ฝนสลาย ของฮาโรลด รอบบินส*
ทุกครั้งทุกคราที่นวนิยายเรื่องใหมของเขาออกสูบรรณพิภพ ฮาโรลด รอบบินสเคย
ตองใชความอดทนในการรับฟงคําวิพากษวิจารณตางๆ นานาที่มีตอนวนิยายของเขา ในสหรัฐ
อเมริกาคําวิพากษวิจารณที่สําคัญมักมาจากซีกตะวันออกของประเทศ แตฮาโรลด รอบบินส ก็อด
รูสึกมิไดวา กลุมผูทรงอิทธิพลทางวรรณกรรมในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาไมคอยจะเปน
มิตรกับเขานัก เพราะนวนิยายทุกเรื่องของเขาไมสูไดรับการตอนรับที่ดีจากหนังสือพิมพที่ทรง
อิทธิพล อยางเชน The New York Times ตลอดระยะเวลา 30 ปที่เขาอยูในโลกของวรรณกรรม
นวนิยายเรื่องใหมสุดของรอบบินสคือเรื่อง Dreams Die First (ฝนสลาย) เพิ่งออกวางตลาดเมื่อ
ตนปนี้(2521) ซึง่ ก็เปนเชนเดียวกับนวนิยายเรื่องกอนๆ ของเขา ที่มิไดรับการตอนรับเทาที่ควรจาก
กลุม ผูทรงอิทธิพลทางวรรณกรรมในอเมริกา แตรอบบินสก็อดที่จะปลอบใจตัวเองและแกลงแสดง
ความไมแยแสตอเสียงวิพากษวิจารณเหลานั้นมิได ดังจะพบไดจากคําใหสัมภาษณของเขา ซึ่งตีพิมพ
ในนิตยสาร Book Digest ฉบับเดือนเมษายน 2521 มีใจความตอนหนึ่งวา
“…บทวิจารณนวนิยายสองเรื่องสุดทายของผม ซึ่งพิมพใน The New York Times แสดงทาที
ที่ดีขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับบทวิจารณนวนิยายเรื่องกอนๆ ของผม บทวิจารณเรื่องกอนๆ โจมตีผมมากกวานี้
เล็กนอย แตความคิดเห็นดูเหมือนจะแตกตางไปตามตัวผูวิจารณ ผมคิดวานักวิจารณนวนิยายกลุมผูทรงอิทธิพล
ทางภาคตะวันออก (ในสหรัฐอเมริกา) เริ่มทอแทที่จะโจมตีฮาโรลด ริบบินส…”

เมือ่ ถูกถามวาทําไมจึงเปนเชนนั้น เขาก็ใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา
“…ผมคิดวา เปนเพราะคนเหลานั้นปรับความคิดตามกาลเวลา คนเหลานั้นพยายามที่จะใชชีวิต
อยูกับปจจุบัน แทนที่จะงมโขงอยูกับมาตรฐานของเมื่อ 75 ปที่แลว”

ฮาโรลด รอบบินส เกิดที่มหานครนิวยอรค เมื่อ พ.ศ.2460 ชื่อที่ปรากฏในสูติบัตร
คือ ฟรานซิส เคน (Francis Kane) เปนเด็กอนาถาตั้งแตเกิด เพราะถูกพอแมทอดทิ้ง องคการ Paulist
Fathers Orphanage เปนผูเลี้ยงดูเมื่อแรกเกิด ตอมาตระกูลรูบินไดรับไปเปนบุตรบุญธรรม และ
โดยที่ตระกูลรูบินเปนชาวยิว ฟรานซิส เคนจึงถูกเปลี่ยนชื่อเปน ฮาโรลด รูบิน (Harold Rubin) เพื่อ
ใหฟงเปนยิวมากขึน้ ตอนนั้นเขามีอายุ 11 ป และนับแตนั้นเปนตนมา รอบบินสมักจะอางอยูเสมอวา
ตนมีเชื้อสายยิว ทัง้ ๆ ที่ไมทราบวาบิดามารดาที่แทจริงเปนใครมาจากไหน และเมื่อถูกถามวา ทําไม
จึงคิดวามีเชื้อสายยิว รอบบินสมักจะตอบวา ‘ผมรูสึกเชนนั้น’ ความรูสึกฝงใจวามีเชื้อสายยิวของเขา
*

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ ปที่ 1 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2521)
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ปรากฏอยางชัดเจนจากนวนิยายเรื่อง The Pirate (ซึ่ง ‘นิดา’ แปลเปนภาษาไทยวา จาวทะเลทราย)
ทั้งนี้เพราะเขาไดแสดงทัศนคติในทางลบตอขบวนการปลดแอกปาเลสไตน (PLO) และแสดง
ทัศนคติในทางบวกตออิสราเอลอยางชัดแจง ทั้งๆ ที่นวนิยายเรื่องดังกลาวมิไดเขาขายนวนิยายการ
เมืองแตประการใด
ตระกูลรูบินไดสงเสียใหรอบบินสศึกษาเลาเรียนจนถึงระดับมัธยม โดยเรียนอยูที่
โรงเรีนมัธยมยอรจ วอชิงตัน (George Washington High School) แตดวยความไมเอาถาน รอบบินส
จึงออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปครึ่ง แลวใชชีวิตตระเวนไปยังที่ตางๆ จนในที่สุดไปสมัครเปน
ทหารเรือในป 2486 แตทางกองทัพเรือไมรับ เพราะเห็นวาอายุนอยเกินไป เขาจึงกลับไปสูนิวยอรค
ทํางานรับจางกวาดหิมะอยูระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็ไปทํางานในสํานักงานการบัญชีของแฟรงค
อีริกสัน (Frank Ericson) ผูม ชี อื่ เสียง เริ่มตนดวยการเปนเด็กสงขาวสารประจําสํานักงาน และจบลง
ดวยการเปนนักคํานวณ ในชวงระหวางปที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การดํารงชีวิตเปนไปดวยความ
ยากลําบากเปนอันมาก แตรอบบินสโชคดีที่มีโอกาสคลุกคลีกับวงการธุรกิจการคา และเก็บหอม
รอมริบเงินออมไปทํามาคาขาย จนหาเงินไดเกือบ 2 ลานเหรียญอเมริกันกอนที่จะมีอายุครบ 21 ป
เสียอีก รอบบินสมักจะเลาประวัติชีวิตในตอนนี้ดวยความภาคภูมิใจ เพราะแมจะเปนเด็กออนหัด
แตเขาก็สามารถทําเงินไดมากมายถึงปานนี้ การกระโดดเขาสูวงการธุรกิจการคาทั้งๆ ที่ยังไมบรรลุ
นิตภิ าวะนั้นมีขอดีอยูขอหนึ่ง ดังที่รอบบินสไดโออวดอยูเสมอ เมื่อกลาวถึงประวัติชีวิตในตอนนี้วา
“…ผมไมมีทางที่จะลมละลาย เพราะในเวลานั้นผมยังไมบรรลุนิติภาวะ…”

วิถีชีวิตของรอบบินสเริม่ แปรเปลี่ยนไป เมื่อไปทํางานเปนพนักงานชิปปง ในโกดัง
ของบริษัทภาพยนตรยูนิเวอรแซล (Universal Pictures) ซึง่ ตอมาในป 2480 ทางบริษัทไดสงใหเขา
ไปเปนพนักงานงบประมาณในฮอลลีวูด และไดรับเลื่อนตําแหนงขึ้นเรื่อยๆจากตําแหนงพนักงาน
ประมาณการผลผลิต หัวหนาแผนกสถิติ หัวหนาฝายงบประมาณและวางแผน รองประธาน
งบประมาณและวางแผน และจบลงดวยตําแหนงประธานฝายการเงินของบริษัท เหตุที่ไดรับเลื่อน
ตําแหนงอยางรวดเร็ว ทั้งๆที่มิไดมีพื้นฐานการศึกษาแตประการใด ก็เพราะวา “…เจานายผมชอบผม
ผมจึงไดเลื่อนตําแหนงอยูเรื่อย…”
ในระหวางที่ดํารงตําแหนงรองประธานฝายการเงินของบริษัทภาพยนตรยูนิเวอร
แซลอยูนั้น รอบบินสก็เริ่มหันเหมามีอาชีพเขียนนวนิยาย เรื่องของเรื่องก็มีอยูวา รอบบินสไดมี
โอกาสอานนวนิยายเรื่องหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทของเขาตองจายเงินถึง 300,000 เหรียญอเมริกันเพื่อซื้อ
ลิขสิทธิ์นํามาสรางภาพยนตร รอบบินสเลาวา “…ผมคิดวานวนิยายเรื่องนั้นยํ่าแยเอาการ และผม
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ก็บอกทางบริษทั เชนนั้น ผมบอกวา เพียงแตจายเงินใหผมเพียง 100 เหรียญอเมริกัน ผมจะเขียน
นวนิยายที่ดีกวาเรื่องนั้น และผมก็ทําไดจริงๆ…”
Never Love A Stranger เปนนวนิยายเรื่องแรกของรอบบินส ซึ่งตีพิมพ พ.ศ. 2491
โดยสํานักพิมพอลั เฟรด นอปฟ (Alfred A. Knopf) และเจาของสํานักพิมพนี้เองที่ไดเปลี่ยนชื่อจาก
ฮาโรลด รูบิน มาเปน ฮาโรลด รอบบินส (Harold Robbins) เพราะเห็นวารูบินเปนชื่อที่ไมติดตลาด
ตกลงรอบบินสจึงเปนมนุษยสามชื่อ จาก ฟรานซิส เคน ตามที่ปรากฏในสูติบัตร มาเปนฮาโรลด
รูบิน เมื่ออายุ 11 ป และฮาโรลด รอบบินส เมื่ออายุ 31 ป
นวนิยายเรื่องแรกของรอบบินสไดรับการตอนรับจากตลาดหนังสือดีพอใช เพราะ
ขายไดถงึ 65,000 เลมในระยะนั้น และมีการตีพิมพซํ้าติดตอกันมาโดยไมขาดระยะ รวมเบ็ดเสร็จ
ขายไดจนถึงปจจุบันนี้ (2521) จํานวน 16 ลานเลม
ถึงแมรอบบินสจะประสบความสําเร็จในการเขียนนวนิยาย แตเขาก็ยังคงทํางาน
ใหกับบริษัทภาพยนตรยูนิเวอรแซล เพราะไดทําสัญญาวาจะทํางานจนครบเทอม 7 ป เขาอยูทํางาน
ในบริษทั นี้จนถึงป พ.ศ.2497 จึงไดลาออก ภายหลังจากที่เขียนนวนิยายจบไปแลวรวม 4 เรื่อง
ตลอดชวงระยะเวลา 30 ป ที่ฮาโรลด รอบบินส กาวเขาสูโลกวรรณกรรม เขาเขียน
นวนิยายรวม 14 เรื่อง และทุกเรื่องเปนหนังสือ ‘ขายดี’ ชนิดทีม่ ีการพิมพติดตอกันมาเรื่อยๆโดย
ไมขาดตลาด ฮาโรลด รอบบินส จึงเปนนักเขียนนวนิยายเพื่อการคาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด
คนหนึ่งในสหรัฐฯ และในบรรดานวนิยาย 14 เรื่องของเขา ไดถายทําเปนภาพยนตรไปแลวรวม 9
เรื่อง ทั้งนี้นับรวมเรื่อง The Betsy ซึง่ นําออกฉายทั่วสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2521 และรวมทั้ง
เรื่อง 79 Park Avenue ซึง่ ถายทําเปนภาพยนตรโทรทัศนออกฉายเปนตอนๆ ดวย
แมวาฮาโรลด รอบบินส จะเปนนักเขียนนวนิยายยอดนิยม เมื่อพิจารณาจากจํานวน
ขาย แตสําหรับในวงการวิจารณนวนิยายแลว เขามิไดเปนที่เอ็นดูมากนัก รอบบินสมักจะไดรับการ
วิพากษวจิ ารณอยูเสมอวา เขียนแตเรื่องเซ็กซี่ กลาวถึงบทอัศจรรยทางเพศอยางหมดเปลือก และใช
ภาษาสวิงสวาย เสนหของนวนิยายของรอบบินสทั้งหมดที่สามารถดึงดูกผูอานจํานวนมากได ก็จะ
เห็นอยูท ี่ประเด็นสําคัญทั้งสองนี้ ดังนั้น เมื่อถูกกลาวหาวาชอบเขียนแตเรื่องทางเพศ เขาก็ตอบสวน
ในทันควันวา
“…ผมไมคิดวาเปนขอกลาวหา แตเปนขอเท็จจริง เพศเปนเรื่องสําคัญมากในชีวิตของเรา และ
เปนเรื่องสําคัญมากของโครงสรางภายในของมนุษย ผมรูสึกวาจะไมสามารถเขาใจมนุษยไดเลย หากผมไมทราบ
ชีวิตทางเพศ ทัศนคติทางเพศ และจรรยาทางเพศของคนเหลานั้น…”
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ในประเด็นเรื่องการใชภาษาอยางสวิงสวาย รอบบินสก็กลาววา เขาใชภาษา
รวมสมัย และในระยะแรกนั้นเขาเองยังไมกลาใชคําวา “สังวาส” (fuck) ทั้งๆ ที่กอนหนานั้น
นอรมัน เมลเลอร (Norman Mailor) เคยใชคํานี้ โดยสะกดวา fug ในนวนิยายเรื่อง The Naked and
the Dead รอบบินส ยอมรับวา ในนวนิยายเรื่องแรกของเขา คือ Never Love A Stranger เขาได
กลาถึงอาการ ‘ปติสังวาส’ (orgasm) และกลาวถึงอวัยวะเพศ และไดกลาวเสริมตอไปวา
“…แตมิใชเรื่องของคําที่ใชที่กอใหเกิดความตื่นตลึง หามิได หากแตเปนเรื่องของทัศนคติ
บทพรรณนาและกิจกรรมทางเพศในนวนิยายเรื่องนั้นตางหากที่กอใหเกิดความตื่นตระหนก คนบางคนกลาวหาวา
ผมไดชวยปลดปลอยวรรณกรรมอเมริกันใหหลุดพนจากขอจํากัดในเรื่องเพศ คนเหลานั้นกลาวหาวาผมเปนบิดา
แหงนวนิยายอเมริกันยุคใหม…”

รอบบินสดูจะมีความพึงพอใจกับ ‘ขอกลาวหา’ เหลานี้ แตเขาก็ยังไมยอมรับเกียรติ
ตาม ‘ขอกลาวหา’ ดังกลาว เพราะถาหากเขาไดรับยกยองเปน “บิดาแหงนวนิยายอเมริกันยุคใหม”
เฮนรี่ มิลเลอร (Henry Miller) ผูเขียนนวนิยายหอมกลิ่นกามารเรื่อง Tropic of Cancer ก็ตองเปน
‘ปู’ เพราะมิลเลอรไดแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศในนวนิยายของเขามากอนหนานี้แลว รอบบินส
มีความเห็นวา ปจจุบันคนอเมริกันมีความเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมากขึ้น และมีการใชภาษา
เกีย่ วกับเรื่องนี้อยางตรงไปตรงมามากขึ้น ดวยเหตุดังกลาวภาษาที่ใชในนวนิยายของเขาจึงคอนขาง
ตรงไปตรงมา และเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ทําใหนวนิยายของเขาขายดี แตกระนั้นเขาก็ยังกลาววา “…
ผมไมแนใจวา สังคมกาวตามผมทัน หรือวาผมกาวไปพรอมๆ กับสังคม…”
เวลานี้ (2521) ฮาโรลด รอบบินส อายุ 61 ปแลว และสามารถสรางความมั่งคั่งจาก
การเขียนนวนิยาย ชนิดที่นักเขียนนอยคนนักที่จะทําได ในปจจุบันเขามีภูมิลําเนาอยูในฝรั่งเศส
อาศัยอยูที่ เลอ กานนี่ (Le Cannie) ซึง่ เปนหมูบานเล็กๆในหุบเขาหลังเมืองกานส (Cannes) รอบ
บินสจะใชเวลาอยูที่นี่ประมาณปละ 7 เดือน ทั้งๆที่เขาก็มีบานอยูในนครลอสแองเจลีสดวย แตที่ตอง
ซอนตัวอยูในฝรั่งเศสก็เพราะตองการความสงบ ปลอดพนจากการรบกวน เพื่อจะไดใชเวลาในการ
เขียนนวนิยาย ในปหนึ่งๆ รอบบินสจะใชเวลาเขียนนวนิยายประมาณ 180 วัน นวนิยายเรื่องหนึ่งๆ
ตองใชเวลาเขียนโดยถั่วเฉลี่ย 8-9 เดือน เมื่อถูกถามวา เขาใชเวลาเขียนหนังสือวันละกี่ชั่วโมง
รอบบินสตอบวา “…มันก็แลวแตวาจะเปนอยางไร ผมสามารถเขียนหนังสือไดถึงวันละ 16 ชั่วโมง
หากมีอารมณ หรือเพียงวันละ 2-3 ชั่วโมง…” สวนเวลาที่เหลือก็ใชไปกับการทองทะเล โดยที่เขามี
เรือยอชตขนาด 90 ฟุตอยู 1 ลํา และมีลูกเรือ 4 คน รอบบินสทองทะเลไปกับเรือยอชตลํานี้จนทั่ว
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ฮาโรลด รอบบินส ไตเตาจากเด็กกําพราอนาถามาเปนเศรษฐีไดอยางไมคาดฝน
นักวิจารณวรรณกรรมมากหลายไดพากันตั้งขอสังเกตวา ในเมื่อรอบบินสสามารถหาเงินหาทองได
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มากมายถึงปานนี้แลว เขาก็นาที่จะหันมาเขียนนวนิยายที่มีลักษณะ ‘วรรณกรรม’ มากขึ้น แทนที่จะ
เขียนเพื่อการคาเพียงโสดเดียว ในประเด็นนี้รอบบินสตอบในการใหสัมภาษณในนิตยสาร Book
Digest วา
“…ผมจะไมผลักดันตัวเองหรือไมผลักดันผูอื่นเชนนั้น แตผมคิดวา นวนิยายทุกเรื่องที่ผมเขียน
เปนเรื่องที่ดีที่สุดเทาที่ผมจะเขียนได ผมคิดวา นวนิยายทุกเรื่องเขียนเปนวรรณกรรม ขอที่นาสนใจก็คือ นวนิยาย
ทุกเรื่องที่ผมเขียนยังคงอยู นับแตป 2491 ที่ผมเริ่มเขียนนวนิยาย ยังไมมีนวนิยายเรื่องใดของผมเลยที่ขาดตลาด
ผมคิดวานั่นเปนความสําเร็จในการเขียนหนังสือ…”

แตดเู หมือนวา นักวิจารณวรรณกรรมทั้งหลายจะไมยอมรับวา นวนิยายที่ขายดีเปน
นวนิยายที่ดีเสมอไป และรอบบินสเองก็พยายามปลอบใจตนเองดวยการกลาววา
“อะไรเลาที่สรางดิกเกนส (Charles Dickens) และอะไรเลาที่สรางดูมาส (Alexandre Dumas)
ดิกเกนสเปนนักเขียนผูยากไร เพราะตองสงตนฉบับใหแกหนังสือพิมพรายวัน เพื่อหาเงินสําหรับการประทับชีวิต
นักวิจารณวรรณกรรมรวมสมัยของดิกเกนสเองก็มิไดถือวาดิกเกนสเปนนักเขียนวรรรณคดี แตหากเวลานี้มิไดเปน
เชนนั้น อเล็กซานเดอร ดูมาสกับบุตรของเขาก็ตองเผชิญชะตากรรมทํานองเดียวกันในฝรั่งเศส ผมใครขอกลาววา
นักวิจารณมิไดสรางวรรณคดี นักเขียนตางหากที่เปนผูสรางวรรณคดี…”

ฮาโรลด รอบบินส คงมีความฝนวา แมนวนิยายของเขาจะมิไดรับการตอนรับจาก
วงการวิจารณวรรณกรรมในปจจุบันมากเทาที่ควร แตนั่นก็คงไมเปนอุปสรรคที่จะทําใหนวนิยาย
ของเขาไมกลายเปน ‘วรรณคดี’ ในอนาคต ดังที่เขาใหสัมภาษณคุยโมวา “…เมื่อ Never Love A
Stranger และ Danny Fisher ออกสูต ลาด ก็ไดรับคําวิจารณในทางที่ดีอยูบาง แตก็ถูกโจมตีอยูมาก
เหมือนกัน แตสามสิบปใหหลังเราก็พบวา นวนิยายสองเรื่องนี้ปรากฏในรายชื่อหนังสือที่ไดรับ
การแนะนําใหอานสําหรับการศึกษาวรรณคดีอเมริกัน ทั้งยังมีรายการสัมมนาวรรณกรรมอเมริกัน
ทีว่ ิทยาลัยฮักซเลย (Huxley College) เปนเวลาถึง 6 สัปดาห โดยพูดถึงฮาโรลด รอบบินส บางวาดี
บางวาเลว หรือเฉยๆ แตนี่เปนภาพสะทอนสังคมอเมริกันที่ผมได…”
ฮาโรลด รอบบินสมีความชื่นชอบนักเขียนนวนิยายในแนวเดียวกับตนเปนพิเศษ
ไมวาจะเปน จอหน โอ ฮารา (John O’Hara) หรือจากเกอลีน ซูซานน (Jacqueline Susann) ผูเขียน
เรื่อง Valley of the Dolls, The Love Machine, Once Is Not Enough และ Dolores รอบบินสได
อุทิศนวนิยายเรื่อง Lonely Lady ใหแกซูซานน และคอรนีลิอุส ไรอัน (Cornelius Ryan) ผูเ ขียนเรื่อง
The Longest Day และ The Bridge Too Far ซึง่ ถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งทั้งคูในระยะเวลาใกลเคียง
กัน แตรอบบินสกลับไมชอบงานเขียนของฟลิป รอธ (Phillip Roth) ซอล เบลโลว (Saul Bellow)
จอหน อัปไดค (John Updike) และจอหน ชีฟเวอร (John Cheever) โดยใหเหตุผลวา บรรดานักเขียน
ทีเ่ อยนามมานั้นมักจะชอบเขียนเรื่องจากแงมุมแคบๆ
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เมื่อมีผูชี้ใหเห็นวา มีความแตกตางกันระหวางงานเขียนประเภท ‘ประชานิยม’
กับ ‘งานเขียนที่ดี’ รอบบินสกต็ อบวา ชองวางหรือความแตกตางดังกลาวนี้เปนชองวางเทียมที่ถูก
สรางขึ้นโดยกลุมผูทรงอิทธิพลทางวรรณกรรมในสหรัฐฯ และนับวันชองวางดังกลาวนี้ก็รังแต
จะถูกขจัดใหหมดไป ดังนั้นเขาจึงยังคงยืนหยัดที่จะใชแนวการเขียนเพื่อสนองความตองการของ
ตลาด รอบบินสกลาวอางวา “…ผมเขียนเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู และผมเห็นวา นี้เปนโลกที่คน
สวนใหญสนใจ นวนิยายของผมขายดีทุกแหงหน ไมจํากัดเฉพาะแตในสหรัฐอเมริกาเทานั้น…”
อยางไรก็ตาม บทอัศจรรยทางเพศและการเสพสังวาสยังคงเปนจุดเดนในนวนิยาย
เรื่องตางๆ ของฮาโรลด รอบบินส แมวาโครงเรื่องของนวนิยายบางเรื่องของเขาจะเกี่ยวกับการเมือง
ระหวางประเทศ อาทิเชน The Adventurer (กฤษณ วรางกูร แปลเปนภาษาไทยแลวในชื่อวา
เทพบุตรทมิฬ) ซึง่ กลาวถึงการปฏิวัติในละตินอเมริกา และ The Pirate ซึง่ กลาวถึงความขัดแยง
ระหวางยิวกับอาหรับ กระนั้นรอบบินสก็กลาวถึงปรากฏการณและความเห็นทางการเมืองอยาง
ผิวเผิน นวนิยายของรอบบินสสวนใหญเปนนวนิยายชีวิต และชีวิตทางเพศเปนจุดสําคัญที่ชอบ
กลาวถึง ตัวเอกในนวนิยายของเขาจึงมักจะมีความเปนอยูอยางหรูหรา ฟุงเฟอ The Carpetbaggers
นับเปนตัวอยางที่ดีดังกลาว นวนิยายเรื่องนี้มีลักษณะเปน roman a clef เพราะพยายามจําลองภาพ
ชีวิตของ โฮเวิรด ฮิวส (Howard Hughes) เศรษฐีนํ้ามันชาวอเมริกัน เรื่อง The Adventurer, The
Pirate และ Dreams Die First ก็มลี กั ษณะที่คลายคลึงกัน ในขอที่วาแสดงถึงการดํารงชีวิตอยาง
ฟุม เฟอยของตัวเอกในนวนิยาย ถาหากนวนิยายเหลานี้ไดสะทอนภาพที่แทจริงของสังคม ก็คงเปน
การสะทอนภาพกลุมคนกลุมเล็กๆ ในสังคมเทานั้น ไมวาสังคมนั้นจะเปนสังคมอเมริกันหรือสังคม
ประเทศอื่นใดก็ตาม อยางไรก็ดี ในระยะหลังๆ นี้ รอบบินสเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย แตการชี้ประเด็นของปญหายังทําได
ไมสูชัดเจนนัก ทั้งนี้เนื่องจากเขาใหความสําคัญแกชีวิตทางเพศมาบดบังประเด็นสําคัญๆเสียหมด
ดังจะเห็นไดจากเรื่อง Lonely Lady ซึง่ กลาวถึงชีวิตของผูหญิงอเมริกันคนหนึ่งที่ขาดความอบอุน
ทางครอบครัว และตองกระเสือกกระสนทํางานนานาประเภทเพื่อการประทังชีวิต กอนหนานี้ก็มี
เรื่อง 79 Park Avenue กลาวถึงชีวิตความเปนมาของแมเลาคนหนึ่ง เปนตน
สําหรับนวนิยายเรื่องลาสุดของรอบบินส คือ Dreams Die First รอบบินสกลาวถึง
โลกของพวกรักรวมเพศ โดยพยายามมองบุคคลพวกนี้ในฐานะสามัญมนุษยมากกวาที่จะมองใน
ฐานะมนุษยวิตถาร นวนิยายเรื่องนี้ไดรับการตอนรับจากชุมชนรักรวมเพศอยางดี สํานักพิมพ
ไซมอนแอนด ชูสเตอร (Simon and Schu ster) ผูจ ัดพิมพนวนิยายเรื่องนี้ อางวา ขณะนี้ (2521) ขาย
ไปแลว 195,000 เลม และคาดวาจะขายไดถึง 260,000 เลม ตัวเอกในนวนิยายเรื่อง Dreams Dic
First ดังกลาว มีอาชีพในการเปนนักจัดทํานิตยสารสําหรับบุรุษ และเปนคนที่มีชีวิตรักสองเพศ
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(bisexual) ผูอานนวนิยายเรื่องนี้จํ านวนมากตางก็คาดเดากันตางๆนานาวา แบบจําลองสําหรับ
ตัวเองในนวนิยายเรื่องนี้คือ ฮิว เฮฟเนอร (Hugh Hefner) เจาของนิตยสาร Playboy บาง หรือบอบ
กั๊กซิโอเน (Bob Guccione) เจาของนิตยสาร Penthouse บาง หรือลารรี่ ฟลินท (Larry Flint) บาง
แตรอบบินสไดปฏิเสธวา เขามิไดจําลองชีวิตของคนที่เอยนามในนวนิยายของเขาเลย แตกระนั้น
ก็ยอมรับวา ตัวเอกที่เขาเขียนถึงนั้นมีตัวตนจริงๆ และครั้งหนึ่งเคยรวมสังฆกรรมในการจัดทํา
นิตยสารสําหรับบุรุษ ปจจุบันนี้ไดเลิกอาชีพดังกลาวแลว ผลในการวิจารณนวนิยายเรื่องนี้มีทั้งในแง
บวกและลบ ไมเฉพาะแตหนาวิจารณหนังสือของ หนังสือพิมพ The New York Times เทานั้น
ทีก่ ลาววิจารณเขาอยางสาดเสียเทเสีย แมแตหนาวิจารณของ Playboy ยังไดวิจารณ Dreams Die
First ของริบบินสไวในทํานองวา ‘รูน อ ยแลวอยาอวดรูมาก-อันตราย!’
อนึ่ง ฮาโรลด รอบบินส ชอบเขียนนวนิยายในรูปที่เรียกวา ไตรพากย (trilogy)
งานเขียนในรูป ‘ไตรพากษ’ เปนงานเขียนที่ใหตัวละครในเรื่องเดียวกัน 3 คนเลาเรื่องจากประสบ
การณของตน นวนิยายทีเ่ ขียนในรูปแบนี้จะประกอบดวย 3 ภาค แตละภาคมีความสมบูรณในตัว
ของมันเอง แตกระนั้นก็ยังมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และเปดโอกาสใหผูอานปะติดปะตอเรื่อง
ทั้งหมด นวนิยายที่รอบบินสเขียนในรูปแบบไตรพากษมีอยู 3 เรื่องดวยกัน แตละเรื่องทิ้งชวงหาง
กันประมาณสิบป เริ่มตนดวยเรื่อง The Dreams of Merchants ตามมาดวยเรื่อง The Carpetbaggers
และ The Inheritors
ในขณะนี้(2521) ฮาโรลด รอบบินส กําลังเขียนนวนิยายเรื่องใหมใหชื่อไวแลววา
Memories of Another Day ซึง่ ตามถอยคําการใหสัมภาษณของเขากลาววา “…เปนนวนิยายที่มี
โครงเรื่องแปลกมาก เรื่องนี้เปนไปตามทฤษฎีความทรงจําตามกรรมพันธุของผม ซึ่งเปนทฤษฎีที่ผม
คิดวาใหคําอธิบายเกี่ยวกับความทรงจําที่ถูกถายทอดตามกรรมพันธุ มันเปนเรื่องของผูนํากรรมกร
ชาวอเมริกันผูยิ่งใหญคนหนึ่ง อาจเปนใครก็ไดที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับจอหน หลุยส (John L.
Lewis)..”
ปจจุบัน รอบบินสแตงงานแลว และมีลูกสาวสองคน คนโตมีอายุ 22 ป เกิดจาก
ภรรยาคนแรก สวนคนเล็กอายุ 13 ป ทุกวันนี้ นอกจากทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการเขียนนวนิยายแลว
รอบบินสยังไดลงทุนกอตั้งบริษัท Harold Robbins International ซึง่ มีกจิ การเกี่ยวกับการสรางภาพ
ยนตรและรายการโทรทัศนโดยเฉพาะ
สํ าหรั บนักเขียนคนโปรด รอบบินสมีความนิยมชมชอบงานเขี ย นของจอหน
สไตนเบ็ค (John Steinbeck) เปนอันมาก เขากลาววา สไตนเบ็คเปนนักเขียนที่ดีที่สุดที่ชาวอเมริกัน
เคยมี เพราะเหตุวา นวนิยายของสไตนเบ็คสามารถสะทอนภาพของสังคมอเมริกันไดอยางเต็มที่
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นับจากผูที่ยากจนที่สุดไปจนถึงผูที่รํ่ารวยที่สุด และรอบบินสเองก็พยายามที่จะวัดรอยเทาของสไตน
เบ็ค ดังที่เขากลาวใหสัมภาษณไววา
“…ผมคิดวา ผมจะแซงสไตนเบ็คได ขอแตใหมีเวลาเทานั้น…”

‘ขอแตใหมีเวลาเทานั้น’ ของเขาอาจเปนเงื่อนไขที่เปนไปไดยากสําหรับฮาโรลด
รอนบินสผมู อี ายุ 61 ปในปนี้ เพราะตลอดระยะเวลา 30 ปที่เขาใชชีวิตอยูในโลกหนังสือ รอบบินส
ก็ยงั ไมสามารถแมแตจะเดินตามรอยของสไตนเบ็คได และเขาอาจจะพบความจริงวา ความฝนของ
ตนนั้นเปนเพียง ‘ฝนสลาย’ ตั้งแตแรกเริ่มที่กาวสูบรรณพิภพ ก็ตอเมื่อเงื้อมมือแหงมัจจุราชกําลัง
คืบคลานมาหาเสียกระมัง…

