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ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ”
(ภาคปลาย)

๔๔
อีเมลจาก อะเดลีนา ราชภักดี ถึง ด็อกเตอร์นิภัทธ์ผู้เป็นบิดาและ
คุณมุกดา เพื่อนสนิทของครอบครัว…
‘Ismoili Somoni, Zarafshan District
กราบพ่อและป้ามุก ที่รักและเคารพ
อีเมลฉบับนี้ ลีนารวบรวมเรือ่งทีจะ
่ เล่าให้พ่อและป้ามุกได้ทราบถึงเหตุการณ์สืบต่อจากข่าวล่าสุดทีส่
่งมาก่อนหน้า เกีย่วกับการกูซาก
้ เฮลิคอปเตอร์
และผูเสี
้ ยชีวติ ๒๖ คนด้วยกัน โดยเฉพาะความสับสนเรือ่งรายชือ่ผูเดิ
้ นทาง
ไปกับเฮลิคอปเตอร์
ลำนัน้ เพราะมีเหตุฉุกเฉินทางด้าน Gbao-West Central
Gorno-Badakhshan เส้นทางทีสวย
่ งามเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะตัดเข้าอัฟกานิสถาน
หรือ Kyrgyzstan
ต้นเหตุมาจากเจ้าหน้าทีระดั
่ บสูงในท้องถิน่ถูกลอบสังหาร จึงมีการสูร้บ
จนรัฐบาลต้องส่งกำลังทหารไปจากฐานทัพที่ Khorog ประชาชนบาดเจ็บและ
เสียชีวิตมากมายค่ะ สถานกงสุลของนานาชาติ โดยเฉพาะของอังกฤษและ
ประเทศในเครือ British Commonwealth อพยพคณะทูตออกจากทีนั
่น่ด่วน
ทางเฮลิคอปเตอร์และรถยนต์มีองค์การ AKDN หรือ The Aga Khan
Development Network ร่วมมือด้วย…นีคื
่อเรือ่งทีทำให้
่ ผูพั
้นนูรีต้องเปลีย่น
แผนเดินทางด่วน จนไม่ได้ลบรายชื่อออกจากคณะเดินทางกลุ่มแรก
บทเรียนจากชีวติจริง ทีลี
่นาจะไม่มีวันลืม…จะเป็นเรือ่งเตือนสติเตือนใจ
ตัวเอง ไม่ให้ประมาท
หลังจากนัน้ นอกจากความโศกเศร้าของทุกคนกับข่าวร้ายทีไม่
่ คาดคิด
คณะกรรมการ BDSC ก็มีเวลาเหลือเพียงไม่กีวั
่น ก่อนกลับโบลเดอร์จึง
แบ่งกันทำงานค่ะ…ฝ่ายสถาปนิกและเทคโนโลยี ฝ่ายก่อสร้าง พร้อมผูแทน
้

Historical Museum ใน ดูฌอณเบ
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สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เข้าพบกับสถาปนิกผู้แทนของนายกเทศมนตรี
ดูฌอนเบ
อานตี้มอลลีและ
่ ผูช่
้วยของเธอ พบกับบรรณารักษ์ห้องสมุดแห่งชาติ
และห้องสมุดอื่นๆหลายแห่ง เพื่อแนะนำเรื่องการใช้ประโยชน์ทางด้านการ
ศึกษาของเยาวชนด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่ BDSC จะติดตั้งให้ Cyber
Cafe` …ของขวัญจากชาวโบลเดอร์ให้ชาวเมืองดูฌอนเบ
ปารวีณและลีนาจะอยู่ต่อไปอีกสามอาทิตย์ค่ะ เพราะต้องทำงานเรื่อง
หนังสือให้เรียบร้อย พร้อมส่งพิมพ์เข้าเล่มทันทีเมื่อไปถึงโบลเดอร์
เรือ่งทีจะ
่ ต้องทำก่อนผูแทน
้ BDSC เดินทางกลับก็คือ ให้สัมภาษณ์
เรื่อง Cyber Cafe` และหนังสือ คณะกรรมการลงมติให้ผู้พันนูรีและลีนา
เป็นผูแทน
้ ให้สัมภาษณ์
ทางวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
ของรัฐบาล…Radio
Sado-I Dushanbe และ Asia-Plus…Tajik TV National ซึง่จะถ่ายทอด
ผ่าน Soghd TV ทางเหนือ และ Khatlon TV ทางใต้ของประเทศ
การสัมภาษณ์
สดในห้องส่งของสถานีโทรทัศน์
ในดูฌอนเบ มีคณะกรรมการ BDSC ผู้แทนของนายกเทศมนตรี ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ และอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Cyber Cafe` ค่ะ…
พ่อและป้ามุกคงเดาได้ว่า ลีนาตื่นเต้นแกมหวั่นใจนิดหน่อย เพราะ
เป็นครัง้แรกทีจะ
่ ต้องรับผิดชอบทุกๆ ประโยค และคำพูดของตัวเอง ไม่ให้ผิด
พลาดได้เลย ต่างจากคนทีเคย
่ มีประสบการณ์
ด้านนี้ หรือเป็นนักแสดงอาชีพ
ช่ำชองกับบทบาท แสงไฟ และกล้อง
อานตี้มอลลี่ ให้ข่าวสำคัญทีผู
่พั
้นนูรีกับลีนา จะนำเสนอผูชม
้ และผูฟั
้ง
ในทาจิกสิถาน เรือ่งนัน้ก็คือ ประโยชน์
สูงสุดทีชาวเมื
่ องโบลเดอร์
และชาวเมือง
ดูฌอนเบ จะได้รับจากการมี Cyber Cafe` แห่งแรกในทาจิกิสถาน…การ
ดูแลรักษาสถานที่ สิง่ก่อสร้าง ความร่วมมือจากผูมี
้อำนาจ เจ้าหน้าทีของ
่ รัฐ
และท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรีของดูฌอนเบ
คณะกรรมการของ BDSC ด้านการศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ผู้พันจะได้เน้นเรื่อง ‘ศูนย์ให้ความรู้ออนไลน์ของ BDSC’ เพื่อชาวเมืองทั้ง
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สองประเทศจะมีโอกาสแลกเปลีย่น เรียนรูเรื
้ อ่งราวของกันและกัน โดยใช้สือ่
ออนไลน์
ต่างๆ เช่น Web Pages…E-Learning Courses…การฝึกทางเทคโนโลยีให้ผู้แทนท้องถิ่น
ผูพั
้นยังมีความเห็นส่วนตัว ทีตรง
่ ใจหลายคนทีนี
่ใน
่ ข้อทีว่
่า หลังสหภาพ
โซเวียตล่มสลาย การติดต่อระหว่างประชาชนกับผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน
มีปัญหายิง่กว่าแต่ก่อนค่ะ ไม่ว่าทางไปรษณียหรื
์ อสิง่อืน่ๆ…ยิง่สังคมโลกต่าง
แดน ปัญหาก็ยุ่งยากอีกหลายเท่าตัว
การที่ชาวเมืองโบลเดอร์ตัดสินใจมอบ Cyber Cafe` ให้ชาวเมือง
ดูฌอนเบ…ในความเห็นของผู้พัน จะช่วยให้ชาวทาจิกิสถานมีโอกาสรู้เห็น
ความเป็นไปของผูค้นทัว่โลก ได้ศึกษาหาความรูเกี
้ ย่วกับความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการใหม่ๆ ที่สำคัญมากก็คือ เป็นศูนย์การฝึกเยาวชน คนรุ่นใหม่
ให้รูจ้กัการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน
…ได้เรียนภาษาอังกฤษและเปิดใจความคิดให้กว้างเพือ่ไมตรีจติมิตรภาพทีอยู
่่
นอกเหนือความแตกต่างทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณีถิน่ และ
ภาษา
ความเห็นของเขาได้รับความชื่นชมจากผู้คนในห้องส่งของสถานีและ
ข้อมูลที่ส่งตามมาภายหลังการออกอากาศ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ท้องถิ่น (พ่อและป้ามุกคงจำได้นะคะว่า ก่อน ค.ศ. ๑๙๒๐ ผู้คนในทาจิกิสถาน ยังใช้กฎเกณฑ์ของพวกเคร่งศาสนา Fundamentalist Islamic
Extremists) ผูห้ญิงต้องคลุมหน้า ศีรษะ เนือ้ตัว ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการ
ตัดสินใจอะไรเลย แม้แต่เรือ่งการศึกษาทุกระดับ การทำงาน หรือจะเดินทาง
ไปไหนๆ นอกบ้านหรือต่างเมือง…
ผูห้ญิงและผูช้ายจะเข้าสังคมด้วยกันไม่ได้ และไม่สนับสนุนให้เข้าเรียน
ในสถานศึกษา นอกจากเตรียมตัวเป็นเมีย ผลิตลูก ทำงานบ้าน หรือดูแล
ผู้คนในบ้านหากฐานะดี
สหภาพโซเวียตและจักรวรรดิรัสเซีย ได้เข้ามาจัดการยุตระบบ
ิ การกดขี่
ข่มเหง กำจัดสิทธิเสรีภาพของสตรีที่เป็นมานานมาก…เริ่มจากไม่ต้องคลุม

ร้านน้ำชาชื่อดูฌอนเบ
๔๘๓

หน้าตา ผมเผ้า ร่างกาย เป็นไอ้โม่ง ให้เด็กหญิงเข้าเรียนพร้อมเด็กชาย
ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย
ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชายทุกด้าน แม้แต่การทำงานทั้งของรัฐและ
เอกชน ผูห้ญิงมีสิทธิรั
์บตำแหน่งหน้าทีทุ
่กระดับ รัฐออกกฎหมายให้มีโควต้า
จ้างสตรีเข้าทำงานอีกต่างหาก
หนุ่มสาวมีโอกาสสังสรรค์พบปะ ไปกินอาหารนอกบ้าน เล่นกีฬา
มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างเสรีเหมือนสังคมโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน
พวกหัวเก่าและผู้นำศาสนาสายเคร่งจึงต่อต้านและต้องการให้กลับมา
ใช้ Sharia Law อย่างเดิม นีคื
่อสาเหตุของสงครามกลางเมืองถึง ๕ ปี…
โชคดีนะคะ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศมีการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตย…ไม่ต้องการให้มุลลาห์หรืออิหม่ามเข้ามายุง่เกีย่วกับการเมือง
หรือกลับไปใช้กฎหมายโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่๗ ซึ่งไม่ได้มีการปฏิรูป
(Reformation) แม้ปัจจุบันจะอยู่ในศตวรรษที่๒๑ แล้วก็ตาม
ผูห้ญิงในทาจิกสิถานจึงมีสภาพทีต่
่างจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่นอัฟกานิสถานยุค Taleban ยึดครอง กดขี่ ข่มเหง ทารุณกรรมเพศหญิงเหมือน
ไม่ใช่คน บังคับให้คลุมตัวเป็นไอ้โม่ง ทั้งๆ ในอดีตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย…
แต่เพราะ Taleban ยึดหลักสายเคร่งวะฮาบีย์นั่นเอง
ลีนามีโอกาสให้ข่าวดีจากคณะกรรมการ BDSC กับชาวเมืองดูฌอนเบ
ผ่านรายการนี้ค่ะ…หลังจากการสัมภาษณ์เรื่องหนังสือที่ทุกคนรออ่าน และ
จับจองล่วงหน้าทั้ง ๓ ภาษา คืออังกฤษ รัสเซีย และทาจิก
ผู้จัดรายการให้สถาปนิกอเมริกันของ BDSC เล่าเรื่องแผนผังของ
Cyber Cafe` ราคา ๑ ล้านเหรียญอเมริกนั ซึง่กำลังรวบรวมเงินทุนให้ครบ
จำนวน ใต้หัวข้อ ‘The BDSC Cyber Cafe` Gift Business Plan’
เดวิด บาเร็ต พูดได้ดีมากเชียวค่ะ…เขาเน้นเรื่องสถานที่แห่งนี้เป็น
สัญลักษณ์ของไมตรีจติ มิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศ เพือ่ช่วยให้
ชาวเมืองดูฌอนเบมีโอกาสสื่อสารกับชาวโลกในต่างแดน
เขาพูดถึงการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์การใช้เทคโนโลยีแบบทันสมัย
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ล่าสุด สงวนน้ำใช้ และพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติมาช่วยสงวนรายจ่าย รวม
ทั้งการก่อสร้างที่จะกันความหนาวได้ดี ไม่ให้สูญเสียพลังงานภายในอาคาร
ทั้งหมด
เดวิดมีแผนผังรายละเอียดห้องต่างๆ ให้ผูชม
้ ได้เห็นทุกแง่มุมว่า Cyber
Cafe` ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวตะวันตกแห่งนี้ จะมีบริการทั้งอาหาร
เครื่องดื่ม ที่ทำงาน Computer Workstations…เขายังพูดถึงความมั่นคง
ทางการเมืองของทาจิกสิถาน ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้ ชาวโบลเดอร์
หวังเพียงให้สถานทีแห่
่ งนีเป็
้ นประโยชน์
ในการเชือ่มโยงสือ่สารผูค้นจากเอเชียกลางกับสังคมโลกทั่วไปในนานาประเทศ…แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์การ
สากล NGOs-Non Governmental Organizations ได้มีส่วนส่งเสริม
ช่วยเหลือด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียกว่า The Technological Digital
Divide แก่ประเทศอื่นๆต่อไป…
ลีนาคิดว่าพ่อและป้ามุกคงอยากจะทราบรายละเอียดเหล่านีนะ
้ คะ เพราะ
ปารวีณกับลีนาจะเริม่รายการหาทุนสมทบการสร้าง Cyber Cafe` แห่งนีท้นัที
ที่เรากลับไปโบลเดอร์…
หลังจากเดวิด บาเร็ต พูดจบ ก็ถึงคิวของลีนาตามทีกำหนด
่ ไว้ล่วงหน้า
เรือ่งข่าวดีล่าสุดจาก BDSC โบลเดอร์…อานตี้มอลลี่ ส่งข้อมูลมาให้ก่อน
หน้านี้ ช่วยได้มากค่ะ
นัน่ก็คือ…BDSC และองค์
การนานาชาติกับองค์
การเอกชนในโบลเดอร์
แปดแห่งด้วยกัน รวมทั้ง CADA หรือ Central Asian Development
Agency ได้รวบรวมคอมพิวเตอร์๕๙ เครือ่ง ด้วยความร่วมมือสมทบจาก
The Jared Polis Foundation And Autodesk และมูลนิธิครอบครัว
Kennet ของอานตี้ มอลลี่…จัดส่งมาให้ชาวเมืองดูฌอนเบ…เพื่อจัดสรรให้
โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และสถานที่ราชการของรัฐและท้องถิ่นใน
ชนบท
สมาชิกกลุ่มท้องถิ่นในโบลเดอร์ช่วยกันถักเสื้อหนาว ผ้าพันคอและ
ถุงมือมากมาย ส่งมาพร้อมคอมพิวเตอร์
งวดนีทั
้ง้หมด เพือ่บริจาคให้นักเรียน
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ในเขตกันดารของทาจิกิสถาน (ของพวกนี้ผู้พันนูรีจะให้ลีนากับปารวีณนำไป
แจกกับมือ) ตอนที่เขาจะพาเราบินไปทางด้านที่มีหมู่บ้านในหุบเขา ค่อน
ข้างไกลจากเส้นทางท่องเที่ยว…ผู้พันได้เครื่องบินจากสำนักงาน The Aga
Khan Network ค่ะ เขาบอกว่า ทางรถยนต์ยังไม่ดีนัก ใช้เวลามากกว่า
หลายเท่า…เขาอยากจะอวดบ้านเมืองของเขาทางอากาศ
ลีนาแน่ใจว่าพ่อและป้ามุกคงตื่นเต้น ถ้าทราบว่าผู้คนแถวนั้นคือชาว
บ้านในหุบเขา Yagnob ที่ยังใช้ภาษาพูดโบราณ Ancient Sogdian ไง
ล่ะคะ…ปารวีณกับลีนาดีใจเป็นพิเศษ เพราะเราลงมืออ่านประวัติศาสตร์
บ้านเมืองและชาวทาจิกโบราณ ซึ่งมีอยู่ในบันทึกนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก
…Herodotus ในศตวรรษที่๕ ก่อนคริสตกาล ซึง่เป็นช่วงทีพุ
่ทธศาสนาได้
เจริญรุง่เรืองมาแล้วเกือบ ๖๐๐ ปี ก่อนคริสต์
ศาสนาจะเกิดขึน้ในโลก (ศาสนา
อิสลามเกิดหลังคริสต์ศาสนา ๕๐๐ กว่าปี หลังพุทธศาสนา ๑,๐๐๐ กว่าปี)
อีเมลฉบับนี้ลีนาขอส่งข่าวเรื่องการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เท่านี้นะคะ
…หลังจากการเลี้ยงรับรองของท่านทูตอเมริกัน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ คณะกรรมการ BDSC ก็จะกลับไปโบลเดอร์ค่ะ
ลีนาจะส่งข่าวมาเพิม่เติมว่า ผูพั
้นนูรีพาเราบินลัดฟ้าไปไหนบ้างในอีเมล
ฉบับหน้า…ด้วยรัก เคารพ และคิดถึงอย่างยิ่ง…ลีนา…’
***
“อะเดลีนาจอน นับถือพุทธศาสนาไม่ใช่รึ…” ประโยคแรกทีบุ
่รษุสูงวัย
ผู้เป็นประธานของครอบครัวเอ่ยขึ้นในห้องอาหาร เมื่อหลานชายคนกลาง
และเพื่อนสนิทร่วมอาชีพ ก้าวเข้ามาเกือบจะพร้อมกันในตอนเช้าของวัน
ที่มีอากาศแจ่มใส สายแดดกระจ่างสว่างไสวไปทั่ว
สาวใช้นำกาน้ำชาพร้อมถ้วยสำหรับดืม่แบบทีนิ
่ยมของชาวถิน่…Piyola
ถ้วยไม่มีหู ดูเหมือนชามใบน้อยๆ มีลวดลาย สีสนังดงาม พร้อมด้วยขนมปัง
แบบ Non หรือ Liploshka ของรัสเซีย
อลีนาและปารวีณลงมาก่อนชายหนุ่มทั้งสองจะมาจากบ้านของนายแพทย์
อะซาดุลลา ตามคำแนะนำของดิลาฟรุชทีว่
่า… ‘หน้าร้อนและฤดูใบไม้-
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ผลิ หรือฤดูใบไม้ร่วง แม่บ้าน แม่ครัวที่นี่ทั่วไปชอบทำอาหารที่ครัวนอก
บ้านค่ะ มีหลังคา และฝาสามด้านกันลมฝน เปิดโล่งเฉพาะด้านหน้า…
สะดวกสบายกว่าครัวในบ้าน เพราะมีเตาดินเหนียว Tandoori สำหรับอบ
ขนมปังแบนๆ ที่ใช้ประจำวัน จะปิ้ง ย่าง ทำแกง หรือกับข้าวต้องทอด
น้ำมัน อย่าง Katlama ขนมแป้งทอด ก็สะดวก…คุณตื่นแต่เช้าเสมอ…
ลงไปดูคนครัวเตรียมอาหารซีคะ…’
“นูรี…แกน่าจะพาสาวๆ สองคนไปชมพระพุทธรูปนอนที่พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานเสียก่อน” เสียงผู้สูงวัยกล่าวสืบไป “อะเดลีนาจอนจะได้กราบ
ไหว้ให้ชืน่อกชืน่ใจ ไม่เสียที อุตส่าห์
มาไกลจนถึงทีนี
่…
่ จะได้ซาบซึง้ว่าผูค้น
ที่บ้านเมืองนี้มีสำนึกความรู้สึกศิวิไลซ์เหมือนชาวโลกทั้งหลาย…ไม่ป่าเถื่อน
โหดทรามอย่างไอ้พวกตาลีบันสติแตกสายเคร่งทีระเบิ
่ ดทำลายพระพุทธรูปขึน้
ที่หน้าผาหินทราย เมืองบามิยัน อัฟกานิสถานทั้งสององค์แล้วยังอ้างว่า
พวกมันทำตามโองการของพระเจ้าให้ทำลายรูปปั้นศาสนาอื่น ไม่เว้นแม้แต่
โบสถ์วิหาร ที่เคารพบูชาของผู้อื่น…ไอ้พวกปีศาจนั่น ทำให้ศาสนาดีๆ ที่
งดงามต้องมัวหมอง”
อลีนาสบตาเพือ่นรัก คำพูดของปูหรื
่ อบาบากาลันอะมานุลลาผูนั
้บถือ
ศาสนาอิสลามนิกาย Sunni Hanafi ให้ความรูส้กึตืน้ตัน ปีติ ยินดี และ
ชืน่ชมพร้อมกันไปอย่างยิง่…ปูเป็
่ นอีกคนทีมี
่จิตใจกว้างขวาง เปิดรับสังคมมนุษย์
แห่งศตวรรษที่๒๑ เต็มทีที
่เดียว…ไม่หลงติดในค่านิยม ซึง่ย้อนยุค ล้าสมัย
หลงผิด ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยกย่อง นับถือให้เกียรติผู้อื่น แล้วยังฆ่า
คนต่างศาสนา พระสงฆ์ผู้ไม่ยอมทำตามกฎเกณฑ์
ความเชื่อที่ตนเอ่ยอ้าง
บังคับ ขูเ่ข็ญอย่างทารุณโหดร้าย กลายเป็นสงครามของผูก้อ่การร้ายหลาย
องค์
การข้ามทวีปในปัจจุบัน ซึ่งชาวโลกกำลังร่วมกันกวาดล้าง
ใช่แต่เท่านัน้ หล่อนยังนึกถึงอีเมลของพ่อและป้ามุกก่อนเดินทางจาก
โบลเดอร์
…ข้อความต่างๆ ล้วนให้ความรู้ล่วงหน้ามากมาย…
‘ชาวโลกผูเจริ
้ ญทุกชาติ ทุกภาษา คงรูส้กึเหมือนกัน…สุดแสนเสียดาย
มรดกโลกกว่า ๒,๐๐๐ ปี พระพุทธรูปประทับยืนสององค์ทีหน้
่ าผาเมืองบา-
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มิยัน…อัฟกานิสถานที่ตาลีบันระเบิดทำลายจนย่อยยับ…ลึกๆ ลงไปในใจ ก็
คงแช่งว่ามนุษย์ป่าเถื่อนกลุ่มนี้ ที่มันเอ่ยอ้างศาสนา กระทำความชั่วร้าย
ฆ่า ทำลายเพือ่นมนุษย์และมรดกของโลก ไม่ว่าในอัฟกานิสถาน หรืออิรกั
และซีเรีย…โบสถ์วิหารของพวก Coptic ในอียิปต์และไซไน…วัดวาอาราม
อื่นๆ ก็ไม่พ้นมือฆาตกรข้ามทวีปพวกนี้…ฟังข่าวแล้วเศร้าใจเหลือเกิน
พ่อกับป้ามุก ดีใจจริงๆ ทีล่นา
ี จะมีโอกาสได้เห็นพระพุทธรูปปางปรินพิ พานองค์
นี้ ซึง่ใครหลายคนทีได้
่ ไปชม ไม่ว่าชาติ ภาษาใด ก็กลับมาเขียนถึง
ว่า เป็นพระพุทธรูปองค์
ใหญ่สุดทีค้
่นพบในเอเชียกลาง อายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี
ถ้าเป็นไปได้ละก็ ลีนาส่งภาพมาให้พ่อและป้ามุกชมบ้างนะลูก…พร้อมอีเมล
ฉบับนี้ พ่อมีข้อมูลน่าสนใจเกีย่วกับพระนอนว่าจะเป็นปางอะไรแน่ เช่นปาง
ไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน…
คุณลุงศักดา คณะโบราณคดี เพื่อนพ่อส่งมาให้ ลีนาจะได้สังเกต
ให้ดีว่าแตกต่างกันอย่างไร…ต้องขอบใจชาวทาจิกสิถานทีรั
่กษามรดกโลกนีไว้
้’
ร่างสูงเพรียวของนูริดุลลาในเครือ่งแต่งกายแบบลำลอง นัง่ลงตรงข้าม
สองสาวหน้าโต๊ะขาเตี้ย เช้าวันนี้ใบหน้าของเขาดูสะอาดเกลี้ยงเกลา หนวด
ขริบเรียบร้อย แนวคางสองข้างไม่รกเรื้อเช่นวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน
ฉุกเฉินถึงสามวันสามคืน
“เรือ่งทีโบ
่ โบพูดถึงอยูใน
่ รายการเช้าวันนีครั
้ บ ผมขออนุญาตเป็นพิเศษ
ขอให้ผู้ชมคณะนี้ได้ถ่ายภาพพระนอนในพิพิธภัณฑ์
โบราณสถานของเราด้วย
เพราะปกติจะห้ามถ่ายภาพ” เขาเอ่ยขึน้หลังจากจิบน้ำชาทีสาว
่ ใช้นำมาวางให้
จนใกล้มือ
“ดี” ผู้สูงวัยผงกศีรษะเนิบๆ พลางยิ้มน้อยๆ “ชมพระนอนแล้วก็ต้อง
ไปดูเมืองที่นักโบราณคดีขุดพบพระพุทธรูปนอนองค์
นี้…โบโบรู้ใจแกดี” เขา
หันมาทางสาวรุน่ผิวขาวนวล พลางเอ่ยขึน้ด้วยภาษารัสเซีย “นูรีเป็นนักบิน
ชอบบินมากกว่าขับรถ…โชคดี…Kurgan Teppa มีสนามบินไม่ต้องนั่งรถ
ไกลให้ลำบาก ถนนทางหลวงของเรายังไม่คอ่ยจะสมบูรณ์
นัก…ถึงจะไม่เหลือ
อะไรให้ดู แต่ซากพุทธสังฆรามที่เมือง Ajina Tepa ก็ยังมีอะไรให้รู้ว่า
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พุทธศาสนา สำนักสงฆ์
ในศตวรรษที่๘ และพระนอนที่ขุดพบ ก็ยืนยันว่า
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมานานแล้ว เห็นจะประมาณพุทธศตวรรษที่๗
นั่นแหละ เพราะศาสนาพุทธเกิดก่อนคริสต์ศาสนาหกร้อยกว่าปี ศาสนา
อิสลามเกิดหลังคริสต์
ศาสนาห้าร้อยกว่าปี…”
ความรูส้กึส่วนตัวของปูและ
่ ผูค้นในครอบครัวนี้ มิได้แตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ของทาจิกสิถานเลย ในเรือ่งทีว่
่า ‘ศาสนา’ เป็นเรือ่งของความ
เชื่อส่วนบุคคล…เป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่จะเลือกศาสนาตามความเชื่อ
ของตนเอง ไม่บังคับ ขู่เข็ญ ทำลายศาสนสถานของผู้อื่น
ศาสนาไม่ควรเข้ามามีบทบาททางการเมือง การบริหาร ออกกฎหมาย
และอำนาจทางตุลาการของประเทศ…รัฐธรรมนูญของทาจิกสิถานได้ประกาศ
ยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยว่า…
‘The Constitution Of Independent Tajikistan Declared That
The Republic Was A Secular State, And Islam Was Considered
A Separate Institution.’
ประชาชนทุกคนต่างไม่ลืมสงครามกลางเมือง ที่เกิดจากปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผู้นับถือศาสนาสายเคร่ง Fundamentalist
Islamic Extremists ซึง่ได้รับการหนุนหลังจากอัลเคด้าและตาลีบันในอัฟกานิสถาน ต้องการให้ประเทศทาจิกิสถานใช้กฎหมายศาสนาโบราณ Sharia
Law ซึ่งมีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่๗…กดขี่ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเพศ
หญิงอย่างรุนแรง ให้อยู่ในอำนาจของบุรุษในครอบครัวเท่านั้น
สงครามทีทำลาย
่ ล้าง สังหารชีวติผูค้นกว่าแสน มีเด็กกำพร้าขาดพ่อ
แม่อีกหลายหมื่นคน
อลีนาอดรูส้กึมิได้ว่า หล่อนมีความสุขขึน้กว่าวันวาน…มิใช่น้อยเลย…
การทีได้
่ มีโอกาสพบปะสังสรรค์
ผูกมิตรไมตรีจติกับผูที
้มี
่ทัศนคติ จิตสำนึกเปิด
กว้าง มองโลกและสังคมมนุษย์
อย่างผูมี
้คุณธรรม ศีลธรรมประจำใจ…สำหรับ
หล่อนถือเป็นสิง่ทีมี
่ค่า ความหมายยิง่กว่าทรัพย์
สนิเงินทองของขวัญใดๆ ทีมี
่ค่า
เช้าวันนี้คนขับรถตู้ประจำบ้านนำรถคันเล็กขับเคลื่อนสี่ล้อมาจอดรอ
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ด้วยชายหนุม่ผูเป็
้ นหลานชายคนกลางของครอบครัวจะเป็นผูขั
้บเอง ผูร่
้วมทาง
มีเพียงนายทหารเพื่อนสนิทกับคู่หมั้นสาวและสาวรุ่นผิวขาวเนียนละไม ซึ่ง
ทุกคนในครอบครัวรูแล้
้ วว่าเป็นทีหมาย
่ ปองของเขา…เวลาและอนาคตเท่านัน้
จะยืนยันว่าความหวังเหล่านั้นจะเป็นความจริงที่น่าชื่นชม ยินดีหรือไม่
“พิพิธภัณฑ์โบราณสถานและวัตถุที่เราจะไปชมพระนอนวันนี้ ถือว่า
ใหญ่ที่สุดในดูฌอนเบนะครับ” นูริดุลลาพาทุกคนเข้ามาในสถานที่ดังกล่าว
ทางประตูซึ่งมีมุขบันไดสามด้านแบบที่เรียกว่านีโอคลาสสิก…สถาปัตยกรรม
แบบใหม่ แปลงมาจากกรีกและโรมัน
“โบราณวัตถุทีนี
่มี
่อายุกว่าสามพันปี และเป็นรากฐานทางประวัตศิาสตร์
ของทาจิกิสถาน แต่ที่ผมอยากจะให้ชมเป็นพิเศษอยู่ชั้นสอง…พระนอน ที่
นักโบราณคดีพบว่า สร้างขึน้ในช่วงทีพุ
่ทธศาสนาเจริญรุง่เรืองในเอเชียกลาง
…เขาศึกษาจากคัมภีรโบราณ
์ ทางพุทธศาสนาอย่างจริงจังตัง้แต่ ค.ศ. ๑๘๗๐
เรือ่ยมา และบันทึกการเดินทางของ Sjuan Tszjan ชาวจีน ในศตวรรษ
ที่๔ ก่อนคริสตกาล เขาบรรยายถึงพระพุทธรูปยืนทีบา
่ มิยันได้งดงามมาก”
ชายหนุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติม
“พระพุทธรูปองค์
นี้ก็คงจะสร้างหลังพระพุทธรูปประทับยืนที่บามิยันใช่
ไหมคะ” อลีนาอดถามขึ้นไม่ได้ อย่างน้อยหล่อนก็ยินดีเป็นที่สุด เมื่อหวน
นึกถึงเหตุการณ์
ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑…ตาลีบันระเบิดองค์
พระที่หน้าผาหินทรายในอัฟกานิสถานจนย่อยยับทั้งสององค์
“ครับ…แต่ที่บามิยัน คนสมัยโน้นสกัดองค์
พระยืนจากหินทราย แต่
ทีน่…
ี่ พระพุทธรูปสร้างขึน้จากดินเหนียว เมืองทีขุ
่ดพบก็คือ Ajina Teppe
เมื่อค.ศ. ๑๙๖๖ นักโบราณคดีกะว่าสร้างใน ค.ศ. ๕๐๐ เห็นจะได้ พบใน
บริเวณสังฆรามทางพุทธศาสนาที่นั่น…เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มีภาพตอน
ขุดพบให้ชมมากมาย” นูริดุลลาหันมาบอก “ผมจะพาคุณไปทีเมื
่ องนัน้ ถ้า
เรามีโอกาสและเวลากลับมาที่นี่อีกครั้ง”

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง

๔๕
อีเมลจาก อะเดลีนา ราชภักดี ถึง ด็อกเตอร์นิภัทธ์…บิดาและคุณ
มุกดา เพื่อนสนิทของมารดาและครอบครัว
‘Ismoili Somoni Avenue
Dushanbe, Tajikistan 734019
กราบเท้าพ่อและป้ามุกที่รักและเคารพ
ลีนาแน่ใจว่าอีเมลฉบับนี้ พ่อคงดีใจมากนะคะ เพราะไม่ได้มีแต่เรือ่ง
น่ายินดีเท่านั้น ยังมีรูปที่เรียกได้ว่าพิเศษสุดมากมายหลายรูปด้วยกัน โดย
เฉพาะภาพพระนอนอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปีเห็นจะได้
ผูพั
้นไม่รอให้วันและเวลาทีจำกั
่ ดเสียไปเปล่าๆ หลังจากคณะกรรมการ
ผูแทน
้ BDSC กลับไปโบลเดอร์เขาก็บอกทุกคน (สามคนทียั
่งอยูต่
่อ เพือ่
ทำงานหนังสือให้เรียบร้อยนั่นแหละค่ะ ผู้กองอันชูและปารวีณ เป็นเพื่อน
และแชปเปอโรนลีนา ตามทีอาน
่ ตี้มอลลี่ ตกลงกับผูพั
้นและครอบครัวของ
เขา…เหมือนเป็นตัวละครย้อนยุคนะคะ)
“ผมไม่ถือว่า การเดินทางมาดูฌอนเบครั้งนี้ เป็นเรื่องของการท่อง
เทีย่ว จึงไม่มีรายการอย่างทีเรี
่ ยกว่าทัศนศึกษา โปรแกรมเฉพาะสำหรับนัก
ทัวร์
ทัว่ไป…แต่มาทำงานและเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ปัญหา
สังคม ชีวติความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชาชน ซึง่จะช่วยให้ NGOs
ต่างๆ เช่น มูลนิธิ The Kennet Foundation ที่คุณอะเดลีนา จะเป็น
ผู้แทนส่วนตัวของมิสมอลลี่ ได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เพื่อทำรายงาน
เสนอประธานมูลนิธิ เกี่ยวกับความช่วยเหลือต่างๆ เกี่ยวกับด้าน Humanitarian Aid ต่อไป”
ฟังดูเป็นการเป็นงานนะคะ แต่เขาก็บอกลีนาเพิ่มเติมด้วยว่า
“ผมรู้ คุณสนใจประวัตศิาสตร์และโบราณคดี ทัง้วัตถุและสถานทีเป็
่น

โสภาค สุวรรณ
๔๙๒

พิเศษ…ซึง่น้อยคนจะศึกษาอย่างจริงจัง…อย่างทีผม
่ สังเกตเห็นเมือ่เราทำงาน
หนังสือด้วยกันว่า คุณไม่ได้ฉาบฉวยในเรื่องนี้เลย”
ผูพั
้นคุยเรือ่งนีร้ะหว่างทางทีเขา
่ กำลังจะพาทุกคนไปทีพิ
่พธิภัณฑ์
โบราณสถานและวัตถุใหญ่ที่สุดของดูฌอนเบ บนถนน Akademik Rajiabov…
พระนอนประดิษฐานอยู่ที่นั่น ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์…
“คุณพูดถึงพระพุทธรูปยืนสกัดจากหินทรายที่หน้าผาเมืองบามิยันสอง
องค์ให้ผมฟัง…พูดถึงอย่างละเอียดลออ ถี่ถ้วนทุกแง่มุม แม้กระทั่งทาง
ขึ้นจากฐานล่างข้างองค์พระ จนถึงด้านบนสุดที่แยกไปตามคูหาบนหน้าผา
ใช้เป็นที่พำนักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของพระสงฆ์ยุคโน้น…ตรงกับที่ปู่กับพ่อ
ผมเคยเล่าให้ฟังว่า คุณทวดผมเคยไปส่ง Alim Khan เจ้าผู้ครองนคร
Bukhara พระองค์สุดท้ายทีเมื
่ องหลวงของอัฟกานิสถาน…Kabul…พระองค์
และผู้ติดตามอยู่ที่ Qala H-E-Fathullah จนสิ้นพระชนม์เมื่อค.ศ. ๑๙๔๖
…คุณทวดผม…เป็นสมุหราชองครักษ์และพระสหาย เคยไปเรียนวิชาทหาร
ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับพระองค์เมื่อยังเป็นวัยรุ่น…คุณทวดผมเคยไปชม
พระพุทธรูปยืนที่บามิยัน…” นี่คือความสนุกในการคุยกับผู้พันค่ะพ่อ…
พ่อและป้ามุกคงเดาได้แล้วว่า นี่คือที่มาของภาพพระพุทธรูปนอนที่
ดูฌอนเบ อายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี ขุดพบในบริเวณซึ่งเคยเป็นสังฆารามใน
พุทธศาสนา เมือง Ajina Teppe ประมาณศตวรรษที่๘…ระยะทางร่วม
๑๒ กิโลเมตรจากเมือง Kurgan Teppe ไปทางทิศตะวันออก
ผู้พันได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ ให้ลีนาถ่ายภาพส่งมาให้พ่อ
และป้ามุกชมหลายมุมด้วยกัน…พ่อคงเดาได้ว่า เรือ่งนีเป็
้ นความประทับใจที่
ลีนาได้รับจากผูพั
้นอีกครัง้ นอกเหนือจากเรือ่งอืน่ๆ ทีผ่
่านมา เมือ่เริม่ทำงาน
หนังสือและงานของมูลนิธิเค็นเน็ทด้วยกัน
ยิง่เขาอธิบายเพิม่เติม เรือ่งพระพุทธรูปบามิยันอย่างคนทีเข้
่ าใจอย่าง
ลึกซึง้ ในเรือ่งละเอียดอ่อนทางจิตใจของเพือ่นมนุษย์ไม่ยโส โอหัง หลงผิด
เห็นแต่ความสำคัญของตัวเองและสิ่งที่ตนนับถือว่าดีวิเศษกว่าใครอื่นทั้งโลก
เช่น พวกป่าเถื่อน Taliban พวก Fundamentalist Extremists หลาย
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องค์การ…ลีนาก็อดคิดไม่ได้ว่า ประสบการณ์ครั้งนี้ในทาจิกิสถานคงจะไม่ใช่
ครัง้แรกครัง้เดียวเสียแล้ว เราคงจะมีโอกาสกลับมาทำงานอืน่ๆอีก โดยเฉพาะ
แผนหาทุนให้ชุมชนชนบททียั
่งขาดแคลนด้านการศึกษา และสาธารณสุขของ
ที่นี่ ตามแผนงานซึ่งอานตี้มอลลี่เคยบอกลีนากับพ่อนั่นแหละค่ะ…
เอกสารที่คุณลุงศักดาจากคณะโบราณคดีให้มาช่วยได้มากเมื่อเราขึ้น
มาถึงชัน้สองของพิพธิภัณฑ์ได้เห็นพระพุทธรูปนอนองค์
ทีว่
่า และคำอธิบาย
ที่ผู้พันให้รายละเอียดเพิ่มเติม เป็นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
‘นีคื
่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทีส่ดุในเอเชียกลาง หลังจากพวก Taliban
ระเบิดทำลายพระพุทธรูปยืนทีบา
่ มิยันทัง้สององค์รวมทัง้โบราณวัตถุในพิพธิภัณฑ์
ใน Kabul เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน…ในซีเรีย อิรกั…นักโบราณคดี
รัสเซียเคยเริม่ขุดค้นทีเมื
่ องเก่าระหว่างสหภาพโซเวียตปกครอง แต่ไม่พบองค์
พระ จนกระทั่งนักโบราณคดีฝรั่งเศสและรัฐบาลทาจิกิสถานลงมือขุดกันอีก
หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายไปกว่าสิบปี จึงได้พบพระพุทธรูปทัง้องค์แต่สภาพ
ทรุดโทรมมากนะครับ…เพราะสร้างจากดินเหนียว องค์พระมีความยาวถึง
สิบห้าเมตรเห็นจะได้…’
พ่อและป้ามุกคงเห็นด้วยนะคะ เมือ่ชมภาพทีส่
่งมา…ลีนาอยากจะบอก
ว่า ปลื้มเหลือเกินที่ได้มายืนตรงนี้ แล้วนึกย้อนหลังไปกว่า ๑,๕๐๐ ปี ใน
ยุคทีจั
่กรวรรดิกุษาณเจริญรุง่เรืองสูงสุด ราวๆ คริสต์
ศตวรรษที่๒ หรือพุทธศตวรรษที่๗ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรของพระเจ้ากนิษกะ
(ขอบคุณพ่อค่ะ ทีรวบรวม
่ ผลงานพระนิพนธ์
ของสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ด้าน
โบราณคดีมากมายในห้องสมุดที่บ้าน จนหนอนหนังสือที่ชื่อลีนาได้อ่านและ
เก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำจนทุกวันนี้)
จริงๆ นะคะ ลีนานึกภาพผู้คนเมื่อ ๑,๕๐๐ ปี เริ่มสร้างพระพุทธรูป
นอน ทีมี
่รายละเอียดตรงกับเอกสารคุณลุงทีว่
่า พระพุทธรูปองค์
นีที
้ดู
่ฌอนเบ
ทรงนอนตะแคงขวาทอดยาวเต็มห้องเลยค่ะ พระเนตรหลับ (แต่พระเนตรข้าง
ขวายังมีรอยซ่อมแซม โบกปูนขึ้นใหม่)…พระหัตถ์ขวาแบรองรับพระเศียร
ด้านข้าง ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทอดแนบพระวรกายด้านเดียวกัน และพระบาท
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สองข้างซ้อนกัน (มินา่เล่า…นักโบราณคดีจงึต้องตัดชิน้ส่วนขององค์พระออก
ถึงเก้าสิบกว่าชิน้ เพือ่นำมาประกอบภายหลังการย้ายจากทีขุ
่ดพบ แล้วบูรณปฏิสงัขรณ์ให้สมบูรณ์โดยผูเ้ชีย่วชาญและสถาบันประวัตศิาสตร์โบราณคดี
และชาติพันธุ์แห่งประเทศทาจิกิสถาน…)
ชาวโลกทัง้หลายผูเจริ
้ ญด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์
สมกับทีเป็
่ นมนุษย์
อย่าง
แท้จริง ต่างสรรเสริญยกย่องและขอบคุณรัฐบาลอีกประชาชนชาวทาจิกสิถาน
ทีได้
่ รักษามรดกทางโบราณคดีของโลกเป็นอย่างดีนะคะ พ่อเคยพูดว่า…ผูก่
้อ
กรรมดี สร้างความดีงาม ย่อมได้รับสิ่งเดียวกันตอบสนอง…เราเห็นชัด
กระจะตาทุกวันนีแล้
้ วว่า ผูก้อ่การร้าย Taliban ต้องประสบหายนะ รับผล
กรรมความชั่วร้าย โหดทราม ที่ได้ก่อกรรมทำเข็ญกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก
ทั้งชาวมุสลิมด้วยกันและผู้อื่นที่บริสุทธิ์เพียงไร…ลีนากราบพระพุทธรูปแทน
พ่อและป้ามุก อธิษฐานขอให้ได้มาอีก
‘ผลงานที่เห็นเวลานี้ ได้รับความร่วมมือจากรัสเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
กับทาจิกิสถานนะครับ…’ ผู้พันอธิบายเพิ่มเติมให้ตื่นเต้นต่อไปอีก แต่ลีนา
มัน่ใจแล้วว่า พระพุทธรูปองค์
นีคง
้ จะใช่ปางปรินพิ พานตามเอกสารของคุณลุง
เมื่อมีเวลาพิจารณาอย่างละเอียด
‘รัฐบาลของผมกำลังวางแผนบูรณปฏิสงัขรณ์
สังฆารามที่ Ajina Teppe
เมืองโบราณที่ขุดพบองค์พระนอนขึ้นมาได้…นักโบราณคดีขุดพบแผ่นจารึก
บทสวดทางพุทธศาสนา ภาพเขียนบนปูนเปียก Frescoes ที่ชำรุดมาก
เกี่ยวกับพุทธประวัติตามผนังระเบียงคดที่มีซากสถูป โบสถ์…และพระพุทธรูปนั่งเรียงรายเป็นแถว…ที่เจ้าหน้าที่นำกลับมาแสดงที่ดูฌอนเบ คงจะช่วย
ยืนยันได้ดีนะครับว่า ก่อนพวกอาหรับจะยกกองทัพเข้ามาในเอเชียกลาง
พุทธศาสนาซึ่งมีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าปีก่อนศาสนาอิสลามจะเกิดขึ้นใน
โลก…ได้เจริญรุ่งเรือง แผ่ไพศาลไปจนถึงประเทศจีน…สังฆารามที่ Ajian
Teppe คงจะสวยงาม ไม่แพ้ที่บามิยันตามบันทึกของนักเดินทางชาวจีน
บรรยายถึงพระพุทธรูปยืนไว้ว่างดงามเห็นแต่ไกล…จากสิ่งของพุทธบูชาจาก
ผูค้นในบริเวณนัน้ และนักเดินทางกองคาราวานต่างๆ ทีผ่
่านไปมา เมือ่ ๒,๐๐๐
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กว่าปี รวมทัง้บาบูรมหาราช
์ ทรงเป็นปฐมกษัตริยราชวงศ์
์ โมกุลของอินเดีย ที่
ถึงแม้พระองค์จะเป็นมุสลิม แต่ก็ทรงมีพระทัย จิตสำนึกของมนุษย์ผู้เจริญ
เต็มที่…ไม่ป่าเถื่อน ยโส โอหัง ทำลายสิ่งที่ผู้อื่นเคารพสักการะ เช่นพวก
Taliban และผูก้อ่การร้ายข้ามทวีปทุกวันนี…
้ บาบูรไม่
์ เคยแตะต้องพระพุทธรูป
บามิยัน’
พ่อคะ…ลีนานัง่ชม เดินชมพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์
นี้ ด้วยความ
รู้สึกสงบ ร่มเย็น มีความสุขลึกๆ หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ จนต้องนึกถาม
ตัวเองว่า อะไรหรือ ที่นำพาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น…เพราะองค์พระพุทธรูปมิ
ใช่จะงดงามอลังการอย่างพระนอนทีกรุ
่ งเทพฯ หรือเมียนมาซึง่พ่อกับแม่เคย
พาลีนาไปเที่ยวเมื่อยังเล็กๆ
นึกไปนึกมาก็ได้คำตอบที่มั่นใจว่าใช่…ก็ดิน ทราย และดินเหนียวที่
ผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ช่วยกันผสมแล้วลงมือสร้างร่วมกัน เมื่อ ๑,๕๐๐
ปีกว่าทีผ่
่านมานัน่แหละค่ะ ไม่ต่างจากบันทึกประวัตศิาสตร์
ของผูค้น สถานที่
บ้านเมือง และอารยธรรม ความเจริญ ชีวติ จิตใจ บรรยากาศความเป็นอยู่
อย่างละเอียดลึกซึง้ ตรงกับคำกล่าวทีว่
่า อดีตคือทีม่าของปัจจุบนั…ปัจจุบนั
กำหนดอนาคตที่จะมาถึง
ทาจิกิสถานและผู้คนในเอเชียกลาง อยู่ร่วมกันอย่างมนุษย์ผู้เจริญ
ยอมรับ อดทนต่อความแตกต่าง ปรับตัวเข้าหากัน แม้จะต่างศาสนา ภาษา
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี…ไม่กดขี่ ข่มเหง กลืนชาติ กลืนศาสนา
ผู้อื่นด้วยวิธีการของอันธพาล ใช้เล่ห์เลศ กลลวง สื่อสังคมทุกชนิดอย่างที่
เป็นข่าวให้เราได้รู้เห็น ได้ฟังทุกวันนี้
ยิ่งคิดไป ลีนาก็นึกชื่นชมผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ ที่รักสงบ โอบอ้อมอารี
ใจกว้าง ขอบใจที่รัฐบาลและประชาชนชาวทาจิกิสถานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชาวโลกทัง้หลาย (แม้ผูค้นของทีนี
่จะ
่ ยากจน ผูช้ายต้องออกไปหางานทำใน
ต่างแดน เช่น รัสเซีย ผูห้ญิงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ทำนา เลีย้งสัตว์
ทำไร่ดูแลครอบครัว คนแก่ ลูกหลานตามลำพัง)
อีเมลฉบับนี้ ตั้งใจจะเล่าให้พ่อและป้ามุกฟัง เรื่องพระพุทธรูปองค์-
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ใหญ่ทีส่ดุของเอเชียกลาง ซึง่หลงเหลืออยูเพี
่ ยงองค์เดียว แม้จะมีอายุเพียง
๑,๕๐๐ ปี ไม่เก่าเท่าพระพุทธรูปประทับยืน สกัดจากหินทรายทีหน้
่ าผาเมือง
บามิยัน แต่ก็เป็นมรดกโลก เป็นของชาวโลกทุกคน มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี
ก่อนถูกระเบิดทำลายจนย่อยยับ
ลีนาจะส่งข่าวมาอีกนะคะ เพราะยังมีกิจกรรมอืน่ๆ ทีต้
่องทำให้เรียบร้อย
ก่อนกลับโบลเดอร์…คิดถึงพ่อและป้ามุกมากๆ ค่ะ…ลีนา’
อีเมลจาก อะเดลีนา ราชภักดี ถึง Miss Meredi (Molly) Kennet
ผู้ปกครองชาวอเมริกัน เพื่อนรักของพ่อและแม่
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อานตี้มอลลี่ ที่รักยิ่ง
ลีนารักษาสัญญาที่ให้ไว้ ก่อนอานตี้จะบินกลับไปโบลเดอร์ว่า จะส่ง
ข่าวคราวการทำงานเรือ่งหนังสือ และธุรกิจด้าน NGOs ของมูลนิธเค็
ิ นเน็ท
ที่ลีนาจะต้องรับผิดชอบมาให้ทราบเป็นระยะๆ
ผูพั
้นนูรีเตรียมตารางวันเวลา การเดินทาง และงานทีจะ
่ ต้องทำให้เสร็จ
ไว้แล้วล่วงหน้า ลีนาคิดว่าการทำงานกับเขาก่อนหน้านี้เป็นเวลาพอสมควร
ช่วยได้มากค่ะ เท่ากับได้เรียนรูน้สิยัใจคอ ระเบียบวินยั ซึง่เขาถือเป็นเรือ่ง
สำคัญ เป็นหัวใจของการทำงานของเขาตลอดมา
โดยเฉพาะงานหนังสือที่ผู้พันต้องการจะให้เรียบร้อยพร้อมรวมเล่มให้
ทันก่อนวันงานฉลองครบรอบยี่สิบปีของร้านน้ำชาที่โบลเดอร์ก็คงจะไม่มี
ปัญหา เพราะบทสุดท้ายซึง่ลีนาได้รับมอบหมายจากผูพั
้น ให้รวบรวมไว้ในบท
ที่๗ ใต้ชื่อในภาษาทาจิกว่า Dusti…หรือภาษาอังกฤษก็คือ ‘ของขวัญจาก
ชาวโบลเดอร์มอบให้ชาวเมืองดูฌอนเบ’…เป็นคลื่นลูกที่สาม สืบเนื่องมา
จากบทที่๖-Tarikh ในภาษาทาจิก ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘ประวัติ
ความเป็นมาของโบลเดอร์-ดูฌอนเบ Choihona’ ซึ่งผู้พันกับลีนาช่วยกัน

ร้านน้ำชาชื่อดูฌอนเบ
๔๙๗

รวบรวมข้อมูลไว้ได้๓ ช่วงด้วยกัน และแบ่งเป็นกระแสคลื่นทางความคิด
และการปฏิบัติงานสามกระแสด้วยกันค่ะ…
ในบทที่๗ นี้ ผูพั
้นนัดช่างภาพของสมาคมสถาปนิกแห่งดูฌอนเบ ที่
คุณลุงปารวิซ คุณพ่อของเขาช่วยจัดหา แนะนำมาให้
เราไปดูสถานทีสำหรั
่ บการก่อสร้าง หลังจากแวะไปชมพระพุทธรูปนอน
องค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ซึ่งขุดพบในบริเวณสังฆารามทางพุทธศาสนา
เมือง Ajina Teppe เมือ่ค.ศ. ๑๙๖๖ แล้วต้องแบ่งเป็นชิน้ส่วนกว่าเก้าสิบชิน้
นำมาปฏิสังขรณ์ที่ดูฌอนเบ ชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ…ลีนารวบ
รวมภาพทุกแห่งทีเรา
่ ไป เพือ่ให้อานตีชม
้ เมือ่กลับมาถึงโบลเดอร์คุณป้านาซีม
และคุณลุงก็คงรอชมเช่นกันนะคะ
ช่างภาพของสมาคมมารออยูแล้
่ ว พร้อมเจ้าหน้าทีจาก
่ สถานทูตสหรัฐฯ
แคทรีน วิลกินส เธอมีประสบการณ์
เต็มตัว เมือ่มีการก่อสร้างสถานทูตเป็น
ครั้งแรกในดูฌอนเบ (ที่ทำการถาวรทุกวันนี้)
ปารวีณกับลีนาได้ข้อมูลจากผู้พันนูรีบ้างแล้วละค่ะ เขาเล่าให้ฟังว่า
‘สหรัฐฯ ยอมรับสถานภาพของทาจิกสิถาน หลังการสลายตัวของสหภาพ
โซเวียต เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ปีต่อมา สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ก็เปิดทำการชัว่คราวในโรงแรมทีดู
่ฌอนเบ…เมือ่มีการก่อการร้ายระเบิด
สถานทูตสหรัฐฯ ในแอฟริกา เมื่อค.ศ. ๑๙๙๘ คณะทูตสหรัฐฯ ต้องย้ายไป
ปฏิบตังาน
ิ ที่ Almaty ประเทศคาซัคสถานชัว่คราว…สถานทูตแห่งใหม่สร้าง
เสร็จเรียบร้อย เปิดทำการในปีค.ศ. ๒๐๐๖’
‘ทาจิกสิถานล่ะคะ มีคณะทูตและสถานเอกอัครราชทูตในสหรัฐฯ ตัง้แต่
เมือ่ไหร่’ ลีนานึกถึงสงครามกลางเมืองทีเกิ
่ ดขึน้ไงคะ อานตี้ ถ้าสหรัฐฯ เปิด
สถานทูตทำการในดูฌอนเบ เมือ่ค.ศ. ๑๙๙๒…สงครามกลางเมืองก็ระเบิดขึน้
พอดี กว่าจะมีการทำสัญญาสงบศึกที่มอสโกในปีค.ศ. ๑๙๙๗ ประเทศและ
ประชาชนอยู่ในสภาพยับเยินเพียงไร
ผูพั
้นคงจะคุน้กับความอยากรู้ อยากเห็นของลีนาเป็นอย่างดี หลังจาก
ทำงานหนังสือด้วยกันนานพอสมควร (ดูเขาอารมณ์
ดี ตอบคำถามอย่างผูใ้หญ่
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ที่มีเมตตา เอ็นดูผู้น้อยไงคะอานตี้…นี่เป็นความรู้สึกของลีนา)
‘ทาจิกิสถานเปิดสถานทูตชั่วคราวที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นครั้งแรกใน
ปีค.ศ. ๒๐๐๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิด…ต่อมา เราจึงมี
สถานเอกอัครราชทูตถาวรในปีค.ศ. ๒๐๐๔’
ช่างภาพไม่ได้มาคนเดียวนะคะ แต่มีเจ้าหน้าทีจาก
่ สำนักงานนายกเทศมนตรีของดูฌอนเบ หรือ มะหะหมัดซาอิด อุไบดุลเยฟ สมทบมาด้วย
เรื่องนี้ทำให้ลีนานึกถึงคำพูดของอานตี้ในการประชุมที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่
ที่ว่า…
‘นายกเทศมนตรีประสงค์จะให้เราลงมือสร้าง Cyber Cafe` โดยเร็ว
เท่าทีสามารถ
่
จะทำได้…เรากำลังเร่งหาทุนให้ครบตามทีกำหนด
่ ไว้คือ ๑ ล้าน
ดอลลาร์…’
ปารวีณกับลีนามีแผนงานการหาทุนสมทบแล้วนะคะ คิดว่าเมือ่พ้นช่วง
การเปิดเรียนภาคแรก เราคงจะมีรายละเอียดพร้อมเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายหาทุนสำหรับโครงการนี้ (หวังไว้ก่อนว่า มิสตู้-หยิงคงจะ
ไม่โต้แย้งหรือขัดขวาง)
ผูแทน
้ ของนายกเทศมนตรีพูดกับผูพั
้นนูรีเรือ่งทีด่นิสำหรับการก่อสร้าง
ซึง่อยูระหว่
่ างหอสมุดแห่งชาติ (Ferdowsi National Library และ Dushanbe
Philharmonic Theater) บนถนน Rudaki Avenue หรือ Students
Avenue…นายมิปูลัทยังถามถึงแผนผัง…
แผนผังทั้งภายนอกและภายในอาคาร Cyber Cafe` รวมทั้งแผนผัง
สวนหย่อมภายนอก ทุกรายการที่เขียนมานี้โชคดีที่ฝ่ายเราเตรียมไว้แล้ว
เพราะสถาปนิกอเมริกนัผูออก
้ แบบได้มอบสำเนาไว้กับคุณลุงปารวิซ ก่อนบิน
กลับโบลเดอร์ช่วยให้ทุกคนพอใจกันมากที่อาคารหลังนี้จะมีทั้งห้องสมุด
ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องครัว และบริเวณซึง่จัดเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึง่
จะแบ่งจากทีส่
่งมาทัง้หมด ตามรายการบริจาคทัง้ ๕๙ เครือ่ง…อานตีคง
้ รูส้กึ
คล้ายกับเราสองคน หลังจากได้ไปเห็นสถานทีสำหรั
่ บก่อสร้างว่า Cyber Cafe`
เป็นของขวัญทีจะ
่ ให้ประโยชน์
อย่างยิง่กับเยาวชนชาวทาจิก ด้านการศึกษาและ
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สื่อสาร เรียนรู้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้น เป็นไปในโลกปัจจุบัน
ปารวีณกับลีนาได้กำลังใจที่จะหาทุนสมทบให้ครบจำนวนโดยเร็วที่สุด
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวทีเดียว
เราไม่มีเวลาเป็นนักท่องเทีย่ว ทัศนศึกษา ชมความงามของภูมปิระเทศ
สักเท่าไหร่เลยละค่ะ เพราะมีงานล้นมือ เช่น งานหนังสือซึง่จะต้องสัมภาษณ์
ช่างแกะสลักไม้มือทอง ศิลปินแห่งชาติทีเมื
่ อง Khujand ทัง้สีคน
่ และคุณปู่
ของผู้พันนูรี ซึ่งได้ฝากผลงานที่ร้านน้ำชาในโบลเดอร์บนเพดานขื่อและเสา
ทั้งสิบสองต้น ที่มาจากต้น Cedar ในเขตทะเลสาบ Baikal ของรัสเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้เนือ้แข็ง แกะสลักด้วยมือล้วนตามศิลปะเปอร์เซีย
โบราณกว่าสองพันปี…
ผู้พันนูรีคงจะนึกสงสารเราสองคนอยู่บ้างหรอกค่ะ จึงตัดสินใจเพิ่ม
รายการแถม คือจากเที่ยวบินดูฌอนเบ-Khujand ไปกลับ (เครื่องบินเล็ก
ของ NGOs-ผูพั
้นเป็นผูประสาน
้
งานฝ่ายรัฐบาลทาจิก ได้รับการเอือ้เฟือ้จาก
The Aga Khan Foundation ค่ะ…ผู้พันเป็นคนขับเอง)…ผู้กองอันชู
กระซิบข่าวดีว่า
‘นูรีจะเพิม่เส้นทางบินอีกสองแห่งนะครับ…พอทำงานทำการที่ Khujand
เรียบร้อยแล้ว เขาจะพาไป Penjikent ที่นั่นมีสนามบิน ส่วนใหญ่จะบิน
เฉพาะช่วงฤดูหนาว…แต่เรามีเครื่องบินเล็ก และกัปตันมือทองของกองทัพ
อากาศ เขาก็เลยอยากจะให้คุณทั้งสองได้เห็นมรดกโลกแห่งแรกของทาจิกิสถาน ที่ UNESCO ประกาศไว้เมื่อค.ศ. ๒๐๑๐ นี่เอง…เมือง Sarazm
ครับ…ขากลับ นูรีจะบินไปลงที่สนามบิน เมือง Kurgan Teppa เมืองหลวงของแคว้น Khatlon คุณจะได้ไปชมเมืองเก่าทีขุ
่ดพบพระพุทธรูปนอน
…เมือง Ajina Teppe ไงล่ะครับ’
ถึงอย่างไรปารวีณกับลีนาก็ตื่นเต้นที่จะได้พบช่างแกะสลักไม้มือทอง
ศิลปินแห่งชาติของทาจิกิสถานทั้งสี่คน…ชื่อของเขาสลักไว้บนคานใกล้ชื่อ
บาบากาลันของผูพั
้นนูรี ทีร้
่านน้ำชาในโบลเดอร์โดยเฉพาะเมืองนี…
้ Khujand
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สองของทาจิกิสถาน…ชื่อเดิมก็คือเลนินอาบัด ช่วงค.ศ.
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สายการบินของทาจิก-แอร์และ Somon-Air บินทุกวันจากดูฌอนเบ
หรือจะบินต่อไปมอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก…โซชิ…โอเรนเบิร์ก และเยคาเตรินบุร์กในประเทศรัสเซีย แต่ไม่มีใครปฏิเสธหรอกนะคะว่า ถ้าเรามี
เครื่องบินพร้อมคนขับส่วนตัว ช่วยให้การชมเมืองทางอากาศมิใช่ความฝัน
แต่เป็นความจริงที่น่าตื่นเต้น
แทนที่จะต้องบินลงทันทีที่ถึงสนามบิน ผู้พันนูรีก็บอกมาจาก Cock
Pit ข้างหน้าว่า
‘ผมจะบินรอบเมืองให้คุณได้ชม Kkujand บนฝัง่แม่นำ้ Syr Darya
กระจะตาสักหน่อย…คุณจะได้จินตนาการถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ
เมืองและแม่น้ำสายนี้ ที่ผมให้อ่านก่อนเดินทางมาที่นี่’
จริงของเขาอีกละค่ะ…ถ้าไม่ได้อ่านเรือ่งราวความเป็นมาของสถานทีใน
่
อดีต การเดินทางเที่ยวนี้คงจะไม่ประทับอยู่ในความทรงจำสักเท่าไหร่เลย…
ปารวีณกับลีนาจึงยกให้เป็นความดีความชอบของผู้พัน
นอกจากความตื่นเต้นที่จะได้พบและสัมภาษณ์ช่างแกะสลักไม้ ผู้ฝาก
ผลงานไว้กับร้านน้ำชาในโบลเดอร์
…ข้อมูลของเมืองและแม่นำ้ข้างล่าง ก็ช่วย
ให้เราสองคนเห็นภาพในอดีต ครั้งที่ยังรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการค้าและ
กองคาราวานบนทางสายไหมที่ผ่านไปมา…
ผูพั
้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าทีหอบั
่ งคับการบินให้นำเครือ่งลงได้แล้ว
ละค่ะ จากสนามบิน Khujand มาโรงแรมนี้ มีรถตูมา
้ รับ ลีนาจะส่งข่าวมา
ให้ทราบอีกนะคะ…ด้วยรักและคิดถึงค่ะ…ปารวีณและลีนา’

๔๖
เรืออากาศเอกอันชูมองนาJิกาข้อมือ พลางนิง่นึกถึงการเดินทางเทีย่ว
นี้ ซึง่นับว่าช่วยย่นระยะเวลาได้มากมาย เมือ่เทียบกับระยะทางและถนนจาก
เมืองหลวงดูฌอนเบ มายัง Khujand ในปัจจุบนั แม้เส้นทางดังกล่าวจะมี
อุโมงค์ Shahrstan ซึ่งเปิดใหม่ ไม่ต้องใช้ถนนวกวนตามไหล่เขา เสีย่ง
อันตราย ทัง้รถส่วนตัวและรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ทัว่ไป ล้วนมีโอกาสพลาดพลั้งตกจากขอบทางลงสู่หุบเหวแห่งความตายได้อย่างไม่รู้ตัว
ชายหนุม่ก้าวไปยืนข้างหน้าต่างห้อง โรงแรม Grand Hotel Khujand
ในเมืองหลวงของแคว้น Sughd หรือ Northern Sughd ซึง่นูริดุลลาเลือก
เป็นทีพั
่กแรม ระหว่างการเดินทางมาทำงานเกีย่วกับหนังสือเล่มสำคัญครัง้นี้
มิใช่ครั้งแรกของเขาอย่างแน่นอน
นูริดุลลา เพื่อนรักผู้มีอาวุโสกว่าไม่กี่ปี เคยพาเขามาที่นี่๒-๓ ครั้ง
นานมาแล้ว ตัง้แต่อันชูถูกส่งมาประจำการทีฐานทั
่ พอากาศ Farkhor ซึง่อยู่
ทางใต้ของประเทศติดชายแดนอัฟกานิสถาน…ฐานทัพอากาศของอินเดียแห่ง
แรกในเอเชียกลาง ซึง่รัฐบาลอินเดียได้ลงทุนให้เงินจำนวน ๑๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพือ่บูรณะซ่อมแซมใช้ในการขนส่งทางอากาศเกีย่วกับอาวุธทางทหาร
และการแพทย์
สำหรับโรงพยาบาลของกองทัพอากาศอินเดีย…ผูป่
้วยส่วนใหญ่
ก็คือนักรบของ Afghan Northern Alliance ภายใต้การนำของหัวหน้าผู้
ต่อต้าน Ta-L Ban และผูก้อ่การร้าย Al Qaeda…ทีชื
่อ่ Ahmad Shah
Massoud
โรงแรมนีตั
้ง้อยูใน
่ ทำเลเหมาะเจาะของเมือง นัน่คือไม่ไกลจาก Khujand
Fort ป้อมปราการโบราณและจัตรุสัแห่งชัยชนะ ตลอดจนโรงละครใหญ่ โดย
เฉพาะแม่นำ้สายสำคัญทางประวัตศิาสตร์Syr Darya อันสวยงาม แต่ละแห่ง
สามารถเดินถึงกันได้สะดวก หรือหากจะใช้รถ ชายหนุ่มก็แน่ใจ…นูริดุลลา

Syr Darya River Khujand, Tajikistan
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มีเพื่อนนายทหารมากมายที่นี่…
เสียงประตูห้องน้ำทีปิ
่ดสนิทเมือ่ครูใหญ่
่ มานี้ เปิดเบาๆ…ร่างสูงเพรียว
ของเพื่อนรักรุ่นพี่ก้าวออกมา ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนใหญ่
พันโอบท่อนล่าง ท่อนบน เห็นความล่ำสันแข็งแรงของกล้ามเนือ้ได้กระจะตา
…กล้ามของนูริดุลลาสวยได้สว่นกับเรือนร่าง…หยดน้ำเกาะพราวทีไร
่ ขนบางๆ
บนแผ่นอกกว้าง
ชายหนุม่รุน่พีเดิ
่ นพลางใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กกว่าเช็ดผมทีเปี
่ ยกชืน้ไปมา
ใบหน้าสดสะอาดกว่าเมื่อแรกมาถึง…
“คุณมีแผนล่วงหน้าสำหรับวันนี้หรือยังล่ะครับ เรามีเวลาเหลือเฟือ
ถ้าไม่ต้องนึกถึงสถานที่บางแห่ง กำหนดเวลาเปิด-ปิดลงตัว เพราะรายการ
สัมภาษณ์เริ่มต้นพรุ่งนี้” อันชูเป็นฝ่ายถามขึ้น ขณะเพื่อนร่วมห้องหยิบ
เครือ่งแต่งกายเดินลับเข้าไปผลัดเปลีย่นในห้องน้ำอีกครัง้ เขาจึงส่งเสียงตาม
ติดโดยไม่รีรอ เสียงกลัว้หัวเราะจนคนฟังรูส้กึ เนือ่งจากประตูห้องน้ำยังเปิด
แง้ม ไม่ปิดสนิทนัก
“นูรี…ถ้าจะว่าไป…ทีจ่ริงแล้ว ผมรูจ้กัเมืองนีดี
้ทุกแง่มมุเหมือนกันนะ
ครับ…ถ้าคุณใจตรงกับผม…คืออยากจะพาหวานใจในฝัน ออกไปเดินเล่นชม
บ้านเมืองตามลำพังละก็ นี่เป็นโอกาสทองของชีวิต ไม่มี Aksakals ทั้ง
ชายหญิง คอยจับตามองทุกฝีก้าวให้สะดุง้ผวา…ถ้าคุณเห็นด้วยละก็ เราค่อย
พบกันหลังพระอาทิตย์
ตกดิน ได้เวลาอาหารเย็นดีไหมล่ะครับ”
ประตูห้องน้ำเปิดกว้างเต็มทีอี
่กครัง้ นูริดุลลาก้าวกลับออกมาเงียบๆ ก็
จริง หากเพื่อนหนุ่มรุ่นน้องเห็นประกายนัยน์ตาที่เปล่งแสงวาบไว มิได้นิ่ง
เฉยเฉกเช่นทีเคย
่ เป็นจนคุน้ของเพือ่นรุน่พี…
่ มุมปากได้รูปปรากฏรอยยิม้บางๆ
ช่วยให้ความคมเข้มของเครื่องหน้าซึ่งตัดกับผิวขาวนวล ไม่ดูเครียดเคร่งจน
เกินไป
“ผมได้รถมาคันเดียว ถ้าไม่ไปด้วยกัน ก็ต้องเลือกว่าใครจะเดินหรือ
ใช้รถรับจ้าง” นูริดุลลาหยิบกุญแจรถที่วางบนโต๊ะข้างเตียง
“สำหรับคุณกับคุณปารวีณ อะไรๆ ก็ลงตัวหมดแล้ว…นานมาแล้ว”
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เขากล่าวสืบไป “ไม่ว่าเรื่องของหัวใจ หรืออนาคต แต่ผมนี่ซี…”
ผู้พูดถอนใจยาว แล้วจึงเอ่ยขึ้นอีก “นอกจากอายุแล้ว ยังมีปัญหา
เรื่องอนาคต การทำงานของผม ซึ่ง…คุณก็รู้ดีอยู่มิใช่รึ ผมเหลือเวลาใน
สัญญาการสอนที่โคโลราโด สปริงสอีกเพียงปีกว่าๆ เท่านั้น…เอ้า…ปีครึ่ง ก็
ต้องกลับไปรับราชการของกองทัพ…”
ชายหนุ่มถอนใจอีกเฮือก แล้วจึงพูดต่อ น้ำเสียงค่อนข้างเครียด
“นีแ่หละ เหตุผลทีผม
่ ขีดเส้นให้ตัวเอง…ไม่เห็นแก่ได้ ตามใจปรารถนา
ของตัวเอง โดยไม่นึกถึงเหตุผล ข้อดีข้อเสีย…ไม่รับผิดชอบ…แค่เป็นเพียง
Secret Admirer พอชุ่มพอชื่นหัวใจ…ถึงแม้จะต้องคร่ำครวญอยู่กับ…๒-๓
ประโยคนั่นก็เถอะ…”
“ประโยคอะไรหรือครับ” อันชูพลอยป่วนปั่นไปกับความรู้สึกส่วนลึก
ของคู่สนทนา…เห็นใจ เข้าใจแจ่มแจ้ง ไม่เคลือบแคลงแม้แต่น้อยนิด
“นีไง…”
่ อีกฝ่ายหยิบกระดาษทีวาง
่ ไว้บนโต๊ะข้างเตียงตัวเดิม ส่งให้ดู…
ข้อความสองสามประโยค ซึง่เขียนขึน้เป็นสามภาษาด้วยกัน…อังกฤษ ทาจิก
และรัสเซีย…สองภาษาหลัง เจ้าตัวใช้ตัวอักษรแบบโรมันสำหรับภาษาทาจิก
และอักษรแบบซีริลลิกสำหรับภาษารัสเซีย
ชายหนุม่รุน่น้องนึกรูท้นัที จากความใกล้ชิดคุน้เคยกว่าสิบปีทีเดียว…
นี่คือทางออกของเพื่อนรักรุ่นพี่ หากมิใช่บทกวีที่เรียงร้อยจากบทเพลงแห่ง
ความรักในดวงใจ ก็นีแ่หละ…น่าคิดจริงๆ ว่า สมุดบันทึกเล่มนัน้จะเหลือหน้า
กระดาษว่างสักกี่แผ่น ก่อนขึ้นเล่มสอง…
เรืออากาศเอก อันชูจึงอ่านภาษาทาจิก แล้วถอดคำแปลในภาษาอังกฤษ
จากข้อความทัง้สามประโยค ด้วยความรูส้กึของผูที
้เข้
่ าถึงในศิลปะผลงานทาง
วรรณศิลป์อันเรียงร้อยไว้อย่างงดงาม ละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย
ถึงความงามของธรรมชาติต่างฤดูกาล หรือความรูส้กึอันสูงส่งมีค่ายิง่ ทีเรี
่ ยก
ว่าความรัก…ความสุข สมหวัง หรือความทุกข์ความเจ็บ ความช้ำชอก
มีเลือด หนอง บวมพองคั่งอยู่ในบาดแผล…
สิง่เหล่านีสื
้บทอดอยูใน
่ สายโลหิตชาวทาจิก อีกผลงานของศิลปินแห่งชาติ

