เทศกาลตืน่ เต้นเร้าใจทีส่ ดุ ใน ญปี่ นุ่

“คิชวิ าดะ ดันจิริ มัทสุร”ิ

▲ ระหว่างพักเทีย่ ง เด็กๆในต�ำบลพากันปีนขึน
้ ไปส�ำรวจ

▲

เด็กๆในต�ำบลอยู่ในเสื้อฮับปิมีโลโก้ประจ�ำทีม
ด้านหลัง

▲

ไดคุคาตะก�ำลังกระโดดไปมาให้สัญญานแก่ผู้
ลากจากหลังคา

“โซเรียะ... โซเรียะ” บรรดาชายหญิงกว่า 200-300 คนใน
เสือ้ ฮับปิลวดลายสีสนั หลากหลายต่างกันไปแต่ละต�ำบลทีพ่ ากันลาก
รถดันจิริวิ่งวนไปมาในเมืองคิชิวาดะพากันเปล่ง เสียงรับจังหวะกับ
ฆ้องเล็ก กลอง และปี่ซึ่งนักดนตรีราว 7-8 คนที่นั่งเบียดกันบนรถ
บรรเลง และเมือ่ แหงนมองบนหลังคา ก็จะเห็นชายหนุม่ สามคนสอง
มือถือพัดด้านละข้างสลับกันเต้นร�ำกระโดดไปมาทั้งๆ ที่รถดันจิริสูง
ราว 3.8 เมตร น�้ำหนักกว่า 4 ตันก�ำลังวิ่งไปด้วยความเร็วบนถนนที่
สองข้ า งทางมี แ ผงลอยร้ า นค้ า และผู ้ ค นมาเบี ย ดเสี ย ดกั น ชม
แน่นขนัด
“คิชิวาดะ ดันจิริ มัทสุริ” มีประวัติเริ่มต้นจากปี 1703 เมื่อ
โอกาเบะ นางายาสุ พ่อเมืองคนที่สามได้อัญเชิญเทพเจ้าอินาริมา
ประดิ ษ ฐานที่ ศ าลในปราสาทคิ ชิ ว าดะเพื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยพรให้
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และได้บญ
ั ชาให้มกี ารร่ายร�ำถวายเทพเจ้า
พร้อมอนุญาตให้ชาวเมืองเข้าชม และร่วมสนุกได้ ต่อมาสักราว 200
ปีกอ่ นหน้านี้ ชาวเมืองได้กลายมาเป็นผูเ้ ตรียมเทศกาลแทน มีการน�ำ
เอารถดันจิริออกมาวิ่งประชันความเร็ว และความอลังการของงาน
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▲ ลวดลายแกะสลักอลังการบนตัวดันจิริ

แกะสลัก
รถดันจิรไิ ม่ได้มเี ฉพาะทีเ่ มืองคิชวิ าดะเท่านัน้ แต่ยงั พบได้ใน
เทศกาลของศาลชินโตทั่วประเทศ แต่จะเรียกชื่อต่างกันไป ใน
ภูมิภาคคันโตมักเรียกว่า “ดะชิ” หรือ “ยะไต” ทั้ง ตัวรถ ล้อ และ
หลังคาประกอบจากไม้เคะยะคิ ส�ำหรับเมืองคิชิวาดะนั้น หลังคารถ
จะโค้ง มีปีกสองด้านกว้างคล้ายศาลชินโต รอบๆ ตัวรถถูกแกะสลัก
เป็นรูปเทพเจ้า สัตว์ในเทพนิยาย ต้นไม้ดอกไม้ ซึ่งมีที่มาจาก
ประวัติศาสตร์ด้านสงครามในอดีตบ้าง เทพนิยายเก่าแก่บ้าง หนึ่ง
ในจุดชมเทศกาลคือการส�ำรวจภาพแกะสลักบนรถของแต่ละ ต�ำบล
ซึ่งเป็นฝีมือของช่างแกะสลักในเมือง
จุดชมเทศกาลอีกประการหนึง่ และเป็นเหตุผลส�ำคัญทีผ่ คู้ น
ขนานนามเทศกาลคิชิวาดะ ดันจิริ ว่าเป็นเทศกาลที่ตื่นเต้นเร้าใจ
ทีส่ ดุ คือช่วง “ยาริมาวาชิ” หรือการบังคับรถเลีย้ วโค้งตามหัวมุมถนน
สีแ่ ยก หรือตรอกซอยแคบๆ วกวนในต�ำบลโดยไม่ลดความเร็วลง ซึง่
หากพลาดอาจวิ่งเข้าชนบ้านเรือนร้านค้า และอาจเป็นสาเหตุให้คน
พลัดตกลงมาจาก หลังคารถได้ด้วย ยามรถดันจิริเลี้ยวโค้ง เสียง
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▲ ไดคุคาตะยืนสง่างามบนหลังคา

▲

เมือ่ ดันจิรผิ า่ นไปในต�ำบลเล็กๆทีย่ งั มีนาข้าว
อยู่ ดูงามตาไม่นอ้ ย

▲ ต�ำค่ะดันจิรท
ิ กุ คนจะพากันประดับโคมเปิดไฟออก

วิง่ ไปช้าๆ

▲

ย่ า นฮารุ กิ จ ะมี บ ้ า นเรื อ นเก่ า แก่ เ รี ย งรายอยุ ่
มากมาย

ดนตรีประโคมจากบนรถจะดังเร้าใจ “ได คุคาตะ” ก็จะร่ายร�ำกระโดด
ไปมาบนหลังคา ส่งสัญญานด้วยพัดในมือจากด้านหน้าไปให้คนลาก
ด้านหลังที่มองไม่เห็น “ทสุนาโมโตะ” ที่ยืนเรียงรายกันด้านหน้ารถ
ใกล้คน ลากทีส่ ดุ คือผูต้ ดั สินใจว่าจะเลีย้ วหรือจะวิง่ ตรง ซึง่ เมือ่ รับค�ำ
สัง่ มา “มาเอะเทะโกะ” หรือผูค้ วบคุมเกียร์สองข้างล้อหน้าจะต้องคอย
บังคับวงล้อด้านในให้หมุนได้พอดีจังหวะ ล้อหลังสองข้างก็จะมี
“อุชิโระเทะโกะ” คอยคุมเกียร์ขนาดยาวราว 3.5 เมตรไปด้านซ้าย
หรือขวาตามสัญญานของ “ไดคุคาตะ” คนที่สอง และสามที่ยืนใกล้
หลังคาด้านล่างยามเลี้ยวด้วย นับเป็นวิธีควบคุมรถที่แบ่งสายงาน
กันชัดเจน และจ�ำเป็นต้องอาศัยความพร้อมเพรียงสูง
ปัจจุบนั นี้ ทุกๆ วันเสาร์ และอาทิตย์ทสี่ องของเดือนกันยายน
เทศกาลจะถูกจัดขึ้นในพื้นที่เขตคิชิวาดะ และเขตฮารุกิในเมือง
คิชิวาดาทางตอนใต้ของโอซากาพร้อมๆ กัน โดยในเขตคิชิวาดะมี
รถดันจิริเข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คัน ส่วนที่เขตฮารุกิน้อยกว่าเล็กน้อยรวม
15 คัน ในเช้าวันสุกดิบจนตกเย็น รถทัง้ หมดจะพากันออกมาจากโรง
เก็บในแต่ละต�ำบลมา ตั้งแถวที่ถนนใหญ่ และวิ่งวนไปมาตามเส้น
ทางทีก่ ำ� หนดไว้ซงึ่ จะมีผคู้ นกว่า 5 แสนคน พากันไปยืนรอชมกันสอง
ข้างทาง เมือ่ ใดทีร่ ถเลีย้ วโค้งได้งดงาม และรวดเร็ว เมือ่ นัน้ ก็จะได้ยนิ
เสียงปรบมือดังก้องขึน้ มา แต่บางครัง้ รถก็เลีย้ วพลาด ตัวรถบางส่วน
วิง่ ไปชนหลังคาบ้านเรือน ร้านค้า สร้างความตระหนกตกใจได้ไม่นอ้ ย
ผู้เขียนเองเคยไปตั้งกล้องล�้ำออกมาโดนคนลากวิ่งชนหงายท้องเอา
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▲ หลังคาเป็นไม้มแ
ี ผ่นกันลืน่ ปูดา้ นบน

ครั้งหนึ่งจนสยองมาถึงทุกวันนี้ พอตกค�่ำรถ แต่ละคันก็จะพากัน
ประดับโคมสีแดงรอบๆ ส่งแสงงดงามค่อยๆวิง่ โชว์ตวั กันอีกครัง้ และ
ในวันรุง่ ขึน้ ก็จะพากันแยกย้ายน�ำรถวิง่ ไปนมัสการเทพเจ้าตามศาล
ชินโตส�ำคัญในเมือง คิชิวาดะก่อนที่จะสิ้นสุดเทศกาล
และด้วยอันตรายจากความเร็วในการวิ่งรถข้างต้น ในการ
ด�ำเนินเทศกาลจึงมีการแยกย้ายกันท�ำหน้าที่อย่างเป็นระบบ ทุก
คนในเมืองตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงถึงคนเฒ่าคนแก่ ต่างมีหน้าที่ต้อง
ท�ำทัว่ หน้า โดยมีสายบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนภายใต้ “เนมบัง” ตัวแทน
ของแต่ละต�ำบล ผูท้ ำ� หน้าทีก่ ำ� หนดเวลา และเส้นทางรถวิง่ ประสาน
งานกับที่ว่าการเมือง และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ แก้ปัญหา และระงับ
ความวุ่นวายต่างๆ เนมบังยังได้รับความร่วมมือจาก “โจไก” หรือที่
ประชุมต�ำบลที่มารวมตัวกันจัดก�ำลังพลดูแลด้านต่างๆ ในวันงาน
ก�ำลังพลเหล่านีจ้ ะอยูใ่ นชุดยุคาตะสวมหมวกฟางมีสายสะพายบอก
ต�ำแหน่งหน้าที่เช่น “เอโค เสะกินิงชะ” ควบคุมดูแลการลากรถ
“โซดังยากุ” ทีป่ รึกษาทัว่ ไปซึง่ ส่วนใหญ่ มีอายุสงู มีประสบการณ์มาก
“เสว่านิง” อายุราวไม่ถึง 55 ปี ท�ำหน้าที่เจรจาขอความร่วมมือด้าน
ต่างๆ ระหว่างต�ำบล “วากางาชิร่า” กลุ่มชายวัยกลางคนอายุไม่ถึง
45 ปี คอยเดินน�ำหน้าหรือตามหลังรถดูแลป้องกันอุบัติเหตุ “คุมิ”
ชายร่างกายก�ำย�ำล�่ำสันวัยต�่ำกว่า 35 ปีท�ำหน้าที่คุมเกียร์ล้อหลัง
“เสเนงดัง” อายุไม่เกิน 25 ปี ท�ำหน้าทีก่ ำ� ลังพล ส�ำคัญในการลากรถ
และ “โชเนงดัง” อายุไม่เกิน 15 ปี ฝึกลากในต�ำแหน่งที่ไม่อันตราย

TPA news
Look around

▲ เด็กเล็กๆพากันลากมินด
ิ นั จิรเิ รียนแบบผูใ้ หญ่กนั สนุกสนานและจริงจัง

▲ บ้านเรือนร้านค้าเก่าๆ ในเมืองพากันประดับโคมรับเทศกาล

▲ ศาลชินโตหนึง่ ในสามศาลทีด
่ นั จิรจิ ะทยอยวิง่ มานมัสการเทพเจ้าใน

▲ ช่วง “ยาริมาวาชิ” ตามสีแ
่ ยกในเมืองเป็นช่วงทีต่ นื่ เต้นทีส่ ดุ

วันงาน

ด้านหน้ารถ
ว่ากันว่าช่วงเทศกาล ผูค้ นทีน่ จี่ ะพากันลางาน ปิดร้านมาร่วมงานกันทัง้ เมือง เด็ก
เล็กๆ และก�ำลังพลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิง่ รถโดยตรงจะอยูใ่ นชุดกางเกงรัดรูปสีขาวขายาว
รองเท้าบูทขาวแบบดั้งเดิม ช่วงบนพันรอบตัวด้วยผ้าขาวสาราชิ สวมฮับปิประทับโลโก้
ของต�ำบลทับอีกที ทุกคนพร้อมที่จะออกวิ่ง ชูสองนิ้วยิ้มรับกล้องจากนักท่องเที่ยวที่หัน
มา ด้วยสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความรัก และภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งแม้จะดู
ห่ามๆ ภายนอก แต่ด้านในรวมตัวกันเหนียวแน่นน่าค้นหา ความพร้อมเพรียงที่เห็นผ่าน
เทศกาลดันจิรินี้ นับเป็นจุดแข็งของสังคมเล็กๆ ที่รองรับญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบันมาช้า
นาน
นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชมเทศกาลได้อย่างเสรี เช่น ทีห่ น้าสถานี Kishiwada
หรือสถานี Haruki/Nankai Line แต่พึงระวังไม่ยืนล�้ำเส้นหรือปีนป่ายบนบันได แม้ใน
วันฝนตกก็ควรเลี่ยงการใช้ร่ม เปลี่ยนมาใช้เสื้อฝนแทน

▲ โคมจากสปอนเซอร์ในต�ำบลเรียงรายกัน ▲

แน่นขนัด

▲ จากปูไ่ ปสูห
่ ลาน

รถดันจิรใิ นย่านคิชวิ าดะก�ำลังแล่นผ่านศาลพระภูมใิ น
ต�ำบล ชาวบ้านทีอ่ าศัยในตรอกด้านในพา กันออกมาคอย

▲ เมือ่ ดันจิรผิ า่ นไป ผูค้ นก็จะออกมาเดินบนท้องถนน หา

อาหารหรือเกมส์ทแี่ ผงลอยน�ำมาบริการกิน และเล่น
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