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บันทึกเศร้าสาวเกาหลี หนังสือความยาว 271 หน้า เขียนโดย
เอลิซาเบท คิมแปลเป็นภาษาไทยโดย ปาริชาติ รัตนสีมา ส�ำนักพิมพ์
สามสีเป็นผูจ้ ดั พิมพ์ หนังสือเล่มนีบ้ อกเล่าชีวติ ของอลิซาเบท คิม ในห้วง
เวลาทีล่ กู ครึง่ อเมริกนั - เกาหลี เป็นทีร่ งั เกียจในสังคมเกาหลีและอเมริกา
รังเกียจความเป็นลูกผสมที่ไม่อาจเป็นคนในประเทศใดประเทศหนึ่งได้
อย่างเต็มภาคภูมิตั้งแต่รุ่นแม่ จนถึงรุ่นลูก
ในรุ่นแม่หรือที่ตัวละครเรียกว่าออมมาซึ่งเป็นแม่ของอลิซาเบท คิม
ชีวติ ของออมมาผูห้ ญิงเกาหลีทตี่ อ้ งมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ ความสุขและความพึงพอใจ
ของผูช้ ายในครอบครัว การควรมีชวี ติ อยูข่ องเธอจึงขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจ
ของผู้ชายผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวได้แก่พ่อและพี่ชาย การท�ำให้ออมมา
ตายจึงไม่มีความผิดหรือบทลงโทษใดๆ ทางกฎหมาย แต่นับเป็น
การก�ำจัดสิ่งผิดบาปไปจากครอบครัว
อย่างไรก็ตามการตายของออมมาอย่างโหดเหีย้ มและทรมาน ได้ทงิ้
รอยบาดแผลทีร่ า้ วลึกจนยากเยียวยาในจิตใจของลูกสาว ทีเ่ ห็นความตาย
ของมารดาต่อหน้าต่อตา ก็ไม่อาจกรีดร้องเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
นอกจากนิ่งเงียบตามค�ำสั่งเสียของมารดา เพื่อโอกาสในการมีชีวิตรอด
แต่เมือ่ ความอดทนถึงทีส่ ดุ แล้วเด็กหญิงก็ไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวด
ที่เกิดขึ้นได้ การกรีดร้องของเธอได้เปิดประตูพาเธอไปสู่การถูกทรมาน
จากตาและลุงของเธอเอง
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ชีวิตของผู้หญิงเกาหลีวนเวียนอยู่ในวงจรของการกดขี่อย่างไม่รู้จัก
จบสิ้น เมื่อเติบโตมาในฐานะลูกสาวก็อยู่ในอ�ำนาจของบิดาและพี่ชาย
เมื่อเติบโตแต่งงานผู้หญิงก็ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของสามี ผู้หญิงเกาหลี
ด�ำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ “กฎชิลโก เชียก หรือความชั่วร้าย 7 ประการ
ที่ผู้หญิงมิอาจละเมิดได้ไม่ว่าข้อใด ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
ญาติสามี ให้กำ� เนิดลูกชายไม่ได้ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อิจฉาริษยา
เป็นตัวน�ำโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ พูดมาก ลักขโมย แต่ผู้ชายไม่มี
กฎแบบนี้สักข้อเดียว” (หน้า 25)
เช่นเดียวกับชีวิตของออมมาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อ
และพี่ชาย เมื่อเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านเดินทางมากรุงโซลเพื่อ
ตามหาความฝันของตนเอง เธอจึงกลายเป็นหญิงไร้คา่ และยิง่ ไร้คา่ มากขึน้
เมื่อเธอตั้งครรภ์ และให้ก�ำเนิดลูกเลือดผสม ออมมายอมรับชะตากรรม
ทีเ่ กิดขึน้ กับเธอด้วยความเชือ่ ว่าชีวติ ถูกก�ำหนดไว้แล้วไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ดังนั้นเมื่อเธอถูกด่าว่าและขว้างปาก้อนหินใส่เธอและลูก เธอจึงไม่เคย
ตอบโต้และยอมรับชะตากรรมเหล่านัน้ เพราะตระหนักถึงความไร้คา่ ของ
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ฉันจ�ำคนอื่นๆ ในห้องได้เพียงตอนที่ฉันรู้สึกว่ามีมือหยาบ
กระด้างมาคว้าตัวฉันไว้และตรึงตัวฉันไว้ที่ท่านบูชา...เขาเตือน
เธอว่าฉันไม่มีค่าอะไรเลย ฉันไม่ใช่คน และไม่มีค่าควรให้รู้สึก
สงสาร เขาฉีกชุดฮันบกสะอาดของฉันออก เขาหยิบไม้ขดี ไฟจาก
แท่นบูชา แล้วก็จุดไฟ เขาจับขาฉันกางแยกออก แล้วถือไฟจี้
เข้าที่เนื้อตัวฉัน ความเจ็บปวดที่ได้รับรุนแรงมากเสียจนขจัด
ความคิ ด ในสมองออกไปจนหมดสิ้ น และไม่ ทิ้ ง อะไรไว้ เ ลย
นอกจากประทัดไฟสีขาวในภาพที่ฉันเห็น (หน้า 22)
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ตนเองและลูกในสายตาของคนอื่นเป็นอย่างดี “ความสุขหนึ่งหมื่นครั้ง
และความทุกข์หนึ่งหมื่นครั้ง” เป็นค�ำปลอบใจจากแม่ที่มีต่อลูกสาวตัว
น้อยตลอดมา
“ในวัฒนธรรมของชาวเอเชียที่ถือเรื่องสายเลือดและเกียรติศักดิ์ว่า
เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ได้มีอคติต่อเด็กเลือดผสมมานานแล้ว ความภาค
ภูมิใจในในเชื้อชาติของตนเป็นสิ่งที่ฝังรากลึก ส�ำหรับประเทศเกาหลี
ความรักในมรดกและขนบประเพณีของประเทศชาติอย่างเข้มข้นก็มดี า้ น
มืดของความเกลียดชัง มอบให้อะไรก็ตามที่ท�ำให้มรดกที่ตกทอดกันมา
ต้องแปดเปื้อน” (หน้า 34) และสิ่งที่น่าอัปยศนั่นก็คือ ฮอนฮยอล ซึ่ง
เป็นค�ำเรียกเด็กลูกผสมเหล่านี้ ทีช่ าวเกาหลีถอื กันว่าตายเสียยังดีกว่าต้อง
เป็นคนจ�ำพวกนี้
เมื่อออมมาตาย ป้าส่งอลิซาเบทมาอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า
เมื่อมาถึงที่นั่นเธอไม่มีชื่อ ไม่รู้วันเดือนปีเกิดของตนเอง สิ่งต่างๆ นี้
ยิ่งตอกย�้ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับชาวเกาหลีทั้งหลายที่
ถือว่าวันเดือนปีเกิดเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากของพวกเขา
สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าเป็นประตูน�ำเธอไปสู่โอกาสเดินทางไปสู่
สหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของพ่อ โดยเธอได้รับการอุปการะจากครอบครัว
ชาวอเมริกัน ยิ่งเป็นการตอกย�้ำให้เห็นว่าไม่ว่าอยู่ที่บ้านพ่อหรือบ้านแม่
ส�ำหรับเด็กเลือดผสมเหล่านีไ้ ม่ได้รบั การยอมรับในความเป็นคนเท่าเทียม
กับคนที่มีสายเลือดเดียวแต่อย่างใด การได้รับการดูถูกจากคนใน
ครอบครัวที่อุปการะ เพื่อนสมัยเรียน สมัยท�ำงาน และการปฏิบัติกับเธอ
ราวกับไม่ใช่คน เมื่อถูกข่มขืน ก็ยิ่งเป็นการตอกหมุดแห่งความเจ็บช�้ำ
ของเธอให้เด่นชัดจนน�ำไปสู่การตัดสินใจที่จะจบชีวิตลง
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เด็กผู้หญิงคนที่อยู่ข้างนอกภัตตาคารนั้นคงไม่รู้ว่า ฉันรู้สึก
ลึกซึ้งเพียงใดกับท่าทางสุภาพอย่างง่ายๆ ที่เธอแสดงต่อฉัน
ในวัฒนธรรมของชาวเกาหลี การโค้งค�ำนับคือทุกสิ่งทุกอย่าง
คนที่มีความส�ำคัญน้อยกว่าจะเป็นฝ่ายโค้งค�ำนับให้ก่อน เพื่อ
แสดงถึงการเคารพให้เกียรติ ยิ่งเคารพมากก็ยิ่งโค้งต�่ำลงมากขึ้น
เท่านั้น ในชีวิตฉันไม่มีไม่เคยมีใครโค้งค�ำนับให้ฉันเลยสักคน
นอกจากแม่ของฉัน ฉันโค้งค�ำนับให้เด็กคนนัน้ เหมือนกับทีฉ่ นั เคย
โค้งค�ำนับให้ออมมามานับครั้งไม่ถ้วน แล้วฉันรู้สึกตื้นตันไปด้วย
คลื่นของความรักและความทุกข์ระทมใจ
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อย่างไรก็ตามความรักของลูกสาวก็ช่วยให้เธอเข้มแข็งขึ้น รวมถึง
หลักธรรมพุทธศาสนาที่ท�ำให้เธอเข้าใจชีวิตมากขึ้น จนสามารถผ่าน
วิกฤติเหล่านั้นมาได้ เธอกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปอีกครั้งท�ำงานเป็น
นักหนังสือพิมพ์ในแคลิฟอร์เนีย
เมื่ออ่านหนังสือจบจะเห็นได้ว่า ชีวิตของอลิซาเบทขมขื่นยิ่งนัก
แต่ในทางกลับกันน�้ำเสียงของเรื่องเล่าไม่ได้ตีโพยตีพายกับชะตากรรม
ที่ต้องประสบ หรือมีความสงสารกับสิ่งที่ตนได้รับแต่อย่างใด น�้ำเสียง
ของเรื่องเล่าเป็นการเล่าที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่านรับรู้ในฐานะที่เป็น
ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งว่าต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างในลักษณะที่เข้าใจ
และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และพยายามหาทางออกที่จะก้าวผ่านมันไป
อย่างเข้าใจ เช่นเดียวกับที่เขียนในบทส่งท้ายว่า
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ออมมาเคยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้ ท่านเชื่อว่า
สักวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นคนคนหนึ่ง ผู้คนจะยิ้มให้แก่ฉัน โค้ง
ค�ำนับให้ฉัน และมองเข้าไปในดวงตาของฉัน ออมมาเชื่อว่าสัก
วันหนึ่งชีวิตลูกของท่านจะมีคุณค่าขึ้นมาได้
ตอนนีล้ กู ของท่านก็เชือ่ แบบนัน้ ด้วยเช่นเดียวกัน (บทส่งท้าย)
บทส่งท้ายท�ำให้เห็นว่า ‘ความสุขหนึ่งหมื่นครั้ง’ ได้เดินทางมาถึง
เธอแล้ว เมือ่ “ฮอนฮยอล” ทีไ่ ม่มตี วั ตน และไม่เคยได้รบั การยอมรับจาก
คนเกาหลี ก�ำลังได้รับการโค้งค�ำนับจากคนเกาหลีแล้ว ความอิ่มเอมใจ
ทีเ่ กิดแก่เธอ ยิง่ ท�ำให้เห็นว่าเธอโหยหาการยอมรับจากคนเกาหลีมากมาย
เพียงใด
หนังสือเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่บันทึกเรื่องเศร้าของสาวเกาหลี แต่เป็น
ค�ำเรียกร้องให้หันมามองและยอมรับความแตกต่างของผู้คนบนโลกนี้
อย่างให้เกียรติแก่กัน

เอกสารอ้างอิง
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