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เขีียน (แด่่) ผู้้�ไร้้สิ่่�งปลอบประโลม:
บทสัั มภาษณ์์กัับอรุุณธตีี รอย
ในหน้้าเปิิดของหนัังสืือ กระทรวงสุุขสุุดๆ (The Ministry of Utmost Happiness, 2018) อรุุณธตีี

� แปล
รอย กล่่าวไว้้ว่า่ หนัังสืือเล่่มนี้้�อุทิ
ุ ศ
ิ แด่่ ‘The Unconsoled’ หรืือ ‘ผู้้ไ� ร้้สิ่่�งปลอบประโลม’ เมื่่�อถามว่่าวลีีนั้้น
ว่่าอะไรกัันแน่่ เธอตอบกลัับมาว่่า มัันหมายถึึง ‘พวกเราทั้้�งผอง’
ช่่วงเริ่่ม
� งั ไม่่ลุก
ุ ลามข้้ามประเทศ
� สถานการณ์์ไวรััสที่่ยั

เราได้้พบกัับอรุุณธตีีที่่อ
� พาร์์ทเมนต์์ของเธอในกรุุงนิิ

วเดลีี นั่่�นเป็็นช่่วงเวลาไม่่กี่่เ� ดืือนก่่อนที่่�ไวรััสจะแตกหน่่อฟัักตัวั ออกเป็็นเหตุุโรคระบาด เมื่่�อมนุุษย์์ทั่่ว� โลกตกอยู่่�

ในภาวะสั่่�นคลอนและต่่างเผชิิญปััญหาเรื้้�อรัังที่่�ปริิแตกจนยากจะกลบเกลื่่�อนได้้อีีก อรุุณธตีีได้้เขีียนบทความลง
� ว่่า ‘ตาม
เดอะ ไฟแนนเชีียล ไทม์์ส (The Financial Times) 1 โดยกล่่าวถึึงสถานการณ์์โรคระบาดที่่�กำ�ลั
ำ งั ปะทุุขึ้้น

หน้้าประวััติิศาสตร์์แล้้ว เหตุุโรคระบาดครั้้�งใหญ่่ๆ บีีบบัังคัับให้้มนุุษย์์เราแตกหัักกัับอดีีต เพื่่�อจิินตนาการถึึงระบบ
ระเบีียบและสภาวการณ์์ของโลกใบนี้้�ใหม่่อีก
ี ครั้้�ง ครั้้�งนี้้�ก็ไ็ ม่่ต่า่ งกััน ไวรััสโคโรนาคืือบานประตููที่่�แง้้มเปิิดเพื่่�อแนะ
ว่่าโลกใบใหม่่ที่่กำ
� �ลั
ำ งั มาถึึง’
กล่่าว

เช่่นเดีียวกัับที่่�อรุุณธตีีกล่า่ วไว้้

ประเทศเราในตอนนี้้�เองก็็หนีีไม่่พ้้นชะตากรรมดััง

บทสััมภาษณ์์ขนาดยาวชิ้้�นนี้้�เปลื้้�องตััวสู่่�สายตาของทุุกคนท่่ามกลางปััญหาความหิิวโหยยากจนและภาวะ

เศรษฐกิิจถดถอยซึ่่ง� คืืบคลานเข้้าปกคลุุมสัังคม

นี่่�คือ
ื ช่่วงเวลาที่่�กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่เคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้อ
้ งความ

เปลี่่�ยนแปลงอย่่างถึึงราก เพื่่�อต่่อสู้้�กับ
ั ขั้้�วอำำ�นาจที่่�กำ�ลั
ำ งั เปราะบางเข้้าขั้้�นปริิร้า้ ว
เหตุุโรคระบาดครั้้�งนี้้�เปิิดโปงความป่่วยไข้้ที่่�เกิิดจากน้ำำ��มือ
ื ของมนุุษย์์

อรุุณธตีีเองก็็สััมผััสความจริิงที่่�ไม่่

โสภานี้้�ได้้เช่่นกััน ในบทความชิ้้�นดัังกล่่าว เธอเขีียน: ‘เราอาจเลืือกเดิินหน้้าเข้้าหามัันพร้อ
้ มลากบรรดาเศษซาก
อัันผุุพังั ที่่�ผููกตรวนข้้อเท้้าเราตามมาด้้วย ไม่่ว่า่ จะเป็็นอคติิความเกลีียดชััง ความละโมบโลภมาก กองข้้อมููลที่่�ไหล
เวีียนและอุุดมการณ์์คร่ำ���ครึึ ธารธาราที่่�แห้้งเหืือดและท้้องฟ้้าสีีเทาทึึม หรืือเราอาจเลืือกที่่�จะฝ่่าวิิกฤตนี้้�ไปด้้วย

ร่่างกายอัันเบาโหวง พร้้อมสััมภาระที่่�หลงเหลืือเพีียงน้้อยนิิด จิินตนาการถึึงโลกที่่�ยังั เป็็นไปได้้ในรููปแบบอื่่�น เพื่่�อ
ที่่�จะต่่อกรกัับมััน’ อาจเป็็นคล้้ายเสีียงสะท้้อนต่่อสิ่่�งที่่�อรุุณธตีีกล่า่ ว พวกเราใช้้เวลาทบทวนและทำำ�งานอย่่างช้้าๆ
เพื่่�อย่่างก้้าวไปบนเส้้นทางสายนี้้�ที่่ค
� วามจริิงถููกท้้าทายจนแทบขาดสะบั้้�น
ภายถ่่าย: Mayank Austen Soofi

สัั มภาษณ์์ โดย

จุุฑา สุุ วรรณมงคล และ ปาลิิน อัังศุุ สิิงห์์

เป็็นเวลาเกืือบปีีจนกว่่าเราจะตััดสิินใจเผยแพร่่บทสััมภาษณ์์ชิ้้น
� นี้้� ทุุกอย่่างค่่อยๆ ดำำ�เนิินไปท่่ามกลางเหตุุ

โรคระบาดที่่�ขยายตััวทวีีความรุุนแรงขึ้้�นจนเกิิดเป็็นไวรััสระลอกสอง (หรืือที่่�พวกนัักการเมืืองเล่่นลิ้้�นเรีียกว่่าเป็็น ‘
การระบาดระลอกใหม่่’ เพื่่�อเฉไฉการทำำ�งานที่่�ไร้ป
้ ระสิิทธิิภาพของตััวเอง) บทสััมภาษณ์์ที่่ทุ
� ก
ุ คนกำำ�ลังั จะได้้อ่่าน
ไม่่ได้้เกิิดจากบทสนทนากัับอรุุณธตีีที่่นิิ
� วเดลีีเท่่านั้้�น

แต่่ยังั รวมเอาข้้อถกเถีียงและประเด็็นที่่�เราติิดต่่อไปพููดคุุย

แปลจากอัังกฤษเป็็นไทยโดย

มุุกดาภา ยั่�่งยืืนภราดร
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https://lithub.com/the-graveyard-talks-back-arundhati-roy-on-fiction-in-the-time-of-fake-news/
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เพิ่่ม
� เติิมในภายหลัังมาผนวกเข้้ากัันไว้้ด้้วย โดยเฉพาะช่่วงที่่�อยู่่�ในระยะกัักตัวั รวมถึึงช่่วงที่่�เกิิดขบวนการ
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองต่่างๆ เมื่่�อกลัับมาทำำ�งานกัับตััวบทสััมภาษณ์์นี้้�อีก
ี ครั้้�งหลัังจากหลายเดืือนผ่่าน

ไป เราพบว่่าประเด็็นต่่างๆ ที่่�เคยหยิิบยกมาสนทนานั้้�นยัังคงสดใหม่่และใกล้้ตััวเหลืือเกิิน โดยเฉพาะเมื่่�อ
เราทุุกคนล้้วนได้้เป็็นประจัักษ์พ
์ ยานต่่อบรรดาสุ้้�มเสีียงจากขบวนการประท้้วงที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทย

ข้้อ

เรีียกร้อ
้ งต่่างๆ เผยตััวขึ้้�นอย่่างหลากเลื่่�อนและลื่่�นไหล เกิิดการหยิิบยกปมปััญหาต่่างๆ ที่่�พัน
ั ผููกซัับซ้้อน
กัันในสัังคมมาตั้้�งเป็็นวิิวาทะ
นั้้�น

ขนานไปกัับความเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้้องการแก้้ไขปััญหามากมายเหล่่า

ภาพที่่�เห็็นเป็็นราวกัับหลัักฐานที่่�ช่ว่ ยยืืนยัันความสำำ�คัญ
ั ของจิินตนาการทางวรรณกรรม

ซึ่่ง� กู่่�ก้้อง

แผดร้อ
้ งออกมาในยามที่่�รอยร้้าวของความเงีียบสงััดค่อ
่ ยๆ ถููกปริิถ่่างออกกว้้างขึ้้�นเรื่่�อยๆ ยามที่่�กำ�ำ แพง
และเพดานซึ่ง่� กดทัับเราไว้้เริ่่ม
� พัังทลายลง ในเวลาช่่วงเวลาเช่่นนี้้� เราเชื่่�อในศัักยภาพอัันโชติิช่่วงของการ

ผสมผสานอุุปมาอุุปไมยทางวััฒธรรมเพื่่�อประกอบสร้้างสััญญะของนััยและความหมายอัันลึึกซึ้้�งแปลก
ใหม่่ รวมถึึงนำำ�มัน
ั มาใช้้เพื่่�อประกาศจุุดยืน
ื ของตน ท่่ามกลางการร่่วมชำำ�แหละสัังคายนาประวััติิศาสตร์์อัน
ั
ผัันผวนนี้้�เอง เราหลายคนอาจได้้ประสบสิ่่�งที่่�คาดหวัังให้้ก่่อเกิิดในช่่วงชีีวิิต

จุุฑา: ซึ่ง
่� ในนิิยาย กระทรวงสุุ ขสุุ ดๆ ของคุุณเองก็็เป็็นเรื่่�อง		
เกี่่�ยวกัับ…
อรุุณธตีี รอย: …เกี่่�ยวกัับสุุ สาน ใช่่ค่่ะ นั่่� นคืือหลัักใหญ่่ใจความของฉัั นเลย เป็็ นบทสนทนา

ระหว่่างสุุ สานสองแห่่ง แห่่งแรกคืือ สุุ สานชาวแคชเมีียร์์ เป็็ นที่่�ซึ่่�งกลบฝัังประวััติิศาสตร์์การ
ต่่ อ สู้้� เ พื่่� อ อิิสรภาพและสิิทธิิในการกำำ� หนดชะตาชีี วิิตข อง
ตนเอง ชีีวิิตชาวแคชเมีียร์์กว่่า 70,000 ชีีวิิตถููกสัังเวยให้้

กัับขบวนการดัังกล่่าว เปลี่่�ยนให้้เนิินเล็็กๆ แห่่งนั้้� นกลาย
เป็็ นสุุ สานขนาดใหญ่่ ในขณะที่่�สุุสานแห่่งที่่�สองคืือ สุุ สาน
ชาวมุุสลิิมในอิินเดีีย คุุณลองดููสิิ โอกาสในชีีวิิตของมุุสลิิม
ชาวอิินเดีียกัับมุุสลิิมชาวแคชเมีียร์์ในประเทศนี้้� แตกต่่างกััน

โดยสิ้้� นเชิิงนะ… อย่่างน้้อยที่่�สุุด ชาวแคชเมีียร์์สามารถเฝ้้ า
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ฝัันถึึงอนาคตที่่�พวกเขาอยากมีีร่่วมกัันได้้ แต่่สำำ�หรัับมุุสลิิม
ชาวอิินเดีียนั้้� น

พวกเขาเป็็ นกลุ่่�มก้้อนชนชายขอบเมื่่�อมอง

จากประชากรจำำ�นวนหลัักหลายร้้อยล้้าน สิ่่� งที่่�พวกเขาต้้อง
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เสีียงเพรีียกจากสุุสาน
จุุฑา: ตอนนี้้�เขีียนงานอะไรอยู่่�หรืือคะ?
อรุุณธตีี รอย: จริิงๆ ฉัันกำำ�ลัังนั่่�งเขีียนบทบรรยายสำำ�หรัับคลาร์์ก เลคเชอร์์ (the Clark

Lecture)2 ที่่�ทริินิิตี้้� คอลเลจ ของมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ ซึ่ง่� เป็็นเลคเชอร์์เกี่่�ยวกัับวรรณกรรมใน

ภาษาอัังกฤษ แต่่เมื่่�อคืืนเพิ่่ง� ได้้ทราบข่่าวเรื่่�องข้้อเรีียกร้อ
้ งของสหภาพครููเกี่่�ยวกัับกองทุุนบำำ�นาญ
มหาวิิทยาลััยเองก็็ยัังหาทางออกกัับข้้อพิิพาทนี้้�ไม่่ได้้ ทางสหภาพเลยติิดต่่อมาขอความร่่วมมืือให้้

ยกเลิิกชั้้�นเรีียนบรรยาย เพื่่�อเป็็นการแสดงจุุดยืืนสนัับสนุุนข้้อเรีียกร้อ
้ งของทางสหภาพ ฉัันจึึง

ตอบตกลงไป บทบรรยายวิิชาการที่่�ฉัันเขีียนชื่่�อ “แว่่วเสีียงสะท้้อนจากสุุสาน” (The Graveyard
Talks Back) เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับระบอบชาติินิิยมฮิินดููใหม่่ที่่เ� พิ่่ง� เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเร็็วๆ นี้้� ฉัันไม่่มั่่�นใจว่่า

คนไทยรู้้�เรื่่�องนี้้�มากน้้อยแค่่ไหน แต่่คร่่าวๆ คืือฉัันเขีียนเกี่่�ยวกัับอุุบััติิการณ์์ของระบอบเผด็็จการ
เสีี ยงข้้างมากที่่�มาพร้้อมกัับสิิทธิิความเป็็ นพลเมืืองชาวฮิินดูู ซึ่่�งนั่่�นทำำ�ให้้เกิิดกระแสความรุุนแรง
และการทำำ � ร้้ า ยชาวมุุ สลิิ ม รวมถึึ ง กีี ด กัั น พวกเขาออกจากการมีี ส่่ ว นร่่ ว มทั้้� ง ทางการเมืื อ งและ
เศรษฐกิิจ ทีีนี้้� ฉัันเลยนึึ กถึึงสุุ สานขึ้้�นมา ตามความเชื่่�อทางศาสนา ศพชาวฮิินดููจะถููกเผา ไม่่มีี
การฝัังไว้้ในสุุ สานใดๆ ซึ่่�งต่่างจากความเชื่่�อของชาวมุุ สลิิม เพราะฉะนั้้� นสำำ �หรัั บฉัั น พื้้� นที่่�ของ
สุุ สานชาวมุุสลิิมในอิินเดีียเลยกลายมาเป็็ นเหมืือนสัั ญลัักษณ์์ของชุุมชนชาวมุุสลิิมผู้้�ถููกกีีดกััน
เป็็ นตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของการเอาชีีวิิตรอดจากขบวนการฟาสซิิสต์์ของชาวฮิินดูู
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คลาร์์ก เลคเชอร์์ (the Clark Lecture) เป็็ นงานประจำำ�ปีีที่่�เชิิญนัักคิิดนัักเขีียนเสนอเลคเชอร์์ให้้กัับนัักศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ อรุุณธตีีเริ่่�มบทเปิิดของเลคเชอร์์ที่่�ชื่่�อ “The
Graveyard Talks Back” ด้้วยการสาวกลัับไปยัังประวััติิศาสตร์์ของพิิธีีกรรมนี้้�ที่่�ดำำ�เนิินมาเป็็ นปีีที่่� 132 แล้้ว โดยอรุุณธตีีชี้้�ไปตรงนามขององค์์ปาฐกที่่�รายเรีียงไปด้้วย ‘บรรดาท่่าน
สุุ ภาพบุุรุุษ’ อ่่านเพิ่่�มเติิมใน https://lithub.com/the-graveyard-talks-back-arundhati-roy-on-fiction-in-the-time-of-fake-news/

ประสบในชีีวิิตประจำำ�วัันคืือการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� มิิหนำำ �ซ้ำ�ำ�ยััง

ต้้องดิ้้�นรนหาที่่�ทางเพื่่�อจะมีีชีีวิิตอยู่่�ในประเทศนี้้� เอาไว้้ให้้ฉัันเขีียนเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�จนตีีพิิมพ์์ออก
มาแล้้วจะส่่ งให้้อ่่านได้้นะ งานเขีียนชิ้้�นนี้้�ค่่อนข้้างยาวเลยทีีเดีียว และมัันเกี่่�ยวกัับระบบวรรณะใน
อิินเดีียด้้วย ท่่ามกลางระบบระเบีียบที่่�มากำำ�กัับชีีวิิตมนุุ ษย์์ บรรดาชนชั้้�นที่่�ถืืออภิิสิิทธิ์์�ในสัั งคม

นั้้� นเชื่่�อว่่าตััวเองเกิิดมาสููงส่่ งกว่่าคนอื่่�นราวกัับเป็็ นประกาศิิตของเทพเจ้้า นี่่� แหละคืือเมล็็ดพัันธุ์์�
ของระบอบฟาสซิิสม์์โดยแท้้ นัับเป็็ นจุุดเริ่่�มต้้นและรากฐานที่่�หยั่่�งลึึกของทรรศนะแบบฟาสซิิสต์์
เลยทีีเดีียว

s-o-i.io

จุุฑา: คำำ�เปรีียบเปรยเกี่่�ยวกัับสุุ สานของคุุณเปิิดเปลื้้�องให้้เห็็น
ความรู้้�สีีกนึึกคิิดในปริิมณฑลทางการเมืือง เพราะสุุ สาน

อรุุณธตีี รอย: ก่่อนอื่่�นเลย ภาพที่่�คุณ
ุ พรรณนามานั้้�นแจ่่มแจ้้งทีีเดีียว ฉัันพููดถึึงสุุสานในฐานะ

พื้้�นที่่�แห่่งความพร่่ามััวไหลล่่องระหว่่างความเป็็นและความตาย ในหนัังสืือ กระทรวงสุุขสุุดๆ ตััวละคร
ผู้้ร� อดชีีวิิตจากเหตุุสัังหารหมู่่�ชาวมุุสลิิมในรััฐคุุชราตเมื่่�อปีี 2002 (ตอนนั้้�นนเรนทรา โมดีี นายก

� ที่่�ของคนตาย เป็็นเทศะแห่่งความเงีียบสงััด
คืือพื้้น

รััฐมนตรีีคนปััจจุุบัน
ั ของอิินเดีียดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นมุุขยมนตรีีของรััฐคุุชราตอยู่่�)

ไม่่มีีใครปริิปากพููดอะไร ณ ที่่�แห่่งนั้้�นเลย แต่่ในขณะ

ต่่อไป เธอย้้ายมาอยู่่�ตรงสุุสานใกล้้ย่่านเดลีีเก่่าหรืือโอลด์์เดลีี ในช่่วงที่่�พำ�นั
ำ ักกายใจอยู่่�ที่่�นั่่�น เธอได้้

เดีียวกััน เทศะของความตายก็็ไหลทะลัักท่่วมท้้นเข้้ามา
สู่่�พื้้�นที่่�ของคนเป็็นด้้วย คำำ�ว่่า ‘แว่่วเสีี ยงสะท้้อนจาก

ทางกลัับมายัังกรุุงเดลีี

อย่่างอััญจุุมเดิิน

เพีียงเพื่่�อจะพบว่่าตััวเองไม่่สามารถใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�นั่่�นได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุขอีก
ี

� โดยในทุุกๆ ห้้องพัักจะมีีหลุุมศพภาพใน จากนั้้�นต่่อมา เกสต์์เฮ้้าส์์ก็ไ็ ด้้
เปิิดเกสต์์เฮ้้าส์์สวนสวรรค์์ขึ้้น
เปิิดบริิการจััดงานศพให้้ลููกค้้าด้้วย อััญจุุม พร้อ
้ มด้้วยคู่่�ชีีวิิตของเธอชื่่�อซััดดัม
ั ฮุุดเซน (ผู้้เ� ป็็นดาลิิตที่่�

เปลี่่�ยนมานัับถืือศาสนาอิิสลาม) และอิิหม่่ามชาวมุุสลิิม ร่่วมกัันประกอบพิิธีีชำ�ร
ำ ะร่่างกาย สวดศพ
และฝัังบรรดาคนตายที่่�โดนขัับไล่่ไสส่่งออกมาจากสัังคม

เช่่นเดีียวกัับความเชื่่�อของชาวแคชเมีียร์์

สุุ สาน’ ดููมีีนััยถึึงการดื้้�อดึึงถืือครองอดีีตไว้้มั่่�น ยึึดจัับ

สุุสานของบรรดานัักสู้�้เพื่่�ออิิสรภาพผู้้ว� ายชนม์์นั้้�นเกี่่�ยวพัันลึึกซึ้้ง� กัับชีีวิิตคนเป็็น ไม่่ใช่่ความตาย ดัังที่่�

ความทรงจำำ�และบรรดาสรรพสิ่่� งที่่�ไม่่อาจเอื้้�อนเอ่่ยออก

แคชเมีียร์์ของเรา คนตายจะมีีชีวิิต
ี อยู่่�ตลอดไป ส่่วนคนเป็็นคืือคนตายที่่�เสแสร้ง้ ”

มาเป็็นคำำ�พููดได้้ ภาพที่่�เห็็นเลยคล้้ายกัับการหวนคืืนสู่่�

มููซา เยสวีีเขีียนไว้้ในจดหมายถึึงลููกสาวของตนที่่�เสีียชีีวิิตจากกระสุุนลููกหลงว่่า “บาบาจานา… ใน

ในที่่�สุุด ถ้้าคุุณจ้้องมองไปที่่�บรรดาสุุสานในหนัังสืือ กระทรวงสุุขสุุดๆ มัันก็็คือ
ื หลัักแหล่่งที่่�การ
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� กลืืมเลืือน
มิิตรสหายผู้้�โดนฝัังกลบ ย้้อนกลัับไปหาผู้้�ที่่ถูู

ปฏิิวััติิสำำ�แดงตััวนั่่�นเอง เพราะคุุณจะมองได้้เห็็นผู้้ค
� นที่่�อาศััยอยู่่�ในนั้้�น ผู้้ที่่
� ต
� ายจาก ผู้้ค
� นที่่�ถููกกลบ

หรืือแม้้แต่่ ‘ผู้้�ไร้้สิ่่� งปลอบประโลม’ อย่่างที่่�คุุณเรีียก ถ้้า

สุุสานออกมาเป็็นเช่่นนี้้�ในทีีแรกหรอก แต่่กลายเป็็นว่่าเรื่่�องราวของสถานที่่�และบรรดาตััวละครนำำ�พา

�
เราจะนำำ�พาภาพของ ‘เสีี ยงเพรีียกจากสุุ สาน’ ไปสู่่�นััยที่่		
ลึึกซึ้้�งขึ้้�น บางทีีเราอาจนึึกถึึงบรรดาผีีสางที่่�ยัังคงตาม		
หลอกหลอน เป็็นวิิญญาณที่่�ไม่่เคยเคลื่่�อนไปสู่่�ภพภููมิิ		
ใด หากยัังวนเวีียนอยู่่�ในหน้้าประวััติิศาสตร์์ รอคอยใคร		
สัั กคนให้้ปลุุกเสกเรีียกมัันกลัับมา คุุณคิิดว่่าในพื้้�นที่่�		
ชายขอบอย่่างสุุ สาน มีีพิธี
ิ ีกรรมหรืือท่่วงทำำ�นองใดบ้้าง		
ที่่�อาจปลุุกฟื้้� นบรรดาวิิญญาณให้้ส่่งเสีี ยงเพรีียกหรืือ		
แม้้แต่่ลุุกขึ้้�นมาเริิงระบำำ�ได้้?

ฝััง

บรรดาผู้้ที่่
� ส
� วดมนต์์และเอ่่ยคำำ�กล่า่ วสัักการะทั้้�งหลายทั้้�งปวง

ฉัันไม่่ได้้ตั้้�งใจเขีียนให้้ภาพของ

ฉัันมาสู่่�ข้้อสรุุปนั้้�นเอง

จุุฑา: ฉัันคิิดว่่าธรรมชาติิอัันแปร่่งประหลาดของสุุ สานใน		
นิิยายเรื่่�องนี้้�เกิิดจากการที่่�มัันเป็็นสถานที่่�ซึ่ง
่� เกิิดการ		
ย้้อนศรกระแสธารของเวลาอัันเป็็นเส้้ นตรง รวมถึึงเป็็น		
ที่่�พำำ�นัักหลบภััยให้้กัับผู้้�ที่่โ� ดนประณามหยามเหยีียด 		
เพราะมีีสถานะหรืือเพศสภาพที่่�ผิิดแผกออกไปจาก		
ปทััสถานในสัั งคม ขณะเดีียวกััน ในเรื่่�องนี้้�เรามีีตััวละคร		
ที่่�เป็็นเควีียร์์อย่่างอััญจุุมด้้วย บางทีีเรื่่�องราวของอััญจุุม
อาจเผยให้้เราเห็็นความเป็็นจริิงเกี่่�ยวกัับประเด็็นเรื่่�อง		
เพศสภาพที่่�แสนจะสลัับซัับซ้้อนในสัั งคมอิินเดีีย ตรงนี้้�		
มีีประเด็็นอะไรที่่�สามารถขยายเพิ่่�มเติิมได้้บ้้างมั้้�ยคะ?

s-o-i.io
อรุุณธตีี รอย: จริิงๆ แล้้วอิินเดีียเป็็นประเทศที่่�ประหลาด เพราะเหตุุการณ์์หรืือการเคลื่่�อนไหว

อรุุณธตีี รอย: บ่่อยครั้้�งคนชอบถามฉัันว่่า “ทำำ�ไมถึึงเขีียนเรื่่�องราวของฮิิจราล่่ะ?” ซึ่่ง� ฉัันว่่าเป็็น

ทุุกอย่่างเกิิดขึ้้�นพร้้อมๆ กัันไปหมด เรามีีทั้้ง� ขบวนการปลดแอกอัันเกรีียงไกร แล้้วก็็มีก
ี ารกดปราบ

คำำ�ถามที่่�แปลกมาก ก็็จริิงไหมล่่ะคะ ไม่่เห็็นเคยมีีใครถามถึึงตััวละครชื่่�อการ์์สััน โฮบาร์์ตว่า่ “ทำำ�ไมถึึง

ซึ่่ง� ปััจจุุบัน
ั พื้้�นที่่�ตรงนั้้�นค่่อยๆ

กัับว่่าฮิิจราแปลกแยกออกไป ไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมเราด้้วย ทุุกคนล้้วนเป็็นส่่วนผสมสำำ�คัญ
ั

และประหััตประหารอย่่างทารุุณเช่่นกััน ส่่วนเรื่่�องของอััญจุุม คุุณจะเห็็นได้้จากเนื้้�อหาในนิิยายว่่า
สัังคมอิินเดีียมีีพื้้น
� ที่่�สำำ�หรัับคนอย่่างอััญจุุมมาเป็็นเวลาช้้านานแล้้ว

โดนภาษาแบบตะวัันตกหรืือข้้อบัังคัับทางกฏหมายอะไรเทืือกนั้้�นกลืืนกลายเข้้าไป แต่่เราต้้องไม่่ลืม
ื
ว่่ามีีพื้้น
� ที่่�ทางวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมอยู่่�ในชุุมชนมาก่่อนหน้้าแล้้ว

เรื่่�องความเป็็นเควีียร์์หรืืออััตลัก
ั ษณ์์

ั หากัับความลื่่�นไหลทางเพศอะไรขนาดนั้้�น จน
ทางเพศที่่�ลื่่น
� ไหลก็็เหมืือนกััน ที่่�จริิงเราไม่่เคยมีีปัญ
กระทั่่�งพวกบริิติิชเข้้ามาแล้้วเริ่่ม
� มากะเกณฑ์์อะไรพวกนี้้�ในสัังคมอิินเดีียนั่่�นแหละ
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เลืือกเขีียนเรื่่�องของเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยข่่าวกรอง?” บ้้างเลย คำำ�ถามจริิงๆ ก็็คือ
ื ทำำ�ไมเราต้้องทำำ�เหมืือน

ของโลกใบนี้้� ตััวตนของอััญจุุมไม่่ได้้ถููกลดทอนเหลืือเป็็นแค่่ฮิจ
ิ ราเสีียหน่่อย อััญจุุมก็็คือ
ื อััญจุุม เธอ

เป็็นปััจเจกที่่�โดดเด่่นไม่่เหมืือนใคร ไม่่ใช่่กระดานโฆษณาหรืือแผ่่นป้้ายที่่�รอให้้คนมาเติิมข้้อความอะไร
ลงไป เช่่นเดีียวกััน ตีีโลตตมาไม่่ได้้เป็็นเพีียงผู้้ห
� ญิิง เธอคืือตีีโลตตมา ทุุกตัวั ละครในนิิยายล้้วนเป็็น

คนที่่�โดดเด่่นและเป็็นตััวของตััวเอง รายละเอีียดในชีีวิิตพวกเขาต่่างถัักทอขึ้้�นรายล้้อมรอบชีีวิิตของ
พวกเราทุุกคน เพราะฉะนั้้�น การแบ่่งแยกหรืือจัับพวกเขายััดใส่่ประเด็็นอะไรต่่อมิิอะไรกลัับดููเป็็นการไม่่

ให้้เกีียรติิด้้วยซ้ำำ�� ฉัันหัันมาสนใจงานวรรณกรรมด้้วยเหตุุผลที่่�ว่า่ มนุุษย์์ทุก
ุ คนก็็เหมืือนกัับตุ๊๊�กตาแม่่ลููก

ปาลิิน: อย่่างการมีีอยู่่�ของอััตลัักษณ์์อย่่างฮิิจรา4

ดกของรััสเซีีย (Matryoshka dolls) ยิ่่ง� ขุุดค้้นลึึกลงไป คุุณยิ่ง่� พบเจอตััวตนหลากหลายซ้้อนทัับกัับ
เป็็นชั้้�นๆ ไปเรื่่�อยๆ หรืือบางทีีบางอััตลัก
ั ษณ์์เหล่่านั้้�นอาจแผ่่เผยตััวออกมา ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าคุุณหรืือคน

อรุุณธตีี รอย: ใช่่ค่่ะ ไม่่ว่่าจะฮิิจราหรืือเควีียร์์… ตอนนี้้�เลยกลายเป็็นเหมืือนอยู่่�กัันคนละโลก

เลย อย่่างตััวละครอีีกตััวที่่�ชื่่�อซาอีีดา เธอเป็็ นฮิิจราวััยรุ่่�นที่่�ใช้้ภาษาแบบทรานส์์หรืือคนข้้ามเพศผู้้�

รอบตััวคุุณอยากนำำ�เสนอหรืือหยิิบฉวยอภิิสิิทธิ์์�จากเฉดด้้านไหนของบรรดาอััตลัักษณ์์อัันซัับซ้้อน
เหล่่านั้้�นมาใช้้

หญิิง [ตามแบบโลกตะวัันตก] ในขณะที่่�อััญจุุมเป็็ นคนอีีกรุ่่�นวััยหนึ่่�ง เธอมีีความคิิดที่่�ยึึดโยงอยู่่�
กัับธรรมเนีียมวััฒนธรรมเก่่าๆ ก็็จริิง แต่่ก็็มีีความเข้้าใจที่่�ลื่่�นไหลเกี่่�ยวกัับเพศสภาวะอย่่างมาก

ทุุกวัันนี้้�สัังคมลดทอนอััตลัักษณ์์ของปััจเจกให้้กลายไปเป็็นเหมืือนสิินค้้าแปะป้้ายตามชั้้�นวาง

สิินค้้าในซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ดููอย่่างอััญจุุมสิิ เธอเป็็นมุุสลิิม นัับถืือนิิกายชีีอะฮ์์ เป็็นอิินเตอร์์เซ็็กส์์ เราจะ
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ตีีความเฉดด้้านของอััตลัก
ั ษณ์์เหล่่านี้้�ว่า่ อย่่างไรบ้้าง? แน่่นอนว่่าปััจจุุบัน
ั การเป็็นมุุสลิิมในอิินเดีียถืือ

ปาลิิน: อย่่างหนึ่่�งที่่�ฉัันชอบมากเกี่่�ยวกัับตััวละครอััญจุุม
คืือเธอใช้้ภาษาได้้คล่่องแคล่่วเฉีียบแหลมทีีเดีียว 		
บางทีียัังดููพููดอะไรได้้เข้้าปากไหลล่่องกว่่าทรานส์์ วััยรุ่่�น
อย่่างซาอีีดาด้้วยซ้ำำ�� อััญจุุมมีีความลื่่�นไหลในตััวเอง		

เป็็นเรื่่�องเสี่่�ยงอัันตราย บางทีีอาจจะเสี่่�ยงต่่อชีีวิิตมากกว่่าการเป็็นฮิิจราด้้วยซ้ำำ�� เธอจัับพลััดจับ
ั ผลููไป
อยู่่�ในเหตุุสัังหารหมู่่�ในรััฐคุุชราตก็็เพราะตััวเองเป็็นมุุสลิิม แต่่พวกเขาไม่่ฆ่า่ เธอทิ้้�งเพราะยึึดถือ
ื ความ
� องดููเรื่่�องราวของตััวละครอื่่�นๆ อีีก
เชื่่�อตามธรรมเนีียมโบราณว่่าการฆ่่าฮิิจราจะนำำ�มาซึ่่ง� โชคร้้าย ทีีนี้้ล

อย่่างซััดดััม ฮุุดเซน ไม่่ก็็ตีีโลตตมา พวกเขาเป็็นใครอะไรยัังไงกัันบ้้าง? เราตอบไม่่ได้้อย่่างหมดจด
หรอก เราจะนิิยามพวกเขาว่่าอะไร? แล้้วบรรดานิิยามต่่างๆ สะท้้อนตััวตนของพวกเขาได้้ทั้้�งหมดหรืือ?
เพื่่�อนของฉัันที่่�ทำ�ำ งานเป็็นอาจารย์์สอนภาพยนตร์์ได้้อ่่านหนัังสืือเล่่มนี้้�

แล้้วชี้้�ให้้ฉัันเห็็นอะไร

		

บางอย่่างที่่�แม้้แต่่ตัวั เองยัังมองข้้ามไปเลยด้้วยซ้ำำ�� เธอเป็็นเควีียร์์ และเธอเล่่าให้้ฉัันฟัังอย่่างน่่าสนใจ

เคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับเพศสภาวะที่่�ค่่อนข้้างเถรตรงขึึงขััง		

มีีอัตลั
ั ก
ั ษณ์์ใหม่่ แล้้วคนรอบข้้างก็็เรีียกขานพวกเขาด้้วยชื่่�อเหล่่านั้้�น สิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นกัับบางตััวละคร

ในปััจจุุบััน

เห็็นประเด็็นเหล่่านี้้�อาจเป็็นเพราะตััวเธอเองผ่่านช่่วงเวลาวััยเด็็กที่่ค่
� อ
่ นข้้างยากลำำ�บากมา ตั้้�งแต่่ยุค
ุ ที่่�

อย่่างชััดเจน เป็็นภาพที่่�ตรงข้้ามกัับขบวนการ

ว่่าใน กระทรวงสุุขสุุดๆ ตััวละครทุุกตัวั ล้้วน ‘ได้้รัับการยอมรัับ’ (passing)5 พวกเขาเปลี่่�ยนมาใช้้ชื่่�อใหม่่

หลายต่่อหลายครั้้�งด้้วยซ้ำำ�� ไป ฉัันคิิดว่่ามัันเป็็นข้้อสัังเกตที่่�น่า่ ทึ่่�งมาก… และส่่วนหนึ่่�งที่่�เพื่่�อนฉัันสัังเกต
การเป็็นเควีียร์์ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย เช่่นเดีียวกัับการ ‘ได้้รัับการยอมรัับ’ เมื่่�อคุุณเองยัังคงค้้นหาอััตลัก
ั ษณ์์
ของตััวเองอยู่่� และไม่่รู้สึ
้� ึกว่า่ คำำ�แปะป้้ายอััตลัก
ั ษณ์์ใดๆ สะท้้อนตััวตนของคุุณได้้อย่่างสมบููรณ์์เลย

3

อยากจะชวนคิิดต่่อกรณีีคำำ�ว่่า ‘ตุ๊๊�ด, กระเทย’ และ ‘LGBTQ+’ ที่่�ภายหลัังคำำ�กลุ่่�มแรกถููกปััดลงต่ำำ��ศัักดิ์์�กว่่าว่่าไม่่ก้้าวหน้้าหรืือกดขี่่� ทั้้�งที่่�ในความจริิง อาจเป็็ นหลัักฐานการมีีอยู่่�ของอััต
ลัักษณ์์บางอย่่างที่่�แหกขนบทางเพศแบบทวิิลัักษณ์์ในสัั งคม โดยเฉพาะคำำ�ว่่า ‘กระเทย’ ที่่�ไม่่ได้้มีีความหมายทางลบโดยตััวมัันเองแต่่อย่่างใด (กระเทย ยัังกิินความหมายถึึงสัั ตว์์และ
ั หาก็็เป็็ นเพราะทััศนคติิและการตีีตราจากสัั งคมที่่�มีีมา แต่่อย่่า
พืืชได้้ด้้วย นอกเหนืือจากนั้้�นเรายัังอาจกล่่าวได้้ด้้วยว่่าความเควีียร์์รุ่่�มรวยอยู่่�ในธรรมชาติิอยู่่�แล้้ว) ถ้้าคำำ�เหล่่านี้้�จะมีีปัญ
ลืืมว่่าคำำ�ใดๆ ก็็อาจสามารถทวงคืืนหรืือนิิยามใหม่่ได้้เสมอ ส่่ วน LGBTQ+ ที่่�อาจฟัังดูู ‘ใหม่่กว่่า’ ในบริิบทภาษาไทย ก็็เกิิดจากการต่่อสู้้� ทางอคติิและการเหยีียดหยามอย่่างรุุนแรงใน
บริิบทอื่่�นมาด้้วยเช่่นกััน.
4

ฮิิจรา คืือกลุ่่�มบุุคคลข้้ามเพศและกลุ่่�มอิินเตอร์์เซ็็กส์์ (คนที่่�มีีสองเพศในร่่างเดีียว) ในอิินเดีีย ผู้้�คนมัักเรีียกฮิิจราว่่าเป็็ น ‘เพศที่่�สาม’ และถืือว่่าเป็็ นกลุ่่�มอััตลัักษณ์์ที่่�มีีประวััติิคามเป็็ น
มายาวนานในวััฒนธรรมเอเชีียใต้้ เป็็ นเวลากว่่าศตวรรษที่่�คนใช้้คำำ�ว่่าฮิิจราและ ‘ทรานส์์เจนเดอร์์’ แทนที่่�สลัับกัันไปมา ซึ่่�งปรากฏการณ์์ทางภาษาดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดๆ
และในบางกรณีีทำำ�ให้้เกิิดการลดทอนอััตลัักษณ์์กลุ่่�มบุุคคลข้้ามเพศในอิินเดีียขึ้้�น อ่่านต่่อได้้ที่่� https://www.bbc.com/culture/article/20170720-the-semi-sacred-thirdgender-of-south-asia และ https://www.nytimes.com/2018/02/17/style/india-third-gender-hijras-transgender.html
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ในการเมืืองเรื่่�องอััตลัักษณ์์ คำำ�ว่่า ‘passing’ สื่่� อถึึงการที่่�คนข้้ามเพศหรืือบรรดาผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้รัับการยอมรัับและเรีียกขานตามชื่่�อหรืือสรรพนามที่่�สอดคล้้องกัับ
เพศสภาพของตนเอง ในที่่�นี้้� ผู้้�แปลเลืือกใช้้คำำ�ว่่า ‘ได้้รัับการยอมรัับ’ ตามบริิบทของบทสัั มภาษณ์์ – ผู้้�แปล.

s-o-i.io

จุุฑา: นัักเขีียนแต่่ละคนมีีวิธี
ิ ีปลุุกปล้ำำ��กัับงานเขีียนของตััวเอง		

นี้้�เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันได้้เพราะกองทััพทหารที่่�สู้�้รบและเข่่นฆ่่าประชาชนในประเทศตััวเองมาตั้้�งแต่่
ปีี 1947 ในรััฐชายแดนต่่างๆ อย่่างแคชเมีียร์์ ผู้้ค
� นเรืือนหมื่่�นเรืือนแสนกำำ�ลังั ต้้องสัังเวยชีีวิิต ในขณะที่่�

ที่่�แตกต่่างกัันออกไป ตััวบทของคุุณนั้้�นมีีทั้้�งรสอััน		

ผู้้ท
� รงคุุณวุฒิิ
ุ หลายคนพููดพล่่ามว่่า ‘ประชาธิิปไตยจงเจริิญ’ ไม่่หยุุดหย่่อน ราวกัับทุุกคนกำำ�ลังั ยิินยอม

หลากหลายและเข้้มข้้น เลยอยากทราบว่่าคุุณมีีวิิธีีการ		

ิ าให้้กัับสิ่่�งที่่�กำ�ลั
พร้อ
้ มใจปิิดหููปิดต
ำ งั เกิิดขึ้้�น

ว่่าพููดถึึงไปทีีละประเด็็นหรืือนำำ�เสนออััตลัก
ั ษณ์์ทีล
ี ะอััตลัก
ั ษณ์์หรืือพููดเรื่่�องเพศทีีละเพศ

ให้้กลายมาเป็็นงานเขีียนอย่่างไร โดยเฉพาะกัับตััวบท		

ขมวดรวมเป็็นสิ่่�งเดีียวกัันทั้้�งหมด

ทางวรรณกรรมที่่�คุุณเคยกล่่าวถึึงว่่าเป็็นฐานหลัักที่่�		

การเมืืองของเรื่่�องเล่่า

อรุุณธตีี รอย: แม้้ว่่าฉัันจะเขีียน กระทรวงสุุขสุุดๆ เป็็นภาษาอัังกฤษ แต่่ในหนัังสืือก็็มีค
ี วามหลาก

จุุฑา: คุุณเคยพููดไว้้ว่า่ ความแตกต่่างระหว่่างงานเขีียนที่่�เป็็น		

หลายทางภาษาอยู่่�มาก ตััวละครแต่่ละตััวพููดภาษาต่่างกัันออกไป สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือเกิิดการแปลความใน
วงสนทนาตลอดเวลา ซึ่่ง� ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในอิินเดีีย ประเทศที่่�มีรููี ปแบบภาษาต่่างกัันออกไปถึึง 780

นิิยายกัับงานเขีียนประเภทที่่�ไม่่ใช่่นิย
ิ าย คืือช่อ
่ งว่่าง		

ั พััน เราต่่างแหวกว่่ายอยู่่�ในมหาสมุุทรแห่่งถ้้อยคำำ�นานา พอเป็็นเช่่นนี้้�
ภาษา ไหนจะภาษาถิ่่น
� อีีกนับ

ระหว่่าง ‘ประเด็็นเร่่งด่่วน’ กัับ ‘ความเป็็นนิิรัน
ั ดร์์’6 ฉััน		

อาจกล่่าวได้้ว่่ากระบวนการแปลความไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากต้้นฉบัับเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว หากแต่่เกิิด
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ขึ้้�นก่่อนหน้้านั้้�นเสีียอีีก มัันคืือกระบวนการรัังสรรค์์ขั้้น
� พื้้�นฐานที่่�สุุดอย่่างหนึ่่�ง

เห็็นพ้้องกัับคุุณว่่า ท่่ามกลางความเร่่งเร้้าคัับขััน เรายััง		

ในหนัังสืือเล่่มนี้้�มีทั้้
ี ง� ภาษาอัังกฤษ ฮิินดีี อููรดูู แคชเมีียร์์ ไปจนถึึงภาษามลยาฬััมและอาหรัับ นอก

ต้้องการมุุมมองที่่�ยึด
ึ โยงกัับความเป็็นนิิรัน
ั ดร์์กาลไว้้ด้ว้ ย 		

เหนืือไปจากการตีีความภาษาที่่�แตกต่่างกัันแล้้วยัังเกิิดการแปลความระหว่่างวััฒนธรรมอีีกด้้วย อย่่าง

� า่ 		
เพื่่�อว่า่ มัันจะนำำ�พาเราไปบนเส้้นทางที่่�เราก็็ไม่่รู้้�ด้ว้ ยซ้ำำ�ว่

ฉากหนึ่่�งในหนัังสืือ ตอนที่่�อัญ
ั จุุมได้้รัับจดหมายจากเรวตีี ผู้้อ
� าศััยอยู่่�ในป่่าดัันดัักการัันยาทางตอน
กลางของอิินเดีีย เธอเป็็นแม่่แท้้ๆ ของเด็็กทารกที่่�อัญ
ั จุุมเก็็บมาเลี้้�ยง เรวตีีเป็็นชาวเตลููกููที่่�ใช้้ภาษา
จดหมายมาถึึงมืืออััญจุุม

กัับภาษาอัังกฤษที่่�มีกลิ่
ี น
่� อายของเตลููกููแฝงอยู่่�

มีีอะไรรออยู่่�ข้้างหน้้า ไม่่อาจมีีใครมาชี้้�นิ้้ว� กะเกณฑ์์ได้้		

ตอน

เลยว่่ามีีประเด็็นไหนเป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนยิ่่�งยวดที่่�สุุดสำำ�หรับ
ั 		

คนที่่�ช่ว่ ยเธออ่่านข้้อความในกระดาษต้้องแปลภาษาของเรวตีีเป็็นอููรดููเสีีย

ก่่อน ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นในตอนท้้ายของจดหมาย เรวตีีใช้้คำำ�ลงท้้าย ‘ลาล ซาลามุุ’ ซึ่ง่� เป็็นคำำ�ทัก
ั ทายของ

ทุุกคน ยกตััวอย่่างเช่่น เสีียงกู่่�ร้้องของประชาชนใน			

� อ
สมาชิิกกลุ่่�มคอมมิิวนิิสต์์เอเชีียใต้้ ความหมายโดยตรงของคำำ�นี้้คื
ื สวััสดีสี
ี ีชาด (Red Salute) อััญจุุม

ที่่�ไม่่รู้ค
้� วามหมายโดยนััยของประโยคดัังกล่่าวพึึมพำำ�ตอบรัับไปว่่า ‘ลาล ซาลามุุอาลััยกุุม’ เหมืือน

ขบวนการเคลื่่�อนไหวใดๆ มัักมีีความเกี่่�ยวพัันเชื่่�อมโยง		

เป็็นการจัับสองประโยคทัักทายมาผสมกััน อััญจุุมเพีียงต้้องการสื่่�อคำำ�อวยพร ‘อาเมน’ ให้้กัับเรวตีี

กัับงานวรรณกรรม ทั้้�งสองอย่่างนี้้�หล่อ
่ เลี้้�ยงและชุุบชููชีีวิต		
ิ

ั า่ นที่่�มีพื้้
คล้้ายๆ เวลาจบบทเทศนานั่่�นแหละ แต่่นักอ่
ี น
� เพความรู้้เ� รื่่�องภาษาคอมมิิวนิิสต์์มาก่่อนก็็อาจ

จัับสัังเกตได้้ว่่า ฟัังผ่่านๆ ประโยค ลาล ซาลามุุอาลััยกุุม นั้้�นคลัับคล้้ายกัับสโลแกนตอบรัับความเป็็น

ให้้กัน
ั และกััน ทุุกวัันนี้้�เราไม่่สามารถสื่่�อทุก
ุ ประเด็็นปััญหา		

อัันหนึ่่�งอัันเดีียวของขบวนการฝ่่ายซ้้ายเลยทีีเดีียว ตรงนี้้�ก็เ็ ป็็นดีีเทลสนุุกๆ เล็็กๆ น้้อยๆ แหละ ถ้้าคน

ออกมาด้้วยท่่าทีีตรงไปตรงมา หรืือบางทีีจะเปลี่่�ยนมัันเป็็น

อ่่านมองข้้ามไม่่สัังเกตเห็็นมัันก็็ไม่่ได้้มีีผลอะไร
ฉัันแค่่กำ�ลั
ำ งั จะสื่่�อว่่า

หนัังสืือ

ข้้อเรีียกร้้องทางการเมืืองยัังยากเลยด้้วยซ้ำำ�� แต่่งาน		

นี่่�เป็็นตััวอย่่างหนึ่่�งของความซัับซ้้อนทางวััฒนธรรมหลากหลายชั้้�นใน

ซึ่ง่� ทั้้�งหมดถัักทอขึ้้�นเป็็นวิิวาทะเกี่่�ยวกัับระบบวรรณะ

ชนชั้้�น

และประเด็็นทางศาสนาใน

วรรณกรรมมอบพื้้�นที่่�ให้้เราแสดงออกถึึงสิ่่� งเหล่่านี้้�ได้้

ั หน้้าถืือตาในประเทศ
ประเทศนี้้� บรรดานัักวิิชาการ นัักเขีียนหรืือคนทำำ�ภาพยนตร์์ส่่วนใหญ่่ที่่เ� ป็็นที่่�นับ
นี้้�ล้้วนปิิดลบกลบประเด็็นของชนชั้้�นวรรณะ ทำำ�เป็็นไม่่สนใจข้้อพิิพาทเหล่่านี้้� ราวกัับลืืมไปไว่่าประเทศ

ทุุกอย่่าง
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นิิยามตััวตนคุุณเอง

ลัักษณะคล้้ายๆ

การเขีียนนิิยายสัักเรื่่�องไม่่ใช่่แค่่การสร้้าง

จัักรวาลของภาพอัันคุ้้�นเคย แต่่ยังั เกี่่�ยวกัับการขุุดค้้นสิ่่�งที่่�โดนฝัังกลบไปให้้ผุุดปรากฏขึ้้�นมา และไม่่ใช่่

แปลงมุุมมองต่่อสิ่่� งต่่างๆ รอบตััว จนถึึงคำำ�ถามต่่อโลก		

แบบกองโจรคอมมิิวนิิสต์์

สำำ�หรัับฉััน

6

อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.theguardian.com/books/2017/may/27/arundhati-roy-fiction-takes-time-second-novel-ministry-utmost-happiness

s-o-i.io
อรุุณธตีี รอย: ตอนที่่�ฉัันพููดถึึงความแตกต่่างระหว่่างงานประเภทนิิยายและไม่่ใช่่นิิยาย ฉัันพููด

ถึึงงานของตััวเองเป็็นหลััก ไม่่ได้้จะนำำ�มาใช้้ตีีขลุุมงานเขีียนทุุกประเภทแต่่อย่่างใด โดยปกติิแล้้ว

ปาลิิน: ใน กระทรวงสุุ ขสุุ ดๆ ฉัันสนใจมุุมมองของไซหนัับที่่�มีี		

เวลาเขีียนบทความที่่�ไม่่ใช่่นวนิิยาย มัันมัักจะเป็็นงานเขีียนที่่�โต้้ตอบกัับประเด็็นเชิิงสัังคมที่่�ค่อ
่ นข้้าง

ต่่อบรรดาสิิ งห์์สาราสัั ตว์์ต่่างๆ มัันทำำ�ให้้ฉัันนึึกถึึงตอน		

ส่่วนที่่�คุุณพููดถึึงวรรณกรรมในฐานะการสื่่�อสาร ทุุกวัันนี้้�บรรดาข่่าวปลอมลอยว่่อน ไม่่มีีใครรู้้�

กััลกััตตา ในทีีแรก ฉัันรู้้�สึึกทึ่่�งกัับบรรยากาศที่่�เห็็น 		

เร่่งร้อ
้ นหรืือกำำ�ลังั เป็็นที่่�พููดถึงึ อย่่างเข้้มข้้น ณ ขณะนั้้�น

ถึึงสถานการณ์์ที่่แ
� ท้้จริิง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�อย่่างแคชเมีียร์์ที่่ทั้้
� �งทางการและสื่่�อในอิินเดีียต่่างก็็นำำ�

เสนอข่่าวลวงกัันแบบหน้้าด้้านๆ แล้้วไม่่ใช่่แค่่นั้้�นนะ ไม่่ว่่าจะนัักข่่าว บล็็อกเกอร์์ หรืือใครก็็ตามที่่�
พยายามจะขุุดค้้นความจริิงออกมา พวกเขาก็็จะโดนหมายหััวหรืือถููกทางการตามไปปิิดปากเสีี ย

ทั้้�งสิ้้� น เพราะฉะนั้้�นเมื่่�อเป็็ นแบบนี้้� หนทางเดีียวที่่�เราสามารถปริิปากพููดถึึงความจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นใน
แคชเมีียร์์คืือการเล่่ามัันผ่่านวรรณกรรม ไม่่ใช่่แค่่พููดถึึงตััวเลขว่่ามีีคนโดนฆ่่าตายไปแล้้วกี่่�คน หรืือ

คนโดนทารุุณกรรมอีีกเท่่าไหร่่ เรื่่�องมัันกว้้างและมีีรายละเอีียดลึึกกว่่านั้้�นมาก มีีคำำ�ถามอัันน่่าฉงน

เกิิดขึ้้�นมากมาย ชุุมชนที่่�ฟกช้ำ��ดำ
ำ ำ�เขีียวขนาดนั้้�นยืืนหยััดอยู่่�ได้้อย่่างไรภายใต้้การปกครองของกอง

ตััวเองกำำ�ลัังเดิินเที่่�ยวในย่่านค้้าเนื้้�อของตลาดใหม่่ใน		
ทุุกอย่่างดููคล้้ายกัับการแสดงบนเวทีี แน่่นอนว่่ามุุม		

มองแบบนี้้�เกิิดขึ้้�นจากความรู้้�สึึกตื่่�นตาตื่่�นใจของ		

คนนอกที่่�ไม่่เคยไปเยืือนสถานที่่�แบบนั้้�นมาก่่อน ถึึง		
อย่่างนั้้�นฉัันก็็รู้้�สึึกจริิงๆ ว่่ามีีรายละเอีียดหลายอย่่าง		

กำำ�ลัังทหารที่่�เหี้้�ยมโหดที่่�สุุดในโลก? สิ่่� งยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของผู้้�คนที่่�นั่่�นคืืออะไร? เกิิดอะไรขึ้้�น ณ

เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัันในกาละและเทศะที่่�แสนจะบีีบอััด 		

ั ท์์ ทำำ�พจนานุุกรม
ตอนที่่�ฉัันเริ่่ม
ื การจดบัันทึึกศัพ
� แวะเวีียนไปเยืือนแคชเมีียร์์ สิ่่�งแรกที่่�ฉัันทำำ�คือ

ว่่อน บ้้างก็็ลงมาจิิกคุ้้�ยขยะ ภาพที่่�ฉัันเห็็นทำำ�ให้้นึึกขึ้้�น		

สถานที่่�แห่่งนั้้�น? รููปแบบของภาษาล่่ะ? บรรดาความสัั มพัันธ์์ต่่างๆ อีีก?
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ภาษาแคชเมีียร์์-อัังกฤษขึ้้�น เพราะสัังเกตได้้ว่่าภาษาที่่�ผู้ค
้� นในละแวกนั้้�นใช้้ล้้วนได้้รัับอิิทธิิพลจากความ
รุุนแรงและมาตรการทางการทหารต่่างๆ จนบรรดารููปแบบของศััพท์์แสงนั้้�นเปลี่่�ยนไปอย่่างพลิิกจาก

หน้้ามืือไปหลัังมืือทีีเดีียว จากนั้้�นไม่่นานคุุณก็็เริ่่ม
� สัังเกตเห็็นความโหดร้้ายและความรุุนแรงที่่�ไม่่มีี
รายงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเล่่มไหนเคยระบุุไว้้ สัังคมทั้้�งผุุพังั เสื่่�อมโทรมและกำำ�ลังั ถููกทำำ�ลายล้้าง แต่่นี่่�
กลัับไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกใหม่่อะไรเลย

ยกตััวอย่่างเช่่น ในกระทรวงสุุขสุุดๆ มีีตัวั ละครที่่�เป็็นนายทหารนาม อััมริิก ซิิงห์์ เขาแวะมาเยี่่�ยม

เยืือนครอบครััวที่่�เคยผููกมิิตรสนิิทชิิดเชื้้�อกััน สิิงห์์รู้ว่้� า่ มููซา ลููกชายของบ้้านนี้้�คบค้้าสมาคมอยู่่�กัับพวก

กองกำำ�ลังั ทหาร มัันเป็็นการพบปะที่่�ชวนอกสั่่�นขวััญแขวน สิิงห์์นั่่ง� ลงขััดสมาธิิบนพื้้�น คลายเข็็มขััดที่่�
รััดแน่่นออกและหยิิบปืืนรีีโวลเวอร์์ออกมาวางข้้างๆ ขนมนมเนยที่่�เจ้้าบ้้านนำำ�มาเสิิร์์ฟ ทุุกคนฝืืน

� ไป
หััวเราะไปกัับมุุกห่ว่ ยๆ ของเขา ตอนกลัับ ซิิงห์์ทำ�ำ เป็็นลืืมรีีโวลเวอร์์ไว้้บนพื้้�น เมื่่�อมููซาหยิิบปืืนลำำ�นั้้น
ยื่่�นคืืน นายทหารผู้้นั้้
� �นก็็มองลึึกเข้้าไปในดวงตาของเด็็กชายแล้้วกล่่าวว่่า “แหม ลองนึึกดููสิิว่า่ จะเกิิด

บรรดาแพะแกะไก่่ต่่อแถวเรีียงรายรอขึ้้�นเขีียง อีีกาบิิน		

มาว่่าความเป็็นความตายไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องของมนุุษย์์ แต่่		

� ๆ บนโลกอีีกมากมาย 		
ยัังเกี่่�ยวพัันยึึดโยงกัับชีีวิิตอื่่น
ตอนอ่่านหนัังสืื อของคุุณ ฉัันสัั มผััสได้้ถึึงบรรยากาศ		

อัันเข้้มข้้นแบบเดีียวกัันเลยบรรยากาศอัันเข้้มข้้นแบบ		
เดีียวกัันเลย

อรุุณธตีี รอย: พููดถึึงเรื่่�องนี้้� สารภาพว่่าฉัันนึึกไม่่ออกทีีเดีียวว่่าจะจิินตนาการโลก สัังคมมนุุษย์์

หรืือเมืืองที่่�ปราศจากสััตว์ไ์ ด้้อย่่างไร พวกทิิวทััศน์์ต่า่ งๆ ก็็เหมืือนกััน ในเทพเจ้้าแห่่งสิ่่�งเล็็กๆ ภาพ

อะไรขึ้้�น ถ้้าฉัันเผลอลืืมปืืนไว้้แล้้วมีีหน่่วยปฏิิบััติิการค้้นอาวุุธมาเจอเข้้า” ทุุกคนเข้้าใจกระจ่่างแจ้้ง

ทิิวทััศน์์ของรััฐเกราละมีีความหมายสำำ�คัญ
ั ต่่อใจฉััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นบรรดาแม่่น้ำ�ำ� ภููเขา ปลาและแมลง

เท่่านั้้�นแหละ

ทิิวทััศน์์ในแคชเมีียร์์ ทุุกองค์์ประกอบเหล่่านี้้�สำำ�คัญ
ั ไม่่แพ้้ตััวละครในนิิยายของฉััน

ทัันทีีว่่าซิิงห์์ต้้องการสื่่� ออะไร คุุณพรรณนาเรื่่�องราวฉากตอนแบบนี้้�ออกมาได้้ในงานวรรณกรรม

ต่่างๆ ส่่วนใน กระทรวงสุุขสุุดๆ เอง ทััศนีียภาพของเมืืองมีีพลวััตราวกัับเป็็นคนเดิินดิิน เช่่นเดีียวกัับ

s-o-i.io

ปาลิิน: คุุณเคยพููดถึึงนัักวิิชาการประวััติิศาสตร์์อัังกฤษคน		

อรุุณธตีี รอย: ฉัันเคยเขีียนโต้้ตอบข้้อวิิจารณ์์เหล่่านี้้�ไปแล้้วในบทความ “In What Language

Does Rain Fall Over Tormented Cities” [“พิิรุุณโหมกระหน่ำำ��บรรดานครด้้วยท่่วงทำำ�นองของ

หนึ่่�งที่่�วิจ
ิ ารณ์์งานของคุุณว่่า “การเขีียนวรรณกรรม		

ภาษาใดหรืือ”]8 การบอกว่่าที่่�ฉัันเขีียนภาษาอัังกฤษเป็็นเหมืือนบรรณาการต่่อจัักรวรรดิิบริิติิชนั้้�น ไม่่

เป็็นภาษาอัังกฤษก็็เหมืือนกัับถวายเครื่่�องบรรณาการ		

ต่่างอะไรจากการชี้้�หน้้าด่่าเด็็กที่่เ� กิิดจากแม่่ผู้โ้� ดนข่่มขืืน แล้้วบอกว่่าพวกเขาเป็็นเครื่่�องบรรณาการแด่่

ความรุุนแรงโหดเหี้้�ยมของคนเป็็นพ่่อ ในอิินเดีีย หลายภาษาในบรรดาภาษานัับร้้อยแฝงฝัังเรื่่�องราว

ให้้กัับจัักรวรรดิิอัังกฤษ” ฉัันรู้้�สึึกว่่ามัันเป็็นคำำ�วิิจารณ์์		
7

ของชััยชนะ การล่่าอาณานิิคมและการใช้้กำำ�ลังั เข้้าปราบปราม ไม่่ว่า่ จะฮิินดููหรืืออููรดูู แน่่นอนว่่ารวมถึึง
สัันสกฤต ภาษาที่่�สงวนไว้้ให้้วรรณะพราหมณ์์เท่่านั้้�น คนในวรรณะดาลิิตไม่่มีสิิ
ี ทธิิใช้้สัันสกฤตเลยด้้วย

ที่่�ผลัักคุุณเข้้าไปสู่่�โครงเรื่่�องแบบอาณานิิคม ที่่�ซึ่ง
่� บาง		

ซ้ำำ�� พอเป็็นเช่่นนี้้� ภาษาอัังกฤษจึึงเป็็นภาษาเดีียวที่่�ใช้้กัันในทุุกรัฐ
ั ทั่่�วประเทศ มัันเป็็นภาษาของอภิิสิิทธิ์์�

ประเทศถููกมองว่่า ‘ได้้รัับประโยชน์์’ จากการตกอยู่่�ใต้้		

ชนและการแบ่่งแยกก็็จริิง แต่่ในขณะเดีียวกัับ อัังกฤษก็็เป็็นภาษาแห่่งการปลดแอก ผู้้นำ
� �ำ วรรณะดาลิิต
อย่่างดร. ภีีมราว รามจีี อััมเพทการ์์ (B.R Ambedkar) เองก็็เขีียนบทความชื่่�อดัังอย่่าง Annihilation

อาณััติิของจัักรวรรดิิ ซึ่ง
่� เอาเข้้าจริิงแล้้วมัันเป็็นรููป		

of Caste [ทลายวรรณะ] เป็็นภาษาอัังกฤษ ส่่วนขบวนการของดาลิิตก็็เคลื่่�อนไหวเพื่่�อสิิทธิิในการได้้รัับ

แบบความคิิดที่่�ค่่อนข้้างบิิดเบี้้�ยว เหมืือนกัับจัักรวรรดิิ		

การศึึกษาภาษาอัังกฤษ ในฐานะเครื่่�องมืือเพื่่�อปลดพัันธะของระบบวรรณะ สำำ�หรัับคนอิินเดีีย ภาษา
เป็็นอะไรที่่�มีค
ี วามซัับซ้้อนอย่่างร้้ายกาจเลยทีีเดีียว

พยายามไถ่่ถอนบาปที่่�เคยเข้้ามากระทำำ�ชำำ�เราอิินเดีีย		
ไว้้ ในขณะเดีียวกััน บางคนก็็วิิจารณ์์ด้้วยอคติิว่่าคนที่่�		

จุุฑา: ทีีนี้้� ถ้้ามองจากอีีกด้้านหนึ่่�งของประวััติิศาสตร์์แบบ		
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มีีอภิิสิิทธิ์์�สูู งส่่ งกว่่า (ในแง่่นี้้�คืือ รู้้�ภาษาอัังกฤษ) ไม่่		

จัักรวรรดิิ เราก็็มีีตััวละครอย่่างมหาตมะ คานธีี เจ้้าของ		

ควร ‘เขีียนบอกเล่่าเรื่่�องราว’ เกี่่�ยวกัับชนชั้้�นวรรณะที่่�		

วาทกรรม ‘ต่่อต้้านโดยสัั นติิวิิธีี’ ซึ่ง
่� คุุณเองก็็วิิจารณ์์รููป		

ด้้อยกว่่าตััวเองและไม่่มีีโอกาสได้้เรีียนภาษาอัังกฤษ 		

แบบความเป็็นชาติินิิยมของเขามาตลอด โดยเฉพาะใน 		

� ีต่อคุ
ฉัันคิิดว่่าข้้อวิจ
ิ ารณ์์เหล่่านี้้�ที่่มี
่ ุณในฐานะนัักเขีียน		

“The Doctor and The Saint” [“นายหมอและพ่่อ		

ชาวอิินเดีียซึ่ง
่� เขีียนงานภาษาอัังกฤษ เป็็นข้้อวิิจารณ์์		

พระ”] บทเปิิดของหนัังสืื อ ทลายวรรณะ ที่่�กล่่าวถึึงไป		

ที่่�มาตีีกวนเส้้ นเพื่่�อลากเส้้ นแบ่่งระหว่่างการเป็็นเหยื่่�อ		

แล้้วข้้างต้้น กลายเป็็นว่่าคานธีีเป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับสากล 		

และการเป็็นผู้้�กดขี่่�ในลััทธิิอาณานิิคมอย่่างเบ็็ดเสร็็จ 		

แต่่คนกลัับไม่่ค่่อยรู้้�จัักอััมเพทการ์์เท่่าไหร่่ นี่่�เลยทำำ�ให้้		

ทั้้�งที่่�จริิงๆ แล้้ว ประเด็็นสำำ �คััญของงานเขีียนน่่าจะ		

รู้้�สึึกว่่าทุุกอย่่างเป็็นการเมืืองของเรื่่�องเล่่า รวมถึึงเกี่่�ยว`		

เกี่่�ยวกัับการพยายามทำำ�ความเข้้าใจว่่าพวกเราล้้วน		

กัับคำำ�ถามว่่าเรื่่�องแบบไหนที่่�สอดพ้้องและล้้อรัับไปกัับ		

เป็็นส่่ วนหนึ่่�งของหน้้าประวััติิศาสตร์์นามลััทธิิล่่า		

� ุด
อำำ�นาจได้้ดีีที่่สุ

อาณานิิคมมากกว่่า คุุณมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ		
ประเด็็นนี้้�อย่่างไรบ้้าง?
7

‘ไม่่กี่่�สััปดาห์์หลัังจากเกิิดข้้อถกเถีียงเรื่่�องการใช้้ภาษาแม่่ในงานวรรณกรรมชิ้้�นเอก ฉัันได้้รัับเชิิญไปเป็็ นแขกในรายการวิิทยุุที่่�ลอนดอน แขกอีีกท่่านที่่�ร่่วมรายการเป็็ นนััก
ประวััติิศาสตร์์ชาวอัังกฤษ เขาตอบคำำ�ถามผู้้�สััมภาษณ์์ราวกัับท่่องบทกลอนสดุุดีีจัักรวรรดิิบริิติิชก็็มิิปาน ช่่วงหนึ่่�ง เจ้้าตััวหัันมาพููดกัับฉัันอย่่างยโสโอหัังว่่า “แม้้แต่่คุุณเองก็็เถอะ ที่่�
เขีียนงานเป็็ นภาษาอัังกฤษก็็เหมืือนถวายบรรณาการให้้จัักรวรรดิิบริิติิชนั่่�นแหละ” ตอนนั้้�นฉัันนั่่�งเงีียบเพราะไม่่ชิินกัับรููปแบบการสัั มภาษณ์์สดผ่่านรายการวิิทยุุเช่่นนี้้� ก็็แหม เป็็ นสิ่่� งที่่�
คนต่่างด้้าวแสนศิิวิิไลซ์์ (ในสายตาของพวกคนขาว) พึึงกระทำำ�ใช่่ไหมล่่ะ แต่่ไม่่นานฉัันก็็ทนไม่่ไหวและพููดจาโต้้ตอบกลัับไปอย่่างเจ็็บแสบ นัักประวััติิศาสตร์์คนนั้้�นโมโหมาก หลัังจาก
รายการวิิทยุุจบ เขาเดิินมาบอกฉัันว่่าที่่�เขาพููดนั่่�นเป็็ นคำำ�ชม เพราะเขาชอบหนัังสืื อของฉัันมาก ฉัันเลยถามเขาไปว่่า แล้้วแบบนี้้�เขาคิิดว่่าเพลงแจ๊๊ซ บลููส์์ หรืือวรรณกรรมกวีีนิิพนธ์์ของ
ชาวแอฟริิกัันอเมริิกัันนี่่�ถืือเป็็ นบรรณาการแด่่ระบอบทาสด้้วยรึึเปล่่า แล้้ววรรณกรรมละติินอเมริิกาล่่ะ ใช่่บรรณาการแก่่ลััทธิิล่่าอาณานิิคมของสเปนและโปรตุุเกสด้้วยมั้้�ย’ อ่่านต่่อได้้ที่่�
https://lithub.com/what-is-the-morally-appropriate-language-in-which-to-think-and-write/

8

อรุุณธตีีนำำ�เสนอบทความที่่�ชื่่�อ “In What Language Does Rain Fall Over Tormented Cities” เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของงาน W.G. Sebald Lecture อัันเกี่่�ยวกัับการแปลงาน
วรรณกรรม ซึ่่�งจััดขึ้้�นที่่�หอสมุุดแห่่งชาติิบริิเตน ในวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2018.

s-o-i.io

จุุฑา: ที่่�มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย มีีการเปิิดสอนวิิชาชื่่�อ ‘			

อรุุณธตีี รอย: มรดกสืืบทอดของคานธีีกับ
ั ความอััศจรรย์์ของเรื่่�องราวชีีวิิตเขานั้้�นเป็็นเรื่่�องหลอก

ลวงทั้้�งเพ คานธีีทั้้ง� เหยีียดเชื้้�อชาติิ เหยีียดเพศ ดููแคลนชนชั้้�นแรงงาน สรรเสริิญระบบชนชั้้�นวรรณะ

อารยธรรมร่่วมสมััย’ (Contemporary Civilization) 		

คานธีีต่อ
่ ต้้านการเหยีียดจััณฑาลก็็จริิง แต่่ก็เ็ ชิิดชููความ ‘หลัักแหลม’ ของระบบวรรณะแบบฮิน
ิ ดูู ความ

ในบรรดาตััวบทที่่�นำำ�มาใช้้สอน มีีเพีียงน้้อยชิ้้น
� มากที่่�		

จริิงเหล่่านี้้�โดนกลบทัับเสีียมิิด คานธีีเป็็นนัักการเมืืองที่่�ฉลาดและเจ้้าเล่่ห์์ มีีทั้้ง� วิิสััยทััศน์์ แต่่ก็ยึ
็ ดติิด
ึ
อยู่่�กัับธรรมเนีียมเก่่าๆ อย่่างเหลืือร้้าย นัักประวััติิศาสตร์์เกืือบทุุกคนในประเทศนี้้�พ่่นคำำ�หลอกลวง

เขีียนขึ้้�นจากมุุมมองของผู้้�ตกอยู่่�ใต้้ลััทธิิอาณานิิคม ที่่�		

เกี่่�ยวกัับคานธีีทั้้ง� นั้้�น พวกเขาหลีีกเลี่่�ยงไม่่พููดถึงึ สิ่่�งที่่�คานธีีทำ�ำ ในแอฟริิกาใต้้ ไม่่พููดถึงึ มุุมมองเกี่่�ยว

กัับการเมืืองเรื่่�องเพศของเขา เรื่่�องชนชั้้�นแรงงาน เรื่่�องระบบวรรณะ เรื่่�องที่่�เขาเผชิิญหน้้ากัับอััมเพ

แน่่ๆ คืือมีีการนำำ�ตััวบทมากมายของคานธีีเกี่่�ยวกัับสัั นติิ		

ทการ์์แล้้วกล่่าวอ้้างหนัักแน่่นว่่าเรืือนร่่าง ของตนคืือตััวแทนของบรรดา ‘จััณฑาล’ นี่่�มัน
ั คืือเรื่่�องของ

วิิธีีมาใช้้สอนควบคู่่�กัับหนัังสืื อ โลกระทม (The 			

การสวมรอยเลืือกรัับปรัับใช้้ทางวััฒนธรรมทั้้�งนั้้�นเลย!

Wretched of the Earth) ของฟรานทซ์์ ฟาน็็อง 		
(Frantz Fanon) โดยตีีความความคล้้ายคลึึงกัันของ		
ตััวบทที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวแบบต่่อต้้านลััทธิิอาณานิิคม 		
ซึ่ง
่� เป็็นโครงเรื่่�องที่่�มาคััดง้้างกัับตััวบทที่่�เหลืือในวิิชาซึ่ง
่� 		
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มีีความตะวัันตก (เรื่่�องของคนขาวเจ้้าอาณานิิคม) สููง		
มาก ทีีนี้้�ปัญ
ั หาก็็คืือ เรื่่�องราวของฟาน็็องและผู้้�อ่่านของ		
เขาแตกต่่างกัันโดยสิ้้� นเชิิงกัับตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของคานธีี

ฉัันว่่าการพยายามนำำ�ตััวบททั้้�งสองมาเปรีียบเทีียบกััน		
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์อาณานิิคมอัันจำำ�เพาะใน		

คานธีีเป็็นมนุุษย์์ที่่มี
� ค
ี วามซัับซ้้อนในตััวเอง ข้้อนี้้�เราต่่างก็็พึงึ ระลึึกอยู่่�เสมอ และในทุุกๆ ความซัับ

แต่่ละพื้้�นที่่�นั้้�นเป็็นปััญหาอย่่างมาก นัักเรีียนในชั้้�นเรีียน		

� ส่่งผลกระทบต่่อคนอื่่�นๆ เป็็นวงกว้้าง
ซ้้อนที่่�ถมทัับกัันอยู่่� เราไม่่อาจปฏิิเสธได้้เช่่นกัันว่่าสิ่่�งที่่�เขาทำำ�นั้้น

ไม่่ได้้ถููกสอนให้้ปะทะสัั งสรรค์์กัับการก่่อร่่างบริิบททาง		

คานธีีประสบความสำำ�เร็็จในการหว่่านล้้อมให้้ผู้้ค
� นเลื่่�อมใสในระบบชนชั้้�นทางสัังคมที่่�อาจเรีียกได้้ว่่า
โหดร้า้ ยที่่�สุุดระบบหนึ่่�งของโลก ทุุกวัน
ั นี้้� หากคุุณเดิินเข้้าไปในบ้้านของคนจนในอิินเดีีย หรืือบ้้าน

ประวััติิศาสตร์์ที่่เ� ฉพาะเจาะจงเบื้้�องหลัังตััวบทของคาน		

ของดาลิิต คุุณจะไม่่ได้้เห็็นรููปของคานธีีเลยแม้้แต่่นิิด ไม่่มีเี ลย แต่่ภาพที่่�อยู่่�ในบ้้านเหล่่านั้้�นคืือภาพ
ของอััมเพทการ์์ มีีแต่่พวกชนชั้้�นสููงเท่่านั้้�นแหละที่่�ยังั พููดถึึงคานธีีอยู่่� นี่่�คือ
ื ความจริิง เรื่่�องต่่างๆ โดน

ธีีหรือฟ
ื าน็็องเลย ฉัันเลยสงสัั ยว่่าแล้้วอย่่างนัักเรีียนใน		

9

บิิดเบืือนปลอมแปลงไปจนกลายเป็็นคำำ�โกหกพกลมทั้้�งสิ้้�น10

อิินเดีีย พวกเขาเรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับอััต		
วิิสััย หรืือประวััติิศาสตร์์ลััทธิิอาณานิิคมในประเทศตััว		

9

จากบทสนทนาส่่ วนตััวกัับกรพิินธ์ุุ� พััวพัันสวััสดิ์์� ผู้้�เขีียน (จุุฑา) แลกเปลี่่�ยนความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อมโยงของระบบวรรณะของเอ็็มเบดการฺฺและประเด็็นทางชนชั้้�นในประเทศไทย
โดยที่่�ไม่่มีีข้้อมููลมาก่่อนว่่าณััฐวุุฒิิ ไสยเกื้้�อเคยพููดถึึงกรณีีในปีี 2553 ผู้้�เขีียนจึึงขอขอบคุุณกรพิินธุ์์�ที่่�แนะนำำ�คำำ�ปราศรััยชื่่�อ “สงครามชนชั้้�น” ของณััฐวุุฒิิชิ้้�นนี้้�: พี่่�น้้องครัับ
ประเทศไทยตั้้�งแต่่เปลี่่�ยนการปกครองเป็็ นประชาธิิปไตยเมื่่�อปีี 2475 เราอยู่่�ในสงครามชนชั้้�นมาตลอด ผลผลิิตของชนชั้้�นล่่างถููกทำำ�ลายแล้้วก็็ต้้องจากไปอย่่างเจ็็บปวดคนแล้้วคนเล่่า
จากขบวนการอำำ�มาตยาธิิปไตย […] พี่่�น้้องที่่�เคารพครัับ พี่่�น้้องเพื่่�อนร่่วมชาติิทั้้�งหลาย เราท่่านหาใช่่จััณฑาล เราท่่านต่่างเป็็ นสามััญชนเท่่าเทีียมกัันในประเทศไทย ใยมิิช่่วยกัันสู้้� เพื่่�อ
ปลดแอกชนชั้้�นนี้้�เสีี ยเล่่า ใยมิิช่่วยกัันสู้้� เยี่่�ยงสามััญชนเยี่่�ยงคนมีีเกีียรติิยศศัักดิ์์�ศรีีในความเป็็ นมนุุษย์์เล่่า? ผมเรีียนพี่่�น้้องว่่า การต่่อสู้้� นี้้�ไม่่มีีทางเดิินมาถึึงวัันนี้้�ได้้อีีกแล้้ว นี่่�คืือ
ขบวนการประชาชนที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ประเทศไทยและถ้้าประเทศไทยจะเปลี่่�ยนเป็็ นทุุกคนเสมอภาคเท่่าเทีียม ต้้องเปลี่่�ยนด้้วยพลัังของประชาชนในวัันนี้้� พี่่�น้้องที่่�เคารพ
ครัับ เล่่าเรื่่�องการต่่อสู้้� ของคนจััณฑาลในประเทศอิินเดีีย ก็็นึึกถึึงประเทศไทย ที่่�ประเทศอิินเดีีย คนที่่�เขาถืือว่่าต่ำำ��ต้้อยที่่�สุุด เขาเรีียก จััณฑาล ประเทศไทยมีีคนกลุ่่�มหนึ่่�ง เขานึึ กว่่าตััว
เองสููงสุุ ด สููงกว่่าประชาชนธรรมดาทั้้�งๆ ที่่�เป็็ นสามััญชนด้้วยกััน เราเรีียกว่่าจััญไร เพราะฉะนั้้�น ในอิินเดีีย อััมเพทการ์์ สู้้� เพื่่�อจััณฑาล ในประเทศไทย คนเสื้้� อแดง สู้้� เพื่่�อล้้มจััญไร นี่่�คืือ
ไอ้้วรรณะจััญไรครัับ ไอ้้จััญไรที่่�อยู่่�เหนืือกฎหมาย ไอ้้จััญไรที่่�เบีียดบัังทรััพยากรของชาติิ ไอ้้จััญไรที่่�คิิดว่่าตััวเองต้้องถููกตลอดเวลา แล้้วใครอยู่่�ตรงข้้ามตััวเองผิิดตลอดเวลา เพราะ
ฉะนั้้�น นี่่�เป็็ นการต่่อสู้้� ของชนชั้้�นล่่างกัับชนชั้้�นจััญไรในประเทศไทย ไอ้้พวกจััญไรเนี่่�ย มัันกดขี่่� ใช้้กฎหมายเป็็ นเครื่่�องมืือตลอดมา พี่่�น้้องที่่�เคารพครัับ ไอ้้จััญไรไม่่เสีี ยภาษีีก็็อยู่่�ได้้ แต่่
คนธรรมดาอย่่างเราไม่่เสีี ยภาษีี ผิิดกฎหมาย ประชาชนยึึดครองที่่�ป่่าสงวนถููกจัับถููกขััง แต่่ไอ้้จััญไรยึึดป่่าสงวนไม่่มีีเจตนา ไม่่ผิิดกฎหมาย ลููกหลานประชาชนหนีีเกณฑ์์ทหารกลาย
เป็็ นคนเถื่่�อน จดชื่่�อจดทะเบีียนรัับรองบุุตรก็็ไม่่ได้้ แต่่สมุุนจััญไรหนีีทหาร เป็็ นนายกรััฐมนตรีี ไม่่ผิิดกฎหมาย พี่่�น้้องที่่�เคารพ ประชาชนลุุกขึ้้�นมาสู้้� เพื่่�อสิิทธิิเสรีีภาพของตััวเอง สู้้� อย่่าง
เจีียมเนื้้�อเจีียมตััว สู้้� อย่่างรู้้�ว่่าคนไม่่มีีเส้้น ถููกดำำ�เนิินคดีีต่่างๆ นานามากมาย สมุุนแห่่งจััญไรยึึดทำำ�เนีียบ ยึึดสนามบิิน ไม่่ผิิดกฎหมาย ได้้เป็็ นรััฐมนตรีี นี่่�คืือเหตุุผลที่่�เราต้้องโค่่นล้้ม
วรรณะจััญไรในประเทศนี้้� สู้้� เถิิดประชาชน สู้้� เถิิดสามััญชน โค่่นจััญไร สร้้างประชาธิิปไตยให้้แผ่่นดิิน อ่่านถอดเสีี ยงฉบัับเต็็มได้้ทาง https://www.facebook.
com/157009771023305/posts/3577707162286865/?d=n

เองอย่่างไรบ้้าง ตั้้�งแต่่สมัยคุ
ั ุณเป็็นเด็็กจนถึึงตอนนี้้�?
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อรุุณธตีีพรรณนาประสบการณ์์เมื่่�อครั้้�งได้้อ่่านข้้อเขีียนในชื่่�อ ทลายวรรณะ (The Annihilation of Caste) ของอััมเพทการ์์ ว่่าดุุจดััง ‘ใครบางคนย่่างเข้้ามาในห้้องอัันมืืดสลััว แล้้ว
ผลัักหน้้าต่่างทุุกบานให้้เปิิดออก การได้้อ่่านผลงานของอััมเพทการ์์กลายเป็็ นสะพานที่่�มาถมเติิมช่่องว่่างระหว่่างสิ่่� งที่่�ชาวอิินเดีียส่่ วนใหญ่่ถููกกล่่อมเกลาให้้เชื่่�อผ่่านระบบการศึึกษา
กัับความจริิงที่่�เราทั้้�งหลายประสบมาในชีีวิิตอยู่่�ทุุกวี่่�ทุุกวััน’ ดัังนั้้�นแล้้ว เธอจึึงได้้ชี้้�ไปที่่� ‘หลุุมพรางขนาดมหึึมาในระบอบการเรีียนการสอน’ ที่่�ประวััติิศาสตร์์กระแสหลัักปั้้�นภาพแทน
ของวีีรบุุรุุษ และจงใจปกปิิดความอััปลัักษณ์์ที่่�เหลืือไว้้ให้้ไกลการรัับรู้้�.

s-o-i.io

สภาวะอัันยากลำำ�บากของมนุุษย์์ ในขณะที่่�การเมืืองเองก็็

อรุุณธตีี รอย: เป็็นคำำ�ถามที่่�ค่อ
่ นข้้างยากเหมืือนกัันนะ ก่่อนอื่่�นเลยคืือ ฟาน็็องและคานธีีไม่่มีี

อะไรเหมืือนกัันเลยแม้้แต่่น้้อย ฉัันคิิดว่่าบางทีีถ้้าเปลี่่�ยนเป็็ นสอนเรื่่�องของอััมเพทการ์์คู่่�กัับฟาน็็

�
กลืืนกิินพื้้�นที่่�ของวรรณกรรมเพื่่�อเบ่่งใช้้อำ�ำ นาจ) แต่่ทั้้ง

องอาจมีีอะไรน่่าสนใจให้้พููดถึึงมากกว่่าด้้วยซ้ำำ�� เขานำำ�เสนอมุุมมองเกี่่�ยวกัับลััทธิิอาณานิิคมที่่�สลัับ

� กัันและกัันเพื่่�อ	
วรรณกรรมและการเมืืองต่่างก็็ขับ
ั เน้้นซึ่่ง

ซ้้อนมากขึ้้�นไปอีีก โดยบอกว่่าแนวคิิดแบบฮิินดููนั่่�นแหละคืือรููปแบบหนึ่่�งของอาณานิิคมที่่�ธำำ�รงอยู่่�
ในอิินเดีียก่่อนการมาถึึงของจัักรวรรดิิบริิติิชเป็็นเวลาช้้านานแล้้ว สงครามกัับชาวทราวิิฑ [หรืือที่่�เรา

โค่่นล้้มระบอบหรืือรููปแบบความจำำ�เจบางอย่่างในสัังคม

คุ้้�นเคยกัันในชื่่�อชาวดราวิิเดีียน] ได้้รัับการเล่่าขานอย่่างชวนพิิศวงในวรรณกรรมก้้องโลกอย่่างรา
มายณะ โดยที่่�สุุดท้้ายแล้้วทราวิิฑผู้้�ปราชััยถููกสาปให้้กลายเป็็นอสููรและปีีศาจร้้าย บรรดาเทพเจ้้า

เหมืือนอย่่างประโยคเด็็ดที่่�คุณ
ุ เขีียนไว้้ในกระทรวงสุุข

กัับกษััตริิย์์ทราวิิฑกลายไปเป็็นมารร้้ายผู้้�ถููกพิิชิิต ในแง่่นี้้� เราได้้เห็็นกลไกการแปลงประวััติิศาสตร์์

สุุดๆ ว่่า ‘เราจะเล่่าเรื่่�องราวที่่�แตกสานซ่่านเซ็็นออกไปได้้

ให้้กลายเป็็นมหากาพย์์เรื่่�องเล่่า เช่่นเดีียวกัับการดััดปรัับตำำ�นานมหากาพย์์ให้้กลายมาเป็็นประวััติิศาสตร์์

มัันคืือหอกสองง่่ามที่่�พวกชนชั้้�นสููงในสัังคมใช้้โจมตีีชนชั้้�นที่่�ต่ำ��ต้้
ำ อยกว่่า ผู้้ป
� ราชััยโดนสาปให้้กลาย

อย่่างไรกััน? ด้้วยการค่่อยๆ กลายเป็็นทุุกคน ไม่่สิิ ด้้วย	

เป็็นมนุุษย์์ผู้ด้้
้� อยค่่า ราวกัับมัันคืือประกาศิิตของสวรรค์์ เอาจริิงๆ นี่่�เป็็นวิิธีีที่่ฉ
� ลาดมาก อััมเพทการ์์

� นี่่�เป็็น
การค่่อยๆ กลายเป็็นทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างต่่างหาก’11 ซึ่่ง

เองก็็ตระหนัักได้้ว่่าในแง่่หนึ่่�ง การมาถึึงของลััทธิิล่่าอาณานิิคมตะวัันตกจะนำำ�มาซึ่ง่� การปลดแอกของ
ชาวดาลิิต นัักวิิชาการคนอื่่�นๆ ที่่�มาจากชนชั้้�นผู้้ถููกกดขี่่
�
อ
� ย่่างโยติิบา ภููเล (Jotiba Phule) เองก็็มีมุ
ี ม
ุ

อะไรที่่�ทะเยอทะยานเอาเสีียมากๆ เพราะการจะเชื่่�อมร้้อย	

มองที่่�สอดคล้้องกััยเกี่่�ยวกัับการเข้้ามาของศาสนาอิิสลาม ดาลิิตหลายร้้อยล้้านคนเปลี่่�ยนไปนัับถืือ
ศาสนาอิิสลาม คริิสต์์ และซิิกข์์แทนเพื่่�อเบี่่�ยงตััวหนีีจากปลายแส้้ของระบบวรรณะที่่�ฟาดเนื้้�อเถืือหนััง

ตััวตนของตััวเองเข้้ากัับทุุกสิ่่�งอย่่างรอบตััว คุุณต้้องกลาย	

ตนมาตลอด
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ไปเป็็นสิ่่�งๆ นั้้�น จึึงจะเข้้าใจมัันได้้อย่า่ งสมบููรณ์์ แน่่นอน
ว่่าฟัังดููแทบเป็็นไปไม่่ได้้เลย โดยเฉพาะเมื่่�อเราต่่างยััง

-3-

สื่่�อสารกัันด้้วยขีีดจำำ�กัด
ั ของสััมปชััญญะแบบมนุุษย์์เหล่่า

ความเชื่อ
่� มโยงอย่่างถึึงราก

นี้้�ได้้

จุุฑา: คุุณพููดถึึงความเชื่่�อมโยงที่่�คาดไม่่ถึง
ึ นี้้�อยู่่�บ่อย
่ ครั้้�ง รวม		

อรุุณธตีี รอย: คุุณพููดถููกทีเี ดีียว ปััญหาก็็คือ
ื หากมองไม่่เห็็นความเชื่่�อมโยงดัังกล่่าว อาจกลาย

ถึึงบอกว่่าถ้้าเราสามารถออกแบบปรัับแต่่งโครงสร้้าง		

เป็็นว่่าเรากำำ�ลังั ลดทอนตััวตนของใครหรืืออะไรบางอย่่างให้้กลายเป็็นเพีียงประเด็็นไว้้พููดถึึงเท่่านั้้�น
อย่่างเวลาบอกว่่า ประเด็็นของฉัันคืือเรื่่�องระบบวรรณะ คืือปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม คืือเรื่่�องของสัันติิสุุข

ความเชื่่�อมโยงแสนซัับซ้้อนทั้้�งหมดนี้้�ได้้ ทุุกอย่่างจะทรง		

ในแคชเมีียร์์ คืือนู่่�นคืือนี่่�คือ
ื นั่่�น ในขณะที่่�สำำ�หรัับฉััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นประเด็็นหรืือตััวตนใดๆ ก็็ตาม ทุุก

�
พลัังขึ้้�นอย่่างถึึงราก ฉัันเข้้าใจว่่าคุุณเห็็นความสััมพัันธ์์ที่่		

อย่่างผููกโยงร้้อยรััดเข้้าหากัันอย่่างแยกไม่่ออก และหากคุุณพยายามฉีีกทึ้้ง� ดึึกแยกมัันออกมาเป็็น

ชิ้้�นๆ ล่่ะก็็ คุุณจะไม่่มีวัี น
ั ทำำ�ความเข้้าใจตััวตนเหล่่านั้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์เลย เพราะฉะนั้้�น หนัังสืือ

ร้้อยรัด
ั ระหว่่างวรรณกรรมกัับการเมืืองอยู่่� ไม่่ใช่่แค่่ว่า่ ทั้้�ง		

กระทรวงสุุขสุุดๆ จึึงไม่่ใช่่หนัังสืือเกี่่�ยวกัับปััญหาในแคชเมีียร์์ ไม่่ใช่่หนัังสืือเกี่่�ยวกัับประเด็็นเพศวิิถีี

สองสิ่่�งเป็็นวััตถุดิ
ุ บ
ิ ชั้้�นดีีให้้แก่่กัน
ั และกัันบนรููปแบบของ		

เพศสภาวะ หรืือเกี่่�ยวกัับชนชั้้�นวรรณะ แต่่ทุก
ุ อย่่างที่่�พููดถึงึ มานี้้�เผยตััวออกมาให้้เราเห็็นผ่่านเส้้น
เชืือกของตััวมัันเองที่่�พัน
ั ผููกร้อ
้ ยรััดเข้้าหากัันภายใต้้โครงเรื่่�องหลััก

อำำ�นาจที่่�แตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง (อย่่างวรรณกรรมนั้้�น		

เคลื่่�อนตััวเข้้าสู่่�ปริิมณฑลทางการเมืืองเพื่่�อเปิิดเปลื้้�อง		
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ต้้นฉบัับคืือ ‘How to tell a shattered story? By slowly becoming everybody. No. By slowly becoming everything.’ โดยสำำ �นวนภาษาไทยในเป็็ นของทีีม
บรรณาธิิการซอย จึึงไม่่เหมืือนกัับสำำ �นวนแปลภาษาไทยใน กระทรวงสุุ ขสุุดๆ ของ สดใส.

s-o-i.io
ยกตััวอย่่างเช่่น หลายคนต่่างชื่่�นชอบและชื่่�นชมหนัังสืือเรื่่�องเทพเจ้้าแห่่งสิ่่�งเล็็กๆ แต่่น้้อยคน

-4-

นัักที่่จ
� ะเข้้าใจจริิงๆ ว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััมมููและเวลุุธาไม่่ใช่่เรื่่�องของความสััมพัันธ์์ระหว่่างชนชั้้�น
เท่่านั้้�น หากแต่่เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นเรื่่�องการฝืืนงััดข้้อกัับระบบวรรณะ ซึ่ง่� เป็็นอะไรที่่�คนส่่วนใหญ่่ ไม่่
ว่่าจะพวกเสรีีนิิยม หรืือพวกขบวนการฝ่่ายซ้้ายทำำ�ราวกัับเข้้าใจเสีียทะลุุปรุุโปร่่ง บ้้างก็็ปรารถนาที่่�จะ

สุ้้�มเสีียงจากกลางใจหมู่่�มวลชน

ปลิ้้�นปล้้อน ทำำ�ทุก
ุ ทางเพื่่�อลบปมปััญหาเรื่่�องชนชั้้�นวรรณะออกไปจากประวััติิศาสตร์์ของตนเสีียสิ้้�น

ปาลิิน: ฉัันจำำ�ได้้ว่่าในบทสัั มภาษณ์์หนึ่่�งคุุณเคยพููดถึึงความ		

ก้้าวข้้ามมัันไปให้้ได้้ แต่่ไม่่เคยหยิิบยกขึ้้�นมาพููดถึึงหรืือแก้้ปััญหากัันอย่่างจริิงจัังเลย พวกเขาพลิิกลิ้้�น
เหมืือนกัับเวลาคุุณจะเขีียนถึึงประวััติิศาสตร์์ยุค
ุ เหยีียดสีีผิิวในแอฟริิกาใต้้

แต่่กลับ
ั ไม่่พููดถึงึ นโยบาย

ตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการ ‘เปล่่งเสีี ยงของตััวเอง		

การแบ่่งแยกสีีผิิวใดๆ เลย นึึกออกมั้้�ยคะ? โครงเรื่่�องแบบนี้้�ก็ไ็ ม่่ต่า่ งอะไรจากประวััติิศาสตร์์จอมปลอม
เท่่าไหร่่หรอก

ออกมา’ กัับการ ‘ป่่าวประกาศด้้วยสุ้้�มเสีี ยงที่่�เป็็นน้ำำ��		

หนึ่่�งใจเดีียวกัับหมู่่�มวลชน’12 ไม่่ทราบว่่าคุุณคิิดเกี่่�ยว		

จุุฑา: ฉัันเห็็นด้้วยที่่�ว่่าเราไม่่อาจมองตััวตนหรืือเรื่่�องใดๆ ได้้		

กัับทางสายกลางที่่�มาสอดประสานน้ำำ��เสีี ยงสองรููป		

จากด้้านเดีียวแล้้วตีีขลุุมเอาว่่านั่่�นคืือทั้้�งหมดของอััต		

แบบนี้้�อย่่างไรบ้้าง?

วิิสััยหนึ่่�งๆ เราจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจความซัับซ้้อน		

ของโครงข่่ายต่่างๆ ด้้วย อยากทราบว่่าสำำ �หรัับคุุณ 		
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ั
อรุุณธตีี รอย: จริิงๆ ตอนนี้้�เป็็นช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับคำำ�ถามข้้อนี้้�ทีเี ดีียว เพราะทุุกวัน
ั นี้้�ฉัน

ระบบการศึึกษาหรืือสาขาวิิชาในมหาวิิทยาลััย ซึ่ง
่� 			

เองก็็ประหลาดใจในตััวเองไม่่น้้อยที่่�ออกไปร่่วมขบวนลงถนนบ่่อยครั้้�ง อย่่างวัันนี้้� ผู้้ค
� นในอิินเดีียกว่่า
ล้้านๆ คนออกมาชุุมนุุมเพื่่�อประท้้วงพระราชบััญญััติิต่อ
่ ต้้านพลเมืืองชาวมุุสลิิม ซึ่่ง� เป็็นร่่างกฎหมายที่่�

� เป็็นภาควิิชา		
พยายามจััดแบ่่งประเภทของความรู้้�ขึ้้น

เต็็มไปด้้วยอคติิชััดเจนออกนอกหน้้าเสีียเหลืือเกิิน ถึึงอย่่างนั้้�น ฉัันก็็ไม่่ได้้ฝัักใฝ่่หรืือคล้้อยตามรููป

ต่่างๆ นี่่�ล่่ะ…

แบบของขบวนการแบบเต็็มร้อ
้ ย เหตุุผล
ประการหนึ่่�งคืือ บรรดาผู้้�ประท้้วงชาว
มุุ สลิิ มหลายคนต่่ า งโบกชููธงประจำำ�

อรุุณธตีี รอย: ฉัันเคยเขีียนบทความชื่่�อ “Capitalism: A Ghost Story” [“ทุุนนิิยม: เรื่่�องเล่่า

ชาติิพร้้ อ มกู่่�ร้้ อ งคำำ� ปฏิิ ญ าณตนต่่ อ

ของรููปแบบความสนใจหรืือทรรศนะที่่�จำ�ำ เพาะเจาะจงมากๆ ราวกัับว่่าเป็็นชุุดความรู้้ใ� นครอบครองของ

เรื่่�งที่่�เข้้าใจได้้มากๆ เนื่่� องจากมุุสลิิม

อำำ�นาจนำำ�ในสัั งคมอยู่่�อย่่างชััดเจนก็็ว่่าได้้ อย่่างไรก็็ดีี ฉัันไม่่อาจและไม่่คิิดจะตีีขลุุมไปว่่าระบบ

พวกทรยศชาติิและเป็็ น ปฏิิปัักษ์์ ต่่ อ

ค่่ะ แน่่นอนว่่ามีีคำำ�ตอบเบื้้�องหลัังคำำ�ถามที่่�ว่่า เหตุุใดประวััติิศาสตร์์จึึงเต็็มไปด้้วยร่่องรอยของการ

ร่่างกายอยู่่�บ่่อยครั้้�ง รููปแบบการเรีียกร้้อง

นี้้�แหละค่่ะ

ความรัักและภัักดีต่
ี ่อประเทศนี้้� แต่่สำำ�หรัับฉัันที่่�ไม่่ได้้เชื่่�อมั่่�นในธรรมนููญของอิินเดีียขนาดนั้้�น ฉััน

ของผีีร้า้ ย”] ไว้้ ไม่่รู้คุ
้� ณ
ุ เคยได้้อ่่านมั้้�ย ในบทความฉัันพููดถึึงระบบการศึึกษาในปััจจุุบัน
ั ที่่�เป็็นผลพวง

รััฐธรรมนููญอิินเดีีย แน่่ นอนว่่าเป็็ น

คนบางกลุ่่�ม อาจเรีียกว่่าเป็็ นผลพวงของวิิวััฒนาการทางความรู้้�จากชนชั้้�นหรืือโครงสร้้างที่่�ครอง

ในอิินเดีี ย ล้้วนโดนกล่่ า วหาว่่ า เป็็ น

การศึึกษาในปััจจุุบัันนั้้�นใช้้ไม่่ได้้ แล้้วก็็คงไม่่กวาดทุุกอย่่างบนโต๊๊ะทิ้้�งลงพื้้�นไปในคราวเดีียวหรอก

ชาติินิิยมอิินเดีี ย แล้้วก็็ โ ดนทำำ � ร้้ า ย

ปกปิิดมากกว่่าเผยเปิิด แล้้วสิ่่�งที่่�เราจำำ�ได้้ก็็คือ
ื การพยายามตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อขบคิิดต่่อไปเรื่่�อยๆ ประมาณ

ของพวกเขาจึึงเป็็นไปเพื่่�อแสดงออกซึ่่�ง

ทำำ�แบบพวกเขาไม่่ได้้หรอก หมายถึึงให้้ไปยืืนถืือธงประจำำ�ชาติิแล้้วโบกสะบััดไปมาอย่่างภาคภููมิิใจ

น่่ะ ฉัันไม่่เชื่่�อในแนวคิิดแบบธงชาติิร่่วมใจของประเทศไหนทั้้�งนั้้�น เพราะงั้้�นก็็เลยไม่่ค่อ
่ ยชื่่�นชอบการ
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อ่่านเพิ่่�มเติิมใน “Arundhati Roy on ‘Walking with the Comrades”, The Paris Review (1 November 2011). https://www.theparisreview.org/blog/2011/11/01/
arundhati-roy-on-walking-with-the-comrades/

s-o-i.io
แสดงออกผ่่านการโบกธงพลิ้้�วไหวเสีี ยเท่่าไหร่่ ถึึงอย่่างนั้้�น ตรงนี้้�แหละที่่�ฉัันสัั งเกตเห็็นรููปแบบ
ความตึึงเครีียดอัันน่่าฉงนก่่อตััวขึ้้�นชััดเจน เพราะงานที่่�ไม่่ใช่่นิิยายหลายชิ้้�นของตััวเองก็็เขีียนขึ้้�น
ด้้วยน้ำำ��เสีียงที่่�พยายามปลุุกระดมมวลชน ไม่่ว่า่ จะเป็็นชิ้้�นที่่�เขีียนเรื่่�องขบวนการต่่อต้้านการสร้า้ งเขื่่�อน
ในอิินเดีีย หรืือในหนัังสืือ Walking with the Comrades [สหายผู้้ร่� ว่ มทาง] ก็็ตาม งานเขีียนเหล่่านี้้�

จุุดประกายคำำ�ถามว่่า สิ่่�งที่่�ผู้้�คนนิิยามว่่าชาติิ หรืือ ‘ผลประโยชน์์ของชาติิ’ นั้้�นคืืออะไรกัันแน่่ ซึ่่ง�
แน่่นอนว่่าคำำ�ตอบของฉัันก็็หนีีไม่่พ้้นสัังคมทุุนนิิยมแบบศัักดิินา ส่่วนคำำ�ว่า่ ผลประโยชน์์ที่่ว่� า่ ก็็ไม่่ใช่่
ของใครอื่่�น แต่่เป็็นผลประโยชน์์ที่่จ
� ะเกิิดแก่่พวกคนรวยชนชั้้�นสููงในประเทศนี้้�ทั้้ง� นั้้�น

ความตึึงเครีียดที่่�ก่อ
่ ตััวขึ้้�นจากการเป็็นนัักเขีียนผู้้พ
� ยายามเปล่่งถ้้อยคำำ�ออกมาจากใจกลางหมู่่�

มวลชนนั้้�นมีีความสััมพัันธ์์ยิ่ง่� กัับท่่าทีีของ ‘สุ้้�มเสีียง’ ในนัักเขีียนนิิยายแต่่ละคนที่่�หลายหลากกัันออก
ไป

หรืืออย่่างน้้อยก็็พยายามเพื่่�อจะสร้้างสุ้้�มเสีียงแบบฉบัับของตััวเองขึ้้�นมา

ั ร้อ
หรืือไม่่ก็เ็ ป็็นถ้้อยคำำ�หนึ่่�งในบรรดาถ้้อยคำำ�นับ
้ ยพัันที่่�ส่่งออกมาจาก

ขบวนการ ซึ่่ง� มีีลัก
ั ษณะของความนิิรนามปรากฏอยู่่� สุ้้�มเสีียงลัักษณะนี้้�ต่า่ งจากรููปแบบงานเขีียนของ

ฉัันที่่�ไม่่มีค
ี วามเป็็นนิิรนามหรืือเถรตรงใดๆ เลย แถมฉัันเองก็็ไม่่ปรารถนาจะเปล่่งถ้้อยคำำ�ในฐานะแกน
นำำ�หรืือตััวแทนของขบวนการอะไรทั้้�งนั้้�น
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ความสำำ�คัญ
ั
ฉัันยึึดมั่่น
� ในจุุดยืน
ื นี้้�เสมอเมื่่�อตกอยู่่�ท่่ามกลางสายตาของผู้้ค
� นในพื้้�นที่่�สาธารณะ โดย

เฉพาะเมื่่�อตััวเองเป็็นผู้้ห
� ญิิงที่่�อยู่่�ในสัังคมคร่ำ��� ครึึแบบนี้้� สัังคมที่่�คาดหวัังให้้คนอย่่างพวกเราเป็็นหญิิง
สาวผู้้ถ่
� อ
่ มตน รู้้จั
� ก
ั เสีียสละและมีีน้ำ��ำ ใจงาม สั่่�งสอนให้้เราเป็็นแม่่ พี่่�สาว หรืือไม่่ก็เ็ ป็็นภรรยาที่่�สมบููรณ์์

แบบอยู่่�เสมอ บางทีีก็ส
็ อนให้้เราเป็็นเป็็นช้้างเท้้าหน้้าข่่มผู้้ช
� ายให้้หงอบ้้าง ไม่่ล่ะ่ ขอบคุุณ ฉัันปฏิเิ สธที่่�
จะเป็็นอะไรก็็ตามที่่�สัังคมคาดหวัังให้้ฉัันเป็็น ปฏิิเสธด้้วยการบอกว่่า นี่่�ไง ฉัันก็็เป็็นฉัันแบบนี้้� นี่่�คือ
ื สิ่่�ง

ั คิิด และฉัันก็็ยิินดีีที่่จ
ที่่�ฉัน
� ะรัับคำำ�วิิจารณ์์ก่น
่ ด่่าสารพััด ยิินยอมที่่�จะทนทุุกข์กั
์ บ
ั ผลลััพธ์์ของการเบนตััว
ออกจากความคาดหวัังของสัังคม ฉัันตั้้�งใจที่่�จะไปปรากฏตััวอยู่่�ตรงนั้้�น ยืืนหยััดอยู่่�ในพื้้�นที่่�สาธารณะ
และกลายเป็็นว่่าบ่่อยครั้้�ง พื้้�นที่่�ของขบวนการตรงนั้้�นเองที่่�ช่ว่ ยก่่อร่่างความเข้้าอกเข้้าใจอัันสุุดแสนจะ
ั ได้้เรีียนรู้้ก็
จากนั้้�นเรื่่�องราวเหล่่านี้้�ที่่ฉั
� น
� ไ็ ปเผยตััวอยู่่�ในงานเขีียน

ทำำ�ความเข้้าใจโลกใบที่่�ตัวั เองอาศััยอยู่่� เข้้าใจมัันให้้ถ่่องแท้้และลึึกซึ้้ง�

หวัังว่่าคุุณจะสามารถนำำ�เรื่่�องราวที่่�ตััวเองประสบพบเจอ		

ที่่�นั่่�นมาเล่่าให้้ผู้�อ่
้ ่านฟัังได้้ ตรงนี้้�คุุณเคยเล่่าว่่าใน			

ขบวนการเอง มีีคนจากหลากฟากหลายกลุ่่�มหัันมาร่่วม		
มืือกััน เล่่าให้้ฟังั เพิ่่�มหน่่อยได้้มั้้�ยคะ?

ั หาความขััดแย้้งมากมายเกิิดขึ้้�น จะเรีียกว่่า
อรุุณธตีี รอย: ในป่่าทางตอนกลางของอิินเดีียมีีปัญ

เป็็นสงครามกลางเมืืองเลยก็็ได้้ พื้้�นที่่�ตรงนั้้�นเป็็นบ้้านเกิิดของชนเผ่่าพื้้�นเมืืองหลายเผ่่า แต่่บรรษััท
เหมืืองแร่่และก่่อสร้้างมากมายกำำ�ลังั รุุกคืบ
ื เข้้ามาครองครอบเขตแดนของชนพื้้�นเมืืองเหล่่านี้้�

เป็็นศาลเตี้้�ย เผาทำำ�ลายหมู่่�บ้้าน ข่่มขืืนพวกผู้้ห
� ญิิง ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นไปเพื่่�อโหมกระพืือเปลวเพลิิงแห่่ง
ความสะพรึึงกลััว โดยหวัังขู่่�ให้้คนพื้้�นเมืืองล่่าถอยออกจากพื้้�นที่่�ป่า่ ไป

มัันเป็็นเรื่่�องที่่�ผ่า่ นมานานแล้้วล่่ะ ผู้้ค
� นทั่่�วโลกต่่างก็็รับ
ั รู้้ถึ
� งึ เหตุุการณ์์นี้้ใ� นนาม ‘หน่่วยปฏิิบััติิการ

ล่่าพื้้�นที่่�สีีเขีียว’ (Operation Green Hunt) แต่่ผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดขึ้้�นก็็คือ
ื ความบอบช้ำำ�ที่่
ั กระทำำ�ผลัก
ั ให้้
� รั� ฐ

ประชากรในพื้้�นที่่�กลายไปเป็็นขบถหััวรุุนแรง บ้้างก็็ต้้องผัันตััวไปอยู่่�ในกองโจรคอมมิิวนิิสต์์ สมาชิิก
กว่่าครึ่่�งในนั้้�นล้้วนเป็็นผู้้ห
� ญิิง พวกเขาเริ่่ม
ั ถููกสื่่�อกระแสหลััก
� สู้้�เพื่่�อตอบโต้้ความรุุนแรงจากรััฐ แต่่กลับ
ั ตััดสิินใจเข้้าป่่า ไปอาศััยอยู่่�
ตราหน้้าว่่าเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การร้้าย แล้้วเหตุุนองเลืือดก็็เกิิดขึ้้�น นั่่�นเป็็นตอนที่่�ฉัน
� ประสามสองสามสััปดาห์์ หลัังกลัับออกมาจึึงเริ่่ม
ที่่�นั่่น
� ลงมืือเขีียนงานสหายผู้้ร่� ว่ มทาง

ฉัันจำำ�เป็็นต้้อง
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คุุณค่า่ ประการสููงสุุดที่่ฉั
� ันได้้รัับจากการเขีียนงานวรรณกรรมไม่่ใช่่เงิินทองชื่่�อเสีียงหรืือรางวััล

อะไรทั้้�งนั้้�น

ฝั่่�ง

รััฐบาลเองก็็ต้้องการกวาดล้้างพื้้�นที่่�ป่า่ เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการอุุตสาหกรรมต่่างๆ ที่่�ว่า่ เมื่่�อปีี 2004 กอง

กำำ�ลังั ทหารนัับร้้อยพัันได้้บุุกเข้้ามายัังดิินแดนแห่่งนี้้� พวกเขาปลุุกระดมกองกำำ�ลังั ชนพื้้�นเมืืองให้้ตั้้�งตััว

สุ้้�มเสีียงของฉัันแปร่่งประหลาดและเป็็นไปตามอำำ�เภอใจ ฉัันคิิดว่่านี่่�แหละ คืือจุุดยืน
ื ที่่�ตัวั เองให้้

เป็็นส่่วนตััวขึ้้�นมา

ชีีวิิตอยู่่�ในป่่าทางตอนกลางของอิินเดีีย ด้้วยความคาด		

ในขณะที่่�มวลชนใน

ขบวนการนั้้�นเปล่่งคำำ�พููดด้้วยสุ้้�มเสีียงที่่�ค่อ
่ นข้้างธรรมดาและเถรตรงเนื่่�องว่่ามัันเป็็นการป่่าวประกาศ
จุุดยืน
ื แทนคนหมู่่�มาก

จุุฑา: ในหนัังสืื อ สหายผู้้�ร่่วมทาง คุุณได้้รัับคำำ�เชิิญให้้ไปใช้้		

หากแต่่เป็็นโอกาสที่่�จะได้้รัับคำำ�เชื้้�อเชิิญให้้เข้้าไปสััมผััสโลกอีีกใบที่่�น้้อยคนนัักจะได้้รัับ

อนุุญาตให้้เข้้ามาประสบ ไม่่มีใี ครได้้รัับอนุุญาตให้้ร่่วมเดิินเข้้าป่่าไปกัับสหายฝ่่ายซ้้าย ไม่่มีใี ครได้้รัับ

ผลตอบรัับจากสาธารณะ

ขึ้้�นในรููปแบบของความวางใจที่่�ได้้รัับจากบรรดาผู้้ค
� นซึ่ง่� อ่่านงานชิ้้�นก่่อนหน้้า

จุุฑา: คุุณเคยโดยนัักกิิจกรรมผู้้�ชายพููดจาหรืือแสดงท่่าทีี		

อนุุญาตให้้เข้้ามาอยู่่�ใจกลางกาละและเทศะของชาวแคชเมีียร์์ ชื่่�อเสีียงและเกีียรติิยศของฉัันปรากฏตััว

การแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิด

ขึ้้�นคืือความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจอย่่างหนึ่่�ง เป็็นราวกัับข้้อตกลงลัับๆ มัันคืือทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�คนเป็็นนัักเขีียน
ั
คนหนึ่่�งใฝ่่ฝัน

นั่่�นก็็คือ
ื

อย่่างลึึกซึ้้ง� ถ่่องแท้้ขึ้้�น

คำำ�เชื้้�อเชิิญให้้เข้้าไปประสบและทำำ�ความเข้้าใจกัับตััวตนหรืือเรื่่�องราวต่่างๆ

ท้้าทายบ้้างมั้้�ยคะ?

s-o-i.io
ั จกรรมหรอกค่่ะ มีีคนมากมายเข้้ามา
อรุุณธตีี รอย: ให้้ตายสิิ ตลอดเวลาเลยแหละ! ไม่่ใช่่แค่่นักกิิ

อรุุณธตีี รอย: ตอบยากเหมืือนกัันนะ ปฏิิกิิริิยาของผู้้ค
� นก็็แตกต่่างกัันออกไป เมื่่�อไม่่นานมานี้้�ที่่�

แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องว่่าควรเขีียนงานอะไร ควรเขีียนยัังไง ใช้้น้ำำ��เสีียงแบบไหน… แต่่ในทางกลัับกัันก็็

ชิิคาโก ฉัันได้้ร่่วมวงสนทนากัับอิิมมานีี เพอร์์รี่่� (Imani Perry) เธอเป็็นอาจารย์์ชาวแอฟริิกััน-อเมริิกััน

ญาติิสนิิทมิิตรสหายจากใครอีีกหลายคนเลยทีีเดีียว

� ช่่างคมคายแจ่่มแจ้้งจน
พููดคุุยกัับเธอ ถึึงแม้้จะไม่่ได้้มาจากอิินเดีีย แต่่ข้้อสัังเกตต่่างๆ ของอิิมมานีีนั้้น

ไม่่ใช่่ว่า่ ทุุกคนเข้้าหาฉัันด้้วยท่่าทีีแบบนี้้�แบบเดีียวเท่่านั้้�น หลายครั้้�งก็็ได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�อบอุ่่�นฉััน

จุุฑา: แล้้วคุุณคิิดอย่่างไรกัับคนที่่�ไม่่ให้้ความสนใจในงาน		
วรรณกรรม ไม่่ใช่่ในเชิิงล้้อเลีียนหรืือดููถููกนะคะ หมาย		
ถึึงคนประเภทที่่�ขีีดเส้้ นแบ่่งระหว่่าง ‘ข้้อเท็็จจริิง’ กัับ

‘นิิยาย’ คนที่่�ตััดสิิ นงานที่่�ตั้้�งอยู่่�บน ‘เรื่่�องราวชีีวิิตจริิง’

ว่่าต่่างออกไปจากงาน ‘แฟนตาซีี’ อย่่างชััดเจน ฉััน		

เคยได้้ยิินบรรณาธิิการสำำ �นัักพิิมพ์์แห่่งหนึ่่�งในนิิวยอร์์ค		
พููดว่่าวรรณกรรมประเภทนิิยายนั้้�นไร้้ค่่าและไม่่มีีความ		
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หมายอะไรเลยสำำ �หรัับขบวนการเคลื่่�อนไหวทางการ		
เมืือง…

� ลึึกซึ้้ง� งดงาม ถืือเป็็นเกีียรติิของฉัันที่่�ได้้มีีโอกาส
ที่่�เก่่งมาก ความเข้้าใจในเรื่่�องต่่างๆ ของอิิมมานีีนั้้น

� ะได้้เจอนัักอ่า่ นที่่�มีส
ฉัันไม่่รู้ว่้� า่ ชีีวิิตนี้้จ
ี ายตาเฉีียบแหลมแบบนี้้�อีกสั
ี ักกี่่ค
� น เทีียบกัันแล้้ว เธอสามารถ
ทำำ�ความเข้้าอกเข้้าใจในสถานการณ์์หลายอย่่างได้้ดีีกว่า่ ผู้้ค
� นที่่�อาศััยอยู่่�ในอิินเดีียเองเสีียด้้วยซ้ำำ��

จุุฑา: จะว่่าไปแล้้ว คุุณเริ่่�มเขีียนงานประเภทที่่�ไม่่ใช่่นิิยายก่่อน		
จะมาลงมืือเขีียนเรื่่�องเทพเจ้้าแห่่งสิ่่� งเล็็กๆ แบบนี้้�แปล		
ว่่าความสนใจในเส้้ นทางสายวรรณกรรมนี่่�มาทีีหลัังรึึ		
เปล่่าคะ

อรุุณธตีี รอย: ใช่่ค่ะ่ ในตอนท้้ายของผลงานรวมบทความที่่�ไม่่ใช่่นิิยายของฉัันชื่่�อ My Seditious

Heart [ด้้วยดวงใจอัันปลุุกระดม] ที่่�ตีพิิ
ี มพ์์เมื่่�อปีี 2019 ฉัันแนบเรีียงความที่่�เคยเขีียนไว้้ก่่อนตีีพิิมพ์์

หนัังสืือ เทพเจ้้าแห่่งสิ่่�งเล็็กๆ ไว้้ด้้วย บทความนั้้�นชื่่�อว่่า “The Great Indian Rape Trick” [“เล่่ห์ก
์ ล
การข่่มขืืนอัันโหดร้้ายของชาวอิินเดีีย”] เป็็นงานเขีียนเกี่่�ยวกัับภาพยนตร์์เรื่่�อง The Bandit Queen

[ราชิินีีจอมโจร] ที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวของบุุหลััน เทวีี (Phoolan Devi) หััวหน้้ากองผู้้โ� ด่่งดัังที่่�หลบหนีี

การจัับกุุมของทางการได้้ทุุกครั้้�ง ผู้้ค
� นหลงไหลคลั่่�งไคล้้เธออยู่่�หลายต่่อหลายปีี จนกระทั่่�งสุุดท้้าย
อรุุณธตีี รอย: มีีแต่่คนเขลาเท่่านั้้�นแหละค่่ะที่่�จะพููดแบบนั้้�น อ้้อ แต่่อย่่างหนึ่่�งที่่�น่า่ สนใจก็็คือ
ื

บุุหลัันเทวีียอมเดิินทางเข้้ามอบตััวและถููกจำำ�คุก
ุ ในที่่�สุุด ทีีแรกหลายคนคาดหวัังว่่าภาพยนตร์์ดังั กล่่าว

หรืืออย่่างตอนที่่�เข้้าไปเดิินป่่ากัับสหายคอมมิิวนิิสต์์ มีีผู้้�ชายบางคนที่่�คร่ำ���หวอดในวงการเคยพููดว่่า

เธออยู่่�ในเรืือนจำำ� แต่่กลัับกลายเป็็ นว่่าภาพยนตร์์ที่่�ฉายนั้้�นนำำ�เสนอเรื่่�องราวและฉากตอนของเหตุุ

ก็็ไม่่ค่่อยได้้ยิินอะไรแบบนี้้�เท่่าไหร่่แล้้วล่่ะ ฉัันคิิดว่่าประสบการณ์์การเขีียนนัับแรมปีีนี่่�แหละที่่�สร้้าง

ตรงมาในบัันทึึกของเธอเองเลยก็็ตาม ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�เปลี่่�ยนภาพนางพญากองโจรที่่�โด่่งดัังที่่�สุุดใน

นี้้� เริ่่�มหัันมาอ่่านงานวรรณกรรมมากขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับที่่�คนอ่่านงานวรรณกรรมเองก็็เริ่่�มหัันไปหา

ตััวบุุหลัันเทวีีเองก็็โกรธเป็็นฟืืนเป็็นไฟเหมืือนกััน นั่่�นแหละค่่ะ เป็็นรายละเอีียดคร่่าวๆ ของบทความที่่�

ตอนที่่�ฉัันเริ่่ม
� เขีียนงานที่่�ไม่่ใช่่นิิยาย อย่่างบทความเรื่่�องการสร้้างเขื่่�อนและการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจ

จะนำำ�เสนอเรื่่�องราวของชีีวิิตเธอ ผ่่านคำำ�บอกเล่่าของบุุหลัันเทวีีที่่ถ่
� า่ ยทอดให้้เพื่่�อนคนคุุกฟัังสมััยที่่�

“กลัับไปเขีียนนิิยายอะไรของเธอต่่อเถอะ พวกผู้้�หญิิงก็็ทำำ�แบบนั้้�นกัันทั้้�งนั้้�นไม่่ใช่่เหรอ” แต่่ตอนนี้้�

ข่่มขืืนที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุหลัันเทวีี แม้้ว่่าตััวเธอเองจะไม่่เคยพููดถึึงประสบการณ์์อัันข่่มขื่่�นนี้้�อย่่างตรงไป

วััฒนธรรมการอ่่านในหมู่่�นัักอ่่านขึ้้�นมา ซึ่่ง� ก็็หมายรวมถึึงคนที่่�สนใจงานเขีียนสายการเมืืองที่่�ตอน

อิินเดีี ยให้้กลายเป็็ นเหยื่่�อคดีีข่่มขืืนที่่�โด่่งดัังที่่�สุุดในประวััติิ ศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็ นอะไรที่่�เดืือดดาลมาก

งานสายการเมืืองอื่่�นๆ ด้้วย

เขีียนก่่อนตีีพิิมพ์์เทพเจ้้าแห่่งสิ่่�งเล็็กๆ

ปาลิิน: แล้้วเวลาคุุณมาบรรยายแบบนี้้� คนตะวัันตกมีีความ		
เห็็นหรืือให้้การตอบรัับแบบไหนอย่่างไรบ้้างคะ แตก		
ต่่างหลากหลายกว่่าบรรยากาศในอิินเดีียหรืือเปล่่า

s-o-i.io

จุุฑา: ขอย้้อนกลัับไปนิิดหนึ่่�งนะคะ แบบนี้้�ฉัันยิ่่�งสงสัั ยว่่า		
ทำำ�ไมนัักอ่่านผู้้�ชายบางคนถึึงไล่่ให้้คุุณกลัับไปเขีียน		

งานวรรณกรรม ทั้้�งที่่�จริิงๆ แล้้วหลายคนก็็น่่าจะรู้้�ว่่าคุุณ		
เริ่่�มเขีียนงานที่่�ไม่่ใช่่นวนิิยายมาก่่อน

� ามตลอดเวลานั่่�นแหละค่่ะ พวกคำำ�
อรุุณธตีี รอย: พวกเขาก็็อยากจะสั่่�งสอนคนอื่่�นให้้ทำำ�นู่่�นทำำ�นี่่ต

แนะนำำ�ประมาณว่่า ทำำ�แบบนั้้�นสิิ แต่่งตััวแบบนี้้�สิิ คิิดอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้�สิิ ราวกัับว่่าพวกเขาเป็็นผู้้ตร
� วจ
� ามแบบที่่�พวกเขาต้้องการงั้้�นแหละ
ตราที่่�มองลงมาจากเบื้้�องบน แล้้วกำำ�กัับให้้เราทำำ�นู่่�นทำำ�นี่่ต

อรุุณธตีี รอย: ใช่่ค่ะ่ บทพรรณนาหนัังสืือของฉัันต้้องให้้ภาพที่่�จัดจ้้
ั านเข้้มข้้น แต่่ต้้องไม่่สามารถ

นำำ�ไปถ่่ายทำำ�เป็็นภาพยนตร์์ได้้ ฉัันรู้้แ
� หละว่่าไม่่มีห
ี นัังสืือเล่่มไหนบนโลกนี้้�ที่่มี
� คุ
ี ณส
ุ
มบััติิ ‘เอาไปแปลง

เป็็นภาพยนตร์์ไม่่ได้้’ อยู่่�จริิงๆ หมายถึึงว่่าถ้้าใครตั้้�งใจจะทำำ�จริิงๆ ก็็ทำำ�ได้้นั่่�นแหละ แต่่ว่่าฉัันเคย
ทำำ � งานเป็็ น นัั ก เขีี ย นบทภาพยนตร์์ ม าก่่ อ นจะตีี พิิ มพ์์ เทพเจ้้าแห่่งสิ่่� งเล็็กๆ ฉัั น เรีี ย นจบด้้าน

สถาปััตยกรรมมา จากนั้้�นก็็มาทำำ�งานในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ ทีีแรกเป็็นนัักแสดง แล้้วก็็มาเป็็นนััก

เขีียนบท รวมถึึงเคยเป็็นดีีไซน์์เนอร์์ด้้วย เวลาคุุณเขีียนบทภาพยนตร์์ คุุณต้้องเริ่่ม
� ต้้นกำำ�กัับประโยค

ด้้วย ‘ฉากที่่� 1. ด้้านนอก. เวลากลางวััน. แม่่น้ำ��ำ .’ อะไรอย่่างนี้้� ซึ่่ง� คำำ�หรัับฉัันมัันให้้ความรู้้สึ
� ึกเหมืือน
โครงกระดููกเปล่่าเปลืือยที่่�แสนชืืดชาไร้้ชีีวิิต กลัับกััน ฉัันดัันรู้้�สึึกว่่าอยากใช้้พื้้�นที่่�สามหน้้ากระดาษ

ึ กคิิดข
ึ
บรรยายภาพของแม่่น้ำ��ำ พรรณนาถึึงความรู้้สึ
� กนึ
องมััจฉานานาพัันธุ์์� ในหนัังสืือ เทพเจ้้าแห่่งสิ่่ง� เล็็กๆ

เต็็มไปด้้วยถ้้อยคำำ�แบบนั้้�นแหละค่่ะ เป็็นส่่วนผสมของจิินตนาการที่่�ทั้้ง� ขัับเน้้นอารมณ์์ เร่่งเร้้าและเผา
ผลาญ ผสานรวมกัับอะไรต่่อมิิอะไรหลายอย่่าง ทั้้�งปลาในกระแสธาร แมลงไป ไปจนถึึงถัังขยะบน

เครื่่�องบิิน ถ้้าคุุณถ่า่ ยทำำ�ของพวกนี้้�ออกมา ไม่่รู้สิิ
้� ฉัันเองก็็ไม่่มั่่น
� ใจว่่ามัันจะออกมาเป็็นยัังไง ฉัันชอบ

จุุฑา: แล้้วคุุณร่่วมงานกัับบรรดาเยาวชนหรืือนัักกิิจกรรมคน		
อื่่�นๆ บ้้างมั้้�ยคะ

ึ องการผลิิตชิ้้�นงานที่่�ไม่่อาจถ่่ายทอดผ่่านสื่่�อชนิิดอื่่�นได้้ อย่่างภาพยนตร์์ที่่ไ� ม่่สามารถแปลง
ความรู้้สึ
� กข
มาเป็็นหนัังสืือได้้ ภาพวาดที่่�ไม่่อาจกลายไปเป็็นภาพถ่่าย นวนิิยายที่่�ไม่่สามารถถ่่ายทอดออกมาด้้วย

บทเรีียงความ หรืือบทความเรีียงที่่�ไม่่สามารถเป็็นอย่่างอื่่�นไปได้้ ของพวกนี้้�คือ
ื สิ่่�งที่่�ซื่่อ
� ตรงอย่่างถึึงที่่�
สุุดต่อ
่ รููปแบบของตััวมัันเอง
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อรุุณธตีี รอย: ไม่่เลย ฉัันค่่อนข้้างรัักสัันโดษ วัันๆ หนึ่่�งก็็ไม่่ได้้รู้้ชั
� ด
ั เจนหรอกว่่าวัันรุ่่�งขึ้้�นหรืือวััน

ถััดๆ ไปจะทำำ�อะไรบ้้าง ฉัันคิิดว่่า… อืืม ไม่่นะคะ

จุุฑา: บางทีีนั่่�นอาจจะเป็็นแหล่่งพลัังงานชั้้�นเยี่่�ยมของคุุณ		
ก็็ได้้ หมายถึึงการไม่่สามารถคาดเดาอะไรล่่วงหน้้าได้้

อรุุณธตีี รอย: อาจจะเป็็นอย่่างนั้้�นก็็ได้้ บางทีีฉัันยัังไม่่อยากแม้้แต่่จะรัับรู้้เ� รื่่�องอะไรเลยด้้วยซ้ำำ��

เป็็นสาเหตุุว่า่ ทำำ�ไมฉัันถึึงใช้้ชีีวิิตอยู่่�ด้้วยตััวคนเดีียว แล้้วก็็ไม่่ยอมมีีลููก ฉัันอยากรู้้ว่� า่ ตััวเองมีีอิิสระเพีียง

พอที่่�จะเป็็นอะไรก็็ได้้หรืือทำำ�อะไรก็็ได้้ในวัันรุ่่�งขึ้้�น แบบที่่�ว่า่ ตััวเองในตอนนี้้�ก็ยั
็ งั ไม่่แน่่เลยว่่าพรุ่่�งนี้้�ฉััน
จะทำำ�อะไรหรืือเปลี่่�ยนตััวเองไปเป็็นคนแบบไหน

จุุฑา: ฉัันได้้ยิินมาว่่าฮอลลีีวู้้�ดเคยเสนอว่่าอยากแปลงหนัังสืื อ		

เทพเจ้้าแห่่งสิ่่� งเล็็กๆ ไปเป็็นภาพยนตร์์จอเงิิน แต่่คุุณ		

เองก็็บอกว่่าตั้้�งใจจะเขีียนหนัังสืื อแบบที่่�ไม่่สามารถนำำ�		
ไปดััดแปลงเป็็นสื่่� ออย่่างภาพยนตร์์ได้้

-6-

มิิตรสหายในแวดวงวรรณกรรม
จุุฑา: ในปีี 2006 คุุณกัับเอดวาร์์โด กาเลีียโน (Eduardo 		
Galeano) เคยขึ้้�นเวทีีด้้วยกัันที่่�ทาวน์์ฮอลล์์ในนิิวยอร์์ก

คุุณเรีียกเขาว่่าเป็็น ‘ฝาแฝด’ โพ้้นทะเล สำำ �หรัับฉััน คุุณ		
ทั้้�งสองคนเป็็นนัักเล่่าเรื่่�องที่่�เฉีียบแหลม พวกคุุณ		

ชัักชวนผู้้�อ่่านให้้เข้้ามาสำำ �รวจความซัับซ้้อนที่่�แฝงฝัังอยู่่�		

� ผิิวของสิ่่� งต่่างๆ เช่่นเดีียวกัับที่่�งาน		
ภายใต้้รููปลัักษณ์์พื้้น
�
เขีียนของพวกคุุณเปี่่�ยมไปด้้วยรสทางวรรณศิิลป์์ที่่		
สนุุกสนานมีีชีีวิิตชีีวา ในย่่อหน้้าเปิิดของบทความ “In 		
Defense of the Word” [ข้้อแก้้ต่่างของถ้้อยแถลง]

s-o-i.io

กาเลีียโนเขีียนไว้้ว่่า ‘คนเราเขีียนอะไรบางอย่่างขึ้้�น

เพื่่�อส่่งสารและสื่่� อสารกัับคนอื่่�นๆ เพื่่�อบอกเล่่าสิ่่� งที่่�
นำำ�พาความทุุกข์์ทรมานแสนสาหััสมาสู่่�ตน ในขณะ

เดีียวกัันก็็เพื่่�อส่่งต่่อสิ่่� งที่่�ทำ�ำ ให้้ตััวเองรู้้�สึึกสุุ ขล้ำำ�� เรา

เขีียนเพื่่�องััดข้้อกัับความเปลี่่�ยวดายของตน และเพื่่�อ
� เป็็นไปได้้ว่่างาน
บรรเทาความเปลี่่�ยวดายของผู้้�อื่่น

วรรณกรรมนั้้�นส่่ งต่่อความรู้้� รวมทั้้�งส่่ งผลกระทบต่่อ

นิิสััยใจคอและภาษาของผู้้�ที่่ไ� ด้้อ่่าน ในความเป็็นจริิง

แล้้ว งานเขีียนคืือบรรณาการที่่�นัักเขีียนมอบให้้แด่่ใคร
� ความโชคดีีหรืือโชคร้้ายในชีีวิิตนั้้�นซ้้อนทัับ
คนอื่่�น ผู้้�ซึ่่ง

อรุุณธตีี รอย: มองย้้อนกลัับไปแล้้วก็็รู้สึ
้� ึกว่า่ ตััวเองอาจจะล้ำำ�� เส้้นไปหน่่อยที่่�เรีียกเอดวาร์์โด กา
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กัับสิ่่� งที่่�ตััวนัักเขีียนผู้้�จรดปากกาอาจเคยประสบ ทั้้�ง

เลีียโนว่่าเป็็นแฝดของตััวเอง ฉัันนัับถืือและชื่่�นชมเขาเอามากๆ ส่่วนเรื่่�องที่่�คุณพููดถึ
ุ
งึ เห็็นด้้วยเลย ฉััน
เข้้าใจภาวะกลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออกของงานวรรณกรรมที่่�เขีียนเกี่่�ยวกัับคนที่่�อ่่านหนัั งสืื อไม่่ออกดีี

บรรดาผู้้�หิิวโหย พวกมนุุษย์์กลางคืืน นัักเคลื่่�อนไหว

เพราะแบบนั้้�นก็็เลยมองงานวรรณกรรมเป็็นเหมืือนที่่�หลบภััย ไม่่ก็ส
็ ถานพัักพิิงใจอย่่างหนึ่่�ง ฉัันเขีียน

หััวขบถ และบรรดาผู้้�ร้้าวรานของโลกใบนี้้� โดยคน

กระทรวงสุุขสุุดๆ ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการอุุทิิศให้้แด่่ผู้ที่่
้� ไ� ร้้สิ่่�งปลอบประโลมเหล่่านั้้�น

เหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่แล้้วอ่่านไม่่ออกเขีียนไม่่ได้้เลยด้้วย

จุุฑา: นอกจากนี้้�คุุณเองก็็เป็็นเพื่่�อนกัับจอห์์น เบอร์์เจอร์์ 		

ซ้ำำ��’ ตรงนี้้�เราเดิินทางมาถึึงปััญหาที่่�อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็น

(John Burger) เล่่าให้้ฟังั หน่่อยได้้มั้้�ยคะว่่าเป็็นมา		

ปริิทรรศน์์ของงานเขีียนสำำ �หรัับคนที่่�อ่่านหนัังสืื อไม่่

อย่่างไร

ออก ฉัันเข้้าใจว่่าความตั้้�งใจของกาเลีียโนนั้้�นตั้้�งอยู่่�
บนความเชื่่�อที่่ว่� ่าวรรณกรรมสามารถส่่ งผลกระทบ

อรุุณธตีี รอย: จอห์์น เบอร์์เจอร์์ ผู้้ว� ายชนม์์… ฉัันคิิดถึึงเขาเอามากๆ เราคุุยกัันบ่่อยครั้้�ง เขาทำำ�ให้้

ฉัันรู้้สึ
� ึกอบอุ่่�นปลอดภััย ซึ่่ง� น้้อยคนมากที่่�จะทำำ�ให้้ฉัันรู้้สึ
� ึกแบบนั้้�นได้้ ถ้้อยคำำ�สั้้�นๆ ที่่�ปรากฏในหนัังสืือ

กระเทืือนทางการเมืืองได้้ เช่่นเดีียวกัับงานเขีียนของ

เทพเจ้้าแห่่งสิ่่ง� เล็็กๆ ก็็มาจากประโยคที่่�เบอร์์เจอร์์เคยเขีียนไว้้13 ตอนนั้้�นฉัันยัังไม่่รู้จั
้� ก
ั เขาเป็็นการส่่วนตััว

คุุณเอง ทั้้�งงานที่่�เป็็นนิิยายและงานบทความชิ้้�นอื่่�นๆ

แค่่ได้้อ่่านงานแล้้วตกหลุุมรัักกัับภาษาที่่�เขาใช้้ ไม่่นาน ฉัันก็็เริ่่ม
� เขีียนบทความเกี่่�ยวกัับการสร้้างเขื่่�อน
และการทดลองนิิวเคลีียร์์ในอิินเดีีย อยู่่�มาวัันหนึ่่�งก็็มีโี ทรสารขนาดยาวเขีียนด้้วยลายมืือวิิจิิตรบรรจง

� จัับใจคนได้้นัักต่่อนััก
ตััวอัักษรของคุุณส่่ งผ่่านพลัังซึ่่ง

ส่่งมาที่่�บ้้าน จอห์์น เบอร์์เจอร์์เขีียนข้้อความมาหาฉััน เขาบอกว่่า “ทั้้�งงานนิิยายและงานเขีียนรููปแบบ

ถืือว่่าเป็็นเจตจำำ�นงอัันคุุกรุ่่�นมุ่่�งมั่่�นทีีเดีียว
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‘จากนี้้� จะไม่่มีีเรื่่�องเล่่าใดกล่่าวขานราวกัับว่่ามีีเอกสิิทธิ์์�เป็็ นเพีียงเรื่่�องเล่่าเดีียวอีีกต่่อไป’, จาก จอห์์น เบอร์์เจอร์์ สำำ �หรัับ เทพเจ้้าแห่่งสิ่่� งเล็็กๆ (1972).

s-o-i.io
อื่่�นของคุุณ มัันย่่างก้้าวสอดประสานเข้้าด้้วยกัันราวกัับเป็็นขาทั้้�งสองข้้างของคุุณ” จากนั้้�นสองสาม

� งดงาม เขาเป็็นเหมืือนกัับพ่่อที่่�ฉัน
ั ไม่่เคยมีีมาก่่อน
อรุุณธตีี รอย: ความคิิดอ่่านของเบอร์์เจอร์์นั้้น

� อนเริ่่ม
ปีีถัด
ั มา ฉัันก็็ได้้พบเขาตอนไปเยืือนปารีีส เราเริ่่ม
� สนิิทกััน ทีีนี้้ต
� เขีียนเรื่่�อง กระทรวงสุุขสุุดๆ ฉััน

อย่่างที่่�ได้้บอกไปว่่าเขาทำำ�ให้้ฉัันรู้้สึ
� ึกปลอดภััย เหมืือนอยู่่�ในอ้้อมกอดที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองอย่่างเต็็มที่่�

วรรณกรรมตััวเองจะชอบอุุบทุุกอย่่างไว้้เป็็นความลัับ ไม่่หยิิบยกมาพููดถึึงให้้คนอื่่�นรู้้�แม้้แต่่น้้อย แต่่

ฝนที่่�ตกกระทบผืืนดิิน ทุุกหยาดหยดของความชุ่่�มฉ่ำำ��เคลื่่�อนปะทะเข้้ากัับความแห้้งแล้้งโดยไม่่มีห
ี มก

ก็็แวะไปที่่�หมู่่�บ้้านของเขา ฉัั นไม่่เคยเล่่าอะไรให้้ใครฟัังเลยว่่ากำำ�ลัังเขีียนงานอยู่่� เวลาลงมืือเขีียน

�
ตอนเจอหน้้าจอห์์น เขาบอกได้้ทัันทีีว่า่ “ผมรู้้ว่� า่ คุุณกำ�ลั
ำ งั เขีียนอะไรสัักอย่่างอยู่่� เปิิดคอมพิิวเตอร์์ขึ้้น
มาอ่่านให้้ผมฟัังหน่่อย”

จุุฑา: เขารู้้�ได้้ยัังไงคะเนี่่�ย?
อรุุณธตีี รอย: ไม่่รู้สิิ
้� อยู่่�ๆ เขาก็็รู้ไ้� ด้้เองเฉยเลย! พอเป็็นอย่่างนั้้�นฉัันก็็เลยเริ่่ม
� อ่่านบางส่่วนให้้

เขาฟััง เขาบอกกัับฉัันว่่า “คุุณสััญญากัับผมนะ ว่่าคุุณจะไม่่ลงมืือทำำ�อย่่างอื่่�นนอกจากเขีียนงานชิ้้�นนี้้�
คุุณต้้องเขีียนหนัั งสืื อเล่่มนี้้� ให้้เสร็็จ มัันเป็็ นอะไรที่่�สำำ�คััญมาก

สำำ�คัญ
ั มากจริิงๆ” ฉัันก็็เลยตอบตกลง สััญญากัับเขาว่่าจะเขีียน
ให้้จบ แต่่หลัังจากนั้้�นฉัันกลัับมาอิินเดีีย เจอแผ่่นกระดาษเล็็กๆ

สอดอยู่่�ใต้้ประตูู เชิิญชวนให้้เข้้าไปใช้้ชีีวิิตในป่่า สารภาพว่่าตััวเอง
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ก็็ปฏิิเสธไม่่ลงเลย จึึงตกปากรัับคำำ�และออกเดิินทาง หลัังจากนั้้�น
จึึงตีีพิิมพ์์หนัังสืือ Walking with the Comrades [สหายผู้้ร่� ว่ มทาง]
ออกมา จากนั้้�นฉัันก็็คลุุกคลีีตีวี งอยู่่�กับ
ั การต่่อสู้้� ข้้อถกเถีียง บทความ

งานเขีียนชิ้้�นอื่่�นนู่่�นนี่่� ระหว่่างนั้้�นก็็เขีียนเล่่ม กระทรวงฯ ไปด้้วย

พลางๆ หลัังจากเขีียนเล่่มนี้้�จนจบ ฉัันรู้้ว่� า่ จอห์์นกำำ�ลังั ป่่วยหนััก
แต่่สิ่ง่� แรกที่่�ตัวั เองทำำ�คือ
ื บิินไปปารีีสเพื่่�อไปหาเขา ฉัันนั่่�งลงข้้างเตีียง

กุุ ม มืื อ ของเขาไว้้ขณะอ่่ า นหนัั ง สืื อ ของตัั ว เองให้้จอห์์ น ฟััง อยู่่�

หลายชั่่�วโมง จากนั้้�นก็็ให้้หนัังสืือกัับเขาไว้้อ่่าน มัันเป็็นหนัังสืือเล่่มสุุดท้้ายที่่�จอห์์นได้้อ่่านก่่อนเสีียชีีวิิต

จุุฑา: ไม่่แปลกใจเลยที่่�คุุณทั้้�งสองคนสนิิทกัันมากๆ ฉัันเชื่่�อ		
เหมืือนที่่�คุุณก็็เชื่่�อว่่าเขาเล็็งเห็็นความเชื่่�อมโยงอัันลึึก		
ซึ้้�งระหว่่างงานเขีียนประเภทนิิยายและงานที่่�ไม่่ใช่่นิิยาย

รวมถึึงข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าศิิลปะแห่่งการเล่่าเรื่่�องนั้้�น			
สามารถจููงใจให้้เรามองสิ่่� งต่่างๆ ในชีีวิิตด้้วยมุุมมองที่่�		
แตกต่่างออกไปได้้

เป็็นความรู้้สึ
� ึกที่่ห
� าได้้ยากยิ่่ง� เมื่่�อคุุณอ่า่ นตััวหนัังสืือของคุุณให้้เขาฟััง มัันให้้ความรู้้สึ
� ึกเหมืือนหยาด

เม็็ดเลย มัันเป็็นอะไรที่่�ยิ่ง่� ใหญ่่และมีีคุณค่
ุ
า่ มาก และแน่่นอนว่่าเป็็นความอััศจรรย์์อย่่างถึึงที่่�สุุดทีเี ดีียว.
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Write (to) the unconsoled: An
Interview with Arundhati Roy
On the opening page of The Ministry of Utmost Happiness (2018), Arundhati Roy
dedicates her latest novel ‘To, The Unconsoled.’ When asked about who she
meant by the ‘unconsoled’ — “All of us,” she responded.

It was during the eve of the virus epidemic when we met Arundhati at her apartment in New Delhi,
before it escalated into a pandemic a few months later and the whole world plunged into precarity and
chronic problems became visibly dehiscent. She writes in her article for the Financial Times1: ‘Historically,
pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different.
It is a portal, a gateway between one world and the next.’ Thailand is no exception. This extensive interview
with Arundhati Roy unfolds itself in a time when the country falls deeper into starvation, economic recession,
and a call for real change from the younger generation looms large against the fragility of power.
As the pandemic exposes human-made syndromes, a brooding truth also surfaces for Arundhati: ‘we
can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our data banks
and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly, with little luggage,
ready to imagine another world. And ready to fight for it.’ We, too, decided to take time and commit ourselves
to an earnest route as we attempt to grasp a reality rupturing before us.

written by

Judha Su and Palin Ansusinha

Photo: Mayank Austen Soofi

It has taken us almost a year to publish this interview. All the while the global outbreak has come full
circle and been given its second life (a ‘new’ — not second — wave according to weasel-worded politicians).
Not only does this interview contain the conversation we had with Arundhati in person but also encounters
and conversations initiated afterwards across physical distances and political movements. The past months
confirmed that what was discussed in this interview still rings true, even truer after witnessing how the voices
of the democratic protests in Thailand have become so amorphous and plural for addressing intersectional
issues in our society. It ultimately assures us that the literary imagination is crucial in a time when the seams
of silence are beginning to break apart, when the walls and ceilings that oppress us are beginning to fracture.
In such a time, we believe creating richly nuanced meanings out of the resplendent mixture of cultural
metaphors, while declaring the grounds of our own. It is in this dissection of historical tides that we will arrive
home.

translated by

Mookdapa Yangyuenpradorn
1

https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca
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-1A GRAVEYARD THAT TALKS
Judha: What are you writing at the moment?
Arundhati Roy (AR): I’m writing the Clark Lecture2 — a lecture on English Literature — that
is to be delivered at Trinity College, Cambridge. But just last night I was told of a standoff
between the teacher’s union and the college over the teachers’ pension fund. So suddenly,
last night the Union asked me to withdraw from the lecture as a gesture of solidarity. The
title of the paper is “The Graveyard Talks Back.” So it’s about how in this new Hindu
Nationalist regime — I don’t know how much people in Thailand are aware of it — but the
rise of majoritarianism and the Hindu Right and the vicious attack on Muslims and their
complete isolation, socially politically and economically. So in India, the Muslim graveyard—
because as you know Hindus are cremated and don’t have graveyards — has become a
metaphor for the Muslim ghetto — the site of survival under the attack of Hindu fascism.
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Judha: As in your novel, The Ministry of Utmost Happiness is
also…
Arundhati Roy (AR): …about graveyards. So that’s really
what I’m talking about. A conversation between two
graveyards. There is the graveyard of Kashmir — where
the movement for freedom and self determination has
claimed the lives of 70,000 people and turned that little
valley into a vast graveyard — and then the Muslim
graveyard in India. Indian Muslims and Kashmiri Muslims
have completely different prospects you see… Kashmiris
can at least dream of freedom, but Indian Muslims — who
number in the hundreds of millions even though they are a minority — have to face the
onslaught and find a place for themselves here in India. I will send you the lecture when
I publish it. It’s long. It’s also about the Hindu caste system in India — the idea that in this

2

Judha: Your metaphor for the graveyard unfolds some kind 		
of sensibility in the political realm. Since a graveyard
is a domain of the dead, of silence; no one talks 		
there, although such a place diffuses into the 		
domain of living bodies. Saying ‘graveyard talks back’
implies a persistence of the past, of memory, of the 		
unspeakable, which found its way back into an image
of the buried, of the forgotten, and perhaps — in 		
your own words — of ‘the unconsoled’. If I further 		
the metaphor of the ‘talking graveyard’, it may refer 		
to a haunting spectre which is never gone but 			
endured in history, waiting to be conjured. In such a 		
ghetto-like space of minorities and the excluded, 		
what kind of rites and rhythms enable them to talk, 		
and perhaps, dance?
Arundhati Roy (AR):That’s exactly right. The graveyards that I am speaking are about
places where the boundaries between life and death are blurred. In The Ministry of
Utmost Happiness, one of the main characters, Anjum who survives the 2002
massacre of Muslims that took place in Gujarat (when Modi, the current Prime Minister
was the Chief Minister of that state) returns to Delhi but finds herself unable to go on
with her everyday life. She moves into a graveyard close to Old Delhi and gradually as
she recovers, builds the Jannat Guest House — Jannat is Paradise in Urdu — in which
every room has a tomb. Later it becomes the Jannat Guest House and Funeral
Services — where Anjum, her partner Saddam Hussain (A Dalit who has converted to
Islam) and an old Muslim Imam bathe, say prayers and bury those who are shunned by
society. In Kashmir too, the graveyards of the martyrs to the Freedom struggle are at
the heart of life, not death. As Musa Yeswi says in his letter to his little daughter who
has been killed by a stray bullet — “Babajana.. in Kashmir the dead are alive and the
living are only dead people pretending..”

system of social arrangement some human beings — the privileged castes believe that

Eventually if you stare at these graveyards in The Ministry — who lives in them, who

they are superior to others by some kind of divine mandate. It’s the seed of fascism, the

dies, who is buried, who says the prayers, what those prayers are — it’s the staging

beginning, the very foundation of fascist thought.

place of revolution. I didn’t plan it that way. But that’s where the story took me.

The Clark Lecture is an annual event where thinkers and writers are invited to deliver their lectures to students at Cambridge University. In her lecture titled
“The Graveyard Talks Back”, Arundhati begins by acknowledging the list of previous speakers, ‘the many ‘“Sirs” and Sir-sounding names’, in the history of this 132
year old ritual. Read more in https://lithub.com/the-graveyard-talks-back-arundhati-roy-on-fiction-in-the-time-of-fake-news/
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Judha: Apart from the innate queerness of graveyards 		
depicted in The Ministry, which is a place that resists
the linear sense of time, a place of refuge for those 		
persecuted for their social or sexual practices that 		
strays from the norm, there is also a queer 			
character, Anjum. That character gives the novel so 		
much potential to shed light on the complex reality 		
of India, particularly on gender issues. Would you like
to talk more about this?

Palin: And I like how Anjum has a nimble grasp on language, 		
even more so than the modern trans person like 		
Saeeda. Her character really shows fluidity, rather 		
than the rigidity of activism when talking about 			
gender issues.
Arundhati Roy (AR): Quite often people ask me, “Why did you write about Hijras?” I
find it such a peculiar question. I mean nobody asks about the character called Garson
Hobart — nobody says “Why did you write about an intelligence officer?”. Why must we
act as though Hijras are not a part of our world, of our society? Everybody is part of
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Arundhati Roy (AR): Well, you know in India the thing is that it’s such a strange country

this world. So, Anjum is not a Hijra, she’s Anjum. A very unique, extraordinary person.

where everything happens together. So there’s great emancipation, there’s also great

Not a billboard, not a fill-in-the-blanks category. Similarly Tilottama is not every

persecution. As you can see in the book, there’s always been a space traditionally for

woman, she is Tilottama. Each person in the novel is a unique person. These are

people like Anjum in India. And that space is now, in some ways, getting a kind of

people who are all part of the texture of our lives, so to separate it into an issue is also

western language and legal language and all that — but there was a cultural space

disrespectful, I think. I turn to fiction because every human being is a Russian doll. You

earlier. It’s the same with queer. It wasn’t actually something so frowned upon until

have a person inside a person inside a person, and sometimes it all turns inside out,

the British came in and made it so.3

depending on which part of your complex identity you — or others — wish to privilege,
to emphasise, to present to the world.

Palin: Like the Hijra4 figure.

The world is simplifying identities nowadays, turning people into labelled products on
a supermarket shelf — I mean, Anjum, she’s Muslim, she’s Shia, she’s an intersex person.

Arundhati Roy (AR): Hijra, all queer… so it’s between worlds now. There’s another

What are all these identities? Today, in India, being Muslim is as dangerous, or perhaps

character, Saeeda, who’s the modern Hijra who knows all the languages of Trans and

even more dangerous than being a Hijra. Anjum gets caught up in the Gujarat massacre

M to F. Anjum is from another generation who has a more traditional and fluid

of Muslims because she is Muslim. She gets spared by the butchers because they

understanding of things.

believe that killing a Hijra will bring them bad luck. Even the other characters, Saddam
Hussain, Tilotamma — who are they really? You can’t really say who they are. How do
you define them? Where do they fit into these definitions?
A friend of mine, a professor of cinema who happens to be queer noticed something
about the novel that I hadn’t — she pointed that every character in the book was
‘passing’ — they had changed their names, their identities, or were called by a name
that wasn’t their own. Some did it several times over. It was an astonishing observation…
and I think she noticed because in her youth, when being queer was not an easy

3

Let us think more about this with Thai terms like ‘dtút [ตุ๊๊�ด] and kratoey [กระเทย]’, which are later considered backwards and derogatory in comparison to
‘LGBTQ+’. However, the former terms may attest to certain identities who stray from the sexual norms dictated by the gender binary in society. Kratoey, in itself,
is not a pejorative (in fact, its definition also pertains to animals and plants and points towards nature’s innate queerness), but it only becomes problematic with
the existing prejudices in society. Let’s not forget that definitions can always be contested or reclaimed, while terms like ‘LGBTQ+’, which is considered ‘lighter’ in
its historical baggage in the Thai context, is also derived from a violent history of discrimination and struggle in other contexts.
4

Hijras, a sociocultural group of trans women and intersex people described as the ‘third gender’, have a long history in South Asian culture. But for centuries,
hijra and ‘transgender’ have been used interchangeably, which has led to India’s trans community being misunderstood and undervalued. Read more on: https://
www.bbc.com/culture/article/20170720-the-semi-sacred-third-gender-of-south-asia and https://www.nytimes.com/2018/02/17/style/india-third-gender-hijras-transgender.html

proposition she had a lot of experience ‘passing’ — not being attached to a single
identity.
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-2-

Judha: Each writer has their own way of grappling with their
text. Your literary texture is evidently dense and 		
diverse, I’m keen to know how you make sense of the
world and write about it, especially when writing 		
fiction which, you once said, is fundamentally who 		
you are.

POLITICS OF FICTION
Judha: The difference between fiction and non-fiction, you
say, is simply the difference between ‘urgency’ and 		
‘eternity.’ 5 I agree that a sense of urgency needs a 		
sense of eternity to steer us to where we don’t know
exactly what awaits. No one should dictate what is 		
the most urgent for once and all. For example, 		
chants from the crowd often share some intimacy 		
with literature; they nourish each other. Not 			
everything can be said through a direct gesture or 		
even regarded as a case in political demand, and 		
those compounds can be said through literature.

Arundhati Roy (AR): Even though The Ministry of Utmost Happiness is written in
English, it has been imagined in so many languages, there are so many languages in the
book, each of the characters speaks a different language, they are constantly
translating themselves to each other because that’s the way it is in this country with
780 languages and thousands of what are called dialects. We swim in an ocean of
languages. So in some ways translation is not something that happens after a book is
written — it happens beforehand, it is a primary act of creation.
In The Ministry of Utmost Happiness, there is English, Hindi, Urdu, Kashmiri… Malayalam.

PAGE 19

Arabic. And then there’s the business of translation across cultures which is more than
just about language. For example, there’s a moment where Anjum, who is a Shia Muslim

Arundhati Roy (AR): When I made that differentiation between fiction and non-

from Old Delhi, receives a letter from the forest in Dandakaranya in Central India from

fiction I did not mean it generically. I meant it in terms of my writing. My non-fiction

Revathy, the mother of the foundling baby Anjum has adopted. Revathy is a Telugu

essays are usually a response to a situation that is urgent.

speaking Maoist guerilla writing in a kind of Telugu-ised English that is being translated
into Urdu by the person reading it out to Anjum. The letter ends with ‘Lal Salam’, which

As to the rest of your question—These days when so much news is fake and you don’t

is the Communist greeting — it means Red Salute. And Anjum, murmurs in response

know what’s going on, particularly in places like Kashmir where the Indian media and

‘Lal Salam Aleikum’, which is Salam Aleikum with Lal Salam. She only means it in the

the India government just lie brazenly. It’s not just that, anybody, journalists, bloggers

way of an ‘amen’, like at the end of a sermon. But a discerning reader would know that

who try to tell the truth are hunted down. So in some ways the only way to tell the

it could actually sound like an explosive slogan of solidarity. It’s just playfulness of

truth about Kashmir is through fiction because it’s not just about how many people

course, and it doesn’t matter if it isn’t picked up.

have been killed or how many people have been tortured—its more vast than that.
How does a place that has been bludgeoned, that has lived for so many years under

It’s just a part of the many layers of the book. A part of the texture of caste and class

the densest military occupation in the world survive? How do the people hold on to

and religious conflict in this country. The majority of well-regarded Indian intellectuals

their spirit? — What happens to that place? What happens to the language? What

and writers and filmmakers have erased caste, erased all these discussions, erased the

happens to relationships?

fact that this country is this country because the army has been at war with its own

...continue next page

people since 1947. In all the border states — in Kashmir, hundreds of thousands of
people have been killed but we are still marketed a ‘great democracy.’ It’s their Great
Project of Unseeing. For me, writing a novel is being able to create the universe of the
familiar, but to make the unseen seen. Not issue by issue or identity by identity or
gender by gender—but as a whole.

5

Read more in https://www.theguardian.com/books/2017/may/27/arundhati-roy-fiction-takes-time-second-novel-ministry-utmost-happiness
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And so, when I started visiting Kashmir, the first thing I found myself doing was writing

Arundhati Roy (AR): Animals — I cannot visualise a world of human beings, of human

a Kashmiri—English dictionary because you can see that peoples’ entire vocabulary is

society, even in cities that does not include animals. That does not include the

changed by the violence and the militarisation. And then you see viciousness and

landscape. In The God of Small Things the landscape of Kerala, the river, the trees, the

violence that don’t make it into human rights reports. Things that are not news, but

fish and insects was so important to me. In The Ministry the landscape of the city is

they are devastating.

almost a person, so is the landscape of Kashmir. They are as important as any human
character in my fiction.

For example, in The Ministry, the soldier Amrik Singh visits a family that he has
befriended. He knows that one of the older sons—Musa—has links with militants. It’s a

Palin: You once mentioned an English historian on a radio 		
show who commented that ‘the very fact that you 		
write in English is a tribute to the British Empire.’6
It’s like you were shoved into this paternalistic 			
narrative as a former colonial subject who had 			
‘benefited’ from the Empire, which in itself is a 			
perverse kind of redemption for all the violence the 		
Empire had ever inflicted. At the same time, some of 		
the criticisms that people might have about you is 		
based on a stigmatising view that someone with the 		
privilege of being able to write in English should not 		
be ‘writing about’ the lower caste who are divested of
such things. What I find interesting is that these two 		
different reactions to your position as an Indian 		
writer who writes in English complicate the simplistic 		
narrative of colonialism where you are either the 		
victim or the oppressor. Rather, it is about 			
recognising that we are all a part of the historical 		
process that is colonialism. Can you perhaps reflect 		
more on this?

terrifying visit, he sits down cross-legged on the floor, loosens his belt and lays his
revolver among the snacks and biscuits he has been served. Everybody is forced to
laugh at his bad jokes. When he gets up to leave he pretends to forget his revolver.
When the family hands it to him, he looks Musa in the eye and says, “Imagine if I had
forgotten my gun here and they found it in a Cordon and Search operation, what
would’ve happened?” Nobody is confused about what he means. It’s only in fiction that
you can describe this.
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Palin: Reading The Ministry of Utmost Happiness, I was 		
interested in how the animals are portrayed through 		
the eyes of Zainab. Actually, I was reminded of this in 		
Kolkata when we were walking into the butchery area 		
of the New Market. What struck me at first was how 		
theatrical the atmosphere was — of course, I say this 		
with a taint of exoticisation from someone who has 		
never witnessed such a scene before — but also how 		
everything was happening all at once in such a 			
compressed space and time. There were sheeps, 		
goats and chickens queuing up for the chopping 		
board, then there were the crows flying around, 		
scavenging for the remains. Living and dying is not
just a human affair but it involves so many other lives 		
we are so entangled with — I feel like in The Ministry I 		
get that sense very strongly.

6

‘Only a few weeks after the mother tongue/masterpiece incident, I was on a live radio show in London. The other guest was an English historian who, in reply to
a question from the interviewer, composed a paean to British imperialism. “Even you,” he said, turning to me imperiously, “the very fact that you write in English
is a tribute to the British Empire.” Not being used to radio shows at the time, I stayed quiet for a while, as a well-behaved, recently civilised savage should. But
then I sort of lost it, and said some extremely hurtful things. The historian was upset, and after the show told me that he had meant what he said as a
compliment, because he loved my book. I asked him if he also felt that jazz, the blues, and all African-American writing and poetry were actually a tribute to
slavery. And if all of Latin American literature was a tribute to Spanish and Portuguese colonialism.’ read more on https://lithub.com/what-is-the-morally-appropriate-language-in-which-to-think-and-write/

s-o-i.io
Arundhati Roy (AR): I have addressed this at length in an essay called “In What

He was a cunning and brilliant politician. Part visionary, part obscurantist in awful

Language Does Rain Fall Over Tormented Cities.”7 When the English Historian said that

ways. Almost every historian in this country has lied about Gandhi in the sense that

the fact that I write in English is a tribute to the British Empire I told him later that it

no one talks about what Gandhi did in South Africa, no one talks about his politics on

was like telling the child of a raped parent that they were a tribute to their father’s

gender, on workers, on caste — his confrontation with Ambedkar, his insistence that

brutality. But in India, every one of the hundreds of languages contains within it some

he, in his body was the sole representative of all “Untouchables”. I mean talk about

tale of conquest, colonization and subjugation. Including Hindi and Urdu. And of

appropriation!

course Sanskrit—the language that only Brahmins were allowed to speak. Dalits were
prohibited from studying it. English is really the only language that is spoken across

No doubt Gandhi is a complicated person. We have to retain that complexity. All of it.

states. It is a language of privilege and exclusion, but also the language of emancipation.

This means we cannot shy away from the fact that some of the things he did have

The great Dalit leader, B.R Ambedkar wrote his iconic essay Annihilation of Caste in

come at an enormous cost to people. He succeeded in drawing a curtain of piety

English. Many radical Dalits campaign for the right to learn English as a means of

around what is perhaps the most brutal system of social hierarchy the world has ever

escaping the trap of caste. Language is a hellishly complex ball of wax in India.

known. Today in India if you go into a poor person’s house, or a Dalit home, you’d
never see a picture of Gandhi. Never. You’d see a picture of Ambedkar.8 It’s the elite
that talks about Gandhi. That’s the truth. There’s a tremendous amount of falsification
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Judha: Looking from the other side of the Empire, it’s a 		
story of anti-colonial nationalist, Mahatma Gandhi, 		
who becomes an iconic figure for ‘nonviolent 			
resistance.’ You have openly been criticising Gandhi,
especially in “The Doctor and The Saint” as an 		
introduction of the book titled Annihilation of Caste
by Ambedkar. Whilst Gandhi has become this 			
international icon, people know less about 			
Ambedkar. It indeed manifests a politics of 			
storytelling and which version of stories serve best 		
to the existing power.

that amounts to a Great Big Lie.9

7

“In What Language Does Rain Fall Over Tormented Cities”, an essay delivered at the W.G. Sebald Lecture on Literary Translation at the British Library, 5 June
2018.
8

From a private conversation with Khorapin Phuaphansawat, I (judha) shared my view on the connection between Ambedkar’s caste and class issues in Thailand. I
had no prior knowledge that Nattawut Saikua (the leader of Red Shirt Movement) mentioned this topic in his speech in 2010. Thanks, Khorapin for sharing the
‘Classwars’ speech delivered by Nattawut in Korat (the city in the Northeast of Thailand): Brothers and sisters, we have always been in a class war ever since
Thailand transitioned into democracy in 1932. Any fruits from the lower class’s labour continues to be destroyed, one by one, by bureaucratic polity. […]
Respected brothers and sisters, my fellow compatriots. We are not the untouchables, but we are commoners who are all equal in Thailand. Why do we not fight to
liberate ourselves from our class? Why do we not fight as commoners, as honourable people and dignified human beings? I tell you here that this fight could never
have gone further than today. This is the largest people’s movement in the history of Thailand and if change will bring equality to Thailand, it will be a change
brought by the power of the people today. Respected brothers and sisters. The fight of the untouchables in India reminds me of Thailand. In India, the most
inferior human beings are called the untouchables. In Thailand, there is a group of people who think they are superior, more superior than ordinary people who
are also commoners. They are called the untouchable bastards. So in India, Ambedkar fought for the untouchables. In Thailand, the Red Shirt fought to dethrone
the untouchable bastards. This is the caste of the untouchable bastards. Untouchable bastards who put themselves above the law, exploit national resources, and
think they’re always right when people who oppose them are always wrong. This is the fight between the lower classes and the class of untouchable bastards in
Thailand. These bastards have always used the law as a tool to oppress people. Respected brothers and sisters. The untouchable bastards can live without paying
taxes, but when ordinary people don’t pay tax, it’s illegal. People are imprisoned for reclaiming protected forest lands, while the untouchable bastards get away
with expropriating land for no real reason. Not illegal. Our children become stateless and denied their birth certificate for dodging military conscription, while a
minion of these untouchable bastards who did the same gets to be prime minister. Not illegal. Respected brothers and sisters. The people rise up to fight for their
own rights and freedom. Fight with humility. Fight with the knowledge that people without any connections have been prosecuted for various charges, while the
minions of the untouchable bastards that seized the parliament house, seized the airport, are vindicated and get to be prime minister. This is the reason we need
to overthrow the untouchable caste in this country. Fight, people. Fight, commoners. To overthrow these bastards and bring democracy to the land.

Arundhati Roy (AR): The manipulation of the legacy of
Gandhi and his mythification is an outright falsehood.
His racism, sexism, his contempt for the working class,
his glorification of caste — he was against the
performance of untouchability, but he valorised the
‘genius’ of the Hindu caste system — all this has been
papered over.

9

B R Ambedkar called for the annihilation of caste for
India to be a society of equals. photo: The Telegraph.

Arundhati describes her personal reading experience of Dr. B R Ambedkar’s The Annihilation of Caste as if ‘somebody had walked into a dim room and opened
the windows. Reading Dr Bhimrao Ramji Ambedkar bridges the gap between what most Indians are schooled to believe in and the reality we experience every day
of our lives,’ so she points out ‘gaping hole in our pedagogical universe’ that the mainstream history has partially represented someone, and concealed the rest of
him.

s-o-i.io
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Judha: There is a core curriculum at Columbia University 		
called ‘Contemporary Civilization’ — with so few 		
texts written from the perspective of the colonised 		
— comparing Gandhi’s various writings on 			
nonviolence with Frantz Fanon’s Wretched of the 		
Earth due to their similarly anti-colonial subject 		
matter relative to the rest of the woefully white 		
syllabus. The place where Fanon is writing from and 		
whom he is writing to is indeed vastly different from 		
Gandhi and his audience; it’s problematic when 		
students are encouraged to make such comparisons 		
without demanding nuanced recognition of the 		
specific colonial experiences both texts are speaking
from. Often, they simply don’t encourage students to
engage with the histories of Gandhi and Fanon’s 		
texts, and how they are uniquely formed. So, I’m 		
wondering how students in India have been taught 		
about their own colonial history and their historical 		
colonial subjects? From your time to the present, 		
perhaps?
Arundhati Roy (AR): Well that’s a huge question. I would say that Fanon and Gandhi
have almost nothing in common. It would be interesting to teach Ambedkar and
Fanon…because Ambedkar complicates the view of colonialism. He sees Hinduism as
a form of colonialism that long predates British colonialism in India. The conquest of
the Dravidian peoples of India has been mystified in tales like the Ramayana—the
conquered have been turned into asuras and evil folk, their Gods and Kings have
been made into vanquished demons. So you have the mythification of history and
historification of mythology. A double-pronged attack by privileged castes on the
conquered who have been turned into lesser mortals by divine mandate. It’s all
extremely clever. So Ambedkar was also aware of the fact that western colonialism

was in some ways emancipatory for Dalits. Other intellectuals from the oppressed
castes like Jotiba Phule felt the same way about the advent of Islam. Hundreds of
millions of Dalits converted to Islam, Christianity and Sikhism to escape the scourge
of caste.

-3RADICAL CONNECTEDNESS
Judha: You’ve attempted to draw such unprecedented 		
connections and you often say that if we can 			
configure these massive networks and complexities, 		
that would be immensely radical. So I understand 		
that you see the true connection between fiction 		
and politics, not only that they feed each other meat
on a table of their disparate powers—say, fiction 		
delves into politics to unfold human dilemma, while 		
politics devour fiction to exercise its power. But 		
fiction and politics also illuminate each other in a 		
more subversive way, like the famous line from The 		
Ministry of Utmost Happiness: ‘How to tell a 			
shattered story?, By slowly becoming everybody.
No, by slowly becoming everything.’ It’s such an 		
ambitious proposition, to connect everything, you 		
have to ultimately become everything, which is 		
unlikely possible while speaking through a limited 		
capacity of humans.

s-o-i.io

Arundhati Roy (AR): Yeah, it’s like if you don’t see the connections then it’s easy to

-4-

make everything into some subject — my subject is caste, my subject is environment,
my subject is peace in Kashmir, my subject is whatever — whereas, to me, all these

FROM THE HEART OF THE CROWD

things are so connected and if you try and separate them you do not develop the
radical understanding. So The Ministry of Utmost Happiness is not a book about

Palin: From your previous interview, you were talking about 		
the tension between ‘honing your individual voice’ 		
and ‘declaring it from the heart of the crowd.’10
How are you thinking about that balance now?

Kashmir, or about sexuality or about gender or about caste. But how does all this play
— these are all interconnected under the grand narrative, right?
So it’s like, for example, in The God of Small Things people don’t understand, even
though they praise it and all that, they don’t understand that the relationship between
Ammu and Velutha is not a relationship of class alone, it’s a transgression of caste,
which most people, including most Indian liberals, Indian left, want to see through, or
beyond and not address. They very dishonestly remove the question of caste from
the story. It’s like writing about South Africa during Apartheid and not saying that
there was Apartheid, you know? So it’s a kind of fake history.
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Judha: I agree that we cannot only see things as one subject
without acknowledging these complexities or 			
complex networks. Would you say that formal 		
education, university disciplines, which try to 			
categorise knowledge into compartments …

photo: The Outlook Magazine

Arundhati Roy (AR): Well, now is a very good question to ask because I find it quite
interesting that I seem to be out on the street most of the time. Today there are
millions on the streets in India protesting this new overtly anti-Muslim citizenship bill.
I’m a little bit away from the protests because there are lots of national flags being

Arundhati Roy (AR): I don’t know if you’ve read an essay I wrote called “Capitalism: A

waved and pledges of allegiance to the Indian Constitution. It’s understandable

Ghost Story,” part of it is about how pedagogy, sponsored by vested interests, is a

because Muslims who are constantly under attack and being called traitors and anti-

product of a certain way of seeing, something that evolves from hegemonic certainty.

nationals are doing it to prove their love and allegiance to this country. I’m just not

However, I can’t and won’t just dismiss formal education altogether in one simplistic

constitutionally built to wave a flag. It’s not something I can do. I can’t do it. I can’t

swoop. But surely there is a reason why we have histories that conceal more than

wave a national flag. I just don’t believe in any national flag. I’m not much of a flag

they reveal, that kind of stuff… You have to just continuously question too, that’s all I

waver. But it’s a very interesting tension, because much of my non-fiction is written

can say.

from that seditious heart — whether it was the anti-dam movement or Walking With
the Comrades. It questions what people define as The Nation and ‘National Interest,”
which is always, of course, in a Feudal, Capitalist society, the interest of the elites.
...continue next page

10

Arundhati Roy on ‘Walking with the Comrades’, The Paris Review: https://www.theparisreview.org/blog/2011/11/01/arundhati-roy-on-walking-with-the-comrades/

s-o-i.io
The tension that arises from being a writer in the heart of a crowd has to do with

Arundhati Roy (AR): The conflict — a kind of civil war — is unfolding in the forests of

‘voice’. The fiction writer has a unique voice, or strives for one. The person in a crowd

Central India, homeland to many indigenous tribes people whose land has been signed

speaks generically, often on behalf of a crowd or else as one of the myriad voices in

away to large Mining and Infrastructure Corporations. So the government wanted to

the crowd, with a certain anonymity. There is nothing either anonymous or generic

clear that forest so that these projects can go ahead. So around 2004 they unleashed

about me. Nor have I any desire to speak on behalf of anybody as their leader or their

hundreds of thousands of paramilitary troops and also raised a vigilante army of local

representative.

people. They burned villages and raped women and unleashed a reign of terror, hoping
to frighten people into moving.

My voice is a whimsical one. Even so, I feel it’s important to stand my ground in the
public space, especially as a woman living in a society like ours — always expecting

It’s an age-old story of course, played out all over the world. They called it “Operation

women to be self-effacing, sacrificing, accommodating. Always mother, sister or wife.

Green Hunt”. The result was that it radicalised the local population and the Maoist

Or matriarch. I say no, thanks. I’m here, this is who I am, this is what I think and I’m

guerilla army, fifty percent of which are women. They began to fight back. Then the

willing to take the flag, to suffer the consequences. I’m willing to stand there, out

mainstream TV channels started calling them terrorists, and began baying for their

there. And it’s often from that place, that public place, the public march and public

blood. That’s when I decided to go into the forest and stay there for a few weeks.

solidarity, that I construct my most private understanding also, which goes into the

When I came out I wrote an essay called Walking With the Comrades.

fiction. I need to understand the world I live in. Radically. Deeply.
The most valuable thing I’ve earned with my writing is not royalties or awards, it’s the
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invitation into places that few would be allowed to go. Nobody is allowed to go into
the forest with the Comrades, nobody is invited into the heart of the Kashmir story.
My royalties come in the form of trust I have earned from people because of my
previous writing. Therefore, the exchange is a kind of trust, a kind of secret pact,
which you’re allowed into, which is all that a writer wants — an invitation to deepen
one’s understanding.

PUBLIC RECEPTION
Judha: Have you ever come across being challenged by 		
male activists?
Arundhati Roy (AR): Oh gosh. All the time! And they don’t have to be activists. I have

Judha: In Walking with the Comrades, you were invited to 		
be in the forest in Central India, because they 			
expected that you can experience and then maybe 		
share something with readers. And you discuss that 		
there’s a coalition of different groups of people in 		
that movement. Can you talk about that?

received plenty of advice about what to write, how to write, what tone to take… but on
the other hand I have to say that that is not my overall experience. There have been
plenty who are wonderfully supportive and kindred souls.

s-o-i.io
Judha: What about those who dismiss, if not ridicule, the 		
work of fiction, and those who draw a rigid line 		
between ‘fact’ and ‘fiction,’ a work of ‘reality’ and 		
‘fantasy’? In New York, I heard one political editor 		
saying that literature is useless to political 			
movement —

Arundhati Roy (AR): Yes. A new collection of all my non-fiction, My Seditious Heart
was published in 2019. At the end, in the Appendix are the essays that I wrote before
The God of Small Things — “The Great Indian Rape Trick.” They are about a film called
The Bandit Queen. Phoolan Devi was a famous female bandit… the most notorious
bandit of her time who had never been arrested. She was an obsession for many years.
Eventually she gave herself up and served a prison sentence. And the film, supposedly
a true story based on her life story that she dictated to fellow prisoners and smuggled
out of prison, ends up being a long serialization of how she was raped—although she

Arundhati Roy (AR): Only fools say that. Although interestingly, when I started writing

never mentions rape overtly in her memoir. The film turned India’s most famous bandit

non-fiction essays, when I wrote about dams and privatization, when I went walking

into History’s most famous victim of rape. It was infuriating. Phoolan Devi was infuriated

with the comrades, some great and well known men would say, ‘she should go back to

too. So that series of essays I wrote before I wrote The God of Small Things.

writing fiction’, because that’s the proper place for a woman.” But I don’t get that sort
of thing much anymore. I think the years of writing have constructed its own readership.
People who are more interested in political writing have begun to read fiction and vice
versa.
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Palin: And when you do talks like this, how is it received by 		
western readers? Is it more diverse than how it’s 		
received in India?
Arundhati Roy (AR): I really can’t say, there are different kinds of reactions… Recently
in Chicago, I was in a conversation with Imani Perry, a wonderful African-American
professor. The depth of her understanding was so beautiful, it was such a pleasure

Judha: So then I wonder why some male readers told you to
go back to fiction, if they know that you’ve started 		
writing non-fiction much earlier than novels?
Arundhati Roy (AR): They just want to tell you what to do all the time. You know, what
to do, what to wear, how to think. How to do all these things under their supervision.

Judha: Do you work with young people directly?
Are there any activists at the moment that you are 		
engaged with?

talking to her. Even though she isn’t from India, the things she picked up — I could not
have asked for a more discerning reader. She was someone who understood things in

Arundhati Roy (AR): No. I’m a loner, meaning I don’t know myself what I’ll be doing

ways that sometimes people who live here often don’t.

tomorrow and the day after. I don’t have any … umm.. No.

Judha: You started writing non-fiction before you wrote 		
The God of Small Things, that means your literary 		
path comes later.

s-o-i.io
Judha: Maybe that’s your energy — to be unpredictable.
Arundhati Roy (AR): Yeah, I don’t like to even know. That’s why I live alone and I don’t
produce children. I just want to be free to be anything tomorrow. Like I don’t know
what I’ll be tomorrow.

Judha: I remember you got some offers from Hollywood to 		
make The God of Small Things into a film, and then 		
you said that you intended to write a book that’s 		
unfilmable.
Arundhati Roy (AR): Yes. Very stubbornly visual but unfilmable. I mean there isn’t any
book or thing that’s ‘unfilmable’, I know that. But I used to work as a scriptwriter, you
know I worked in cinema before I wrote The God of Small Things. First, I studied
architecture then I worked in cinema, first as an actor and then as a writer and
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designer. And then when you write a screenplay and you write ‘Scene 1. Exterior. Day.
River’ or whatever. It’s all sort of the bare bones. And then I used to think, but I want
to spend 3 pages describing the river, or what the fish are thinking. The God of Small
Things is full of that kind of infusion of a kind of fevered imagination into whatever, fish
and dragonflies and airport dustbins. I don’t know what would happen if you try to film
that. I like the idea of writing things which are not meant to be something else, like a
film that can’t be a book, a painting that can’t be a photograph, a novel that can’t be
an essay, an essay that can’t be a … A thing that is very particular to its form.

-6LITERARY FRIENDSHIP

Eduardo Galeano and Arundhati Roy at Town Hall, New York City

Judha: In 2006, you and Eduardo Galeano shared the stage 		
of Town Hall in New York City, you regarded him as 		
your ‘twin’ living faraway. From my understanding, 		
you are both an acute storyteller, you both invite the
readers to explore beyond an appearance of things, 		
and your works are imbued by the playful substance 		
of literature. In the opening paragraph of “In Defense
of the Word,” he wrote and I quote: ‘One writes out 		
of a need to communicate and to commune with 		
others, to denounce that which gives pain and to
share that which gives happiness. One writes against 		
one’s solitude and against the solitude of others. One
assumes that literature transmits knowledge and 		
affects the behavior and language of those who 		
read… One writes, in reality, for the people whose 		
luck or misfortune one identifies with — the hungry, 		
the sleepless, the rebels, and the wretched of this 		
earth — and the majority of them are illiterate.’ Here 		
we come to a paradox of writing for people who can’t
read, I suppose that his literary desire pivots on the 		
political potential of literature. Likewise, your works, 		
both fiction and non-fiction, show an ardent will to 		
touch on the heart of the people.

s-o-i.io
Arundhati Roy (AR): Ah.. it is presumptuous of me to call Eduardo Galeano my twin. I
respect and adore him. But yes… I understand the dilemma of a writer who writes for
people who cannot read. I love the idea of literature as a shelter. The Ministry of
Utmost Happiness is dedicated to The Unconsoled.

Judha: You are a good friend with John Berger.
Can you share with us how this friendship started?

Judha: I’m not surprised that both of you were good friends.
I trust, like you, he also discerned a profound 			
relationship between nonfiction and fiction, and 		
how the art of storytelling impels human perception.
Arundhati Roy (AR): What a beautiful mind he was. He was the father I never had. I felt
safe with him. Absolutely protected. It’s a rare feeling for me. The greatest thing about
him was that, if you were reading to him it was like rain falling on earth. Not one drop

Arundhati Roy (AR): John Berger. He is gone. I miss him and talk to him often. He
made me feel safe. Few people have that effect on me. As you know the epigram on
The God of Small Things is a quote from Berger.11 At the time I didn’t know him, I just
read him and loved his words. And then when I started writing my non-fiction on the
dam and India’s nuclear tests, I came home one day and I found a long fax written in
this beautiful handwriting and it was John Berger. In his letter he said “Your fiction and
non-fiction, they walk together like your two legs”. A couple of years later when I went
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to Paris, I met him. We became close. And when I started writing The Ministry of
Utmost Happiness I went to his village. I didn’t say anything about my work— I’m very
secretive when I write fiction, I don’t discuss it with anyone — but John just said, “I
know you’re writing something. Open your computer and read it to me”.

Judha: How did he know that?
Arundhati Roy (AR): I don’t know, he just knew! So I started reading
some parts to him and he said, “I want you to promise me that you’re not
going to do anything else but this. You’re going to just finish this because
it’s very, very important”. I said, yeah, I promise you. I came back to India
and I got this note slipped under my door inviting me to go to the forest.
I couldn’t refuse. I went. Walking with the Comrades became a book.
There were battles, arguments, and other essays. But through it all I was
still writing The Ministry. And then when I finished The Ministry of Utmost
Happiness, the first thing I did was — I knew John was very ill — I went to
Paris and went to his house, I held his hand and I read to him for hours
from the book. Then I left it with him and he read it. It was the last book
he read before he died.
11

‘Never again will a single story be told as though it’s the only one’, from John Berger’s 1972 novel, G.

was wasted. All his attention was focussed — it was amazing. Really amazing.

