คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 7-13 เมษายน 2540

ประวัติศาสตรในภาพยนตร (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เดวิด เฮลฟกอตต (David Helfgott) เปนนักเปยโนชาวออสเตรเลีย สําเร็จการ
ศึกษาจาก Royal College of Music ประเทศอังกฤษ และเปนดาวรุงพุงแรงในชวงตนทศวรรษ
2510 แต แลว วิม านของนัก ดนตรีเอกตองพังทลาย เมื่ออาการโรคประสาทกํ าเริบจนถึงขั้น
มิอาจแสดงดนตรีตอไปได โลกดนตรีมิไดจดจําชื่อของเขาอีกเลย จวบจนป 2539 เขากลับมา
แสดงดนตรีอีกครั้งหนึ่ง หลังจากหางเหินเวทีเปนเวลากวาสองทศวรรษ
ภาพยนตรเรื่อง Shine ซึ่งกํากับการแสดงโดย สกอต ฮิกส (Scott Hicks) แสดง
‘ชีวประวัติ’ ของเดวิด เฮลฟกอตต ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับรางวัล Film of the Year Award
จาก Australian Film Institute และอยูในขายการพิจารณาใหรางวัลจากสถาบันตางๆ
หลายสถาบัน วาจําเพาะ Academy Award หรือ Oscar Shine ไดรับการพิจารณาใหไดรับ
รางวัลถึง 7 รางวัล รวมทั้งรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมประจําปดวย แตแลว Shine ไดรับรางวัล
ตุกตาทองเพียงรางวัลเดียว จากการแสดงนําฝายชายของเจฟฟรีย รัช (Geoffrey Rush) ผูรับบท
บาทเดวิด เฮลฟกอตต กอนหนานี้ เจฟฟรีย รัช ไดรับรางวัลดารานําฝายชายจากภาพยนตรเรื่อง
เดียวกันนี้ จากการพิจารณาของ Guild Associations of America โดยที่ไดรับรางวัลจาก Los
Angeles Film Critics และ New York Film Critics ดวย
แต Shine กํ าลั ง ถู ก วิ พ ากษ วิ จารณว า มี สว นบิดเบื อ นชีว ประวั ติของเดวิด
เฮลฟ กอตต และปายสีปเตอร เฮลฟกอตตผูเปนบิดา เพราะภาพยนตรเรื่องนี้พยายามสื่อสารวา
เหตุที่เดวิดมีอาการโรคประสาทที่รายแรง เปนเพราะความสัมพันธอันตึงเครียดที่มีกับบิดา และ
เหตุที่ปเตอร เฮลฟกอตตเลี้ยงดูบุตรธิดาดวยวิธีการอันเขมงวด จนบางครั้งถึงกับเฆี่ยนตีอยาง
ทารุณ เปนเพราะ ‘ฝนราย’ ที่ตราตรึงในจิตใจ อันเกิดจากทารุณกรรมที่ไดรับจากทหารเยอรมัน
ในปฏิบัติการลางเผาพันธุชาวยิว
การเลาชีวประวัติของเดวิด เฮลฟกอตต ผานภาพยนตรเรื่อง Shine ดังกลาว
ขางตนนี้ ถูกครอบครัวเฮลฟกอตตกลาวหาวาบิดเบือนขอเท็จจริง และทําใหปเตอร เฮลฟกอตต
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เสื่อมเสียชื่อเสียง ในขณะที่ภาพยนตรเรื่องนี้อยูในกระบวนการสราง ผูสรางไมเคยปรึกษาหรือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงกับมารดาและพี่นองของเดวิดเลย มารกาเรต เฮลฟกอตต (Margaret
Helfgott) พี่สาวของเดวิดเคยขออานบทภาพยนตร แตสกอตต ฮิกส ผูกํากับการแสดงไมยินยอม
ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา ฮิกสตรวจสอบขอมูลกับกิลเลียน เฮลฟกอตต (Gillian Helfgott) ภรรยาของ
เดวิดเทานั้น โดยที่กิลเลี่ยนกับพี่นองตระกูลเฮลฟกอตต ศรศิลปไมกินกัน
มารกาเรต เฮลฟกอตต ซึ่งอาศัยอยูกับสามีชาวอังกฤษ ซึ่งเปนแพทยในเมือง
Beersheva ประเทศอิสราเอล เพิ่งมีโอกาสไดชมภาพยนตรเรื่อง Shine ในเดือนสิงหาคม 2539
ขณะกลับไปเยี่ยมมารดาในออสเตรเลีย เธอรูสึกช็อกที่ไดเห็นภาพบิดาของเธอเฆี่ยนตีนองชาย
ในภาพยนตร หลังจากนั้น เธอไดเพียรเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพตางๆใน
ออสเตรเลียกลาวถึงการบิดเบือนขอเท็จจริงใน Shine
ตามคําบอกเลาของมารกาเรต เฮลฟกอตต บิดา (Peter Helfgott) และมารดา
(Rachel Helfgott) ของเธอเปนชาวยิว อาศัยอยูในเมือง Treblinka ประเทศโปแลนด แตบิดา
มารดาสามารถหนีออกจากเมืองนั้น กอนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้น ทั้งสองไดเดินทาง
รอนแรมและอพยพไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย แมวาฮิตเลอรและกองทัพนาซีมีเจตนาที่จะฆา
ล า งเผ า พั น ธุ  ช าวยิ ว และแม ว  า ผู  ค นในตระกูลเฮลฟ กอตตตอ งล ม ตายในปฏิบัติการฆาลาง
เผาพันธุนั้น แตปเตอร เฮลฟกอตตไมเคยถูกกองทัพนาซีจับ และไมเคยถูกกระทําการทารุณกรรม
การที่ภาพยนตรเรื่อง Shine พยายามสื่อสารวา ทารุณกรรมที่ไดรับจากทหารนาซีทําใหปเตอร
กระทําการทารุณตอเดวิด ผูเปนลูก จึงเปนการบิดเบือนขอเท็จจริง
มารกาเรตเลาวา ครอบครัวเฮลฟกอตตเปนครอบครัวที่อบอุน เมื่อเปนเด็ก
พอเปนคนสอนใหเธอและเดวิตเลนเปยโน จนบัดนี้เธอมีอาชีพเปนครูสอนเปยโน เธอไมเคยเห็น
พอเฆี่ยนตีนองชาย บรรยากาศภายในครอบครัวมีแตความรื่นรมย แตภาพยนตรเรื่อง Shine
กลับกํ ากับแสงใหทึบและทึม เพื่อสรางอารมณผูชมใหคลอยตามบทวา สภาพแวดลอมใน
ครอบครัวมีสวนทําใหเดวิดเปนบา
มารกาเรตยืนยันวา เดวิดและบิดามีความสัมพันธอันดี เธอไมเคยเห็นเดวิด
แสดงความขมขื่นเกี่ยวกับบิดา ปมเงื่อนที่สรางปญหาความสัมพันธระหวางคนทั้งสองเกิดขึ้น
เมื่อไอแซก สเติรน (Isaac Stern) นักไวโอลินนามอุโฆษ ชักชวนใหเดวิดไปสหรัฐอเมริกา
โดยสัญญาวาจะหาทุนการศึกษาให เพราะเล็งเห็นอัจฉริยภาพทางดานดนตรีของเดวิด เดวิดเอง
ตองการผจญภัยในโลกดนตรี แตบิดาเห็นวา เดวิดยังเด็กเกินไป เพราะเวลานั้นเดวิดอายุเพียง
14 ปเทานั้น ภาพยนตรเรื่อง Shine พยายามแสดงใหเห็นวา ความอิจฉาริษยาอันเกิดจากความ
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กริ่งเกรงวา ลูกจะไดดีกวาพอ ทําใหปเตอรขัดขวางการเดินทางของเดวิด ทั้งพยายามสื่อสารวา
เมื่อเดวิดเดินทางไปประเทศอังกฤษ ความสัมพันธที่มีกับครอบครัวก็ขาดสะบั้นลง
มารกาเรตเลาวา ตลอดระยะเวลาที่อยูในประเทศอังกฤษ เดวิดมีจดหมายติดตอ
กั บครอบครัวโดยตลอด โดยที่มีการตอบจดหมายซึ่งกันและกัน ตนฉบับจดหมายบางสวน
เลสลี เฮลฟกอตต (Leslie Helfgott) นองชายเปนผูเก็บรักษาไว โดยที่กิลเลี่ยน เฮลฟกอตต ไดให
ทนายติดตอขอจดหมายเหลานี้คืน
ภาพยนตรเรื่อง Shine พยายามสื่อสารวา ความยากของ Piano Concerto
No.3 ของ Rachmaninov มีสวนทําใหเดวิดมีอาการโรคประสาทกําเริบในขณะที่กําลังเดี่ยวเปยโน
เพลงนี้ในการแสดงในประเทศอังกฤษป 2512 แตสําหรับสมาชิกในครอบครัวเฮลฟกอตต Piano
Concerto No.3 ของ Rachmaninov มิใช ‘ของยาก’ สําหรับเดวิด เพราะเดวิดเคยแสดงการเดี่ยว
เปยโนเพลงนี้ในป 2507 มากอนแลว ทั้งในเมืองเพิรธ (Perth) และนครเมลเบิรน (Melbourne)
ประเทศออสเตรเลีย
ตามทัศนะของสมาชิกในครอบครัวเฮลฟกอตต อาการโรคประสาทของเดวิดเปน
ผลจากกรรมพันธุมากกวาอื่นใด ฮันนาห (Hannah) นองสาวก็ปวยเปนโรคนี้ ซึ่งภาพยนตร
มิไดกลาวถึง นอกจากนี้ อาการโรคประสาทกําเริบอยางรุนแรง มิไดเกิดขึ้นในขณะที่เดวิดแสดง
Piano Concerto No.3 ของ Rachmaninov หากแตเกิดขึ้นภายหลังจากที่เดวิดแตงงานกับ
แคลร แปป (Clare Papp) หญิงหมายชาวฮังการีเชื้อสายยิวในป 2514 อาการปวยรุนแรงถึงขั้น
ตองเขาโรงพยาบาล และหยารางจากภรรยา เมื่อออกจากโรงพยาบาล เดวิดเดินทางกลับ
ออสเตรเลีย และอาศัยอยูกับบิดามารดา โดยตองเลิกแสดงดนตรี ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้
ทั้งบิดามารดาเปนผูดูแลสุขภาพจิตของเดวิด ภายหลังจากที่ปเตอร เฮลฟกอตตถึงแกกรรมในป
2518 เดวิดเขียนจดหมายถึงเซอรคีธ ฟอลกเนอร (Sir Keith Faulkner) ผูอํานวยการ Royal
College of Music วา พอเปน super human-being
เมื่อ Shine ออกฉายในออสเตรเลียแลว มารกาเรตและเลสลี เฮลฟกอตต
ติดตอเจรจากับสกอต ฮิกส ผูกับกับการแสดงใหพิมพขอความในตอนตนของภาพยนตรวา เรื่อง
ราวในภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องแตง แตฮิกสกลับนําไปแสดงตอนทายสุดของภาพยนตรตอทาย
รายชื่อดาราและผูรวมการผลิต ไมมีใครไดเห็นขอความนี้ เพราะทุกคนลุกออกจากโรงภาพยนตร
เมื่อภาพยนตรฉายจบเรื่องแลว สิ่งที่ติดตาตรึงใจผูชม ก็คือ ความนาสงสารในชะตากรรมของ
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เดวิด เฮลฟกอตต และความขยะแขยงในความทารุณโหดรายของปเตอรผูเปนพอ ไมมีผูชม
ภาพยนตรคนใดใสใจติดตามตรวจสอบวา ภาพยนตรนําเสนอเรื่องราวตรงตอขอเท็จจริงหรือไม
ภาพยนตรมิใชงานวิชาการที่ใชอางอิง หากแตเปนงานศิลปะที่สื่อสารบางสิ่ง
บางอยางตอผูชม กระนั้นก็ตาม การสรางภาพยนตรที่เลาเรื่องราวในประวัติศาสตรจักตอง
ตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริง มิฉะนั้นภาพยนตรที่สรางจะมีผลบิดเบือนประวัติศาสตร และ
สรางความรูและความเขาใจผิดแกผูชมอยางมหันต แมวาภาพยนตรประวัติศาสตรมิใชหนังสือ
ประวัติศาสตร และมิใชภาพยนตรสารคดีประเภทที่เรียกวา Documentary แตภาพยนตร
ประวัติศาสตรไมควรนําเสนอเรื่องราวที่ไมตรงตอขอเท็จจริง หากผูอํานวยการสรางไมใสใจตอ
ข อ มู ล และข อ เท็ จ จริ ง ในประวั ติ ศ าสตร ก็ ไ ม ค วรตี ต ราภาพยนตร ที่ ส ร า งว า เป น ‘ภาพยนตร
ประวัติศาสตร’ มหันตภัยอันเกิดจากการบิดเบือนประวัติศาสตรจะไดไมเกิดขึ้น
ลํ าพังแตการสรางภาพยนตรที่มิไดเลาเรื่องราวในประวัติศาสตรก็เปนเรื่องยาก
อยูแลว การนําวรรณกรรมอมตะมาสรางภาพยนตรมักจะมีขอวิพากษวิจารณวา ผูอํานวยการ
สรางและผูเขียนบทภาพยนตรมิไดแสดงความคาราวะผูแตงดั้งเดิม ในยามที่มีการแตงเติมบท
ภาพยนตร จนมีฉากและเนื้อเรื่องแตกตางจากตนฉบับเดิม ขอใหดูตัวอยางภาพยนตรการตูน
เรื่อง The Hunchback of Notre-Dame (1996) ของ Walt Disney ซึ่งดัดแปลงเนื้อเรื่องจน
แตกตางไปจากตนฉบับเดิม Notre-Dame de Paris (1831) ของ Victor Marie Hugo (18021885) เปนอันมาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร โดยเฉพาะอยางยิ่งฮอลลีวูด มีบทบาทในการปูยี้ปูยํา
วรรณกรรมอมตะมากมายนัก ไมจําเพาะแต Notre-Dame de Paris (1831) ดวยเหตุที่ลิขสิทธิ์
วรรณกรรมเหลานี้สิ้นอายุ การปูยี้ปูยํากระทําไดโดยงาย ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ยังไมสิ้นอายุ ผูแตง
หรือเจาของลิขสิทธิ์อาจยินยอมใหนํ านวนิยายของตนไปสรางภาพยนตร โดยไมสนใจวาจะมี
การดัดแปลงบทภาพยนตรหรือไมอยางไร แตบางคนอาจทําสัญญาใหเชาชวงลิขสิทธิ์ โดยมี
เงื่อนไขวา บทภาพยนตรที่จะนําไปสรางนั้นตองไดรับความยินยอมเห็นชอบจากผูแตงดั้งเดิม
ดวยเหตุที่การดัดแปลงบทภาพยนตรเปนเรื่องปกติวิสัยในการสรางภาพยนตร
การสรางภาพยนตรประวัติศาสตรใหตรงตอขอเท็จจริงจึงเปนเรื่องยากยิ่ง ผูเขียนบทอาจเห็น
ความจําเปนในการแตงเติมฉากและแตงเติมเนื้อเรื่อง เพื่อปูอารมณของผูชมไปสูสารที่ภาพยนตร
ตองการสื่อ ภาพยนตรประวัติศาสตรจึงตองมีบทที่ ‘อิงนิยาย’ อยูเสมอ ดวยเหตุดังนี้ ภาพยนตร
ประวัติศาสตรมิอาจนําเสนอเรื่องราวที่เปน true history ได หากเปนไดแตเพียง fictionalised
history กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนประวัติศาสตรที่ ‘อิงนิยาย’ ยิ่งภาพยนตรที่เลาเรื่องราวใน

5
ประวัติศาสตรดึกดําบรรพมากเพียงใด (ดังเชนอียิปต กรีก และโรมัน) ลักษณะ fictionalised
history ในภาพยนตรยิ่งมีมากเพียงนั้น เพราะไมมีใครรูแนชัดเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ความ
รูสึกนึกคิด จารีตธรรมเนียมประเพณี และบรรยากาศในสังคม
ภาพยนตรประวัติบุคคล โดยพื้นฐานไมแตกตางจากภาพยนตรประวัติศาสตร
เพราะมักจะถูกวิพากษวิจารณในประเด็นความตรงตอขอเท็จจริง หากเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งมี
ผูศึกษาประวัติอยางลึกซึ้งยอมมีความรูที่ลงตัวอยูชุดหนึ่ง การสรางภาพยนตรชีวประวัติบุคคล
ซึ่งมีเนื้อหาเบี่ยงเบนจากความรูชุดที่ลงตัวดังกลาวแลวยอมงายที่จะถูกวิจารณ JFK (1991) และ
Nixon (1996) ของโอลิเวอร สโตน (Oliver Stone) นับเปนตัวอยางของภาพยนตรประเภทนี้
ในเมื่อเรื่องราวของจอหน เอฟ. เคนเนดี และริชารด นิกสัน มีผูศึกษาวิจัยเปนอันมาก
แต Shine (1996) แตกตางจาก JFK (1991) และ Nixon (1996) เพราะเดวิด
เฮลฟกอตตไมเปนที่รูจักของสาธารณชน และไมมีความรูชุดที่ลงตัวเกี่ยวกับเดวิด เฮลฟกอตต
ตางจากเคนเนดีและนิกสัน เมื่อ Shine (1996) ออกฉายจึงไมมีใครตั้งคําถามวา Shine (1996)
บิดเบือนขอเท็จจริงหรือไม จะมีก็แตสมาชิกในตระกูลเฮลฟกอตต ที่ออกมาตีโพยตีพายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ มิหนําซํ้า Shine (1996) ยังโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพวา ‘Shine is an utterly
extraordinary true story’ อีกดวย ทั้งๆที่สกอตต ฮิกสยอมรับวามีการแตงเติมเนื้อเรื่องใหตาง
ไปจากชีวิตจริง
ผูชมภาพยนตรจักตองเรียนรูวา ภาพยนตรประวัติศาสตรหรือประวัติบุคคล
ไมสามารถสื่อขอเท็จจริงไดครบถวน จงอยาเชื่อ ‘ประวัติศาสตร’ ที่ปรากฏในภาพยนตร ‘ความ
เปนนวนิยาย’ ของภาพยนตรทํ าใหภาพยนตรประวัติศาสตรตองเบี่ยงเบนจากขอเท็จจริง หรือ
บางครั้งบิดเบือนขอเท็จจริง
ดวยเหตุที่ปุถุชนมีแนวโนมที่จะเชื่อภาพที่เห็นดวยตาของตนเอง ผูอํานวยการ
สรางภาพยนตรประวัติศาสตรหรือประวัติบุคคล ควรจะเตือนผูชมตั้งแตตนวา จงอยาเชื่อเนื้อหา
ในภาพยนตร เพราะเปนประวัติศาสตรที่อิงนิยาย การเตือนเชนนี้จะชวยลดความเขาใจผิดและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดมาก
หมายเหตุ

ตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ ตีพิมพในผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26
เมษายน 2539

