จากเอ็ดการ สโนว ถึง นิมเวลล*
มรณกรรมของนิม เวลส (Nym Wales) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2540 นับเปนการ
ปดฉาก ‘ดาวแดงเหนือเมืองจีน’ (Red Star Over China) โดยสิ้นเชิง เพราะบัดนี้บรรดาผูมีสวน
รูเ ห็นและตระหนักถึงประกายอันเจิดจาของ ‘ดาวแดง’ ในทศวรรษ 2470 ลวนอําลาจากมนุษยโลก
แลวทั้งสิ้น
นิม เวลส เปนนามปากกาของเฮเลน ฟอสเตอร สโนว (Helen Foster Snow, 19071997) ภรรยาของเอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) นักหนังสือพิมพอเมริกันผูเจาะขาว
สงครามกลางเมืองในประเทศจีน และติดตาม ‘กองทัพแดง’ จนมีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง
โจวเอนไล และผูนําคนอื่นๆ ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ทั้งสองรวมทุกขรวมสุขและ
รวมผจญภัยในการรายงานขาวเพื่อใหโลกภายนอกไดรับทราบความเปนไปใน‘กองทัพแดง’ และ
สงครามกลางเมืองในประเทศนั้น ผลงานการรายงานขาวดังกลาวนี้ทําใหเอ็ดการ สโนว กลายเปน
นักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยกยองวาเปน ‘ผูเชี่ยวชาญ’ เรื่องเมืองจีน ในขณะที่เฮเลน
ผูภ รรยาไมเปนที่รูจักกันมากนัก
เอ็ดการ สโนว เกิดที่เมืองแคนซัส (Kansas City) มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป พ.ศ.2448 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Missuouri เขาสนใจที่จะ
ทํางานดานการโฆษณา จึงตามโฮเวิรด สโนว (Howard Snow) ผูเปนพี่ไปมหานครนิวยอรค และเริ่ม
ทํางานกับ Medley Scovil Advertising Company ในเดือนกันยายน 2467 ในระหวางนั้นสมัครเรียน
วิชาการโฆษณาใน Columbia University School of Journalism ในตอนกลางคืน แตเรียนไมจบ
ทายทีส่ ุดจึงตัดสินใจลาพักงานหนึ่งปเพื่อไปศึกษาใน University of Missouri School of Journalism
แลวกลับไปทํางานในบริษัทเดิม เมื่อบริษัทไมปรับตําแหนงและเงินเดือนใหเขา เอ็ดการจึงลาออก
จากงานในเดือนกุมภาพันธ 2471 แลวตัดสินใจเดินทางรอบโลก การตัดสินใจครั้งนี้สวนหนึ่งเปน
เพราะเขาไมตองการใชชีวิตจมอยูกับงานโฆษณาอีกตอไป อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวาในสวนลึกของ
หัวใจ เขาตองการเปนนักเขียน
เอ็ดการ สโนว ไดรับจดหมายแนะนําตัวจากศาสตราจารยวอลเตอร วิลเลียมส
(Walter Williams) คณบดีคณะวารสารศาสตรแหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี อันเปนเหตุใหเขาไดรูจักกับ
โธมัส แฟรง กลิน แฟรแฟกซ มิลลารด (Thomas Franklin Fairfax Millard) และ เจ.บี. พาวเวลล
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(J.B. Powell) ซึ่งเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมิสซูรีดวยกันทั้งคู มิลลารดเคยเปนเจาของและ
บรรณาธิการนิตยสาร China Weekly Review ซึ่งออกในนครเซี่ยงไฮ นิตยสารนี้ตอมาตกเปนของ
พาวเวลล
เอ็ดการ สโนว เดินทางมาถึงนครเซีย่ งไฮในเดือนกรกฎาคม 2471 เขาไมมีความรู
เรือ่ งเมืองจีนเลย ไมมีความรูแมแตประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อีกทั้งเมืองจีนก็มิใชจุดหมายปลาย
ทางของเขา เขาตองการทองไปในโลกกวาง เพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยว แตแลวเขาก็ได
งานในตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาในนิตยสาร China Weekly Review มิลลารดและ
พาวเวลล ศิษยรวมสํานักกลายเปนผูอุปถัมภของเขา และกอใหเกิดวงไพบูลย ‘The Missouri Mafia’
ในนครเซีย่ งไฮนนั้ เอง มหาวิทยาลัยมิสซูรีเปนมหาวิทยาลัยอเมริกันแหงแรกที่เปดสอนวิชาวารสาร
ศาสตร ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้จึงกระจัดกระจายเปนนักขาวและนักหนังสือพิมพทั่วโลก
ความจํ าเปนในการหารายไดสํ าหรับการใชจายในการเดินทางทองโลก ทําให
เอ็ดการ สโนว ยอมรับตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของ China Weekly Review จดหมายที่
เขาเขียนถึงมารดาในชวงนี้ยังคงกลาวถึงการลาจากเมืองจีนในเวลาไมชา แตชะตากรรมทําใหเขาใช
ชีวิตจมปลักอยูในเมืองจีน และถลําลึกตามลําดับ จากงานดานการโฆษณา เอ็ดการเริ่มกาวสูงาน
นักขาว เมื่อพาวเวลลติดภารกิจสําคัญ เอ็ดการจะถูกสงไปทําขาวแทน ซึ่งกลายเปนจุดเปลี่ยนผันแหง
ชีวติ ทีส่ าคั
ํ ญ เขามีโอกาสเดินทางโดยรถไฟไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแมนจูเรีย ไดเห็น
ชี วิ ต ความเป น อยู  ข องประชาชน และได เ ผชิ ญ ภาวะทุ พ ภิ ก ขภั ย ที่ กํ าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในหนั ง สื อ
อัตชีวประวัติของเขา Journey to the Beginning (1958) เอ็ดการ สโนว เริ่มตอบคําถามวา ทําไมเมือง
จีนจึงเริ่มมีความหมายสําหรับเขา
ในป 2472 เอ็ดการ สโนว ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยบรรณาธิการ China Weekly
Review พรอมกันนั้นก็เปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพ The Chicago Tribune สําหรับเขตจีนใตดวย ใน
ขณะที่พาวเวลล ซึ่งรายงานขาวใหหนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้ ถูกสงไปรายงานขาวในแมนจูเรีย
นับเปนความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานครั้งสําคัญ กําหนดการลาจากเมืองจีนถูกเลื่อนออก
ไปเรื่อยๆ กระนั้นก็ตาม เขายังคงถวิลหาการเดินทางทองเที่ยว เมื่อมีสํานักขาวแหงใหมกอตั้งขึ้น
ในป 2473 คือ Consolidated Press เอ็ดการ สโนว จึงเปลี่ยนงาน เพราะงานใหมทําใหเขาทองเที่ยว
ในประเทศตางๆได ไมจําเพาะแตเมืองจีน หากยังครอบคลุมไตหวัน ฟลิปปนส อินโดจีน พมา
ศรีลงั กา และอินเดียอีกดวย
ชวงเวลาระหวางเดือนกันยายน 2473 เดือนกรกฎาคม 2474 เปนชวงเวลาที่เอ็ดการ
สโนวมีโอกาสทองเที่ยวในอาเซียตะวันออกไกลอยางกวางขวาง นอกจากจะรายงานขาวใหแก
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Consolidated Press แลว เขายังเขียนบทความและรายงานขาวใหแกนิตยสารและหนังสือพิมพฉบับ
อืน่ ๆอีกดวย เขารวบรวมขอมูลที่ไดจากการทองเที่ยวเพื่อเก็บไวเขียนหนังสือที่เขาตั้งชื่อลวงหนาไว
แลววา Journey South of the Cloud แตแทนที่เขาจะกลับไปเขียนหนังสือที่นวิ ยอรค เขาเลือกกลับ
ไปนครเซีย่ งไฮ แตแลวชะตากรรมก็ชักจูงใหเขาตองอยูในประเทศจีนตอไป โดยที่ Journey South
of the Cloud เขียนไมเสร็จ
โรเบรต เอ็ม. ฟารนสเวิรธ (Robert M. Farnsworth) ศาสตราจารยวิชาภาษาอังกฤษ
แหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี รวบรวมงานเขียนของเอ็ดการ สโนว ในชวงป 2473-2474 มาตีพิมพเปน
หนังสือชื่อ Edgar Snow’s Journey South of the Cloud (University of Missouri Press, 1991) โดยตั้ง
ชือ่ หนังสือเลียนชื่อหนังสือที่เอ็ดการ สโนว ตัง้ ใจเขียน แตเขียนไมเสร็จนั้น บทนําและคําอธิบายใน
หนังสือเลมนี้ชวยใหเราเขาใจชีวิตและความคิดของเอ็ดการ สโนว ในชวงเวลาดังกลาวอยางดียิ่ง
แตการยอนกลับมานครเซี่ยงไฮ ทําใหเอ็ดการ สโนว มีโอกาสพบเฮเลน ฟอสเตอร
(Helen Foster) ในเวลานั้นเฮเลนอายุ 24 ป บิดาของเธอเปนทนายความที่ทํางานกับบริษัทเหมืองแร
บริษัทหนึ่งที่เขาไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน เฮเลนโดยสารเรือไปเมืองจีนและทองเขาสูลํานํ้า
หวังปู (Whangpoo River) จนถึงเมืองเซีย่ งไฮ ที่นั่นเธอทํางานเปนเลขานุการ อันเปนตําแหนงที่บิดา
จัดหาให
ในขณะที่ปารีสเปนที่สุมหัวของนักเขียนและศิลปนนานาชาติในทศวรรษ 2460
พอถึงทศวรรษ 2470 บรรดานักผจญภัยจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาพากันมุงหนาสูประเทศจีน
อารยธรรมอันเกาแกของจีนมีสวนดึงดูดนักผจญภัยหนุมสาวจากทุกมุมโลก คาครองชีพที่คอนขาง
ตํ่า เมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรปและอเมริกา เกื้อกูลตอการใชชีวิตในการผจญภัยในโลกเกาที่เปน
‘ของใหม’ ของคนเหลานี้
เฮเลน ฟอสเตอร อยูในกลุมหนุมสาวที่ตองการผจญโลก กอนออกเดินทางจาก
สหรัฐอเมริกา เธอไดอานรายงานขาวเกี่ยวกับเมืองจีนที่เขียนโดยเอ็ดการ สโนว มากอนแลว เมื่อเรือ
มาถึงเซี่ยงไฮ เธอจึงตามหาเอ็ดการ ทั้งสองพบกันใน Chocolate Shop อันเปนรานขายไอศครีม
อีก 16 เดือนตอมาทั้งคูก็จูงมือเขาสูประตูวิวาห การผจญภัยรวมกันในชวงเวลาอันยาวนายจึงเริ่มตน
ขึ้นตั้งแตป 2475
เฮเลนและเอ็ดการเลือกตั้งรกรากในนครปกกิ่ง บานของสามีภรรยาคูนี้อยูใกล
มหาวิทยาลัยเยนซิง (Yenching University) อันเปนสถานอุดมศึกษาที่พวกมิชชั่นนารีอเมริกันจัดตั้ง
ขึ้น เอ็ดการใชเวลาสวนหนึ่งสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนี้ดวย ทั้งสองเริ่มศึกษาภาษาจีนอยางจริง
จัง พรอมทั้งสานสัมพันธกับประชาชนและนักเขียนจีน ในจํ านวนนี้รวมมาดามซุนยัตเซนดวย
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อาชีพนักหนังสือพิมพทําใหเอ็ดการติดตอสัมพันธกับผูนํารัฐบาลจีนมากอนแลว แตความสัมพันธ
ใหมทกี่ อ ตัวในชวงนี้เปนความสัมพันธกับผูนํานักศึกษา ซึ่งกําลังเคลื่อนไหวตอตานการรุกรานของ
ญีป่ นุ บรรดาผูนําเหลานี้หลายตอหลายคนกลายมาเปนผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา
หนังสือเลมแรกของเอ็ดการ สโนว มิใช Journey South of the Cloud หากแตเปน
The Far Eastern Front ซึง่ ตีพมิ พในป 2477 เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงกรณีที่ญี่ปุนยึดแมนจูเรีย
พรอมทั้งเตือนวา สันนิบาตชาติและบรรดาสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีอยูไมเพียงพอที่จะรักษา
ระเบียบการเมืองระหวางประเทศ
เมื่อญี่ปุนกรีฑาทัพยึดครองแมนจูเรียและดินแดนทางภาคเหนือของจีน เอ็ดการ
สโนว สามารถรายงานขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูภาษาจีนที่มีอยู แมจะไมดีเลิศ ชวยใหเขา
ไดรับรูความรูสึกของประชาชนชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนผูรักชาติ สงครามในตะวันออก
ไกลในป 2478 ทําใหเอ็ดการ สโนว ถลําลึกเขาไปสูวฏั จักรการเมืองจีนมากขึ้นๆ กําหนดการกลับ
บานเกิดเมืองนอกมิไดถูกกลาวถึงอีกเลย เฮเลนและเอ็ดการรวมเดินขบวนกับเยาวชนจีนผูรักชาติ
ตอตานการรุกรานของญี่ปุน
ความขัดแยงภายในระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน
ทําใหเฮเลนและเอ็ดการเริ่มสนใจศึกษาและติดตามรายงานขาวเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต ซึ่งในป
2479 เปนที่รูจักกันในชื่อ ‘โจรแดง’ ในเวลานั้นโลกตะวันตกไมมีขอมูลเกี่ยวกับผูนํ าพรรค
คอมมิวนิสต ทั้งเฮเลนและเอ็ดการตางไดเห็นการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลกกมินตั๋ง อันมีจอม
พลเจียงไคเช็คเปนผูนํา
ในเดือนมิถุนายน 2479 เอ็ดการ สโนว ออกเดินทางไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
อันเปนฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และกําลังถูกกองทัพฝายรัฐบาลลอมปราบ
เอ็ดการไดรับคําแนะนําอันดียิ่งจากมาดามซุนยัดเซนกอนออกเดินทาง การสานสายสัมพันธผานมา
ดามซุน ชวยเกื้อกูลใหเดินทางเขาสูเมืองเปาอัน (Pao-An) อันเปนเมืองหลวงของฝายคอมมิวนิสต
โดยไมยากเย็นนัก ทั้งนี้ดวยความชวยเหลือของกองทัพแมนจูเรีย ซึ่งเปน ‘แนวรวม’ ของฝาย
คอมมิวนิสต
เอ็ดการ สโนว อาศัยอยูในฐานที่มั่นของฝายคอมมิวนิสตถึง 4 เดือน และเดินทาง
กลั บ นครป ก กิ่ ง ในเดื อ นตุ ล าคม 2497 ในระหว า งนั้ น เขามี โ อกาสสั ม ภาษณ เ หมาเจาะตุ ง
โจวเอนไหล และผู  นํ าพรรคคนอื่ น ๆ อีก ทั้ง ไดเ ห็นสภาพความเปนอยูของประชาชนในเขต
คอมมิวนิสต
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เอ็ดการ สโนว กลับมานั่งเขียน Red Star Over China ในนครปกกิ่งทามกลางเสียง
ปนการตอสูระหวางกองทัพญี่ปุนกับกองทัพจีน หนังสือเลมนี้ตีพิมพครั้งแรกในป 2480 ในประเทศ
อังกฤษ โดยที่ฉบับภาษาจีนออกสูบรรณาพิภพกอนฉบับภาษาอังกฤษ เอ็ดการ สโนว กลาวไวใน
คํานําหนังสือเรื่อง Red China Today (1961) วา Red Star Over China (1937) ฉบับภาษาจีนชวยให
ประชาชนชาวจีนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศของเขาเอง ผูอานชาวจีนหลาย
ตอหลายคนกลายมาเปนผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา
เอ็ดการ สโนว มิไดเขียน Red Star Over China (1937) ดวยความเปนกลาง เขาแล
เห็นศักยภาพของฝายคอมมิวนิสตในการเติบใหญทางการเมือง เขาเชื่อวา หากพรรคคอมมิวนิสต
เปนผูนํารัฐบาล จีนจะสามารถตอตานการรุกรานของญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาล
กกมินตั๋ง ความสําเร็จของ Red Star Over China (1937) มิไดอยูที่วาหนังสือเลมนี้ชวยใหโลกตะวัน
ตกรูจ กั เหมาเจอะตุงและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนเทานั้น หากยังอยูที่คําทํานายที่ถูกตองวา
พรรคคอมมิวนิสตจะมีชัยเหนือพรรคกกมินตั๋งอีกดวย
เฮเลน สโนว มิไดปลอยใหสามีเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน
แตเพียงฝายเดียว เธอก็เขียนหนังสือในเรื่องเดียวกันนี้ดวย เฮเลนเดินทางไปพบเหมาเจอะตุงที่เมือง
หูหนาน (Hunan) อันเปนบานเกิด ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตเสร็จสิ้น ‘การเดินทางไกล’
(The Long March) ระยะทาง 6,000 ไมล เธอใชเวลาตลอดฤดูรอนป 2482 กับเหมาเจอะตุง และรวบ
รวมขอมูลสําหรับการเขียน Inside Red China (1939) แตมิไดใชชื่อจริง เอ็ดการ สโนว ขอใหเธอใช
นามปากกา เพราะเกรงวาผูอานจะสับสน เธอเลือกใชนามปากกาวา Nym Wales โดยที่ Nym เปน
ภาษากรีก แปลวา name สวนตัวเธอเองแมจะถือกําเนิดในมลรัฐยูทาห แตบรรพบุรุษมีเชื้อสายเวลส
จากสหราชอาณาจักร การเลือกใชนามปากกา Nym Wales ก็ดว ยเหตุดังกลาวนี้
เฮเลนและเอ็ดการ สโนว เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในป 2484 สงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุนทวีความรุนแรงตามลําดับ ในขณะเดียวกับที่มีสงครามกลางเมืองระหวางพรรคกกมิน
ตัง๋ กับพรรคคอมมิวนิสต โดยที่สงครามอาเซียแปซิฟกกําลังอุบัติขึ้นดวย ภาวะสงครามดังกลาวนี้ทํา
ใหสามีภรรยาคูนี้ตัดสินใจกลับบานเกิด แตยังคงติดตามขาวคราวอยางใกลชิด
ในชวงสงครามทวีความรุนแรงนี้เอง ความขัดแยงระหวางเฮเลนกับเอ็ดการ สโนว
มีมากขึ้น ไมเปนที่แนชัดวา การที่เอ็ดการขอรองมิใหเฮเลนใชชื่อจริงสําหรับหนังสือเรื่อง Inside
Red China (1939) สรางความบาดหมางระหวางคนทั้งสองหรือไมเพียงใด เฮเลนเปนคน
ปราดเปรื่องไมดอยกวาเอ็ดการ แตตองอยูภายใตรมเงาชื่อเสียงของเอ็ดการ ในที่สุดคนทั้งสองตกลง
หยารางกันในป 2492 อันเปนปที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได เอ็ดการ สโนว
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แตงงานใหมกับลอยส วีลเลอร (Lois Wheeler) ในหนังสือ Red China Today (1970) สโนวกลาว
ขอบคุณภรรยาที่ตองทั้งทํ างานบานและพิมพตนฉบับใหเขา แตก็ไมเปนเหตุใหตองหยาราง
“...because she is a special kind of angel.” ผมเขาใจเอาเองวา เอ็ดการ สโนว เขียนกระแนะ
กระแหนภรรยาคนแรก
เฮเลน ฟอสเตอร ยังคงใชนามปากกา Nym Wales หลังจากแยกทางกับเอ็ดการ
สโนวแลว เธอมีผลงานหนังสือและบทความประมาณ 40 ชิ้น สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีน
ในจํานวนนี้รวมทั้งหนังสือเรื่อง Red Dust : Autobiographies of Chinese Communisit (1952)
เอกสารของเธอที่ขนออกมาจากเมืองจีน รอนแรมกวาครึ่งโลก บัดนี้อยูในความดูแลของ Hoover
Institution ซึง่ เปนประโยชนแกผูสนใจจีนศึกษา นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา Inside Red China
(1939) ของเธอดีกวา Red Star Over China (1937) แตเปนเพราะคนทั่วไปไมรูจักเฮเลน ฟอสเตอร
และ Nym Wales ในขณะที่เอ็ดการ สโนวเปนนักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียง อีกทั้งมีรายงานขาวและ
บทความปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยสารอยางสมํ่าเสมอ Red Star Over China (1937) จึงเปนที่
รูจักมากกวา Inside Red China (1939)
ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญไดในป 2492 เอ็ดการ
สโนว พยายามกลับไปเยือนประเทศจีน แตไดรับการกีดขวางจากกระทรวงตางประเทศเอมริกันใน
ยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายจอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ (2496-2502)
รัฐบาลอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลพรรคกกมินตั๋งมาโดยตลอด ซึ่งผูชํานาญการเรื่อง
เมืองจีนจํานวนมากเห็นวา รัฐบาลอเมริกันเลือกแทงมาผิดตัว เนื่องจากมองขามความชั่วรายของ
รัฐบาลเจียงไคเช็ค และมิไดใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนชาวจีนจํานวนมากที่
เกลียดชังรัฐบาลกกมินตั๋งที่มีแตความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวง ในทัศนะของผูนําอเมริกัน
หากพรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได จีนจะกลายเปนพันธมิตรที่แนนแฟนของ
สหภาพโซเวียต ซึ่งเปนภัยแกสันติภาพของโลก รัฐบาลอเมริกันจึงหนุนหลังรัฐบาลเจียงไคเช็คอยาง
สุดจิตสุดใจ ทั้งๆที่เอ็ดการ สโนวไดเสนอบทวิเคราะหชี้ใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนยากที่จะ
เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บสหภาพโซเวี ย ต ความรู  สึ ก ชาติ นิ ย มอั น แรงกล า จะทํ าให พ รรค
คอมมิวนิสตจีนแตกคอกับสหภาพโซเวียต เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกันประจํา
ประเทศจีนก็มีความเห็นในทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จอหน สจวต เซอรวิส (John Stewart
Service) และ จอหน แพตตัน เดวีส (John Paton Davies) นายพลโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell)
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ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันประจําประเทศจีน ก็มีความเห็นเดียวกันดวย การแทงมาผิดตัวของ
รัฐบาลอเมริกันนับเปนเหตุสําคัญที่ทําใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีน
แตพวกขวาจัดกลาวหาวา เหตุที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีนก็เปนเพราะวา
รัฐบาลอเมริกันมิไดหนุนชวรัฐบาลเจียงไคเช็คมากพอ อีกทั้งเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
ประจํ าประเทศจีน รวมทั้งนายพลสติลเวลลเอียงขางฝายคอมมิวนิสต เมื่อวุฒิสมาชิกโจเซฟ
แม็กคารธี (Joseph McCarthy, 1909-1957) แหงมลรัฐวิสคอนซินกลาวหาในเดือนกุมภาพันธ 2493
วา มีคอมมิวนิสต 205 คนในกระทรวงการตางประเทศ การ ‘กวาดลาง’ คอมมิวนิสตจึงเกิดขึ้นอยาง
เปนขบวนการ ซึ่งรูจักกัน ในเวลาตอมาในชื่อ ลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ไมตองสงสัยเลยวา
จอหน สจวต เซอรวิส และ จอหน แพตตัน เดวีส จะไมถูกกวาดลาง บรรดาผูสื่อขาวอเมริกันที่เคย
ทํางานในประเทศจีนก็พลอยถูกหางเครื่อง ในจํานวนนี้รวมเอ็ดการ สโนว ฮาโรลด ไอแซ็กส
(Harold Isaacs) ธีโอดอร ไวท (Theodore H. White) และอีริก ซาวาไรด (Eric Sevareid) นักศึกษา
เรื่องเมืองจีน ดังเชน จอหน แฟรแบงก (John K. Fairbank) ก็มไิ ดรับยกเวน แฟรแบงกอยูเมืองจีนใน
ชวงเวลาไลเลี่ยกับเอ็ดการ สโนว และเปนผูเขียนบทนํา Red Star Over China ในฉบับที่ตีพิมพในป
2504
อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจกันวา เอ็ดการ สโนวมิไดรับผลกระทบจากลัทธิ
แม็กคารธีมากนัก แตการเดินทางไปเมืองจีนมิอาจกระทําไดในชวงที่ลัทธิแม็กคารธีมีอิทธิพลและมี
การปายสีและกลาวหา ‘ความไมเปนอเมริกัน’ อยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม เมื่อลัทธิแม็กคารธี
สิ้นลมปราณ เอ็ดการ สโนว ก็มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศจีนในป 2503 คราวนี้ภายใตรัฐบาล
คอมมิวนิสต The Other Side of The River (1961) เปนผลงานที่ไดจากการเดินทางครั้งนี้ สโนว
เลาไวในบทนําถึงความทุลักทุเลกวาที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง หนังสือเลมนี้มีการแกไขเพิ่มเติม
ในเวลาตอมา และเปลี่ยนชื่อเปน Red China Today (1970) โดยที่มีบทนําวาดวย China in the 1970s
เอ็ดการ สโนว มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองจีนอีกหลายครั้ง ในการเยือนในป
2511 เขามีโอกาสยืนเคียงขางเหมาเจอะตุงในการตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันชาติ นับเปน
เกียรติที่ไดรับอยางสูง แตนัยสําคัญยิ่งกวาก็คือ การปรับทาทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีตอ
สหรัฐอเมริกา เฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) สารภาพในภายหลังวา ผูนําอเมริกันเวลานั้น
ตีความการยกยองเอ็ดการ สโนว ไมออก
หนังสือเลมสุดทายของเอ็ดการ สโนว ก็คือ The Long Revolution (1971) แลวเขา
ก็ถงึ แกกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2514 นายกรัฐมนตรีโจวเอนไหลกลาวยกยองวา เอ็ดการ สโนว
เปนตัวอยางของมิตรภาพอันจริงใจระหวางประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชนชาวจีน หลังจากนั้น
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เพียง 2 เดือนเศษ การทูตปงปองระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็อุบัติขึ้น
เอ็ดการ สโนว มิไดมีชีวิตยืนยาวพอที่จะไดเห็นการฟนสัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสอง
เฮเลน ฟอสเตอร มีชีวิตสืบตอมาอีกเกือบ 25 ป และถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2540 กอนที่เธอจะถึงแกกรรม รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยกยองใหเธอเปน
Friendship Ambassador นับเปนการยกยองอันหาที่เปรียบมิได การจากไปของเฮเลนไมเพียงแตเปน
การจากไปของ Nym Wales เทานั้น หากยังเปนการปดฉากอันยิ่งใหญของ Red Star Over China
(1937) และ Inside Red China (1939) อีกดวย

