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คำ�นำ�ผู้แปล

ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน ทัง้ ทีต่ ดิ ตามมาจาก สวนสัตว์
กระดาษและเรื่องสั้นอื่นๆ และท่านที่เพิ่งได้พบกัน ยินดีที่ได้รู้จักผ่าน
ตัวอักษรและหน้ากระดาษค่ะ
สารภาพว่าเมื่อต้นปี ตอนที่เรื่องสั้นชุดแรกได้รับการตีพิมพ์ ใจนี่
ลุน้ มากๆ ว่าผูอ้ า่ นจะชอบคุณเคนเหมือนเราไหม แล้วก็เครียดมากด้วยว่า
ถ้าไม่ชอบจะทำ�ยังไง เพราะคุณเคนเขียนดีจริงๆ ถ้าคนไม่ชอบต้องเป็น
เพราะเราถ่ายทอดไม่ดพี อแน่ๆ แต่พอเริม่ เห็นรีววิ ตามทีต่ า่ งๆ ใจก็ชนื้ ขึน้
เป็นกองเลย ดีใจมากที่ “จิตของเราสื่อถึงกันได้ แม้จะเพียงชั่วพริบตาอัน
ไม่สมบูรณ์ก็ตาม” นะคะ
ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้ว ส่วนตัวคิดว่าโทนของเรื่องสั้นชุดแรก
ทีน่ ำ�เสนอไป จะฉูดฉาดเพริศแพร้วกว่า ในขณะทีช่ ดุ หลังซึง่ ทุกท่านถืออยู่
ในมือ จะหนักหน่วงและหม่นเศร้ากว่า  ไม่เชิงว่าเป็นความเศร้าแบบที่มี
นํ้าตา แต่เป็นความรู้สึกตกค้างในใจอีกแบบที่ต้องลองลิ้มรสดู
8

และก็เช่นเดียวกันกับรวมเรื่องสั้นชุดแรก การแปลหนังสือชุดนี้
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ต้ อ งอาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ ของมิ ต รสหายจำ�นวนมาก
สำ�หรับเล่มนี้ นอกจากบรรณาธิการเล่ม บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ พิสูจน์
อักษร และฝ่ายศิลปกรรมแล้ว ต้องขอขอบคุณนักแปลจีนหลายท่าน
นักแปลญีป่ นุ่ ท่านหนึง่ นักฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์ทา่ นหนึง่ และนักหมากล้อม
ท่านหนึ่งเป็นพิเศษค่ะ
นอกจากนี้ การค้นคว้าข้อมูลก็ทำ�ให้ผแู้ ปลพบว่าผูเ้ ขียนทำ�การบ้าน
มาเยอะยิง่ กว่าหลายเท่า  มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแฝงอยูใ่ นเรือ่ งราวมากมาย
ซึง่ ผูแ้ ปลเชือ่ ว่าถ้าผูอ้ า่ นได้รู้ ก็จะยิง่ ประทับใจยิง่ ขึน้ ครัน้ จะเขียนบรรยาย
ไว้ในเล่มก็เกรงว่าจะไม่เหมาะ แต่ก็เสียดายสิ่งที่ค้นมา จึงคิดว่าจะเขียน
ไปฝากไว้ที่เพจ Saltread ในช่วงปลายๆ ปี หลังทิ้งจังหวะเสียหน่อย
เพื่อกันสปอยล์ อย่างไรก็ขอเชิญล่วงหน้าเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ลมตะวัน
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คำ�นำ�ผู้เขียน

ผมเริ่มอาชีพด้วยการเขียนเรื่องสั้น แม้เดี๋ยวนี้ผมจะไม่ได้เขียน
เรื่องสั้นปีละหลายสิบเรื่องแล้ว หลังจากขยับไปทุ่มเทให้กับการเขียน
เรื่องยาวเป็นหลัก เรื่องสั้นก็ยังครองที่พิเศษในใจผม
เพราะอย่างนัน้ ผมจึงรูส้ กึ ว่ารวมเรือ่ งสัน้ ชุดนีเ้ จือกลิน่ อายของการ
ย้อนมองอดีตอยูใ่ นตัว หนังสือเล่มนีร้ วบรวมทัง้ งานทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มทีส่ ดุ ของ
ผม (เมื่อพิจารณาจากจำ�นวนรางวัลที่ได้เข้าชิงและที่ได้รับ) และงานที่
ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าใด ผมคิดว่าเรื่องสั้น
ทั้ ง หลายในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ตั ว อย่า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจ
ความหมกมุน่ และเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของผมได้เป็นอย่างดี
ผมไม่ค่อยใส่ใจเส้นแบ่งระหว่างแฟนตาซีกับไซไฟ—หรือระหว่าง
“นิ ยายที่ มีห มวดหมู่ เฉพาะ” กับ “นิยายกระแสหลัก” สำ�หรับ ผมแล้ว
เรื่องแต่งทั้งหลายล้วนสื่อถึงการที่เราให้ค่ากับระบบเหตุผลของเรื่อง
อุปมา—ซึ่งก็คือระบบเหตุผลของเรื่องเล่าทั้งปวง—มากกว่าโลกแห่ง
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ความเป็นจริง อันไร้แก่นสารและเรื่อยเปื่อยเกินเยียวยา
เราใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการพยายามเล่าเรื่องราวต่างๆ ว่าด้วย
ตัวเราเอง—เรือ่ งทีเ่ ราเล่าเหล่านีค้ อื แก่นแท้แห่งความทรงจำ�ของเรา และ
มันก็ทำ�ให้เราทนมีชีวิตอยู่ในจักรวาลอันไร้ที่มาที่ไปและไร้ความรู้สึก
เช่ น นี้ ไ ด้ แม้ เ ราจะเรี ย กแนวโน้ ม ที่ จ ะ “คล้ อ ยตามเรื่ อ งเล่ า ” เช่ น นี้
ว่า “เหตุผลวิบัติ” ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้ซึ่งความจริงโดยสิ้นเชิง
เรื่ อ งเล่ า บางประเภทก็ แ ค่ ทำ�ให้ อุ ป มาเหล่ า นั้ น เป็ น ตั ว เป็ น ตน
แจ่มแจ้งกว่าเรื่องเล่าประเภทอื่น
ผมยังเป็นนักแปลด้วย และในสายตาของผม การแปลก็ถือเป็น
อุปมาที่สื่อถึงการเขียนได้ชัดเจน
การสื่อสารใดๆ ล้วนเป็นปาฏิหาริย์แห่งการแปลทั้งนั้น
ณ ชั่วขณะนี้ ณ สถานที่แห่งนี้ กระแสประสาทที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ ภ ายในเซลล์ ป ระสาทของผมถู ก ถ่ า ยทอดไปจนกลายเป็ น รู ป แบบ
แบบแผน และความคิดหนึ่งๆ กระแสประสาทแล่นไปตามไขสันหลัง
แตกแขนงไปยังแขน ไหลเรื่อยไปถึงปลายนิ้ว จนกระทั่งมัดกล้ามเนื้อ
หดตัวและความคิดก็ถูกแปลออกมาในรูปของการเคลื่อนไหว ปุ่มถูกกด
อิเล็กตรอนจัดเรียงตัวใหม่ และสัญลักษณ์ก็ปรากฏขึ้นบนกระดาษ
ณ อี ก ชั่ ว ขณะหนึ่ ง ณ ในสถานที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง แสงตกกระทบ
สัญลักษณ์เหล่านั้น สะท้อนเข้าสู่อุปกรณ์รับภาพความแม่นยำ�สูงคู่หนึ่ง
ซึง่ รังสรรค์ขนึ้ โดยธรรมชาติหลังจากการกลายพันธุท์ ไี่ ร้แบบแผนนับพันๆ
ล้านปี ภาพกลับหัวปรากฏบนจอรับภาพสองจอซึง่ ประกอบขึน้ ด้วยเซลล์
ไวแสงนับล้านๆ เซลล์ ที่ทำ�หน้าที่แปลแสงเป็นกระแสไฟฟ้า  อันจะแล่น
ขึ้นไปตามเส้นประสาทตา ผ่านจุดไขว้กันของเส้นประสาท ต่อไปยังลำ�
เส้นใยประสาท เข้าสู่เปลือกสมองส่วนการมองเห็น ที่ซึ่งกระแสประสาท
จะถูกจัดเรียงกลับขึ้นมาใหม่ ให้เป็นตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน
คำ� ประโยค ต้นคำ� แบบเปรียบ และความคิด
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กระบวนการทั้งหมดช่างดูเปราะบาง เหลวไหล และไซไฟโดยแท้
ใครจะบอกได้ว่าความคิดที่ปรากฏขึ้นในสมองของคุณขณะอ่าน
ถ้ อ ยคำ�เหล่ า นี้ คื อ ความคิ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ป รากฏขึ้ น ในสมองของผม
ขณะพิ ม พ์ มั น หรื อ ไม่ เราต่ า งกั น คุ ณ และผม และประสบการณ์ เ ชิ ง
อัตวิสยั ทีห่ ว้ งจิตของเรารับรูน้ นั้ ก็ตา่ งกันลิบลับราวกับดาวสองดวงทีอ่ ยูก่ นั
คนละสุดขอบจักรวาล
แต่ ถึ ง อย่ า งนั้ น ไม่ว่าจะมีสิ่งใดหล่น หายไปในการแปลความที่
เกิดขึน้ ในการเดินทางอันยาวนาน เมือ่ ความคิดของผมลัดเลาะวงกตแห่ง
อารยธรรมในห้วงจิตของคุณ ผมก็คิดว่าคุณเข้าใจผม และคุณก็คิดว่า
คุณเข้าใจผม จิตของเราสื่อถึงกันได้ แม้จะเพียงชั่วพริบตาอันไม่สมบูรณ์
ก็ตาม
ความคิดเช่นนี้ ไม่ได้ทำ�ให้จักรวาลคล้ายจะอ่อนโยนขึ้นนิดหนึ่ง
สว่างไสวขึ้นนิดหนึ่ง อบอุ่นขึ้นนิดหนึ่ง และเป็นมนุษย์ขึ้นนิดหนึ่งหรอก
หรือ
เราต่างมีชีวิตอยู่เพื่อปาฏิหาริย์เช่นนั้น
ผมเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณนักอ่านทดลอง เพือ่ นนักเขียน และบรรณาธิการ
มากมาย ผู้ช่วยเหลือผมมาตลอดทางเสมอ เรื่องสั้นทุกเรื่องในหนังสือ
เล่ ม นี้ ล้ ว นเป็ น ตั ว แทนในบางแง่ มุ ม ของประสบการณ์ ทั้ ง มวลที่ ผ ม
เคยผ่าน หนังสือทั้งหลายที่ผมเคยอ่าน บทสนทนาทั้งหมดที่ผมเคยมี
ความสำ�เร็จ ความล้มเหลว ความปีติ ความโศกสลด ความอัศจรรย์ใจ
และความท้อแท้ทั้งผองที่ผมเคยเผชิญ เราทั้งหลายล้วนเป็นเพียงจุดตัด
ในตาข่ายสวรรค์ผืนหนึ่ง
ผมยั ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก คนที่ ซ ากาเพรส ผู้ ตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ของผม
ที่ช่วยผมเรียบเรียงหนังสืออันงดงามเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งจีนนี่ อึ้ง ผู้ตรวจจับ
ความผิดพลาดทั้งหลายในต้นฉบับ ไมเคิล แมคคาร์ทนีย์ ผู้ออกแบบปก
แสนสวย หมิงเหมย ยิป ผูย้ อมรับฟังคำ�ขอแปลกๆ ในการออกแบบอักษร
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วิจติ ร และเอเลน่า สโตรกส์ กับเคที่ เฮิรช์ เบอร์เกอร์ ผูว้ างแคมเปญการตลาด
อย่างใส่ใจ ผมขอขอบคุณบุคคลเหล่านีเ้ ป็นพิเศษ โจ มอนติ บรรณาธิการ
ทีซ่ ากาเพรส ผูส้ นับสนุนและปลุกปัน้ หนังสือเล่มนีใ้ ห้เป็นรูปเป็นร่างขึน้ มา
ด้วยวิจารณญาณอันดีของเขา (และช่วยผมไว้จากวิจารณญาณของตัวเอง)
รัสส์ กาเลน ตัวแทนของผม ผู้มองเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องราวเหล่านี้
และที่สำ�คัญที่สุด ลิซ่า, เอสเทอร์ และมิแรนดา สำ�หรับสิ่งต่างๆ นับล้าน
ที่ทำ�ให้เรื่องราวของชีวิตผมสมบูรณ์และมีความหมาย
และสุ ด ท้ า ย ผมขอขอบคุ ณ คุ ณ ผู้ อ่ า นที่ รั ก ความเป็ น ไปได้ ท่ี
ห้วงจิตของเราจะสื่อถึงกันนั้น คือสิ่งที่ทำ�ให้การเขียนเป็นความอุตสาหะ
ที่คุ้มค่าขึ้นมา
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ลูกจ๋า  ลูกรักของแม่ เจ้าตัวน้อยที่หลงใหลในคำ�ศัพท์ซับซ้อนยืดยาว
ความคิดวกวน ประโยคไม่รจู้ บ และจินตภาพอันอัศจรรย์พนั ลึก ในยามที่
ดวงตะวันหลับใหลและดวงจันทร์เดินละเมอ ในยามที่ดวงดาวอาบไล้เรา
ด้วยแสงเรืองที่ส่องออกมาเมื่อหลายกัลป์ก่อนจากสถานที่ซึ่งห่างออกไป
หลายปีแสง ในยามทีล่ กู ซุกตัวนอนสบายอยูใ่ นผ้าห่มและแม่นงั่ คุดคูอ้ ยูบ่ น
เก้ า อี้ ข้ า งเตี ย ง ในยามที่เราอบอุ่น ปลอดภัย และหยุดนิ่งอยู่ชั่วขณะ
ท่ามกลางรัศมีเจิดจ้าจากฟองไข่มกุ ทีส่ ดุ ปลายมือของโคมไฟนางเงือกนัน้
เราสองคน บนดาวเคราะห์หมุนติ้วที่โคจรฝ่าความมืดมิดเยือกแข็งของ
ห้วงอวกาศด้วยความเร็วหลายไมล์ต่อวินาทีดวงนี้ เรามาอ่านนิทานกัน
เถอะจ้ะ
สมองของชาวเทโลเซี ย นบั น ทึ ก ทุ ก สิ่ ง เร้ า ที่ ป ระสาทสั ม ผั ส ได้ รั บ ไว้
ทุกความรูส้ กึ เสียววาบตลอดแนวสันหลังซึง่ ปกคลุมด้วยขน ทุกคลืน่ เสียง
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ทีก่ ระทบผิวกายอันเป็นเยือ่ บางเบา ทุกภาพทีส่ นามรับแสงหักเหในดวงตา
เดีย่ วและดวงตาประกอบมองเห็น ทุกโมเลกุลกลิน่ รสทีป่ ลายหนวดโยกเยก
ตรวจจับได้ ทุกจังหวะขึ้นลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประจำ�ดาวเคราะห์
ทรงมันฝรั่งบูดเบี้ยวของพวกเขา
ชาวเทโลเซียนหวนระลึกถึงทุกประสบการณ์ได้แม่นยำ�ไม่ผดิ เพีย้ น
ทุกเมือ่ ทีป่ รารถนา พวกเขาสามารถฉายช่วงเวลาหนึง่ ค้างไว้เพือ่ เพ่งพินจิ
ทุกรายละเอียด สามารถซอยและย่อยทุกบทสนทนาเพื่อล้วงทุกนัยแฝง
สามารถทบทวนความทรงจำ�อันเปี่ยมสุขซํ้าๆ นับร้อยนับพันหนและ
ค้นพบแง่มมุ ใหม่ๆ ทุกคราว และก็สามารถทบทวนความทรงจำ�อันเจ็บปวด
ซํ้าๆ นับร้อยนับพันหนพร้อมเดือดดาลขึ้นใหม่ทุกที อดีตอันแจ่มชัด
ทุกรายละเอียดคือข้อเท็จจริงแห่งการดำ�รงอยู่
ทว่าสิ่งอันมีวันสิ้นสุดย่อมมิอาจแบกรับนํ้าหนักแห่งอนันต์ได้
อวัยวะที่ทำ�หน้าที่คิดและจดจำ�ของชาวเทโลเซียนอยู่ภายในร่าง
ข้อปล้องซึ่งปลายด้านหนึ่งจะงอกใหม่และเจริญขึ้น ขณะที่อีกด้านจะ
เหีย่ วเฉาจนหลุดไป ทุกๆ ปีปล้องใหม่จะงอกขึน้ ทีฝ่ งั่ หัวเพือ่ บันทึกอนาคต
และทุกๆ ปีปล้องเก่าที่ฝั่งหางจะถูกสลัดทิ้ง สาปส่งอดีตให้สาบสูญ
ดังนั้นแม้ชาวเทโลเซียนจะไม่มีวันหลงลืม พวกเขาก็มิอาจจดจำ�
เช่นกัน ผู้คนกล่าวว่าพวกเขามิรู้ตาย แต่จะเรียกว่ารู้เป็นหรือไม่นั้นก็ยัง
เป็นที่ถกเถียง
เคยมีคนกล่าวว่าการใช้ความคิดก็คือการบีบอัดข้อมูลรูปแบบหนึ่ง
จำ�ครั้ ง แรกที่ ลู ก ลองชิ ม ช็ อ กโกแลตได้ ไ หม บ่ า ยฤดู ร้ อ นวั น นั้ น
แม่ของลูกเพิ่งกลับจากซื้อของ แม่บิช็อกโกแลตจากแท่งแล้วป้อนให้ลูก
ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เด็ก
เมื่อกรดสเตียริกในไขมันโกโก้ได้รับความร้อนจากปากจนหลอม
ละลายทีป่ ลายลิน้ โมเลกุลอัลคาลอยด์เชิงซ้อนก็ถกู ปลดปล่อยออกมาและ
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