
  3/11/93تا  26/10/93 سفرنامه هندوستان
  

  دهلي اگرا و جيپور
 "به روياهاتان پايبند باشيد تا آرزوهايتان محقق شود"به مصداق اينكه  بار سالها روياي اين سفر در دلم بود و اين

  امسال حتما هند رو تجربه كنم. كه  پافشاري كردم عليرغم برنامه فشرده ي كاري؛
از فرودگاه امام خميني به مقصد فرودگاه  جمعه بيست و ششم ديماهو سي دقيقه صبح روز  5پرواز ما ساعت 

  ايندراگاندي دهلي نو بود. 
از روزچهارشنبه كه از دفتر انجمن يوزايراني كه -دلبر و ماجراهاي فرودگاه ازبكستان پيشين به براساس تجربه سفر 

ودتر به فرودگاه برسيم تا باآرامش خاطر كارهاي مقدماتي رو انجام بديم اين بود زحتما اصرار داشت  -همراه من شد
و سي به سمت فرودگاه حركت كرديم. با تمام اين تدابير به خاطر ازدحام مسافران حدود  12كه حدود ساعت 

فرودگاه بين صبر دلبر لبريز شد و باخودش ميگفت طول كشيد كه تونستيم به باجه تحويل بار برسيم و  دوساعت
  و خب حق داشت طفلكي! مگه نه؟ ! !!!المللي كه تازه چندسال از افتتاحش ميگذره چرا اينقدر كوچيكه آخه! اي بابا!!!

باالخره چمدون كوچيكمون رو تحويل داديم و از چك پاسپورت هم با موفقيت گذشتيم و بله چي بهتر از كافي شاپ 
  ؟...سفر مندي بهينه از زمانبراي بهره هاريزيهفرودگاه براي يه چاي داغ و آخرين برنام

  
  ها روي نقشه دلبر و آخرين بررسي و جانمايي ديدني

م سراغ روزنامه و بقيه مستنداتي كه در اختيار مسافران قرار مي يسوار شديم و صندليمون رو پيدا كرديم و سريع رفت
  گيره...

  
  دو زبانه بود!!!فقط كاش و پرمحتوا بود  خيلي خوبنشريه ماهان 



  
ده ها مطلب متنوع و جالب خونديم و خوراكي هاي خوشمزه اي هم خورديم، فرمهاي الزم رو پر كرديم و صبورانه به 

  انتظار ديدار دهلي نشستيم 
دهلي  فرودگاه ايندرا گاندي اينجااعت ده و نيم صبح به وقت دهلي فرود اومديم. همه چيز در پرواز ماهان عالي بود. س

  !!!!ر ورودي كجاست؟فكر ميكنين اين تصاوي ست.

  
  سرويس بهداشتي بانوان و آقايان!!!!

  و خب يه مشخصه در فرودگاه ايندرا گاندي اينه كه : 

  



  
و بسياري از مردم بيسواد  شماره گيتها با انگشتان دست نمايش داده شده! هند كشور زبانها و فرهنگهاي قومي متفاوته

  اما همه جا به زباني كه همگان متوجه شوند نشانه گذاريهايي هست.... . هستند
اينه كه  ؛زبان همديگر رو متوجه نميشن ،گاهي مردم دو شهر درهمسايگي همزبان در شبه قاره هند تنوع زيادي داره، 

آثار استعمار  نكهتلخ ديگه اي تحقيقو  باشه هندمردم همه ي توده هاي مشترك همچنان زبان تونسته زبان انگليسي 
  انگليس همچنان در اليه هاي مختلف فرهنگ هندي ها مشهوده...

و ! ايستاديم تا بارشون رو تحويل بگيرن و به سمت در خروجي فرودگاه بيانمنتظر بقيه همسفرها تقريبا يك ساعت 
  اين فرصت: وتو

  
  اي هندوستان رو در فرودگاه يافت! بودو اولين كافه زنجيره هاي هنديپرس و جو در خصوص كافهاولين سوال دلبر! 

  تابلوهاي راهنما رو بررسي كرد: سپس 

  
  

  از طريق اين دستگاه ميشه بليط قطارهاي بين شهري خريد:و متوجه شد 



  
فرودگاه زشي هند به سيل جمعيت براي استقبال از يه تيم ور ؛ظهر از فرودگاه ايندرا گاندي خارج شديم 12حدود 

  آمده بودن و هياهوي پرنشاطي داشتن

  
دنيا و بنارس از قديمي ترين شهرهاي  به همراه دمشقپيشينه داره و هزار سال  5000بيشتر از دهلي نو پايتخت هند 

! دلهيوقتي به تاريخ هند نگاه ميكنين شهر دهلي يا به قول خودشون  هدهلي يه جور خاصي جادويي. شمرده ميشه
هميشه كه  اددهلي قديمي ترين ناحيه مسكوني جهان به شمار مي خراب شده و دوباره ساخته شده؛  ميگنبار  يازده

اين عدد شما رو به اگه جمعيت داره!  ميليون نفر 17 نزديكو قرار داره  رودخانه يامونادهلي در كنار  !مسكوني بوده
 وميشين اصال نميتونين برآورد كنين چقدر توفكر فرو ميبره فقط بگم كه كه وقتي صبح از محل اقامتتون خارج 

  ..ترافيك خواهيد بود! حداقل من نتونستم به نتيجه برسم! مگه اين با مترو رفت و آمد كنين.

  
  بخشي از مسير فرودگاه به داخل شهر دهلي

  



هم قرار داشتن  و كم كم با چهره شهر آشنا ميشين. در هندوستان اختالف طبقاتي بسيار مشهوده اما نكته جالب كنار
ها خانمانافراد طبقات مختلفه. در يه خيابون منازل زيبا رو ميبينين درحاليكه با فاصه دو سه متر از در منزل بي

شهر دهلي تهيه شده و در حال حركت به از يه مسير ورودي  زير رو ببينين كه زندگي ميكنند. به عنوان مثال تصاوير
منظره ها رو يه خيابون ميشه همه اين  توومناسبي نداره اما نشون ميده كه  و كيفيتعكاسي شده از داخل ماشين 

  :بالفاصله كنارهم ديد

  
  مناظري از دهلي

  ده: مسير رو نشون ميهمون تصاوير زير هم حال و هواي اطراف چند تا مدرسه در 



  
  

 :دنيايي تفاوت سبك و سطح زندگي
 

 
 ساكنان حاشيه خيابان. همسايگان هتل ما !

 



  
  دهلي شهر سرسبزيه - طبقه هفتم هتل رديسون بلو در مانچشم انداز دهلي از اتاق

  
گل  اي ازحلقهبه هند ميزبان در هندوستان مهمان به اندازه ي خدا ارزشمند و محترمه به همين خاطر به محض ورود 

  از همون گلها كه در معابد براي خدايانشون ميبرن هبه گردنتون مينداز
  

  
نشسته و با نوشيدني انبه بهش  دهلي - پشيم ويهار-البي هتل رديسون بلو لقه اي از گل دردلبر با ح 14حدود ساعت

  ساعت توو راه بوده!  2؛ يعني از فرودگاه تقريبا خوشامد گفتن و اتاقش رو هم تحويل گرفته
فردا صبح ؛برنامه اي براتون ندارم عصر هيچامروز  اعالم كرد كه مون آقاي فوزانراهنماي هنديكه رسيديم به هتل 
براي دلبر كه ديدنيهاي بسيار رو توو برنامه داشت و ميدونست وقت تنگه اين  آماده باشين...در البي هتل  9ساعت 

  جمله هشداري بود به اين معني كه بايد خودش دست به كار شود ....
  

نيهاي مقصدش رو انتخاب كرده بود و در كنار برنامه مثل سفرهاي قبل دلبر بررسيهاي الزم رو انجام داده بود و ديد
ريزي دقيقي داشت وقتي ديد كل عصر و شب رو بايد در هتل باشه مرور كرد و از بين برنامه تور براي خودش برنامه

و به همسفرهايش گفت اگه مايل به همراهي  هاي شخصيش محدوده مركزي دهلي و بازار چنديچوك رو انتخاب كرد
توك توك به سمت ايستگاه  4همراه كرد و با نفره رو  11عت ديگه تو البي باشن. و به اين ترتيب گروه سا 2هستن 

  مركزي مترو دهلي حركت كردند.



  
  و تمام مسير طوالني رو توو ترافيك باهم گفتگو كردند دلبر و راننده توك توك كه خيلي با هم دوست شدند

  

كار ميكنه، سرعت متوسطي داره و براي خيابونهاي شلوغ دهلي  CNGتوك توك درواقع سه چرخه اي هست كه با گاز 
هاي توك توك با مهارت فراووني رانندگي ميكنند؛ الي اتومبيلها بيشترين قابليت رو داره. رانندهو براي حركت البه

زنده شانس باور كنين ليمتري از كنار همديگه رد ميشن بهمعني واقعي ميشه گفت توو خيابونهاي هند ماشينها مي
حداقل خيلي دنياست؛  از شهرهاي ديگه كمترموندن تو خيابونهاي هندوستان با اين وضعيت رانندگي و ازدحام بسيار 

  .صادف و مرگ رو پيش چشممون ديديمنزديك بودن ت. بارها خيلي كمتر از تهرانه
  

  
  بينينميكنار همديگه كه در خيابانهاي هند جورواجوري بعضي از وسايل نقليه 

  



رو در ايستگاه مركزي مترو دهلي گاه راجيوچوك تايسرسيديم كه  يساعت طول كشيد تا به ميدان و نيم حدود يك
  ميريم كه سوار مترو بشيم.... مترو دهلي هستهمه خطوط  خودش داره؛ اين ايستگاه محل تقاطع

  
تصاوير ؛ همينطور كه در ، شلوغ بود ولي صفهاي منظم داشتميز و مرتب بوددهلي بسيار ت برخالف تصورمون متروي

  براي عبور از گيت يه ژتون صورتي رنگ توو دست دلبر هست كه بايد بندازه داخل دستگاه و وارد بشه بينين مي
لبته به داليل امنيتي يكي دو بار حاكي از شگفتي نبود! ا زيادنكته جالب در هندوستان اين بود كه نگاه مردم به دلبر 

از نزديك و عبور از دستگاه اشعه ايكس قرار گرفت اما نسبت به سفرهاي قبلي برخوردهاي و بررسي مورد مشاهده 
  تر و نگاههاي مهربانتري رو تجربه كرد عادي 

و  ست ميدان نقرهبه معني اسمش بازار اين قصد ما از سوار شدن به مترو رسيدن به بازار قديمي چندي چوك بود. 
؛ از شير مرغ تا جوون آدميزاد تووش پيدا مولوي تهران رو داره البته بسيار شلوغتر و متنوعتر چهارراهحال و هواي 

روبه روي قلعه سرخ و در محدوده تاريخي دهلي؛ ، اين بازار . كانالهاي آب اين بازار رو به دوبخش تقسيم ميكنهميشه
جه تسميه اش و وشده ساخته جهان آرا بيگم دختر شاه جهان به دستور مع دهلي قرار دارد، در ضلع شمالي مسجد جا

  در شب انعكاس نور ماه رو سطح آب جلوه اي نقره فام ايجاد ميكرده...اينه كه 
ر از بازار رو كه د هبعدازظهر رسيديم و تقريبا هوا تاريك تاريك بود. به همين خاطر فقط تونستيم يه راست 7ساعت 

  هست ببينيم. هم دهلي بين شهري مجاورت ايستگاه مركزي قطار 

  
  ديدم! در هندرو  "پابدا"از مترو كه پياده شديم اولين 



  
  نمايي از ورودي بازار 

  
  ابتداي يكي از راسته هاي بازار چندي چوك

  
  پز ميكرد، پوست ميكند و مي داد دستتون!!!همون جا تخم مرغ رو براتون آب



  
  براي فروش لباسهاي زمستاني!بساطي 

  
  كفش واكس ميزد اما يه عالمه قفل و كليدهاي خيلي كوچولو داشت! 

  
  اي رو ميتونين ببينينهمه نوع كسب و پيشهاينجا 



  
  گذاشته و مشتريهاش رو ميپذيرهتو اين اتاقك كه صندلي ش رو كنار خيابون  سلموني

  

  
  خرما و انواع خشكبارفروش چرخ دستيهاي 

  !پخت و پز سيار و انواع خوراكها و نوشيدنيهاي هندي يگاريهاي مجهز به سيستمهااز همه هيجان انگيزتر و

  



برنج كه مشخصه، تو قابلمه كناري خوراكي شبيه خورشتهاي ما بود شامل گوشت و ادويه و  .يه چهره كامال هندياينم 
رب گوجه فرنگي و يه چيزي شبيه لوبيا، سطلهاي كنار دستش هم حاوي سبزيجات خرد شده شبيه ترشي و ساالد 

  .بود

  
  ودمون ولي با آرد برنج پخت. شبيه به نون تافتون يا لواش خاين آقا نون مي

  
  اصلي خوراكه يه برنج بخشهم ندوستان ر هد

  
  ها خالي بود! ولي قابلمه مي اومدبوي ادويه ش تا اونطرف خيابون 



  
  وسط سرماي دي ماه!  نوشيدنيهاي خنك

  

 
اينجا هم براي انسانها هم براي حيوانات پناهگاه شبهاي سرد و روزهاي داغ  - هاي بين شهري در دهليايستگاه قطار

  بي دريغ است. كشور مهربانيِاست. هند 

  
  شودد. كسي مانعشان نميهمين جا زندگي ميكننخانمان پناه و بيبياين مردم 

  ببينين:تصوير رو بود كه با دو تا ون برگشتيم هتل. راننده وني كه ما همراهش بوديم آدم جالبي بود .  9حدود ساعت 



  
  

يا خواجه غريب "كارت پستال با خط نستعليق زيبا نوشته  نميدونم واضح هست يا نه! اون گوشه سمت چپ روي يه
اين خواجه غريب نواز كيه!  ليو و از آينه نمادهاي هندوها رو آويزون كرده! اين آقا قطعا مسلمان و ايراني نيست!!! "نواز

يگري هم براي به هيچ زباني نتونستم سر در بيارم از اين قضيه! انگليسي حرف زدن هنديها خيلي پيچيده ست. زبان د
ارتباط برقرار كردن نبود.، در پاسخ به سوالم كه فهميد به اين جمله مربوطه فقط با اشاره به اين كارت با چشم و سر و 

  زبان معني اداي احترام كرد!
  

  
...بقيه ش نان چاپاتي و نوشيدني سنتي هنديها (شيرچايي):ميوه هاي گرمسيري، صبحانه هندياولين صبح روز دوم 

 D:هندي نبود 

و نيم همه مسافرها توو البي حاضر بودند و خبري از راهنماي عزيز نبود. با يك ساعت تاخير ساعت نه ونيم  8ساعت 
مهم نيست چون هوا مه آلوده! و بايد براي تردد در خيابونها تا ساعت ده صبر بهرحال تاخيرم تشريف آوردند و گفتند 

  .كنيم
از دست دادن نداشت. سريع اطراف هتل دوري زد قسمتهايي رو كه روز قبل فرصت بررسي نداشت از دلبر زماني براي 

نزديك ديد و باپذيرش هتل گفتماني موثر انجام داد و درباره فاصله ي يكي دو تا معبد و نحوه دسترسي به اونها 
ه هيچي صبورطفلكي اما  اميد كردپرسشهايي مطرح كرد. ميتونم بگم همون صبح روز دوم كال از آقاي فوزان قطع 

  . نگفت...



 
 

هم كه ميبينين جلوي در هتل به مهمانان اداي  !هواي مه آلود توو عكسها كامال مشخصه. اين آقاي كامال هندي
 آمد ميگفتاحترام ميكرد و خوش

دستاتون رو و دستتون رو به هم مي چسبونيد  تا، دونخداحافظي ميكني سالم يادر هندوستان هر وقت با كسي 
يعني من ، اين يه اداي احترامه اما در فرهنگ هند معني عميقتري داره؛ "نمسته"و ميگين ميگيرين جلوي صورتتون

به اون مكاني كه در وجود تو هست و همه ي كائنات در اون قرار دارند احترام مي گذارم. اگر تو همون جايي باشي كه 
  ون وقت هر دو ي ما يكي مي شويم. بايد و من هم همون جايي باشم كه بايد، ا

. حتي اگه توو يك سايت هاي تاريخي ....)- مركز خريد- هتل-(فرودگاهانجام ميشه همه جا بازرسي بدني در هندوستان 
ري عبور كنين و بازرسي -دقيقه وارد ورود و خروج مكرر به مثال البي هتل داشته باشين هر بار بايد از دستگاه ايكس

  بار هم مامور دم در به شما نمسته خواهد گفت! بدني بشين و هر 
  

ساعت ده صبح گشت شهري رو شروع كرديم در حاليكه دل توو دلمون نبود كه آيا اين تاخير رويه هر روزه خواهد 
  بود؟! 

  
  اتومبيل رو تماشا ميكرد توك توك و  بوس خيابانهاي كيپ شده ازدلبر از پنجره ميني

 
آقاي فوزان قبل از هر صحبتي از دلبر پرسيد ديشب بيرون رفتين و با شگفتي به توضيحات دلبر و همسفرهاش گوش 

فكر كنم  باورم نميشه اين مسير دور و پيچيده رو رفته باشين. فكر نميكردم از هتل بيرون بياين....داد و در پايان گفت: 
  هنوز با دلبر خوب آشنا نشده بود!! 

  



  راج گيت (يادبود ماهاتما گاندي) اولين برنامه گشت شهري بود. بازديد از
 "فلسفه مبارزه بدون خشونت"گاندي با به دنيا آمد، پدر هند امروزي در يك خانواده هندو از طبقه تجار در گجرات 

از هويت وع مذهب و مسلك رو كه ساليان سال تحت استعمار بريتانيا هيچ حسي نتوانست جامعه هندوستان بزرگ با ت
ملي و استقالل نداشتند كنار هم جمع كنه و بدون جنگ و درگيري انگليسيها رو وادار كنه از هند خارج بشن و 

سرانجام توسط يك هندو ترور شد! زيرا گاندي پايبندي به آزادي و ولي  استقالل اين سرزمين رو به رسميت بشناسند.
خودشون رو طبقه برتر جامعه هند د و متمدن ميدونست و هندوها برابري اديان و مذاهب رو مقدمه ساختن جامعه آزا

  . ميدونستند و به اين تساوي راضي نبودند
  خوبه اين جمالت رو از ماهتما گاندي به خاطر داشته باشيم:

توان با وظايف شخص نسبت به خود، به خانواده، به وطن و به جهان از يكديگر جدا و مستقل نيستند. نمي"
توان با زيان رساندن به ن به خود يا خانواده خود به وطن خويش خدمت كرد. به همين قرار نميزيان رساند

  ".جهان نيز به وطن خود خدمت كرد
هندوها جنازه فرد درگذشته رو ميسوزونن و خاكستر رو به طبيعت برميگردونن و اين سنگ ساده ي ميدونين كه 

. اين يادبود در باغ بزرگي قرار داي احترام به اين انسان وارسته ستنيست، يادبودي براي اگاندي گرانيت سنگ مزار 
دم در ورودي سربازي براي اداي احترام ايستاده و شما در ورود به محدوده يادبود بايد كفشهاتون رو تحويل بدين  ه،دار

  و با پاي برهنه به ديدار پدر بي ريا و بي آاليش هندوستان بشتابيد.
بهتون حس خوبي ميده انگار واقعا در جهاني متمايز و بي خشنوت زندگي ميكنين. انگار فضاي محوطه سرسبز و آرام 

  اطرافتون آكنده از عطر برابري و انسانيته...

  
  
 

بيرون محوطه يه صحنه آشنا ديديم! هميشه تو فيلمهاي هندي يا تصاويري كه از هندوستان تو ذهنمون حك شده 
  داشته...مار و مارگيري نقش پررنگي 

  



  
 دلبر و يه مار كبري واقعياينم 

 
 پيامبر ي منسوبجاي پايه. در اين مسجد سنگي نگهداري ميشه كه مسجد جامع دهلي قديميترين مسجد هندوستان

هست. اين مسجد زيبا در مجاورت قلعه به خط كوفي (ع) علي  تحضر ي منسوب بهنآ، قراسالم(ص) رووش مشخصه
نداشتيم دلبر فقط بردن دوربين به داخل ردفورد و بازار چندي چوك قرار داره. بسيار زيباست اما از آنجايي كه اجازه 

. براي ورود به مسجد بايد كفشهاتون رو دربيارين و به خانمها يه كاور داده يه عكس گرفتدر كنار پله هاي ورودي 
   لباسشون بپوشن. چيزي شبيه به مانتوهاي خودمون ميشه كه رو

  
  پله هاي ورودي مسجد جامع دهلي

 دنبعدي به هند گذرونيكي از داليلم براي سفر تا حدي كه  ،رو در بر گرفته بسيار بسيار ديدنيهاي كه مسجد محله
  شهي اطرافمحله و كوچه هادر اين  و عكاسي ساعتها زمان



  
  

، در هم تنيدگي ها بافت شهري و كالفهاي تكنولوژي، در نام هتل ها (منزل) و مغازه هاآميختگي كلمات پارسي 
هندوستان يكي از . در چند جمله بدونيمتوصيف هندوستان رو شايد بشه مردم  نگاه عميق به اضافه ي حركت و تكاپو

  هبهترين مقاصد براي عكاسي از مردم
 

در واقع يادبودي است ساخته شده، نزديك به كاخ رياست جمهوري هند  متر 42با ارتفاع  يهبناي باشكوهدروازه هند 
اين بنا حك شده آجرهاي اند و نام اين سربازان بر هزار سرباز هندي كه در جنگ جهاني اول كشته شده 90براي 
 است. 

  
  ظهر 12ساعت  –دروازه هند در مه



ژانويه در منطقه ديپلماتيك دهلي كه پارلمان كاخ رياست جمهوري و  26با توجه به نزديك بودن روز استقالل هند 
دروازه هند رو در خودش داره مانورهاي نظامي برپا بود و امكان بازديد و عكاسي رو نداشتيم فقط دورادور تماشا كرديم 

  براي مانور نظامي آماده ميشدند عكسي گرفتيم ! و از داخل اتومبيل از دروازه هند و شترهايي كه 
  

  
كاخ رياست جمهوري در سمت چپ و پارلمان هند پشت فواره ميان تصوير مشخص هستند. لحظه اي امكان توقف 

  نبود و تصوير اصال واضح نيست...
  

  
  كاروان شترها رهسپار شركت در مراسم جشن استقالل

  
ر ديگه كم كم صبوريش رو از دست داد چون هيچ خبري از رفتن بين مردم و بعد از صرف نهار در مك دونالد!  دلب

تماشاي كوچه پس كوچه ها نبود! در اولين فرصت از طوالني شدن نهار همسفرها استفاده كرد گشتي در كوچه پشتي 
  بتونه بخونه ز رو زد و يه كيوسك روزنامه فروشي پيدا كرد كه اقال تيتر اخبار رو

  



  
  دونالدنهار در مك 

  

  و كيوسك روزنامه فروشي
  بعد از نهار راهي ديدار قطب منار شديم. 

  يكي از قديميترين آثار اسالمي در دهلي. اين مناره كه مسجدي هم كنارش بوده 



  
  

  نهايي ما در گشت شهري دهلي بود. مقصدمعبد آكشاردام 
هيچگونه خوردني و نوشيدني حتي لوازم  ،موبايل ،دوربيناي نميتونين ببرين توو. ورود به اين معبد هيچ وسيله  هنگام

  .يه عكاس هم توو محوطه هست براي عكس يادگاري با معبد ؛آرايش نبايد همراهتون باشه
  

  
  منبع عكس اينترنت، معبد آكشاردام

  و ديوارهايي با سنگ نگاره هاي بسيار زيبا.معبد محوطه بسيار وسيعيه داره 



  
  

  عكس اينترنت منبع، معبد آكشاردام
  

افتتاح شده سنتها و فرهنگ هندوها را به همراه  2005به نمونه بسيار زيبا از معابد هندوهاست. اين معبد كه در سال 
بخشهايي از تاريخ هند بازنمايي ميكنه. در بخشهاي مختلف به روشهاي گوناگون و با بهره مندي از تكنولوژي هاي روز 

روحاني هندوها روايت ميشه و شبها پس از تاريك شدن هوا در محوطه بسيار  انپيشواي داستانهايي از سومينارا يكي از
   بزرگ معبد با استفاده از تكنيكهاي نور و صدا بخشهايي از باورهاي هندوان نمايش داده ميشه

ه تو زمينه عبد آكشاردهام بسيار زيبا و ديدنيه و ميتونه براي احياي بناهاي تاريخي به كساني كمدر مجموع ديدن 
مرمت و احيا فعال هستند كمك كنه ... اما وقت زيادي ميگيره ازتون. مكانش از مركز شهر فاصله داره و براي بازديد 

 9بعد از ظهر تا  4همه بخشها و مخصوصا تماشاي نمايش نور و صدا كه پس از تاريكي هوا اجرا ميشه بايد زماني از 
از دهلي دو ساعت قبلش بايد به اين سمت حركت كنين... اما خب ديدنيه شب اختصاص بدين كه با احتساب ترافيك 

  دستش ندين
 
 

  . نماهايي از خيابانها دهلي رو ببينين:رداهند جلوه هاي متفاوتي از زندگي را پيش چشم ميگذ
 



  
  
  

  آگرا
شب هنگام كه در دهلي همراه با گرد و غبار فراوان بود  يطوفانهابقاياي هواي مه آلود صبحگاهي و صبح روز بعد 

انگار شب قبل طوفان  خيلي جلب توجه ميكرد. كف خيابونها و روي ماشينها پوشش كرم و قرمز رنگ نشسته بود...
  ومدااي عادي به نظر ميبراي ساكنان شهر پديدهالبته شن اتفاق افتاده باشه. 



  
  

صبح  10صبح از پنجره اتاق ما اين منظره ديده ميشد! تا حدود  9نميدونم توو اين تصوير چيزي ميبينين يا نه، ساعت 
  نهايتا فاصله ده متري اونم  به زحمت ديده ميشدتوو خيابونها 

  
  آگرا. حركت كرديم به سمتهاش كمي بيشتر هندي بود بعد از صبحانه اي كه نسبت به روز قبل ميوه و نوشيدني

  

  
  



  
  آخرين نگاه ها به دهلي، منظره هايي كه همه جاي شهري تكرار ميشود، اختالف طبقاتي خيلي خيلي پررنگه

  

  
  المانهاي طراحي شهر و ميداني در دهلي

  به استقبال كاروان عروس ميرن زير پل رو ببينين؛ 

  
  

  



همراه مه و بسيار سبز و خرم و روستاهاي مسير چشم انداز زيباي دهلي رو به آگرا ميرسونه.  "Jay Pee"بزرگراه 
  رطوبت هوا استان گلستان رو يادمون آورد

  

  
  خونه روستايي ميان كشتزار

  
  از رودخانه يامونا هم گذر كرديم

  
  كارگاه هاي سنتي آجرپزي كنارجاده



  

  
  

  توقفگاه بين راهييه 
  
  

  
  بوس توريستيدلبر و رانندگي ميني

  



  
  رودخانه ياموناگاوها در ساحل 

  

  
  حاشيه مسير دهلي به آگرا

  
  



  
  

فارغ از اينكه ماشين روز دنيا رو سوار شن يا اتومبيلهاي قديمي رو؛ براي اينكه از چشم بد در امان باشند ليمو و فلفل 
مختلف به ماشين وصل ميكنند و ساير تزيينات پشمي سياه رنگ كه به شكل كالف بافته ضخيم و بلندي به قسمتهاي 

  ماشينهاشون آويزون ميكنند....
  

پرديس به معني  و نخستين بار در كتاب حماسي ماهابهاراتانامش مشتاق بودم. شهري كه  براي ديدن آگرا من خيلي
بوده و در اون دوران مركز فرهنگ و تبار مغول ان مقتدرسلطاكبرشاه سالها مقر حكومت  آگرا ،ذكر شدهيا بهشت 

خت هنر و دانش در كل امپراطوري بزرگ هندوستان بوده به همين خاطر اين شهر رو در يه دوره تجارت منطقه و پايت
  اكبرآباد هم ميگفتن

هاي بسيار شبيه به ايراني ها ميبينين. بسيار از ايراني بودنتون استقبال ميشه و طوري باهاتون رفتار در آگرا چهره
نيافتني اومدين و درخور تحسين هستين! اينا خيلي حس خوبي به دلبر ميشه كه انگار از راهي دور و سرزميني دست 

داد، دلبر ميدونست پيشنه ارتباطات ايران و هند به چندهزار سال برميگرده، از ميزان آميختگي فرهنگها و نزديكي 
  .دلها نيز باخبر بود. و اين همه براش حس شيرين تجربه ي دوستي بي دريغ هندي ها رو دوچندان ميكرد

. اگه "عمر خيام"آگرا اقامت داشتيم! نامي ايراني! و بازهم در هتل سالني به نام  "كالرك شيراز"در هتل چهار ستاره 
يادتون باشه تو سفر ازبكستان هم هتل سيتي پاالس يه تاالر به نام عمر خيام داشت. چند تا زا هتلهاي ما توو ايران نام 

  ر تو دانشگاه هامون يا چند تا فضاي فرهنگي توو شهرهامون؟ مفاخر فرهنگيمون رو داره؟ چندتا تاال
  از لحظه ورود به آگرا تفاوت فضاهاي شهري و حال و هواي مردم مشهود بود 

  



  
  

متوجه شديم شب يه جشن عروسي توو هتل هست و همه ميتونن در مراسم حضور داشته باشند (البته به جز بخش 
  جشن بودند... يبراي مهمانهاتوو محوطه هتل مشغول آماده كردن و تزيين فضايي ؛  شام)

  
  

  سري زديم به يه فروشگاه صنايع دستي: ، بعد از نهار سريع آماده شديم براي ديدار آگرا 
  در هندوستان وارد هر مغازه اي بشين هر چند كوچيك اگه صاحب مغازه هندو باشه يكي از اينا ميبينين! 



  
  صبح قبل از اينكه كه كسب و كار رو شروع كنند نيايش ميكنند و عصر هم وقت پايان كار سپاسگزاري ميكنند 

  
سوغات اصلي آگرا؛ چاي، ادويه و محصوالت سنگ مرمر هست كه با نقوش تاج محل تزيين شدند. اينجا ياد گرفتيم  

  ص بديم يمر ارائه ميشه از هم تشخگ مركه چطوري محصوالتي كه از سنگ گچ توو بازار هست و به عنوان سن
  

  
  كه محصوالت آگرا عرضه مي شود. يدلبر و يكي از همسفران در فروشگاه

  
  در مسير برگشت به هتل با كاروان عروسي تا هتل همراهي كرديم.

  



  
  داماد رو سوار اسب ميبينين كه با دلبر عكس يادگاري گرفته

يكي از زيباترينهاي دنياي معماريست....بناي يادبودي براي بزرگداشت مقام  بود. "تاج محل"صبح روز بعد زمان ديدار 
  يك زن ساخته شد؛ آرامگاهي كه تجلي عشقه

  

  
  مون، وسيله هاي نقليه اي كه هنوز در هند متداول استپنجره اتاقاز چشم اندازي 

  

  
  و صبحانه اي با نوشيدنيهاي دلپذير هندي



نوشيدني سنتي براي پذيرايي در هر موقعيتي مناسب ميدونن. ما كه طعمش رو  هنديهاي شير چاي رو به عنوان يه
طعم بسيار گرم و دلچسبي داره.  "چاي ماساال"پسنديديم شما هم امتحان كنين. ضمنا يه چايي هم دارند به نام 

  تركيبي از دارچين، هل و زنجبيل به همراه چاي هست كه به عاشقان ادويه توصيه ش ميكنم
  

دقيقه تا ورودي  15ل به همراه چند عمارت تاريخي ديگر داخل باغ بسيار بزرگ قرار دارد. از ورودي باغ حدود تاج مح
  مجموعه تاج محل راه هست كه ميتونين پياده يا با شتر اين مسير رو طي كنين 

  
  ميتونين با اين ارابه ها برين به سمت ورودي مجموعه

  

  
  رو براي طواف به مسجد تاج محل آورده بودند مسلمونهاي آگرا عزيز درگذشته شون



  
  داخل محوطه چند سنگ مزار به اين شكل هست. اين يكي متعلق به يك روحاني بوده

  
بازررسي بدني عبور كنين، و جالب اينكه در ايستگاه بعدي بازهم مامور بازرسي از  گيتدر بخشهاي مختلف از چند 

  كيف و جيب و هندي هاي لوازم غير مجاز پيدا ميكرد! 

  
  راهبان بودايي در حال ورودي به بخش بازرسي

  



  
  دلبر مشتاق رسيدن به دروازه اصلي 

  

  
  و باالخره دروازه ورودي به مجموعه تاج محل 



  
  باالخره رو به روي  اين پيكره سپيد دلنشين ايستاديمو 

  

  
آاليش خيلي تاثيرگذاره، لحظه اي كه كنارش هستين حس بي تزيينات در كنار شكوه اين ساختارِ جزييات ظريفِ

توو دلتون دارين، از قبل اين حس رو تجربه كرده بودين و  ،اين بناي باشكوه رو ،ميكنين اين همه لطافت و مهر رو
  حاال كنار اين نماد يگانگي تازه دركش ميكنين

  



  
  تصاويري از ساير بناهاي داخل محوطه تاج محل در رديف باال و جزيياتي از فضاي داخل مسجد تاج محل در عكسهاي پايين 

  

  
  بايد مراقب دوربين هاتون باشين

  
  



  
  برگشت به دروازه خروجي مجموعه سواره طي كنين ميتونين راه

  

  
  صنايع دستي آگرا

  



  
  اين خانم كه به همراه فرزندش گدايي ميكنه و اين آقا كه كنار خيابون حمام ميكنه جلوه هايي از زندگي هندوستانه 

  
ديگر رودخانه قرار در مقابل تاج محل و در سوي بهش لعل قلعه هم ميگن توسط اكبرشاه ساخته شده قلعه آگرا كه 

  هدار

  
  

شاه جهان بعد از مرگ همسرش ساخت تاج محل را آغاز كرد و پس از هفت سال ساخت اين يادبود به پايان رسيد 
قصد داشت بناي ديگري با سنگ سياه به عنوان آرامگاه براي خودش بسازد اما پسرش او را از سلطنت خلع و در اين 

اين قلعه پنجره اي مشرف به تاج محل دارد كه شاه جهان در اين اتاق زنداني بوده و  قلعه زنداني كرد. يكي از اتاقهاي
  هر روزش را به تماشاي آرامگاه و گفتگو با همسر محبوب و سفركرده اش ميگذرانده

  



  
 اتاق شاه جهان و پنجره ي مشرف به تاج محل

  
كيلومتره ولي سرعت پايين  400به سمت جيپور حركت كرديم. فاصله آگرا تا جيپور حدود بعد صبح روز  9ساعت 

بوس موجب شد حدود چهار بعد از ظهر برسيم به اتومبيلها در جاده هاي هند و  البته توقفهاي مكرر و خرابي ميني
  جيپور. 

  
  تي هندي ميبينين يه توقف در راه داشتيم و دلبر رو در حال ورود به يه فروشگاه صنايع دس

  
  محصوالتي سنگ سوغات اصلي جيپوره

  

  
  نزديكي جيپور زندگي روستايي



  

  
  حاشيه جاده

  

  
  بينيناي كه بارها و بارها ميمنظره

  
  



  
  اينجا جيپوره

  
  
  
  



  
  اينجا هم جيپوره

  

  
، دلبر خسته از مسافت طوالني و مسائل پيش اومده براي چمدونش يه شهر جيپور "رويال اركيد"رسيديم به هتل 

  چايي با خيالت راحت خورد 
  كه خيلي چيزخاصي نداشتند. با راهنمايي از پذيرش هتل گشتي توو شهر زديم و چندتا مركز خريد رو ديديم 



  
  شب! و همچنان فعال 12كيوسك روزنامه فروشي، ساعت 

  

  
بود. با مادر و پدرش. (پدرش مسلمان و مادرش هندو). مادرش فروشنده  "ويالخان"آاين دختر كوچولو اسمش 

  زيورآالت بود و پدرش براي كمك اومده بود

  
  ميفروخت  "شيرچايي"بيرون مركز خريد اين آقا 
  
  



  
  صبح روز بعد يه صبحانه خيلي خيلي هندي خورديم كه تند بود و دلبر حسابي پسنديد

  بعد از صبحانه رفتيم تا قلعه آمبر رو ببينيم 
براي رسيدن به باالترين نقطه ش ميشه با جيپ باالرفت يا فيل  ه،طوالن و پرشيب شداره و مسيرقلعه باالي كوه قرار 

  سوار شد! 
بزرگ با قصر  يه دلبر گزينه دوم رو انتخاب كرد كه بسيار انتخاب هيجان انگيزي بود. وقتي ميرسين اون باال يهو 

و ديوار طوالني كه از كنار قلعه تا چشم كار ميكنه رو كوهها . اتاقهاي توو در توو ميبينين كه تزيينات بسيار زيبايي داره
امتداد داره يه قلعه مستحكم رو تداعي ميكنه. چشم انداز اون باال خيلي ديدنيه. هر كدوم از ديدنيهايي كه تاحاال ديده 

  اما اين قلعه جلوه اي از سفره كه مي شه گفت حتما تجربه ش كنين. بوديم يه ويژگيهايي داشت
يه دژ استحكاماتي به حساب مياد و هنوز اراده هاي توپ تو . هپدربزرگ شاه جهان بود حكومتمركز اصلي قلعه آمبر 

  و سالها مركز حكومت بوده. هسال طول كشيد 100از حياط اصلي ش هست. ساخت قلعه بيشتر 



  
  



  

  
  هندي و صنايع دستيزنان 

  

  
  زنان هند و اقتصاد خانواده

  
ا توجه به اينكه من و دلبر تو اين سفر نقش مترجم و همراه خريد رو براي همسفرها بازي ميكرديم! با نحوه خريد ب

فكر نميكنم هيچ جاي دنيا به اندازه هند با چونه زدن بتونين قيمت رو پايين . كردن در هند به خوبي آشنا شديم
  بيارين. 
روپيه عرضه  400با قيمت اوليه  جيپورروپيه رسيد و تازه همون رو توو  500روپيه به  4800قيمت يه لباس از تو آگرا 

  ميكردن كه ميشد بازم چونه زد!!!! 
گرون خريدين تا حد امكان چونه بزنين و بخرين! چون اين ريسك هم  هر چي به هر قيمتي خريدين مطمئن باشين

هست كه ديگه مشابه ش رو پيدا نكنين! قيمت پيشنهاديتون رو بگين و پايين نياين اگه فروشنده موافقت نكرد اعالم 
مياد و جنس رو انصراف كنين و از مغازه بياين بيرون. اگه اون قيمت براي فروشنده مقدور باشه با اصرار دنبالتون 

  رتيكه براتون خيلي مهمه برگردين و بخرينشصو ريومد بدونين كه قيمت همونه و دميفروشه اگه ن
براي خريد لباس جيپور تنوع و قيمت بهتري داره اما كال هرجا هرچي پسنديدين با تكنيكي كه گفته شد مذاكره 

  ش نميكنين! در هند از هيچ محصولي دوتا نيست! حد مناسبي رسيد خريد كنين چون ديگه پيدا كنين و اگه قيمت به
  
  
  



  
  و خاطرات خوش جيپور آب نماي كوچك و زيباي هتل رويال اركيد

  
   دلبر يه گفتگوي خصوصي با جناب شتر داشت

با لباس ساري رنگي رنگي خودش با ديوار آينه كاري خوشگل كه نقش درخت بهاري و طاووس داره يه  صبح روز
  گرفت و بعد به سمت دهلي حركت كرديمعكس يادگاري 



  
  گوشه سمت راست پايين تصوير رو ببينين

بعد  5تمام راه بارووون شديد ميباريد و دو سه مرتبه هم ماشين خراب شد و منتظر مونديم تا مشكل رفع بشه. حدود 
ك پيدا كرديم كه از ظهر رسيديم دهلي و مجددا با مشورت پذيرش هتل يه مسير مناسب و يه بازار محلي كوچي

  حداكثر استفاده رو از زماني كه دهلي هستيم انجام داده باشيم. 
و نيم از هتل به سمت فرودگاه رفتيم به خاطر سفر رييس جمهور آمريكا  8بود ساعت  11فردا صبح پروازمون ساعت 

ترافيك شديدي داشت با زحمت  روز بعد انجام بشه تدابير امنيتي برقرار شده بود و بيشتر خيابونها چندكه قرار بود 
زياد و خيلي خيلي مرزي به زمان بسته شدن گيت رسيديم ولي خب توو همون بدو بدو با فيلهاي فرودگاه هم يه 

  عكس خداحافظي گرفتيم 

  
  دلبر و فيلهاي فرودگاه ايندرا گاندي دهلي



به سفر رويايي كه داشت فكر ميكرد و كم كم درباره نوشتن سفرنامه آنالين تصميمهايي  ،توو مسير برگشتدلبر 
گرفت. روزانه نويسي خيلي بهتر حس و حال سفر رو منتقل ميكنه. احتماال در سفر بعدي با تجهيزات بيشتري سفر 

  دوستاش منتقل كنه. امكانش رو داشته باشه زودتر سفرنامه ش رو بنويسه و تجربه هاش رو به خواهد كرد تا
  

  بگم چند جمله اي الزمه منم  ،اما در پايان گزارش
  جان ميطلبد.  دلتان باشد. هند هر لحظه اش هر قدمش گفتگويِ ياري باشيد كه همزبانِ . همراهِويدتنها نر راهند 

م كه بهداشت امنيت و نظام شهري در هند نيست، بارها گفته اند و شنيده ايم كه يبارها گفته اند و شنيده اضمنا 
به نظر من اما هندوستان مقصد مناسبي براي سفر نيست و حتما اين روايت تصميمتان را متزلزل كرده است. 

معنيست. هند براي هند همه مقياسها و معيارها بي هندوستان انگار معيار و ميزان متفاوتي براي زندگي دارد. 
   .رها و فارغ از هر بايد و نبايديمقصديست براي تجربه كردن، لمس كردن 

؛ هند را ديدني و حس كردنيست. اگر در قيد و بند وسواس و سفري لوكس هستيد به هند سفر نكنيد ،زيباستهند 
د، با هند به درون و دريافت حسي عميق و دروني تماشا كنييافتن خودتان و رها شدن در فضايي متفاوت  براي

  .خودتان سفر كنيد
اگر طاقت و تحمل ديدن مردمان بي خانمان كه كف زمين زندگي ميكنند حتي  ،اگر از ديدن فقر دلتان ريش ميشود

صداي بوق ممتد خيابانها و ترافيك در هم پيچيده را نداريد طاقت اگر  ،كارتن يا چادري براي روانداز ندارند را نداريد
مسدود شده از كابلها و سيمهاي برق و تلفن را نداريد و در  يگذراندن زمان در كوچه پس كوچه هااگر حوصله ي 

  نرويد!  ،جموع اگر هدفتان از سفر به هند سفر به هند! نيست
سفر براي درك دوستي و زندگي بي  يهندوستان مقصد لوكسي نيست حتي مقصد معمولي هم نيست. مقصد

  لمس يگانگي و بي كينه بودن دلهاست. مقصد لمس حقيقت احترام به اديان است. براي يخشنونت است. مقصد سفر
  هندوستان سرزمين تالش براي انسان بودن است.

  
  تفاوتها هستيد حسسفر كنيد كه عاشق ديدار با جلوه هاي گوناگون زندگي و  هندتنها در صورتي به 

و با تمام وجودش با شما  يرايگي اش منتظر شماستهندوستان با همه ي سادگي و بي پدر اينصورت مطمئن باشيد 
 د و جادويش شما را رها نخواهد كرد يگانه مي شو

  


