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“หงสปา”: นวนิยายสะทอนชีวิตสตรีจีน 3 สมัย
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บทคัดยอ
หงสปา (Wild Swans) เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่ถายทอดชีวิตจริงของสตรีชาวจีนสามรุน
ในชวงยุคเปลี่ยนผานของประเทศจีน ยุงจาง-ผูเขียนเปนคนรุนลูก ไดถายทอดเรื่องราวของครอบครัว นับตั้งแต
รุนยาย ซึ่งนับเปนผลผลิตของจีนในอดีต ยุคสตรีจีนโบราณที่ยังรัดเทา สูยุคแมที่ถือวาเปนนักปฏิวัติโดยแทจริง
เพราะเปนชวงรอยตอของจีน จากยุคราชวงศสูระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต จนกระทั่งถึงยุคของลูก ซึ่ง
ถือวาเปนผลผลิตของจีนคอมมิวนิสตโดยแท ยุงจางเติบโตในชวงเวลาแหงการกาวกระโดดไกลและการปฏิวัติ
วัฒ นธรรม เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนรอบขาง นําไปสูความเคลือบแคลงตอระบบนี้ เนื้อหาสวนหนึ่ง
ในนวนิยาย จึงเปนความระแวงสงสัย และความรูสึกอยุติธรรมของระบบการปกครองนี้ที่มีตอผูเปนพอ ผูซึ่งมี
อุดมการณอันแนวแนตอรัฐบาลคอมมิวนิสต
คําสําคัญ หงสปา, นวนิยายอิงประวัติศาสตร, คอมมิวนิสต, จีน
Abstract
Wild Swans is a historical novel portraying the true lives of three female generations
during the Chinese transition period. The author Jung Chang as one in the young generation
has relayed the story of her family from her grandmother’s generation influenced by ancient
Chinese culture where foot binding was a common practice for Chinese females to her
mother’s, which was in the transition period from monarchy to communism. Jung Chang
grew up in the time of such great leap and cultural revolution. What happened to people
surrounding led to a distrust of the system. One part of the novel is overwhelmed by the
author’s suspicion and feelings of injustice of this regime against her father, who firmly
trusted in the Communist government.
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บทนํา
Wild Swans หรือ หงสปา เปนวรรณกรรมคลาสสิกผลงานของยุงจาง (Jung Chang) ที่เขียนเปน
ภาษาอังกฤษ พิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) และแปลเปนภาษาตาง ๆ มากกวา 30 ภาษา
รวมทั้งภาษาไทยที่ จิตราภรณ ตันรัตนกุล แปลไดอยางงดงาม พิมพเผยแพรครั้งแรกใน พ.ศ. 2539 โดยบริษัท
นานมีบุค เปนนวนิยายเลมเดียวจบ ความยาว 28 ตอน จํานวนกวา 700 หนา
ถึงแมนวนิยายฉบับแปลภาษาไทยเรื่องนี้ไดพิมพเผยแพรมานานกวายี่สิบปแลว แตผูเขียนบทความ
อยากแนะนําใหอานกันอีกรอบ เนื่องดวยปจจุบันประเทศจีนพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก จากประเทศที่ไมเคย
คบหาสมาคมกับโลกภายนอก และมีประชาชนที่ยากจนหลายลานคน สูประเทศที่สามารถลดความยากจนของ
ประชาชนไดรวดเร็วที่สุดในโลกและสามารถกาวขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจไดในศตวรรษที่ 21 หากไดทราบวา
จีนผานความลําบากตรากตรํา ลมลุกคลุกคลานในระบบการปกครองแตละยุคมาไดอยางไร อุดมการณของ
เหลาบรรพบุรุษผูกลาหาญ ความศรัทธา ความเชื่อมั่นตอผูนํา ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ในอดีต ไดหลอมรวมใหจีน
เปนเชนทุกวันนี้ไดอยางไร ความผิดพลาดในอดีตจะใชเปนบทเรียน หรือเปนแบบอยางไมใหเดินยอนรอยเดิมได
เรื่องราวทางประวัติศาสตรซึ่งไมเคยลาสมัยนี้ จะทําใหผูอานไดตกผลึกทางความคิด และนํามาเปรียบเทียบกับ
สภาพสังคมไทยในปจจุบันได ความขัดแยงทางการเมือง ตลอดจนสภาพความเหลื่อมลํ้าในสังคม สะทอนให
ตระหนักถึงความจริงบางอยาง การเรียนรูประวัติศาสตรชวยใหคาดการณอนาคตได หรืออาจใหแงคิดที่จะไม
ทําใหเกิดประวัติศาสตรซํ้ารอย
ภูมิหลังเกี่ยวกับผูประพันธและประวัติศาสตรจีน
ยุงจาง (Jung Chang) มีชื่อเรียกเปนภาษาจีนกลางวา Zhang Rong (张戎) เปนชาวจีนแผนดินใหญ
เกิ ด เมื่ อ ค.ศ. 1952 ที่ เมื อ งอี้ ป น มณฑลเสฉวน สาธารณรั ฐประชาชนจี น ในครอบครั วที่ พ อ และแม เป น
เจาหนาที่ระดับสูงของมณฑลในพรรคคอมมิวนิสต จึงมีเลือดแหงความเปนคอมมิวนิสตเต็มตัว ศรัทธาในพรรค
อย า งเหนี ย วแน น และได เ ข า ร ว มกั บ “กองทั พ พิ ทั ก ษ แ ดง” (Red Guards) คื อ กลุ ม เยาวขนจาก
สถาบั น การศึ ก ษาต าง ๆ ที่ ถือ เป น กองกํ าลังหลัก ของเหมาเจอ ตง ยุงจางถูก สงตัวไปใชชี วิตในไรนาชนบท
ประสบการณที่ไดเจอกับตนเองและผูคนรอบขาง ทําใหความภาคภูมิใจกลายเปนความเคลือบแคลงสงสัยใน
ระบบการปกครองและผูนําที่ชื่นชมบูชา นําพาใหผูประพันธพยายามเปดโลกทัศนของตน เริ่มจากการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หาขอมูลขาวสารจากสื่อภาษาตางประเทศ ขณะนั้นเปนชวงที่จีนเริ่มติดตอกับตางประเทศ ยุงจาง
ไดรับทุนไปศึกษายังตางประเทศเมื่อ ค.ศ. 1978 และเปนชาวจีนคนแรกที่ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
ยอร ก ประเทศอั ง กฤษเมื่ อ ค.ศ. 1982 ต อ มา ยุ งจางสมรสกั บ จอน ฮั ล ลิ เดย (Jon Halliday) ชาวไอริ ช
ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม และใชชีวิตอยูที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ยุงจางเขียนนวนิยายเรื่องนี้เปนภาษาอังกฤษ โดยมีจอน ฮัลลิเดย ขัดเกลาการใชภาษาใหสละสลวย
และถูกตองตรงตามความหมาย เธอนําเสนอเรื่องราวของผูหญิง 3 รุน ไดแก ยาย-แม-ลูก ผานผูประพันธซึ่งเปน
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คนรุ น ลู ก ทํ า ให ผู อ านได รว มเผชิ ญ ชะตากรรมของสตรีใน 3 ยุ ค แห งการเปลี่ ย นแปลงในจี น แผ น ดิ น ใหญ
นับตั้งแตปลายราชวงศชิง อันเปนราชวงศสุดทายของจีน จนถึง ค.ศ. 1970 เมื่อประธานาธิบดีริชารด นิกสัน
แห ง สหรั ฐ อเมริ ก า เดิ น ทางมาเยื อ นประเทศจี น อย า งเป น ทางการ ภาพลั ก ษณ ข องจี น ในสายตาของ
บุคคลภายนอกในเวลานั้น ก็คือ อาณาจักรแหงความลี้ลับ การเปดเผยความเรนลับของจีนในหนังสือเลมนี้ จึง
ทําให Wild Swans ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
หงสปา เริ่มเรื่องตรงการสิ้นสุดของราชวงศชิง จึงขอกลาวถึงประวัติศาสตรจีนโดยยอ เพื่อใหเขาใจ
บริบทของนวนิยายดังตอไปนี้ ราชวงศชิง（清朝）เปนราชวงศสุดทายของจีน ปกครองโดยชาวแมนจู ตั้งแต
ค.ศ. 1644 สิ้นสุดอํานาจใน ค.ศ. 1911 เมื่อ ดร.ซุนยัตเซ็น（孙中山）กอการปฏิวัติซินไฮ （辛亥革命）
เปลี่ยนแปลงจีนใหเปนประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ เขากอตั้งพรรคกกมินตั๋งและเปนประธานาธิบดีคนแรก
ตอมา จักรพรรดิปูยี （溥仪）จักรพรรดิองคสุดทายถูกบังคับใหสละราชสมบัติ ใน ค.ศ. 1912 ถือเปนการ
สิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนเวลานับหาพันปในประวัติศาสตรจีน จักรพรรดิปูยีอยูใต
การคุมครองของญี่ปุน ซึ่งเขามายึดครองดินแดนบางสวนของจีนและกดขี่ขมเหงคนจีนจํานวนมาก ปูยีไดรับการ
สถาปนาเปนฮองเตของดินแดนแมนจูกัว กลายเปนหุนเชิดของญี่ปุน หลังการสถาปนาสาธารณรัฐจีนไดไมนาน
ซุนยัตเซ็นไดรับแรงกดดันจากฝายตอตาน บีบบังคับใหคณะปฏิวัติมอบอํานาจใหแกหยวนซื่อไข（袁世凯）
ซุนยัตเซ็นจึงลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดี หยวนซื่อไขขึ้นดํารงตําแหนงแทน ประกาศยุบพรรคกกมินตั๋ง
และรางรัฐธรรมนูญใหมเพื่อรวบอํานาจทางทหาร ตั้งตนเปนดั่งฮองเตและสถาปนาตนเปนจักรพรรดิหงเซียน
（洪宪皇帝）แตก็เพียงระยะเวลาไมนาน
หลังจากที่หยวนซื่อไขถึงแกกรรมเมื่อป 1916 จีนไดเขาสูยุคขุนศึก เหลาขุนศึกคือกองกําลังทองถิ่น
ตามแควนตางๆ ที่ประกาศตั้งตนเปนอิสระไมขึ้นกับรัฐบาลกลาง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.
1921 ในชวงแรกพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตเปนพันธมิตรกัน ตอมา เจียงไคเชก （蒋介石）ได
ปราบเหลาขุนศึกใน ค.ศ. 1928 และขึ้นเปนผูนําของพรรคกกมินตั๋งตอจากซุนยัตเซ็นที่ไดถึงแกกรรมไปแลว
เจี ยงไคเชกล มล างรัฐบาลกลางในกรุงป กกิ่ งและสถาปนารัฐบาลจี นคณะชาติ ขึ้น ที่ น านกิง （南京）แล ว
ประกาศตัดความสัมพันธกับพรรคคอมมิวนิสต อันนําไปสูสงครามกลางเมืองของจีน อยางไรก็ตาม ในชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งสองพรรคไดรวมมือกันตอตานญี่ปุน จีนไดเขารวมกับฝายสัมพันธมิตร และมีฐานะ
เปนผูชนะสงครามเมื่อญี่ปุนยอมจํานน
ในยุคสงครามเย็น เกิดความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ซึ่งตางก็สนับสนุนแตละ
พรรคในจีน ทําใหทั้งพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตขัดแยงกัน เกิดเปนสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ในครั้งนี้ พรรคกกมินตั๋ง-นําโดยเจียงไคเชกเปนฝายพายแพและถอยรนไปยังเกาะไตหวัน สวนพรรคคอมมิวนิสต
นําโดยเหมาเจอตง ไดจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงป
1949–1976 ที่เหมาเจอตงเปนผูนํา เชน การปฏิรูปที่ดิน การปฏิวัติอยางรุนแรงหลายครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976) เมื่อเหมาเจอตงถึงแกอสัญกรรม เติ้งเสี่ยวผิง（邓小平）ไดเขา
มาปฏิ รู ป ปรั บ เปลี่ ย นระบบต า งๆ ทํ า ให เศรษฐกิ จ ของจี น ดี ขึ้ น และเป ด นโยบายกั บ ต างประเทศมากขึ้ น
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เหตุการณในประวัติศาสตรจีนชวงนี้เปนฉากหลังของนวนิยาย ที่เลาถึงตัวผูเขียนซึ่งอยูในชวงของการกาวขาม
ชวงเวลาอันยาวนานของสมัยเหมาเจอตง ตั้งแตตอนที่เริ่มมีอํานาจ กําลังเสื่อมอํานาจ จนกระทั่งหมดอํานาจลง
ใน หงสปา ผูประพันธไดเปดโลกเรนลับของจีน โดยเริ่มจากเรื่องราวของแควนแมนจูเรีย ที่อยูทาง
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของจีน (ปจจุบันเรียกวาจีนตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของยาย
ตอจากนั้น ไดขยายความถึงเรื่องราวของแมและผูประพันธเอง โดยใหตัวละครที่มีจริงทั้งสามนี้โลดแลนบนฉาก
แหงการเปลี่ยนยุคของจีน จึงสรุปเนื้อหาออกเปนสามชวงดังจะไดกลาวตอไป
1. “ยาย” --- ฉากแหงการเปลี่ยนผานยุคราชวงศสูจีนยุคใหม
ยายเกิดใน ค.ศ.1909 ซึ่งเปนทศวรรษสุดทายของราชวงศชิง และถึงแกกรรมใน ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนป
ที่เหมาเจอตงประกาศสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒ นธรรม ชีวิตของยายจึงเปรียบไดดั่งผลผลิตของจีนในอดีตอยาง
แทจริง เรื่องราวของยายปรากฏในสองตอนแรกของนวนิยาย และแทรกอยูใ นตอนกลางเรื่องเปนระยะ ชื่อตอน
ที่หนึ่ง “สัตตบงกชทองคําคูนอย สมบัติของนายพลขุนศึก” ทําใหจินตนาการถึงภาพผูหญิงจีนโบราณที่นารักนา
ทะนุถนอมและเดินขโยกเขยกเนื่องจากเทานอย ๆ ถูกรัดไวตั้งแตเยาววัย เพราะคานิยมในสมัยนั้นที่วา “เทาที่
ใหญโตเทอะทะจะทําลายชีวิตทั้งชีวิต” คุณ ยายทวดจึงจับยายมัดเทา（缠足）ตั้งแตอายุสองขวบ แมจะ
เจ็บปวดทรมาน ยายก็ยอมทนเพื่อชีวิตที่มีความสุขในอนาคต การรัดเทาของยายเริ่มขึ้นในตอนที่ประเพณีการ
รัดเทากําลังจะหมดสมัย เมื่อสถาปนาสาธารณรัฐจีนใน ค.ศ. 1912 ทุกมณฑลประกาศเลิกธรรมเนียมการรัด
เทาของสตรี นองของยายจึงรอดพนจากความทรมานนี้ สังคมในเมืองเล็ก ๆ ที่ยายอาศัยอยู การรัดเทายัง
จําเปนตอการไดสามีที่ดี จึงถือไดวายายเปนสตรีโบราณรุนสุดทายที่ยังคงยึดถือคานิยมนี้ตลอดชีวิต
นอกจากการรัดเท า ยายไดรับการฝกอบรมใหเปนกุลสตรีที่งามพรอมตามแบบสตรีในราชสํานั ก
กลาวคือ เรียนในโรงเรียนสตรี เรียนวิธีเลนหมากลอม ไพนกกระจอก กูฉิน วาดเขียน และเย็บ ปกถักรอย
คานิยมเหลานี้มาจากสี่งานอดิเรก ไดแก พิณ หมากลอม การเขียนพูกัน และการวาดภาพ（琴棋书画）อัน
เปนที่นิยมของชนชั้นสูงในสังคมจีน ผิดแผกจากการยอมรับของยุคนั้น ซึ่งถือวาหญิงจีนชั้นตํ่าที่ไมรูหนังสือ
ถือเปนความดีชนิดหนึ่ง หากจัดสถานะทางสังคม ในครอบครัวของยายที่มีตาทวดเปนเพียงตํารวจยศธรรมดา
ในสถานีตํารวจของเมือง ยายไมมีความจําเปนจะตองเรียนรูสรรพวิทยาการมากมายดังเชนสตรีชั้นสูง แตวา
ตาทวดตองการใชลูกสาวในการขยับฐานะทางสังคม
โอกาสทองของตาทวดมาถึง เมื่อนายพลเซวียจือเหิง ผูบัญชาการตํารวจนครบาลจากปกกิ่ง เดินทาง
มาเยียนเมืองอี้เซี่ยนที่ยายอยูอาศัย ซึ่งเปนเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร เพราะเปนเมืองชายขอบที่รัฐบาลปกกิ่ง
จําตองคุมกําลังไว ยุคนั้นคือยุคขุนศึกเรืองอํานาจ คุณตาทวดตองการยกลูกสาวแกนายพลเซวีย และรูวาจะ
เขาถึงอยางตรงไปตรงมาไมได เพราะจะทําใหคาตัวตํ่าลง จึงวางแผนหาโอกาสใหทั้งสองไดพบกันอยางแยบยล
สวนประกอบตาง ๆ ที่ตาทวดไดสรางเปนอัตลักษณใหแกยาย ทําใหแผนของคุณตาทวดบรรลุผล นายพลเซวีย
ไดขอยายไปเปนภรรยา แตไมใชภรรยาแตง เนื่องจากทานนายพลมีภรรยาเอกอยูแลว และมีภรรยาหามอีกมาก
ยายเศราโศรกเสียใจในชะตาชีวิต แตมิอาจโตแยงการตัดสินใจของบิดามารดาเพราะถือวาไมกตัญูรูคุณ
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ถึงแมยายและครอบครัวไดใชชีวิตอยางสุขสบายตามที่ทานนายพลปรนเปรอให แตนายพลไมแสดง
ความรักในตัวยายมากนัก เนื่องจากชายชาวจีนตองทําตัวใหเครงขรึมผึ่งผายแมกระทั่งในครอบครัวของตน
และมี ทั ศ นคติ ว า สตรี มี เพี ย งผมยาวแต ไรมั น สมอง ยายใช ชี วิ ต อยู ในบ า นที่ ห รู ห รากั บ คนรั บ ใช ห ลายคน
เนื่องจากนายพลไมไดมาหายายบอยนัก นาน ๆ จึงมาสักครั้ง ซึ่งอาจนานหลายป ยายไมกลาใชชีวิตตามใจชอบ
เพราะหวาดกลัวคําขูของนายพล ที่เคยเลาใหยายฟงถึงวิธีการจัดการกับภรรยาที่คบชู ยายแทบไมไดออกจาก
บานไปไหน แม แตในบ านก็ห าใชน ายผูห ญิ งที่ แท จริงไม ยายตอ งป ดปากคนรับ ใชเพื่ อไม ใหพ วกเขากุ เรื่อ ง
กลาวหา นายพลยอมใหยายไปเยี่ยมพอแมได แตหามคางคืน ยายจึงอยูในสภาพที่อึดอัด ไมวาจะเปนความ
ตองการทางกาย หรือความสุขทางใจ เพราะไมสามารถเอยปากถึงความทุกขยากได ความโหยหาสามีกลับเปน
เรื่องที่นาละอายใจ และไมสมควรมีความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ
ยุคที่ยายเติบโตเปนสาว เปนชวงสิ้นสุดยุคศักดินากาวขามสูยุคสาธารณรัฐ แตสตรีในเมืองเล็ก ๆ ตาม
ชนบท ยังคงเคยชินกับธรรมเนียมและทัศนคติที่ใหความสําคัญกับเพศชาย ตลอดจนหลักคุณธรรมตามกรอบ
แนวคิดของลัทธิขงจื่อ เชน หลักสี่คุณธรรมสามคลอยตาม（三从四德）กลาวถึงบุคคลที่สตรีควรคลอยตาม
ในสามชวงเวลาสําคัญของชีวิต กลาวคือ ยามเด็กคลอยตามบิดา ยามออกเรือนแลวคลอยตามสามี และเมื่อเปน
มารดาใหคลอยตามบุตร รวมทั้งคุณธรรมที่สตรีพึงมี ไดแก งามคุณธรรม（妇德）งามวาจา（妇言）งาม
หนาตา（妇容）งามการเรือน（妇功）
ยายปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมที่ไดรับสืบทอดมาอยางไมขาดตกบกพรอง แตการเปลี่ยนแปลงแหงยุค
สมัยและความทุกขที่ประสบในชีวิตไดสงอิทธิพลตอยาย เมื่อยายตัดสินใจแตงงานครั้งที่สองกับหมอซยาซึ่งเปน
พอสามีของเพื่อน หลังจากที่นายพลเซวียถึงแกกรรมและครอบครัวไมเต็มใจรับยายกลับบาน ทั้งยังมองยายเปน
ตัวอัปมงคลตามคานิยมในสมัยนั้น เมื่อสตรีท่ีสามีตายถูกปรักปรําใหตองรับผิดชอบการตายของสามี แมวา
ครอบครัวหมอซยาจะไมยอมรับยาย และมุมมองของผูคนรอบขางอาจทําใหยายมีจิตใจสั่นไหวไปบาง แตยาย
คงยืนหยัดที่จะอยูขาง ๆ หมอซยา การตัดสินใจเชนนี้เปนการแหวกขนบคานิยมเปนอยางมาก เพราะในสมัยนั้น
มีความเชื่อวา หญิงมายที่แตงงานเปนครั้งที่สองเปนผูที่กระทําบาปอยางยิ่ง ดังคําบอกเลาตอไปนี้
มีอยูครั้งหนึ่ง ในชวงงานเฉลิมฉลองวัดของเทพเจาประจําเมือง ยายพาแมไป
ดู รู ป ป น ดิ น เหนี ย วในวั ด . . . ในวั ด นั้ น มี รู ป ป น สิ บ กว า กลุ ม ตั้ งไว ท า มกลางผู ค นที่
เบียดเสียดกันกับรานอาหารที่ตั้งขึ้นขายในเทศกาลนี้ รูปปนแตละรูปมีคติเตือนใจ ยาย
พาแมไปดูรูปปนแตละกลุมอยางสนุกสนาน แตพอมาถึงรูปปนกลุมหนึ่ง ยายกลับลาก
แมออกไปโดยไมพูดอะไรทั้งสิ้น หลังจากนั้นอีกหลายปแมจึงรูวา มันเปนรูปของหญิงที่
ถูกตัดออกครึ่งทอนดวยชายสองคน หญิงผูนั้นเปนหญิงมายที่แตงงานเปนครั้งที่สอง
ดังนั้น นางจึงถูกสามีทั้งสองคนตัดตัวออกเปนสองสวน เพราะหญิงมายผูนั้นเปนสมบัติ
ของชายทั้งสองคน ในเวลานั้นหญิงมายหลายคนตางพากันหวาดกลัวตอชะตากรรมที่
จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ตน พวกนางจึ งยอมซื่ อ สั ต ย ต อ สามี ที่ ต ายไปแล ว แต เพี ย งผู เดี ย ว โดย
ไมคํานึงวาตนเองจะประสบเคราะหกรรมขนาดไหน แมเขาใจแลววาการแตงงานของ
ยายกับหมอซยาไมไดเปนเรื่องที่ทํากันอยางงายดายเลยแมแตนอย
(หนา 98)
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ยายเปนตัวแทนของสตรีจีนโบราณที่มีความอดทนเปนอยางมาก ทั้งในดานรางกาย ที่เลือกเกิดไมได
ตองถูกรัดเทาตามคานิยม และยังใชเทานอย ๆ คูนั้น เดินทางไกลดั้นดนพาลูกไปพบกับนายพลเซวียซึ่งเปนพอ
เปนครั้งสุดทาย ทั้งยังประสบเคราะหกรรมที่ตองพาลูกหลบหนี มีชีวิตที่ยากลําบากในชวงเริ่มตนชีวิตคูกับ
หมอซยา ยุงจางไดบรรยายสภาพบานที่อยูใ นชวงเวลานั้นไวดังนี้
ความรูสึกที่ฝงใจแมในบานหลังนั้นคือความหนาวเหน็บที่เกือบจะทนไมไหว
กิจกรรมทุกอยางภายในบานจะตองทํากันบนเตียง ซึ่งกินที่เกือบทั้งหมดของกระตอบ
หลังนั้น นอกเหนือไปจากเตาไฟที่ มุมหนึ่งของหอง พ อแมลูกทั้งสามคนจําตองนอน
รวมกันบนเตียง ไมมีไฟฟา ไมมีนํ้า หองสวมก็คือเพิงดินเหนียวที่ใชรวมกันกับบานอื่น
(หนา 91)
ในชวงบั้นปลายของชีวิต ยายเจ็บปวยดวยโรคที่ไมรูสาเหตุ นําความเจ็บปวดทรมานมาใหแกยายมาก
เมื่อลูกและหลานของยายถูกลงโทษทางการเมือง ทําใหยายไมมีลูกหลานมาคอยดูแล การแพทยขณะนั้นไม
กาวหนามากพอที่จะวินิจฉัยและรักษาอาการของยายไดอยางถูกตอง ดังนั้น แมในวัยที่ชราแลว สตรีตัวเล็ก ๆ
อยางยาย ยังตองมีความอดทนโดยไมมีที่สิ้นสุด ดังคําบอกเลาตอไปนี้
ยายเองนั้นสุขภาพไมดีนัก บางครั้งจะเห็นยายนอนพักอยูบนเตียงซึ่งถือวา
เปนเรื่องประหลาดที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากยายเปนคนคลองแคลวปราดเปรียวจนกระทั่งฉัน
แทบจะไมเคยเห็นยายอยูนิ่งแมแตนาทีเดียว แตมาบัดนี้ตาทั้งสองขางของยายปดสนิท
ริมฝปากเมมแนน จนฉันรูสึกวายายจะตองเจ็บปวดอยางแสนสาหัส แตครั้งใดก็ตามที่
ฉันถาม ยายก็มักบายเบี่ยงและยังคงเสาะหายาและเขาแถวรออาหารใหกับฉัน
(หนา 576)
ความอดทนทางดานกายภาพ สะทอนใหเห็นจิตใจอันเขมแข็งของยาย ที่อดทนตอชะตากรรมของตน
ทั้งชีวิตรัก สงคราม การปฏิวัติ ตลอดจนความวุนวายที่ลูกและหลานตองเขาไปเกี่ยวของดวย ยายหาความสุขใน
ชีวิตไดนอยมาก แมในชวงบั้นปลายจะมีความสุขจากการเลี้ยงดูหลาน แตชีวิตสวนใหญของยายตองอยูกับความ
กลัวและเผชิญความตายอีกหลายครั้ง ตนเหตุสําคัญที่ทําใหยายเจ็บปวดทั้งรางกายและจิตใจ คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ลูกหลาน เมื่อลูกและหลานตองเผชิญกับผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรม
2. “แม” --- ผูศรัทธาตอพรรคคอมมิวนิสต
แมเกิดใน ค.ศ. 1931 เปนชวงที่ญี่ปุนรุกรานดินแดนแมนจูเรียของจีนในเหตุการณสงครามจีน-ญี่ปุน
ครั้งที่ 2 ขณะที่แมเติบโตนั้น การศึกษาในแมนจูกัวถูกญี่ปุนควบคุมอยางเขมงวด โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร
และจริยศาสตร ภาษาญี่ปุนเปนภาษากลางที่ใชในโรงเรียน ตั้งแตชั้นประถมปที่สี่สอนเปนภาษาญี่ปุนทั้งหมด
ครูสวนใหญเปนชาวญี่ปุน แมถูกสอนวาประเทศของตนคือแมนจูกัว พวกครูเปรียบแมนจูกัวเปนสวรรคบนดิน
แตเด็ กเล็ก ๆ อยางแมก็ ยังดูอ อกวา เป น เพี ยงสวรรคข องชาวญี่ ปุ น เท านั้ น โรงเรีย นแบงเป นสองประเภท
โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีเชื้อสายญี่ปุนจะมีสภาพดี สวนโรงเรียนของเด็กจีนอยูในสภาพที่ทรุดโทรม ใชระบบ
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ญี่ปุนในการสอน การเฆี่ยนตีเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนการสอน แมจะมีความผิดเพียงเล็กนอย เมื่อเจอ
เด็กญี่ปุนตามทองถนน เด็กจีนก็ตองโคงคํานับ สวนหนึ่งของการเรียนในโรงเรียนคือการติดตามขาวภาพยนตร
เกี่ยวกับการขยายตัวของญี่ปุนในสงคราม ที่มีฉากการทรมานคนอยางโหดรายทารุณ พวกญี่ปุนจะจับตามอง
เด็กที่อายุเพียงสิบกวาป เพื่อใหแนใจวา เด็กเหลานั้นตั้งใจดูโดยไมปดตา หรือเอาผาปดปากเพื่อไมใหเสียงรอง
เล็ดรอดออกมา ในวัยเด็ก แมจึงมีความหลังฝงใจที่ไมดีตอญี่ปุนนัก
ในค.ศ.1942 ญี่ ปุ น ขยายอิ ท ธิพ ลไปเกือ บทั่ วจี น รวมถึ งเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต และหมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟก ญี่ปุนพบวาแรงงานของตนมีจํานวนลดลง จึงเกณฑใหนักเรียนไปทํางานในโรงงาน เด็ก
นั ก เรีย นญี่ ปุ น ก็ ถู ก เกณฑ ไปด วย แต วิธี ป ฏิ บั ติ ก ลั บ แตกต า งกัน กล าวคื อ นั ก เรีย นญี่ ปุ น มี รถรับ ส งไปกลั บ
นักเรียนจีนตองเดินเทาไปกลับเอง นักเรียรญี่ ปุนไดทํางานงาย ๆ สบาย ๆ แตนักเรียนจีนกลับ ไดทํางานที่
ซับซอนและอันตราย เพื่อนของแมกวาครึ่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุขณะที่ทํางานในโรงงาน เมื่อแมขึ้นชั้นมัธยม
สังคมจีนเปลี่ยนแปลงไปบางแลว ผูหญิงไมตองถูกกักตัวใหอยูแตในบานและมีโอกาสไดเลาเรียนสูงขึ้น แตก็ยัง
ตางกับผูชายเชนเดิม เพราะยังคงตองเรียนวิถีแหงความเปนกุลสตรี แตสิ่งที่แมตางจากยายก็คือ แมไมเคยยินดี
ในการเรียนวิชาเหลานี้เลย รัฐบาลสนับสนุนการแตงงานระหวางชายญี่ปุนกับสาวจีน เพื่อนแมบางคนก็ถูกเลือก
ใหแตงงานกับชาวญี่ปุน คนญี่ปุนสนับสนุนการเลนกีฬาในขณะที่คนจีนที่ไมชอบออกกําลังกาย แมจําเปนตอง
เลือกฝกฝนกีฬาชนิดหนึ่งเพื่อไปแขงขัน แตเมื่อไดรับเลือกแลว ครูฝกกลับบอกวาหามชนะคนญี่ปุนเด็ดขาด แม
ครูจะไมบอกเหตุผล แตแมก็เขาใจเปนอยางดี
การรับฟงขาวคราวในแมนจูกัว ณ ชวงเวลานั้นทําไดอยางยากลําบาก เพราะขาวสารถูกกลั่นกรอง
อยางเขมงวด ขาวในวิท ยุก็เปน เพียงโฆษณาชวนเชื่อเท านั้ น ใน ค.ศ. 1943 หนังสือพิ มพ ลงข าววา อิต าลี พันธมิตรของญี่ปุนยอมจํานน หลังจากนั้น เครื่องบินรบบี-29 ของอเมริกันปรากฏในนานฟาจิ้นโจวเปนครั้งแรก
ผูคนในแมนจูกัวก็เริ่มสังหรณใจวา ญี่ปุนกําลังประสบความลําบาก คนจีนเริ่มไมกลัวคนญี่ปุนอีกตอไป เด็ก
นักเรียนจีนแกแคนครูญี่ปุนที่เคยทํารายพวกตน ตอมา จักรพรรดิญี่ปุนทรงประกาศใหคนญี่ปุนวางอาวุธในป
ค.ศ. 1945 ถัดจากนั้น มีขาววา จักรพรรดิผูอี๋ทรงสละราชสมบัติ คนญี่ปุนทั่วจิ้นโจวฆาตัวตาย ความปราชัยของ
ญี่ปุนเปนไปพรอมการลมสลายของรัฐบาลแมนจูกัว เมืองจิ้นโจวจึงตกอยูในความยุงเหยิงดวย ทุกคืนจะมีทั้ง
เสียงปนและเสียงรองขอความชวยเหลือดังระงม เลือดนักสูของแมที่ไดรับถายทอดจากขุนศึกอยางนายพลเซวีย
ทําใหแมไมรูสึกกลัวเลยแมแตนอย
แมไดพบคนจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตครั้งแรกเมื่อคณะกรรมการหมูบานเรียกประชุม คนเหลานี้
มีลักษณะตางจากจินตนาการที่แมคิดไวมากนัก พวกเขาไมเหมือนกับพวกกกมินตั๋งที่แมไดเห็นและบอกวาสม
กับเปนทหารที่เอาชนะญี่ปุน เพราะดูสะอาดสะอาน ถืออาวุธอเมริกันที่ใหมเอี่ยมเปนเงาวับ แมกระทั่งยายและ
หมอซยาก็รูสึกวา พรรคกกมินตั๋งจะสามารถรักษาความสงบเรียบรอยได
แมคิดในใจวาคนพวกนี้แอบอางวารบชนะพวกญี่ปุนไดอยางไร แมแตปนดี ๆ
หรือเสื้อผาดี ๆ ก็ยังไมมีเลย สําหรับแม พวกคอมมิวนิสตดูยากจนและกะรุงกะริ่งยิ่งกวา
ขอทานเสียดวยซํ้าไป ภาพที่เห็นในที่ประชุมทําใหแมรูสึกผิดหวัง แมเคยวาดภาพคน
เหลานี้ไววา จะตองมีรูปรางใหญ หนาตาดี และมีความสามารถเหนือมนุษย (หนา 122)
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หงสปา: นวนิยายสะทอนชีวิตสตรีจีน 3 สมัย

ฝายรัสเซียยอมรับพรรคกกมินตั๋งของเจียงไคเชกในฐานะรัฐบาลของจีนอยางเปนทางการ พรรค
คอมมิวนิสตถอนตัวออกจากเมืองโดยใชนโยบาย “ปาลอมเมือง” ของเหมาเจอตง สําหรับชาวจิ้นโจว ความหวัง
และความรูสึกอันดีท่ีมีตอพรรคกกมินตั๋งเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วกลายเปนความผิดหวังอยางรุนแรง เมื่อทหาร
ของกกมินตั๋งสวนใหญที่มาจากมณฑลอื่น ดูถูกวาชาวจิ้นโจวเปนทาสไรแผนดิน และสั่งสอนใหคนในเมืองสํานึก
ในบุญคุณของพรรคที่ชวยกอบกูอิสรภาพจากญี่ปุน ทหารบางคนฉุดผูหญิงที่เคยเปนนางบําเรอไปยํ่ายี แมอยูใน
โรงเรียนสตรีที่มักมีทหารเขามาคนหาผูหญิงเพื่อหาคู นักเรียนบางคนยอมแตงงานดวยอยางไมเต็มใจ แมเปน
ดาวของโรงเรียน จึงมีทหารมาสูขอเชนกัน แตแมขูวาจะฆาตัวตาย และทหารคนนั้นถูกหนวยงานสั่งยาย ทําให
แมรอดตัวไปได แมไดตั้งปณิธานวาจะเลือกคูดว ยตนเองเพราะเบื่อหนายสังคมที่ปฏิบัติตอ สตรีแบบที่เคยผานมา
แมจึงเปนเสมือนจุดเปลี่ยนผาน จากสตรีโบราณของจีนแบบยาย ไปเปนสตรีจีนยุคใหมอยางเห็นไดชัด และ
แมกระทั่งยายก็สนับสนุน
ความฉลาดเฉลียวและความสนใจในวรรณกรรมของแมนําไปสูการตัดสินใจเลือกคูครอง แฟนคนแรก
ของแมเปนลูกชายตระกูลคาขายที่รํ่ารวยในจิ้นโจว แตในที่สุดแมพบวาเขาเปนคนตื้นเขินเพราะไมเคยอาน
วรรณกรรม แมกระทั่ง ความฝนในหอแดง ที่ปญญาชนจีนทุกคนรูจักดี สวนพอเปนคนรักหนังสือ อานหนังสือ
คลาสสิกตั้งแตอายุสามขวบ วิธีการพูดจาของพอดึงดูดความสนใจของแมเปนอยางมาก พอบรรยายปรัชญาลัทธิ
มารกซและวิชาประวัติศาสตรใหนักศึกษาฟง นักเรียนหญิงรวมทั้งแม ตางก็หลงใหลฝปากอันยอดเยี่ยมของพอ
ทั้งสองจึงตกหลุมรักกันในที่สุด
แมเปนสตรีที่มีอุดมการณแกกลามาก ปรากฏเห็นไดชัดจากจุดหักเหในการเขารวมเปนสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต เพราะแฟนคนที่สอง ซึ่งเปนญาติหาง ๆ ของแม เขาเปนลูกชายคนเดียวของภรรยาแตง แตแมของ
เขากลับโดนบรรดาภรรยานอยของพอกลั่นแกลงจนวิกลจริต แมมักไดรับฟงเรื่องราวชีวิตระทมของผูหญิงจีนซึ่ง
ถูกสังคมบีบคั้น เมื่อนึกไปถึงชีวิตผูหญิงในครอบครัวของตน ความรุนแรงปาเถื่อนของขนบประเพณีเกา ๆ ทํา
ใหแมโกรธจัด แมวาสังคมจีนกําลังเปลี่ยนแปลง แตแมก็รูสึกอึดอัดและอยากเห็นความแปรเปลี่ยนอยางฉับพลัน
วันหนึ่งมีเหตุใหแมกับแฟนเขาใจผิดกัน ตอมา เขามาบอกลาแมเพราะจําเปนตองออกจากจิ้นโจวใหเร็วที่สุด
เนื่องจากฝายกกมินตั๋งกําลังตามคนหาตัวเขาอยู ประโยคสุดทายที่เขาพูดกับแมคือ “ผมเปนคอมมิวนิสต” แม
จึงรูวาเหตุการณที่เขาใจผิดในวันนั้นเปนงานหนึ่งของเขา และนั่นเปนจุดหักเหสําคัญในชีวิตของแม
แม ไม พ อใจพรรคก ก มิ น ตั๋ งมานานแล ว ทางเลื อ กเพี ย งทางเดี ย วคื อพรรค
คอมมิวนิสต แมเอนเอียงไปกับคํามั่นสัญญาที่จะกําจัดความอยุติธรรมตอสตรี แตใน
ตอนนั้นแมมีอายุเพียงสิบหาปจึงยังไมพรอมที่จะกระโดดเขารวมงานอยางเต็มที่ แตขาว
การตายของหูชวยใหแมตัดสินใจไดทันที
(หนา 140)
แมเขารวมพรรคคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1946 ตอมา เกิดสงครามกลางเมืองระหวางพรรคคอมมิวนิสต
กับพรรคกกมินตั๋ง (ค.ศ. 1949-1950) เจียงไคเชก-ผูนําพรรคกกมินตั๋งไดหลบหนีไปไตหวัน เพื่อนของแมบางคน
ทีเ่ ขารวมกับพรรคกกมินตั๋งก็หนีหายไปดวย อุดมการณและศรัทธาตอพรรคคอมมิวนิสตของแมไมเคยสั่นคลอน
แมวาตองประสบเหตุการณจนเกือบเอาชีวิตไมรอดหลายครั้ง เพราะถูกสงสัยวาเปนฝายกกมินตั๋ง ถูกกลาวโทษ
วาเปนพวกกระมพี และถูกวิพากษตลอดเวลาทีเ่ ปนสมาชิกพรรค แมเคยคิดจะออกจากระบบนี้แตยังคงยึดมั่น
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ในอุดมการณ และแลววันที่แมรอคอยก็มาถึง เมื่อเหมาเจอตงประกาศแตงตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก
ประตูแหงสันติสุข ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปกกิ่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949
แมรองไหออกมาราวกับเด็ก ๆ ในที่สุดเมืองจีนที่แมฝนไว การตอสูเพื่อชาติ
และความหวังไดมาถึงแลว แมจะสละชีวิต หัวใจ และจิตวิญญาณใหกับสังคมจีนใหมนี้
อยางไมมีขอแมใด ๆ ในขณะที่กาํ ลังฟงเสียงประธานเหมาประกาศวา “ประชาชนชาว
จีนไดลุกขึ้นตอสู” แมรูสึกละอายใจที่ยังมีจิตใจผันผวนมากอน ความเจ็บปวดของแมนั้น
ชางนอยนิดเมื่อตองเปรียบเทียบกับเหตุผลอันยิ่งใหญในการกูชาติ แมจึงรูสึกภาคภูมิใจ
เปนที่สุดและหยิ่งในศักดิ์ศรีของชาติ พลางใหคํามั่นสัญญาวาตนเองจะไมยอมทอดทิ้ง
การปฏิวัติอีกตอไปชั่วนิรันดร
(หนา 217)
ดวยเหตุนี้ ความทรมานตาง ๆ ที่แมเคยไดรับจากการเปนสมาชิกของพรรคฯ จึงถูกเก็บไวในใจ ตอมา
ในป 1958 เหมาเจอตงเรียกรองใหประชาชนผลิตเหล็กกลาเพื่อเปลี่ยนจีนใหเปนมหาอํานาจอันทันสมัยที่สุด
เขาคิดวาผลผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไดภายในสิบหาป จึงมีคําขวัญ
เรียกรองเรื่อง “กาวกระโดดไกล” ในตอนนั้น ทุกบานตองสละหมอ กะทะ และอุปกรณทําครัวทั้งหลาย เพื่อ
หลอมเหล็กกลา เหมาเจอตงไดจัดตั้ง “คอมมูนของปวงชน” ใหชาวนาทุกคนไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
ของคอมมูน ประชาชนไดรับการดูแลจากคอมมูนและจากรัฐ และผลผลิตทั้งหมดกลายเปนของรัฐ ในเมื่อทุกคน
ตางไดรับการแบงปน ชาวนาจึงไมกระตือรือรนที่จะทํานา เกษตรกรรมถูกทอดทิ้ง อาหารกําลังจะขาดแคลน
จีนทั้งประเทศประสบกับทุพภิกขภัยแสนสาหัสในทศวรรษ 1960 ประชาชนเปนโรคขาดสารอาหาร
ครอบครัวของแมไมไดรับผลกระทบนักเพราะเปนเจาหนาที่ของพรรคฯ จึงไดรับสวนแบงจากโรงอาหาร แตเด็ก
จีนคนอื่น ๆ กําลังจะอดตาย ความหิวโหยที่มิอาจควบคุมตนเองได ทําใหชาวนาในบางพื้นที่จําตองฆาลูกเพื่อ
เอาเนื้อมาเปนอาหาร ทุพภิกขภัยครั้งนี้เปนภัยรายแรงครั้งสําคัญของจีน ชาวจีนหลายคนในปจจุบันเชื่อวา
ทุพภิกขภัยครั้งนั้นเปนหายนะทางธรรมชาติ แตในทัศนะของผูประพันธ ทุพภิกขภัยคือการบริหารอันลมเหลว
ของเหมาเจอตง เปนความจริงที่พอกับแมรูอยูเต็มอก จึงอาสาไปชวยงานบรรเทาความอดอยากในเขตคอมมูน
เพื่อชวยใหความรูสึกผิดเบาบางลง การพักอาศัยกับชาวนาเพื่อแบงปนทุกขสุขกับปวงชนนี้ สอดคลองกับคํา
สอนของเหมาเจอตง
การก าวกระโดดไกลและความอดอยากอั น น าสะพรึงกลัว สรางความตื่ น
ตระหนกใหพอกับแมเปนอยางยิ่ง ถึงแมวาพอแมยังไมมีภาพพจนรวมของเหตุการณที่
เกิดขึ้นแตก็ไมเชื่อวาหายนะทางธรรมชาติเปนคําอธิบายที่ดีพอ ความรูสึกที่ทวมทนอยู
นั้นมาจากความละอายในความผิดที่กอขึ้น
(หนา 344)
เมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มขึ้นในป 1966 แมยังไมเขาใจความหมาย แตแนใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นผิดแน ๆ
เพราะประชาชนสูญ เสียสิทธิเบื้ องตน รวมทั้งการคุมครองความปลอดภั ย และไมตรงกับหลักการของลัทธิ
มารกซหรือคอมมิวนิสตเลย พอกับแมเปนคอมมิวนิสต มีหนาที่หยุดยั้งความเลวรายนี้ จึงเริ่มรางจดหมายรอง
ทุกขถึงเหมาเจอตง แมตองการปกปองครอบครัว ไมอยากใหเรื่องนี้กระทบถึงลูก ๆ และมีอุดมการณตอชาติ
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บานเมือง จึงดั้นดนนําจดหมายรองทุกขไปสงใหตามความตองการของพอ ไมวาจะมีเหตุการณใด ๆ สรางความ
คลางแคลงใจ แมก็พยายามทําทุกสิ่งเพื่อใหพรรคฯ กลับไปสูเสนทางอุดมการณเดิม และทําเชนนี้ไปชั่วชีวิต
ในบทสงทายนวนิยาย ผูประพันธเปดประเด็นชวนใหสงสัยวา สิ่งที่แมยึดมั่นมาตลอดนั้น ถูกตองหรือไม
ในป ค.ศ. 1988 ขณะที่เดินทางไปจิ้นโจว แมพักอยูกับอี้วหลินในบานหลัง
เล็ก ๆ ซึ่งมืดทึมและโกโรโกโส ตั้งอยูติดกองขยะ ขามถนนไปอีกฝงหนึ่งคือโรงแรมที่ดี
ที่ สุ ด ในจิ้ น โจว ซึ่ งมี งานเลี้ ย งอย างฟุ ม เฟ อ ยแทบทุ ก วั น ให กั บ นั ก ธุ รกิ จ ต า งชาติ ท่ี มี
แนวโนมที่ดี อยูมาวันหนึ่งแมเห็นแขกคนหนึ่งออกมาจากงานเลี้ยงนั้น แวดลอมไปดวย
ผูคนที่สรรเสริญเยินยอ แขกคนนั้นอวดรูปบานที่หรูหราของตนและรถยนตอีกหลายคัน
ในไตหวัน บุคคลผูนั้นคือ เหยาหาน ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเมืองของฝายกกมินตั๋ง
ในโรงเรียนของแมเมื่อสี่สิบปกอนหนานั้น และยังเปนผูที่รับผิดชอบตอการจับกุมตัวแม
ในครั้งนั้นดวย
(หนา 751)
3. “ลูก” ---“หงสปา” ทะยานสูฟากวาง
“ลูก”หรือผูประพันธ เกิดใน ค.ศ. 1952 อันเปนชวงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนตองการรวมประเทศ และ
กําจัดศัตรูทางการเมืองจึงรณรงคตอตานศัตรูหาประการ ชื่อของแมมีตัวอักษร “หง”（鸿）ที่แปลวาหงสปา
และแมเปนลูกสาวคนที่สอง ที่บานจึงตั้งชื่อใหผูประพันธวา “เออรหง”（二鸿）หมายถึง “หงสปาตัวที่สอง”
ผูประพันธเริ่มมีบทบาทในนวนิยายในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม เมื่อเธอสมัครใจเขารวมกับกลุมเรดการด ไมวา
จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นรอบตัว ความรังเกียจและความหวาดกลัวของผูประพันธไมมีเปาหมายที่ชัดเจน เธอไมเคย
สงสัยในการปฏิวตั ิวัฒนธรรม หรือพวกเรดการดเลย เพราะเรดการดเปนสิ่งที่เหมาเจอตงสรางขึ้น และเหมาก็
อยูนอกเหนือการวิพากษวิจารณใด ๆ ในขณะนั้น ยุงจางก็เหมือนกับชาวจีนอื่น ๆ ที่ไมสามารถใชวิจารณญาณ
อันเปนเหตุเปนผลได เพราะขี้ขลาด หวาดกลัว และถูกลางสมอง จนไมมีความคิดเฉไฉออกนอกทางที่เหมาเจอ
ตงวางไว ทั้งยังถูกปลูกฝงดวยความเท็จ ความงมงาย และการหลอกลวง ยุงจางเขียนเลาไวดังนี้
ฉันไมเขาไปรวมกิจกรรมรวมกลุมบอยนักมาตั้งแตเปนเด็ก มาบัดนี้ฉันก็ยิ่ง
เปนหนักขึ้นทั้ง ๆ ที่อายุสิบสี่ปแลว แมจะพยายามกดความกลัวนี้ลงไป เนื่องจากความ
ละอายใจที่ตนเองไมดําเนินรอยตามประธานเหมาซึ่งฉันไดเลาเรียนมา ฉันเฝาบอกกับ
ตั วเองว า ฉั น จํ าต อ งจั ด การกั บ ความคิ ด ของฉั น ให ค ล อ ยตามไปกั บ ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บั ติข องการปฏิ วัติ ใหม ถ าจะมี สิ่งใดที่ ฉัน ไม เขาใจก็ค วรปฏิรูป ตั วเองเพื่ อให
สอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้น
(หนา 425)
ความคลางแคลงใจตอความเชื่อมั่นในระบบการปกครอง เกิดขึ้นในใจผูประพันธอยางเดนชัด เมื่อครั้ง
ที่ยุงจางและเพื่อนสมาชิกเรดการดเดินทางไปแสวงบุญที่ปกกิ่งดวยความรูสึกมีเกียรติ เพราะไดรับการตอนรับ
ในฐานะ “แขกของประธานเหมา” แตจนสัปดาหผานไปก็ยังไมมีโอกาสไดพบประธานเหมา พวกเขาจึงไดพากัน
เดินทางไปเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสตไดกอตั้งขึ้น และไดเที่ยวชมบานของประธานเหมา ขณะที่
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เห็นบานอันใหญโต ซึ่งตางจากความคิดที่เคยมีเกี่ยวกับที่พักชาวนาที่ถูกขูดรีด ทําใหยุงจางเกิดคําถามขึ้นในใจ
แตเธอก็จําตองกดและลืมสิ่งที่สงสัยไวในใจ เธอไดรอคอยอยางแสนทรมานนานกวาหนึ่งเดือน จึงไดพบประธาน
เหมา แตเมื่อวันนั้นมาถึง เธอกลับรูสึกสิ้นหวังจนแทบไมอยากมีชีวิต ยุงจางเขียนเลาเหตุการณนั้นไวดังนี้
ฉันเห็นแผนหลังอันบึกบึนของเหมา มือขวาของเหมาโบกไปมาอยูตลอดเวลา
ในบัดดลนั้นเหมาก็อันตรธานไป หัวใจของฉันตกวูบลง ฉันเห็นประธานเหมาเพียงแคนี้
หรือ เห็นเพียงดานหลังของเหมาชั่วแวบเดียวเทานั้นดอกหรือ ดวงอาทิตยอันแผดเผา
ดูเหมือนจะมืดครึ้มเปนสีเทาไปเสียแลว . . . ชีวิตดูจะไมมีความหมายใด ๆ อีกแลว
ความคิดหนึ่งวาบขึ้นมาในใจ ฉันควรจะฆาตัวตายดีไหม
(หนา 475)
การปฏิวัติวัฒนธรรมรุนแรงมากจนกระทั่งมีการเผาหนังสือคลาสสิกเกา ๆ การทําลายรานนํ้าชาและ
โรงงิ้ว หนังสือของพอถูกเผาทําลาย ยุงจางเคยถูกสั่งใหไปทําลายรานนํ้าชาและโรงงิ้ว ระหวางนั้น ทั้งพอและแม
ตางก็ถูกกลั่นแกลงอยางไมเปนธรรม โดยเพื่อนสมาชิกในพรรคฯ ที่เคยอิจฉาพวกเขาและตอนนัน้ เปนผูมีอํานาจ
พอถูกกักตัวและจํากัดอิสรภาพ ขณะที่ถูกกักตัว พอไดรบั ความทรมานทางรางกายเปนอยางมาก จนทําใหเปน
โรคประสาท เหตุการณที่พอตองประสบนี้ บมเพาะความสงสัยใหแกผูประพันธมากยิ่งขึ้น ดังความที่ปรากฏ
ฉันรองไหเงียบ ๆ อยูหลายวัน เฝาคิดถึงชีวิตของพอ การเสียสละอันไรผล
ตลอดจนความฝนที่ถูกบดขยี้จนแหลกละเอียด พอไมควรตายเลย แตความตายของพอ
กลับเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ไมมีที่สําหรับพอในแผนดินจีนของเหมา เพราะพอเปนคน
ซื่อสัตย แตพอกลับถูกทรยศจากทุกสิ่งที่พอสละชีวิตทั้งชีวิตใหและมันกลับมาทําลายพอ
ในที่สุด
(หนา 710)
ดวยประสบการณที่ผูประพันธไดพบเจอเอง ใน ค.ศ. 1969 เมื่อเหมาเจอตงตองการปฏิรูปใหนักเรียน
ไดใชชีวิตอยางชาวนา จึงใหไปอาศัยอยูกับชาวนา โดยไมไดกําหนดสิ่งที่ชาวนาตองสอนอยางชัดเจน แตก็ทําให
เยาวชนสิบหาลานคนถูกสงไปอยูชนบท ในชวงแรกของการเปนชาวนานั้น ผูประพันธคิดวา ความยากลําบาก
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปความคิด และประสบการณแบบนี้ควรตราตรึงในความทรงจําตลอดไปเพราะทําให
เยาวชนใกลเปนคนใหมที่เหมือนชาวนามากขึ้น เธอจึงชื่นชอบความคิดแบบนี้ และทํางานหนักอยางตั้งใจเพื่อ
ทําใหตนเปนคนดีขึ้น แตเมื่อเวลาผานไปสามป ความเชื่อนี้ก็ลมสลายลง ยุงจางพบวา เธอเกลียดงานหนักใน
สถานที่แหงนั้นเพราะไมมีจุดหมายใด ๆ ทั้งสิ้น “ทั้ง ๆ ที่ในสวนลึกของฉันนั้นปฏิเสธที่จะใชชีวิตแบบชาวนา แม
ไมแสดงออกมาใหเห็นก็ตาม แตฉันปฏิเสธวิถีชีวิตที่เหมาจัดการให” (หนา 575)
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ความเกลียดชังที่ยุงจางมีตอการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจอตง ปรากฏชัดเจนเมื่อเธอกลาวถึงความ
ตายของยาย ดังตอไปนี้
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่มีผลสําคัญตอความตายของยายก็คือ ยายมิไดรับการ
รักษาที่ถูกตอง และไมมีลูกคอยเฝาดูแลอยูในชวงเวลาที่ยายอาการหนักแลว ทั้งหมดนี้
มาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมทั้งสิ้น แลวจะใหคิดวาการปฏิวัตินั้นดีอยางไร ฉันเฝาถาม
ตัวเอง เพราะมันนําไปสูหายนะของมวลมนุษยชาติโดยไมไดประโยชนอันใดเลย ฉันเฝา
บอกตัวเองซํ้าแลวซํ้าอีกวาฉันเกลียดการปฏิวัติวัฒนธรรมที่สุด และฉันรูส ึกเลวรายลงไป
อีกเมื่อไมอาจทําสิ่งใดได
(หนา 608)
ผูที่ทําใหผูประพันธรูสึก “ตาสวาง” คือนองชายคนถัดมา ซึ่งคัดคานการปฏิวัติวัฒนธรรมมาตั้งแตตน
เขาชอบสะสมหนั งสือ จากตลาดมืด และชื่นชอบวิทยาศาสตร เมื่อมี เวลาวาง ผูประพั นธมั กอานหนังสือที่
นองชายนํามาให โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือของหลูซวิ่นครบชุดจากหองหนังสือของพอ ที่หลุดรอดจากการถูก
เผา หลูซวิ่นเปนนักเขียนในทศวรรษ 1920 -1930 และสิ้นชีวิตใน ค.ศ. 1936 กอนที่คอมมิวนิสตจะเรืองอํานาจ
จึงรอดพนจากเหมาเจอตง หลูซวิ่นเปนนักเขียนที่พอชื่นชอบที่สุด พอชอบอานผลงานของหลูซวิ่นใหยงุ จางฟง
ตั้งแตตอนที่เธอยังเด็ก แมตอนนั้นจะไมเขาใจ แตเมื่อไดอานงานของหลูซวิ่น ยุงจางพบวา การเยาะเยยถากถาง
ที่ปรากฏในบทความเหลานั้นใชกับฝายคอมมิวนิสตไดดีพอ ๆ กับกกมินตั๋งทีเดียว หลูซวิ่นไมไดเอนเอียงไปใน
หลักการการเมืองใด ๆ ทานเปนเพียงนักมนุษยธรรมที่รูซึ้งถึงสังคมโดยรอบ และชวยปลดปลอยยุงจางออกจาก
ความมั วเมาจนได รับ อิสระ งานคลาสสิกของมารกซที่ พอสะสมไวก็ทําใหยุงจางคิดอย างมีเหตุผลและรูจั ก
วิเคราะหสิ่งอื่น ๆ
สิ่งที่ชวยเปดตาผูประพันธใหกวางขึ้นกวาเดิมก็คือการที่ประธานาธิบดีนิกสันมาเยือนจีน ในตอนนั้น
รัฐบาลประกาศใหรูวา “ประธานาธิบดีนิกสันมาพรอมกับการยอมยกธงขาว” ความคิดที่วาสหรัฐอเมริกาเปน
ศัตรูอันดับหนึ่งไดมลายหายไปจนหมดสิ้น การแปลหนังสือที่มีมากขึ้น จึงรับรูเรื่องราวจากโลกภายนอกมากขึ้น
การเรียนภาษาอังกฤษกลายเปน เหตุผลที่ ดีในการชนะใจมิตรสหายทั่วโลก และมิไดเป นความผิดอีกตอไป
ผูประพันธตัดสินใจสอบเขามหาวิทยาลัยในสาขาภาษาอังกฤษ แตถึงจะเปนสาขาหลักก็แทบหาทางเรียนไมได
เพราะไมมีคนตางชาติในแถบนั้น จะหาหนังสืออานไดก็ทําไดยากลําบาก จะตั้งใจเรียนและเชี่ยวชาญมากก็ไมได
เพราะจะถูกครหาวาเปนผูที่ไววางใจไมไดในทางการเมือง
การถึงแกอสัญกรรมของประธานเหมาเมื่อ ค.ศ. 1976 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญทั้งของประเทศจีน
และตัวผูประพันธเอง เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงเขามาเปลี่ยนทิศทางของจีน ยุงจางไดรับอนุมัติใหไปเรียนตอที่ประเทศ
อังกฤษ นับตั้งแตป ค.ศ. 1949 เธอเปนคนเสฉวนคนแรกที่ไดรับทุนไปศึกษาตอยังประเทศตะวันตก เปนทุนที่
ไดเพราะความสามารถทางวิชาการอยางเดียว ไมใชเพราะเปนสมาชิกของพรรคฯ นับเปนเครื่องหมายของการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงของประเทศ ประสบการณในอดีตจากบรรพบุรุษและผูค นรอบขางไดหลอหลอมให
“หงสปา” ตัวนี้ทะยานสูโลกกวาง เมื่อยุงจางหวนคิดถึงอดีตแลว เธอไมคิดวาจะเปนไปไดเลย
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บทสงทาย
หงสปา เปนนวนิยายที่ผสานความทรงจําของตัวแทนจากยุคเปลี่ยนผานของจีน ทามกลางฉากหลัง
แหงประวัติศาสตร สะทอนถึงทัศนะของผูมีบทบาทสูงในพรรคคอมมิวนิสตที่มีตอการปกครองของเหมาเจอตง
ความศรัทธาตอประเทศชาติ ความรัก และความกลาหาญของตัวละครที่มีตัวตนจริง ซึ่งโลดแลนอยูใ นนวนิยาย
เรื่องนี้อาจจุดประกายแกผูอาน ใหยอนกลับมาตระหนักถึงความสําคัญในการนําประวัติศาสตรมาเปนกระจก
สองปจจุบัน วาจะทําใหอนาคตดีขึ้นไดอยางไร
สําหรับผูเขียนบทความนี้ หงสปา เลาเรื่องราวที่ยาวนานยิ่งกวาอายุของผูเขียนบทความ แตเมื่อนํา
กลับมาอานในยุคนี้ พบวามีความทันสมัยอยางไมนาเชื่อ เพราะในทุกระบอบการปกครอง ปญหาการทุจริต
การแยงชิงอํานาจ และขยายขอบเขตอํานาจของผูนํา ปรากฏในทุกยุคทุกสมัย ไมวากาลเวลาจะผานไปนาน
เพียงใด หากผูนําของชาตินั้นขาดซึ่งคุณธรรม หลักมนุษยธรรม การเห็นคุณคาความเทาเทียมกันของความเปน
มนุษยแลว ยอมตองมีผูเห็นตาง คัดคาน ตอสู ปฏิวัติ จนกอใหเกิดโศกนาฏกรรมวนเวียนไปไมรูจบสิ้น ผูที่ไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ประชาชนผูอยูใตอํานาจ ที่ไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ตองจําทนตอชะตากรรม
ที่ผูมีอํานาจเปนผูกําหนด
หากจะทําได ก็เปนเพียงการตั้งขอสงสัยตอเหตุการณรอบดาน ดังที่ผูประพันธเริ่มจากการตั้งขอสงสัย
กับผูคนที่เกี่ยวของใกลตัว ผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว แลวจึงขยายไปสูสังคม โดยธรรมชาติของมนุษยแลว
หากมีศรัทธาตอสิ่งใด มีความเชื่อวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตอง สิ่งนั้นจะมีอํานาจหรืออิทธิพลในการกําหนดชีวิตของ
บุคคลผูนั้น ฉะนั้น หากผูมีอํานาจไมมีความเที่ยงธรรม ตรรกะแหงความถูกหรือผิดอาจบิดเบี้ยวไปได และสิ่งที่
นากลัวคือ บุคคลนั้นมีอํานาจที่จะทําใหสังคมเชื่อวา สิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด
ขอคิดสําคัญที่ผูเขียนบทความไดจาก หงสปา คือ การใชวิจารณญาณเชิงวิพากษวิจารณ การมอง
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในมุมมองอื่น ทําใหเห็นปญหาไดหลากหลายแงมุมมากขึ้น สงผลตอการทําความ
เขาใจชีวิตอยางรอบดานในหลากหลายมิติ สังคมการเมืองในอุดมคติไมใชการเมืองในแบบสมัยกอน ที่มีระบอบ
การปกครองในรูปแบบตายตัวแบบเดียว แตควรเปนสังคมที่เปดโอกาสใหผูคนมีความคิดที่หลากหลาย ที่สําคัญ
สมาชิกในสังคมควรมีสวนในการสรางความคิดใหหลากหลายขึ้นดวย
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