงให้เห็นมิติของความรักท่ีถือประโยชน์ของตนเป็นที่ต้ัง

กับความรักท่ีเกิดจากความดีงามและเสียสละเพื่อผู้เป็นท่ีรัก ทั้งสาวน้อย

เสีย่วหยวูและต�านานกบัข้าวคู ่สะท้อนมติดิงักล่าวนีร่้วมกนัอย่างน่าประทบัใจ 



 ในนวนิยาย 2 เร่ืองนี้  ความรัก จึงเป็นท้ังรอยยิ้มและน�้าตาของ

หัวใจมนุษย์ท่ีมีความเป็นสากล และยากจะอธิบายอย่างกระจ่างชัดด้วย

เหตุผลหรือตรรกะใด ๆ  

แต่สาระส�าคัญท่ีซ่อนเร้นอยู่ในความรัก คือ ความรักท�าให้ชีวิตมีค่า

และความหมายมากขึ้น 

การอ่านวรรณกรรมจีนร่วมสมัยท้ัง 4 เร่ืองนี้ จึงเปรียบเหมือนการ

ช�าระจิตใจ ของผู้อ่านด้วยรอยยิ้มและน�้าตาผ่านผัสสะแห่งหัวใจ ที่ก้าวข้าม

พ้นเชื้อชาติและกาลเวลา



จำกผู้จัดพิมพ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชา

สามารถยิ่งด้านอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์งานเขียนหลากหลาย

ประเภทที่เปี่ยมด้วยรสถ้อยทางภาษา เนื้อหาสาระ และความงามในเชิง

วรรณศิลป์ พระราชนิพนธ์แปลด้านวรรณกรรมจีนที่ทรงคุณค่าหลายเร่ือง

ล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านการประพนัธ์และการแปล

รอยยิ้มและน�้ำตำของหัวใจ รวมวรรณกรรมจีน 4 เร่ืองของ 3 

นกัเขยีนหญิงในแวดวงวรรณกรรมจีนร่วมสมยั เป็นพระราชนพินธ์แปลจาก

พระวิริยภาพอีกเล่มหนึ่ง ผู้อ่านจะได้ซึมซับทั้งอรรถรสความงามด้านภาษา 

ความงดงามของความรักในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรม

ประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจุบันผ่านเร่ืองราวของตัวละครหลักในเร่ือง 

ลกัษณะร่วมของบทวรรณกรรมใน รอยยิม้และน�ำ้ตำของหวัใจ คอืนกัเขยีน

ท้ัง 3 ท่านเป็นหญิงที่มีภูมิหลังหลากหลาย แต่มี ”หัวใจ„ อันประณีต

ละเอียดแบบผู้หญิงร่วมกัน



ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ 

พ้นพรรณนา ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอีกคร้ังหนึ่ง ในการ

จัดพิมพ์เผยแพร่พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารีเร่ือง รอยยิม้และน�ำ้ตำของหวัใจ นบัเป็นเกยีรตปิระวติั

และสิริพิพัฒน์มงคลยิ่งที่ส�านักพิมพ์จักเทิดทูนร�าลึกไว้มิรู้ลืม

นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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โคมส้มดวงน้อย

เรื่องผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว 
 ตอนบ่าย ๆ  ก่อนวันตรุษจีน ฉันไปนครฉงชิ่ง เพ่ือไปหาเพื่อนที่อยู่ 

ชั้นบนของตึกที่ท�าการสภาต�าบลบริเวณชานเมือง ฉันเดินขึ้นบันไดแคบ ๆ  

มืด ๆ  ไปที่ห้องพักของเพื่อน ด้านนอกมีโต๊ะสี่เหลี่ยมกับม้านั่งไม้ไผ่หลาย 

ตัว มีโทรศัพท์ติดอยู่ข้างฝาผนัง มีผ้าม่านแบ่งกั้นด้านนอกกับด้านใน 

ห้องพัก เพ่ือนไม่อยู่ มีแผ่นกระดาษวางไว้ที่โต๊ะใกล้หน้าต่างว่ามีธุระออก 

ไปข้างนอกไม่นาน ให้คอยอยู่ก่อน 

 ฉันนั่งรอท่ีโต๊ะ หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านฆ่าเวลา ทันใดนั้นได้ยิน

เสียงเปิดประตูไม้ดังเอี๊ยดที่ด้านนอก เวลาผ่านไปครู่หนึ่ง ได้ยินเสียง

ลากม้านั่ง ฉันเปิดม่านดู เห็นเด็กหญิงอายุราว 8-9 ปี ใบหน้าผอมเซียว

ไม่มีเลือดฝาด ปากเป็นสีม่วงด้วยความหนาว ผมส้ันมาก สวมเส้ือผ้าเก่า ๆ  
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ซอมซ่อ เท้าเปล่า ไม่มีถุงเท้าหรือผ้าห่อหุ้ม สวมแต่รองเท้าแตะท�าด้วย

ฟาง ก�าลังปีนอยู่บนม้านั่ง พยายามเอื้อมหยิบหูโทรศัพท์ที่อยู่ติดข้าง 

ฝาผนัง เด็กหันมาเห็นฉันเข้า ก็ตกใจหดมือกลับ

 ฉันถามแกว่า ”หนูจะโทรศัพท์ใช่ไหม„ เด็กน้อยลงจากม้านั่ง 

พยักหน้าพูดว่า ”หนูอยากโทรไปโรงพยาบาลพูดกับหมอหู  เมื่อกี้นี้แม่ 

หนูอ้วกออกมาเป็นเลือด  เยอะเลย!„

 ”หนูรู้เบอร์โรงพยาบาลเหรอ„ 

 เด็กสั่นหัว ”หนูจะถามองค์การโทรศัพท์ค่ะ„

 ฉันรีบลุกไปหยิบสมุดโทรศัพท์ พบเบอร์โรงพยาบาล ก็เลยถาม

เด็กว่า ”ได้ตัวหมอแล้ว  จะให้เขาไปที่ไหน„ 

 เด็กตอบว่า ”คุณบอกแค่ว่าเมียหวังชุนหลินไม่สบาย  เขาก็จะมา„

 หลังจากโทรศัพท์ติดต่อได้แล้ว เด็กขอบคุณฉันอย่างรู้คุณ และหัน

หลังวิ่งจะกลับไป ฉันจับตัวแกไว้

 ”บ้านหนูอยู่ไกลไหม„ 

 เด็กชี้ออกไปนอกหน้าต่าง ”บ้านหนูอยู่ในหุบเขา  ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่

ที่มีลูกสีเหลือง ๆ  นั่นไงคะ  เดินไปแป๊บเดียวก็ถึง„ พูดจบก็วิ่งต๋ือลงบันได

ไป

 ฉันกลับไปน่ังในห้องของเพ่ือน หยิบหนังสือพิมพ์มำอ่ำนต้ังแต่ 

หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย แล้วหยิบ ”กวีนิพนธ์สมัยราชวงศ์ถัง 300 บท„ 

ขึ้นมา อ่านไปได้ครึ่งหนึ่งก็รู้สึกเบื่อ

 ข้างนอกท้องฟ้ามืดคร้ึม เพื่อนยังไม่กลับมา ฉันลุกขึ้นยืน มอง

ออกไปนอกหน้าต่าง เห็นภูเขาลูกใหญ่หลายลูกในหมอกสลัว เห็น
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กระต๊อบหลังเล็กใต้ต้นไม้ใหญ่มีผลสีเหลือง นึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะไปเยี่ยม

เด็กหญิงและแม่ที่ป่วย ฉันลงบันไดไปซ้ือส้มสีแดงลูกใหญ่หลายลูกที่

วางขายอยู่หน้าประตู ใส่กระเป๋าห้ิวเดินไปตามทางที่ปูด้วยแผ่นหินขรุขระ 

คดเคี้ยวไปถึงหน้ากระต๊อบ

 ฉันเคำะประตูไม้เบำ ๆ  เด็กหญิงออกมำเปิดประตู เงยหน้ำมองหน้ำ

ฉัน สะดุ้งหน่อยหนึ่ง แล้วกลับยิ้มน้อย ๆ  กวักมือเชิญฉันเข้าไปในบ้านท่ี

ท้ังเล็กท้ังมืด แม่ของเด็กน้อยนอนหงายอยู่บนเตียงไม้ข้างฝาผนัง ตาปิด

อยู่ นางคงจะหลับสนิท มีหยดเลือดเปื้อนผ้าห่มใกล้คอ นางหันหน้าเข้า

ข้างฝา เห็นเพียงแต่ผมยุ่ง ท้ายทอยมุ่นเป็นมวยผมช่อใหญ่

ข้าง ๆ ประตูมีเตาถ่านเล็ก ๆ บนเตามีหม้อดินเผาเล็ก ๆ ใบหนึ่ง ม ี

ไอร้อนพุ่งออกมาเล็กน้อย เด็กหญิงคนนั้นยกม้านั่งเตี้ย ๆ  ที่อยู่หน้าเตามา

ให้ฉันนั่ง ตัวเองนั่งยอง ๆ  กับพื้นข้าง ๆ  ฉัน คอยแอบมองฉันไม่วางตา ฉัน

ถามเบา ๆ

”หมอมาหรือยัง„

”มาแล้วค่ะ  มาฉีดยาให้แม่เข็มหนึ่ง  ตอนนี้แม่สบายดีแล้ว„ เธอ

ชวนฉันคุยเหมือนกับว่าจะปลอบใจฉัน

”คุณสบายใจได้แล้วค่ะ พรุ่งนี้เช้าหมอจะมาอีก„

ฉันถาม ”แม่หนูกินอะไรแล้วหรือยัง  ในหม้อนั่นมีอะไร„

เด็กหัวเราะเบา ๆ  ตอบว่า ”ข้าวต้มมันเทศ  เป็นอาหารคืนส่งท้าย 

ปีเก่าต้อนรับวันตรุษจีนของเรา„

ฉันนึกออกว่าซ้ือส้มมาด้วย ก็เลยหยิบส้มออกมาวางที่โต๊ะเล็ก 

เตี้ย ๆ ข้างเตียง เด็กหญิงไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่เอื้อมมือมาหยิบส้ม 
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ลูกโตที่สุด ใช้มีดเล็ก ๆ  ตัดขั้วส้ม ปอกเปลือกส่วนบนของส้มออก แล้วใช้

มือนวดคลึงส้มส่วนล่างอยู่เบา ๆ

”ครอบครัวหนูยังมีใครอีก„ ฉันกระซิบถาม

เด็กบอกว่า ”ตอนนี้ไม่มีใคร พ่อหนูออกไปข้างนอกแล้ว...„ เด็ก

ไม่พูดอะไรต่อ ค่อย ๆ   แกะส้มออกจากเปลือกเป็นกลีบ ๆ  แล้วเอากลีบส้ม

วางไว้ใกล ้ๆ  หมอนของแม่

 ไฟในเตาส่องแสงสลัวมืดลงทุกที ท้องฟ้าข้างนอกก็มืดแล้ว ฉัน

ยืนขึ้นเตรียมตัวจะเดินออกไป เด็กดึงตัวฉันไว้ หยิบเข็มเล่มใหญ่ที่ร้อย

ด้ายป่านอยู่มาเย็บเปลือกส้มโยงด้วยเส้นด้าย 4 เส้น ท�าเป็นตะกร้าเล็ก ๆ

อย่างคล่องแคล่ว ใช้ไม้ไผ่เล็กมาคานไว้ท�าเป็นด้ามจับ แล้วเอาก้นเทียนที่

ขอบหน้าต่างมาใส่ในโคมเปลือกส้ม จุดเทียนแล้วส่งให้ฉัน 

”มืดแล้วค่ะ  ทางก็ลื่น  โคมส้มน้อย ๆ นี้จะส่องทางให้คุณขึ้นเขา 

ไปได้„

ฉันรับโคมมาด้วยความชื่นชม กล่าวขอบคุณเด็กน้อย เด็กส่งฉันที่

หน้าประตู ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี เด็กกลับปลอบโยนฉัน ”อีกไม่นาน 

พ่อของหนูก็จะกลับมา ตอนนั้นแม่ก็หายดีแล้ว„ 

เด็กใช้มือเล็ก ๆ วาดเป็นวงในอากาศและสุดท้ายก็มาจ้ิมมือฉัน 

”เราทุกคนก็จะสบายดี„ ค�าว่า ”ทุกคน„ นี้หมายถึงฉันด้วย

ฉันถือโคมส้มดวงน้อยนี้ส่องทาง เดินช้า ๆ  ขึ้นภูเขาที่มืดมิดเปียกชื้น 

แสงไฟสีแดงสลัวส่องไปได้ไม่ไกลนัก แต่ความสงบเยือกเย็น ความ 

กล้าหาญ การมองโลกในแง่ดีของเด็กหญิงเป็นก�าลังใจให้ฉัน ท�าให้ฉัน

รู้สึกว่าเบื้องหน้ามีแสงสว่างไม่รู้จบ
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