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บทคัดย่อ
บทความเรื่ อ งนี้ ศึ ก ษาวรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมันเรื่ องมื อ ที่เ ต็ มไปด้ วยดวงดาว
ของราฟิ ค ชามิ ผูว้ ิจยั เสนอว่าผูป้ ระพันธ์ เน้นการนาเสนอแก่ นเรื่ องที่ ว่า ด้วยการเชิ ดชู เสรี ภาพ
ทางความคิ ด และการแสดงออกโดยเล่ า เรื่ อ งผ่ า นประสบการณ์ ข องตัว เอกที่ เ ป็ นเด็ ก วัย รุ่ น
ประสบการณ์ของเขาประกอบด้วยประสบการณ์ที่ประสบจริ งกับประสบการณ์ผา่ นการเรี ยนรู ้จาก
นิ ทานที่ หล่อหลอมให้เขาตระหนักถึ งความสาคัญของเสรี ภาพทางความคิดและการแสดงออก
ในส่ วนของประสบการณ์จริ ง เขาประสบกับเหตุการณ์ที่พ่อของเขาและชายวิกลจริ ตที่เร่ ร่อนถูก
จับกุมเพราะพวกเขาถูกเข้าใจผิดระหว่างที่เกิ ดการปะทะกันระหว่างผูต้ ่อต้านรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่อมาเขารับรู ้ วา่ ฮาบิบผูเ้ ป็ นนักข่าวในอุดมคติของเขาถูกจับกุมและไม่มีใครรับรู้ชะตากรรมของ
ฮาบิบนับตั้งแต่น้ นั มา นอกจากนี้ยงั มีประสบการณ์ผา่ นนิทาน 2 เรื่ องที่มีแก่นเรื่ องเดียวกัน นัน่ คือ

*บทความวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง ‚มาตุภูมิ ปรากฏการณ์ของคนพลัดถิ่น ภาพลักษณ์สงั คม
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กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความสาคัญของเสรี ภาพ จากประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นส่ งผลให้ตวั เอกเลือกที่จะเป็ นนักข่าว
ใต้ดินเพราะเป็ นการเปิ ดทางให้เขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์รัฐบาลฉ้อฉลและเผด็จการ
คาสาคัญ: วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน เสรี ภาพทางความคิดและการแสดงออก ตัวเอกที่
เป็ นเด็กวัยรุ่ น
Abstract
This paper analyzes Rafik Schami’s young adult novel, A Hand full of Stars (Eine
Hand voller Sterne). I argue that the author focuses on the theme of glorifying freedom of
thought and expression. In the novel, this theme is communicated through the story of the young
adult protagonist’s real experiences together with his experiences in learning from tales which
shape him to be a person that recognize the importance of freedom of thought and expression.
In terms of real experience, first of all, he faced a situation that his father and a mentally ill and
homeless man were arrested due to misunderstanding during a clash between protestors and the
officials. Then, he came to know that Habib, his ideal journalist, was arrested. Since then, he
has never heard anything from Habib. Besides the real experiences, the protagonist has
experiences in learning from 2 tales. These stress on the same theme, that is, the importance of
freedom. All of these have led him to work as an underground journalist. It opens the way for
him to criticize the corrupt and dictatorial government.
Keyword: German young adult novel, freedom of thought and expression, young adult
protagonist

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 34 ฉบับที่ 1
107

บทนา
นวนิ ยายเรื่ องมื อที่ เต็มไปด้ วยดวงดาว
(Eine Hand voller Sterne) ของราฟิ ค ชามิ
(Rafik Schami) ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1987
และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัล ‚Preis der
Leseratten‛ ของสถานี ZDF และรางวัล ‚Die
Blaue Brillenschlange‛ จากกองทุนหนังสื อ
เด็ ก ส าหรั บ โลกที่ ส ามของสวิต เซอร์ แ ลนด์
ผูป้ ระพันธ์นาเสนอนวนิ ยายเรื่ องนี้ ในรู ปแบบ
ของไดอารี่ ของตัวละคร ‚ฉัน‛ ซึ่ งเป็ นเด็กวัยรุ่ น
ชายผู ้เ ล่ า เรื่ องที่ ไ ม่ ป รากฏวิ ส ามานยนาม
ตลอดทั้ง เรื่ อง ตัว เอกบัน ทึ ก เรื่ องราวของ
ตนเองตั้ง แต่ อ ายุ 14 ปี จนถึ ง 17 ปี ซึ่ งเป็ น
ช่วงวัยแห่ งการค้นหาตัวตน ‚ich‛ ไม่ตอ้ งการ
ยึดอาชี พคนทาขนมปั งเช่ นเดี ยวกับที่ พ่อของ
เขาเป็ น ทาให้ตวั เอกมักจะทะเลาะกับพ่อเสมอ
ในที่สุดตัวเอกต้องออกจากโรงเรี ยนมาช่วยงาน
ในร้ า น ระหว่ า งนั้น ผลงานที่ เ ป็ นบทกวี ซ่ ึ ง
ตัวละคร “ฉัน” เขียนระหว่างที่อยู่ในโรงเรี ยน
ได้รั บ การตี พิ ม พ์ใ นหนัง สื อ รวมเล่ ม บทกวี
ขณะที่ ตวั เอกมี ค วามขัดแย้ง กับ พ่อ เขากลับ
สนิ ทสนมกับลุ งซาลิ ม (Salim) ผูเ้ ป็ นเพื่อนบ้าน
ช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อมิตรภาพ
ของทั้งคู่ ลุงซาลิมมักจะเล่านิทานที่สนุกและมี

แง่คิด รวมทั้งการให้คาแนะนา ตลอดจนการให้
ก าลัง ใจกับ ตัว ละคร “ฉัน‛ ท าให้ เขาเห็ น ว่า
ลุงซาลิมเป็ นเพื่อน
ตัวเอกสนใจที่จะเป็ นนักข่าว ต่อมาเขา
ได้ มี โ อกาสได้ รู้ จ ั ก กั บ นั ก ข่ า วที่ ชื่ อ ฮาบิ บ
(Habib) และเรี ยนรู้ วิธีการเขียนข่าวจากเขา
ต่อมา “ฉัน‛ กับเพื่อนที่ชื่อมาห์มุด (Mahmud)
ช่ ว ยกั น ออกหนั ง สื อพิ ม พ์ ที่ มี เ นื้ อหาใน
การแสดงความคิดเห็ นในเชิ งวิพากษ์รัฐบาล
การเมือง และสังคม ทาให้พวกเขาเกือบถูกจับ
ภายหลังตัวเอกเสนอให้ซ่อนหนังสื อพิมพ์ไว้
ในถุ งเท้า แต่สายลับของรั ฐบาลพยายามตาม
สื บหาที่มาของหนังสื อพิมพ์ ตัวละคร “ฉัน‛
จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ นการเผยแพร่ โดยปล่ อ ย
บอลลู นแทน พวกเขาช่ วยกันท าบอลลู นเอง
เมื่อบอลลูนแตก หนังสื อพิมพ์ของพวกเขาจะ
หล่ น กระจายลงมา หลัง จากที่ ฮ าบิ บ ถู ก จับ
พวกเขายังคงมุ่งมัน่ ที่จะทาหนังสื อพิมพ์ต่อไป
ในไดอารี่ เล่มนี้ ตวั ละคร ‚ฉัน‛ ไม่ได้เล่าเฉพาะ
เรื่ อ งราวของตนเองเท่ า นั้น อี ก ทั้ง ยัง เล่ า ถึ ง
เสถียรภาพของรัฐบาลที่ไม่มน่ั คง เกิดการปฏิวตั ิ
ถึ งสองครั้ งในช่ วงเวลาสามปี และรั ฐบาลยัง
ได้ ปิ ดกั้ น สิ ทธิ เ สรี ภาพของสื่ อ มวลชนใน
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารท างานของรั ฐ บาล
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ก่อนที่ผวู ้ จิ ยั จะเข้าสู่ การวิเคราะห์นวนิยาย
เรื่ อ งนี้ ผู้วิ จ ัย ขอแนะน าประวัติ ผู้ป ระพัน ธ์
พอสังเขป ผูป้ ระพันธ์เกิดที่ซีเรี ยใน ค.ศ. 1946
เดิ มมีชื่อว่า สุ ฮีล ฟาเดล (Suheil Fadel) ใน
โลกของวรรณกรรมผูป้ ระพันธ์ ใ ช้ชื่ อราฟิ ค
ชามิ (Rafik Schami) คาว่า ราฟิ ค แปลว่า เพื่อน
ส่ วน ชามิ แปลว่า มีรากเหง้ามาจากดามัสคัส
(Bavar, 2004, p. 88) การที่ผปู้ ระพันธ์ใช้ชื่อนี้
น่ า จะเป็ นการแสดงรากเหง้ า ของตนเอง
ตอนแรกชามิ ตี พิ ม พ์ผ ลงานในรู ป แบบของ
เรื่ องสั้นและนิ ทานในหนังสื อพิมพ์โรงเรี ย น
และในวารสารเด็ก เขาเคยก่อตั้งโรงละครที่ใช้
ภาษาท้องถิ่ นสาหรั บคนอ่านหนังสื อไม่ออก
และดาเนิ นงานตั้งแต่ ค.ศ. 1966 - ค.ศ. 1969
จนกระทั่ง ถู ก สั่ ง ปิ ดจากกองเซ็ น เซอร์ ข อง
รัฐบาล (Bavar, 2004, p. 88) ในค.ศ. 1971 ชามิ
อพยพมายังเยอรมนีเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชาเคมี
ที่มหาวิทยาลัยไฮเดิ ลแบร์ ก และจบปริ ญญาเอก
ทางด้านนี้ ในปี ค.ศ. 1979 จากนั้นทางานใน
แวดวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 เป็ นต้นมา
ชามิหันมายึดอาชี พนักเขียนอิสระและพานัก
อยูท่ ี่เยอรมนีเป็ นการถาวร
นอกเหนื อ จากการกล่ า วถึ ง ประวัติ
ผูป้ ระพันธ์พอสังเขป ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวถึงงานวิจยั

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งานวิจยั เรื่ อง “วรรณกรรมพลัดถิ่ นใน
บริ บทของคนต่างวัฒนธรรม: การศึกษาด้าน
การสอนในตัวบทวรรณกรรมของอรั ส เออเริ น
(Aras Oeren) ไอเซล เออซาคิน (Aysel Oezakin)
ฟรังโก บิออนดิ (Franco Biondi) และราฟิ ค
ชามิ (Rafik Schami)‛ ของไฮดิ เริ ช (Heidi Rösch,
"Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext:
Eine didaktische Studie zur Literatur von
Aras Oeren, Aysel Oezakin, Franco Biondi
und Rafik Schami") เป็ นการศึกษาวรรณกรรม
พลัด ถิ่ น ที่ ตี พิ ม พ์ช่ ว งทศวรรษ 1980 ของ
ผูป้ ระพัน ธ์ ต ามที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น งานเขี ย น
ของเออซาคิ น เป็ นแนวอัต ชี ว ประวัติ ส่ ว น
งานเขีย นของชามิ เป็ นแนวแฟนตาซี ขณะที่
งานเขี ย นของบิ อ อนดิ ก ับ เออเริ นเป็ นแนว
ส ม จ ริ ง เ ชิ ง วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม ผูป้ ระพันธ์ เหล่ า นี้ ไ ม่ เพี ย งแต่ ใ ช้
งานเขี ย นของตนเรี ยกร้ อ งให้ ค นเยอรมัน
ยอมรับคนพลัดถิ่นในฐานะพลเมืองของสังคม
เยอรมัน อีกทั้งยังต้องการให้คนพลัดถิ่นได้รับ
สิ ท ธิ แ ละโอกาสที่ ท ัด เที ย มกับ คนเยอรมัน
วรรณกรรมกลุ่ ม นี้ มี แ ก่ น เรื่ องร่ วมกั น คื อ
การต่อต้านอคติทางชาติพนั ธุ์และการอยูร่ ่ วมกัน
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ของคนต่างวัฒนธรรมอย่างสงบสุ ข ไฮดิ เริ ช
เสนอว่า วรรณกรรมพลัดถิ่ นสามารถใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการทาความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม หรื อเพื่อส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกัน
ระหว่า งคนหลายเชื้ อ ชาติ อ ย่า งทัด เที ย มกัน
งานวิ จ ัย ของเริ ช ช่ ว ยให้ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ภาพรวม
ของตัวบทวรรณกรรมของราฟิ ค ชามิซ่ ึ งเน้น
การอยูร่ ่ วมกันของคนต่างวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั เรื่ อง “มุมมอง
ในวรรณกรรมพลั ดถิ่ นภาษาเยอรมั น: ภาพ
ของเจ้าบ้านในวรรณกรรมของ อเลฟ เทคิเน
และราฟิ ค ชามิ ‛ ของอา. มันซอร์ ภวาร์ (A.
Mansour Bavar, "Aspekte der deutschsprachigen
Migrationsliteratur: Die Darstellung der
Einheimischen bei Alev Tekinay und Rafik
Schami") เป็ นการศึ ก ษาตัว บทวรรณกรรม
ทั้ง ที่ เ ป็ นนวนิ ย ายและเรื่ อ งสั้ นแนวสมจริ ง
และแนวแฟนตาซี ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองคน
ภวาร์ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ป ระพั น ธ์ ท้ ั งสองน าเสนอ
ทัศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อการเข้า กัน ได้ดี ร ะหว่า ง
คนต่า งชาติ ก ับ คนเยอรมันในงานเขี ย นของ
พวกเขา โดยเฉพาะอเลฟ เทคิเนนั้นสร้างตัวละคร
และสถานการณ์ในอุดมคติของการอยูร่ ่ วมกัน
อย่ า งกลมเกลี ย วกั น ระหว่ า งเจ้ า บ้ า นกั บ

คนต่างชาติ การสร้างตัวละครไม่มีความซับซ้อน
ภ ว า ร์ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ท คิ เ น น า เ ส น อ
สถานการณ์ ตามแบบอย่างที่ เธอปรารถนาที่
จะเห็ น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเป็ นจริ ง ส่ ว น
ราฟิ ค ชามิน้ นั เน้นการอยูร่ ่ วมกันระหว่างเจ้าบ้าน
กับ คนต่า งชาติ เช่ นเดี ย วกัน แต่ ชามิ นาเสนอ
บนความสมจริ งมากกว่า โดยสร้ างตัวละคร
เจ้ า บ้ า นทั้ งในแง่ มุ ม ที่ น่ า ชื่ นชมและใน
เชิ ง วิพ ากษ์ รวมถึ ง เจ้า บ้า นผูเ้ ป็ นตัว ละครที่
น่าผิดหวัง ประเด็นที่มกั จะปรากฏบ่อยครั้งใน
ตัวบทวรรณกรรมของชามิ อาทิ อคติทางชาติพนั ธุ์
คนต่างชาติกบั การถูกปิ ดกั้นทางการเมืองและ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจ แม้วา่ งานวิจยั เรื่ องนี้ มิได้
ศึกษาวรรณกรรมเยาวชนของชามิ แต่งานวิจยั
เรื่ องนี้ ช่ ว ยให้ ผู ้วิ จ ัย รู ้ จ ัก แก่ น ความคิ ด ใน
ตัวบทวรรณกรรมของราฟิ ค ชามิ ที่ ส่งเสริ ม
การอยูร่ ่ วมกันของคนต่างวัฒนธรรม
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว ทั้งเริ ช
และภวาร์ ต่ า งก็ เ ห็ น พ้อ งต้ อ งกั น ว่ า ตัว บท
วรรณกรรมโดยรวมของราฟิ ค ชามิ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การอยู่ ร่ ว มกัน ของคนต่ า ง
วัฒนธรรม แตกต่างจากงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั
เลื อกศึ ก ษาเฉพาะนวนิ ย ายเรื่ องมือที่เต็มไป
ด้ วยดวงดาว โดยพิจารณาประเด็นการเติบโต
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และการเรี ยนรู้ ข องตัว เอกที่ เ ป็ นเด็ ก วัย รุ่ น
ผูว้ ิจยั เสนอว่า ตัวบทเรื่ องนี้ เน้นการนาเสนอ
แก่ น เรื่ อ งที่ ว่ า ด้ ว ยการเชิ ด ชู เ สรี ภาพ 1 ทาง
ความคิดและการแสดงออกโดยเล่ าเรื่ องผ่าน
ประสบการณ์ ของตัวเอก ประสบการณ์ ของ
เขาประกอบด้วยประสบการณ์ที่ประสบจริ ง
กับประสบการณ์ผ่านการเรี ยนรู ้ จากนิ ทานที่
หล่อหลอมให้เขาตระหนักถึงความสาคัญของ
เสรี ภาพทางความคิ ด และการแสดงออก
ในส่ วนของประสบการณ์ จริ ง เขาประสบกับ
เหตุ ก ารณ์ ที่ พ่ อ ของเขาและชายวิ ก ลจริ ต ที่
เร่ ร่ อ นถู ก จับ กุ ม เพราะพวกเขาถู ก เข้า ใจผิ ด
ระหว่างที่เกิ ดการปะทะกันระหว่างผูต้ ่อต้าน
รัฐบาลกับเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อมาเขารับรู ้วา่ ฮาบิบ
ผูเ้ ป็ นนักข่าวในอุดมคติของเขาถูกจับกุมและ
ไม่มีใครรู ้ชะตากรรมของฮาบิบนับตั้งแต่น้ นั มา
นอกจากนี้ ยงั มี ป ระสบการณ์ ผ่า นการเรี ยนรู้
จากนิทาน 2 เรื่ องที่มีแก่นเรื่ องเดียวกัน นัน่ คือ
ความสาคัญของเสรี ภาพ จากประสบการณ์ที่
กล่าวมาข้างต้นส่ งผลให้ตวั เอกเลือกที่จะเป็ น
นักข่าวใต้ดิน เพราะเป็ นการเปิ ดทางให้เขาได้
วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ รั ฐ บาลที่ มี ค วามฉ้ อ ฉลและ
เผด็จการ

ตัวละคร “ฉัน” กับการเชิ ดชู เสรีภาพทางความคิด
และการแสดงออก
ผูว้ ิจยั เสนอว่า นวนิ ยายเรื่ องนี้ นาเสนอ
ตัวเอกที่แทนตนเองว่า ‚ฉัน‛ ผูเ้ ชิดชูเสรี ภาพ
ทางความคิดและการแสดงออกด้วยการเลือก
ที่จะเป็ นนักข่าวและตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ
เชิ งวิพ ากษ์วิจารณ์ การเมื องและสัง คมให้ก ับ
ประชาชน หนทางที่ตวั เอกเลือกเดินเป็ นผลมา
จากการเรี ยนรู้ของเขา จากประสบการณ์ที่เขา
ประสบด้วยตนเอง ทั้งในระดับส่ วนตัว นัน่ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกกับพ่อ และตัวเอก
กับลุงซาลิม ส่ วนในระดับสังคม อาทิ การรับรู ้
ชี วิตของฮาบิ บ ผูเ้ ป็ นตัวแทนของนัก ข่ า วที่ มี
จรรยาบรรณวิชาชี พ แต่ตอ้ งถู กจับกุม โดยที่
ตัวเอกไม่ ไ ด้รับ รู ้ ข่ า วคราวของเขาอี ก ต่ อไป
อีกทั้งตัวละคร ‚ฉัน‛ ยังได้รับรู้การกวาดล้าง
ผูท้ ี่ ต่ อ ต้า นรั ฐ บาลและการจับ กุ ม ผู ้บ ริ สุ ท ธิ์
เฉกเช่นพ่อของตัวเอกกับชายวิกลจริ ตผูเ้ ร่ ร่อน
นอกจากนี้ ตัวเอกยังได้เห็นพลังของมวลชน
ในการท้าทายเหล่าทหารที่ ตอ้ งการกั้นขบวน
ส่ งศพของลุงซาลิม ยิ่งไปกว่านั้นตัวละคร “ฉัน‛
ยังได้เรี ยนรู้ จากการรับฟั งนิ ทานที่สนับสนุ น
อิสรภาพ คือ นิ ทานเกี่ ย วกับนกที่ ปลดปล่ อย
ตนเองออกจากพันธนาการและนิทานเกี่ยวกับ
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สุ ลต่านกับชาวนา ทั้งเหตุการณ์ ที่ตวั ละครเอก
ประสบและนิทานที่เขาได้รับฟั งล้วนส่ งผลให้
ตัวเอกเรี ยนรู้ ที่จะมุ่งมัน่ ในการเชิ ดชู เสรี ภาพ
ทางความคิดและการแสดงออก
ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวละคร “ฉัน” กับพ่อ
ประสบการณ์ที่ตวั ละคร “ฉัน‛ ประสบ
ในระดับ ส่ วนตัว คื อ ความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
ตัวเอกกับพ่อและตัวเอกกับลุ งซาลิ ม ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ขณะที่
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัว เอกกับ พ่ อนั้น เป็ น
ความสั มพันธ์ ที่ห่างเหิ นเพราะตัวเอกเห็ นว่า
พ่อเป็ นจอมบงการหรื อผูก้ ากับ ควบคุ ม ชี วิ ต
ของเขา ทั้งที่เขามีผลการเรี ยนดี เยี่ยมที่สุดในชั้น
แต่พอ่ ไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจ มิหนาซ้ าพ่อยังไม่ให้
ตัวละคร ‚ฉัน‛ เรี ยนต่อ พ่อให้เขามาช่วยงาน
ในร้าน พ่อมักจะพูดอยูเ่ สมอว่า ‚เขาจะเป็ นคน
ทาขนมปั ง นัน่ เป็ นข้อสรุ ป‛ […Er wird Bäcker,
und damit Schluß! (Schami, 1990, p. 81)] ทว่า
ตัวละคร ‚ฉันไม่ ต้องการเป็ นคนท าขนมปั ง
ฉันไม่ ต้องการถู ก ฝั งแบบตายทั้งเป็ นในร้ าน
ขายขนมปั ง‛ […Ich will kein Bäcker werden!
Ich will nicht lebendig in einer Bäckerei
begraben sein! (Schami, 1990, p. 18)] การที่

พ่ อ ต้ อ งการให้ ต ั ว เอกเป็ นคนท าขนมปั ง
เช่ น เดี ย วกับ ที่ ตนเป็ น ท าให้ภ าพพ่ อปรากฏ
ในลัก ษณะของผู ้ที่ บ ้า อ านาจ ไม่ มี เ หตุ ผ ล
หากบ้านเปรี ยบเสมื อนประเทศ ตัวละครพ่อ
อาจจะเปรี ยบได้กบั ผูน้ าเผด็จการที่กุมอานาจ
เบ็ดเสร็ จ การมี ผูน้ าเช่ นนี้ ย่อมส่ ง ผลให้ผูอ้ ยู่
ใต้ก ารปกครอง หรื อในที่ น้ ี คื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวไม่มีอิสระในการดารงชีวติ
ขณะที่ตวั เอกมีความขัดแย้งกับพ่อ ส่ วน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว เอกกั บ ลุ ง ซาลิ ม
แตกต่างออกไป ตัวละคร ‚ฉัน‛ มีความสนิทสนม
กับลุ งซาลิม ลุงซาลิมคอยให้กาลังใจเมื่อตัวเอก
เผชิญหน้ากับปั ญหาหรื ออุปสรรค ขณะเดียวกัน
ลุ งซาลิ ม มัก จะตาหนิ หากตัวเอกแสดงกริ ย า
เอาแต่ใจหรื อมีความเห็นแก่ตวั แม้วา่ ลุงซาลิม
เป็ นผูใ้ หญ่และเป็ นผูอ้ าวุโส แต่เขาไม่เคยวางตน
เป็ นผูใ้ หญ่ที่เรี ยกร้องให้ตวั ละคร ‚ฉัน‛ เชื่อฟั ง
และท าตาม เขาให้ เ สรี ภาพทางความคิ ด กับ
ตัว เอก ลุ ง ซาลิ ม ปฏิ บ ัติ ก ับ เขาราวกับ เป็ น
เพื่อนคนหนึ่ง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว เอกกั บ ลุ ง ซาลิ ม จึ ง เป็ นความสั ม พั น ธ์
ที่ อ ยู่ บ นความเสมอภาคระหว่ า งกัน การที่
ผูป้ ระพันธ์นาเสนอความสัมพันธ์สองรู ปแบบ
อาจจะเพื่อแสดงความต้องการของตัวละคร ‚ฉัน‛
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ที่ปฏิเสธการเป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย หากแต่
มีความเป็ นตัวของตัวเองและมีค วามคิ ดเห็ น
ของตนเอง ‚ฉันต้องการเดินทางและเขียนงาน
ฉัน ต้อ งการเป็ นนัก ข่ า ว ใช่ แ ล้ว ตอนนี้ ฉัน รู ้
แล้วว่านี่ คืออาชี พของฉัน‛ […Ich will reisen
und schreiben! Journalist will ich werden,
jawohl, jetzt weiß ich es, das ist mein
Beruf!… (Schami, 1990, p. 18)] การที่ ‚ฉัน‛
เลื อกที่ จะเป็ นนัก ข่ า วเพราะภาพลัก ษณ์ ข อง
นัก ข่ า วนั้น เป็ นที่ ค าดหวัง ว่า มี ห น้า ที่ ซ่ ึ ง ต้อ ง
สื บ ค้นข้อมู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อนามาเรี ย บเรี ย งและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ อันเป็ นงานที่ช่วยให้ตวั เอกได้
จุ ด ประกายความคิ ด และรู้ จ ัก สั ง คมกับ โลก
ขณะที่ “ฉัน‛ ชื่ นชอบอาชี พนักข่าว ส่ วนอาชี พ
คนทาขนมปั งนั้น ‚ฉัน‛ ราพันว่า ‚คุกคืออะไร
หากนาไปเปรี ย บเที ย บกับ ร้ า นขายขนมปั ง ‛
[Was ist ein Gefängnis im Vergleich zur
Bäckerei? (Schami, 1990, p. 25)] การที่ตวั เอก
เปรี ยบเทียบร้านขายขนมปั งเป็ นคุกนั้นบ่งบอกว่า
อาชี พนี้ ทาให้ ‚ฉัน‛ ไม่มีเสรี ภาพในการรู้ จกั
โลกกว้าง ขณะเดี ยวกัน อาชี พคนท าขนมปั ง
ในที่น้ ี เป็ นความเปรี ยบเชิ งอุปลักษณ์แทนงาน
ที่ซ้ าซาก เป็ นกิ จวัตรประจาวัน มิ ใช่ งานที่ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในสายตาของตัวละคร “ฉัน‛

การเรียนรู้ ของตัวละคร “ฉัน” ผ่านประสบการณ์
นอกบ้ าน
นอกเหนือไปจากประสบการณ์ในบ้าน
ที่ช่วยให้ ‚ฉัน‛ ตระหนักถึงความสาคัญของ
เสรี ภาพแล้ว ยังมีประสบการณ์นอกบ้านด้วย
นั่นคื อ คลื่ นการจับกุ มผู้คนในดามัสกัส ข้อหา
มีพฤติกรรมต่อต้านรัฐบาลบ้าง หรื อข้อหาเป็ น
สายลับบ้าง พ่อของ ‚ฉัน‛ ถูกจับกุมข้อหาว่า
ทางานต่อต้านรัฐบาล แต่ต่อมาได้รับการปล่อยตัว
โดยได้รับคาอธิ บายว่าเป็ นการจับผิดตัว เพราะ
พ่อของเขามี ชื่อเดี ยวกับทนายความที่ ทางาน
ต่อต้านรั ฐบาล ในบรรดาผูท้ ี่ ถูกจับ นอกจาก
พ่อของตัวเอก ยังมีตวั ละครชายวิกลจริ ตผูเ้ ร่ ร่อน
ซึ่ งมอบนิทานเรื่ องหนึ่ งให้กบั “ฉัน‛ ผูว้ ิจยั ขอ
กล่าวถึงความหมายของนิ ทานเรื่ องนี้ ในภายหลัง
ตัว ละครตัว นี้ ถู ก จับ กุ ม ข้อหาว่า เป็ นสายลับ
แต่ ได้รับการปล่ อยตัวในภายหลัง ทั้งพ่อของ
‚ฉัน‛ กับตัวละครชายวิกลจริ ตต่างก็ถูกทรมาน
ระหว่ า งการจับ กุ ม เหตุ ก ารณ์ ก ารกวาดจับ
ผูต้ อ้ งสงสัยที่มีพฤติกรรมต่อต้านรัฐบาลและ
การทรมานผู้ต้อ งสงสั ย เพื่ อ ให้ รั บ สารภาพ
รวมทั้ง การจับ กุ ม ผู ้บ ริ สุ ทธิ์ ล้ ว นแต่ แ สดง
ค ว า ม อ ยุ ติ ธ ร ร ม ที่ บุ ค ค ล เ ห ล่ า นี้ ไ ด้ รั บ
ขณะเดียวกันการกระทาของรัฐบาลบ่งบอกว่า
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กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ ลม้ เหลว
เหตุการณ์ทางการเมืองข้างต้นส่ งผลให้ตวั เอก
รู ้ สึกภูมิใจในตัวพ่อที่เผชิ ญกับการถูกทรมาน
อย่างกล้าหาญ และรู ้ สึ กสงสารตัวละครชาย
วิก ลจริ ต ที่ ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกาย การจับ กุ ม และ
การทรมานผูบ้ ริ สุทธิ์ เฉกเช่นคนทาขนมปั งกับ
คนวิ ก ลจริ ต จึ ง เป็ นประสบการณ์ ที่ ช่ ว ยให้
ตัว เอกได้ เ รี ยนรู้ ที่ จ ะแสวงหาเสรี ภาพใน
การแสดงความคิ ด เห็ น และการตั้ง ค าถาม
เชิงวิพากษ์รัฐบาลที่ปิดหูปิดตาประชาชนและ
ต้องการกุมอานาจเบ็ดเสร็ จ ถึงที่สุดแล้วรัฐบาล
แบบนี้ ย่ อ มไม่ มี ค วามมั่น คงทางการเมื อ ง
เห็นได้จากการที่ตวั ละคร ‚ฉัน‛ เขียนไว้ในบันทึก
ของตนว่าในช่วงสามปี เกิดการปฏิวตั ิสองครั้ง
เป็ นการเน้ น ย้ า ว่ า การปกครองโดยรั ฐ บาล
เผด็ จ การที่ ปิ ดกั้ นเสรี ภาพของประชาชน
ย่อมไม่ได้เป็ นที่ตอ้ งการของประชาชน
การเรี ยนรู้ ของตัวละคร “ฉัน” ผ่ านตัวละคร
นักข่ าว
นอกเหนือจากเหตุการณ์ทางการเมืองแล้ว
‚ฉัน ‛ ได้รู้ จ ัก กับ นัก ข่ า วที่ ชื่ อ ฮาบิ บ (Habib)
การรู ้จกั กับฮาบิบไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้ตวั เอก
ได้เรี ยนรู้วิธีการเขียนข่าว อีกทั้งยังช่ วยให้เขา

ได้เห็นชีวิตของนักข่าวคนหนึ่ งที่มีจรรยาบรรณวิช าชี พ ฮาบิ บ เลื อ กที่ จ ะตี แ ผ่ค วามจริ ง และ
วิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดและความฉ้อฉล
ของรัฐบาลชุดก่อน ทาให้เขาต้องหนี ออกนอก
ประเทศ ส่ วนภรรยาเสี ยชี วิตจากการถูกลอบยิง
เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลชุ ดใหม่ ฮาบิบเดิ นทางกลับ
เข้ า ประเทศอี ก ครั้ ง และมาท างานให้ ก ั บ
หนัง สื อ พิ ม พ์ข องรั ฐบาล แต่ พ ฤติ ก รรมของ
รั ฐบาลชุ ดปั จจุ บ นั ไม่ ได้แตกต่า งจากรั ฐบาล
ชุ ดที่ แล้ว ท าให้ฮาบิ บ รู ้ สึ ก หดหู่ และสิ้ นหวัง
ที่ไม่สามารถเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชน
ในการตรวจสอบรัฐบาล ครั้นเมื่อตัวเอกแสดง
เจตจานงกับ ฮาบิ บว่าเขาต้องการเป็ นนักข่า ว
ฮาบิ บ ตอบกลับ ไปว่า ‚ลื ม มันซะ หนุ่ ม น้อ ย
ฉั น น่ า จะไปเป็ นคนท าขนมปั ง ซะยัง ดี ก ว่ า
อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด เขาก็ รู้ ว่ า เขาท าอะไรที่ เ ป็ น
ประโยชน์ได้‛ [‘Vergiß es, mein Junge! Lieber
wäre ich Bäcker; der weiß zumindest, daß
er was Nützliches tut.’ (Schami, 1990, p. 98)]
การที่ฮาบิบไม่สนับสนุ นให้ ‚ฉัน‛ เป็ นนักข่าว
บ่งบอกว่าเขาไม่รู้สึกศรั ทธาต่อการปกครอง
ของประเทศนี้ ที่ลิดรอนเสรี ภาพในการทาหน้าที่
ของสื่ อมวลชน ส่ ง ผลให้นัก ข่ าวไม่ สามารถ
ตี แ ผ่ ค วามจริ งให้ ก ั บ คนในสั ง คมได้ รั บ รู ้
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ขณะเดี ย วกันฮาบิ บ อาจจะรู ้ สึ ก เสื่ อ มศรั ท ธา
เพื่อนร่ วมอาชี พของเขาที่ยอมบิดเบือนความจริ ง
และยอมเป็ นกระบอกเสี ยงของรัฐบาล แม้ว่า
ฮาบิบรู ้สึกเสื่ อมศรัทธาต่ออาชี พนี้ แต่เขายังคง
รักษาจรรยาบรรณในการเป็ นนักข่าว จนกระทัง่
ถู ก จับ กุ ม ในข้อหาบ่ อ นท าลายประเทศชาติ
นับตั้งแต่น้ นั มา “ฉัน‛ ไม่ได้รับรู ้ข่าวคราวของ
ฮาบิบอีกต่อไป การที่ฮาบิบมีความซื่ อสัตย์ต่อ
จรรยาบรรณวิชาชี พของเขาทาให้ตวั เอกยกย่อง
ให้ฮาบิบเป็ นแรงบันดาลใจของนักข่าวรุ่ นใหม่
ที่ มุ่ ง เน้น การตี แ ผ่ ค วามจริ ง ตัว เอกกล่ า วว่ า
‚พวกฆาตกรควรจะรั บ รู ้ ว่า หากพวกเขาฆ่ า
ฮาบิ บ จากนั้ น จะมี ฮ าบิ บ อี ก หลายคนที่ จ ะ
เจริ ญรอยตามเขา‛ [‚…Diese Mörder sollen
wissen, wenn sie Habib töten, dann werden
viele Habibs seinen Weg fortsetzen.‛
(Schami, 1990, p. 197)] อาจกล่าวได้วา่ ชื่ อของ
ฮาบิ บ กลายเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ใ นการต่ อสู ้ ข อง
สื่ อมวลชนที่ มุ่ ง เน้ น การตี แ ผ่ ค วามฉ้ อ ฉล
ของผู้ป กครองประเทศ และสื่ อมวลชน
เช่นเดี ยวกับที่ฮาบิบเป็ นจะไม่มีวนั สู ญหายไป
จากประเทศเพราะจะมีคนรุ่ นใหม่มาสานต่อ
เจตนารมย์ดงั กล่าว

การเรียนรู้ ของตัวละคร “ฉัน” ผ่านการจัดงานศพ
ของลุงซาลิม
นอกจากนี้ ‚ฉัน‛ ยังได้เรี ยนรู้พลังของ
มวลชนผ่านเหตุการณ์การจัดงานศพของลุงซาลิม
ลุงซาลิมเสี ยชีวิตระหว่างที่เกิดการปฏิวตั ิ รัฐบาล
ประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น ท าให้ค นจ านวนมาก
ไม่ สามารถร่ วมชุ มนุ มในที่ ส าธารณะได้ แต่
งานศพของลุงซาลิมมีคนจานวนหลายร้อยคน
มาร่ ว มพิ ธี ศ พและต้อ งการร่ ว มส่ ง ศพไปยัง
สุ สานด้วย ระหว่างทางที่เคลื่ อนศพไปยังสุ สาน
มีรถจี๊ปของทหารจอดขวางขบวนแห่ ศพ และ
มีทหารจานวนสี่ นายหันกระบอกปื นมาทาง
กลุ่ ม ผู ้ห ญิ ง ที่ เ ดิ น น าขบวนส่ ง ศพ แต่ ก ลุ่ ม
ผูห้ ญิงไม่ยอมหยุดเดิ น พวกเธอตะโกนต่อว่า
ทหาร ลูกสาวของลุงซาลิมร้องตะโกนว่า ‚ปล่อย
ให้ขบวนส่ งศพผ่านไป และยิงมาที่ฉนั ได้เลย‛
[‚Laßt den Trauerzug gehen, und schießt auf
mich!‛ (Schami, 1990, p. 187)] เธอก้าวต่อไป
และบรรดาผูห้ ญิงคนอื่น ๆ หยิบก้อนหิ นจาก
ขอบถนนแล้วขว้างปาไปที่กลุ่มทหาร ในที่สุด
กลุ่ ม ทหารจาต้องล่ า ถอยไป ฉากนี้ แ สดงถึ ง
พลั ง ของมวลชนในการร่ วมกั น ท้ า ทาย
สิ่ งที่ ไม่ถู กต้อง ในที่ น้ ี คือการขัดขวางขบวน
ส่ งศพที่ จะนาศพของลุ งซาลิ ม ไปฝั งที่สุส าน
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ประชาชนจานวนหลายร้ อยคนมารวมตัวกัน
เพื่อไว้อาลัยให้กบั ลุงซาลิมที่พวกเขารักและเคารพ
การที่ ผูป้ ระพัน ธ์ น าเสนอฉากนี้ อาจจะเพื่ อ
สื่ อสารว่า พลัง ของมวลชนสามารถเอาชนะ
หรื อล้มล้างผูป้ กครองที่ใช้อานาจในทางที่ผิดได้
ขณะเดี ย วกัน การน าเสนอตัว ละครผู้ห ญิ ง
ให้ มี บทบาทในการท้า ทายอ านาจของทหาร
ที่มีอาวุธอยูใ่ นมือน่าจะเพื่อเน้นย้ าความสาคัญ
ของ พลั ง มวลชน แม้ แ ต่ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ม ั ก จะมี
ภาพลั ก ษณ์ ข องความอ่ อ นแอยัง สามารถ
เอาชนะเหล่ า ทหารได้ เพราะฉะนั้ นหาก
ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมพลังกันทาสิ่ งใด
สิ่ งนั้นย่อมประสบความสาเร็ จ
การเรียนรู้ ของตัวละคร “ฉัน” ผ่ านการรับฟัง
นิทาน
การที่ตวั เอกยกย่องเสรี ภาพไม่ได้เป็ นผล
มาจากประสบการณ์ที่เขาประสบด้วยตนเอง
เท่านั้น หากยังเป็ นผลมาจากการรับฟั งนิ ทานด้วย
คื อ นิ ท านเกี่ ย วกับ นกที่ ส ามารถปลดปล่ อ ย
ตัวเองจากพันธนาการได้สาเร็ จ
Es war einmal ein Vogel. Er lebte
in einem schattigen Hof im Orient. m
den Hals trug er einen schweren, mit

Juwelen besetzten Ring. Der Vogel
ühlte sich in seinem marmornen Heim
sicher und geborgen. Er genoß den
Duft der Blumen und lauschte mit
Freude dem Plätschern des kleinen
Springbrunnens. Wenn Gäste des
Hausherrn kamen, sagten die einen:
‚Oh, wie schön ist dieser grüne Vogel!‛
Die anderen widersprachen: ‚Er ist
schön, aber nicht grün, sondern braun.
Ihr müßt genau hinschauen.‛ ‚Aber
meine Herren, jeder der Augen hat,
kann sehen, der Vogel ist blau!‛
riefen die dritten. Auch wenn die
Gäste sich nie über die Farbe einig
warden konnten, waren sie alle von
der Schönheit des Ringes fasziniert.
Es wurde Herbst, die Blätter der
schattenspendenden Bäume welkten
und fielen herunter, und der Vogel
konnte den freien Himmel sehen.
Eines Tages erblickte er eine Vogelschar,
die in den Süden zog. Er wollte ihr
folgen, aber der schwere Ring hielt
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ihn am Boden. Von Tag zu Tag fror
er mehr in der zunehmenden Kälte
und spürte die Bitterkeit seiner
Gefangenschaft.
In der Dämmerung des siebten
Tages befreite er sich mit einem
gewaltigen Ruck aus der Umklammerung
des schweren Ringes, der ihm am
Hals eine tiefe Wunde beibrachte. Der
Vogel blutete stark, aber er flatterte
befreit in den weiten Himmel. Über
Meere, Wüste, Berge und Täler
flog er und erkannte die Schönheit
der Welt. Er lernte, Bussarde und
Schlangen zu überlisten und mit der
Gefahr zu leben.
Am einunddreißigsten Tag erreichte
er die große Vogelkolonie im Süden
und wunderte sich über die Freude,
mit der seine Artgenossen ihn
empfingen. Eine Eule erklärte ihm den
Grund: ‚Wenn der Regenbogenvogel
kommt, bedeutet das Glück und
Gesundheit für uns alle.‛ Erst jetzt

erkannte der Vogel die Farbenvielfalt
seiner Federn.
Lange lebte der Regenbogenvogel,
und er flog um die ganze Welt. Doch
immer, wenn er einen Ring sah,
schmerzte ihn die tiefe Narbe am
Hals. (Schami, 1990, pp. 67-68)
กาลครั้ งหนึ่ งนานมาแล้ วมี นกตัวหนึ่ ง
มันอาศัยอยูใ่ นสวนที่มีร่มเงาทางฝั่งทิศตะวันออก
ที่ ค อของมั น มี แ หวนอั ญ มณี ขนาดใหญ่
และหนัก นกตัว นี้ รู ้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ของตนเอง
มัน่ คงและปลอดภัย ในบ้านหิ นอ่อนของมัน
มัน สู ดกลิ่ น ของดอกไม้ และฟั ง เสี ยงน้ า
แตกกระจายของบ่ อ น้ าพุ ข นาดเล็ ก ด้ ว ย
ความรื่ น รมย์ เมื่ อ แขกของเจ้า นายมาเยื อ น
หลายคนกล่ า วว่ า ‚โอ้ เจ้ า นกสี เขี ย วตัว นี้
ช่ า งสวยอะไรอย่า งนี้ ‛ แต่ ค นอื่ น ๆ แย้ง ว่า
‚นกตัวนี้สวย แต่ไม่ใช่สีเขียวนะ เป็ นสี น้ าตาล
ต่างหากล่ะ พวกเธอต้องมองให้ดี ๆ‛ ‚แต่คุณ
สุ ภาพบุรุษแต่ละคนที่มีดวงตาสามารถเห็นได้
ว่านกเป็ นสี ฟ้า‛ กลุ่มที่สามร้องออกไป ถึงแม้
บรรดาแขกไม่ ส ามารถมี ค วามเห็ น ตรงกัน
ในเรื่ องสี แต่ พ วก เขารู ้ สึ กตื่ นตะ ลึ งกั บ
ความสวยงามของแหวน
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ขณะนั้ นเป็ นฤดู ใ บไม้ร่ วง ใบไม้ข อง
ต้นไม้ที่มีสีคล้ ามากขึ้นปลิ ดปลิ ว และร่ วงหล่น
ลงมา และนกสามารถมองเห็ น ท้ อ งฟ้ าที่
ปลอดโปร่ ง วันหนึ่งมันได้ทนั เห็นฝูงนกที่กาลัง
ย้ายลงไปทางใต้ มันต้องการตามพวกเธอไป
แต่แหวนที่หนักถ่วงมันให้ติดอยูก่ บั พื้น วันแล้ว
วัน เล่ า มัน รู ้ สึ ก หนาวเย็น มากขึ้ น ท่ า มกลาง
ความหนาวเย็นที่เพิ่มมากขึ้นและความขมขื่น
ที่ถูกจองจา
ช่วงพลบค่ าของวันที่เจ็ดมันปลดปล่อย
ตนเองด้ ว ยพละก าลั ง อย่ า งแรงออกจาก
การยึ ด จับ ของแหวนที่ ห นัก ซึ่ งท าให้ เ กิ ด
บาดแผลลึกไว้ที่คอของมัน ทาให้มีเลือดไหลมาก
แต่ม นั โบยบิ นอย่า งเป็ นอิ ส ระไปในท้องฟ้ า
อัน กว้า งใหญ่ ไ พศาล มัน บิ น อยู่เ หนื อ ทะเล
ทะเลทราย ภูเขา และหุ บเขา ด้วยตระหนักรู้
ถึงความงามของโลก มันเรี ยนรู้ที่จะเอาตัวรอด
จากเหยี่ยวและงู เรี ยนรู้ที่จะมี ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
อันตราย
ในวันที่ 31 มันมาถึ งอาณานิ คมขนาด
ใหญ่ของนกที่อยู่ทางทิ ศใต้ และรู ้ สึกฉงนใน
ความปลื้ ม ปิ ติ ที่ เหล่ า เพื่ อ นพ้อ งเผ่า เดี ย วกัน
ต้อ นรั บ มัน นกฮู ก ตัว หนึ่ ง อธิ บ ายเหตุ ผ ล
ให้ ม ัน ฟั ง ว่ า ‚เมื่ อ มี น กสี รุ้ ง มาที่ นี่ นั่ น

หมายความถึง ความสุ ขและสุ ขภาพแข็งแรง
สาหรับพวกเราทุกคน‛ ตอนนี้ เองที่นกตัวนี้
เพิ่งจะตระหนักถึ งสี สันที่ หลากหลายบนขน
ของมัน
นกสี รุ้งมีชีวิตยืนยาว และมันออกบิ น
ไปทัว่ โลก แต่เมื่อใดก็ตามที่มนั เห็นรอยแผล
ลึกที่คอซึ่ งเกิดจากแหวนบาดคอนั้น ทาให้มนั
รู้สึกเจ็บปวด
การที่ผปู ้ ระพันธ์นาเสนอนิ ทานเรื่ องนี้
อาจจะเพื่ อ สื่ อสารความส าคัญ ของการมี
อิ ส รภาพ แต่ เ ดิ ม นกตัว นี้ เข้า ใจว่ า ตนเองมี
ความสุ ขดี แต่เมื่อได้เห็ นฝูงนกบินผ่านจึงได้
รั บ รู ้ ว่า ตนเองไร้ ซ่ ึ งอิ ส รภาพ แหวนอัญ มณี
ขนาดใหญ่และหนักที่มนั สวมไว้เปรี ยบเสมือน
โซ่ ทองที่จองจาเขาไว้ ท าให้ มนั ไม่ สามารถ
บิ น ขึ้ น ไปบนท้อ งฟ้ าได้ ในที่ สุ ด มัน ดิ้ น รน
ออกจากแหวนไปได้ แต่ตอ้ งเสี ยเลือดไปมาก
เพราะเกิดบาดแผลที่คออันเป็ นผลจากการดิ้นรน
ออกจากแหวน บาดแผลของนกตัวนี้ บ่งบอกว่า
การต่ อ สู ้ เ พื่ อ เสรี ภ าพบางครั้ งต้อ งยอมเสี ย
เลื อดเนื้ อ เมื่ อ นกตัว นี้ พ บถิ่ นฐานของเพื่ อ น
พ้องเผ่า พันธุ์ เดี ย วกัน มันอาศัยอยู่ที่นั่นนาน
พอสมควร ต่ อ มามันบิ นออกไปทัว่ โลกนั่น
ย่ อ มบ่ ง บอกว่ า นกตัว นี้ ให้ ค วามส าคัญ กั บ
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เสรี ภาพในการเดิ นทางที่ ช่วยเปิ ดโลกใหม่ ๆ
ให้กบั มัน
นอกจากนี้ ผูป้ ระพันธ์ ย งั ส่ ง เสริ ม การ
อยู่ ร่ วมกั น ของคนต่ า งวัฒ นธรรม (Rösch,
1992, p. 202) ด้วยการนาเสนอนกสี รุ้งที่ใช้เป็ น
สัญลักษณ์แทนความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
และการเขี ย นนิ ท านเรื่ องนี้ เป็ นภาษากรี ก
เปอร์เซีย ยิว สเปน และอิตาเลียน ทาให้ “ฉัน‛
ได้รับรู ้วา่ ที่นี่มีคนหลายเชื้ อชาติอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
[…wie viele Völker hier miteinander leben.
(Schami, 1990, p. 68)] ชามิในฐานะผูอ้ พยพ
จากประเทศซีเรี ยได้ฉายภาพสังคม สหวัฒนธรรม
ในเมื อ งดามัส กัส ช่ ว งทศวรรษ 1950-1960
(Rösch, 1992, p. 175) ให้กบั ผูอ้ ่านชาวเยอรมัน
ได้เ ห็ น แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน การที่ แ ขกของ
เจ้า ของนกสี รุ้ ง ต่ า งก็ ถ กเถี ย งว่า นกตัว นี้ มี สี
เขี ย วบ้า ง หรื อสี น้ าตาลบ้า ง หรื อสี ฟ้ าบ้า ง
อาจจะสื่ อ สารว่า คนบางกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ย อมรั บ
สั ง คมสหวัฒ นธรรม แต่ ม ั ก จะมี ค วามคิ ด
แบ่ ง เขาแบ่ ง เราหรื อยึ ด โยงกั บ ชาติ พ ั น ธุ์
ของตน ผ่า นการมองเห็ นเป็ นสี เดี ย วเท่ า นั้น
เป็ นที่น่าสังเกตว่าการที่ผปู้ ระพันธ์นาเสนอให้
ตัวละครชายวิกลจริ ตเป็ นเจ้าของนิ ทานเรื่ องนี้
อาจจะเพื่อตั้งคาถามเชิ งวิพากษ์ผนู ้ าของประเทศ

ที่ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะสมบู ร ณ์ ต ามมาตรวัด
ทางการแพทย์ แต่ ก ลั บ เป็ นผู ้ที่ บ ้ า อ านาจ
ปิ ดกั้น เสรี ภ าพของประชาชน แตกต่ า งจาก
เจ้าของนิ ทานเรื่ องนี้ หากพิจารณาตามมาตรวัด
ทางการแพทย์เ ขาเป็ นคนวิ ก ลจริ ต แต่ ก ลับ
สนั บ สนุ น เสรี ภาพและน าเสนอแง่ คิ ด ใน
การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม อาจจะ
ท าให้ เราอดไม่ ไ ด้ที่ จะตั้ง ค าถามว่า ความบ้า
ชนิ ด ใดที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ ก ับ ผู ้ค นในสั ง คม
มากกว่ากัน (คาริ นา โชติรวี, 2552, หน้า 91-92)
นอกเหนือจากนิ ทานเกี่ยวกับนกสี รุ้งแล้ว
ตัวละคร ‚ฉัน‛ ยังได้รั บฟั งนิ ทานเกี่ ยวกับ
สุ ลต่านและชาวนาจากลุงซาลิมอีกด้วย
...einem Sultan, der während eines
Ausflugs ein malerisches Dorf erreichte
und dort rasten wollte. Er stieg von
seinem Pferd, und die Bauern warfen
ihm ihre Jacken unter die Füße, damit
sie nicht staubig wurden. Sie freuten
sich, weil er der erste Herrscher war,
der ihr Dorf besuchte. Sofort wurde
ein großes Essen vorbereitet: Hammel,
gefüllt mit Mandeln, Rosinen und Reis,
Salate, Käse und Wein. Ein großer Tisch
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wurde wie hingezaubert auf dem
Dorfplatz aufgestellt. Der Sultan
wunderte sich über den Reichtum der
Leute und rief laut, man müsse die
Erntesteuer verdoppeln. Dann fing
er an zu essen und aß wie ein Stier,
schnaufte, rülpste und fraß. Plötzlich
fühlte er sich müde. Er schaute in die
Runde und rief seinen Soldaten zu:
‚Niemand darf den Tisch verlassen,
bevor ich aufwache.‛ Die Soldaten
zückten ihre Schwerter und hielten die
Männer am Tisch in Schach. Der
Sultan schnarchte und aber die
Soldaten wechselten die Wache und
befahlen den Anwesenden, am Tisch
zu bleiben. Der Sultan schlief selig
weiter. Es wurde Morgen, und die
Männer waren matt vor Müdigkeit,
aber der Sultan pennte. Erst am Mittag
wachte er schlecht gelaunt und mit
steifem Hals auf. Er verfluchte das
Dorf, in dem ein Gast nicht einmal ein
weiches Bett become, und ritt davon.

Seit diesem Tag legen die Bauern
keinem Besucher mehr die Jacken
unter die Füße. Sie schauen ihn
mißtrauisch an, und manchmal werfen
sie Steine nach ihm, damit er das Dorf
verläßt. (Schami, 1990, p. 160)
...สุ ลต่านองค์หนึ่ งผูม้ าถึ งหมู่บา้ นที่ สวยงาม
แห่งหนึ่งระหว่างการเดินทางเพื่อพักผ่อนและ
ต้อ งการพัก ผ่อ นที่ นี่ เขาลงจากหลัง ม้า และ
เหล่ า ชาวนาโยนเสื้ อ คลุ ม ของพวกเขาไว้ใ ต้
ฝ่ าเท้าเพื่อมิให้เท้าของสุ ลต่านเปรอะเปื้ อนฝุ่ น
พวกเขารู ้ สึกปลาบปลื้ มเพราะเขาเป็ นผูป้ กครอง
คนแรกที่มาเยือนหมู่บา้ น อาหารจานวนมาก
ถู ก เตรี ยมโดยทัน ที เนื้ อ แกะสอดไส้ ด้ ว ย
แอลมอนด์ ลูกเกด และข้าว สลัด เนยแข็งและ
ไวน์ โต๊ะอาหารขนาดใหญ่ราวกับถูกเสกได้
ยกมาวางไว้ที่ศาลากลางหมู่บา้ น สุ ลต่านรู ้สึก
ประหลาดใจกับ ความมั่ง คั่ง ของประชาชน
และตะโกนเสี ย งดัง ว่า พวกเขาต้อ งจ่ า ยภาษี
การเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า จากนั้นเขาก็
เริ่ มกินและกินราวกับวัว หายใจถี่ พ่นลม และ
เขมือบ ทันใดนั้นเองเขารู้สึกเบื่อ เขามองไปที่
กลุ่ ม คนและร้ อ งสั่ ง ทหารไปว่ า ‚ไม่ มี ใ คร
ได้รับอนุญาตให้ออกจากโต๊ะไปได้ก่อนฉันตื่น”
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เหล่ า ทหารพากัน ขู่ ช าวบ้า นด้ว ยอาวุ ธ ของ
พวกเขาและจับ พวกผูช้ ายให้ตรึ ง อยู่ก ับ โต๊ ะ
สุ ลต่านกรนและนอนหลับไป จนถึ งกลางคืน
และพวกผูช้ ายรู ้ สึ กเบื่ อหน่ าย แต่เหล่ า ทหาร
ผลัด เปลี่ ย นเวรยามกัน มาเฝ้ าโต๊ ะ สุ ล ต่ า น
นอนหลับต่อไป จนกระทัง่ เช้า และพวกผูช้ าย
รู ้ สึ ก เอื อ มระอา แต่ สุ ล ต่ า นยัง คงนอนต่ อไป
ตอนกลางวันเขาเพิ่ง จะตื่ นขึ้ นอย่างหงุ ดหงิ ด
และด้ ว ยคอที่ เ คล็ ด เมื่ อ ย เขาจึ ง สาปแช่ ง
หมู่บา้ นโดยให้แขกผูม้ าเยือนไม่เคยได้รับเตียง
ที่นุ่มอีกต่อไป แล้วขี่มา้ จากไป นับจากวันนั้น
เป็ นต้นมา เหล่าชาวนาไม่เคยวางเสื้ อคลุมของ
พวกเขาไว้ใ ต้ฝ่ าเท้า ของผูม้ าเยื อ นอี ก ต่ อ ไป
แต่ กลับ จ้องมองผูม้ าเยือนอย่า งหวาดระแวง
และบางครั้งพวกเขาขว้างก้อนหิ นใส่ ผมู ้ าเยือน
เพื่ อ ขับ ไล่ พ วกเขาเหล่ า นั้ น ให้ อ อกไปจาก
หมู่บา้ น
นิ ทานเรื่ องนี้ ต้ งั คาถามกับความสัมพันธ์
เชิ งอานาจระหว่างผูป้ กครองกับผูใ้ ต้ปกครอง
ในที่น้ ี ผปู ้ กครองเป็ นผูน้ าที่เผด็จการ โลภโมโทสั น และเห็ น แก่ ตวั ขณะที่ ช าวนาซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ต้ป กครอง ในตอนแรกพวกเขายิน ดี เ ป็ น
ทาสรั บ ใช้ ผู ้ป กครอง แต่ เ มื่ อ พวกเขาได้
ตระหนักว่าการมีผนู ้ าไม่ได้เกิ ดประโยชน์ใด ๆ

กั บ ชี วิ ต ของพวกเขา มิ ห น าซ้ าผู ้น าที่ โ ลภ
และเห็ น แก่ ต ั ว ยัง จดจ้ อ งที่ จ ะเบี ย ดเบี ย น
ผลประโยชน์ของพวกเขา พร้ อมกับบังคับให้
พวกเขาเชื่ อฟั งและทาตาม ในที่สุดเหล่ าชาวนา
ตระหนักรู ้ วา่ การเป็ นนายของตนเองเป็ นสิ่ งที่
ดี ที่ สุ ด การไม่ มี น ายมาบัง คับ ขู่ เ ข็ ญ เท่ า กับ
เป็ นการให้ อิ ส ระแก่ ต นเอง นั่ น น่ า จะเป็ น
สารที่ผปู้ ระพันธ์ตอ้ งการสื่ อถึงผูอ้ ่าน
นักข่ าวอิสระผู้ไร้ ตัวตน: ตัวตนของตัวละคร
“ฉัน”
ตัวละคร ‚ฉัน‛ เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
ในบ้านและในสังคม รวมทั้งการรับฟั งนิ ทาน
จนนาไปสู่ การให้ความสาคัญกับการแสวงหา
เสรี ภาพให้กบั ตนเองและสังคม การแสวงหา
เสรี ภาพให้ ก ับ ตนเองนั้ น เห็ น ได้จ ากการที่
‚ฉัน‛ เลือกอาชี พด้วยตนเอง เขาไม่ยอมเป็ น
คนท าขนมปั งตามที่ พ่ อ ของเขาต้ อ งการ
การเลือกทางเดินของตนเองเป็ นการแสวงหา
เสรี ภาพในการด าเนิ น ชี วิ ต ขณะเดี ย วกั น
‚ฉันต้องการเป็ นนักข่าว ค้นหาความจริ งและ
เปิ ดเผยความจริ ง‛ [… ich will Journalist werden,
die Wahrheit suchen und sie bekanntmachen.
(Schami, 1990, p. 148)] ภาพลักษณ์ของนักข่าว
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คื อ การน าเสนอข่ า วสารในสั ง คมและตี แ ผ่
ปมปั ญ หาให้ ผู ้ค นในสั ง คมได้ รั บ รู ้ ดั ง นั้ น
การที่ ‚ฉัน‛ เลื อกที่จะเป็ นนักข่าวอิสระเป็ น
การแสวงหาเสรี ภาพในการตีแผ่ขอ้ มูลข่าวสาร
ให้กบั ผูค้ นในสังคม หรื อเป็ นหนทางที่สามารถ
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ โ ดยปราศจาก
การเซ็นเซอร์ นอกเหนือจากการเลือกที่จะเป็ น
นักข่าวอิสระ ตัวเอกยังสามารถหาหนทางใน
การเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ของตนหลากหลายวิธี
เนื่ องจากตัว ละคร ‚ฉัน ‛ นาเสนอข่า วที่ มี
เนื้ อหาในการเปิ ดโปงความฉ้อฉลของรัฐบาล
หรื อวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ น โยบายของรั ฐ บาล
ทาให้คนของรั ฐบาลไล่ ตามจับ ทาให้ตวั เอก
ไม่ ส ามารถแจกหนัง สื อ พิ ม พ์ด้ว ยตนเองได้
เขาจึงพยายามหาวิธีอื่น ๆ ในการเผยแพร่ อาทิ
การซ่ อ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ว้ใ นถุ ง เท้า การใช้
บอลลูนแจกหนังสื อพิมพ์ การที่ ตวั เอกสามารถ
หาวิธีการต่าง ๆ ในการเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์
ของตนเพื่อมิให้ถูกจับ บ่งบอกว่า เขาสามารถ
แสวงหาเสรี ภาพให้ก ับสังคมได้สาเร็ จลุ ล่วง
ซึ่ งช่วยให้ผคู ้ นในสังคมมีทางเลือกในการรับรู้
ข่าวสาร นอกเหนื อจากการเสพสิ่ ง พิมพ์ของ
รัฐบาลเท่านั้น

การที่ตวั เอกเลือกเปิ ดสานักพิมพ์ใต้ดิน
จึงเป็ นค าอธิ บายของการที่ ตวั ละคร ‚ฉัน‛
ผู้เ ป็ นตัว ละครเพี ย งตัว เดี ย วซึ่ งไม่ ป รากฏ
วิสามานยนามเพื่อปิ ดบังตัวตนที่แท้จริ ง หรื อ
มิตอ้ งการให้ฝ่ายที่เสี ยผลประโยชน์จากการทา
หน้าที่สื่อของตัวเอกตามแกะรอยตัวตน ภูมิหลัง
และครอบครั วของเขา จนนาไปสู่ การท าร้ าย
ตัวละคร “ฉัน‛ กับครอบครัวได้ การที่ผปู้ ระพันธ์
นาเสนอตัว เอกที่ผูอ้ ่า นจะได้เห็ นความรู ้ สึก นึ กคิ ด จุดยืนและตัวตนของเขาตลอดทั้งเรื่ อง
ผ่านการเล่าเรื่ องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ ง แต่
กลับปรากฏกายในภาวะไร้ ตวั ตนผ่านการเล่ า
เรื่ องที่ไม่ระบุวิสามานยนาม ดูเหมือนว่าเป็ น
การน าเสนอที่ ข ัด แย้ง กัน แต่ แ ท้ที่ จ ริ ง แล้ ว
เป็ นการให้ทางออกของผูป้ ระพันธ์วา่ การเป็ น
นัก ข่า วอิ ส ระผูไ้ ร้ ตวั ตนเป็ นกลยุทธ์ ที่ ดีที่ สุ ด
ในการท าหน้า ที่ ข องสื่ อ มวลชนในสั ง คมที่
ปิ ดกั้น เสรี ภ าพของประชาชนจากการรั บ รู้
ข้อมูลข่าวสาร ขณะเดียวกันการที่ ‚ฉัน‛ เลือก
ที่จะเป็ นนักข่าวอิ สระและสามารถหาวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ ห นัง สื อ พิ ม พ์
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ สอดคล้องกับ
ชื่ อเรื่ องของนวนิ ยายเรื่ องนี้ ‚มือที่เต็มไปด้วย
ดวงดาว‛ ธรรมชาติของดวงดาวมีแสงสว่างเล็ก ๆ
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ที่ไม่เคยดับสู ญ ดังนั้น “มือที่เต็มไปด้วยดวงดาว‛
อาจจะตีความได้ว่าในมือของเรายังมีความหวัง
มากมายที่ ไ ม่ มี ว นั สู ญ สิ้ น เฉกเช่ น ดวงดาวที่
ไม่เคยเลิกส่ องแสง
อีกทั้งยังมีอีกสิ่ งหนึ่ งที่แสดงจุดยืนของ
‚ฉัน‛ ในการตระหนักถึ งคุ ณค่าของเสรี ภาพ
นัน่ คือ การที่ “ฉัน‛ แต่งนิ ทานเกี่ยวกับดอกไม้
สี แดงซึ่ งมีขนาดเล็กมากพยายามที่จะข้ามก้อนหิ น
ก้อนใหญ่ไปให้ได้ เพราะเธอไม่เชื่ อว่าอาณาเขต
ของโลกนี้สิ้นสุ ดลงในบริ เวณที่กอ้ นหิ นตั้งอยู่
Die rote Blume beschließt, dem
Wind nicht zu gehorchen, und lehnt
seine verführerischen Angebote ab. Er
wird zornig, verwandelt sich in einen
Sturm und greift sie an. Die rote
Blume kämpft und schlägt den Wind
mit ihren Stacheln zurück, aber er
reißt sie aus und wirft sie zu Boden.
Die kleinen Blumen sind erschrocken,
und einige, die es auch wagen wollten,
über den Stein zu klettern, sind
entmutigt. Einige ältere Blumen sagen:
‚Das hat sie davon, diese ewig
Neugierige.‛ Aber die rote Blume

beschreibt leise die Welt auf der
anderen Seite des Steines, erzaehlt
vom Mond und der Sonne. Denn bis
jetzt hatten sie alle nur gewußt, daß
die Welt aus feuchter Erde und einem
großen Stein besteht, hinter dem
etwas Dämmerlicht hereinscheint. Als
die Blumen das hören, fangen sie an
zu klettern. Manche fallen zurück,
aber die anderen gehen weiter. Seit
diesem Tag bleibt keine Blume mehr
hinter den Steinen. Sie klettern, bis sie
die Sonne sehen und die Geschichten
des Mondes hören können. (Schami,
1990, p. 178)
ดอกไม้สี แ ดงตัด สิ นใจที่ จะไม่ เ ชื่ อฟั ง
สายลม และปฏิ เ สธข้อ เสนอที่ ห ลอกลวง
ของเขา สายลมรู ้ สึกโกรธจึงได้กลายร่ างเป็ น
พายุ แ ละจับ เธอไว้ ดอกไม้สี แ ดงต่ อ สู ้ แ ละ
ตี ก ลับ สายลมด้ว ยหนามของเธอ แต่ เ ขาฉี ก
เธอทิ้ งและขว้างเธอลงไปที่ พ้ื น เหล่ าดอกไม้
เล็ก ๆ รู้สึกตกใจ เพราะดอกไม้บางส่ วนต้องการ
ออกไปผจญภัยด้วยเหมือนกัน การปี นป่ ายข้าม
ก้อนหิ นจึงได้หยุดชะงัก ดอกไม้สูงอายุบางส่ วน
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กล่าวว่า ‚นัน่ เป็ นผลของความอยากรู ้ อยากเห็ น
ที่ไม่จบสิ้ นนี้‛ แต่ดอกไม้สีแดงพรรณนาอย่าง
เบา ๆ ถึ งโลกที่ อยู่ อี ก ฟากหนึ่ งของก้ อนหิ น
เล่าถึ งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เพราะจนถึ ง
ตอนนี้ พวกเธอทุ ก คนรั บ รู ้ เ พี ย งแค่ ว่ า โลก
ประกอบจากพื้ น ดิ น ที่ ช้ื น แฉะและก้อ นหิ น
ขนาดใหญ่ ข้า งหลัง ก้อ นหิ น ส่ อ งสว่า งด้ว ย
แสงช่ วงโพล้เพล้ เมื่อเหล่าดอกไม้ได้ยินเรื่ องนี้
พวกเธอเริ่ มที่จะปี นข้ามกัน บางส่ วนตกลงมา
แต่บางส่ วนไปต่อได้ นับตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา
ไม่มีเหล่ าดอกไม้ดอกใดยอมอยู่หลังก้อนหิ น
อีกต่อไป พวกเธอปี นข้ามไป จนกระทัง่ พวกเธอ
ได้เห็นดวงอาทิตย์ และสามารถรับฟังเรื่ องราว
ของดวงจันทร์ได้
ตัวละคร ‚ฉัน‛ ไม่ยอมถูกกักขังไว้ใน
ร้ านขายขนมปั ง เช่ นเดี ยวกับดอกไม้สีแดงที่
ไม่ ย อมอยู่ ห ลั ง ก้ อ นหิ น อี ก ต่ อ ไป ตั ว เอก
ใช้ ด อกไม้ข นาดเล็ ก เป็ นความเปรี ยบเชิ ง
อุ ป ลัก ษณ์ แ ทนคนหนุ่ ม สาวที่ ต้อ งการเห็ น
โลกกว้า ง ส่ ว นสายลมเป็ นความเปรี ย บเชิ ง
อุปลักษณ์ แทนอุปสรรคที่ขวางกั้นการแสวงหา
เสรี ภาพของคนหนุ่ มสาว ขณะที่กอ้ นหิ นเป็ น
ความเปรี ย บเชิ ง อุ ป ลัก ษณ์ แ ทนพื้ น ที่ ปิ ดซึ่ ง
โอบล้ อ มคนหนุ่ ม สาวไว้ และสี แดงของ

ดอกไม้เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ทนพลัง ที่ ร้ อ นแรง
ดุจไฟของคนหนุ่มสาว สาหรับดวงจันทร์ และ
ดวงอาทิตย์เป็ นความเปรี ยบเชิงอุปลักษณ์แทน
พื้นที่ใหม่หรื อปลายทางซึ่ งคนหนุ่มสาวที่ตอ้ งการ
สัมผัสจึงออกเดินทางสู่ โลกกว้าง หรื อไม่ยอม
จานนอยูแ่ ต่ในโลกที่ปิดตายอีกต่อไป กล่าวได้วา่
นิ ท านเรื่ องนี้ เผยให้เห็ น ตัวตนของตัวเอกใน
การเชิดชูอิสระ
บทสรุ ป
‚ฉั น ‛ ผู ้ เ ป็ นตั ว ละครเอกมุ่ ง มั่ น ใน
การแสวงหาเสรี ภาพทั้ง ของตนเองและของ
สังคมด้วยการเป็ นนักข่าวอิสระ เป็ นการตัดสิ นใจ
เลือกทางเดินด้วยตนเอง ขณะเดียวกันนักข่าว
ซึ่ งมีภาพลักษณ์ในการสื บค้นข้อมูลเพื่อนามา
เรี ยบเรี ยงและตีพิมพ์เผยแพร่ จัดได้วา่ เป็ นงาน
ที่ ช่ ว ยให้ เ สรี ภ าพแก่ ป ระชาชนในการรั บ รู ้
ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับสังคม
ที่ มี รั ฐบาลปิ ดหู ปิ ดตาประชาชนหรื อปิ ดกั้น
เสรี ภาพของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาล นอกจากนี้ ตวั เอกยังได้มี โอกาสรู้ จกั
กับฮาบิบผูเ้ ป็ นนักข่าวซึ่ งสอน ‚ฉัน‛ เกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารเขี ย นข่ า ว ชี วิ ต และอุ ด มการณ์ ข อง
ฮาบิบในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชี พของ
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นักข่าว ทาให้ ‚ฉัน‛ รู ้ สึกศรัทธาและยกย่อง
ให้ฮาบิบเป็ นแรงบันดาลใจในการเป็ นนักข่าว
ที่ ดี รวมทั้ งการที่ ต ั ว เอกยัง ได้ เ ห็ นพลั ง
ของมวลชนที่ ไ ม่ ค รั่ น คร้ า มกระบอกปื น
ในเหตุ ก ารณ์ ก ารเคลื่ อ นขบวนส่ ง ศพของ
ลุงซาลิม นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ ‚ฉัน‛
ประสบด้ว ยตัว เองแล้ว ยัง มี ป ระสบการณ์
เชิ งจินตนาการที่ ‚ฉัน‛ เรี ยนรู ้ ผา่ นการรับฟั ง
นิทานทั้งสองเรื่ อง เรื่ องแรกเป็ นเรื่ องราวของ
นกที่สามารถปลดแอกตนเองจากพันธนาการ
ซึ่ งสื่ อ สารเรื่ อ งการแสวงหาอิ ส รภาพ ส่ ว น
นิ ท านอี ก เรื่ อ งนั้น เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ สุ ล ต่ า น
กั บ ชาวนา ซึ่ งบ่ ง บอกถึ ง ความส าคั ญ ใน
การเป็ นนายของตนเอง จากประสบการณ์ ที่
ตัวละคร ‚ฉัน‛ ได้สัมผัสและเรี ยนรู ้ ล้วนแต่
ส่ ง ผลให้เขาตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของเสรี ภาพ
การเปิ ดส านั ก พิ ม พ์ ใ ต้ดิ น ของตนเองเป็ น
การยืนหยัดอุ ดมการณ์ ใ นการตี แผ่ค วามจริ ง
ให้ ก ับ ประชาชนในสั ง คมของตนรั บรู้ และ
เป็ นการโต้ก ลับอานาจรั ฐโดยใช้ป ากกาเป็ น
อาวุ ธ ขณะเดี ย วกัน นิ ท านเกี่ ย วกับ ดอกไม้
สี แดงที่ตวั เอกแต่งขึ้นเองบ่งบอกถึงอัตลักษณ์
ของ “ฉัน‛ ในการเทิดทูนเสรี ภาพ

ท้า ยที่ สุ ดราฟิ ค ชามิ ผู้เ ป็ นนั ก เขี ย น
พลั ด ถิ่ น จากซี เ รี ยและตี พิ ม พ์ ผ ลงานเป็ น
ภาษาเยอรมัน น าเสนอภาพของซี เ รี ยตาม
แบบฉบับ คือ ประเทศที่ มีการปกครองแบบ
เผด็ จ การ เกิ ด การปฏิ ว ตั ิ ปิ ดกั้น เสรี ภ าพใน
การรั บ รู ้ ข่ า วสารของประชาชนและใน
การท างานของสื่ อมวลชน การที่ ผูป้ ระพันธ์
น าเสนอเช่ น นี้ เท่ า กับ เป็ นการผลิ ต ซ้ าภาพ
ของซี เรี ยตามที่ ป รากฏในสื่ อของสั ง คม
เยอรมัน เพื่ อ มิ ใ ห้ ข ดั แย้ง กับ ความเข้า ใจของ
คนเยอรมันส่ วนใหญ่ ที่ มี ต่อซี เรี ย อันอาจจะ
ส่ งผลให้การตีพิมพ์เผยแพร่ ตวั บทวรรณกรรม
เรื่ องนี้ ในเยอรมนี ไ ม่ ส ะดุ ด ขณะเดี ย วกั น
ผูป้ ระพันธ์ นาเสนอกลวิธีการเล่ าเรื่ องโดยใช้
สรรพนามบุรุษที่หนึ่ งในรู ปแบบไดอารี่ และ
สร้ างตัวเอกที่ มี ค วามเป็ นตัวของตัวเองและ
สามารถเลื อ กทางเดิ น ของตนเอง โดยเป็ น
ทางเดิ น ที่ เ ป็ นไปเพื่ อ สั ง คมด้ ว ย มิ ใ ช่ เ พื่ อ
ตัว เองเท่ า นั้ น อัน เป็ นลัก ษณะของตัว เอก
ในอุ ด มคติ ข องวรรณกรรมเยาวชน อาจจะ
กล่าวได้วา่ ตัวบทเรื่ องนี้มิได้มีความแปลกใหม่
ในการผูกเรื่ องแต่อย่างใด หากแต่การใช้ฉาก
และบรรยากาศทางการเมื อ งของซี เรี ย
ประกอบการนาเสนอส่ งผลให้ตวั บทเรื่ องนี้ยงั
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มี เสน่ ห์ต่อการตี ค วาม นอกจากนี้ ราฟิ ค ชามิ
มักจะใช้นิทานมาเรี ยงร้ อยความหมายให้กบั
ตัวบทวรรณกรรมของเขาด้วย อันเป็ นลักษณะ
การประพัน ธ์ ที่ พ บบ่ อ ยในงานเขี ย นของ

ผูป้ ระพันธ์ ท่ า นนี้ ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิ จยั จึ ง เห็ นว่า
ลักษณะและบทบาทของนิทานในวรรณกรรม
ของราฟิ ค ชามิ น่าจะเป็ นประเด็นที่ควรค่าแก่
การศึกษาวิจยั ในอนาคตต่อไป

เชิงอรรถ
1

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคาว่าเสรี ภาพ หมายถึง ความสามารถ
ที่จะกระทาการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรี ภาพในการพูด เสรี ภาพใน
การนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทาจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556,
หน้า 1256)
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