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ปาฏิหาริยแหงวาฬ: การกลับมาของสตรีผูนําเผาพันธุ

นัทธนัย ประสานนาม∗

ในตํานานหรือนิทานของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ เรื่องมนุ ษย์ทส่ี ่อื สารกับสัตว์หรือสัตว์ทส่ี ่อื สาร
กับมนุ ษย์มปี รากฏจนเป็ นเรื่องธรรมดาสามัญตามตรรกะของตํานาน ลักษณะดังกล่าวนี้สะท้อนให้
เห็นว่ามนุ ษย์ในอดีตมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติอย่าง
ลึก ซึง้ สัต ว์ มนุ ษ ย์แ ละสรรพชีว ติ อื่น ๆในโลกนี้จ งึ อยู่
ร่วมกันในฐานะส่วนหนึ่งของกันและกันไม่ได้แยกขาด
เช่นทีป่ รากฏในปจั จุบนั
วิทิ อิแมรา (Witi Ihimaera) นักเขียนชาวเมารี
ได้ถ่ า ยทอดความสัม พัน ธ์ด ัง กล่ า วออกมาในรูป แบบ
ของนวนิยายชื่อ ปาฏิหาริยแ์ ห่งวาฬ (Whale Rider)
แปลเป็ นภาษาไทยโดยสุ ว ั ฒ น์ หลี เ หม นวนิ ย าย
นิวซีแลนด์เรื่องนี้สร้างเป็ นภาพยนตร์โด่งดังไปทัวโลก
่
นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สัตว์แล้ว อิแม
รายัง ได้นํ า เสนอประเด็นที่น่า สนใจเกี่ย วกับ การธํา รง
อัตลักษณ์ชาติพนั ธุข์ องชาวเมารีอนั เป็ นชนพืน้ เมืองของ
ประเทศนิวซีแลนด์ดว้ ย นวนิยายเรือ่ งนี้เป็ นการนําเสนอ
ตํานานพืน้ บ้านในรูปแบบของเรื่องเล่าสมัยใหม่ซ่งึ เป็ น
สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นกระแสของวรรณกรรมโลก
ปาฏิหาริยแ์ ห่งวาฬ มีราวิรเิ ป็ นผูเ้ ล่าเรื่องเกีย่ วกับหลานสาวของเขาผูม้ นี ามว่าคาฮู คาฮูเป็ น
ลูกของโพรัวเรนกี ทายาทของโคโรอะพิรานาผูน้ ํ าชุมชน อันที่จริงหากนับตามการสืบสาย คาฮูก็
นับเป็ นผูส้ บื ทอดเช่นกัน แต่เพราะเธอเป็ นหญิงจึงถูกกีดกันจากสิทธิดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม คาฮู
ไม่ได้ลดละทีจ่ ะพิสจู น์ตนเอง ความไม่สนใจไยดีของโคโรอะพิรานาทีม่ ตี ่อเธอไม่ได้ทาํ ให้คาฮูหมดรัก
ในตัวเขา (ผูแ้ ปลทําให้สบั สนว่าเป็ นปู่หรือปู่ทวดกันแน่ ในบทวิจารณ์น้ีจงึ ถือเอาตามทีค่ าฮูเรียกว่า
โคโรหรือพาคา) เธอได้รบั การสนับสนุ นจากนานี ฟลาวเวอร์สผูเ้ ป็ นย่า (หรือย่าทวด) โครงเรื่องหลัก
จึงเป็ นเรือ่ งของคาฮูกบั การต่อรองอัตลักษณ์ของเธอในฐานะสตรีผสู้ บื ทอดตําแหน่งผูน้ ํา
ตํานานทีเ่ ป็ นแกนกลางของเรื่องนี้คอื ตํานานของคาฮูเตีย เต เรนกี บรรพบุรุษของเผ่าที่
เดินทางมาสูด่ นิ แดนนี้โดยมีปลาวาฬเป็ นพาหนะ ซึง่ ทําให้โคโรฝงั ใจว่าผูส้ บื ทอดต้องเป็ นชายเท่านัน้
คาฮูเตีย เต เรนกีหรืออีกนามหนึ่งคือไพเกียได้พงุ่ หอกจากผืนนํ้าสูผ่ นื ดิน และเริม่ ขยายวงศ์วานของ
ตน แท้จ ริง แล้ ว ปลาวาฬใหญ่ ภ ัก ดีต่ อ ไพเกีย เสมือ นบ่ า วภัก ดีต่ อ นาย แต่ เ มื่อ วัน เวลาผ่ า นไป
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ความสามารถในการสื่อสารกันระหว่างเชือ้ ไขของไพเกียกับวาฬก็เสื่อมหายไป ความเสื่อมดังกล่าว
สอดคล้องกับวิกฤตอัตลักษณ์ของชาวเมารีทก่ี าํ ลังถูกคุกคามโดยความเปลีย่ นแปลงของสังคม
คาฮูต อ้ งแบกรับ ความผิด หวัง ของโคโรตัง้ แต่ทีเ่ ธอกํา เนิด ขึน้ มา และอีก หลายปี ต่อ มา
โพรัว เรนกีก ย็ งั ให้กํ า เนิด ลูก สาวอีก คนหนึ ่ง การหาคนสืบ ทอดจึง กลายเป็ น ป ญั หาใหญ่ท่ี
โคโรอะพิรานาต้องแก้ให้ตกให้ได้ “ตามธรรมเนียมของเมารี การเป็ นผูน้ ําคือสิง่ ทีส่ บื ทอดเป็ นมรดก
และปกติแล้วเสื้อคลุมแห่งเกียรติยศจะมอบแด่ลูกชายหัวปี ถงึ ลูกชายหัวปี เว้นก็แต่ในกรณีน้ีทเี ่ ป็ น
ลูกสาวหัวปี ” (น. 40)
โคโรอะพิรานาในฐานะผูน้ ําดําเนินการสืบทอดอัตลักษณ์ชาติพนั ธุด์ ว้ ยการเปิ ดโรงเรียนสอน
วัฒนธรรมเมารี นอกเหนือไปจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มใี นโรงเรียนของรัฐ เป็ นที่น่าสังเกตว่า
ความรูท้ ถ่ี ่ายทอดกันในโรงเรียนสอนวัฒนธรรมนี้เป็ นความรูท้ ส่ี งวนสิทธิ ์ไว้เฉพาะในหมู่ผชู้ าย การ
เล่าเรื่องตํานาน การสอนการต่อสู้ และการพิสูจน์ความเป็ นลูกผูช้ ายเมารีตวั จริง คาฮูจงึ ถูกกีดกัน
จากการชัน้ เรียนนี้แม้เธอจะพยายามแอบ “ครูพกั ลักจํา” จากมุมต่างๆก็ตาม ทัง้ นี้ระหว่างการเปิ ด
สอนพิเศษ โคโรอะพิรานาได้พยายามมองหาเด็กหนุ่ มที่จะมาสืบทอดตําแหน่ งผู้นําของเผ่าหรือ
ชุมชน เพราะลูกหลานชายของเขาต่างก็อยูไ่ ม่ตดิ ทีแ่ ละดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปวารณาตัวเพื่อตําแหน่ ง
นี้เท่าที่ควร “เขาไม่ต้องการเหลนสาวคนโตในรุ่นของคาฮู; เขาต้องการเหลนชาย ใครบางคนที ่
เหมาะสมกว่า เพือ่ สอนประเพณีของหมูบ่ า้ นให้ เราไม่รใู้ นเวลานัน้ แต่เขาเริม่ มองหาเด็กชายเช่นนัน้
จากครอบครัวอืน่ แล้ว” (น.61)
คาฮูถูกหมางเมิน ไม่ได้รบั ความสําคัญใดๆในแง่ของการเป็ นคนในตระกูลผูส้ บื ทอด สาเหตุ
ทีท่ ําให้เธอถูกหมางเมินคือความเป็ นผูห้ ญิง ทัง้ ทีค่ าฮูรูส้ กึ ผูกพันกับคนในครอบครัวและชาติพนั ธุ์
ของตนเองอย่างลึกซึง้ ดังเรียงความของเธอทีเ่ ธอออกมาอ่านให้คนในชุมชนฟงั เมื่อวันงานกิจกรรม
ของโรงเรียน “นํ้ าเสียงของเธอกังวานด้วยความภาคภูมใิ จขณะทีท่ ่องวงศ์วานของเรา ตระกูลวาตา
พาพา เธอสือ่ ออกไปว่าปลาบปลื้มแค่ไหนทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นแวนการา และเป้าหมายสูงสุดในชีวติ ของ
เธอคือการเติมเต็มความปรารถนาของปูแ่ ละคนในเผ่าตน” (น. 123)
การกีดกันคาฮูออกจากพืน้ ทีข่ องอํานาจผูน้ ําและความรูท้ ผ่ี ชู้ ายเป็ นผูถ้ อื ครองน่ าจะทําให้นกั
อ่านชาวเฟมินิสต์ทงั ้ หลายเริม่ มองหาประเด็นเกีย่ วกับการแบ่งแยกทางเพศอื่นๆในเรื่อง ทีน่ ่าสนใจก็
คือ อํานาจของผูช้ ายในเรื่องนี้ (ซึง่ ส่วนใหญ่คอื อํานาจของโคโรอะพิรานา) ถูกท้าทายตลอดทัง้ เรื่อง
ทัง้ จากตัวคาฮู และจากนานี ฟลาวเวอร์ส ศรีภรรยาทีม่ กั จะขอหย่าเสมอเมื่อรูส้ กึ ไม่สบอารมณ์กบั
การกระทําของสามี นอกจากนัน้ ยังมียุทธวิธกี ารท้าทายอํานาจอีกประการหนึ่งคือการใช้ตํานานมา
ต่อสูก้ บั ตํานาน
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่าตํานานทีเ่ ป็ นหลักคือตํานานของไพเกียผูข้ ว่ี าฬ แต่ในบรรดาชนพืน้ เมือง
ทีเ่ ดินทางมาสู่ดนิ แดนแห่งนี้ยงั มีอกี หลายกลุ่มหลายเผ่าซึ่งมีบรรพบุรุษและตํานานเป็ นของตนเอง
ย่าและแม่ของคาฮูเป็ นเชือ้ สายของมูรไิ วผูน้ ําสตรีของเผ่า ทีภ่ าวนาต่อเทพเจ้าให้กลายร่างเป็ นชาย
เพือ่ นําเรือขึน้ ฝงั ่ เมือ่ เกิดวิกฤตขึน้ นานี ฟลาวเวอร์สจึงแสดงตนว่าสามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่
ผูช้ ายได้ “ฉันจะกลายเป็ นเหมือนมูรไิ วหากคุณต้องการ คาฮูเองก็เช่นกัน ถ้าจําเป็ น” (น.155)
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นอกจากตํ า นานของมู ริไ วแล้ว ยัง มีตํ า นานของ
ไมไฮ บรรพชนสตรีผู้นําอีกคนหนึ่งที่มตี ํานานที่ค่อนข้าง
โลดโผน ตํานานเน้นทีป่ ฏิกริ ยิ าของไมไฮที่มตี ่อผูช้ ายที่สงั ่
ให้เธอนัง่ ลง “ไมไฮยืนหันหลังให้เขา ก้มโค้ง ถกกระโปรง
ชัน้ ในขึ้นและพูด ‘จะว่าไปนีค่ อื ทีซ่ งึ ่ ท่านจากมา!’ นันคื
่ อวิธี
ของไมไฮทีจ่ ะเตือนให้หวั หน้ าเผ่ารู้ว่า ชายทุกคนล้วนถือ
กําเนิดมาจากหญิง” (น. 117)
ตํานานเกีย่ วกับสตรีผูน้ ําเมารีน้ีถูกนํามาเล่าซํ้าใน
เรื่อ งเพื่อ ต่อ รองกับ อํา นาจของผู ช้ ายทีส่ ร้า งความชอบ
ธรรมด้วยตํานานของไพเกีย ความหลากหลายของตํานาน
นี้แ สดงให้เ ห็นความลื่นไหลของอํา นาจเกีย่ วกับ มิต หิ ญิง
Witi Ihimaera
ชายในหมู่ของชาวเมารี ทีบ่ างเผ่าบางพวกผูห้ ญิงอาจเป็ น
ฝา่ ยช่วงชิงบทบาทในการสร้างความหมายหรือภาวะผูน้ ํ า
ของตนเองขึน้ มาได้ ดังทีน่ านี ฟลาวเวอร์สกับแม่ของคาฮู “รวมหัว” กันตัง้ ชื่อนี้ให้แก่คาฮู “ไม่
เพียงแต่ชอื ่ คาฮูเตีย เต เรนกีจะเป็ นชือ่ ผูช้ ายเท่านัน้ แต่นัน่ ยังเป็ นชือ่ บรรพชนของหมู่บา้ นเราด้วย
โคโร อะพิรานารูส้ กึ ว่า การตัง้ ชือ่ เด็กหญิงตัวน้อยตามผูก้ ่อตัง้ ชนเผ่าเราเป็ นการหยามเกียรติคาฮู
เตีย เต เรนกี” (น.44) แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มชาติพนั ธุน์ ้ี อํานาจมาตาธิปไตย (matriarchy) อาจ
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการดําเนินชีวติ ของพวกเขา
เราจะเห็นความพยายามในการพิสจู น์ตนเองทีช่ ดั เจนของคาฮูได้จากการทีว่ นั หนึ่งเธอขอติด
เรือราวิรอิ อกทะเลไป เพราะเธอรูว้ ่าปู่ผดิ หวังกับบรรดาเด็กหนุ่ มเมารีท่ไี ม่สามารถงมหินอันเป็ น
สัญลักษณ์สําคัญทีป่ ่จู งใจโยนลงไปในนํ้ า เมื่อถึงบริเวณนัน้ คาฮูโจนลงนํ้ าอย่างไม่ลงั เล เธอดําหาย
ลงไปนานจนกระทังนานี
่
และราวิรเิ ป็ นกังวล เมื่อคนทัง้ สองดําตามลงไปดูจงึ ได้ประจักษ์ภาพอันน่ า
พิศวง นัน่ คือคาฮูดําดิง่ ลงไปลึกมากและคล้ายดับกําลังสนทนากับปลาโลมาเพื่อสืบหาทีอ่ ยู่ของหิน
นัน้ ในทีส่ ุดเธอก็ทําสําเร็จ ซํ้ายังจับกุง้ ด้วยมือเปล่าเอามาฝากโคโรได้ดว้ ย ทัง้ ที่ “การหาปลาเป็ นสิง่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงไม่ได้ออกไปกับผูช้ าย” (น. 70) ความอัศจรรย์ดงั กล่าวถูกเก็บงําเอาไว้
จนกระทังคาฮู
่ ได้พสิ จู น์ให้เห็นความสามารถแท้จริงในตอนปลายเรือ่ ง
อาเพศที่เ กิด ขึ้น ในเรื่อ งเป็ น สัญ ญาณที่เ ร่ง เร้า ให้ผู้นํ า คนใหม่ ข องเผ่า แสดงตนออกมา
เหตุการณ์แรกคือการเกยตื้นของปลาวาฬนับร้อยตัว ซึ่งส่วนใหญ่ตายในทีส่ ุด“การเกยตื้นของวาฬ
ครัง้ ก่อนๆเป็ นเพียงการโหมโรงก่อนเหตุการณ์อนั น่ าประหวันพรั
่ นพรึ
่ งซึง่ ตามมา เหตุการณ์ซงึ ่ มี
พลังราวกับหายนภัยและงดงามสง่า ประหนึง่ การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูคริสต์” (น.148)
ต่อมายังมีการเกยตื้นของปลาวาฬอีกฝูงหนึ่ง ซึ่งมีผูน้ ํ าฝูงเป็ นปลาวาฬพาหนะของไพเกียในอดีต
กาล ความคิดถึงนายทําให้วาฬชราตรอมตรมขนาดทีพ่ าฝูงมาหมายจะตายบนแผ่นดินของไพเกีย
อาเพศครัง้ ทีส่ องนี้บบี คัน้ ให้โคโรอะพิรานาคิดไปถึงการล่มสลายของเผ่าพันธุ์ เขาจึงแจ้งแก่
สมาชิกในเผ่าว่า “หากเรานําท่านกลับสูท่ ะเลได้ นันจะเป็
่
นการพิสจู น์ว่าความเป็ นหนึง่ เดียวยังคงอยู่
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กับเรา แต่ถา้ เราทําไม่ได้ นัน่ ก็เพราะเราอ่อนแอลง หากท่านยังมีชวี ติ เราก็มี ถ้าท่านตาย เราก็ตาย
ไม่เพียงแค่การอยู่รอดของท่านเท่านัน้ แต่หากเป็ นของเราด้วยทีร่ ออยู่ขา้ งนอกนัน่ ” (น.159)
อย่างไรก็ต าม ลําดับของการออกไปช่วยเหลือก็มอบหมายให้ผูช้ ายก่อน ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นกองหลัง
ได้รบั สิทธิตามไปช่วยภายตอนหลังเมื่อเหล่าผูช้ ายเริม่ อ่อนแรง เพราะวาฬใหญ่ไม่ยอมขยับตัว
แม้แต่น้อย
ระหว่างนัน้ สายเลือดไพเกียของคาฮูเริม่ เติบกล้าขึน้ อย่างเงียบๆ ดังข้อสังเกตของราวิริ
“ไม่มวี นั ทีผ่ มจะลืมสีหน้าของคาฮูเลย เธอกําลังมองเหม่อออกไปทีท่ ะเล และนัน่ เหมือนว่าเธอกําลัง
มองกลับไปในอดีต เป็ นสีหน้าทีส่ งบ สีหน้าแห่งการยอมรับ มันบังคับให้เราทุกคนต้องหันไปมองสิง่
ทีค่ าฮูมองอยู่” (น.152) เมื่อเหตุการณ์เรื่องปลาวาฬเกยตื้นถึงขัน้ วิกฤตคาฮูจงึ ตัดสินใจลอบออกไป
ขีบ่ นตัววาฬชราแล้วเริม่ สนทนากับมัน
วาฬชราผูน้ ํ าฝูงเข้าใจว่าคาฮูคอื ไพเกีย จึงเริม่ ขยับตัวและพาฝูงกลับคืนสู่ทอ้ งทะเล คาฮูรู้
วิธกี ารขีแ่ ละพูดกับวาฬอย่างทีเ่ ป็ น “สัญชาตญาณ” ของเธอ การขึน้ ไปขีว่ าฬของคาฮูอาจตีความได้
ว่าเป็ นการเสียสละเพื่อเผ่าพันธุ์ หรือเสียสละเพื่อโคโร รวมทัง้ อาจเป็ นการกระทําอัตวินิบาตกรรม
เพราะเธอรูส้ กึ ถดถอย สูญเสียความรูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า และยอมจํานนต่อกําแพงของโคโรทีเ่ ธอไม่
อาจฝา่ ข้ามไปได้ “คาฮูเริม่ สะอื้นเงียบๆ ทีเ่ ป็ นเช่นนัน้ เพราะเธอหวาดกลัว เธอสะอื้นเพราะพาคาจะ
ตายหากวาฬตัวนี้ตาย สะอื้นเพราะรูส้ กึ อ้างว้างโดดเดีย่ ว สะอื้นเพราะเธอรักน้องสาว พ่อ และอะนา
เธอสะอื้นเพราะนานี ฟลาวเวอร์สจะไม่มใี ครคอยช่วยทําแปลงผัก สะอื้นเพราะโคโรอะพิรานาไม่รกั
เธอ และเธอสะอื้นเพราะเธอไม่รวู้ า่ การตายเป็ นอย่างไร” (น.174)
คาฮูดาํ ดิง่ สู่หว้ งมหาสมุทรพร้อมฝูงวาฬ เคราะห์ดที ว่ี าฬตัวเมียจูงใจให้วาฬผูน้ ําตระหนักได้
ในทีส่ ดุ ว่าคาฮูเป็ นเพียงทายาทของไพเกีย หาใช่ไพเกียตัวจริงไม่ คาฮูจงึ รอดชีวติ เมือ่ เธอฟื้นขึน้ มา
เธอพูดกับปู่ว่า “หนู พลัดตกจากวาฬค่ะ ถ้าหนู เป็ นชาย ก็คงจับไว้ได้แน่ นกว่านี้ หนู ขอโทษนะคะ
พาคา หนู ไม่ใช่เด็กผู้ชาย” (น.195) ความไม่เป็ นชายเป็ นสิง่ ที่ทําให้คาฮูรู้สกึ ผิดตลอดมา
เช่นเดียวกับความเคลือบแคลงของพาคาทีม่ ตี ่อความเป็ นผูส้ บื ทอดของหลานสาว แต่ในทีส่ ุดคาฮูก็
พิสูจน์ตนเองได้สําเร็จ และสิง่ นัน้ ยิง่ ใหญ่เสมือนการกลับมาของพระเยซูคริสต์ดงั ทีก่ ล่าวแล้วซึ่งส่อ
นัยว่าผูท้ เ่ี ชื่อจะได้รบั ความรอด จากนัน้ เรือ่ งก็จบลงอย่างมีความสุข
เรื่องของคาฮูจงึ เป็ นตํานานร่วมสมัยว่าด้วยการกลับมาของสตรีผนู้ ําเผ่าพันธุโ์ ดยแท้ ต่อไป
นับร้อยนับพันปี เรื่องเล่าของเธอก็อาจกลายเป็ นตํานานเล่าขานในหมู่ชาวเมารี เมื่อรวมกับตํานาน
ของมูรไิ วและไมไฮแล้วก็เท่ากับว่าผูห้ ญิงเมารีมผี นู้ ําทีเ่ ข้าข่ายว่าเป็ น “วีรสตรี” เช่นเดียวกับซีกโลก
อื่นในโลก เป็ นต้นว่า มู่หลัน ของจีน และ ฌาน ดาร์ค (โจน ออฟ อาร์ค) ของฝรังเศส
่
ต่างกันตรง
ทีว่ า่ วีรสตรีสองคนหลังนี้รบพุง่ ในสงคราม แต่คาฮูอยูใ่ นสมรภูมขิ องอํานาจระหว่างเพศนันเอง
่
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