
  سفرنامة هند  ٤٢١

  

   هندةسفرنام
  ∗ رجبيانتشفق

سنده و يان، شاعر و نويشفقت رجبام  يکين سفرنامه دوست تاجين بخش آغازيا
کستان يدر شهر دوشنبه تاجميالدي  ۱۹۹۸ يها  ساليبا و. م لندن استيست مقيژورنال

 ه باشدي شبها کيتاج  بهکه ش از آنيب) وشيدار(ت نثر و محاوره شفقّ. شدم آشنا
  هنديها ن سفرنامهيتر ي از خواندنيکين سفرنامه يهرحال ا به .ه استيان شبيرانيا به
ز يران نيگمان چاپ کامل آن در بازار کتاب ا يک است که بيسنده تاجيک نويقلم  به

  . خواهد داشتي خوبيها جاذبه
   کاليرؤيا
نداشته است؟ و چرا من مستثنا  ي در کودکي ديدار از هندوستان را چه کسيآرزو

ترين   بود با محتشمي من کشوريبرا هند.  باليوود کارشان را کرده بودنديها مباشم؟ فيل
 عشق و در انبوه سبز، و نيرومندترين حس ترين طبيعت غرق ي، ديدنها ساختمان

  .در جهان يافت توان  مي کهيمهرورز
 ها  را که گاه در اين فيلمينواي يظواهر فقر و ب» التا مانگشکار «ييک سيالب صدا

، دل، ي زندگيها شنيدن واژه. کرد  ميي و فرهنگي عاطفيغنا  بهشد، تبديل  ميديده
مانند درد عشق، آتش عشق، جان من،   بهي خودي عباراتيت، درد، جان و حتّمحب عشق،

  کهيا گونه  بهکرد؛  ميتر  من شيفته را شيفتهي هنديها غيره در آهنگ جان جان و
 ي هنديها خواب«: گفتم  مي»خير  بهشب«يا » شب خوش «يجا  بهنزديکان دوستان و به

  .شدم  ميي هنديغرق رؤياها و خودم هم» يببين
                                                   

  .نگار تاجيکي و روزنامهنويسنده   ∗
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خواست خودمان را در سال   مي کهي ميالد١٩٨٠اتمان در دهه  درس ادبييدر انشا
  يکيمن در پايان هزاره دوم ميالد«: م و ترسيم کنيم، نوشته بودم تجسيميالد ٢٠٠٠

باليوود و  يها پر است از ديد و بازديدها با ستارهام  يرنامه کارنگارم در هند و ب روزنامه
  .وزيرم ترين نخست ، محبوبياينديرا گاند

  همين پس فردا،ي اکتبر امسال، يعن٣١روز .  نرسيدميديدار اينديرا گاند  بهه،البتّ
ط محافظان سيکش وزير زن تاريخ هند توس بيست و سومين سالروز قتل تنها نخست

  . سال پيش من را هم سوگوار کرده بود٢٣که  يزاست؛ رو
 هند  به سفرينگار شده بودم، هند و آرزو که روزنامه ، با ايني ميالد٢٠٠٠و در سال 

 يها بيشتر فيلم. رنگ شده بود  تازه ديگر قرار گرفته بود و کمي آرزوها الشعاع ده تحت
 زد و يدل نم  بهي، ديگر چنگ بودي غربيها  ناشيانه از فيلميباليوود هم که نسخه تقليد

 يها  بود، همراه با رقصي کالسيک هندي و موسيقها  من، آهنگيتنها اسباب دلبستگ
  .شد  مي که در هنر هند هم مشاهدهيزدگ گير غرب دور از موج همه  بهناب؛ يهند

   شانتاراميپا  بهپا
دو ي هم برا از هند برگشته بود و قبالًيتازگ  بها صحبت با يک دوست نزديکم کهام 

آغوش حال و هوا و   بهخوانده بود، من را دوباره  هند درسيها  از دانشگاهيسال در يک
  . انداختي هنديها آرزو و هوس

 يکه بخش» قيام«و » لگان» «دوداس« مثل يا  شايستهيها  فيلميتماشا  بهشروع کردم
 و ها نامهسفر.  شده است و چندين فيلم ديگريبردار آن در تاجيکستان فيلم از

نويسنده » شانتارام«ويژه رمان   به. ميزم پيدا شدندي دوباره رويهند يها سرگذشت
  .هند را دامن زد  بهآتش عشقم»  ديويد روبرتزيگرگور «ياسترالياي

شود   مي وارد هندياين آقا که از زندان استراليا فرار کرده بود، با يک گذرنامه قالب
 شکنجه  ويآنجا هم زندان. کند  مييزندگ) ي کنونيامومب (يو چندين سال در شهر بمبئ

 ياد  هند راي محليها زبان. ماند  ميشود و باز هم در هند  ميدوباره آزاد. شود مي
 يهمين حاال هم آقا. شود  ميي هميشه عاشق اين سرزمين افسانه ايگيرد و برا مي

  . هند استيروبرتز معموالً در شهر مومبا
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 دوباره داردام  ي دوره کودکيرسيدم، احساس کردم که آرزواواسط اين رمان   بهتا
را  را بستم و رفتم فرودگاه و بعد از هشت ساعت پرواز، خودمام  بار و بنه. شود  ميزنده

  . رها کردمي دهلي پر سر و صدايها  ازدحام و ماشينيدر دريا

  س حيران مقدي و گاوهايحومه دهل
ناپذير بود که چند تا گاو بيچاره و  شديد و رخنه يا اندازه  بهيترافيک حومه شهر دهل

 وسط اين هرج و مرج، گيرکرده بودند و در انتظار ساعات کم شد ديد که  ميحيران را
کردند  ميبودند و نشخوار  زمين ولو شدهيدتر روترد.  

ه آدم، چگونه  قابل درک نبود که اين همه ماشين و حيوان و البتّ من اصالًيبرا
 هم و با سرعت تند و  بهقدر تنگاتنگ و تقريباً چسبيده هم بخورند، اين  بهکه اين بدون

  .دکنن  ميبدون چراغ ترافيک حرکت
 در طول سفرم. س نيستند مقديگويم، منظورم فقط گاوها  ميکه» حيوان«

 درکنار شتر و خر و خوک و ها مختلف هند شاهد حرکت خودروها در جاده يشهرها به
جاست که  جالب اين.  غول آسا بودميها  و فيليو مرغ خانگگربه  و سگ و ميمون

 ميان آدمان و جانورها بيرون از يگرفت و اين همساز ينم  را گازيکدام ديگر هيچ
  .شد  مي هم مشاهدهها جاده

 حد و حصرش را ي بي شکسته بسته صحبت کردم و دوستيبا راننده دو کالم هند
خواست از من پول  ي کرد و نممدعوتاش  نهخا  بهکه بالفاصله يطور. آوردم دست به

  .نرفتم و پولش را هم دادماش  خانه  بهيو سپاسگزار اصرار با. بگيرد
» يفرنگ«. ر استدر اين موقع سال غيرقابل تصو» ها يفرنگ «ي براي دهليهوا
آقتاب، داغ داغ . برند  ميکار ها به ي هنوز هم در مورد اروپايها ياست که هند ياصطالح

 ها  در امتداد جادهي هم اندک نبود و شهردارها  سبز سبز و تعداد درختها درخت وبود 
  . تازه کاشته بوديها نهال

   نزار و خوشبختيگداها
. شود  مير کمتر ميسي در حومه دهليخارج  يکي امکان مشاهده مناظر اطراف برايول

 آيد و از شلوارت مي  ژندهيها با لباس از بس بعد از هردو سه دقيقه يک کودک پابرهنه
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برد، سپس   ميچسباند و سمت دهنش  ميهم  به دستش رايها کشد، نوک انگشت مي
  .خواهم  مي»غذا «ييعن» کهانا«: گويد  ميمالد و  ميشکمش را

ل پنجاه يا صد  دو بار اويشود که يک  مي هم باعثي دهليندانستن نرخ و نوا
ا دو و نيم دالر است که شايد بيشتر  که معادل يک تي بکنها تک سائل تک  خرجهيروپ

گداها   به، اگريبعدا ديدم که مردم محلّ.  باشدها  دوروزه آنيروزانه يا حتّ از درآمد
  .دهند  ميي ريز يا فوقش پنج تا ده روپيها ه سکّها آن  بهبکنند، مرحمت
دم، دا شان اسکناس ييک  بهبار که خودرومان در راهبندان گيرکرده بود و اشتباهاً يک

 ما و اشاره پوليشيشه ماشين چسبيدند و با ا  به از پسرک و دخترکان ديگريفوج
 دادم رسيد و همه را از دور  به رانندهآمدند که يبعد از آن گروه ديگر. خواستند

  .خودروش دور کرد
بلند خنديدند و پريدند ويدل بگيرند، با صدا  بهيا که عقده ، بدون اينها هبچ  
شد در   مي بود و اين حالت رايشادشان پر از اميد و نشاط و زندگحرکات . دويدند

، شعله اميد چشم و دلشان را ياز سائالن مشاهده کرد که در عين فقر و ندار يبسيار
  .دارد  ميروشن نگه

   آگراي کرايه کردم و راهيدرنگ يک تاکس ي نماندم و بيروز نخست در دهل
  .شدم

   شناسنامهيماشين، يعن
است و بايد حدود پنج ساعت سمت جنوب   کيلومتر٢٠٣ و آگرا ي دهلفاصله ميان

دآباد، پالوال و ماتورا يتر فر کوچک ياگرا از شهرها  بهدنيدر راه رس. شرق حرکت کرد
گر از هم جدا شده و يجات ديسبز و اهيع ذرت و گي که با مزارع وسيکن  ميهم عبور

 ذرت درست يها از ساقه تاًشکل هست که عمدي  گنبدةن کلبيوسط هر مزرعه چند
  .مزارع باشند ني ايد هم سرپناه کشاورزهايبان و شاياند و ظاهراً سا شده

 گر کاال ويشهر د  بهک شهري درازند که از يها وني جاده کامي رويها نياکثر ماش
 ي و هنديسي انگليها زبان  بهبرند و پشت هرکدامشان با حروف گنده  ميخواربار

  .»بوق بزن «يعني» آواز کارو«ا ي» هورن بلو «نوشته
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 ر مکريها کردند و بوق  مي را مراعاتها وني کاميها ن درخواست رانندهيهمه ا
. ند آن عقب چه خبر استيگذاشت که راننده بب يون نميع کامي وسةظاهراً بدن. زدند مي

 يزدن داشت و چه برا بوق  بهي عشق خاصّي هنديها  ما هم مثل اکثر رانندهةرانند
 کرد و در  مي نثاريا رهين زنجي سهمگيها  و خودروها، بوقهااکشي ري، چه براها ونيامک

 داد و پرت  مي جاده هليدو سو  به راها نير ماشيسااش  نيواقع، با قدرت بوق ماش
  .رفت  ميکرد و جلو مي

 از» .جاد ِدونه«:  را بخوانمها وني از کاميکي پشت در عقب ي هندة کردم نوشتيسع
 يک ينام» جاد ِدونه«بود، گفت، » مانو«راننده که نامش . ح عبارت را خواستمي توضراننده

  او ثبت شدهة هندو است و اضافه کرد که پشت خودرو خودش هم نام طبقيها از طبقه
  .است» قهرمان «يمعنا  بهکه» کينا«

جدايي طبقاتي هندوها کمال احترام را داشت  بهني بود ومانو، هندوي متدي .
 ةترين نکته توي کيش هندو همين مسأل از او پنهان بدارم که براي من غريب انستمنتو

ي ها ا او ترجيح داد صحبتام. شود ها مي اقسام تبعيض که باعث انواع و ستها طبقه
 افتخارش ة نايک مايةناشنيده بگيرد و بار ديگر تأکيد کرد که طبق کفرآميز من را

  .است
 يها نوشته  حکم شناسنامه را دارند و نشان ودر هند غالباً ها نيافتم که ماشيبعداً در

  .کند  ميص آن را مشخّةت رانندين هوي ماشيها شهي در و شيرو
گروه  تاتا نام» تاتا «يها ن مدليتر  هند بود؛ از تازهةک و مدرن مانو ساختيخودرو ش

 است که يا زرتشتي ي متمول پارسةک خانوادي  بهق متعلّي هنديها  از شرکتيميعظ
  .ف خواهم کرديتان تعريداستانش را بعداً برا

  انسان و رقص کبرا  شبهيها بوزينه
 ماربازها و ينفر ۵-۶ک گروه يف کرد، قه توقّي چند دقيبرا  مانو کنار جادهيتا تاتا

ر يک تيماندند، از   ميدو بچه آدم  به کوچولو کهةنيدو بوز. دنديرس بازها از راه نهيبوز
ه ي چند ثاني براين جوريداشتند و هم  ميشان را بريها رفتند و دست  مي کوتاه بااليچوب

  .زد  ميشان خشک
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  عمرمي بودند که من تويآزاد کم شبه ا دستي آزاد يها مونين مي نخستها نيا
 يول. ده بودمي وحش ديها  باغيحال و کرخت را تو ي بيها نهيه، بوزقبالً البتّ. ام دهيد
  .کنند  ميدانستند چه کار  مي داشتند وي شبه بشريها رکت افاده و حها مونين ميا

دش را ي پرپشت سفيد هم کنار در خودرو نشست و ابروهايسف شير ريمارباز پ
ک دست سرپوش سبدش را يبعدش هم با . نواختن لبکي ن  بهشروع کرد گره کرد و

  کفيوضوح تو  بهشد  ميرااش  نکيترسناک که شکل ع يک مار کبرايبرداشت و 
  .دن گرفتيرقص واش بلند شد ويواش يد، يسرش د

هرکدام صد . باز از ما حق طلب کردند نهيمانو پشت فرمان نشست و مارباز و بوز
فرق سر بردند و سپاس گفتند و ما   به دستشان رايها گرفتند و نوک انگشت هيروپ

  .ميآگرا راه افتاد  سمتةدوبار

  نگين تاج هند
 عمده يمغول بود، اکنون از شهرها يتخت امپراتورهايان هند و پي نگيآگرا که زمان

 يت جهان در هند زندگيجمع ششم کي. الت هند استين ايتر تياوتارپراِدش، پرجمع
شتر يب. اوتارپراِدش است اي» يالت شماليا«ن يم هميت هند مقيششم جمع کيکند و  مي

: کار ببرند  بهراش ا يسيانگل فالت مخفّين اي نام ايدهند برا  ميحيمردم هند ترج
  .»يوپي«

اموناي« رود ة است در کرانين مقصد سفر من بود، شهريا خود آگرا که نخستو ام «
 ي است که تويامونا همان رودي. تي هزار جمع٥٠٠ون و يليک ميبا حدود » جمنه «اي

 که يلومتر طولي ک۱۴۰۰زد و درواقع با حدود ير  ميس گنگ مقديها آب  بهشمال هند
  .گنگ است  بهرود متصل نيدرازتردارد، 

 آمده و» ماهابهاراتا «ين بار در کتاب حماسينخست» آگرابانا«شکل   بهنام آگرا
 يالدي م۱۷ا ي ۱۶ يها در قرن. اند  کردهيمعرف» بهشت«ا ي» سيپرد«معناشناسان آن را 

ي ادار  مغول بساطيامپراتورها. ن شده بودي زميس در روي از پردي تمثاليراست  بهآگرا
هم  ن حاالي ساختند که همييها  و باغها ن شهر پهن کردند و ساختمانيشان را وسط هم

  .ديآ  ميشمار  به در هندي گردشگريها ن جاذبهيتر عمده از
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زبان  ر و شاهجهان بوده کهي چون اکبر، جهانگيتخت شاهانيپا» اکبرآباد«آگرا با نام 
 دند وي کوشيه حسابقار  در شبهي بود و در گسترش زبان فارسيشان فارس يمادر

 شهر نيامونا در هميدر کرانه رود » ي پارسيها باغ«  بهن باغ معروفينخست. ار بودنديکام
  .است» آرام باغ «ين باغ پارسينام خاص ا.  آن شاه بابر بودةشکل گرفت و سازند

 ،يهنرمرکز   بهرا ساخت و آگرا را» حصار سرخ«ا ي» قلعه الل« بابر، ةشاه، نو اکبر
  آگرا هم از مردهةدر حوم» يکريفاتح پورس«شهرک . ل کردي تبدي و مذهبيبازرگان

 ر، پسر اکبريقلعه بازمانده از جهانگ  سبز و انبوه الليها باغ. اکبر است) ميراث (ريگ
  .مغول است

يآگرا و هندوستان ساختمان  به داشت،يهنر معمار  به کهيا ا شاهجهان با عالقهو ام 
. شود  مين تاج سر هند محسوبين نگيتر ن حاال هم درخشاني کرد که همميرا تقد

 يالدي م۱۶۴۸است، سال » محل ممتاز«تبار ي راني اةادبود ملکي يکه بنا» محل تاج«
م داشت و در ي ساختمان آن نقش مستقيزير خود شاهجهان هم در طرح ساخته شد و

  .شد جا خاک ت هم همانينها
 ب دوبارهيز ا پسرش اورنگ منتقل کرد؛ اميدهل  بهرااش  تختيشاهجهان پا

، ۱۶۵۳، سال يبعد از مدت. قلعه انداخت زندان الل  بهاکبرآباد برگشت و پدرش را به
 يها هيد و تا پايآباد در فالت دکن هند کوچ شهر اورنگ  بهبيز اورنگ تختيپا

 و جاث ها  ماراتيها لرزه افتاد، اکبرآباد تحت نفوذ قوم  بها مغول هندي ي بابريامپراتور
  .ا شديتاني بريم امپراتوري تسليالدي م۱۸۰۳آگرا نام گرفت و از سال  واقع شد و

ب، ي و پرفراز و نشي غنةنيشين پيک چنيشوم با   مييو حاال، من دارم وارد شهر
 يراني ايها سينم که ضمناً در ساختن آن نقش معمارها و خوشنوين تاج هند را ببينگ تا

 تا آن هنگام. م کرديد خواهيمحل بازد نده با هم از تاجي آةهفت. ده استاندک نبو هم
  !و بدرود» نَمسته«

 پور هاي جي کاخ آبي و معبد بوزينه
منتظر  پور  کاخ شهر جيةکه در محوط جا رسيده بود که من، درحالي آن داستان ما به

و  پور شدم آبي جي يا کاخ محلّ انگيز جال بودم، مفتون عکس وسوسه» مانو«ام  راننده
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 گوي هندو شدم که  بذلهةسينگ، رانند رماَمحل انتظار را ترک کردم؛ سوار ريکشاي 
 سمت کاخ آبي راه ورتر از کاخ شهر است و به  کاخ آبي پنج دقيقه آنةگفت فاصل مي

  .افتادم
داد که   دقيقه طول کشيد و احساس عذاب وجدان آزارم مي۱۵سفرمان بيشتر از 

که من هنوزم در کاخ شهرم، يک گوشه نشسته و انتظار من را  نو با خيال اينما احتماالً
اصطالح شاعرانه، آسمان ذهنم صاف  ولي تا نماي کاخ آبي را از دور ديدم، به. کشد مي

  .کاخ آبي داد شد و همه چيز جاي خودش را به ابر بي و

  حالي با جال محلّ
اش را  هاي حاشيه ههاي تپ گار پايهمانسا ةب و آراسته، درياچ مرتّةسمت راست جاد

 صورتي دراز که آن سرش پيدا نبود، ةنرد يک. ناهارگار را هاي موسوم به تپه. شست مي
پوتي با صالبت   کاخ خاک رس راجةدرياچ درست وسط. کرد ما را از درياچه جدا مي

 کبود درياچه عظمت آن را دو برابر بازتاب ساختمان روي آب. سلطنتي نشسته بود
  .کرد مي

پوتي در چهار گوشه و يک گنبد بزرگ در وسط  کاخ آبي چهار گنبد کوچک راج
شد  نوک پنج درخت بلند و سبز را هم مي. کردند ت مي آن را داشتند مرمةهم داشت که

  . ديدمحلّ بام جال پشت روي
سينگ يکم،  ط ماديو ميالدي توس۱۷۹۹پور سال  کاخ آبي جي ف بهو معرمحلّ جال

نماي . پور بود گذراني حاکم جي پور ساخته شد و ييالق و محل خوش جيي اراجامه
پور دوران کودکي خود  جايي که حاکم جي. پور است ي اودي درياچه آن برگرفته از کاخ

  .بود را در آن گذرانده
 آمد و براي مدتي در آن اين کاخ مي ل معموالً براي شکار مرغابي بهسينگ او ماديو

اکنون . پور هم بود وزيران جي  اقامت نخستبي براي يک دوره محلّکاخ آ. ماند مي
 بااليي روي آب ة آن، تنها يک طبقةيک کاخ متروکه است و از پنج طبق محلّ جال

اي تبديل  قيمت درياچه يک هتل گران زودي به  بهمحلّ شود که جال گفته مي. مانده است
  .خواهد شد
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. است آب ساخته شده پور به فع نياز مردم جيمانساگر، مصنوعي است و براي رة درياچ
  .است شود ديد که بين دو تپه ساخته شده  مانساگر را مي شرقي درياچه، سدةدر حاشي

  !انتظار عادت داريم ما به
چون .  خوبي خواهد بودةشناسان تجرب پرنده ويژه براي  مانساگر بهةبازديد از درياچ

  .شود انواع نادر پرندگان مي زها درياچه پر ا گويند که در زمستان مي
سينگ شدم و از او  رماَ در سر، سوار ريکشاي محلّ هواي رمانتيک ديدار از جال

لي  مفصّةر پيش خودش براي من برنامماَولي . کاخ شهر برگرداند که من را به خواستم
. هغير ها و ها و دکان افپور، صح هاي جي نقّاشاعم از بازديد از کارگاه  چيده بود؛

  .کاخ شهر برگردم، کارساز نبود حتماً بايد به اصرار من که
:  گفتم“هندي است يا فرنگي؟”: گفت. جا منتظر من است او گفتم که يک نفر آن به

 ,انتظار عادت داريم و ساعت ها به ما هندي. پس نگران نباش”: تفگ. “هندي است”
 بودم و ظاهراً جا مي بل بايد آنساعت ق گفتم که نيم. “کند زندگي ما را ديکته نمي ترتيب

 موقع در اي دارد که هميشه به ساعت ارج ويژه کنم، به اي که صحبتش را مي اين هندي
 او هم سرايت ها به پس احتماالً اين مرض از فرنگي”: گفت. شود محل قرارش حاضر مي

  .و ديگر چيزي نگفت. “کرده
سوپرهليکوپتر «ل خودش قو هايش را در هم کرد و گاز را فشار داد و به اخم

هايي که مانع از  راننده. هاي مارپيچ و ترسناک، سمت کاخ شهر پريد با جلوه اش »هندي
  .شنيدند دار از او مي شدند، حتماً دو سه فحش آب ريکشاي آمار مي حرکت سريع

 آمار به.  بين کاخ آبي تا کاخ شهر طي شدة دقيقه فاصل۱۰اين بار در عرض کمتر از 
او زنگ بزنم و  من بدهد تا بعداً به  تلفنش را بهة دادم و گفتم که شمارروپيه ۲۰۰

گشود؛  ر سينگ دوباره گره ابروانش راماَ. کرد، سر بزنيم جاهايي که صحبتش را مي آن به
  .اش را نوشت و داد و رفت ر کرد و شمارهشدت تکان داد و تشکّ سرش را به

 پور رسانده بود، طبق جي ا و از آگرا بهآگر اي که من را از دهلي به مانو، راننده
 ب کرد کهتعج. رسيد موهاي مجعدش مي کرد و به  ماشينش نگاه ميةآين معمول داشت به

  .آيم، نه از داخل کاخ شهر چرا من از يک سمت ديگر مي
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 او قدر به بالفاصله از من پرسيد که چه. ر سينگ را برايش تعريف کردمماَداستان 
 صورتش تف کرده من نگاه کرد که انگار به مانو طوري به.  روپيه۲۰۰تم گف. ام پول داده

 بردم و کاخ آبي مي  روپيه داده بودي، چهار بار به۲۰۰من  اگر به”: گفت. باشم
 دليلش هم دقيقاً وسيله”گفتم . “آن هم با اين خودرو شيک کولردار تاتا. آوردمت مي
  .“هتل برسان ا بهحاال من ر. خواستم سوار ريکشا بشوم مي. بود

  هاي عربي نويس کاماسوترا روي دست
از او خواستم . خودرو تاتاي او شديداً نياز دارم کردم که به مانو ثابت فرداي آن روز به

اماکن زيادي را . من نشان دهد پور و اطراف آن هست، به جي هرچه ديدني در شهر
  .کرد ر سينگ تعريفشان را ميماَهاي مينياتور را گرفتيم که  نقّاش از جمله سراغ. ديدم

ي که روي زمين نشسته نقّاشکارگاه، يک اتاق بزرگ بود با هفت تا هشت نفر 
 نوک سوزن ظريف بود و ةانداز موهايشان به قلم. کشيدند هاي مغولي مي ينقّاش بودند و
. شد تشخيص داد بين مي ههايشان را فقط با يک ذر ينقّاشهاي  کاري و ريزه جزئيات

  .هم داده بودند بين همن ذر به
 نقّاششيرچاي هندي داغ آوردند و . ام کردند يس کارگاه راهنماييئاتاق ر به

  .کرد، بساطش را روي ميز پهن کرد انگليسي سليس لندني صحبت مي که به ارشدشان
  فکرنقّاشخود . هاي قديمي فارسي انجام شده بود نويس ها اکثراً پشت دست ينقّاش

 اش را خواندم و ثابت کردم که چند صفحه. ها اردو يا عربي باشد ويسن کرد دست مي
عنوان کاغذ  ها به نويس مذهبي عربي که از آن جز چند دست به. اش فارسي است همه
 براي من توضيح داد که اين کار اصالً نقّاش. تصاوير کاماسوترا استفاده شده بود ينقّاش

  .ان عربي يا فارسي بلد نيستندچون هيچ کدامش. ابداً عمدي نبوده است و

  حصار عنبر و فيل سواري
عيار  ي تمام  کيلومتر فاصله دارد و نمونه۱۱پور  جي حصار عنبر هم رفتم که از شهر به

ها  ها و معابد و باغ ها، قلعه اي از کاخ عنبر، مجموعه. ها است شکوه و جالل راجپوت
ها ترکيبي از معماري هندو و  تمانساخ. ساخته شده است اي بلند هاست که بر فراز تپ
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فرماندار » راجا مان سينگ«ط  ميالدي توس۱۶ ةسد ها در گورکاني است که احداث آن
  .عنبر آغاز شده بود

 اي که تنها وسيله.  حمل و نقل آن استةحصار عنبر، وسيل ترين مورد سفر به جالب
استه و پيراسته ها فيل آر ده.  حصار را دارد، فيل استة ورود از دروازةاجاز

. گردند رسانند و برمي هاي حصار مي ها را تا دروازه ش، بازديدکنندههاي منقّ خرطوم با
  روپيه کرايه کردم و از تپه باال۵۰قيمت  هم براي نخستين بار در عمرم يک فيل را به من

  .رفتم، يک عالمه عکس گرفتم و برگشتم

  باغ وحش آزاد
او قول داده بودم و از  زنگ زدم؛ چون به سينگ رماَ ر بهپو هتل، در جي از بازگشت بهبعد 

ها برساند که تعريفش را از قبل  بوزينه معبد او خواستم که با اوتوريکشايش من را به
  .شنيده بودم

بودم،  اي که نديده پور و تا لحظه  شهر جيةها، روستايي است در حاشي معبد بوزينه
هاي  ميمون تجمعي. اش راست بوده ده بودم، همهاش شني چه درباره شد که آن باورم نمي

  .هاي آن باشد اين روستا شايد بيشتر از آدم
 هاي ديگر زندگي ها در اين روستا با انواع و اقسام جانور تر اين که بوزينه جالب

اگر جيغ يک ميمون سمت يک گاو خشمگين و پريدن يک ميمون . آميز دارند مسالمت
پرسر و صدا را ناديده و ناشنيده بگيريم، از همسازي زده و  خوک وحشت ديگر روي

  .ب است و بسدهد، تعج کس دست مي ي که بهدر کنار هم تنها حس اين همه حيوان
شمار، کنار  هاي بي گاو و خوک و بز و خر و مرغ و خروس و سگ و گربه و پرنده

، شادي شدند کردند، عصباني مي پريدند، بازي مي زدند، مي روي خاک غلت مي هم
 يک باغ. ها حرف زد شان کرد و با آن شد از نزديک ديد؛ لمس اش را مي همه کردند و مي

  .کنند ها خانوار در آن زندگي مي آزاد در روستايي که صد وحش بزرگ و
گاه دارند؛ با يک بت هندو که با چنبر گل آراسته  ها براي خودشان نيايش حيوان

ها  بوزينه.  بيشتر استين برابررويي روستا چند بهها در کوه رو تعداد ميمون. است شده
 زميني نشينند که شايد برايشان موز يا بادام ها مي خزند و منتظر آدم ها مي صخره روي



  ٤٣٢  قند پارسي

  

 زميني من را يک ميمون چابک قاپ زد و پاره کرد، يک بسته پالستيکي بادام. بياورند
  .پ نگاه کرد و رفتچ من چپ هاي ريخته را از روي زمين جمع کرد و به  بادام

گردن  اند؛ در انتظار گردشگرها که مارشان را دور ها مارگيرها هم نشسته کنار ميمون
ا ام من فقط جرأت کردم پوست مار کبرا را لمس کنم؛. بيندازند و با آن عکس بگيرند

  .دور گردنم ننداختمش
  .ترين جاهاي هند بود از ديدنيبراي من ها  معبد بوزينه

  


