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 30/30/2312         حنیف رهیاب رحیمی
 

 خاطره ای از دهلی
 

های ولگرد خلق شده بود، حوالی بعد از نصف شب بود که عوعو و  م چه معضله ای بین سگشب گذشته ندانست
 کرد. در بین همه یکی دو تای آن خشن تر و عصبی تر از دیگران عوعو و بیتابی میاما غاپیدن ها شروع شد، 

ها و یا روی بایسکل های مسافر بری شان به  که در پیاده روهای پیشروی دکان را ها نه تنها خواب آنهایی سگ
به خواب و برهم زده بود بلکه مرا که در منزل سوم یک هوتل اقامت داشتم هم کرده خواب عمیق رفته بودند، خراب 

 . نماندند
به مشورٔه یک دوست البته بار اول سفرم در هند است، و شب دوم است که در دهلی جدید آمده ام، اول فبروری و 

 اقامت گزین شده ام.در منطقٔه جنگهـ پوره عزیز، 
های زیاد شاهد آن شدم و دیگر اینکه جنگ عادی  ها برایم بسیار جالب بود زیرا بعد از سال جنگ نیمه شب سگ
شد که با همدیگر روی کدام مسألٔه  میکشیدند، به وضاحت فهمیده  های عجیب و غریبی که می نبود، از خالل صدا

خره به حمالت شد و باآل بیشتر و بیشتری سگ صفتانٔه شان ها جدی  دعوا دارند،  جنگ طول کشید و بگو مگو
اینکه کی باالی کی حمله کرد دانستن آن نه برایم امکان پذیر بود و نه کدام دلچسپی داشت  جسمی و فزیکی انجامید. 

اما بدون شک حوصلٔه خوابیدگان کنار سرک به سر رفت و از شنیدن صداهای شان دریافتم که برای رفع مزاحمت و 
ه این قضیه بها، چند نفر دست بکار شدند و با استفاده از بعضی اشیای َدور و بر شان  یت کنندٔه سگغالمغال بسیار اذ

 هارا از منطقه بیرون راندند. موقع خاتمه دادند و سگ و دعوای بی
ها طالب معلومات شدم، قصٔه جالبی  سگدیشب بارٔه غالمغال بیحد  اما فردای آن که از دکانداران و مردم محل در

 به این تفصیل که:شنیدم 
ها در محل شان  یعنی مردم با گذاشتن این سگضرورت مبدل شده  ها در مناطق مختلف دهلی به یک هداری سگنگ

. این شادی ها بحدی مردم را به تنگ ساخته اند را نجات داده ار خودک در حقیقت از شر شادی های چشم سفید و کالن
شده  می حتی با داخل شدن در بستر مردم مزاحم خواب آنها نیز گری ها و مزاحمت، بوده که در پهلوی سایر ویران

 اند.
در هر کوچه و پسکوچه به تعداد ده  بناء    روند به مناطق دیگر. که سگ باشد، شادی ها از آنجا می گویند جائی می

ن اکنند و خوشبختی ش خورند و از خود مصرف می د، از خود مینکن الی پانزده سگ بی تربیه و ایله گرد زندگی می
بی موجب آسوده خاطر هستند زیرا مردم این سرزمین به حیوانات ترحم های ست که  از ناحیٔه لت خوردن ا ینا در

های بی آزار  ، زدن سگبچه های نوجوان و نیمچهیکی از سرگرمی ها و تفریح  در کشور ما در حالیکه .زیاد دارند
 کوچه با سنگ و کلوخ است بدون کدام گناه و موجب.

های نزدیک محل اقامت ما، حین وظیفٔه شب در می یابد که دو  دیشب طوری بوده که یکی از سگ و قضیٔه جنگ
های  خواهند در همین منطقه سکونت کنند. سگ شناخته مثل چند شب قبل باز از محالت دیگر آمده و می سگ نا

 کنند ی از منطقه میفورها واقف شده و آنها را امر به خروج  این سگو نیت شوم محلی در مدت کوتاه از هویت 
ا به یشوند. آن سگی که آواز خشن تر و بلند تر از دیگران داشت، نوکریوال امنیتی  ولی با مخالفت  آنها مواجه می

، بگو مگو هبدوش او بود ی بیگانهها ولیت اخراج سگؤهمان ساعت بود و قانونا  مس درها  اصطالح سرکردٔه سگ
 دخره چون این بی نزاکتی درین نصف شب از سرحاوج گرفت و باآل ها شروع شد، ها و َدو و دشنام به سویٔه سگ

سرک با نوش جان کردن چند چوب و سنگ در بغل ها و قبرغٔه شان، مجبور  پذیرش گذشت، از طرف باشندگان لب
 هم خیر خود را در همین دیدند که منطقه را رها نمایند. های مهاجم آرامش نیمه شب شدند و سگبه رعایت 
مالی مسجد شاهی که چند  اما در اخیر شب پس از آنکه ها هر طوری بود گذشت،  اوج مزاحمت سگ شب خو در

تر چند لحظه بعد  پرستان را برای ادای نماز فجر دعوت نمود، و خدا داد سرک آنسوتر واقع است آذان صبح را 
د ـ پوره از شنیدن آن بهره منچنان یک موسیقی دلنشین هندی از لودسپیکرها طنین انداز شد که سرتاسر منطقه جنگه
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شدند. من که با این منطقه و این گونه مراسم نا آشنا بودم فکر کردم که هندوستان است، سرزمین موسیقی و  می
 هایم شوند و رسم همین خواهد بود. رقص، شاید هر صبحگاه این موسیقی دلنواز نوازشگر گوش

ه شب ک روح بخش مستفید شدم و کافی لذت بردم، اما زمانی موسیقی زیبا واین رسیدن شب از شنیدن  تا فراروز را 
های  گروپیک کاروانی از هموار کرد، نظاره گر بازی ها و نمایش های بیشتری شدم.  منطقهچادر سیاهش را بر 
، رقص کنان و شادی کنان نواختن آالت مختلف موسیقیو با مفشن دیدم که با لباس های مختلف  جداگانٔه مردم را می

مستی، رقص،  ه متر دور تر از هوتل قرار داشت،سم گذشت می آیند و در مقابل یک معبدی که شاید پنجامثل ر
هبی قٔه دیگر مذگردند و نوبت را  به گروپ بعدی که بدون شک از فر کنند و بعد روانه می پایکوبی و موسیقی می

 ند.کن بودند، خالی می
که بی مهابا کمره ام را برداشته در جمع بینندگان پیوستم و یکی  دیدن این صحنٔه هیجانی بحدی برایم دلچسپ واقع شد

 دو ساعت به نظارٔه مراسم رقص و موسیقی و احساسات مردم پرداختم و عکس و فلم گرفتم.
که به نظرم مساعد آمد، مناسبت این همه رقص و موسیقی و خوشی و ازینکه بطرف اطاقم بروم از شخصی قبل 

تن از  که ازدواج دو ستا خوشی و سرور امروز بخاطریتجلیل را پرسیدم با بسیار حوصله مندی جواب داد که 
از  مو تمامی پیروان عقیدٔه هندوئیزدر این روز صورت گرفته است، « پاروتی»و « شیو»های  خدایان ایشان به نام

یکروز پر از ساز و سرود و رقص و سپری نمودن . بعد از تجلیل بعمل می آورندو خوشی به مثابٔه جشن  این روز
  در افکار دور و درازی غرق شدم:قبل ازینکه خواب به سراغم بیاید، شور و هیجان به بسترم رفتم و 

 

 ؟گردد روز بیشتر میه ب ی، بیرحمی، آدمکشی و از همدیگر نفرت روزدر کشور ما چرا اینهمه کینه، دشمن
شود، دفاع نموده  باش که در حقیقت مأمن و ماوای شان گفته می ها از محل بود و به چشم سر دیدم که سگ درینجا

دهند. در کشور من خود مردم  را نمی جاآن و حتی اجازٔه سکونت درهای اجنبی اجازٔه تعرض و تجاوز  و به سگ
 تا می دننمای من بخاطر بربادی و ویرانی کشور خود با بیگانگان سازش، همدستی و همکاری می انهموطن من و
 .دنبر به غارت مید و نکش د و میننک د ویران مینتوان

 

در عوض بدون موجب و دلیل خاصی عمدٔه دین مبین ما که عبارت از شیعه و سنی اند،  مذهبدو تنها در کشور من 
 .رود تر شده می شان عمیق بین م هم آهنگی شان بیشتر و درز ایجاد شده درناسازگاری و عدروز ه دوستی، روز ب

 خلوص نیت و محبت نهایتولی در کشور هندوستان تنها دیشب من شاهد بیش از ده فرقٔه مختلف مذهبی بودم که در 
 ه تجلیل نمودند.شانرا بطور شاندار و عزتمندانمذهبی به همدیگر یکی از مراسم و احترام و بی آزاری 

 و هزاران تن دیگر از برنده ها و بام شانه به شانهو باالخره هزاران نفر زن و مرد در بیرون باهم و در کنار هم 
 شکوه بودند. نه اندیشٔه بم و راکت بود، نه فکر و تشویش انتحاری و کشتن و ُمردن. های شان نظاره گر این مراسم با

 

را تجلیل  برند، نه مراسم مذهبی و ملی شان د که مردم نه از خوشی های شان لذت میدر میهن ما آتشی را َدر داده ان
 نمایند. ونیت میخانه های خود احساس امنیت و مصداخل در نه در بیرون و نه توانند و کسی  و برگزار کرده می

 رفوی که نصف شانکشان مرموز ح بدبختانه هر انسان سرزمین من دراین فکر است که امروز و یا فردا به دست آدم
 .شان از بیرون می آیند، کشته خواهند شد. بدون جرم و بدون گناه ست و نیم دیگراز خود ما

 
 

 ؟ ؟ و پیشوای ما کیستیمنمیدانم از کدام تبار هستیم ما؟ کدام دین و آئین را پیرو
 این کارهای مذموم و دهشتبار خو در هیچ کتابی مجاز نیست!!

  !!کشیم گویان همدیگر را می «اکبرهللا »سی و چند سال است که  
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