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به نام خدا

سفرنامه ذیل برگرفته از خاطرات سفر به هندوستان ( سرزمین خدایان ) از زبان آقای دکتر حمید
خسروجردی هست که در سال  5831انجامشده است و در قسمتهایی از سفر به شهرهای دهلی  ،آ گرا و
جی پور هندوستان  ،سفرنامه خواهران نصیری نیز که در اردیبهشتماه سال  5831انجامشده  ،نیز با آن
ادغام یافته است  .البته زمانبندی بازدیدها متفاوت بوده است  ،ولی سعی بر این شده است که مطالب
بههمپیوسته و به ترتیب آورده شود تا بتوانیم خوانندگان محترم را با آدابورسوم و فرهنگ وزندگی هندیها
آشنا کنیم .
در طی این سفرنامه به جاذبههای توریستی این کشور سر میزنیم  .از سینما گرفته تا طبیعت  ،مذهب ،
امکانات و . ...
هند یا هندوستان  ،کشوری در جنوب آسیا است که با پاکستان  ،چین  ،بوتان  ،نپال  ،تبت  ،برمه و
بنگالدش همسایه است و با اقیانوس آرام ،خلیج بنگال و اقیانوس هند مرز آبی دارد  .تاریخ و فرهنگ
هندوستان بسیار کهن و پربار است و به سه هزار سال پیش از میالد مسیح میرسد  .هندوستان سرزمین
نژادها  ،زبانها  ،آیینها  ،و فرهنگهای فراوان و گوناگون است و طی هشتصد سال تسلط ایرانیان  ،این
کشور از فرهنگ ایران و زبان فارسی تأثیر بسیاری پذیرفته است  .زبان فارسی در دوران غزنویان وارد هند
شد و در دوران گورکانیان  ،زبان رسمی هند بود  .شاعران هندی بزرگی نظیر بیدل دهلوی  ،و امیر خسرو
دهلوی به این زبان شعر میسرودند  .زبان فارسی تأثیر فراوانی بر زبانهای هندوستان بهویژه زبان اردو
گذاشته و پیش از آنکه هندوستان مستعمرهی انگلستان شود  ،دومین زبان رسمی و زبان فرهنگی و علمی
این کشور به شمار میرفت .
در سال  5831به همراه خانواده و تنی چند از دوستان مشهدی در سفر طوالنی و بسیار زیبا و دوستداشتنی
راهی هندوستان شدیم  .در ابتدای این سفر ،برای اینکه سفری زیباتر را تجربه کنیم چهبهتر که مطالبی را
درباره فرهنگ هندوییم بدانیم.و حداقل برای ارتباط صمیمانه بیشتر ژنو نکته ابتدایی از محاوره این مردم
بدانیم .بهعنوانمثال اگر یک فرد فرانسوی به مشهد آمده و با ما بهصورت دستوپاشکسته بگوید « سالم ،
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صبحتان به خیر »  .در این موقع ما هیچوقت به خود اجازه نمیدهیم که لهجه عجیب او را به سخره بگیریم،
بلکه برعکس،شاید بیان کنیم که چه زیبا صحبت میکند و از اینکه یک فرانسوی تالش کرده به سبک ما
صحبت کند ،شادمان خواهیم بود.آداب محاوره در فرهنگ هندوییم بر اساس احترام متقابل بین افراد
نهادینهشده است.
در هندوستان عبارتی هست که به آن « نمسته » )) Namasteمیگویند و برای بیان آن وضعیت خاصی
به خودشان میگیرند.این کلمه معانی مختلف در خود دارد .سالم،صبحبهخیر،عصر به نیرو ....بسته به
موقعیتی که بیان میشود میتوان از آن معانی مختلف برداشت نمود.برای بیان آن دو کف دست خویش را
به هم چسبانده و در مقابل سینه خود قرار میدهند.و دستها را رو به سمت آسمان میگیرند.یکی دیگر از
آداب اجتماعی این است که بههیچعنوان هندیها به همدیگر دست نمیدهند و بههیچعنوان لمس بدنی
بین آقایان و خانمها وجود ندارد  .حتی آقایان به آقایان هم ترجیحاً دست نداده و یا همدیگر را لمس
نمیکنند.البته ممکن است جدیدترها نسبت به قدیمیترها تغییراتی در رفتارشان داشته باشند .
دستها را جلوی سینه گرفته(به سمت آسمان) و سر را به سمت مستقیم گرفته و بههیچوجه در فاصله 14
یا  14سانتیمتری افراد مقابل قرار نمیگیرند و به حریم شخصی افراد احترام میگذارند .
Namaste

بهتر است قبل از سفر به هند این کار بارها و بارها تمرین شود.چراکه کلیدیترین برای عبارت برای هر نوع
ارتباط اجتماعی همین واژه هزار معنی ایست.
هندیها هیچوقت برای نشان دادن جایی یا مکانی از دست استفاده نمیکنند .مثالً اگر بخواهند که به
توجه شمارا جمع کنند ،آنجا را با دستنشان نمیدهند بلکه
مکانی خاص
خود آن را نشان میدهند .
با حرکت چانه
.
Namaste
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همیشه برایم این سؤال بود که چرا به این کشور هندوستان میگوییم و بهراستی وجه تشابه بین کلمه
هندوانه و هندوستان چیست ؟
هر دو کلمه هندوستان و هندوانه کلمات پارسی اصیل هستند و به زبان هندی ربطی ندارند  .هندوستان از
دو کلمه هند  +استان شکلگرفته که در پارسی به معنی سرزمین پر از آب است ( هند به معنی پر آب و
آبدار و استان به معنی سرزمین در پارسی بوده است ) و هندوانه نیز از دو کلمه هند  +دانه تشکیلشده که
به معنی میوه آبدار و پر از آب هست و چه خوب که بهانه ورود به این سرزمین  ،بهنقد و بررسی و ریشهیابی
این دو کلمه پارسی پرداختیم. .
از مشهد با پرواز امارات راهی هندوستان شدیم  .ابتدا به دبی رسیدیم و  1.1ساعت بین دو پرواز فاصله بود
 .در دبی همه به سمت سالن ترانزیت رفتیم و هرکسی برای گذراندن وقت خود دنبال کاری میگشت تا
زمان را بگذراند  .فرودگاه خیلی شلوغ بود که عکس زیر بیانگر شلوغی آن روز است .

در فرودگاههای واسط و در سالن ترانزیت ،بعضی افراد سریع بهطرف صرافیها رفته و پولشان را تبدیل
میکنند تا بتوانند خرید کنند ولی ازآنجاکه آغاز سفری طوالنی بود بیشتر خریدها معطوف به خوراکی و
تنقالت بود و نه وسایل .معموالً در مسیر رفت کسی زیاد خرید نمیکند و اکثراً صبر میکنند در مسیر
برگشت کم و کسری سوغاتی و خرید را در فرودگاه حد واسط انجام میدهند .
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به سراغ نوشیدنی رفتم و چای خوردم  ،و وقتی همسفران جمع شدند ،به همسفران گفتم  :میخواهید یک
موضوع جالب در مورد هندیها به شما بگویم و همه موافقت کردند .
اندکی سکوت و سپس شروع کردم به گفتن داستان اعداد هندیها .
هندیها به عدد یک میگویند « تک »  ،دو « دو»  ،چهار « جار »  ،عدد نه « نه »  ،عدد بیست « بیست
»  ،عدد پانزده « پانزا »  .همه تعجب کردند و گفتند اینها که همه عددهای ما هستند و من گفتم که آیا
فکر میکنید ما از اعداد هندیها استفاده میکنیم و یا هندیها از اعداد ما استفاده میکنند؟
شاید بسیاری بر این گمانه باشند که اعداد هندی درواقع منشأ ایرانی دارند ولی در حقیقت برخالف تصور
اولیه ،سرمنشأ اعداد و ریاضیات در کل دنیا  ،هندیها بودهاند  .چه التین و فارسی و سایر کشورها ریاضیات
را از هندوستان گرفتهاند و ازاینجهت ما ایرانیها تعصب نابجایی داریم که به کشور خودمان ربطش میدهیم
 .همینطور از یک تا نه ردیف کردن و شمردن اعداد و سپس عدد ده و اضافه کردن یک عدد دیگر و
چرخش از اول نیز مربوط به کشور هندوستان هست .
تحقیقات علمی نشان داده که اولین بار در هندوستان بود که عدد برای تسهیل در کارها استفاده شد و
حدود چهار هزار سال قبل توسط دانشمندان و ریاضیدانان هندی شمارش اعداد بهصورت یک تا نه و اضافه
کردن عدد و چرخش آنها تا بینهایت طراحیشده و ما در همه دنیا از ماحصل ریاضیات هندوستان استفاده
میکنیم و تحقیقات کشورهای اروپایی نیز تأیید کرد که منشأ ریاضیات هندوستان هست .
آن روز در فرودگاه گرچه چند ساعت بین دو پرواز فاصله بود ولی به برکت همسفران خوب خیلی خوش
گذشت  .وقتی همه همسفران مشابه هم و با طرز تفکر و سالیق تقریباً مشابه و عالقهمند باشند  ،سفر
دلچسبتر میشود  .با نظر همسفران قرار شد همانجا نشسته و با داستانگویی بقیه زمان باقیمانده تا
پرواز بعدی را سپری کنیم  .یکی از همسفرانمان جناب آقای ازغندی گفتند « هندیها مردم بتپرست و
خرافهپرستی هستند و متعجبم که در عصر جدید چرا اینها هنوز هم بت میپرستند ؟» در پاسخ به ایشان
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گفتم که اجازه دهید آخر سفر در مورد بتپرستی هندیها به بحث بنشینیم .شاید آنگونه نباشد که شما
میپندارید.
یکی از همسفرها پرسید  « :چرا سفر را معکوس میرویم  .معموالً هرکسی به هندوستان سفر میکند  ،ابتدا
به دهلی و سپس به بقیه شهرها میرود و ما ابتدا به بمبئی میرویم ؟ » گفتم به من اعتماد کنید و من فکر
میکنم اینگونه سفر رفتن برای هندوستان بسیار بهتر باشد و قرار است یک برنامه متفاوت نسبت به
سفرهای معمول داشته باشیم و در آخر سفر امیدوارم همه احساس خوبی داشته باشند .
سپس در ادامه گفتم  :به نظر شما وقتی کلمه هندوستان را میشنوید  ،یاد چه چیزی میفتید و چه چیزی
برایتان جلبتوجه میکند ؟ و جوابهایی که شنیدم خیلی جالب بود و از شنیدن بعضی از آنها بسیار
غافلگیر شدم  .یکی از همسفران گفت یاد طبیعت زیبایش میفتم که قابلانتظار بود و یکی گفت یاد
آهنگهای هندی میفتم که درست بود و یک خانمی که در جمع ما بود  ،گفت میخواهم از شاهرخ خان
امضا بگیرم و ارادت خاصی به شاهرخ خان دارم که خیلی جا خوردم  .هرکدام از همسفران چیزی گفتند و
یکی از دوستان پرسید که دکتر خسروجردی خود شما یاد چه چیزی میفتید ؟ در آن لحظه نمیدانستم
چه بگویم  .شاید اگر سالها قبل کسی این سؤال را میپرسید میگفتم یاد سینمای هند میفتم  ،ولی اآلن
فرق کرده و کتاب و مطالب زیادی که خواندهام باعث تغییر نگاهم شده است .گفتم یاد سینمای هند و
فیلمهایشان میافتم ،که بالفاصله همسفرم پرسید ،کدام فیلم بهتر در ذهنتان است و من گفتم زیاد خاطرم
نیست ولی خوب فیلم شعله هیچوقت از یادم نمیرود واقعاً فیلم زیبایی بود .
شاید باورتان نشود ولی زمانی که گفتم فیلم شعله  ،چند نفر از همسفران شعر آن را از حفظ خواندند .
بعدازآن صحبت از بالیوود و سینمای هند بود و اینکه چرا اینقدر بالیوود موفق بوده و در کل دنیا معروف
است و چرا هند به قطب دوم سینمای دنیا تبدیلشده است ؟
قبل از اینکه پیرامون وجهتسمیه بالیوود بخواهم سخن بگویم  ،یکی از نکاتی که برایم ،بیانش خالی از
لطف نیست این است که در بیشتر از سی سال پیش هندیهای فقیر که تحصیالت عالیه نداشتند ،بهمحض
مالقات با یکدیگر هر ساعتی از روز که بود دو سؤال را میپرسیدند  :یکی اینکه« کانا کایا » یعنی غذا
خوردی ؟ و دیگری اینکه آخرین فیلمی که دیدی چه بود؟یعنی اینکه فیلم دیدن در هندوستان مترادف
غذا خوردن است و این نشان از اهمیت سینما در هندوستان دارد.
این سؤال اگرچه در بنگلور سؤالی روزمره بوده ،ولی خود بیانگر اعتقادات و باورهای آنان در مورد سینما و
جایگاه ویژهای است که سینما در زندگی هندیان دارد .
اگر کسی میگفت که به سینما نمیرود ،با چنان تعجبی نگاهش میکردند که گویی اختالل روانی دارد .
سینما برای همه اقشار مهیا بود  .برای افراد فقیر داخل چادر فیلم نمایش داده میشد و قیمت بلیت آن
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بسیار ناچیز بود و همه روی زمین مینشستند و با عشق به آن نگاه میکردند  .و دیگر کار آن روزها در
ایالت بنگلور این بود که هرروز یکرشته گل یاسمن میخریدند و بر موها میآویختند  .این دو از غذا و
کفش برایشان مهمتر بود  .یعنی در  84سال پیش سینما  ،غذا و آویز گل یاسمن در سر ،از کفش پوشیدن
برایشان مهمتر بود .البته در آن سالها زنان و مردان فقیر نوشیدن الکل کاری روزمره هم بود و صدالبته
قیمت آنهم ارزان ،و به همین علت هرساله افراد زیادی براثر نوشیدن الکل دچار ضایعات فراوانی میشدند
.
در آن روز سؤاالت بسیاری پرسیدم و بهمانند بسیاری از سفرها در انتهای آن سفر ،مجدداً همین سؤالها را
میپرسم تا ببینیم دیدگاه همسفران چقدر تغییریافته است  .در آن روز سؤال در مورد غذاها  ،موسیقی ،
سینما  ،طبیعت و  ...پرسیده شد. .

ورود به شهر بمبئی :
باالخره به بمبئی رسیدیم و در فرودگاه بمبئی فرود آمدیم  .تا آن لحظه و قبل از پیاده شدن از هواپیما ،
دیدگاه اکثر همسفران هندوستان کشوری فقیر  ،ضعیف با مردمی گرسنه و سادهزیست بود .
تا اینکه از هواپیما پیاده شدیم  .فرودگاه بمبئی خیلی شیکتر و زیباتر از چیزی بود که حتی در تصور
میگنجید و همه همسفران شوکه شده بودند  .فرودگاه بمبئی سیوشش میلیون مسافر را در سال ردوبدل
میکند و حدوداً روزی صد هزار مسافر وارد این فرودگاه میشود و این آمار فقط مربوط به پروازهای
بینالمللی بوده و شامل پروازهای داخلی نیست .

در سالنهای انتقال در کنار پلههای برقی جابجایی مسافران  ،دیواری تبلیغاتی بود که خود گویای فعالیت
زیاد صنعت فیلمسازی این کشور بود .
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در همان لحظه اول که وارد این کشور شدیم ،غافلگیر شدیم .یک شوک از جنس زیباشناسی  .حلقههای
گلی بهعنوان خیرمقدم به دور گردنمان انداختند که بسیار خوشایند بود و به چشممان آمد  .این حلقهها
در همان ابتدا روحیه ما را شاد کرده و از فرودگاه به سمت شهر بمبئی به راه افتادیم .
در همان ابتدای راه  ،هنوز یک کیلومتری نگذشته بودیم که مزارع و زمینهای اطراف خودنمایی میکردند
که نشاندهنده بارندگی زیاد این کشور بود واقعاً معنا و مفهوم هندوستان که سرزمین آب بود را بهپیش
چشم مینمود .

بعدازآن راهی هتل تریدنت شدیم که یکی از بزرگترین و شیکترین هتلهای هندوستان در بمبئی بود و
اتاق همگی ما در طبقه  88هتل بود  .الزم به ذکر است که قیمت هتلها در هندوستان بسیار پایین و
مناسب بوده و قیمت هتل پنج ستاره با تمامی امکانات در هندوستان  ،تقریباً بهاندازه یک هتل  8.1ستاره
در ایران هست .
واقعاً همه همسفران شگفتزده شده بودند  .بمبئی شهری بود بسیار فراتر از تصور آنها و چیزی که از
هندوستان انتظار داشتیم  .بمبئی یک شهر تمام اروپایی بود با خیابانهای شیک و ساختمانهای سر به
فلک کشیده  ،ماشینهای بسیار لوکس  ،فروشگاههای بسیار زیبا  ،مجتمعهای تجاری بسیار لوکس و . ...
وقتی به هتل رسیدیم  ،همه خسته بودند و قرار شد همه استراحت کرده و فردا صبح زود برای حرکت آماده
باشند  .همسفران به اتاقهایشان رفتند و من نیز استخر را انتخاب کردم که در طبقه بیستم هتل بود  .یک
فضای باز و پارک مانند و زیبا و مدتی در آن به رفع خستگی پرداختم .
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فردا صبح همه دوستان و همسفران سوار شدیم و بهطرف ساحل غربی بمبئی رفتیم  .محلی که اسکلهای
وجود داشت و در آن قایقهایی بودند که مسافران را به جزیره فیلها میبردند  .در آن جزیره فیلی وجود
نداشت و اسم آن برگرفته از داستانهای پیشین است.
حدود  51تا  84دقیقه با قایق مسافربری نسبتاً بزرگی حرکت میکردیم و در طول مسیر ما را با قسمتهای
مختلف بمبئی آشنا میکرد  .جالب اینجا بود که مصرف سوخت این قایق  8 ،لیتر گازوئیل برای هر 544
کیلومتر بود .

بازدید از جزیره فیلها :
بعد از پیاده شدن از قایق  ،بقیه راه را باید با قطار برقی طی میکردیم  .قطار برقی وسیلهای بود که در
چندین جا در هندوستان از آن استفاده میشد و علت آن آلوده نکردن هوا بهوسیله دود وسیله نقلیه در
مناطقی بود که باید پاک میماند .این جزیره سرسبز در میان خود یک کوه زیبا دارد که گویی لباس سبز
خویش را سرتاپا به تن نموده است.
از ساحل با قطار برقی حدود یک کیلومتر راه بود و پسازآن تا باالی کوه از پلکان باال رفتیم .

سپس این کوه را تا باال آهستهآهسته از طریق یک پلکان باال رفتیم و وقتی به باالی کوه رسیدیم ،
چشمهایمان به اثری شگفتانگیز در دنیا خیره ماند  .باور اینکه هندیان عاشق نیایش به درگاه خدایشان ،
توانسته باشند در چند هزار سال قبل کوهی سنگی از جنس سنگ سخت گرانیت  ،آنهم با ابتداییترین
ابزار و بهاندازه یک قصر پادشاه را اینچنین کنده و تراشیده باشند بسیار سخت بود .
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در ابعادی بسیار بزرگ و با ابزار ابتدایی بر روی سنگها چنان نقشآفرینی کردهاند که چشم آدم غرق زیبایی
آن میشود  .بهطوریکه صدها متر کوه را کندند و در بین آن ستونها را باقی گذاشتند و نقشآفرینی کردند
 .وقتی ما میخواهیم از خودمان تعریف کنیم  ،میگوییم که ستونهای تخت جمشید یکتکه و در بعضی
قسمتها  51متر است  .ولی در اینجا ستون را جداگانه نگذاشته و در حین کندن کوه ستونها را باقی
گذاشتند و نقشهای زیبایی حک کردهاند  .آنقدر زیبا که نمیتوان چیزی گفت و باید سکوت میکنی .
هنر نیازی به بیان و توضیح ندارد فقط چشمها محو تماشا میشوند .هنوز که هنوز است هر وقت یاد شکوه
و زیبایی این ساخته بسیار ساده دست بشر میکنم پشتم میلرزد.
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یاد کسانی میافتی که در این راه خاموش شدند و برای رسیدن به هدف و عشقشان و آرزوهایشان تالش
کردند وزندگیشان را ازدستدادهاند  .نمیدانیم ساخت این بنا چندین سال طول کشیده و هنرمندان عاشق
چند سال زحمتکشیدهاند تا چنین بنایی زیبا را به یادگار بگذارند  .اینجا محل عبادت است و با عشق
درستشده است و ما احترام میگذاریم برای کسانی که اینقدر عاشقانه برای رسیدن به هدف تالش کرده
و سنگ خارا را تسلیم خودشان کردهاند  .احترام به همه گذشتگانی که در هندوستان این بنای عظیم را در
دل کوه تراشیدند  .یاد خاموشیان به خیر  ....در اینجا یاد آهنگی افتادم که میگفت یاد خاموشیان به خیر
 .و بهراستی آنچه در سکوت صحبت میشود هزار صدا دارد ...

از معبد بیرون آمدیم و وارد فضایی زیبا و طبیعتی سرسبز شدیم و حیوانهای زیبایی در آنجا بودند و
میمونهایی که چپ و راستروی درختان بازی میکردند و در رفتوآمد بودند .
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مواظب باشید که میمونها ممکن است هر چیزی در دست شما باشد بگیرند و ببرند .در حین توضیح همین
نکته بودم و هشدار درباره اینکه مواظب دوربینها و کیفها و گوشی موبایل و وسایلتان باشید که در همان
لحظه اتفاق جالبی افتاد که یکی از میمونها از باالی درخت پایین آمده و نوشابه من را گرفت و چیزی که
خیلی برایم جالب بود این بود که توانست درب نوشابه را پیچانده و باز کند و تبحری که در دستش داشت
واقعاً جالب و دیدنی بود .نمیدانم شاید دوره تردستی دیده باشد.

میمونها حیوانات بسیار زیبایی هستند و البته خانوادههای قوی و پیوندهای خانوادگی خوبی دارند  .از
مهمترین ویژگیهایی کهای حیوانات دارند این است که عادت دارند وسط موهای سر همدیگر را میخارانند
 .در ابتدا تصور میشد آنها سر همدیگر را تمیز میکنند ولی به کمک بررسیهای علمی ثابتشده کهای
عمل باعث ترشح اندورفین در حیوان شده و نوعی حالت یوفوریا ( شادی بخشی ) ایجاد میکند و به همین
دلیل ساعات زیادی را صرف این عمل میکنند .
وقتی از سمت کوه به سمت پایین میرویم  ،بازارهایی در اطراف وجود دارند که بعضی سرپوشیده با
پارچههایی ساده هستند یا بهصورت دستفروشیها که اجناسی را به فروش میرسانند و در هر جنسی
میتوان کلی تخفیف گرفته و خریداری کرد. .
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یکی از همسفران گفت که شنیدهام که خانه شاهرخ خان در بمبیی ایست و من میخواهم همین امروز یا
فردا صبح اول وقت به خانه شاهرخ خان بروم و از او امضا بگیرم  .آنقدر جلو خانه او میمانم تا از خانه خارج
شود و بتوانم او را دیده و از او امضا بگیرم!!! قرار شد که فردا صبح برود تا زمان بیشتری داشته باشد .
در حین این گفتمان بودیم که یکدفعه دیدیم سروصدای میمونها از گوشهای بلند شده و متوجه شدیم
که یکی از همسفرانمان سربهسر میمونها میگذارد و ماده غذایی را جلوی میمونها انداخته و وقتی
میمونها به آن نزدیک شدند با چوبی آنها را ترسانده و مجدداً همین کار را تکرار میکند  .میمونها که
عادت نداشتند یک انسان با آنها چنین رفتار کند  ،سروصدا میکردند  .فقط میتوانم بگویم که در آن
لحظه و حتی همین حاال که مشغول بازگو کردن سفرنامه هستم،از این حرکت همسفرمان بسیار شرمنده
بودیم .جلو رفته و به او گفتیم این چهکاری است که انجام میدهی و او گفت بگذارید بخندیم و فقط
شرمندگی این خندیدن بود که بر ما میماند و هیچوقت خاطره تلخ آن روز را نمیتوانم از ذهنم پاککنم .
مجدداً سوار همان قایق مسافربری شدیم و بهطرف بمبئی حرکت کردیم  .درراه برگشت برای همسفران
توضیح میدادم که بمبئی در روزها حدود  85میلیون و در شبها حدود  54میلیون نفر جمعیت دارد و
اختالف  55میلیونی در روز و شب وجود دارد  .البته در اکثر شهرهای بزرگ دنیا و ازجمله تهران  ،حدود
نیم تا یکمیلیون نفر اختالف در جمعیت شب و روز وجود دارد  ،ولی بمبئی بهعنوان تنها شهر دنیاست که
بیشترین اختالف جمعیت را دارد .علت اینهمه اختالف در چیست ؟
ازنظر اقتصادی نیمی از کل اقتصاد هندوستان در بمبئی است  .تمام تجارت اصلی هندوستان با دنیای خارج
بهنوعی با بمبئی در ارتباط است  .تمام شرکتهای بزرگ اقتصادی در این شهر قرار گرفتند و حتی قوانین
این شهر با بقیه شهرهای هند فرق میکند  .در این شهر بهواسطه فعالیتهای تجاری گسترده مالیات
سنگینی هم برای ساکنین شهر وجود دارد و ازاینجهت بسیاری از مردم خانه خویش را در بیرون شهر
ساختهاند تا مالیات ندهند و برای کار به شهر هرروز رفتوآمد میکنند.حتی هستند کسانی که در برخی
روزها در بمبیی در هتل اقامت میکنند ولی حاضر نیستند که مالیات سنگین اقامت در این شهر را بپردازند.
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بعد از برگشتن از جزیره فیلها به هتل برگشتیم و بعد از صرف ناهار قرار این بود که در ساعت  7بعدازظهر
همگی در البی هتل جمعشویم  .چرایی این قضیه این بود که در مورد شهر بمبئی سخن برانیم  .بمبئی
شهری است که خودش را مدرن پیش میبرد و سعی میکند ازنظر امکانات و قوانین خودش را جدا از
هندوستان پیش ببرد و در این راه موفق بوده است .
یکی از چیزهای خیلی زیبایی که در بمبئی شکلگرفته  ،کتابفروشی خیلی بزرگی است که نزدیک به 14
هزار کتاب در روزبه فروش میرساند و این تعداد زیاد فروش در روز برمیگردد به سیاستی جالب که حدود
 11سال پیش شکلگرفته و هرکسی میتواند هرچند تا که خواست در یک روز کتاب بخرد و یک ساعت
بعد  ،یا یک روز  ،یک سال و یا حتی  54سال بعد اگر نخواست  ،کتاب را برگردانده و پولش را پس بگیرد
 ،البته به شرطی که کتاب سالم باشد  .توریستهای زیادی در هتلها سفارش کتاب داده و با پیک برایشان
میفرستند و پول پیک را از آنها میگیرند و اگر نخواستند چند روز بعد مجدداً از همان هتل کتاب را پس
گرفته و پول را پس میدهند.
این کتابفروشی در طول  11سال شهرت بینالمللی ایجاد کرده و فروش بسیار زیادی دارد  .طبیعی ایست
که بسیاری در ابتدای امر حجم کتاب بسیاری خرید میکنند و البته چ.ن زمان کافی برای خواندن ندارند
ممکن است که تعدادی از این کتابها را با خود ببرند تا در سر فرصت این کتابها را بخوانند.
یکی دیگر از مراکز بزرگ شهر بمبئی  ،بزرگترین اتوشویی دنیاست که در این شهر قرار دارد  .بهطوریکه
روزانه بیش از  5.344.444لباس در آن شسته و اتو میشود  .در هندوستان و بخصوص شهر بمبئی  ،هزینه
برق خیلی باالست و مردم ترجیح میدهند بهجای استفاده از اتو و وسایل پرمصرف  ،آن را به اتوشویی
تحویل دهند  .در بمبئی شرکت بزرگی هست که از  84سال قبل کاری عجیب و جالب را انجام میدهد .
این شرکت لباسهای مردم را از درب خانهها جمعآوری کرده و تحویل میگیرد و بعد از شستشو و اتو ،
مجدداً به درب منزل تحویل میدهد  ،باقیمتی مناسب که مثالً قیمت یک شلوار حدود  544تومان به پول
ما میشود  .برای این منظور یک شبکه بزرگ درستشده که مثالً لباسهای یک کوچه را جمع کرده و روی
آن بسته کد میگذارد که کد محل جغرافیایی بر روی آن نوشتهشده  .سپس مأمور  ،بستههای کدگذاری
شده را در متروی شهری در قسمت باربری گذاشته و این متروها نهایتاً همه بستهها را تحویل اتوشویی داده
و این مرکز بعد از شستشو و اتو کردن لباسها  ،مجدداً آنها را دربستهها گذاشته و کد هرکدام را نیز روی
بسته میگذارد و این بستهها در هر ایستگاه مترو بر اساس کد محل جغرافیایی تحویل مأمور آن قسمت
شده و درب منازل توزیع میشوند .
خالصه در کنار ساختوسازهای تجاری و لوکس با مدیریت پروژههای بزرگ کاری شگرف انجام میشود .
این شهر برای اینکه بتواند فرهنگی متفاوت و سرمایهداری و البته لوکس بودن خودش را نشان دهد  ،حتی
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یک شرکت فیلمسازی به نام بمبئی ساخته تا جدا از بالیوود کار کند و البته در فیلمهای خود سعی دارد
ساختمانها و مراکز لوکس خودش را به نمایش بگذارد .
به هتل رسیدیم و بعد از استراحت ،حوالی شب بهاتفاق دوستان کنار ساحل روبروی هتل تریدنت رفتیم .
دلم به حال ترانه دخترم میسوخت  ،چون از زمانی که به هند آمده بودیم نتوانسته بود غذایی دلچسب
بخورد  .غذاهای محلی آنقدر تند بود که حتی نمیشد آن را آزمایش کرد  .بهاتفاق ترانه و دوستان در
همان خط ساحلی پیش رفتیم تا مکدونالد پیدا کردیم .
به دوستان گفتم که فردا به نزد کریشنا برای عبادت میرویم و با او آشنا میشویم  .خانم همسفر ما گفت
که فردا به دیدن شاهرخ خان میرود و نمیتواند همراه ما به معبد کریشنا برود .
صبح روز بعد برای صرف صبحانه رفتیم و پسازآن در ساعت  3همه در البی جمع شدیم  .الحق که سرویس
صبحانه و پذیرایی هتلهای هندی را در هیچ جای دیگر دنیا ندیدهام  .البته همسفر ما در ساعت  7صبح
بهطرف منزل شاهرخ خان رفته بود و ما به همراه بقیه همسفران که جمعاً  55نفر بودیم بهسوی معبد
کریشنا به راه افتادیم .

بازدید از معبد  ( Iskconمعبد کریشنا ) :
معبد  Iskconکه متعلق به یکی از معروفترین و محبوبترین خدایان هندوست  ،در نزدیک خط ساحلی
در بمبئی قرار دارد  .در طی راه به همسفران توضیح دادم که طبق رسومات هندی عمل کنید  ،چون اگر
کسی به ایران بیاید و به پیامبر اکرم احترام بگذارد  ،از صمیم قلب خوشحال میشویم و برای همین هم
احترام ما به کریشنا  ،احترام به عقاید بیش از یک میلیارد نفر است  .وقتیکه به معبد رسیدیم ،اگر توضیحی
دادم که به نظر شما مسخره مینمود به روی خود نیاورده و نخندید  .سرانجام به معبد رسیدیم و از خودرو
فرود آمدیم .
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کریشنا همیشه با خود نی در دست دارد و از روی نی او میتوانید او را از سایر خدایان تشخیص دهید .
کریشنا خدای برطرفکننده درد و رنج و نیز خدای ایجادکننده عشق است  .برای دعا کردن میتوانید عود
روشن کنید و در جلوی کریشنا برای رفع درد و رنج و بعضاً برای رسیدن به معشوق خود دعا کنید .
بعد از اتمام مراسم به محوطه آمدیم و در زیر یک سایه جمع شدیم و دورهم نشستیم  .گفتم میخواهم
درباره کریشنا و تولد او صحبت کنم  .یکی از همسفران که دیرتر از بقیه به جمع ملحق شده بود برای همه
بستنی گرفت و بعد داستان شروع شد :
« یکی از معروفترین و محبوبترین خدایان هندوستان  ،کریشنا است که درواقع هشتمین تجلی ویشنو
است  .کریشنا خدای برطرفکننده درد و رنج و نیز خدای ایجادکننده عشق است .

در  1444سال پیش در شمال هند  ،شهریاری به نام اوگراسنه فرمانروایی میکرد و پایتخت این شهریار در
شهر بزرگ ماتوره قرار داشت  .مردمان این دیار صلحدوست و کشاورز بودند و اگر بدبختی به سراغ ملکه
آنان نیامده بود  ،همچنان نیکبخت زندگی میکردند .
روزی هنگامیکه ملکه در جنگل قدم میزد  ،اهریمنی به شکل شهریار ( شوهر ملکه ) درآمد و با ملکه
درآمیخت  .اهریمن پسازآن به شکل راستین خود درآمده و به ملکه گفت پسری خواهد زائید که کانسه
نام میگیرد و از جنس اهریمنان است  .کانسه سرزمینهای بسیاری را تسخیر میکند و بزرگترین دشمن
او کریشنا خواهد بود .
 54ماه پسازاین ماجرا کانسه متولد شد  .مادر ازآنچه بر او گذشته بود سخنی نگفت و شهریار بیخبر کانسه
را فرزند خود پنداشت .
کانسه کمکم بزرگ شد و بهتدریج سرشت اهریمنی او آشکار میشد  .کانسه پسری بود که حرمت پدر را
نگه نمیداشت  .کودکان را میکشت  .در جوانی دو پادشاه شکستخورده را ناچار کرد که دختران خویش
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را به همسری او درآورند  .کانسه پدر را از سلطنت برکنار کرد و قلمرو فرمانروایی خود را گسترش داد و
خطاهای بسیاری از او سر زد .
خدایان به مشورت نشستند و بر آن شدند که از ویشنو ( خدای نگهدارندِ ) کمک بخواهند و ویشنو از دو
تن از وفاداران خود بهره جست .
ویشنو موئی سیاه از موهای تن خود و موئی سفید از موی تن اژدرمار آنانته برکند و با تا زدن و حلقه کردن
موها مقدر کرد موی سپید خاستگاه فرزند دختر کوچکش ( باالراما – هفتمین فرزند ) و موی سیاه خاستگاه
( کریشنا – هشتمین فرزند ) او باشد و چنین شد .

به هنگام ازدواج دختر ویشنو ( دواکی )  ،ندایی غیبی کانسه شیطانصفت را آگاه ساخت کهای ازدواج
موجب از بین رفتن دودمان او میشود و ازاینجهت کانسه بهشرط آنکه پسران دواکی پس از زاده شدن
کشته شوند  ،با ازدواج دواکی موافقت کرد .
میگویند  1پسر اول دواکی بالفاصله پس از تولد کشته شدند  .هنگامیکه دواکی هفتمین فرزند خود را
باردار بود  ،بار دیگر ندایی غیبی کانسه را آگاه کرد که مراقب هفتمین و هشتمین بارداری دواکی باش
،چراکه کریشنا بهزودی به دنیا خواهد آمد  .اما تقدیر ایزد بزرگ ( ویشنو ) این بود که فرزندی که در رحم
دواکی بود به رحم روهینی منتقل شود و پسر هفتم از روهینی زاده شد .جاسوسان هم بیخبر از خواست
خدای ویشنو که خدای نگهدارندِ است به کانسه گفتند که دواکی دختر ویشنو  ،فرزندش را سقط کرده
است و خیال کانسه راحت شد .
چندی بعد برای هشتمین بار  ،دختر کوچک ویشنو ( دواکی ) باردار شد و کانسه شیطانصفت این بار
دواکی و همسرش را زندانی کرد و نگهبانانی از مردان  ،فیالن  ،شیران و سگان را به پاسداری این دو گماشت
 .کریشنا زاده شد و ثابت شد که پاسداریها و مراقبتهای کانسه بیهوده بوده است .
کریشنا در زمان تولد بهطور شگفتآوری توان صحبت کردن داشت  .کریشنا از پدر خواست که او را به خانه
شخصی به نام ناندا ببرد  .در همان زمان همسر ناندا فرزندی زاده بود و کریشنا از پدر خواست تا او را با آن
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فرزند عوض کند  .پدر کریشنا نوزاد را در سبدی نهاده و به اذن ایزد بزرگ درهای زندان گشوده شد ،
نگهبانان همگی به خواب رفتند و همسر دواکی به همراه نوزاد ( کریشنا ) بیرون رفتند .
درراه رود جمنا ( جمونا ) طغیان کرده بود  ،اما واسودوه ( پدر کریشنا ) شتاب داشت و بهناچار به رود زد .
جریان رود تند بود و هنگامیکه پدر و فرزند در حال غرق شدن بودند  ،کریشنا که نوزادی بیش نبود ،پای
خود را از سبد بیرون آورده و به آب زد  .با تماس پای او رود جمنا فروکش کرد و آنها بهسالمت عبور
کردند و به خانه ناندا و یاشودا رسیدند .ناندا در خانه نبود .

نوزاد یاشودا دختر بود ولی قبول کرد که نوزاد خود را با کریشنا عوض کند و واسودوه درحالیکه دختر را
در آغوش داشت  ،شتابان به زندان بازگشت .
زندانبانان هنوز در خواب بودند و هنگامیکه بیدار شدند  ،بدون اطالع از اتفاقات به کانسه خبر دادند که
نوزاد دواکی دختر است  .کانسه شیطانصفت گفت گر چه نوزاد دختر خطری ندارد ولی بازهم احتیاط
واجب است و بر آن شد که خود دختر دواکی را نابود کند  .کانسه دخترک را به کوهستان برده و او را
بهشدت به صخرهای بزرگ کوبید  .دخترک نوزاد به شکل خدا بانویی درآمد که بعدها « دوی » نام گرفت .
دوی با بانگ بلند به صدا درآمد و به کانسه گفت که دشمن آینده توای کانسه ،از چنگ تو گریخته و سپس
به آسمان رفت » .
به اینجای داست آنکه رسیدیم  ،یکی از همسفران پرسید پس برای همین است که هنوز هندیان به رودخانه
جمنا میزنند تا تطهیر شوند ؟ گفتم بله چون کریشنا خود در این رودخانه بوده و ایزد آب هم در این
رودخانه هست .
« زندگی کریشنا از  1دوره تشکیلشده است  .دوره کودکی که دوره بازیگوشی و البته انجام کارهای
محیرالعقول است  ،دوره جوانی که همان دوره عشقبازی با دختران گاویان است  ،دوره مردی که دورهای
ایست که وظیفهای که به خاطرش زاده شده را انجام میدهد  ،دوره میانسالی که به فرمانروایی داورکا
دست مییابد و در جنگها شرکت میجوید .
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کریشنا در سایه فردی دیگر به نام ناندا بزرگ شد بیآنکه خود ناندا بداند که فرزند او دیگری است  .برادرش
باالراما نیز در رحم مادری دیگر رشد کرد و متولد شد و اینچنین شد کهای دو برادر ( تجلیهای هفتم و
هشتم ویشنو ) متولدشده و بزرگ شدند و کانسه نیز نتوانست این راز را بفهمد .
کریشنا بزرگتر میشد و با شوخی و بازی با دختران گاویان خود را سرگرم میساخت  .گاه کره و ماست
دختران را پنهان میکرد و گاه دلو شیر آنان را میریخت و مادر دختران آنان را به خاطر سهلانگاری و مادر
کریشنا او را به خاطر شیطنت سرزنش میکردند .

بازیگوشیهای دوران کودکی دیری نپائید و باز ندایی غیبی کانسه شیطانصفت را آگاه کرد که کریشنا به
دنیا آمده و البته او یک گاوچران خواهد بود .ازاینرو دستور داد تا همه گاوچرانها را بیابند و از این طریق
بار دیگر به جستجوی کودکی برآمد که به گفته پیشگویان در آینده او را از پا درخواهد آورد .
کانسه اهریمنان خود را مأمور کرده بود که همه پسران هم سن و سال کریشنا را نابود کنند  .کریشنا بر
اهریمن مادهگاو پیروز شد.اهریمن ماری بنام اوگراسوره کریشنا را بلعید و کریشنا در درون او چندان خود
را بزرگ کرد که غول مار منفجر شد  .کریشنا بارها و بارها توسط اهریمنان کانسه موردحمله قرار گرفت و
هر بار خود را نجات داد  .اهریمن ماری به نام کالیا را با رقصیدن بر سر او مطیع کرد و آتشی را که در
جنگل بر سر او و همراهانش درگرفت  ،خاموش کرد و  . ...تمامی فرستادههای کانسه یکی پس از دیگری
شکست خوردند.
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کریشنا طی دوره کودکی قدرت ستیز و مبارزه با اهریمنان را اثبات کرد  .طی دوره جوانی نگرش خود را به
خدایان سنتی و پوچ مشخص کرد  .روزی وقتی کریشنا و همراهان گرسنه بودند  ،بوی غذایی را استشمام
کردند که توسط چند برهمن برای فدیه دادن به خدایان قبلی آماده میشد  .کریشنا از برهمنان اندکی غذا
برای خوردن خواست  ،اما برهمنان از دادن غذا به او خودداری کردند  .زنان برهمن به دلیل آنکه زیبایی
کریشنا دل آنان را ربوده بود  ،پنهان از شوهران خود به او و همراهانش غذا داده و از بس در زیبایی او در
شگفت بودند که او را خدا خواندند و به تماشایش نشستند  .نزد شوهرانشان بازگشتند و گفتند کهای جوان
بهراستی یک خداست و علت این امر را زیبایی ظاهری ئ رفتاری بینهایت وی گفتند که با آدمیان فرق
میکند ،شوهران آنان را بخشیدند و از اینکه خود فرصت خدمت به خدائی جوان را ازدستداده بودند به
آنها حسرت بردند .
کریشنا دیگر برهمنان را گفت که قربانی دادن آنان برای ایندرا که خدائی فرودست بوده و بارها از اهریمنان
شکستخورده است  ،بیهوده است و رستگاری آنان در انجام وظایف خویش و پیروی از سرنوشت و نیایش
خدایان طبیعت و خدایی است که قدرتش بینظیر باشد و هیچ اهریمنی را یارای مقابله با او نباشد .
در اسطورهها آمده که زیبایی کریشنا همیشه باعث توجه خاص زنان برهمن و سایر زنان به کریشنا بوده
است و ماجراهای عاشقانه او با زنان و بهویژه با دختران گاویان در داستانها آمده است  .کریشنا در داستان
عاشقانه خود با دختری گاویان و ازدواج با او  ،شوهری خوب معرفی میشود  .اساطیر هندی گویای آن
هستند که رفتار خدایان را نمیتوان با انسانها مقایسه نمود .ممکن است کاری که برای انسانها زشت است
برای خدایان خوب باشد.
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روزی گروهی از دختران گاویان عاشق کریشنا که در آرزوی وصل او بودند  ،برای شستشو و نیایش به رود
جمنا رفته بودند  .در آن دم که با آواز کریشنا را صدا میزدند و میگفتند کریشنا تو کجایی؟  ،کریشنا
فرارسید و لباس آنان را دزدید و باالی درختی پنهان شد  .دختران شرم داشتند که عریان بیرون بیایند و
تن عریان خویش را درون آب پنهان کردند  .کریشنا فریاد برآورد کهای دختران  ،وارونا ( ایزد آب ) در آبها
است و شمارا عریان میبیند و ماندن شما در آب و بیرون آمدنتان یکسان است  .از دختران خواست که
یکییکی بهپای درخت بروند و لباس خود را پس بگیرند  .دختران نیز چنان کردند و کریشنا پسازاین
بازیگوشی تنها به آنان وعده داد که در پاییز آینده با همه آنان خواهد رقصید .

پاییز فرارسید و کریشنا در شبی مهتابی به جنگل رفت و با نواختن فلوت ( نی ) دختران گاویان را فراخواند
 .دختران از بستر بلند شده و به کریشنا پیوستند  .رقصی بزرگ شکل گرفت و دختران عاشق در پرتو ماه
هریک چنان با کریشنا میرقصیدند که گویی کریشنا تنها محبوب اوست  .رقص ادامه داشت تا کریشنا با
یکی از دختران به نام رادها از آن مجمع خارج و پنهان شد  .رادها سخت دلباخته کریشنا بود  .دختران به
دنبال کریشنا و رادها رفتند و با یافتن آنها  ،کریشنا و دلدارش را بازگرداندند و بار دیگر رقص آغاز شد .
میگویند این رقص وجدآمیز  1ماه به طول انجامید و در پایان همگی برای شستشو به رودخانه جمنا رفتند
 .دختران به خانههای خویش برگشتند و شگفتزده شدند وقتی دریافتند که هیچکس از غیبت آنان آگاه
نشده است .
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داستان کریشنا و رادها بعدها موضوع بسیاری از داستانها و اشعار هندی شد  .حالت مهجوری رادها به
هنگامیکه کریشنا با دیگران مشغول عشقبازی است بارها در اشعار بااحساس هندی دیدهشده است  .کریشنا
از فلوت استفاده میکند و شور عشق را مینوازد  .رقص عشق او پایان زندگی جوانی کریشنا است .

راده
ا

در این چند روز بعد که کانسه توسط پیشگویی از هویت قاتل آینده خودآگاه شد ،بیدرنگ پدر و مادر
کریشنا را زندانی کرد و به دستگیری کریشنا کمر بست  .کانسه بر آن شد که کریشنا را با دعوت به ماتورا
به دام اندازد  .اما پیشازاین مراسم  ،اهریمنی بزرگ را برای کشتن کریشنا به هیبت اسبی به جنگل فرستاد
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 .کریشنا این اهریمن را نابود کرد .سپس کانسه گرگی درنده را در هیبت گدایی بر سر راه کریشنا قرارداد ،
و این بار نیز کریشنا گرگ را خفه کرده و پیروز شد  .پس کانسه وزیر خود را نزد کریشنا فرستاد و از او
دعوت کرد تا در ضیافت و مراسم قربانی که بهافتخار شیوا در ماتورا برپا میشد شرکت کند  .وزیر که از
دوستداران ک ریشنا بود  ،او را از خطر آگاه کرد و به او گفت که اگر از دست اهریمنان نجات یابد  ،پدر و
مادرش را به زیر پای فیالن میاندازند  .کریشنا گفت  :جنگ خوبی و بدی جنگی است اجباری و نباید از
آن ترسید  .آن را که خوبی مرام اوست  ،هراسی از اهریمنان ندارد  .باالراما برادر کریشنا که در رحم مادر
دیگر پرورشیافته بود نیز همراه او آمد و چون او نیز پاک بود  ،قدرتی بسیار برای مقابله با اهریمنان داشت
و در جنگ با اهریمنان به کریشنا کمک کرد .
کانسه دستور داد تا پدر و مادر کریشنا و شهریار پیشین اوگراسنه ( ناپدری خود ) را به میدان آورند و آنان
را نابود کنند و کریشنا با آگاهی از ماجرا بقیه اهریمنان را با یورشی دیگر شکست داد و با کشتن کانسه و
هشت برادرش  ،پدر و مادر خویش و شهریار پیشین را نجات داد  .هدف اصلی ویشنو که نجات بشر از دست
کانسه بود از طریق کریشنا و باالراما برآورده شده بود ،اما هنوز دوستان کانسه زنده بودند و توازن نیک و
شر برقرار نشده بود .
کریشنا شهریار پیشین را بر تخت نشانید تا بازمانده اهریمنان را نابود کند و خود با والدین خود به جنگل و
کوهساران برگشت .
چندی بعد جاراسندها ( دوست کانسه ) به درخواست دختران خویش و بیوههای کانسه  ،سپاهی عظیم
از اهریمنان فراهم ساخت و کریشنا را مجبور به ادامه جنگ با اهریمنان نمود  .در پی جنگی بیپایان و
طوالنی  ،کریشنا توازن شر و خوبی را در زمین برقرار کرد .
اکنون زمان آن رسیده بود که دو برادر( کریشنا و باالراما )ازدواج کنند  .باالراما با شاهدختی به نام رواتی
و کریشنا با شاهدختی به نام روکمینی که قبالً وصفش را شنیده بود و هر دو ندیده عاشق هم شده بودند
 ،ازدواج کرد  .بااینهمه باید موانعی که درراه بود  ،پیش از دیدار این دو دلداده باید از میان برداشته میشد
 .روکمینی در دست اهریمنان که یکی از این اهریمنان برادر خود اوست ،اسیر بود  .درست پیش از مراسم
ازدواج  ،روکمینی نامهای به کریشنا مینویسد و از او تقاضای کمک میکند  .کریشنا پس از دریافت نامه
روکمینی  ،صبح روزی که قرار است مراسم ازدواج انجام شود به نزد او میشتابد و روکمینی را درحالیکه
مشغول نیایش به درگاه دوی ( همان ایزد بانویی که در نوزادی به آسمان رفت ) است در آغوش گرفته و او
را میرباید  .در مراسم ازدواج سپاه اهریمنی به دنبال کریشنا رفته تا از او انتقام بگیرند و در بین راه  ،باالراما
برادر کریشنا همه اهریمنان را نابود میکند .
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کریشنا پس از ازدواج با روکمینی  ،با دختر خورشید و دختر شهریار خرسها و پنج دختر دیگر نیز ازدواج
میکند و مجموعاً  3همسر اختیار میکند .
اکنون به نظر میرسد که کریشنا به هدفی که برای آن زاده شده است دستیافته است  .زمین از ویشنو و
شیوا ب ه خاطر سهمی که در بزرگ کردن و امنیت کریشنا داشته است پاداشی میخواهد  .زمین از خدایان
میخواهد که او را پسری عنایت کنند که جاودان باشد  .خدایان به زمین پسری باقدرت فراوان میدهند
که نارکا نام دارد و به او میگویند که پسرش نارکا چون زمینی است و امیال مادی دارد ممکن است با
کریشنا بجنگد و روزی میرسد که کریشنا به درخواست مادر ( زمین ) پسر را میکشد .
بدین ترتیب نارکا بزرگشده و شهریار قدرتمندی میشود و بر شهریاران زمینی پیروز میشود  .نارکا شهریار
کل زمین و دشمن خدایان زمین و آسمان میگردد و آنان را انکار میکند .گوشوارههای مادر خدایان (
ویرایشی ) را میرباید و از باروی دژ تسخیرناپذیر خویش ،میآویزد  .تاج ایندرا را میرباید و بر سرخود
میگذارد  .شانزده هزار و صد دختر زمینی و آسمانی را به اسارت میگیرد و سرانجام به هیبت فیلی درآمده
و دختر ویشنو ( خدای نگهدارندِ ) را لگدمال میکند .
پیشگویی خدایان تحققیافته و اینک بار دیگر زمین در ظلم و بیداد اهریمنی زمینی قرارگرفته است  .کریشنا
به قلعه نارکا حمله نموده و سرانجام پنج سر او را میکشد و فیلهای بزرگ او را شکست میدهد  .دختران
اسیرشده را آزاد میکند  .دختران آزادشده که عاشق کریشنا میشوند  ،در کنار او میمانند و به او خدمت
میکنند  .گوشوارههای مادر خدایان و تاج ایندرا را پس میدهد .
کریشنا با شکست شهریار نافرمان زمین به انسانها میگوید که خدایان آسمانی قدرتی واالتر از خدایان
زمینی دارند  .کریشنا سالهای زیادی مداوم بر اهریمنان و اشرار میجنگد و توازن خوبی و بدی را در زمین
برقرار میکند  .کریشنا در تمام نبردها  ،مستقیماً شرکت ندارد و تنها به راهنمایی قهرمانان بسنده میکند
.
کریشنا به آرجونا از باب نصیحت میگوید  :همهچیز و همه پیروزیها درنبرد و مرگ در میدان جز
خیالی نیست و برندهای وجود ندارد  .انسان تنها باید وظیفه خود را انجام دهد و به خدایان توکل کند
.
کریشنا سرانجام هدف نهایی تولد خود را درمییابد و تالشهای قهرمانی او نیز بیهوده مینماید  .قهرمانی
درنهایت زوال دارد  .کریشنا اکنون بر آن است که به آسمان بازگردد و فرجام او چقدر غمانگیز است .
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کریشنا بزرگ فرزندی داشت و فرزندش در غرور به برهمنان که مردمان مقدس بودند  ،توهین میکرد و به
همین دلیل برهمنی از ته دل به درگاه شیوا ( خدای نابودکننده و فنا ) و ویشنو شکایت کرد کهای نگهبان
زمین و آسمان  ،ویشنو بزرگ  ،زمین را به زمینیان بسپار و کریشنا را به آسمان برگردان  .به دعای برهمن
بزرگ  ،آب دریا بلند گشته و باالراما برادر کریشنا را که کنج عزلت گرفته بود به کام خود برد  .کریشنا هم
که پیر شده بود و دل از دنیا کنده بود  ،نه به تبر اهریمنان بلکه به تبر پیرمردی که ناخواسته او را هدف
قراردادِ بود  ،به بستر نشست و زمانی که دشمنان پی بردند که کریشنا در بستر است و میخواستند کریشنا
را بکشند  ،در کمال تعجب دیدند کسی دیگر در بستر کریشنا آرامگرفته و کریشنا به آسمانها رفته است .
»
سپس از محل معبد کریشنا راه افتادیم  .درراه برگشت یکی از همسفران گفت که چه اهمیتی دارد که
اینقدر در مورد کریشنا صحبت میکنید ؟ در پاسخ گفتم همسفر عزیز اگر بخواهید فقط به گرفتن چند تا
عکس قناعت کنید که میتوانید هر روزبه یک شهر رفته و کلی عکس بگیرید  .بابیان اسطوره کریشنا و
داستانهای دیگر میخواهیم چرایی رفتار و پندار هندیان را بفهمیم و کمکم در ادامه سفر به این ریشهها
میرسیم .
آنقدر حرف زده بودم که وقت آن بود که بایستیم و تفریح کنیم  .خوب یادم هست که از فرط تشنگی دو
تا نوشابه کوالی رژیمی گرفتم و نوشیدم  .آن زمان پپسی ماکس که خیلی خوشمزه است نیامده بود و کسی
که میخواست نوشابه رژیمی بخورد باید کوکاکوالی تلخ زیرو میخورد .
آن روز همه باهم پچپچ میکردند و من نیز زیرچشمی میدیدم که از داستان کریشنا همه در بهت هستند
 .پچپچ مربوط به فرهنگ ما ایرانیها نیست  ،بلکه یک نوع ارتباط شبهه دار و سؤالبرانگیز انسانهاست .
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در آنجا در کنار خیابان ماشین سیاری بود که در بشقاب یکبارمصرف غذای تمام گیاهی میداد
(  . ) vegetarianبه سمت ماشین رفتیم و هرکدام یک بشقاب خریدیم و در کنار خیابان خوردیم  .ساعت
تقریباً  5بعدازظهر بود و همه از آن غذای میوه و سبزی خوشمان آمده بود  .سپس از فروشنده پرسیدیم که
این اطراف رستوران کجاست ؟ و راننده گفت ناهار ؟ ناهار ؟ و گفتم بله  .راننده گفت همینکه اآلن خوردید
ناهار بود و ما با تعجب به ظرف میوهمان نگاه کردیم که یک بشقاب کوچک بود و چندتکه میوه در آن بود
 .غرغرکنان با خود میگفتیم که اینها همینقدر ناهار میخورند ؟
سرانجام رستوران پیدا کردیم و ناهار را در آنجا خوردیم که البته آنقدر تند بود که نمیشد بخوریم  .چه
تصور سادهانگارانهای بود که اگر غذاهای دریایی سفارش دهیم  ،شاید از فلفل هندی در امان باشیم  ،ولی
اینگونه نبود و نتوانستیم بیشتر دو یا سه لقمه غذا بخوریم  .پس از صرف ناهار سوار ماشین شدیم و به
سمت هتل به راه افتادیم  .سرانجام در ساعت  1بعدازظهر بود که به هتل رسیدیم و قرار شد به اتاقها رفته
و استراحت کنیم و در ساعت  7در البی جمعشویم و ببینیم همسفرمان از شاهرخ خان چه خبری آورده
است .
ساعت  7همه در البی بودیم و همسفرمان هم آمد  .وقتی او به البی آمد آنقدر همه شوقزده بودند که نگو
و نپرس  .همه به او خیره بودند و پرسیدند جی شد ؟ و او گفت به در خانه شاهرخ خان رفتم  .صدنفری
آمده بودند و نگهبان گفت شاهرخ خان خانه نیست و من تا بعدازظهر آنجا بودم تا او برگردد و از او امضا
بگیرم  .ولی او نیامد و فکر کنم اگر فردا بروم بتوانم ببینمش  .فکر میکنم زودتر از من از خانه خارجشده
بود و یا شاید از درب دیگری خارجشده و یا با بالگرد خارج میشود  .واقعاً از عالقه مفرط این همسفر در
شگفت بودیم .
در البی نشستیم و دورهم چایی خوردیم  .از همسفران در مورد داستان زندگی کریشنا نظر خواستم و یکی
گفت افسانه است  ،یکی گفت احمقانه است  ،یکی گفت چرتوپرت است  ،یکی گفت خرافه است و ...
بعد گفتم که دوست عزیز  ،حضرت موسی عصایش مار شد و همه مارهای دیگر را خورد  ،عیسی در بدو
تولد حرف زد  ،مریم بیآنکه ازدواج کند باردار شد  ،سلیمان با حیوانات حکومت میکرد و با آنان حرف
میزد  ،موسی با عصایش رودخانه نیل را شکافت و  ....و همه چون به آن اعتقادداریم درست است و اینها
که در مورد کریشنا هست خرافه و احمقانه و  . ...بهراستی چقدر تفاوت در باورپذیری داستانها وجود دارد
که ما بدین شکل قضاوت میکنیم  .یکی از همسفران گفت که داستانهایی که ما در دین اسالم داریم در
کتاب مقدس ما آمده است و من گفتم اتفاقاً داستان زندگی کریشنا هم در کتب مقدس هندوها آمده است
 .یکی گفت مسلمانان یک میلیارد نفر در دنیا هستند و من گفتم هندوها یک و نیم میلیارد نفر هستند .
یکی دیگر از همسفران گفت که آنچه پیامبران ما انجام دادهاند به اذن خدا بوده است و من گفتم آنچه
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کریشنا انجام داده هم به اذن ویشنو ( خدای آسمان و زمین ) بوده است  .سپس گفتم که باور کنید آنچه
ما بهعنوان مسلمان قبول داریم  ،برای ما ارزشمند است و برای سایر ادیان هم اعتقادات خودشان ارزشمند
است  .نه ما برتری نسبت به آنان داریم و نه آنها نسبت به ما .
سپس گفتم که من به کنار ساحل میروم و میخواهم با خودم باشم و فردا صبح هر کس میخواهد به بازار
و دروازه هند بیاید  ،رأس ساعت  3در البی باشد .
به کنار ساحل رفتم و بقیه نیز آمدند و همسفرمان گفت شما از ندیدن شاهرخ خان توسط این خانم همسفر
ناراحتید ؟ و من گفتم نه  ،ما از ندیدن حقیقت بهواسطه بستن چشمهایمان ناراحتیم  .ما از اسیر شدن
افکارمان دربند تعلقات ناراحتیم و ما از  ...خودمان ناراحتیم .
ساحل روبروی هتل تریدنت ساحل آرامی بود  .نه از ساحلها که صدای مردم مثل ناقوس در گوش باشد و
نه از ساحلها یی که فکرت اسیر چشمت باشد و یا پایت آغشته در زباله  .در کنار ساحل در شب تاریک
نشستیم و همه آمدند و در سکوت به صدای موجها گوش دادیم  .چقدر زیبا گفت دخترم ترانه که " بابا با
ماسهها بازی کنیم ؟ " و من گفتم که زندگی همهاش بازی است  .چراکه نه ! بیا تا آخر شب با ماسهها بازی
کنیم و بعد بازی کردیم و بازی و بازی مثل همه اوقات زندگی .

بازدید از دروازه هند و هتل تاجمحل :
صبح روز بعد پس از صبحانه همه در البی جمع شدیم و بهطرف دروازه هند به راه افتادیم  .جایی که انگلیس
از همانجا وارد شد و از همانجا هم خارج شد  .در طول راه به همسفران گفتم که اسم شهر بمبئی که ما
ایرانیها بیان میکنیم  ،درواقع اسم ژندی قبل این شهر بوده و به زمان انگلیسیها برمیگردد و چون محل
خداحافظی مسافران انگلیسی بوده و ازاینجا سوار کشتی میشدند  ،به اینجا  ( Bombayیعنی محل
خداحافظی ) میگفتند  .بعدها هندیها اسم این شهر را اسم اصلی و قدیم آن گذاشتند که صدها سال به
آن اسم معروف بوده است و درواقع اسم فعلی این شهر  ،همان اسم قدیمی بوده و به  Mombayمعروف
است .
درواقع  Mombayنام این شهر  ،از هزاران سال پیش به احترام « مادر دوی »  -که به خاطر کریشنا از
دختر خود جداشده و از کریشنا مراقبت کرده بود  -به نام شهر مادر دوی پاک بوده و اآلن هم دوباره همان
اسم بر شهر نهاده شده است و ما اآلن درست در نزدیکی معبد مادر دوی مقدس هستیم  .درست در پشت
سر در آن کوچه باریک و شلوغ معبد قرار دارد  .همسفران هم ه برگشتند و آن کوچه و معبد را نگاه کردند
.
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سپس به معبد رفتیم و بعد از ذکر دعا بهرسم هندیان  ،مجدداً سوار ماشین شده و بهطرف دروازه هند به
راه افتادیم .

دروازه هند جایی است که انگلیسیها واردشده و درست جایی است که آخرین انگلیسی هم خارج شد .
بنایی بهرسم یادبود که سالهاست نظارهگر میلیونها مسافری است که برای تماشا و عکس گرفتن به آنجا
میآیند .

البته ناگفته نماند که دروازه هند اصلی در دهلی هست و در بمبئی فقط نمادی از آن ساختهشده است .
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درست پشت سر دروازه هند  ،یک ساختمان بزرگ وجود دارد  .ساختمانی بزرگ و با نمایی قدیمی که به
نام هتل تاجمحل معروف است  .البته هیچ ارتباطی به تاجمحل ندارد ولی بسیار معروف است .
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1

3

هتل تاجمحل در بمبیی که میزبان مهاراجهها و سران و بزرگان کشورهای مختلف است.
2
جدار حد واسط بمبیی و اقیانوس هند
2
اجاره به جزایر اطراف بمبیی میروند.
کشتیهای فری که بهصورت 2
دیواره پشتی دروازه هند

این بنای بزرگ درست در کناره اقیانوس قد علم کرده و هرروز با خود میگوید " کاش من نبودم و ساخته
نشده بودم "  .به همسفران گفتم که فکر میکنید چرا این ساختمان هرروز از ساخت خود ناراحت است ؟
سپس خودم ادامه دادم چراکه همه توریستهایی که به بمبئی میآیند  ،فقط چند عکس با آن گرفته و
فکر میکنند بمبئی را دیدهاند !!
لحظهای تجسم کنید که خانمی لباسی زیبا تهیه کند ولی هیچکس آن لباس را نبیند  .برای این خانم چقدر
سخت میآید  .و یا همسری که خود را به کمال میآراید و همسرش هرگز متوجه نشود  ،و یا پزشکی که
فرای وظیفهاش بهترین کارها را برای بیمارش میکند و بیمار متوجه آن نمیشود و یا دانشآموزی که همه
دروسش را از حفظ باشد و معلمش متوجه نشود  ،همه و همه تحملش سخت میآید  .برای همین نیز این
هتل و همینطور دروازه هند ناراحتاند  ،چون توریستها فقط آنها را نشان بمبئی میدانند و بس .
هتل تاجمحل بهظاهر قدیمی و ساده  ،میزبان روسای جمهور کشورهای مختلف است  .روسای جمهور آمریکا
و نخستوزیر انگلیس و  ...و بسیاری از مقامات عالیرتبه برای مذاکرات به دهلی نمیروند  ،بلکه به بمبئی
آمده و در این هتل اقامت میکنند  .درگذشته نیز فقط مهاراجهها میتوانستند در آن سکونت کنند  .داخل
آن بینهایت شیک است و حدوداً شبی  8444دالر هزینه اقامت در آن است .
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بازدید که تمام شد ظهر شده بود  .به دوستان گفتم میخواهیم برای خرید به بازار برویم  .راستش من
شخصاً از بازار رفتن زود خسته میشوم  ،ولی در جمع ما چند خانم بودند که اگر بازار نمیرفتیم نمیتوانستیم
سفر طوالنی خود را بهسالمت طی کنیم  .گفتم من شخصاً دوست دارم بازاری بروم که خود هندیها ازآنجا
خرید میکنند و بقیه گفتند چهبهتر  ،ما هم همانجا میآییم و بهاتفاق به بازاری در همان نزدیکی رفتیم
به نام بازار کوالبا ( ) Colaba street

بازار کوالبا دورتادور خیابان بسیار بزرگی واقع بود و پر از رنگ و لعاب بود .

بعد از تقریباً  5ساعت راهپیمایی در بازار  ،همگی در رستورانی در وسط خیابان دورهم جمع شدیم  .البته
بازهم نمیشد غذای خوبی خورد  ،ولی با سفارش قطعات میوه میشد موقتاً خود را سیر کرد .

در اینجا بود که به دوستان گفتم در خیابانهای شلوغ  ،هیچچیز بیشتر از سرقت کیف و پول ما را تهدید
نمیکند  .از دوستان سؤالی پرسیدم که به نظر شما بهترین روش برای کاهش ریسک سرقت کدام روش
است و شما برای سفر چه میکنید ؟
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در رستوران بودیم که دیدیم خانم همسفر ما که به دیدن شاهرخ خان رفته بود آمد و همه با تعجب به او
نگاه کردیم  .از او پرسیدیم مگر شما برای دیدن شاهرخ خان نرفته بودی ؟ او گفت  « :چرا رفتم ولی نگهبان
خانه گفت چرا دوباره آمدی ؟؟ و گفتم هر جور که باشد باید شاهرخ خان را ببینم و او گفت راستش شاهرخ
خان در هند نیست و به انگلستان رفته است  .من فکر نمیکردم دوباره برگردید وگرنه دیروز به شما میگفتم
»...
لحظهای سکوت همهجا را فراگرفت و بعد به همسفرمان گفتم  :متأسفانه گویا قسمت نیست شاهرخ خان را
ببینید و او گفت  :نه ! من عاشق شاهرخ خان هستم و به همین دلیل دوباره به هند برمیگردم تا او را ببینم
 .عدهای از دوستان گفتند واقعاً که عاشق هستی ...
در آن لحظه با دیدن عالقه این خانم به شاهرخ خان به یاد داستانی افتادم و همه برای شنیدن داستان دور
میز من جمع شدند و گفتند چه داستانی میخواهید بگوئید ؟
« روزی در ایران در حدود  344سال پیش  ،پادشاهی زندگی میکرد به نام مهزیار و پسری داشت که او را
به نام ابن مهزیار میشناختند  .این پسر بسیار جوان و مهربان و دوستداشتنی بود  .یکشب بعد از یک
میهمانی به کاخ برگشت و خواب به چشم او خیره گشت  .در خواب دید که صدایی از پس تاریکی شب با
او سخن گفت  .گفت ای ابن مهزیار ! اگر میخواهی امام زمان را ببینی فردا به مکه برو  . ...ابن مهزیار از
خواب برخاست و شبانگاه پدرش را نیز بیدار کرد و خوابش را تعریف کرد و گفت  :مرا خواب به چشم دیگر
نخواهد آمد مگر اینکه راه سفر به مکه بربندم و راهی سفر شوم  .هر چه پدر او را به صبر فراخواند  ،او به
سبک جوانان عاشقپیشه دیوانهوار خواهان رفتن بود و بس .
سرانجام جوان راهی سفر شد و در طی یک ماه با کاروان به مکه رفت ولی امام زمان راندید که ندید ...
به هنگام برگشت به دیار خویش  ،با خود گفت من در خواب شنیدم که برای دیدن امام زمان باید به مکه
بروم  ،ولی مشخص نبود کهای امر همین امسال تحقق مییابد  .شاید اگر سال آینده بیایم این امر محقق
شود  .ابن مازیار به خاطر خوابی که دیده بود سال بعد و سال بعدتر و  ...تا  84سال هرسال یک کاروان
تشکیل داد و رهسپار مکه شد  .در سیامین سال رفتن به مکه در شب سیام که همه میخواستند برگردند
 ،ابن مهزیار که اکنون دیگر کمی پیر شده بود رو به آسمان کرد و از ته دل به خدا گفت  :ای خدای آسمان
و زمین ! من نمیگویم خواب من رؤیای صادقانه است ؛حتی اگر من مست بودم و یا از سر شکمچرانی خواب
دیدم که برای دیدن امام زمان به مکه بیایم  ،تو خود دیدی که من سی سال به امید و عشق امام زمان به
مکه آمدم  .تو چرا این عشق بیپایان من را ندیدی ؟ خدا خدا خدا !!! تو چرا نگفتی خیلی خوب حاال که تو
سی سال به هوای آن خواب به مکه میآیی  ،حداقل من یک نشانه بدهم که دلت خوش باشد ! خدا ! خدا
!
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شب آخر وقتی ابن مهزیار خوابید بازهم ان صدای سی سال قبل را شنید  .آن صدا دوباره از پس تاریکی
شب به او گفت  :اگر میخواهی امام زمان را ببینی  ،فردا کاروان را بفرست تا به دیار خود برگردد و خودت
بهتنهایی بمان تا مرادت تحقق یابد .
ابن مهزیار از خواب بیدار شد و همه کاروانیان را فرستاد و فردا شب بیآنکه اجازه دهد پلک سنگینش پرده
بر چشم ببندد  ،در کنجی به انتظار نشست  .ساعتی بعد مردی به نزد او آمد و به او گفت اگر میخواهی
امام زمان را ببینی  ،بر پشت این اسبسوار شو تا تو را به دیدار او رهنمون کنم .
ابن مهزیار با شور و شوق فراوان سوار بر اسب شد و به دنبال مرد راهنما راهی شد  .به بیابانی رسیدند که
از دور چراغی در خیمهای روشن بود  .ابن مهزیار سر از پا نمیشناخت  ،سی سال انتظار و سی سال سختی
کشیدن  ،سی سال عمر به سر کردن و اینک تحقق سی سال انتظار  ...واقعاً هرکسی خود را جای او بگذارد
که پس از سی سال به مراد میخواهد برسد،چه شور و حالی دارد...
ابن مهزیار به راهنما گفت  :من نمیدانم از سر شوق چه کنم ؟ این اسبم را کجا ببندم ؟
ناگهان راهنما فریاد برآورد  :ای ابن مهزیار ! ای ابن مهزیار ! تو عاشق نیستی  .اگر عاشق بودی اسب خویش
را در بیابان رها میکردی و چهاردستوپا خود را بهپای معشوق میرساندی  .ای ابن مهزیار ! در طی این
سی سال تو فکر میکردی که عاشقی و خدا میدانست که تو عاشق نیستی  .من امشب آمدم تا به تو نشان
دهم که عاشق نیستی و فقط ادای عاشقان را درمیآوری !!! »
سپس رو به خانم همسفر کردم و به او گفتم  :همسفر عزیز ! شما هم اگر واقعاً عاشق دیدن شاهرخ خان
بودید  ،همان روز اول با ما به جزیره فیلها نمیآمدید و شتابان خود را به منزل مقصود میرساندید !!!  .از
شنیدن این حرف ،دوست همسفر ما به گریه افتاد و گفت آقای دکتر خسروجردی  ،من به دوستپسرم که
به عشق پاک من خیانت کرد گفتم که به او نیازی ندارم و میتوانم دستخط شاهرخ خان را بگیرم و بعد
گریه کرد و گریه کرد .
ناهار تمام شد و در سکوت دهشتناک گویی زبانهایمان در اندوه همسفر عزیزمان روزه سکوت گرفته بودند
 .سکوت هزار کالم در خود پنهان کرده بود !!
بعد از ناهار بلند شده و گفتم مدتی استراحت میکنیم و هر کس هر کاری که خواست انجام دهد و در
ساعت  7تا  3شب من در همان خط ساحلی روبروی هتل هستم  .سپس از همدیگر جدا شدیم و در هیاهوی
بازار کوالبا گم شدیم .
خوشبختانه همسر و خانواده من خیلی با بازار میانه تنگاتنگی ندارند و این باعث شد زودتر به هتل برگردیم
 .ساعت نزدیک  7عصر بود که به کنار ساحل رفتیم و همسفران که گویا در بازار حسابی مشغول خرید بودند
 ،دیرتر به جمع ما ملحق شدند  .اول صحبت پیرامون اینکه هرکسی چه چیزی خریده گذشت  .خانمها با
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کلی شور و شوق از خریدهای خود صحبت میکردند  .هنوز آهنگ کالمشان در گوشم هست که « فروشنده
میگفت  114روپیه و بعد به  574روپیه فروخت  ،پسرِ تا دو تا خیابان دنبالمان میآمد تا از او خرید کنیم
و » ...
مدتی گذشت و بعد یکی از همسفران پرسید که از چه زمانی بمبئی ازلحاظ مالی تا این حد پیشرفت کرده
است ؟
در جواب او گفتم  :از زمان ورود اسالم به ایران  .یکدفعه گوشها تیز شد و پرسیدند جی گفتید ؟ اسالم
چه ربطی به پیشرفت بمبئی دارد ؟
در ادامه گفتم بعد از ورود اسالم و در مرحله از زمان انقالب اسالمی در ایران  ،بمبئی یکدفعه فاصله زیادی
از سایر شهرها گرفت  .درست در همان زمانی که یک نفر بر خرابی پاسارگاد و تخت جمشید کمر همت
بسته بود  ،زرتشتیان زیادی از ایران به خارج از کشور و بهخصوص هندوستان مهاجرت کردند  .این زرتشتیان
در هندوستان به شهر بمبئی آمدند و در این شهر شرکتی بزرگ به نام تاتا (  ) TATAرا تأسیس کردند .
در مدت کوتاهی شرکت تاتا کل هندوستان را در بر نوردید  .بهعنوانمثال اگر قدرت شرکت ایرانخودرو
ایران را در صد هزار ضرب کنید  ،شاید بتوانید حدس بزنید کهای شرکت عظیم اقتصادی چقدر سرمایه
دارد  .این شرکت تأسیسشده توسط زرتشتیان ایران  ،بهعنوان یکی از سه شرکت بزرگ اقتصادی دنیا
هست  .درامد نفت و گاز ایران اکنون در مقابل درامد این غول اقتصادی به چشم نمیآید .
این شرکت در هفت شاخه گسترش یافت و فقط یکی از این شاخهها که مربوط به حملونقل است  ،تمام
خودروسازی و مسافرتهای هواپیمایی و توریسم را در هندوستان پوشش میدهد  .خودروهای شرکت تاتا
در سایر کشورها و ازجمله سریالنکا هم بهوفور دیده میشوند .
شاخه دیگری از این شرکت بزرگ  ،مربوط به نرمافزار و ارتباطات است و شاخهای مربوط به مواد غذایی و
 . ...بهطورکلی تمام اقتصاد هند را میتوان در تاتا خالصه نمود  .صنعت چای  ،صنعت برنج و بستهبندی و
 . ...در هندوستان هر جا و هر مغازه که بروید حتماً خریدار محصوالت این شرکت هستید .
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این شرکت عظیم که دیگر نمیتوان حتی ابعاد آن را حدس زد  ،در بمبئی تأسیس و گسترش یافت و این
تأثیر ایران بر اقتصاد هندوستان بود.
سپس صحبت از فردای سفر شد  .به همسفران گفتم که فردا به سمت جیپور میرویم و لطفاً وسایل را
زودتر آماده کرده که صبح زود راهی شویم  .همه به اتاقها رفتند تا برای فردا آماده شوند و فقط یکی از
همسفران در کنار من در ساحل ماند و از من پرسید که چرا اینقدر به دریا عالقه دارم و در جواب او گفتم
 :راستش به دریا عالقه ندارم و به ساحل دریا عالقه دارم و چند علت دارد  .اول اینکه صدای موج دریا را
میشنوم  .گوش کن صدای موج دریا چقدر زیباست  .موسیقی است  ،ریتم دارد  ،کموزیاد دارد  ،موج دریا
با تو سخن میگوید  ،گوش کن  ،دارد میگوید آرام باش  ،آرام و دارد هیپنوتیزمت میکند ...
دوم آنکه نسیم خوبی دارد که با وزش آرام خود گویی نازت میکند  .ناز  ،ناز  ،در ناز خود میگوید که گرچه
من از بیکران آمدهام  ،ولی به سراغ تو که میآیم نرم و آهسته میآیم مبادا که ترک بردارد چینی نازک
تنهائیات ...
سوم اینکه صدف دارد  .صدفهایی زیبا  ،آرمیده  ،شکسته  ،ضربت دوران خورده  ،لگد انسان بر تن خود
چشیده  ،خشم دریا را به چشم خویش دیده  ،عشق کودکی بر بالین خود دیده  ،پس چه کسی بهتر از
صدف برای نجوا کردن و نجوا شنیدن ؟ چه جایی بهتر ازاینجاکه یکی به ظرافت نازت کند  ،یکی برائت
نجوا کند و یکی برائت به زیبایی بنوازد  .ساحل دریا در شب بهراستی زیباست .
صبح روز بعد برای رفتن به جیپور آماده بودیم  .برای رفتن به جیپور چندراه بود  .هواپیما و قطار و ماشین
 .من وصف قطارهای شلوغ و پر از ازدحام آنجا را بسیار شنیده بودم و برای همین خانواده من و یکی دیگر
از همسفران  ،هواپیما را انتخاب کردیم و سایر همسفران با قطار راهی شدند  .به همین دلیل من و خانوادهام
زودتر از سایرین از هتل خارج شدیم و در طول مسیر رسیدن به فرودگاه با خود میگفتم که همسفرانی که
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با قطار خواهند آمد خیلی خسته و اذیت میشوند  .آنها پس از رسیدن به جیپور به هتل میآمدند و قرار
ما در هتل بود .
پرواز داخلی هندوستان خیلی تمیز و مرتب بود  .مهماندار هواپیما خانمی بود که لباس محلی هندوستان (
ساری ) پوشیده بود نه یک لباس رسمی که برایمان خیلی جالب بود .

ورود به شهر جیپور :
به جیپور رسیدیم و به هتل رفتیم  .متأسفانه دیگر از ساحل دریا برای گشت شبانه خبری نبود  ،ولی من
در دل خوشحال بودم  .چراکه انگار از قفس آزادشده بودم  .به هندوستان نیامده بودم که آدمهای کتوشلوار
پوشیده و یا ساختمانهای بلند را ببینم بلکه آمده بودم بافرهنگ اصیل هندوستان از نزدیک آشنا شوم .
ساعت  55ظهر به هتل رسیدیم و چون هتل در قسمت جدید شهر بود  ،از شهر قدیمی گذشته و وارد
قسمت جدید شهر شدیم  .قسمت قدیمی این شهر (  ) pink cityعبارت است از یک خیابان اصلی که در
حقیقت بازار شلوغی است و رنگ صورتی که بر دیوارهای قسمت قدیمی شهر خودنمایی میکند  ،علت
نامگذاری این شهر به شهر صورتی است  .البته این رنگ در فصلها و اوقات مختلف روز متفاوت است و در
اوج آفتاب و میانه روز به رنگ نارنجی روشن درمیآید  .در این شهر برخالف بمبئی  ،طریقه زندگی سنتی
مردم و سنتهای آنها در خوراک و پوشاک بیشتر به چشم میخورد و این همان چیزی بود که من دوست
داشتم و بیشتر لذت میبردم .
هوا خیلی گرم بود و بنابراین بعد از تحویل گرفتن اتاقهایمان برای استراحت رفتیم  .خوابیدن همان و
غروب بیدار شدن همان  .چون ناهار نخورده بودیم تصمیم گرفتیم شام مفصلی بخوریم .

بازدید از مرکز تفریحی چوکی دانی :
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شب راهی یک مرکز تفریحی بسیار شاد و دیدنی به نام چوکی دانی شدیم  .این مرکز تفریحی با هتلمان
حدود  11دقی قه فاصله داشت  .چوکی دانی فضای روباز بسیار بزرگی است با چند رستوران مجلل که روح
هندی به تمام و کمال در این فضا جاری است و بهنوعی میتوان گفت نمایشگاهی است از تمام آدابورسوم
و فرهنگ هند  .از همان بدو ورود همهچیز جالب بود  .بلیت را باید از دو مرد هندی ایالت راجستان با
عمامههای رنگی  ،که در جایگاه مخصوصی با پشتیهای رنگی نشستهاند تهیه میکردیم  .در بدو ورود به
داخل همهچیز جالب بود و چه شور و هیجانی برپا بود .

.
برای صرف غذا وارد رستوران آن شدیم و به هنگام ورود به این رستوران یک کاله هندی بزرگ هم سرمان
گذاشتند .این اولین بار بود که از کاله گذاشتن سرم ناراحت نبودم .سپس میزی کوچک را جلوی هر نفر
گذاشتند کهای میز جزء رسوم ایالت راجستان است  .شبیه میز دستور خان در ازبکستان بود.

در گوشه و کنار این رستوران که البته خودش جزئی از یک هتل است  ،رقص محلی و نمایش باالی سر
گذاشتن ظروف و رقصیدن توأم با آن به چشم میخورد  .خالصه هر چه از رنگ و لعاب هند شنیده بودیم
در آنجا همه را میتوانستیم ببینیم .
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تا پاسی از شب در آنجا بودیم و سپس به هتل برگشتیم .
صبح روز بعد در هنگام صرف صبحانه بقیه همسفران را دیدیم که یکییکی به برای صبحانه میآمدند .
همان همسفرانی که روز گذشته با قطار به جیپور آمدند و وقتی به آنها خوشآمد و خسته نباشید گفتم ،
باکمال تعجب دیدم که همه از سفر با قطار بسیار راضی بوده و میگفتند نه خسته نیستیم و خیلی خوش
گذشت  .همسفران میگفتند ملحفه یکبارمصرف سفید تمیز به همه دادند و قطار مبله با صندلیهای
لوکس و تخت شو بود  .قطار بسیار تمیز بوده و حتی تلویزیون داشته و تمام طول مسیر رقص و آواز پخش
میکرد  ،کولر داشت و  ...و خیلی راحت بودیم و خوش گذشت  .من فکر کردم شوخی میکنند  ،ولی دیدم
نه اینطور نیست و همه همسفران راضی و خوشحال بودند .
به فکر فرورفتم و نمیدانم چقدر تو خودم بودم که یکدفعه یکی از همسفران پرسید جی شده ؟ از چیزی
ناراحت هستید ؟ و من در پاسخ گفتم بله از خودم ناراحتم .
« گفتم در کاشان در باغ فین اتاقی هست که دستنوشتههای امیرکبیر را در آنجا نگه میدارند  .گویا یک
روز ناصرالدینشاه به سفارش عمه خودش  ،فرماندار قم را  -که قبالً توسط امیرکبیر به دلیل رشوه گرفتن
عزل شده بود – به حفظ سمت حکم میدهد و امیرکبیر در نامهای به ناصرالدینشاه مینویسد که اعلیحضرت
 ،من این فرد را کفبسته خدمت جنابعالی فرستادم تا بدانید که اداره مملکت به سفارش عمه و خاله
نمیشود » .
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حاال دوست عزیز  ،امروز متوجه شدم که طراحی برنامه سفر هم به صحبتهای غیر مستند اینوآن نمیشود
 .من بیآنکه خود زحمتکشیده و مطالعه کنم  ،بهصرف شنیدههای خود از دیگران  ،سفر با قطار را حذف
کرده و حتی به دیگران نیز خرده گرفتم .
سپس به اتاق رفتم و مدتی تحقیق و چک کردم و متوجه شدم که بزرگترین شبکه ریلی دنیا در هندوستان
است  .آن روز ،مسیر سفر و برنامهریزی سفر را در من عوض کرد .

بازدید از : city palace
ساعت  54صبح همه در البی جمع شده و بهطرف مکانی دیدنی به نام  City palaceرفتیم  .این مکان
دیدنی در میانه شهر واقع است و مربوط به اقامت مهاراجههای هندوستان و ایالت راجستان است  .ساختمانی
زیبا و البته بزرگ که واقعاً چشمنواز است  .اینجاست که یاد شعری افتادم :
سالها نتوان نمودن بابیان
آنچه را یک دیدن کند پیراک آن
واقعاً زیبا بود  .یکسو به رنگی و سوی دیگر به رنگ دیگر  .هزار رنگ و لعاب درهمتنیده شده بود .
زیبا یک صفت نسبی است  ،ولیکن آنقدر محو زیبایی میشوی که بیکالم تخیلت به پرواز درمیآید و
کالمت بیانگر یک واژه « آفرین بر دستان هنرمندی که اینگونه زیبایی آفریدند » است  .دنیای زیبای ما
بهراستی زیباست .
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در  city palaceاز نماهای طاووس زیادی در ساختمان استفادهشده است  .حاال که صحبت از طاووس
شد  ،بد نیست بدانیم که آنچه ما بهعنوان طاووس میشناسیم و خیلی زیباست و پرهای رنگارنگ زیبایی
دارد درواقع طاووس نر است و طاووس ماده پر ندارد  .طاووس نر  514نمای شبیه چشم بر روی پرهایش
دارد که بسیار زیباست .

.
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بعد از بازدید از  city palaceحدود ساعت  5بعدازظهر بود که به شهر برگشتیم  .خیابانها خیلی شلوغ
بود و مردم زیادی بالباسهای رنگارنگ در خیابانها در رفتوآمد بودند  .شاید در هیچ جای دنیا مانند هند
رنگهای تند را نبینید  .البته در کل در فرهنگ شرقی حظ بصری در افراد نسبت به غربیها بیشتر است و
برای همین است که استفاده از لوازمآرایش و لباسهای رنگارنگ و  ...در کشورهای شرقی بیشتر از غرب
است .
برای ناهار به یک رستوران رفتیم و در رستوران صحبتمان پیرامون لباس هندیها ( چه زنان و چه مردان
) گل گرفت  .در مورد خانمها ابتدا باید فر ق اساسی لباس ایرانی  ،هندی  ،عربی و غربی را بدانیم  .در تمام
فرهنگها حجاب وجود دارد و معموالً خودش را در نوع پوشش نشان میدهد  .البته در فرهنگها و جوامع
مختلف تعریف حجاب مقداری فرق دارد  .پوشاندن ناحیه کمر و لگن در تمام قومها وجود دارد  ،البته
پوشاندن سینهها در خانمها بهجز در مواردی مثل قبیله زولو در آفریقا نیز جزء فرهنگ و حجاب است  .پس
وجه تشابه در همه لباسهای خانمها  ،این موارد است و بقیه لباسها در همه کشورها از اصول فرهنگی
قومشناسی تبعیت میکند  .در اطراف ما  1نوع فرهنگ لباس پوشیدن وجود دارد و بیآنکه بدانیم دنیای
زیبای پیرامون ما از این پنج اصل پیروی میکند .
در فرهنگ اقوام ایرانی  ،هندی و عربی  ،پوشش پاها از کمر تا ساق پا یک جزء ثابت در حجاب است ،
درحالیکه در فرهنگ غربی پوشش پاها جزء حجاب محسوب نمیشود  .از هزاران سال قبل تاکنون در این
سه فرهنگ  ،خانمها پاها را میپوشاندند و این موضوع ربطی به اسالم ندارد  .ولی فرق این سه فرهنگ (
ایرانی  ،هندی و عربی ) در چیز دیگری است  .در فرهنگ ایرانی شکم همانند سینه کامالً پوشانده میشود
ولی ناحیه  bosumبازمیماند و این باز بودن  bosumوجه اختصاصی لباس سنتی ایران در هزاران سال
قبل بوده است  .در فرهنگ هندی و عربی این شکاف بهاندازه حدود  8تا  1اینچ در ناحیه شکم هست و
برعکس در فرهنگ هندی لباس اصیل نواحی استخوان ترقوه پوشیده است و در فرهنگ عربی اسالمی موی
سرپوشیده است .
بعدها در طول تاریخ گسترش اس الم به ایران  ،پوشش موی سر را به فرهنگ ما اضافه نمودند و بعدها
زرتشتیانی که از ایران به هند رفتند  ،در همان زمان  ،فرهنگ لباس ایرانی را به هند بردند و هماکنون
لباس پوشیدن در هند برای خانمها  ،سه قالب کلی دارد  :یا هندی است و یا ایرانی و یا غربی که مربوط به
سالهای اخیر است .
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آن روزبه دوستان گفتم بیایید بعد از رستوران ببینیم میتوانیم این سه قالب لباسها را تشخیص دهیم .
مثالً در عکسهای زیر لباس این خانم ایرانی است  .اگر دقت کنید میبینید که شکم پوشیده است و
استخوان ترقوه باز و ناحیه بین دو سینه(( bosumآزاد است .

.

اگرچه اینها فکر میکنند لباس اصیل هندی پوشیدهاند  ،ولی درواقع این لباس همان لباس ایرانی است
که از ایران و توسط زرتشتیان به آنجا رفته است  .همسفران عزیز دنیای زیبای ما در سفرنامههای قبلی به
ترکمنستان و ازبکستان دیدید که لباسهای آنجا نیز لباسهای کامالً ایرانی بوده که مربوط به ایران باستان
بوده است  .همه آنها وجه اشتراکشان لباسی از باال تا پایین است که تا مچ پا ادامه دارد و البته در قسمت
 bosumعریان است  .ولی در لباسهای هندی و عربی شکم را در اصل باز میگذارند .
علت اینکه در مو رد فرهنگ پوشش بحث کردم این است که بگویم سیطره یک کشور بر کشور دیگر درگذر
زمان اول بر اقتصاد آن کشور و سپس بر لباس آن و بعد در زبان آن و درنهایت بر باورها و اعتقادات آنهاست
 .ایران درگذر زمان توانست بر اقتصاد و لباس و زبان هند تأثیر بگذارد  ،ولی بر باورها و اعتقاداتشان خیر .
از رستوران که بیرون رفتیم همه همسفران ناخودآگاه به لباسهای هندیها نگاه میکردند که اکثر آنها
ساری پوشیده بودند  .ساری در اصل دوخت ندارد و پارچه چندمتری یکسرهای است که به دور کمر تا پایین
پا میپیچند و از شانه چپ به روی شانه برمیگردانند و ازیکطرف آن شکم باز است و دیده میشود .
سپس بهطرف معبد یکی از خدایان معروف و محبوب هندی رفتیم  .به معبد که رسیدیم گفتم که لطفاً در
داخل معبد احترام بگذارید  ،نه به خدایی که قبول ندارید بلکه به عقاید مردم احترام بگذارید  .ولی بهمحض
اینکه وارد معبد شدیم و خدای معبد را دیدیم یکدفعه جمع حاضر با بهتزدگی به همدیگر نگاه کرده و
ساکت شدند  .من که پیشبینی این صحنه را کرده بودم بالفاصله شروع به احترام به خدای گانش کردم .
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بعدازاینکه از معبد بیرون آمدیم یکی از همسفران گفت آقای دکتر خدای کریشنا را قبول کردم بااینکه
خیلی عجیب بود ولی ممکن است در برخی جهات مشابه سایر ادیان باشد  ،ولی این خدا دیگر واقعاً مسخره
است .

.
سپس گفتم بنشینید میخواهم یک داستان بگویم و داستان را به این نحو شروع کردم :
« در هند سه خدای اصلی وجود دارد  :براهما که خدای آفریننده است و شیوا که خدای از بین برنده است
و ویشنو که خدای نگهدار آسمان و زمین است  .اما در هند خدایان دیگری نیز وجود دارد که اکثر آنها به
خدایان اصلی منسوب هستند .
در حدود  8444سال پیش خدای شیوا که همسر او شاکتی ( پارواتی ) نام داشت و پارواتی فرزندی به دنیا
میآورد که نام او را گانش یا گانشا( )ganeshمیگذارند  .البته زمان تولد گانش ،پدر در کنارشان نبوده و
او را نمیشناخت  .گانش که محبت پدر را بر سرخود ندیده بود و از مادر خیلی محبت دیده بود  ،فرزندی
شیفته مادر بوده و تمام و کمال گوش به حرف مادر بود  .گانش کودکی فهمیده و با درایت و بامحبت بود .
یک روز که مادرش میخواست به حمام برود به فرزند باوفای خود فرمود که هیچکس را (بدون استثناء )
به داخل خانه راه ندهد تا مادر به آسودگی حمام کند  .پس از مدتی خادمان شیوا به خانه آمده و خواستند
که وارد شوند  .آنطور که مادر دستور داده بود گانش آنها را به داخل خانه راه نداد و در آخر درگیری رخ
میدهد و گانش خادمان شیوا را از خانه دور میکند .
خبر به شیوا میرسد و شیوا عصبانی شده  -چون خدای خشم و مرگ و نابودی است – و به سمت خانه
زن حرکت میکند و گانش حتی به او نیز اجازه ورود به خانه را نمیدهد  .شیوا با یک ضربه سهمگین سر
از تن گانش جدا کرده و او را میکشد  .در این هنگام ما درآمده و میبیند که همسرش شیوا پسرش را
کشته است  .مادر شدیداً ناراحت شده و با گریه و زاری شیوا را سرزنش کرده و میگوید که پسر اوست و او
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را مجبور میکند که پسرش را زنده کند  .ولی میخواهد که پسرش همان خصوصیات قبلی را داشته باشد
 .یعنی مهربان و فهمیده و با درایت و سرشار از محبت به مادر باشد .
شیوا میگوید برای این کار نیاز به یکسر دارد تا بهجای سر جداشده از آن سر بتواند استفاده کند و مأمورین
خود را میفرستد تا دنیا را بگردند و سری مناسب که شرایط پسرش را داشته باشد پیدا کنند  .مأمورین به
تمام گوشه و کنار دنیا سفرکرده و فقط یکسر که با مشخصات خواستهشده همخوانی داشته باشد پیدا
میکنند  ،که سر یک فیل بوده است  .تنها اوست که محبت بسیار به مادر دارد و فهمیده و با درایت است
.
شیوا سر فیل را بر بدن گانش وصل کرده و دوباره او را زنده میکند  .بدین ترتیب اولین فرزند شیوا و پارواتی
با سر فیل گونه بزرگ میشود  .او خدایی است که شکمی بزرگ با سری فیل گونه دارد  .اغلب او را طوری
تصور میکنند که بر زمین نشسته و پاهای خود را زیرش جمع کرده است .

در پرستش  ،گانش معموالً برطرفکننده مشکالت و موانع است و بسیاری از دانش آموزان در طول امتحانات
به درگاه این ایزد ( که ترکیبی از زداینده مشکل و خدای عقل و هوش است ) نیایش میکنند  .او خدای
درایت و درک و فهم است و برای همین به هنگام سفر و یا شروع کسبوکار جدید به درگاه او دعا میکنند
.
در دوروبر گانش اجزای دیگری هم دیده میشود :
موش  :سمبل آرامش هر موجودی در پناه گانش
سربزرگ  :نشان از فهم باال و ذهن باز
یکپا برداشتهشده از زمین  ،یعنی به زمین و مادیات تمام و کمال تکیه نکنید
یکپا بر زمین  ،یعنی زندگی این دنیا واقعیت است و میتوان از آن استفاده کرد .
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دست راست که باال آورده  ،یعنی آرام و مطمئن باشید  .من پشتیبان شما هستم  .این عالمت در بودا هم
وجود دارد .
هرساله در شهریورماه ما  ،زادروز تولد گانش است که در تمام شهرهای هندوستان جشن گرفته و در این
روز هر کس خدای گانش خانه خود را بیرون آورده و بعد از  54روزبه دریا و یا رودخانه میسپارد  .چون
باور این است کگانش باید به طبیعت بپیوندد  .گانش در نزد هندوها خیلی باارزش و مقدس است و معموالً
در تمام خانهها  ،هتلها  ،معابد و مغازهها مجسمهای از گانش وجود دارد .

راستی در هندوستان در ماتم از دست دادن خدایی عزاداری نمیکنند و فقط در تولد خدایان جشن میگیرند
.
به هتل برگشتیم و درراه بازگشت صحبت یکی دو نفر از همسفران این بود که بهراستی در چهرگانش
مظلومیت و طفولیت در ذاتش دیده میشود .
به هتل برگشتیم و قرار شد فردا ساعت  3صبح در البی جمعشویم تا راهی قلعه آمبر شویم .

بازدید از قلعه آمبر :
صبح روز بعد پس از صرف صبحانه راهی قلعه آمبر شدیم .
در اینجا توضیحاتی از سفرنامه دونفره خواهران نصیری که در سال  31بوده است  ،با این سفرنامه ادغام
میشود تا کمک بیشتری به توصیف زیباییهای هندوستان کرده باشیم .
در طول مسیر قلعه آمبر  ،از جاده قلعه دیگری دیده میشد که ما پرسیدیم اینجا کجاست ؟ راهنمای محلی
توضیح داد کهای قصر مهاراجه جیپور است و برایمان از زندگی مهاراجه گفت  .پرچمی را نشان داد که زیر
آن پرچم کوچکتری بود و البته پرچم از رنگهای بیشتری نسبت به پرچم اصلی هند درستشده بود و
مخصوص مهاراجه بود  .فاروق گفت باال بودن پرچم کوچک نشاندهنده این است که شاهزاده یا نوه مهاراجه
در هند است و در قصر به سر میبرد و وقتی آن پرچم پایین باشد یعنی او به خارج از کشور رفته است .
43

او گفت  :مهاراجه بعد از پدر و اجدادش به تخت نشسته و حاکم شهر است ولی خود مهاراجه فرزند پسر
ندارد و فقط یک دختر دارد که دخترش چند سال قبل عاشق رانندهاش میشود و علیرغم مخالفت همه و
ازجمله پدرش  ،سرانجام با آن راننده ازدواج میکند  .در ادامه لیدر  ،از تقدس عشق و ازدواج همراه با عشق
گفت که وقتی پای عشق در میان باشد  ،نه دین و مذهب مطرح است و نه پولدار و فقیر و  ...و همه مردم
بر این باورند که عشق مقدس است و از طرف خدای عشق ( کریشنا ) تقدیم شده به کسی که لیاقتش را
داشته و برای همین معموالً سعی میکنند باوجود اختالفات  ،عاشقان را به هم برسانند .
بههرحال دختر مهاراجه با راننده پدرش ازدواج میکند و حاصل این ازدواج یک پسر است که وارث بعدی
تاجوتخت پدربزرگ است  .اآلن پرچم شاهزاده باالست یعنی آن پسربچه که حدوداً  55تا  55ساله است ،
به مرخصی و تعطیالت آمده و سایر مواقع در انگلستان مشغول تحصیل است .
سرانجام بعد از طی مسافتی به قلعه آمبر (  ) Amber fortرسیدیم .
قلعه آمبر  amber fortدر  3کیلومتری جیپور بر فراز تپهای ساختهشده بود  .کوه و عظمت آن
نشاندهنده ثروت مهاراجهها بوده است و به همین دلیل قلعه بر باالی کوه ساختهشده است  .این بنا به
سبک معماری هندی  -اسالمی ساختهشده و ساخت آن از سال  5144میالدی شروعشده و در سال 5757
تکمیل شد  .نام این قلعه ربطی به رنگ زیبای کهربایی آن ندارد  ،بلکه از شهر آمبر که از نام خدای آمبا
گرفتهشده آمده است  .مرمر سفید و سنگ ماسه قرمز  ،مصالح اصلی این قلعه را تشکیل میدهند  .وجود
دریاچهای در روبروی این قلعه  ،زیبایی آن را دوچندان کرده است.

مهاراجهها امپراتورهای محلی بودند که از طرف پادشاه و زیر نظر او بر یک ایالت حکومت میکردند.
مهاراجهها از زمان امپراتوری گورکانی مغولها بر ایالتها حکمرانی میکردند و هنوز هم در بعضی مناطق
مانند شهر جیپور حاکم شهر را مهاراجه میگویند .
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جالبترین بخش بازدید از این قلعه زیبا  ،پیمودن بلندی تپه و رسیدن به قلعه است که در حقیقت یک
فیلسواری شاد و مفرح است  .فیلهایی که هرکدام روپوش قرمزرنگی بر تن دارند و چیزی شبیه کجاوه
چوبی بر پشت خوددارند که جای نشستن دو نفر است  .چیزی که بسیار جلبتوجه میکند نقاشیهای
بسیار زیبا و رنگارنگی است که بر سر و تن فیلها انجام دادهاند و حتی ناخنهای فیلها را بارنگهای
مخصوصی الکزدهاند  .فیلها به وظیفه خود کامالً آشنا هستند و از صبح تا ظهر مسیر شیبدار قلعه را
بهدفعات باال و پایین میروند  ،آنهم در یک ردیف درست و منظم  .فیلها در حیاط نسبتاً بزرگ قلعه
مسافران خود را پیاده میکنند و سپس فیلبانان آنها را به مسیر برگشت هدایت میکنند .

بعد از گذشتن از حیاط قلعه و باال رفتن از تعدادی پله معبد کوچکی نمایان میشود  .هندیها بعد از
درآوردن کفش  ،با ورود به معبد زنگولهای را به صدا درمیآورند و با احترام وارد میشوند  .در انتها یک مرد
روحانی همان خال قرمز معروف را بر پیشانی هر کس نهاده و مقداری آب که برای هندیها مقدس است را
به کف دست هرکسی میریزد  .آوردن خوراکی برای خدایان بسیار مرسوم است .
بعد از خروج از معبد هنوز باید چندین پله باال میرفتیم تا به محوطه اصلی قلعه آمبر برسیم  .این قلعه نیز
همانند بقیه قلعههایی که محل زندگی شاهان بوده  ،نمونهای است از ثروتهای بیکران مهاراجهها  ،که تمام
تاالرها و اتاقها و ایوانها مزین به تزئیناتی بینظیر است  .کاربرد آینه و شیشههای رنگی در این قصر
بخصوص در سقفهای گنبدی آن اغراقآمیز است .
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از دروازه وارد محوطه قلعه شدیم  .محوطه بزرگ و زیبایی بود که از کنار دروازههای آن میتوانستیم
فیلسوارها را ببینیم که از سرباالیی به سمت قلعه میآمدند  .همچنین دریاچه مصنوعی و بنایی که در آن
بود از باالی قلعه بسیار زیبا و دیدنی بود .

در یکطرف عمارتی به نام دیوان عام بود (  ) Diwan-e-aamکه پر از ستون بود  .فضای بزرگی بود و
سرستونها و پایههای ستونها زیبا بودند و در این محل پادشاه یا مهاراجه با مردم و وزرا صحبت میکرده
و مردم را به حضور میپذیرفته و دادخواهی میکرده است  ،جشن و مراسم پایکوبی هم در همین ایوان
برپا میشده است .در تزئینات این ایوان همهجا فیل دیده میشود و نقاشیهایی که از رنگهای گیاهی
هستند و از باد و باران گزندی نیافتهاند.
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دژ آمبر دارای تاالرهای مختلف و بسیار بزرگی است که توسط راهروهای باریک از یکدیگر جدا میشود  .در
این قلعه دیوان خاص  ،دیوان عام  ،محل زندگی همسران پادشاه یا مهاراجه و حرمسرای او  ،محلی که زنان
( مهارانی ها ) بتوانند مراسمها را تماشا کنند  ،قصر تابستانه و زمستانه و  ...دیده میشود .
در محوطه اصلی بودیم که ناگهان یکی از همسفران داد زد " گانش خدای خرد و درایت "  .بله درست
میگفت  .چراکه دروازه گانش بود و پادشاه برای انجام کارها به عقل و درایت گانش هم نیاز داشته است و
در ورودی عکس گانش نقاشی شده بود .
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از دروازه که عبور کردیم وارد محوطهای شدیم که در آن دیوان خاص قرار داشت  .ایوان خاص ( diwan-
 ) e-khasجایی بود که مهاراجه  ،با مشاوران و امرا و وزرا مشوت میکرده است  .حیاط این ایوان بسیار
زیباست و دیوارهای اتاقی که در این ایوان است  ،آینهکاری شده ؛ گویا تنها یک شمع کافی بوده تا انعکاس
نورش همهجا را روشن کند که به آن شیشه محل (  ) Sheesh Mahalیا قصر آینهها نیز میگفتند .
در دیوان خاص هر شیء صدها بار در آینههای گوناگون انعکاس مییابد  .بهعنوانمثال وقتی چوبکبریت
روشنی را مقابل یکی از ششضلعیهای آینهای بگیریم  ،صدها شعله در سایر آینهها منعکسشده که نمایی
بینظیر دارد .
مشبککاریهایی که از سنگ در برخی از دیوارهای قصر انجامشده واقعاً هنرمندانه است .

در این فضا اگر به قوه تخیل و تصور خود اندکی بالوپر دهید  ،بهآسانی شکوه و عظمت زندگی شاهان
هندی ( مهاراجهها ) در مقابل چشمانتان گسترده میشود .
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ایوان خاص بسیار زیبا بود  .در زیر دیوارها  ،قسمتهایی بود که از عاج فیل درستشده بود و در آن نقاشیها
و یا طرحهای برجستهای از همان جنس عاج بودند که لیدر دستش را در قسمتهایی از آنها گذاشته و
نشان میداد که هر قسمت آن نماد یک حیوان است  .بهطوریکه میشد در آن نماد سر زنبور  ،پروانه  ،دم
شیر  ،سر مار کبرا  ،بدن ماهی و  ...را بهراحتی دید و بسیار جالب بود .

در قسمتی دیگر از قصر شیشهای ( دیوان خاص ) آینه بزرگتری بر دیوار نصب بود که اگر در زاویه کناری
و سمت دیگر ایوان خاص ایستاده بودیم ( نه در روبروی آینه )  ،تصویرمان در آینه دیده میشد و خیلی
جالب بود که به اصول قوانین آینه در فیزیک اشاره میکرد .

بعد از بازدید از قصر شیشهای ( دیوان خاص ) از چند پله باال رفتیم و به قسمت باالی دروازه گانش رسیدیم
و از باالی آن همانند مهارانی ها قلعه را تماشا کردیم .
در باالی دروازه گانش محلی برای زنان مهاراجه و کالً بانوان قصر بود که از پنجرههای بزرگ آن بتوانند
مراسمها و جشنهای برگزارشده را تماشا کنند و کسی آنها را نبیند  .زنان مهاراجهها ،مهارانی خوانده
میشوند  .مهارانی ها یک اسیر بهتماممعنا بودند  .حق خارج شدن از قصر و حضور در میان مردم را نداشتند
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و رقصها و برنامههای ایوان عام را نیز باید از پشت پنجرهها که در باالی دروازه گانش به این منظور
طراحیشده بود  ،تماشا میکردند .

پنجره باز کوچکی نیز درست در وسط قرار داشت که میتوانستیم ازآنجا سرمان را بیرون ببریم و بدون
حفاظ و نرده قلعه و دیوان عام را تماشا کنیم که آن مخصوص مهارانی ها بود که ازآنجا بر سر همسران خود
که از جنگ برمیگشتند  ،گل میریختند  .زنان قصر زمانی که مهاراجهها و لشکریان در جنگ بودند برای
سالمت آنها روزه میگرفتند و در زما ن بازگشت با خوشحالی از این دریچه بر سر آنها گل میریختند و
شادی میکردند .

یکی از نکات جالب این بود که در آن زمانها  ،هندوها رسم داشتند که زمانی که شوهر کشته میشد و یا
به مرگ طبیعی میمرد  ،زن را نیز به همراه او در آتش میسوزاندند و واقعاً رسم وحشتناکی بوده است  .در
آن زمان زنان برای سالمتی شوهرانشان روزه میگرفتند و زمان افطار ابتدا برای سالمت شوهر دعا کرده و
گاه او را نیز در افطار خود شریک میکردند  .درواقع این روزه -که هنوز نیز در هند مرسوم است وزنان به
عشق و سالمتی شوهرشان روزه میگیرند – دعا برای سالمت خودشان بوده است  ،چراکه با مرگ همسرشان
مرگ آنها نیز فرامیرسیده است .
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ب ه داخل قصر مهاراجه رفتیم  .دروازه ورودی زیبا بوده و داخل قصر بسیار زیبا تزئین شده بود  .همچنین
تزئینات و نقاشیهای جالب دیوارها و سقف جلبتوجه میکرد.

در قسمتی از قصر  ،حمام مخصوص همسران مهاراجه بود که با سنگ مرمر درستشده بود و جالب بود .

و این هم سقف حمام که در تصویر دیده میشود :

بعدازآن به محوطهای رسیدیم که دورتادور آن اتاقهایی دیده میشد  .اینجا حرمسرا و محل زندگی همسران
مهاراجه بود .مهاراجه جیسینگ  55 ،همسر داشته است  .دورتادور یک حیاط بزرگ  55 ،در وجود دارد که
هر در مربوط به یکی از همسران بوده و پشت هر در  ،یک حیاطخلوت  ،یک تاالر و دو اتاق ( یکی از اتاقها
برای تابستان و یکی برای زمستان ) قرار دارد  .این حیاطخلوت و تاالر و دو اتاق سهم هر زن از این قلعهی
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عظیم بوده است  .هیچ زنی حق رفتن به حیاط و اتاقهای زن دیگر را نداشته است و آنها همدیگر را
نمیدیدند  .فقط در حیاط اصلی زنها میتوانستند یکدیگر را مالقات کنند و چیزی شبیه جایگاه نمایش
در وسط حیاط قرار داشت که مکان رقص و نمایش زنها بوده و یک بالکن مشرفبه حیاط اصلی است که
مهاراجه ازآنجا ناظر زنها بوده است  .به خانه هریک از این زنها  ،راهروی تاریک و مخفی وجود دارد ؛
بدین ترتیب هیچکسی آگاه نمیشود که مهاراجه کجا و نزد کدام همسرش رفته است.

هر قسمت که مخصوص یک زن بود  ،خود یک قصر تابستانه و زمستانه داشته که سیستم گرمایش و
سرمایش جالبی را نیز در نوع خود بکار میبرده است  .بهطوریکه سیستم خنککننده قصر به این صورت
بود که وسط حیاط حوضی بود که از کنارش آبراههایی به درون کاخ میرفت که باعث خنکی آنجا میشد .
در قصر زمستانه نیز در دیوارها شیشهکار شده بود که در اثر تابش نور آفتاب باعث نور و تولید گرما میشد
و همچنین ضخامت دیوارهایش بیشتر بود که بتواند گرما را در خود نگه دارد .

این تصویر مربوط به تونل مخفی است که مهاراجه میتوانسته به دیدن همسرانش برود .
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البته در آیین هندوها چندهمسری وجود ندارد  ،طالق هم ندارند  .ازدواج ازنظر آنها یک قرارداد قابلتجدید
یا فسخ نیست  ،بلکه یک روح بوده در دو جسم که بعد از ازدواج به هم میرسند و پیوندی دائمی است  .اما
در آن زمان چون پادشاهان مغول گورکانی که مهاراجهها نیز حاکمان منسوب آنها در ایاالت بودند ،
مسلمان بودند و متأسفانه در همهجای دنیا از قدیم تاکنون  ،فقط پادشاهان مسلمان اجازهی اختیار همسران
متعدد و داشتن حرمسرا را داشتند .
در قسمتی از کاخ نیز سواری (وسیله نقلیه) همسر پادشاه که چیزی مانند کجاوه بود و وسیلهای که سرویس
طالی (  55کیلویی ) ملکه بهوسیله آن حمل میشد قرار داشت که دیدنش برای ما جالب بود .

از باالی دروازه پشتی قلعه ،رصدخانه جانتار مانتار نیز دیده میشد که زیبا و جالب بود و در چهار قسمت
هند ازجمله دهلی نیز مشابه آن وجود دارد .
در طول مسیر برگشت از قلعه  ،یکچیز هیجانانگیز دیگر هم دیدیم و آن وجود مارگیرها و رقص مار بود
که قبالً فقط در فیلمها دیده بودم  .در مسیر اصلی دو تا مارگیر بساطشان را پهن کرده بودند  .همانطور
که در فیلمها و کارتونها دیده بودیم  ،یک مرد مارگیر بانیهای خاصی آهنگ میزد و مار کبرا از سبد
سرش را بیرون آورده و بدنش را حرکت میداد .
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مرد مارگیر از ما خواست که نزدیک برویم و من با شوق و عالقه و کنجکاوی جلو رفتم و کمی برای مارها ،
نی زده و مار بیرون آمد  .از ما خواست که کنار آنها و سبدی که مار درون آن بود بنشینیم و ما با کلی
ترس نشستیم .البته مارها اصالً شنوایی ندارند که بخواهند صدای نی زدن را بشنوند ،بلکه درواقع چون مار
کبرا برای حمله نیاز به تمرکز دارد حرکات نی  ،باعث تالش مجدد و پیاپی برای تمرکز در مار کبرا میشود
و تا وقتی نی در حال حرکت باشد این تالش مار هم ادامه دارد .البته مارها بینایی خوبی هم ندارند بلکه
عامل اصلی شناسایی محیط اطراف درواقع حس ارتعاش آنهاست .مار کبرا نیز بیشتر به ارتعاش ناشی از
حرمت نی توجه میکند .سپس نشستم و بااینکه میترسیدم ولی بهآرامی به مار دست زدم و مرد مارگیر
گفت که زهر آنها را کشیدهاند و خطر ندارد و من را دلداری میداد که نترسم  .در کل تجربه ترسناک و
جالبی بود  .تابهحال به یک مار واقعی آنهم مار کبرا دست نزده بودم .

بعد از گرفتن فیلم و عکس با مارگیرها و پرداخت مبلغ  544روپیه به آنان  ،ازآنجا دور شدیم و در نزدیکی
دروازه خروجی مغازهای وجود داشت که در آن انواع مجالت و کتابها و سی دی و  ...وجود داشت  .لیدر از
پشت ویترین عکس مهاراجه اآلن که قبل از رسیدن به قلعه در مورد او و دخترش صحبت کرده بود را به
ما نشان داد  .عکس دختر  ،داماد و نوهاش هم بود و آنها را نیز دیدیم .
هنوز به دروازه خروجی نرسیده بودیم که مجدداً در محاصره دستفروشها قرار گرفتیم  .مسیر برگشت
دیگر با فیل نبود  ،بلکه با یک وسیله و جاذبه دیگر هند بود  .کسانی که فیلم هندی زیاد دیدهاند  ،حتماً
جیپهای پلیس هند را هم دیدهاند  .برگشت از قلعه با جیپهای قدیمی بود که بسیار هیجانانگیز بود .
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وقتی از قلعه بیرون آمدیم هوا آفتابی تند داشت  .شهر جیپور مرکز ایالت راجستان است و این ایالت برخالف
بسیاری از ایاالت هند که سرسبز و جنگلی هستند  ،خشک و بیابانی است  .فیلم شعله که جبارسینگ در
مناطق خشک اقامت داشت نیز در همین ایالت فیلمبرداری شده بود .
گرمای آفتاب من را یاد یک موضوعی انداخته بود  .به دوستان گفتم  :وجه تشابه آفتاب و آفتابه در چیست
؟
سپس در طی حرکت به سمت داخل شهر  ،به دوستان گفتم من کلمه پارسی میگویم و هرکسی بتواند
معادل هندی آن را بگوید یک جایزه دارد .
زود حدس بزنید معنی این کلمات را « آرمان  ،آسان  ،آواز  ،آزادی  ،اندوه  ،انگور  ،بخشش  ،بدرنگ  ،برابر
 ،بزرگی  ،برف  ،بندر  ،بهار  ،بیآبرو  ،بیباک  ،بیگناه »  .همسفران گفتند ما از کجا هندی آنها را بدانیم
 .گفتم این کلمات پارسی دقیقاً در زبان هندی هم بیان میشوند  .و سپس کاغذی به همسفران دادم که
شامل کلماتی بود که در دو زبان مشترک بودند .
کلمات تاج  ،پیام  ،تازه  ،ترازو  ،تماشاگر  ،توت  ،جادوگر  ،جگری  ،جوجه  ،بچه  ،چادر  ،چاالک  ،چشمه
 ،چهره  ،چوب  ،خزانه جی  ،خمیر  ،خوبصورت ( زیبا )  ،خوشآمد  ،خوشدل  ،خونخوار  ،دامدار ،
دانهدار  ،دردناک  ،درستی  ،دربان  ،دروازهبان  ،درگاه  ،دلبر  ،روزگار  ،زبردست  ،زندگانی  ،رنگ  ،ساده ،
شاباش  ،شادباش  ،شاگرد  ،شمشیر  ،شیشه  ،شروع  ،حمله  ،طاق  ،کارخانه  ،کاغذ  ،کارگر  ،گاو کشی ،
گلشن  ،گلوبند  ،گنج  ،گنگ  ،گمشده  ،گران  ،لگام  ،مردانگی  ،میهمان  ،نادان  ،نامرد  ،نعل  ،نوکر  ،نیزه
 ،هر هفته  ،هنر  ،هوش و حواس  ،یاری  ،هزار  ،هرگز  ،کمردرد و ...
در ضمن آفتاب از دو کلمه آف  +تاب تشکیلشده و در پارسی باستان « آف » به معنی روشنایی و « تاب
» فعل پاشیدن و پخش کردن بو ده است  .پس آفتاب یعنی پخش کردن روشنایی  .در مورد آفتابه نیز به
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همین صورت است و در ایران باستان آب را مظهر روشنایی میدانستند و برای همین آفتابه یعنی وسیله
پخش کردن آب که مظهر روشنایی است .

بازدید از معبد ویشنو :
همینطور که در حال صحبت بودیم به معبد زیبایی رسیدیم  .معبدی از سنگ مرمر  .برایم جالب بود که
همسفران آنقدری که از خدایان هندی خوششان آمده بود از دیدن ساختمانها و ارگ و قلعهها خوششان
نیامده بود  .دوستان گفتند برویم و این معبد را ببینیم و بهاتفاق به دیدن معبد رفتیم .

معبد بسیار زیبایی بود که متعلق به ویشنو خدای بزرگ هندو بود  .خدای نگهدارندِ آسمان و زمین .
تاکنون دیدیم که کریشنا چگونه با فلوت خویش عشق را دمید و چگونه تعادل خیر و شر را در زمین استوار
کرد  .دیدیم که گانش چگونه سمبل درایت و تفکر و تعقل و مهر بیپایان به مادر شد  .ولی اینجا معبد
ویشنو بود  ،خدایی بس بزرگتر از کریشنا و گانش .
وارد معبد شدیم و احترام گذاشتیم  .از معبد زیبای ویشنو که بیرون آمدیم یکی از همسفران پرسید  :از
کجا فهمیدید کهای معبد متعلق به ویشنو بزرگ است ؟ من گفتم که همانند شما من هم نمیدانستم تا
اینکه تصویر ویشنو را دیدم .
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بعد گفتند بگوئید داستان خدای ویشنو چیست ؟ من گفتم که معرفی خدایگان ویشنو بزرگ چیزی نیست
که بهراحتی امکانپذیر باشد و یا چنددقیقهای تمام شود  .اجازه بدهید از درگاه خدای گانش برای موفقیت
در این امر درخواست کمک نمایم  ( .خاطرتان هست که در هندوستان در شروع هر کار مهمی به درگاه
گانش دعا مینمودند )  .البته در آنجا خدای گانش نبود و من فقط برای تأکید بیشتر و البته شوخی از این
جمله استفاده نمودم .
« در هندوستان به فردی که نگهداری میکند  ،بیشتر از فردی که ایجاد میکند بها میدهند و این امر
کامالً سنتی و فرهنگی است و به همین خاطر خدای ویشنو که نگهدارندِ آسمان و زمین است از تمام خدایان
حتی برهما که خدای آفریننده است  ،در نزد مردم محبوبیت بیشتری دارد .
در اساطیر هندو درباره ویشنو آمده که هر موقع بحرانی در جهان روی دهد  ،او به زمین میآید و هر بار که
به زمین بیاید به یکشکل خواهد بود و به هر شکل او « اَوَتاره » میگویند  .برای ویشنو  54تا اوتاره وجود
دارد .
ویشنو در تصویر خود  1دست و بازو دارد که مظهر  1جهت فضا و نشان سیطره وی برجهان است  .در
یکدست شیپوری به شکل حلزون دارد که مظهر آوای آسمانی و کالم قدسی است  .در دست دیگر چرخی
چون خورشید تابان دارد که مظهر نیروی ذهنی است  .در دست سوم کمان دارد که مظهر علم است و در
دست دیگر گرزی دارد که مظهر توهم است .
ویشنو در برخی تصاویر روی چنبره ماری بزرگ دراز کشیده و در برخی تصاویر دیگر ویشنو سوار بر مرکبی
به شکل انسانی با سر عقاب است.
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جای پای ویشنو را در زمین ویشنو پادا (  ) Vishnu padaمیگویند .
روایت است که ویشنو تمام کائنات را در سه قدم پیموده  ،با یکقدم آسمان  ،یکقدم زمین و یکقدم عالم
وسط را پیموده است .

اولین تجلی ویشنو بر زمین :
اولین باری که ویشنو به نجات زمینیان آمد  ،زمانی بود که از شدت باران و سیل تمام خشکیها به زیرآب
رفت  .او یک کشتی ساخت و از هر حیوانی یک جفت را در آن نهاد و آنانی را که پاکسیرت بودند در آن
کشتی آورد و خود به شکل ماهی بزرگی درآمد و کشتی را به سرمنزل امن رساند تا مخلوقات از گزند سیل
در امان باشند و نسل انسان و حیوان را از نابودی نجات داد .
ویشنو به شکل ماهی شاخدار و زرین کوچکی بر زمین نزول میکند و انواع گیاهان  ،حیوانات  ،انسانها و
فرزانگان را در آن جای میدهد و کشتی را به شاخ خود میبندد و آن را بر قله هیمالیا قرار میدهد .
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دومین تجلی ویشنو :
چند هزار سال بعد از اولین تجلی ویشنو در زمین  ،ویشنو به شکل الکپشت درآمده و بر زمین آمد  .آن
زمان ( دهها هزار سال پیش ) زمین درگیر آشوب بود  .همهچیزهای ارزشمندی که برای بقای بشر الزم
هستند در اقیانوس غرق میشوند  .بزرگان زمین از بین رفته و یا ناپدیدشدهاند و نیستی جهان را تهدید
میکند  .ویشنو به شکل یک الکپشت به زمین نزول کرده تا بزرگان گمشده را بیابد .

خدایان بر روی کوه ماندارا که کنار اقیانوس است میروند و با چوبی بزرگ سعی میکنند موجودات غرق
در اقیانوس را نجات دهند  .اما کوه ماندارا در بستر اقیانوس فرو میرود و کار سختتر میشود  .ویشنو به
شکل الکپشت آمده و با به کار بردن ریسمان استواری از گیاهان پراکنده در اقیانوس به کمک آنها
میشتابد و با ریسمان و تکیه دادن کوه بر پشت خود  ،از سنگینی ماندارا میکاهد و خدایان میتوانند کار
خود را انجام دهند و تمام اشیای گمشده را نیز پیدا میکنند .
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آنچه برای بقای بشر بود با کمک ویشنو یکی پس از دیگری از اعماق اقیانوس بیرون کشیده شدند که عبارت
بودند از :
دنواناتاری  :طبیب خدایان – بیانگر این است که انسانها بهسالمت برای ادامه بقا نیاز دارند .

الکشمی  :خدا بانوی زیبایی و ثروت – بیانگر این است که برای بقای بشر زیبایی و ثروت الزم است .

خدا بانوی شراب  -انسان برای بقا به آزاد شدن از زندان فکر نیاز دارد .
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رامبه  :پری دریایی  -انسان به رؤیا نیاز دارد .
اسب سپید و زیبای بالی  -انسان به کمک نیاز دارد .
اهریمن – انسان به تعادل خیر و شر نیاز دارد .
کوستوبه  :گوهر گرانبها – انسان به ثروت و پول نیاز دارد .
پاریجاته  :درخت بهشتی آرزو – درخت آرزو بعدها در بهشت ایندرا کاشته شد  .پس انسان به امید نیاز دارد
.
سورابی  :گاو نعمت و فراوانی – گاو در هندوستان مظهر نعمت و فراوانی است که انسان به آن نیاز دارد .

آیراواته – فیل بزرگ و باشکوه با چند سر که بعدها مرکب خدایگان ایندرا شد  .پس انسان به قدرت نیاز
دارد .

سانکه  :صدف حلزون ویشنو – صدف ویشنو برای صدازدن است  .پس انسان به ارتباطات نیاز دارد .
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ویشه  :زهر برآمده از کام اژدرمار – انسان به زهر و دارو نیاز دارد .
پس ویشنو برای بار دوم که به زمین آمد  ،آنچه برای بشر الزم داشت به او داد .

سومین تجلی ویشنو :
روزی برهما ( خدای آفریننده ) بیآنکه نتیجه کار را بداند  ،دو برادر ( حی رانیا و برادرش ) را روئینتن
میسازد  .حی رانیا با سوءاستفاده از این موهبت  ،به آزار و اذیت انسانها و خدایان میپردازد  .ودا را از
برهما میرباید و زمین را به مأوای تاریکش به اعماق اقیانوس میکشد .
بار دیگر نسل بشر در معرض انقراض قرار میگیرد  .ویشنو برای سومین بار  ،این دفعه به شکل گرازی بزرگ
تجلی مییابد و چنان چون کوهی عظیم و همانند شیر نیرومند با دندانهای تیز و چشمانی آتشین و
آذرخش مانند و رخشان چون خورشید به ژرفای آبها میرود و اهریمن را با دندانهای تیزش از پا درمیآورد
 .ودا را به پدرش برهما بازمیگرداند و زمین را رهایی میبخشد و زمین دیگربار بر سطح اقیانوس شناور
میشود .
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چهارمین تجلی ویشنو :
چهارمین تجلی ویشنو برای رهایی جهان از ستم و تهاجمات برادر کوچکتر ( شهریار حی رانیا دوم – زرین
پوش ) انجام یافت  .این اهریمن همانند برادرش حی رانیا توانسته بود با اغوای برهما به موهبت
آسیبناپذیری در برابر انسانها  ،جانوران و خدایان دست یابد  .طلسم روئینتنی اهریمن شهریار در این بود
که نه در روز کشته میشد و نه در شب  .نه حیوان میتوانست او را بکشد  ،نه انسان و نه خدایان  .نه در
داخل کاخ خویش کشته میشد و نه در خارج از آن  .اهریمن شهریار با اتکا به آسیبناپذیری خود  ،نیایش
خدایان را ترک گفت و خود را برتر از همه و درخور نیایش خواند .
پسر اهریمن شهریار  ،نیکرفتار بود و به ویشنو مهر میورزید و به او وفادار بود  .باوجود آزار و اذیت پدر ،
از نیایش ویشنو چشم نمیپوشید و او را قادر مطلق و حاضر در همهجا میدانست .
اهریمن شهریار خشمگین از پسر  ،بر آن شد تا او را نابود کند  .پس اژدرماران را فرمان داد که بر او بتازند
و با نیش خود او را هالک کنند  .پسر از این یورش جان سالم به دربرد و ماران را فراری داد  .پس اهریمن
شهریار فیلی عظیم را به نبرد پسرش فرستاد و فیل ،پسر را از فراز پرتگاهها به ژرفای آب پرتاب کرد  ،اما
پسر از این سقوط نیز جان سالم به دربرد و شهریار اهریمن نتوانست پسر را بکشد .
در هنگام غروب در یک روز اهریمن شهریار خشمگین از سخن پسر  -که ویشنو را همهجا حاضر میدانست
 درحالیکه به ستون درگاه خویش اشاره میکرد گفت  :آیا ویشنو در درون این ستون نیز وجود دارد ؟ وپسر پاسخ داد که بیشک چنین است  .حی رانیا شیطانصفت به درگاه کاخ رفت و با لگد بر ستون کوبید ،
ستون به حرکت درآمد و از درون آن ویشنو به هیبت ناراسینهه ( موجودی به شکل نیمی انسان و نیمی
شیر ) ظاهر شد و حی رانیا دوم را از بین برد .
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اهریمن شهریار بدینسان بهگونهای کشته شد که نه در درون کاخ بود و نه در بیرون کاخ  ،زمان تکهتکه
شدن او نه روز بود و نه شب و کشنده او نه انسان بود و نه حیوان و نه خدا و موجودی بود نیمی حیوان و
نیمی انسان  .هماکنون درجاهای زیادی در هند مجسمه ناراسینهه وجود دارد  .و اما دوباره بهعکس اول
توجه کنید  .اجزای پیرامون آن را باهم چک میکنیم :

 -5اژدرمار ویشنو
 -5ناراسینهه ( چهارمین تجلی ویشنو بر زمین )
 -8حی رانیا اهریمن
 -1پسر نیکرفتار او
 1و  1و  – 7سمبلهای همراه ویشنو هستند شامل شیپور حلزون ویشنو  ،چرخ خورشید تابناک و کمان
ویشنو
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پنجمین تجلی ویشنو :
پنجمین تجلی ویشنو بر زمین وقتی رخ داد که شهریاری زاهد و ریاضتکش و عارفی فرزانه در زمین بود و
مردمان او را بسیار دوست میداشتند  .تنها عیب این پادشاه جاهطلبی او بود .
این شهریار تا آنجا که میتوانست قلمرو خود را در زمین گسترش داد و متوجه قلمرو خدایان شد  .خدایان
دچار هراس شدند و پس از مشورت با برهمای فرزانه دریافتند که قدرت شهریار بالی بیشتر و بیشتر میشود
و سرانجام بر قلمرو خدایگان زمین ( نه خدایگان آسمان ) نیز دست مییابد  .پیشگویی برهما ،خدایان زمین
را نگران ساخت .
بزرگان به مشورت نشستند و بر آن شدند که به درگاه ویشنو متوسل شوند  .ویشنو این بار خود را به شکل
پسری درآورد و بر زمین متجلی شد  .این کودک پس از بزرگ شدن کوتولهای بود که « وامنه » نام گرفت
 .وامنه با اعتقاد به سخاوتمندی شهریار بالی به دربار شهریار بالی رفت و از او تقاضای سهگام از زمین کرد
 .پادشاه بالی به او گفت که میتواند سهگام بردارد و قول میدهد کهای سهگام در هرکجا که باشد متعلق
به وی باشد.و بدین ترتیب او سهگام از جهان را به او بخشید و وامنه بیدرنگ به غولی عظیم مبدل شد  .با
دو گام آسمان و زمین را درنوردید و بدینسان همه قلمرو بالی را به اختیار گرفت و بعد به خدایان بازگردانید
.
بالی شهریاری عادل و عارف بود و به همین دلیل ویشنو فرمانروایی قسمتی از زمین را به بالی وانهاد  .بالی
اجازه یافت که هرسال یکبار به قلمرو پیشین خود بازگردد و چنین بود که هرسال در جزیره بالی  ،رعایای
بالی بازگشت ویشنو را به زمین جشن میگیرند .
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امروزه در برخی مناطق هند معابدی وجود دارد که مربوط به تجلی پنجم ویشنو بر زمین است  .در عکس
ویشنو در تجلی پنجم  ،عکس همسر او در باالی سر او قرار دارد  .الکشمی  ،خدا بانوی ثروت همسر ویشنو
است  .او مادر انسانهاست .

ششمین تجلی ویشنو :
ششمین تجلی ویشنو درزمانی بود که جنگجویان بر مردمان و برهمنان چیره بودند  .ویشنو برای استوار
کردن قدرت برهمنان به هیبت راما ( کماندار و پسر برهمنی زاهد ) تجلی یافت .

روزی همسر برهمن  ،مرد جوان و شادمانی را درحالیکه در برکهای شنا میکرد دید و به فکر ناپاکی فرورفت
 .در بازگشت به خانه  ،شوهر برهمنش که از ماجرا آگاه شده بود بر آن شد که همسرش را نابود کند  .پسران
او پس از بازگشت به خانه از پدر فرمان یافتند که سر از تن مادر جدا کنند  .اما هریک از آنان از فرمان پدر
سرباز زدند و پدر آنها را نفرین کرد  .سرانجام راما  ،پسر کوچک او از جنگل بازگشت و فرمان پدر را اجرا
کرد و مادر را با تبری که شیوا ( خدای نابودکننده ) به او هدیه داده بود گردن زد .
برهمن از فرمانبرداری پسر خشنود شد و از او پرسید از پدر چه میخواهد ؟ راما گفت  :میخواهد مادرش
به پاکی بیدرنگ زنده شود و خود نیز درنبرد تنبهتن جنگجویی شکستناپذیر شود و از زندگی طوالنی
بهره ببرد  .پدر هر دو ارمغان را به او ارزانی داشت و مادر زنده شد .
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روزی فرمانده لشگر به هنگام شکار در جنگل  ،به کلبهای که زن برهمن بود راه یافت و مورد پذیرایی زن
پاکنهاد قرار گرفت  .این شهریار مادهگاو اعجازانگیز راهب که هر آرزویی را برآورده میساخت دیده و با
خود برد .
راما به کلبه بازگشت و از ماجرا آگاه شد  .به دنبال شهریار رفت و درنبرد تنبهتن او را از پا درآورد و مادهگاو
را برگرداند  .پسران این فرمانده کشتهشده با سپاهی عظیم به خونخواهی پدر برخاستند و با یافتن برهمن
پیر  ،او را به خونخواهی پدر خود کشتند  .راما با آگاهی از ماجرا سوگند خورد که از جنگجویان شیطانصفت
انتقام بگیرد  .او بیست و یکبار زمین را از شروشور آنان پاک کرد و پنج دریاچه بزرگ از خون آنان پدید
آورد و بعد به آسمان بازگشت .

عکس فوق مربوط به راما  ،و همسرش سیتا هست .

هفتمین و هشتمین تجلی ویشنو :
تجسمهای هفتم ( باالراما ) و هشتم ( کریشنا ) که ویشنو بهصورت دو قهرمان به ترتیب نزول میکند و در
این جلوه است که او امروزه در سرتاسر هندوستان پرستش میشود  .این دو تجسم بهعنوان قهرمانهای
داستانهای حماسی به وجود آمدند .
کریشنا  ،برای حفظ تعادل خیر و شر به زمین آمد و روزی که میخواست به آسمان بازگردد گفت  :ای
مردمان  ،جنگ و جدل پیروزی ندارد و پیروزی فقط یک توهم است .
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در مورد زندگینامه کریشنا و برادرش باالراما قبالً صحبت کردیم .

نهمین تجلی ویشنو :
نهمین باری که ویشنو به زمین آمد زمانی بود که در شمال هندوستان  ،مردمان حیوانات را از بین میبردند
و نسل حیوانات در حال انقراض بود  .این بار ویشنو به نام « بودا » به زمین آمد و درسهایی به انسانها
ارائه نمود که از آن روزبه نام بودیسم شناخته میشود .
بر اساس آئین هندو  ،بودا نهمین تجلی ویشنو بوده و برای همین هندوها به بودا احترام خاص میگذارند .
هرچند برعکس بودائیها ( بودیسم ) به هندوها احترام شایسته نمیگذارند و این اعتقاد هندو که بودا نهمین
تجلی ویشنو باشد را قبول ندارند .
بودا خود هیچوقت ادعای پیامبری نکرده و این شاگردان هفتگانه او بودند که حرفهایش را بهصورت کتاب
درآورده و شاید همین امر  ،نظر هندوها را بیشتر تقویت نمود .

دهمین تجلی ویشنو :
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دهمین تجلی ویشنو که هنوز اتفاق نیفتاده و در آینده اتفاق خواهد افتاد  ،به نام کالکین هست .
زمانی فرا خواهد رسید که ظلم و ستم تمام دنیا را در بر خواهد گرفت  .در آن زمان کالکین از آسمان بر
زمین میآید تا ظلم و تباهی را از زمین ریشهکن کند  .او سوار بر اسبی سفید میآید و با شمشیرش عدالت
را در جهان مستولی میکند و تباهی پایان میآید » .

به هتل محل اقامت رسیدیم  .ترانه دخترم سنش کمتر از آن بود که داستان زندگی خدای ویشنو برایش
معنی و مفهوم داشته باشد  .به چشمانش که نگاه میکردم خستگی و رنجوری را در چشمش میدیدم .
همانجا بود که تصمیم به برنامهریزی یک تفریح گرفتم .

تفریح در خارج شهر :
فردای آن روز برای تفریح به همسفران گفتم بیاییم بهجای مینیبوس  ،امروز سوار اتوریکشا شویم  .اتوریکشا
وسیله نقلیه اصلی هندوستان است که جاذبه توریستی دارد  .البته این وسیله در بمبئی وجود نداشت و
ورود آن به این شهر ممنوع بود ولی در سایر شهرهای هندوستان از آن استفاده میشود  .به هر وسیله فقط
سه نفر سوار میشوند و به همین خاطر ما  1وسیله گرفتیم و البته قرار شد هرکسی با صدای بلند یک آواز
هندی بخواند  .قرارمان در بیرون شهر جیپور بود و قرار شد اتوریکشاها از هم سبقت بگیرند تا ما صدای آواز
همسفران را هم بشنویم .دقیقاً خاطرم نیست که چه کسی چه آوازی میخواند  ،ولی دو تا از آهنگها یادم
مانده که یکی از آنها همان آهنگ دوستی فیلم شعله و یکی آهنگ محبوبا محبوبا بود  .بیرون شهر یکجا
جمع شدیم و کلی تفریح کرده بودیم .
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بازدید از هوا محل ( : ) Hawa Mahal
فردای آن روز بعد از صرف صبحانه به هوا محل رفتیم  .هوا محل ( )Hawa Mahalساختمان بسیار زیبایی
است که در  1طبقه در سال  5733میالدی ساختهشده است .
چه از بعد زیبایی و چه ازنظر تاریخی خود بیانگر هنر دست بشری هست  .این محل درواقع قصر بادها بوده
و محل اقامت مهاراجه در دویست سال قبل بوده است  .این قصر در دویست سال قبل شاهد رقصها و
مراسم مختلف در جلو خود بوده و ازآنجاکه مهاراجه دوست نداشته در هنگام دیدن رقصها  ،همسران وی
هم دیده شوند این بنا را ساخته تا همسران در آن به تماشای جشن بنشینند ولی خود دیده نشوند .

وقتی وارد قصر میشوی خیره بر شکوه معماری و زیبایی در دویست سال قبل میمانی که هنوز به تمام و
کمال با نشان دادن خود بهمانند دختری  54ساله دلربایی میکند .
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طراحی هوا محل با الهام از تاج کریشنا (خدای هند) انجامشده است  .نمای این ساختمان منحصربهفرد 1
طبقه  ،شبیه به کندوی زنبورعسل با  318پنجره کوچک و شبکهای پیچیده هست که در زمان طلوع آفتاب
منظرهای خیرهکننده را ایجاد میکند  .کاخ هوا محل از ماسهسنگ قرمز و صورتی ساختهشده است .
در اینجا قسمتهایی از سفرنامه خواهران نصیری آورده میشود .
وارد محوطه داخلی کاخ هوا محل شدیم که محوطه بزرگی بود و ازآنجا به قسمتهای باالیی و پنجرهها راه
داشت  .قبل از باال رفتن از پلهها بر روی نیمکتی در محوطه نشستیم.

در زمان مهاراجه قبل از ساوای پراتاپ  ،مهاراجه دیگری در جیپور حکومت میکرده که همسر بسیار
زیبایی داشته و حاکم و همسرش هر دو مذهب هندو داشتند و در آن زمان پادشاه هند که از خاندان مغول
و گورکانیان بوده  ،وصف زیبایی همسر مهاراجه را میشوند و از مهاراجه میخواهد که همسرش را طالق
داده و به او بدهد  .مهاراجه قبول نمیکند و از طرفی اگر این موضوع به درگرفتن جنگ میانجامید  ،مسلماً
قدرت پادشاه و سپاه او بسیار بیشتر بوده و مهاراجه یا حاکم شهر شکست میخورده و بدین ترتیب مهاراجه
فقط قبول میکند که پادشاه همسر او را ببیند  .متأسفانه دیدن همان و عاشق شدن همان  .پادشاه مجدداً
اصرار میکند که همسر مهاراجه را به دست بیاورد و مهاراجه قبول نمیکند  .سرانجام پادشاه فرمان جنگ
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میدهد و مشخص است که درنبردی نابرابر  ،حاکم شکستخورده و در جنگ کشته میشود  .بهمحض
کشته شدن حاکم  ،خبر به قصر و همسر زیبای او میرسد و او نیز بهپاس وفاداری و عشق همسرش دستور
میدهد تا آتش آماده کنند و خود را زنده در آتش میسوزاند که دست پادشاه به او نرسد .
پسازاین ماجرا در زمان حاکم بعدی دستور داده میشود تا این مکان را بسازند و همسران مهاراجه وزنان
دربار بتوانند بهراحتی مراسمهای جشن و رقص و پایکوبی را در شهر تماشا کنند  ،بیآنکه خود آنها دیده
شوند  .درواقع این قصر زیبا بهمنظور حمایت و کمک به زنان ساختهشده است  .ولی بهراستی چه داستان
تأسف باری.
سپس به باالی قصر رفتیم و در پشت پنجرهها و کندوها قرار گرفتیم تا مشابه زنان آن زمان  ،ازآنجا به
خیابان و اطراف را تماشا کنیم .
جالب بود که ازآنجا دید وسیعی داشتیم و تمام شهر را میتوانستیم تماشا کنیم  .رصدخانه جانتار مانتار ،
جال محل و اطراف شهر همه دیده میشدند  .مناظر بسیار زیبا بود و چند عکس گرفتیم .

پس از حدود یکساعتی که در آنجا بودیم  ،از قصر خارجشده و به سمت ماشین رفتیم و مقصد بعدی ما
جال محل و سپس موزه آلبرت هال ( موزه دولتی و بزرگ شهر جیپور ) بود .

بازدید از جال محل :
بعد از بازدید از هوا محل بهجال محل رفتیم  .فاصله هوا محل  ،جال محل و  city palaceزیاد نبود و
همگی در شهر قدیمی ( شهر صورتی ) و نزدیک به هم بودند  .جال محل (  ) jal mahalبنایی زیبا بود
که در وسط آب خودنمایی میکرد  .مشابه این بنا پارک جنگلی عباسآباد بهشهر در کشور خودمان وجود
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دارد  .بنایی که به دستور شاهعباس صفوی درستشده و در زیرآب است و بعضی از فصول که سطح آب
پایینتر میآید  ،طبقهای از آن از آب بیرون زده و دیده میشود .
جال محل یا کاخ آبی جیپور  ،در سال  5733میالدی در میان دریاچه زیبای مانساگار () Man Sagar
ساختهشده است  .کاخی تابستانی جهت اقامت و گذران وقت در تابستان برای پادشاه و همسرش که در آن
زمان بهعنوان محل شکار نیز به کار میرفته است .بنای جال محل به شکل مربع است و در پنج طبقه
ساختهشده است  .هنگامیکه آب دریاچه کامالً باال باشد  ،چهار طبقه آن به زیرآب میرود  .آب دریاچه از
رودهای فصلی و سیالبهایی که در فصل بارندگی ایجاد میشوند تأمین میشود  .البته با احداث سد در
قسمت شرقی دریاچه بر میزان آب دریاچه افزودهشده است  .آب این دریاچه به دلیل ورود فاضالب و
پسماندهای شهر جیپور بهشدت آلودهشده است .

متأسفانه در زمان بازدید ما امکان قایقسواری و بازدید از داخل کاخ وجود نداشت و فقط از کنار دریاچه آن
را تماشا کرده و عکس گرفتیم .

بازدید از موزه آلبرت هال :
سپس به موزه مرکزی ملی آلبرت هال (  )Albert Hall Museumرفتیم  .نمای بیرونی ساختمان موزه
جالب و زیبا بود و در جلو آن مجسمه افسر ارتش انگلستان که سازنده آن بوده نیز دیده میشود .
موزه آلبرت هال در مرکز شهر جیپور واقعشده است و قدیمیترین موزه استان راجستان است که زیر نظر
این سرهنگ و افسر ارتش انگلستان در سال  5371ساختهشده است .
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د ر این موزه از ابزار و ادوات جنگی گرفته تا آالت موسیقی  ،انواع ظروف و زیورآالت  ،مجسمه خدایان و
مومیایی و بر روی برخی از ظروف چینی شعر و خط پارسی خودنمایی میکند که برخی از آن آثار هدیه
سایر کشورها و پادشاهان به پادشاهان هند و مهاراجهها بوده است .
در هر قسمت موزه اشیاء متفاوتی دیده میشدند و جالب اینجا بود که در اینجا میتوانستیم عکس بگیریم
و مشکلی برای بردن دوربین نداشتیم  .تا حاال در هیچ موزهای ندیده بودم که بتوان فیلم و عکس گرفت که
برایم جالب بود .
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در بعضی جاها به زبان فارسی ابیات و نوشتههایی میدیدیم که ذوقزده میشدیم  .جالبترین قسمت موزه
ازنظر من  ،یکی مجسمه مصری و جسد مومیایی بود و دیگر نقاشیهای مینیاتوری از اصحاب کهف بود که
زیر آن به  8زبان ( فارسی  ،انگلیسی و هندی ) توضیح داده بودند .

از قسمتهای ادوات جنگی زیاد خوشم نمیآمد و از آنها سریعتر عبور میکردیم ولی قسمت مجسمههای
حجاریشده خدایان را دوست داشتم و سعی میکردم آنها را شناسایی کنم و هر جا که برایم مشکل بود
از راهنمایی که زیر آن نصب بود استفاده میکردم .جای تعجب نبود که چطور بعضی از خدایان هندو را
میشناختم  ،چیزی که حتی بسیاری از مسلمانان هند آنها را نمیشناسند و من گفتم به خاطر عالقهام به
آشنایی با هندوستان در مورد آنها مطالعه و تحقیق داشتهام .
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پس از بازدید از موزه زیبا و بزرگ آلبرت هال  ،مجدداً سوار ماشین شده و جهت صرف ناهار به مکدونالد
رفته و سپس به هتل برگشتیم .

بازدید از دهکده سنتی جیپور :
بعد از استراحت در اتاق  ،رأس ساعت  7به البی رفتیم و سوار ماشین شدیم و بهطرف دهکده سنتی به راه
افتادیم  .مسیر دهکده دور بود و حدود نیم ساعت یا بیشتر درراه بودیم  .بهانهای بود که شهر جدید جیپور
را خوب ببینیم  .شهر زیبا و مدرنی بود و مانند شهر قدیمی که صبح در آنجا بودیم  ،شلوغ و کثیف نبود .
بازارهای زیبا و مدرن و بلوارهای قشنگی داشت .
زمانی که به دهکده رسیدیم نزدیک ساعت  3بود و هوا تاریک شده بود  .در ابتدای ورودی دو خانم بالباس
سنتی ( ساری ) مخصوص ایالت راجستان ایستاده بودند و در دست یکی از آنها ظرف رنگ وجود داشت .
جلو رفتیم و آنها تعظیم کرده و به ما احترام گذاشته و خوشآمد گفتند و یکی از آن خانمها دستش را به
رنگ زده و بر روی پیشانی ما خال هندی گذاشت  .خیلی جالب بود و احساس هندی بودن به ما دست داده
بوده بود  .از ورودی داخل رفتیم .همه توریستهایی که در آنجا حضور داشتند خال هندی داشتند و خیلی
جالب بود .
وارد محوطه شدیم  .فضایی بهصورت مصنوعی ساخته بودند که توریستها را بافرهنگ و آدابورسوم
هندیها آشنا کنند  .از رقص هندی  ،شعبدهبازی و جادوگری  ،غذای سنتی راجستان  ،شترسواری  ،مراسم
آتشبازی  ،حنا بندی هندی و نقاشی روی دستها با حنا  ،بازیها و سرگرمیها  ،مجسمههایی که گویای
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داستانهای اسطورهای و جنگهای آنجا بود و صحنههایی که ساختهشده بود  ،همه و همه تماشایی و زیبا
بودند .
ابتدا به محل رقص رفتیم  .چند دختر هندی بالباسهای رنگارنگ بر روی سن مشغول رقصیدن بودند و
بهمحض دیدن ما دست ما را گرفته و بهزور ما را باالی سن بردند و مجبور به رقص کردند  .ما که رقص
هندی بلد نبودیم و نمیرقصیدیم  ،ولی آنها ول کن نبودند و دست ما را گرفته بودند و خیلی سریع مثل
خودشان حرکت میدادند  .بهاجبار و بهسختی کمی با آنها حرکات را انجام دادیم و بعد از ما تقاضای پول
کردند  .در دل گفتیم عجب پررو هستند  ،ما را بهزور بردند و حاال هرکدام جدا از ما انعام میخواهند  .از
شانس خوبمان روپیه زیادی در کیفمان نمانده بود و بقیه پولمان دالر بود که هنوز تبدیل نکرده بودیم .
همین را بهانه کردیم و به هرکدام  14روپیه دادیم و پایین سن آمدیم .
مدتی بر روی تختها و نیمکتهای آنجا نشستیم و رقص آنها را تماشا کردیم و سپس به محل دیگری
رفتیم  .در قسمتی مردم جمع شده بودند و دو جوان هنرنمایی میکردند  .برنامه آتشبازی بود  .آنها بهطور
همزمان با یکدیگر چوبها و مشعلهایی که سر آنها آتش داشت را به هوا پرتاب کرده و میگرفتند و سپس
دردهان خود برده و خاموش میکردند .
مدتی نیز در آنجا ک نار مردم روی نیمکت نشستیم و تماشا کردیم و باز بلند شده و به محل بعدی رفتیم .
در قسمت دیگر که مجسمه بزرگی از  5مار کبرا بود و بر روی مار سکویی بود که بر روی آن جادوگری
نشسته بود و دورتادور آن مانند پله درست کرده بودند و مردم مینشستند و تماشا میکردند  .در آنجا مرد
جادوگر کارهای شعبدهبازی و جادوگری انجام میداد که جالب بود  .سه ظرف و یا کاله نسبتاً بزرگ داشت
و زیر هرکدام یک کبوتر گذاشت و بعد دو تا از آنها را برداشت و در هیچکدام کبوتری نبود و هر سه کبوتر
در زیر کاله سوم بودند  .و یا خرگوش کوچکی که از البهالی دستمالی که بازکرده و نشان مردم داد بیرون
آورد و کارهایی از این قبیل که جالب بودند .
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بعدازآن به کنار نهری مصنوعی رفتیم که ازآنجا وارد تونلی میشدیم و سپس به منطقهای مانند غار
میرسیدیم که سرپوشیده بود و در آنجا مجسمهها و نمادهای داستانهای اساطیری را به نمایش گذاشته
بودند و نورپردازی زیبایی داشت .
دریکی از این قسمتها جنگ نشان داده میشد که با فیل و اسب در جنگها شرکت میکردند و با شمشیر
میجنگیدند .

در قسمتی دیگر زندگی همسر زیبای مهاراجه که باعث ساخت بنای قصر هوا محل شده بود – همه داستانی
که بیان شد  -را دیدیم و قسمتی که تلی از آتش درست کردند و همسر مهاراجه خودش را زنده در آتش
سوزاند تا وفاداری و عشقش را به همسرش ثابت کند که از بعضی از این قسمتها توانستیم عکس بگیریم
.

بعد از دیدن فضای آشنایی با داستانهای اساطیری هند و ایالت راجستان  ،ازآنجا بیرون آمدیم و به
قسمتهای دیگر رفتیم  .محل جالبی برای تفریح و معرفی هند ساخته بودند و واقعاً لذت بردیم .
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در قسمت شترسواری متوقف شدیم و کیست که لذت شترسواری را نخواهد تجربه مجدد کند  .شتر بلند
شد  .هیجانانگیزترین و ترسناکترین قسمت شترسواری لحظه بلند شدن و نشستن شتر است که در زمان
بلند شدن از زمین  ،ابتدا پاهای جلو را حرکت داده و به یکطرف شیب میشود و سپس پاهای عقب را بلند
میکند و در زمان نشستن نیز در آخرین لحظه که پاهایش را تا میکند و به عقب شیب میشود و نفر
پشتسری بهطرف عقب کشیده میشود که ترسناک است  .حدود  54دقیقه در محوطه با شتر دور زدیم و
خیلی هیجانانگیز بود .

در حدود ساعت  55شب بود که برای شام به سفرهخانه سنتی آنجا رفتیم  .محلی که درواقع آالچیق بزرگی
بود و دورتادور آن تشکها و پشتیهایی گذاشته بودند و جلوی هر نفر میزی کوچک و یکنفره گذاشته
بودند  .قبل از ورود به رستوران سنتی  ،باید کفشها را درآورده و تحویل مسئول کفشداری میدادیم .
سپس دستها را میشستیم و داخل رستوران میرفتیم  .بعد ازآنجا مقدمات وارد آالچیق ( رستوران سنتی
) شدیم و در جلوی هرکدام از میزها نشستیم  .خدمتکاران به ما سالم کرده و احترام گذاشتند و سپس
برایمان یک بشقاب بزرگ که از برگ درختان  ،درستشده بود و تعداد  54عدد کاسه برگی و  5لیوان
سفالی گذاشتند  .هم جالب و تماشایی و هم خندهدار بود  .هرکدام از گارسونها بالباسهای سنتی راجستان
و کالههای ( عمامه ) دنبالهدار خود میآمدند و یک یا چند غذای خاص یا انواع چاشنیها در بشقاب و
کاسههای ما میگذاشتند و سپس نفر بعد میآمد  .ما همچنان نشسته بودیم و با تعجب و حیرت نگاهشان
میکردیم  .جالبتر اینجا بود که در دست هر گارسون یک ظرف سهقسمتی بود ( یکپایه که به سه طرف
آن ظروفی شبیه دیزی و یا قابلمههای مسی و سفالی وصل بود ) که با یک مالقه از هرکدام از ظرفها
غذایی درآورده و دریکی از کاسههای ما میریختند  .نفر بعد به همین صورت و یک نفر نیز آب و دوغ درون
لیوانهایمان ریخت  .صحنهای که در آنجا دیدم برداشتن آب و دوغ بود که در گوشه رستوران دو کوزه
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سفالی بزرگ گذاشتهشده بود و کاسهای را درون کوزهها کرده و آب و دوغ برداشته و درون ظرفهای خود
میریختند و سپس با مالقه از آن ظرفها در لیوانهای ما میریختند و همین باعث شد که نتوانم از آن آب
و دوغ بخورم ( احساس کردم بهداشتی نیست )  .یک نفر نیز دو کاسه کوچک سفالی که در آن کره
گوسفندی بود در بشقابمان گذاشت که خیلی خوشمزه بود .

خالصه جمعاً حدود  51نوع و یا بیشتر غذا و چاشنی بود که روی میز ما دیده میشد و هیچکدام را
نمیشناختیم و نمیدانستیم از چه چیزی درستشده و یا چه مزهای دارد  ،و یا کدامیک غذای اصلی است
و کدامیک چاشنی ( مثل شوری یا ترشی و  . ) ...تنها غذاهای مشخص کره و ساالد سبزیها بود که از کلم
و  ..درستشده و در گوشهای از بشقاب بود .
اول صبر میکردم تا دیگران هر غذا را آزمودن کنند و وقتی طعم آن را تأیید میکرد  ،من نیز از آن غذا
آزمودن میکردم  .بعضی از آنها جالب بود  .یکی از غذاها شبیه اشکنه کشک ( آب دوغ ) خودمان بود .
یکی طعمی شبیه بادمجان داشت  .یکی طعم سبزیها آب پز داشت و . ...البته برخی هم بسیار تند بود.
چند نمونه از نانهای مخصوص که برای پخت خمیر را در روغن سرخ میکردند نیز در بشقاب گذاشته
بودند که به همراه کره خیلی خوشمزه میشد و من همه آنها را خوردم  .یک نوع چاشنی نیز بود که فکر
میکنم مغز گردو و بادامهندی بود که باهم آسیاب شده و با شکر مخلوط شده بودند و خیلی خوشمزه بود
که آن را نیز کامل خوردم  .ولی از بقیه غذاها فقط کمی آزمودن کردم و مقدار کمی هم دوغ خوردم که از
طعمش اصالً خوشم نیامد .
در حال خوردن غذا بودیم که مرتباً گارسونها در اطراف میزها میچرخیدند و هر ظرفی که خالی میشد ،
مجدداً پر میکردند  .تا طرف ما میآمدند  ،فوراً میگفتیم نهی نهی ( نه نه ) و سرمان را مثل هندیها به
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نشانه « نه » تکان میدادیم  .در پایان که دست از غذا خوردن کشیدیم یکی از گارسونها با آفتابهلگن به
سراغمان آمد و دستهایمان را در همان ظرف بشقاب که کلی غذا در آن اضافه مانده بود شستیم و به ما
حوله داد که دستهایمان را خشککنیم که من حوله نخواستم و در کیفم دستمالکاغذی داشتم و از آن
برای خشککردن دستهایم استفاده کردم .
در آخر و بعد از خروج از رستوران  ،همه از هم پرسیدیم که غذا چطور بود ؟ و همه ما گفتیم خوب بود و
در کل تجربه جالبی بود  .خیلی دوست داشتیم که در چنین جایی از نزدیک با آدابورسوم و غذاهای هند
آشنا شویم و باالخره به آرزویمان رسیدیم .
پس از بیرون آمدن از رستوران کفشهایمان را گرفته و مجدداً به محوطه دهکده سنتی رفتیم  .سرانجام در
ساعت  55شب بهطرف در خروجی رفته و سوار ماشین شده و به سمت هتل به راه افتادیم .
سرانجام وقت رفتن به شهری دیگر هرچند کوچک در هندوستان بود  .شهری به نام بهاراتپور ( Bharatpur
) در  514کیلومتری جیپور  .البته فاصله  514کیلومتری در هندوستان آنهم در بزرگراههایی که مردم از
چپ و راست عرضش را طی میکنند و به اینطرف و آنطرف میروند  ،کمتر از  8ساعت طول نمیکشد .
شهر بهاراتپور تقریباً مابین شهرهای جیپور و آگرا قرار دارد  .قبل از رفتن به این شهر جا دارد که از معبد
میمونها که در مسیر خروج از جیپور و در نزدیکی آن واقع بود بازدید کنیم و سپس به ادامه مسیر بپردازیم
.

بازدید از معبد میمونها ( ) monkey temple
بعد از خروج از جیپور در فاصله حدود  54کیلومتری که از شهر دور شدیم  ،در مسیر فرعی جنگلی وارد
شدیم  .در طول مسیر زیبا و دیدنی که تا معبد در پیش داشتیم  ،باغها و جنگلهای زیبایی دیدیم و انواع
حیوانات اهلی و پرندگان و ازجمله طاووس به تعداد زیاد در بین درختان آزادانه رفتوآمد میکردند .
همینطور یک نوع میمون دیگر نیز در آنجا وجود داشت که راننده گفت این میمونها خطرناکاند و حمله
میکنند و گفت شیشه ماشین را پایین ندهیم .
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به در ورودی معبد رسیدیم و این بار خود راننده برای محافظت از ما به داخل آمد  .خواهرم میترسید و
اول میگفت من به داخل معبد نمیآیم ولی من به اصرار او را بردم  .به خواهرم گفتم سعی کند زیاد نزدیک
میمونها نشود و فقط اگر توانست فیلم و عکس بگیرد .
از همان ابتدای ورود میمونها را بر روی درودیوارها میدیدیم  .در ابتدای مسیر ورودی پیرمرد مهربانی که
خود را راهنما و خادم معبد معرفی کرد به ما خوشآمد گفته و ما را همراهی کرد  .راهنما به زبان انگلیسی
حرف میزد و بااینکه موهای بلندی داشت و در ابتدا فکر کردیم یک آدم شلخته و بیسوادی است  ،ولی
خودش را که معرفی کرد و گفت جانورشناس است و به خاطر عالقه و احترامی که برای میمونها بهعنوان
حیوانی مقدس ( از نسل خدای هانومان ) قائل است  ،زندگیاش را وقف خدمت به آنها کرده است و در
آنجا مشغول خدمت است .
خادم معبد با ما همراه شد و سگ مهربان و باوفای او نیز به همراه ما قدمبهقدم میآمد و هر موجودی که
به ما نزدیک میشد  ،او را دعوا کرده و دور میکرد  .حتی چند بار دو سگ دیگر به او نزدیک شده و او را
کتک زدند ولی او بازهم آنها را فراری داده و از کنار ما دورتر نرفت .

مسئول و خادم معبد در طول مسیر  ،قسمتهای مختلف معبد رانشانمان میداد و در مورد آن توضیح
میداد  .او سعی میکرد نگرانی او را رفع کند و میگفت این میمونها خیلی آرام و خوب هستند و کاری به
شما ندارند ،مشخص است به حیوانات عالقهمند هستی و با عشق و عالقه به آنها نزدیک میشوی و بعد
مقداری بادامهندی و موز به من داد که همراه او به میمونها بدهم .
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در داخل معبد ساختمانهای زیبایی بود و اتاقکها و پنجرههایی که میمونها در آنجا نشسته بودند و
رفتوآمد میکردند  .دریکی از قسمتهایی که برای میمونها ساختهشده بود  ،بر روی دیوارها و سقف آن
تزئینات و نقاشیهای جالبی بارنگها و آبطال کارشده بود که برایمان جالب بود .

از چند پله باال رفتیم و به استخری بزرگ رسیدیم  .آب آن تقریباً سبزرنگ بود و زیاد تمیز نبود  ،ولی جالب
اینجا بود که چندنفری در آبها مشغول آبتنی بودند و آن آب را مقدس و باعث تطهیر میدانستند  .در
همان آب میمونها هم آبتنی میکردند و همینطور سگی که همراهمان بود در گوشهای از آن درون آب
نشست تا ما بهراحتی ازآنجا بازدید کنیم .
من در دلم میگفتم که اینها چطور دلشان میآید در این آب شنا کنند و ممکن است بیمار شوند  .ولی
خوب هندیان با توجه به سبک زندگی و فقدان بهداشت با همین شرایط عادت کرده و بدنشان نیز مقاوم
شده و بهراحتی بیمار نمیشوند .
استخر زیبایی بود و پشت آن دیواری قرار داشت که در پنجرهها و حفرههای آن میمونها نشسته بودند .
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در آنجا به همراه خادم میمونها به آنها غذا دادیم  .یکی از بچه میمونها برای گرفتن غذا از دستم روی
دستم آمد و با او عکس گرفتم  .مسئلهای که خیلی برایم جالب بود و باعث هیجان و خنده من شد  ،حسادت
میمونها نسبت به یکدیگر بود  ،بهطوریکه زمانی که بچه میمونها کنار من و خادم بودند و از ما بادامهندی
میگرفتند  ،بقیه حسادت میکردند و به آنها حمله میکردند تا خودشان بتوانند غذا بگیرند و آنها را هل
میدادند  .خادم هم دعوایشان میکرد شبیه پدری که بچههایش را دعوا میکند و میگوید آرام باشید غذا
برای همه هست ...

در کنار محوطه استخر مسیر پلکانی رو به باالیی بود که به دیوار پشتی استخر و محوطه باالیی منتهی
میشد  .به همراه راننده و خادم و سگ باوفا به آنجا رفتیم و به محوطه استخرهای دیگری رسیدیم  .چند
مرد و پسربچه در آنجا مشغول آبتنی و شنا بودند و بهطرف هم آب میپاشیدند و شوخی میکردند که با
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دیدن ما و تذکر خادم  ،آرام شدند  .در کنار آن دیوار کوچکی بود که در آنجا استخری برای خانمها هم
وجود داشت .

در آنجا نیز به همراه خادم به میمونهای بزرگتر  ،موز و به بچه میمونها بادامهندی دادیم و مجدداً به
محوطه پایینی برگشتیم  .بعد از فیلمبرداری و عکاسی در قسمتهای مختلف و شنیدن صحبتهای خادم
 ،بهطرف در خروجی حرکت کردیم .
در قسمت خروجی که البته همان مسیر ورود بود  ،معبد کوچکی وجود داشت که سکوی سیمانی بوده و
بهاندازه سه پله از سطح زمین بلندتر بود و در آن مجسمه هانومان ( خدای میمونها ) به رنگ نارنجی قرار
داشت  .خادم به روش هندوها ادای احترام کرد و گفت این خدای هانومان است و کسی است که به خدای
راما جهت پیروزی در جنگی بزرگ کمک کرده است و جزء  84خدای اصلی موردقبول مردم ایالت راجستان
است .
خادم و راننده هر دو به ما نگاه میکرد ند و من احساس کردم منتظر هستند که ما نیز به اصول اعتقادی
آنها احترام بگذاریم  .ما نیز همانند آنها ادای احترام کردیم .
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سپس خادم در مورد خدای هانومان و دیگر خدایان هندوها توضیحاتی داد  « :هندوها در هرکدام از شهرها
و ایالتهای هندوستان  ،خدایان مختلفی را قبول داشته و پرستش میکنند  .البته ناگفته نماند که در
مذهب هندوئیسم  ،خدا یکی است و تمام این خدایان و مجسمههایی که پرستش میکنند  ،مظاهر و
تجلیهای مختلف خداوند بر زمین است که از زمان ازل ( ابتدای آفرینش ) تا اکنون بر زمین ظاهرشده و
به کمک بشر و موجودات آمدهاند  .هندوها معتقدند کهای خدایان مقدس هستند و هرکدام داستان و روایتی
دارند .
در مذهب هندوئیسم اکثر خدایان آسمانی مرد هستند و فقط چند تا خدا بانوی اصلی دارند و در هر ایالت
خدایان اصلی متفاوتاند  .مثالً در دهلی و بعضی از ایالتها مثل گجرات  ،خدایان اصلی هندو سه تا هستند
 .خدای آفریننده ( برهما )  ،خدای نگهدارندِ ( ویشنو ) و خدای نابودکننده یا از بین برنده ( شیوا ) و  8خدا
بانوی اصلی آنان عبارتاند از خدا بانوی ثروت و شجاعت ( الکشمی ) که همسر ویشنو است  ،خدا بانوی
فنا و نابودگر ( شاکتی ) که همسر شیوا هست و خدا بانوی شجاعت ( دورگا ) که گاهی او را الهه شادی نیز
مینامند  .همینطور در ایالت راجستان که شهر جیپور در آنجاست  ،سه خدای اصلی برهما  ،ویشنو و
هانومان ( پادشاه میمونها ) هستند و به همین خاطر است کهای معبد بزرگ در این ایالت برای احترام به
هانومان بناشده است  .در کل در مذهب هندوئیسم حدود  581444خدا وجود دارد » .
پسازآن از خادم ما را تا بیرون معبد همراهی کرد و به او انعام دادیم و خداحافظی کردیم و سوار ماشین
شدیم  .در طول مسیر از طاووسها و میمونهای وحشی از پشت شیشه ماشین عکس میگرفتیم .
86

این عکس مربوط به همان میمونهای پرخاشگری هستند که مجبور شدیم از پشت شیشه ماشین از آنها
عکس بگیریم .
معبد میمونها بسیار جالب بود و شاید در هیچ جای دنیا نشود مشابهی از آن را پیدا کرد  .کالً به همین
خاطر عالقهمند به دیدن هندوستان بودم که انواع چیزهای شگفتانگیز و عجیبوغریب را در این کشور
میتوان پیدا کرد .

ورود به شهر بهاراتپور :
سرانجام بهطرف شهر بهاراتپور راه افتادیم  .در طی راه سهساعته هزاران نفر انسان و صدها تابلوی تبلیغاتی
شرکت تاتا دیدیم .
چون بنا بود هندوستان را با تمام وجود درک کنیم و فقط دلخوش بهظاهر کار نباشیم  ،به هتل رفتیم .
هتلی در  54کیلومتری شهر کوچک بهاراتپور و در دل طبیعت زیبای منطقه .
عمده شهرت این شهر به خاطر منطقه حفاظتشده طبیعی پرندگان در نزدیکی آن است که نمیشود از
دیدن آن صرفنظر نمود .

بازدید از منطقه حفاظتشده پرندگان :
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صبح روز بعد راهی این منطقه حفاظتشده جنگلی شدیم  .شاید اگر کسی عکاس حرفهای باشد  ،زمانی
که وارد این منطقه شود بهراحتی تا چندین روز نتواند از آن دل کنده و بیرون برود .
در ابتدای ورود باید یک تصمیم میگرفتیم  ،تصمیم این بود که پیاده وارد منطقه حفاظتشده بشویم و یا
سوار بر اتوریکشا (  ) Autorickshawو یا ریکشا (  ) Rickshawکه در ابتدای آن به تعداد زیاد پرسه
میزدند  .به دوستان گفتم وارد منطقه که شدیم  ،همه باهم نباشیم چون ممکن است پرندگان را بترسانیم
 .بعد اختالف شروع شد  .اختالف سر این بود که هرکسی چگونه و با چه وسیلهای وارد منطقه شود  .من
میگفتم پیاده برویم و یکی میگفت با اتوریکشا و دیگری ریکشا را پیشنهاد میکرد  .راستی فرق بین
اتوریکشا و ریکشا در موتور محرکه آن است  .بهطوریکه ریکشا توسط یک نفر کشیده میشود و اتوریکشا
بهوسیله موتور بنزینی .

استفاده از اتوریکشا باعث ترساندن پرندگان در این فضای آرام و دلپذیر میشد و استفاده از ریکشا نیز
اخالقی نمینمود که بر روی صندلی بنشینی و یک انسان دیگر تو را بهسختی راه ببرد و البته پیاده رفتن
در دل طبیعت بکر و دستنخورده خود بسیار لذتبخش است .
هنوز صد قدم بیشتر نرفته بودیم که چنان محو تماشای زیباییهای پیرامون شدیم که گویی وارد بهشتی
دلانگیز شده بودیم  .پرندگان در انواع مختلف و تعداد بسیار و بسیار زیبا که زبان قادر به بیان آن نیست .
آنقدر غرق طبیعت زیبا و بکر و پرندگان بودیم که نفهمیدیم کی ساعت  1بعدازظهر شد  .هوای گرم این
منطقه مانع از این نشده بود که از بین درختان سرک بکشیم و یواشکی گوشهکنار را برای دیدن یک پرنده
با خانوادهاش نگاه کنیم  .آنقدر پرندگان گوناگون بودند که در ذهن نمیگنجیدند  .حتی اسم خیلی از آنها
را بلد نبودیم .
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برای شناسایی پرندگان از یکی از نگهبانان طبیعت کمک گرفتیم و البته اسامی که او میگفت برای ما
قابلدرک نبود  .درنهایت با کمک او توانستیم سه تا از پرندگان را بشناسیم  .یکی از آنها لکلک
استخوانخوار بزرگ بود که چون ماهیهای بزرگ را میخورند به این اسم معروف شدهاند  .این لکلک
چهره خشن و خشمگینی داشت  ،مثالً چهره طلبکار و یا آدم قهر کرده و ...
نگهبان میگفت کهای نوع لکلک مخصوص هندوستان است  .و سپس یک پرنده دیگر را معرفی کرد که
میگفت این پرنده تنها پرندهای در دنیاست که منقار پایین آن بزرگتر از منقار باالی آن است و فقط در
هندوستان وجود دارد  .این پرنده نوکی قرمز و سری سیاه داشت و حدود  14سانتیمتر اندازهاش بود .
ساعت  1در همان درب ورودی جمع شدیم  .نکته جالب اینجا بود که همسفرانی که در ابتدا پیاده وارد
منطقه شده بودند  ،در آخر و در بین راه مجبور شده بودند از هندیهای سمج اطاعت کرده و به اتوریکشا
و ریکشا سوار شوند  .همسفران با دوربین چنان عکسهایی گرفته بودند که قابل توصیف نبود .
بعد از برگشتن از منطقه حفاظتشده همه غرق در فکر و خیال بودیم  .حدود ساعت  1به هتل رسیدیم .
قرار شد فردا صبح ساعت  3به سمت آبهانری چندبائوری که در همان نزدیکی است برویم .
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بازدید از معبد آبهانری یا چاند بائوری ( ) chand baori
ساعت  3صبح در البی هتل جمع شدیم و پس از صرف یک صبحانه کامل  ،راهی روستای کوچکی به نام
چاند بائوری شدیم که به سهم خود روستایی تاریخی و شناختهشده در ایالت راجستان است  .در این روستا
یک بنای پلکانی معکوس مربوط به حدود  5544سال قبل وجود دارد که در نوع خود اگر نگوییم بینظیر ،
حداقل کمنظیر است  .بنایی به نام آبهانری .

این ساختمان بزرگ بهجای اینکه به سمت باال ساختهشده باشد  ،بهصورت پلکانی و به سمت داخل زمین
حفرشده و بدین ترتیب رطوبت دیوارها منجر به خنکی فضای داخل آن میشود .
نظم هندسی فوقالعاده این بنا با در نظر گرفتن زمان ساخت آن  ،چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت
 8144 .پله باریک در عمق  88متری زمین معادل یک ساختمان  54طبقه واقعاً شگفتآور و زیباست .

در ابتدای ورود به درون محوطه چاه آب پلکانی  ،معبد کوچکی وجود دارد که مجسمه خدایان آنها که از
سنگ ساختهشده و بسیار قدیمی بودند  ،از بین آنها الهه دورگا ( خدا بانوی قدرت و شجاعت ) و گانش (
خدای تدبیر ) و الکشمی و هانومان ( پادشاه میمونها ) را شناختم و بقیه چون بسیار فرسوده و قدیمی
بودند زیاد نتوانستم تشخیص دهم  .یک مجسمه رنگی جدید کوچک از دورگا نیز در آنجا وجود داشت .
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دورتادور چاه پلکانی ( چاند بائوری ) راهروهایی وجود داشت که در قدیم معبد بوده و با طاقهای گنبدی
شکلی به هم متصل بودند و در آنها مجسمههای سنگی بسیار قدیمی و حجاریشده قرار داشت .

چاه چاند بائوری در قرن دهم میالدی در روستای آبهانری در استان راجستان هندوستان ساختهشده است.
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به دلیل اینکه ای ن منطقه در آن زمان شرایط آب و هوایی بسیار سختی داشته ،مردم ناچار بودند چاههای
بسیار عمیقی در زمین حفر کنند تا به آب برسند .این چاه یکی از عمیقترین چاههای حفرشده در هند به
شمار میآید .
گودالهای پلکانی که به وادی یا بواری نیز موسوم است  ،خاص کشور هندوستان است  .این گودالها دارای
پلههایی هستند که در کنارههای آن به سمت پایین گودال ساخته میشود تا درنهایت به آب برسد .
این گودال بهعنوان یک سرمایه ملی توسط سازمان میراث فرهنگی هندوستان ،نگهداری میشود .

بعد از خروج از این بنای بزرگ در زیر سایه یک درخت تنومند نشستیم و گفتم میخواهم یک داستان
بگویم  « .یکی از پادشاهان هند قدیم به نام چاندرا  ،این بنا را در راجستان ساخت و نام آن را چاندرا بائوری
گذاشت که امروزه به آن چاند بائوری ( بوری ) گفته میشود و آن را به خدا بانوی دورگا (  ) Durgaتقدیم
نمود  .دورگا خدا بانوی شجاعت است  .او شجاعت را در زمین گسترانید .
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هرکسی در انجام کاری شک داشته باشد و یا شجاعت الزم را برای انجام کاری نداشته باشد به درگاه دورگا
دعا میکند  .گاهی او را الهه شادی نیز مینامند  .در هندوستان خدای ثروت و خدای شجاعت زن میباشند
( شاید به این دلیل که ثروت و شجاعت مردان را زنان رقم میزنند ).
دورگا معموالً سوار بر یک حیوان وحشی مثل ببر  ،شیر  ،پلنگ و یا کرگدن است و نماد شجاعت انسان
است  .خدا بانوی دورگا معموالً در دستان خود همیشه انواع وسایل نبرد دارد که هر یک را از یکی از خدایان
گرفته است .

هزاران سال پیش یک اهریمن  ،مردمان و بزرگان را یکی پس از دیگری از پا درآورد و نیستی تمام سرزمین
انسانها را در برمیگرفت  .خدایان هریک به جدال اهریمن درآمدند ولی یکی پس از دیگری شکست خوردند
 .مردم به ویشنو ( خدای نگهدارندِ ) دعا نمودند که به کمکشان بیاید و او گفت من سعی میکنم شمارا از
شر او امان دهم ولی قادر به از بین بردن او نیستم .
به سراغ شیوا ( خدای از بین برنده ) رفتند و او گفت من نمیتوانم موجودی اهریمنی پیچیده را از بین ببرم
و هر جزء این اهریمن تواناییهای بسیاری دارد و فقط کسی قادر به از بین بردن اوست که شخصیت پیچیده
داشته باشد و شجاعتی بینظیر و درکی عمیق و ...
گشتند و دیدند تنها یک ایزد بانو میتواند تمام ویژگیهای حتی متضاد را درآنواحد داشته باشد  .سپس
هر یک از خدایان سالحی در اختیار او گذاشته و خدای هیمالیا نیز شیری به او داد تا سوارش شود  .دورگا
تنها کسی بود که توانست همه خدایان را به اتحاد برساند و خود مورد اعتماد خدایان باشد  .دورگا به زمین
آمد و با شجاعت خویش که برگرفته از حمایت خدایان مختلف بود  ،اهریمن را از پا درآورد  .از آن زمان
دورگا مظهر شجاعت است .
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من هم واقعاً معتقدم هیچ انسانی به پیچیدگی زنان نیست و هیچکس بهجز زنها نمیتواند در یکلحظه
هم بینهایت دوست باشد و هم در همان لحظه دشمن  .کسی قادر نیست در یکلحظه از سرزمین عشق به
سرزمین تنفر گام بردارد .
سپس سوار مینیبوس شدیم و درراه بازگشت به هتل  ،یک سؤال از همسفران پرسیدم  .گفتم میدانید
کلمه خوف به معنای ترس  ،واقعاً در اصل به چه معنا بوده است ؟ دوستان هر یک مطلبی گفتند  .سپس
گفتم که دوستان  ،کلمه خوف اصالً به معنای ترس نیست و درواقع خوف یکی از مراتب عشق است  .انسان
وقتی عاشق میشود و در عشق خود غرق میشود  ،آنگاه به مرحلهای میرسد که تمام فکرش این میشود
که مبادا حرفی بزنم و یا کاری انجام دهم که معشوق از من برنجد  .این ترس زیاد عاشق از ناراحتی معشوق
درجهای از عشق است که به آن خوف میگویند  .و متأسفم که ما گاهی ندانسته برای ترس از سگ گله هم
به کودکان میگوییم خوف نکن .
به هتل رسیدیم و برای برنامهریزی فردای سفر در البی دورهم جمع شدیم  .قرار شد فردا صبح زودتر راهی
دیگ (  ) Deegدر  14کیلومتری آنجا شویم .
شب در هتل هر یک ساعت یک کارگر هندی به در اتاق میآمد و میوه رایگان میآورد  .البته در هند تمامی
کارگران بهنوعی انتظار دارند مبلغی هرچند ناچیز بهعنوان انعام به آنها توسط مهمانان پرداخت شود  .این
میوههای رایگان نیز بهانهای برای دریافت پول و انعام بود  .واقعاً از روزی که پایتان را به هند گذاشتید ،
همواره بایستی پول خرد مثالً  14یا  544روپیه داشته باشید  ،چون چپ و راست باید هزینه کنید  .خالصه
آن شب آنقدر میوه آوردند که نزدیک بود دیگر درب را باز نکنم .
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صبح در حدود ساعت  7از هتل خارجشده و بهطرف  deegبه راه افتادیم و هر چه نزدیکتر میشدیم دو
چیز بیشتر به چشم میخورد  .یکی مناظر سرسبز و دیگری بوی ناب وطن  ،بوی ایران  .و چه خوشبوست
بوی ناب وطن در یک کشور دیگر  .قدر این بو را سفرکرده در غربت خوب میشناسد  ، ...قدر این بو را
پدری دور از فرزند میداند  ،قدر این بو را مادری بر سر خاک پسر میداند و  ...آری هرچه نزدیکتر میشدیم
بوی ایران را بیشتر استشمام میکردیم  .به نزدیکتر که رسیدیم زیبایی این منطقه نیز بیشتر شد .

بازدید از  Deegو کاخ آن :
وارد کاخ  deegشدیم  .کاخی بزرگ بود ولی نوع ساختار آن متفاوت با کاخهای هندی بود  .در یک حیاط
بزرگ باغهایی گسترده و زیبا به شکل مربع و در وسط این باغها  ،آب در جویها روان شده و بسان
خطکشی  ،باغ بزرگ را به چهار مربع تقسیم نموده است  .پنجرههایی زیبا ولی نه با تصویر خدایان  ،و نه
زیبا با زرقوبرق هندیها  ،بلکه زیبا باهنر هندسی شده ایرانی .

به دوستان گفتم کهای باغ صدها سال پیش ساختهشده و یک باغ کامالً ایرانی است  .هندوستان باران زیادی
دارد و این امر منجر به رویش درختان بهصورت خودجوش بوده و برای همین در هندوستان درست کردن
باغ معنایی نداشته است و اولین بار ایرانیها بودند که نظم دهی در درختان و جوی آب را بهصورت چهارباغی
در هندوستان رواج دادند و اینیک نمونه باغ اصیل ایرانی است .

96

دوستان گفتند از کجا معلوم است ؟ و بعد تابلویی را نشان دادم که به انگلیسی نوشته بود Persian
 . charbagh gardenسپس در کنار جوی آب روان نشستیم  .همسرم گفت گذر عمر را در آب زالل
میبینی ؟ و من گفتم خیر بلکه کشورم ایران و وطنم را میبینم  .هنوز طراوت آن آب روان بر ذهن من
نقشبستِ است  .دوستان همه جمع شده بودند و سپس بیآنکه برنامهریزی کرده باشم شروع به بیان یک
داستان کردم :
« حدود  144سال قبل محمد بابر پادشاه مغول هندوستان را فتح کرد و سلسله گورکانیان را بنا نهاد  .او
فرزندی به دنیا آورد به نام همایون  .همایون اهل هنر نقاشی و شعر و موسیقی بود  .بعد از فوت پدر همایون
جوان به تخت سلطنت نشست ولی روحیه او طوری نبود که بتواند در برابر سپاهیان شیر شاه افغان تاب
بیاورد .
همایون عطای سلطنت را به لقایش بخشید و راهی ایران شد  .همایون در تبریز به دیدار شاهطهماسب اول
شاه صفوی رفت و از او خواست که اجازه دهد در کنار هنرمندان ایرانی بماند .
چندی بعد در قصر شاهطهماسب دختری به نام حمیده دل از او ربود  .حمیده نیز مانند او شیفته هنر بود
 ،گویی که در عشق به هنر این دو همسر رقیب دیرینهاند ...
 51سال از ازدواج همایون و حمیده گذشت و روزی شاهطهماسب صفوی به او گفت  :ای همایون  ،هنر
خوب است  ،ولی نمیخواهی این هنر را گسترش دهی و به هندوستان برگردی ؟ همایون و همسرش
بهشرط اینکه تعدادی از هنرمندان ایرانی با آنان همراه شوند  ،پذیرفت و راهی هندوستان گشت  .با سپاهی
که شاه صفوی در اختیارش گذاشته بود  ،تمام هندوستان و افغانستان را تسخیر نمود و در دهلی ( پایتخت
آن زمان هند ) حکومت تشکیل داد  .او اساتید ایرانی را به کرسی مشاوره و مدیریت گذاشت  .دهها هنرمند
دیگر از ایران  ،زمانی که خبر احترام هنرمندان ایرانی در هند را شنیدند راهی هندوستان شدند .
همایون کتابخانهای عظیم در دهلی ایجاد کرد و هر روزبه کتابخانه سر میزد  ( .نقش حضور همایون در
دربار شاهطهماسب  ،در بر دیوار کاخ در اصفهان موجود است ).
همایون هر روزبه کتابخانه سر میزد و اتفاقاً روزی از نردبانی در کتابخانه به زمین افتاد و او هم بهسان پدر
به خواب ابدی فرورفت .
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حمیده همسرش به احترام او دستور داد مقبرهای در دهلی در باغی بزرگ به نام چهارباغ ساخته شود و
مقبره همایون در دهلی محل دفن او است .
این اولین باری بود که در هندوستان چهارباغ ساخته میشد و هندیان گویی شگفت نظارهگر نظم هندسی
در ساخت باغ بودند  .ساخت این بنا یک سال پس از فوت همایون آغازشده و در طی  3سال به پایان رسید
 .ازآنپس در هندوستان ایجاد باغهای منظم چهارباغی ایرانی شکل گرفت و مظهر تمدن شد  .و ما اکنون
در چهارباغی قصر  deegهستیم » .
بعد از تمام شدن داستان به دوستان گفتم که ظهر شده و باید برویم و هم به ناهار برسیم و هم عجله دارم
به آگرا برویم  .همسفران گفتند  :شما و عجله ؟!!؟ و من گفتم از روز اول سفر منتظر دو روز بودم  ،یکی
امروز که به آگرا برویم تا بوی وطن را در آنجا تمام و کمال استنشاق کنم و دیگر روز آخر سفر ....
سپس سوار اتوبوس شدیم و به رستوران رفتیم  .بوی وطن رفتهرفته بیشتر و بیشتر میشد  .یک بازی را در
بین راه شروع کردیم و آن این بود که بوی نوستالژیک وطن را مثال بزنید  .یکی از همسفران گفت بوی
سنگک داغ  ،یکی گفت کلهپاچه و یکی گفت دیزی  ،یکی گفت بوی کاهگل خانه پدربزرگ که در اثر باران
خیس شده باشد  ،بوی خیار ( بخصوص وقتی بدانی که در هیچ جای دنیا خیار مثل ایران پیدا نمیشود )
و ...
باالخره به رستوران رسیدیم و ناهار خوردیم و راهی آگرا شدیم  .ایالت راجستان را با تمام خاطراتش پشت
سر گذاشتیم و وارد ایالت بزرگی به نام اوتارپرادش شدیم .

ورود به ایالت اوتارپرادش و شهر آگرا :
از  deegتا آگرا حدود  5ساعت راه بود  .نرسیده به آگرا قلعه بسیار بزرگی بود که مقصد ما بود و در آنجا
توقف کردیم  .این قلعه یکی از معروفترین مناطق توریستی هند و بهخصوص آگرا است  .قلعه سرخ آگرا با
ارتفاع دیوارهای  55متر ( ارتفاع یک ساختمان  7طبقه ) و به طول  5.1کیلومتر که بسیار باشکوه است .
ساعت  1بعدازظهر بود و قلعه باز بود ولی من به دوستان گفتم که بهتر است فردا برای بازدید آن برویم .
چون دیدن این قلعه به ظرافت  5تا  8ساعت وقت نیاز دارد  .همسفران چند عکس گرفته و سپس راهی
هتل شدیم .
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به هتل رسیدیم و گفتم اگر همسفران موافق هستند همگی در ساعت  3در البی جمع شوید تا یک قصه
دیگر برایتان بگویم  ،داستانی در دنباله داستان ظهر امروز و در رابطه بازندگی همایون و خاندان او .
بهاتفاق همسفران در البی جمع شدیم و یکی از آنها چای سفارش داد و داستان بدین نحو آغاز شد :
« پس از مرگ همایون  ،پسرش اکبر که  51سال داشت به خاطر محبوبیت پدر و بدون ایجاد هیچ شورشی
به تخت سلطنت رسید و به او لقب اکبر شاه داده شد  .اکبر شاه گرچه سنی نداشت ولی روحیات او بسیار
با پدرش متفاوت بود  .اکبر شاهفردی بسیار مدیر و مدبر و سیاستمدار بود  .در سالهای اول حکومتش ،
وزیران و اساتید دانشمندی که پدرش با خود از ایران آورده بود  ،راهنمای او بودند و بهتدریج اکبر شاه
بزرگ شد .

اکبر شاه یکی پس از دیگری مناطق مختلف هند را باهم در زیر یک پرچم و یک دولت هماهنگ نمود .
دانشمندان ایرانی را که پدر از شاهطهماسب به کمک گرفته بود  ،به سمتهای مختلف گمارد و کتابخانه
دهلی را بزرگ و بزرگتر نمود  .اولین کالسهای زبان فارسی را در دهلی و آگرا و حیدرآباد تأسیس نمود .
امنیت را در کشور هند گسترش داد و روزبهروز بر محبوبیت او اضافه شد .
چندی بعد او پایتخت هندوستان را از دهلی به آگرا منتقل نمود و دستور ساخت قلعهای بزرگ به نام قلعه
آگرا را داد  .این قلعه درست در کنار رودخانه یامونا ( جمنا ) ساخته شد و چون قلعه از سنگهای قرمز
موردعالقه اکبر شاه ساختهشده بود به نام قلعه سرخ آگرا نامیده میشود .
برای ساخت این قلعه معماران و مهندسان ایرانی به کار گرفته شدند  .در دورتادور این قلعه بزرگ هاللی
شکل  ،خندقی کنده شد و آب رودخانه یامونا به آن وصل شد و صدها کروکدیل به داخل این خندق آورده
شدند تا در امنیت قلعه  ،هم حصارهای بلند و خم خندق و هم کروکدیلها نقش داشته باشند .
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اکبرشان در جریان  83سال سلطنتش قلمروی هند را بهاندازهای گسترش داد که در هنگام مرگ
قدرتمندترین و وسیعترین پادشاهی که شبهجزیره هند هرگز در طول تاریخش دیده بود را از خود بهجا
گذاشت .
اکبرشان که از وی به بزرگترین پادشاه تاریخ هند نامبرده میشود  ،همچنین به گردآوری و تألیف آثار ادبی
همت گمارد که مهمترین آنها اکبر نامه است که زندگینامه خود اوست و توسط وزیرش ابوالفضل عالمی
به زبان فارسی که زبان درباری هند بود نوشتهشده است  .او  3دانشمند ایرانی را در تخصصهای مختلف
به کار گمارد و به آنها لقب « نه جواهر » هند را داد که یکی از این نه جواهر  ،ابوالفضل وزیرش بود  .کتاب
دیگری نیز به دستور اکبر شاه تألیف شد که به آیین اکبری مشهور است .
اکبرشان سه همسر انتخاب نمود  ،از سه مذهب و سه مکان که یکی ایرانی و مسلمان و یکی هندی و یکی
مسیحی بود  .او هندیان را بسیار ارج نهاد و احترام زیاد او برای هندیان  ،منجر به احترام هندیان به ایرانیان
شد  .پس از چندی صحبت کردن فارسی را در بین درباریان  -که تعداد ایرانیها در بین درباریان زیاد بود
– رسمی اعالم کرد و دستور داد برای ارتباط با بزرگان از این زبان استفاده کنند .
هزاران هندی که عالقهمند پستهای دولتی بودند به کالسهای زبان فارسی رفتند و این زبان را فراگرفتند
و بکار میبردند .
اکبر شاه از هیچیک از زنان خود تا مدتی دارای فرزند نمیشد و به درگاه خدا برای هر سه همسرش دعا
مینمود که باردار شوند  .سرانجام همسر هندی او دارای فرزند پسری شد و به همین مناسبت جشن بزرگی
گرفت و بذل و بخشش بسیار کرد .
نام تنها پسر اکبرشان  ،سلیم بود و بعدها اسم او را جهانگیر گذاشتند  .اکبرشان او را در کودکی به دست
استادانی سپرد تا به او درس زندگی  ،مدیریت  ،سیاست و ادب و هنر بیاموزند .سلیم بزرگ و بزرگتر شد
و در مجالس رقص با پدر شرکت میکرد  .در همان مجالس بود که عاشق یک دختر رقاصه در قصر پدر شد
.
خبر به پدر رسید واکبرشان هرچه کرد نتوانست فکر این رقاصه را از سر او بیرون کند  .اکبرشان دختر
رقاصه را در اتاقی حبس خانگی نمود ولی یکشب سلیم مخفیانه وارد اتاق شد و توانست دست دختر را در
دست گرفته و از قلعه فرار کند  .نام دختر « انار کلی » بود و شبانه با سلیم فرار کردند  .خبر به گوش
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اکبرشان رسید و ازآنجاییکه اکبر فردی بسیار باهوش بود  ،و با خود گفت  :از جوانی که دنیای او بعد از
درس و مطالعه پر از دختر رقاصه و میکده و شراب و  ...بوده و هیچوقت سختی روزگار نچشیده و در بحران
گیر نکرده  ،فقر مردم را به چشم ندیده  ،اعتقاد مردم را به گوش نشنیده و  ...چه میتوان انتظار داشت  .او
دستور داد که پسرش را پیدا کنند و نزد او بیاورند .
وقتی سلیم را نزدش آوردند به او گفت  :من با ازدواج مخفیانه تو با این رقاصه سر جنگ ندارم ولی موافق
هم نیستم  .ولی برای زندگی مشترک  ،تو باید ابتدا از حل مسائل کشوری و لشکری برآیی  .تو سالها
بهترین اساتید را بر بالین خود برای آموزشدیدهای  .اکبر شاهپسرش سلیم را نه به جانشینی  ،بلکه به
سپهساالری گمارد و به او لقب خسرو را داد  .بعد از چندی انار کلی معشوقه سلیم میمیرد و عشق او ناکام
میماند (شاید هم به دستور اکبر شاه کشته میشود).
شاهزاده سلیم به خاطر عالقه زیادش به انار کلی  ،شعر زیر را در حسرت دیدار او میسراید و بر روی قبر
وی حک میکند و در زیر آن نام شاعر را « سلیم مجنون » میگذارد .
تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را ...

آه گر من باز بینم روی یار خویش را ...

پس از  1سال از این ماجرا  ،سرانجام اکبرشان بهعنوان بزرگترین و محبوبترین پادشاه هند پلک را برای
ابد بر روی چشم کشید و به خوابی ابدی فرورفت و مقبره او در ده کیلومتری آگرا قرار دارد  .از زمان او تا
 814سال زبان پارسی بهعنوان زبان اول هند و زبان رسمی واداری باقی ماند و بعد از زبان فارسی که زبان
تحصیلکردهها بود  ،زبان هندیزبان دوم کشور هندوستان شد .
شاهزاده سلیم پس از  3روز از مرگ پدر  ،به پادشاهی رسید و به نام جهانگیر  ،فرمانروا و پادشاه هند شد .
جهانگیر بعدها دل به بانویی ایرانی به نام مهرالنساء ملقب به نورجهان داد و با او ازدواج نمود .
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نورجهان همچنین نوه یکی از درباریان شاهطهماسب صفوی بود و پدرش به نام میرزا غیاثالدین شیرازی
ملقب به « اعتمادالدوله » در دربار اکبرشان و جهانگیر مناصب مهمی داشت  .میرزا غیاثالدین شخصی
ایرانی بود که با خانوادهاش در دوره اکبرشان به هند رفته بود و در دربار اکبرشان در مدت کوتاهی پیشرفت
کرد و به عالیترین مقام اداری کشوری یعنی صدراعظمی دستیافت .
ملکه نورجهان زنی بذلهگو  ،باهوش و زیبا بود و جهانگیر را سخت شیفته خود کرد  .طوری که نقشی
تعیینکننده در دربار پیداکرده و باعث نفوذ بسیاری از ایرانیان به دربار شد .
برادر نورجهان  ،آصف خان نام داشت که در دوران سلطنت جهانگیر شاه  ،وزیر اعظم شد و جهانگیر حکومت
خود را مدیون درایت آصف خان و خواهرش نورجهان بود  .آصف خان دختری داشت بنام « ارجمند بانو
بیگم » که بعدها ممتاز محل نام گرفت .
بانو نورجهان  ،همسر ایرانی پادشاه گورکانی هند جهانگیر شاه  ،در زمان بیماری جهانگیر کودتای سردار
محبت خان  ،فرمانده پادگان دهلی را در برابر شوهرش سرکوب کرده و آشوبگران را به بند کشید ( اقتدار
زن ایرانی ) و تحت تأثیر پدر و استاد و همسر خود  ،سیاست ترویج زبان پارسی را در هند ادامه داد .
جهانگیر شاه در قلعه سرخ آگرا به سلطنت پرداخت  .گفته میشود حدود  71شاعر فارسیگو تا زمان او به
هند رفتند و  71کالس درس برای فرزندان بزرگان هند برگزار میشد .
جهانگیر نسبت به پدر خود اکبر شاه  ،مهربانتر و آرامتر بود و همانند پدربزرگش همایون هنردوست بود .
او عاشقپیشه و روح احساسی داشت  .جهانگیر در امر تصویرسازی و کتابت آثار جاویدان پارسی کوشا بود
و مرقع گلشن که نمونه کاملی از تابناکی هنر هندی – ایرانی است و مرقع جهانگیر که از شاهکارهای هنری
ممتاز و پرآوازه این دوره است و اکنون در موزه برلین نگهداری میشود  ،حاصل حمایتهای او از هنر ایرانی
است .
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جهانگیر نویسنده خوبی بود و به طبیعت عشق میورزید  .او بهرسم گذشتگانش همچون بابر  ،کتابی فراهم
کرد به نام توزک جهانگیری که زندگینامه خود اوست  .جهانگیر به جمعآوری نقاشیها و آثار خطی نفیس
عالقهمند بود که اکنون زینتبخش موزههای جهان است .
او لغتنامهای فارسی به نام فرهنگ جهانگیری دارد .
جهانگیر بهعنوان کسی که زنجیر عدالت داشت مشهور است  .او به شیوه انوشیروان ساسانی ایران  ،زنجیری
متصل به زنگ را از درون قصر به بیرون آن آویخته بود تا هر که عدالتخواهی دارد آن را به صدا درآورد .
جهانگیر از مادر نصب هندو راجپوت را داشت و از پدر نصب مسلمان  ،پس مورداحترام هر دو گروه بود .
بااینوجود جهانگیر برخالف سنت پدرش اکبر  ،در احیای شریعت اسالم میکوشید .
جهانگیر پنج پسر داشت به نامهای خسرو میرزا  ،پرویز  ،خرم  ،شهریار و جهان دار که بعد از مرگ جهانگیر
سلطنت به خرم که به نام شاه جهان معروف است رسید و او بر تخت نشست .
سرانجام جهانگیر درگذشت و او را در باغ شاه دارا در حومه شهر الهور  ،به خاک سپردند و بنای زیبای
آرامگاه جهانگیر یکی از جاذبههای گردشگری در الهور است » .
پس از بیان داستان به همسفران گفتم که صبح فردا در ساعت  3در البی باشید تا در حین بازدید از قلعه
آگرا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم .
صبح زود بود و بهرسم همیشگی من خواب به چشم نداشتم و شاید هم عجله و اشتیاق برای نشان دادن
قلعه آگرا باعث این بیخوابی شده بود .
بههرحال زودتر از موعد بیدار شده بودم  .بهترین کار این بود که ابتدا به یک شهر کوچک در  54کیلومتری
آگرا میرفتیم و بعد به قلعه سرخ آگرا  ،چون میخواستم برای ناهار در شهر آگرا باشیم  .ازآنجاییکه هر
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وقت عجله داشته باشی  ،کارها طبق زمانبندی پیش نمیرود و بااینکه تأکید کرده بودم که ساعت  3همه
در البی باشند ولی متأسفانه وقتی در گروه چند نفر خانم حضورداشته باشند حداقل باید نیم ساعت بیشتر
منتظر بمانیم .

بازدید از فاتح پور سیکری :
بههرحال ساعت از  3:84گذشته بود که راه افتادیم و مقصد ما در  54کیلومتری شهر و محلی به نام فاتح
پور سیکری بود  .جایی که اکبر شاه در  53سال اول حکومتش زندگی میکرد تا بهتدریج قلعه سرخ آگرا
ساخته شد و سپس پایتخت را به آگرا و قلعه سرخ منتقل نمود .
بهمحض ورود به فاتح پور سیکری بساط عکس و فیلم شروع شد  .چیزی که بیشتر جالب بود و نظر همه را
جلب میکرد این بود که در یک کشور با هزاران کیلومتر فاصله از ایران  ،در باالی اتاقهای قصر به زبان
پارسی و با آبطال ابیات چهارگانهای نوشتهشده بود :
شود از خاصیت خاک درت زهره جبین

« چون ملک هر که کند سجده خاک در تو

خاک درگاه تو را سرمه کند حورالعین »

فرش ایوان ترا آینه سازد رضوان

این بنای عظیم چند قسمت اصلی دارد که وقتی اسامی آنها را مینگریم به نقش زبان فارسی و نیز مهندسی
ایرانی در ساخت این بنا بیشازپیش پی میبریم  .یکی از مهمترین قسمتهای این بنا دروازهای است به
ارتفاع  11متر و بلند و زیبا که به آن بلند دروازه (  ) Buland Darvazaمیگویند  .در قسمتی دیگر یک
ساختمان بزرگ با طاقی بسیار آشنا برای ما ایرانیها وجود دارد که مسجد جامع هست و به آن Jama
 Masjidمیگویند .
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در سمت دیگر دو ساختمان بزرگ و کوچک است که اسامی آنان نیز جالب است  .در تابلوی جلو آنها
نوشته  Diwan-i-Aamو  Diwan-i-Khasیا همان دیوان عام و دیوان خاص که برای ما ایرانیها بهخوبی
آشنا هستند .
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در دیوان ( بارگاه ) عام  ،گاهی مجالس رقص و شادی هم برگزار میشده است  .و دیوان خاص محل برگزاری
جلسات وزرا و کابینه بوده است .
بعد از ساعتی بازدید از کاخ اکبرشان در فاتح پور سیکری  ،بهطرف اتوبوس رفته و بهطرف شهر آگرا و قلعه
سرخ حرکت کردیم  .در طول مسیر درباره جهانگیر شاه صحبت کردیم تا به قلعه سرخ آگرا رسیدیم .

بازدید از قلعه سرخ (  ) Red Fortآگرا :
به ورودی قلعه سرخ آگرا (  ) red fortرسیدیم  .به همسفران گفتم گرفتن عکس و فیلم را برای بعد از
بازدید بگذارند  .قلعه سرخ مساحتی بالغبر  51هکتار را در برمیگیرد و مدت زیادی محل حکومت پادشاهان
گورکانی ( اکبرشان  ،جهانگیر شاه و پسازآن شاه جهان ) بوده است  .در این کاخ کتیبههای فارسی زیادی
دیده میشود  .در ایوان شاهی یا بارگاه خاص (  ) diwan-i-khasبر روی یکی از دیوارها شعر بلندی
نقشبستِ است که متضمن تاریخ بنا نیز هست :
از این دلگشا قصر عالی بنا

سر اکبرآباد شد عرش سا

بود کنگرش از جبین سپهر

نمایان چو دندان سین سپهر

بر احوال مردم چنان سر حساب که داند چه بینند شبها خواب
در ایوان شاهی به صد احتشام چو خورشید بر چرخ بادا مدام

در قلعه آگرا تختی از مرمر سیاه به طول تقریباً سه متر و عرض دو متر قرار دارد که در چهار طرف آن
اشعاری به خط نستعلیق بسیار ظریف نقشبستِ است که به بندهایی از آن اشاره میشود  .این تخت برای
جهانگیر که ابتدا سلطان سلیم خوانده میشد ساختهشده است .
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پادشاهی که تیغ او سازد  ،چون دوپیکر سر

باشد این تختگاه فرخنده تکیهگاه خدایگان کریم ...
عدو به دونیم ...

در وسط تخت شکاف و ترک بزرگی دیده میشد که در زمان حمله انگلستان در اثر اصابت توپ اینچنین
شده است و جای اصابت توپ بر روی دیوار گوشه قلعه نیز دیده میشد که اکنون النه پرنده شده بود .

قبالً گفتیم کهای قصر بزرگ که ارتفاع دیوارهایش تا  55متر میرسد  ،از سنگ قرمز ساخته شد و بعد از
اکبر شاه که جهانگیر به پادشاهی رسید  ،چون عالقه زیادی به تزئینات داشت تغییرات و تزئیناتی به آن
اضافه کرد  .اکثر سنگنوشتههای قسمتهای مختلف که بهوفور دیده میشود و به زبان فارسی نوشتهشده
 ،در زمان جهانگیر شاه بوده است .
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یکی از زیباترین قسمتهای قصر  ،دیوان عام قصر هست (  . ) diwan-i-aamسقف زیبا و البته مهندسی
بینظیر در زمان جهانگیر شاه توسط یک مهندس ایرانی ساخته شد  .ستونهایی زیبا که به تعداد زیاد در
آنجا دیده میشد و محل برگزاری جشنها و دیدار با مردم و اعضای دولت و وزرا بود و به دعاوی و مشکالت
رسیدگی میشد  .محل تخت طاووس نیز در همانجا بود که سکویی که روزی تخت طاووس بر روی آن
قرار داشته در وسط دیوان عام بود .

در حین بازدید از قلعه بزرگ آگرا  ،به قسمتهایی رسیدیم که دیگر از سنگ سرخ خبری نبود  .همینطور
از تزئینات آجری جهانگیر شاه هم خبری نبود و البته خیلی شیکتر و زیباتر بود  .هرکسی میتوانست
حدس بزند کهای مکان توسط یک سلیقه دیگر طراحیشده است و آنکسی نبود جز شاه جهان فرزند
جهانگیر شاه  ،که عاشق معماری و آثار هنری بود  .گرایش به استفاده از سنگ مرمر سفید و رنگهای بکار
رفته در سقف و دربها و  ...کامالً این فضا را جدا از سایر قسمتهای قصر میکرد .
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در اینجا همسفران را دورهم جمع کرده و ادامه داستان را بیان کردم :
« پس از وفات جهانگیر شاه  ،شهابالدین محمد فرزند جهانگیر شاه که به نام شاهزاده خرم شهرت داشت
به تخت سلطنت نشست و در پانزدهسالگی با دختردایی خود ( دختر آصف خان ) به نام ارجمند بیگم بانو
ازدواج کرد  .مادر پرنفوذش “نورجهان” دوست داشت پسر بزرگش بر تخت بنشیند و برخالف او برادرش
آصف خان که حلقه ازدواج دخترش در دست شاهزاده خرم بود  ،دوست داشت خرم که پسر کوچک جهانگیر
شاه بود جانشین پدر شود و در این رقابت خرم پیروز شد و پسازاینکه بر تخت سلطنت نشست به نام «
شاه جهان » شهرت یافت و همسر او نیز به « ممتاز محل » ملقب شد .

شاه جهان مانند پدرش جهانگیر و پدربزرگش اکبر شاه عاشق هنر و معماری و شعر و ادب فارسی بود  .هیچ
پادشاهی در طول تاریخ هند بهاندازه شاه جهان از خود کارهای عظیم معماری و هنری بر جای نگذاشته
است و تاجمحل شاهدی است که بر این امر که یک شاهکار هنری است  .از دیگر آثار او میتوان آرامگاه
آصف الدوله  ،تکمیل واحدهای جدید قلعه آگرا و قلعه سرخ دهلی و باغ شالی مار الهور را نام برد که شهرت
جهانی دارد .
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شاه جهان در عشق شهرت دارد  .او سخت عاشق همسر خود بود و دستور داد که در داخل قلعه آگرا یک
واحد اختصاصی برای او بسازند با تزئینات و زیبایی بسیار که با سنگ مرمر و رنگهای بکار رفته در سقف
و دربها  ،آن فضا را جدا از سایر قسمتهای قصر کرده است .
شاه جهان و ممتاز محل در سال  5155ازدواج کردند و  53سال با یکدیگر زندگی کردند و ثمره این ازدواج
 51فرزند بود که  7تا از آنها زنده مانده و بزرگ شدند.
شاه جهان همسرش ممتاز را بسیار دوست داشت و همسرش در تمام سفرها حتی سفرهای جنگی همراه او
بود و حتی مهردار مخصوص پادشاه بود .
صنعت جواهرنگاری و زرگری در عهد شاه جهان به حدی پیشرفت کرد که به دستور شاه جهان تخت
سلطنتی مرصع به نام تخت طاووس ساخته شد و در جشن نوروز بر آن تخت جلوس میکرد و شاه جهان
بدین ترتیب جشن نوروز را در هند مرسوم نمود و امروزه هم جشن هولی ( رنگها ) که بهمنظور پیشواز
نوروز برگزار میشود بدین خاطر است  .بعدها تخت طاووس توسط نادرشاه افشار به ایران آورده شده است
.
شاه جهان و همسرش ممتاز محل هر دو دارای ذوق هنری و ادبی بوده و به خاطر همین هنرپروری و قریحه
ادبی شاه جهان بود که بسیاری از شعرای برجسته ایرانی به دربار هند مهاجرت میکردند .ازجمله آنها
صائب تبریزی را میتوان نام برد .
درباره عالقه شاه جهان به همسرش ممتاز بانو به زبان فارسی داستانهای متعددی گفتهاند  ،ازجمله اینکه
روزی شاه جهان این مصراع را گفته است  « :آب از هوای روی تو میآید از فرسنگها  » ...و ملکه ممتاز
بیدرنگ جواب داد  « :وز هیبت شاه جهان سر میزند بر سنگها » ...
سرانجام روزی که شاه جهان به همراه همسرش ممتاز محل دریکی از سفرهای جنگی بودند  ،ارجمند بانو
که باردار بود دچار درد و کسالت شده و در حال مرگ از همسرش که سراسیمه خود را به بستر همسر
بیمارش رسانده بود خواست  ،پس از او زنی نگیرد و برای او آرامگاهی بسازد که نشانه عشق جاویدان آنها
باشد و تا ابد جاویدان بماند و شاه جهان هر دو وصیت را باجان و دل اجرا کرد .
ممتاز محل درگذشت  ،ولی غم از دست دادنش برای شاه جهان هرروز سنگین و سنگینتر میشد  5 .سال
در غم از دست دادن معشوق خویش غصه خورد و عزاداری کرد و در طی این دو سال قریب ده سال پیر
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شد  .و دیگر با هیچ زنی ازدواج نکرد  .پس از  5سال عزاداری  ،برنامه خود را برای دومین قول به همسرش
یعنی ساخت بنای ماندگار عشق شروع کرد .
او  1444مهندس و هنرمند را از ایران و هند و سایر نقاط جهان فراخواند و از آنها خواست طرح خود را
ارائه دهند و سرانجام طرح امروزه تاجمحل موردقبول واقع شد که توسط مهندس ایرانی ارائهشده بود و تمام
مهندسین و هنرمندان را زیر نظر مهندس ایرانی به کار گرفت  .تاجمحل در طی  55سال ساخته شد و برای
ساخت این بنای عظیم از سنگ مرمر استفاده شد .سنگ مرمر تاجمحل غیرقابل خش برداشتن و صیقلی
است  .این بنا چهارگوش و قرینه ساختهشده است و برای تزئین آن هیچ رنگی به کار نرفته و تمام طرحها
و نقشها از سنگهای جواهر هست .
بعد از ساختهشدن تاجمحل  ،شاه جهان در قصر خود (  ) red fortیا قلعه سرخ ایستاده و از پنجرهای به
تاجمحل نگاه میکرد و خاطرات خود را با ممتاز بانو به یاد میآورد .
شاه جهان میخواست برای خودش هم آرامگاهی در طرف دیگر رود یامونا بسازد و این دو بنا را با پلی به
هم متصل کند تا نشانه پیوند همیشگی بین او و همسرش باشد  .قرار بر این بود که برخالف نمای تاجمحل
که از مرمر سفید ساختهشده  ،آرامگاه شاه از مرمر سیاه باشد  .اما سرنوشت اینطور رقم خورد که آرامگاه
دوم هرگز برپا نشود تا شاه جهان نیز در کنار همسرش به خاک سپرده شود .
تا اینکه با توجه به فراموش کردن و کماعتنائی شاه جهان به امور مملکتی  ،پسرش "اورینزیپ "Orienzip
که امور کشور را به دست گرفته بود  ،با دسیسه حکومت را از او گرفت و او را در قصر خود حبس کرد .
شاه جهان مدت  3سال در قصر خود در قلعه سرخ درست در روبروی تاجمحل حبس خانگی شد  .او سخت
بیمار بود  ،ولی با همان حال بیماری هرروز از پنجره قلعه به تاجمحل نگاه میکرد و برای روزی دیگر از این
دیدار انرژی میگرفت  .در طی این مدت شاه جهان فقط یک نفر را داشت که از او پرستاری میکرد و او
دخترش بود که بعد از فوت مادر  ،مهردار پدر شده بود .
بعد از مدت  3سال شاه جهان دار فانی را وداع گفته و به همسرش پیوست  .پس از مرگ او را در کنار
همسرش ممتاز  ،در تاجمحل به خاک سپردند .
در سال  5831هم که خواهران نصیری به این مکان سفر نمودند بیان کردهاند که لیدر تورشان اینگونه
شرح داده است که:
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شاید به جرات بتوان گفت که هیچ قصر و قلعهای در تاریخ نمیتوان پیدا کرد که تا این حد نفوذناپذیر باشد
 .ازجمله همین شیب که بهطرف در ورودی قلعه ایجادشده و شیارها و ناهماهنگی این شیب که بهمانند
دستانداز هست  ،به این دلیل است که اگر لشگر یا سپاهی بتواند از خندق و قسمتهای دیگر عبور کرده
و به قلعه برسد  ،از این باال بشکههای حاوی قیر داغ و نفت و مواد آتشزا رها کرده و این بشکهها در
دستاندازها گیرکرده و محتویات آنها در همهجا پخش میشود و سپس آتش میگیرد  .شیارهای روی
دیوارها نیز به همین منظور است که از آنها موادی مانند قیر مذاب ریخته و کسی نمیتواند از این مسیر
خود را زنده به قلعه برساند  .خندقی که در اطراف قلعه میبینید به رود یامونا وصل بوده و در آن هزاران
کروکدیل نگهداری میشده و هیچ موجود زندهای از بین آنهمه کروکدیل نمیتوانسته عبور کند و اگر به
هر نحوی کسی میتوانسته عبور کند ،در پایینتر از سطح دیوارها صدها ببر و شیر درنده نگهداری میشده
که بهمحض ورود دشمن در قفسها بازشده و دشمنان را نابود میکردند و حتی نگهبانان نیز در آنجا راه
فرار نداشته و وقتی نتوانسته باشند جلو ورود دشمن را بگیرند بهناچار همزمان با دشمنان خوراک حیوانات
درنده میشد ند  .البته همه این موارد امنیتی به کار بسته شدند ولی در تاریخ حکومت پادشاهان گورکانی
در این قصر  ،تاریخ حمله و یورش به این قلعه را به یاد ندارد و کسی جرات آن را پیدا نکرد .
از راه سرباالیی که بگذریم به سردر ورودی بزرگ قلعه میرسیم  .باغی بسیار بزرگ و زیبا در اطراف آن
است که چند درخت در آن قرار دارد و روی این درختها سنجابهای کوچک قهوهای و میمونها زندگی
میکنند .
لیدر ما با خودش مقداری بیسکویت آورده بود و نزدیک درختی ایستادیم و چند میمون به ما نزدیک شدند
 .یکی از میمونها بچهاش را بغل کرده بود و بچه درحالیکه محکم به شکم مادرش چسبیده بود به ما نگاه
میکرد و از ما میترسید  .لیدر کمی بیسکویت به میمونها و سنجابها داده و چند عکس و فیلم گرفتیم
و سپس وارد قلعه شدیم .
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ابتدا وارد قسمتهای مربوط به دوران جهانگیر شدیم .

در دیوان عام که محل قرار گرفتن تخت طاووس بود ایستادیم.

در قسمتی دیگر که در زمان شاه جهان ساختهشده بود  ،باغ بزرگی بود و دورتادور آن اتاقهایی مخصوص
زنان دربار که مخصوص ممتاز محل و دیگر زنان بوده و اولین بار شاه جهان ممتاز را در آنجا دیده و عاشقش
شده است .

در قسمت دیگر اتاق و قصر ممتاز محل همسر دوستداشتنی شاه جهان بود که حتی در سقف آن با آبطال
نقا شی شده بود و بسیار زیبا بود  .قصر خود شاه جهان و محلی که بعد از مرگ ممتاز  ،توسط پسرش در
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آنجا حبس خانگی شده بود همه با مرمر سفید و با تزئینات زیبا خودنمایی میکرد  .در کنارش اتاق دخترش
بود که بعد از مادرش مهردار پدر شده بود و تا زمان مرگ یگانه پرستار دلسوز پدر بود .

در قصر شاه جهان پنجرهای زیبا و میناکاری شده که رو به تاجمحل بود و شاه جهان هرروز آنجا مینشسته
و به تاجمحل نگاه میکرده و خاطرات همسرش ممتاز محل را به یاد میآورده است .
در قسمتهای دیگر قصر نیز پنجرههایی وجود داشت که ازآنجا خندق اطراف قصر و رودخانه یامونا و
تاجمحل و سایر قلعههای اطراف رودخانه دیده میشدند .
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عکس فوق نمای تاجمحل است که از پنجره قلعه گرفتهشده است .
در بعضی قسمتها آثار طالکاریهای سقفها دیده میشد و در یک قسمت که به گفته لیدر  ،در آن انواع
جواهرات گرانبها و طال کارشده بوده و توسط انگلیسیها کنده و دزدیدهشده  ،عکس گرفتیم .
قلعه آگرا بسیار بزرگ و باشکوه بود و هر قسمت بهراستی آدم را به یاد یک دوران میانداخت و هرکدام در
جای خود بسیار زیبا بودند  .در محلی نشستیم و من و خواهرم مشغول فیلمبرداری و عکاسی بودیم که از
پنجره قلعه به تاجمحل نگاه میکردم و در نزدیکی تاجمحل مکان بازی توجهم را جلب کرد  .از لیدر پرسیدم
آنجا کجاست و جواب داد  :آنجا مکانی است که هندوها مردگان خود را در کنار رودخانه مقدس یامونا
میسوزانند و خاکستر و چندتکه از استخوانهای لگن و دندان و  ...را برداشته و با خود میبرند  .من که
بسیار کنجکاو شده بودم از او خواستم که ما را به آنجا ببرند و از نزدیک مراسم آنها را ببینیم  .بااینکه
میدانستم خیلی احساساتی هستم و تحمل دیدن آن را ندارم ولی فقط برای ارضای حس کنجکاوی خیلی
دوست داشتم بروم  .ولی متأسفانه با این درخواست مخالفت کرده و گفت اصالً صالح نیست که شما دو تا
خانم به آنجا بروید و اینکه اثر خیلی بدی در روحیه شما گذاشته و هم بوی بدی میدهد و تحمل ندارید و
دیگر اینکه که حتی زنان خود هندوها نیز به همین دلیل اجازه ندارند به دیدن این مراسم بیایند و فقط
مردها میروند  .بهناچار قبول کردم ولی بازهم در دلم دوست داشتم آن مراسم را ببینم .
پس از گشتوگذار و عکس گرفتن در قلعه آگرا به بیرون رفتیم .
ساعت  8بعدازظهر بود که از قلعه خارج شدیم و همه گرسنه و تشنه بودیم  .مسیر ما بهطرف یک مجتمع
تجاری بود که فروشگاه مکدونالد و  KFCدر آنجا واقع بود  .جایتان خالی بود  .گرسنه بودیم و دوبل
چیزبرگر و سیبزمینی و نوشابه آمیخته با یخ گرفتیم و خوردیم .
یکی از همسفران گفت در آگرا نمیخواهید به دیدن خدایان بروید ؟ و بعد خودش خندید  .نفهمیدم چرا
خندید و گفتم خدایان واجبترند یا شکمگرسنه ؟ و بعد من هم خندهام گرفت  .چند نفر از همسفران
برگشته و گفتند آقای دکتر به جی میخندید ؟ و من گفتم برای اینکه به یاد یک داستان افتادم  .به اصرار
دوستان شروع به گفتن یک داستان مربوط به نادرشاه و هندوستان کردم :
« گفته میشود که روزی نادرشاه وارد یکی از معابد بزرگ هندوستان شده بود و دستور به تخریب تابلوها و
مجسمهها میدهد  .یکی از مجسمهها مربوط به یکی از خدایان بزرگ هندو بوده و وقتی به آن میرسند
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دستور تخریب و شکستن این بت بزرگ را میدهد  .بالفاصله برهمنان و بزرگان معبد شروع به گریه و زاری
و التماس میکنند و به نادرشاه میگویند ای پادشاه بزرگ ! ما حاضریم هر چه را بخواهید برای شما بیاوریم
 ،ولی به خدای بزرگ ما بیاحترامی نکنید  .ما از خشم خدایمان میترسیم و التماس و درخواست را به اوج
خود میرسانند .
نادرشاه دوباره دستور میدهد که آن مجسمه را بشکنند و مجدداً شیون و زاری به آسمان میرود  .بزرگان
میگفتند ما تمام دارایی و ثروت معبد را به شما میدهیم و تمام طالهای همسرانمان را بهپای شما میریزیم
 ،ولی این کار را نکنید  .ولی نادرشاه زیر بار نمیرفت و اصرار به شکستن آن مجسمه داشت  .یکی از سرداران
نادرشاه رو به او کرد و گفت  :ای پادشاه  ،تو باخدای آنها چهکار داری ؟ ما طال و جواهر میخواستیم که
اینها میخواهند بپایمان بریزند  .همینها را برداریم و ازاینجا برویم  ....نادر به سردار نگاهی کرد و گفت
بشکن این مجسمه را و سردار اطاعت کرده و آن را شکست  .زمانی که مجسمه شکسته شد الماس کوه نور
و دریای نور از آن بیرون آمد  .نادر رو به سردارش کرده و گفت  :ای سردار یک مطلبی را از من بشنو  ،همه
مردم چه ایرانی و چه هندی و  ...برای پول خدایشان را میفروشند  .من وقتی دیدم که اینها حاضرند طال
و جواهر و پول به ما بدهند در مقابل این مجسمه  ،فهمیدم که ارزش این مجسمه بیشتر از خداست که
اینقدر اصرار میکنند و یقین نمودم علت آن چیز دیگری است و حاال دیدی که من درست فهمیدم » . ...
بعد گفتم حاال همسفر عزیز سیر شدن شکم مهمتر است یا شنیدن قصه خدایان ؟؟؟
از رستوران که بیرون آمدیم همه انگار زورافزایی کرده بودیم و میخندیدیم  .همه شاد شادبودیم  .زمانی
که از مجتمع تجاری بیرون میرفتیم  ،جوانی هندی حدود  54ساله را مشغول فروختن سی دی و فیلم
دیدیم  .نزدیک رفتم و فیلمی دستش دیدم به نام " من  ،شاهرخ خان " که در آن روزها روی پرده
سینماهای هند بود  .قیمتش را پرسیدم و به لهجه شیرین هندی گفت برای شما  14روپیه  .به او گفتم
من فیلم اورجینال میخواهم و او گفت این فیلم اورجینال است  .خندهام گرفته بود و گفتم اورجینال و
اینقدر ارزان ؟ جوان گفت بله  .به خدا اورجینالِ  .من به سینما نرفتم که با دوربین فیلم را ضبط کنم ،
بلکه خودم قفل سی دی را باز کردم و آن را تکثیر کردم  .در آنجا من تازه متوجه شدم منظور از اورجینال
و اصل در هند این است که با دوربین فیلم گرفته نشده و تکثیر زیرزمینی را اصل میدانند .
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خالصه فکر کنم اکثر همسفران از این جوان فیلم را خریدند  .سپس سوار اتوبوس شدیم  .یکی از همسفران
با همسرش از ما جدا شدند و برای خرید رفتند و بقیه بهطرف هتل به راه افتادیم .
درراه به همسفران گفتم در آگرا برخالف سایر شهرهای هند  ،معبد خدایان زیاد نمیبینیم  ،چون از همان
زمان سلسله گورکانیان اسالم در این منطقه بیشتر نفوذ کرده است  .ولی اگر دوست دارید به راننده بگویم
تا ما را به یکی از معابد هندوها ببرد  .همه همسفران از این پیشنهاد استقبال کرده و گفتند بله هنوز ساعت
 1بعدازظهر است و برویم ....

بازدید از معبد شیوا :
راننده به سمت معبد راه افتاد و از او پرسیدم که معبد مربوط به کدام خداست ؟ و او کلمهای گفت که
منظورش را متوجه نشدم  .با خودم گفتم که وقتی رسیدیم متوجه میشوم  .حدود  54دقیقه درراه بودیم
 .زمانی که ای ستادیم دیدم که باید قبل از ورود به معبد احترام بگذاریم  .البته از همان ابتدای ورودی
مشخص بود که معبد به هراسمی هم که باشد متعلق به خدای شیوا هست .
یادتان هست که گفته بودم برای احترام به خدایان بایستی وضعیت سالم ( نمسته ) به خود بگیرید  .یعنی
کف دستها را به هم چسبانده و به سمت باال در جلوی سینه قرار بدهید  .بعد از احترام  ،آرامآرام وارد
معبد شیوا ( خدای از بین برنده و خدای خشم ) شدیم  .در معبد که خیلی بزرگ نبود  ،چندین نقش خدا
گونه وجود داشت و بسیار زیبا بود  .بعد از بیرون آمدن از معبد  ،گفتم  « :این خدایی که دیدید مار به
دوش داشت شیوا است ....که یکدفعه یکی از همسفران گفت نه  ،درباره آن خدای زیبارو که سمت دیگر
بود صحبت کنید  .همه خندیدند و گفتم آن خدا بانو است و نامش خدا بانوی شاکتی است که باید همه از
او بترسند و من هم از او واقعاً میترسم ...
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بله دوستان  ،شیوا خدای از بین برنده و خشم است و برای از بین بردن هر چیز از سالحهایی مثل مار و
پلنگ و نیزه و سیل و زلزله و هزاران سالح قهرآمیز دیگر استفاده میکند  .نماد او بهصورت مردی است که
بر پوست پلنگ یا ببر نشسته و ماری به دوش و یا بر بازوی خود دارد  .چشم سوم در پیشانی داشته و
گوشواره به گوش دارد  .معموالً در کنارش ظرفی است تا آب حیات را جمع کند .

شیوا برای از بین بردن از هزاران سالح استفاده میکند  ،ولی همیشه با این سالحها نمیتوان همه را از پا
درآورد و برای همین خدا بانوی شاکتی با سالح مخوف دیگری میتواند نقش از بین برنده داشته باشد .
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خدا بانوی شاکتی (  ) shaktiالهه قهر و نابودی و همسر شیوا هست  .خدا بانوی شاکتی سالح مخوف
دیگری نیز دارد که به آن سالح رقص مرگ میگویند  .او میرقصد و در رقص افسونگرش نیستی را رقم
میزند  .برای همین در تصاویر او همیشه رقاصان در کنار و یا در زیر پای او هستند .

خدای شیوا و خدا بانوی شاکتی هر دو خدای فنا و نابودی و از بین برنده و خشم هستند  .شاید اگر
سادهلوحانه تفکر کنیم نباید این دو خدا خیلی احترام داشته باشند  .ولی درواقع این خدایان برای حفظ
تعادل در دنیا الزم هستند  ،پس برای هندوها جای احترام بسیار دارند ».
مجدداً سوار اتوبوس شده و به سمت هتل رفتیم  .در هتل دیدیم که همسفرمان که از ما جداشده بودند از
بازار برگشتند و خوشحال بودند  .بهرسم مشهدیها که کمی فضول هستیم  ،دوروبرشان رفتیم و پرسیدیم
جی خریدید ؟ در چشمان همسفرمان احساس رضایت بود و میتوانستیم حدس بزنیم که چیز نابی خریده
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است  .گفت حدس بزنید و یکی گفت بهعنوان سوغات و یادبود حتماً مجسمه یکی از خدایان را گرفتید و
یکی گفت حتماً تاجمحل گرفتهاید  ،دیگری گفت ساری (  ) Sariلباس هندیها و یکی گفت جواهر و
سنگهای قیمتی و  ...من هم گفتم حتماً چای و فلفل و ادویه و  . ...چشمانش برقی زد و گفت نه  .من
بهترین سوغات هند را خریدم  ،یکپارچه با نخ طال به نام  zerdosyبه قیمت  5844دالر .
همه شوکه شده بودند و یکدفعه سکوت مرگباری حکمفرما شد  .به همسفرمان گفتم خانم شما پارچه
خوبی گرفتید  ،ولی اینکه سوغات هند نیست  .این همان پارچه زردوزی است که در تمام دنیا به نام پارچه
اصیل ایرانی میشناسند  .همسفر ما ساکت شد و لبخند از لبش محو شد  .برای اینکه دلش را نشکسته
باشیم  ،بسته را باز کردیم و میخواست یم پارچه زیبا را ببینیم که دیدیم کاغذی در آن است و روی آن
نوشته بود  . zerdosy as a Persian artفکر میکنم تقصیر من بود که در مورد سوغات هند صحبت
نکرده بودم  .همه ناراحت بودیم و از هم خداحافظی کرده و به اتاقهایمان رفتیم  .قرار ما فردا صبح در البی
بود که به دیدن تاجمحل برویم .
آن شب همسرم پرسید که برای سوغاتی چه بخریم ؟ گفتم هنوز که خیلی زود است و تا آخر سفر راهی
طوالنی در پیش است  ،ولی طبق معمول شما تمام سوغاتیها را بخر و من فقط یک نماد از هند برای خانه
خودمان میخرم  .راستش ما در خانه یک بوفه داریم که در آن نماد کشورهای مختلف و یا اقوام مختلف را
گذاشتهایم و معموالً از هر کشور یک نماد میگیریم ( از اهرام مصر تا هلند و  ) ...و اتفاقاً فردای آن روز یک
نماد از تاجمحل ( بنای مرمرین عشق ) و یکی از معروفترین عجایب هفتگانه دنیا خریدم .
صبح شده بود و خورشید دوساعتی بود که سالم خودش را نثار زمین کرده بود و چه سالم گرمی  .برای
صرف صبحانه پایین آمدیم و سپس بهاتفاق همسفران خرامانخرامان سوار اتوبوس شدیم  .رفتیم تا بهپای
باغی بزرگ رسیدیم  .ساعت حدود  54صبح بود که وارد باغ شدیم .

بازدید از مهتاب باغ ( : ) mehtab bagh
مهتاب باغ یا باغ مهتاب  ،باغی سرسبز و زیبا بود که صدها سال پیش ساختهشده و عمری به درازای خود
تاجمحل دارد  .در باغ گشتوگذاری کردیم و عکس گرفتیم .
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در قسمتی از باغ که درست در پشت تاجمحل واقع بود و ازآنجا تاجمحل و مسجد و مهمانخانه دو طرف آن
به زیبایی دیده میشد  .در جلو آنهم رودخانه یامونا ( جمنا ) بود که منظرهای بسیار زیبا را پدید آورده
بود  .بااینکه تخریبشده و زیاد به آن نرسیده بودند  ،ولی بازهم زیبا و تماشایی بود  .بهترین نمای دور
تاجمحل را در این باغ میتوان دید .
در آن زمان شاه جهان و فرزندانش در نور مهتاب در این باغ مینشستند و به تاجمحل نگاه میکردند که در
زیر نور مهتاب مانند نگینی میدرخشید و منظره بسیار زیبایی داشته است .

در گوشهای بر روی چمنها نشستیم و داستان عشق شاه جهان و ممتاز محل را باهم مرور کردیم  .اینکه
شاه جهان بعد از درگذشت همسرش چقدر عزاداری کرد و به گفته تاریخ مویش سپید شد  .او تا پایان عمر
خویش باکسی ازدواج نکرد  .نمیخواهم بگویم که قطعاً همه مردان دیگر بعد از فوت همسرشان ازدواج
میکنند  ،ولی عدم ازدواج شاه جهان بهعنوان بزرگترین پادشاه زمان خود – در مقایسه با دیگر پادشاهان
وقت ایران  ،ترکیه  ،برمه و  – ...بیشک جالبتوجه بوده است .
و پس از  54سال  ،با بنا نهادن نماد عشق خود ( تاجمحل ) توانست این عشق بزرگ را برای همیشه در
یادها نگه دارد  .افرادی که از دور به تاجمحل نگاه میکنند  ،آرامگاه بزرگ و مرمرین ارجمند بانو بیگم را
میبینند که سالهای زیادی است روی صفحهای مربع شکل خودنمایی میکند .
برای ساخت این بنای عظیم از سنگ مرمر استفاده شد  .سنگ مرمر تاجمحل با سایر سنگهای مرمر
متفاوت است  .کافی است با ناخن خود به هر سنگ مرم ر غیر صیقلی بکشید تا ببینید که در زیر ناخن
مقداری از سفیدی گچ مانند باقیمانده است  .ولی سنگ مرمر تاجمحل غیرقابل خش برداشتن است .
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همچنین برای تزئین تاجمحل هیچ رنگی به کار نرفته و همه از سنگهای رنگی گرانقیمت جواهر
استفادهشده است .
داستان عشق شاه جهان و ممتاز محل یک داستان تاریخی شناسنامهدار است .
بعد از تمام شدن صحبتها از مهتاب باغ بیرون رفتیم و بهطرف تاجمحل حرکت کردیم  .برای دیدن بنای
مرمرین عشق همه بیقرار بودیم  .سرانجام به ورودی تاجمحل رسیدیم .

بازدید از تاجمحل :
تاجمحل بنایی مجلل و رمز عشق ابدی است که سه قرن و نیم از بنای آن میگذرد  .تاجمحل آرامگاه «
ارجمند بانو بیگم » ملقب به ممتاز محل همسر محبوب «شاه جهان» پنجمین پادشاه گورکانی است  .این
بنا به دستور شاه جهان برای نشان دادن عمق عالقه و عشق خود به ممتاز محل ساختهشده است  .داستان
بنای این مجموعه عمارات مجلل که در وسط آن گنبد تاجمحل چون نگینی میدرخشد  ،بر ارزش تاریخی
این شاهکار هنری افزوده است  .تاجمحل درواقع باشکوهترین هدیه یک شاه به همسر ازدسترفتهاش است
و پایههای آن بر عشق وافر شاه جهان گورکانی به ممتاز محل ایرانیتبار استوار است .

ساخت این بندرها سال 5185میالدی آغاز شد و در سال  5117پایان یافت .
نمای ساختمان اصلی از اتاقهای مربع شکل که در قسمت باال به یکدیگر میرسند و شکلی محراب گونه را
تشکیل میدهند  ،ساختهشده است  .مجموعه این اشکال  ،هشتضلعی غیر منتظمی را میسازند که هرکدام
از آنها  11متر ارتفاع دارند  .در هر یک از گوشههای آرامگاه  ،ایوانی با بالکنهای گنبدی شکل کامالً شبیه
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به یکدیگر ساختهشده که به آنها پیش طاق میگویند که در کنار طرح اصلی ساختمان نمایی کامالً متقارن
را به وجود آورده است  .در گوشههای صفحه بزرگ و مرمرینی که آرامگاه روی آن بناشده است  ،چهار مناره
سفیدرنگ قرارگرفته که موجب شکلگیری فضایی بصری – روانی شده که عمارت تاجمحل را بیشتر به
چشم میآورد .

کل بنای آرامگاه از سنگ مرمر سفید ساختهشده  ،اما سطح صفحه اول و همینطور مهمانخانه و مسجد
کنار آن از سنگ سرخ ساختهشده است و بهاینترتیب اهمیت مقبره بیشتر مشخص میشود  .گنبد آرامگاه
 81متر ارتفاع دارد و به دلیل شکل خاصش به آن گنبد پیازی گفته میشود  .باالی گنبد به شکل گل
نیلوفر ساختهشده و همین مسئله باعث افزایش ارتفاع آن شده است  .با ساختن چهار گنبد کوچکتر در
گوشههای این گلدسته که طرح آنها هم از گنبد اصلی گرفتهشده و گنبدهای پیازی شکل هستند  ،نمای
گلدسته اصلی بیشتر به چشم میآید  .وجود پنجرههای کوچک در این چهار گنبد  ،باعث ورود نور به درون
ساختمان میشود .
گلدستهها  ،گنبدها و شکل ماه نیمهای که روی گلدسته اصلی قرار دارد و سمبل شیوا ( خدای نابودگر )
هندیهاست  ،تلفیق معماری ایرانی و هندی را بهخوبی نشان میدهد  .هرکدام از منارهها تقریباً  14متر
ارتفاع دارند و نشاندهنده عالقه معماران آن زمان برای نشان دادن تقارن این بناست  .هر مناره توسط دو
بالکن بهطور مساوی به سه بخش تقسیمشده و در باالی هر مناره یک بالکن دیگر وجود دارد که به نوک
مناره ختم میشود  .نکته جالب اینجاست که هر مناره تا جایی که امکان دارد در گوشههای صفحه اصلی و
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با زاویهای که به بیرون باز میشود ساختهشده  ،بهطوریکه در هنگام زلزله و ریزش منارهها  ،ویرانههای آن
بر روی مقبره نیفتد .

نمای بیرونی تاجمحل با سنگهای قیمتی و حکاکی و نقاشیهای زیبا مزین شده و در بعضی قسمتهای
آن آیاتی از قرآن خوشنویسی شده که اکثر این آیات مضمون قضاوت را در خوددارند  .این آیهها از بین
آیات  51سوره از قرآن مجید انتخاب و به خط ثلث نوشتهشدهاند  .امانت خان شیرازی  ،خطاط ایرانی
هنرمندی است کهای خوشنویسیها را انجام داده است .
درون این آرامگاه زیبا تا چشم کار میکند  ،سنگهای قیمتی کارشده است  .اتاق داخل آرامگاه بهصورت
هشتضلعی طراحیشده که از هر طرف میتوان به آن وارد شد  ،اما گردشگران فقط از دری که به سمت
جنوب باغ باز میشود میتوانند وارد آرامگاه شوند .
دیوارهای داخلی  51متر ارتفاع دارند و هشت پیش طاق گنبدی شکل فضای طبقه اول را تشکیل میدهد
که مثل نمای بیرون  ،باالی هر یک از آنها پیش طاق دیگری است که تا سقف باال رفته است .

قبر شاه جهان و ممتاز بانو آنسوی دیوار هشتضلعی که به آن « جالی » گفته میشود و بسیار زیبا
کندهکاریشده قرار دارد  .سطح این دیوار به شکل گلهای زیبا با سنگهای قیمتی میناکاری شده است .
ممتاز بانو و شاه جهان هر دو طبق آدابورسوم اسالمی به خاک سپردهشدهاند و قبر ممتاز دقیقاً در مرکز
اتاق به ابعاد  5/1در  5/1متر به شکل مستطیل ساختهشده و بعدها شاه جهان نیز در کنار او به خاک سپرده
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شد و سنگقبر هر دو با سنگهای قیمتی مزین شده است  .روی سنگقبر ممتاز محل با خط خوش اسامی
خداوند نوشتهشده و روی سنگقبر شاه جهان نیز این جمالت حکشده است « او در شب بیست و ششم
ماه رجب سال  5471هجری به جهان ابدی سفر کرد ».

مطالب زیر از توضیحات لیدر در سفرنامه خواهران نصیری آورده شده است :
« از دیگر مواردی که باعث شده تاجمحل بهعنوان یکی از شاهکارهای معماری و جزء عجایب هفتگانه ثبت
شود  ،پی و پایههای این بناست که از نوعی چوب مقاوم ساختهشده که استحکام آن در آب بیشتر میشود
و پایههای بندرها آب رودخانه یامونا هست  .اگر به هر دلیلی رود یامونا ( جمنا ) خشک شود برای تاجمحل
خطرناک هست  .به همین دلیل سالها قبل که قرار بود آب رودخانه را برای اراضی کشاورزی استفاده
نمایند  ،با مخالفت و اعتراض شدید معماران مواجه شدند و اجازه این کار داده نشد .
از دیگر دالیل خاص بودن این بنا محاسبات ریاضی بکار رفته در ساخت و توجه به نکات بصری است .
ازجمله آن میتوان به در ورودی آن اشاره کرد  .در دروازه ورودی که وارد محوطه تاجمحل میشویم میبینیم
که آیاتی از سوره والفجر و  ...در دورتادور آن نوشتهشده و اگر محاسبات ریاضی نبود  ،ازنظر بیننده میبایست
خطوط نزدیکتر درشتتر  ،و خطوط باالیی که دورتر هستند کوچکتر دیده شوند  ،و حالآنکه نبوده و
بیننده همه را به یک اندازه میبیند .
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و یا مثالً وقتی در سردر ورودی روبروی این بنا میایستیم  ،مسجد با دوتا گلدستههایش کامالً دیده میشود
 ،وقتی یکقدم به راست برداریم گلدسته سمت راست دیگر دیده نمیشود و اگر یکقدم به چپ برداشته
شود گلدسته سمت چپ دیده نمیشود  .اگرچند بار سریع یکقدم عقب و جلو برداشته شود  ،مقبره بزرگ
و کوچکشده و یا متحرک به نظر میرسد که به خاطر خطای دید هست .

وقتی وارد محوطه اصلی شدیم  ،در سه طرف بنای تاجمحل بناهایی مانند مسجد شامل گنبد و مناره قرار
داشتند که همه از سنگ قرمز ساختهشده که ظاهراً آنجا در قدیم مسجد  ،مهمانسرا  ،و محل اقامت زائرین
بوده است .
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قسمتهای زیادی از تاجمحل از بین رفته و امروز از این بنا تنها یک باغ اصلی به نام چهارباغ با یک استخر
و آبنما در وسط و ساختمان سفید مقبره باقیمانده است .
رودخانه مقدس جمنا که از پشت ساختمان عبور میکند منظره قشنگی داشت و وجود لکلکها و پرندگان
و مرغهای ماهیخوار این زیبایی رو دوچندان میکرد .تاجمحل از بیرون عظمت خاصی دارد و به آدم آرامش
عجیبی میدهد  ،من که بیرونش رو بیشتر از داخلش دوست داشتم .

با رسیدن به بنای اصلی میبایست پوشَنهای کفش را پوشیده و سپس از پلهها وارد بنای اصلی که دارای
چهار گلدسته و یک گنبد بزرگ و چهار گنبد کوچک است شویم .
تاجمحل دارای  55گنبد به معنای  55سالی که ساخت این بنا به طول انجامیده  ،هست .معماری تاجمحل
را یک ایرانی به نام احمد الهوری انجام داده است .تمام طرحهایی که با سنگ روی ستونهای این بنا بودند
 ،از سنگهای رنگی یکتکه ساختهشده بودند که با چسب مخصوصی به بنا چسبیده بودند » .
127

آن روز بعد از خروج از تاجمحل  ،یک قصه تاریخی و عبرتآموز را تعریف کردم و آن چرایی ثبت تاجمحل
بهعنوان یکی از عجایب هفتگانه دنیا بود .
« در حقیقت اگر بخواهیم مهندسی سازه را با تخت جمشید مقایسه کنیم  ،تخت جمشید ازنظر مهندسی
شگفتآورتر است  .ازنظر زیبایی در طرحها و بزرگی نیز تخت جمشید بسیار هنرمندانهتر است  .پس چرا
تاجمحل شهره تمام دنیا شده و تخت جمشید پنهان در پشت ایهامها ؟
حتماً شنیدهاید که احترام هر کس دست خود اوست  .احترام به تاجمحل کجا و احترام به تخت جمشید
کجا ؟
خاطرتان هست که قبل از ورود به تاجمحل به مهتاب باغ رفتیم  .این باغ بزرگ  ،از سه طرف دورتادور
تاجمحل را در برگرفته و در سمت چهارم نیز رودخانه یامونا قرار دارد  .این باغ بسیار بزرگ از همان 144
سال قبل برای این ساخته شد تا گردوغبار از اطراف به سمت تاجمحل روانه نشود  .اکنون هم از  1کیلومتری
تاجمحل بایستی سوار اتوبوس برقی شده و یا با پای پیاده به تاجمحل وارد شوید تا مبادا دود وسایل نقلیه
بر روی دیوارهای تاجمحل بنشیند  .و بعد یک کیلومتر هم باید کفش از پا دربیاورید و یا بر روی کفشها
پوشَن بکشید تا مبادا کفش شما کثیف بوده و یا به سنگهای کف ضربه بزند و تخریب نماید و . ...
در سالهای جنگ جهانی دوم  ،آلمانها مناطقی از هند را بمباران میکردند  .در همان سالهای فقر و
بیچارگی  ،هندیها بر روی تاجمحل -که خودش  14متر ارتفاع دارد – یک حفاظ بزرگ درست کردند که
بمبارانها بر آن آسیب نرساند  . ...همه اینها باعث شده که تاجمحل سالم و کامل بماند .
بعدها زمانی که هم تاجمحل و همتخت جمشید کاندید ثبت بهعنوان عجایب هفتگانه بودند  ،با دیدن فقط
عکس تخت جمشید  ،این مهم از لیست کاندیدها حذف شد  .ما چگونه از تخت جمشید محافظت نمودیم
و مینماییم  . ...وقتی خودمان به میراث کشورمان احترام نمیگذاریم  ،چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم
سایر ملل به آن احترام بگذارند ؟ »
ظهر آن روز بعد از بازدید به بازار برای خرید رفتیم و در آنجا همه سوغاتی خریدند و من هم یک نمای
یادبود تاجمحل به قیمت  514دالر خریدم و اول آزمودن کردم که سنگ اصل باشد ولی زمانی که به ایران
رسیدم و بستهبندی را باز کردم متوجه شدم که آن را عوض کرده و سنگ مرمر آن از کیفیت خوبی برخوردار
نبوده است .
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ادامه مطالب مربوط به سفرنامه خواهران نصیری در شهر آگرا هست :
آن روز بعد از بازدید از تاجمحل برای صرف ناهار به رستورانی رفتیم که لیدر تور خود مشتری آنجا بود و
خیلی تعریف کرد و میگفت صاحبان آن دو نفر دوست هستند که یکی مسلمان و دیگری هندو است و این
دو دوست و شریک سالهاست که باهم کار میکنند و مشکلی ندارند  .در اینجا ذبح اسالمی انجامشده و
درآمد حاصل از آن به مساوات بین دو شریک تقسیم میشود بهجز درامد حاصل از فروش مشروب و آبجو
که در دخل جداگانه گذاشتهشده و شریک مسلمان از آن درامد چیزی برنمیدارد .
شنیدن اعتقادات و دینداری مسلمانان هندوستان برایم خیلی جالب بود  .وقتی به رستوران رسیدیم  ،لیدر
 ،من و خواهرم را به شرکا معرفی کرد و به زبان هندی به آنها گفت غذای خیلی تند به ما ندهند .
از روی منو غذا و بر اساس شکل و شمایل غذاها که اکثراً گیاهی و سبزیها بودند  ،و باراهنمایی لیدر ،
بریانی را انتخاب کردیم  .اول انتظار داشتیم شبیه بریانی خودمان باشد ولی خیلی فرق داشت  .بوی خاص
ادویه به مشام میرسید و آنقدر زیاد بود که کامالً میشد تندی و طعم آن را حدس زد  .بریانی هندی
شبیه به دمی ( کته ) برنج بود که در آن رب و ادویه ریخته بودند  ،به همراه یک ران مرغ که داخل آن بود
 .غذا را خوردیم و بااینکه طعم ادویه آن زیاد بود و خیلی دوست نداشتم  ،ولی امتحانش جالب بود  .مطلب
جالب دیگر این بود که غذا را داخل قابلمه مسی کوچکی شبیه به دیزی و یا دیگ کوچک یکنفره  ،آوردند
و هر کس هرچقدر میخواست داخل بشقاب کشیده و میخورد .
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بعد از خروج از رستوران به خواست لیدر  ،جهت بازدید از کارگاه سنگتراشی آگرا حرکت کردیم .

بازدید از کارگاه سنگتراشی آگرا :
کارگاه بیصورتی بود که در ابتدا وارد یک سالن کوچک میشدیم که چند نفر کارگر در آنجا نشسته بودند
و هرکدام مسئولیتی بر عهده داشتند  .یکی از آنها سنگهای مرمر سفید و سیاه را میتراشید و دستگاه
سنگبری داشت  .یک نفر مشغول خالی کردن بعضی قسمتهای سنگ مرمر بود که بر اساس طرح
خواستهشده داخل آن را با سنگهای جواهر تزئین میکردند  .یک نفر مسئول تراشیدن و قطعهقطعه کردن
جواهرات مختلف بسته به طرح دادهشده بود و نفر بعد مسئول گذاشتن و محکم کردن جواهرات درون سنگ
مرمر زمینه بودند .
آنها به ما ادای احترام کرده و به کار خود مشغول شدند  .لیدر آنان را معرفی کرد و حتی به یکی از آنها
که با دستگاه تراشکار میکرد و یکی که با وسیله نوکتیز مشغول خالی کردن سنگ مرمر بود  ،گفت که
دستهایشان را به ما نشان دهند و دیدیم که انگشتان آنان در اثر کار مداوم با این وسایل در قسمتهایی
صافشده و یا از بین رفته بود .
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کار واقعاً جالبی بود ولی خیلی سخت و یکنواخت و در حالت نشسته بر زمین که در طوالنیمدت بسیار
سخت بوده و حتی بهسالمت آنها آسیب میزد  .حاال میفهمیدم که چرا اجناسی که همه کار دست هستند
 ،اینقدر گران هستند .
پس از گرفتن عکس از کارگران و سنگها  ،به داخل فروشگاه و سالن بزرگی رفتیم  .خیلی زیبا بود  .انواع
میزهای سنگی و تابلوهای سنگی در سایزهای مختلف  ،از سایز  84* 84سانتیمتر گرفته تا سایزهای 8
* 5متر که بر روی دیوار نصب میشد و یا بهصورت میزهای ناهارخوری و تزئینی و تشریفاتی بزرگ در
منازل و ادارات و گالریها استفاده میشد  .باراهنمایی مسئول آنجا دور میزی از سنگ مرمر که دورتادور
آن با جواهرات تزئین شده بود  ،نشستیم و فروشنده برایمان همان میز را توضیح داد  .میزی بسیار زیبا بود
 ،سفید و براق که سنگ مرمر اصل بود و جواهرات بهکاررفته در آنکه طرحهایی از گل را درست کرده بودند
عبارت بودند از یاقوت و زمرد و فیروزه که در گلها بهکاررفته بودند و یشم و زبرجد که در برگها و ساقهها
و چشم ببر که در سایر حاشیهها بهکاررفته بودند و بسیار زیبا و دیدنی بودند  ،قیمت همان میز حدوداً
 51444روپیه که با پول ما حدود  5144444تومان میشد ولی واقعاً ارزش داشت  .البته سنگهای کوچکتر
هم بودند که حمل و بردنشان راحتتر باشد ولی با توجه بهاحتمال شکستن آن در طی حمل با هواپیما ،
خیلی سخت بود و نتوانستیم خرید کنیم .

پس از بازدید از فروشگاه و حسرت خوردن از اینکه نمیتوانستیم نمونهای از آنها خریداری و حمل کنیم ،
وارد فروشگاه دیگر در همان مجموعه شدیم که در آن سایر کارهای تهیهشده از سنگهای مرمر و جواهرات
به فروش میرفت  .مجسمههای بسیار زیبایی از نمادهای هندوستان شامل فیل  ،شتر  ،فیل سه سر ،
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خدایان هندو  ،شطرنجهای بسیار زیبا با مهرههای سنگی  ،جاقلمی  ،جعبه جواهرات و نماد تاجمحل و ...
در آنجا وجود داشت  .دوست داشتم آنقدر پول میداشتم که از هرکدام از نمادها  ،یکی و یا حتی بهعنوان
سوغاتی میخریدم ولی متأسفانه گران بودند و قیمتها به دالر بود و تنها توانستم یک نماد تاجمحل بگیرم
که به گفته لیدر  ،نماد تاجمحل در همه فروشگاهها هست ولی اکثراً سنگ مرمر اصل نیستند و بعد از مدتی
ممکن است پودر شوند  ،به همین خاطر یک تاجمحل کوچک خریدم و از فروشگاه بیرون آمدیم .

مقصد بعدی ما تئاتر تاجمحل بود که زندگی شاه جهان و ممتاز محل را که قبالً شنیده بودیم  ،در آنجا
بهصورت تئاتر زنده میدیدیم .

بازدید از تئاتر تاجمحل :
ساعت  7عصر بود که به محل نمایش رسیدیم و بر روی صندلیهای از قبل رزرو شده نشستیم و هدفون
مترجم به ما دادند که البته به زبان افغانی ( فارسی دری ) ترجمهشده بود و خیلی لهجه زشتی داشت  .ولی
همینکه متوجه مکالمات آنها میشدیم خوب بود .
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سالن تئاتر  convention centre kalakriti culturalمثل بقیه مکانهای تاریخی و توریستی هند
 ،پر از معماری و طرحهای باستانی بود و خیلی زحمت برای ساختش کشیده شده است  .بهخصوص نمونَک
تاجمحل که اواخر نمایش میبینید .سالن تئاتر بسیار مجهز بود ،سیستم تهویه خوب ،صندلیهای راحت و
بهتر از همه اینها هدفون ترجمه کننده بود که بر روی هر صندلی گذاشتهشده و هر توریستی میتوانست
زبان خود را انتخاب کرده و از آن استفاده کند .
نمایش شروع شد  .صحنههایی از فیلم زندگی شاه جهان پخش شد و پسازآن بهصورت تئاتر اجرا شد  .شاه
جهان و ممتاز محل وزندگی آنها را نمایش دادند  .عشق فراوانی که شاه جهان به ممتاز بانو داشت و ممتاز
در تمام امور دولتی نیز نقش داشت  ،بهطوریکه مهردار شاه بود و در تمام جنگها و  ...همراه شاه حضور
داشت و حتی از حال و احوال مردم و رعایا نیز بهتر از پادشاه آگاه بود و گاهی از پادشاه میخواست که به
خاطر مردم که در تنگدستی هستند کارهایی انجام دهد .

ماجرای به وجود آمدن جشن هولی ( جشن رنگها ) که در اولین هفته ماه مارس و یا اوایل اسفند ( تاریخ
شمسی ) برای استقبال از بهار برگزار میشود و اولین بار در زمان شاه جهان و به دستور او برگزار شد ،
نمایش دادهشده و به دنبال آن رقصی زیبا با آهنگ مخصوص جشن هولی انجام شد  .در این رقص همه اعم
از زن و مرد لباسهای سفید بر تن داشتند و از انواع رنگها برای تفریح و پاشیدن بر یکدیگر استفاده
میکردند  .آهنگ آن را قبالً در فیلم محبتین ( با بازی شاهرخ خان  ،آمیتا باچان و آیشواریا رای و  ) ...که
در جشن هولی خوانده شد  ،دیده و شنیده بودم که بسیار جالب و شنیدنی است و از تماشای آن لذت بردم
.
سپس در ادامه نمایش  ،بیماری و مرگ ممتاز بانو به نمایش درآمد که شاه جهان بر بالین همسرش بسیار
گریه کرد و اینکه ممتاز در آخرین لحظات عمرش از همسرش  5خواسته داشت و یکی اینکه بعد او ازدواج
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نکند و اینکه عشق آنان را جاودانه نگه دارد و شاه جهان پذیرفت و هر دو خواسته را بهترین نحو انجام داد
 .پسازآن دستور داد از تمام گوشه و کنار دنیا بهترین معماران و هنرمندان را جمع کردند و تاجمحل را
ساختند  .حتی زمین تاجمحل را از یکی از مهاراجهها و افراد مهم دولتی خریداری کرد که بتواند از قصر
خود هر روزبه آن نگاه کند و با همسر مرحومش راز و نیاز کند  .بعد از فوت همسرش دیگر ازدواج نکرد و
دختر کوچکش را که کامالً ازنظر عقل و هوش و سیاست مشابه مادرش بود بهعنوان مهردار خود انتخاب
کرد .
تاجمحل با تالش بیوقفه هنرمندان و معماران و کارگران بعد از  55سال ساخته شد و بهراستی زیبا بود .
شاه جهان به خاطر این عشق فراوان در سالهای آخر عمرش دیگر نتوانست به مسئولیتهای دولتی خود
ادامه دهد و فقط در فکر ساخت تاجمحل بود و امور کشور را به پسرش واگذار کرده بود و بهاینترتیب
پسرش به نام "اورینزیپ  "Orienzipکه امور کشور رو به دست گرفته بود حکومت را از او گرفت و او را
در قصر خود حبس کرد .

در اینجا نمایش تمام شد  ،نمایش بسیار زیبا و تأثیرگذار بود و من که بیاختیار اشک میریختم سریع
اشکهایم را پاک کردم که کسی نبیند و وقتی چراغها روشن شد  ،دیدم که همه حاضران که اکثراً اروپایی
و روس بودند بیاختیار اشک میریختند  .در آنجا به خودم گفتم گریه کردن و بروز احساسات فقط در ایران
حکم مسخره کردن دارد و یک ایرانی حتی نمیتواند بهراحتی احساسش را بروز دهد تا مبادا دیگران او را
مسخره کرده و فیلمش کنند  ،ولی خارجیها چه مرد و چه زن  ،بهراحتی و بدون ترس احساسشان را بروز
میدهند  ،و چقدر از این فرهنگ اشتباهمان تأسف خوردم ...
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پس از تمام شدن نمایش  ،از سالن خارج شدیم و سوار ماشین شده و بهطرف هتل حرکت کردیم  .ساعت
حدود  3:84شب بود و در مسیر راه همانطور که لیدر داشت در مورد شهر آگرا و مردم آن صحبت میکرد
 ،بهیکباره مراسم عروسی دیدیم که خانواده و آشنایان داماد به دنبال عروس میرفتند .
برای ما خیلی جالب بود که از نزدیک مراسم هندوها را ببینیم و لیدر که کامالً کنجکاوی و عالقه ما را درک
میکرد  ،از راننده خواست که بایست د و خودش به همراه ما از ماشین خارج شد  .دوربین را درآورده و شروع
به فیلمبرداری کردیم  .مراسم جالبی بود و داماد سوار بر اسب به همراه مهمانها و اطرافیان که سینیهایی
بر سر داشتند که احتماالً شامل هدایایی برای عروس بود و ساز و دهل و موسیقی به همراه صفحههایی از
نور و برق که وسایل مخصوص عروسیها بودند  ،در حال حرکت بوده و هرازگاهی میایستادند و آتشبازی
میکردند و باز حرکت میکردند .
حدود  51دقیقه ایستاده و مراسم را از نزدیک تماشا کردیم و فیلم گرفتیم  .خیلی جالب بود  .آنقدر دوست
داشتم که به یکی از باغ تاالرهایی که در آن عروسی بود بروم و از نزدیک مراسم ازدواج که در فیلمها دیده
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بودم به دور آتش میچرخند و  ...را ببینم  ،ولی لیدر گفت مهمانها از قبل دعوتشده و باکارت وارد میشوند
و ممکن است از دیدن افراد غریبه خوشحال نشوند .
در طول مسیر چند تاالر و باغ دیدیم که در همه آنها مراسم عروسی برپا بود و یک مورد دیگر هم از مراسم
شبیه هم آنکه فیلم گرفتیم  ،دیدیم  .لیدر میگفت این فصل  ،فصل عروسیهاست و اکثراً مراسم عروسی
را در این ماه برگزار میکنند و شما خوششانس هستید که توانستید از نزدیک قسمتی از مراسم را ببینید
.
بعدازآن حدود ساعت  54:84شب به هتل رسیدیم و قرار بعدی فردا صبح در البی بود .
روز بعد ساعت  3صبح بیدار شدیم و به رستوران جهت صرف صبحانه رفتیم  .بازهم مثل روزهای قبل
غذاهای موردعالقه خودمان را انتخاب کرده و خوردیم و سپس به البی رفتیم تا به گشت روز آخر برسیم .
ساعت  3:84لیدر و راننده آمدند و به راه افتادیم .
اولین مقصد سیکاندرا بود که مقبره اکبرشان در آن واقع است .

بازدید از سیکاندرا ( ) sikandra
سیکا ندرا نام شهرکی است که در نزدیکی شهر آگرا در ایالت اوتارپرادش در کشور هندوستان واقع است و
آرامگاه جاللالدین محمد اکبر سومین و بزرگترین پادشاه سلسله گورکانیان هند در آن بناشده است .
مقبرهی اکبر که به نام منطقه یعنی سیکاندرا شهرت دارد  ،در مساحتی حدود  135444مترمربع ساختهشده
است .
این بنا با ماسهسنگ قرمز ساختهشده و با مرمر جواهرنشان شده است .اکبر به این رنگ از سنگ بسیار
عالقه داشت و اغلب بناهای ساختهشده در زمان او با این مصالح ساختهشده است  .اکبر بهجای دهلی  ،شهر
آگرا را بهعنوان پایتخت برگزید و در آبادانی این شهر بسیار مؤثر بود .
اکبر شاه ساخت این آرامگاه را قبل از فوت برای خودش در سال  5144شروع کرد  ،اما این بنا بهوسیله
پسرش جهانگیر در سال 5158میالدی به اتمام رسید  .این آرامگاه همچون اغلب آثار گورکانی با الهام از
معماری ایرانی در مرکز باغی به شیوهی چهارباغ قرار دارد.
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در ساخت این بنا ردیفهایی از ماسهسنگ قهوهای مایل به قرمز  ،با یک بهارخواب مرمرین در نمای فوقانی
ساختمان بهجای گنبد بهکاررفته است .همچنین در دروازه جنوبی که به سمت باغ ایجادشده است  ،نقوش
گیاهی برجسته و طرح های هندسی آن با ترصیع مرمر سفید و سنگ تزئین شده و سر آن (نوک آن) با
چهار مناره مرمرین پوشانده شده است .
در زمان ورود به ورودی سیکاندرا  ،زمانی که از ورودی گذشتیم  ،چشممان به باغی بزرگ و زیبا افتاد که
در آن حیوانات مختلفی حضور داشتند  ،ازجمله پرندگان کوچک  ،سنجاب و آهو و غزال که بهراحتی مشغول
چریدن در بوستان بودند  .لیدر گفت که قبالً این مکان پر از میمون بود  ،ولی به خاطر ایجاد مزاحمت برای
توریستها  ،آنها را چندی پیش ازاینجا بهجای دیگر منتقل کردند  .من ناراحت شدم چون عالقه داشتم
میمونها را نیز ببینم  .و برایم جالب بود که چه راحت حیوانات  ،در چنین اماکنی و نیز در داخل شهر
زندگی میکنند و کسی به آنها کاری ندارد  .تصور کردم اگر در کشور ما اینطور بود  ،این آهوها و غزالهای
زیبا هدف تیر شکارچیان غیرقانونی قرار میگرفتند و تأسف خوردم .
در محوطه چند عکس با حیوانات و همچنین از نمای ورودی اصلی آرامگاه اکبر شاه گرفتیم  .در کنار آن
ساختمانهای دیگری بود که آثاری از آنها بهجامانده بود .
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به ورودی اصلی نزدیک شدیم و از دیدن معماری و نقش و نگارهای دروازه ورودی لذت بردم  .واقعاً زیبا و
هنرمندانه تزئین شده و زیبا بود  .وارد دروازه شدیم و در محوطه اصلی که بنای مقبره و گنبد آن بود و به
حالت اتاق اتاق بود  ،چند عکس گرفتیم .
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مقبره اصلی مانند اغلب آرامگاهها در زیرزمین بنا واقع بود  .به داخل اتاقی که مقبره اکبرشان و همسرش
بود رفتیم  .در سقف بنا تزئینات بسیار زیبایی وجود داشت که با آبطال و جواهرات تزئین شده بودند .

پنجرههای ی مشبک در ورودی هر اتاق قرار داشت که باعث تابش نور به درون اتاقها میشد  ،وگرنه اتاقها
تاریک بودند  .در اتاقهای دیگر نیز قبرهایی وجود داشت که تفاوتی در آنها دیده میشد و ما در ابتدا
متوجه آن نشدیم  .به گفته لیدر  ،در باالی هر قبر یک عالمت بود که مشخص میشد این قبر متعلق به
زن و یا مرد بوده است و قبر مردان عالمت برجستهای روی آن داشت .
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وارد قسمتی شدیم که ستونهایی داشت و از اتاقکهای گنبدی شکلی که به هم متصل بودند تشکیلشده
بود و در آنجا لیدر  ،نکات جالبی را به ما گفت  .ازجمله اینکه ستونها بهگونهای بودند که اگر یک نفر در
گوشهای از یک ستون و یا طاق صحبت میکرد  ،نفر دوم در قسمت دیگری از ستون و یا طاق صدا را از
دیوار میشنید  .که ما امتحان کردیم و خیلی جالب بود .
در محوطه و اتاقها دوری زدیم و همه قسمتهای بنا را بازدید کردیم و عکس گرفتیم و سپس ازآنجا خارج
شدیم تا به مقصد بعدی برسیم .
در مسیر بازگشت از باغ  ،کودکان دستفروش حضور داشتند که دور ما را گرفتند و به اصرار میخواستند
اجناسی ازجمله النگوهای رنگی و چوبی و مجسمههای مختلف و البته باکیفیت پایین و ارزانقیمت را
بفروشند که بهسختی از محاصره آنها رد شده و به ماشین رسیدیم .
مجدداً سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم  .لیدر گفت مسیر بعدی ما مقبره اعتمادالدوله است که به سبک
تاجمحل ساختهشده و هندیها به آن بچه تاجمحل (  ) taj mahal babyمیگویند .

بازدید از مقبره اعتمادالدوله :
این بنای تاریخی زیبا در  1کیلومتری مقابل رودخانه یامونا قرارگرفته است  .این بنا مقبره میرزا غیاثالدین
شیرازی  ،صدراعظم دربار اکبرشان و پدر ملکه نورجهان و آصف خان  -که در اوایل قبل از فوتش مدتی
صدراعظم دربار جهانگیر شاه بود  -هست  .مقبره توسط ملکه نورجهان برای پدر خود ساختهشده است .
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این مقبره اولین بنای مغولی است که از سنگهای قیمتی در مرمر ساختهشده است و تاجمحل بعدها به
الهام از این بنا و مشابه آن با طراحی معماران ایرانی ساخته شد .
اعتمادالدوله که فردی ایرانی است و فرزندان او ( نورجهان و آصف خان ) و نوه او ( ارجمند بیگم ملقب به
ممتاز محل ) همگی در دربار پادشاهان گورکانی به مناصب و یا همسری پادشاهان رسیدند  ،فردی بسیار
مدیر و مدبر و مورد اعتماد اکبر شاه بود و به همین دلیل برای او چنین مقبرهای ساختهشده است .
به ورودی مقبره اعتمادالدوله رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم  .ورودی همانند سایر آرامگاهها شامل دروازهای
بود که از سنگهای سرخ درستشده بود و محوطه زیبا با فضای سبز قشنگی در دورتادور مقبره وجود
داشت  .در فضای سبز محوطه اطراف پرندگانی دیده میشدند ازجمله مرغهای ماهیخوار که در اطراف
رودخانه یامونا به تعداد زیاد وجود داشتند .

مقبره بسیار زیبا بوده و تماماً از سنگهای مرمر ساختهشده بود که در آن نقش و نگارهایی با سنگهای
قیمتی جواهر وجود داشت که توجه را جلب میکرد .
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مشغول تماشا کردن بیرون مقبره بودیم که لیدر ما را صدا کرد و گفت زود به اینجا بیایید  .به سمت ایوانی
زیبا رفتیم که رو بهسوی رود یامونا بود و لیدر گفت داخل رود را ببینید  ،گاومیشها در آب مشغول شنا
کردن هستند .

گاومیشها به خاطر اینکه بدنشان از چرم ضخیمی پوشیده شده است  ،در برابر نور مستقیم خورشید تحمل
ندارند و ممکن است پوستشان آتش بگیرد و به همین دلیل ظهرها و زمانهایی که هوا خیلی گرم میشود
 ،داخل رود آمده و ممکن است ساعتها در آب بمانند  .با شور و اشتیاق به تماشای شنا کردن گاومیشها
نشستیم و چند عکس گرفتیم  .آن روز واقعاً هوا گرم بود و هواشناسی گوشی من عدد  14را نشان میداد .
سپس مجدداً از روی ایوان  ،از نمای مقبره که شبیه قاب عکس برای مقبره دیده میشد  ،چند عکس
گرفتیم که زیبا بود .
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پسازآن به داخل مقبره رفتیم و قبر اعتمادالدوله که هموطن خودمان است را بازدید کرده و برایش فاتحه
خواندیم .

پس از مدتی بازدید در محوطه  ،به سمت در خروجی رفته و ازآنجا خارج شدیم و به سمت ماشین حرکت
کردیم .
سوار ماشین شده و به راه افتادیم .
پسازآن لیدر برنامه بعدی را گفته و حتی در مورد خرید آثار هنری ازآنجا صحبت کرده و سفارش کرد که
اگر خواستیم خرید کنیم حتماً باید چانهبزنیم و قیمتها را تا یکسوم کاهش دهیم .
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بازدید از موزه فرشهای جواهر بافت :
به مغازه نسبتاً کوچکی رسیدیم  .البته ظاهراً مغازه بود  ،ولی درون آن موزه بزرگی بود  .جلوی مغازه
پیرمردی نشسته و مشغول بافتن تابلو فرشی زیبا بود  .چشمش که به ما و لیدر افتاد  ،با لبخند و مهربانی
به ما سالم کرد ( نمسته ) و لیدر به زبان هندی ما را به او معرفی کرد  .او با مهربانی به ما خوشآمد گفت
و از ما دعوت کرد که کنار او بنشینیم  .لیدر گفت ایشان حاجی نظامالدین  ،استاد بافنده فرشهای جواهر
بافت و صاحب امضا در هند و جهان است  .او صاحب موزهای است که در حقیقت کار او و پدرانش است ،
ولی در حقیقت این موزه ثبت میراث فرهنگی هندوستان بوده و آثاری در اینجا وجود دارد که نمیشود
روی آنها قیمت گذاشت .

حاجی نظامالدین از بچگی تحت تعلیم پدر مرحومش بوده و پدر و پدربزرگش نیز بزرگترین بافنده فرشهای
جواهرنشان و دارای حق امضا در هند بودهاند که در زمان آنها تابلوی چندبعدی تاجمحل بافتهشده و تقدیم
ملکه انگلستان شده است و هماکنون در قصر ملکه قرار دارد  .بعدازآن ها  ،استاد حاجی نظامالدین کار
پدرانش را ادامه داده و اآلن دیگر پیر شده و بیناییاش خیلی ضعیف شده است  .بااینحال هنوز کار میکند
و چون خودش پسر ندارد و صاحب دو دختر است  ،بهناچار ارث و هنرش را به دو خواهرزادهاش بخشیده و
به آنها آموزش داده است و هنوز فرشهای بافت آنها باید توسط حاجی نظامالدین تائید و مهر و امضا
بخورد تا ارزش پیدا کند .
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به خواسته حاجی  ،من و خواهرم کنار او نشستیم و حاجی گفت دوست داری که کمی از این فرش را ببافی
و به شما آموزش دهم ؟ و من با خوشحالی قبول کردم و کنارش نشستم و شروع به کارکردم  .حاجی با
اشاره میگفت که باید چطور سیمهای فلزی که از جنس نقره بودند را درون سوزن کرده و سوزن را از کجا
وارد و خارج کنم و من انجام میدادم و حاجی از استعداد و هنردوستی من خیلی خوشش آمده بود و با
لبخند من را تشویق کرده و به زبان هندی به لیدر میگفت که خیلی بااستعداد است  .لیدر هم که در حال
فیلمبرداری از ما بود با او صحبت کرده و تائید میکرد  .من که از خوشحالی در پوستم نمیگنجیدم .
حاجی نظامالدین که خیلی مهربان بود  ،بهرسم یادگاری دو عدد دستبند که از رشتههای جواهر درست
کرده بود و آنها را با نخ مانند تسبیح به هم متصل کرده بود به دست من و خواهرم بست و برای ما آرزوی
موفقیت کرد و ما نیز خیلی خوشحال شدیم و از او تشکر کردیم.
خواهرزادههای حاجی نزد ما آمده و برایمان چایی ماساال آوردند  .اول نمیدانستیم چیست و چون با شیر
درستشده بود  ،فکر کردیم قهوه و یا نسکافه است  .اردشیر گفت از روزی که به هند آمدید چای ماساال
خوردید ؟ و ما گفتیم نه  .اردشیر گفت این چای بسیار خوشمزه و مقوی است و ترکیبات آن مانند دارو
برای بدن مفید است  .چای را خوردیم و واقعاً از طعم آن خوشمان آمد  .به خاطر طعم زنجفیل کمی تند
بود ولی واقعاً خوشمزه درستشده بود و خیلی خوشمان آمد .
سپس باراهنمایی شاگرد و خواهرزادههای حاجی به درون موزه رفتیم  .وای  ....آنقدر زیبا بود که همانجا
خشکمان زد  .دورتادور سالن موزه قدیمی تابلو فرشهای بزرگ و گرانقیمت بودند که تماماً از انواع
سنگهای جواهر و نخها یا سیمهایی از جنس طال و نقره و مس بافتهشده بودند  .یکی از تابلوها که نمای
تاجمحل بود  ،چندبعدی بوده و احساس میکردی درختان و مقبره حرکت میکنند  ،و پدر بزرگوار حاجی
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نظامالدین آن را در مدت  1سال بافته بود و زیر آن امضای او دیده میشد  .مسئول آن توضیح داد کهای
تابلو دیگر تکرار نخواهد شد و مشابه آن با سایز بزرگتر در قصر ملکه انگلستان موجود است .
در کنار آن تابلو فرشهای دیگری با اشکال مختلف و ازجمله حیواناتی مانند طاووس و ببر و  ..موجود و بر
دیوار نصب بود که فروشی نبودند.
دورتادور بر روی قسمتی از دیوار  ،کتابها و دستخطهایی دیده میشد که اردشیر گفت آنها را ببینیم و
اگر در بین آنها نکتهای مشاهده کردید بگوئید  .مشغول خواندن اسامی و امضاها شدیم  .برایم خیلی جالب
بود و میشد قدمت آن را حدس زد  ،چون تمام بزرگان کشورهای مختلف که حتی در قرنهای قبلی ازآنجا
بازدید کرده بودند  ،امضا کرده و نظر خود را نوشته بودند و در موزه نگهداری میشد  .ازجمله آنان ملکه
انگلستان و ملکه قبلی آن  ،شاهزاده ادوارد و  ...که اسامی آنها را به خاطر ندارم  .تعداد اسامی زیاد بودند
و حتی جرج بوش و افراد سرشناس دیگری هم در میان آنها به چشم میخورد  .یکدفعه چشمم به
دستخط فارسی افتاد و شروع به خواندن کردم که نوشته بود از بازدید از آن موزه و اینهمه زیبایی لذت
بردیم و زیر آن امضاشده بود  .در کنار امضا نام محمدرضا شاه پهلوی و همسرش فرح دیبا نوشتهشده بود
که سریع به اردشیر گفتم آن نکته را پیدا کردم .
سپس چند برق دیگر روشن شد و در وسط سالن ویترینی بود که از زمین فاصله داشت و روی آن پوشیده
شده بود  .خواهرزادههای حاجی پرده روی آن ویترین بزرگ را برداشتند و یکدفعه چشمهای ما به آنجا
خیره شد  .من و خواهرم برق هیجان را میتوانستیم در چشمهای هم ببینیم  .واقعاً خارقالعاده بود  .فرشی
حدوداً به ابعاد  8* 5متر که تماماً از جواهرات پوشیده شده بود و تمام نقش و نگارهای آن از طال بود .
جواهرات تشکیلدهنده آن شامل الماس  ،یاقوت  ،زمرد  ،یشم  ،آماتیس  ،فیروزه  ،یاقوت کبود و چشم ببر
و  ...بودند که حتی اسم تمام آنها را نمیدانستم  .آنقدر زیبا و باشکوه بود که تا چند دقیقه خیره به آن
نگاه میکردیم و نمیتوانستیم چشم برداریم .
در آن لحظه اولین چیزی که به آن فکر میکردم قیمت آن بود و اینکه آیا کسی میتواند آن را بخرد ؟ شاید
اگر هر ایرانی دیگری آن را میدید به همین مسئله فکر میکرد و این سؤال را میپرسید و من نیز پرسیدم
 .جواب اینگونه بود که بافنده این فرش  ،پدر حاجی بوده و مدت  55سال روی آن کارکرده است و ازنظر
مقدار و وزن جواهرات که روی آن کارشده است نمیتوان روی آن قیمتی گذاشت  ،و اینکه غیرقابل فروش
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بوده و دیگرکسی نمیتواند مثل آن را خلق کند  .به لیدر گفتم یعنی مثالً حدوداً چند میلیارد قیمتش
میشود ؟ و جواب دادند که حتی به میلیارد دالر نیز نمیتوان قیمت گذاشت  .و من همچنین در مغزم
مشغول محاسبه بودم  .آنقدر زیبا بود که بهراستی نمیتوانستم از آن چشم برکنم .
مجدداً روی آن را پوشاندند و از چند پله باال رفتیم و به طبقه باال رسیدیم که در آنجا تابلوهای کوچک برای
فروش گذاشتهشده بود  .در آنجا بهغیراز تابلوها  -که در اکثر آنها جواهر کار نشده و بیشتر از نخ و حالت
گلدوزی برجسته دوختهشده بودند – وسایل دیگری مانند کیفهای مجلسی و کفشهای روفرشی و  ...هم
دیده میشدند  .کیفها بسیار زیبا بودند و بیشتر از همه توجه من را به خود جلب کردند  .سرانجام یک
کیف تزئین شده با جواهرات و سیمهای مسی انتخاب کردم که البته به خاطر مقدار کاری که روی آن
انجامشده بود  ،از همه گرانتر بود و قیمت آن  3444روپیه ( معادل  113444تومان ) بود ولی آنقدر چانه
زدیم تا قیمت آن را به  1144روپیه رساندم و باالخره آن را خریدم و خواهرم نیز کیف مشابه و البته باکار
کمتر و مقداری ارزانتر خرید .

خیلی چیزها دوست داشتم ولی آنقدر پول به همراه نیاورده بودیم که بتوانیم هر چه میخواهیم بخریم و
باید برای روزهای بعد نیز پول نگه میداشتیم  .بهناچار ازآنجا بیرون آمدیم و از مهماننوازی و خوشرویی
آنها تشکر کرده و سوار ماشین شده و بهطرف  KFCبه راه افتادیم  .ناهار مرغ سوخاری خوردیم و مجدداً
سوار ماشین شده و به راه افتادیم .
بعدازآن لیدر گفت شمارا بهجایی میبرم که مشابه فرشهای جواهر بافت را به قیمت مناسبتر بخرید و
البته این فرشها مثل قبلیها امضا دار نیستند و سوغات اینجا محسوب میشوند  .در آنجا وای فای رایگان
نیز میتوانید استفاده کنید .
به مغازهای رسیدیم که چند نفر در آنجا بودند  .آنها نیز با خوشرویی با ما برخورد کردند و با چای ماساال
از ما پذیرایی کردند  .فرشها و تابلو فرشهای زیبایی به سایزهای مختلف داشتند که جلوی ما بسیاری از
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آنها را بر روی زمین پهن کرده و به نمایش گذاشتند  .بااینکه قیمتها واقعاً مناسب بودند و به گفته لیدر
 ،ارزانتر ازاینجا پید ا نخواهید کرد  ،ولی با توجه به ارزش پول ما بازهم گران بودند  .ولی واقعاً نمیشد از
آنها چشم بپوشیم و بهعنوان یادگاری چیزی برای منزل خودمان نخریم  .قالیچه گردی که از سیمهای
مسی و آبطال و چند قطعه جواهر ( یاقوت قرمز و کبود  ،زمرد و یشم ) تشکیلشده بود انتخاب کردیم و
با چانه زدن قیمت را از  55444روپیه ( 175444تومان ) به  3144روپیه (  171444تومان ) رسانده و آن
را خریدیم .

سپس خداحافظی کرده و سوار ماشین شده و حرکت کردیم  .به هتل برگشتیم و قرار شد بعد از مدتی
استراحت در عصر مجدداً برای بازدید از یک گالری و خرید بیرون برویم .
ساعت  7بعدازظهر مجدداً لیدر به دنبالمان آمده و به یک گالری بزرگ و معتبر رفتیم ( handicrafts-
 . ) galleryگالری بزرگی بود و اجناس بسیار زیبایی داشت  .انواع مجسمهها و صنایعدستی ساختهشده از
استخوان و سنگ مرمر و با تزئینات جواهر و  ، ...انواع فرشهای جواهر بافت البته باقیمتهایی بسیار باالتر
از هر دو جایی که ظهر رفته بودیم  .بهطوریکه مشابه تابلو فرشی که ما با چانه زدن به  3144روپیه خریده
بودیم در اینجا به  84444روپیه فروخته میشد .
پسازآن به یک فروشگاه دیگر رفتیم که انواع مجسمههای خدایان و  ...در آنجا موجود بود  .فروشنده که
پیرمرد بود و بسیار مهربان  ،ما را دعوت کرده و حتی اجازه داد که از اجناسش عکس بگیرم – چون عکاسی
و فیلمبرداری از داخل فروشگاهها و بهخصوص مجسمههای خدایان ممنوع است و توهین به مقدسات آنها
محسوب میشود – و من چند عکس گرفتم .
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سپس به اتاقی دیگر در همان فروشگاه راهنمایی شدیم که دو نفر نوازنده در آنجا حضور داشتند  .یکی از
آنها که نوازنده کیبورد و سی تار بود  ،قبالً در سینمای بالیوود به کار نوازندگی مشغول بوده و بسیار
حرفهای بود  .مدت نیم ساعت برای ما موسیقی نواختند و در پایان در کنار آنها نشسته و عکس گرفتیم و
در جعبه کمکهای خیریه که در آنجا بود مبلغ  544روپیه انداختیم  .از موسیقی اصیل هندی واقعاً لذت
بردیم و خوش گذشت .
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سپس از همه آنها خداحافظی کرده و به سمت هتل حرکت کردیم  .ساعت حدود  3:84شب بود که به
هتل برگشتیم  .شب آخری بود که در آگرا بودیم و فردا باید به شهر بعدی میرفتیم .
به سفرنامه دکتر خسروجردی برمیگردیم :
فردا صبح زودتر از آگرا  ،شهری که بیانگر تاریخ ورود فارسی به هند بود  ،شهری که شاهد عشقی طوالنی
از مردی شیفته به همسرش بود  ،دل کندیم و راهی جایی نسبتاً دورتر شدیم  .مقصد ما منطقهای
حفاظتشده در نزدیکی دهلی بود  .منطقهای که اگر چشم انسان از آن دل بکند  ،دل انسان هرگز نمیتواند
از آن دل بکند  .درراه به دوستان میگفتم که سنت زبان اداری بودن پارسی  ،باعث شد که هزاران هندی
به یادگیری زبان پارسی رویآورند  .بعدها بعد از شاه جهان  ،هندیها برای اینکه هر هندی نتواند در ادارات
دولتی پست و سمت بگیرد  ،قانون استفاده از زبان فارسی را در ادارات و در حکومت را ادامه دادند  .بهگونهای
که نمیتوان زبان هندی را از پارسی جدا کرد .
سرانجام وقت رفتن به یک محیط طبیعی و بکر فرارسید  .هندوستان جایی است که نمیتوان طبیعت آن
را ندید ه گرفت  .در صد کیلومتری آگرا  ،نزدیکی شهر دهلی منطقه حفاظتشده حیاتوحش وجود دارد ،
به نام اسوال که پر از باران و رود و صدالبته حیوانات مختلف است .
وارد پارکی زیبا شدیم و از آن منطقه زیبا بازدید کردیم  .زمان بازدید از این پارک زیبا  ،نمیتوان در هوای
گرم هندوستان  ،آب زالل دید و هوس آبتنی نکرد .
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وای خدا  ،ظهر شده بود  .ترانه دخترم حسابی گرسنه بود  .به دوستان گفتم باید برویم گرگان . ...همسفران
با تعجب گفتند کجا برویم ؟ گفتم گرگان  .نه منظورم گرگان نیست  ،منظورم گرگان (  ) Gorgeanاست
 .همه خندیدند و گفتند برویم گرگان نه گرگان !! ...
شهر گرگان در نزدیکی دهلی پایتخت هند قرار دارد  .در طول مسیر راه صحبت خدایان را با دوستان ادامه
دادیم  .گفتیم که هندوستان  88خدای اصلی دارد  .خدای ثروت  ،خدای شجاعت  ،خدای نابودگر  ،خدای
خشم  ،خدای آفریننده  ،خدای تدبیر  ،خدای متعادلکننده خوبی و بدی  ،خدای نگهدارندِ که ده بار در
زمین تجلی کرد و میکند  .اولین بار کشتی ساخت و از هر حیوان یک جفت را به درون کشتی آورد تا
بقای بشر و موجودات زنده و حیات حفظ شود و آخرین بار سوار بر اسب سفید میآید تا تمام تباهیها و
زشتیها را درزمانی که زمین سرشار از تباهی است  ،از بین ببرد  .خالصه بعد به دوستان گفتم موافقید
اکنونکه در مورد خدایان اصلی که اکثریت هندوها به همه آنها اعتقاددارند صحبت نمودیم  ،دیگر در مورد
خدایانی که اقلیت هندوها به آن اعتقاددارند  ،صحبتی به میان نیاورده و زمان خود را برای بیان جنبههای
دیگری از هندوستان بکار ببریم ؟ دوستان تعدادی موافقت کردند و سپس اشاره کردم که به شهر دهلی
وارد میشوی م  .و دهلی آخرین شهری است که در این سفر خواهیم دید  .البته ما ایرانیها به آن دهلی
میگوییم و درواقع اسم آن دلهی (  ) Delhiاست نه دهلی .

ورود به شهر دهلی ( : ) Delhi
وارد دهلی که شدیم اولین مقصد ماقبل از هتل  ،جایی بود که به آن جانتار مانتار ( ) Jantar Mantar
میگفتند که یک رصدخانه قدیمی بود .

بازدید از جانتار مانتار :
جانتار مانتار یک بنای زیبا و با طرحی نوین بود  .از باالی تپهای که مشرف بر آن بود  ،ناگهان ساختمانی
غیرمعمول خودش را نشان داد  .ساختمان عجیبی بود  .پایینتر رفتیم و دیدیم که دو ساختمان قرینه است
به همراه یک نمای پلکانی عجیب .
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دوست هندی که همراه ما بود توضیح داد کهای یک معماری پستمدرنیسم است  .از طرفی وارد شدیم و
بعدازآن طرف ساختمان بیرون آمدیم  .اصالً نفهمیدیم که از کجا به کجا راه بودیم و چطور به اینطرف
ساختمان آمدیم  .پشت این ساختمان یک ساختمان دیگر بود که ظاهراً معمولی بود .

گفتیم حاال که آمدیم  ،برویم و آن ساختمان را هم ببینیم  .خدا شاهد است که چیزی را که دیدیم نمیتوانم
بیان کنم  .اگر این سازه نقاشی بود  ،میگفتیم که سبک کوبیسم است  .اصالً قابلبیان نیست  .خودتان
داخل این سازه پشتی را در باال ببینید .
این بنا واقعاً عجیب بود  .از بنا بیرون آمدیم و عقبتر رفتیم تا از نمایی دورتر به این پیکره عجیب نگاه کنیم
 .به دوست هندیم گفتم که من سر درنمیآورم کهای بنا چیست و منظور مهندس طراح از ساخت آنچه
بوده است ؟
دوست هندیم خندید و گفت  :این بنای خارقالعاده و عجیب  ،در  844سال پیش به دستور مهاراجه
جارسینگ  ،همزمان در  1جای هند ساختهشده و حتی یک سانتیمتر هم باهم اختالف ندارند و درواقع یک
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رصدخانه و ابزار نجوم است که با دقت یکثانیهای میتواند حلول سال نو و زمان طلوع و غروب خورشید ،
تقویم سال و ماه و حتی بروز کسوف و خسوف را بهطور دقیق محاسبه کند  .مهندس این بنا درواقع یک
ریاضیدان هندی است .
در آنجا یاد این افتادم که هند  ،منشأ ریاضی و عدد در تمام دنیا بوده است  .آن روز بعد از بیرون آمدن از
رصدخانه جانتار مانتار در تماممسیر تا رسیدن به هتل  ،در بهت حاصل از این معماری عجیب بودم .
بعد از رسیدن به هتل  ،به دوستان گفتم که اینجا دهلی است و باید هر کار نیمهتمامی که داریم در اینجا
انجام دهیم  .میخواهد خرید باشد و یا معرفی خدایان و  . ...قرار شد همه در ساعت  1در البی هتل باشیم
 .یکی از همسفران از هیجان من برای اینکه گفتم ساعت  1پایین باشید  ،گفت فکر کنم آقای دکتر
خسروجردی میخواهد یک خدای دیگر را معرفی کند چون چشمهایش برق میزند  .چون اگر بازار بود ،
میگفت هرکسی خودش برود !!
من گفتم بله  .میخواهیم به دیدن یک خدای بزرگ برویم  ،خدای هانومان .
ساعت مقرر همه دوستان جمع شدند و برای رفتن به معبد خدای هانومان به راه افتادیم .

بازدید از معبد خدای هانومان ( پادشاه میمونها ) :
بهطرف معبد حرکت کردیم  .هنوز شاید  144متر به معبد خدای هانومان مانده بود که یکدفعه یکی از
همسفران گفت  :اوه !!! این دیگر چیست ؟؟ آنجا را نگاه کنید ؟
بله خودش بود  .خدای هانومان  ،پادشاه میمونها  .در آنطرف پارک ایستادیم .

به همسفران گفتم این خدای هانومان  ،پادشاه تمام میمونها در زمین است  .سپس بهرسم هندی احترام
گذاشتیم و به دوستان گفتم :
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« به او نگاه کنید  .او اندامی بسیار ورزشکارانِ دارد و عضالتش بسیار پرورش اندامی است  .یادتان هست
که ویشنو ( خدای نگهدارندِ ) چند بار برای نجات بشر از دست اهریمنان  ،به زمین آمد  .در ششمین باری
که ویشنو به زمین آمد و بنام راما بود  ،همسرش سیتا به دست اهریمنان اسیر شد  .در همان زمان راما
مشغول نبرد با اهریمنان دیگر بود و خبر اسارت همسرش سیتا ناخودآگاه در جریان نبردش تأثیرگذار بود .
در آن زمان هانومان پادشاه میمونها به کمکش آمده و سیتا را نجات داد  .هانومان شیفته راما و یار وفادار
او در جنگ با اهریمنان بود  .روزی دریکی از جنگها به او گفتند که آیا راما را میشناسی ؟ و او سینه خود
را شکافت و قلب خود را نشان داد که بر او نام راما نوشته بود .

هانومان را خدای ارادت و محبت میدانند و برای او احترام قائلاند و به همین دلیل است که میمونها در
هند از اهمیت و احترام برخوردارند و برای آنها معابدی ساختهاند » .
بعد به دوستان نگاه کردم و دیدم برخالف تصورم کسی جا نخورده است !! بعد پرسیدم این عقاید برای شما
عجیب نیست ؟ بالفاصله یکی از خانمهای همسفر گفت نه  .چون اگر بگوییم عجیب است  ،شما میگویید
چطور حضرت سلیمان میتواند از سپاه میمونها کمک بگیرد  ،ولی راما نمیتواند ؟
راستش ته دل خودم همین بود و میخواست م اگر کسی بگوید خیلی عجیب است  ،همین را بگویم  .فکر
میکنم سفر طوالنی داشتن باعث میشود که همسفران دستت را بخوانند .
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جلوتر رفتیم و از نزدیک با نمونه دیگری از خدای هانومان که جلوی درب معبد بود آشنا شدیم  .چهره
میمونی او کامالً مشخص بود .
بعد از دیدار خدای هانومان و احترام به او  ،به سمت یک پارک در آن نزدیکی رفتیم  .چند میمون بازیگوش
داشتند روبروی ما بازی و شیطنت میکردند  .یادتان هست که در روز اول در جزیره فیلها در بمبئی  ،یکی
از همسفران با چوب به میمونها حمله میکرد و میخندید  . ...ولی برایم جالب بود که دیگر همه همسفران
با احترام به این حیوانات نگاه میکرد ند  .احترام در نگاه  ،احترام در رفتار و در گفتار  . ...راستش از این
تغییر رفتار دوستان لذت میبردم  .سپس گفتم دوستان  ،داستان خدایان کمکم دارد بهجایی میرسد که
همه آنهایی که هندوئیسم را بابت پرستی اشتباه گرفته و زیر سؤال میبرند  ،شاید شرمنده شوند  ...شاید
هم . ...
بعد از دیدار خدای هانومان به هتل برگشتیم  .در نزدیکی هتل دیدیم تعداد زیادی مردم در پیادهرو
ایستادهاند  .شبیه صفهای کوپن که در زمان جنگ همه ما خاطراتی داریم  .از ماشین که پیاده شدیم ،
پرسیدم اینجا چه خبر است ؟ من یک مشهدی هستم و کمی رگههای فضولی در وجودم هست  .جواب
دادند که اینجا هتل شاهرخ خان است و مردم هر روزبه امید آنکه فرجی رخ دهد و شاهرخ خان به اینجا
بیاید  ،اینجا میایستند  ،و چهبسا روزها وقتشان گرفته میشود .
به همسفرمان  -که عاشق شاهرخ خان بود – گفتم نمیخواهی شانست را امتحان کنی ؟ به من نگاهی کرد
و لبخند تلخی زد و از آن نگاه جوابم را گرفتم  .سرم را پایین انداختم و سوار اتوبوس شدیم و به هتل محل
اقامت رفتیم  .در تمام مدت راه به نگاه این همسفرم فکر میکردم که یکدفعه یکی از دوستان پرسید  :فردا
ساعت چند در البی باشیم ؟
انگار که از خواب بیدار شده بودم  ،گفتم فردا  ...فردا  ...ساعت  3خوبِ  ...آرِ  3خوبِ .
صبح روز بعد به سمت یکی از زیباترین معابد دهلی حرکت کردیم .

بازدید از معبد لوتوس ( نیلوفر آبی ) :
معبد لوتوس درواقع مربوط به هندوها نبوده  ،بلکه متعلق به بهائیت است  .اصالً مهم نیست که بهائیون را
چقدر قبول داریم یا نداریم  .مهم این است که یکی از زیباترین ساختمانهای دهلی همین معبد تازهساز
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نیلوفر آبی است  .معبد نیلوفر آبی  ،معبدی جدید و مدرن است که به کمک سرمایهگذاران بهایی که خیلی
از آنان ایرانی هستند  ،ساختهشده و واقعاً یک شاهکار هنری هست .

این معبد واقعاً به شکل گل نیلوفر آبی ساختهشده است  .داخل معبد رفتیم  ،داخل آن سکوت مطلق بود .
برعکس معابد هندی که پر از مراجعهکننده است  ،در این معبد فقط چند نفر توریست و بازدیدکننده در
حال عکس گرفتن بودند و کسی در آن عبادت نمیکرد  .پر از صندلیهای خالی بود  .اگر کسی نمیدانست
 ،فکر میکرد سالن اجالس است  .در جلوی آن دودسته گل بزرگ گذاشته بودند  .معبد واقعاً شیک بود
ولی نمیدانم در هفته  ،کسی برای نیایش و عبادت به آنجا میرود یا خیر ؟

محوطه معبد و پارک پیرامون آن سرسبز و خود معبد هم که سفیدرنگ ساختهشده و بدین ترتیب این بنا
همانند گل نیلوفر آبی که رنگ سفید در وسط آن میدرخشید دیده میشود  .در عکسها نمای معبد لوتوس
را در شب و همراه با نورپردازی آن دیده بودم که واقعاً زیبا بود .
از معبد زیبای لوتوس بیرون آمدیم  .برخالف همه معابد  ،احساس تغییریافته نداشتیم  ،یعنی معبد بهراستی
زیبا بود ولی تأثیرگذار نبود . ...
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گل نیلوفر در شرق باستان از تقدس و اهمیت ویژهای برخوردار است  .همانطور که در معرفی خدایان هندو
دیدیم  ،اکثر خدایان یا بر روی گل نیلوفر آبی ایستاده و یا نشسته و یا گل را در دست داشتند که همین
امر نشاندهنده تقدس و اهمیت لوتوس ( نیلوفر ) در هندوستان است .

گل نیلوفر آبی در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است  .این گل بانامهای نیلوفر آبی  ،لوتوس
 ،و یا سوسن شرقی نیز شناخته میشود و در اغلب کشورهای آسیایی بهعنوان نماد همگانی مطرح گردیده
است  .گل نیلوفر آبی ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و روی آن بهطرف خورشید است  .زرتشتیان این
گل را مقدس میدانستند  ،زیرا این گل زیبا در میان مرداب رشد میکند و آنها معتقدند  ،محیط نامناسب
زندگی نمیتواند دلیلی بر بد پرورش یافتن انسان باشد  .سنگنگاره لوتوس در تخت جمشید حکاکی شده
است کهای امر حکایت از اهمیت این گل نزد ایرانیان دارد .
زرتشتیان بر این باورند که نیلوفر آبی جایگاه نگهداری تخمه یا فر زرتشت بوده که در آب نگهداری میشده
است .
در اساطیر ایران این گل نماد ایزد بانوی ناهید است که جای مهمی در آئینهای ایران باستان دارد  .او ایزد
بانوی آب هست که در نقوش برجسته بهصورت زنی جوان حجاریشده و نام این خدا  ،نخستین بار بهصورت
آناهیتا در کتیبههای هخامنشی دیدهشده است  .بنابراین گل نیلوفر آبی را  ،گل آناهیتا به شمار آوردهاند .
نیلوفر با آئین مهری نیز پیوستگی نزدیکی دارد  .درصحنه زایش مهر  ،او از درون غنچه نیلوفر متولد گردیده
است  .بنابراین برخالف اینکه ریشه نیلوفر آبی را به آئین بودا میپندارند  ،درواقع به آئین مهر یا میتراییسم
 ،که قدمتی بس طوالنیتر از بودا دارد  ،مربوط میشود .
در دین زرتشت  ،این گل سمبل اهورامزداست  .سمبل انسانی اهورامزدا نیز  ،نیمتنه مردی است که شاخهای
از گل نیلوفر آبی ( لوتوس ) را در میان انگشتان خود گرفته است .
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گل نیلوفر در زبان سانسکریت  ،پادما و در زبان چینی  ،لی ین هوا و در زبان ژاپنی  ،رنگه  ،و در زبان
انگلیسی  ،لوتوس نامیده میشود  .نیلوفر در شرق باستان همانقدر اهمیت دارد که گل رز در غرب.
این گیاه در مصر باستان و در بسیاری از بخشهای آسیا مورد پرستش بوده است .
جنبه تقدس نیلوفر به محیط آبی آن برمیگردد  .زیرا آب نماد باستانی اقیانوس کهن بوده که کیهان از آن
آفریدهشده است  .ازآنجاکه گل نیلوفر در سپیدهدم باز و در غروب بسته میشود  ،به خورشید شباهت دارد
 .خورشید خود منبع الهی حیات است و ازاینرو گل نیلوفر  ،مظهر تجدید حیات شمسی به شمار میرود .
پس مظهر همه روشنگریها  ،آفرینش  ،باروری و تجدید حیات و بیمرگی است .
نیلوفر نماد کمال است  .زیرا برگها  ،گلها و میوهاش همه دایرهای شکل بوده و دایره خود ازاینجهت که
کاملترین شکل است  ،نماد کمال به شمار میرود .
نیلوفر یعنی شکفتن معنوی  ،زیرا ریشههایش در لجن است و بااینحال به سمت باال و آسمان میروید و از
آبهای تیره و لجن آلود خارج میشود و گلهایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد میکند .
نیلوفر کمال زیبایی نیز به شمار میرود  .ریشههای نیلوفر نماد و مظهر ماندگاری و ساقهاش نماد بند ناف
است که انسان را به اصلش پیوند میدهد و گلش پرتو خورشید را تداعی میکند  .نیلوفر نماد انسان
فوقالعاده یا تولد الهی است  .زیرا بدون هیچ ناپاکی از آبهای گلآلود خارج میشود .

نیلوفر در اسطورهها ی یونانی عالمت مشخصه ونوس است  .در فرهنگ بودائی  ،ظهور بودا بهصورت شعله
صادره از نیلوفر تصویر میشود  .گاهی بودا را میبینیم که در یک نیلوفر کامالً شکفته به تخت نشسته است
 .در معابد بودائی  ،نقش نیلوفر وجود دارد و نیلوفر  ،جزء  3عالمت فرخندگی در کف پای بوداست .
ظهر شده بود  .نور آفتاب بهمثابه یک شمشیر تیز  ،گویی که فرق سر را میشکافت  .بهترین محل برای فرار
از گرما  ،رستوران مکدونالد بود  .البته من هرسال در سفرها  ،وقتی به مکدونالد میروم داستان بلندباالی
این رستوران را تعریف میکنم  ،ولی آن روز دیگر حوصله داستانگویی نداشتم .
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بعد از ناهار بهجای رفتن به هتل و خوابیدن  ،راهی جایی شدیم که نمیشود نرفت  .به دیدن مقبره گاندی
رفتیم .

بازدید از مقبره گاندی :
سوار ماشین شده و به دیدن آرامگاه ماهاتما گاندی (  ) Raj ghatرهبر استقالل هند رفتیم  .آرامگاه در
باغی بزرگ قرار داشت که مقبره گاندی و چند تن دیگر از بزرگان هند در آنجا بود  .ناگفته نماند که جسد
ماهاتما گاندی در آنجا دفننشده و بهرسم هندوها جنازه سوزانده شده و قسمتی از استخوانهای بزرگ مثل
لگن و دندانها و مقداری از خاکستر در آنجا دفن هست  .برای رفتن به محل مقبره گاندی باید بهرسم
احترام کفشها را درآورده و با پایبرهنه وارد محوطه مقبره شویم .
مقبره روباز و در زیر سقف آسمان در اوج سادگی و بدون هیچ گنبد و بارگاه و طالکاری قرار داشت  .در
مکانی باکمال سادگی و بدون هیچ حرم و ساختمان بلند و درجایی به کوچکی چند متر  ،مردی به بزرگی
دنیا آرمیده بود  .به نزدیک او که میروی به گوشت میشنوی این شعر زیبا را  « :به سراغ من اگر میآیید،
نرم و آهسته بیایید  . » ...او خاموش است ولی صدایش پیچیده در گوش زمان  .در سکوتی مطلق فقط
صدای پرندگان را میشنوی و صدای مردمی که به دیدن او آمده بودند و یا مشغول عکاسی در آن فضا بودند
 .ما نیز مثل بقیه چند عکس گرفتیم .

تصور همگان از گاندی  ،پیرمردی آرام و سادهپوش است  .ولی واقعاً او فارغالتحصیل رشته حقوق از انگلستان
بود  .گاندی در آغوش مادری فداکار رشد کرد  .او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات
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زنده خو گرفت و به گیاهخواری  ،روزهداری برای خودسازی و خالص نمودن خویش وزندگی توأم باگذشت
اعضای فرق و مذاهب مختلف کوشش ورزید  .خانواده گاندی از طبقه تجار هند بودند  .پدر و پدربزرگش از
طبقه بازرگانان ،و نخستوزیر کاتهیاوار بودند .پدر و مادرش او را بر طبق رسوم و سنن هندی در  58سالگی
داماد کردند ،و او از این ازدواج دارای  1فرزند شد .در  53سالگی به لندن رفت ،و در دانشگاه آنجا به تحصیل
علم حقوق پرداخت و بعد از  8سال جزء هیئتوکالی دادگستری شد  .در آن زمان گاندی در لندن زندگی
سختی را میگذراند  .چراکه سوگند یادکرده بود که از خوردن گوشت  ،الکل و القیدی جنسی احتراز نماید
 .اگرچه تالش میکرد آدابورسوم انگلیسی را بیاموزد  -و مثالً به کالس آموزش رقص میرفت  -ولی خود
را به خوردن گوشت راضی نکرد  .سیر کردن شکم با کلم و گیاهان دیگر در آن کشور کار راحتی نبود  .زن
صاحبخانه او را به رستوران خامخواری راهنمایی کرد .

گاندی در دوران کودکی یکبار خوردن گوشت را تجربه کرد  .چراکه اوالً فردی کنجکاو بود و ثانیاً دوست
صمیمی او شیخ مهتاب او را به خوردن گوشت ترغیب میکرد  .ایده گیاهخواری و نخوردن گوشت ریشههای
عمیقی در آداب و سنن هندوها دارد  ،بهطوریکه بسیاری از هندوها و ازجمله خانواده گاندی خامخوار بوده
و گوشت نمیخوردند  .گاندی بهجای تالش برای تعیین نوع خوراک  ،به ارائه فلسفهای همت گماشت که
در طول زندگی آن را مبنای امور خود قرار دهد  .او مقالهای در مورد گیاهخواری نوشت که بخشهایی از
آن در نشریه انجمن خامخواران لندن به نام گیاهخواری منتشر شد  .گاندی در طول زندگیاش استفاده از
هر نوع خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد کرد  .فلسفه بی خشونتی گاندی بانام « محکم گرفتن حقیقت
» خودروی بسیاری از جنبشهای مقاومت بدون خشونت تأثیرگذار بوده است  .او میگفت  :اگر چیزی
حقیقت داشته باشد یقیناً پیروز است و دیر یا زود دیده خواهد شد و نیازی به جنگ و خشونت نیست .
گاندی همیشه میگفت که اصول او بسیار ساده هستند و از باورهای سنتی هندو بنام « حقیقت و ضد
خشونت » برگرفتهشدهاند  .او میگفت  «:من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم  .حقیقت و ضد
160

خشونت بودن همسن کوهها هستند »  .افکار او بهعنوان نمادی ملی شناخته شد و میلیونها نفر از مردم او
را با لقب ماهاتما یا روح بزرگ یاد میکردند  .هرچند گاندی از القاب افتخارآمیز بیزار بود ولی امروز همگی
او را بانام ماهاتما گاندی میشناسند  .مردم هند به او « باپو » که در هندی به معنی پدر هست و به معنی
پدر هند یاد میکنند .

گاندی اعالم کرد که مهمترین نبرد او تالشی بود که برای شکست شیاطین درونی  ،ترسها و ناامنیهای
خود به عملآورده است  .گاندی خالصهای از اعتقادات خود را در قالب « خداوند حقیقت است » گفته است
 « :وقتی ناامید میشوم به خاطر میآورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده است .
حکمرانان و قاتالن در برههای از زمان شکستناپذیر جلوه میکنند  ،ولی در حقیقت همه آنها سقوط
کردهاند  » .ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور میسازد  « .او امساک جنسی را یک الزام
مشخص میدانست و آن را ابزاری برای عشق ورزیدن و نه شهوترانی میدانست  .از دید گاندی آیین برهما
بهمنزله کنترل حواس از طریق تفکر  ،کالم و عمل بود  .او میگفت همانگونه که در آیین هندو همانند
سایر ادیان الهی  ،خداوند آفریننده یکی است  ،حقیقت و واقعیت هم یکی است  .گاندی در هفته یک روز
را روزه سکوت میگرفت  .امتناع از حرف زدن را مایه آرامش درونی میدانست و در این ایام سکوت با نوشتن
بر روی کاغذ با دیگران ارتباط برقرار میکرد  .پسازآنکه به هندوستان برگشت و در دادگاه عالی بمبئی
مشغول خدمت شد از پوشش غربی دست برداشت  ،اگرچه نشان از ثروت و موفقیت داشت  .او لباسی بر
تن کرد که موردقبول فقیرترین افراد در هند بود و از پارچه تولیدی داخل مرسوم به « خادی » استفاده
مینمود  .گاندی و پیروانش پارچه لباسهایشان را از نخی که خود میرشتند تهیه میکردند و دیگران را
نیز به این کار تشویق مینمودند  .در آن زمان درحالیکه اکثر کارگران هندی بیکار بوده و درآمدی نداشتند
ولی مجبور بودند لباسهای موردنیازشان را از تولیدیهای صنعتی تحت تملک انگلیسیها خریداری کنند
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 .گاندی معتقد بود چنانکه هندیها لباسهای خود را با چرخ نخریسی خود تهیه کنند بهتر از این است که
از پارچههای فاستونی انگلیسی باشد و با این کار ضربه اقتصادی سنگینی بر پیکره استعمارگران انگلیسی
در هند وارد خواهند کرد .
متعاقباً عالمت چرخ نخریسی بر پرچم کنگره ملی هند نقشبست .

گاندی شدیداً به خدا اعتقاد داشت و به مطالعه تمام ادیان بزرگ کوشش ورزید  .در مورد دین چنین
میگفت  « :تا آنجا که به من مربوط میشود هندوئیسم روح مرا ارضاء میکند و وجود مرا سیراب میکند
 .هرگاه تردید و ناامیدی در من قوت میگیرد به کتاب مقدس رجوع میکنم و سطری از آن را پیدا میکنم
که به من آرامش دهد  .بالفاصله لبخند بر لبانم نقش میبندد و اندوه و غم را به فراموشی میسپارم  .زندگی
من مملو از تراژدی بوده و اگر تعالیم این کتاب نبود شاید خیلی زود از پا میافتادم »  .برای گاندی دین
چیزی است که به او آرامش میدهد و بس  .او میگفت وقتی چیزی از جانب خداوند الهام میشود  ،پس
چرا در مورد قرآن و انجیل و تورات و  ...باید تردید کرد ؟ من نمیفهمم سرمنشأ اختالف ادیان در چیست
؟ دوستان مسیحیام سعی میکردن د مرا به مسیحیت سوق دهند و دوستان مسلمانم به سمت اسالم  .ولی
تا مادامیکه اخالقی باشید فردی دیندار هستید  .بهمحض اینکه از مسیر اخالق منحرف شویم  ،دیگر
شخصیت دینی نخواهیم داشت  .در دین چیزی وجود ندارد که از چارچوب اخالق خارج باشد  .مثالً انسان
نمیتواند دروغگو باشد و یا بیرحم باشد و درعینحال مدعی شود که خدا را در درون خویش احساس
میکند  .او بعدها که با سؤال آیا یک هندو بودی مواجه شد جواب داد  « :آری من یک هندو هستم .
همچنین یک مسیحی  ،یک مسلمان  ،یک یهودی و یک بودائی و  » ...او معتقد بود وظایف فرد نسبت به
خود و خانواده  ،به وطن و به جهان از یکدیگر جدا و مستقل نیستند  .نمیتوان بازیان رساندن به خود یا
خانواده خود به وطن خدمت کرد .
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گاندی توانست با استفاده از شیوه ضد خشونت نافرمانی مدنی استقالل هند را از بریتانیا بگیرد و درنهایت
دست امپراتوری بریتانیا را از هند کوتاه کند .شیوه مقاومت آرام وی به مستعمرات دیگر هم نفوذ کرده و
آنها را درراه استقالل میهن خود تشویق میکرد.
گاندی چندین بار هدف سوءقصد قرار گرفت که آخرین مورد آن موفق بود .در  3بهمن  5851ناتورام قادسی
وی را که در سن هفتادونهسالگی و میان جمعیت عازم محل عبادت بود ،هدف گلوله قرارداد و از پای درآورد.
قاتل از ناسیونالیستهای افراطی هندو بود که معتقد بود روابط گسترده با پاکستان به اقتدار هندوستان
لطمه زده است .
گاندی رفت ولی هند از گاندی چیزهایی آموخته بود که روشنیبخش راه آینده بود  .گاندی بهراحتی از
حرکات مردمی ساده کارهای بزرگ اقتصادی را پیش برد ( ازجمله صنعت پارچه و نساجی که پیشتر گفته
شد و تهیه نمک از دریا و عدم خرید از نمکهای انگلیسی )  .صنایعی را بیشتر پیگیری میکرد که پایهای
بومی داشته و وابسته نباشد و بر اساس توانمندی داخلی تولید شود  .بر همین اساس بود که هندوستان
هدفمند در عرصه اقتصاد وارد شد و با تکیهبر صنایع و پتانسیل داخلی پیش رفت  .کشاورزی ( چای  ،برنج
و  ) ...و باغبانی که رکورد دنیا را در بسیاری میوهها دارد  .در کامپیوتر سراغ سختافزار نرفت  ،بلکه سراغ
نرمافزار رفت  .هزاران دانشجوی هندی را درزمینهٔ نرمافزار به کار گرفت  .امروزه از صادرات عمده این
کشور بهکل دنیا  ،برنامهنویسی و ساخت نرمافزار هست  .صنعت جنگلداری و چوب را به رتبه چهارم دنیا
رساند  .در صنعت داروسازی و پزشکی بسیار پیشرفت کرد  .در صنعت الکترونیک جزء رتبههای اول دنیاست
 ،در صنایع کشتیسازی  ،صنایع دریایی  ،نظامی و هوا و فضا جزء رتبههای باال هست  .و هماکنون هند
برای سومین سال پیاپی بیشترین رشد اقتصادی را در جهان از آن خودکرده است که این مقام تا قبل از
این در اختیار چین بود و همه اینها را به گاندی مدیون است.

163

گاندی تحت تأثیر کریشنا ( خدای عشق و برطرفکننده درد و رنج و متعادلکننده شر و نیکی ) بود  .بر
اساس توصیههای کریشنا مبنی بر واگذاری امور مردم به مردم و عدم دخالت خدایان آسمانی در امور روزمره
 ،سیاست عدم دخالت دولت را بر امور جاری و روزمره مردم به دولت هند ترویج داد  .بر همین اساس
هندوستان اعالم نمود  :هر کس هر فعالیت اقتصادی را که میخواهد انجام دهد محدودیتی ندارد و بسیاری
از کارخانهها کمکم از همین کارگاههای کوچک شکل گرفتند  .در هند ثروت هیچ سرمایهداری را ضبط
نکردند تا به قول کمونیستها به نفع فقیران استفاده کنند  .گاندی اتحاد هندیها را فراهم نمود  .او یک
ماه روزه گرفت تا اینکه تمام رهبران مسلمان و رهبران هندو باهم قول وحدت و همکاری دادند و بعد روزه
خود را شکست  .دوم اکتبر زادروز ماهاتما گاندی ،رهبر ملی و معنوی هند ،بنیانگذار استقالل هند و یکی
از بزرگترین مردان نیمه اول قرن بیستم است .زادروز او در هندوستان تعطیل رسمی است  .در هند برای
سالروز وفات کسی عزا نمیگیرند و تعطیل نیست و فقط در سالروز تولد جشن میگیرند .
گاندی کسی نبود که با درگذشتش به فراموشی سپرده شود  ،او در یادها باقی خواهد بود ...

بعد از بازدید آرامگاه گاندی  ،از پارک خارج شدیم  .نزدیک غروب بود  .به خیابانی رفتیم که از خیابانهای
بزرگ و شیک در هندوستان است  .این خیابان معروف به شانزالیزه هند است  .خیابانی با عرض زیاد و
صدالبته خیابانی شیک و زیبا و تمیز  ،که مظهر هند جدید است  .یکسر این خیابان بزرگ دروازه هند است
و سر دیگر آن  ،استادیوم بزرگ هند است  .اگر دهلی رفتید حتماً شبی را در این خیابان سر کنید و قدم
بزنید .
البته نگاه خانمها در آن شب به بازارهای شیک اطراف این خیابان بود  .در آنجا یاد داستان سینوهه افتادم
 .به دوستان گفتم  « :درجایی خواندهام که روزی سینوهه از مادرش میپرسد  :مادر چرا باوجودآنکه از بازار
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خرید نمیکنی  ،هرروز سری به بازار میزنی ؟ و بعد مادرش میگوید  :ای پسر تو خانم نیستی تا بدانی که
لذتی که در دیدن بازار است در خریدن اجناس نیست » .

بازدید از دروازه هند :
آن شب به احترام خانمها این خیابان زیبا را طی کردیم  .و شب شد صدالبته زیبایی این خیابان را در شب
نمیتوان نادیده گرفت  .تا آخر خیابان رفتیم و برگشتیم  .در کنار دروازه هند دورهم جمع شدیم .

توضیحات بر اساس سفرنامه خواهران نصیری در اینجا آورده میشود :
دروازه هند یا ایندیا گیت ) (India Gateبنای یادبود ملی هند است که در قلب دهلینو واقع است  .این
بنای باشکوه با ارتفاع  15متر توسط یک معمار بریتانیایی طراحیشده و در محوطهای باز و نزدیک به
مجموعه زیبای کاخ ریاست جمهوری هند ساختهشده است  .در اصل این بنا بهعنوان یادبود تمامی
جنگهای هند شناخته میشود و نشان برجستهای است برای یادآوری  34هزار سرباز هندی ارتش بریتانیا
که در جنگ جان خود را ازدستدادهاند  .این سربازان در مبارزه برای امپراتوری بریتانیا در هند  ،و یا بیشتر
در جنگ جهانی اول و همچنین جنگ سوم انگلیس و افغانستان جانباختهاند  .نام این سربازان بر دیوارهای
این بنا حکشده است  .این بنا از سنگ ماسه قرمز و گرانیت ساختهشده است .
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در ابتدا ،مجسمه جرج پنجم پادشاه بریتانیا در زیر سایهبان کنونی در آستانه دروازه هند ایستاده بود که
پس از استقالل هندوستان این مجسمه با یادبودی از سرباز گمنام ارتش هند از جنس مرمر سیاه و بهصورت
یک مشعل فروزان تعویض شد که به نام «شعله جاویدان سرباز» نامگذاری شده است  .در قسمتهای
باالیی دروازه نام شهیدان بر روی سنگها حکشده بود .
در اطراف دروازه زنجیر بسته بودند و نمیشد از حدودی جلوتر رفت و کامالً به آتش و عودی که کنار مقبره
بود نزدیک شد  .از فواصل و زوایای مختلف چند عکس گرفتیم .

در برگشت از دروازه هند و پایان داستان زندگی گاندی و استقالل هند  ،شب بود و هرچند هوا برای
پیادهروی عالی بود  ،ولی امنیت خیلی قابلاطمینان نبود  .برای همین سوار مینیبوس شده و راهی هتل
شدیم  .در بین راه به همسفران گفتم  :دیگر دو سه روز تا پایان سفر هند باقی نمانده  ،موافقید این دو سه
روز را مانند اکثریت هندیها گیاهخواری کنیم ؟
همسفران طوری خندیدند که میشد بفهمی هم راضی هستند و هم ناراضی  .به آنها گفتم که فردا ساعت
 3صبح پایین بیایید ولی کسی صبحانه نخورد تا باهم به رستوران برویم .
فردا صبح تا ساعت  3:84طول کشید تا همه به البی آمدند  .به همسفران گفتم  :ما  1جور وجترین (
 ) Vegetarianداریم  8 .نوع آنها عبارتاند از  :الکتوز – وجترین ( ) lacto-vegetarianکه عالوه بر
غذاهای گیاهی  ،از مواد لبنی ( شیر  ،ماست و  ) ...نیز استفاده میکنند  .نوع دوم که اوو  -وجترین (ova-
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 )vegetarianنام دارد  ،که عالوه بر غذاهای گیاهی از تخممرغ نیز استفاده میکنند و سومین گروه که
الکتوز -اوو  -وجترین (  ) lacto-ova-vegetarianنامیده میشود  ،که در این گروه گیاهخواران  ،عالوه
بر غذاهای گیاهی از تخممرغ و لبنیات نیز استفاده میکنند  .دو نوع دیگر وجترین ها کالً خامخوار هستند
و زیاد طرفدار ندارند .
خوب حاال از امروز صبح هرکدام را که میخواهید شروع کنید  ،اول مشخص کنید که جزء کدام گروه
هستید  .همسفران خندیدند و گفتم اینقدر سخت نگیرید  .ما ایرانیها بهنوعی خودمان هم وجترین هستیم
 .چون سهم گوشت و ماهی و  ...در برنامه روزانه غذایی ما خیلی باال نیست .
به داخل رستوران رفتیم  .دیگرکسی کالباس و سوسیس برنمیداشت  ،ولی سختی در اینجا بود که اگر
کسی اوو-وجترین بود  ،دیگر نمیتوانست کیک و شیرینی که حاوی شیر بود بردارد و یا کسی که الکتوز-
وجترین را انتخاب کرده بود  ،نمیتوانست نیمرو و املت و  ...بردارد  .البته صبحانه مشکلی نبود  ،چون
میوههای استوایی خیلی زیاد بود و تازه میشد انواع تنقالت مانند بادام و پسته و  ...را هم برداشت  .صبحانه
خوبی بود  .بعد از صرف صبحانه بهطرف مقبره همایون که قبالً شرحش را در آگرا بودیم  ،گفتم .

بازدید از مقبره همایون :
به مقبره همایون رسیدیم  .اگر یادتان باشد گفتیم  ،همایون بود زبان پارسی را در هند شروع به رواج دادن
نمود و دختری از خاندان صفویه را به همسری برگزید  .مقبره همایون زیبا بود و به همان روش چهارباغ
ساختهشده بود .
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بعد از بازدید از مقبره همایون  ،موقع ناهار همه به یاد تصمیم و قولی افتادند که صبح گرفته بودند و به
همین دلیل به سمت یک رستوران وجترین رفتیم  .انتخاب غذا سخت بود  ،ولی این رستوران تنوع غذایی
بسیار زیادی داشت و میشد انواع مختلف را گرفت  .قیمتش هم خیلی خوب و ارزان بود  .مثالً یک بشقاب
کامل برنج و سبزی به پول کشور ما  344تومان میشد  .همسفران چون در صبحانه بیشتر میوه خورده
بودند  ،خیلی گرسنه بودند و وقتی قیمتهای ارزان را دیدند  ،هرکدام چند نوع غذا سفارش دادند  .غذا
خیلی خیلی تند بود  .بعد از ناهار وجترین و اسپایسی  ،بازهم همه گرسنه بودیم  . ...گفتم میخواهم یک
مطلب بگویم  :چرا در آئین هندوها  ،گیاهخواری وجود دارد ؟ درواقع داستانی برای آن وجود دارد .
« بر اساس مکتب و آئین هندو  ،انسان اجازه ندارد برای سیر کردن شکم خود  ،موجود زنده دیگری را از
بین برده و حیات دیگری را بگیرد تا خود سیر شود  .وقتی شما گوشت میخورید  ،یعنی موجود زنده دیگری
را از بین بردهاید تا خود سیر شوید  .ولی وقتی شما میوه میخورید  ،درواقع حیات آن درخت را از بین
نبردهاید و برای بقای خود دیگری را از بین نبردهاید  .و این راز اصلی توصیه به گیاهخواری است » .
بعد از ناهار  ،تا ساعتها نه اینکه فکر کنید احساس فقط تندی دردهانمان بود  ،دهانمان میسوخت  ،درست
مثلاینکه با یک ماده شیمیایی سوخته بود  .در آن روز نمیدانستم حکمت استفاده از فلفل زیاد در
هندوستان چیست  ،ولی میدانستم که ربطی به هند ندارد و تقریباً تمام کشورهای کمربند استوایی کموبیش
فلفل بیشتری استفاده میکنند  .مثالً سریالنکا  ،اندونزی  ،فیلیپین و همچنین سودان و نیجریه در آفریقا و
مکزیک و اکوادور در آمریکا و  ...نسبت به نواحی شمالی و جنوبی زمین  ،فلفل بیشتری استفاده میکنند .
سؤالی که همیشه در ذهنم بود این بود که آیا درجه حرارت محیط  ،ربطی به فلفل دارد یا نه ؟ بعدها
فهمیدم که غذاهای تند باعث تعریق میشوند و تعریق حس خنکی به بدن میدهد  .خنکی که عمق ندارد،
بلکه سطح پوست را سرد میکند  .غذاها و خوراکیهای تند در کشورهای نزدیک خط استوا بهعنوان
خوراکیهای خنککننده بدن حسن شهرت خوبی دارند .
بعد گفتیم که آن شب به یک کنسرت موسیقی برویم و کمی شادباشیم  .کنسرت موسیقی در ساعت 1
بعدازظهر شروع میشد و ما ساعت  5بود که داشتیم در این مورد صحبت کرده و تصمیمگیری میکردیم .
به سمت هتل رفتیم و درراه از بالیوود و سینمای هند و موسیقی هند صحبت کردیم  .چرا در هندوستان
موسیقی  ،نسبت به سایر ملل سهم بیشتری دارد ؟ و ویژگیهای سینمای هند در چیست ؟ اینکه ما در
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سینمای کشورمان چند مشکل اساسی داریم که هیچ جای دنیا این مشکالت را ندارند  .ما در سینمای
کشورمان  ،قهرمان نداریم  .در هر سینمایی  ،چه آمریکا و چه هند  ،نیاز به داشتن قهرمان وجود دارد .
سینمای ما خشک و بدون چهره قهرمان است  .مثالً امروز در معرفی سرداری بزرگ به نام سردار سلیمانی
انجام میشود  ،واقعاً خوب است و هدف آن ایجاد یک قهرمان جنگی است و در سینما نیز باید چنین کاری
انجام شود .
دومین مشکل سینمای ما این است که رؤیا ندارد  .ممکن است در سینمای چین  ،کونگفو به شکل
اغراقآمیز ی نقش داشته باشد  ،و یا در آمریکا موجودات فضایی  ،در ژاپن دایناسور و در هند نیز بهتبع
فرهنگ آن  ،رقص و آوازهای تخیلی و  . ...مهم این است که رؤیا  ،سینمای یک کشور را زیبا میکند  .در
سینمای کشور ما همه فیلمها واقعی و بدون رؤیا و تخیل بوده و با سینمایی خشک روبرو هستیم .
مشکل سوم این است که موسیقی احساسی و عاشقانه در سینمای ما کمرنگ است  .در فرهنگ آمریکایی
میتوانند تصاویری استفاده کنند که در فرهنگ ما آن را گسترش فساد میدانند  .هندیها این مشکل را با
استفاده از موسیقی در سینما حل میکنند و از موسیقی عاشقانه بهجای نشان دادن روابط شخصی افراد ،
استفاده میکنند .
خالصه ما در سینمای خود نه قهرمان داریم  ،نه رؤیا و نه موسیقی عاشقانه و احساسی و بعد میخواهیم
سینمای سوددهی داشته باشیم .
آن شب به کنسرت موسیقی بسیار زیبایی رفتیم  .جای شما خالی بود  .به هر جای دنیا که رفتید حتماً یک
رقص سنتی آنجا را ببینید .
نیمهشب بود  ،نمیدانم شاید حدود  55شب که کنسرت تمام شد و به سمت هتل راه افتادیم  .درراه به
همسفران گفتم که فردا میخواهیم به معبد آکشاردهام برویم و امیدوارم که جواب بعضی سؤاالتتان را آنجا
پیدا کنید .
به هتل رسیدیم و قرار شد فردا صبح همگی در البی جمع شده و حرکت کنیم .

بازدید از معبد آکشاردهام :
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صبح روز بعد در البی جمع شدیم و برای بازدید از آکشاردهام به راه افتادیم  .شرح بازدید از معبد آکشاردهام
از سفرنامه خواهران نصیری و توصیفات و بسیاری از توضیحات تکمیلی از سفرنامه دکتر خسروجردی
استفادهشده است که باهم تلفیقشدهاند :
پسازاینکه سوار ماشین شدیم به سمت معبد آکشاردهام به راه افتادیم  .با توجه به تعاریفی که از این معبد
شنیده بودم  ،مشتاقانه برای رسیدن به آن لحظهشماری میکردم همانند عاشقی که برای رسیدن به یارش
لحظهها را میشمارد و برای همین مسیر راه برایم طوالنی به نظر میرسید .
بردن دوربین و حت ی گوشی موبایل در اینجا ممنوع است و سعی کنید همه وسایلتان را در ماشین بگذارید
و به داخل نبرید  .سرانجام به معبد آکشاردهام رسیدیم  .از همان بیرون مشخص بود که بسیار زیباست .
دلخوش به این بودیم که گفتهشده بود که در آنجا عکاس هست و میتوانید عکس بگیرید .
از درب ورودی که گشت و بازرسی بود عبور کردیم و وارد محوطه بسیار بزرگی شدیم که معبد در آنجا واقع
بود  .البته هنوز اصل ساختمان معبد دیده نمیشد  ،ولی آنقدر آن مکان زیبا بود که از همان ابتدا محو
دیدن اینهمه زیبایی شده بودیم .
میتوانم قسم بخورم که تاکنون جایی به این زیبایی ندیده بودم  .هرچه نزدیکتر میشدیم  ،زیبایی آن
بیشتر و بیشتر به چشم میآمد  .نمیدانم تجربه داشتید که نتوانید چیزی را وصف کنید ؟ من برای اولین
بار به چنین تجربهای رسیدم  ،واقعاً وصف زیبایی این معبد با سخن امکانپذیر نیست و فقط باید آنجا را از
نزدیک دید و حس کرد  .بهقولمعروف  :آنچه را یک دیدن کند پیراک آن  ...سالها نتوان نمودن بابیان ....
آکشاردهام یک معبد قدیمی نیست  .این معبد در سال  5331ساختهشده ولی بیشک نمیتوان برای آن
ازنظر زیبایی و ازنظر محتوا و ارزش  ،عدد ی را لحاظ کرد و یا جایی را با آن قیاس کرد  .برای ساخت این
معبد  7444هنرمند و  54444نفر هرروز کار میکردند و در روز افتتاح مردم چیزی را دیدند که باورپذیر
نبود .
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در داخل معبد تندیس خدایان وجود دارد و همچنین مجسمه طالیی سامینارا ( از پیامبران هندو ) که
بنیانگذار این معبد است که همه از طالی ناب  55عیار ساختهشدهاند .
تمام معبد از سنگ ساختهشده و با هنرمندی خارقالعاده که قطعاً منحصربهفرد بوده و نمونه مشابهی در
هیچ کجای دنیا ندارد  .چه نمای داخلی و چه نماهای بیرونی معبد همه از سنگ بوده و هیچ مصالح دیگری
ازجمله آجر  ،سیمان  ،گچ و  ...در ساخت آن بکار نرفته است  .ساخت معبد  1سال زمان برده است .
در ابتدای ورود به محوطه اصلی پیرامون معبد  ،وارد سالنی شدیم که ما را به محوطه بیرونی هدایت میکرد
 .در کلیه ستونها و دیوارهای آنجا نماد خدایان هندو وجود داشت که با دست هنرمندان بر روی سنگها
تراشیده شده بودند و هر نماد با یکی کناری فرق داشت  .آنقدر زیاد بودند که من خیلیها راندیدِ و نشناختم
 .لیدر گفت که هندوها  583444خدا دارند و نماد همه آنها در درودیوارهای این معبد حکشده است .
همینطور که سرم باالبود و سقف و دیوارها را نگاه میکردم  ،وارد سالن شدیم .
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روی سقف چندین زنگ وجود داشت که کسی که وارد معبد میشود آنها را به صدا درمیآورد  .در فیلمهای
هندی دیده بودم که مثالً آمیتا باچان زمانی که میخواست وارد معبد شود زنگ را به صدا درمیآورد و بعد
172

باحالت احترام وارد میشد و روبروی مجسمه خدایشان قرار میگرفت  .ولی این زنگها خیلی باالبودند و
حداقل باید بیش از  5متر قد میداشتی تا دستت به زنگها برسد .

همینطور که محو تماشا بودم از سالن بیرون رفته و وارد محوطه اصلی معبد شدیم  .از دیدن آنهمه زیبایی
شگفتزده بودم  .فکرم را از همه افکار مزاحم خالی کردم تا حتی یکلحظه را از دست ندهم و قسمتی
ازآنجا ازنظرم دور نماند .
عکس مردی بالباس مخصوص عابدان و یا کاهنان در باالی ورودی بود که درواقع سامینارا نام دارد که کاهن
بوده و اینجا را بنیانگذاری کرده است و این معبد به نام او بنانهاده شده است.
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وارد باغی شدیم  .باغ بزرگ و بسیار زیبا بود و در هر دو طرف مسیری که میرفتیم  ،مجسمههای جالب و
بزرگی گذاشته بود که یکی از آنها مجسمه خدایگان ویشنو بود که بر روی ماری نشسته و همسرش در
پایین و چند نفر در اطراف او مشغول نیایش هستند  .اندازه و ابعاد مجسمهها بزرگ بود و ما در برابر آنها
کوچکتر بودیم  .مجسمه چند تا از خدایان سوار بر مرکبهایشان مثل شیر  ،گاو  ،مار  ،ببر و  ...در آنجا
قرار داشت و در وسط مسیر تعدادی اسب در حالتهای مختلف که بسیار زیبا و طبیعی بودند .

با هر قدمی که در آنجا برمیداشتیم حسرت به همراه نداشتن دوربین بیشتر میشد و با خودم غر میزدم
که چرا نمیگذارند دوربین داشته باشیم ؟ مگر چند تا عکس بگیریم چه میشود ؟ پس کو این عکاسانی که
میگفتند ؟ هر جا میرویم پر از عکاس است و بهزور و اصرار میخواهند از ما عکس بگیرند و حاال که
الزمشان داریم هیچکس نیست و  ...و خواهرم در جواب گفت که اینها تو را میشناختند که اگر دوربین
میآوردی تا صبح فردا هم ازاینجا خارج نمیشدی و کلی خندیدیم .
بعد از  54دقیقه ،خودمان را به هم رساندیم  .راهنمای محلی گفت زود بیایید که اآلن برنامه شروع میشود
و درها را باز میکنند و به دنبال او رفتیم  .راهنما تند تند راه میرفت و من و خواهرم هم باعجله به دنبالش
میرفتیم و همانطور مناظر اطراف را نگاه میکردیم و گاهی هم جا میماندیم .
وارد صفی طوالنی شدیم که هرچند دقیقه در را بازکرده و حدود  84نفر را راه داده و مجدداً در را میبستند
 .راهنمای محلی از صف فرعی رفت و به اول صف رسید و ما هم به دنبالش و همش منتظر بودم تاکسی
اعتراض کند  .اما با دیدن ما که توریست بودیم  ،هیچکس چیزی نگفت و بهراحتی با زودتر رفتن ما کنار
آمدند وگرنه باید کلی در صف میماندیم .
وارد سالنی تاریک شدیم  .درواقع چندین سالن بود که بایستی یکی پس از دیگری وارد میشدیم و در هر
سالن نمایش چندبعدی وجود داشت  .در اولین سالن بر روی نیمکت نشسته و فیلمی به نمایش درآمد که
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زندگی سامینارا بود و البته به زبان هندی که راهنما خیلی کلی برایمان توضیح میداد و خیلی از مطالبش
را متوجه نمیشدیم .

در سالنهای بعدی مجسمههای متحرک با ابعاد واقعی انسان و حیوان وجود داشتند که خیلی واقعی به
نظر میرسیدند و صحبت میکردند  .دیدن فنّاوری بکار رفته در آنجا بسیار جالب بود و اصالً فکر نمیکردم
که در کشور فقیری مانند هند چنین فنّاوری وجود داشته باشد  – .قبالً نمونه مشابه آن را در پارک ژوراسیک
دایناسورها در استانبول ترکیه دیده بودم که دایناسورها را در ابعاد بزرگ و همراه حرکت و صدا نمایش
میدادند – ولی در اینجا داستان و زندگینامه به حالت نمایش چندبعدی بیان میشد .
نمایشها در سالنهای مختلف مربوط میشد به زندگینامه سامینارا که یکی از عابدین و یا پیامبران هندو
بوده و از بچگی به دنبال کشف حقیقت و خداوند بوده و به مدت  8سال به هیمالیا میرود و در آنجا میماند
و باخدای خود خلوت میکند ( خدای آفریننده )  -شبیه همه پیامبران ما که به غار و یا کوه و  ...میروند
و باخدا راز و نیاز میکنند – و زمانی که برمیگردد  ،هندیها دور او جمع شده و میپرسند که آیا ما هم
برای رسیدن به خدای آفریننده بایستی به هیمالیا برویم ؟ و او میگوید که نه  ،خدا در همهجا هست  ،کنار
پنجره خانه شما  ،کنار درب و  ...و کافی است او را به هر جا مینگرید  ،تجسم کنید .
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سامینارا از همان کودکی مردم را بهسوی خدا رهنمود میکرد  .دریکی از سالنها ماهیگیری را نشان میداد
که تور خود را در رودخانه پهن کرده و چندین ماهی گرفته بود و سامینارا که هنوز کودک بود به او گفت
که ماهیها و همه موجودات زنده همانند ما انسانها جان دارند و حق زندگی دارند و ما نباید برای سیر
کردن شکم خود  ،اینگونه حیوانات را از بین ببریم و برای مرد ماهیگیر از خدا میگوید و سپس با اشاره او
ماهیها زنده شده و به داخل رودخانه میپرند و مرد حسابی تحت تأثیر قرارگرفته و به او و خدای او ایمان
میآورد .
بدین ترتیب در هر سالن داستانی از زندگی سامینارا از کودکی تا پیری نمایش داده میشد  .درجایی
سامینارا مشغول تربیت شاگردان بوده و درجایی کالس آموزش یوگا بود و پیروانش همراه یوگا به تزکیه
نفس و رسیدن به خدا میپرداختند  .درجایی دیگر پادشاه را نشان میداد که با سامینارا مشغول صحبت
کردن بود و ...

در پایان آهنگی زیبا به زبان هندی پخش شد :
BAandaa Re
…O Ho
Mauko Kahaan Dhoondhe Re Bande , Main To Tere Paas Mein Naa Teerath
Mein Naa Moorat Mein ,
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Naa Ekaant Niwaas Mein O … Naa Mandir Mein Naa Masjid Mein ,
Naa kabhi kailaash mein , mein to tere paas mein bande …
Mein To Tere Paas Mein Bandaa Re …
Ho … Khoji Hoye Turant Mil Jaaoon , Ek Pal Ki Talaash Mein Kaid Kabhi Us Moh
Mai Saadho ,
Main To Hoon Vishwas Mein O Bandaa Re … Main To Tere Paas Mein …
O Bandaa Re … Main To Tere Paas Mein …
O … Naa Main Jap Mein , Naa Main Tap Mein , Naa Barat Upaas Mein Naa Main
Kirya Karam Mein Rehta
Naa Hi Hog Sanyaas Mein , Naa Hi Jog Sanyaas Mein
Nahi Praan Mein Nahi Pind Mein
Naa Brahmaand Aakash Mein , Naa Main Prakriti Pravar Gufaa Mein
Naa Hi Swaas Ki Saans Mein
Ho … Khoji Hoye Turant Mil Jaaoon ,
Ek Pal Ki Talaash Mein Kaid Kabhi Us Moh Mai Saadho,
Main To Hoon Vishwas Mein
O Bandaa Re … Main To Tere Paas Mein
O Bandaa Re … Main To Tere Paas Mein
« ای بنده ! ای بنده ! کجا من را جستجو میکنی ؟
...  نه در تندیس ( چهره ) و نه هیچ جا و مکانی،  نه در زیارتگاه. من نزدیک تو هستم
... نه در معبد و نه در مسجد و نه در هیچ مکان مقدس دیگری
...  ای بنده،  نزدیک تو هستم ای بنده، من نزدیک تو هستم ای بنده
...  در یکلحظه من را خواهی یافت، اگر در این تالش باشی که من را بیابی
)  ( بگو به آن عبادتکننده... به حرفی که میزنم گوش فرا بده
... من در اعتقادات تو هستم
...  من نزدیک تو هستم، ای بنده
...  من نزدیک تو هستم، ای بنده
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من نه در مناجات هستم  ،نه در ریاضت و نه در روزه گرفتن ...
من نه در آئین پرستش هستم و نه درنیایش ...
من نه در زندگی هستم و نه در مرگ ...
نه در آسمان هستم  ،نه در غار  ،و نه در طبیعت ...
من در هیچ مکانی سکونت ندارم ...
من در هیچ مکانی سکونت ندارم ...
اگر در تالش باشی برای یافتن من  ،در یکلحظه من را خواهی یافت ...
بسیار ساده دارم برای تو بیان میکنم ...
من در اعتقادات تو حضور دارم ...
ای بنده  ،من نزدیک تو هستم ...
ای بنده  ،من نزدیک تو هستم » .
واقعاً زیبا بود و بااینکه در آن لحظه معنی آن را نفهمیدم ولی بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم  .لیدر فقط
بهصورت کلی گفت که در چه موضوعی بوده و معنی آن را بر اساس سفرنامه دنیای زیبای ما از زبان آقای
دکتر خسروجردی در اینجا آوردم .
هندیها هم فقط یک خدای آفریننده دارند  ،ولی  ...در اسالم برای خدا قریب به  33اسم آمده و گاهی تا
 5444اسم  .اسامی خدا در قرآن و احاد یث القاهر  ،القادر  ،الرحمن  ،الرحیم  ،الحکیم  ،العلیم  ،الجبار ،
الخالق  ،الرئوف  ،المدبر  ،الغنی و  . ...خوب در هندوئیسم هم برای هر یک از همین اسامی نمادی دارند
وگرنه فرقی بین اسالم و هندوئیسم وجود ندارد .
از سالن بیرون آمدیم و مجدداً وارد محوطه شدیم  .به لیدر گفتم پس عکاس آنکه گفتی کجا هستند ؟ و
او ما را به مکان عکاسی برد که عکاسانی در روبروی معبد مستقر بوده و فقط در یک زاویه عکس میگرفتند
و همانجا وارد کامپیوتر کرده و چاپ میکردند  .من که فکر میکردم عکاس با ما همراه شده و در هر
قسمتی که بخواهیم عکس میگیرند  ،ناراحت شدم و بهناچار یک عکس دونفری در آن مکان گرفتیم و به
همراه لیدر به قسمتهای دیگر رفتیم .
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لیدر  ،بلیت قایقسواری گرفته و به دنبال او رفتیم و من همچنان متعجب بودم از اینکه در این رودخانه
مصنوعی اطراف معبد  ،قایقی به چشمم نخورده بود و این قایقها کجا هستند ؟ همچنانم چشمانم دنبال
قایق میگشت که وارد سالنی شدیم و همچنان سؤالی که ذهنم را مشغول کرده بود  ،بزرگتر میشد .
سالن در زیرزمین بود و ما به زیرزمین میرفتیم  .از لیدر پرسیدم مگر در اینجا رودخانه است و او گفت
عجله نکن اآلن میرسیم  .وارد صف کوچکی شدیم و وارد قسمتی شدیم که یک رودخانه مصنوعی نسبتاً
باریک و زیبا در آنجا قرار داشت که برایم خیلی جالبتوجه بود که چگونه این رودخانه را در زیرزمین
ساختهاند ؟
در معبر ورودی رودخانه  ،تابلوهای بزرگی بود که گویای فرهنگ و تمدن هندوستان بود  .یک گاو بزرگ به
فرزندش میگوید  :ای فرزند  ،اگر گوشت خوردن مایه بزرگی و تقویت جسم است  ،پس چرا قویترین و
بزرگترین موجودات دنیا مثل فیل و کرگدن و زرافه همه گیاهخوارند ؟
به سمت رودخانه تمدن معبد آکشاردهام رفتیم  .رودخانه تمدن حاصل کار مراکز علمی هندوستان بوده و
یکی از بینظیرترین مراکزی است که تاکنون در دنیادیدهایم .
درواقع رودخانه در زیرزمین واقع است  .در آنجا سوار قایقی زیبا شدیم  .قایقی شبیه قایقهایی که در
داستانهای اساطی ری دیده بودم  .این قایق با سرعتی آرام وارد رودخانه شده و به اعماق زمین حرکت
میکند  .در طول مسیر هیچ انسانی نیست و در طی مسیر طوالنی بهموازات حرکت قایق در طول رودخانه
 ،در سمت چپ و راست رباتهای انسان نمایی که درواقع بیانگر تاریخ هندوستان هستند دیده میشوند .
رباتها متحرک بوده و سخن میگویند  .توسط چشمهای الکترونیکی که در رودخانه هست  ،عبور قایق
باعث شروع به کار رباتها شده و این رباتها  ،سرنشینان قایق را بافرهنگ و اصالت و پیشینه هندوستان
آشنا میکنند .
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دیدن آن نمایشها بسیار جالب بود  .هنوز چند متری از رودخانه نگذشته بودیم که یک کالس درس در
سمت چپ نمایان شد که در کالس بحث بین استاد و شاگردان بود که استاد به شاگردانش میگوید :
شاگردان من  ،ما هندیها بودیم که برای اولین بار اعداد را برای شمارش بکار بردیم و نظام شمارش تا 54
و بعد تکرار آن را بکار گرفتیم و شاگرد آنهم تأیید میکنند .
قایق چندمتری جلوتر رفته و در سمت راست میبینیم که آهنگری به شاگردان میگوید  :بکوب و بد آنکه
قلع را هندیان برای اولین بار کشف نمودند  .در قسمتهای مختلف در طول یک کیلومتر مسیر زیرزمینی
قایق  ،با افتخارات هندوستان ازجمله اختراع اولین چرخ نقاله  ،اولین اداره کشاورزی  ،ضرب سکه در 1444
سال قبل  ،آهنگری در  1444سال قبل  ،اخترشناسی و ساختن رصدخانههای جانتار مانتار در  1قسمت
هند و  ،یوگا  ،دندانپزشکی و طب سنتی و  ...آشنا میشویم .

در طول مسیر موسیقی و صدا همراه با تصاویر و رباتهای متحرک  ،فیلمی واقعی را نمایش میدهند که
واقعاً چشم هر بینندهای را خیره میکند  .هزاران ربات زیبا به شکل زن و مرد و کوچک و بزرگ با زیبایی
وصفنشدنی  ،تاریخ افتخارات میهنی را بازگو میکنند که توانسته بیش از  574مذهب را کنار خود داشته
باشد و دوستی و اتحاد رابین اینهمه مکتب و دین ایجاد کند و همچنین توانسته اقتصادی پویا و مردمنهاد
را ایجاد کند .
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وقتی قایق به نزدیکی آخر رودخانه میرسد درجایی میبینی  14یا  14ربات انسان ایستادهاند و ناگهان یکی
فریاد میزند که آیا بهراستی اینهمه افتخار برای یک ملت شایسته تقدیر نیست ؟ و بعد همه شروع به
دست زدن میکنند و ناگهان میبینی که خودت و بقیه سرنشینان قایق ناخودآگاه در حال دست زدن
هستند .
بعد از طی مسیر یک کیلومتری  ،رودخانه تمدن پایانیافته و بهجای قبل برگشتیم و از قایق پیاده شدیم .
راهنما گفت عجله کنید که به نمایش رقص آب برسیم و بتوانیم جایی برای نشستن پیدا کنیم  .تند تند به
دنبالش راه افتادیم  .به محوطه پشت معبد رسیدیم که هنوز این قسمت راندیدِ بودیم و بسیار زیبا بود .
محوطه بهگونهای بود که یکطرف دیوارهای پشتی معبد و در جلو آن مجسمه بزرگ سامینارا به شکل
ایستاده قرار داشت و در سه طرف دیگر آنکه شامل یک محوطه بسیار بزرگ  -شاید بزرگتر از مجموعه
استادیوم آزادی – قرار داشت که حدود دویست هزار نفر بهصورت پلکانی بر روی سکوها و پلهها نشسته و
منتظر اجرای نمایش بودند  .در وسط و مابین محل نشستن مردم  ،استخر بزرگ که در آن فوارههای زیادی
برای رقص آب وجود داشت  ،قرار داشت .

ما دیر رسیده بودیم و هیچ جایی برای نشستن پیدا نمیشد و مجبور شدیم کل محوطه را دور بزنیم و
باالخره هر طوری بود در پشت همه ردیفها جایی پیداکرده و نشستیم  .از تعداد افرادی که در آنجا منتظر
دیدن برنامه بودند میشد حدس زد که نمایش خیلی قشنگی باید اجرا شود .
بعد از کمی انتظار  ،برنامه شروع شد  8 .کودک بالباس محلی هند دواندوان به محوطه حوضها آمده و
نورپردازی بسیار زیبایی آغاز شد  .کودکان هرکدام در قسمتی از کنارههای استخرها قرار گرفتند و با یکدیگر
به زبان هندی به گفتگو پرداختند  .زبان آنها را نمیفهمیدیم و فقط میتوانستیم از نمایشها و اشارات
بفهمیم که موردبحث آنها خدای بزرگ و قدرت اوست  .و همچنین آفرینش جهان و عناصر تشکیلدهنده
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هستی که شامل آب و باد و خاک و آتش هستند و اینکه تمام اینها و خدایان فانید و فقط خداوند بزرگ
قادر متعال است .
رقص آب همراه با موسیقی بسیار زیبایی شروع شد  .رقص فوارهها همراه با دود و نورپردازی خارقالعاده که
واقعاً نمیتوانم زیبایی آن را توصیف کنم  .زیبایی نمایش بسیار فراتر از چیزی بود که من انتظار داشتم و از
شدت هیجان و لذت  ،مو بر تن آدم سیخ میشد  .لرزه بر بدنم افتاده بود بهطوریکه واقعاً نمیتوانم حس و
حالی که در آن لحظه داشتم را بازگو کنم .
به جرات میتوانم بگویم تاکنون مناظر به این زیبایی و به کار بردن هنر و فنّاوری به اینگونه ندیده بودم و
شاید در باقی عمرم نیز هرگز نبینم  .حتی نمیخواستم پلک بزنم تا مبادا لحظهای از آن نمایش زیبا را از
دست بدهم  .واقعاً زیبا و دیدنی بود  .واقعاً ...
محو تماشای رقص آب و نورپردازی آن بودم که فوارهها خاموش شدند و مجدداً کودکان شروع به مکالمه
کردند و یکی از آنها خدای آسمان را صدا کرده و به ناگهان دیوار روبرو مانند پرده سینما روشن شد .
درست مثل نمایش فیلمی بر دیوار  ،البته نه با استفاده از فراتاب  ،بلکه با فنّاوری بسیار پیشرفته برق که
در آن کارشده بود .

دیوار روشن شد و به ترتیب خدای آبوآتش و خاک و باد ظاهر شدند و با کودکان صحبت کردند و هرکدام
قدرت خود را به نمایش گذاشتند  ،خدای باد فوت کرده و به ناگهان تمام ابرها رفته و باد وزید و تمام بنا
فروریخت  .سپس خدای آتش آمده و با اشاره او همه بنا آتش گرفت و حتی آتش تا روی فوارهها آمد و به
شکل گل آتشین درآمد  .نمایش همراه بود با صداهای باد و آتش و  ...و همانند سینمای  1بعدی همه را
حس میکردیم  .خدای آبها ( امپراتور آبها ) آمده و همانند آبشار همه زمین آنجا به زیرآب رفت و . ...
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بعد از هر قسمت نمایش رقص آب نشان داده میشد همراه با موسیقی که تماماً کار صنعت برق و فنّاوری
هند بود .

نمایش فوقالعاده زیبا بود  .اصالً دوست نداشتیم آن شب تمام شود و باوجود خستگی در آن روز  ،چنان
انرژی داشتیم که میتوانستم تا صبح همانجا بنشینیم و تماشا کنیم .
ازآنجاکه هر چیزی انتهایی دارد  ،مراسم تمام شد و ما همچنان مات و مبهوت نشسته بودیم و به مردم نگاه
میکردیم  .پاهایم سست شده بود و نمیتوانستم حرکت کنم .
بههرحال نوبت رفتن ما شد و به محوطه جلویی معبد رفتیم  .کفشها را درآورده و به کفشداری دادیم و با
پایبرهنه وارد معبد شدیم  .وای چقدر زیبا بود  .همه از طال بود  ،طالی  51عیار  .مجسمه سامینارا در
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وسط از جنس طال نشسته بود و بقیه در اطرافش بودند  .اطراف آن زنجیر کشیده شده بود و زیاد نمیشد
به مجسمهها نزدیک شد .

هر قسمت به شکلی بود و دورتادور معبد مجسمه خدایان مختلف گذاشتهشده بود  .بعضیها را میشناختم
 :کریشنا و رادها  ،راما و سیتا  ،الکشمی و ویشنو  ،برهما و سرسوتی  ،شیوا و پارواتی  ،دورگا  ،گانش و ...
مجسمهها همه از طال بوده و با جواهرات تزئین شده بودند .
محو تماشای درودیوار و مجسمه خدایان بودم که گفت سقف را نگاه کنید  .باالی سرمان را نگاه کردیم ،
بسیار جالب بود و در هر قسمتی به شکل دایره و در مرکز هر دایره نماد خدایان و همسرشان وجود داشت
که هر قسمت با قسمت دیگر متفاوت بود  .در کل دیوارها و سقف  ،خدایان بر سنگها حکشده و رویشان
از طال روکش کشیده شده بود .
مقادیر بسیار زیادی طال در اینجا استفادهشده که نمیشود روی آن قیمت گذاشت  ،همانند حرم امام رضای
شما در مشهد .
یادم آمد که حرمهای امامان و امامزادههای ما نیز همینطور است و ظرافت و زیبایی و هنری که در ساخت
آنها بکار رفته بینظیر است و ازنظر ارزش طال هم نمیتوان روی آن قیمت گذاشت .
از معبد بیرون آمدیم و عکسها را گرفتیم و خارج شدیم  .بااینکه اصالً دلم نمیخواست ازآنجا بیرون بروم
ولی چارهای نداشتیم  .سوار ماشین شده و به سمت هتل به راه افتادیم .
همچنان در فکر معبد بودم و در ذهنم خاطرات آن روز را مرور میکردم که هر یک بهنوبه خود بسیار جالب
و دیدنی بود  ،ولی معبد آکشاردهام یکچیز دیگر بود و حتی از فکر کردن به آن لذت میبردم .
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آن روز بهترین روز سفرم بود و بافرهنگ و تمدن و مذاهب هند آشنا شدم  .هدفی که به خاطرش به
هندوستان سفرکرده بودم تا اینجای سفر به آن دستیافته بودم و از این بابت خیلی خوشحال بودم  .ذهنیتی
که قبالً در مورد هند و مذهب هندوئیسم داشتم تغییر کرده بود  ،اآلن دیگر هندیها خیلی برایم باارزش
بودند  .آنها را مردمی مهربان و صبور  ،خوشرو و خوشبرخورد و آرام یافته بودم و شاید حتی خیلی
دیندارتر و مقیدتر از خودم که ظاهراً مسلمان هستم  . ...با مرور کردن این افکار به خواب رفتم .
بازدید از سایر اماکن دیدنی دهلی بر اساس سفرنامه خواهران نصیری بیان میشود :

بازدید از مسجد جامع :
اولین مسیر ما مسجد جامع بود و لیدر گفت که در آنجا باید بدون کفش وارد شویم و چادر به ما میدهند
و مقداری پول میگیرند برای کفشها و دوربین و  ...حدود ساعت  54:11ظهر بود که به مسجد جامع
دهلی رسیدیم .

از پلهها باال رفتیم و کفشها را درآورده و چادر گرفتیم که وارد مسجد شویم  .حدود  34روپیه برای کفشها
و دوربین گرفتند  .چادرها خیلی جالب بودند همه خالهای سفید داشتند به رنگهای قرمز و سبز و آبی و
سر را نمیپوشاندند  .فقط مانند شنل باید از روی شانهها تا پا را میپوشاندیم  .این چادرها بیشتر برای
توریستهای اروپایی درستشده بودند که معموالً لباسهای برهنه داشتند و برای احترام به مکان مقدس
پوشیده میشدند  .من چادر قرمز و خواهرم چادر سبز گرفت و وقتی پوشیدیم خیلی خندهدار شده بودیم .
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هوا آنقدر گرم بود و زمین چنان داغ که فقط باید تند تند قدم برمیداشتیم وگرنه پاهایمان میسوخت .
بنای مسجد بسیار زیبا بود  .مسجدی بزرگ با محوطهای بسیار بزرگ و دیوارهای سرخرنگی که دورتادور
مسجد را فراگرفته بودند .

مسجد جامع دهلی یکی از بزرگترین مساجد دنیای اسالم و بزرگترین مسجد هندوستان است که در سال
5111میالدی  ،به دستور شاه جهان پنجمین امپراتور گورکانی هند و سازنده تاجمحل ساختهشده است .
این مسجد روبروی قلعه سرخ دهلی  ،در قسمت دهلی قدیم قرار دارد و یکی از مراکز مهم مسلمانان در
هند به شمار میرود  .این مسجد حدود  34متر طول و  57متر عرض دارد و سقف آن با سه گنبد پوشانده
شده است  .هرکدام از گنبدهای این مسجد با مرمرهای سیاهوسفید کارشده  ،اما گنبد باالیی آن با طال
پوشانده شده است  .برای ساخت این مسجد  1444کارگر به مدت بیش از  1سال کارکردهاند  .دو مناره
این مسجد دارای  14متر ارتفاع هستند که  584پلهدارند و با مرمر سفید و سنگ ماسه قرمز فرش شدهاند
 .در محوطه پشتی این مسجد نیز چهار مناره کوچک که به منارههای جلویی شباهت دارد قرارگرفته است
.
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زیر گنبدهای مسجد سالنی قرارگرفته که هفت ورودی قوسدار دارد و دیوارهای مسجد تا ارتفاع زیادی با
مرمر پوشانده شدهاند  .غیرازاین سالن نیز ،شبستان اقامه نماز دیگری در مسجد قرار دارد  .در باالی هرکدام
از این ورودیهای قوسی شکل  ،کتیبههایی از مرمر سفید قرارداد و روی آنها با سنگ مرمر سیاه حکاکی
شده است  .روی این کتیبهها  ،تاریخ ساخت مسجد حکشده و از فضائل شاه جهان نوشتهشده است  .جالب
اینکهاین کتیبهها به زبان فارسی دری و خط ثلث نوراهلل احمد نوشتهشده است  .ازجمله اشیاء باستانی که
در این مسجد نگهداری میشود  ،قرآنی قدیمی است که روی پوست آهو نوشتهشده است که البته موفق به
دیدن آن نشدیم .

دورتادور مسجد مانند داالن به هم وصل بود و هر قسمت یک محراب داشت  .مسجد جامع با سایر مساجدی
که تاکنون دیده بودم فرق داشت  .مسجد را دیدیم و چند عکس یادگاری گرفتیم و بعد از حدود یک ساعت
از مسجد خارج شدیم و مجدداً سوار ماشین شده و به راه افتادیم .
مقصد بعدی ما کاخ ریاست جمهوری بود .

بازدید از کاخ ریاست جمهوری :
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درراه لیدر توضیح داد که به محوطه کاخ ریاست جمهوری ( راشتراپی  rashtrapati bhavanیا
 ) president palaceمیرویم که در دهلینو )  ( new delhiواقع است و معموالً اجازه ورود به نزدیک
کاخ و مجلس در زمانهایی مثل نوروز که توریستها زیاد هستند  ،داده نمیشود  ،ولی شما شانس آوردید
و امروز میتوان یم به آنجا برویم  .ولی زیاد وقت نداریم و چند عکس بگیرید و برگردید  .ما هم خوشحال
شده و قبول کردیم  .یک محوطه  nشکل بود که دورتادور آن کاخها و بناهای زیبایی وجود داشت که محل
برگزاری جلسات مجلس  ،کاخ ریاست جمهوری و مهمانهای دولتی بود  .منطقه کامالً تحت کنترل پلیس
بوده و ماشینهای معمولی اجازه ورود نداشتند  .فقط به اتوریکشا ( توک توک ) و ماشینهای توریستی
اجازه ورود داده میشد .

بازدید از معبد سیک ها :
پسازآن به بازدید از معبد سیک ها رفتیم  .در طول راه لیدر در مورد مذهب سیک ها و خصوصیات افراد
دارای این مذهب صحبت کرد  .اینکه رئیس و بنیانگذار این مذهب درواقع مسلمان بوده  ،و کتابی نوشته
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و در آن کتاب یکسری قوانین وضع کرده است و بعدها پیروان او کتابهای دیگری در تکمیل اصول و قواعد
آن نوشتهاند و مواردی را اضافه کردهاند  .نام کتاب مقدس آنها که دستنوشته بشر است  ،گروگرنت
صاحب هست .

پایهگذار آیین سیک شخصی به نام نانک بوده است که در قرن پانزدهم میالدی زندگی میکرده است  .او
در ایام جوانی شدیداً تحت تأثیر شخصیتی شاعر به نام کبیر قرار گرفت  .کبیر که هندو زاده اما تربیتیافته
خانواده مسلمانی بود  ،به یگانگی اسالم و آیین هندو اعتقاد داشت و اصول رسمی و ظاهری ادیان را فاقد
اصالت میدانست  .راستش را بخواهید در حقیقت سیک یک دین واقعی نیست  ،بلکه یک آیین تلفیقی
است که بهنوعی کپیبرداری از اسالم و هندوئیسم است .
به همین خاطر برخی از آداب آن هندویی  ،و برخی دیگر اسالمی است  .بهعنوان نمونه سیک ها برخالف
هندوها  ،در معابدشان اثری از خداهای رنگووارنگ هندویی نیست  ،اما درعینحال برخالف عقیده مشهور
مسلمانان  ،تناسخ را هم قبول دارند .
دین سیک و به تعبیر تخصصیاش سیکیسم  ،آدابورسوم و عقاید جالب و عجیبوغریبی دارد  .ازجمله این
اصول و قواعد این است که سر همیشه باید پوشیده باشد  .سیک ها کاله مخصوصی بر سردارند که معموالً
کاله آنها به رنگ مشکی است  .سیک ها باید همیشه وسایلی مانند خنجر ،شانه و النگو به همراه داشته
باشند  .همچنین حق کوتاه کردن ریش و موهای بدن خود را ندارند  .اما بااینحال آنها همیشه تمیز و
مرتب و آراسته هستند .
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معموالً سیک ها را باکت و شلوار و کراوات میبینیم که کالهی بر سردارند  .سیک ها نباید به عورت خود
نگاه کنند و حتی وقتی حمام میروند دور خود حوله و یا لنگ میپیچند  .شنیدن اعتقادات آنها برایمان
خیلی جالب بود و مرتب از لیدر سؤال میکردیم .
سیک ها مردمی مهربان هستند و خیلی خوشبرخوردند  .اکثراً از وضع مالی خوبی برخوردارند  ،و حتی اگر
جزء پولدارترین افراد و یا از رجال سیاسی باشند  ،معموالً هفتهای یکبار نذر کرده و بالباس مبدل و ساده
به معبد آمده و به مردم فقیر طعام و نذری میدهند و نذرشان را ادا میکنند  .همچنین فقرا میتوانند برای
سیر کردن شکم خود به معبد بیایند و هرچقدر میخواهند غذاخورده و بروند و یا همانجا محل سایه
پیداکرده و مدتی استراحت کنند  .اکثر سیک ها در مشاغل دولتی مهم و اقتصادی هند مشغول به کارند و
کمترین و پستترین شغل در بین آنها رانندگی است که آنهم بسیار کم هست .

زمانی که به معبد رسیدیم چند عکس در رو درو گرفتیم و بعد به همراه لیدر  ،به سالنی در زیر معبد رفتیم
تا روسری بگیریم  .چون تمام کسانی که قصد بازدید از معبد دارند باید سرخود را به شیوه آنها بپوشانند .
مردی که مسئول آنجا بود با احترام و مهربانی شخصاً سرهای ما را بهوسیله روسریهای ( لچک ) زرد و
نارنجیرنگ پوشاند  .قیافه هامان خندهدار و جالب شده بود  .کفشهایمان را نیز درآورده و در همانجا
گذاشتیم و وارد معبد شدیم  .معبد جالبی بود  .تمام دیوارها سفیدرنگ و دارای گنبدهای طالییرنگ  .معبد
سیک ها شبیه مساجد ما در ایران است بهطوریکه شبستانهای بزرگ و گنبدهای بزرگ و طالیی دارد .
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سیک ها یک کتاب بشری به نام گروگرنت صاحب دارند که درواقع  ،نقطه مرکزی و قلب معابد و خانههای
سیک هاست  .صبحها این کتاب
را از جایگاه خود که شبیه ضریح است با تشریفات بسیار وسیع خارج کرده و غروب آن را بهجای گاه خود
بازمیگردانند  .گوروگرانت صاحب را بر روی بالشهای زیبا و تزئین شدهای میگذارند که روی جایگاهی
بلند قراردادند و بر باالی آن سایبانی باشکوه نصبکردهاند  .یک نفر مأمور آن است که هرازگاهی با بادبزنی
بزرگ و تشریفاتی  ،به پیروی از یک رسم قدیمی که درباره پادشاهان اجرا میشد  ،کتاب را باد بزند  .تمام
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کسانی که وارد معبد میشوند باید در جهت عقربههای ساعت در محوطه معبد بگردند تا مقابل گروگرنت
صاحب قرارگرفته و با دستان به هم نهاده به آن تعظیم کنند .
لیدر قبل از ورود به داخل معبد به ما گفت در آنجا ساکت باشیم و فقط بهرسم آنها وارد میشویم و هر
سؤالی داشتید بعد از بیرون آمدن از معبد بپرسید  .همراه او به داخل معبد رفتیم و از سمت چپ ( جهت
عقربههای ساعت ) با احترام واردشده و نیم دوری زدیم و رو به سایبان وسط که محل اجرای مراسم و
خواندن کتاب بود در کنار سایرین نشستیم و مشغول تماشای مراسم صبحگاهی سیک ها شدیم  .مراسم
بهگونهای بود که کتابی بزرگ در وسط باز بود و چهار مرد نسبتاً مسن که از روسا و خادمین معبد بودند در
کنار کتاب نشسته و به زبان هندی عباراتی میگفتند و احتماالً از روی کتاب میخواندند  .عبارات آنها
مشابه شعر بود و به نظر من دارای ریتم خاصی بود مشابه مراسم مداحی ما ایرانیها .

بعد از دیدن مراسم آنها بلند شده و نیم دور دیگر زده و میخواستیم از معبد بیرون رفته و داخل محوطه
شویم که چشمم به اتاقی افتاد که جلو آن پنجره نقرهای بود ( همانند ضریح ) و از لیدر پرسیدم این اتاق
همان اتاق نگهداری کتاب مقدس سیک هاست ؟ و لیدر تائید کرد .
مجدداً وارد محوطه بیرون معبد شدیم  .در گوشهای از محوطه عدهای صفکشیده بودند و نذری میگرفتند
 .نذری آنها شیر و نان مخصوص آنها بود ( یکچیزی شبیه روغن جوشی خودمان )  .صفی منظم بود و
مردم با کاسهای در دست جلوی آنها قرارگرفته و نذری گرفته و میرفتند .
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سیک های حاضر در آنجا از کنار ما رد میشدند و به نشانه احترام دستانشان را جلوی سینه به هم چسبانده
و سالم میکردند  .واقعاً از مهربانی و برخورد آنها خوشم آمده بود و آنها را مردمی بسیار باشخصیت و
محترم دیدم .
در محوطه معبد چند عکس گرفتیم  .در داخل معبد اجازه گرفتن عکس و فیلم نداشتیم  .بعدازآن از معبد
خارج شدیم و به سمت پارکینگ ماشین رفتیم .
پس از خروج از معبد سیک ها سوار ماشین شده و بهطرف معبد بودائیها به راه افتادیم  .در خیابان چند
میمون دیدیم که همراه بچههایشان مشغول غذا خوردن بوده و از درختهای کنار خیابان باال و پایین
میرفتند  .دوست داشتم از ماشین پیاده شوم و با آنها عکس بگیرم که لیدر اجازه نداد و گفت ممکن است
به شما حمله کنند و یا آسیب برسانند و خطرناک است  .و به راهمان ادامه دادیم .

بازدید از معبد بودائیها :
دومین معبدی که قرار بود بازدید کنیم  ،معبد بودائیها بود  .معبد بودائیها معبد زیبایی بود و البته چون
تعداد کمی از ساکنین هند را بودائیها تشکیل میدهند  ،شاید تعداد معابد بودا در این کشور به نسبت
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کشورهایی مثل تایلند و  ...کمتر باشد  .معبد بودائی در کنار معبد هندوها ( معبد بیرال ) واقع بود  .از ماشین
پیاده شدیم و به بازدید معبد رفتیم  .معبد به رنگ سفید بود و گنبدی مخروطی شکل و بزرگ داشت که
البته از زاویه دید ما فقط یک قسمت از معبد دیده میشد و به محوطه پشت معبد نمیتوانستیم برویم .

در ورودی معبد مشغول عکس گرفتن با نماد بودا بودیم که یکی از خادمین معبد که البته شبیه کاهنان
معبد آمون ( در سریال یوسف نبی ) بود از معبد خارج شد و به ما نگاه کرد  .لباس نارنجی که شبیه ساری
زنان هندی بود پوشیده بود بهطوریکه چند چین در جلوی دامن و یک شال روی شانهاش بود و شکمش
برهنه بود  .سر بیمو و هیکل درشت و رنگ پوست نسبتاً تیرهای داشت  .هیکلش کمی ترسناک بود  ،ولی
چهره مهربانی داشت  .دلم میخواست او را صدا کرده و در کنار او عکس بگیرم و به لیدر گفتم میتوانیم از
او درخواست کنیم با ما عکس بگیرد ؟ ولی لیدر گفت که نه امکانش نیست و میخواهی ازاینجا بیرونمان
کنند ؟
خادم معبد به داخل رفت و فقط نگاهمان کرده و سالم هم نداد  .ما هم به دنبال لیدر  ،در را بازکرده و
خیلی آرام و ساکت داخل معبد رفتیم .
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دیدیم عدهای نشسته و یکی از خادمان برایشان سخنرانی و دعا میکند  .در روبرو مجسمه بزرگ بودا بود
که دورش حلقهگل انداختهشده و با طال و جواهرات تزیینشده بود  .مردم پس از ورود  ،احترام گذاشته و
حالت چهارزانو بر زمین مینشستند و به سخنان خادمین گوش میدادند  .زمانی که ما درب را باز کردیم و
وارد معبد شدیم  ،حواس همه پرت شد و برگشتند و پشت سرشان باحالتی متعجب به ما نگاه کردند و
سپس مجدداً به ادامه مراسم خود پرداختند  .لیدر گفت زود برویم و به دنبال او ازآنجا خارج شدیم .
احساس کردم بودائیها بهمانند هندوها و سایر مذاهب مثل سیک ها مهربان نبودند و برخوردشان کمی
خشنتر بود  .بههرحال برایم جالب بود و از معبد خارج شدیم .

بازدید از معبد بیرال ( معبد خدا بانوی الکشمی) :
پس از خروج از معبد بودائیها  ،پیاده به سمت معبد هندوها ( معبد بیرال ) رفتیم  .فاصله این دو معبد
خیلی کم بوده و تقریباً چسبیده به هم بودند  .ساختمان معبد هندوها (  ) birla templeخیلی بزرگ و
زیبا بود  .نمای بیرونی آن شامل چند گنبد مخروطی شکل و منارههای کوچک و کوتاه که ترکیبی از
رنگهای قرمز آجری و زرد و سفید بود که زیبایی آن را دوچندان کرده بود .
در آن لحظه نمیدانستم کهای معبد متعلق به کدام خدا و یا خدا بانوی هندوها است  .از لیدر پرسیدم و در
پاسخ گفت  :درواقع معبد متعلق به الهه ثروت  ،الکشمی است  ،ولی در آن مجسمه سایر خدایان نیز وجود
دارد و یکی از بزرگترین معابد هندو در دهلی و هند است  .به همین خاطر شمارا به اینجا آوردم که با اکثر
خدایان هندو آشنا شوید .
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معبد هندوی الکشمی نارایان  ،عبادتگاهی برای نارایان و الکشمی از خدایان هندو است  .این معبد در سال
 5383ساختهشده است  .این معبد به الهه رفاه و ثروت اختصاص دادهشده است .

بعد ازآنجا تشریفات مخصوص  ،شامل درآوردن کفشها و گذاشتن دوربینها و موبایلها درون صندوق
اختصاصی امانات و گرفتن کلید آن  ،به همراه لیدر وارد معبد شدیم  .میدانستیم که احترام به دین و
مذهب آنان واجب و الزم است  .چون هماهنگ گونه که ما بر دین خود تعصبداریم و اگر ببینیم که مثالً
توریستها به حرم امام رضا آمده و توهین و مسخره میکنند ناراحت میشویم  ،سایر ادیان نیز همینطورند
و ما در جایگاه نقد درستی یا نادرستی اعتقادات مردم سایر ادیان نبوده و باید با احترام رفتار کنیم .

البته برای من آشنایی باخدایان هندو خیلی جالب بود و مهمترین هدف من از سفر به هندوستان  ،آشنایی
با همین مذاهب و آدابورسوم و  ...بوده است  .لذا در مورد اکثر خدایان معروف تحقیق کرده و زندگینامه
و داستانهای آنان را خواندم و هر جا هم که نمیشناخته یا سؤالی برایم پیش میآمد از لیدر میپرسیدم .
با پایبرهنه وارد معبد شدیم و باز زمین داغ و پر از گردوخاک بود  .وارد اولین سالن شدیم  .سالنی بزرگ
و فوقالعاده زیبا با نقش و نگارهای هنری که در دیوارها و سقف کارشده بود  ،تمام آثار هنری با دست
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معماران و متخصصان خلقشده بود  .سرستونها به شکل سر فیل که خود نماد بودند و خیلی زیبا و قرینه
کارشده بودند  .در هر سالن  ،تزئینات متفاوت بود و هر قسمت متعلق به یکی از خدایان بود .

قسمت الهه ثروت ( الکشمی ) بزرگتر بود و در هر سالن چند مجسمه از خدایان دیده میشد  .نام تمام
خدایان را نمیدانستم  .خدای کریشنا و عشقش رادها را شناختم  .خدا بانوی الکشمی  ،خدا بانوی دورگا ،
خدای آفریننده ( برهما )  ،خدای ویشنو و شیوا و گانش که سر فیل بود را شناختم  .در بیرون و در محوطه
باز قسمتی از معبد  ،خدای هانومان ( پادشاه میمونها ) هم بود و کنارش شمع روشن کرده بودند  .همه
خدایان لباس زیبا بر تن داشته و با گل و جواهرات تزئین شده بودند  .کنار هرکدام شمع روشن بود و در
هر قسمتی افرادی به حالت احترام دوزانو نشسته و یا ایستاده و مشغول راز و نیاز با آن خدا بودند .

نکته جالبی که در آنجا دیدم  ،این بود که هر فردی هر نیت و حاجتی داشته باشد  ،نزد همان خدا میروند
و خواسته خود را از او میخواهد  .مثالً کسی که به دنبال ثروت است  ،نزد خدا بانوی الکشمی رفته و کسی
که عشق و ازدواج میخواهد به نزد کریشنا میرود .
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پس از بازدید از تمامی قسمتهای معبد  ،باوجود حسرت خوردن به جهت نداشتن دوربین و گرفتن عکس
باآنهمه زیبایی معبد  ،از معبد خارجشده و وسایل و کفشها را پس گرفته و بهطرف ماشین حرکت کردیم
.
خدا بانوی الکشمی :
الکشمی (  ، ) laxmiایزدبانوی توانگری و پیروز بختی در آئین هندو است  .الکشمی را بهسان زنی که بر
روی گل نیلوفر آبی ایستاده است  ،تصویر کردهاند  .به همین دلیل  ،او را به نام پادماپریا ( کسی که نیلوفر
دوست دارد ) نیز میخوانند  .او همسر خدا ویشنو است که هندیان در جشن دیوالی وی را نماز میبرند .

الکشمی  ،ایزد بانوی ثروت است و پول و غله و گله و زمین و طال و نقره از عطایای اوست  .در متون هندو
گفتهشده هر جا که سلطنت و ثروت و شهرت و شوکت باشد  ،فیض الکشمی در آنجا حاضر است و الکشمی
نیز در آنجا حضور و سکونت داشته است .
در متون هندو الکشمی گفتهشده که  :الکشمی همرنگ طال و نیلوفر و چون آفتاب تابناک درخشان است
 ،و دارای چهرهای همچون نیلوفر زیبا  ،چشمان درشت الکشمی همچون گلبرگ نیلوفر است و حلقهای
ازگلهای نیلوفر به گردن دارد  .الشکمی بر نیلوفر مینشیند و نیلوفر به دست دارد  .اینها همه نشانه عالقه
الکشمی به نیلوفر است .
پیراهن الکشمی سپید و پاکیزه و به عطر گلبرگهاست  .الکشمی مادر همه است و نخستین مادر جهان .
روز الکشمی آدینهها است  ،و در جمعهها،هندیها برابر مجسمه و یا تصویر او نیایشهای ویژه بهجا میآورند
 .هر جمعهها ساری یا پیراهن فیروزهای میپوشند  .هندیان معتقدند اگر آدینهای با نخستین هالل ماه در
آسمان مصادف باشد  ،برای عبادت الکشمی  ،خوشیمنتر و مؤثرتر است  .قصههای بیشماری درباره افرادی
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هست که از راه ستایش الکشمی به ثروت و دولت رسیدهاند  .اگرچه الکشمی از ازل با ویشنو همراه بوده
است  ،داستانهایی درباره زایش وزندگیهای دوباره او یافت میشود .

سرسپردگان الشکمی اینگونه به درگاه او دعا میکنند :
« ای مادر آسمانی ،من از شهروندان این سرزمینم  .مرا نام و آوازه و دولت و شوکت عطا کن  ،و در خانهام
سکنا گزین تا عمری دراز یابم» .
خدا بانوی سَرسوتی :
در هندوئیسم  ،سَرسوَتی (  ) saraswatiالهه علم و دانش و همسر برهما است ؛ و چون همسر برهما
است  ،دارای قدرت هستیبخش همهچیزهایی است که برهما به خلق آنان میاندیشد  .او خدا بانوی هنرهای
خالق و بهویژه شعر و موسیقی  ،فراگیری و علم است  .از او چون زنی زیبا  ،باپوستی سفید  ،هالل ماه بر
ابرو و سوار بر قو یا طاووس سخن میگویند و در برخی روایات او را بر نیلوفری آبی نشسته میبینیم .
سرسوتی دارای سرشتی مغرور و ستیزهجو است .
سرسوتی  ،خواهر الکشمی و گانش و دختر شیوا از همسرش پارواتی است .
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پس از خارج شدن از معبد بیرال  ،ظهر شده بود و برای صرف ناهار به مکدونالد رفتیم .

بازدید از باغوحش دهلی :
مجدداً سوار ماشین شده و به باغوحش دهلی رفتیم  .باغوحش سرسبز و زیبایی بود و چون روز یکشنبه و
تعطیلی بود افراد زیادی در آن گرمای هوا به باغوحش آمده بودند و شلوغ بود .
در ابتدای ورود به باغوحش  ،بلیت برای اجازه بردن دوربین هم گرفتیم و به همراه صف وارد شدیم  .مسیر
داخلی باغوحش آنقدر طوالنی بود که مابین هر قسمت که محل زندگی حیوانات مختلف بود  ،مجبور
بودیم با وسایل نقلیه مسیر را طی کنیم  .در آن روز دمای هوا  15درجه سانتیگراد بود و از شدت گرما و
تعریق مرتب آب و مایعات میخوردیم  .لیدر برایمان  8بطری آب و لیموناد گرفت که ما در همان ابتدا همه
را خوردیم و مجبور شدیم دوباره آب تهیه کنیم .
وسایل نقلیه داخلی باغوحش ماشینهای باز همراه چند ردیف صندلی  ،شبیه قطارهای کوچک در
شهربازیها بودند که برچسبهایی دوردستمان بستند که مجوز استفاده از این وسیله در طول مسیر بود .
به این دلیل که هر ایستگاه بایستی پیاده شده و بعد از دیدن حیوانات مجدداً سوار ماشین میشدیم .
اولین ایستگاه  ،جایگاه ببر و جگوار و پلنگ بود و در روبروی آن شیر سفید بود  .جایگاهها در گودی بوده و
مردم از باال میتوانستند حیوانات وحشی را تماشا کنند که البته به خاطر کشیدن نردهها دور منطقه حیوانات
وحشی  ،دیدن آنها بسیار سخت بود .
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بهمحض اینکه بهجای گاه ببر رسیدم  ،یادم آمد که قبالً آن محل را درجایی دیده بودم  .به خواهرم گفتم
و او نیز تأیید کرد  .به خاطر آوردم که چندی پیش ویدیو کلیپی درگوشی موبایلم داشتم که یک مرد جوان
دقیقاً در همان محل افتاده بود و بقیه مردم از قسمت باالی گودی تماشا میکردند و نمیتوانستند برای
نجاتش کاری انجام دهند  .ابتدا ببر با او بازی میکرد و قصد خوردن او را نداشت و مردم برای فراری دادن
و دور کردن ببر و کمک به مرد جوان بهطرف ببر اشیای مختلف پرتاب میکردند و با این کار ببر را عصبی
کرده و مرد را با دهان برداشته  ،دورتر برده و شروع به خوردن آن مرد بیچاره کرد .

جایگاه دقیقاً همان بود و تمام قسمتهایی که در آن کلیپ دیده بودم جلو چشمم بود  ،به حدی که از به
یادآوردن آن عصبی شدم  .به راهنما گفتیم که چنین کلیپی دیدهایم که مطمئنیم مربوط به همین مکان
است  .او نیز تأیید کرد و گفت موضوع مربوط به  8سال قبل است که هنوز این نردهها اینجا نبود  ،و بعدازآن
در تمام قسمتهای حیوانات وحشی نرده گذاشتند تا مجدداً چنین اتفاقی نیفتد .
دوباره سوار ماشین شده و به قسمت دیگر رفتیم  .ایستگاه بعد هم مربوط به شیر بود که همسطح ما ولی
دورتر ( فضای گودال مابین ما بود ) در سایه دراز کشیده بود و استراحت میکرد .
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ایستگاه بعد اسب آبی بود که در رودخانهای مصنوعی و کوچک مشغول آبتنی بود  .ایستگاه بعدی خرس
بود که به خاطر نردهها نتوانستیم خرس را ببینیم و احتماالً به خاطر گرمای زیاد درجایی سایه و خنک
مشغول استراحت بود  .در قسمت بعدی انواع حیوانات اهلی مثل غزال  ،گوزن  ،گاومیش  ،بز کوهی و ....
بودند که در کنار هم زندگی میکردند  .در قسمتی دریاچه کوچک مصنوعی بوده و در آن محل  ،پرندگان
مختلف زندگی میکردند  .در قسمتی هم کرگدن دیدیم .

باغوحش خیلی بزرگ بود و هر چه میرفتیم تمام نمیشد  ،در هر ایستگاه که پیاده میشدیم کلی هم
پیادهروی داشتیم تا به محلهای حیوانات مختلف برسیم  .باآنکه قبالً باغوحش بانکوک را دیده بودم  ،ولی
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در آنجا چون باغوحش آزاد بوده و با ماشین کل آن را طی کرده بودیم  ،زود تمام شد و خسته نشدیم و
فکر میکنم باغوحش دهلی  ،شاید به همان اندازه بود و یا حتی بزرگتر از آن .
در آن گرمای طاقتفرسا آنقدر خسته و کالفه شدیم که به لیدر گفتیم تا آخر مسیر نرفته و برگردیم .
برای ما تحمل آن گرما که به آن عادت نداشتیم خیلی سخت بود  .چیز زیادی نمانده بود تا آخر مسیر و
اکثر باغوحش را دیده بودیم  .در زیر درخت وارونه ( انجیر معابد ) – درختی که در هند بسیار زیاد وجود
داشت و قبالً نمونه آن را در جزیره کیش دیده بودم – ایستادیم و عکس گرفتیم  .این درخت بهگونهای
است که ریشههای آن در باال و ساقه در پایین است و نام علمی آن را نمیدانم و فقط در کیش شنیده بودم
که به آن انجیر معابد و درخت آرزو گفته میشود  .در جزیره کیش روی آن یادگاری نوشته و به نیت حاجت
گرفتن به آن نخ بسته بودند  ،ولی در هند اینطور نبود و فقط زیر آن نیمکت گذاشته و مردم از سایه آن
استفاده میکردند .

بعد از کمی استراحت در آنجا  ،با درخواست ما مجدد به ماشینسوار شده و به سمت خروجی حرکت کردیم
.

بازدید از منار قطب :
بعد از خروج از باغوحش  ،عصر شده بود و هوا کمی بهتر شده بود  .به بازدید از قطب منار ( Qutub
 ) Minarبلندترین بنای هند رفتیم  .ساعت حدود  1:84عصر بود که به قطب منار رسیدیم .
لیدر توضیحات مختصری از زمان ساخت و مشخصات منار داده و دوربینها را از کیف بیرون آورده و شروع
به گرفتن فیلم و عکس کردیم .
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قُطُب منار  ،منارهای است با  75.1متر ارتفاع  ،و بلندترین بنای آجری دنیا و بلندترین برج در هند است .
قطر آن در پایه  58.3متر و در باال  8متر است  .منار تا آخرین طبقه از داخل خود دسترسی دارد  .طبقه
اول آن دارای  511پله  ،طبقه دوم  73پله  ،طبقه سوم  15پله و طبقه چهارم و پنجم هر یک دارای پنجاه
پله میباشند  .این مناره بزرگ از مرمر و سنگهای سرخ ساختهشده و به دستور سلطان معزالدین غوری از
سلسله غوریان و توسط غالم ترک و سپهساالر او قطبالدین ایبک  -که بعدها به پادشاهی رسید  -در 5533
میالدی بنیانگذاری شده و بعد توسط داماد او در سال 5584میالدی کامل شد  .در این دوران حدود 514
سال بعد  ،این بنا بهوسیله رعدوبرق صدمه دید که دوباره مرمت شد .
قُطُب منار به تقلید از «منار جام» افغانستان  ،ساخته شد  .این منار به پنج طبقه تقسیمشده است که در
فاصله هر دوطبقه  ،ایوان مدوری بهصورت کمربند دورتادور آن قرارگرفته است  .این ایوانها در نگهداری
وزن طبقات فوقانی نقش مؤثری دارند  .ورودی بنا از طریق دری است که در سمت شمال واقع است .
این بنا از سنگ ماسهای قرمز و قهوهای روشن و سنگ کوارتزی خاکستری ساختهشده و دو ردیف آن نیز با
مرمر سفید ساختهشده است و تزئینات روی این منار بینظیر است  .تزئینات و نقوش هر پنج طبقه متفاوت
هستند .
در هر طبقه منار دو کتیبه منقوش موجود است  .در کتیبهها اسامی سلطان شهابالدین محمد بن سام
غوری موالی قطبالدین ایبک ،خود قطبالدین ایبک ،التتمش ،اسکندر شاه و فیروز شاه دیده میشود .

قُطُب منار یکی از اولین و برجستهترین نمونههای معماری هندو-اسالمی است  ،که همراه با چندین سازه
باستانی و قرونوسطایی و خرابه دیگر «مجموعه قُطُب» را در دهلی تشکیل میدهد  .این بنای عظیم در
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فهرست میراث جهانی یونسکو ثبتشده است  .پیشازاین امکان بازدید از داخل منار بود ولی اکنون پس از
چند خودکشی ،ورود به داخل منار و باال رفتن از آن برای عموم ممنوع شده است .

در محوطه قطب منار مشغول تماشا و عکاسی بودیم که سنجاب کوچکی دیدیم که در چمنها میدود .
خیلی زیبا بود  .به یاد کارتون عصر یخبندان افتادم  .من و خواهرم با دوربینها به سمت سنجاب رفتیم تا
از او عکس و فیلم بگیریم و برایمان خیلی جالب بود که یکدفعه متوجه شدیم چند پیرمرد هندی و چند
خانم و آقای دیگر باحالتی جالب و با لبخند به ما نگاه میکردند و حتماً پیش خودشان میگفتند اینها در
عمرشان سنجاب ندیدهاند که اینقدر مشتاق به دنبال سنجاب کوچک راه افتادهاند .

آنها با چهرهای مهربان و با لبخند به ما نگاه میکردند و آنجا تازه متوجه شدیم که چقدر رفتار ما برایشان
جالب بوده است  .جلوتر رفتیم و هر دقیقه بر تعداد سنجابها اضافه میشد و از درختان محوطه باال و پایین
میرفتند  .جالب اینجا بود که حتی بچههای کوچک هم راحت از کنار آنها عبور میکردند و کاری به آنها
نداشتند  .با خودم فکر کردم اگر این سنجابها در باغهای ایران بودند کلی کودک در داخل این چمنها به
دنبال آنها میدویدند و دیگر نه چمن و فضای سبزی مانده بود و نه موجود زندهای .
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کمی جلوتر رفتیم و در محوطه قطب منار بقایای بناهای کاخی بزرگ را دیدیم  -یکچیزی شبیه به تخت
جمشید خودمان – و همچنین بقایای مسجد و منار کوچک و ناتمام و  . ....تاالری بود که به باغ بزرگی
منتهی میشد .

206

فضای زیبایی بود و مشغول عکاسی شدیم که چند خانم هندی بالباسهای رنگارنگ ( ساری ) و زیبایی نیز
مشغول عکاسی بودند و وقتی ما را دیدند به سمت ما آمده و با لبخند و مهربانی دست من و خواهرم را
گرفته و خواستند تا با آنها عکس بگیریم  .بعد از گرفتن عکس با آنها دو خانم دیگر که از دورتر نظارهگر
بودند  ،به سمتمان آمده و خواستند با آنها نیز عکس بگیریم  .احساس غرور میکردیم که ازنظر هندیها
که خودشان زیبا هستند و زیبایی آنها در فیلمها و سینمای بالیوود شهره دنیاست  ،ما زیبا به نظر میآمدیم
و دوست داشتند با ما عکس یادگاری بگیرند  .یکی از خانمها پرسید که ایرانی هستیم و گفتیم بله و در
جواب ما گفت ایرانیها بسیار زیبا هستند .

به قسمتهای دیگر محوطه قطب منار رفتیم و مشغول عکاسی بودیم که آقایی که مسئول فضای سبز و از
نگهبانان آنجا بود با خوشرویی و لبخند جلوآمده و گفت دوربینمان را بدهیم تا از ما عکس دونفری و هنری
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بگیرد  .چند عکس هنری  ،در قسمتهای مختلف از ما گرفت و در آخر به او  14روپیه دادیم و تشکر کرد
و رفت  .عکسهایی که گرفته بود کامالً خوب و زیبا بود .

تا حدود ساعت  3:84شب در محوطه بودیم و زمان غروب  ،به سمت هتل به راه افتادیم .
ساعت  3:84شب بود که به هتل رسیدیم و برای بازگشت آماده شدیم .

بدین ترتیب سفری طوالنی به هندوستان با تمام زیباییها  ،دهپایان رسید .
در این سفر  ،باهم به دیدن تراشیدن کوههای سخت  ،با ابزار سنتی در هزاران سال قبل در جزیره فیلها
در بمبئی رفتیم و دیدیم که وقتی عشق در کار باشد  ،دست بشر چهکارها که نمیکند ...
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با شرکت تاتا بهعنوان غول اقتصاد هند – که البته به همت زرتشتیان ایران ساختهشده – آشنا شدیم . ...
به درگاه کریشنا رفتیم و با داستان زندگی کریشنا که درواقع تجلی هشتم خدای ویشنو بود  ،آشنا شدیم
...
با تجارت در بمبئی و سکونت در آن  ،بزرگترین اتوشویی دنیا و بزرگترین کتابفروشی دنیا آشنا شدیم
...
به درگاه خدایان مختلف  ،خدای ثروت  ،خدای خشم  ،خدای قدرت  ،خدای تدبیر  ،خدای از بین برنده ،
خدای ارادت  ،خدای عشق و  ...رفتیم و با آنها آشنا شدیم ...
به قلعه آمبر رفتیم و بازندگی مهاراجه آشنا شدیم ...
به حیاتوحش رفتیم و پرندگان هند و طبیعت زیبای هند را به نظاره نشستیم  ،طبیعتی بینظیر و پاک ...
بالباس هندیها و منشأ این لباسها که ایران است  ،و یا اروپا و یا خود هند  ،آشنا شدیم ...
با قوانین و فرهنگ و انواع وسایل نقلیه  ،ریکشا دستی و اتوریکشا آشنا شدیم ...
به آگرا رفتیم و در خالل سفر و ضمن آشنا شدن با قلعه رد فورت و تاجمحل و  ...با زندگینامه همایون ،
اکبر شاه  ،جهانگیر و شاه جهان و صدالبته با همسران آنها نیز آشنا شدیم و دیدیم که نفوذ زنان ایرانی در
بین مردان منحصر به اآلن نبوده و تاریخی بس دیرینه دارد ....
دهها جای دیگر را دیدیم  ،معبد لوتوس  ،کاخ همایون  ،مسجد جامع  ،دروازه هند  ،شانزالیزه دهلی  ،معابد
مختلف  ،معبد آکشاردهام و ...
به مرقد گاندی رفتیم و بازندگی او و مرام او آشنا شدیم ....
و حاال در پایان این سفر هستیم  .سفری بس زیبا و بهیادماندنی  ،سفری به سرزمین خدایان .....
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کانال تلگرام دنیای زیبا ما:
https://telegram.me/beautifulworld2
برای دانلود سفرنامه های بیشتر :
http://ourbeautifulworld.co
دکتر حمید خسروجردی
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