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คำานำาผู้แปล

ถ้ำจะกล่ำวส้ันๆ ง่ำยๆ ค�ำน�ำนี้ก็จบท่ีว่ำ ดีใจมำกเลยค่ะที่ได้แปล

หนังสือเล่มนี้ ขอบคุณส�ำนักพิมพ์มำกๆ ๆ  ๆ  

เม่ือสำมปีก่อน ตอนทีไ่ด้อ่ำนรวมเรือ่งส้ันชุดนีเ้ป็นคร้ังแรก ยอมรับ 

เลยว่ำเลือกมำเพรำะมันลดรำคำอยู่ พออ่ำนเร่ืองแรก ก็นึกชมว่ำ

จนิตนำกำรบรรเจดิดี เข้ำสูเ่รือ่งทีส่อง กน็กึชอบว่ำลกึซึง้ดี มำถงึเร่ืองสำม 

ก็ปักใจแล้วว่ำเจอของดี พอถงึเรือ่งท่ีสีน่ีถ่งึกับตะลึงพรึงเพริด ว่ำโอ้โห ช่ำง

เก่งหลำยทำงจริงแท้ ทุกเรื่องแตกต่ำงหลำกหลำยไปคนละด้ำน แต่เขย่ำ

จิตใจได้ท้ังหมด บำงเร่ืองอ่ำนแล้วขนลุกกลัวอนำคต บำงเร่ืองอ่ำนแล้ว

เศร้ำไปกับอดีต บำงเร่ืองอ่ำนแล้วจติวญิญำณลูกจนีพลุง่พล่ำนอยำกกลับ

ซัวเถำ บำงเร่ืองก็อ่ำนแล้วจิตตกไปเป็นวันๆ ... น้อยคร้ังนักที่จะได้เจอ 

รวมเรื่องสั้นเล่มไหนที่ประทับใจ (แม้อำจจะไม่ได้ชอบใจ) ไปเสียทุกเรื่อง

แบบนี้ ดังนั้นทันทีที่ได้ข่ำวว่ำซอลท์จะท�ำเล่มนี้ จึงเร่งเสนอตัวพร้อมแปล
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เร่ืองสั้นส่งไปหนึ่งเร่ือง เป็นเคร่ืองยืนยันควำมตั้งใจของตัวเอง จนได้มำ

อยู่ ณ จุดนี้

อย่ำงไรก็ดี ควำมหลำกหลำยของเรื่องรำว ท�ำให้กำรแปลหนังสือ 

เล ่มน้ีไม่ใช ่เ ร่ืองง ่ำยๆ เช่นกัน จึงขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณมิตรสหำย

นักเขียนนกัแปลนกักลอนหลำกภำษำนำนำชำต ิผูใ้ห้ควำมช่วยเหลือด้ำน 

ภำษำต่ำงๆ จนท�ำให้ผลงำนแปลเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงออกมำได้ (รวมถึง 

ป๊ำม้ำที่บ้ำนด้วย) หำกมีข้อผิดพลำดตกหล่นประกำรใด ผู้แปลขอน้อมรับ

ไว้แต่ผู้เดียว

สุดท้ำยนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ผู้อ่ำนจะประทับใจกับหนังสือเล่มนี้

เช่นกัน และร่วมเดินทำงไปด้วยกันจนถึงคร่ึงหลังของรวมเรื่องสั้นชุดนี้ 

ซึ่งจะวำงแผงในช่วงปลำยปี 2562 นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ลมตะวัน
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เรำไม่มีส�ำมะโนประชำกรของสิ่งมีชีวิตท่ีทรงสติปัญญำในจักรวำลนี้ที่

แน่ชัด ไม่ใช่แค่เพรำะข้อถกเถียงอันไร้ที่สิ้นสุดว่ำต้องอย่ำงไรกันแน่จึง

ถือว่ำมีสติปัญญำ แต่ในทุกวินำที และทุกแห่งหน อำรยธรรมมำกมำยได้

รุ่งโรจน์และแตกดับไป ดังเช่นที่ดวงดำวมำกมำยได้ถือก�ำเนิดและดับสูญ

เวลำกลืนกินทุกสิ่ง

กระน้ันทุกเผ่ำพันธุ ์ ก็ล ้วนแต่มีวิธีเฉพำะตัวในกำรถ่ำยทอด

ภูมิปัญญำข้ำมผ่ำนกำลเวลำ มีวิธีท�ำให้ควำมคิดปรำกฏรูปข้ึนมำ ให ้

จบัต้องได้ ผนึกไว้ชัว่ขณะดังป้อมปรำกำรตระหง่ำนสูก้ระแสแห่งกำลเวลำ

อันมิอำจต้ำนทำน

ใครๆ ก็ท�ำหนังสือ

อุปนิสัยการท�าหนังสือ
ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด

(THE BOOKMAKING HABITS OF SELECT SPECIES)
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บำงคนกล่ำวว่ำกำรเขยีนนัน้เป็นเพยีงค�ำพดูทีป่รำกฏเป็นรปู แต่เรำรู้ดีว่ำ

มุมมองเช่นนั้นคับแคบนัก

ชำวอัลลำเทียนซึ่งเป็นเผ่ำพันธุ์ดนตรี เขียนโดยกำรใช้จมูกบำงๆ 

แข็งๆ ของตนขูดลงไปบนพื้นผิวที่สลักรอยได้ เช่น แผ่นโลหะเคลือบด้วย

ขี้ผึ้งบำงๆ หรือดินเหนียวที่แข็งตัว (บำงคร้ังชำวอัลลำเทียนผู้ร�่ำรวยจะ

สวมจะงอยซึ่งท�ำจำกโลหะมีค่ำไว้ท่ีปลำยจมูก) ผู้เขียนจะพูดสิ่งที่ตนคิด

ไปพร้อมๆ กับเขียน ท�ำให้จมูกสั่นขึ้นลงและสลักร่องเสียงลงไปบนพื้นผิว

เม่ือจะอ่ำนหนงัสือทีจ่ำรกึไว้ด้วยวิธนีี ้ชำวอลัลำเทยีนจะจรดจมูกลง

ไปในร่องเสียงและลำกมันไปตำมแนวนัน้ งวงอนับอบบำงจะสัน่ไปตำมรูป

คล่ืนของร่อง และช่องกลวงในกะโหลกของชำวอลัลำเทยีนจะขยำยเสยีงอกี

ทอดหนึ่ง เสียงของผู้เขียนถูกสร้ำงขึ้นมำอีกครั้งด้วยวิธีนี้

ชำวอัลลำเทียนเชื่อว่ำพวกเขำมีระบบกำรเขียนท่ีเหนือชั้นกว่ำ

ใครทุกคน ต่ำงจำกหนังสือที่เขียนด้วยระบบอักษรสระ-พยัญชนะ อักษร

พยำงค์ หรืออักษรภำพ หนังสือของชำวอัลลำเทียนไม่เพียงแต่บันทึก

ถ้อยค�ำ แต่รวมถึงน�้ำเสียงที่ใช้ เสียงของเจ้ำตัว วิธีเปล่งเสียง กำรเน้นค�ำ  

กำรออกเสียงสูงต�่ำ จังหวะ มันเป็นทั้งโน้ตเพลงและบันทึกเสียงไป 

ในขณะเดียวกัน สุนทรพจน์ฟังเหมือนสุนทรพจน์ ค�ำอำลัยสมเป็นค�ำอำลัย 

และเร่ืองเล่ำก็ถ่ำยทอดอำกำรตื่นเต้นจนหำยใจไม่ทันของผู้เล่ำออกมำได้

ไม่มีผิดเพี้ยน ส�ำหรับชำวอัลลำเทียนแล้ว กำรอ่ำนถือเป็นกำรได้ยินเสียง

จำกอดีตอย่ำงแท้จริงตำมตัวอักษร

แต่ควำมงำมของหนังสืออัลลำเทียนก็มีรำคำที่ต้องจ่ำย เพรำะกำร 

อ่ำนต้องอำศัยกำรสัมผัสผิวหน้ำอันอ่อนนุ ่มและเปล่ียนรูปได้ง ่ำย 

เหล่ำนั้น ทุกคร้ังที่หนังสือเล่มหนึ่งถูกอ่ำน มันจึงถูกท�ำลำยไปพร้อมกัน 

และต้นฉบับบำงส่วนก็จะสูญสลำยไปโดยไม่อำจเรียกคืน ส�ำเนำที่ท�ำจำก

วตัถซุึง่ทนทำนกว่ำย่อมไม่อำจเก็บนยัทัง้หลำยในเสยีงของผูเ้ขยีนได้หมด 

จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
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เพือ่สงวนรักษำมรดกทำงวรรณกรรมของเผ่ำพนัธุ ์ชำวอลัลำเทียน

จ�ำต้องเกบ็ต้นฉบับทีมี่ค่ำทีส่ดุไว้ในห้องสมุดต้องห้ำมทีอ่นญุำตให้คนเพยีง

หยิบมือเข้ำถึง ช่ำงน่ำขันปนขื่นท่ีผลงำนอันงดงำมและส�ำคัญที่สุดของ 

นักเขียนชำวอัลลำเทียนแทบไม่เคยถูกอ่ำน แต่เป็นที่รู้จักผ่ำนทำงกำร

ตีควำมโดยเหล่ำอำลักษณ์ผู้พยำยำมจ�ำลองต้นฉบับข้ึนมำเป็นหนังสือ 

เล่มใหม่ หลังได้ยินต้นฉบับนั้นถูกอ่ำนในพิธีกำรส�ำคัญ

ในกรณีของงำนที่ทรงอิทธิพลที่สุดนั้น จะมีฉบับตีควำมเป็นร้อยๆ 

พันๆ แพร่หลำยไปท่ัว และฉบับตีควำมเหล่ำนั้นก็จะถูกตีควำมและ 

แพร่หลำยไปในรูปของส�ำเนำชุดใหม่ นักวิชำกำรชำวอัลลำเทียนใช้เวลำ 

มำกมำยไปกับกำรถกเถยีงกันว่ำฉบับตคีวำมท่ีขดัแย้งกันฉบับใดน่ำเชือ่ถอื 

กว่ำกัน และน�ำส�ำเนำอันไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่หลำกหลำยนั้น มำอนุมำน 

เป็นเสียงในจินตนำกำรของบรรพบุรุษ เป็นหนังสือที่ไม่ได้ถูกผู้อ่ำนท�ำให ้

เสื่อมไป

ชำวควอตโซลีไม่ได้แยกกำรคิดและกำรเขียนออกจำกกัน

พวกเขำเป็นเผ่ำพันธุ์จักรกล ไม่เป็นท่ีทรำบว่ำพวกเขำถือก�ำเนิด

ในฐำนะสิง่ประดิษฐ์จกัรกลของเผ่ำพนัธุอ์ืน่ (ท่ีเก่ำแก่กว่ำ) ว่ำพวกเขำเป็น

เปลือกอันเป็นที่พ�ำนักของจิตวิญญำณจำกเผ่ำพันธุ์ซึ่งกำลครั้งหนึ่งเคยมี

ร่ำงเนื้อ หรือวิวัฒนำกำรขึ้นมำจำกสสำรไร้ชีวิตด้วยตนเอง

ร่ำงชำวควอตโซลีท�ำจำกทองแดงและรูปทรงเหมือนนำฬิกำทรำย  

ดำวเครำะห์ของพวกเขำซึ่งเคล่ือนไปตำมวงโคจรซับซ้อนรอบดำว

สำมดวง ได้รับอิทธิพลจำกควำมแตกต่ำงของแรงโน้มถ่วงอันมหำศำลซึ่ง

หลอมแกนโลหะของดำว กวนให้ปั่นป่วน และแผ่ควำมร้อนมำยังผิวดำว

ในรูปของน�้ำพุร้อนที่พุ่งเป็นพักๆ กับทะเลสำบลำวำ ชำวควอตโซลีดูดน�้ำ

เข้ำไปในห้องด้ำนล่ำงของร่ำงกำยวันละสองสำมคร้ัง จำกนัน้น�ำ้ก็จะค่อยๆ 

เดือดและกลำยเป็นไอเม่ือชำวควอตโซลีหย่อนตัวลงไปในทะเลสำบลำวำ


