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   هندةسفرنام
  ∗راد عبدالرحيم سعيدي

شد   آقاي احتشامي مية در چهر…شد سرسبزي هند را ديد زد از داخل هواپيما مي
آقاي كاكايي ! آرامش را ديد ديگر خيالش راحت بود كه سپاه صحابه دنبال ما نيست

ا دنبال م همراه كسي كه به به. كرد هند تعريف مي اش به اشتياق خاصي از سفر قبلي با
بر سر در ! گويند دلهي  ميها خود هندي.  فرهنگ ايران در دهلي رفتيمةخان آمده بود به

 .دانست تش را از دوستان پرسيدم ولي كسي نميعلّ.  فرهنگ هم دهلي نوشته بودةخان
با انواع ميوه  ايران در دهليجمهوري اسالمي  ي فرهنگشکيب رايزنآقاي شفيعي 
قرار ! بازار نيامده بود اغ انگورها رفتند كه در تهران هنوز بهسر همه به. از ما استقبال كرد
برويم آکشاردامد بمع آقاي شفيعي پيشنهاد كرد به. اكثر استفاده را كنيمشد از وقت حد 

همراه  موقع حركت گفت هرچه وسايل فلزي داريد به. ندرقص نور هم داشتكه مراسم 
همه با اخم و غرغر دوربين و . است اينجا بگذاريد كه ممنوع …دوربين و موبايل و

 :گفتم. شود دردسر مي:  گفتند.مخود برد با وسايلم را امامن . موبايل را تحويل دادند
  .داخل بيايم نهايتش اين است كه نخواهند گذاشت

. اش را آورده بود برداري معبد بوديم آقاي كاكايي دوربين فيلمدر نيم ساعت بعد دم 
. كسي ايراد نگرفت. اسي كرديمعكّ شروع به. سي بازديد نكردداخل معبد وارد شديم ك

 ص حرةاينجا بود كه هم. از داخل معبد عكس گرفتيم كسي جيكش باال نيامد
اسي بوديم كه گفتند درها را گرم عكّ. اند يشان را نياوردهها خوردند كه چرا دوربين مي
. شود مانم ببينم چه مي ا مي همينج,خود گفتم با. خواهند ببندند تا مراسم اجرا شود مي

                                                   
  .شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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اند نشستهکنارم در معبد ثي و قزوه هم ديدم محد .ري هم در زير نور ضعيف سالن منو
عبدالملکيان هم که حسابي عرق کرده بود . كرد تند و تند در دفترش وقايع را ثبت مي

  .گرفت نشسته بود کنار کاکايي که داشت فيلم مي
خواند همه  سوز مي خيلي با. خواندن كرد هي ما شروع بها احيك نفر مثل مد

ما هم . زدند ي خاصي دست ميها  و با ملوديندكرد ت هم با ايشان همراهي ميجمعي
سه در بسته را باز .  شدندجوان و پير وارد) روحاني(ي مواسبعد چند . دست زديم

  .كردند
چند م. كردند باال گرفت  همراهي ميخوانندة دعات كه با صداي جمعيمه خيلي جس

العملي  ديدم كسي عكس. عكس گرفتن يواشكي شروع كردم به. زيبا خودنمايي كردند
 كه يك پارچه نارنجي يي سوامي. بلند شدم و از نزديكتر عكس گرفتم. نشان نداد

. نماز خواندن دور خودش انداخته بود شروع كرد به) ي هلندرنگ پيراهن تيم ملّ به(
رفت و بعد  اي مي از ايستاده ركوع نصف و نيمه. انچقدر هم سخت بود اين نمازش

كشيد و دستانش را مثل شناگران عقب و جلو   كامل روي زمين دراز ميةجاي سجد به
ها بار اين كار را  ده. كرد ايستاد و همان عمل قبل را تكرار مي كرد بعد دوباره مي مي

 كمي فضاي خالي بود ت هركس كه جلويشبين جمعيه شدم ازيكباره متوج. تكرار كرد
  …كرد كارها را مي هم همين
مثل (ات از زنها كسي اين حرك. جا بود كه ديدم قسمت زنها از مردها جداست آن
  .داد را انجام نمي) نماز

حدود يك ساعت اين مراسم زيبا و . شد صداي همخواني و دست زدن قطع نمي
  .گير طول كشيد ه نفسالبتّ

 معبد ةاز فروشگاهي كه در محوط. د خارج شديمبعد از مراسم يكي يكي از معب
چيزهايي خريدندها هبود بچ  .نورافشاني را بخريم.دي.ري گفت بريم سيدكتر منو  .

عين . كردم من هم وسايل را نگاه مي. ت و بيگي و چند نفر ديگر خريدندآقاي محب
نوار ي مذهبي و عكس و ها.دي.ي فروش محصوالت فرهنگي بود كه سيها همين دكه

ي ها انواع تسبيح در جنس. ب كردمخيلي تعج. فروشد فروشند، ديدم تسبيح هم مي مي
 .مختلف



  ٤٤٨  قند پارسي

  

 يا ۱۶سرصحبت را با فروشنده كه يك جوان بود اش از بقيه بهتر  انگليسيبيگي كه 
ده شد و گفت بياييد جوان وقتي فهميد ما شاعريم خيلي ذوق ز.  ساله بود، باز كرد۱۷

.  بسيار زيبا شديمةوارد يك محوط.  دنبالش راه افتاديممعبد روحانيرهبر ببرمتان پيش 
طولي نكشيد كه پيرمردي كه در مراسم هم . رفت. گفت همينجا باشيد تا صدايش كنم

. خيلي ما را تحويل گرفت. ديده بودمش آمد
او هم او گفته بود كه ما شاعريم  آن جوان به
خورشيد خيلي : گفتهايش  در صحبت

ا شاعران از خورشيد برتر و م ا,ستباال
  .باالترند چون با عالم غيب در ارتباط هستند

ي زيادي شد از جمله گفت ها صحبت
 ها پيش پرزيدنتي از ايران قبل از شما سال

: من گفتم! نو: گفتيم خاتمي؟ گفت. آمد
 آمده بود؟ گفت …من گفتم با عبا و عمامه و! هاشمي رفسنجان. اوكي  :هاشمي؟ گفت

دستش  گفت من دعايش كردم و نشان خودمان را به. ل شما لباس پوشيده بودمث! نه
  .بستم

: گفت. كرديم كه حرفي زد كه همه ما ميخكوب شديم حافظي ميداشتيم از او خدا
ما هم مثل شما : چي؟ گفت  :گفتيم. ما و شما در باورهايمان يك نقطه مشترك داريم

آورد كه يك كلمه را  خودش فشار مي داشت بهكي؟   :آيد؟ گفتيم او مي اعتقاد داريم كه
صداي بلند  باره با يك! من گفتم مهدي! ون:  امام زمان؟ گفت :يكي گفت. ياد بياورد هب

  .شود آيد و زماني كه او بيايد دين همه ما يكي مي  مياو! مهدي! مهدي! اوكي: گفت
انگار كه از خود!گفتيم بابا چي ميگه اين.  هنگ كرد با اين جملهها هذهن همه بچ  

  !مونه
كمبود وقت،  ه به، آقاي كاكايي پيشنهاد كرد با توجبعد از برگشت از معبد هندوها

 شب بود كه از هتل زديم بيرون و با ريكشا ۱۰حوالي ساعت . ينالد شب برويم نظام
ثي در يك ريكشا آقاي شفيعي و محد با.  شديمراهي محلّ) موتورهاي سه چرخه(

  .رفت كه هر لحظه امكان داشت سر يك پيچ چپه شويم در سرعت ميق آن. نشستيم

شود  د ميت وقتي متولّيك ملّ
كه نخستين شاعر آن شعر 

تي كه خود را بسرايد و هر ملّ
 آخرين شاعر آن از دنيا برود،

 .ديگر حيات نخواهد داشت
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ي پيچ ها وارد كوچه. آقاي كاكايي كه از بقيه واردتر بود جلو افتاد. باالخره رسيديم
ي باريك، ها ميان آن كوچه در.  بود سال پيش دزفول۷۰يي شبيه ها كوچه. در پيچ شديم

 در كنار »صفي از گرسنگي«: شاعرقول  كرد و به فقر و بدبختي و كثيفي بيداد مي
: تابلويي رسيديم كه بر آن نوشته بود از چند كوچه گذشتيم تا به. شد  ديده ميها كوچه

  .طوطي هند حضرت ابوالحسن امير خسرو رحمه اهللا عليه
دم در ورودي شخصي با پاهاي برهنه نشسته بود و از تعدادي كفش نگهداري 

 همه در …ه و پير و جوان وزن و بچ. وارد شديم. ديماو سپر هايمان را به كفش. كرد مي
 خانواده، خانواده، ها مرزي قائل شد كه مثالً شد بين آن  نمياصالً. خواب بودند

. مزار امير خسرو رسيديم ها گذشتيم و به بين آناز.  وحشتناكي بودةصحن. اند خوابيده
مزار :  بود، نوشته بودندپرده مخملي قرمز رنگي پوشيده باالي در ورودي مزار كه با

ت آرام آرام آقاي محب .الشعرا طوطي هند حضرت ابوالحسن امير خسرو اقدس ملك
ها زندگي كرده از فضايل و كرامات  آن آقاي احتشامي كه انگار با. ريخت اشك مي

آقاي قزوه هم ايشان را در برخي روايات . گفت  مي»ين اولياالد نظام« و »خسرو امير«
  .دكر كمك مي

المشايخ حضرت خواجه  سلطان: كمي آن طرفتر تابلويي بود كه باالي آن نوشته بود
  :شد ين ديده ميالد ين اوليا محبوب الهي و زير آن يك رباعي از نظامالد نظام

  ي داردـاهـي و شـايي و دارايـزيب  درويشي و فقر و كج كالهي دارد  
  ي داردـبوب الهـه كه محـآن رتب  تـاي امـي ز اوليـت كسـكم ياف  

مريد و مراد . ين اوليا بودالد خسرو مزار مرحوم نظام طرفتر از امير چند قدم آن
ين الد روي يك تابلو نسب نظام. تر بود ين خيلي شيكالد مزار نظام. دركنار هم بودند
  .رسيد  مي )ع(حضرت علي  بهة واسط۳۹نوشته بود كه با 

. شتاب رفتند اي خود را گرفتند و باه از زيارت كه فارغ شديم دوستان كفش
آمد  ت افتاد كه عصازنان مياستاد محب ها برسانم كه چشمم به آن خواستم خودم را به مي

پولش را : ها را كه گرفت، آن يارو گفت كفش. هايش را تحويل بگيرد كه تازه كفش
  !بده

من هم با همين گروه بودم: ت گفتآقاي محب.  
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خدا  به! گفت ندارم ت هي ميآقاي محب. اند ها هم پول نداده آناما آن مرد گير داد كه 
  .سعيدي تو يه پولي بده. ندارم

  .ندارم استاد: گفتم
  !دالر بده: گفت
آقاي قزوه و كاكايي حساب خودم ديدم که . همراه ندارم هيچ پولي به: گفتم

  .اند كرده
كفشدار هم زير . مدطرف من آ ت با ناراحتي از كنار آن مرد رد شد و بهآقاي محب

همين كه آقاي . فهميديم كه ما نمي) شايد فحش(گفت  هندي مي لب هي چيزهايي به
ام  دستتان رو روي شانه! استاد: گفتم. ور شدند ما حمله من رسيد، سيل گداها به ت بهمحب

لباس و دست و ! ه و مرد و نامردولي زن و بچ. همين كار را كرد. بگذاريد و بدويد
داد  ت هم مرتبآقاي محب. خواست کمک داشتندكشيدند و در را مي وارمانپاچه شل

  !فريادمان برس خدايا به: زد مي
توي آن . كردند گداها هنوز دنبالمان مي. دوستان رسيديم تر به چند كوچه آن طرف

اين  خونم با  رو نمي»امير خسرو«من ديگه شعرهاي : گفت هجوم گداها عبدالملكيان مي
  !!!گداهاش

گداهاي امير خسرو دهلوي را گدايي . هتل برگرديم سوار يک ريکشا شديم که به
ما که رسيد  به. طرف ما آمد دست داشت از ما دور کرد و بعد به که پرچم سبزي به

يکي از همراهان با عصبانيت . دن مازباد  همان پرچم مقوايي سبزش شروع کرد به با
 خواي؟ تو ديگه چي مي: گفت

گداهاي اينجا خيلي سمج : فارسي گفت از اين حرف جا خورده بود بهبنده خدا که 
ر تشکّ.  بعد هم حال و احوال ما را پرسيد…فرستادمشان نگران نباشيد رفتند! هستند

فارسي را از کجا ميداني؟: ب پرسيديمکرديم و با تعج  
دم کر فکر مي. فروشي داشتم  سبزيةچند سال در تهران مغازام و  من افغاني: گفت
  …تهران برگردم ي پول ندارم بهبينم حتّ ا حاال ميشه ام هند برگردم وضعم بهتر مي اگر به

  .نکرديمهايمان را چنج  هنوز پول. دهلي رسيديم ببخشيد ما هم امروز به: گفتم
  !اشکال نداره همشهري: گفت
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جاي  رسيد به شلوغي که مي به. سرعت خيلي هم با. طرف هتل حرکت کرد ريکشا به
هتل  به.  نزديک بود پرت شويم بيرونها چند بار هم دور ميدان. زد رمز بوق ميت

نگران . آن سوار بود شفيعي در د ضياهمان که سي. يکي از ريکشاها نيامد. رسيديم
معلوم شد هم راه را . بعد از يک و نيم ساعت رسيدند. شديم نکند چپه کرده باشند

  !شدهاند و هم موتورشان پنچر  اشتباه رفته
  .صبح رسيد  عجيب با کابوس حمله گداهاي امير خسرو بهةآن شب پرمخاطر

جايي كه همه هند .  برويمتاج محلّ آماده شديم تا به. در دهلي بود لصبح روز او
برنامه اين بود كه تا عصر تاج محل باشيم . مي سفارش كرده بودند بروها  و نرفتهها رفته

 . فرهنگ برويمةخان ن و هند بهراايو عصر براي اجراي شب شعر مشترك 
 ۲۰۰پيش خودم گفتم .  كيلومتر راه است از دهلي تا تاج محل۲۰۰گفتند حدود 
عوارضي  ا دو ساعت طول كشيد تا از هتل بهام. كشه  ساعت طول مي۲كيلومتر حداكثر 

مان از ديدن مناظر بيرون  كم كم حوصله.  شلوغ بودها خيابان. خروجي دهلي برسيم
بس كه فقر و فالكت در گوشه و كنار خيابان ريخته بود حالمان داشت بهم . تسررف
بينند  گفتند برخي از مردم اينجا تا آخر عمرشان سقفي باالي سر خود نمي مي. خورد مي

  .و هيچ اعتراضي هم ندارند
شديم چند گاو قوي هيكل در وسط خيابان ديديم كه براي  از شهر كه خارج مي

ي ي هندوةم هم دو تا مجسها نزديك يكي از شهرك. ار كردن بودندوخود در حال نشخ
دو ساعتي كه . ها خوكي دركنار خود داشت شد كه هر يكي از آن غول پيكر ديده مي

داخل رستوران . شهر دور شديم راننده دركنار يك رستوران ايستاد تا استراحت كنيم از
ةهم. فروختند مه هم ميمجسداخل شدند برها ه بچ ا يكي يكي بيرون آمدند اي خريد ام

شد  ها ديده مي فراواني دربين آن ي خالف شرع بهها مهچون هم گران بودند و هم مجس
  .و از شرم در رفتيم

شال و . فروش مانكن مردي بود كه لباس هندي داشت مهكمي آن طرف مجس
ها  آنهر كدام دوستان كه مرا ديدند خوششان آمد و . كالهش را بيرون آوردم و سركردم

  .گرفت پوشيد و عكس مي را مي
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نزديك شهرك ديگري چند نفر ايستاده بودند . راهمان ادامه داديم نيم ساعت بعد به
و ! رقصاند يكي خرس مي. آورد اش مار بيرون مي يكي از كيسه. دادند و نمايش مي
  .داد  و با آن نمايش ميداشت يديگري ميمون
. جايي بسيار ديدني بود. گفتند اكبر ميقصر آن   بهجايي رسيديم كه ه بعدبساعتي 

 آن ة آهوان در محوطةپرندگان زيبا و گل. محوطه بسيار سرسبز و با صفايي داشت
گفتند مواظب باشيد جيبتان را   مي, هم نبايد غافل بودها از ميمون. گشتند آزادانه مي
  .خالي نكنند

سعيدي وقت : گفت گشت مي ي ناب ميها ب دنبال سوژهآقاي اسرافيلي كه مرتّ
. گذاشتم ناراضي باشد من هم نمي! از دست نده تو فقط از من عكس بگير رو

  . زيادي هم با از ما بهتران گرفتهاي عكس
خيلي . ديديم الغر اندام بودند چه در راه گاو مي شديم هراكبر كه خارجقصر از 
در جايي ها ماشين. زده بودهايشان بيرون  قدر الغر بودند كه استخوان آن. كردم بتعج 
تاج  ورود ماشين به. ادامه بدهيديا شتر ف كردند و گفتند كه از اينجا بايد با ريكشا توقّ

تاج محل اجازه ندادند  از در ورودي به. ده دقيقه با ريكشا راه بود. محل ممنوع بود
جبور شدند آقاي كاكايي و عبدالملكيان م. برداري همراه داشته باشد كسي دوربين فيلم

دند دا گير ضبط صوت آقاي بيگي هم به. يشان را تحويل دهند و رسيد بگيرندها دوربين
  …چه اصرار كرد فايده نداشتهر. و گفتند بايد تحويل بدهد

  … شويم»تاج محل«صبر كرديم تا همه برسند و با هم وارد 
ت محل كه وارد شديم ديديم آقاي عبدالملكيان و آقاي محب از در ورودي تاج

رنگ نه هرچند كه . معلوم شد كه ايراني هستند. زنند دارند با يك آقا و خانم حرف مي
. هاي ساکن اروپا بودند از ايراني.  لباس پوشيدنشانةخورد و نه نحو ما مي پوستشان به

  …گشت  مياي آب معدني هركس دنبال جرعه. هوا خيلي گرم بود
گنبد و  يكباره چشممان به. از در اصلي كه شبيه طاق نصرت بود وارد شديم

از همان دم . كرد ي تاج محل افتاد كه همچون نگيني در آن محل خودنمايي ميها مناره
ي محوطه كه ها بين حوض از. ت زيادي آمده بودجمعي.  شروع شدها در عكس گرفتن

 تا يم ايستادها  درختةكمي در ساي.  شديمدند ردمنظره بسيار زيبايي درست كرده بو
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ها را بايد  از همان ابتداي ورود گفتند كه كفش. بعد ادامه داديم. ت گرما كم شودشد از
ما كه سبكتر بوديم . جليز وليز كردن ا پاهايمان شروع كردند بهدرآورديم ام. دربياوريم
ر آيد و هربا ت عصا زنان ميمحبسمتي كه قالي داشت ولي ديدم كه استاد  دويديم به
  .سوخت و چاره اي نداشت پايش مي

 شفيعي ءد ضياباز هم سي.  يكي از ديوارها نشستيمةكمي آنطرفتر در زير ساي
بعد هم . ها عكس گرفتن از آن دو كودك هندي افتاد و شروع كرد به چشمش به

  .يش را نشانشان دادها هپدرشان حرف زد و عكس بچ با
. ي آن ديدن كرديمها قسمت فوقاني آن بناي زيبا رفتيم و از سالن بعد هم به

  .شايد نذري بود. ت را نفهميدمعلّ. ريختند شبستاني داشت كه مردم در آن پول مي
. زدند نزديك آن شبستان آقاي احتشامي و اسرافيلي نشسته بودند و گپ مي

 هم اسرافيلي چسبيد كه باز.  حال آمده بوداحتشامي بعد از خروج از پاكستان واقعاً
جا   از آن…عكس بگيرم!) همان پري چهرگان سيه چشم هندي! (ازش با از ما بهتران

كه بيرون آمديم بيگي و عبدالملكيان را ديدم كه دو تا از دوستان را سركار گذاشته 
جا بود نشانشان داده  از آنجاي در ورودي تاج محل در كفشداري را كه دور  بودند و به

  .بودند
. راه افتاديم كه برگرديم به. كمي كه در سايه سار درختان آنجا استراحت كرديم

ه البتّ. يك نوشابه خنك دعوت كرد محل آقاي قزوه همه ما را به بيرون از تاج
  !گذاشتند  مگر مي…هاي سنگي و مار و سبدي و فروشندگان فيل

گفت  شد را مي اشكال مختلف تبديل مي يكي از دستفروشان يك شي فلزي كه به
بابا تو ديگه كي : ري گفتمنو.  روپيه۱۰۰ها   تاي آن۵من گفتم .  روپيه۱۰۰هر عدد 

ام چون دستفروش  راه نگفته ه شد كه من بيا فوري متوجام! هستي اين ديگه نامرديه
كمي رفت و دوباره برگشت و ! نه  :گفتم.  تا۳: گفت! گفتم نه.  روپيه۱۰۰ تا ۲: گفت

كمي آنطرفتر بيگي را ديدم كه از من زرنگتر بود و .  روپيه داد و خريديم۱۰۰ تا ۵همان 
 ۱۰۰ تا ۱۰ :گفت طرف مي از او زرنگتر شفيعي بود كه به.  روپيه خريده بود۱۰۰ تا ۶

  ماجرايي بود واقعاً… تا هستند۸ا وقتي تعدادشان را شمرد، ديد و خريد ام!!! روپيه
  !خريد از اين دست فروشان
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چند ساعت از ظهر گذشته . دهلي حسابي گرسنگي هجوم آورد برگشت بهدر راه 
قول دوستان يك  ف كرد و بهراننده جلوي يك رستوران توقّ. بود و نهار نخورده بوديم

تشخيص قبله هم شد . فيش برگر توي رگ زديم و فرصتي شد كه نماز بخوانيم
غرب نماز خواندند و برخي  ت جغرافيايي هند رو بهموقعي ه بهتوج بعضي با. ماجرايي

 .نماز ايستادند خورشيد را در شانه راست خود گذاشتند و به
ايشان  به. شوخي كردن با احتشامي در برگشت آقاي عبدالملكيان باز شروع كرد به

  دقت كردي در هند گربه وجود ندارد؟: گفت مي
  .نديدم  من تو اين دو روزه گربهها راست ميگي :احتشامي گفت

 .»گربه اشپل«نام  ي داريم بهدر كشتي فنّ: ي ادامه داد جدةادامه با قيافدر لكيان عبدالم
ايران   باها گيران ايراني بلد بودند و هربار هندي سرايي و ساير كشتي  را سوختهاين فن

گربه نديدند  اصالًها چون هندي. كردند ي ميها را ضربه فنّ  آنمسابقه داشتند با اين فن 
  . اين فن را هم بلد نبودند نتيجهو در

  !!!عجب  :احتشامي گفت
ا ايران ام. آره چند ساله که قراره از ايران براشون گربه صادر بشه: عبدالملکيان گفت
وگرنه .  ميگه تو هند بايد موش فراوان بشه که گربه صادر کنيم,اين کار رو نکرده

  !!!ي ما از گرسنگي تلف ميشنها گربه
ا مانده بود چه رود ام دانست دارد سركار مي كه مي  با اينبنده خدا احتشامي هم

  .جواب بدهد
صورت زديم و  سرا رفتيم و آبي به مهمان به. دهلي رسيديم هوا تاريك بود كه به

تاج محل   بهكه قبالً(آقاي كاكايي . شب شعر برويم استراحتي كرديم و آماده شديم تا به
طولي . منتظر ما بودند)  مزاحي حالش مناسب نبودكه آن روز از نظر(و پرنيا ) رفته بود

  . عازم خانه فرهنگ شديمها نكشيد كه با همان ماشين
عبدالملكيان  دوستان به. يك گربه سياه و سفيد افتاد  فرهنگ چشممان بهةدر خان

 گويي در هند گربه نيست پس اين چيه؟ او هم كه هميشه در جواب دادن گفتند تو كه مي
هاي هندي دارند   است چند وقت است موشياين گربه از نژاد ايران: فتآورد گ كم نمي
  .ها كرده باشند اند كه مبارزه بيولوژي با موش شوند اين گربه را از ايران آورده زياد مي
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 يك رسم  فرهنگ ايران برنامه را شروع كرد و ابتداًةيس خانئآقاي شفيعي شكيب ر
 دعوت كردند تا »الحق انصاري ولي«فسور ورجاي آوردند يعني از آقاي پ تازه را به

زبان فارسي و   به»شبچراغ«هاي  نام صدر مجلس بنشيند و بعد از دو كتاب ايشان به در
ط آقاي قزوه و آقاي يعني توس. زبان اردو بود رونمايي شد  كه به»كهكشان«كتاب 

جمع  و به كه در كاغذ كادو پيچيده شده بودند باز شدند ها شفيعي شكيب اين كتاب
في شدندمعر.  

آقاي  ه شديم كه حال آقاي پرنيا خراب شده و باوقتي شعرخواني شروع شد متوج
  .بيمارستان رفتند عال به

 و »واجد سحري«خواني بعد از شعر) ايران و هند در دهليشب شعر (آن شب 
سبك هندي يك سبك ابداعي : ت شعر خواند و گفت آقاي محب»شكيل حسن شمسي«

دليل كم  اي به در دوره: ي شعر را باز كند، بعد هم ادامه داد كهها هن بايد گرهذاست كه 
خوبي مورد استقبال  ذوق بودن شاهان ايراني و در زماني كه در دربار شاهان هندي به

كردند و در اينجا مقيم  اين كشور سفر مي گرفتند برخي شاعران فارسي زبان به قرار مي
 .شدند مي

از شعراي هندي . ت دوستان شاعر و شعراي هندي شعر خواندندبعد از آقاي محب
رفعت سروش، ابرار كرتپوري، ذاكر ماجد ديوبندي، مخدومزاده مختاري عثماني، 

، عظيم امروهوي شعر !)عجب فاميلي(مرغوب حيدر عابدي، اخالق احمد آهن 
ثي، كايي، محداز جمع ما عالوه بر من خسرو احتشامي، عبدالملكيان، بيگي، كا. خواندند

ري، عال و قزوه شعر خواندندشفيعي، منو.  
گفتند و دستشان را هنگام وه  ها بود كه خيلي ديدني مي نكته جالب واه واه كردن آن

  .دادند گفتن حركت ميوه 
: در آخر مراسم هم آقاي شفيعي شكيب رايزن فرهنگي ايران جمله زيبايي گفت

تي كه ن شاعر آن شعر خود را بسرايد و هر ملّشود كه نخستي د ميت وقتي متولّيك ملّ
  .ديگر حيات نخواهد داشت آخرين شاعر آن از دنيا برود،

ردي زباني داغ بعد از مراسم همشهريان آقاي كاكايي دورش را گرفتند و بازار كُ
ه شدم آقاي عال و پرنيا بعد هم شام تند و تيز و در اين لحظه بود كه متوج. شد
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قبل از آن . حال آقاي پرنيا بهتر بود و قيافه مظلومانه گرفته بود. اند شتهبيمارستان برگ از
  !گفتند عال و بال افشين عال و دوستش آقاي پرنيا مي به

شب . شنال گوست هوس ساكن بوديمادر مهمانسراي دانشگاه دهلي با عنوان اينترن
اين قلعه كه . ديم ش»رد فورد«نام  اي به ل وقت راهي قلعهصبح او. را استراحت كرديم

خيلي هم .  قرمز رنگ داشت ساختماني تماماً, بودان مغولي هند شاهةدور مربوط به
 .شلوغ بود
دونم چرا از اين  نمي :كرد گفتم برداري مي آقاي كاكايي كه در كنارم داشت فيلم به

دونم هنوزم داخلش نرفتيم ولي احساس  چيزي در موردش نمي. قلعه خوشم نمياد
رنگ ديوارهاش كه خيلي  آقاي كاكايي هم اشاره كرد به.  بهش ندارمخوبي نسبت

  .تش اين رنگ باشدگفت شايد علّ. روح بود بي
بازار فروش .  بسيار وسيعي داشتةمحوط.  گرفتيم و داخل شديمتهرحال بلي به
دوستان همه خريد كردند و من هيچ تمايلي . هاي سنگي و پر طاووس داغ بود فيل
  .دوست داشتم هرچه زودتر از آن محيط خارج شوم. شتماين کار ندا به

ه هم وضع بقي.  لباس عبدالملكيان خيس شده بودة همتقريباً. اندازه داغ بود هوا بي
چند بيت فارسي افتاد كه  مان به داخل يكي از تاالرهاي قلعه چشم. بهتري نداشتند

سربازي . تند كسي وارد شودگذاش ا طناب كشيده بودند و نميام. اي نوشته بود كتيبه بر
ها  قزوه پيشنهاد كرد ما سرگرمش كنيم تا آن. داد ي آنچناني نگهباني ميها هم با سبيل

  .بروند شعرها را بخوانند
اش پيدا  هايش تعريف كرد كه در كل ايران نمونه بيگي رفت پيشش و از سبيل

د كه سراغ دوستان ديگر هم هجوم آوردن. من هم رفتم كه عكس بگيرم. شود نمي
خوام  تكان نخور مي: سرباز بيچاره تا آمد اعتراض بكند، گفتم. ي شعر بروندها کتيبه

  .عكس بگيرم
سراغ   كه خارج شديم به»رد فورد«از .  سرگرمش كرديم تا دوستان برگشتندةخالص

 فارسي دست و فاقاًاتّ. راننده دم يك پارچه فروشي ما را پياده كرد. بازار خريد رفتيم
فرستد و از همه ارزانتر  عا داشت كه براي تهران لباس ميزد و اد اي حرف مي كستهش پا
  .دهد مي
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ت همه جمع شدند كه  سر ساعدو ساعتي خريد دوستان طول كشيد و تقريباً
ي ها روي خرطوم فيل با گچ. جا كه ايستاده بوديم يك فيل از راه رسيد همان. برگرديم
لش دانه دانه، ولي فيل شكمو او. ن موز بهش دادنددوستا. اشي كشيده بودندنقّ رنگي
بعد يكي از . دهان گذاشت يكباره همه نايلون موز را كشيد و موزها را يكباره به به

دست گرفته بود كه آن را هم از دستش قاپيد و  اي به  روپيه۵۰دوستان يك 
 فيل  همه از اين شعور…گر اوضاع بود داد صاحبش كه باالي فيل نظاره دست به

  .دندان بودند انگشت به
من اشاره كرد  وجد آمده بود در كنار فيل ايستاد و به اسرافيلي كه از اين حركت به

  .كه ازش عكس بگيرم
شب را استراحت كرديم و . سراي دانشگاه برگشتيم مهمان بعد از خريد از بازار به

لش ت كه اودهلي دو فرودگاه داش .سمت فرودگاه دهلي حركت كرديم فردا صبح به
حال . ه شديم و نيم ساعت بعد در فرودگاه اصلي بوديماشتباهي رفتيم ولي زود متوج

 .خيلي ژوليده دركنا يار غارش افشين خان عال نشسته بود. پرنيا خوب نبود
 كارت تخواست بلي كرد و مي ي از بيگي كه شيطنت ميحتّ. چند عكس گرفتم

چندان  بهري هم يه گوشه دكتر منو. بود بقاپدپرواز اسرافيلي را كه در حال چرت زدن 
زد سته بود و داشت چرت مينشميان پري رويان هندي  ا درخلوت ام.  

. هواي بمبئي گرم و شرجي بود. بمبئي رسيديم خيلي زود سوار هواپيما شديم و به
.  فرهنگ ايران در بمبئي منتظر ما بودمسئول خانةآقاي ميرزايي . مثل ماهشهر خودمان

العاتي ل ما را بمباران اطّ اوةهمان لحظ. خوش مشرب و مهربان. دار واني بود آيندهج
بعد هم رسيديم . رسم و رسوم عروسي دختران هندي  چيز گفت تا رسيد بهةهم از. كرد
شود براي  كه مي سوزانند و اين جايي كه حرفش را قطع كرد و گفت اينجا مرده مي به

  .ديدن مراسم مرده سوزي آمد
ثي ري و شفيعي و محدبا قزوه و منو. محلش نزديك دريا بود. هتل سوبا رفتيم هب

شب هم رفتيم . فر لب دريا رفتيم و بعد هم بازارعصر با همين چهار ن. هم اتاق شديم
.  آزادسازي خرمشهر بودةويژ.  فرهنگ بمبئي كه مراسم شعرخواني داشتيمةخان

فن بسيار وي پالستيكي و ميكرها صندلي. برخالف جاهاي قبلي اينجا خيلي محقر بود
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شب شعري بسيار .  فرهنگي بودةاين خان  همه گوياي نرسيدن بودجه به…قديمي و
  .پرنيا هم با سنتورش ياد ايرج بسطامي را زنده كرد. صميمي برگزار شد

گفتند در راه از مناظر فقر دركنار  مي. ري رفتند كنار درياهمان شب شفيعي و منو
  . بمبئي را نشانشان دادهبعد هم يك راننده پيدا شده و كلّ. اند ا عكس گرفتهه خيابان

ي عكس از مناظر زيباي دريايي گرفتيم و خيلي كلّ. فردا صبح با شفيعي رفتيم دريا
دست  زدم هتل يكي ا. بود برگرديم ايرانقرار . فرودگاه زود برگشتيم كه برويم به
اين . ه موفق هم شدالبتّ. او بفروشد ه بادكنك بهاسرافيلي ك فروشان پيله كرده بود به

دادند ولي  طول يك و نيم متر و عرض يك متر نشان مي دست فروشان بادكنك بزرگ به
  !!!دادند موقع تحويل بادكنك نيم متري مي

سمت ماشين ما  كرديم چند گدا به ف ميدر راه فرودگاه سر هر چهار راه كه توقّ
سوز و دلنشين  با. آواز خواندن ت هم شروع كرد بهآقاي محب. آوردند هجوم مي

ايران  هم دوست داشتند به. ي همسفران آن طراوت قبل را نداشتها چهره. خواند مي
 ها آخرين روپيه. پايان خودش برسد برگردند و هم دوست نداشتند اين سفر فرهنگي به

  .يران بوديمشكالت تبديل شد و چند ساعت بعد در آسمان ا در فرودگاه بمبئي به
  


