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  هاي هند يادداشت
  ∗سعيد بيابانکي

  !…از کفر تو تا دين من
 ما در ةهم .خوانند  ميرقصند و آواز  ميکرديم در هند زن و مرد در خيابان  ميفکر

باريم همه اختيار اشک شوق ب قدر زياد که اگر جايي بي آن .ايم زندگي فيلم هندي ديده
ي ها ي هندي و لباسها فيلمرقص و آوازهاي ! فيلم هندي, فيلم هندي: خواهند گفت

تميز و خوشگل سوپر استارهاي سينماي هند تصويري از اين کشور ساخته که وقتي 
ما که نديديم کسي توي ! شوي حسابي چرتت پاره خواهد شد  ميوارد اين کشور
  .خيابان برقصد

  !هند کشوري بدون گربه
اه گاندي در تازه رسيده بوديم فرودگ . خرداد١٥ . شب بود٩ي ساعت ها نزديک
: ي گفتالملکيان با لحني جدعبد. م از مرز هوايي هند رد شويممنتظر بودي .نو دهلي

لحن او ! ت فاقد گربه استعجيب است که اين کشور با بيش از يک ميليارد جمعي
او تحويل  اي به او شرط کرد اگر کسي گربه .قدر جدي بود که همه باورشان شده بود آن

  .تومان دريافت خواهد کرد  هزار١٠ازاي هر گربه   بهـ زنده يا مرده ـدهد 
آقا : کرد  ميشناختند چاق سالمتي  مييي که او راها سهيل محمودي مدام با ايراني

  :من گفت سهيل يک جايي به!!! سامن عليکم کوچيک شما کوچيک شما
  !سهيل محمودي بهبوديحرکات سمت  يا بهآرفته 

                                                   
  .شاعر و طنزپرداز ايراني  ∗
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اين داشت که فردا روز بسيار گرمي در انتظار  فرودگاه حکايت از ةهواي دم کرد
ي دهلي پر بود از زنان و مردان و ها ي وسط خيابانها روها و جدول پياده… ماست

 اين کشور نان جاي شاعر به کاش به: کودکان خيابان خواب يکي از دوستان گفت
  !فرستادند مي

  !…آخ جون ريکشا
رخه که در ايران بيشتر در يک موتور سه چ .هاي دهلي است ريکشا اسم تاکسي

 نفر ٦ت اسمي ريکشا دو نفر است ولي بيش از ظرفي .هاي تره بار کاربرد دارد ميدان
تلفيقي از درشکه  . سبز و سقف چرمي زردةبدن .هم ديديم که سوار آن بودند

 کم ,گازسوز .ولي هرچه بود محصول هند بود! دوچرخه موتور سيکلت و خودرو
 دستگاه از ١٠٠توي هر خيابان بيش از  .لودگي پايينآ با! ئن ارزان مطم, سبک,حجم

 قرار گذاشتيم توي هند دوتا »او من«رضا اميرخاني خالق  با. اين ريکشاها ريخته بود
: من پيشنهاد کردم .ريکشا سواري و يک سانس فيلم هندي:  تجربه کنيمکار را حتماً

کدام از اين کارها را  د که هيچقدر فشرده بو نآ سفر ةبرنام! فيل هندي هم بد نيست
  .تجربه نکرديم

  ! بوق بزنيدلطفاً
 بوق لطفاً: ي هندي اين جمله نوشته بودها کنيد پشت بيشتر ريکشاها و ماشين باور
اين جمله شايد دوتا معني  .کننده بود ل کالفهسر و صداي بوق يکي دو روز او! بزنيد
که اگر   يکي اين,همه اعالم کنيد ا بهر يکي اين که با بوق زدن شاد بودن خود: داشت

… تابلوي بوق زدن ممنوع جايي نديدمشخصه  من به !…قصد سبقت داريد بوق بزنيد
  !بوق نزدن ممنوع: اين بود  نام اين تابلو در هندظاهراً

  !ما گدايان خيل سلطانيم
سال پيش ما  ٥٠شاه عبدالعظيم  .ين اوليا و امير خسرو دهلويالد رفته بوديم ارامگاه نظام

کس  خدا هيچ قزوه گفت تو را به .شلوغ کثيف و مملو از گدا .جا آن شرف داشت به
باور کنيد  .ها  بسيار وضع مالي خوبي دارند با اين قيافهها اين .اين گداها اعتنايي نکند به
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من شيطنت کردم برگشتني يک  .آيد  مياگر شما هم برويد زيارت اميرخسرو دلتان رحم
 .ساله هم بغل کرده بود  يکةکثيف و سياه بود و يک بچ دختري که بسيار بهه دادم سکّ

بافت که   ميهم جمالتي به .زد  ميدويشان موج ي هرها ت عجيبي در چشممعصومي
بي بابا نکرتاهه آي ام  آقا اين بي: مخلوطي بود از فارسي اردو و انگليسي مثل

  !…انگري
من . کنند  ميندي خوب انگليسي صحبتقا چقدر اين گداهاي هآ ,گفتم انگليسي

گفتم دارم  .سرشان نگذار سر به: رحماندوست گفت… کردم  ميها کل کل نآ مدام با
 نفر از سر و ٥٠تشان حاال رسيده بود بهگداهاي اميرخسرو که جمعي! کنم  ميزبان تمرين

! سازمان مللموران أمثل م .صف کرد عبدالملکيان همه را به .رفتند  ميکول ماشين ما باال
ن  آ!! عين شاباش… ماشين ريختيم روي سرشانةپول روي هم گذاشتيم و از شيش

  .کردم  مين دختر و خواهرش فکرآ شب تا صبح به

  !رو تولد در پياده
رو  ها کنار پياده نآبعضي از  .شوند  ميدرو متولّ  در پيادههاي دهلي بعضاً خيابان خواب

 ةيک آينه سين .ه گونيدو تا تيرک چوبي و يک تکّکنند   مياي برپا براي خود آشيانه
ها اگر  شب…  يک هندو بود در پايتخت هندةاين خان .ديوار و عکس پدر بزرگشان

هايي که کنار  هرو داري بايد مواظب باشي در تاريکي بچ قصد قدم زدن در پياده
 گرفتن عشق من و ناصر فيض عکس .اند را زير دست و پا له نکني رو خوابيده پياده

چقدر … تر از ما بودند کنيد شادتر و زنده باور .ها صفا کرديم نآ ي باکلّ .گداها بود با
د در تولّ: گذارم  مي اگر روزي کتاب جديدي داشتم نامش را,مدآاز اين اسم خوشم 

  !رو پياده

  !بارون بارونه
 نو تا بمبئي واقعاً نزديک سه ساعت پرواز از دهلي .سر شب رسيده بوديم بمبئي

از . توان کمتر از دو ساعت رفت  ميجالب است ابتدا تا انتهاي ايران را .کننده بود خسته
 … فرهنگ بمبئي آمده بودند استقبال ماةهواپيما پياده شديم سرکنسول و مسئول خان



  هاي هند يادداشت  ٤٤٣

  

. دبارش شديد باران در آن هواي گرم بسيار زيبا بو . باران زودتر از ما رسيده بودظاهراً
 از امروز باران بمبئي شروع:  غليظش گفتةسرکنسول که اصفهاني بود با آن لهج

. بمبئي يمن ورود شاعران ايراني است به و اين به. بارد  ميشود و تا چهار ماه يکريز مي
. آن هم چه باراني .؟ از خرداد تا شهريورل بارش باران در هند عجيب است نهفص
کدام چتر است که زير اين همه !  دست نگرفته بودندکدام از ساکنان بمبئي چتر هيچ

سوار دوچرخه بودند و … زدند  مي خيس خيس با هم قدمها باران تاب بياورد؟ آن
  .خيال باران بي

  !ي منوچهريها پيراشکي
ي از شعر دکتر گرمارودي کلّ .دانم چه شد بحث منوچهري پيش آمد نميدر بمبئي 

برشمردن  بلندي هم از او خواند و شروع کرد به باال ةمنوچهري تعريف کرد و قصيد
قاي محترمي که داخل آيک  .ي تعريف کردن از اوي شعر منوچهري و کلّها ويژگي

اشت وسط بحث پريد و جا براي خودش برو بيايي د  آنماشين نشسته بود و ظاهراً
منظورشظاهراً! (ي خيلي خوبي هم داردها بله منوچهري پيراشکي: ي گفتخيلي جد  

  .)خيابان منوچهري بود

  !زندگي سگي
ي ناصر خسرو ها يک چيزي بود مثل مسافرخانه . اسکان پکر بوديمکثيف بودن محلّ از

و  در ي بنا و گچ کار هم داشتند بهتازه کلّ .يا همين خيابان شاهپور خودمان در اصفهان
ب قبل از خوا… زحمت شب را صبح کرديم به! ن هم نصف شبآرفتند   ميديوار ور

 پر از دار .يک چيزي مثل بندر انزلي .بمبئي بسيار زيباست… تصميم گرفتيم قدم بزنيم
ه البتّ…  را هم داردها اقيانوس هند اين مزيت همسايه بودن با .و درخت و گل و گياه

ي ولگرد ها که سگ  بر اينمضافاً .کردند  ميت اذيها خواب باز هم گداها و خيابان
  !افه شده بودندها اض آن خياباني هم به
آزار کنجي دنج آرميده بودند و گرسنگي  الغر و بي .ي مهرباني داشتها بمبئي سگ

  .کردند  ميي ديگر تجربهها را مثل خيلي
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  !دريا سهيل توست  فتاده بهةاين کشت
 ةمسئول خان. ستها  فيلةفکر کرديم جزير. »الفانتا« ةفردا صبح قرار بود برويم جزير

ولي  .جزيره وجود ندارد  هوا توفاني باشد که امکان رفتن بهممکن است: فرهنگ گفت
ي اقيانوس باران گرفت و خيس خيس ها وسط… سوار لنج شديم… فتابي بودآهوا 
 مانديم ةي جزيرها نزديک…  من و سهيل و عبدالملکيان از قافله عقب مانديم…شديم

يره ولي فيلي در کار زحمت رسيديم جز به .ي بحث ادبي کرديم کلّ…تا باران بند بيايد
  !رفتند  مي باالها نبود يک مشت ميمون از درخت

ناخداي … آن هم چه توفاني هوا مه بود… هنگام برگشت گرفتار توفان شديم
ي شديد لنج همه را ها تکان …ديد  نميچشم چشم را… خدا هم راه را گم کرده بود با

 کارمان تمام ظاهراً… دهمه گفت دعا بخوانن ي رحماندوست به مجتٰب…ترسانده بود
وقتي در يک … ه روحيه بدهيمبقي کرديم با شوخي و طنز به  ميمن و ناصر سعي .بود

همين وضع   بههمه ظاهراً… کني  مي و خيلي چيزها فکرها خيلي قدمي مرگ باشي به
 نيروي دريايي هند وارد عمل اري؟ گفتم ظاهراًدچه خبر تازه : سهيل گفت .دچار بودند

  قدر وضع خرابه؟ اين: گفت! شده
 از اين است که توي آب .ترس سهيل از غرق شدن نيست: عبدالملکيان گفت

  !تواند حرف بزند نمي
 ي ايرانيها شديم تا الاقل خوراک کوسه  ميکاش توي خليج فارس غرق: من گفتم

 احتماالً… شود  ميفکرش را بکن غرق بشويم چه: رضا اميرخاني گفتم به! شديم مي
  !کارگرداني مسعود ده نمکي سازند به  مي را»٢ک تايتاني«

جا براي ما قرباني  آن… رسيديم ساحل! اتکوري چشم دشمنان ادبي زحمت و به به
دريا سهيل   فتاده بهةاين کشت: افشين عالء گفت… همه نگران بودند .کرده بودند

  !توست

  !اين هم گربه
ند گربه وجود نداردي گرفته بودند که در هحرف عبدالملکيان را همه جد. ها هبا بچ 

چند تا گربه  زديم که چشممان خورد به  مي فرهنگ ايران قدمةطه خانداشتيم در محو
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 فيلم و عکس ها  بالفاصله از گربهها هبچ! يشان را شمردها شد دنده  ميالغر مردني که
 نشان من گربه گرفتند و دويدند سمت عبدالملکيان که گفته بود اگر کسي در هند به

:  گفتها ديدن عکس عبدالملکيان با… کند  ميتومان مژدگاني دريافت  هزاردهبدهد 
شود اين ساختمان در واقع   مي فرهنگ جزو خاک ايران حسابةعزيزم سفارت و خان

  !…من گفته بودم در هند گربه وجود ندارد! هند نيست اينجا ايران است
  


