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سفرنامه نپال

نویسنده :دکتر حمید خسروجردی
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سفرنامه ذیل برگرفته از خاطرات سفر به کشور نپال از زبان دکتر حمید خسروجردی هست که در مهرماه سال
 4931انجامشده است  .در این سفرنامه  ،تالش بر این است که خوانندگان محترم با آدابورسوم  ،فرهنگ ،
زندگی  ،مذهب و اعتقادات مردم نپال آشنا شوند  .طبیعتاً برنامهریزی برای چنین سفری طوالنی و پرداختن به
زوایای مختلف زندگی مردم و مذهب و  ...تحقیق و مطالعهای چندین ماهه را در بر خواهد داشت  ،ولی با توجه
به آشنایی با مذهب هندوئیسم و بودیسم و آشنایی باخدایان هندو و  ، ...این سفر حدود  05روز مطالعه را در
برداشته است و رفرنس اصلی آن برای طراحی سفر  ،کتاب  lonely planetبوده است .

نپال  ،کشوری در شمال هندوستان و جنوب چین است  .کشوری که او را با قله اورست و قلههای دهگانه آناپورنا
و طبیعت بکرش میشناسند .

اینک در یک سفر طوالنی به این سرزمین زیبا میروم تا سرای خدای زندگی را در این سرزمین پیدا کنم .
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تاکنون در دنیای زیبای ما  ،در جماعت خانه به درگاه خدای قوم اسماعیلیه دعا کردم  ،در کلیسای قزاقستان
باخدای مسیح خلوت نمودهام  ،در سریالنکا با بودا سخنها گفتم  ،در هندوستان در کنار رود جمنا با کریشنا و
شیوا و سرسوتی راز و نیاز کردهام  ،در معبد چکچک به روش زرتشتیان به درگاه اهورامزدا دعا نمودهام ،ولی
این بار  ...این بار میخواهم درگاه خدای زندگی را پیدا کنم و با او سخن بگویم .
اینیک تالش همراه با عشق و عالقه است و برای این سفر طوالنی  ،فقط یک کولهپشتی که حدود  9کیلوگرم
وزن دارد با خود همراه دارم  ،بدون چمدان و بار و وسایل اضافی  ،ولی باانگیزهای قوی برای مالقات باخدای
زندگی  .در این سفر از ایران همراه ندارم  ،ولی در آنجا به دوستانم ملحق خواهم شد که شما نیز با آنها آشنا
خواهید شد .
میدانم که زلزله اخیر نپال باقدرتی بیش از  5.0ریشتر  ،بیشازپیش مردمان این سرزمین را آزرده است  ،ولی
شنیدهام که مردمان نپال همچون کوه اورست  ،پسازاین زمینلرزه مهیب ،استوار ماندهاند  .حال میخواهم به
این سرزمین سفر کنم تا  0ماه پس از زمینلرزه ،زندگی این مردم را به بحث و تصویر بکشم .

ورود به کشور نپال و شهر کاتماندو :
سرانجام بعد از حدود دو ماه مطالعه و برنامهریزی  ،به نپال رسیدم و صدالبته مقصد اولیه من شهر کاتماندو ،
پایتخت کشور نپال بود .
سفر من با هواپیمایی قطر بود و ابتدا به دوحه آمده که طول پروازم حدود  2ساعت بود و بعد از  6ساعت توقف
در فرودگاه و صرف حدود  1ساعت در مسیر پرواز دوحه به کاتماندو  ،سرانجام در فرودگاه کوچک کاتماندو فرود
آمدم .
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در بدو ورود به فرودگاه  ،تابلوهای فرودگاه توجهم را جلب کرد که مملو از خوشآمد گویی بود  .نکته جالبتر
این بود که اولین تابلویی که بعد از خوشآمد گویی به چشم میخورد  ،تبلیغ بانک اورست بود و پسازآن بیمه
اورست و بعد شرکت اورست و  . ...تمام تابلوها به نام اورست بودند .

از همه زیباتر این بود که در فرودگاه  ،خدای پرواز که همان خدای گارودا هست ،برای خوشآمد گویی در جلو
در ایستاده بود .

البته من اشتباه کردم و پشت به خدا ایستادم  ،درصورتیکه باید به پهلو میایستادم  .وقتی وارد فرودگاه شدم ،
گفتند که برای گرفتن ویزا بایستی عکس دیجیتال بگیرید و خوشبختانه تمام مراحل گرفتن عکس و صدور ویزا
در طی  0دقیقه با هزینه  20دالر انجام شد.
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یک جوان نپالی طبق قرار قبلی در خروجی فرودگاه منتظرم بود  .درراه از او پرسیدم که شهر کاتماندو چقدر
خاموش و تاریک است  ،و او گفت که وقت خواب مردم رسیده است  .در اینجا مردم ساعت  45شب میخوابند
و ساعت  1صبح از خواب بیدار میشوند  .و چه قدر این ساعت خوابوبیداری برایم شگفتآور بود.
نپال سرزمینی است سرسبز که در جنوب انبوهی از جنگل  ،در میانه دشتی پر از رودخانه و سرسبز آرامیده
برکنار کوهستان و در شمال این کشور ،کوههای بلند هیمالیا که بسان دیواری بلند و سترگ ایستادهاند تا مبادا
کسی گوشه چشمی به این سرزمین نگاه کند و شاید هم ،همچون پدری مهربان از این کشور زیبا نگهداری
میکنند .

تقابل دو تمدن بزرگ هندوئیسم در جنوب و بودائیسم در شمال کشور نپال و بوتان  ،منجر به یک اشتراک
فرهنگی بین این دو آئین در این کشورها شده است  .در نپال بهواسطه اینکه در سمت جنوب  ،دشتهای
سرسبز مجاور با هندوستان بوده و در شمال  ،رشتهکوههای هیمالیا بین چین و نپال فاصله انداختهاند ،تعجبآور
نخواهد بود که در این رقابت  ،آئین هندوها بیشتر توانسته باشد ،در فرهنگ این مردم نفوذ کند  .درحالیکه در
کشور همسایه آن بوتان ،دقیقاً به همین دلیل  ،چینیها موفقتر بودهاند  .بهاینترتیب در نپال مذهب هندوئیسم
 ،و در بوتان مذهب بودیسم بیشتر در این کشورها رواج پیدا نموده است .ولی هندوئیسم نپال آمیخته با بودیسم
چین  ،سرزمینی بافرهنگی منحصربهفرد به دنیا عرضه نموده است .
در قسمت مرکزی نپال  ،بین رشتهکوه زیبای هیمالیا در شمال و جنگلهای جنوب  ،دشتی وجود دارد که به
دشت کاتماندو مشهور بود و اکنون نیز این منطقه بهمانند سابق پذیرای اکثریت جمعیت این کشور است .
در این منطقه ،سه شهر در کنار هم به نامهای کاتماندو  ،پاتان و پاختاپور از دیرباز قرار دارند .حدود  055سال
پیش پادشاه نپال درگذشت و سه پسر او هر یکبهیکی از این شهرها رفته و حکومتی مستقل ایجاد نمودند .این
سه پسر هرکدام دریکی از این شهرها به پادشاهی رسیدند  ،ولی در بین دو راه مرسوم یعنی جنگ برای حذف
دیگری و یا تقسیم کشور  ،راه سومی را در پیش گرفتند .
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راه سوم رقابت برای نشان دادن توانایی خود برای اداره کشور و سرزمین نپال بود  .بهاینترتیب هرکدام با مشورت
بزرگان  ،شروع به نمایش تدبیر خود برای آینده این کشور نمودند تا اینکه شاید بزرگان نپال  ،او را به پادشاهی
انتخاب کنند  .سرانجام پس از سالها تالش رقابت گونه  ،پادشاه پاتان با جذب هنرمندان نپالی و زیباترین
هنرهای مجسمهسازی  ،معابد بزرگ و زیبا از هر دو مکتب بودا و مکتب هندو ساخت و بدین ترتیب در پاتان
چنان شکوهی از هنر ایجاد شد که هر بینندهای تا امروز چشم به زیباییهای آن خیره میکند .
پادشاه پاختاپور که برادر دیگرش بود  ،کشاورزی را در دشتهای پاختاپور گسترش داد و کشوری با تنوع
محصوالت زیاد کشاورزی به بزرگان نشان داد  .برادر سوم نیز در شهر کاتماندو با ایجاد نظم و انضباط و ارتش
و دفاتر اداره کشور  ،سیاست و تدبیر را به بزرگان نشان داد  .بزرگان به شور نشستند و درنهایت اعالم نمودند
که برای یک سرزمین  ،همانقدر که به هنر و مذهب نیاز هست  ،به غذا و روزی و به تدبیر و سیاست احتیاج
هست و هر سه را پیروز رقابت اعالم نمودند  .خالصه رقابت این سه برادر بدون هیچ جنگ و خونریزی چنان
شد که تا امروز  ،بعد از گذشت  055سال هنوز هم کاتماندو پایتخت اداری  ،پاتان پایتخت هنری و مذهبی و
پاختاپور پایتخت کشاورزی بوده و هست.
اینک برای یافتن خدای زنده  ،در گام اول به پایتخت مذهبی نپال یعنی پاتان میروم  .شهری که فقط 40
کیلومتر با کاتماندو فاصله دارد و بیشک شما در حین رفتن به آن متوجه خروج از یک شهر و رسیدن به شهر
دیگر نمیشوید ،چراکه تقریباً این دو شهر به هم متصل شدهاند .نام اصلی آن امروزه اللیتپور ))Lalitpurاست
( یعنی شهر هنر و زیبایی ) .

ورود به شهر پاتان ( اللیتپور ) :
پاتان شهری است در دشت کاتماندو  ،که مملو از معابد مختلف هندی و بودائی است و این معابد چنان
درهمتنیده شده که اگر کسی آشنایی کاملی نداشته باشد  ،شاید نتواند تشخیص دهد که کدام معابد متعلق به
هندیها و کدام معابد مربوط به بودائیها هست  .در تمام کوچههای شهر معبدهای مختلف وجود دارد  ،از معابد
کوچک گرفته که برای دعا برای یک نفر ساختهشدهاند تا معابد بزرگتر برای چند نفر .
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در کشور نپال  ،در شهرهای بزرگ  ،میدانی پرتردد و شلوغ وجود دارد که به آن میدان دوربار میگویند  .کلمه
دوربار ) )Durbarبه معنای سلطنت است و درواقع همان کلمه فارسی دربار است  .این میدانها درواقع در
کنار کاخ پادشاهی همان شهر بوده و بدینجهت به دوربار معروف هستند.اکثر معابد و بازارها و دستفروشان در
همین میدان دوربار قرار دارند  .این عکس مربوط به نقشه میدان دوربار شهر پاتان است .

همانطور که در نقشه مشخص است عمده معابد و مراکز تاریخی در دو سمت یک خیابان قرارگرفته که البته از
این خیابان وسیله نقلیه حرکت نمیکند و فقط عابرین بهصورت پیاده حرکت کنند.اولین معبدی که با آن روبرو
شدم  ،معبد گانش ( خدای تدبیر و درایت ) هندوها بود که قبالً در سفرنامه هندوستان درباره او بهتفصیل سخن
گفته بودم  .یادتان هست که گانش  ،پسر شیوا ( خدای از بین برنده ) بود و بسیار نسبت به مادر خود وفادار و
مهربان بود و وقتی در حمایت از مادر  ،ناخواسته در مقابل پدر ایستاد  ،شیوا بدون اطالع از اینکه او فرزند خود
اوست سر او را از تن جدا کرد و بعد که همسرش خواست که سری مناسب برای او پیدا کند که بتواند درایت و
محبت او را نشان دهد  ،شیوا سر فیل را برای این کار مناسب دید  ،چراکه هیچ حیوانی بهاندازه فیل مهربان و
مدبر نیست  .به خدای گانش احترام شایسته گذاشتم یعنی شمعی روشن نموده و در مقابل او بهقصد احترام
وضعیت نماستِ یا سالم را به خود گرفتم (.دو کف دست در مقابل هم و رو بهسوی آسمان)
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عبور از کوچههای بدون پیادهرو گرچه سخت مینمود  ،ولی دیدن زوایای سنتی و مذهبی در پاتان را نمیتوان
نادیده گرفت و با آن همراه نشد  .در کوچهای که به سمت میدان دوربار بایستی پیاده میرفتیم یک ارابه بود و
در داخل او یکی از خدایان بود و چه بسیار مردمی بودند که به هنگام عبور به احترام در مقابل او میایستادند و
دعا میخواندند .و من احترام شایسته به این خدا گذاشتم.

شاید امروز دهها معبد کوچک در اطراف کوچههای پاتان دیدم  ،ولی چیزی که بیشتر جلبتوجه نمود  ،وجود
چندین نماد کوچک و بزرگ لینگام ( اندام تناسلی مردانه ) متعلق به خدای شیوا بود که از نشان دادن تصاویر
آن معذورم .

این اولین فرقی بود که در پاتان بهطور آشکار با هندوئیسم هند دیدم  .اما اینکه چرا این اندام تناسلی به این
تعداد زیاد در کوچه و بازار به نمایش گذاشتهشده است خود حکایتی بس طوالنی دارد  . ...تالش امروز من برای
یافتن خدای زندگی بیثمر بود .
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روز بعد صبح ساعت  0صبح به امید یافتن خدای زندگی در سحرگاهان  ،بیرون آمدم و برایم جالب بود که مردم
در آن ساعت پیاده از اینسو به آنسوی شهر درحرکت بودند  .نه یک نفر و نه دو نفر ،بلکه هزاران نفر  ...به یاد
صحبتهای روز اول افتادم که میگفتند ما ساعت  1صبح بیدار میشویم  .در این مسیر هم خیابانهای شلوغ
بود و صدها معبد کوچک و بزرگ  .به یک معبد رسیدم و از سر کنجکاوی وارد معبد شدم .
میدانستم خدای زنده را در آنجا نمیبینم  ،چون معبد خیلی بزرگ نبود  ،ولی فقط از سر کنجکاوی وارد شدم
.

معبد پادماواتی  ،درواقع معبدی است مربوط به خدابانوی الکشمی ( خدای زیبایی و خوبی و ثروت ) که قبالً
در سفر به سرزمین خدایان مفصل در مورد آن سخن گفته بودم  .در ورودی این معبد دو حیوان افسانهای بزرگ
به نگهبانی ایستاده بودند  .این دو حیوان افسانهای ایستاده بر درب معبد  ،در تمام معابد نپال وجود دارند  ،چه
معابد هندویی و چه بودائی  ،و نقش نگهبانی از معبد رادارند .

راستی یادتان هست که تعدادی از همسفران دنیای زیبای ما برنده مسابقه شدند و به آنها قول یک سورپرایز
داده بودم !! من عکسهای آنها را بر روی یک کلیشه چوبی چاپ نموده و با خودم به این سفر آوردم تا بهنوعی
این همسفران عزیز نیز در این سفر همراه باشند  .اینجا در ورودی معبد الکشمی فرصتی بود تا یاد این همسفران
را گرامی بدارم  .و بعد وارد معبد شدم .یک معبد قدیمی بود .
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بعد از خروج از معبد الکشمی ( خدابانوی زیبایی و ثروت )  ،دوباره وارد همان خیابانهای باریک و بدون پیادهرو
شدم .

و بعد از تماشای مردم و رفتارهایشان  ،برای دیدن خدا بهسوی معبد شیوا در پاتان روانه شدم  .میدانستم که
آن معبد  ،بزرگترین معبد شیوا در پاتان است و بسیار محتمل است که خدا را در بزرگترین معبد هندوها در
پایتخت مذهبی این کشور بیابم .

دورتادور معبد پر از تندیسهای خدایان بود  .و همینطور کبوترهای زیادی در آنجا دیده میشد که از آرامش
آن محل بهره گرفته بودند .
کبوترها در میدان سرخ مسکو  ،در میدان استقالل ترکیه و یا در پارک لیون سنگاپور و  ...هم هستند که نشان
میدهد این پرندگان به مذهبی بودن مکان کاری ندارند و هرکجا که انسانها برایشان دانه بپاشند  ،کمکم جمع
میشوند و ازاینجهت رفتارشان شبیه انسانها هست .
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پیرامون معبد زیبای شیوا ( خدای نابودگر و از بین برنده ) تعدادی از مردم در حال دعا و نیایش بودند و به کرار
نام شیوا را در قسمت آخر هر دعا تکرار میکردند  ،ولی نکتهای که جالب بود این بود که همه این افراد خانم
بودند .

برگردیم به صحبت روز قبل  ،یادتان هست که در کوچه و بازار نمونههای زیادی از لینگام شیوا وجود داشت ،
در مکتب هندوئیسم شیوا  -که خدای قهر و خشم و نابودی است – خود پدر گانش ( خدای تدبیر و درایت و
مهربانی به مادر  -است  .گرچه خود از بین میبرد  ،ولی درعینحال خود پیدایش گر نسل دیگری است  .لینگام
شیوا  ،خود نماد زایندگی و تولد است و بقای نسل از او محتمل است .
دو گروه از مردم به درگاه شیوا دعا میکنند  :یکی آنان که برای نازایی مشکلدارند و برای دعا به معابد لینگام
شیوا میروند و دعا میکنند و دیگر گروه که بعدها برایتان صحبت خواهم نمود  ،به معابد خود شیوا و نه لینگام
میروند .
بهاینترتیب خانمهایی که بچهدار نمیشوند  ،از شیوا میخواهند که برای زایندگی به آنها کمک کند و
ازاینجهت بهپیش معبد لینگام شیوا در پاتان میآیند و خود و خانمهای فامیل باهم دعا میکنند .
در داخل این معبد لینگام شیوا  ،یکی از تندیسهای زیبای هنرمندان وجود دارد که افراد غیر هندو نمیتوانند
برای دیدن آن به داخل معبد بروند  .چراکه در داخل معبد شیوا در حال ارتباط جنسی با همسرش پارواتی است
و در نشان دادن این امر کوچکترین اغماضی ننمودهاند  .اعتقاد بر این است که اگر افراد غیر هندو – که به این
خدایان اعتقاد ندارند  ،وارد این معبد شوند،بیشتر جنبه ارتباط جنسی را میبینند و نه سنبل ارتباط عاطفی را
که بین خدایان وجود دارد  ،و بدین ترتیب فرد غیر هندو این کار خدایان را به سخره میگیرد و یا دستمایه
شوخی و ابتذال قرار میدهد  .درحالیکه یک فرد هندو به آن به دیده احترام مینگرد .
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نماد لینگام شیوا ( شماره  4در تصویر ) که بهصورت نمادین گذاشتهشده بود  ،بهصورت میلهای است که در
وسط قرارگرفته و نماد اندام تناسلی مردانه است و شماره  2که بهصورت دایره در اطراف آن است و نماد اندام
تناسلی زنانه است  .حاصل این دو  ،باروری است که در قسمت  9تصویر مشخص است و شامل مجرایی است
که همیشه بهسوی هیمالیا هست  ،چون در باور مردم نپال  ،هیمالیا خود مظهر زندگی و پایداری است .

درست در روبروی این مجرا که به سمت هیمالیا قرارگرفته است  ،خدایان و حیوانات مختلف به احترام
قرارگرفتهاند  .خواه این حیوان  ،حیوان واقعی مانند گاو باشد و یا افسانهای .عکس زیر نمونهای از احترام خدایان
درست در روبروی این مجرا هست  .این خدای گارودا خدای پرواز است.

خالصه از معبد لینگام شیوا فاصله گرفتم و دلیلی برای نیایش نیافتم .
متأسفانه تالش امروز من نیز برای دیدن خدای زندگی  ،بیفایده بود و من اینک خستهوکوفته  ،از راهپیمایی با
کوله خویش به هتل برگشتهام  .فردا نیز بهجای به دنبال خدا گشتن  ،باید به مراسمی بروم که فقط یکبار در
سال در نپال برگزار میشود و آنهم مراسم به خاکسپاری خدای کارما است که فردا در حین برگزاری مراسم
با آن آشنا خواهید شد .

ورود به کاتماندو :
صبحی دیگر شد و هوای شهر پاتان خوب بود  .باید برای دیدن مراسم به شهر کاتماندو بروم و همانگونه که
قبالً هم گفتم فاصله شهرهای پاتان و کاتماندو و پاختاپور بسیار کم است  ،مانند فاصله یک نقطه از شهر مشهد
با یک نقطه دیگر .
12

بعد از صرف صبحانه با کولهبار خویش راهی کاتماندو شدم  .در وسط شهر کاتماندو  ،رودخانه مقدسی است به
نام رودخانه باگماتی که درنهایت به رودخانه گنگ در هند که آن نیز مقدس است  ،میپیوندد  .دلیل مقدس
بودن این رودخانهها شستشوی خدایان مختلف با آب این رودخانههاست  .در کنار رودخانه باگماتی  ،دهها معبد
وجود دارد که هرروز خدایان را با آب شسته و این آب پس از شستشو مجدداً به رودخانه میریزد و بدین ترتیب
شستشوی تن در این رودخانهها نیز امری ارزشمند شمرده میشود .

درراه رسیدن به رودخانه  ،خودرویی بود که با سروصدا از کنارم گذشت و دیدم که خدایی بر پشت این وانت در
دست افرادی قرار دارد .

زمان زیادی نگذشت که دیدم چند جوان خدای بیشوکارما پوجا (  ) bishow karma pujaرا به دوش گرفته
و بهسوی رودخانه حرکت کردند .

13

سپس در کنار رودخانه مقدس  ،به او احترام گذاشته و مراسم را اجرا کردند .در ابتدا او را با آب مقدس رودخانه
باگماتی شسته و سپس با احترام به آب رودخانه سپردند.

این مراسم  ،مشابه مراسمی بود که در سفر به هند ( سرزمین خدایان )  ،برای گانش خدای درایت برگزار میشد
 .حتماً یادتان هست که در آنجا هم دو تا سه روز بعد از جشن تولد گانش  ،او را به دریا و یا رودخانه میسپردند
تا به طبیعت برگردد .
بیشوکارما پوجا که  1دست دارد در جوانی و پیری توانایی یکسان در ساختوساز دارد و ازاینرو او را ،خدای
مهندسی و ساختوساز میدانند .
همانگونه که در معرفی خدایان مذهب هندوئیسم در سفرنامه سرزمین خدایان گفتیم  ،سه خدای اصلی در
این مذهب وجود دارد که اولین آنها خدای برهما ( آفریننده همهچیز ) است و بعد خدای ویشنو ( خدای
نگهدارندِ زمین و آسمان ) و خدای شیوا ( خدای نابودکننده ) که در مورد همه آنها توضیحاتی دادیم  .حاال
میخواهم در مورد خدای بزرگ مهندسی و ساختوساز صحبت کنم .
خدای بزرگ کارما ( یا همان بیشوکارما پوجا )  ،پسر خدای آفریننده ( برهما ) است که در ساخت تجهیزات
خدایان دیگر به پدر کمک میکرد و تمامی سالحهایی که در دست خدایان و خدا بانوهای مختلف وجود دارد ،
همه ساخته دست کارما است  .کارما خدای سازندگی و خدای کار و تالش است  .برای همین بعد از زلزله 5.0
ریشتری نپال در چند ماه قبل که تخریبهایی نهچندان زیاد در پی داشته است  ،نیاز به خدای ساختوساز
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اهمیت بیشتری پیدا میکند  ،درست همانگونه که ما در مواقع بیماری و گرفتاری  ،بیشتر یاد خدا میکنیم و
از او کمک میخواهیم .
امسال در تاریخ  40سپتامبر روز کارمای بزرگ نامگذاری شده است و هندوها در سراسر نپال و هندوستان ،
مراسم بزرگداشت کارما را برگزار کرده و از او کمک میخواهند تا در آن سال ساختوساز بیشتر شود  ،کشاورزی
و محصوالت کارخانهها بیشتر شده و تجارت رونق پیدا کند .
امسال در  40سپتامبر مردم جشن گرفته و مجسمههایی از کارما را در کارخانهها و کنار مغازهها و معادن و ...
میگذارند و سه روز بعدازاین یعنی در  24سپتامبر  ،کارما را به رودخانه میسپارند که ما امروز شاهد این مراسم
بودیم .
هدف از این مراسم این است که هر چیزی دوباره باید به طبیعت برگردد و نباید جزء مایملک انسان شده و
انسان را وابسته کند  .در مذهب هندوئیسم نباید به هیچچیز حتی خدایان وابستگی ایجاد شود و انسان دست
از کار و تالش برداشته و فقط متوسل به دعا برای رفع امور خود شود  ،به همین دلیل حتی تندیسهای خدایان
در طی مراسمهای خاص به طبیعت سپرده میشوند .
امروز بعد از دیدن مراسم  ،باید خود را بهجایی میرساندم  .چراکه امروز  24سپتامبر و روز اول بازگشایی مدارس
است  .نمیتوان در چنین روزی در نپال بود و آن را به تصویر نکشاند .
درراه برگشت یک مدرسه در حال اجرای مراسم روز اول سال تحصیلی بود  .کودکان بالباسی زیبا در صحن
حیاط نشسته و در حال خواندن سرودی بودند  .وقتی معلم مدرسه وارد شد  ،دانش آموزان بهافتخار او سرود
دیگری خوانده و دست زدند  .چهکار جالبی بود که دیدم دانش آموزان در حیاط مدرسه بر روی نیمکت نشسته
بودند نه ایستاده در صف برای ادای احترام .

ساعت باز شدن مدارس در اینجا در اختیار خود مدارس است و ممکن است در بعضی مدارس کمی اختالف
داشته باشد  ،ولی در اکثر مدارس کاتماندو  ،ساعت  6تا  44باز هستند .
امروز روز پرکاری بود و صدالبته زیبا  ،ولی فردا روز خوبی خواهد بود چون بهاحتمالزیاد خدا را در معبد طالیی
بودا  ،در پاتان پایتخت مذهبی نپال پیدا خواهم کرد .
15

باران دیشب تقریباً بهاندازه تمام باران بهاری در مشهد ادامه یافت  ،بهطوریکه چنان خیس شدم که وقتی برای
شام به رستوران رفتم  ،باکسی که در دریا شنا کرده باشد فرقی نداشتم  .ایکاش باران  ،ذهن را از اندیشههای
نادرست  ،فکر را از بدگمانی و چشم را از ناپاکی میشست و با خود میبرد  .آنوقت چه لذتبخش بود همچون
موشی آبکشیده شدن .
راستی جایتان خالی  ...شامی بود به نام بریانی سبزیها که درواقع ترکیبی بود از برنج و سبزیها معطر  .کمی
آمیخته باکاری و  ...که الحق خوشمزه و خوش عطر بود و قیمتی بسیار کم داشت .
در تاجیکستان به برنج آش میگفتند و در نپال  ،بریانی ( ) beryani

صبح که شد  ،شهر پاتان صورتش را با آب باران شسته بود و موهایش را با نسیمی آرام  ،دل انگیزانِ افشان
نموده بود  .چه هوای خوبی و چه نسیم روحنوازی  ...جان میداد برای عاشقی که به دنبال معشوقش برود و یا
مسافری مانند من که کوله بردارد و در شهر پاتان به اینسو و آنسو قدم بزند  .مقصد من معبد طالیی بودا بود
 .معبدی زیبا و بزرگترین معبد بودائی پاتان  .بهسختی میتوان در این جمعیت زیاد و فراوان رهگذر در وسط
خیابانها گذشت  ،ولی شنیدهاید که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم  ...سرزنشها گر کند خار مغیالن
غم مخور  ،گویا شرححال من مشتاق بود و بس.

به معبد که رسیدم  ،گفتند که چون اینجا معبد بودائی است  ،داشتن کفش چرم از هر حیوانی که باشد  ،برای
ورودممنوع است  .و چون کفش من چرمی بود آن را درآورده و در گوشهای گذاشتم و سپس وارد معبد شدم .
همچون معابد هندی  ،دو موجود افسانهای بر سردر سمت چپ آن نگهبانی میدادند و دو فیل در سمت راست
آن ایستاده بودند و البته بد نیست بدانیم که این نماد در نپال  ،نوعی نماد ملی و مذهبی است و ربطی به یک
گرایش خاص هندی و یا بودائی ندارد .
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در سوی دیگر نیز میمونها  ،چشم خیره در چشم مسافر مینمودند  ،همچون دوربینهای فرودگاه دبی که
مردمک چشمها را چک میکند .

برای دعا خواندن در معبد بودا بایستی چرخ نماز (  ) praing whirlsرا که به آن چرخ زندگی نیز میگویند ،
بچرخانی  .چرخ نماز استوانههایی هستند که بر روی آنها و حتی گاهی درون آنها درسهای بودا برای بشر
وجود دارد و وقتیکه آنها را بچرخانی شبیه به آن است که ما در مسجدها وقتی قرآن میخوانیم  ،میگوییم
یک دور یا صد دور خواندهایم !!

بعد شروع کردم به دعا خواندن به سبک معابد بودائی  .در معبد طالیی(  )Golden Templeبودا در پاتان ،
هرماه یک پسر  42ساله مسئولیت خادمی در معبد را به عهده میگیرد و ماه بعد این افتخار خادمی بزرگ را
یک پسربچه  42ساله دیگر خواهد پذیرفت  .شبیه به خادمی ما در حرمهای مطهر ...
و البته بعد راهب بودا پیشانی من را منقش به عالمتی قرمز نمود که بسیار شبیه نقش قرمزی است که هندوها
بر پیشانی میزنند  .ازاینجهت نیز فرقی در دو آئین نیست .
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بعدازآن در هنگام خروج از معبد ،در آینه سرنوشت نگاه میکنی و البته اگر چشم حقیقتبین داشته باشی
سرنوشت خود را در آیینه خواهی دید  .ولی صد حیف که متأسفانه خدای زندگی در معبد بودا ( Golden
 ) Templeهم نبود !

آینه سرنوشت
از معبد که خارج شدم  ،گرچه خدا را نیافته بودم ولی یکجایی بود که وسیلهای دوار  ،مانند کاسه درست کرده
بودند  ،درنهایت زیبایی و ظرافت و البته تقارن  ،زدن ضربهای به آن  ،تا چند دقیقه ارتعاش را در پی داشت .

این ارتعاش ایجادشده وقتی شمارا شگفتزده میکند که ببینید با اندکی حرکت یک جسم در بدنه آن بهصورت
دوار  ،این ارتعاش چقدر زیبا آب را حرکت میدهد .

البته گفته میشود که این ارتعاش برای یوگا و مدیتیشن و نیز در صورت استفاده پنج روز در هفته  ،و هرروز
دو بار برای رفع سردرد و افسردگی مناسب است  .و البته اگر برای عضالت پشت استفاده شود  ،برای کمردردهای
عضالنی نیز مناسب است .
راستی دوستم خوان ( اسپانیاییتبار ) مقیم استرالیا را که در تهیه فیلم و عکس بسیار به من کمک نموده را
معرفی میکنم و ازاینپس ایشان نیز من را تا پایان سفر همراهی میکند .
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صبحی زیبا  ،بهقدر زیبایی دنیای پیرامون ما  ،پس از صرف صبحانه و البته یک میوه جدید که نه نامش را
میدانم و نه کنامش  ،و صرف نوعی نخود پختهشده در رب  ،رهسپار خیابان و کوچه و بازار شدم  .در مسیر راه
 ،از کنار معبدی هندی گذر کردم و جمعیتی گریان و شیونکنان دیدم – البته نه به شکل شیون کردن ایرانیان
ولی غم در لحن کالمشان غم و غصه مشخص بود – چراکه اینیک مراسم تدفین بود .

و دیدم که او را به کنار آب مقدس یاگماتی بردند و در آنجا او را شستند ( البته سر و دستوپا را ) و سپس دیدم
که همسر مرحوم گریان برای خداحافظی از او ،پیش آمد و چقدر سخت است که با عزیزت برای آخرین بار

که من را در غم خود شریک بدان .

خداحافظی کنی  .از ته دل به او میگفتم

سپس دیگران برای ادای احترام بهپیش فرد متوفی آمدند و اول پای خویش در آب شسته و سپس هر یک آبی
بر سر و روی متوفی زدند  ،سپس مرحوم را به باالی سکو بردند و دیدم که روغنی بر سر و روی او زدند و سپس
او را در آتش سوزاندند تا از تن او هیچ نماند و خاکسترش را به آب رودخانه سپردند .
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بعد از اتمام مراسم  ،خستهوکوفته در کناری در فکر فرورفتم که دوستم – خوان – از من عکسی گرفت و بسیار
خندید .

امروز بار دیگر با خود خلوت کردم و بازهم همان نخود جوشیده در رب را نثار معده خالی خود کردم که البته
طعم و مزه آن خوب است .

بد نیست کمی از کیکها و شیرینیهای نپالی بگویم که واقعاً خوشمزه هستند و شبیه به شیرینیها و کیکهای
کشور خودمان است .
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دوستم خوان  ،کمی درباره ایران صحبت نمود  ،برایم عجیب بود که اطالعات بهروزی از اخبار ایران داشت .
صحبتهای خوان جالب بود و درباره روابط ایران و آمریکا و اینکه تا کی میخواهند به مشکالت ادامه دهند و
اینکه ما با عربستان سعودی در حال حاضر مشکلداریم و یا اینکه در مرز ترکیه نیز مشکالتی وجود دارد و ...
صحبت میکرد .
پس وظیفه دیگری هم دارم و آنهم این است که از ایرانیها شناخت عمیقتر و بهتری برای او ایجاد نمایم .
در اینجا ساعت  6:95تا  5برای شام باید برویم  .شام امشب غذایی است که با محتوای سبزیها و گوشت آب
پز شده است  .مثل غذای چینیها و یا غذای مانتِ ترکمنها که جای همه خالی است .

خوان معتقد است که اگر خدایی که به دنبالش میگردی نیافتهای  ،شاید جای او باالتر از اینجاست  .او امشب
میگوید جای خدا این پایینها نیست و خدا را درجاهایی باالباالها به دنبال بگرد .
وقتی منظورش را پرسیدم  ،اشاره به اورست و کوههای هیمالیا میکند  ،نمیدانم شوخی میکند و یا جدی است
 .ولی میگوید اگر واقعاً به دنبال خدا میگردی  ،این پایینها خدا را نمییابی  .نمیدانستم که خدا را در کجا
میتوانم یافت ؟ در کدامین سو  ...شاید خوان راست میگفت ! شاید خدا در آن باالها باشد .
ساعت پنج صبح همچون سایر مردم نپال پرد ه پلک خودم را از پنجره چشم برکشیدم  .خورشید  ،آن دختر ناز
و زیبا از پشت پنجره به من چشمک میزد  .راستی خورشید ! چرا چشمک سحرگاهی تو را در شهر خود
نمیدیدم ؟!!! شاید در شهر خودم خوابم ...
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برای رفتن به هیمالیا و کوه اورست ،نه نفسم مرا یاری میکند و نه تن آزردهام و نه وزن سنگینم  .حال چه
میتوان کرد ؟!!! برای مسافری چون من فقط یکراه برای گشتن در هیمالیا وجود دارد و آن پرواز است  .بله
باید پرواز میکردم تا قله اورست .
برای این منظور  ،تالش برای پیدا کردن هواپیمایی که مرا تا قله اورست ببرد شروع شد  .تالشی که البته دو
ساعت بیشتر طول نکشید  .شرکت هواپیمایی بودا ایر (  ) Buddha airمیتواند پروازی برای این منظور داشته
باشد و چهبهتر از این شرکت که همچون بودا  ،آدمی را به باال ببرد .

با خوان سوار بر این هواپیما شدیم  .هواپیمای کوچکی به ظرفیت  40نفر که نباید تعجب کنی اگر ببینی که با
موتورهای ملخدار پرواز میکند .

در درون این هواپیما که اولین پرواز خود را در چند ماه گذشته انجام میداد  ،هر مسافر دقیقاً در کنار یک
پنجره قرار دارد و ازاینجهت تمام مسافران بهصورت مشابه از هیمالیا دیدن میکنند  .نمیدانم چند بار پلک به
هم زدم تا هواپیما شروع به خداحافظی از زمین کرد  ،ولی چون فاصله کاتماندو تا رشتهکوههای هیمالیا فقط
 95کیلومتر است  ،چنددقیقهای بیشتر طول نکشید که خود را بر فراز هیمالیا دیدم  .و البته قبل از آن نمای
کاتماندو از درون این هواپیما برایم جالب مینمود.
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کوههایی سفیدپوش همچون لباس پزشکان  ...چقدر زیبا !!! خیلی زیباست  .کاش میتوانستم با قلم خود این
زیبایی را توصیف کنم !! بهراستی زیبایی نیز مانند خوبی هیچوقت قادر به توصیف با ابزار کالم و گفتار نیست .
زیباترین ابرها  ،زیباترین منظره طبیعت چشمان مرا با خود برد .
نمیدانم تا کجا  ،اندیشه و افکار مرا با خود برد تا قصه آرزوها  ،یا شاید تا بهشتی بر روی زمین !!! ...

قلههایی بین  6555تا  0055متر کنار هم  ،پشتبهپشت هم چنان استوار ایستاده بودند که گویی برادری پشت
برادر  ،پدری پشت دختر  ،و یا همسری پشت همسر ایستاده است .
آناپورنا با  45قله مختلف و سرانجام اورست باشکوهترین منظرهای که یک انسان میتواند ببیند .
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بگذارید سکوت کنم  ،بگذارید محو تماشای زیباترین  ،بلندترین  ،باشکوهترین و استوارترین کوه کره زمین باشم
و خیره در چشم او نگاه کنم  ،شاید که خدای زندگی را در او بیابم  .بلند شدم و بیاختیار بهسوی اتاقک خلبان
رفتم و به خلبان گفتم مرا نزدیکتر ببر  .میخواهم او را خوب ببینم  ،شاید دیگر هیچوقت فرصت دیدن مجدد
او را نداشته باشم  .خلبان مرا به آنجا برد .
پایم میلرزید ،بسان پسری به هنگام خواستگاری از محبوب خویش  .نمیدانم کی و چگونه برگشتم و بر روی
صندلی خود همچون کودکی مظلوم نشستم  .خدای زندگی را در آنجا ندیدم  ،ولی خلقت خوب خدا آنجا بود
 .نمیدانم چقدر گذشت  ،ولی یاد همسفران دنیای زیبای ما بودم  .یاد آنها که میشناختم و یاد آنها که
بیصبرانه منتظر شناختن آنها هستم .

اینک که با خود خلوت کردهام  ،میبینم که با هواپیما سوارشدن و یا با رفتن به معبد  ،نمیتوان خدا را دید .
باید کوله بارم را بردارم و به کوه و دشت بزنم  ،در روستا و شهرهای نپال و در بین مردم خدا را پیدا کنم  .البته
خوآن هم قول داده تا پیدا کردن خدا با من همسفر باشد  ،به شرطی که تا قبل از ژانویه خدا را پیدا کنم  .خوآن
امروز بعد از گشتن در هیمالیا میگفت که حمید :خانه خدایی که دنبالش میگشتی آنجا نبود !!! و من گفتم
خوآن ! حتماً پیدایش میکنم .
اینک نه در معبدهای شهر پاتان  ،بلکه به هر سو سرک میکشم  .هر کوچه و برزن  ،هر مغازه پررنگ و نگار ،
هر آدمی در کوچه و بازار و ...
یکی از بهترین جاه ای کاتماندو برای آنکه مردم را ببینی  ،منطقه قدیمی تامیل است  .محله تامیل در قلب شهر
کاتماندو  ،دربرگیرنده کوچههای تودرتو  -بسان کوچههای اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)– با ساختمانهایی
قدیمی و البته فروشگاههایی بسیار زیاد .
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گرچه بسیار شلوغ هست  ،اما دیدن آن برای هرکسی که بخواهد با مردم نپال در شهر آشنا شود مفید خواهد
بود  .کمی جلوتر جوانانی بودند که با شمع نقشه کشور خود را بر روی زمین شکل میدادند تا نشان دهند
کشورشان مستقل از کشورهای قدرتمند همسایه است  .در جای دیگر پرچم نپال بر روی تصویری از کشور نپال
نقش بستهشده بود .

تنها محلهای از کاتماندو که تا ساعت  45شب در آن رفتوآمد برقرار است و کموبیش مغازههای آن باز هستند
 ،همین منطقه تامیل است .
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گردنبندهای رنگارنگ با نقش و نگاری متفاوت از فرهنگ ما ،زیبنده بسیاری از فروشگاهها بود  .برای خوآن ،
بیشتر از هر چیز عالمت قرمز روی پیشانی جلبتوجه کرده بود  .خوآن پرسید که میدانی این رنگ قرمز روی
پیشانی مربوط به چیست و چه معنایی دارد ؟

برایش مفصل توضیح دادم که دو جور عالمت قرمز بر پیشانی هست  .یکی آنکه بر وسط پیشانی بین دو ابرو
گذاشته میشود و مرد و زن ندارد و مربوط به معبد است و دیگری بین جلوی موهای خانمها در قسمت باالی
پیشانی که نشان از تأهل است .
سپس به رستورانی رفتیم و در این حین برای شام ضمن آنکه نوشابهای با لیمو بر سر سفره مهمان شد و ترکیبی
از یک نوع سبزیها محلی با برنج و تخممرغ گوارای وجود شد  .فرصتی رخ داد که آجیل همراه ماست بخوریم
که در ظرفی مجزا  ،انواع آجیلها را گذاشته و بهدلخواه درون ماست ریخته و میل میکردیم .

و بعد از شام  ،صدالبته صدای ساز و موسیقی از هر گوشه و کناری به گوش میرسید و چه صدای زیبایی بود ،
صدای ساز نپالی و موسیقی زیبای این سرزمین  .در حین رفتن به هتل در محله تامیل  ،جوانی بود نیکرو و
خوشبرخورد که وسیلهای شبیه دوتار ما ایرانیها در دست داشت  .خوآن گفت که ساز اصلی نپال  ،این وسیله
است  .و خالصه بحث پیرامون موسیقی باال گرفت .
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بهراستی مردم نپال  ،مردمی شاد هستند  .در محله تامیل صدای موسیقی و صدای خنده و شوخی مردم  ،چنان
بلند بود که همه را شاد کرده و غصهها را دور میکرد  .تا پاسی از شب که البته در فرهنگ نپالی نیمهشب است
 ،در این محله بودیم و سپس راهی هتل شدیم  .گرچه خدا در محله تامیل نبود  ،ولی روحیه شاد این مردم در
آنجا بسیار زیبا مینمود .
صبحی دیگر با میوهای خوشمزه به طعم هلو و اما با شکلی متفاوت آغاز شد .

با خوآن قدمزنان بهسوی محلهای قدیمی در کاتماندو راهی شدیم  .همچون محله تامیل شلوغ و پررفتوآمد
بهمانند بازار رضای مشهد بود  .آنچه بیش از همه به چشم میآمد  ،فروشگاههایی بود که پارچههای کشمیری
به فروش گذاشته بودند  ،پارچههایی بس زیبا و پرکار که خوآن عالقه بسیاری به تهیه آنها داشت .
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گرچه برای ما ایرانیها بافرش های زیبا و دستباف تبریز و سایر شهرها  ،چندان این پارچهها به چشم نمیآمد
 ،ولی دیدن طرز نقشبندی آنها نیز خالی از لطف نبود  .سپس برای خوآن کلی پیرامون ظرافت تابلو فرشهای
ایران صحبت کردم .

در کنار این بازار  ،چه بسیار فروشندگان و چه بسیار خریداران که نشسته نبودند .

کوچهای باریک به طول حدود  05متر بود که رد کردیم و بعد دیدم که مردم همچون حج به دور خانهای طواف
گونه درحرکتاند و با دست خویش استوانههایی حاوی درسهای بودا را میچرخاندند و مرا که با بودا آشنایی
دیرینه بود  ،طاقت ایستادن نبود .
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اما معبد بودانات  ،خود قصهای بسیار دراز دارد  ،نه بهقدر قصه لیلی و مجنون و یا شیرین و فرهاد  ...ولی بگذریم
 .بگذارید کمی از این معبد صحبت کنم.
عکس اول از اینترنت گرفتهشده و مربوط به قبل از زلزله بزرگ نپال هست و عکس دوم  ،از دنیای زیبای ما در
امروز گرفتهشده است  .میبینید که از قسمت باالی معبد ژیزی باقی نمانده است .همانطور که میبینید در
باالی این معبد در هر چهار سمت ،دو چشم وجود دارد که نشان از این است که باید تمام جهات دنیا را دید و
جنبههای مختلف زندگی را توجه نمود .خالصه باید دیدمان را وسیعتر کنیم .در باالی این قسمت یک ساختمان
 49طبقه بوده که بیانگر  49مرحله تعالی انسانی در فرهنگ تبتی ایست.

راستی درگشت امروز  ،پیرزنی نابینا با چشم دل خویش به دنیا نظر میکرد و میگفت ای دنیا ! تو چقدر زیبایی
! کاش من بهقدر او بینا بودم  .کودکی نیز معصومانه و هوشمندانه  ،نمیدانم شاید هم دوستانه  ،به من میگفت
خوبی غریبه ؟ حالت چطور است ؟
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در شهر مردانی با چرخخیاطی قدیمی خیاطی میکردند .

بهراستی چرا من به این درس بودا توجه نکرده بودم  .چرا من برای پیدا کردن خدای زندگی  ،افق دیدم را
محدود به کاتماندو و پاتان کردم و چرا از چشمان بودا این نصیحت را نشنیدم که همه پیرامون خود را خوب و
وسیعتر بنگرید ؟ !!! چقدر ما انسانها اسیر دیدگاههای بسته خود هستیم !
باید امشب افق دید خود را به دوردستها ببرم  ،شاید خدای زندگی درجایی دورتر از کاتماندو قرار دارد  .باید
زود بخوابم  ...فردا باید مردان مقدس هندی را ببینم و ببینم که چطور میتوانند دو ماه غذا نخورند ؟
صبح پس از صرف صبحانه که غذای محلی نپال بود  ،راهی کوچه و بازار شدیم .

برای نشان دادن مسیر پیادهروی و شرایط اجتماعی شهر  ،چهبهتر که هیچ نگویی و دوربینی را بر دوش خود
بگذاری تا خود شرایط اجتماعی مردم را به تصویر بکشد .
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برای دیدن مردان عجیبوغریب مقدس هندی که به آنها  sadhusمیگویند  ،راهی معبد بزرگ و معروف
پاشو پاتینات (  ) pashupatinathشدیم  .این معبد خود داستانی بس طوالنی دارد  .مردان مقدس ( sadhus
) درواقع افرادی هستند که از طریق مدیتیشن  ،خود را از زندگی مادی جدا میکنند و با ریاضت  ،روح خود را
صیقل میدهند  .تعدادی از آنان به نقل از خودشان میتوانند دو ماه هیچ غذایی نخورند .

ولی حقیقت امر برای من بهعنوان یک پزشک جای سؤال بود که آیا امکان دارد که یک فرد تا دو ماه غذا نخورده
و احساس نیاز به غذا پیدا نکن ؟!!! گروهی از بزرگان این افراد  ،معتقدند که غذای برای رفع نیازهای مادی افراد
الزم است  ،مثالً برای دیدن اجسام مختلف  ،شنیدن صداها  ،لمس کردن  ،راه رفتن  ،و صدالبته اگر خانم باشد
حرف زدن  ،حال اگر یک نفر چنان روحش را پرواز دهد که نه بشنود  ،نه ببیند و نهحرفی بزند و نه  ، ...برای
صعود روح خویش به غذایی احتیاج ندارد  ،در سکوت و توجه و تمرکز  .و با توجه و تمرکز و سکوت  ،روح را
نیازی به غذا نیست و اگر هم هست  ،نیازی به بیان این نیاز نیست .
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ولی باور این امر که برای ضربان قلب و تنفس  ،نیازی به غذا نیست برای من سخت و غیرقابلباور است  .گرچه
بنا به بررسی تعدادی از مراکز  ،این افراد گاهی تا  65روز همغذا نمیخورند و بعد که از حالت توجه خارج
میشوند  ،چشمی و یا نظری به غذا میافکنند  .وای خدایا چه دنیای عجیبی داریم ! چه چیزها که نمیشنویم
و چه چیزها که اینجا در معبد پشتوپاتینات نمیبینیم .

از پایتخت مذهبی که گذشتیم  ،از کاتماندو هم باید دل بکنیم و بهسوی جنوب نپال رهسپار شویم .

درراه رسیدن به منطقه چیتوان که منطقهای بسیار سرسبز در جنوب نپال است  ،از جادههایی باید گذشت که
بسیار شبیه جاده خلخال به اسالم هست .
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در میانه راه رودخانه عظیمی بود که آب کوههای هیمالیا را بهسرعت بهسوی هندوستان میبرد  .برای رسیدن
به منطقه جنوبی نپال ( چیتوان )  ،باید در منتهیالیه این جاده پیاده شده و از طریق پل معلق از اینسوی
رودخانه به آنسوی رودخانه محتاطانه حرکت کرد .

ورود به منطقه چیتوان :
در آنسوی پل طبق عادت همیشگی  ،خود را مهمان یک نوشیدنی در یک کافه نمودم  .سرانجام به روستای
بزرگ در منطقه چیتوان رسیدیم  .روستایی که در کنار حیاتوحش چیتوان قرار دارد  .برعکس همه مناطق
حیاتوحش که محصور در حصار ساخته دست بشر میباشند  ،آزاد است و حیاتوحش و انسان باهم زندگی
میکنند .
چقدر زندگی ساده و بیپیرایه این مردم زیبا بود  .با کمترین امکانات  ،ولی مهربان و باصفا  .کودکانی ناز که زود
هم صمیمی میشدند  ،یکی در آغوش من جا میگرفت و یکی ناز دست مرا میخرید .
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در یک مهمانسرای محلی خود را مهمان کرده و با خوآن قدم به داخل روستا گذاشتیم  .هرکسی به کاری
مشغول بود  .یکی علف درو میکرد تا گاو تنبلخانهاش را گرسنه نگذارد و دیگری کیسه علوفهها را بر دوش
میکشید  .و چقدر برای من جالب و لذتبخش بود تجربه علف جمعکردن و داس به دست گرفتن و همپای این
مردم کار کردن  .و یا گاهی کسی برای شستن دست و صورت خود  ،آبی از چاه بیرون میکشید و صورت خود
را میشست .

امشب من و خوآن باید تصمیم مهمی بگیریم  .در حقیقت فردا برای رفتن از این روستا به روستای بعدی در دل
جنگل  ،دو راه وجود دارد  .یکراه حدود  0ساعت پیادهروی در دل جنگلهای انبوه است که با خطرات
مارگزیدگی و حمله کرگدن و  ...همراه است و راه دوم عبور با یک کانو از رودخانهای با کروکدیلهای گرسنه به
مدت یک ساعت هست .
شخصاً با توجه به علم تخصصی خودم  ،جنگل را ترجیح میدهم  .چون مارگزیدگی هم ضد سم دارد و هم
درمان  .ولی کروکدیل شوخی ندارد و نمیتوان با او مدارا نمود  .ولی جوان محلی اینجا مصر است که خطر
کروک دیل کمتر از مار است و توجیه او نیز این است که اگر در رودخانه  ،کانو را بدون پارو زدن در آب رها کنی
و حرف هم نزنی  ،کروکدیلها کانو را با یکتکه چوب درخت اشتباه گرفته و کاری به کانو ندارند  .مگر اینکه
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صدای حرف زدن و حرکت پارو آنها را بهسوی کانو ( قایق چوبی ) راهنمایی کند  .نمیدانم که به علم خودم
تکیه کنم و یا به تجربه جوان روستایی ؟
دیشب بحثمان پیرامون چگونگی رفتن از اینسو به آنسوی جنگل باال گرفت و به این بهانه چندین بار مهمان
چای محلی نپال به نام چای ماساال شدیم .

خوآن میگفت تو که بیشتر تجربه جنگل نوردی داری بگو چهکار کنیم ؟ از جنگل برویم یا از رودخانه ؟ من
نیز به خوآن گفتم که ازنظر من جنگل مناسبتر و کمخطرتر است  .ولی با هرکسی که در روستا مشورت کردیم
 ،نظرش به استفاده از کانو و عبور از رودخانه بود  .استدالل آنها جالب بود و میگفتند  « :شما تا حاال دیدهاید
یک کروکدیل به یکتنه درخت حمله کند ؟ کانو هم دقیقاً مانند یکتنه درخت است که وسط آن را خالی
کردهاند و شما در داخل آن خواهید نشست  .فقط کافی است در طول مسیر به حواشی رودخانه توجه کنید و
اگر کروکدیل در اطراف رودخانه دیدید  ،یا حرف نزنید و یا اگر حرف زدید بسیار آهسته باشد و سرعت حرکت
پارو را هم آنقدر کم کنید که ایجاد موج در آب نکند » .
شب شد و هنگام خوابیدن  ،خوآن فیلسوفتر شده بود و از من پرسید  :خدایی که دنبالش میگردی !  ،بهراستی
به او اعتقاد هم داری ؟
به او گفتم مهم نیست که من به او اعتقاددارم یا نه  ،مهم این است که این مردم به او اعتقاددارند  .ولی خوآن
گفت برعکس  ،مهم نیست که دیگران به چه اعتقاددارند  ،مهم این است که تو به چه اعتقادداری و بعد نگاهی
به او کردم و گفتم خوآن !!! مطمئن هستی که امشب فقط چای ماساال خوردهای ؟ بخواب که فردا روز سختی
در پیش داریم .
صبح که شد  ،هماندم که نیلوفر چشم خویش به آسمان باز میکند  ،برای صرف صبحانه هوس نیمروی نپالی
کردیم و البته برایم جالب بود که نیمرو را درست مانند ما ایرانیها درست کردند  .از آن زیباتر میوهای بود بسیار
خوشمزه که پوست گرفتن آن بسیار عجیب بود .
چه بسیار مردمان مهربان و نیک سرشتی بودند  ،واقعاً از بودن در کنار مردم این روستا خسته نمیشدم  .ولی
چارهای نبود و وقت رفتن بود و باید با هر آنکس که دوست میداشتم خداحافظی میکردم .
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با کمک یک راهنما به محلی رفتیم که باید سوار کانو میشدیم  .خبر خوب این بود که هوا خوب و مناسب بود
و غیر بارانی  ،و میشد کروکدیلها را از راه دور دید  ،و خبر بد این بود که  9مسافر خانم هم میخواستند با
کانو این مسیر را طی کنند .
ازاینجهت که آقایان را میتوان وادار به سکوت کرد و یا گفت که آرام صحبت کنند  ،ولی خانمها را چگونه
میتوان به سکوت واداشت ؟!! .خدا به ما رحم کند  ،آنهم اگر این خانمها استرالیائی و یا چینی باشند که بدتر
 ،چون صدای آنها از همه زنها بلندتر است .
راستش برای اولین بار بود که از شنیدن صدای بلند این خانمها  ،رعشه بر اندامم افتاده بود  .خوآن که میخواست
آنها را خفه کند !! ولی درهرحال چارهای نبود و باید در دو کانو و در کنار هم این مسیر را طی میکردیم .

اما چندان به درازا نکشید که خوآن رنگش پرید و با دست اشاره کرد و آرام گفت کروکدیل  !!! ...و راهنما با
انگشت دست خویش اشاره کرد آرام باشید  .بهجز این کروکدیل در کنار رودخانه و یک کروکدیل دیگر در
دوردست  ،خوشبختانه مشکل خاص دیگری نبود و حق با مردم محلی بود که میتوان با کانو در صورت رعایت
سکوت  ،از بین کروکدیلها گذشت و این درسی بود که من امروز از این مردم آموختم .
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تقریباً پانزده کیلومتر آنطرفتر  ،دقیقاً نمیدانم شاید کمی بیشتر یا کمتر  ،کانوی ما بوسه بر خاک زد و صدایش
گفت که وقت پیاده شدن است و چه صدای دلخراشی داشت  .از کانو پیاده شدیم و شروع به حرکت به سمت
روستایی در آن حوالی به نام مارونی کردیم .

حدود پانصد متر آنطرف تر گیاهی بود که بهمحض برخورد شیء به برگهای آن  ،از ترس به خود میپیچید .
اندک فاصلهای بعدازآن  ،انبوهی از مدفوع کرگدن دیده میشد که در درون آن جوانههای گیاهی به چشم
میخورد که خود آن گیاه حدود  25متر آنطرفتر بود.

علت این امر این است که کرگدنها به هنگام خوردن برگ درختان  ،تخم این درختان را که در کنار برگها
قرار دارد  ،میخورند و چون جداره این تخمها محکم است  ،در معده هضم نشده و بهصورت سالم از طریق
مدفوع دفع میشود و بعد در محل تجمع مدفوع  ،درختی مجدد رشد میکند و بدین ترتیب کرگدنها بهراحتی
کمک به حفظ چرخه نباتی این درختان کرده و نقش بسزایی در گسترش جنگل ایفا میکنند .
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ورود به روستای مارونی :
سرانجام به مکانی رسیدیم به نام مارونی که منظره زیبای غروب خورشید را در آن دیدیم و این زیباتر از هر
غروبی بود که تاکنون دیده بودم .

پرسیدم خدای زندگی اینجاست ؟ و گفتند کدام خدا ؟!! خدایان همه زندگی میکنند ...و من گفتم منظورم
همان خدای زندگیای است که در بین مردم است  .و بازگفتند این چه حرفی است ؟ خدایان همه در بین مردم
هستند  . ...از نگاه خنده آمیز خوآن میتوانستم صدها داستان بخوانم .
وارد روستا شدیم و واقعاً روستای قشنگی بود  ،با مردمان پاک و صاف و صمیمی  .و چقدر این مردم خونگرم
هستند  ،کافی است چند دقیقه در آنجا باشی تا آنقدر صمیمی شوند که گویی یکی دو ماه است که تو را
میشناسند  .زندگی سنتی  ،در یک محیط بدون آلودگی صوتی و یا ماشین و  ، ...همهچیز درنهایت سادگی
 .بود
در روستا تعداد زیادی مرغابی بود که گویی کاری بهجز خوردن نداشتند .

یکی از روستائیان گفت که تورهای جنگلی حیاتوحش هم در اینجا وجود دارد  ،خیلی خوب ولی گران است .
قیمتش را که پرسیدم  ،گفتند نفری  45555روپیه ( حدود  455دالر )  .به خوآن گفتم که از یکی از همسفران
دنیای زیبای ما شنیدهام که تور خیلی خوبی است  ،ولی خوآن که خیلی حسابگرتر از من بود ،میگفت گران
است  .سرانجام با چانه زدن توانستیم تور را به قیمت  6555روپیه برای هر نفر رزرو کنیم و قرار شد بهصورت
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دستهجمعی به همراه  0نفر دیگر راهی جنگل شویم  .تور بهگونهای بود که با ماشینهای مخصوص به منطقهای
به نام پرسا (  ) parsaمیرفتیم .
سوار بر مرکب شده و به همراه  0نفر دیگر وارد راه جنگلی شدیم  .خودتان حدس بزنید که وقتی ماشین هندی
باشد و راننده نپالی  ،مسافر هم از هر کشور یک نفر  ،چه خواهد شد  . ...در سمت چپ جاده همانطور که در
عکس میبینید  ،این حیوان نجیب شاخ خود را به نمایش گذاشته بود و در سکوت غذا میخورد .

اندکی بعد در زمان طی مسیر جاده جنگلی  ،پلنگی چشم خود را به ما دوخته بود و شاید با خود میگفت که
اینها از کجا آمدهاند ؟ اینجا چه میکنند ؟ و ما چقدر خوششانس بودیم که در همان اوایل مسیر این حیوان
زیبا را نظاره کردیم  .در طی مسیر  ،پرندهای چنان آواز سر میداد و یا دارکوبی درختی را با نوک خویش بوسه
میزد  ،گویی که عاشقی بعد از برگشت از سفری دور معشوقش را بوسه میزند  ...گاهی خود را در همسایگی
جمعی دیگر میدیدم و آرام با خودم میگفتم که « تو رو خدا  ،گمان نبرید که ما مزاحم شما هستیم  ،ما فقط
نظارهگر دنیای زیبای خود هستیم و بس » ...
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آهای خوک دشتی ( برگرفته از زبان تاجیکی ) ! منم حیوانی دیگر  ...نه بهقدر تو آزاد و نه بهقدر تو ساده ...
اسیرم دربند توهم  ...و ای عقاب که بر درختی نشستهای و بر جنگل و دشت چشم دوختهای ! مرا هم ببین ...
من هم مخلوق خدای مهربانم ...

ورود به منطقه پرسا :
سرانجام به روستای پرسا رسیدیم  ،و بازهم با مردمان خوب روستا مواجه شدیم  .خسته نبودم  ،چون راه را
پیاده نرفته بودم  ،ولی شوقزده از دیدن دنیای زیبای خود بودم .

و چقدر غذای خوشمزهای بود سوپ شیر محلی با سبزیها که طعمی شبیه آش دوغ اردبیل داشت .
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بعد از خوردن غذا در کنار درختی نشستم که ریشههایش بسان لباس عروس و به شکل دامن گسترده بود و چه
زیبا بود .

تقریباً تمام طول جنگل جنوب نپال را طی کرده بودیم  .به خوآن گفتم دوست داری برائت قصهای درباره جنگل
بگویم ؟ خوآن گفت بگو ولی بعد از استراحت  . ...داستان جنگلی که برای خوآن گفتم مربوط به این بود که چرا
مسنترین درختان دنیا در کشوری مثل ایران هستند و برعکس در مناطق استوایی چندان عمر ندارند ...
میزان رشد و تکامل درختان درجاهای مختلف دنیا  ،بر اساس بارندگی فرق میکند  .بهعنوانمثال در مناطق
مرطوب و استوایی رقابت اصلی درختان  ،رسیدن به آفتاب است  .چراکه در آب هستند و دلیلی برای ریشه
دواندن به اعماق زمین ندارند تا به آب برسند  ،ولی در عوض ،در سطح زمین گسترده میشوند و چون انبوه
گیاهان زیادی در کنار هم روئیدهاند و باید همه از نور آفتاب بهرهمند شوند  ،درنتیجه رقابت برای گرفتن نور
آفتاب شکل میگیرد و درختانی با عمق ریشه کم ولی ارتفاع زیاد بهسرعت رشد میکنند و همین امر باعث
میشود که این درختان عمر چندانی نداشته باشند و بعد از  55تا صدسال در جریان یک باران و یا یک باد
شدید سقوط کنند.ولی در مناطق خشک و کویری مثل ایران  ،درختان برای آفتاب رقابت ندارند و فاصله درختان
از همدیگر زیاد است و به همین دلیل قدشان زیاد بلند نیست  .ولی در عوض چون آب کم است  ،رقابت برای
رسیدن به آب رخ میدهد و مجبورند آنقدر ریشههایشان را بلند کنند تا به مناطق عمقی زمین برسند و بدین
ترتیب به آب دسترسی پیدا کنند .
پس ما مناطق را به دودسته تقسیم میکنیم  :یکی مناطق مرطوب و استوایی و پرباران که درختان آن از ارتفاع
زیاد و ریشههای سطحی برخوردارند و دسته دوم مناطق خشک و کم باران که درختان از ارتفاع کم و ریشههای
بلندتر و عمیقتر برخوردارند .
این وضعیت باعث به وجود آمدن تفاوتهایی در طول عمر درختان میشود  .بهطوریکه در مناطق استوایی به
خاطر ریشههای سطحی و ارتفاع زیاد ممکن است خیلی زود با یک باران سیلآسا و  ...واژگون شوند و برای
همین عمر متوسط درختان این منطقه بهطور متوسط  65سال و گاهی تا  455سال است .
ولی در مناطق خشک و کم آب که ارتفاع کم و عمق ریشه زیاد دارند ،بهراحتی از بین نمیروند و عمرشان زیاد
است .
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این الگوی درختان و جنگلها در مناطق استوایی باعث ایجاد تغییرات زیادی در اقتصاد کشورها میشود .
خوآن گفت آن داستانی که سه شب پیش تعریف کردی و تا نزدیک صبح طول کشید  ،خیلی زیباتر بود  ،همان
داستان هزار و یک روز  . ...به او گفتم اول آنکه آن داستان هزارویکشب بود نه هزار و یک روز  ،دوم آنکه آن
افسانه بود و نه داستان  ،و کلی خندیدیم .
در منطقه پرسا  ،بیجا و مکان پرسه میزدیم تا شاید جایی برای اقامت پیدا کنیم و این منطقه نیز چقدر زیبا
و بینظیر بود  .وقتی چشم خویش بازکنی و به ظرافت  ،نظر بر همهچیزی بنمایی  ،حتی میوه و ترهبار زیبا و
زیباتر میبینی ...

خوآن همسفر خیلی خوبی است  .نه غر میزند و نه سخت میگیرد  ،در سختی و خوشی پای سفر است  .بهاتفاق
هم برای صرف ناهار رفتیم و ناهار را که ترکیبی از سبزی و برنج و  ...بود و سهم هرکدام از ما  445روپیه (
حدود  1555تومان ) میشد خوردیم .

و سپس راهی گشتوگذار در منطقه شدیم  .به یک مرکز سفالگری رسیدیم و با وسوسه خوآن یک مسابقه
سفالگری بین ما برگزار شد  .البته هیچکدام ما سابقه و تجربه آن را نداشتیم  ،ولی خوشبختانه من برنده شدم .
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بعد از کلی ابراز جشن و پایکوبی  ،برنده یک نوشابه از یک سوپر محلی شدم و به هنگام خرید نوشابه  ،صحبتمان
پیرامون تحصیل در نپال با فروشنده به درازا کشید .دخترخانم فروشنده میگفت که در نپال 45سال برای
تحصیل وجود دارد و بعدازآن وارد مدارس پیشدانشگاهی میشوند.

خود او هم دوست داشت که به دانشگاه برود ولی میگفت
هنوز نتوانسته در امتحان ورودی قبول شود.
بعد برای اقامت به یک مهمانسرای محلی رفتیم و لباس عوض کرده و سری به آب زدیم و دوباره راهی اطراف
شدیم .
درراه به معبدی رسیدیم که جالب بود  .خوآن گفت حتماً اینجا معبد گاو مقدس است !! من خندیدم و گفتم نه
 .اینجا معبد شیواست  .این گاو را که میبینی در حال احترام به شیواست  .و خوب وقتی صحبت از خدایان
بشود  ،من حسابی پرحرف میشوم  .گویی پزشکی که در یک مهمانی حضور دارد و کسی درباره یک بیماری
در رشته او سؤال میکند و یا تازهعروسی که بخواهد در مورد جهیزیه خود سخن بگوید .

غروب بود که به مهمانسرا آمدیم و رحل اقامت نمودیم  .یکدفعه خوآن گفت  ،خودمانیم به خدایان عالقه
خاصی داری !! چرا اینقدر مصمم به پیدا کردن خدای زنده هستی ؟ گفتم خوآن ! با او حرفها دارم  ،سؤال
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دارم و  . ...خوآن گفت تو واقعاً حالت خوش نیست  ،ازنظر من تو دیوانهای  ...و بعد از شنیدن نقنق او..که بسان
خانمها بود ،همچو کودکانی پس از شیطنتهای زیاد خوابیدیم .
فردا صبح بار سفر بستیم  -البته بار ما دو ساک کولهپشتی بود – و راهی منطقه هیتادو شدیم که شهری کوچک
و شلوغ بود .

ورود به شهر هیتادو :
وقتیکه اتوبوس توقف کرده و میخواستیم پیاده شویم  ،دو نفر با ساز سنتی نپالی آمده و گوش ما را با ساز
خود همراه نمودند .
در محلهای در این شهر شلوغ  ،خدای هانومان ( خدای میمونها که قبالً در سفر به سرزمین خدایان او را معرفی
کرده بودم ) مراقب بود  .در کنار خدای هانومان – که قبالً در  9555سال پیش برای کمک به انسانها اقدام
نموده بود – برای یافتن خدای زنده دعا کردم  .در گوشهای از شهر  ،موز نپالی دیدم که چون ارزان و خوشمزه
است  ،دل از آن نکندم و برای خرید آن عزم جزم کردم .
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در این شهر نسبتاً شلوغ ولی کوچک  ،آنچه بهوضوح فرق مینمود جمعیت فشرده و فعالیتهای مرتبط با آن
بود  .از آشپزی گرفته تا پخت نان و ...
ازآنجاکه روحیه من با شرایط حاکم بر شهر جور نبود  ،بهجز گشتوگذار برای یافتن رستورانی که  WIFIداشته
باشد و بتوانم سفرنامه را ارسال کنم  ،کاری نداشتم  .البته در نپال  ،وجود  WIFIدر رستورانها و حتی
چایخانههای سنتی  ،کامالً عادی است و برای همین کار سختی نبود .
مغازهای پیدا کردم که هم سوپر بود و هم میوهفروشی و یک نوع میوه محلی داشت و گفتم چهبهتر که مزه آن
را چک کنم و ببینم چه مزهای دارد .
در فروشگاه یخچال سنتی برای سرد کردن نوشابهها وجود دارد و مانند ایران یخچال ویترینی وجود ندارد .
در اینجا خانه نسبتاً شیکی دیده میشد  .به خوآن گفتم که این خانه متعلق به یک گورکا است ! خوآن گفت
گورکا ؟! گفتم بله  .مهمترین صادرات نپال به دنیا گورکا است...

خوآن ،مردمک گشاده کرد و گفت  :یعنی چه که مهمترین صادرات نپال به دنیا  ،گورکا است  .گفتم صبر کن
تا درراه رفتن به گورکا که شهر کوچکی است و در مسیر راه است  ،قصه آن را میگویم  .ولی بدان که علت
شیک بودن و تمیزی این خانه  ،صاحب پولدار آن است .
« حدود  495سال پیش  ،زمانی که امپراتوری بریتانیا در قسمتهای مختلف جنوب شرقی آسیا ازجمله
هندوستان  ،پاکستان  ،نپال و چین فعالیتهای مختلف و گستردهای داشت  ،در هر قسمتی هنگ ایجاد کرد و
در قسمت نپال  ،این هنگ به نام هنگ گورکا بود و جوانان مختلف نپالی که دوست داشتند درآمد باال و شغل
خوبی داشته باشند  ،استخدام میکرد و وارد هنگ میشدند و در منطقه کوههای آناپورنا  ،آموزشهای سخت
نظامی و تکاوری میدیدند و سپس از آنها بهعنوان زبدهترین افراد نظامی در کشورهای مختلف استفاده میشد
.
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بعدها که بریتانیا از صحنه آسیا محو شد  ،کشور نپال بهطورجدی و مدرنتر این برنامه را دنبال کرد و این افراد
نهتنها افراد تکاور و نظامی  ،بلکه روابط اجتماعی خیلی خوب  ،رانندگان حرفهای وسایل نقلیه و بالگرد و ...
هستند که در طی چندین سال آموزشهای مختلف ازجمله دوره زبانهای مختلف و کامپیوتر  ،برخوردهای
اجتماعی و  ...میبینند و در طی این مدت از حقوق و مزایای خوبی برخوردارند  ،و سپس کشور نپال  ،این افراد
را  -که دارای شاخصها و آموزشهای ویژه هستند  -به کشورهای دیگر صادر کرده و میفروشد و همانطور که
میبینیم خیلی از محافظان شخصی افراد مهم در کشورهای مختلف و ازجمله شهرهای مهم آمریکا و اروپا ،
همین گورکا ها هستند  .آنچه در فیلمهای آمریکایی که اخیراً ساختهشده میبینیم  ،درواقع کپیبرداری شده
از شخصیت واقعی گورکا ها هستند  .اخیراً سلطان برونیی نیز محافظان شخصی خود را از همین گورکا ها
انتخاب کرده است .
سپس خود را مهمان غذایی به نام کوفته سبزیها (  ) vegetable koftaنمودیم که برایم جالب بود که شبیه
کوفته خودمان بود  ،فقط کوچکتر و مستطیل شکل بود .

در گوشهای دانش آموزان مدارس از مدرسه برمیگشتند بالباسی متحدالشکل و زیبا و با آنها عکس یادگاری
گرفتم .
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سپس بهطرف شهر گورکا حرکت کردیم  .در مسیر راه چه بسیار مناطق بکر و رودخانهها و پرندگان که نظارهگر
آنها بودیم .

ورود به شهر گورکا :
شهر گورکا نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر  ،شلوغ بود ولی تمیزتر بود .

در اینجا بود که یک جوان به نام ناران که عالقهمند به رشته پزشکی بود  ،گفت که تحصیل در این رشته در
نپال  ،حدود  205میلیون در دانشگاه خصوصی و  425میلیون در دانشگاه دولتی هزینه دارد و هرکسی قادر به
پرداخت آن نیست .
بعد از شهر گورکا  ،خوآن زیرچشمی نگاهی به من کرد  .از نگاهش میتوانستم بفهمم که میخواهد حرفی بزند
 ...از آن نگاهها که در خود حرفها دارد  .منتظر بودم که حرف بزند  .بعد از تکان دادن دستوپایش گفت :
حمید ! به فرض که تو خدای زندگی را پیدا کنی  ...مگر خدا اجازه میدهد تا او را ببینی ؟ اصالً اجازه هم بدهد
 ...اطرافیان خدا اجازه نمیدهند او را ببینی !! من نیز گفتم هر طور که باشد میخواهم این خدا را پیدا کنم .
در شهر گورکا واقع در قلب نپال  ،خانهای بود به عرض حدود  4.0متر که برایم جالب مینمود  .کوچکترین
عرض خانهای بود که تاکنون دیده بودم  .این خانه باعث شد تا فکر رفتن به درون خانههای این مردم به سرم
بزند  .و وقتی خود را مهمانخانهای کردم  ،چقدر تحت تأثیر کوچکی فضا قرار گرفتم  .به خانهای رفتیم و
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مهمان صاحبخانه مهربان شدیم  .هر اتاق حدود  4.0در  2متر و البته برای یک خانوار بود و در یک مجتمع
سهطبقه و در هر طبقه حدود  95متر  24 ،نفر زندگی میکردند .

خوآن گفت وای خدای من !! به او گفتم تو که به خدا اعتقاد نداری  ،چه شده که یاد خدا کردی ؟ گفت منظورم
این است که این مردم چگونه در این خانههای کوچک زندگی میکنند ؟
بیرون از خانه نیز  ،زود میتوانستیم با مردم و کودکان آنجا دوست شویم  .انصافاً نسبت به بچههای ایرانی
خونگرمتر بودند .

درست در جلوی درب خانهها  ،محل کوچکی تعبیهشده بود و پرسیدم که این عالمت چیست ؟ گفتند که در
جشنها و جشنوارههای مختلف  ،برخی از مردم خیر و نیکوکار  ،ظرف غذایی را برای دیگران میبرند و شبانه
در روبروی درب خانهها میگذارند  .این ظرف غذا اگر بر روی این عالمت گذاشته شود  ،یعنی این غذا مال شما
و خانواده شماست و اگر در جای دیگری گذاشتهشده باشد  ،کسی به آن دست نمیزند و از آن استفاده نمیکند
 .چون تصور این است که صاحبش برای آن ظرف برمیگردد .
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در حین گشتوگذار در شهر  ،گلی زیبا دیدم که نامش را نمیدانستم و از آن عکس گرفتم .

برای صرف ناهار غذایی باب میل پیدا نکردیم  ،گرچه تکراری بود  ،ولی ساالد میوه نپالی که به قول یکی از
همسفران  ،فقط سیب و موز دارد  ،بار دیگر تسلیبخش شکمگرسنه شد و این چندمین بار بود که با میوه خود
را سیر میکردیم  .چه کوچهها که با قدم خویش در این شهر طی نمودیم .

و چه خانهها که بر سردر آن چشم دوختیم  .در شهر درجایی از رنگهایی که بر صورت میزدند  ،میفروختند
 .شاید اگر نقاش ( رنگآمیز ) بودم از آنها کمی میخریدم .
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وقتیکه شب چادر سیاه خود را بر سر شهر کشید و ماه کرشمهکنان  ،همچون دختری زیباروی  ،خود را در دل
آسمان مینشاند  ،راهی سالن رقص محلی شدیم که رقص محلی طاووس را که رقص برکت است  ،به نمایش
گذاشته بود .

شب وقتی خواب ما را با خود برد  ،خستگیمان نیز بسان تبلیغات تلویزیونی از تن رنجورمان گریخت و صبح
وقت رفتن به شهری زیبا به نام بندی پور فرارسیده بود  .شهری که هیچ وسیله نقلیه موتوری راهی به آن ندارد
و در دل کوهها و البته جنگلهای انبوه  ،خود را از چشم نامحرم پنهان نموده است .

ورود به شهربندی پور :
سحرگاهان  ،هماندم که گل نیلوفر مقنعه خود را از سرش میکشید و موهای خود را افشان میکرد  ،راهی
بندی پور شدیم و صدالبته دوباره مست از بوی خوش جنگل و عطر دل انگیزش بودیم .
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وقتی به بندی پور رسیدیم  ،اتوبوس در حدود پانصد متری آنجا ایستاد و گفتند که هر کس میخواهد به بندی
پور برود  ،ازاینجا به بعد را بایستی پیاده راهی شود  .چون مردم اجازه ورود وسایل نقلیه را به شهرشان نمیدهند
.

در حین عبور از شهر که البته جمعیت آن به بیست هزار نفر هم نمیرسید  ،پیرزنی مهربان – از همانها که
من بسیار دوست دارم – دست در کیسه کرده بود  .بسیار دوستداشتنی بود و به نظر رنجدیده میآمد  .دوست
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داشتم دستش را بگیرم و بگویم مادر عزیز  ،کمکی از دست من برمیآید ؟ من میتوانم گره کار تو را بازکنم ؟
ولی راستش آنقدر زبان نپالی یاد ندارم .

کمی آنطرفتر دیدم که با برگ درختان  ،ظروف یکبارمصرف درست کردهاند ( از نوع سلولزی ) که بسیار
جالب بود .

در اینجا نیز بسان هر جای دیگر نپال  ،بچهها زود صمیمی میشدند  .نمیدانم شاید چون من متخصص کودکان
هستم گرایش بیشتری به آنها نشان میدادم  ،و یا اینها ذاتاً خونگرمتر هستند  .ولی بازهم توانایی صحبت
کردن آنها به زبان انگلیسی  ،حتی در سنین کم  ،بیش از هر چیز به چشم میآمد .
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آن شب در نیمههای شب  ،حدود ساعت  ( 3در نپال ساعت  3ساعت آخر شب است ) سروصدای زیادی دریکی
از کوچههای بندی پور شنیده میشد  ،به همین دلیل کنجکاو شدم و رفتم ببینم چه خبر است و چشمتان روز
بد نبیند  .فستیوالی بود که افرادی ماسکهای وحشتناکی زده و حرکاتی مانند رقص و مبارزه انجام میدادند
.راستش در دل سیاه شب ..دیدن آنها با آن ماسک و صورتکها ..با آن سروصدا من راکمی ترسانده بود..

و بعد که در دمصبح با صدای بیدارباش خروس محل بیدار شدم.البته هنوز آواز خروس تمام نشده بود که شهر
کوچک بندی پور پر از جنبوجوش شد و در همین حین بود که دیدم کودکی که قدش به پنجره نمیرسید ،
چشم در چشم من غریبه دوخته بود.

در آنجا بود که فهمیدم مراسم دیشب  ،مربوط به فستیوال خدای بزرگ شیوا بوده است و چون میدانستم که
شیوا  ،خدای از بین برنده است  ،تازه فهمیدم که چرا مردم ماسکهای ترسناک بهصورت خود زده بودند  .سپس
برای صرف صبحانه به یک کافه رفتیم و دیدم که نان را مشابه نان ما در ایران درست میکنند  .نام این نان «
روتی » بود .
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پس از صرف صبحانه  ،همراه با خوآن راهی روستایی در  0کیلومتری بندی پور شدیم  .مه تمام اطراف را
فراگرفته بود و پاکترین هوایی را که تنفس نموده بودم  ،در آنجا تجربه کردم .

از بندی پور به هر سمت که روانه شوی  ،کوه است و جنگل و هوای پاک .
البته گاهی راه کمی هموارتر میشد و گاهی سرباالیی و نفسگیر .

در طول مسیر  ،صدایی خاص جلبتوجه میکرد و ناخودآگاه گوش به آن میسپردیم و طنین صدایش را با دقت
گوش میکردیم  .این صدای نوعی مگس جنگلی بود که مانند سوت بلند بود.در طی راه همصحبت با خوآن
بودیم  ،صحبت کردن در حین پیادهروی گرچه نفس میخواهد  ،ولی شیرین و دلچسب است  .میگفت که
سی سال در دولت استرالیا کار نموده و بعد بازنشسته شده است .مه همهجا را گرفته بود.
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در طی راه کودکانی دیدیم که برای رفتن به مدرسه  ،از روستای باالدست  ،پیاده عازم بندی پور بودند و بازهم
طبق معمول دوستداشتنی و خونگرم بودند و تعجب نکنید که عکسی به یادگار از این دوستان گرفتم .
در اینجا سؤالی ذهن مرا مشغول کرد و این بود که چرا در کاتماندو ساعت کار مدارس  6تا  44بود  ،ولی در
اینجا کودکان ساعت  3صبح در حال رفتن به مدرسه هستند ؟ خوآن گفت حتماً باید این را بپرسیم .
وقتی پرسیدیم گفتند که در کاتماندو و شهرهای بزرگ  ،چون مردم ساعت  1تا  1:95صبح برای کارهای روزانه
حرکت میکنند  ،درنتیجه این امر ،بچهها در خانه تنها هستند،ساعت کار مدارس نیز زودتر است و با ساعات
اداری همخوانی دارد  .ولی در اینجا چون کوهستان است و هوا سرد است  ،ساعت کار مدارس از ساعت  45تا
 1بعدازظهر است و البته یک ساعت برای ناهار در وسط روز تعطیل میشوند  .و بدینجهت رفتوآمد از روستاهای
اطراف به بندی پور جهت درس خواندن  ،در وسط روز راحتتر میشود .

جایی باالتر یک دانشآموز دیدم که به کتاب خود نگاه میکرد  ،گویی درسش را نخوانده بود و اینک قبل از
رسیدن به مدرسه یادش افتاده بود که باید بخواند  .از او خواستم که کتابش را به زبان نپالی بخواند .
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به روستای بعدی که رسیدیم  ،نه نفس مانده بود و نه طاقت  .در همان ابتدا انبوه مرغابیهای روستا  ،چشم
مسافر را به خود میکشاند .
بازهم یک گل زیبای دیگر دیدم و نامش را نمیدانستم .

به محل استقرار رفتیم و یکی از خوشمزهترین چایهایی را که تا حاال خوردهام  ،نوش جان کردم  .محل بسیار
سنتی بود  ،چراغها و دیوارها و  ...همه سنتی و ساده بودند .
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از همه وحشتناکتر پلکان تیزی بود که بهسختی میتوانستی از آن پایین بیایی .وقتی از باال به آن مینگریستیم
خیلی ترسناک بود .

خانم دورهگردی که بیشباهت به مدلهای نمایش در کشورهای غربی نبود و لباسی بسیار شاد به تن کرده بود
 ،محصول کیفدستی خود را به فروش گذاشته بود .

هیچکدام از درب اتاقهای محل اقامت  ،قفل نداشتند و همگی باز بودند  .وقتی پرسیدم که مگر اینجا دزدی
نیست ؟ گفتند دزدی ؟! منظورتان چیست ؟! اگر منظورتان این است که کسی مال دیگری را بردارد  ،نه  .شما
میتوانید پولها و وسایل خود را با خیال راحت در معرض دید دیگران بگذارید و فردا با خود بردارید .
راستش من و خوآن یک شبانهروز آنجا بودیم و تمام پولها و دارایی خودمان را بر روی میز و در یک اتاق باز
میگذاشتیم و برای دیدن اطراف از اتاق بیرون میرفتیم  ،ولی وقتی برمیگشتیم  ،همه آنها بیکموکاست آنجا
بودند  .خدای این مردم آنها را نمیدید  ،ولی وجدانشان بیدار بود ...
سرانجام خوآن با شور و شوق آمد و گفت که یک نفر از خدای زندگی با من سخن گفته و گفته است که او
خدای زندگی است  .او خدایی است که درد مردم را میفهمد  ،رنج مردم را میبیند  ،او خدای ماست .
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وقتی خواستم آدرسش را بگیرم  ،گفتند هیچکس اجازه ندارد خدا را ببیند  .او فقط سیزده روز از سال از قصر
خود بیرون میآید و چون خودش خداست و زمین نیز خداست  ،خدایان بر روی دوش خدایان پا نمیگذارند .
او همان سیزده روز هم پا بر زمین نمیگذارد و بر دوش خدام معبد خواهد بود  .او باکسی حرف نمیزند و کسی
را به خانه خویش راه نمیدهد و ...
من خوشحال شدم و گفتم پس حتماً او را بهزودی پیدا خواهیم کرد  .خوآن گفت  :گوش نکردی ؟! گفتم
نمیتوان خدا را دید و نمیتوان با او صحبت کرد  .به خوآن گفتم  :شرط میبندم که او را پیدا میکنم  .و خوآن
گفت  :واقعاً که  ...گیر چه دیوانهای افتادهام !!
در برگشت به بندی پور  ،یک بیمارستان دیدیم که فقط  1تخت بستری داشت و دو اتاق و یک پزشک و یک
پرستار و در کنار آنیک آمبوالنس بود که بیشتر شبیه لندورهای نظامی بود تا آمبوالنس .

این بیمارستان کوچک در آن روز اصالً مراجعهکننده نداشت  .بد نیست بدانید که مردم نپال  ،رتبه  49را در
بین کشورها ازنظر بهترین غذاها در رژیم غذایی دارند و یکی از کمترین سرطانها و کمترین بیماریهای
اتوایمیون را در دنیا دارا هستند .
اندکی آنطرف تر ،زنانی را دیدم به کنار درخت مقدس آرزو رفتم  ،درختی تنومند که مردم به آن اعتقاد داشتند
 .که سبدی را پر از آجر کرده و بر دوش خویش میکشیدند و سخت در تالش بودند .
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دیگر وقت آن بود که با دوستان خود خداحافظی کنم و به شهر بخارا برویم  .برای بررسی بیشتر مسیر که
بهسوی بخارا بود  ،دوباره نقشه را چک کردم  .این بخارا با آن شهر بخارا که قبالً در سفر به ازبکستان با شما
دیده بودیم  ،فرق میکند .

ورود به شهر بخارا :
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مسیر حرکت ما به سمت شهر بخارا در غرب نپال بود  .شهر بخارا گرچه به لحاظ نوشتاری  Phokaraنوشته
میشود  ،ولی ازنظر تلفظی  ،بخارا تلفظ میگردد  .این شهر تازه تأسیس بوده و حدود یکمیلیون نفر از جمعیت
هشتمیلیوننفری نپال را در خود جایداده است و مهمترین شهر توریستی کشور نپال است .
تماممسیر از بندی پور تا بخارا جنگل بود و جنگل .سرانجام پس از طی جاده  05کیلومتری در مدتزمان 6
ساعت  ،به شهر بخارا رسیدیم .

آنقدر گرسنه بودیم که در همان ابتدا بهسوی رستوران روانه شدیم  .در کشور نپال هیچکدام از رستورانهای
بینالمللی مکدونالد و  KFCشعبه ندارند  .پس دنبال گشتن برای این مراکز کار بیهوده ایست .
به یک رستوران محلی رفتیم و چون نمیدانستیم چه بخوریم  ،در منو به دنبال واژه آشنا میگشتیم که یکدفعه
چشمم به اسمی به نام پنیر بخارا خورد  .به خوآن گفتم من این را سفارش میدهم  ،البته مطمئن نیستم که
کلمه پنیر همان پنیر ما باشد  .و اتفاقاً دقیقاً همان پنیر ما بود  ،ولی در روغن تفتداده شده و بسیار خوشمزه
بود .
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برای خوآن نیز خوشمزه بود و او نیز از آن خورد  .آنچه خوآن را آزار میداد ولی برای من خیلی راحت بود  ،میز
این رستوران بود که همانند لمکده های ایران  ،میزی کوتاه بود که دور آن بر زمین مینشستیم  .دقیقاً شبیه
میز دستور خان ازبکستانیها ...

خوآن گفت که در بخارا کمی به فکر تفریح هم باش  .خسته شدم ازبسکه دنبال خدا گشتم  .گفتم اطاعت و
فردا به دریاچه زیبای تفریحی که در وسط شهر بخارا قرار دارد  ،میرویم  .ولی قبل از آن به دیدن تبتیها
میرویم .
تبتیها قومی هستند که در حدود سال  4306زمانی که چینیها به تبت حمله کردند  ،فرار کرده و به نپال پناه
آوردند  .ازآنجاییکه روابط نپال و هندوستان خیلی خوب است  ،استقبال خوبی از آنها انجام شد  .بهاینترتیب
تبتیها در نپال ساختوساز و صنایعدستی راه انداختند و از این راه به اقتصاد نپال نیز کمک کردند  .در این
حل یک خانم تبتی دیدم که آنقدر خونگرم بود مه گویی سالهاست ما را میشناسد.

و سری به موزه فرهنگ بخارا زدیم و البته با گاومیشهای اطراف آنجا که تعدادشان هم زیاد است آشنا سالم و
علیکی گفتیم  .در همین محل بود که یک کاله پشمی خوب و یک جوراب پشمی خریدم.
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بخارا شهری توریستی است که در شمال به کوههای زیبای آناپورنا و در مرکز خود دریاچهای زیبا و در جنوب،
جنگلهای انبوه آن را در برگرفتهاند.
در ساحل دریاچه  ،بازاری بس بزرگ به طول  1کیلومتر قرار دارد که تقریباً همهچیز در آن وجود دارد  .آنچه
جالب است  ،این است که کتابفروشیهای بزرگ اصلیترین فروشگاههای این منطقه است  .شاید در یک نگاه
تعجب کنید که چرا بیشترین فروشگاههای این منطقه  ،کتابفروشی باشد  .ولی بد نیست بدانید  ،کتابهایی
که در اینجا به فروش میرسد در جهان دارای شهرت و آوازهای بسیار است  .کتابهایی از قبیل کوهنوردی ،
اورست و داستانهای مربوط به آن و  ...شاید در هیچ جای دنیا به این اندازه در کنار هم قرار نگرفته باشند .
البته اگر کسی قصد سفر به قطب را دارد  ،نظیر اورست میتواند برای خود لباسهایی مخصوص آن را بخرد .
ولی من این کار را نکردم .
راستی بد نیست بدانید که گرچه مردم این کشور  ،ازنظر مالی بسیار ضعیف هستند  ،اما همانند سریالنکا  -که
سال گذشته به آن سفر کردیم  -تمامی موتورسیکلتسواران بدون استثناء از کاله ایمنی استفاده میکنند .
در آنجا خانمی دیدیم که میگفت من از فروشندگی لذت میبرم و بهراستی چقدر هم خوشرو و مهربان بود و
عکسی به یادگار باهم گرفتیم .

سپس راهی بزرگترین معبد بودا در نپال شدیم  .راهی سخت که باید به باالی کوه میرفتیم .بد نیست که
بدانید محل تولد بودا نیز در نپال بوده است  .البته برخی آن را به بوتان نسبت میدهند  ،ولی در یک امر اشتراک
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نظر وجود دارد و آنهم اینکه تولد بودا در سرزمینی در شمال شرقی هند بوده و همانطور که در سفر به
سرزمین خدایان گفتیم  ،بر اساس مکتب هندوئیسم  ،بودا خود تجلی نهم ویشنو (خدای نگهدارندِ) هست .
در ابتدای راه دیدیم که فردی محلی مشغول فروختن خیارچنبر بود  .من هیچ جای دنیا خیار همانند ایران
ندیدم و برای همین هر وقت مهمان خارجی برای کنگره علمی و یا شغلی دارم  ،حتماً از خیار برای پذیرایی
استفاده میکنم  ،چون برایشان تازگی دارد .

همینطور که بهسختی خود را به باالی کوه میکشاندم  ،ناگهان دیدم که از گوشهای آبی زالل از کوه فرومیریزد
و من که از سر و تن غرق در عرق بودم  ،سری شستم  .راستی به علت کمبود لباس همراه خودم  ،مجبور به
خرید این لباس غیرمعمول نپالی شدم .
سپس نفسزنان خود را به باالی کوه کشاندم تا اینکه سرانجام بهپای ورودی معبد صلح رسیدم  .دورتادور معبد
فضای سبز بسیار زیبا و در روبروی آن قلههای معروف آناپورنا دیده میشود که از محبوبترین قلهها برای
کوهنوردان هست .
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چرا به این معبد  ،معبد صلح میگویند ؟ چون در آن بودای کشورهای بوتان  ،تایلند  ،سریالنکا و چین وجود
دارد و همانگونه که میدانید  ،این چهار کشور بودائی هستند  .در هرکدام از این کشورها مجسمههای بودا و
حالت دست او بهنوعی خاص هست .

در پای معبد صلح با  jennyکه اهل بوستون بود و دکتری پرستاری داشت آشنا شدم  .او در بخش دیالیز
کودکان کار مینمود و جالب این بود که میخواست ببیند اگر حقوق او در ایران خوب است به ایران بیاید و 6
ماه کار کند و من با خود میگفتم که این بنده خدا اصالً تصوری از ایران ندارد..او برای یک سفر توریستی به
نپال آمده بود  .به اصرار او یک عکس مشترک گرفتیم و همانطور که در عکس میبینید  ،او حجاب دارد و علت
حجاب ایشان  ،احترام به معبد بوداست  .در تمام ادیان چه مسیحی  ،بودائی  ،هندوئیسم و حتی زرتشتی و چه
مسلمان  ،ورود به محل عبادت بدون حجاب ممنوع است  .در پای معبد  ،بایستی کفش از پای خود درآورده و
پابرهنه به سمت مجسمه بودا حرکت مینمودیم .
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و اما خود معبد صلح بودا نیز اهمیت خاصی در فرهنگ بودائی دارد  .از معبد صلح بودا که به پایین میآمدیم ،
خوآن میگفت  :برای من خیلی جالب است که این مردم به خدای یکتا که ناظر بر عمل آنهاست اعتقاد ندارند
 ،و باور ندارند که خداوند آنها را در همه حال میبیند  ،ولی چگونه از مال دیگری چیزی را به سرقت نمیبرند
؟ آنها اگر سرقت کنند  ،خدای آنها نمیبیند  ،ولی ما مسیحیان و شما مسلمانها عقیده داریم که خدایمان
ناظر بر عملکرد ماست و بازهم گاهی سرقت میکنیم !! ...
گفتم خوآن ! آنها سرقت و دزدی نمیکنند  ،چون آن را غیراخالقی میدانند  .نه به دلیل اینکه خدا آنها را
نهی کرده است  ،بلکه به این دلیل که در باور این مردم  ،کار زشت و ناپسند در ذات خود ناپسند است  .عدم
انجام آن کار از ترس عقوبت و جهنم نیست و یا وعده بهشت در کار نیست .
خوآن گفت  :بله  .من هم گاهی میگویم که نباید حتی بچهها را از عقوبت ترساند و یا با تشویق و جایزه مجبور
به انجام کار خوب کرد و تازه اآلن میگویند که حتی برای تربیت کودکان نیز اینگونه عملنکرده و به کار خوب
تشویق و یا از کار بد نترسانید  .پس چطور خدای ما و شما  ،ما را همانند کودکان  ،وعده بهشت داده و از جهنم
ترسانده است تا اینکه کارهای خوب انجام دهیم ؟ مگر ما از بچهها کمتریم ؟
گفتم خوآن ! راستش نمیدانم  ،ولی برای من هم جالب است که در کشورهایی مثل چین  ،ژاپن  ،نپال و ...
بیآنکه وعده بهشت و یا ترس از جهنم داشته باشند  ،صفات خوب مانند همکاری  ،همزیستی  ،نوعدوستی
نسبت به سایر کشورها بیشتر و بیشتر بوده و در عوض سرقت و جنایت و  ...کمتر و کمتر هست .
شیب پایین رفتن آنقدر زیاد بود که نمیشد بهراحتی حرف بزنیم و برای همین گفتم اجازه بده به پایین و
دریاچه برویم و سپس صحبت کنیم .
خوآن خوشحال از اینکه یک برنامه تفریحی آنهم از نوع آرامشبخش در لیست برنامهها قرارگرفته  ،گفت برویم
و این دریاچه زیبای بخارا را که خیلی هم مشهور است ببینیم .
ساختمانی که در دوردست در باالسر دریاچه دیده میشود  ،همان معبد صلح بوداست که تا ساعتی قبل در آنجا
بودیم .
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دریاچه بخارا بسیار زیبا و دورتادور آن سبز و جنگلی بود  .گرچه قایقهای کوچک سنتی داشت  ،ولی فوقالعاده
تمیز بوده و هیچگونه زبالهای در آن دیده نمیشد  .خوآن گفت خیلی جالب است و در جنگلهای منطقه چیتوان
هم هیچ زبالهای ندیدیم ! عجیب است که باوجود پایین بودن سطح بهداشت در این مردم  ،دریاچه و جنگل را
اینقدر تمیز نگهداشتهاند .

در دریاچه آنقدر سکوت برقرار بود که آدمی صدای نفس خویش را میشنید  .بعد از یک ساعت پارو زدن در
این دریاچه زیبا  ،تنها یکصدای آشنا به گوش میرسید  ،صدای زنگ معبد درست در وسط دریاچه که متعلق
به معبد براهی (  ) barahiبود  .معبد براهی متعلق به خدابانوی شاکتی ( خدابانوی فنا و نابودی ) بود .
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خوآن گفت تو چطور اینهمه خدا را باهم قاتى نمیکنی ؟!! به او گفتم آنقدر هم که فکر میکنی سخت نیست
 .در هندوئیسم سه خدای اصلی مرد دارند که برهما ( خدای آفریننده ) و ویشنو ( خدای نگهدارندِ ) و شیوا (
خدای از بین برنده و نابودگر ) است و سه خدابانوی اصلی و معروف دارند که عبارتاند از  :الکشمی ( خدابانوی
ثروت و زیبایی ) که همسر ویشنو است و سرسوتی ( خدابانوی علم و دانش و هنر ) که همسر برهما بوده و
خدابانوی شاکتی ( خدابانوی فنا و نابودگر ) که همسر شیوا هست و برای همین  ،من بهپای این خدا بانو نمیآیم
 .چون مردان زیادی را به نابودی میکشاند و تو اگر دوست داری برو !!
خوآن گفت من که به هیچ خدایی اعتقاد ندارم و همه اینها برایم قصه است  .بعد از ساعتی بودن در محیط
دنج دریاچه و معبد براهی  ،کمکم حرفهای فلسفی دوباره شکل گرفت  .خوآن میگفت  :حمید  ،تا کی
میخواهی دنبال خدای این مردم بگردی ؟ هیچ خبری از آن نیست  .فکر نمیکنی که هم من و هم خودت را
سرکار گذاشتهای ؟
به او گفتم  :راستش نمیدانم  .ولی من آدمی نیستم که تسلیم شوم  .ولی راستش ما مسلمانها یک عادتی
داریم  ،و آن این است که اول به خدا متوسل میشویم و بعد به بنده خدا  ،و در آخر که همه درها را بسته
دیدیم  ،دوباره به خدا متوسل میشویم .
خوآن گفت یعنی میخواهی بگویی که بعدازاینکه از معابد دوری کردی  ،برای یافتن خدا دوباره دلت هوای
معابد کرده است ؟ به نظرت آزموده را آزمودن خطا نیست ؟
گفتم  :ببین خوآن ! ما در ایران یک پایتخت مذهبی داریم که مشهد است  ،ولی واقعیت این است که مرکز
فعال مذهبی در حال حاضر در ایرانشهر قم است  .درست است که ما به پاتان رفتیم که پایتخت مذهبی نپال
است  ،ولی واقعیت این است که مرکز مذهبی در پایتخت سوم نپال هست که هنوز به آنجا نرفتیم  .همان شهری
که اسمش پاختاپور بوده و به نام پایتخت کشاورزی نپال معروف است  .خوآن گفت  :وای چه راهی رفتیم .
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بله برای رفتن از بخارا به پاختاپور  -که البته بازهم در نوشتن  phaktapurمینویسند – بهجای وسیله نقلیه
 ،هواپیما سوار شدیم  .شاید تعجب کنید که چرا برای یک مسیر  05کیلومتری پرواز هوایی وجود دارد  ،ولی
اگر با جغرافیای کوهستانی و جادههای باریک نپال از نزدیک آشنا شوید  ،منطق استفاده از هواپیما برای طی
 05کیلومتر برائت درست مینماید .
وقتی مسیر حرکت را با خوآن بررسی میکردیم  ،خوآن خندهاش گرفته بود و میگفت همین مانده که داخل
چاه بروی و من هم به دنبالت بیایم !!

ورود به پاختاپور :
سرانجام پس از پرواز  25دقیقهای و فقط با پذیرایی با یک آبمعدنی به پاختاپور  ،پایتخت کشاورزی و مرکز
فعال مذهبی نپال رسیدیم  .از فرط گرسنگی بهمحض رسیدن به پاختاپور  ،برای صرف غذا به یک رستوران
رفته و من که گوشت نمیخوردم  ،همان  ، vegetable beryaniیا برنج خشک با همان سبزیها و بدون
روغن را سفارش دادم و خوان هم طبق معمول جوجه آب پز شده و سرو شده در سس سفید محلی که خود
خوآن میگوید مزه جوجههای فرانسوی را میدهد  ،سفارش داد .
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به خوآن گفتم راستش من در شگفتم که چگونه سه شهر بزرگ نپال در این منطقه در کنار هم قرار دارند و بعد
از زلزله  5/0ریشتری که تمام این منطقه را لرزانده در چهار ماه بعدازآن ،آثار خرابیهای کمی در شهر میبینیم
 .بهخصوص که این خانهها به نظر نمیرسد که چندان استحکام داشته باشند  .واقعاً هم شاید حدود یک درصد
ساختمانها خرابشده بودند  .خوآن گفت  :هر چه که تو درباره خدایان میدانی  ،من در مورد مهندسی میدانم
 .اصالً ضد زلزله بودن  ،چیزی نیست که فکر کنی به فنهای سخت و پرهزینه مرتبط است  .این مردم  43و
 10سال پیش و نیز صدسال قبل هم  ،دچار زلزلههای شدید شده بودند و برای همین شکل ساختاری خانهها
با رعایت چند اصل هندسی ساده بسیار محکمتر از ساختمانهای بسیار بلند  ،ولی با عدم رعایت اصول هندسی
خواهد بود .
در پاختاپور فقط چندتکه از کار دست هنرمندان  ،از دیوارهای معابد بسیار زیبا فروریخته بود و آنهم سالم
بودند .

سپس به محل اقامت رفتیم که هتلی نسبتاً راحت بود  .در پاختاپور هم بهمانند شهر پاتان  ،میدان دوربار مرکزی
اصلی شهر و البته تاریخی آن وجود دارد .

درست در کنار این میدان  ،هتلی گرفتیم و البته هدف این بود که اگر فعالیتی دریکی از معابد فعال دیدیم ،
زود خود را به آنجا برسانیم  .از همان باالی پشتبام هتل  ،دیدم که در میدان دوربار مردم کتاب مقدس را
میخواندند و سریع از هتل بیرون آمده و خود را به آنها رساندم  .دقیقاً مانند کتاب قران با صوت و قرائت
میخواندند و تازه دیدم که برخی از جمالت را بارنگ مشخصتر نموده بودند.
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و بعد معبدی دیدم که مربوط به بزرگان مذهبی و سیاسی بود و به آنجا رفتیم و با خادم آنجا همصحبت شدیم
.

در اینجا بود که  ،با خادم یکی از معابد صحبت میکردم و او میگفت که تمامی خادمان رایگان کار میکنند.
پرسیدم که آیا از سهم پولی که مردم اهدا میکنند  ،قسمتی به شما پرداخت میشود ؟ خادم ناراحت شده و
گفت  :منظورتان چیست ؟
گفتم مثالً در اسالم  ،شیعهها میگویند که میتوان قسمتی از پول را به فرزندان امامان ( نسلهای بعدی ایشان
که افراد مقدسی هستند ) پرداخت کرد  .خادم با تعجب نگاه کرد و گفت  :یعنی در دین شما افرادی که وابستگی
فامیلی به بزرگان دینتان دارند  ،از مال دیگران سهم میبرند ؟!! گفتم تقریباً به همینگونه است  .او که جاخورده
بود سکوت کرد و سکوت کرد ! ...
« دیشب چه شبی بود  ،تا پاسی از شب  ،یا صدای خروپف تو بود و یا صدای مردم شهر پاختاپور  » ...این جمله
امروز صبح خوآن به من بود و من گفتم  :جدی ! یعنی صدای خروپف من بیشتر از تو است ؟ شب قبل ( پریشب
) فکر کردم دوباره زمینلرزه شده است .
خوآن خندید و گفت  :نه شوخی کردم  ،ولی تا صبح نخوابیدم  .برویم و ببینیم صبحانه خوب در کجا پیدا
میکنیم ؟
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از زمان خروج تا زمان پیدا کردن جایی برای صبحانه  ،ساختمانها را نگاه میکردم و نکته عجیب این بود که
باوجوداینکه مرکز اصلی زلزله اخیر  ،شهر پاختاپور بوده است  ،ولی ساختمانها به شکل عجیبی سالم مانده بود
!
سپس به میدان دوربار رسیدیم و انبوه فروشندگان سبزی و میوه محلی  ،در ساعت  6صبح چنان مشغول کار
بودند که گویی ساعت  44است .

بعد از صرف صبحانه و البته چای خوشمزه ماساال  ،راهی گشتن در مرکز فعال مذهبی نپال شدیم که شاید
فرجی شده و بتوانیم خدای این مردم را ببینیم .
حدود پانصد متر آنطرف تردیدم که مدرسهای با اعالم درصد قبولشدگانش در مقاطع باالتر  ،برای خود تبلیغ
نموده بود .
البته این مدرسه  ،مقطع پنجساله دوم بود  .در نپال  0سال اول  ،مقطع اول و  0سال دوم  ،مقطع دوم و بعد
وارد مراکز پیشدانشگاهی میشوند.

و چند قدمی جلوتر دیدم که معبدی در آنجا هست که مردم یکییکی برای ادای احترام  ،پا پیش میگذارند .
کنجکاوانه هم به لحاظ نحوه احترام و هم به لحاظ تعدد مراجعین به آنجا نگاه میکردم .
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اندکی آنطرفتر  ،جمعی با ساز و نوا به ذکر بزرگی خدای شیوا مشغول بودند  .خیلی دوست داشتم اجازه
میدادند که من هم در مراسم آنان شرکت کنم  ،ولی نشد. .

درست در بیستمتری این معبد هندو  ،یک ساختمان بسیار زیبا قرار داشت که البته معبدی بودائی بود و جالب
اینکه خدایان هندو  ،به محافظت از معبد بودا به پا خاسته بودند .از پایین به باال به ترتیب تندیس پادشاهی بود
که دستور ساخت معبد را داده بود و خود او به خط اول محافظت از معبد آمده بود و بعد فیلها نگهبان بودند
و در ردیف سوم همان موجودات افسانهای نپالی و در ردیف چهارم در باالترین ردیف خدایان هندی به محافظت
از معبد بودائی نشسته بودند.

از این معبد که کمی دور شدیم و متأسفانه بازهم خدای زندگی را بازنیافته بودیم .خوآن گفت که نظرت راجع
به منجی آخر زمان چیست ؟
گفتم  :آن جه در مسیحیت و اسالم  ،هندوئیسم و بودیسم آمده که یک روزی منجی در آخر زمان ظهور میکند
و همه بدیها و زشتیها را از بین میبرد  .از اینکه همه به آن اعتقاددارند  ،میتوان گفت پس واقعیت است .
خوآن گفت  :ولی حمید ! دقیقاً این شباهت زیاد بین باورهای مردم در سراسر دنیا  ،یک شائبه ایجاد میکند و
آنهم این است که نکند اصالً این مردم  ،در همه جای دنیا میگویند که روزی یکی میرسد که انتقام ما را از
بدهای زمین میگیرد  ،یک نیاز روحی و روانی بشر است که مردمدوست دارند به خودشان بگویند و امید داشته
باشند که باالخره یک روز بدها به مجازات عملشان میرسند و کسی میآید و منجی آخر زمان میشود ؟!! گفتم
منظورت چیست ؟ خوآن گفت  :منظورم این است که من وقتی کوچک بودم  ،اگر کسی مرا میزد  ،به او
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میگفتم صبر کن تا برادرم بیاید و بعد به تو میگوید که با چه کسی طرف هستی و بعد که کارمند دولت استرالیا
شدم  ،اگر قانون ظالمانهای در جامعه بود  ،میگفتم بگذار انتخابات شود و فالنی نخستوزیر شود  . ...یعنی من
میگویم که نکند این نیاز مشترک همه انسانهاست که امید آمدن کسی رادارند که دنیا را از بدی پاک کند و
باعث میشود که تصور منجی آخر زمان به وجود بیاید  .وگرنه شاید واقعاً چیزی بیشتر از رفع نیاز روانی بشر
نباشد  .وگرنه مگر میشود  0 ،دین بزرگ دنیا که هیچکدام نیز یکدیگر را قبول ندارند  ،ولی همه طرفدارانشان
امید به منجی داشته باشند ؟ گفتم  :خوب شاید این برمیگردد به اینکه همه این ادیان درواقع یکی هستند .
خوآن گفت  :بله ممکن است حرف تو درست باشد و ممکن است حرف من درست باشد  .ولی در مورد جهنم و
بهشت  ،واقعاً مسخره است که خدا بخواهد همانند بچهها  ،برای ما تشویق و تنبیه در نظر بگیرد  .گفتم خوآن
! من مسافرت کننده خوبی هستم ولی فیلسوف خوبی نیستم و در این موارد سواد کافی ندارم  .همینطور که
در حال قدم زدن بودیم  ،به خانهای رسیدیم که سردر ورودی آن رنگی بود .

فرصت خوبی بود برای اینکه صحبت و بحث را عوض کنم  ،به خوآن گفتم  :این خانه تازهداماد و تازهعروس
است  .خوآن گفت تو از کجا میدانی ؟ گفتم در نپال  ،رسم بر این است که خانههایی که متعلق به زوجهای
جوان و جدید هست  ،بر روی باالی درب ورودی آنها  ،نمای رنگی و گل و گیاه و چشم حسود و  ...میزنند و
البته بقیه خانهها نقش سیاهوسفید دارند .
اتفاقاً در آن مورد سؤال کردم و گفتند بله یک ماه است که این زوج به خانه مشترک خویش پا گذاشتهاند و
برای آن زوج آرزوی سالمت و خوشبختی کردیم  .این موضوع باعث شد که از ظهر تا حاال  ،خوآن به هر خانهای
که میرسیم  ،به باالی در و نقش و نگارهای آن نگاه میکند .
به کوچهای رسیدیم که تقریباً  95متر طول داشت و در دو طرف آن پر بود از پنجرههای زیبای چوبی که منقش
به نقوش طاووس بود  .خیلی زیبا بود  .نام کوچه را پرسیدم و گفتند که اسم آن کوچه  00پنجره است ( چون
 00پنجره با نقوش مختلف طاووس دارد ) و بسیار هم قدیمی است .
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بعدازظهر نیز گرچه جستجوی خدا ثمری نداشت  ،ولی یک تابلو دیدم که نوشته بود چک قند خون رایگان
انجام میشود و برایم جالب بود  ،چراکه در ایران بااینکه توان مالی مردم خیلی بیشتر از اینجاست  ،ولی چنین
مراکزی وجود ندارد  .شاید کسی اهمیت تشخیص زودرس دیابت را در کاهش هزینههای درمان در بیست سال
بعد نمیداند  ،وگرنه ما نیز چنین مراکزی را در کوچه و خیابان داشتیم .

و بعد کودکی خود را به ما رساند و گفت من دانشآموز مدرسه داالیی الما  ،رهبر مذهبی تبت هستم و اگر
بخواهید میتوانم شمارا به مدرسه تبتیها ببرم و فقط کافی است یک کتاب به مدرسه اهدا کنید تا من خودم
مدرسه را بهطور کامل به شما معرفی کنم  .دنبال من بیایید .
درراه خوآن گفت  :حمید من  01کشور دنیا را رفتهام و از تو خیلی باتجربهترم  .فکر میکنم این جستجوی تو
دارد به بیراهه میرود  .از من ناراحت نشو  ،ولی فکر میکنم لجبازی جزء خصوصیات ایرانیهاست  .گفتم درست
مثل بلند صحبت کردن که جزء خصوصیات شماست  .ولی خوآن چند روز دیگر به من فرصت بده  ،دلم گواهی
میدهد که خیلی زود خدای زندگی را میبینم  .خوآن همینطور که میآمد گفت دلت  ..دلت  ...عقلت را بکار
بینداز حمید !
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بودائیسم خود به سهشاخه تقسیم میشود و یکی از این شاخهها که از همه معروفتر است و جنبه زاهدانه دارد
در تبت است  .اساس بودیسم بر اصل رنج است  .تولد رنج است  ..مرگ رنج است  . ...خالصه هر چه در این
دنیای مادی وجود دارد رنج است و اگر آدمی میخواهد از این رنج رهایی یابد  ،باید خود را از امور دنیایی برهاند
 .شاخه تبتی از بودائیسم در تبت شکل گرفت و ماندگار شد و مدیتیشن که در تمام دنیا گسترش یافت  ،درواقع
شکل بهروز شده همین مکتب زاهدانه بودا است .
داالیی الما  ،رهبر مذهبی این مردم بوده و البته در تبعید است  ،چراکه دولت چین او را عامل انحراف در
بودائیسم میداند .
در آنجا بود که گفتند اگر میخواهید خدای موردنظر را بیابید به معبد میمونها بروید  .شاید به این موفقیت
برسید  .سریع راهی معبد میمونها شدیم که در  40کیلومتری آنجا بود و در کنار شهر کاتماندو قرار داشت .

در سردر ورودی آن  ،تندیس بزرگی از بودای تبت بود که خیلی زیبا بود .

بعد از ورود به محوطه معبد  ،در اولین برخورد دیدم که شمعهای مدیتیشن در آنجا بهوفور به فروش میرسد .
جالب اینکه دقیقاً شمعهایی به همین شکل در ایران و مشهد در ردههای مدیتیشن استفاده میشود .
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و بعد پارچههایی دیدیم که به پنج رنگ اصلی بودند که البته در مکتب بودا هر یک از این رنگها مظهر یکچیز
هستند .

هر چه گشتم و هرچقدر تالش کردم  ،در هیچ سویی از این معبد خدا را نیافتم  .نمیدانم چرا راهب بودائی به
من گفته بود که اینجا به دنبالش بگردم ؟! در وسط پلکان ایستادم تا نفسی تازه کنم  .پلکانی بود آنقدر زیاد و
بلند  ،که گویی پلی است که فریاد میزند هر که را طاقت رنج است  ،باال بیاید  .و بهراستی هم مرد میخواست
و همنفس  .در این معبد هم دو چشم بودا در هر سمت به دنیا نگاه مینمود .برای خوآن توضیح میدادم که انژه
در وسط دو چشم بودا قرار دارد درواقع چشم سوم بوداست که چشم بینش است و بیانکننده این است که
الزم نیست فقط وسیعتر به دنیا نگاه کنی بلکه میتوان عمیقتر به دنیا نظر نمود.
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وقتی به اطرافم با دقت نگاه کردم  ،دیدم که همهجا چشم سوم بودا هست  .چشمی که میگوید دنیا را گستردهتر
نبین  ،بلکه دنیا را عمیقتر ببین  .چشم سوم بودا  ،چشم بینش است که در ظروف فروشی اطراف معبد هم
حکشده بود .

حاال میفهمیدم که عالمتی که در معبد بر روی پیشانی زن و مرد و در بین دو چشم میگذارند  ،درواقع همان
چشم سوم بوداست که به آن چشم بینش میگویند .
پس بهجای اینکه دورتادور نپال را به دنبال خدا بگردم  ،اجزای زندگی انسان را بنگرم  .خوآن گفت  :شاید خدا
در احساس و عشق باشد  .گفت معبدی در اینجا وجود دارد که برای عشاق است و نامش نیز معبد عشق است
.
به همراه خوآن به آنجا رفتیم و حدود بیست دقیقه راه بود  .به آنجا رسیدیم  .این معبد برای آموزش روابط
جنسی به جوانان بود .
به خوآن گفتم که من را سرکار گذاشتهای ؟ سپس داخل معبد شدیم  .پر از تصاویر روابط جنسی مختلف بود
که بیانگر همین موضوع بود .
گفتند که برای آموزش روابط جنسی به جوانان از این معبد استفاده میشود  .البته دلیل وجود این تصاویر در
معبد  ،این است که در باور آنها  ،روابط عاشقانه افراد یک کار مقدس است و نهتنها عجیب نیست  ،بلکه جزئی
از روند تکامل انسان و شکلگیری شخصیت انسانی است و از ارتباطات ساده مانند همصحبتی شروعشده و به
روابط ساده و سپس کاملتر ختم میشود و درنهایت خانواده تشکیل میشود .
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به خوآن گفتم بله میدانم که در اعتقاد این مردم  ،برخالف اسالم  ،روابط عاشقانه یک نیاز جنسی نیست  ،بلکه
یک مرحله از تکامل است و برای همین آن را در معبد آموزش میدهند .
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ولی وقت نداریم و باید عمیقتر به شخصیت انسانی نگاه کنیم  ،شاید خدا را در آن ببینیم .

بازگشت به شهر کاتماندو :
خوآن گفت  :شاید اصالً خدا در رؤیاهای این مردم است و وجود خارجی ندارد  .رؤیا هم که جزئی از ذات انسان
است  ،مانند عشق  .گفت برای اینکه ببینی در رؤیای این مردم هست یا نه  ،بیا تا باغ رؤیاها برویم  .خوآن گفت
یک باغ بزرگ و بسیار زیبا در کاتماندو هست که به آن Garden of dreamsمیگویند .

تا وقتیکه به باغ رؤیاها رسیدیم  ،دهدقیقهای راه بود و درراه خوآن پرسید  :آن رنگهای مختلفی که دیروز در
معبد میمونها دیدیم مربوط به چی بودند ؟ گفتم در آئین بودائی  0رنگ معنی خاص دارند و البته مانند قرآن
ما که میگویند چندالیه دارد و هر چه عمیقتر در آن وارد شوی  ،تغییری دقیقتر درمییابی  ،این رنگها هم
هرکدام مفهوم خاصی دارند .
رنگ قرمز به معنی آزادی است  ،آزادی از بند اسارتها  ،رنگ سیاهرنگ فنا و نابودی است  ،رنگ سبز نشان از
جدایی روح از تن دارد  ،رنگ سفید نشان تفکر و آرامش و رنگ زرد نشان از خودکنترلی است  .همینطور که
در حال صحبت کردن بودیم به باغ رسیدیم  .سردر جالبی داشت و خیلی زیبا بود  ،بهطوریکه خود در ورودی
ما را به رؤیا میبرد  .و چه بسیار باغ بزرگ و زیبایی بود  .باغی غیر مسطح که بیشباهت به باغ آلیس در سرزمین
عجایب نبود  .یک سبک پیچیده برای ساخت داشت  ،بهطوریکه واقعاً فکر میکردی در رؤیا هستی و آرام و
بیسروصدا در رؤیا میرفتی .
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طراحی باغ پستمدرنیسم بود و بیربط به نام زیبایش نبود .ولی واقعاً چه قدر نامش متناسب با ساختارش بود.
ایکاش در کشور ما هم نامها متناسب با کاربری باشد مثالً اگر پروژهای اقتصادی است نامش متناسب با آن
باشد و یا اگر فرهنگی..

سرگشته و ناامید از پیدا کردن خدای زندگی  ،در شهر کاتماندو از اینسو به آنسو میرفتیم  .یک نفر را در
نزدیکی میدان دوربار دیدم که شبیه  sadhusها بود که قبالً گفتم مردان مدیتیشن هستند که گاهی یک تا
دو ماه غذا نمیخورند  .بهپیش او رفتم و با او عکسی به یادگار گرفتم .
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از او هم آدرس خانه خدای زندگی را پرسیدم  ،سؤالی که از صدها نفر پرسیده بودم و جوابی نشنیده بودم  .گفت
 :چرا میخواهی پیش خدای زندگی بروی ؟ برو نزد خدایان دیگر  ...مثالً برو پیش خدابانوی سرسوتی یا خدای
گانش  ...چرا خدای زندگی ؟؟!!
در جواب او گفتم چون خدایان دیگر را میشناسم و میدانم هرکدام کارشان چیست  .ولی این خدای جدید را
که زنده است نمیشناسم ...
گفت  :پسر جان ! خدای ثروت به مردم ثروت میدهد  ،خدای گانش تدبیر  ،خدای دورگا شجاعت در تصمیمگیری
و این خدا نیز  ،زندگی و درس زندگی میدهد .
خالصه هرچه گفت من گفتم که فقط آدرسی از او میخواهم  .گفت اوالً همه خدایان زندهاند و دوما  ،ما به او
خدای زندگی میگوییم و سوم اینکه  ،او جایی است که در آن زندگی در جریان باشد  .بیشتر از هر جای دیگر
 . ...گفتم م نظورتان همین میدان دوربار است ؟ گفت منظور من واضح است  .او درجایی است که زندگی بیش
از همه در جریان است .
به خوآن گفتم  :خوآن ! میدان دوربار در هر شهر نپال که باشد  ،جایی است که بیشترین شلوغی را دارد  .خانه
خدای زنده همین نزدیکی است  .خوآن که برای اولین بار شور و شوق داشت گفت  :خدای زنده نه ،حمید ،
خدای زندگی ...
خوشحال بودم و میدانستم که گشتن تمام منطقه اطراف میدان دوربار  ،ظرف سه تا چهار ساعت امکانپذیر
است .
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به رستوران رفتیم و برای اولین بار گفتیم که برای ناهار کاملترین غذای نپالی را بیاورند  .نامش را فراموش
کردم ولی خیلی کامل بود  ،گویی برای چند نفر بود .

خوبی رستورانها در نپال این است که همانند سریالنکا  ،ساعت مشخص ندارند و هر ساعتی که به رستوران
بروید غذا آماده است  .و البته اشکالش این است که گاهی حدود نیم ساعت باید منتظر بمانی تا غذا پخت شود
 .چون بعد از سفارش غذا تازه پخت آن شروع میشود .
برای همین من یک بستنی مخصوص نپالی تا زمانی که غذا حاضر شود  ،سفارش دادم  .خوآن با تعجب گفت :
بستنی قبل از غذا ؟! گفتم خیلی عجیب است ؟ درست مثل تو که قبل از غذا اینهمه نوشیدنی میخوری .
برای ما ایرانیها نیز نوشیدن مایعات درست قبل از غذا با شکم خالی خیلی عجیب است ...

بعدازآن سوار یک توک توک شدیم  .قبالً در سفر به سریالنکا گفته بودم که توک توک همان سهچرخههای
هندی است که در هندوستان به آن ریکشا و یا اتوریکشا و در کشورهای دیگر توک توک میگویند .
انواع توک توک داریم  .یکی از آنها مثل همینکه امروز سوار شدیم همانند دوچرخه است و راننده آن رکاب
میزند و نوع موتوری آنکه در هندوستان به آن اتوریکشا میگویند  .نوع دیگری هم هست که سوارشدن بر آن
غیراخالقی بوده و انسانی آن را حمل میکند و نوع سنتی آن است که ازنظر اخالقی درست نیست که بر دوش
دیگری سوار شویم .
از اینکه آدرس حدودی خانه خدای زندگی را یافته بودم  ،خوشحال و شادمان بودم و با دنیا و همه محیطش
مهربانتر شده بودم  .میمون بازیگوشی مرا در حین موز خوردن نظاره میکرد  ،گویی کودکی گرسنه به شیرینی
داخل مغازه نگاه میکند  .از من به یک اشاره و از او به سر دویدن ...
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شب شد و آسمان چادر سیاه به سرکرده بود.گرچه حوصله هیچ کار دیگری نداشتم ولی بدم نیامد تا مطلبی را
درباره عادت خاراندن میمونها بیان کنم  .امروزه ازنظر علمی ثابتشده که خاراندن میمونها به خاطر تمیز
کردن یکدیگر نیست  ،بلکه در زمان خاراندن  ،آندروفین در خونشان آزادشده و باعث احساس یوفوریا در آنان
میشود .
با امید به اینکه فردا حتماً خدای زندگی را مییابم  ،با خوآن گپ میزدیم  .خوآن پرسید که برای سوغاتی
چیزی از نپال با خود میبری ؟ گفتم بگذار خدا را بیابم  ،بعد شاید چای ماساال بخرم و با خودم ببرم  .تو چی ؟
خوآن گفت  :من فکر کنم از این تابلوهای پارچهای که اسمش کشمیری هست  ،بخرم .من گفتم آنها خیلی
گران هستند و من اگر بخواهم چیز بیشتری بخرم  ،یک خدای گانش را نیز میخرم و یک نوار مدیتیشن و . ...
خالصه مثل خانمها که گاهی از بیکاری حرف میزنند  ،ما هم تا شب گفتیم و شنیدیم .
امشب خوآن آدم عجیبی شده بود  ،میگفت حمید ! اگر فردا خدای زندگی را بیابی  ،بعدش چهکار میکنی ؟
گفتم  :من دیگر کاری ندارم و به ایران برمیگردم  .گفت نه  ،منظورم این است که از من هم یاد میکنی ؟ گفتم
بله  ،چراکه نه ؟ خوآن گفت من میخواهم یکبار دیگر با همدیگر چای ماساال با شیر بخوریم و من گفتم حتماً
 ،قول میدهم یکبار دیگر باهم برای آخرین بار چای ماساال بخوریم .
خواب به چشم هیچکداممان نمیآمد  .خوآن میگفت عجب سفری شد  ،اگر یک کارگردان استرالیایی با ما
همراه بود  ،اآلن یک فیلم مستند میساخت و در تمام دنیا پخش میکرد  ،خیلی عالی میشد  .گفتم بله  ،ولی
من کسی را نمیشناسم  .چی شده خوآن ! رفتی باغ رؤیاها و داری رؤیاپردازی میکنی ؟ به خوآن گفتم که
بهزودی کتابی به نام به دنبال خدای زنده که همین سفرنامه است  ،مینویسم  .خوآن گفت  :اسمش را عوض
کن و بگذار به دنبال خدای زندگی و بعد خندید...
بعد به ماه در آسمان کاتماندو نگاه کردیم  ،گویی داشت با ما خداحافظی میکرد ...
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تا سحر خوابم نبرد  .صبح که خوآن از پنجره بیرون را نگاه کرد  ،من بیرون زیر باران نشسته بودم  ،گویی هرگز
متوجه باران نشده بودم  .با خودم میگفتم  :یعنی امروز میتوانم خدای زندگی را ببینم و با او حرف بزنم ؟؟
خوآن پایین آمد و گفت  :من دیشب خیلی فکر کردم و برفرض که خانه خدای زندگی را پیدا کنیم  ،نه او کسی
را میپذیرد  ،و تازه اگر او هم بخواهد  ،یقین دارم که اطرافیان و خادمان او نمیگذارند  ...تازه اگر ولیعهد یک
کشور باشی  ،تو را به دیدار میپذیرد  ،و البته بازهم با تو حرف نخواهد زد  .حمید ! من نمیدانم که تو به چه
دلخوش کردهای ؟ فکر میکنی خدا با تو حرف میزند ؟ خوشگلی ؟ که نیستی  ...مشهوری ؟ که نیستی ...
قدرتمند که نیستی  ...من از حاال بگویم که قرار ما پیدا کردن خانه خدا بود  ،اگر راهت ندادند من دیگر نیستم
...
گفتم خوآن ! تو که اینقدر غرغر نمیکردی  ...پیرمرد  55ساله شدی ؟
بهدقت و خانه به خانه  ،اطراف میدان دوربار کاتماندو را نگاه میکردیم  .خیلی شلوغ بود و بازهم به خدای شیوا
رسیدیم  ...از معدود جاها و معابدی که در این محل باقیمانده است  ،همین معبد شیوا است .

در این معبد شیوا را که میبینیم که در دستش انواع سالحهای نابودگر مانند شمشیر و  ...دارد و در زیر پای او
هم کسانی هستند که از بین رفتهاند  .و این عالئم شناختن شیوا را راحتتر میکند .
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همچنان سرگشته و حیران در میدان دوربار و اطراف آن مشغول جستجو بودیم که خدای گارودا ( خدای پرواز
) را دیدم و کنار او ایستادم .

خدای  ( Garudaخدای پرواز که نیمی انسان و نیمی پرنده است ) و جالب است بدانید که شرکت هواپیمایی
معروف هند و نیز اندونزی  ،آرم و اسمشان را بر اساس این خدا طراحی کردهاند  .در کنار این خدا به هر سو
نگاه میکردم .
کمی آنطرف تر بازاری بود بهمانند بقیه بازارها شلوغ  ،که در آنیک پارچه پشمی که نامش پشمینه بود ،
جلبتوجه مینمود .

باز سرگشته در اطراف مینگریستم که یکدفعه ارابه خدایان را دیدم  9 .تا ارابه بودند  .ارابه خدایان ارابهای
است که برای حملونقل خدایان به کار میرود  .چون خدایان نبایستی بر دوش خدایان دیگر قدم بگذارند و
چون زمین  ،خداست  ،اگر بخواهند که خدایی را جابجا کنند از این ارابهها استفاده میکنند.
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دانستم که خدای زندگی هم باید همین اطراف باشد  ،چون ارابه را بیدلیل در اینجا نمیگذارند  .میدانستم که
خدابانوی زندگی  ،سالی سیزده روز بر دوش کاهنان معبد بیرون آمده و سوار یکی از این ارابهها میشود .

به سمت یک کوچه در کنار ارابه رفتیم  .تمام کوچه پر بود از پارچههای  0رنگ بودا .

ناگهان خانهای در کوچه دیدم که دو شیر افسانهای نپال محافظ او بودند  .شتابان بهسوی خانه رفتم  .خودش
بود  ،خانه خدای زندگی بود ! ...

به جلو درب آن رفتم  .نمیدانم ضربان قلبم چقدر بود  ...دست و پای خود را گمکرده بودم  .آیا خدا اجازه
دیدنش را میدهد ؟ آیا خدا سؤال من را جواب میدهد ؟ آیا خدا به من درس زندگی میدهد ؟
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در ورودی خانه خدای زندگی  ،آقایی ایستاده بود  .من با ترسولرز گفتم  :میخواهم خدا را ببینم و در کمال
تعجب من  ،او گفت بفرمائید  ...درب خانه خدا بر روی همگان باز است .

خانهای ساده و بیپیرایه بود و وارد آن شدیم  .خوآن گفت  :خانه خدا نگهبان ندارد ؟! یک راهروی بسیار ساده
و تنگ و تاریک بود که به سمت طبقه باال میرفت  .نمیدانم چقدر اضطراب داشتم  .وارد اتاقی شدیم که فرشی
در وسط آن بود و تابلوهای نقاشی در اطراف آن به چشم میخورد .
دخترخانمی آمد و درباره چگونگی انتخاب خدابانوی زندگی توضیح داد  .گفت  :از بین دختران  6ساله  ،آزمونی
ازلحاظ گفتار  ،رفتار و بینش و  ...گرفته میشود و درنهایت یک دختر  6ساله که بهترین باشد را بهعنوان خدای
زندگی بزرگان معبد انتخاب میکنند و این دختر تا زمان بلوغ  ،خدا بانو خواهد بود  .ولی بعدازآن  ،خدا بودن
مانع از زندگی معمول و آزاد او بهعنوان یک انسان میشود و ازاینجهت مجدداً آزمونی گرفتهشده و یک دختر
 6ساله دیگر را برای آن انتخاب میکنند .
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سپس دختر خودش را خواهر خدا بانو معرفی کرد و وقتی از او پرسیدیم که این نقاشیها کار خداست ؟ گفت
بله  ،خدا نقاشی میکند  ،خدا بازی میکند  ،خدا هر کاری که برای زندگی الزم است انجام میدهد ...

گفتم میتوانم تصویر خدابانوی زندگی را ببینم و او گفت بله  .چراکه نه ؟

جرات را در خودم تقویت کردم  ،آنگونه که پسری برای خواستگاری از دختر موردعالقهاش در خود جمع
میکند  ،گفتم  :میتوانم  ...میتوانم خدابانوی زندگی را ببینم ؟ گفت بله  .خدا درب خانه خود را برای همه
گشوده است  ،هر کس و هر زمان که بخواهد درب خانه خدا بر روی او باز است ...
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فکر میکردم نفسم حبس شده است  ...وارد اتاقش شدم و احترام گذاشتم  ،همانگونه که آیین آن است ...

در ذهن خودم از او پرسیدم که خدابانوی زندگی ! جهنم و بهشت وجود دارد ؟ بادل خویش شنیدم که گفت :
بودای بزرگ گفته است که من در باب ازلی بودن و یا روح و جسم و  ...هیچ سخن نگفتهام  ،چون این امور
دردی را از مردم حل نمیکند  .از رنج آنان نمیکاهد و بعد به تابلوی روی دیوار اتاقش نگاه کردم ...

« زندگی کنید  ،ولی دوای دردهایتان را در خود بجوئید و نه در هیچکس دیگر  .زندگی کنید  ،ولی نه در حرص
و آز  ،حرص بشر تمامی ندارد  . ...بزرگترین رقیب تو در کار خودت هستی  .دیگران نه عامل پیشرفت تو هستند
و نه عامل پسرفت تو  ...تو خود رقیب خود هستی  » ...و بعد که به صورتش دوباره نگریستم  ،بادل خود شنیدم
که گفت  :ای بنده  ...خودت باش و برای اینوآن زندگی مکن  ...آرام باش و در اضطراب و ترس زندگی مکن ...
آزادباش و در زندان اینوآن زندگی مکن ...
سپس گیج و مبهوت  ،بیرون آمدم و در گوشهای مهجور نشستم  .زیر باران گونه خود را با اشک آسمان ،
میشستم و با خود میگفتم  :خودت باش  ...آرام باش  ...آزادباش ...
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بهاینترتیب سفر نپال به پایان رسید  ،گرچه سخت بود ولی بدون هیچ ممیزی  ،آنچه دیده و یا شنیده بودم را
به رشته تحریر درآوردم  .از پوشاک  ،غذا  ،رسومات عقاید و  ...هرچه در توان داشتم  ،برای نشان دادن این
کشور و این ملت به کاربردم .
تمام خرید من در این سفر عبارت بود از مقداری چای ماساال که بهعنوان سوغات خریدم و یک کتاب دیگر از
همین سری  lonely planetکه در مورد چین هست و یک مجسمه خدای گانش برای موزه شخصی خودم
که قبالً معرفی کردهام .

در پایان از تمام خوانندگان عزیز که با صبر و حوصله سفرنامه را دنبال کردند  ،تشکر میکنم و برایشان آرزوی
موفقیت دارم .
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کانال تلگرام دنیای زیبا ما:
https://telegram.me/beautifulworld2
برای دانلود سفرنامه های بیشتر :
http://ourbeautifulworld.co
دکتر حمید خسروجردی
مهر 4931
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