กับทัศนียภาพชนบทญีป่ นุ่

กนิฎฐา มัทซุโอะ
▲ ท้องทุง่ ในจังหวัดนารา

“นาโนะฮานะ บาตะเกะ นิ อิ ริ ฮิ อุ สุ เ ระ
มิ ว าตาสุ ยามะ วะ คาสุ มิ ฟุ ก าชิ
ฮารุ ค าเซะ โซะโยฟุ กุ โสรา โอะ มิ เ รบะ
ยู ท สึ ซุ กิ คาคาริ เ ตะ นิ โ อย โอวาชิ . ....”

เมื่ อ

พูดถึงดอกนาโนะฮานะ คนญี่ปุ่นจ�ำนวนไม่น้อยจะ
นึกถึงเพลงที่ชื่อว่า “โอโบะโระ ทสึกิ โนะ โยะรุ” (คืน
วันพระจันทร์เลือนลาง) ประพันธ์เนื้อเพลงโดยทากาโนะ ทัทสึยุกิ
ท�ำนองโดยโอกาโนะ เทอิจิ เพลงดังกล่าวเป็นหนึง่ ในบรรดาเพลงโฟลค์
ที่กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) ถึงโชวา
(ค.ศ. 1926-1989) เรียบเรียง และก�ำหนดให้เป็นเพลงในวิชาดนตรี
ของโรงเรียนประถมต้นทั่วประเทศ แม้ทุกวันนี้ ผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก
ยังนิยมเลือกเป็นเพลงขับร้องในคาราโอเกะอีกด้วย

▲

ชาวบ้านในเมือง Uda จังหวัดนาราช่วยกันดูแล ▲ ก�ำลังบานงาม
นาโนะฮานะและซากุระพันธุย์ อ้ ยทีม่ ชี อื่ ว่า Matabei-zakura อายุกว่า 300 ปี

31

ภาษาดอกไม้

“นาโนะฮานะ”

TPA news
ภาษาดอกไม้

▲ ข้างโรงบ่มเหล้า Matsumoto-shuzo ย่าน Fushimi ชานกรุงเกียวโตมีทงุ่

นาโนะฮานะบานงามทุกปี

นาโนะฮานะ

หรื อ ดอกฟี ล มาสตาด
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Rape blossom หรือ Celery cabbage หน้าตาคล้ายดอกคะน้า สี
เหลืองสดบานอยูบ่ นยอดต้นทีส่ งู ราว 30-150 เซนติเมตร มีถนิ่ ก�ำเนิด
ในเอเซียตะวันตก และยุโรป เชื่อกันว่าเผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่นสมัย
ยาโยอิ (ราว 300 ปีก่อนคริสต์กาล - ราวคริสต์ศตวรรษที่ 300) ผ่าน
ทางจีนแผ่นดินใหญ่ เริ่มบานตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงราว
เดือนพฤษภาคม มีหลายสายพันธุด์ ว้ ยกัน ทัง้ ทีไ่ ว้เป็นไม้ชมดอก และ
ทั้งที่เป็นอาหาร
เชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยนารา และเฮอันมาแล้ว ที่คนญี่ปุ่นปลูก
ต้นนาโนะฮานะเพื่อน�ำเอาเมล็ดมากลั่นท�ำน�้ำมันตะเกียงบ้าง น�้ำมัน
ประกอบอาหารบ้าง และเพิ่งจะน�ำเอายอดอ่อน ก่อนดอกจะเริ่ม
เบ่งบานมาลวกหรือดองเกลือกินกันเมื่อเข้าสมัยเมจิมาแล้ว ความที่

▲ สีเหลืองสดใส
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นาโนะฮานะเป็นผักที่มีวิตามินซี และธาตุอาหารสูงด้วย ท�ำให้หลาย
สิบปีมานี้ ผู้คนให้ความ นิยมกินกันมาก รสจะออกขมนิดๆ แต่เมื่อ
เยาะโชยูพร้อมโรยด้วยปลาแห้งคัทสึโอบุชิลงไปจะกลมกล่อม และ
ผลจากการพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนทานอากาศหนาวได้ดี พื้นที่ปลูกจึง
กลับมาเพิม่ ขึน้ ทัว่ ประเทศอีกครัง้ อาจกล่าวได้วา่ นาโนะฮานะเป็นทัง้
ดอกไม้ และผักที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น
ส่วน “นาโนฮานะ ยะ ทสึกิ วะ ฮิงาชิ นิ ฮิ วะ นิชิ นิ” เป็นกลอน
ไฮกุที่กล่าวถึงดอกนาโนะฮานะที่มีชื่อเสียง ผลงานของโยสะ บุซน
(ค.ศ.1716 - 1784) นักประพันธ์กลอนไฮกุ และจิตรกรชื่อดังในสมัย
กลางเอโดะ ถ่ายทอดทัศนียภาพกว้างใหญ่ของทุ่งนาโนะฮานะที่
ยามค�ำ่ จะเห็นลางๆ ภายใต้แสงจันทร์ และระยิบระยับเมือ่ แสงอาทิตย์
สาดส่องลงมา ไม่แตกต่างไปจากเนื้อเพลง “โอโบะโระทสึกิ โนะ
โยะรุ” ด้านบนของ ทากาโนะ ทัทสึยุกิ ที่ต่างก็ถ่ายทอดทัศนียภาพ
ชนบทดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ทัทสึยกุ ิ เกิดทีจ่ งั หวัดนางาโนะ
หนึ่งในจังหวัดที่ห้อมล้อมไป
ด้วยขุนเขา และป่าไม้ หน้าหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน
ผูค้ นมักตัง้ ตารอฤดูใบไม้ผลิซงึ่ จะเริม่ จากกลางเดือนเมษายนไปจนถึง
ราวเดือนพฤษภาคม เริ่มจากทิวแถวซากุระสีชมพูอ่อนกับทุ่งนาโนะ
ฮานะด้านล่างทีเ่ ป็นสีเหลืองอร่าม เพลงของเขาแบ่งเป็นสองท่อนสัน้ ๆ
ท่อนแรกที่ก�ำกับไว้ด้านบนมีเนื้อหา ดังนี้
“ทุ่งนาโนะฮานะ ยามแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า
เทือกเขารอบๆ ปกคลุมไปด้วยแสงสลั่วๆ
เมือ่ แหงนมองท้องฟ้า จะสัมผัสสายลมอ่อนๆ ของฤดูใบไม้ผลิ
ยามเย็นไปแล้ว กลิ่นชุนๆ เริ่มลอยมา......

ทากาโนะ

และท่อนที่สอง ซึ่งมีเนื้อความเป็นภาษาไทยว่า
...ทั้งแสงไฟจากบ้านเรือน ทั้งสีของป่า
ทั้งผู้คนที่ย�่ำเท้าไปตามถนนข้างทุ่งนา
ทั้งเสียงร้องของกบเขียด ทั้งเสียงระฆังบอกเวลา
บ่งบอกถึงคืนวันพระจันทร์เลือนลาง”
นอกจากท�ำนองที่ไพเราะ ขับร้องได้ง่ายแล้ว เพลง “โอโบะ
โระทสึกิ โนะโยะรุ” ยังสะท้อนถึงสภาพอากาศที่ขมุกขมัวในช่วงต้น
ฤดูใบไม้ผลิ และภาพของความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของผู้คนในชนบท
ญีป่ นุ่ สมัยก่อนได้อย่างดี แม้ภาพเหล่านีจ้ ะเลือนหายไปจากหลายต่อ
หลายจังหวัดแล้วก็ตาม หลายปีมานี้ก็มีหลายต�ำบลหลายหมู่บ้านที่
ผู้คนร่วมมือกันฟื้นฟูทัศนียภาพเก่าๆ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
เพื่อส่งทอดให้ลูกหลานต่อๆ ไป

สถานทีช่ มดอกนาโนะฮานะทีม่ ชี อื่ เสียง

1) Nanohana Park ที่เมือง Iiyama จังหวัดนางาโนะ จะจัด
เทศกาลชมดอกนาโนะฮานะทีช่ าวเมืองร่วมกันปลูกและดูแลจากราว
วันที่ 3-5 พฤษภาคม
2) Nagisa Park ริมทะเลสาปบิวะในจังหวัดชิงะจากเดือน
มกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ดอกนาโนะฮานะราว 12,000 กอจะ
บานเหลืองอร่ามตัดกับทิวเขาฮิรา-ซังทีบ่ นยอดเขายังปกคลุมด้วยหิมะ
3) Mother Farm ปศุสัตว์ในเมือง Futtsu จังหวัดชิบะซึ่งมี
ดอกนาโนะฮานะเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ทุกต้นฤดูใบไม้ผลิจะมี
นาโนะฮานะราว 3.5 ล้านกอบานสะพรัง่ ตัดกับเทือกเขาของหมูเ่ กาะ
Boso-hanto และในวันที่อากาศแจ่มใสจะมองเห็นฟุจิซังไกลๆ ด้วย

▲ นาโนะฮานะทีส่ วนครัวชาวบ้านใกล้ๆ วัด Shobo- ▲ ผูร้ บ
ู้ อกว่าจริงๆ แล้วต้องเรียกว่า Seiyo-karash- ▲ นาโนฮานะก�ำลังบานเต็มทีๆ่ สวนสาธารณะกลาง

ji ย่าน Onohara ทางตะวันตกของเกียวโต
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ina เป็นพันธุม์ าจากตะวันตก

กรุงโอซากา

