
سفرنامه
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطالعات

چهار شنبه 19 آذر 1399  - سال نودوپنجم - شماره 27723

شرح  هند،  سفرنوشت 
جعفری  علی اکبر  دکتر  سفر 
ندوشن به هندوستان در سال 
1397 است که طی چند شماره 
روزنامه  فرهنگی  ضمیمه  در 
اطالعات در حال انتشار است. 
قلعه  درباره  پیشین  بخش  در 
میمون ها  معبد  و  مستوران 
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14- بازگشت به دهلی 

           مسیری که از دهلی به جیپور پیمودیم چون نخست به شهر 
آگرا و سپس به  شهر جیپور می رسید، دو ضلع مثلث طالیی گردشگری 
هند لقب گرفته که ضلع سومش مسیر کوتاه تر از جیپور به دهلی است. این 
اضالع هر کدام کمتر از300 کیلومتر بودند اما سرعت حداکثر60 کیلومتر 
بر ساعت اتومبیل ها عمال زمان زیادی را صرف جابجایی از این شهرها 
می کرد. تمامی مسیر بازگشتمان را باغ ها و جنگل و مزارع برنج و حبوبات 
فراگرفته بود که گاه از البالیشان روستاها و شهرک هایی رخ می نمودند. 
وجود معابد ریز و درشت حتی در زمین های کشاورزی  حاکی از سیطره 

بالمنازع ادیان رنگارنگ بر این کشور دارد!
 پس از بازگشت به دهلی به قصد آشنایی نزدیک تر این شهر و 
ساکنانش، از هتل با مترو  به مرکز شهر رفتیم. در ایستگاه های متروی هند 
تدابیر شدید امنیتی در حد گارد پرواز فرودگاه جریان دارد و ایستگاه های 
اصلی معموال از خطوط متعدد برخوردارند و لذا جستجوی خط مورد نظر 
علیرغم تابلوها و خطوط رنگی راهنما که بر کف ایستگاه کشیده  شده اند 
دشوار است. بلیت مترو هم نسبت به ایران گران است و مسافر هنگام خرید 
باید مقصد خود را به فروشنده بلیت بگوید تا ژتون او به اندازه کافی شارژ 
شود )۲0 تا ۴0 روپیه(. به هنگام خروج در ایستگاه، مسافر باید ژتون خود 
را به داخل گیت خروجی بیندازد تا در صورت تأیید )کافی بودن شارژ( گیت 
باز شود؛ وگرنه باید مابه التفاوت را بپردازد. شلوغی مترو چیزی در حد همان 
متروی تهران است و پدیده هول دادن و خارج از صف وارد شدن به مراتب 
بدتر از تهران دیده می شود. با این تفاوت بزرگ که خشونتی در آن نیست 
و اگر کسی دیگری را هل بدهد و کنار بزند، او به واکنش تند یا پرخاش و 

توهین دست نمی زند و کنار می کشد. 
متروی دهلی با وجود اینکه یکی از طوالنی ترین خطوط متروی جهان 
است، نسبت به سایر زیر ساخت های شهری توسعه یافته محسوب می شود؛ 
اما سایر خدمات شهری بسیار ابتدایی و بی سامانند، از جمله سیم کشی 
برق، چهره ای زشت و بدترکیب به سیمای شهری داده است و برق در 
هند مدام قطع و وصل می شود. نبود پیاده روهای شهری، زباله هایی که در 
همه سطح شهر پراکنده شده اند، عبور مکرر گاوها از خیابان، همنشینی و 
همخوابی گاوها و سگ های متعدد با مردم، مردمی که بی خیال عابران دیگر 
بر دیوارهای شهر ادرار می کنند، بوق ممتدد اتومبیل ها )که بعد فهمیدیم 

سنت آنجاست و نمادی از اعتراض گاندی به حکومت وقت بوده و همچنان 
بر خالف نیاز ادامه دارد، طوری که پشت هر ماشین نوشته بود بوق بزنید!( 
واقعا نمی شود باور کرد که این همه بیغوله و گدا، در پایتخت کشوری که 
رشد اقتصادی ساالنه و فن آوری پیشرفته اش دنیا را انگشت به دهان کرده، 
وجود داشته باشد. با همه این اوصاف همزیستی مسالمت آمیز زاغه نشین ها 
و خانواده های اشرافی، احساس ترحم و البته تحسین را توأمان برمی انگیزند 
زاغه ها نیز فقط محدود به حاشیه های شهر نیستند بلکه در همه جای شهر 

حتی محله های اعیانی به چشم می خورند.  
   مهم ترین وسایل نقلیه شهری در هند عالوه بر مترو،  موتورهای 
سه چرخه اتاقک داری هستند که به »توک توک« معروفند و به سایکل 
ریکشا یا »ریکشا« هم شناخته می شوند و  به عنوان تاکسی، روزانه تعداد 
زیادی از مردم و گردشگران را جابجا می کنند. سه چرخه ران ها چندان مقید به 
رعایت حق تقدم و مقررات نیستند و با توجه به سیستم انگلیسی )رانندگی 
از سمت چپ( هنگام عبور از خیابان باید بسیار مراقب بود و برخالف عادت، 
نخست به سمت راست و سپس به سمت چپ نگاه کرد! اتومبیل های 
خارجی عمدتا ژاپنی هستند و گهگاهی برندهای کره ای و حتی آمریکایی 
هم به چشم می خورند و طرفه آن که گاهی این آخرین دستاوردهای 
خوروسازی جهان در این کشور به چنان تزئینات و تیمن هایی مزین و 
متبرک می شوند که دیگر نوع و مدل آنها قابل تشخیص نیست. مثال 
هندی ها با فلفل ریسه هایی می بافند و از اتومبیل های خود آویزان می کنند 
تا از بال دور بمانند؛ شبیه رفتاری که ما با گیاه اسپند می کنیم و عالوه بر 

سوزاندن، با دانه هایش تزئیناتی برای دورماندن ازچشم زخم می سازیم. 
 در هند، کامیون ها و اتوبوس ها غالبا ساخت کمپانی تاتا هستند؛ 
شرکتی که متعلق به خاندان تاتا از زرتشتیان یزدی تبار هندوستان است 
و مرکز آن در شهر بمبئی است و به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ 
اقتصادی دنیا شناخته می شود. این شرکت در هفت شاخه گسترش یافته و 
فقط یکی از این شاخه ها که مربوط به حمل و نقل است بخش بزرگی از 
خودروسازی و مسافرت های هواپیمایی و توریسم را در هندوستان پوشش 
می دهد. خودروهای شرکت تاتا در سایر کشورها و از جمله سریالنکا ظاهرا 
بازار خوبی دارند. شاخه دیگری از این شرکت بزرگ، مربوط به نرم افزار و 
ارتباطات است و شاخه ای مربوط به مواد غذایی و ... . به طور کلی بخش 
قابل توجهی از اقتصاد هند را می توان در تاتا خالصه کرد؛ از جمله صنعت 
چای، برنج و بسته بندی و ... را. در هندوستان هرجا و هر مغازه که بروید حتما 

خریدار محصوالت این شرکت هستید.
15- معبد آکشاردام 

آخرین مقصد گردشگری ما در هند معبد آکشاردام در دهلی بود. 
آکشاردام یعنی خانه  خدا و منظور از آن معبد فرقه  هندویی سوامینارایان است. 
سوامینارایان یک فیلسوف- پیامبر هندی است که در اواخر سده ۱۸ و 
اوایل سده ۱۹ در شمال هند ظهور کرد و نقشی همانند بودا و مسیح داشت 
و روایت های فراوانی از معجزات او وجود دارد. او نسخه ای مرتب و فلسفی 
از هندوییسم را متناسب با زمانه طراحی کرد که البته همانند همه ادیان 
و مذاهب دیگری که در هند پا گرفتند یا از خارج به هند وارد شدند )آیین 
بودا، جینیسم، سیکیسم، مسیحیت، اسالم(، عمال در جذب اکثریت مردم 

ناکام ماند. با این حال اقلیتی بسیار مؤمن یافت که در سراسر هند معبد هایی 
باشکوه ساختند. استقبال زیادی از این معبد می شود که ریشه ای در جاذبه 
این فرقه ندارد؛ بلکه شکوه و عظمت بنای آن است که گردشگران را به 
خود می خواند. برای ما هم بسیار جالب بود که هند به معماری و هنر چند 
هزارساله خود دلخوش نکرده و امروز در قرن ۲۱ هم قادر به تولید اثری 
هنری به این بزرگی و ظرافت است که بتواند هزاران نفر گردشگر خارجی 
و هندی را روزانه جذب کند. در یک محوطه بسیار بزرگ، در وسط یک 
باغ دلگشا با چندین ساختمان زیبا و در کنار یک آبنمای بزرگ که هر شب 
نمایش موزیکال هم دارد، مجسمه ای بزرگ از سوامینارایان نصب شده و 
پشت آن یک معبد زیبا و عظیم از ماسه سنگ سرخ قرار دارد، ولی اوج هنر 
درون آن نهفته است؛ جایی که از سنگ های یک تکه  مرمر، حجاری هایی 
شگفت انگیز کار شده و بت سوامینارایان از طال در میان آن قرار گرفته 
است. سبک معماری آکشاردام هندی خالص است و کمترین تأثیر را از دوره 

اسالمی یا مدرن گرفته و تالش کرده باستان گرا بماند. 
 در بازید از این مجموعه دیدنی، ابتدا از در ورودی که گشت و بازرسی 
داشت عبور کردیم و وارد محوطه بسیار بزرگی شدیم که معبد در آنجا واقع 
بود؛ با هنرمندی خارق العاده که بعید است نمونه مشابهی در هیچ کجای دنیا 
داشته باشد. همه نمای داخلی و بیرونی معبد از سنگ ساخته شده است و 
هیچ مصالح دیگری از جمله آجر ، سیمان ، گچ و ... در ساخت آن به کار 
نرفته است. ساخت معبد 5 سال زمان برده است و بیش از 7000هنرمند 
و ۱0000کارگر در آن نقش داشته اند. در ورود به محوطه اصلی پیرامون 
معبد، وارد سالنی شدیم که ما را به محوطه بیرونی هدایت می کرد. در 
تمامی ستون ها و دیوارهای آنجا، نماد خدایان هندو وجود داشت که با 
دست هنرمندان بر روی سنگ ها تراشیده شده بودند و هر نماد با دیگری 
فرق داشت. راهنمای ما گفت که هندوها ۱3۸000 خدا دارند و نماد همه 
آنها بر در و دیوارهای این معبد حک شده است. در همه مسیرهای اطراف 
آن باغ بزرگ و بسیار زیبا، مجسمه های جذابی گذاشته بودند که یکی از 
آنها مجسمه خدایگان ویشنو بود که بر روی ماری نشسته و همسرش 
در پایین و چند نفر در اطراف او نیایش می کردند. اندازه و ابعاد مجسمه ها 
بزرگ بود و تماشاگران در برابر آنها کوچک  می نمودند. مجسمه چند تا از 
خدایان سوار بر مرکب های شیر، گاو ، مار ، ببر و ... در آنجا قرار داشتند و 
در وسط مسیر، تعدادی اسب در حالت های مختلف و بسیار زیبا و طبیعی 

جلوه گری می کردند. 
در ادامه مسیر چندین سالن بود که بایستی یکی پس از دیگری وارد 
می شدیم و در هر سالن نمایش چند بعدی وجود داشت. در اولین سالن 
بر روی نیمکت نشستیم و فیلمی از زندگی سامینارا به نمایش در آمد. در 
سالن های بعدی مجسمه های متحرک با ابعاد واقعی انسان و حیوان وجود 
داشتند که خیلی واقعی به نظر می رسیدند و صحبت می کردند. نمایش ها در 
سالن های مختلف مربوط می شد به زندگینامه سامینارا، یکی از عابدان یا 
پیامبران هندو که از بچگی به دنبال کشف حقیقت و خداوند بوده است و 
به مدت 3 سال به هیمالیا می رود  و در آنجا می ماند و با خدای خود خلوت 
می کند ) خدای آفریننده ( - شبیه همه پیامبران ما که به غار یا کوه می روند 
و با خدا راز و نیاز می کنند – و زمانی که بر می گردد ، هندی ها دور او جمع 
می شوند و می پرسند که آیا ما هم برای رسیدن به خدای آفریننده بایستی 
به هیمالیا برویم؟ و او می گوید که نه، خدا در همه جا هست، کنار پنجره خانه 

شما، کنار در و ... و کافی  است او را به هرجا می نگرید، تجسم کنید. 
سامینارا از همان کودکی مردم را به سوی خدا رهنمود می کرده است. 
در یکی از سالن ها، ماهیگیری نشان داده می شود که تور خود را در رودخانه 
پهن کرده و چندین ماهی گرفته و سامینارا که هنوز کودک بوده به او گفته 
است که ماهی ها و همه موجودات زنده همانند ما انسان ها جان دارند و حق 
زندگی دارند و ما نباید برای سیر کردن شکم خود، این گونه حیوانات را از بین 
ببریم و برای مرد ماهیگیر از خدا می گوید و سپس با اشاره او ماهی ها زنده 
شده و به داخل رودخانه می پرند و ماهیگیر حسابی تحت تأثیر قرار گرفته و 

به او و خدای او ایمان می آورد.
بدین ترتیب داستان زندگی سامینارا از کودکی تا پیری در سالن های 

مختلف نمایش داده می شد ...
ادامه دارد
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