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บทคัดย่ อ
บทความชิ ้นนี ้มุง่ ศึกษาความเงียบและเสียงในฐานะที่เป็ นอาการหนึง่ ของบาดแผลอันเกิดจากความ
รุ นแรงภายในครอบครัวต่อตัวละครผู้หญิงในบริ บทของสังคมอิตาเลียนผ่านการนําเสนอในนวนิยายเรื่ อง La
Lunga Vita di Marianna Ucriaและ Vociผลงานของดาชา มาราอินีนกั เขียนสตรี ร่วมสมัยชาวอิตาเลียน จาก
การศึกษาพบว่าประสบการณ์ความรุ นแรงที่ตวั ละครผู้หญิงได้ รับจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในครอบครัว
นันได้
้ สง่ ผลกระทบต่อจิตใจของพวกเธอจนกลายเป็ นบาดแผลทางใจนอกเหนือไปจากบาดแผลทางกาย โดย
บาดแผลทางใจนันมี
้ ความซับซ้ อนและมิสามารถแสดงออกมาได้ อย่างตรงไปตรงมาดังบาดแผลทางกายที่ปรากฏ
ให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ได้ ด้วยสายตา การแสดงออกถึงความรุ นแรงและบาดแผลทางจิตใจในตัวบทวรรณกรรมที่ได้
นํามาศึกษานันมี
้ ทงการกดเก็
ั้
บความเจ็บปวดให้ กลายเป็ นความเงียบและการเปล่งเสียงเล่าเรื่ องผ่านการใช้
สัญลักษณ์ ทังนี
้ ้ อาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ วา่ ความเงียบและเสียงดังกล่าวข้ างต้ นเผยให้ เห็นข้ อจํากัดของภาษาใน
การบอกเล่าประสบการณ์ความรุ นแรง ดังนัน้ เรื่ องเล่าบาดแผลที่ถกู แสดงออกมาจึงต้ องใช้ การตีความและการทํา
ความเข้ าใจที่แตกต่างจากเรื่ องเล่าประเภทอื่น
คําสําคัญ: ความเงียบ เสียง บาดแผล ความรุนแรงภายในครอบครัวต่อผู้หญิง

ABSTRACT

This article aims to study silence and voice as symptoms of trauma caused by domestic
violence against female characters in the context of Italian society through the analysis in two novels –
La Lunga Vita di Marianna UcriaandVoci– literary works by Dacia Maraini, a contemporary Italian
female author. The result of the study shows that the violent experience of sexual abuse that the
female protagonists faced has affected their minds and left them not only physical wound, but also
psychological trauma. The psychological trauma is complicated and, unlike physical wound which
can be noticed by eyesight, it cannot be straightforwardly expressed. In the selected literary texts, the
expression of violence and psychological trauma includes pain repression into silence and voice as
utterance to narrate traumatic story through the use of symbols. Moreover, it can be considered that
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the aforementioned silence and voice indicate the limitation of language to tell the violent experience;
therefore, the traumatic narratives need to be interpreted and understood differently from other
narratives.
Key Words: Silence, Voice, Trauma, Domestic Violence against Women
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คํานํา
ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นกับผู้หญิงโดยสมาชิกในครอบครัวนันเป็
้ นประสบการณ์ที่ทิ ้งบาดแผลไว้ ให้ ผ้ ปู ระสบ
เหตุ มิใช่เพียงแค่บาดแผลทางกายที่เกิดจากการถูกบีบบังคับขืนใจเท่านัน้ หากแต่ยงั ได้ สง่ ผลกระทบไปยังจิตใจ
จนกลายเป็ นบาดแผลทางใจด้ วยบาดแผลดังกล่าวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยที่ผ้ ปู ระสบเหตุไม่ทนั ได้ ตงตั
ั ้ วและไม่
สามารถรับมือกับเหตุการณ์นนได้
ั ้ ทงนี
ั ้ ้เป็ นเพราะผู้ประสบเหตุเกิดความรู้ สกึ สะเทือนใจอย่างรุ นแรง โดยบาดแผล
นันจะกลั
้
บมาเป็ นความทรงจําหลอกหลอนผู้รอดเหตุการณ์ในภายหลัง(Caruth, 1996)บาดแผลข้ างต้ นก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งภายในตัวผู้ที่รอดเหตุการณ์มาได้ กล่าวคือ มีทงความต้
ั้
องการที่จะปฏิเสธเหตุการณ์เลวร้ ายที่เคย
เกิดขึ ้นกับตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาที่จะป่ าวประกาศเหตุการณ์นนออกมาดั
ั้
งๆ ซึง่ ความ
ขัดแย้ งนี ้ถือเป็ นหัวใจสําคัญของบาดแผลทางด้ านจิตใจ(Herman, 1992) บาดแผลจึงประกอบไปด้ วยส่วนที่เล่า
ออกมาได้ และส่วนที่อธิบายออกมาไม่ได้ ควบคูก่ นั เรื่ องราวของเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจนันมิ
้ ได้ เป็ นที่
ปรากฏด้ วยเรื่ องเล่าทางวาจา แต่ถกู เผยให้ เห็นผ่านอาการ (Herman, 1992) อาการที่แสดงร่ องรอยของความ
เจ็บปวดจึงมีความสําคัญไม่แพ้ ภาษาที่ถกู กล่าวหรื อเขียนออกมาเรื่ องราวบาดแผลที่ถกู เล่าออกมานันจะเต็
้
มไป
ด้ วยอารมณ์ความรู้ สกึ มีความย้ อนแย้ ง ไม่เสถียร และเป็ นเพียงเศษเสี ้ยวที่ต้องนํามาปะติดปะต่อกัน (Herman,
1992)โดยไม่สามารถปะติดปะต่อได้ เฉพาะกับสิ่งที่ร้ ูหรื อบอกออกมาเท่านัน้ แต่ต้องปะติดปะต่อกับสิ่งที่แม้ กระทัง่
การใช้ ภาษาและการกระทําก็ยงั มิสามารถอธิบายได้ ด้วย (Caruth, 1996) ดังนัน้ ในกระบวนการการอ่านเรื่ องเล่า
บาดแผลจึงมิสามารถอ่านตามตัวอักษรได้ อย่างเรื่ องเล่าประเภทอื่น หากแต่ต้องใช้ การตีความด้ วยจินตนาการ
อย่างมาก ด้ วยเหตุนี ้ การอ่านภาษาที่ไม่ได้ เปล่งออกมาเป็ นคําพูดซึง่ เป็ นหลักฐานของความรุ นแรงที่ได้ เกิดขึ ้น
เช่น ความเงียบ ภาษากาย หรื อความฝั นจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจบาดแผลและความรุ นแรงได้
ในนวนิยายเรื่ อง La Lunga Vita di Marianna Ucrìaและ Vociนัน้ ความเงียบและเสียงได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การนําเสนอบาดแผลของตัวละครผู้หญิงอันเป็ นผลมาจากความรุ นแรงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิก
ในครอบครัวความเงียบที่ถกู ส่งเสียงออกมาผ่านงานวรรณกรรมซึง่ เป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรมในสังคมได้ ขยาย
มุมมองเชิงความเป็ นธรรมต่อผู้ที่รอดเหตุการณ์และเปิ ดโอกาสให้ เกิดการทําความเข้ าใจอย่างลุม่ ลึกที่อยู่
นอกเหนือไปจากศาสตร์ แขนงอื่นที่มงุ่ นําเสนอความรุ นแรงทางเพศในแง่ความถูกต้ องชอบธรรมและละเลย
อารมณ์ความรู้ สกึ ของผู้ที่ประสบเหตุไป ดังนัน้ การศึกษาบาดแผลและความรุ นแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนว
นิยายทังสองเรื
้
่ องที่เลือกนํามาวิจยั ผ่านความเงียบและเสียงทังในกลวิ
้
ธีการนําเสนอและกระบวนการ
ตีความหมายจึงช่วยเพิ่มมิติมมุ มองอันแสดงให้ เห็นความสลับซับซ้ อนของประสบการณ์บาดแผลที่เกิดขึ ้นได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาความเงียบและเสียงอันแสดงออกถึงบาดแผลและความรุ นแรงต่อผู้หญิงในบทความชิ ้นนี ้เป็ น
การวิจยั เอกสารจากตัวบทวรรณกรรม หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อวิจยั โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้
1. ศึกษาตัวบทวรรณกรรมและค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจยั
4.อภิปรายผลและรับฟั งข้ อเสนอแนะ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความเงียบ: ความเจ็บปวดทางร่ างกายสู่ความบอบชํา้ ทางจิตใจที่ไร้ เสียง
La Lunga Vita di Marianna Ucria(ชีวิตอันยืนยาวของมาริ อนั นา อูคริ อา 2) มีเค้ าโครงมาจากเรื่ องจริ ง
แต่ใช้ รูปแบบนวนิยายในการนําเสนอความรุ นแรงทางเพศ เรื่ องราวของมาริ อนั นา ราชนิกลุ หญิงใบ้ และหูหนวกซึง่
มีชีวิตอยู่ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 บนเกาะทางตอนใต้ ของประเทศอิตาลีเปิ ดเรื่ องที่พ่อผู้เป็ นดยุคพามาริ อนั นา
ในวัยเจ็ดขวบไปดูการแขวนคอเด็กชายต้ องโทษเพื่อให้ เธอตกใจและเปล่งวาจาออกมา แต่ความพยายามของพ่อ
ก็ไร้ ผล การสื่อสารด้ วยภาษาของมาริ อนั นามีเพียงวิธีเดียวคือการเขียนและการอ่าน ปมของความเงียบนีไ้ ด้ ถูก
เฉลยออกมาว่าอาการเป็ นใบ้ หูหนวกของมาริ อนั นานันมิ
้ ได้ มีมาแต่กําเนิดตามที่พ่อของเธอเคยบอก หากแต่เกิด
จากความรู้ สึกสะเทือนใจอย่างรุ นแรงที่ ถูกน้ าชายข่มขืนในวัยเด็ก ซึ่งต่อมาน้ าชายผู้นีก้ ็ได้ กลายมาเป็ นสามีที่
ถูกต้ องตามประเพณี ของเธอตังแต่
้ เธออายุได้ เพียงสิบสามปี เท่านัน้ มาริ อนั นาได้ ตระหนักรู้ ความจริ งซึ่งถือเป็ น
ความลับของตระกูลนี ้ด้ วยตัวเธอเองเมื่อครัง้ ที่เธอป่ วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทังยั
้ งได้ ร้ ู ชดั แจ้ งด้ วยว่าพ่อผู้เป็ นที่
รักของเธอคือผู้สมรู้ ร่วมคิดที่ทําให้ ความลับนี ้ล่วงเลยมาเป็ นเวลานานและได้ กกั ขังเธอไว้ ในโลกแห่งความเงียบนับ
แต่วยั ห้ าขวบเป็ นต้ นมาด้ วยการตัดลิ ้นจนเธอพูดไม่ได้ และการเทตะกัว่ เหลวใส่หูของเธอจนเธอสูญเสียการได้ ยิน
ท้ ายที่สดุ แล้ ว ในวัยประมาณห้ าสิบปี มาริ อนั นาได้ ตดั สินใจออกจากปราสาทเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอย่าง
ไม่มีกําหนดกลับ แม้ ว่าลูกชายและครอบครั วจะคัดค้ านการตัดสินใจครั ง้ นีข้ องเธอ แต่เธอก็ยังคงยืนกรานที่จะ
ออกเดินทางตามเจตจํานงของเธอต่อไป
ความเงี ยบของมาริ อันนานัน้ ถูกนํ าเสนอให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมด้ วยการกระทํ าของดยุคผู้เป็ นพ่อที่ มีต่อ
ร่ างกายของเธอ และความเงี ยบนี ย้ ัง เป็ นหลักฐานของความรุ นแรงทางเพศที่ เธอเคยประสบในวัยเด็กซึ่งทิ ง้
บาดแผลทางใจไว้ ให้ เธอด้ วย เหตุการณ์ สะเทือนใจดังกล่าวถูกมาริ อนั นาผลักลึกลงไปอยู่ในระดับจิตไร้ สํานึกจน
ทําให้ เธอลืมเลือนความทรงจําครั ง้ นัน้ ไปเป็ นเวลาร่ วมหลายสิบปี ซึ่งตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาว่าด้ วยการเก็บกด
(repression) อันเป็ นกลไกทางจิตที่จะตัดสิ่งที่ไม่ต้องการจดจําออกไปจากจิตสํานึก ทว่า ความจริ งที่เกิดขึ ้นนัน้
มิได้ หายไปไหน หากแต่เข้ าไปฝั งอยู่ในระดับจิตไร้ สํานึกของผู้ประสบเหตุแทน ด้ วยเหตุนี ้ ความทรงจําดังกล่าวจึง
ได้ กลับมาหลอกหลอนมาริ อนั นาโดยที่เธอเองก็มิสามารถอธิบายได้ เมื่อน้ าชายผู้เป็ นสามีมีเพศสัมพันธ์ด้วย

2

แปลเป็ นภาษาไทยโดยผู้วิจยั
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นอกจากนี ้ ความเงี ยบของมาริ อันนายังแสดงให้ เห็นความซับซ้ อนของความรุ นแรงที่ เกิ ดขึน้ จากคน
ใกล้ ชิดในครอบครัวด้ วย โดยจะเห็นได้ วา่ มาริ อนั นานันยั
้ งคงเก็บงําเรื่ องอื ้อฉาวที่เกิดขึ ้นกับเธอไว้ เป็ นความลับมิได้
แพร่ งพรายให้ ใครรู้ แม้ ว่าเธอจะเป็ นผู้กระตุ้นให้ คาร์ โล(Carlo) พี่ชายหวนระลึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นครัง้ นันแต่
้ เธอ
เองก็มิได้ ใส่ใจที่จะเค้ นเอาความจริ งจากเขาอาจพิจารณาได้ วา่ การพูดไม่ออก(unspeakableness) ของมาริ อนั นา
นันเกิ
้ ดจากความรักอย่างล้ นเหลือที่มีต่อพ่อซึ่งผู้อ่านถูกปูพื ้นเอาไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นเรื่ อง มาริ อนั นานันทั
้ งรั
้ กและเคารพ
เชื่อฟั งพ่อของเธอมากจนกระทั่งเธอยอมทําใจเชื่ อว่าความพิการของเธอมีมาแต่กําเนิดตามที่ พ่อของเธอบอก
แม้ วา่ เธอจะรู้ สกึ แคลงใจในความทรงจําว่าเธอเคยพูดได้ เมื่อตอนเป็ นเด็กก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อใจในตัวพ่อ เธอ
จึงเลิกสงสัยและไม่ปรารถนาที่จะพูดอีก ดังนัน้ หากเธอเปิ ดเผยเรื่ องราวที่ ได้ เกิ ดขึน้ พ่อของเธอซึ่งถื อเป็ นคน
สมคบคิดในเหตุการณ์ครัง้ นันก็
้ จะถูกตําหนิไปด้ วย ความรู้ สกึ ที่วา่ เธอได้ ทรยศต่อพ่อผู้เป็ นที่รักก็จะเกิดขึ ้น อย่างไร
ก็ดี ในทางกลับกัน เมื่อภาพในอดีตได้ หวนกลับเข้ ามาในห้ วงความทรงจําของมาริ อนั นา คนที่สร้ างความสะเทือน
ใจให้ เธอกลับเป็ นพ่อผู้โกหกและบิ ดเบื อนความจริ ง มากกว่าที่ จะเป็ นน้ าชายผู้เป็ นสามีที่ได้ ข่มขื น เธอ พ่อจึง
กลายเป็ นทังพ่
้ อผู้เป็ นที่รักและพ่อผู้ทรยศ(beloved and betrayed) สําหรับมาริ อนั นาไปในคราวเดียวกัน
อนึ่ง ความต้ องการที่จะไม่พูด(will to unsay) นันหาได้
้
แสดงให้ เห็นถึงการสยบยอมต่ออํานาจปิ ตาธิป
ไตยเสมอไปไม่ เพราะความเงียบนับเป็ นการสื่อสารประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับการพูด หากนับว่าตังแต่
้ ต้นเรื่ องนัน้
ดยุคผู้เป็ นพ่อได้ พยายามเค้ นเสียงพูดของมาริ อนั นาออกมาด้ วยการบังคับให้ เธอไปดูการแขวนคอเด็กชาย การ
ตัดสินใจเลือกที่จะไม่พูดหรื อเงียบงันนันก็
้ อาจจะพิจารณาได้ ว่าเป็ นการแสดงออกถึงการต่อต้ านอํานาจของพ่อ
หรื อเพศชายได้ เหตุที่ตี ความเช่ นนี เ้ ป็ นเพราะหลัง จากที่ มาริ อันนาตระหนัก ได้ ว่าเธอมิไ ด้ พิการมาแต่กํ าเนิ ด
ตามที่ดยุคผู้เป็ นพ่อบอก เธอก็มิได้ ขวนขวายที่จะรักษาตัวเองให้ กลับมาเปล่งเสียงได้ อีกครัง้ หากแต่เธอพอใจที่จะ
อยู่กับเสียงเงียบนัน้ และสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยวิธีของเธอเองด้ วยการใช้ ประสาทสัมผัสและภาษากายเป็ นต้ น การ
สื่อสารที่ไร้ เสียงของมาริ อนั นานันเห็
้ นตัวอย่างได้ ชดั จากการแสดงออกถึงความรักและสื่อสารด้ วยร่ างกายกับลูก
ชายคนเล็กของเธอ เมื่อครั ง้ ที่เขาป่ วยหนักจนแพทย์ ลงความเห็นว่าความตายอาจเป็ นทางออกที่ดีกว่า แต่ด้วย
การสัมผัสให้ ความอบอุน่ และการจูบให้ ความรักของมาริ อนั นาก็ช่วยต่อลมหายใจให้ ลกู ชายคนเล็กของเธอได้ อีก
กรณีหนึ่งคือการสื่อสารกับน้ าชายผู้เป็ นสามีว่าเธอมิต้องการที่จะตอบสนองความต้ องการทางเพศของเขาด้ วย
การส่ายหน้ าปฏิเสธซึง่ ก็ทําให้ เขาผงะไปด้ วยความประหลาดใจที่ถูกปฏิเสธ จะเห็นได้ ว่ามาริ อนั นาใช้ การสัมผัส
ทางร่ างกายและอวัจนภาษาเป็ นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สกึ แทนการเปล่งเสียงพูด ความเงียบของมาริ อนั นา
จึงมิใช่เพียงการจํายอมตกอยู่ภายใต้ อํานาจของเพศชายเพียงฝ่ ายเดียว แต่ยงั แสดงให้ เห็นการต่อต้ านด้ วย
มิสามารถปฏิเสธได้ ว่าการข่มขืนที่เกิดขึ ้นในเรื่ องมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง โดยปิ เอโตร(Pietro) น้ าชายผู้เป็ นสามีของมาริ อนั นานันถู
้ กนําเสนอภาพให้ เป็ นผู้ที่ไม่ค่อยมี
อํานาจในตนเองเท่าที่ควรจะเป็ นตามที่เขามีฐานะเป็ นทายาทผู้สืบทอดสกุล ความอ่อนแอของเขาถูกนําเสนอให้
เห็นผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่ เมื่อเขาถูกแม่ลงโทษตีก้นต่อหน้ าธารกํานัลในบ้ าน ทังยั
้ งถูกแม่พรากชีวิต
แพะที่ เขาเลี ้ยงไว้ ด้วยความรั กและความหวงแหน นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับมาริ อนั นาในฐานะ
ภรรยายังตอกยํ ้าให้ เห็นภาวะที่เขาไร้ อํานาจเด็ดขาดด้ วยกรณีที่เธอสามารถคัดค้ านการตัดสินใจของเขาที่จะแยก
ลูกชายคนเล็กออกไปจากเธอได้ และมาริ อันนายังได้ สนั่ คลอนความมัน่ ใจในอํานาจเพศชายของเขาด้ วยการ
ปฏิเสธที่จะร่ วมรักด้ วยซึง่ ทําให้ เขาตะลึงงันและสะเทือนใจจนแสดงความอ่อนแอทางกายออกมาให้ เธอเห็นเป็ น
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ครัง้ แรก ด้ วยเหตุนี ้ จึงอาจอนุมานได้ วา่ เหตุที่ปิเอโตรข่มขืนมาริ อนั นาในวัยห้ าขวบนันเป็
้ นเพราะความรู้ สกึ อ่อนแอ
และอํานาจของตนเองถูกสัน่ คลอน เขาจึงหาทางออกด้ วยการใช้ กําลังเหนือเด็กหญิงอันเนื่องมาจากอุดมการณ์
ปิ ตาธิปไตยที่มีความเชื่อว่าเพศชายมีอํานาจเหนือเพศหญิง การข่มขืนจึงมีนยั ยะทางการเมืองเรื่ องเพศด้ วย
การเปล่ งเสียง: ความเงียบที่ถูกทลายกลายเป็ นสัญลักษณ์
Voci(สรรพเสียง 3)เป็ นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่มีเสียงเป็ นองค์ประกอบสําคัญของเรื่ อง โดยให้
มิเคลา คาโนวา (Michela Canova) นักข่าววิทยุผ้ หู ลงใหลและหมกมุ่นต่อสรรพเสียงทังจากสิ
้
่งมีชีวิตและจากสิ่ง
ไร้ ชีวิตพบว่าเพื่อนบ้ านของเธอ อันเจลา บาริ (Angela Bari) ถูกแทงเสียชีวิตนับยี่สิบแผล การตายของอันเจลา
ยังคงเป็ นปริ ศนาที่ คลี่คลายไม่ได้ ซึ่งประจวบเหมาะกับที่ ผ้ ูอํานวยการสถานี วิทยุต้องการให้ มิเคลาทํ ารายการ
เกี่ยวกับความรุ นแรงต่อผู้หญิง มิเคลาจึงเริ่ มสืบหาข้ อมูลจากผู้ใกล้ ชิดอันเจลาและได้ บนั ทึกเสียงเอาไว้ ระหว่าง
การสืบคดีมิเคลาได้ ร้ ู จกั กับโซเฟี ย อะเดเล(Sofia Adele) เจ้ าหน้ าที่รัฐผู้ดแู ลคดีนี ้โดยใช้ หลักการของเหตุและผล
ในการตามหาเบาะแสตรงข้ ามกับ มิ เคลาที่ สื บ คดี ด้ วยสัญ ชาตญาณโดยใช้ ค วามสามารถในการฟั ง ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคืออันเจลาผู้ตายได้ เปิ ดประตูให้ ฆาตกรก้ าวเข้ ามาทําร้ ายเธอ คนร้ ายจึง
ควรเป็ นคนที่เธอรู้ จกั ทุกคนรอบตัวเธอจึงเป็ นทังพยานและเป็
้
นทังผู
้ ้ ต้องสงสัยไปในคราวเดียวกัน นันโด(Nando)
เพื่อนของอันเจลาได้ นําเทปบันทึกเสียงของอันเจลาที่เธออัดไว้ ก่อนตายมามอบให้ มิเคลา เมื่อเธอเปิ ดฟั งก็พบว่า
อันเจลาได้ เล่าเรื่ องเทพนิยายเอาไว้ ประมาณยี่สิบเรื่ อง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระราชา พระราชินี พ่อ แม่ ลูกสาว ที่
ค่อนข้ างดุร้าย มิเคลานึกสงสัยเรื่ องเล่าของอันเจลาแต่ยงั ตีความไม่ออก ต่อมาลูโดวิคา(Ludovica) พี่สาวของอัน
เจลามาสารภาพว่าเธอกับน้ องมีความสัมพันธ์ ลกึ ซึ ้งกับพ่อเลี ้ยงตังแต่
้ อายุได้ สิบกว่าขวบ ทังคู
้ ่เคยตังท้
้ องและถูก
พาไปทําแท้ ง แม่ของพวกเธอไม่รับรู้ อะไรเลย เธอกับน้ องก็ไม่ได้ ปริ ปากบอกใครเพราะต้ องการรักษาสถานภาพ
ครอบครั วไว้ เธอรู้ ว่าครอบครั วเธอขาดเขาไม่ได้ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลนีไ้ ม่ตรงกับที่พ่อเลีย้ งส่งเทปบันทึกเสียงมา
สารภาพกับมิเคลาที่ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ฆาตกร ทว่าในตอนท้ าย ผลเลือดของผู้ต้องสงสัยปรากฏออกมาว่าเป็ น
ของพ่อเลี ้ยง แต่เขาก็ปลิดชีพตัวเองไปก่อนหน้ านัน้
ตรงกันข้ ามกับLa Lunga Vita di Marianna Ucrìaที่มาริ อนั นาถูกผลักจากโลกของเสียงให้ ไปอยู่ในโลก
เงียบอันเจลาใน Vociถูกสร้ างภาพให้ เป็ นศพที่ไร้ เสียงตังแต่
้ เปิ ดเรื่ อง และถูกประกอบสร้ างให้ มีชีวิตขึ ้นมาอีกครัง้
จากสรรพเสียงของคนรอบข้ างเธอซึง่ แสดงทัศนะไว้ อย่างหลากหลาย บ้ างก็วา่ เธอเป็ นลูกสาวที่น่ารัก เป็ นน้ องสาว
ที่ขี ้อาย เป็ นสาวสวยที่มีหนุ่มหมายปอง หรื อเป็ นโสเภณี เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี มิเคลาได้ หลอมรวมภาพของอันเจลา
ให้ มีชีวิตขึ ้นมาใหม่จากการฟั งเสียงของอันเจลาเองผ่านการบันทึกในรู ปแบบเทพนิยายที่มีโครงเรื่ องซํ ้าเดิม และ
ด้ วยเสียงและการเล่าของอันเจลานีเ้ องที่ทําให้ ความจริ งที่ว่าอันเจลาเคยถูกพ่อเลี ้ยงขืนใจและมีความสัมพันธ์
ลึกซึ ้งด้ วยเป็ นเวลาหลายปี นันมี
้ นํ ้าหนักน่าเชื่อถือขึ ้นได้ ท่ามกลางคําให้ การของตัวละครแต่ละตัวในเรื่ องที่มีความ
ย้ อนแย้ ง กลับไปกลับมาและถูกตังคํ
้ าถามกับความน่าเชื่อถือตลอดทังเรื
้ ่ อง
นิทานจํานวนหลายเรื่ องที่อนั เจลาบันทึกเสียงไว้ เป็ นความพยายามที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ที่เธอถูก
พ่อเลี ้ยงล่วงละเมิดทางเพศนับตังแต่
้ วยั เด็กออกมาผ่านการใช้ สญ
ั ลักษณ์ โดยนิทานทุกเรื่ องนัน้ เล่าถึงพระราชา
พระราชินี ลูกสาวที่ไม่เชื่อฟั ง มังกร กวางที่ต้องมนตร์ สะกด และท้ องฟ้าที่มีพายุ (Maraini, 2008)นิทานทุกเรื่ อง
ล้ วนแต่มีตอนอวสานที่โหดร้ าย เช่น ลูกสาวถูกพ่อจับกิน หรื อ พ่อหักขาลูกสาวเพื่อบังคับให้ อยู่บ้าน เป็ นต้ น ซึ่ง
3

แปลเป็ นภาษาไทยโดยผู้วิจยั
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การใช้ อุปลักษณ์ ก็เป็ นลักษณะหนึ่งที่ ทําให้ เรื่ องเล่าบาดแผลที่ เต็มไปด้ วยความรุ นแรงถูกนํ าเสนอออกมาได้
เพราะความรุ นแรงเป็ นสิ่งที่สงั คมปกปิ ด
การใช้ อปุ ลักษณ์พระราชา พระราชินี และลูกสาวสื่อให้ เห็นลําดับขันที
้ ่ไม่เทียมกันระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้ถูกปกครอง ซึ่งในที่ นีห้ มายถึงสถานะความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว พ่อและแม่มีอํานาจเหนือลูกสาวและ
สามารถบังคับให้ ทําหรื อไม่ทําอะไรก็ได้ ในเรื่ องเล่าที่อันเจลาเปล่งเสียงออกมานัน้ มุ่งให้ ความสําคัญไปที่ พ่อ
มากกว่าแม่ อันแสดงให้ เห็นอํานาจของพ่อที่มีสงู สุดในบ้ านและเผยให้ เห็นความรุ นแรงที่พ่อกระทํา โดยนิทานที่
เล่าออกมานันเป็
้ นการเปรี ยบเปรยและทําให้ ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นจากการข่มขืนเป็ นภาพที่ชดั เจนมากขึ ้น อีกทัง้
การกักขังไว้ ให้ อยู่แต่เพียงในบ้ านก็แสดงให้ เห็นการปิ ดปากเงียบไม่แพร่ งพรายเรื่ องอื ้อฉาวภายในบ้ านออกมา
ส่วนมังกรและกวางที่ต้องมนตร์ สะกดก็เป็ นภาพแทนของพ่อเลี ้ยงที่มีสถานะเป็ นผู้ล่ากับลูกสาวที่ตกอยู่ในสถานะ
ของเหยื่อ โดยการต้ องมนตร์ สะกดก็คือการจํายอมถูกกระทําโดยที่ไม่มีทางเลือก
นิทานเรื่ องต่างๆของอันเจาลานันมี
้ ลกั ษณะเป็ นเศษเสี ้ยวชิ ้นส่วนที่ถูกเล่าซํ ้าไปซํ ้ามาการผลิตซํ ้านับเป็ น
ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ ของเรื่ องเล่าบาดแผล ทังนี
้ ้เพราะบาดแผลเป็ นสิ่งที่ผ้ ูประสบเหตุไม่สามารถรับมือ
ได้ เมื่อเหตุการณ์ ได้ เกิ ดขึน้ ตามที่ ได้ กล่าวมาแล้ ว การบังคับให้ เกิดขึน้ ซํ ้า (repetition compulsion) จึงเป็ น
ทางออกหนึง่ ที่จะทําให้ ผ้ ปู ระสบเหตุสามารถจัดการกับเหตุการณ์ บาดแผลนันได้
้ การปะติดปะต่อและการตีความ
จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นในการทําความเข้ าใจผู้ที่ผ่านประสบการณ์ บาดแผล นิทานของอันเจลานันมี
้ สถานะเฉกเช่นการ
เล่าประสบการณ์ความรุ นแรงที่ตนเองเผชิญออกมาเป็ นสัญลักษณ์ ทังนี
้ ้เพราะเธอถูกพ่อเลี ้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
นับตังแต่
้ วยั เด็ก แต่เธอก็มิสามารถปริ ปากบอกใครได้ การถ่ายทอดเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นกับเธอจึงมิสามารถทําได้
อย่างตรงไปตรงมาหรื อเล่าออกมาได้ ทัง้ หมด เพราะความรุ นแรงที่สร้ างบาดแผลให้ กับเธอนัน้ มีทงั ้ ส่วนที่ ผ่าน
อุปสรรคของภาษาและส่วนที่ยงั คงรอการทําความเข้ าใจ ดังนัน้ การใช้ เรื่ องเล่าประเภทนิทานที่ต้องมีการตีความ
เชิ งสัญลักษณ์ จึงนับเป็ นทางออกหนึ่งของผู้มีประสบการณ์ บาดแผลทางใจที่ ทําให้ ความต้ องการที่จะเล่านัน้
สามารถถ่ายทอดออกมาได้
นอกเหนือไปจากกระบวนการการเล่าเรื่ อง การอ่านและตีความเรื่ องเล่าบาดแผลก็มีลกั ษณะเฉพาะ โดย
อาจเปรี ยบคูข่ นานไปกับการสืบสวนที่เกิดขึ ้นใน Voci ได้ กล่าวคือ การสืบสวนเชิงตรรกะของอะเดเลนันเป็
้ นการ
ใช้ มุมมองของเจ้ าหน้ าที่ รัฐที่ มีทัศนะแบบเหมารวม คืออันเจลาเป็ นเหยื่ อฆาตกรรมและเธอมีหน้ าที่ สืบหาตัว
ฆาตกรมารั บ โทษ เป็ นความสัมพันธ์ ที่ ถูกแบ่งขัว้ อย่ างชัดเจน ในขณะที่ มิเคลาใช้ สัญชาตญาณและอารมณ์
ความรู้ สึกเป็ นเครื่ องนํ าทางในการสืบสวน ทัง้ การฟั งและพิ จารณาเสียง การใช้ จินตนาการ และการเรี ยงร้ อย
เรื่ องราวที่เป็ นชิน้ เล็กชิน้ น้ อยเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ ได้ เบาะแสด้ วยมุมมองที่ว่าอันเจลาเป็ นเพื่อนร่ วมอพาร์ ทเมนท์
เดียวกันกับเธอ และด้ วยเหตุที่มิเคลามีสถานะเป็ นเพียงนักสืบสมัครเล่น เธอจึงต้ องอาศัยการสืบหาข้ อเท็จจริ ง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ของอะเดเลไปด้ วย ในขณะที่อะเดเลนันให้
้ ความเชื่อมัน่ กับวิธีการของเธอเพียงด้ านเดียว
ผู้ถูกข่มขื นใน Vociนัน้ มีลักษณะร่ วมกันกับมาริ อันนาคือเลือกที่ จะปกปิ ดสิ่งที่ เกิ ดขึน้ เอาไว้ โดยเห็ น
ตัวอย่ า งได้ จ ากเรื่ อ งเล่า ของลูโดวิ ค า พี่ ส าวของอัน เจลาที่ มี ส ถานะเป็ นผู้ถู ก ข่ ม ขื น เช่ น เดี ย วกัน ว่ ากลาอูโ ค
(Glauco) พ่อเลี ้ยงผู้ข่มขืนพวกเธอนันเป็
้ นพ่อที่ดีในเวลากลางวันและย่องมาหาพวกเธอในเวลากลางคืน ทังยั
้ งเล่า
ว่าครอบครัวของเธอต้ องการเขา เธอจึงเลือกที่จะเก็บความลับนี ้ไว้ เห็นได้ ว่าภาพของพ่อเลี ้ยงนันมี
้ ลกั ษณะคู่ตรง
ข้ าม โดยเป็ นทังพ่
้ อที่ลูกสาวโหยหาความรัก และเป็ นทังพ่
้ อผู้ก่อความรุ นแรง การชื่นชมและอ้ างว่าขาดเขาไม่ได้
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นันเผยให้
้
เห็นความรู้ สกึ ร่ วมของผู้ถกู ข่มขืนที่วา่ ตนเองย่อมมีส่วนรับผิดชอบต่อความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย หาก
ความลับถูกเปิ ดเผย พวกเธอก็จะสูญเสียพ่อผู้เป็ นที่รักไป แต่การเก็บงําก็ทําให้ พวกเธอรู้ สกึ ละอายใจต่อแม่ ดังนัน้
การล่วงละเมิด ทางเพศจึง เป็ นเรื่ องที่ ยากต่อการอธิ บายและเล่าออกมาได้ อย่างตรงไปตรงมาอย่ างไรก็ ตาม
ท้ า ยที่ สุด ทัง้ อัน เจลาและลูโดวิ ค าก็ เลื อ กที่ จ ะเปิ ดเผยเรื่ อ งเล่า บาดแผลของพวกเธอออกมาไม่ ว่า จะอย่ า ง
ตรงไปตรงมาหรื อผ่านการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นเพราะกลาอูโค เป็ นเพียงพ่อเลี ้ยงที่มิได้ มีสายเลือด
เดียวกันกับพวกเธอ อีกทังยั
้ งเป็ นเพราะเงื่อนไขของบริ บทยุคสมัยเและชนชันที
้ ่เป็ นเวลาร่ วมสมัยและชนชันกลาง
้
ทําให้ เสียงเล่าของพวกเธอนันถู
้ กประกาศออกมาได้ ผิดกับ La Lunga Vita di Marianna Ucrìaที่ทงพ่
ั ้ อและน้ า
ชายต่างก็เป็ นสายเลือดเดียวกันกับมาริ อนั นา บริ บทที่เกิดขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 และความเป็ นชนชันสู
้ งที่ต้อง
รักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลก็คํ ้าคอมิให้ มาริ อนั นาป่ าวประกาศออกมาได้ ในระดับเนื ้อเรื่ อง

สรุ ป
ในนวนิยายเรื่ อง La Lunga Vita di Marianna Ucriaและ Vociของดาชา มาราอินีนนมี
ั ้ การนําความเงียบ
และเสียงมาใช้ เพื่อแสดงให้ เห็นความทรงจําบาดแผลของตัวละครผู้หญิงที่ประสบเหตุการณ์ ความรุ นแรงทางเพศ
ในวัยเด็กจากนํา้ มือของสมาชิกในครอบครั วเอง บาดแผลทางใจดังกล่าวส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของพวกเธอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสาร ดังเช่น การสือ่ สารที่ไร้ เสียงของมาริ อนั นาและการเล่าเรื่ องที่ไม่ตรงไปตรงมาของ
อันเจลา ทังนี
้ ้เป็ นเพราะบาดแผลข้ างต้ นได้ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเธออย่างรุ นแรง และถูกกดเก็บไว้ ไม่ให้
แสดงออกมา ทว่าความขัดแย้ งระหว่างการเก็บงําและการเปิ ดเผยประสบการณ์ เลวร้ ายนันเป็
้ นลักษณะที่สําคัญ
ของบาดแผล ดังนัน้ ในการทํ าความเข้ าใจเรื่ องเล่าบาดแผลของผู้ที่ตกเป็ นเหยื่ อความรุ นแรงทางเพศภายใน
ครอบครั วจึงจําเป็ นจะต้ องฟั งเสียงเงียบที่แสดงออกมาผ่านอวัจนภาษานอกเหนือไปจากการฟั งเสียงที่ประกอบ
สร้ างจากภาษาพูด การตีความการกระทํ าและการทํ าความเข้ าใจสิ่ งที่ ยังคงติดค้ างกับ กับดักของภาษาเป็ น
สิ่งจําเป็ นต่อเรื่ องเล่าประเภทนี ้
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