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คำานำาผู้แปล

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำน ท้ังท่ีติดตำมมำจำก สวนสัตว์

กระดาษและเร่ืองส้ันอื่นๆ และท่ำนที่เพิ่งได้พบกัน ยินดีที่ได้รู้จักผ่ำน

ตัวอักษรและหน้ำกระดำษค่ะ

สำรภำพว่ำเม่ือต้นปี ตอนท่ีเร่ืองส้ันชุดแรกได้รับกำรตีพิมพ์ ใจนี่

ลุน้มำกๆ วำ่ผูอ้ำ่นจะชอบคุณเคนเหมือนเรำไหม แล้วก็เครยีดมำกด้วยวำ่

ถ้ำไม่ชอบจะท�ำยังไง เพรำะคุณเคนเขียนดีจริงๆ ถ้ำคนไม่ชอบต้องเป็น

เพรำะเรำถำ่ยทอดไม่ดีพอแน่ๆ  แตพ่อเริม่เหน็รีวิวตำมท่ีตำ่งๆ ใจก็ชืน้ขึน้

เป็นกองเลย ดีใจมำกที่ “จิตของเรำสื่อถึงกันได้ แม้จะเพียงชั่วพริบตำอัน

ไม่สมบูรณ์ก็ตำม” นะคะ

ถ้ำจะเปรียบเทียบกันแล้ว ส่วนตัวคิดว่ำโทนของเร่ืองสั้นชุดแรก

ท่ีน�ำเสนอไป จะฉดูฉำดเพริศแพร้วกว่ำ ในขณะทีชุ่ดหลงัซึง่ทกุทำ่นถอือยู่

ในมือ จะหนักหน่วงและหม่นเศร้ำกว่ำ ไม่เชิงว่ำเป็นควำมเศร้ำแบบที่มี 

น�้ำตำ แต่เป็นควำมรู้สึกตกค้ำงในใจอีกแบบที่ต้องลองลิ้มรสดู
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และก็เช่นเดียวกันกับรวมเรื่องสั้นชุดแรก กำรแปลหนังสือชุดนี้

ไม่ใช่เร่ืองง่ำย ต้องอำศัยควำมช่วยเหลือของมิตรสหำยจ�ำนวนมำก 

ส�ำหรับเล่มนี้ นอกจำกบรรณำธิกำรเล่ม บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ พิสูจน์

อักษร และฝ่ำยศิลปกรรมแล้ว ต้องขอขอบคุณนักแปลจีนหลำยท่ำน 

นักแปลญีปุ่่นทำ่นหนึง่ นกัฟสิกิสด์ำรำศำสตร์ท่ำนหนึง่ และนกัหมำกล้อม

ท่ำนหนึ่งเป็นพิเศษค่ะ

นอกจำกน้ี กำรค้นคว้ำขอ้มูลก็ท�ำใหผู้แ้ปลพบวำ่ผูเ้ขยีนท�ำกำรบ้ำน

มำเยอะย่ิงกวำ่หลำยเทำ่ มีเกรด็เล็กเกร็ดนอ้ยแฝงอยูใ่นเร่ืองรำวมำกมำย 

ซ่ึงผูแ้ปลเชือ่วำ่ถำ้ผูอ้ำ่นไดรู้ ้ก็จะยิง่ประทบัใจย่ิงขึน้ ครัน้จะเขยีนบรรยำย

ไว้ในเล่มก็เกรงว่ำจะไม่เหมำะ แต่ก็เสียดำยส่ิงที่ค้นมำ จึงคิดว่ำจะเขียน

ไปฝำกไว้ท่ีเพจ Saltread ในช่วงปลำยๆ ปี หลังทิ้งจังหวะเสียหน่อย 

เพื่อกันสปอยล์ อย่ำงไรก็ขอเชิญล่วงหน้ำเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ลมตะวัน
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คำานำาผู้เขียน

ผมเริ่มอำชีพด้วยกำรเขียนเรื่องสั้น แม้เด๋ียวนี้ผมจะไม่ได้เขียน 

เร่ืองสั้นปีละหลำยสิบเรื่องแล้ว หลังจำกขยับไปทุ่มเทให้กับกำรเขียน 

เรื่องยำวเป็นหลัก เรื่องสั้นก็ยังครองที่พิเศษในใจผม

เพรำะอย่ำงน้ัน ผมจงึรูส้กึว่ำรวมเร่ืองสัน้ชุดนีเ้จอืกล่ินอำยของกำร

ยอ้นมองอดีตอยู่ในตวั หนงัสอืเล่มนีร้วบรวมท้ังงำนทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ีสดุของ

ผม (เม่ือพิจำรณำจำกจ�ำนวนรำงวัลที่ได้เข้ำชิงและท่ีได้รับ) และงำนที่ 

ผมภูมิใจเป็นอย่ำงย่ิงแต่กลับไม่ได้รับควำมสนใจเท่ำใด ผมคิดว่ำเร่ืองส้ัน 

ทั้งหลำยในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสนใจ  

ควำมหมกมุ่น และเป้ำหมำยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของผมได้เป็นอย่ำงดี

ผมไม่ค่อยใส่ใจเส้นแบ่งระหว่ำงแฟนตำซีกับไซไฟ—หรือระหว่ำง  

“นิยำยที่มีหมวดหมู่เฉพำะ” กับ “นิยำยกระแสหลัก” ส�ำหรับผมแล้ว  

เร่ืองแต่งทั้งหลำยล้วนสื่อถึงกำรที่เรำให้ค่ำกับระบบเหตุผลของเร่ือง

อุปมำ—ซึ่งก็คือระบบเหตุผลของเรื่องเล่ำทั้งปวง—มำกกว่ำโลกแห่ง 



11

ควำมเป็นจริง อันไร้แก่นสำรและเรื่อยเปื่อยเกินเยียวยำ

เรำใช้เวลำท้ังชีวิตไปกับกำรพยำยำมเล่ำเร่ืองรำวต่ำงๆ ว่ำด้วย 

ตวัเรำเอง—เร่ืองทีเ่รำเล่ำเหล่ำนีค้อืแกน่แทแ้หง่ควำมทรงจ�ำของเรำ และ

มันก็ท�ำให้เรำทนมีชีวิตอยู่ในจักรวำลอันไร้ที่มำที่ไปและไร้ควำมรู้สึก 

เช่นนี้ได้ แม้เรำจะเรียกแนวโน้มที่จะ “คล้อยตำมเร่ืองเล่ำ” เช่นนี้

ว่ำ “เหตุผลวิบัติ” ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำมันจะไร้ซึ่งควำมจริงโดยสิ้นเชิง

เร่ืองเล่ำบำงประเภทก็แค่ท�ำให้อุปมำเหล่ำนั้นเป็นตัวเป็นตน 

แจ่มแจ้งกว่ำเรื่องเล่ำประเภทอื่น

ผมยังเป็นนักแปลด้วย และในสำยตำของผม กำรแปลก็ถือเป็น

อุปมำที่สื่อถึงกำรเขียนได้ชัดเจน

กำรสื่อสำรใดๆ ล้วนเป็นปำฏิหำริย์แห่งกำรแปลทั้งนั้น

ณ ชั่วขณะนี้ ณ สถำนที่แห่งนี้ กระแสประสำทท่ีเปล่ียนแปลง 

อยู่ภำยในเซลล์ประสำทของผมถูกถ่ำยทอดไปจนกลำยเป็นรูปแบบ 

แบบแผน และควำมคิดหนึ่งๆ กระแสประสำทแล่นไปตำมไขสันหลัง  

แตกแขนงไปยังแขน ไหลเรื่อยไปถึงปลำยนิ้ว จนกระทั่งมัดกล้ำมเนื้อ

หดตัวและควำมคิดก็ถูกแปลออกมำในรูปของกำรเคลื่อนไหว ปุ่มถูกกด 

อิเล็กตรอนจัดเรียงตัวใหม่ และสัญลักษณ์ก็ปรำกฏขึ้นบนกระดำษ

ณ อีกชั่วขณะหนึ่ง ณ ในสถำนที่อีกแห่งหนึ่ง แสงตกกระทบ

สัญลักษณ์เหล่ำนั้น สะท้อนเข้ำสู่อุปกรณ์รับภำพควำมแม่นย�ำสูงคู่หนึ่ง 

ซ่ึงรังสรรค์ข้ึนโดยธรรมชำตหิลังจำกกำรกลำยพนัธุท์ีไ่ร้แบบแผนนบัพนัๆ 

ลำ้นปี ภำพกลับหวัปรำกฏบนจอรับภำพสองจอซึง่ประกอบขึน้ด้วยเซลล์

ไวแสงนับล้ำนๆ เซลล์ ที่ท�ำหน้ำที่แปลแสงเป็นกระแสไฟฟ้ำ อันจะแล่น 

ขึ้นไปตำมเส้นประสำทตำ ผ่ำนจุดไขว้กันของเส้นประสำท ต่อไปยังล�ำ

เส้นใยประสำท เข้ำสู่เปลือกสมองส่วนกำรมองเห็น ที่ซึ่งกระแสประสำท

จะถูกจัดเรียงกลับขึ้นมำใหม่ ให้เป็นตัวอักษร เคร่ืองหมำยวรรคตอน  

ค�ำ ประโยค ต้นค�ำ แบบเปรียบ และควำมคิด
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กระบวนกำรทั้งหมดช่ำงดูเปรำะบำง เหลวไหล และไซไฟโดยแท้

ใครจะบอกได้ว่ำควำมคิดที่ปรำกฏขึ้นในสมองของคุณขณะอ่ำน

ถ้อยค�ำเหล่ำน้ี คือควำมคิดเดียวกันกับที่ปรำกฏขึ้นในสมองของผม 

ขณะพิมพ์มันหรือไม่ เรำต่ำงกัน คุณและผม และประสบกำรณ์เชิง 

อตัวิสยัทีห่ว้งจติของเรำรับรูน้ัน้ก็ตำ่งกันลิบลับรำวกับดำวสองดวงทีอ่ยู่กนั

คนละสุดขอบจักรวำล

แต่ถึงอย่ำงนั้น ไม่ว่ำจะมีส่ิงใดหล่นหำยไปในกำรแปลควำมที่

เกิดขึน้ในกำรเดนิทำงอนัยำวนำน เม่ือควำมคดิของผมลดัเลำะวงกตแหง่

อำรยธรรมในห้วงจิตของคุณ ผมก็คิดว่ำคุณเข้ำใจผม และคุณก็คิดว่ำ 

คุณเข้ำใจผม จิตของเรำสื่อถึงกันได้ แม้จะเพียงชั่วพริบตำอันไม่สมบูรณ์

ก็ตำม

ควำมคิดเช่นนี้ ไม่ได้ท�ำให้จักรวำลคล้ำยจะอ่อนโยนข้ึนนิดหนึ่ง 

สว่ำงไสวข้ึนนิดหน่ึง อบอุ่นขึ้นนิดหนึ่ง และเป็นมนุษย์ข้ึนนิดหนึ่งหรอก

หรือ

เรำต่ำงมีชีวิตอยู่เพื่อปำฏิหำริย์เช่นนั้น

ผมเป็นหนีบุ้ญคุณนกัอำ่นทดลอง เพือ่นนกัเขยีน และบรรณำธกิำร

มำกมำย ผู้ช่วยเหลือผมมำตลอดทำงเสมอ เร่ืองส้ันทุกเร่ืองในหนังสือ 

เล่มนี้ ล้วนเป็นตัวแทนในบำงแง่มุมของประสบกำรณ์ท้ังมวลท่ีผม 

เคยผ่ำน หนังสือท้ังหลำยท่ีผมเคยอ่ำน บทสนทนำท้ังหมดท่ีผมเคยมี 

ควำมส�ำเร็จ ควำมล้มเหลว ควำมปีติ ควำมโศกสลด ควำมอัศจรรย์ใจ 

และควำมท้อแท้ท้ังผองท่ีผมเคยเผชิญ เรำท้ังหลำยล้วนเป็นเพียงจุดตัด

ในตำข่ำยสวรรค์ผืนหนึ่ง

ผมยังขอขอบคุณทุกคนที่ซำกำเพรส ผู้ตีพิมพ์หนังสือของผม  

ท่ีช่วยผมเรียบเรียงหนังสืออันงดงำมเล่มนี้ขึ้นมำ ทั้งจีนนี่ อึ้ง ผู้ตรวจจับ 

ควำมผิดพลำดทั้งหลำยในต้นฉบับ ไมเคิล แมคคำร์ทนีย์ ผู้ออกแบบปก 

แสนสวย หมิงเหมย ยิป ผู้ยอมรับฟังค�ำขอแปลกๆ ในกำรออกแบบอักษร
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วิจิตร และเอเลน่ำ สโตรกส์ กับเคท่ี เฮิร์ชเบอร์เกอร์ ผู้วำงแคมเปญกำรตลำด 

อย่ำงใส่ใจ ผมขอขอบคุณบุคคลเหล่ำนีเ้ป็นพเิศษ โจ มอนต ิบรรณำธกิำร

ทีซ่ำกำเพรส ผูส้นบัสนนุและปลุกป้ันหนงัสอืเล่มนีใ้หเ้ป็นรปูเป็นร่ำงขึน้มำ

ด้วยวจิำรณญำณอันดีของเขำ (และช่วยผมไว้จำกวจิำรณญำณของตวัเอง) 

รัสส์ กำเลน ตัวแทนของผม ผู้มองเห็นควำมเป็นไปได้ในเร่ืองรำวเหล่ำนี้ 

และท่ีส�ำคัญที่สุด ลิซ่ำ, เอสเทอร์ และมิแรนดำ ส�ำหรับสิ่งต่ำงๆ นับล้ำน 

ที่ท�ำให้เรื่องรำวของชีวิตผมสมบูรณ์และมีควำมหมำย

และสุดท้ำย ผมขอขอบคุณคุณผู้อ่ำนท่ีรัก ควำมเป็นไปได้ที่

ห้วงจิตของเรำจะสื่อถึงกันนั้น คือสิ่งท่ีท�ำให้กำรเขียนเป็นควำมอุตสำหะ 

ที่คุ้มค่ำขึ้นมำ



1
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สมุดภาพปริชานเปรียบเทียบ 
ส�าหรับนักอ่านขั้นสูง
(AN ADVANCED READERS’ 

PICTURE BOOK OF COMPARATIVE COGNITION)

ลูกจ๋ำ ลูกรักของแม่ เจ้ำตัวน้อยท่ีหลงใหลในค�ำศัพท์ซับซ้อนยืดยำว 

ควำมคิดวกวน ประโยคไม่รูจ้บ และจนิตภำพอนัอศัจรรยพ์นัลกึ ในยำมที่

ดวงตะวันหลับใหลและดวงจันทร์เดินละเมอ ในยำมที่ดวงดำวอำบไล้เรำ

ด้วยแสงเรืองที่ส่องออกมำเม่ือหลำยกัลป์ก่อนจำกสถำนท่ีซ่ึงห่ำงออกไป

หลำยปีแสง ในยำมท่ีลูกซกุตวันอนสบำยอยูใ่นผ้ำหม่และแม่นัง่คุดคู้อยูบ่น

เก้ำอี้ข้ำงเตียง ในยำมที่เรำอบอุ่น ปลอดภัย และหยุดนิ่งอยู่ช่ัวขณะ 

ทำ่มกลำงรัศมีเจดิจำ้จำกฟองไขมุ่กทีส่ดุปลำยมือของโคมไฟนำงเงอืกนัน้ 

เรำสองคน บนดำวเครำะห์หมุนติ้วที่โคจรฝ่ำควำมมืดมิดเยือกแข็งของ

ห้วงอวกำศด้วยควำมเร็วหลำยไมล์ต่อวินำทีดวงนี้ เรำมำอ่ำนนิทำนกัน

เถอะจ้ะ 

สมองของชำวเทโลเซียนบันทึกทุกสิ่งเร้ำที่ประสำทสัมผัสได้รับไว้ 

ทกุควำมรูส้กึเสยีววำบตลอดแนวสนัหลังซึง่ปกคลุมดว้ยขน ทกุคลืน่เสยีง
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ทีก่ระทบผวิกำยอนัเป็นเยือ่บำงเบำ ทกุภำพทีส่นำมรับแสงหกัเหในดวงตำ

เด่ียวและดวงตำประกอบมองเห็น ทุกโมเลกุลกล่ินรสท่ีปลำยหนวดโยกเยก

ตรวจจับได้ ทุกจังหวะข้ึนลงของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำประจ�ำดำวเครำะห์

ทรงมันฝรั่งบูดเบี้ยวของพวกเขำ

ชำวเทโลเซียนหวนระลึกถงึทกุประสบกำรณไ์ด้แม่นย�ำไม่ผดิเพีย้น

ทกุเม่ือทีป่รำรถนำ พวกเขำสำมำรถฉำยช่วงเวลำหนึง่ค้ำงไวเ้พือ่เพง่พนิจิ

ทุกรำยละเอียด สำมำรถซอยและย่อยทุกบทสนทนำเพื่อล้วงทุกนัยแฝง 

สำมำรถทบทวนควำมทรงจ�ำอันเป่ียมสุขซ�้ำๆ นับร้อยนับพันหนและ

ค้นพบแง่มุมใหม่ๆ ทุกครำว และก็สำมำรถทบทวนควำมทรงจ�ำอันเจ็บปวด

ซ�้ำๆ นับร้อยนับพันหนพร้อมเดือดดำลขึ้นใหม่ทุกที อดีตอันแจ่มชัด

ทุกรำยละเอียดคือข้อเท็จจริงแห่งกำรด�ำรงอยู่

ทว่ำสิ่งอันมีวันสิ้นสุดย่อมมิอำจแบกรับน�้ำหนักแห่งอนันต์ได้

อวัยวะท่ีท�ำหน้ำที่คิดและจดจ�ำของชำวเทโลเซียนอยู่ภำยในร่ำง

ข้อปล้องซึ่งปลำยด้ำนหนึ่งจะงอกใหม่และเจริญขึ้น ขณะที่อีกด้ำนจะ

เหีย่วเฉำจนหลุดไป ทกุๆ ปีปล้องใหม่จะงอกขึน้ท่ีฝัง่หวัเพือ่บันทกึอนำคต 

และทุกๆ ปีปล้องเก่ำที่ฝั่งหำงจะถูกสลัดทิ้ง สำปส่งอดีตให้สำบสูญ

ดังนั้นแม้ชำวเทโลเซียนจะไม่มีวันหลงลืม พวกเขำก็มิอำจจดจ�ำ

เช่นกัน ผู้คนกล่ำวว่ำพวกเขำมิรู้ตำย แต่จะเรียกว่ำรู้เป็นหรือไม่นั้นก็ยัง

เป็นที่ถกเถียง

เคยมีคนกล่ำวว่ำกำรใช้ควำมคิดก็คือกำรบีบอัดข้อมูลรูปแบบหนึ่ง

จ�ำคร้ังแรกท่ีลูกลองชิมช็อกโกแลตได้ไหม บ่ำยฤดูร้อนวันนั้น

แม่ของลูกเพิ่งกลับจำกซื้อของ แม่บิช็อกโกแลตจำกแท่งแล้วป้อนให้ลูก

ที่นั่งอยู่บนเก้ำอี้เด็ก 

เม่ือกรดสเตียริกในไขมันโกโก้ได้รับควำมร้อนจำกปำกจนหลอม 

ละลำยท่ีปลำยลิน้ โมเลกุลอลัคำลอยด์เชิงซอ้นก็ถกูปลดปลอ่ยออกมำและ


