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กอนโลกจะขานรับ: ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแทจริง

นัทธนัย ประสานนาม∗

ในบรรดานักเขียนอังกฤษทีน่ กั อ่านชาวไทยรูจ้ กั เรา
จะลืมชื่อของวิลเลียม ซอมเมอร์เซท มอห์ม
(William
Somerset Maugham) ไม่ได้ ผลงานของเขาหลายเรื่องแปล
เป็ นภาษาไทยและเป็ นตัวบทศึกษาของนักศึกษาวรรณคดี
ในระดับมหาวิทยาลัย ก่อนโลกจะขานรับ (The Moon and
Sixpence) แปลเป็ น ภาษาไทยโดย เลิศ กํ า แหงฤทธิร งค์
เป็ นผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ผูเ้ ขียนได้รบั แรงบันดาล
ใจจากชีวติ ของปอล โกแกง (Paul Gauguin) ศิลปิ นยุค
โพสต์อมิ เพรสชันนิสม์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากคนหนึ่งของโลก ทัง้ นี้
เราอาจจัดนวนิยายเรื่องนี้อยูใ่ นประเภทนวนิยายชีวติ ศิลปิ น
(Künstlerroman) วรรณกรรมประเภทนี้มุ่งแสดงพัฒนาการ
ของชีวติ ศิลปิ นตัง้ แต่เด็กจนโต รวมไปถึงเสนอประสบการณ์
ของการต่อสูด้ น้ิ รนในเส้นทางของศิลปินด้วย
ก่อนโลกจะขานรับ เป็ นเรื่องราวของ ชาร์ลส์ สตริคแลนด์ นักธุรกิจค้าหุน้ ผูล้ ะทิง้ ภรรยา
และลูกอีกสองคนจากประเทศอังกฤษ ไปพํานักในประเทศฝรังเศส
่ สตริคแลนด์ยอมสละความสุข
สบายทัง้ มวลมาอาศัยอยู่ในโรงแรมเล็กๆ เขาเริม่ ต้นเขียนภาพอย่างจริงจังที่น่ี ระหว่างพํานักที่
ฝรังเศส
่ สตริคแลนด์มโี อกาสได้รจู้ กั กับเดิรค์ สโตรฟ ผูเ้ ป็ นศิลปิ นเช่นกัน เมื่อสตริคแลนด์ปว่ ยหนัก
สโตรฟให้เขามาพักทีบ่ า้ นโดยให้ บลานเช่ผเู้ ป็ นภรรยาคอยดูแล ต่อมาบลานเช่ตดั สินใจทีจ่ ะใช้
ชีวติ ร่วมกับสตริคแลนด์ สโตรฟเป็ นฝา่ ยจากไป เมื่อสตริคแลนด์เลิกกับบลานเช่ เธอเสียใจมากจึง
ดื่มกรดฆ่าตัวตาย
หลังจากการตายของบลานเช่สกั พักหนึ่ง สตริคแลนด์เดินทางไปเกาะตาฮิติ เขาแต่งงาน
ใหม่อกี ครัง้ กับหญิงชาวพืน้ เมืองนามว่าอะต้า ทัง้ คูพ่ ากันไปสร้างบ้านอยูใ่ นปา่ ทีห่ า่ งไกลจากชุมชน
อะต้าให้กําเนิดลูกหลายคน ขณะที่สตริคแลนด์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่ อเนื่องและมี
ความสุข หลายปี ต่อมาสตริคแลนด์ป่วยเป็ นโรคเรือ้ น เขาปฏิเสธการรักษาทัง้ ยังไม่หยุดเขียนรูป
แม้ขณะทีว่ าระสุดท้ายใกล้มาเยือน เขาตาบอดแต่ยงั สร้างงานชิน้ เอก โดยวาดไว้กบั ผนังบ้านและ
กําชับให้อะต้าเผาบ้านทิง้ เมือ่ เขาสิน้ ชีวติ หลังจากทีเ่ ขาจากไป ผลงานของเขาจึงได้รบั การยอมรับ
ชาร์ลส์ สตริคแลนด์จงึ ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นอัจฉริยบุคคลในทีส่ ดุ
มอห์มนําชีวติ ของโกแกงมาเป็ นตัวแบบในการสร้างชาร์ลส์ สตริคแลนด์ เห็นได้ชดั จากการ
ที่ทงั ้ คู่ได้ไปใช้ชวี ติ ในฝรังเศสเหมื
่
อนกัน ไปใช้ชวี ติ อยู่ในตาฮิติมภี รรยาที่นัน่ เช่นเดียวกัน และมี
∗

อาจารย์ประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปญั หาเกีย่ วกับสายตา รวมทัง้ อาการเจ็บปว่ ย ทีโ่ กแกงมีอาการแผลเป็ นหนองและสตริคแลนด์เป็ น
โรคเรือ้ น แต่ไม่ได้หมายความว่ามอห์มจะสร้างสตริคแลนด์ให้เหมือนโกแกงทุกประการ เพราะ
สตริคแลนด์ทุ่มเทให้แก่งานศิลปะอย่างสุดจิตสุดใจโดยไม่แยแสสิง่ ใดแม้แต่ความรักหรือปจั จัยใน
การดํารงชีวติ ด้านอื่น ขณะทีโ่ กแกงนับได้ว่า “มีความเป็ นมนุ ษย์” มากกว่า เขายังดูแลลูกชายของ
เขาและติดต่อกับภรรยาทีพ่ ํานักอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนเป็ นระยะ ทัง้ ยังนํ าผลงานออกแสดงออก
ขาย และรับ ฟ งั ความเห็น ของนัก วิจ ารณ์ เ พื่อ นํ า มาปรับ ปรุ ง ผลงานของตนอยู่เ สมอ ต่ า งกับ
สตริคแลนด์ทไ่ี ม่นํางานออกแสดง แทบจะไม่ขายภาพ และไม่ไยดีต่อเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ผลงาน
ของตนจากผูใ้ ดทัง้ สิน้
ทีก่ ล่าวถึงไปแล้วนัน้ เป็ นส่วนของชีวติ ส่วนทีเ่ ป็ นผลงานของโกแกงทีม่ าปรากฏในเรือ่ งนัน้
เห็นได้ชดั เจนในช่วงทีส่ ตริคแลนด์มาพํานักอยูใ่ นตาฮิติ เขาวาดภาพชาวพืน้ เมืองเป็ นจํานวนมาก
และใช้สสี นั ฉูดฉาดเช่นเดียวกับผลงานของโกแกง เช่นภาพ Brooding Woman (1891) ทีโ่ กแกง
ศึกษาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องหญิงชาวพืน้ เมือง ข้าวของต่างๆในภาพคือสิง่ แวดล้อมในชีวติ ของเธอ
หรือภาพ Not Working (1896) เป็ นอีกภาพหนึ่งทีแ่ สดงถึงความสงบสบายของชีวติ ผูอ้ ยูห่ า่ งไกล
จากความศิวิไลซ์ โกแกงได้พยายามถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลผ่านภาพของชาว
พืน้ เมืองด้วยเหมือนกัน อย่างภาพ Ia Orana (1891) และภาพ Te Tamari No Atua (1896)
ก่อนทีเ่ ขาจะวาดภาพชิน้ สําคัญคือภาพ Where Do We Come From? What Are We? Where
Are We Going? (1897) เป็ นภาพแสดงวงจรชีวติ ของมนุ ษย์ดว้ ยภาพของชาวพืน้ เมือง ภาพนี้มี
ขนาดยาวถึง 3.75 เมตร และกว้าง 1.39 เมตร โกแกงวาดภาพนี้อย่างรวดเร็วราวกับถูกผีสงิ โดย
ไม่ต้องร่างเส้นไว้ก่อน มันเป็ นผลรวมแห่งความคิด ความรูส้ กึ และความเจ็บปวดรวดร้าวทัง้ หมด
ของเขา แสดงออกคําถามซึง่ แฝงปรัชญาแห่งชีวติ ภาพนี้ของโกแกงน่าจะเป็ น “ภาพสุดท้าย” ของ
สตริคแลนด์โดยวัดได้จากขนาดที่มคี วามใหญ่มากเป็ นพิเศษ และความหมายของภาพซึ่งเป็ น
ลักษณะของการตัง้ คําถามต่อชีวติ ทีเ่ ป็ นอยู่ ทัง้ ยังมุ่งหมายทีจ่ ะแสดงสัจธรรมสูงสุดผ่านวงจรชีวติ
ของมนุษย์เช่นเดียวกัน

ภาพ Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? (1897)
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บางครัง้ การกระทําหรือการแสดงออกของศิล ปิ นเป็ นสิ่งที่เ ข้าใจยากสําหรับ คนทัวไป
่
สาเหตุมาอาจมาจากศิลปิ นมองโลกและชีวติ ด้วยสายตาที่ต่างกับคนทัวไป
่ ทัศนะเกี่ยวกับความ
งามทีอ่ ยูใ่ น ก่อนโลกจะขานรับ มีขอ้ ควรพิจารณาอยูท่ ก่ี ารกระทําของสตริคแลนด์ทไ่ี ด้อุทศิ เวลา
เท่าที่เหลืออยู่ทงั ้ หมดของชีวติ ให้แก่การสร้างสรรค์งานศิลปะ เป้าหมายของเขามิใช่เพื่อได้เป็ น
จิตรกรผูม้ ชี ่อื เสียงหรือได้รบั การยอมรับในวงกว้าง เขารูส้ กึ ว่าการวาดภาพไม่ได้เป็ นเพียงแค่สว่ น
หนึ่งของชีวติ แต่เป็ นชีวติ ทัง้ ชีวติ ของเขา ดังทีก่ ปั ตันบรือโนต์เพื่อนทีต่ าฮิตกิ ล่าวถึงสตริคแลนด์ว่า
“ในโลกนี้มบี ุคคลซึง่ ความปรารถนาของพวกเขาต่อสัจธรรมนัน้ มีความสําคัญล้นเหลือจนเขาต้อง
บรรลุถงึ ให้ได้ เขาจึงแยกรากฐานของโลกออกเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สตริคแลนด์กเ็ ป็ นเช่นนัน้ แหละ
เพียงแต่วา่ เขาค้นหาความงาม แทนทีจ่ ะเป็ นสัจธรรม” (น. 324)
ในชีวติ มนุ ษย์สงิ่ ที่เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือความเชื่อ ความศรัทธาหรือศาสนา แต่
สําหรับสตริคแลนด์เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาคือศิลปะ การวาดภาพเป็ นศาสนพิธีท่สี ตริค
แลนด์ในฐานะสาวกปฏิบตั มิ ไิ ด้ขาด อุดมคติสูงสุดทีส่ ตริคแลนด์เฝ้าตามหาคือความงาม สําหรับ
เขาแล้ว “ความงามคือความจริง” เช่นเดียวกับตัวละครอื่นในเรื่องทีเ่ มื่อได้ประสบกับความงาม
สูงสุดแล้วก็รู้สกึ เหมือนได้เข้าถึงความจริงสูงสุดเช่นกัน “มันเป็ นความมหัศจรรย์อนั ลึกลับสุด
พรรณนา มันทําให้เขาลืมหายใจ ...เขารูส้ กึ ขนพองสยองเกล้าและปี ตยิ นิ ดีเช่นเดียวกับทีค่ นเรา
รูส้ กึ ขณะเฝ้าดูการเริม่ ต้นของโลก มันเป็ นผลงานของคนทีซ่ อกแซกเข้าไปถึงส่วนทีซ่ ุกซ่อนอยู่ลกึ
ในลํ้าในธรรมชาติ และค้นพบความลับซึง่ มีทงั ้ ความสวยงามและความน่ากลัวอยูด่ ว้ ยกัน”(น. 342)
คํา บรรยายข้างต้น เป็ น ของหมอกู ต ราสเพื่อ นที่ต าฮิติอีก คนหนึ่ ง ที่ก ล่ าวถึง ผลงานชิ้น
สุดท้ายทีว่ าดไว้ก่อนตายของสตริคแลนด์ ดังทีก่ ล่าวว่า “ความงามคือความจริง” นัน้ เห็นได้ชดั
จากตรงนี้ เพราะแม้แต่หมอกูตราสทีไ่ ม่ใคร่มคี วามรูเ้ รื่องศิลปะก็ยงั “สัมผัส” ถึงความจริงอันอัด
แน่นอยูใ่ นภาพสุดท้ายของสตริคแลนด์ได้
ภาวะอารมณ์ดงั กล่าวอาจอธิบายตามความคิดจากทฤษฎีวรรณคดียุคคลาสสิกของลอง
ไจนัสทีก่ ล่าวถึง “ภาวะเลอเลิศ” หรือ “Sublime” ซึง่ ใช้ทงั ้ ในแง่ของการวิจารณ์และสุนทรียศาสตร์
แม้ว่าลองไจนัสจะกล่าวถึงภาวะดังกล่าวในขอบเขตของวรรณคดี แต่ถา้ มองภาวะเลอเลิศนี้ในมุม
ของสิง่ ที่เกิดแก่ผูเ้ สพงานศิลปะแล้วก็น่าจะใช้คําอธิบายร่วมกันได้ เพราะภาวะดังกล่าวเป็ นการ
ตอบสนองทางอารมณ์ซง่ึ เป็ นระดับสูงสุดเท่าทีจ่ ะมีได้ในการเสพงานศิลปะ แม้ความรูส้ กึ ดังกล่าว
อาจเป็ นเพียงวาบเดียวของความรูส้ กึ แต่กม็ คี วามยิง่ ใหญ่ถงึ ขนาดทีย่ กระดับวิญญาณได้
เช่นเดียวกับคติของตะวันออก ความปี ตอิ นั ยิง่ ใหญ่ของอารมณ์ของผูเ้ สพทีเ่ ปรียบเสมือน
การได้เฝ้าดูการกําเนิดของสรรพสิง่ นัน้ ประเด็นนี้อาจเทียบได้กบั เทพปกรณัมของฮินดูเรื่อง “ศิว
นัฏราช” ทีว่ ่าด้วยเรื่องของพระศิวะทีเ่ สด็จไปปราบบรรดาฤษีมจิ ฉาทิฐิ พระองค์ได้แสดงท่าร่ายรํา
ซึง่ แสดงให้แจ้งหมดซึง่ ความลี้ลบั มหัศจรรย์ของจักรวาล ของชีวติ และความเป็ นไป คือความจริง
อันสุดยอดที่สมั ผัสได้ด้วยใจเพียงอย่างเดียว ความดื่มซึ้งของบรรดาฤษีท่ไี ด้ชําระอวิชชาไปจน
หมดสิน้ ต่อลีลาร่ายรํานัน้ กับความรูส้ กึ ของหมอกูตราสก็น่าจะเป็ นสิง่ ทีท่ าบเทียบกันได้ ความรูส้ กึ
ดังนั
่ น้ เสมือนหนึ่งว่ากําลังได้สมั ผัสกับ “สัจธรรม” สูงสุดของโลกและ/หรือจักรวาล
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สตริค แลนด์ย ดึ ถือ การวาดภาพเป็ น แก่น สาร
ของชี วิ ต เขาไม่ ใ ส่ ใ จต่ อ การยอมรับ ของผู้ อ่ืน การ
ดํ า รงชี วิ ต ของเขาจึ ง ค่ อ นข้ า งแร้ น แค้ น อยู่ แต่ ก็ ดู
เหมือนว่าเขาจะไม่ใส่ใจเช่นกัน ไม่ว่าอิม่ หรืออดย่อมไม่
สําคัญ เท่า เขาได้ว าดภาพ จึงอาจกล่า วได้ว่า การวาด
ภาพเป็ นเสมือน “อาหารใจ” ทีห่ ล่อเลี้ยงชีวติ ของเขา
เงิน ที่เ ขาหามาได้ ก็ จ ะนํ า ไปซื้อ สี การวาดภาพจึง มี
ความสําคัญเท่ากับทีเ่ ขาต้อง “หายใจ” เมื่อเขาวาดภาพ
เสร็จ เขาไม่ใ คร่ใ ส่ใ จในผลของมัน นัก เพราะการวาด
ภาพมีความเป็ น “แก่นสาร” ในตัวเอง มากกว่าทีจ่ ะมา
William Somerset Maugham
มัวแต่เพ่งเล็งที่ผล การวาดภาพเป็ นทัง้ การระบายสิง่ ที่
เก็บอัดอยูใ่ นความฝนั ความคิดคํานึงของสตริคแลนด์ ทัง้ ยังเป็ นการเติมเต็มชีวติ ของเขาด้วย “เขา
ลืมทุกอย่างเสียสิ้นเมือ่ เขาพยายามทีจ่ ะเขียนภาพสิง่ ทีเ่ ขาเห็นทางจิตใจ … เขาไม่เคยพอใจในงาน
ทีเ่ ขาได้ทาํ ไปแล้ว สําหรับเขาเหมือนกับว่าผลทีเ่ กิดขึ้นยังไม่อาจเปรียบเทียบกับสิง่ ทีเ่ ขาเห็นแนบ
แน่นอยูใ่ นจิตใจ” (น. 135)
หลักฐานอีกประการหนึ่งทีท่ ําให้เชื่อตามว่าสตริคแลนด์ไม่แยแสสิง่ ใดนอกจากการได้วาด
ภาพ คือความจริงที่ปรากฏชัดว่าเขาไม่ได้หนี ตามผู้หญิงคนใดมา และการมีความสัมพันธ์กบั
ผูห้ ญิงตามการเรียกร้องของธรรมชาตินนั ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ขารังเกียจ แม้ว่าเขาไม่อาจจะปฏิเสธได้กต็ าม
อย่างเช่น ตอนทีเ่ ขามีความสัมพันธ์กบั บลานเช่ เธอตายไปหลังจากทีเ่ ขาทิง้ เธอ สตริคแลนด์ไม่ได้
แสดงความรูส้ กึ เสียใจแต่อย่างใด ทัง้ ยังกล่าวว่า “ผมไม่ตอ้ งการความรัก ผมไม่มเี วลาสําหรับมัน
มันเป็ นเรือ่ งของความอ่อนแอ ...ผมไม่สามารถเอาชนะความใคร่ของผมได้ แต่ผมก็เกลียดมัน มัน
กักขังวิญญาณของผม ผมมองไปข้างหน้าถึงกาลเวลาทีผ่ มจะเป็ นอิสระจากกามราคะทัง้ หลาย และ
สามารถทีจ่ ะทําให้ตนเองปราศจากข้อขัดขวางในการทํางาน” (น. 240)
ผูห้ ญิงในนวนิยายเรื่องนี้อยู่ในสองสถานะ ได้แก่ผเู้ ติมเต็มและผูบ้ นทอนสุ
ั่
นทรียภาพของ
ชีวิต มิส ซิส สตริค แลนด์แ ละบลานเช่ เ รีย กร้อ งความรัก จากเขา เธอทัง้ สองจึง เป็ น ผู้บ ัน่ ทอน
สุนทรียภาพของชีวติ ดังทีส่ ตริคแลนด์แสดงทัศนะอัน “สุดโต่ง” ทีม่ ตี ่อความรักและผูห้ ญิงว่า “ผม
รูจ้ กั ความใคร่ มันเป็ นของธรรมดาและเป็ นประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ความรักเป็ นเชื้อโรค ผูห้ ญิง
เป็ นเพียงเครือ่ งมือเพือ่ ความสนุ กเพลิดเพลินของผมเท่านัน้ ” (น. 241) ต่างกับอะต้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ติม
เต็มสุนทรียภาพให้แก่เขา มิใช่เพราะเธอเป็ นแบบเปลือยให้เขาเช่นเดียวกับบลานเช่ แต่ เป็ น
เพราะอะต้ารักภักดีต่อเขาอย่างจริงใจ เธอไม่ได้เรียกร้องความรักจากเขาแต่ขออยู่ในฐานะภรรยา
ผูค้ อยปรนนิบตั ิ ดังทีเ่ ธอยืน่ คําขาดกับเขาในยามทีส่ ตริคแลนด์ปว่ ยเป็ นโรคเรือ้ นว่า “ถ้าคุณหนีฉนั
ไปฉันจะผูกคอตายกับต้นไม้หลังบ้านนีแ่ หละ ฉันสาบานต่อพระเจ้าได้” (น. 334) สตริคแลนด์จงึ มี
ข้อสรุปเกี่ยวกับผูห้ ญิงว่า “คุณสามารถปฏิบตั ติ ่อพวกหล่อนเยีย่ งสุนัข คุณสามารถเฆีย่ นตีพวก
หล่อนจนคุณปวดแขน แต่พวกหล่อนก็ยงั คงรักคุณ” (น. 335)
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อัจฉริยภาพของสตริคแลนด์ถูกขับเน้นขึน้ มาด้วยเดิรค์ สโตรฟ เขามีฐานะเป็ นตัวละครที่
มีลกั ษณะตรงข้ามกับตัวละครเอก (Foil Character) สังเกตได้จากการทีเ่ ดิรค์ อ่อนแอในขณะที่
สตริค แลนด์เ ข้ม แข็ง เดิร ค์ เห็น ใจผู อ้ ื่น ในขณะทีส่ ตริค แลนด์เ ย็น ชา และทีส่ ํ า คัญ ทีส่ ุด คือ
ความสําเร็จของผลงานทีเ่ ดิรค์ เองก็เป็ นได้เพียงจิตรกรทีเ่ กิดมาและตายไปอย่างเงียบๆ ในขณะ
ทีส่ ตริคแลนด์มชี ่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับไปทัวโลก
่
แม้ว่าเดิรค์ จะได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัวก็
ตาม “เดิรค์ สโตรฟมีความรักรุนแรงแบบโรมิโอในร่างของเซอร์โทบี้ เบลซ์ เขาเป็ นคนมีไมตรีและ
ใจกว้าง แต่กม็ กั ทําอะไรผิดๆพลาดๆอยู่เนืองๆ เขามีความรูส้ กึ อันเทีย่ งแท้ในความสวยงาม แต่ก็
มีความสามารถทีจ่ ะรังสรรค์ได้แต่เพียงงานธรรมดาๆเท่านัน้ เอง” (น. 194) จุดนี้ผูเ้ ขียนอาจ
ต้องการแสดงให้เห็นว่าการทีส่ ตริคแลนด์ตดั สินใจอย่างเด็ดเดีย่ วนัน้ เป็ นการตัดสินใจทีไ่ ม่ผดิ
และการเป็ นศิลปิ นทีย่ งิ่ ใหญ่อาจจําเป็ นต้องใช้ความเด็ดเดีย่ วในลักษณะนี้เป็ นตัวกําหนดเส้นทาง
การดําเนินชีวติ
ก่อนโลกจะขานรับ เป็ นวรรณกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าศิลปิ นต้องเสียสละตัวเองมากเพียงใด
กว่าจะได้คน้ พบความงามสูงสุดอันเป็ นอุดมคติของชีวติ แม้ว่าสตริคแลนด์จะเริม่ ต้นการแสวงหา
ในวัยที่เขาต้องรับผิดชอบต่อชีวติ ของคนอื่นแล้ว เขาก็ยงั ตัดละได้ การแยกตนเองออกจากเรื่อง
“ทางโลก” ของเขาจึงไม่น่าจะต่างอะไรกับนักบวชทีป่ ลีกวิเวกเพราะต้องการบรรลุธรรม ชื่อเสียง
ประดามีทไ่ี ด้รบั หลังจากการวายชนม์ของเขาล้วนไร้ความหมายหากเทียบกับการบรรลุถงึ ความ
งามแท้จริงทีเ่ ขาเฝ้าตามหามาตลอด
มอห์มเลือกใช้องค์ประกอบหลายอย่างของทัศนศิลป์มาใช้ในงานเขียนเรื่องนี้ของเขา มิใช่
เพียงสุนทรียทัศน์ หรือประวัติชวี ติ ของโกแกง แต่หมายรวมถึงวิธีการบรรยายภาพผลงานชิ้น
ต่างๆของสตริคแลนด์ การใช้คําบอกสีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ เช่น “สีม่วงซึง่ น่ าเกลียดคล้ายเนื้อทีด่ บิ และ
เน่ า” และ “สีแดงทีแ่ สบตาคล้ายผลของต้นฮอลลิ” รวมทัง้ การอ้างถึงผลงานของจิตรกรทีม่ ชี ่อื เสียง
คนอื่นๆเช่น แวนโก๊ะห์ และเซซานน์ รายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทัศนศิลป์มคี วามสัมพันธ์
กับนวนิยายเรื่องนี้อย่างลึกซึง้ เป็ นไปตามมโนทัศน์ทว่ี ่า “ศิลปะส่องทางให้แก่กนั ” ยิง่ ไปกว่านัน้
ประสบการณ์ของสตริคแลนด์ท่มี อห์มเสนอไว้ยงั ยืนยันว่าศิลปะยังส่องทางให้แก่ชวี ติ ของเราได้
อย่างไร้ขอ้ กังขา
หมายเหตุ: บทความนี้ตพี มิ พ์ครัง้ แรกใน ขวัญเรือน ฉบับที่ 849 (1 เมษายน 2550) เลขหน้าที่
ใช้อา้ งอิงในบทความนี้มาจาก มอห์ม, วิลเลียม ซอมเมอร์เซท. 2536. ก่อนโลกจะขานรับ. แปล
โดย เลิศ กําแหงฤทธิรงค์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: คําหอม.

