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บทความเรื่องนี้ศึกษาวรรณกรรมสําหรับเยาวชนของเยอรมันเรื่อง พระจันทร์กลืนดาว (Der
Mond isst die Sterne auf) ของดี เ ลค ซาพท์ จี โ อกลู (Dilek Zaptcioglu) ผู้ ป ระพั น ธ์
ผูกเรื่องให้ตัวบทดําเนินเรื่องในช่วงทศวรรษ 1990 อันเป็นระยะเวลาซึ่งโศกนาฏกรรมที่เคยเกิด
ขึ้นกับชาวยิวช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้หวนกลับมาสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้แก่ชาวเติร์กใน
เยอรมนี คนเติร์ก รุ่นพ่ อมองปรากฏการณ์ที่เ กี่ยวข้ องกั บชาวต่า งชาติผู้ม าอาศัยอยู่ในสังคม
เยอรมันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเติร์กในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับชาวยิวใน
อดีต กล่าวคือ มีการถูกกดขี่ในลักษณะคล้ายกัน ทําให้เขาประสบกับภาวะหลอนจากการยึดโยง
ชาวเติร์กเข้ากับชาวยิว และการยึดโยงความทรงจําเกี่ยวกับนาซีในอดีตเข้ากับนาซีใหม่หรือ
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “มาตุภูมิ ปรากฏการณ์ของคนพลัดถิ่น ภาพลักษณ์สังคมเยอรมัน:
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ถนอมนวล หิรัญเทพที่ให้คําแนะนําสําหรับบทความนี้
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นี โ อนาซี (Neo-Nazi) แม้ จ ะดู เ หมื อ นว่ า ตั ว ละครพ่ อ เป็ น คนรุ่ น เก่ า ที่ ไ ม่ ส ามารถต่ อ รองทาง
อัตลักษณ์ แต่อันที่จริงแล้วพ่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พ่อมีความขัดแย้งในตนเอง เห็นได้
จากการที่พ่ อมี สองบ้า น พ่อ แต่ง งานและดํ าเนิน ชีวิต ครอบครัว ทั้ง กับ หญิง ชาวเยอรมัน และ
หญิง ชาวเติ ร์ก ในเวลาเดียวกัน ตัว ละครซึ่ งเป็น ตัวแทนของคนเติร์ กรุ่ นลู กที่แ ตกต่างไปจาก
คนรุ่ น พ่ อ ได้ แ ก่ อั ด นานกั บ เออเมอร์ ในขณะที่ อั ด นานรู้ จั ก ที่ จ ะเล่ น กั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
มี เ ล่ ห์ เ หลี่ ย มในการต่ อ รองอั ต ลั ก ษณ์ เ พื่ อ ผลประโยชน์ เออเมอร์ ก ลั บ ถู ก วางอยู่ ใ นฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความของพ่อหรือความรุนแรงทางชาติพันธุ์ นั่นอาจบ่งบอก
ว่ า เขาไม่ ไ ด้ ผู ก โยงตนเองกั บ ชาติ พั น ธุ์ แ ละสามารถผู ก สั ม พั น ธ์ ไ ด้ กั บ ทุ ก คน ผู้ วิ จั ย เสนอว่ า
ผู้ประพันธ์ตั้งคําถามเชิงวิพากษ์กับอัตลักษณ์เติร์กโดยใช้กลยุทธ์การต่อรองอัตลักษณ์และพื้นที่
ทางสังคมของตัวละครเติร์กในสังคมเยอรมัน ในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ผู้ประพันธ์เสนอความ
รุ น แรงข้ า มพ้ น พรมแดนเชื้ อ ชาติ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เยอรมั น รุ่ น ใหม่ จั บ กลุ่ ม เป็ น เพื่ อ นกั น
โดยไม่แบ่งแยกเขาแยกเราซึ่งจะช่วยลดทอนความแปลกแยกระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในสังคม
เยอรมันได้ในระดับหนึ่ง

คําสําคัญ: วรรณกรรมสําหรับเยาวชน, การต่อรองอัตลักษณ์, คนเติร์กในเยอรมนี,
ความรุนแรงข้ามพ้นพรมแดนเชื้อชาติ, นีโอนาซี
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Problematizing Turk Identity in Germany in Dilek
Zaptcioglu’s Der Mond isst die Sterne auf
Siriporn Sriwarakan∗

Abstract
This article explores Dilek Zapticioglu’s young adult novel, Der Mond isst die
Sterne auf. The story is set in the 1990s when the same tragedy which had once
happened to the Jews during World War II reoccurred and terrified the Turks
in Germany. A Turkish character, as a father of the old migrant generation,
finds the situation similar to that which happened to the Jews. In his view,
Turkish migrants are persecuted in the same way as the Jews were by the Nazis;
consequently, he is haunted by his thought of connecting the old Nazis to the
neo Nazis and comparing the Turkish migrants with the Jews. It seems that
the father character cannot negotiate with his identity. In fact, he can but he
has a conflict with himself. This can be seen in his dual-family with two wives:
one German and the other Turkish. His children, on the other hand, are
different from their father. The two children characters, Adnan and Ömer, are
representatives of the younger generation of German-Turks. Adnan is depicted

∗

Lecturer, Department of Comparative Literature, Chulalongkorn University

วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2556): 215-247
Journal of Letters Volume 42 Number 1 (2013): 215-247

as a figure who knows how to play upon identity and has tricks to negotiate
with his identity for certain benefits. Ömer, on the other hand, is presented as
an observer of all incidents, especially his father’s legal conflict and racial
violence. This may suggest that Ömer is not bound to a Turk identity and is
able to establish relationships with anyone. I argue that the author
problematizes the Turk identity through the strategies of identity negotiation
and making a social space for Turkish migrants in Germany. In doing so, the
author deploys violence beyond ethnic boundaries and encourages German
youth to have a close relationships with one another in order to eliminate the
sense of alienation among people of different cultures in Germany.

Keywords: young adult novel, identity negotiation, Turks in Germany,
violence beyond ethnic boundaries, neo-Nazis
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1. บทนํา
ในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนร่วมสมัยของเยอรมันปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกและปัญหาของตัวละครเอกที่เป็นลูกของชาวต่างชาติที่อพยพ
มาหางานทํ า ในเยอรมนี 1 ผู้ ป ระพั น ธ์ มั ก จะนํ า เสนอเรื่ อ งราวในลั ก ษณะของความ
ยากลําบากของเด็กที่เป็นตัวละครเอกในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และในการ
เรียนรู้ภาษาเยอรมัน รวมทั้งการนําเสนอความรู้สึกคิดถึงบ้านเกิด ความรู้สึกแปลกแยก
ในสังคมเยอรมัน ความรู้สึกเจ็บปวดจากอคติและการถูกดูหมิ่นดูแคลนจากชาวเยอรมัน
บางคน พบได้ ใ นเรื่ อ ง อื ล คื อ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ต่ า งชาติ (Ülkü, das fremde Mädchen,
ค.ศ. 1973) ของ เรนาเทอ เวลช์ (Renate Welsh) เรื่ อ ง เบนเวนู โต หมายความว่ า
ยินดีต้อนรับ (Benvenuto heißt Willkommen, ค.ศ. 1973) ของฮันส์ โนอัค (Hans
Noack) เรื่อง สปาเก็ตตี้ สปาเก็ตตี้ (Spaghetti, Spaghetti, ค.ศ. 1974) ของบาร์บารา
ชะวิ น ท์ (Barbara Schwindt) เรื่ อ ง เซลี ม กั บ ซู ซ านเนอ (Selim und Susanne,
ค.ศ. 1978) ของอูเทอ เคียร์ชแบร์ก (Ute Kirchberg) เรื่อง ผักโขมในรถเข็น (Spinat
auf Rädern, ค.ศ. 1991) ของเวลช์ เป็นต้น

ในระยะเวลาที่เศรษฐกิจในเยอรมนีเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ทําให้มีความต้องการ
แรงงานราคาถูกจากต่างประเทศจํานวนมาก ส่งผลให้ชาวต่างชาติจํานวนมากอพยพมาเป็นแรงงานในเยอรมนี
เนื่องจากได้รับค่าจ้างสูงกว่าการทํางานในประเทศของตนเอง แรงงานส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศกรีซ อิตาลี
ยูโกสลาเวีย สเปน และตุรกี บรรดาแรงงานต่างชาติเหล่านี้มักจะพาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเยอรมนีด้วย
โปรดอ่านเพิ่มเติมใน Günther Gugel, Ausländer-Aussiedler-Übersiedler: Fremdenfeindlichkeit in der
Bundesrepublik Deutschland, 2 Auf. (Tübingen: Verein für Friedenspädagogik, 1990), p.55 และ
Hartmut Esser, “Gastarbeiter,” in Die Bundesrepublik, Band 2 Gesellschaft, Hrsg. Wolfgang Benz
(Frankfurt/M: Fischer, 1983), p.133.
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นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยอรมันกับเด็กต่างชาติ
ซึ่งปรากฏในลักษณะของความพยายามที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนาและความเชื่อของคนเยอรมันกับคนต่างชาติในเยอรมันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้ อ ย่ า งสงบ พบได้ ใ นเรื่ อ ง เพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย นที่ ส วมฮิ ญ าบ (Die Kopftuchklasse,
ค.ศ. 1989) ของอินกริด เคิทเทอร์ (Ingrid Kötter) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความพยายาม
ที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ประสบความสําเร็จ เห็นได้จากการที่คนต่างชาติบางคนในเยอรมนี
ต้องประสบกับปัญหาอคติต่อคนต่างชาติซึ่งปรากฏในเรือ่ ง ข้างฉันยังมีที่ว่าง (Neben mir
ist noch Platz, ค.ศ. 1996) ของเพาล์ มาร์ (Paul Maar) เป็ น ต้ น อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว
งานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนต่างชาติในเยอรมนีมิได้มีเฉพาะตัวบทวรรณกรรมของ
ผู้ประพันธ์จากเยอรมนีและออสเตรียเท่านั้น วรรณกรรมเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่และความรู้สึกนึกคิดของชาวต่างชาติในเยอรมนีที่ประพันธ์โดยผู้ประพันธ์ซึ่ง
เป็นชาวต่างชาติที่อพยพมาอยู่เยอรมนี อาทิ เรื่อง ในดินแดนที่มีช็อกโกแลตกับกล้วย
(Im Land der Schokolade und Bananen, ค.ศ. 1987) ของคาริน กืนดิช2 (Karin
Gündisch) กั บ เรื่ อ ง ชิ ริ น (Shirin, ค.ศ. 1996) ของนั ส ริ น ซี เ กอ 3 (Nasrin Siege)
เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเด็กชาวโรมาเนียเชื้อสายเยอรมันที่อพยพตามพ่อแม่มาอยู่
เยอรมนี ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวของเด็กชาวอิหร่านที่อพยพมาอยู่เยอรมนี
พร้อมกับพ่อแม่
เช่นเดียวกับตัวบทวรรณกรรมเรื่องอื่ นๆที่กล่า วมาแล้ว วรรณกรรมสําหรั บ
เยาวชนเรื่อง พระจันทร์กลืนดาว (Der Mond isst die Sterne auf) ของดีเลค ซาพท์จี
โอกลู (Dilek Zaptcioglu) มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กต่างชาติที่อพยพมาอยู่เยอรมนีเช่นกัน
2

คาริน กืนดิชเป็นชาวโรมาเนียเชือ้ สายเยอรมันทีอ่ พยพมาอยูเ่ ยอรมนีช่วงทศวรรษ 1980

3

นัสริน ซีเกอเป็นชาวอิหร่านทีอ่ พยพมาอยู่เยอรมนีช่วงทศวรรษ 1960
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พระจั น ทร์ ก ลื น ดาวเป็ น ผลงานเรื่ อ งแรกของดี เ ลค ซาพท์ จี โ อกลู ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระพั น ธ์
นักแปล และนักข่าวชาวเติร์ก-เยอรมัน ตัวบทเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ.1998 และ
ได้ รั บ รางวั ล สั น ติ ภ าพกุ ส ตาฟ-ไฮเนอมั น น์ (Gustav-Heinemann-Friedenspreis)
สําหรับวรรณกรรมเด็กและเยาวชนใน ค.ศ. 1999 ตัวบทเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตัวละคร
เอกที่ ชื่ อ เออเมอร์ กื อ เลิ น (Ömer Gülen) เขากํ า ลั ง เรี ย นที่ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์
ในมหาวิทยาลัยที่ ฮัมบวร์ก และเล่าเรื่องย้อนหลังเกี่ยวกับตัวเขาและครอบครัว พ่อชื่อ
ไซฟุลลาห์ กือเลิน (Seyfullah Gülen) อพยพมาทํางานอยู่ที่เยอรมนี เออเมอร์เกิดที่ตุรกี
และอพยพมาอยู่เยอรมนีตั้งแต่ยังเล็กพร้อมกับแม่และพี่ชาย ครอบครัวของเขามีพ่อเป็น
ผู้หาเลี้ยงครอบครัวและมีแม่เป็นแม่บ้าน ส่วนพี่ชายเพียงคนเดียวที่ชื่ออัดนาน (Adnan)
แต่ ง งาน มี ค รอบครั ว และแยกบ้ า นไปแล้ ว ชี วิ ต ที่ เ คยราบเรี ย บในเมื อ งเบอร์ ลิ น 4 ได้
เปลี่ยนแปลงไปช่วงที่เขาเรียนปีสุดท้ายในระดับมัธยมปลายและกําลังจะสอบปลายภาค
คืนหนึ่งพ่อถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสภาพไร้สติ เนื่องจากพ่อถูก
พบว่าจมน้ําโดยไม่ทราบสาเหตุ หนังสือพิมพ์ของเติร์กลงข่าวว่าสภาพไร้สติของพ่อเกิด
จากการกระทําของกลุ่มสกินเฮด เออเมอร์กับเพื่อนร่วมกลุ่มพยายามค้นหาความจริง
เกี่ยวกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับพ่อ การสืบค้นกลุ่มสกินเฮดที่ทําร้ายพ่อทําให้เออเมอร์ได้รับรู้
ว่าพ่อของเขามีภรรยาอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากแม่ของเขา เรื่องราวจบลงที่การเสียชีวิต
ของพ่อ ส่วนกลุ่มสกินเฮดซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นตํารวจไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันว่า
พวกเขาทําร้ายพ่อ
ผู้ ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ผู ก เรื่ อ งให้ ตั ว บทดํ า เนิ น เรื่ อ งในช่ ว งทศวรรษ 1990 อั น เป็ น
ระยะเวลาซึ่งโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นกับชาวยิวช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้หวนกลับมา
สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับชาวเติร์กในเยอรมนี คนเติร์กรุ่นพ่อมองปรากฏการณ์ที่
คําว่า Berlin ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนเลือกออกเสียงเบอร์ลินตามการออกเสียงของภาษาอังกฤษและเขียนเป็น
คําไทยจนเป็นที่ยอมรับ สําหรับการออกเสียงของภาษาเยอรมันนั้นใช้เป็นแบร์ลีน
4
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชาวต่ า งชาติ ผู้ ม าอาศั ย อยู่ ใ นสั ง คมเยอรมั น ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชาวเติ ร์ ก
ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับชาวยิวในอดีต กล่าวคือ มีการถูกกดขี่ใน
ลักษณะคล้ายกัน ทําให้เขาประสบกับภาวะหลอนจากการยึดโยงชาวเติร์กเข้ากับชาวยิว
และการยึดโยงความทรงจําเกี่ยวกับ นาซีในอดีตเข้ ากับนาซีใหม่ (Neo-Nazi) แม้จะดู
เหมือนว่าตัวละครพ่อเป็นคนรุ่นเก่าที่ไม่สามารถต่อรองทางอัตลักษณ์ แต่อันที่จริงแล้ว
พ่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พ่อมีความขัดแย้งในตนเอง เห็นได้จากการที่พ่อมี
สองบ้าน พ่อแต่งงานและดําเนินชีวิตครอบครัวทั้งกับหญิงชาวเยอรมันและหญิงชาวเติร์ก
ในเวลาเดี ย วกั น ส่ ว นคนเติ ร์ ก รุ่ น ลู ก ซึ่ ง แตกต่ า งไปจากคนรุ่ น พ่ อ ได้ แ ก่ อั ด นานกั บ
เออเมอร์ ในขณะที่อัด นานรู้จั กที่จะเล่นกับอัต ลักษณ์แ ละมีเล่ ห์เหลี่ย มในการต่อรอง
อัตลักษณ์เพื่อผลประโยชน์ เออเมอร์กลับถูกวางอยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องคดีความของพ่อหรือความรุนแรงทางชาติพันธุ์ นั่นอาจจะบ่งบอกว่าเขาไม่ได้ผูกโยง
ตนเองกับชาติพันธุ์และสามารถผูกสัมพันธ์ได้กับทุกคน ผู้วิจัยเสนอว่าผู้ประพันธ์ตั้งคําถาม
เชิงวิพากษ์กับอัตลักษณ์เติร์กโดยใช้กลยุทธ์การต่อรองอัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของ
ตัวละครเติร์กในสังคมเยอรมัน ในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ผู้ประพันธ์นําเสนอความรุนแรง
ข้ามพ้นพรมแดนเชื้อชาติและส่งเสริมให้เด็กเยอรมันรุ่นใหม่จับกลุ่มเป็นเพื่อนกันโดย
ไม่แบ่งแยกเขาแยกเราซึ่งจะช่วยลดทอนความแปลกแยกระหว่างคนต่างวัฒนธรรมใน
สังคมเยอรมันได้ในระดับหนึ่ง
2. ตัวละครพ่อผู้แปลกแยกและสับสน
คนส่วนใหญ่มักจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองใน
แง่มุมของนาซีกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว สืบเนื่องจากเยอรมนีในระยะเวลาที่อยู่ใต้
การปกครองของรัฐบาลนาซีระหว่าง ค.ศ. 1933 - ค.ศ. 1945 ได้ใช้นโยบายการสร้าง
ความเป็ นปึกแผ่ นของชนชาติเ ยอรมัน ด้วยการสนับสนุนลัทธิ ชาตินิย มที่นําโดยทหาร
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(Nationalsozialismus, 1988: 287-289) รวมถึงเน้นให้พลเมืองอยู่ในระเบียบวินัยและ
เชื่อฟังผู้นํา (Schikorsky, 2003: 127) ขณะเดียวกันรัฐบาลนาซีมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นํา
ของยุ โ รป โลกทั ศ น์ ต ามแบบนาซี ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น มี อิ ท ธิ พ ลในเยอรมนี ใ นขณะนั้ น
อดอล์ ฟ ฮิ ต เลอร์ (Adolf Hitler) ได้ นํ า กองทั พ นาซี เ ข้ า สู่ ส งครามโลกครั้ ง ที่ ส องใน
ค.ศ. 1939 และนําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนับล้านคน การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของรั ฐ บาลนาซี ที่ มี ต่ อ ชาวยิ ว กลายเป็ น รอยมลทิ น ในหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ เ ยอรมั น
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าโศกนาฏกรรมของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยรัฐบาลนาซี
ซึ่งกลายเป็นบาดแผลฝังจําที่ไม่อาจลบเลือนรอยแผลเป็นในครั้งนั้นได้ส่งผลต่อการยึดโยง
คําว่านาซีไว้กับพฤติกรรมทางด้านการก่อความรุนแรงกับคนต่างชาติ
ความรุ น แรงทางด้ า นชาติ พั น ธุ์ ใ นสั ง คมเยอรมั น ช่ ว งทศวรรษ 1990 ที่ เ กิ ด
โศกนาฏกรรมโดยกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดกระทํากับชาวเติร์กในเยอรมนี (Mani, 2007: 49)
เช่น การวางเพลิงบ้านชาวเติร์กเป็นครั้งแรกในเมืองเมิล์น (Mölln) เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1992 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสามราย และอีกครั้งในเมืองโซลิงเงิน (Solingen) ใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 ทําให้มีผู้เสียชีวิตห้าราย (Kinzer, 2012, online) ด้วยเหตุที่
ชาวเติร์กบางคนในเยอรมนีต้องกลายเป็นเหยื่อของกลุ่มหัวรุนแรงที่มีอคติต่อคนต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มของสกินเฮดหรือนีโอนาซี ส่งผลให้ชาวเติร์กบางคนมักจะเปรียบเทียบ
สถานการณ์ของตนเองกับเรื่องราวของชาวยิว ทําให้บางครั้งมีการขนานนามตนเองว่า
เป็ น ชาวยิ ว ใหม่ (Mandel, 2008: 176-177) ของสั ง คมเยอรมั น เราจึ ง อาจจะเรี ย ก
ความทรงจํ า ร่ ว มที่ มี ต่ อ นาซี แ ละการฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์ ว่ า เป็ น ภาพลั ก ษณ์ จ ากอดี ต ซึ่ ง
หลอกหลอนชาวเติร์กในเยอรมนี
การทลายกําแพงเบอร์ลินใน ค.ศ. 1989 และการรวมเยอรมนีใน ค.ศ. 1990 ทําให้
ผู้คนจากอดีตเยอรมนีตะวันออกสามารถเดินทางเข้าดินแดนอดีตเยอรมนีตะวันตกได้
โดยปราศจากอุปสรรค ทว่าผู้คนในอดีตเยอรมนีตะวันตกบางส่วน โดยเฉพาะชาวเติร์ก
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กลับสร้างกําแพงในความคิดคํานึงหรือเกิดอคติในใจเกี่ยวกับกลุ่มของสกินเฮด สําหรับ
คนเติร์กในเยอรมนี การรวมชาติของทั้งสองเยอรมนีสื่อนัยถึงการคุกคามคนเติร์กจาก
กลุ่มนีโอนาซีที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น (Mandel, 2008: 31) แม้ว่าเรามิอาจจะปฏิเสธได้ว่า
ชาวเติร์กหลายคนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มสกินเฮด แต่การจดจําเงาอดีตของนาซีกลายเป็น
โซ่ตรวนที่จองจําจิตใจของตัวละครเติร์กเฉกเช่นพ่อให้ประสบกับภาวะหลอนจากผีนาซี
หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความน่าสะพรึงกลัวของผีนาซีก่อให้เกิดกําแพงในใจของ
ชาวเติร์กซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกจนมิอาจจะรื้อถอนหรือทุบทําลายได้เช่นเดียวกับการทลาย
กําแพงเบอร์ลิน
ผู้ประพันธ์ได้ผูกเรื่องให้พ่อของเออเมอร์เป็นตัวละครที่ประสบกับภาวะหลอน
จากอคติหรือความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ คืนหนึ่งร่างของพ่อถูกพบว่าจมน้ําและหมดสติ
จึงถูก ส่งเข้าห้ องฉุ กเฉิ นที่โ รงพยาบาลแห่งหนึ่ง นับ ตั้งแต่นั้น มาพ่ ออยู่ ในสภาพไร้ส ติ
ตํารวจจึงได้สันนิษฐานว่าระหว่างที่พ่อกําลังจะกลับบ้าน เขาเห็นกลุ่มสกินเฮดบริเวณ
สะพ านโ ดย บั ง เ อิ ญ “เข าต้ อ งรู้ สึ ก ต กใจ มา ก” […Er muss sich unheimlich
erschrocken haben. (Zaptcioglu, 2006: 218)] จึงได้พยายามหาที่หลบกลุ่มสกินเฮด
จนทําให้พลัดตกลงไปในน้ํา ในขณะที่พ่ออยู่ในสภาพไร้สติซึ่งเป็นสภาวะที่น่าจะเป็นการ
บอกล่วงหน้าถึงความตายของพ่อซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เออเมอร์สืบค้นจนได้รับรู้ความลับ
ของพ่อ ผู้ประพันธ์ใช้การเล่าเรื่องแบบรู้แจ้ง5ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่เป็นผู้อ่านรู้จักเรื่องราว
ของพ่อของเออเมอร์ เขาเป็นชาวเติร์กผู้ซึ่งอพยพมาเป็นแรงงานราคาถูกที่เยอรมนีใน
ช่ว งเวลาซึ่ ง สั ง คมขาดแคลนแรงงาน แม้ ว่ า การเล่า เรื่ อ งแบบรู้ แ จ้ งช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นรู้ จั ก
การเล่าเรื่องแบบรู้แจ้ง เป็นการเล่าเรื่องในลักษณะทีผ่ ู้เล่าเรือ่ งรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง ผู้ประพันธ์เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีอิสระเต็มที่ โดยที่ผู้ประพันธ์ทราบความคิดและความรู้สึกของตัว
ละครแล้วนําเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าได้ตามที่ต้องการ โปรดอ่านเพิ่มเติมใน “มุมมอง” ราชบัณฑิตยสถาน,
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย (2545): 335.
5
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ตัวละครพ่อทุกแง่มุม แต่ในขณะเดียวกัน การเล่าเรื่องแบบรู้แจ้งกลับลดทอนตัวตนของ
ตัวละครพ่อ เนื่องจากตัวละครพ่อไม่ได้อยู่ในฐานะ “ฉัน” ที่จะเปล่งเสียงออกมาเพื่อ
บ่งบอกการมีตัวตนและสามารถเล่าเรื่องราวและความคิดคํานึงของตนเอง การที่ตัวละคร
พ่อไม่มีโอกาสเปล่งเสียงของตนทําให้เขาตกอยู่ในฐานะตัวละครที่ “ไร้เสียง” หรือ
“ไร้ตัวตน” ดังนั้นการเล่าเรื่องแบบรู้แจ้งในส่วนของพ่อเป็นวิธีการนําเสนอการไร้ตัวตน
ของเขา ขณะเดียวกันการเล่าเรื่องแบบรู้แจ้งอาจจะใช้เป็นความเปรียบเชิงอุปลักษณ์ใน
การแบ่งแยก (Cheng, 2001: 130) พ่อซึ่งในที่นี้นับว่าเป็นตัวแทนของแรงงานชาวเติร์ก
ออกจากเจ้าของประเทศ คนเยอรมันส่วนใหญ่อาจจะปฏิเสธแรงงานชาวเติร์กเฉกเช่น
พ่ อ ว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น กั บ พวกเขา การที่ แ รงงานชาวเติ ร์ ก ถู ก ผลั ก ไสให้ ก ลายเป็ น
“คนอื่น” หรือ “คนนอก” ของสังคมเยอรมันยิ่งเป็นการตอกย้ําถึงการไร้ตัวตนของพ่อ
การถูกปฏิเสธจากสังคมเยอรมันส่งผลให้พ่อรู้สึกแปลกแยกจากสังคมเยอรมัน
หลังจากเกิดเหตุ ตํารวจเชิญเออเมอร์มาให้ปากคําพร้อมซักถามข้อมูลเกี่ยวกับ
พ่อและครอบครัว เออร์เมอร์ได้กล่าวกับนายตํารวจที่รับผิดชอบคดีของพ่อว่า
“ไม่มีความลับเกี่ยวกับพ่อของผม” ผมกล่าว “เขาเป็นผู้ชายที่เรียบง่าย
งานครอบครัว พักร้อน ก็แค่นั้นแหละ”
[“Es gibt kein Geheimnis um meinen Vater”, sagte ich. “Er
ist ein einfacher Mann. Arbeit, Familie, Urlaub, das ist
alles.” (Zaptcioglu, 2006: 54)]

ในขณะที่ผู้อ่านรับรู้ความลับของพ่อเรื่องการมีสองบ้าน ส่วนเออเมอร์ ณ ขณะนั้นยังไม่
ล่วงรู้ เขาจึงเข้าใจว่าพ่อของเขาทํางานหนักเพื่อครอบครัว พ่อในฐานะแรงงานชาวเติร์กที่
อพยพมาอยู่เยอรมนีเพื่อที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งที่พ่อของเออเมอร์คาดหวังได้
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เกิดขึ้นจริง จากการเป็นแรงงานไร้การศึกษาที่มีความอดทนและเรียนรู้งานจนสามารถ
หาเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบายได้ ครอบครัวของเออเมอร์อาศัยอยู่ในที่พักราคาแพงย่าน
ชาร์ล็อทเทินบวร์ก “die teure Wohnung in Charlottenburg” (Zaptcioglu, 2006:
53) และไม่ได้อยู่ในย่านที่เป็นชุมชนของคนเติร์ก รวมถึงการส่งเสียเออเมอร์ให้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา การประสบความสําเร็จด้านวัตถุของพ่อไม่ได้เป็นไปตามแบบฉบับของ
แรงงานชาวเติร์กในเยอรมนีที่มักจะเป็นเพียงแรงงานราคาถูกหรือแรงงานที่มีชีวิตแบบ
หาเช้า กินค่ํา หากทว่าเป็น การตอกย้ําความพยายามของพ่ อในการสร้า งเนื้อสร้างตั ว
หรือสร้างคุณภาพชีวิตของเขากับครอบครัวให้เทียบเท่ากับคุณภาพชีวิตของคนเยอรมัน
นอกจากนี้ พ่อยังหลงใหลสาวเยอรมัน “...สาวเยอรมัน สูง ผอม ผมบลอนด์
ผิวเหมือนครีม ขาวและหวาน” […Die deutschen Frauen. Groß, schlank, blond.
Eine Haut wie Sahne, weiß und süß. (Zaptcioglu, 2006: 57)] การที่พ่อหลงใหล
สาวเยอรมันผิวขาว มิใช่เป็นเพียงแค่จินตนาการของพ่อในการครอบครองสาวเยอรมัน
เท่านั้น หากพ่อยังได้แต่งงานกับสาวเยอรมันอีกด้วย พ่อแต่งงานกับมาร์เกรท (Margret)
และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อไลลา (Laila) เป็นการแต่งงานที่เกิดจากความรัก เขารัก
เธอมาก [“...er liebt sie über alles” (Zaptcioglu, 2006: 58)] และมักจะแสดงออก
ถึงความรักใคร่ เขาจูบเธอที่มือ แขน หน้าและนัยน์ตา [“...Seyfullah küsst ihr die
Hände, Arme, das Gesicht, die Augen.” (Zaptcioglu, 2006: 85)] การนําเสนอ
การแต่งงานระหว่างคนต่างชาติต่างศาสนาในที่นี้อาจจะสื่อนัยในการปฏิเสธที่จะรักษา
ความบริสุทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ พ่อไม่ได้สนใจที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
เติร์ก เช่นเดียวกับมาร์เกรทที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือด
อารยั น ขณะเดี ย วกั น มาร์ เ กรทยั ง ตั้ ง ชื่ อ ให้ กั บ ลู ก สาวโดยใช้ คํ า จากภาษาอาหรั บ
นั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ยึดติดกับอัตลักษณ์ของชาติใดชาติหนึ่ง
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ในขณะที่พ่อแต่งงานกับสาวเยอรมันด้วยความรัก ส่วนการแต่งงานกับสาวเติร์ก
เป็น ไปตามหน้าที่ ของลูก ชายชาวเติ ร์ก การที่พ่อ ต้อ งแต่ งงานกับ แม่ ของเออเมอร์นั้ น
เป็ น ไปตามความต้ อ งการและการจั ด การของปู่ ข องเออเมอร์ พ่ อ ไม่ ก ล้ า ขั ด คํ า สั่ ง ปู่
ในสังคมเติร์กลูกชายต้องเชื่อฟังและทําตามคําสั่งของพ่อจึงจะเรียกได้ว่าเป็นลูกชายที่ดี
ปิตาธิปไตยแบบเติร์กที่กํากับและควบคุมชีวิตพ่อของเออเมอร์ทําให้เขากลายเป็นสามีที่
ไร้ซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับแม่ของเออเมอร์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามี
กับภรรยาที่มีแต่ความแปลกแยกระหว่างกัน [...die Fremdheit, die zwischen ihnen
beiden herrschte…(Zaptcioglu, 2006: 31)] การแต่งงานที่ปราศจากความรักระหว่าง
พ่อกับแม่ของเออเมอร์นั้นแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อของเออเมอร์กับภรรยา
อีกคนที่ชื่อมาร์เกรท การแต่งงานกับสาวร่วมชาติเป็นการแต่งงานเพื่อรักษาสายเลือด
บริสุทธิ์ของความเป็นเติร์ก และดํารงรักษา ตลอดจนสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวเติร์ก แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่นอกอาณาบริเวณของปิตุภูมิ การที่พ่อของเออเมอร์มีสอง
บ้านเป็นวิธีการต่อรองกับการดําเนินชีวิตภายใต้การควบคุมของปิตาธิปไตยแบบเติร์กซึ่งมี
อิทธิพลข้ามพรมแดนของตุรกีโดยที่เขาไม่กล้าละเมิดหรือแหกคอก
การที่ พ่ อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล เรื่ อ งการมี ส องบ้ า นเป็ น กลวิ ธี อ ย่ า งหนึ่ ง ของพ่ อ ใน
การนําพาและควบคุมทั้งสองครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันพ่อรู้สึกผิด เขารําพึงว่า
…ผีที่สถิตบ้านของเขา ย้ําเตือนให้เขาระลึกถึงความผิดพลาดในชีวิตซึ่ง
เห็นชัดว่าเขาเป็นผู้กระทําลงไป แต่เขาได้กระทําโดยตั้งใจหรือเปล่าเล่า
ไม่ใช่เลย
[…Die Geister, die jetzt seine Häuser bevölkern, gemahnen
ihn nur an die Fehler, die er offensichtlich in seinem Leben
gemacht hat, aber hat er sie denn absichtlich begangen?
Nein. (Zaptcioglu, 2006: 174)]
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พ่อของเออเมอร์เลือกที่จะต่อรองกับวิถีครอบครัวแบบเติร์กแทนการเปิดเผยความจริงกับ
พ่อของตน หากพิจารณาจากชื่อเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ “พระจันทร์กลืนดาว” คําว่า
พระจันทร์ในภาษาเยอรมันเป็นเพศชาย ในที่นี้พระจันทร์เป็นความเปรียบเชิงอุปลักษณ์
แทนพ่อ ของเออเมอร์ ส่ วนดวงดาวต่างๆ อาจจะเป็น ความเปรีย บเชิง อุปลัก ษณ์แทน
ภรรยาและลูกๆ ทั้งสองครอบครัว ดังนั้น “พระจันทร์กลืนดาว” จึงน่าจะหมายถึงการที่
พ่อสามารถซ่อนเร้นการมีสองบ้านโดยที่ทั้งสองบ้านไม่รู้ระหว่างที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ ทั้งสอง
บ้านเพิ่งจะได้รับรู้ความลับเรื่องนี้หลังจากที่พ่อเสียชีวิต การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจึง
เปรียบได้กับบทลงโทษสําหรับพ่อที่มีสองบ้าน พ่อเองก็ยอมรับกับเรื่องนี้ เขาได้กล่าวว่า
…อย่าลืมว่าตัวแกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากการสร้างคุณงามความดี
หรือถูกลงโทษที่กระทําความผิด แกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
[...Vergiss nicht, dass nur allein du für all deine Fehler und
Tugenden belohnt und bestraft werden wirst, die
Verantwortung gehört dir allein. (Zaptcioglu, 2006: 196)]

แม้ ว่ า พ่ อ จะสามารถดู แ ลทั้ ง สองบ้ า นได้ แต่ ก ารที่ พ่ อ มี ส องบ้ า นเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับ ในแง่มุมของเพศสถานะตามทัศนคติของสังคมตะวันตกนั้นไม่ยอมรับผู้ชายที่
มีภรรยาหลายคน พ่อจึงจัดว่าเป็นผู้ชายที่ไม่พึงประสงค์ การดํารงอยู่ของผู้ชายแบบพ่อที่
มีสองบ้านจึงเป็นการสั่นคลอนสถาบันครอบครัวในสังคมปัจจุบัน
หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก เออเมอร์ได้ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่ า งเขากั บ พ่ อ ทํ า ให้ พ บว่ า เขาไม่ รู้ จั ก พ่ อ ของเขา “ผมไม่ รู้ อ ะไรเกี่ ย วกั บ พ่ อ ”
[Ich wusste nichts von ihm. (Zaptcioglu, 2006: 75)] ผู้อ่านรับรู้ว่าเออเมอร์ไม่เคย
ได้สัมผัสความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพ่อ เออเมอร์เล่าให้ฟังว่า
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…พ่อกลับถึงบ้าน นั่งลงที่เก้าอี้ของเขา และหลังจากที่เขาดื่มเหล้าแก้ว
ที่สอง เขาก็หลับลึก
[...Vater kommt nach Hause, setzt sich in seinen Sessel und
nachdem er seinen zweiten Schnaps getrunken hat, fällt er
in einen tiefen Schlaf. (Zaptcioglu, 2006: 154)]

ภาพของพ่อผู้หลับใหลบ่งบอกความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งมีแต่ความแปลกแยก
ระหว่างกัน เช่นเดียวกับไลลา เธอถามพ่อว่า “พ่อขา ทําไมพ่อไม่ค่อยกลับบ้านเลยคะ”
[Papa, warum kommst du nur so selten nach Hause? (Zaptcioglu, 2006:
153)] พ่อไม่มีเวลาให้กับไลลาเช่นเดียวกับที่ไม่มีเวลาให้เออเมอร์ ความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน
ระหว่ า งพ่ อกั บ ลูก อาจจะนํ ามาอภิ ปรายโดยเชื่อ มโยงกั บ ชื่อ เรื่อ งของนวนิย ายเรื่อ งนี้
พระจันทร์ในที่นี้อ าจจะใช้ เป็ นความเปรีย บเชิ งอุป ลักษณ์แ ทนวั ตถุห รือเงินทอง ส่ว น
ดวงดาวอาจจะใช้เป็นความเปรียบเชิงอุปลักษณ์แทนช่วงเวลาแห่งวัยเยาว์ของเออเมอร์
กับไลลา การที่ พระจันทร์กลืนดาว หมายถึงพฤติกรรมของพ่อที่ใช้เวลาอยู่กับการหาเงิน
เพราะเขาต้องเลี้ยงดูสองบ้าน ช่วงวัยเด็กของพวกเขาทั้งคู่จึงเติบโตมาโดยปราศจาก
ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อของตน ทําให้ทั้งคู่ประสบกับสภาวะแห่งความทุกข์
ความหิวโหยความรัก และความเอาใจใส่จากพ่อ
ไม่ เพี ย งแต่ลู ก เท่ า นั้น ที่มี ค วามทุก ข์จ ากการที่ ไม่ ส ามารถสร้ า งปฏิสั ม พัน ธ์ ที่
แนบแน่นกับ พ่อของตน หากตัวละครพ่อ เองก็ประสบกับ ความทุกข์ ด้วย พ่อในฐานะ
แรงงานชาวเติร์ กที่ อพยพมาอยู่เ ยอรมนีย่ อมรู้สึ กว่ าความเป็ นตั วตนถู กกั ดกร่อ นโดย
ความรู้ สึ ก แปลกถิ่ น ผิ ด ที่ ผิ ด ทาง (dislocation) ซึ่ ง เป็ น ผลจากการย้ า ยถิ่ น (ดาริ น ทร์
ประดิษฐทัศนีย์, 2554) (A valid and active sense of self may have been
eroded by dislocation, resulting from migration…) (Ashcroft, Griffiths and
Tiffin, 1989: 9) พ่อรู้สึกโหยหาบ้านเกิด “...เธอนี่ คิดถึงบ้านอยู่ตลอดเวลาเลย มาร์เกรท
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พูด...” […Du immer mit deinem Heimweh, sagt Margret…( Zaptcioglu, 2006:
84)] แม้ว่าพ่อมาเยอรมนีด้วยความสมัครใจ แต่การเป็นแรงงานพลัดถิ่นในสังคมเยอรมัน
ย่อมทําให้เขารู้สึกแปลกแยก ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้สึกแปลกถิ่นผิดที่ผิดทางซึ่งทําลาย
ความรู้ สึ ก แห่ ง ความเป็ น ตั ว ตนของพ่ อ เกิ ด จากการที่ ม าร์ เ กรทปรารถนาให้ เ ขาใช้
ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การเรียนภาษาเยอรมันทําให้เขารู้สึก
ต่ําต้อย “...ผมโง่ มาร์เกรท...ผมมันก็แค่ชาวนาโง่ๆคนหนึ่ง ทําไมเธอถึงได้ทรมานผม
ผมรู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองแก่ แ ละเหนื่ อ ยล้ า เหนื่ อ ยล้ า เหลื อ เกิ น […Ich bin dumm,
Margret,…nichts als ein dummer Bauer…Warum quälst du mich? Ich fühle
mich alt und müde. Sehr müde. (Zaptcioglu, 2006: 120)] แม้ว่าพ่อสามารถ
สื่อสารภาษาเยอรมันได้ แต่เขาไม่สามารถใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง ศักยภาพใน
การใช้ภาษาเยอรมันที่บกพร่องทําให้พ่อไม่สามารถเป็นพลเมืองในเยอรมนีได้อย่างเต็มตัว
นั่นอาจจะบ่งบอกว่าพ่อล้มเหลวในการผนวกกลืน (Cheng, 2001: 106) เข้ากับสังคม
เยอรมัน
การนําเสนอตัวละครพ่อที่รู้สึกแปลกแยกและสับสนอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ประพันธ์
เน้นให้คนรุ่นพ่อเป็นผู้อพยพรุ่นเก่าที่ไม่สามารถผสมผสานทางวัฒนธรรม หรือไม่สามารถ
ต่อรองทางอัตลักษณ์ในการดํารงอยู่ในสังคมเยอรมัน และการที่ผู้ประพันธ์ให้พ่อยึดโยง
ความทรงจํ า ร่ ว มต่ อ นาซี จ นทํ า ให้ เ ขาประสบกั บ ภาวะหลอนและตกอยู่ ใ นสภาพ
ไร้สติอาจจะเพื่อวิพากษ์ความไร้ประโยชน์ หรือความไร้สาระในการตรึงตนเองไว้กั บ
ความทรงจําร่วมต่อนาซี นอกจากนี้ การที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้พ่อมีสองบ้านน่าจะเพื่อ
นําเสนอความขัดแย้ งในตนเองของคนรุ่นพ่อ ในแง่ มุมหนึ่ง คนรุ่ นพ่ออาจจะต้ องการ
สืบทอดและดํารงอัตลักษณ์เติร์กในสังคมเยอรมัน แต่ในขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้ที่
เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในที่แห่งใหม่ ทว่าการที่พ่อแก้ไข
ความขัดแย้งด้วยการมีสองบ้านเป็นสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้สนับสนุน เห็นได้จากการที่
ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้ตัวละครพ่อพบกับความตายหลังจากที่เออเมอร์ได้รับรู้เรื่องราว
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อีกบ้านของพ่อ ขณะเดียวกั นทั้งสองบ้ านต่างก็ ปฏิเสธที่ จะทําความรู้จักกัน หรือสร้า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการตอกย้ําถึงการปฏิเสธผู้ชายที่มีหลายบ้าน คนเติร์กรุ่นพ่อ
ประสบกับความรู้สึกแปลกแยกและสับสนกับอัตลักษณ์ของตนเพราะวิธีคิดที่ผูกโยงกับ
ชาติ พั น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น การแบ่ ง เขาแบ่ ง เรา อั น อาจจะนํ า ไปสู่ อ คติ ห รื อ ความเกลี ย ดชั ง ทาง
ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้สนับสนุน ส่วนคนรุ่นลูกซึ่งเป็นส่วนที่นวนิยาย
เรื่องนี้สนับสนุนนั้นมีสองแบบ แบบหนึ่งนําเสนอผ่านตัวละครอัดนานซึ่งรู้จักที่จะเล่น
กับอัตลักษณ์ และอีกแบบหนึ่งนําเสนอผ่านเออเมอร์ซึ่งไม่ได้ผูกโยงกับชาติพันธุ์
3. ตัวละครลูกผู้ก้าวข้ามพรมแดนชาติพันธุ์
อั ด นานอยู่ ใ นฐานะพ่ อ ค้ า ซึ่ ง เปิ ด ร้ า นอาหารอิ ต าเลี ย น โดยทั่ ว ไปคนเติ ร์ ก
ส่วนใหญ่ในเยอรมนีมักจะเปิดร้านอาหารเติร์ก หรือร้านอาหารจานด่วนแบบเติร์กที่เรียก
กันว่าเคบับ (Kebub) แต่อั ดนานกลับเปิด ร้านอาหารอิต าเลียนและสามารถแสวงหา
ผลกํา ไรจากลู กค้ าผู้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น ชาวเยอรมัน นอกเหนือ จากการเปิ ดร้ านอาหาร
อิตาเลียนแล้ว ลูกค้าในร้านยังรู้จักอัดนานในนาม “อะเดรียโน” (Adriano) ในการตั้งชื่อ
ใหม่ นี้ เ ป็ น ช่ อ งทางให้ เ ขาสวมบทบาทแห่ ง ความเป็ น ยุ โ รปใต้ อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากชื่ อ
อะเดรียโนเป็นชื่อของผู้ชายในภาษาสเปน อิตาเลียน และโปรตุเกส (2012, online)
ทั้งสามภาษาอยู่ ในกลุ่ม ภาษาโรมานซ์ นั่นแสดงว่าชาติพันธุ์ห ลายชาติสืบสายมาจาก
รากเหง้าเดียวกัน การที่อัดนานเลือกใช้ชื่ออะเดรียโนบ่งบอกว่าเขาเลือกแสดงตัวตนซึ่ง
ไม่ผูกโยงกับชาติพันธุ์เติร์ก
ในขณะที่ อั ด นานอยู่ ใ นร้ า นอาหารอิ ต าเลี ย น เขาเลื อ กที่ จ ะแสดงตนเป็ น
คนอิตาเลียน แต่เมื่อเขาได้สัมภาษณ์ออกสื่อเกี่ยวกับสภาพไร้สติของพ่อหรือความ เกลียด
ชังทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เขากลับมาใช้ชื่ออัดนานและ
ผูก โยงกั บ ชาติพั น ธุ์เ ติร์ ก เขาประกาศตนว่า เป็ น “อั ดนาน กือ เลิ น ลู กชายคนโตของ
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ไซฟุลลาห์” […Adnan Gülen, ältester Sohn Seyfullahs…(Zaptcioglu, 2006: 124)]
หรือเป็น “ลูกชายของเหยื่อ” [Der Sohn des Opfers (Zaptcioglu, 2006: 209)]
การที่ อั ด นานรู้ จั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ต นเองและรู้ ทั น สื่ อ อาจจะบ่ ง บอกว่ า เขาประสบ
ความสําเร็จในการสวมบทบาทของคนเติ ร์กรุ่นที่สองในเยอรมนีซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่ ม
อนาคตไกล สอดคล้องกับภาพที่สื่อคาดหวังและกําหนดให้คนเติร์กมีคุณลักษณะของการ
สร้างเนื้อสร้างตัว ความคิดและความกล้าหาญ รวมถึงการประสบกับความเกลียดชังทาง
ชาติพั นธุ์ กอปรกั บชื่ อของอั ดนานเป็น คํา ยื มจากภาษาอาหรั บและยั งเป็น ชื่ อของผู้ ที่
สื บ สายของอิ ช มาเอล (Ishmael) ซึ่ ง เป็ น บรรพบุ รุ ษ ของชาวอาหรั บ และเป็ น ลู ก ชาย
คนหนึ่งของอับราฮัม (Abraham) การที่เขากลับมาใช้ชื่ออัดนานบ่งบอกว่าเขาผูกโยงกับ
ชาติพันธุ์อาหรับอีกด้วย การขยายชาติพันธุ์จากเติร์กมาสู่อาหรับ หรือจากอาหรับมาสู่
ยุโรป แสดงว่าอัดนานรู้จักเล่นกับอัตลักษณ์และสามารถกําหนดพื้นที่ทางสังคมให้กับ
ตนเองโดยปราศจากความรู้สึกแปลกแยกหรือความขัดแย้งในตัวเองเฉกเช่นพ่อของเขา
การที่อัดนานสามารถกําหนดพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเองได้ ทําให้เขาสามารถดํารงอยู่ใน
สังคมเยอรมันได้อย่างมี “ตัวตน” เขาไม่ถูกกีดกันหรือถูกผลักไสออกจากสังคมเยอรมัน
เขาสามารถทําให้สังคมมองเห็นเขาได้ทุกที่
หลัง จากที่พ่อ เสีย ชีวิ ต อั ดนานกลั บมาแสดงตนเป็ นคนอิต าเลี ยน พร้อ มกั บ
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ซิ น แบด” (Sindbad) ชื่ อ นี้ เ ป็ น ตั ว ละครในนิ ท านของอาหรั บ ที่
ชาวตะวันตกรู้จักกันในนามของนักเดินเรือผู้ออกผจญภัยเจ็ดครั้งจนประสบความสําเร็จ
และได้รับความมั่งคั่ง การที่อัดนานหรืออะเดรียโนตั้งชื่อใหม่ให้กับตนเองอีกครั้งสื่อนัยว่า
ในอนาคตเขาจะสามารถสร้ างเนื้ อสร้า งตั วจนมั่ งคั่ งได้เ ฉกเช่ นซิ นแบด อั นที่ จริ งแล้ ว
ชื่อซินแบดเป็นชื่อและเป็นนิทานจากภาษาเปอร์เซีย การที่ผู้ประพันธ์ใช้ชื่อซินแบดเป็น
การเล่นกับอัตลักษณ์ที่ลื่นไหล ยืดหยุ่น และไม่ผูกโยงกับพรมแดนของชาติใดชาติหนึ่ง
อาจกล่ า วได้ ว่ า อั ด นานเป็ น พ่ อ ค้ า ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการขายอั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง ของ
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ความเป็ นตะวั น ตกและความเป็ นตะวั นออก หรื อเรีย กได้ ว่า เขารู้ จัก ใช้อั ตลั กษณ์เ ชิ ง
พาณิชย์ ในฐานะพ่อค้าอัดนานสามารถนําอัตลักษณ์มาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กั บตน แต่ อาจจะไม่ใช่ แบบอย่า งที่ดี สําหรับเยาวชนจึ งทํา ให้เ ขาไม่ใช่ ตัวละครเอก
ส่วนตัวละครเอกของเรื่องนี้ คือ เออเมอร์
ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องโดยให้สื่อสิ่งพิมพ์ของเติร์กฉบับหนึ่งนําเสนอข่าวเกี่ยวกับพ่อ
ของเออเมอร์ เขาสรุ ป ใจความในข่ า วให้ แ ม่ ฟั ง ว่ า พ่ อ อยู่ ใ นสภาพไร้ ส ติ อั น เกิ ด จาก
การกระทําของนีโอนาซี
“พวกนาซี” ผมตะโกนด้วยความเกรี้ยวกราด “พวกเขาเขียนว่าพ่อตก
เป็นเหยื่อของนาซี นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาเขียน”
[“Naziler!”, schrie ich aufgeregt. “Sie schreiben, dass mein
Vater ein Opfer der Nazis geworden ist, das schreiben sie!”
(Zaptcioglu, 2006: 38)]

การที่สื่อนําเสนอข่าวโดยมีเนื้อหาว่าสภาพไร้สติของพ่อเกิดจากการกระทําของนีโอนาซี
ส่งผลให้เออเมอร์ตั้งใจค้นหากลุ่มคนที่ทําร้ายพ่อของเขา เขากล่าวว่า
ผมรู้ สึ ก ย่ํ า แย่ ผมเป็ นลู ก ชาย และหากผมไม่ ล งมื อ ค้ นหาคนกลุ่ ม นี้
คนกลุ่มที่ทําร้ายพ่อของผม แล้วใครควรจะเป็นคนทําล่ะ โลกทั้งโลก
จับจ้องเราอยู่ จ้องผมอยู่
[Ich fühle mich beschissen. Ich war der Sohn, und wenn
ich nichts unternahm, um die Kerle zu finden, die meinen
Vater angegriffen hatten, wer sollte sonst etwas tun? Die
ganze Welt schaute auf uns. Auf mich… (Zaptcioglu, 2006:
90)]
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ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พ่ออยู่ในสภาพไร้สติ เออเมอร์ใช้ชีวิตเฉกเช่นเด็กวัยรุ่น
เยอรมันคนหนึ่งและคบกับเพื่อนที่เป็นเด็กเยอรมัน เออเมอร์ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกจาก
สังคมเยอรมัน การที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้เออเมอร์ตามหากลุ่มคนที่ทําร้ายพ่อเพื่อเป็น
ช่องทางให้เขาได้ทบทวนและไตร่ตรองอัตลักษณ์เติรก์ รวมถึงความเกลียดชังทางชาติพันธุ์
เออเมอร์ตามหากลุ่มคนที่ทําร้ายพ่อของเขา ทําให้เขาได้เห็นความรุนแรงที่
กลุ่มของเขาซึ่งมีเด็กเยอรมันเชื้อสายเติร์กสามคนและเด็กเยอรมันหนึ่งคนทําร้ายเด็ก
สกินเฮดที่มาจากอดีตเยอรมันตะวันออก เออเมอร์ได้บรรยายว่า
...เขา(ฮักกี้ ผู้แปลระบุเพิ่ม) เดินเข้าไปใกล้ศีรษะของเจ้าเด็กสกินเฮด
และจับคางของมันไว้ ทันใดนั้นสกินเฮดพยายามจะหนีให้ได้ แต่เคนัน
กับมูรัทจับเอาไว้ จากนั้นสกินเฮดก็ถูกชกหน้าเป็นครั้งแรก
[…]
…เลือดเปรอะเปื้อนหน้าของสกินเฮดจนแดงไปครึ่งหน้า...เขาถูกชก
หน้าอีก ผมอยากจะพูดว่า “หยุดเถอะ!” แต่ก็ไม่ได้ทํา หากเราอยากได้
ข้อมูลจากสกินเฮด เราก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทุบตีทําร้ายเขา...
ในที่สุด สกินเฮดก็ล้มลงไปกองที่พื้นและลุกขึ้นไม่ไหว...
ทั น ใดนั้ น มู รั ท ดึ ง มี ด ออกจากกระเป๋ า ...เขาก้ ม ตั ว ลงไปที่
สกินเฮดและหยิบมีดจ่อที่จมูกของสกิน
“หากแกยังไม่ยอมพูดอะไรตอนนี้ แกตายแน่!” เขากระซิบ...
“เราไม่รู้ว่าพวกแกกําลังพูดเรื่องอะไร!”
[…Er ging ganz nahe an seinen Kopf heran und packet sein
Kinn. Der Skin versuchte plötzlich loszulaufen, aber Kenan
und Murat hielten ihn zurück. Da landete schon der erste
Schlag in seinem Gesicht.
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[…]
…das Blut färbte die eine Gesichtshälfte rot…bekam er
einen weiteren Schlag ins Gesicht. Ich wollte “Stopp!”
sagen, hielt mich aber zurück. Wenn wir irgendetwas aus
ihm herausholen wollten, hatten wir keine andere Wahl,
als ihn zu verprügeln…Schließlich sank er auf den Boden
und stand nicht mehr auf…
Plötzlich zog Murat ein Messer aus seiner
Tasche…hockte sich neben den Skin und hielt ihm das Ding
vor die Nase.
“Wenn du nicht augenblicklich was sagst, bist du
tot!”, flüsterte er…
“Ich weiß nicht, wovon ihr redet!” (Zaptcioglu,
2006: 80-81)]

ความรุนแรงข้างต้นซึ่งเกิดจากการกระทําที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นเยอรมันและเด็กเติร์กรุมทําร้าย
เด็ก สกิ นเฮดเพีย งคนเดียวแสดงถึง การใช้ กํา ลังที่ เกิ นกว่า เหตุ ของเด็ก วัยรุ่ นกลุ่ม หนึ่ ง
เออเมอร์เองก็อ่อนแอเกินกว่าจะห้ามเพื่อนได้จึงได้แต่เฝ้ามองเพื่อนรุมทําร้ายเด็กสกินเฮด
ฉากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการสื่อนัยว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ “คนต่างชาติ”
ในความหมายอย่างที่เข้าใจกัน แต่ยังเกิดขึ้นกับ “คนเยอรมัน” ด้วย เป็นคนเยอรมันที่
อพยพมาจากอดีตเยอรมันตะวันออก (Gugel, 1990: 130) การนํ าเสนอตัวละครเด็ ก
สกินเฮดที่อยู่ในฐานะเหยื่อของความรุนแรง มิใช่ผู้ก่อความรุนแรงอาจต้องการแสดงให้
เห็นว่ามิใช่เด็กสกินเฮดทุกคนที่เป็นผู้กระทํารุนแรงกับผู้อื่น
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นอกจากฉากที่เด็กสกินเฮดถูกทําร้ายแล้ว ผู้ประพันธ์ยังได้บรรยายตัวละคร
สกินเฮดผ่านสายตาของเออเมอร์ที่เห็นว่าเป็น “เด็กตัวเล็กแกร็น” [der schmächtige
Skinhead (Zaptcioglu, 2006: 79)] ไม่เพียงแต่ตัวเล็ก “เด็กสกินเฮดคนนี้ไม่ได้แก่กว่า
พวกเรา บางทีอาจจะเด็กกว่า ผอมกว่าและดูซีดเซียว” [Er war nicht älter als wir,
vielleicht sogar jünger, mager und total blass (Zaptcioglu, 2006: 82)]
การบรรยายลั ก ษณะทางกายภาพของเด็ ก สกิ น เฮดตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น อาจจะ
เร้าอารมณ์ผู้อ่านให้รู้สึกสงสารและเห็นใจเด็กสกินเฮดที่ไม่มีทางสู้กับกลุ่มของเออเมอร์ได้
กอปรกับการที่ “เขาเริ่มร้องไห้” [Da fing der Skin an zu heulen. (Zaptcioglu,
2006: 82)] หลังจากที่ถูกกลุ่มของเออเมอร์ทําร้ายและข่มขู่เอาชีวิต เป็นการนําเสนอภาพ
เด็กสกินเฮดที่มีความหวาดกลัว มิใช่เด็กเข้มแข็ง ขณะที่ผู้ประพันธ์เลือกที่จะให้ภาพเด็ก
สกินเฮดที่ดูอ่อนแอและไร้ทางสู้ แต่ในขณะเดียวกัน ตัวละครที่ก้าวร้าวและ เป็นพวก
หัวรุนแรง คือ กลุ่มของเออเมอร์ การที่ผู้ประพันธ์ให้กลุ่มของเออเมอร์สวมทับภาพลักษณ์
ตามแบบฉบับของสกินเฮดแสดงว่ากลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่ก่อความรุนแรงมิได้จํากัดเฉพาะ
กลุ่มของสกินเฮดหรือนีโอนาซีอีกต่อไป การจับกลุ่มสร้างความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นซึ่ง
เกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มช่วยสลายภาพของสกินเฮดที่ถูกพันธนาการไว้กับเงาอดีตของนาซี
จนถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ก่อความรุนแรงกับคนต่างชาติ โดยมองข้ามมิติของความเป็น
มนุษย์ของสกินเฮดที่มีทั้งผู้อ่อนแอหรือกลุ่มหัวรุนแรงปะปนกัน
ผู้ประพันธ์ไม่เพียงแต่บรรยายฉากที่กลุ่มของเออเมอร์รุมทําร้ายเด็กสกินเฮด
อีกทั้งเธอยังได้นําเสนอฉากที่พูดถึงกลุ่มชาวเติร์กบางส่วนที่ชุมนุมประท้วงเหตุการณ์ซึ่ง
ชาวเติร์กในเยอรมนีถูกทําร้ายจนกระทั่งกลายเป็นการประท้วงที่มีความรุนแรง
...รถที่ถูกทําลายและถูกเผา กระจกร้านค้าที่แตกเสียหาย กลุ่มเด็ก
วัยรุ่นชาวเติร์กผู้ซึ่งขว้างหินใส่ตํารวจ
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[...die umgeworfenen und ausgebrannten Autos, die
eingeschlagenen Schaufenster, die türkischen Jungs, die die
Polizei mit Steinen Bewarfen … (Zaptcioglu, 2006: 210)]

ภาพคนต่ า งชาติ ที่ อ พยพมาอยู่ เ ยอรมนี อ าจจะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นฐานะเหยื่ อ ของเจ้ า บ้ า นที่
หัวรุนแรงเสมอไป การที่ผู้ประพันธ์นําเสนอเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะเธอต้องการใช้งานเขียน
ของเธอเป็นพื้นที่ในการปฏิเสธอํานาจของนาซี สอดคล้องกับโครงการหนึ่งของรัฐบาล
เยอรมันช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งจัดทําโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของเยอรมันใน
สายตาของนานาชาติ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น
ภาพลักษณ์ในแง่ลบซึ่งเยอรมนีไม่สามารถกําจัดทิ้งได้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
(Mandel, 2008: 14) ความทรงจํ า ร่ ว มที่ มี ต่ อ นาซี เ ป็ น บาดแผลที่ เ จ็ บ ปวดของชาติ
เยอรมันซึ่งไม่สามารถกําจัดได้ แต่เป็นสิ่งที่สามารถอําพรางได้ การแบกรับสํานึกเชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่มืดดําที่สุดหรือการสืบทอดอดีตที่แฝงเร้นไปด้วยความหวาดกลัวส่งผลให้
เด็ กเยอรมั นรุ่ นใหม่ ไม่ สามารถสร้ างตัว ตนได้ อย่ างมั่น คง (Mandel, 2008: 111-112)
การกดทับหรือการแก้ไขสัญลักษณ์ของความทรงจําร่วมที่มีต่อนาซีจะช่วยให้คนรุ่นใหม่
มีศักยภาพในการจัดการกับความรู้สึกกระวนกระวายและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย
(Mandel, 2008: 112) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์ของความทรงจําร่วม
ในอดี ต คื อ บุ ค คลที่มี อํ า นาจแบบชายเป็น ใหญ่ ห รื อ นาซี แ ละอุด มการณ์ ช าติ นิ ย มซึ่ ง
ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนให้ความสําคัญ แต่ตอนนี้ต้องไม่ใช่สิ่งที่จะส่งต่อให้กับ
คนรุ่น ใหม่ บทบัญ ญัติ ส มัย นาซี เป็ นสิ่ ง ที่ค วรจะซ่ อนเร้น หรื อ ปกปิด ด้ วยความละอาย
(Mandel, 2008: 111-112) ดั ง นั้ น งานเขี ย นของเธอจึ ง ได้ นํ า เสนอการใช้ กํ า ลั ง ที่
คนเยอรมันกระทํากับคนเยอรมัน หรือคนเติร์กกระทํากับคนเยอรมันก็ตาม เพื่อบ่งบอกว่า
การใช้ กํ า ลั ง ปรากฏกั บ คนทุ กเชื้ อ ชาติ หรื อ เรี ย กได้ ว่ า ความรุ น แรงข้ า มพ้ น พรมแดน
เชื้อชาติ
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ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประพันธ์ยังได้ลบเลือนภาพลักษณ์จากอดีตด้วยการเน้นให้เลิก
จดจําเรื่องราวของนาซี ตัวละครเด็กวัยรุ่นเยอรมันที่ชื่อคริสเตียนรู้สึกละอายใจที่เป็น
คนเยอรมัน ส่วนเออเมอร์ได้กล่าวว่า
“...แต่ไอ้คําพูดที่ว่า ‘เราละอายใจที่เป็นคนเยอรมัน’ เป็นอะไรที่
เฮงซวย ไม่รู้ว่าทําไม แต่มันทําให้เรารู้สึกแย่ แล้วเราก็ไม่เห็นเหตุผลที่
จะต้องรู้สึกอย่างนั้น ตกลงไหม เอาล่ะ เลิกพูดเรื่องนี้เถอะ!”
[“…Aber dieses Gerede von ‘Ich schäme mich Deutscher zu
sein’ ist wirklich Scheiße. Ich weiß nicht warum, aber es
macht mir ein schlechtes Gewissen, und ich sehe dafür
keinen Grund, okay? Also lasst das!” (Zaptcioglu, 2006:
131)]

สืบ เนื่ องจากในระหว่า งสงครามโลกครั้ ง ที่ส อง คนยิว จํา นวนมากถู ก นาซีทํ า ร้า ยและ
ฆาตกรรม การที่นาซีละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวยิวเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เยอรมัน ผู้ประพันธ์ใช้ตัวละครที่ชื่อคริสเตียนเป็นตัวแทนของเด็กเยอรมัน
รุ่นหลังสงครามบางส่วนที่ตั้งคําถามกับอคติ ความเพิกเฉย และความไร้มนุษยธรรมของ
คนเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปล่อยให้รัฐบาลนาซีละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ชาวยิวในเยอรมันหรือในยุโรป ในขณะที่เออเมอร์ผู้ซึ่งเป็นเด็กเติร์กรุ่นที่สองเป็นตัวแทน
ของคนกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยตรง ทําให้เห็นว่า
การแบกรับอคติ หรือความไร้มนุษยธรรมของคนเยอรมันรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเป็น
การฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ขณะเดียวกันเออเมอร์ไม่ได้มองความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างชาวเติร์กกับชาวยิวจึงมิได้ประสบกับภาวะหลอนจากการถูก
กดขี่ร่วมกันระหว่างชาวเติร์กกับชาวยิว และมิได้ยึดโยงตนเองไว้กับการตกเป็นเหยื่อของ
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อคติ ห รื อ ความเกลี ย ดชั ง ทางชาติ พั น ธุ์ การเน้ น ให้ ลื ม เลื อ นเรื่ อ งราวของนาซี ห รื อ
การสนับสนุนให้แยกสํานึกของความเป็นเยอรมันร่วมสมัยออกจากประวัติศาสตร์ที่มี
ปัญ หาโดยเฉพาะอดี ต สมัย นาซี น่ า จะนั บ ได้ ว่ า เป็ น การต่ อ รองของรั ฐ บาลเยอรมั น ที่
ต้องการเน้นเยอรมนีในฐานะที่เป็นรัฐแห่งปัจจุบันและรัฐแห่งอนาคต (Mandel, 2008:
322) การตอกย้ําให้เด็กรุ่นใหม่ลืมเลือนอดีตที่มืดดําและรู้สึกเชื่อมั่นหรือมีทัศนคติเชิงบวก
ต่อความเป็นเยอรมัน (Mandel, 2008: 323) เป็นสารัตถะที่ผู้ประพันธ์พยายามนําเสนอ
ผ่านนวนิยายเรื่องนี้
นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ได้ให้เออเมอร์ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้พูดข้อความข้างต้น
เพื่อเน้นมิตรภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพความแตกต่างหรือความหลากหลาย
ของกลุ่มวัฒนธรรม
...’เติร์ก เยอรมัน อาหรับ’! ฉันสนใจว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือไม่...
[...’Türken, Deutsche, Araber’! Mich interessiert, ob wir
Freunde sind oder nicht…( Zaptcioglu, 2006: 131)]

การที่เออเมอร์ไม่แบ่งเขาแบ่งเราอาจจะบ่งบอกว่าเขาไม่ได้ผูกโยงตนเองกับชาติพันธุ์และ
สามารถผู ก สั ม พั น ธ์ ไ ด้ กั บ ทุ ก คน สอดคล้ อ งกั บ การอบรมและปรั ช ญาการศึ ก ษาของ
เยอรมันช่วงทศวรรษ 1990 ที่ให้ความสําคัญกับการเป็นสังคมสหวัฒนธรรม6 แทนที่
แนวคิ ด การเป็ น สั ง คมเฉพาะของคนเยอรมั น ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ สั ง คมเยอรมั น ไม่ ไ ด้ ใ ห้
“Die deutsche Debatte um die ‘multikulturelle Gesellschaft’: Akteure und Kalküle zwischen
Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit,” นอกจากนี้ ในบทความข้างต้นยังกล่าวถึงคําว่า ‘multikulturell’
ได้ รั บ การบรรจุ ใ นพจนานุ ก รมของดู เ ดิ น (Duden) เล่ ม ที่ 1 การเขี ย นภาษาเยอรมั น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
http://www.uni-siegen.de/phil/sozilawissenschaften (assessed 5 May 2012)
6
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ความสําคัญอีกต่อไป (Görtemaker, 2004: 782) เนื่องจากคนเยอรมันเคยประสบกับ
ผลกระทบจากการเน้นแนวคิดชาตินิยมแบบคับแคบและแปรเป็นลัทธิคลั่งชาติ (สุริชัย
หวั น แก้ ว , 2550: 158) ในสมั ย รั ฐ บาลนาซี นโยบายของรั ฐ บาลที่ มี ต่ อ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมจึงเปลี่ยนจากการเน้นอุดมการณ์ชาตินิยมมาเป็นการใช้นโยบาย
สังคมสหวัฒนธรรมเพื่อตอบรับกับการที่รัฐบาลเยอรมันเปิดรับผู้ลี้ภัยชาวต่างประเทศ
ขณะเดี ย วกั น เป็ น การปลู ก ฝั งเด็ ก รุ่ น ใหม่ ใ ห้ จั บกลุ่ ม เป็ น เพื่ อ นกั น โดยไม่ แ บ่ง แยกเขา
แยกเราซึ่ ง จะช่ ว ยลดทอนความแปลกแยกระหว่ า งคนต่ า งวั ฒ นธรรม อั น จะนํ า ไปสู่
การแก้ไขปัญหาอคติต่อคนต่างชาติ
นอกเหนือจากการที่เออเมอร์ไม่ได้แบ่งเขาแบ่งเรา เขามิได้ปฏิเสธกระบวนการ
ยุติธรรม ผู้ประพันธ์ได้ผูกเรื่องให้กลุ่มสกินเฮดอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีพยานบุคคลที่เห็น
กลุ่มสกินเฮดทําร้ายพ่อของเออเมอร์ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถดําเนินคดีกับ
กลุ่มสกินเฮดได้ ตํารวจที่สอบสวนคดีความของพ่อกล่าวกับเออเมอร์ว่า
“คําให้การของพวกเขาสอดคล้องกัน รวมถึงเวลาที่ระบุมาก็ตรงกัน
พวกเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่พวกเขาไม่เห็นพ่อของคุณ...ตามร่างกาย
ของพ่อของคุณไม่มีรอยช้ํา นั่นไม่ใช่หลักฐานสําคัญ แต่...”
“ที่สําคัญคือไม่มีใครเห็นว่ามันทํา” ผมพูด
[“Ihre Aussagen decken sich alle miteinander. Auch die
Zeiten, die sie angeben, scheinen völlig korrekt zu sein. Sie
waren da, aber sie haben deinen Vater nicht gesehen…Dein
Vater hatter keine Prellungen am Körper. Das bedeutet
natürlich überhaupt nichts, aber…”
“Aber man kann es nicht beweisen, denn es gibt keine
Zeugen”, sagte ich. (Zaptcioglu, 2006: 218)]
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เออเมอร์ ไ ด้ วิ พ ากษ์ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ พยานหลั ก ฐานด้ ว ย
การยกตัวอย่างเป็นความเปรียบระหว่างกระต่ายกับงู เขากล่าวว่า
“ถึงพวกมันจะไม่ได้ทําร้ายพ่อ แต่ก็ผิดอยู่ดี” ผมพูด “อย่างเช่นกรณี
ของกระต่ายกับงู เมื่อกระต่ายเห็นงูแล้วหัวใจวายตายคาที่ คุณจะไม่
โทษงูว่าทําให้กระต่ายตายเลยหรือ”
[“Auch wenn sie ihn nicht angefasst haben, sind sie
schuldig, sagte ich. “Das ist wie beim Kaninchen und der
Schlange. Wenn das Kaninchen die Schlange sieht, kriegt es
‘nen Herzanfall und ist auf der Stelle tot. Würden Sie nicht
die Schlange für seinen Tod verantwortlich machen?”
(Zaptcioglu, 2006: 219)]

การเปรียบเทียบเรื่องราวระหว่างพ่อและกลุ่มสกินเฮดกับกระต่ายและงูเพื่อนําเสนอ
ช่ อ งโหว่ ข องกระบวนการยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
การรับแจ้งความ การสืบสวน และการส่งฟ้องของตํารวจ จนถึงการพิพากษาคดีของศาล
นั้ น ต้ อ งใช้ ห ลั ก ฐานและพยานในการดํ า เนิ น คดี จากการที่ ขั้ น ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ใช้ในการนําสืบข้อเท็จจริงจึงส่งผลให้เกิดการตั้ง
คําถามกับกระบวนการยุติธรรมว่าสามารถให้ความชอบธรรมได้จริงหรือ คดีของพ่อจบลง
ด้ ว ยการหาตั ว ผู้ ก ระทํ า ผิ ด มาลงโทษไม่ ไ ด้ แม้ ว่ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมไม่ อ าจสร้ า ง
ความเป็นธรรมให้พ่อและครอบครัวของเขาได้ แต่เขาไม่คิดจะใช้กฎของศาลเตี้ย “...ผมไม่
คิดที่จะแก้แค้น...” […ich will keine Rache… (Zaptcioglu, 2006: 215)] เออเมอร์
ไม่ได้เลือกการโต้กลับด้วยการใช้ความรุนแรงหรือปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม เขาเลือกที่
จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมด้วยการเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ การศึกษา
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สาขาวิชากฎหมายอาจจะเป็นช่องทางให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงช่องโหว่ของ
กระบวนการยุติธรรม
การที่ เ ออเมอร์ ท บทวนเรื่ อ งราวของพ่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้ เ ขาได้ ท บทวนและ
ไตร่ตรองพื้นที่ทางสังคมของตน การที่เขาเลือกก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยสื่อนัยว่า
เขาแยกตนออกจากกลุ่มเติร์กที่เป็นชนชั้นล่างในสังคมเยอรมันและไม่ได้เป็นคนนอก
ในสังคมชนชั้นกลางซึ่งเป็นสังคมกระแสหลักของเยอรมัน เออเมอร์ไม่ได้ถูกกันให้ไปอยู่ใน
ตําแหน่งที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธมโนทัศน์ที่เห็นว่าคนเติร์กมี
ความแตกต่างในเชิงด้อยกว่าคนเยอรมัน (Mandel, 2008: 87) หรือไม่สามารถผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเยอรมัน (Mandel, 2008: 92) นอกจากนี้ เออเมอร์ยังเลือกไปอยู่
ที่ฮัมบวร์กแทนเบอร์ลิน ทั้งๆ ที่เมืองเบอร์ลินนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางของ
ชาวเติร์ก (Mandel, 2008: 6) การเลือกไปฮัมบวร์กอาจจะบ่งบอกว่าเออเมอร์ไม่ได้ยึดติด
กับชุมชนของคนเติร์ก ในฐานะคนเยอรมั นคนหนึ่ง เขาสามารถอาศั ยอยู่ที่แห่ งใดก็ไ ด้
ในเยอรมนี เป็น การตั ดสิ นใจเลื อกทางเดิน ของตนเองโดยไม่ ผูก โยงกั บชาติ พัน ธุ์แ ละ
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ในทุกที่
บทสรุป
สรุปได้ว่านวนิยายเรื่อง พระจันทร์กลืนดาว เป็นวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่
สนับสนุนการผูกโยงกับชาติพันธุ์ที่ยืดหยุ่น ผู้ประพันธ์ตั้งคําถามเชิงวิพากษ์กับอัตลักษณ์
เติร์กด้วยการนําเสนอเรื่องราวของครอบครัวชาวเติร์กหนึ่งครอบครัวที่มิได้มีภาพลักษณ์
ตามแบบฉบับ ภาพลักษณ์ตามแบบฉบับของครอบครัวเติร์กในเยอรมนีเป็นผู้ที่ประสบกับ
สภาวะแปลกแยกและต้องการรัก ษาอัตลัก ษณ์เติร์ก ในสังคมเยอรมั น คนเติ ร์กรุ่นพ่ อ
ดูเหมือนเป็นคนเติร์กตามแบบฉบับ เขาประสบกับความแปลกแยกและภาวะหลอนจาก
การมองความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ระหว่ า งชาวยิ ว กั บ ชาวเติ ร์ ก หรื อ ยึ ด โยงกั บ
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ความทรงจําร่วมต่อนาซี รวมถึงความรู้สึกโหยหาบ้านเกิด แต่ในขณะเดียวกัน เขาหลงรัก
สาวเยอรมันและสร้างครอบครัวกับเธอ ความขัดแย้งในตัวเองของคนเติร์กรุ่นพ่อซึ่งเป็น
คนรุ่นเก่าที่ไม่สามารถผสมผสานหรือต่อรองทางอัตลักษณ์ อันเป็นสิ่งที่ผู้ประพันธ์ไม่ได้
สนับสนุนจึงผูกเรื่องให้เขาลงเอยด้วยความตาย ส่วนคนเติร์กรุ่นลูกซึ่งเป็นส่วนที่ตัวบท
สนับสนุน มีสองแบบ แบบหนึ่งปรากฏในตั วละครพี่ ชายที่ชื่อ อัดนาน เขาเป็ นพ่อค้า ที่
สามารถใช้อัตลักษณ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ เขารู้จักสวมบทบาทแห่งความเป็น
ตะวันตกและความเป็นตะวันออก หรือเรียกได้ว่าเขาสามารถแปรรูปอัตลักษณ์เป็นสินค้า
ที่ ข ายได้ ทุ ก ที่ แ ละตลอดเวลา ตั ว ละครเฉกเช่ น อั ด นานมี เ ล่ ห์ เ หลี่ ย มในการเล่ น กั บ
อัตลักษณ์เพื่อผลประโยชน์จึงไม่ใช่แบบอย่างที่ดีสําหรับผู้อ่านรุ่นเยาว์ ทําให้เขาไม่ใช่
ตัวเอกในนวนิยายเรื่องนี้ ตัว เอกของเรื่ องนี้ คือ เออเมอร์ซึ่ง ไม่ได้ ผูกโยงกับชาติพัน ธุ์
เช่นเดียวกับพี่ชาย แต่เขาไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์ที่มีกลอุบายในการใช้อัตลักษณ์เพื่อผลประโยชน์
เขาสามารถผูกมิตรได้กับคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์หรือมิได้แบ่งเขาแบ่งเรา
การที่ ตั ว บทวรรณกรรมนํ า เสนอคนเติ ร์ ก รุ่ น ลู ก ที่ มิ ไ ด้ ดํ า รงอั ต ลั ก ษณ์ เ ติ ร์ ก
ย่อมสื่อนัยว่าผู้ประพันธ์ในฐานะที่เป็นคนเติร์กพลัดถิ่นไม่ได้ต้องการให้ผู้อ่านเชื่อตามสิ่งที่
เชื่อกันมาหรือซึมซับภาพตามแบบฉบับของชาวเติร์กอีกต่อไป ขณะเดียวกันผู้ประพันธ์ยัง
ได้เลือกใช้ชื่อ ของตัวละครที่บ่งบอกอัตลัก ษณ์ของความเป็นชาติที่ยืดหยุ่น การตั้งชื่ อ
ตัวละครเติร์กที่ใช้คํายืมจากภาษาอาหรับ เช่น เออเมอร์หรืออัดนาน และชื่ออะเดรียโนที่
ใช้กันในกลุ่มภาษาโรมานซ์ เป็นการสนับสนุนว่าชาติพันธุ์หลายชาติล้วนแต่สืบสายมาจาก
รากเหง้าเดียวกัน แต่เป็นเพราะการผูกติดกับพรมแดนหรืออาณาบริเวณของรัฐชาติทําให้
มีการสร้างความเป็นอื่นให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ยังได้นําเสนอภาพของ
เด็กสกินเฮดที่อ่อนแอและไร้ทางสู้ ในขณะที่กลุ่มของเออเมอร์จับกลุ่มกระทําความรุนแรง
ต่อผู้อื่น การนําเสนอการใช้กําลังที่คนเยอรมันกระทํากับคนเยอรมัน หรือคนเติร์กกระทํา
กับคนเยอรมันบ่งบอกว่าการใช้กําลังปรากฏกับคนทุกเชื้อชาติหรือเรียกได้ว่าความรุนแรง
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ข้ามพ้นพรมแดนเชื้อชาติ ท้ายที่สุด สิ่งที่ผู้ประพันธ์ในฐานะคนเติร์กพลัดถิ่นต้องการจะ
สื่อสารกับผู้อ่านชาวเติร์ก คือ การดํารงอยู่ที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องผูกโยงกับอัตลักษณ์เติร์ก
และเธออาจต้องการกระตุ้นผู้อ่านชาวเยอรมันให้ฉีกทิ้งภาพลักษณ์ตามแบบฉบับของ
ชาวเติร์ก นั่นหมายความว่าผู้ประพันธ์ต้องการเสนอให้ทั้งคนเติร์กกับคนเยอรมันสามารถ
อยู่ร่วมพรมแดนเดียวกันได้อย่างสันติ หากทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ที่จะรู้จักกันและกันตาม
ความเป็นจริง มิใช่การรู้จักแต่ละฝ่ายจากภาพลักษณ์ภายนอก ด้วยเหตุที่นวนิยายเรื่องนี้
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างวัฒนธรรมจึงทําให้ได้รับรางวัลสันติภาพกุสตาฟ-ไฮ
เนอมันน์ใน ค.ศ. 1999
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