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MEETS

EAST WEST
และเพื่อไมใหติดมือเขาจึงคลุกดวยไอซิ่งตบทาย สำหรับเตอร
กิชดีไลทที่ไดรับแจกมาครั้งนั้น เปนไสพิสตาชิโอ แปงดานนอก
สีน้ำตาล กลิ่นคลายชา หวานกวาขนมไทยเล็กนอย แตสหาย
ตุรกีที่รูจักกันบอกวา ยังมีขนมชนิดอื่นที่หวานกวานี้หลายเทา
จะเปนอยางไรนัน้ รอเก็บตอมเอะอะไรของเราไปลองชิมของจริงกัน
อนึง่ ชาวตุรกีเรียกเตอรกชิ ดีไลทวา “ลอคคุม ” (Lokum) เตอรกชิ
ดีไลท เปนคำสากลทีช่ าวตางชาติใชเรียก แปลตรงตัววา “ความเบิก
บานแหงตุรกี” เปนขนมทีค่ ดิ คนโดยพอครัวในวังของสุลตานทีเดียว
เชียว แคชอ่ื และทีม่ าก็นา สนใจแลวใชไหมละ ไวโอกาสหนาจะขยาย
ความตอใหฟง หลังจากไดเตอรกชิ ดีไลทมาเรียกน้ำยอยแลว อีกไม
นานก็ถงึ เวลาทีฉ่ นั รอคอย นัน่ คือเวลาอาหาร จากการโดยสารเครือ่ ง
บินมาหลายสายการบิน ฉันพบวาอาหารของเตอรกชิ แอรอรอยทีส่ ดุ
การันตีดว ยการทีส่ ายการบินนีไ้ ดรางวัลสายการบินคุณภาพระดับโลก
และทีน่ า ยินดีกวานัน้ คือฉันจะไดทานอาหารของเตอรกชิ แอร 2 มือ้
เพราะใชเวลาบิน 10 ชัว่ โมง จานทีช่ อบทีส่ ดุ ในวันนัน้ คืออกไกเนือ้ นุม
เสริฟพรอมเชฟเฟรด สลัด (Shepherdis Salad-Çoban Salatası) ที่
เต็มไปดวยแตงกวาและมะเขือเทศสับ ผักของเขาสดมาก ทานแลว
สดชืน่ เปนกำลัง

“มหานครแหงสุลตาน”...
“จุดพบพานสองทวีป”…
“หนึ่งในสิบสุดยอดเมืองฮันนีมูน” ฯลฯ
นิยามเหลานี้ยอมหมายถึงสถานที่ใดไปมิไดนอกจาก “สาธารณรัฐตุรกี” ผูคนทั่วโลกตางปรารถนา
ที่จะมาดื่มด่ำสุนทรียรสของดินแดนแหงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “อิสตันบูล” เมืองที่เปนจุดบรรจบของ
ยูเรเชีย (Eurasia-รอยตอระหวางทวีปยุโรปและเอเชีย) ดวยสวนหนึ่งของเมืองทอดตัวอยูบนคาบสมุทร
อนาโตเลียของเอเชีย และอีกสวนหนึ่งอยูบนคาบสมุทรบอลขานของยุโรป โดยมีชองแคบบอสฟอรัส
กั้นกลาง อารยธรรมแหงบูรพทิศและประจิมทิศจึงหลั่งไหลเขามาหลอมรวมกันที่อิสตันบูล
มเพียงเพราะตำแหนงที่ตั้งของประเทศตุรกีเทานั้น ที่
นาสนใจ หากแตยังเปนเพราะตุรกี เต็มไปดวยรองรอย
ประวัติศาสตรของนานาอาณาจักร นับตั้งแตฮิตไทต
กรีก โรมัน ไบแซนไทน เซลจุก และออตโตมัน ตุรกีจึงเปนขุม
คลังอารยธรรมอันยิง่ ใหญแหงหนึง่ ของโลกสถานทีป่ ระวัตศิ าสตรตา งๆ
ในประเทศตุรกีก็ดึงดูดนักเดินทางนานับประเทศใหเขามาเยี่ยม
เยือนเปนจำนวนมาก
ฉันเองก็เปนคนหนึ่งที่หลงใหล ในประเทศตุรกีมานานแสนนาน
และไมเคยคาดคิดวาวันหนึ่งจะไดมายืนอยู ณ ผืนแผนดินของ
ชาวเติรกในที่สุด ทวาการมาของฉันในครั้งนี้มิไดมาในฐานะ
นักทองเที่ยว แตมาในฐานะ “นักศึกษา” เรื่องมีอยูวาฉันสนใจ
ศึกษาศิลปะอิสลามมาตั้งแตเรียนปริญญาตรี หลังจากเรียนจบ
ปริญญาโทดวยวิทยานิพนธเกี่ยวกับมัสยิด ฉันก็ยังคงตองการ
พัฒนาความรูในดานนี้ตอไป จึงหอบดวงใจอันเปยมรักในศิลปะ
มุสลิมไปแสวงหาชองทางในการเรียนตออยางจริงจัง แลวใน
ทีส่ ดุ ความฝนก็กลายเปนจริง ฉันไดรบั ทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตรศิลปะ ณ
มหาวิทยาลัยอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล

ตัวเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับผูท ต่ี อ งการเรียนรูศ ลิ ปะอิสลาม
และทุนนี้ยังเปนทุนใหเปลา ที่ครอบคลุมระยะเวลาถึง 5 ป
มากพอที่จะทำใหฉันมีโอกาสไดเที่ยวตระเวนทุกซอกมุมของ
ประเทศตุรกี ดินแดนในฝนของหลายๆ คน และการเที่ยวใน
ฐานะนักศึกษาก็เปนโอกาสที่ดีที่สุด เพราะในมหาวิทยาลัย
พวกเราตองเรียนวิชาอิสตันบูลวิจัย (ISTANBUL ARAŞTIRMALARI) ซึง่ จะชวยใหฉนั ไดเห็นวิถชี วี ติ ของผูค น ประวัตศิ าสตร
รายละเอียดและมุมมองตางๆ ในตุรกีทแ่ ี ตกตางจากนักทองเทีย่ วทัว่ ไป
นอกจากนัน้ นักศึกษายังไดรบั สวนลดในการเขาชมสถานทีต่ า งๆ
พรอมกับคาโดยสารรถสาธารณะ ที่ถูกกวาคนทั่วไปอีกดวย
(อันนีส้ ำคัญทีส่ ดุ ) ดวยโอกาสทองทีไ่ ดรบั มา ฉันสัญญากับตัวเองวา
จะเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณในสาธารณรัฐตุรกีใหมาก
ที่สุดดวยตอมสัญชาตญาณ “เอะอะไร” ที่ฉันใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ อยูเสมอ

ทันทีที่เครื่องบินเหินฟาอำลากรุงเทพมหานคร มุงสูอินตันบูล
ตอมเอะอะไรของฉันก็เริ่มทำงานทันที เมื่อแอรโฮสเตสนำขนม
อันเปนสัญลักษณของชาวเติรกคือ “เตอรกิช ดีไลท” (Turkish
Delight) ออกมาตอนรับผูโดยสาร ฉันรีบยกกลองขึ้นถายรูป
(ตามประสาคนไทยที่ไปไหนก็ตองถายภาพอาหาร) อันวา
แนนอนวาญาติมติ รและเพือ่ นพองของฉันตางก็ปต ยิ นิ ดีเปนอยางยิง่ เตอรกิชดีไลทนี้เปนขนมทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาดดานละ 1
เพราะอาณาจั ก รออตโตมั น หรื อ ตุ ร กี ใ นอดี ต เป น 1 ใน 3 นิ้ว ดานในเปนถั่วหรือผลไมอบแหงแปงดานนอกเนื้อเหนียวนุม
อารยธรรมมุสลิมทีย่ ง่ิ ใหญทส่ี ดุ ในโลกอิสลาม ดังนัน้ ตุรกีจงึ เปน มักผสมกลิ่นผลไมหรือกลิ่นกุหลาบลงไปใหหอมหวนชวนทาน
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และดวยเปนคนทีส่ นใจศิลปะ ตอมเอะอะไรของฉันจึงหันไปสนใจ
เมนูแผนพับทีแ่ อรโฮสเตสแจกมาดวย ดานบน di-cut เปนรูปคลาย
ทิวลิป ชวนใหนกึ ถึงหนังสือเลมหนึง่ ทีเ่ คยอาน กลาวถึง “ยุคทิวลิป”
ในอาณาจักรออตโตมัน ทิวลิปดูเหมือนจะเปนดอกไมประจำชาติ
และเปนแรงบันดาลใจในงานศิลปะของศิลปนตุรกีมาจนทุกวันนี้
นอกจากนี้แกวน้ำของเตอรกิชแอร ยังพิมพลายเรขาคณิตแบบ
อิสลามไวโดยรอบอีกดวย
หลังจากสนุกกับการสังเกตสังกาสิง่ ตางๆ แลวก็ถงึ เวลาเขานอน แต
ฉันหลับไมดนี กั เพราะผูโ ดยสารดานหนาเอนเบาะลงมาเบียดขา ซ้ำ
คนขางหลังก็กรนอีก ทำเอาหลับไมลง ครัน้ จะเขียนบันทึกก็ตอ งเปด
ไฟรบกวนคนขางๆ ระหวางนัน้ ฉันเลยไมรจู ะทำอะไร ไดแตมอง
สจวตกับแอรโฮสเตสทีเ่ ดิน ผานไปมาคิดวาหลายคนตองเปนชาว
ตุรกี สังเกตไดวา หนาตาของชาวตุรกีนน้ั เปนลูกผสมระหวางเอเชีย
กับยุโรปอยางละครึง่ คือจมูกไมโดง ผิวขาว บางก็ผมสีดำ บางก็ผม
สีทอง ตาสีดำบาง สีฟา บาง เปนตน คือจะเปนเอเชียสุดๆ ก็ไมใช
และจะเปนยุโรปจาก็ไมเชิง ก็สมแลวละทีเ่ ขาเกิดบนดินแดนสองทวีป
แคอยูบ นเครือ่ งบินสัญชาติเติรก ยังไมทนั จะถึงถิน่ ของเขาจริงๆ ก็
สัมผัสกลิน่ อายของตะวันตกพบตะวันออกไดอยางชัดเจน และแลว
21 นาิกา 47 นาที ตามเวลาทองถิน่ ของตุรกี เครือ่ งบินก็ลงจอด
ที่ทาอากาศยานอะตาเติรกโดยสวัสดิภาพ ฉันมองออกไปนอก
หนาตางเห็นแสงไฟยามค่ำคืนของอิสตันบูล เหมือนแสงไฟของ
กรุงเทพฯในคืนที่จากมาไมผิด จนอดคิดถึงบานเกิดไมได หลัง
จากหยิบกระเปาแลว ฉันก็ไดพบกับนักเรียนคนอืน่ ๆ ทัง้ ชาวไทย
และชาวตางชาติที่ไดรับทุนเดียวกัน ณ จุดนับพบที่ทางทีมงาน
ทุนรัฐบาลตุรกีจะมาตอนรับพวกเรา ระหวางนั้นลมหนาวของ
ฤดูใบไมผลิในตุรกีก็พัดมาสัมผัสหนา...กลิ่นบุหรี่คลุง...รานขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล...ภาษาตุรกีที่ใชอักษรโรมันแตบิดอักษร
บางตัวเพือ่ ความแตกตาง...คนขายขนมปงหาบเรรอ งเรียกลูกคา
วา “ซิมิต ซิมิต ซิมิต ซิมิต!” แบบรัวๆ เร็วๆ คลายคนขาย
น้ำตามรถไฟไทยที่ตะโกนวา “น้ำมิ น้ำมิ น้ำมิ น้ำมิ!” ดูทา
ประเทศนี้จะมีอะไรที่นาดูและนาสนุกกวาที่คิด เอาละ นับแต
วินาทีนไ้ี ปชีวติ ของฉันในอิสตันบูลไดเริม่ ตนขึน้ แลว คุณละพรอม
ที่จะเปดตอมเอะอะไร และพรอมที่จะทองไปในตุรกี-ดินแดน
สองทวีปกับฉันหรือยัง

Some people say different things about Turkey
"The great city of Sultan," ...
"The meeting point of two continents" ...
" Top ten cities for honeymooner," etc.
However, put the rating and quoting aside, I personally think tourists travel from around the
world to Turkey because they want to see the beauty of this land. Especially Istanbul, the city
with the confluence of Eurasia, the boundary between Europe and Asia, lies on the Anatolian
peninsula of Asia and the other part of Europe on the Balkan Peninsula, with the Bosphorus
separating them. Oriental civilizations of East and West sides so fused together that poured
into Istanbul created the charm for this city that visitor from around the globe want to come
and see this wonderful city.
y visit to Istanbul is not as a tourist
but a "student". After graduated a
master degree in Islam Studies, I
wanted to expand my knowledge
and further my study in this area. I have my heart
full of love for the arts of Muslim mosques, which
I think it was from studying in-depth knowledge
in my Master degree thesis. So after graduated I
seriously seek opportunity to study more in this
area. I am fortunate and very privilege to receive
a scholarship from the government of Turkey to
study for a PhD in Art History at the University of
Istanbul. It really is a dream come true for me.

come to visit. I have long been in love with this
country and still pinching myself sometimes that
I am actually standing on the land I have always
been dreaming of visiting.

As soon as the plane took off from Bangkok
airport heading to Istanbul, my sense of wonder
kicks in when the flight attendant brought the
sweet symbol of the Turks "Turkish Delight" to
greet passengers. I quickly picked up the
camera and took a shot of the pinkish rectangular cube with the nuts or dried fruit inside. The
Turks called Turkish delight “Lokum”. To me, the
look and the taste of it is truly the joy of Turkey
Apart from its geo-location, which makes this just like the name of this dessert. It was such a
country very unique, to me, Turkey is one of the delight taste of welcoming me to Turkey.
very attractive countries I have always wanted to
visit. It filled with numerous traces of history of I am very certain there will be a lot of interesting
the former great empires from the Hittite, Greek, stories await me in Turkey and I will use this
Roman, Byzantine and Ottoman. Turkey is a space to share my stories and experience of the
treasure of the world's greatest civilizations. The time I spent in Turkey in which I would like to
historical places in Turkey tempt travelers to invite you to follow this space.
Until next time…
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