
 باسمه تعالی

  

  95زمستان  –سفر هندوستان مصور روزنگار 

  

  5/11/95روز اول، سه شنبه، 

 2556این شروع سفر ما به  ،سرکوچه منتظرم بودیه پژو پارس نوك مدادي  ومداتو یه شب برفی که برف گوله گوله پایین می بامداد 3:30ساعت 

  ... کیلومتر آن طرف تر از تهران بود

 رو گذاشتم صندوق عقب و از خانواده خداحافظی کردم و راهی سرزمین عجایب شدم. آماده بودم، وسایل 3از ساعت 

سفرانمان بودند زودتر از ما رسیده بودند جناب آقاي دکتر دبیري اساتیدي که هم فرودگاه، یمرسید 4:30بود و ما صبح  7بلیط پرواز براي ساعت 

سراغ  تا بار ها  بود رفتیم و حرکت کردیمهزار تومان  75که کشورعوارض خروج از  پرداختمهر و آقاي دکتر علوي، بعد از سالم و احوال پرسی 

سالن هواپیما منتظر  ،رو تحویل بدیم، بعد از این سافرتی رو  شدیمدر  شیم، ارز هاي م سپاه رد ب در داخل آن و فقط مونده بود که از گیت امنیتی 

سامان و ملت و ملی  دادند وسالن می شعببانک  شتنددر آنجا  شلوغ ملت از همه معتبرتر بودالبته که  ه دا سبت   . بعد از گرفتن ارز ها وترو به ن

  یک نسکافه مهمون آقاي علوي (+عکس) راهی هواپیما شدیم تا به سمت سرزمین عجایب حرکت کنیم. (+عکس کنار هواپیما)  جان کردننوش

ساع Airbus 310با هواپیماي  دقیقه 7:28ساعت  صداي مهماندار هواپیما دقیقه 8:40ت راه افتادیم.  صلی  با  صبحانه مف شدم  از خواب بلند 

اینقدر زیاد  آورده بودند از املت و گوجه و خیار و آبمیوه گرفته تا پنیر خامه اي و مربا و کره و چاي و حتی بالش و مالفه و چشم بند براي خواب!!!

  اي خوردن پیدا نکردیم از این ها استفاده کنیم.(+ عکس) بود که مقداري رو نگه داشتم براي هند که اگه هیچی بر

  رسوند. میبود. صدا نداشت و با زیرنویس دیالوگ ها رو به مخاطب  کنندهکسلشد که واقعا میتو هواپیما فیلم سیندرال پخش 

شده بودیم هواپیما فیلم کوتاهی درباره شور نزدیک دهلی  شون داد که ساعت هند و هند پخش کرد ک ست  رو ن ساعت ما جلوتر ا ساعت از  دو 

  بود. 24باشد آنجا ساعت  22یعنی اگر اینجا ساعت 

شهر پر از درخت کامالًیقه به وقت هند باالي شهر دهلی رسیده بودیم. هواي شهر قد 13:05ساعت  شهر اما  ،آلوده بود و سطح  از تهران هواي 

  کرد.میما آلوده تر وانمود 

ما را تا خانه رایزن فرهنگی برد، خانه رایزن  کهفرستاده بود دنبالمان  راننده(از دوستان قدیمی آقاي دکتر دبیري مهر) در فرودگاه  آقاي اسکندري

در بهترین نقطه دهلی و در کنار دادگاه عالی خریداري شده علی اصغر حکمت) یعنی آقاي (شاه به وسیله وزیر علوم وقت فرهنگی در دوران رضا

ساختان قدمتی  بود ساعت شتساله دا 100این  ساعت  16:30.  سیدیم و تا  سجد جامع به راه  18به آنجا ر سمت م سپس به  ستراحت کردیم.  ا

ستفاده کردیم. نجا از مترو اي رفتن به آافتادیم بر سام آور که باعث  ا سر ست عالوه بر ازدحام  سیار نامرتب ا شود از قطار ها جا  می(مترو هند ب

به طوري که در یک  بود، خود نقشـــه مترو هم خوش ســـاخت نکردکه حس بدي به آدم منتقل می آب دهان هاي مردم در روي زمین بمانید و

مقداري در فضاي بسیار تاریک ، آلوده و شلوغ و پرسر و صداي . و در ایستگاه بعدي درب سمت چپ قطار) شدمیایستگاه درب سمت راست باز 

اولین برخورد ما با  -متري مســجد 300در فاصــله  براي درآوردن کفش هایمان-دهلی محکم ســرایدار مســجد جامع  پیاده رفتیم و تشــرخیابان 



؛ بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به همراه برادران سنی تصمیم گرفتیم که سراغ قلعه سرخ برویم اما آن را بسته یافتیم پس با ریکشا هندي ها بود

  (+عکس). .رفتیم  McDonaldبه رستوران شوند) میند که به جاي تاکسی استفاده (موتور هاي سه چرخه مخصوص ه

   (+عکس) .شب آقاي عابدینی معاون سفارت به محل اسکان آمد و توضیحات جامعی درباره هند داد

  6/11/95روز دوم، چهارشنبه، 

ساعت  ساعت   5:30صبح  شده چرا که بنا بود  شی آقاي دکتر علوي از خواب پریدیم، فکر کردیم دیر  صداي زنگ گو سمت آگرا  6:30با  به 

یقه اي که شامل چایی و هاي باي بود. راه افتادیم تا قد 15نماز را خواندم و بعد از صرف صبحانه  6کردیم، من هم پا شدم و تا ساعت میحرکت 

تاج محل خیلی خلوت بود و از این بابت ما خیلی شــانس  ،صــبح رســیدیم تاج محل 10حدود ســاعت  آگرا رســیدیم. ســاعت راه به 4بعد از طی 

ساعت ها در صف معطل شده بودند.  دمون که رفته بودندقیقه معطل شدیم تا بلیط بگیریم در حالی که رفقاي قبلی 10آوردیم یعنی تقریبا شاید 

شد و بنا شد که تاج محل رو براي ما توضیح بده انصافا هم کامل توضیح داد اسمش پرویز عارف  روپیه 1000تور گاید گرفتیم که  کی کرایش 

و  غم نداشتیمدیگه بسیار بسیار خوش برخورد، دلسوز و پیگیر یعنی طوري شده بود که ما این آقا رو داشتیم  93558699052بود به شماره تلفن 

تو تاج محل عکاس هایی بودند که هر عکس رو  .وران هاي حالل و باکیفیت گرفته تا مغازه هاي ارزانشناختمان از دهلی کامل شده بود از رست

صد اون  50الی  20گرفتند البته اینجا هر خدمتی یا کاالیی بخواي بخري، قیمتی که بهت میدن  میروپیه  90از ما  شما  کاذبدر ست. یعنی  ه

سر این عکاس  مثالًاین طوري منصفانه است و معقول،  د را پرداخت کنی،درصد اون قمیتی که فروشنده به شما پیشنهاد میده 30باید به قیمت 

اره تومن. یک نکته جالب در مورد تاج محل این اســت که من 4200شــد  میروپیه هم ســر هر عکس باهاش کنار اومدم که  70ها من تا قیمت 

. دد مناره ها به بیرون بیفتند و به گنبد آسیبی نرسیدرجه است که خب این براي این است که وقتی زلزله میا 92درجه ،  90هاي اون بجاي زاویه 

ست ماجراي تاج محل هم از این قرار شاه از مادري هندو متولد  ا سر جهانگیر  شاه جهان پ شت شودمیکه  شاه نام دا ه و و پدر بزرگش هم اکبر 

 هنگام به دنیا آوردن که شودمیخودش هم پنجمین پادشاه مغول از سلسله گورکانیان بوده عاشق دختري ایرانی به نام ممتاز محل یا ارجمند بانو 

شاه جهان وداز دنیا میرسالگی  39در سن مین بچه ه14ُ شته و  4،  سر از این زن دا شاه جهان براي زنش و زنده نگه دا 10تا پ شتن یاد تا دختر. 

سازه  میرود جمنت  طرفنش زیر تاج محل بوده. اون و قبر زد ساز میاون این تاج محل رو  سیاه رنگ ب ست براي خودش یک تاج محل  خوا

ــال زندانی  18در قصــر براي  ار پدرهدر بده و  ارحکومت پدر پول که ده  می(در محل باغ مهتاب فعلی) که آخرین پســرش اجازه ن کنه و  میس

شه و بعد از مرگ پدرمیرانش رو براد ساعت  میدر کنار ممتاز محل دفن ش را ک شنهاد پرویز از تاج محل آمدیم بیرون و 13:30کنه. حدود  به پی

 Agraبه  15وردیم که البته قیمت غذا هم گران شد (+ عکس) و بعد از اون حدود ساعت خ star of Englandناهار رو در رستوران عارف 

fort آب بود کانال درســـت مثل فیلم رابین هود بود که دور تا دور قلعه  ؛تر از تاج محلنمونه کامل یک قلعه هندي بود و حتی جالب رفتیم که

و بعد از آب مانع بعدي حیوانات درنده بودند که در فاصله بین دیوار اصلی  به داخل قلعه نفوذ کند دناتمساح می انداختن تا کسی نتو که درون آن

ست مثل فیلم هاي رابین هود با زنجیر تق تق کنان پایین ا قلعه ت شتند. درب قلعه هم در شت قرار دا مانند مد و حالت پل آمیدیواري که آب دا

توانستند از روي تمساح ها بگذرند. داخل قلعه هم پر از سنجاب بود. جالب بود که انگلیسی ها هم هر چی طال و نقره درون  میداشت که مردم 

به عنوان مثال قسمتی وجود داشت شبیه به ي جالبی بود ها(+نکته تحلیلی) در قصر فضا به موزه هاي خودشانکنده بودند و برده بودند قصر بود 

و دور تا دور این ساختمان در قسمت درونی بالکن وجود داشت شاه جهان با ارجمند بانو یکی از  بود که در که در وسط یک ساختمانیک استخر 

ش ستخر در بالکن و  انتفریحات سر ا ستخر  دیگرياین بود که مقابل هم (یکی این  سر ا ستند) و هر کداممیآن  ش شتري  که ن با کمان ماهی بی

سابقه کرد برنده میشکار  سیار جالبی به نظر م شتري آمیبود. بازي ب شو شهید دوران  شهید ثالث یعنی  مد. بعد از دیدن قلعه آگرا رفتیم به مزار 

) که عکس امام و آقا و سید حسن نصراهللا روي دیوار آن نصب شده بود. (+نکته تحلیلی که آقا واقعا رهبر همه مستضعفان جهان عابدي (+عکس

ستانی هم روي دیوار بود. بعد از زیارت  سی شیخ نمر و آیت اهللا  ست) حتی عکس  سرمان زد وههوس خوردن میا  (!)(+عکس) چه میوه هایی به 

در ترافیک به سمت دهلی شده بود  19ساعت  حاال یک سري را همان جا ترتیبش را دادیم و یک سري را هم بردیم تا در محل اسکان بخوریم.

یعنی اگر شما ساعت  دهند کال شب ندارشب رسیدیم. نکته جالبی که در مورد هند وجود داره اینه که  10:30و محل اسکان راه افتادیم وساعت 



صل  یدبیای 19 ستا شلوغی م صدا و ترافیک و ازدحام و  شدت  ساعت  شویدمیدر خیابان از   میپرنده پر ن قدم بزنید در همان خیابان 22ولی اگر 

اونا و ساعت شلوغی هم همان  22شه  میصبح ما  3زند و خیابان سکوت محض است ، خیابانی را مانند خیابان انقالب ما در نظر بگیرید ساعت 

  ناچیز است. کامالًالبته شلوغی انقالب در کنار شلوغی خیابان هاي آنجا  که 19ساعت 

  7/11/95روز سوم، پنج شنبه، 

ساعت  ست برا 7امروز  سم روز ملی هند ا شدیم و نماز خواندیم، امروز چون مرا ساعت ي نماز بلند  بودم تا کنار در ورودي حیاط منتظر  8:30تا 

خستگی بر من غلبه کرد و آمدم که نیم ساعت بخوابم اما نیم ساعت  8:30 دیگه این مراسم + عکس)مراسم شروع بشه (+ توضیحاتی در مورد 

سم تمام شده بسیار بسیار ناراحت شدم و شعر اي دو صد لعنت را زمزمه کردم. خوابیدن صبح  11همانا و تا ساعت  همانا ، وقتی فهمیدم که مرا

شهر را بگرد صلی خوردیم و رفتیم تا  شدیدي چراکه یم صبحانه مف باریدن گرفت به طوري که بدون مقدمه دهلی جاهاي دیدنی زیاد دارد. باران 

ــقانه  میخیس لباس هایت ماندي تمام  میبیرون زیر باران  دقیقه 1اگر  ــت مثل فیلم هاي عاش ــد درس (!) یعنی طوري بود که بودتلویزیونی ش

ست و الزم.  کس در خیابان نبود و همه پناه گرفته بودند. در هیچ ضروریات ا سفر یکی از  شرایط واقعا به این نکته پی بردم که بودن چتر در  این 

گفت که دهلی دومین شـــهر آلوده  میقهوه اي بود (+ عکس روي چتر) امروز آقاي اســـکندري  کامالًباران به قدري کثیف و اســـیدي بود که 

ست. بعد از پکن.  ستیم به  میدنیا سم جشن روز ملی به ما اجازه ندادند Delhi gateخوا شت فضاي امنیتی هند  برویم که بخاطر مرا ( + یاددا

نشین مرکز شهر دهلی جزو محله هاي مرفهدکتر دبیري) چون اجازه ندادند که آن را ببینیم تصمیم گرفتیم به مرکز شهر برویم و آن جا را ببینیم. 

ست ستاندارد  را این ،آن ا سب خیابان و خانه هاي  اندازهرو ها و پیاده بودن از وضع ا  Starbucks. در آنجا به کافه فهمیدیمویالیی مجلل منا

coffee   سَ  خودمان(+عکس) بعد از این که رفتیم ساختیم   5/3ري به برند هاي معروف مثل نایک، آدیداس زدیم و قیمت گرفتیم. قیمت ها را 

ــه پنجم)  ــتیم. مو یدن بود اما نه وقت براي خر ،ایران بود و عالی(س ــغولنه پول کافی به همراه داش ــدیم دیدن مغا ش زه ها بودیم که متوجه ش

ــدید 25آموزان در گروه هاي بزرگ دانش ــم تایی در خیابان زیر باران ش ــتی  مراس (+عکس) به   کنندمیرا اجرا رژه روز ملی به همراه چوب دس

شده بود که آقاي  16:45کرد. (+عکس) ساعت  میمسیرمان ادامه دادیم که دیدیم یک فیل گنده آمد وسط خیابان و پا به پاي ماشین ها حرکت 

 داخلرفتیم  ریم.وباید کفش ها رو در بیا دن به معبد سیزارتا رفتیم اولش شوکه شدیم چون گفتنااسکندري با ماشین از راه رسید و به همراه ایش

ستش سته و دف د ش ست که دیدیم یک نفر بین جمعیت ن ست  دزن میو آهنگ  دناخو میآواز  دو دار ا رو به روي ؛ زنند میو مردم هم دورش د

د مردم تا پنجره بزرگ باز بود که در هر کدام یک بت که نمادي از الهه هاي آن ها بود گذاشته شده بود. وقتی درب بت ها رو بستن 4درب وردي 

سته  ش شروع کردند که به دور آن بچرخند (+عکس) در واقع نوعی طواف بود. بیرون معبد هم مرتاض هاي هندي ن شتند و  سط گذا یک میزي و

شان را  ضت خود شتند ریا شیدند. میبودند و دا سمت مال بزرگی که  ک سکندري ما را به  سینما را براي فیلم الاللند گرفته بودیم ، آقاي ا بلیط 

شتی در مال بزرگ زدیم سین شتیم گ شروع فیلم وقت دا ساعت تا  ساعت و نیم  ستوران هاي ، ما آنجا بود برد و در آنجا پیاده کرد هنوز یک  به ر

subway  وKarim   سرو ست فود  میبرخوردیم که غذاي حالل  کردند من و آقاي دکتر دبیري و مهدي تمییزي ترجیح دادیم تا به جاي ف

نیز ســاندویچ ســفارش دادند. غذایی که مهدي  نژادآقاي دکتر علوي و حســین ملک ،بخوریمکرد آماده میکریم که رســتوران از غذا هاي محلی 

رفت ترسیدم بیشتر بخورم ،  میگرفته بود را یک نصف چنگال خوردم خـــــــــــــــیلــــی تند بود! معدم بهم ریخت و هی این ور اون ور 

غذا را که خوردیم رفتیم در سینما نشستیم قبل از شروع فیلم سرود ملی پخش شد و همه به احترام روي پا ایستادند. بعد شود.  میدیدم حالم بد 

ــد که براي  ــینما گفته ش ــرود ملی ، نکات ایمنی در مورد راه هاي خروج از س روپیه دادیم و یه  175. بعد از اتمام فیلم هم بودقابل تامل  مااز س

شا گرفتیم و ب شتیم. رکورد امروز پیاده روي مان ریک سکان برگ سکندري در مورد امام 12ه محل ا زاده هاي هندو ها کیلومتر بود. امروز از آقاي ا

سی که خدا  ضیح داد که هر ک شون تو سیدیم و ای  دروو به خونه میا دخرمیبعد از مدتی اگر خداي جدیدي دلش بخواد وقتی اون رو  دخرمیپر

ـــه اي (چه خیابان و چه پیاده رو )  دربخداي قبلی رو با احترام می و  دکنمید و غذا نذر همان خدا یبعد نفر بعدي میا دگذار میو در یک گوش

سومی میاد و اونجا رو آب و جارو دگذار میش یجلو سرپناه  دکن می، نفر  ب یک سازه بدین ترتی میو نهایتا نفر چهارم میاد براي اون مکان یک 

  شه. میامامزاده تولید 



  8/11/95روز چهارم، جمعه، 

توي صبحانه خوردیم ، بنا بود بریم معبد همایون رو ببینیم که بسیار خوب بود. (+عکس)  11خوابیدیم و تا  10امروز بعد از خوندن نماز تا ساعت 

مراعات ندارند و گویی براشون مهم نیست  هندي ها نسبت به حفظ آثار باستانیشون اصالمتاسفانه به این یقین رسیدیم که  بازدید از باغ همایون

ــاده به یکی از اتاق هاي ممنوعه کاخ همایون برویم مثالً ــتیم با یه ترفند س و  خب قطعا چنین چیزي الاقل در ایران خودمون محاله (!!!) ما تونس

ساعت  صر  ستراحت مخت ساعت ا سکان و بعد از دو  شتیم محل ا دوباره زدیم  16هیچ کدام از کارمندان هم جلوي ما رو نگرفت. براي ناهار برگ

صد ساب میاید و  21و  20یک معماري بی نظیر در قرن که واقعا  Akshurdhumمعبد  بیرون به ق سیار عالی و به ح سیار ب در نوع خودش ب

شم ساختمان  گیرچ صلی از  سه فاز ا شده بود که بازدید کننده در  صورت چیده  ساختار اونجا به این  شیوه تبلیغ دین اون ها عالی بود  بود. واقعا 

مربوط به توضــیح نمایش هایش شــه و  میانجام  نماانســان ربات هاياي داره که تماماً با  دقیقه 10تا نمایش  5کنه ، فاز اول خودش میدیدن 

اي درباره یکی از شخصیت هاي بزرگ هندو دیدیم و  دقیقه 30ست. در مرحله بعد رفتیم سینما و یک فیلم اآیین و پیشینه تاریخی دین هندو ه

با ابعاد و  کامالًداشــتن که با انداختن تصــویر روي ســاختمان (تصــویر و بزرگ و پیشــرفته  درنهایت هم یک آب نماي بســیار بســیار فوق العاده

ساختمان منطبق بود سیار خوب )برآمدگی هاي فیزیکی  ستخر  آب نما نوا داد میبه بیننده انتقال  یو واقع حس ب  50متري در  50در حد یک ا

تر شــد که با این وقتی جالب یدندنور لیزر نمایش زیبایی از خدایان آتش و آب و خاك و باران به تصــویر کشــ که همراه با بود به عمق کم متري

نفر دورتادور این آب نما نشسته بودند و مثل استادیم شده  1000. محیط این آب نما اینقدر بزرگ بود که حدود نمایش چند کودك نیز همراه شد

یکی از آیتم هاي آن آتش روي آب و انفجار بمب در آب بود که خیلی هیجان انگیز و تاثیر گذار بود وقتی نمایش تمام شد به فروشگاه  مثالًبود. 

شد ستیم این معبد غولمعبد رفتیم و متوجه  سیا سا چند کارخانه هم تحت اختیار دارد و میزان نفوذ آن در  شورآ ستان قدس  گذاري ک شتر از آ بی

به  !فروختند البته با مارك معبد آکشارداممیهزار تومن  12شد را با قیمت  میهزار تومن فروخته  70ماست در فروشگاه تی شرتی که در بیرون 

ــت فکر بازرگانیین به ا، گویند تبلیغ دین میاین  ــگاه هاي برند تهران پیدا کرد آنجا با قیمت می، بهترین جنس ها را که فقط  اس توان در فروش

 20توان گفت که معبد آکشاردام تنها اثر معماري ماندگار محصول قرن  میبه جرات تر اشاره شد همانطور که قبلفروختند. می ارزانبسیار بسیار 

دیگه بیدار شــویم  براي حرکت به ســمت وارناســی صــبح 5:15تمام شــد و چون فردا باید ســاعت ماجراي امروز هم بدین ترتیب  اســت. 21و 

  نویسم.مین

  9/11/95روز پنجم، شنبه، 

سایلم رو  5صبح با بیدار باش دکتر دبیري  شدیم و شبصبح پا  سکان ( دی شتم محل ا سوغاتی هاییآماده کرده بودم، ماندنی ها رو گذا که  اون 

بار شدن سفر اون وسایلی که ، چون دکتر با رایزن فرهنگی صحبت کرده بود و اجازه گرفته بود براي سبکتا بعدا دوباره بیایم برداریم خریده بودم

 خوردیم که با شیر خشکصبحانه کرنفلکس  .رو با خودم برداشتموسایل مورد نیاز بقیه ) نیاز نداریم رو در خانه رایزن فرهنگی به امانت بگذاریم.

سکندري راننده فرستاده بود دنبالمان که واقعا این راننده ها نعمت بزرگی برایمان در طول سفر بو دند. خدا خیرش بدهد خوشمزه شده بود. آقاي ا

ساند و ما هم بخاطر لطف هایش  ستیم وارد فرودگاه (که البته در مقابل لطف هایش واقعا ناچیز بود) روپیه  100ما را تا فرودگاه ر بهش دادیم خوا

ورت ازمان خواســت، این خودش و بلیط پرواز را به همراه پاســپ الح کالش ایســتاده بود راهمان را بســتکه با ســورودي  در بشــویم که ســرباز

شتتجربه شه پرینت بلیط پرواز را باید به همراه دا شیم ناي بود که همی سفر ماادمیه با ضاي هند  ،نم چرا اما در طول  امنیتی بود انگار که  کامالًف

سلح به  ساژ یک نفر م سر هر چهارراه یا داخل هر طبقه پا ساژ ها  شن تو خیابان ها و پا سپاه ریخته با بود که  انفراديسالح بچه هاي ارتش و 

ــتر بود علتش را که جویا کالش بود در فرودگاه هم تعداد نیرو هاي امنیتحداقل آن  ــیار بیش ــدیم  میی بس گفتند بخاطر ترس از حماالت  میش

روپیه بخاطر  1600موقع تحویل بار متوجه شدیم که آژانس موقع گرفتن بلیط براي ما هزینه بار را پرداخت نکرده و ما مجبور شدیم  داعش است.

ه اي بود. در سالن انتظار منتظر شدیم تا درب ورود به هواپیما را باز کنند موقع دادن ساك ها به قسمت بار بدهیم که شوك هزینه اي غیر منتظر

خورد. هواپیما مربوط به شرکت میبه هواپیمایی با پره به جاي موتور جت سوار شدیم که بسیار کوچک بود و به هواپیماي شخصی  ،سوار شدن

ها کرد، این شرکت هواپیمایی ارزان ترین پرواز ها و در واقع کم کیفیت ترین پروازبود که خدمات خوبی موقع پرواز ارائه ن spice jetهواپیمایی 



ناچار شدیم تاکسی از آن پیاده شدیم. در وارناسی کسی را نداشتیم که دنبالمان بیاید  10سوار هواپیما شدیم و ساعت  8:30را در هند دارد. ساعت 

سی را از بگیریم و  سوار یک تیوتاي بزرگ و روپیه تن 800روپیه به  1500با کلی چک و چونه قیمت تاک شدیم. وقتی به  6زیل دادیم و  صندلی 

سیدیم دیدیم که هزینه  شب ما را کرده  20هتل ر سفر زیاد پیش میاید که هزینه هاي مالیات و ... را  30دالر هر  سفانه از این موارد در  دالر، متا

که  12ساعت  نمی نویسند، هتل بسیار بسیار کوچک بود و هزینه ي آن بسیار باال. خالصه BOOKING.comدر سایت هاي رزرو هتل مثل 

ستراحت کردیم و ناهار از همان کنسرو ها 16رسیده بودیم تا ساعت  شتیم خوردیم ییا (بدون نون و خالی خالی)  که از تهران با خود به همراه دا

سوزي  سم آدم  صمیم گرفتیم که کنار رود گنگ برویم و مرا سانت را جاي پیاده رو ها  ها را ببینیم خیابان ها تک الینه بود و اطراف خیابان هاان

نزدیک رود که . سامانی بودیک اوضاع نابه ن ها تماما ترافیک و سروصداي بوق بود و گاو ها هم راه را بند آورده بودندمغازه ها گرفته بودند. خیابا

گفتتند براي هر مرده  میبو گرفته بود و حال همه را خراب کرده بود محلی ها  کامالًهوا  ،کرد میشـدیم بوي گوشـت سـوخته بینی را اذیت می

ستخان هاي نشیمن می(+عکس) ، از مردان وقتی  کیلوگرم چوب نیاز دارند تا آن را بسوزانند 300 ستخان هاي سینه و از زنان ا شان گاهسوزند ا

ستخان هاي باقیمانده می س ماند. آن را با ا ستکه ن سعادت حقیقی  میدر رود گنگ  وخته ا شده به  سوزانده  شان آن فرد  اندازند تا به قول خود

آیند تا به سرزمین مقدس راه یافته باشند.   میست و آن ها هم به اینجا برسد ، جالب است که این مکان براي توریست هاي ژاپنی هم مقدس ا

در آن رقص  که شتند، هنگام شب هم یک مراسم یک ساعته داشتوجود دا  big burningو   small burningکنار رودخانه دو قسمت 

ـــان را انجام  که بود این بود که در کنار این رود مرتاض هاي هندي فراوانی را دیدیم هم . نکته جالب دیگري ادندد میهاي باســـتانی خودش

شــان . معموال کناردادجون میشــد و  میگرفتی قطعا خفه  میکیلو بود یعنی اگر بینی اش را  25(+عکس) که به نظر من کل وزن طرف شــاید 

کردند تمرکز کنند. امروز هم  میو سعی  کردندشد را پخش میتکرار می کریشنا کریشنا (نام معبودشان)ه در آن مدام کلمیک آهنگ مالیم که 

  .ها خوابمان بردکردن راجع به آنفکربا دیدن این صحنه هاي عبرت آموز 

  10/11/95روز ششم، یکشنبه، 

هتل رفتیم. براي صبحانه جلومان منو غذایی  5براي صرف صبحانه به طبقه  10:30خوابیدیم تا خستگی راه از تنمون دربیاد و 10صبح تا ساعت 

شتند که در آن صبحانه انگلیسی و صبحانه هندي به چشم  ساعت  Romangarخورد. بعد از صرف صبحانه به قلعه  میگذا راه  12حدوداي 

گذشــتیم رود گنگ  می. براي رســیدن به قلعه باید از رود گنگ ز را در کنار امامزاده اي که براي ســنی ها بود در کنار قلعه خواندیمافتادیم و نما

دید که استخوان ها یا  میکردید  میاندازند اگر دقت  میهندو ها بعد از سوزاندن اجساد عزیزانشان آن ها را در رود همان رود معروفی است که 

   زیر نشان داده شده:که در عکس یا کنار ساحل به گل نشسته ن ها مرده ها روي آب شناور شده بد



گذرد اما تفاوت آن با این در این است که در کناره  میمشابه این رودخانه در ترکیه وجود دارد که از درون شهر  کامالًجالب است که رودخانه اي 

اصال جذب توریست هاي فراوانی به شهر شده اما در اینجا در کناره رودخانه رود گنگ آن رودخانه در ترکیه تماماً ویالهایی زیبا ساخته شده که 

ــد یعنی عمال هیچ آدم عاقلی در کنار این رودخانه ویال ن کامالً ــت از جس ــازد.  میبی کار افتاده و با این عقاید خرافی مردم این رودخانه پر اس س

سال روز ذهن  20کاربري این رودخانه به مدت حداقل  مثالًچراکه آن ها باید براي تغییر مشکالت کشور هند بنیادي تر از مشکالت ایران ماست 

شی از دین و فرهنگ مرد شان را در جاي دیگري بریزند یعنی مشکالت هند نا م آن مردم کار کنند تا بتوانند آن ها را قانع کنند که اجساد مردگان

سو مدیریت و شی از  شکالت ما در ایران نا ست اما م شورت  ا سخ و م ست که با یک عزم را شی برنامه ها و فعالیت ها عدم وجود کارایی و اثربخ

کنند که هندي ها نه مدیریت کارا دارند  میســال به ســطح قابل قبولی برســد. هر چند که دیده هاي ما تایید  5در مدت توان میمتقن و کامل 

ستانی ) و نه فر شهري و حفظ آثار با شت  سابی. مثالی از فرهنگ را در همین قلعه هنگ (حداقل در بهدا ست و ح اگر بخواهم  Romangarدر

شویی عمومی در خیابان دارد ادرار میبرایتان تعریف کنم این  ست صله یک متري د سیر آمدن به قلعه دیدیم فرد در فا کند!!!  میشود که ما در م

ر ندارند دَ دستشویی هاي داخل خود قلعه به این شکلند که کالً مثالًاند یا  خب این بسیار عجیب است چرا که خب دستشویی را براي چه گذاشته

صطالح  طرف یک طرف کالً 4یعنی از  شویی هاي ایرانی (به ا ست صادق بود و هم براي د شویی هاي فرنگی  ست وجود ندارد و این هم براي د

شاهدند که زنی خودمان شمان من  شوساله  50، 40) و چ ست ضاي را دیدیم که پا برهنه وارد همان د شد و بعد از انجام ق سیار کثیف  یی هاي ب

به  حاجت پا برهنه بیرون آمد نه شستن دستی و نه بهداشتی... فضاي هند از نظر بهداشت در سطح عامه جامعه واقعا اینگونه است. در مسیر رفتن

یعنی  اما نه به خوبی آن اخته شده بودسزمان جنگ لفجر اگذشتیم که بسیار افتضاح بود ... شبیه پل هاي عملیاتی و میقلعه باید از پل چوبی اي 

شدي از روي آن دو مشکل  میزیر آن شناور هاي پالستیکی بزرگ و روي آن هم با تکه چوب هاي جعبه پوشانده بودند. که وقتی با ماشین رد 

و از طرفی هم بزرگ داشتی یک این که هر لحظه امکان داشت با ریکشا به عابر پیاده بزنی چون عرض جاده به اندازه یک خیابان یک الینه بود 

این قلعه  افتادي!طوري که موقع صبح کردن به تته پته می شد چون روي اون چوب ها صاف و هموار نبود میحتما سیستم تعلیق ماشین نابود 

که با انگلیسـی ها انداخته شـده بود قاب کرده بودند و به دیوار زده بودند.  19یک قلعه تفریحی بوده داخل آن عکس هایی مربوط به قرن  ظاهراً

شته  مثالًد اما مدیریت آن ها بسیار افتضاح بو کالسکه اي شبیه به کالسکه سیندرال وجود داشت که یک چرخ آن را برده بودند و زیرش آجر گذا

سی ها که مربوط به قرن  شین هاي انگلی شد هر چی بخواهی بکنی و ببري بیرون. بعد از  19بودند یا ما بود طوري باز بود همه چی که راحت می

صمیم گر ساحت به اندازه این که از قلعه بازدید کردیم ت شگاه هفتم هند که از لحاظ م شهر بنارس بزنیم دان شنگاه  سري به دا هکتار  1500فتیم 

شامل  ست و  شجو و  25000ا سال  86هزار دان شگاه در  شجو. این دان سکان این تعداد دان شهر  1916خوابگاه براي ا شاه و حاکم  ستور پاد به د

گذارد این داشنگاه به قدري بزرگ است که از روي نقشه به اندازه نصف شهر هست میشود و زمین آن را خود پادشاه در اختیار مردم  میساخته 

گیرد. در آنجا با یکی از دانشجویان رشته اقتصاد که ورودي  می(+عکس) طوري که الجرم قسمتی از عبور و مرور مردم از داخل دانشگاه صورت 

دانشگاه ابتدا معبد را دیدیم (انگار  با کل دانشگاه را به ما نشان داد، موقع ورود به) آشنا شدیم.که بسیار کمکمان کرد و تقریکد پایینیجدید بود (

کردیم به کتابخانه مرکزي دانشــگاه رفتیم کتابخانه اي بســیار بزرگ و  )!!!( معبد براي آن ها همان جایگاه مســجد را براي ما دارد.) وقتی زیارت

شامل صوص مباحثه و... (+عکس) بعد از آن  مجهز  سالن مطالعه انفرادي ، اتاق هاي مخ سالن مطالعه عمومی ، اتاق هاي مجزا براي مطالعه ، 

شور ها در روز یکشن سفانه چون هند هم مانند دیگر ک شیم که متا شته با ضاي آن مالقاتی دا سی برویم تا با اع صمیم گرفتیم به دپارتمان فار به ت

ست به  سته خوردیم ولی کنار دپارتمان عکس گرفتیمتعطیل ا شکده هنر هاي تجسمی  در ب سپس به دان سی(+عکس)  شگاه وارنا رفتیم و در  دان

سیار بزرگ (نزدیک  شیدن به بوفه ب شنگی ک سپس بعد از کلی گ ساختن آثار هنري بودند را دیدیم و  شغول  شجویانی که م آن جا از نزدیک دان

دوســت جدیدمان که ما را راهنمایی کرده بود پذیرایی کردیم. شــب در هنگام برگشــت به هتل ) دانشــگاه رفتیم و با کافه اي از مربع متر 1000

سینمایی هندي هم ببینیم که  شد که یک فیلم  صمیم جمع بر آن  سی  Kabilت شت که به فار شت» قابل« یعنینام دا ستانی رمانتیک دا که  دا

ست کنند اما بعد از مدت میمرد و زنی نابینا با هم ازدواج  سلمان ا شخصیت اول کوتاهی دو نفر (که یکی از آن ها م سر  ) دفعات متعددي به هم

در سینما چند چیز عجیب وجود داشت یک این که پرده  کند. میکند و سپس فیلم ماجراي انتقام گرفتن از این دو نفر را بیان  میداستان تجاوز 

سیار بزرگ بود طوري که براي دیدن تمام  سیار ب سینمایی آخرین سینما ب صویر مجبور بودید گردن را هم بچرخانید که ظاهرا این پرده هاي  ت



سینمایی جهان سینمایی آي مکس) تکنولوژي  شهر آواره و خرابه اي دور از انتظار بود.  نکته بعدي  (یعنی پرده هاي  ست و وجود آن در چنین  ا

سینما  صحنه هاي فیلم هم مردم باز با هم  مینهمهمه بود و هیاهو زیاد بود یعنی  مداماین بود که در  شد که مردم با هم حرف نزنند و در اوج 

دادند. میزد بلند بلند (در وسط فیلم ) جواب تلفن  میکردند. صداي زنگ خوردن گوشی عادي بود و مردم وقتی گوشی تلفنشان زنگ  میپچ پچ 

شوند  میصندلی هاي نزدیک پرده  مثالًشوند (+عکس) یعنی  میبرنزي تقسیم  در هند ظاهرا صندلی هاي سینما به سه دسته طالیی نقره اي و

کنید. علت این کار به نظر  میشــوند طالیی و براي صــندلی هاي برنزي شــما پول کمتري پرداخت  میبرنزي و صــندلی هاي ردیف هاي آخر 

سکندري تعریف میعالقه وافر مردم هند به سینماست  شته باشد که پهزار توم 7پول فیلمی  مثالً کرد اگرآقاي ا ول آن ن باشد و گدایی وجود دا

گذرد وسط  میتومان درآمد روزش را بدهد اما فقط صداي فیلم را بشنود. و بعد از این که یک ساعت از فیلم  1000باشد حاضر است را نداشته 

 میتبلیغات پخش  دقیقهدر مدت این ده  دهند تا مردم خوراکی بخرند یا از سرویس بهداشتی استفاده کنند و میاي  دقیقه 10آن وقت استراحت 

بودند نه کاالي خارجی) یک نکته هم در مثل تاتا متور (جالب اینجا بود که تمام تبلیغاتی که ما اینجا دیدیم همه تبلیغ محصــوالت هندي  شــود.

شد یعنی در مییده ندر خود فیلم مسابقه ثروت اندوزي د ،خود سینماي هند وجود داشت که در بین فیلم هاي مطرح و شماره یک سینماي آن ها

کردند. بر عکس ســـینماي ایران که حتما باید یکی از  میاین فیلم ها شـــخصـــیت هاي فیلم هیچ کدام در خانه هاي مجلل و لوکس زندگی ن

صیت ها داراي خانه لوکس و الکژ سمت رشخ سوار بر قاطر داماد و عروس به  سی را دیدیم که  شب هم اتفاقی کاروان عرو شد. در   سالني با

نواختند پشت سر  میرفتند و مدل آن ها مثل مدل هیئت هاي عزاداري ما بود که در خیابان راه می افتادند جلودار نوازندگان بودند که  میشن ج

سی رقصیدند و در انتها هم داماد و عروس سوار بر قاطر یا اسب به سمت سالن عرو میآن ها خانواده هاي داماد و عروس وجود داشتند که با هم 

  رفتند. می

   :این پایان سفر ما در شهر وارناسی بود که چند نکته عجیب در پایان سفر توجه مرا به خود جلب کرد

صد مردم بنارس  90تقریبا  .1 شتر اوقاتدر شایعی بین مردم آن وجود دارد  میبه زمین را  شانآب دهان خونی بی انداختند انگار بیماري 

شد. این خون ها به حدي بود که تمام دندان هاي آن ها خونی  سد ها با سوزاندن ج شی از همین  شاید نا شما موقع  میکه  شد که 

 داد. میصحبت با آن ها حس بدي بهتان دست 

متر است که آن را به جاي  7ل به عرض نیم متر و به طول معموال که یک شا» ساري«زنان در اینجا پوششی مخصوص دارند به نام  .2

جینیزم هستند (فرقه از دین هندو) (+تعریف این فرقه  پوشند میپیچند. آن هایی که پوشیه رنگی دارند و روسري  میلباس دور خود 

  و آن هایی که پوشیه مشکی بر سر دارند مسلمان اند. با حسین ملک نژاد)

  11/11/95روز هفتم، دوشنبه، 

که طلوع زیبایی دارد. کمی به اطراف سرك  ندبه کناره رود گنگ به پیشنهاد آقاي علوي رفتیم ، در اینترنت خوانده بود پاشدیم و 5 صبح ساعت

روپیه دادیم. با هتل هزینه ها را حساب کردیم که  100در هتل خوردیم و به هر کدام از مستخدمان نفري  7:30کشیدیم و برگشتیم. صبحانه را 

سی گرفتیم تا فرودگاه و ما را با  روپیه براي دو 16000شد  ساعت و نیم طول با پرواز ایرایندیا  روپیه به آنجا برد.  900تا اتاق دو تخته تاک یک 

شید که  شهر حیدر آباد رفتیم.  حیدر ک شرکت هاي دنیا مثل گوگل و... در آنجا یک نمایندگی به  ست وتمام  آباد به قطب آي تی هند معروف ا

ش سمتی از  ست »High tech city« که به سایبر آبادهر که دارند در ق شهر معروف ا  کامالًمیلیون جمعیت دارد و خیابان هاي آن  10، این 

زنند جالب است که جاده اي به نام امام خمینی  میشوند و نه اثرات آنها، در این شهر بوق هم کمتر  میتمیز است و در آن نه خود حیوانات دیده 

  . دارند به نام خمینی رُود



  

  

سیار عالی  شیم. به هتلی ب سنگین راه را متقبل ن ستاده بودند تا هزینه  سفارت دنبالمان فر سی را از  و دنج در فرودگاه به لطف دکتر دبیري مهر ک

فرت اتاق دو تخته یعنی براي مسا 4خانوادگی، هر طبقه دو تا هال داشت و در هر حال  کامالًگري بود. با معماري سنتی و رفتیم که کنار کنسول

شب از ما  کامالًفامیلی  شد و براي دو  سب  سیار منا سب بود. قیمتش هم ب سب هتل  420روپیه گرفت یعنی  7000منا هزار تومن. از قیمت منا

سایت  سیار  BOOKING.COMچنین به نظر میاد که هتل هایی که در  سایت نبود و خدمات ب هستند خیلی گران اند چون این هتل در این 

شتر بود.عالی ارائه داد و کیف سی بی شهر وارنا ساعت  یت و تمییزي اتاق هایش هم از هتل  شده بودیم، منتظر  مالًکا 13تقریبا  ستقر  در هتل م

ساعت تا تبدیل کنیم بودیم برایمان پول بیاورند  شده بود، تا  االفمان کردند و آخر هم نیامدند. نماز مغرب را خواندیم و بی  18چون پولمان تمام 

ساژ شتیم گهدف زدیم بیرون، مقداري پا شده بود و پول هم کم دا ضرب و  5ردي کردیم ولی چیزي نخریدیم. چون هزینه ها زیاد  نفري به هر 

سمت معبد بزرگ  ستیم و به  ش شا ن سلط  شتحرکت کردیم این معبد در ارتفاع قرار دا Birla Mandirزوري بود داخل ریک شهر م . بودو به 

از شا و قدم زدن در معبد شدیم سکوت خوبی داشت و محیطش دوست داشتنی بود اما چیزي کفش ها را به نشانه احترام درآوردیم و مشغول تما

شد  خود معبد ستگیرمان ن شام را بیرون بخوریم مهمان آقاي علوي.د صمیم گرفتیم که  آقاي علوي  بعد از گپ کوتاهی که در معبد با هم زدیم ت

ل بود منتها نارس و کال بود، این میوه که شبیه نارگیل و بزرگ تر از آن است جزو میوه اینجا عاشق میوه هایی به نام مانگو بود که شبیه به نارگی

سوب  ستوایی مح سیار لذیذ و  میهاي ا شید. ب ست را بنو شبیه آب نارگیل ا سرش را بزنید و با نی آب داخل آن که  شود و براي تناول آن باید 

  روپیه.  30خوشمزه است. و ارزش امتحان کردن را دارد ، قیمت آن هم بسیار مناسب است هرکدام 

  



  12/11/95روز هشتم، سه شنبه، 

ساعت   سامانه  9صبح  شین گرفتم( Olaبا  سامانه  Olaما ست، در هند دو  با هم در رقابتند مثل  Uberو  Olaسامانه گرفتن آژانس هند ا

گري به ما که سـرکنسـولبا هم مشـغول رقابتند.) به دانشـگاه عثمانیا رفتیم از قبل با آقاي خراسـانی ( TAP30و  Snapایران که دو سـامانه 

سی را مسلط بود معرفی کرده بود و از کسانی بود که دو زبان ) هماهنگ کرده بودیم که برنامه امروز ما رو او ده بودنژا ر اصل دوو د هندي و فار

شان دهد.  بچیند سته و اماکن دیدنی حیدرآباد را به ما ن شگاه عثمانیا بود (+عکس د شکده علوم اجتماعی دان شاهده و بازدید از دان اولین کار ما م

سانی راجع به ضیحات آقاي خرا ساعت تو شگاه) بعد از یک  شگاه از  جمعی روبه روي دان ساختمان (به عنوان مثال نماي بیرونی این دان معماري 

دهد که طبقه اول سبک معماري بالکن هایش  میدر عکس زیر نشان  مثالًترکیب سه سبک معماري اسالمی ، مسیحی و بودایی ساخته شده. 

  به صورت محراب است که براي معماري اسالمی است و طبقه همکف سبک معماري مسیحی دارد.)

  رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عثمانیا دیداري داشته باشیم. (+عکس) YOGAزمان آن رسید که با خانم دکتر 

شنیدیم را با هم ترکیب  سفر  صحبت هاي او نکاتی که از دیگر میزبانان در  صحبت هاي خوبی زد که عالوه بر  کنم و مانند میخانم دکتر یوگا 

  گذارم:میقطعات یک پازل کنار هم 

شرفت  صر وجود دارد که مانع پی سه عن ساد)،  Corruptionشود:  میدر هند  (جمعیت بیش از  Pollution(جمعیت)،  Population(ف

کنند که در شهري مثل حیدرآباد مردم سه زبان اردو، هندي و تلگو را در مکالمات روزمره  میزبان صحبت  23به  ون خوداین جمعیت در؛ اندازه) 

ستفاده  ضر به  میا سد که از این جمعیت حدود  میمیلیون نفر  250میلیارد و  1کنند. این جمعیت در حال حا سلمان اند و الباقی  220ر میلیون م

ــتند. در بین این  ــیعه وجود دارد که  40میلیون مســلمان فقط  220هندو و مســیحی و جِین و ســیک ها هس جمعیت حیدرآباد را  %45میلیون ش

شکیل  شهر در روز دهد.  میت شب  10جمعیت این  ست. به برکت وجود این  8میلیون و در  شهر را  %45میلیون نفر ا مسلمان که عمده جمعیت 

میلیون نفري در  250ر رستوران هاي این شهر حالل است؛ جالب اینجاست که هند با این جمعیت یک میلیارد و ها ددهند تمام غذا میتشکیل 

تواند این جمعیت را سیر کند و مازاد تولید خود را به جهان صادر کند اما ما  میل گندم و جو ، برنج ذرت و ... یعنی جهان صادرکننده غذا است مث

  ر کنیم و مجبوریم وارد کننده غذا باشیم.توانیم مردم خودمان را سی میدر ایران با وجود این همه منابع و زمین هاي حاصل خیز ن



در ایران تجربه نکردیم؛ فساد در هند به حدي هست که در تمام شهر  ار است فسادي که این ها دارند را ما اصالًدر مورد فساد هند هم حرف بسی

هاي هند در کنار ساختمان پلیس شهر یک شعبه پلیس آنتی کراپ تاسیس شده که کار او فقط نظارت بر افسران پلس است که رشوه نگیرند و 

  د تا خود کارمندان آنتی کراپ هم آلوده نشوند و نتوانند رشوه بگیرند.شون میروز کارمندان آن تعویض  5هر 

دانشجو دکتري  4000سال پیش تا االن کم و کمتر شده به حدي که از  4که این تعداد از  شتیمما در هند هفت هزار دانشجو در حال تحصیل دا

سیده به  شجو بخاطر دو  50ر شجو نهایتاً. این کاهش دان سال  عاملدان ست اول این که از  شد و این  94ا شجویان قطع  شجویی براي دان ارز دان

برد حتی در هند که کشور ارزانی هاست و دوم افزایش ظرفیت دانشگاه هاي داخل کشور اما با وجود این دو  میهزینه هاي زندگی را بسیار باال 

چون هند است: جالب نشجو داریم. اما تصوراتی که هندي ها از ایرانی ها دارند دلیل ما در دو رشته دندانپزشکی و داروسازي هنوز هم در هند دا

سال اخیر مستعمره انگلستان بوده زبان انگلیسی در این کشور رایج است و تبدیل به زبان آکادمیک و علمی این کشور شده به حدي که  100در 

س شگاه ها و کتب درسی به زبان انگلیسی ا سواد خوانده تمام دروس در دان شود میت و اگر کسی زبان انگلیسی نداند به معناي واقعی کلمه بی 

دهند تصویر یک کشور فاقد علم است این دید  میحال دانشجویان ایرانی چون در بحث زبان انگلیسی ضعیف هستند تصویري که از ایران ارائه 

شود که میزان زیادي دانشجویان ایرانی براي تحصیل به هند می آمدند و این یعنی ما در کشور خودمان  میدر چشمان هندي ها زمانی تقویت 

ن دانشگاه خوب نداشتیم که به کشور هند براي تحصیل آمدیم. (همین دیدي که ما ایرانی ها نسبت به دانشجویان افغانی در دانشگاه هاي خودما

  داریم) 

سفانه دولت قشر روستایی و مستضعف هند رو درباره وضعیت جامعه از خانم دک رها کرده و  کامالًتر یوگا پرسیدیم و ایشان توضیح دادند که متا

شی ن شور شوند ، اعتراض و  ستگار  شند و حرفی نزنند و مقابل ظالم چیزي نگویند تا ر شان به آن ها یاد داده که قانع با کنند میمردم چون دین

اگر یک هندي  مثالًکند که در بین راننده ها بهترین باشد (تازه اگر بخواهد سعی کند) و یا  میه باشد فقط سعی رانند مثالًیعنی در هند اگر طرف 

شما بیاید و او را  ماند. اما از طرف دیگر هم دولت براي  میزند و همین طور آرام و اهلی باقی  میهیچ حرفی ن دساعت هم معطل کنی 3به اداره 

دهند. یکی از  میبه این قشـــر  تخفیف هاییهم قرار داده که در دادگاه ها  Back worst classesهایی از قبیل این طبقات محروم قانون 

در هند دیه با توجه به سن افراد، میزان تحصیالت او ، سرمایه زندگی او (خانه، ماشین ،  .ناعدالتی هایی که براي این قشر وجود دارد دیه آنهاست

هزار تومن باشد ولی دیه یک فرد سرمایه دار تا  300تواند فقط  میشود بنابراین دیه یک فرد خیابانی و بی خانمان  میعیین حساب بانکی و...) ت

ــالم این را قبول نداریم و  ــد. که البته ما در اس ــانی گوییم همه افراد در حق زندگی کردن با یکدیگر برابرند و دی مییک میلیارد هم برس ه یکس

سیاري از مردم بیمه ندارند اگر بخواهیم آمار ارائه کنیم تقریبا دارند؛ در ه درصد کل خودرو ها در هند بیمه نامه شخص ثالث ندارند و این  60ند ب

بیمارستان هاي دولتی اي تاسیس  ر است! اما هند براي پوشش این خالءفقط مربوط به حوزه خودرو است در مورد خدمات درمانی که حرف بسیا

  گیرند و همه چیز در آن رایگان است فقط کافی است که شما کارت ملی خودت را نشانشان بدهید. میچ هزینه درمانی از مشتري نکرده که هی

ــیار دیگري هم زد که از آن  ــنا  میخانم دکتر یوگا حرف هاي بس ــگاه با یکی از هم وطنان خودمان به نام آقاي پورحیدر آش گذریم. در آن دانش

رشته سیاسی بود و سال آخر ارشد. او هم ما را در بوفه دانشکده شیرچاي مهمان کرد و قدري توضیحات تکمیلی داد. بعد از شدیم که دانشجوي 

سیار فوق العاده بو سید که موزه اي ب ساالرجنگ ر سانی ریخته بود نوبت به بازدید از موزه  شگاه عثمانیا بنابر برنامه اي که آقاي خرا د و واقعا دان

روپیه) آقاي خراسانی  500ک نیم روز براي دیدن آن وقت گذاشته بشود. چون قیمت بلیط ورودي بسیار گران بود (براي هر خارجی ارزش دارد ی

سمت ورودي لو رفت و  هاشبیه هنديها که همه روپیه گرفت) ما 20رفت و براي ما بلیط هندي (به قیمت  شدیم اما آقاي علوي در ق بودیم رد 

بخرد. این موزه هم دیدنی هاي فراوانی داشت ( در اینجا باید تحلیل ها و عکس هاي آقا مهدي حتما وارد شود سه  مجبور شد بلیط خارجی ها را

مسجد  کارسید که نماز در مِ می.) وقت نماز ظهر داشت به پایان لطفاً ! عکس هاي ناهار هم آورده شودصفحه براي ساالر جنگ به همراه عکس

ست سنگ هاي مربوط به مکه آنست گذاري آن همخواندیم، علت نام . نکته جالبی که در مورد مساجد هند وجود که در تاج مسجد به کار رفته ا

شاد  سجد گوهر ساجد در ندارند یعنی مثل م شدن بیش از حد آن، تمام م سرد ن ست که به علت ثبات آب و هوا و گرم و  بعد از  مانند. میدارد این

سانی (درمورد قبر ها که قبر هاي آقایان ضیحات آقاي خرا سجد و تو شده اما براي خانم ها در  مکا م ساخته  سطح زمین باالتر  ست و از  برآمده ا



کرد در زمان بیماري  میرســید این چارمنار این طوري که آقاي خراســانی تعریف  Charminarســطح زمین اســت. (+عکس) ) نوبت به 

ش ساخته می شاه در آن زندگی کنند چون این  ودفراگیري که در هند آمده بود  کرد  میبیماري از طریق موش به همه جا انتقال پیدا تا خانواده پاد

دیم بسته شده این بناي عظیم را در ارتفاع روي چهارپایه اصلی ساخته اند تا موش نتواند به آن ها راه پیدا کند. البته زمانی که ما به چهارمنار رسی

شکر و آب نا شا کردیم. در نهایت هم با آب نی شین اُال به هتل بود و فقط از بیرون آن را تما سوار بر ما ستگی را درآوردیم (+عکس) و  رگیل خ

سول سرکن شب هم مهمان  شتیم.  شام آقاي دکتر برگ گري ایران بودیم و بعد از مدت ها طعم غذاي ایرانی جوهر وجودمان را تازه کرد. قبل از 

نوبت به توضیحات آقاي نوریان  گري صحبت کردند و سولدبیري توضیحات کاملی درمورد سفر ، اهداف و چشم انداز ها براي دوستانمان در کن

  در مورد هند رسید که در زیر آمده است:

  ست در قدیم که پاکستان جزو خاك هند بود به حیدرآباد آنجا شهر حیدرآباد دکم ا صلی این  سم ا َسم اما بخاطر  میا گفتند حیدرآباد دَ

سال  شکالتی که در  ستقالل  1949م ستان خودش اعالم ا ستان و هند پیش میاد، پاک ستان  میبین پاک کنه و بخاطر همین هم پاک

 دشمن شماره یک هندي ها به شمار میره و علت ترور گاندي هم همین به رسمیت شمردن پاکستان بوده.

  و متاسفانه ما نسبت زار نسخه خطی کتاب فارسی داره که ما در ایران به این تعداد کتاب خطی نداریم. ه 8موزه ساالر جنگ قریب به

 غافلیم و اصالً براي دستگاه هاي دولتی اهمیتی ندارد این کتاب ها. کامالًبه این کتاب ها 

  د و آخرین آمار هاي رشد اقتصادي از هند شو میکل دارایی شبه قاره هند از این شهر تامین  %70حیدرآباد قطب آي تی هند هست و

 است. %5,6در حال حاضر حدود 

  توریست به هند داریم که این عدد قابل توجهی است.  4000ما از ایران ساالنه حدود 

  سی دارند ستر ست ترین نقاط هم به آن د ست و دورد شور پخش ه شبکه تلویزیونی رایگان و دولتی داره که در تمام ک هند فقط یک 

 است. DoorDarshanنام آن که 

  اتحاد منفعت ملی است بنابراین  مثالًشود  میخطوط قرمز هند منافع ملی آنست و هرچیزي که مخل آن بشود به شدت با آن برخورد

 اگر شما به دیگر ادیان توهینی بکنید با برخورد هاي جدي مواجه خواهید شد. 

 دي ها عادت نکرده اند از آیینه بغل خودرو اســتفاده کنند و بیشــتر بر روي مدل رانندگی در هند شــنیداري اســت بدین معنا که هن

شما بپیچد  میصداهاي محیطی در رانندگی تکیه  شی و یک هندي بخواهد جلوي  سیر خودت با شما در م کنند به عنوان مثال اگر 

کرد و خواهید بود. یکی از دوســتان مزاح میکند که حتما بوق بزنید و اگر این کار را انجام ندهید مقصــر  میقانون شــما را موظف 

ــت) وقتی راننده ها پیاده میمی ــتر دیداري اس ــود (چون در ایران رانندگی بیش ــادف بش ــوند میگفت اگر در ایران تص گویند مگه ش

اج به تنبه و تذکر گویند مگه کَري؟ آن ها در مسائل سیاسی هم همینگونه اند و مدام احتیکوري؟!؟! اما در هند وقتی تصادف بشود می

 دارند، محرك بیرونی نیاز دارند.

  ًگویند هر چه که متعلق به در جینیزم می مثالًبینند، مرتبه اي از توحید را قبول دارند ولی آن را در شـــکل دیگري میآیین هندو واقعا

سال  سالم هم داریم و یا فرقه هایی دارند که هر  ست، خب ما این را در ا ست حرام ا شکی میر 40تو نی شند، پابرهنه وز را لباس م پو

شن نمیآیند، روزه اند و یک وعده غذا میبیرون می هندو  مثالًکنند در واقع به نوعی انگار عزادارند؛ یا خورند و حتی گاز را در خانه رو

شانه اي از خدا مقدس می ینکهاها طالق ندارند و یا  سبتیگاو و میمون را به عنوان ن که ما براي امام معصوم و  شمارند یعنی همان ن

 خدا قائلیم.

  

  

  



  13/11/95روز نهم، چهارشنبه، 

به راه افتادیم از آنجا دیدن کردیم بسیار زیبا و طبیعی درست شده بود. در  Nehru Zoolagical Parkبه سمت باغ وحش  10صبح ساعت 

  این باغ وحش چند کار جالب باهم انجام شده بود:

. (+عکس هوایی شودوحش کرده بودند که خود این امر باعث روح بخشیدن به باغ وحش میجنگل را تبدیل به باغاین که  )1

 از گوگل مپ)

میمون ها در  مثالًاي اســتفاده کرده بودند به این معنا که داري جانوران از مدل جزیرهبه جاي اســتفاده از قفس براي نگه )2

شدند و دور تا دور این جزیره آب بود به عمق داري میبه همراه یک تک درخت نگهمتر مربع  30داخل جزیره اي به ابعاد 

به طول  نات از نزدیک متر  3یک متر و  طوري که پریدن از روي آب براي جانور ممکن نبود. خود این امر و دیدن حیوا

 براي بازدید کننده بسیار جالب بود. (+عکس)

کار مشکلی است به خصوص اگر هوا آفتابی باشد یک ایده جالب دیگر استفاده از  در باغ وحش به این بزرگی گشت و گذار )3

شان میقطار بود که دور تا دور باغ وحش می شما ن سمت هاي آن را به  داد با قمیت ارزان، یک کار دیگر چرخید و همه ق

 وحش به تفریح بپردازند.خود در این باغشد تا به انتخاب وحش اجاره داده میهم استفاده از دوچرخه بود که به مشتریان باغ

سیار مهم  )4 سی  رودخانه بودنیک نکته ب سئوالنو دریاچه میرعالم تانک مو شده بود م  در کنار این باغ وحش بود که باعث 

ــعت حداقل دو هکتار وجود دارد با چند جزیره در بتوانند به فکر تاالب هم بیفتند در داخل باغ وحشباغ وحش تاالبی به وس

توانید مشــاهده کنید که در قســمت هاي مختلف دریاچه در حال پیدا  میکه شــما گروه هاي مختلف پرندگان را  میان آن

 .ردککردن غذا هستند خود همین صحنه ها واقعا حس طبیعت را در وجود آدمی زنده می

ها شستیم و به میان شیرندار مییک قسمت از باغ وحش را به سافاري اختصاص داده بودند که در درون یک اتوبوس قفس )5

و پلنگ و آهوانی میرفتیم که قفس نداشــتند، این هم تجربه جالبی بود. (+عکســی که زده بود ما ضــامن دیدن حیوانات 

 توسط شما نیستیم!)

  تونیم تو این قسمت ها عکس هاي بلیط ها رو بذاریم، اکثرش پیش من هست و دور نریختم) می(+

مثل همیشه فضاي فرودگاه ها امنیتی  با ماشین رایزن به فرودگاه رفتیم.به هتل برگشتیم ساك ها را برداشتیم و  Ola ابعد از دیدن باغ وحش ب

وقت ناهار گذشته بود ساعت بود (+عکس از سرباز با کالش ) با نشان دادن پرینت بلیط هواپیما و پاسپورت اجازه داد وارد سالن فرودگاه بشویم. 

روپیه نوش جان کردیم اما  1400را یافتیم و ناهار مفصــلی به قیمت  KFCکرده بودیم ناهار بخوریم در آنجا رســتوران شــده بود و ما وقت ن 16

بود و در داخل هواپیما هم یک ناهار مفصـــلی ما را مهمان کردند. (+تحلیل مهدي درباره پرواز هاي  AirIndiaامان از عجله چراکه پروازمان 

سیدیم هوا  شید. وقتی به بمبئی ر شته با شام ندا شد پس دیگه انتظار  شما یکی  شام  شویم دکتر دبیري گفت ناهار و  هند) بخاطر این که تنبیه 

 در هتل رسیدیم بودیم کرده رزرو BOOKING.com سایت از که هتلی بهشد  میبلند دیده  تاریک شده بود از همان ابتداي مسیر برج هاي

هتل هاي خوب رو ؛ به نظر میاد بودیم کرده چک باهاش ظهر حالیکه در! بود داده اجاره دیگري گروه به را ما هاي اتاق از یکی وقاحت کمال

صه  شند و اتاق را به کس دیگري ندهند. خال شان بدهیم تا از آمدن ما مطمئن با  هتل سراغ بحث و جر کلیاز  بعدباید از قبل مقداري پول به

روپیه قیمت داد اما  620ر و هزا 17که صاحبانش سنّی بودند رسیدیم، ابتدا به ما قیمت دو اتاق براي دو شب را  OASISبه هتل ، رفتیم دیگري

ــد این در حالی بود که ما براي هتل بمبئی نهایتاً روي  16820با چانه زنی راننده رایزن فرهنگی به قیمت  ــی ش ــته  16000روپیه راض روپیه بس

درصد هم  18شود قیمت بدون مالیات است با احتساب مالیات نوشته می BOOKING.comبودیم، متاسفانه در قیمت هایی که روي سایت 

ساعت روي قیمت نهایی افزوده می شب زدیم بیرون حدود  ستراحت  شدیم و بعد از کمی ا ستقر  صه آمدیم داخل هتل و م شبِ  22شود. خال تا 

ضایت دادیم و به  ستنی قیفی ر شد. در نهایت به یک ب ستگیرمان ن شود را ببینیم اما چیزي د سوب می شرفته هند مح شهر هاي پی بمبئی که جزو 

  (+عکس بستنی) شتیم.هتل برگ



  14/11/95روز دهم، پنج شنبه، 

ساعت  سیس اند! نیمرو رو با  9صبح  صبحانه این هتل کالً خیلی کم بود، فقط تخم مرغ با چایی و دیگر هیچ! اینجا همه خ صبحانه خوردیم، 

سمت  ست خوردیم و به  سیر رو حدود  INDIA GATEد شتباه رفتن حکمت بود که چهره  5راه افتادیم، م شتباه رفتیم اما در این ا کیلومتر ا

رفتیم به پیرمردي رســیدیم که کنار خیابان افتاده بود و در حال جان دادن بود، مگس ها دور واقعی شــهر رو ببینیم؛ همین طور که پیاده راه می

ت استخوان بود. داشت نفس نفس میزد اما معلوم بود در کما رفته اما نکته عجیب تر این بود که این چشم و دهانش جمع شده بودند و واقعا پوس

دادند. (+عکس) بسیار متاثر شدم اما کاري از دستم بر تصویر براي مردم هند عادي بود و هیچ کدام از هندي ها عکس العمل خاصی نشان نمی

شته بود یکی نمی سفران میآمد ظاهراً کار از کار گذ شغالی میاز هم شین آ صبح زود با ما شهرداري هند هر  سی که کنار خیابان گفت  آید، هر ک

کند یعنی زنده نیســت گذارد اگر بخار کرد یعنی زنده اســت و کاري به کار او ندارد اما اگر دید بخار نمیاش میخوابیده باشــد یک آیینه کنار بینی

شغالی می شین آ ضع زندگی در هند ایندازد و با خود میانپس او را به درون ما ست... در راه برد. و شگاه گونه ا صحنه هاي متفاوتی دیدیم از آرای

ت و خرد شدن شیشه هایش شده بود؛ آن چیزي که بیش پیاده رویی گرفته (+عکس) تا تصادف سنگین یک ماشین که باعث از بین رفتن کاپو

فالکت این قشــر از جامعه هند اســت همین االف بودن مرد هاي خانواده هاســت و همین حس کرد و به نظرم علت از همه من را ناراحت می

ــتند و یا دارن گدایی  ــور هس ــون هم توي خیابان و پیاده رو پهنه، از چادر و  میقناعت، مردان اینجا یا در حال بازي پاس ــاط زندیگیش کنند و بس

  (+عکس) کنند. در واقع مشکل از تالش نکردن خودشان است.مدفوع میتر هم توي خیابون جاخواب گرفته تا قابلمه و اون طرف

سمت   شدیم تا به  سوار قایق  سیدیم  سیم در  ELEPHENTA CAVESبه دروازه هند ر شید تا به جزیره بر ساعتی طول ک برویم، حدود یک 

جزیره رســیدیم پر از میمون بود، قدري  شــد. بهکش هاي چند میلیون تنی، بنادر گمرك و مرغ هاي دریایی دیده میهاي جنگی، نفتمســیر ناو

ست سایلمان رو بدزدند؛ د شده بودیم که میمون ها و شده بود. فروشنگران  شغال کرده بودند و راه رفت و آمد تنگ  ها از همان ابتدا پیاده رو را ا

تی به باالي جزیره رسیدیم با تعجب دیدیم که کردیم در این مسیر باریک. وقکیلومتر پله را طی می 3کرد که باید این وقتی کار را سخت تر می

تومان) است. با تدبیر آقاي دکتر دبیري توانستیم  1800روپیه ( 30هزار تومان) و براي هر هندي  30روپیه (یعنی  500براي هر خارجی پول بلیط 

مردم آن زمان دل کوه را تراشیده  7متعلق بود به قرن هزار تومان نفري را مهمان باشیم. داخل غار بسیار زیبا بود و  30یک بانی جور کنیم و این 

سیار عظیم و خیره کننده بود. ظاهراًبودند و براي خود خانه  سه قسمتِ مقرِّ  هایی بنا کرده بودند که ب شامل  این مکان براي بودایی ها بوده چون 

امروز این غار به من نشان  ها و خدایان خودشان را درآورده بودند.حکومتی، خانه ها و معبد بود. دور تا دور غار هم در دیوار ها نقش برجسته آدم 

شت که د شند اثراتی از خود به جا خواهند گذا شته با سماجت دا سان ها واقعاً بخواهند کاري را انجام بدهند در آن پیگیري و  ر طول داد که اگر ان

سان ها را وادار کند نیز قرن) و هر بیننده را و 14تواند ماندگار بماند (براي  میسال  1400 سی ان ستایش کند این حتی در موردي که ک ادار به 

شته باشند و براي آن زحمت بکشند  توانند این اثرات ماندگار را از خود  میصادق است. یعنی کسی انسان ها را وادار کند که چیزي را دوست دا

  به جا بگذارند.

ره وارد جزی 12بود و ما ساعت  16را در همین جزیره به قیمت بسیار مناسب خوردیم. حاال ساعت برگشتیم پایین که به پیشنهاد دکتر علوي ناهار 

شتن بود. همه شده بودیم. دکتر دبیري از غذا شده بود عکس گرفت. وقت برگ صورت بنري دور تا دور مغازه زده  شان که به  صویر ها به همراه ت

سیدیم آقاي عل شده بودند به خود بمبئی که ر سته  سینخ سمت  تا هتل وي و مهدي و ح شین گرفتند و من و آقاي دکتر دبیري قدم زنان به  ما

ساعت  سیدیم  سکان راه افتادیم و گپ زدیم. به هتل که ر ستراحت کوتاهی مهدي و آقاي علوي رفتن 18محل ا خرید و بقیه  دشده بود. بعد از ا

ساعت  ستراحت در هتل گرفتند.  صمیم به ا ش 21ت ستان با رایزن فرهنگی قرار دا شامی را با دو شرکت کنیم هم  تیم قرار بود هم دعاي کمیل رو 

  طول کشید. 00:00برنامه تا ساعت این ایرانیمان در همان جا به مدل هیئتی بخوریم. 

ساعت  شت فکر می 00:30االن که  ست و دارم به روزي که گذ ساحل این ه سیدم و اون این بود که تمام  شهرداري بمبئی ر کنم به کار جالب 

صورت  ساختمان هاي دولتی به  ساحل جلوگیري کرده.  شدن  صی  شخ شهر رو براي خودش تبدیل به ارگان هاي دولتی کرده و با این تدبیر از 

  کیلومتر هیچ راه خروجی براي رسیدن به ساحل وجود نداره...  3یا  2براي  مثالًیک تکه هست یعنی 



سنگی کنار خیابان جان می شهري که اون پیرمرد بخاطر گر سگ بود (+عکس) در  شدن  دهد یک چیز جالب دیگه اي هم که دیدم اعالمیه گم 

  مردمش حاضرند براي پیدا شدن سگشان جایزه بگذارند و پول پرداخت کنند.

  15/11/95روز یازدهم، جمعه، 

 دنیا فهیم، بسیار مردي، است خالقی آقاي جناب بمبئی در ایران کنسول سرامروز بر اساس برنامه با سرکنسول ایران در شهر بمبئی قرار داشتیم، 

 اهمیت بر خالقی آقايروز وقت گذاشت،  و بسیار براي ما در آن بوده مامور چین و ژاپن فرانسه، جمله از کشورهایی در قبال ایشون. پخته و دیده

سب و دیدن ست شناخت ک شورهاي سایر در آنچه واقعیتِ از در ست دادن رخ حال در جهان ک شرفت، لوازم از یکی گفتند و کردند تاکید ا  پی

. متفاوت است کنیم می فکر ما آنچه با ثروتمندان به فقرا نگاه هند در ندگفتمی . ایشاناست مختلف هاي عرصه در دنیا موفق تجارب از استفاده

. آقاي خالقی باشند موجود وضع به راضی و قانع مردمی شده باعث کنند و ایناعتقاداتشون (یعنی تناسخ) است که اعتراضی نمی از برگرفته مردم

از رسانه هاي هند  ایران زارت امور خارجهگفتند باید در انتهاي هر روز گزارشی را براي ودر دفتر خود روزنامه هاي بسیار داشت و این طور که می

شوند و همیشه مطلب براي گفتند هند در صنعت روزنامه نگاري بسیار قوي است و روزنامه هاي هند هیچ وقت تمام نمیفرستادند. ایشان میمی

شته می شروع  شوند.خواندن دارند از بس که عمیق نو شهر  سپس به اخبار میبه عنوان مثال روزنامه هاي هند ابتدا با اخبار   Nationشوند 

دهند و در انتها هم یادداشت. ظاهراً هرچه مقدار این یادداشت ها بیشتر باشد، هیئت تحریریه پردازند و در مرحله بعد اخبار جهان را پوشش میمی

 تر است. قوي

نجا از کتابخانه گاندي کرده. در آسال زندگی می 17د ظهر به خانه گاندي رفتیم در این خانه گاندي حدو 12بعد از دفتر آقاي خالقی حدود ساعت 

صورت جالبی به نمایش درآمده بود دیدن کردیم آن ها آمده بودند و برحه صري از زندگی نامه او که به  شرح مخت هاي مهم زندگی گاندي رو و 

شده بود. ) 2*1(جعبه  60در قالب  سازي  صحنه آن واقعه باز شده بود و  ست  ساده و طراحی کرده بودند در داخل هر جعبه آدمک هایی در خیلی 

 جامعه به بعد و کرد شروع خودش از را استقالل گاندي(+عکس) قابل فهم در زیر آن در حد یک پاراگراف به انگلیسی توضیحاتی داده شده بود. 

  . کرد می تهیه خودش المقدور حتی را غذایش بافت، می داشت که اي ریسندگی چرخ با خودش را هایش لباس! داد تعمیم

سول ستوران بالواس بعد از بازدید از خانه گاندي به محل کن سپس همراه جناب آقاي خالقی به ر صر را خواندیم.  شتیم و نماز ظهر و ع گري برگ

روند. بعد از ناهار یک کاسه آب گرم و یک عدد لیمو درون آن برایمان آوردند که میرفتیم که بخاطر حالل بودنش اکثر مسلمانان شهر به آن جا 

ست هایمان  ست ها بود و ما که د ستن د ش سنت هندي ها در قدیم بوده، این ظرف براي  شان دهنده فرهنگ و  سیله این  کامالًن چرب بود به و

  (+عکس) تمیز شد. کامالًلیمو و آب ولرم 

 حضورمون ساعات آخرین در گرفتیم تصمیمرفتیم و زیارت مختصري به جا آوردیم. بعد از آن  اصفهانی شاه بهاءالدین حاجیبعد از ناهار به مقبره 

  یم و اگر چیزي نیاز داشتیم بخریم.کن دیدن هم شهر این مدرن پاساژ یک از بمبئی در

  :اینکهروز آخر در بمبئی نکاتی داشت مثل 

 سیا شهر چندیگر هند ب شهر و از آن در تمیزي و نظافت  ست نظافت این  شان معروف ا ست طوري که خود هندي ها میان شاخص ا ر 

 کنند.تمجید می

  شد در آینده به هند ست و هم اجناس فوق العاده اي دارد. اگر بنا  ست هم قیمت ها خوب ا سی ا شهر وارنا ساري در  بورس لباس و 

  بیایید خرید لباس و پوشاك را در بنارس انجام دهید.

ــیده نوبت آن  بعد از خرید ــمت فرودگاه حرکت کنیم. رس ــایلمان را برداریم و به س ــیدیم دهلی فرودگاه به بامداد 3 حدودبود که وس  پرواز تا. رس

 !داشتیم وقت ساعت 9 حدود تهران	-دهلی



(+عکس) بعد از این  بخوابیم ساعتی چند زمین روي شدیم مجبور و داشت کم صندلی! بود داغون خیلی دهلی فرودگاه داخلی هاي پرواز ترمینال

ــدیم  ــبحانهکه بیدار ش ــله داخلی پروازهاي ترمینال با اي دقیقه 20 که دهلی فرودگاه المللی بین هاي پرواز ترمینال طرف به و خوردیم ص  فاص

   ...شد تمام ماهان ایرالین تهران -دهلی پرواز با سفرو در نهایت  افتادیم راه داشت

 پایانی با خاطرات تلخ و شیرین... پایانی از جنس پخته شدن.

  ..."آغاز یک پایان"

  

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته


