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อัตลักษณ์ และความเป็ นละครในบทละครเรื่อง เลส์ แนกรส์ ของ ฌอง เฌอเนต์ *
L’identité et la théâtralité dans Les Nègres de Jean Genet
จิรวุฒิ กิจการุ ณ**

บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาบทละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ ของ ฌอง เฌอเนต์ ในประเด็นเรื่ องตัวตนของคนดาที่มาพร้อมกับ
ความเป็ นละคร ตั้งแต่ความเป็ นคนขาวความเป็ นคนดาในวาทกรรมอาณานิคม การต่อสูข้ องคนดาผ่านการตอกย้าคุณค่า
แบบคนขาวแต่นามาปรับใช้กบั คนดา การชี้ภาพลักษณ์ที่บิดเบือนของคนขาว และการผลิตซ้ าความเป็ นคนดาแบบเกินจริ ง
แม้ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติจะเป็ นเนื้อหาหลักของละคร แต่ดว้ ยความเป็ นละครที่ปรากฏตลอดเรื่ อง ทาให้
ความสนใจหลักไม่ได้อยูท่ ี่ประเด็นการเมือง เฌอเนต์ชวนให้ผชู ้ มใคร่ ครวญสิ่ งต่าง ๆ ในลักษณะสัญญะมากกว่าเนื้อหา
ที่ยดึ ถือว่าเป็ นความจริ ง ตัวตนที่แท้จริ งของคนดาอาจไม่มีอยู่ แต่ถา้ หากมี ตัวตนพวกเขาอาจเหมือน ใกล้เคียง หรื อแตกต่าง
จากสิ่ งที่คนขาวตัดสิ น

Résumé
Dans Les Nègres de Jean Genet, il est à constater que l’identité des Noirs est en relation étroite avec la
théâtralité. Nous observons les images stéréotypées des Blancs et des Nègres dans le discours colonial avant d’étudier la
protestation des Noirs contre les Blancs laquelle se présente en trois étapes : l’adoption du système de valeurs avec
l’inversion de la relation de force, le dévoilement de l’imperfection de l’Image des Blancs, et la reproduction de la
négritude avec l’exagération. La théâtralité qui domine ce théâtre implique que la question politique n’est pas le problème
central de la pièce. Il est en effet fort possible que le dramaturge traite les concepts coloniaux en tant que signes plutôt
qu’en tant qu’essences. La vraie identité des Noirs n’existe peut-être pas ; même s’existait, cette identité pourrait
se différencier ou ressembler plus ou moins à celle imaginée par les Blancs.
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บทความนี้เรี ยบเรี ยงจากวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทของผูเ้ ขียนบทความ เรื่ อง กลวิธีละครซ้อนละครในบทละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ ของ
ฌอง เฌอเนต์ (Le théâtre dans le théâtre dans Les Nègres de Jean Genet) หลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส (กาลังดาเนินการ)
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เกริ่นนา
บทละครของเฌอเนต์มีลกั ษณะเด่นที่การใช้ความเป็ นละคร (théâtralité)1 ในการนาเสนอปั ญหาของคนกลุ่มน้อย
หรื อคนที่ถูกสังคมฝรั่งเศสดูถูกดูแคลน

ในมุมหนึ่ง

ปฏิเสธไม่ได้วา่ เฌอเนต์สร้างวรรณกรรมที่มีใจความเกี่ยวข้องกับ

การเมืองไว้เพื่อเรี ยกร้องให้คนในสังคมตระหนักถึงสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นกับคนชายขอบ แต่ขณะเดียวกัน ผลงานของเขาก็มี
ใจความว่าเขาไม่ได้ต่อสูห้ รื อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้แต่อย่างใด เขาให้ภาพสิ่ งที่เป็ นโดยนาเสนออย่างมากล้น และชวนให้ผชู ้ ม
วิพากษ์วจิ ารณ์คนกลุ่มนี้ไม่แตกต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนใคร่ ขอชี้ให้เห็นถึงลักษณะดังกล่าว
ของบทละครของเฌอเนต์โดยเลือกศึกษาบทละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ ทั้งนี้ บทละครดังกล่าวสอดแทรกประเด็นทางการเมือง
เรื่ องอัตลักษณ์ความเป็ นคนขาวและความเป็ นคนดา แต่ผเู ้ ขียนจะแสดงให้เห็นว่าปั ญหาทางการเมืองนั้นหาใช่สาระที่สาคัญ
ที่สุดของบทละคร เนื่องจากเฌอเนต์ได้ใช้กลวิธีตอกย้าความเป็ นละครตลอดทั้งเรื่ อง จนชวนให้ผชู ้ มใคร่ ครวญสิ่ งต่าง ๆ
ในลักษณะสัญญะมากกว่าเนื้อหาที่ยดึ ถือว่าเป็ นความจริ ง

วาทกรรมอาณานิคม : ตัวตนทีถ่ ูกตีตรา
การแสวงหาดินแดนนอกทวีปยุโรปมาเป็ นอาณานิคมของชาวตะวันตกนั้นมีมาตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 15
โดยภาพรวม ประเทศที่มีอานาจในช่วงแรกคือประเทศโปรตุเกส ก่อนจะเปลี่ยนเป็ นประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส
และเปลี่ยนเป็ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั ประเทศฝรั่งเศสมีความคิดเรื่ องจักรวรรดินิยมมาตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 16
และเจริ ญรุ่ งเรื องมากช่วงกลางคริ สตศตวรรษที่ 17 ถึงกลางคริ สตศตวรรษที่ 18 และช่วงกลางคริ สตศตวรรษที่ 19 ถึงกลาง
คริ สตศตวรรษที่ 20 แม้หลายดินแดนได้ประกาศอิสรภาพแล้วตั้งแต่ช่วงคริ สตทศวรรษที่ 1950 เป็ นต้นมา แต่ประเทศ
ฝรั่งเศสปั จจุบนั ยังคงมีดินแดนอาณานิคมเหลืออยูใ่ นทะเลแคริ บเบียนและหมู่เกาะต่าง ๆ ทัว่ โลก การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างคนตะวันตกและคนตะวันออกเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกมาเป็ นเวลานาน2 เมื่อแนวคิดนี้มาผสมรวมกับลัทธิ
1

ความเป็ นละคร (théâtralité) หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้ผชู ้ มเห็นว่าละครเป็ นเรื่ องสมมติ ไม่ใช่เรื่ องจริ ง โดยอาจแสดงผ่านองค์ประกอบใด
ก็ได้ในละคร ถ้านาเสนอผ่านตัวละคร ตัวละครจะแสดงหลายบทบาททับซ้อนกัน ตัวละครนั้นจึงไม่ใช่ตวั ละครธรรมดา (personnage) แต่เป็ น
ตัวละครในฐานะนักแสดง (personnage-acteur) ที่เล่นหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน (ดู Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre
(Paris : Larousse, 2001), pp.1614-1616.)
2
การติดต่อระหว่างคนยุโรปและคนนอกทวีปยุโรปมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนนอกทวีปยุโรปถูกเรี ยกรวมว่า “คนตะวันออก” การเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง “คนตะวันตก” และ “คนตะวันออก” เกิดขึ้นในสองประเด็นหลัก คือ เรื่ องเผ่าพันธุ์และเรื่ องศาสนา คนตะวันตกเชื่อว่าพวกตนมีเชื้ อสาย
อารยันซึ่ งสู งส่ งกว่าเผ่าพันธุ์อื่น คนตะวันออกเชื้อสายอารยันมีเฉพาะในอดีตเท่านั้น คนตะวันออกปั จจุบนั เสื่ อมทรามลงมากจากบรรพบุรุษ
คนตะวันตกมีหน้าที่ตอ้ งช่วยเหลือคนเหล่านี้ ให้มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนตามแบบคนตะวันตก ส่วนประเด็นทางศาสนานั้น ก่อนมีการล่าอาณานิคมโพ้นทะเล คาว่า “คนตะวันออก” จะหมายถึงชาวมุสลิมในบริ เวณตะวันออกกลางหรื อแอฟริ กาเหนือเป็ นหลัก คนยุโรปซึ่งเป็ น
ชาวคริ สต์มีความสัมพันธ์กบั ชาวมุสลิมบริ เวณนี้ในเชิงขัดแย้งมากกว่าเกื้อกูลกันตลอดมา และชาวคริ สต์แต่ก่อนยังเชื่อว่าศาสนาอิสลาม
เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเลียนแบบศาสนาคริ สต์ที่สร้างขึ้นเพื่อลวงหลอกคนและลบหลู่ศาสนาคริ สต์ตน้ ฉบับ แต่เนื่องจากรัฐอิสลามทั้งหลาย
มีความเข้มแข็งทางการทหาร ชาวคริ สต์ในยุโรปจึงไม่มีอานาจเปลี่ยนแปลงอะไร คนตะวันตกจึงทั้งดูถูกและขยาดคนตะวันออกในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากคนตะวันออกในบริ เวณอื่นไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลาม การใช้อานาจปกครองของคนตะวันตกจะมีโอกาสประสบความสาเร็ จ
มากกว่า (ดู Edward Said, Orientalism, (New York : Vintage, 2003), pp.31-110.)
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จักรวรรดินิยมและลัทธิพาณิ ชย์นิยม การใช้ทาสชาวแอฟริ กาเป็ นแรงงานในการผลิตสิ นค้าเขตร้อนให้แก่ทวีปยุโรปที่มีมา
ตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 17 จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก ในคริ สตศตวรรษที่ 19 มีขอ้ เขียนวิทยาศาสตร์หลายชิ้นได้ใช้ความเป็ น
“ศาสตร์” สร้างความชอบธรรมให้แก่การกดขี่น้ นั ด้วยการเสนอว่าความไม่เท่าเทียมกันของเผ่าพันธุม์ นุษย์เป็ นเรื่ องธรรมชาติ
Theses of Oriental backwardness, degeneracy, and inequality with the West most easily associated
themselves early in the nineteenth century with ideas about the biological bases of racial inequality.
Thus the racial classifications found in Cuvier’s Le Règne animal, Gobineau’s Essai sur l’inégalité
des races humaines, and Robert Knox’s The Dark Races of Man found a willing partner in latent
Orientalism. To these ideas was added second-order Darwinism, which seemed to accentuate the
“scientific” validity of the division of races into advanced and backward, or European-Aryan and
Oriental-African.
(Said 2003 : 206)
งานเหล่านี้แบ่งคนออกเป็ นประเภทอย่างชัดเจนระหว่างพวกที่มีความเป็ นมนุษย์มากกับพวกที่มีความเป็ นมนุษย์นอ้ ย
ระหว่างชาวอารยันในทวีปยุโรปกับชาวตะวันออกในทวีปแอฟริ กา สิ่ งนี้แสดงให้เห็นว่าคนยุโรปเจ้าอาณานิคมคิดว่าผูค้ น
ภายในประเทศที่ตนเข้าไปครอบครองดินแดนนั้นเป็ นคนล้าหลัง ไม่เจริ ญ การเข้าไปครอบครองดินแดนและปกครอง
คนท้องถิ่นจึงกลายเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมที่แสดงถึงมนุษยธรรมของชาวยุโรปในการช่วยพัฒนาคนและสังคมโลก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดนี้อาจแบ่งได้เป็ นสองประเภท คือ งานที่สนับสนุนและงานที่ต่อต้าน ฝ่ ายสนับสนุน
นิยมใช้มุมมองคนตะวันตกนาเสนอภาพคนยุโรปในฐานะอารยชนที่มีเหตุผล

สามารถควบคุมตัวเองและจัดการบริ หาร

สิ่ งแวดล้อมรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับมนุษย์ได้ เช่น ตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่ อง โรบินสัน ครู โซ
ของ แดเนียล เดโฟ ในขณะเดียวกันก็เสนอภาพคนตะวันออกเป็ นคนด้อยปั ญญา ป่ าเถื่อน และมีลกั ษณะนิสยั ท่าทาง
คล้ายคลึงสัตว์มากกว่ามนุษย์ เช่น ทหารรับจ้างในนวนิยายเรื่ อง ซาลัมโบ ของ กุสตาฟ โฟลแบรต์ ในทางตรงกันข้าม
ฝ่ ายต่อต้านนิยมใช้มุมมองคนตะวันออกเสนอภาพคนตะวันตกว่ามีนิสยั โหดเหี้ ยม ละโมบ และดูถูกผูอ้ ื่น ส่วนภาพของ
คนตะวันออกจะถูกนาเสนอพร้อมกับสภาพชีวติ และสังคมที่ถูกเอาเปรี ยบโดยคนตะวันตกหรื อโดยคนตะวันออกกลุ่มที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับคนตะวันตก เช่น กลุ่มนายทาสและกลุ่มนายทุนในนวนิยายเรื่ อง เต็กซาโก ของ ปะทริ ก ชามัวโซ
ในละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ ความเป็ นคนขาวความเป็ นคนดาถูกนาเสนออย่างละเอียดซับซ้อนเพราะเป็ นการ
นาเสนอผ่านตัวละครผิวดาและผิวขาว ซึ่งตัวละครทั้งสองผิวสี น้ นั มีตวั ละคร-นักแสดงผิวดาเป็ นผูเ้ ล่น สาหรับความเป็ นคนขาวนั้น คนดาคิดว่าสี ผิวของคนขาวคือ สี ขาวซีด (« blafarde » p.33 ; « pâleur, blanche » p.53 ; « lait, lis, colombe,
chaux, neige » p.54 ; « blême » p.65) หรื อสี อื่น ๆ ที่แสดงอารมณ์ในด้านดี เช่น ความรัก (« colorez mes tempes... » p.53 ;
« rosir, rougir, d’émoi, de confusion, doux termes qui ne s’appliqueront jamais à nous[les Nègres] » p. 39) คนขาวไม่มี
กลิ่นตัว (« inodore, privée d’odeurs animales, privée des pestilences » p.33) คนขาวหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของ
คนท้องถิ่น ได้แก่ ยาง (p.32) ทองคา (p.32) กาแฟ (p.46) โลหะมีค่าและอัญมณี (« or, émeraudes, cuivre, nacres » p.94)
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ฝ่ ายคนขาวนิยามตัวเองว่าวัฒนธรรมยุโรปมีความเก่าแก่เจริ ญรุ่ งเรื องต่อเนื่องมายาวนาน (pp.55-56, p.102) ราชินี
เป็ นผูห้ ญิงสวย (p.108) บาทหลวงเป็ นผูพ้ ฒั นาคนโดยการเผยแผ่ศาสนาคริ สต์และให้การศึกษาแก่ชาวบ้าน (p.104, p.118)
ผูพ้ ิพากษาเป็ นคนที่ยตุ ิธรรมไม่มีอคติลาเอียง (p.99) และผูบ้ ญั ชาการทหารเป็ นคนดุและสามารถฆ่าคนดาได้เพื่อประโยชน์
ของคนขาว เนื่องจากคนดาไม่ต่างจากสัตว์ (p.100, p.101, p.105)
สาหรับความเป็ นคนดานั้น คนขาวคิดว่าคนดา(นิโกร)มีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าเกลียด คือ มีแผลที่ใบหน้า
ปากหนา จมูกแบน (p.39) มีลกั ษณะท่าทางและนิสยั เหมือนสัตว์ เช่น อาร์ชิบาลด์วงิ่ และส่งเสี ยงร้องเหมือนม้า (p.26) แนฌ
กินดอกไม้ (p.28) วิลาฌเต้นเย้ายวนผูห้ ญิงผิวขาวซึ่งชวนให้นึกถึงการตีปีกบินไปมาของแมลง (p.58) กลุ่มคนดาถูก
เปรี ยบเทียบกับรังผึ้ง รังต่อ ฝูงแมลงใต้ซากไม้ผุ และหมาล่าสัตว์ (p.35) คนดากินเนื้อมนุษย์ (p.39) ควบคุมตัวเองร่ างกาย
ตัวเองไม่ได้เหมือนสัตว์ (« bavant, suant, rotant, baiseur de boucs, lécheur de pieds blancs, dégoulinant d’huile et de
sueur » p.39) สกปรก (« voyez sa pauvre bouche qui bâille, grande ouverte, et ces colonnes de mouches qui en sortent... »
p.27 ; « crachant, toussant, pétant, malade » p.39 ; « Écoutez chantez mes cuisses ! » p.67) มีกลิ่นเหม็น (p.33) และเป็ น
แหล่งเชื้อโรค (« chancre, vérolé » p.47) คนดายอมจานนต่อคนขาว (p.39) เคารพคนขาวโดยการจัดงานศพให้แก่เหยือ่ ที่
เสี ยชีวติ (p.33) และเรี ยกให้ศาลคนขาวมาตัดสิ นความผิดของตน คนดาถูกเปรี ยบเทียบกับเด็ก (p.48, p.63) ชอบเต้น ผิวปาก
และร้องเพลงตลอดทั้งเรื่ อง นอกจากนี้ คนดายังมีนิสยั เจ้าเล่ห์ (p.39, p.40)
ส่วนคนดาคิดว่าตัวเองเป็ นอย่างไรนั้น เราไม่สามารถทราบได้เพราะตัวละครไม่แสดงออกหรื อพูดถึง พวกเขา
เลือกนาเสนอตัวตนคนดาเฉพาะแบบที่คนขาวคิดว่าพวกเขาเป็ นเท่านั้น
สิ่ งที่มาพร้อมกับการกาหนดคุณค่าของเชื้อชาติคือการแยกและกาหนดคุณค่าทางเพศ

การล่าอาณานิคมเป็ น

พฤติกรรมเชิงรุ ก ก้าวร้าว มีลกั ษณะบุรุษเพศ ดินแดนที่ถูกค้นพบและบุกยึดรวมถึงผูค้ นในดินแดนนั้นจึงเปรี ยบเป็ นผูห้ ญิง
ผืนดิน ทรัพยากร และคนตะวันออกจาเป็ นต้องให้ผชู ้ ายตะวันตกมาจัดการดูแล เพราะสิ่ งของหรื อคนเหล่านี้มีคุณสมบัติ
ไม่แตกต่างจากผูห้ ญิงตะวันตก เป็ นเพียงวัตถุแห่งความปรารถนาและจินตนาการของผูช้ าย แม้จะมีความเขลาหรื อความบ้า
แต่ก็เป็ นสิ่ งยัว่ ยวนน่าค้นหา
Along with all other peoples variously designated as backward, degenerate, uncivilized, and retarded,
the Orientals were viewed in a framework constructed out of biological determinism and moralpolitical admonishment. The Oriental was linked thus to elements in Western society (delinquents, the
insane, women, the poor) having in common an identity best described as lamentably alien.
(Said 2003 : 207)
Orientalism itself, furthermore, was an exclusively male province. [...] This is especially evident in the
writing of travelers and novelists: women are usually the creatures of a male power-fantasy. They
express unlimited sensuality, they are more or less stupid, and above all they are willing.
(Ibid.)
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ในสังคมตะวันตก ผูช้ ายกดขี่ผหู ้ ญิงมาก่อนแล้ว เมื่อผูช้ ายออกเดินทางมาหาอาณานิคม มาบุกรุ กดินแดนและปกครอง
คนพื้นเมือง สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นตะวันออกทั้งหมดจึงถูกเปรี ยบเป็ นผูห้ ญิง การกาหนดคุณค่าทางเพศเป็ นการใช้อานาจรู ปแบบ
หนึ่ง ในบทละครที่ศึกษา พอจะกล่าวได้วา่ ความเป็ นคนขาวผูกโยงกับความเป็ นชายและความเป็ นคนดาสัมพันธ์กบั
ความเป็ นหญิง ผูบ้ ญั ชาการทหารผิวขาวสัง่ ให้ทหารในกองทัพไปที่สถานบริ การทางเพศซึ่งมีโสเภณี ผิวดาคอยให้บริ การ
ทุกวันเสาร์ (p.47) ตัวละครหลักผิวดาชื่อแวร์ตู (Vertu) ซึ่งมีความหมายว่า “คุณธรรม” นั้น เป็ นหญิงโสเภณี เธอทางาน
โดยใช้ความรักความเสน่หากับผูช้ ายผิวขาว

การใช้ลกั ษณะนามธรรมเป็ นชื่อตัวละครอาจเป็ นบุคคลาธิษฐานที่ใช้แสดง

ลักษณะร่ วมของกลุ่มบุคคลที่ถูกอ้างอิงถึง ในกรณี น้ ีจึงเป็ นการอ้างอิงถึงคุณธรรมของคนดา (les Nègres) คุณธรรมหมายถึง
สิ่ งดีงาม จะเห็นได้วา่ สิ่ งดีงามที่สุดของคนดาคือการมีลกั ษณะเหมือนผูห้ ญิงซึ่งสังคมตะวันตกกดขี่มาเป็ นเวลานานและ
เหมือนโสเภณี ซ่ ึงหลายสังคมหลายยุคสมัยตัดสิ นว่าเป็ นอาชีพที่น่าอับอาย คนดาจึงเป็ นเสมือนวัตถุแห่งความปรารถนาของ
คนขาวที่คนขาวสามารถจัดการควบคุมให้อยูใ่ นอานาจได้ดว้ ยการสร้างความเป็ นอื่นให้
แม้คนดาจะปฏิบตั ิตนไปในทางเสื่ อมซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคนดาในมโนสานึกของคนขาว แต่การแสดง
ละครของคนดาก็สอดแทรกการต่อต้านวาทกรรมอาณานิคมในหลายครั้ง ฉากฆาตกรรมฉบับแรกเป็ นการโต้กลับของคนดา
โดยการสลับข้างการกาหนดคุณค่า กล่าวคือ การฆ่าคนขาวเปรี ยบได้กบั การล่าสัตว์ของชาวตะวันตก ตามปกติ ผูช้ ายผิวขาว
จะล่าสัตว์หรื อฆ่าคนดาซึ่งมีลกั ษณะเหมือนสัตว์ แต่เนื้อเรื่ องที่วลิ าฌเล่าและแสดงให้ดูน้ นั ผูช้ ายผิวดาเป็ นฝ่ ายออกไปล่า
คนผิวขาวซึ่งมีลกั ษณะเหมือนสัตว์ เหตุการณ์น้ ีมีเรื่ องเล่าสองฉบับเป็ นหลัก ฉบับแรก วิลาฌและเพื่อนผูช้ ายผิวดาคนหนึ่ง
บีบคอผูห้ ญิงเร่ ร่อนผิวขาวตาย ฉบับที่สอง วิลาฌมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริ กรผิวขาวก่อนจะลงมือฆ่าเธอ อย่างไรก็ดี
การสลับข้างการกาหนดคุณค่าเชิงอานาจปรากฏเฉพาะในเรื่ องเล่าฉบับแรกเท่านั้น
VILLAGE : [...] Un peu avant l’entrée du pont, il y avait une vieille clocharde accroupie – ou allongée
– sur un tas de guenilles.
[...]
Monsieur Hérode Aventure et moi, nous nous sommes approchés, carrément. Elle pionçait : elle s’est
réveillée à demi.
[...]
Dans le noir elle a dû nous prendre pour des agents. Elle puait le vin, comme toutes celles qu’ils
rejettent sur les quais. Elle a dit : « Je ne fais pas de mal... »
[...]
C’est moi qui suis baissé. Je l’ai étranglée avec mes deux mains pendant que monsieur Hérode
Aventure emprisonnait les siennes. Elle s’est un peu raidie... enfin elle a eu ce qu’ils appellent un
spasme, et c’est tout. Un peu dégoûté à cause de la gueule de la vieille, d’une odeur de vin et d’urine,
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à cause de la crasse, monsieur Hérode Aventure a failli dégueuler. Mais il s’est vite dominé. Nous
l’avons transportée jusqu’à notre Cadillac, et amenée ici, dans une caisse.
(pp.33-34)
เหยือ่ เป็ นหญิงชราเร่ ร่อน ใส่เสื้ อผ้าเก่าโทรม ตัวเหม็นกลิ่นไวน์ นอนครึ่ งหลับครึ่ งตื่นอยู่ ความชรา กลิ่นไวน์ และ
การนอน สื่ อถึงความเป็ นตะวันตกที่มีวฒั นธรรมมายาวนานและหลงใหลอยูใ่ นความเจริ ญรุ่ งเรื องของตน การไม่มีบา้ นและ
ความยากจนอาจสื่ อถึงความตกอับของวัฒนธรรมยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่สูญเสี ยอานาจให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการจัดการโลกและความรุ่ งเรื องต่าง ๆ ผูห้ ญิงคนนี้กาลังนอนอยูก่ บั ที่ในขณะที่วลิ าฌและเพื่อนยืนและเดิน
เข้าไปหา การฆ่าทาได้ง่ายดายเพราะเหยือ่ เข้าใจผิดคิดว่าคนดาเป็ นตารวจ จึงเอาแต่หนี ไม่มีท่าทีต่อสู ้ ตารวจซึ่งเป็ นตัวแทน
อานาจรัฐถูกกาหนดคุณค่าไว้กบั คนดา เราสามารถตีความเหตุการณ์ได้วา่ คนดามีอานาจและกาลังรุ กรานคนขาวซึ่งป้ องกัน
ตัวไม่ได้และต้องจายอมให้คนดาจัดการกับร่ างกายของเธอตามความต้องการ

ในที่น้ ีคือเธอโดนบีบคอตายแบบไร้ทางสู ้

เหยือ่ ถูกจับมือไว้ไม่ให้ขดั ขืนก่อนถูกฆ่าอย่างไม่ยากเย็น เธอมีอาการชักก่อนเสี ยชีวติ ศพดูน่าเกลียด เหม็นกลิ่นไวน์ เหม็น
กลิ่นปั สสาวะ เหม็นกลิ่นตัว น่าสะอิดสะเอียนจนเพื่อนของวิลาฌอาเจียนออกมา แต่เขาก็กลับมาเป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ ว
ก่อนนาศพใส่รถยนต์แล้วนามาไว้ที่จดั พิธีบนเวที สภาพของผูห้ ญิงคนนี้เหมือนสัตว์ที่ถูกมนุษย์ล่า กลิ่นเหม็นต่าง ๆ ขับเน้น
ความเป็ นสัตว์ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

ผูช้ ายที่อาเจียนก็แสดงความเป็ นมนุษย์หรื อความมีอานาจผ่านการสามารถควบคุมร่ างกาย

ตัวเองให้หยุดอาเจียนได้ รถยนต์เป็ นสัญลักษณ์ของอารยธรรมมนุษย์และสัญลักษณ์ความเป็ นชายในเวลาเดียวกัน คนดา
เปรี ยบเป็ นผูช้ ายและเป็ นมนุษย์ คนขาวเปรี ยบเป็ นผูห้ ญิงและเป็ นสัตว์
ประสิ ทธิผลของการสลับระบบคุณค่าโดยให้ภาพเชิงบวกกับคนดาและภาพเชิงลบกับคนขาวคือการสัน่ คลอน
ความเชื่อที่วา่ คนขาวนั้นเป็ นบุคคลดีประเสริ ฐ เฟลิซิเตมีบทบาทเสมือนราชินีคนดา เธอเป็ นสัญลักษณ์ของทวีปแอฟริ กา
เหมือนกับที่ราชินีคนขาวเป็ นสัญลักษณ์ของทวีปยุโรป การปะทะคารมระหว่างตัวละครสองตัวนี้อาจหมายถึงการโต้เถียง
ระหว่างดินแดนอาณานิคมกับเจ้าอาณานิคม
FÉLICITÉ : Si vous êtes la lumière et que nous soyons l’ombre, tant qu’il y aura la nuit où vient
sombrer le jour...
LA REINE : Je vais vous faire exterminer.
FÉLICITÉ, ironique : Sotte, que vous seriez plate, sans cette ombre qui vous donne tant de relief.
LA REINE : Mais...
FÉLICITÉ, même ton : Pour ce soir, jusqu’à la fin du drame, gardez-nous donc vivants.
LA REINE, tournée vers la Cour : Mon Dieu, mon Dieu, mais que lui dire...
Le Gouverneur, le Juge, le Missionnaire et le Valet s’approchent d’elle et l’encouragent à
mi-voix, et pressés.
LE MISSIONNAIRE : Parlez de notre sollicitude pour eux... de nos écoles...
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LE GOUVERNEUR : Citez des phrases de Bossuet...
LA REINE, inspirée : Vous n’empêcherez, ma belle, que je n’ai été plus belle que vous ! Tous ceux
qui me connaissent pourront vous le dire. Personne n’a été chantée plus que moi. Ni plus courtisée ni
fêtée. Ni parée. Des nuées de héros, jeunes et vieux, sont morts pour moi. [...]
FÉLICITÉ : [...] nous étions la Nuit en personne. Non celle qui est absence de lumière, mais la mère
généreuse et terrible qui contient la lumière et les actes.
(pp.103-105)
ผลของการสูก้ นั ในครั้งนี้คือคนขาวแพ้ราบคาบ ราชินีไม่มีคุณสมบัติใดใดที่ควรมีสาหรับการเป็ นผูป้ กครองที่ดี
เธอตอบกลับหรื อหักล้างเหตุผลหรื อมุมมองที่เฟลิซิเตยกขึ้นมาโจมตีคนขาวไม่ได้ เธอลังเล ทาตัวไม่ถูก และพูดได้เพียง
คาขึ้นต้นข้อความเท่านั้น (p.104, p.105) แม้คนขาวคนอื่นพยายามช่วยเธอโดยการป้ อนเนื้อหาให้เธอพูดเกี่ยวกับสิ่ งดีที่
คนขาวทาให้แก่คนดาหรื อเกี่ยวกับคนขาวที่เป็ นแบบอย่าง แต่เธอก็ไม่พดู (p.104, p.105, p.107) ไม่วา่ เธอเลือกที่จะไม่พดู
หรื อว่าเธอพูดเรื่ องเหล่านี้ไม่ได้เพราะไม่มีความรู ้ไม่มีขอ้ มูลก็ตาม สิ่ งเดียวที่ราชินีมี ภาคภูมิใจ และพูดออกมา คือ
ความสวยงามของเรื อนร่ างเธอ (p.108) ซึ่งเธอพยายามใช้สิ่งนี้เป็ นเหตุผลในการแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของคนขาว (p.104,
p.107, p.108) แม้แต่บาทหลวงเอง เมื่อไม่เห็นทางที่ราชินีจะชนะการโต้คารม เขาก็ใช้ความงามของราชินีเป็ นเหตุผล (p.106,
p.108) ในทางตรงกันข้าม เฟลิซิเตโต้ตอบทุกคาพูดของราชินี เมื่อราชินีอา้ งว่าคนดาจ้องทาลายคนขาว เฟลิซิเตแย้งว่าคนขาว
ทาลายตัวเองจนเป็ นเศษซากตั้งแต่ก่อนคนดาจะทาลายแล้ว

(p.102)

เมื่อราชินีแสดงความสูงส่งของศพคนขาวเมื่อ

เปรี ยบเทียบกับคนดา เฟลิซิเตตอบเน้นว่าคนดาจาเป็ นต้องฆ่าคนขาวซ้ า ๆ ฆ่าแม้กระทัง่ ศพของวิญญาณคนขาว ฆ่าจนกว่า
คนขาวจะเลิกดูถูกคนดา (p.103) เธอยังอ้างว่าคนขาวขาดคนดาไม่ได้เพราะคนดาเป็ นจุดเทียบและตัวเปรี ยบในการสร้าง
ภาพพจน์ที่สวยงามให้แก่คนขาว (p.104) ความมืดไม่ได้หมายถึงการขาดแสง แต่ความมืดเป็ นมารดาที่ท้ งั อ่อนโยนและดุร้าย
เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดแสงสว่างและการกระทาต่าง ๆ (pp.104-105) เมื่อราชินีสร้างภาพว่าในอนาคต คนขาวก็จะยังกดขี่คนดา
ต่อไป เฟลิซิเตก็ยนื ยันว่าถึงตอนนั้น จะยังมีคนดาที่พร้อมต่อสูแ้ ละบิดเบือนวาทกรรมของคนขาวเสมอ (p.108) แม้บางช่วง
ราชินีเริ่ มใช้ปัญญาในการโต้ตอบ

แต่เธอหยิง่ และทะนงในศักดิ์ศรี ความเป็ นคนขาวและเลือกจบคาพูดด้วยการหักล้าง

ความคิดก่อนหน้าของตัวเองเสมอ
LA REINE : Et si je suis morte, qu’as-tu à me tuer sans cesse, à m’assassiner à l’infini dans ma
couleur ? Mon sublime cadavre, mais qui bouge encore – ne te suffit pas ? Il te faut le cadavre du
cadavre ?
(p.103)
ราชินีรู้วา่ คนดาฆ่าคนขาวเพราะไม่ชอบถูกดูถูกเหยียดหยาม แต่ในเมื่อคนขาวในปัจจุบนั มีสภาพไม่ต่างจากศพอยูแ่ ล้ว
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การฆ่าศพคนขาวซ้ า ๆ จึงเป็ นเรื่ องไร้เหตุผล ถ้าหยุดข้อความไว้เท่านี้ เหตุผลนี้จะน่าเชื่อถือ แต่เธอกลับเลือกใช้คาว่า
“สูงส่ง” (« sublime ») และ “ที่ยงั เคลื่อนไหว” (« qui bouge encore ») บรรยายศพเธอต่อท้าย แสดงว่ากระทัง่ ณ ปั จจุบนั เธอ
หรื อคนขาวคนอื่นก็ยงั ดูถูกคนดาอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือตอนที่ราชินีอา้ งว่าการแก้แค้นของคนดาตอนนี้เป็ นเพียงเรื่ องคิดมาก
และไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออนาคต เธอคิดว่าคนดาแก้แค้นเพื่อให้ลูกหลานไม่ตอ้ งเป็ นทาสถูกกดขี่ต่อไป แต่ความจริ ง
แล้วคนดาหลายคนยังไม่มีลูก การมีหลานเป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ้น การที่คนดาจะเป็ นทาสคนขาวต่อไปหรื อจะเป็ นอิสระจาก
คนขาวไม่ได้มีคุณค่าหรื อความแตกต่างอะไรสาหรับลูกหลานเพราะพวกเขายังไม่มีตวั ตนด้วยซ้ า คนดาแค่คิดมากไปเอง แม้
เหตุผลที่ราชินียกมาจะไม่เป็ นกลาง แต่ก็พอฟังดูมีเหตุผลอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ดี เธอจบคาพูดด้วยการบอกว่า ถ้าคนดาเป็ นอิสระ
ตอนนี้ ต่อไปลูกหลานจะไม่มีอะไรทา นัน่ คือเธอคิดไว้แล้วว่าคนดารุ่ นต่อไปก็ตอ้ งถูกคนขาวกดขี่อยูด่ ี ยิง่ ไปกว่านั้น เธอยัง
กล่าวเพิ่มว่าแม้คนขาวจะเป็ นเจ้านาย แต่ก็ไม่ใช่คนโหดร้าย คนขาวจะยังมีบารมีต่อไป (p.107) เราจะเห็นว่าราชินีเป็ นคนที่
ไม่ฉลาดและสนใจแต่ตวั เอง โอกาสในการพลิกสถานการณ์หลายครั้งจึงไม่เกิดขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบเหตุผลของราชินีและ
ของเฟลิซิเตแล้ว คนดาจึงเป็ นฝ่ ายชนะ
ในฉากฆาตกรรมฉบับที่สอง ผูห้ ญิงผิวขาวเป็ นบริ กรขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เธอมีสามีแล้ว แต่ก็มีความสัมพันธ์
เชิงชูส้ าวกับวิลาฌ เธอไม่ได้ดูแลแม่และไม่ได้สวดมนต์ดงั ที่เคยทา (pp.60-83) เธอเป็ นภาพสะท้อนของแวร์ตูเพราะวิลาฌจีบ
ทั้งสองคนในเวลาเดียวกัน (pp.72-73) นัน่ คือเหยือ่ เป็ นวัตถุทางเพศโดยสมัครใจเหมือนกับที่แวร์ตูเป็ นโสเภณี
ในขณะเดียวกัน เนื่องจากเรื่ องเล่าฉบับที่สองเป็ นเรื่ องเดียวกันกับฉบับที่หนึ่ง เราจึงเทียบเคียงได้วา่ เหยือ่ ของทั้งสองฉบับ
ทาหน้าที่เดียวกันแม้จะเป็ นคนละคน ในฉบับแรก เหยือ่ เป็ นภาพสะท้อนของราชินีเพราะพูดบทเดียวกัน (p.34, p.96, p.108)
นอกจากนี้ ในเนื้อเรื่ องยังมีฉากที่ราชินีละเมอพูดบทเดียวกับแวร์ตอู ีกด้วย (pp.54-55) การสะท้อนกันของตัวละครแสดงให้
เห็นว่าความสาคัญของผูห้ ญิงทั้งสามอยูท่ ี่ร่างกายและการเป็ นวัตถุแห่งความปรารถนาของผูช้ าย แม้จะเป็ นคนผิวขาว
แม้จะเป็ นราชินี แต่ก็ไม่แตกต่างกับโสเภณี ผิวดา
ผูพ้ ิพากษาเป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่มีเหตุผลและพูดจาขัดแย้งกับสิ่งที่ตวั เองเคยพูด
LE JUGE, cauteleux : Non, toute l’Afrique n’est pas responsable de la mort d’une Blanche, pourtant,
il faut bien le reconnaître, l’un de vous est coupable et nous avons fait le voyage pour venir le juger.
Selon notre code, bien entendu. Il a tué par haine. Haine de la couleur blanche. C’était tuer toute notre
race et nous tuer jusqu’à la fin du monde...
(p.99)
เมื่อตั้งศาลแล้ว เขาบอกว่าเขามาตัดสิ นคนดาที่ฆ่าคนขาวตามฉากฆาตกรรมเท่านั้น นัน่ คือเป็ นความผิดเฉพาะกรณี แต่
เนื่องจากการฆ่าครั้งนี้เกิดจากความเกลียดชังคนขาว การฆ่าผูห้ ญิงผิวขาวคนหนึ่งด้วยเจตนาเช่นนี้กลายเป็ นการฆ่าคนขาว
ทุกคนและเป็ นฆาตกรรมต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นโลก นัน่ คือเป็ นความผิดโดยภาพรวม เห็นได้วา่ ผูพ้ พิ ากษาตัดสิ นไม่ยตุ ิธรรม
ในสองลักษณะ ประการแรก เจตนาในการฆ่าไม่ใช่ประเด็นหลักในการพิจารณา แม้วา่ วิลาฌจะฆ่าเหยือ่ เพราะความรักใน
คนขาว สัญลักษณ์ความหมายต่าง ๆ ก็ยงั สามารถตีความได้แบบเดิม เพราะเราสังเกตได้วา่ ความรักและความเกลียดไม่ใช่
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สิ่ งตรงกันข้ามเสมอไปในเนื้อเรื่ อง เป็ นเพียงคาไวพจน์ที่สื่อถึงความรู ้สึกคลุมเครื อซึ่งเกิดจากการผสมกันระหว่างความรัก
และความเกลียดชัง แม้ความเกลียดแบบบริ สุทธิ์อาจมีอยูร่ ะหว่างผูห้ ญิงด้วยกัน (p.30) แต่ความเกลียดเจือด้วยความรักความใคร่ ก็มีอยูใ่ นผูช้ ายผิวดา (p.30) ผูช้ ายผิวขาวแม้จะรังเกียจผูห้ ญิงผิวดาแต่ก็มีความต้องการอยูเ่ ช่นกัน (p.47)
คาสารภาพรักของวิลาฌต่อแวร์ตูผหู ้ ญิงผิวดาที่กลืนกินความเป็ นคนขาวไปมากที่สุด3แสดงความรู ้สึกกากวมระหว่าง
ความรักและความเกลียดในบทละครได้อย่างชัดเจน
VILLAGE : Madame, je ne vous porte rien de comparable à ce qu’on nomme l’amour. Ce qui
se passe en moi est très mystérieux, et ma couleur ne saurait en rendre compte.
[...]
Quand je vous vis, j’eus tout à coup, je crois, durant une seconde, la force de nier tout ce qui n’était
pas vous, et de rire devant l’illusion, hélas mes épaules sont bien fragiles. Je ne pus supporter la
condamnation du monde. Et je me suis mis à vous haïr quand tout en vous m’eût fait entrevoir
l’amour, et que l’amour m’eût rendu insupportable le mépris des hommes, et ce mépris insupportable
mon amour pour vous. Exactement, je vous hais.
(pp.45-46)
ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นของผูพ้ ิพากษาที่ผกู กับเจตนาเรื่ องความเกลียดชังจึงเป็ นการออกนอกประเด็น ประการที่สอง
ผูพ้ ิพากษาจงใจขยายความผิดให้กบั ผูต้ อ้ งหา การฆ่าคนผิวขาวคนเดียวย่อมไม่ได้หมายถึงการฆ่าคนผิวขาวทั้งเผ่าพันธุ์
การฆ่าครั้งนี้วนั นี้ไม่ได้หมายความว่าจาเลยจะไปลงมือฆ่าอีกในอนาคต นอกจากกรณี น้ ี ผูพ้ ิพากษายังเคยพูดว่าทวีปแอฟริ กา
ทั้งทวีปไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการตายของคนขาวหนึ่งคน เฉพาะคนดาผูท้ ี่กระทาเท่านั้นที่มีความผิด (p.99) และเมื่อ
ฆาตกรรมไม่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีศพ เมื่อไม่มีใครเสี ยชีวติ ก็ไม่มีใครต้องรับความผิด (p.99) แต่หลังจากราชินีแพ้
การโต้คารมกับเฟลิซิเต ผูพ้ ิพากษาก็เรี ยกหาคนรับผิดชอบจากฆาตกรรมครั้งนี้
LE JUGE : Qui est le coupable ? (Silence.) Vous ne répondez pas ? Je vais vous tendre une perche, la
dernière. Écoutez : il nous est indifférent que ce soit l’un ou l’autre qui ait commis le crime, nous ne
tenons pas à celui-ci ou à celui-là, si un homme est un homme, un nègre est un nègre...
(pp.108-109)
เขาไม่สนใจว่าใครจะเป็ นคนทา ถ้ามนุษย์ยงั คงเป็ นมนุษย์ คนดาก็ยงั คงเป็ นคนดา การลงโทษคนดาคนไหนก็ไม่ต่างกัน
3

แวร์ตูมีความเป็ นคนขาวมากกว่าคนดาคนอื่นเพราะ (1)เธอทางานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนขาวเป็ นอย่างมากเพราะเธอขายบริ การทางเพศ
(2)เธอถูกวิลาฌนาไปเปรี ยบเทียบกับเหยือ่ ผิวขาวที่ถูกสังหาร และ(3)เธอพูดบทของราชิ นีผิวขาวช่วงหนึ่ง แวร์ตูจึงไม่ต่างจากผูห้ ญิงผิวขาวเพราะ
เธอสามารถแสดงทุกบทบาทของผูห้ ญิงผิวขาวได้ ความรักระหว่างวิลาฌและแวร์ ตูจึงอาจหมายถึงความรักระหว่างคนต่างสี ผิวได้เช่นกัน
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เขาตัดสิ นแบบเหมารวมมากกว่าสนใจรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริ ง สิ่ งนี้ทาให้เราเห็นว่านอกจากผูพ้ ิพากษาจะพูดจาขัดแย้งกันแล้ว
ยังไม่สนใจต่อเหตุผลที่ถูกต้องอีกด้วย

ศิลปะแห่ งการทาลาย : จากสารัตถะสู่ สัญญะ
ปั ญหาเรื่ องอัตลักษณ์ในบทละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ ทวีความซับซ้อนขึ้นเมื่อเฌอเนต์ใช้กลวิธีละครซ้อนละคร
(théâtre dans le théâtre) เพราะด้วยกลวิธีดงั กล่าว ตัวละครบนเวทีสานึกรู ้ตลอดเวลาว่าอัตลักษณ์ของตนที่แสดงให้ผชู ้ มดูน้ นั
เป็ นเพียง “บทแสดง” หรื อบทบาทตามละคร เป็ นอัตลักษณ์สมมติ มิใช่อตั ลักษณ์ตามความเป็ นจริ ง มีแต่ความเป็ นละคร
หาใช่สจั ธรรมไม่
ARCHIBALD : [...] Quittée cette scène, nous sommes mêlés à votre vie : je suis cuisinier, madame est
lingère, monsieur étudie la médecine, monsieur est vicaire à Sainte-Clotilde, madame... passons.
(p.27)
คาพูดของอาร์ชิบาลด์ขา้ งต้นทาให้คนดูทราบว่าสิ่ งที่เห็นบนเวทีไม่ใช่สิ่งที่นกั แสดงเป็ นเมื่ออยูน่ อกเวที คนดาเหล่านี้มีอาชีพ
เป็ นพ่อครัว คนซักผ้า นักศึกษา พระ และอื่น ๆ สิ่ งเหล่านี้ไม่ปรากฏในเนื้อเรื่ องหลัก
ขณะนี้ตวั ละครผิวดาจึงมีตวั ตนอย่างน้อยสองแบบ ฉากฆาตกรรมซึ่งเป็ นทั้งเรื่ องเล่าและการแสดงนั้นเป็ นอีกฉาก
ที่เผยให้เห็นตัวตนอันหลากหลายของวิลาฌ
VILLAGE, reprenant : J’entre. Et je m’approche, doucement. Je jette un coup d’œil furtif. Je regarde.
A droite. A gauche. « Bonjour madame. » [...] Bonjour, madame. Il ne fait pas chaud. [...] Il ne fait
pas chaud. Je suis entré un moment. J’ai eu cette audace. Ici au moins il fait bon. Vous tricotez un
passe-montagne ? Rose ? La lumière est très douce. Elle convient bien à votre joli visage. Oui, je
boirai un verre de rhum. Je boirai la goutte. (Sur un autre ton et s’adressant aux Nègres :) Je suis dans
le ton ?
TOUS, haletants : Oui !
(pp.66-67)
ช่วงแรกวิลาฌใช้น้ าเสี ยงผูเ้ ล่าบรรยายเหตุการณ์ ก่อนจะเปลี่ยนเป็ นการแสดงโดยเล่นเป็ นตัวเขาเองในอดีต สังเกตได้จาก
คาพูดที่เป็ นบทสนทนากับเหยือ่ เขาแสดงไปสักพักก่อนดึงตัวเองออกจากเนื้อเรื่ องและถามคนดาคนอื่นว่าเขาสื่ ออารมณ์ได้
ถูกต้องหรื อไม่ อารมณ์ที่ถูกต้องหรื อเนื้อหาที่ถูกต้องที่วลิ าฌพูดถึงคือความเป็ นคนดาตามที่คนขาวกาหนดไว้ แม้เรื่ องเล่า
ฉากฆาตกรรมฉบับที่สองจะแสดงถึงการเป็ นผูล้ ่าของคนดาเหมือนฉบับแรก แต่เรื่ องนี้มีการเน้นย้าความเป็ นคนดาไว้อย่าง
ชัดเจน
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VILLAGE : [...] L’alcool alluma mon génie. Comme on dit, j’en avais un coup dans l’aile. Dans mon
œil, je fis passer en grand tralala nos guerriers, nos maladies, nos alligators, nos amazones, nos
paillotes, nos chasses, nos cataractes, notre coton, la lèpre même et jusqu’à cent mille adolescents
crevés dans la poussière...
(p.70)
สัตว์ป่า ธรรมชาติ ที่อยูอ่ าศัยจากฟาง สิ นค้าส่งออกเพื่อประเทศเจ้าอาณานิคม และโรคร้าย รวมกันกลายเป็ นลักษณะของ
คนดา ทั้งนี้ตอ้ งไม่ลืมความเกลียดชังที่คนดามีต่อคนขาว อันเป็ นอีกลักษณะหนึ่งของคนดาที่คนขาวตระหนักดี
FÉLICITÉ : J’aurai le cadavre du fantôme de ton cadavre. Tu es pâle, mais tu deviens transparente.
Brouillard qui flotte sur mes terres, tu vas t’évanouir tout à fait. Mon soleil...
LA REINE : Mais si de mon fantôme il ne restait qu’un souffle, et que le souffle de ce souffle, il
entrerait par les orifices de votre corps pour vous hanter...
FÉLICITÉ : Nous lâcherons un pet, vous serez à la porte.
(p.103)
การที่คนดาเกลียดคนขาวและมีนิสยั หยาบคายโหดร้ายเป็ นมายาคติ เฌอเนต์ตอ้ งการทาลายมายาคติน้ ีเพื่อให้วาทกรรมอาณานิคมทางานไม่ได้

คนดาจึงต้องฆ่าแม้กระทัง่ วิญญาณของคนขาวและต้องนาทุกอณูของความขาวออกจากร่ างกาย

เพื่อให้ตนเองมีความดาสมบูรณ์แบบ เฌอเนต์ไม่ได้ช่วยคนดาต่อสูโ้ ดยการสร้างระบบความคิดใหม่ซอ้ นทับลงไป แต่ใช้
การแสดงระบบความคิดเดิมออกมาในลักษณะสุดโต่ง แสดงออกมาให้มากล้นจนไม่รู้วา่ ความปกติคืออะไร มีจริ งหรื อไม่
ประกอบกับความเป็ นละครที่เฌอเนต์ต้ งั ใจแทรกไว้ตลอดเรื่ อง

ผูช้ มจึงเกิดความไม่มนั่ ใจในสิ่ งที่เกิดขึ้นบนเวทีดว้ ยมิอาจ

แยกได้วา่ อะไรเป็ นเรื่ องจริ ง อะไรเป็ นเรื่ องโกหก สังเกตว่าแม้คนดาจะรู ้สึกตัวว่ากาลังแสดงละครอยูแ่ ละเนื้อหาก็เป็ นไป
ในเชิงดูถูกคนดาด้วยกัน แต่ตวั ละครไม่ได้เปลี่ยนบทบาทหรื อเปลี่ยนความเป็ นคนดาให้ดูดีข้ ึน พวกเขากลับยิง่ เล่นบทบาทที่
คนขาวดูถูกนี้อย่างเต็มที่ เล่นจนคนดูรู้สึกได้วา่ เป็ นการแสดงที่มากกว่าปกติอย่างตั้งใจ
ARCHIBALD, grave : Je vous ordonne d’être noir jusque dans vos veines et d’y charrier du sang
noir. Que l’Afrique y circule. Que les Nègres se nègrent. Qu’ils s’obstinent jusqu’à la folie dans ce
qu’on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l’œil jaune, dans leurs goûts
cannibales. Qu’ils ne se contentent pas de manger les Blancs, mais qu’ils se cuisent entre eux. Qu’ils
inventent des recettes pour les tibias, les rotules, les jarrets, les lèvres épaisses, que sais-je, des sauces
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inconnues, des hoquets, des rots, des pets, qui gonfleront un jazz délétère, une peinture, une danse
criminelles. Que si l’on change à notre égard, Nègres, ce ne soit pas par l’indulgence, mais la terreur !
(p.60)
อาร์ชิบาลด์พดู ชัดเจนว่าการเป็ นคนดาไม่ใช่เรื่ องธรรมชาติ แต่เป็ นการสร้างขึ้นของสังคม เมื่อสังคมอยากให้เราเป็ นคนดา
เราก็ตอ้ งเล่นบทนี้ให้ถึงที่สุด ถ้าคนดาปกติตอ้ งกินเนื้อคนขาว เราจะกินเนื้อคนดาด้วย เราต้องคิดค้นรายการอาหารใหม่ที่ใช้
ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์เป็ นวัตถุดิบ แม้จะสร้างงานศิลปะ เราก็ตอ้ งใส่ความชัว่ ร้ายลงไป การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
ใดใดจะไม่เป็ นไปเพื่อประนีประนอม แต่จะเปลี่ยนเพื่อขับเน้นความน่ากลัว
สาหรับเฌอเนต์

การให้คนดาแสดงบทแบบสุดโต่งเช่นนี้ท้ งั ที่ตวั ละครก็รู้วา่ ตัวตนนั้นไม่ใช่ความจริ งอาจเป็ น

เพราะเฌอเนต์เห็นเรื่ องนี้เป็ นเพียงปรากฏการณ์ของสัญญะที่เล่นกันไปมา
และนิสยั ใจคอที่ไปพ้องกับระบบความคิดอาณานิคม

การเป็ นคนดาคนขาวเกิดจากลักษณะภายนอก

การสร้างตัวตนล้อเลียนระบบความคิดเช่นนี้ช้ ีให้เห็นว่า

ถ้าคนดู

มองเห็นความลวงของตัวตนของคนดาในละคร คนดูก็ตอ้ งเห็นความลวงภายในวาทกรรมอาณานิคมด้วยเช่นกัน ละคร
มุ่งเน้นที่ความเป็ นสัญญะของสรรพสิ่ ง

การฆาตกรรมคนขาวนั้นถูกเอ่ยถึงหลายครั้ง

แต่รายละเอียดย่อยในแต่ละครั้ง

แตกต่างกันออกไป (p.34, p.57, p.60, 78) บ้างบอกว่าเหยือ่ ใส่ชุดเก่าแบบเศษผ้า บ้างบอกว่าใส่ชุดกระโปรง บ้างบอกว่าเหยือ่
นอนอยูท่ ี่พ้นื บ้างบอกว่ายืนอยูห่ ลังเคาน์เตอร์ บ้างบอกว่านัง่ อยูก่ บั จักรเย็บผ้า บ้างบอกว่าเหยือ่ ถูกบีบคอ บ้างบอกว่าถูกฆ่า
ด้วยมีดหรื อถูกคว้านท้อง กระทัง่ ตัวเหยือ่ เองก็ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูห้ ญิงแก่ อาจเป็ นผูช้ าย เด็ก สัตว์ หรื อตุก๊ ตาก็ได้ เพียงแต่
สิ่ งที่มาทาหน้าที่เป็ นเหยือ่ ต้องมีสญ
ั ญะของความขาวและส่งเสริ มให้เกิดการฆ่าที่โหดเหี้ ยมที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ (pp.49-50)
ผูบ้ ญั ชาการทหารบอกว่าภายในห้องนอน เหยือ่ ถูกฆ่าข่มขืน ก่อนที่วลิ าฌจะลุกมาล้างมือ เช็ดมือ และจุดบุหรี่ (p.83)
ในขณะที่วลิ าฌและวิลเดอแซ็ง-นาแซร์บอกว่าเมื่อเข้าไปในห้องนอน ทั้งวิลาฌและดิอุฟต่างก็นงั่ เฉย ๆ แล้วส่งยิม้ ให้กนั
(pp.86-87) ความสาคัญของเหตุการณ์น้ ีจึงอยูท่ ี่คนดาได้ฆ่าคนขาว คนขาวจะเป็ นอย่างไร ทาอะไรอยู่ หรื อถูกฆ่าอย่างไร
ไม่มีความหมายในตัวเอง
การที่การฆาตกรรมซึ่งเป็ นใจความหลักหนึ่งของเรื่ องถูกนาเสนอแบบไม่ชดั เจนนั้นไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ กระทัง่
ตัวละครที่แสดงความขาวความดาอย่างเด่นชัดก็แสดงความคลุมเครื อของตัวตนของตัวละครเช่นกัน ตัวอย่างที่สาคัญที่สุด
คือการร่ วมกันเล่นละครของทั้งคนขาวและคนดา ตอนต้นเรื่ อง ราชินีบอกให้คนดูทราบว่าคนดากาลังจะฆ่าคนขาวก่อนที่
คนดาจะได้พดู ออกมาเอง (p.24) อาร์ชิบาลด์บอกผูช้ มตั้งแต่ตน้ เรื่ องเช่นกันว่าตัวละครทุกตัวบนเวทีเป็ นนักแสดง (p.26)
การพูดรวมแบบนี้ช้ ีให้เห็นว่าที่จริ งแล้วคนขาวและคนดาเป็ นพวกเดียวกัน ภายในศาล คนดาต่อรองกับคนขาวเรื่ องกิริยา
ท่าทางของพวกตนระหว่างการถูกตัดสิ นความผิด (p.98) ถ้าทั้งสองฝ่ ายไม่ได้ร่วมมือกันแล้ว การเรี ยกร้องของคนดาในฐานะ
ผูต้ อ้ งหาย่อมไม่สามารถทาได้ ช่วงท้ายเรื่ อง เมื่อผูบ้ ญั ชาการทหารต้องการตายด้วยตัวเอง คนดาไม่ยอมและเจรจาให้เขารอ
ให้คนดาไปฆ่า ยิง่ ไปกว่านั้น หลังจากคนดาฆ่าผูบ้ ญั ชาการทหารทาให้ร่างลงไปกองที่พ้นื แล้ว คนดาบอกให้เขาลุกขึ้นย้าย
ไปนอนตายอีกที่หนึ่ง (pp.114-116) สิ่ งนี้แสดงให้เห็นว่า ที่จริ งแล้ว ตัวละครผิวขาวและผิวดาทุกตัวบนเวทีอยูฝ่ ั่งเดียวกัน
อนึ่ง เมื่อศึกษาการซ้อนกันของละครจากตอนที่คนขาวถอดหน้ากากคุยกับคนดาหลังจากคนดาหลังเวทีถูกฆ่าแล้ว (pp.109113) เราจะทราบว่าตัวละครทุกตัวแต่เดิมแล้วเป็ นคนดาทั้งหมด หากปราศจาก “บท” ที่กากับอัตลักษณ์ที่ตอ้ งแสดงออกไป
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คนดา (les Noirs) ก็จะไม่มีคุณค่าเชิงบวกหรื อเชิงลบกากับอยู่ แต่เมื่อตัวละครเหล่านี้สวมบทบาทอื่น พวกเขาจะแบ่งเป็ น
สองกลุ่ม คือ คนขาวกับคนดาหรื อคนนิโกร (les Nègres) ถ้าตัวละครต้องการต่อสูเ้ พื่อคนดา (les Noirs) แล้ว ไม่มีเหตุผลที่
พวกเขาต้องดูถูกตัวเองวนซ้ าไปมาและแก้ต่างให้คนขาวตามบทละคร กว่าจะได้ลงมือฆ่าคนขาวก็ตอ้ งรอจนถึงก่อนจบเรื่ อง
เพียงนิดเดียวเท่านั้น เป็ นไปได้วา่ การประวิงเวลาไม่ลงมือกระทาอะไรจริ งจังและยื้อเนื้อเรื่ องพร้อมกับทาลายความสมจริ ง
ของตัวละครและเหตุการณ์ตลอดเวลานั้น เป็ นการแสดงออกว่าถ้าคนขาวเป็ นคนโกหกและยึดติดกับเรื่ องเดิม คนดาก็
ไม่ต่างกัน ประเด็นการเมืองเรื่ องเชื้อชาติเป็ นเพียงข้ออ้างที่เฌอเนต์ดึงมาใช้เพื่อตีแผ่ความเชื่อฝังหัวของคนมากกว่าจะเป็ น
ประเด็นที่มีความสาคัญในตัวเอง
Ce qui intéresse Genet, ce n’est pas la négritude en tant que projet de civilisation, de contestation
politique ou poétique à la manière d’un Senghor ou d’un Fanon. Pour le dramaturge, ce qui est
précieux, c’est la « négrification », c’est-à-dire le processus en train de se faire au théâtre, c’est le fait
de nommer et de mobiliser les accessoires dont il a besoin pour que soit réalisée la prestation requise.
(Khélil 2001 : 39)

มุมมองคนดา มุมมองเฌอเนต์
เฌอเนต์มีชีวติ วัยเด็กและวัยรุ่ นไม่ดีนกั

เขาไม่รู้จกั พ่อและถูกแม่ทิ้งตั้งแต่อายุไม่ถึงหนึ่งปี

ต่อมามีครอบครัว

ช่างฝี มือรับเลี้ยงและส่งเข้าโรงเรี ยน แม้จะได้ผลการเรี ยนดี แต่เฌอเนต์ก็หนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 14 ปี เขาถูกทางการจับ
และปล่อยตัวอยูห่ ลายครั้ง จนกระทัง่ อายุ 16 ปี ต้องเข้าเรื อนจาเป็ นเวลาสองปี ครึ่ ง เมื่อได้รับอิสรภาพ ก็สมัครเป็ นทหารแนวหน้าไปต่างประเทศก่อนใช้ชีวติ เร่ ร่อนไปทัว่ ยุโรป เมื่ออายุได้ 27 ปี ถูกจับข้อหาลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นความผิดที่กระทาซ้ าอีก
เป็ นเวลาหลายปี ด้วยความช่วยเหลือของฌอง ก็อกโต และฌอง-ปอล ซาร์ทร์ เขาจึงพ้นจากโทษเนรเทศและโทษจาคุก แม้
เฌอเนต์จะเป็ นคนฝรั่งเศส แต่ก็เป็ นคนระดับล่างของสังคม ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะพฤติกรรมของเขาเองที่มกั ฝ่ าฝื นกฏหมาย
และหลีกหนีสภาพแวดล้อมที่ดี อีกส่วนหนึ่งเป็ นเพราะสังคมตัดสินตัวเขา เขาโดนดูถูกว่าเป็ นคนรักร่ วมเพศตอนเข้าเรื อนจา
โดนดูถูกว่าเป็ นโสเภณี ตอนใช้ชีวติ เร่ ร่อนต้องขายบริ การทางเพศหาเลี้ยงชีพ โดนดูถูกว่าเป็ นขโมยจากความต้องการอ่านหนังสื อซึ่งเขาไม่มีเงินซื้อ ประสบการณ์เหล่านี้ทาให้เฌอเนต์สร้าง “ตัวตน” ขึ้นมาเพื่อเล่นกับชีวติ และล้อเลียนสังคม
ตัวตนของเฌอเนต์เกิดจากการมองและตัดสิ นโดยคนอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ “คนอื่น” จะเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้น
ในการสร้างตัวตน แต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจต่อคนอื่นอย่างจริ งจัง เขาสนใจคนอื่นลักษณะเดียวกับที่คนอื่นสนใจเขา
นัน่ คือ เป็ นการตัดสิ นซึ่งกันและกันโดยใช้ความคิดแบบภาพเหมารวม ความข้อนี้ดูจะเป็ นสารสาคัญอย่างหนึ่งของบทละคร
เรื่ อง เลส์ แนกรส์ ด้วย
VILLAGE : [...] Ce soir je joue la Belle. Qui m’aidera ? Qui ? Après tout, cela n’a guère
d’importance, que ce soit l’un ou l’autre. Les Blancs, c’est bien connu, distinguent difficilement un
Nègre d’un Nègre.
(p.61)
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DIOUF : [...] Je ne comprends plus rien à nos préoccupations. Des rapports nouveaux s’établissent
avec les choses, et ces choses deviennent nécessaires. [...] J’avais quitté le règne de la gratuité où je
vous voyais gesticuler. Même cette haine que nous leur portons et qui monte vers eux, je ne la
distinguais plus.
(p.91)
อันที่จริ ง คนขาวและคนดาไม่รู้จกั กันอย่างถ่องแท้ ทั้งสองฝ่ ายไม่สนใจศึกษาฝ่ ายตรงข้ามอย่างจริ งจัง และไม่สามารถระบุ
ลักษณะเฉพาะบุคคลของสมาชิกฝ่ ายตรงข้ามได้ เมื่อดิอุฟเปลี่ยนตัวตนจากคนดากลายเป็ นคนขาว เขาอธิบายว่าคนขาวไม่ได้
มีผิวสี ขาวสักทีเดียว แต่ผิวออกเป็ นสี ชมพู (p.91) ความเข้าใจที่คนดามีต่อคนขาวจึงเป็ นเรื่ องคิดไปเอง ยิง่ ไปกว่านั้น
ดูเหมือนว่าคนขาวและคนดาจะอยูก่ นั บนคนละระบบความคิด การเข้าใจซึ่งกันและกันจึงไม่มีทางเกิดขึ้น ดิอุฟอธิบายว่า
เมื่อเป็ นคนขาว เขาไม่เข้าใจว่าคนดาทาอะไรกัน กระทัง่ ความเกลียดชังที่คนดาแสดงออกให้ เขาก็มองไม่เห็น เฌอเนต์อาจ
คิดว่าเราไม่มีทางเข้าใจผูอ้ ื่นได้ ผูอ้ ื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเช่นกัน การเข้าใจและรู ้จกั ซึ่งกันและกันที่จริ งแล้วคือความเข้าใจผิด
อย่างไรก็ดี เฌอเนต์ไม่คิดว่าเขาควรจะต้องแก้ไขความเข้าใจผิดของผูอ้ ื่นด้วยการแสดงตัวตนที่แท้จริ ง ตรงกันข้าม เขาเลือก
ที่จะซ่อน “ตัวตนที่แท้จริ ง” ไว้ และแสดงออกตามที่คนอื่นตัดสิ นให้เขาเป็ น
Pour s’opposer au monde, il[Genet] ne se revendique pas tel qu’il est ; il se transforme d’abord en
celui que les autres voient en lui. Il ne va donc plus nous montrer, sur la scène, des hommes tels qu’ils
sont ou tels qu’ils voudraient être : ces hommes, il va les mettre en scène tels que nous autres,
spectateurs, les soupçonnons et les accusons d’être...
(Dort 1973 : 63)
คนดา (les Noirs) ซึ่งเป็ นตัวละครในละครชั้นนอกสุดนั้นไม่ได้แสดงออกให้คนดูทราบว่าตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขาคือ
อะไร พวกเขาเลือกที่จะนาเสนอตัวตนตามแบบที่คนดูผิวขาวคิดหรื อสงสัยว่าพวกเขาเป็ น นัน่ คือเป็ นคนนิโกร (les Nègres)
เราทราบแล้วว่าคนดามีตวั ตนที่หลากหลาย แม้พวกเขาจะแสดงตัวตนตามที่คนขาวกาหนดให้ แต่ก็ไม่ได้แสดงแบบจริ งจัง
ตลอดเวลา มีการหยุดเล่น หรื อล้อเลียนบทบาทที่กาลังแสดงอยูเ่ ป็ นระยะ การแสดงตัวตนตามที่คนอื่นตัดสิ นนั้นจึงไม่ได้
หมายความว่าพวกเขายอมรับว่านัน่ เป็ นตัวตนที่แท้จริ งแต่อย่างใด เมื่อพวกเขาสามารถรับความคิดของคนอื่นมาใช้ได้
พวกเขาก็สามารถทาลายมันได้เช่นกัน แบร์นารด์ ดอร์ต ในบทสัมภาษณ์ “Comment mettre en scène Genet ?” แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้วา่
Je crois qu’il y a une chose fondamentale [...], c’est que le théâtre de Genet est à la fois une exaltation
du théâtre, il y a une espèce de fascination du théâtre chez Genet, dans toute l’œuvre de Genet aussi.
Les personnages sont tous en train de prendre des poses, de se déguiser, de se travestir, etc., mais en
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même temps cette exaltation est continuellement cassée par Genet. [...] Il y a continuellement un
déclic, un rappel à la... je n’ose pas dire à la réalité, parce que chez Genet, il n’y a peut-être pas de
réalité, mais... le théâtre montre continuellement son envers, et ça ne s’arrête pas, c’est une dialectique
qui n’a pas de fin. La seule fin, en effet, ça serait peut-être la mort. Mais peut-être que la mort est
elle-même le royaume du théâtre.
(Dort cité dans Vannouvong 2010 : 90)
ท้ายที่สุดแล้ว กลยุทธ์ในการเล่นกับชีวติ ของเฌอเนต์เพื่อหลอกคนอื่นนั้นอาจเป็ นการหลอกตัวเองไปด้วยในเวลา
เดียวกันไม่วา่ จะโดยตั้งใจหรื อไม่ก็ตาม ถ้าตัวตนเกิดจากการกระทาตามหลักปรัชญาของซาร์ทร์ การแสดงออกว่าตัวเองเป็ น
เหมือนที่คนอื่นตัดสิ นก็เป็ นการยอมรับว่าสิ่ งนี้เป็ นส่วนหนึ่งของตัวตนตัวเอง คนดาไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่ได้เป็ น
คนโหดร้ายถ้าพวกเขายังคงไล่ฆ่าคนขาว ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ ไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์ถา้ พวกเขายังคงเล่นละครหลอกให้คนขาว
คิดว่าการฆาตกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริ ง ในแง่หนึ่ง การเลือกซ่อนตัวตนที่แท้จริ งโดยไม่คิดที่จะแสดงออกมาอาจ
เป็ นเพราะตัวตนที่แท้จริ งนั้นไม่มีอยู่ ในขณะเดียวกัน ความสามารถของคนดาในการเล่นบทบาทที่หลากหลายและสลับไปมาได้อาจสื่ อว่าตัวตนที่แท้จริ งของคนมีได้มากกว่าหนึ่งแบบ การแสดงละครของคนดา (les Noirs) จึงเป็ นทั้งการทาลาย
และยอมรับอคติที่คนขาวมีต่อพวกเขา เป็ นการทาลายตัวตนเดิมโดยไม่สร้างตัวตนใหม่ข้ ึนมาแทน แต่การไม่สร้างนี้ก็เป็ น
การสร้างตัวตนวิธีหนึ่งเช่นกัน

บทสรุ ป
บทละครเรื่ อง เลส์ แนกรส์ กล่าวถึงวาทกรรมอาณานิคมซึ่งมีการกาหนดตัวตนของคนผิวขาวในฐานะเจ้าอาณานิคมและคนผิวดาในฐานะผูถ้ ูกปกครองไว้อย่างชัดเจน

เฌอเนต์แสดงความลวงของระบบความคิดนี้โดยการ

ชี้ให้เห็นความไม่จริ งของความเชื่อพื้นฐานบางประการและโดยการผลิตซ้ าในลักษณะสุดโต่ง แต่เนื่องจากการกระทาของ
ตัวละครทุกตัวเป็ นการเล่นละครซ้อนอยูภ่ ายใน ความคิดเรื่ องคนขาวคนดาจึงเป็ นสัญญะให้คนดูได้ใคร่ ครวญมากกว่าเป็ น
การเรี ยกร้องสิ ทธิให้แก่คนดา ไม่มีใครทราบว่าตัวตนที่แท้จริ งของคนดาเป็ นอย่างไร อาจเหมือนตัวตนทุกแบบที่พวกเขา
นาเสนอหรื ออาจแตกต่างออกไปก็ได้ อย่างไรก็ดี ความเป็ นละครมิได้ผกู อยูก่ บั เรื่ องอัตลักษณ์เพียงอย่างเดียว หากยัง
สัมพันธ์ไปถึงเหตุการณ์การกระทาที่เกิดขึ้นบนเวทีและการใช้ภาษาของตัวละครอีกด้วย
ทาลายความจริ งและการเล่นกับความลวงโดยใช้ความเป็ นละครในประเด็นเหล่านี้ต่อไปได้

เราสามารถศึกษาการสร้างและ
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