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เรื่องเล่ าชาติพันธุ์และอาชญากรรมในพืน้ ที่ “บ้ าน” ใน Happy Birthday, Tuerke: einkayankaya-roman
Ethnic Narratives and Crime in “Home” Space in Happy Birthday, Tuerke: einkayankaya-roman
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาการวิพากษ์ โต้ กลับวาทกรรมชาติพนั ธุ์ของสังคมเยอรมันกระแสหลักที่ส่งผล
ต่อการนําเสนอภาพแทนชาวเติร์กพลัดถิ่ นและชาวเยอรมันเชือ้ สายเติร์กในงานเขียนเรื่ อง Happy Birthday,
Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) โดยอาศัยประเด็นเรื่ องการใช้ ความรุ นแรงในพืน้ ที่ “บ้ าน” และการ
สืบสวนข้ อเท็จจริ งจากมุมมองของคนชายขอบอย่างตัวละครผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กเข้ ามาประกอบการวิเคราะห์
ตัวบทที่คดั สรร จากการศึกษาพบว่า มุมมองและการดําเนินเรื่ องโดยตัวละครนักสืบเชื ้อสายเติร์กช่วยเผยให้ เห็น
ภาพสังคมเยอรมันตะวันตกช่วงก่อนการรวมชาติเยอรมนีในลักษณะของเครื อข่ายสังคมที่มีความซับซ้ อนและ
ประกอบไปด้ วยกลุ่มคนหลากชาติพนั ธุ์และมีหลายอัตลักษณ์ แต่สมั พันธ์ กนั ในทางใดทางหนึ่ง มากกว่าสังคมที่
ประกอบไปด้ วยกลุ่มคนสองขัว้ ต่าง อันได้ แก่ ชาวเยอรมันและกลุ่มคนชายขอบอื่นๆ ตามทัศนคติ ของสังคม
เยอรมันกระแสหลัก ตลอดจนสะท้ อนให้ เห็นการใช้ ความรุ นแรงระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ในพื ้นที่เยอรมนีร่วมสมัย ซึง่
เป็ นผลมาจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และวิกฤตอัตลักษณ์พลัดถิ่นของตัวละคร

ABSTRACT

This article aims to study the counter-arguments against ethnic discourses in German
mainstream which often affect the cultural representation of Turkish immigrants and Turkish-German
people in the writing Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) by analyzing through the
aspect of violence in “Home” space and of investigating facts by a Turkish-German character as a
marginalized person. The study shows that the view and the performance of the Turkish-German
fictional detective character help exposing the image of West German society before the reunification
as a complex social network consisting of diverse ethnic groups and identities which relate to one
another in some kind of way. It has gone beyond the German mainstream viewpoint which claims the
society to consist of only the binary between German people and other marginalized groups. Also,
the selected writing reflects the using of violence among people in the contemporary space which
was affected by the corruption and the diaspora identity crisis of the fictional characters.
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คํานํา

การนํ าเสนอภาพแทนชาวเติร์กพลัดถิ่นและชาวเยอรมันเชือ้ สายเติร์กตามทัศนคติของสังคมเยอรมัน
กระแสหลักมักให้ ภาพคนพลัดถิ่นเหล่านี ้ในเชิงแบบฉบับตายตัวว่า พวกเขาเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ “ชาวตะวันออก” ที่
มีวิถีชีวิตและค่านิยมที่แตกต่างจากชาวเยอรมัน โดยเฉพาะในเรื่ องของการไร้ ความสามารถด้ านภาษา และการใช้
ชีวิตครอบครัวตามระบบปิ ตาธิปไตยหรื อระบบชายเป็ นใหญ่ที่ทําให้ ชาวเยอรมันรู้ สกึ วิตกกังวล ส่งผลให้ ชายพลัด
ถิ่ น เชื อ้ สายเติ ร์ก ถูก เข้ าใจว่ามีค วามป่ าเถื่ อนก้ าวร้ าว และมีแ นวโน้ มที่ จ ะใช้ ค วามรุ น แรงคล้ ายกับผู้ร้ายหรื อ
อาชญากร ในขณะที่หญิ งพลัดถิ่นเชือ้ สายเติร์กเองก็ถูกเข้ าใจว่าได้ รับการกดขี่และเป็ นเสมือนเหยื่อของความ
รุ นแรงเหล่านัน้ อย่างไรก็ดี งานเขียนเรื่ อง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) ของ
นักเขียนชาวเยอรมันชื่อ ยาคอบ อาร์ จนู ี เลือกที่จะนําเสนอเรื่ องภาพแทนด้ านชาติพนั ธุ์และเรื่ องความรุ นแรงด้ วย
มุมมองที่แตกต่าง ผ่านตัวละครนักสืบเชื ้อสายเติร์กชื่อนายเคมาล คายันคายา ที่ได้ รับการจ้ างให้ สืบคดีฆาตกรรม
แรงงานชาวเติร์กพลัดถิ่นคนหนึ่งในเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต เรื่ องเล่าจากการรวบรวมข้ อมูลที่น่าสงสัยและเหตุการณ์ ที่
คล้ ายจะไม่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างตัวละครชาวเยอรมันและตัวละครผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กเผยให้ เห็นการโต้ ตอบ
และการตังคํ
้ าถามกับวาทกรรมภาพแทนผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กของสังคมเยอรมันกระแสหลักว่า แท้ จริ งแล้ ว คน
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชัน้ ใดและมาจากชาติพันธุ์ไหน ก็สามารถใช้ ความรุ นแรงและเป็ นผู้กระทําผิดได้ ทงั ้ นัน้
ตลอดจนทัศนคติของสังคมเยอรมันกระแสหลักต่างหากที่พยายามก่อ “อาชญากรรม” ที่ร้ายแรงกว่า นัน่ คือการ
กดทับหรื อการกําจัดผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กออกไปจากพื ้นที่สงั คมเยอรมันด้ วยความรุ นแรงในรู ปแบบต่างๆ แม้ ว่า
ตัวละครผู้พลัดถิ่ นเชื อ้ สายเติร์กทัง้ ชายและหญิ งจะมีลกั ษณะที่ตรงข้ ามกับภาพแทนเชิงชาติพันธุ์ข้างต้ น และ
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมเยอรมันร่ วมสมัยไปแล้ วก็ตาม ดังจะกล่าวต่อไปในบทความดังนี ้
ความรุ นแรงและเครื อข่ ายอาชญากรรมในพืน้ ที่ “บ้ าน”
งานเขียนเรื่ อง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman เป็ นนวนิยายเรื่ องแรกในชุดนิยาย
สืบสวนสอบสวนของตัวละครนักสืบเคมาล คายันคายา ของนักเขียนชาวเยอรมันชื่อ ยาคอบ อาร์ จูนี โดยเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมแรงงานชายชาวเติร์กพลัดถิ่นชื่ออาเม็ด ฮามุล ที่ถูกแทงจนเสียชีวิตในย่านสถานี
รถไฟของเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต ตํารวจเยอรมันไม่สนใจที่จะสืบคดีนี ้ต่อ ภรรยาเชื ้อสายเติร์กของผู้ตายจึงมาจ้ างวาน
นักสืบหนุ่มเชื ้อสายเติร์กคนนี ้ให้ ช่วยหาคนร้ ายที่ฆ่าสามีของเธอ การไล่ตามสืบหาฆาตกรและสืบสวนข้ อเท็จจริ ง
ด้ วยความยากลําบากและเสี่ยงต่อชีวิตของนักสืบเคมาลได้ นําไปสู่การเปิ ดโปงสังคมคอร์ รัปชัน่ และเครื อข่ายการ
ก่ อ อาชญากรรมในสัง คมเยอรมัน ตะวัน ตกช่ วงปลายยุค 80 ตลอดจนปั ญ หาเรื่ องคนพลัด ถิ่ น และการสร้ าง
ครอบครัวของพวกเขาท่ามกลางวิถีแปลกถิ่นอย่างระบบทุนนิยมแบบเยอรมัน
นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมักมุ่งเน้ นที่ ประเด็นปั ญหาสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้ างสังคมโดยรวม โดยสะท้ อนให้ เห็นความตึงเครี ยดและความไม่ยุติธรรมของระบบหรื อแนวคิดสังคม
กระแสหลัก จนนําไปสู่การใช้ ความรุ นแรงเพื่อกดทับหรื อต่อต้ านแนวคิดดังกล่าวในที่สดุ บริ บทเวลาในเรื่ องนี ้คือ
ช่ วงปี ค.ศ. 1981-1985 ซึ่ง เป็ นช่ วงก่ อนการรวมชาติ เ ยอรมนี เยอรมนี ต ะวัน ตกขณะนัน้ กํ าลัง เผชิ ญ ปั ญ หา
เศรษฐกิจตกตํ่าและปั ญหาสังคมมากมายที่เป็ นผลจากระบบทุนนิยม เช่น ตลาดมืด การแอบกักตุนสินค้ า การ
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การค้ ายาเสพติด และอาชญากรรมเล็กๆ น้ อยๆ (Fullbrook, 1996) ชาวเติร์กพลัดถิ่น
และชาวเยอรมันเชื ้อสายเติร์กในเยอรมนีตะวันตกช่วงนันยั
้ งถือเป็ นชนชันที
้ ่ด้อยที่สดุ ในสังคมและมักจะถูกเหยียด
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เชือ้ ชาติอยู่เสมอ โดยอาชีพที่พวกเขามักจะได้ ทําเป็ นอาชีพที่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ไม่ต้องการทํา ได้ แก่ อาชีพ
กรรมกร อาชีพพนักงานเก็บขยะหรื อพนักงานขนสินค้ า หรื อต้ องหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น การเปิ ดร้ านค้ า
เล็กๆ หรื อการทําอาชีพอิสระอย่างนักสืบเคมาล แต่ในบางครัง้ พวกเขาจําเป็ นต้ องทํางานผิดกฎหมายเป็ นอาชีพ
เสริ มด้ วย เพราะรายได้ จากอาชีพหลักไม่เพียงพอต่อการดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัว
การสืบสวนคดีฆาตกรรมของนักสืบเคมาลเริ่ มขึ ้นเมื่อ อิลเธอ ภรรยาเชื ้อสายเติร์กของผู้ตายได้ บอกเล่า
เรื่ องราวที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดให้ นัก สืบเคมาลฟั ง ทัง้ เรื่ องการตายของสามี และพื น้ เพความเป็ นมาของครอบครั ว
ครอบครัวของอิลเธอประกอบไปด้ วยพ่อ แม่ พี่ชายชื่อยิลมาซ และน้ องสาวคนเล็กชื่อไอเซ อิลเธอและนายอาเม็ด
ผู้ตายรู้ จักและแต่งงานกันได้ เพราะอาเม็ดกับพ่อของอิลเธอเป็ นเพื่อนรั กกันมานาน และพ่อของอิลเธอยังพาอา
เม็ดไปทํางานที่น่าสงสัยบางอย่างด้ วยกัน หลังแต่งงานอาเม็ดย้ ายเข้ ามาอาศัยร่ วมกับครอบครัวอิลเธอและมีลกู
เล็กๆ ด้ วยกันสองคน แต่ในช่วงสามปี ก่อนหน้ าที่อาเม็ดจะเสียชีวิต พ่อของอิลเธอก็ถูกรถชนจนเสียชีวิตคาที่ไป
เสียก่อน ครอบครัวนี ้จึงดูเงียบเหงาและหดหู่ลงไป อย่างไรก็ตาม ช่วงที่พ่อของอิลเธอยังมีชีวิตอยู่ ความสนิทสนม
ของพ่อกับลูกเขยอาเม็ดมีมากเพราะนอกจากทังคู
้ จ่ ะเป็ นเพื่อนรักที่ใช้ ชีวิตคึกคะนองคล้ ายคลึงกันแล้ ว พวกเขายัง
ต้ องใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมแปลกหน้ าในฐานะแรงงานพลัดถิ่นเหมือนกันจึงมีความเข้ าอกเข้ าใจกัน ซึง่ ยิ่ง
เน้ นความห่างเหินระหว่างพ่อกับลูกชายคนโตอย่างยิลมาซตามไปด้ วย เพราะยิลมาซเติบโตมาในบริ บทสังคม
เยอรมัน เขาจึงมีแนวคิดและการใช้ ชีวิตที่เป็ นระบบระเบียบ และมักทะเยอทะยานอยากมีหน้ าที่การงานที่ต่าง
จากแรงงานชาวเติร์กพลัดถิ่นอย่างพ่อและอาเม็ด พวกเขาทังสามจึ
้
งมักมีความเห็นไม่ลงรอยกัน และมีปากมีเสียง
กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งแม่ของอิลเธอก็ร้ ู ดีว่าความไม่เข้ าใจและความห่างเหินของชายทัง้ สามจะทําให้ เกิดเหตุร้ายแรง
ตามมา แต่ด้วยสถานภาพความเป็ นภรรยาและความเป็ นแม่ทําให้ เธอรู้ สกึ กระอักกระอ่วนใจและเลือกที่จะเงียบ
สะท้ อนให้ เห็นว่าภายในพื ้นที่ครอบครั วของผู้พลัดถิ่นเชือ้ สายเติร์ก สมาชิกครอบครัวที่เป็ นผู้หญิงไม่ใช่ผ้ ถู ูกกดขี่
จากวิถีชายเป็ นใหญ่ตามทัศนคติสงั คมเยอรมันกระแสหลัก แท้ จริ งแล้ วพวกเธอมีความคิดเห็นต่อปมปั ญหาที่
เกิดขึน้ ในครอบครั วเช่นกัน แต่เพื่ อรั กษาความสงบสุขของพื น้ ที่ครอบครั วไว้ พวกเธอจึงเลือกเองที่จะไม่แสดง
ความคิดเห็นออกมาถ้ าไม่จําเป็ น
ผู้อา่ นได้ รับรู้ ผ่านการวิเคราะห์สืบสวนของนักสืบเคมาลต่อไปอีกว่า นอกจากการเข้ ามาอาศัยอยู่ในสังคม
เยอรมันที่ เป็ นสังคมแปลกถิ่นจะทําให้ สมาชิ กในครอบครั วต้ องเผชิญหน้ าและดิ ้นรนปรั บตัวด้ วยสถานภาพที่
แตกต่างกันแล้ ว การคอร์ รัปชั่นและการค้ ายาเสพติดโดยเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจระดับสูงชาวเยอรมันยังสร้ างความ
ยุ่งยากวุน่ วายให้ ครอบครัวพลัดถิ่นครอบครัวนี ้เลวร้ ายลงกว่าเดิมด้ วย โดยหลังจากนักสืบเคมาลได้ ไปสืบหาความ
จริ งในย่านสถานี รถไฟที่ นายอาเม็ดเสียชี วิต และได้ รั บรู้ ข้ อมูลจากเพื่ อนร่ วมงานของอาเม็ดว่า ผู้ตายมีหญิ ง
โสเภณีชาวเยอรมันที่มีท่าทางคล้ ายติดยาเสพติดเข้ ามาติดพัน นักสืบเคมาลก็สนั นิษฐานได้ ไม่ยากว่าอาเม็ดและ
พ่อของอิลเธอคงจะทํางานขนส่งยาเสพติดร่ วมกัน หลักฐานและข้ อสงสัยหลายอย่างยังชี ้ไปที่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจชาว
เยอรมันระดับสูงชื่อฟั ทท์และตํารวจรุ่ นน้ องของเขาอีกสองคนว่าน่าจะเป็ นผู้คอยส่งยาเสพติดที่เป็ นของกลางใน
คดีอื่นๆให้ กบั แรงงานชาวเติร์กพลัดถิ่นทังสอง
้ เนื่องจากฟั ทท์ซงึ่ รับหน้ าที่ดแู ลคดีฆาตกรรมของนายอาเม็ด มีท่าที
จงใจปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับคดี และยังส่งตํารวจรุ่ นน้ องมาทําร้ ายร่ างกายและเปิ ดก๊ าซรมควันใส่นกั สืบเคมาลเพื่อ
หวังให้ เขาหยุดสืบคดีด้วย นักสืบเคมาลรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดและได้ สืบต่อจนพบว่า อุบตั ิเหตุรถชนที่คร่ า
ชีวิตพ่อของอิลเธอนันเป็
้ นฝี มือของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจฟั ทท์และพรรคพวก เนื่องจากพ่อของอิลเธอคิดจะเลิกค้ ายา
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เสพติดแล้ วนัน่ เอง การใช้ ความรุ นแรงและการลงมือฆาตกรรมชาวเติร์กพลัดถิ่นโดยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจชาวเยอรมัน
ทังสามไม่
้
ได้ เกิดขึน้ จากการเหยียดเชือ้ ชาติหรื อชนชัน้ แต่เป็ นความพยายามในการปกปิ ดและตัดตอนไม่ให้ คน
พลัดถิ่นเหล่านี ้มาเปิ ดโปงเครื อข่ายอาชญากรรมของพวกเขาต่อสังคมเยอรมันที่เป็ นพื ้นที่บ้านของพวกเขาเอง
เหตุฆาตกรรมของพ่ออิลเธอเมื่อสามปี ก่อนได้ รับการเปิ ดเผยความจริ งไปแล้ ว แต่เหตุฆาตกรรมของนาย
อาเม็ดที่ถกู แทงเสียชีวิตไม่ได้ รับการเปิ ดเผยจนกระทัง่ ตอนจบของเรื่ อง นัน่ เพราะฆาตกรที่แท้ จริ งคือนายยิลมาซ
พี่เขย เนื่องจากความไม่ลงรอยและความน้ อยเนื ้อตํ่าใจที่มีต่อพ่อที่ไม่เคยใส่ใจตลอดเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับ
น้ องสาวคนเล็กที่ชื่อไอเซได้ ติดยาเสพติดเพราะนายอาเม็ด จึงเป็ นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้ นายยิลมาซลงมือก่อ
เหตุ สะท้ อนให้ เห็นว่าการใช้ ความรุ นแรงและการฆาตกรรมไม่ได้ เกิดขึ ้นแค่ระหว่างชาวเยอรมันกับผู้พลัดถิ่นเชื ้อ
สายเติร์ก แต่ยังปรากฏให้ เห็นในพื น้ ที่ ครอบครั วพลัดถิ่ นของอิลเธอเองด้ วย โดยการใช้ ความรุ นแรงของนาย
ยิลมาซชีใ้ ห้ เห็นความพยายามที่จะกําจัดสมาชิกครอบครั วอย่างอาเม็ดที่เป็ นสาเหตุสําคัญต่อปั ญหาครอบครั ว
และเป็ นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ ยิลมาซรับรู้ ถงึ ความห่างเหินระหว่างเขากับพ่อที่ทําให้ เขาไม่อาจยึดโยงอัตลักษณ์ พลัด
ถิ่นของเขากับพ่อได้ และทําให้ ใจของยิลมาซรู้ สกึ ขาดหายและเจ็บปวดจนต้ องใช้ ความรุ นแรงเข้ ากดทับความรู้ สกึ
ดังกล่าว นอกจากนี ้การที่ยิลมาซเติบโตในสังคมเยอรมันที่มีอคติด้านชาติพนั ธุ์ตอ่ ผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์ก ทําให้ เขา
ไม่อาจเข้ าใจความยากลําบากและความอึดอัดใจที่พ่อและอาเม็ดต้ องเผชิญในสังคมเยอรมันด้ วย
ตลอดทังเรื
้ ่ อง การบรรยายลักษณะอาชีพ วิถีการใช้ ชีวิต และสภาพย่านที่อยู่อาศัยระหว่างตัวละครชาว
เยอรมันกับตัวละครพลัดถิ่นเชือ้ สายเติร์กชีใ้ ห้ เห็นว่า ในขณะที่ตวั ละครชาวเยอรมันมีหน้ าที่การงานมัน่ คง เช่น
เป็ นเสมียนหรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ และได้ อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้ านจัดสรรหรื ออพาร์ ตเมนท์ที่เหมาะสม ตัวละครพลัด
ถิ่นเชือ้ สายเติร์กต้ องอาศัยอยู่ในย่านเสื่อมโทรมและแออัดเพราะพวกเขาอาศัยร่ วมกันเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่
โดยสมาชิกผู้ชายส่วนใหญ่จะทําอาชีพใช้ แรงงานเช่นตัวละครผู้ตายอย่างอาเม็ด แต่ก็มีบางตัวละครอย่างยิลมาซ
ที่มีความรู้ ภาษาเยอรมันดีมากก็ม่งุ มัน่ ที่จะเอาดีทางด้ านสายงานวิชาการ ส่วนสมาชิกผู้หญิงก็จะไปเป็ นแม่บ้าน
หรื อรับจ้ างทําความสะอาดเพื่อจะได้ มีเวลากลับมาเลี ้ยงดูลกู หลานที่บ้าน ลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวหากมอง
เผินๆจะให้ ภาพการกําหนดพืน้ ที่ของชนชัน้ ในสังคมเยอรมันว่า ปิ ดกันผู
้ ้ พลัดถิ่นเชือ้ สายเติร์กให้ อยู่ในพืน้ ที่ชาย
ขอบและอยู่ในชนชันที
้ ่ตํ่าที่สดุ ของสังคม
อย่างไรก็ตาม ชาวเยอรมันและผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กมีความสัมพันธ์กนั มากกว่าเป็ นแค่เจ้ าของประเทศ
กับกลุม่ คนชายขอบ โดยมีหลักฐานอยู่หลายประการได้ แก่ การที่เหตุฆาตกรรมเกิดขึ ้นที่สถานีรถไฟซึง่ เป็ นสถานที่
ที่ทงชาวเยอรมั
ั้
นและผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กต้ องเดินทางสัญจรไปมาร่ วมกัน การประกอบอาชีพพนักงานส่งของ
ของผู้ตายอย่างอาเม็ดที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวเยอรมันอยู่บ่อยครัง้ การดูแลความเรี ยบร้ อยคนในพื ้นที่ซงึ่ รวม
ไปถึงผู้พลัดถิ่นเชือ้ สายเติร์กของตํารวจชาวเยอรมัน รวมไปถึงการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในเมืองแฟรงค์เฟิ ร์
ตของนักสืบเคมาล ล้ วนชี ้ให้ เห็นว่า ชาวเยอรมันและผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันในชีวิตประจําวัน
และเชื่อมโยงถึงกันอย่างซับซ้ อน มากกว่าแค่กลุ่มคนที่มีชาติพันธุ์แตกต่างกันสองขัวตามทั
้
ศนคติสงั คมเยอรมัน
กระแสหลัก โดยการเชื่อมโยงและการปฏิสมั พันธ์นี ้ทําให้ เกิดเครื อข่ายสังคมเยอรมันร่ วมสมัยในรู ปแบบเฉพาะตัว
เหมือนเป็ นวงจรการทํางานร่ วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ในทัศนคติของสังคมเยอรมันกระแสหลัก ผู้พลัดถิ่นเชื ้อสาย
เติร์กมีสิทธิ์แค่ในการทํางานใช้ แรงงาน การขนส่งสินค้ า และการเก็บกวาดทําความสะอาด ส่วนชาวเยอรมันส่วน
ใหญ่สามารถเป็ นได้ ถงึ เสมียนไปจนถึงเจ้ าหน้ าที่รัฐระดับสูง แต่แท้ จริ งแล้ วการใช้ แรงงานและการขนส่งสินค้ าของ
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ผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กคือการรั บช่วงงานต่อจากชาวเยอรมันกลุ่มหนึ่งไปให้ อีกกลุ่มหนึ่ง และทําให้ ระบบสังคม
เยอรมันโดยรวมทํางานต่อไปได้ อย่างไหลลื่น การเก็บกวาดทําความสะอาดของผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กเองก็ทําให้
สถานที่ต่างๆ ของเยอรมนีตะวันตกเอื ้อต่อการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างราบรื่ นมากขึ ้น และช่วยให้ ระบบและ
องค์กรต่างๆ ของเยอรมนีได้ หนั ไปมุง่ เน้ นกับการพัฒนาสังคมด้ านอื่นๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย
ทว่า ด้ วยอคติทางชาติพันธุ์ของสังคมเยอรมันกระแสหลักที่มีต่อผู้พลัดถิ่นเชื อ้ สายเติร์ก ประกอบกับ
ความเกียจคร้ านและความโลภของตัวละครชาวเยอรมันบางกลุ่มที่มีอํานาจรัฐอยู่ในมือ ทําให้ ชาวเยอรมันกลุ่มนี ้
ละเลยที่จะมองเห็นประโยชน์ ที่ดีของเครื อข่ายการทํางานข้ างต้ นและหันมาใช้ ความสัมพันธ์ แบบชนชัน้ ระหว่าง
ชาวเยอรมันเจ้ าบ้ านกับชาวเติร์กพลัดถิ่นที่มีสถานะเป็ นคนชายขอบในการหาผลประโยชน์ ให้ กับพวกพ้ องของ
ตนเองแทน ยกตัวอย่างเช่น ฟั ทท์ที่อาศัยความผิดที่พ่อของอิลเธอขับรถชนชายเยอรมันคนหนึ่งในสมัยที่พ่อและ
ครอบครัวเข้ ามาอยู่ในเยอรมนีตะวันตกใหม่ๆ ด้ วยการยื่นข้ อเสนอให้ ขนส่งยาเสพติดให้ เขาแลกกับการไม่ส่งกลับ
ประเทศตุรกี สะท้ อนให้ เห็นว่าฟั ทท์ไม่ได้ ใช้ อํานาจเจ้ าหน้ าที่ตํารวจในการควบคุมดูแลพื ้นที่สงั คมเยอรมัน แต่ใช้
อํานาจของเจ้ าบ้ านในการข่มขู่และชักจูงผู้พลัดถิ่นที่มีสิทธิทางสังคมน้ อยกว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การอาศัย
วาทกรรมชนชันของฟั
้
ทท์จงึ ทําให้ เกิดเครื อข่ายอาชญากรรมในพื ้นที่สงั คมเยอรมันร่ วมสมัยขึ ้นมาแทน
ผลจากเครื อข่ายอาชญากรรมข้ างต้ นและความขัดแย้ งทางด้ านอัตลักษณ์ พลัดถิ่นที่ได้ รับอิทธิ พลจาก
อคติด้านชาติพนั ธุ์ ทําให้ ความรุ นแรงที่ปรากฏในงานเขียนเรื่ องนี ้มีอยู่หลายระดับ ทังความรุ
้
นแรงทางคําพูดดูถูก
เหยียดเชื ้อชาติ ความรุ นแรงทางการใช้ กําลังทําร้ าย และความรุ นแรงในการฆ่าคน ในส่วนของความรุ นแรงทาง
คําพูดเหยียดเชื ้อชาตินนพบได้
ั้
ในหลายฉากของนวนิยายเรื่ องนี ้ เช่น ฉากที่นกั สืบเคมาลเข้ าไปขอยืมจานและส้ อม
จากบริ ษัทบัญชีสญ
ั ชาติเยอรมันเก่าๆ ที่อยู่ในอาคารเดียวกันและนักสืบเคมาลแอบเปิ ดขวดสุราที่เหลืออยู่ครึ่ ง
ขวดของเจ้ าหน้ าที่คนหนึง่ ขึ ้นมาเพื่อดมกลิ่น เจ้ าหน้ าที่คนนันมาเห็
้
นเข้ าและได้ กล่าวเสียดสีนกั สืบเคมาลว่า ไม่ค้ นุ
ชินกับการอาศัยอยู่ในประเทศที่มีอารยธรรมแล้ ว เพราะไม่มีใครในประเทศที่เจริ ญแล้ วจะมารื อ้ ค้ นหรื อจับต้ อง
ทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างที่นกั สืบเคมาลทําอยู่ (Arjouni, 1987) หรื อฉากที่นกั สืบเคมาลถูกชายเยอรมันเดินถนนคน
หนึ่งตะคอกใส่ หลังจากที่นักสืบเคมาลเผลอเตะขวดเบียร์ เปล่าๆ ไปถูกขาชายคนนันว่
้ า ที่นี่คือประเทศเยอรมนี
ไม่ใช่ตรุ กี ดังนันที
้ ่นี่ขวดเบียร์ ควรจะอยู่ในถังขยะ และพวกคนเติร์กก็ควรไปทํางานเก็บขยะซะ (Arjouni, 1987)
หรื อในฉากที่นกั สืบเคมาลไปมีเรื่ องชกต่อยกับพวกนักเลงคุมบาร์ ย่านโสเภณี นักเลงพวกนันเรี
้ ยกนักสืบเคมาลว่า
เป็ นไอ้ พวกหนูเติร์กตัวแสบ (Kleine tuerkische Ratte) (Arjouni, 1987) ที่คล้ ายคลึงกับที่ชาวเยอรมันเคยเรี ยก
กลุม่ ชาวยิวว่าเป็ นหนูในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สองด้ วย คําพูดดูถูกข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงอคติด้านชาติพนั ธุ์ที่
ชาวเยอรมันส่วนใหญ่มีต่อผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์ก และการกดทับให้ ผ้ ูพลัดถิ่นเหล่านี ้ตระหนักถึงสถานะคนชาย
ขอบของสังคมเยอรมัน และสังคมเยอรมันเจริ ญก้ าวหน้ ากว่าสังคมตุรกีล้าหลังของผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์ก
ในส่วนของการใช้ กําลังทําร้ ายร่ างกาย เห็นได้ ชดั ในหลายๆ ฉากเช่นกัน เช่น การที่ตํารวจรุ่ นน้ องสองคน
ของฟั ทท์ ใช้ กําลังซ้ อมนักสืบเคมาลปางตายและทําการรมก๊ าซพิษจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ฯลฯ อย่างไรก็ดี ผู้
พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กอย่างนักสืบเคมาลเองก็มีการใช้ กําลังต่อสู้เพื่อป้องกันตัว ซักถามข้ อมูล และจับกุมคนร้ าย
ด้ วยเหมือนกัน เช่นในฉากที่นกั สืบเคมาลบุกเข้ าไปในอพาร์ ตเมนท์ของโสเภณีชื่อ ฮันนา เฮชท์ ที่เข้ ามาติดพันนาย
อาเม็ดผู้ตาย และได้ ใช้ กําลังทุบศีรษะของแมงดาคู่หูหญิ งสาวจนสลบ ก่อนจะบังคับให้ หญิ งสาวเล่าเรื่ องราว
ระหว่างเธอกับอาเม็ดผู้ตายให้ ฟังโดยละเอียด หรื อฉากที่นกั สืบเคมาลใช้ กําลังรุ นแรงเพื่อจับกุมตัวหนึ่งในตํารวจ
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รุ่ นน้ องสองคนและบังคับให้ เขายอมคายความลับการค้ ายาเสพติดและการฆาตกรรมของพรรคพวกตนเองด้ วย
และในส่วนของการใช้ ความรุ นแรงในการฆ่าคนก็คือ เหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ ้นกับพ่อของอิลเธอโดยกลุ่มตํารวจชาว
เยอรมัน และเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ ้นกับนายอาเม็ดที่สถานีรถไฟที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นถึงผลกระทบจาก
เครื อข่ายอาชญากรรมและการค้ ายาเสพติดที่แฝงอยู่ในสังคมเยอรมันร่ วมสมัย ตลอดจนวิกฤตอัตลักษณ์ พลัดถิ่น
ของสมาชิกครอบครัวอย่างพ่อ อาเม็ด และยิลมาซเองก็สง่ ผลให้ เกิดความรุ นแรงในพื ้นที่ “บ้ าน” ได้ ด้วยเช่นกัน
ประเด็นของการใช้ ความรุ นแรงและการลงมือฆ่าถูกเกริ่ นไว้ แล้ วในฉากเปิ ดเรื่ องว่า ไม่ใช่ชาติพนั ธุ์หรื อชน
ชันที
้ ่เป็ นตัวกําหนดว่าใครจะเป็ นฆาตกรหรื อเหยื่อเพราะการใช้ ความรุ นแรงและการฆาตกรรมแฝงอยู่ในธรรมชาติ
ของจิตใจมนุษย์ทกุ คน กล่าวคือ ในฉากนัน้ เคมาลเริ่ มต้ นวันใหม่ด้วยการตบ (ฆ่า) แมลงที่บินมารบกวนการนอน
หลับของเขา เขานึกในใจว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้ องฆ่า หลังฆ่าเสร็ จ เขาก็ไปล้ างมือและไม่ยอมมองเงา
สะท้ อนของตัวเองในกระจก การกระทําดังกล่าวชี ้ไปถึงตรรกะของการฆ่าได้ วา่ เริ่ มจากการที่บางอย่างรบกวนการ
ดําเนินชีวิต และโจมตีหรื อคุกคามเรา ในตอนแรกเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่พอทนไม่ได้ ก็ต้องฆ่า และหลังฆ่าก็
จะพยายามลบร่ องรอยออกไปจากร่ างกาย และหลี กเลี่ ยงที่ จ ะมองเห็ นตัวตนด้ านมืด ที่ ก ระทํ าผิ ด ของตน ผู้
เขียนนวนิยายจึงต้ องการโต้ ตอบวาทกรรมเยอรมันกระแสหลักที่มองว่าชาวเติร์กพลัดถิ่นมีแนวโน้ มชอบใช้ ความ
รุ นแรง โดยชีใ้ ห้ เห็นว่าคนทุกคน ไม่ว่าเป็ นคนพลัดถิ่น เป็ นเจ้ าบ้ าน เป็ นคนเยอรมันหรื อคนเติร์ก สามารถเป็ น
ฆาตกรหรื ออาชญากรได้ ทัง้ นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสังคมที่ เต็มไปด้ วยการเหยี ย ดเชื อ้ ชาติ การแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัว และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสังคมเยอรมันตะวันตกช่วงปลายยุค80 ที่ปรากฏในนวนิยาย
วาทกรรมชาติพันธุ์และการสืบสวนโดยคนชายขอบ
นอกจากการที่ ทุกคนสามารถใช้ ความรุ นแรงและอาชญากรรมได้ ไม่ใช่ แค่ชาวเติร์กพลัด ถิ่ นอย่างที่
วาทกรรมสังคมเยอรมันกระแสหลักกล่าวอ้ างแล้ ว การให้ ตวั ละครนักสืบเชื ้อสายเติร์กเป็ นผู้ดําเนินเรื่ องและเผยให้
เห็นเครื อข่ายอาชญากรรมและการฉ้ อฉลในสังคมเยอรมัน ยังแหกขนบนวนิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมัน
ด้ วย กล่าวคือ นวนิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมันส่วนใหญ่จะมีตํารวจซึง่ เป็ นตัวแทนของรัฐเป็ นตัวดําเนิน
เรื่ อ งหลัก และสะท้ อ นให้ เห็ น ค่ านิ ย มของสัง คมเยอรมัน ที่ เ น้ น การเคารพกฏหมายและเชื่ อฟั ง เจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ
(Teraoka, 1999) แต่นวนิยายเรื่ องนี ้กลับให้ ชายหนุ่มเชื ้อสายเติร์กซึง่ ถือเป็ น “คนนอกคอก” ของสังคมเยอรมัน
กระแสหลักเป็ นผู้ดําเนินเรื่ อง โดยนิสยั ของนักสืบคนนี ้ยังแตกต่างจากตัวละครเอกที่เป็ นนายตํารวจเยอรมันในนว
นิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมันเรื่ องอื่นๆ อย่างสิ ้นเชิง นอกเหนือจากที่นกั สืบเคมาลมีเชื ้อสายเติร์กแต่เกิด
และเติบโตในเยอรมนีมาตลอดชีวิต และส่งผลให้ อตั ลักษณ์พลัดถิ่นของเขาไม่อาจจัดเข้ าไปอยู่ในกลุม่ ใดกลุ่มหนึ่ง
ได้ แล้ ว นักสืบเคมาลยังมีนิสยั แบบอเมริ กนั ตะวันตก มีการใช้ ภาษาถิ่นและใช้ คําหยาบคาย ไม่หลีกเลี่ยงที่จะใช้
ความรุ นแรง เน้ นความเป็ นปั จเจกที่ทําอะไรโดยไม่สนใจใคร และต้ องการให้ คนทุกชนชันมี
้ สิทธิเสรี ภาพเท่าเทียม
กัน (Teraoka, 1999) ซึง่ ค่อนข้ างตรงกันข้ ามกับขนบธรรมเนียมเยอรมันที่เน้ นเชิดชูความชอบธรรมของฝ่ ายรั ฐ
(Teraoka, 1999) และการที่ผ้ อู ่านต้ องติดตามเรื่ องราวผ่านสายตาของนักสืบเชื ้อสายเติร์ก ที่พวกเขาเคยมองว่า
นอกคอกและแปลกถิ่นนัน้ ทําให้ พวกเขาได้ รับรู้ มมุ มองใหม่ๆ ของชาวเติร์กพลัดถิ่นและชาวเยอรมันเชื ้อสายเติร์ก
ที่ตา่ งจากขนบเยอรมันเดิมๆ อีกด้ วย
การโต้ ตอบวาทกรรมชาติพนั ธุ์ของสังคมเยอรมันกระแสหลักในงานเขียนเรื่ องนี ้ยังแสดงให้ เห็นผ่านการ
ประกอบอาชี พนักสืบเอกชนของเคมาล การมีอาชี พนักสืบเกิ ดขึน้ ในสังคมเยอรมันที่ ผ้ ูคนมักเชื่ อมั่นในระบบ
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ราชการและการปกครองดูแลสังคมอย่างมากถือเป็ นการท้ าทายอํานาจรัฐในทางหนึ่ง ตลอดจนการเผชิญหน้ ากัน
ระหว่างตํารวจเยอรมันกับนักสืบเคมาลในหลายต่อหลายฉากระหว่างการสืบสวนคดีทําให้ เห็นว่า กระบวนการ
ยุติธรรมของเยอรมันต่อคนพลัดถิ่นไม่มีประสิทธิ ภาพ ไม่เช่นนัน้ นักสืบเคมาลคงไม่ต้องมาตามสืบคดีอยู่เช่นนี ้
โดยตลอดทังเรื
้ ่ อง การสืบสวนหาความจริ งของเคมาลยังใช้ วิธีฉลาดแกมโกงและเต็มไปด้ วยเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะได้
ไล่ตามข้ อมูลที่ซุกซ่อนอยู่ในเครื อข่ายอาชญากรรมของชาวเยอรมัน ทังการปลอมตั
้
วหลอกเจ้ าหน้ าที่รัฐบ้ าง การ
ลอบเข้ าไปเป็ นลูกค้ าในร้ านอาหารและบาร์ ในย่านโสเภณีที่ผ้ ูตายเสียชีวิตบ้ าง หรื อการอาศัยความช่วยเหลือจาก
ตํารวจเยอรมันที่เกษี ยณอายุชื่อเลิฟฟ์บ้ าง โดยเฉพาะการอาศัยความช่วยเหลือจากตํารวจเยอรมันวัยชราคนนี ้ยัง
มีนยั ยะที่แสดงให้ เห็น “การสืบทอด” ตําแหน่งผู้เรี ยกร้ องความยุติธรรมในสังคมเยอรมันให้ เป็ นของนักสืบเคมาล
ผู้มีอตั ลักษณ์ ชาวเยอรมันเชื อ้ สายเติร์กต่อจากเจ้ าหน้ าที่รัฐของเยอรมนีที่มกั จะเป็ นตัวเอกในนวนิยายสืบสวน
สอบสวนตามขนบนิยายเยอรมันกระแสหลักด้ วย กล่าวคือ เหมือนผู้เขียนนวนิยายจะชีเ้ ป็ นนัยว่าระบบยุติธรรม
ดังเดิ
้ มของรั ฐเยอรมนีนนไม่
ั ้ เหมาะสมที่จะนํามาใช้ กับสถานการณ์ ร่วมสมัย แต่ควรส่งต่อให้ ชาวเติร์กพลัดถิ่นที่
เป็ นคนฉับไว มีวิธีการที่ชาญฉลาด ทันยุคทันสมัยในการตามจับคนร้ ายในสังคม และแก้ ไขปั ญหาสังคมที่กําลัง
เสื่อมโทรมและมีอนั ตรายซ่อนอยู่หลายชัน้ แบบตาต่อตา ฟั นต่อฟั นเช่นนักสืบเคมาลมากกว่า เพราะบางครั ง้ ยัง
ต้ องมีการใช้ ความรุ นแรงอย่างศิลปะการป้องกันตัว และการใช้ อาวุธปื นเพื่อต่อสู้และตามจับกุมคนร้ ายด้ วย
จุดเด่นอีกประการในการให้ นกั สืบเคมาลเป็ นผู้สืบสวนคดีเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่น คือทําให้ ผ้ ูอ่านได้ เห็นภาพ
ของผู้คนที่ใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมเยอรมันตะวันตกปลายยุค80 ที่หลากหลายและไม่ได้ มีแค่กลุ่มชาวเยอรมันกระแส
หลักหรื อกลุม่ คนชายขอบอย่างผู้พลัดถิ่นเท่านัน้ เนื่องจากตัวละครนักสืบเคมาลต้ องเข้ าไปสืบหาข้ อมูลในหลายๆ
พื ้นที่ซงึ่ ไม่ใช่ที่ที่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจทัว่ ไปจะนําผู้อา่ นเข้ าไปสัมผัสได้ ทังย่
้ านเสื่อมโทรมของผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กที่
สะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของผู้พลัดถิ่น ความแออัดและสกปรกของพื ้นที่ดงั กล่าว ทังย่
้ านสถานีรถไฟที่ผ้ คู น
เดินทางสวนกันไปมา ภาพการทํางานของเจ้ าหน้ าที่รถไฟและการใช้ เวลาว่างเล่นไพ่ของกลุ่มพนักงานขนสินค้ า
ชาวเยอรมันที่ใช้ แต่ภาษาถิ่นในการพูดคุยกัน ทังย่
้ านโสเภณีใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ตที่มีทงหนุ
ั ้ ่มน้ อยหนุ่มใหญ่
ชาวเยอรมัน ทังที
้ ่มาจากชนบทและหนีภรรยา เข้ ามาเที่ยวหาความสําราญและปลดปล่อยอารมณ์ ทางเพศกัน
อย่างคึกคัก ภาพร้ านอาหารฟาสท์ฟ้ ดเก่
ู าๆ โทรมๆ ริ มทางที่ใช้ เป็ นที่ทานข้ าวและหาลูกค้ าของบรรดาโสเภณีชาว
เยอรมัน ไปจนถึง ย่านหมู่บ้ านจัดสรรแถบชานเมื องของชาวเยอรมันชนชัน้ กลางที่ ดํ าเนิ นชี วิตตามแบบขนบ
เยอรมันดังเดิ
้ ม นัน่ คือ ทานอาหารตรงเวลาทังสามมื
้
้อ ดูแลสวนในสนามหญ้ าหน้ าบ้ าน และนัง่ หวนคิดถึงชีวิตการ
ทํางานในสมัยก่อน สถานที่ ต่างๆ เหล่านีท้ ํ าให้ ผ้ ูอ่านเห็นภาพพื น้ ที่เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ตขณะนัน้ ได้ ชัดเจนขึน้ ว่า
ประกอบไปด้ วยผู้คนหลากเชื ้อชาติและหลายวิถีชีวิตที่สมั พันธ์ กนั ในทางใดทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลา การเดินทาง
ของนักสืบเคมาลสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆ เหล่านี ้ได้ เชื่อมพื ้นที่เหล่านี ้ไว้ ด้วยกัน และทําให้ ผ้ อู ่านไม่ร้ ู สกึ ว่ามีพื ้นที่สงั คมกระแส
หลัก และพื น้ ที่ ช ายขอบที่ ชัด เจนในโลกของความเป็ นจริ ง นอกจากนี ้ ในเรื่ องของความสามารถในการใช้
ภาษาเยอรมันเองก็ไม่อาจจะใช้ เป็ นปั จจัยในการคัดแยกชาวเยอรมันและผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กได้ อย่างง่ายดาย
อี ก เช่ น กั น เห็ น ได้ จ ากภาษาถิ่ น ที่ ห ลากหลายของตัว ละครชาวเยอรมัน ที่ เ ป็ นเจ้ า ของภาษาหลัก เอง และ
ภาษาเยอรมัน มาตรฐานของตัว ละครนัก สื บ เชื อ้ สายเติ ร์ ก อย่ า งเคมาลและตัว ละครพลัด ถิ่ น เชื อ้ สายเติ ร์ ก
อย่างยิลมาซพี่เขยของผู้ตายด้ วย
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ชื่อเรื่ อง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman ที่ผ้ ูเขียนนวนิยายตังขึ
้ ้นเป็ นการแสดงนัย
ยะสําคัญที่วา่ ผู้พลัดถิ่นเชื ้อสายเติร์กอย่างนักสืบเคมาลได้ ถือ “กําเนิด” ขึ ้นในสังคมเยอรมันร่ วมสมัยแล้ ว และเป็ น
การถือกําเนิดที่น่าสมควรแห่งการเฉลิมฉลอง เพราะเขาจะช่วยเปิ ดโปงและตีแผ่ด้านเลวร้ ายและฉ้ อฉลของสังคม
เยอรมันร่ วมสมัยผ่านมุมมองของคนชายขอบที่ผ้ เู ขียนนวนิยายเชื่อว่า เป็ นมุมมองที่ให้ ภาพพื ้นที่สงั คมเยอรมันได้
กว้ างขวาง และเข้ าถึงต้ นตอของปั ญหาสังคมได้ ชดั เจนกว่ามุมมองของชาวเยอรมันกระแสหลักที่ยงั ไม่ครอบคลุม
และยังมีอคติทางชาติพนั ธุ์แฝงอยู่มากได้

สรุ ป

เรื่ องราวการสื บสวนสอบสวนปั ญหาของผู้พ ลัด ถิ่ นเชื อ้ สายเติร์ ก ที่ ปรากฏในงานเขี ย นเรื่ อง Happy
Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman นี ้ ได้ กลับหัวกลับหางวาทกรรมเรื่ องเล่าของสังคมเยอรมันกระแส
หลักที่มีต่อชาวเติร์กพลัดถิ่นอย่างสิ ้นเชิง กล่าวคือ งานเขียนได้ สะท้ อนให้ เห็นชาวเติร์กพลัดถิ่นและชาวเยอรมัน
เชื ้อสายเติร์กที่มีหลากหลายประเภท มากกว่าแค่ชายเติร์กพลัดถิ่นที่ชอบใช้ กําลังและความรุ นแรง และหญิงชาว
เติร์กพลัดถิ่นที่ถูกกดขี่และกลายเป็ นเหยื่อ โดยผู้พลัดถิ่นแต่ละคนเองก็มีอาชีพและมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่าง
กันไป แต่เป็ นที่น่าเศร้ าที่พวกเขาต้ องกลายเป็ นเหยื่อของสังคมเยอรมัน ทังในแง่
้
ของการเหยียดเชื ้อชาติ และในแง่
ของผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนมากที่สดุ สําหรับปั ญหาสังคมเสื่อมโทรมและอาชญากรรมในเยอรมนีร่วมสมัย โดยที่
ความสัมพันธ์เชิงครอบครัวของพวกเขาถูกคุกคามและทําลายด้ วยเครื อช่ายอาชญกรรมที่เป็ นระบบระเบียบของ
คนเยอรมันที่อยู่ในตําแหน่งหน้ าที่การงานระดับสูง (Teraoka, 1999) อาจกล่าวสรุ ปได้ ว่า “อาชญากรรม” ที่
ร้ ายแรงที่สุดของสังคมเยอรมัน ไม่ใช่การที่มีชาวเติร์กพลัดถิ่นเข้ ามาคุกคามสังคมเยอรมัน แต่เป็ นการที่สงั คม
เยอรมันพยายามกดทับและกําจัดผู้พลัดถิ่นเหล่านี ้ออกไปจากพื ้นที่ของตน และยังผลิตซํ ้าชุด วาทกรรมชาติพนั ธุ์
เติร์กเพื่อหล่อเลี ้ยงทัศนคติการหวาดกลัวคนต่างชาติ โดยไม่มองว่าแท้ จริ งแล้ ว ชาวเติร์กพลัดถิ่นและชาวเยอรมัน
เชื ้อสายเติร์กก็เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมเยอรมันปั จจุบนั เช่นกัน
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