جَآن فالَن

لی ينگجی

(ترجهۀ فارسی)
(آخرین بٌرٍزرسانی ۱۸ :آٍریل )۲۰۲۲

درةارۀ دافا (لَنیَ)
دأا صعد آٔعیطگار اؼت .ؼيگةيای آٔعیيؾ اؼت .آن چیغی اؼت کً آؼهانٌا ،زنیو و دٍان ةع اؼاس آن ةيا ىٍاده ؿطه
ٌؽتی ةطن کیٍاىی،
اؼتٌ .هًچیغ را در ةع نیگیعد ،از ةیىٍایت کَچک تا ةیىٍایت ٌَیم؛ در زالی کً در ٌعیک از ؼىَح
ِ

ةًگَىًای نتٕاوت نتذلی نیؿَد .از ژرٔای ةطن کیٍاىی ،اةتطا ریغتػعیو ذرات دطیػطار نیؿػَىط و در دػی آن ،هیًهیػًٌای
ذرات ةیؿهار در اىطازهٌای گَىاگَن ،از کَچػک تػا ةػغرت ،تػا ؼػىَح ةیعوىػیای کػً ةـػعیت نیؿياؼػط ،یُيػی اتمٌػا،
نَلکَلٌا ،ؼیارات و کٍکـانٌا ،و ورای آنٌا و ىیػغ آن چیغٌػایی کػً ةػازٌم ةغرتتعىػط .ذراتػی ةػا اىػطازهٌای گَىػاگَن،
نَدَدات و ىیغ دىیاٌایی در اىطازهٌای گَىاگَن را نیؼازىط کً در ةطنٌای کیٍاىی دضؾ ٌؽتيط .نَدَداتی کً در ٌعیک
گَىاگَن ایو ذرات ٌؽتيط ،ایووَر درک نیکييط کً ذرات نَدَد در ؼىر ةغرتتع ةَُطی ،ؼیاراتی در آؼهانؿان
از ؼىَح
ِ
ٌؽتيط ،و در تکتک ؼىَح ةً ٌهیو ؿکل اؼت .ةعای نَدَدات در ٌعیک از ؼىَح گَىاگَن ایو دٍان ،ایو تا ةیکػعان
ادانً دارد .ایو دأا ةَد کً زنان و نکان ،اىتَه نَدَدات و گَىًٌا و ٌهۀ آٔعیيؾ را دطیط آوردٌ .عچیػغی کػً ودػَد دارد،

نعٌَن آن اؼت و ٌیچچیغی ةیعون از آن ىیؽت .تهام ایوٌا ،دلَهٌای نلهَس ویژگیٌای دأا یُيی ِدوَ ،ؿوِ ،رن 1،در
ؼىَح نضتلٓ اؼت.

اةغار نعدم ةعای کاوش ٔنا و ةعرؼی زیات ٌع اىطازه ٌم کً دیـػعٔتً ةاؿػط ،داىػؾ ةًدؼػتآنػطه ،نسػطود ةػً
ٗؽهتی از ایو ُةُطی اؼت کً نَدػَدات ةـػعی در آن ودػَد دارىػط ،یُيػی ؼػىر دػاییيی از ایػو دٍػان .در وػَل
تهطنٌای ناٗتل تاریش ،اىؽانٌا ؼیارات دیگعی را کاوش کعدىط .انا ةطون تَدً ةً ارتٕػاع و نؽػأت دیهػَدهؿػطه،
ةـع ٌيَز از ٍَطۀ ایو ةعىیانطه کً از ُةُطی کً در آن ودَد دارد ،صارج ؿَد .تكَیع ز٘ی٘ی دٍان ةعای ٌهیـػً صػَد
را از ةـع ديٍان نیکيط .اگع نَدَدی ةـعی ةضَاٌط اؼعار ایو دٍانٔ ،نازنان و ةطن ةـعی را درک کيط ،ةایػط تغکیػً
در یک روش راؼتیو را ةعگغیيط و ةً روؿوةیيی ز٘ی٘ی دؼت یاةط و ؼىر ودَدش را ارت٘ا دٌط .در ایػو قػَرت از
ىیکی واُٗی را از ؿػعارت و صػَةی را از دلیػطی
وعیٖ تغکیً ،صكَقیات اصالٗیاش واه نیؿَد و ٌيگانی کً ةتَاىط
ِ

ِ
نَدَدات ؼىَح و ُةُطٌای دیگػع را نیةیيػط و ةػً
تـضیف دٌط و ٔعاؼَی ؼىر ةـعی ةعود ،ز٘ایٖ ایو دٍان و
آنٌا دؼتعؼی دیطا نیکيط.
ةا آىکً نعدم اّلب ادَا نیکييط ُٔالیتٌای َلهیؿان ةعای ایو اؼت کً «کیٕیت زىطگی را ةٍتَد ةضـػيط »،انػا
ایو رٗاةت ٔياوراىً اؼت کً آنٌا را ةً دیؾ نیراىط .و در ةیـتع نَارد ،ایو ُٔالیتٌا ةع ایو اؼاس اىذػام ؿػطه کػً
نعدم الٍیات را کيار گظاؿتً و اقَل اصالٗی هزم ةعای صَیـتوداری را رٌا کعدهاىط .ةً ٌهیو َلت ةَد کً تهػطنٌای
گظؿتً ةارٌا ویعان ؿطىط .کاوشٌای نعدم ةًىاچار نسػطود ةػً ایػو دىیػای نػادی اؼػت و ایػو ؿػیَهٌای کػاوش

ً
قعٔا آىچً دظیعٔتً ؿطه ،نَرد نىالًُ ٗعار نیگیعد .در صكَص چیغٌایی کً در ایو ُةُط ةـػعی
ةًگَىًای ٌؽتيط کً
ىانلهَس یا ىانعئی ٌؽتيط ،انا ةًوَر واُٗی ودَد دارىط و صَدؿان را در ایو دىیػای زامػع ،ةػً ؿػکلٌای واُٗػی
ٌَیطا نیکييطٌ ،هچَن نُيَیت ،ایهان ،ؼضو صطایی و نُذغات ،نعدم ٌعگغ دعئت ىهیکييط ةً آنٌا ىغدیک ؿػَىط،
چعاکً آنٌا الٍیات را دور اىطاصتًاىط.
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ِدوَ ،ؿوِ ،رن :ز٘ی٘ت ،ىیکصَاٌی ،ةعدةاری .ةً واژهىانً اىتٍای کتاب نعادًُ ؿَد.
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اگع ىژاد ةـع ةتَاىط نيؾ ،رٔتار و تٕکع صَد را ةع دایۀ ارزشٌای اصالٗی ةٍتَد ةضـط ،آىگاه انکاندظیع صَاٌط ةَد
کً تهطن دایطار ةهاىط و زتی دوةاره نُذغات در ایو دىیػای ةـػعی روی دٌيػط .ةارٌػا در گظؿػتًٔ ،عٌيگٌػایی کػً
ىیهًصطاییىیهًةـعی ةَدىط ،در ایو دىیا ًاٌع ؿطىط و ةً نعدم کهک کعدىط ةػً درک درؼػتتعی از زىػطگی و دٍػان
ةعؼيط .در زالی کً دأا ایيذا ،در ایو دىیا دطیطار نیؿَد ،وٗتی نعدم ازتعام و تکعیم نياؼتی ةػً آن ىـػان دٌيػط،
صَدؿان ،ىژادؿان یا نلیتؿان از ةعکت و ؼعةليطی ةٍعهنيط صَاٌيط ؿط .ایػو دأػا ،راه ةػغرت دٍػان ةػَد کػً ةػطن
کیٍاىی ،دٍان ،زىطگی و تهام آٔعیيؾ را دطیط آوردٌ .ع نَدَدی کً از دأا نيسػعؼ ؿػَد ةًراؼػتی تتػاه اؼػتٌ .ػع
ؿضكی کً ةتَاىط نىاةٖ ةا دأا ةاؿط ةًراؼتی ٔعد صَةی اؼت و ةا ؼالنتی و ؿادناىی داداش داده نیؿػَد .و ٌػع
تغکیًکييطهای کً ةتَاىط ةا دأا یکی ؿَد ،نَدَدی روؿوةیو اؼت ،نَدَدی صطایی.
لی ٌيگذی
 ۴2نً ۴103
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ضذيساىی اول

ٌرایت حقیقی نسدم ةًضَی ضطَح ةاال
در تهام نطتی کً آنَزشٌا و تهعیوٌا را نيت٘ل نیکعدهام ،در ةعاةع دانًُ و ؿاگعدان نؽئَل ةَدهام .ىتػایخ صػَب
ةَده و تأجیع صَةی ٌم روی ادتهاع گظاؿػتً اؼػت .در ؼػالٌای اصیػع ةؽػیاری از اؼػتادان چیگَىػگ ةَدهاىػط کػً
تهعیوٌای چیگَىگ صَد را آنَزش دادهاىط ،انا نىالتی کً آنَزش دادهاىط ٌهیـً در ؼػىر ؼػالنتی و تيطرؼػتی
ةَده اؼت .التتً ىهیگَیم کً تهعیوٌای دیگعان صَب ىیؽت .ةلکً نيٌَرم ایو اؼت کً ٌیچچیغ ؼػىر ةػاهتعی را
نيت٘ل ىکعدىط .از ومُیت چیگَىگ در چیو انعوزی آگاه ٌؽتم و نیتَاىم ةگَیم در زال زامع ٌیچکؽی در داصل
یا صارج از کـَر ىیؽت کً چيیو روؿی را ارائً دٌط کً ؿها را ةًوَر واُٗی ةً ؼىَح ةاهتع ةتعد .چػعا ٌیچکؽػی در
زال اىذام آن ىیؽت؟ َلل ةغرتتع و وؼیٍتعی در ایو صكَص ودَد دارد کً ةعصی از آنٌا ةػً گظؿػتًٌای دور در
ً
قعٔا ٌعکؽی ةتَاىط چيیو چیغی را آنػَزش دٌػط،
تاریش ةعنیگعدد و نیتَاىط ةسثةعاىگیغ ةاؿط .ایوگَىً ىیؽت کً

چعاکً ایو کار ةا ةؽیاری از روشٌای دیگع ؼعوکار دارد .ایو روزٌا ایو نـکل زادتع ؿػطه اؼػت .ةؽػیاری از أػعاد
روؿی را انعوز تهعیو نیکييط و ٔعدا ؼعاغ روش دیگػعی نیروىػط و ةطنؿػان را آؿػٕتً نػیکييػط و تغکیًؿػان ةػً
ؿکؽت نیاىذانط .ةًدای ایيکً ٔ٘ه ةً یک ؿیَۀ َٗی دایتيط ةاؿيط کػً ةتَاىػط آنٌػا را ةػً دػایی ةعؼػاىط ،ؼػعاغ
اىَاعواٗؽام چیغٌا نیروىط و ٌعچیغ دطیطی کً ةعنیگغیييط ةا ٗتلی تطاصل ایذاد نیکيطٌ .عچیغی ةا آنٌػا تػطاصل
ایذاد نیکيط و دیگع ىهیتَاىيط در تغکیً نَٖٔ ؿَىط.
ةایط تهام ایو چیغٌا را ةعایتان ؼانان دٌیم .آىچً صَب اؼت ةعایتان ىگً نیداریم و آىچػً ةػط اؼػت از ةػیو

ً
واُٗا ةایط ةعای یادگعٔتو ایو «دأا» ایيذػا ةاؿػیط.
نیةعیم .ةا ایو کار نیتَاىیط از ایو لسًٌ ةً ةُط تغکیً کيیط .انا
اگع ةً واةؽتگیٌای گَىاگَن چؽتیطه ةاؿیط یا اگع ةعای ةًدؼتآوردن تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ،ةػعای درنانؿػطن،
ةعای ؿيیطن ةعصی ىٌعات و ایطهٌا یا ةا ىیت ةطی ةً ایيذا آنطه ةاؿیط ،اقالً َهلی ىضَاٌط ةَد .ةً یاد داؿتً ةاؿػیط
کً آىچً در زال اىذام آن ٌؽتم نيسكعةًٔعد اؼتٔ .عقتٌای زیادی نحل ایو ودَد ىطارد و ةعای ٌهیـً ةً ایػو

ً
ً
ً
ةُػطا در آیيػطه
واُٗا...
ؿضكا در ؼضيعاىیٌایم ؿعکت کيط
ؿکل آنَزش ىضَاٌم دادٔ .کع نیکيم ٌعکؽی کً ةتَاىط

ةً اٌهیت آن دی صَاٌیط ةعد و نتَدً نیؿَیط چً صَؿتضتی ةغرگی ةَده اؼت .التتً نا اَت٘اد ةػً راةىػۀ ت٘ػطیعی
داریم و نیگَیم ةًصاوع راةىۀ ت٘طیعیتان اؼت کً ایيذا ٌؽتیط.
درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اىت٘ال روؿی کً ؿها را ةً ؼىَح ةاه ةتعد چً نُيایی دارد؟ یُيی رٌاییةضـیطن ةً نػعدم

ً
قػعٔا ؼػالم و تيطرؼػت ؿػَیط .ةػع ٌهػیو
و ىذات آنٌا .دػ ةایط صَدتان را ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط و ىػً ایيکػً
اؼاس ،تغکیۀ واُٗی نؽتلغم ایو اؼت کً «ؿیوؿیيگ» ةاهتعی داؿتً ةاؿػیطٌ .عکؽػی کػً ایيذػا ىـؽػتً ةػعای
5

یادگعٔتو دأا ایيذا آنطه اؼت ،دػ ایيذا ةایط ةا ىیت صالكی ةعای تغکیً گَش کيیط و ةایط واةؽتگیٌایتان را رٌػا
کيیط .اگع ةا اىگیغهٌای ىاصالف ةً ایيذا ةیاییط کً تهعیوٌا و دأا را یاد ةگیعیط ،چیغی یاد ىهیگیعیط .ز٘ی٘تی را ةً
ؿها نیگَیم :ؼٕع تغکیً چیغی ىیؽت دغ روىط دائهی رٌاکعدن واةؽتگیٌای ةـعی .اگع کؽی ٌؽتیط کً ةًؿػطت
ةا دیگعان رٗاةت نیکيیط و ةا زرىگی نعدم را ٔعیب نیدٌیط یا زتػی دیگػعان را زیػع دػا نیگظاریػط تػا در رأس ٗػعار

ً
نضكَقا ؿها کً انعوز ایيذا ٌؽتیط تا ایو تهعیو را یاد ةگیعیط ،رٌاکعدن
ةگیعیط ،ةایط ؿیَهٌایتان را تْییع دٌیط.

ایو أکار ةعایتان معوریتع اؼت.
ةً ؿها آنَزش ىهیدٌم چگَىً ةیهاریٌا را ؿٕا دٌیط ،زیعا ةضـی از روش نا ىیؽت .انػا ا گػع ةضَاٌیػط تغکیػۀ
واُٗی را اىذام دٌیط ،ةطن ةیهار ناىٍ ةغرگی ةعای تغکیً اؼت .دػ ةایط ةطنتان را دا ک کيم .انا ٔ٘ه ةطن أػعادی را
دا ک نیکيم کً ایيذا آنطهاىط تا ةًوَر واُٗی تهعیوٌا و «ٔا» را یاد ةگیعىط .ةایط ىکتًای را تأ کیط کػيم :اگػع ىتَاىیػط
واةؽتگی یا ىگعاىی درةارۀ ةیهاری را کيار ةگظاریط ،ىهیتَاىیم کهکتان کيیم .چعا ایوگَىً اؼت؟ زیعا ز٘ی٘تی در ایػو
دٍػػان ودػػَد دارد :ةػػع وتػػٖ نطرؼ ػۀ ةػػَدا ،چیغٌػػایی ک ػً ةػػعای نػػعدم َػػادی اتٕػػاؽ نیأتي ػطٌ ،هگ ػی راةىػػًٌای

ً
قػعٔا ز٘ی٘تػی از زىػطگی
ازدیؾتُییوؿطه دارىط و ةعای نعدم َادی چیغٌایی نحل تَلط ،دیػعی ،ةیهػاری و نػعت،
ٌؽتيط .ةیهاری و ؼضتیٌایی کً نعدم تذعةً نیکييط ىاؿی از کارنا اؼت و کارنا نسكَل کارٌای ةطی اؼت کً در
گظؿتً اىذام دادىط .وٗتی ةا ؼضتیٌایی نَادػً نیؿػَىط ،در زػال ةازدعداصػت ةػطٌی کارنػایی ٌؽػتيط .ةيػاةعایو
ٌیچکؽی ىهیتَاىط ةً نیل صَد آن را تْییع دٌط .تْییع آن ناىيط ایو اؼت کً نعدم نذاز ةاؿػيط ةػطٌی دهػٍ کييػط
ةطون ایيکً نذتَر ةاؿيط آن را ةپعدازىط .در ىتیذً ىهیتَاىیط ةً نیل صَد ،زىػطگی نػعدم را تْییػع دٌیػط و اىذػام آن
اؿتتاه اؼت.
ةعصی أعاد ةًاؿتتاه ٔکع نیکييط کً ؿٕادادن نعدم کار صػَةی اؼػت .انػا آنوػَر کػً نػیةیيم در ٌػیچ نػَردی

ً
ً
واُٗػا از ةػیو
واُٗا ؿٕا ىیأتً اؼت٘ٔ .ه ةیهاری او ةً تَُیٖ أتاده یا ةً چیغ دیگعی تْییع ؿکل یأتً انا
ؿضف
ً
واُٗػا ةتَاىػط نػعدم را
ىعٔتً اؼت .ةعای ایيکً ةً رىخ و ؼضتی ٔعد صاتهً دٌیط ةایط کارنا را از ةیو ةتعیط .اگع کؽػی

درنان کيط و چيیو کارنایی را از ةیو ةتعد ،دػ ؼىسؾ ةایط صیلی ةاه ةاؿط .او ةایػط دیـػادیؾ ز٘ی٘تػی را دیػطه
ةاؿط :اقَل نعدم َادی را ىهیتَان ةًوَر ؼعؼعی ى٘ل کعد .ةا ایو زال ،ةً أعادی کً در روىط تغکیً ٌؽتيط ادػازه
داده نیؿَد از روی ٌهطردی و ؿٕ٘ت کارٌای صَةی اىذام دٌيط ،ناىيط ؿػٕادادن دیگػعان یػا کهػک ةػً ؼػالنتی و
تيطرؼتی آىان .انا ایو ؿٕای ةیهاری ةًوَر کانل اىذام ىهیؿَد .زیعا اگع ةا ازةیوةعدن کارنای ٔػعدی َػادی ،نيـػأ
ی ّیعتغکیًکييطه ٌيَز ٌهان ٔعد دىیَی ٗتلػی نیةػَد و ةػً
ةیهاریاش ةًوَر واُٗی از ةیو نیرٔت ،آن ؿضف َاد ِ
زىطگی ؼاة٘ؾ ةعنیگـت و ةًدىتال رٗاةت و نيأٍ ؿضكی نیةَد .چگَىً نیتػَان چيػیو ٔػعدی را ةػًوَر واُٗػی

ً
نىل٘ا نهيَع اؼت.
ؿٕا داد؟

دػ چعا ایو کار را نیتَان ةعای تغکیًکييطگان اىذام داد؟ زیػعا ٌیچکؽػی ةػاارزشتع از تغکیػًکييػطه ىیؽػت .او
نیصَاٌط تغکیً کيط و ایو ةاارزشتعیو ٔکع اؼت .از زنانٌای گظؿتً ایو ةاور ودػَد داؿػتً کػً ٌعکؽػی ،ؼعؿػت
صطایی دارد و ایو ٔکع ،ةازتاةی از آن اؼت .ةع ٌهیو اؼاس ،نَدَدات واهتع نیتَاىيػط ةػً او کهػک کييػط .کهػی ةػً
تَمیر ىیاز دارد .نیگَیم چَن روؿی کً آنَزش نیدٌم ةؽیار دیـعٔتً اؼت ،ةً ز٘ایٖ ؼػىَح ةػاه و نَمػََات
ةؽیار نٍهی نعةَط نیؿَد .از دیطگاٌی ةاهتع در ایو دٍان ،نیتَان دیط زىطگی أػعادی کػً روی زنػیو ٌؽػتيط در
ایيذا دطیط ىیانطه اؼت .روح آنٌا در ٗلهعوٌای ةاهتع دٍان نتَلط ؿطه اؼت .چیغٌای ةؽیار زیادی در ایػو دٍػان
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ودَد دارىط کً نیتَاىيط از وعیٖ تُانلؿان زیات را ایذػاد کييػط .ةػًةیان دیگػع ،در دٍػان ةغرتتػعی ةػَد کػً روح

ؿضف اةتطا ٗطم ةً ٌؽتی گظاؿت .ایو دٍان ذ ً
اتا صَب و نٍعةان اؼت و ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن (ز٘ی٘ػت،
ىیکصَاٌی ،ةعدةاری) را داراؼتٌ .يگانی کً ؿضف نتَلط نیؿَدٌ ،هػان ؼعؿػت دٍػان را دارد .انػا ةػا أػغایؾ

تُطاد نَدَدات ،ؿکلی از رواةه ادتهاَی ةیو أعاد ؿکل نیگیعد .ةعصی از نَدػَدات صَدصػَاه نیؿػَىط و دیگػع
هیٖ آن ٗلهعویی ىیؽتيط کً در آن ٗعار دارىط و ةایط ةً ؼىر داییوتعی ةیٕتيط ،زیعا ادازه ىطارىط در دػایی کػً ةَدىػط
ةاٗی ةهاىيط .انا در آن ٗلهعو دطیط نهکو اؼت دوةاره ةطتع ؿَىط و ادازه ىطاؿػتً ةاؿػيط ةهاىيػط و در ىتیذػً دوةػاره
ؼَ٘ط نیکييط .ایو چعصً تکعار نیؿَد تا در اىتٍا ةً ایو ؼىر نَدَدات ةـعی ؼَ٘ط نیکييط.
تهام ادتهاع اىؽاىی در ؼىر یکؽاىی ٗعار دارد .ا گع ةا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىگعیؽػتً ؿػَد یػا ٌهػانوَر کػً
نَدَدات صطایی نیةیييط ،ایو نَدَدات دػ از ؼَ٘ط ةً ایو ؼػىر ةایػط از ةػیو ةػعده نیؿػطىط .انػا نَدػَدات
صطایی از روی ىیکصَاٌی تكهیم گعٔتيط ةً ایو نَدَدات ٔعقت دیگعی ةطٌيػط و ایػو نسػیه نضكػَص و ایػو
ٗلهعو نيسكعةًٔعد را ایذاد کعدىط .نَدَدات در ایو ٗلهعو ،از نَدػَدات در تهػام ٗلهعوٌػای دیگػع دٍػان نتٕػاوت
ٌؽتيط .نَدَدات در ایو ٗلهعو ىً نیتَاىيط نَدَدات در ٗلهعوٌای دیگع را ةتیييط و ىػً ز٘ی٘ػت دٍػان را .ازایػورو
ِ
نَدَدات ایيذا اىگار در تٌَم گػم ؿػطهاىط .اگػع ةضَاٌيػط درنػان ؿػَىط ،از ةػطةضتی و ٔال کػت رٌػایی یاةيػط یػا
ایو
داکی اولیً و صاىۀ واُٗیؿان ةعگعدىط .ایو چگَىگی
کارنایؿان را از ةیو ةتعىط ،تيٍا راه ایو اؼت کً تغکیً کييط و ةً
ِ
ىگعش روشٌای تغکیً ةً ایو نَمَع اؼت .در واٍٗ ٌطؼ و نُيی زىطگی ایو اؼت .ایو تَمیر روؿو نیکيط کػً

چعا آرزوی ٔعدِ ةٍتعی ؿطن و تغکیًکعدن ،چیغی صطایی در ىٌع گعٔتً نیؿَد و ةؽیار ةاارزش اؼت .زیعا ایػو ٔػعد
نیصَاٌط دوةاره ةً داکی و صلَص اولیً و صاىۀ واُٗی آؼهاىیاش ةعگعدد و ٔعاؼَی ایو ؼىر نعدم َادی ةعود.
از ٗطیم در ةَدیؽم ایو ةاور ةَده اؼت کً وٗتی ؼعؿت صطایی ٔعد ىهایان نیؿَد ،دىیای دهدٍتػً را نیلعزاىػط.
ٌعکؽی ایو را نیةیيط ،ةً او یاری نیرؼاىط و ةطون ٗیطوؿعط ةً او کهک نیکيط .نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼت کً وٗتػی
نَدَدات واه ٔعدی را ىذات نیدٌيط چیغی در ازای آن اىتٌار ىطارىطٗ ،یهتی ةعای آن در ىٌع ىهیگیعىط و کهکؿػان
ٌهیـً ةطون ٗیطوؿعط اؼت .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نیتَاىیم کارٌای ةؽیاری ةعای ؿاگعداننان اىذام دٌیم .انػا
اىذام ایو کارٌا ةعای ٔعدی َادی کً ٔ٘ه نیصَاٌط ٔعدی َادی ةاؿط و درنػان ؿػَد َهلػی ىیؽػتَ .ػطهای ٔکػع
نیکييط« :اگع ایو روش ةیهاریام را ؿٕا دٌط تغکیً نیکيم ».انا َالٗۀ ؿػها ةػً تغکیػً ىتایػط نـػعوط ةاؿػط .اگػع
ً
وتیُتػا ةػطن ةُنػی أػعاد ةیهاریٌػایی دارد و ةُنػی أػعاد در
نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،دػ تغکیً را ؿعوع کيیػط.
ةطنؿان اىعژیٌای آؿٕتً دارىط ،ةُنی ٌعگغ روشٌای چیگَىگ را تهعیو ىکعدهاىط و أعادی ىیغ ٌؽتيط کػً دهٌػا
ی «چی» ؼعگعداناىط.
ؼال آنٌا را تهعیو کعدهاىط انا ةطون دیـعٔت در تغکیً ٌيَز در نسطودۀ اىعژ ِ
دػ ةعای آن ةایط چً کار کيیم؟ ةایط ةطنؿان را دا ک کيیم و تغکیً ةًؼَی ؼىَح ةاهتع را ةعای آنٌا انکاندظیع
ؼازیم .اولیو و اةتطاییتعیو نعزلۀ تغکیً ؿانل ایو اؼت کً ةطنتان را ةًوَر کانل دا ک کيیم ،تهام چیغٌای ةط در
ذٌوتان ،نیطان کارنا دیعانَن ةطنتان و تهام ََانلی کً ةطنتان را ةیهػار نیؼػازىط ةػعداریم و ٌهػًچیغ را ةعایتػان
تهیغ کيیم .اگع ایو کار را اىذام ىطٌیم ،ةا چيیو ةطن آلَده و ؼیاه و ذٌيی ىاداک چگَىً نیتَاىیػط ةًؼػَی ؼػىَح
ةاهتع تغکیً کيیط؟ نا تهعیو چی اىذام ىهیدٌیم .ىیازی ىطاریط چيیو چیغٌای ؼىر داییيی را تهعیو کيیط .ؿػها را
ةً ٔعاتع از آن ٌُل نیدٌیم و کهک نیکيیم ةطنتان از ٌعگَىً ةیهاری داک ؿَدٌ .مزنػان ،نکاىیغمٌػای آنػادهای را
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در ةطنتان ىكب نیکيیم کً ةعای دایًریغی در ؼىر دػاییو هزم ٌؽػتيط .ةػً ایػو ؿػکل ،از ٌهػان اول تغکیػً را در
ؼىسی ةؽیار ةاه ؿعوع نیکيیط.
در روشٌای تغکیۀ آؼیایی نعؼَم اؼت کً ةا ازتؽاب چی ،ؼً ؼىر تهػعیو ودػَد دارد .انػا تغکیػۀ ز٘ی٘ػی
دػ از چی ؿعوع نیؿَد و ةيػاةعایو ٔ٘ػه دو ؼػىر اقػلی دارد :یکػی تغکیػۀ «ٗلهػعو ةـػعی» و دیگػعی تغکیػۀ
نظٌتی «دلکيطن از دىیا» و «ةازگـت ةً زىػطگی دىیػَی»
«ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی» اؼت .ایوٌا نتٕاوت از نٕاٌیم
ِ
ٌؽتيط کً نهکو اؼت نـاةً ةً ىٌع ةعؼيط .ایو دو اقىالزی کً اؼتٕاده نیکيیم ةً دو نعزلۀ اقػلی تتػطیل ةػطن

ةـعی اؿاره نیکيط کً در تغکیۀ واُٗی روی نیدٌط .در ٔعایيط تغکیۀ ٗلهعو ةـعی ،ةطن ةػًوَر دیَؼػتً ةارٌػا دػا ک
نیؿَد تا ایيکً در ىٍایت ،ةطن کانالً ةا نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو نیؿَد .انا تغکیۀ ٔعاؼَی ٗلهعو ةـػعی ،اقػَهً
تغکیًای اؼت کً ةا ةطىی صطایی اىذام نیؿَد .آن ةطن از نادۀ ةا اىعژی ةػاه ؼػاصتً نیؿػَد و تهػام تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی دوةاره تَؼًُ نییاةيط .ایوٌا دو نعزلًای ٌؽتيط کً درةارۀ آن قستت نیکيیم.
نا نُت٘طیم کً رواةه ت٘طیعی ودَد دارد .ةياةعایو ةا آنطنتان ةً ایو کالس نیتَاىم ایو کارٌا را ةعای ؿها اىذام
دٌمٌ .هیو اهن ةیؾ از دوٌغار ىٕع داریم کً ایيذا ىـؽتًاىط ،انا زتی اگع ٌغاران ىٕع دیگع ٌم ةَدىط ،زتػی دهٌػغار
ىٕعٌ ،يَز ٌم نیتَاىؽتم آن کارٌا را اىذام دٌم .یُيی ىیازی ىطاریط در ؼػىسی دػاییو تهػعیو کيیػط .دػػ از آىکػً
ةطنتان را دا ک کيیم ،ؿها را ةً ٔعاتع از آن ؼىر ٌُل نیدٌیم و ؼیؽتم تغکیۀ کانلی را در ةػطنتان ٗػعار نػیدٌیم،
ةًوَری کً از لسٌۀ ؿعوع ،در ؼىسی ةاه تغکیً نیکيیط .انا ایو کارٌا را ٔ٘ه ةػعای ؿػاگعداىی اىذػام نػیدٌم کػً
ً
ً
قعٔا ایيذا ىـؽتًایط ةً نُيػی ایػو ىیؽػت کػً تغکیػًکييطهایػط .اگػع ةتَاىیػط
واُٗا ةعای تغکیً ایيذا نیآیيط .ایيکً

ً
ةُػطا درک
تٕکعتان را ةًوَر ةيیادی تْییع دٌیط ،نیتَاىیم ایو کارٌػا و کارٌػای ةیـػتعی را ةعایتػان اىذػام دٌػیم.
صَاٌیط کعد چًچیغی ةً ؿها دادهام .دوةػاره نیگػَیم ،ایيذػا ةیهاریٌػا را ؿػٕا ىهػیدٌیم ،ةلکػً کػاری کػً اىذػام

نیدٌیم ایو اؼت کً ةًوَر ٌهًداىتًای ةطن ؿاگعداننان را نتُادل نیکيیم تا ةتَاىيط تغکیً کييػط .ةػا ةػطن ةیهػار
ىهیتَاىیط «گَىگ» را تَؼًُ دٌیط .دػ ىتایط از نو درصَاؼػت کيیػط ةیهػاریتػان را درنػان کػيم .آن کػار را اىذػام
ىهیدٌمٌ .طؼ اقلیام از ایيکً ایو روش را َهَنی کعدم ایو ةَد کً نػعدم را ةًؼػَی ؼػىَح ةػاهتع ٌػطایت کػيم،
ةًوَر واُٗی نعدم را ةًؼَی ؼىَح ةاهتع ٌطایت کيم.

ضطَح نذتلف فا ی نذتلفی دارىر
ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ گٕتًاىط کً چیگَىگ ،ؼىر اةتطایی ،ؼىر نتَؼه و ؼػىر دیـػعٔتً دارد .انػا زتػی
ایو ؼىَح اةتطایی ،نتَؼه و دیـعٔتً ،نعزلًای اةتطایی ٌؽتيط ،زیعا روی اىعژی ؼىر داییوتعی ةػًىام چػی کػار
نیکييط .اکحع أعادی کً در روشٌای چیگَىگ تهعیو نیکييط ،درةارۀ نعازل ةاهتع آنٌا و آىچً در ةع دارىػط آگػاٌی
ىطارىط یا کهی آگاٌی دارىط .انا ةعَکػ] ،در ایيذا[ ٌعچً از ٌهان روز اول آنَزش نیدٌیم ٔای ؼىَح ةاه ٌؽتيط.
ٌهچيیو ،انیطوارم کهک کيم ٔکع نعدم درةارۀ تغکیً روؿو ؿَد .در کالسٌایم ةً ةعصی از دطیطهٌای ةػط در دىیػای
تغکیً اؿاره نیکيم .تَمیر نیدٌم چگَىً ةایط ةا آنٌا رٔتار کيیم و چگَىً ةایػط ةػً آن دطیػطهٌا ةيگػعیم .ةػًَالوه،
آنَزش ؼیؽتم تغکیً و ٔا در ؼىَح ةاه ،ةؽیاری از ديتًٌا و نَمػََات نٍهػی را در ةػع نیگیػعد ،ةُنػی از آنٌػا
زتی صیلی ةسثةعاىگیغىطٗ .كط دارم ةً ایو نؽائل ىیغ اؿاره کيم .ةعصی از چیغٌایی کً در زال تػطاصل ةػا ادتهػاع

ً
نضكَقا ادتهاع تغکیًکييطگان ٌؽتيط از ُةُطٌای دیگع نیآیيط و ٗكط دارم درةارۀ آنٌا ىیػغ ةگػَیم و ایػو
ةـعی و
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نؽائل را ةعای ؿاگعداننان زلؤكل کيم .اگع ایو نـکالت زل ىـَىط ،ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .ایو نـػکالت ةایػط
از ریـً زل ؿَىط و ةعای اىذام آن ةایط ؿها را ةًَيَان تغکیًکييطۀ ز٘ی٘ی در ىٌع ةگیعیم .التتً نهکو اؼت ىتَاىیط
تٕکعتان را از ٌهان روز اول و ةًیکةاره تْییع دٌیط .انا از انعوز ةً ةُطٌ ،هانوَر کً در کالسٌایم ؿعکت نیکيیػط،
ةًتطریخ تٕکعتان تْییع نیکيط .دػ انیطوارم ٌهگی ةًدٗت گَش کيیط .ؿیَۀ نو در آنَزش تغکیً ةا ؿیَۀ دیگعان
ٔعؽ نیکيط .وٗتی دیگعان آن را آنَزش نیدٌيط ،نُهَهً درةارۀ ىٌعیۀ روش صَد قستت نیکييط ،اىعژیٌایی را ةػً
روش آنػَزش َػادت
ؿها نيت٘ل نیکييط و نذهًََ زعکاتی را ةً ؿها آنَزش نیدٌيط .ةؽیاری از نػعدم ةػً ایػو
ِ
کعدهاىط.
ةعای ایيکً ةًوَر واُٗی ؼیؽتم تغکیً را آنَزش دٌیط ،ةایػط ٔػا یػا «دائػَ» را آنػَزش دٌیػط .در وػَل ایػو ده
دلؽً ،اقَل ؼىَح ةاهتع را ةًتـعیر ةیان نیکيم ةًوَری کً ةتَاىیط تغکیً کيیط .در ّیع ایو قػَرت ،ةػًٌػیچودػً

ً
قعٔا درةارۀ ؿٕادادن و تيطرؼتی اؼت.
ىهیتَاىؽتیط تغکیً کيیط .چیغٌایی کً اکحع أعاد در زال آنَزش آن ٌؽتيط،
اگع ةضَاٌیط ةًؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً کيیط ،ةطون راٌيهایی ٔای ؼىر ةاه ،در تغکیً نَٔػٖ ىهیؿػَیط .ؿػتیً ایػو
اؼت کً ةا نىالُۀ کتابٌای نطرؼۀ اةتطایی نیصَاؼتیط در داىـگاه درس ةضَاىیط :ؼىر تُلیهات نطرؼۀ اةتػطایی
را نیداؿتیط .ةعصی أعاد اىَاعواٗؽام روشٌا را یاد گعٔتًاىط و اىتٌَی از گَاٌیىانۀ دایان دورهٌػا را گعٔتًاىػط ،ولػی
گَىگ آىان ٌيَز رؿط ىکعده اؼػت .انػا ٔکػع نػیکييػط آن چیغٌػا دػٌَع ز٘ی٘ػی چیگَىػگ ةػَده و کػل چیگَىػگ
ؼػىسی چیگَىػگ و چیغٌػایی در دػاییوتعیو ؼػىر ٌؽػتيط.
ةضػؾ
ٌهیوٌاؼت .ایوگَىً ىیؽػت .آنٌػا ٔ٘ػه
ِ
ِ

چیگَىگ ةً آن چیغٌا نسطود ىهیؿَد ،چعاکً روشٌای چیگَىگ ،تغکیً ٌؽتيط و ةؽػیار وؼػیٍ و ژرؼاىػط .نٍػم

اؼت کً ةطاىیط در ؼىَح نضتلٓٔ ،ای نضتلٕی ودَد دارد .ةعصالؼ تكَر ا کحع أعاد ،ایوگَىً ىیؽت کػً ٔػعد ٌعچػً
ةیـتع یاد ةگیعد ةٍتع اؼتٔ .عض کيیط کتابٌای نطرؼػۀ اةتػطایی اىگلیؽػی ،آنعیکػایی ،ژاديػی و چیيػی را نىالُػً
کعدهایط؛ ٌيَز ؿاگعد نطرؼۀ اةتطایی ٌؽتیط .در صكَص روشٌػای چیگَىػگ ومػٍتان زتػی ةػطتع اؼػتٌ :عچػً
ةیـتع درسٌای ؼىر داییو را یاد ةگیعیط و ؼعتان از آنٌا دع ؿطه ةاؿط ،ةیـتع قطنً نیةیيیط .ةػطنتان را صػعاب
نیکيیط.
نَمَع دیگعی ٌؽت کً ةایط تأکیط کيم :در تغکیً ةایط تهعیوٌا را ةً ؿها یػاد داده و ٔػا را ىیػغ آنػَزش دٌػیم.
نهکو اؼت ةعصی راٌتان نُاةط ،ةًویژه راٌتان ةَدی ِ
ؽػم ذن ،ىٌػع نتٕػاوتی داؿػتً ةاؿػيط .ةػًنسل ایيکػً َتػارت
«آنَزش ٔا» را نیؿيَىط ،ىهیصَاٌيط گَش دٌيط .چعا ایوگَىً اؼت؟ ةَدی ِ
ؽم ذن نُت٘ط اؼت ٔا چیغی ىیؽت کً
ةتَاىیط آنَزش دٌیط و اگع ٔا را آنَزش دٌیط ،آن دیگع ٔا ىیؽت و ٔایی کً ةتَان آنَزش داد ودَد ىطارد؛ ٔ٘ه ةایط
ةا ٗلب و روح صَد آن را درک کيیط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً تا انعوز ،ةَدی ِ
ؽػم ذن ىتَاىؽػتً ٌػیچ ٔػایی را آنػَزش
دٌط .ةَدیدارنا ،ةيیانگػظار ةَدی ِ
ؽػم ذن ،ةػع دایػۀ یکػی از گٕتػًٌای ؿػا کیانَىی ،چيػیو چیغٌػایی را آنػَزش داد.
ؿا کیانَىی ةیان کعدٌ« :یچ دارنایی ٗىُی و ىٍایی ىیؽت ».ةَدیدارنا ،نطرؼػۀ ةَدی ِ
ؽػم ذن را ةػع اؼػاس آن یػک
دهلۀ ؿا کیانَىی ةيیان ىٍاد .نا ایو ؿیَۀ تغکیً را «ٔعورٔتو در ؿاخ گاو» در ىٌع نیگیعیم .چگَىً؟ در اةتػطا وٗتػی
ةَدیدارنا در آن رٔت ،ازؽاس کعد صیلی دادار اؼت .وٗتی روزاىی ةػغرت دوم در آن رٔػت ،ازؽػاس کػعد صیلػی
دادار ىیؽت .ةعای روزاىی ةغرت ؼَم ٌيَز ٗاةلَتَر ةَد ،انا در زنان روزاىی ةغرت چٍارم ةؽػیار ةاریػک ةػَد .ةػعای

روزاىی ةغرت ديذم ت٘عی ً
تا دایی ةعای زعکت ودَد ىطاؿت و در زنان روزاىی ةغرت ؿـمٌَ ،ییىِيگ ،ةً ةػوةؽػت

رؼیطه ةَد و ىتَاىؽت دیگع زعکت کيط .انعوزه اگع ةً یک نُتط ذن ةعویط تا ٔا را یاد ةگیعیػط ،ىتایػط چیػغی از آنٌػا
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ةپعؼیط .زیعا اگع چیغی از آنٌا ةپعؼیط ،ةا تعکً معةًای ةً ؼعتان نیزىيط کً آن را «تعکۀ ٌـطار» نیىانيط .ةً ایػو
نُيی کً ىتایط ةپعؼیط و صَدتان ةایط آگاه ؿَیط .نیگَییط« :ایيذا آنطم کً یاد ةگیعم ،زیعا ٌیچچیغی ىهیداىم ،ةػً
چًچیغی ةایط آگاه ؿَم؟ چعا نعا ةا تعکً نیزىیط؟!» ایو ىـان نیدٌط کً ةَدی ِ
ؽم ذن ،ةً اىتٍای ؿاخ گاو رؼیطه و
چیغی ةعای آنَزش ودَد ىطارد .زتی ةَدیدارنا گٕت کً آنَزشٌایؾ ٔ٘ه نیتَاىط تا ؿؾ ىؽل نيت٘ػل ؿػَد و
ةُط از آن نؤجع ىضَاٌط ةَد .قطٌا ؼال گظؿتً اؼت انا انعوزه ٌيَز أعادی ٌؽتيط کً ةً ىٌعیًٌای ذن چؽػتیطهاىط
و رٌا ىهیکييط .دػ نُيی واُٗی ایػو گٕتػۀ ؿػا کیانَىی کػً «ٌػیچ دارنػایی ٗىُػی و ىٍػایی ىیؽػت »،چیؽػت؟
ؿا کیانَىی در ىٍایت ةً ؼىر تاتاگاتا رؼیط .دػػ از او ،ةؽػیاری از راٌتػان ةػً نؽػائل در ؼػىر ؿػا کیانَىی آگػاه
ىـطىط ،ةً تٕکع او در ٗلهعو ٔکعیاش ،ةً نُيی واُٗی دارنایی کً او آنَزش داد و ةً نُيی واُٗی کلهاتؾ ىیغ آگاه
ىـطىط .ازایورو أعادی کً ةُط از او آنطىط ،آنٌا را ةً ایو یا آن ؿکل تٕؽیع کعده و ةًقػَرت گػیخکييػطهای تٕؽػیع
کعدىط .آنٌا «ٌیچ دارنایی ٗىُی و ىٍایی ىیؽت» را ایووَر نُيی نػیکييػط کػً ىتایػط آن را آنػَزش دٌیػط و اگػع
ِ
درصػت «ةػَدی»
آنَزش داده ؿَد ،دیگع دارنا ىیؽت .در ز٘ی٘ت نيٌَر ؿاکیانَىی ایو ىتَد .وٗتی ؿا کیانَىی زیع
ةً روؿوةیيی رؼیط یکةاره ةً ؼىر تاتاگاتا ىائل ىـط .ةعای تهام  27ؼالی کً دارنا را آنػَزش نػیداد ،صػَدش را
ةًوَر دیَؼتً رؿط نیدادٌ .ع زنان کً ؼىسؾ رؿط نیکعد ،دی نیةعد دارنایی کً ٗتالً آنَزش داده ةَد کانل ىتَد.
وٗتی ةیـتع رؿط نیکعد ،دوةاره دی نیةعد دارنایی کً آنَزش داده ةَد کانل ىتَد .دػ از ایيکً زتػی ةیـػتع رؿػط
کعد ،دی ةعد دارنایی کً آنَزش داده ةَد ٌيَز ٌم کانل ىتَد .ةعای تهام  27ؼالی کً ةً ایو ؿکل ةًوَر دیَؼػتً در
زال ارت٘ای ؼىسؾ ةَدٌ ،ع ةار کً ةً ؼىر ةاهتعی نیرؼیط ،دی نیةعد دارنػایی کػً ٗػتالً آنػَزش داده ةػَد درک
داییيی داؿتٌ .هچيیو نتَدً ؿط کً دارنا در ٌع ؼىر ،تذلی دارنا در آن ؼىر اؼت و ٌػع ؼػىر ،دارنػایی دارد،
انا ٌیچیک از آنٌا ز٘ی٘ت نىلٖ ىیؽت .در ٌع ؼىر ةاهتعی کً ةً آن نیرؼیط ،نیتَاىؽت ةتیيط آن دارنا [کً ةػً
آن آگاه ؿطه ةَد] ةً ؼعؿت دٍان ىغدیکتع اؼت .ازایورو ةیان کعدٌ« :یچ دارنایی ٗىُی و ىٍایی ىیؽت».
در اىتٍا ؿا کیانَىی ٌهچيیو ةیان کعد« :در زىطگیام ٌیچ دارنایی را آنَزش ىطادم ».ةَدیؽم ذن دوةاره ایووػَر
ةعداؿت کعد کً دارنا را ىهیتَان آنَزش داد .وٗتی ؿا کیانَىی چيیو گٕتًای را ةیان کعد ؼالٌای آصع َهعش ةَد و

ً
واُٗا نيٌَرش چً ةػَد؟
ةً ؼىر تاتاگاتا ىائل ؿطه ةَد .دػ چعا ةیان کعد کً ٌیچ دارنایی را آنَزش ىطاده اؼت و

نيٌَرش ایو ةَد کً« :زتی در ؼىر تاتاگاتا کً در آن ٌؽتمٌ ،يَز ىً ز٘ی٘ت دٍان و ىً دارنای ىٍایی را دیػطهام».

ً
ً
ِ
ةُػطا نػعدم را ةػً
ز٘ی٘ت نىلٖ یا ىٍایی در ىٌع ةگیعىط .وگعىػً
ةُطا نیآنطىط ،کلهاتؾ را
او ىهیصَاؼت أعادی کً
ؼىر تاتاگاتا یا داییوتع نسطود نیکعد و نعدم ىهیتَاىؽتيط ةً ؼىَح ةاهتع ةعوىط .ىؽلٌای ةُػطی نُيػی واُٗػی
کلهاتؾ را درک ىکعدىط و ایووػَر ةعداؿػت کعدىػط کػً« :اگػع دارنػا آنػَزش داده ؿػَد ،دیگػع دارنػا ىیؽػت ».انػا
ؿا کیانَىی در زال ةیان ایو نىلب ةَد کً« :ؼىَح نضتلٓ دارنای نضتلٕی دارىػط و دارنػا در ٌػع ؼػىر ،ز٘ی٘ػت
نىلٖ دٍان ىیؽت ،انا دارنا در ٌع ؼىسی ةًَيَان راٌيها در آن ؼىر َهل نیکيػط ».در ز٘ی٘ػت او در زػال ةیػان
چيیو اقلی ةَد.
در گظؿتً ةؽیاری از أعاد ،ةًویژه در ةَدی ِ
ؽم ذنٌ ،هیـً چيیو دیؾداوری و درک اؿتتاٌی داؿتيط .اگع کؽی
ةً ؿها آنَزش ىطٌط چًچیغی ودَد دارد کً ؿها را در روشتػان راٌيهػایی کيػط؟ چگَىػً نیتَاىیػط تغکیػً کيیػط؟
ةَدیؽم داؼتانٌای ةؽیاری دارد .ؿایط ةعصی از ؿها داؼتان آن ٔعدی را صَاىطهایط کً ةػً آؼػهانٌا قػَُد کػعد و
نتو ةَدیؽتی نُعؤی ةًىام ؼَتعای الهاس را دیط .انا ایو ىؽضۀ ؼَتعای الهاس کانالً نتٕاوت از ىؽضًای ةَد کً
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در دىیای ةـعی ٗعار داؿت ،از کلهات گعٔتً تا نُاىی درون آن .چعا آن ؼَتعای الهاس ةا ؼَتعای الهاس در دىیػای
ةـعی تٕاوت داؿت؟ أعاد دیگعی ٌؽتيط کً گٕتًاىط« :نتَن در ةٍـت ؼُادت ّایی ةا نتَن ایيذػا کػانالً تٕػاوت

دارىط و ةًٌیچودً ؿتیً ٌم ىیؽتيط .ىًتيٍا کلهات نتٕاوتاىط ،ةلکً نُيی و نٍَٕم آنٌا ىیغ نتٕاوتاىط ،اىگػار آنٌػا
تْییع کعدهاىط ».در ز٘ی٘ت نادعا از ایو ٗعار اؼت کً ٌهان ٔا ،در ٌع ؼىسی تْییع نیکيط و ةًؿکل نتٕاوتی آؿکار
نیؿَد و نیتَاىط تغکیًکييطگان را در ؼىَح نضتلٓ ةًوَر نضتلٕی ٌطایت و راٌيهایی کيط.
نیداىیط در ةَدیؽم کتاةچًای ٌؽت ةًىام ؼٕعی ةً ةٍـت ؼُادت ّایی .ایو کتاةچً درةارۀ راٌتی اؼت کػً در
زال نطیتیـو ىـؽتً ةَد و روزؾ ةً ةٍـت ؼُادت ّایی رٔت و قػسيًٌایی را نـػاٌطه کػعد .او یػک روز را در
ً
واُٗا ةً آىذا رٔػت؟ ةلػً رٔػت ،انػا
آىذا ؼپعی کعد ،انا وٗتی ةً دىیای ةـعی ةعگـت ؿؾ ؼال گظؿتً ةَد .آیا او
آىچً دیط زالت واُٗی آن ىتَد ،زیعا ؼىسؾ ةً اىطازۀ کأی ةاه ىتَد .ةياةعایو آىچً ةً او ىـان داده ؿط ٔ٘ه ىهَدی
از آن ةٍـتی ةَد کً ٔای ةَدا نتياؼب ةا ؼىسؾ ةً او ارائً کعده ةَد .ةٍـتی ناىيط آن ،نٌٍعی از ٔا اؼت ،ازایػورو
ادازه ىطاؿت ناٌیت واُٗی آن را ةتیيط .وٗتی درةارۀ «ٌیچ دارنایی ٗىُی و ىٍایی ىیؽت» قستت نػیکيم ،نيٌػَر
ایو اؼت.

ِجوَ ،عوِ ،رن ،تيٍا نػیاری اضت کً عذػ دَب را از عذػ ةر نتهایش نیکير
در ةَدیؽم از ٗطیم ةسث ةَده اؼت کً ٔای ةَدا چیؽتَ .طهای از نعدم ٔکع نیکييط دارنایی کً در ةَدیؽم آنَزش
داده ؿط ،کل ٔای ةَدا اؼت .انا در ز٘ی٘ت ایوگَىػً ىیؽػت .دارنػایی کػً ؿػا کیانَىی دوٌغاروداىكػط ؼػال دػیؾ
آنَزش داد ٔ٘ه ةعای نعدم َادی آن زنان ةَد .تهطن آنٌا ٌيَز در نعازل اولیً ةَد و آنٌا أعادی ةَدىط کً تػازه از
دانُۀ ةطوی تکانل دیطا کعده ةَدىط و ذٌوؿان ؼاده ةَد .او از دوران آیيطه یا «َكع دایان دارنا» ؼضو گٕت ،یُيی
زناىی کً آنَزشٌایؾ دیگع ىتَاىط راٌيهای تغکیۀ أعاد ةاؿط .در ز٘ی٘تَ ،كع دایان دارنا ایو دوران اؼت .او ةیػان
کعد کً در َكع دایان دارنا زتی ةعای راٌتان در نُاةط ؼضت اؼت کً صَد را ىذات دٌيط ،چً رؼط ةً ىذات دیگعان.
دارنایی کً ؿا کیانَىی در آن زنان آنػَزش داد نضكػَص آن نَُٗیػت ةػَد و ٌهچيػیو ٌعچیػغی را کػً در ؼػىر
صَدش درةارۀ ٔای ةَدا نیداىؽت آنَزش ىطاد .اگع ةضَاٌیط تا اةط آن را ةطون تْییع ىگً داریط ،انکاندظیع ىیؽت.
ةا تَؼُۀ ادتهاع ،ذٌو نعدم دیچیطه و دیچیطهتع ؿطه اؼت ،ةياةعایو در زال زامع ؼػضت اؼػت نػعدم ةػً آن
روش تغکیً کييط .دارنای ةَدیؽم کل ٔای ةَدا را در ةع ىهیگیعد ،ةلکً ٔ٘ػه ٗؽػهت کػَچکی از ٔػای ةػَدا اؼػت .در
نطرؼۀ ةَدا ةؽیاری از روشٌای کهتعؿياصتًؿطهای ىیغ ةعای تغکیً ودَد دارىط کً در ةیو نعدم نيت٘ػل ؿػطه و در
وَل تاریش ٔ٘ه ةً یک نعیط نيت٘ل ؿطهاىط .ؼىَح نضتلٓٔ ،ای نضتلٕی دارىط و ُةُطٌای نضتلٓٔ ،ػای نضتلٕػی
دارىط و تهػانی ایوٌػا تذلػی ٔػای ةػَدا در ُةُػطٌای نضتلػٓ و در ؼػىَح نضتلػٓ ٌؽػتيط .ؿػا کیانَىی از ودػَد
ٌـتادوچٍارٌغار روش ةعای تغکیۀ ةَداؿطن یا صطاییؿطن ؼضو گٕت .انا ةَدیؽػم ٔ٘ػه ده یػا کهػی ةیـػتع از ده
روش نُعوؼ تغکیً دارد ،نحل ةَدی ِ
ؽم ذن ،ؼعزنیو دا ک ،تیانتایٌَ ،آیان و تاىتعیؽم .آنٌا نُعؼ تهام ٔای ةَدا
ىیؽتيط .صَد ؿا کیانَىی ىیغ ٌهۀ دارنای صَد را ةیان ىکعد ،ةلکً ٔ٘ػه آن ٗؽػهت از دارنػای صػَد را ةػعای آنػَزش
اىتضاب کعد کً نعدم آن زنان نیتَاىؽتيط درک کييط.
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دػ ٔای ةَدا چیؽت؟ ةيیادیتعیو ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن ،ةاهتعیو تذلی ٔای ةَدا اؼػت ،آنٌػا دػٌَع

ٔای ةَدا ٌؽتيطٔ .ای ةَدا در ؼىَح نضتلٓ ةً ؿکلٌای نتٕاوتی تذلی نییاةط و در ؼػىَح نضتلػٓ ةػً راهٌػای
نضتلٕی ةًَيَان راٌيها َهل نیکيط ،ةًوَری کً ٌعچً ؼىر داییوتع نیؿَد ،دلَهٌای آن دیچیطهتع نیؿَد .ایو

ؼعؿت ِدوَ ،ؿوِ ،رن در ٌهۀ آٔعیيؾ ودَد دارد ،از ذرات ٌَا گعٔتً تػا ؼػيگ ،چػَب ،صػا کٔ ،لػغ و ةػطن اىؽػان.
دیـیيیان نُت٘ط ةَدىط کً ديخ َيكعٌ ،هۀ ٌؽتی را ؿکل نیدٌيط .آنٌا ىیغ ایو ؼعؿػت ِدػوَ ،ؿػوِ ،رن را دارىػط.

تغکیًکييطه ٔ٘ه نیتَاىط از تذلی ةضكَص ٔای ةَدا در ؼىسی آگاه ؿَد کً تا آن ؼػىر تغکیػً کػعده اؼػت و آن،
«جهعۀ تغکیً» یا ؼىر اوؼت .اگع ةًتٕكیل ؿعح دٌیطٔ ،ا صیلی وؼیٍ اؼت .انا وٗتی ةً ةاهتعیو ى٘ىۀ آن ةعؼػیط

ؼاده اؼت ،چعاکً ؿتیً ؿکل ٌعم اؼت .در ؼىر ةؽیار ةؽیار ةاه نیتَاىیط آن را ٔ٘ه در ؼػً کلهػً صالقػً کيیػط:
ِدوَ ،ؿوِ ،رن .انا ٌهانوَر کً در ٌع ؼػىر نضتلٕػی تذلػی نػییاةػط ،ةؽػیار دیچیػطه نیؿػَد .ةػًَيَان ٗیػاس،
نَدَدات اىؽاىی را در ىٌع ةگیعیط .نطرؼۀ دائَ ةطن اىؽان را ةًقَرت دٍػاىی کَچػک در ىٌػع نػیگیػعد .نَدػَدات

اىؽاىی ةطن ٔیغیکی دارىط ،انا ٔ٘ه ةا داؿتو ةطن ٔیغیکػی ،ؿػضف کانػل ىیؽػت .او ةایػط صلػٖوصػَ ،ؿضكػیت،
صكَقیات اىؽاىی و روح داؿتً ةاؿط تا ٔعدی کانل و نؽت٘ل ةاؿط .ةػعای ایػو دٍػان نػا ىیػغ ٌهػیوگَىػً اؼػت:
کٍکـان راه ؿیعی و کٍکـانٌای دیگع و ٌهچيیو زىطگی و آب ودَد دارىط .تهام چيیو چیغٌای نلهَؼی در دىیػا
ديتًٌایی از ودَد نادی ٌؽتيط ،انا ایو دٍان ؼعؿت ىانعئی صَد ،یُيػی ِدػوَ ،ؿػوِ ،رن را ىیػغ دارد .ذرات تهػام

چیغٌا و ٌعچیغی کً ٌؽتی دارد ایو ؼعؿت را دارىط و ذرات ةیىٍایت ریغ ٌم ایو ؼعؿت را دارىط.

ایو ؼعؿت ِدوَ ،ؿوِ ،رن ،نُیاری اؼت کً تُییو نیکيط در ایو دٍان چًچیغی صَب و چًچیغی ةػط اؼػت.

ایو ؼعؿت ،چیغی اؼت کً صَب و ةط را تُییو نیکيطٌ .هچيیو تُییوکييطۀ چیػغی اؼػت کػً نػعدم در گظؿػتً
«تَ٘ا» در ىٌع نیگعٔتيط .التتً زاه ؼىر اصالٗی ادتهاع تْییع کعده و زتی اؼػتاىطاردٌای اصالٗػی نيسػعؼ ؿػطه
اؼت .انعوزه اگع کؽی ةضَاٌط از لِی ِٔ يگ الگَ ةگیعد ،ازتهاهً نعدم نیگَیيط کً نـکل رواىی دارد .انا در دٌۀ 0731
یا  ،0741چً کؽی نیگٕت او دیَاىً اؼت؟ اؼتاىطارد اصالٗی نعدم ةًؿطت در زال أَل اؼػت .ارزشٌػای اصالٗػی
دانًُ روزةًروز صعابتع نیؿَد .ةؽیاری از أعاد ةً چیغی دغ نيُٕت ٔکػع ىهیکييػط .زتػی ةػعای ؼَدرؼػاىطن ةػً
صَدؿان زامعىط ةً دیگعان قطنً ةغىيط .ةا ٌع وؼیلًای ةا یکطیگع رٗاةت و ديگ و دََا نیکييط .دػ درةػارۀ ایػو
ةیيطیـیط ،آیا ادازه داده نیؿَد ایو ادانً یاةط؟ وٗتی ةُنی نعدم کارٌای ةط اىذام نیدٌيط و ةػً آنٌػا نیگَییػط

ً
واُٗا ةاور ىهیکييط در زال اىذام کاری اؿتتاه ٌؽتيط .ةعصی صػَد
کار ةطی اىذام نیدٌيط ،زعؼتان را ةاور ىهیکييط.
را ةا اؼتاىطارد اصالٗی نيسه نیؼيذيط و چَن اؼتاىطارد ؼيذیطن تْییع کعده ٔکع نػیکييػط ةٍتػع از دیگعاناىػط .انػا

ةطون تَدً ةً ایيکً اؼتاىطارد اصالٗی نعدم چگَىً تْییع نیکيط ،ؼعؿت دٍان تْییع ىهیکيط و آن تيٍا اؼػتاىطاردی
اؼت کً تُییو نیکيط چً کؽی صَب یا چً کؽی ةط اؼت .ازایورو ةعای ایيکً تغکیًکييطه ةاؿیط ،ةعای رؿػط صػَد،
ةایط ؼعؿت دٍان را ةػًَيَان راٌيهػا ةعگغیيیػط .ىهیتَاىیػط ةػع وتػٖ اؼػتاىطاردٌای نػعدم َػادی رٔتػار کيیػط .اگػع
نیصَاٌیط داکی و صلَص اولیًتان را دوةاره ةً دؼت آوریط و ةً صاىۀ واُٗیتان ةعگعدیػط ،اگػع نیصَاٌیػط از وعیػٖ

کیٍاىی ِدوَ ،ؿوِ ،رن زىػطگی کيیػط٘ٔ .ػه در قػَرتی ٔػعد
تغکیً ؼىرتان را ةاه ةتعیط ،نذتَریط ةع وتٖ ایو ؼعؿت
ِ
ً
واُٗا
صَةی ٌؽتیط کً از ایو ؼعؿت کیٍاىی دیعوی کيیط .ؿضكی کً از ایو ؼعؿت کیٍاىی نيسعؼ نیؿَدٔ ،عدی
ً
واُٗا ةط ىتاؿیط .ؿایط کؽی ةگَیػط
ةط اؼت .در نسل کار یا در ادتهاع ؿایط کؽی ةگَیط ةط ٌؽتیط ،انا نهکو اؼت
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ً
واُٗا صَب ىتاؿیط .ةًَيَان تغکیًکييطه ،اگع کانالً ةا ایو ؼعؿت ٌهگَن ؿَیط ،کؽی
صَب ٌؽتیط ،انا نهکو اؼت
ٌؽتیط کً دائَ را کؽب کعده اؼت .ز٘ی٘ت آن ةً ایو ؼادگی اؼت.
در تغکیۀ ِدوَ ،ؿوِ ،رن ،نطرؼۀ دائَ روی ِدو یا ز٘ی٘ت تأ کیط نیکيط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نطرؼػۀ دائػَ ةػً

دیعوان صَد آنَزش نیدٌط کً تغکیً کييط ،راؼت ةگَیيط و ةا قطاٗت رٔتار کييط ،درؼت و واُٗی ةاؿػيط ،ةػً زالػت

داکی و صلَص واُٗی صَد ةعگعدىط و در ىٍایتٔ ،عدی روؿوةیو ؿَىط .انا آنٌا ىیغ َؿو و ِرن را دارىػط ،ولػی تأ کیػط
روی ِدو اؼت .نطرؼۀ ةَدا در تغکیۀ ِدوَ ،ؿوِ ،رن ،روی َؿو یا ىیکصَاٌی تأ کیط نػیکيػط .تغکیػۀ َؿػو نیتَاىػط
رزهت ٌَیم را ةً ودَد آورد و ٌيگانی کً ایو رزهت ٌَیم ىهایان نیؿَد نیتَاىیػط ةتیيیػط کػً تهػام نَدػَدات

ذیؿَُر در زػال زدعکـػیطن ٌؽػتيط ،ةػًوَری کػً ؼعؿػار از آرزویػی نیؿػَیطٌ :هػۀ نَدػَدات ذیؿػَُر را از

رىخکـیطن ىذات دٌیط .انا آنٌا ىیغ ِدو و ِرن را دارىط ولی تأ کیط روی تغکیۀ َؿو اؼتٔ .ػالَن دأػای نػا ةػع دایػۀ
واهتعیو اؼتاىطارد دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن اؼت و ٌع ؼً را ٌمزنان تغکیً نیکيیم .ؼیؽتهی کً تغکیً نیکيیم ةؽیار

ٌَیم اؼت.

چیگَىگ ،قطهتی از فسٌيگ ناقتل تاریخ اضت
چیگَىگ چیؽت؟ ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ ؼُی نیکييط درةػارۀ ایػو نَمػَع قػستت کييػط ،انػا آىچػً نػو
نیگَیم کانالً نتٕاوت اؼت .ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ ،در ؼىر صَدؿان درةارۀ آن قستت نیکييػط ،در زػالی
کً نو از دیطگاه ؼىر ةاهتعی درةارۀ چگَىگی درک چیگَىگ قستت نیکيم کً کػانالً نتٕػاوت از درک آنٌاؼػت.
َطهای از اؼتادان چیگَىگ نیگَیيط چیگَىگ ،تاریضی دو یا ؼًٌغارؼالً در چػیو دارد .ةعصػی نیگَیيػط تػاریضی
ديخٌغارؼالً و ةًٗطنت تهطن چیو دارد .ةعصی نیگَیيط وتٖ یأتًٌای ةاؼتانؿياؼی ،تاریش چیگَىػگ ٌٕػتٌغار
تاریش نىعحؿطه ىیغ صیلػی ٔعاتػع از تػاریش
ؼال اؼت ،یُيی ةیؾ از ٗطنت تهطن چیو .انا زتی ایو وَهىیتعیو
ِ
تهطن ةـعی ىیؽت .ةع وتٖ نساؼتۀ أعادی کً نَأٖ ىٌعیػۀ تکانػل دارویػو ٌؽػتيط ،از زنػان دطیطارؿػطن اىؽػان

انعوزی دارای ٔکع و تهطن ةیؾ از دهٌغار ؼال ىگظؿتً و ٗتل از آن ٌیچ ؿػکلی از تهػطن ؿػعوع ىـػطه اؼػت .ةػع
ِ

اؼاس چيیو ىٌعیًای اىؽان اةتطا از گیاٌان آةغی ةً داىَران آةغی تکانل یأت ،ؼپػ روی صـػکی زىػطگی کػعد،
ةُط روی درصت زىطگی کعد ،ؼپػ دوةاره روی زنیو آنط و ةً نیهَن تتطیل ؿط .وتٖ ایو ىٌعیػًٗ ،تػل از دیػطایؾ
تهطن ةـعی ،نعدم ٌیچ ؿکلی از جتت وٗػایٍ را ىطاؿػتيط و ةػا ةػعت درصتػان صػَد را نیدَؿػاىطىط و گَؿػت صػام
نیصَردىط و ؿایط زتی ىهیداىؽتيط چگَىً از آتؾ اؼتٕاده کييط و وزـی و ةطوی ةَدىط.
انا ایو ىگعش نـکالتی دارد .در ةؽیاری از نياوٖ دىیا نکانٌایی ودػَد دارىػط کػً رددػای تهػطنٌای ةاؼػتاىی
ةًدا ناىطه اؼت و آنٌا صیلی ٗطیهیتع از تهطن نا ٌؽتيط .ایو ة٘ایای ةاؼػتاىی از ىٌػع قػيُتگعی و ٌيػعی َػالی
ً
ت٘عیتا ایووَر ةً ىٌػع نیرؼػط کػً اىؽػان نُاقػع ٌيعٌػای
ٌؽتيطٌ .يعٌای ةاؼتان ارزش ٌيعی ةؽیاری داؿتيط و

نعدم ةاؼتان را ت٘لیط نیکيط .انا تاریش ةعصی از ایو ة٘ایا ةً ةیؾ از قطٌغار ؼػال دػیؾ ،قػطٌاٌغار ؼػال دػیؾ،
نیلیَنٌا ؼال دیؾ یا زتی ةیؾ از قطنیلیَن ؼال دیؾ ةعنیگعدد .دػ درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیا ایو نؽئلً در
ىگعشٌای کيَىی ةً تاریش تعدیط ایذاد ىهیکيط؟ انا ایو نَمََی ؼعگعمکييطه ىیؽت ،چعاکً اىؽان ٌهیـً در زال
رؿط و کـٓ نذطد صَد ةَده و دانًُ ةً ایو ؿکل تَؼًُ نییاةط .ةياةعایو نهکػو اؼػت یأتػًٌا و ىگػعش نػعدم
درةارۀ نؽائل کانل ىتاؿط.
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ةؽیاری از ؿها نهکو اؼت اقىالح «ٔعٌيگٌای ناٗتل تاریش» یا «تهطنٌای ناٗتل تاریش» را ؿػيیطه ةاؿػیط.
ةگظاریط درةارۀ تهطنٌای ناٗتل تاریش قستت کيیم .انعوزه در روی زنیو ،آؼػیا ،ارودػا ،آنعیکػای ديػَةی ،آنعیکػای
ؿهالی ،اٗیاىَؼیً ،آٔعی٘ا و ٗىب ديَب ودَد دارد کً زنیوؿياؼػان آنٌػا را ٗػاره نیىانيػط .دهٌػانیلیَن ؼػال از
ؿکلگیعی ٗارهٌا گظؿتً اؼت یا ایووَر نیتَان گٕت کً ؼعزنیوٌایی از کٓ اٗیاىَس ةاه آنطىط و ؼػعزنیوٌایی
ةً ُٗع دریا ٔعو رٔتيط و از زنان جاةتناىطن آنٌا ةًؿکلی کً انعوز ٌؽتيط دهٌانیلیَن ؼػال گظؿػتً اؼػت .انػا در
ُٗع ةعصی از اٗیاىَسٌا ،ةياٌای ةاؼتاىی ةليط و ةغرگی کـٓ ؿطه اؼت .ایو ةياٌا وعحٌػای زیتػایی دارىػط و ٌػیچ
ؿتاٌتی ةً آجار تهطن اىؽان انعوزی ىطارىط .دػ آنٌا ةایط ٗتل از ایيکً در ُٗع دریا ٔعو روىط ؼػاصتً ؿػطه ةاؿػيط؛

ً
ٔعما زتی نیهَن ٌم ىتَده ،دػ چػً کؽػی آنٌػا را ؼػاصتً
یُيی دهٌانیلیَن ؼال دیؾ .اگع در آن زنان ،اىؽان

اؼت؟ چيیو چیغٌای ٌَؿهيطاىًای انکاندظیع ىهیةَدىط .نُهای دیگعٔ ،ؽیل تعیلَةیتی اؼت کً ةاؼتانؿياؼػان
آن را کـٓ کعدهاىط .تعیلَةیت نَدَدی ةَد کً ةیو ؿـكػطنیلیَن ؼػال دػیؾ تػا دویؽتوؿكػتنیلیػَن ؼػال
دیؾ ودَد داؿت و ةُط از آن ني٘عض ؿط .داىـهيطی آنعیکایی ٔؽػیل تعیلػَةیتی را کـػٓ کػعد کػً دػای دػای
اىؽان روی آن ةَد .دای دای ٔعدی کً کٕؾ ةً دا داؿت روی ٔؽیل ةػًوَر وامػر ى٘ػؾ ةؽػتً اؼػت .آیػا ایػو،
تاریشىَیؽان را دؼت ىهیاىطازد .ةع وتػٖ ىٌعیػۀ دارویػو ،آیػا نیتَاىؽػتً در دویؽتوؿكػتنیلیػَن ؼػال دػیؾ
نَدَدات اىؽاىی ودَد داؿتً ةاؿيط؟
در نَزۀ داىـگاه نلی دعو ،ؼيگی ٌؽت کً ى٘ؾ اىؽان روی آن زکا کی ؿطه اؼػت .دػػ از ةعرؼػی نـػضف
ؿط کً ى٘ؾ ،ؼیٌغار ؼال دیؾ روی ؼيگ زکا کی ؿطه ةَد .انا ایو ؿضف لتاس دَؿیطه اؼػت ،کػاله ةػً ؼػع
دارد ،کٕؾ ةً دا دارد و ةا تلؽکَدی در دؼت ،ؼتارهٌا را نـاٌطه نیکيط .چگَىً اىؽػانٌای ؼػیٌػغار ؼػال دػیؾ
نیتَاىؽتيط ةطاىيط کً چگَىً دارچً ةتأيط و لتاس ةپَؿيط؟ چیغ َذیبتع ایو اؼت کػً او ةػا تلؽػکَدی در دؼػتؾ
ؼتارهٌا را نـاٌطه نیکيط و درةارۀ ىذَم چیغٌایی نیداىؽتً اؼتٌ .هیـً ٔکع نیکعدیم گالیلػۀ ارودػایی ةػَد کػً
زطود ؼیكط ؼال دیؾ تلؽکَپ را اصتعاع کعد .انا چً کؽی ؼیٌغار ؼال دیؾ تلؽکَپ را اصتعاع کعد؟ ٌيَز ٌم
نُهاٌای زلىـطۀ زیادی ودَد دارىط .ةعای نحال ،ةؽیاری از ّارٌا در ٔعاىؽً ،آٔعی٘ای ديَةی و رؿتً کَهٌای آلپ،
ى٘اؿیٌایی روی دیَارٌایؿان دارىط کً صیلی وامر و ؿتیً چیغی واُٗی زکا کی ؿطهاىط .تكاویع اىؽػاىی ،ةؽػیار
زیتا زکا کی ؿطه و ةا ىػََی رىگداىػۀ نُػطىی رىػگآنیغی ؿػطهاىط .انػا آن اؿػضاص نحػل نػعدم انػعوزی لتػاس
دَؿیطهاىط و لتاسٌایؿان کهی ؿتیً لتاسٌای ّعةی اؼت و ؿلَار تيگ دَؿیطهاىط .ةعصی از آنٌا چیػغی ؿػتیً
دیپ در دؼت دارىط و ةعصی َكا در دؼت و کاله ةع ؼع دارىط .چگَىً نیهَنٌای قطٌاٌغار ؼال دیؾ نیتَاىؽػتيط
ةً چيیو ؼىر ٌيعی دیـعٔتًای ةعؼيط؟
ةگظاریط کهی َ٘بتع ةعویم ،دهٍَری گاةو در آٔعی٘ا نُطن اوراىیَم دارد .ایو کـَر ىؽ ً
تتا تَؼػًُىیأتػً اؼػت و
صَدؿان تَاىایی اؼتضعاج اوراىیَم را از ؼيگ نُطن ىطارىط و ؼيگ نُطن را ةً کـَرٌای تَؼًُیأتً قادر نیکييط.
در ؼال  075۴کارصاىًای در ٔعاىؽً ن٘طاری از آن ؼيگ نُطن اوراىیَم را وارد کعد و دػ از تذغیًوتسلیل ؿػیهیایی،
دی ةعدىط کً ؼيگ نُطن اوراىیَم دعدازش و اؼتٕاده ؿطه ةَدٔ .کع کعدىػط َذیػب اؼػت و َػطهای از داىـػهيطان و
دعؼيل ٔيی را ةعای اىذام ةعرؼی در نسل ،ةً آىذا ٔعؼتادىط .داىـهيطان کـَرٌای زیادی ةعای ةعرؼی ةً آىذا رٔتيط.
در ىٍایت تأییط کعدىط کً آىچً ٔکع نیکعدىط نُطن ؼيگ اوراىیَم اؼت در واٍٗ راکتَر اتهی ةغرگػی اؼػت کػً ةؽػیار
صَب وعازی ؿطه ةَد ،زتی ةٍتع از آىچً انعوز نیتَاىؽت ؼاصتً ؿَد .در چً زناىی ؼاصتً ؿط؟ دونیلیػارد ؼػال
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دیؾ و ةًنطت داىكطٌغار ؼال دایع ةَد .ایوٌا اَطاد ىذَنی ٌؽتيط .ةًٌیچودً ىهیتَان ةا ىٌعیػۀ تکانػل دارویػو
آن را تَمیر داد .تُطاد ةؽیاری از چيیو ىهَىًٌایی ودَد دارىػط .دانُػۀ َلهػی و ٔيػی ةػً اىػطازۀ کػأی چیغٌػای
دطیطی را کـٓ کعده اؼت کً کتابٌای درؼی ُٔلینان را تْییع دٌط .وٗتی تٕکع اىؽانٌا در َادتی َهیٖ و کٍػو
گیع نیکيط ،ؼضت اؼت ایطهٌای دطیط را ةپظیعىط .زتی وٗتی ز٘ی٘ت آؿکار نیؿَد ،نعدم دعئت ىهیکييػط آن را
ةپظیعىط و ةًوَر ّعیغی آن را رد نیکييط .ةًصاوع تأجیع روشٌای تٕکع کٍو ،انػعوزه ٌیچکؽػی ةًؿػکل ىٌامنيػطی
چيیو یأتًٌایی را دهٍآوری ىهیکيط و ةياةعایو نٕاٌیم ةـعی ٌهیـً از دیـعٔتٌای دطیط َ٘ب نیأتيط .گعچػً
ایو چیغٌا ةًوَر گؽتعدهای ةً َهَم ؿياؼاىطه ىـطهاىط ،انا در زال زامع کـٓ ؿػطهاىط .انػا وٗتػی درةػارۀ آنٌػا
قستت نیکيیم ،ةعصی نیگَیيط ایو چیغٌا صعأاتاىط و آنٌا را رد نیکييط.
داىـهيطان ؿذاع زیادی در کـَرٌای دیگع ٌؽتيط کً ةًوَر َليػی ایػو چیغٌػا را ةػًَيَان ٔعٌيگٌػای ناٗتػل
تاریش یا تهطنٌایی کً ٗتل از تهطن ةـعی نا ودَد داؿتيط ،دظیعٔتًاىط .یُيػی ٗتػل از ایػو تهػطن نػا ،تهػطنٌای
دیگعی ىیغ ةَده و ةیؾ از یک تهطن ودَد داؿتً اؼت .ةا ىگاه ةً ة٘ایای ةاؼتاىی نیتَاىیط ةگَییط کً آنٌا ٔ٘ػه از
یک دورۀ تهطن ىتَدىط .ةياةعایو آنٌا ٔکع نیکييط تهطنٌا ةًدُٔات نيٍطم ؿطىط و ٔ٘ػه تُػطاد کهػی از أػعاد زىػطه
ناىطىط و ةًقَرت ةطوی زىطگی کعدىط .ؼپػ ةًتطریخ تُطادؿان زیاد ؿط ،ىژاد ةـعی دطیطی ؿطىط و تهطىی دطیط
را ؿعوع کعدىط .ؼپػ دوةاره نيٍطم ؿطىط و دوةاره ىژاد ةـعی دطیطی را ؼاصتيط .ایو چعصً ةارٌا تکعار ؿطه اؼت.
ٔیغیکطانٌا نیگَیيط زعکت ناده الگٌَایی دارد .تْییعات کل دٍان نا ىیغ الگٌَایی دارد.
در ایو دٍان وؼیٍ و در ایو راه ؿیعی چعصان ،زعکت ؼیارۀ زنیو ةًٌیچودً ىهیتَاىؽتً ٌهیـً آرام و ٌهَار
ةَده ةاؿط و نهکو اؼت ةً ؼیارات دیگع ةعصَرد کعده یا ةا نـکالت و ٔذایٍ ةغرت دیگعی نَادً ؿطه اؼت .اگع از
دیطگاه تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةً آن ىگاه کيیم ،نیتَاىیم ةگَییم ایو وٗایٍ ةضـی از ىٌم و تعتیبٌػای ةغرتتػعی
ٌؽتيط .زناىی ةًدٗت ردیاةی کعدم و دی ةعدم ةـعیت ٌـتادویک ةار دؼتضَش اىٍطام کانل ؿطه اؼتٌ .ع ةار ٔ٘ه
تُطاد کهی از أعاد زىطه نیناىطىط٘ٔ ،ه کهی از تهطن ٗتلی ةػاٗی نػیناىػط و ؼػپػ وارد دورۀ ةُػطی نػیؿػطىط و
ةًقَرت ةطوی زىطگی نیکعدىط .ةا أغایؾ دهُیت ،در ىٍایت دوةاره تهطن ًاٌع نیؿط .ةـعیت ٌـػتادویک ةػار از
ِ
اٌهیػت «زنانةيػطی
نیان چيیو چعصًای گظؿتً اؼت و نو آن را تا اىتٍا ردیاةی ىکعدم .نعدم چیو از دیعةاز درةارۀ
کیٍاىی ،نَُٗیتٌای نؽاَط زنیيی و ٌهاٌيگی اىؽاىی» قػستت کعدهاىػط .تْییػعات کیٍػاىی نضتلػٓ و زنانةيػطی
کیٍاىی نضتلٓ نیتَاىط اوماع نضتلٕی در ادتهاع َػادی ةـػعی دطیػط آورد .ةػع وتػٖ َلػم ٔیغیػک ،زعکػت نػاده
الگٌَایی را دىتال نیکيط ،در صكَص زعکت دٍان ىیغ چيیو چیغی قطؽ نیکيط.
َلت اقلی ایيکً درةارۀ ٔعٌيگٌای ناٗتل تاریش قػستت کػعدم ایػو ةػَد کػً ایػو ىکتػً را روؿػو کػيم :تػاریش
چیگَىگ ةً ٔعٌيگٌای ناٗتل تاریش ةعنیگعدد ىً ةً ایو تهطن کيَىی ،و از زنانٌای ةؽیار دور نيت٘ل ؿػطه اؼػت.
نیتَاىیم درایوةاره اؿاراتی را در نتَن نظٌتی دیطا کيیم .ةػعای ىهَىػً ،ؿػا کیانَىی ةیػان کػعد کػً تغکیػۀ صػَد را در
قطٌانیلیَن «کالپا» دػیؾ کانػل کػعد و ةػً روؿػوةیيی رؼػیط .یػک کالپػا ؿػانل چيػط ؼػال اؼػت؟ یػک کالپػا
قطٌانیلیَن ؼال اؼت .زتی ىهیتَاىیط َطدی ةً ایو ةغرگی را تكَر کيیط .اگع آىچً او ةیان کعد قسیر ةاؿػط ،آیػا
آن ةا تاریش ةـعیت و تْییعات کل زنیو دَر در ىهیآیط؟ ؿا کیانَىی ٌهچيیو ةیان کعد کػً ٗتػل از او ؿػؾ ةػَدای
دوران اولیً ودَد داؿتيط کً ٌعیک از آنٌا صَدؿان اؼتاداىی داؿتيط و ّیعه و ٌهۀ آنٌا قػطٌانیلیَن کالپػا ٗتػل

ً
واُٗا قسیر ةاؿػط ،آیػا از نیػان آن روشٌػای ؼػيتی واُٗػی و
تغکیً کعده و روؿوةیو ؿطه ةَدىط .اگع ایو چیغٌا
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آنَزشٌای راؼتیو ،انعوزه در دانُۀ نا چيػیو روشٌػای تغکیػًای آنػَزش داده نیؿػَد؟ اگػع از نػو ةپعؼػیط،

ً
نىهئيا ،انا کهیاب ٌؽػتيط .ایػو روزٌػا آن چیگَىگٌػای ت٘لتػی ،چیگَىگٌػای دروّػیو و آن أػعاد
نیگَیم ةلً،
تؽضیعؿطه ،ةًدلضَاه چیغٌایی را از صَد درنیآورىط تا نػعدم را ٔعیػب دٌيػط و تُطادؿػان از چیگَىگٌػای واُٗػی
ةًنعاتب ةیـتع اؼتٍٔ .هیطن ایيکً کطامیک واُٗی اؼت و کطامیک ت٘لتی ،دؿَار اؼت .تـضیف چیگَىگ واُٗی
دؿَار اؼت و دیطاکعدن آن ىیغ آؼان ىیؽت.
در واٍٗ ،چیگَىگ تيٍا چیغ ةًداناىطه از دوران گظؿتً ىیؽت .چیغٌایی ناىيط ىهاد تایدی ،تعؼػیهًٌای ٌِ تػَ و
لَئَؿَ ،کتاب تْییعات و ىیغ ٌـت ؼًىگارهٌ ،هگی از ناٗتل تاریش ةً ارث رؼیطهاىط .ةً ٌهیو َلػت اؼػت کػً اگػع
کؽی آنٌا را از دیطگاه ٔعدی َادی نىالًُ کيط و ةضَاٌط درک کيطٌ ،یچ راٌی ىیؽت ةتَاىط ةً درکی از آنٌا ةعؼػط.
رنغوراز آنٌا ةعای کؽاىی کً تٕکع ،دیطگاه یا ٗالب ذٌيیؿان در ؼىر ٔعدی َادی ٗعار دارد ،آؿکار ىهیؿَد.

چیگَىگ ةسای تشکیً اضت
زاه کً چیگَىگ چيیو ٗطنت تػاریضی دارد ،دٗی ً
٘ػا ةػعای چیؽػت؟ نیتػَاىم ةػً ؿػها ةگػَیم کػً روش نػا روش

دیـعٔتًای از تغکیۀ نطرؼۀ ةَدا اؼت ،دػػ وتی ً
ُتػا ةػًدىتال ایػو اؼػت کػً ؿػها را نَدػَدی صػطایی کيػط ،آىچػً
«ةَداؿطن» ىیغ ىانیطه نیؿَد .نطرؼۀ دائَ ىیغ ةًوَر نـاةً ةًدىتال ایو اؼت کً روؿوةیيی را دعورش دٌط یا ٔػعد
را ٗادر کيط ةً دائَ ىائل ؿَد .نیتَاىم ةً ؿها ةگَیم کً «صطاییؿطن» صعأات ىیؽت .ةعای نحال ،نٍَٕم «ةػَدا» را
در ىٌع ةگیعیط .ةَدا واژهای از ؼاىؽکعیت ،زةان ٌيط ٗطیم اؼت .وٗتی ةً چیو نا آورده ؿط ،دو کلهػً داؿػت و « ُؼ
تَئَ» تلٕي نیؿط .ةعصی از أعاد ىیغ آن را ةًقَرت «َٔ تَ» تعدهً کعدىطٌ .هانوَر کػً آن واژه از ىؽػلی ةػً ىؽػل
دیگع نيت٘ل نیؿط ،نعدم چیو ،یکی از آن کلهػات را زػظؼ کعدىػط و آن را « ُؼ» ىانیطىػط .ایػو واژه در چیيػی چػً
نُيایی دارد؟ ةً نُيی «ؿضف روؿوةیو یا آگاهؿطه» اؼت و ةػً ؿضكػی اؿػاره نیکيػط کػً از وعیػٖ تغکیػً ةػً
روؿوةیيی یا آگاٌی رؼیطه اؼت .چً صعأاتی در آن اؼت؟
ٌهگی درایوةاره ةیيطیـیطٔ :عد نیتَاىط از وعیٖ تغکیً ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی صَد را رؿط دٌط .انعوزه در دىیػا
ؿؾ تَاىایی َٔؽوتیُی ؿياصتً ؿطه اؼت ،انا ٔ٘ه ةً ایوٌا نسطود ىهیؿَد .نیگػَیم ةػیؾ از دهٌػغار تَاىػایی
َٔؽوتیُی واُٗی ودَد دارد .تكَر کيیط ؿضكی در زالی کً در نسلی ىـؽتً اؼت ،ةطون زعکتدادن دؼػتٌا یػا
داٌایؾ ةتَاىط کاری را اىذام دٌط کً دیگعان زتی ةػا دؼػتٌا یػا داٌایؿػان ىهیتَاىيػط اىذػام دٌيػط و او ةتَاىػط
ز٘ی٘ت واُٗی ٌع ُةُط دٍان را ةتیيط ،ةتَاىط ز٘ی٘ت دٍان و چیغٌایی را ةتیيط کً نعدم َادی ىهیتَاىيط ةتیييط .آیا او
کؽی ىیؽت کً از وعیٖ تغکیً ،دائَ را کؽب کعده اؼت؟ آیا او نَدَدی صطایی ىیؽت؟ آیا نیتَاىیط ةگَییط او نحل
ٔعدی َادی اؼت؟ آیا او کؽی ىیؽت کً ةًوؼیلۀ تغکیً روؿوةیو ؿطه اؼت؟ آیا درؼت ىیؽػت کػً او را «نَدػَد
روؿوةیو» یا «نَدَد صطایی» ةيانیم؟ ةً زةان ٌيط ٗطیم او یک «ةَدا» ىانیطه نیؿَد .واُٗیت انػع ایػو اؼػت و
چیگَىگ ةعای ایو کار اؼت.
ةعصی أعاد ىهیتَاىيط درک کييط کً چعا ؿضف ةعای چیغ دیگعی ّیع از ؿٕای ةیهاری و تيطرؼتی ةایط چیگَىگ
را تهعیو کيط .نيٌَرؿان ایو اؼت کً چیگَىگ ٔ٘ه ةعای ؿٕای ةیهاریٌاؼت .ایو درکی ةؽیار ؼىسی اؼت .انػا
ت٘كیع ؿها ىیؽت ،زیعا ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ ٔ٘ه در زال اىذػام کارٌػایی ناىيػط نُالذػۀ ةیهػاری نػعدم و
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کهک ةً آنٌا ةعای زٕػي ؼػالنتی ٌؽػتيط .آنٌػا ٔ٘ػه درةػارۀ نُالذػۀ ةیهاریٌػا و ؼػالنتی قػستت نیکييػط و
ٌیچکؽی چیغٌای نعةَط ةً ؼىَح ةاهتع را آنَزش ىهیدٌط .ایو را ىهیگَیم کً روشٌایؿػان صػَب ىیؽػت .در
واٍٗ ،نأنَریت آنٌا ایو اؼت کً چیغٌایی را در ؼػىر نُالذػۀ ةیهاریٌػا و ؼػالنتی و ىیػغ رایخکػعدن چیگَىػگ
آنَزش دٌيط .انا أعاد ةؽیاری ٌؽتيط کً نیصَاٌيط تا ؼىَح ةاه تغکیً کييط .آنٌا درةػارۀ آن نیاىطیـػيط و ٗلتػی
ةعای آن دارىط انا ىهیداىيط چگَىً ةایط صَد را تغکیً کييط و ایو نؽئلً ؼضتیٌای ةؽیاری را ةعای آنٌا دطیػط آورده
اؼت و در نـکالت ةؽیاری أتادهاىط .التتً آنَزش واُٗی روؿی در ؼىَح ةاه ،ةا نَمػََات ةؽػیار ژرٔػی ؼػعوکار
دارد و ةایط ةً ؿیَهای آن را آنَزش داد کً در ةعاةع نعدم و دانًُ نؽئَل ةَد .ةً ٌهیو َلػت اؼػت کػً در کػل ةػً
ىتایخ صَةی رؼیطهایم .ةُنی از چیغٌایی کً درةارهؿان قستت نػیکيیم ؼػىر ةػاه ٌؽػتيط و نهکػو اؼػت ةػعای
ةعصی نحل صعأات ةً ىٌع ةیایط .ازایورو ةً ةٍتعیو ؿکل ؼُی نیکيیم ةػا اؼػتٕاده از َلػم ىػَیو آنٌػا را تـػعیر
کيیم.
وٗتی درةارۀ نَمََات صاقی قستت نیکيیم ةعصی از أعاد ةیاصتیار آنٌػا را صعأػات نیىانيػط .چػعا؟ نُیػار
چيیو ؿضكی ایو اؼت کً آىچً َلم ٌيَز ةً آن دی ىتعده یا صَدش ٌيَز تذعةً ىکعده انکاندظیع ىیؽػت و ٌهگػی
صعأات یا ّیعواُٗی ٌؽتيط .ذٌيیت او ایوگَىً اؼت .دػ آیا ایووَر ٔکعکعدن درؼت اؼت؟ آیا نیتَاىیط چیػغی
را ٔ٘ه ةًصاوع ایيکً َلم ٌيَز ةً آن دی ىتعده اؼت یا ٔ٘ه ةًصاوع ایيکً ورای دیـعٔت َلم اؼػت ةػًَيَان چیػغی
صعأی یا ّیعواُٗی رد کيیط؟ اگع ٌعکؽی ایوگَىً ٔکع نیکعد آیا َلم نیتَاىؽت تَؼػًُ یاةػط؟ آیػا دانُػۀ ةـػعی
نیتَاىؽت دیـعٔت کيط؟ چیغٌایی کً دانُۀ َلهی و ٔيی نا اةطاع کعده ٌهگی چیغٌایی ٌؽػتيط کػً زنػاىی ةػعای
نعدم ىاؿياصتً ةَدىط .اگع ٌهۀ آنٌا صعأات در ىٌع گعٔتً نیؿطىط ،دیگػع ىیػازی ةػً دیـػعٔت و تَؼػًُ ىهیةػَد.
ةؽیاری از أعاد روشٌایی ناىيط چیگَىگ را درک ىهیکييط و ٔکع نیکييط صعأاتاىط .انػا ایوگَىػً ىیؽػت .انػعوزه
اةغارٌای َلهی آؿکار کعدهاىط کً ةطن اؼتادان چیگَىگ چیغٌای ةؽیاری ؼاوٍ نیکيط ،ناىيط :انَاج نادون قػَت،
انَاج نأَؽ قَت ،انَاج الکتعونْياویؽی ،اؿًٌُای نػادون ٗعنػغ ،اؿػًٌُای نػاورای ةػيٕؾ ،اؿػًٌُػای گانػا،
ىَتعونٌا ،اتمٌا و ٔلغٌایی کً ةً ن٘طار ةؽیار کهی در ةطن ودَد دارىط .آیا آنٌا چیغٌایی ىیؽتيط کً ةًقَرت نادی
ودَد دارىط؟ آنٌا ىیغ نادی ٌؽتيط .آیا ٌعچیغی از ناده ؼاصتً ىـطه اؼت؟ آیا ٔنازنانٌای دیگع از ناده ؼػاصتً
ىـطهاىط؟ آیا نیتَاىیط آنٌا را صعأات ةيانیط؟ از آىذا کً ٌطؼ از ایو روشٌا ایو اؼت کً نا را صػطایی کييػطٌ ،ػع

ً
وتیُتا ةا ةؽیاری از نَمََات ژرؼ ؼعوکار دارد و نا ةً آنٌا نیدعدازیم.
قستتی درةارۀ آنٌا

اگع روشٌای چیگَىگ چيیو ٌطٔی دارىط ،چعا اؼانی آنٌػا صیلػی َػادی ةػً ىٌػع نیرؼػيط و نػعدم آنٌػا را
چیگَىگ نیىانيط؟ در واٍٗ نياؼبتع اؼت کً آنٌا را «تهعیو نُيَی» یا «تغکیً» ىانیط ،چعاکً ٌطؼؿان ٌهػیو
اؼت .التتً ىامٌای ةضكَص دیگعی ىیغ ةعای چيیو روشٌایی ودَد دارد ،انا آنٌا را ةًوَر کلی ةایط تغکیً ىانیػط.
دػ چعا نعدم آنٌا را چیگَىگ نیىانيط؟ ایو نؽئلً ةً اوماَی کػً چػیو در زػطود ةیؽػت ؼػال دػیؾ داؿػت
ةعنیگعدد؛ زنان ؿعوع نستَةیت روشٌای چیگَىگ .آن زنان اواؼه اى٘الب ٔعٌيگی ةَد و أکار و ٔعٌيگ ؼيتی را
نَدی از صكَنت و کیيً ازاوً کعده ةَد .در اواصع اى٘الب ٔعٌيگی ةَد کً روشٌای چیگَىگ ةً اوج نستَةیت صَد
رؼیطىط .ةطون ایيکً ةً ىامٌایی ةپعدازیم کً روشٌای چیگَىگ در ٔعٌيگٌای ناٗتل تاریش داؿتيط ،از ىامٌایؿان
در ایو دورۀ تهطن نیتَاىیم ةتیيیم نَمَع چً ةَده اؼت :ةًصاوع ایيکً ایػو روشٌػا ةػً دوران ٗتػل ةعنیگـػتيط،
اؼانیؿان صیلی نظٌتی ةَد و نعدم آن اؼانی را «ٔئَدالی» یا َ٘بأتػاده در ىٌػع نیگعٔتيػط .ىهَىػًٌایی از ایػو
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ىامٌا ایوٌا ٌؽتيط :راه ةغرت تغکیۀ دائَ ،نطیتیـو وادعا ،راه آرٌات ،راه ةغرت تغکیۀ ةَدا دارنػا ،کیهیػاگعی دروىػی

ُىًهیً .اگع در وَل اى٘الب ٔعٌيگی از چيیو ىامٌایی اؼتٕاده نیکعدیط ،آیا نػعدود ؿػهعده ىهػیؿػطیط؟ آن آرزو کػً
اؼتادان چیگَىگ ةعای ٌهگاىیکعدن چیگَىگ داؿتيط صَب ةَد و آنٌا ٗكط داؿتيط ةػً َهػَم نػعدم کهػک کييػط
ةیهاریٌا را درنان کييط ،ؼالنتیؿان را زٕي کييط و ومُیت دؽهاىیؿان را ةٍتَد ةضـيط و چ٘طر ٌم َالی ةَد؛ انا
دعئت ىهیکعدىط از آن ىامٌا اؼتٕاده کييط .ةياةعایو کاری کً ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ اىذام دادىط ایػو ةػَد کػً
ةعای اؿاره ةً روشٌایؿان ،دو کلهۀ ّیعةسثةعاىگیغ چی (اىعژی) و گَىگ (روش ،تهػعیو) را از نتػَن کتابٌػای
َدن دیيگ و دائَ َذىگ اىتضاب کعدىط و آنٌا را «چیگَىگ» ىانیطىط .ةعصی أعاد زتی درةارۀ واژۀ چیگَىگ دژوٌؾ
ً
قعٔا واژهای اؼت کً در
نیکييط ،انا چیغی ةعای دژوٌؾ ودَد ىطارد .در گظؿتً تغکیً ىانیطه نیؿط« .چیگَىگ»

دوران اصیع و ةً ایو نيٌَر ؼاصتً ؿط کً نياؼب درک نعدم نُاقع ةاؿط.

چسا گَىگتان ةا تهسیو افشایظ ىهییاةر؟
چعا گَىگتان ةا تهعیو أغایؾ ىهییاةط؟ ةؽیاری از أعاد ایوگَىً ٔکع نػیکييػط« :نػو آنػَزش واُٗػی را دریأػت
ىکعدهام .اگع اؼتادی نٍارتٌای ةضكَص و تکيیکٌای دیـعٔتًای را ةً نػو آنػَزش دٌػط ،گَىػگ نػو أػغایؾ
نییاةط ».ایو روزٌا زطود ىَدوديخدرقط از نعدم ایوگَىً ٔکع نیکييط و چيیو ٔکعی ةً ىٌػعم صيػطهدار اؼػت .زیػعا
چيیو روشٌایی تکيیک نعدم َادی ىیؽتيط ،ةلکً کانالً َٔؽَادیاىط .ةيػاةعایو آنٌػا را ةایػط ةػا اقػَل ؼػىَح ةػاه
ارزیاةی کعد .نیتَاىم ةً ٌهً ةگَیم کً َلت اؼاؼی رؿطىکعدن گَىگ ایو اؼت :از دو کلهػۀ «تغکیػً» و «تهػعیو»،
نعدم ٔ٘ه ةً تهعیو تَدً نیکييط و تغکیً را ىادیػطه نیگیعىػط .کلیػط نَٔ٘یػت در تکيیکٌػای ٔیغیکػی و ةیعوىػی
ىیؽت .ةا ةطن ٔعدی َادی ،دؼتٌای ٔعدی َادی و أکار ٔعدی َادی ،آیا ٔکع نیکيیط نیتَاىیط نادۀ ةا اىعژی ةػاه
را ةً گَىگ تتطیل کيیط و گَىگ را رؿط دٌیط؟ چگَىً نیتَاىط ةً ایو آؼاىی ةاؿط! در ىٌع نو ،چيیو چیغی ؿَصی
اؼت .نحل ایو اؼت کً در ولب چیغی در ةیعون ةاؿیط و در ةیعون چیغی را دؽتذَ کيیطٌ .عگغ آن را ىهییاةیط.
تغکیً نحل نٍارتٌای دىیَی ىیؽت کً ةتَاىیط ةا دعداصت کهی دػَل یػا ةػا یػادگیعی تکيیکٌػایی آن را کؽػب
کيیط .چیغی کانالً نتٕاوت اؼت ،زیعا در ؼىسی َهل نیکيط کً ٔعاتع از نعدم َادی اؼت و ةياةعایو الغانات ةاهتعی
دارد .تَمیر نیدٌم .در صكَص چيیو تهعیيی ةایط درونتان را تغکیً کيیط و ةعای کهک در دؽتذَی چیغٌایی در
ةیعون ىتاؿیط .أعاد زیادی ٌؽتيط کً در ةیعون در دؽتذَی چیغٌایی ٌؽتيط .انعوز در دؽتذَی یػک چیػغ و روز
دیگع دىتال چیغی دیگع ٌؽتيط و ةً آرزوی کؽب ىیعوٌای َٔؽوتیُی چؽػتیطهاىط .اٌػطاؼ و اىگیغهٌػای گَىػاگَىی
دارىط .زتی أعادی ٌؽتيط کً نیصَاٌيط اؼتاد چیگَىگ ؿَىط و ةا نُالذۀ ةیهاریٌا دَل ةً دؼت ةیاورىػط! انػا در
تغکیۀ واُٗی ،ةایط ذٌوتان را تغکیً کيیط و ایو تغکیۀ ؿیوؿیيگ ىانیطه نیؿَد .ةًوَر نحال ،در تُارماتی کً ةػیو
ؿها و دیگعان دیؾ نیآیط هزم اؼت ةً ازؽاؼات و انیال نضتلٓ کهتع اٌهیت دٌیط .اگػع ةػعَکػ ،ةػعای نيػأٍ
ؿضكی در زال رٗاةت ةا دیگعان ةاؿیط ،ىتایط اىتٌار ىتایخ زیادی از تهعیوتان داؿتً ةاؿػیط .در ایػو قػَرت ناىيػط
أعاد َادی ٌؽتیط و ىتایط اىتٌار داؿتً ةاؿیط از تهعیوتان گَىگ ةً دؼت ةیاوریط .ةً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً ةایػط
تغکیۀ ؿیوؿیيگ را در ٗلب تهعیوتان ٗعار دٌیط .اگع ةتَاىیط ایوگَىً َهػل کيیػط دػی نیةعیػط کػً در تغکیػً ةػاهتع
نیرویط و گَىگتان رؿط نیکيط.
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ؿیوؿیيگ چیؽت؟ آن ؿانل تَ٘ا (کً ىََی ناده اؼت) ،ةعدةاری ،ایهان و ةكیعتٔ ،طاکاری ،رٌاکعدن انیال و
واةؽتگیٌای نعدم َادی ،تَاىایی تسهل ؼضتیٌا و ناىيط آن اؼت .چیغٌػای گَىػاگَىی را در ةػع داردٌ .ػع ديتػً از

ً
واُٗا رؿط کيیط .ایو َانلی کلیطی در رؿط تَان گَىگ اؼت.
ؿیوؿیيگ صَد را ةایط ارت٘ا دٌیط تا

ةُنی أعاد نهکو اؼت ٔکع کييط« :ؿیوؿیيگ کً درةارۀ آن قػستت نیکيیػط ،نٍٕػَنی اصالٗػی و نَمػََی
ىٌعی اؼت و ةا گَىگی کً نیصَاٌیم تغکیً کيیم ارتتاوی ىطارد ».انا ایوگَىً ىیؽػت .از دیعةػاز ةسػث و دػطلٌایی

ً
اؼاؼا چیغی نادی اؼت یا ؼاصتًای ذٌيی .ةگظاریط ةعایتان ةگػَیم کػً
ٔلؽٕی در چیو ةَده اؼت کً آیا واُٗیت

ً
ناٌیتا یکی ٌؽتيط .داىـهيطان دػی ةعدهاىػط أکػاری کػً در نْػغ اىؽػان تَلیػط
در ىٍایت ،دطیطهٌای نادی و ذٌيی
ً
ٗىُػا دطیػطهٌای
نیؿَىط ویژگیٌای نادی دارىط .ایو یُيی أکار ةًقَرت نادی ٌؽتی دارىػط ،انػا در َػیو زػال
ذٌيی ٌؽتيط .دػ نیتَان گٕت ایو دو در واٍٗ یکی ٌؽتيط .نـاةً چیغی اؼػت کػً درةػارۀ دٍػان گٕػتم :دٍػان
ىًتيٍا ودَدِ نادی صَد را دارد ،ةلکً ٌمزنان ؼعؿت صَد را ىیغ داردٔ .عدی َػادی ىهیتَاىػط ودػَد ؼعؿػت دٍػان،
ِدوَ ،ؿوِ ،رن را زػ کيط ،زیعا نعدم َادی ٌهگی در یک ؼىر ٌؽتيط .وٗتی ٔعاؼَی ؼىر نػعدم َػادی ةعویػط،

نیتَاىیط ایو ؼعؿت را تذعةً کيیط .چگَىً آن را تذعةً نیکيیط؟ تهام چیغٌا در دٍان ،ؿانل تهام نَادی کػً کػل
دٍان را دع نیکييط ،نَدَداتی زىطه و دارای ٔکع ٌؽتيط ،تهام آنٌا ؿکلٌای ٌؽتی ٔای کیٍان در ؼىَح نضتلػٓ
ٌؽتيط .آنٌا ىهیگظارىط قَُد کيیط .ةا ایيکً نیصَاٌیط قَُد کيیط انا ىهیتَاىیط .آنٌا ادازه ىهیدٌيط ةػاه ةعویػط.
چعا ادازه ىهیدٌيط؟ زیعا ؿیوؿیيگ ؿها ةً اىطازۀ کأی رؿط ىکعده اؼتٌ .ع ؼىسی اؼتاىطارد صػَد را دارد و اگػع
ِ
ىاداک درون صَد را دور ةعیغیط تا نىاةٖ اؼػتاىطارد آن ؼػىر
ةضَاٌیط ؼىر صَد را ةاه ةتعیط ،ةایط أکار ةط و ٌعچیغ
ؿَیط٘ٔ .ه ةً ایو ؿکل نیتَاىیط ةاه ةعویط.
وٗتی ؿیوؿیيگ ؿها رؿط نیکيط ،ةطنتان دؼػتضَش تْییػع ةغرگػی نػیؿػَدٌ .هػعاه ةػا تْییػعات نحتػت در

ً
ىهئيا تْییعات ٔیغیکی در ةطنتان روی نیدٌط .آىچً روی نیدٌط ایو اؼػت کػً آن چیغٌػای ةػطی کػً
ذٌوتان ن
ؿها را ةً ؿکلدادن واةؽتگیٌا کـاىطهاىط دور اىطاصتً نیؿَىط .ةعای کهک ةً درک ةٍتػع ایػو نؽػئلً ،تكػَر کيیػط

ةىعی دعؿطهای از نَاد آلَده را ةعنیداریط ،د ِر آن را نیةيطیػط و در آب نیاىطازیػط ،ةالٔاقػلً زیػع آب ٔػعو نػیرود.

ؼپػ کهی از آن چیغٌای آلَدۀ درون آن را ةیعون نیریغیطٌ .عچً ةیـتع آن را صالی کيیط ،ةیـػتع ةًؼػهت ؼػىر

آب ةاه نیآیط .اگع کانالً صالی ؿَد ،روی ؼىر آب کانالً ؿياور نیؿَد .ایو ٌهان کاری اؼت کً ؼُی نیکيیم در
روىط تغکیً اىذام دٌیم :صَد را از تهام چیغٌای ةط دروننان رٌا نیکيیم تا ةتَاىیم قَُد کيیم .ایو ؼعؿػت دٍػان
اؼت کً در ى٘ؾ درةان َهل نیکيط .اگع ؿیوؿیيگ صَد را تغکیً ىکيیط ،اگع ةً اىطازۀ کأی اؼتاىطارد اصالٗػی صػَد
را رؿط ىطٌیط و اگع از أکار ةط و نَاد ةط رٌا ىـَیط ،ؼعؿت دٍان ىهیگظارد ةً ؼىَح ةػاهتع قػَُد کيیػط .دػػ آیػا
نیتَاىیط ةگَییط دطیطهٌای ذٌيی و نادی یکی و نحل ٌم ىیؽتيط؟ ةگظاریط ةا یک ؿػَصی ةعایتػان تَمػیر دٌػم.
ٔعض کيیط ةً ٔعدی َادی کً اىَاعواٗؽام ازؽاؼات و انیال را دارد ،ادازه داده ؿَد ةػاه ةػعود و نَدػَدی صػطایی
زیتایی یک «ةَدیؽاتَا» را ةتیيػط ٔکػع ةػطی از
ؿَد .درةارۀ ایو ةیيطیـیط ،آیا نیتَاىط انکاندظیع ةاؿط؟ ؿایط وٗتی
ِ

ؼعش ةگظرد و چَن از زؽادت رٌا ىـطه ،ةعای نَدَدات صطایی دردؼع ایذاد کيط .ایو چیغٌا چگَىً نیتَاىيط آىذا
نذاز ةاؿيط؟ ةياةعایو ٔعد ةایط در زالی کً ٌيَز در ایو دىیاؼت صَد را از تهام أکار ةط رٌا کيط٘ٔ .ه ةػً ایػو ؿػکل
نیتَاىط قَُد کيط.
21

ةًةیان دیگع ،ةایط روی تغکیۀ ؿیوؿیيگ تهعکغ کيیط و ةع وتٖ ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن تغکیً کيیط .ةایػط از

انیال نعدم َادی ،أکار ةط و ٗكط اىذام کارٌای ةط رٌا ؿَیط .ةا ٌع ن٘طار کهی از رؿط ٗلهػعو ذٌوتػان ،ن٘ػطاری از
چیغٌای ةط در ةطنتان از ةیو نیروىطٌ .مزنان ،ةایط کهی رىخ ةکـیط و ؼضتیٌایی را تسهل کيیط تػا کارنایتػان را
از ةیو ةتعیط .ؼپػ نیتَاىیط کهی ةاه ةعویط ،چعاکً دیگع ؼعؿت دٍان ناىيط ٗتػل ؿػها را نسػطود ىهیکيػط .ؿػها
ِ
نکاىیغم گػَىگی نیدٌػط کػً
تالش صَد را ةً اىذام نیرؼاىیط و اؼتادتان ة٘یۀ نؽائل را اداره نیکيط .اؼتاد ةً ؿها
گَىگتان را رؿط نیدٌط .ایو نکاىیغم ،تَ٘ای ؿها را کً ةًقَرت نادهای دیعانَن ةطنتان ٗعار دارد ةً گَىػگ تتػطیل
نیکيطٌ .هانوَر کً ةًوَر دیَؼتً صَد را رؿط نیدٌیط و در تغکیً قَُد نػیکيیػط ،ؼػتَن گَىػگتػان ىیػغ ةػًوَر
دیَؼتً ةًؼَی ؼىَح ةاهتع ىَٕذ صَاٌط کعد .ةًَيَان کؽی کً تغکیً نیکيیط کاری کً ةایط اىذام دٌیط ایػو اؼػت:
صَد را تغکیً کيیط؛ ٌهانوَر کً از نیان نؽائل دؿَار نیگظریط صَد را آةطیػطه کيیػط؛ ةػًوَر دیَؼػتً واةؽػتگیٌا و
انیال گَىاگَن را رٌا کيیطٌ .هۀ ایو کارٌا را در زالی اىذام نیدٌیط کً ةضـی از ایو دىیػای ةـػعی ٌؽػتیط .آىچػً
اىؽانٌا در ایو دىیا صَب و نىلَب در ىٌع نیگیعىط ،از دیطگاه ؼىَح ةاهتع نُهَهً ةًَيَان چیغی ةط در ىٌع گعٔتػً
نیؿَد .اکحع نعدم ٔکع نیکييط کً ٌعچً چیغٌای نادی ةیـتعی را در ایو دىیا ةً دؼت آوریط ةٍتػع اؼػت .از ىٌػع
نَدَدات واهتع در آن ةاه ،ؿها در ومٍ ةطتعی ٗعار داریط .چگَىً؟ نهکو اؼت داراییٌای نادی را ةػً ٗیهػت مػعر
دیگعان ةً دؼت آورده ةاؿیط و ٌهۀ آنٌا زٖ ؿها ىتاؿيط و نهکو اؼت ةاَث ؿَد ةً چیغٌای نادی ناىيط ن٘ػام و
جعوت ،ةیـتع واةؽتً ؿَیط و ىتیذۀ تهام آنٌا ایو اؼت کً تَ٘ا از دؼت نیدٌیط .ةياةعایو ةطون تغکیۀ ؿیوؿیيگ
گَىگتان اقالً رؿط ىهیکيط.
در ادتهاع تغکیًکييطگان نیگَییم روح ؿضف از ةیو ىهیرود .کهػی دیؾتػع ،اگػع کؽػی درةػارۀ ایػو قػستت
نیکعد کً اىؽانٌا روح دارىط ،نهکو ةَد نعدم آن را صعأػات ةيانيػط .انػا اکيػَن از دػژوٌؾ ٔیغیػک ةػطن اىؽػان
نیداىیم کً نَلکَلٌا ،دعوتَنٌا و الکتعونٌا در ةطن اىؽان ودَد دارىط و داییوتع ةعویم ،کَارکٌا ،ىَتعیيٌَا و ّیعه
ودَد دارىط .در آن ى٘ىً ،نیکعوؼکَپ ىهیتَاىط چیغی را ةتیيط .انا آن ٌيَز از ؼعچـهۀ زیػات یػا ؼعچـػهۀ نػاده
ةؽیار ٔاقلً دارد .نیداىیم کً ؿکأت ٌؽتًای نؽتلغم ن٘طار ةؽیار زیادی اىػعژی ةػعای رویدادن تكػادم اؼػت و
ن٘طار ةؽیار زیادی زعارت ةعای ؿکأت یا ٌهذَؿی ٌؽتًای هزم اؼت .دػػ وٗتػی ؿضكػی نینیػعد ،آیػا ٔکػع
نیکيیط ٌؽتًٌای اتم در ةطىؾ ةًآؼاىی از ةیو نیروىط؟ ازایورو نا دیةعدهایم کػً وٗتػی ؿضكػی نینیػعد ٔ٘ػه
ادغای او کً در ایو ُةُط نا ٌؽتيط ،ایو هیۀ ةغرتتعیو نَلکَلٌا٘ٔ ،ه آنٌا ٌؽتيط کً ٔعو نیریغىػط ،در زػالی کػً
ةطنٌای او در ُةُطٌای دیگع ىاةَد ىهیؿَىط .ةیاییط لسًٌای ةیيطیـیم .اگع ةطن اىؽػان ةػا ةغرگيهػایی نیکعوؼػکَپ
دیطه ؿَد ةً چً ؿکلی اؼت؟ تهام ةطن اىؽان در زال زعکت اؼت ،زتی وٗتی آىذا ةیزعکت ىـؽتً ةاؿیط تهام
ةطن در زال زعکت اؼت ،ؼلَلٌای نَلکَلی ؿها در زال زعکتاىط و تهام ةطن ؼیال اؼت ،اىگػار از ؿػو ؼػاصتً
ؿطه اؼت .ةطن اىؽان ةا ةغرگيهایی نیکعوؼکَپ ةً ایو ؿکل دیطه نیؿَد و ایو ةا ةطىی کً چـمٌای نا نیةیيػط
ةؽیار تٕاوت دارد .زیعا ایو دٕت چـم اىؽان نیتَاىط ةعداؿت ىادرؼتی ةعای ؿها ةً ودَد ةیاورد و ؿها را از دیطن
آن چیغٌا ةازنیدارد .انا وٗتی چـم ؼَمتان ةاز ةاؿط ،نیتَاىیط چیغٌػا را ةػًوَر ةػغرتىهػاییؿػطه ةتیيیػط و ایػو
تَاىایی نادرزادی اىؽانٌاؼت ،انا در زال زامػع تَاىػایی ٔػَؽوتیُی ىانیػطه نیؿػَد .اگػع ةضَاٌیػط تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُیتان ًاٌع ؿَىط ،ةایط از وعیٖ تغکیً ةً صلَص اولیًتان ةعگعدیط.
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ةگظاریط کهی درةارۀ تَ٘ا قستت کيیم و ةتیيیم ةا نىالتی کػً تػاکيَن گٕتػیم چگَىػً ارتتػاط دارد .دغئیػات آن را
تـعیر نیکيیم .نا اىؽانٌا در ٌعیک از ُةُطٌای ةؽیار زیاد یک ةطن داریم .ةغرتتعیو دغء ةطن اىؽان کػً چـػم
نیتَاىط ةتیيط ؼػلَل اؼػت و ؼػلَلٌا ةػطن ٔیغیکػی را نیؼػازىط .اگػع نیتَاىؽػتیط وارد ٔنػای ةػیو ؼػلَلٌا و
نَلکَلٌا یا ٔنای ةیو نَلکَلٌا ؿَیط ،واردؿطن ةً ُةُطی دیگع را تذعةً نیکعدیط .انا ةعای رٔتو ةً آىذا ،ةػطنتان
ِ
الغانات ةَدن در آىذا نیؿط .التتً ةا نٕاٌیهی کً در ایو ُةُط داریم ىهیتَاىیط ةطنٌای گَىػاگَن در
ةایط اةتطا نىاةٖ

ً
قػعٔا
آن ُةُطٌا را درک کيیط ،ةطنٌایی کً نیتَاىيط ةغرت یا کَچک ؿَىط .آن ُةُطٌا ةًوَر تكػَرىادظیعی وؼػیٍاىط.

در زال تَقیٓ ؿکل ؼادهای از ُةُطٌایی ٌؽتم کً ٌمزنان در یک نکان ودَد دارىط .اىؽان در ٌعیػک از ُةُػطٌای
گَىاگَن ،ةطن نتٕاوتی دارد و در یک ُةُط ةضكَص ،ةطىی دارد کً نیطاىی آن را ازاوً کعده اؼػت .چػً نیػطاىی؟ آن

ً
قعٔا نٍٕػَنی اصالٗػی یػا ىٌػعی ىیؽػت .آن
نیطانٌ ،هان تَ٘ا اؼت کً ةیان کعدیم .تَ٘ا ىََی نادۀ ؼٕیط اؼت و

ً
ٗىُا نادی اؼت و ةً ٌهیو َلت اؼت کً در گظؿتً ،نؽوتعٌا درةارۀ «دهٍکعدن» یا «ازدؼتدادن» تَ٘ا قػستت
نیکعدىط .آنٌا کانالً نيى٘ی نیگٕتيط .ایو تَ٘ا نیطاىی را ؿکل نیدٌط کً ةطن ٔعد را ازاوً نیکيػط .در گظؿػتً در
نطرؼۀ دائَ ،ةًدای ایيکً نعیط در دؽتذَی اؼتاد ةاؿط ،اؼتاد نعیط را دؽتذَ نیکعد .نيٌَر چیؽت؟ اؼػتاد ةػً
ن٘طار تَ٘ای نعیط ىٌعی نیاىطاصت .اگع زیاد ةَد تغکیً ةعای او آؼان نیةَد .اگع زیػاد ىتػَد ىهیتَاىؽػت ةػًآؼػاىی
تغکیً کيط و ؼضتیٌای ةؽیاری ةعای رؿط گَىگ ةًؼَی ؼىَح ةاه نیداؿت.
ٌمزنان ىََی نادۀ ؼیاه ودَد دارد کً آن را «کارنا» نیىانیم و در ةَدیؽم «کارنػای ىاؿػی از گيػاه» نیىانيػط.
ایو دو ىَع نادۀ ؼٕیط و ؼیاه ٌمزنان ةا ٌم ودَد دارىط .ایو دو ناده چً ارتتػاوی ةػا ٌػم دارىػط؟ نػادۀ ت٘ػَا را از
وعیٖ تسهل ؼضتیٌا ،گظر از اوٗات ؼضت یا اىذام کارٌای صَب ةً دؼػت نػیآوریم .در زػالی کػً نػادۀ ؼػیاه از
وعیٖ اىذام کارٌای ةط یا اىذام کارٌای ىادرؼت یا آزاررؼاىطن ةً دیگعان ةً ودَد نیآیط .انعوزه ةعصػی أػعاد ىػًتيٍا
ٔ٘ه ةً ؼَد و نيُٕت اٌهیت نیدٌيط ،ةلکً زتی از ٌیچ ؿػعارتی ٔعوگػظار ىهیکييػط .ةػعای دػَل ٌػع کػاری اىذػام
نیدٌيط .أعاد ةیگياه را ةً ٗتل نیرؼاىيط ،نعدم را ادیع نیکييط کً آدم ةکـيطٌ ،مديػةازی کػعده و نػَاد نضػطر
نكعؼ نیکييطٌ .ع کاری اىذام نیدٌيط .وٗتی کؽی کار ةطی اىذام دٌػط ت٘ػَا از دؼػت نیدٌػط .چگَىػً آن را از
دؼت نیدٌط؟ وٗتی ؿضكی ةً دیگعی ىاؼغا نیگَیطٔ ،کع نیکيط ةع وعؼ ن٘اةػل چیػعه ؿػطه و ازؽػاس صػَةی
دارد .انا اقلی در ایو دٍان ودَد دارد« :اگع ؿضف از دؼت ىطٌط ،ةً دؼت ىهیآورد ».ةعای ةًدؼتآوردن ،ةایػط از

دؼت ةطٌیط .اگع ىضَاٌیط از دؼت دٌیط ،نذتَر نیؿػَیط از دؼػت ةطٌیػط .چػً کؽػی نذتَرتػان نیکيػط؟ دٗی ً
٘ػا
ؼعؿت دٍان اؼت کً ایو کار را اىذام نیدٌط .ازایورو ّیعنهکو اؼت کً ٔ٘ه در آرزوی ةًدؼػتآوردن چیغٌػایی
ةاؿیط .آىچً روی نیدٌط ةطیو قَرت اؼػت کػً وٗتػی ؿضكػی ةػً دیگػعی تػٌَیو نیکيػط یػا وٗتػی از دیگػعی
ؼَءاؼتٕاده نیکيط ،تَ٘ای صَد را ةً دیگعی دعتاب نیکيط .از آىذا کً ؿضف دیگع ،وعٔی اؼت کً ازؽاس صَةی
ىطارد و زدع کـیطه و چیغی را از دؼت داده ،ةػطیو وعیػٖ ةػعای او تهػام ایوٌػا دتػعان نیؿػَد .در زػالی کػً آن
ؿضف ،ایيذا ةً او تٌَیو نیکيط ،وٗتی آن کلهات صارج نیؿَىط ،تکًای از تَ٘ا از نیطان ُةُطی آن ؿػضف دػعواز
نیکيط و درؼت روی ٔعد ن٘اةل ٔعود نیآیطٌ .عچً ةطتع ةً او تػٌَیو کيػط ،ت٘ػَای ةیـػتعی ةػً او نیدٌػط .زدن و
ؼَءاؼتٕاده از دیگعان ىیغ ةً ٌهیو ؿکل اؼت .وٗتی ؿضكی ةً دیگعی نـت و لگط نیزىطٌ ،ع اىػطازه کػً مػعةً
ؼضت ةاؿط ،ةً ٌهان اىطازه تَ٘ا روی آن ؿضف ن٘اةل ٔعود نیآیػطٔ .ػعدی َػادی ىهیتَاىػط ایػو اقػل را در ایػو
ؼىر ةتیيط .در زالی کً ازؽاس نیکيط تس٘یع ؿطه ،ىهیتَاىط آن را تسهل کيط و ٔکع نیکيط« :تَ نػعا کتػک زدی،
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نو ٌم ةایط تَ را در ََض ةغىم ».ةا نـت دَاب او را نیدٌط و آن تَ٘ا را ةً او ةعنیگعداىطٌ .یچیک ،ىػً چیػغی را
ةً دؼت آورده و ىً از دؼت دادهاىط .نهکو اؼت وعؼ ن٘اةل ٔکع کيط« :تَ نعا یکةار زدهای ،دػ ةایط تػَ را دو ةػار
ةغىم تا اىت٘ام ةگیعم ».دوةاره او را کتک نیزىط و تکۀ دیگعی از تَ٘ایؾ ةًؼَی او دعواز نیکيط.
چعا ةً تَ٘ا ةؽیار اٌهیت نیدٌیم؟ چً راةىًای در تتطیل تَ٘ا ودَد دارد؟ در ةعصی از نظاٌب َ٘یػطه دارىػط کػً:
«ةا تَ٘ا ،ؿضف ةعکتٌایی را ،اگع ىً در ایو زىطگی ،در زىطگی ةُطی ةً دؼت نػیآورد ».ةػعای ؿضكػی کػً ت٘ػَای
ةؽیاری دارد ،ایو ةعکتٌا نیتَاىيط در ؿکل ن٘امونيكتی َالی ،جعوت زیاد یا ةعآوردهؿطن آرزوٌا ًاٌع ؿَىط .تهام
ایوٌا در ازای چيیو تَ٘ایی نتادلً نیؿَىطَ٘ .یطۀ دیگع در ةعصی از نظاٌب ایو اؼت کً اگع ؿضكی ٌیچ ت٘ػَایی
ىطاؿتً ةاؿط ،ةطن و روح او ٌع دو از ةیو نیروىط .روح اقلی او از ةیو نیرود و ةُط از نعت ،ؿضف کانالً نینیػعد
و چیغی ةاٗی ىهیناىط .انا در ادتهاع تغکیًکييطگان ،نا نُت٘طیم تَ٘ا نیتَاىط ةًوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل ؿَد.
ةگظاریط درةارۀ ایو قستت کيیم کً تَ٘ا چگَىً ةً گَىگ تتطیل نیؿَد .در ادتهاع تغکیًکييطگان گٕتًای ٌؽت:
«ٔعد ٔ٘ه ىیاز دارد در تغکیۀ صَد تالش کيط و ة٘یۀ نؽائل را اؼتادش اداره نیکيط ».ایو نْػایع رویکعدٌػایی اؼػت
کً ةعصی أعاد ةعنیگغیييط یا نٍػم در ىٌػع نیگیعىػط ،ناىيػط تذؽػم دٗیػٖ ٔعایيػطٌای کیهیػاگعی درون ةػطن .انػا
نیصَاٌم ةً ؿها ةگَیم کً آىچً نٍم اؼت آن چیغٌا ىیؽت و در واٍٗ اگع ذٌوتػان را ةػیؾ از زػط نـػَْل کييػط
نهکو اؼت واةؽتگی ؿَىط .اگع ةیؾ از زط درةارۀ آنٌا ٔکع کيیط ةً ىٌع نیرؼط ةً آنٌا واةؽتً ؿطهایط .ةيػاةعایو
ٔ٘ه تالش هزم را قعؼ کيیط و ة٘یۀ نؽائل را ةً اؼتادتان ةؽپاریطٌ .هیو صَاؼت و ارادهای کً ةعای رؿط گَىػگ و
دیـعٔت داریط کأی اؼت .کار واُٗی را اؼتادتان اىذام نیدٌط و آن ٔعاتع از ٌػع کػاری اؼػت کػً صَدتػان ةتَاىیػط
اىذام دٌیطٌ .یچ راٌی ىیؽت کً ؿها ةا ةطن َادیتان ةتَاىیط ةطىی َٔؽوتیُی را ؿکل دٌیط کً از نػادۀ ةػا اىػعژی
ةاه ؼاصتً نیؿَد .زتی ٔکع آن ىیغ صيطهدار اؼػت .روىػط تتػطیل ةػطن اىؽػان در ُةُػطٌای دیگػع ةؽػیار دیچیػطه و
اؼعارآنیغ اؼت و ةًٌیچودً صَدتان ىهیتَاىیط آن کارٌا را اىذام دٌیط.
آىچً اؼتادتان اىذام نیدٌط ایو اؼت کً ةً ؿها نکاىیغنی نیدٌط کً گَىگتان را رؿط نیدٌط .تَ٘ا در ةیػعون
ةطن اىؽان ودَد دارد و گَىگ واُٗی از ایو تَ٘ا ؼاصتً نیؿَد .ارتٕاع ؼىر ؿضف و تَان گَىگ اوٌ ،ع دو از ایو
تَ٘ا ةً دؼت نیآیيط .اؼتاد تَ٘ای ؿها را ةً گَىگ تتطیل نیکيط کً ةًقَرت نػاردیچ ةػًوعؼ ةػاه رؿػط نػیکيػط.
گَىگ کً ةًوَر واُٗی ؼىر ؿضف را نـضف نیکيط در ةیعون ةطىؾ ةًؿکل ناردیچ رؿط نیکيط و ةُػط از آىکػً
ةً ةاهی ؼع نیرؼط ؼتَن گَىگ را ؿکل نیدٌط٘ٔ .ه ةا یک ىٌع ةً ةليطی ؼتَن گَىگ ؿػضف ،نیتػَان ؼػىر
گَىگؾ را تـضیف داد .ایو ؼىر و جهعۀ تغکیۀ ؿضف اؼت کً در ةَدیؽم ةً آن اؿاره ؿطه اؼت .وٗتػی ةعصػی
از أعاد در زال نطیتیـو ٌؽتيط ،روح اقلیؿان نیتَاىط ةطن را تعک کيط و ةً ؼىر ةضكَقی ةعؼط ،انا ىهیتَاىط
ةاهتع ةعود و دعئت ةاهرٔتو را ىطارد .ةا ىـؽتو روی ؼتَن گَىگؾ ةً آىذا رؼیط و ٔ٘ه نیتَاىط تا آن ؼىر ةػعود.
ةًصاوع ایيکً ؼتَن گَىگ ؿضف ةً ٌهان اىطازه ارتٕاع دارد ،ىهیتَاىط ةاهتع ةعود .نيٌَر ةَدیؽم از جهعۀ تغکیً ایػو
اؼت.
ٌهچيیو نُیاری ةعای اىطازهگیعی ؼىر ؿیوؿیيگ ودَد دارد .ایو نُیار و ؼتَن گَىگ در یک ُةُػط ىیؽػتيط،
ولی ٌمزنان ودَد دارىط .تغکیۀ ؿیوؿیيگ ؿها در زال زامع رؿط کعده اؼت اگع ةًوَر نحال در نیان نعدم َادی
وٗتی کؽی ةً ؿها تٌَیو نیکيط یک کلهً ٌم دَاب او را ىطٌیط و آرام ةهاىیط .یا وٗتی کؽػی ةػا نـػت ةػً ؿػها
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نیزىط چیغی ىگَییط و ةا لتضيط از آن ةگظریطٌ .ع یک از ایو دو ومُیت ةیاىگع ایو اؼت کً ؼػىر ؿیوؿػیيگتان
ةؽیار ةاهؼت .دػ ةًَيَان تهعیوکييطه ،چًچیغی را کؽب نیکيیط؟ آیا گَىگ را ةػً دؼػت ىضَاٌیػط آورد؟ وٗتػی
ؿیوؿیيگ ؿها ةٍتع ؿَد ،گَىگتان رؿط نیکيط .ؼىر گَىگ ٔعد ٌهیـً ةً ةليطی ؼػىر ؿیوؿػیيگ اوؼػت و
اؼتحيا ىطارد .در گظؿتً ةعصی از أعاد ةَدىط کً تهعیوٌای صَد را ةا ؼُی و ازصَدگظؿتگی اىذػام نیدادىػط و نٍػم
ً
واُٗا ةً آن ةاور داؿتيط و آن را کانالً صَب اىذام نیدادىط .انا ةًنسل ایيکػً صػارج
ىتَد کً در دارک یا صاىً ةاؿيط،

نیؿطىط ةًؿکل دیگعی رٔتار نیکعدىط و راه صَدؿان را نیرٔتيػط ،در نیػان نػعدم َػادی ةػعای نيػأٍ ؿضكػی و
ؿٍعت ةا دیگعان ديگ و رٗاةت نیکعدىط .آیا ٔکع نیکيیط گَىگؿان نیتَاىؽت رؿط کيط؟ اقػالً ىهیتَاىؽػت رؿػط
کيط و ةً ٌهیو َلت ىیغ ةیهاریٌایؿان ؿٕا ىهییأت .چعا ایووَر اؼت کً ةعصی از أعاد تهعیوٌای چیگَىػگ را
نطتی وَهىی اىذام نیدٌيط انا ؼالنتیؿان ةعىهیگعدد؟ زیعا چیگَىگ َهل تغکیً و چیغی َٔؽوتیُی اؼت ،نحل
ورزشٌای ٔیغیکی نعدم َادی ىیؽت .ةًنيٌَر ةازیأتو ؼالنتی و أغایؾ گَىگ ،ةایط ةً ؿیوؿیيگ صَد تهعکػغ
کيیط.
ةُنی أعاد نُت٘طىط کً ؿکلدادن صَؿۀ نتهعکغی از اىعژی ( َدن) ؿیَهای از رؿطدادن گَىگ اؼت .انا ایووَر
ىیؽت .آنٌا ةًَيَان ةضـی از تهعیوؿان ،ةً اىذام تذؽم دٗیٖ تْییعات کیهیاگعی در ةطنؿان نیدعدازىط تػا دن
را ؿکل دٌيط .انا ایو دن ٔ٘ه گؽتعۀ صاقی از کل ویٓ اىعژی را ذصیعه نیکيط ،ىً ٌهۀ آن را .دن چً ىَع نادهای
اؼت؟ ٌهانوَر کً ٌهگی نیداىیم روش نا ةضؾ ٔیغیکی ىیغ دارد و ایػو ةضػؾ ،تهعیوکييػطگان را ٗػادر نیکيػط
ىیعوٌای َٔؽوتیُی و ةؽیاری از ٗاةلیتٌای دیگع را رؿط دٌيط .در تهام روشٌا ،ا کحع ایو تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی
ٕٗل ٌؽتيط و ادازۀ اؼتٕاده از آنٌا داده ىهیؿَد .تُطاد ةؽیار زیادی از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ودَد دارد ،ةیـػتع
از دهٌاٌغار .ةًنسل ایيکً یکی از آنٌا رؿط کيطٕٗ ،ل نیؿَد .چعا ةً آنٌا ادازه داده ىهیؿَد ًاٌع ؿَىط؟ نيٌَر
ایو اؼت کً ةً ؿها ادازه داده ىـَد ةً نیل صَد در دانُۀ نعدم َادی آنٌا را ةً کار ةتعیػط .ؿػها ىػً نذازیػط ةػً
نیل صَد ادتهاع نعدم َادی را ةً ٌم ةغىیط و ىً ادازه داریط ةًوَر ؼعؼعی تَاىاییٌایتان را در ادتهاع ةً ىهایؾ
ةگظاریط .زیعا در ّیع ایو قَرت ومُیت ادتهاع نعدم َادی نضتل نیؿطٗ .ؽهت زیػادی از نؽػیع تغکیػۀ ٔػعد ةػً
ایهان نتکی اؼت و اگع تهام تَاىاییٌایتان را ةً ٌهً ىـان نیدادیط و نیدیطىط کً ٌهۀ تَاىاییٌا واُٗی ٌؽػتيط،
ٌهً ةاور کعده و تغکیً را ؿعوع نیکعدىط .أعادی کً کارٌای ةط ىاةضـَدىی اىذام دادهاىط ىیغ ةعای تغکیً نیآنطىػط و
ایو نذاز ىیؽت .ادازه ىطاریط ةً ایو قَرت ةً ىهایؾ ةگظاریطَ .انل دیگع ایػو اؼػت کػً چػَن ىهیتَاىیػط رواةػه
ت٘طیعی و ناٌیت واُٗی نؽائل را ةتیيیط نهکو اؼت ةًرازتی کارٌای اؿتتاه اىذام دٌیط .ؿػایط ٔکػع کيیػط کػاری
درؼت را اىذام نیدٌیط ،انا نیتَاىط کاری ىادرؼت ةاؿط .ازایورو ادازۀ ةًکػارةعدن آنٌػا را ىطاریػط .زیػعا ةػًنسػل
ایيکً کار ةطی اىذام دٌیط ؼىرتان داییو نیآیػط و تغکیػًتان ةیٍػَده نیؿػَد .در ىتیذػً ،ةؽػیاری از تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی ٕٗل نیؿَىط .چً اتٕاٗی ةعای دن نیأتط؟ وٗتی ؿضف ةً نعزلۀ ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگ و روؿػوةیيی
ةعؼط ،از ایو دن نحل ةهب اؼتٕاده نیؿَد .از آن اؼتٕاده نیؿَد تا نيٕذع ؿَد و تهام تَاىاییٌای َٔؽوتیُی در
ةطن کً ٕٗل ؿطه ةَدىط و ى٘اط وب ؼَزىی ةطن را ةاز کيطٌ .هۀ ٗطرتٌای ؿضف آزاد نیؿَىط .گاٌی اوٗات وٗتی
ةطن راٌتی را دػ از نعت نیؼَزاىيط ،ة٘ایای نٍعهناىيط کَچک و کعیؽتالیؿکلی ةًىام ؼاریعا ةاٗی نیناىط .ةُنی
دن
أعاد اًٍار نیکييػط آنٌػا اؼػتضَانٌا یػا دىػطانٌا ٌؽػتيط .چػعا نػعدم َػادی آنٌػا را ىطارىػط؟ آن ةاٗیناىػطۀ ِ
نيٕذعؿطه اؼت و اىعژیاش آزاد ؿطه اؼت .آن دن زاوی نػَاد ةؽػیاری از ُةُػطٌای دیگػع اؼػت .آن ىیػغ چیػغی
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ً
واُٗا ةػاارزش اؼػت .آن اىػعژی دارد و ؿػٕاؼ و
نادی اؼت ،انا اؼتٕادۀ کهی دارد .ایو روزٌا نعدم ٔکع نیکييط آن
ةؽیار ؼضت اؼت٘ٔ .ه چيیو چیغی اؼت.
َلت دیگعی ٌم ةعای رؿطىکعدن گَىگ أعاد ودَد دارد :ةطون آگاٌی درةارۀ ٔا در ؼىَح ةاه ،ىهیتَاىیط ةًؼػَی
ةاه تغکیً کيیط .نيٌَرم چیؽت؟ ٌهانوَر کً دیؾتع اؿاره کعدم ،ةعصی أعاد چيط ىَع چیگَىگ را تهعیو کعدهاىػط.
ةگظاریط ةعایتان ةگَیم ،ةطون تَدً ةً ایيکً چً تُطاد از آنٌا را یاد نیگیعیط ،ةازٌم ةیىتیذػً اؼػت٘ٔ .ػه ؿػاگعد
کالس اةتطایی ةاٗی صَاٌیط ناىط ،ؿاگعد کالس اةتطایی در تغکیً .آنٌا ٌهگی اقَلی در ؼىر داییو ٌؽتيط .چيػان
اقَلی در ؼىسی داییو ىهیتَاىيط ى٘ـی در راٌيهایی تغکیۀ ؿها ةًؼَی ؼىَح ةاه ایٕا کييط .اگع کتابٌای درؼػی
کالس اةتطایی را در داىـگاه نىالًُ کيیط ،ؿاگعد کالس اةتطایی ةاٗی نیناىیطٌ .ع تُػطاد از آنٌػا را نىالُػً کيیػط،
ةازٌم ةیٔایطه اؼت .ةعَکػ ،ةطتع نیؿَیط .ؼىَح نضتلٓٔ ،ای نضتلٕی دارىط کً نعتته ةا آن ؼىَح اؼػت و در
ؼىَح نضتلٓٔ ،ا ةً ؿکلٌای نضتلٕی راٌيهایی نیکيط .ةياةعایو ،اقَل ؼػىر دػاییو ىهیتَاىيػط راٌيهػای تغکیػۀ
ؿها ةًؼَی ؼىَح ةاه ةاؿيط .آىچً ایيذا نیگَییم ٌهگی اقَلی ةػعای تغکیػً در ؼػىَح ةػاه ٌؽػتيط .در آنَزؿػم
درکٌایی از ؼىَح نضتلٓ را تعکیب نیکيم .ةياةعایو آنٌا ٌهیـً نیتَاىيػط تغکیػۀ ؿػها را راٌيهػایی کييػط .چيػط
کتاب ،ىَار قَتی و ىَار تكَیعی دارم .دی نیةعیط کً ةُط از یکةار صَاىطن آنٌا ،گَشکعدن ةً آنٌا یا تهاؿاکػعدن
آنٌا ،ؿها را راٌيهایی نیکييط و دی نیةعیط کً دػ از نطتی وٗتی دوةاره آنٌا را ةضَاىیط ،ةً آنٌا گػَش کيیػط یػا
آنٌا را تهاؿا کيیط ،ةازٌم ؿها را راٌيهایی نیکييطٌ .هانوَر کً ةًوَر دیَؼتً صَد را رؿػط نیدٌیػط ،آنٌػا ةػًوَر
دیَؼتً ؿها را راٌيهایی نیکييط .ناٌیت ٔا ایوگَىً اؼت .اکيَن نیداىیط دو َلتی کػً أػعاد از تهعیوؿػان ىتیذػً
ىهیگیعىط چیؽت :یکی ایيکً ةطون آگاٌی ةً ٔا در ؼىَح ةاه ،ىهیتَاىيط در تغکیً دیـعٔت کييط و دیگػع ایيکػً اگػع
درون را تغکیً ىکييط ،اگع ؿیوؿیيگ صَد را تغکیً ىکييط گَىگؿان أغایؾ ىهییاةط .دو َلت ایو اؼت.

ویژگیٌا ی داص فالَن دافا
ٔالَن دأای نا یکی از ٌـتادوچٍارٌغار روش تغکیً در نطرؼۀ ةَدا اؼت .در زالی کً ٔالَن دأا ٌعگغ در ایو چعصػۀ
تهطن کيَىی َليی ىـطه اؼت ،زناىی در تهطن ٗتلی ةًَيَان راٌی ةعای ىذات نعدم در گؽتعهای وؼیٍ َليػی ؿػط.
ا کيَن در ایو دوران دایاىی دوةاره آن را َهَنی نیکيم و در دؼتعس ٌهگان ٗعار نیدٌم .ةً ٌهػیو َلػت ةیىٍایػت
ةاارزش اؼت .درةارۀ ایيکً تَ٘ا چگَىً ةًوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل نیؿػَد قػستت کػعدم .اکيػَن نیداىیػط کػً
گَىگ از تهعیو ةً دؼت ىهیآیط ،ةلکً از تغکیً کؽب نیؿَد .ةؽیاری از نعدم ؼُی نیکييػط گَىػگ صػَد را رؿػط
دٌيط ،انا ٔکع نیکييط ٔ٘ه تهعیوٌا نٍماىط و تغکیً را دطی ىهیگیعىط .انا ز٘ی٘ت ایو اؼت کػً گَىػگ ٌهیـػً از
تغکیۀ ؿیوؿیيگ ةً دؼت نیآیط .دػ چعا تهعیوٌا را ایيذا آنَزش نیدٌیم؟ ةگظاریط اةتطا تَمیر دٌم کً چػعا
ً
َهػطتا در نطیتیـػو نیىـػیييط ،نتػَن را نیصَاىيػط ،ؿیوؿػیيگ را
راٌتان ٌیچ زعکتی را تهعیو ىهیکييط .آنٌا

تغکیً نیکييط و ةا ایو زال گَىگؿان رؿط نیکيط .آنٌا گَىگی را رؿط نیدٌيط کػً ؼىرؿػان را نُػیو نػیکيػط.
َلت ایيکً از ٌیچ تهعیو زعکتی اؼتٕاده ىهیکييط ایو اؼت کً ؿا کیانَىی ةػً دیػعواىؾ آنَصػت ٌهػۀ نتُل٘ػات
دىیا ،از دهلً ةطن را رٌا کييط .نطرؼۀ دائَ درةارۀ ىذات ٌهۀ نَدَدات ذیؿَُر قػستت ىهیکيػط .أػعادی کػً آنٌػا
آنَزش نیدٌيط اىَاع نضتلٓ نعدنی ىیؽتيط کً ذٌيیت و ؼىر نضتلٕی داؿتً ةاؿيط و ةعصی ةیـتع و ةعصی کهتع
صَدصَاه ةاؿيط .آنٌا نعیطان صَد را اىتضاب نیکييط .نحالً نهکو اؼت ؼً نعیط دیطا کييط ،انا ٔ٘ػه یکػی از آنٌػا
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آنَزش واُٗی را دریأت نیکيط .ةایط نىهئو ؿَىط نعیطی کً اىتضػاب نیؿػَد ت٘ػَای ةؽػیار زیػادی دارد ،صیلػی
صَب اؼت و در نـکالت ىهیأتط .ةياةعایو از تهعیوٌای ةطىی اؼتٕاده و روی آنٌا تأکیط نیکييط ،چعاکً ةػًدىتال
وَهىیکعدن َهع و تَؼُۀ تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٌؽتيط و هزنۀ آن ،چيیو رویکعدی اؼت.
ٔالَن دأا روؿی ةعای تغکیۀ ةطن و ذٌو اؼت ،ةياةعایو ةایط تهعیوٌػایی را داؿػتً ةاؿػط .از یػک ؼػَ ،زعکػات
تهعیو ةعای تَ٘یت تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٌؽتيط« .تَ٘یتکعدن» چیؽت؟ یُيی اؼتٕاده از تػَان ىیعونيػط گَىػگ
ةعای تَ٘یت تَاىاییٌای َٔؽوتیُیتان .ةطیو ؿکل آنٌا را ةًوَر ٔغایيطهای َٗیتع نیکييط .از ؼَی دیگع ،ةؽیاری
از نَدَدات َٔؽوتیُی را در ةطنتان رؿط نیدٌيط .در تغکیۀ ؼىر ةاه ،نطرؼۀ دائَ درةارۀ «تَلط کػَدک دػاودان» و
نطرؼۀ ةَدا درةارۀ «ةطن ؼضت تتاٌیىادظیع» قستت نیکيط .ةؽیاری از تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ىیػغ ةایػط در ةػطن
رؿط کييط .ایو چیغٌا ازتیاج دارىط از وعیٖ تهعیوٌای ٔیغیکی رؿط کييط و تهعیوٌای نا آنٌا را دعورش نیدٌيط.
تهعیو تغکیۀ کانل ةطن و ذٌو ةً ٌع دوی تغکیً و تهعیو ىیاز داردٔ .کع نیکيم ا کيَن ٌهگی ٍٔهیطهایط کػً چگَىػً
گَىگ ةً ودَد نیآیط .گَىگی کً ةًوَر واُٗی ؼىرتان را نـضف نیکيط از تهعیو ةً دؼت ىهیآیط ،ةلکً از تغکیً
زاقل نیؿَد .ةا ارت٘ای ؿیوؿیيگ و ٌهگَنؿطن ةا ؼعؿت دٍان در زیو تغکیً در ةػیو نػعدم َػادی ،ؼعؿػت
دٍان ،دیگع ؿها را نسطود ىهیکيط و ةً ؿها ادازه داده نیؿَد قَُد کيیط .ایو زناىی اؼت کً تَ٘ای ؿػها ؿػعوع
نیکيط ةً گَىگ تتطیل ؿَدٌ .هانوَر کً ؿیوؿیيگ ؿها رؿط نیکيط ،گَىگتان ةػا آن أػغایؾ نػییاةػط .ارتتػاط
آنٌا ایوگَىً اؼت.
روش تغکیۀ نا تغکیۀ واُٗی ةطن و ذٌو اؼت .گَىگی کػً رؿػط نػیدٌیم در تهػام ؼػلَلٌای ةػطنتان ذصیػعه
نیؿَد ،از ذرات ةطن ٔیغیکی ایو ُةُط گعٔتً تا ذراتی در ٗلهعوٌای ةیىٍایت ریػغ و ىػانعئی؛ ٌهػان ٗلهعوٌػایی کػً
ودَدتان از آىذا ؼعچـهً نیگیعدٌ .هانوَر کً تَان گَىگتان ةیـتع و ةیـتع نیؿَد ،تعاکم و ٗػطرت گَىػگ ىیػغ
أغایؾ نییاةط .چيان نادۀ ةا اىعژی ةاهیی دارای ؿَُر اؼت .چَن در ٌػع ؼػلَل ةػطن اىؽػان و در تهػام نؽػیع تػا
ؼعچـهۀ زیات ذصیعه نیؿػَد ،ةػًتػطریخ ٌمؿػکل ؼػلَلٌای ةػطنتان ؿػطهٌ ،هػان آرایػؾ نَلکػَلی و ؿػکل
ٌؽتًٌای اتهی را ةً صَد نیگیعد .انا دٌَع آن تْییع کعده اؼػت و ایػو ةػطن ،دیگػع ةػطىی نتـػکل از ؼػلَلٌای
ٔیغیکی اولیً ىیؽت .دػ آیا ؿها در ٔعاؼَی ديخ َيكع ىضَاٌیط ةَد؟ التتً تغکیۀ ؿػها ٌيػَز تهػام ىـػطه و ٌيػَز
ازتیاج داریط ةیو نعدم َادی تغکیً کيیط .ازایورو در ًاٌع ؿتیً ٔعدی َادی ٌؽتیط .تيٍا ٔعٗی کً داریط ایو اؼػت
کً دَانتع از ؼوتان ةً ىٌع نیرؼیط .ةًوَر زتم اول از ٌهً ةایط چیغٌای ةػط در ةػطنتان ةعداؿػتً ؿػَد ،از دهلػً
ةیهاریٌا .انا ایيذا ةیهاریٌا را درنان ىهیکيیم ،ةلکً ةطن ؿها را دا ک نیکيیم .واژۀ «ؿػٕای ةیهػاری» را اؼػتٕاده
ىهیکيیم ،ةلکً آن را «داهیؾ ةطن» نیىانیم و ةطن تهعیوکييطگان واُٗػی را دػا ک نػیکيػیم .ةُنػی أػعاد ایيذػا
نیآیيط ٔ٘ه ةًصاوع ایيکً ةیهاریؿان درنان ؿَد .انا ةً أعادی ةا ةیهاریٌای وصیم ادازۀ ؿػعکت در ایػو دورهٌػا
داده ىهیؿَد ،زیعا آنٌا ىهیتَاىيط واةؽتگی نُالذۀ ةیهاری یا ٔک ِع داؿتو ةیهاری را رٌا کييػط .اگػع کؽػی ةیهػاری
وصیم و درد ةؽیاری داؿتً ةاؿط ،آیا نیتَاىط آن را رٌا کيط؟ ایو نؽئلً تغکیً را ةعایؾ صیلی ؼضت نیکيػط .ةارٌػا

تأ کیط کعدهایم أعادی کً ةیهاریٌای وصیهی دارىط ادازه ىطارىط ةً ایيذا ةیایيط .ناٌیت کالسٌای نا تغکیػً اؼػت و
ةؽیار ٔعاتع از آن چیغی اؼت کً آنٌا در ذٌوؿان دارىط .آنٌا نیتَاىيط اؼتادان چیگَىگ دیگػعی را ةػعای اىذػام
آن کارٌا دیطا کييط .التتً ةعصی از تهعیوکييػطگان ةیهاریٌػایی دارىػط .انػا ؿػها نیصَاٌیػط تغکیػً کيیػط ،ةيػاةعایو
نیتَاىیم ةطنتان را داک کيیم.
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ؿاگعدان ٔالَن دأای نا ةُط از نطتی تغکیً ،تْییع زیادی در ًاٌعؿان روی نیدٌط .دَؼت آنٌا ىعم و لىیٓ و
روؿو و گلگَن نیؿَد .نؽوتعٌا چعوک قَرتؿان کهتع نیؿَد ،زتی تا زػطی کػً چػعوک ةؽػیار کهػی ةػاٗی
نیناىط .ایو دطیطهٌا َادی ٌؽتيطّ .لَ ىهیکيم ،چعاکً ةؽیاری از ؿاگعدان ٗطیهی کً ایيذػا زنػَر دارىػط ایػو را
تكطیٖ نیکييط .ةً َالوه ،صاىمٌای نؽوتع َادت ناٌاىًؿان ةعنیگعدد ،زیعا تهعیو تغکیۀ ةػطن و ذٌػو ةػً َػادت
ناٌاىً ىیاز دارد تا ةطن را تغکیً کيطَ .ادت ناٌاىۀ ٔػعد ةعنیگػعدد ،ولػی دعیػان آن زیػاد ىیؽػت .در ایػو نعزلػً از
تهعیو ،کهی از آن کأی اؼت .ایو ىیغ دطیطهای َادی اؼت .وگعىػً چگَىػً نیتَاىیػط ةػطون آن ،ةػطنتان را تغکیػً
کيیط؟ آٗایان ىیغ تْییعاتی را تذعةً نیکييط :دَانٌا و نؽوٌا ازؽاس نیکييط کل ةطنؿان ؼتکتع نیؿَد .ا گػع
ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط ،تْییعاتی کً تَقیٓ کعدم ةعایتان روی نیدٌط.
آىچً در تهعیونان تغکیً نیکيیم ٌَیم اؼػت ،ؿػتیً ةؽػیاری از روشٌػا ىیؽػت کػً در تهعیوؿػان زعکػات
زیَاىات را ت٘لیط نیکييط .آىچً نا در ایو روش تغکیً نیکيیم ةؽیار ٌَیم اؼػت .تهػام اقػَلی کػً ؿػا کیانَىی و
هئَزی در زنان صَد آنَزش دادىطٌ ،هگی ةً اقَلی در گؽتعۀ کٍکـان راه ؿیعی نا نسػطود نیؿػط .نػا در ٔػالَن
دأا چًچیغی را تغکیً نیکيیم؟ نا ةا دیعوی از َٗاىیو زاکم ةع تکانل ایو کیٍان تغکیً نػیکيیم ،واهتػعیو ؼعؿػت

دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن را ةًَيَان اؼتاىطاردی ةعای راٌيهایی تغکیًنان ةعنیگغیيیم .آىچػً نػا تغکیػً نػیکيیم چیػغی
ةؽیار ٌَیم اؼت ،نُادل تغکیً در ن٘یاؼی کیٍاىی اؼت.

ٔالَن دأای نا نـضكۀ ةؽیار ةیىٌیع و ةعدؽتۀ دیگعی دارد کً ةا ٌػع روش دیگػعی نتٕػاوت اؼػت .در زػال
زامع تهام روشٌای چیگَىگی کً در دؼتعس َهَم نعدم ٗعار دارىط راه تغکیۀ دن یا تهعیو دن را دىتال نػیکييػط.
در روشٌای چیگَىگی کً دن را تغکیً نیکييط ،ةازکعدن گَىگ و رؼیطن ةً روؿوةیيی در نیان نػعدم َػادی ةػعای
ؿضف ةؽیار دؿَار اؼتٔ .الَن دأای نا دن را تغکیً ىهیکيط .روش نا یک ٔالَن را در ىازیۀ دػاییو ؿػکم تغکیػً
ً
ؿضكا ٔالَن را ةعای ؿاگعدان کار نیگظارم .در زالی کً ٔالَن دأػا را آنػَزش نػیدٌم،
نیکيط .در وَل کالسٌایم
نا ٔالَن را ةًوَر ىٌامنيطی در ةطن ٌهً ىكب نػیکيػیم .ةُنػی از أػعاد نیتَاىيػط آن را ازؽػاس کييػط و ةعصػی
ىهیتَاىيط .ا کحع أعاد نیتَاىيط آن را ازؽاس کييط .انا أعاد ؿعایه ٔیغیکی گَىا گَىی دارىط .نا ٔػالَن را ةػًدای دن
تغکیً نیکيیمٔ .الَن نیيیاتَری از دٍان اؼت کً تهام ٗاةلیتٌای دٍان را دارد و ةًوَر صَدکار نیتَاىط َهػل کيػط
و ةچعصط .آن تا اةط در ٗؽهت داییو ؿکمتان در زال گعدش صَاٌط ةَدٌ .هیو کً ٔػالَن در ةػطنتان دػای گعٔػت،
ؼالیان ؼال ةطون تَٗٓ تا اةط ةً ایو ؿکل صَاٌط چعصیط .وٗتػی در دٍػت گػعدش َ٘عةػًٌای ؼػاَت نیچعصػط،
نیتَاىط ةًوَر صَدکار اىعژی را از دٍان دظب کيط ،آن را ةعایتان تتطیل کيط و آن را ةً ٌع ةضـی از ةطنتان کً ةػعای
تتطیل ىیاز دارد تسَیل دٌط .وٗتی صالؼ دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصط ٌع نػادهای را کػً ةػطنتان دیگػع
ىیاز ىطارد ةًؿکل اىعژی ةً ةیعون نیٔعؼتط .وٗتی ایو اىعژی ةػً ةیػعون ٔعؼػتاده ؿػط تػا ٔاقػلۀ دوری در اوػعاؼ
ةطنتان دعاکيطه نیؿَد .ؼپػ دوةاره اىعژی دطیط را ةً داصل نیآورد .اىعژی ؼاوٍؿطه نیتَاىط ةعای أعاد اوػعاؼ
ؿها نٕیط ةاؿط .نطرؼۀ ةَدا ةً ىذات صَد و ىذات ٌهۀ نَدَدات ذیؿَُر َ٘یطه داردٔ .ػعد ىػًتيٍػا صػَد را تغکیػً
نیکيط ،ةلکً ٌهۀ نَدَدات ذیؿَُر را ىیغ ىذات نیدٌط .دیگعان ىیغ ىٍٕ نیةعىط و ؿها نیتَاىیط ةطون ٗكط ،ةطن
أعاد دیگع را اقالح کيیط ،ةیهاریٌایؿان را ؿٕا دٌیط و ّیعه .انا وٗتی اىػعژی ةػً ةیػعون ٔعؼػتاده نیؿػَد ؿػها
اىعژی از دؼت ىهیدٌیط .وٗتی ٔالَن در دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصط ،دوةاره اىعژی را ةً داصل نیآورد،
زیعا ٔالَن ةًوَر دیَؼتً نیچعصط و نتَٗٓ ىهیؿَد.
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ةُنی أعاد ؿایط تُذب کييط« :چعا ایو ٔالَن ةًوَر دیَؼتً نیچعصط؟» أػعادی ىیػغ از نػو نیدعؼػيط« :چػعا
نیتَاىط ةچعصط؟ َلت آن چیؽت؟» ةعای نعدم درک ایو رازت اؼت کً وٗتی اىعژی ذصیعه نیؿػَد دن نیتَاىػط
ؿکل ةگیعد ،انا ةعایؿان ؼضت اؼت کً دریاةيط ٔالَن چگَىً نیتَاىط ةچعصط .ةگظاریط نحالی ةغىم .دٍان در زعکت
اؼت و تهام راهٌای ؿیعی و کٍکـانٌای دٍان در زعکتاىطُ .ىً ؼیاره دور صَرؿیط نیگعدىط و زنػیو ىیػغ ةػً دور
صَد نیچعصطٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :چً کؽی در زال ٌلدادن آنٌاؼػت؟ چػً کؽػی ةػً آنٌػا ىیػعو داده
اؼت؟ ىهیتَاىیط آن را ةا ذٌيیت ٔعدی َادی درک کيیط .در دـت آن ،نکاىیغنی ودَد دارد کً َهل نیکيػطٌ .هػیو
ً
قعٔا نیچعصط .از ایو وعیٖ زنػان تهعیوتػان را گؽػتعش نیدٌػط و نـػکل
درةارۀ ٔالَن نا ىیغ قطؽ نیکيط .آن

دیطاکعدن ٔعقتی ةعای تهعیو در زىطگی َادی روزاىً را زل کعده اؼت .چگَىً ایو زنػان گؽػتعش یأتػً اؼػت؟ از

ً
دائها از دٍان دظب و تتطیل نیکيط .وٗتی ؼع کار نیرویط ،در زال تغکیۀ
آىذا کً ةًوَر دیَؼتً نیچعصط ،اىعژی را

ؿهاؼت .التتً َالوه ةع ٔالَن ،ةؽػیاری از ؼیؽػتمٌا و نکاىیغمٌػای اىػعژی را ىیػغ در ةػطنتان ىكػب نػیکيیم کػً
نیتَاىيط ٌهعاه ةا ٔالَن ةچعصيط و ةًوَر صَدکار ؿها را تتطیل کييط .ةً ٌهیو َلت ،ایو روش ةًوَر صَدکار ؿػها را
تتطیل نیکيط و ةياةعایو نیتَان گٕت« :نکاىیغمٌا ةعای ؿها تهعیو نیکييط» و «ٔا ؿػها را تغکیػً نیکيػط ».زتػی
زناىی کً تهعیوٌا را اىذام ىهیدٌیط ایو نکاىیغمٌا ؿها را داهیؾ نیکييػط ،درؼػت ناىيػط وٗتػی کػً تهعیوٌػا را
اىذام نیدٌیط .زتی در نٍَٗ ّظاصَردن ،صَاةیطن یا کارکعدن ،ایو نکاىیغمٌا در زال کار ٌؽتيط تا ةطنتان را تتطیل
کييط .دػ ةعای چً تهعیو نیکيیط؟ تهعیو نیکيیط کً ٔالَن را َٗی کيیط و تهػام ایػو نکاىیغمٌػا و ؼیؽػتمٌای
اىعژی را کً ةً ؿها دادهام تَ٘یت کيیط .وٗتػی ؿػضف در ؼػىَح ةػاه تغکیػً نیکيػط ،تغکیػً ةایػط کػانالً در زالػت
ةیٗكطی اىذام ؿَد و زعکات تهعیو ةایط نکاىیغمٌا را دىتال کيػطٌ .ػیچ ٌػطایت ٔکػعیٌ ،ػیچ روش تيٕؽػی یػا
چیغٌایی از ایو ٗتیل ودَد ىطارد.
نا ةطون ایيکً تَدٍی ةً زنان و نکان داؿتً ةاؿیم تهعیو نیکيیم .ةُنی أعاد دعؼیطهاىط« :چػً زنػاىی ةػعای
تهعیوکعدن ةٍتع اؼت؟ ىیهًؿب ،ؼسع یا ًٍع؟» نا ٌیچ ؿعوی ةعای زنان تهعیو ىطاریم .نکاىیغمٌایی کػً داریػط
ٌهیـً در زال کارىط و ةعای ؿها تهعیو نیکييط ،صَاه ؿب ةاؿط یا قتر یا ةطون تَدً ةً ایيکً صَاةیطه ةاؿیط ،در
زال ٗطمزدن یا ؼع کار ةاؿیط .آیا ةًوَر ٗاةلنالزًٌای زنان تهعیوتان کاٌؾ ىهییاةط؟ ةؽیاری از أػعاد از قػهیم
ٗلب نیصَاٌيط ةً روؿوةیيی دؼت یاةيط و ٌطؼ تغکیً ٌم ٌهیو اؼتٌ .طؼ ىٍایی تغکیً ،رؼیطن ةً روؿػوةیيی
و کهال اؼت .انا ةُنی أعاد نطت نسطودی از َهعؿان ةاٗی ناىطه اؼت .ؼالٌای کهی از زىطگی آنٌا ةاٗی ناىطه
و ؿایط ةعای تغکیً کأی ىتاؿطٔ .الَن دأای نا نیتَاىط ةا کَتاهکعدن دورۀ تغکیً ،ایو نـکل را ةعایؿان زػل کيػط.
در َیو زال ،ایو روؿی اؼت کً ةطن و ذٌو را تغکیً نیکيط .ةياةعایو وٗتی ةًوَر دیَؼتً تغکیً را ادانً نیدٌیػط،
ً
دائها َهع صَد را وَهىی نیکيیط .ةا تهعیو نؽتهعَ ،هعتػان ةػًوَر دیَؼػتً وػَهىیتع نیؿػَد .أػعاد نؽػيی کػً

کیٕیت نادرزادی صَةی دارىط ةػً اىػطازۀ کػأی ةػعای تغکیػً وٗػت صَاٌيػط داؿػت .انػا ؿػعوی ودػَد دارد .زىػطگی
وَهىیؿطۀ ٔعاؼَی َهع ت٘طیعیتان ،ةًوَر کانل ةعای تغکیًتان اصتكاص داده ؿطه اؼت .اگع ٔکعتان کَچکتعیو
صىایی کيط ،زىطگیتان در صىع صَاٌط ةَد ،زیعا نطتٌا دیؾ ةایط تهام نیؿػط .چيػیو نسػطودیتٌایی را صَاٌیػط
داؿت تا زناىی کً در تغکیً ةً نعزلۀ ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی ةعؼیط .ةُط از آن ،ومػُیت دیگػعی زػا کم صَاٌػط
ةَد.
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نا الغانی در ایو صكَص ىطاریم کً وٗتی تهعیوٌا را اىذام نیدٌیم ةًؼَی ؼهت نـضكی ةایؽتیم یا ناىيػط
روشٌای دیگع ةًوَر نـضكی تهعیو را «دایان» دٌیم .زیعا ٔالَن دیَؼػتً در چػعصؾ اؼػت و ٌعگػغ ىیػاز ىػطارد
«دایان» یاةط .در روشنان اگع هزم داؿتً ةاؿیط نیتَاىیط ةطون ایيکً تهعیو را ةً دایػان ةعؼػاىیط آن را ٗىػٍ کيیػط،
نحالً اگع تلٕو زىگ ةغىط یا کؽی د ِر صاىً را ةغىط .زیعا وٗتی ةعای اىذام کاری تهعیو را ٗىٍ نیکيیطٔ ،الَن ةیدرىگ

در دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصط و اىعژی ؼاوٍؿطه در اوعاؼ ةطنتان را ةعنیگعداىط .در ؼایع روشٌا کً
أعاد ،ةا ٗكط چی را ىگً نیدارىط و آن را روی ؼعؿان داری نیکييط ،ةطون تَدً ةً ایيکً چگَىً آن را ىگً داؿتًاىط
ٌيَز ٌم از دؼت نیرود .تٕاوت ایو اؼت کً ٔالَن ،نَدَدی ةاٌَش اؼت و صَدش نیداىط چً کاری ةایط اىذػام
ؿَد .نا ةً ایو ىیغ اٌهیت ىهیدٌیم کً روینان ةًؼهت دٍت صاقی ةاؿػط .زیػعا روش نػا ةػع وتػٖ َهلکعدٌػای

دٍان ةغرتتع اؼت .زتی اگع نیصَاؼتیط رو ةًؼهت ؿهال ،ديَب ،ؿعؽ یا ّعب ٗعار ةگیعیط ،ةا ن٘یاؼی کً نا در
ِ
آن گؽتعه َهل نیکيیم ىهیتَاىؽتیط؛ زیعا تهام دٍان در زعکت اؼت ،راه ؿػیعی در زعکػت اؼػتُ ،ىػً ؼػیاره دور
صَرؿیط نیگعدىط و زنیو ىیغ ةً دور صَد نیچعصط .رو ةً ٌع ؼهتی کً تهعیو کيیط ناىيط ایو اؼت کػً رو ةًؼػهت
تهام دٍات ٗعار گعٔتیط و تهعیو ةًؼَی ٌع دٍتی درؼت نحل ایو اؼت کً ةًوَر ٌمزنان ةػًوعؼ ؿػعؽ ،ديػَب،
ّعب و ؿهال تهعیو کيیط .ویژگی دیگع ٔالَن دأا ایو اؼت کػً ؿػاگعدان نسأٌػت نػیؿػَىط .چگَىػً نسأٌػت
نیؿَىط؟ اگع تهعیوکييطۀ ز٘ی٘ی ةاؿیطٔ ،الَن از ؿها نسأٌت نیکيط .ریـًٌای نو در دٍان اؼت .اگػع کؽػی
نیتَاىؽت ةً ؿها آؼیب ةعؼاىط ،ةایط نیتَاىؽت ةً نو آؼیب ةعؼاىط ،یا ةًَتارتی ،ةایط نیتَاىؽت ةً ایػو دٍػان

ً
ةُػطا ةػا نىالُػۀ ةیـػتع آن را درک نیکيیػط .نؽػائل
قطنً ةغىط .نهکو اؼت آىچً گٕتم ةاورىکعدىی ةً ىٌع ةیایػط.
دیگعی ىیغ ودَد دارىط ،انا ىهیصَاٌم اکيَن درةارۀ چیغٌایی کً ةیؾ از زط ؼػىر ةػاه ٌؽػتيط قػستت کػيم .نػا
ةًوَر ىٌامنيطی ٔای ؼىَح ةاهتع را ،از ؼاده تا ژرؼ ،ؿعح نیدٌیم .اگػع ؿیوؿػیيگ ؿػها درؼػت ىتاؿػط َهلػی
ىضَاٌط ةَد .اگع در ولب چیغی ةاؿیط ،نهکو اؼت دچار نـکل ؿَیط .دی ةعدهام ٔالَن ةؽیاری از ؿاگعدان ٗطیهی
از ؿکل أتاده اؼت .چعا؟ ؿها چیغٌایی از روشٌای دیگع را کً دوؼت داریط ةا تهعیو صَد نضلَط کعدهایط .دػػ
چعا ٔالَن از ؿها نسأٌت ىهیکيط؟ آن ةً ؿها داده ؿطه ،دػ نتُلػٖ ةػً ؿهاؼػت و ةًوؼػیلۀ ٔکػع ؿػها کيتػعل
نیؿَد .اقلی در ایو دٍان ودَد دارد نتيی ةع ایيکً ؿها ٔعدی ٌؽتیط کً تكهیم نیگیعیط چً نػیصَاٌیػط .اگػع

ً
واُٗػا
ىهیصَاٌیط تغکیً کيیطٌ ،یچکؽی ىهیتَاىط ؿها را نذتَر کيط ،نذتَرکعدنتان ةًنيغلۀ کاری اؿتتاه اؼت .آیػا

کؽی نیتَاىط ؿها را نذتَر کيط ذٌوتان را تْییع دٌیط؟ صَدتان ةایط صَد را نينػته کيیػط .ةعداؿػتو ةٍتعیوٌػای
ٌع نطرؼً ،نحل ایو اؼت کً از ٌعکؽی چیغٌایی را ٗتػَل کيیػط .اگػع انػعوز یػک روش چیگَىػگ را ةػعای ؿػٕای
ةیهاریتان تهعیو کيیط و ٔعدا دیگعی را ،آیا ةیهاریتان ؿٕا نییاةط؟ ىً٘ٔ .ه نیتَاىیػط آن را ةػً تَُیػٖ ةیيطازیػط.
هزنۀ تغکیً در ؼىَح ةاه ایو اؼت کً ٔعد ةػً یػک نطرؼػً تهعکػغ کيػط و در آن ةػاٗی ةهاىػط .اگػع روؿػی را دىتػال
نیکيیط ،ةایط ٗلبتان را ةً آن اصتكاص دٌیط تا ایيکً در آن نطرؼً روؿوةیو ؿَیط٘ٔ .ه ةُػط از آن نیتَاىیػط در
نطرؼًای دیگع تغکیً کيیط و آن ؼیؽتم دیگعی صَاٌط ةَد .زیعا ٌع ؼیؽتم واُٗػی آنػَزش ،از زنػان ةؽػیار دوری
نيت٘ل ؿطه و راهٌایی کً آن ؼیؽتم اؼتٕاده نیکيط تا ةطن را تتطیل کيط ةؽیار دیچیطه اؼت .ةُنی أعاد ةػع وتػٖ
ازؽاسؿان روؿی را تهعیو نیکييط .ازؽاس ؿها ةً چً درد نیصَرد؟ آن چیػغی ىیؽػت .تْییػعات واُٗػی کػً
ةطن ٔعد در تغکیً از نیان آنٌا نیگظرد در ُةُطٌای دیگع روی نیدٌيط و ةیىٍایت دیچیطه و ژرؼاىػطٌ .ػیچ صىػایی
ىهیتَاىط در آىذا نذاز ةاؿط .درؼت نحل دؼتگاه دٗی٘ی اؼت کً اگع یک دغء صاردی را ةً آن امأً کيیط ةالٔاقلً
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از کار نیأتط .ةطنتان در ٌع ُةُطی در زال تْییع ةَده و آنٗطر ؿگٕتاىگیغ اؼػت کػً زتػی کَچػکتعیو اؿػتتاٌی
ىهیتَاىط روی دٌط .آىچً ٗتالً گٕتم ایيذا ىیغ نكطاؽ دارد :ؿها ٔ٘ه ةایط ةضؾ نعةَط ةً صَد ،یُيی تغکیً را اىذػام
دٌیط و اؼتادتان ة٘یۀ نؽائل را اداره نیکيط .اگع ةًوَر ؼعؼعی نىالب أعاد دیگع را ةگیعیط و ةً تهعیوتػان امػأً
کيیط ،اىعژیٌایی کً ةا صَد دارىط َهلکعد ایو نطرؼۀ تغکیۀ نا را نضتل نیکييط و ؿها ةً ةیعاًٌ کـیطه نیؿػَیط و
نـکالتی کً ةً ودَد نیآیط در زىطگی روزاىًتان نيُکػ نیؿَد و ٌهػان نـػکالتی را صَاٌیػط داؿػت کػً نػعدم
َادی دارىط .انا دیگعان ىهیتَاىيط دادرنیاىی کييط ،زیعا ایو چیغی اؼت کً ؿها صَاؼتیط .ایو نَمػََی نعةػَط ةػً
درک و ةكیعت ؿهاؼتٌ .مزنان ،آىچً امأً نیکيیػط نکاىیغمٌػایی را کػً ةػً ؿػها دادم آؿػٕتً نیکيػط و دیگػع
ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .ایو نـکل روی نیدٌط .ىهیگَیم کً ٌهً نذتَرىط ٔالَن دأا را تهعیو کييط .اگع ٔالَن دأػا
را یاد ىگیعیط و آنَزشٌای واُٗی را از ؼایع روشٌای چیگَىگ دریأت کعده ةاؿیط ،نضالٓ آن ىیؽػتم .انػا ةایػط
ةً ؿها یادآوری کيیم کً ةعای تغکیۀ ز٘ی٘ی ةًؼَی ؼىَح ةاه ،ةایط صَد را ٔ٘ه ةً یػک روش تغکیػً دایتيػط کيیػط.
نىلب دیگعی ٌؽت کً ةایط ةا ؿها در نیان ةگظارم .در زال زامع ،ؿضف دیگعی ىیؽت کً ةًوَر ز٘ی٘ی روؿػی
واُٗی را ةًؼَی ؼىَح ةاه ةً نعدم آنَزش دٌط .در آیيطه ةً آىچً ةعایتان اىذام دادهام دی صَاٌیػط ةػعد .ةيػاةعایو
انیطوارم ةتَاىیط درؼت اىتضاب کيیط .أعاد ةؽیاری ٌؽتيط کً نیصَاٌيط ةًؼَی ؼػىَح ةػاه تغکیػً کييػط .در زػال
زامع ایو در اصتیارتان گظاؿتً ؿطه و نهکو اؼت نتَدً ىـطه ةاؿیط کً چ٘طر ةاارزش اؼتٌ .هًدا در دؽتذَی
یک نُلم ةَده و دَل زیادی ٌغیيً کعدهایط ،انا چیغی دیطا ىکعدهایط .انعوز ایو دم د ِر صاىًتان ةً ؿها ارائً ؿطه انػا

ؿایط ٌيَز نتَدً ىـطه ةاؿیط! در ىٍایت ،ایيکً آیا نیتَاىیط از ایو دىیا ىذات دیطا کيیط ةؽتگی ةً صَدتان دارد و ةا
ٗطرت تـضیف و ةكیعت ؿها ؿعوع نیؿَد.
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ضذيساىی دوم

نَضَع چغم ضَم
ةؽیاری از اؼتادان نُيَی درةارۀ چـػم ؼػَم (چـػم آؼػهاىی) قػستت کعدهاىػط .انػا ٔػا در ؼػىَح نضتلػٓ ةػً
ؿکلٌای نضتلٕی نتذلی نیؿَد .تغکیًکييطهای کً تغکیًاش ةً ؼىر صاقی رؼیطه٘ٔ ،ه تذلیات در آن ؼىر را
نیتَاىط ةتیيط .ز٘ایٖ ورای آن ؼىر ىً ةعایؾ نعئی ٌؽتيط و ىػً ةاوردػظیع .ازایػورو ٔ٘ػه آىچػً را در ؼػىر صػَد
نیةیيط درؼت در ىٌع نیگیعدٗ .تل از آىکً تػا ؼػىر ةػاهتعی تغکیػً کيػطٔ ،کػع نیکيػط آن چیغٌػا ودػَد ىطارىػط و
انکاندظیع ىیؽتيط .در ىتیذً ،ؼىر او ةًَيَان َانلی نسطودکييطه َهل کعده و ٗلهعو ٔکػع او را نسػطود نیکيػط .ةػً
ٌهیو َلت اؼت کً تَمیسات ةؽیار نتٕاوتی درةارۀ نَمَع چـم ؼَم ارائً کعدهاىط و ةاَث ؿطه ؼػعدرگهی دطیػط
آیط و تاکيَن ٌیچکؽی آن را ةًصَةی تـعیر ىکعده اؼت .در ز٘ی٘ت ،چـم ؼَم نَمََی ىیؽػت کػً أػعادی کػً
ؼىرؿان داییو اؼت ةتَاىيط آن را ةًوَر وامر تَمیر دٌيط .در گظؿػتً ؼػاصتار چـػم ؼػَم ةػً راز اؼػعار تُلػٖ
داؿت و نعدم َادی ادازه ىطاؿتيط درةارۀ آن ةطاىيط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً در وَل تاریش٘ٔ ،ػه ن٘ػطار کهػی از آن
ٔاش ؿطه اؼت .انا ایيذا ةع نتيای آن ىٌعیًٌای گظؿتً ةً آن ىهیدعدازیم .نا آن را ةػا َلػم نُاقػع و ؼػادهتعیو
اقىالزات انعوزی تـعیر کعده و درةارۀ نَمََات ةيیادیو آن قستت نیکيیم.
چـم ؼَم کً درةارۀ آن قستت نیکيیم ،کهی ةاهتع از وؼه اةعوٌا ٗعار گعٔتً و ةً ّػطۀ قػيَةعی وقػل اؼػت.
ایو کاىال اقلی اؼت .ةطن اىؽان چـمٌای ةؽیار زیاد دیگعی ٌم دارد .نطرؼۀ دائَ نُت٘ط اؼت کً ٌع نيٕػظ ةػطن
چـم اؼت .نطرؼۀ دائَ ى٘ىۀ وب ؼَزىی در ةطن را «نيٕظ» نیىانط ،در زػالی کػً وػب چیيػی آن را «ى٘ىػۀ وػب
ؼَزىی» نیىانط .نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼت کً ٌع نيٕظ َعؽ ،چـم اؼت .ازایورو ةُنی أعاد نیتَاىيط ةا گَشؿػان
ةضَاىيط و ةعصی نیتَاىيط از دـت ؼعؿان یا ةا دؼتؿان ةتیييط و أعاد دیگعی ىیغ ٌؽػتيط کػً نیتَاىيػط ةػا دػا یػا
ؿکمؿان ةتیييط .تهام ایوٌا انکاندظیع اؼت.
ٗتل از ایيکً درةارۀ چـم ؼَم ةیـتع ةگَییم ،ةگظاریط اةتطا درةارۀ ایو دٕت چـم ٔیغیکی کً نا اىؽانٌا داریػم
قستت کيیم .انعوزه ةُنی أعاد نُت٘طىط کً ایو چـمٌا نیتَاىيط ٌع ناده یا ؿػیئی در دىیػا را ةتیييػط .ةػً ٌهػیو
َلت َطهای َ٘یطۀ اىُىاؼىادظیعی را ؿکل دادهاىط کً ٔ٘ه آىچً ؿضف نیتَاىط ةا چـػهان صػَد ةتیيػط ز٘ی٘ػی و
َیيی اؼت .آنٌا ةً آىچً ىهیتَاىيط ةتیييط ةاور ىطارىط .در گظؿتً چيیو أػعادی ةػًَيَان «أػعادی کػً ایهػان کهػی
دارىط» در ىٌع گعٔتً نیؿطىط ،گعچً اهن نهکو اؼت نعدم ىتَاىيط تَمیر دٌيط کً ایهػان چػً ارتتػاوی ةػا آن دارد.
ایو نيى٘ی ةً ىٌع نیرؼط کً آىچً را ىهیةیييط ،ةاور ىهیکييط .انا اگع از ؼىسی کهی ةاهتع ةً آن ىگاه کيیػط ،نيى٘ػی
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ىیؽتٔ .نازنانٌای دیگع ىیغ ناىيط ایو ُةُط ،از ناده ؼاصتً ؿطهاىط و واُٗی ٌؽتيط٘ٔ ،ػه ؼػاصتار نػادی آنٌػا و
ؿکل تذلی نَدَدات آىذا نتٕاوت اؼت.
ةگظاریط نحالی ةغىم .در ةَدیؽم نیگَیيط ٌع دطیطهای در دانُۀ ةـعی تػٌَم و ّیعواُٗػی اؼػت .چگَىػً آنٌػا
کی واُٗی و نلهَس در ایيذا ٗعار دارىط ،چً کؽی نیگَیػط آنٌػا ّیعواُٗػی ٌؽػتيط؟
تٌَم ٌؽتيط؟ چیغٌای ٔیغی ِ
ً
واُٗا ٌؽتيط .چـم نػا ایػو تَاىػایی را دارد :نیتَاىػط
وَری کً اؿیا ةً ىٌع نیرؼيط نتٕاوت از آن چیغی اؼت کً
چیغٌای نادی را در ُةُط نادی نا ةً ومُی کً ٌماکيَن نـػاٌطه نػیکيیم ،جاةػت ىگػً دارد .در واٗػٍ اؿػیا در ایػو
ومُیت ىیؽتيط و آنٌا زتی در ُةُط نا ىیغ در چيیو زالتی ىیؽػتيط .ةػًوَر نحػال ،اگػع ةػطن اىؽػان ةػا ةغرگيهػایی
نیکعوؼکَپ دیطه نیؿط ةً چً ؿکلی نیةَد؟ ةً ىٌع نیرؼیط کً تعکیب ةطن ؼیال اؼت ،ةػا نَلکَلٌػای ریػغ و
ِگعدی کً نحل داىًٌای ؿو در زعکت ٌؽتيط .دیطه نیؿط کً الکتعونٌا دور ٌؽتۀ اتم در گػعدش ٌؽػتيط و تهػام
ةطن در دیچوتاب و در زعکت اؼت .ؼىر ةطن ىیغ قاؼ و نيٌم ىیؽت .تهام چیغٌای نَدَد در دٍان ،نحل ٔػَهد،
آٌو و ؼيگ ٌهیو وَر ةَده و درون آنٌا ،تهام َياقع نَلکَلیؿان در زعکتاىط .ىهیتَاىیط ؿػکل کانػل آنٌػا را
ةتیيیط و آنٌا جاةت ىیؽتيط .ایو نیغ ٌم در زال دیچوتاب اؼت ،انا چـم ؿها ىهیتَاىط ز٘ی٘ػت آن را ةتیيػط .ایػو
دٕت چـم نیتَاىط چيیو تكَیع ّلىی ةً ؿها ةطٌط.
ایوگَىً ىیؽت کً نا ىهیتَاىیم چیغٌا را در ؼىر نیکعوؼکَدی ةتیيیم .ایووَر ىیؽت کً نعدم ایػو تَاىػایی را

ً
دٗی٘ػا
ىطارىط .نعدم ةا ایو تَاىایی ةً دىیا آنطهاىط و نیتَاىيط چیغٌا را در ؼػىر نیکعوؼػکَدی نُیيػی ةتیييػط .انػا
ةًصاوع ایيکً در ایو ُةُط ٔیغیکی ایو دٕت چـم را داریم ،تكَیع ّلىی از واُٗیت را دریأت نیکيیم و ىهیتػَاىیم
ورای آن را ةتیيیم .ةياةعایو در گظؿتً گٕتً نیؿط آنٌایی کً چیغٌای ىػانعئی را ةػاور ىهیکييػط ،از دیػطگاه ادتهػاعِ

تغکیًکييطگان أعادی در ىٌع گعٔتً نیؿطىط کً «ایهان کهی دارىط »،چعاکً ًاٌع دروّػیو ایػو دىیػا آنٌػا را ٔعیػب

داده و در ایو دىیا گم ؿطهاىط .نظاٌب در وَل تاریش آن را ایوگَىً در ىٌع گعٔتًاىط .از ىٌع نػا ىیػغ نيى٘ػی ةػً ىٌػع
نیرؼط.
ایو دٕت چـم نیتَاىط چیغٌا را در ایو ُةُط نادی نا در چيان زالتی جاةت ىگً دارد ،انا ةًدغ آن ،تَاىایی نٍػم

دیگعی ىطارد .وٗتی ؿضف ةً چیغی ىگاه نیکيط ،تكَیع نؽت٘ی ً
ها در چـم او ؿکل ىهیگیعد .چـم ناىيػط َطؼػی
دورةیو اؼت و ٔ٘ه نحل وؼیلً َهل نیکيط .وٗتی دورةیو از چیغی کً در ٔاقلۀ دوری ٗػعار دارد َکػػ نیگیػعد،
ٔاقلۀ ةیو ليغٌای داصل دورةیو ةیـتع نیؿَد ،ناىيط چـم نا کً ةعای َٔاقل دور صَد را تيٌیم نیکيط .یػا ایيکػً
وٗتی در تاریکی ىگاه نیکيیم ،نعدنک گـاد نیؿَد ،نـاةً وٗتی کً دورةیيی در تاریکی َکػ نیگیعد و روزىۀ آن
ةغرت نیؿَد تا ىَر کأی تأنیو ؿَد وگعىً َکػ ؼیاه نیؿَد .وٗتی ٔعد ةً نسلی ةؽیار روؿو در ٔنای ةیػعون
نیرود ،نعدنک چـم ةالٔاقلً ني٘تل نیؿَد ،وگعىػً چـػم ةًوؼػیلۀ ىػَر صیػعه نیؿػَد و ىهیتَاىػط چیغٌػا را
ةًومَح ةتیيط .دورةیو ىیغ ةً ٌهیو ؿکل َهل نیکيط و وٗتی ىَر زیاد ةاؿط روزىۀ آن ةایػط ني٘ػتل ؿػَد .ةيػاةعایو
دورةیو ٔ٘ه تكَیع ؿیء را مته نیکيط و ٔ٘ه یک وؼیلً اؼت .وٗتی نا اؿیا ،یک ٔعد یا ؿکل ٌؽػتی چیػغی را
ىگاه نیکيیم ،تكاویع در نْغ ؿکل نیگیعىط .یُيی آىچً ةا اؼتٕاده از چـم نـاٌطه نیکيیم ةًوؼیلۀ اَكاب چـم
ةً ّطۀ قيَةعی در ىیهۀ دـت نْغ ٔعؼتاده نیؿَد و ؼپػ ةًؿکل تكَیع در آن نسل نيُکػ نیؿَد .ةػًَتارت
دیگع ،در نيى٘ۀ ّطۀ قيَةعی نْغ اؼت کً تكَیع ؼاصتً نیؿَد و آن را نیةیيیمَ .لم دغؿکی ىَیو ىیغ ةً ایو دی
ةعده اؼت.
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وٗتی درةارۀ «ةازکعدن چـم ؼَم» قستت نیکيیم ،درةارۀ ایو اؼػت کػً از ةػًکارةعدن اَكػاب ةیيػایی ادتيػاب

کعده و کاىالی ةیو اةعوان ؿها ةاز کيیم تا ّطۀ قيَةعی ةتَاىط نؽت٘ی ً
ها ةیعون را ةتیيط .نيٌَر از ةازکعدن چـم ؼػَم
ایو اؼت .ةُنی أعاد ؿایط ٔکع کييط« :ایو واٍٗةیياىً ىیؽتٌ .عچً ةاؿط ایو دٕت چـم ٌيَز ٌػم ى٘ػؾ نٍهػی
ایٕا نیکيط ،چعاکً نیتَاىط تكاویع دطیطهٌا را مته کيط و ةطون چـمٌا نهکو ىیؽت ».انػا َلػم دغؿػکی ىػَیو از
وعیٖ کالتطؿکأی دی ةعده اؼت کً در ٗؽهت دلَی ّطۀ قيَةعی ،ؼاصتار کػانلی از چـػم اىؽػاىی ودػَد دارد .از
ِ
چـم ةاٗیناىػطه از گظؿػتً و ةػطون کػارةعد اؼػت.
آىذا کً درون دهذهً رؿط نیکيط ،ایووَر گٕتً نیؿَد کً آن،
ادتهاع تغکیًکييطگان درةارۀ چيیو ةعداؿتی از ایو چـم تعدیط دارىط .انا ةً ٌع زال دغؿکی ىَیو ٌماکيَن تكػطیٖ

کعده کً در وؼه کاؼۀ ؼع ،چـهی ودَد دارد .نذعایی کً ةاز نیکيیم دٗی ً
٘ا ةً ایو نسل ىـػاىً نػیرود و کػانالً ةػا
یأتًٌای َلم دغؿکی ىَیو نىاة٘ت دارد .ایو چـػم ةػعصالؼ چـػمٌای ٔیغیکینػان تكػاویع کػاذب را ةػً ودػَد
ىهیآورد ،ةًوَری کً نیتَاىط دٌَع و ناٌیت چیغٌا را ةتیيط .ازایورو ؿضكی کً چـم ؼَنؾ در ؼىسی ةػاه ةػاز
ؿطه نیتَاىط ُةُط نا را ةـکأط تا ٔنازنانٌای دیگػعی را ةتیيػط و نیتَاىػط قػسيًٌایی را ةتیيػط کػً ٔػعدی َػادی
ىهیتَاىط .ؿضكی ةا چـم ؼَم در ؼىسی داییو ىیغ ٌيَز نیتَاىط ٗطرتٌایی ناىيط تَاىایی دیطن از نیػان دیػَار و
دیطن درون ةطن اىؽان را داؿتً ةاؿط.
نطرؼۀ ةَدا از ديخ ؼىر ةیيایی قستت نیکيط :ةیيایی دؽهاىی ،ةیيایی آؼػهاىی ،ةیيػایی صػعد ،ةیيػایی دارنػا و
ةیيایی صطایی .ایوٌا ديخ ؼىر اقلی چـم ؼَم ٌؽػتيط و ٌعکػطام ةػً ؼػىَح ةػاهیی ،نیػاىی و دػاییيی ت٘ؽػیم

ؿطهاىط .نطرؼۀ دائَ از ُىً معةطر ُىً یا ٌـتادویک ؼىرِ ةیيایی نُيَی قستت نیکيط .نا چـم ؼَم را ایيذػا ةػعای
ٌهً ةاز نیکيیم ،انا آن را در ؼىر ةیيایی آؼهاىی یا داییوتع از آن ةػاز ىهػیکيیم .چػعا؟ اگعچػً ایيذػا ىـؽػتًایط و

تغکیً را ؿعوع کعدهایط ،ةً ٌع زال از ؼىر ٔعدی َادی ؿعوع کعدهایط و ٌيَز واةؽتگیٌای دىیػَی ةؽػیاری داریػط
کً ةایط رٌا ؿَىط .اگع چـم ؼَمتان در ؼىر ةیيایی آؼهاىی یا داییوتع از آن ةاز نیؿط ،دارای چیغی نیؿطیط کػً
نعدم َادی آن را ةًَيَان تَاىایی َٔؽوتیُی در ىٌع نیگیعىط ،ةًوَری کً نیتَاىؽتیط از نیان دیَار ةتیيیط یػا درون
ةطن اىؽانٌا را ةتیيیط .اگع ایو تَاىایی َٔؽوتیُی را ةًقَرت گؽتعده در دؼتعس ٗعار نیدادیم و اگػع چـػم ؼػَم
ٌهً در ایو ؼىر ةاز نیؿط ،ةًوَر دطی دانُۀ نعدم َادی و ؿیَۀ انَر آن را نضتل نیکعد .اؼعار کـػَر در صىػع
نیةَد .دیگع ٔعٗی ىهیکعد کً نعدم لتاس دَؿیطهاىط یا ىً و از ةیعون نیتَاىؽتیط نعدم را در صاىػً نـػاٌطه کيیػط.
در زالی کً در صیاةان ٗطم نیزدیط نیتَاىؽتیط تهام ةلیتٌای ةعىطۀ ةضتآزنایی را ةتیيیط و آنٌػا را ةعداریػط .ایػو
نذاز ىهیةَد! درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اگع چـم ؼَم ٌهً در ؼىر ةیيایی آؼهاىی ةاز نیؿػط ،آیػا دانُػً ٌيػَز ٌػم

ً
ً
واُٗا چـػم ؼػَم
نىل٘ا نهيَع اؼت .اگع
نیتَاىؽت دانًُای ةـعی ةاؿط؟ ایذاد اصتالل دطی در دانُۀ ةـعی
ؿها را در آن ؼىر ةاز نیکعدم ،نهکو ةَد ةیدرىگ صَد را اؼتاد چیگَىگ ةيانیط .ةعصی ٌهیـً آرزو داؿتًاىط کػً
اؼتاد چیگَىگ ؿَىط و اگع چـم ؼَمؿان ةاز ؿَد در نَُٗیت نىلَةی ٗعار نیگیعىط کً ةیهاران را درنان کييػط .آیػا
در آن قَرت ؿها را ةً نؽیعی ةًؼَی تتاٌی راٌيهایی ىهیکعدم؟
دػ در چً ؼىسی چـم ؼَمتان را ةاز نیکيم؟ چـم ؼَم ؿها را نؽت٘ی ً
ها در ؼىر ةیيایی صعد ةػاز نػیکيم.
اگع در ؼىر ةاهتعی ةاز نیؿط ،ؿیوؿیيگ ؿػها کػأی ىتػَد .اگػع در ؼػىسی دػاییوتع ةػاز نیؿػط ،ةػًوَر دػطی
نَُٗیت دانُۀ نعدم َادی را نضتل نیکعد .ةا ةیيایی صعد ،ىهیتَاىیط از نیان دیَار چیغٌایی را ةتیيیط یا درون ةػطن
اىؽان را ىگاه کيیط ،انا نیتَاىیط قسيًٌایی از ُةُطٌای دیگع را ةتیيیط .چً نغیتٌایی دارد؟ نیتَاىػط اَتهادتػان ةػً
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تغکیً را أغایؾ دٌط .نیتَاىیط چیغٌایی را ةتیيیط کً ةعای نعدم َادی ىانعئیاىط و نیتَاىیط زػػ کيیػط کػً آنٌػا
واُٗی ٌؽتيط .صَاه در زال زامع ةتَاىیط ةًوَر وامر ةتیيیط یا ىتَاىیط ،چـم ؼَمتان در ایو ؼىر ةػاز نیؿػَد و
ایو ةعای تغکیًتان صَب اؼت .تهعیوکييطۀ ز٘ی٘ی دأا ةػا صَاىػطن ایػو کتػاب نیتَاىػط ةػً ٌهػان ىتیذػً ةعؼػط،
ةًؿعوی کً در رؿط ؿیوؿیيگ ،ةا صَد ؼضتگیع ةاؿط.
چً ََانلی ؼىر چـم ؼَم ٔعد را تُییو نیکيط؟ ایووَر ىیؽت کً وٗتػی چـػم ؼػَمتان ةػاز ؿػط ،ةتَاىیػط
ٌهًچیغ را ةتیيیط .ةلکً ةً ایو ةؽتگی دارد کً ایو چـم در چً ؼىسی ٗعار دارد .دػ چًچیغی تُییوکييطۀ ؼػىر
اؼت؟ ؼً َانل ودَد داردَ .انل اول ،چیغی اؼت کً آن را «دٌَ ِع چی» نیىانیم .ایو دٌَع چػی ،تـػکیلدٌيطۀ
نیطاىی اؼت کً از درون تا ةیعون چـم ؼَم ٔعد ودَد دارد و ةعای ایيکً چـم ؼَم ةتیيط ةً آن ىیاز اؼتَ .هلکػعد
آن ؿتیً قٕسۀ تلَیغیَن اؼت :اگع تلَیغیَن ٔؽٕع ىطاؿتً ةاؿط ةُط از ایيکً روؿو ؿَد٘ٔ ،ػه نحػل هنػپ اؼػت.
ٔ٘ه روؿيایی دارد ،انا تكَیعی ودَد ىطارد .ةًصاوع ٔؽٕع اؼت کً تكاویع ىهایؾ داده نیؿػَد .التتػً ایػو نحػال
کانالً نياؼب ىیؽت ،زیعا نا ةًوَر نؽت٘یم نیةیيیم در زػالی کػً تلَیغیػَن تكػاویع را ةػًوؼػیلۀ قػٕسًای ىـػان
نیدٌط .ایطۀ کلی ایو اؼت .ایػو دػٌَع چػی کػً در زػال تـػعیر آن ٌؽػتم ةیىٍایػت ةػاارزش اؼػت و از نػادۀ
چی ٌع ؿضف ةػا ؿػضف دیگػع نتٕػاوت
صالفتعی ؼاصتً ؿطه کً از تَ٘ا اؼتضعاج نیؿَد .نُهَهً ن٘طار دٌَع ِ

اؼت .ؿایط از دهٌغار ىٕع ،دو ىٕع ن٘طار نؽاوی از آن را داؿتً ةاؿيط.

ؼىر چـم ؼَم تذلی نؽت٘یهی از ٔای دٍان ناؼت .چیغی اؼت کً ُةُط نُيَی داؿتً و ةً ؿیوؿیيگ ٔعد
ةؽتگی دارد .اگع ؼىر ؿیوؿیيگ ؿضكی داییو ةاؿط ،ؼىر چـم ؼَم او داییو اؼت .زیعا ةػًصاوع دػاییوةَدن
چی او از ةیو رٔتً اؼت .اگع ؼىر ؿیوؿیيگ ؿضكی ةاه ةاؿط و در
ؼىر ؿیوؿیيگ ایو ؿضف ،ةیـت ِع دٌَع ِ

دانُۀ نعدم َادی از صعدؼالی تا ةغرتؼالی ،ةً ؿٍعت ،دَل ،تنادٌای صَد ةا دیگعان ،نيأٍ ؿضكی و ازؽاؼات
چی او نهکو اؼت ةٍتع زٕاًت ؿطه ةاؿط .در ىتیذػً ،ةُػط
و انیال گَىاگَن ةـعی ،کهتع اٌهیت داده ةاؿط ،دٌَع ِ

از ایيکً چـم ؼَنؾ ةاز ؿَد نیتَاىط وامرتع ةتیيط .وٗتی چـم ؼَم کَدکاىی کً کهتع از ؿػؾ ؼػال دارىػط ةػاز
ؿَد ،نیتَاىيط وامر ةتیييط .ةازکعدن چـم ؼَمؿان آؼان اؼت .اگع یک کلهً ةگَیم ةاز نیؿَد.
دىیای ةـعی تأجیع آلَدهکييطۀ ؿطیطی روی نعدم دارد و ن٘اونت در ةعاةع دعیػان ٗطرتهيػط آن ؼػضت اؼػت .در
ىتیذً ،آىچً نعدم قسیر و درؼت نیداىيط ،اّلب اؿتتاه اؼت .ایو وتیُی اؼت کً ؿضف ةضَاٌط زىػطگی صػَةی
داؿتً ةاؿط ،انا ایو گعایؾ نیتَاىط نيذع ةً ایو ؿَد کً ٔعد ،دیگعان را نسعوم کيػط یػا صَدصػَاهتع ؿػَد .نهکػو
اؼت ةً ٌغیيۀ دیگعان ؼَد ةتعد ،از آنٌا ؼَءاؼتٕاده کيط یا ةً آنٌا آزار ةعؼاىط .ةعای ایيکً ةً صَد ؼَد ةعؼػاىط ،ةػا
دیگعان دََا و رٗاةت نیکيط .آیا ایو ةعصالؼ ؼعؿت دٍان ىیؽت؟ ةياةعایو آىچً نعدم ٔکع نیکييػط قػسیر اؼػت
ً
الغانا قسیر ىتاؿط .وٗتی والطیو ةً ٔعزىطان صَد آنَزش نیدٌيط ،از ةچگی ةػً آنٌػا نیگَیيػط« :تػَ
نهکو اؼت

ةایط یاد ةگیعی زرىگ ةاؿی »،ةًوَری کً در آیيطه ةتَاىيط در ادتهاع نعدم َػادی نَُٗیػت نىهػئو و انيػی داؿػتً
ةاؿيط .انا از دیطگاه کیٍان ،ایو «زرىگةَدن» ّله اؼت ،زیعا نا اَت٘اد داریم کً ةایط ةگػظاریم انػَر روىػطی وتیُػی
داؿتً ةاؿيط و ىتایط زیػاد ةػً ؼػَد ؿضكػی اٌهیػت دٌػیم .ةػا آنوػَر زرىػگةَدن ،او نیصَاٌػط ةػًدىتػال َالیػٖ
ؿضكیاش ةاؿط« .اگع کؽی تَ را آزار نیدٌط ،ةعو ؼعاغ نُلم او ،والطیيؾ را دیػطا کػو« »،اگػع دػَلی روی زنػیو
نیةیيی ةعدار ».ةً کَدک ةطیو ؿکل آنَزش نیدٌيط .از صعدؼالی تا ةغرتؼالیٌ ،عچً چيیو چیغٌػایی را ةیـػتع
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یاد نیگیعد ةًتطریخ در دانُۀ نعدم َادی صَدصَاهتع نیؿَد .او از دیگعان ؼَءاؼتٕاده نیکيط و ت٘ػَای صػَد را از
دؼت نیدٌط.
نادۀ تَ٘ا ةُط از ایيکً از دؼت رٔت ىادطیط ىهیؿَد ،ةلکً ةً ؿضف دیگعی نيت٘ل نیؿَد .انا ایو دػٌَع چػی
ىادطیط نیؿَد .اگع ؿضكی از صعدؼالی تا ةغرتؼالی ةؽیار نکار ةاؿط و اٌهیت زیادی ةً نيأٍ ؿضكػی ةطٌػط و
ٗتل از ٌعچیغ ةًدىتال نيُٕت صَد ةاؿط ،چـم ؼَم ایو ؿضف ةُط از ةازؿطن ،ىهیتَاىط ةًصَةی ةتیيط .انا ایوگَىً
ىیؽت کً او ٌعگغ ىتَاىط ةتیيط .چعا؟ زیعا در دعیان تغکیً ؼُی نیکيیم ةً صلػَص اولیػًنان ةػازگعدیم و ةػا تهػعیو
نطاوم نیتَاىیم ةًوَر دیَؼتً آن را دتعان کيیم و ةً زالت اولیًاش ةعگعداىیم .ازایورو ؿضف ةایط ةً ؿیوؿػیيگ
اٌهیت ةطٌط .نا ةع رؿط و ارت٘ای ٌهًداىتۀ ؿها تأکیط نیکيیم .اگع ؿیوؿیيگ ةاه رودٌ ،عچیغ دیگع ىیػغ ٌهػعاه ةػا
چی ؿها کً چـم ؼَمتان را تَاىهيط نیؼػازد ،دوةػاره ةػً دؼػت
آن قَُد نیکيط .اگع ؿیوؿیيگ ةاه ىعود ،دٌَع ِ
ىهیآیط .ارتتاط آن ایوگَىً اؼت.

َانل دونی ىیغ ودَد دارد کً تـعیر نیکيیم .ةعصی از أعاد اگع کیٕیت نادرزادی صَةی داؿػتً ةاؿػيط ،نهکػو

ً
ؿضكا اىذام نیدٌيط ٌم چـم ؼَمؿان ةػاز نیؿػَد.
اؼت دی ةتعىط کً وٗتی تهعیو چیگَىگ را زتی صَدؿان
وٗتی چـم ؼَمؿان در اةتطا ةاز نیؿَد ،اّلب تعؼياک اؼتَ .لت ایو اؼت کً نػعدم نُهػَهً در آصػع ؿػب کػً
تاریک و ؼاکت اؼت چیگَىگ را تهعیو نیکييط .در زالی کً ؿضف تهعیو نیکيط ،نهکو اؼت ىاگٍػان چـػهی
ةغرت را روةعوی چـمٌای صَد ةتیيط و وزـت کيط .آنٗطر تعؼياک اؼت کً ةُط از آن ،دعئت ىهیکيط چیگَىػگ را
تهعیو کيط .صیلی تعؼياک اؼت؛ چـم ةغرگی کً دلک نیزىط و ةً ؿها ىگاه نیکيط و ةؽیار وامر اؼػت .ازایػورو،
ةُنی آن را چـم اٌعیهو نیىانيط ،ةعصی ىیغ آن را چـم صطایی نیىانيط .در ز٘ی٘ت ،ایو چـػم صَدتػان اؼػت.
انا ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً ٔعد ٔ٘ه ىیاز دارد ةً تغکیۀ صَد ةپعدازد و ة٘یً در دؼتان اؼػتاد ٔػعد ٗػعار دارد .کػل روىػط
تتطیل گَىگ در ُةُطٌای دیگع روی نیدٌط و ةؽیار دیچیطه اؼت .ةطن ىػًتيٍا ٔ٘ػه در یػک ُةُػط دؼػتضَش تْییػع
نیؿَد ،ةلکً در تهام ُةُطٌای نضتلٓ ىیغ ایو تْییع قَرت نیگیػعد .آیػا نیتَاىیػط آن را ةًدؼػت صَدتػان اىذػام
دٌیط؟ ىهیتَاىیط .ایو چیغٌا ةًوؼیلۀ اؼتاد ىٌم و تعتیب داده نیؿػَىط و ةًوؼػیلۀ او ادػعا نیؿػَىط .ةػً ٌهػیو
َلت ،گٕتً نیؿَد کً ٔعد ٔ٘ه ةایط تهعکغش ةع تغکیً ةاؿط و اؼتادش ة٘یۀ نؽػائل را اداره نیکيػط .نهکػو اؼػت
انیطوار ةاؿیط یا تالش کيیط ةً چیغی ةعؼیط ،انا در واٍٗ کؽی کً نؽائل را اداره نیکيط اؼتاد اؼت.
ً
ؿضكا در زال تهعیو ٌؽتيط ،ةازؿطن چـم ؼَم را تذعةً نیکييط .گعچػً آن
ةُنی أعاد در زالی کً صَدؿان
را چـم صَد ؿضف در ىٌع نیگیعیم ،انا آن چیغی ىیؽت کً صَد او ةتَاىط آن را رؿط دٌط .ةُنػی أػعاد اؼػتادی
ِ
چـػم ز٘ی٘ػی
دارىط و وٗتی اؼتاد نیةیيط کً چـم ؼَم آنٌا ةاز اؼػت ،چـػهی را ةعایؿػان تتػطیل نیکيػط کػً
ىانیطه نیؿَد .التتً ةُنی أعاد اؼتادی ىطارىط ،انا ؿایط اؼتادی گظری ودَد داؿتً ةاؿػط .در نطرؼػۀ ةػَدا گٕتػً
نیؿَد« :نَدَدات صطایی ٌهًدا زنَر دارىط ».تُطادؿان ةًٗطری زیاد اؼت کً در واٍٗ ٌهػًدا ٌؽػتيط .ةعصػی
ٗطنی ةاهی ؼعتان ودَد دارىط »،یُيی تُطاد آنٌا زیاد اؼت .اگع اؼػتادی
ىیغ نیگَیيط« :نَدَداتی آؼهاىی در ؼً
ِ

گظری ةتیيط کً ٔعدی ةًصَةی تهعیو نیکيط و چـم ؼَنؾ ةاز اؼت انا چـهی ىطارد ،آن را ةعایؾ تتطیل نیکيػط
و ٌيَز ةًَيَان چیغی کً او ةا تهعیو صَدش آن را رؿط داده نسؽػَب نیؿػَد .چيػیو نَدػَداتی ةؽػیار ٔعاتػع از
ٍٗعنانٌای نعدم َادی ٌؽتيط ،زیعا اىگیغۀ آنٌا ٔ٘ه ىذػات نػعدم اؼػت و آن را کػانالً از روی ىیػکصَاٌی اىذػام
نیدٌيط؛ ةطون ایيکً ٔکعی درةارۀ داداش یا ؿٍعت داؿتً ةاؿيط.
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ةُط از آىکً چـم ؼَم ٔعد ةاز نیؿػَد ،چـػهان ٔیغیکػی او ةًؿػطت ةًوؼػیلۀ ىػَر صیػعه ؿػطه و از آن اذیػت

ً
قعٔا ةًگَىًای اؼػت
نیؿَىط .در ز٘ی٘ت چـهان او ىیؽت کً اذیت نیؿَىط .ةلکً ّطۀ قيَةعی او اذیت نیؿَد.
کً ازؽاس نیکيط چـهاىؾ اذیت نیؿَىطَ .لتؾ ایو اؼت کً ٌيَز چـم ز٘ی٘ی را ةػً دؼػت ىیػاورده اؼػت.
ةُط از آىکً آن چـم ز٘ی٘ی ةً او داده ؿط ،چـهان ٔیغیکیاش دیگع اذیت ىهیؿَىط .ةعصػی از تهعیوکييػطگان نػا
نیتَاىيط آن چـم ز٘ی٘ی را ةتیييط یا ازؽاس کييط .ؼعؿت آن نحل ؼعؿت دٍان اؼت .ةیگياه و کيذکاو اؼػت و
ةً ٌهیو َلت ةً درون ىگاٌی نیکيط تا ةتیيط آیا چـم ؼَمتان ةاز ؿطه و آیا نیتَاىط ةػعای دیػطن اؼػتٕاده ؿػَد.
ةًؼهت درون ةً ؿها ىگاه نیکيط .از آىذا کً چـم ؼَمتان ةاز ؿطه ،نهکو اؼت ىاگٍان ةتیيیط کً در زال ىگاهکعدن
ةً ؿهاؼت و ةتعؼیط .در ز٘ی٘ت ،ایو چـم اکيَن ةضـی از صَدتان اؼت و ةا ایو چـم اؼت کػً نیتَاىیػط از آن
لسًٌ ةً ةُط ٗلهعوٌای دیگع را ةتیيیط .ةطون آن چـم اقالً ىهیتَاىیط ةتیيیط ،زتی اگع چـم ؼَمتان ةاز ةاؿط.
َانل ؼَنی ىیغ ودَد دارد و ایو چیغی اؼت کً ةًوَر واُٗی نـضف نیکيط چـم ؼػَمتان در چػً ؼػىسی
کار نیکيط .ایو َانل در صكَص تْییعاتی اؼت کً وٗتی ؼىَح نضتلٓ را دـت ؼع نیگظاریط در ُةُطٌای نضتلٓ
نتذلی نیؿَد .وٗتی ؿضف ةا چـم ؼَنؾ نیةیيط ،ىًتيٍا از کاىال اقلی ،ةلکً از چيط کاىال ٔعَی ىیػغ اؼػتٕاده
نیکيط .نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼت کً ٌع نيٕظ َعؽ چـم اؼت ،در زالی کً نطرؼۀ دائَ نیگَیط ٌع نيٕظ ةطن چـػم
ةػطىی
اؼت .یُيی تهام ى٘اط وب ؼَزىی چـم ٌؽتيط .نيٌَرؿان ایو اؼت کً چيػیو چیػغی ةػا ىػََی از زالػت
ِ
تْییعیأتًای کً ٔا ایذاد کعده انکاندظیع اؼت و ٔعد نیتَاىط از ٌعدای ةطن ةتیيط.

ولی نا نُت٘طیم ىهَدٌای ةیـتعی در صكَص ؼىر چـم ؼَم ودَد داردَ .الوه ةع کاىال اقلی کً گٕتم ،چيط
کاىال ٔعَی نٍم ىیغ ودَد دارد و ایو کاىالٌای ٔعَی در ةاهی ٌع دو اةعو ،ةاه و داییو دلک چـهان و در ى٘ىۀ وػب
ؼَزىی َؿوگِو در ٗؽهت ةاهی ةیيی ودَد دارىط .دـتؼعگظاؿتو ؼىَح نضتلػٓ چـػم ؼػَم ،نَمػََی از ایػو
اؼت کً آیا ایو کاىالٌا نیتَاىيط اؼتٕاده ؿَىط .التتً اگع تهعیوکييطهای نُهَلی ةتَاىط از ایو کاىالٌا اؼتٕاده کيط،
یُيی ةً ؼىر ةؽیار ةاهیی رؼیطه اؼت .أعادی ٌؽتيط کً زتی نیتَاىيط از چـهان ٔیغیکی صَد اؼتٕاده کييط تػا
ٗلهعوٌای ورای ایو ُةُط را ةتیييط؛ التتً دػ از آىکػً از وعیػٖ تغکیػً ،تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی گَىػاگَىی را در ایػو
چـهان ٔیغیکی رؿط داده ةاؿيط .انا اگع ىتَاىيط از ایو تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةًصَةی اؼتٕاده کييط٘ٔ ،ه چیغٌایی
را در یک ُةُط نیةیييط انا ىً در ؼایع ُةُطٌا یا ٔ٘ه در ؼایع ُةُطٌا و ىً در ایو ُةُط نا ،کػً در ایػو قػَرت ٌيػَز ٌػم
آنٗطر َٔؽالُاده ىیؽت .ازایورو ةعصی أعاد از یک چـم ةعای دیطن ایو ُةُط و از چـهی دیگػع ةػعای دیػطن ُةُػطی
ورای ایو ُةُط اؼتٕاده نیکييط .زاه زیع ایو چـم ٔیغیکی (چـم ٔیغیکی راؼت) ٌیچ کاىال ٔعَی ودَد ىطارد ،ةيػا

ةً َلتی کً نؽت٘ی ً
ها ةً ٔا نعةَط اؼت :نعدم تهایل دارىط از چـم ٔیغیکی راؼت ةعای اىذػام کارٌػای ةػط اؼػتٕاده

کييط .آىچً تا ایيذا گٕتم درةارۀ چيط کاىال ٔعَی نٍهی اؼت کً أعاد در تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی تَؼًُ نیدٌيط.
ةُط از رؼیطن ةً ؼىسی ةؽیار ةاه و رٔتو ةً ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی ،چـهی ؿکل نیگیعد کً ؿتاٌت ةً چـػم

ً
نضكَقا در ىیهۀ ةاهی قَرت ،چـهی ةغرت ًاٌع نیؿَد کً ةیؿػهار چـػم کَچػک درون آن ودػَد
نعکب دارد.

دارد .ةعصی از نَدَدات صطایی در ؼىَزی َٔؽالُاده ةاه چـمٌای ةؽیار زیادی را رؿط دادهاىػط ةػًوَری کػً ایػو
چـمٌا در ؼعاؼع قَرتؿان ودَد دارىػط .تهػام چـػمٌا از وعیػٖ ایػو چـػم ةػغرت چیغٌػا را نیةیييػط و آنٌػا
نیتَاىيط ٌعچً را ةضَاٌيط ةتیييط و ةا یک ىٌع نیتَاىيط تهام ؼىَح را ةتیييػط .داىَرؿياؼػان و زـعهؿياؼػاىی کػً
روی نگػ دژوٌؾ نیکييط دی ةعدهاىط کً نگػ چـم ةغرگی دارد و در زیع نیکعوؼکَپ دیطهاىػط کػً ایػو چـػم
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ةغرت از ةیؿهار چـم کَچک تـکیل ؿطه و آن را چـم نعکب نیىانيط .وٗتی ةً ؼىسی ةؽیار ةاه ةعؼیط ،نهکو
اؼت ایو نَُٗیت ًاٌع ؿَد .انا ةایط ؼىرتان صیلی ةاهتع از ؼىر تاتاگاتا ةاؿط تا ایو نَُٗیت تغکیً ًاٌع ؿَد.
أعاد َادی ىهیتَاىيط ایو چـمٌا را ةتیييط و تهعیوکييطهای در ؼىسی نتَؼه ىیغ ىهیتَاىط آنٌا را ةتیيط .زیعا ایػو
چـمٌا در ُةُطی دیگع ٗعار دارىط و ایيذا ٌهًچیغ َادی ةً ىٌع نیرؼط .ایو تَمیسی اؼت درةارۀ ایيکً وٗتی کؽػی
ؼىَح ةاهتع یا ُةُطٌای دیگع را دـت ؼع نیگظارد چً روی نیدٌط.
تا زط زیادی ؼاصتار چـم ؼػَم را ةعایتػان ؿػعح دادهام .نػا از ىیعویػی ةیعوىػی اؼػتٕاده نػیکيیم تػا چـػم

ً
ىؽتتا ؼعیٍتع و آؼانتع روی نیدٌط .وٗتی درةارۀ چـم ؼَم قستت نیکعدمٌ ،عیک
ؼَمتان را ةاز کيیم ،ةياةعایو
از ؿها نیتَاىؽتیط ازؽاس کيیط کً دیـاىیتان ةًٌمٔـعده ؿػطه ،اىگػار ناٌیچػًٌا ةًٌمکـػیطه ؿػطه و ةػًوعؼ
درون ؼَراخ نیؿَىط .آیا ایووَر ىتَد؟ ةلً ةطیو قَرت ةَد .تا وٗتی واةؽتگیٌایتان را کيار گظاؿتً و ایيذػا آنػطه

ةاؿیط تا ٔالَن دأا را یاد ةگیعیط ٌهگیتان آن را ازؽاس نیکيیط .ىیعویی کً ازؽاس نیکيیط ةًوعؼ درون ٔـػار
وارد نیآوردَٗ ،ی اؼت .نا چـم ؼَمتان را ةًوؼیلۀ ةیعونٔعؼتادن گَىگی کً نضكَص ةازکعدن چـم ؼَم اؼت
ةاز نیکيیم ،در زالی کً ٔالَنٌایی را ىیغ ةعای تعنیم آن ةیعون نیٔعؼتیم .در زالی کً درةارۀ چـػم ؼػَم قػستت
نیکيم ،آن را ةعای ٌعیک از ؿها ةاز نیکيم ،ةًؿعوی کً در زال تغکیۀ ٔالَن دأا ةاؿیط .انا ایوگَىً ىیؽت کً ٌهً

ً
الغانا ةتَاىيط ةًوَر وامر ةتیييط یا زتی کالً ةتیييط .ایو ةً نؽائلی در ؼػهت صَدتػان ةؽػتگی دارد .اگػع ىهیتَاىیػط
ةتیيیط ىگعان ىتاؿیط٘ٔ ،ه ةًوَر اؼتَار ةً تغکیًتان ادانً دٌیطٌ .هانوَر کً ةػً ارت٘ػای ؼػىرتان ادانػً نیدٌیػط،
ةًتطریخ نیتَاىیط ةتیيیط و دیط تار ؿها ةًتطریخ وامر نیؿَد .تا وٗتی ةا ارادهای نكهم تغکیً کيیطٌ ،هػۀ آىچػً را
کً نهکو اؼت ٗتالً از دؼت داده ةاؿیط ةاز صَاٌیط یأت.
ً
ىؽتتا ؼضت اؼت کً صَد ؿضف چـم ؼَنؾ را ةاز کيط .ةگظاریط درةارۀ روشٌای نضتلٕی قػستت کػيم کػً
أعاد چـم ؼَمؿان را ةاز نیکييط .یک روش ؿانل ایو اؼت کً ٔعد در زالی کً نطیتیـػو نیکيػط ،ةػً دیـػاىی،
دایی کً چـم ؼَم ٗعار دارد ،ىگاه نیکيط .در اةتطا دی نیةعد کً درون دیـاىی تاریک اؼػت و آىذػا چیػغی ودػَد
ىطارد .ةًنعور زنان ،زػ نیکيط کً درون دیـاىی ؼٕیط نیؿَد .دػ از نطتی تغکیً ،دی نیةعد کػً درون دیـػاىی
ةًتطریخ درصـانتع و ؼپػ ٗعنغ نیؿَد .در آن زنان ةً ىٌع نیرؼط کً اىگار درون دیـاىی ؿکٕتً نیؿػَد ،نحػل
گلٌایی کً در تلَیغیَن یا ٔیلم نیةیيیط ،کً در یک لسًٌ گلةعتٌایؿان ةػاز نیؿػَد .چيػان قػسيًٌایی ًػاٌع
نیؿَد .آن ٗؽهت ٗعنغ درون دیـاىی کً در اةتطا نؽىر ةً ىٌع نیرؼیط ،ىاگٍان در نعکغ ةعدؽتً ؿػطه و ؼػپػ
نیؿکٕط و نیؿکٕط .اگع ٔعدی ةضَاٌط صَدش ایو روىط را تا اىتٍا ةًوَر کانل ةگظراىط ،نهکو اؼػت زتػی ٌـػت
یا ده ؼال ٌم کأی ىتاؿط ،زیعا کل چـم ؼَم نؽطود اؼت.
چـم ؼَم ةعصی أعاد کانالً نؽطود ىیؽت و آنٌا کاىالی ةاز دارىط .انا آىذا ٌیچ اىعژی ودَد ىػطارد ،زیػعا ٌػیچ
تهعیو نُيَی اىذام ىطادهاىط .ةياةعایو وٗتی ؿعوع ةً اىذام تهعیو نیکييط ،ىاگٍان چیغی گعد و ؼیاه دلَی چـػم
آىان ًاٌع نیؿَد .دػ از آىکً نطتی تهعیو کييط ،ةًتطریخ ؼٕیط و ؼپػ ةًوَر ٔغایيػطهای درصـػان نیؿػَد تػا
زطی کً چـمٌای ٔیغیکی ؿضف را کهی اذیت نیکيط .ازایورو ةُنی أعاد نیگَیيط« :صَرؿیط را دیطم» یا «نػاه
را دیطم ».انا آىچً دیطىط ىً صَرؿیط ةَد و ىً ناه ،ةلکً در واٍٗ کاىال صَدؿان ةَد .ةُنی أػعاد ؼػعیٍتع ؼػىَح را
دـت ؼع نیگظارىط و وٗتی چـم ز٘ی٘ی ةً آنٌا داده ؿط نیتَاىيط ٗلهعوٌای دیگع را ةتیييط .ةعای دیگعان ،دیػطن
نهکو اؼت ةؽیار ؼضت ةاؿط .وٗتی تهعیو نیکييط ،ازؽاس نیکييط در وَل ایو کاىػال ةػًوعؼ ةیػعون در زػال
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دویطن ٌؽتيط کً ؿتیً تَىل یا چاه اؼت .زتی در صَاب ،ازؽاس نیکييط در زال دویطن ةًوعؼ ةیػعون ٌؽػتيط.
ةُنی از أعاد ازؽاس نیکييط در زػال اؼبؼػَاری ٌؽػتيط ،ةعصػی ازؽػاس نیکييػط در زػال دعوازىػط ،ةُنػی
ازؽاس نیکييط در زال دویطن ٌؽتيط و ةعصی ازؽاس نیکييط در اتَنتیلی ةا ؿػتاب ةػًوعؼ دلػَ نیراىيػط .انػا
ٌهیـً ایووَر ةً ىٌع نیرؼط کً اىگار ىهیتَاىيط ةً اىتٍای آن ةعؼيطَ .لتؾ ایو اؼت کً ةؽیار ؼضت اؼػت صػَد
ٔعد چـم ؼَنؾ را ةاز کيط .نطرؼۀ دائَ ةطن ةـعی را نحل دٍاىی کَچک در ىٌع نیگیعد .اگع ةطن ،دٍػاىی کَچػک
ةاؿط ،درةارهاش ةیيطیـیطٔ ،اقلۀ دیـاىی تا ّطۀ قيَةعی ةیؾ از ٌ016غار «لی» اؼت .ةػً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً
آنٌا ٌهیـً ازؽاس نیکييط ةا ؿتاب ةًوعؼ ةیعون نیروىط انا ىهیتَاىيط ةً اىتٍا ةعؼيط.
ةؽیار نيى٘ی اؼت کً نطرؼۀ دائَ ةطن ةـعی را نحل دٍاىی کَچک در ىٌع نیگیعد .نيٌَرؿان ایػو ىیؽػت کػً
ؼاصتار و تعکیب ةطن ؿتیً ؼاصتار و تعکیب دٍان اؼت و نيٌَرؿان ؿکل ٌؽتی ةطن نا در ایو ُةُط ٔیغیکػی ٌػم
ىیؽت .نا نیدعؼیم :ةع اؼاس درک َلم ىَیو ،در ؼىسی ةؽیار نیکعوؼکَدی ،ةطن ٔیغیکی کً از ؼلَلٌا تـػکیل
ؿطه در چً ومػُیتی اؼػت؟ تعکیتػات نَلکػَلی نضتلٕػی ودػَد دارد .کَچػکتع از نَلکَلٌػا ،اتمٌػا ،دعوتَنٌػا،
ٌؽتًٌای اتم ،الکتعونٌا و کَارکٌا ٌؽتيط .کَچکتعیو ذرات نیکعوؼکَدی کً تاکيَن درةارۀ آنٌا دژوٌؾ ؿػطه
ىَتعیيٌَا ٌؽػتيط .دػػ کَچػکتعیو ذرۀ نیکعوؼػکَدی چیؽػت؟ ةؽػیار ؼػضت اؼػت درةػارۀ آن دػژوٌؾ کػعد.
ؿاکیانَىی در ؼالٌای آصع زىطگیاش ةیان کعد کً ایو دٍان «ٌم ةیىٍایت ةغرت و ٌم ةیىٍایػت کَچػک» اؼػت.
نُيی آن چیؽت؟ یُيی زتی ةعای نَدَدی در ؼىر تاتاگاتا ،دٍان آنٗطر ةغرت اؼت کً زػطونعز آن را ىهیتػَان
درک کعد و آنٗطر کَچک اؼت کً نیکعوؼکَدیتعیو ذرات ناده را ىیغ ىهیتَان درک کعد .ةً ٌهیو َلت اؼت کً او
ةیان کعدٌ« :م ةیىٍایت ةغرت و ٌم ةیىٍایت کَچک» اؼت.
ؿاکیانَىی گؽتعدگی دٍان را از وعیٖ آنَزش صَد درةارۀ ؼًٌغار دىیا تَقیٓ کعد .او ةیان کعد کػً در کٍکـػان
کػی نـػاةً نػا دارىػط و
راه ؿیعی دٍان نا ،ؼًٌغار ؼیاره ٌؽت کً روی آنٌا نَدَداتی ودَد دارىط کً ةػطن ٔیغی ِ

زتی درون یک داىۀ ؿو ،ؼًٌغار دىیای ةیکعان نحل ایو دىیا ودَد دارد .یُيی یک داىۀ ؿو ناىيط دٍاىی اؼت کػً
نَدَدات ةاٌَؿی نحل اىؽان و دىیاٌایی نحل دىیای نا دارد ،ةا کَهٌػا و رودصاىػًٌایی در آن .ةػاورکعدىؾ ؼػضت

اؼت! اگع ایو درؼت ةاؿط ،دػ درةارهاش ةیيطیـیط :آیا در آن دىیاٌای کَچکتع ،ؿو ودَد ىطارد؟ و در ٌعیػک از
آن داىًٌای ؿو ،آیا ؼًٌغار دىیای ةیکعان ودَد ىطارد؟ دػ آیا در آن ؼًٌغار دىیای ةیکعان ،ؿػو ودػَد ىػطارد؟ و
در ٌعیک از آن داىًٌای ؿو ،آیا دوةاره ؼًٌغار دىیای ةیکعان ودَد ىطارد؟ ةياةعایو در ؼىر تاتاگاتأ ،ػعد ىهیتَاىػط
اىتٍای آن را ةتیيط.
آىچً درةارۀ داىًٌای ؿو گٕتً ؿط ،نیتَاىط درةارۀ ؼلَلٌا و نَلکَلٌای اىؽان ىیغ گٕتً ؿػَد .نػعدم از ةغرگػی
دٍان نیدعؼيط .ةگظاریط ةعایتان ةگَیم کً ایو دٍان ىیغ صه نعزی صَد را دارد ،گعچً در ؼىر تاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز
ةً ىٌع نیرؼط ةیکعان و ةیىٍایت ةغرت اؼت .گعچً ةاورکعدىؾ ؼضت اؼت انا درون ةػطن اىؽػان کػً نتـػکل از
ذراتی در ؼىر نَلکَلی تا ؼىر ةؽیار نیکعوؼکَدی اؼت ،در واٍٗ ةً ةغرگی ایو دٍان اؼت .وٗتی اىؽػان یػا ٌػع
گَىًای از زیات ةً ودَد نیآیطَ ،ياقع نيسكعةًٔعد زیػات و ؼعؿػت او در ؼػىسی ةؽػیار نیکعوؼػکَدی ؿػکل
نیگیعىط .چيیو چیغٌایی ٔعاتع از دؼتعؼی َلم ىَیو ٌؽتيطَ ،لهی کً در ن٘ایؽً ةا َلم ؿکلٌای دیـعٔتۀ زیات
در ؼیارات دیگع در ؼعاؼع دٍان ،ةؽیار اةتطایی اؼتَ .لم نا زتی ىهیتَاىط ةً ُةُطٌایی ىَٕذ کيط کً در ٌهیو زنان
و ٌهیو نکان نا ودَد دارىط .در زالی کً ةـ٘ابدعىطهٌای ؼیارات دیگع ةًآؼاىی نیتَاىيط ةً ُةُػطٌای دیگػع ؼػٕع
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کييط .نٍَٕم آن ٔنازنان کانالً نتٕاوت اؼت .ازایورو در یک آن نیآیيط و نیروىط ،آنٗطر ؼػعیٍ کػً ةػاورش ةػعای
نعدم ؼضت اؼت.
ایو چیغی ةَد کً ٌيگام قستت درةارۀ چـم ؼَم ةایط آن را نیگٕتیم ،زیعا وٗتی در وػَل کاىالتػان ةػا ؿػتاب
ةًوعؼ ةیعون نیدویط ،ازؽاس نیکيیط کً آن ةیکعان و ةیدایان اؼت .ةُنی أعاد نهکو اؼت ومػُیت دیگػعی
را نـاٌطه کييط .نهکو اؼت ازؽاس ىکييط در تَىلی زعکت نیکييػط ،ةلکػً ازؽػاس کييػط در وػَل دػادۀ دٍػو و
ةیدایاىی نیدوىط و در زالی کً ةًوعؼ ةیعون نیدوىط ،در دو وعؼ داده ،کَهٌا ،رودصاىًٌا و نيػاًع ؿػٍعی ودػَد
دارد .ةاورکعدن آن ؼضتتع اؼت .گٕتًٌای اؼتاد چیگَىگی ةً یادم نیآیط« :زتی در یک نيٕظ َػعؽ ةػطن اىؽػان،

ً
واُٗػا ؿػگٕتزده ؿػطىط و
ؿٍعی ودَد دارد کً اتَنتیلٌا و ٗىارٌا در آن زعکت نیکييط ».ةعصی کً آن را ؿػيیطىط
ةعایؿان ٗاةلتكَر ىتَد .در زال زامع نیداىیم کً چیغٌای نادی در ؼىر نیکعوؼکَدیؿان از نَلکَلٌا ،اتمٌا و
دعوتَنٌا تـکیل نیؿَىط و نیتَاىیط آن را تهام نؽیع تا داییو ردیاةی کيیط .اگع در ٌع ؼىر ،نیتَاىؽتیط ةػًدای
یک ى٘ىً ،قٕسۀ ٌع ؼىر را ةتیيیط ،اگع نیتَاىؽتیط قٕسۀ ؼىر نَلکَلٌا ،قػٕسۀ ؼػىر اتمٌػا ،قػٕسۀ ؼػىر

دعوتَنٌا و قٕسۀ ؼىر ٌؽتًٌای اتم را ةتیيیط ،نیتَاىؽتیط ؿکلٌای ٌؽتی در ُةُطٌای نضتلٓ را ةتیيیط .تهػام
چیغٌای نادی ،ؿانل ةطن ةـعی ،ةً نَازات ؼىَح ُةُطٌای دیگع دٍان ودَد دارىط و ةً آنٌػا نػعتته ٌؽػتيط .در
ٔیغیک ىَیو وٗتی روی ذرات نیکعوؼکَدی ناده دژوٌؾ نیکييط ،در یک زنان ٔ٘ػه روی یػک ذرۀ نیکعوؼػکَدی
دژوٌؾ نیکييط و آن را از وعیٖ ؿکأتو و تسلیل تکًتکًای اىذام نیدٌيط و ٔ٘ه دػ از ایيکػً ٌؽػتً از ٔعایيػط
ب دػ از ؿکأت آن را ةعرؼی نیکييط .انا اگع دؼتگاٌی نیداؿتیم کً نیتَاىؽت
ؿکأت ٌؽتًای نیگظرد ،تعکی ِ
چیغٌایی را کً در قٕسۀ اتمٌا یا نَلکَلٌا ودَد دارد ةعاینان آؿکار کيط و کل تكَیع آن را ىهایؾ نیداد ،نُػادل

ایو نیةَد کً ةً ُةُطی دیگع ىَٕذ کعدیم و ز٘ی٘ت ُةُط دیگع را نیدیطیم .ةطن ةـعی ةا ُةُطٌای دیگع نىاة٘ػت دارد
و ٌهۀ آن ُةُطٌا ةًگَىًای ٌؽتيط کً تَقیٓ کعدم.
چیغٌای دیگعی ىیغ ودَد دارىط کً وٗتی صَد ؿضف چـم ؼَم را ةاز نیکيط نهکو اؼت تذعةً کيط .تػا ایيذػا
درةارۀ ةُنی از دطیطهٌای َهَنی قستت کعدهام .صیلی رایخ ىیؽت کً أعاد ةتیييط چـم ؼَمؿان نیچعصػط ،انػا
چيیو چیغی روی نیدٌط .ایو دطیطه ةیـتع در نطرؼۀ دائَ رایخ اؼت ،ةًوَری کً یک قٕسۀ گػعد تػایدی ودػَد
دارد و ٗتل از ایيکً تغکیًکييطه ةتَاىط چیغٌایی را ةتیيط ایو قٕسً ةایط داره و ةاز ؿَد .انػا ایوگَىػً ىیؽػت کػً یػک
تایدی درون ؼع ٔعد ٗعار داؿت .ةلکً اؼتادش از ٌهان آّاز چیغٌایی را ةعایؾ ىكب کعد تػا تغکیػًاش را نهکػو
کيط و یکی از آنٌا تایدی ةَد .اؼتادش ةا اؼتٕاده از تایدی چـم ؼػَم او را نُ ٍعونػَم کػعده ةػَد .وٗتػی زنػان
ةازؿطن چـم ؼَنؾ ةعؼط ،داره نیؿَد .ةياةعایو آن چیغی اؼت کً اؼتاد از روی ٗكط ةعای او تعتیب داده ةػَد و
چیغی ىیؽت کً در اةتطا در ؼعش ٗعار داؿت.
أعادی ٌم ودَد دارىط کً در دؽتذَی ةازؿطن چـم ؼَم ٌؽتيط ،أعادی کً ٌعچً ةیـتع ؼُی کييط ،ازتهػال
آن را کهتع نیکييطَ .لتؾ چیؽت؟ صَد آنٌا ىهیداىيط نادعا چیؽتَ .لت اؼاؼی ایو اؼت کً ىهیتَان ةًدىتال
چـم ؼَم ةَدٌ .عچً ةیـتع در آرزوی آن ةاؿیط ،دیعتع ةً دؼت نیآوریطٌ .عچً ةیـتع در ولػب آن ةاؿػیط ،ىػًتيٍا
ةاز ىهیؿَد ،ةلکً ةطتع ،نادهای صاکؽتعیرىگ از چـم ؼَم تعاوش نیؿَد و نسػطودۀ وؼػیُی را در ةػع نیگیػعد.
ٌعچً ةیـتع چـم ؼَم ةاز ىـَد ،ةیـتع آن را نیصَاٌیط و ایو ناده ةیـتع داری نیؿَد و ىتیذً ایو نیؿَد کً
تهام ةطنتان را در ةع صَاٌط گعٔت .زتی نیتَاىط مضیم ؿَد و نیطان ةغرگی داؿتً ةاؿط .زتی اگع چـم ؼػَمتان
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ً
واُٗا ٌم ةاز نیؿطٌ ،يَز ٌم ىهیتَاىؽتیط ةا آن ةتیيیط ،زیعا در ىتیذۀ واةؽتگیتان ،چـمتان نٍعونَم نیؿط .ایو
ناده ٔ٘ه زناىی ؿعوع نیکيط از ةیو ةعود و ىادطیط ؿَد کً دیگع ةً چـم ؼَم ٔکع ىکيیط و آن واةؽػتگی را ةػًکلی
رٌا کيیط .انا نذتَر صَاٌیط ؿط از نیان یک دوره تغکیۀ واٗتٔعؼای وػَهىی ةگظریػط تػا آن نػاده را از ةػیو ةتعیػط؛
ومُیتی کً از اول ٌم ىتایط دطیط نیآنط .ةعصی أعاد ایو را درک ىهیکييط .اؼتادؿان ةً آنٌػا نیگَیػط« :در ولػب
آن ىتاش ،ةًدىتال آن ىتاش »،انا آن را ةاور ىهیکييط و ةًوَر ؼعؼضتاىًای ةً صَاؼتو آن ادانً نیدٌيػط و در اىتٍػا
ةعَکػ آىچً نیصَاؼتيط ،ةً دؼت نیآورىط.

تَاىایی فَقطتیػی دیرنازراهدور
یک تَاىایی َٔؽوتیُی کً نؽت٘ی ً
ها ةً چـم ؼَم نعةػَط اؼػت دیػطنازراهدور ىانیػطه نیؿػَدٔ .ػعدی ٌؽػت کػً
نیگَیط« :در زالی کً ایيذا ىـؽتًام نیتَاىم قسيًٌایی را در دکو ،آنعیکا یا آنؼَی دىیا ةتیيم ».ةُنی از نعدم
ىهیتَاىيط آن را درک کييط زیعا َلم ٌم ىهیتَاىط آن را تَمیر دٌط .چگَىً ایو انکاندظیع اؼت؟ ةُنی أعاد ؼػُی
کعدهاىط ةًگَىًای آن را تَمیر دٌيط ،ولی ىهیتَاىيط آن را ةًوَر ٗاىٍکييطهای ؿعح دٌيط .ةضـی از نـػکل ةػً ایػو
نعةَط نیؿَد کً تَمیر آنٌا ةع اؼاس ایو ٔعض اؼت کػً آن ،ىػََی تَاىػایی َٔؽةـػعی اؼػت؛ در قػَرتی کػً
ایوگَىً ىیؽت .أعادی کً در ؼىر ٔای ٗلهعو ةـعی تغکیً نیکييط ٗطرتٌای واُٗػی َٔؽةـػعی ىطارىػط .آىچػً از
وعیػػٖ دیػػطنازراهدور یػا ٗػػطرتٌای دیگػػع نیةیييػػط٘ٔ ،ػػه در گؽػػتعۀ ُةُػػطی ةضكػػَص روی نیدٌػػط .ىٍایػػت ةػػعد
تَاىاییٌایؿان ورای ایو ُةُط ٔیغیکی کً نا اىؽانٌا در آن ٌؽتیم ىهیرود و نُهَهً ورای نیػطان ُةُػطی صَدؿػان
ىیغ ىهیرود.
در ُةُطی ةضكَص ،ةطن ةـعی دارای نیطاىی اؼت کً از نیطان تَ٘ا نتٕاوت اؼت .آنٌا در یک ُةُط ىیؽتيط ،انا
نسطودۀ نیطانؿان ةً یک اىطازه اؼت .آن نیطان ةا دٍان نىاة٘ت دارد و ٌعچً در دٍان ةیعون ودَد دارد نیتَاىػط
ةًوَر نتياًع در نیطان ؿها ایيذا نيُکػ ؿَد و ٌعچیغی نیتَاىط نيُکػ ؿػَد .آنٌػا تكػاویع نيُکػؿػطه از
چیغٌای واُٗی ٌؽتيط .ةًوَر نحال روی زنیو ،آنعیکا و واؿيگتو دیؼی ودَد دارد ،ةيػاةعایو در نیػطان ؿػضف،
آنعیکا و واؿيگتو دیؼی نيُکػ نیؿَد ،ولی آنٌا ؼایًٌایی ٌؽتيط .انا ؼایًٌا ىیغ ةًؿکل نادی ودَد دارىػط
و آنٌا ةًؿکل نتياًع نيُکػ نیؿَىط ،ةًوَری کً ةع وتٖ تْییعی کً در آىذػا قػَرت نیگیػعد ،تْییػع نیکييػط.
ةياةعایو دیطنازراهدور کً ةُنی أعاد ةً آن اؿاره نیکييط دیطن چیغٌایی در نیطان ُةُطی صَد ؿضف اؼػت .وٗتػی
ؿضكی در ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی تغکیً نیکيط ،چیغٌا را دیگع ةً ایو قَرت ىهیةیيط .او ةًوَر نؽت٘یم چیغٌا
را نیةیيط و آنٗ ،طرت صطایی ٔای ةَدا ىانیطه نیؿَد کً ةًوَر ٗیاسىادظیعی َٗی اؼت.
دیطنازراهدور ،در ؼىر ٔای ٗلهعو ةـعی چیؽت؟ آن را ةعای ٌهً تَمیر نیدٌم .در ُةُطی کً آن نیطان ودَد
دارد ،آیيًای در نسل دیـاىی ؿضف ٗعار دارد .آیيۀ ٔعدی ّیعتغکیًکييػطه رو ةػًوػعؼ اوؼػت ،انػا آیيػۀ تغکیًکييػطه
ةعنیگعدد .وٗتی تَاىایی دیطنازراهدور ؿضف در زال ًاٌعؿطن اؼت ،آیيً ؿعوع ةً چعصؾ نیکيطٌ .هً نیداىيط
ةعای ایيکً ٔیلم ؼیيهایی تكاویعی را ةا زعکت نػطاوم ایذػاد کيػط در ٌػع جاىیػً ةیؽػتوچٍار َػطد تكػَیع را ىـػان
نیدٌط .اگع کهتع از ةیؽتوچٍار َطد تكَیع در ٌع جاىیً ىـػان داده ؿػَد ،تكػاویع دػعش صَاٌيػط داؿػت .ؼػعَت
چعصؾ ایو آیيً ةیـتع از ةیؽتوچٍار تكَیع در جاىیً اؼػت و ٌعچػً را نیگیػعد نػيُکػ نیکيػط و ةػًوعؼ ؿػها
ةعنیگعداىط تا آن را ةتیيیط .ةا دوةاره ةعگـتو ،تكاویعی کً ٗتالً گعٔتً ةَد ،دػاک نیؿػَىط .ؼػپػ دوةػاره تكػَیع را
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نیگیعد ،دوةاره نیچعصط و دوةاره تكَیع را داک نیکيط .چعصؾ ةطون تَٗٓ ادانً نییاةط .ةياةعایو آىچػً نیةیيیػط
در زعکت اؼت .ایو آیيً ادازه نیدٌط آىچً را کً در نیطان ُةُطیتان نيُکػ ؿطه ةتیيیط و ةػا چیغٌػای واُٗػی در
دٍان ةغرتتع ةیعون نىاة٘ت دارد.
ً
واُٗػا کَچػک اؼػت ،آیػا آن نیتَاىػط
دػ چگَىً نیتَاىیط آىچً را کً در دـت ؼعتان اؼػت ةتیيیػط؟ آن آیيػً
ٌعچیغی در اوعاؼ ةطن را نيُکػ کيط؟ ٌهانوَر کً گٕتػًایم وٗتػی ؼػىر چـػم ؼػَم ؿػضف ٔعاتػع از ةیيػایی
آؼهاىی نیرود و در زال رؼیطن ةً ةیيایی صعد اؼت ،چـم ؼَم در آؼتاىۀ دـتؼعگظاؿتو ایو ُةُط نػا اؼػت .در
آن لسًٌ وٗتی ىغدیک دـتؼعگظاؿتو اؼت ،چـم ؼَم تْییعی را تذعةً نیکيط :دیگع چیغٌای ٔیغیکی ایو ُةُػط
را ىهیةیيط ،صَاه اؿیا ةاؿط یا نعدم یا زتی دیػَارٌ .هػۀ آنٌػا ىادطیػط ؿػطهاىط .ةػًَتارت دیگػع ،وٗتػی در آن ُةُػط
ةضكَص َهیٖتع ىٌع نیاىطازیط دی نیةعیط کً ةطنتان دیگع ٗاةلرؤیػت ىیؽػت و تيٍػا چیػغی کػً در نسػطودۀ آن
نیطان ُةُطیتان ٗعار دارد یک آیيً اؼت .انا آن آیيً کً در نیطان ُةُطیتان ٗعار دارد ةػً ةغرگػی تهػام نیػطان ُةُػطی
ؿهاؼت .دػ وٗتی ةً َ٘ب و دلَ نیچعصط چیغی ودَد ىطارد کػً ىتَاىػط نػيُکػ کيػط .تػا دػایی کػً آىچػً در
نسطودۀ نیطان ُةُطیتان ٗعار دارد ةا دٍان ٌمصَاىی داؿػتً ةاؿػط ،آیيػً نیتَاىػط تكػَیع آن را در نسػطودۀ نیػطان
ُةُطیتان مته کيط .ایو چیغی اؼت کً نا آن را دیطنازراهدور نیىانیم.
داىـهيطاىی کً درةارۀ ٗطرتٌای ٔعازؽی دژوٌؾ نیکييط ،ایو تَاىایی را ةًرازتی تأییط ىهیکييطَ .لت آن ةطیو
ٗعار اؼتٔ .عض کيیط از ؿضكی کً از راه دور نیةیيط ،ةضَاٌيط کً ؼُی کيط ةً آنٌا ةگَیط آؿػيای ؿػضف صاقػی
در نيغلؾ در دکو اکيَن نـَْل اىذام چً کاری اؼت .ىام و اوالَات َهَنی آن آؿيا داده نیؿػَد و او ةالٔاقػلً
ؿعوع نیکيط ةً دیطن .او ةً ؿها نیگَیط ؼاصتهان چً ؿکلی اؼت ،چگَىػً ةایػط وارد صاىػً ؿػط و چیػطنان اتػاؽ
چگَىً اؼت .آىچً او نیگَیط ٌهً قسیر اؼت .ؼپػ دژوٌـگعان نیدعؼيط ایو آؿيا نـػَْل اىذػام چػً کػاری
اؼت .نیگَیط آؿيا در زال ىَؿتو چیغی اؼت .ةعای اجتات آن ،ةً آؿيا زىػگ نیزىيػط و نیدعؼػيط ٌهػیو اهن در
زال اىذام چً کاری ةَده اؼت .نیگَیط ٌهیو اهن در زال ّظاصَردن ةَده ،کً نْایع آن چیػغی اؼػت کػً او دیػطه
ةَدٌ .هیو نؽائل ةاَث نیؿط ایو تَاىایی را تکظیب کييط .انا نسیىػی کػً او دیػطه ةػَد اقػالً اؿػتتاه ىتػَد .آن را
نیتَان ایوگَىً تَمیر داد کً زنان در ایو ُةُط یا ایو ٔنازنان ،نتٕاوت از ُةُطی اؼت کً آن تَاىػایی در آن ودػَد
دارد .نٍَٕم زنان در آن دو ُةُط نتٕاوت اؼت .در ایو ىهَىًای کً تَقیٓ کعدم ،آن آؿيا ٗتالً نـَْل ىَؿػتو ةػَد و
زناىی کً ةً او تلٕو زدىط در زال صَردن ّظا ةَد؛ چيیو تٕاوت زناىی ودَد داؿت .در ىتیذً ،اگع أعادی کً در زنیيۀ
َلم ةطن اىؽان دژوٌؾ نیکييط ،دژوٌؾ صَد را ةع اؼاس داىؾ انعوزه و ىٌعیًٌای نعؼػَم اىذػام دٌيػط ،زتػی
ةُط از دهٌغار ؼال دیگع ٌم تالشؿان ةیاجع صَاٌط ةَد .ایو دطیطهٌا ٔعاتع از انَر نعدم َادی ٌؽتيط .ةياةعایو تٕکع
اىؽانٌا ىیاز ةً تْییع دارد و آنٌا ىتایط ایو نؽائل را ةً ایو ؿکل درک کييط.

آگاٌی پص از وقَع
آگاٌی پیظ از وقَع و
طتیػی
تَاىایی فَق
ِ
ِ
ِ
تَاىایی َٔؽوتیُی دیگعی کً نؽت٘ی ً
آگػاٌی دػیؾ از وٗػَع و
وتیُی
ها ةً چـم ؼَم نعةَط اؼػت «تَاىػایی ٔػَؽ
ِ
ِ

آگاٌی دػ از وَٗع» ىانیطه نیؿَد .انعوزه ؿؾ ٗطرت ٔعازؽی را ةًوَر َهػَنی در دىیػا تأییػط کعدهاىػط ،ؿػانل
ِ

چـم ؼَم ،دیطنازراهدور و تَاىایی َٔؽوتیُی آگاٌی دیؾ از وٗػَع و آگػاٌی دػػ از وٗػَع .تَاىػایی ٔػَؽوتیُی

آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗع چیؽت؟ یُيی ؿضف نیتَاىط گظؿتً و آیيطۀ کؽی را ةگَیط .ةا تَاىایی
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َٗیتعیٔ ،عد نیتَاىط قَُد و ىغول دانًُ را از ٗتل ةگَیط .ةا تَاىایی زتی ٌَیمتعی ،ؿضف نیتَاىط ٗاىَن تهػام
تْییعات کیٍاىی را ةتیيط .تهام ایوٌا ةا تَاىایی َٔؽوتیُی آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػػ از وٗػَع انکاندػظیع
اؼت .زعکت ناده الگَیی را دىتال نیکيط ،ةياةعایو اؿػیائی کػً در ُةُػط نـضكػی ودػَد دارىػط ،ةػًوَر ٌمزنػان در
ةؽیاری از ُةُطٌای دیگع ىیغ ةً ؿکلٌای نضتلٕػی ودػَد دارىػط .ةػًَيَان نحػال وٗتػی ؿضكػی ةػطىؾ را زعکػت
نیدٌط ،ؼلَلٌای ةػطىؾ ىیػغ زعکػت نیکييػط و در ؼػىسی نیکعوؼػکَدی ،نَلکَلٌػا ،دعوتَنٌػا ،الکتعونٌػا و
ریغتعیو ذرات و ةًوَر کلی تهام َياقع تـکیلدٌيطۀ او ىیغ زعکت نیکييط .گعچً ٌع ذره ةًوَر نؽت٘ل ٌؽتی دارد،
انا زعکت ٌع ذره کً ایيذا قَرت نیگیعد ،در ةطنٌای او در آن ُةُطٌا و ٗلهعوٌای دیگع نيُکػ نیؿَد.
آیا ىگٕتًایم کً ناده از ةیو ىهیرود؟ آىچً ؿضف در ایو دىیا اىذام نیدٌط ،در ُةُط ةضكَص دیگعی واُٗیتػی
ٔیغیکی دارد و زتی اگع ؿضف زعکت ؼادهای ناىيط تکاندادن دؼت اىذام داده ةاؿط ىیغ ایوگَىً اؼتٌ .ع کػاری
کً اىذام نیدٌط ،تكَیع و اوالَاتی را ةًدا نیگظارد .در آن ةُُطِ دیگع از ةیو ىهیرود و تػا اةػط در آىذػا صَاٌػط ةػَد.
ٔعدی ةا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،ةا ىٌعی ةً قسيًٌای نَدَد در آىذا ،نیتَاىط ةٍٕهط در گظؿتً چً اتٕػاٗی أتػاده
اؼت .در آیيطه اگع تَاىایی َٔؽوتیُی آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗع را داؿتً ةاؿیط ،نیتَاىیط کالؼػی
را کً انعوز ایيذا داریم نـاٌطه کيیط ،چعاکً ٌيَز آىذا صَاٌط ةَد؛ ٌماکيَن در آىذا ودَد دارد .وٗتی ٔعدی ةػً دىیػا
نیآیط ،در ُةُطی ةضكَص کً در آن ،نٍَٕم زنان ةًگَىًای کً نیؿياؼیم ودَد ىطارد ،کل زىطگی او ةػًوَر ٌمزنػان
ودَد دارد .ةعای ةعصی أعاد ،زتی ةیـتع از یک دورۀ زىطگی در آىذا ودَد دارد.
ؿایط ةُنی أعاد ةپعؼيط« :دػ آیا ىیازی ىیؽت کً ةعای کؽب چیغی و ةٍتَد و تْییع زىػطگینان زیػاد تػالش
کيیم؟» آنٌا ىهیتَاىيط ایو را ٗتَل کييط .در ز٘ی٘ت ،تالشٌای ؿضكی نیتَاىيػط ةاَػث تْییػع ةُنػی چیغٌػای

کَچک در زىطگی او ؿَىط .ةُنی نؽائل کَچک را نیتَان کهی ةا تػالش ؿضكػی تْییػع داد ،انػا دٗی ً
٘ػا ةػًصاوع
تالشٌای ؿها ةعای تْییع آن اؼت کً نهکو اؼت کارنا ایذاد کيیط .اگع ایووَر ىتَد ،نَمَع ةػًودػَدآوردن کارنػا
ودَد ىهیداؿت و ایيکً کارٌای صَب اىذام نیدادیط یا کارٌای ةػط ،نٍػم ىهیةػَد .وٗتػی ٔػعدی اقػعار ةػً اىذػام

کارٌایی ةً ؿیَۀ صَدش نیکيط ،دیگعان را نَرد اؼتٕاده ٗعار داده و کارٌایی ىادرؼت اىذام نیدٌط .ةً ٌهیو َلػت
اؼت کً ٌهیـً گٕتًایم در تغکیً ةایط ةگظاریط چیغٌا ةًوَر وتیُی اتٕاؽ ةیٕتيط .اگع ؼضت تالش کيیط کً انػَر ةػً
ؿیَهای دیؾ ةعوىط کً ؿها نیصَاٌیط ،نهکو اؼت نيذع ةً ایو ؿَد کً ةً دیگعان قطنً ةعؼاىیط .اگع تالشتػان
نيذع ةً ایو ؿَد کً چیغی را ةً دؼت آوریط کً ٗعار ةَده ةً دیگعان تُلٖ داؿتً ةاؿط ،ةً آنٌا ةطٌکار نیؿَیط.
نعدم َادی ٌعوَر کً ؼُی کييط ىهیتَاىيط رویطادٌای نٍم زىطگیؿان را تْییع دٌيط .تيٍا اؼتحيا وٗتی اؼت کً
ؿضف ٔ٘ه کارٌای ىادرؼت اىذام دٌط و از ٌیچ ؿعارتی ٔعوگظار ىکيط .گعچً ةً ایػو ؿػیَه نیتَاىػط زىػطگیاش را
تْییع دٌط ،انا آىچً ةا آن نَادً نیؿَد ىاةَدی کانل اؼت .از ؼىسی ةػاه ،نیتػَاىیم ةتیيػیم کػً وٗتػی ؿضكػی
نینیعد ،روح اقلیاش از ةیو ىهیرود .چگَىً روح اقلی ؿضف از ةیو ىهیرود؟ چیغی کً نـاٌطه کعدهایم ةطیو
ٗعار اؼت .دػ از ایيکً ؿضف نینیعد ،دؽط او در ؼعدصاىً چیغی دغ ؼلَلٌای ةـػعی در ُةُػط نػا ىیؽػت .کػل
ةطن ؿانل اَنا و ةأتٌای درون ةطىؾ ،یُيػی ؼػلَلٌا در ایػو ُةُػط ،چیغٌػایی ٌؽػتيط کػً ٔػعو نیریغىػط .انػا
ةطنٌای او در ُةُطٌای دیگع کً از ذرات نادی نیکعوؼکَدی ریغتػع از نَلکَلٌػا ،اتمٌػا ،دعوتَنٌػا و ّیػعه ؼػاصتً
نیؿَىط ،اقالً ىهعدهاىط .آنٌا در ُةُطٌای دیگع ودَد داؿػتً و ٌيػَز ٌػم در ُةُػطٌای نیکعوؼػکَدی ٌؽػتی دارىػط.
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ؿضكی کً ٌع ىَع کار ىادرؼت را اىذام نیدٌط ةا اىٍطام کانلی از ٌهۀ ؼلَلٌا روةعو نیؿَد ،چیػغی کػً ةَدیؽػم
آن را «ىاةَدی کانل ةطن و روح» نیىانط.
راه دیگعی ودَد دارد کً ؿضف نیتَاىط زىطگی صَد را تْییع دٌط و در واٍٗ ایو تيٍا راه نَدَد اؼت :ةعگغیػطن
نؽیع تغکیً .چعا اگع ؿضكی نؽیع تغکیً را اىتضاب کيط زىطگیاش نیتَاىط تْییع کيط؟ چً کؽی ٗطرت اىذام ایػو
کار را دارد؟ آىچً ایو انع را نهکو نیؼازد ایو اؼت کً صَاؼت و ارادۀ ؿضف ةعای تغکیً نحػل وػال نیدرصـػط و
کل دىیا یا آىچً را کً نطرؼۀ ةَدا «ده دٍت دىیا» نیىانط نیلعزاىط .ایو اتٕاؽ نیأتػط زیػعا از دیػط نَدػَدات واه،
ٌطؼ از زىطگی اىؽان ایو ىیؽت کً ٔ٘ه ةـع ةاؿطٌ .هانوَر کً ایو نَدػَدات نیةیييػط ،زىػطگی أػعاد در ٔنػای

دٍان ةً ودَد نیآیط و ٌهان ؼعؿت دٍان را داراؼت .آن نٍعةان و ىیکصَاه اؼت و از نادۀ ِدوَ ،ؿوِ ،رن ؼاصتً

ؿطه اؼت .انا ایو نَدَدات رواةه ادتهاَی ؿکل نیدٌيط و در وی رٔتار نت٘اةل ادتهاَی در ةیو گعوه ،ةُنػی از
نَدَدات ةط نیؿَىط و در ىتیذً ةً داییو ىغول نیکييط .وٗتی ىتَاىيط در آن ؼىر ةاٗی ةهاىيط و دوةاره ةطتع ؿػَىط،
ةً ؼىسی داییوتع ىغول نیکييط و آنٗطر ةً ىغول ادانً نیدٌيط تا در ىٍایػت ةػً ایػو ؼػىر نػعدم َػادی ؼػَ٘ط
نیکييط.
در ایو ؼىر ایو أعاد ةایط از ةیو نیرٔتيػط و ىػاةَد نیؿػطىط .انػا نَدػَدات صػطایی واه از روی ىیػکصَاٌی

ً
ُهطا ایو ُةُط دىیای ةـعی را صلٖ کعدىط .در ایو ُةُط ةً آنٌا یػک ةػطن ٔیغیکػی امػأی و یػک دٕػت
ٌَیمؿان ت
و تػٌَم
چـم امأی نیدٌيط کً ٔ٘ه چیغٌای نَدػَد در ایػو ُةُػط نػادی نػا را نیةیييػط .یُيػی در ایػو ؼػعزنی ِ
نیأتيط .آنٌا ىهیتَاىيط ةا آن چـمٌا تكَیع واُٗی دٍان را ةتیييط ،در زالی کً در ُةُطٌای دیگع تكػَیع واُٗػی آن

دیطه نیؿَد .در ایو تٌَم ،در ایو ومُیت ،ةً آنٌا چيیو ٔعقتی داده نیؿَد .چَن در ایو تٌَم ٗػعار دارىػط ،در
نیان ةغرتتعیو زدع ٌؽتيط .ةً آنٌا ایو ةطن را نیدٌيط کً ةا آن زدع ةکـيط .انػا اگػع ؿضكػی در ایػو نَُٗیػت
ةضَاٌط راه ةازگـت ةً صاىۀ واُٗی آؼهاىی صَد را دیطا کيػط یػا ةػع وتػٖ نطرؼػۀ دائػَ «ةػً زالػت دػاکی و صلػَص
اولیًاش ةعگعدد» و ةضَاٌط تغکیً کيط ،ةطیو نُيی اؼت کً ؼعؿت صػطایی او ًػاٌع ؿػطه اؼػت .ایػو آرزو ةؽػیار
ةاارزش در ىٌع گعٔتً نیؿَد .ةياةعایو دیگعان ةً او کهک نیکييط .ةً ایو نُيػی اؼػت کػً زتػی در چيػیو ؿػعایه
دؿَاری گهعاه ىـطه و نیصَاٌط ةازگعدد .در ىتیذً ،نَدَدات واهتع ةطون ؿعط و ةً ٌػع روش نهکيػی ةػً او کهػک
نیکييط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نیتَاىیم چيیو کاری را ةعای تهعیوکييطگان اىذام دٌیم انا ىً ةعای أعاد َادی.
ً
قعٔا نیصَاٌط ةیهاریٌایؾ ؿٕا یاةط کهک کيیمٔ .عدی َػادی ٔ٘ػه
ةًٌیچودً ىهیتَاىیم ةً ٔعدی َادی کً
ٔعدی َادی اؼت و ةایط نىاةٖ ؿعایه ادتهاع اىؽانٌای َادی ةاؿط .ةؽیاری از أعاد نیگَیيط کهک ةً ةـػعیت و
ىیکصَاٌی ةً ٌهً ،اراده و صَاؼت صطایی اؼت .انا آن را ىتایط نُادل ؿٕادادن ةیهاریٌػای اىؽػانٌای َػادی در
ىٌع گعٔت و در ٌیچیک از نتَن ةَدیؽم ىیغ چيیو چیغی ودَد ىطارد .اؼتادان دروّیو چیگَىگ در ؼالٌای اصیع
نعدم را در ایو زنیيً ؼعدرگم کعدهاىط .انا اؼتادان واُٗی چیگَىگ ،اؼتادان چیگَىگی کً راه را آناده کعدىػطٌ ،عگػغ
ةً ؿها ىگٕتيط ةیهاریٌای دیگعان را ؿٕا دٌیط .آنٌا ٔ٘ه ةً ؿها آنَزش دادىط چگَىً تهعیو کيیػط تػا صَدتػان را
ؿٕا دٌیط و ؼالم ةهاىیط .ؿها ٔعدی َادی ٌؽتیط ،آیا ٔکع نیکيیط نیتَاىیط ةُط از آنػَزش چيػطروزه ،ةیهاریٌػا را
درنان کيیط؟ آیا آنٌا نعدم را ٔعیب ىهیدٌيط؟ آیا ایو ةً واةؽتگیٌای ؿها صَراک ىهیدٌط؟ چيػیو کػاری کؽػب
ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی اؼت .چيیو کاری ولبکعدن ٗطرتٌای ةاهتع ةعای ىهایؾ در ةیو نعدم َػادی اؼػت! ایػو
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ً
نىل٘ا نهيَع اؼت .ةً ٌهیو َلت اؼت کً ةعصی از أعاد ٌعچً ةیـتع در ولب چیغی ةاؿيط ،کهتػع آن را ةػً دؼػت
نیآورىط .ؿها نذاز ىیؽتیط آنوَر َهل کيیط و ادازه ىطاریط نَُٗیت دانُۀ نعدم َادی را ةً ٌم ةغىیط.
اقلی کً در دٍان ودَد دارد ایو اؼت کً اگع ةضَاٌیط ةً صاىۀ واُٗیتان ةعگعدیط ،نَدَدات واهتع ةً ؿها کهػک
نیکييط .آنٌا نُت٘طىط کً اىؽان ةًدای ایيکً در نسیه نعدم َادی ةاٗی ةهاىط ةایط ةً صاىػۀ ز٘ی٘ػی صػَد ةعگػعدد.
اگع ؿضكی از تهام ةیهاریٌا رٌا نیؿط و در کهال آؼایؾ زىطگی نیکعد ،زتی اگع ةً او ٔعقتی داده نیؿػط کػً
نَدَدی آؼهاىی ؿَد ،تهایلی ىهیداؿت .نهکو اؼت ٔکع کيیط چ٘طر َالی نیةَد اگع کؽػی ةیهػاری ىهیداؿػت،
ٌیچ ؼضتی ىهیداؿت و ٌعچً را کً نیصَاؼت ،نیداؿت! ؿتیً دىیای نَدػَدات آؼػهاىی نیةػَد .انػا ةػًصاوع
ایيکً ةط ؿطیط ،تا ایو ؼىر ؼَ٘ط کعدیط ،ازایورو ٗعار ىیؽت صَؿػایيط و دلپػظیع ةاؿػط .وٗتػی اىؽػانٌا در تػٌَم
ٌؽتيط ةًرازتی نیتَاىيط کارٌای ةط اىذام دٌيػط و ةػًصاوع صىاٌػایی کػً نعتکػب نیؿػَىط ،چیػغی کػً ةَدیؽػم
«ََ٘ةت کارنایی» نیىانط ودَد صَاٌط داؿت .ةياةعایو وٗتی نعدم ،ؼضتی یا ةطةضتیٌایی دارىط ،درىتیذۀ ََ٘ةػت
کارنایی در زال ةازدعداصت کارنایؿان ٌؽتيط .در ةعصی نظاٌب نیگَیيط کً نَدَدات صطایی ٌهػًدا ٌؽػتيط .ةػا

ً
ٗىُا تَاىػایی اىذػام ایػو کػار را دارىػط.
زعکت دؼت آنٌا تهام ةیهاریٌای اىؽانٌا نیتَاىؽت از ةیو ةعود و آىان
دػ ةا ودَد آن ٌهً نَدَد صطایی چعا ٌیچیک از آنٌا ایو کار را اىذام ىهیدٌيط؟ نعدم نذتَرىط ایوچيػیو زدػع
ةکـيط زیعا ةًصاوع اىذام کارٌای ةط در گظؿتً ،ةطٌیٌایی دارىط و اگع ةیهاری آنٌا را ؿٕا دٌیط نحل ایو اؼػت کػً
َٗاىیو دٍان را ى٘ل کعدهایط ،نحل ایو اؼت کً ٔعد نیتَاىط کارٌای ةطی اىذام دٌط و ةً کؽػی ةػطٌکار ؿػَد ،انػا
آنٌا را ىپعدازد .ایو نذاز ىیؽتٌ .هۀ نَدَدات صطایی ؼُی نیکييط ومُیت دانُۀ َادی ةـعی را زٕي کييط ىػً
ایيکً آن را ةً ٌم ةغىيط .اگع نیصَاٌیط ةًوَر دلپظیعی رٌا از ةیهاری ةاؿیط و در ىٍایت از ؿعایه ةـػعی رٌػا ؿػَیط
ٔ٘ه یک راه ودَد دارد :تهعیو تغکیً! ایيکً کاری کيیط نعدم روؿی درؼت را تغکیً کييط ،چیغی اؼػت کػً ةػً ٌهػۀ
ةـعیت ؼَد نیرؼاىط.
نهکو اؼت ایو دعؼؾ ةعای ةعصی از ؿها دیؾ آنطه ةاؿػط کػً چػعا ةعصػی از اؼػتادان چیگَىػگ ةػً ؿػٕای
ةیهاریٌا و آنَزش ایو چیغٌا نیدعدازىط .اکحع آن اؼتادان چیگَىگ در نؽیع اؿتتاٌی ٗعار دارىط .اؼتادان واُٗػی

چیگَىگ در وی دورۀ تغکیًؿان نیةیييط کً ٌهۀ نعدم در زال زدعکـػیطن ٌؽػتيط و از روی ىیػکصَاٌی ،از روی
تعزم ةً نعدم کهک نیکييط .ایو نذاز اؼت .انا آنٌا ىهیتَاىيط ةیهاریٌا را ؿٕا دٌيط٘ٔ ،ه نیتَاىيط ةًوَر نَٗت
ةیهاری را تؽکیو دٌيط یا ةً تَُیٖ ةیيطازىط .چَن ةیهاریٌای ؿها را ةً زناىی دیگع نَکَل نیکييط ،در زال زامػع

ً
ةُطا ةً آنٌا نتتال نیؿَیط یا ؿایط ةیهاریٌػا را ةػً ةػطن ةؽػتگانتان نيت٘ػل کييػط .ىهیتَاىيػط
آنٌا را ىطاریط ،انا

کارنای ؿها را ةًوَر واُٗی و کانل از ةیو ةتعىط .ادازه ىطارىط ٌعوَر کً ةضَاٌيط آن کار را ةػعای نػعدم َػادی اىذػام
دٌيط ،ةلکً ایو کار ٔ٘ه ةعای تغکیًکييطگان نیتَاىط اىذام ؿَدَ .لتؾ ایو اؼت.
نُيی گٕتۀ ةَدیؽتی «ىذات تهام نَدَدات» ایو اؼت کً ؿها از ومُیت اىؽانٌای َادی ،کػً ٔالکتةػارتعیو
اؼت ةیعون آورده ؿَیط و ةً ؼىَح ةاهتع ةعده ؿَیط ةًوَری کً ٌعگغ دوةاره زدع ىکـػیط و آزاد ؿػَیط .ایػو نيٌػَر
ؼازل» ىیعواىا ةً ایػو اؿػاره نیکيػط .اگػع زىػطگیتان روی
آنٌاؼت .گٕتۀ ؿاکیانَىی درةارۀ «ردؿطن و رؼیطن ةً
ِ

زنیو ؼعؿار از ىازوىُهت ةَد و جعوت ةؽیار زیادی نیداؿتیط و ذرهای ٌم زدع ىهیکـیطیط ،در آن قَرت زتی اگع
ةً ؿها ٔعقتی داده نیؿط ،ىهیصَاؼتیط نَدَدی آؼهاىی ؿَیط .اگع تغکیًکييطه ةاؿیط نؽیع زىػطگیتان نیتَاىػط
تْییع داده ؿَد و ٔ٘ه ةً ٌهیو یک َلت اؼت کً نیتَان آن را تْییع داد.
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وعز کار تَاىایی َٔؽوتیُی آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗع ایووَر اؼت کً در روی دیـاىی قػٕسۀ
کَچکی ؿتیً قٕسۀ تلَیغیَن ودَد دارد .ةعای ةُنی از اؿضاص ،روی دیـػاىی و ةػعای َػطهای در ٔاقػلۀ کهػی از
دیـاىی ٗعار دارد و ةعای ةعصی ىیغ درون دیـاىی اؼت .ةُنی نیتَاىيط ٔ٘ه ةا چـمٌای ةؽتً ةتیييط .اگػع تَاىػایی
ةؽیار َٗی ةاؿط ،ؿضف نیتَاىط چیغٌا را ةا چـمٌای ةاز ةتیيط .دیگعان ىهیتَاىيط آن را نـاٌطه کييط ،زیعا ةػً ٌػع
زال چیغی در نسطودۀ نیطان ُةُطی ٔعد اؼت .وٗتی ایو تَاىایی َٔؽوتیُی ًاٌع نیؿَد ،اگع ؿضف ةضَاٌػط ةػا
چـم ؼَنؾ ةتیيط ،ةایط تَاىایی دیگعی ودَد داؿتً ةاؿط کً نحل زانل ،قسيًٌایی از ُةُطٌای دیگع را کػً گعٔتػً
نیؿَد روی ایو قٕسً نيُکػ کيط .او نیتَاىط آیيطه و گظؿتۀ ٔعد را ةتیيط و آنٌا را ةا دٗت زیادی ةتیيط .أعادی
کً ٔالةیيی نیکييطٌ ،عٗطر ٌم ناٌع ةاؿيط ،ىهیتَاىيط رویطادٌای کَچک یا دغئیات یک واًُٗ را ةگَیيط .انا ةا ایػو
تَاىایی َٔؽوتیُی نیتَاىیط آنٌا را ةًوَر وامر ةتیيیط و زتی ؼال و دغئیات چگَىگی ادعاؿطن وٗػایٍ را ةتیيیػط،
زیعا آىچً نیةیيیط اىُکاس دٗیٖ نعدم و اؿیا در ُةُطٌای دیگع اؼت.
تا آىذا کً کؽی ٔالَن دأا را تغکیً کيط ،چـم ؼَنؾ را ةاز نیکيم .انا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را کػً ةػً آنٌػا
اؿاره نیکيیم در دؼتعس ىضَاٌم گظاؿت .ةا رؿط دیَؼتۀ ؼىرتان ،تَاىػایی ٔػَؽوتیُی آگػاٌی دػیؾ از وٗػَع و

ً
ةُطا در تغکیًتان تذعةً نیکيیط و وٗتی ایػو تَاىػایی آؿػکار
آگاٌی دػ از وَٗع ةًوَر وتیُی ًاٌع نیؿَد .آن را

ؿَد صَاٌیط ٍٔهیط چً اتٕاٗی روی نیدٌط .ازایورو ایو اقَل ٔا را آنَزش دادهایم.

رفتو ةً فساضَی پيج غيؽس و ضً قلهسو
نيٌَر از «رٔتو ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع و ؼً ٗلهعو» چیؽت؟ نىعحکعدن ایو نَمَع ةؽیار زؽاس اؼت .ةؽیاری
از اؼتادان چیگَىگ ٗتالً درةارۀ ایو نَمَع ؼضو گٕتًاىط و در دَاب دعؼؾٌای کؽاىی کػً ةػً چیگَىػگ اَت٘ػاد
ىطاؿتيط زةانؿان ةيط آنطه اؼت« :کطامیک از ؿها کً چیگَىگ را تهعیو کعدهایط ةً ٔعاؼَی ديخ َيكػع رٔتًایػط و
در ؼً ٗلهعو ةاٗی ىهاىطهایط؟» ةُنی أعاد اؼتاد چیگَىگ ىیؽتيط و ةً صَد َيَان اؼتادی چیگَىگ دادهاىط .اگػع
ىهیتَاىيط ایو نَمَع را تـعیر کييط ،هزم اؼت ؼاکت ةاؿيط .انا ٌيَز دعئت نیکييط درةارۀ ایػو نَمػَع قػستت
کييط و در ىتیذً دیگعان ةا دعؼؾٌایؿان آنٌا را نذتَر ةً ؼکَت نیکييط .ایو ةاَث قػطنات ةغرگػی ةػً دانُػۀ
تغکیًکييطگان ؿطه و ٌعجونعج زیادی را ةً ودَد آورده اؼػت .ةُنػیٌا از ایػو ٔعقػت ةػعای زهلػً ةػً چیگَىػگ
اؼتٕاده نیکييط .رٔتو ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع و ؼً ٗلهعو گٕتًای در دانُۀ تغکیًکييطگان اؼػت .آن نيـػأ نػظٌتی
دارد و از نظٌب آنطه اؼت .ازایورو ىهیتَاىیم ةطون ایيکً دیؾزنیيۀ تػاریضی و نسػیه آن زنػان را در ىٌػع داؿػتً
ةاؿیم درةارۀ ایو نَمَع قستت کيیم.
يػی دػيخ َيكػع را
رٔتو ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع چً نُيایی دارد؟ ٔیغیک چیو ةاؼتان و ٔیغیک ىَیو ،ىٌعیػۀ چی ِ

درؼت نیديطارد .ایيکً ديخ َيكع ٔلغ ،چَب ،آب ،آتؾ و صاکٌ ،عچیغی در دٍػان نػا را ؿػکل نیدٌيػط ز٘ی٘ػت
دارد و نا ىیغ نَأٖ ایو ىٌعیً ٌؽتیم .اگع گٕتً ؿَد کً ؿضكی ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع رٔتً ،ةػً زةػان انػعوزی نػا
یُيی او ةً ٔعاؼَی دٍان نادی نا رٔتً اؼت .چيطان دظیعٔتيی ةً ىٌػع ىهیرؼػط .انػا ةیاییػط درایوةػاره ةیيطیـػیم.
اؼتادان واُٗی چیگَىگ دارای گَىگ ٌؽتيط .نو در آزنایـی ؿعکت کػعدم و ةؽػیاری از اؼػتادان چیگَىػگ ىیػغ
ةعای اىطازهگیعی اىعژیؿان آزنایؾ ؿػطىط .ةؽػیاری از دؼػتگاهٌای انػعوزی نیتَاىيػط َياقػع نػادی را در گَىػگ
ؿياؼایی کييط .یُيی اگع دؼتگاهٌای درؼتی ودَد داؿتً ةاؿيطَ ،ياقع ؼاوٍؿطه از اؼتادان چیگَىػگ نیتَاىيػط
45

ؿياؼایی ؿَىط .دؼتگاهٌای انعوزی نیتَاىيط چیغٌایی نحل اؿػًٌُای نػادون ٗعنػغ ،اؿػًٌُای نػاورای ةػيٕؾ،
انَاج نأَؽ قَت ،انَاج نػادون قػَت ،الکتعیؽػیتً ،ىیػعوی نْياویؽػی ،اؿػًٌُای گانػا ،اتمٌػا و ىَتعونٌػا را
ؿياؼایی کييط .اؼتادان واُٗی چیگَىگ ٌهۀ ایوٌا را ؼاوٍ نیکييط .زتی چیغٌای ةیـتعی ىیػغ ؼػاوٍ نیکييػط،
انا ٌيَز دؼتگاٌی ودَد ىطارد کً ةتَاىط آنٌا را ؿياؼایی کيط .تػا آىذػا کػً دؼػتگاه نياؼػتی ودػَد داؿػتً ةاؿػط،
نیتَاىيط ؿياؼایی ؿَىط .نـضف ؿطه کً اؼتادان چیگَىگ ،ةؽیاری از اىَاع ناده را ؼاوٍ نیکييط.
اؼتادان واُٗی چیگَىگ ٌالۀ ىَراىی ةؽیار زیتا و ٗطرتهيطی را ؼاوٍ نیکييط ،کً نیتَان آن را ةا ىَع نياؼتی از
نیطان الکتعونْياویؽی دیطٌ .عچً ٗطرت اىعژی ؿضف ةیـتع ةاؿط ،ةػً ٌهػان ىؽػتتٌ ،الػۀ ةغرتتػعی را ؼػاوٍ
نیکيط .نعدم َادی ىیغ ٌالً دارىط ،انا ةؽیار کَچک و مُیٓ اؼت .از دژوٌؾ در زنیيۀ ٔیغیک اىعژی ةاه نیداىیم
کً اىعژی از ذراتی ناىيط ىَتعونٌا و اتمٌا ؼػاصتً ؿػطه اؼػت .ةؽػیاری از اؼػتادان چیگَىػگ ،از دهلػً اؼػتادان
نُعوؼ چیگَىگ ،آزنایؾ ؿطهاىط .نعا ىیغ آزنایؾ کعدىط و دی ةعدىط ن٘طار اؿػُۀ گانػا و ىَتعونٌػای زعارتػی کػً
ؼاوٍ کعدم ٌـتاد تا قطوٌٕتاد ةار ةیـتع از ن٘طاری ةَد کً ناده ةًوَر نُهَل ؼاوٍ نیکيط و ایو ٔ٘ه زػطی ةػَد
کً آن دؼتگاه تَاىؽت اىطازهگیعی کيط ،چعاکً َ٘عةۀ دؼتگاه ةً اىتٍای دردػۀ صػَد رؼػیطه ةػَد .ةػعای دژوٌـػگعان
ةاورش ؼضت ةَد کً ؿضكی ىَتعونٌایی ةً ایو ٗطرت داؿتً ةاؿط! چگَىً نهکو اؼت ٔعدی ىَتعونٌایی ةً ایػو
ٗطرت ؼاوٍ کيط؟ ةياةعایو نیتَاىیم ةگَییم از ىٌع َلهی ىیغ تأییط ؿطه اؼت کً اؼتادان چیگَىگ ،اىعژی و گَىػگ
دارىط.
رٔتو ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع٘ٔ ،ه در روؿی روی نیدٌط کً ٌع دوی ةطن و ذٌو را تغکیً نیکيط .روشٌایی کػً
ةطن را تغکیً ىهیکييط ٔ٘ه گَىگ را کً تُییوکييطۀ ؼىر اؼت رؿط نیدٌيط و درةارۀ رٔتو ةً ٔعاؼػَی دػيخ َيكػع
قستت ىهیکييط .در روشٌایی کً ٌع دوی ةطن و ذٌو را تغکیً نیکييط ،اىعژی ؿضف در ٌع ؼلَل ةػطىؾ ذصیػعه
نیؿَد .وٗتی اکحع تهعیوکييطگان در اةتطا گَىگ را رؿط نیدٌيط ،ذرات اىعژی ؼاوٍؿطهؿػان ةػغرت اؼػت ،تػعاکم
کهی دارد و ةیو آنٌا ٔاقلً اؼت .در ىتیذً ٗطرت کهی دارد .وٗتی ؼىر ؿضف ةاهتع نیرود ،انکػان ایػو ودػَد
دارد کً تعاکم اىعژی او قط ةعاةعٌ ،غار ةعاةع یا قطنیلیَن ةعاةع ةیـتع از تعاکم اىعژی آب در ؼىر نَلکَلی ةاؿط .زیػعا
ٌعچً ؼىر ٔعد ةاهتع رود ،اىعژی او نتعاکمتع ،ذرات آن ًعیٓتع و ٗطرت آن ةیـتع نیؿَد .تسػت چيػان ؿػعایىی،
اىعژی در ٌعیک از ؼلَلٌای ةطن ذصیعه نیؿَد و ىًتيٍا در ٌعیک از ؼلَلٌای ةطن در ایو ُةُط نادی نا ،ةلکػً در
تهام ةطنٌا در ُةُطٌای دیگع ذصیعه نیؿَد .ایو اىعژی ؼلَلٌای ؿضف را دع نیکيط ،از ؼىر نَلکَلٌا گعٔتً تػا
اتمٌا ،دعوتَنٌا و الکتعونٌا و تهام نؽیع تا ؼلَلٌا در ؼىَح ةیىٍایت ریغ .ةا گظؿت زنان ،ةطن ؿضف کانالً ةػا
آن نادۀ ةا اىعژی ةاه دع نیؿَد.
آن نادۀ ةا اىعژی ةاه ٌَش دارد و ةؽیار تَاىاؼت .زناىی کً اىطازۀ آن أغایؾ یاةط و نتعاکم ؿَد و دػ از ایيکػً
تهام ؼلَلٌا در ةطن ؿضف را دع کيط ،نیتَاىط ؼلَلٌای ةطن او را نٍار کيط ،چعاکً آن ؼلَلٌا در ن٘ایؽً مػُیٓ
ٌؽتيطٌ .هیو کً ؼلَلٌا نٍار ؿَىط ،روىط ٔعوریضتو ؼلَلٌای ٗػطیهی و دػایگغیيی ؼػلَلٌای دطیػط ةػا آنٌػا
نتَٗٓ نیؿَد ،چعاکً نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو نادهای نیؿَد کً در اةتطا ةطن اىؽان را تـکیل داده ةػَد .التتػً
گٕتو ایو آؼان اؼت انا تغکیًکعدن تا آن نعزلً ،روىطی تطریذی و وَهىی اؼت .وٗتی تػا آن نعزلػً تغکیػً کػعده
ةاؿیط ،نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو تهام ؼلَلٌای ةطنتان ؿػطه اؼػت .دػػ درةػارۀ آن ةیيطیـػیط :آیػا ٌيػَز ٌػم
ةطنتان از ديخ َيكع تـکیل ؿطه اؼت؟ آیا ٌيَز ٌم نادهای نتُلٖ ةً ایو ُةُػط اؼػت؟ آن از نػادۀ ةػا اىػعژی ةػاه،
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دهٍؿطه از ُةُطٌای دیگع ؼاصتً ؿطه اؼت .از ؼَی دیگع ،تَ٘ا ىیغ ةًوَر نـاةً از نادۀ نتُلػٖ ةػً ُةُػطٌای دیگػع
ؼاصتً ؿطه و تستتأجیع نیطان زنان ایو ُةُط ىیؽت.
طان زنػاىی ىتاؿػط ،ةًوؼػیلۀ
انعوزه داىـهيطان نُت٘طىط کً زنان ،نیطاىی دارد و وٗتی چیغی در نسطودۀ یک نی ِ

آن زنان نسطود ىهیؿَد .نٍَٕم ٔنازنان در ُةُطٌای دیگع ةا نٍَٕم ٔنازنان ایيذا نتٕػاوت اؼػت .ةيػاةعایو زنػان
ایيذا ىهیتَاىط روی ناده از ُةُطٌای دیگع تأجیع ةگظاردٌ .هیو ةعای ةػطنتان ىیػغ نكػطاؽ دارد کػً دیگػع ةػطىی ٔػاىی
ىیؽت .ةع وتٖ گٕتۀ ٗطنأ ،عاؼَی ديخ َيكع رٔتًایط .انا نعدم َادی ىهیتَاىيط ٔعؽ آن را ةتیييط .اگعچً ةطنتان تػا
ایو زط تْییع کعده ،ایو ٌيَز دایان تغکیۀ ؿها ىیؽتٌ .يَز ىیاز داریط ؼىَح ةیـتعی را دـت ؼع گظاریط و ةًؼَی
دردات ةاهتع تغکیً کيیط .در ىتیذً ٌيَز ٌم ةایط در ةیو نعدم َادی تغکیً کيیػط و اگػع نػعدم ىهیتَاىؽػتيط ؿػها را
ةتیييطَ ،هلی ىهیةَد.
دػ از آن چً اتٕاٗی نیأتػط؟ در دعیػان تغکیػًتان ،اگعچػً نػادۀ ةػا اىػعژی ةػاه دػایگغیو تهػام ؼػلَلٌای
نَلکَلیتان نیؿَد ،انا اتمٌا ةایط دیکعةيطی صَد را داؿتً ةاؿيط و دیکعةيطی نَلکَلٌا و ٌؽتًٌای اتم ىیغ تْییع
نَلکػَلی اؼػتضَان
نَلکَلی ؼلَلٌا ةًؿکلی اؼت کً دَؼت ٌيگام لهػکعدن ىعم اؼت .آرایػؾ
ىهیکيط .آرایؾ
ِ
ِ

ةًگَىًای اؼت کً تعاکم ةاهیی دارد و ٌيگام لهػکعدن ؼضت اؼػت .تػعاکم نَلکَلٌػای صػَن ةؽػیار کػم ةػَده و
ةياةعایو نایٍ اؼت .نعدم َادی از روی ًاٌع ىهیتَاىيط ةگَیيط کً تْییعاتی ودَد داؿتً اؼت .ؼػلَلٌای نَلکػَلی

ٌيَز ؼاصتار و دیکعةيطی دیـیو صَد را زٕي نیکييط .ةياةعایو ؼاصتار آنٌا تْییػع ىکػعده ،انػا اىػعژی درون آنٌػا
تْییع کعده اؼت .ةطیو نُيی اؼت کً از آن نعزلً ةً ةُط ةًوَر وتیُی دیع ىهیؿَیط .ؼلَلٌایتان ىهینیعىػط ،در
ىتیذً ةعای ٌهیـً دَان ةاٗی نیناىیط .در وَل تغکیًتان دَان ةً ىٌع نیآییط و درىٍایت ةً نعزلًای نیرؼیط کً
ةیؾ از ایو دیع ىهیؿَیط.
التتً اگع چيان ةطىی ةا اتَنتیل تكادؼ کيط ،نهکو اؼت دچار ؿکؽتگی اؼتضَان ؿَد یػا اگػع ةػا چػاَٗ ةعیػطه
ؿَدٌ ،يَز نهکو اؼت صَىعیغی کيط .زیعا دیکعةيطی نَلکَلی آن تْییع ىکعده اؼت٘ٔ .ه ایووَر اؼت کػً ؼػلَلٌا
ةًوَر وتیُی ىهینیعىط ،ةًوَر وتیُی دیع ىهیؿَىط و ٌیچگَىً ؼَصتوؼازی ودَد ىطارد .نيٌػَر نػا از «رٔػتو ةػً
ٔعاؼَی ديخ َيكع» ایو اؼت .چً صعأاتی در آن ودَد دارد؟ آن را نیتَان ةػًوَر َلهػی تَمػیر داد .انػا ةُنػی
أعاد ةا ایيکً ىهیتَاىيط آن را تَمیر دٌيط ،آزاداىً درةارۀ آن قػستت نیکييػط و در ىتیذػً دیگػعان نیگَیيػط کػً نػا
صعأات را تعویخ نیدٌیم .ایو َتارتی اؼت کً از نظٌب نیآیط و چیگَىگ انعوزی آن را ىؽاصتً اؼت.
«صارجؿطن از ؼً ٗلهعو» چیؽت؟ ٌهانوَر کً اصی ً
عا گٕتم کلیط رؿػط گَىػگ ؿػها تغکیػۀ ؿیوؿػیيگ اؼػت.
ٌهانوَر کً ةا ؼعؿت دٍان ٌهگَن نیؿَیط ،ؼعؿت دٍان ،ؿها را دیگع نسطود ىهیکيط .ةا رؿط ؿیوؿػیيگتان،
نادۀ تَ٘ا ةً گَىگ تتطیل نیؿَد و ةا رؿط دیَؼتً و قَُدش در ىٍایت ؼتَن گَىگ را ؿکل نیدٌطٌ .ع اىطازه ایو
ؼتَن گَىگ ارتٕاع ةیـتعی داؿتً ةاؿط ،ؼىر اىعژی گَىگتان ةیـتع اؼت .گٕتًای ٌؽت :دأا ةیزطونعز اؼػت.
تغکیً کانالً ةً ٗلبتان ةؽتگی دارد .ایيکً تا چً ارتٕاَی نیتَاىیط تغکیً کيیط ،ةؽتگی ةً ایو دارد کً چ٘طر ةعدةػاری
و تَاىایی تسهل ؼضتیٌا را داریط .زتی اگع روزی تهام نادۀ ؼٕیطتان تتطیل ؿَد ،نیتَاىیط نػادۀ ؼػیاه صػَد را از
وعیٖ تسهل ؼضتیٌا ةً نادۀ ؼٕیط تتطیل کيیط .اگع ةازٌم کأی ىتاؿط ،نیتَاىیط از وعیٖ تسهػل گياٌػان اَنػای
صاىَاده یا دوؼتان ىغدیکتان کً تغکیً ىهیکييط ،گَىگتان را أغایؾ دٌیط .انا ایو ٔ٘ه ةعای أعادی ةً کار نػیرود
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کً تا ؼىر ةیىٍایت ةاهیی تغکیً کعدهاىط .وٗتی ٔعدی نُهػَلی تغکیػً را تػازه ؿػعوع نیکيػط ىتایػط درةػارۀ تسهػل
گياٌان اَنای صاىَادهاش ٔکع کيط ،زیعا ةا چيان کارنای زیادی ،اکحع أعاد ىهیتَاىيط در تغکیػً نَٔػٖ ؿػَىط .ایيذػا
درةارۀ نعازل نضتلٓ تغکیً قستت نیکيم.
نعاتتی ودَد را تَقیٓ نیکيط؛ یُيی ٗلهعوٌػای آؼػهان،
ٗلهعو ؼلؽلً
ؼً ٗلهعو اقىالزی نظٌتی اؼت و ؼً
ِ
ِ
ِ
نٍم ٌؽتی و در نذهػَع ؼیوؼػً ؼػىر ودػَد دارد.
ایو دىیا و دىیای زیعیو .در گؽتعۀ ایو ؼً ٗلهعوُ ،ىً ؼىر
نیگَیيط تهام چیغٌا در ؼً ٗلهعو ،ةطون تَدً ةً ؼىرؿان ،نذتَرىط از نیان دایعۀ ةازدیطایی َتَر کييط .ةازدیػطایی
یُيی ؿضكی کً در ایو زىطگی اىؽان اؼت نهکو اؼػت در زىػطگی دیگػع زیػَان ؿػَد .در ةَدیؽػم نیگَیيػط کػً
ؿضف ةایط ٗطر ؼالٌایی را کً در ایو زىطگی دارد ةطاىط و نهکو اؼت دوةاره ٔعقت تغکیً ةػً دؼػت ىیایػط .دلیػل
گٕتًؿان ایو اؼت کً زیَاىات ادازه ىطارىط تغکیً کييط و نذاز ىیؽتيط ٔا را ةـيَىط و زتی اگع ٌػم زیػَاىی تغکیػً
کيط ،ىهیتَاىط ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ؿَد .اگع ؼىر گَىگ زیَان ةً زػط ةػاهیی ةعؼػط ،نَدػَدات صػطایی واه آن را

نیکُـيط .ؿایط قطٌا ؼال یا ةیـتع نيتٌع ةَدهایط تا ةطىی ةـعی ةً دؼت آوریط و ٌيگػانی کػً ةػاهصعه ةػً دؼػت
آوردیط اهن ٗطر آن را ىهیداىیط .اگع ةًقَرت تکً ؼيگی ةازدیطا ؿَیط ،نهکو اؼت دهٌغار ؼال وَل ةکـػط تػا از آن
رٌا ؿَیط .اگع آن تکً ؼيگ ؿکؽتً ىـَد یا ةع اجع تْییعات دَی از ةیو ىػعودٌ ،عگػغ ىهیتَاىیػط از آن رٌػا ؿػَیط.

ً
واُٗا ةتَاىط دأػا را کؽػب کيػط ةؽػیار صَؿػتضت اؼػت.
ةًدؼتآوردن ةطن ةـعی ةؽیار ؼضت اؼت! اگع ؿضكی

اکيَن ةایط کهی ةعایتان روؿو ؿطه ةاؿط کً چعا ةًدؼتآوردن ةطن ةـعی ایوٗطر دؿَار اؼت.
در تغکیً درةارۀ ؼىَح قستت نیکيیم .ؼىر ؿها کانالً ةً تغکیۀ ؿها ةؽتگی دارد .اگع نیصَاٌیط ةػً ٔعاؼػَی
ؼً ٗلهعو ةعویط ،دػ ةً تهعیو ادانً دٌیط و وٗتی ؼتَن گَىگتان تا ارتٕاع ةؽیار ةاهیی ةعؼطٔ ،عاؼَی ؼً ٗلهعو
[یا ةیعون از چعصۀ ةازدیطایی] صَاٌیط ةَد .زناىی کً ةعصی أعاد در زػال نطیتیـػو ٌؽػتيط روح اقلیؿػان ةػطن را
تعک نیکيط و ةالٔاقلً ةً ؼىسی ةؽیار ةاه نیرؼط .تهعیوکييطهای در گغارش تذعةًاش ةعایم ىَؿت« :نُلم ،نػو
ةً چيیووچيان ؼىسی از آؼهان قَُد کعدم و قسيًٌایی را دیػطم ».ةػً او گٕػتم ةػاهتع ةػعود .گٕػت« :ىهیتػَاىم.
دعئت ىهیکيم ةاهتع ةعوم ،ىهیتَاىم ةیـتع از ایو ةاه ةعوم ».چعا آنوَر ةَد؟ زیعا ؼػتَن گَىػگ او ٔ٘ػه ةػً ٌهػان
اىطازه ةَد و ةا ىـؽتو ةع ؼتَن گَىگ تَاىؽتً ةَد ةً آىذا ةعؼط« .جهعه» کػً در ةَدیؽػم از آن قػستت ؿػطه ،ایػو
اؼت .او تا آن جهعه تغکیً کعده ةَد .انا ةعای تغکیًکييطه ،ایو ٌيَز ٗلۀ جهعۀ او ىیؽػت ،زیػعا ةػًوَر دیَؼػتً ةػً ةػاه
زعکت نیکيط ،ةًوَر دیَؼتً قَُد نیکيط و ةًوَر دیَؼتً صَد را رؿط نیدٌط .اگع ؼتَن گَىػگتػان ةػً ٔعاؼػَی
زطونعز ؼً ٗلهعو ةعؼط ،آیا در ٔعاؼَی ؼً ٗلهعو ىیؽتیط؟ زناىی ةعرؼی کعدیم و دی ةعدیم آن ؼً ٗلهعو کً ةعصی

نظاٌب درةارهاش قستت کعدهاىط ٔ٘ه در نسطودۀ ُىً ؼیارۀ اقلی نػا ٗػعار دارد .ةعصػی از أػعاد نیگَیيػط ده ؼػیارۀ
ِ
گَىگ گظؿػتً
اقلی ودَد دارد .نیتَاىم ةگَیم اقالً ز٘ی٘ت ىطارد .دریأتًام کً ؼتَن گَىگ ةُنی از اؼتادان چی
ٔعاتع از راه ؿیعی رٔتً ةَد ،آنٌا ةؽیار ةاهتع از ؼً ٗلهعو رٔتً ةَدىط .ایو «رٔتو ةً ٔعاؼَی ؼً ٗلهػعو» کػً درةػارۀ
آن قستت کعدم در واٍٗ نَمََی درةارۀ ؼىَح اؼت.

نَضَع درطلبةَدن
واةؽػتگی در ولػب چیػغی ةػَدن ةػً نسػل تغکیػۀ نػا نیآیيػط .ةُنػی أػعاد در اؿػتیاؽ کؽػب
ةؽیاری از أعاد ةا
ِ
تَاىاییٌػػای ٔػػَؽوتیُی ٌؽػػتيط .ةعصػػی أػػعاد نیصَاٌيػػط ةػػً ىٌعیػػًٌایی گػػَش دٌيػػطَ .ػػطهای نیصَاٌيػػط
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ةیهاریٌایؿان ؿٕا یاةطَ .طهای ٌم ٗكط ةًدؼتآوردن ٔالَن را دارىطٌ .هً ىَع وعز تٕکعی ودَد دارد .أعادی ٌم

ً
لىٕػا ةػً او
نیگَیيط« :در صاىَادۀ نو کؽی ٌؽت کً ىتَاىؽتً در ؼضيعاىی ؿعکت کيط .ؿٍعیۀ کالس را نیدعدازم.
یک ٔالَن ةطٌیطٔ ».الَن زاقل تالش ىؽلٌای ةؽیار زیاد در وَل ؼالٌای ةیىٍایت زیاد اؼت .اگػع تُػطاد آن را
ةً ؿها نیگٕتم ؿَکً نیؿطیط ،چعاکً اَكار ةؽیار زیادی ةعای ؿکلگیعی آن زنان ةعده اؼت .آیا نیصَاٌیط کهی
دَل ةطٌیط تا یک ٔالَن ةضعیط؟ دػ چعا نیتَاىیم آن را ةطون ؿعط ةً ؿها ةػطٌیم؟ زیػعا نیصَاٌیػط تغکیًکييػطه
ةاؿیط .ایو ٗلب را ىهیتَان ةا ٌیچ ٗیهتی صعیط٘ٔ .ه وٗتی ؼعؿت صطاییتان ًاٌع نیؿَد نیتَاىیم ایػو کػار را
ةطیو وعیٖ اىذام دٌیم.
ةایط از صَد ةپعؼیط کً آیا ٔ٘ه ةعای ایيکً چیغی از ایو روش ةً دؼت آوریط ةً ایيذػا آنطهایػطٔ .اؿػو نػو در
ُةُطی دیگع از آىچً در ذٌوتان نیگظرد آگاه اؼت .وٗتی از ُةُطی دیگع دیطه ؿَد ،روىط ؿػکلگیعی أکارتػان ةؽػیار
آٌؽتً اؼت ،زیعا نٍَٕم آن دو ٔنازنان نتٕاوت اؼت .زتی ٗتل از ایيکً ةً چیػغی ٔکػع کيیػطٔ ،اؿػو از آن آگػاه
اؼت .نيٌَر ایو اؼت کً ةایط ةً تهام أکار ىادرؼت صَد صاتهً دٌیط .نطرؼۀ ةَدا ةً راةىۀ ت٘ػطیعی نُت٘ػط اؼػت.
ٌعکؽی ةًصاوع راةىۀ ت٘طیعی ةً ایيذا آنطه اؼت .اگع ایو روش را یاد نیگیعیط ؿایط ٗعار ةػَده آن را یػاد ةگیعیػط.
ةياةعایو ةایط ٗطر آن را ةطاىیط و ٌع ىیت دىیَی را کً نهکو اؼت در اةتطا ؿها را ةً یادگیعی ایو روش تعّیػب کػعده
رٌا کيیط.
در تغکیۀ نظٌتی در زنانٌای گظؿتً ،نطرؼۀ ةَدا ةع نٍٕػَم «صػالیةَدن» تأکیػط داؿػت و ةػً نعیػطان آنػَزش
نیداد کً ذٌوؿان را از أکار صالی کييط و از دىیای نادی رو ةعگعداىيط .نطرؼۀ دائَ ىیغ ةًوَر نـاةً ةع «ٌیچةػَدن»
تأکیط داؿت و از دیعوان صَد نیصَاؼت کػً از داراییٌػای نػادی قػعؼىٌع کييػط و آنٌػا را ىضَاٌيػط و ؼػُی در
ةًدؼتآوردن آنٌا ىطاؿتً ةاؿيط .ایو نـاةً ٌهان چیغی اؼت کً در تغکیػً آنػَزش نیدٌيػط کػً ذٌوتػان را ةػع
اىذام تغکیً نتهعکغ کيیط ،ىً ةع گَىگی کً از تغکیً زاقل نیؿَد .اگع در زالی کً تغکیً نیکيیط ةتَاىیط رٌا از ٗكػط
ةاؿیط و ٔ٘ه روی تغکیۀ ؿیوؿیيگ صَد تهعکغ کيیط ،ؼىَح را دـت ؼع صَاٌیط گظاؿت و ةًوَر وتیُی ٌعچیغی
را کً ةایط داؿتً ةاؿیط ،صَاٌیط داؿت .اگع چیغی ذٌوتان را اؿْال کيط و ىتَاىیط آن را رٌا کيیػط ،آیػا آن واةؽػتگی
ىیؽػػت؟ آنَزشٌػػایی کػػً ارائػػً نػػیدٌم از ٌهػػان روز اول ةؽػػیار دیـػػعٔتًاىط ،ةيػػاةعایو الغانػػاتی کػػً در صكػػَص
واةؽتگی درولبةَدن ةیاییط.
ؿیوؿیيگ ةعای ؿها دارم ةاهؼت ،از دهلً ایيکً ىهیتَاىیط ةعای یادگیعی ٔا ،ةا
ِ
ازؽاس نؽئَلیت نیکيم کً ؿها را ةً راٌی درؼت راٌيهایی کيم و ایو یُيی ةایط ایو ٔا را ةًوَر کانل ةً ؿها
آنَزش دٌمٌ .هانوَر کً گٕتم ،وٗتی کؽی در ولب چـم ؼَم اؼت ،نهکو اؼت آن نؽػطود و نٍعونػَم ؿػَد.
دیؾتع اؿاره کعدم کً تهام ٗطرتٌایی کً ٔعد در تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی رؿط نیدٌط تَاىاییٌػای نػادرزادی ایػو
ةطن ٔیغیکی ٌؽتيط؛ گعچً انعوزه نعدم آنٌا را «تَاىاییٌای َٔؽوتیُی» نیىانيط .آنٌا ٔ٘ه نیتَاىيط در ایو ُةُط
نا َهل کييط و روی نعدم َادی تأجیع داؿػتً ةاؿػيط .ةػعای چػً در دؽػتذَی آن تَاىاییٌػای ىػاچیغ و نٍارتٌػای
دیؾداأتاده ٌؽتیط؟ ؿها ایو یا آن را نیصَاٌیط ،انا ةُط از ایيکً ةً ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی ةعؼیط ،آنٌا ٌیچ
تأجیعی در ُةُطٌای دیگع ىطارىط .وٗتی ةً ٔعاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی ةعویط ،تهام آن ٗطرتٌای ىاچیغ ةایط کيػار
گظاؿتً ؿَىط ،آنٌا در ُةُطی ةؽیار َهیٖ ٔـعده نیؿَىط و آىذا ىگٍطاری نیؿَىط .در آیيطه ٔ٘ه ةًَيَان ؼاةً٘ای
از نؽیع تغکیًتان َهل نیکييط و ٔ٘ه ٌهیو ى٘ؾ را دارىط.
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ةُط از ایيکً ؿضف ةً ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی نیرود ةایط دوةاره تغکیً را ؿعوع کيط .ةطىی کً او دارد ٌهاىيػط
چیغی اؼت کً درةارۀ آن قستت کعدم ،ةطىی کً ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع رٔتً اؼت .آن ةطىی صطایی اؼت .آیػا چيػان
ةطىی را ةطن صطایی ىهیىانیط؟ آن ةطن صطایی ةایط دوةاره از اول تغکیً کيط و دوةاره تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی را رؿػط
دٌط .انا آنٌا «تَاىاییٌای َٔؽوتیُی» ىانیطه ىهیؿَىط ،آنٌا «ٗطرتٌای صػطایی ٔػای ةػَدا» ىانیػطه نیؿػَىط.

ً
واُٗا نؤجع ةاؿيط .دػ ةً نو ةگَییط ،چً ٔایطهای
ٗطرت آنٌا ةیزطونعز اؼت و نیتَاىيط در ٌع ُةُطی َهل کييط و
دارد کً در ولب تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةاؿیط؟ ٌهۀ ؿها أعادی کً ةًدىتال تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٌؽتیط ،آیا ىیت
ؿها ایو ىیؽت کً از آنٌا در ةیو نعدم َادی اؼتٕاده کيیط و آنٌا را ةیو نعدم َادی ىـػان دٌیػط؟ اگػع ایووػَر
ىیؽت ،ةعای چً آنٌا را نیصَاٌیط؟ ةًَالوه ،آنٌا زتی ةینكعؼتع از چیغٌای زیتػایی ٌؽػتيط کػً نیتػَان ةػعای
تغییو اؼتٕاده کعد ،زیعا زطاٗل آن چیغٌای زیتا را نیتَان دیط و نلهَساىط .نیتَاىم تنهیو کيم کً اگػع آنٌػا را
نیصَاٌیط ،تا زطی ةعای ایو اؼت کً ةعای کاری از آنٌا اؼتٕاده کيیط .آنٌا نحػل نٍارتٌػای َػادی ىیؽػتيط کػً
ةتَان ةعای ةًدؼتآوردنؿان تالش کعد .ةلکً ةًکلی َٔؽوتیُی ٌؽتيط و ؿها نذاز ىیؽتیط ةعویػط و در ةػیو نػعدم
َادی ةا آنٌا صَدىهایی کيیط .صَدىهایی ،یک واةؽتگی ةؽیار َٗی اؼت ،واةؽتگی ةؽیار ةطی کً تغکیًکييطه ةایط از
آن رٌا ؿَد .ةؽیار ةطتع ایيکً ةضَاٌیط ةًوؼیلۀ آنٌا دَل و جعوت ةً دؼت ةیاوریط یا ةضَاٌیػط ةػا آنٌػا ةػً اٌػطاؼ
ؿضكیتان در ةیو نعدم َادی ةعؼیط .چيیو کػاری نُػادل اؼػتٕاده از چیغٌػای ؼػىر ةػاهتع ةػعای نضتػلکعدن و
آؼیبرؼاىطن ةً دانُۀ نعدم َادی اؼت و ایو أکار زتی ةطتع از صَدىهػایی ٌؽػتيط .ةػً ٌهػیو َلػت ٌیچکؽػی
ادازه ىطارد تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را ٌعوَر کً نایل اؼت در ایو دىیا اؼتٕاده کيط.
ً
نضكَقػا در
نُهَهً ازتهال رؿط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی در دو گعوه از نعدم ةیـػتع اؼػت :کَدکػان و نؽػوٌا.
صاىمٌای نؽو ،زیعا نُهَهً از ؿیوؿیيگ صػَةی ةعصَردارىػط و واةؽػتگیٌای دىیػَی زیػادی ىطارىػط .ةُػط از رؿػط
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،ةً ازتهال زیاد نیتَاىيط صَد را ةًصَةی اداره کييط ،زیػعا ةػًدىتال صَدىهػایی ىیؽػتيط .چػعا

ً
نضكَقا نعدٌای دَان ؼضت اؼت کً تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی را رؿػط دٌيػط؟ زیػعا ٌيػَز ٌػم
ةعای أعاد دَان و
نیصَاٌيط ةًؿطت تالش کييط ةً اٌطاؼؿان در زىطگی ةعؼيط و ٌيگػانی کػً تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی را ةػً دؼػت
ةیاورىط ،از آنٌا ةعای رؼیطن ةً اٌطاؼؿان اؼتٕاده نیکييػط .آنٌػا را ؿػتیً نٍارتٌػایی ةػعای تسٖ٘ةضـػیطن ةػً

ً
نىل٘ا نهيَع اؼت .ةً ٌهیو َلت تَاىاییٌای َٔؽوتیُی
اٌطاؼؿان در ىٌع نیگیعىط .انا چيیو اؼتٕادهای از آنٌا
آنٌا رؿط ىهیکيط.
ً
واُٗا دػطی اؼػت .ایيکػً ةضَاٌیػط تغکیػً کيیػط یػا
تغکیً ةازی ةچًگاىً ىیؽت ،نٍارت نعدم َادی ىیؽت ،ةلکً

ً
واُٗػا
ةتَاىیط آن را اىذام دٌیط ةًوَر کانل ةً ایو ةؽتگی دارد کً چگَىً نیصَاٌیط ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط.
وزـتياک نیةَد اگع کؽی نیتَاىؽت تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را از وعیػٖ ولػبکعدنؿػان ةػً دؼػت ةیػاورد .دػی
نیةعدیط کً ةعای او تغکیً نٍم ىیؽت و اقالً درةارۀ آن ٔکع ىهیکيط .چَن ؿیوؿیيگ او در ؼػىر ٔػعد َػادی ٗػعار
نیداؿت و چَن تَاىاییٌای َٔؽوتیُی صَد را از وعیٖ ولبکػعدن آنٌػا ةػً دؼػت نػیآورد ،ؿػایط ٌػع ىػَع کػار
ىادرؼتی را اىذام نیداد .دَل زیادی در ةاىک نَدَد اؼت و او ن٘طاری از آنٌا را ةعنیداؿػت .تُػطاد زیػادی ةلیػت
ةضتآزنایی در صیاةان ةً ٔعوش نیرود و او دایغۀ اول را اىتضاب نیکعد .دػ چػعا ایػو نؽػائل اتٕػاؽ ىهیأتػط؟
ةُنی از اؼتادان چیگَىگ نیگَیيطٔ« :عدی کً ةً تَ٘ا اٌهیت ىهیدٌط ،ةُط از ایيکػً تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُیاش
رؿط کعد ةًرازتی نیتَاىط کارٌای ةط اىذام دٌط ».نیگَیم ایو اؿػتتاه اؼػت .اقػالً ایوگَىػً ىیؽػت .اگػع ةػً ت٘ػَا
52

اٌهیت ىطٌیط ،اگع ؿیوؿیيگ صَد را تغکیً ىکيیط ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُیتان یک ذره ٌػم رؿػط ىهیکيػط .أػعادی
ٌؽتيط کً ؿیوؿیيگ صَةی دارىط و در ؼىر صَد ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُیؿان ًاٌع نیؿَد ،انا دػ از آن صَد را
ةًصَةی اداره ىهیکييط و کارٌایی نیکييط کً ىتایط اىذام نیدادىط .نَُٗیتٌػایی ؿػتیً ایػو ودػَد دارد .انػا وٗتػی
کارٌای ةط اىذام دٌيط ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُیؿان مُیٓ نیؿَد یا از ةیو نیرود و وٗتی آنٌا را از دؼت دٌيػط،
ةعای ٌهیـً از دؼت دادهاىط .صى ِع دطیتع ایو اؼت کً ةً آن واةؽتً نیؿَىط.
ةعصی از اؼتادان چیگَىگ ادَا نیکييط کً روش آنٌا را در َعض ؼً یا ديخ روز یاد ةگیعیط و ؼپػ نیتَاىیػط
ةیهاریٌا را ؿٕا دٌیط .ایو ؿتیً آگٍی تتلیْاتی اؼت ،اىگار در کؽبوکار چیگَىػگ ُٔالیػت نیکييػط .درةػارۀ ایػو
ةیيطیـیط :اگع ٔعدی َادی ةاؿیط ،چگَىً نیتَاىیط [وتٖ آىچً تتلیِ نیکييط] ٔ٘ه از وعیٖ ةیعونٔعؼػتادن کهػی از
چی صَد ،ةیهاری اؿضاص دیگع را درنان کيیط؟ ةطن ٔعدی َادی چی دارد ،ةطن ؿها ىیػغ چػی دارد .ؿػها ٌماکيػَن
ِ

ؿعوع ةً تهعیو چیگَىگ کعدهایط و ٔ٘ه ایووَر اؼت کً ى٘ىۀ وب ؼَزىی هئَگَىگ دؼتتان ةاز اؼت ،در ىتیذػً
نیتَاىیط چی را ةً درون وارد و از آن صارج کيیط .وٗتی ةیهاریٌای دیگعان را ؿٕا نیدٌیط ،ةطن آنٌا ىیغ چی دارد،
چی ٔعد دیگػعی را کيتػعل کيػط؟ چػی
دػ ؿایط
چی کؽی نیتَاىط ِ
چی آنٌا ةیهاریٌای ؿها را ؿٕا دٌط! چگَىً ِ
ِ
ىهیتَاىط ٌیچ نعمی را ؿٕا دٌط .ةًَالوه ،وٗتی ٔعدی ةیهار را نطاوا نیکيیط ،ؿها و آن ٔعد ةیهار نیػطان وازػطی را

چی نعی ِل ةیهار وارد ةطنتان نیؿَد و ةً اىطازهای کػً آن ٔػعدِ ةیهػار دارد ،ؿػها ىیػغ ٌهػان
ؿکل نیدٌیط و تهام ِ

چػی
ن٘طار را صَاٌیط داؿت .اگعچً ریـۀ ةیهاری در ةطن ةیهار ٗعار دارد و نيت٘ػل ىهیؿػَد ،انػا اگػع ن٘ػطار زیػادی
ِ

نعیل داؿتً ةاؿیط ةاَث نیؿَد ةیهار ؿَیط .وٗتی ٔکع نػیکيیػط نیتَاىیػط ةیهاریٌػا را درنػان کيیػط ،دػظیعش

ةیهاران را ؿعوع نیکيیطٌ .یچکؽی را رد ىهیکيیط و واةؽتً نیؿَیط .وٗتی ةیهاری دیگعان را ؿٕا نیدٌیػط ةؽػیار
صَؿسال نیؿَیط! انا چعا نیتَاىيط ؿٕا یاةيط؟ چیغی ٌؽت کً نتَدً ىهیؿَیط :اؼتادان ٗالةػی چیگَىػگ روی
ةطنؿان روح یا زیَان تؽضیعکييطه دارىط و اىعژیؿان را از آنٌا نیگیعىط .ؼپػ ةعای ایيکً ةاورؿان کيیط ،کهی از
ایو اىعژی را ةً ؿها نیدٌيط .ةُط از ایيکً ؼً ،ديخٌ ،ـت یا ده ةیهار را ؿٕا دٌیػط آن اىػعژی ىادطیػط نیؿػَد .آن
اىعژی کهی کً داؿتیط از دؼت نیرود ،زیعا اىذام ایو کػار ،آن اىػعژی را نكػعؼ نیکيػط .ایػو اىػعژی کػً اؼػتٕاده
نیکعدیط گَىگ ىتَد زیعا از ٌهان اول گَىگ ىطاؿتیط .نا اؼتادان چیگَىگ دهٌػا ؼػال تغکیػً کػعدهایم .در گظؿػتً
اىذام تغکیً ةؽیار ؼضت ةَد .اگع ٔعد روؿی واُٗی را دیطا ىکعده ةاؿط ،تغکیًاش ةؽیار دؿَار اؼػت و اگػع در روش
کَچکتعی تغکیً کيط ،ةؽیار ؼضت اؼت کً ةً ؼىَح ةؽیار ةاه ةعؼط.
ةً آن اؼتادان ةغرت چیگَىگ کً نُعوؼ ٌؽتيط ىگاٌی ةیيطازیط ،آنٌا دهٌا ؼال تغکیػً کعدهاىػط تػا آن ن٘ػطار

ً
قعٔا ةػا رٔػتو ةػً کػالس چیگَىػگ و
ٌعچيط ىاچیغ گَىگ را ةً دؼت ةیاورىط .ؿها تغکیً ىکعدهایط ،آیا ٔکع نیکيیط
ةطون ایيکً تغکیً کيیط ،نیتَاىیػط گَىػگ ةػً دؼػت ةیاوریػط؟ چگَىػً ایػو انکاندػظیع اؼػت؟ ةُػط از آن کالسٌػا
واةؽتگیٌایی را ؿکل نیدٌیط .ؼپػ اگع ىتَاىیط ةیهاری نعدم را درنان کيیط ،ىگعان نیؿَیط .آیا نیداىیػط وٗتػی
ةعصی أعاد در زال نطاوای ؿضكی ةیهار ٌؽتيط ،ةعای زٕي ؿٍعت ةً چً ٔکع نیکييط؟ «ةگظار ةیهػاری او را صػَدم
ةگیعم تا ةیهار ةتَاىط ؿٕا یاةط ».آن از روی ىیکصَاٌی ىیؽت .ىیکصَاٌی ةًؼضتی نیتَاىط در ذٌيی دطیط آیط کػً
ةا چیغٌایی ناىيط دَل و ؿٍعت دع ؿطه اؼت .ایيکً او ةعای زٕي ؿٍعتؾ زتی نیصَاٌط صَدش نعض ٔعد ةیهػار
را ةگیعد ةیاىگع ایو اؼت کً واةؽتگی ؿػطیطی دارد! ةيػاةعایو چیػغی را کػً درصَاؼػت نیکيػط ةػً دؼػت نػیآورد.
نیتَاىط نيذع ةً ایو ؿَد کً ةً ةطن صَدش نيت٘ل ؿَد و ؼػپػ ایػو نؽػئلً روی نیدٌػط .در زػالی کػً ةیهػار
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زالؾ صَب نیؿَدٔ ،عدی کً او را درنان کعده دػ از آن زدع نیکـطٔ .کع نیکيط کؽی را ؿٕا داده اؼت .وٗتػی
دیگعان او را اؼتاد چیگَىگ نیىانيط ،ةؽیار نـَُؼ و ازصَدرامی نیؿَد .آیا ایو واةؽتگی ىیؽت؟ وٗتػی ىتَاىػط
کؽی را ؿٕا دٌط ،ؼعش را داییو نیاىطازد و ازؽاس أؽعدگی نیکيط .آیا ایو ةًصاوع واةؽتگیاش ةػً ؿػٍعت و
چی نعی ِل آن أعادی کً او آنٌا را درنان کعده ةػً ةػطىؾ نیآیػط .آن اؼػتاد
نيأٍ ؿضكی ىیؽت؟ ةًَالوه ،تهام ِ
ً
چی نعیل را از ةطىؾ صارج کيط .انػا ةػً
ًاٌعا ةً او آنَزش داده کً ایو یا آن کار را اىذام دٌط تا
ٗالةی چیگَىگ
ِ

چػی ةػط را ىػطارد .ةػا
چػی صػَب از
ؿها نیگَیم کً ىهیتَاىط آن را صارج کيط ،زیعا ٔعدی َادی تَاىػایی تـػضیف
ِ
ِ

گظؿت زنان ،درون ةطىؾ از کارنا ؼیاه نیؿَد.

اگع چيیو ٔعدی ةضَاٌط زناىی ةًوَر واُٗی تغکیً کيط ،روزگار ؼضتی دارد و راهزل ؼادهای ىطارد .ةؽیار دؿػَار و
دردىاک صَاٌط ةَد تا کارنا را ةً نادۀ ؼٕیط تتطیل کيط .ؿضكی کً کیٕیت نادرزادی صَةی دارد ةیـتع نؽػتُط ایػو
گعٔتاری اؼت .ةُنی أعاد اقعار دارىط کً نعدم را ؿػٕا دٌيػط .انػا وٗتػی چيػیو ىیتػی داریػط ،ارواح زیػَاىی آن را
نیةیييط و ؼعاغتان نیآیيط .چيیو چیغی تؽضیعؿطن ةًوؼیلۀ روح یا زیَان اؼت .آنٌػا نیةیييػط کػً ایػو ٔػعد
نیصَاٌط ةیهاریٌا را ؿٕا دٌط و ةً او کهک نیکييط ایو کار را اىذام دٌط .انػا ةػطون دلیػل ةػً او کهػک ىهیکييػط
ةیهاری را ؿٕا دٌط .اگع ؿضف از دؼت ىطٌط ،ةً دؼت ىهیآورد .ایو ةؽیار صىعىاک اؼػت .آیػا نیداىیػط دػػ از
دظبکعدن آن زیَاىات ةً صَد چ٘طر دؿَار اؼت کً تغکیً کيیط؟ تهام تالشتان در تغکیً ةیٍَده صَاٌط ةَد.
ةُنی أعاد از وعیٖ ؿٕای ةیهاری ،کیٕیت نادرزادی صَبؿان را ةا کارنای دیگعان نتادلً نیکييػط .آن ؿػضف
نعیل اؼت و کارنای ةؽیاری دارد .اگع نعینی را کً ةیهاری وصیهی دارد ؿٕا دٌیػط ،وٗتػی ةُػط از نُالذػۀ او ةػً
صاىً ةعویط ازؽاس ةؽیار ةطی صَاٌیط داؿت! ةؽیاری از أعادی کً دیگعان را درنان کعدهاىط ،ایػو تذعةػً را دارىػط،
کً ةیهار ؼالنت صَد را ةازنییاةط ،انا آنٌا ةً صاىً نیروىط و از ةیهاری ؿػطیطی زدػع نیکـػيط .ةػا گظؿػت زنػان
کارنای ةؽیاری ةً آنٌا نيت٘ل نیؿَد و در ازای کارنای دیگعان ،ةً آىان تَ٘ا نیدٌيط .ةطون ازدؼتدادن ،چیغی ةً
دؼت ىهیآیط .گعچً آىچً نیگیعیط ةیهاری اؼت ،انا ةً ٌع زال کارنا ةایط ةا تَ٘ا نتادلً ؿَدٗ .اىَىی در ایػو دٍػان
ودَد دارد کً اگع ؿها چیغی را ةضَاٌیط ٌیچکؽی ىهیتَاىط ناىٍتان ؿَد .کؽی ٌػم ىهیگَیػط کػً صػَب ٌؽػتیط.
چیغی ودَد دارد کً در ایو دٍان تكعیر ؿطه اؼتٌ :عکؽی کارنای زیػادی داؿػتً ةاؿػط ٔػعد ةػطی اؼػت .ؿػها
کیٕیت نادرزادی صَد را در ازای کارنا ةا او نتادلً نیکيیط و ةا آن ٌهً کارنػا چگَىػً نیتَاىیػط تغکیػً کيیػط؟ تهػام
کیٕیت نادرزادیتان ةًوؼیلۀ آن ؿضف از ةیو نیرود .آیا ایو تعؼياک ىیؽت؟ ةیهػاری آن ؿػضف از ةػیو رٔتػً
اؼت و در زال زامع ازؽاس رازتی دارد ،انا ؿها ةً صاىً نیرویط و زدػع نیکـػیط .اگػع چيػط ةیهػار ؼػعواىی را
درنان کيیط ،نذتَر نیؿَیط ةً دای آنٌا ةهیعیط .آیا ایو صىعىاک ىیؽػت؟ ایػو چیػغی اؼػت کػً روی نیدٌػط.
ةؽیاری از أعاد ز٘ی٘ت دـت آن را ىهیداىيط.
ً
لغونا ةً ایو نُيی ىیؽػت کػً ةؽػیار نیداىيػط.
نهکو اؼت ةعصی از اؼتادان ٗالةی چیگَىگ نـٍَر ةاؿيط ،انا
نعدم َادی چًچیغی را نیداىيط؟ وٗتی چیغی ةیؾ از زػط تتلیػِ ؿػَد آن را نیدظیعىػط .ایػو اؼػتادان دروّػیو
نهکو اؼت زاه ةتَاىيط ایو کارٌا را اىذام دٌيط ،انا ىًتيٍا ةً دیگعان قطنً نیزىيط ،ةلکً ةػً صَدؿػان ىیػغ آؼػیب
نیرؼاىيط .در یک یا دو ؼال ةُط صَاٌیط دیط کً ةعای آىان چً اتٕاٗی نیأتط .تغکیً ىهیتَاىط ایوگَىً نَرد آؼػیب
ٗعار گیعد .تغکیً نیتَاىط ةیهاریٌا را ؿٕا دٌط ،انا نيٌَر از آن ،ؿٕای ةیهاریٌػا ىیؽػت .ایػو تکيیػک اىؽػانٌای

ً
نىل٘ا ادازه ىطاریط ةطیو ؿکل ةً آن آؼیب ةعؼاىیط .ایو روزٌا ةُنی از
َادی ىیؽت ةلکً چیغی َٔؽوتیُی اؼت.
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اؼتادان ٗالةی چیگَىگ ٌهًچیغ را ةً ٌعجونعج کـاىطهاىط و از چیگَىػگ ةػًَيَان راٌػی ةػعای کؽػب ؿػٍعت یػا
دارایی اؼتٕاده نیکييط .آنٌا ؼُی نیکييط ةا ؿکلدادن دؼتًٌای ؿعور صَد ىَٕذؿان را گؽػتعش دٌيػط و تُػطاد
آنٌا چيط ةعاةع تُطاد اؼتادان واُٗی چیگَىگ اؼت .آیا ٔ٘ه ةً ایو دلیل کً نعدم َػادی ایوگَىػً نیگَیيػط و ةػً
ایو ؿکل َهل نیکييط ،ؿها آنٌا را ةاور نیکيیط؟ نهکو اؼت ٔکع کيیط چیگَىگ ةطان قَرت اؼت ،انػا ایوگَىػً
ىیؽت .ز٘ی٘ت آن را ةً ؿها نیگَیم.
نعدم َادی ةًدهیل صَدصَاٌاىًای ،در تُانل ةا دیگػعان کارٌػای اؿػتتاه اىذػام نیدٌيػط و ةػً دیگػعان ةػطٌکار
نیؿَىط و نذتَرىط ةًصاوع تتُات آن زدع ةکـيط و تاوان آن را ةپعدازىطٔ .عض کيیط ةعویػط و کؽػی را درنػان کيیػط.

ً
واُٗا ٌم نیتَاىؽتیط او را ؿٕا دٌیط ،آیا آن نیتَاىؽت نذاز ةاؿط؟ نَدَدات صػطایی ٌهػًدا در اوػعاؼ
زتی اگع
نا زنَر دارىط ،انا چعا ٌیچیک از آنٌػا چيػیو کػاری را اىذػام ىهیدٌيػط؟ چ٘ػطر ؿػگٕتاىگیغ نیةػَد اگػع کػاری
نیکعدىط کً ىژاد ةـع در رازتی کانل زىطگی کيط! دػ چعا ایو کار را ىهیکييط؟ نعدم نذتَرىط تػاوان کارنػای صػَد را

ةپعدازىط و ایو اقلی اؼت کً ٌیچکؽی دعئت ىهیکيط آن را ى٘ل کيط .تغکیًکييطه نهکو اؼت در وَل تغکیۀ صػَد،
از روی ىیکصَاٌی گاهوةیگاه ةً دیگعان کهک کيط .انا ٔ٘ه ةیهػاری را کهػی ةػً تَُیػٖ نیاىػطازد .اگػع اکيػَن زدػع

ً
ةُطا زدع نیکـیط .یا ؿایط آن را ةعای ؿها تتطیل کيط ،ةػًوَری کػً ةػًدػای آن ةیهػاری ،دػَل از دؼػت
ىهیکـیط،

ةطٌیط یا ؼضتی داؿتً ةاؿیط .نهکو اؼت ةطیو قَرت ةاؿط .اىذام واُٗی آن ،ازةیوةعدن کارنای ؿػضف در یػک
آن٘ٔ ،ه نیتَاىط ةعای تغکیًکييطگان اىذام ؿَد ىً ةعای نعدم َادی .ایيذا ٔ٘ه اقَل روش صَد را ىهیگَیم .درةارۀ
اقَل کل دٍان قستت نیکيم ،درةارۀ ومُیت واُٗی در ادتهاع تغکیًکييطگان قستت نیکيم.
ایيذا ةً ؿها آنَزش ىهیدٌیم ةیهاریٌا را درنان کيیط .نػا ؿػها را ةػً راه ةػغرت و نؽػیعی درؼػت راٌيهػایی
نیکيیم و ؿها را تُالی نیةضـیم .ةً ٌهیو َلت اؼت کً در کالسٌایم ٌهیـً نیگَیم کً نعیػطان ٔػالَن دأػا
ادازه ىطارىط ةیهاریٌا را درنان کييط .اگع نعدم را درنان کيیط ،تهعیوکييطۀ ٔالَن دأا ىیؽتیط .نا ؿها را ةً راه درؼت
راٌيهایی نیکيیم و در وَل تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعیٌ ،هیـً در زال داککعدن ةطنتان ٌؽتیم ،تػا ایيکػً کػانالً ةػً
نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ؿَد .اگع ٌيَز آن چیغٌای ؼػیاه را وارد ةػطنتان کيیػط ،چگَىػً نیتَاىیػط تغکیػً کيیػط؟ آن
چیغٌا کارنا ٌؽتيط! اقالً ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .ةا آن ٌهً کارنا ،ىهیتَاىیػط آن را تسهػل کيیػط .اگػع نذتػَر ةاؿػیط
ةیؾ از زط زدع ةکـیط ،ىهیتَاىیط تغکیً کيیطَ .لت آن الغانی کً گظاؿتیم ایو اؼت .ایو دأػا را َهػَنی کػعدهام،
انا ؿایط ٌيَز ٌم ىطاىیط در زال آنَزش چًچیغی ٌؽتم .انا ةا ایو زال ىیغ راهٌایی ةعای زٕاًػت از آن دارم .اگػع
ؼُی کيیط ةیهاری دیگعان را درنان کيیطٔ ،اؿو نو تهام چیغٌایی را کً ةعای تغکیً در ةطنتان گظاؿػتً ؿػط ،دػػ
نیگیعد .ادازه ىطاریط ةًصاوع ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی ةً چیغٌایی ةً ایو ةاارزؿی آؼیب ةعؼاىیط .اگع الغانػات ٔػا را
نعاَات ىکيیط ،تهعیوکييطۀ ٔالَن دأا ىیؽتیط .ةطنتان دوةاره ةً ؼىر نعدم َادی ةػازنیگعدد و چیغٌػای ةػط را ةػً
ؿها ةازنیگعداىیم ،زیعا نیصَاٌیط ٔعدی َادی ةاؿیط.
ةُط از ؼضيعاىی دیعوز ،ةؽیاری از ؿها ازؽاس کعدیط ةطنتان ؼتک اؼت .انا تُطاد کهػی از أػعاد کػً ةیهػاری
وصیهی داؿتيط ،اولیو کؽاىی ةَدىط کً ازؽاس کعدىط زالؿان صَب ىیؽت .دیعوز دػ از ایيکً چیغٌػای ةػط را از
ةطنتان ةعداؿتم ،اکحع ؿها ازؽاس کعدیط تهام ةطنتان دع از اىعژی و رازت اؼت .انا در دٍان نا ایو ٗاىَن ودػَد

ً
ٗىُػا صَدتػان
دارد« :ةطون ازدؼتدادن ،چیغی ةً دؼت ىهیآیط ».ىهیتَاىؽتیم ٌعچیغی را ةعای ؿها رٔػٍ کيػیم.
ىاصَؿػی ؿػها را از ةػیو
ةایط چیغٌایی را تسهل کيیط .ةًَتارت دیگع ،نا َلت ریـًای ةیهاری ؿهاَ ،لػت ریـػًای
ِ
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ةعدهایم .انا نیطان ةیهاریتان ٌيَز ةاٗی ناىطه اؼت .اگػع چـػم ؼػَمتان زتػی در ؼػىسی دػاییو ٌػم ةػاز ةاؿػط،
چی ؼیاه ّلیي دعتعاکم ٌؽػتيط
چی ةیهار ؼیاه و تیعه دارد .آنٌا تَدهٌای
ِ
نیتَاىیط ةتیيیط کً ةطنتان تَدهٌایی از ِ
و وٗتی دعاکيطه نیؿَىط ،تهام ةطنتان را دع نیکييط.

از انعوز ةػً ةُػط ،ةُنػی أػعاد دػی نیةعىػط تهػام ةطنؿػان ازؽػاس ؼػعنا دارد ،نحػل ایيکػً ةًؿػطت دچػار
ؼعناصَردگی ؿطهاىط و اؼتضَانٌایؿان نهکو اؼت درد کيط .اکحع أػعاد در دػایی از ةطنؿػان ازؽػاس ىػارازتی
صَاٌيط داؿت .داٌایؿان نهکو اؼت درد کيط و ؼعؿان گیخ ةعودٗ .ؽهتٌایی از ةطنتان کً در گظؿػتً نـػکلی
داؿت و ٔکع نیکعدیط ٗتالً ةًوؼیلۀ تهعیوٌای چیگَىگ یا ةًوؼیلۀ اؼتاد چیگَىگ ؿٕا دیطا کعده ،دوةاره ةیهػاری
صَاٌط داؿت .زیعا آن اؼتاد چیگَىگ ةیهاری را ؿٕا ىطاده ةَد٘ٔ ،ه آن را ةً تَُیٖ اىطاصتً ةَد .ةیهػاری ٌيػَز ٌػم

ً
ةُطا نیآنط .ةایط ٌهۀ آنٌا را ةیعون ةکـیمٌ ،هۀ آنٌػا را
دایی کً ٗتالً ةَده ٗعار دارد و ٗتالً ةً ؼىر ىیانطه ةَد انا

ةعایتان ةیعون ةعاىیم و کانالً از ریـً از ةیو ةتعیم .ةياةعایو نهکو اؼت ازؽاس کيیػط ةیهاریتػان دوةػاره ةعگـػتً
اؼت ،انا اتٕاٗی کً روی نیدٌػط ایػو اؼػت کػً کارنػا از ریـػًاش در زػال ازةػیورٔػتو اؼػت .ةػً ٌهػیو َلػت
واکيؾٌایی صَاٌیط داؿت .ایو واکيؾٌا نیتَاىيط در ٌع ٗؽهت ةػطن و ةػً ٌػع ؿػکلی ةاؿػيط .انػا ٌهػۀ ایوٌػا
وتیُیاىط .ؿها را تعّیب نیکيم ةً آنطن ةً کالس ادانً دٌیطٌ ،عچ٘طر ٌم کً نُػظب ةاؿػیط .ةػًنسل ایيکػً وارد
کالس ؿَیط تهام َالئمتان ىادطیط نیؿَد و ٌیچ صىعی ودَد ىضَاٌط داؿت .نیتَاىم ةً ؿها ةگَیم کػً در زػال
یادگیعی ٔا ٌؽتیط و ٔعقت ةعای کؽب ٔا ؼضت ةً دؼت نیآیط ،ةياةعایو ىگظاریػط ٌعچیػغی کػً از ىٌػع ٔیغیکػی
تذعةً نیکيیط ،ؿها را ةً ٌم ةعیغد .وٗتی ازؽاس نیکيیط ةؽیار نُظب ٌؽتیط ،ةً ایو نُيػی اؼػت کػً« :وٗتػی
چیغی ةً ىٍایت نیرؼط ،ةعَکػ نیؿَد ».تهام ةطنتان داک صَاٌط ؿط و ةایط داک ؿػَد .در زػال زامػع ریـػۀ
چی ؼیاه ةاٗی ناىطه کً آن ٌم صَدش ةیػعون نیآیػط و ةاَػث
ةیهاریتان ةیعون آورده ؿطه و ٔ٘ه آن ن٘طار ىاچیغ ِ

نیؿَد کهی ؼضتی داؿتً ةاؿیط و از نیان کهی دؿَاری ةگظریػط .اگػع ٌػیچچیػغی را نتسهػل ىهیؿػطیط َهلػی
ىهیةَد.
نهکو اؼت در ادتهاع َادی ةـعی ةعای ؿػٍعت و نيػأٍ ؿضكػی ةػا دیگػعان در رٗاةػت ةَدیػط تػا زػطی کػً
ىهیتَاىؽتیط صَب ةضَاةیط یا صَب ةضَریط و ةطنتان را تتاه کعده ةاؿیط .در ُةُطٌای دیگػع زتػی اؼػتضَانٌایتان
نهکو اؼت ؼیاه ؿطه ةاؿيط .ةياةعایو داکؼازی چيیو ةطىی در یک لسٌػً ،ةایػط واکيؾٌػایی داؿػتً ةاؿػط .ةػً
ٌهیو َلت اؼت کً واکيؾٌایی صَاٌیط داؿت .ةُنی أعاد زتی نهکو اؼت اؼٍال یػا اؼػتٕعاغ داؿػتً ةاؿػيط.
ةؽیاری از ؿاگعدان در نياوٖ نضتلٓ ،ایو نؽئلً را در گغارش تذعةًٌایؿان نىعح کعدهاىط« :نُلم ،ةُط از زنػَر
در کالس ؿها ،در نؽیع ةعگـت ةً صاىً ،تهام نطت دىتال تَالت ةَدم ».زیػعا تهػام اَنػای دروىیتػان ةایػط دػاک
ؿَىط .تُطاد کهی از أعاد نهکو اؼت زتی ةً صَاب ةعوىط و ةًنسل ایيکً ؼضيعاىیام تهػام ؿػَد از صػَاب ةیػطار
ؿَىط .چعا ایو اتٕاؽ نیأتط؟ زیعا ةیهاریٌایی در نْغ آنٌا ودَد دارد کً ةایط درؼػت ؿػَد .زنػاىی کػً روی ؼػع
آنٌا کار نیؿَد ،ىهیتَاىيط آن را تسهل کييػط .در ىتیذػً ةایػط آنٌػا را ةػیزػ کػعدٌ ،عچيػط آنٌػا چیػغی زػػ

ىهیکييط .انا ةعای ةُنی أعادٗ ،ؽهت ؿػيَایی تستتػأجیع ٗػعار ىهیگیػعد و زتػی اگػع َهی ً
٘ػا ةضَاةيػط ىیػغ ٌهػً را

نیؿيَىط و یک کلهً را ٌم از دؼت ىهیدٌيط .دػ از آن ةؽیار ؼعزال نیؿَىط و زتی اگع چيػط روز ٌػم ىضَاةيػط
ازؽاس صَابآلَدگی ىضَاٌيط داؿتٌ .عکؽی نهکو اؼت ةا ومُیت نضتلٕی ایيذا ةیایط .انا ٌعچً ةاؿيطٌ ،هگی
ةایط درؼت ؿَىط ،چعاکً کل ةطنتان ةایط داک ؿَد.
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اگع ةًوَر واُٗی ٔالَن دأا را تهعیو کيیط ،از انعوز ةً ةُط ،وٗتػی ةػًوَر واُٗػی واةؽػتگیٌایتان را رٌػا کيیػط،
واکيؾٌایی صَاٌیط داؿت .أعادی کً ىهیتَاىيط آنٌا را رٌا کييط نهکو اؼت ةگَیيػط رٌػا کعدهاىػط ،در قػَرتی کػً
ىهیتَاىيط آنٌا را رٌا کييط ،ةياةعایو ؼضت اؼت کً ةطنؿان را داک کعد .أعادی ىیغ ٌؽتيط کً آىچً را در ایو کالس

ً
ةُطا درک صَاٌيط کعد .واةؽتگیٌایؿان را کيار نیگظارىط و ؼپػ ةطنؿان دػاک نیؿػَد .دیگػعان
آنَزش دادهام
دی نیةعىط ةطنؿان دعاىعژی ؿطه در زالی کً نطاواؿطن ایو أعاد در آن ٌيگام ؿعوع نیؿَد و ازؽاس ىاصَؿی
صَاٌيط داؿت .در ٌع کالس چيیو أعادی ٌؽتيط کً َ٘ب نیناىيط ،أػعادی کػً درکؿػان صػَب ىیؽػت .ازایػورو
ةطون تَدً ةً ایيکً چًچیغی را تذعةً نیکيیطٌ ،هۀ ایوٌا وتیُی ٌؽتيطٌ .عدا کً آنَزش دادهامٌ ،هیـً نتَدً
ؿطهام ةعصی ٌؽتيط کً آنٗطر ازؽاس ىارازتی دارىط کً ؼع دای صػَد نیىـػیييط و ىهیصَاٌيػط ةعوىػط .نيتٌػعم
نیناىيط کً از تعیتَن داییو ةیایم و آنٌا را نطاوا کيم .انا ایو کار را اىذام ىهیدٌم .زتی اگع ىتَاىیط ایو انتسػان را
ةگظراىیط ،در آیيطه وٗتی ةا ؼضتیٌای ؿطیط نَادً ؿَیط ،چگَىً نیتَاىیط ٌيَز ٌم تغکیً کيیط؟ آیػا ىهیتَاىیػط ةػع
چيیو زدع کَچکی ّلتً کيیط؟ ةًوَر زتم نیتَاىیط ةع ایوٌا ّلتً کيیط ،ةياةعایو از نو درصَاؼت ىکيیط ؿها را ؿػٕا
دٌم .نو ةیهاریٌا را ؿٕا ىهیدٌم .لسًٌای کً ةگَییط «ةیهاری »،ىهیصَاٌم ةً آن گَش کيم.
ً
واُٗا ؼضت اؼت کً نعدم را ىذات داد .در ٌع کالس ٌهیـً زطود ديخ تا دهدرقط ٌؽتيط کػً َ٘ػب نیناىيػط.
ّیعنهکو اؼت کً ٌهً ةتَاىيط دائَ را کؽب کييط .زتی اگع ةتَاىیط ةً تغکیًتان ادانً دٌیطٌ ،يَز نُلػَم ىیؽػت کػً
آیا نیتَاىیط نَٖٔ ؿَیط و ٌيَز نُلَم ىیؽت کً آیا َغم راؼش ةعای اىذام تغکیً داریػطّ .یػعنهکو اؼػت کػً ٌهػً
ةتَاىيط نَدَدی صطایی ؿَىط .تغکیًکييطگان واُٗی دأا از وعیٖ صَاىػطن ایػو کتػاب تذعةػًٌای نـػاةً زنػَر در
کالس را صَاٌيط داؿت و تهام آىچً را کً ؼغاوار آن ٌؽتيط ،ةً دؼت نیآورىط.
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ضذيساىی ضَم

ٌهۀ عاگسدان را ةًغيَان نسیراىم در ىظس نیگیسم
گعچً ةؽیاری ةً ایو نَمَع دی ىهیةعىط ،نو ٌهۀ ؿػاگعدان را ةػًَيَان نعیػطان صػَد در ىٌػع نیگیػعم ،از دهلػً
أعادی کً صَدؿان از وعیٖ نىالًُ نیتَاىيط ةًوَر واُٗی تغکیً کييط .در آنَزش تغکیً ةًؼَی ؼىَح ةاه ،اگع ؿها
را ةً ایو ؿکل راٌيهایی ىهیکعدم ةعایم ّیعنؽئَهىً و صىعىاک نیةَد .نػا چیغٌػای ةؽػیاری ةػً ؿػها دادهایػم و
ز٘ایٖ ةؽیار زیادی را ةیان کعدهایم کً أعاد َادی ىتایط ةطاىيط .ایو دأا را ةً ؿها آنَزش دادهام و چیغٌػای ةؽػیار
زیاد دیگعی ةً ؿها صَاٌم داد .ةطن ؿها را داکؼازی نیکيم و نؽائلی دیگع ىیػغ ؿػانل نیؿػَد .ةيػاةعایو اقػالً
َهلی ىهیةَد اگع ؿها را ةًَيَان نعیطاىم در ىٌع ىهیگعٔتمٔ .اشکعدن ایوٌهً اؼعار آؼهان ةًوَر ؼعؼعی ةً أعاد
ِ
رؼَم تٌُیمکعدن و دیـػاىی
َادی نذاز ىیؽت .انا ىکتًای ٌؽت .زناىً تْییع کعده و در زال زامع ،نا آن آداب و
ةع زنیو گظاؿتو را اىذام ىهیدٌیم .آن تـعیٕات ٔایطۀ زیػادی ىطارىػط و ؿػتیً نعاؼػم نػظٌتی ةػً ىٌػع نیرؼػيط.
ةياةعایو نا ایو کارٌا را اىذام ىهیدٌیم .چً ٔایػطهای دارد اگػع تٌُػیم کيیػط و دیـػاىی ةػع زنػیو ةگظاریػط یػا وػی
نعاؼهی ةً َنَیت درآییط ،انا ةُط از ایيکً دایتان را از در ةیعون گظاؿتیط ،ةً ؿػیَۀ ؼػاةٖ و دىیَیتػان ةعگعدیػط و
ةعای چیغٌایی ناىيط ؿٍعت و جعوت ،رٗاةت و دََا کيیط؟ نهکو اؼت زتی تست ىػام نػو چٍػعۀ دأػا را صطؿػًدار
کيیط!
تغکیۀ واُٗی کانالً ةً تغکیۀ ذٌوتان ةؽتگی دارد .تا وٗتی ةتَاىیط تغکیً کيیط و تا وٗتی ةتَاىیػط ةػًوَر نسکػم و
اؼتَار ةً تغکیًتان ادانً دٌیط ،ؿها را ةًَيَان نعیطم در ىٌع نیگیعم .اگع ّیع از ایو ةَد َهلی ىهیةَد .انا ةعصی از
أعاد نهکو اؼت صَد را تغکیًکييطه در ىٌػع ىگیعىػط و ةػً تغکیػً ادانػً ىطٌيػط .ةػعای ةعصػی از أػعاد اىذػام تغکیػً
انکاندظیع ىیؽت .انا ةؽیاری از أعاد ةً تغکیۀ صَد ادانً صَاٌيط داد .تػا وٗتػی ةػً تغکیػًتان ادانػً دٌیػط ؿػها را
ةًَيَان نعیط راٌيهایی نیکيیم.
أعادی کً ٌع روز ٔ٘ه زعکات تهعیو را اىذام نیدٌيػط چىػَر؟ آیػا ةػًَيَان نعیػط ٔػالَن دأػا در ىٌػع گعٔتػً

ً
الغانا .زیعا وٗتی ةًوَر واُٗی تغکیػً نیکيیػط ةایػط از آن اؼػتاىطارد ؿیوؿػیيگ کػً آنػَزش دادهایػم
نیؿَىط؟ ىً
دیعوی کيیط و ةایط ةًوَر واُٗی ؿیوؿیيگتان را رؿط دٌیط و در ایو قَرت تغکیۀ واُٗی اؼػت .اگػع ةػطون ایيکػً
ؿیوؿیيگتان رؿط کيط٘ٔ ،ه زعکات تهعیو را اىذام دٌیط ،آن اىعژی َٗی نَردىیاز ةعای ىیعودادن ةً تهػام چیغٌػا
را ىطاریط و آن را ىهیتَان تغکیً ىانیط .در ایو قَرت ىهیتَاىیم ؿها را نعیط ٔالَن دأا در ىٌع ةگیعیم .اگع ةً ٌهیو
ؿکل ادانً دٌیط ،تهعیوٌا را اىذام دٌیط ولی از ؿعایه ٔالَن دأػای نػا دیػعوی ىکيیػط و ؿیوؿػیيگتان را رؿػط
ىطٌیط و ةً روشٌای دیـیو صَد در نیان نعدم َادی چؽتیطه ةاؿیط ،نهکو اؼت ةا نـکل دیگعی نَادً ؿَیط.
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ةطتع ایيکً ،زتی نهکو اؼت ةگَییط ٔالَن دأا آن نـکالت را ةعایتان ایذاد کعده اؼت .ةؽیار نستهل اؼت٘ٔ .ػه
زناىی تغکیًکييطۀ واُٗی ٌؽتیط کً وتٖ آىچً آنَزش دادهایم قادٗاىً روی ؿیوؿیيگتان کار کيیط .زػاه کػً ایػو
ىکتً را ةعایتان روؿو ؼاصتم ،انیطوارم دیگع ةعای اىذام تـعیٕاتی ناىيط نعاؼم ةًَنَیتدرآنطن ،ىغد نو ىیاییػط.
تا وٗتی ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط ،ؿها را نعیط صَد در ىٌع نیگیعم .آنٗطر ٔاؿو دارم کً تُطادؿان ةیؿػهار اؼػت،
ةياةعایو نیتَاىم از ٌع تُطاد ؿاگعد کً ةاؿط نعاٗتت کيم ،چً رؼط ةً ؿاگعداىی کً ایيذا زنَر دارىط.

روشٌای چیگَىگ نررضۀ ةَدا و ةَدیطم
ِ
گَىگ نطرؼۀ ةػَدا نػظٌب ةَدیؽػم ىیؽػتيط .در ز٘ی٘ػت ،روشٌػای
ةایط ایو ىکتً را تكعیر کيم کً روشٌای چی
ِ
گَىگ نطرؼۀ دائَ ىیغ نظٌب دائَئیؽم ىیؽتيط .ةعصی از تهعیوکييطگان نا اّلب ایػو دو را ةػا ٌػم یکػی در ىٌػع
چی
نیگیعىط .ةعصی از راٌتان نُاةط یا زتی ةعصی ةَدیؽتٌای ّیعروزاىیٔ ،کع نیکييط درةارۀ نظٌب ةَدیؽم ةیـتع از
دیگعان نیداىيط ،در ىتیذً ةَدیؽم را در ةیو ؿاگعدان نا تعویخ نیدٌيط .ةگظاریط ةً ؿها ةگػَیم :ایػو کػار را اىذػام
ىطٌیط ،زیعا ایوٌا روشٌای تغکیۀ نتٕاوتی ٌؽتيط .نظٌب ؿکلٌای نظٌتی دارد ،در زػالی کػً نػا ایيذػا ٗؽػهت
تغکیۀ نطرؼًنان را آنَزش نیدٌیم .ةًاؼتحيای راٌبٌا و راٌتًٌایی کً نعیطان ٔالَن دأػا ٌؽػتيط ،دیگػعان ىتایػط
ؿکلٌای نظٌتی را دىتال کييط .ةياةعایو نطرؼۀ نا ةَدیؽم در َكع دایان دارنا ىیؽت.
آنَزشٌای ةَدیؽم ٔ٘ه ٗؽهت کَچکی از ٔای ةَدا اؼت .ةؽیاری از آنَزهٌای ژرؼ دیگعی ىیغ ودَد دارىػط و
ؼىَح نضتلٓ ٔای نضتلٕی دارىط .ؿاکیانَىی ةیػان کػعد کػً ٌـػتادوچٍارٌغار روش تغکیػً ودػَد دارد .در نػظٌب
ةَدیؽم ٔ٘ه تُطاد کهی روش تغکیً ودَد دارد ،نحل تیانتایٌَ ،آیػان ،ةَدی ِ
ؽػم ذن ،ؼػعزنیو دػاک و تاىتعیؽػم.
آنٌا زتی ٗؽهتی از آن ٌم ةً زؽاب ىهیآیيط! ةياةعایو ،ةَدیؽم ىهیتَاىػط کػل ٔػای ةػَدا را دَؿػؾ دٌػط٘ٔ ،ػه
ٗؽهت کَچکی از ٔای ةَدا اؼتٔ .الَن دأای نا ىیغ یکی از ٌـتادوچٍارٌغار روش تغکیًای اؼت کً اؿاره ؿط ،انػا
ارتتاوی ةً ةَدیؽم ىطارد ،از ةَدیؽم اولیً گعٔتً تا ةَدیؽم در َكع دایان دارنا و ةً نظاٌب انعوزه ٌم ٌیچ ارتتػاوی
ىطارد.
ةَدیؽم را ؿاکیانَىی در دوٌغاروداىكط ؼال دیؾ در ٌيط ةاؼتان ةيیان گظاؿت .وٗتی ؿػاکیانَىی ةػً ةازؿػطن
ٕٗل گَىگ و روؿوةیيی رؼیط ،آىچً را ٗتالً تغکیً کعده ةَد ةً یاد آورد و ةػعای ىذػات نػعدم اؿػاًَ داد .در روش او،
ةطون تَدً ةً ایيکً چيطٌغار نػتو ىَؿػتً ؿػطه ،در واٗػٍ ٔ٘ػه ؼػً کلهػً ودػَد دارد« :ازکػام ،تهعکػغ و صػعد» و
نـضكات نطرؼۀ او ،ایو ؼً کلهً اؼت .ازکام ،درةارۀ ایو ةَد کً ٔعد را وادار کعد تا از تهػانی انیػال نػعدم َػادی
رٌا ؿَد ،او را نذتَر کعد تا نیل صَد ةعای ةًدؼتآوردن چیغٌا را ةهیعاىط ،صَد را از ٌعچیغ دىیَی ٗىٍ کيػط و ناىيػط
آن .ةً ایو ؿکل ،ذٌو ٔعد صالی نیؿَد و ةً چیغی ٔکع ىهیکيػط و در ىتیذػً نیتَاىػط وارد تهعکػغ ؿػَد .ازایػورو
ازکام و تهعکغ نکهل یکطیگعىط .دػ از ایيکً ذٌو ٔػعد ؼػاکو ؿػَد ،نیتَاىػط ةػعای تغکیػۀ واُٗػی در نطیتیـػو
ةيـیيط و ةا تکیً ةع ؼکَن صَد ،ةًؼهت ةاه تغکیً کيط .ایو ٌهان ٗؽهت واُٗی تغکیػً در آن نطرؼػً اؼػت .آنٌػا
ٌیچچی ِغ نعتته ةا زعکات تهعیو را آنَزش ىهیدٌيط و ةطن نادرزادی صَد را تتطیل ىهیکييط٘ٔ ،ػه گَىػگ را تغکیػً

نیکييط کً ؼىر ٔعد را تُییو نیکيط .ةياةعایو ٔ٘ه ؿیوؿیيگ صَد را تغکیً نیکييط .ةطن صَد را تغکیً ىهیکييط و

اٌهیتی ةً تتطیل گَىگ ىهیدٌيط .در َیو زال ،از وعیٖ نطیتیـو نیتَاىيط ٗطرت تهعکغ صَد را أغایؾ دٌيط و در
ایو روىط ،ةا تسهل ؼضتیٌا ،کارنایؿان را از ةیو نیةعىط .صعد ةً ایػو اؿػاره نیکيػط کػً ؿػضف ةػً روؿػوةیيی
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نیرؼط و صعد و ةكیعت واهتعی کؽب نیکيط .او نیتَاىط ز٘ی٘ت دٍان و ىیغ واُٗیت ٌع ُةُط دٍان را ةتیيػطٌ .هػۀ
ٗطرتٌای صطایی او ًاٌع نیؿَىط .ایو روىط دؼتیاةی ةً صعد واهتع و روؿوةیيی« ،ةازؿطن ٕٗل گَىگ» ىیغ ىانیطه
نیؿَد.
وٗتی ؿاکیانَىی روش تغکیۀ صَد را ةيیان گظاؿتٌ ،ـت نظٌب در ٌيط در زال اؿاًَ ةَد .یکی از آنٌا َهی ً
٘ا
ریـًدار ةَد و ةعٌهيیؽم ىانیطه نیؿط .ؿاکیانَىی در وَل َهع صَد ،ةًوَر دیَؼػتً از ىٌػع ایػطئَلَژی ةػا نػظاٌب
دیگع نتارزه نیکعد .آىچً ؿاکیانَىی آنَزش داد راٌی درؼػت ةػَد ،ةيػاةعایو در وػَل آنػَزش دارنػای صػَد ،آىچػً
آنَزش داد نستَةیت ةیـتع و ةیـتعی دیطا کعد ،در زالی کً نظاٌب دیگع ةًوَر روزأغوىی مػُیٓتع ؿػطىط .زتػی

ً
نضكَقػا ةعٌهيیؽػم،
نظٌب ریـًدار ةعٌهيیؽم در نعز ىاةَدی ةَد .انا ةُط از ىیعواىای ؿاکیانَىی ،ؼػایع نػظاٌب،
دوةاره روىٖ گعٔتيط .ؼپػ ةعای ةَدیؽم چً اتٕاٗی أتاد؟ ةعصی از راٌتان ،در ؼىَح نضتلٓ ةً ةازؿطن ٕٗل گَىگ
یا روؿوةیيی رؼیطىط ،انا ؼىسی کً در آن روؿوةیو ؿطىط ةؽیار داییو ةَد .ؿاکیانَىی ةً ؼىر تاتاگاتا رؼیط ،انا
ةؽیاری از راٌتان ةً ایو ؼىر ىعؼیطىط.
ٔا دلَهٌای نضتلٕی در ؼىَح نضتلٓ داردٌ .عچً ؼىر ةاهتع ةاؿط ،ةً ز٘ی٘ت ىغدیکتع اؼت و ٌعچػً ؼػىر
داییوتع ةاؿط ،از ز٘ی٘ت دورتع اؼت .دػ از آىکً آن راٌتان ةػً ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگ رؼػیطىط و در ؼػىَح دػاییو
روؿوةیو ؿطىط ،ةع نتيای دلَهٌای دٍان کً در ؼىر صَدؿان دیطىط و نَُٗیتٌػایی کػً درک کػعده ةَدىػط و ةػا
ز٘ای٘ی کً ٍٔهیطه ةَدىط ،چیغٌایی را کً ؿاکیانَىی ةیان کعده ةَد تٕؽیع کعدىط .ةًَتارت دیگع ،راٌتان دارنایی را کً
ؿاکیانَىی آنَزش داد ةً ایػو ؿػکل یػا آن ؿػکل تٕؽػیع کعدىػط .ةعصػی از راٌتػان ،ةػًدای ایيکػً کلهػات اقػلی
ؿاکیانَىی را ةً نعدم ةگَیيط ،آىچً را صَدؿان ٍٔهیطىط ةعای نعدم نًٌََ نیکعدىط و آنٌا را ةً ؿاکیانَىی ىؽػتت
نیدادىط .در ىتیذً ،دارنای ةَدیؽتی ةًوَر تـضیفىادظیعی تسعیٓ ؿط و آن دیگع دارنػایی ىتػَد کػً ؿػاکیانَىی
آنَزش داده ةَد .در ىٍایت ،ایو ةاَث ؿط کً دارنای ةَدیؽتی در ٌيط ىادطیط ؿَد .ایو درؼی دطی از تػاریش اؼػت
و ىـان نیدٌط کً چعا ةُط از آن ،ةَدیؽم از قسيۀ ٌيط زظؼ ؿط .ةَدیؽم ٗتل از ىادطیطؿطىؾ ،چيط تْییػع ؿػکل
را گظراىط و در اىتٍا ةا چیغٌایی از ةعٌهيیؽم درآنیضتً ؿط و نظٌتی را ؿکل داد کً انعوزه در ٌيط یأت نیؿَد ،کػً
ٌيطوئیؽم ىانیطه نیؿَد .آن دیگع ٌیچ ةَدایی را َتادت ىهیکيط ،ةًدای آن ،چیغ دیگعی را َتادت نیکيط و دیگػع
ةً ؿاکیانَىی اَت٘ادی ىطارد .ومُیت آن ایوگَىً اؼت.
ِ
ةَدیؽػم
ٌهان گَىً کً ةَدیؽم تَؼًُ نییأت ،از نیان چيط تْییع ؿکل َهطه گظر کعد .یکی از آنٌػا تأؼػیػ
ناٌایاىا یا « َنعکب ةغرتتع» ةَد کً کهی دػ از درگظؿت ؿاکیانَىی قَرت گعٔتَ .طهای از نعدم ةع اؼاس اقػَل
ِ
ةَدیؽم ناٌایاىا را ةيیان گظاؿتيط .ةيیانگػظاراىؾ اَت٘ػاد داؿػتيط نضاوػب
ؼىر ةاهیی کً ؿاکیانَىی آنَزش داد،
دارنایی کً ؿاکیانَىی ةًوَر َهَنی آنَزش داد ،نعدم َادی ةَدىطٌ .هچيیو اَت٘ػاد داؿػتيط کػً آن دارنػا ٗكػطی
ةعای ارائۀ ىذات ةً ٌهۀ نَدَدات را ىطاؿت و ٔ٘ه نیتَاىؽت ٔعد را ةً ىذات صَدش ٌطایت کيط ،یُيی ةػً نعتتػۀ
ِ
ةَدیؽػم ٌیىایاىػا یػا
آؼهاىی نُعوؼ ةً آرٌات .ازایورو ،آنٌا ایو دارنایی را کً ةػًوَر َهػَنی آنػَزش داده ؿػط
ِ
« َنعکب کَچکتع» ىانیطىط .انا آن ٌهان ةَدیؽم اقلی دوران ؿػاکیانَىی ةػَد و ٌهػان ؿػیَهای اؼػت کػً انػعوزه

راٌتان کـَرٌای ديَبؿعٗی آؼیا از آن دیعوی نیکييط .در چیو ىیغ نعدم آن را ةَدیؽػم ٌیىایاىػا نیىانيػط .التتػً
راٌتان کـَرٌای ديَبؿعٗی آؼیا ایوگَىً ٔکػع ىهیکييػط ،یُيػی آن را «کَچػکتع» در ىٌػع ىهیگیعىػط؛ ةلکػً ٔکػع
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نیکييط ؼيت اقلی ؿاکیانَىی را ةً ارث ةعدهاىط .در ز٘ی٘ت ایو ٔکعؿان درؼت اؼت ،زیعا تا زػطود زیػادی روش
تغکیۀ زنان ؿاکیانَىی را زٕي کعدهاىط.
ةُط از ایيکً ایو ةَدیؽم تْییعؿکلدادهؿطۀ ناٌایاىا ةً چیو نُعٔی ؿط ،در کـَر نا ریـػً دواىػط و ةَدیؽػهی
ؿط کً در زال زامع در کـَر نا گؽتعش یأتً اؼت .انا آن ةا ةَدی ِ
ؽم زنان ؿاکیانَىی کانالً تٕاوت دارد .از لتاس
گعٔتً تا کل زالت روؿوةیيی و کل روىط تغکیًٌ ،هًچیغ تْییع کعده اؼت .در ةَدیؽم اولیً٘ٔ ،ه ؿاکیانَىی ةَد کً
ةًَيَان ةيیاىگظارش تکعیم نیؿط .انا اکيَن ةَدیؽم ،ةَداٌا و ةَدیؽػاتَاٌای ةػغرت ةؽػیاری دارد و ةػً چيػط ةػَدا
اَت٘اد دارد .ةؽیاری از تاتاگاتاٌا َتادت نیؿَىط و ةَدیؽم ،نظٌتی ؿطه کػً ةَداٌػای ةؽػیاری را َتػادت نیکيػط،
ناىيط ةَدا آنیتاةا ،ةَدا اؼتاد وب ،تاتاگاتا صَرؿیط ةغرت و تُطاد زیادی از ةَدیؽاتَاٌای ةغرت ىیغ ودَد دارىػط .ةػً
ایو وعیٖ کل ةَدیؽم از آىچً ؿاکیانَىی در زنان صَدش ةيیان ىٍاد ةًکلی ٔعؽ کعده اؼت.
در وی آن دوره ،تْییع ؿکل دیگعی قَرت گعٔت .ةَدیؽاتَا ىاگاردَىػا روش رنغگَىػًای را در ٌيػط آنػَزش داد.
ایو روش ؼپػ ةً أْاىؽتان رٔت و ةُط ةً نيى٘ۀ ؿیودیاىگ آنط و در چػیو نيتـػع ؿػط .آن در ؼلؽػلۀ تاىػگ
اتٕاؽ أتاد ،در ىتیذً نعدم آن را تاىتعیؽم تاىگ ىانیطىط .ةًصاوع تأجیع کيٕؽیَىیؽػم ،ارزشٌػای اصالٗػی چػیو ةػا
ارزشٌای اصالٗی نلیتٌای دیگع نتٕاوت ةَد .ایو روش رنغگَىً ،تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن را ؿانل نیؿط و دانًُ
در آن زنان ىتَاىؽت آن را ةپظیعد .ازایورو در وَل دورۀ ٌَیی چاىگ از ؼلؽلۀ تاىگ ،وٗتی ةَدیؽم ؼعکَب ؿػط ،از
ةیو رٔت و تاىتعیؽم تاىگ در چیو ىادطیط ؿط .در زال زامع ،تاىتعیؽهی ؿعٗی در ژادو ودَد دارد کً در آن زنػان
از چیو ةً آىذا رٔت ،انا آنٌا گَاندیيگ را ىگظراىطىط .ةع وتػٖ تاىتعیؽػمٌ ،عکؽػی کػً ةػطون گظراىػطن گَاندیيػگ،
تاىتعیؽم را یاد ةگیعد ،نحل ایو اؼت کً دارنای آنٌا را دزدیطه و آنٌا او را ةًَيَان کؽی کً ةًوؼػیلۀ صػَد اؼػتاد
آنَزش دیطه ةً رؼهیت ىهیؿياؼيط .ؿاصۀ دیگعی از وعیٖ ىپال از ٌيط ةً تتت رٔت و «تاىتعیؽػم تتتػی» ىانیػطه
ؿط و تا انعوز نيت٘ل ؿطه اؼت .اقَهً ومُیت در ةَدیؽم ایوگَىً اؼت .ةًوَر نضتكع دعیان رؿط و تْییػعات آن
را ةیان کعدم .در وَل تَؼُۀ ةَدیؽم ،در نعازل نضتلٓ ،ةعصی از روشٌای دیگع ىیغ دطیطار ؿػطىط ،ناىيػط ةَدی ِ
ؽػم
ذن کً ةَدیدارنا آن را ةيیان گظاؿت ،ةَدیؽم ؼعزنیو داک و ةَدیؽم ٌَآیانٌ .هۀ آنٌا ةع دایػۀ درک و تٕؽػیعی
از آىچً ؿاکیانَىی در آن زنان ةیان کعد ،ةيیان گظاؿتً ؿطىطٌ .هۀ ایوٌا ةً ةَدیؽم تْییعؿػکلیأتػً تُلػٖ دارىػط.
ةیؾ از ده َطد از چيیو روشٌای تغکیًای در ةَدیؽم ودَد دارد و ٌهػۀ آنٌػا ؿػکل نػظٌب ةػً صػَد گعٔتًاىػط.
ةياةعایو آنٌا ةً نظٌب ةَدیؽم تُلٖ دارىط.
نظاٌب تأؼیػؿطه در ایو ٗعن ،یا ىًٔ٘ه در ایو ٗعن ةلکً صیلی از نظاٌب دطیط تأؼیػؿطه در ٗؽهتٌای
نضتلٓ دىیا در چيطقط ؼال اصیع ،اّلبؿان ٗالةی ٌؽتيطٌ .ع نَدَدی صطایی کً ةعای ىذات نعدم نیآیط ،ةٍـت
صَد را دارد و ایو ةعای ٌع تاتاگاتایی کً ةعای ىذات نعدم آنطه ىیغ قطؽ نیکيط ،از ؿاکیانَىی گعٔتً تا ةَدا آنیتاةا
و تاتاگاتا صَرؿیط ةغرتٌ .عیک ةٍـتی دارىط کً آن را ؼعدعؼتی نیکييط .در کٍکـان راه ؿیعی نػا ،ةػیؾ از قػط
ىَع از چيیو ةٍـتٌایی ودَد داردٔ .الَن دأای نا ىیغ ةٍـت ٔالَن را دارد.
اگع دیعوان نظاٌب دروّیو ىذات نییأتيط ،کذا نیتَاىؽػتيط ةعوىػط؟ ایػو نػظاٌب ىهیتَاىيػط نػعدم را ىذػات
دٌيط ،زیعا آىچً آنَزش نیدٌيط ٔا ىیؽت .التتً وٗتی چيیو نظاٌتی در اةتطا تأؼیػ ؿطىط ،ةيیانگظارانؿان ٗكػط
ىطاؿتيط اٌعیهياىی ةاؿيط کً ةً نظاٌب اقلی آؼیب ةعؼاىيط .آنٌا ةً نعزلۀ ةازؿطن ٕٗػل گَىػگ و روؿػوةیيی در
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ؼىَح نضتلٓ رؼیطىط و ةُنی از ز٘ایٖ را دیطىط .انا ؼىر آنٌا ةؽیار داییو ةَد و ةػا روؿػوةیياىی کػً نیتَاىيػط

ً
قعٔا ةً ةُنی از ز٘ایٖ دی ةعدىط و نتَدً ؿػطىط ةُنػی از چیغٌػا ةػیو
نعدم را ىذات دٌيط ةؽیار ٔاقلً داؿتيط.

نعدم َادی اؿتتاه اؼت و ةً نعدم نیگٕتيط کً چگَىً کارٌای صَب اىذػام دٌيػط .در آّػاز نضػالٓ نػظاٌب دیگػع
ىتَدىط .انا ةا گظؿت زنان ،نعدم ةً آنٌا نُت٘ط ؿطىطٔ .کع کعدىط کً آىچً آنٌػا نیگَیيػط نُ٘ػَل ةػً ىٌػع نیآیػط.
ؼپػ ةیـتع و ةیـتع ةً آنٌا اَتهاد کعدىط .در ىتیذً ،نعدم ةًدای آىکً ةً آن نػظاٌب دل ةؽػپارىط ،ؼعؼػپعدۀ آن
أعاد ؿطىط .وٗتی واةؽتگی آن أعاد ةً ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی أغایؾ نییأت ،ةً صَد َيػاویو و ال٘ػاب نُيػَی
نیدادىط و دػ از آن ،نظٌب دطیطی را ةيیان نیگظاؿتيط .ةً ؿها نیگَیم کً ٌهۀ ایو نظاٌب ،اٌعیهيی ٌؽػتيط.
زتی اگع ةً نعدم قطنً ىعؼاىيطٌ ،يَز ٌم نظاٌب اٌعیهيی ٌؽتيط ،چعاکً ةا اَت٘اد نعدم ةً نظاٌب واُٗی نطاصلػً
کعدهاىط .نظاٌب واُٗی نیتَاىيط نعدم را ىذات دٌيط ،انا آنٌا ىهیتَاىيط .ةػا گظؿػت زنػان ،در ىٍػان کارٌػای ةػطی

اىذام نیدٌيط .اصی ً
عا ةؽیاری از ایو چیغٌا در چیو اؿاًَ دیطا کعده اؼت .ةػعای نحػال ،ةًاقػىالح روش گػَآنییو
یکی از آنٌاؼت .ةياةعایو نستاط ةاؿیط .گٕتً ؿطه کً ةیؾ از دوٌغار روش در کـَر ةضكَقی در ؿعؽ آؼیا ودَد
داردٌ .هً ىَع اَت٘اداتی در ديَبؿعٗی آؼیا و ةعصی از کـَرٌای ّعةی ودَد دارد .در یػک کـػَر زتػی ةًقػَرت
آؿکار ؿیىاندعؼتی اىذام نیؿَد .تهام ایو چیغٌا اٌعیهوٌایی ٌؽتيط کً در َكػع دایػان دارنػا ًػاٌع ؿػطهاىط.
َكع دایان دارنا ٔ٘ه ةً ةَدیؽم نعةَط ىهیؿَد .ةؽیاری از ُةُطٌای زیع ُةُطی ةؽیار ؼىر ةاه ةػط ؿػطهاىط .آن ةػً
أَل ٔا در نظاٌب واُٗی اؿاره نیکيط و ةً ایو ز٘ی٘ت کً ةـعیت نُیػار اصالٗػی ذاتػی صػَد و آن صَیـػتوداری
وتیُی ٌهعاه آن را از دؼت داده اؼت.

فقط یک راه تشکیً را تهسیوکسدن
نا آنَزش نیدٌیم کً ؿضف ٔ٘ه یک راه تغکیً را ةایط تهعیو کيط .ةػطون تَدػً ةػً ایيکػً کػطام تغکیػً را اىذػام
نیدٌیط ،ىتایط ةا امأًکعدن چیغٌای دیگع ،تغکیۀ صَد را آؿٕتً کيیط .ةُنی از ّیعروزاىیَن ةَدیؽتیٌ ،م ةَدیؽم
و ٌم ٔالَن دأای نا را تغکیً نیکييػط .نیصػَاٌم ةػً ؿػها ةگػَیم کػً در ىٍایػت چیػغی را کؽػب ىهیکيیػط ،زیػعا
ٌیچکؽی چیغی ةً ؿها ىهیدٌط .اگعچً ٌع دو روش ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ دارىط ،انا نَمَع ؿیوؿیيگ و نَمػَع
دایتيطی ةً یک روش ودَد دارد .ؿها ٔ٘ه یک ةطن داریط .ةطنتان ٗعار اؼػت گَىػگ کػطام نطرؼػً را رؿػط دٌػط؟
گَىگتان از نیان کطام ىَع روىط تتطیل نیگظرد؟ کذا نیصَاٌیط ةعویط؟ ةً دایی صَاٌیط رٔت کً تغکیػًتان ؿػها را
نیةعد .اگع ةا دیعوی از ةَدیؽم ؼعزنیو داک تغکیً کيیط ،ةًؼَی ةٍـت ؼُادت ّایی ةَدا آنیتاةا زعکت نیکيیط.
اگع تغکیۀ ةَدا اؼتاد وب را دىتال کيیط ،ةًؼَی ةٍـت درصـان زعکت نیکيیط .ایػو چیػغی اؼػت کػً در نػظاٌب
گٕتً نیؿَد و «تغکیًىکعدن ٌمزنان در دو روش» ىانیطه نیؿَد.
تغکیًای کً در ایيذا از آن قستت نیکيیم در واٍٗ درةارۀ کل ٔعایيط تتطیل گَىگ اؼت و ایو ،نطرؼۀ تغکیۀ صػَد
ٔعد را دىتال نیکيط .آىٍایی کً ٌمزنان در دو ٗایٖ ٗطم نیگظارىط و دی ىتعدهاىط ةً چً ؼهتی نیروىػط ،در ىٍایػت از
تالشٌایؿان چیغی ةً دؼت ىضَاٌيط آورد .ىًتيٍا تهعیوٌای چیگَىگ ىهیتَاىػط ةػا روشٌػای نػظٌتی تعکیػب
ؿَد ،ةلکً زتی دو روش تغکیً ،دو روش نضتلٓ چیگَىگ یا زتی دو نظٌب ىیغ ىهیتَاىيػط تعکیػب ؿػَىط .زتػی
ٌيگام تغکیً در نظٌتی نـضف ،ؿاصًٌای نضتلٓ ىهیتَاىيط تعکیب ؿَىط٘ٔ .ه ةایط یک روش تغکیػً را اىتضػاب
کيیط .اگع روش تغکیۀ ةَدیؽم ؼعزنیو داک را اىذام نیدٌیط ،ةایػط ٔ٘ػه روش تغکیػۀ ةَدیؽػم ؼػعزنیو دػاک را
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اىذام دٌیط ،اگع روش تغکیۀ تاىتعیؽم را اىذام نیدٌیط ،ةایط ٔ٘ه روش تغکیۀ تاىتعیؽم را اىذام دٌیػط ،اگػع روش
ؽم ذن را اىذام نیدٌیط ،ةایط ٔ٘ه روش تغکیۀ ةَدی ِ
تغکیۀ ةَدی ِ
ؽم ذن را اىذام دٌیط .اگع ٌمزنػان دایتػان را در دو
ٗایٖ ةگظاریطٌ ،ع دوی ایو و آن را تغکیً کيیط ،چیغی ةً دؼت ىهیآوریط .ةًَتارت دیگع ،زتػی در نػظٌب ةَدیؽػم
ىیغ «تغکیًىکعدن ٌمزنان در دو روش» را آنَزش نیدٌيط و ةً ؿها ادازه ىهیدٌيط روشٌای تغکیً را تعکیب کيیط.
یک گعوه روش تهعیو صَد را دارد ،گعوه دیگع روش تهعیو صػَدش را دارد و ٌعیػک از آنٌػا ،اگػع گَىػگ را رؿػط
نیدٌيط ،نذتَرىط روش تغکیً و تتطیل در نطرؼۀ صَد را دىتال کييط .در ُةُطٌای دیگعٔ ،عایيػطی ةػعای ؿػکلگیػعی
گَىگ ودَد دارد و ایو ٔعایيط ،ةؽیار دیچیطه و اؼعارآنیغ اؼت و ؿها ىهیتَاىیػط آن را ٌعوػَر کػً نایػل ةاؿػیط ةػا
چیغٌای دیگعی در تغکیً تعکیب کيیط.
ةًنسل ایيکً ةُنی از ّیعروزاىیَن ةَدیؽتی نیؿيَىط کً نا روش تغکیۀ چیگَىػگ از نطرؼػۀ ةػَدا را اىذػام
نیدٌیم ،تهعیوکييطگان نا را ةعای تْییع نظٌب ةً نُاةط نیةعىط .ةگظاریط ةً ٌهۀ ؿها کً ایيذا ىـؽػتًایط ةگػَیم:
ایو کار را اىذام ىطٌیط .ؿها ةً دأای نا و ازکام ةَدیؽم آؼیب نیرؼاىیطٌ .مزنان نغازم تهعیوکييطگان نیؿَیط
و کاری نیکيیط کً آنٌا ىتَاىيط چیغی ةً دؼت ةیاورىط .ایو نذاز ىیؽت .تغکیً نَمََی ةؽیار دطی اؼت .ؿضف
ةایط از یک روش دیعوی کيطٌ .عچيط ایو ٗؽهت کً نا در ةیو نعدم َػادی آنػَزش نػیدٌیم نػظٌب ىیؽػت ،انػا
ٌطٔؾ در تغکیً ٌهان اؼت :رؼیطن ةً نعزلۀ ةازؿطن ٕٗل گَىگ ،روؿوةیيی و کهال در تغکیً.
ؿاکیانَىی ةیان کعد کً در َكع دایان دارنا زتی ةعای راٌتان در نُاةط ةؽیار ؼضت صَاٌط ةَد کً صػَد را ىذػات
دٌيط ،چً رؼط ةً آن ّیعروزاىیَن ةَدیؽتی کً ٌیچکؽػی از آنٌػا نعاٗتػت ىهیکيػط .زتػی اگػع کؽػی را ةػًَيَان

ً
واُٗا تغکیً ىکيطٔ ،عٗی ةا
«اؼتاد» صَد ةعگغیطه ةاؿیط ،آن ؿضكی کً او را اؼتاد نیىانیط ىیغ تغکیًکييطه اؼت .اگع
یک ؿاگعد ىطارد .ةطون تغکیۀ ٗلبٌ ،یچکؽی ىهیتَاىط نَٖٔ ؿَد .تْییع نظٌب ،نعاؼهی نعةػَط ةػً نػعدم َػادی
اؼت .آیا دػ از تْییع نظٌبَ ،نَی از نطرؼۀ ةَدا ٌؽػتیط؟ و دػػ از آن ،ةػَدا از ؿػها نعاٗتػت نیکيػط؟ چيػیو
چیغی ىیؽت .زتی اگع ٌع روز در ن٘اةل نذؽهۀ ةَدا تٌُیم کيیط و آنٗطر او را َتادت کيیط کػً ةػطندرد ةگیعیػط یػا
اگع دؼتًدؼتً ََد روؿو کيیطٌ ،يَز ٌم ةیٔایطه اؼت٘ٔ .ه وٗتی نؤجع اؼت کً ةػًوَر واُٗػی ذٌوتػان را تغکیػً
کيیط .در َكع دایان دارنا ،دٍان دؼتضَش تْییعات ةؽیار ةغرگی ؿطه و زتػی نکانٌػای نػظٌتی ىیػغ دیگػع ةػعای
َتادت صَب ىیؽتيط .أعادی کً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دارىط (ؿانل راٌتان) ىیغ ایو ومػُیت را دیطهاىػط .در زػال
زامع ،تيٍا کؽی کً در دىیا ةًوَر َليی ٔایی راؼتیو را آنَزش نیدٌط نو ٌؽتم .کػاری را اىذػام دادهام کػً ٗػتالً
ٌیچکؽی ٌعگغ اىذام ىطاده اؼت و در َكع دایان دارنا ایو را در دؼتعس ٌهً ٗعار دادهام .ز٘ی٘ػت ایػو اؼػت کػً
چيیو ٔعقتی در ٌع ٌغار ؼال یا دهٌغار ؼال ،دیؾ ىهیآیط .انا ایيکػً ةتَاىیػط ىذػات یاةیػط ،ةػًةیػان دیگػع ،ایيکػً
ةتَاىیط تغکیً کيیطٌ ،يَز ٌم ةً صَدتان ةؽتگی دارد .آىچً در زال گٕتو آن ٌؽتم اقلی از دٍان ٌَیم اؼت.
ایو را ىهیگَیم کً نذتَریط ٔالَن دأا را یاد ةگیعیط ،ةلکً اقَلی را ةا ؿها در نیػان نیگػظارم .اگػع نیصَاٌیػط
تغکیً کيیط ،ةایط ٔ٘ه یک راه تغکیً را تهعیو کيیط .وگعىً اقالً ىهیتَاىیط تغکیً کيیػط .التتػً اگػع ىهیصَاٌیػط تغکیػً
کيیط ،ةًٌیچودً ؿها را نذتَر ىهیکيیم .ایو ٔا ةعای أعادی اؼت کً ةًوَر واُٗی نیصَاٌيط تغکیً کييػط .ةيػاةعایو
ةایط ٔ٘ه روی یک روش تهعکغ کيیط و زتی أکاری از روشٌای دیگع را در آن نضلَط ىکيیط .ایيذا تکيیک ذٌيی را
آنَزش ىهیدٌمٌ ،یچ تکيیک ذٌيی در ٔالَن دأای نا ودَد ىطارد .ازایورو ٌیچکؽی ىتایط تکيیک نعتته ةػا ذٌػو
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را ةً آن امأً کيط .نىهئو ةاؿیط کً ایو را ةً صاوع نیؼپاریط :در روش نا اقَهً ٌیچ تکيیک ذٌيی ودػَد ىػطارد.
ةَدن» نطرؼۀ دائَ اؼت.
ةَدن» نطرؼۀ ةَدا و «ٌیچ
ایو ٌمؼَ ةا َ٘یطۀ «صالی
ِ
ِ
در یک نَُٗیت ادازه دادم ذٌيم ةً ذٌو چٍػار یػا دػيخ نَدػَد روؿػوةیو واه وقػل ؿػَد کػً در ٗلهعوٌػایی
ةیىٍایت ةاه ةَدىط .ؼىر آنٌا ةًٗطری ةاه ةَد کً اگع تَقیٓ نیکعدم ةعای نػعدم َػادی ةاوردػظیع ىهیةػَد .آنٌػا

ً
نىل٘ا ّیػعنهکو اؼػت کػً
نیصَاؼتيط ةطاىيط چًچیغی در ذٌيم نیگظرد .ؼالٌای ةؽیاری اؼت کً تغکیً کعدهام.
أعاد دیگع ذٌو نعا ةضَاىيط .تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی دیگػعان زتػی یػکذره ٌػم ىهیتَاىػط وارد ٔنػای نػو ؿػَد.
ٌیچکؽی ىهیتَاىط نعا ةٍٕهط یا ةطاىط در ٔکعم چً نیگظرد .انا در ایو نَرد ،ةا صَاؼػت آنٌػا نَأ٘ػت کػعدم تػا از
أکارم آگاه ؿَىط و ةعای نطتی ذٌو نعا ةً ذٌو صَد وقل کعدىط .ةُط از ایيکً وقل ؿط ،کهی ةعایم ؼضت ةػَد کػً
تاب ةیاورم .ةطون تَدً ةً ایيکً ؼىسم چً اىطازه ةاه یا داییو اؼتٌ ،يَز در ةیو نعدم َادی ٌؽتم و ٌيَز در زػال
اىذام کاری از روی ٗكط ٌؽتم؛ یُيی ىذات نعدمٗ .لب نو ةً ىذات نعدم اصتكػاص داده ؿػطه اؼػت .انػا ذٌػو
آنٌا چ٘طر ؼاکو ةَد؟ آنٗطر ؼاکو کً ٌعاساىگیغ ةَد .اگع ٔ٘ه یػک ؿػضف ةػً ایػو ؼػکَن ةعؼػط چیػغ نٍهػی
ىیؽت ،انا چٍار یا ديخ ىٕع آىذا ةَدىط کً در ؼکَىی ؿتیً ةعکًای از آب ؼاکو ىـؽتً ةَدىػط و ىتَاىؽػتم چیػغی از
ً
واُٗػا ازؽػاس ىػارازتی داؿػتم و زػػ تَقػیٓىادظیعی را
آنٌا ازؽاس کيم .در وَل آن چيط روز از ىٌع ذٌيػی

تذعةً کعدم .ا کحع أعاد ةًٌیچودً ىهیتَاىيط آن را تكَر یا ازؽاس کييط ،کانالً صالی و َاری از ٗكط ةَد.
وٗتی در ؼىسی ةؽیار ةاه تغکیً نیکيیط ،ةًٌیچودً ُٔالیت ٔکعی ودَد ىػطارد .در اةتػطا وٗتػی ؿػعوع کعدیػط،
ةًَيَان ٔعدی َادی در نعزلۀ اولیً ةَدیط و ةياةعایو کارٌای ةيیادیو هزم ةَد .انا کارٌای ةيیادیو ةػعای ؿػها اىذػام
ؿطه اؼت .وٗتی تغکیًتان ةً ؼىر ةاهیی ةعؼط ،تغکیً کانالً ةًوَر صَدکار َهل نیکيط و ؼیؽػتم تغکیػۀ نػا ىهَىػۀ
صَةی از ایو نؽئلً اؼت :تا وٗتی ؿیوؿیيگ صَد را ةٍتَد نیةضـیط ،گَىگتان نؽت٘ل از تهعیوٌا رؿط نیکيػط.
تهعیوٌای نا ةعای تَ٘یت نکاىیغمٌای صَدکار اؼت .چعا أعاد در نطیتیـو ةَدیؽتی ٌهیـً ؼػاکو نیىـػیييط؟
آن ةیٗكطی کانل اؼت .نهکو اؼت دیطه ةاؿیط کً نطرؼۀ دائَ اىَاعواٗؽام زعکاتُٔ ،الیتٌای ٔکعی یا ٌطایت
ٔکعی را آنَزش نیدٌط .انا نیتَاىم ةً ؿها ةگَیم ،ةًنسل ایيکً نطرؼۀ دائَ ةػً ٔعاؼػَی ؼػىر چػی نیرؼػط،
چیغی ىضَاٌط داؿت و دیگع از چيیووچيان ُٔالیت ٔکعی اؼتٕاده ىضَاٌط کػعد .انػا أػعادی کػً روشٌػای دیگػع
چیگَىگ را تهعیو کعدهاىط ٌهیـً در رٌاکعدن چیغٌایی نحػل تکيیکٌػای تيٕؽػی و ُٔالیتٌػای ٔکػعی نـػکل
دارىط .نو چیغٌایی در ؼىر داىـگاه را ةً آنٌا آنػَزش نػیدٌم ،انػا آنٌػا ٌهیـػً درةػارۀ چیغٌػایی از نطرؼػۀ
اةتطایی از نو ؼؤال نیکييط ،چیغٌایی ناىيط «ٌطایت اىعژی» و «دٍتدٌی آگػاٌی ».در زػال زامػع ةػً آن روش
َادت کعدهاىط و ٔکع نیکييط کً چیگَىگ ایوگَىً اؼت ،انا در ز٘ی٘ت ایوگَىً ىیؽت.

تَاىاییٌای فَقطتیػی و تَان گَىگ
ةؽیاری از أعاد درک روؿيی از اقىالزات چیگَىگ ىطارىط و ایو اقىالزات را ةا ٌم اؿتتاه نیگیعىػط .یػک ىهَىػً
ایو اؼت کً «تَاىاییٌای َٔؽوتیُی» را ةا «تَان گَىگ» اؿتتاه نیگیعىط .گَىگی کً از وعیٖ تغکیۀ ؿیوؿیيگ ةً
دؼت نیآوریمٌ ،هان تَ٘ای نا اؼت کً ةا دظبؿطن نا در ؼعؿت دٍان ،تتطیل ؿطه اؼت .ایو گَىگ ،ةؽیار نٍم
اؼت زیعا ارتٕاع ؼىر ؿضفٗ ،طرت تَان گَىگ او و جهعۀ تغکیۀ او را در تغکیً تُییو نیکيط .در وػَل تغکیػً ،چػً
ومُیتی ةعای ؿضف دطیطار نیؿَد؟ او نیتَاىط ةُنی از تَاىاییٌای ّیعَادی و َٔؽوتیُی را رؿط دٌط کً آنٌػا
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را ةًوَر صالقً «تَاىاییٌای َٔؽوتیُی» نیىانیم .گَىگی کً اهن ةیان کعدم ،کً ؼىر ؿضف را نـضف نیکيػط،
«تَان گَىگ» ىانیطه نیؿَدٌ .عچً ؼػىرتان ةػاهتع ةاؿػط ،تػَان گَىگتػان ةیـػتع و تَاىاییٌػای َٔؽوتیُیتػان
َٗیتع اؼت.
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٔ٘ه تَلیطات داىتی روىط تغکیً ٌؽتيط و نُعؼ ؼىر ؿضف ىیؽتيط .آنٌػا ىػً نُػعؼ
دیـعٔت یا ؼىر ؿضف ٌؽتيط و ىً نُعؼ ٗطرت تَان گَىگ او .ةُنی أعاد نهکو اؼت ن٘طار ةیـػتعی از آنٌػا
را داؿتً ةاؿيط و َطهای کهتع .ةًَالوه ،ىهیتَاىیط تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی را ةػًَيَان ٌػطؼ اقػلی تغکیػً در ىٌػع
ةگیعیط و آنٌا چیغی ىیؽتيط کً ةا ولبکعدنؿان ةتَاىیط ةً دؼت آوریط .تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٔ٘ه زناىی دطیػطار
نیؿَىط کً ٔعد نكهم نیؿَد ةًوَر ز٘ی٘ی تغکیً کيط .او ىهیتَاىط آنٌا را ٌطؼ اقلی تغکیًاش ٗعار دٌػط .ةػعای

ً
نىل٘ػا نذػاز ىیؽػتیط کػً
چً آنٌا را نیصَاٌیط؟ آیا ٔ٘ه ةعای ایيکً آنٌا را در ةیو نعدم َادی ةً کار ةتعیػط؟ انػا
آنٌا را ةًدلضَاه در ةیو نعدم َادی ةً کار ةتعیط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً ٌعچً ةیـػتع در دؽػتذَی آنٌػا ةاؿػیط،
کهتع ةً دؼت نیآوریط .زیعا در ولب چیغی ٌؽػتیط .در ولػب چیػغی ةػَدن ،صػَدش واةؽػتگی اؼػت .در تغکیػً،
واةؽتگیٌا دٗی ً
٘ا چیغٌایی ٌؽتيط کً ةایط رٌا ؿَىط.

ةؽیاری از أعاد تا ٗلهعوٌای ةؽیار ةاهیی تغکیػً کعدهاىػط انػا ٌػیچ تَاىػایی ٔػَؽوتیُی ىطارىػط .اؼتادؿػان آن
تَاىاییٌا را ٕٗل کعده ،چعاکً ىگعان اؼت آنٌا صَد را ةًصَةی اداره ىکييط و کارٌای ةػطی اىذػام دٌيػط .ازایػورو ةػً
آنٌا ادازه ىهیدٌط تَاىاییٌای َٔؽوتیُیؿان را ةػً کػار ةتعىػط .تُػطاد ةؽػیار زیػادی از ایػو أػعاد ودػَد دارىػط.
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را ٔکع ؿضف ٌطایت نیکيط .وٗتی ؿضكی صَاب اؼت نهکو اؼت ىتَاىط ةًدرؼتی رٔتػار
کيط و ؿایط ةا یک رؤیا ،روز ةُطش نـضف ؿَد کً زنیو و آؼهان را زیع و رو کعده اؼت .ایو نذاز ىیؽت .از آىذا
کً روش تغکیۀ نا در ةیو نعدم َادی اىذام نیؿَدٔ ،عد ٌعٗطر ٌم تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةاؿکٌَی داؿػتً ةاؿػط
نُهَهً ةً آنٌا دؼتعؼی ىطارد .اکحع تَاىاییٌا ٕٗل نیؿَىط ،ولی ایو نىلٖ ىیؽت .ةؽیاری از أعادی کػً ةػًصَةی
تغکیً کعدهاىط ادازه دارىط ٗؽهتی از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی صَد را تذعةً کييط ،چعاکً نیتَاىيط صَد را ةًصَةی اداره
ً
نىل٘ػا ایػو کػار را
کييط .اگع از ایو أعاد ةضَاٌیط کً تَاىاییٌػای َٔؽوتیُیؿػان را ةػًوَر ؼعؼػعی ىـػان دٌيػط،
ىهیکييط .آنٌا نیتَاىيط صَد را کيتعل کييط.

تشکیۀ نػکَس و قسضگسفتو گَىگ
ةُنی از أعاد ٌعگغ چیگَىگ را تهعیو ىکعدهاىط یا ایيکً ٔ٘ه چیغٌای کهی را در کالس چیگَىگ یاد گعٔتًاىػط ،انػا
آنٌا ةعای ؿٕای ةیهاریٌا و زٕي تيطرؼتی ٌؽتيط و تغکیً ىیؽتيط .ةًَتارت دیگػع ،ایػو اؿػضاص ٌعگػغ آنػَزش
ز٘ی٘ی را دریأت ىکعدهاىط .انا ىاگٍان یکؿتً گَىگ ةً دؼت نیآورىط .درةارۀ ایو قػستت نػیکيیم کػً ایػو ىػَع
گَىگ از کذا نیآیط .ةً چيط ؿکل اتٕاؽ نیأتط.
ً
ىؽػتتا نؽػو
یکی از آنٌا تغکیۀ نُکَس اؼت .تغکیۀ نُکَس چیؽت؟ ایو ىَع وٗتی روی نیدٌط کػً کؽػی
ةاؿط و ةضَاٌط تغکیً کيط ،انا زنان کأی ةعای او ةاٗی ىهاىطه ةاؿط تا از اةتطا تغکیً را ؿعوع کيط .وٗتی چیگَىػگ در
اوج نستَةیت صَد ةَد ،أعاد نؽيی ةَدىط کً نیصَاؼتيط ناىيط ؼایعیو تغکیػً کييػط .آنٌػا نیداىؽػتيط کػً نػعدم
نیتَاىيط ةا چیگَىگ کارٌای صَةی ةعای دیگعان اىذام دٌيط و ٌمزنان صَد را ىیغ ةا آن رؿط دٌيػط .چيػیو آرزویػی
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داؿتيط ،نیصَاؼتيط صَد را رؿط دٌيط و تغکیً کييط .انػا چيػط ؼػال دػیؾ کػً چیگَىػگ رایػخ ةػَد ،آن اؼػتادان

ً
واُٗا چیغٌای ؼىر ةاهیی را نيت٘ػل ىکػعد .زتػی تػا
چیگَىگ ٌهگی ٔ٘ه چیگَىگ را رواج نیدادىط و ٌیچکؽی
انعوز ٌم ،تيٍا کؽی ٌؽتم کً ةًوَر واُٗی چیگَىگی در ؼىَح ةاه را ةًوَر َهَنی نيت٘ػل نػیکيمٔ .ػعد دیگػعی
ً
ىؽػتتا نؽػو ةَدىػط .کیٕیػت
ىیؽت .أعادی کً تغکیۀ نُکَس را اىذػام نیدادىػط ةػیؾ از ديذػاه ؼػال داؿػتيط و

نادرزادی آنٌا صَب ةَد و چیغٌای ةؽیار صَةی را در ةطنؿان داؿتيط .ت٘عی ً
تػا ٌهگػی آنٌػا ةًزػطی کػً نعیػط یػا
داىـیو اؼتادؿان ؿَىط صَب ةَدىط .انا ایو أعاد نؽو ةَدىط .اگع نیصَاؼػتيط تغکیػً کييػط ،گٕتػيؾ آؼػانتع از
َهلکعدىؾ ةَد! کذا نیتَاىؽتيط اؼتادی ةیاةيػط؟ انػا آرزوی تغکیػً نحػل وػال در ٗلبؿػان نیدرصـػیط و دىیػای
دهدٍتً را نیلعزاىط .اّلب ؿيیطهایط کً نعدم از ؼعؿت صطایی ؼضو نیگَیيط و ایو ؼعؿت صػطاییؿػان ةػَد کػً
ًاٌع ؿطه ةَد.
از دیطگاه ؼىَح ةاه ،زىطگی ٔعد ةعای ایو ىیؽت کً اىؽان ةاؿط .زىطگی ٔعد در ُةُطی در ایو دٍان صلػٖ ؿػط و

ةًوَر وتیُی ةا ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن ٌهاٌيگ ةَد و ؼعؿت او در آّاز صَب و نٍعةان ةَد .انا ٌهانوَر کػً

تُطاد نَدَدات زیادتع ؿطىط ،آنٌا رواةه ادتهاَی ؿکل دادىط و ؼپػ ةُنی از آنٌا صَدصَاه یا ةط ؿػطىط .در آن
نعزلً ىتَاىؽتيط در ؼىَح ةاه ةاٗی ةهاىيط و ةایط ةً ؼىسی دػاییوتع نیأتادىػط .در آن ؼػىر دوةػاره ةػط ؿػطىط و
دوةاره ةایط داییوتع نیأتادىط .ةياةعایو ةً ؼَ٘ط ادانً دادىط تا ایيکً در آصع ةً ؼىر نعدم َادی أتادىط .نَدَدات
دػ از ؼَ٘ط ةً ایو ؼىر ،ةایط کانالً از ةیو نیرٔتيط ،انا نَدَدات واهتػع از روی صیعصػَاٌی تكػهیم گعٔتيػط ةػً
نعدم ٔعقت دیگعی در نسیىی ةؽیار دردىاک ةطٌيط ،در ىتیذً ایو ُةُط را آٔعیطىط.
در ُةُطٌای دیگع ،نعدم ةطنٌایی ةطیو ؿکل ىطارىط .نیتَاىيط در ٌَا دعواز کييط و ةغرتتع یا کَچکتع ؿَىط .انػا
در ایو ُةُط ،ایو ةطن ٔیغیکی کً اکيَن داریم ،ةً نعدم داده نیؿَد .وٗتی ایو ةطن را داریط ،اگع ٌػَا ؼػعد یػا گػعم
ةاؿط ىهیتَاىیط تسهل کيیط ،صؽتگی و گعؼيگی را ىهیتَاىیط تسهػل کيیػط .درد و رىػخ ادتيابىادػظیع اؼػت .وٗتػی
ةیهار نیؿَیط ،تسهل آن ؼضت اؼت و از نیان تَلط ،دیعی ،ةیهاری و نعت نیگظریط .ةعای ایو اؼت کػً از وعیػٖ
دردکـیطن ،کارنایتان را ةازدعداصت کيیط .ةً ؿها یک ٔعقت دیگع داده ؿطه تا دیطه ؿػَد آیػا نیتَاىیػط ةػً اقػل
و تٌَم أتادهاىط .ةُط از ایيکً ایيذا أتادیط ،ایو دٕت
صَد ةازگعدیط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً اىؽانٌا در ایو ؼعزنی ِ

چـم ةعای ؿها صلٖ نیؿَد تا ؿها را از دیطن ُةُطٌای دیگع و از دیطن ناٌیت دىیای نػادی ةػازدارد .آنٌػایی کػً
ةتَاىيط ةً اقل صَد ةازگعدىط ،دی صَاٌيط ةعد کً دردىاکتعیو زدعٌایؿان در ایيذا ةؽیار ةاارزش ةَده اؼػت .وٗتػی

ؼُی نیکيیط ةعای ةازگـت ةً اقػل صػَد ،از وعیػٖ تکیػً ةػع ایهػان صػَد در نیػان تػٌَم تغکیػً کيیػط ،نذتَریػط
ؼضتیٌای ةؽیاری را تذعةً کيیط و ایوگَىً ةًؼعَت ةعنیگعدیط .انا اگع ةطتع ؿَیط ىاةَد صَاٌیػط ؿػط .ةيػاةعایو از
ىٌع نَدَدات ةاهتع ،اىؽانةَدن ،نيٌَر از زىطگی ىیؽت ،ةلکً ٌطؼ ایو اؼت کً ةً صلػَص اولیػۀ صػَد و ةػً صاىػۀ
آؼهاىیتان ةازگعدیط .نعدم َادی ىهیتَاىيط ةً ایو آگاه ؿَىط .زیعا ایو دىیای نادی تهام چیغی اؼت کً نیداىيط و
ةً ایو ٔکع نیکييط کً چگَىً ةً دیؾ ةعوىط و ةػًصَةی زىػطگی کييػط .انػا ٌعچػً ةٍتػع زىػطگی کييػط ،نهکػو اؼػت
صَدصَاهتع و زعیفتع ؿَىط و در ایو قَرت از ؼعؿت دٍان دورتع نیؿَىط و ةًؼهت ىاةَدی و تتاٌی نیروىط.
وٗتی از ؼىسی ةاه دیطه ؿَد ،در زالی کً ٔکع نیکيیط ةً دلَ دیؾ نیرویػط ،در ز٘ی٘ػت ةػً َ٘ػب نیرویػط.
اىؽانٌا ٔکع نیکييط در زال تَؼُۀ َلم و دیـعٔت ٌؽتيط ،در زالی کً ةػع وتػٖ ٗػَاىیو زػاکم ةػع دٍػان زعکػت
نیکييط .داىگ گَئَهئَ ،یکی از ٌـت دائَئیؽت داویطان ،روی اهغ رو ةًؼهت َ٘ػب نیىـؽػت و آن را نیراىػط.
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کهتع کؽی نیداىط چعا او ایوگَىً ؼَار اهغ نیؿط .او دی ةعد ةً دلَ رٔتو ،ةً َ٘ػب زعکػتکعدن اؼػت ،در ىتیذػً
ةعَکػ ؼَار آن نیؿط .ةياةعایو ،لسًٌای کً نعدم ةضَاٌيط تغکیً کييط ،نَدَدات روؿوةیو ةغرت ةعای ایػو ٗلػب
ارزش ةؽیاری ٗائل نیؿَىط و نیتَاىيط ةطون ؿعط ةً آنٌا کهک کييط .درؼت نحل نَُٗیت تهعیوکييطگاىی اؼػت
کً انعوز ایيذا زنَر دارىط .اگع نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،نیتَاىم ةطون ؿعط ةً ؿػها کهػک کػيم .انػا اگػع ةضَاٌیػط
ٔعدی َادی ةاؿیط ،در زال ٔکعکعدن درةارۀ ؿٕایأتو ةاؿیط و ایو یا آن را ةضَاٌیط ،ىهیتَاىم ةً ؿها کهک کػيم و
َهلی ىضَاٌط ةَد .چعا؟ زیعا نیصَاٌیط ٔعدی َادی ةاؿیط و ٔعد َادی ةایط از نیان تَلػط ،دیػعی ،ةیهػاری و نػعت
ةگظرد .ةایط ایوگَىً ةاؿط و ٌعچیغی راةىۀ کارنایی صَد را دارد و ىهیتَاىط نضتل ؿَد .نهکو اؼػت در اةتػطا تغکیػۀ
واُٗی ةضـی از زىطگی ؿها ىتَده ةاؿط ،انا زاه کً نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،زىطگیتان از ایيذا ةً ةُط ةایط دوةاره ىٌم
و تعتیب داده ؿَد و ازایورو نیتَاىیم ةطنتان را نتُادل کيیم.
وٗتی ؿضكی ةضَاٌط تغکیً کيط ،ةًنسل ایيکً ایػو آرزو در او ًػاٌع ؿػَد ،نَدػَدات واهتػع آن را نیةیييػط و
ةؽیار ةاارزش در ىٌع نیگیعىط .انا [در ؼالٌای اصیػع] ةػعای ایػو نَدػَدات واهتػع انکاندػظیع ىتػَده کػً از وعیػٖ
دیطاکعدن اؼتادی در ایو دىیا کً ةً آن أعاد آنَزش دٌط از آنٌا زهایت کييط .ةػًَالوه ،أػعادی کػً تَقػیٓ کػعدم
ةیؾ از ديذاه ؼال داؿتيط .نَدَدات واهتع ىهیتَاىيط ةیایيط و ةًوَر نؽت٘یم ةً ایو أعاد آنَزش دٌيػط ،زیػعا اگػع
آنٌا صَد را ایيذا ىـان نیدادىط و ٔا و تهعیوٌا را ةً آىان نیآنَصتيط ،در زال ٔاشکعدن اؼعار آؼػهاىی نیةَدىػط
و تػٌَم
و ةًصاوع آن کار ،صَدؿان ىیغ ؼَ٘ط نیکعدىط .نَدَدات ةـعی کارٌای ةطی اىذام دادهاىط و در ایو ؼعزنی ِ

أتادهاىط ،ةياةعایو نذتَرىط از وعیٖ آگاهؿطن در نیان تٌَم ،تغکیً کييط و ةً ٌهیو َلت اؼت کػً نَدػَدات واهتػع
ىهیتَاىيط ةً آنٌا آنَزش دٌيط .اگع یک نَدَد صطایی در ن٘اةل چـم نعدم در زىطگی واُٗی ،صَد را ىـان نیداد
و ٔا و تهعیوٌا را آنَزش نیداد ،زتی أػعادی کػً گياٌػان ىاةضـػَدىی نعتکػب ؿػطه ةَدىػط ىیػغ ةػعای یػادگعٔتو

نیآنطىط و ٌهً ةاور نیکعدىط .دیگع نَمََی از ایهان و ةكیعت ودَد ىهیداؿػت .نَدػَدات اىؽػاىی ةایػط از ةػیو
و تٌَم أتادىط .انا ةً ؿها یک ٔعقت دیگع داده ؿػطه کػً
نیرٔتيط چعاکً ةًواؼىۀ کارٌای صَدؿان در ایو ؼعزنی ِ

در ایو تٌَم و ؼعدرگهی ةً ؼعچـهً و اقل صػَد ةازگعدیػط .اگػع ةتَاىیػط ةازگعدیػط ،ةازنیگعدیػط ،انػا اگػع ىتَاىیػط
ةازگعدیط ،ةً چعصۀ ةازدیطایی ادانً نیدٌیط و در ىٍایت ىاةَد نیؿَیط.
ٔعد ةایط نؽیع صَد را ةپیهایط .دػ اگع ؿضكی نیصَاؼت تغکیً کيط ،آن نَدَدات واهتع چگَىػً نیتَاىؽػتيط
کهک کييط؟ آنٌا راٌی را دیطا کعدىط .چیگَىگ در آن زنان ةؽیار نستَب و آن ىتیذۀ تْییعی در ؿعایه کیٍاىی ةَد.
ةعای ٌهکاری ةا ایو تْییعات کیٍاىی ،آنٌا نتياؼب ةا ؼىر ؿیوؿیيگ ایو ؿضف ةً او گَىػگ نیدادىػط .آنٌػا
لَلًای ىعم ةً ةطن او نتكل نیکعدىط کً ناىيط ؿیع آب کار نیکعد و وٗتی ةاز نیؿط اىعژی نیآنط .او دی نیةعد کً
اگع ةضَاٌط گَىگ را ةیعون ةٕعؼتط ،ةًؼَی او نیآیط و اگع ىضَاٌػط ىهیآیػط .زالػت تغکیػۀ او ایوگَىػً ةػَد و ایػو،
«تغکیۀ نُکَس» ىانیطه نیؿَد .یُيی تا ةً کهال ةعؼط ةًقَرت نُکَس تغکیً نیکيط .از چیغی کً ةًوَر نُهػَل
نعزلۀ ةاهی تغکیً اؼت ةًؼهت نعزلۀ دایًایتع آن تغکیً نیکيط.
نُهَهً ؿضف در تغکیً ،از نعزلۀ اةتطایی ةًؼهت نعازل دیـعٔتًتع رؿط نیکيط تا ایيکً در ىٍایػت ةػً ةازؿػطن
ٕٗل گَىگ و کهال تغکیً ةعؼط .تغکیۀ نُکَس ةعای آن أعاد نؽيی ةَد کً زنان کأی ىطاؿتيط تػا ةػًوَر نُهػَل از

ً
نؽت٘یها از نعزلۀ دیـػعٔتً ؿػعوع کييػط .ایػو
نعزلۀ اةتطایی تا دیـعٔتً تغکیً کييط .ةعای آنٌا ؼعیٍتع نیةَد کً

دطیطهای ةَد کً در آن زنان ایذاد ؿط .آن أػعاد ةایػط ؿیوؿػیيگ ةؽػیار ةػاهیی نیداؿػتيط و نتياؼػب ةػا ؼػىر
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ؿیوؿیيگؿان ةً آنٌا اىعژی داده نیؿط .چعا آنٌا ایو کار را اىذام دادىط؟ یک دلیل ،زهایت از تْییعات کیٍاىی
در آن زنان ةَدٌ .مزنان کً ایو ؿضف کارٌای صَةی ةعای دیگعان اىذػام نػیداد ،نیتَاىؽػت رىخٌػایی را تسهػل
کيط .زیعا وٗتی ةا نعدم َادی در ارتتاط ٌؽتیط ،اىَاعواٗؽام واةؽتگیٌای نعدم َادی ةػا ؿػها در تػطاصل ٌؽػتيط.
وٗتی او ةعصی از أعاد را ؿٕا نیداد ،آنٌا زتی او را ةػاور ىهیکعدىػط .وٗتػی آنٌػا را نُالذػً و ةیهاریٌایؿػان را
درنان نیکعد ،چیغٌای ةط ةؽیاری را از ةطن آنٌا ةعنیداؿت ،انا نهکو ةَد در آن زنان نـضف ىتاؿط چ٘طر آنٌػا
را ؿٕا داده اؼت .ةياةعایو آنٌا رامی ىهیؿطىط و زتی از او تـکع ٌم ىهیکعدىط و نهکو ةَد زتی او را نتٍم کييػط

کً آنٌا را ٔعیب داده اؼت! دٗی ً
٘ا در نَادًٍ ةا ایو نـکالت و در چيیو نسیىی اؼت کً ذٌو تهعیوکييطه آةطیطه
نیؿَدٌ .طؼ دوم از دادن اىعژی ةً او ایو ةَد کً ةتَاىط تغکیً کيط و صَد را رؿط دٌط و ةاه ةعود .در زالی کً ةػعای
دیگعان کارٌای صَب اىذام نیدادٌ ،مزنان نیتَاىؽت تَاىاییٌای َٔؽوتیُی صػَد را رؿػط داده و گَىػگ صػَد را
أغایؾ دٌط .انا ةعصی از أعاد ىهیداىؽتيط نَمَع از چً ٗعار اؼت .آیا ٗتالً ىگٕتم کً آنٌا ىهیتَاىؽتيط ةً او ٔػا را
آنَزش دٌيط؟ ایو ةً صػَد ٔػعد ةؽػتگی داؿػت کػً ةػً آن دػی ةتػعد .نَمػََی در صكػَص آگاهؿػطن ةػَد .اگػع
ىهیتَاىؽت آن را درک کيط ،آىان ٌیچ راٌی ىطاؿتيط کً ةً او کهک کييط.
وٗتی ةُنی أعاد اىعژی را دریأت کعدىط ،یک ؿػب در وػَل صػَاب ىاگٍػان ازؽػاس گعنػای زیػادی کعدىػط و
ةًؼضتی نیتَاىؽتيط از رواىطازؿان اؼتٕاده کييط .روز ةُط ،دػ از ةیطارؿػطن از صػَاب ،ةػً ٌعچػً دؼػت نیزدىػط
الکتعیؽیتۀ ؼاکو ازؽاس نیکعدىط .در آن ٌيگام نیٍٔهیطىط اىػعژی ةػً دؼػت آوردهاىػط .اگػع کؽػی در دػایی از
ةطىؾ درد داؿت ،نیتَاىؽتيط ةػا دؼتؿػان نـػکل را زػل کييػط و ىتیذػًاش ةؽػیار صػَب ةػَد .از آن ةػً ةُػط،
نیداىؽتيط کً اىعژی دارىط .صَد را اؼتاد چیگَىگ نیداىؽتيط و تاةلَی صَد را ىكب نیکعدىط .آنٌا ةً صَد َيػَان
«اؼتاد چیگَىگ» نیدادىط و روش صَد را ةيا نیىٍادىط .ایو ؿضف در آّاز ةؽیار صَب ةَد .وٗتی نػعدم را درنػان
نیکعد ،آىان ةً او دَل یا ٌطایایی نیدادىط ،انا او آنٌا را ىهیدظیعٔت .ولی ىهیتَاىؽت در ن٘اةل ىیعوی آلَدهکييػطۀ
ُصم رىگعزی نعدم َادی ن٘اونت کيط .زیعا ایو أعاد کً تغکیۀ نُکَس را اىذام نیدادىط ٌعگغ از نیان تغکیۀ واُٗػی

ؿیوؿیيگ ىگظؿتً ةَدىط و ةً ٌهیو َلت ةعای آنٌا ةؽیار ؼضت ةَد کً ؿیوؿیيگ صَد را اداره کييط .ةًتػطریخ،
ایو ؿضف ٌطیًٌای کَچک را ٗتَل نیکعد .ؼپػ ٌطیًٌای ةغرتتع را ىیغ نیدظیعٔت .در آصع ،ةً کهتع از چیػغی
کً در ىٌع داؿت ،رامی ىهیؿط .در ىٍایت ،اَتعاض نیکعد« :چعا ةػً نػو ایػوٌهػً چیػغ نیدٌیػط؟ ةػً نػو دػَل
ةطٌیط!» اگع نعدم ةً او دَل کهی نیدادىط ،رامی و صَؿسال ىهیؿط .در زػالی کػً گػَش او دػع ةػَد از چادلَؼػی
دیگعان و ایيکً چ٘طر تتسع دارد ،ةً اؼتادان چیگَىگ از نطارس راؼتیو ىیغ ازتعام ىهیگظاؿت .اگع کؽی چیغ ةطی
درةارۀ او نیگٕت ،ةعاىگیضتً نیؿط .واةؽتگیٌایؾ ةً ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی ؿطیطتع ؿطه ةَدٔ .کع نیکػعد ةٍتػع
از دیگعان و صارؽالُاده اؼت .ةًاؿتتاه ٔکع نیکعد کً ةً او اىعژی داده ؿط تا اؼتاد چیگَىػگ و جعوتهيػط ؿػَد ،در
زالی کً آن ةعای تغکیًاش ةَدٌ .هانوَر کً واةؽتگیٌایؾ ةػً ؿػٍعت و نيػأٍ ؿضكػی ةیـػتع نیؿػط ،ؼػىر
ؿیوؿیيگؾ ىیغ داییوتع نیآنط.
گٕتًام کً ؼىر گَىگ ٔعد ةً ةليطی ؼىر ؿیوؿیيگ اوؼت .وٗتی ؼػىر ؿیوؿػیيگ ٔػعدی دػاییو ةیایػط،
گَىگ زیادی ىهیتَاىط ةً او داده ؿَد ،زیعا ةایط نتياؼب ةا ؿیوؿیيگ او داده ؿَد و ایو دو ةایط نتياؼب ةاؿػيط.
ٔعد ٌعچً ةیـتع ةً ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی واةؽتً ؿَد ،ةً ؼىر داییوتعی در نسیه نعدم َادی ىػغول نیکيػط و
گَىگؾ ىیغ ٌهعاه ةا آن ىغول نیکيط .در آصع ،وٗتی کانالً ؼَ٘ط کعده ةاؿط ،دیگع ةً او گَىگ داده ىهیؿَد و دیگػع
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اجعی از آن ةاٗی ىضَاٌط ناىط .در ؼالٌای اصیع تُطاد زیادی از ایو أعاد ودَد داؿتيط و اکحع آنٌا صاىمٌایی ةَدىط
کً ةیؾ از ديذاه ؼال داؿتيط .ؿایط صاىم نؽيی را نیدیطیط کػً چیگَىػگ را تهػعیو نیکيػط ،انػا ٌعگػغ آنػَزش
واُٗی را دریأت ىکعده ةَد .ؿایط در کالس چیگَىگی چيط زعکت ةعای ؿٕادادن و زٕي ؼػالنتی یػاد گعٔتػً ةػَد.
روزی ىاگٍان دارای گَىگ نیؿط .وٗتی ؿیوؿیيگؾ ةط نیؿػط و واةؽػتگیٌایؾ ةػً ؿػٍعت و نيػأٍ ؿضكػی
ؿطیط نیؿط ،ؼىر او ىغول نیکعد .در ىٍایت ةً ایو صتم نیؿط کً ؿضف صاقی ىتاؿػط و گػَىگؾ ىیػغ ىادطیػط
نیؿط .ایو روزٌا تُطاد زیادی از ایو أعاد ودَد دارىط کً تغکیۀ نُکَس اىذام دادىط و ؼػَ٘ط کعدىػط .أػعادی کػً
ةاٗی ناىطهاىط ةؽیار کم ٌؽتيط .چعا؟ زیعا آنٌا ىهیداىؽتيط کً آن اىعژی ةعای تغکیًؿان ةػً آىػان داده ؿػطه ةػَد و
ةًاؿتتاه ٔکع نیکعدىط کً ةعای ةًدؼتآوردن دارایی و ؿٍعت ةَد و ایيکً در ةیو نعدم َادی اؼتاد چیگَىگ ؿػَىط.
انا در واٍٗ ةعای ایو ةَد کً آنٌا تغکیً کييط.
«ٗعضگعٔتو گَىگ» چیؽت؟ آن نسطودیت ؼيی ىطارد ،انا یک ؿعط داردٔ :عد ةایط ؿیوؿػیيگ ةؽػیار صػَةی
داؿتً ةاؿط .أعادی ةَدىط کً نیداىؽتيط چیگَىگ نیتَاىط ةعای تغکیً اؼػتٕاده ؿػَد و آىػان صَاؼػتيط کػً تغکیػً
کييط .آنٌا آرزوی تغکیً داؿتيط ،انا کذا نیتَاىؽتيط اؼتادی صَب دیطا کييط؟ زتی اؼتادان نُعوؼ چیگَىگ کػً

ً
واُٗا ودَد داؿتيط ٔ٘ه چیغٌایی ةعای ؿٕادادن و زٕي ؼػالنتی را آنػَزش نیدادىػطٌ .یچکؽػی
چيط ؼال دیؾ
روؿی را آنَزش ىهیداد کً ٔعد را ةًؼَی ؼىَح ةاه ٌطایت کيط و کؽی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌط.
زاه کً در زال قستت درةارۀ ٗعضگعٔتو گَىگ ٌؽتیم ،نَمَع دیگعی را نىػعح نػیکيم .اىؽػانٌا َػالوه ةػع
روح اقلی (صَدآگاه اقلی) ،روح کهکی (صَدآگاه کهکی) ىیغ دارىط .ةعصی أعاد یک ،دو ،ؼً ،چٍػار یػا زتػی دػيخ
ً
لغونا ٌهان ديؽیت صَد ٔعد ىیؽت .نهکو اؼػت زن یػا نػعد ةاؿػيط و
روح کهکی دارىط .ديؽیت روحٌای کهکی
ً
لغونا ٌهان ديؽیت ةػطن
ایو نؽئلً ةعای أعاد نضتلٓ ةًؿکل نتٕاوتی اؼت .در ز٘ی٘ت ،ديؽیت روح اقلی ىیغ
ٔیغیکی ىیؽت ،زیعا دی ةعدهایم کً در زال زامع ةؽیاری از نعدٌػا روح اقػلی زن دارىػط ،در زػالی کػً ةؽػیاری از
کیٍاىی ییو و یاىػگ،
زنٌا روح اقلی نعد دارىط .ایو نَأٖ ةا َ٘یطهای در نطرؼً دائَ اؼت :ةًواؼىۀ ةعَکػؿطن
ِ
در ایو زناىً ىیعوٌای ییو ّالب ٌؽتيط.

ً
نضكَقا در صكػَص ةعصػی أػعاد،
روح کهکی ؿضف نُهَهً از ؼىر ةاهتعی ىؽتت ةً روح اقلی او نیآیط.
روح کهکی آنٌا از ؼىر ةؽیار ةاهیی نیآیط .انا روح کهکی ،روح تؽضیعکييطه ىیؽت ،چعاکػً ٌمزنػان ةػا ؿػها از
ةىو نادرتان نتَلط ؿطه و ٌهان ىام ؿها را دارد و ٗؽهتی از ةطنتان اؼت .نُهػَهً وٗتػی نػعدم در زىػطگی روزاىػً

ً
َهػطتا روح
درةارۀ چیغی ٔکع نیکييط یا کاری را اىذام نیدٌيط ،ایو روح اقلیؿان اؼت کً تكهیم نیگیعد .آىچػً
کهکی اىذام نیدٌط نٍارکعدن روح اقلی اؼت ،ةًوَری کً تا زط انکان کارٌای ةط کهتعی اىذام دٌػط .انػا وٗتػی
روح اقلی ؼعؼضتاىً ةًدىتال چیغی ةاؿط ،روح کهکی ىهیتَاىػط کػاری درةػارۀ آن اىذػام دٌػط .روح کهکػی ٔعیػب
دانُۀ نعدم َادی را ىهیصَرد ،در زالی کً روح اقلی در ةعاةع آن تٌَم ،آؼیبدظیع اؼت.
ةُنی از روحٌای کهکی از ؼىَح ةؽیار ةػاهیی نیآیيػط و ازتهػاهً در نػعز رؼػیطن ةػً جهػعۀ ز٘ی٘ػی در تغکیػً
ٌؽتيط .وٗتی روح کهکی ةضَاٌط تغکیً کيط ،اگع روح اقلی نایل ةً اىذػام آن ىتاؿػط ىهیتَاىػط کػاری اىذػام دٌػط.
وٗتی چیگَىگ ةؽیار نستَب ةَد ،روزی روح اقلی ىیغ صَاؼت نحل أعاد دیگع ،چیگَىگ را تهعیو کيط و ةًؼػَی
ؼىَح ةاه تغکیً کيط .التتً اىگیغۀ او داک ةَد و ٌیچگَىً تهيایی ةعای نـٍَر یا جعوتهيطؿػطن ىطاؿػت .روح کهکػی
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ةؽیار صَؿسال ؿط« :نو نیصَاؼتم تغکیً کيم ،انا تكهیمٌا را نو ىهیگیعم .زاه نیصػَاٌی تغکیػً کيػی و ایػو
ٌهاىی اؼت کً نو نیصَاٌم ».انا او کذا نیتَاىؽت اؼتادی واُٗی دیطا کيط؟ روح کهکی ةؽیار تَاىا ةَد و ةطن را
تعک کعد تا نَدَدات واهتعی را دیطا کيط کً در زىطگی ٗتلیاش نیؿياصت .از آىذا کً ةُنی از روحٌػای کهکػی از
ؼىَح ةؽیار ةاهیی نیآیيط ،نیتَاىيط ةطن را تعک کييط .ةُط از رؼیطن ةً آىذا ،ةً آنٌا گٕت کً نیصَاٌط تغکیً کيط
و گَىگ ٗعض ةگیعد .آنٌا دیطىط ایو ؿضف ةؽیار صَب اؼت و نى ً
هئيا او را در تغکیً کهک نیکعدىط .ایوگَىً روح

کهکی تَاىؽت گَىگ ٗعض ةگیعد .ایو گَىگ اّلب ىََی اىػعژی دعاکيػطه ةػَد و از نیػان نؽػیعی لَلًایؿػکل ةػً
ؿضف نيت٘ل نیؿط .در نَارد دیگع ،آىچً ٗعض گعٔتً نیؿط ةًقَرت کانلؿػطه نیآنػط .چیغٌػایی کػً ةًؿػکل
کانلؿطه ٌؽتيط نُهَهً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را ٌهعاه صَد دارىط.
در ایو زالت نهکو ةَد ؿضف َالوه ةع گَىگ ،تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی ىیػغ ةػً دؼػت آورد و چیػغی را تذعةػً
نیکعد کً اهن تَقیٓ کعدم ،کً یک ؿب در وَل صَاب گعنای زیادی ازؽاس نیکػعد و وٗتػی روز ةُػط از صػَاب
ةیطار نیؿط گَىگ نیداؿت .ةً ٌعچً دؼػت نػیزد الکتعیؽػیتۀ ؼػاکو ازؽػاس نیکػعد و نیتَاىؽػت ةیهػاری
دیگعان را ؿٕا دٌط .او نیٍٔهیط کً گَىگ ةً دؼت آورده اؼت .از کذا آنطه ةَد؟ درةارۀ آن روؿو ىتَد٘ٔ .ه زؽػی

کلی داؿت کً از ٔنای کیٍان آنطه ،انا دٗی ً
٘ا ىهیداىؽت چگَىً آنطه اؼت .روح کهکی ةً او چیغی ىهیگٕت ،زیػعا
روح کهکی ةَد کً تغکیً نیکعد .تيٍا چیغی کً نیداىؽت ایو ةَد کً گَىگ ةً دؼت آورده اؼت.
نُهَهً در ٗعضگعٔتو اىعژی ،ؼو ٔعد َانل تُییوکييطهای ىتػَد .أػعادی کػً در ؼػالٌای اصیػع اىػعژی ٗػعض
گعٔتيط اّلب دَان ةَدىط ،ةًوَری کً ةعصی ةیؽتؼالً ،ةعصی ؼیؼالً و ةعصی چٍلؼالً ةَدىط و أػعاد نؽػوتعی
ىیغ ةَدىط .ةعای ٔعدی دَان دؿَارتع اؼت کً صَد را ةًصَةی اداره کيط .آنٌا را نیةیيیػط کػً در نَُٗیتٌػای َػادی
أعاد صَةی ٌؽتيط و ٌيگانی کً ٔعد صاقی ىیؽتيط نؽائل دىیَی را ؼتک نیگیعىػط .انػا وٗتػی وُػم نَٔ٘یػت را
نیچـيط ،ةًآؼاىی تستتأجیع ؿٍعت و نيُٕت ٗعار نیگیعىطٔ .کع نیکييط ٌيػَز ٌػم راٌػی وػَهىی ةػعای رٔػتو در
زىطگی دارىط و ٌيَز ٌم نیصَاٌيط ةً ٌع ؿکلی تالش کييط تا ةً ةُنی از اٌطاؼ نعدم َػادی ةعؼػيط .ةُػط از ایيکػً
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی و ةُنی نٍارتٌا را ةً دؼت نیآورىط ،اّلب ةًَيَان وؼیلًای ةعای رؼیطن ةػً اٌطاؼؿػان
در ادتهاع َادی ةـعی از آنٌا اؼتٕاده نیکييط .انا آن َهلػی ىضَاٌػط ةػَد ،ادػازه ىطارىػط ةػً ایػو ؿػکل از آنٌػا
اؼتٕاده کييطٌ .عچً ةیـتع از آنٌا اؼتٕاده کييط ،اىعژی کهتع نیؿَد .در ىٍایتٌ ،یچچیغی ىضَاٌيػط داؿػت .زتػی
أعاد ةیـتعی ودَد دارىط کً ؼىرؿان ةً ایو ؿکل ؼَ٘ط کعده اؼت .آنوَر کً دیطهام ،در زال زامع زتی یػک
ىٕع ٌم ةاٗی ىهاىطه اؼت.
در ٌع دو ىهَىًای کػً ٌماکيػَن گٕػتم ،ایػو أػعاد در اةتػطا ؿیوؿػیيگ صػَةی داؿػتيط .گَىػگ آنٌػا زاقػل
تهعیوؿان ىتَد ،ةلکً نَدَدات واهتع ارائً کعده ةَدىط .در ىتیذً ،آن اىعژی ةًصَدیصَد صَب ةَد.

ةً تطذیس روح یا حیَان درآنرن
زیػَاىی زیَاىػاتی ناىيػط روةػاه ،راؼػَ،
ةؽیاری از ؿها در نیان ادتهاع تغکیًکييطگان نهکو اؼت درةػارۀ روحٌػای
ِ

صاردـت و نار ؿيیطه ةاؿیط ،کً ةطن اىؽان را تؽػضیع نیکييػط .ایوٌػا چیؽػتيط؟ ةُنػی أػعاد نیگَیيػط تهػعیو
چیگَىگ تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را رؿط نیدٌط .در ز٘ی٘ت ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی تَؼًُ ىهییاةيػط ،ةلکػً آنٌػا
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تَاىاییٌای نادرزادی ةـعی ٌؽتيط٘ٔ .ه ایووَر اؼت کً نعدم ةا رؿط دانُۀ ةـعی ،ةیـتع و ةیـتع ةػً چیغٌػای
نلهَس در ایو دىیای ٔیغیکی نا تَدً نیکييػط ،ةيػاةعایو ةیـػتع ةػً اةػغار ىػَیو نػا واةؽػتً نیؿػَىط .در ىتیذػً،
تَاىاییٌای نادرزادی ةـعی نا ةًوَر دیَؼتً تسلیل نیروىط و در ىٍایت کانالً ىادطیط نیؿَىط.
ةعای داؿتو تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،ؿضف ةایط از وعیٖ تغکیً ،زالت صالف اولیًای را کً داؿتً ،ةازیاةط .انػا
زیَاىات چيیو أکار دیچیطهای ىطارىط ،ةياةعایو ةً ؼعؿػت دٍػان نتكػل ٌؽػتيط و ةػً تَاىاییٌػای نادرزادیؿػان
دؼتعؼی دارىط .ةعصی از أعاد نیگَیيط زیَاىات نیداىيط چگَىً تغکیً کييػط ،روةاهٌػا نیداىيػط چگَىػً دن را تغکیػً
کييط یا نارٌا و ؼایع زیَاىات نیداىيط چگَىً تغکیً کييط .ایووَر ىیؽت کً زیَاىات نیداىيط چگَىً تغکیً کييػط .در
اةتطا ،آنٌا ٌیچ درکی از تغکیً ىطارىط٘ٔ ،ه ایووَر اؼت کػً ٌهػان تَاىاییٌػای نػادرزادی را دارىػط .ؼػپػ تسػت
ؿعایىی نياؼب ،در نسیىی نياؼب و نطتزنان کأی ،انکان دارد ةتَاىيط اىػعژی ةػً دؼػت ةیاورىػط و تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی را رؿط دٌيط.
ةً ایو ؿکل ،زیَاىات نیتَاىيط ةً تَاىاییٌای صاقی دؼت یاةيط .در گظؿتً ،نیگٕتیم کً ایػو زیػَان اىػعژی
نُيَی ةً دؼت آورده و زاه تَاىاییٌایی دارد .از ىٌع نعدم َادی ،زیَاىات ٗطرتهيطىط و نیتَاىيط ةًآؼػاىی نػعدم را
ن٘اةل تهعیوکييطۀ واُٗی چیغی ىیؽتيطٌ .عچيط نهکو اؼت
کيتعل کييط .انا نیگَیم کً آنٌا ٗطرتهيط ىیؽتيط و در
ِ
ت٘عی ً
تا ٌغار ؼال تغکیً کعده ةاؿيط ،اىگـت کَچکتان ةعای صعدکعدن آنٌا کأی اؼت .گعچػً گٕتػًایم کػً زیَاىػات
ایو تَاىایی ذاتی را دارىط و نیتَاىيط ةعصی تَاىاییٌا را داؿتً ةاؿيط ،انا اقػلی در دٍػان نػا ودػَد دارد :زیَاىػات
ادازه ىطارىط تغکیً کييط ،چً رؼط ةً ایيکً در آن نَٖٔ ؿَىط .ةً ٌهیو َلػت اؼػت کػً ؿػایط در کتابٌػای ٗػطیهی
صَاىطه ةاؿیط کً در ٌع چيطقط ؼال ،زیَاىات در ٔادًُای ةغرت یا زادجًای کَچک کـتً نیؿَىط .وٗتی دػػ از
گظؿت نطتی ،اىعژی زیَاىات تا ؼىر نُیيی رؿط کيط ،ةایط ىاةَد ؿَىط ،رَطوةعٗی ةػً آنٌػا اقػاةت کيػط یػا اتٕػاؽ
دیگعی ةیٕتط ،چعاکً تغکیًکعدن ةعای آنٌا نهيَع اؼت .چَن ؼعؿت نادرزادی اىؽانٌا را ىطارىػط ،ىهیتَاىيػط نحػل
اىؽانٌا تغکیً کييط .آنٌا کیٕیتٌایی را ىطارىط کً اىؽانٌا دارىط ،ازایورو اگع انکان داؿػت کػً تغکیػً کييػط و اگػع
ً
نىهئيا اٌعیهو نیؿطىط .ةياةعایو ادازه ىطارىط در تغکیً نَٖٔ ؿَىط و اگع نَٖٔ نیؿطىط نَدَدات
نَٖٔ نیؿطىط،

صطایی آنٌا را نیکـتيط .صَدؿان ىیغ ایو را نیداىيط .انا ٌهانوَر کً گٕتم ،دانُۀ ةـعی در زال زامع ةًؿػطت
نيسه ؿطه و ةُنی از نعدم ٌع ىَع گياٌی را نعتکب نیؿَىط .وٗتی ةً ایو نعزلً نیرؼط ،آیػا دانُػۀ ةـػعی در
صىع ىیؽت؟
وٗتی چیغی ةً ىٍایت صَد نیرؼط ةعَکػ نیؿَد! دی ةعدهایم کً ٌعوٗت دَانٍ ةـػعی در زنانٌػای ناٗتػل
تاریش نيٍطم نیؿطىطٌ ،هیـً وٗتی اتٕاؽ نیأتاد کً اصالٗیات اىؽان ةًوَر وزـتياکی ٔاؼط ؿػطه ةػَد .در زػال
زامعُ ،ةُطی کً اىؽان در آن ؼاکو اؼت و ٌهچيیو ةؽیاری از ُةُطٌای دیگػع ،در ومػُیتی ةؽػیار صىعىػاک ٗػعار
دارىط .ایو ز٘ی٘ت درةارۀ ُةُطٌای دیگع در ایو ؼىر ىیغ قطؽ نیکيط .ارواح یا زیَاىات تؽضیعکييطه ىیغ نیصَاٌيط
ٌعچً ؼعیٍتع ٔعار کييط ،نیصَاٌيط ةً ؼىَح ةاهتع ةعوىط .آنٌا ٔکع نیکييط ةا رٔتو ةً ؼىَح ةاهتع نیتَاىيػط دػان
ؼالم ةً در ةتعىط .انا چگَىً نیتَاىط ةً ایو ؼادگی ةاؿط؟ اگػع نیصَاٌیػط تغکیػً کيیػط ةایػط ةػطىی ةـػعی داؿػتً
ةاؿیط .ازایورو ،ایو یکی از َلتٌایی اؼت کً چعا ةُنػی از تهعیوکييػطگان چیگَىػگ ةػً تؽػضیع روح یػا زیػَان
درنیآیيط.
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ةُنی از أعاد نیدعؼيط« :چىَر ٌیچ نَدَد واهتع یا اؼتاد ٗطرتهيطی کاری درایوةػاره اىذػام ىهیدٌػط؟» اقػل
دیگعی در دٍان نا ودَد دارد :اگع صَدتان در ولب چیغی ةاؿیط یا صَدتان چیػغی را ةضَاٌیػطٌ ،یچکؽػی تهایػل
ىطارد ناىٍ ؿها ؿَد .ایيذا ةً ؿها آنَزش نیدٌیم کً راه درؼت را ةعگغیيیط و ٌهعاه ةػا آنٔ ،ػا را ةػًوَر کانػل ةػً
ؿها آنَزش نیدٌیم و نیگظاریم صَدتان ةً نؽائل آگاه ؿَیط .انا ایيکً تكهیم ةگیعیط آن را یاد ةگیعیطٌ ،يَز ٌم
ةً صَدتان نعةَط اؼت« .اؼتاد ؿها را ةً د ِر ورودی راٌيهایی نیکيط ،انا تغکیً ةً صَدتان ةؽتگی داردٌ ».یچکؽی

ؿها را نذتَر یا وادار ىهیکيط کً تغکیً کيیط .ایيکً تغکیً کيیط یا ىکيیػط ،تكػهیم ؿضكػی صَدتػان اؼػت .ةػًَتارت
دیگع ،در ایيکً چً نؽیعی را اىتضاب کيیط ،چًچیغی را ةضَاٌیط یا چًچیغی را ةً دؼت آوریػطٌ ،یچکؽػی ةػا ؿػها
نطاصلً ىهیکيط .دیگعان ٔ٘ه نیتَاىيط ؼُی کييط ؿها را تعّیب کييط ةٍتعیو کار را اىذام دٌیط.
اگعچً نیةیيیط ةُنی از أعاد چیگَىگ را تهعیو نیکييط ،انا در واٍٗ ایو روح یا زیَان تؽضیعکييطه اؼػت کػً
اىعژیؿان را ةً دؼت نیآورد .آن نَدَدات چگَىً در اةتطا نعدم را تؽضیع کعدىط؟ از أػعادی کػً در ؼعاؼػع کـػَر
چیگَىگ را تهعیو نیکييط چيط ىٕع دـت ةطنؿان روح یا زیػَان تؽػضیعکييطه دارىػط؟ اگػع تُػطادش را نػیگٕتم،
ةؽیاری از أعاد دعئت ىهیکعدىط چیگَىگ را تهعیو کييط .تُطادش ةًزط وزـتياکی زیػاد اؼػت .دػػ چػًچیغی

ایو ومُیت را ةً ودَد نیآورد؟ ایو چیغٌا واُٗ ًا در زال ویعانکعدن ادتهاع نػعدم َػادی ٌؽػتيط .چگَىػً چيػیو
دطیطۀ وصیهی ةً ودَد آنطه اؼت؟ ایو نـکل ةًوؼیلۀ صَد نعدم ةً ودَد نیآیط ،چعاکً ةـعیت در زال ةطؿػطن
اؼت و اٌعیهيان ٌهًدا ودَد دارىط .ةًویژهٌ ،هػۀ آن اؼػتادان ٗالةػی چیگَىػگ روی ةطنؿػان ارواح یػا زیَاىػات
ش ةـػعیتٌ ،عگػغ
تؽضیعکييطه دارىط و ایو چیغی اؼت کػً در آنَزشٌػای صػَد نيت٘ػل نیکييػط .در ؼعاؼػع تػاری ِ

زیَاىات نذاز ىتَدىط نعدم را تؽضیع کييط .اگع ایو کػار را نیکعدىػط کـػتً نیؿػطىطٌ .عکؽػی آن را نیدیػط ادػازه
ىهیداد .انا آیا ةاور نیکيیط در دانُۀ انعوزی نا ةُنی أعاد ةعای کهک ،از آنٌا ولب نیکييط ،آنٌا را نیصَاٌيط و

زتی آنٌا را َتادت نیکييط؟ ةُنی أعاد نهکو اؼت ٔکع کييط« :انا آن ،چیغی ىیؽت کً نو صَاؼتم!» ؿػها آن
ِ
ةغرت روشٌای درؼت تغکیً،
را ىضَاؼتیط ،انا در دؽتذَی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةَدیط .آیا نَدَدات روؿوةیو
آنٌا را ةً ؿها صَاٌيط داد؟ در ولب چیغی ةَدن ،واةؽتگی نعدم َادی اؼت و ایو واةؽتگی ةایط رٌػا ؿػَد .دػػ
چً کؽی آنٌا را ةً ؿها نیدٌط؟ ٔ٘ه اٌعیهيان از ُةُطٌای دیگع و اىَاع نضتلٓ زیَاىات نیتَاىيط آنٌا را ةً ؿػها
ةطٌيط .آیا آن ؿتیً ایو ىیؽت کً تؽضیعؿطن ةًوؼیلۀ روح یا زیَان را درصَاؼت نیکيیط؟ دػ آن نیآیط.
چيط ىٕع چیگَىگ را ةا ذٌيی درؼت تهعیو نیکييط؟ وٗتی کؽی تهعیو چیگَىگ را اىذام نیدٌط ةایػط ت٘ػَا را
دطی ةگیعد ،کارٌای صَب اىذام دٌط و ٔعدی نٍعةان ةاؿطٔ .عد ةایط در ٌعدا و تست ٌع ؿعایىی ةطیو ؿکل رٔتػار
کيط .صَاه تهعیو چیگَىگ را در دارک اىذام دٌيط یا در صاىً ،چيط ىٕع ایوگَىػً ٔکػع نیکييػط؟ ٌیچکؽػی ىهیداىػط
ةُنی أعاد چً ىَع چیگَىگی تهعیو نیکييط .در زالی کً تهعیو نیکييط و ةطنؿان را ةً ىَؼان در نیآورىػط ،زیػع
لب نیگَیيط« :اوهَ ،عوؼم ةً نو ازتعام ىهیگظارد» یا «نادرزىم صیلی نيٕػَر اؼػت!» ةُنػی أػعاد زتػی درةػارۀ
ٌعچیغی ىٌع نیدٌيط ،از نسل کارؿان گعٔتً تا انَر کـَر .چیغی ىیؽت کً درةارهاش قستت ىکييػط و اگػع چیػغی
نَأٖ َ٘یطه و أکا ِر ؿضكیؿان ىتاؿط ،ةعآؿٕتً نیؿَىط .آیا آن را تهعیو چیگَىگ نیىانیط؟ أعادی ٌؽتيط کػً

تهعیوٌای ایؽتاده را آنٗطر وَهىی اىذام نیدٌيط کً داٌایؿان ؿعوع ةً لعزش نیکيط ،انا ذٌوؿان آرام ىیؽت:
«ایو روزٌا ادياس ةؽیار گعان ؿطه و ٗیهتٌا در زال أغایؾ اؼت .نسل کارم ىهیتَاىط زَ٘ؽ نػعا ةپػعدازد .چػعا
ةُنی از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را از وعیٖ تهعیو چیگَىگ رؿط ىطٌم؟ اگػع تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی را ةػً دؼػت
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آورم ،نو ىیغ اؼتاد چیگَىگ نیؿَم و جعوت ةً دؼت نیآورم .نیتَاىم از وعیٖ نُالذۀ ةیهػاران دػَل ةػً دؼػت
ةیاورم ».وٗتی نیةیيط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دیگعان ًاٌع ؿطه ،زتی ةیـتع ننىعب نیؿَد .ذٌػيؾ ةػا کؽػب
تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی ،چـػم ؼػَم و کؽػب نٍارتٌػای ؿػٕای ةیهػاری نـػَْل نیؿػَدٌ .هگػی درةػارۀ ایػو
ةیيطیـیط :چ٘طر ایو از ؼعؿت دٍان ناِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن دور اؼت! کػانالً ةػعصالؼ آن اؼػت .دػطیتع ةگػَییم ،او در

زال تهعیو در روؿی اٌعیهيی اؼت! انا آن را ىاآگاٌاىً اىذام نیدٌطٌ .عچً ةیـتع ةطیو وعیٖ ٔکػع کيػط ،أکػاری

کً ذٌيؾ ؼاوٍ نیکيط ةطتع نیؿَد .ایو ؿضف ٔا را کؽب ىکعده و ىهیداىط کً ةایػط ت٘ػَا را دػطی ةگیػعدٔ .کػع

ً
قعٔا ةا اىذام آن تهعیوٌا نیتَاىط اىػعژی ةػً دؼػت ةیػاورد و ٔکػع نیکيػط ٌعچػً را ةضَاٌػط ،نیتَاىػط ةػا
نیکيط
ولبکعدن آن ةً دؼت ةیاورد .ذٌيیت ایو ؿضف ایوگَىً اؼت.

ؿضف دٗی ً
٘ا ةًصاوع ایيکً أکارش درؼت ىیؽت چیغٌای ةػطی را دػظب نیکيػط .وٗتػی کؽػی نیصَاٌػط ةػا
تهعیو چیگَىگ دَل و ؿٍعت و تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةً دؼت ةیاورد ارواح زیَاىی نیتَاىيط آن را ةتیييػط .آنٌػا
از ایو صَاؼتۀ ؿضف ةً ودط نیآیيط زیعا نهکو اؼت ناٌیػت ةػطىؾ صػَب ةاؿػط و چیغٌػای صػَةی را در صػَد
داؿتً ةاؿط .نیةتیييط کً ذٌيؾ صیلی ةط اؼت زیعا ةػًدىتال تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی اؼػت! انػا زتػی اگػع ٔػعد
اؼتادی ٌم داؿتً ةاؿط ،تعؼی ىطارىط .ارواح زیَاىی نیداىيط کً ٌعچً کؽی ةیـتع ةًدىتال تَاىاییٌای َٔؽوتیُی
ةاؿط ،اؼتادش ةیـتع نكهم نیؿَد کً آنٌا را ةً او ىطٌط ،ةًویژه اگع اؼتاد از روش تغکیۀ واُٗی ةاؿط؛ زیػعا آن را
ىََی واةؽتگی در ىٌع نیگیعد کً ةایط رٌا ؿَدٔ .ػعد ٌعچػً ةیـػتع ةػً ایػو وعیػٖ ٔکػع کيػط ،ةػً ازتهػال کهتػعی
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةً او داده نیؿَد .انا اگع ةً آن آگاه ىـػَدٌ ،هچيػان آن را ولػب نیکيػط و أکػارش ةػطتع
نیؿَد .در ىٍایت ،اؼتادش دػ از نـاٌطۀ ایيکً او اقالحىادظیع اؼت ،ةا آٌی َهیٖ او را تعک نیکيط و دیگػع از او
نعاٗتت ىهیکيط .ةُنی أعاد اؼتادی ىطارىط انا نهکػو اؼػت نػطتی اؼػتادی گػظری از آنٌػا نعاٗتػت کيػط ،چعاکػً
نَدَدات واهتع ةؽیار زیادی در ُةُطٌای دیگع ودَد دارىط .ؿایط نَدَد واهیی نتَدً ایو ؿضف ؿَد ،ىگاٌی ةً او
ةیيطازد ،ةًنطت يک روز یا ةیـتع ،او را دىتال کيط و دػ از ایيکً دیط صَب ىیؽػت رٌػایؾ کيػط .روز دیگػع نَدػَد
واهی دیگعی نهکو اؼت رد ؿَد ،ةً او ىٌعی ةیيطازد ،دی ةتعد کً او صَب ىیؽت و او را تعک کيط.
زیَان نیداىط کً اؼتاد ؿضف ،صَاه َادی ةاؿط یا گظری ،ىهیتَاىػط چیغٌػایی را کػً آن ؿػضف در ولػب آن
اؼت ةً او ةطٌط .زیَاىات ىهیتَاىيط ُةُطٌایی را کً نَدَدات واهتع در آىذا ٌؽتيط ،ةتیييط .ةياةعایو آنٌا ىهیتعؼػيط
و از ایو راه گعیغ ؼَءاؼتٕاده نیکييط :اقلی در دٍان نا ودَد دارد کً وٗتی کؽی در ولب چیغی ةاؿػط یػا چیػغی
ةضَاٌط ،ؼایع أعاد ىهیتَاىيط در آن دصالت کييط .زیَاىػات از ایػو راه گعیػغ ؼَءاؼػتٕاده نیکييػط« .اگػع او چیػغی
نیصَاٌط ،آن را ةً او نیدٌم .ةعای نو اؿتتاه ىیؽت کً ةً او کهک کيم ،ىً؟» زیَان آن را ةً او نیدٌػط .زیػَان
در اةتطا دعئت ىهیکيط او را تؽضیع کيط و اول ةًَيَان آزنایؾ ةً او کهی اىعژی نیدٌط .ؿضف روزی ىاگٍػان دػی
نیةعد آن ىَع اىعژی را کً در دؽتذَیؾ ةَد ةً دؼت آورده و زتی نیتَاىػط ةیهاریٌػا را درنػان کيػط .زیػَان ةػا
نـاٌطۀ ایيکً آن کانالً صَب َهل کعده ،از آن ناىيط ادعای دیؾدرآنط ٗتل از ؿعوع واُٗی ىهایؾ اؼتٕاده نیکيط.
«چَن آن را نیصَاٌط ،ةً ةطن او نیچؽتم .ةً ایو ؿکل نیتَاىم ةػً او چیغٌػای ةیـػتعی ةػطٌم و آن را آؼػانتع
اىذام دٌم .نگع چـم ؼَم ىهیصَاؼتی؟ زاه ٌهًچیغ ةً تَ داده نیؿػَد ».ةػً ایػو قػَرت نیآیػط و ؿػضف را
تؽضیع نیکيط.
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در زالی کً ذٌو ایو ؿضف ةً صَاؼتو ایو چیغٌا ٔکع نیکيط ،چـم ؼػَنؾ ةػاز نیؿػَد و زتػی نیتَاىػط
اىعژی ةیعون ةٕعؼتطٌ .هچيیو کهی تَاىایی َٔؽوتیُی دغئی ةً دؼت نیآورد .ةؽػیار ٌیذػانزده نیؿػَد و ٔکػع
نیکيط آىچً در دؽتذَیؾ ةَده ةاهصعه ةً دؼت آورده و ٔکع نیکيط کً آن زاقل تهعیيؾ ةَده اؼت .انا ز٘ی٘ت
ایو اؼت کً از وعیٖ تهعیو ٌیچچیغی را ةً دؼت ىیاورده اؼتٔ .کع نیکيط کً نیتَاىط درون ةطن اىؽػان را ةتیيػط
و نسل ةیهاریٌا را در ةطن ؿضف ؿياؼایی کيط .در ز٘ی٘ت ،چـم ؼَم او اقالً ةاز ىـطه ،ةلکػً زیػَان اؼػت کػً
نْغ او را کيتعل نیکيط .آن زیَان ةا چـمٌای صَد چیغٌا را نیةیيط و ؼپػ آىچً را نیةیيػط ةػً نْػغ او نػيُکػ
نیکيط ،در ىتیذً او ٔکع نیکيط چـم ؼَنؾ ةاز ؿطه اؼت« .نیصَاٌی اىعژی را ةیػعون ةٕعؼػتی؟ ؿػعوع کػو».
وٗتی او دؼت صَد را ةعای ةیعونٔعؼتادن اىعژی ىگً نیدارد ،ديذًٌای زیَان ىیغ از دـت ةطن ٔعد ةیػعون نیآیػط
یا ؿایط در ةعصی نَارد ،ناری ةً ؿضف چؽتیطه ةاؿط و زةان ؿکاؼدار نار از ؼع کَچػک آن ةیػعون نیآیػط تػا آن
ٗؽهت ةیهار یا نتَرم نعیل را ةلیؽط .نَارد ةؽیار زیادی ناىيط ایو ودَد دارىط .آن ارواح یا زیَاىاتی کً ایو أػعاد
را تؽضیع نیکييط ٔ٘ه ةً ایو صاوع نیآیيط کً ایو أعاد از آنٌا ولب نیکييط.
در ىتیذً ،ؿضف ةًصاوع ایيکً در ولب دَل و ؿٍعت ةَده ،زاه تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دارد ،نیتَاىط ةیهاریٌا
را درنان کيط و نیتَاىط ةا چـم ؼَنؾ ةتیيط و ٌهۀ ایوٌا او را ةؽیار صَؿسال نیکيػط .زیػَان ىگػاٌی نیاىػطازد:
«آیا ىهیصَاؼتی دَلدار ؿَی؟ ةؽیار صب ،تَ را دَلدار نیکيم ».ةؽیار آؼان اؼت کً ذٌػو ٔػعد َػادی را کيتػعل
کعد .زیَان نیتَاىط نعدم زیادی را کيتعل کيط و آنٌا را دؼتًدؼتً ةعای درنان ىغد او ةیاوردَ .ذب ،در زػالی کػً او
ایيذا نعیلٌایی را درنان نیکيط ،زیَان کاری نیکيط کً صتعىگاران ةعای او در روزىانًٌا تتلیِ کييط .او نعدم َادی
را ةعای اىذام ایو کارٌا کيتعل نیکيط .وٗتی کؽی کً ةعای درنان ىػغد او نیآیػط ةػً اىػطازۀ کػأی ةػً او زٖالغزهػً
ىهیدعدازد ،زیَان ىهیگظارد کً او ةطون دردؼع ةعود .زیَان ؼتب نیؿَد کً ةیهار ؼعدرد ةگیعد و ةیهار ةً ٌػع زػال
ةایط ةً او ن٘طار زیادی دَل ةپعدازدٌ .م ةً جعوت رؼیطه اؼت و ٌم ةً ؿٍعت ،چعاکً دَل زیادی کؽب کعده ،نـٍَر
ؿطه و اؼتاد چیگَىگ ىیغ ؿطه اؼت .نُهَهً چيیو أعادی ةػً ؿیوؿػیيگ اٌهیتػی ىهیدٌيػط و دعئػت نیکييػط
ٌعچیغی ةگَیيط و صَد را «ةاهتعیو ىٕع ةُط از صطا» در ىٌػع نیگیعىػط .تػا زػطی دػیؾ نیروىػط کػً ادَػا نیکييػط
ةازدیطاؿطۀ الًٌٍای نُعوؼ نحل نلکً نادر یا انپعاتَر ةغرت یـم ٌؽتيط .زتی دعئت نیکييط صَد را ةػَدا ةيانيػط.
از آىذا کً ةًوَر واُٗی تغکیۀ ؿیوؿیيگ را اىذام ىطادهاىط ،در تهعیوؿان ةًدىتال تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ٌؽػتيط.
در ىتیذً ،زیَاىات تؽضیعؿان نیکييط.
ؿایط ةُنی از ؿها ٔکع کيیط« :چً اؿکالی دارد؟ تا آىذا کً ةتَان دَل ةً دؼت آورد یػا جعوتهيػط و نـػٍَر ؿػط
صَب اؼت ».ةؽیاری از أعاد ایوگَىً ٔکع نیکييط .ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً زیَان ةعىانۀ صَد را دارد و ةطون دلیل
چیغی ةً ؿها ىهیدٌط .اقػلی در ایػو دٍػان ودػَد دارد :ةػطون ازدؼػتدادن ،چیػغی ةػً دؼػت ىهیآیػط .زیػَان
چًچیغی را ةً دؼت نیآورد؟ آیا ٌماکيَن درةارۀ آن قستت ىکعدم؟ او نیصَاٌط دٌَع ةطنتان را ةً دؼػت ةیػاورد
تا در ؿکلی ةـعی ،تغکیً کيط .ةياةعایو دٌَع ةـعی را از ةطن ؿضف دهٍ نیکيط .انػا در ةػطن اىؽػان ٔ٘ػه ن٘ػطار
نسطودی از ایو دٌَع ودَد دارد و اگع کؽی ةضَاٌط تغکیً کيط٘ٔ ،ه ٌهیو ن٘طار نسػطود ودػَد دارد .اگػع ةگظاریػط
زیَان آن را از ؿها ةعدارد ،ةایط تغکیً را ٔعانَش کيیط .چًچیغی ةعای ؿها ةاٗی نینا َىط کػً تغکیػً کيیػط؟ آن نػادۀ

هزم را از دؼت صَاٌیط داد و اقالً ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .ؿایط ةعصی أعاد ةگَیيط« :نو اقالً ىهیصَاٌم تغکیً کػيم،
ٔ٘ه نیصَاٌم دَل ةً دؼت ةیاورم .تا وٗتی ةتَاىم دَل داؿتً ةاؿم صَب اؼت .چعا ىگعان چیغٌای دیگع ةاؿػم؟»
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ةگظاریط ةعایتان تَمیر دٌم ،ؿایط ةضَاٌیط دَل ةً دؼت ةیاوریط ،انا ةُط از ایيکً آن را تَمیر دادم ةً ایو ؿػکل
ٔکع ىهیکيیط .چعا؟ اگع ةطنتان را زود تعک کيط ،اَنای ةطنتان ةؽیار مُیٓ صَاٌيط ؿط .ةُط از آن ،در تهام نػطت
ةاٗیناىطۀ َهعتان ةً ایو ؿکل صَاٌیط ناىط ،زیعا ن٘طار زیادی از دٌَع ؿها را ةعداؿتً اؼت .انا اگع ةػطنتان را دیػع
تعک کيط ،زىطگی ىتاتی صَاٌیط داؿت و ة٘یۀ َهعتان را ةا ٔ٘ه ىٕؽی کً از ؿها ةػاٗی ناىػطه ،در تضػت نیگظراىیػط.
زتی اگع دَل نیداؿتیط ،آیا نیتَاىؽتیط آن را صعج کيیط؟ زتی اگع نـٍَر نیؿطیط ،آیػا نیتَاىؽػتیط از آن لػظت
ةتعیط؟ آیا ایو وزـتياک ىهیةَد؟
ً
واُٗا زیاد ؿطه و در ةیو أعادی کً ایو روزٌا چیگَىگ را تهػعیو نیکييػط ودػَد دارد .زیػَان
چيیو نـکالتی

ىًتيٍا نیتَاىط ٔعد را تؽضیع کيط ،ةلکً روح اقلی ؿضف را نیکُـط و در کاخ ىیَان ؿضف نیرود و در آىذا ن٘ػیم
نیؿَد .اگعچً ٔعد ؿتیً اىؽان دیطه نیؿَد ،ولی در ز٘ی٘ت ىیؽت .زتی ایو چیغٌػا انػعوزه ٌػم روی نیدٌػط،
زیعا ارزشٌای اصالٗی اىؽان تْییع کعده اؼت .وٗتی کؽی کاری ىادرؼت اىذام نیدٌط و ةً او نیگَییط کػً کػاری
ىادرؼت اىذام نیدٌط زتی آن را ةاور ىهیکيطٔ .کع نیکيط ةًدؼتآوردن دػَل ،صَاؼػتو دػَل و جعوتهيطؿػطن زػٖ
وتیُی اوؼت و ایو کارٌا درؼت ٌؽتيط .ةياةعایو ةً أعاد دیگع زیان نیرؼػاىط ،ةػً دیگػعان قػطنً نیزىػط و ةػعای
ةًدؼتآوردن دَلٌ ،ع گياٌی را نعتکب نیؿَد و دعئت نیکيط ٌع کاری اىذام دٌط! زیػَان اگػع چیػغی از دؼػت
ىطٌط ،چیغی را ةً دؼت ىهیآورد .آیا نیتَاىط در ازای ٌیچ ،ةً ؿها چیغی ةطٌط؟ نیصَاٌط چیغٌػایی را از ةػطنتان
ةعدارد .التتً گٕتًایم کً نعدم ایو نـکالت را ٔعا نیصَاىيط ٔ٘ه ةػًصاوع ایيکػً ارزشٌػا و نُیارٌایؿػان قػسیر
ىیؽت و ذٌوؿان درؼت ىیؽت.
ةگظاریط ةتیيیم چگَىً ایو نَمَع ةعای ٔالَن دأای نا نكطاؽ دارد .وٗتی در روش نا تغکیً نیکيیط ،تػا وٗتػی
ةتَاىیط ؿیوؿیيگ صَد را زٕي کيیطٌ ،یچ نـکلی ىضَاٌیػط داؿػت ،چعاکػً «یػک ٔکػع درؼػت نیتَاىػط ةػع قػط
اٌعیهو ّلتً کيط ».ولی اگع ىتَاىیط ؿیوؿیيگ صَد را ةًصَةی زٕي کيیط ،اگع ةًدىتال ایو یا آن چیغ ةعویط ،ةػًوَر
زتم ةً دردؼع صَاٌیط أتاد .ةُنی أعاد ،چیغٌایی را کً زناىی ٗتالً تهعیو کػعدهاىػط ىهیتَاىيػط رٌػا کييػط .نػا هزم
نیداىیم کً ٔعد ٔ٘ه یک روش تغکیً را اىذام دٌط ،چعاکً در تغکیۀ واُٗی ٔعد ةایط ٔ٘ه روی یک روش تهعکغ کيط.
گعچً ةعصی از اؼتادان چیگَىگ کتابٌایی ىَؿتًاىط ،ةً ؿها نیگَیم کً آن کتابٌػا ؿػانل اىَاعواٗؽػام چیغٌػا
ةَده و ؿتیً ٌهان چیغٌایی ٌؽتيط کً تهعیو نیکييط :نارٌػا ،روةاهٌػا و راؼػٌَا در آنٌػا ودػَد دارىػط .وٗتػی آن
کتابٌا را نىالًُ کيیط ،ایو چیغٌا از دـت کلهػات ةیػعون نیدعىػط .گٕتػًام کػً تُػطاد اؼػتادان ٗالةػی چیگَىػگ
چيطةعاةع تُطاد اؼتادان واُٗی اؼت و ؿها ىهیتَاىیط آنٌا را تـضیف دٌیط .ازایورو ةایط ةطاىیط چػً کػار نیکيیػط.
ایو را ىهیگَیم کً ةایط در ٔالَن دأا تغکیً کيیط .نیتَاىیط در ٌع روؿی کً نایل ٌؽتیط ،تغکیً کيیػط .انػا در ٗػطیم
گٕتًای ةَدٌ« :غار ؼال ةطون کؽب راٌی درؼت ةٍتع اؼت از یک روز تغکیً در روؿی دروّیو ».ةياةعایو ةایط ةطاىیط

ً
واُٗا در روؿی درؼت تغکیً کيیط .چیغ دیگعی را در تغکیۀ صَد نضلَط ىکيیػط،
کً در زال اىذام چً کاری ٌؽتیط و
زتی ٌیچ ٔکعی را امأً ىکيیطٔ .الَن ةُنی أعاد از ؿکل أتػاده اؼػت .چػعا از ؿػکل أتػاده اؼػت؟ آنٌػا ادَػا
نیکييط کً روشٌای دیگع چیگَىگ را تهعیو ىکعدهاىط .انا ٌعوٗػت کػً در زػال تهػعیو ٌؽػتيط ،در ذٌوؿػان از
تهعیوٌای ؼاةٖؿان چیغیٌایی را امأً نیکييط .آیا آن چیغٌا ةً تهعیو آورده ىهیؿػَىط؟ ایػو ٌهػۀ آن چیػغی
اؼت کً درةارۀ تؽضیع ةًوؼیلۀ ارواح یا زیَاىات نیگَیم.
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زةان کیٍاىی
«زةان کیٍاىی» چیؽت؟ نيٌَر ایو اؼت کً ىاگٍان ؿضف نیتَاىط ةً زةاىی ىاؿياصتً قستت کيط .او چیغی را زیع
لب نیگَیط کً صَدش ىیغ از آن ؼع در ىهیآورد .ؿضكی ةا تَاىایی تلًداتی نیتَاىط نٍَٕم کلی آن را درک کيط ،انػا
ىهیتَاىط ةًوَر نـضف ةگَیط کً ایو ؿضف درةارۀ چًچیغی قستت نیکيط .ةُنی از أعاد ىیغ نیتَاىيط ةػً چيػط
زةان نضتلٓ قستت کييط .ةعصی زتی آن را ؿگٕتاىگیغ در ىٌع نیگیعىط و ٔکػع نیکييػط ىػََی نٍػارت یػا تَاىػایی
َٔؽوتیُی اؼت .آن ىً تَاىایی َٔؽوتیُی اؼت و ىً نٍارت تغکیًکييطه و ٌهچيیو ةیاىگع ؼىر ؿضف ٌم ىیؽت.
دػ ناٌیت آن چیؽت؟ ایوگَىً اؼت کً روزی از ُةُطی دیگع ،ذٌو ؿها را کيتػعل نیکيػط .انػا ٔکػع نیکيیػط آن
صَب اؼت ،داؿتو آن را دوؼت داریط و از داؿتو آن صَؿسال ٌؽتیطٌ .عچً ةیـتع آن را دوؼػت داؿػتً ةاؿػیط،
ؿطیطتع ؿها را کيتعل نیکيط .ةًَيَان تغکیًکييطۀ واُٗی ،چگَىً نیتَاىیط ةگظاریط کً ؿها را کيتعل کيػط؟ ةػًَػالوه،
ً
واُٗا داییو اؼت .ةًَيَان تغکیًکييطۀ واُٗی ،ىتایط چيیو نـکالتی را ةً صَد ٔعا ةضَاىیم.
ؼىر آن

ةاهتعیو نضلَٗات اؼت .چگَىً نیتَاىیط ةًوؼیلۀ ایو چیغٌا کيتػعل ؿػَیط؟
اىؽان ةاارزشتعیو ؿکل زیات و
ِ

چ٘طر ّماىگیغ اؼت کً کيتعل ةطنتان را رٌا نیکيیػط! ةُنػی از ایػو چیغٌػا ةػً ةػطن اىؽػان نیچؽػتيط .ةُنػیٌا
ىهیچؽتيط ،انا در ٔاقلۀ کهی از ؿها ٗعار دارىط و ةًوَر نـاةً ؿها را اداره یػا کيتػعل نیکييػط .ایػو نَدػَدات ةػً
أعادی کً ةضَاٌيط ةً زةان آنٌا قستت کييط تَاىاییاش را نیدٌيط و ؼپػ ایو أػعاد دػی نیةعىػط کػً نیتَاىيػط
ةًؿکلی ىانٍَٕم ؼضو ةگَیيط .اگع ؿضف دیگعی ىیغ ةضَاٌط آن زةػان را یػاد ةگیػعد ،ایػو تَاىػایی نیتَاىػط ةػً او
نيت٘ل ؿَد .وٗتی آن ؿضف ةً اىطازۀ کأی دؽارت داؿتً ةاؿط کً آن را انتسان کيط ،او ىیغ نیتَاىػط ةػً آن زةػان
قستت کيط .در ز٘ی٘ت ،آن چیغٌا ةًقَرت گعوٌی نیآیيط و وٗتی ةضَاٌیط ةً آن زةان قستت کيیط یکػی از آنٌػا
ؼعاغ ؿها نیآیط و کهک نیکيط کً قستت کيیط.
چعا چيیو ومُیتی روی نیدٌط؟ ٌهانوَر کً گٕتم ،نیصَاٌيط ؼىر صَد را ةػاه ةتعىػط ،انػا در آىذػا ؼػضتی
ودَد ىطارد ،در ىتیذً ىهیتَاىيط تغکیً کييط و صَد را رؿط دٌيط .آنٌا ایطهای را یأتيط .نیصَاٌيط ةػا اىذػام کارٌػای
صَب ،ةً دیگعان کهک کييط ،ولی ىهیداىيط چگَىً .انا نیداىيط آن اىعژی کً ةً ةیعون نیٔعؼتيط ،نیتَاىػط ةیهػاری
ؿضف نعیل را کهی کاٌؾ و دردٌایؾ را ةعای نطتی تؽکیو دٌط ،گعچً ىهیتَاىػط ةیهػاری را ؿػٕا دٌػط .آنٌػا
نیداىيط کً ایو کار ةا اؼتٕاده از دٌان ؿضف کً اىعژیؿان را ةیعون ةٕعؼتط نیتَاىط ةً اىذام ةعؼػط .ایػو چیػغی
اؼت کً روی نیدٌط .ةُنی أعاد آن را زةان آؼهاىی نیىانيط و أعادی ٌؽتيط کً آن را زةان ةَدا نیىانيط .انا ایو
گٕتًای تٌَیوآنیغ و زعٔی ةینُيی اؼت!
هزم اؼت صاوعىـان کيیم کً نَدَدات صطایی ةًىطرت قستت نیکييط .اگع آنٌا در ُةُط نػا قػستت نیکعدىػط،
نیتَاىؽتيط زنیولعزهٌایی در دىیای اىؽاىی ایذاد کييط .ةا چيان قطای نٍیتی وزـتياک نیةَد .ةعصی گٕتًاىط« :ةا
چـم ؼَنم دیطم کً نَدَدی واه ةا نو قستت کعد ».او ةا ؿها قستت ىهیکعد .ةعای آن أػعادی کػً ٔاؿػو نػعا
دیطىط ىیغ ةً ایو قَرت اؼت .او ىیغ ةا ؿها قستت ىهیکعد .چیغی کً روی نیدٌػط ایػو اؼػتٔ :کػعی کػً آنٌػا
ةیعون نیٔعؼتيط ةًقَرت قَت ؼً ُةُطی اؼت ،ةياةعایو زناىی کً آن را نیؿيَیط ،نحل ایو اؼت کً آنٌا در زػال
قستت ةا ؿها ٌؽتيط .آنٌا نُهَهً در ُةُط صَد قستت نیکييط .انا ةُػط از اىت٘ػال ةػً ُةُػط نػا ىهیتَاىیػط آىچػً را
نیگَیيط ةًوَر وامر ةـيَیط ،زیعا نٕاٌیم ٔنازنان در ایو دو ُةُط نتٕاوت ٌؽتيط .در ُةُط نػا ،یػک «ؿػی ِچو» دو
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ؼاَت اؼت ،انا در آن ُةُط ةغرت یک ؿی ِچو نا نُادل یک ؼال ةً زنان آنٌاؼت .زنان نػا آٌؽػتًتع از زنػان در
آىذاؼت.

در ٗطیم گٕتًای ةَد٘ٔ« :ه یک روز در آؼهانٌا ةعاةع ةا ٌغار ؼال روی زنیو اؼت ».ایو گٕتً اؿاره ةً دىیاٌػای
نؽت٘لی دارد کً در آىذا نٕاٌیم ٔنا و زنان ودَد ىطارد ،یُيی ٌهان ةٍـتٌایی کً نَدَدات صطایی در آىذا ن٘یم
ٌؽتيط ،نحل ةٍـت ؼُادت ّایی ،ةٍـت درصـان ،ةٍـت ٔالَن و ةٍـت ىیلَٔع آةػی .ةػً چيػان نکانٌػایی اؿػاره
دارد .انا زنان در آن ُةُطٌای ةغرگی کً اؿاره کعدم ،ةعَکػ ،ؼعیٍتع از زنان در ُةُػط نػا اؼػت .اگػع ایػو تَاىػایی را
داؿتً ةاؿیط کً قستت آنٌا را دریأت کيیط ،نیتَاىیػط ةـػيَیط کػً کؽػی قػستت نیکيػط .ةعصػی أػعاد تَاىػایی
ؿيیطنازراهدور دارىط و گَش آؼهاىیؿان ةاز اؼت .آنٌا نیتَاىيط ةـيَىط کً کؽی قستت نیکيط ،انا ةًوَر وامػر
ىهیتَاىيط ةـيَىط .آىچً نیؿيَىط ؿتیً دیکدیک دعىطگان یا قطای گعانأَىی اؼت کً ةا ؼعَت زیػاد نیچعصػط.
ٌهگی ىانٍَٕم ٌؽتيط .التتً ةُنی أعاد نیتَاىيط قطای نَؼی٘ی یا قطای قستت از ؼَی ُةُطی دیگع را ةـػيَىط.
انا آنٌا ةایط یک تَاىایی َٔؽوتیُی داؿتً ةاؿيط کً ةًَيَان زانل َهل کيط تػا ٗتػل از ایيکػً قػطا ةػً گَشؿػان
نيت٘ل ؿَد اصتالؼ زناىی را از ةیو ةتعد و ٔ٘ه در آن قَرت نیتَاىيط ةًوَر وامر ةـػيَىط .ایوگَىػً َهػل نیکيػط.
ةعصی أعاد «زةان کیٍاىی» را زةان صطایی نیىانيط ،در قَرتی کً اقالً ایوگَىً ىیؽت.
وٗتی دو نَدَد صطایی یکطیگع را نالٗات نیکييط٘ٔ ،ه ةا لتضيػط نيٌَرؿػان را نيت٘ػل نیکييػط .آنٌػا از ىػََی
تلًداتی ذٌيی ةیقطا اؼتٕاده نیکييط و آىچً دریأت نیؿَد ةًقَرت قػطای ؼػً ُةُطی اؼػت٘ٔ .ػه ةػا لتضيػطی
نیتَاىيط أکارؿان را نيت٘ل کييط .آنٌا ٔ٘ه ایو یک ؿکل را اؼتٕاده ىهیکييط ،ةلکً گػاٌی اوٗػات از روش دیگػعی
اؼتٕاده نیکييط .ؿایط ةطاىیط کً در تاىتعیؽم تتتی ،راٌتان نَدراٌا را ةؽیار دطی نیگیعىط .انا اگع از راٌتی ةپعؼػیط
کً نَدراٌا چیؽتيط ،نیگَیط کً ةاهتعیو دردۀ یَگا ٌؽتيط .اگع ةیـتع ةعرؼی کيیط دی نیةعیط کػً چیػغی ورای آن
ىهیداىيط .نَدراٌا زعکات دؼت ةَده و در واٍٗ زةػان نَدػَدات صػطایی ٌؽػتيط .وٗتػی تُػطاد زنػار زیػاد ةاؿػط،
نَدَدات صطایی نَدراٌای ةغرت را ةً کار نیةعىط ،کػً ٌػم زیتػا و ٌػم نتيَعاىػط .وٗتػی تُػطاد زنػار کػم ةاؿػط،
نَدراٌای کَچک را ةً کار نیةعىط ،کً آنٌا ىیغ ةؽیار زیتا و نتيَعاىط .نَدراٌا ةؽیار دعنایً و در تيػَع ّيػی ٌؽػتيط،
چعاکً ىََی زةاناىط .در گظؿتً ،تهام ایوٌا راز آؼهاىی در ىٌع گعٔتً نیؿط ،انا زاه آن را ٔاش کػعدهایم .آىچػً در
ً
قعٔا ةعای تهعیو اؼتٕاده نیؿػَد .آىػان زعکػات را وتً٘ةيػطی
تتت اؼتٕاده نیؿَد ٔ٘ه تُطادی زعکت اؼت کً

کعده و ةًقَرت یک ؼیؽتم درآوردهاىط .آنٌا ٔ٘ه در ى٘ؾ یک زةان در تهعیو َهػل نیکييػط و ٔ٘ػه چيػط ؿػکل
ةعای تهعیو ٌؽتيط .نَدراٌای واُٗی ةؽیار نٕكلاىط.

آىچً نػلمتان ةسای عاگسداىظ اىجام نیدٌر
وٗتی ةعصی از أعاد نعا نیةیييط ةا نو دؼت نیدٌيط و آن را رٌا ىهیکييط .وٗتی دیگعان نیةیييط کً ایػو اؿػضاص
ةا نو دؼت نیدٌيط ،آنٌا ىیغ نیصَاٌيط ٌهیو کار را اىذػام دٌيػط .نػیداىم در ٔکعؿػان چػً نیگػظرد .ةُنػیٌا
صیلی دوؼت دارىط ةا نُلمؿان دؼت ةطٌيط .ةعصی ىیغ نیصَاٌيط اىعژی ةگیعىط و ةُط از ایيکً دؼت نػعا نیگیعىػط
رٌا ىهیکييط .ةً ؿها نیگَییم :تغکیۀ واُٗی کاری اؼت کً صَد ؿها اىذام نیدٌیط .نا ةعای ؿٕادادن ؿها و زٕػي
تيطرؼتیتان ایيذا ىیؽتیم ،ةياةعایو ٗكط ىطاریم اىعژیٌایی ةً ؿها ةطٌیم یا ةیهاریٌػا را ؿػٕا دٌػیم .درگیػع ایػو
کارٌا ىهیؿَیم .ةًوَر نؽت٘یم ةیهاریٌای ؿها را از ةیو نیةعم .ةعای أعادی کػً در نسلٌػای تهػعیو ،ةػً اىذػام
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ً
ؿضكا ةا صَاىطن کتابٌا دأا
تهعیوٌا نیدعدازىطٔ ،اؿو نو ةیهاریٌایؿان را درنان نیکيط .أعادی کً صَدؿان
را یاد نیگیعىط ىیغ ٔاؿو نعا صَاٌيط داؿت تا ةیهاریٌایؿان درنان ؿَد .آیا ٔکع نیکيیط ةا لهػکعدن دؼت نو
گَىگ ؿها أغایؾ نییاةط؟ آیا ایو ؿَصی ىیؽت؟
گَىگ ٔ٘ه از وعیٖ تغکیۀ ؿیوؿیيگتان زاقل نیؿَد .اگع ةًوَر واُٗی صَد را تغکیً ىکيیط ،گَىگتػان رؿػط
ىهیکيط ،چعاکً اؼتاىطاردی ةعای ؿیوؿیيگ ودَد دارد .وٗتی گَىگ ؿها أغایؾ نییاةط ،نَدَدات در ؼىَح ةػاه
نیتَاىيط ةتیييط کً وٗتی واةؽتگی ؿها ،آن ناده ،ةعداؿتً نیؿَد ،نسکی ةاهی ؼػعتان رؿػط نیکيػط .ایػو نسػک
ةًؿکل ؼتَن گَىگ ودَد دارد .ایو نسک ةً ةليطی ؼتَن گَىگ اؼت و ىهایاىگع گَىگی اؼت کً تغکیً کعدهایػط و
ةازتاةی از کیٕیت ؿیوؿیيگتان اؼت .ةطون تَدً ةً ایيکً چً کؽی و چ٘طر ةعای ؿها ةً آن امأً نیکيػط ،زتػی
ً
َٔرا ؿها را ةً نعزلۀ «ؼً گل
اگع ن٘طار کهی ٌم ةً آن امأً کيط ،آىذا ىهیناىط و ٌهۀ آن ؼعازیع نیؿَد .نیتَاىم

روی ؼع گعدٌم نیآیيط» ةعؼاىم .انا لسًٌای کً دایتان را از ایػو در ةیػعون ةگظاریػط ،آن گَىػگ ةالٔاقػلً ؼػعازیع
نیؿَد ،زیعا ةً ؿها تُلٖ ىطارد ،ؿها آن را تغکیً ىکعدهایط .از آىذا کً اؼتاىطارد ؿیوؿػیيگتان ٌيػَز ةػً آن نعزلػً
ىعؼیطه ،ىهیتَاىط آىذا ةهاىطٌ .یچکؽی ىهیتَاىط چیغی ةً آن امأً کيط .تهام آن ةایط زاقل تغکیۀ صَدتان ةاؿػط.
ٔ٘ه وٗتی نیتَاىیط رؿط کيیط و ةاه ةعویط کً ذٌوتان را تغکیً کيیط ،ةًوَر دیَؼتً گَىگتان را رؿط دٌیػطٌ ،هیـػً
ةً ةٍتعکعدن صَدتان ادانً دٌیط و ةا ؼعؿت دٍان ٌهگَن ؿَیط .ةُنی أعاد دؼػتصه نػعا نیصَاٌيػط ،انػا نػو
نایل ةً ایو کار ىیؽتم .نهکو اؼت ةعصی از أعاد ةً صَد ةتاليط کً دؼتصه نُلم را دارىط .آنٌا نیصَاٌيػط ةػا آن
صَدىهایی کييط یا اىعژی آن دؼتصه از آنٌا نسأٌت کيط .آیا ایو واةؽتگی دیگعی ىیؽت؟ تغکیً ةً تالش صػَد
ٔعد ةؽتگی دارد ،ةعای چً درةارۀ اىعژیٌای نسأي قستت نیکيیط؟ آیا در تغکیػۀ ؼػىر ةػاه ةایػط ةػًدىتال چيػیو
چیغٌایی ةاؿیط؟ آنٌا ةً چً زؽػاب نیآیيػط؟ ٔ٘ػه نعةػَط ةػً أػعادی ٌؽػتيط کػً ةػًدىتال ؿػٕایأتو و زٕػي
ؼالنتیاىط.
در ؼىسی ةؽیار نیکعوؼکَدی ،گَىگی کً رؿط دادهایط یا ٌع ذرۀ نیکعوؼکَدی از آن گَىگ ،دٗی ً
٘ا ؿتیً صَدتػان
اؼت .وٗتی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـػعی نیرویػط ،تغکیػۀ ةػطىی صػطایی را ؿػعوع صَاٌیػط کػعد .آن گَىػگ ،تكػَیع
نَدَدی صطایی را صَاٌط داؿت و آن نَدَد صطایی روی گػل ىیلػَٔع آةػی نیىـػیيط و ةؽػیار زیتػا اؼػتٌ .ػع ذرۀ
نیکعوؼکَدی ،ؿتیً آن اؼت .انا اىعژی زیَان ،از چیغٌایی ؿػتیً روةاهٌػا یػا نارٌػای کَچػک تـػکیل ؿػطه و در
ؼىسی ةؽیار نیکعوؼکَدی ،ذرات کَچک آنٌا چيػیو چیغٌػایی ٌؽػتيط .چیػغ دیگػع ایػو اؼػت کػً ةعصػی أػعاد

ً
ًاٌعا «اىعژیٌای ناورای وتیُی» در آنٌا نضلَط ؿطه اؼت ،ةطون ایيکً لسٌػًای ٔکػع
چایٌایی را نیىَؿيط کً
کييط چً ىَع اىعژی ٗعار اؼت در آن ةاؿط .اکحع أعاد َادی تا وٗتی ةتَاىيط ةًوَر نَٗػت دردؿػان را تؽػکیو دٌيػط،

صَؿسال نیؿَىط ةیهاریؿان را ةً تَُیٖ ةیيطازىط و آن را ؼعکَب کييط .ةً ٌع زال ،أعاد َادی ،قع ً
ٔا أػعاد َػادی
ٌؽتيط و ةطون تَدً ةً ایيکً چگَىً ةطنؿان را آؿٕتً نیکييط ،ةً نا نعةَط ىهیؿَد .انا ؿها تهعیوکييطه ٌؽػتیط
و ةً ٌهیو َلت اؼت کً ایو نؽائل را ةً ؿها گٕتًام .از زاه ةً ةُط ،ىتایط ایػو کارٌػا را اىذػام دٌیػط .زتػی ٔکػع
صَاؼتو چیغٌایی نحل ةًاقىالح «اىعژی ناورای وتیُی» و چيیو چیغٌػایی را ىطاؿػتً ةاؿػیط .ةعصػی از اؼػتادان
چیگَىگ نیگَیيط« :ةً ؿها اىعژیٌای ناورای وتیُی نیدٌم و نیتَاىیط آنٌا را در ؼعاؼع کـَر دریأت کيیػط».
انا ىهیداىم اىتٌار دریأت چًچیغی را نیتَاىیط داؿتً ةاؿیط .ةً ؿها نیگَیم ،آن چیغٌا ٔایطۀ زیادی ىطارىط .زتی
اگع نغایایی ٌم داؿتً ةاؿيط٘ٔ ،ه ةعای ؿٕادادن و زٕي ؼالنتی ٌؽتيط .ؿها تهعیوکييطهایط ،گَىگ ؿػها ٔ٘ػه از
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تغکیۀ صَدتان ةً دؼت نیآیطٌ .ع اىعژی ناورای وتیُی کً دیگعان ةعای ؿها نیٔعؼتيط ىهیتَاىط ؼىر ؿها را ةػاه
ةتعد ،چعاکً ٔ٘ه ةعای نُالذۀ أعاد َادی اؼت .ةایط ٔکعی درؼت را زٕي کيیطٌ .یچکؽػی ىهیتَاىػط ةػًدای ؿػها
تغکیً کيط٘ٔ .ه وٗتی صَدتان ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط نیتَاىیط ؼىرتان را ةاه ةتعیط.
دػ چًچیغی ةً ؿها نیدٌم؟ ٌهً نیداىيط کً ةؽیاری از تغکیًکييطگان نا ٌعگغ چیگَىگ را تهػعیو ىکعدهاىػط
و ةطنؿان ةیهاری دارد .ةعصی از أعاد ىیغ ؼالٌا چیگَىگ را تهعیو کعدهاىط ،ولی ٌيَز در ؼىر چػی ؼػعگعداىيط و
ٌیچ گَىگی ىطارىط .التتً أعادی ٌؽتيط کً دیگعان را نطاوا کعدهاىط و نهکو اؼت ىطاىيػط چػً نؽػائلی در آن درگیػع
اؼت .وٗتی درةارۀ تؽػضیع روح یػا زیػَان قػستت نیکػعدم ،تهػام آن ارواح یػا زیَاىػات تؽػضیعکييطه را از ةػطن
تهعیوکييطگان واُٗی دأا ةعداؿتم ،ةطون تَدً ةً ایيکً آنٌا چً ةَدىط و صَاه درون یا روی ةطنؿان ٗػعار داؿػتيط.
ً
ؿضكا تغکیۀ واُٗی را اىذام نیدٌيط ایو دأا را ةضَاىيط ،ةطن آنٌا را ىیغ ةً ٌهیو ؿػکل
وٗتی أعادی کً صَدؿان

داک نیکيمَ .الوه ةع ایو ،نسیه صاىۀ ؿها ىیغ ةایط داک ؿَدَ .ذلً کيیط و آن لَزًٌای گعانیطاؿت دَؿػیطهؿػطه
از روةاه و راؼَ را کً ٗتالً ت٘طیػؿان نیکعدیط ،دور ةیيطازیط .تهام آن چیغٌا ةعای ؿها دور ریضتً و تهیغ ؿػطهاىط و
دیگع ودَد ىطارىط .ةًصاوع ایيکً نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،نیتػَاىیم نؽػائل را تػا زػط انکػان ةعایتػان آؼػان کيػیم.
ازایورو ایو کارٌا نیتَاىط ةعای ؿها اىذام ؿَد ،انا آنٌا را ٔ٘ه ةعای تغکیًکييطگان ز٘ی٘ی اىذػام نػیدٌیم .التتػً

ً
واُٗػا
ةُنی أعاد ىهیصَاٌيط تغکیً کييط و زتی تا ایو لسًٌ ٌيػَز نتَدػً ىیؽػتيط درةػارۀ چػً قػستت نػیکيیم.
ىهیتَاىیم ةً آنٌا کهک کيیم٘ٔ .ه از تغکیًکييطگان واُٗی نعاٗتت نیکيیم.
أعادی ٌم ٌؽتيط کً در گظؿتً ةً آنٌا گٕتً ؿط روح یا زیَان تؽضیعکييطه دارىط یا ایيکً ازؽػاس نیکعدىػط

تؽضیع ؿطهاىط .انا ةُط از ایيکً آن را ةعایؿان ةعداؿتمٌ ،يَز ىگعاىيط کً آن نـکل ةاٗی ناىطه ةاؿط و ٔکػع نیکييػط
کً آن چیغٌا ٌيَز ودَد دارىط .انا ایو ىََی واةؽتگی نسؽَب ؿطه و ؿکوتعدیط ىانیطه نیؿػَد .اگػع ةػً ٌهػیو
ؿکل ادانً دٌيط نهکو اؼت دوةاره آن را ةً صَد دظب کييط .ةایط از ایو ؿکوتعدیط رٌا ؿَىط و ةطاىيط کػً در وػَل
کالسٌایم آن چیغٌا را ةعایؿان از ةیو ةعدهام .تهام ایو چیغٌا ةعداؿتً ؿطهاىط.
در ؼىسی داییو ،نطرؼۀ دائَ هزم نیداىط کً در زال اىذػام تهعیوٌػای تغکیػً ،ةيیانٌػایی را ةيػا ؼػازد .نػطار
آؼهاىیَ « ،دنتیان» و ةعصی چیغٌای دیگع ىیغ ةایط ؿکل ةگیعىط .ایيذا ٔالَن ،نکاىیغمٌای اىعژی ،تهػام نکاىیغمٌػا
ةعای تغکیً و ةؽیاری از چیغٌای دیگع را ةعای ؿها ٔعاٌم نیکيیم ،ةیؾ از دهٌغار از آنٌا را .تهػام آنٌػا را ةایػط ةػً
ؿها ةطٌیم و آنٌا نحل ةظرٌایی در ةطنتان کاؿتً نیؿَىط .ةُط از ةعداؿتو ةیهاریٌایتانٌ ،ع کاری کً ةایط اىذام
ؿَد ،ةعایتان اىذام نیدٌیم و ٌعچیغی کً ةایط داده ؿَد ،ةً ؿها نیدٌیم .ؼپػ نیتَاىیط تا اىتٍا ةًوَر واُٗػی
در نطرؼۀ نا ةً تغکیًتان ادانً دٌیط .انا اگع ایو چیغٌا را ةً ؿها ىهیدادیم٘ٔ ،ه ةعای ؿػٕادادن و زٕػي ؼػالنتی
نیةَد .قادٗاىً ةگَییم ،اگع ةُنی أعاد نعاٗب ؿیوؿیيگ صػَد ىتاؿػيط ،ةٍتػع اؼػت کػً ةػًدای آن ،تهعیوٌػای
ورزؿی را اىذام دٌيط.
ً
ؿضكػا یػاد
وٗتی تغکیۀ واُٗی را اىذام نیدٌیط ،ةایط در ةعاةع ؿها نؽئَل ةاؿیم .تغکیًکييػطگاىی کػً صَدؿػان
نیگیعىط ىیغ نیتَاىيط تهام چیغٌا را ةً ٌهان ؿکل ةً دؼت ةیاورىط ،انا ةایط تغکیًکييطۀ ز٘ی٘ی ةاؿيط .نا تهام ایو
چیغٌا را ةً تغکیًکييطگان ز٘ی٘ی نیدٌیمٌ .هانوَر کً گٕتم ةایط ؿها را ةًَيَان نعیطم ةًوَر واُٗی ٌطایت کػيم.
ةًَالوه ،ةایط ٔای ؼىر ةاه را ةًوَر کانل نىالًُ کيیط و ةطاىیط کً چگَىً تغکیً کيیط .تهام ديخ تهعیو ،ةػًیکذا ةػً
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ؿها آنَزش داده نیؿَد و ٌهۀ آنٌا را یاد صَاٌیط گعٔت .در ىٍایت ،صَاٌیط تَاىؽت ةً ؼىسی ةؽیار ةاه ةعؼػیط،
ةاهتع از آىچً ةتَاىیط تكَر کيیط .تا وٗتی تغکیً کيیط ،رؼیطن ةً جهعۀ ز٘ی٘ی نـکلی ىضَاٌط ةَد .در آنَزش ایو ٔػا،
ِ
نضتلٓ تغکیً دی نیةعیط کً آن ٌهیـً ؿػها را
ٌمزنان ؼىَح نضتلٓ را دَؿؾ دادهام .از زاه ةً ةُط ،در ؼىَح
ٌطایت نیکيط.
ؿها تغکیًکييطه ٌؽتیط ،ةياةعایو نؽیع زىطگیتان از ٌهیو زاه تْییع نیکيطٔ .اؿػو نػو آن را دوةػاره ةعایتػان
ةعىانًریغی نیکيط .چگَىً آن را ةعىانًریغی نیکيط؟ از َهع ؿضف چيط ؼال ٌيَز ةاٗی ناىطه اؼت؟ صػَدش آن را
ىهیداىط .ةُنی أعاد ؿایط ةُط از یک ؼال یا ىیم ؼال ةیهاری وصیهی ةگیعىط یا وٗتػی ةیهػار ؿػطىط نهکػو اؼػت
چيط ؼال وَل ةکـط .ؿایط ةُنی أعاد دچار ةیهاری لضتًؿطن صَن در نْغ یا ةیهاریٌػای دیگػع ؿػَىط و ىتَاىيػط
زعکت کييط .دػ چگَىً نیتَاىیط در ؼالٌایی کً از َهعتان ةاٗی ناىطه تغکیً کيیط؟ نا ةایػط تهػام ایوٌػا را ةػعای
ؿها درؼت کعده و از وَٗع چيیو نـکالتی دلَگیعی کيیم .انا ةگظاریط از آّػاز ایػو را ةعایتػان روؿػو کيػیم :ایػو
کارٌا را ٔ٘ه ةعای تغکیًکييطگان واُٗی نیتَاىیم اىذام دٌیم .آنٌا نذاز ىیؽتيط ٌهیو وػَری ةػعای ٔػعدی َػادی
اىذام ؿَىط ،چعاکً در ایو قَرت ناىيط اىذام کاری ىادرؼت اؼت .ةعای نػعدم َػادی ،نؽػائلی نحػل تَلػط ،دیػعی،
ةیهاری و نعتٌ ،هگی رواةه کارنایی دارىط و ىهیتَاىیط ةًدلضَاه آنٌا را زیع دا ةگظاریط.
نا تغکیًکييطگان را ةًَيَان ةاارزشتعیو أعاد در ىٌع نیگیعیم ،ةً ٌهیو َلت اؼت کػً نیتػَاىیم ایػو کارٌػا را
ةعای تغکیًکييطگان اىذام دٌیم .چگَىً ایو کارٌا را اىذام نیدٌیم؟ اگع اؼتادی تَ٘ای ٌَیهی داؿتً ةاؿػط ،یُيػی
اگع اؼتادی ٗطرت گَىگ ٌَیهی داؿتً ةاؿط ،نیتَاىط کارنای ؿها را از ةیو ةتػعد .اگػع ؼػىر اىػعژی اؼػتادی ةػاه
ةاؿط ،نیتَاىط ن٘طار زیادی از کارنای ؿها را از ةیو ةتعد و اگع ؼىر اىعژی اؼتادی داییو ةاؿط ٔ٘ه نیتَاىط ن٘ػطار
کهی از کارنای ؿها را از ةیو ةتعد .ةگظاریط نحالی ةغىیم .تهام کارنای نضتلٕی را کً در نؽػیع زىػطگی ةاٗیناىػطهتان
ودَد دارد دهٍ نیکيیم و ٗؽهتی از آن یا ىیهی از آن را از ةیو نیةعیم .ىیهۀ ةاٗیناىطه ٌيَز ٌم از یک کَه ةیـتع

ً
ةُػطا ةػً دائػَ دؼػت یاةیػط،
اؼت و ىهیتَاىیط ةع آن چیعه ؿَیط .دػ چگَىً ةً آن رؼیطگی نیکيیم؟ ؿایط وٗتػی
ةؽیاری از نعدم در آیيطه از آن ىٍٕ ةتعىط و ةطیو وؼیلً ةؽیاری از نعدم ٗؽهتی را ةعای ؿها نتسهل نیؿَىط .التتً
ایو چیغی ةعای آنٌا ىیؽت .از وعیٖ تغکیً ،ةؽیاری از نَدَدات در ةطنتان رؿط صَاٌيط کعدَ .الوه ةػع روح اقػلی
و روح کهکی ،تُطاد زیاد دیگعی از صَدتان ودَد دارىط و ٌهۀ آنٌا ؼػٍهی از آن را ةػعای ؿػها نتسهػل نیؿػَىط.
وٗتی از نیان ؼضتیٌا نیگظریط ن٘طار ةؽیار کهی از آن ةػاٗی ناىػطه اؼػت .اگعچػً نیگػَییم ن٘ػطار زیػادی ةػاٗی

ىهاىطه ،انا ٌيَز ن٘طار ٗاةلنالزًٌای اؼت و ٌيَز ٌم ىهیتَاىؽتیط یػکةػاره آنٌػا را تسهػل کيیػط .دػػ چػً کػار
نیکيیم؟ آن را ةً ٗؽهتٌای ةیؿهاری ت٘ؽیم نیکيیم و آنٌا را در ؼىَح نضتلٓ تغکیػًتان ٗػعار نػیدٌیم و از
آنٌا اؼتٕاده نیکيیم تا ؿیوؿیيگتان را رؿط دٌيط ،کارنایتان را تتطیل کييط و گَىگتان را أغایؾ دٌيط.
ةایط گٕت کً تغکیً اقالً رازت ىیؽت .آنوَر کً نیةیيم ،تغکیً نَمََی ةؽػیار دػطی اؼػت .چیػغی ٔعاؼػَی
نعدم َادی اؼت و اىذام آن دؿَارتع از ٌع کاری اؼت کً نعدم َادی اىذػام نیدٌيػط .آیػا ایػو چیػغی َٔؽَػادی
ىیؽت؟ ةياةعایو الغانات ةعای ؿها ةاهتع از ٌع نَمَع نعدم َادی اؼت .نا اىؽانٌا روح اقلی داریػم و روح اقػلی
نا نيٍطم ىهیؿَد .اگع روح اقلی نيٍطم ىهیؿَدٌ ،هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیػا روح اقػلیتان ىهیتَاىؽػتً در
تُانالت ادتهاَی در زىطگیٌای ٗتلی ،کارٌای ةطی اىذػام داده ةاؿػط؟ انکػاىؾ ةؽػیار زیػاد اؼػت .نهکػو اؼػت
نعتکب ٗتل ؿطه ةاؿیط ،ةً کؽی ةطٌکار ؿطه ةاؿیط ،از دیگعان ؼَءاؼتٕاده کعده ةاؿیط و ةً دیگعان آؼیب رؼػاىطه
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ةاؿیطٌ .عیک از ایو کارٌا را نهکو اؼت اىذام داده ةاؿیط .دػ اگع ایوگَىً ةاؿط ،وٗتی ایيذا تغکیً نیکيیط ،آنٌا
در ُةُطٌای دیگع ؿها را ةًومَح نیةیييط .اگع کارٌایی ةعای ؿٕادادن ةیهاریٌا یػا زٕػي ؼػالنتیتان اىذػام دٌیػط

ً
ةُػطا
اٌهیتی ىهیدٌيط ،چعاکً نیداىيط ٔ٘ه در زال ةًتَُیٖاىطاصتو آنٌا ٌؽػتیط .اگػع آن را ٌماکيػَن ىپعدازیػط،
ً
ةُطا آن را ةپعدازیػط ،ؿػطیطتع صَاٌػط ةػَد .ةيػاةعایو زتػی اگػع ةػطٌیٌایتان را در زػال زامػع
نیدعدازیط و وٗتی

ىپعدازیط ،اٌهیتی ىهیدٌيط.
انا اگع ةگَییط ٗكط داریط تغکیً کيیط ،ىهیگظارىط آن را اىذام دٌیط« :نیصػَاٌی تغکیػً کيػی و ةُػط ةػعوی .انػا
وٗتی گَىگ را رؿط دٌی ىهیتَاىم ةً تَ ةعؼم ،دؼتم ةً تَ ىضَاٌط رؼیط ».آنٌا ادازه ىهیدٌيط ایو اتٕاؽ ةیٕتػط و
ٌع کاری نیکييط کً ؼط راهتان ؿَىط و ؿها را از تغکیًکعدن ةاز دارىط .ةياةعایو از ٌع ؿػیَهای ةػعای تػطاصل ةػا ؿػها
اؼتٕاده نیکييط و نهکو اؼت زتی ةعای کـتوتان ةیایيط .التتً ایووَر اتٕػاؽ ىهیأتػط کػً ایيذػا در زػال اىذػام
نطیتیـو ةاؿیط و ؼعتان ٗىٍ ؿَد .ایو ّیعنهکو اؼت ،چعاکً ةایط ةا ؿیَۀ انػَر در دانُػۀ نػعدم َػادی نيىتػٖ
ةاؿط .ؿایط وٗتی از صاىً ةیعون نیرویط ةا اتَنتیلی تكادؼ کيیط یا از ؼاصتهاىی ةً داییو ؼَ٘ط کيیط یا ةا صىعات
دیگعی نَادً ؿَیط .ایو چیغٌا نهکو اؼت اتٕاؽ ةیٕتيط و نیتَاىيط صیلی صىعىاک ةاؿػيط .تغکیػۀ واُٗػی ةػً آن
آؼاىی ىیؽت کً تكَر نیکيیط .آیا ٔکع نیکيیط ٔ٘ه ةًصاوع ایيکً نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،نیتَاىیػط نَٔػٖ ؿػَیط؟
وٗتی ةضَاٌیط ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط ،دانتان ةیدرىگ در صىع صَاٌط ةَد و ایو نـکل ةالٔاقلً ةً نیان صَاٌػط

آنط .ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ دعئت ىهیکييط نعدم را ةًؼَی ؼىَح ةاه آنػَزش دٌيػط .چػعا؟ دٗی ً
٘ػا ةػًصاوع
ایيکً ىهیتَاىيط از ایو نـکل نعاٗتت کييط و ىهیتَاىيط از ؿها نسأٌت کييط.
در گظؿتً ةؽیاری از اؼتادان ةَدىط کً در یک زنان ٔ٘ه نیتَاىؽتيط ةً یک نعیط آنػَزش دٌيػط ،چعاکػً ٔ٘ػه
نیتَاىؽتيط از یک نعیط نسأٌت کييط .انا در صكَص اىذام آن در چيیو گؽتعهای کػً نػا اىذػام نػیدٌیم ،اکحػع
آنٌا دعئت ىهیکعدىط آن را اىذام دٌيط .انا ٌهانوَر کً ةً ؿها گٕتًام ،نیتَاىم ایو کار را اىذام دٌم ،زیعا ٔاؿػو
ةیؿهاری دارم کً ٌعیکٌ ،هان ٗطرت ٌَیم ٔایی را دارىط کً نو دارم .آنٌا نیتَاىيط ٗطرتٌای ةغرت َٔؽوتیُی
و ٗطرتٌای صطایی ٌَیم ٔا را ىـان دٌيط .ةًَالوه ،آىچً نا انعوز اىذام نیدٌیم ةً آن ؼادگی ىیؽت کً در ًػاٌع
ةً ىٌع نیرؼط .نو ةیعون ىیانطهام کً ایو کار را از روی ىََی ٌَس اىذام دٌم .نیتَاىم ةً ؿها ةگَیم کً ةؽیاری
از نَدَدات واهتع ىٌارهگع ایو رویطاد ٌؽتيط .ایو آصعیو ةاری اؼت کً راٌی درؼت را در َكع دایان دارنػا آنػَزش
نیدٌیم .وٗتی ایو کار را اىذام نیدٌیم ادازه ىطاریم ةً اىسعاؼ ةعویم .اگع ةًوَر واُٗی در نؽیعی ز٘ی٘ی تغکیػً
کيیطٌ ،یچکؽی دعئت ىهیکيط ةً نیل صَد ةػً ؿػها کػاری داؿػتً ةاؿػط .ةػًَالوه ،ؿػها از نسأٌػت ٔاؿػو نػو
ةعصَرداریط و ةا ٌیچ صىعی روةعو ىهیؿَیط.
ةطٌیٌا ةایط دعداصت ؿَىط ،ازایورو در نؽیع تغکیًتان ةُنی اتٕاٗات صىعىاک نهکو اؼت رخ دٌيط .انػا ایػو
اتٕاٗات ةعایتان تعؼياک ىضَاٌط ةَد و ىهیگظاریم آؼیب دطی ةً ؿها ةعؼط .نیتَاىم چيػط نحػال ةعایتػان ةػغىم.
وٗتی در دکو در کالؼی آنَزش نیدادم ،تهعیوکييطهای ةا دوچعصۀ صػَد از صیاةػان رد نیؿػطٌ .هػانوَر کػً ؼػع
دیچی در زال دیچیطن ةَد ،اتَنتیلی ؼع آن دیچ تيط ةا ایو ؿاگعد نا تكادؼ کعد .او صاىهی ةَد کً ةػیؾ از ديذػاه
ؼال داؿت .آن اتَنتیل ىاگٍان ةا او ةعصَرد کعد و ةًؿطت ةً او معةً زد .ؼعش ةا قطای «ةيگ» ةليػطی ةػً ؼػ٘ٓ
اتَنتیل اقاةت کعد .آن معةً آنٗطر ىاگٍاىی و ؿطیط ةَد کً وٗتی ؼع ایو تهعیوکييطه ةً اتَنتیل ةعصَرد کػعد ٌيػَز
ؼَار دوچعصً ةَد .انا ٌیچ دردی را ازؽاس ىکعد .ىًتيٍا ٌیچ دردی را ازؽاس ىکعد ،ةلکً از ؼعش صَن ٌم ىیانط
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و زتی ورم ٌم ىکعد .راىيطه ةؽیار تعؼیطه ةَد و از اتَنتیل ةیعون دعیط .ؼعیٍ دعؼیط کً آیا قطنً دیػطه و دیـػيٍاد
کعد او را ةً ةیهارؼتان ةتعد .او داؼش داد کً زالؾ صَب اؼػت .التتػً ایػو ؿػاگعدنان ؿیوؿػیيگ ةؽػیار ةػاهیی
داؿت و ىهیصَاؼت ةعای راىيطه نغازهتی ایذاد کيط .گٕت کً ٌهًچیغ صَب اؼت ،انا تكادؼ ٔعورٔتگػی ةغرگػی را
روی اتَنتیل ةًدا گظاؿت.
چيان رویطادٌایی دیؾ نیآیيط کً دانتان را ةگیعىط ،انا ؿها در صىع ىضَاٌیط ةَد .دُٔۀ آصعی کػً کالؼػی در
داىـگاه دیلیو داؿتیم ،یکی از ؿاگعدان نا نیصَاؼت ةا دوچعصۀ صَد از نیان د ِر اقلی داىـگاه ةگظرد .ةػًنسل

ایيکً ةً وؼه صیاةان رؼیط ،ىاگٍان ةیو دو اتَنتیل گیع أتاد .یک لسًٌ ناىطه ةَد کً اتَنتیلٌا ةً او ةعصػَرد کييػط،
ولی او اقالً ىتعؼیط .نُهَهً وٗتی تهعیوکييطگاننان ةا چيیو چیغٌایی نَادً نیؿَىط ىهیتعؼيط .در ٌهػان زنػان،
اتَنتیلٌا ایؽتادىط و ٌیچ اتٕاٗی ىیٕتاد.
رویطاد دیگعی در دکو اتٕاؽ أتاد .در زنؽتان ٌَا زودتع تاریک نیؿَد و نعدم کهی زودتع نیصَاةيط .صیاةانٌا
صالی و کانالً ؼاکت ةَد .یکی از ؿاگعدان نا ةا َذلً ةا دوچعصً ةً صاىً نیرٔت٘ٔ .ه یک اتَنتیل دیپ دلػَی او
در زعکت ةَد .ىاگٍان دیپ تعنغ کعد .آن ؿاگعد نتَدً آن ىـط و ةا ؼع صم ةً داییو ،ةً دوچعصًؼَاری صَد ادانػً
نیداد .انا ىاگٍان دیپ َ٘بَ٘ب رٔت و ةا ؼعَت زیادی ةًؼهت َ٘ب زعکت کعد .تكػادم آن دو ىیػعو دػان او را

ً
ٔػَرا
نیگعٔتٗ .تل از آىکً ةا ٌم تكادؼ کييط ،ىاگٍان ىیعویی دوچعصۀ او را ةیؾ از ىیم نتع ةً َ٘ب کـاىط و دیپ
در کيار چعخ دوچعصۀ او نتَٗٓ ؿط .ؿایط راىيطۀ دیپ نتَدً ؿط کً کؽی دـت اوؼت .ایػو ؿػاگعد در آن نَٗػٍ
ً
ةُطا وٗتی ةً آن ٔکػع
ىتعؼیط .تهام أعادی کً ةا چيیو نَُٗیتٌایی ةعصَرد نیکييط ىهیتعؼيط ،اگعچً نهکو اؼت
کييط ةتعؼيط .اولیو چیغی کً او ٔکع کعد ایو ةَد« :وای! چً کؽی نعا ةً َ٘ب کـاىط؟ ةایط از او تـکع کيم ».وٗتی
ةً َ٘ب ةعگـت و نیصَاؼت تـکع کيط ،دی ةعد صیاةان ةؽیار صلَت اؼت و کؽی در آىذػا ىتػَد .ةالٔاقػلً ٍٔهیػط:
«ایو نُلم ةَد کً از نو نسأٌت کعد!»
رویطاد دیگع در چاىگچَن اتٕاؽ أتاد .ؼاصتهاىی در ىغدیکی صاىۀ ؿػاگعدی در زػال ؼػاصتو ةػَد .ایػو روزٌػا،
ؼاصتهانٌا را ةؽیار ةليط نیؼازىط و دارةؽتٌا از نیلًٌای آٌيی ةً ٗىع دو ایيچ و وَل چٍار نتع ؼاصتً نیؿَىط.
ةُط از ایيکً ایو ؿاگعد ٔاقلۀ کهی از صاىً را وی کعده ةَد ،نیلًای آٌيی از ةػاهی ؼػاصتهان ةػًوعؼ ؼػع او ةػًوَر
ٗائم ؼَ٘ط کعدٌ .هً در صیاةان ؼع دای صَد نیشکَب ؿطىط .انا او گٕت« :چً کؽی ةً ؼع نو دؼػت زد؟» ٔکػع
کعد کؽی ةً ؼع او دؼت زده اؼت .در ٌهان زنان ،ؼعش را ةً َ٘ب چعصاىط و دیط کً ٔالَن ةغرگی ةاهی ؼػعش در
زال چعصؾ اؼت .آن نیلۀ آٌيی در انتطاد ؼعش ةً داییو ُؼع صَرد و در زنیو ٔعو رٔت ،ةطون ایيکػً روی زنػیو

ً
واُٗا ةً کؽی اقاةت نیکعد ،درةارۀ آن ةیيطیـیط ،ةًٗطری ؼيگیو ةَد کػً نحػل ةػًؼػیشکـػیطن نیػَه،
ةیٕتط .اگع

ةطىؾ را نیؿکأت .صیلی صىعىاک ةَد!
تُطاد ةؽیار زیادی از چيیو رویطادٌایی ودَد دارىط کً ىهیتَان آنٌا را ؿهعد .انا ٌیچکؽػی صىػعی را تذعةػً
ىکعده اؼت .ایووَر ىیؽت کً ٌهۀ نا ةایػط از نیػان چيػیو چیغٌػایی ةگػظریم ،ولػی ةعصػی أػعاد ةػا آنٌػا نَادػً
نیؿَىط .صَاه ةا چيیو نَاردی روةعو ؿَیط یا ىـَیط ،نیتَاىم ةً ؿها اوهیيان ةطٌم کً اقالً در صىع ىضَاٌیط ةػَد.
ةعصی ؿاگعدان از الغانات نا ةعای ؿیوؿیيگ دیعوی ىهیکييط٘ٔ .ه تهعیوٌا را اىذام نیدٌيط و ؿیوؿیيگ صػَد
را تغکیً ىهیکييط ،ةياةعایو ىهیتَاىیط آنٌا را تهعیوکييطه ةيانیط.
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اکيَن نیداىیط ةًَيَان نُلمتان چًچیغی ةً ؿها نیدٌم .تا وٗتی روزی ةعؼط کً ةتَاىیط از صَدتان نسأٌػت
کيیط ٔاؿو نو ةًوَر دیَؼتً از ؿها نسأٌت نیکيط .در آن زنانٔ ،عاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی رٔتًایط و دائػَ
را ةً دؼت آوردهایط .انا ةایط ناىيط تغکیًکييطۀ واُٗی رٔتار کيیط و ٔ٘ه در آن ٌيگام نیتَاىیط نَٖٔ ؿػَیط .ؿضكػی
ةَد کً کتاب نعا در دؼتؾ گعٔتً ةَد ،در صیاةان راه نیرٔت و داد نیزد« :ةا زٕاًت نُلم لی ،از ایػو ىهػیتعؼػم
کً ةا اتَنتیلی تكادؼ کيم ».آن تنُیٓ دأا ةَد .نا از چيیو ؿضكی نسأٌت ىهیکيیم .ز٘ی٘ػت ایػو اؼػت کػً
نعیطان ز٘ی٘ی ةً ایو ؿکل َهل ىهیکييط.

نیران اىسژی
وٗتی تهعیوٌا را اىذام نیدٌیم ،دور نا نیطاىی ؿکل نیگیعد .ایو چً ىَع نیطاىی اؼت؟ ةُنی أعاد آن را نیطان
چی ،نیطان نْياویؽی ،یا نیطان الکتعیکی نیىانيط .انا آن را ٌػع ىػَع نیػطاىی ٌػم ةيانیػط قػسیر ىیؽػت ،زیػعا

نادهای کً ایو نیطان در ةع دارد ةیىٍایت ّيی اؼت .ت٘عی ً
تػا ٌػع ىػَع نػادهای کػً ٌهػۀ ُةُػطٌای دٍػان را تـػکیل
نیدٌط ،نیتَاىط در ایو گَىگی کً دعورش نیدٌیم یأت ؿَد .ةيػاةعایو نياؼػبتع اؼػت کػً آن را نیػطان اىػعژی
ةيانیم .ةً ٌهیو َلت اؼت کً ةًوَر نُهَل آن را نیطان اىعژی نیىانیم.
دػ ایو نیػطان چػً اجػعی دارد؟ ٌهػانوَر کػً نیداىیػط ،نػا در زػال تغکیػً در روؿػی راؼػتیو ٌؽػتیم کػً

ىیکصَاٌی را در ةع دارد و ٌهگَن ةا ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن اؼت .ةياةعایو ةؽیاری از ؿها نیداىیط یا تذعةػً

کعدهایط کً ٌيگام ىـؽتو در کالس ناٌ ،یچ ٔکع ةطی ىطاریط و کؽاىی کً ؼاة٘ۀ ؼیگارکـیطن دارىط زتػی ةػً ٔکػع

ً
ً
واُٗػا ازؽػاس صػَةی
واُٗا ٔنایی آرانؾةضؾ اؼت و
ؼیگارکـیطن ٌم ىهیأتيطٌ .عکؽی ازؽاس نیکيط کً
کييطگان روؿی راؼتیو ایوگَىً اؼت و در زنَرؿان چيیو چیغی زػػ نیؿػَد .دػػ از دایػان
دارد .اىعژی تغکیً
ِ
ً
واُٗا گَىػگ صَاٌیػط داؿػت ،چعاکػً آىچػً ةػً ؿػها آنػَزش نػیدٌم
ایو کالس ،اکحع ؿها گَىگ صَاٌیط داؿت،
چیغٌایی از تغکیۀ ز٘ی٘ی ٌؽتيط ،در زالی کً ؿػها ىیػغ در ؼػهت صَدتػان در زػال رؿػط ؿیوؿػیيگ ةػع اؼػاس
آنَزشٌاینان ٌؽتیطٌ .هانوَر کً ةًوَر دیَؼتً ةً اىذام تهعیوٌا ادانً نیدٌیط و ةطون وًٕٗ ةع اؼاس ؿعایه

ؿیوؿیيگ نا ةً تغکیۀ صَد ادانً نیدٌیط ،اىعژیتان ةًوَر دیَؼتً َٗیتع و َٗیتع نیؿَد.
نا ىذات صَد ،ىذات دیگعان و ىذات ٌهۀ نَدَدات ذیؿَُر را آنَزش نیدٌیم .ةياةعایو وٗتی ٔػالَن ةػًوعؼ
درون نیچعصط ،صَد ؿضف را ىذات نیدٌط و وٗتی ةًوعؼ ةیػعون نیچعصػط ،دیگػعان را ىذػات نیدٌػط .وٗتػی
ةًوعؼ ةیعون نیچعصط اىعژی را ةً ةیعون نیٔعؼتط و ةً دیگعان ىٍٕ نیرؼاىط .ةً ایو ؿکل ،أعادی کً در نسطودۀ
نیطان اىعژیتان ٗعار دارىط ىٍٕ نیةعىط و نهکو اؼت ازؽاس ةؽیار صَةی داؿػتً ةاؿػيطٌ .عدػا ةاؿػیط ،صػَاه در
صیاةان ٗطم ةغىیط ،در نسل کار ،در صاىً یا ٌعدای دیگع ةاؿیط ،ایو تأجیع را ةع دیگعان صَاٌیط داؿت .نهکػو اؼػت
ةطن أعادی را کً در نسطودۀ نیطان اىعژی ؿها ٗعار دارىط ىاآگاٌاىػً تيٌػیم کيیػط ،زیػعا ایػو نیػطان نیتَاىػط تهػام
چیغٌای ىادرؼت را اقالح کيط .ةطن اىؽان ىتایط ىاصَؿی داؿتً ةاؿط ،داؿتو ةیهاری ومُیتی ّیعوتیُی اؼت .آن
نیتَاىط ایو ومُیت ّیعوتیُی را اقالح کيط .وٗتی أعادی کً ذٌو دلیػطی دارىػط درةػارۀ چیغٌػای ىادرؼػت ٔکػع
نیکييط ،تستتأجیع َٗی نیطان ؿها نهکو اؼت ٔکعؿان را ََض کييط ،نهکو اؼت ةُط از آن ،ىضَاٌيط نعتکب کػار
اؿتتاه ؿَىط .ؿایط ؿضكی ةضَاٌط ةً کؽی ىاؼغا ةگَیط ،انا ىاگٍان ٔکعش را ََض کيط و دیگع ىضَاٌط تٌَیو کيط.
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ٔ٘ه نیطان اىعژی نعةَط ةً تغکیً در راٌی درؼت نیتَاىط ایو تأجیع را داؿتً ةاؿط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً از ٗطیم
در ةَدیؽم گٕتًاىط« :ىَر صطایی ٌهًدا را روؿو و ٌهًچیغ را ٌهاٌيگ نیکيط ».نُيی آن ایو اؼت.

عاگسدان فالَن دافا چگَىً ایو روش را نػسفی کيير
ةُط از ؿعکت در کالسٌاینان ،ةؽیاری از ؿاگعدان نا ٔکع نیکييط کً ایو روش ةؽیار صَب اؼت و نیصَاٌيط آن
را ةا صاىَاده و دوؼتان صَد در نیان ةگظارىط .ةلًٌ ،هۀ ؿها نیتَاىیط ایو کار را اىذام دٌیط ،نیتَاىیط آن را ةػا ٌهػً
در نیان ةگظاریط .انا نؽئلًای ٌؽت کً ةایط آن را ةعای ٌهگی ةیان کيم .نا ةً ؿها چیغٌای ةؽیاری نػیدٌیم کػً
ىهیتَان روی آنٌا ٗیهت گظاؿت .چعا آنٌا را ةً ؿها نیدٌیم؟ آنٌا ةعای تغکیۀ ؿها ٌؽتيط٘ٔ .ػه وٗتػی تغکیػً
نیکيیط ،نیتَاىیم ایو چیغٌا را ةً ؿها ةطٌیم .ةًةیان دیگع ،وٗتی در آیيطه ایو روش را ةً دیگعان نُعٔی نیکيیػط،
ىهیتَاىیط از ایو چیغٌا ةعای ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی اؼتٕاده کيیط .دػ ىهیتَاىیط ناىيط نػا کالؼػی ةعگػغار کيیػط و
ؿٍعیً ةگیعیط .نا ٌغیيًٌایی داریم چعاکً ىیاز داریم کتابٌا و نىالتی را چاپ کيیم و ةعای آنَزش ایػو روش ،ةػً
ى٘اط نضتلٓ ؼٕع کيیم .ؿٍعیۀ نػا در زػال زامػع کهتػعیو ؿػٍعیً در کـػَر اؼػت ،انػا چیغٌػایی کػً نػیدٌیم
ةیؿهارىط .نا ةًوَر واُٗی نعدم را ةًؼَی ؼىَح ةاه ٌطایت نیکيیم و صَدتػان ایػو را نتَدػً ؿػطهایط .ةػًَيَان
ؿاگعدان ٔالَن دأا ،وٗتی در آیيطه ایو تهعیو را ةً نعدم نُعٔی نیکيیط ،دو الغام ةعای ؿها داریم.
الغام اول ایو اؼت کً ىهیتَاىیط ٌیچ ؿٍعیًای ةگیعیط .ةً ؿها چیغٌای ةؽیاری دادهایم ،انا آنٌػا ةػعای ایػو
ىیؽتيط کً دَل درآوریط یا ایيکً در دؽتذَی ؿٍعت ةاؿیط .آنٌا ةعای ىذات ؿها ٌؽػتيط و ایيکػً ةػً ؿػها کهػک
کييط تغکیً کيیط .اگع دَلی ةگیعیطٔ ،اؿو نو ٌعچیغی را کً ةً ؿها داده ؿطه ،دػػ نیگیػعد و دیگػع تهعیوکييػطۀ
ٔالَن دأای نا ىیؽتیط و آىچً اؿاًَ نیدٌیط ٔالَن دأای نا ىیؽت .وٗتی ایو روش را نُعٔػی نیکيیػط ىتایػط در
ولب ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی ةاؿیط ،ةلکً ةایط داوولتاىً ةً دیگعان صطنت کيیط .ؿاگعدان نا در ؼعاؼػع کـػَر آن را
ةً ایو ؿکل اىذام دادهاىط و دؼتیاران در نياوٖ نضتلٓ ىیغ ىهَىۀ صَةی را ةًدا گظاؿتًاىط .اگع نیصَاٌیط روش نا
را یاد ةگیعیط ،تا وٗتی ةضَاٌیط آن را یاد ةگیعیط ،نیتَاىیط ةیاییط .نا نیتَاىیم در ةعاةع ؿها نؽئَل ةاؿیم و ٌهیـً
ةًوَر رایگان ةً ؿها کهک نیکيیم.
الغام دوم ایو اؼت کً ىتایط چیغٌای ؿضكی را ةً دأا امأً کيیط .ةًَتارت دیگع ،وٗتػی ایػو روش را نُعٔػی
نیکيیط ،ةطون تَدً ةً ایيکً چـم ؼَمتان ةاز ةاؿط ،چیغی را دیطه ةاؿیط یا ةُنی از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ًاٌع
ؿطه ةاؿيط ،ىهیتَاىیط ةع دایۀ آىچً دیطهایط درةارۀ ٔالَن دأای نا قستت کيیط .آن چیغٌای نسطودی کػً در ؼػىر
صَدتان دیطهایط چیغی ىیؽتيط و از نُيای واُٗی ٔا کً نا آنَزش نیدٌیم ةؽیار دورىػط .ةيػاةعایو از زػاه ةػً ةُػط
وٗتی ایو روش را نُعٔی نیکيیط ،ةایط ایو نؽئلً را در ذٌو داؿتً ةاؿیط٘ٔ .ه ةً ایػو ؿػکل نیتػَاىیم نىهػئو
ةاؿیم کً چیغٌای اقلی ٔالَن دأای نا ةطون تْییع ةاٗی نیناىيط.
ٌهچيیو ادازه ىطاریط ایو روش را ةً ٌهان ؿکلی کً نو آنَزش نػیدٌم ،آنػَزش دٌیػط .ىهیتَاىیػط ةػا ارائػۀ
ؼضيعاىی در دهُی ةغرت ةًؿکلی کً نو اىذام نیدٌم ٔا را آنَزش دٌیط .ؿها تَاىایی آنَزش ٔا را ىطاریػطَ .لػت
ایو اؼت کً آىچً آنَزش نیدٌم نُاىی گؽتعده و ژرؼ دارد و نىالب ؼىَح ةؽیاری در آن گيذاىػطه ؿػطه اؼػت.
ؿها در ؼىَح نضتلٓ در زال تغکیً ٌؽتیط .در آیيطه ةُط از آىکً دیـعٔت کيیط ،اگع دوةاره ةً ایو نىالب متهؿطه
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گَش کيیط ،ةً رؿط و ةٍتَد ادانً صَاٌیط دادٌ .هانوَر کً ةً گَشکعدن آنٌا ادانً نیدٌیطٌ ،هیـً درک تػازهای
صَاٌیط داؿت و ىتایخ تازهای ةً دؼت صَاٌیط آورد .وٗتی کتاب را نیصَاىیط زتی ةیـتع ایوگَىػً اؼػت .هیػًٌای
ةؽیاری در آىچً آنَزش نیدٌم ودَد دارد .در ىتیذً ،ایو ٔا چیغی ىیؽت کً ؿػها ةتَاىیػط آنػَزش دٌیػط .ادػازه
ىطاریط از کلهات نو ةًَيَان کلهات صَدتان اؼتٕاده کيیط ،چعاکً ةًنيغلۀ دزدیػطن ٔػا اؼػت .ةػعای گٕػتو آن٘ٔ ،ػه

ً
دٗی٘ا آىچً را گٕتم ةیان کعده و امأً کيیطٌ« :هانوَر کً نُلم آن را نیگَیط» یا «ٌهانوَر کً در کتػاب
نیتَاىیط
ىَؿتً ؿطه اؼت٘ٔ ».ه ةً ایو وعیٖ نیتَاىیط درةارۀ آن ةگَییػط .چػعا؟ زیػعا وٗتػی ةػً ایػو ؿػکل آن را ةگَییػط،
کلهاتتان ٗطرت دأا را ةا صَد زهل نیکيط .ىهیتَاىیط چیغٌایی را کً نیداىیط ةػًَيَان ٔػالَن دأػا اؿػاًَ دٌیػط،
وگعىً آىچً نيت٘ل نیکيیط ٔالَن دأا ىیؽت و آىچً اىذام نیدٌیط نُادل تنُیٓکعدن ٔالَن دأای نا اؼت .وٗتی
چیغٌایی ةع دایۀ َ٘ایط و أکار صَد نیگَییط ،آنٌا ٔا ىیؽتيط و ىهیتَاىيط نعدم را ىذات دٌيط و ٌػیچ تػأجیعی ٌػم
ىضَاٌيط داؿت .ةً ٌهیو َلت اؼت کً ٌیچکؽی ىهیتَاىط ایو ٔا را آنَزش دٌط.
نیتَاىیط ایو روش را ةً تازهواردیو نيت٘ل کيیط ،ةً ایو ؿکل کً ىَارٌای قػَتی یػا تكػَیعی را ةػعای آنٌػا در
نسل تهعیو یا نسل آنَزش دضؾ کيیط و دػ از آن ،یکی از أػعاد داوولػب تهعیوٌػا را ةػً آنٌػا آنػَزش دٌػط.
نیتَاىیط از ؿکل ؼهیيار اؼتٕاده کيیط تا أعاد ةا یکطیگع گٕتگَ و تتادلىٌع کييط و درکٌای صػَد را ةػا یکػطیگع ةػً
اؿتعاک ةگظارىط .چیغ دیگع ایو اؼت کً ىتایط ؿاگعد (یا نعیطی) کً ٔالَن دأا را ةً نعدم نُعٔی نیکيػط« ،نُلػم»
یا «اؼتاد» ةيانیط ،چعاکً در دأا ٔ٘ه یک اؼتاد ودَد دارد .ةطون تَدً ةً ایيکً ٔػعد چػً زنػاىی تهػعیو را ؿػعوع
کعده اؼتٌ ،يَز نعیط اؼت.
وٗتی ایو روش را ةً دیگعان نُعٔی نیکيیط ،نهکو اؼت ةُنی از ؿها ٔکع کيیط« :نُلم نیتَاىػط ٔػالَن را در
نعدم کار ةگظارد و ةطن آنٌا را اقالح کيط .انا نا ىهیتَاىیم آن را اىذام دٌیم ».ىگعان ىتاؿیط .ةً ٌهػۀ ؿػها گٕتػًام
کً ٌهعاه ٌع تهعیوکييطهٔ ،اؿو نو ودَد دارد و ىً ٔ٘ه یکی .ةياةعایو ٔاؿو نو ایو کارٌا را اىذام نیدٌط .وٗتی
ةً ؿضكی تهعیو را آنَزش نیدٌیط ،اگع راةىػًای ت٘ػطیعی ةػعای آن داؿػتً ةاؿػطٔ ،ػالَن را ةالٔاقػلً ةػً دؼػت
نیآورد .اگع راةىۀ ت٘طیعی صَةی ىطاؿتً ةاؿط ،ةُط از ایيکً ةطىؾ دوةاره نتُادل ؿَد ،ةًتطریخ از وعیٖ تهعیو یک
ٔالَن صَاٌط گعٔتٔ .اؿو نو ةً او کهک نیکيط ةطىؾ نتُادل ؿَد .راهٌای دیگعی ىیػغ ودػَد دارد کػً ةػً ؿػها
نیگَیم .أعادی کً ةا صَاىطن کتابٌایم ،تهاؿاکعدن ویطئٌَا یا گَشکعدن ةً ىَارٌای قَتیٔ ،ػا و تهعیوٌػا را یػاد
نیگیعىط ،اگع ةًوَر واُٗی ناىيط تهعیوکييطه رٔتار کييط ،تهام چیغٌایی را کً ؼغاوارش ٌؽتيط ةػً ٌهػیو ؿػکل ةػً
دؼت نیآورىط.
ً
نىل٘ا ادازه ىطارىط ةیهاری دیگعان را
نا ةً ؿاگعداننان ادازه ىهیدٌیم ةیهاران را ؿٕا دٌيط .ؿاگعدان ٔالَن دأا
ؿٕا دٌيط .ةً ؿها آنَزش نیدٌیم کً در تغکیػً قػَُد کيیػط ،ىهیگػظاریم ٌػیچ واةؽػتگی را رؿػط دٌیػط و ادػازه
ىهیدٌیم ةطن صَد را تتاه کيیط .نسلٌای تهعیو نا ةٍتع از ٌع نسل تهعیو چیگَىػگ دیگػعی اؼػت .اگػع ةتَاىیػط
تهعیوٌا را در نسلٌای تهعیو نا اىذام دٌیط ،صیلی ةٍتع از آن اؼت کً ةیهاریٌای صَد را ؿٕا دٌیطٔ .اؿو نػو
طان نسل تهعیو نا زٕاًی ٗػعار دارد کػً ٔػالَن ةغرگػی روی آن اؼػت و ٔاؿػو
در دایعهای نیىـیيط و در ةاهی نی ِ
ةغرگی در ةاهی ایو زٕاظ ،از ایو نسل نعاٗتت نیکيط .ایو نسػل ،نسلػی نُهػَلی ىیؽػت و نسلػی ةػعای تهػعیو

چیگَىگ نُهَلی ىیؽت ،ةلکً نسلی ةعای تغکیً اؼت .ةؽػیاری از تهعیوکييػطگان نػا ةػا تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی
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دیطهاىط کً ٌعدایی ةعای اىذام تهعیو ٔالَن دأا دهٍ نیؿَیم ،آن نسل را ىَری ٗعنػغ ازاوػً نیکيػط و ایػو ىػَر
ٌهًچیغ در داصل آن را در ةع نیگیعد.
ٔاؿو نو نیتَاىط صَدش ٔالَن را ةعای تهعیوکييطگان ىكب کيط ،انا ىهیصَاٌیم واةؽتگیٌای ؿها را تـػطیط
کيیم .وٗتی ةً کؽی تهعیوٌا را آنَزش نیدٌیط ،نهکو اؼت ةگَیط« :اوه ،نو اهن ٔالَن دارم ».نهکو اؼت ٔکع
کيیط کً ؿها آن را کار گظاؿتیط ،در قَرتی کً ایوگَىً ىیؽت .ایو را ةػً ؿػها نیگػَیم تػا ایػو واةؽػتگی را ؿػکل
ىطٌیطٔ .اؿو نو اؼت کً تهام ایو کارٌا را اىذام نیدٌط .نعیطان ٔالَن دأای نػا ةایػط ایػو روش را ایوگَىػً ةػً
دیگعان نُعٔی کييط.
ٌعکؽی کً ؼُی کيػط تهعیوٌػای ٔػالَن دأػا را تْییػع دٌػط در زػال آؼػیبرؼػاىطن ةػً دأػا اؼػت ،در زػال
آؼیبرؼاىطن ةً ایو روش اؼت .ةُنی أعاد دؼتَرالُهل تهعیوٌػا را ةػً چیغٌػای ٗأیػًداری ةعگعداىطهاىػط .ایػو

ً
نىل٘ا نذاز ىیؽت .تهام روشٌای تغکیۀ ز٘ی٘ی ،از اَكار ناٗتل تاریش ةً ارث نیرؼيط ،از زنانٌای ٗػطیم ةػً ارث
نیرؼيط و از وعیٖ تغکیً ،نَدَدات صطایی ةیؿهاری را تکَیو دادهاىطٌ .یچکؽی دعئت ىکعده چيػیو چیغٌػایی را

تْییع دٌط .چيیو چیغی ٔ٘ه در ایو َكع دایان دارنا ًاٌع ؿػطه اؼػت .در وػَل تػاریشٌ ،عگػغ ایػو چیغٌػا اتٕػاؽ
ىیٕتادهاىطٌ .هً ةایط درایوةاره ةؽیار نعاٗب ةاؿيط.
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ضذيساىی چٍارم

ازدضتدادن و ةًدضتآوردن
در دانُۀ تغکیًکييطگان ،راةىۀ ةیو ازدؼتدادن و ةًدؼتآوردن ةًوَر نکعر نىعح نیؿَد .در ةیو نعدم َػادی ىیػغ
درةارۀ آن قستت نیؿَد .ىگعش نا تهعیوکييطگان ةً ازدؼتدادن و ةًدؼػتآوردن نتٕػاوت از ىگػعش اکحػع نػعدم
اؼت .ةًدؼتآوردىی کً نعدم َادی نُهَهً در تالشٌای صَد ةًدىتالؾ ٌؽتيط ؿانل چیغٌای دىیَی اؼت ،ناىيػط
داؿتو زىطگی رازت و نعًٔ .ولی ةًدؼتآوردىی کً نا تهعیوکييطگان ةًدىتالؾ ٌؽتیم ناٌیت کانالً نتٕػاوتی دارد
و چیغی اؼت کً نعدم َادی زتی اگع ةضَاٌيط ىیغ ٌعگغ ىهیتَاىيط تذعةً کييط ،نگع ایيکً تغکیً کييط.
نُهَهً وٗتی ةً ازدؼتدادن اؿاره نیکيیم ،نيٌَر چیغ صیلی نسطودی ىیؽت .وٗتی درةارۀ ازدؼتدادن قستت
نیکيیط ،نُهَهً نعدم ٔکع نیکييط کً نيٌَر از آن ،ةضـیطن کهی دَل ،کهک ةً أعاد ىیازنيط یا ؿایط کهک ةً أػعاد
ةیصاىهان اؼت .التتً آنٌا ىیغ ؿکلی از ةضـؾ و ازدؼتدادن ٌؽتيط .انا اىذام آن کارٌا ٔ٘ه ةیاىگع ایو اؼت کػً
ةً دَل یا چیغٌای نادی کهتع واةؽتًایط .دؼتکـیطن از جػعوت ،ةیگهػان یکػی از ديتػًٌای ازدؼػتدادن اؼػت و

ً
ىؽتتا ديتۀ َهطۀ آن .انا ازدؼتدادىی کً نا درةارۀ آن قستت نیکيیم ةً آن نسطودی ىیؽػت .در روىػط تغکیػً ،نػا
تهعیوکييطگان تػالش نػیکيیم ةؽػیاری از واةؽػتگیٌا را رٌػا کيػیم ،نحػل ذٌيیػت صَدىهػایی ،زؽػادت ،ذٌيیػت
رٗاةتدَیی و ؿَروٌیذان ةیؾ از زط .نا نیصَاٌیم ٌهۀ واةؽتگیٌا را رٌػا کيػیم .ةيػاةعایو ازدؼػتدادىی کػً نػا
درةارۀ آن قستت نیکيیم ةؽیار گؽتعدهتع از چیغی اؼت کً نعدم َادی تكَر نیکييط ،زیػعا ؿػانل رٌػاکعدن ٌهػۀ
واةؽتگیٌا و انیال نعدم َادی اؼت.
نهکو اؼت ةعصی ٔکع کييط« :نا در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکيیم .اگػع ٌهػًچیغ را از دؼػت دٌػیم ،آیػا نحػل
راٌبٌا و راٌتًٌا ىهیؿَیم؟ ةً ىٌع نیرؼط ازدؼتدادن ٌهًچیغ انکاندظیع ىتاؿط ».در نطرؼۀ ناٌ ،هۀ نا کً ٌيَز
ةضـی از ایو ادتهاع نعدم َادی ٌؽتیم ،هزم اؼت در زالی کً تغکیً نیکيیم تا زط انکان زىطگی وتیُػی داؿػتً
ةاؿیم .از ؿها درصَاؼت ىهیکيیم کً چیغی را ةًقَرت نػادی از دؼػت ةطٌیػط .تػا وٗتػی ةػً آن واةؽػتً ىتاؿػیط،
اٌهیتی ىطارد کً ردۀ ؿْلیتان چ٘طر ةاه ةاؿط یا چ٘طر جعوت داؿتً ةاؿیط ،چعاکً ىکتۀ کلیطی ةعای نا ایو اؼت کػً
ةً آنٌا واةؽتگی ىطاؿتً ةاؿیط.
نطرؼۀ تغکیۀ نا نؽت٘ی ً
ها واةؽتگیٌای ؿها را ٌطؼ ٗعار نیدٌط .وٗتی َالیٖ ؿضكیتان در نضاوعه اؼػت یػا
وٗتی ةا کؽی نـکلی داریط ،ایيکً ةتَاىیط آنٌا را ؼتک ةگیعیػط و ةػً آن نؽػائل کهتػع اٌهیػت ةطٌیػط ،نَمػََی
کلیطی اؼت .تغکیً در نُاةط یا در ديگلٌا و کَهٌای دورأتاده ةً ایو نيٌَر اؼػت کػً دؼتعؼػی ؿػها ةػً دانُػۀ
َادی اىؽاىی را کانالً ٗىٍ کيط .آنٌا ؿها را نذتَر نیکييط واةؽتگیٌای نعدم َادی را از دؼت ةطٌیػط و ؿػها را از
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نيأٍ نادی دور نیکييط تا ةتَاىیط واةؽتگی ةً آنٌا را از دؼت ةطٌیط .انا أعادی کػً در ةػیو نػعدم َػادی زىػطگی
نیکييط ایو ؿیَه را دىتال ىهیکييط .نا ةایط در زالی کً در ایو نسیه نػعدم َػادی ٌؽػتیم ،واةؽػتگیٌا را ؼػتک

ً
واُٗا ؼضت اؼت .ایو زیاتیتعیو ديتۀ نطرؼۀ تغکیػۀ نػا اؼػت .ةيػاةعایو ازدؼػتدادىی کػً نػا
ةگیعیم .التتً ایو

درةارهاش قستت نیکيیم وؼیٍ اؼت ،ىً ایيکً نسطود ةاؿط .در صكَص اىذام کاری صَب و ةضـؾ دَل ،انعوزه
ةً گطاٌا در صیاةان ىگاه کيیط ،ةعصی از آنٌا زعًٔای ٌؽتيط و نهکو اؼت زتی ةیـتع از ؿها دَل داؿتً ةاؿيط .نا
ةایط ةًدای تهعکغ ةع چیغٌای دغئی ةیاٌهیت ،ةً نسطودۀ وؼیٍتعی از نؽائل تهعکغ کيیمَ .هل تغکیً ةًوَر ةػاز و
ً
واُٗػا از دؼػت نػیدٌیم چیغٌػای ةػط
نَٗعاىًای ةً نسطودۀ وؼیٍتعی تهعکغ نیکيط .در روىػط ازدؼػتدادن ،آىچػً

ٌؽتيط.
نعدم اّلب ٔکع نیکييط ٌعچیغی کً ولب نیکييط صَب اؼت .در ز٘ی٘ت ،وٗتی از ؼىسی ةاهتع ىگػاه نیکيیػط،
ٌهگی ٔ٘ه ةعای ةعآوردهکعدن َالیٖ ؿضكی در ةیو نعدم َادی اؼت .نظاٌب گٕتًاىط :ةطون تَدً ةً ایيکػً چ٘ػطر
جعوت داؿتً ةاؿیط یا ردۀ ؿها چ٘طر ةاه ةاؿط٘ٔ ،ه ةعای چيط دًٌ دوام دارىػط .آنٌػا را ىهیتَاىیػط ٌيگػام تَلػط ةػا

صَدتان ةیاوریط و ىهیتَاىیط ٌيگام نعت ٌهعاه صَد ةتعیط .چعا گَىگ ایوٗطر ةاارزش اؼت؟ زیعا نؽت٘ی ً
ها روی روح

اقلیتان رؿط نیکيط ،نیتَاىط ٌيگام تَلط ةا ؿها آورده ؿَد و ٌيگام نعت ٌهعاه ؿها ةػعده ؿػَد .ةػًَالوه ،گَىػگ

نؽت٘ی ً
ها جهعۀ تغکیۀ ؿها را تُییو نیکيط ،ازایورو تغکیۀ آن ؼضت اؼت .ةًَتارت دیگػع ،آىچػً از دؼػت نیدٌیػط
چیغٌای ةط ٌؽتيط .ةياةعایو نیتَاىیط ةً صلػَص اولیػًتان ةعؼػیط .دػػ چػًچیغی را ةػً دؼػت نیآوریػط؟ رؿػط
ؼىرتان .ىٍای ً
تا جهعۀ ز٘ی٘ی را ةً دؼت نیآوریط و ةً کهال نیرؼیط و نـکلی ةيیادی را زػل نیکيػط .التتػً ةػعای

ً
َٔرا انیال نضتلٓ دىیَی را از دؼت ةطٌیط و ةً اؼػتاىطارد تغکیًکييػطۀ واُٗػی ةعؼػیط ،چعاکػً
ؿها آؼان ىیؽت کً
رؼیطن ةً آن زنان نیةَعد .ةُط از ؿيیطن ایيکً نیگَیم زنان نیةَػعد ،ىتایػط از ایػو گٕتػًام ةػًَيَان نذػَزی ةػعای
ؼعؼعیگعٔتو و ؼع ٔعقت اىذامدادن تغکیً اؼتٕاده کيیط .ایو درؼت ىیؽت! ةایط ةا صَدتان دػطی ةاؿػیط ،گعچػً
ادازه نیدٌیم ةًتطریخ رؿط کيیطٌ .یچکؽی یکؿتً نَدَدی صطایی ىهیؿَد .ةً روىطی ىیاز دارد و ةًتطریخ ةً آن
نیرؼیط.
آىچً از دؼت نیدٌیم در واٍٗ چیغی ةط اؼت .آن چیؽت؟ آن کارنا اؼت و ةا واةؽتگیٌای نضتلٓ ةـعی در
ٌم تيیطه ؿطه اؼت .ةعای نحال ،نعدم َادی اىَاعواٗؽام أکار ةط دارىط .ةعای نيأٍ ؿضكػی ،اىَاعواٗؽػام کارٌػای
ةط اىذام نیدٌيط و ایو نادۀ ؼیاه یا ٌهان کارنا را ةً دؼت نیآورىط .کارنػا نؽػت٘ی ً
ها ةػً واةؽػتگیٌا ارتتػاط دارد.

ةعای ازةیوةعدن ایو چیغ نيٕی ،ةایط اةتطا ذٌوتان را تْییع دٌیط.

تتریل کارنا
نادۀ ؼٕیط و نادۀ ؼیاه نیتَاىيط ةً یکطیگع تتطیل ؿطه و دایگغیو ٌم ؿَىط .وٗتػی ةػا دیگػعان درگیػع نـػادعه و
تُارض نیؿَیط یکی از زاهتی اؼت کً ایو ٔعایيط تتطیل روی نیدٌط .اگع کار صَةی اىذام دٌیط ،نادۀ ؼٕیط ،تَ٘ا
را ةً دؼت نیآوریط .اگع کػار ةػطی اىذػام دٌیػط ،نػادۀ ؼػیاه ،کارنػا را ةػً دؼػت نیآوریػطٔ .عایيػط ةػًارثةػعدن و
نيت٘لؿطن ىیغ ودَد دارد .نهکو اؼت کؽی ةپعؼط« :آیا ایو از کارٌای ةطی اؼت کً ٔعد ،دیؾتع در زىػطگی صػَد
اىذام داده اؼت؟» نهکو اؼت کانالً ایوگَىً ىتاؿط ،زیعا ایو کارنا ٔ٘ه در یک دورۀ زىطگی دهػٍ ىـػطه اؼػت .در
دانُۀ تغکیًکييطگان اَت٘اد ةع ایو اؼت کً روح اقلی از ةیو ىهیرود .دػ اگع ایووَر ةاؿط ،نهکػو اؼػت ٗتػل از
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ایو زىطگی تُانالت ادتهاَی داؿتً اؼت .نهکو اؼت ةً کؽی ةطٌکار ؿطه ،از کؽی ؼَءاؼتٕاده کعده یػا کارٌػای
ةط دیگعی نحل کـتو اىذام داده کً نيذع ةً ایو کارنا ؿطه ةاؿط .کارنػا در ُةُػطی دیگػع دهػٍ نیؿػَد و ٌهیـػً
ٌهعاه ؿضف اؼت .تَ٘ا ىیغ ٌهیوگَىً اؼت .نيـأ دیگعی ىیػغ ةػعای ایوٌػا ودػَد دارد ،یُيػی نیتَاىػط در نیػان
صاىَاده یا از وعؼ ادطاد ؿضف ةاؿط .در گظؿتً ،نؽوتعٌا درةارۀ دهٍکعدن تَ٘ا نیگٕتيط و ایيکً ادطاد ٔػعد ت٘ػَا
دهٍ کعدهاىط یا درةارۀ ایيکً کؽی تَ٘ا «از دؼت نیدٌط» یا آن را «ٌػطر نیدٌػط» ؼػضو نیگٕتيػط .آىچػً گٕتيػط
قسیر ةَد .ایو روزٌا اکحع نعدم ةً ایو گٕتار گَش دل ىهیؼپارىط .اگع ةً أعاد دػَان درةػارۀ ازدؼػتدادن ت٘ػَا و
ةَدن» ٔػعد آنگَىػً
ٔ٘طان تَ٘ا ةگَییط ،ؼضيانتان را دطی ىهیگیعىط .انا آن گٕتًٌا ةؽیار ژرؼ ةَدىػط ،زیػعا «ةػاتَ٘ا
ِ
ً
قعٔا درةارۀ ایػو ةاؿػط کػً او تٕکػع و نُیػار اصالٗػی واهیػی دارد .ةلکػً آن،
ىیؽت کً نعدم در ىٌع نیگیعىط ،یُيی
واُٗیت نادی ىیغ دارد و ایو دو ىَع نادهای کً تَقیٓ کعدمٌ ،هعاه ةطن نا ٌؽتيط.
ةعصی أعاد نیدعؼيط« :آیا ز٘ی٘ت دارد کً نادۀ ؼیاه ناىٍ از ایو نیؿَد کً ٔػعد ةتَاىػط تػا ؼػىَح ةػاه تغکیػً
کيط؟» ةلً ،تا اىطازهای درؼت اؼت .داؿتو نادۀ ؼیاه ٔعاوان ،تَاىایی ایهانداؿتو ٔػعد را تستتػأجیع ٗػعار نیدٌػط.

زیعا نادۀ ؼیاه ،دور ةطن ؿضف نیطاىی ؿکل نیدٌط و او را در ةع نیگیعد ،او را از ؼعؿػت دٍػانِ ،دػوَ ،ؿػوِ ،رن
دطا نیکيط .در ىتیذً ،ایو ؿضف نهکو اؼت ایهان کهی داؿتً ةاؿط .وٗتی دیگعان درةارۀ چیغٌایی نحل تغکیً یا

چیگَىگ قستت نیکييطٔ ،کع نیکيط ٌهۀ ایوٌا صعأات اؼت و ٌیچیک از آنٌا را ةاور ىهیکيطٔ .کع نیکيط آنٌػا
نؽضعه ٌؽتيط .نُهَهً ةً ایو قَرت اؼت ،انا ایو نىلٖ ىیؽت .ةً ایو نُيی ىیؽت کً تغکیػً ةػعایؾ ّیػعنهکو
صَاٌط ةَد یا اگع تغکیً کيط گَىگؾ ىهیتَاىط زیاد رؿط کيط .گٕتًایم کً دأػا ةیکػعان اؼػت ،ةيػاةعایو اگػع ٌعکؽػی
ٗلتی ةعای تغکیً داؿتً ةاؿط نیتَاىط آن را اىذام دٌطٌ .هانوَر کً گٕتًاىط :اؼتاد ،ؿاگعد را ةً د ِر ورودی راٌيهایی

نیکيط ،انا دیـعٔت واُٗی ةً صَد ؿاگعد ةؽتگی دارد .ةًوَر کانل ةً ایو ةؽتگی دارد کػً صَدتػان چگَىػً تغکیػً
نیکيیط .ایيکً آیا نیتَاىیط تغکیً کيیط ةًوَر کانل ةً ایو ةؽتگی دارد کً آیا نیتَاىیط تسهػل کيیػط ،آیػا نیتَاىیػط
ٔطاکاری کيیط و آیا نیتَاىیط ؼضتی ةکـیط .اگع ةتَاىیط ارادهتان را آٌيیو کيیطٌ ،یچگَىً ؼضتی ىهیتَاىػط ناىٍتػان
ؿَد و نیگَیم کارنایتان نـکلی نسؽَب ىهیؿَد.
ؿضكی ةا نادۀ ؼیاهِ ةیـتع ،نُهَهً نذتَر اؼت ةیـتع از ؿضكی کً نادۀ ؼػٕیط ةیـػتعی دارد ٔػطاکاری کيػط.

زیعا نادۀ ؼٕیط نؽت٘ی ً
ها ٌمؼَ ةا ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن اؼت .ةياةعایو ٔعدی کً نادۀ ؼٕیط ةیـتعی دارد از

ً
قػعٔا از وعیػٖ صػَب ادارهکػعدن
وعیٖ رؿط ؿیوؿیيگ صَد نیتَاىط گَىگ صػَد را أػغایؾ دٌػط .ةػًوَر نحػال،

تُارضٌا و ىاؼازگاریٌا نیتَاىط گَىگ صَد را رؿط دٌط .ؿضكی کػً ت٘ػَای ةیـػتعی دارد ،ایهػان ٗػَیتعی دارد.
نیتَاىط ؼضتیٌا را تسهل کيط« ،ؼضتی دؽهی را تسهل کيط و ارادهاش را آةطیطه کيط ».زتی اگػع از ىٌػع ٔیغیکػی
ةیـتع زدع ةکـط و از ىٌع ذٌيی کهتع ،ةازٌم گَىگ او أغایؾ نییاةط .انا ةعای ٔعدی کً نػادۀ ؼػیاه ةیـػتعی دارد
ایو نؽئلً ةً ایو رازتی ىیؽت ،چعاکً اول ةایط از نیان ایو روىط ةگظرد :ةایػط اةتػطا نػادۀ ؼػیاه را ةػً نػادۀ ؼػٕیط
تتطیل کيط .ایو روىطی ةؽیار دردىاک اؼت .در ىتیذًٔ ،عدی ةا ایهػاىی مػُیٓتع نُهػَهً ةایػط ؼػضتی ةیـػتعی را
تسهل کيط .ةا کارنای زیاد و ایهاىی مُیٓ ،تغکیًکعدن ةعای او ؼضتتع اؼت.
نحالی َیيی ةعایتان نیزىم و صَاٌیم دیط ایو نؽئلً چً ى٘ـی را در تهعیو ٔعد ایٕا نیکيط .ةعای ىـؽػتو در
نطیتیـو هزم اؼت ةا داٌای معةطری نطتی وَهىی ةيـیيیط .دػ از نطتی ىـؽتو ةا داٌػای مػعةطری ،داٌػا درد
ً
واُٗا ةیٗعار نیؿَیط .ؿها در زال
نیگیعىط و ؼَزنؼَزن نیؿَىط ،ازؽاس ةیٗعاری ؿعوع نیؿَد و دػ از آن
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«تسهل ؼضتی دؽهی ،آةطیطهکعدن اراده» ٌؽتیط .ةطنتان ازؽاس صَةی ىطارد و ذٌوتان ىیػغ ٌهیووػَر .ةعصػی
أعاد ىهیتَاىيط درد داٌا را تاب ةیاورىط و ةػًدای تسهػل آن ،داٌایؿػان را ةػاز نیکييػط .ةعصػی کهػی ةیـػتع ادانػً
نیدٌيط انا ةازٌم در ىٍایت داٌا را ةاز نیکييط .انا وٗتی داٌایؿان را ةاز نیکييط تالشؿان ةیٍَده نیؿػَد .ةعصػی
أعاد وٗتی داٌایؿان از ىـؽتو در زالت معةطر درد نیگیعد ،داٌا را ةاز نیکييط و دػ از کهػی کـػؾ و ىػعنؾ،
دوةاره آنٌا را در زالت معةطر ٗعار نیدٌيط .دی ةعدهایم کً آن نؤجع ىیؽت .زیعا دیطهایم کً وٗتی داٌا درد نیگیػعد،
نادۀ ؼیاه در زال زهلً ةً داٌا اؼت .نادۀ ؼیاه کارنا اؼت و زدعکـػیطن کارنػا را از ةػیو نیةػعد و آن را ةػً ت٘ػَا
تتطیل نیکيط .ةًنسل ایيکً درد ازؽاس نیؿَد ،ازةیورٔتو کارنا ؿعوع نیؿَدٌ .عچً ةیـػتع کارنػا ةػً دػاییو
ٔـار ةیاورد ،درد ةیـتعی در داٌا ازؽاس نیؿَد .ةياةعایو َلتی ةعای درد داٌا ودَد دارد .نُهَهً ٔعد در زػالی کػً
در نطیتیـو ىـؽتً اؼت ،داٌایؾ ةًوَر نتياوب درد نیگیعد .درد نطتی نیناىط ،واٗتٔعؼػا نیؿػَد و دػػ از
ایيکً رٔت ،کهی آؼَده نیؿَد .زیاد وَل ىهیکـط کً درد دوةاره ؿعوع نیؿَد .نُهَهً ایوگَىً دیؾ نیرود.
کارنا تکًتکً از ةیو نیرود ،ةياةعایو ةُط از ایيکً تکًای از کارنا از ةیو نیرود ،داٌایتان کهی ازؽػاس ةٍتػعی
دیطا نیکيط .انا دػ از نطتی کَتاه تکۀ دیگعی نیآیط و داٌایتان دوةاره درد نیگیعد .ةُػط از ایيکػً نػادۀ ؼػیاه از

ةیو نیرود ،ىادطیط ىهیؿَد ،چعاکً ایو ناده ىاةَد ىهیؿَد .ةُط از ایيکً از ةیو نػیرود ،نؽػت٘ی ً
ها ةػً نػادۀ ؼػٕیط

تتطیل نیؿَد .ایو نادۀ ؼٕیط تَ٘ا اؼت .چعا نیتَاىط ةً ایو ؿکل تتطیل ؿَد؟ زیػعا ایػو ٔػعد ؼػضتی را تسهػل
کعدهٌ ،غیيً را دعداصت کعده و درد را تسهل کعده اؼت .گٕتًایم کً تَ٘ا از وعیٖ تسهلکعدن و زدعکـیطن یػا اىذػام
کارٌای صَب ةً دؼت نیآیط .ةياةعایو ایو ومُیت در زیو ىـؽتو در نطیتیـو اتٕاؽ نیأتط .ةعصی أعاد وٗتی
داٌایؿان کهی درد نیگیعد آنٌا را ةاز نیکييط و ٗتل از ایيکً داٌا را نحل ٗتػل روی ٌػم ٗػعار دٌيػط آنٌػا را کهػی
ىعنؾ نیدٌيط .ةًٌیچودً نؤجع ىیؽت .وٗتی أعاد تهعیو زالت ایؽتادهای را اىذام نیدٌيط کً دؼتٌایؿان را
ةاهی ؼع ىگً نیدارىط ،نهکو اؼت دؼتٌایؿان صؽتً ؿَد .ةعصی أعاد ةػًصاوع درد ،دؼػتٌایؿػان را دػاییو

ً
واُٗا نؤجع ىیؽت .آن یکذره درد ةً چػً زؽػاب نیآیػط؟ نیگػَیم اگػع کؽػی نیتَاىؽػت ٔ٘ػه ةػا ةػاه
نیآورىط.
ىگًداؿتو دؼتٌایؾ ةً ایو ؿکل در تغکیً نَٖٔ ؿَد ةؽیار رازت نیةَد .وٗتی أعاد تهعیو نطیتیـو را اىذػام
نیدٌيط ،چيیو چیغی روی نیدٌط.

ً
َهطتا آن رویکعد را اىتضاب ىهیکيط ،اگعچً ٌيَز ى٘ؾ ةضكَقی دارد .اکحع تتطیل کارنای نػا از وعیػٖ
نطرؼۀ نا
تناد ؿیوؿیيگ ةا دیگعان قَرت نیگیعد .نُهَهً ةً ایو ؿکل صَد را ىـان نیدٌط .وٗتی ٔعدی در تنػادی ٗػعار
دارد ،آن ةعصَرد و نذادلً زتی ٔعاتع از درد ٔیغیکی نیرود .نیگَیم کً درد دؽػهی آؼػانتعیو چیػغ ةػعای تسهػل
اؼت٘ٔ :ه دىطانٌایتان را ةً ٌم ٔـار نیدٌیط و آن تهام نیؿَد .انا وٗتی أعاد َلیً یکػطیگع ى٘ـػً نیکـػيط،
کيتعل ذٌو ؼضتتعیو چیغ اؼت.
ةًوَر نحال ،ؿضكی ةا ورود ةً نسل کار ،ةًوَر اتٕاٗی نیؿيَد کً دو ىٕع درةػارهاش چیغٌػای ةػطی نیگَیيػط.
چیغٌایی کً نیگَیيط آنٗطر ةط اؼت کً او را از ؿطت َكتاىیت ةً دَش نیآورد .انا گٕتًایم کً تهعیوکييطه ىتایػط
وٗتی نَرد زهلً ٗعار نیگیعد تالٔی کيط یا وٗتی ةً او تٌَیو نیؿَد دَاةؾ را ةطٌط؛ ةلکً ةایط اؼتاىطارد ةػاهیی را
ةعای صَد در ىٌع ةگیعد .ةياةعایو ٔکع نیکيط« :نُلم گٕتً اؼت کً نا تهعیوکييطگان ىتایػط ناىيػط دیگػعان ةاؿػیم و
ةایط اؼتاىطارد ةاهیی را ةعای صَد در ىٌع ةگیعیم ».او ةا آن دو ؿضف ةگَنگػَ ىهیکيػط .انػا نُهػَهً وٗتػی تنػادی
دیؾ نیآیط ،اگع از ىٌع ذٌيی ؿها را ةعاىگیضتً ىکيط ،ةً زؽاب ىهیآیط ،اجعی ىطارد و ىهیتَاىط ةاَث رؿطتان ؿَد.
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ً
دائهػا نیصَاٌػط
دػ آن ةعآیط و ازؽاس رىذؾ نیکيػط .ىهیتَاىػط آن را از ذٌػيؾ ةیػعون کيػط و
او ىهیتَاىط از ِ
ةعگعدد و ىگاٌی ةً چٍعۀ آن دو ىٕع ةیيطازد .وٗتی ؼعش را ةعنیگعداىط کً ىگاٌی ةیيطازد ،نیةیيط آن دو ىٕع ةا چٍػعۀ
ؿعوراىًای ِ
گعم گٕتگَ ٌؽتيط .در آن لسًٌ ،دیگع ىهیتَاىط تػاب ةیػاوردَ ،كػتاىیتؾ ٔػَران نیکيػط و نهکػو اؼػت
ً
واُٗا ؼضت اؼت کً وٗتی در ةیو نـکلی ةا کؽی ٌؽتیط ذٌوتان را تست
ٌهان لسًٌ ةا آنٌا ؿعوع ةً دََا کيط.

کيتعل ىگً داریط .نیگَیم کً اگع ٌعچیغی نیتَاىؽت از وعیٖ ىـؽتو در نطیتیـو اداره ؿَد ،آؼػان نیةػَد ،انػا
ٌهیـً ایوگَىً ىیؽت.
ةياةعایو از زاه ةً ةُط در تغکیًتان ةا ٌع ىَع رىذی نَادً نیؿَیط .چگَىػً نیتَاىؽػتیط ةػطون ایػو ؼػضتیٌا
تغکیً کيیط؟ اگع ٌهً ةا ٌم صَب ةَدىط و ٌیچ تناد نيأُی ودَد ىهیداؿػت و ٌػیچچیػغی ةػا ذٌوتػان نطاصلػً
ىهیکعد و اگع تيٍا کاری کً نیکعدیط ایو ةَد کً ایيذا ةيـیيیط ،آیػا ؿیوؿػیيگتان رؿػط نیکػعد؟ َهلػی ىهیةػَد.
ؿضف نذتَر اؼت صَد را در نَُٗیتٌای واُٗی آةطیطه کيط .ایو تيٍا راٌی اؼت کً نیتَاىیػط رؿػط کيیػط .ةعصػی
أعاد نیدعؼيط« :چعا ٌهیـً در تغکیًنان ةا ؼضتی نَادً نیؿَیم؟ آن نـکالت چيطان ٔعٗی ةا نـکالتی ىطارىػط

َ
ؼػعوتً
کً نعدم َادی گعٔتار آنٌا نیؿَىطَ ».لتؾ ایو اؼت کػً در ةػیو نػعدم َػادی تغکیػً نیکيیػط .ىاگٍػان
ىهیؿَیط ةا ؼعتان ةًؼهت زنیو ،دعواز کيیط و در ٌَا زدػع ةکـػیط .ةػً ایػو ؿػکل ىضَاٌػط ةػَدٌ .عچیػغی ؿػکل
نَُٗیتٌای َادی را ةً صَد نیگیعد ،از ٗتیل ایيکً کؽی ؿها را ىارازت نیکيط ،کؽی ؿها را َكتاىی نیکيط ،کؽی
ةا ؿها ةط رٔتار نیکيط یا کؽی ىاگٍان ةً ؿها ةیازتعانی نیکيط .ةعای ایو اؼت کً دیطه ؿَد َکػالُهل ؿػها در

ةعاةع ایو چیغٌا چگَىً اؼت.
چعا ةا ایو نـکالت نَادً نیؿَیط؟ تهام آنٌا از کارنای صَدتان ىاؿی نیؿَد .تا زاه ٗؽهتٌای ةیؿهاری
از آن را ةعای ؿها از ةیو ةعدهایم٘ٔ ،ه آن ن٘طار کم را ةاٗی گظاؿتًایم کً ةً ؼضتیٌایی در ؼىَح نضتلػٓ ت٘ؽػیم
نیؿَىط تا ؿیوؿیيگتان را رؿط دٌيط ،ذٌوتان را آةطیطه کييط و واةؽتگیٌای نضتلٓتػان را از ةػیو ةتعىػطٌ .هػۀ
ایوٌا ؼضتیٌای صَدتان ٌؽتيط کً نا ةعای رؿط ؿیوؿیيگتان از آنٌا اؼتٕاده نیکيیم و ؿها نیتَاىیط ةع آنٌا
ّلتً کيیط .تا وٗتی ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط ،نیتَاىیط ةػع آنٌػا چیػعه ؿػَیط .نگػع ایيکػً صَدتػان ىضَاٌیػط.
نیتَاىیط از ٍَطۀ آن ةعآییط ،ةًؿعط آىکً ةضَاٌیط ةع آنٌا ّلتً کيیط .ةياةعایو از زاه ةً ةُط وٗتی نـکالتی ةا نػعدم
را تذعةً نیکيیط ىتایط ٔکع کيیط ةًوَر تكادٔی ةَده اؼت .زیعا وٗتی چيیو نؽائلی دیؾ نیآیيط ،ةًوَر ّیعنيتٌعه
روی نیدٌيط .انا رویطادی تكادٔی ىیؽتيط ،ةلکً ةعای رؿط ؿیوؿیيگ ؿها ٌؽتيط .تا وٗتی صػَد را تهعیوکييػطه
در ىٌع ةگیعیط ،نیتَاىیط آنٌا را ةًصَةی اداره کيیط.
التتً ةً ؿها گٕتً ىهیؿَد کً نـکالت یا تنادٌا چً وٗت نیآیيط .اگع ٌعچیغی ةً ؿػها گٕتػً نیؿػط چگَىػً
تغکیً نیکعدیط؟ ٌیچ ٔایطهای ىهیداؿت .آنٌا نُهَهً ةػًوَر ّیعنيتٌػعه نیآیيػط تػا ةتَاىيػط ؿیوؿػیيگ ؿػها را
آزنایؾ کييط و ادازه دٌيط ؿیوؿیيگتان ةًوَر ز٘ی٘ی رؿػط کيػط٘ٔ .ػه ةػً ایػو ؿػکل ناٌیػت ؿیوؿػیيگتان
نیتَاىط ٌَیطا ؿَد .ةياةعایو تيؾٌا ةا دیگعان ةًوَر تكادٔی روی ىهیدٌيط .نَُٗیتٌػای دؿػَار در ؼعاؼػع دورۀ
تغکیًتان دیؾ نیآیط و تتطیل کارنایتان را تؽٍیل نیکيط .ةعصالؼ آىچً نػعدم َػادی تكػَر نیکييػط ،ایػو ةؽػیار

ً
قعٔا ةا اىذام وػَهىیتع تهػعیو یػا نطیتیـػو
ؼضتتع از ؼضتی دؽهی اؼت .واٍٗةیياىً ىیؽت کً ٔکع کعد گَىگ

أغایؾ نییاةط یا ةا ایؽتادن و ةاهىگًداؿتو وَهىینطت دؼتٌا تا زطی کػً دؼػتٌا و داٌػا درد ةگیعىػط .آنٌػا
ٔ٘ه ةطن نادرزادیتان را تتطیل نیکييط .انا ةعای تَ٘یت آنٌ ،يَز ةً اىعژی ؼىر ةاهتع ىیاز داریػط .اىذػام تهعیوٌػا
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ةًصَدیصَد ؼىر ؿها را ةاه ىهیةعد .ىکتۀ کلیطی ةعای ةاهرٔتو ؼىرتان ،آةطیطهکعدن ذٌوتػان اؼػت .اگػع کؽػی
نیتَاىؽت ٔ٘ه ةا رىخدادن ةً ةطن رؿط کيط ،نیگَیم کـاورزان چیيی ةیـتع از ٌهً رىػخ نیةعىػط .دػػ آیػا ىتایػط
ٌهۀ آنٌا اؼتاد چیگَىگ ؿَىط؟ ةطون تَدً ةً ایيکً چ٘طر ةً ةطن رىخ نیدٌیطٗ ،اةلن٘ایؽً ىیؽت ةا آىچً آنٌػا
اىذام نیدٌيط کً ةا ؼضتی و ززهت در نغرًَ زیع آٔتاب ؼَزان ٌع روز کار نیکييط .ةً ایو ؼادگی ىیؽت .گٕتػًایم

ً
واُٗا نیصَاٌیط رؿط کيیط ،ةایط ذٌوتان رؿط کيط و ةٍتَد یاةط٘ٔ .ه آىگاه نیتَاىیط ةًوَر واُٗی رؿط کيیط.
کً اگع

در وَل روىط تتطیل کارنا ،ةعای ایيکً آن را ةػًصَةی اداره کيیػط و نحػل أػعاد َػادی کارٌػا را صػعاب ىکيیػط ،ةایػط
ٌهیـً ٗلتی ىیکصَاه و ذٌيی آرام داؿتً ةاؿیط .اگع ىاگٍان ةػا نـػکلی نَادػً ؿػَیطٗ ،ػادر صَاٌیػط ةػَد ةػًوَر
نياؼتی آن را اداره کيیط .اگع ذٌوتان ٌهیـً ةً ایو قَرت قلردَ و ىیکصَاه ةاؿط ،وٗتی نـکالت ىاگٍان ًػاٌع
نیؿَىطٌ ،هیـً معةًگیع و ٔنایی داریط کً درةارۀ آن ٔکع کيیط .انا اگع ٌهیـً درةارۀ ایو ٔکع کيیط کً ةػا دیگػعان
رٗاةت کيیط و ةًصاوع ایو یا آن چیغ دََا کيیط ،نیگَیم ٌعگاه نـکلی دطیط آیط ،ةًوَر زتم ةا دیگعان ؿعوع ةً دََا
نیکيیط .ةياةعایو وٗتی ةا تنادی نَادً نیؿَیط ،نیگَیم ةً ایو نيٌَر اؼت کً نادۀ ؼیاه در ةػطنتان را ةػً نػادۀ
ؼٕیط ،ةً تَ٘ا تتطیل کيط.
در زالی کً ةـعیت ةً ایو نعزلً رؼیطه اؼت ،ت٘عی ً
تػا ٌعکؽػی ةػا کارنػایی کػً از زىػطگیٌای ٗتلػی روی ٌػم
اىتاؿتً ؿطه نتَلط نیؿَد و ةطن ٌع ؿضكی ن٘طار ةؽیار زیادی کارنػا دارد .ةيػاةعایو در تتػطیل کارنػا نُهػَهً ایػو
ومُیت روی نیدٌط :در زالی کً گَىگتان رؿط نیکيط و ؿیوؿیيگتان ةٍتَد نییاةط ،کارنایتان از ةیو نیرود و
تتػػطیل نیؿػػَد .وٗتػػی ةػػا ىاؼػػازگاری و تنػػادی نَادػػً نػػیؿػػَیط و دػػی نیةعیػػط کػػً کؽػػی در زػػال آزنػػایؾ
ؿیوؿیيگتان اؼت ،نیتَاىط ةازتاةی از ایو ةاؿط کً چيیو ٔعایيطی در زال ادعاؼت .اگع ةتَاىیط آن را تسهل کيیط،
کارنایتان از ةیو نیرود ،ؿیوؿیيگتان ةٍتَد نییاةط و گَىگتان ىیغ رؿط نیکيطٌ .هگی ةًٌمدیَؼتً ٌؽػتيط .در
گظؿتً نعدم تَ٘ای زیاد و ؿیوؿیيگ صَةی داؿػتيط .زتػی ةػا کهػی ؼضتیکـػیطن نیتَاىؽػتيط گَىػگ صػَد را
أغایؾ دٌيط .انا انعوزه نعدم ایووَر ىیؽتيط .ةًنسل ایيکً زدع نیکـيط ،ىهیصَاٌيط تغکیً کييطَ .الوه ةػع ایػو،
ةاورؿان ةً آن کهتع و کهتع نیؿَد و تغکیً را ةعایؿان دؿَارتع نیؼازد.
در تغکیً ،وٗتی ةا تنادٌایی نَادً نیؿَیط یا وٗتی دیگعان ةا ؿها رٔتار ةطی دارىػط ،یکػی از ایػو دو ومػُیت
نیتَاىط ةاؿط .یکی ایيکً نهکو اؼت ؿها در زىطگی ٗتلیتان ةا آنٌا رٔتػار ةػطی داؿػتًایط .در ٗلبتػان ازؽػاس
نیکيیط کً ایو ّیعنيكٕاىً اؼت« :چىَر آنٌا نیتَاىيط ایوگَىً ةا نو رٔتار کييط؟» دػ چعا در گظؿتً ةا آنٌا ةػً
ً
واُٗا از آن آگاه ىتَدیط و ایو دورۀ زىطگی ٌیچ ارتتاوی ةا آن
آن قَرت رٔتار کعدیط؟ نهکو اؼت ةگَییط در آن زنان
دورۀ زىطگی ىطارد .انا ایوگَىً ىیؽت .نَمَع دیگع ایو اؼت کً در تنادٌا نؽئلۀ تتطیل کارنا نىعح اؼت .ةيػاةعایو
وٗتی تنادٌا را اداره نیکيیم ةایط صیلی ةاگظؿت ةاؿیم و ىتایط نحل أعاد َادی رٔتار کيیمٌ .هیو انع ةایط در نسل
کار یا نسیهٌای کاری دیگع ةً کار رود .ةعای أعادی کً ؿْل آزاد دارىط ىیغ ٌهیوگَىً اؼت ،زیعا آنٌا ىیػغ تُػانالت
ادتهاَی دارىطّ .یعنهکو اؼت ةا دانًُ در تهاس ىتاؿیط ،چعاکً زطاٗل ةیو ٌهؽایًٌا رواةىی ودَد دارد.
در تُانالت ادتهاَی ةا اىَاعواٗؽام تنادٌا نَادً نیؿَیط .در صكَص آن أعادی کً ةیو نػعدم َػادی تغکیػً
نیکييط ،ایيکً در چً ىَع کؽبوکاری ٌؽتیط ،چ٘طر دَل داریػط ،ردۀ ؿػْلیتان چ٘ػطر ةػاه اؼػت ،چػً ىػَع ؿػعکت
صكَقی را اداره نیکيیطٌ ،یچیک تٕاوتی ایذاد ىهیکيط :ىکتۀ اقلی ایو اؼت کً کارٌػا را نيكػٕاىً اىذػام دٌیػط و
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درؼت رٔتار کيیط .تهام زعًٌٔا ةایط در دانُۀ ةـعی ودَد داؿتً ةاؿيط .نَمَع ،درؼتىتَدن ٗلب اىؽان اؼت ،ىً
ؿْل و زعٔۀ ٔعد .در گظؿتً گٕتًای ةَد« :از ده ىٕع ةازرگانُ ،ىػً ىٕػع ٔعیبکارىػط ».ایػو گٕتػۀ نػعدم َػادی اؼػت.

نیگَیم نـکل در ٗلب نعدم ىٍٕتً اؼت .تا وٗتی ٗلبتان درؼت ةاؿط و نيكٕاىً دادوؼتط کيیط ،اگع ةیـتع تػالش
کيیط ،ؼغاوار ایو ٌؽتیط کً دَل ةیـتعی ةً دؼت ةیاوریط .ؿها آن را ةً دؼت نیآوریط ٔ٘ه ةًصاوع ایيکػً در ایػو
دىیای َادی ةعای آن ززهت کـیطیط .ةطون ازدؼتدادن ،چیغی ةً دؼت ىهیآیط .ةعای آن کار کعدهایط .در ٌع وت٘ػۀ
ادتهاَی ٌيَز نیتَاىیط ٔعد صَةی ةاؿیط .ةعای أعادِ وت٘ات ادتهاَی نضتلٓ ،تنادٌای نضتلٕی ودَد دارد .وت٘ػۀ
ةاه ،تنادٌایی از ىَع وت٘ۀ ةاه دارىط و ٌهۀ آنٌا نیتَاىيط ةًدرؼتی اداره ؿَىط .در ٌع وت٘ۀ ادتهاَی ،نیتَاىیط ٔعد
صَةی ةاؿیط و انیال و واةؽتگیٌای گَىاگَن را ؼتکتع ةگیعیط .در ؼىَح ادتهاَی نضتلػٓ نیتَاىیػط ٔػعد صػَةی
ةاؿیط و نیتَاىیط در ؼىر ادتهاَی صَدتان تغکیً کيیط.
ً
واُٗػا
ایو روزٌا در چیو ،صَاه در ؿعکتٌای دولتی ةاؿط یا ؼایع ؿعکتٌا ،تنادٌایی کً نعدم ةا یکطیگع دارىط
ّیعَادی ؿطه اؼت .در ؼایع کـَرٌا و در وَل تاریش ،ایو دطیطه ٌعگغ روی ىطاده اؼت .نيازَات نعدم ةعای نيػأٍ
ؿضكی ةًوَر صاقی ؿطیط ؿطه اؼت .نعدم َلیً یکطیگع ى٘ـػً نیکـػيط ،ةػعای ؼػَدی دغئػی نتػارزه نیکييػط،
أکاری کً دارىط و تعٔيطٌایی کً ةً کار نیةعىط وزـتياک اؼت .زتی ؼضت اؼت کً ٔعدی صَب ةَد .ةًوَر نحال،
ً
ةُػطا ؿضكػی ةػً ؿػها نیگَیػط کؽػی
وارد نسل کار نیؿَیط و ازؽاس نیکيیط زالوٌَای آىذا درؼت ىیؽػت.

ایووَر و آنوَر دـت ؼعتان ةط گٕتً و دیؾ رئیػ رٔتً و درةػارۀ ؿػها گػغارش داده و ؿػٍعتتان را لکػًدار کػعده
اؼتٌ .عکؽی ةًوَر َذیتی ةً ؿها ىگاه نیکيط .أعاد َادی چگَىً نیتَاىيط ایو را تسهل کييػط؟ چگَىػً نیتَاىيػط
چيیو ةطرٔتاری را تسهل کييط؟ «ا گع او ةعای نو نـکل ایذاد کعده ،نو ٌم در ن٘اةلٌ ،هان کػار را اىذػام نػیدٌم.
اگع أعادی از او زهایت نیکييط ،نو ٌم أعادی را دارم .ةیا نتارزه کيیم ».اگع ایو کار را در ةیو نػعدم َػادی اىذػام
دٌیط ،نیگَیيط ٔعدی َٗی ٌؽتیط .انا ةعای تهعیوکييطه ،ایو کار ةؽیار ةط اؼت .اگع نحل ٔعدی َادی رٗاةت و دََا
کيیطٔ ،عدی َادی ٌؽتیط .اگع آن کار را ةا ؿَروزعارتی ةیـتع از او اىذام دٌیط ،زتی ةطتع از آن ٔعد َادی ٌؽتیط.
چگَىً ةایط ایو نَمَع را اداره کيیم؟ وٗتی ةا چيیو تنادی نَادً نیؿَیم ،اول ةایط آرانؾ صَد را زٕي کيیم
و ىتایط نحل آن ؿضف رٔتار کيیم .التتً نیتَاىیم نؽئلً را ةا نٍعةاىی تَمیر دٌیم و نـکلی ىیؽت کً نَمػَع را
روؿو کيیم .انا ىتایط ةیؾ از زط ةً آن واةؽتً ةاؿیط .وٗتی ةا ایو نـکالت نَادً نیؿػَیم ،ىتایػط نحػل دیگػعان
نتارزه و رٗاةت کيیم .اگع رٔتاری نـاةً او داؿتً ةاؿیط ،آیا ٔعدی َادی ىیؽتیط؟ ىًتيٍا ىتایط نحل او نتارزه و رٗاةت

ً
واُٗػا ىتایػط از او نتيٕػع ةاؿػیط .وٗتػی از او نتيٕػع
کيیط ،ةلکً ىتایط در ٗلبتان رىذـی از آن ؿضف داؿتً ةاؿیط.
ةاؿیط ،آیا َكتاىی ىیؽتیط؟ دػ ىتَاىؽتًایط ةعدةاری را رَایت کيیط و ىیکصَاٌی را زتی کهتع .نا ِدوَ ،ؿوِ ،رن را
ً
واُٗا ىتایػط از او َكػتاىی ؿػَیط ،گعچػً ؿػها را در چيػان نَُٗیػت
تهعیو نیکيیم .دػ ىتایط ناىيط او رٔتار کيیط و

وزـتياکی ٗعار داده کً زتی ىهیتَاىیط ؼع صَد را ةليط کيیط .ةًدای ایيکً از او صـهگیو ؿَیط ،ةایط در ٗلبتػان از
او تـکع کيیط و صالكاىً از او تـکع کيیط .ؿایط نعدم َادی ٔکع کييط ایوگَىً رٔتػارکعدن ،ؿػها را اةلٍػی صَدٔعیػب
نیکيط .انا ةً ؿها اوهیيان نیدٌم کً ایوگَىً ىیؽت.
ٌهگی درةارۀ آن ةیيطیـیط :ؿها تهعیوکييطه ٌؽتیط .آیا ىتایط از اؼتاىطارد ةػاهتعی دیػعوی کيیػط؟ اقػَل نػعدم
َادی ىتایط ةعای ؿها ةً کار ةعده ؿَد .آیا آىچً ؿػها تغکیًکييػطگان ةػً دؼػت نیآوریػط چیغٌػایی از ؼػىَح ةػاهتع
ىیؽتيط؟ دػ ةایط از اقَل ؼىَح ةاه دیعوی کيیط .اگع نحل او رٔتار کيیط ،آیا نحل او ىیؽتیط؟ دػػ چػعا ةایػط از او
73

تـکع کيیط؟ درةارۀ ایو ةیيطیـیط :چًچیغی را کؽب صَاٌیط کػعد؟ در ایػو دٍػان ،اقػلی ودػَد دارد کػً نیگَیػط:
«ةطون ازدؼتدادن ،چیغی ةً دؼت ىهیآیط ».اگع ةضَاٌیط ةً دؼت ةیاوریط ،نذتَریط از دؼت ةطٌیط .او ؿػها را در
نَُٗیتی وزـتياک در ةیو نعدم َادی ٗعار داد .او وعٔی در ىٌع گعٔتً نیؿَد کً ةًؿکلی دىیَی ةً دؼت آورده و
ةً ٌغیيۀ ؿها ىٍٕ ةعده اؼتٌ .عچً ؿعایىی کً ؿها را در آن ٗعار نیدٌط ةطتع ةاؿط و ٌعچً تأجیع آن ةیـػتع ةاؿػط،
ةیـتع تسهل نیکيیط و او ةیـتع تَ٘ا از دؼت نیدٌطٌ .هۀ ایو تَ٘ا ةً ؿها داده نیؿَد .در زػالی کػً تهػام آن را
تسهل نیکيیط ،نهکو اؼت آن را ؼتک گعٔتً و ةً دل ىگعٔتً ةاؿیط.
اقل دیگعی در ایو دٍان ودَد دارد :اگع رىخ ٔعاواىی کـیطه ةاؿیط ،کارنای ؿها تتطیل نیؿَد .از آىذا کً زدػع
کـیطهایطٌ ،ع اىطازه تسهل کعده ةاؿیط ةً ٌهان اىػطازه ةػً ت٘ػَا تتػطیل نیؿػَد .آیػا ایػو ت٘ػَا چیػغی ىیؽػت کػً
تهعیوکييطه نیصَاٌط؟ ةً دو وعیٖ ىٍٕ نیةعیط ،چعاکً کارنای ؿها ىیغ از ةیو نیرود .اگع او ایو نَُٗیػت را ةػعای
ؿها ایذاد ىهیکعد ،چگَىً نیتَاىؽتیط ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط؟ اگع نو و ؿها ةػا یکػطیگع ةػا ازتػعام رٔتػار

کيیم و ایيذا در ٌهاٌيگی ةيـیيیم ،چگَىً نیتَاىط رؿط گَىگ انکاندظیع ةاؿط؟ دٗی ً
٘ا ةًصاوع ایيکً آن ؿضف ایو
نـکل را ةعای ؿها ایذاد کعد ،ایو ٔعقت ةعای رؿط ؿیوؿیيگ ؿها ةً ودَد آنطه اؼت .اگع ةتَاىیط از آن اؼتٕاده
کيیط تا ؿیوؿیيگ صَد را ةٍتَد ةضـیط ،آیا ؿیوؿیيگتان ةطیووعیٖ رؿط ىهیکيط؟ ةً ؼػً وعیػٖ ىٕػٍ ةعدهایػط.
ؿها تهعیوکييطه ٌؽتیط ،ةياةعایو زاه کً ؿیوؿیيگتان ةاهتع رٔتً اؼت ،آیا گَىگتان ىیغ أغایؾ ىهییاةط؟ ةا یک
زعکت ةً چٍار وعیٖ ةعدهایط .چعا ىتایط از آن ؿضف نهيَن ةاؿیط؟ ةایط از قػهیم ٗلػب از او تـػکع کيیػط .در واٗػٍ
ایوگَىً اؼت.
ً
واُٗػا ٔعقػتی را ةػعای ارت٘ػا
التتً ىیت آن ؿضف صػَب ىتػَد وگعىػً ت٘ػَای صػَد را ةػً ؿػها ىهػیداد .انػا او
ؿیوؿیيگ ؿها ةً ودَد آورد و ةعای نا ،ارت٘ای ؿیوؿیيگ ةایط در ٗلػب تغکیػًنان ٗػعار گیػعد .زیػعا ٔ٘ػه وٗتػی
نیتَاىیم ةً ؼىر ةاهتعی ةعویم کً کارنا از ةیو ةعود و ةً تَ٘ا تتطیل ؿَد و ٌهۀ ایوٌا در زػالی روی نیدٌػط کػً
در زال تغکیۀ ؿیوؿیيگ صَد ٌؽتیط .آنٌا دؼت در دؼت ٌم دارىػط .آىٍػایی کػً در ٗلهعوٌػای ةػاهتعی ٌؽػتيط
ىؽتت ةً نعدم َادی ةًوَر نتٕاوتی ةً اتٕاٗات ایو دىیا ىگاه نیکييط .وٗتی از ؼىسی ةاه ةػً ایػو اقػَل ةيگعیػط،
کانالً نتٕاوت ةً ىٌع نیرؼط .آىچً در ایو دٍان دىیَی ةعای نا «درؼت» ةً ىٌع نیرؼط نهکو اؼت درؼت ىتاؿط.
نُهَهً ٔ٘ه آىچً از ؼىَح ةاه دیطه نیؿَد ةًراؼتی درؼت اؼت.
دػیؾ رو ٌهػً ةتَاىیػط صػَد را ةػًَيَان
ایو اقَل را ةًوَر کانل ةعای ٌهً ؿػعح دادهام و انیػطوارم در تغکیػۀ
ِ
تهعیوکييطه در ىٌع ةگیعیط و ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط ،چعاکً ایو اقَل ،ایيذا نُعٔػی ؿػطهاىط .ؿػایط ةعصػی أػعاد،
چَن در ةیو نعدم َادی ٌؽتيطٌ ،يَز ٔکع کييط نيأٍ َیيی و نلهَس نعدم َادی کً ایيذا در ن٘اةل آنٌا ٗعار دارد
َهلیتع ٌؽتيط .در ؼیالب َٗی نعدم َادی ىهیتَاىيط ةع وتٖ اؼتاىطاردی ةاه رٔتار کييط .اگع ةضَاٌیط ٔػعد نُهػَلی
صَةی ةاؿیط نیتَاىیط ٍٗعناىان و ؿٍعوىطان ىهَىً را ةًَيَان الگَی صَد اىتضاب کيیط ،انػا آنٌػا الگٌَػایی در ةػیو

ً
تهانا ةً ٗطرت تـضیف و ةكیعت ؿها ةؽتگی دارد و ایيکً چ٘طر ٗلبتػان را
نعدم َادی ٌؽتيط .نَٔ٘یت در تغکیً
ةً تغکیً اصتكاص نیدٌیطٌ .یچ الگَیی ةعای دیعوی ودَد ىطارد .ؿها صَؿتضت ٌؽتیط زیعا ایو دأػا را ةعایتػان
تـعیر کعدهایم ،در قَرتی کً در گظؿتً چيیو چیغی ٌعگغ ةًوَر آؿکار آنَزش داده ىـط ،زتی ةػً أػعادی کػً در
دؽتذَی تغکیً ةَدىط .ةياةعایو ةا داىـی کً داریط نیتَاىیط در زىطگیتان از دأا دیعوی کيیط و ةػاور دارم ةٍتػع َهػل
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نیکيیط .ایيکً آیا نیتَاىیط تغکیً کيیط ،آیا نَٖٔ نیؿَیط و تػا چػً ؼػىسی نیتَاىیػط دیـػعٔت کيیػط ٌهگػی ةػً
صَدتان ةؽتگی دارد.
التتً روش تتطیل کارنا ٌهیـً ةً ایو ؿکلی ىیؽت کً اهن تَقػیٓ کػعدم .نیتَاىػط در نسیهٌػای دیگػع ىیػغ
ىهایان ؿَد .نیتَاىط در دانًُ ،در نيغل یا ٌعدایی اتٕاؽ ةیٕتط .در زالی کً در صیاةػان ٗػطم نیزىیػط یػا در ؼػایع
نسیهٌای ادتهاَی ،نهکو اؼت ةا نـکالتی نَادً ؿَیط .وادار نیؿَیط از تهام واةؽتگیٌای دىیَی کً ةً آنٌػا
چؽتیطهایط دؼت ةکـیط .تا وٗتی واةؽتگیٌایی داؿتً ةاؿیط ،تهام آنٌا ةایط در نسیهٌای نضتلٓ از ةیو ةعوىػط.
وادار صَاٌیط ؿط ةلْغیط یا مُیٓ َهل کيیط و از آنٌا ،ةً ز٘ی٘ت آگاه نیؿَیط .ایوگَىً از نیان تغکیً نیگظریط و
نَٖٔ نیؿَیط.
ومُیت رایخ دیگعی ودَد دارد .در وَل تغکیً ،ةؽیاری از ؿها دی نیةعیط کػً وٗتػی تهعیوٌػای نػا را اىذػام
نیدٌیطٌ ،هؽعتان اّلب ىارازت نیؿَد .ةًنسل ایيکً تهعیوٌا را ؿعوع نیکيیطٌ ،هؽعتان ةا ؿها دََا نیکيط.
اگع کار دیگعی را اىذام دٌیط ،کاری ةً کارتان ىطاردٔ .عض کيیط وٗت زیادی را قعؼ ةازی نادَىگ نیکيیػط ،نهکػو
اؼت صَؿسال ىتاؿط ،انا ىً ةً ىارازتی وٗتی کً تهعیو نیکيیط .تهػعیوٌػای ؿػها ةػعای او ٌػیچ نـػکلی ایذػاد
ىهیکيط و صیلی ٌم صَب اؼت ،چعاکً در زال نعاٗتت از ةطنتان ٌؽتیط و نغازهتی ةػعای او ىػطارد .انػا ةػًنسل
ایيکً تهعیوٌا را ؿعوع نیکيیط او چیغٌایی را دعتاب و دََا نیکيط .ةعصی از زوجٌا تا نعزلۀ والؽ ةا یکػطیگع دَػَا
کعدهاىط ،زیعا یکی از آنٌا تهعیوٌا را اىذام نیدٌط .انا ٔ٘ه تُطاد کهػی ةػً ایػو نیاىطیـػيط کػً چػعا ایػو اتٕػاؽ
ً
ةُطا از ٌهؽعتان ةپعؼیط کً چعا وٗتی تهعیوٌایتان را اىذام نیدٌیط ایوٗطر َكتاىی اؼت ،ىهیتَاىط
نیأتط .اگع

ً
ً
واُٗا نَمَع
واُٗا ىهیتَاىط دلیلی دیطا کيط کً چعا در آن زنان ایوٗطر َكتاىی و صـهگیو ةَد .دػ
تَمیر دٌط و
چیؽت؟ وٗتی در زال اىذام تهعیوٌا ٌؽتیط ،کارنای ؿها تتطیل نیؿَد .ةػطون ازدؼػتدادن ،چیػغی ةػً دؼػت
ىهیآیط و آىچً از دؼت نیدٌیط چیغٌای ةط ٌؽتيط .ةایط از دؼت ةطٌیط.
ؿایط ةًنسل ایيکً وارد نيغل ؿَیطٌ ،هؽعتان درؼت دلَی روی ؿها از ؿطت صـم نيٕذع ؿَد .اگع ةتَاىیػط
آن ومُیت را قتَراىً تسهل کيیط ،آن روز در تهعیوتان دیـعٔت نیکيیط .چَن نیداىیط ةایط ت٘ػَا را دػطی ةگیعیػط
ؿایط ةًوَر نُهَل ةا ٌم رٔتػار دوؼػتاىًای داؿػتً ةاؿػیط ،انػا نهکػو اؼػت ایػو رٔتػار انػعوزش ةعایتػان کػانالً
ّیعنيى٘ی ةاؿط .ؿایط ازؽاس کيیط ایو صـم و اىٕذارش تٌَیو ةیؾ از زط ةً ؿهاؼت و در ىتیذً ىتَاىیط صػَد
را کيتعل کيیط و ةا او ؿعوع ةً دََا کيیط .ةا ایو کار ،تهعیو آن روزتان ةیٍَده نیؿَد .زیعا کارنا آىذا ةَد و ٌهؽعتان
در زال کهک ةً ؿها ةَد کً آن را از ةیو ةتعیط .انا آن را ىپظیعٔتیط و دََایی را ةا ٌهؽعتان ؿعوع کعدیط .در ىتیذػً،
آن کارنا از ةیو ىعٔت .ةؽیاری از ایو ىهَىًٌا ودَد دارد و ةؽیاری از تغکیًکييطگان نػا آنٌػا را تذعةػً کعدهاىػط ،انػا
درةارۀ ایو ىیيطیـیطىط کً چعا ایوگَىً ةَد .اگع کارٌػای دیگػعی اىذػام نیدادیػطٌ ،هؽػعتان ةػً ایػو زػط اٌهیػت
ىهیداد .تهعیوٌا ةایط چیغ صَةی ةاؿط ،انا ٌهؽعتان ٌهیـً ةً ؿها ایعاد نیگیػعد .در ز٘ی٘ػت ٌهؽػعتان در زػال
کهک ةً ؿهاؼت کً کارنایتان را از ةیو ةتعیط ،گعچً صَدش ایو را ىهیداىط .او ٔ٘ه در ًاٌع ةا ؿها دََا ىهیکيط و

ً
ز٘ی٘تا َكػتاىی اؼػت ،زیػعا ٌعکؽػی کارنػا ةػً دؼػت آورده ةاؿػط
در درون ةا ؿها نٍعةان ةاؿط؛ ایووَر ىیؽت .او
ً
ٗىُا ةً ایو ؿکل اؼت.
ازؽاس ىارازتی نیکيط.
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ةٍتَد عیوعیيگ
در گظؿتً ةؽیاری از أعاد ىتَاىؽتيط از ؿیوؿیيگ صػَد نسأٌػت کييػط و ایػو نؽػئلً ؼػتب نـػکالت ةؽػیاری
ةعایؿان ؿط و ةاَث ؿط دیـعٔت تغکیًؿان نتَٗٓ ؿَد .ةعصی أعاد از اةتطا ؼىر ؿیوؿػیيگ ةػاهیی دارىػط .در
ً
َٔرا ةاز نیؿَد و نیتَاىيط ةً ٗلهعو صاقی ةعؼيط .کیٕیػت نػادرزادی چيػیو أػعادی
وَل تهعیو ،چـم ؼَمؿان

ً
ىؽتتا صَب و ؼىر ؿیوؿیيگؿان ةاهؼت ،ةياةعایو گَىگؿان ؼعیٍ رؿط نیکيط .وٗتػی گَىػگ آنٌػا تػا ؼػىر
ؿیوؿیيگؿان رؿط نیکيط ،اگع ةضَاٌيط ةً رؿط گَىگ صَد ادانً دٌيط ،تنادٌا ةؽیار ؿطیط نیؿَد ،چعاکػً ةایػط
ً
نضكَقا ةعای أعادی قست دارد کً کیٕیت نادرزادی صَةی دارىط .نهکو
ةً رؿط ؿیوؿیيگ صَد ادانً دٌيط .ایو

اؼت ٔکع کييط گَىگؿان ةًصَةی رؿط کعده و تهعیوؿان ىیغ ةًصَةی دیؾ رٔتً اؼت .چعا ىاگٍان ایوٌهً نـػکل
ًاٌع نیؿَد؟ ٌیچچیغ ةًصَةی دیؾ ىهیرود .نعدم ةا آنٌا ةًوَر ةطی رٔتار نیکييػط و رئیػؿػان ىیػغ دیگػع ةػً
آنٌا تَدً ىهیکيط .زتی اوماع نيغل ىیغ نتـيخ نیؿَد .چعا ىاگٍان ایوٌهً نـکل ًاٌع نیؿَد؟ نهکو اؼػت
َلت آن را ىطاىيط .انا َلت ایيکً در اةتطا ةطون دردؼع تا ؼىر صاقی رؼیطىط کیٕیت نادرزادی صَبؿان ةػَد .ولػی
چگَىً ایو نیتَاىط نُیار ىٍایی رؼیطن ةً کهال در تغکیً ةاؿط؟ تا دایان تغکیً ٔاقلۀ ةؽیار زیادی دارد! ةایط ةً رؿط
صَد ادانً دٌيط .ةياةعایو اؼتاىطارد ىیغ ةایط ةاه ةعود .رٔتو ةً ٔعاتػع از نعزلػۀ ٗتلػی کػً ةػًصاوع کیٕیػت نػادرزادی
صَبؿان ةطون دردؼع ةً آن رؼیطىط ٔ٘ه وٗتی انکاندظیع اؼت کً ةً اؼتاىطارد دطیط ةاهتع ةعؼيط.
نهکو اؼت کؽی ةگَیط« :نو اةتطا دَل ةیـتعی ةً دؼت نیآورم و نىهئو نیؿَم صاىَادهام تأنیو ةاؿيط تػا
نذتَر ىتاؿم ىگعان چیغی ةاؿم .دػ از آن ،تغکیً را ؿعوع نیکيم ».نیگَیم کً صیالدعدازی نیکيیػط .اول ایيکػً،
ؿها تَاىایی ایو را ىطاریط کً زىطگی و ؼعىَؿت دیگعان را تْییع دٌیط؛ زتی اگع آن ٔعدٌ ،هؽعٔ ،عزىػط ،والػطیو یػا

ً
واُٗا نیتَاىیط ت٘طیع کؽی را تْییع دٌیط؟ دوم ایيکً ،اگع ٗعار ةَد ٌیچ نـکل یا ىگعاىػی
صَاٌع و ةعادرتان ةاؿط .آیا
ىطاؿتً ةاؿیط ،چگَىً تغکیً نیکعدیط؟ اگع زىطگیتان ؼعؿار از رازتی و آؼایؾ ةاؿط ،ةًؼضتی نیتَاىیط در تغکیػً
رؿط کيیط .ایوگَىً ىیؽت کً تكَر کعدهایط .ایو چگَىگی ٔکعکعدن ؿها از دیطگاه نعدم َادی اؼت.
در تغکیً نذتَریط از نیان ؼضتیٌا ةگظریػط و آنٌػا ؿػها را آزنػایؾ نیکييػط کػً آیػا نیتَاىیػط ازؽاؼػات و
انیالتان را ٗىٍ کيیط و آیا نیتَاىیط آنٌا را ؼػتک ةگیعیػط .اگػع ةػً ایػو چیغٌػا واةؽػتً ةاؿػیط ،در تغکیػً نَٔػٖ

ىهیؿَیطٌ .عچیغی راةىۀ کارنایی صَد را دارد .چًچیغی ةاَث نیؿَد اىؽػانٌا نَدػَدات ةـػعی ةاؿػيط؟ دٗی ً
٘ػا
ودَد ازؽاؼات اؼت ،چعاکً نعدم ٔ٘ه ةًصاوع ازؽاؼات زىطگی نیکييطَ .الیٖ ةیو اَنای صاىَادهَ ،ـػٖ ةػیو

زن و نعدَ ،ـٖ ةً والطیو ،ازؽاسٌا ،دوؼتیٌا ،اىذامدادن کارٌػایی ةػًصاوع دوؼػتی و ٌعچیػغ دیگػعی ٌهگػی
نعتته ةا ازؽاؼات ٌؽتيط .ایيکً آیا ٔعدی دوؼت دارد کاری اىذام دٌط ،دوؼت ىطارد کاری اىذام دٌػط ،صَؿػسال
اؼتّ ،هگیو اؼت ،ةً چیغی َـٖ نیورزد ،از چیغی نتيٕع اؼت ،و ٌعچیغی در کل دانُۀ ةـػعی ،از ازؽاؼػات
نیآیط .اگع ازؽاؼات را ٗىٍ ىکيیط ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .اگع از ازؽاؼات ةیعون ةیاییط ٌیچکؽی ىهیتَاىط ؿها را
تستتأجیع ٗعار دٌط و ذٌو نعدم َادی ىهیتَاىط ؿها را ىَؼان دٌط .آىچً دایگغیو آن نیؿَد ىیکصَاٌی ةَده کً
چیغی ةاؿکَهتع اؼت .التتً رازت ىیؽت یکةاره ازؽاؼات را ٗىٍ کعد .تغکیً روىطی وَهىی اؼت ،روىطی از ایيکػً
ةًوَر تطریذی واةؽتگیٌایتان را رٌا کيیط .انا ؿها ةایط ةا صَدتان ؼضتگیع ةاؿیط.
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ةعای تغکیًکييطگان تنادٌا ةًوَر ىاگٍاىی ًاٌع نیؿَىط .ةایط چًکار کيیط؟ اگع ٌهیـً ٗلتی ؼعؿػار از نستػت و
ذٌيی آرام داؿتً ةاؿیط ،وٗتی ةا نـکالت نَادً نیؿػَیط ،آنٌػا را ةػًصَةی اداره نیکيیػط زیػعا ةػً ؿػها ٔنػایی
ةًَيَان معةًگیع نیدٌط .ةایط ٌهیـً ةا دیگعان نٍعةان و ةانستت ةاؿیط و وٗتی کاری اىذام نیدٌیط دیگعان را در
ىٌع ةگیعیطٌ .عگاه ةا نـکلی نَادً نیؿَیط ،ةایط اول ٔکع کيیط آیا دیگعان نیتَاىيط ایو نَمَع را تسهل کييػط یػا
آیا ةعای آنٌا ةاَث قطنًای ىهیؿَد .ةا اىذام ایو کار ،نـکلی ودَد ىضَاٌط داؿت .در تغکیً ةایط از اؼتاىطاردٌای
ةاه و ةاهتعی دیعوی کيیط.
ٌهیـً أعادی ٌؽتيط کً ةً ىٌع نیرؼط ٔاٗط ایهاناىط .ةًَيَان نحال ،نهکو اؼت چـم ؼَمؿان ةػاز ةاؿػط و
نَدَد واهیی را کً او را َتادت نیکييط و از او درصَاؼت نیکييط ،ةتیييط .انا وٗتی دَا نیکييػط ،اىَاعواٗؽػام گلػً و
ؿکایت درةارۀ درصَاؼتٌای نسٖ٘ىـطهؿان را در آن نضلَط نیکييط« :چعا ةػعای نػو ایػو کػار را اىذػام ىػطادی؟
صَاٌؾ نیکيم ةً نو کهک کو زىطگیام رازتتع ؿَد ».انػا نؽػلم اؼػت کػً آن نَدػَد واه صَاؼتًٌایؿػان را
ةعآورده ىهیکيط .زیعا او آن نـکالت را در زىطگیؿان ىٌم و تعتیب داده ةَد و ةعای آن ةَد کً ؿیوؿیيگؿػان ارت٘ػا
یاةط ،ةًوَری کً ةتَاىيط از وعیٖ نـػکالت ،صػَد را رؿػط دٌيػط .چگَىػً انکػان دارد آن نَدػَد واه آن نـػکالت را
ةعایتان زػل کيػط؟ اقػالً آنٌػا را زػل ىهیکيػط .اگػع آنٌػا را زػل کيػط چگَىػً نیتَاىیػط گَىگتػان را أػغایؾ و
ؿیوؿیيگتان را رؿط دٌیط و ؼىرتان را ةاه ةتعیط؟ نؽئلۀ اقلی ایو اؼت کً گَىگتان رؿػط کيػطٌ .هػانوَر کػً
ً
قعٔا زىطگیکعدن ىیؽت ،ةلکً ٌطؼ ایو اؼػت کػً ةػً اقػل
نَدَدات صطایی آن را نیةیييطٌ ،طؼ از زىطگی اىؽان
صَد ةازگعدد .نَدَدات ةـعی رىخ ٔعاواىی نیکـيط .نَدَدات صطایی ٔکع نیکييط ٔعد ٌعچً ةیـتع زدع ةکـط ةٍتع
اؼت ،چعاکً ةً ایو ؿکل نیتَاىط ةطٌیٌای صَد را ؼعیٍتع ةپعدازد .انػا ةعصػی أػعاد ةػً ایػو دػی ىهیةعىػط .اگػع
دَایؿان اجع ىکيط ؿعوع نیکييط ةً صطایؿان ؿکایت کييط« :چعا ةػً نػو کهػک ىهیکيػی؟ ٌػع روز تػَ را َتػادت
نیکيم ».ةعصی أعاد ةًصاوع آن ،زتی ىـانٌای نظٌتیؿان را ةً زنیو دعت نیکييػط و از آن دػػ ةػً صطایؿػان
تٌَیو نیکييط .ةا ایو کارٌا ؿیوؿیيگؿان ؼَ٘ط نیکيط و گَىگؿان ىادطیط نیؿَد .آنٌػا نیداىيػط کػً چیػغی
ةاٗی ىهاىطه ،ازایورو دلضَریؿان از صطایؿان زتی ةیـتع نیؿَدٔ .کع نیکييػط او در زػال تتػاهکعدن زىطگیؿػان
اؼت .آنٌا ؿیوؿیيگ نَدَدی واه را ةا نُیار ٔعدی َادی ارزیاةی نیکييط .چگَىً نیتَاىيػط آن را ةػً ایػو ؿػکل
ارزیاةی کييط؟ چگَىً نیتَاىط َهلی ةاؿط اگع ٔعدی نؽائل ؼىر ةػاه را ةػا اؼػتاىطاردٌای نػعدم َػادی ىگػاه کيػط؟
ةياةعایو وٗتی نعدم رىخٌا در زىطگیؿان را ةیاىكأی در ىٌع نیگیعىط ،چيیو نـکلی اّلب ةعوز نیکيط .ةؽیاری از
أعاد ةً ایو ؿکل ؼَ٘ط نیکييط.
در ؼالٌای اصیع ،ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ ،ؿانل اؼتادان نـٍَر ،ؼَ٘ط کعدهاىػط .التتػً اؼػتادان واُٗػی
چیگَىگ نأنَریت تاریضی صَد را کانل کعدىط و دیگع ُٔال ىیؽتيط٘ٔ .ه آىٍایی ٌيَز ُٔال ٌؽتيط کً راه صػَد را در
دىیا گم کعدهاىط و ؿیوؿیيگؿان ؼَ٘ط کعده و گَىگؿان را از دؼت دادهاىط .ةعصػی از اؼػتادان چیگَىػگ کػً در
گظؿتً نُعوؼ ةَدىط ٌيَز ٌم در دانًُ ُٔال ٌؽتيط .اؼتادانؿان دیطىط کً آنٌا در ةیو نعدم َادی گػم ؿػطىط و
ةًؼهت ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی کـیطه ؿطىط و ىتَاىؽتيط صَد را ةیعون ةکـيط و دیطىط کً دیگػع ةػً آنٌػا انیػطی
ىیؽت .ةياةعایو اؼتادانؿان روح کهکی آنٌا را ةیعون کـیطىط .گَىگ آنٌػا روی ةػطن روح کهکیؿػان ةػَد .ایػو
ىهَىًٌا رایخ ٌؽتيط و تُطادؿان کم ىیؽت.
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در نطرؼۀ تغکیۀ نا ،ایو ىهَىًٌا ىؽتت ًا کم ٌؽتيط .زتػی اگػع تُػطادی ٌػم ودػَد داؿػتً ةاؿػيط ،درصػَر تَدػً
ىیؽتيط .در راةىً ةا رؿط ؿیوؿیيگ ،نحالٌای چـهگیع زیادی ودَد دارد .ؿاگعدی ةَد کً در کارصاىۀ دارچًةأی در
ؿٍعی در اؼتان ؿاندوىگ کار نیکعد .ةُط از ایيکً ٔالَن دأا را یاد گعٔت ،تهعیوٌا را ةً ؼایع ٌهکاراىؾ یػاد داد.
ىتیذً ایو ةَد کً کارصاىً ؿکل تازهای ةً صَد گعٔت .او ٗتالً تکػًٌایی از زَلػًٌا را از کارصاىػۀ دارچػًةأی ةػً صاىػً
نیةعد و ة٘یۀ کارکيان ىیغ ٌهیو کار را نیکعدىط .ةُط از ایيکً تهعیو دأا را ؿعوع کعد ،ىًتيٍا ةعدن ادياس ةً صاىػً را
نتَٗٓ کعد ،ةلکً ٌهۀ چیغٌایی را کً ٗتالً ةً صاىً ةعده ةَد ةازگعداىط .وٗتی دیگعان ایػو کػارش را دیطىػط ،آنٌػا ىیػغ
دیگع آن اٗالم را ةً صاىً ىتعدىط .ةُنی از کارکيان زتی آىچً را کً ٗتالً ةً صاىً ةعده ةَدىط ةً کارصاىً ةازگعداىطىط .ایػو
ومُیت در تهام کارصاىً اتٕاؽ أتاد.
نؽئَهن یکی از نعاکغ دؼتیاری ٔالَن دأا در ؿٍعی ةً دیطن ؿاگعدان ٔالَن دأا در کارصاىًای رٔتيط کً ةتیييػط

ً
ؿضكا ةیعون آنط تا ةً آنٌا صَؿانط ةگَیط« :از وٗتػی ایػو کػارگعان
تغکیۀ آىان چگَىً دیؾ نیرود .نطیع کارصاىً
ٔالَن دأا را یاد گعٔتًاىط ٌهگی قتر زود ةً کارصاىً نیآیيط و دیعتع ٌم ةً صاىً نیروىػط .آنٌػا در کارؿػان ةؽػیار
کَؿا ٌؽتيط و ةً کاری کً نؽئَلؿان ةعایؿان نُیو نیکيط ایعاد ىهیگیعىػط ،دیگػع ةػعای نيػأٍ ؿضكػی رٗاةػت
ىهیکييط .ةا اىذام کارٌا ةً ایو ؿیَه ،ةً کل کارصاىً ؿکل تازهای ةضـیطهاىط و ؼػَد کارصاىػً ىیػغ ةٍتػع ؿػطه اؼػت.
روش تغکیۀ ؿها ةؽیار ٗطرتهيط اؼت .چً وٗت نُلم ؿها نیآیط؟ نو ىیغ نایلم در ؼضيعاىیٌای او ؿػعکت کػيم».
ٌطؼ اقلی از تغکیۀ ٔالَن دأا ٌطایت نعدم ةًؼَی ؼىَح ةاهؼت ،ىً ایيکً چيیو تْییعاتی را ةً ودَد آورد ،انا ةً
ٌع زال نیتَاىط ةا تعویخ تهطن نُيَی در دانًُ ،ى٘ؾ ؼػازىطۀ ةغرگػی داؿػتً ةاؿػط .اگػع ٌعکؽػی درون صػَد را
دؽتذَ کيط و درةارۀ ایو ٔکع کيط کً چگَىً ةٍتع َهل کيط ،نیگَیم دانًُ تحتیت نیؿَد و اؼتاىطارد اصالٗی نػعدم
دوةاره رؿط نیکيط.
ٌيگانی کً ٔا و تهعیوٌا را در ؿٍع تاییَآن آنَزش نیدادم ،ؿاگعدی ةَد کً ةیؾ از ديذاه ؼػال داؿػت .او و
ؿٌَعش ةعای ؿعکت در کالس آنطه ةَدىطٌ .يگام َتَر از صیاةان ،اتَنتیلی ةًؼعَت رد ؿط و آیيۀ ةْلؾ ةػً لتػاس
صاىم نؽو گیع کعد .در زالی کً لتاؼؾ ةً آیيۀ اتَنتیل گیع کعده ةَد ،اتَنتیل ةیؾ از ده نتع او را کـاىط .ؼػپػ
نسکم ةً زنیو أتاد .اتَنتیل ةیؽت نتع دیگع زعکت و ؼپػ تَٗٓ کعد .وٗتی راىيطه از اتَنتیل ةیعون دعیط ةؽیار
ننىعب ةَد« :آٌای ،ؿها ىگاه ىهیکعدی کذا نیرٔتػی ».ایػو روزٌػا ،نػعدم ایوگَىػً رٔتػار نیکييػط و ٌعوٗػت ةػا
نـکلی نَادً نیؿَىط اولیو کاری کً نیکييط ایو اؼت کً زتی اگع ن٘كع ٌم ةاؿيط از زیع نؽئَلیت ؿاىً صػالی
کييط .نؽأعان داصل اتَنتیل گٕتيط« :ةتیو آیا ایو صاىم قطنً دیطه و آیا ىیاز اؼت ةً ةیهارؼتان ةعده ؿَد ».راىيطه
ؼع َ٘ل آنط و ةا َذلً گٕت« :اوماع چًوَر اؼت صاىم؟ آیا قطنً دیػطهای؟ ةیػا ةػعویم ةیهارؼػتان و ةتیيػیم چػً
ؿطه ».آن تهعیوکييطه ةًکُيطی از زنیو ةليط ؿط و گٕػتٌ« :ػیچ نـػکلی ىیؽػت .نیتػَاىی ةػعوی ».او گعدوصػاک
لتاؼؾ را تکاىط و ةا ؿٌَعش آىذا را تعک کعد.
او ةً کالس آنط و ایو نادعا را ةعایم تُعیٓ کعد و نو از ؿيیطىؾ صَؿسال ؿطم .ؿیوؿیيگ تهعیوکييطۀ نػا

ً
واُٗا رؿط کعده ةَد .او ةً نو گٕت« :نُلم ،نو اکيَن در زال یادگیعی ٔالَن دأػا ٌؽػتم .اگػع ٔػالَن دأػا را یػاد
ىگعٔتً ةَدم ،انعوز ایو زادجً را ةً ایو ؿکل اداره ىهیکعدم ».ةیاییط درةارۀ ایو ةیيطیـیم :ایػو روزٌػا ةػعای ٔػعدی
ةازىـؽتً ٌغیيۀ زىطگی ةؽیار زیاد اؼت و ٌیچ نغایای رٔاٌی ودَد ىطاردٔ .عدی کً ةیؾ از ديذاه ؼال دارد ،زنػیو
صَرده و ةا اتَنتیل تا چيیو نؽأتی روی زنیو کـیطه ؿطه اؼت .کذای ةطىؾ نیتَاىؽت نذعوح ؿَد؟ ٌهًدا.
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او نیتَاىؽت روی زنیو ةاٗی ةهاىط و از دایؾ ةليط ىـَد .ةً ةیهارؼتان ةعویم؟ ةعویم .او نیتَاىؽت در ةیهارؼتان
ةهاىط و از آىذا ةیعون ىیایط .وٗتی ایو ةعای ٔعدی َادی اتٕاؽ نیأتط ،نهکو اؼت ایووَر ةاؿط .انا او تهعیوکييطه
اؼت و ةً ایو ؿکل رٔتار ىکعد .نا نیگَییم صَب یا ةط از ٔک ِع اولیۀ ٔعد نیآیط و آن ٔکع در آن لسًٌ نیتَاىط ىتایخ
نضتلٕی را ةً ةار ةیاورد .ةا ؼو ةاهی او ،اگع ٔعدی َادی ةَد ،چگَىً نیتَاىؽت قطنً ىتیيط؟ انا زتی دَؼتؾ ٌم
صعاؿی ةعىطاؿت .یک ٔکع ٌهۀ ایو تٕاوتٌا را ةً ودَد آورد .اگع در آىذا دراز نیکـػیط و نیگٕػت« :آه ،زػالم ةػط

ً
واُٗا نهکو ةَد اؼتضَانٌایؾ ةـکيط و ؿػایط ٔلػخ
اؼت .ایيذای نو درد نیکيط ،آىذای نو درد نیکيط »...دػ
نیؿط .ةطون تَدً ةً ایيکً چً ن٘طار دَل ةً او دعداصت نیؿط ،چگَىً نیتَاىؽت رازت ةاؿط وٗتی نذتَر نیؿط
ة٘یۀ َهع صَد را در ةیهارؼتان ةگظراىط؟ زتی ةعای ىاًعان ىیغ َذیب ةػَد کػً آن صػاىم نؽػو ؼػُی ىکػعد از راىيػطه
ؼَءاؼتٕاده کيط و از او دَل ةگیعد .ایو روزٌا ،ارزشٌای اصالٗی نعدم تسعیٓ ؿػطه اؼػت .ةلػً ،راىيػطه ةػا ؼػعَت

ً
َهطا ةً کؽی ىغد .ىهیصَاؼت آن کار را اىذام دٌط .انا انعوزه نعدم ایوگَىً ٌؽػتيط .اگػع از او دػَل
نیرٔت ،انا او
ىگیعد ،زتی ىاًعیو ٔکع نیکييط آن ىاَادهىػً اؼػت .گٕتػًام کػً ایػو روزٌػا نػعدم ىهیتَاىيػط درؼػت را از اؿػتتاه
تـضیف دٌيط .اگع ؿضكی ةً کؽی ةگَیط کً در زال اىذام کاری اؿتتاه اؼت ،آن را ةاور ىهیکيط .چَن ارزشٌػای
اصالٗی نعدم تْییع کعده اؼت ،ةُنی أعاد ٔ٘ه ةًدىتال ؼَد ٌؽتيط و ةعای دَل ٌع کاری اىذػام نیدٌيػط .ةعصػی
أعاد زتی ؿُارؿان ایو ؿطه اؼت« :اگع ٔعدی دىتال نيأٍ ؿضكی ىتاؿط ،زنیو و آؼهان او را نیکُـيط».

تهعیوکييطهای در دکو دؽعش را ةعای ٗطمزدن ةُط از ؿام ةً نعکغ تذاری چیاننِ و ةعد .آنٌػا دکػًای را دیطىػط
کً ةلیتٌای ةضتآزنایی را تتلیِ نیکعد .دؽع َالًٗنيط ؿط و درصَاؼت کعد کً ةازی کيط .دطر ةػً او گٕػت کػً اگػع
نیصَاٌط ،ةعود انتسان کيط و ةً او یک یَآن داد تا ةازی کيط .کػَدک ةعىػطۀ دػایغۀ دوم ؿػط ،کػً دوچعصػۀ لػَکػ
کَچکی ةَد .کَدک ةؽیار ٌیذانزده ؿط .ىاگٍان ٔکعی نحل ةعؽ از ؼع دطر گظؿت« :نو تهعیوکييطه ٌؽتم ،چگَىً
نیتَاىم دىتال چيان چیغی ةاؿم؟ اگع چیغی را ةگیعم کً ٌغیيۀ آن را ىپعداصتًام ،چً ن٘طار ت٘ػَا ةایػط در ازای آن از
دؼت ةطٌم؟» او ةً کَدک گٕت« :ةیا آن را ىگیعیم .اگع آن را نیصَاٌی ،نیتَاىیم صَدنان یکػی ةضػعیم ».کػَدک
َكتاىی ؿط« :نو از تَ صَاؼتم ةعایم یکی ةضعی ،انا ىضعیطی .زاه صَدم ةعىػطه ؿػطم و ىهیگػظاری آن را داؿػتً
ةاؿم ».کَدک گعیًزاری کعد و دؼتةعدار ٌم ىتَد .ایو تهعیوکييطه چارهای ىطاؿت دغ ایيکً دوچعصً را ةا صػَد ةػً
صاىً ةتعد .در صاىًٌ ،عچً ةیـتع درةارۀ آن ٔکع کعد ،ةیـتع ازؽاس ىارازتی کعد« .دَل را ةعنیگعداىم ».ؼػپػ ٔکػع
کعد« :ةلیتٌای ةضتآزنایی ٔعوش رٔتًاىط .اگع دَل را ةً آنٌا ةعگعداىم ،آیا آن را ةیو صَدؿػان ت٘ؽػیم ىهیکييػط؟
ةایط دَل را ةً نسل کارم اٌطا کيم».
صَؿتضتاىً ،تُطادی از ٌهکاراىؾ تهعیوکييطۀ ٔالَن دأا ةَدىط و رئیؽؾ تَاىؽت او را درک کيػط .اگػع ایػو در
نسل کار یا نسیىی نُهَلی اتٕاؽ نیأتاد و نیگٕتیط تهعیوکييطه ٌؽتیط و دوچعصًای را کً از ةضتآزنایی ةعىػطه
ؿطیط ىهیصَاٌیط و ٗكط داریط دَل آن را ةً نسل کار ةتضـیط ،ؿایط زتی رئیػتان ىیغ ٔکع نیکعد نـػکل رواىػی
داریط .ؿایط دیگعان ىیغ اًٍار نیکعدىط« :آیا ایو ؿضف در تهعیو چیگَىگ ةً ةیعاًٌ رٔتػً یػا تغکیػً ةاَػث ؿػطه
دیَاىً ؿَد؟» گٕتًام کً در زال زامع ارزشٌای اصالٗی تسعیٓ ؿطه اؼت .چيیو چیػغی در دٌػۀ  0731یػا 0741
نَمَع نٍهی ةً زؽاب ىهیآنط و کانالً نُهَلی ةَد و ٌیچکؽی ؿگٕتزده ىهیؿط.
نیگَییم ةطون تَدً ةً ایيکً ارزشٌای اصالٗی نعدم چ٘طر تْییع کػعده ،ایػو ؼعؿػت دٍػانِ ،دػوَ ،ؿػوِ ،رن،

ً
واُٗا صَب ىتاؿیط .وٗتی ةعصی نیگَیيػط ةػط
ٌعگغ تْییع ىهیکيط .وٗتی ةعصی نیگَیيط صَب ٌؽتیط ،نهکو اؼت
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ً
واُٗا ةط ىتاؿیط .زیعا نُیارٌای ارزیػاةی صػَةی و ةػطی تسعیػٓ ؿػطهاىط٘ٔ .ػه أػعادی کػً از
ٌؽتیط ،نهکو اؼت
ؼعؿت دٍان دیعوی نیکييط أعادی صَب ٌؽتيط .ایو تيٍا نُیاری اؼت کً نـضف نیکيط ٔعدی صَب اؼت یػا
ةط و در ؼعاؼع دٍان ،چیغی کً ةً رؼهیت ؿياصتً نیؿَد ایو اؼت .گعچً تْییعات ةغرگی در ادتهاع ةـعی دطیػط
آنطه ،انا ارزشٌای اصالٗی اىؽان ةًؿطت أَل کعده اؼت .اصالٗیػات ةـػعی روزةػًروز ٔاؼػطتع نیؿػَد و نيػأٍ
ؿضكی یگاىً اىگیػغۀ نػعدم ؿػطه اؼػت .انػا دٍػان ةػع اؼػاس تْییػعات ةـػعیت تْییػع ىهیکيػط .ةيػاةعایو ؿػها

ً
قعٔا ةع ایو اؼػاس اىذػام دٌیػط
تغکیًکييطگان ىتایط از اؼتاىطاردٌای نعدم َادی دیعوی کيیط .ىهیتَاىیط کارٌایی را
ً
معورتا صَب ىیؽػت و
کً نعدم َادی آنٌا را درؼت در ىٌع نیگیعىط .چیغی کً نعدم َادی صَب در ىٌع نیگیعىط

ً
معورتا ةط ىیؽت .در زناىًای کً اؼتاىطاردٌای اصالٗی نيسعؼ ؿطه اؼت،
چیغی کً نعدم َادی ةط در ىٌع نیگیعىط
وٗتی ةً ؿضكی نیگَییط کً در زال اىذام کاری ةط اؼت ،زتی آن را ةاور ىهیکيط! ؿها تغکیًکييطگان ةایػط نؽػائل

ً
واُٗػا صػَب و چػًچیغی
را ةع اؼاس ؼعؿت دٍان ارزیاةی کيیط٘ٔ .ه آىگاه نیتَاىیط تـضیف دٌیط کً چًچیغی

ً
واُٗا ةط اؼت.

گَاندیيگ
در نیان دهٍ تغکیًکييطگان ،دطیطهای ةًىام گَاندیيگ ودَد دارد .گَاندیيگ ،نعاؼهی نظٌتی اؼت کػً در اقػل در
روش تغکیۀ تاىتعیک در نطرؼۀ ةَدا اؼتٕاده نیؿطٌ .طؼ از گَاندیيگ ایو اؼت کً نىهئو ؿَىط ؿػها راه تغکیػۀ
دیگعی را ةعىگغیيیط و ؿها را ةًَيَان نعیط ز٘ی٘ی آن راه تغکیً ةً ؿهار آورىط .چیغ َذیب ایو اؼت کً ایو نعاؼػم
نظٌتی در تهعیوٌای چیگَىگ و نطرؼۀ دائَ ىیغ ًاٌع ؿطه اؼت .گٕتًام ٌعکؽی کً چیغی را تست ىام تاىتعیؽػم
ةًوَر َهَنی آنَزش نیدٌط نت٘لب اؼت .چعا ایو را نیگَیم؟ زیعا تاىتعیؽم تاىگ ةیؾ از ٌغار ؼال اؼت کػً در
کـَر نا ىادطیط ؿطه و دیگع ودَد ىطارد .ةًصاوع ناىٍ زةاىی ،تاىتعیؽم تتتی ٌعگغ ةًوَر کانل وارد چیو ىـط .ةً یاد
داؿتً ةاؿیط کً آن نظٌتی رنغگَىً اؼت و ةایط در صٕا در قَنًٌُا تهعیو ؿَد .اؼتاد ىیغ ةایط آن را ةًوَر نسعناىً

ً
نىل٘ػا ىهیتَاىػط آنػَزش داده
آنَزش دٌط و ؿضف را ةتعد تا ةًوَر نسعناىً تهعیو کيط .ةطون رَایت ایو ؿعایه،

ؿَد.
ةؽیاری از اؿضاص ةً تتت نیروىط تا چیگَىگ را ةا ایو ٌطؼ یاد ةگیعىػط :نیصَاٌيػط اؼػتادی دیػطا کييػط تػا
تاىتعیؽم تتتی را یاد ةگیعىط ،ةًوَری کً در آیيطه اؼتاد چیگَىگ ؿطه و دػ از آن جعوتهيط و نـٍَر ؿَىطٌ .هگی
واُٗػی در ٗیػط زیػات کػً آنَزشٌػای ز٘ی٘ػی دریأػت کػعده تَاىاییٌػای
درةارۀ آن ةیيطیـیط :یک هنای تتتػی
ِ
َٔؽوتیُی ٗطرتهيطی دارد و نیتَاىط ةتیيط چًچیغی در ذٌو چيػیو ؿضكػی اؼػت٘ٔ .ػه ةػا ىگػاٌی ةػً ذٌػيؾ

نیتَان دیط ةعای چً ایيذا آنطه اؼت« :او ةً ایيذا آنطه تا ایو تهعیو را یاد ةگیعد ةًوَری کً وٗتی ایيذػا را تػعک
کيط اؼتاد چیگَىگ ؿَد و جعوت ةً دؼت ةیاورد و نـٍَر ؿَد .او ایيذاؼت تا روش تغکیۀ نا را تنُیٓ کيط ».آیػا
ً
قعٔا ةیایط و چيیو روش دطی تغکیًؿان را تنُیٓ کيط؟ چً رؼط ةً ایيکً اىگیغۀ کؽی
نیتَاىيط ادازه دٌيط کؽی
ةعای ایو کار کؽب دَل و ؿٍعت ةاؿط .ةياةعایو ةً ایو ؿضف چیػغی یػاد ىهیدٌيػط و او ٌػیچ آنػَزش واُٗػی را
دریأت ىهیکيط .التتً آىذا نُاةط زیادی ودَد دارد و نهکو اؼت ن٘طاری چیغٌای ؼىسی را ةیانَزد .اگػع أکػارش
درؼت ىتاؿط ،در زالی کً ؼُی نیکيط اؼتاد چیگَىگ ؿَد تا ةتَاىط کارٌای ةػطی اىذػام دٌػط ،ارواح یػا زیَاىػات
تؽضیعکييطه را دظب نیکيط .زیَاىات تؽضیعکييطه ىیغ اىعژی دارىط ،انا آن از تاىتعیؽم تتتػی ىیؽػت .آنٌػایی کػً
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صالكاىً در دؽتذَی دارنا ةً تتت نیروىط نهکو اؼػت وٗتػی وارد ؿػطىط آىذػا ؼػاکو ؿػَىط و ةعىگعدىػط .آنٌػا
تغکیًکييطگان واُٗی ٌؽتيط.
َذیب اؼت کً در زال زامع ةؽیاری از روشٌای نطرؼۀ دائَ ىیغ گَاندیيگ را اىذام نیدٌيط .نطرؼۀ دائػَ از
کاىالٌای اىعژی اؼتٕاده نیکيط ،چعا ةایط ةًاقىالح گَاندیيگ را اىذام دٌط؟ وٗتی ةعای آنَزش در ديَب ةَدم ،ةع
وتٖ آىچً نتَدً ؿطم ،ةیؾ از ده روش درٌمةػعٌم ودػَد دارد کػً در آن روشٌػا گَاندیيػگ را اىذػام نیدٌيػط.

ً
نضكَقا در نيى٘ۀ گَاندوىگ .آنٌا ؼُی نیکييط چً کاری اىذام دٌيػط؟ اگػع آن اؼػتاد ةػعای ؿػها گَاندیيػگ را
اىذام دٌط ،از ٗعار نُلَم نعیطش نیؿَیط و دػ از آن دیگع ىهیتَاىیط ؼایع روشٌػا را یػاد ةگیعیػط وگعىػً تيتیػً
نیؿَیط .او چيیو کاری را اىذام نیدٌط .انا آیا ایو ٔعیبدادن و کاری اٌعیهيی ىیؽت؟ آىچً او آنػَزش نیدٌػط
ً
قعٔا آن را یاد نیگیعىط تا ؼالم ؿَىط .ن٘كَد از اىذػام ایػو کػار چیؽػت؟
ةعای ؿٕا و زٕي ؼالنتی اؼت و نعدم

کؽی ادَا نیکيط اگع نعدم چیگَىگ او را تهعیو کييط ،دیگع ىهیتَاىيط ٌیچ روش دیگعی را تهعیو کييػط .ةؽػیاری
از أعادی کً چيیو کاری اىذام نیدٌيط در زال گهعاهکعدن نعدم ٌؽتيط ،چعاکً ىهیتَاىيػط نػعدم را ىذػات دٌيػط و
آنٌا را تا کهال راٌيهایی کييط.
گَاندیيگ ةً نطرؼۀ دائَ تُلٖ ىطارد ،انا در زال زامع آىذا ىیغ ًاٌع ؿطه اؼت .ةع وتػٖ آىچػً نـػاٌطه کػعدم
اؼتاد چیگَىگی کً درةارۀ گَاندیيگ ةیـتعیو ؼعوقطا را ةً راه اىطاصتً ؼتَن گَىگی دارد کً ارتٕػاَؾ ةػً ةليػطی
ؼاصتهاىی دو یا ؼًوتً٘ اؼت .او اؼتاد چیگَىگ نُعؤی اؼت ،انا دی ةعدم گَىگؾ تا ایػو زػط ؼػَ٘ط کػعده و
ةًوَر تأؼٓآوری کم ؿطه اؼت .قطٌا ىٕع قٓ کـیطه ةَدىط تا او گَاندیيگ را اىذام دٌط .گَىگ او نسطود ةػً آن
ارتٕاع ةَد و ةًزودی ؼَ٘ط نیکعد و ىادطیط نیؿط .دػ ةعای اىذام گَاندیيگ ةعای نعدم از چًچیغی نیتَاىؽػت
اؼتٕاده کيط؟ آیا ایو ٔعیبدادن نعدم ىیؽت؟ گَاندیيگ ز٘ی٘ػی ،وٗتػی از ُةُػطی دیگػع ةػً آن ىگػاه کيیػط ،ةاَػث
نیؿَد اؼتضَانٌای ؿضف ،از ؼع تا دا نحل ی ِ
ـم ؼٕیط ةً ىٌع ةعؼط .ةًَتارت دیگع ،آن از گَىگ ،نادۀ ةػا اىػعژی
ةاه ،اؼتٕاده نیکيط تا ةطنتان را از ؼع تا دا داهیؾ کيط .آیا آن اؼتاد چیگَىػگ نیتَاىػط ایػو کػار را اىذػام دٌػط؟
ىهیتَاىط .چً کاری اىذام نیدٌط؟ التتً ازتهاهً اٌطاؼ نظٌتی ةعای اىذام ایو کػار ىػطاردٌ .ػطٔؾ ایػو اؼػت کػً
وٗتی تهعیو او را یاد گعٔتیط یکی از أعاد او ؿَیط .ةایط ةً کالسٌای او ةعویط و نىالػب او را یػاد ةگیعیػطٌ .ػطٔؾ
ایو اؼت کً از ؿها دَل در ةیاورد .اگع ٌیچکؽی روش او را یاد ىگیعد درآنطی ىطارد.
ناىيط ؼایع روشٌای تغکیً در نطرؼۀ ةَدا ،ةعای نعیطان ٔالَن دأا ىیغ اؼتادؿان ةارٌا گَاندیيگ را در ُةُػطٌای
دیگع ةعایؿان اىذام نیدٌط؛ گعچً نهکو اؼت آن را زػ ىکييط .أعادی ةا تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی نهکػو اؼػت
ةتَاىيط نتَدً ؿَىط کً آن در زال اىذام اؼت و أعاد زؽاس ىیغ نهکو اؼت آن را ازؽاس کييط .در وػَل صػَاب
یا در زنانٌای دیگع ،نهکو اؼت ىاگٍان دعیان گعنی از ةػاهی ؼػع دػاری ؿػَد و از تهػام ةػطن َتػَر کيػطٌ .ػطؼ
گَاندیيگ ایو ىیؽت کً گَىگتان را أغایؾ دٌط ،چعاکً گَىگ از وعیٖ تغکیۀ صَدتػان رؿػط نیکيػط .گَاندیيػگ،
ىََی روش تَ٘یتکييطه اؼت و ةعای دػاهیؾ و داکؼػازی ةیـػتع ةػطنتان اؼػتٔ .ػعد ةارٌػا از نیػان گَاندیيػگ
نیگظرد .ةطنتان ةایط در ٌع ؼىسی داک ؿَد .نا تـعیٕات گَاندیيگ را اىذام ىهیدٌیم ،زیعا ٌهانوَر کً گٕتًام،
ؿها ةایط ٔ٘ه روی تهعیوتان تهعکغ کيیط و اؼتادتان از ة٘یۀ نؽائل نعاٗتت نیکيط.
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ةُنی از أعاد نعاؼهی اىذام نیدٌيط تا ؿاگعد اؼتادؿان ؿَىط .ةا قستت درایوةاره ،نایلم ةً نَمػََی اؿػاره
کيم .ةؽیاری از أعاد نیصَاٌيط چيیو نعاؼهی را اىذام دٌيط تا ؿاگعد نو ؿَىط .دورۀ تػاریضی ُٔلػی نػا از دوران
ً
رؼها ؿاگعد ؿطهایط؟ نا
گظؿتً و ٗطیم نتٕاوت اؼت .آیا دیـاىی ةع زنیو گظاؿتو و زاىَزدن ،ةًنيغلۀ ایو اؼت کً

ایو تـعیٕات را اىذام ىهیدٌیم .صيطهدار اؼت کً ةؽیاری از نعدم ٔکع نیکييط ا گع ةعصی نعاؼم نػظٌتی کػً ىهػَد
ةیعوىی دارد اىذام دٌيط و کهی نظٌتیتع ؿَىط گَىگؿان أغایؾ نییاةط .تغکیۀ ز٘ی٘ی کانالً ةً ایػو ةؽػتگی دارد
کً چگَىً تغکیً نیکيیط ،ةیٔایطه اؼت کً ةعای چیغی درصَاؼت کيیط .نذتَر ىیؽتیط کً در ن٘اةل ةَدا زاىَ ةغىیػط و
دیـاىی ةع زنیو ةگظاریط و نذتػَر ىیؽػتیط َػَد روؿػو کيیػط٘ٔ ،ػه ةػًوَر ز٘ی٘ػی صَدتػان را ةػع وتػٖ اؼػتاىطارد
تغکیًکييطه تغکیً کيیط و نَدَدات واه از دیطن ؿها ةؽػیار صَؿػسال نیؿػَىط .انػا اگػع در داٌػای دیگػع کارٌػای
ىادرؼت اىذام دٌیط ،از ایيکً ؿها را ةتیييط نيغدع نیؿَىطٌ ،عچيط کً ََد روؿو کيیط و آنٌػا را َتػادت کيیػط .آیػا
ز٘ی ً
٘تا ایوگَىً ىیؽت؟ تغکیۀ ز٘ی٘ی ةً صَدتان ةؽتگی دارد .اگع انعوز ةً اؼػتاد تٌُػیم کيیػط و نعاؼػهی اىذػام
دٌیط تا ؿاگعد نو ؿَیط ،انا وٗتی دایتان را از ایو در ةیعون ةگظاریط ٌع کاری را کً نیصَاٌیط ،اىذام دٌیػط ،ایػو
چً ٔایطهای دارد؟ نا اقالً اٌهیتی ةً ایو تـعیٕات ىهیدٌیم .زتی نهکو اؼت ةً ىیکىانی نو آؼیب ةغىیط!
نا ةً ؿها چیغٌای ةؽیاری دادهایم .تا وٗتی ةًوَر واُٗی تغکیً کيیط و ةًوَر دطی ةع وتٖ دأا رٔتار کيیط ،ؿها
را ةًَيَان نعیطاىم در ىٌع نیگیعم و راٌيهاییتان نیکيم .تا وٗتی ٔالَن دأا را تغکیً کيیط ،ؿها را ةًَيَان نعیػط در
ىٌع نیگیعم و راٌيهاییتان نیکيم .انا اگع تغکیً ىکيیط ،ىهیتَاىیم کاری ةعای ؿها اىذام دٌیم .اگع تغکیً را نتَٗٓ
کيیط ،چً ٔایطهای دارد ةًوَر رؼهی در دؽتذَی ایو ةاؿیط کً ؿاگعد ىانیطه ؿَیط؟ أعادی کػً ٔ٘ػه تهعیوٌػا را
اىذام نیدٌيط ؿاگعدان نو ىیؽتيط ،زتی اگع در ةیو کؽاىی ةاؿيط کً در ؼعی اول یا دوم ؼضيعاىیٌا ؿعکت کعده
ةاؿيط .ةایط ةًوَر ز٘ی٘ی ةع وتٖ اؼتاىطارد ؿیوؿیيگ نا تغکیً کيیط و ٔ٘ه دػ از آن نیتَاىیط ةطىی ؼالم داؿػتً
ةاؿیط و ةًوَر ز٘ی٘ی ةً ؼىَح ةاهتع ةعویط .ازایورو ةً آن تـعیٕات اٌهیتی ىهیدٌیم .تػا وٗتػی تغکیػً کيیػط ةػً
نطرؼۀ نا تُلٖ داریطٔ .اؿو نو ةً ٌهًچیغ آگاه اؼت .ةً ٌعچیغی در ذٌوتػان آگػاه اؼػت و نیتَاىػط ٌػع کػاری
اىذام دٌط .اگع تغکیً ىکيیط نعاٗب ؿها ىضَاٌط ةَد ،انا اگع تغکیً کيیط تهام نؽیع تا اىتٍا ةً ؿها کهک نیکيط.
تهعیوکييطگان در ةُنی از روشٌای چیگَىگٌ ،عگغ اؼتاد صَد را ىطیطهاىط .ةً آنٌا گٕتً ؿطه اگع رو ةً دٍػت
صاقی تٌُیم کييط و چيطقط یَآن دَل ةپعدازىط ،نیتَاىيط ؿاگعد نسؽَب ؿَىط .آیا ایو ٔعیبدادن صَد و دیگػعان
ىیؽت؟ ةیـتع ایيکً ،چيیو ؿضكی ؼع از دا ىهیؿياؼط و از آن دػ ؿعوع نیکيط از روش و اؼتادش دٔػاع کيػط.
او زتی ةً دیگعان نیگَیط روشٌای دیگع را یاد ىگیعىط .ةً ىٌعم کانالً ةینُيی اؼت .أعادی ٌم ٌؽتيط کً نعاؼم
ةًاقىالح «لهػکعدن ٔعؽ ؼع» را اىذام نیدٌيط .ىهیداىم چگَىً آن لهػکعدن نیتَاىط کاری اىذام دٌط.
ىًتيٍا کؽاىی کً چیگَىگ را تست َيػَان تاىتعیؽػم آنػَزش نیدٌيػط ٗالةػی ٌؽػتيط ،ةلکػً تهػام أػعادی کػً
چیگَىگ را ةً ىام ةَدیؽم آنَزش نیدٌيط ىیغ ت٘لتی ٌؽتيطٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیطٌ :ػغاران ؼػال اؼػت کػً
روشٌای تغکیً در ةَدیؽم ایو ؿکلٌا را داؿتًاىط .دػ اگع کؽی در آنٌا تْییعی ایذاد کيط آیا ةػً چیػغ دیگػعی
تتػػطیل ىهیؿػػَىط؟ روشٌػػای تغکی ػً ةػػعای ٌػػطؼ دػػطی نَدػػَدیصػػطاییؿػػطن ٌؽػػتيط و ةػػًوَر َٔؽالُػػادهای
ؿگٕتاىگیغىط .زتی تْییع کَچکی ٌهًچیغ را صعاب نیکيط .روىط تتطیل گَىگ ةیىٍایت دیچیطه اؼػت و آىچػً ٔػعد
ازؽاس نیکيط چیغی ةً زؽاب ىهیآیط .ةياةعایو ٔعد ىهیتَاىط ةع اؼاس ایيکً چگَىً ازؽاس نیکيط ،تغکیً کيط.
ؿکلٌای نظٌتی راٌتان راهٌای تغکیۀ آىان اؼت و ٌع تْییعی کً در آنٌا ایذاد ؿَد آنٌا را ةً چیغ دیگعی تتػطیل
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نیکيطٌ .ع نطرؼً ،نَدَد صطایی واهیی دارد کً نؽئَل آن اؼت و ٌػع نطرؼػً ةؽػیاری از نَدػَدات صػطایی را از
وعیٖ تغکیً تکَیو داده اؼتٌ .یچکؽی دعئت ىهیکيط ةًوَر ؼعؼػعی روش تغکیػً در آن نطرؼػً را تْییػع دٌػط.
یک اؼتاد کَچک چیگَىگ چً تَ٘ای ٗطرتهيطی دارد کً دعئػت کيػط اؼػتاد آن روش را ٔعیػب دٌػط و آن نطرؼػۀ

ً
واُٗا نیتَاىؽت تْییػع کيػط آیػا ٌيػَز ٌهػان نطرؼػً نیةػَد؟ ؿػها
تغکیۀ نَدَدیصطاییؿطن را تْییع دٌط؟ اگع
نیتَاىیط چیگَىگ ٗالةی را تـضیف دٌیط.

قساردٌی گزر اضسارآنیش
«ٗعاردٌی گظر اؼعارآنیغ« »،یک روزىۀ اؼعارآنیغ» ىیغ ىانیػطه نیؿػَد .نیتَاىیػط ایػو اقػىالزات را در کتابٌػای

َ
دائَذىگ و ؿػیيگنیيگ گػَییدی دیػطا کيیػط .آن چیؽػت؟ ةؽػیاری از اؼػتادان چیگَىػگ ىهیتَاىيػط
َدندیيگ،
ةًومَح آن را تَمیر دٌيط .زیعا در ؼىر اؼتادان نُهَلی چیگَىگٔ ،عد ىً نیتَاىط آن را ةتیيط و ىً ادازه دارد آن
را ةتیيط .اگع تغکیًکييطهای ةضَاٌط آن را ةتیيط ،ةایط ةً ؼىر ةاهت ِع چـم صعد یا ةػاهتع از آن رؼػیطه ةاؿػط .اؼػتادان

نُهَلی چیگَىگ ىهیتَاىيط ةػً ایػو ؼػىر ةعؼػيط ،ةيػاةعایو ىهیتَاىيػط آن را ةتیييػط .در وػَل تػاریش ،در ادتهػاع
تغکیًکييطگان ةسث و گٕتگٌَایی درایوةاره ةَده اؼت کً گظر اؼعارآنیغ چیؽت ،یک روزىً کذا ٗعار دارد و چگَىً گظر

َ
دائَذىگ و ؿػیيگنیيگ گػَییدی٘ٔ ،ػه ةًقػَرت ىٌػعی
اؼعارآنیغ در نسل ٗعار نیگیعد .در کتابٌای دندیيگ،
درةارۀ آن ةسث کعدهاىط و ةً دٌَع آن اقالً ىپعداصتًاىط .آنٌا آن را ؿعح نیدٌيط و ؿعح نیدٌيط ،انا ٔ٘ػه ؿػها را

ةیـتع ؼعدرگم نیکييطٌ .یچکؽی ىهیتَاىط آن را ةًصَةی تـعیر کيط زیػعا نػعدم َػادی ادػازه ىطارىػط دػٌَع آن را
ةطاىيط.
از آىذا کً نعیطان ٔالَن دأای نا ٌؽػتیط ،نیصػَاٌم ایػو را ةػً ؿػها ةگػَیمٌ :عگػغ آن کتابٌػای چیگَىػگ
درٌمةعٌم را ىضَاىیط .درةارۀ کتابٌای ٗطیهی کً ةیان کعدم قستت ىهیکيم ،ةلکً ةً آن کتابٌای ٗالةػی چیگَىػگ
اؿاره نیکيم کً ایو روزٌا نعدم نیىَیؽيط .زتی آنٌا را ةاز ىکيیط .ةًنسل ایيکً زتی کَچکتعیو ٔکػعی داؿػتً
ةاؿیط« :ةؽیار صب ،ایو دهلً ٗاةلدظیعش ةً ىٌع نیآیط »،ةا ایو ٔکع ،ارواح یا زیَاىات تؽػضیعکييطه در آن کتػاب
صَدؿان را ةً ةطنتان نیچؽتاىيط .ةؽیاری از کتابٌا تست کيتعل ارواح یا زیَاىات تؽضیعکييطهای ىَؿتً ؿػطهاىط
کً از واةؽتگیٌای ىَیؽيطه ةً ؿٍعت و جعوت ؼَءاؼتٕاده کعدهاىط .ایػو روزٌػا تُػطاد ةؽػیار زیػادی از کتابٌػای
ٔعیتيطۀ چیگَىػگ ودػَد دارىػط .ةؽػیاری از أػعاد ةینؽػئَلیت ٌؽػتيط و زتػی کتابٌػایی نیىَیؽػيط کػً ارواح
تؽضیعکييطه و چیغٌای آؿٕتً دارىط .ةًوَر کلی زتی ةٍتع اؼػت کتابٌػای ٗػطیهی کػً اهن ةیػان کػعدم یػا ؼػایع
کتابٌای ٗطیهی نعتته ةا آنٌا را ىیغ نىالًُ ىکعد ،چعاکً نَمَع جاةتٗطمةَدن در یک روش ودَد دارد.
یکی از نؽئَلیو اىذهو دژوٌؾ َلم چیگَىگ چیو یکةار نادعایی را ةعایم ى٘ل کعد کً نػعا ةؽػیار صيطاىػط .او
گٕت ؿضكی در دکو ةَد کً اّلب ةً ؼهیيارٌای چیگَىگ نیرٔت .ةُط از ؿيیطن ةؽیاری از ؼضيعاىیٌا ،ازؽاس
کعد چیگَىگ ةیـتع از آن چیغی ىیؽت کً ؿيیطه ةَد .ةًصاوع ایيکػً ٌهػً در ؼػىر نـػاةٍی ةَدىػطٌ ،هػً درةػارۀ
نىلب نـاةٍی قستت نیکعدىط .ؿتیً آن اؼتادان ٗالةی چیگَىگٔ ،کع کعد نستَای چیگَىگ ٔ٘ه ٌهػان اؼػت!
ؼپػ او ىیغ صَاؼت کتاةی درةارۀ چیگَىگ ةيَیؽط .درةارۀ ایػو ةیيطیـػیط :کؽػی کػً چیگَىػگ تهػعیو ىهیکيػط
نیصَاٌط کتاب چیگَىگ ةيَیؽط .ایو روزٌا ،کتابٌای چیگَىگ از روی ٌم کپی نیؿَىط .او ىَؿػت و ىَؿػت تػا

ً
واُٗا نیداىط گظر اؼعارآنیغ چیؽت؟ زتػی در
ایيکً ةً نَمَع گظر اؼعارآنیغ رؼیط و ىتَاىؽت ادانً دٌط .چً کؽی
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ةیو اؼتادان واُٗی چیگَىگ ،تُطاد کهی نیداىيط .او رٔت و از یک اؼتاد ٗالةی چیگَىػگ دعؼػیط .او ىهیداىؽػت
کً آن اؼتاد چیگَىگٗ ،الةی ةَد؛ زیعا صَدش ىیغ درةارۀ چیگَىگ چیغی ىهیداىؽػت .انػا اگػع ایػو اؼػتاد ٗالةػی
چیگَىگ ىهیتَاىؽت ةً ایو دعؼؾ داؼش دٌط ،آیا نعدم نتَدً ىهیؿطىط کً او ٗالةی اؼت؟ ازایورو دعئت کػعد
چیغی نودرآوردی ةگَیط .گٕت یک روزىۀ گظر اؼعارآنیغ در ىَک آلت تياؼلی نعد ٗعار دارد .ةؽػیار نؽػضعه ةػً ىٌػع
نیرؼط .ىضيطیط ،زیعا ایو کتاب نيتـع ؿطه اؼت .چیغی کً نیگَیم ایو اؼت کً کتابٌای چیگَىػگ انػعوزه ةػً
چيان ومُیت ننسکی رؼیطهاىط .آیا ٌیچ ٔایطهای دارد کً آن کتابٌا را ةضَاىیط؟ آنٌا ةًدردتان ىهیصَرىط و ٔ٘ػه
نیتَاىيط ةً ؿها قطنً ةغىيط.
ٗعاردٌی گظر اؼعارآنیغ چیؽت؟ در وَل تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی ،وٗتی از ؼىر نیاىی آن گظر کيیط یا در ؼػىر
ةاهی آن ةاؿیط ،کَدک داودان ؿعوع ةً رؿط نیکيط .کَدک دػاودان نتٕػاوت از چیػغی اؼػت کػً ةػًَيَان کػَدک
تغکیًؿطه نیؿياؼیم .کَدکٌای تغکیًؿطه کَچک و ةازیگَش ٌؽتيط و ةا ؿػادناىی ةػً اوػعاؼ نیدوىػط و ةػازی
نیکييط .کَدک داودان زعکت ىهیکيط .اگع روح اقلی ،کَدک داودان را کيتعل ىکيط ،ةا دؼتاىی ةًٌػموقػلؿػطه در
ومُیت «دیًییو» و داٌا معةطر ،ةیزعکت روی یک گل ىیلَٔع آةی نیىـیيط .کػَدک دػاودان از دنتػیان نتَلػط
نیؿَد .ؿها نیتَاىیط او را در ؼىسی نیکعوؼکَدی ةتیيیط ،زتی وٗتی کَچکتع از ؼع ؼَزن اؼت.
نَمَع دیگعی ٌؽت کً نایلم روؿو کيم٘ٔ .ه یک دنتیان ز٘ی٘ی ودػَد دارد و آن ٌهػان تػیان در نيى٘ػۀ
داییو ؿکم اؼت .آن درون ةطن در دػاییو ؿػکم و در ةػاهی ى٘ىػۀ وػب ؼػَزىی ٌػَیییػیو ٗػعار دارد .ةؽػیاری از
ؿکلٌای گَىگ ،ةؽػیاری از تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ،ةؽػیاری از تَاىاییٌػأ ،اؿػو ،کػَدک دػاودان ،کَدکٌػای
تغکیًؿطه و ةؽیاری از نَدَدات دیگع ٌهگی از ایو تیان نتَلط نیؿَىط.
در زنان گظؿتً ،تُطادی از تغکیًکييطگان نطرؼۀ دائَ درةارۀ دنتیان ةاهیی ،دنتیان نیػاىی و دنتػیان دػاییيی
قستت کعدىط .نیگَیم کً آنٌا در اؿتتاه ةَدىط .ةُنی أعاد ىیغ ادَا نیکييط کً در وَل ىؽلٌای نضتلٓ ،اؼتادان
ةً ایو وعیٖ آنَزش دادهاىط و ایيکً در کتابٌا ىیغ ةً ایو ؿکل ىَؿتً ؿطه اؼت .ةً ؿها نیگػَیم ،زتػی در ایػام

ً
مػعورتا
ٗطیم ىیغ نىالب ةینُيی و ةًدردىضَر ودَد داؿتً اؼت .گعچً ةعصی نىالب ؼالیان ؼال نيت٘ل ؿػطهاىط،
ةً ایو نُيی ىیؽت کً قسیر ٌؽتيط .ةُنی از روشٌای کَچک دىیَی ٌهیـً در نسیه نعدم َادی اؿاًَ دیػطا
کعدهاىط ،انا ىهیتَاىيط ةً ؿها کهک کييط کً تغکیً کيیط و ةیٔایطهاىط .وٗتی آنٌا درةػارۀ دنتػیان ةػاهیی ،دنتػیان
نیاىی و دنتیان داییيی قستت نیکييط ،نيٌَرؿان ایو اؼت کً دنتیان دایی اؼت کً دن نیتَاىط رؿط کيط .آیػا
ایو ؿَصی ىیؽت؟ وٗتی ؿضف نطت زیادی ذٌيؾ را روی ٗؽهتی از ةطن نتهعکػغ کيػط ،تػَدهای اىػعژی ایذػاد
نیؿَد کً دن را ؿکل نیدٌط .اگع ةاور ىهیکيیط ذٌو صَد را روی ةازویتان نتهعکغ کيیط و نػطت زیػادی ةػً ایػو
قَرت ادانً دٌیط و دػ از نطتی آىذا دن ؿکل نیگیعد .ةياةعایو ةعصی از أعاد ایو را نیةیييط و نیگَیيط دنتیان
ٌهًدا ودَد دارد .ایو زتی صيطهدارتع ةً ىٌع نیآیط .آنٌا ٔکع نیکييط کً ٌعدا دن ؿکل ةگیػعد ،دنتػیان اؼػت.
ز٘ی٘ت ایو اؼت کً ،آن یک دن اؼت ،انا یک تیان ىیؽت .نیتَاىیط ةگَییط دن ٌهًدا ودَد دارد ،یػا ایيکػً دن
ةاهیی ،دن نیاىی و دن داییيی ودَد دارد؛ آن درؼت اؼت .انا٘ٔ ،ه یک تیان کً ةًوَر ز٘ی٘ی نیتَاىط ٗػطرتٌای
ةیؿهاری را تَلیط کيط ودَد دارد و آن در نيى٘ۀ داییوتع ؿکم ٗعار دارد .در ىتیذً ،آن گٕتًٌا درةارۀ دنتیان ةاهیی،
دنتیان نیاىی و دنتیان داییيی اؿتتاه اؼتٌ .عدایی کً ذٌوتان را نطتی وَهىی نتهعکغ کيیط دن ؿکل نیگیعد.
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کَدک داودان از دنتیان در ٗؽهت داییو ؿکم نتَلط نیؿَد و ةًتطریخ رؿػط نیکيػط تػا ةغرتتػع و ةغرتتػع
ؿَد .وٗتی تا اىطازۀ تَپ دیيگديگ رؿط کيط ،ؿکل کلی ةطىؾ نیتَاىط دیػطه ؿػَد و ةیيػی و چـػمٌای او ؿػکل
گعٔتًاىط .زناىی کً کَدک داودان ةً اىطازۀ تَپ دیيگديگ اؼت ،زتاب گعد کَچکی در کيار او رؿػط نیکيػط .ةُػط از
آىکً ؿکل نیگیعد ،ةا رؿط کَدک داودان ،آن زتاب ىیغ رؿط نیکيط .وٗتی ٗط کَدک داودان ةً کهػی ةػیؾ از دػيخ
ایيچ (ؼیغده ؼاىتینتع) نیرؼط ،یک گلتعت گل ىیلَٔع آةی ًاٌع نیؿَد .وٗتی کَدک دػاودان ةػً ؿػؾوىیم تػا
ٌـت ایيچ (ٌٕطه تا ةیؽت ؼاىتینتع) نیرؼط ،گلتعتٌای گل ىیلَٔع آةی اقػَهً ؿػکل نیگیعىػط و هیػًای از گػل
ی درصـيطه روی قٕسۀ گل ىیلَٔع آةی والیی نیىـیيط و ةؽیار زیتا ةً
ىیلَٔع آةی ًاٌع نیؿَد .کَدک
ِ
داودان والی ِ

ةطن صطایی تتاٌیىادظیع اؼت کػً در نطرؼػۀ ةػَدا آن را «ةػطن ةَداگػَن» و در نطرؼػۀ دائػَ آن را
ىٌع نیرؼط .ایو
ِ
«کَدک داودان» نیىانيط.

در روشنانٌ ،م ایو ةطن را تغکیً نیکيیم و ٌم ةطىی کً ةا آن نتَلط ؿطیط ،و ٌع دوی آنٌا هزم ٌؽتيط؛ یُيی
ةطن نادرزادیتان ىیغ ةایط تتطیل ؿَدٌ .هانوَر کً نیداىیط ،ةطن صطایی ادازه ىطارد ةیو نعدم َادی ًاٌع ؿَد .ةػا
تالؿی ةؽیارٗ ،الب آن نیتَاىط ىـان داده ؿَد و چـمٌای أعاد َادی نیتَاىيط ٔعوزىطگی آن را ةتیييط .انػا دػػ
از ایيکً ةطن ایو ُةُط تتطیل ؿط ،وٗتی در ةیو نعدم َادی ٗعار دارد ،ةً ٌهان ؿکل ةطن ٔیغیکی ٔعدی َادی ةً ىٌع
نیرؼط و نعدم َادی ىهیتَاىيط ٔعؽ آن را ةتیييط ،گعچً ایو ةطن نیتَاىط آزاداىً ةیو ُةُطٌا زعکػت کيػط .وٗتػی ٗػط
کَدک داودان ةً اىطازۀ زطود ديخ الی ؿؾوىیم ایيچ نیرؼط ،زتاب ٌَایی ىیغ تػا آن ارتٕػاع رؿػط نیکيػط و نحػل
دَؼتۀ یک ةادکيک ،ؿٕاؼ اؼت .کَدک داودان ةا داٌای معةطری نیىـیيط و زعکت ىهیکيط .وٗتی ةً ایػو اىػطازه
رؿط نیکيط زتاب ٌَایی دنتیان را تعک نیکيط .از آىذا کً رؿط کعده و ةالِ ؿطه اؼت ،ةًؼهت ةاه زعکت نیکيط.
روىط زعکت او ةًؼهت ةاه ةؽیار آٌؽتً اؼت ،انا ٌع روز زعکت او نیتَاىػط دیػطه ؿػَد .ةًتػطریخ ةػً ةػاه زعکػت
نیکيط و ةاهتع نیرود .اگع ةا دٗت آن را تذعةً و نـاٌطه کيیم نیتَاىیم ودَد آن را زػ کيیم.
وٗتی ایو زتاب ٌَایی ةً ى٘ىۀ وب ؼَزىی تاندَىگ در نعکغ ٕٗؽۀ ؼػیيً نیرؼػط ،ىیػاز دارد کػً نػطتی آىذػا
ةهاىط .از آىذا کً ةؽیاری از دٌَع ةطن ةـعی آىذاؼت (ٗلب ىیغ آىذاؼت) ،نذهََػًای از چیغٌػا درون ایػو زتػاب
ٌَایی ؿکل نیگیعد .ایو دٌَع وارد زتاب ٌَایی نیؿَد و آن را ّيی نیکيط .دػػ از نػطتی ،دوةػاره ةػًوعؼ ةػاه
زعکت نیکيط .وٗتی از نیان گلَ َتَر نیکيط ،ازؽاس صٕگی نیکيیط ،نحػل ایيکػً رتٌایتػان نؽػطود ؿػطهاىط و
گلَیتان زػ ىاصَؿایيطی دارد ،گَیی ورم کعده اؼت .ایو ٔ٘ه چيط روز وَل نیکـط .ؼپػ ایو زتاب ٌَایی ةً
ٔعؽ ؼع نیرؼط و نا آن را «قَُد ةً ىیَان» نیىانیم .اگعچً نیگَییم آن ةً ىیَان وارد نیؿػَد ،ولػی در ز٘ی٘ػت
ةً اىطازۀ کل ؼع ؿهاؼت .ازؽاس نیکيیط اىگار ؼعتان ورم کعده اؼػت .چػَن ىیػَان نسلػی ةؽػیار نٍػم در ودػَد
ؿضف اؼت ،دٌَع آن ىیغ ةایط درون زتاب ٌَایی ؿکل ةگیعد .دػ از آن ،زتاب ٌَایی ؼُی نیکيػط ةػا ٔـػار از
تَىل چـم ؼَم ةیعون ةیایط و ایو ةؽیار دردىاک اؼت .چـم ؼَم ةًوَر دردىاکی ٔـعده نیؿَد و ؿػ٘یًٌ٘ا ىیػغ
اىگار ورم کعدهاىط و چـمٌا گَد نیأتيط .ایو ازؽاس ادانً نییاةط تا ایيکً زتاب ٌَایی از تَىل چـم ؼَم ةیعون
نیآیط و ةالٔاقلً در دلَی دیـاىی آویغان نیؿَد .ایو ٗعاردٌی گظر اؼعارآنیغ ىانیطه نیؿَد ،آىذا آویغان نیؿَد.
أعادی کً در نطرؼۀ ةَدا یا دائَ تغکیً نیکييط و چـم ؼَمؿان ةاز اؼت در ایو نعزلً ىهیتَاىيط چیغی ةتیييط؛
چعاکً ةطیوقَرت ،ؿکلگیعی چیغٌا در درون گظر اؼعارآنیغ ؼػعیٍتع نیؿػَد .در دلػَ و َ٘ػب ،نذهََػً درٌػایی
ودَد دارد و ٌهۀ آنٌا ةؽتً نیؿَىط .ؿتیً گظرگاه نیطان تیانآىهو در دکو ،دو د ِر ةغرت در ٌػع وػعؼ ودػَد دارد.
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ةعای ؼعَتدادن ةً ؿکلگیعی و ّيیؼازی گظر اؼعارآنیغ ،درٌػا ةػاز ىهیؿػَد ،نگػع تسػت ؿػعایه ةؽػیار صػاص.
أعادی کً ةًوَر نُهَل نیتَاىيط از وعیٖ چـم ؼَم ةتیييط ،در ایو نعزلً ىهیتَاىيػط ةتیييػط ،چعاکػً ادػازه ىطارىػط
ةتیييطٌ .طؼ از آویغانؿطن آن در دلَی دیـاىی چیؽت؟ قطٌا کاىال اىعژی در ةطن نا در آن نکان ةً ٌم نیرؼيط،
ةياةعایو قطٌا کاىال اىعژی ةایط از نیان گظر اؼعارآنیغ دور ةغىيط و ؼػپػ صػارج ؿػَىطٌ .هگػی ةایػط از نیػان گػظر
اؼعارآنیغ َتَر کييطٌ .طؼ ایو اؼػت کػً ةيیانٌػای ةیـػتعی گظاؿػتً ؿػَد و نذهََػًای از چیغٌػا را درون گػظر
اؼعارآنیغ ؿکل دٌط .از آىذا کً ةطن ةـعی ،دٍاىی کَچک اؼت ،آن دٍاىی کَچک را ؿکل نیدٌط و تهانی دػٌَع
ةطن ةـعی در درون آن ؿکل نیگیعد .انا آن ٔ٘ػه نذهََػًای از انکاىػات را ؿػکل نیدٌػط و ٌيػَز ةػًوَر کانػل
ٗاةلةٍعهةعداری ىیؽت.
در تغکیً در نطرؼۀ ّیعَادی ،گظر اؼعارآنیغ ةاز گظاؿتً نیؿَد .وٗتی گظر اؼعارآنیغ ةا ٔـار ةیعون نیآیط ،ناىيط
اؼتَاىً اؼت ،انا ةًتطریخ گعد نیؿَد .ةياةعایو درٌای آن در ٗؽهت دلَ و َ٘ػب ةػاز ٌؽػتيط .روشٌػای نطرؼػۀ
ّیعَادی ،ىً ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ دارىط و ىً ةً نطرؼۀ دائَ ،ةياةعایو نذتَرىط از صَد نسأٌت کييط .در نطارس ةَدا و
دائَ اؼتادان ةؽیاری ودَد دارىط و ٌهگی آنٌا نیتَاىيط نَاًب نعیطان ةاؿيط .ةياةعایو نعیطان ىیازی ىطارىط ةتیييط
و ةا ٌیچ نـکلی نَادً ىهیؿَىط .انا در نطرؼۀ ّیعَادی ایوگَىً ىیؽت ،آنٌا نذتَرىػط از صػَد نسأٌػت کييػط.
ازایورو ةایط ةتَاىيط ةتیييط .انا وٗتی در آن زنان چیغٌا را ةا چـم ؼَمؿان نیةیييط ،ؿػتیً ىگػاهکعدن از نیػان لَلػۀ
تلؽکَپ اؼت .ةُط از ایيکً ایو نذهًََ از چیغٌا در نطت یک ناه یا ةیـتع ؿکل نیگیػعد ،آن ؿػعوع نیکيػط ةػً
درون ةعگعدد .وٗتی ةً درون ؼع ةازنیگعدد« ،تْییع دایگاه گظر اؼعارآنیغ» ىانیطه نیؿَد.
زناىی کً گظر اؼعارآنیغ ةً درون ةعنیگعدد ،ؼع ؿها دوةاره ازؽاس دردىاکی دارد ،گَیی ورم کعده اؼػت .ؼػپػ
َدو در دـت گعدن ةا ٔـار صارج نیؿَد .ایو ٔـار ةػً ةیػعون ىیػغ ازؽػاس دردىػاکی دارد ،نحػل ایيکػً
از ى٘ىۀ ی ِ
ؼعتان ؿکأتً و ةاز نیؿَد .ؼپػ گظر اؼػعارآنیغ ةػًیکةاره ةیػعون نیآیػط و ةالٔاقػلً آؼػَده نیؿػَیط .ةُػط از
ةیعونآنطن ،گظر اؼعارآنیغ در ُةُطی ةؽػیار ژرؼ آویػغان نیؿػَد .وٗتػی در صػَاب ٌؽػتیط آن را تسػت ٔـػار ٗػعار
ىهیدٌیط ،چعاکً در ةطىی از ؿػها ٗػعار دارد کػً در ُةُػطی ةؽػیار ژرؼ اؼػت .انػا نؽػئلًای ودػَد دارد :وٗتػی گػظر
اؼعارآنیغ ةعای اولیو ةار ٗعاردٌی نیؿَد ،ازؽاس نیکيیط چیغی در ن٘اةػل چـػهانتان ودػَد دارد .گعچػً آن در
ُةُطی دیگع اؼػت ،انػا ٌهیـػً ازؽػاس نیکيیػط چیػغ تػاری در ن٘اةػل چـػهان ودػَد دارد ،نحػل ایيکػً چیػغی
َدو ،گػظرگاه
چـهانتان را دَؿاىطه اؼت و ةاَث نیؿَد ازؽاس ىاصَؿایيطی داؿتً ةاؿیط .از آىذػا کػً ى٘ىػۀ یػ ِ
ةؽیار نٍهی اؼت ،گظرگاه اؼعارآنیغ ةایط نذهًََای از چیغٌا را در آىذا ؿکل دٌط .ؼپػ دوةاره ؿػعوع نیکيػط ةػً
درون ةطن ةعگعدد« .یک روزىۀ اؼعارآنیغ» در ز٘ی٘ت ةً یک نَُٗیت گظر اؼعارآنیغ اؿاره ىهیکيط ،چعاکً ةایػط ةارٌػا
تْییع نَُٗیت دٌط .وٗتی ةً ىیَان ةعنیگعدد ،ؿعوع نیکيط در درون ةطن داییو ةعود تا ایيکً ةً ى٘ىۀ وػب ؼػَزىی
نیيگنِ و در ٔنای ةیو کلیًٌا ةعؼط .در ى٘ىۀ نیيگنِ و دوةاره ةیعون نیآیط.
ى٘ىۀ وب ؼَزىی نیيگنِ و ى٘ىۀ ةیىٍایت نٍهی در ةطن اؼت .نطرؼۀ دائَ آن را یک «روزىً» نیىانػط و نػا آن

ً
واُٗا ؿتیً دروازهای آٌيی اؼت ،هیػًٌای ةیؿػهاری از
را یک «گظرگاه» نیىانیم .ایو گظرگاه اقلی نٍهی اؼت و
دروازهٌای آٌيی دارد .نیداىیم کً ةطن هیًٌای ةیؿهاری دارد .ؼلَلٌای ٔیغیکی یک هیً ٌؽػتيط و نَلکَلٌػای
درون آنٌا هیۀ دیگعی را ؿکل نیدٌيط .در ٌع هیًای از اتمٌا ،دعوتَنٌػا ،الکتعونٌػا ،ذرات ةؽػیار کَچػک ،ذرات
کَچکتع و زتی کَچکتع ،تػا ذرات ةیىٍایػت نیکعوؼػکَدی ،دروازهای ودػَد دارد .ةػً ٌهػیو ؿػکل ،تَاىاییٌػای
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َٔؽوتیُی و تَاىاییٌای صاص ةیؿهاری ودَد دارىط کً ٌهگی درون آن دروازۀ هیًٌای نضتلٓ ٕٗػل ؿػطهاىط .در
روشٌای دیگع کً دن را تغکیً نیکييط ،وٗتی دن در آؼتاىۀ اىٕذار اؼت ،اول ى٘ىۀ نیيگنِ و ةایط ةا اىٕذار ةاز ؿػَد.
اگع ةاز ىـَد ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىهیتَاىيط آزاد ؿَىط .دػ از آىکً گظر اؼػعارآنیغ ایػو نذهََػً از چیغٌػا را در
ى٘ىۀ وب ؼَزىی نیيگنِ و ؿکل داد ،دوةاره ةً درون ةطن ةعنیگعدد .ؼپػ ةً ٗؽهت داییو ؿکم ةعنیگعدد .ایو،
«ةازگـت گظر اؼعارآنیغ ةً دایگاه صَد» ىانیطه نیؿَد.
ةُط از ایيکً گظر اؼعارآنیغ ةعنیگعدد ،ةً نسل اولیۀ صَد ةازىهیگعدد .در آن زنػان ،کػَدک دػاودان ةؽػیار ةػغرت
ؿطه اؼت .زتاب ٌَایی ،کَدک داودان را در ةع صَاٌط گعٔت و کَدک داودان را صَاٌط دَؿاىطٌ .هانوَر کً کَدک
داودان رؿط نیکيط ،گظر اؼعارآنیغ ىیغ ٌهعاه ةا او رؿط نیکيط .در نطرؼۀ دائَ ،نُهَهً وٗتی کَدک داودان ةػً اىػطازۀ
کَدک ؿؾ یا ٌٕتؼالً رؿط نیکيط ،ةً او ادازه داده نیؿَد ةطن را تعک کيط و آن« ،تَلط کَدک داودان» ىانیطه
نیؿَد .تست کيتعل روح اقلی ،کَدک داودان نیتَاىط ةیعون ةیایط و در اوعاؼ زعکػت کيػط .ةػطن ٔیغیکػی آىذػا
جاةت نیناىط ،در زالی کً روح اقلی ةیعون نیآیط .در نطرؼۀ ةَدا ،نُهَهً وٗتی کَدک داودان تا اىػطازهای دػعورش
یاةط کً ةً ةغرگی ؿضف ةعؼط ،دیگع ةا ٌیچ صىعی نَادً ىضَاٌط ؿط .در آن زنان ،نُهَهً ةً او ادازه داده نیؿَد
ةطن را تعک کيط و از ةطن دطا ؿَد و آن نیتَاىط صارج ؿَد .در آن ٌيگام ،کَدک داودان تا اىطازۀ صَد ؿضف رؿػط
کعده و ایو زتاب کً ٌهان گظر اؼعارآنیغ اؼت و او را در ةع گعٔتً ،ةغرت ةَده و ٔعاتع از اىطازۀ ةػطن ٔیغیکػی صَاٌػط
ةَد .از آىذا کً کَدک داودان تا چيیو اىطازۀ ةغرگی رؿط کعده ،وتیُی اؼت کػً گػظر اؼػعارآنیغ ٔعاتػع از اىػطازۀ ةػطن
ةاؿط.
ؿایط دیطه ةاؿیط کً در نذؽهًٌا و تكاویع نَدَدات صطایی کً در نُاةط یا ؼایع نکانٌػای نػظٌتی ٌؽػتيط و

ً
ً
اکحعا ایو نَدَدات ةًگَىًای ةً تكَیع کـػیطه ؿػطهاىط کػً دایػعهای دورؿػان اؼػت یػا ىػَاری
نضكَقا ى٘اؿیٌا،

ً
نضكَقػا ى٘اؿػیٌا در نُاةػط ٗػطیهی.
ةینیؿکل در دـت آنٌا ٗعار دارد .ةؽیاری از تكَیعٌا ةطیو ؿکل ٌؽتيط،
ٌیچکؽی ىهیتَاىط ةًصَةی تَمیر دٌط کً َلت آن چیؽت .ةً ؿها نیگَیم ،آن گظر اؼعارآنیغ اؼػت .انػا در ایػو
نعزلً ،دیگع گظر اؼعارآنیغ ىانیطه ىهیؿَد .آن «ةٍـت» ىانیطه نیؿَد .در ز٘ی٘ت ٌيَز ىهیتَان ةػًوَر کانػل آن
را ةٍـت ىانیط ،چعاکً ٔ٘ه ایو نذهََۀ انکاىات را دارد .ناىيط کارصاىًای اؼت کً نذهًََای از انکاىػات را دارد انػا
تَاىایی ةعای تَلیط را ىطاردٗ .تل از آىکً ةتَاىط تَلیط را ؿعوع کيط ةً اىعژی و نَاد صػام ىیػاز دارد .چيػط ؼػال دػیؾ،
ةؽیاری از تغکیًکييطگان گٕتيط کً ؼىر گَىگؿان ةاهتع از ؼػىر گَىػگ نَدػَدات صػطایی گَىػاگَن رٔتػً اؼػت.
دیگعان ٔکع کعدىط ایو ةاورىادظیع ةً ىٌع نیرؼط .در ز٘ی٘ت ،آىچً آنٌا گٕتيط در کل ةاورىادظیع ىتَد ،زیعا در زالی کً

ً
واُٗا ةایط تا ؼىر ةؽیار ةاهیی تغکیً ؿَد.
در دىیای ةـعی ٌؽتیط گَىگتان

چگَىً نیتَاىط ایوگَىً ةاؿط :او تا ؼػىسی ةػاهتع از نَدػَدات صػطایی تغکیػً کػعده اؼػت؟ ىتایػط آن را صیلػی

ً
واُٗا در ؼىسی ةؽیار ةاهؼت .زیعا دػ از ایيکً تغکیًاش ةً ؼىسی ةؽػیار
ؼىسی ةٍٕهیط .گَىگ چيیو ؿضكی
ةاه رؼیطه ةاؿط ،وٗتی ةً زنان روؿوةیيی کانل رؼیطه ةاؿط ،ؼىر گَىگ او ةؽیار ةاهؼت .درؼت ٗتػل از ةازؿػطن
ٕٗل گَىگ و ىائلؿطن ةػً روؿػوةیيی کانػلٌ ،ـتاددرقػط از گَىػگ او ،ةػا نُیػار ؿیوؿػیيگ اوٌ ،ػع دو ةعداؿػتً
نیؿَىط .آن اىعژی ةعای ّيیکعدن ةٍـت صَد او ةً کار صَاٌط رٔتٌ .هانوَر کً نیداىیط گَىگ تغکیًکييطهٌ ،هػعاه

ةا ؼىر ؿیوؿیيگ او ،چیغی اؼت کػً ةػا گػظر از نیػان ؼػضتیٌای ةیؿػهار و آةطیػطهکعدن صػَد تسػت ؿػعایه
واٗتٔعؼا در تهام زىطگیاش دعورش داده اؼت .ازایورو ةؽیار ةاارزش اؼتٌ .ـتاددرقط از ایو نادۀ ةاارزش ةعای
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ّيیکعدن ةٍـت او ةً کار نیرود .ةً ٌهیو َلت وٗتی در آیيطه در تغکیً نَٖٔ نیؿَد ،ةعای داؿتو ٌعچً ةضَاٌػط
ٔ٘ه ىیاز دارد دؼتؾ را دراز کيط و آن ةالٔاقلً دطیطار نیؿَد و اگع اراده کيط کً ٌػع کػاری اىذػام ؿػَد ،ةػً اىذػام
نیرؼط .او در ةٍـت صَد ٌهًچیغ دارد .ایو تَ٘ای ٌَیم اوؼت کً از وعیٖ تسهل ؼضتیٌا تغکیً کعده اؼت.
اىعژی نَدَدی کً ةً ایو ؿکل صطایی اؼت نیتَاىط ةًرازتی ةً ٌعچیغی تتطیل ؿَد .ةيػاةعایو آزاد اؼػت ٌػع
وَر کً نایل اؼت آن را نكعؼ کيػط یػا از آن ةٍعهنيػط ؿػَد و نیتَاىػط ٌعچیػغی داؿػتً ةاؿػط .آنٌػا از دؼػتاورد
تغکیًاش نیآیيط ،کً ن٘ام صطایی اوؼتٌ .عچیغی کهتع از ایو ن٘ام صػطایی ،ةػطیو نُيػی اؼػت کػً در ىٍایػت در
تغکیًاش نَٖٔ ىـطه اؼت .در ایو زنان آىچً ٗتالً گظر اؼعارآنیغ ةَد اکيَن نیتَاىط «ةٍـت» یا «دىیػای» صػَدش
ىانیطه ؿَد .ایو ؿضف ٔ٘ه ةا ةیؽتدرقط ةاٗیناىطه از گَىگ صَد ةً کهػال و روؿػوةیيی نیرؼػط .اگعچػً ٔ٘ػه
ةیؽتدرقط از گَىگ او ةاٗی ناىطه اؼت ،انا در ایو نعزلً ٌیچ ةضـی از ةطىؾ ٕٗل ىیؽت .او نیتَاىط ایو ةطن را
رٌا کيط یا آن را ىگً دارد ،انا ایو ةطن دیـادیؾ ةا نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ؿطه اؼػت .در ایػو زنػان ،تَاىاییٌػای
صطایی او ةًوَر کانل آؿکار نیؿَىط و ٗطرت آنٌا ٗیاسىادظیع اؼت .گعچً وٗتی ؿضكی در ةیو نػعدم َػادی در
زال تغکیً اؼت ،ةطن او نُهَهً ٕٗل اؼت و چيیو نٍارتٌای ةغرگی را ىطارد و ةطون تَدً ةً ایيکػً گػَىگؾ چ٘ػطر
ةاه ةاؿط ٌيَز نسطود اؼت .انا در ایو نعزلًای کً در ةاه تَقیٓ ؿط ،دیگع ایوگَىً ىضَاٌط ةَد.
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ضذيساىی پيجم

طسح فالَن
ٔالَن ،ىهاد ٔالَن دأای نا اؼت .کؽاىی کً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دارىط ،نیتَاىيط ةتیييػط کػً ایػو ٔػالَن در زػال

چعصؾ اؼت ،ؿانل آن ٔالَنٌای روی ىـانٌای ٔالَن .ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن ،روش تغکیػۀ نػا را ٌػطایت
نیکيط .گؽتعۀ روش تغکیۀ نا ةؽیار ٌَیم اؼت ،زیعا ةع اؼاس َٗاىیو زاکم ةع تْییعات دٍان اؼت .ایو ٔالَن کػً

تكَیع آن در اةتطای کتابنان ٗعار دارد ،از دٍتی نیيیػاتَر دٍػان اؼػت .نطرؼػۀ ةػَدا دٍػان را ةًقػَرت گعوٌػی از
دىیاٌایی تكَر نیکيط کً در ده دٍت ودَد دارىط .چٍار ودً و در نذهَع ٌـت دٍت ودَد دارد .ؿایط ةعصی أػعاد
ِ
دٍػت ةػاه و دػاییو ،در
دیطه ةاؿيط کً ةاه و داییو ٔالَن ،ؼتَن اىػعژی ودػَد دارد .ةيػاةعایو ةػا ازتؽػاب ایػو دو
نذهَع ،ده دٍتی داریم کً دىیاٌا در آن دٍات ةيا نیؿػَىط؛ دىیاٌػایی کػً دٍػان را نیؼػازىط .ةػًوَر ؼػاده ،ایػو
نٍَٕنی اؼت کً نطرؼۀ ةَدا از دٍان دارد.
التتً کٍکـانٌای ةیؿهاری در ایو دٍان ودَد دارد و راه ؿیعی نا یکی از آنٌاؼت .دٍان ةًقَرت یػک کػل
در زال زعکت اؼت و ٌهیووػَر ٌهػۀ کٍکـػانٌای درون آن .ةػً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً َالنتٌػای تػایدی و
َالنتٌای ؼَآؼتیکای  卍کَچکتع در ایو ىهاد ىیغ در زال چعصؾ ٌؽتيط و ٌهیووػَر ؼَآؼػتیکای  卍ةغرتتػع
در نعکغ و کل ٔالَن ىیغ نیچعصيط .ةً ؿکلی[ ،ؼَآؼتیکای  卍ةغرتتع] نُعؼ کٍکـان راه ؿیعی اؼػت و چػَن ةػً
نطرؼۀ ةَدا تُلٖ داریم ،ایو َالنت نطرؼۀ ةَدا در نعکغ ٗعار داردً .اٌع آن ایوگَىً ةً ىٌع نیرؼػط .انػا در ُةُػطٌای
ودَدی ةؽیار نتيَع و درٌمةأتًای دارد و روىطی کً ٌعچیػغی از وعیػٖ آن دطیػط نیآیػط
دیگع ٌعچیغی ؿکلٌای
ِ
اتَری دٍان اؼت .ایو ٔػالَن در تهػانی
ىیغ ةًوَر نـاةٍی ةؽیار دیچیطه اؼت .ةياةعایو ایو ىهاد ٔالَن ،تكَیع نیيی
ِ

ُةُطٌای دیگع ىیغ ؿکلٌای ٌؽتی و ٔعایيطٌای تسَل صَد را دارد ،ازایورو آن را یک دىیا در ىٌع نیگیعم.

وٗتی ٔالَن در دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصط ،نیتَاىط ةًوَر صَدکار اىعژی را از دٍان ةً صَد دػظب
کيط و وٗتی صالؼ دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصط نیتَاىط اىعژی را ةً ةیعون ةٕعؼتط .یک ویژگػی ٔػالَن
ایو اؼت کً وٗتی ةًوعؼ درون نیچعصط (در دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت) ٔعدی را کً ٔالَن در ةطىؾ ٗعار دارد
ةٍعهنيط نیکيط و ٌيگانی کً ةًوعؼ ةیعون نیچعصط (صالؼ دٍت گعدش َ٘عةػًٌای ؼػاَت) دیگعاىػی را ةٍعهنيػط
نیکيط کً دیعانَن آن ٔعد ٌؽتيط .ةعصی أعاد دعؼیطهاىط« :نا ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ داریم ،دػ چعا َالنػت تػایدی
ىیغ ودَد دارد؟ نگع َالنت تایدی ةً نطرؼۀ دائَ تُلٖ ىطارد؟» َلتؾ ایو اؼت کً آىچً نا تغکیً نػیکيیم ةؽػیار
ٌَیم اؼت ،نُادل ایو اؼت کً کل دٍان را تغکیً نیکيیم .دػ ٌهگی درةارۀ آن ةیيطیـػیط :در دٍػان دو نطرؼػۀ
اقلی ودَد دارد ،نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ .ةطون ٌعیک از آنٌأ ،الَن دٍان کانلی را ىهیؼػازد و ىهیتَاىیػط آن را
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دٍاىی کانل ةيانیط .ةياةعایو چیغٌایی را از نطرؼۀ دائَ ةً آن امأً کعدهایم .نهکو اؼت ةعصی ةگَیيػطَ« :ػالوه ةػع
نطرؼۀ دائَ ،نؽیسیت و کيَٕؼیَىیؽم و نظاٌب دیگعی ىیغ ودَد دارىط .آنٌا چً؟» آىچً نیتَاىم ةعایتػان ٔػاش
کيم ایو اؼت کً وٗتی تغکیً در کيَٕؼیَىیؽم ةً ؼىَح ةؽیار ةاهیی ةعؼط ،ةً نطرؼۀ دائَ تُلٖ دارد و ٌيگانی کػً
تغکیۀ ةؽیاری از نظاٌب ّعةی ةً ؼىَح ةاهیی ةعؼط ،در نطرؼۀ ةَدا وتً٘ةيطی نیؿَىط و نذهََۀ آنَزشٌایی در
نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط٘ٔ .ه دو َطد از چيیو نطرؼًٌای اقلی ودَد دارد.
دػ چعا دو َالنت تایدی ةً رىگٌای ٗعنغ و آةی و دو َالنػت تػایدی دیگػع ةػً رىگٌػای ٗعنػغ و نـػکی
ٌؽتيط؟ چیغی کً نُهَهً نعدم درةارۀ تایدی نیداىيط ایو اؼت کػً آن از دو ىػَع نػاده ،یکػی نـػکی و دیگػعی
چی ییو و یاىگ تـکیل ؿطه اؼت .ایو درکی اةتطایی از آن اؼت ،چعاکػً تػایدی دلػَهٌػای نضتلٕػی در
ؼٕیط،
ِ
ُةُطٌای نضتلٓ دارد .در ةاهتعیو ؼىر ،در رىگٌایی ىهایان نیؿَد کً ایيذا اؼتٕاده نػیکيیم .دائػَیی کػً ةػًوَر

دی آن ةً رىگٌای ٗعنغ و نـکی اؼت .ةگظاریط نىلتی را در ٌهیو زنیيً ةیان کػيم.
نتطاول آن را نیؿياؼیم ،تای ِ

ةُنی از تهعیوکييطگان نا کً چـم ؼَمؿان ةاز اؼت دی ةعدهاىط کً آىچً در ایو ُةُطٗ ،عنغ ةً ىٌع نیرؼط در ُةُطی

ٌمدَار ؼتغرىگ اؼت و آىچً ایيذا زرد والیی ةً ىٌع نیرؼط در ُةُطی دیگع ارَّاىی اؼت .ةياةعایو در رىگٌایی کػً
أعاد نیةیييط تيَع ودَد دارد ،زیعا رىگٌا از ُةُطی ةً ُةُط دیگع تْییع نیکييط .تایدی ةا رىگٌػای ٗعنػغ و آةػی در
آن ،ةً «راه ةغرت ٗلهعو آؼهاىی اولیً» تُلٖ دارد کً ؿػانل روشٌػای تغکیػً در نطرؼػۀ ّیعنُهػَلی اؼػت .چٍػار
ؼَآؼتیکای  卍کَچک از نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط .آنٌا ؿتیً َالنت وؼه ةَده کً آن ىیغ از نطرؼۀ ةَدا اؼت .رىگٌای

ً
ىؽتتا روؿو اؼت و از ایو ٔالَن ةًَيَان َالنت ٔالَن دأا اؼتٕاده نیکيیم.
ایو ٔالَن

ً
لغونا ةً رىگ ایو ىهاد ىیؽت .رىگ دػزنیيۀ آن نیتَاىط
ٔالَىی کً ةعصی از ؿها از وعیٖ چـم ؼَم نیةیيیط
تْییع کيط ،انا وعح آن ََض ىهیؿَد .وٗتی چـم ؼَمتان ٔالَن چعصاىی را نیةیيط کً در ٗؽهت داییو ؿکمتان

ً
نعتتػا ةػیو ٗعنػغ،
ىكب کعدهام ،رىگ دػزنیيۀ آن نیتَاىط ٗعنغ ،ةيٕؾ ،ؼتغ یا زتػی ةیرىػگ ةاؿػط .ایػو رىػگ
ىارىذی ،زرد ،ؼتغ ،آةی ،ىیلی و ةيٕؾ تْییع نیکيط .در ىتیذً نهکو اؼت رىگی کً نیةیيیط از رىگی کً ایو ىهاد نػا
دارد نتٕاوت ةاؿط .انا رىگ و الگَی ؼَآؼتیکاٌا  卍و تایدی درون ٔالَن تْییع ىهیکيط .زػ نػیکيیم کػً رىػگ

ً
ىؽػتتا صػَب اؼػت ،دػػ آن را اىتضػاب کػعدهایم .کؽػاىی کػً تَاىاییٌػای
دػزنیيۀ ایو تكػَیعی کػً نیةیيیػط
َٔؽوتیُی دارىط نیتَاىيط در ایو ٔالَن چیغٌای ةؽیار زیادی را ورای ایو ُةُط ةتیييط.

ً
ذاتػا
ةُنی أعاد گٕتًاىط« :ایو ؼَآؼتیکا  卍ؿتیً َالنت ٌیتلع اؼت ».ةگظاریط ةعایتان ةگَیم کً ایو َالنػت
ةً ٌیچ گعوه صاقی از نعدم نعةَط ىیؽت .ةُنی أعاد نیگَیيط« :اگع گَؿۀ آن ةً ایػو وػعؼ کػخ ؿػَدَ ،النػت
ٌیتلع نیؿَد ».ایوگَىً ىیؽت ،زیعا نیچعصط و آن ٌم در دو دٍت .ایو َالنت زطود دوٌغاروداىكػط ؼػال دػیؾ
ةًوَر وؼیُی در دىیا ؿياصتً ؿط .در زنان ؿاکیانَىی ةَد کً آن را ؿياصتيط .انا از زنان ٌیتلع و ديگ دٍػاىی دوم
ٔ٘ه چيط دًٌ گظؿتً اؼت .او آن را ةعای اؼتٕادۀ صَدش تكازب کعد ،انا رىگی کً اؼتٕاده کػعد نتٕػاوت از رىػگ
نا ةَد .رىگ آن ؼیاه ةَد و گَؿۀ آن رو ةً ةاه اؿاره نیکعد و ةًقَرت ٗائم اؼتٕاده نیؿط .ایو تهام چیغی اؼػت
کً درةارۀ ایو ٔالَن نیگَیم .التتً آىچً گٕتم ٔ٘ه درةارۀ ؿکل ًاٌعی آن ةَد.
دػ ایو ؼَآؼتیکا  卍در نطرؼۀ ةَدای نا نُعؼ چیؽت؟ ةُنی أعاد نیگَیيط آن نُعؼ ؿادی و صَؿػتضتی

ً
ىؽتتا دىیَی از آن اؼت .ةگظاریط ةعایتان ةگَیم کً ؼَآؼتیکا  卍ؼىر ةَدا را ىـان نیدٌط
اؼت ،انا ایو ةعداؿتی
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و ٔ٘ه آنٌایی کً ةً ؼىر ةَدا رؼیطهاىط آن را دارىط .نَدَدات صطایی داییوتع ،ناىيط ةَدیؽاتَاٌا و آرٌاتٌػا آن را
ىطارىط؛ انا ةَدیؽاتَاٌای ةغرت ،ناىيط «چٍار ةَدیؽاتَای ةغرت» آن را دارىط .نیتَاىیم ةگَییم کػً آن ةَدیؽػاتَاٌای
ةغرت ةؽیار ٔعاتع از ؼىر ةَداٌای نُهَلی رٔتًاىط ،زتػی ةػاهتع از تاتاگاتاٌػا ٌؽػتيط .در ٔعاؼػَی ؼػىر تاتاگاتػا،
آنٗطر ةَدا ودَد دارد کً ىهیتَان آنٌا را ؿهعد .تاتاگاتاٌا ٔ٘ه یک ؼَآؼتیکا  卍دارىط .آنٌایی کً ٔعاتػع از ؼػىر
تاتاگاتا رؼیطهاىط تُطاد ةیـتعی ؼَآؼتیکا  卍دارىط .در ؼىسی دو ةعاةع ةاهتع از تاتاگاتػا ،دو ؼَآؼػتیکا  卍داریػط و
زتی در ؼىَح ةاهتع ،ؼً ،چٍار ،ديخ ...ؼَآؼتیکا  卍داریط و ةعصی آنٗطر زیاد دارىط کً ؼعاؼع ةطنؿان را دَؿػاىطه
اؼت ،ؿانل ؼع ،ؿاىً و زاىَ .وٗتی ٔنای کأی ةعای آنٌا ودَد ىطاؿتً ةاؿط ،زتی در کٓ دؼت ،اىگـتان دؼت،
َٗس کٓ دا ،اىگـتان دا و ّیعه ًاٌع نیؿَدٌ .هانوَر کً ؼػىر ةػاهتع و ةػاهتع نػیرودٔ ،ػعد ؼَآؼػتیکاٌای 卍

ةیـتع و ةیـتعی صَاٌط داؿت .ةياةعایو ،ؼَآؼتیکا  卍ن٘ام ةَدا را ىـان نیدٌطٌ .عچً ؼىر یک ةَدا ةاهتع ةاؿط،
تُطاد ةیـتعی ؼَآؼتیکا  卍دارد.

روشٌای تشکیۀ غیسنػهَلی
َالوه ةع روشٌای تغکیۀ نطرؼۀ ةَدا و نطرؼً دائَ ،روشٌای ّیعنُهَلی ىیغ ودَد دارىط .آنٌػا صػَد را روشٌػای
تغکیۀ ّیعنُهَلی نیىانيط .أعاد َادی درةارۀ روشٌای تغکیً ایو اؼتيتاط را دارىط :از زنان چیو ةاؼتان تػا انػعوز،
نعدم نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ را ةًَيَان راهٌای تغکیۀ راؼتیو در ىٌػع گعٔتًاىػط و آنٌػا را ةػً ىػام راهٌػای تغکیػۀ
نطارس ز٘ی٘ی ىیغ ىانیطهاىط .روشٌای ّیعنُهَلی ٌعگغ َهَنی ىـطهاىط و أػعاد ةؽػیار کهػی نیداىيػط کػً آنٌػا
ودَد دارىط .نعدم ٔ٘ه از وعیٖ آجار ٌيعی و ادةی درةارۀ آنٌا نیداىيط.
ً
ً
نضكَقػا در
واُٗا چیغی ةًَيَان روشٌای ّیعنُهػَلی ودػَد دارد؟ ةلػً ودػَد دارد .در دعیػان تغکیػًام،
آیا
ؼػػالٌای آصػػع ،ؼػػً ىٕػػع از اؼػػتادان نػػاٌ ِع روشٌػػای ّیعنُهػػَلی را ةػػًوَر اتٕػػاٗی نالٗػػات کػػعدم .آنٌػػا دػػٌَع
آنَزشٌایؿان را ةً نو نيت٘ل کعدىط؛ چیغٌایی کً ةؽیار نيسكعةًٔعد و ةؽیار صػَب ةَدىػط .ةػًصاوع ایيکػً آىچػً

دارىط ةؽیار نيسكعةًٔعد اؼت ،چیغٌایی کً از تغکیًؿان زاقل نیؿَد صیلی صاص اؼػت .اکحػع أػعاد ىهیتَاىيػط
درکی از آن داؿتً ةاؿيط .ةًَالوه ،آنٌا ةیان نیکييط ىً از نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط و ىً از نطرؼۀ دائَ ،چعاکً روش آنٌػا
در زنعۀ ٌیچیک از ایو دو نطرؼً ىیؽتٌ .هیو نؽئلً ةاَث ؿطه نعدم آنٌا را راه «ٔعَی» یا «ىانتُارؼ» ةيانيػط،
انا آنٌا صَد را روشٌای ّیعنُهَلی نیىانيط .نهکو اؼػت ةػً ىٌػع ةعؼػط ىانیػطن آنٌػا ةًقػَرت راه ٔعَػی یػا
ً
ٗىُا ةً ایػو نُيػی ىیؽػت کػً نػعدم نضػالٓ آنٌػا ٌؽػتيط .نػعدم
مهيی تس٘یعآنیغی دارد ،انا
ىانتُارؼ نُيی
ِ

ىهیگَیيط کً آنٌا روشٌای اٌعیهيی ٌؽتيط .زتی نُيی ًػاٌعی ایػو واژهٌػا ىیػغ ةیػاىگع ایػو ىیؽػت کػً آنٌػا

روشٌای اٌعیهيی ٌؽتيط .در وَل تاریش ،نعدم در چیو نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ را «نطرؼًٌای راؼتیو» تغکیػً
نیىانیطهاىط .ةياةعایو وٗتی روشٌای ّیعَادی را درک ىهیکييط ،آنٌا را راه ٔعَػی نیىانيػط؛ در ن٘ایؽػً ةػا ایيکػً
کانالً نياؼب یا نتُارؼ ةاؿيط .در صكَص ل٘ب «ىانتُارؼ »،نيٌَرؿان «رویکعدی ىاؿیاىً» ةػَد .در واژگػان چػیو
ةاؼتان نُهَهً ایووَر ةعداؿت نیؿط.
چعا آنٌا روشٌای اٌعیهيی ىیؽتيط؟ زیعا آنٌا ىیغ الغاناتی دطی ةعای ؿیوؿػیيگ دارىػط و ؼعؿػت دٍػان را
نتيای تغکیًؿان ٗعار نیدٌيط .آنٌا ؼعؿت یا َٗاىیو دٍان را ى٘ل ىهیکييط و کارٌای ةط اىذام ىهیدٌيط ،ةيػاةعایو
ىهیتَاىیط آنٌا را روشٌای اٌعیهيی ةيانیط .نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ نطرؼًٌای راؼتیو ٌؽتيط ،ىً ةً ایو َلػت
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کً ؼعؿت دٍان ٌمؼَ ةا روشٌای آنٌاؼت ،ةلکً ةً ایو َلت کً نطرؼۀ ةَدا و نطرؼػۀ دائػَ ٌمؼػَ ةػا ؼعؿػت
دٍان ٌؽتيط .اگع تغکیۀ روشٌای ّیعنُهَلی ٌمؼَ ةا ؼعؿت دٍان ةاؿط ،آنٌا روشٌای اٌعیهيی ىیؽتيط ،ةلکً
روشٌای راؼتیو ٌؽتيط .زیعا نُیار ةعای تُییو صػَةی و ةػطی یػا ىیکػی و دلیػطی ،ؼعؿػت دٍػان اؼػت .آنٌػا
تغکیًؿان را ةع دایۀ ؼعؿت دٍان ٗعار نیدٌيط ،ةياةعایو آنٌا ىیغ راؼتیو ٌؽتيط٘ٔ .ه ایووَر اؼػت کػً الغانػات و
نـضكات آنٌا ةا الغانات و نـضكات نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ تٕاوت دارد .آنٌا آنَزشٌایؿان را ةػً نسػطودۀ
وؼیُی از ؿاگعدان نيت٘ل ىهیکييط٘ٔ ،ه ةً تُطاد ةؽیار کهی آنَزش نیدٌيػط .نطرؼػۀ دائػَ زتػی اگػع ةػً تُػطاد
زیادی از نعیطان آنَزش دٌط٘ٔ ،ه یکی از آنٌا آنَزشٌای واُٗی را دریأت نیکيط .نطرؼۀ ةػَدا ةػً ىذػات ٌهػۀ
نَدَدات اَت٘اد دارد ،ازایورو ٌعکؽی ةضَاٌط تغکیً کيط ،نیتَاىط آن را اىذام دٌط.
وٗتی روشٌای ّیعنُهَلی نيت٘ل نیؿَىط ىهیتَاىيط ةً دو ىٕع داده ؿػَىط .ةلکػً ٔ٘ػه یػک ؿػضف در وػَل
نطتزناىی وَهىی اىتضاب نیؿَد .ةً ٌهیو َلت اؼت کً در وَل تاریش ،نعدم َادی آنٌا را ىطیطهاىػط .زنػاىی کػً
چیگَىگ در دوران ؿکَٔایی صَد ةَد ،نتَدً ؿطم کً تُطادی از أعاد ایو روشٌا ىیغ ةعای آنَزش ةیػعون آنطىػط.
انا دػ از آنَزش َهَنی نتَدً ؿطىط کً انکاندظیع ىیؽت ،زیعا اؼتاد نذػاز ىهیداىؽػت ةعصػی از آن چیغٌػا ةػً
َهَم نعدم نيت٘ل ؿَد .اگع ةضَاٌیط روؿی را ةًوَر گؽتعده اؿاًَ دٌیط ،ىهیتَاىیط ؿاگعدان صَد را اىتضاب کيیط.
أعادی کً ةعای یادگیعی نیآیيط ؼىَح نضتلٓ ؿیوؿػیيگ و ذٌيیتٌػای نضتلٕػی را نیآورىػط ،چعاکػً ٌػع ىػَع
ٔعدی نیآیط .ىهیتَاىیط نعیطانتان را اىتضاب کيیط .ازایورو روشٌای ّیعنُهَلی ىهیتَاىيػط ةػًوَر گؽػتعدهای در

ً
واُٗػا
ادتهاع آنَزش داده ؿَىط .اىذام ایو کار نیتَاىط ؿػاگعدان را در نُػعض صىػع ٗػعار دٌػط ،زیػعا روش آنٌػا

ةضكَص اؼت.
ةعصی از أعاد نیگَیيط« :نطرؼۀ ةَدا ؼُی نیکيط ٔعد ةً روؿػوةیيی ةعؼػط و نطرؼػۀ دائػَ ؼػُی نیکيػط ٔػعد
نَدَد کانلی ؿَد .در صكَص روش ّیعنُهَلی چىَر؟» ٔعد داوداىی ةیزطوزكع صَاٌط ؿط کً ةً ٌػیچ ٗلهػعو
جاةتی در دٍان نسطود ىهیؿَدٌ .هً نیداىيط تاتاگاتا ؿاکیانَىی ةٍـت ؼاٌا را دارد ،ةَدا آنیتاةا ةٍـػت ؼػُادت
ّایی را دارد و ةَدا اؼتاد وب ةٍـت درصـان را داردٌ .ع تاتاگاتا و ةػَدای ةغرگػی ةٍـػت صػَد را داردٌ .ػع نَدػَد
صطایی ةٍـت صَد را ةيا نیکيط و ةؽیاری از نعیطاىؾ آىذػا زىػطگی نیکييػط .انػا ٔػعدی کػً در تغکیػۀ روشٌػای
ّیعنُهَلی نَٖٔ نیؿَد نسطودۀ نُیيی در دٍان ىطارد و داودان ةیزطوزكعی صَاٌط ؿط کً ٌیچ نکان صاقػی
در آؼهان ىطارد.

تهسیوکسدن روعی اٌسیهيی
نيٌَر از «تهعیوکعدن روؿی اٌعیهيی» چیؽت؟ چيطیو ؿکل دارد .أعادی ٌؽتيط کً ةػًوَر نـػضف روشٌػای
اٌعیهيی را اىذام نیدٌيط ،چعاکً در وَل تاریش أعادی ةَدهاىط کً چيیو چیغٌایی را نيت٘ل نیکييط .چعا آن چیغٌػا
را نيت٘ل نیکييط؟ زیعا در ةیو نعدم َادی در دؽتذَی ؿػٍعت ،نيػأٍ ؿضكػی و دػَل ةَدهاىػط .ایوٌػا چیغٌػایی
ٌؽتيط کً نیصَاٌيط .التتً ؼىر ؿیوؿیيگ آنٌا ةاه ىیؽػت و ٌػیچ گػَىگی ىطارىػط .دػػ چػًچیغی ةػً دؼػت
نیآورىط؟ کارنا .یکی از ویژگیٌای کارنا ایو اؼت کً اگع کؽی ن٘طار زیادی از آن را داؿتً ةاؿط ،ىػََی از اىػعژی را
ؿکل نیدٌط .انا ایو ؿضف ٌیچ ؼىر تغکیًای ىطارد و ىهیتَاىط ةا تغکیًکييطه ن٘ایؽً ؿػَد .انػا در ن٘ایؽػً ةػا
أعاد َادی ،نیتَاىط آنٌا را نٍار و نسطود کيط ،زیعا کارنا ىیػغ ىػََی از اىػعژی اؼػت .وٗتػی تػعاکم آن ةؽػیار زیػاد
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نیؿَد ،نیتَاىط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی در ةطن ٔعد را تَ٘یت کعده و چيیو تأجیعی را ایذاد کيػط .ازایػورو در وػَل
تاریش ٌهیـً أعادی ةَدهاىط کػً چيػیو چیغٌػایی را آنػَزش دٌيػط .آنٌػا نیگَیيػط« :ةػا اىذػام کارٌػای ةػط و ةػا
دؿيامدادن ةً دیگعان ،نیتَاىم گَىگ صَد را أغایؾ دٌم ».آنٌا گَىگ صػَد را أػغایؾ ىهیدٌيػط .ز٘ی٘ػت ایػو
اؼت کً آنٌا در زال أغایؾ تعاکم آن نادۀ ؼیاه ٌؽتيط ،چعاکػً اىذػام کارٌػای ةػط ةػً آنٌػا نػادۀ ؼػیاه ،کارنػا
نیدٌط .ةياةعایو نیتَاىيط آن تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىاچیغ نادرزادی را ةػا آن کارنػا تَ٘یػت کييػط .آنٌػا نیتَاىيػط
ةعصی از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی کَچک را رؿط دٌيط ،انا ىهیتَاىيط ٌیچ کار نٍهی اىذام دٌيط .ایػو أػعاد ةًاؿػتتاه
ٔکع نیکييط ةا اىذام کارٌای ةط نیتَاىيط گَىگ را أغایؾ دٌيط.
ةعصی از أعاد نیگَیيط« :اٌعیهو َٗیتع از دائَ اؼت ».ایو گٕتًای اؿتتاه در ةیو نعدم َػادی اؼػت .اٌػعیهو
ٌعگغ ةليطتع از دائَ ىضَاٌط ةَد .دیؾزنیيًٌایی در ایو صكَص ودَد دارد :دٍاىی کً نا اىؽانٌا نیؿياؼػیم ٔ٘ػه
یک دٍان کَچک از دٍانٌای ةیؿهار اؼت و ةعای اصتكػار آن را دٍػان نیىػانیمٌ .عوٗػت کػً دٍػان نػا زنػاىی
وَهىی را دـت ؼع گظاؿتً ةاؿطٌ ،هیـً ٔادُۀ ٌَیهی را تذعةً نیکيط کػً ٌهػًچیغ در دٍػان را نيٍػطم نیکيػط،
ؿانل ؼیارهٌا و تهام نَدَدات .زعکت دٍان ٗاىَىی را دىتال نیکيط .در ایو دورۀ دٍػان٘ٔ ،ػه نَدػَدات اىؽػاىی
ىیؽتيط کً ةط ؿطهاىط .ةؽیاری از نَدَدات در زال زامع دیطهاىط از زناىی کً آصعیو اىٕذػار در ایػو ُةُػط دٍػان رخ
داد نطتی ةؽیار وَهىی گظؿتً اؼت .ؼتارهؿياؼان ىهیتَاىيط انػعوزه آصػعیو اىٕذػار را نـػاٌطه کييػط ،زیػعا آىچػً
نیتَاىیم انعوزه از نیان َٗیتعیو تلؽکَپٌا ةتیيیم چیغٌایی ٌؽتيط کً یکقطوديذاهٌغار ؼال ىَری دیؾ اتٕػاؽ
أتادىط .اگع ةضَاٌیم تْییعاتی را ةتیيیم کً ٌماکيَن در ةطنٌای کیٍػاىی روی نیدٌػط ،نذتػَریم نيتٌػع ةاؿػیم تػا
ً
واُٗا آیيطۀ دوری اؼت.
یکقطوديذاهٌغار ؼال ىَری ةگظرد .ایو

تا کيَن کل دٍان از نیان تْییع ٌَیهی گظؿتً اؼتٌ .ع زنػان کػً چيػیو تْییػعی رخ داده اؼػت ،ةػعای تهػام
نَدَدات در ؼعاؼع دٍان ىاةَدی کانل ةً ةار آورده اؼت .در ٌع ةار کً چيػیو ومػُیتی اتٕػاؽ نیأتػادٗ ،ػعار ةػَده
صكیكًٌا و َياقع نادی دٍان ةًوَر کانل نسَ ؿَد ،ةًوَری کً چیغی ةاٗی ىهاىط و تهام نَدَدات از ةیو ةعوىط.
انا ٌع ةار ،ایو اىٕذار ةًوَر کانل قَرت ىگعٔتً اؼت .ةياةعایو ٌعگاه نَدَدات صطایی ةؽیار ؼىر ةاه از ىَ دٍػاىی
را ؼاصتًاىطٌ ،هیـً نَدَدات صاقی ةَدهاىط کػً ةػًَيَان ةاٗیناىػطهٌایی از گظؿػتً دیـػادیؾ در دٍػان زنػَر
داؿتيط .انا دٍاىی کً نَدَدات صطایی دوةاره نیؼاصتيط ةع اؼاس صكیكً و نُیارٌای صَدؿان ةيا نیؿط کً ةػا
صكیكً و نُیارٌای ٗتل تٕاوت داؿت.
آنٌایی کً در اىٕذار کـتً ىهیؿطىط ،ؿیَهٌای َهلکعد و صكیكًٌایی را کً از ٗتػل نیؿػياصتيط ةػا صػَد ةػً
دٍان دطیط نیآوردىط .انا ةع ایو دٍان ؿکلگعٔتۀ دطیط صكیكًٌػا و ٗػَاىیو دٍػان دطیػط زػاکم ةػَد .ةيػاةعایو
آنٌایی کً در اىٕذار کـتً ىهیؿطىط در ى٘ؾ اٌعیهوٌایی َهػل نیکعدىػط کػً ةػا َهلکػعد دٍػان دطیػط نطاصلػً

ً
قعٔا ةع اؼاس صكیكًٌای دٍان ٗتلی َهل نیکييط .آنٌػا ٌهػان
نیکعدىط .انا آنٌا آنٗطر ٌم ةط ىیؽتيط چعاکً
چیغی ٌؽتيط کً ةًَيَان ىیعوٌای تاریک ؿياصتً نیؿَىط .انا آنٌا ٌیچ تٍطیطی ةعای نعدم َػادی ىیؽػتيط و ةػً
نعدم قطنً ىهیرؼاىيط٘ٔ .ه ةعای اىذام کارٌا ،ةً ؿیَهٌای کٍو صَدؿػان ةًؿػطت نیچؽػتيط .در گظؿػتً ،نػعدم
َادی ادازه ىطاؿتيط ایو را ةطاىيط .گٕتًام کً ٔعاتػع از ؼػىر تاتاگاتػا نَدػَدات صػطایی ةؽػیاری ودػَد دارىػط .آن

ً
واُٗػا ىاچیغىػط .دیػعی ،ةیهػاری و نػعت ىیػغ
اٌعیهوٌا ةً چً زؽاب نیآیيط؟ در ن٘ایؽػً ةػا نَدػَدات صػطایی،
ؿکلٌایی از نَدَدات تاریک ٌؽتيط ولی ةعای زٕي و ىگٍطاری ؼعؿت دٍان ودَد دارىط.
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آنَزهٌای ةَدیؽم درةارۀ ةازدیطایی روح ،چیغی را ةیان نیکيط کً آؼَرا ىانیطه نیؿَد .آؼَرا نَدَدات ُةُطٌای
دیگعی ٌؽتيط کً ؼعؿت ةـعی ىطارىط .در ىٌع نَدَدات روؿوةیو صطایی واهتع ،آنٌػا ةیىٍایػت ؼػىر دػاییو و
ةؽیار ىاتَان ٌؽتيط؛ انا در ىٌع نعدم َادی ةؽیار تعؼػياکاىط .آنٌػا ن٘ػطاری اىػعژی دارىػط و اىؽػانٌای َػادی را
ةًَيَان زیَان در ىٌع نیگیعىط ،در ىتیذً دوؼت دارىط از اىؽانٌا تْظیً کييط .در ؼػالٌای اصیػع ،آنٌػا از ٔعقػت
اؼتٕاده کعدهاىط تا روشٌای چیگَىگ را آنَزش دٌيط .انا آنٌا نَدَدات ىػاچیغی ٌؽػتيط و زتػی ًػاٌع ةـػعی
ىطارىط و تعؼياک ةً ىٌع نیرؼيط .وٗتی آنَزشٌایؿان را یاد ةگیعیط ،نذتَریط ةعویط و ةً آنٌا ةپیَىطیط و یکػی از
آنٌا ؿَیط .ةعصی أعاد وٗتی تهعیوٌای چیگَىگ را اىذام نیدٌيط أکار ةطی دارىط و اگع أکارؿان ٌمؼَ ةا تٕکع
آن نَدَدات ةاؿط ،آنٌا نیآیيط تا ةً ایو أعاد آنَزش دٌيط .انا ٌهانوَر کً گٕتًاىط« ،یک ذٌو درؼت نیتَاىػط
ةع قط اٌعیهو ّلتً کيط ».اگع در ولب چیغی ىتاؿیطٌ ،یچکؽی دعئت ىهیکيط ؿػها را اذیػت کيػط .انػا اگػع أکػار
اٌعیهيی داؿتً ةاؿیط یا ةًدىتال چیغٌای ةط ةعویط ،آنٌا نیآیيط تا ةً ؿها کهک کييط و دػ از آن ،تغکیػۀ ؿػها در
نؽیعی اٌعیهيی نیأتط .ایو نـکل نیتَاىط روی دٌط.
ومُیت دیگعی ودَد دارد کً «ىاآگاٌاىً در راٌی اٌعیهيی تهعیوکعدن» ىانیطه نیؿػَد .نيٌػَر از ىاآگاٌاىػً در
راٌی اٌعیهيی تهعیوکعدن چیؽت؟ یُيی در روؿی اٌعیهيی تهعیو کعد ةػطون ایيکػً از آن آگػاه ةػَد .ایػو چیػغی
اؼت کً ةؽیار نیةیيیط و صیلی رایخ اؼتٌ .هانوَر کً چيط روز دیؾ گٕتم ،ةعصی أعاد در زػالی کػً تهعیوٌػای
چیگَىگ را اىذام نیدٌيط أکار ةطی دارىػط .گعچػً آىذػا در زػال اىذػام تهعیوٌػای ایؽػتاده ٌؽػتيط و ةازوٌػا و
داٌایؿان از صؽتگی تکان نیصَرد ،انا ذٌوؿان دای دیگعی اؼت .کؽی ٔکع نیکيطٗ« :یهتٌا در زال أغایؾ
اؼت .ةٍتع اؼت ةُط از اىذام تهعیوٌا ةعای صعیط ةعوم .اگع َذلً ىکػيم اديػاس گعانتػع نیؿػَىط ».دیگػعی ٔکػع
نیکيط« :نسل کار در زال تضكیف آدارتهانٌاؼت .آیا وازطی ةً نو تُلٖ نیگیعد؟ ؿضكی کً نؽئَل تضكیف
آدارتهانٌاؼت ٌهیـً ةا نو نـػکل داردٌ ».عچػً ةیـػتع درةػارۀ ایػو نَمػَع ٔکػع نیکيػطَ ،كػتاىیتع نیؿػَد:
«نىهئيم کً وازطی ةً نو ىهیدٌط .چگَىً نیتَاىم ةا او نتارزه کيمٌ »...ع ىَع ٔکعی دطیطار نیؿَدٌ .هانوَر کً
ٗتالً گٕتم ،ذٌوؿان ٌعدایی نیرود ،از نؽائل صاىَادگی گعٔتً تا انَر نلی ،و ةعصی نؽائل زتی آنٌػا را َكػتاىی
نیکيط.
در ٌع روش چیگَىگ ،تَ٘ا ةایط در اولَیت ٗعار گیعدٌ .يگانی کً تهعیوٌای زعکتی را اىذام نیدٌیط ،اگع أکػار
صَةی ىطاریط ،زطاٗل ىتایط أکار ةطی داؿتً ةاؿیط .ةٍتع از ٌهً ایو اؼت کً اقالً ٌیچ ٔکعی ىطاؿتً ةاؿیط .زیعا در

ً
ةُطا ى٘ؾ ةؽػیار نٍهػی را
زالی کً در ؼىَح داییو تهعیو نیکيیط ةيیانٌای صاقی ةایط گظاؿتً ؿَد .آن ةيیانٌا
ایٕا نیکييط و روىط ٔکعی ٔعد تأجیعاتی داردٌ .هگی درایوةاره ةیيطیـیط :چًچیغی ةً گَىػگ صػَد امػأً نیکيیػط؟
چگَىً چیغی کً رؿط نیدٌیط نیتَاىط صَب ةاؿػط؟ چگَىػً نیتَاىػط ؼػیاه ىتاؿػط؟ چيػط ىٕػع ٌؽػتيط کػً وٗتػی
تهعیوٌای زعکتیؿان را اىذام نیدٌيط چيان أکاری ىطارىط؟ چعا ةا ایيکً ٌهیـً تهعیو نیکيیط ،ةیهاریٌایتػان
از ةیو ىعٔتًاىط؟ ؿایط ةعصی أعاد در زالی کً تهعیو نیکييط درةارۀ آن چیغٌای ةط ٔکع ىکييط ،انا ٌهیـً چیگَىگ

را ةا واةؽتگی ةً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،در ولب ایو یا آن چیغ ةَدن و انیال ؿطیط نضتلٕػی تهػعیو نیکييػط .در
واٍٗ ةطون ایيکً از آن آگاه ةاؿيط ،در زال تغکیً در راٌی اٌعیهيی ٌؽتيط .اگع ةً آنٌا ةگَییط کً در راٌی اٌعیهيػی
تغکیً نیکييط ،ىارازت نیؿَىط « :چيیووچيان اؼتاد ةغرت چیگَىگ ،نُلم نو اؼت!» انا آن اؼتاد ةغرت از ؿػها
صَاؼت ةً تَ٘ا ةٍا ةطٌیط .آیا ایو کار را کعدهایط؟ وٗتی تهعیوٌای چیگَىگ را اىذام نیدٌیطٌ ،هیـً أکار ةطی را
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امأً نیکيیط .دػ آیا از تهعیوٌا چیغٌای صَةی ةً دؼت صَاٌیط آورد؟ نـکل ایو اؼت .ایو ىاآگاٌاىً در راٌػی
اٌعیهيی تغکیًکعدن و چیغی ةؽیار رایخ اؼت.

تشکیۀ دوگاىۀ نسد و زن
در ادتهاع تغکیًکييطگان ،روش تغکیًای ةً ىام تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن ودَد دارد .ؿایط در نذؽهًٌا یا ى٘اؿػیٌای
تاىتعیؽم تتتی دیطهایط کً ةًَيَان روؿی ةعای تغکیً ،نعدی ةطن زىی را ىگً داؿتً اؼت .چٍػعۀ نػعد گػاٌی اوٗػات
ؿتیً ةَدا اؼت و زن ةعٌيًای را ىگً نیدارد .ؿکلٌای تْییعیأتۀ ةَدا ىیغ ودَد دارىط کً ًاٌع یک وادعا ةا ؼع گاو
و قَرت اؼب دارىط و ةطن ةعٌيۀ زىی را ىگً نیدارىط .چعا ةً ایو قَرت ٌؽتيط؟ اةتطا نَمََی را ةعای ٌهً تَمیر
نیدٌیم .در ؼیارۀ نا ٔ٘ه چیو ىیؽت کً تستتأجیع کيَٕؼیَىیؽم ٗعار گعٔتً اؼت .تا چيط ٗعن دیؾ ،تهػام ىػژاد
ةـع ارزشٌای اصالٗی نـاةٍی داؿت .ازایورو چيیو روش تغکیًای در ز٘ی٘ت از ؼیارۀ نػا ىیانػط ،ةلکػً از ؼػیارۀ
دیگعی آنط .انا ایو روش نیتَاىط ةعای تغکیً اؼتٕاده ؿَد .وٗتی ایػو روش تغکیػً در آن زنػان در چػیو نُعٔػی
ؿط ،نعدم چیو ىتَاىؽتيط آن را ةپظیعىط ،زیعا تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن و ةعصی روشٌػای نضٕػی داؿػت .در ىتیذػً،
انپعاتَر چیو در دورۀ ٌَییچاىگ از ؼلؽلۀ تاىگ آن را نهيَع اَالم کعد .ایو روش نهيَع ؿط و ادازه دیطا ىکعد کػً
در داصل چیو آنَزش داده ؿَد .در آن زنان ،تاىتعیؽم تاىگ ىانیطه ؿط .انا در تتت کً نيىً٘ای ةضكَص اؼت و
ومُیت نيسكعةًٔعدی دارد ،اىت٘ال دیطا کعد .چعا آنٌا ةً ایو قَرت تغکیً نیکييط؟ ٌطؼ از تغکیػۀ دوگاىػۀ نػعد و
زن ایو اؼت کً ییو را ةعای تکهیلکعدن یاىگ و یاىگ را ةعای تکهیلکعدن ییو دهٍآوری کيط ،ةًوَری کػً یػیو و
یاىگ یکطیگع را تکهیل و تغکیً کييط تا ةً ٌطؼ نتُادلؿطن ییو و یاىگ رؼیط.
ً
ِ
اىػگ نطرؼػۀ دائػَ ،ةػطن ةـػعی
نضكَقا ةع وتٖ نٍَٕم ییو و ی
نیداىیط کً ةع وتٖ نطرؼۀ ةَدا یا نطرؼۀ دائَ،
ةًوَر وتیُی ٌع دوی ییو و یاىگ را دارد .ةًصاوع ایيکً ییو و یاىگٌ ،ع دو در ةطن اىؽػان ودػَد دارىػط ،نیتَاىيػط
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی نضتلٓ و نَدَدات نضتلٕی نحل کػَدک دػاودان ،کَدکػان تغکیًؿػطه و ٔاؿػو را دػعورش
دٌيط .ةًصاوع ایيکً ییو و یاىگ ٌع دو در ةطن ودَد دارىط ،ةؽیاری از نَدَدات نیتَاىيط دعورش یاةيط .ایػو ةػعای
ةطن نعداىً و زىاىًٌ ،ع دو قطؽ نیکيط .آن چیغٌػا نیتَاىيػط در نيى٘ػۀ دنتػیان رؿػط کييػط .ةيػاةعایو آىچػً آنٌػا
نیگَیيط قسیر اؼت .نطرؼۀ دائَ نُهَهً ٗؽهت ةاهی ةطن را یاىگ و ٗؽهت داییو ةطن را یػیو در ىٌػع نیگیػعد.
ةعصی از أعاد دـت ةطن را یاىگ و ٗؽهت دلَی ةطن را ییو در ىٌع نیگیعىط .أعادی ٌؽتيط کً وعؼ چػپ ةػطن را
یاىگ و وعؼ راؼت را ییو در ىٌع نیگیعىط .در چیو گٕتًای داریم« :نعد چػپ ،زن راؼػت »،ایػو از آىذػا نیآیػط و
درؼت اؼت .ةطن ةـعی ةًوَر وتیُی ٌع دوی ییو و یاىگ را دارد ،ةيػاةعایو ةػا تػأجیع نت٘اةػل یػیو و یاىػگ ،ةػطن
نیتَاىط صَدش ةً تُادل نیان ییو و یاىگ ةعؼط و نَدَدات ةؽیار زیادی نیتَاىيط ةً ودَد ةیایيط.
دػ ایو روؿو نیکيط کً چعا ةطون اؼتٕاده از تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زنٌ ،يَز ٌم نیتَاىیم تا ؼػىَح ةػاه تغکیػً
کيیم .اگع ٔعدی در تغکیۀ صَد از تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن اؼتٕاده کيط ،انا ىتَاىط آن را ةًصَةی اداره کيط ،نهکو اؼػت
ةً زالتی اٌعیهيی نيتٍی ؿَد و تغکیًاش تغکیۀ اٌعیهيی ؿَد .وٗتی تغکیػًٌای ؼػىر ةػاهی تاىتعیؽػم ةضَاٌيػط
تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن را ةً کار ةتعىط ،آن راٌتان یا هناٌا ةایط تا ؼىَح ةؽیار ةاهیی تغکیً کعده ةاؿيط .در آن ٌيگام،
اؼتاد نیتَاىط ؿضف را راٌيهایی کيط تا آن تغکیً را ةً اىذػام ةعؼػاىط .ةػًصاوع ایيکػً ؿیوؿػیيگ آن ٔػعد ةؽػیار
ةاهؼت ،نیتَاىط ةطون ایيکً تؽلیم اٌعیهو ؿَد صَد را ةًصَةی اداره کيط .انػا آن أػعادی کػً ؿیوؿػیيگ دػاییيی
005

ً
ً
نىهئيا نْلػَب اٌػعیهو نیؿػَىط .ؼػىر ؿیوؿػیيگ آنٌػا نسػطود
نىل٘ا ىتایط از آن اؼتٕاده کييط ،چعاکً
دارىط،
اؼت .از ؿٍَت و انیال نعدم َادی رٌا ىـطهاىط و ؿیوؿیيگ آنٌا ٔ٘ه تا ایو زط اؼت .ةياةعایو اگع آن را اىذػام

ً
ً
نىهئيا در
ٗىُا اٌعیهيی صَاٌط ةَد .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نیگَییم اگع در ؼىَح داییو آن را آنَزش دٌيط
دٌيط

زال تعویخ روؿی اٌعیهيی ٌؽتيط.
در ؼالٌای اصیع ،ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگ ،تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن را آنػَزش دادهاىػط .چػًچیغ آن َذیػب
اؼت؟ تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن زتی در نطرؼۀ دائَ ىیغ ًاٌع ؿطه اؼت .ةًَالوه ،ایو دطیػطۀ نعةػَط ةػً زنػان اصیػع
ىیؽت ،ةلکً در زنان ؼلؽلۀ تاىگ ؿعوع ؿط .چگَىً تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن نیتَاىط در نطرؼۀ دائَ ًاٌع ؿػَد؟ ةػع
دی نطرؼۀ دائَ ،ةطن ةـعی نحل دٍاىی کَچک اؼت کً ةًوَر وتیُػی یػیو و یاىػگ را دارد .تهػام
وتٖ ىٌعیۀ تای ِ

آنَزشٌای ز٘ی٘ی و درؼت از زنانٌای ةؽیار دوری نيت٘ل ؿطهاىط .اگع ةًوَر ؼعؼعی چیغی را در آن وارد کيیط یا
ٌع وَر کً نایل ٌؽتیط آن را تْییع دٌیط ،آن نطرؼً را درٌمةعٌم نیکيیط کً ةاَث نیؿَد ٌطؼ کانلکعدن تغکیػً
ٗاةلدؼتیاةی ىتاؿط .ةياةعایو اگع روش تغکیًای ،تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن را ىطاردٌ ،عگغ ىتایط از آن اؼتٕاده کيیط .اگػع
ایو کار را اىذام دٌیط ةػً ةیراٌػً نیرویػط و دچػار نـػکل نیؿػَیط .ةػًوَر نـػضف ةگػَییم ،در نطرؼػۀ ٔػالَن
دأاینان ،تغکیۀ دوگاىۀ نعد و زن یا چیغٌای ؿتیً آن را ىطاریم .زاه نیداىیط ىٌع نا در ایو زنیيً چیؽت.

تشکیۀ دوگاىۀ ةرن و ذٌو
تغکیۀ دوگاىۀ ةطن و ذٌو را ةًتٕكیل ؿعح دادهام .نيٌَر از تغکیۀ دوگاىۀ ةطن و ذٌو ایو اؼت کً ٌمزنان ةا تغکیۀ
ؿیوؿیيگتان ،در زال تغکیۀ ةطنتان ىیغ ٌؽتیط .ةًَتارت دیگع ،ةطن نادرزادیتان در زال تتػطیل اؼػت .در زػالی
کً ةطنتان تتطیل نیؿَد و نادۀ ةا اىعژی ةاه ةًتطریخ دایگغیو ؼلَلٌای ةـػعی نیؿػَد ،ؼػعَت دیعؿػطن کػم
نیؿَد .ةطنتان َالئم ةعگـت ةً دَاىی ،ةعگـت تطریذی و تتطیل تطریذی را ىـان نیدٌط .وٗتی در ىٍایػت نػادۀ
ةا اىعژی ةاه ةًوَر کانل دایگغیو ؿط ،ةطنتان ةً ةطىی از ىَع دیگعی از ناده تتطیل ؿطه اؼت .آن ةػطنٌ ،هػانوَر
کً گٕتمٔ ،عاؼَی ديخ َيكع رٔتً اؼت .از آىذا کً دیگع در نسطودۀ ديخ َيكع ىیؽت ،ةطنتان ٌعگغ ٔاؼط ىهیؿَد.
تغکیً در نُاةط ٔ٘ه ةا تغکیۀ ذٌو ؼعوکار دارد ،ازایورو آنٌا درةارۀ زعکات یا درةارۀ تغکیۀ ةطن قستت ىهیکييط.
آنٌا ىیعواىا را تهعیو نیکييط .روؿی کػً ؿػاکیانَىی آنػَزش داد ،ىیعواىػا را هزم نیداىػط .در ز٘ی٘ػت ؿػاکیانَىی

ً
ٗىُا ایو تَاىایی را داؿت کً ةطن نادرزادی صَد را ةًوَر کانل ةً نػادۀ ةػا اىػعژی
روش ةغرت دیـعٔتًای داؿت و

ةاه تتطیل کيط و ةا صَدش ةتعد .انا ةعای ایيکً ىهَىًای ةعای ؼایعیو ةاٗی ةگظارد ،راه ىیعواىػا را ةػًدای آن اىتضػاب
کػػعد کػػً در آن ،ةػػطن در ایيذػػا ةػػاٗی نیناىػػط .چػػعا آن را از نػػعدم صَاؼػػت؟ او صَاؼػػت نػػعدم تػػا زػػط انکػػان
واةؽتگیٌایؿان را رٌا کييطٌ ،هًچیغ را رٌا کييط ،زتی در ىٍایت ةطنؿان را ،و ٌیچ واةؽتگی ةاٗی ىهاىط .او نؽػیع
ىیعواىا را اىتضاب کعد تا ةً دیعواىؾ کهک کيط تا زط انکان ّیعواةؽػتً ةاؿػيط .ةيػاةعایو راٌتػان ةػَدایی در ؼعاؼػع
تاریش ٌهگی نؽیع ىیعواىا را اىتضاب کعدهاىط .نيٌَر از ىیعواىا ایو اؼت کً وٗتی راٌتی نینیعد ةطن ٔیغیکػیاش را
رٌا نیکيط و روح او ةا گَىگؾ قَُد نیکيط.
نطرؼۀ دائَ ةع تغکیۀ ةطن تهعکغ نیکيط .آنٌا نعیطان صػَد را اىتضػاب نیکييػط و درةػارۀ ىذػات ٌهػۀ نَدػَدات
قستت ىهیکييط و ةا أعاد ةؽیار صَةی ؼعوکار دارىط .ةياةعایو درةارۀ تکيیکٌا و چگَىگی تغکیۀ ةطن قستت نیکييط.
006

ً
ً
َهَنا ایو چیغٌا آنَزش داده ىهیؿَد .انا ایوگَىً ىیؽت کً ٌهػۀ
نضكَقا در نظٌب ةَدیؽم،
انا در نطرؼۀ ةَدا،
روشٌا در نطرؼۀ ةَدا آنٌا را آنَزش ىهیدٌيط ،زیعا ةؽیاری از روشٌای ؼىر ةاه در نطرؼۀ ةَدا ىیغ ایػو چیغٌػا
را آنَزش نیدٌيط .نطرؼۀ تغکیۀ نا تغکیػۀ ةػطن و ذٌػو را آنػَزش نیدٌػط .در روش ٔػالَن دأاینػان ،نػا ةػطن
نادرزادی و ٌهچيیو کَدک داودان را نیصَاٌیم .ایو دو نتٕاوت ٌؽتيط .کَدک داودان ةطىی اؼت کً از نػادۀ ةػا
اىعژی ةاه ؼاصتً نیؿَد ،انا ىهیتَاىط آزاداىً صَدش را در ُةُط نا ىـان دٌط .ةعای ایيکً ًاٌعی نحل ًػاٌع نػعدم
َادی را در ایو ُةُط در وی دورهای وَهىی ىگً داریم ،ةایط ةػطن نػادرزادی صػَد را داؿػتً ةاؿػیم .ازایػورو ،دػػ از
تتطیل ةطن نادرزادی ،اگعچً نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو ؼلَلٌای ؿها نیؿَد ،انا وعز ٗعارگیعی نَلکَلٌا تْییػع

ىهیکيط .ةياةعایو ةطنتان ت٘عی ً
تا ؿتیً ةطن ٔعدی َادی ةً ىٌع نیرؼط .انا ٌيَز ٌم یک اصتالؼ ودَد دارد :ایو ةطن

نیتَاىط وارد ُةُطٌای دیگع ؿَد.
روشٌایی کً ةطن و ذٌو را تغکیً نیکييط ةاَث نیؿَىط ٔعد در ًاٌع ةؽیار دَان ةً ىٌع ةعؼط و ٔعد ،نتٕػاوت
از ؼو واُٗیاش ةً ىٌع نیرؼط .روزی ؿضكی از نو دعؼیط« :نُلمٔ ،کع نیکيیط چيط ؼال دارم؟» در ز٘ی٘ػت او

ت٘عی ً
تا ٌٕتادؼالً ةَد انا چٍلؼالً ةً ىٌع نیآنػط .قػَرت او چعوکػی ىطاؿػت و لىیػٓ و ؼػعخ و ؼػٕیط ةػً ىٌػع
نیرؼیط .او ؿتیً ٔعدی زطود ًا ٌٕتادؼالً ةً ىٌع ىهیرؼیط .وٗتی ٔالَن دأا را تهعیو نیکيیط چيیو تْییعاتی روی
نیدٌط .ةً ؿَصی ةگَیم ،صاىمٌای دَان نیتَاىيط ةطون ایيکً ىیاز ةاؿط نحل ٗتل آرایػؾ کييػط ةػًوَر وتیُػی آن
دَؼت زیتایی را داؿتً ةاؿيط کً ٌهیـً ةًدىتالؾ ٌؽتيط؛ ةًؿعوی کً ةًوَر واُٗػی روش تغکیػۀ ةػطن و ذٌػو را
اىذام دٌيط .از ایو نحالٌا ةیـتع ىضَاٌیم زد .در گظؿتً ةًصاوع ایيکً أعاد نؽوتع ةً ىؽتت ةیـتعی در زعًٌٔای
گَىاگَن ودَد داؿتيط ،ةًَيَان ٔعدی دَان ةً زؽاب نیآنطم .ایو روزٌا نؽائل ةٍتع نیؿَىط و دَانٌا ةً ىؽتت
ةیـتعی در ٌع زعًٔای ودَد دارىط .در ز٘ی٘ت دیگع آنٗطر دَان ىیؽتم .ةً ديذاهؼالگی ىغدیک نیؿػَم .در زػال

زامع چٍلوؼًؼالً ٌؽتم.

فاعو
چعا ةً ىٌع نیرؼط ةعصی از نذؽهًٌای ةَدا اىعژی ؼاوٍ نیکييط؟ ةؽیاری از نعدم ىهیتَاىيط آن را تَمیر دٌيػط.
ةُنیٌا نیگَیيط« :نذؽهۀ ةَدا اىعژی ؼاوٍ نیکيط زیعا راٌتان ،نتَن را در ن٘اةل آن ةًوَر دیَؼػتً نیصَاىيػط».
نيٌَرؿان ایو اؼت کً ایو اىعژی از تغکیۀ راٌتان در ن٘اةل نذؽهً ةً ودَد نیآیط .صػَاه زاقػل از تغکیػۀ راٌتػان
ةاؿط یا دیگعان ،ایو اىعژی ةایط ةًقَرت دعاکيطه ةاؿط ىً دٍتدار .کػٓ ،ؼػ٘ٓ و دیَارٌػای کػل نُتػط ةایػط ن٘ػطار

ً
نضكَقػا
نـاةٍی داؿتً ةاؿيط .دػ چعا ٔ٘ه نذؽهۀ ةػَدا اؼػت کػً چيػیو اىػعژی ةاٗػطرتی را ؼػاوٍ نیکيػط؟

نذؽهًٌای ةَدا کً در کَهٌای دور ،در ةعصی از ّارٌا یا روی قػضعهای ٌؽػتيط ،اىػعژی ؼػاوٍ نیکييػط .چػعا ایػو
اىعژی ودَد دارد؟ ةُنی از نعدم آن را ةً ؿکلٌای نضتلٕی تَمیر نیدٌيط انا ٌيَز ىهیتَاىيػط ةػعای آن تَمػیر
و نَدَدی صطایی را دارد .ةًصاوع زنَر ٔاؿو در آىذػا،
روؿيی ارائً کييط .در واٍٗ نذؽهۀ ةَدا اىعژی دارد زیعا ٔاؿ ِ

نذؽهً اىعژی دارد.

درایوةاره ةیيطیـیم ،آیا ایو قست ىطارد کً وٗتی ؿاکیانَىی و ةَدیؽاتَا گَآنییو تغکیًؿان را اىذام نیدادىػط،

ً
واُٗا ودَد داؿتيط ،آنٌا ىیغ تغکیًکييطه ةَدىػط؟ وٗتػی ؿضكػی در تغکیػۀ ٔعاؼػَی
ةا ٔعض ایيکً چيیو اؿضاقی
ٗلهعو ةـعی ةً ؼىسی ةؽیار ةاه نیرؼطٔ ،اؿو را رؿط نیدٌطٔ .اؿو در ىازیۀ دنتیان ٔعد نتَلػط نیؿػَد و از
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ٔا و گَىگ ؼاصتً نیؿَدٔ .اؿو در ُةُطٌای دیگع نتذلی نیؿَدٔ .اؿػو ٌهػان ٗػطرت ٌَیهػی را دارد کػً صػَد
کانػل نؽػت٘لی
ؿضف دارد ،انا آگاٌی و أکار ٔاؿو را آن ؿضف کيتعل نیکيط .انا صػَد ٔاؿػو ،نَدػَد واُٗػی
ِ
ً
دٗی٘ػا نـػاةً آن
اؼت .ازایورو نیتَاىط صَدش ٌع کاری را ةًوَر نؽت٘ل اىذام دٌط .آىچً ٔاؿػو اىذػام نیدٌػط
چیغی اؼت کً آگاٌی اقلی ٔعد نیصَاٌط آن را اىذام دٌط .اگع ؿضكی کػاری را ةًؿػکل ةضكَقػی اىذػام دٌػط،
ٔاؿو او آن کار را ةً ٌهان ؿکل اىذام نیدٌط .نيٌَر نا از ٔاؿو ،ایو اؼت .آىچػً نیصػَاٌم اىذػام دٌػم ،ناىيػط
تيٌیم ةطن نعیطاىی کً ةًوَر واُٗی تغکیً نیکييط ،نیتَاىط ةًوؼیلۀ ٔاؿو نو اىذام ؿَدٔ .اؿو در ُةُطٌای دیگع
نتذلی نیؿَد چعاکً ةطن ةـعی ىطارد .ؿکل آن نَدَد ،جاةت و ةطون تْییع ىیؽت ،ةلکً نیتَاىط ةغرت یا کَچػک
ؿَد .گاٌی اوٗات ةؽیار ةغرت نیؿَد ،آنٗطر ةغرت کً ىهیتَان تهام ؼػع او را دیػط .گػاٌی اوٗػات ةؽػیار کَچػک
نیؿَد ،زتی کَچکتع از یک ؼلَل.

تتسک
نذؽهۀ ةَدا کً در کارصاىً ؼاصتً نیؿَد ٔ٘ه ٗىًُای ٌيعی اؼت« .تتعک» نعاؼهی اؼػت ةػعای دَػَت ٔاؿػو
نَدَدی صطایی کً ةیایط و روی آن نذؽهۀ ةَدا ةهاىط و دػ از آن ،نعدم آن نذؽهً را ةًَيَان دؽػهی َیيػی در
و آن نذؽػهۀ
ىٌع نیگیعىط تا آن را ؼتایؾ کييط .در تغکیً ،وٗتی تهعیوکييطهای ٗلتی ؼعؿار از ازتػعام داردٔ ،اؿػ ِ
ةَدأ ،ا را ةعای او نسأٌت نیکيط و نَاًب اوؼت و وٗتی تغکیً نیکيط او را زهایت نیکيػطٌ .ػطؼ واُٗػی تتػعک

ایو اؼت .ایو کار ٔ٘ه نیتَاىط ةا أکار درؼت ةیعونٔعؼػتادهؿػطه در نعاؼػم رؼػهی تتػعک و ةػا کهػک نَدػَدی
صطایی کً در ؼىسی ةؽیار ةاه ٗعار دارد ةً اىذام ةعؼط یا ةا کهک تغکیًکييطهای کً در ؼىر ةؽػیار ةػاهیی از تغکیػً
ٗعار دارد و ایو ٗطرت را داراؼت.
نُاةط ةَدیؽتی هزم نیداىيط کً نذؽػهًٌای ةَدایؿػان از نیػان تتػعک ةگظرىػط و نُت٘طىػط کػً ةػطون تتػعک،
نذؽهًٌای ةَدا نؤجع ىیؽتيط .ایو روزٌػا در نُاةػط در ةػیو راٌتػان ،اؼػتادان ةػغرت اقػیل ودػَد ىطارىػطٌ .هگػی
درگظؿتًاىط .از زنان اى٘الب ٔعٌيگی ،ةُنی از راٌتػان تازهکػار کػً آنػَزش واُٗػی را دریأػت ىکعدىػط ،راٌػب ارؿػط
ؿطهاىط .ةؽیاری از آنَزشٌا نيت٘ل ىـطهاىط .اگع از یکػی از آنٌػا ةپعؼػیطٌ« :ػطؼ از تتػعک چیؽػت؟» نیگَیػط:

ً
دٗی٘ا چگَىً نػؤجع صَاٌػط ةػَد ،ىهیتَاىػط تَمػیر دٌػط.
«نذؽهۀ ةَدا ةُط از تتعک نؤجع صَاٌط ةَد ».درةارۀ ایيکً

ةياةعایو تهام کاری کً اىذام نیدٌط ادعای نعاؼم اؼت .نتػَن ةَدیؽػتی را درون نذؽػهً ٗػعار نیدٌػط .ؼػپػ
نذؽهً را ةا کاّظی نٍعونَم نیکيط و نتَن را در ن٘اةل آن ةًوَر دیَؼتً نیصَاىط .ؼپػ ادَا نیکيػط کػً تتػعک
اىذام ؿطه اؼت .انا آیا ٌطؼ تتعک نیتَاىط ةػعآورده ؿػَد؟ ةػً ایػو ةؽػتگی دارد کػً نتػَن را چگَىػً نیصَاىػط.
ؿاکیانَىی گٕت کً ٔعد ةایط نتَن را ةا ذٌيی درؼت و تَدٍی یکپارچً ةضَاىط تا ةٍـت روش تغکیػًاش را ةلعزاىػط.
ٔ٘ه آىگاه نیتَان نَدَدی صطایی را دََت کعد٘ٔ .ه وٗتی یکی از ٔاؿو نَدَد صطایی واهیی وارد نذؽػهۀ ةػَدا
ؿَد ٌطؼ تتعک نیتَاىط ةعآورده ؿَد.
ةعصی از راٌتان در زالی کً نتَن را ةًوَر دیَؼتً نیصَاىيط ةا صَدؿان ٔکع نیکييط« :ةُط از تتػعک ،چػً ن٘ػطار
دَل ةً نو دعداصت نیؿَد؟» یا در زالی کً ٔعدی نتػَن را ةػًوَر دیَؼػتً نیصَاىػطٔ ،کػع نیکيػط« :ایػو یػا آن
ؿضف ةا نو ةؽیار ةط رٔتار نیکيط ».آنٌا ىیغ َلیً یکطیگع دؼیؽً نیکييط و تنادٌای ةؽیاری ةػا دیگػعان دارىػط.
اکيَن َكع دایان دارناؼت .ىهیتَان ودَد ایو دطیطه را اىکار کعد .ایيذا در زال اىت٘اد از ةَدیؽم ىیؽػتیم .ةعصػی از
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نُاةط در َكع دایان دارنا صالف ىیؽتيط .اگع ذٌو ٔعدی دع از أکار دىیَی و ىانياؼب ةاؿػط و چيػیو أکػار ةػطی را
ةیعون ةٕعؼتط ،آن نَدَد صطایی چگَىً نیتَاىط ةیایط؟ آىگاه ٌطؼ تتعک ىهیتَاىط ةًٌیچودً زاقل ؿَد .انا ایػو
نىلٖ ىیؽت ،چعاکً تُطادی نُتط و قَنُۀ دائَئیؽتی صَب ودَد دارد.
در ؿٍعی راٌتی را دیطم کً دؼتٌای ةؽیار تیػعهای داؿػت .او نتػَىی را درون نذؽػهۀ ةػَدا گظاؿػت و آن را
ةًوَر ىاؿیاىًای نٍعونَم کعد .دػ از زنغنۀ چيط کلهً ،نعاؼم تتعک تهام ؿط .ؼػپػ نذؽػهۀ ةػَدای دیگػعی را
ةعداؿت و دوةاره چيط کلهً را زنغنً کعد .ةعای ٌع تتعک چٍل یَآن دؼػتهغد نیگعٔػت .ایػو روزٌػا راٌتػان تتػعک را
تذاری کعدهاىط و از آن کؽب درآنط نیکييط .ىٌػعی اىػطاصتم و دػی ةػعدم تتػعک زاقػل ىـػطه اؼػت .ةًٌیچودػً
ىهیتَاىؽت آن کار را اىذام دٌط .ایو روزٌا راٌتان زتی چيیو کارٌایی را اىذام نیدٌيط .نیداىیػط چػًچیغ دیگػعی
نـاٌطه کعدم؟ در نُتطی ؿضكی ةَد کً ةً ىٌع نیآنط ةَدیؽت ّیعروزاىی ةاؿط و ةًًاٌع در زػال اىذػام تتػعک
ةعای نذؽهۀ ةَدا ةَد .او آیيًای را ن٘اةل صَرؿیط ىگً داؿت تا ىَر صَرؿیط را ةً نذؽهۀ ةَدا ةتاةاىػط .ؼػپػ ادَػا
کعد تتعک اىذام ؿطه اؼت .ایو نؽئلً تا ایو زط صيطهدار ؿطه اؼت! انعوزه ةَدیؽم تا چيیو نعزلػًای رؼػیطه و
چيیو دطیطهٌایی ةؽیار رایخاىط.
در ؿٍع ىاندیيگ نذؽهۀ ةعىغی ةغرگی از ةَدا ؼاصتً ؿط و در دغیػعۀ هنتػائَ در ٌيػگ کيػگ ىكػب ؿػط .آن
نذؽهۀ ةؽیار ةغرگی از ةَدا اؼت .ةؽیاری از راٌتان از ؼعاؼع دىیا ةً آىذا آنطىط تػا تتػعک را اىذػام دٌيػط .یکػی از
راٌتان ةعای اىُکاس ىَر صَرؿیط در قَرت نذؽهۀ ةَدا ،آیيًای را ن٘اةػل صَرؿػیط گعٔػت و آن را تتػعک ىانیػط .در
چيیو نعاؼم ةاؿکٌَی زتی چيیو کاری اىذام نیؿَد .نیگَیم ةؽیار تأؼػٓةار اؼػت! ٌػیچ تُذتػی ىیؽػت کػً
ؿاکیانَىی گٕت« :در َكع دایان دارنا ،راٌتان ةعای ىذات صَدؿان نـکل صَاٌيط داؿت ،چً رؼط ةً ایيکً دیگػعان
را ىذات دٌيط ».ةًَالوه ،ةؽیاری از راٌتان ،نتَن ةَدیؽتی را از دیطگاه صَدؿان تٕؽیع نیکييػط .زتػی ىَؿػتًٌای
دائَئیؽتی نلکً نادر ةً نُاةط راه یأتً اؼت .چیغٌایی کػً نتػَن کالؼػیک ةَدیؽػتی ىیؽػتيط ةػً نُاةػط راه دیػطا
کعدهاىط و ایو نکانٌا را اکيَن کانالً آؿٕتً و درٌمةعٌم کعدهاىط .التتً ٌيَز ٌم راٌتػاىی ٌؽػتيط کػً ةػًوَر ز٘ی٘ػی
تغکیً نیکييط و صیلی صَب ٌؽتيط .در واٍٗ تتعک ةعای دََت ٔاؿو نَدػَد صػطایی واهیػی اؼػت کػً ةیایػط و در
نذؽهۀ ةَدا ةاٗی ةهاىط .تتعک ایو اؼت.
اگع ةعای نذؽهۀ ةَدا تتعک ةًوَر نَٔ٘یتآنیغی اىذام ىـطه ةاؿط ،ىتایط َتادت ؿَد .اگع َتادت ؿػَدََ ،اٗػب
وصیهی صَاٌط داؿتََ .اٗب وصیم چً ٌؽتيط؟ انعوزه أعادی کً درةارۀ َلم ةطن اىؽػان دػژوٌؾ نیکييػط کـػٓ
کعدهاىط کً أکار یا ُٔالیتٌای ذٌيی اىؽان نیتَاىط ىََی ناده تَلیط کيط .در ؼىسی ةؽیار ةػاه ،نیتػَاىیم ةتیيػیم
کً آن و ً
اُٗا ىََی ناده اؼت ،انا ایو ناده ؿتیً انَاج نْغ ىیؽت کً انعوزه ةػا دػژوٌؾ کـػٓ کػعدهایم .ةلکػً آن

چیغ نادی ،ةًؿکل کل نْغ اىؽان اؼت .وٗتی أعاد َادی در زىطگی روزاىًؿان درةارۀ نَمََی ٔکػع نیکييػط ،آىچػً
ایذاد نیکييط چیغی ةًؿػکل نْػغ اىؽػان اؼػت .انػا چػَن اىػعژی ىػطارد ،ةًؼػعَت دعاکيػطه نیؿػَد .انػا اىػعژی
تهعیوکييطه نطت ةیـتعی دوام نیآورد .ةياةعایو در صكَص نَمَع نذؽهًٌای ةَدا ،ایوگَىً ىیؽػت کػً ةگػَییم
ایو نذؽػهًٌا دػػ از ایيکػً در کارصاىػً ؼػاصتً نیؿػَىط دارای ذٌػو ٌؽػتيط .ىػً ،ایوگَىػً ىیؽػت .ةُنػی از
نذؽهًٌای ةَدا از روىط تتعک ىگظؿتًاىط و زتی دػ از ایيکً ةً نُاةط ةعده ؿطىط ىیغ ٌطؼ از تتعک زاقػل ىـػطه
اؼت .اگع یک اؼتاد ٗالةی چیگَىگ یا کؽی از روؿی ىادرؼت تتعک را اىذام داده ةاؿط ،زتػی صىعىػاکتع اؼػت،
چعاکً روةاه یا راؼَیی ةً نذؽهً نیرود.
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اگع نذؽهۀ ةَدا را کً از روىط تتعک ىگظؿتً َتادت کيیط ةؽػیار صىعىػاک اؼػت .چػً صىػعی نیتَاىػط داؿػتً
ةاؿط؟ گٕتًام انعوزه اىؽان ةً نعزلًای رؼیطه کً ٌعچیغی در زال ةطتعؿطن اؼت .تهام دانًُ و ٌعچیغی در کػل
دٍان ،یکی دػ از دیگعی ،در زال ٔاؼطؿطن اؼتٌ .عچیغی کً ةعای نػعدم َػادی اتٕػاؽ نیأتػط ىتیذػۀ اَهػال
صَدؿان اؼت .زتی ؼضت اؼت راٌی درؼت را دیطا کعد یا آن را دىتال کعدٌ .ع ىَع ناىُی در اىتٌػار أػعادی اؼػت
کً ؼُی نیکييط آن را دیطا کييطٔ .عض کيیط ٔعدی نیصَاٌط از ةَدا درصَاؼت کهک کيط ،انا چً کؽی ةػَدا اؼػت؟
ةؽیار ؼضت اؼت کؽی را دیطا کعد تا از او درصَاؼت کهک کعد .ا گع ةػاور ىهیکيیػط ،ةگظاریػط ةعایتػان روؿػو کػيم.
وٗتی اولیو ؿضف ،نذؽهۀ ةَدا را کً از نیان تتعک ىگظؿتً َتادت نیکيط ،ةؽیار نـکلؼاز نیؿَد .انعوزه چيػط
ىٕع از نعدم ةعای رؼیطن ةً جهعۀ ز٘ی٘ی َتادت نیکييط؟ تُطاد صیلی کهی .اىگیغۀ اقلی نػعدم از َتػادت چیؽػت؟
ازةیوةعدن ؼضتیٌا ،زلکعدن نـکالت و ةًدؼتآوردن جعوت .ةًدىتال ایو چیغٌا ٌؽتيط .آیا ایو چیغٌػا در نتػَن
ةَدیؽتی ٌؽتيط؟ آنٌا اقالً زاوی چيیو چیغٌایی ىیؽتيط.
ٔعض کيیط یک َتادتکييطۀ ةَدا کً ةًدىتال دَل اؼت در ن٘اةل نذؽهۀ ةَدا یا نذؽهۀ ةَدیؽػاتَا گػَآنییو یػا
صطای صَد تٌُیم کيط و ةگَیط« :صَاٌؾ نیکيم ةً نو کهک کو تا دَل ةػً دؼػت ةیػاورم ».ةؽػیار صػب ،ذٌيػی
کانل ؿکل نیگیعد .از آىذا کً ایو درصَاؼت در ن٘اةل نذؽهً ؿػکل گعٔتػً ،ةالٔاقػلً روی آن نػیرود .در ُةُػطی
دیگع ،ؿکل نذؽهً نیتَاىط نيتؽه یا ني٘تل ؿَد .وٗتی ٔکع ٔعد روی نذؽهً نیىـیيط ،نذؽػهً دارای نْػغ و
تَاىایی ٔکعکعدن نیؿَد ،گعچً ٌيَز ةطن ىطارد .أعاد دیگع ىیػغ نیآیيػط تػا آن نذؽػهً را َتػادت کييػط .ةػا چيػیو
َتادتی ،ةًتطریخ ن٘طاری اىعژی ةً آن نیدٌيط .اگع تغکیًکييػطهای آن را َتػادت کيػط صىعىػاکتع اؼػت ،زیػعا ایػو
َتادت ةًتطریخ ن٘طاری اىعژی ةً آن نیدٌط و آن را ٗادر نیکيط ةطىی َیيی ؿکل دٌط .انا ایو ةطن َیيی در ُةُطی
دیگع ؿکل نیگیعد .ةُط از ایيکً ؿکل نیگیعد ،در ُةُطی دیگع ةً زیػات ادانػً نیدٌػط و نیتَاىػط کهػی از ز٘ػایٖ
دٍان را ةطاىط .ازایورو نیتَاىط کارٌایی را ةعای نَدَدات ةـعی اىذام دٌط .ةً ایو وعیٖ نیتَاىػط ن٘ػطاری اىػعژی
رؿط دٌط .انا کهکی کً نیدٌط ةا ؿعط ٌهعاه اؼت و ٌغیيًای ةعای آن ودَد دارد .آزاداىً در ُةُطی دیگع ةػً اوػعاؼ

نیرود و ةًرازتی نعدم َادی را کيتعل نیکيط .ایو ةطن َیيی دٗی ً
٘ا ًاٌعی ؿتیً نذؽهًای را دارد کػً از آن دطیػط
ً
دٗی٘ا ؿػتیً
آنطه اؼت .ازایورو گعچً نهکو اؼت چیغی را دیطه ةاؿیط کً نَدَدی ن٘طس ةً ىٌع نیرؼط و ؿایط

تكَیعی ةاؿط کً آن را َتادت کعدیط ،انا ایو َتادت یا دَاٌػای نػعدم اؼػت کػً ةَدیؽػاتَا گػَآنییو دروّػیو یػا
تاتاگاتای ت٘لتی را صلٖ کعده اؼت .انا ذٌو ایو ةَدای دروّیو یا ةَدیؽاتَای دروّیو ةًؿطت ةط اؼت و ٔ٘ػه ةػً
دَل ٔکع نیکيط .چَن در ُةُطی دیگع نتَلط نیؿَد و نیتَاىط ٔکع کيط و کهی از ز٘ی٘ت را نیداىط ،دعئت ىهیکيػط
کارٌای صیلی ةطی اىذام دٌط .انا دعئت نیکيط کارٌای ةط دغئیتعی را اىذام دٌط .گػاٌی اوٗػات زتػی ةػً نػعدم
کهک نیکيط ،زیعا اگع ةً نعدم کهک ىهیکعد کػانالً اٌعیهيػی نیةػَد و کـػتً نیؿػط .چگَىػً ةػً نػعدم «کهػک»
نیکيط؟ ٔعض کيیط کؽی در ن٘اةل تكَیعی ن٘طس دَا کيط و از او ةضَاٌط َنَی از صاىَادهاش را کػً ةیهػار اؼػت
ؿٕا دٌط .ةؽیار صب ،آن نَدَد ةط ةً ؿها کهک نیکيط .کاری نیکيط کً در قيطوؽ ةضـؾ دَل ةیيطازیػط ،چعاکػً
ذٌيؾ ةًدىتال دَل اؼتٌ .عچً در قيطوؽ ةضـؾ دَل ةیـتعی ةیيطازیط ،ةیهاری ؼعیٍتع ؿٕا نییاةط .از آىذا کً
ن٘طاری اىعژی دارد ،نیتَاىط از ُةُطی دیگعٔ ،عدی َادی را کيتعل کيط .ةًویژه اگع کؽی کػً گَىػگ دارد ةػعود و آن را
َتادت کيط صىعىاکتع اؼت .التتً هزم ةً گٕتو ىیؽت کً تغکیًکييطه ةًدىتال دَػاکعدن ةػعای ةًدؼػتآوردن چیػغی
ىیؽت ،چً رؼط ةً ایيکً ةعای دَل درصَاؼت کيط .انا ةعصی ایو کار را اىذام نیدٌيط .زتی دَاکعدن ةػعای رٌاؿػطن
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صاىَادهتان از ةطةضتی و ةیهاری ،واةؽتگی ازؽاؼات ةً صاىَادهتان اؼت .آیػا نیصَاٌیػط ؼعىَؿػت أػعاد دیگػع را
کيتعل کيیط؟ ٌعکؽی ؼعىَؿت صَدش را دارد! اگع در ةعاةع آن نَدَد دروّیو دَا کيیط و دَل ولب کيیػط ،ةػً ؿػها
کهک نیکيط .ةؽیار نـتاؽ اؼت کً ةًدىتال دَل ةیـػتعی ةاؿػیط ،چعاکػً ٌعچػً ةیـػتع دػَل ةضَاٌیػط ،چیغٌػای
ةیـتعی را نیتَاىط از ؿها ةعدارد .نُانلۀ نيكٕاىًای اؼت .دَل زیادی ٌؽػت کػً ؼػایع َتادتکييػطگان در قػيطوؽ
ةضـؾ ریضتًاىط و نیگظارد ن٘طاری از آن را ةً دؼت آوریط .چگَىً دَل ةً دؼت نیآوریط؟ نهکو اؼػت از در کػً
ةیعون رٔتیط کیٓ دَلی دیطا کيیط یا نهکو اؼت داداؿی از نسل کارتان ةگیعیط .ةً ٌع ؿکلی ؼُی نیکيط دػَل ةػً
دؼت آوریط .انا چگَىً نیتَاىط ةطون ؿعط ةً ؿها کهک کيط؟ ةطون ازدؼتدادن ،چیغی ةً دؼت ىهیآیط .ةيػاةعایو
ن٘طاری از اىعژیتان یا دىی را کً تغکیً کعدهایط ةعنیدارد و نیةعد ،چعاکً ٔاٗط ایو چیغٌاؼت و ایوٌا را نیصَاٌط.
ایو ةَداٌای دروّیو نیتَاىيط ةؽیار صىعىاک ةاؿيط .ةؽیاری از تهعیوکييطگان نا کً چـم ؼَمؿان ةػاز اؼػت
ٔکع نیکييط نَدَد واهیی را دیطهاىط .نهکو اؼت کؽی ةگَیط گعوٌی از آنٌا انعوز ةً ایػو نُتػط آنطىػط و یکػی از
آنٌا چيیووچيان ىانی داؿت و گعوه را رٌتعی نیکعد .ایو ؿضف تَقیٓ نیکيط کً گػعوه دیػعوزی چگَىػً ةػَد،
گعوه انعوزی چگَىً اؼت و چگَىً آن گعوه نطتی ناىط و نسل را تعک کعد ،چگَىً گعوه دیگع کهی ةُػط از آن آنػط و
ناىيط آن .آنٌا چً کؽاىی ٌؽتيط؟ دٗی ً
٘ا ٌهانٌایی ٌؽتيط کػً درةارهؿػان قػستت کػعدم .آنٌػا نَدػَدات واهی

واُٗی ىیؽتيط ،ةلکً نَدَدات واهی ؼاصتگی ٌؽتيط .ایو نَارد ةؽیار زیادىط.
اگع ایو در نُتطی روی دٌط صىعىاکتع اؼت .اگع راٌتان آن را َتادت کييط ،نؽئَلیت آنٌا را ةً ٍَطه نیگیػعد:
«آیا نعا َتادت ىهیکيیط؟ نـضف اؼت کً در زال َتادت نو ٌؽتیط! ةؽیار صب ،آیا ىهیصَاٌیط تغکیً کيیػط؟ از
ؿها نعاٗتت نیکيم و ةً ؿها نیگَیم چگَىً تغکیً کيیط ».ةعای آنٌا ىٌم و تعتیبٌایی صَاٌط داد .اگع تغکیًؿػان
را کانل کييط کذا نیروىط؟ از آىذا کً تغکیًؿان ةًوؼیلۀ آن ىٌم و تعتیب داده ؿطٌ ،ػیچ نطرؼػًای در ؼػىَح ةػاه
آنٌا را ىهیدظیعد .از آىذا کً ٌعچیغی را ةعای آنٌا ةعىانًریغی نیکيط ،نذتَرىط از زاه ةً ةُػط تسػت راٌيهػایی آن
ةاؿيط .آیا تغکیۀ آنٌا ةیجهع ىضَاٌط ةَد؟ گٕتًام کً در زال زامع ةعای نَدَدات ةـعی ةؽیار ؼضت اؼػت کػً از
وعیٖ تغکیً ،جهعۀ ز٘ی٘ی را ةً دؼت ةیاورىط .ایو دطیطه ةؽیار رایخ اؼت .ةؽیاری از أعاد گٕتًاىط کً ىػَر نَدػَدی
صطایی را در کَهٌای نُعوؼ و در انتطاد رودٌای نٍم دیطهاىط ،انا اکحع آنٌا ةً ایو نَدَدات دروّیو تُلٖ دارىػط.
آنٌا اىعژی دارىط و نیتَاىيط صَد را ىهایان کييط .نَدَدات صطایی ز٘ی٘ی ةًىطرت صَد را آؿکار نیکييط.
ً
ىؽتتا کهتعی از ایو ةًاقىالح ةَداٌای زنیيی و دائٌَػای زنیيػی ودػَد داؿػتيط .انػا در زػال
در گظؿتً ،تُطاد

زامع تُطاد ةؽیار زیادی از آنٌا ودَد دارىط .وٗتی کارٌای ةطی اىذام نیدٌيط ،نَدَدات ةاهتع آنٌػا را نیکُـػيط.
وٗتی ةطاىيط کً زىطگیؿان در صىع اؼت ،ةًؼعَت صػَد را ةػً آن نذؽػهًٌای ةػَدا نیرؼػاىيط .نُهػَهً نَدػَدات
صطایی واهتع َٗاىیو زاکم ةع نعدم َادی را نضتل ىهیکييطٌ .عچً ؼىر آن نَدَد صطایی ةاهتع ةاؿػط ،ةػً ازتهػال
کهتعی در اقَل نعدم َادی نطاصلً نیکيط ،زتی یکذره ٌم ایو کار را اىذام ىهیدٌػط .ةيػاةعایو نُهػَهً آنٌػا آن

نذؽهۀ ةَدا را ىاگٍان ةا رَطوةعؽ ُصعد ىهیکييط ،چعاکً ىتایط چيیو کاری را اىذام دٌيط .وٗتی آن ٔعار نیکيػط و روی
نذؽهۀ ةَدا نیرود ،نَدَدات واهتع آن را ةً زال صَدش نیگظارىط .آن نَدَدات دروّیو نیداىيط کػً چػً وٗػت
زىطگیؿان در صىع اؼت ،ةياةعایو ٔعار نیکييط .در ىتیذً ،آیا چیػغی کػً نیةیيیػط ةَدیؽػاتَای واُٗػی اؼػت؟ آیػا
چیغی کً نیةیيیط ةَدای واُٗی اؼت؟ نـکل ةتَان گٕت.
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ةؽیاری از ؿها نهکو اؼت ةً ایو نَمَع ٔکع کيیط« :ةا نذؽهًٌای ةَدا در صاىػً ةایػط چػًکار کيػیم؟» ؿػایط
ةؽیاری از أعاد ةً ٔکع نو أتادهاىط .ةعای ایيکً ةً ؿاگعداىم در تغکیً کهک کيم ،ةً ؿها نیگَیم کً نیتَاىیػط ایػو
کار را اىذام دٌیط :در زالی کً نذؽهۀ ةَدا را در دؼت ىگً نیداریط ،نیتَاىیط کتػاب نػو (زیػعا کتػاب َکػػ نػعا
دارد) یا َکػ نعا ةعداریط .ؼپػ زالت دؼت گل ىیلَٔع آةی ةغرت را اىذام دٌیط و از نُلم ةعای تتػعک درصَاؼػت
کيیط ،گَیی در زال کهکصَاؼتو از نو ٌؽتیط .تتعک در َعض ىیم دٗیً٘ اىذام نیؿَد .انػا نیصػَاٌم ةػً ؿػها
ةگَیم ،ایو کار ٔ٘ه ةعای تغکیًکييطگان نا نیتَاىط اىذام داده ؿَد .ایو تتعک ةػعای دوؼػتان یػا ةؽػتگانتان َهػل
ىهیکيط ،چعاکً ٔ٘ه از تغکیًکييطگان نعاٗتت نیکيیم .ةعصػی أػعاد نیگَیيػط کػً َکػػ نػعا ةػً صاىػۀ دوؼػتان یػا
ةؽتگانؿان نیةعىط تا ارواح اٌعیهيی را دور ةعاىيط .نو ایيذا ىیؽتم تا ارواح اٌعیهيی را ةعای نعدم َادی دور ةعاىم.
ایو ةطتعیو ةیازتعانی ةً نُلمتان اؼت.
زاه کً درةارۀ ةَداٌای زنیيی و دائٌَای زنیيی قستت کعدیم ،نؽئلۀ دیگعی ودَد دارد .در چیو ةاؼػتان ،أػعاد
ةؽیاری ةَدىط کً در کَهٌای دور و اَهاؽ ديگلٌا تغکیً نیکعدىط .انا چعا انػعوزه در آن نيػاوٖ کؽػی ىیؽػت؟ در
ز٘ی٘ت آنٌا ىادطیط ىـطهاىط٘ٔ .ه ادازه ىهیدٌيط نعدم َادی چیغی درةارۀ آنٌا ةطاىيط ،زتی تُطادؿان ىیػغ کهتػع
ىـطه اؼت .ایو أعاد ٌهگی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دارىط .ایووَر ىیؽت کً در وَل ایػو ؼػالٌا ىادطیػط ؿػطهاىط،
ً
ىؽتتا تُطاد ةیـػتعی از
آنٌا ٌيَز ٌم ایو وعؼ و آن وعؼ ٌؽتيط .انعوزه در دىیا چيطٌغار ىٕع از آنٌا ودَد دارىط.
ً
نضكَقا در آن کَهٌای نـٍَر و در انتطاد رودٌای نٍػم .آنٌػا در ةعصػی از کَهٌػای
آنٌا در کـَر نا ودَد دارىط،
نعتٍٕ ىیغ یأت نیؿَىط ،انا از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی اؼتٕاده نیکييط تػا د ِر ّارٌایؿػان را نٍعونػَم کييػط و ةػً

ىؽػتتا آٌؽػتً اؼػت و روشٌایؿػان ت٘عی ً
ً
تػا
ٌهیو َلت اؼت کً ىهیتَاىیط آنٌا را ةتیيیط .دیـعٔت تغکیۀ آنٌػا
ىانؤجعىط ،چعاکً ةً اؼاس و دٌَع تغکیً دی ىتعدهاىط .از ؼَی دیگع ،نا نؽت٘ی ً
ها روی ذٌو ؿها تهعکغ نیکيیم و ةع

وتٖ واهتعیو ؼعؿت دٍان تغکیً نیکيیم و ةع وتٖ ؿکل دٍان تغکیً نیکيیم .ةياةعایو وتیُی اؼت کً گَىػگ نػا
ؼعیٍ رؿط نیکيط .نیتَان روشٌای تغکیً را ؿتیً ٌعم تكَر کعد ،ةًوَری کً ٔ٘ه نسَر نعکغی راه اقػلی اؼػت.
ؿضكی کً در تغکیً ،نؽیعٌای داىتی و کَچک را ةعنیگغیيط نهکو اؼت در ؼىسی داییو روؿوةیو ؿػَد ،گعچػً
ؿایط ؿیوؿیيگ ةاهیی ىطاؿتً ةاؿط .انا چيیو روشٌایی از راه اقلی تغکیۀ ز٘ی٘ی ةؽیار دورىط.
اؼتادان چيیو نطرؼًٌای تغکیًای ىیغ آنَزهٌای صَد را نيت٘ل نیکييط و نعیطاىی دارىط .از آىذا کً روش تغکیػۀ
آنٌا نیتَاىط ٔ٘ه تا ؼىسی ةعؼط کً نتياؼب ةا ؼىر ؿیوؿیيگ آنٌاؼت ،تغکیۀ تهام نعیطان ةًىاچار ةً ٌهػان
ؼىر نسطود اؼتٌ .عچً روش نؽیعی ٔعَی از نؽیع اقلی دورتع ةاؿط ،الغانات ةیـػتعی دارد و روش تغکیػۀ آن

ً
َهػطتا ؿیوؿػیيگ صػَد را
دیچیطهتع اؼت ،چعاکً ىهیتَاىط ةً اؼاس و دٌَع تغکیً دی ةتعد .در تغکیػًٔ ،ػعد ةایػط

ً
قعٔا ةا ؼضتیکـیطن نیتَاىيط تغکیً کييط .ازایورو ةُػط از
تغکیً کيط .آنٌا ٌيَز ایو را درک ىهیکييط و ٔکع نیکييط

نطتزناىی وَهىی و ةُط از قطٌا ؼال یا زتی ٌغار ؼال تغکیً٘ٔ ،ه ن٘طار کهی گَىگ ةً دؼػت آوردهاىػط .در واٗػٍ
گَىگی کً ةً دؼت آوردهاىط از وعیٖ ؼضتیٌا زاقل ىـطه اؼت .چگَىً آن را کؽب کعدىط؟ ؿػتیً ومػُیت ٔػعدی
َادی اؼت :وٗتی دَان اؼت واةؽتگیٌای ةؽیار زیػادی دارد ،انػا ٌيگػانی کػً دیعتػع نیؿػَد ،ةػا گظؿػت زنػان
انیطش ةً آیيطه کمرىگ نیؿَد .آن واةؽتگیٌا ةًوَر وتیُی رٌا نیؿَىط و تسلیل نیروىط .ایو روشٌای نؽیع
ٔعَی ىیغ از ایو ؿیَه اؼتٕاده نیکييط .آنٌا دی نیةعىط کػً وٗتػی ٔػعد ةػعای دیـػعٔت در تغکیػً ،ةػع ىـؽػتو در
نطیتیـو ،صلؽً و رىخکـیطن تکیػً نیکيػط نیتَاىػط گَىػگ را ىیػغ رؿػط دٌػط .انػا ىهیداىيػط کػً واةؽػتگیٌای
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ةـعیؿػػان در وػػَل آن زنػػان ؼػ ِ
ػٖ ةًآٌؽػػتگی رٌػػاکعدن آن
ػضت وػػَهىی ةػػًآٌؽػػتگی تسلی ػل نػػیرود و از وعیػ ِ
واةؽتگیٌاؼت کً گَىگ رؿط کعده اؼت.

انا نا واةؽتگیٌا را ٌطؼ ٗعار نیدٌیم و ةًوَر ز٘ی٘ی ةً آنٌا اؿاره نیکيیم ةػًوَری کػً ةتػَاىیم آنٌػا را از
ةیو ةتعیم و ةً ایو وعیٖ در تغکیً رؿط ؼعیُی صَاٌیم داؿت .ةً نکانٌػایی رٔتػًام کػً اّلػب ةػًوَر اتٕػاٗی ةػا
أعادی ةعصَرد نیکعدم کً ؼالٌای زیادی تغکیً کعدهاىط .آنٌا گٕتيطٌ« :یچکؽی ىهیداىط نا ایيذا ٌؽتیم .ةا آىچً
ً
ىؽػتتا
در زال اىذام آن ٌؽتی نطاصلً ىهیکيیم و ٌیچ نـکلی ةعای تَ ةً ودَد ىهیآوریم ».آنٌا را نیتَان أعاد
صَةی در ىٌع گعٔت.
انا أعاد ةطی ٌم ةَدهاىط و نذتَر ةَدیم ةا آنٌا ؼعوکار داؿتً ةاؿیم .نحالی ةعایتان نیزىم .اولیو ةاری کػً در
اؼتان گَییدَ کالؼی ةعگغار کعدمٔ ،عدی ةَد کً در زیو کالس وارد ؿط و گٕت کػً اؼػتاد ةػغرگؾ نیصَاٌػط نػعا
ةتیيط و ایيکً اؼتاد ةغرگؾ چيیووچيان اؼت و ؼالٌای ةؽیار زیادی اؼت کً تغکیػً کػعده اؼػت .دػی ةػعدم ایػو
چی نيٕی دارد و ةا قَرت زرد و رىگدعیطهاش ةؽیار ؿعور ةً ىٌع نیآنط .گٕتم وٗت ىػطارم او را ةتیػيم و او
ؿضف
ِ
ً
واُٗا ةً ٌم ریضت و ؿعوع کعد ةعایم دردؼػع درؼػت کيػطٌ .ػع روز ةػعای نػو
را رد کعدم .ایو کار ،اؼتاد ةغرت او را
نـکل ایذاد نیکعد .نو ؿضكی ٌؽتم کً ٌیچ َالًٗای ةً دطال ةا دیگعان ىطارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَدٌ .ع گػاه
چیغٌای ةطی ةًؼهتم نیٔعؼتاد٘ٔ ،ه آنٌا را داک نیکعدم .ةُط از آن ،ةً آنَزش ٔای صَد ادانً نیدادم.
چيط ٗعن دیؾ ،در دوران ؼلؽلۀ نیيگ دائَئیؽتی ودَد داؿت کً در زنان تغکیًاش ،ناری او را تؽػضیع کػعد.

ة ً
ُطا ایو دائَئیؽت ةطون ایيکً تغکیًاش را کانل کيط درگظؿت .نار ةطن آن دائَئیؽت را ةً تؽػضیع درآورد و ؿػکلی
اىؽاىی ةً صَد گعٔت .ایو «اؼتاد» کً نیصَاؼت نعا ةتیيط ،کؽی ىتَد دغ ٌهان نار در ؿکل اىؽان .ةًصاوع ایيکػً
ؼعؿت او تْییع ىکعده ةَد ،صَد را ةً نار ةغرگی تتطیل نیکعد تا ةعای نو نـکل ایذػاد کيػطٔ .کػع کػعدم از زػطش
ةؽیار ٔعاتع رٔتً اؼت .ةياةعایو او را در دؼتم گعٔتم و از گَىگی ةؽیار َٗی ةًىام «گَىگ زلکييطه» اؼتٕاده کعدم تا
ٗؽهت داییو ةطىؾ را ذوب و ةً آب تتطیل کيمٗ .ؽهت ةاهی ةطىؾ صغیط و ةً صاىًاش ةعگـت.
روزی یکی از دیعوان او ةا نؽئَل نعکغ دؼتیاری ؿٍع گَییدػَ تهػاس گعٔػت و ةػً آن صػاىم گٕػت کػً اؼػتاد
ةغرگؾ نیصَاٌط او را ةتیيط .دؼتیار ةً آىذا رٔت .داصل ّاری تاریک ؿط و ىهیتَاىؽت چیغی ةتیيط ،ةًدغ تكػَیع
ؼایًناىيطی کً آىذا ىـؽتً ةَد و از چـهاىؾ ىَری ؼتغ ؼاوٍ نیؿط .وٗتی چـهاىؾ را ةاز نیکػعدّ ،ػار روؿػو
نیؿط و وٗتی چـهاىؾ را نیةؽت ّار دوةاره تاریک نیؿػط .او ةػا لٍذػًای نسلػی گٕػت« :لػی ٌيگذػی دوةػاره
ةعنیگعدد و ایو ةار ٌیچیک از نا دوةاره آن نـکالت را ایذاد ىهیکيیم .نو اؿتتاه نیکػعدم .لػی ٌيگذػی آنػطه تػا
ً
لىٕػا ةليػط ؿػَیط .ةػعای داٌػایتػان چػً نـػکلی دػیؾ
نعدم را ىذات دٌط ».دیعواش از او دعؼیط« :اؼتاد ةغرت،

آنطه؟» او داؼش داد« :دیگع ىهیتَاىم ةایؽتم .داٌایم قطنً دیطه اؼت ».وٗتی از او ؼؤال ؿػط کػً چگَىػً قػطنً
دیط ،ؿعوع کعد ةً قستت درةارۀ ایيکً چگَىػً نـػکل ایذػاد نیکػعد .انػا دػػ از آن در ؼػال  0771در ىهایـػگاه
ؼالنت آؼیایی در دکو دوةاره ؼع ةً ؼع نو گظاؿػت .او ٌهیـػً کارٌػای ةػطی اىذػام نػیداد و ؼػُی نیکػعد ةػا
آنَزش دأای نو نطاصلً کيط ،ةياةعایو او را کانالً از ةیو ةعدم .ةُط از ایيکً از ةیو رٔتٌ ،مىـیيان او ،دیع و دػَان و
زن و نعدٌ ،هگی صَاؼتيط َلیً نو اٗطام کييط .در آن زنان ،چيط کلهًای ةً آنٌا گٕتمٌ .هگی ؿَکً ؿطىط و آنٗطر
تعؼیطىط کً ٌیچیک دعئت ىکعدىط کاری اىذام دٌيطٍٔ .هیطىط نَمَع از چً ٗعار ةَد .ةعصی از آىػان زتػی ةػا ایيکػً
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زناىی وَهىی تغکیً کعده ةَدىط ٌیچ ٔعٗی ةا نعدم َادی ىطاؿتيط .در زالی کً ةً نَمَع تتعک نیدػعداصتم درةػارۀ
ایو چيط رویطاد ىیغ قستت کعدم.

جَیَ کً
«دَیَ کً» چیؽت؟ در ادتهاع تغکیًکييطگان ،ةؽیاری از نعدم در وَل آنَزش چیگَىگ ،آن را ةػًَيَان ٗؽػهتی از
تغکیً آنَزش نیدٌيط .در واٍٗ ایو چیغی ىیؽت کً ةً نذهََػۀ تغکیػً تُلػٖ داؿػتً ةاؿػط .ایػو ةًقػَرت ىػََی
نٍارت ،وردصَاىی و تکيیک آنَزش داده نیؿَد .از ؿکلٌایی ناىيط تعؼیم َالئم ،ؼَزاىطن َػَد ،ؼػَزاىطن کاّػظ و
صَاىطن ورد و چيیو چیغٌایی اؼتٕاده نیکيط .آن نیتَاىط ةیهاریٌا را درنان کيػط و روشٌػای نُالذػۀ آن ةؽػیار
نيسكعةًٔعد اؼت .ةًَيَان نحال ،اگع کؽی در قػَرتؾ تتضػال زده ةاؿػط ،تهعیوکييػطۀ دَیػَ کػًٗ ،لمنػَیی را در
دٌَعی از ؼَلَٕر دیَه ٔعو نیکيط و دایعهای روی زنیو نیکـط و یک «×» در وؼه آن تعؼیم نیکيط .ؼػپػ از
ؿضف نیصَاٌط کً در وؼه دایعه ةایؽتط و ؿعوع ةً صَاىطن وردٌایی نیکيط .ؼپػ از ٗلمنَیی کً در دٌَعی از
ؼَلَٕر دیَه ٔعو رٔتً اؼتٕاده نیکيط تا دایعهٌایی در قَرت ؿضف ةکـط .در زالی کً دایعهٌا را نیکـط وردٌا را
ىیغ نیصَاىط .ةً کـیطن ادانً نیدٌط تا ایيکً ةا ٗلمنَ یک ى٘ىػً در تتضػال نیگػظارد و صَاىػطن وردٌػا ىیػغ در آن

ً
واُٗػا کَچػکتػع
نٍَٗ تهام نیؿَد .ؼپػ ةً ؿضف نیگَیط آن درنان ؿطه اؼت .ؿضف دی نیةعد کً تتضػال
ؿطه و وٗتی آن را لهػ نیکيط درد ىطارد .آن نؤجع ةَد .آن ؿیَهٌا نیتَاىيط ةیهاریٌای دغئی را درنػان کييػط ،انػا

تَاىایی درنان ةیهاریٌای وصیم را ىطارىط .اگع ةگَییط ةازویتػان درد نیکيػط چػً کػار نیکيػط؟ ؿػعوع ةػً صَاىػطن
وردٌایی نیکيط و از ؿها نیصَاٌط دؼتانتان را در انتطاد ةطنتان ةاز کيیط .ؼپػ ةً ى٘ىۀ وب ؼَزىی ٌِ گَی ایػو
دؼت ؿها َٔت نیکيط و نیگظارد کً آن از ى٘ىۀ وب ؼَزىی ٌِ گَی دؼت دیگعتان ةیعون ةیایط و ؿها دعیػان ٌػَا
را ازؽاس صَاٌیط کعد .وٗتی دوةاره ةازویتان را لهػ کيیط ،نحل ٗتل درد ىضَاٌط داؿت .ةػًَالوه ،ةعصػی أػعاد از
روشٌای دیگعی ىیغ اؼتٕاده نیکييط ،ناىيط ؼَزاىطن کاّظ ،تعؼیم َالئم و آویضتو ولؽمٌا .آنٌا چيػیو کارٌػایی
اىذام نیدٌيط.
ً
قعٔا ةً ٔالةیيی ِٔ ،يگؿَیی،
دىیَی نؽیع ٔعَی در نطرؼۀ دائَ تغکیۀ ةطن را آنَزش ىهیدٌيط .آنٌا
روشٌای
ِ

راىطن ارواح دلیط ةا دَا و ورد و ؿٕای ةیهاریٌا نیدعدازىط .اکحع روشٌای دىیػَی نؽػیع ٔعَػی از ایوٌػا اؼػتٕاده
نیکييط .آنٌا نیتَاىيط ةیهاریٌا را ؿٕا دٌيط ،انا روشٌایی کً ةً کار نیةعىط صَب ىیؽت .ةً چیغٌایی کػً ةػعای
ؿٕای ةیهاریٌا اؼتٕاده نیکييط اؿاره ىهیکيیم ،انػا تهعیوکييػطگان نػا کػً دأػا را تغکیػً نیکييػط ىتایػط از آنٌػا
اؼتٕاده کييط ،چعاکً اىعژیٌای ةؽیار ؼىر داییو و ةؽیار ةطی دارىط .در چیو ةاؼتان ،روشٌػای ؿػٕادٌيطه را ةػً
رؿتًٌایی ت٘ؽیمةيطی کعدىط ناىيط ؿکؽتًةيطی ،وب ؼَزىی ،ناؼاژ ،کایعو دعکتیک ،وب ٔـار ،ؿٕادٌی چیگَىگ
و وب گیاٌی .آنٌا ةً دؼتًٌای ةؽیاری ت٘ؽیمةيطی ؿطىطٌ .ع روش ؿٕادٌيطه یک رؿتً ىانیطه ؿط .ایو دَیػَ
کً ،ةًَيَان ؼیغدٌهیو رؿتً وتً٘ةيطی ؿط .ازایورو ىام کانل آن «رؿتۀ ؿػهارۀ ؼػیغده دَیػَ» اؼػت .دَیػَ کػً،
ِ
گَىگ زاقل از تغکیػً ؼعچـػهً ىهیگیػعد .چیػغی ؿػتیً
چیغی در نذهََۀ تغکیۀ نا ىیؽت ،زیعا ٗطرتٌای آن از
تکيیک اؼت.
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ضذيساىی عغم

جيَن حاؼل از تشکیً
در ادتهاع تغکیًکييطگان ،اقىالزی ةً ىام ديَن زاقل از تغکیً ودَد دارد کً تػأجیع ةؽػیار زیػادی ةػع َهػَم نػعدم
داؿتً اؼت .ةًویژه ةعصی آنٗطر آن را دضؾ کعدهاىط کً ةُنی أعاد از اىذام چػیگَىػگ نػیتعؼػيط .وٗتػی نػعدم
نیؿيَىط کً تهعیو چیگَىگ نهکو اؼت نيذع ةً ديَن زاقل از تغکیً ؿػَد ،ةؽػیار وزـػت نػیکييػط کػً آن را
ؿعوع کييط .در ز٘ی٘ت ،ةگظاریط ةگَیم کً ديَن زاقل از تغکیً ةًٌیچودً ودَد ىطارد.
ةعصػی أػعاد ةػًصاوع درؼػػتىتَدن ٔکعؿػان ،ةػً تؽػػضیع ارواح یػا زیَاىػات درآنطهاىػػط .صَدآگػاه اقػلی آنٌػػا
ّیعوتیُی صَد را ةً «اىعژی ٗطرتهيط» ىؽتت نیدٌيط .انا آىچػً روی داده ایػو
قازباصتیار ىیؽت ،انا ایو زالت
ِ

اؼت کً ارواح یا زیَاىات تؽضیعکييطه ةطن آنٌا را کيتعل نیکييط و ٌيگانی کػً ایػو أػعاد تهػعیو نیکييػط دیگػع
صَدؿان ىیؽتيط .نهکو اؼت ٌيگام زعکت تُادل ىطاؿتً ةاؿيط یا دیِؤعیػاد ةغىيػط .وٗتػی نػعدم نػیةیييػط کػً
تهعیو چیگَىگ ةطیو قَرت اؼت ،نیتعؼيط آن را تهعیو کييط .ةؽیاری از ؿها ٔکع نیکيیط کػً ایػو چػیگَىػگ

اؼت؛ انا چگَىً ایو نیتَاىط تهعیو چػیگَىػگ ةاؿػط؟ ایػو ٔ٘ػه دػاییوتعیو ؼػىر ؿػٕایأتو و صػَد را ؼػالم
ىگًداؿتو اؼت ،انا ةؽیار صىعىا ک اؼت .اگع َادت کيیط کارٌا را ةً ایو ؿػیَه اىذػام دٌیػط ،صَدآگػاه اقػلیتػان
ٌهیـً در کيتعل صَد ىاتَان صَاٌط ةَد .آىگاه نهکو اؼت صَدآگاه کهکی ،اىعژیٌا یا دیامٌػای صػاردی ،ارواح یػا
زیَاىات تؽضیعکييطه و ّیعه ةطنتان را کيتعل کييط .ؿایط کارٌای صىعىاکی اىذام دٌیػط و ةاَػث قػطنۀ ةغرگػی ةػً
ادتهاع تغکیًکييطگان ؿَیط .ایو نـکالت ةًصاوع درؼتىتػَدن ٔکػع أػعاد و واةؽػتگی صَدىهػاییؿػان ةػً ودػَد
نیآیط .ایو دطیطه ،ديَن زاقل از تغکیً ىیؽتٌ .یچکؽی ىهیداىط چگَىً ةُنی أعاد ةًاقىالح اؼتاد چػیگَىػگ
ؿطهاىط؛ چعاکً آنٌا ىیغ ةً ديَن زاقل از تغکیً اَت٘اد دارىػط .در واٗػٍ تهػعیو چػیگَىػگ ىهػیتَاىػط ةاَػث ؿػَد
ؿضف دچار ديَن زاقل از تغکیً ؿَد .ا کحع نعدم ایو اقىالح را از آجار ادةی ،رنػانٌػای ٌيػعٌػای رزنػی و ّیػعه
ؿيیطهاىط .اگع ةاور ىهیکيیط ،نیتَاىیط ةً کتابٌای ٗطیهی یػا کتابٌػای تغکیػً ردػَع کيیػط .چيػیو چیػغی در آن
کتابٌا ودَد ىطارد .چگَىً نهکو اؼت ديَن زاقل از تغکیً ودَد داؿتً ةاؿػط؟ ّیػعنهکو اؼػت چيػیو چیػغی
روی دٌط.
ديَن زاقل از تغکیًای کً نعدم ةً آن ةاور دارىط چيػط ؿػکل دارد .آىچػً اهن گٕػتم یکػی از ایػو ؿکلٌاؼػت.
ةًصاوع ایيکً ؿضف ٔکعش درؼت ىیؽت ،ارواح یا زیَاىات تؽضیعکييطه را ةً صَد دػظب نػیکيػط و ذٌيیتٌػای
نتٕاوتی نحل ولبکعدن «زالت چیگَىگ» را رؿط نیدٌط کً صَدىهایی کيػط .ةُنػی أػعاد در ولػب تَاىػاییٌػای
َٔؽوتیُی ٌؽتيط یا چیگَىگ ٗالةی را تهعیو کعدهاىط .وٗتی چیگَىگ را تهعیو نیکييػطَ ،ػادت دارىػط صَدآگػاه
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اقلیؿان را رٌا کييط .آگاٌی صَد ةً ٌعچیغی را از دؼت نیدٌيط و ةطنؿان را ةً دیگعان ت٘ػطیم نػیکييػط .از ىٌػع
ذٌيی ؼعدرگم نیؿَىط و نیگظارىط ةطنؿان از صَدآگاه کهکیؿان یا اىعژیٌا یا دیامٌػای صػاردی ٔعنػان ةگیػعد.
ةُنی رٔتارٌای َذیب را ةً ىهایؾ نیگظارىط .اگع ةً چيیو ؿضكی گٕتً ؿَد کً از ةاهی ؼاصتهان ةً داییو ةپػعد
یا در آب ؿیعدً رود ،ایو کارٌا را اىذام نیدٌط .صَد او زتی تهایلی ةً زیؽػتو ىػطارد و نػیصَاٌػط ةػطىؾ را ةػً
دیگعان واگظار کيط .ایو ديَن زاقل از تغکیً ىیؽت؛ ةلکً نیتَاىیط ةگَییط او ةً گهعاٌی رٔتً و َلت ایذادش ایػو
اؼت کً در آّاز ةًقَرت َهطی ةً ایو ؿکل رٔتار کعد .ةؽیاری از نعدم ٔکع نیکييط ىَؼان ىاصَدآگاٌاىۀ ةطنؿػان،
تهعیو چیگَىگ اؼت .در ز٘ی٘ت اگع ؿضكی در ایو زالت چیگَىگ را تهعیو کيػط ،دیانػطٌای وصیهػی صَاٌػط
داؿت .چيیو چیغی تهعیو چیگَىگ ىیؽت ،ةلکً ىتیذۀ واةؽتگیٌا و ولبٌای نعدم َادی اؼت.
ومُیت دیگع ایو اؼت کً وٗتی در تهعیو چیگَىگ ،چی در دایی از ةطن نؽطود نیؿػَد یػا وٗتػی چػی ةػً
ةاهی ؼع نیرؼط و ىهیتَاىط داییو ةیایط ٔعد نػیتعؼػط .ةػطن اىؽػان دٍػاىی کَچػک اؼػت .ةػًویژه در روشٌػای
دائَئیؽتی وٗتی چی از نیان کاىالی نیگظرد ،ؿضف ةا ایو نـکالت نَادً نیؿَد .اگع چی ىتَاىط از نیػان کاىػال
ةگظرد ،در آن اوعاؼ نتَٗٓ نیناىط .ایو نؽئلً ىًتيٍا در ؼع ،ةلکً در ٗؽهتٌای دیگع ةػطن ىیػغ روی نیدٌػط .انػا
ؼع اىؽان زؽاستعیو ٗؽهت اؼت .چی ةً ةاهی ؼع نیرود و ؼپػ داییو نیآیط .اگع چی ىتَاىط از نیان کاىػال
رد ؿَدٔ ،عد ازؽاس نیکيط ؼع ةؽیار ؼيگیو و نتَرم ؿطه اؼت ،اىگار کاله ؼيگیيی از چی ةً ؼع دارد .انا چی ىً
نیتَاىط چیغی را کيتعل کيط و ىً نیتَاىط ةاَث ایذاد نـکل یا ةیهاری ؿَد .ةُنی از نػعدم ز٘ػایٖ چػیگَىػگ را
ىهیداىيط و ىٌعٌایی اؼعارآنیغ نیدٌيط و ٌهیو نؽئلً ةاَث ٌعجونعج ؿطه اؼت .ةع ٌهػیو اؼػاس ،نػعدم ٔکػع
نیکييط اگع چی ةً ةاهی ؼع ةعود و ىتَاىط داییو ةیایطٔ ،عد ديَن از تغکیً نیگیعد ،ةً گهعاٌی نػیرود و ّیػعه .ایػو
ةاَث ؿطه ةؽیاری از نعدم ةتعؼيط.
اگع چی ةً ةاهی ؼع ةعؼط و ىتَاىط داییو ةیایط٘ٔ ،ه ومُیتی نػَٗتی اؼػت .ةػعای ةعصػی نهکػو اؼػت نػطتی
وَهىی یا زتی ىیهؽال ادانً یاةط و ٌيَز ٌم داییو ىیایط .اگع َلتؾ آن ةاؿط ،ؿضف نیتَاىط یػک اؼػتاد واُٗػی
چػی
چیگَىگ دیطا کيط کً چی را ةً داییو ٌطایت کيط و چی نیتَاىط داییو ةیایط .در تهعیو چیگَىگ ،أعادی کػً
ِ
آنٌا ىهیتَاىط از نیان کاىالی رد ؿَد یا داییو ةیایط ،ةایط َلت آن را در ؿیوؿیيگ صَد دؽتذَ کييػط و ةتیييػط آیػا

ایووَر اؼت کً نطتی وَهىی در آن ؼىر نتَٗٓ ناىطهاىط و ةایط ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌيط! وٗتی ةًوَر واُٗی
ؿیوؿیيگ صَد را ارت٘ا نیدٌيط ،دی نیةعىط کً چػی نیتَاىػط دػاییو ةیایػط .ىهػیتَاىیػط ةػًدای تهعکػغ ةػع رؿػط
ؿیوؿیيگ ،ةًدىتال تتطیل گَىگ در ةطنتان ةاؿیط .نـکل آىذا نیناىط تا ایيکً ؿیوؿیيگ ؿها رؿط کيػط و ٔ٘ػه

ً
واُٗا نؽطود ةاؿطٌ ،يَز ٌػم ىهػیتَاىػط ةاَػث نـػکلی ؿػَد.
ةُط از آن ،تْییعات ٌهًداىتً روی نیدٌط .اگع چی
نُهَهً ایو ََانل ذٌيی نا ٌؽتيط کً ى٘ؾ ایٕا نیکييط .ةًَالوه ،ةُػط از ایيکػً کؽػی از اؼػتاد ٗالةػی چػیگَىػگ
نیؿيَد کً وٗتی چی ةً ةاهی ؼع ةعؼط نهکو اؼت نـکلی دیؾ آیط ،نیتعؼط .وٗتی نیتعؼط ،نیتَاىط ةعای او
نـکلی واُٗی ةً ودَد ةیاورد .وٗتی نیتعؼیط ،واةؽتگی تعس در نیان اؼت .آیا آن یک واةؽتگی ىیؽػت؟ وٗتػی
واةؽتگی ؿها ًاٌع نیؿَد ،آیا ىتایط رٌا ؿَد؟ ٌعچً ةیـتع ةتعؼیط ،ةیـتع ؿتیً ةیهػاری ةػً ىٌػع نػیرؼػط .ایػو
واةؽتگیتان ةایط از ةیو ةعود .وادار صَاٌیط ؿط از ایو نادعا درس ةگیعیط تا ةتَاىیط از واةؽتگی تػعس رٌػا ؿػَیط و

رؿط کيیط.
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ؾ رو دارىط ازؽاس رازتی ىضَاٌيط داؿت .زیعا ةطنؿان اىَاع زیادی از گَىگ
تهعیوکييطگان در تغکیًای کً دی ِ
را رؿط نیدٌط کً ٌهۀ آنٌا چیغٌایی ةؽیار ةاٗطرتاىط کً درون ةطن زعکت نیکييط .ایوٌا ةاَث نیؿَىط ةػً ایػو

ً
اؼاؼا ایو اؼت کً ٌهیـً نیتعؼیط
یا آن ؿکل ازؽاس ىارازتی داؿتً ةاؿیطَ .لت ایيکً ازؽاس رازتی ىطاریط

ةیهار ؿَیط .در ز٘ی٘ت ،چیغٌػایی کػً در ةػطنتان رؿػط کعدهاىػط ٗطرتهيػط ةػَده و ٌهػۀ آنٌػا گَىػگ ،تَاىػاییٌػای
ِ
نَدَدات َٔؽوتیُی ٌؽتيط .اگع ةً ایووػعؼ و آنوػعؼ زعکػت کييػط ،ةػطنتان ازؽػاس
َٔؽوتیُی و ةؽیاری از
صارش ،درد ،نُظبةَدن و ّیعه صَاٌط داؿت .اىتٍای اَكاب ةؽیار زؽاس اؼت و اىَاعواٗؽػام زالتٌػای تغکیػً
ًاٌع نیؿَىط .تا وٗتی ةطنتان ةًوَر کانل ةا نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ىـطه اؼت ،ةً ایو ؿکل ازؽاس نیکيیػط.
ةایط ایو چیغٌا را دطیطهای صَب در ىٌع گعٔت .ؿها تهعیوکييطگان اگع ٌهیـً صَد را ٔعدی َادی در ىٌع ةگیعیط و
ٌهیـً ٔکع کيیط ةیهاری داریط ،چگَىً نیتَاىیط تغکیً کيیط؟ وٗتی درد و نسيتی در تغکیً دیؾ نیآیط ،اگػع ٌيػَز
ٌم صَد را ٔعدی َادی در ىٌع ةگیعیط ،دػ نیگَیم ؿیوؿیيگتان در ٌهان لسًٌ ةً ؼػىر نػعدم َػادی ؼػَ٘ط
کعده اؼت .زطاٗل در راةىً ةا ایو نَمَع ةضكَص ،ةً ؼىر نعدم َادی ؼَ٘ط کعدهایط.
تهعیوکييطگان واُٗی ةً نؽائل از ؼىسی ةؽیار ةاه ىگاه نیکييط ،ةًدای ایيکً از دیطگاه نعدم َادی ىگاه کييػط.

ً
واُٗا ةاَث ؿَد ةیهار ؿَیط .زیعا وٗتی ٔکع کيیط ةیهاریط ،ؼىر ؿیوؿیيگ ؿها
اگع ٔکع کيیط ةیهاریط ،نهکو اؼت
ٌمؼىر ؿیوؿیيگ نعدم َادی اؼت .تهعیو چیگَىگ و تغکیػۀ واُٗػی ةػً ةیهػاری صػتم ىهػیؿػَد ،ةػًویژه در

ً
واُٗػا ةاَػث
صكَص آن ىََی کً اهن تَقیٓ کعدم ،کً چی در دایی نؽطود نیؿَدٌ .هگػی نػیداىیم کػً آىچػً

ةیهاری نعدم نیؿَد ٌٕتاددرقط ذٌيی و ؼیدرقط دؽهی اؼت .نُهَهً ؿضف اةتطا از ىٌع ذٌيی ٔعو نیریػغد و
دػ آن ةعآیط و ٗتل از ایيکً ومُیت ةیهاری ةًوَر چـهگیعی ةطتع ؿػَد ،ؿػضف از ةػار ؼػيگیو
ذٌو ىهیتَاىط از ِ
ذٌيی رىخ نیةعد .نُهَهً ةً ایو قَرت اؼت .ةعای نحال ،زناىی ؿضكی ةَد کً او را نسکم ةً تضػت ةؽػتً ةَدىػط.

یکی از دؼتٌای او را گعٔتيط و ادَا کعدىط نیصَاٌيط آن را ةتعىط تا صَن از آن داری ؿَد .ؼپػ چـػهان او را ةػا
دارچًای ةؽتيط و نچ دؼت او را صعاؿیطىط( .دؼت او در اقل ةعیطه ىـطه ةػَد و صػَن ىهػیآنػط ).ؿػیع آب را ةػاز
کعدىط ةًوَری کً او نیتَاىؽت چکیطن آب را ةـيَد و در ىتیذً ٔکع کعد صَن اوؼت کً نػیچکػط .آن نػعد ةُػط از
زنان کَتاٌی درگظؿت .در ز٘ی٘ت او زصهی ىـطه ةػَد و صػَىعیغی ىطاؿػت ،ةلکػً آب ةػَد کػً نػیچکیػطََ .انػل
ذٌيیاش ةاَث نعگؾ ؿط .اگع ٌهیـً ةاور داؿتً ةاؿیط کً ةیهاریط ،ازتهاهً صَدتػان را در ىٍایػت ةیهػار نیکيیػط.
زیعا ؿیوؿیيگتان تا ؼىر نعدم َادی ؼَ٘ط کعده اؼت و نعدم َادی ةًوَر وتیُی دچار ةیهاری نیؿَىط.
اگع تهعیوکييطهای ٌهیـً ٔکع کيط ةیهار اؼت ،در ز٘ی٘ت ةعای آن ت٘اما نیکيط .اگع یک ةیهاری را درصَاؼػت
کيیط ،وارد ةطنتان نیؿَد .ؼىر ؿیوؿیيگ تهعیوکييطه ةایط ةاه ةاؿط .ىتایط ٌهیـً ىگعان ةاؿیط کً چیغی ؿػها
را ةیهار نیکيط ،زیعا ایو تعس از ةیهاری ،واةؽتگی اؼت و ناىيط ؼایع واةؽتگیٌا نیتَاىػط ةعایتػان نـػکل ایذػاد
کيط .در تغکیً هزم اؼت ؿضف کارنا را از ةیو ةتعد و آن دردىا ک اؼت .چگَىً نػیتَاىیػط در رازتػی گَىػگ را رؿػط
دٌیط؟ چگَىً ّیع از آن نیتَاىیط از ؿع واةؽتگیٌایتان صػالص ؿػَیط؟ ةگظاریػط داؼػتاىی از ةَدیؽػم را ةعایتػان
ةگَیم .زناىی ؿضكی ةَد کً ةُط از تالؿی زیاد در تغکیً ،آرٌات ؿط .وٗتی ىغدیک ةَد ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل و آرٌات
ؿَد ،چگَىً نیتَاىؽت صَؿسال ىتاؿط؟ او در زال رٔتو ةً ٔعاؼَی ؼً ٗلهعو ةَد! انا ایو ٌیذان یک واةؽػتگی
اؼت ،واةؽتگی صَؿسالی ةؽیار زیاد .آرٌات ةایط رٌا از واةؽتگیٌا ةاؿط ،ةا ٗلتی کً تستتأجیع ٗعار ىهیگیعد .انا او
ؼَ٘ط کعد و تغکیًاش ةً ةیجهعی صاتهػً یأػت .چػَن ؼػَ٘ط کػعده ةػَد ،نذتػَر ةػَد دوةػاره از اول ؿػعوع کيػط.
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تغکیًاش را دوةاره ؿعوع کعد و ةُط از تالؿی ةؽیار دعززهت دوةاره در تغکیػً قػَُد کػعد .ایػو دُٔػً تعؼػیط و ةػً
صَدش یادآور ؿط« :ىتایط ٌیذانزده ؿَم ،وگعىً دوةاره ؼَ٘ط نیکيم ».ةا ایو تعس ،دوةاره ؿکؽػت صػَرد .تػعس
ىیغ ىََی از واةؽتگی اؼت.
نَُٗیت دیگعی ودَد دارد :وٗتی ؿضكی از ىٌع ذٌيی ةیهار نیؿَد ،ةً ایو ؿضف ةعچؽب ديػَن زاقػل از
تغکیً زده نیؿَد .أعادی ٌؽتيط کً زتی نيتٌع نو نیؿَىط تا ةیهاری رواىػی آنٌػا را درنػان کػيم! نیگػَیم کػً
ةیهاری رواىی ،ةیهاری ىیؽت و نو ةعای رؼیطگی ةً چيیو نؽائلی وٗت ىطارم .چعا؟ زیػعا ةیهػار رواىػی دارای ٌػیچ
ویعوؼی ىیؽت و ةطن او ىً تْییعات ةیهارگَىً دارد و ىً ََٕىتی .از ىٌع نو ایو ةیهاری ىیؽت .ةیهاری رواىی وٗتی
روی نیدٌط کً صَدآگاه اقلی ؿضف ةؽیار مُیٓ نیؿَد .تا چً زػط مػُیٓ نیؿػَد؟ نحػل کؽػی اؼػت کػً
ىهیتَاىط قازباصتیار صَدش ةاؿط .روح اقلی ةیهار رواىی ةً ٌهیو ؿکل اؼت .دیگع ىهػیصَاٌػط قػازباصتیار
ةطن ةاؿطٌ .هیـً دعت و گیخ اؼت و ىهیتَاىط ٌـیار ةهاىط .در ایو نعزلً ،صَدآگاه کهکی ؿضف یػا اىعژیٌػا یػا
دیامٌای صاردی ةا او نطاصلً نیکييط .در ٌع ُةُط ،ؼىَح ةؽیاری ودَد داردٌ .ػع ىػَع اىػعژی یػا دیػانی نػغازم او
نیؿَد .ةًَالوه ،روح اقلی ٔعد ؿایط در زىطگیٌای ٗتلی کارٌای ةطی اىذام داده و ؿایط ولبکاران نیصَاٌيط ةػً
او قطنً ةغىيطٌ .عچیغی نیتَاىط روی دٌط .نیگَییم کً ناٌیت ةیهاری رواىی ایػو اؼػت و ایػو چیغٌػا ةاَػث آن
نیؿَىط .اکيَن ةایط ةعایتان روؿو ةاؿط کً چعا نایل ىیؽتم چيیو چیغٌایی را ةعای آنٌا درنػان کػيم .چػً کػاری
نیتَان درةارۀ آن اىذام داد؟ ؿضف را آنَزش دٌیط ،ةً او کهک کيیط ٌـیار ؿَد ،انا ةؽیار ؼضت اؼت کػً ایػو
کارَ ،هلی ؿَد .وٗتی دکتعی در ةیهارؼتان رواىی در آؼتاىۀ واردکعدن ؿَک الکتعیکی ةاؿػط ،دػی نیةعیػط ةیهػاران
ىاگٍان ةًزطی نیتعؼيط کً دیگع ٌیچ زعؼ ةینُيی ةع زةان ىهیآورىط .چعا ایووَر اؼت؟ در آن لسًٌ ،روح اقلی
ایو ؿضف ٌـیار نیؿَد و از ؿَک الکتعیکی نیتعؼط.
نُهَهً وٗتی ؿضكی تغکیً را ؿعوع نیکيط ،نیصَاٌط آن را ادانً دٌطٌ .عکؽی ؼعؿت ةػَدایی و ٗلتػی ةػعای
تغکیً دارد .ازایورو ةؽیاری از تهعیوکييطگان ةُط از یادگیعی آن ،در وَل زىطگیؿان تغکیً نیکييط .زتػی اگػع ٔػعد
ىتَاىط در تغکیً نَٖٔ ؿَد یا ٔا را کؽب کيطٗ ،لتی ةعای دىتالکعدن دائَ دارد و ٌهیـً نیصَاٌػط آن را تغکیػً کيػط.
ٌهً نیداىيط کً ایو ؿضف چیگَىگ را تهعیو نیکيط .نعدم در نسل کػارش ایػو را نیداىيػط و ٌهػۀ اوعأیػان و
ٌهؽایًٌا ىیغ از ایو اوالع دارىط .انا ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :چيط ؼال ٗتل ،از أعادی کػً چیگَىػگ را تهػعیو
نیکعدىط تُطاد اىطکی ةًوَر واُٗی تغکیً نیکعدىط٘ٔ .ه اگػع ؿػضف ةػًوَر ز٘ی٘ػی تغکیػً کيػط ؼػٕع زىػطگیاش
نیتَاىط تْییع کيط .انا ایو اؿضاص ٔ٘ه أعادی َادی ةَدىط کً چیگَىگ را ةعای ؿٕا و تيطرؼتی تهعیو نیکعدىط.
ٌیچکؽی نؽیع زىطگی آنٌا را تْییع ىهیداد .أعاد َادی نهکو اؼت روزی ةیهار ؿَىط یا ؿایط ةا نـکالتی نَادػً
ؿَىط یا نهکو اؼت ةیهار رواىی ؿَىط یا زتی ةهیعىط .زىطگی أعاد َادی ةً ٌهیو ؿکل اؼػتٌ .عچيػط آنٌػا را در
دارک نیدیطیط کً چیگَىگ را تهعیو نیکعدىط ،انا ةًوَر واُٗی تغکیً ىهیکعدىطٌ .عچيط آرزو نیکعدىط تػا ؼػىَح
ةاه تغکیً کييط ،انا ةطون کؽب راه درؼت ىهیتَاىؽتيط نَٖٔ ؿَىط٘ٔ .ه آرزو داؿتيط تا ؼىَح ةاه تغکیً کييط .ایػو
أعاد ٌيَز ٌم تهعیوکييطۀ چیگَىگ در ؼىر داییو ؿٕا و تيطرؼتی ةَدىطٌ .یچکؽی نؽیع زىطگی آنٌػا را تْییػع

ً
قعٔا اىذام تهػعیو
ىهیداد ،ةياةعایو ةیهاریٌایی نیداؿتيط٘ٔ .ه اگع ةً تَ٘ا ارزش گظاریط ةیهاریتان ؿٕا نییاةط.

چیگَىگ ىهیتَاىط ةاَث ؿَد دیگع ٌیچ نعمی ىگیعیط.
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ؿضف ةایط ةًوَر واُٗی تغکیً کيط و ةً ؿیوؿیيگ صَد تَدً داؿتً ةاؿط .ةیهػاری او ٔ٘ػه ةػا تغکیػۀ واُٗػی
نیتَاىط از ةیو ةعود .زیعا تهعیو چیگَىگ تهعیو ٔیغیکی ىیؽت ،ةلکً چیغی ورای نعدم َادی اؼت و ةایط اقػَل
و اؼتاىطاردٌای ةاهتعی ةعای تهعیوکييطگان ودَد داؿتً ةاؿط .ةایط ةع اؼاس آنٌا َهل کيط و در آن قػَرت اؼػت
کً ةً آن ٌطؼ نیرؼط .انا ةؽیاری از أعاد ایووَر َهػل ىکعدهاىػط و ٔػعدی َػادی ةػاٗی ناىطهاىػط .ازایػورو وٗتػی
نََطش ةعؼط ةیهار نیؿَىط .ایو ؿضف ؿایط روزی ىاگٍان ؼکتً کيط ،ایو یا آن ةیهاری را ةگیعد یا ایيکػً رواىػی
ؿَدٌ .هً نیداىيط کً او چیگَىگ را تهعیو نیکيطٌ .هیو کً از ىٌع رواىی نعیل نیؿَد ،نعدم نیگَیيػط« :او از
تغکیً ديَن گعٔتً اؼت» و ةً او ةعچؽب زده نیؿَدٌ .هگی درةارۀ آن ةیيطیـیط :آیػا ایػو نيى٘ػی اؼػت؟ ٔػعدی
َادی ز٘ی٘ت را ىهیداىط .زتی ةعای زعًٔایٌا یا ةؽیاری از تهعیوکييطگان ؼضت اؼت کً ز٘ی٘ػت آن را دریاةيػط.
اگع ایو ؿضف در صاىً از ىٌع رواىی نعیل ؿَد ،نهکو اؼت کهتػع نؽػئلًؼػاز ةاؿػطٌ ،عچيػط دیگػعان ٌيػَز ٌػم
نیگَیيط تهعیو چیگَىگ ةاَث آن ةَده اؼت .اگع او در نسل تهعیو رواىی ؿَد ،وزـتيا ک صَاٌػط ةػَد .ةعچؽػب
ةغرگی زده نیؿَد و ّیعنهکو اؼت از ةیو ةعود .روزىانًٌا گغارش نیدٌيط کً تهعیو چػیگَىػگ ةاَػث ديػَن در
تغکیً ؿطه اؼت .ةُنی از نعدم زتی ةطون ایيکً ةً تهعیو چیگَىػگ ىگػاٌی ةیيطازىػط ةػا آن نضالٕػت نػیکييػط:
«ةتیو ،او ٌهیو چيط وٗت دیؾ کً تهعیو چیگَىگ را آىذا اىذام نیداد صَب ةَد و اهن ایووَری ؿػطه ».انػا او
ٔعدی َادی اؼت و ٌعچً ٗعار اؼت ةعای او اتٕاؽ ةیٕتط روی نیدٌط .نهکو اؼت ةیهاریٌای دیگعی ةگیعد یػا ةػا
نـکالت دیگعی نَادً ؿَد .آیا ایو نَُ٘ل اؼت کً ةعای ٌعچیغی تهعیو چیگَىگ را ؼعزىؾ کعد؟ ناىيط ٔعدی
دغؿک در ةیهارؼتان اؼت :ةًصاوع ایيکً او دغؿک اؼت ،ىتایط ٌعگغ در ایو زىطگی ةیهار ؿَد؛ چگَىً نیتػَان آن را
ةً ایو ؿکل درک کعد؟
ةياةعایو نیتَاىیم ةگَییم کً صیلی از أعاد ةطون ایيکً ز٘ی٘ت چیگَىگ یا اقَل دـػت آن را ةطاىيػط گٕتػًٌای
ّیعَ٘الىی ةیان نیکييط .ةًنسل ایيکً نـکلی ةً ودَد نیآیػطٌ ،ػع ىػَع ةعچؽػتی ةػً چػیگَىػگ زده نػیؿػَد.
چیگَىگ ةعای دورهای کَتاه در دانًُ نـٍَر ةَده اؼت .ةؽیاری از أعاد درةارۀ چیگَىگ ىگعش نتُكتاىًای دارىط
و ٌهیـً آن را ىکٌَؾ کعده ،ةً آن زهلً کعده و آن را رد نػیکييػطٌ .ػیچکؽػی ىهػیداىػط در ٔکػع ایػو أػعاد چػً
نیگظرد .آنٗطر از چیگَىگ ةیغارىط کً اىگار کاری ةً کارؿان دارد .ةًنسل ایيکً کلهۀ چیگَىگ نىعح نیؿػَد ،آن
را صیالی و ّیعواُٗی نیىانيط .چیگَىگ َلم اؼت و َلهی واهؼت ،ایو نَمَع اتٕاؽ نیأتط زیعا ذٌو ایو أػعاد
ةؽیار ةؽتً و داىؾ آنٌا کم اؼت.
ومُیت دیگعی ودَد دارد کً در دانُۀ تغکیًکييطگان «زالت چیگَىگ» ىانیطه نیؿَد .چيیو ٔعدی تٌَهػات
ذٌيی دارد ولی ديَن زاقل از تغکیً ىطارد .ؿضف در ایو ومُیت کانالً نيى٘ی اؼت .ةگظاریػط اول تَمػیر دٌػم
زالت چیگَىگ چیؽت .در تهعیو چیگَىگ ،کیٕیت نادرزادی ى٘ؾ نٍهی ایٕا نػیکيػط .در ٌػع کـػَری در دىیػا
أعادی ٌؽتيط کً ةً نظٌب اَت٘اد دارىط .در چیو ،چيطٌغار ؼال اؼت أعادی ةَدهاىػط کػً ةػً ةَدیؽػم و دائَئیؽػم
اَت٘اد دارىط .آنٌا َ٘یطه دارىط کارٌای صَب داداش ةًٌهعاه دارد و کارٌای ةػط نذػازات .انػا ةُنػی أػعاد ةػً ایػو

چیغٌا َ٘یطه ىطارىط .نضكَق ًا در زنان اى٘الب ٔعٌيگی ،از ایو چیغٌا اىت٘اد نیؿط و ةً آنٌا ةعچؽػب صعأػات زده

نیؿط .ةُنی أعاد ٌعچً را ىهیتَاىيط درک کييط ،آىچً را ىهیؿَد از کتابٌای درؼی آنَصت ،آىچػً َلػم انػعوزی
ٌيَز در آن دیـعٔت ىکعده و آىچً تا زاه درک ىـطه اؼت ،صعأات در ىٌع نیگیعىط .چيط ؼال دیؾ تُػطاد زیػادی

ً
ىؽتتا کهی از ایو أعاد ودَد دارىط .اگعچً نهکو اؼت ةُنی از دطیطهٌا
از ایو أعاد ةَدىط ،انا در زال زامع تُطاد
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را ٗتَل ىکيیط ،انا آنٌا در ُةُط نا آؿکار ؿطهاىط .ؿایط دعئت ىکيیط آنٌا را ٗتَل کيیط ،انا أعادی ٌؽتيط کً دعئت
نیکييط درةارۀ آنٌا قستت کييط و از وعیٖ آىچً در زىػطگی روزاىػً دیػطه یػا ؿػيیطهاىط ةػً ز٘ػای٘ی درةػارۀ تهػعیو
چیگَىگ دی ةعدهاىط.
ةُنی أعاد آنٗطر ذٌوؿان ةؽتً اؼت کً ةًنسل آوردن ىام چیگَىػگ ،از تػً دل ةػً ؿػها نػیصيطىػطٔ .کػع
نیکييط صعأاتی و نؽضعه ؿطهایط .ةًنسل قستت درةارۀ دطیطهای در تهعیو چیگَىگ ،ؿها را ٔعدی ةؽیار ىادان
در ىٌع نیگیعىط .اگعچً ایو ٔعد ذٌو ةؽتًای دارد ،ولی ؿایط کیٕیت نادرزادیاش آنٗطر ٌم ةط ىتاؿط .اگع کیٕیت
نادرزادی صَةی داؿتً ةاؿط و ةضَاٌط چیگَىگ را تهعیو کيط ،نهکو اؼت چـم ؼَنؾ در ؼىسی ةؽیار ةاه ةػاز
ؿَد و نهکو اؼت ةعصی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را تذعةً کيط .او ةً چیگَىگ ةاور ىطارد ،انا ىهیتَاىط مػهاىت کيػط
کً ةیهار ىهیؿَد .وٗتی ةیهار نیؿَد ،ةً ةیهارؼتان نعادًُ نیکيط .وٗتی دغؿک وػب ّعةػی ىتَاىػط او را نُالذػً
کيط ،ةً دغؿک وب چیيی نعادًُ نیکيط .وٗتی دغؿک وب چیيی ٌم ىتَاىط ةیهاری او را نُالذً کيط و زنػاىی کػً
ٌیچ ىؽضۀ ةضكَقی نؤجع ىتاؿط ،دػ از آن ةً ٔکع چیگَىگ نیأتػط و ةػا صػَد نػیگَیػط« :ؿاىؽػم را آزنػایؾ
ً
واُٗا نیتَاىط ةیهاری نعا ؿٕا دٌط ».او ةػا ؿػک و تعدیػط نیآیػط .ةػًدلیػل کیٕیػت
نیکيم تا ةتیيیم آیا چیگَىگ

نادرزادی صَةی کً دارد ،ةًنسل ایيکً چیگَىگ را تهعیو کيط ،در آن ةؽیار نؽتُط ًاٌع نیؿػَد .ؿػایط اؼػتادی
ةً او َالًٗنيط ؿَد یا نَدَدی واه در ُةُطی دیگع ةضَاٌط ةً او کهک کيط .ىاگٍان چـم ؼَم او ةاز نػیؿػَد یػا ةػً
ومُیت ىیهًروؿوةیيی نیرؼط .ةا چـم ؼَم ةاز در ؼىسی ةؽیار ةاه ،نیتَاىط ىاگٍان ٗؽهتی از ز٘ی٘ت دٍػان را
ةتیيطَ .الوه ةع ایو ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىیغ صَاٌط داؿت .وٗتی ایو ؿضف چيیو ومػُیتی را ةتیيػط ،آیػا ٔکػع
نیکيیط نْغش ةتَاىط آن را تسهل کيط؟ ٔکع نیکيیط ومُیت ذٌيی او چگَىً اؼت؟ آىچً وٗتی دیگػعان درةػارۀ آن

ً
نىل٘ا ّیعنهکو و نؽضعه در ىٌع نیگعٔت ،اکيَن در ن٘اةل چـهاىؾ ٗػعار دارد و
قستت نیکعدىط ،چیغی صعأی،

ةا آن نَادً نیؿَد .در ىتیذً ،نْغ ایو ؿضف ىهیتَاىط آن را تسهل کيط ،چعاکً ٔـار ذٌيػی ةػیؾ از زػط اؼػت.
دیگعان چیغٌایی را کً نیگَیط درک ىهیکييطٌ ،عچيط ذٌيؾ ّیعنيى٘ی ىیؽت .انا ىهیتَاىط ةػیو دو وػعؼ تُػادل
ةعٗعار کيط .او ٍٔهیطه اؼت کً آىچً ةـع اىذام نیدٌط اؿتتاه اؼت ،در زالی کً آىچً در ُةُط دیگػع اىذػام نػیؿػَد
نُهَهً قسیر اؼت .اگع او کارٌایی را ةع وتٖ روؿی اىذام دٌط کً در آن وعؼ اىذام نیؿَد ،نعدم نیگَیيػط او در
اؿتتاه اؼت .آنٌا ىهیتَاىيط او را درک کييط ،در ىتیذً نیگَیيط از تغکیً ديَن گعٔتً اؼت.
انا ایو ؿضف ديَن زاقل از تغکیً ىطارد .ا کحع ؿها کً چیگَىگ را تهعیو نیکيیط اقػالً دچػار چيػیو زػالتی
ىهیؿَیط٘ٔ .ه أعادی کً ذٌو ةؽیار ةؽتًای دارىط زالت چیگَىگ را تذعةً نیکييط .چـم ؼَم ةؽیاری از ؿػها

کً ایيذا زنَر داریط ةاز ؿطه و واُٗ ًا چیغٌایی را در ُةُطٌای دیگػع دیطهایػط .ؿػگٕتزده ىیؽػتیط ،ازؽػاس صػَةی
داریط و نْغتان ؿَکً ىـطه و در ایو زالت چیگَىگ ٗعار ىطاریػط .وٗتػی ؿضكػی در زالػت چػیگَىػگ ٗػعار دارد،
ةؽیار آگاه ةَده و ةؽیار َاٗالىً و نيى٘ی قستت نیکيط٘ٔ .ه نَمَع ایو اؼت کً نعدم َػادی چیغٌػایی را کػً او
نیگَیط ةاور ىهیکييط .نهکو اؼت گاٌی اوٗات ةگَیط کؽی را کً َٔت ؿطه اؼت دیطه و ایػو ؿػضف ةػً او گٕتػً

ً
ةُطا ایو ٔعد نیٍٔهػط ةػًدای ایيکػً درةػارۀ ایػو
کاری را اىذام دٌط .چگَىً نعدم َادی نیتَاىيط ایو را ةاور کييط؟
نؽائل قستت کيط ةایط آنٌا را ىغد صَد ىگً دارد .ةُػط از آىکػً ةتَاىػط راةىػۀ ةػیو دو وػعؼ را ةًدرؼػتی اداره کيػط،
ٌهًچیغ ةًصَةی دیؾ نیرود .نُهَهً ایو اؿضاص تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىیغ دارىط ،انا ایو ىیػغ ديػَن زاقػل از
تغکیً ىیؽت.
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نَُٗیت دیگعی ودَد دارد کً «ديَن ز٘ی٘ی» ىانیطه نیؿَد و ةًىطرت دیطه نیؿَد .نيٌَر از ديػَن ز٘ی٘ػی

ً
واُٗا دیَاىػً ةاؿػط .ةلکػً نيٌػَر« ،تغکیػۀ ز٘ی٘ػت» اؼػت .ديػَن
کً ةً آن اؿاره نیکيیم ایو ىیؽت کً ؿضف،
ز٘ی٘ی چیؽت؟ نیگَیم در نیان تهعیوکييطگان ،ةًىطرت چيیو ؿضكػی دیػطه نػیؿػَد ،ؿػایط یػک ىٕػع در ٌػع
قطٌغار ىٕع .در ىتیذً ،ایو رایخ ىیؽت و تأجیعی ٌم روی دانًُ ىطارد.
نُهَهً ةعای ديَن ز٘ی٘ی دیؾؿعوی ودَد دارد :ؿضف ةایط کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿتً ةاؿط و ةایط
نؽو ةاؿط .ؼالٌای ةاٗیهاىطه از َهع ٔعدی نؽو ةعای ویکعدن روىػط تغکیػً کػأی ىیؽػت .آنٌػایی کػً کیٕیػت
نادرزادی ةؽیار صَةی دارىط ،نُهَهً ةعای نأنَریتی ایيذا ٌؽتيط و از ؼىَح ةؽیار ةاهیی نیآیيطٌ .عکؽػی از آنػطن
ةً ایو دانُۀ َادی اىؽاىی نیتعؼط ،زیعا دػ از ایيکً زأٌۀ ٔعد دا ک نیؿَد ىهیتَاىط کؽی را ةً دا ةیاورد .ةُط
از ایيکً ٔعد ةً ایو نسیه دانُۀ نعدم َادی نیآیط ،نغازهتٌای ةـعی ةاَث نیؿَد او در ولب ؿٍعت و جػعوت
ةاؿط و در ىٍایت ةً ؼىر نعدم َادی ؼَ٘ط نیکيط .ةعای او ٌعگغ روزی ىضَاٌط رؼیط کً از ایيذا رٌا ؿَد .ازایػورو
ٌهً نیتعؼيط و ٌیچکؽی دعئت ىهیکيط ةً زنیو ةیایط .انا چيیو أعادی ودَد دارىط کً ةً ایيذا آنطهاىػط .ةُػط از
ورودؿان ،ىهیتَاىيط در ةیو نعدم ةًصَةی رٔتار کييط .ةً ؼىَح دػاییو نػیلْغىػط و در وػَل زىػطگی صػَد ،کارٌػای
اؿتتاه ةؽیاری اىذام نیدٌيط .وٗتی کؽی نیديگط تا ةً صَدش ؼَد ةعؼاىط ،کارٌای ةط ةؽیاری اىذام نیدٌػط و
ةً ن٘طار زیادی ةً دیگعان ةطٌکار نیؿَد .اؼتادش نیةیيط کً او در آؼتاىۀ ؼَ٘ط اؼت .انا او کؽی اؼت ةػا جهػعۀ
ز٘ی٘ی؛ در ىتیذً اؼتاد ادازه ىهیدٌط ةً ایو رازتی ؼَ٘ط کيط! اؼتادش ةؽیار ىگعان اؼت و ةػًدىتال راه چػارهای
نیگعدد .انا ةً ازتهال زیاد ىهیتَاىط ٔعد را ةًؼهت تغکیً ةکـاىط؛ چعاکً نهکو اؼت اؼتادی واُٗػی در دؼػتعس
ً
ت٘عیتا ّیعنهکو اؼت کً او ةتَاىط از وعیٖ تغکیً ةً اقل صَد ةازگعدد .نـػکل دیگػع ایػو اؼػت کػً
ىتاؿط .ةياةعایو

ؼو او زیاد اؼت و زتی اگع روش تغکیًای ةعای ةطن و ذٌو ٌم دیطا کيطَ ،هع ةاٗیناىطهاش ةػعای تکهیػل تغکیػً
کأی ىیؽت.
ٔ٘ه اگع ؿضكی کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿتً ةاؿط و تست ایو ؿعایه ةؽیار ّیعَادی ،نػیتػَان روش

ً
ىل٘ا ٌیچ انیطی ةعای ؿػضف ودػَد ىػطارد تػا ةػً اقػل و
ديَن ز٘ی٘ی را روی او ةً کار ةعد .ةًةیان دیگع ،وٗتی ن
ز٘ی٘ت صَد ةازگعدد ،ایو روش ةعای دیَاىًکعدن او ةً کار نیرود .ةعصی از َهلکعدٌای نْػغش ّیعُٔػال نػیؿػَد.
ةًوَر نحالٗ ،ؽهتٌایی از نْغ کً ةاَث نیؿَد ٔعد ؼعنا و آلَدگی را دوؼت ىطاؿتً ةاؿط ّیعُٔال نیؿػَد .ةُػط

ً
واُٗا ديػَن دارد.
از ایيکً ایو ٗؽهتٌا ّیعُٔال ؿط ،نـکالت رواىی ًاٌع نیؿَد و او ناىيط کؽی َهل نیکيط کً
انا نُهَهً نعتکب ٌیچ کار ةطی ىهیؿَد .ىً ةً نعدم ىاؼغا نیگَیط ىً آنٌا را نػیزىػط ،ةلکػً اّلػب کارٌػای صػَب
اىذام نیدٌط .انا ةا صَدش ةؽیار ةیرزم اؼت .چػَن تػَدٍی ةػً ؼػعنا ىهیکيػط ،در زنؽػتان ةػطون کٕػؾ و ةػا

لتاسٌای ىازک روی ةعؼ نیدود .داٌای او از ؼعنا یش نیزىط و َت َعک نیصَرد و ةً صَىعیغی نیأتط .چَن تَدٍی
ةً آلَدگی ىهیکيط ،زتی نطَٔع نیصَرد و ادرار نیىَؿط .کؽی را نیؿياصتم کً نطَٔع اؼب را کػً یػش زده و نحػل
ؼيگ ؿطه ةَد ةا صَؿسالی نیدَیط .او نیتَاىؽت ؼػضتیٌػایی را تسهػل کيػط کػً أػعاد َػادی ةػا ذٌيػی آگػاه
ىهیتَاىيط تسهل کييط٘ٔ .ه تكَر کيیط ایو ديَن چ٘طر ةاَث زدع او نیؿػط .التتػً چيػیو اؿضاقػی نُهػَهً دارای
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٌؽتيط .ا کحع آنٌا صاىمٌای نؽو ٌؽتيط .در گظؿػتً ،صاىمٌػا داٌػای صػَد را ةػعای ایيکػً
کَچک ةهاىط ،نیةؽتيط .انا صاىم نؽيی ةَد کً نیتَاىؽت از روی دیَاری کً ةیؾ از دو نتع ارتٕاع داؿت ةًرازتی
ةپعد .وٗتی صاىَادهاش دیطىط کً او نذيَن ؿطه و ٌهیـً از صاىً ٔعار نیکيط ،د ِر صاىً را ةً روی او ٕٗػل نیکعدىػط.
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ٕٗل در اؿاره نیکػعد و در را نیگـػَد و ٔػعار نػیکػعد.
وٗتی اَنای صاىَاده صاىً را تعک نیکعدىط ،ةا اىگـتؾ ةً
ِ

ةُطٌا او را ةا زىذیع آٌيی نٍار کعدىط .وٗتی ٌهً صاىً را تعک نػیکعدىػط ،ةػا تکػاندادن زىذیػع ،ةػًآؼػاىی آن را ةػاز

نیکعد .کيتعل او ّیعنهکو ةَد .ةً ایو وعیٖ ،ؼضتیٌای ةؽیار زیادی را تسهل نیکعد .ةًصاوع ایيکً او زدع ةؽیار
واٗتٔعؼا و ؿطیطی را تسهل نیکعد ،ةًؼعَت دغای کارٌای ةطش را دعداصت نیکعد .نُهَهً یک یا دو ؼػال و در
ىٍایت ؼً ؼال وَل نیکـیط ،زیعا زدعی کً تسهل نیکعد ةؽیار زیاد ةػَد .دػػ از آن ،ىاگٍػان آىچػً را کػً اتٕػاؽ
أتاده ةَد نیٍٔهیط .ةًصاوع کانلؿطن تغکیًاش ،ةالٔاقػلً ٕٗػل گَىػگ او ةػاز نػیؿػط و اىَاعواٗؽػام ٗػطرتٌای
صطایی ًاٌع نیؿط .ایو نَارد ةؽیار ىادرىط ،انا تُطادی از آنٌا در ؼعاؼع تاریش ودػَد داؿػتيط .ایػو دطیػطه ةػعای
أعادی کً کیٕیت نادرزادی نتَؼىی داؿتيط نذاز ىهیةَد .ازتهاهً درةارۀ راٌتان و دائَئیؽتٌای نذيَن نیداىیػط،
ً
واُٗا در تاریش ودَد داؿتيط و ایو جتت ؿطه اؼت .داؼتانٌای زیادی درةارۀ دائَئیؽتٌای دیَاىً ودَد دارد.
آنٌا

نحل داؼتان راٌب نذيَىی کً «چیو ٌَیی» را ةا دارو از نُتط ةیعون کعد.
ً
ٗىُا ودَد ىطارد .اگع کؽی ةتَاىػط آتػؾ ایذػاد
ةياةعایو در صكَص ديَن زاقل از تغکیً ،نیتَاىیم ةگَییم کً

ً
واُٗا ایوگَىً ةاؿط ،نیگَیم ایو ؿضف َٔؽَادی اؼت .اگع کؽی ةتَاىط آتؾ را از دٌػان ةیػعون دٌػط،
کيط و اگع
ةا درازکعدن دؼتؾ آتـی روؿو کيط یا ةا اىگـتؾ ؼیگاری را روؿو کيط ،آن را تَاىایی َٔؽوتیُی نیىانم!

نرادلۀ اٌسیهيی در تشکیً
نطاصلۀ اٌعیهيی در تغکیً چیؽت؟ ایو نطاصلًای اؼت کً اّلب در تهعیو چیگَىگ ةا آن نَادً نیؿَیم .چگَىً
تهعیو چیگَىگ نطاصلۀ اٌعیهيی را ٔعا نیصَاىط؟ در واٍٗ وٗتی ؿضف ةضَاٌط تغکیً کيط نـکالت ةؽیاری ودَد
صَاٌط داؿت .ةطون زٕاًت ٔاؿو نو ،ؿضف ىهیتَاىط در تغکیۀ ز٘ی٘ی نَٖٔ ؿَد .ةًنسل ایيکػً دایتػان را از
در ةیػعون ةگظاریػط ،نهکػػو اؼػػت دانتػػان در صىػػع ةاؿػػط .روح اقػػلی ٔػػعد از ةػیو ىهػیرود .دػػػ انکػػان دارد در
ُٔالیتٌای ادتهاَیتان ٗتل از ایو زىطگی ةً دیگعان ةطٌکار ؿطه ةاؿیط ،ةً آنٌا قطنً رؼاىطه ،یا نعتکب کارٌػای
ىادرؼت دیگعی ؿطه ةاؿیط .آن ولتکاران در دؽتذَی ؿها ٌؽتيط .در ةَدیؽم گٕتً ؿطه اؼت کً ؿضف ةًصاوع
ََ٘ةتٌای کارنایی زىطگی نیکيط .اگع ةً کؽی ةطٌی داؿتً ةاؿیط ،او ؿها را ةعای ةازدعداصت آن صَاٌط یأت .اگع
ةیؾ از زط دریأت کيط ،نذتَر اؼت آن را در دورۀ ةُطی زىطگی ةػً ؿػها دػػ ةطٌػط .اگػع ٔعزىػطی ةػً والػطیيؾ
ةیازتعانی کيط ،آنٌا دایؿان را در زىطگی ةُطی ََض صَاٌيط کعد .ایػوگَىػً ،کیٕػع و دػاداش ةػًوَر دیَؼػتً در
گعدش اؼت .انا ةًراؼتی دیطهایم اٌعیهوٌایی ٌؽتيط کً نطاصلً نیکييط و ىهیگظارىػط تهػعیو کيیػط .تهػام ایػو
چیغٌا َلتٌای کارنایی دارىط و ةطون ؼتب ىیؽتيط .اگع َلتی ودَد ىطاؿت ادازه داده ىهیؿط ایوگَىً ةاؿط.
َادیتعیو ؿکل نطاصلۀ اٌعیهيی ةًقَرت ذیل اتٕاؽ نیأتطٗ .تل از ایيکً چػیگَىػگ را تهػعیو کيیػط ،نسػیه

ً
ؽتتا آرام اؼت .ةًصاوع ایيکً چیگَىگ را یاد گعٔتًایطٌ ،هیـػً دوؼػت داریػط آن را تهػعیو کيیػط .انػا
اوعاؼتان ى

ةًنسل ایيکً نطیتیـو ىـؽتً را ؿعوع نیکيیط ،ىاگٍػان ةیػعون اتػاؽ دػع از ؼعوقػطا نػیؿػَد .اتَنتیلٌػا ةػَؽ
نیزىيط ،کؽی در راٌعو راه نیرود ،قطای گٕتگَ نیآیط ،درٌا ةً ٌم نیصَرىط و رادیَ در ةیعون ةً قػطا در نػیآیػط.
ىاگٍان دیگع ؼکَتی ىیؽت .اگع چیگَىگ را تهعیو ىکيیط نسیه کانالً آرام اؼػت ،انػا وٗتػی تهػعیو چػیگَىػگ را

ً
واُٗػا نَمػَع از چػً ٗػعار
ؿعوع نیکيیط ایوگَىً نیؿَد .ةؽیاری از ؿها ٌعگغ درةارۀ آن َهیػٖتع ىیيطیـػیطهایط.
اؼت؟ ٔ٘ه دی نیةعیط کً ایو ّیعَادی اؼت و از ایيکً ىهیتَاىیط چػیگَىػگ را تهػعیو کيیػط ازؽػاس ىاانیػطی
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نیکيیط .ایو «ّیعَادیةَدن »،تهعیو ؿها را نتَٗٓ نیکيط .ایػو اٌعیهوٌػا ٌؽػتيط کػً نػغازم ؿػها نیؿػَىط،
ةًوَری کً نعدم را ةعای نغازهت ؿها کيتعل نیکييط .ایو ؼادهتعیو ؿکل نطاصلً ةَده و ٌػطٔؾ ایػو اؼػت کػً
ناىٍ ؿها از تهعیو چیگَىگ ؿَد« .نیصَاٌی تهعیو کيی و ةً دائَ ىائل ؿَی و نیصَاٌی تهػام آن چیغٌػایی را
کً ةً نو ةطٌکار ٌؽتی دعداصت ىکيی؟» آنٌا ایو را تسهل ىهیکييط .در ىتیذً ىهیگظارىط تهػعیو کيیػط .انػا ایػو
ىیغ چیغی اؼت کً در ؼىر ةضكَقی ًاٌع نیؿَد .ةُط از نطتی ،ایو دطیطه ادازه ىطارد دیگع ودَد داؿػتً ةاؿػط.
ةًةیان دیگع ،ةُط از ایيکً ایو ةطٌیٌا کم ؿَىط ادازه داده ىهیؿَد دوةاره ةا ؿها نطاصلً کييط .زیػعا أػعادی کػً در
ٔالَن دأای نا تغکیً نیکييط دیـعٔت ؼعیُی دارىط و ةًؼعَت ؼىَح را دـت ؼع نیگظارىط.
ؿکل دیگعی از نطاصلۀ اٌعیهيی ودَد دارد .نیداىیط کً چـم ؼَم نا نیتَاىط از وعیٖ تهعیو چػیگَىػگ ةػاز
ؿَد .ةا چـم ؼَم ةاز ،ةُنی أعاد نهکو اؼػت در زػالی کػً در صاىػً چػیگَىػگ را تهػعیو نػیکييػط ةُنػی از
قسيًٌای تعؼيا ک یا چٍعهٌای وزـتيا ک را ةتیييط .ةُنی از آنٌػا نٌَػای ةًٌمریضتػً و ةليػطی دارىػط و ةُنػی
دیگع نیصَاٌيط ةا ؿها دََا کييط یا زتی زعکات نضتلٕی را اىذام نیدٌيػط کػً صیلػی تعؼػياکاىط .گػاٌی اوٗػات

ٌيگانی کً ؿضف تهعیوٌا را اىذام نیدٌط ،آنٌا را نیةیيط کً از ةیعون ةً ديذعه چؽتیطهاىط و واُٗ ًا تعؼػيا کاىط.

چگَىً نیتَاىط ایو ومُیت اتٕاؽ ةیٕتط؟ ایو ؿکلی از نطاصلۀ اٌعیهيی اؼت .انا در نطرؼۀ ٔالَن دأػای نػا ،ایػو
ومُیت ةؽیار ةًىطرت دیطه نیؿَد .ؿایط از ٌع قط ىٕع ةعای یک ىٕع اتٕاؽ ةیٕتط .ا کحع أعاد ةا ایو ومػُیت روةػعو
ىهیؿَىط .چَن ٌیچ ىُٕی ةعای تغکیًتان ىطارد ،نذاز ىیؽت ةً ایو ؿػکل نػغازم ؿػها ؿػَد .در ؼػایع روشٌػای

ً
قعٔا ةً ٌهیو َلت
نعؼَم ،ایو ىَع از نغازهت رایختعیو دطیطهٌاؼت و نطت زیادی ادانً نییاةط .ةُنی از نعدم
ىهیتَاىيط چیگَىگ را تهعیو کييط و وزـتزده نیؿَىط .ؿضف نُهَهً تعدیر نیدٌط در ؿب و در نسیىػی آرام
چیگَىگ را تهعیو کيط .اگع نَدَدی را در ن٘اةل چـهاىؾ ةتیيط کً ىیهی اىؽان ىیهی ؿتر ةً ىٌع نیرؼط ،ةؽیار
نیتعؼط چیگَىگ را تهعیو کيط .نُهَهً چيیو دطیطهای در ٔالَن دأای نا ودػَد ىػطارد .انػا ىهَىػًٌای اؼػتحيائی
ةؽیار کهی ودَد دارد ،زیعا ةُنی أعاد ومُیت ةؽیار صاقی دارىط.
ىَع دیگع نعةَط ةً أعادی اؼت کً تهعیوٌایی ةا تغکیۀ دروىی و ةیعوىی اىذام نیدٌيط .آنٌا ٌيعٌای رزنػی را
ةًٌهعاه تغکیۀ دروىی اىذام نیدٌيػط .ایػو روشٌػا ةیـػتع در نطرؼػۀ دائػَ رایخاىػط .وٗتػی ؿضكػی چيػیو روش
تغکیًای را یاد نیگیعد ،اّلب ةا چيیو نغازهت اٌعیهيی نَادً نیؿَد (ؿضكی کً روشٌای نُهػَلی را تهػعیو
نیکيط ةا آن نَادً ىهیؿَد .ایو دطیطه ٔ٘ه در روشٌای تغکیۀ دروىی و ةیعوىی یا تهعیوٌایی اتٕاؽ نیأتػط کػً
ؿانل ٌيعٌای رزنی نیؿَد ).آىچً روی نیدٌط ایو اؼت کً کؽی ةعای نتارزۀ ٌيعٌای رزنی ةػً دؽػتذَی ایػو
ؿاگعد نیدعدازد .تُطاد زیادی از تغکیًکييطگان دائَئیؽتی در دٍان ٌؽتيط و ةؽیاری از آنٌا ؿػاگعداىی از ٌيعٌػای
رزنی یا از تغکیۀ دروىی و ةیعوىی ٌؽتيط .ؿاگعد ٌيعٌای رزنی ىیغ نیتَاىػط گَىػگ را رؿػط دٌػط .چػعا؟ اگػع ٔػعدی
ةعصی از واةؽتگیٌا ناىيط ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی را از ةػیو ةتػعد ،گَىػگ او ىیػغ نػیتَاىػط رؿػط کيػط .انػا ةػعای او
ازةیوةعدن واةؽتگی رٗاةت ةؽیار وٗت نیةعد و ةًکيطی از آن رٌا نیؿَد .ازایورو ،ةػًرازتی چيػیو کػاری را اىذػام
نیدٌط و زتی نیتَاىط در ؼىَح صاقی ىیغ روی دٌط .وٗتی در صَاب یا در زال نطیتیـو اؼت ،نیداىط کً ایػو
یا آن ؿضف ٌيعٌای رزنی را تهعیو نیکيط .روح اقلی او ةطىؾ را ةعای دیػطاکعدن آن ؿػضف ةػعای نتػارزهولتی
تعک نیکيط تا ةتیيط ٌيعٌای رزنی چً کؽی ةٍتع اؼت و ؼپػ ایو نتارزه روی نیدٌػط .ایػو چیغٌػا در ُةُػطٌای
ً
واُٗا او را
دیگع روی نیدٌيط .نهکو اؼت ٔعدی ةاؿط کً ةعای نتارزه ىغد او ةیایط .اگع آن را رد کيط آن ؿض ِف دیگع
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نیکـط ،در ىتیذً نتارزهای ةیو ایو دو درنیگیعد .وٗتی ایو ؿضف نیصَاةط ،کؽی ةعای نتارزه ةػً دؽػتذَی او
نیآیط و ایو نؽئلً ؿب او را ةطون آرانؾ نیکيط .در واٍٗ وٗت آن رؼیطه کً واةؽتگیاش ةً رٗاةت از ةػیو ةػعود.
اگع ایو ذٌيیت رٗاةتدَیی از ةیو ىعودٌ ،هیـً زىطگیاش ةطیوقَرت صَاٌط ةَد .ةا گظؿت زنػان ،ةُػط از ؼػالیان
نتهادی ٌيَز ٌم ىهیتَاىط ٔعاؼَی ایو ؼىر ةعود .او دیگع ىهیتَاىط ةً تهعیو چیگَىػگ ادانػً دٌػط .ةػا نكػعؼ
ةیؾ از زط اىعژی ،ةطن ٔیغیکیاش ىیغ ةیؾ از ایو ىهیتَاىػط تسهػل کيػط و نهکػو اؼػت ةػًرازتی ىػاتَان ؿػَد.
ةياةعایو ،در روشٌای تغکیۀ دروىی و ةیعوىی ،ؿضف نهکو اؼت ةا ایو ومُیت نَادً ؿَد و ایو ىیغ ةؽیار َادی
اؼت .در روش تغکیۀ دروىی نا چيیو ومُیتی ودَد ىطارد و ادازه داده ىهیؿَد اتٕاؽ ةیٕتط .ایػو چيػط ؿػکلی کػً
اهن ةیان کعدم ةؽیار رایخاىط.
ةاز ٌم ؿکل دیگعی از نطاصلۀ اٌعیهيی ودَد دارد کً ٌعکؽی ةا آن نَادً نیؿَد .زتػی در تغکیػۀ نطرؼػۀ نػا
ٌهۀ ؿها ةا آن نَادً نیؿَیط .آن اٌعیهو ؿٍَت اؼت .ایو نؽئلًای ةؽیار دطی اؼت .در دانُۀ َادی اىؽػاىی،
ةیو زن و ؿٌَع رواةه زىاؿَیی ودَد دارد و اىؽانٌا ٔ٘ه ةا ایو رواةه نیتَاىيط تَلیطنحل کييط .ىژاد اىؽاىی ةً ایػو
ىسَ گؽتعش نییاةط و در دانُۀ ةـعی ازؽاؼات ودَد دارد .ةياةعایو ةعای نػعدم َػادی چيػیو رٔتػاری در ازدواج
وتیُی اؼت .نَدَدات ةـعی ازؽاؼات دارىط .صـم ،صَؿسالیَ ،ـٖ ،تيٕع ،لظتةعدن از اىذام کاری ،لظتىتعدن
از اىذام کاری ،تعدیردادن ؿضكی ةع دیگعی ،ؼػعگعنیٌػا و ةیغارةَدنٌػا ازؽاؼػات ٌؽػتيط .نػعدم َػادی ٔ٘ػه
ةًصاوع ازؽاؼات زىطگی نیکييط .دػ ةًَيَان تهعیوکييطه و کؽی کً ورای َػادیةػَدن نػیرودٔ ،ػعد ىتایػط ایػو
رویکعد را ةعای ارزیاةی نؽائل ةً کار ةتعد و ةایط از آنٌا ةگظرد و رد ؿَد .در صكَص واةؽػتگیٌػای ةؽػیاری کػً از
ازؽاؼات ةً ودَد نیآیيط ،ةایػط ةػً آنٌػا کهتػع اٌهیػت دٌػیم و ؼػعاىذام آنٌػا را رٌػا کيػیم .انیػال ،ؿػٍَت و
نَمََاتی از ایو ىَعٌ ،هگی واةؽتگیٌای ةـعی ٌؽتيط و تهام آنٌا ةایط رٌا ؿَىط.
ةعای تغکیًکييطگاىی کً در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکييط ،نطرؼۀ تغکیۀ نا از ؿها ىهیصَاٌط کً راٌػب یػا راٌتػً
ؿَیط .تهعیوکييطگان دَان ٌيَز ٌم ةایط ازدواج کييط .دػ چگَىً ةایط ةا ایو نؽئلً نَادً ؿط؟ گٕتػًام کػً تغکیػۀ
ً
واُٗػا از
نطرؼۀ نا ةًوَر نؽت٘یم ةً ذٌو ٔعد ىـاىً نیرود .ایو نؽئلً ةاَػث ىهػیؿػَد نيُٕتٌػای نادیتػان را

دؼت ةطٌیط .ةلکً ةعَکػٗ ،عار اؼت در نیان نيأٍ نادی نعدم َادی ؿیوؿیيگ صَد را آةطیطه کيیط .آىچً ةػًوَر
واُٗی رؿط نیدٌیط ؿیوؿیيگتان اؼت .اگع ةتَاىیط واةؽتگی را رٌا کيیػط ،نیتَاىیػط از ٌعچیػغی دؼػت ةکـػیط.
وٗتی از ؿها صَاؼتً ؿَد کً نيأٍ نادی را رٌا کيیط ،ةًوَر زتم نیتَاىیط آن را اىذام دٌیط .اگع ىتَاىیػط واةؽػتگی
را رٌا کيیطٗ ،ادر ىضَاٌیط ةَد از ٌیچچیغ دؼت ةکـیط .ازایورو ٌطؼ واُٗی تغکیً ایػو اؼػت کػً ٗلبتػان را تغکیػً
کيیط .روشٌای تغکیً در نُاةط ؿها را نذتَر نیکييط ایو نؽائل را از دؼت ةطٌیط تػا ایيکػً از ایػو واةؽػتگی رٌػا
ؿَیط .ةً ؿها ادازه ىهیدٌيط درةارۀ آن ٔکع کيیط و از ایو وعیٖ ،ؿها را نذتَر نػیکييػط آنٌػا را کػانالً وػعد کيیػط.
چيیو روؿی را ةعگغیطهاىط .ولی نا از ؿها ىهیصَاٌیم چيیو کاری اىذام دٌیط .از ؿها نیصَاٌیم ةً َالیػٖ نػادی
کً در ن٘اةل ؿها ٗعار دارد کهتع اٌهیت دٌیط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نطرؼۀ تغکیۀ نا ةؽیار نؽتسکم اؼت .از ؿها
ىهیصَاٌیم راٌب یا راٌتً ؿَیط .ةا تَدً ةً ایيکً روش نا در آیيطه ةًوَر وؼیُی رایخ نیؿَد ،تهعیوکييطگاىی کػً
روش نا را در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکييط ىتایط ةًقَرت راٌب یا راٌتً درةیایيط .تهعیوکييطگان ٔالَن دأا ادػازه
ىطارىط ةطیو ؿکل درآیيط .در راةىً ةا تغکیً ،از ٌهگی نیصَاٌیم ایو نؽائل را نعاَات کييط :اگعچً تغکیً نیکيیط و
ٌهؽعتان تغکیً ىهیکيط ،ادازه ىطاریط ةًصاوع تغکیً از ٌهؽعتان دطا ؿَیط .ةًةیان دیگع ،ةایط ایو نَمػَع را ؼػتک
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ةگیعیط و ىتایط آنٗطر کً نعدم َادی ةً آن اٌهیت نیدٌيط آن را نٍم در ىٌع ةگیعیط .ةػًویژه ،آزادیٌػای ديؽػی و
نىالب ؿٍَتاىگیغ در دانُۀ انعوز ةا نعدم در تطاصلاىط .ةُنی از نعدم َالٗۀ ةؽیار زیادی ةً ایو چیغٌا دارىط .انػا
نا تهعیوکييطگان ةایط اٌهیت کهتعی ةً ایو نؽائل ةطٌیم.
وٗتی از ؼىَح ةاه ىگعیؽتً ؿَد ،نعدم َادی در زالی کً در ادتهاع ٌؽػتيط در زػال ةػازیکعدن در گِػلولذػو
ٌؽتيط ،ةطون ایيکً نتَدً ؿَىط آلَده اؼت .آنٌا در روی زنیو در زال ةازیکعدن در گلولذو ٌؽتيط .گٕتًایم کً
ىتایط ةًصاوع ایو نَمَع ،در صاىَادهتان ةاَث ىاٌهاٌيگی ؿَیط .ازایورو در نعزلۀ زامع ةایػط ةػً آن کهتػع اٌهیػت
ةطٌیط .صَب اؼت کً زىطگی نـتعک ٌهاٌيگ و َادی را زٕي کيیط .در آیيطه وٗتػی ةػً ؼػىر ةضكَقػی ةعؼػیط
ومُیت دیگعی در آن ؼىر صَاٌط ةَد .در زال زامع ،ةایط ةطیو قَرت ةاؿط و اگػع ایػو الػغام را ةػعآورده ؼػازیط
صَب اؼت .التتً ىتایط آىچً را کً در دانًُ رخ نیدٌط دىتال کيیط .چگَىً نیتَاىط آن نذاز ةاؿط؟
َانل دیگعی در ایو نؽئلً دصالت دارد .نیداىیط ةطن تهعیوکييطگان نػا زانػل اىػعژی اؼػت .زنػاىی کػً ایػو
کالس را تهام نیکيیطٌ ،ـتاد تا ىَددرقط ؿها در کالس ىًتيٍا ةیهاریٌایتان ؿٕا نییاةط ةلکً گَىگتان ىیغ رؿػط
نیکيط .دػ ةطن ؿها اىعژی ةؽیار ٗطرتهيطی را ةا صَد دارد .گَىگی کػً داریػط ةػا ؼػىر ؿیوؿػیيگی کػً در زػال
زامع داریط نتياؼب ىیؽت .در زال زامع گَىگتان ةًوَر نَٗت ةاهتع اؼت ،چعاکػً آن را ىاگٍػان ةػعای ؿػها ةػاه
ةعدهام .زاه ؿیوؿیيگ ؿها در زال ارت٘ا اؼت .ةًتطریخ و ةًوَر زتم در آیيػطه ةػً آن نیرؼػط .ةػً ٌهػیو َلػت،
گَىگتان را دیـادیؾ ةاه ةعدهایم .ةًَتارت دیگع ،ؿها ن٘طار ٗاةلتَدٍی اىػعژی ةػا صػَد داریػط .ایػو اىػعژی کػً از
روؿی راؼتیو تغکیً ؿطه ،صالف و نٍعةان اؼت .در ىتیذًٌ ،هۀ ؿها کً ایيذا ىـؽتًایط ٔنػایی آرام و نٍعةػان را
ازؽاس نیکيیط .نو صَد را ةً ایو ؿکل تغکیً کعدهام و ایو چیغٌا را ٌهعاه صَد دارمٌ .عکؽی کً ایيذػا ىـؽػتً
در ٌهاٌيگی اؼت و ٌیچ ٔکع ةطی در ذٌيؾ ىطارد و ٌیچکؽی زتی ٔکعی درةارۀ ؼیگارکـیطن ٌم ىطارد .در آیيطه،
ؿها ىیغ ةایط از الغانات ٔالَن دأای نا دیعوی کيیط و گَىگی کً از تغکیۀ ؿها دطیط نیآیػط ىیػغ ةػطیو ؿػکل صَاٌػط
ةَدٌ .هانوَر کً اىعژیتان ةًوَر دیَؼتً رؿط نیکيط ،تاةؾ گَىگ ةطنتان ةؽیار َٗی صَاٌط ؿط .زتی اگع آنٗطر
ٌم َٗی ىتاؿطٔ ،عدی َادی کً در نسطودۀ نیطانتان ٗعار دارد ،تستتأجیع ؿها ٗعار صَاٌط گعٔػت .یػا اگػع در نيػغل
ةاؿیط ،ةً ٌهیو ؿکل دیگعان را نٍار نیکيیط و اَنای صاىَادهتان نیتَاىيط ةًوَر نحتتی تسػتتػأجیع ٗػعار گیعىػط و
تَؼه اىعژیتان نٍار ؿَىط .چعا ایوگَىً اؼت؟ زتی نذتَر ىیؽتیط ةعای ایػو کػار از ذٌوتػان اؼػتٕاده کيیػط .ایػو
ٌهاٌيگی صالف ،ىیکصَاٌی و أکار درؼت اؼػت .ازایػورو نػعدم نتهایػل ةػً ٔکعکػعدن درةػارۀ
نیطان ،نیطاىی از
ِ

چیغٌای ةط یا اىذام کارٌای ةط ىیؽتيط .نیتَاىط چيیو تأجیعی داؿتً ةاؿط.

چيط روز دیؾ گٕتم کً ىَر صػطایی ٌهػًدا را روؿػو و ٌهػًچیغ را ٌهاٌيػگ نیکيػط .ةػًَتػارت دیگػع ،اىػعژی
ؼاوٍؿطه از ةطن نا نیتَاىط تهام زالتٌای ّیعَادی را اقالح کيط .ةياةعایو تستتأجیع ایو نیطان اىعژی ،اگع ؿػها
ةً ایو نؽائل ٔکع ىکيیط ،ةطون ٗكط ٌهؽعتان را نٍار نیکيیط .اگع ؿها ةً آن ٔکع ىکيیط ،چيان أکػاری را ىضَاٌیػط
داؿت و ٌهؽعتان ىیغ ةً آن ٔکع ىضَاٌط کعد .انا ایو نىلٖ ىیؽت ،زیعا در نسیه زامع ٔ٘ه کأی اؼت تلَیغیَن را
روؿو کيیط و ىگاٌی ةیيطازیطٌ ،عچیغی ودَد دارد و ةًرازتی نیتَاىط انیال ؿضف را ةعاىگیغد .انا در ؿعایه َادی،
نیتَاىیط ایو اجع نٍارکييطگی را داؿتً ةاؿیط .در آیيطه وٗتی در تغکیً ةً ؼػىَح ةػاه ةعؼػیط ،ةػطون ایيکػً ةػً ؿػها
ةگَیم ،صَدتان نیداىیط چً کار کيیط .در آن ٌيگام زالت دیگعی ودَد صَاٌط داؿت تا زىطگی ٌهاٌيػگ را نىهػئو
ؼازد .ةً ٌهیو صاوع ،ىتایط ةیؾ از زط ةً آن تَدً کيیط ،چعاکً ىگعاىی ةیؾ از زط ىیغ واةؽتگی اؼػت .ةػیو زن و
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ؿٌَع نؽئلۀ ؿٍَت ودَد ىطارد ،انا نؽئلۀ انیال ودَد دارد .تا وٗتی ةتَاىیط آن را ؼتک ةگیعیط و ةً أعاط و تٕعیه
ىعویط ٌهًچیغ ةًصَةی دیؾ صَاٌط رٔت.
دػ ةا چً ىََی از اٌعیهو ؿٍَت روةعو صَاٌیط ؿط؟ اگع تَاىایی ؼکَن ؿها در نطیتیـو ةً اىطازۀ کأی صَب
ىتاؿط ،در وػَل صػَاب در رؤیاٌایتػان ًػاٌع صَاٌيػط ؿػط .زنػاىی کػً در صػَاب ٌؽػتیط یػا در زالػت نطیتیـػو
ىـؽتًایط ،ىاگٍان ًاٌع نیؿَىط .اگع نعد ةاؿیط ،زیتاچٍعهای ًاٌع نیؿَد .اگع زن ةاؿیط ،نعد آرزوٌایتػان ًػاٌع
نیؿَد .انا آنٌا ةعٌيً ٌؽتيط .اگع ةً ٌع ؿکلی ؿها را تسعیک و ةعاىگیضتً کيط ،ةػً ازتهػال زیػاد ةػً ؿػها اىػغال
دؼت نیدٌط و آن را یک واُٗیت نیؼازدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :در روش تغکیۀ نا ،دٌَع ةطن ةػعای تغکیػۀ
زىطگی ؿضف ةً کار نیرود .ىهیتَاىیط ٌهیـً ةً ایو ؿکل اىغال داؿتً ةاؿیط .مهو ایيکً انتسان ؿػٍَت را ٌػم
ىگظراىطهایط .چگَىً ایو نیتَاىط نذاز ةاؿط؟ ازایورو ةً ؿها نیگَیم کً ٌهۀ ؿها ةًوَر زتم ةا ایو نَمَع نَادػً
نیؿَیط .در زالی کً ٔا را آنَزش نیدٌم در زال ٔعؼتادن اىعژی ٗطرتهيطی ةً ذٌو ؿػها ٌؽػتم .نهکػو اؼػت
ةُط از ایيکً از ایيذا صارج نیؿَیط آىچً را گٕتًام ةًوَر دٗیٖ ةً یاد ىیاوریط .انا وٗتی ةًوَر واُٗی ةا ایو نَمػَع
نَادً ؿَیط ،آىچً را گٕتًام ةً صاوع نیآوریط .تا وٗتی صَد را تغکیًکييطه در ىٌع ةگیعیط ،در آن زنان آن را ةً صاوع
نیآوریط و نیتَاىیط صَد را کيتعل کيیط و ؼپػ نیتَاىیط ایو آزنَن را ةگظراىیط .اگع در ایو آزنَن ةػعای اولػیو ةػار
ؿکؽت ةضَریط ،ةؽیار ؼضت اؼت کً ةار دوم آن را ةگظراىیط .انا اولیو ةاری کً در آزنَن نَٖٔ ىهیؿَیط اگػع دػػ
از ةیطارؿطن از صَاب ةؽیار أؽَس ةضَریط ،ؿایط ایو ومُیت ٔکعی تأجیع َهی٘ی روی ذٌوتان ةگظارد و ازتهػال
ایو را أغایؾ دٌط کً دُٔۀ ةُط ةتَاىیط صَد را کيتعل کيیط و ایو آزنَن را ةگظراىیط .اگع کؽی دػ از نَٖٔىـطن در

ً
نؽلها ایووَر اؼت.
ایو آزنَن اٌهیتی ةً آن ىطٌط ،گظراىطن آن نـکلتع صَاٌط ةَد.

وٗتی ایو نؽائل روی نیدٌيط ،یا زالتٌایی ٌؽتيط کً اٌعیهوٌا نطاصلً نیکييط یا زالتٌایی کً اؼػتادتان
ةعای ایيکً ؿها را انتسان کيط چیغی را ةً چیغ دیگعی تتطیل نیکيطٌ .ع دو ىَع ودػَد دارد ،چعاکػً ٌهػً ةایػط ایػو
آزنَن را ةگظراىيط .نا ةًَيَان ٔعد َادی تغکیً را ؿعوع نیکيیم .اولیو نعزلً ایو آزنَن اؼػت و ٌهػً ةػا آن روةػعو
نیؿَیط .ةگظاریط ةعایتان نحالی ةغىم .وٗتی در کالؼی در ؿٍع ووٌان آنػَزش نػیدادم ،ؿػاگعدی آىذػا ةػَد؛ نػعد
دَاىی کً ؼیؼالً ةَد .درؼت ةُط از ؿيیطن ایو ؼضيعاىی ةً صاىً رٔت و در نطیتیـو ىـؽت .ةالٔاقلً ةً نعزلػۀ
ؼکَن َهیٖ رؼیط .ةُط از آن ،ىاگٍان دیط کً ةَدا آنیتاةا در یک وعؼ و هئَزی در وعؼ دیگع ًاٌع ؿط .ایو چیغی
اؼت کً او در گغارش تذعةًاش گٕت .ةُط از ایيکً ًاٌع ؿطىطٌ ،ع دو ةطون ایيکً چیغی ةگَیيط ةً او ىگػاه کعدىػط و
ةُط ىادطیط ؿطىط .ؼپػ ةَدیؽاتَا گَآنییو ًاٌع ؿط کػً دػانی در دؼػت داؿػت کػً از آن دودی ؼػٕیط ةیػعون
نیآنطٌ .هانوَر کً آىذا در زال نطیتیـو ىـؽتً ةَد و ایو قسيًٌا را ةؽیار آؿکار نیدیط ،صیلی صَؿسال ؿط.
ىاگٍان دود ةً چيط ةاىَی زیتا تتطیل ؿط .آنٌا ٌهان دصتعان آؼهاىی ةَدىط کً ةؽیار زیتا ٌؽتيط .ةا زعکػاتی ةؽػیار
دلپظیع ةعای او رٗكیطىط .او ةا صَدش ٔکع کعد« :ةًصاوع ایيکػً در ایيذػا تهػعیو نػیکػيم ،ةَدیؽػاتَا گػَآنییو ةػا
تتطیلکعدن زیتارویاىی کً تهاؿا کيم و ةا ٔعؼتادن دصتعان آؼهاىی کً دعوازکيان ةعای نو نیرٗكيط ةً نػو دػاداش
نیدٌطٌ ».هانوَر کً ةا ایو ٔکع صعؼيط ةَد ،ىاگٍان ایو زیتارویان ةعٌيً ؿطىط و زعکات گَىػاگَىی را در اوػعاؼ او
اىذام دادىط .دؼت صَد را دور گعدن و کهع او اىطاصتيط .ؿیوؿیيگ ایو تهعیوکييطه صیلی ؼعیٍ رؿط کعده ةػَد .در
آن لسًٌ ،ةالٔاقلً ٌـیار ؿط .اولیو ٔکعی کً ةً ذٌيؾ رؼیط ایو ةَد« :نو ٔعدی َادی ىیؽتم .نو تهعیوکييطه
ٌؽتم .ؿها ىتایط ةا نو ةً ایو قَرت رٔتار کيیط ،زیعا تغکیًکييطۀ ٔالَن دأا ٌؽتم ».ةًنسل ایيکً ایو ٔکع ًػاٌع
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ؿط ،ىاگٍان ٌهًچیغ ىادطیط ؿط ،چعاکً ةً ٌع زال آنٌا تتطیلؿطه ةَدىط .ؼپػ ةَدا آنیتاةا و هئَزی دوةاره ًػاٌع
ؿطىط .هئَزی ةً ایو تهعیوکييطۀ دَان اؿاره کعد و ةا لتضيطی ةً ةَدا آنیتاةا گٕت« :ایو دَان آنَزشدظیع اؼت».
یُيی ایو ٔعد صَب اؼت و نیتَان ةً او آنَزش داد.
در ؼعاؼع تاریش ،یا از دیطگاه ُةُطٌای ةاهتع ،نَمَع انیال و ؿٍَت اىؽان در تُییو ایيکً آیا ؿػضف نػیتَاىػط
تغکیً کيط یا ىً ،ةؽیار ةسعاىی ةَده اؼت .در ىتیذً ،ةایط َالٗۀ کهی ةً ایو چیغٌا داؿتً ةاؿػیم .انػا در ةػیو نػعدم
َادی تغکیً نیکيیم و از ؿها ىهیصَاٌیم کً آن را کانالً رٌا کيیط .زطاٗل در نعزلۀ زامع ،ةایط ةً آن َالٗۀ کهتعی
ىـان دٌیط و ناىيط گظؿتًتان ىتاؿیطٔ .عدی تهعیوکييطه ةایط ایػوگَىػً ةاؿػطٌ .ػع زنػان در زػیو تغکیػً ٌػع ىػَع
نطاصلًای ودَد داؿتً ةاؿط ،ةایط درون صَدتان ةػًدىتال َلػت آن ةاؿػیط و ةتیيیػط چػًچیغی اؼػت کػً ٌيػَز رٌػا
ىکعدهایط.

نرادلۀ اٌسیهيی ىاعی از ذٌو دَد عذػ
نطاصلۀ اٌعیهيی ىاؿی از ذٌو صَد ؿضف چیؽت؟ ةطن اىؽان ،در ٌع ُةُط ،نیطاىی نػادی دارد .در گؽػتعۀ نیػطان
ةضكَقیٌ ،عچیغی در دٍان نیتَاىط نحل ؼایً در نیطان ُةُطیتان نيُکػ ؿَد .اگعچً آنٌا ؼػایً ٌؽػتيط ،انػا
ودَد نادی دارىطٌ .عچیغی در نیطان ُةُطیتان ةًوؼیلۀ أکار ؿها در نْغتان کيتعل نیؿَد .یُيی اگع ةا آرانػؾ و
ةطون اؼتٕاده از ذٌوتان ةا چـم ؼَمتان چیغٌا را ةتیيیط ،آىچً نـاٌطه نیکيیط ز٘ی٘ت اؼػت .اگػع ؿػعوع کيیػط
کهی ٔکع کيیط ،آىچً نیةیيیط دروّیو صَاٌط ةَد .ایو دطیػطه ،نطاصلػۀ اٌعیهيػی ىاؿػی از ذٌػو صػَد ؿػضف یػا
«تتطیل ةع وتٖ أکار» ىانیطه نیؿَد .ایو نؽئلً اتٕاؽ نیأتػط زیػعا ةعصػی از تهػعیوکييػطگان ىهػیتَاىيػط ناىيػط
تهعیوکييطه رٔتار کييط و ىهیتَاىيط صَد را ةًدرؼتی اداره کييط .آنٌا در ولب تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ٌؽػتيط و ةػً
نٍارتٌایی ةیاٌهیت یا زتی ةً ؿيیطن چیغٌای ةضكَقی از ُةُطٌای دیگع واةؽتًاىػط .آنٌػا در دػی ایػو نؽػائل
ٌؽتيط .ایو أعاد ةًآؼاىی نطاصلۀ اٌعیهيی ىاؿی از ذٌوؿان را رؿط نیدٌيط و تا ؼىَح داییو ؼػَ٘ط نػیکييػط.
ةطون تَدً ةً ایيکً تغکیۀ ٔعد در چً ؼىر ةاهیی ٗعار دارد ،وٗتی یکةار ایػو نـػکل دطیػطار ؿػَد ؿػضف ةػًکلی
ؼَ٘ط نیکيط و در ىٍایت از ةیو نیرود .ایو نـکلی ةؽیار وصیم اؼت .ؿتیً نَارد دیگع ىیؽت کً وٗتی ؿضف ةا
آزنَن ؿیوؿیيگ ؼَ٘ط نیکيط ،نهکو اؼت ةُط از ؿکؽت دوةاره ةليط ؿَد و ةً تغکیػً ادانػً دٌػط .ةلکػً وٗتػی
نطاصلۀ اٌعیهيی ىاؿی از ذٌو صَد ؿضف اتٕاؽ ةیٕتط ،نـکلی واُٗی اؼت و زىطگی ایو ؿػضف ىػاةَد نیؿػَد.
ةًویژه ةعای تهعیوکييطگاىی کً در ؼىر صاقی چـم ؼَمؿان ةاز اؼت ،ایو نـکل نیتَاىط ةػًآؼػاىی روی دٌػط.
گعوه دیگعی کً آؼیبدظیعىط کؽاىی ٌؽتيط کً ذٌوؿان ةا تكاویع ،دیامٌا یا اىعژیٌای صاردی نَرد نطاصلً ٗػعار
نیگیعد و ایو چیغٌا را ةاور نیکييط .ةعصی از ؿها دػ از ةازؿطن چـم ؼَمتان در نُعض چيیو نػطاصالتی کػً از
داٌای نضتلٕی نیآیيط ٗعار صَاٌیط گعٔت.
ةگظاریط نحالی ةغىم .در ؼىر داییيی از تغکیً ،ؼضت اؼت تستتأجیع ٗعار ىگعٔت .ؿایط ىتَاىیط ةًومػَح ةتیيیػط
نُلمتان در ُةُطٌای دیگع ةً چً ؿکل اؼت .نهکو اؼت روزی ىاگٍان نَدَد ٔياىادظیع ةغرت و ةليطٗانتی را ةتیيیط.
چيط کلهۀ تهلٖآنیغ ةً ؿها نیگَیط و چیغی ةً ؿها یاد نیدٌط .اگع آن را ةپظیعیط ،گَىگتػان درٌمةػعٌم نیؿػَد.
وٗتی نـَُؼ ؿَیط و او را ةًَيَان اؼتادتان ةپظیعیط ،ةا او صَاٌیط رٔت .انا او ىیغ ةً جهعۀ ز٘ی٘ػی ىعؼػیطه اؼػت.
در آن ُةُط ،ةطىؾ نیتَاىط تتطیل ؿَد و کَچک یا ةغرت ؿَد .وٗتی ایو نَدَد ةغرت و ٔياىادظیع را در ن٘اةػل صػَد
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نیةیيیط ،ةؽیار ٌیذانزده نیؿَیط .ةا ایو ٌیذان ،آیا ٗكط ىطاریط او را دىتال کيیط و از او چیغی یػاد ةگیعیػط؟ اگػع
تهعیوکييطهای ىتَاىط صَد را ةًصَةی اداره کيط ،ةؽیار ؼضت اؼت او را آنَزش و ىذات داد .ةًآؼاىی نیتَاىط صَد را
ىاةَد کيط .نَدَدات در ُةُطٌای ةاهت ِع درون ؼً ٗلهعو ٌهگی نَدَدات آؼهاىی ٌؽتيط ،انا آنٌا ىیغ ةً جهعۀ ز٘ی٘ی

ىعؼیطهاىط و از چعصۀ ةازدیطایی رٌا ىـطهاىط .اگع چيیو نَدَدی را اؼتاد صػَد در ىٌػع ةگیعیػط و او را دىتػال کيیػط،
ؿها را ةً کذا نیتَاىط ةتعد؟ او زتی ىهیتَاىط ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ؿَد .آیا تغکیًتان ةیٍَده ىضَاٌط ؿط؟ ؼعاىذام
گَىگتان درٌمةعٌم نیؿَد .ةؽیار ؼضت اؼت در چيیو نَُٗیتٌایی ٔعد صَیـػتوداری صػَد را زٕػي کيػط .ةػً

ً
ةُطا صَاٌیط داؿتٔ .ا را ةػً ؿػها
ٌهً نیگَیم کً ایو نؽئلًای ةؽیار دطی اؼت و ةؽیاری از ؿها ایو نـکل را

آنَزش دادهام ،ایيکً ةتَاىیط صَد را ةًدرؼتی اداره کيیط دیگػع ةػً صَدتػان ةؽػتگی دارد .آىچػً گٕػتم یکػی از ایػو
ومُیتٌاؼت .وٗتی نَدَد روؿوةیيی از نطرؼۀ تغکیۀ دیگعی را نیةیيیط ىگظاریط ذٌوتان تستتػأجیع ٗػعار گیػعد.
ٔ٘ه در یک نطرؼۀ تغکیً ةاؿیط .صَاه آن نَدَد ،ةَدا ةاؿط یا دائَ یا ٔياىادظیع یػا اٌػعیهو ،آنٌػا ىتایػط ٗلبتػان را
تستتأجیع ٗعار دٌيط .وٗتی ایوگَىً ةاؿیط ةًوَر زتم نیتَان ةً نَٔ٘یت ؿها در تغکیً انیطوار ةَد.
نطاصلۀ اٌعیهيی ىاؿی از ذٌو صَد ؿضف ،ةًؿکلٌای دیگع ىیغ ىهایان نیؿػَد .ؿػایط اَنػایی از صػاىَاده را
ةتیيیط کً درگظؿتًاىط و ةعای ؿها نطاصلً ایذاد نیکييط .ایو ؿضف گعیً نیکيط و از ؿها ت٘اما نیکيط ایو یا آن
کار را اىذام دٌیطٌ .ع ىَع نؽئلًای نهکو اؼت اتٕاؽ ةیٕتط .آیا ذٌوتان نیتَاىط تستتأجیع ٗعار ىگیعد؟ ٔعض کيیط
ٔعزىط یا والطیوتان را َاؿ٘اىً دوؼت داریط و والطیوتان درگظؿتًاىط و از ؿها ت٘اما نیکييط کارٌایی را اىذام دٌیػط
کً ىتایط اىذام دٌیط و اگع اىذام دٌیط ةط صَاٌط ةَد .ایوگَىً ؼضت اؼت کً تهعیوکييػطه ةػَد .گٕتػً نیؿػَد کػً
ةَدیؽم در ٌعجونعج اؼت و زتی نؽائلی ناىيط َـٖ ةػً والػطیو و ٔعزىػطان ،از کيَٕؼیَىیؽػم وارد ؿػطه اؼػت.
ةَدیؽم چيیو چیغٌایی ىطاؿت .نُيی آن چیؽت؟ چَن ودَد واُٗی اىؽان روح اقلی اوؼػت ،کؽػی کػً ةػً روح
اقلیتان دان نیدٌط نادر ز٘ی٘ی ؿهاؼت .در وَل ؼانؽارا ،ؿها نادرٌایی داؿتًایط کً ةـع یا ّیعةـع ةَدهاىط و
تُطاد آنٌا ةًٗطری زیاد اؼت کً ىهیتَان آنٌا را ؿػهعد .تُػطاد دؽػعٌا و دصتعٌػایی کػً در ؼعاؼػع زىػطگیٌػای
نضتلٓتػػان داؿػػتًایط ىیػػغ ؿػػهارشىادظیعىط .چػػً کؽ ػی نػػادر ؿهاؼػػت؟ در زىػػطگی ةُػػطی ٌیچیػػک ٌهػػطیگع را
ىهیؿياؼيط ،ىً نادر و ىً ٔعزىط .ناىيط ٌعکؽی دیگعٌ ،يَز ٌم ةایط آىچً ةً دیگعان ةطٌکار ٌؽتيط ةپعدازىط .اىؽانٌػا
در تٌَم زىطگی نیکييط و ىهیتَاىيط ایو نؽائل را رٌػا کييػط .ةُنػی أػعاد از درگظؿػت ٔعزىػط یػا نادرؿػان ةؽػیار
دلؿکؽتً و ؼَگَار نیؿَىط و تا آصع َهع در اؿتیاؽ آنٌا ٌؽتيط .چعا درةارۀ ایو ىهیاىطیـیط؟ آیا ایػو ؼػضتیٌا
ؿها را ٔعؼَده ىهیکييط و ٗكط ىطارىط زىطگیتان را دؿَار کييط؟
ؿایط نعدم َادی ىتَاىيط درک کييط کً واةؽتًةَدن ةً ایو نؽائل ،تغکیً را ّیعنهکو نیکيط .انا ایوگَىً اؼت و
ةً ٌهیو َلت اؼت کً چیغٌایی ناىيط گعانیداؿتو والطیو و دیَىط ةیو والطیو و ٔعزىػط ،در ةَدیؽػم آنػَزش داده
ىهیؿَد .اگع ةضَاٌیط تغکیً کيیط ،ازؽاؼات ةـعی را ةایط کيار ةگظاریط .التتً در تغکیً در دانُۀ نػعدم َػادی ةایػط
ةً والطیو صَد ازتعام ةگظاریم و از ٔعزىطاننان نعاٗتت کيیم .در ٌع ؿعایىی ةایط ةا دیگعان صَب و ةا نعدم نٍعةػان
ةاؿیم ،چً رؼط ةً اَنای صاىَادهنان .ةایط ةا ٌهً ةً یکؽان رٔتار کيیم ،ةا والػطیو و ٔعزىػطاننان صػَب ةاؿػیم و
ٌهیـً رَایت زال دیگعان را نطىٌع داؿتً ةاؿیم .چيیو ٗلتی صَدصَاه ىیؽت ،ةلکً ٗلتػی ىیػکصػَاه ،دعنستػت و
نٍعةان اؼت .ازؽاؼات چیغی اؼت نضتف نعدم َادی و نعدم َادی ٔ٘ه ةعای ازؽاؼات زىطگی نیکييط.
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ةؽیاری از نعدم ىهیتَاىيط صَد را ةًصَةی اداره کييط و ایو ؼتب ؼػضتیٌایی در تغکیًؿػان نیؿػَد .ؿضكػی
نهکو اؼت ةگَیط کً نَدَدی آؼهاىی ةً او چیغی گٕتً اؼت .تهام کؽاىی کً ةً ؿػها نػیگَیيػط انػعوز نـػکلی
صَاٌیط داؿت و چگَىً از اتٕاٗات آیيطه ادتياب کيیط ،آنٌایی کً ؿهارۀ ةلیت ةعىطۀ ٗعًَکـػی را ةػً ؿػها گٕتػً و
نیگَیيط آن را انتسان کيیط و آنٌایی کً نیگَیيط چگَىً در دانُۀ َادی ةـعی چیغی را ةً دؼت ةیاوریطٌ ،هگػی
اٌعیهو ٌؽتيط؛ نگع ایيکً صىعی زىطگیتان را تٍطیط کيط و ةً ؿها گٕتً ؿَد کً چگَىً آن را ةعوعؼ کيیػط .اگػع ةػً
لىٓ آن «کهک »،نؽائل دىیَی ةًصَةی دیؾ ةعود ،ىهیتَاىیط در آزنَىی کً ةعایتان ةعىانًریغی ؿػطه ةػَد نَٔػٖ
ؿَیط و آنوَر کً ٗعار ةَده ،دیـعٔت کيیط .اگع در ةیو نعدم َػادی زىػطگی رازػت و صػَةی داؿػتً ةاؿػیط ،چگَىػً
نیتَاىیط تغکیً کيیط؟ چگَىً کارنایتان نیتَاىط تتطیل ؿَد؟ چگَىً نیتَاىیط نسیىػی ةػعای رؿػط ؿیوؿػیيگ و
تتطیل کارنایتان داؿتً ةاؿیط؟ ٌهً ةایط ایو را ةً صاوع ةؽپاریط .اٌعیهوٌا نهکو اؼت ؿها را تسؽیو کييط ،ةػً
ؿها ةگَیيط کً ؼىرتان صیلی ةاهؼت یا ةً ؿها ةگَیيط چ٘طر ٔعد صاص یػا ن٘طؼػی ٌؽػتیطٌ .هػۀ ایػوٌػا دروغ
اؼت .کؽی کً ةًوَر واُٗی ةًؼَی ؼىَح ةاه تغکیً نیکيط ،ةایط تهام واةؽتگیٌای نضتلٕؾ را رٌا کيط .وٗتی ةا
ایو نؽائل نَادً نیؿَیط ةایط نعاٗب و ٌـیار ةاؿیط!
در تغکیً نهکو اؼت چـم ؼَمتان ةاز ؿَد .أعادی کً چـم ؼَمؿان ةاز اؼػت ،در زػیو تغکیػً ؼػضتیٌای
صَد را دارىط و أعادی کً چـم ؼَمؿان ةاز ىیؽت ٌم ؼػضتیٌای صػَد را دارىػط .در ٌػع دو زالػت ،تغکیػً آؼػان
ىیؽت .ةُط از ایيکً چـم ؼَمتان ةاز ؿَد وٗتی دیامٌای گَىاگَن نغازم ؿها ؿَىط ،ةًوَر زػتم ةعایتػان ؼػضت
اؼت کً صَد را ةًصَةی اداره کيیط .در ُةُطٌای دیگع ٌهًچیغ در ن٘اةل چـمٌا درصـان ،ةؽیار زیتا و ٗـػيگ اؼػت
و ٌهۀ آنٌا نیتَاىيط ٗلب ؿها را اَّا کييط .وٗتی ةا آنٌا تستتأجیع ٗعار گیعیط ،نهکو اؼت ةا ؿها نطاصلً کييػط و
گَىگ ؿها درٌمةعٌم ؿَد .نُهَهً ةطیو ؿکل اؼت .ةياةعایو وٗتی اٌعیهو ىاؿی از ذٌو صػَد ٔػعد ةػا او نطاصلػً
نیکيط و ٔعد ىتَاىط صَد را ةًصَةی اداره کيط ،ایو ومػُیت نیتَاىػط روی دٌػط .ةػعای نحػال ،وٗتػی ؿضكػی ٔکػع
ىادرؼتی را رؿط نیدٌط ،ةؽیار صىعىا ک اؼت .روزی چـم ؼَم او ةاز نػیؿػَد و نػیتَاىػط چیغٌػایی را ةًومػَح
نـاٌطه کيطٔ .کع نیکيط« :در ایو نسل تهعیو٘ٔ ،ػه چـػم ؼػَم نػو ةػًصَةی ةػاز ؿػطه اؼػت .ؿػایط ؿػضف
َٔؽالُادهای ٌؽتم .نو تَاىؽتم ٔالَن دأای نُلم لی را یاد ةگیػعم و آن را ةػًصَةی نىالُػً کػعدهام ،ةٍتػع از ٌػع
ؿضف دیگع .ؿایط ٔعدی نُهَلی ىیؽتم ».انا زتی داؿتو چيیو أکاری ٌم درؼت ىیؽت .او ةا ؿگٕتی صَاٌػط
گٕت« :ؿایط نو ىیغ نَدَدی صطایی و ةَدا ٌؽتم .صب ،ةً صَدم ىٌعی ةیيطازم ».وٗتی ةً صَدش ىگاه نػیکيػط،
ً
واُٗا یک ةَدا اؼت .چعا ایوگَىً اؼت؟ زیعا ٌعچیغی در گؽتعۀ نیطان ُةُػطی اوػعاؼ ةػطىؾ ،ةػع وتػٖ
نیةیيط کً

أکارش تتطیل نیؿَد کً «تتطیل ةع وتٖ أکار» ىیغ ىانیطه نیؿَد.
ٌعچیغ اىُکاسیأتً از دٍان ،ةا أکار ؿضف تْییع ؿکل نیدٌط ،زیعا ٌعچیػغی در نسػطودۀ نیػطان ُةُػطیاش
تست ٔعنان اوؼت .آن تكاویع نيُکػؿطه کً آنٌا ٌم ودَد نادی دارىط ةً ٌهیو قَرت تْییع ؿػکل نیدٌيػط.
ایو ؿضف ٔکع نیکيط« :ؿایط نو یک ةَدا ٌؽتم و ؿایط آىچً دَؿػیطم ىیػغ ردای ةػَدا اؼػت ».ؼػپػ نیةیيػط
ً
ً
واُٗا یک ةَدا ٌؽتم ».او ةؽیار ٌیذانزده نیؿَد« .ؿایط زتی
واُٗا ردای یک ةَدا اؼت« .وای نو
آىچً دَؿیطه

یک ةَدای کَچک ىیؽتم ».ةا ىٌعی دیگع ،نیةیيػط ةػَدای ةغرگػی اؼػت« .ؿػایط زتػی ةاؿػکَهتع از لػی ٌيگذػی
ً
واُٗا ةاؿکَهتع از لی ٌيگذی ٌؽتم ».ةُنی أعاد ىیغ ایو را ةػا گػَش صػَد
ٌؽتم!» دوةاره ىگاٌی نیاىطازد« :وای

نیؿيَىط .اٌعیهيی ةا او نطاصلً نیکيط و نیگَیط« :تَ ةاؿکَهتع از لی ٌيگذی ٌؽتی .تػَ ةؽػیار ةاؿػکَهتع از لػی
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ٌيگذی ٌؽتی ».او ىیغ آن را ةاور نیکيط .آیا ةً ایو اىطیـیطهایط کً چگَىً دػ از آن تغکیػً نیکيیػط؟ آیػا ٗتػل از
آن ،تغکیً کعده ةَدیط؟ چً کؽی ةً ؿها تغکیً را آنَزش داد؟ زتی وٗتی یک ةػَدای واُٗػی یػا نَدػَدی صػطایی
ةعای نأنَریتی ةً ایيذا نیآیط ،او ىیغ ةایط از اول تغکیً کيط .گَىگ اقلیاش ةػً او داده ىهػیؿػَد و ٔ٘ػه ایػووػَر
اؼت کً او در تغکیً ؼعیٍتع دیـعٔت نیکيط .ازایورو وٗتی ایو نـکل ةعای او دیؾ نیآیط ،ةعایؾ ؼػضت اؼػت
کً صَدش را از آن ةیعون ةیاورد و ةالٔاقلً ایو واةؽتگی را رؿط نیدٌط .ةُط از ایيکً ایو واةؽتگی رؿػط داده ؿػط،
دعئت نیکيط ٌعچیغی ةگَیط« :نو یک ةَدا ٌؽتم .لغونی ىطارد از دیگعان یاد ةگیعیط .نو ةػَدا ٌؽػتم ،دػػ ةػً
ؿها صَاٌم گٕت کً چًکار کيیط ».او ؿعوع نیکيط ایوگَىً َهل کيط.
ً
ةُطا ،ؿعوع کعد ایو کارٌا را اىذام دٌط .او ٔکع کعد
آیا کؽی را نحل ایو در چاىگچَن ىطاریم؟ در اول صَب ةَد.
یک ةَدا اؼت .در آصع ،صَدش را ةاهتع از ٌهً در ىٌع گعٔت .ایو نؽئلً وٗتی اتٕػاؽ أتػاد کػً او ىتَاىؽػت صػَد را
ةًصَةی اداره کيط و واةؽتگیاش را رؿط داد .چعا چيیو دطیطهای ودَد دارد؟ در ةَدیؽم نیگَیيط کػً ةایػط ٌعچػً را
نیةیيیط ىادیطه ةگیعیط ،چعاکً تهام آنٌا تٌَم اٌعیهيی ٌؽتيط و ةایط ٔ٘ه نطیتیـػو کيیػط و ةًؼػَی ةػاه تغکیػً
کيیط .آیا نیداىیط چعا ادازه ىهیدٌيط آنٌا را ةتیيیط و ةً آنٌا واةؽتً ؿػَیط؟ زیػعا در ةعاةػع وٗػَع چيػیو نـػکلی
ازتیاط نیکييط .تغکیً در ةَدیؽم ٌیچ ؿیَۀ صاقی ىطارد کً دٔاع ؿضف را در ةعاةع چيیو چیغٌایی تَ٘یػت کيػط و
نتَىؾ ٔاٗط راٌيهایی در ایو زنیيً اؼت کً ٔعد چگَىً از ایو نـکل دوری کيط .ؿا کیانَىی چيیو دارنایی را در آن
زنان آنَزش ىطاد .ةعای ادتياب از نـکل نطاصلۀ اٌعیهيی ىاؿی از ذٌو صَد ؿضف یػا تتػطیل ةػع وتػٖ أکػار ،او
تهام قسيًٌای نـاٌطهؿطه در تغکیً را تٌَهات اٌعیهيی ىام ىٍاد .دػ وٗتی یک واةؽتگی رؿط داده ؿَد ،نيذع

ً
واُٗا ؼضت اؼت کً از آن رٌا ؿَد .اگع ؿضف آن را ةًدرؼتی اداره ىکيػط،
ةً ایو تٌَم اٌعیهيی نیؿَد .ةعای ٔعد

تتاه نیؿَد و نؽیعی اٌعیهيی را دىتال نیکيط .از آىذا کً صَد را یک ةَدا ىانیطه اؼت ،صَدش را اٌعیهيػی کػعده
اؼت .در ىٍایت ،ةًوؼیلۀ ارواح یا زیَاىات تؽضیع نیؿَد یا چیغٌای دیگع را تذعةػً نیکيػط و ةػًوَر کانػل ىػاةَد
نیؿَدٗ .لب او ىیغ ٔاؼط نیؿَد و تا اىتٍا ؼَ٘ط نیکيط .تُطاد زیادی از چيیو اؿضاقػی ٌؽػتيط .زتػی در ایػو
کالس اؿضاقی ٌؽتيط کً صَد را صیلی ةاه در ىٌع نیگیعىط و ةا وعز ٔکع صاقی قستت نیکييط .زتی در ةَدیؽم
نهيَع اؼت کً کؽی ةضَاٌط ةٍٕهط صَدش در کل چً کؽی اؼػت .آىچػً در زػال زامػع گٕػتم ؿػکل دیگػعی از
ی ىاؿی از ذٌو صَد ؿضف» یا «تتطیل ةع وتٖ أکار» ىانیطه نػیؿػَد.
نطاصلۀ اٌعیهيی اؼت کً «نطاصلۀ اٌعیهي ِ

دکو تهعیوکييطگان ایوچيیيی دارد و تُطادی ىیغ در ةُنی نياوٖ دیگع ودَد دارىػط .ةػًَالوه ،آنٌػا نغازهتٌػایی
ةؽیار دطی ةعای تهعیوکييطگان ایذاد کعدهاىط.
کؽی از نو دعؼیط« :نُلم ،چعا ایو نـکل را از ةیو ىهیةعیط؟» ٌهً درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اگع تهام نَاىػٍ را از

ً
دٗی٘ا در نَُٗیت نطاصلۀ اٌعیهيػی اؼػت کػً نػیتَاىیػط ىـػان
نؽیع تغکیًتان ةعداریم ،چگَىً تغکیً صَاٌیط کعد؟
دٌیط آیا نیتَاىیط ةً تغکیً ادانً دٌیط ،در دائَ روؿوةیو ؿَیط ،تستتأجیع نغازهتٌا ٗعار ىگیعیط و در ایو نطرؼػۀ
تغکیً جاةتٗطم ةاؿیط یا ىً .نَجٌای ةغرت ؿو و ناؼً را ّعةال نیکيط .تغکیً ایوگَىً اؼت و آىچً در ىٍایت ةاٗی
نیناىط ،والی ز٘ی٘ی اؼت .نیگَیم ةطون ایو ىَع نغازهتٌا ،ةعای نعدم صیلی آؼان اؼت تغکیػً کييػط .در ىٌػع
نو ،تغکیۀ ؿها ٌهیو زاه ىیغ ةؽیار آؼػان اؼػت .آن روؿػوةیوٌای ةػغرت ؼػىر ةػاه ازتهػاهً نُت٘طىػط ةیـػتع
ّیعنيكٕاىً اؼت« :در زال اىذام چًکاری ٌؽتی؟ آیا ایوگَىً در زال ىذات نػعدم ٌؽػتی؟ اگػع ٌػیچ نػاىُی در
نؽیع تغکیً ىتاؿط و ٔعد ةتَاىط نؽت٘یم تا اىتٍا تغکیػً کيػط ،آیػا آن تغکیػً اؼػت؟ اگػع در روىػط تغکیػًٔ ،ػعد ةػًوَر
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ٔغایيطهای رازتتع ؿَد و ٌیچ نطاصلًای ىطاؿتً ةاؿط ،چگَىً ایو نیتَاىط نذاز ةاؿط؟» ایو تيگيایی ةَد کً ةػا آن
نَادً ةَدم و نذتَر ؿطم درةارۀ آن ةیيطیـم .در نعزلۀ ؿعوع ،ةؽیاری از چيیو اٌعیهوٌایی را داکؼػازی کػعدم.
انا اگع ایو کار را تهام نطت اىذام نیدادم زتی نو ىیغ ٔکع ىهیکعدم درؼت ةاؿط .ةً نػو گٕتػً ؿػط« :تػَ تغکیػۀ
آنٌا را ةؽیار آؼان کعدهای .أعاد ٔ٘ه ؼضتیٌای کم صَد را دارىط٘ٔ .ه آن ن٘طار کم نـکالت ةیوؿان ودَد دارد.
واةؽتگیٌای ةؽیاری دارىط کً ٌيَز ىهیتَاىيػط آنٌػا را رٌػا کييػط! ایػو نَمػَع ةػاٗی نیناىػط کػً وٗتػی در ةػیو
ؼعدرگهی و ؼضتیٌا ٌؽتيط آیا نیتَاىيط صَدِ دأای تَ را درک کييط ».ةياةعایو در صكَص ٌهۀ ایو نؽائل ،ةًوَر

ً
واُٗا ؼػضت
زتم ؼضتیٌا و آزنایؾٌایی ودَد صَاٌط داؿت .آىچً تَقیٓ کعدم ؿکل صاقی از اٌعیهو اؼت.

اؼت ةًوَر ز٘ی٘ی ؿضف را ىذات داد ،انا ةیىٍایت آؼان اؼػت کػً او را ىػاةَد کػعد .اگػع ٔکعتػان درؼػت ىتاؿػط،
نـکالت در اىتٌارتان صَاٌط ةَد.

دَدآگاه اؼلی عها ةایر قَی ةاعر
کارٌای ىادرؼتی کً نعدم در زىطگیٌای نضتلٓ صَد نعتکب ؿطىط ،ؼضتیٌایی را ةعایؿان دطیػط نػیآورد و ةػعای
تهعیوکييطگان نَاىٍ کارنایی را ةً ودَد نیآورد .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نعدم روىط تَلط ،دیعی ،ةیهػاری و نػعت را
وی نیکييط .ایوٌا ؿکلٌای َادی کارنا ٌؽتيط .کارنای ٗطرتهيػط دیگػعی ودػَد دارد کػً تػأجیع ةؽػیار زیػادی ةػع
تهعیوکييطگان نیگظارد ،ىام آن کارنای ٔکعی اؼتٔ .کعکعدن ،ةضؾ وتیُی زىطگی نعدم اؼت .از آىذا کً ؿػضف
در ةیو نعدم َادی گم ؿطه اؼت ،اّلب در ذٌيؾ أکػاری درةػارۀ ؿػٍعت ،ؼػَد ،ؿػٍَت ،صـػم و ّیػعه را ؿػکل
نیدٌط .ةًتطریخ ،ایو أکار ةًقَرت أکار کارنایی ٗطرتهيطی درنیآیيط .از آىذا کً ٌعچیغی در ُةُطٌای دیگػع زىػطه
اؼت ،کارنا ىیغ ٌهیو وَر اؼت .وٗتی ٔعد ؿعوع نیکيط در راٌی درؼت تغکیً کيط ،ةایط کارنای صَد را از ةیو ةتػعد.
ازةیوةعدن کارنا یُيی آن را از ریـً از ةیو ةعد و تتطیل کعد .التتً کارنا ن٘اونت نیکيط و ةياةعایو ؿضف درد و رىخ
و نَاىُی صَاٌط داؿت .انا کارنای ٔکعی نیتَاىط ةًوَر نؽت٘یم ةا ذٌو ٔعد نطاصلػً کيػط .ازایػورو نهکػو اؼػت
ؿضف در ذٌيؾ ةً نُلم و دأا ىاؼغا ةگَیط و نهکو اؼت ةً ةُنی أکار دلیط و کلهات زؿت ٔکع کيط .در ىتیذػً،
ةُنی از تهعیوکييطگان ىهیداىيط کً نَمَع از چً ٗعار اؼت و ٔکع نیکييط کػً ایػو چیغٌػا أکػار صَدؿػان اؼػت.
ةُنی از أعاد ىیغ نُت٘طىط کً آنٌا از وػعؼ ارواح یػا زیَاىػات تؽػضیعکييطه ٌؽػتيط ،انػا آنٌػا از وػعؼ ارواح یػا
زیَاىات تؽضیعکييطه ىیؽتيط .ةلکً آنٌا ىتیذۀ کارنای ٔکعی ٌؽػتيط کػً در نْػغ نػيُکػ نیؿػَد .ةعصػی أػعاد
صَدآگاه اقلی ةؽیار ٗطرتهيطی ىطارىط و از کارنای ٔکعی دیعوی نیکييط و کارٌای ىادرؼت اىذام نیدٌيػط .چيػیو
أعادی ىاةَد نیؿَىط و ةً ؼىَح داییو ؼَ٘ط نیکييط .انا اکحع نعدم نیتَاىيط از ذٌو َٗیؿػان (صَدآگػاه اقػلی
َٗیؿان) اؼتٕاده کييط تا آن را از ةیو ةتعىط و در ةعاةع آن ن٘اونت کييط .آن ىـان نیدٌط کً ایو ؿػضف نػیتَاىػط
ىذات یاةط و نیتَاىط صَب را از ةط تـضیف دٌط ،یُيی درک و ٍٔهؾ صَب اؼتٔ .اؿو نو ةً او کهک نػیکيػط
تا ا کحع چيیو کارنای ٔکعی را از ةیو ةتعد .آىچً تَقیٓ کعدم ةؽیار رایخ اؼت .وٗتی آن روی دٌط ،آزنایـػی ةػعای
ؿضف اؼت تا دیطه ؿَد آیا نیتَاىط صَدش ةً ایو أکار ةط ّلتً کيط .اگع جاةتٗطم ةاؿیط ،نػیتػَاىیم کارنػا را از
ةیو ةتعیم.
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افکار عها ةایر درضت ةاعر
وٗتی ؿضكی ٌهَاره ناىيط تهعیوکييطه رٔتار ىهیکيط ،ةً ایو نُيی اؼت کً أکارش درؼت ىیؽت .تهعیوکييػطگان
در تغکیً ةا درد و رىخ نَادً نیؿَىط .وٗتی درد و رىذی دیؾ نیآیط ،نهکو اؼػت ةػًقػَرت نـػکلی ةػا دیگػعان
آؿکار ؿَد ،یا چیغٌایی ناىيط تيؾٌا و ةازیٌای ذٌيی و انحال آن ،کً ةًوَر نؽت٘یم ؿیوؿیيگ ؿها را آزنایؾ
نیکييط .نَارد ةؽیاری در ایو زنیيً صَاٌط ةَد .ةا چًچیغ دیگعی روةعو نیؿَیط؟ نهکو اؼػت در ةػطنتان ىاگٍػان
ازؽاس ىارازتی کيیطَ .لتؾ ایو اؼت کػً ةازدعداصػت کارنػا ةػً ؿػکلٌای نضتلٕػی ًػاٌع نػیؿػَد .در زنػاىی
ةضكَص ،وادار صَاٌیط ؿط ىتَاىیط ةًوَر وامر تـضیف دٌیط کً آیا نؽئلًای قسیر اؼت یػا ىػً ،آیػا گَىگتػان
ودَد دارد ،آیا نیتَاىیط تغکیً کيیط و در آن نَٖٔ ؿَیط ،آیا نَدَدات واه ودَد دارىط و آیا آنٌا واُٗی ٌؽػتيط یػا
ىً .در آیيطه ایو اوماع دوةاره ًاٌع نیؿَىط و در ؿها تأجیعی دروّیو ایذاد نیکييط تا نيذع ةػً ایػو ؿػَد کػً ةػً
ٌهۀ ایو چیغٌا ؿک کيیط .ایو کار اىذام نیؿَد تا نـضف ؿػَد کػً آیػا نیتَاىیػط نكػهم ةهاىیػط .اگػع ةتَاىیػط
ٗاوُاىً ایو ٔکع را داؿتً ةاؿیط کً« :ةایط نكهم ةهاىم و نتغلغل ىـَم »،آىگاه ةا ایو َغم و اراده نیتَاىیط وٗتی از
نیان ایو آزنَن نیگظریط ایوگَىً ةاؿیط و ةًوَر وتیُی آن را ةًصَةی اداره نیکيیط ،چعاکً ؿیوؿیيگ ؿػها رؿػط
کعده اؼت .انا اگع ایو ؼضتی در ةطو ؿعوع ةعایتان روی نیداد ،آن را درک ىهیکعدیط و تغکیًتان را صاتهً نیداد؛
چعاکً ٌيَز دایطار ىتَدیط .ؼضتیٌا ةًؿکلٌای نضتلٕی صَد را ىـان نیدٌيط.
در روىط تغکیً ،ؿضف ةایط ةطیو ؿکل تغکیً کيط تا ةً ؼىَح ةاهتع قَُد کيط .ةياةعایو وٗتی ةُنػی از ؿػها در
دایی از ةطن ازؽاس ىارازتی داریطٔ ،کع نیکيیط ةیهار ٌؽتیط .اّلب ىهیتَاىیط صَد را تهعیوکييطه در ىٌع ةگیعیط.
وٗتی ةا ایو نؽئلً روةعو نیؿَیط ،آن را یک ةیهاری در ىٌع نیگیعیط و ٔکع نیکيیط« :چعا ایوٌهً نـکالت ودَد
دارىط؟» نیتَاىم ةگَیم ةؽیاری از آنٌا دیـادیؾ ةعای ؿها ةعداؿتً ؿطهاىط و نـکالتی کً در زال زامػع تذعةػً
نیکيیط ةؽیار کاٌؾ داده ؿطىط .اگع ایو کار را اىذام ىهیدادیم و ةا ایػو نـػکالت نَادػً نػیؿػطیط نهکػو ةػَد
زىطگیتان صاتهً یاةط یا زنیوگیع ؿَیط .وٗتی ةا نـکلی کَچک روةعو نیؿػَیطٔ ،کػع نػیکيیػط تسهػل آن ؼػضت
اؼت .انا چگَىً نیتَاىط آنٗطر رازت ةاؿط؟ ةًوَر نحال ،وٗتی در کالؼی در چاىگچَن آنَزش نیدادم ،ؿضكػی
ةَد کً کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿت و انیطوارکييطه ةَد .دریأتم کً او ةؽیار صػَب اؼػت و ةػًنيٌػَر ایيکػً
ةتَاىط ةًؼعَت کارنایؾ را دعداصت کيط و روؿوةیو ؿَد ،آزنایؾٌای او را کهی أغایؾ دادم .ةطیو وعیٖ تطارک
نیدیطم .انا روزی ةً ىٌع آنط کً ةًوَر ىاگٍاىی َالئم ؼکتۀ نْغی دارد .ةً زنیو أتاد و ٔکع کعد ىهیتَاىػط زعکػت

ً
ةُػطا تَاىؽػت
کيط و نحل ایو ةَد کً دؼتودایؾ زعکت ىهیکييط .او را ةعای نعاٗتت امىعاری ةً ةیهارؼتان ةعدىط.
دوةاره راه ةعودٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :ةا ؼکتۀ نْغی ،چگَىً ؿضف نیتَاىط ةً ایو ؼعَت ةا دػای صػَدش

ةعگعدد و دؼتودایؾ دوةاره زعکت کييط؟ انا او در ایو زادجًٔ ،الَن دأا را ن٘كع داىؽت .درةارۀ ایو ٔکع ىکػعد کػً
چگَىً تَاىؽت ةً ایو ؼعَت از ؼکتۀ نْغی ةٍتَد یاةط .اگع در آن زنان ٔالَن دأا را تهعیو ىکعده ةػَد ،نهکػو ةػَد
ً
ز٘ی٘تا ؼکتً نیکعد تا آصع َهع ٔلخ نیناىط.
وٗتی زنیو أتاد ةهیعد .ؿایط اگع

نيٌَرم ایو اؼت کً چ٘طر ؼضت اؼت کؽی را ىذات داد .آن ٌهً کار ةعای او اىذام ؿط انا ٌيَز ٌم ةً آن دػی
ىتعد و در ََض ،چيیو گٕت .ةُنی أعاد ٌؽتيط کً نطتی تهعیو کعدهاىط انا ٌيػَز نػیگَیيػط« :نُلػم ،چػعا زػػ
نیکيم ةطىم کالً ىاصَش اؼت؟ ٌهیـً ةعای تغریٖ ةً ةیهارؼتان نیروم انا کهکی ىهیکيط .نكعؼ دارو ىیغ کهکػی
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ىهیکيط ».آنٌا زتی از گٕتو ایو نَمَع ةً نو صذالت ىهیکـيط! نؽلم اؼت کً ایو نُالذات کهکی ىهیکييػط.
آنٌا ةیهاری ىیؽتيط .چگَىً نیتَاىيط کهک کييط؟ ةعویط و نُایيػً ؿػَیطٌ .ػیچ نـػکلی ودػَد ىػطارد ،ةلکػً ٔ٘ػه
ازؽاس نیکيیط ىاصَش ٌؽتیط .یکی از ؿاگعدان نا ةً ةیهارؼتان رٔت و ٌيگام تغریٖ آنپػَل زتػی چيػط ؼػَزن
صم ؿط .در آصع ،دارو ةا َٔران ةیعون زد و ؼَزن ٌيَز ٌم در ةػطىؾ ٔػعو ىعٔػت .ؼػعاىذام نتَدػً ؿػط« :اوه ،نػو
تهعیوکييطه ٌؽتم و ٌیچ آنپَل ةیـتعی ىهیصَاٌم٘ٔ ».ه آن نٍَٗ دی ةعد کً آنپَل تغریٖ ىکيػط .ةيػاةعایوٌ ،ػع
نٍَٗ ةا ؼضتیٌایی روةعو نیؿَیط ،ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً ةً ایػو نؽػئلً تَدػً نػیکيیػط .ةعصػی أػعاد ایووػَر
ةعداؿت کعدىط کً ةً آنٌا ادازه ىهیدٌم ةً ةیهارؼتان ةعوىط ،دػ ٔکع نیکييط« :اگع ادازه ىهیدٌیط ةً ةیهارؼػتان
ةعوم ،ةً یک اؼتاد چیگَىگ نعادًُ نیکيمٌ ».يَز آن را ةیهاری در ىٌع نیگیعىط و نیصَاٌيط اؼتاد چیگػَىگی را
ةتیييط .کذا نیتَاىيط اؼتاد ز٘ی٘ی چیگَىگ دیطا کييط؟ اگع اؼتادی ٗالةی دیطا کيیط ،دردا ىاةَد نیؿَیط.
گٕتًایم کً« :چگَىً نیتَاىیط اؼتاد چیگَىگ ت٘لتی را از اؼتاد واُٗی تـضیف دٌیػط؟» ةؽػیاری از اؼػتادان
چیگَىگ صَدؿان ةً صَدؿان َيَان دادهاىط .آزنایؾٌایی روی نو قَرت گعٔتً اؼت و از نعاکغ دػژوٌؾ َلهػی
اىط! ةؽیاری از آنٌا ٌؽتيط کػً هؼ
نطارکی دارم .ةؽیاری از اؼتادان چیگَىگٗ ،الةیاىط و ةً صَدؿان َياویيی داده 
نیزىيط و نعدم را ٔعیب نیدٌيط .چيیو اؼتاد دروّیيی ىیغ نیتَاىط ةیهاریٌا را درنان کيط .چعا نیتَاىط ایو کػار را
اىذام دٌط؟ او ةً تؽضیع روح یا زیَان درآنطه و ةطون آن ىهیتَاىؽت از نعدم کالٌتعداری کيط! آن روح یػا زیػَان
تؽضیعکييطه ىیغ نیتَاىط اىعژی را ةیعون ةٕعؼتط و ةیهاریٌا را درنان کيط .از آىذا کً ؿکلی از اىعژی اؼت ،نیتَاىػط
ةًرازتی نعدم َادی را کيتعل کيط .انا گٕتًام« :وٗتی ارواح یا زیَاىات تؽضیعکييطه ةیهاری نعدم را درنان نیکييط،
آیا ٌیچ نیداىیط چًچیغی ةً درون ةطن آنٌا نیٔعؼتيط؟» در ؼىر ةؽیار نیکعوؼکَدیٌ ،هگػی ةًؿػکل روح یػا
زیَان تؽضیعکييطه ٌؽتيط .وٗتی ةً ةطن ؿػها ٔعؼػتاده ؿػَد ،چػً کػاری از دؼػتتان ةػع نیآیػط؟ ٌهػانوَر کػً
نیگَیيط« :دََتکعدن ارواح آؼانتع از صارجکعدن آنٌاؼت ».ىیازی ىیؽت درةارۀ نعدم َادی قستت کيیم ،چعاکػً
آنٌا ٔ٘ه نیصَاٌيط نعدم َادی ةاٗی ةهاىيط و ةًوَر نَٗػت تؽػکیو یاةيػط .انػا ؿػها تهػعیوکييػطه ٌؽػتیط .آیػا
ىهیصَاٌیط ةًوَر دیَؼتً ةطنتان را داهیؾ کيیط؟ اگع آن ةً ةطنتان ةچؽتط ،چً وٗػت نیتَاىیػط از دؼػت آن رٌػا
ؿَیط؟ ةًَالوه ،آن ن٘طار ٗاةلتَدٍی اىعژی دارد .ةُنیٌا نیدعؼيط« :چعا ٔالَن ادازه نػیدٌػط آن ةیایػط؟ آیػا نػا
ٔاؿو نُلم را ىطاریم کً از نػا نسأٌػت کيػط؟» در دٍػان نػا اقػلی ودػَد دارد :اگػع صَدتػان چیػغی را ةضَاٌیػط
ٌیچکؽی در آن دصالت ىهیکيط .اگع صَدتان صَاؼتً ةاؿیطٌ ،یچکؽی دصالت ىهیکيطٔ .اؿو نو ؿػها را نتَٗػٓ
نیکيط و ةً ؿها اؿارهٌایی نیرؼاىط .انا اگع ةتیيط ٌهیـً ةطان قػَرت ٌؽػتیط ،دیگػع از ؿػها نَاًتػت ىهیکيػط.
چگَىً نیتَان ؿضف را نذتَر ةً تغکیً کعد؟ ىهیتَان ؿها را وادار ةً تغکیً کعد .دیـػعٔت واُٗیتػان ةػً صَدتػان
ةؽتگی دارد .اگع نایل ىتاؿیط دیـعٔت کيیطٌ ،یچکؽی ىهیتَاىط ةعای آن کاری اىذام دٌط .اقػَل و ٔػا را ةػً ؿػها
آنَزش دادهام .اگع ٌيَز ىضَاٌیط رؿط کيیط چً کؽی را نیتَاىیط ؼعزىؾ کيیط؟ در آىچً صَاٌان آن ٌؽتیطٔ ،الَن
و ٔاؿو نو دصالت ىهیکييط؛ نىهئو ةاؿیط .ةُنی أعاد زتی ةً کالسٌای ؼایع اؼتادان چیگَىگ رٔتيػط و ةُػط

ً
زتها ٌهیووَر نیؿَد .چػعا ٔاؿػو نػو نعاٗػب ؿػها
از ةعگـت ةً صاىً ازؽاس کعدىط زالؿان صیلی ةط اؼت.
ىتَد؟ چعا ةً آىذا رٔتیط؟ آیا ٌهیو دعیان کً آىذا رٔتیط چیغی ةـيَیط ةً ایو نُيی ىیؽت کً در دؽتذَی چیغی
ةَدیط؟ اگع ةا گَشتان ىهیؿيیطیط ،چگَىً آن نیتَاىؽت وارد ةػطنتان ؿػَد؟ ةُنػی أػعاد ٔالَنؿػان را از ؿػکل
اىطاصتًاىط .ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً ایو ٔالَن ةاارزشتع از زىطگی ؿهاؼت .آن نَدَدی واهتع اؼت کً ىهیتَاىیػط
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ٌهیو وَری آن را ىاةَد کيیط .در زال زامع اؼتادان دروّیو ةؽیاری ٌؽتيط و ةُنی از آنٌا صیلػی نُعؤيػط .ةػً
نؽئَلیو اىذهو دژوٌؾ َلم چیگَىگ چیو گٕتًام کً در دوران ٗطیم ،نُـَٗۀ نُعؤی ةً ىام «دا دػی »،درةػار
انپعاتَر را ویعان کعد .آن روةاه کارٌای دلیط زیادی اىذام داد ،انا ٌيَز ٌم ةً ةطی ةُنی از اؼػتادان ٗالةػی انػعوزی
چیگَىگ ىتَد کً ةً تهام کـَر قطنً رؼاىطهاىط .چيط ىٕع از نعدم ٗعةاىی ؿطهاىط؟! ؿػایط در ًػاٌع صػَب ةػً ىٌػع
ةعؼيط ،انا ىهیداىیط چً تُطاد از آنٌا چیغٌای ةػطی در ةطنؿػان ودػَد دارد .اگػع اؼػتاد دروّػیو چػیگػَىگی ةػً
ةطنتان اىعژی ةطٌط ،آن چیغٌا روی ةطنتان نیآیيط .آنٌا ةؽػیار نٍادماىػطٔ .ػعدی َػادی ىهیتَاىػط ناٌیػت ایػو
چیغٌا را ةتیيط.
ؿایط ةعصی ٔکع کييط« :ةُط از ؿعکت در ایو ؼهیيار چیگَىگ و گَشکعدن ةً آىچً لی ٌيگذی انعوز گٕت ،دػی
ةعدهام چیگَىگ چ٘طر َالی و ژرؼ اؼت! اگع ؼهیيارٌای چیگَىگ دیگعی ةاؿط ،در آنٌا ىیغ ةایػط ؿػعکت کػيم».
نیگَیم اقالً ىتایط ةً آىذا ةعویط .اگع ةً آنٌا گَش کيیط ،چیغٌای ةط وارد گَشتان نیؿَد .ةؽیار ؼضت اؼت کً
ؿضف را ٌم ىذات داد و ٌم ٔکعش را تْییع داد .دا ککعدن ةطن ؿضف ىیغ ةؽیار ؼضت اؼت .اؼػتادان دروّػیو
چیگَىگ ةؽیار زیادی ودَد دارىط .زتی آىٍایی کً اؼتاداىی اقیل ٌؽتيط و آنَزشٌای درؼػتی دریأػت کعدهاىػط
ً
واُٗا دا ک ىتاؿيط .ةُنی از ارواح زیَاىی ةؽیار وزـیاىط .اگعچً آن چیغٌا ىهیتَاىيط ةً ةطن یػک
ىیغ نهکو اؼت

اؼتاد ةچؽتيط ،انا ایووَر ىیؽت کً او ةتَاىط آنٌػا را ةیػعون ةعاىػط .صػَد ایػو اؼػتاد تَاىػایی ایػو را ىػطارد کػً در
گؽتعهای وؼیٍ از ٍَطۀ آن چیغٌا ةعآیط ،چً رؼط ةً ؿاگعداىؾ .وٗتی گَىگ را ةیػعون نػیٔعؼػتط ،اىػَاع و اٗؽػام
چیغٌای ةط نهکو اؼت ةا آن درآنیضتً ؿطه ةاؿيط .گعچً ؿایط صَدش صػَب و ؿایؽػتً ةاؿػط ،انػا ؿػاگعداىؾ
قالر ىیؽتيط و ةًوؼیلۀ اىَاعواٗؽام ارواح یا زیَاىات نضتلٓ تؽضیع ؿطهاىط.
اگع نیصَاٌیط ةًوَر واُٗی در ٔالَن دأا تغکیً کيیط ،ىتایط ىغد آنٌا ةعویط و ةػً آنٌػا گػَش کيیػط .التتػً اگػع
ىهیصَاٌیط ٔالَن دأا را تغکیً کيیط و نیصَاٌیط ٌعچیغ دیگعی را تغکیً کيیط ،نیتَاىیط ةً آن ادانً دٌیط .ناىٍتان
ىهیؿَم ،چعاکً نعیط ٔالَن دأا ىیؽتیط .اگع نـکلی دیؾ آنط ،ىگَییط تهعیو ٔػالَن دأػا ةاَػث آن ةػَده اؼػت.
ٔ٘ه وٗتی اؼتاىطارد ؿیوؿیيگ را نعاَات کيیط و ةع وتٖ دأا تغکیً کيیط ،تغکیًکييطۀ واُٗػی ٔػالَن دأػا ٌؽػتیط.
کؽی دعؼیطه اؼت« :آیا نیتَاىم ةا تهعیوکييطگان ؼایع روشٌای چیگَىػگ نُاؿػعت کػيم؟» ةگظاریػط ةػً ؿػها
ةگَیم ،آنٌا ٔ٘ه چیگَىگ را تهعیو نیکييط در زالی کً ؿها در دأا تغکیً نیکيیط .ةُط از زنػَر در ایػو کػالس،
ٔاقلۀ زیادی ةیو ؼىر ؿها و آنٌا صَاٌط ةَد .ایو ٔالَن از وعیٖ ىؽلٌا تغکیػً ؿػکل گعٔتػً و صیلػی ٗطرتهيػط
اؼت .ةياةعایو وٗتی ةا آنٌا راةىً ةعٗعار نیکيیط ،اگع ةتَاىیط تعتیتی دٌیط کػً از آنٌػا چیػغی را دریأػت ىکيیػط یػا
تهایلی ةً ٌیچچیغی از آنٌا ىطاؿتً ةاؿیط و ٔ٘ه دوؼت نُهَلی ةاؿیط ،نـکل چيطاىی ىیؽت .انػا اگػع ةػطن آن
اؿضاص زانل چیغی ةاؿط ،ةؽیار ةط نیؿَد و ةٍتع اؼت اقالً ةا آنٌا در تهاس ىتاؿیط .در صكَص زن و ؿػٌَع،
اگع ٌهؽعتان چیگَىگ دیگعی را تهعیو کيط ىیغ ٔکع ىهیکيم نؽئلًای ةاؿط .انا ىکتًای ٌؽت :از آىذػا کػً راٌػی
درؼت را تهعیو نیکيیط ،تغکیۀ ؿها ةً دیگعان ٔایطه نیرؼاىط .اگع ٌهؽعتان روؿػی اٌعیهيػی را تهػعیو نػیکيػط،
نهکو اؼت ةطىؾ زانل چیغٌای ةطی ةاؿط .ةعای اوهیيان از ایهيی ؿهاٌ ،هؽعتان ىیغ ةایط دا ک ؿَدٌ .هًچیغ در
ُةُطٌای دیگع ةعایتان دا ک نیؿَد .نسیه صاىًتان ىیغ دا ک نیؿَد .اگع نسیهتان دا ک ىـَد و ٌعچیغی ةػا ؿػها
در تطاصل ةاؿط ،چگَىً نیتَاىیط تغکیً کيیط؟
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انا ومُیتی ودَد دارد کً ٔاؿو نو ةعای دا ککعدن چیغٌا کهکی ىهیکيط .نا تهػعیوکييػطهای داریػم کػً روزی
ٔاؿو نعا دیط ةً صاىًاش آنط .ةؽیار ٌیذانزده ةَدٔ« :اؿو نُلم ایيذاؼت .نُلم ،صَاٌؾ نیکػيم وارد ؿػَیط».
ٔاؿو نو گٕت« :اتاؽ تَ ةیؾ از زط ةًٌمریضتً اؼت و ایيذا چیغٌای ةؽیار زیادی ودَد دارد ».ؼپػ ٔاؿػو از
آىذا رٔت .نُهَهً وٗتی ارواح اٌعیهيی زیادی در ُةُطٌای دیگع ودَد داؿتً ةاؿيطٔ ،اؿػو نػو آنٌػا را ةػعای ؿػها
دا ک نیکيط .انا اتاؽ او دع از کتابٌای چیگَىگ ةػط نضتلػٓ ةػَد .او نتَدػً آن ؿػط و ةػا ؼػَزاىطن کتػابٌػا یػا
ٔعوشآنٌا ةعای ةازیأت ،صاىً را دا ک کعد .ؼپػ ٔاؿو نو ةازگـت .ایو نىلتی ةَد کً ایو ؿاگعد ةً نو گٕت.
اؿضاقی ىیغ ٌؽتيط کً والٍةیوٌا را نیةیييط .کؽی از نو ؼؤال کعد« :نُلم ،نػو اکيػَن ٔػالَن دأػا را تغکیػً
نیکيم .آیا ٌيَز نیتَاىم از کتاب تْییعات یا چیغٌایی نعتته ةا والٍةیيی اؼػتٕاده کػيم؟ ٌهیـػً ةػً ایػو چیغٌػا
َالًٗنيط ةَدهام ».ةگظاریط ةً ایو قَرت تَمیر دٌم :اگع ن٘طار ٗاةلنالزًٌای اىعژی داؿتً ةاؿیطٌ ،عچػً ةگَییػط
اجعی صَاٌط داؿت .اگع چیغی ٗعار ىتاؿط ةً آن قَرت ةاؿط ولی ةً کؽی ةگَییط ةطان قَرت اؼػت ،نهکػو اؼػت
نعتکب َهل ةطی ؿطه ةاؿیطٔ .عدی َادی ةؽیار مُیٓ اؼت .اىعژیٌا و اوالَػات نَدػَد در ةػطىؾ ىادایطارىػط و
نهکو اؼت تْییع کييط .اگع دٌانتان را ةاز کيیط و چیغی ةً او ةگَییط ،آن ؼضتی نهکو اؼػت ةػً ز٘ی٘ػت تتػطیل
ؿَد .اگع ایو ؿضف کارنای ةؽیاری داؿتً ةاؿط کً ةایط ةپعدازد و ؿها ةً او ةگَییط آیيػطۀ صػَةی صَاٌػط داؿػت،
وٗتی ىهیتَاىط کارنایؾ را ةپعدازد ،آیا ایو نذاز اؼػت؟ آیػا در زػال آؼػیبرؼػاىطن ةػً او ىیؽػتیط؟ ةُنػی أػعاد
ىهیتَاىيط ایو چیغٌا را رٌا کييط و ةً آنٌا واةؽتًاىط ،گَیی اؼػتُطادٌایی دارىػط .آیػا ایػو یػک واةؽػتگی ىیؽػت؟
ةػًَػػالوه ،زتػی اگػػع ز٘ی٘ػػت را ةطاىیػط ،ىتایػػط اؼػػعار آؼػػهاىی را ٌهیووػػَری ةػػعای ؿضكػی َػػادی ٔػػاش کيیػط.

تهعیوکييطگان ةایط صَیـتودار ةاؿيط .اقَل آن ایو اؼت .ةطون تَدً ةً ایيکً کؽػی چگَىػً ةػا اؼػتٕاده از کتػاب
تْییعات چیغٌایی را دیـگَیی نیکيط ،ةُنی از آنٌا ٌماکيَن دیگع ز٘ی٘ی ىیؽتيط .ایو والٍةیيی کً ةً ایو یا آن
ؿکل و ةًگَىًای دیـگَیی نیکيط کً ةعصی از آنٌا درؼت و ةعصی ّله ةاؿيط ،ادػازه دارد در دانُػۀ نػعدم َػادی
ودَد داؿتً ةاؿط .چَن گَىگ واُٗی داریط ،نیگَیم تهعیوکييطهای واُٗی ةایط از اؼتاىطارد ةاهتعی دیعوی کيط .انا
ةُنی از تهعیوکييطگان أعاد دیگع را دیطا نیکييط تا آیيطهؿان را ةگَیيط و نیدعؼيط« :آیػا وػالٍ نػعا نػیةیيػی کػً
اوماع نو و تغکیًام چگَىً اؼت؟ آیا درد و رىذی دارم؟» آنٌا دیگعان را دیطا نیکييط تا ایػو چیغٌػا را دیـػگَیی
کييط .اگع آن ؼضتی ؿها دیـگَیی ؿػَد ،چگَىػً نػیتَاىیػط صػَد را رؿػط دٌیػط؟ زنػاىی کػً تهعیوکييػطه ؿػطیط
زىطگیتان دوةاره ىٌم و تعتیب داده ؿط .ةياةعایو اوالَاتی کً الگَی کٓ دؼتتان ،چٍعهتان ،روز تَلػطتان و ةػطنتان
ةا صَد دارد تْییع کعده و آن چیغی ىیؽت کً در اةتطا ةَد .اگع ىغد والٍةیو ةعویط ،زػعؼ او را ةػاور نیکيیػط .وگعىػً
ةعای چً نیرویط؟ آىچً او نیتَاىط ةً ؿها ةگَیط ةُنی از چیغٌای ؼىسی درةارۀ گظؿتۀ ؿهاؼت .انا دٌَع و ذات
آنٌا در زال زامع تْییع کعده اؼت .دػ ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اگع ىغد ٔالةیو ةعویط ،آیػا ةػً زعؼٌػای او
گَش ىهیدٌیط و آن را ةاور ىهیکيیط؟ دػ آیا ایو نؽئلً ةار رواىی ةعای ؿها ةً ودَد ىهیآورد؟ اگػع ةػا ٔکعکػعدن
درةارۀ آن صَدتان را ىارازت کيیط ،آیا یک واةؽتگی ىیؽت؟ دػ ایو واةؽتگی چگَىً نیتَاىط از ةیو ةعود؟ آیا صَد
را در نُعض ؼضتی دیگعی ٗعار ىطادهایط؟ آیا نذتَر ىیؽتیط ؼضتی ةیـتعی را ةعای رٌاکعدن ایو واةؽػتگی تسهػل
کيیط؟ ةا ٌع آزنایؾ و ٌع ؼضتی ،ایو نَمَع ودَد دارد کً آیا در تغکیً قَُد نیکيیط یا دػاییو نػیرویػط .تغکیػً
ةًصَدیصَد ؼضت اؼت ،انا صَدتان ؼضتی دیگعی ةً آن امأً نیکيیػط .چگَىػً نػیتَاىیػط ةػع آن ّلتػً کيیػط؟
نهکو اؼت درىتیذۀ آن ،ةا ؼػضتیٌػا و دؿػَاریٌػایی نَادػً ؿػَیط .دیگػعان نذػاز ىیؽػتيط نؽػیع تْییعیأتػۀ
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زىطگیتان را ةتیييط .اگع دیگعان آن را ةتیييط و ةً ؿها ةگَیيط چً زناىی درد و رىذی صَاٌیط داؿت ،چگَىً نیتَاىیػط
تغکیً کيیط؟ ةياةعایو دیطن آن اقالً نذاز ىیؽتٌ .یچکؽی از ؼایع نطارس تغکیً ىیغ ادازه ىػطارد آن را ةتیيػط .زتػی
نعیطان ٌهعاه در ٌهان نطرؼۀ تغکیً ىیغ ادازه ىطارىط آن را ةتیييطٌ .یچکؽی ىهیتَاىط آن را ةًدرؼتی ةگَیط ،زیػعا آن
ىََی از زىطگی اؼت کً تْییع کعده ،زىطگیای ةعای تغکیً.
کؽی از نو دعؼیط آیا نیتَاىط ؼایع کتابٌای نظٌتی و ؼایع کتابٌای چیگَىگ را نىالًُ کيػط .گٕتػًایم کػً

ً
نضكَقا ةَدیؽتیٌ ،هگی ةً نعدم آنَزش نیدٌيط چگَىً ؿیوؿیيگ صَد را تغکیػً کييػط .نػا
کتابٌای نظٌتی،

ىیغ ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ داریم ،دػ ىتایط نـکلی ودَد داؿتً ةاؿط .انا ىکتًای را ةایط ةیان کعد :ةؽیاری از نؽػائل
در آن نتَن در روىط تعدهً ةًوَر اؿتتاه تعدهً ؿػطهاىط .ةػًَػالوه ،ةؽػیاری از تٕؽػیعٌای آن نتػَن ىیػغ از دیػطگاه
ؼىَح نضتلٓ اىذام ؿطه و ةًوَر ؼعؼعی نُيی ؿطهاىط .آن ىاةَدکعدن دارنا اؼت .أعادی کً ةًوػَر ؼعؼػعی آن
نتَن را تٕؽیع کعدهاىط از ٗلهعو ةَدا ةؽیار دور ةَدىط و نستَای واُٗی آنٌا را ىٍٕهیطىط .ازایورو آنٌا ىیػغ درکٌػای
نضتلٕی از نَمََات داؿتًاىط .ةعای ؿها آؼان ىیؽت کً آنٌا را ةًوَر کانل ةٍٕهیط و ىهیتَاىیط صَدتػان آنٌػا را

ً
قعٔا َالًٗنيطم آنٌػا را نىالُػً کػيم» و ٌهیـػً آنٌػا را نىالُػً کيیػط ،در روش آن
درک کيیط .انا اگع ةگَییط« :
نطرؼً تغکیً نیکيیط .نـکل ایو اؼت کً در ٌع نتو نػظٌتی ،گَىػگ و ٔػای آن گيذاىػطه ؿػطه و وٗتػی آنٌػا را
نىالًُ کيیط در آن روش در زال تهعیو ٌؽتیط .اگع آنٌا را ةًوَر َهیٖ نىالًُ کيیط و از روش آن نطرؼً دیػعوی
کيیط ،نهکو اؼت در َهل ،آن نطرؼً را ةعگغیطه ةاؿیط و دیگع نتُلٖ ةً نطرؼۀ تغکیۀ نا ىتاؿیط .در ؼعاؼع تاریش از
ٔعد صَاؼتً ؿطه کً در تغکیً ،دو نطرؼۀ تغکیً را ٌمزنان ةعىگغیيط .اگع نیصَاٌیط روش ایو نطرؼً را تغکیً کيیط،
ةایط ٔ٘ه ىَؿتًٌای ایو نطرؼۀ تغکیً را نىالًُ کيیط.
اگع نیصَاٌیط در روش نا تغکیً کيیط زتی ىتایػط کتابٌػای چػیگَىػگ را ةضَاىیػط .ةػًویژه ىتایػط کتػابٌػای

چیگَىگی را ةضَاىیط کً ایو روزٌا نيتـع نیؿَىطٌ .هیو وَر ،کتابٌایی ناىيط ٌَآىگدی ىیدیيگ ،ؿیيگنیيگ
گَییدی و دائَ َذىگ .گعچً چیغٌای ةطی را در صَد ىطارىط ،انا آنٌا ىیغ اىعژیٌایی از ؼىَح نضتلٓ در صَد دارىػط
و صَدؿان راهٌایی از تغکیً ٌؽتيط .وٗتی آنٌا را ةضَاىیط ،ةً ؿها چیغی نیدٌيط و ةا ؿػها تػطاصل نیکييػط .اگػع
یکی از دهلًٌای آنٌا در ىٌعتان ٗاةلدظیعش ةاؿط ،آىگاه چیغی از آنٌا ةًوعؼ ؿػها آنػطه و ةػً گَىگتػان امػأً
نیؿَد .اگعچً آن چیغ ةطی ىیؽت ،انا وٗتی چیغ دیگعی ةً ؿها داده ؿَد چگَىػً تغکیػً نیکيیػط؟ آیػا ایػو ىیػغ
نـکالتی را ةً ودَد ىهیآورد؟ اگع یک ٗىُۀ الکتعوىیکی امأی را ةً ٗىُات داصلػی تلَیغیػَن امػأً کيیػطٔ ،کػع

ً
َٔرا از کار نیأتط .اقَل آن ایو اؼت .ةًَالوه ،ایػو روزٌػا ةؽػیاری از
نیکيیط چً اتٕاٗی ةعای تلَیغیَن نیأتط؟
کتابٌای چیگَىگ ،راٌيهایی واُٗی ارائً ىهیدٌيط و اىَاعواٗؽام چیغٌای ىاداک را در صػَد دارىػط .وٗتػی یکػی از
ؿاگعدان نا قٕسات کتاب چیگَىگی را ورؽ نیزد نار ةغرگی از آن ةیعون دعیط .التتػً ىهػیصػَاٌم ةػً دغئیػات آن
ةپعدازم .آىچً ا کيَن ةً آنٌا اؿاره کعدم نـکالتی ٌؽتيط کً صَد تهعیوکييطگان ةعای صَدؿان ایذاد نیکييط ،زیػعا

ىهیتَاىيط صَد را ةًصَةی اداره کييط .ةًةیان دیگع ،ایو نـکالت ةًوؼیلۀ أکاری ىادرؼت ةً ودَد نیآیيػط .ةػً ایػو
نؽائل اؿاره نیکيم زیعا ةعای ٌهۀ ؿها صَب اؼت کً ةطاىیط .کهک نیکيم ةطاىیط چًکػار کيیػط و چگَىػً آنٌػا را
تـضیف دٌیط تا نـکالتی در آیيطه روی ىطٌيط .اگعچً ةً آىچً ٌما کيَن گٕتم ةیؾ از زط تأکیط ىکعدمٌ ،هً ةایػط
نىهئو ةاؿیط ةً آن تَدً نیکيیط؛ زیعا نُهَهً َلت نـکالت ایو نَمَع اؼػت و نـػکالت نُهػَهً ایيذػا صػَد را
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ىـان نیدٌيط .تغکیًکعدن ةیىٍایت واٗتٔعؼا و ةؽیار دطی اؼت .اگع زتی ذرهای ةیتَدً ةاؿػیط ،نهکػو اؼػت
ةلْغیط و در یک لسًٌ ىاةَد ؿَیط .ازایورو أکارتان ةایط درؼت ةاؿط.

ِ
گَىگ ٌيسٌا ی رزنی
چی
َالوه ةع روشٌای تغکیۀ دروىی ،روشٌای چیگَىگ ٌيعٌای رزنی ىیغ ودَد دارىط .در زالی کً درةػارۀ چػیگَىػگ
ٌيعٌای رزنی قستت نیکيیم ،اةتطا نیصَاٌم نىلتی درةارۀ اؼانی و اقىالزاتی ةگَیم کً ایو روزٌا در چیو رایخ
ٌؽتيط و ٌهگی َتارت «چیگَىگ» را در صَد دارىط.
ِ
ِ
ِ
ِ
گَىگ رٗف ودَد دارد.
گَىگ صىاوی و چی
گَىگ نَؼی٘ی ،چی
گَىگ ى٘اؿی ،چی
در زال زامع ةًاقىالح چی
اىَاعواٗؽام ایو چیغٌا ودَد دارىط .آیا ٌهۀ آنٌا چیگَىگ ٌؽتيط؟ ةً ىٌعم َذیب اؼت .نػیگػَیم اگػع در زػال
ویعانکعدن چیگَىگ ىتاؿيط زطاٗل در زال آؿٕتًکعدن نؽائل ٌؽتيط .نتيای ىٌعی آنٌا چیؽت؟ گٕتػً نػیؿػَد
وٗتی ؿضكی ى٘اؿی نیکيط ،آواز نیصَاىط ،نیرٗكط یا نیىَیؽط ،ةایط در ومُیت صلؽً یا ةًاقىالح در ومػُیت
چیگَىگ ةاؿط .آیا آن ةً ایو ؿکل ،تتطیل ةً چیگَىگ نیؿَد؟ ىتایط آن را ایوگَىػً درک کػعد .آیػا آن ىػاةَدکعدن
چیگَىگ ىیؽت؟ چیگَىگ داىـی ژرؼ و دانٍ ةعای تغکیۀ ةطن ةـعی اؼت .اوه ،چگَىً نیتَان ةَدن در ومُیت
صلؽً را چیگَىگ ىانیط؟ دػ اگع در ومُیت صلؽً ةً تَالت ةعویم آن چً ىانیطه نػیؿػَد؟ آیػا ایػو ىػاةَدکعدن
چیگَىگ ىیؽت؟ نیگَیم ایو ىاةَدکعدن چیگَىگ اؼت .دو ؼال دػیؾ در ىهایـػگاه تيطرؼػتی آؼػیایی ،چیػغی
آىذا ةَد کً آن را «چیگَىگ صىاوی» نیىانیطىط .ةً ّعًٔؿان رٔتم ةتیيم چیگَىگ صىػاوی چیؽػت .ؿضكػی را
چػی ؼاوٍؿػطه
ی صَد را روی ٌع کلهً ؼػاوٍ نػیکػعد.
ِ
آىذا در زال ىَؿتو دیطم .دػ از ىَؿتو ،ةا دؼتاىؾ چ ِ

ی او ىیغ ىهػیتَاىؽػت صػَب
ؼیاه ةَد .ذٌو او نـَْل دَل و ؿٍعت ةَد .چگَىً نیتَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟ چ ِ
ةاؿط .ىَؿتًٌای او آویغان ةَدىػط و ٗیهػت گغأػی روی آنٌػا گظاؿػتً ؿػطه ةػَد؛ گعچػً ٔ٘ػه صػاردیٌػا آنٌػا را
چػی ؼػیاه
نیصعیطىط .نیتَاىم ةگَیم ٌعکؽی کً آنٌا را نیصعیط و ةً صاىػً نیةػعد ةطؿاىؽػی نػیآورد .چگَىػً
ِ

نیتَاىط صَب ةاؿط؟ قَرت آن ؿضف ،ؼیاه ةً ىٌع نیآنط .ذٌو او نـَْل دَل ةَد و ٔ٘ه ةً دَل ٔکػع نػیکػعد.
چگَىً نیتَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟ انا کارت او ؿانل ةؽیاری از َياویو و ال٘اب ةَد ،از ٗتیػل ةًاقػىالح صىػاط
ةیوالهللی چیگَىگ .نیگَیم چگَىً چيیو چیغی نیتَاىط چیگَىگ ىانیطه ؿَد؟
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :دػ از دایان ایو کالسٌ ،ـتاد تا ىَددرقط از أػعاد ىػًتيٍػا ةیهاریٌایؿػان ؿػٕا

ً
ؿضكػا
صَاٌط یأت ،ةلکً گَىگ را ىیغ رؿط نیدٌيط؛ گَىگ واُٗی .آىچً ةطن ؿها ةا صَد دارد َٔؽوتیُی اؼت .اگع
صَدتان تغکیً نیکعدیط ،زتی اگع تهام َهعتان ٌم تغکیً نیکعدیط ىهیتَاىؽتیط ایو را رؿط دٌیط .زتی اگع ٔػعدی
دَان ،از ٌهیو اهن تغکیً را ؿعوع نیکعد و تهام َهعش تغکیً نیکعد ٌيَز ٌم ىهیتَاىؽت چیغٌایی را کً ةً ؿها
واُٗی صَةی ىیاز نیداؿت .چيط ىؽل وَل کـػیطه تػا ایػو ٔػالَن و ایػو
دادم رؿط دٌط و ٌيَز ةً راٌيهایی اؼتاد
ِ

نکاىیغم را ؿکل دٌیم .ایو چیغٌا ٌهگی ةا ٌم در ةطنتان ىكب ؿطهاىط .ازایورو ،ةً ؿها نیگػَیم ،ةػًصاوع ایيکػً
آنٌا را ةًرازتی ةً دؼت آوردیط ةًآؼاىی از دؼت ىطٌیط .آنٌا ةیىٍایت ةاارزش و ىٕیػ ٌؽتيط .ةُط از ایو کالس،
آىچً ةا صَد داریط گَىگ واُٗی ،نادۀ ةا اىعژی ةاه اؼت .وٗتی ةً صاىً نیرویط و چيػط کلهػًای نػیىَیؽػیط ،ةػطون
تَدً ةً ایيکً چً دؼتضىی داؿتً ةاؿیط ،زاوی گَىگ اؼت! دػ آیا ٌهً در ایو کػالس ةایػط َيػَان «اؼػتاد» را
کؽب کييط و اؼتاد چیگَىگ صىاوی ؿَىط؟ نیگَیم ىهیتَاىیط ایوگَىً ةً آن ىگاه کيیط .ناىيط ٌع ٔعدی کً گَىػگ
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و اىعژی ز٘ی٘ی دارد ،ىیازی ىیؽت ةا ٗكط آن را ؼاوٍ کيیطٌ .عچً را لهػ کيیط روی آن اىعژی ةػًدػا نیگظاریػط و
ةًوَر روؿو نیدرصـط.
ٌهچيیو در نذلًای صتعی را دیطم کً ىَؿتً ةَد ٗعار اؼت یک کػالس چػیگَىػگ صىػاوی ةعگػغار ؿػَد .آن را
ةًوَر نضتكع صَاىطم تا ةتیيم چگَىً آن دوره آنَزش داده نیؿَد .چيیو ىَؿتً ؿطه ةػَد :اول تػيٕػ را تيٌػیم و
دم و ةازدمتان را کيتعل کيیط .ؼپػ دػاىغده تػا ؼػی دٗی٘ػً ةيـػیيیط و ذٌوتػان را روی چػی در ٗؽػهت دنتػیان
نتهعکغ کيیط و تكَر کيیط کً چی از ٗؽهت دنتیان ةليط نیؿَد و ةً ؼػاَط نػیرود .ؼػپػ ٗلػم را ةعداریػط و در
دٌَع ٔعو کيیط .دػ از آن ،چی را ةً ىَک ٗلم نيت٘ل کيیط .وٗتی ىیت ذٌيیتان ةً آىذا رؼیط ،ؿعوع کيیط ةيَیؽیط.
آیا ایو ٔعیبدادن نعدم ىیؽت؟ اوه ،اگع کؽی ةتَاىط چی را ةً دایی اىت٘ال دٌط ،آیا چیگَىگ نسؽػَب نیؿػَد؟
در ایو قَرتٗ ،تل از صَردن ّظا ةایط نطتی در نطیتیـػو ةيـػیيیم .ؼػپػ چػَب ّػظاصَری را ةػعداریم و چػی را
ِ
گَىگ ّظاصَردن ىانیػطه نیؿػط ،نگعىػً؟ ةػا ایػو
ةًوعؼ ىَک چَب ّظاصَری زعکت دٌیم و ّظا ةضَریم .آن چی
نيىٌٖ ،عچً نیصَردیم ىیغ اىعژی نیةَد .ایو را تنُیٓ چیگَىگ نیىانم ،زیعا ٔکع نػیکييػط چػیگَىػگ چیػغی
ایوٗطر ؼىسی اؼت .دػ ىتایط آن را ایوگَىً درک کيیط.
انا روشٌای چیگَىگ ٌيعٌای رزنی نیتَاىيط روشٌای چیگَىگ نؽت٘ل نسؽَب ؿَىط .چعا؟ زیعا ٗػطنتی
ٌغارانؼالً دارىط و نذهََۀ کانلی از ىٌعیًٌای تغکیً و روشٌای تغکیً دارىط و نیتَاىيط ؼیؽتهی کانل نسؽَب
ؿَىط .انا ةا ایو زال ٌم ،روشٌای چیگَىگ ٌيعٌای رزنی ىؽتت ةً روشٌػایی کػً کػانالً ةػعای تغکیػً اؼػتٕاده
ِ
گَىگ ؼضت ،ؿکلی از صَؿًای اىعژی اؼت کػً ٔ٘ػه ةػعای مػعةًزدن و
نیؿَىط در ؼىر داییوتعی ٌؽتيط .چی
نتارزه ةً کار نػیرود .ةگظاریػط نحػالی ةػغىم .تهػعیوکييػطهای در دکػو ةُػط از ؿػعکت در کػالس ٔػالَن دأػای نػا،
ىهیتَاىؽت ةا دؼتاىؾ چیغی را ٔـار دٌط .وٗتی در زال صعیط کالؽکۀ ةچً ةَد و نیصَاؼت ن٘اونػت کالؽػکً را
ةا دؼتؾ ةعرؼی کيط ،آن از ٌم داؿیط و او ؿگٕتزده ؿط .وٗتی ةً صاىً رٔت و روی قيطلی ىـؽت ،ىهیتَاىؽػت
آن را ةا دؼتؾ ٔـار دٌط .اگع ٔـار نیداد قيطلی نیؿکؽتَ .لػت ایػو نؽػئلً را از نػو دعؼػیط .ةػً او چیػغی
ىگٕتم زیعا ىهیصَاؼتم یک واةؽتگی رؿط دٌط٘ٔ .ه گٕتم ایو چیغٌا وتیُی ٌؽػتيط ،ةگػظار ةاؿػط و آن را ىادیػطه
ةگیع چعاکً ٌهگی چیغٌای صَةی ٌؽتيط .اگع ایو تَاىایی َٔؽوتیُی ةًصَةی اؼتٕاده ؿػَد ،یػک ؼػيگ ةػا ٔـػار
دؼت نیتَاىط ةًقَرت دَدر درآیط .آیا ایو ٌهان چیگَىگ ؼضت ىیؽت؟ انا او ٌعگغ چیگَىػگ ؼػضت را تهػعیو
ىکعده ةَد .در تهعیوٌای تغکیۀ دروىی ،ایو تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی نُهػَهً نػیتَاىيػط رؿػط کييػط .انػا چػَن أػعاد
ىهیتَاىيط ؿیوؿیيگ صَد را زٕي کييط ،دػ از ایيکً ایو تَاىاییٌا ًاٌع ؿطىط نُهَهً ادازه داده ىهػیؿػَد کػً از
آنٌا اؼتٕاده کييط .ةًویژه در ؼىر داییو تغکیً ،ؿیوؿیيگ ؿضف ٌيَز رؿط ىکعده اؼػت ،ةيػاةعایو تَاىػاییٌػای
َٔؽوتیُی کً در ؼىر داییو رؿط نیکييط اقالً ىهیتَاىيط ةً ًٍَر ةعؼيط .ةا گظؿت زنان ،ؼىر ؿها رؿط نیکيط و
ایو چیغٌا دیگع ٔایطهای ىطارىط و ازتیادی ىیؽت ةً ًٍَر ةعؼيط.
چیگَىگ ٌيعٌای رزنی دٗی ً
٘ا چگَىً تهعیو نیؿَد؟ در تهعیو چیگَىگ ٌيعٌای رزنی ،ؿػضف ةایػط چػی را
تيٌیم کيط ،انا در اةتطا تيٌیم آن آؼان ىیؽت .اگعچً ؿضف نیصَاٌط چی را تيٌیم کيط ،انا نهکػو اؼػت ىتَاىػط.
دػ ةایط چً کار کيط؟ ةایط دؼتٌإٗ ،ؽۀ ؼیيً ،داٌا ،رانٌا ،ةازوان و ؼعش را تهعیو دٌط .چگَىً آنٌػا را تهػعیو
نیدٌط؟ ةُنی أعاد ةا دؼتؿان یا کٓ دؼتؿان ةً درصت نیزىيط و ةُنیٌا ةا دؼتؿان ةً ؼيگ نػیکَةيػط.
نیتَاىیط تكَر کيیط کً وٗتی دؼت ةً ؼيگ ةعصَرد نیکيط چ٘طر نیتَاىط اؼتضَاىؾ درد ةگیعد و اگع نسکمتع زده
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ؿَد دچار صَىعیغی نیؿَد! چی ٌيَز ٌم ىهیتَاىط تيٌیم ؿػَد .ةایػط چػًکػار کػعد؟ ؿػضف ةػازواىؾ را ىَؼػان
ً
واُٗػا نتػَرم
نیدٌط و نیگظارد صَن ةً َ٘ب و ةً ةازوان ةعود و در ىتیذً ةازوان و دؼتاىؾ نتَرم نیؿَىط .آنٌا
نیؿَىط .دػ از آن ،وٗتی ؿضف نسکم ةً ؼيگ نیکَةط ،اؼتضَانٌایؾ دَؿـی ىعم دارىط و ةػا ؼػيگ ارتتػاط
نؽت٘یهی ةعٗعار ىهیکييط و دؼتٌا آنٗطر ٌم دردی را ازؽاس ىهیکييطٌ .هانوَر کػً ؿػضف ةػً تهػعیو ادانػً
نیدٌط ،اؼتاد ةً ایو ٔعد آنَزش نیدٌط .ةا گظؿت زنان ،یاد نیگیعد چی را تيٌیم کيط .انػا تَاىػایی تيٌػیم چػی
کأی ىیؽت ،زیعا در ىتعد واُٗی ،وعؼ ن٘اةل نيتٌع او ىهیؿػَد .التتػً وٗتػی ؿػضف ةتَاىػط چػی را ٌػطایت کيػط،
نیتَاىط در ن٘اةل زهلًٌا ن٘اونت کيط و زتػی وٗتػی ةػا چػَةی ةؽػیار مػضیم مػعةً نیصػَرد ،دردی را ازؽػاس
ىهیکيط .ةُط از ٌطایت چی ةً ةازوان ،آنٌا نتَرم نیؿَىط .انا در نعزلۀ ؿػعوع ،چػی اةتػطاییتػعیو چیػغ اؼػت و
ٌهانوَر کً ؿضف ةً تهعیو ادانً نیدٌط ،چی نیتَاىط ةً نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ؿَد .وٗتی چػی ةػً نػادۀ ةػا
اىعژی ةاه تتطیل ؿَد ،ةًتطریخ صَؿۀ اىعژی ةا چگالی زیادی را ؿػکل نیدٌػط و ایػو صَؿػۀ اىػعژی دارای ٌػَش
اؼت .ازایورو ،آن ىیغ یک صَؿۀ تَاىایی َٔؽوتیُی یا ةًَتارت دیگع ىََی تَاىایی َٔؽوتیُی اؼت .انا ایو تَاىایی
ً
قعٔا ةعای معةًزدن و دٔاع از صَد در ةعاةع معةًصَردن اؼت .اگع ایػو تَاىػایی ةػعای ؿػٕای ةیهاریٌػا
َٔؽوتیُی

اؼتٕاده ؿَد ،نؤجع ىیؽت .چَن ایو نادۀ ةا اىعژی ةاه در ُةُطی دیگع ودَد دارد و در ُةُط نا َتَر ىهیکيػط ،زنػان آن
ؼعیٍتع از زنان نا گظر نیکيط .وٗتی ةا نـت ةً کؽی معةًای نیزىیط ،ازتیادی ىطاریط چی را ٌطایت کيیػط یػا ةػً
آن ٔکع کيیط ،زیعا گَىگ دیـادیؾ در آىذا صَاٌط ةَد .وٗتی ؼُی نیکيیػط زهلػۀ کؽػی را دٔػٍ کيیػط ىیػغ گَىػگ
دیـادیؾ در آىذا صَاٌط ةَد .ةطون تَدً ةً ایيکً ةا چً ؼعَتی ةا نـت معةً نیزىیط ،آن ؼػعیٍتػع از ؿػها َتػَر
نیکيط زیعا در آن دو ُةُط ،نٍَٕم زنان نتٕاوت اؼت .از وعیٖ تهعیو چیگَىگ ٌيعٌػای رزنػی ،ؿػضف نػیتَاىػط
تَاىاییٌایی نحل دؼت ؼيگ آٌو ،دؼت ؿيگعؼ ،دای وادعا و دای آرٌات را رؿط دٌط .ایػوٌػا نٍارتٌػای نػعدم
َادی ٌؽتيطٔ .عدی َادی نیتَاىط از وعیٖ تهعیو ةً ایو ؼىر ةعؼط.
ةغرتتعیو اصتالؼ ةیو روشٌای چیگَىگ ٌيعٌای رزنی و روشٌای تغکیۀ دروىی ایو اؼت کً در روشٌای
چیگَىگ ٌيعٌای رزنی هزم اؼت تهعیو ةا زعکت اىذام ؿَد ،در ىتیذً چی در زیع دَؼت زعکػت نػیکيػط .چػَن
چی ؿضف ىیػغ ىهػیتَاىػط داصػل دنتػیان
ىیاز ةً تهعیو ةا زعکت دارد ،ؿضف ىهیتَاىط ةً نعزلۀ ؼکَن ةعؼط و ِ

چی ؿضف ،زیع دَؼت و از نیان ناٌیچًٌا زعکت نیکيط .ةً ٌهیو َلتٔ ،عد ىً نیتَاىط ةطن را تغکیً کيط و
ؿَدِ .

ىً نیتَاىط تَاىاییٌای ؼىر ةاه را تغکیً کيط .تغکیۀ دروىی نا هزم نیداىط کً تهعیو در ومُیت ؼکَن اىذام ؿَد.

روشٌای نعؼَم هزم نیداىيط کً چی وارد دنتیان در ٗؽهت زیعیو ؿکم ؿَد .آنٌا تهعیو در ومُیت ؼکَن و
تتطیل ةطن نادرزادی را معوری نیداىيط .آنٌا نیتَاىيط ةطن را تغکیً کييط و تا ؼىَح ةاهتع تغکیً کييط.
نهکو اؼت در رنانٌای ٌيعٌای رزنی درةارۀ تکيیکٌایی ؿيیطه ةاؿیط ،ناىيط ىاَٗس والیػی ،لتػاس آٌيػیو و
ؿکأتو درصت ؼپیطار از ٔاقلۀ قطٗطنی ةا تیع و کهان .ةعصی أعادی را ةً تكَیع نیکـيط کػً نػیتَاىيػط ةػیوزن
ؿَىط و تا ارتٕاع ةليطی در ٌَا ةً ایووعؼ و آنوعؼ ةعوىط و زتی ةعصی نیتَاىيط وارد ُةُطٌای دیگع ؿَىط .آیا ایػو

ً
زتها ودَد دارىط .ولی در ةػیو نػعدم َػادی یأػت ىهػیؿػَىط .کؽػاىی کػً چيػیو
ٌيعٌای رزنی ودَد دارىط؟ ةلً،
ٌيعٌای رزنی ةاؿکٌَی را تغکیً کعدهاىط ،ىهیتَاىيط آنٌا را ةً َهَم نعدم ىـان دٌيػط .زیػعا چيػیو ؿضكػی ٔ٘ػه
ٌيعٌای رزنی را تهعیو ىهیکيط ،ةلکً ٔعاؼَی ؼىر نعدم َادی اؼت .او ةایط ةا دیعوی از روش تغکیۀ دروىی تغکیً
کيط .ایو ؿضف ةایط ةعای ؿیوؿیيگ صَد ارزش ٗائل ؿَد و آن را ارت٘ا دٌػط .او ةایػط ةػً چیغٌػایی نحػل نيػأٍ
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نادی اٌهیت کهی ةطٌطٌ .عچيط کً نیتَاىط چيیو ٌيعٌای رزنی را تغکیً کيط ،انا از آن ةً ةُػط دیگػع ىهػیتَاىػط در
ةیو نعدم َادی ةًوَر ؼعؼعی از آنٌا اؼتٕاده کيط .اگع در صلَت کؽی او را ىتیيط ،ادازه دارد از آنٌا اؼتٕاده کيػط.
ةا صَاىطن ةُنػی رنانٌػا ،نهکػو اؼػت ةتیيیػط ؿضكػیت داؼػتان ةػعای چیغٌػای دىیػَی ناىيػط کتاةچػۀ نٍػارت

ؿهـیعزىی ،گيخ یا زن صاقی نتارزه نیکيط یا کؽی را نیکُـطٌ .عیک ةًقػَرتی ةػً تكػَیع کـػیطه ؿػطهاىط کػً
ً
واُٗػا
تَاىاییٌای صارؽالُادهای دارىط و ناىيط ؼایً نیآیيط و نیروىطٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیػا أػعادی کػً

ایو تَاىاییٌای ٌيعٌای رزنی را دارىط ىتایط آنٌا را از وعیٖ تغکیۀ دروىی تغکیً کعده ةاؿيط؟ آن تَاىاییٌا را ٔ٘ػه از
وعیٖ تغکیۀ ؿیوؿیيگ صَد کؽب کعدهاىط و ةایط َالًٗای ةً ؿٍعت ،نيُٕت و انیال نضتلٓ ىطاؿتً ةاؿيط .چگَىً
نیتَاىيط دیگعان را ةکـيط؟ چگَىً نیتَاىيط آنٌهً ةً دَل و جعوت اٌهیػت ةطٌيػط؟ ّیػعنهکو اؼػت .آنٌػا ٔ٘ػه
نتالْۀ ٌيعی ٌؽتيط .نعدم ٔ٘ه ةًدىتال ٌیذان ٌؽتيط و ٌع کاری ةعای چيیو نیلی اىذام نیدٌيط .ىَیؽػيطگان از
ایو نؽئلً ةٍعهةعداری کعده و ؼُی نیکييط تا درةػارۀ ٌعچػً در دؽػتذَیؾ ٌؽػتیط یػا ؿػها را صـػيَد نػیکيػط
ةيَیؽيطٌ .عچً ىَؿتًٌا ةاورىادظیعتع ةاؿيط ،ةیـتع َالًٗ داریط آنٌا را ةضَاىیػط .آنٌػا ٔ٘ػه نتالْػً و اّػعاؽ ٌيػعی

ً
واُٗا چيیو تَاىاییٌای ٌيعٌای رزنی را دارىط آنگَىً رٔتار ىهیکييط و زتی آنٌا را ةعای َهػَم
ٌؽتيط .آنٌایی کً
نعدم ىیغ ةً ىهایؾ ىهیگظارىط.

دَدىهایی
ةًصاوع تغکیً در ةیو نعدم َادی ،صیلی از تهعیوکييطگان نا ىهیتَاىيط ةؽیاری از واةؽػتگیٌایؿػان را رٌػا کييػط.
ةؽیاری از واةؽتگیٌا ةعایؿان َادی ؿطه و ىهیتَاىيط آنٌا را تـضیف دٌيط .ذٌيیت صَدىهایی نیتَاىػط در ٌػع
نَُٗیتی دلَه کيط و نیتَاىط ٌيگام اىذام کارٌای صَب ىیغ صَد را ىـػان دٌػط .ةعصػی أػعاد ةػعای کؽػب ؿػٍعت،
نيأٍ ؿضكی و کهی ؼَد ،اّلب ةً صَد نیةاليط و صَدىهایی نیکييط« :نو ةؽیار ةااؼتُطادم ،ةٍتع از دیگعاىم ».نا
ىیغ چيیو نَاردی داریم .نحالً وٗتی کؽی ةٍتع از دیگعان تهػعیو نػیکيػط ،چـػم ؼػَنؾ دیػط وامػرتعی دارد یػا
زعکات تهعیو را زیتاتع از دیگعان اىذام نیدٌط ،او ىیغ دوؼت دارد صَدىهایی کيط.
ةعصی أعاد نیگَیيط« :نو نىلتی را از نُلم لی ؿيیطهام ».ؼایعیو ةً دور او دهٍ نیؿَىط و ةً ٌعچً نیگَیط
گَش نیکييط .او ةا درک صَد ةً آن ؿيیطهٌا ؿاخوةعت نیدٌط و ةً دیگعان نيت٘ػل نػیکيػط .اىگیػغۀ او چیؽػت؟
صَدىهایی .أعادی ٌم ٌؽتيط کً ةا َالٗۀ وأع ؿایًُ را ةیو دیگعان دضؾ نیکييػط ،گػَیی ةؽػیار نىلٍاىػط و اىگػار
ةؽیاری از تهعیوکييطگان نا ةً اىطازۀ آنٌا درک ىهیکييط یا آگاٌی ىطارىط .ایو نؽئلً ةعای آنٌا ةػًقػَرت وتیُػی
درآنطه و ؿایط صَدؿان آن را تـضیف ىهیدٌيط .ةًوَر ىاصَدآگػاه ایػو ذٌيیػت صَدىهػایی را دارىػط .در ّیػع ایػو
قَرتٌ ،طؼ از دضؾ ؿایًُ چیؽت؟ ةعصی درةارۀ ایيکً در چيیووچيان تاریضی نُلم آنَزش را نتَٗٓ نیکيػط و
«ةً کيخ َغلت نیرود» ؿایُات ةیاؼاس نیگَیيط .نو از «کيخ َغلت» ىیانطم ،چعا ةایط ةً اىغوا ةعوم؟ َطهای ٌم
نیگَیيط در چيیووچيان روزی نو ةً ایػو یػا آن ؿػضف چیػغی گٕػتم یػا ةػعای کؽػی کػار صاقػی اىذػام دادم.
دضؾکعدن ایو چیغٌا چً ٔایطهای دارد؟ ایو چیغٌا اقالً ىتیذۀ نٕیطی ىطارىط .ةً ٌع زال نـاٌطه کعدهایم کً ایػو
ىََی واةؽتگی ةعای ایو اؿضاص اؼت؛ نیل صَدىهایی.
ةعصی أعاد ىغد نو نیآیيط و اننای نعا نیصَاٌيط .نيٌَر چیؽت؟ ایو َادت نػعدم َػادی اؼػت کػً اننػای
کؽی را ةعای یادگاری ىگً نیدارىط .اگع تغکیً ىکيیط ،اننای نو ةً ٌیچ درد ؿها ىهیصَردٌ .ع کلهًای کً در کتاةم
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ىَؿتً ؿطهٔ ،الَن و تكَیع نعا ةا صَد داردٌ .ع دهلۀ کتاب را نو گٕتم .چعا ٌيَز ةً اننای نو ىیاز داریػط؟ ةُنػی
اؿضاص ٔکع نیکييط« :ةا داؿتو اننای نُلم ،اىعژیٌػای نُلػم زػأي نػو صَاٌػط ةػَدٌ ».يػَز ٌػم ةػً چيػیو
«اىعژیٌایی» اَت٘اد دارىط .نا ةً چيیو چیغٌایی اٌهیتی ىهیدٌیم .ایو کتاب گعانةٍػا و ارزؿػهيط اؼػت .ةػًدىتال
چًچیغ دیگعی ٌؽتیط؟ تهام ایو نؽائل ةازتاب آن واةؽتگیٌا ٌؽتيطٌ .هچيیو ،ةعصػی ةُػط از نالزٌػۀ رٔتػار آن
تهعیوکييطگاىی کً ةا نو ؼٕع نیکييط ،از آنٌا ت٘لیط نیکييط ةطون ایيکً نتَدً ةاؿيط ایو کارؿان صػَب اؼػت یػا
ىً .ىتایط کؽی را ةًَيَان الگَی صَد در ىٌع ةگیعیطٌ .یچکؽی ىهیتَاىط دایگغیو ٔػا ؿػَد٘ٔ .ػه دأػا نیتَاىػط در
ى٘ؾ راٌيهایتان ةاؿط .اؿضاقی کً ةا نو ؼٕع نیکييط ٌیچگَىً آنَزش صاقی دریأت ىکعدهاىػط و نحػل دیگػعان
ٌؽتيط٘ٔ ،ه ایووَر اؼت کً ةعای اىذهو نا کار نیکييط .چيیو واةؽػتگیٌػایی را رؿػط ىطٌیػط .ةُنػی نَاٗػٍ ةػا
ؿ ػکلدادن چي ػیو واةؽػػتگیٌػػایی نهک ػو اؼػػت ةػػطون ٗكػػط ،در ى٘ػػؾ تنػػُیٓکييطۀ دأػػا َهػػل کيیػػط .ؿػػایُۀ
ٌیذاناىگیغی کً از صَد درآوردهایط نهکو اؼت ةاَث تنادٌا یا ةعاىگیضتو واةؽتگی تهعیوکييػطهای ؿػَد کػً ةػً
نُلم ىغدیکتع ؿَد تا ةتَاىط چیغٌای ةیـتعی ةـيَد و ناىيط آن .آیا ٌهۀ ایو چیغٌا ةً ایو نـکل ةعىهیگعدد؟
نـکالت نعةَط ةً صَدىهایی نُهَهً ٔعاتع از آىچً تَقیٓ کعدم نیرود .زطود دو ؼال اؼت کً تغکیً را آنَزش
نیدٌم .ةُنی از تهعیوکييطگان ٗطیهی ٔالَن دأا نهکو اؼت ةًزودی ةً ومػُیت ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگ ةعؼػيط.
ةعصی ىاگٍان وارد نعزلۀ روؿوةیيی تطریذی نیؿَىط .چعا ایو تَاىاییٌای ٔػَؽوتیُی را زودتػع از ایػو ىطاؿػتيط؟
زیعا اگعچً ؿها را یکةاره ةً نعزلػۀ ةؽػیار ةػاهیی ٌػل دادم ،انػا اىذػام آن نذػاز ىهیةػَد ،چعاکػً واةؽػتگیٌػای
ةـعیتان ةًقَرت کانل از ةیو ىعٔتً ةَدىط .ةًوَر زتم ؿیوؿیيگتان ةًوَر ٗاةلنالزٌػًای رؿػط کػعده ةػَد ،انػا
ةؽیاری از واةؽتگیٌا رٌا ىـطه ةَدىط .ازایورو آن تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةػً ؿػها داده ىـػطىط .ةُػط از ایيکػً ایػو
نعزلً ةگظرد و دایطار ؿَیط ،ةًیکةاره در نعزلػۀ روؿػوةیيی تػطریذی ٗػعار نػیگیعیػط .در ایػو نعزلػۀ روؿػوةیيی
تطریذی ،چـم ؼَمتان در ؼىسی ةؽیار ةاه ةاز نیؿَد و ةؽػیاری از تَاىػاییٌػای ٔػَؽوتیُی را رؿػط نیدٌیػط.
ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً در تغکیۀ واُٗی ،از ٌهان زنان آّاز تغکیً ،رؿط ةؽیاری از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را ؿػعوع
نیکيیط .ةعصی از ؿها ٌما کيَن ةً ؼىر ةؽیار ةاهیی رؼیطهایط و ةؽیاری از تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را دارا ٌؽػتیط.
ً
اصیعا ؿعوع ؿطه ةاؿط .أعادی ىیغ ٌؽػتيط
نهکو اؼت تذعةۀ چیغٌایی را کً تَقیٓ نیکعدم ةعای ةؽیاری از ؿها

کً ىهیتَاىيط در تغکیً ةً ؼىر ةاهیی ةعؼيط و در ؼىسی دػاییو ةػً روؿػوةیيی و ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگ نیرؼػيط،
نيٌَرم روؿوةیيی کانل اؼت .چيیو چیغی روی نیدٌط ،زیعا آىچً ةطن ایو ؿػاگعدان دارد و ًعٔیػت آنٌػا ةػعای
رىخ و ؼضتی ،ةً ٌم نعتته ٌؽتيط و ایوٌا تْییع ىهیکييط چعاکً از دیؾ تُییو ؿطهاىط.
َلت ایيکً ایو را صاوعىـان نیکيم ایو اؼت کً ةگَیم اگع ةا چيیو ٔعدی نَادً ؿطیط ،ةایط نىهئو ةاؿیط کػً
او را ةًَيَان نَدَد روؿوةیو صارؽالُادهای در ىٌع ىهیگیعیط .ایو نؽػئلًای ةؽػیار دػطی در تغکیػً اؼػت٘ٔ .ػه

ً
قعٔا ةػًصاوع ایيکػً تَاىػاییٌػای
وٗتی ةع وتٖ ایو دأا رٔتار کيیط نیتَاىیط کارٌا را ةًدرؼتی اىذام دٌیط .کؽی را

َٔؽوتیُی دارد یا نیتَاىط چیغٌایی را ةتیيط ،دىتال ىکيیط و ؿيَىطۀ زعؼٌای او ىتاؿیط .ىػًتيٍا ةػً صَدتػان آؼػیب
ی ازصَدرامیةَدن را رؿط نػیدٌػط و ٌعچیػغی را کػً دارد در
نیرؼاىیط ةلکً ةً او ىیغ قطنً نیزىیط ،چعاکً واةؽتگ ِ

اىتٍا از دؼت صَاٌط دادٌ .هۀ تَاىاییٌایؾ از کار نیأتط و در ىٍایت ؼَ٘ط نیکيط .کؽػی کػً ةػً نعزلػۀ ةازؿػطن
ٕٗل گَىگ رؼیطه ىیغ نیتَاىط ؼَ٘ط کيط .اگع ؿضف ىتَاىط صَد را ةًصَةی اداره کيط ،زتی اگع روؿوةیو ٌم ؿػطه
ةاؿط ؼَ٘ط نیکيط .زتی یک ةَدا ٌم وٗتی ىتَاىط صَد را ةًصَةی اداره کيط نیتَاىط ؼَ٘ط کيط ،چً رؼط ةً أػعادی
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ناىيط ؿها کً در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکيیط! ازایورو ،ةطون تَدً ةً ایيکً چً تُطاد تَاىػایی ٔػَؽوتیُی را رؿػط

ً
واُٗػا ةایػط صػَد را
داده ةاؿیط یا آنٌا چ٘طر َالی ةاؿيط یا ایيکً تَاىاییٌای صػطایی ؿػها چ٘ػطر ٗطرتهيػط ةاؿػيط،

ةًصَةی اداره کيیط .اصی ً
عا کؽی را ایيذا داؿتیم کً نیتَاىؽت در یک لسًٌ ىادطیػط و لسٌػًای دیگػع ىهایػان ؿػَد.
چيیو چیغی ودَد دارد .نهکو اؼت زتی ٗطرتٌای َٔؽوتیُی ةاؿکَهتعی ًاٌع ؿَىط .آىگاه چگَىً نػیصَاٌیػط
آن را اداره کيیط؟ ةًَيَان ؿاگعدان یا نعیطاننان ،صَاه در آیيطه ایو چیغٌا ةعای ؿها یا دیگعان دطیطار ؿػَىط ،ىتایػط

از آنٌا ةت ةؽازیط یا در دؽتذَی ایو چیغٌا ةاؿیط .اگع تستتأجیع ٗعار ةگیعیػط ،دچػار نـػکل نیؿػَیط و ؼػَ٘ط
ً
قعٔا ایوگَىً اؼت کً تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُػیتػان ٌيػَز ىهایػان
نیکيیط .ؿایط در ؼىسی ةاهتع از آنٌا ةاؿیط انا
ىـطهاىط .زطاٗل در ایو نَمَع صاص ؼَ٘ط کعدهایط .ةياةعایو ٌهً ةایط ةًوَر صاص ةػً ایػو نؽػئلً تَدػً داؿػتً
ةاؿیط .نا ةع ایو نَمَع ةؽیار تأکیط کعدهایم زیعا چيیو نؽئلًای ةًزودی روی نیدٌط .وٗتػی ایػو نؽػئلً اتٕػاؽ
ةیٕتط اگع ىتَاىیط صَد را ةًصَةی اداره کيیط ،دردؼع صَاٌط ةَد.
ً
واُٗػا روؿػوةیو ؿػطه ىتایػط
تغکیًکييطهای کً گَىگ رؿط داده اؼت و ةً ومُیت ةازؿطن ٕٗل گَىگ رؼیطه یا
صَد را ٔعد ةضكَقی ةطاىط .آىچً او نیةیيط چیغٌایی ٌؽتيط کً نسطود ةً ؼىسؾ ٌؽتيط .تغکیۀ او ةً ایو دردػً
رؼیطه زیعا تَاىایی روؿوةیيی او ،اؼتاىطارد ؿیوؿیيگ و صعد او ةً ایو ؼىر رؼیطه اؼت .ةيػاةعایو نهکػو اؼػت
نؽائل در ؼىَح ةاهتع را ةاور ىکيط .دٗی ً
٘ا ةًصاوع ایيکً آنٌا را ةاور ىهیکيطٔ ،کع نیکيط ٌعچً را کً نػیةیيػط نىلػٖ

ً
قعٔا در ٌهیو زط اؼت.
اؼت و ٔ٘ه ٌهیو چیغٌا ودَد دارىط .در ز٘ی٘ت ةؽیار ةا آن ٔاقلً دارد ،چعاکً ؼىر او

ً
قػعٔا در
ةُنی أعاد گَىگؿان در آن ؼىر ةاز نیؿَد زیعا دیگع ىهیتَاىيط در تغکیً دیؾتع ةعوىػط .در ىتیذػً،

ً
ةُطا در تغکیػً نَٔػٖ
آن ؼىر نیتَاىيط ةازؿطن ٕٗل گَىگ را تذعةً کييط و ةً روؿوةیيی ةعؼيط .در ةیو أعادی کً

صَاٌيط ؿط ،ةعصی در نؽیعٌای ؼىر داییوتع دىیػَی روؿػوةیو نیؿػَىط ،ةعصػی در ؼػىَح ةػاهتعی روؿػوةیو
نیؿَىط و ةعصی ةً جهعۀ ز٘ی٘ی نیرؼيط٘ٔ .ػه أػعاد روؿوةیوؿػطه ةػا جهػعۀ ز٘ی٘ػی ةػً ةػاهتعیو ؼػىر صػَد
رؼیطهاىط و نیتَاىيط در تهام ؼىَح چیغٌایی را ةتیييط و صَد را در آن ؼػىَح نتذلػی کييػط .زتػی أػعادی کػً در
نؽیعٌای دىیَی در داییوتعیو ؼىر روؿوةیو نیؿَىط نیتَاىيط ةُنی از ُةُطٌا و ةعصی نَدَدات روؿػوةػیو را
ةتیييط و نیتَاىيط ةا آنٌا ارتتاط ةعٗعار کييط .در آن لسًٌ ازصَدرامی ىـَیط زیػعا آنٌػایی کػً در نؽػیعٌای کَچػک

ً
نىهئيػا ایوگَىػً اؼػت .ؼػپػ
دىیَی در ؼىَح داییوتع روؿوةیو نیؿَىط ىهیتَاىيط ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ؿَىط؛
چً نیؿَد؟ ٔعد ٔ٘ه نیتَاىط در آن ؼىر ةاٗی ةهاىط .تغکیًکعدن ةًؼَی ؼىَح ةاهتع نَمََی نعةػَط ةػً آیيػطه
صَاٌط ةَد .چَن تغکیًاش ٔ٘ه تا ایو زط نیتَاىط دیـعٔت کيط ،چػً ىتیذػًای دارد گَىػگ ؿػضف را ةؽػتً ىگػً
داؿت؟ اگع ةً تغکیًاش ةً ایو قَرت ادانً دٌط ،ىهیتَاىط ةاهتع ةعود .ةياةعایو ةً ةازؿطن ٕٗل گَىگ صَاٌط رؼػیط
چعاکً ةً اىتٍای تغکیًاش رؼیطه اؼت .تُطاد زیػادی از ایػو أػعاد ودػَد صَاٌيػط داؿػت .ةػطون تَدػً ةػً ایيکػً
چًچیغی روی نیدٌطٔ ،عد ةایط ؿیوؿیيگ صَد را زٕي کيط و تيٍا راه ةعای ایيکً نؽائل ةًدرؼتی دیؾ ةعود ایو
اؼت کً از دأا دیعوی کيیط .صَاه ایوٌا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ؿها ةاؿيط یا ةازؿطن ٕٗل گَىگ یا ٌعچیغ دیگع ،از
وعیٖ تغکیً در دأا اؼت کً ةً آنٌا ىائل ؿطهایط .اگع دأا را در ن٘ام دوم ةگظاریط و ىیعوٌػای ٔػَؽوتیُیتػان را در
ن٘ام اول ،یا ایيکً ةًَيَان ؿضكی روؿوةیوؿطهٔ ،کع کيیط ٌعچً را ةً ایو یا آن ؿکل نیٍٔهیط قسیر اؼػت یػا
زتی ٔکع کيیط کً آنٗطر ةغرت ٌؽتیط کً ٔعاؼَی دأا رٔتًایط ،نیتَاىم ةگَیم کً از ٌهیو زػاه ؿػعوع ةػً ؼػَ٘ط
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ً
واُٗػا ةػً دردؼػع نیأتیػط و تغکیػًتػان ةیٍػَده
کعدهایط و ؿها در صىع ٌؽتیط و ةطتع و ةطتع نیؿَیط .در آن زنان
صَاٌط ؿط .اگع کارٌا ةًدرؼتی اىذام ىـَىط صَاٌیط لْغیط و تغکیًتان ىاةَد صَاٌط ؿط.
ٌهچيیو ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً نستَای ایو کتاب تلٕی٘ػی اؼػت از ٔػایی کػً در چيػط دوره آنػَزش دادهام.
ٌهًچیغ را صَدم آنَزش دادم و ٌع دهلً را صَدم گٕتمٌ .ع کلهً از روی ىَارٌای متهؿطه ةًقَرت نتو ىَؿتاری
تتطیل ؿطه اؼت .ؿاگعدان و نعیطاىم در تتطیل آنٌا از روی ىَارٌای متهؿػطه ةػً نػتو ىَؿػتاری ةػً نػو کهػک
کعدهاىط .ؼپػ آنٌا را چيط ةار ویعایؾ کعدمٌ .عچیغی در ایو کتاب ٔای نػو نسؽػَب نیؿػَد و آىچػً آنػَزش
دادهام ٔ٘ه ایو ٔا اؼت.
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ضذيساىی ٌفتم

نَضَع کغتو
نَمَع کـتو ةؽیار زؽاس اؼت .نا ةعای تهعیوکييطگان ایػو الػغام دػطی را ن٘ػعر کػعدهایم :ىتایػط نَدػَدات را
ةکـيطٌ .ع روش تغکیۀ راؼتیو ،صَاه نطرؼۀ ةَدا ،نطرؼۀ دائَ یا نطرؼۀ ّیعنُهػَلی ةاؿػط یػا ٌػع نطرؼػً و روش
تغکیۀ راؼتیو دیگع ،ایو نَمَع را نىلٖ در ىٌع نیگیعد و کـتو را نهيَع نیداىط .ةًوَر زتم ایووَر اؼت .چػَن
تتُات ازةیوةعدن دان یک نَدَد ةؽیار ؼيگیو اؼت ،ةایط ةًتٕكػیل درةػارۀ آن قػستت کيػیم .در ةَدیؽػم اولیػً،
«کـتو» ةًوَر َهطه ةً گعٔتو دان اىؽان اؿاره نیکعد ،کً وصیمتعیو ىَع ةَد .ةُطٌا ،کـتو نَدَداتی کً اىػطازۀ

ً
ىؽػتتا ةػغرت ىیػغ ةؽػیار نٍػم در ىٌػع گعٔتػً ؿػط .چػعا دانُػۀ
ةغرگی داؿتيط ،زیَاىات ةغرت صاىگی یا زیَاىػات
تغکیًکييطگان کـتو را ایوٗطر نٍم نیداىط؟ در گظؿتً ،در ةَدیؽم َ٘یطه ةع ایو ةَد اگػع نَدػَداتی کػً ٗػعار ىتػَد
ةهیعىط کـتً نیؿطىط ،اروازی تيٍا و ؿترٌایی ةیصاىهان نیؿطىط .در دوران ٗطیم ،نعاؼػهی ةػعای آزادکػعدن روح
ایو أعاد از درد و رىخ اىذام نیؿط .ةطون چيیو نعاؼهی ،ایو ارواح از گعؼيگی و تـيگی رىخ نیةعدىط و در ؿعایه
ةؽیار نـ٘تةاری زىطگی نیکعدىط .ایو چیغی اؼت کً ةَدیؽم در گظؿتً ةیان کعده اؼت.
نا نیگَییم وٗتی کؽی َلیً ٔعد دیگعی کاری ىادرؼت اىذام نیدٌط ،ةعای تاوان و دتعان آن ةایط ن٘طار زیادی
ةً او تَ٘ا ةطٌط .در ایيذا ةًوَر نُهَل ةً کؽی اؿاره نیکيیم کً چیغٌای نتُلٖ ةً دیگعان را ةعداؿتً اؼت و ناىيط
آن .انا اگع ىاگٍان دان کؽی گعٔتً ؿَد ،صَاه زیَان ةاؿط یا نَدَدی دیگع ،چيیو کاری کارنای ةؽیار زیادی را ةػً
ودَد نیآورد .در گظؿتً« ،کـتو» ةًوَر َهطه ةً گعٔتو دان اىؽان اؿاره نیکعد ،کً کارنػای ةؽػیار زیػادی را ةػً
ودَد نیآورد .انا کـتو نَدَدات َادی دیگع ىیغ گياه کهتعی ىیؽت و آن ىیغ ةًوَر نؽت٘یم کارنػای زیػادی را ةػً
ودَد نیآورد .ایو نؽئلً نٍػم اؼػت ،زیػعا ةػعای تهػعیوکييػطه ،در وػی تغکیػً ،ؼػضتیٌػایی در ؼػىَح نضتلػٓ
ةعىانًریغی نیؿَد .تهام آنٌا ىاؿی از کارنایتان و درد و رىخ صَدتان ٌؽتيط کػً در ؼػىَح نضتلػٓ ةػعای ؿػها
ٗعار داده نیؿَىط تا صَد را رؿط دٌیط .تا وٗتی ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط ،نیتَاىیط ةع آنٌا چیػعه ؿػَیط .انػا
اگع ىاگٍان آن ٌهً کارنا ةً دؼت آوریط ،چگَىً نیتَاىیط ةع آن ّلتً کيیط؟ ةػا ؼػىر ؿیوؿػیيگی کػً داریػط ،اقػالً
ىهیتَاىیط از ٍَطۀ آن ةعآییط .نهکو اؼت ةاَث ؿَد دیگع ىتَاىیط تغکیً کيیط.
نا دریأتًایم کً وٗتی ؿضكی نتَلط نیؿَد ،تُطاد ةؽیار زیادی از او ىیغ در گؽتعۀ صاقی از ایو ٔنای کیٍان
ةًوَر ٌمزنان نتَلط نیؿَىطٌ .هۀ آنٌا ؿتیً ٌم ٌؽتيط ،اؼم نـاةٍی دارىط و کارٌای نـاةٍی اىذػام نػیدٌيػط.
ازایورو نیتَان آنٌا را ىیغ ٗؽهتی از کل ٌؽتی ؿضف ىانیط .ایو نؽئلً ةاَث نـکلی نیؿَد :اگع یکی از آنٌا
ِ
نضتلػٓ دیگػع ؼػٕع زىػطگی
(ٌهیو وَر در صكَص زیات ؼایع زیَاىات ةغرت) ىاگٍان ةهیعد و ة٘یۀ او در ُةُطٌای
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ازدیؾتُییوؿطهؿان را تهام ىکعده ةاؿيط و ٌيَز ؼالٌای زیادی از َهعؿان ةاٗی ناىطه ةاؿط ،ایػو ؿػض ِف نػعده
در نَُٗیت ةیصاىهاىی و آوارگی ةً ؼع صَاٌط ةعد و در ٔنای کیٍان ؼعگعدان صَاٌط ؿط .در گظؿتً تَقیٓ ؿط کً
ً
واُٗػا
ارواح تيٍا و اؿتاح آواره ،از گعؼيگی ،تـيگی و ؼضتیٌای دیگع رىخ نیکـيط .نهکو اؼت ایوگَىً ةاؿط .انا

دیطهایم کً ایو ؿضف در ومُیت وزـتيا کی ٗعار نیگیعد و دیَؼتً ةایط نيتٌػع ةاؿػط تػا أػعاد نتيػاًع او در ٌػع
ُةُطی نؽیع زىطگیؿان را ةً دایان ةعؼاىيط و ٔ٘ه در آن ٌيگام نیتَاىيط ةًؼَی ن٘كط ةُطی رٌؽپار ؿػَىطٌ .عچػً
زنان اىتٌار وَهىیتع ؿَد ،ةیـتع زدع نیکـطٌ .عچً ةیـتع زدع ةکـط ،کارنای ةیـتعی ةػً دؽػم ٗاتػل او امػأً
نیؿَد ،زیعا او نؽتب ایو درد ةَد .درةارۀ ایو ةیيطیـیط :چً ن٘طار کارنای ةیـتعی ةً ؿها امػأً نػیؿػَد؟ ایػو
چیغی اؼت کً از وعیٖ تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دیطهایم.
ایو را ىیغ نـاٌطه کعدهایم :وٗتی ٔعدی نتَلط نیؿَد ،تهام زىػطگی او در ُةُػط ةضكَقػی ودػَد دارد .ةػًةیػان
دیگع ،ایيکً در زىطگیاش در چً نکاىی ةاؿط و چً کاری را ةایط اىذام دٌطٌ ،هگی آىذا ٌؽتيط .چً کؽی زىػطگی او
را ىٌم و تعتیب داده اؼت؟ نـضف اؼت کً نَدَدات واهتع آن را ىٌم و تعتیب دادهاىػط .ةػًوَر نحػال ،در دانُػۀ
اىؽاىی َادی نا ،ؿضف ةُط از تَلط ةً صاىَادهای نُیو ،نطرؼًای نُیو و ةُط از ةغرتؿطن ةػً نسػل کػار نُیيػی
تُلٖ دارد و از وعیٖ کار او در دانًُ ،تهاسٌای نضتلٕی ةً ودَد نیآیط .ةًَتارتی ،وعح کلی تهام دانًُ ةػً ایػو
قَرت تعتیب داده نیؿَد .انا اگع ایو نَدَد ىاگٍان ةهیعد و ىٌم و تعتیبٌای ةضكَص اولیػً را دىتػال ىکيػط ،یػا
ا گع نؽائل تْییع کعده ةاؿيط ،آن نَدَدات واهتع ىهیتَاىيط کؽی را کً در ایو دعیان دصالت کعده ةتضـػيطٌ .هگػی
درةارۀ ایو ةیيطیـیط :نا تهعیوکييطگان نیصَاٌیم ةًؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً کيیم ،انا اگع نَدَدات واهتػع ؿػها را
ىتضـيط چگَىً نیتَاىیط تا آىذا تغکیً کيیط؟ در ةعصی نَارد ،اؼتاد ٔعد ٗاتل ىیغ ةً ززهت نیأتط ،چعاکً ؼػىر آن
اؼتاد ٔعاتع از ؼىر ایو نَدَد واهتع [کً زىطگی ٔػعد کـتًؿػطه را ىٌػم و تعتیػب داده] ىیؽػت .در ىتیذػً ،او ىیػغ
ةًٌهعاه ٗاتل ةً ؼىر داییو ٔعؼتاده نیؿَد .درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیا ایػو نَمػََی َػادی اؼػت؟ دػػ وٗتػی
کؽی چيیو کاری اىذام دٌط ،تغکیً ةعایؾ ةؽیار ؼضت نیؿَد.
در ةیو تهعیوکييطگان ٔالَن دأا ،نهکو اؼت أعادی در ديگ ؿعکت کعده ةاؿيط .ديگٌػا اومػاَی ةَدىػط کػً
تْییعات ةغرتتع کیٍاىی آنٌا را دطیط آوردىط و ؿها ٔ٘ه دغئی از آن اوماع ةَدیط .اگع وٗتی تْییػعات کیٍػاىی روی
نیداد اىؽانٌا اٗطانی اىذام ىهیدادىط ،آن اوماع در دانُۀ ةـعی دطیطار ىهیؿػط و تْییػعات کیٍػاىی ىیػغ ىانیػطه
ىهیؿط .آن رویطادٌا ةع وتٖ تْییعات ةغرتتع دطیطار ؿطىط و ةًوَر کلی ت٘كیع ؿها ىتَد .آىچػً در ایيذػا درةػارۀ آن
نیگَییم کارنایی اؼت زاقل از اقعار ؿضف ةػً اىذػامدادن کارٌػای ىادرؼػت ةػعای اٌػطاؼ صَدصَاٌاىػً ،نيػأٍ
ؿضكی یا زٕاًت از چیغٌای نعةَط ةً صَد .تا دایی کً آن نؽائل ؿػانل تْییعاتػی در ؼعاؼػع ُةُػطی ةغرتتػع و
تْییعات ةغرگی در دانًُ ةاؿيط ،ىهیتَان ؿها را ةعای آنٌا ن٘كع داىؽت.
کـتو ،کارنای ٌَیهی را ةً ودَد نیآورد .نهکو اؼت کؽی ٔکع کيط« :نا ىهیتَاىیم نَدػَدی را ةکـػیم ،انػا
نو در صاىً آؿپغی نیکيم .اگع ىتَاىم زیَاىی را ةکـم صاىَادهام چً ةضَرىط؟» ةً دغئیات ایو نؽػئلً ىهیدػعدازم.
نو ٔا را ةً تهعیوکييطگان آنَزش نیدٌم ىً ایيکً ةً نعدم َادی ةگَیم چگَىً ةػً انػَر زىػطگی صػَد ةپعدازىػط .در
دعداصتو ةً نؽائل صاص ،آنٌا را ةع وتٖ دأا ارزیاةی کيیط و ٌع وَر کً ٔکع نػیکيیػط درؼػت اؼػت آنٌػا را اداره
کيیط .نعدم َادی وتٖ نیل صَد ٌع کاری را اىذام نیدٌيط و ةً صَدؿان نعةَط اؼت .نهکو ىیؽػت ٌهػً ةػًوَر
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ز٘ی٘ی تغکیً کييط .انا تهعیوکييطگان ةایط اؼتاىطارد ةاهتعی را دىتال کييط ،ازایورو الغاناتی کً ایيذػا نىػعح نػیکيم
ةعای تهعیوکييطگان اؼت.
ةً ّیع از اىؽانٌا و زیَاىات ،گیاٌان ىیغ دارای زیات ٌؽتيط .در ُةُػطٌای دیگػعٌ ،عچیػغی زىػطه اؼػت .وٗتػی
چـم ؼَمتان ةً ؼىر ةیيایی دارنا ةعؼط ،دی نیةعیط کً قػضعهٌا ،دیَارٌػا یػا ٌعچیػغ دیگػعی نیتَاىػط ةػا ؿػها
قستت کيط و ةً ؿها درود ةٕعؼتط .ؿایط کؽی ٔکع کيطّ« :الت ،گیاٌان و ؼتغیذاتی کً نیصَریم زىطهاىط .دـًٌا
و نگػٌا ىیغ در صاىً ٌؽتيط .ةایط چًکار کيیم؟ در تاةؽتان دـًٌا نا را ىػیؾ نػیزىيػط و نُػظب نػیؿػَیم ،آیػا
نذتَریم ةطون ایيکً کاری اىذام دٌیم ىٌارهگع ىیؾزدن آنٌا ةاؿیم؟ چَن ىهیتَاىیم نگػٌا را ةکـیم ،ةایط ٔ٘ه
تهاؿا کيیم روی ّظا نیىـیييط و آن را آلَده نیکييط؟» ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً ىتایط از روی ٌَس یا ةطون دلیػل
نَدَدی را از ةیو ةتعیم ،انا ىتایط ٌهیـً روی چيیو نؽائل کَچکی تهعکغ کيیط و ٔعد ةیؾ از زط نستاط ؿػعیٕی
ؿَیط کً زتی ٌيگام راهرٔتوٌ ،ع ٗطنی کً ةعنیداریط نَاًب ةاؿیط نتادا روی نَرچًای دػا ةگظاریػط .نػیگػَیم در
ایو قَرت زىطگی صؽتًکييطهای نیداؿتیط .آیا ایو ىیػغ واةؽػتگی ىیؽػت؟ ٌعچيػط نهکػو اؼػت ةػا ایػووػعؼ و
آنوػػعؼ دعی ػطن نَرچػػًٌا را ىکـ ػیط ،انػػا نهکػػو اؼػػت نَدػػَدات ذرهةیي ػی ةؽ ػیاری را از ة ػیو ةتعی ػط .در ؼػػىر
نیکعوؼکَدی ،ةؽیاری از نَدَدات زتی کَچکتعی ودَد دارىط ،ؿانل ٗارچٌا و ةػا کتعیٌػا؛ ؿػایط روی آنٌػا دػا
ةگظاریط و ةؽیاری از آنٌا را از ةیو ةتعیط .در آن قػَرت ،چػارهای ىیؽػت دػغ ایيکػً ةػً زىػطگی صاتهػً دٌػیم .نػا
ىهیصَاٌیم نحل چيیو أعادی ةاؿیم ،زیعا تغکیً را ّیعنهکو نیکيط .ةایط ةً تكَیعی ةغرت تَدً کيػیم و ةًؿػکل
درؼت و نَٗعاىًای تغکیً کيیم.
ةًَيَان نَدَدات ةـعی ایو زٖ را داریم کً ةً زىطگی ةـعی ادانً دٌیم .در ىتیذً ،نسیه زىطگی نػا ةایػط ةػع
وتٖ ىیازٌای زىطگی ةـعی تيٌیم ؿَد .نا ىهیتَاىیم از روی ٗكط ةً نَدَدات قطنً ةغىیم یا آنٌا را ةکـػیم ،انػا
ىتایط ةیؾ از زط صَد را نـَْل نؽائل ىاچیغ کيیم .ةًوَر نحال ،ؼتغیذات و ّالتی کػً نكػعؼ نػیکيیم زىطهاىػط.
ىهیتَاىیم چیغی ىضَریم یا ىیاؿانیم ةًصاوع ایيکً آن زىطه اؼت ،زیعا در آنقَرت چگَىً نیتػَاىیم تغکیػً کيػیم؟
ؿضف ةایط ةً ٔعاتع از آن ةيگعد .ةعای نحال ،وٗتی ٗطم نیزىیػط ،نهکػو اؼػت ةُنػی از نَرچػًٌا و زـػعات زیػع
دایتان در زعکت ةاؿيط و کـتً ؿَىط .ؿایط ٗعار ةَد آنٌػا ةهیعىػط زیػعا از روی ٗكػط آنٌػا را ىکـػتیط .در دىیػای
زیَاىات و نیکعوارگاىیؽمٌا ،نَمَع تُادل دهُیت ودَد دارد .تُطاد ةیؾ از زط از ٌع گَىًای نـکلآٔعیو اؼت.
دػ ةایط ةًؿکل درؼت و نَٗعاىًای تغکیً کيیم .وٗتی نگػٌا و دـًٌا وارد صاىً نیؿَىط ،نیتػَاىیم آنٌػا را از
صاىً ةیعون کيیم یا ةعای دلَگیعی از ورودؿان تَری ىكب کيیم .گاٌی اوٗات ،آنٌا را ىهیتَان از صاىً ةیػعون کػعد،
دػ دیگع کـػتو آنٌػا نـػکلی ىیؽػت .اگػع آنٌػا در نکػاىی کػً اىؽػان زىػطگی نػیکيػط ،در زػال ىػیؾزدن و
قطنًرؼاىطن ةً نعدم ةاؿيط ،ةطون ؿک ةایط آنٌا را صارج کيیم .اگع ىتَان آنٌا را ةیعون کعد ،ىهیتَان ٔ٘ه ؿػاٌط
ىیؾزدن آنٌا ةً نعدم ةَد .ؿها تهعیوکييطهایط ،ةياةعایو ةعای ؿها نـکلی ىیؽت .در ن٘اةل آنٌػا ایهػو ٌؽػتیط.
انا اَنای صاىَادهتان تغکیً ىهیکييط و أعادی َادی ٌؽتيط و ىگعان ةیهاریٌای واگیعدار .ىهیتَاىیم وٗتی دـًای
قَرت ةچًای را ىیؾ نیزىط تهاؿا کيیم و کاری اىذام ىطٌیم.
ةگظاریط داؼتاىی از ؼالٌای اولیۀ ةَدیؽم را ةعایتان ى٘ل کيم .روزی ؿا کیانَىی نیصَاؼت در ديگل اؼتسهام
کيط و از نعیطش صَاؼت زَض نَرد اؼتٕاده ةعای ایو کار را تهیغ کيط .نعیطش رٔت تا آن را تهیغ کيط انا دیػط کػً
زَض دع از زـعاتی اؼت کً در آن نیصغىط .اگع نیصَاؼت زَض را تهیغ کيط زـعات کـتً نیؿطىط .نعیط ىػغد
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ؿا کیانَىی ةازگـت و گٕت« :زَض دع از زـعه اؼت ».ؿا کیانَىی ةً او ىگاه ىکعد و داؼػش داد« :ةػعو و زػَض را
تهیغ کو ».نعیط ةًوعؼ زَض ةازگـت انا ىهیداىؽت چگَىً آن را تهیغ کيط ،زیػعا ةػا ىٌأػت آن ،زـػعات کـػتً
نیؿطىط .دوةاره ىغد ؿا کیانَىی ةازگـت و گٕت« :اؼتاد نستعم ،زػَض دػع از زـػعه اؼػت .اگػع آن را تهیػغ کػيم،
زـعات کـتً نیؿَىط ».ؿا کیانَىی ىگاٌی ةً او کعد و گٕت« :آىچً از تَ صَاؼتم اىذام دٌی ىٌأت زَض ةػَد».
نعیط ىاگٍان درک کعد و رٔت و ةالٔاقلً زَض را تهیغ کعد .ایو داؼتان ،نَمََی را روؿو نیکيط :نا ىتایط نذتػَر
ةاؿیم ةًصاوع ودَد زـعات ،ةً زهام ىعویم یا ةًصاوع ودَد زـعات ،ةًدىتال دای دیگعی ةػعای زیؽػتو ةاؿػیم.
ٌهچيیو ىتایط ةًصاوع ایيکً ّالت و ؼتغیذات زىطهاىط گلَینان را ةتيطیم و ىضَریم و ىیاؿانیم .ىتایط ةً ایو قَرت
ةاؿط .ةایط ةًوَر صعدنيطاىًای ةً ایو نؽائل ةيگعیم و ةًوَر نَٗعاىًای تغکیً کيیم .تػا آىذػا کػً ةػا ٗكػط ةػً ٌػیچ
نَدَدی آؼیب ىعؼاىیم صَب اؼت .در َیو زال ،نعدم ةایط نکاىی ةعای زىطگی ةـػعی و نػَُٗیتی ةػعای زیؽػتو
داؿتً ةاؿيط و اؿکالی ىطارد ایوٌا را زٕي کيیم .نَدَدات ةـعی ىیػاز دارىػط زىػطگی صػَد را زٕػي کػعده و ةػًوَر
وتیُی زىطگی کييط.
در گظؿتً ةعصی از اؼتادان دروّیو چیگَىگ نیگٕتيطٔ« :عد نیتَاىط نَدَداتی را در اول یا دػاىغدٌم ٌػع نػاه
ٗهعی ةکـط ».زتی ةُنی از آنٌا گٕتيط کـتو زیَاىات دودػا نذػاز اؼػت ،گَیػا زیَاىػات دودػا نَدػَدات زىػطه
ىیؽتيط .آیا کـتو در اول یا داىغدٌم ،کـتو ةً زؽاب ىهیآیط؟ آنٌا ؼػُی نیکييػط کػاری را کػً اىذػام نیدٌيػط
ةیاٌهیت دلَه دٌيط .ةعصی از ةًاقىالح اؼتادان چیگَىگ ،ت٘لتی ٌؽتيط و از گٕتار و کعدارؿان نیتَاىیػط آنٌػا را
ةـياؼیط و ةتیيیط چً ى٘ـًای در ؼع دارىطٌ .ع اؼتاد چیگَىگی کً چيیو نىالتی نیگَیط نُهَهً ةً تؽضیع روح یػا
زیَان درآنطه اؼت٘ٔ .ه ىگاه کيیط اؼتاد چیگَىگی کً روةاه او را تؽضیع کعده چگَىً نػعغ نػیصػَرد .وٗتػی آن را
زعیكاىً نیصَرد ،زتی زامع ىیؽت از اؼتضَان آن قعؼىٌع کيط.
کـتو ىًتيٍا کارنای ةؽیار زیادی ةً ودَد نیآورد ،ةلکً ةً نَمَع ىیػکصػَاٌی ىیػغ نعةػَط نػیؿػَد .آیػا نػا
تهعیوکييطگان ىتایط ىیکصَاه ةاؿیم؟ زناىی کً ىیکصَاٌی نا دطیطار ؿَد ،ازتهاهً صَاٌیم دیط تهػام نَدػَدات در
زال رىخکـیطن ٌؽتيط؛ ٌعکؽی در زال رىخکـیطن اؼت .ایو اتٕاؽ صَاٌط أتاد.

نَضَع دَردن گَعت
صَردن گَؿت ىیغ نَمَع زؽاس دیگعی اؼت ،انا صَردن گَؿت ،کـتو ىیؽت .ؿها را نلغم ىکػعدهایم کػً دیگػع
گَؿت ىضَریط؛ زتی دػ از ایيکً نطتی روش نا را تهعیو کعده ةاؿیط .ةًنسل ایيکً ٗػطم ةػً کػالس ةؽػیاری از
اؼتادان چیگَىگ ةگظاریط ةً ؿها نیگَیيط دیگع ىهیتَاىیط گَؿت ةضَریط .نهکو اؼت ٔکع کيیػط« :نػو از لسػاظ
ذٌيی آناده ىیؽتم کً یکةاره صَردن گَؿت را کيار ةگظارم ».ؿایط ّظایی کً انعوز در صاىً دضتً نیؿػَد نػاٌی یػا
نعغ ةاؿط .ةا ایيکً ةَی صَةی ةً نـام نیرؼط ،انا نذاز ىهیةَدیط آنٌا را ةضَریط .در ةعصی از روشٌای تغکیػً در
نظاٌب ىیغ ٌهیو وَر اؼت ،آنٌا صَردن گَؿت را نهيَع نیکييط .در روشٌػای نعؼػَم نطرؼػۀ ةػَدا و ةعصػی از
روشٌای نطرؼۀ دائَ ىیػغ ایوگَىػً اؼػت و ٔػعد را از صػَردن گَؿػت نيػٍ نیکييػط .ایيذػا از ؿػها چيػیو چیػغی
ىهیصَاٌیم ،گعچً نا ىیغ رویکعد صَد را داریم .ةعای درک رویکعدی کً نا داریم ،ةایط ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً روش
نا روؿی اؼت کً در آنٔ ،ا تهعیوکييطگان را تغکیً نیکيط .یُيی ةعصی ومػُیتٌای دؽػهاىی ،از گَىگتػان و ٔػا
ىاؿی نیؿَىط .در دورۀ تغکیً ،ؼىَح نضتلٓ ومُیتٌای نضتلٕی را ةً ودَد نیآورىط .ازایورو یک روز یا ةُػط از
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ؼضيعاىی انعوزم ،ةعصی أعاد نهکو اؼت در ایو نَُٗیت ٗعار ةگیعىط :آنٌا دیگع ىهیتَاىيط گَؿت ةضَرىط و از ةػَی
گَؿت زالؿان ةط نیؿَد و اگع گَؿت ةضَرىط دچار زالت تٍَع نیؿَىط .ایووَر ىیؽت کً کؽی ؿػها را نذتػَر
کعده ةاؿط یا ایيکً صَدتان را نذتَر کعده ةاؿیط گَؿت ىضَریط .ةلکً ایو زالت از درون نیآیط .وٗتی ةً ایو ؼػىر
ةعؼیط گَىگ ةً روؿی تأجیع نیگظارد کً ىهیتَاىیط گَؿت ةضَریط .اگع گَؿت ةضَریط ،آن را ةاه نیآوریط.
تهعیوکييطگان ٗطیهی نا ٌهگی نیداىيط کً ایو نَُٗیت در روش تغکیۀ ٔالَن دأػا اتٕػاؽ نػیأتػط ،یُيػی در

ً
ىؽػتتا ؿػطیطی ةػً
ؼىَح نضتلٓ زالتٌای تغکیۀ نضتلٕی ةعوز نیکيط .ةعصی از تهعیوکييطگان نیل و واةؽػتگی
صَردن گَؿت دارىط و نُهَهً نیتَاىيػط ن٘ػطار زیػادی گَؿػت ةضَرىػط .زتػی وٗتػی ةػعای دیگػعان گَؿػت ةؽػیار
ىاصَؿایيط نیؿَد ،آنٌا چيیو ازؽاؼی ىطارىط و ٌيَز ٌم نیتَاىيط گَؿت ةضَرىط .دػ ةایط چً کار کعد کً از ایو
واةؽتگی رٌایی یاةيط؟ دػ از صَردن گَؿت ،دلدرد نیگیعىط و اگع ىضَرىػط دردی ىضَاٌيػط داؿػت .ایػو ومػُیت
اتٕاؽ نیأتط و ىـان نیدٌط کً ىتایط گَؿت ةضَرىط .آیا ةطیو نُيػی ىیؽػت کػً دػػ از آن ،روش نطرؼػۀ نػا ةػا
صَردن گَؿت کاری ىطارد؟ ایووَر ىیؽت .چگَىً ةایط ایو نَمَع را اداره کيیم؟ وٗتی ىهػیتَاىیػط گَؿػت ةضَریػط،

ً
واُٗا از درونتان نیآیطٌ .طؼ چیؽت؟ نهيَعکعدن صَردن گَؿت در روشٌای تغکیً در نُاةػط ،نـػاةً
ایو زالت
ِ
زالت ةًودَدآنطه در روش نا اؼت ،زالتی کً ةاَث نیؿَد ىتَاىیط گَؿت ةضَریطٌ .طؼؿان نـاةً اؼػت:
ٌهیو
ٌع دو در ىٌع دارىط ایو نیل ةـعی و واةؽتگی ةً صَردن گَؿت را از ةیو ةتعىط.
ةعصی أعاد اگع گَؿتی در ًعؼؿان ىتاؿط ّظایؿان را ىهیصَرىط .ایو یک نیل ةـػعی اؼػت .یػک روز قػتر
وٗتی از د ِر دـتی دارک دیعوزی در چاىگچَن رد نیؿطم ،ؼً ىٕػع را دیػطم کػً از د ِر دـػتی صػارج نیؿػطىط و ةػا

قطای ةليط قستت نیکعدىط .یکی از آنٌا گٕت« :ایو چً ىَع چیگَىگی اؼت کً ادازه ىهیدٌػط گَؿػت ةضػَریم!
تعدیر نیدٌم ده ؼال از َهعم را از دؼت ةطٌم انا از صَردن گَؿت دؼػت ىکـػم!» چػً نیػل ؿػطیطیٌ .هگػی
درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیا ىتایط ایو نیل از ةیو ةعود؟ ةًوَر زتم ةایط از ةیو ةعود .در وَل تغکیًٔ ،ػعد ةایػط انیػال و
واةؽتگیٌای نضتلٓ را رٌا کيط .روؿوتع ةگَیم ،اگع نیل صَردن گَؿت از ةیو ىعود ،آیا ةطیو نُيی ىیؽت کً ایػو
واةؽتگی رٌا ىـطه اؼت؟ چگَىً ٔعد نیتَاىط تغکیً را تکهیل کيط؟ ةياةعایو تا وٗتی چیغی واةؽتگی ةاؿػط ،ةایػط از
ةیو ةعود .انا ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٔعد ٌعگغ دوةاره گَؿت ىضَاٌط صَردٌ .طؼ ،ىضَردن گَؿت ىیؽتٌ .طؼ ایػو
اؼت کً آن واةؽتگی را ىطاؿتً ةاؿیط .اگع در نطتی کً ىهیتَاىیط گَؿت ةضَریط ایو واةؽتگی را رٌا کيیط ،نیتَاىیط
ً
ةُطا دوةاره گَؿت ةضَریط .آىگاه گَؿت ةَی ىاصَؿایيط و نغۀ ةؽیار ةطی ىضَاٌط داؿت .در آن زنان صػَردن گَؿػت

اؿکال ىطارد.
وٗتی دوةاره ةتَاىیط گَؿت ةضَریط ،واةؽتگیتان و ىیغ نیلتان ةً صَردن گَؿتٌ ،ع دو از ةیو رٔتًاىط .انا تْییع
ةغرگی اتٕاؽ نیأتط :دیگع گَؿت ةعایتان صَشنغه ىیؽت .وٗتی صاىَادهتان ّظای گَؿػتی ةپغىػط ٌهػعاه ةػا آىػان
نیصَریط و اگع ّظای گَؿتی ىپغىط ٌَس ىهیکيیط .وٗتی آن را ةضَریط آنچيان صَشنغه ىیؽت .ایو زالت ًػاٌع
نیؿَد .انا تغکیً در ةیو نعدم َادی ةؽیار دیچیطه اؼت .اگع صاىَادهتػان ٌهیـػً گَؿػت ةضَرىػط ،ةُػط از نػطتی
دوةاره ةعایتان صَشنغه نیؿَد .در آیيطه ایو ةعگـت ةً زالت اول روی نیدٌط و در وَل کل دورۀ تغکیًتان ةارٌا

ً
واُٗا
تکعار نیؿَد .نهکو اؼت ىاگٍان دوةاره ىتَاىیط گَؿت ةضَریط .وٗتی ىهیتَاىیط گَؿت ةضَریط ،ىتایط ةضَریط.
ىهیتَاىیط ةضَریط و ةا صَردن آن ،ةاه نیآوریط .قتع کيیط تا وٗتی کً ةتَاىیػط دوةػاره گَؿػت ةضَریػط و ةگظاریػط آن
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ةًوَر وتیُی روی دٌط .صَردن یا ىضَردن گَؿت ةًصَدیصَد ٌطؼ ىیؽػت .ىکتػۀ کلیػطی رٌػاکعدن آن واةؽػتگی
اؼت.
در نطرؼۀ ٔالَن دأای نا ٔعد ةًؼعَت دیـعٔت نیکيط .تا وٗتی ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط ،نیتَاىیػط ٌػع
ؼىر را ةًؼعَت دـت ؼع ةگظاریط .ةُنػی أػعاد از اول ٌػم زیػاد ةػً صػَردن گَؿػت واةؽػتً ىیؽػتيط و اٌهیتػی
ىهیدٌيط در ّظایؿان گَؿت ودَد دارد یا ىً .ةعای آنٌا چيط ٌٕتً وَل نػیکـػط کػً ایػو واةؽػتگی را از دؼػت
ةطٌيط .ةعای ةُنی أعاد نهکو اؼت یک ،دو یا ؼً ناه یا ؿایط ىیهؽال وَل ةکـط .ةًاؼتحيای ةعصی نَارد ةؽػیار
ّیعَادی ،ةیـتع از یک ؼال وَل ىهیکـط کً ٔعد ةتَاىط دوةاره گَؿت ةضَرد .ایو روىط نطتی وَل نیکـط زیػعا در
زال زامع گَؿت ةضؾ َهطهای از ّظای نعدم را تـکیل نیدٌط .انا تهعیوکييطگاىی کً در نُاةط تهعیو نیکييػط
ىتایط گَؿت ةضَرىط.
ةگظاریط درةارۀ ىگعش ةَدیؽم ةً صَردن گَؿت قستت کيیم .ةَدیؽم اولیً ،صَردن گَؿت را نهيَع ىکعد .زناىی
کً ؿا کیانَىی ؿاگعدان صَد را ةً ديگل ةعد کً از وعیٖ ؼضتیٌا تغکیً کييط ،چيیو زکهی ودَد ىطاؿت کً صَردن
گَؿت را نهيَع کيط .چعا چيیو نهيََیتی ودَد ىطاؿت؟ زیعا وٗتػی ؿػا کیانَىی دارنػای صػَد را در دوٌغاروداىكػط
ؼال دیؾ آنَزش داد ،دانُۀ ةـعی ٌيَز تَؼًُیأتً ىتَد .ةُنی از نياوٖ کـاورزی داؿتيط در زالی کً نياو٘ی
دیگع ىطاؿتيط .نغارع کـتؿطه ةؽیار کم ةَد و ديگلٌا ٌهًدا را دَؿاىطه ةَدّ .ػالت کػم ةػَد و کهیػاب .نػعدم در
دانًُای در ؼىر تهطن آن دوران ،ةً ؿکار نتکی ةَدىطّ .ظای اقػلی ةؽػیاری از نيػاوٖ گَؿػت ةػَد .ؿػا کیانَىی
ادازه ىطاد نعیطاىؾ ةً دَل ،چیغٌای نادی و ّیعه دؼتعؼی داؿتً ةاؿيط .نعیطان را ةا صَد نی ُةػعد کػً ةػعای ّػظا
گطایی کييط .زیعا نیصَاؼت آنٌا تا زط انکان واةؽتگیٌای ةـعی را رٌا کييطٌ .عچً ةً آنٌا نیدادىط نیصَردىػط
و ىهیتَاىؽتيط ّظای دادهؿطه را اىتضاب کييط ،زیعا تغکیًکييطه ةَدىطّ .ظایی کػً ةػً آنٌػا داده نیؿػط نهکػو ةػَد
ؿانل گَؿت ةاؿط.
ً
واُٗا ّظاٌای نهيًََ ىانیطه ؿطىط .ایو ّظاٌای نهيًََ نعةَط ةً ةَدیؽم اولیً
در ةَدیؽم اولیً ةعصی از ّظاٌا
اؼت ،انا انعوزه نیگَیيط نيٌَر از ّظای نهيًََ گَؿت اؼت .انا ز٘ی٘ت ایو اؼت کً در گظؿػتً نيٌػَر از ّػظای
نهيًََ گَؿت ىتَد ،ةلکً چیغٌایی ناىيط دیاز ،زىذتیل و ؼیع ةَد .چعا آنٌا را ّظاٌای نهيًََ ىانیطىط؟ ایػو روزٌػا،
ةؽیاری از راٌتان ىیغ ىهیتَاىيط آن را ةًوَر وامر تَمیر دٌيط .زیعا ةؽیاری از آنٌا ةًوَر ز٘ی٘ی تغکیً ىهیکييط و
چیغٌای زیادی ودَد دارىط کً آنٌا ىهیداىيط .آىچً ؿا کیانَىی آنَزش داد «ازکام ،تهعکغ ،صعد» ةَد .ازکام درةارۀ
ازدؼتدادن تهام واةؽتگیٌای ةـعی ةَد .نيٌَر از تهعکغ ایو ةَد کً ٔعد تهعیو نطیتیـو اىذام دٌط و ةػً زالػت
صلؽۀ کانل ةعؼطٌ .عچیغی کً ةع صلؽۀ ٔعد و تغکیًاش تأجیع نیگظاؿت ناىُی دطی نسؽػَب نیؿػطٌ .عکؽػی
کً دیاز ،زىذتیل یا ؼیع نیصػَرد ةػَی ؿػطیطی نػیداد .در آن زنػان راٌتػان نُهػَهً در ديگػل یػا ّػار ةَدىػط و در
دایعهٌای ٌٕت یا ٌـتىٕعه نطیتیـو نیکعدىط .اگع کؽی ایو چیغٌا را نیصَرد ،ةَی تيط ىاؿی از ایو نػَاد ،روی
دیگعان کً در صلؽً ىـؽتً ةَدىط تأجیع نیگظاؿت و ةًوَر دطی نغازم نطیتیـو آنٌػا نػیؿػط .ةيػاةعایو چيػیو
زکهی ن٘عر ؿط :چيان ّظاٌایی را ّػظاٌای نهيََػً در ىٌػع گعٔتيػط و نكػعؼ آنٌػا را نهيػَع کعدىػط .ةؽػیاری از
نَدَداتی کً از دؽم ٔعد تغکیً نیؿَىط ایو ةٌَای تيط را دوؼت ىطارىػط .دیػاز ،زىذتیػل و ؼػیع نػیتَاىيػط انیػال
ؿضف را تسعیک کييط و نكعؼ نطاوم آنٌا نیتَاىط ٔعد را ةً آنٌا نُتػاد کيػط .ةػً ٌهػیو َلػت ،آنٌػا ّػظاٌای
نهيًََ در ىٌع گعٔتً ؿطىط.
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در گظؿتً ،ةؽیاری از راٌتان ةُط از رؼیطن ةً ؼىر ةؽیار ةاهیی در تغکیً و رؼیطن ةً نعزلۀ ةازؿطن ٕٗل گَىگ
یا ىیهًةازؿطن ٕٗل گَىگ نتَدً ؿطىط کً در وَل تغکیً ،آن َٗاَط صیلی نٍػم ىیؽػتيط .اگػع ٔػعد ةتَاىػط صػَد را از
واةؽتگی صاقی ةعٌاىط ،آن چیغ نادی کً ةً آن واةؽتً ةَد دیگع روی او تأجیعی ىطارد ،زیعا آىچً ةػًوَر واُٗػی روی
ؿها تأجیع نیگظارد ٌهان واةؽتگی اؼت .ازایورو در وَل تاریش ،راٌتان ؼىر ةاه ىیغ دی ةعدىط کً نَمَع صَردن یا
ىضَردن گَؿت نَمََی زیاتی ىیؽت .نؽئلۀ کلیطی ایو اؼت کً آیا واةؽتگی نیتَاىػط از ةػیو ةػعود یػا ىػً .اگػع

ً
ت٘عیتا ٌعچیغی نیتَاىط ةعای دعکعدن نُطه صَب و نياؼب ةاؿػط .از آىذػا کػً
ؿضف ٌیچ واةؽتگی ىطاؿتً ةاؿط،
روشٌای تغکیً در نُاةط ةًؿکل صاقی ةَده اؼت ،ةؽیاری از نعدم ةػً آن َػادت کعدهاىػط .ةػًَالوه ،ایػو نَمػَع

ً
قعٔا نهيََیتی ؼاده ىیؽت ،ةلکً ةًقَرت ٗاىَن رؼهی در نُاةط درآنطه اؼت :صَردن گَؿت اکیط ًا نهيػَع اؼػت.
آنٌا ةً ایو ؿیَۀ تغکیً َادت کعدهاىط .ةگظاریط درةارۀ راٌب دیگَىگ قستت کيیم کً در ةؽیاری از آجار ادةی ةػً او
اؿاره ؿطه اؼت .راٌتان ىتایط گَؿت نیصَردىط ،انا او گَؿت صَرد و در ىتیذً ةؽیار نـٍَر ؿط .در ز٘ی٘ػت ،دػػ
از ایيکً او را از نُتط لیيگییو اصعاج کعدىط ،تأنیو ّظا ةعای او نـکل نٍهی ؿط و در صىع نعت ةَد .ةػعای دعکػعدن
ؿکم صَدٌ ،عچً را ةً دؼت نیآورد نیصَرد .او اقعار ةً ّظای صاقی ىطاؿت چعاکً ٔ٘ه نیصَاؼػت ؿػکهؾ را
دع کيط و واةؽتگی ةً ٌیچ ّظای ةضكَقی ىطاؿت .در آن ؼىرِ تغکیً ،ایو اقػل را درک کػعد .در واٗػٍ دػیگَىػگ
ٔ٘ه چيط ةار گَؿت صَرد ،ؿایط یک یا دو ةػارٌ .هػیو کػً قػستت از گَؿػتصَردن راٌتػان نػیؿػَد ،ىَیؽػيطگان

ٌیذانزده نیؿَىطٌ .عچً نَمَع را ٌیذاناىگیغتع کييط ،صَاىيطگان َالًٗنيطتع نیؿَىط .آجار ادةی ةع اؼاس وٗػایٍ
زىطگی ٌؽتيط و ؼپػ ورای آن نیروىط .ةياةعایو ةػًصاوع کػاری کػً دیگَىػگ اىذػام داد ٌیػاٌَی ةغرگػی ةػً راه

ً
واُٗا رٌا ؿَد ،اٌهیتی ىطارد ٔعد ةعای دعکػعدن ؿػکم صػَد چػًچیغی
اىطاصتيط .ز٘ی٘ت ایو اؼت کً اگع واةؽتگی
نیصَرد.
ً
نضكَقػا در اؼػتانٌای گَاىػگدوىػگ و گَاىگؿػی ،ةعصػی از
در ديَبؿعٗی آؼیا یػا نيػاوٖ ديػَةی چػیو،
ةَدیؽتٌای ّیعروزاىی ،در گٕتگَ صَد را تغکیًکييطۀ ةَدیؽم ىهیىانيط ،اىگار ازنطأتاده ةً ىٌع نیرؼط .نػیگَیيػط
کً «گیاهصَار» ٌؽتيط .نيٌَرؿان ایو اؼت کً چَن گیاهصَارىط دػ در زال دیعوی از ةَدیؽم ٌؽتيط؛ اىگار ةً ایو

ً
قعٔا ةا دیعوی از ؼتک زىطگی گیاهصَاری ةًؼضتی ةتَان ةً روؿوةیيی رؼیطٌ .هً نػیداىيػط کػً
ؼادگی اؼت .انا
صَردن گَؿت ٔ٘ه یکی از واةؽتگیٌا و ٔ٘ه یکی از انیال اؼت .گیاهصَارةَدن ٔ٘ه ایػو یػک واةؽػتگی را از ةػیو
نیةعدٔ .عد ٌيَز ٌم ةایط زؽادت ،ذٌيیت رٗاةت ،ؿَروٌیذان ةػیؾ از زػط ،ذٌيیػت صَدىهػایی و واةؽػتگیٌػای
گَىاگَن دیگع را رٌا کيط .تُطاد ةؽیار زیادی از واةؽتگیٌای ةـعی ودَد دارد٘ٔ .ه ةػا ازدؼػتدادن واةؽػتگیٌػا و
انیال اؼت کً ؿضف نیتَاىط تغکیًاش را ةً کهال ةعؼاىط .چگَىً ؿػضف نػیتَاىػط ٔ٘ػه ةػا رٌػاکعدن واةؽػتگی
صَردن گَؿت ةً روؿوةیيی ةعؼط؟ ایو ىٌع ىادرؼت اؼت.
نَمَع ّظا ٔ٘ه ؿانل گَؿت ىهیؿَدٔ .عد ىتایط ةً ٌیچ ىَع ّظایی واةؽتً ةاؿط .ایػو ةسػث درةػارۀ ّػظاٌای
دیگع ىیغ نكطاؽ دارد .ةعصی أعاد نیگَیيط دوؼت دارىط ّظای صاقی را ةضَرىط .انا آن ىیغ یکی از انیػال نسؽػَب
نیؿَد .وٗتی تغکیًکييػطهای تػا ؼػىر صاقػی از تغکیػً دیـػعٔت کيػط ،ایػو واةؽػتگی را ىضَاٌػط داؿػت .التتػً
آنَزشٌای نا ةؽیار دیـعٔتًاىط و نعازل نضتلٓ تهعیو را ؿانل نیؿَىط .ىهیتَان اىتٌار داؿت کً یػکؿػتً ةػً
ایو ؼىر ةعؼیط .وٗتی تا نعزلًای دیـعٔت کيیط کً واةؽتگی ةً ّظای صاقی ةایط از ةیو ةػعود ،دیگػع ىهیتَاىیػط
آن ّظا را ةضَریطٌ ،عچ٘طر ٌم آن را دوؼت داؿتً ةاؿیط .اگع آن را ةضَریػط ةعایتػان صػَشوُػم ىیؽػت یػا وُػم
041

دػػ
ٌهیـگی را ىهیدٌط .در گظؿتً وٗتی ؼع کار نیرٔتم ،کأًتعیای نسل کار ٌهیـػً ةًؼػضتی نیتَاىؽػت از
ِ
ٌغیيًٌای صَد ةعآیط و در آصع ةؽتً ؿط .ةُط از آىکً ةؽتً ؿطٌ ،عکؽی ةا صَد ّظا ةً نسل کار نیآورد .آنػادهکعدن
ّظا قترٌا ٗتل از رٔتو ةً ؼع کار ،ةؽیار دعززهت و دعدردؼع ةَد .گاٌی اوٗػات دو َػطد ىػان ةضػاردغ و یػک ٗىُػً
تََٔی آّـتً ةً ؼػ ؼَیا نیصعیطم .ةًًاٌع ،چيان ّظای ؼتکی ةایط صَب نیةػَد ،انػا صػَردن نکػعر آن ٌيػَز
صَب ىتَد ،چعاکً آن واةؽتگی ةایط از ةیو ةعده نیؿطٌ .هیو کً دوةاره تََٔ را نیدیطم ،ازؽػاس ىاصَؿػایيطی در
نو ایذاد نیؿط و زتی اگع ؼُی نیکعدم ،ىهیتَاىؽتم آن را ةضَرم .ةً ایو نيٌَر ةَد کً ةً آن واةؽػتگی ىطاؿػتً
ةاؿم .التتً ٔ٘ه وٗتی ؿضف ةً ؼىر نُیيی از تغکیً رؼیطه ةاؿط آن اتٕاؽ صَاٌط أتاد .در آّػاز ةػً ایػو قػَرت
ىیؽت.
در نطرؼۀ ةَدا ىَؿیطن الکل نذاز ىیؽت .آیا ٌعگغ یک ةَدا را دیطهایط کً دانی از ؿعاب در دؼت داؿتً ةاؿػط؟
ىً .گٕتًام کً اگع ىتَاىیط گَؿت ةضَریط ،دػ از ایيکً از وعیٖ تغکیً در ةیو نعدم َادی از آن واةؽتگی رٌػا ؿػطیط،
نـکلی ىیؽت کً دوةاره گَؿت ةضَریط .انا ةُط از ایيکً ىَؿیطن الکػل را کيػار گظاؿػتیط ىتایػط دوةػاره ةيَؿػیط .آیػا
تهعیوکييطگان در ةطنؿان گَىگ ىطارىط؟ ؿکلٌای نضتلٕی از گَىگ و ةُنی از تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی در ؼػىر
ةطنتان نتذلی نیؿَىط و ٌهۀ آنٌا صالف ٌؽتيط .ةًنسل ایيکً الکل ةيَؿیطٌ ،هۀ آنٌا ةالٔاقػلً ةػطن را تػعک
نیکييط و در کؽعی از جاىیً ،در ةطنتان چیغی ةاٗی ىهیناىط ،زیعا ٌهۀ آنٌا از ةَی الکػل وزـػت دارىػط .ىَؿػیطن
الکل َادت رٗتاىگیغی اؼت ،زیعا نیتَاىط ؿػضف را ىػانَُ٘ل کيػط .چػعا ةُنػی از روشٌػای تغکیػۀ دائَئیؽػتی،
صَردن الکل را هزم نیداىيط؟ زیعا آنٌا روح اقلی را تغکیػً ىهػیکييػط و نیصَاٌيػط ةػا ىَؿػیطن الکػل روح اقػلی
آگاٌیاش را از دؼت ةطٌط.
ةُنی نعدم الکل را ةً اىطازۀ دانؿان دوؼت دارىط .ةعصی أعاد از ىَؿیطن الکل لظت نیةعىط .ةُنػی أػعاد ةػً
الکل نُتاد ؿطهاىط و نذتَرىط کً آن را ةيَؿيط .اگع الکل ىتاؿط زتی ىهیصَاٌيط ّظا ةضَرىط .نا تهعیوکييطگان ىتایط
ایوگَىً ةاؿیم .ىَؿیطن الکل ةًوَر زتم اَتیاد نیآورد و اؿتیاؽ ةً آن یکی از انیال اؼت .الکػل نػطارٌای َكػتی
نعتته ةا اَتیاد را تسعیک نیکيطٔ .عد ٌعچً ةیـتع ةيَؿط ،ةیـتع ةً آن نُتاد نیؿَد .ةیاییط درةارۀ ایو ةیيطیـیم:
آیا نا تهعیوکييطگان ىتایط ایو واةؽتگی را رٌا کيیم؟ ایو واةؽتگی ىیغ ةایط از ةػیو ةػعود .ؿػایط ةعصػی ٔکػع کييػط:
«انکاندظیع ىیؽت ،زیعا نو نؽئَل ؼعگعنی نـتعیان ٌؽتم» یا «ٌهیـً ةا أعاد دلؽً دارم و ؼضت اؼت ةطون

ً
ً
نضكَقا در
معورتا ایوگَىً ىیؽت .نُهَهً در دلؽات کاری ةا أعاد،
ىَؿیطن الکل ةً کؽبوکار دعداصت ».نیگَیم

اىذام کؽبوکار یا نُانالت ةا صاردیٌاٌ ،یچکؽی ؿها را نذتَر ىهیکيط الکل ةيَؿیط و نیتَاىیط ٌػع اىػطازه از ٌػع
ً
نضكَقا در ةیو روؿؤکعان ،چيیو
ىَؿیطىی کً اىتضاب نیکيیط ةيَؿیط ،صَاه ىَؿاةً ةاؿط یا آبنُطىی یا آبدَ.

ومُیتی ةًىطرت اتٕاؽ نیأتط .نُهَهً ةطیو قَرت اؼت.
ؼیگارکـیطن ىیغ واةؽتگی اؼت .ةعصی نیگَیيط ؼیگارکـیطن ةاَث تذطیط َٗا و ؿاداةیؿان نیؿَد ،انا نو
ایو را صَدٔعیتی و ٔعیب دیگعان نیىانم .ةعصی ٌيگانی کً از کػار یػا ىَؿػتو صؽػتً نػیؿػَىط دوؼػت دارىػط ةػا
کـیطن ؼیگار کهی اؼتعازت کييطٔ .کع نیکييط ةُط از ؼیگارکـیطن دعاىعژیتع نیؿػَىط .انػا ایػو ؼیگارکـػیطن
ىیؽت کً آنٌا را ؿادابتع نیکيط .ةلکً ایو ازؽاس دػ از کهی اؼتعازت دطیط نیآیط .ذٌو نیتَاىط ةعداؿػت و

ً
ً
واُٗا ىََی َ٘یطه یػا نٍٕػَنی اؿػتتاه ایذػاد کيػط کػً ؼیگارکـػیطن
ةُطا نیتَاىط
تٌَهی دروّیو ةً ودَد آورد کً
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ؿضف را دعاىعژی و ؿادابتع نیکيط؛ در قَرتی کً چيیو تأجیعی ىػطارد .ؼیگارکـػیطن ٌػیچ ٔایػطهای ةػعای ةػطن
ىطارد .کالتطؿکأیٌا ىـان داده اؼت کً ىای و ؿؾٌای أعادی کً نطتی وَهىی ؼیگار نیکـيط ؼیاهاىط.
آیا نا تهعیوکييطگان ىهیصَاٌیم ةطننان را تكٕیً و داهیؾ کيیم؟ ةایط دیَؼػتً ةػطننان را تكػٕیً و دیَؼػتً
ةًؼَی ؼىَح ةاهتع دیـعٔت کيیم .انا ؼیگارکـیطن ةطنتان را آلَده نیکيط و صالؼ آىچً نیصَاٌیم َهل نیکيط.
ةًَالوه ایو ىیغ یکی دیگع از انیال َٗی اؼت .ةعصی نیداىيط کً ؼیگارکـیطن صػَب ىیؽػت ،انػا ىهػیتَاىيػط آن را
تعک کييط .ز٘ی٘ت ایو اؼت کً آنٌا أکار قسیر ٌػطایتگع ىطارىػط و ةعایؿػان آؼػان ىیؽػت کػً ةػطان قػَرت از
ؼیگارکـیطن دؼت ةکـيط .زاه کً تغکیً نیکيیط ،آن را یک واةؽتگی در ىٌع ةگیعیط کً ةایط رٌا ؿَد و ةتیيیػط آیػا
ً
واُٗا نیصَاٌیط تغکیً کيیط ،تَقیً نػیکػيم از ٌهػیو انػعوز ؼػیگار را تػعک کيیػط و
نیتَاىیط آن را تعک کيیط .اگع

تنهیو نیکيم ةتَاىیط آن را تعک کيیط .در نیػطان ایػو کػالسٌ ،یچکؽػی ٔکػعی ةػعای ؼیگارکـػیطن ىػطارد .اگػع
ةضَاٌیط آن را تعک کيیط ،تنهیو نیکيم کً ةتَاىیط .وٗتی دوةاره ؼیگار ةکـیط ،نغۀ ةطی صَاٌػط داؿػت .اگػع ایػو
ؼضيعاىی را در کتاب ةضَاىیطٌ ،هیو اجع را دارد .التتً اگع ىهیصَاٌیط تغکیً کيیط ،کاری ةً ؼیگارکـػیطنتان ىػطاریم.
انا اگع نیصَاٌیط تغکیً کيیط ةایط آن را تعک کيیط .زناىی ایو نحال را نػیزدم :آیػا ٌعگػغ یػک ةػَدا یػا یػک دائػَ را
دیطهایط کً ةا ؼیگاری ةع لتؾ آىذا ىـؽتً ةاؿط؟ چگَىً نیتَاىط انکاندظیع ةاؿط؟ ةا تَدً ةً ٌطٔی کػً در تغکیػً
داریط ،ةایط آن را تعک کيیط .نیگَیم اگع ةضَاٌیط تغکیً کيیػط ،ةایػط ؼیگارکـػیطن را تػعک کيیػط .ؼیگارکـػیطن ةػً
ةطنتان قطنً نیرؼاىط و یکی از انیال اؼت .نضالٓ الغاناتی اؼت کً ةعای تغکیًکييطگاننان داریم.

حطادت
وٗتی ٔا را آنَزش نیدٌم ،اّلب نَمَع زؽادت را نىعح نیکيم .چعا؟ زیعا زؽادت ةًقَرت ةؽػیار ؿػطیطی در
چیو ىهایان نیؿَد .آنٗطر ؿطیط اؼت کً انعی وتیُی ؿطه و نعدم زتی آن را نتَدً ىهیؿَىط .چعا نعدم چػیو
ایو زؽادت ؿطیط را دارىط؟ ریـًٌای صَدش را دارد .نعدم چیو در زنانٌای گظؿػتً ةػًوَر ؿػطیطی تستتػأجیع
کيَٕؼیَىیؽم ةَدىط و ؿضكیتی درونگعا را ؿکل دادهاىط .وٗتی َكتاىی یا ؿاد ٌؽتيط ،آن را اةػعاز ىهیکييػط .آنٌػا
ةً صَیـتوداری و ؿکیتایی اَت٘اد دارىط .چَن نعدم چػیو ةػً ایػو روش َػادت کعدهاىػط ،در نذهػَع ؿضكػیتی
درونگعا را ؿکل دادهاىط .التتً نغایای صَد را دارد ،نحل ىتالیطن ةً ىیعوٌای دروىی صَد .انا َیبٌای صَدش را ٌػم
دارد و نیتَاىط تأجیعات نيٕی داىتی را ٌهعاه داؿتً ةاؿط .ةضكَص در ایػو دورۀ دایػان دارنػا ،ديتػًٌای نيٕػی آن
ةیـتع چـهگیع ؿطه و نیتَاىط زؽادت ؿضف را زادتع کيط .اگع صتعٌای صَب کؽی َليی ؿَد ،ةالٔاقػلً ةاَػث
زؽادت دیگعان نیؿَد .اگع کؽی از نسل کارش یا دایی دیگع داداؿی ةگیعد ،یا اگع چیغ صَةی ةػً دؼػت ةیػاورد،
دعئت ىهیکيط کلهًای درةارۀ آن ةگَیط ،زیعا أعاد دیگع وٗتی درةارۀ آن ةـيَىط ىارازػت نػیؿػَىطّ .عةػیٌػا ایػو را
«زؽادت ؿعٗی» یا «زؽادت آؼیایی» نیىانيط .تهام آؼیا تستتػأجیع کيَٕؼیَىیؽػم چیيػی ٗػعار گعٔتػً و ایػو
زؽادت کموةیؾ ٌهًدا ٌؽت انا ٔ٘ه در چیو ایوٗطر ؿطیط اؼت.
ایو زؽادت تا اىطازهای ةًَلت آنَزهٌای نؽاواتولتی نىلٖ اؼت کً زنان ىًچيطان دوری در چیو نىعح ةَد.
ةع اؼاس ایو نيىٖ ،اگع آؼهان ٔعو ةعیغد ٌهً ةایط ةا ٌم ةهیعىط؛ اگع چیغی صَب ودػَد داؿػتً ةاؿػط ٌهػً ةایػط
ؼٍهی نؽاوی داؿتً ةاؿيط؛ اگع أغایؾ درآنطی ةاؿط ٌهً ةایط ؼٍم نـاةٍی دریأت کييط .ایو وعز تٕکػع کػً ةػا
ٌهً ةً نؽاوات رٔتار ؿَد ةً ىٌع نیرؼط َادهىً ةاؿط .انا چگَىً نعدم نیتَاىيط نـاةً ٌم ةاؿيط؟ ىػَع کػاری کػً
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اىذام نیدٌيط نتٕاوت اؼت و ایيکً چ٘طر صَب کارؿان را اىذام نیدٌيط ىیغ نتٕػاوت اؼػت؛ ایوگَىػً ىیؽػت کػً
ٌعکؽی نؽئَهىً کار صَد را اىذام نیدٌط .اقلی در ایو دٍان ودَد دارد« :ةػطون ازدؼػتدادن ،چیػغی ةػً دؼػت
ىهیآیط ».ةعای ةًدؼتآوردن ،ؿضف ةایط از دؼت ةطٌط .زتی نعدم َادی ىیغ نیگَیيط اگػع ؿػضف کػاری اىذػام
ىطٌط چیغی ةً دؼت ىهیآورد .کا ِر ةیـتع ،ؼَد ةیـتعی ةً ٌهعاه دارد ،کػار کهتػع ،ؼػَد کهتػعی دارد .ؿضكػی کػً

ةیـتع تالش نیکيط ،ةایط ةیـتع ةً دؼت آورد .نؽاواتولتی نىلٖ کً در گظؿتً ؿایٍ ةَد ادَػا نػیکػعد کػً ٌهػً
نؽاوی ةً دىیا آنطهاىط و زىطگی ةُط از تَلط اؼت کً ٔعد را تْییع نیدٌط .نیگَیم ایو ایػطه ةػیؾ از اىػطازه نىلػٖ
اؼت .وٗتی ٌعچیغی نىلٖ ؿَد ،ىادرؼت نیؿَد .چعا ةعصی دؽع و ةعصی دصتع ةً دىیا نیآیيط؟ چػعا چٍػعۀ أػعاد

ؿتیً ٌم ىیؽت؟ ةعصی از ٌهان ةطو تَلط نتٕاوتاىط چعاکً ةیهار یا نُلَل ةً دىیا نیآیيط .از ؼىَح ةػاه نػیتػَاىیم
ةتیيیم کً تهام زىطگی اىؽان در ُةُطی دیگع ٗعار گعٔتً اؼت .چگَىً آنٌػا نػیتَاىيػط یکؽػان ةاؿػيط؟ ؿػایط نػعدم
صَاؼتار ةعاةعی ةاؿيط ،انا اگع چیغی ٗؽهتی از زىطگی کؽی ىتاؿط ،چگَىػً نػیتَاىيػط ةعاةػع ةاؿػيط؟ زىػطگی نػعدم
نتٕاوت اؼت.
ؿضكیت نعدم در کـَرٌای ّعةی ةًوَر ىؽتی ةعونگعا اؼت .آنٌا صَؿسالی یا ّػم صػَد را اةػعاز نیکييػط .در
زالی کً نغیتٌای صَد را داردَ ،یبٌای صَدش را ٌم دارد؛ نحل َطم صَیـتوداری .ایو دو صكلت نتٕاوتی کػً
ّعةیٌا و آؼیاییٌا دارىط ةاَث ذٌيیتٌای نتٕاوت و تتُات نضتلٕی نیؿَد .اگع ؿضكی چیيی تَؼه ؼعدعؼت
صَد ت٘طیع ؿَد یا نغایایی ةگیعد ،دیگعان ةً ٌم نیریغىط .اگع داداش ةیـتعی ةگیعد ،ةطون ایيکً ةگػظارد دیگػعان از
آن ةاصتع ؿَىط آن را در صٕا در دیتؾ نیگظارد .زتی ایو روزٌا کارنيطان ىهَىً روزگار ؼػضتی دارىػط ،چعاکػً نػعدم
ةًوَر ّیعنيكٕاىًای از آنٌا اىتٌار دارىط زودتع ؼع کار ةیایيط و دیعتع ةً صاىً ةعگعدىط .نهکو اؼت ٌهکاران ةا وُيػً
و کيایً ةگَیيط ایو أعاد چ٘طر «َالی» ٌؽتيط و کارٌا را ؼعؿان ةعیغىط .ایو روزٌا آؼان ىیؽت کً ٔعدی صَب ةَد.
اگع ایو نادعا در کـَرٌای دیگع اتٕاؽ ةیٕتط نتٕاوت صَاٌط ةَد .اگع رئػیػ نتَدػً ؿػَد کػً کارنيػطی انػعوز
کارش را ةًصَةی اىذام داده ،نهکو اؼت داداش ةیـتعی ةػً او ةطٌػط .او ةػا صَؿػسالی دػَل را در ن٘اةػل دیگػعان
نیؿهعد« :وای رئیػ انعوز ایو نتلِ دَل ةً نو داد ».او نیتَاىط ةا صَؿسالی درةارۀ آن ةػا دیگػعان قػستت کيػط
ةطون ایيکً دیانطی داؿتً ةاؿط .اگع ایو نادعا در چیو اتٕاؽ ةیٕتط کً کؽی از رئیػ داداش امأًای ةگیعد ،زتی
رئیػ ةً آن ؿضف نیگَیط کً آن را ديٍان ىگً دارد و ىگظارد دیگعان از آن ةػاصتع ؿػَىط .در کـػَرٌای دیگػع ،اگػع
ةچًای در انتساىی ىهعۀ قط ةگیعد ،ةا صَؿسالی ةًؼَی صاىً دویطهٔ ،عیاد نیزىط« :نو انػعوز ىهػعۀ قػط گعٔتػًام!
ىهعۀ قط گعٔتًام!» ٌهؽایًای د ِر صاىً را ةاز نیکيط و نیگَیط« :ؼالم تػامَ ،ػالی ةػَد دؽػعم!» ٌهؽػایًای دیگػع

ديذعه را ةاز نیکيط« :ؼالم دک ،آٔعیو دؽع صَب!» انا اگع ایو نادعا در چػیو اتٕػاؽ ةیٕتػطٔ ،ادُػً صَاٌػط ةػَد.
کَدک از نطرؼً تا صاىً نیدود و ٔعیاد نیزىط« :نو ىهعۀ قط گعٔتًام! ىهعۀ قط گعٔتًام!» ٌهؽایًای زتی ٗتل از
ایيکً د ِر صاىًاش را ةاز کيط از داصل صاىً ؿعوع نیکيط ةً ةطوةیعاه گٕتو« :نگع چً ؿطه زاه کً صَدىهایی نیکيػط؟
ٔ٘ه ىهعۀ قط اؼت دیگع .چً کؽی تاةًزال ىهعۀ قط ىگعٔتً؟» ذٌيیتٌای نتٕػاوت در ایػو دو ٔعٌيػگ نيذػع ةػً

ىتایخ نتٕاوتی نیؿَد .در چیو ،نیتَاىط نيذع ةػً زؽػادت و دلضػَری ؿػَد .ةػًدای ایيکػً نػعدم از صَؿػتضتی
دیگعان صَؿسال ةاؿيط ،از آن ازؽاس صَةی ىطارىط .چيیو نـکالتی ودَد دارد.
آنَزهٌای نؽاواتولتی نىلٖ کً چيط ؼال دیؾ در چیو تعویخ نیؿط أکار و ارزشٌای نعدم را آؿٕتً کػعد.
ةگظاریط نحالی نـضف ةغىم .در نسل کار ،ؿضكی نهکو اؼت ازؽاس کيط کً دیگعان ةً اىػطازۀ او تَاىػا ىیؽػتيط.
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ٌع کاری را ةًصَةی اىذام نیدٌطٔ .کع نیکيط ٔعدی ةعدؽتً اؼت .ةا صَدش ٔکػع نػیکيػط« :نػو قػالزیت دارم
رئیػ یا نطیع کارصاىً یا زتی ن٘انی ةاهتع ؿَمٔ .کع نیکيم زتی نیتَاىؽتم ىضؽتوزیع ٌم ةـَم ».رئیػ ٌػم
نهکو اؼت ةگَیط او ةؽیار تَاىاؼت و ٌع کاری را ةً اتهام نیرؼاىطٌ .هکاران ىیغ نهکو اؼت ةگَیيط او صیلی هیػٖ
و ةااؼتُطاد اؼت .انا نهکو اؼت ؿضف دیگعی ةاؿط کً در ٌهان گعوه یا ٌهان اداره ةا او کػار نػیکيػط و تَاىػایی
اىذام ٌیچ کاری را ىطارد یا ةً درد ٌیچ کاری ىهیصَرد .ولی یػک روز ةػًدای اوٌ ،هػیو ؿػضف ىػاهیٖ ةػً ِؼػهت
نطیعیتی ارت٘ا نییاةط و زتی ؼعدعؼت او نیؿػَد .او ازؽػاس نیکيػط صیلػی ةػیاىكػأی اؼػت و ةػً رئػیػ و
ٌهکاراىؾ ؿکایت نیکيط .ةؽیار آؿٕتً نیؿَد و زؽادت نیکيط.
ایو اقل را کً نعدم َادی ىهیتَاىيط ةً آن دی ةتعىط ةً ؿها نیگَیمٌ .عچ٘طر ٌم ةً ىٌػع ةعؼػط ؼػغاوار چیػغی
ٌؽتیط ،اگع آىچً نیصَاٌیط ،ةضـی از زىطگیتان ىتاؿط ،ةً دؼت ىضَاٌیط آورد .در زالی کً ٔعد دیگػعی کػً ىػاهیٖ
اؼت اگع ةضـی از زىطگیاش ةاؿط ،نهکو اؼت آن را ةً دؼت آورد .نعدم َادی نهکو اؼت ىٌع صَد را درایوةػاره
ٗػَاىیو
داؿتً ةاؿيط ،انا آن ٔ٘ه ىگعش نعدم َادی اؼت .از دیطگاه نَدَدات واهتع ،تَؼُۀ دانُۀ اىؽاىی ةع وتٖ
ِ
ِ
نـضف تَؼًُ قَرت نیگیعد .در ىتیذً ،آىچً ؿضف در زىطگیاش اىذام نیدٌط ةع وتٖ تَاىػاییٌػای او ىٌػم و

تعتیب داده ىهیؿَد .آنَزهٌای ةَدیؽم نتيی ةع داداش و نذازات کارنایی ةیان نیکيط کً زىطگی ؿػضف ةػع وتػٖ
کارنای او ىٌم و تعتیب داده نیؿَد .ةطون تَدً ةً ایيکً چً اىطازه هیٖ ٌؽػتیط ،اگػع ت٘ػَا ىطاؿػتً ةاؿػیط ،ؿػایط
چیغی در ایو زىطگی ىطاؿتً ةاؿیطٔ .کع نیکيیط ٔعد دیگعی ةً درد ٌیچ کػاری ىهیصػَرد ،انػا نهکػو اؼػت دارای
تَ٘ای ةؽیار ةاؿط ،ةياةعایو قازبنيكتی َالیرتتػً نػیؿػَد یػا جػعوت ٔعاواىػی ةػً دؼػت نػیآورد .نػعدم َػادی
ىهیتَاىيط ایو نؽئلً را ةتیييط و نُت٘طىط ةایط ٌع ِؼهت یا ى٘ـی را کً درصَر آن ٌؽتيط ةً دؼػت آورىػط .در ىتیذػً،
زىطگی صَد را قعؼ رٗاةت ةا دیگعان نیکييط و در ىٍایت قطنً نیةیييطٔ .کػع نػیکييػط زىػطگی تلػش و صؽػتًکييطه
اؼت و ٌهیـً ٔکع نیکييط چیغٌا ّیعنيكٕاىًاىط .چيیو أعادی ىهیتَاىيػط صػَب ةضَرىػط یػا ةضَاةيػط و ىارازػت و
نأیَس نیؿَىط .زناىی کً نؽو نیؿَىط ؼالنتی صَد را ویعان کعدهاىط و ةً اىَاعواٗؽام ةیهاریٌا نتتال نیؿَىط.
ةياةعایو تغکیًکييطگان نا ىتایط ةً ایو قَرت رٔتار کييط .تغکیًکييطه ةایط روىط وتیُی را دىتال کيط .ا گع چیغی نال
ؿها ةاؿط ،آن را از دؼت ىضَاٌیط داد .اگع چیغی نال ؿها ىتاؿط ،زتی اگع ةعایؾ نتارزه ٌم کيیػط آن را ةػً دؼػت
ىضَاٌیط آورد .التتً ایو نىلٖ ىیؽت .اگع ةً آن نىل٘ی نیةَد ،نؽئلۀ اىذامدادن کارٌای ىادرؼت ودَد ىهیداؿت.
ةًةیان دیگع ،ةعصی ََانل ىادایطار ودَد دارىط .انػا ؿػها تهػعیوکييػطه ٌؽػتیط و در ؿػعایه وتیُػی تَؼػه ٔاؿػو
نُلمتان نعاٗتت نیؿَیط .دیگعان ىهیتَاىيط آىچً را نتُلٖ ةً ؿهاؼت ةعدارىط ،زتی اگع ةضَاٌيط .ةػً ٌهػیو َلػت
اؼت کً نُت٘طیم ةایط روىط وتیُی را دىتال کيیم .گاٌی اوٗات ةً ىٌع نیرؼط چیغی نتُلٖ ةػً ؿهاؼػت و دیگػعان
ىیغ ةً ؿها نیگَیيط آن نتُلٖ ةً ؿهاؼت و ؿها ىیغ ٔکع نیکيیط آن ةػً ؿػها تُلػٖ دارد ،در قػَرتی کػً ایػووػَر
ىیؽت و در ىٍایت ةً ٔعد دیگعی تُلٖ نیگیعد .از وعیٖ ایو دعیان نیتَان دیط کً آیا نیتَاىیط آن را رٌػا کيیػط یػا
ىً .اگع ىتَاىیط آن را رٌا کيیط ،یک واةؽتگی اؼت .ایو روش ةایط ةعای رٌاؿطن ؿها از واةؽتگی ةً نيػأٍ ؿضكػی
اؼتٕاده ؿَد ،زیعا ایو نٍمتعیو چیغ اؼت .چَن نعدم َادی ىهیتَاىيط ایو ز٘ی٘ت را دریاةيط ،ةع ؼع نيأٍ رٗاةت و
نتارزه نیکييط.
در ةیو نعدم َادی ،زؽادت ةًوَر ةؽػیار ةػطی صػَد را ىهایػان نیکيػط .در ادتهػاع تغکیػًکييػطگان ىیػغ صیلػی
چـهگیع ةَده اؼت .روشٌای چیگَىگ نضتلٓ ةً یکطیگع ازتعام ىهیگظارىط و ةً َیبٌػای یکػطیگع نیچؽػتيط.
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انا ایو أعاد ؼتیغهدَ و روش آنٌا اّلب ةا ؼىر ؿٕادٌی و زٕي تيطرؼتی نعتته ةَده و آؿٕتًاىط ،زیعا ةًواؼػىۀ
تؽضیع ارواح یا زیَاىات دطیط آنطهاىط .تُطاد کهی از آنٌا ةً ؿیوؿیيگ تَدً نیکييط .در ىٌع ةگیعیط کً ؿضكػی
ةیؾ از ةیؽت ؼال چیگَىگ تهعیو کعده انا ٌیچ تَاىایی َٔؽوتیُی رؿط ىطاده ةاؿط ،در زػالی کػً ٔػعد دیگػعی
ةالٔاقلً دػ از ایيکً تهعیو را ؿعوع کعده آن تَاىاییٌا را ةً دؼت آورده ةاؿطٔ .کع نیکيط ایو ةیاىكأی اؼػت و
ىهیتَاىط آن را تسهل کيط« :نو ةیؾ از ةیؽت ؼال تهعیو کعدهام انا ٌیچ تَاىایی َٔؽوتیُی را رؿط ىطادهام ،ولػی
او آنٌا را ةً دؼت آورده اؼت .ایو چً ىَع تَاىایی َٔؽوتیُی اؼت کػً او ةػً دؼػت آورده اؼػت؟» ایػو ؿػضف
ةعآؿٕتً نیؿَد« :او ةًوؼیلۀ روح یا زیَان تؽضیع ؿطه و ديَن زاقل از تغکیػً گعٔتػً اؼػت!» یػا وٗتػی اؼػتاد
چیگَىگی در کالؼی آنَزش نیدٌط ،نهکو اؼت ؿضكی ىیغ آىذا ىـؽتً ةاؿط و ةا ةیازتعانی ةگَیط« :اوه ،ایػو
چً ىَع اؼتاد چیگَىگی اؼت؟ َالًٗای ةً ؿيیطن چیغٌایی کً نیگَیط ىطارم ».ؿایط آن اؼتاد چػیگَىػگ ىتَاىػط
ةًصَةی او قستت کيط ،انا آىچً آن اؼتاد چیگَىگ درةارۀ آنٌا قستت نػیکيػط چیغٌػایی ٔ٘ػه از نطرؼػۀ تغکیػۀ
صَدش اؼت .ایو ؿضف ٌهًچیغ را نىالًُ نیکيط ،در ٌع کالس چیگَىگی ؿػعکت نیکيػط و یػک صػعوار نػطرک

ً
واُٗا ةیـتع از آن اؼتاد چیگَىگ نیداىط .انا چً ٔایطهای دارد؟ ٌهًاش درةارۀ ؿٕادادن و زٕػي
دارد .ایو ؿضف
ؼالنتی اؼتٌ .عچً ةیـتع صَد را از ایو نىالب دع کيط ،اىعژیٌایؾ آؿٕتًتع و دیچیطهتع ؿػطه و ةاَػث نیؿػَد
تغکیًکعدن ةعایؾ نـکلتع ؿَد .تغکیۀ ز٘ی٘ی آنَزش نیدٌط کً ٔعد ةعای دوری از نـکالت ةایط ٔ٘ه یػک روش
را دىتال کيط .زتی در ةیو کؽاىی کً تغکیًکييطۀ واُٗی ٌؽتيط گاٌی اوٗات نیةیيیط کً أعاد ةً یکطیگع ةیازتعانػی
نیکييط .اگع واةؽتگی رٗاةت از ةیو ىعود ةًرازتی نیتَاىط نيذع ةً زؽادت ؿَد.

ةگظاریط داؼتاىی ةگَیم .در کتاب اىتكاب صطایانِ ،ؿو گَىگةائَ دی نیةعد کً دیاىگ زییا ةیقالزیت و دیػع
اؼت .انا صطای اولیۀ آؼهان از دیاىگ زییا نیصَاٌط کً َياویيی را ةً صطایان اَىا کيطِ .ؿو گَىگةػائَ ٔکػع کػعد
ایو ّیعنيكٕاىً اؼت« :چعا از او صَاؼتً ؿط ةً صطایان َياویو را اَىا کيط؟ نیةیيیط چ٘طر نو هیٖ ٌؽتم .ةُط از
ایيکً ؼعم ةعیطه ؿَد ،نیتَاىم آن را دوةاره ؼع دایؾ ةگظارم .چعا از نو صَاؼتً ىـط ةً صػطایان َيػاویو را اَىػا
کيم؟» او آنٗطر زؽَدی نیکعد کً ٌهیـً ةعای دیاىگ زییا نـکالتی را ةً ودَد نیآورد.
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةضـی از ةَدیؽم اولیً در زنان ؿا کیانَىی ةَد .ایو روزٌا ٌیچکؽی در ةَدیؽػم دعئػت
ىهیکيط درةارۀ آنٌا قستت کيط .اگع درةارۀ تَاىاییٌای َٔؽوتیُی قستت کيیط ،نیگَیيط ديَن از تغکیػً گعٔتًایػط.
آنٌا را در کل ةً رؼػهیت ىهػیؿياؼػيط .چػعا ایووػَر اؼػت؟ ایػو روزٌػا زتػی راٌتػان ىهػیداىيػط آن تَاىػاییٌػا
چًچیغٌایی ٌؽتيط .ؿا کیانَىی ده نعیط ارؿط داؿت و گٕتً نیؿط کً از ةیو آىٍا ،نػَدییولػییػو در ٗػطرتٌای
صطایی اولیو ةَد .ؿا کیانَىی نعیطان صاىم ىیغ داؿت و یکی از آىان ةًىام لیانٌَآؼً در ٗطرتٌای صػطایی ىٕػع اول
ةَد .وٗتی ةَدیؽم ةً چیو نُعٔی ؿط ةً ٌهان قَرت ةَدٌ .ع ىؽلی راٌتان ٔعٌیضتػۀ ةؽػیاری داؿػت .زنػاىی کػً
ةَدیدارنا ةً چیو آنط ،ؼَار یک ؼاًٗ ىی ؿط و از رودصاىً گظؿػت .انػا ةػا گػظر زنػانٗ ،ػطرتٌای صػطایی ةػًوَر

ً
مػعورتا
ٔغایيطهای کيار زده ؿطهاىطَ .لت اقلی ایو اؼت کً أعادی ناىيط راٌتان ارؿط ،ؼعدعؼتان یا صادنان نُاةػط
از کیٕیت نادرزادی َٔؽالُادهای ةعصَردار ىیؽتيط .اگعچً صادم یا راٌب ارؿطىط ،ولػی ایوٌػا ٔ٘ػه ن٘امٌػای نػعدم
َادیاىط .آنٌا ىیغ تهعیوکييطهاىط ،ةا ایو تٕاوت کً تغکیً ةعای آنٌا یک زعًٔ اؼت .ؿها در ادتهاع و در زنانٌای
آزاد صَد تهعیو نیکيیط .ایيکً در تغکیً نَٖٔ ؿَیط یا ىً ،ةًوَر کانل ةً تغکیۀ ٗلب ةؽتگی دارد .ایو ةعای ٌعکؽی
قطؽ نیکيط و ٌیچ راه دیگعی ىطارد .انا راٌتی ىَآنَز کً در نُتط ةػً کػار دضػتودػغ نـػَْل اؼػت ؿػایط کیٕیػت
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نادرزادی ةطی ىطاؿتً ةاؿطٌ .عچً راٌب ىَآنَز ةیـتع زدع ةکـط ،رؼیطن ةػً نعزلػۀ ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگ ةػعای او
آؼانتع صَاٌط ةَدٌ .عچً زىطگی راٌتان ارؿط رازتتع ةاؿط ةازؿطن ٕٗل گَىگ ةعای آنٌػا ؼػضتتػع اؼػت ،چعاکػً
نؽئلۀ تتطیل کارنا ودَد دارد .راٌتی ىَآنَز زىطگی ؼضت و صؽتًکييطهای را نیگظراىط .ةػطٌی کارنػایی را ؼػعیٍتػع
دػ نیدٌط و ؼعیٍتع ةً روؿوةیيی نیرؼط .ؿایط روزی ىاگٍان ٕٗل گَىگ او ةاز ؿَد .ةا ةازؿطن ٕٗػل گَىػگ یػا
روؿوةیيی یا ىیهًروؿوةیيیٗ ،طرتٌای صطایی او دطیطار نیؿَىط .راٌتان نُتػط ىػغد او نیآیيػط و ؼػؤالٌایی از او
نیدعؼيط و ٌهً ةً او ازتعام نیگظارىط .انا راٌب کل ىهیتَاىط آن را تسهل کيط« :چگَىً ٗعار اؼت ٌيػَز ٌػم راٌػب
کل ةاؿم؟ کطام روؿوةیيی؟ او دچار ديَن زاقل از تغکیً ؿطه اؼت .او را از ایيذا ةیعون ةیيطازیط ».راٌب ىَآنَز از
نُتط اصعاج نیؿَد .ةا گظؿت زنان ،ایو نؽئلً ةً دایی رؼیطه کً ٌیچکؽی در ةَدیؽػم چیيػی دعئػت ىهػیکيػط
درةارۀ تَاىاییٌای َٔؽوتیُی قستت کيط .ىگاه کيیط ةعای راٌب دیگَىگ چً اتٕاٗی أتاد .او ٗطرتٌایی داؿت کػً

نیتَاىؽت کُيطهٌای چَب را از کَه اِنی ةً چاٌی در نُتط لیيگییو نيت٘ل کيط و ؼپػ آنٌا را یکی ةُط از دیگعی

از چاه ةً ةیعون دعتاب کيط .انا [در ىتیذۀ زؽادت ةً او] در ىٍایت او را از آن نُتط ةیعون اىطاصتيط.
نَمَع زؽادت ةؽیار دطی اؼت ،زیعا ةًوَر نؽت٘یم ةا ایو نؽئلً ارتتاط دارد کً آیا نیتَاىیط در تغکیًتان ةً
کهال ةعؼیط یا ىً .اگع ىتَاىیط صَد را از زؽادت رٌا کيیطٌ ،هۀ چیغٌایی کً تغکیً کعدهایط ةًوؼیلۀ آن تتاه نیؿػَد.
ایو ٗاىَن ودَد دارد :اگع کؽی در نؽیع تغکیً ،صَد را از زؽادت رٌا ىکيط ،ىهیتَاىط ةػً جهػعۀ ز٘ی٘ػی ىائػل ؿػَد.
ٌیچ اؼتحيا ٌم ىطارد .ؿایط ؿيیطهایط کً نعدم نیگَیيط ةَدا آنیتاةا از رٔتو ةً ةٍـت ةا کارنا قستت کعد .انا ةطون
رٌاکعدن زؽادت ایو اتٕاؽ ىهیأتط .نهکو اؼت انکاندظیع ةاؿط کػً ؿػضف در ةعصػی از دیگػع ديتػًٌای ٔعَػی
کاؼتی داؿتً ةاؿط و ةعای تغکیۀ ةیـتع ،ةا کارنا ةً ةٍـت ةعود .انا اگع زؽادت از ةیو ىعود ةًٌیچودً انکاندػظیع
ىیؽت .انعوز ةً تهعیوکييطگان نیگَیم :چـم صَد را ةع نـکلتان ىتيطیطٌ .طؼ ؿها تغکیً ةًؼػَی ؼػىَح ةػاهتع
اؼت ،ةياةعایو نذتَریط از ؿع زؽادت رٌا ؿَیط .ةً ٌهیو َلت ایو نَمَع را ةًوَر صاص در ایو ؼضيعاىی نىػعح
کعدم.

نَضَع نراواکسدن ةیهاریٌا
نىعحکعدن ایو نَمَع ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٗعار اؼت نطاواکعدن ةیهاریٌا را ةً ؿها آنَزش دٌػمٌ .ػیچیػک از
نعیطان واُٗی ٔالَن دأا ىتایط ةیهاریٌای دیگعان را نطاوا کييط .ةًنسل ایيکً ایو کار را اىذػام دٌیػطٔ ،اؿػو نػو
تهام چیغٌایی را کً ٔالَن دأا ةً ةطن ؿها داده دػ نیگیعدَ .لت ایيکً ایو نَمَع را ایوٗطر دطی نیگیعیم ایو
اؼت کً ایو نؽئلً دأا را ى٘ل نیکيط و ةً ؼالنتی صَدتان ىیغ آؼیب نػیرؼػاىط .ةػًنسػل ایيکػً ةعصػی أػعاد،
ةیهاری کؽی را نطاوا نیکييط ،ةعای اىذام دوةارۀ آن ةیتاةی نیکييط و ٌعکؽی را کً نیةیييط نیصَاٌيط ةیهػاریاش
را نطاوا و صَدىهایی کييط .در ایو قَرت وامر اؼت کً ایو یک واةؽػتگی اؼػت و ةػًوَر دػطی نػاىٍ تغکیػۀ ٔػعد
نیؿَد.
ةؽیاری از اؼتادان دروّیو چیگَىگ از ایيکً نعدم تهایل دارىط ةُط از یادگیعی چیگَىگ ةیهاریٌػا را نُالذػً
کييط اؼتٕاده ةعدهاىط .آنٌا ایو چیغٌا را ةً ؿها یاد نیدٌيط و ادَا نیکييط ةا ةیعونٔعؼتادن چی ،ؿضف نیتَاىط
ی
ةیهاریٌا را درنان کيط .آیا ایو ؿَصی ىیؽت؟ ؿها چی داریط و دیگعان ىیغ چی دارىط .چگَىً نیتَاىیط او را ةا چػ ِ
ی ٔعد دیگعی را نسػطود کيػط .وٗتػی
ی ٔعد ىهیتَاىط چ ِ
ی او ةیهاری ؿها را درنان کيط! چ ِ
صَد درنان کيیط؟ ؿایط چ ِ
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ؿضف گَىگ را در ؼىر ةاهیی از تغکیً رؿط نیدٌط ،آىچً ؼاوٍ نیکيط نػادۀ ةػا اىػعژی ةػاه اؼػت کػً نػیتَاىػط
ةیهاری را ؿٕا دٌط و آن را ؼعکَب و کيتعل کيط ،انا ىهیتَاىط َلت ریـًای را ةعدارد .ازایػورو ةػعای ؿػٕای ز٘ی٘ػی
ةیهاری و نُالذۀ کانل آن ،ؿضف ةایػط دارای تَاىػاییٌػای ٔػَؽوتیُی ةاؿػط .ةػعای درنػان ٌػع ةیهػاری ،تَاىػایی
َٔؽوتیُی نـضكی ودَد دارد .در ارتتاط ةا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةعای نُالذۀ ةیهاریٌا ،نیگَیم ةػیؾ از ٌػغار
ىَع از آن تَاىػاییٌػای ٔػَؽوتیُی ودػَد دارد و ةػً تُػطاد ةیهػاریٌػا ،تَاىػاییٌػای ٔػَؽوتیُی ودػَد دارد .اگػع
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ىطاؿتً ةاؿیط ،ةطون تَدً ةً ایيکً نطاوای ؿها چ٘طر ناٌعاىً ةاؿط ،نُالذً ةیٔایطه صَاٌػط
ةَد.
در ؼالٌای اصیع ةعصی أعاد ،دانُۀ تغکیًکييطگان را ةً آؿٕتگی کـاىطهاىط .در ةیو اؼتادان واُٗػی چػیگَىػگ
کً ةعای ؿٕادادن و زٕي ؼالنتی ىغد َهَم آنطىط یا آنٌایی کً در آّاز کار راه را ٌهَار کعدىط ،چػً کؽػی ةػً نػعدم
آنَزش داد ةیهاریٌا را نطاوا کييط؟ آنٌا ٌهیـً ةیهاریتان را نُالذً نیکعدىط یا ةً ؿها ىـان نػیدادىػط چگَىػً
تغکیً کيیط و چگَىً ؼالم ةهاىیط .تهعیوٌایی را ةً ؿها آنػَزش نػیدادىػط و ةُػط از آن ،صَدتػان از وعیػٖ تهػعیو
ً
ةُطا اؼتادان دروّیو چیگَىگ ةػً نیػان نػعدم آنطىػط و ةػًٌمریضتگی
نیتَاىؽتیط ةیهاریٌایتان را درنان کيیط.

ایذاد کعدىطٌ .عکؽی ةضَاٌط ةا چیگَىگ ةیهاران را نُالذً کيط ،ةًوَر زتم روح یا زیَان تؽػضیعکييطه را ةػً صػَد
دظب نیکيط .در آن زنان و آن نَُٗیت ،ةُنی از اؼتادان چیگَىگ ةیهاران را نطاوا کعدىط ،کً ٌهکػاری ةػا اومػاع
کیٍاىی در آن زنان ةَد .انا چیگَىگ نٍارت نعدم َادی ىیؽت و ایػو دطیػطه ىهػیتَاىػط ةػعای اةػط ادانػً یاةػط .آن
ىتیذًای از تْییعات اوماع کیٍاىی در آن زنان و ٔ٘ه نسكَلی از آن دوره ةَد .ةُطٌا ةعصی أعاد در آنَزش دیگػعان
ةعای ؿٕای ةیهاریٌا نتضكف ؿطىط و ةطیو وؼیلً ىاةؽاناىی ایذاد کعدىط .چگَىً ٔعدی َادی نیتَاىػط در َػعض
ؼً یا ديخ روز نطاوای ةیهاری را یاد ةگیعد؟ کؽی ادَا نیکيط« :نیتَاىم ایو یا آن ةیهاری را درنان کػيم ».ةگظاریػط
ةً ؿها ةگَیم کً ٌهۀ ایو أعاد روح یا زیَان تؽضیعکييطه دارىط .آیػا نػیداىيػط چػًچیغی ةػً دـتؿػان چؽػتیطه
اؼت؟ آنٌا روح یا زیَان تؽضیعکييطه دارىط ،انا ىً آن را ازؽاس نیکييط و ىً از آن اوػالع دارىػطٌ .يػَز ةًاؿػتتاه
ٔکع نیکييط تَاىهيطىط و ٔکع نیکييط ایيکً نیتَاىيط درنان کييط چیغ صَةی اؼت.
اؼتادان واُٗی چیگَىگ ةایط از نیان ؼالٌا تغکیۀ واٗتٔعؼا ةگظرىط تا ةً ایو ٌطؼ ةعؼيط .زنػاىی کػً ٔػعدی
ةیهار را نطاوا نیکيیط ،آیا ٌعگغ درةارۀ ایو ٔکع کعدهایط کً آیا تَاىاییٌای ٗطرتهيػط ٔػَؽوتیُی را ةػعای ازةػیوةػعدن
کارنای ایو ؿضف دارا ٌؽتیط؟ آیا ٌعگغ آنَزؿی ز٘ی٘ی را کؽب کعدهایط؟ چگَىً نیتَاىیط در َعض ؼػً یػا دػيخ
روز ،نطاوای ةیهاریٌا را یاد ةگیعیط؟ چگَىً نیتَاىیط ةا دؼتٌای ٔعدی َادی ةیهاری کؽػی را درنػان کيیػط؟ انػا
چيیو اؼتادان ٗالةی چیگَىگی از مُٓ ؿها و واةؽػتگیٌػای نػعدم اؼػتٕاده کعدهاىػط .آیػا در دؽػتذَی درنػان
ةیهاریٌا ىیؽتیط؟ آنٌا ةؽیار صَؿسال نیؿَىط کالسٌایی ةعگغار کييط و ؿیَهٌایی ةعای نطاوای ةیهاری آنػَزش
دٌيط ،ناىيط ؼَزن چی ،ىَردرناىی ،تضلیۀ چی ،دتعان چی ،ةًاقىالح وب ٔـار و ةًاقىالح روش گػعٔتو ةًوؼػیلۀ
دؼت .روشٌای گَىاگَىی ودَد دارد و ٌطؼؿان ایو اؼت کً دَل ؿها را ةگیعىط.
ةگظاریط درةارۀ روش گعٔتو ةًوؼیلۀ دؼت ةعای ؿها قستت کيم .ةع وتٖ نـاٌطۀ نا َلت ریـػًای ةیهارؿػطن
ٔعد و تهام ةطةضتیٌایؾ کارنا اؼت؛ نیطان کارنایی ایو نادۀ ؼیاه .ایو چیغی نيٕی و ةط اؼت .تهػام نَدػَدات
اٌعیهيی ىیغ نَدَداتی نيٕی و ؼیاه ٌؽتيط و ٌيگانی کً نسیه ةعایؿان نياؼب ةاؿط وارد نػیؿػَىط .ایػو َلػت
اقلی ةیهارةَدن اؼت؛ نيـأ اقلی ةیهاری .التتً ةیهاری ةً دو ؿیَۀ دیگع ىیػغ دطیػط نیآیػط .یکػی از آنٌػا ؿػانل
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نَدَداتی ةؽیار ذرهةیيی ةا چگالی ةاه اؼت کً ناىيط صَؿًای از کارنا ٌؽتيط .دیگعی کً کهتع ؿایٍ اؼت انا ودَد
دارد نحل ایو اؼت کً از نیان یک لَلً و از ادطاد ؿضف نيت٘ل نیؿَد.
ةگظاریط درةارۀ ةیهاریٌایی قستت کيیم کً ةیـتع رایخاىط .کؽی نهکو اؼت در دػایی از ةػطىؾ ّػطهََٕ ،ىػت،
ةعآنطگی روی اؼتضَان و ّیعه داؿتً ةاؿط .در ُةُطی دیگع کً ژرؼتع از ایو ُةُػط اؼػت ،در آن ٗؽػهت ةیهػار ةػطن،
نَدَدی نيٕی ودَد دارد .ا کحع اؼتادان چیگَىگ ةػا تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی نُهػَلی ىهیتَاىيػط آن را ؿياؼػایی
چػی ؼػیاه نَدػَد
چی ؼیاه را در ةطن ؿضف ةتیييط .ایو درؼت اؼت کً ةگَییم ٌعدػا
کييط .آنٌا ٔ٘ه نیتَاىيط
ِ
ِ

چی ؼیاه َلت اقلی ةیهاری ىیؽت .زیعا نَدَدی در ُةُطی ژرؼتع ودَد دارد کػً
ةاؿط ،آىذا ةیهاری ودَد دارد .انا
ِ

چی ؼیاه و تضلیۀ آن قستت نیکييط .ةعویػط و آنوػَر کػً
ایو نیطان را ایذاد نیکيط .ةُنی أعاد درةارۀ ةعداؿتو
ِ

نیصَاٌیط آن را تضلیً کيیط! زناىی کَتاه ةُط از آن ،دوةاره ةً ودَد نیآیط ،زیعا در ةُنی از زاهت ،نَدػَدی کػً در

ایو نؽئلً دصالت دارد ةؽیار ٗطرتهيط اؼت و نیتَاىط ةًنسل ایيکً چی ةعداؿتً ؿَد آن را دػ ةگیػعد .نیتَاىػط
چی را ةعگعداىط .ایو درنانٌای ؼىسی نؤجع ىیؽتيط.
چی ؼیاه ودَد داؿتً ةاؿط ،آن نکان ایوگَىً در
ةع اؼاس آىچً ٔعدی ةا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی نیةیيطٌ ،عدا
ِ

چی ةیهاریزا دارد .دکتع وب چیيی دی نیةعد کً در آن نيىً٘ ،کاىالٌػای اىػعژی نؽػطودىط،
ىٌع گعٔتً نیؿَد کً
ِ
ةًوَری کً چی و صَن در گعدش ىیؽتيط و کاىالٌای اىعژی گعٔتً و نؽطودىط .در ىٌع دکتع وب ّعةػی ،آن نيى٘ػً

َالئهی از زصمّ ،طه ،ةعآنطگی روی اؼتضَان ،التٍاب و ّیعه را ىـان نیدٌط .وٗتی در ایو ُةُط ًاٌع نیؿَد ةً ایو
ؿکل در نیآیط .ةُط از ایيکً آن نَدَد را ةعنیداریط دی نیةعیػط ةػطن در ایػو ُةُػط ٌػیچ نـػکلی ىػطارد .صػَاه آن
دیؽک نٍعهٌا ةاؿط یا ةعآنطگی روی اؼتضَان ،ةُط از ایيکً آن چیغ را ةعنیداریػط و نیػطان را دػا ک نػیکيیػط ،دػی
نیةعیط ةطن ةالٔاقلً ؿٕا دیطا کعده اؼت .نیتَاىیط ةا اؿُۀ ایکػ َکػ دیگػعی ةگیعیػط و ةتیيیػط کػً ةعآنػطگی
روی اؼتضَان ىادطیط ؿطه اؼتَ .لت اقلی ایو اؼت کً ایو نَدَد آن اجع را ایذاد نیکعد.
روش گعٔتو ةًوؼیلۀ دؼت را ةً ؿػها آنػَزش دٌيػط،
ةعصی ادَا نیکييط دػ از ایيکً در َعض ؼً یا ديخ روز
ِ
نیتَاىیط ةیهاریٌا را درنان کيیط .روش گعٔتو ةًوؼیلۀ دؼت را ةً نو ىـان دٌیط! در ن٘ایؽً ةا آن نَدَد نيٕػی
ٌَلياک ،نَدَدات ةـعی ةؽیار مُیٓاىط .چيان نَدَدی نیتَاىط ذٌو ؿها را کيتعل کيط و ٌعوػَر کػً نیصَاٌػط
ةًرازتی کيتعل ؿها را در دؼت گیعد .زتی نیتَاىط ةًرازتی ةً زىطگیتان صاتهً دٌط .نیگَییط کً نیتَاىیػط آن را
ةا دؼت ةگیعیط .چگَىً نیتَاىیط آن را ةگیعیط؟ دؼت نُهَلیتان زتی ىهیتَاىط آن را لهػ کيط .وٗتی دؼت صَد
را ةً اوعاؼ زعکت نیدٌیط ،ةً ؿها اَتيایی ىهیکيط و زتی دـػت ؼػعتان ةػً ؿػها نػیصيػطد ،زعکػات ةیٗاَػطۀ

ً
واُٗا ةتَاىیط آن را لهػ کيیط ،ةیدرىػگ ةػً دؼػتتان
دؼتتان ةعای گعٔتو آن در ىٌعش ةؽیار صيطهدار اؼت .اگع
آؼیب نیرؼاىط و یک زصم واُٗی نیؿَد! أعادی را ٗتالً دیطهام کً ةا ٌع آزنایـی ٌع دو دؼتؿان وتیُی ةً ىٌع
نیآنط .ةطن و دؼتؿان ٌیچ نـکلی ىطاؿت ،انا ىهیتَاىؽتيط دؼتؿان را کً آویغان ةَد ةليط کييط .چيیو أعادی

ً
واُٗػا ٔلػخ
را دیطهام .آىچً روی داده ةَد آؼیبدیطن ةطنؿان در ُةُطی دیگع ةَد و ةً ایو نيذع ؿطه ةَد کػً ایيذػا
ةاؿيطٌ .هانوَر کً نیتَاىیط تكَر کيیط ،آؼیبدیطن آن ةطن اؼت کً ةاَث ٔلخؿػطن نیؿػَد .أػعادی کػً تسػت
َهل دعازی َ٘یمؼازی ٗعار گعٔتًاىط یا وی َهل دعازی ٗؽهتی از ةطنؿان ةعداؿتً ؿطه از نو دعؼیطهاىط کً آیا
ٌيَز نیتَاىيط چیگَىگ را تهعیو کييطٌ .هیـً ةً آنٌا اوهیيان نیدٌم کً نؽئلًای ىیؽت زیعا ةطنؿان در ُةُطی
دیگع دعازی ىـطه و در تهعیو چیگَىگ ،روی آن ةطن کار نیؿَد .ةياةعایو دیعو آىچً اهن نػیگٕتم ،وٗتػی ؼػُی
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نیکيیط آن نَدَد نيٕی را ةگیعیط ،اگع ىتَاىیط آن را لهػ کيیط اٌهیتی ىهیدٌط ،انا اگع آن را لهػ نػیکعدیػط ةػً
دؼتتان قطنً نیزد.
ةعای زهایت از رویطاد نٍم نلی چیگَىگ ،تُطادی از نعیطان را ةعای ؿعکت در ىهایـگاهٌای تيطرؼتی آؼػیایی
در دکوٌ ،هعاه صَد ةعدم .در ٌع دو ىهایـگاه نا ةعدؽتًتعیو روش ةػَدیم .در اولػیو ىهایـػگاهٔ ،ػالَن دأػای نػا
«نطرؼۀ چیگَىگ ؼتاره» اَالم ؿط .در ىهایـگاه دوم ،در نسل نا ةًٗطری ازدزام ةَد کً ىهیتَاىؽتیم از ٍَػطۀ آن
ةعآییم .در ؼایع ّعًٌٔای ىهایـگاه ،أعاد چيطاىی ىتَدىط ،انا ّعٔۀ نا دع از دهُیت ةَد .ؼً قػٓ اىتٌػار ةػَد :قػٓ
اول ةعای آنٌایی ةَد کً اول وٗت ةعای نطاوای قتر جتتىام کعده ةَدىط .قٓ دوم ،ةعای نػطاوای ةُػطازًٍع نيتٌػع
جتتىام ةَدىط و قٓ ؼَم در اىتٌار گعٔتو اننا از نو ةَدىط .نا ةیهاریٌا را ؿٕا ىهیدٌیم .چػعا ایػو کػار را اىذػام
دادیم؟ زیعا نیصَاؼتیم از رویطاد نٍم نلی چیگَىگ زهایت و در ایو زنیيً ٌهکاری کعده ةاؿیم.
گَىگ صَد را ةیو نعیطاىی کً ةا نو در آىذا ةَدىط تَزیٍ کعدمٌ .عیک از آنٌا تَدهای اىعژی دریأػت کعدىػط کػً
ةیؾ از قط تَاىایی َٔؽوتیُی آن را ؿکل داده ةَد .دؼت آىان را ةا گَىگ نٍعونػَم کػعدم ،انػا ةػا ایػو زػال ٌػم،
دؼت ةُنی از آنٌا تا زط صَىعیغی و تاولزدن گغیطه ؿط .ایو زتی ةارٌا اتٕاؽ أتػاد .آن نَدػَدات کػانالً درىػطه
ةَدىط .آیا ٔکع نیکيیط ةتَاىیط آنٌا را ةا دؼت ةـعی صَد لهػ کيیط؟ زتی اگع ؼُی نیکعدیط ،ةطون تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی نَردىیاز ىهیتَاىؽتیط ةً آنٌا دؼت یاةیط .زیعا از ُةُطی دیگع نیداىيط ةً چً ٔکع نیکيیط و زتی ٗتل از

ً
َٔرا ةً آىذا ةػازنیگعدىػط و ةیهػاری
اولیو زعکتتان ٔعار نیکييط .دػ از ایيکً ةیهار دایؾ را از در ةیعون نیگظارد،
دوةاره ًاٌع نیؿَد .ةعای ایيکً ةع آن چیعه ؿَیط ةً تَاىایی َٔؽوتیُی صاقی ىیاز داریط کً دؼتتان را دراز کيیط و
آن را ٌهان دا نیشکَب کيیػط .دػػ از آىکػً نیشکػَب ؿػط ،تَاىػایی ٔػَؽوتیُی دیگػعی داریػم کػً «روش َػالی
ةیعونکـیطن روح» ىانیطه نیؿَد و آن تَاىایی َٔؽوتیُی زتی ىیعونيطتع اؼت .نیتَاىط روح اقػلی نَدػَدی را
ةیعون ةکـط و ةالٔاقلً آن نَدَد ىهیتَاىط دیگػع زعکػت کيػط .ایػو تَاىػایی ٔػَؽوتیُی ةػعای ٌػطؼٌای صاقػی
اؼتٕاده نیؿَد و نا در آن ىهایـگاه از آن اؼتٕاده کعدیم .ؿایط ةا ایو داؼتان آؿيا ةاؿیط کً گعچً دادؿاه نیهػَن
صیلی ةغرت ةَد ،انا تاتاگاتا کاؼۀ در دؼػتؾ را ةًؼػهت او ىـػاىً گعٔػت و او را ةؽػیار کَچػک کػعد .ایػو تَاىػایی
َٔؽوتیُی نیتَاىط چيیو اجعی داؿتً ةاؿط .ةطون تَدً ةً ایيکً ایو نَدَد چ٘طر ةغرت یا کَچک ةاؿػط ،ةالٔاقػلً
در دؼت گعٔتً و ةؽیار کَچک نیؿَد.
ةًَالوه ،نذاز ىیؽت کً دؼت ؿضف در ةطن ٔیغیکی ةیهار ٔعو رود و چیغی را صػارج کيػط .نػیتَاىػط در ذٌػو

نعدم در دانُۀ َادی اصتالل ةً ودَد آورد و نىل٘ ًا نهيَع اؼت .زتی اگع انکاندظیع ةاؿط ،ىهیتَاىیط ةً ایو ؿػکل
اىذام دٌیط .دؼتی کً ٔعد ٔعو نیةعد ،دؼتی در ُةُطی دیگع اؼت .در ىٌع ةگیعیط کػً ؿضكػی ةیهػاری ٗلتػی دارد.
وٗتی ایو دؼت ةًوعؼ ٗلب زعکت نیکيط کً آن نَدَد را ةگیعد ،آن دؼػت کػً در ُةُػطی دیگػع ٗػعار دارد ةػًوعؼ

ً
َٔرا آن نَدَد را نیٗادط .ؼپػ دؼت ةیعوىیتان آن را نیگیعد و ٌػع دو دؼػت ةؽػتً
درون ةطن زعکت نیکيط و

نیؿَىط و ؼپػ آن نَدَد در دؼت ؿهاؼت .آن نَدَد ةؽیار درىطه اؼػت ،گػاٌی در دؼػتتان زعکػت کػعده و
ؼُی نیکيط آن را ؼَراخ کيط ،گاٌی اوٗات ىیؾ نیزىط و ةُنی اوٗات زتی قطای گَشصعاش ایذاد نیکيط .ةػا
آىکً در دؼتتان کَچک ةً ىٌع نیرؼط ،انا اگع از دؼتتان رٌا کيیط ةً اىطازۀ اول صَد ةعنیگعدد .ایو چیغی ىیؽت
کً ٌعکؽی ةتَاىط از ٍَطۀ آن ةعآیط .ةطون تَاىایی َٔؽوتیُی هزم ةعای آنٌ ،یچیک از ایوٌا انکاندظیع ىیؽت .ایػو
ىَع نُالذً ةًٌیچودً ةً ایو ؼادگی ىیؽت کً نعدم تكَر نیکييط.
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التتً ایو ىَع از نُالذۀ چیگَىگ نهکو اؼت در آیيطه نذاز ةاؿط کً ودَد داؿتً ةاؿطٌ ،هانوَر کً در گظؿتً
ٌهیـً ودَد داؿت .انا ةایط ؿعوی ودَد داؿتً ةاؿطٔ :عدی کً از آن اؼتٕاده نیکيط ةایط تغکیػًکييػطه ةاؿػط و از
روی ىیکصَاٌی آن را اىذام دٌط٘ٔ .ه نیتَاىط ةعای تُطادی از أعاد صَب اىذام دٌط .انا ىهیتَاىط کارنای آنٌػا را
ةًوَر کانل از ةیو ةتعد چعاکً تَ٘ای ٌَیم کأی ىطارد .ازایورو رىخٌا ٌيَز ٌم ودَد صَاٌيط داؿت ،انا ةیهاریٌای
ةضكَص ؿٕا صَاٌيط یأت .یک اؼتاد نُهَلی چیگَىگ کؽی ىیؽت کً در تغکیً ةً دائَ ىائل ؿطه ةاؿط .او ٔ٘ػه
نیتَاىط ةیهاریٌا را ةً آیيطه نَکَل کيط یا ؿایط آنٌا را ةً ةطةضتیٌای دیگعی تتطیل کيط .صَد او ىیغ نهکو اؼػت
ایو روىطِ ةًتَُیٖاىطاصتو را ىطاىط .اگع روش او صَدآگاه کهکی را تغکیػً کيػط ،ایػو کػار را صَدآگػاه کهکػی او اىذػام
نیدٌط .تُطادی از أعادی کً در ةعصی نطرؼًٌای چیگَىگ تهعیو نیکييط ةؽیار نُعوؼ ةً ىٌع نیرؼيط .ةؽیاری
از اؼتادان نـٍَر چیگَىگ ،گَىگ ىطارىط زیعا گَىگؿان در ةطن صَدآگاه کهکیؿان رؿط نػیکيػط .تيٍػا َلتػی کػً
نیتَاىيط در وَل زىطگی صَد نُالذۀ ةیهاران را اىذام دٌيط ایو اؼت کً ؼالٌا یا زتی دهٌا ؼال ةػطون دیـػعٔت
چيطاىی در تغکیًؿان ادانً نیدٌيط .آنٌا نذازىط نُالذۀ ةیهاران را اىذام دٌيػط زیػعا تهعیوؿػان در ٌهػان ؼػىرِ
نسطود نیناىط .نعیطان ٔالَن دأا ةًٌیچودً ادازه ىطارىط ةیهاران را نطاوا کييط .نیتَاىیط ایو کتػاب را ةػعای ةیهػار
ةضَاىیط .اگع ةیهار ةتَاىط نستَای کتاب را ٗتَل کيط ،نیتَاىط او را ؿٕا دٌط ،انا ةعزؽب ن٘طار کارنػای ٌػع ؿػضف،
ىتایخ نتٕاوت صَاٌط ةَد.

درنان ةیهارضتان و درنان چیگَىگ
ةگظاریط درةارۀ راةىۀ ةیو درنان ةیهارؼتان و درنان چیگَىگ قستت کيیم .ةعصی از دغؿکان وب ّعةی ،چػیگَىػگ
را ةً رؼهیت ىهیؿياؼيط و نیتَان گٕت ا کحع آنٌا ایوگَىً ٌؽػتيط .ىٌػع آنٌػا ایػو اؼػت کػً« :اگػع چػیگَىػگ
نیتَاىط ةیهاریٌا را ؿٕا دٌط ،دػ چً ىیازی ةً ةیهارؼتانٌاؼت؟ چیگَىگتان نیتَاىط ةا دؼػت صػالی و ةػطون
تغری٘ات ،دارو یا ةؽتعیؿطن در ةیهارؼتان ،نػعدم را ؿػٕا دٌػط .دػػ چػعا ىهػیآییػط دػای ةیهارؼػتانٌای نػا را
ةگیعیط؟» ایو اًٍارىٌع نَُ٘ل و نيى٘ی ىیؽت .ةعصی أعاد چیگَىگ را درک ىهیکييط .در واٍٗ نُالذۀ چػیگَىػگ
ىهیتَاىط نـاةً درنانٌای نعدم َادی ةاؿط ،چعاکً چیگَىگ نٍارت نعدم َادی ىیؽت ،ةلکً چیػغی ٔػَؽوتیُػی
اؼت .دػ چيیو چیغی کً ایوگَىً َٔؽوتیُی اؼت ،چگَىً نذاز اؼت در گؽتعۀ وؼیُی ةا دانُۀ َػادی ةـػعی
تطاصل ایذاد کيط؟ نَدَدات صطایی ةؽیار تَاىهيطىط و نیتَاىيط ةا یک زعکت دؼتؿان تهام ةیهاریٌای اىؽػانٌا
را از ةیو ةتعىط .چعا ٌیچیک از آنٌا ایو کار را اىذام ىهیدٌيط؟ ةضكَص کً نَدَدات صطایی ةؽػیار زیػادی ودػَد
دارىط .چعا آنٌا ةا درنان ةیهاریتان ةضـيطگیؿان را ىـان ىهیدٌيط؟ زیعا دانُۀ َػادی اىؽػاىی ٗػعار اؼػت ةػطیو
ً
قعٔا واُٗیت زىػطگی ٌؽػتيطٌ .هػۀ آنٌػا َلتٌػای کارنػایی دارىػط و از
قَرت ةاؿط .تَلط ،دیعی ،ةیهاری و نعت

ََ٘ةت کارنایی ىاؿی نیؿَىط .اگع ةطٌی داریط نذتَریط آن را ةپعدازیط.
اگع ةیهاری کؽی را درنان کيیط ،نحػل ایػو اؼػت کػً آن اقػل را ى٘ػل نػیکيیػط ،چعاکػً در ایػو قػَرت ٔػعد
نیتَاىؽت کارٌای ىادرؼتی اىذام دٌط ةطون ایيکً تاوان آنٌػا را ةپػعدازد .چگَىػً ایػو نػیتَاىؽػت نذػاز ةاؿػط؟
أعادی کً در زال تغکیً ٌؽتيط اگع آنٗطر ٗطرت ىطاؿتً ةاؿيط کً نـػکل را ةػًوَر کانػل زػل کييػط و اگػع از روی
ىیکصَاٌی ةاؿط نهکو اؼت ادازه داؿتً ةاؿيط ٔعدی ةیهار را درنان کييط .انا ةایط ةػع اؼػاس ىیػکصَاٌی ةاؿػط.
ولی آنٌایی کً ایو ٗطرت را دارىط کً ةًوَر واُٗی ایو نـکل نعدم را زل کييط نذاز ىیؽتيط در گؽتعۀ وؼیُی ایو
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کار را اىذام دٌيط .زیعا در آن قَرت ةًوَر دطی ةً ومُیت دانُۀ نػعدم َػادی آؼػیب نػیرؼػاىطىط و ایػو نذػاز
ىیؽت .ةياةعایو نیتَاىیم ةتیيیم چعا دایگغیوکعدن ةیهارؼتانٌای نعدم َادی ةا چػیگَىػگ ،اقػالً َهلػی ىیؽػت،
چعاکً چیگَىگ ٔایی َٔؽوتیُی اؼت.
ةعصی أعاد در چیو ؿایط چيیو تكػَری داؿػتً ةاؿػيط کػً ةیهارؼػتانٌایی تأؼػیػ ؿػَىط کػً ةػً چیگَىػگ
اصتكاص داؿتً و کارنيطان آنٌا اؼتادان ناٌع چیگَىگ ةاؿيط .انػا اگػع از ىٌػع تذٍیػغ و انکاىػات ىیػغ اىذامدػظیع
نیةَدٌ ،عگغ اجعةضـی ىهیداؿتيط .زیعا نَدَدات واه در زال نسأٌت از ومُیت دانُۀ َادی ةـعی ٌؽتيط .اگع
ةیهارؼتانٌای چیگَىگ ،کلیيیکٌای چیگَىگ ،نعاکغ ؼالنتی چیگَىگ و اؼتعازتگاهٌػای درنػاىی چػیگَىػگ
تأؼیػ ؿَىط ،اجعةضـی ؿٕادادن اؼتادان چیگَىگ ةًوَر ٗاةلنالزًٌای أت صَاٌط کعد و ىتیذۀ درنانٌا ةًوَر
کلی صَب ىضَاٌط ةَد .چعا؟ از آىذا کً ایو کار را در ةیو نعدم َادی اىذام نیدٌيطٔ ،ای آنٌا ةایط در ٌهػان ؼػىر
نعدم َادی ةاؿط .آنٌا نذتَرىط در ٌهان ؼىر ومُیت نعدم َادی ةاٗی ةهاىيط .اجعةضـی درنان آنٌا ةایط نـػاةً
اجعةضـی درنان ةیهارؼتان ةاؿط .در ىتیذً ،درنان آنٌا ةًصَةی َهل ىهیکيط و آنٌا ىیغ ةعای ؿٕای یػک ةیهػاری،
ةً چيط ةًاقىالح «دلؽۀ درنان» ىیاز دارىط .نُهَهً ةطیو قَرت اؼت.
ةا ةیهارؼتانٌای چیگَىگ یا ةطون آنٌا ،ىهیتَان تَاىایی چیگَىگ در ؿٕای ةیهاریٌا را اىکار کعد .چیگَىػگ
نطتی در ةیو نعدم نـٍَر ةَده اؼت .ةؽیاری از اؿضاص تَاىؽتًاىط از وعیٖ آنٌػا ةػً ؿػٕای ةیهػاریٌػا و زٕػي
ؼالنتی دؼت یاةيط .صَاه ةیهاری تَؼه اؼتاد چیگَىگی ةً تَُیٖ أتاده ةاؿط یا ةً ٌع ؿکلی نُالذً ؿطه ةاؿػط،
ةً ٌع زال ةیهاری ىادطیط ؿطه اؼت .ىهیتَان اىکار کعد کً چػیگَىػگ نػیتَاىػط ةیهػاریٌػا را نُالذػً کيػط .ا کحػع
اؿضاقی کً ؼعاغ اؼتادان چیگَىگ رٔتًاىط کؽػاىی ٌؽػتيط کػً ةیهػاریٌػای دؿػَار و دیچیػطهای داؿػتًاىط کػً
ةیهارؼتانٌا ىتَاىؽتيط آنٌا را درنان کييط .ةياةعایو ىغد اؼتاد چیگَىگ ناٌعی نیروىط تا ؿػاىػ صػَد را انتسػان
کييط و در کهال ؿگٕتی ،ةیهاری در ىٍایت درنان نیؿَد .کؽاىی کً ةیهاریؿان در ةیهارؼتان درنػان نیؿػَد ىػغد
اؼتادان چیگَىگ ىهیروىط .ةضكَص در آّاز ،نعدم ةً ایو قَرت ٔکػع نػیکعدىػط .ةيػاةعایو چػیگَىػگ نػیتَاىػط
ةیهاریٌا را درنان کيط٘ٔ ،ه ایيکً ىهیتَاىط نحل ؼایع ؿیَهٌای نعؼَم دانُۀ ةـعی اؼتٕاده ؿػَد .در زػالی کػً
تطاصلی گؽتعده ةًٌیچودً نذاز ىیؽت ،اىذام آن ةًؿکلی ةیؼعوقطا و در گؽتعهای کَچک و ةػطون ایذػاد تػأجیع
زیادی در ادتهاع ،دایغ اؼت .انا ةیتعدیط ىهیتَاىط ةًوَر کانل ةیهاری را ؿٕا دٌط .ةٍتعیو راه ؿٕای ةیهػاری ایػو
اؼت کً صَد ٔعد چیگَىگ را تهعیو کيط.
اؼتادان چیگَىگی ىیغ ٌؽتيط کً ادَا نیکييط ةیهارؼتانٌا ىهػیتَاىيػط ةیهػاریٌػا را درنػان کييػط و اجعةضـػی
درنانٌای ةیهارؼتان نسطود اؼت .نا درةارۀ آن چً نیگَییم؟ التتً دهیػل زیػادی ودػَد دارد .ةػً ىٌػع نػو دلیػل
اقلی ،أَل ارزشٌای اصالٗی اىؽان اؼت کً نيذع ةً اىَاع گَىاگَن ةیهػاریٌػای َذیتػی ؿػطه کػً ةیهارؼػتانٌا
ىهیتَاىيط آنٌا را درنان کييط .نكعؼ دارو ىیغ نؤجع ىیؽت .داروٌای ت٘لتی زیػادی ىیػغ ودػَد دارىػط .تهػام ایػوٌػا
ةًصاوع ٔؽاد دانُۀ ةـعی اؼت کً در زال زامع ةً ایو زػط رؼػیطه اؼػتٌ .یچکؽػی ىتایػط دیگػعان را ةػعای آن
ؼعزىؾ کيط ،زیعا ٌعکؽی در آن ؼٍهی داؿتً اؼت .در ىتیذًٌ ،عکؽی در تغکیً ةا ؼضتیٌایی نَادً نیؿَد.
ً
واُٗا ةیهار اؼت ،دغؿکان ىهیتَاىيط ةیهاریاش را تـضیف دٌيط .ةیهػاری
در ةعصی نَارد ،زتی ةا ایيکً ؿضف
ةعصی از أعاد ىیغ تـضیف داده نیؿَد انا اؼهی ةعای آنٌا ودَد ىطارد ،زیعا ٗتالً ٌعگغ دیطه ىـطهاىط .ةیهارؼتانٌا
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ٌهۀ آنٌا را «ةیهاریٌای انعوزی» نیىانيط .آیا ةیهارؼتانٌا نیتَاىيط ةیهاریٌا را نُالذً کييط؟ ةلً نیتَاىيط .اگع
ةیهارؼتانٌا ىهیتَاىؽتيط ةیهاریٌا را نُالذً کييط ،نػعدم ةػً آنٌػا اَتهػاد ىهیداؿػتيط و ةػعای نُالذػً ةػً آىذػا
ىهیرٔتيط .ةیهارؼتانٌا نیتَاىيط ةیهاریٌا را نُالذً کييط٘ٔ ،ه ایووَر اؼت کً روشٌای نُالذۀ آنٌػا در ؼػىر
نعدم َادیاىط ،در زالی کً ةیهاریٌای نعدم ورای آن ٌؽتيط و ةعصی ةیهاریٌا ةؽػیار وصیماىػط .ةػً ٌهػیو َلػت
اؼت کً دغؿکان تأکیط نیکييط در نعازل اولیۀ ةیهاری درنان اىذام ؿػَد .وٗتػی ةیهػاری ٔػعدی ةؽػیار زػاد ؿػَد
ةیهارؼتانٌا ىهیتَاىيط آن را درنان کييط .ن٘طار ةیؾ از زط دارو ىیغ ٔعد را نؽهَم نیکيط .ؼىر درنانٌای دغؿکی
انعوزه در ٌهان ؼىر َلم و ٔياوری نا ٗعار داردٌ .هگی در ؼىر نعدم َادی ٌؽتيط .ةياةعایو تأجیع درناىگعی آنٌػا
ٔ٘ه نیتَاىط ةً ایو قَرت ةاؿط .ىکتًای ٌؽت کً ةایػط روؿػو کػيم :کػاری کػً درنانٌػای نُهػَل چػیگَىػگ و
درنانٌای ةیهارؼتانٌا اىذام نیدٌيط ایو اؼت کػً ؼػضتیٌػا یػا ٌهػان َلػت ریـػًای ةیهاریٌػا را ةػً تَُیػٖ
نیاىطازىط و داةذا نیکييط .آنٌا را ةً ؼالٌای ةاٗیناىطۀ زىطگی ؿضف یا ةً آیيطه نَکَل نیکييط و کارنا اقػالً از
ةیو ىهیرود.
ةگظاریط درةارۀ وب چیيی قستت کيیم .وب چیيی ةً درنان چیگَىگ ةؽیار ىغدیک اؼت .در چیو ةاؼتان اکحع
دغؿکان وب چیيی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی داؿتيط .ةًوَر نحال وتیتان ةغرگی نحل ؼَن ؼینیػائٌَ ،ػَآ تَئػَ ،لػی
ؿیدو و ةیآن چً ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی داؿتيط و ٌهگی در نتَن دغؿػکی نؽػتيط ؿػطهاىط .انػا ایػو روزٌػا از
ٗطرتٌای صارؽالُادهؿان اّلب اىت٘اد نیؿَد .آىچً وب چیيی ةً ارث ةعده ٔ٘ه ىؽضًٌا یا تذعةیاتی اؼت کػً از
ؼُی و صىا ةً دؼت آنطه اؼت .وب چیيی ةاؼتان ةؽیار دیـعٔتً ةَد .دیـعٔتًتع از َلم دغؿکی انعوزه ةَد .ؿایط
ةعصی ٔکع کييطَ« :لم دغؿکی کيَىی ةؽیار دیـعٔتً اؼت ،ؼیتیاؼکوٌا نػیتَاىيػط درون ةػطن را ةعرؼػی کييػط و
انَاج ناورای قَتَ ،کػةعداری و اؿُۀ ایکػ ودَد دارد ».گعچً نهکو اؼت تذٍیغات انعوزی دیـعٔتً ةاؿػيط،
انا در ىٌع نو ٌيَز ةًصَةی وب چیيی ةاؼتان ىیؽتيط.
ٌَآ تَئَ در نْغ انپعاتَر ؼائَ ؼائَ ّطهای را دیط و صَاؼت آن را دعازی کيط .ؼائَ ؼائَ تكَر کعد ٌَآ تَئَ ٗكط
کـتو او را دارد ،در ىتیذً او را زىطاىی کعدٌَ .آ تَئَ در زىطان درگظؿت .وٗتی ؼائَ ؼائَ ةیهاریاش َػَد کػعدٌ ،ػَآ
تَئَ را ةً یاد آورد و ؼعاغ او را گعٔت ،انا ٌَآ تَئَ درگظؿتً ةَد .ةُط ًا ؼائَ ؼائَ ةا آن ةیهاری درگظؿت .چعا ٌَآ تَئَ
ةً آن ةیهاری آگاٌی داؿت؟ او ةیهاری را دیط .ایو تَاىایی َٔؽوتیُی ةـعی نا اؼت کً ٌهۀ وتیتػان ةػغرت زنػان
گظؿتً آن را داؿتيط .ةُط از ایيکً چـم ؼَم ؿضف ةاز ؿَد او نیتَاىط از یک وعؼ ةًوَر ٌمزنان چٍار وعؼ ةطن
اىؽان را ةتیيط .از ؼهت دلَ نیتَاىط ؼهت دـت ،ؼهت چپ و ؼهت راؼت را ةتیيطٔ .عد نیتَاىػط هیًهیػۀ ةػطن را
ةتیيط .نیتَاىط ورای ایو ُةُطَ ،لت ریـًای ةیهاری را ةتیيط .آیا اةغار دغؿکی ىػَیو نػیتَاىيػط ایوگَىػً َهػل کييػط؟
ةؽیار ٔاقلً دارىط .ؿایط ٌغار ؼال دیگع! ؼیتیاؼکوٌا ،انَاج ناورای قَت و اؿػُۀ ایکػػ ىیػغ نػیتَاىيػط درون
ةطن اىؽان را ةتیييط ،انا تذٍیغات ،ةؽیار دعزذم و داگیع ٌؽتيط و چيان دؼتگاهٌای ةغرگی ٗاةلزهلوى٘ل ىیؽػتيط
و ةطون ةعؽ کار ىهیکييط .در زالی کً ایو چـم ؼَم نیتَاىط ٌعدا کً ؿضف ةعود ٌهعاه او ةاؿط و ازتیػادی ةػً
ةعؽ ىطارد .چگَىً ایوٌا نیتَاىيط ن٘ایؽً ؿَىط؟
ةُنی از نعدم درةارۀ ؿگٕتی دغؿکی ىَیو قستت نیکييط .نیگَیم نهکو اؼت ایوگَىً ىتاؿط .گیاٌان دارویی

ً
واُٗا نیتَاىؽتيط ةًوَر نؤجعی ةیهاریٌا را از ةیو ةتعىػط .ةؽػیاری از آن چیغٌػا از ةػیو رٔتًاىػط ،انػا
چیيی ةاؼتان

تُطاد ٗاةلتَدٍی از آنٌا ةاٗی ناىطه و ٌيَز ٌم ةیو نعدم اؼتٕاده نیؿػَىط .وٗتػی کالؼػی در ؿػٍع چػیچػیٌػار
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داؿتم ،ؿضكی را دیطم کً در صیاةان ةؽاط دؼتٕعوؿی دٍو کعده ةَد و دىطان نعدم را نیکـیط .ةًرازتی نػیؿػط
ٍٔهیط کً ایو ؿضف از ديَب چیو آنطه زیعا لتاؼؾ ؿتیً نعدم ؿهالؿعؽ ىتَد .او ٌػیچکؽػی را رد ىهػیکػعد و
دىطان ٌعکؽی را کً ىغدش نیآنط نیکـیط .در آىذا تَدهای از دىطان دهٍ کعده ةَد .ن٘كَدش کـیطن دىطان ىتَد،
ةلکً ٔعوش داروی نایٍ صَدش ةَد .آن داروی نایٍ ،ةضار ّلػیي زردرىگػی ؼػاوٍ نیکػعد .در زػالی کػً دىػطاىی را
دىػطان صػعاب ةػَد نػیگظاؿػت و از او
ی دارو را ةاز نیکعد و آن را روی گَىػۀ ؿػضف ،دػایی کػً
ِ
نیکـیط ،د ِر ةىع ِ
نیصَاؼت ةضار داروی نایٍ زردرىگ را ةا دم صَد وارد دٌان کيط .ن٘طار ةؽیار کهی از نسلَل نكعؼ نیؿػط .د ِر آن

را نیةؽت و کيار نیگظاؿت .ؼپػ چَبکتعیتی را از دیتؾ ةیعون نػیآورد .در زػالی کػً درةػارۀ داروی صػَدش
قستت نیکعد ،ةا چَبکتعیت دىطان صعاب را نػیکـػیط و آن را ةیػعون نػیآورد .کـػیطن دىػطان دردی ةػً ٌهػعاه

ىطاؿت٘ٔ .ه چيط ٗىعه صَن نیآنط ،انا صَىعیغی ىهیکعدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :ةً یػک چػَبکتعیػت اگػع
کهی ٔـار آورده ؿَد نیؿکيط ،انا او از آن اؼتٕاده نیکعد تا ةا معةۀ کَچکی دىطان را ةکـط.
گٕتًام کً در چیو ٌيَز چیغٌایی ٌؽتيط کً از زنان گظؿتً در ةیو نعدم چیو اىت٘ال یأتًاىط و اةغارٌػای دٗیػٖ
وب ّعةی ىهیتَاىيط ةا آنٌا رٗاةت کييط .ةگظاریط ةتیيیم درنان کطامیک از آنٌا ةٍتع اؼت .چَبکتعیت او نػیتَاىػط
دىطاىی را ةکـط .اگع دغؿکی در وب ّعةی ةضَاٌط دىطاىی را ةکـط ،اول ایيذا و آىذا داروی ةیزؽی تغریٖ نیکيػط.
تغری٘ات دردىا کاىط و ؿضف ةایط قتع کيط تا داروی ةیزؽی اجع کيط .ؼپػ وٗت آن اؼت کً دغؿک ةا اىتعدؼػت
دىطان را ةیعون ةکـط .ةُط از قعؼ زنان و ؼُی و تالش ،اگع نَاًب ىتاؿػط نهکػو اؼػت دىػطان ؿکؽػتً ؿػَد و
ریـً در درون لحً ةهاىط .ؼپػ دغؿک از چکؾ و نتًای ةعای کيطن آن اؼتٕاده نیکيط ،کً نیتَاىط ةً ةیهار تپؾ
ٗلب ةطٌط و ةاَث تعس و ىگعاىی او ؿَد .ؼپػ وؼیلًای دٗیٖ ةػعای ؼػَراخکعدن ةػً کػار نػیرود .ةُنػی أػعاد
ةًٗطری از ؼَراخکعدن دردؿان نیآیط کً اّلب از دایؿان نیدعىػط .دىػطان صػَن زیػادی تػعاوش کػعده و ؿػضف
نطتی صَن ةً ةیعون تٓ نیکيط .نیگَییط نُالذۀ کطامیک از آنٌا ةٍتع اؼت؟ کطامیک دیـعٔتًتع ٌؽػتيط؟ ىتایػط
ٔ٘ه ةً ًاٌع اةغار و وؼایل ىگاه کيیم ةلکً ةایط ةً جهعةضـی آنٌا ىگاه کيیم .وب چیيی ةاؼتان ةؽیار دیـعٔتً ةػَد
و وب ّعةی نُاقع ىهیتَاىط ةً ایو زودی ةً آن ةعؼط.
َلم چیو ةاؼتان ةا َلم نُاقػعنان کػً از ّػعب آنَصتػًایم تٕػاوت دارد .آن راٌػی دیگػع را ةعگغیػط و تَاىؽػت
نَُٗیت نتٕاوت دیگعی را ةً ةار آورد .ازایورو ىهیتَاىیم از وعیٖ روؿی کً انعوزه چیغٌػا را نػیٍٔهػیم ةػعای ٍٔػم
َلم و ٔياوری چیو ةاؼتان اؼتٕاده کيیم .زیعا آن ةًوَر نؽت٘یم روی ةطن اىؽان ،زىطگی و دٍان تهعکػغ نػیکػعد و
درةارۀ ایو نَمََات ةًوَر نؽت٘یم دژوٌؾ نیکعد .رویکعد نتٕاوتی را ةعگغیطه ةَد .در آن زنان وٗتی ؿاگعدان ةػً
نطرؼً نیرٔتيط ،ىـؽتو در نطیتیـو را تهعیو نیکعدىط و از آنٌا صَاؼتً نیؿط زالػت ىـؽػتو صػَةی داؿػتً
ةاؿيط .وٗتی ٗلمؿان را ةعنیداؿتيط ،چی و تيٕػؿان را تيٌیم نیکعدىط .تهام زعًٌٔا اَت٘اد ةً صالیکعدن ذٌػو
و تيٌیم تيٕػ داؿتيط ،ومُیت تهام دانًُ ایوگَىً ةَد.
ةعصی گٕتًاىط« :اگع َلم چیو ةاؼتان را دىتال نیکعدیم آیا اتَنتیلٌا و ٗىارٌػا را نیداؿػتیم؟ آیػا ىَیوؼػازی
انعوزی را نیداؿتیم؟» نیگَیم ىهیتَاىیط ومُیت دیگع را از دیطگاه ایو نسیه درک کيیط .در تٕکعتان ةایط تسَلی
قَرت گیعد .ةطون دؼتگاه تلَیغیَن ،نعدم نیتَاىؽتيط آن را روی دیـاىیؿان داؿتً ةاؿيط و نیتَاىؽتيط ٌعچػً را
ةضَاٌيط نـاٌطه کييطٌ .هچيیو نیتَاىؽتيط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی داؿػتً ةاؿػيط .ةػطون ٗىػار و ٌَادیهػا ،نػعدم
نیتَاىؽتيط از دایی کً ىـؽتيط دعواز کييط و زتی ةً آؼاىؽَر ىیازی ىهیداؿتيط .ؿعایىی ةً ٌهعاه نػیآورد کػً در
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ً
معورتا ةً ایو چارچَب نسطود ىهیؿط .ةـ٘ابدعىػطهٌای ٔعازنیيیٌػا
آن ،دانًُ ةًوَر نتٕاوتی تَؼًُ نییأت و
ةا ؼعَت تكَرىادظیعی ؼٕع نیکييط و نیتَاىيط ةػغرت یػا کَچػک ؿػَىط .آنٌػا ؿػیَۀ تَؼػُۀ ةؽػیار نتٕػاوتی را
ةعگغیطهاىط کً رویکعد َلهی دیگعی اؼت.
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ضذيساىی ٌغتم

ةیگَ
ةعصی أعاد درةارۀ نَمَع ةیگَ یا «زیؽتو ةطون صَردن و آؿانیطن» از نو دعؼیطهاىط .ةیگَ ودَد دارد و ىػًتيٍا در
دانُۀ تغکیًکييطگان ،ةلکً در ةیو تُطاد زیادی از نعدم در ؼعاؼع دىیا ىیغ ودَد دارد .ةُنی از نػعدم چيػط ؼػال یػا
ةیؾ از یک دًٌ ىهیصَرىط یا ىهیآؿانيط ،ةا ایو زال ةًصَةی زىػطگی نیکييػطَ .ػطهای نیگَیيػط ةیگػَ ؿػاصف
ؼىر ةضكَقی اؼت در زالی کً دیگعان آن را َالنتی ةعای داهیؾ ةطن در ىٌع نیگیعىط .أعادی ىیغ نیگَیيػط آن
ٗؽهتی از روىط تغکیً در ؼىَح ةاهؼت.
در ز٘ی٘ت ،ةیگَ ٌیچیک از نىالب ةاه ىیؽت .دػ چیؽت؟ ةیگَ ؿیَۀ ةضكَقی از تغکیً در ؿعایىی صػاص
اؼت .در چً ؿعایىی ةیگػَ اؼػتٕاده نیؿػَد؟ در چػیو ةاؼػتان ،ةػًویژه ٗتػل از ؿػکلگیعی نػظاٌب ،ةؽػیاری از
تهعیوکييطگان در کٌَؽتانٌای دورأتاده یا ّارٌایی کً دور از اؼکان ةـعی ةَد ةًقَرت نضٕی یػا اىٕػعادی تغکیػً
نیکعدىط .وٗتی اىتضاب نیکعدىط ةً ایو ؿکل تغکیً کييط ،نـکل تأنیو ّظا نىعح ةَد .اگع ٔػعد ؿػیَۀ ةیگػَ را ةػً
کار ىهیگعٔت اقالً ىهیتَاىؽت تغکیً کيط و از گعؼيگی و تـيگی در آىذا نینػعد .وٗتػی ةػعای آنػَزش ٔػا از ؿػٍع
چَىگچیيگ ةً ؿٍع ووٌان رٔتم ،ؼَار ةع ٗای٘ی در انتطاد رودصاىۀ یاىگتِؽً ةًوعؼ ؿعؽ ؼٕع کػعدم و ّارٌػایی را
در دو وعؼ ؼًگعدىً در ٗؽهت نیاىی کَهٌػا دیػطم .ةؽػیاری از کٌَؽػتانٌای نـػٍَر ىیػغ دارای چيػیو ّارٌػایی
ٌؽتيط .در گظؿتً ،تغکیًکييطگان ةا کهک وياب ةً داصل ّار نیرٔتيط و ؼپػ وياب را نیةعیطىط و صػَد را نتٍُػط
نیکعدىط کً در ّار تغکیً کييط .اگع در تغکیً نَٖٔ ىهیؿطىط ،در داصل ّار نینعدىط .آب یا ّظایی ىتَد و تسػت ایػو
ؿعایه ةؽیار ویژه ةَد کً ایو ؿیَۀ صاص تغکیً را ةً کار نیةعدىط.
ةؽیاری از روشٌا ةً ایو ؿکل نيت٘ل ؿطهاىط و در ىتیذً ،روش آنٌا ؿانل ةیگَ نیؿَد .ةؽیاری از روشٌػا
ةیگَ را ىطارىط .انعوزه اکحعیت روشٌایی کً رایخ ؿطهاىط ةیگَ را ىطارىط .گٕتًایم کً ةایط ٔ٘ػه ةػً یػک روش ن٘یػط
ً
قعٔا ةعای ایيکً نىاةٖ نیلتان اؼت اىذام ىطٌیط .نهکػو اؼػت ٔکػع کيیػط ةیگػَ صػَب اؼػت و
ةاؿیط و کاری را

ةًدىتال آن ةاؿیط .چعا آن را نیصَاٌیط؟ ةعصی ٔکع نیکييػط ةیگػَ صػَب اؼػت و کيذکػاو نیؿػَىط و ؿػایط ٔکػع
نیکييط نٍارتٌایؿان ةً زط کأی صَب اؼت کً ةً دیگعان ىهایؾ دٌيط .أعادی ةػا ذٌيیتٌػای نضتلػٓ ودػَد
دارىط .زتی اگع نیؿط ایػو روش را در تغکیػًتان ةػً کػار ةتعیػطٌ ،يػَز ةایػط اىػعژی صػَد را ةػعای زٕػي ایػو ةػطن
ٔیغیکیتان نكعؼ نیکعدیط و ىهیارزیط کً آن را انتسان کيیط .نیداىیط کً ةُط از دایًگظاری نظاٌب ،نَمػَع ةیگػَ
دیگع ودَد ىطارد .زیعا وٗتی ٔعد نطیتیـو نیکيط یا در نُتطی ةًقَرت اىٕعادی تغکیً نیکيػط ،أػعادی ٌؽػتيط کػً
ةعای او ّظا و ىَؿیطىی تأنیو نیکييط .ةًویژه کً نا در ةیو دانُۀ نعدم َادی تغکیً نیکيیم .اقالً ازتیادی ىطاریط
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ایو روش را ةً کار ةتعیط .ةًَالوه ،اگع ةیگَ ؿانل نطرؼۀ تغکیً ؿها ىهیؿَد ،ىتایػط کػاری را ةػً نیػل صػَد اىذػام

ً
واُٗا نیصَاٌیط ةیگَ را تهعیو کيیط ،ةعویط و آن را ةً کار ةتعیط .تا آىذا کػً نػیداىم ،نُهػَهً
دٌیط .ةً ٌع زال ،اگع
وٗتی اؼتادی روؿی را در ؼىسی ةاه آنَزش نیدٌط و ةًوَر واُٗی نعیطی را ٌطایت نیکيط و اگع نطرؼػۀ تغکیػۀ
ؿضف دارای روش ةیگَ ةاؿط ،نهکو اؼت ایو دطیطه روی دٌط .انا ؿضف ىهیتَاىط آن را در ةیو نعدم رایخ کيػط
و نُهَهً نعیط را راٌيهایی نیکيط تا در صٕا یا ةًتيٍایی تغکیً کيط.
در زال زامع اؼتادان چیگَىگی ٌؽتيط کً ةیگَ را آنَزش نیدٌيط .آیػا کؽػی در آن نَٔػٖ ؿػطه اؼػت؟ ىػً.

ٌیچکؽی در ىٍایت نَٖٔ ىـطه اؼت .دیطهام ةؽیاری از أعاد در ةیهارؼتانٌا ةؽتعی ؿػطهاىط و زىػطگی تُػطادی از
أعاد در صىع ٗعار گعٔتً اؼت .ؿيیطن ایو نهکو اؼت کهی ةعایتان گیخکييطه ةاؿػط زیػعا ٌهػیو اهن گٕػتم ةیگػَ
ودَد دارد .انا ةایط ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً ومُیت دانُۀ ةـعی ىتایط صعاب یا ةا آن نطاصلػً ؿػَد .تكػَر کيیػط
تُطاد زیادی از نعدم ؼعاؼع کـَر یا زتی ٔ٘ه تهام ؼا کيیو ؿٍع ةغرگی ناىيط چاىگچَن ةًلىٓ ةیگَ دیگع ىیػازی
ىطاؿتيط ةضَرىط یا ةیاؿانيط .ةًوَر زتم زىطگی را آؼانتع نیکعد! ىیازی ىهیةَد ىگعان دضتودغ ةاؿیم .کـػاورزان از

ً
واُٗا آنٌا را از دردؼعٌای زیادی ىذات نیداد .نػعدم
کار زیاد در نغارع َعؽ نیریغىط و اگع کؽی چیغی ىهیصَرد،
ٔ٘ه کار نیکعدىط و ىیازی ةً صَردن ىطاؿتيط .چگَىً ایو نیتَاىط نذاز ةاؿط؟ آیػا ایػو دانُػًای اىؽػاىی نیةػَد؟

ً
ٗىُا نهيَع اؼت ،زیعا نطاصلۀ گؽتعده ةا ادتهاع ةـعی نذاز ىیؽت.

وٗتی ةُنی از اؼتادان چیگَىگ ةیگَ را آنَزش نیدٌيط ،زىطگی ةؽیاری از نعدم در صىع ٗعار نیگیػعد .ةعصػی
ةًؿطت دىتال ایو ٌؽتيط کً ةیگَ را تذعةً کييط ،انػا واةؽتگیٌایؿػان را از دؼػت ىطادهاىػطٌ ،يػَز انیػال ةـػعی
ةؽیاری دارىط .وٗتی ةیگَ را ؿعوع نیکييط ومُیت ؼضتی صَاٌيط داؿت .زیعا وٗتی ّظاٌای صَشنغه را نیةیييط
کً ىهیتَاىيط ةضَرىط دٌانؿان آب نیأتط .ىگعان نیؿَىط و نیصَاٌيػط ةضَرىػط .اگػع ىضَرىػط ازؽػاس گعؼػيگی
نیکييط .انا اگع ؼُی کييط ةضَرىط ةاه نیآورىط و دی نیةعىط چیػغی در نُطهؿػان ةيػط ىهیؿػَد .چػَن ىهیتَاىيػط
ةضَرىط ةؽیار َكتی و وزـتزده نیؿَىط .ةؽیاری از أعاد در ةیهارؼتانٌا ةؽتعی نیؿػَىط و زىػطگی ةؽػیاری از
نعدم در نُعض صىع ٗعار نیگیعد .أعادی ٌؽتيط کً ىغد نو نیآیيط و ت٘اما نیکييط ایو ىاةؽاناىی را درؼت کيم و
نو نایل ةً اىذام ایو کار ىیؽتمٌ .یچکؽی نایل ىیؽػت ٌػعجونعدػی را کػً ةعصػی از اؼػتادان چیگَىػگ ةػًوَر
ّیعنؽئَهىًای ایذاد کعدىط ؼعوؼانان دٌط.
َالوه ةع ایو ،اگع در اىذام ةیگَ دچار نـکل ؿَیط ،آیا ایو ىتیذۀ چیغی ىیؽت کً ولب نیکعدیط؟ گٕتػًایم کػً
ایو دطیطه ودَد دارد انا ىََی از زالت «ؼىر ةاه» کػً در نعازػل دیـػعٔتۀ تهػعیو ًػاٌع نیؿػَد ىیؽػت٘ٔ .ػه
ؿیَهای از تغکیً اؼت کً در نَُٗیت صاقی اؼتٕاده نیؿَد و ىهیتَاىط ةًوَر وؼیٍ رایخ ؿَد .أػعاد ةؽػیاری در
دؽتذَی ةیگَ ٌؽتيط و آن را ةً ةیگَ و ىیهًةیگػَ ت٘ؽػیم کعدهاىػط .زتػی آن را ةػً ؼػىَح نضتلٕػی وتً٘ةيػطی
کعدهاىط .ةُنی أعاد ادَا نیکييط ٔ٘ه ىیاز دارىط آب ةيَؿيطَ .طهای ادَا نیکييط ٔ٘ه ىیاز دارىط نیَه ةضَرىػطٌ .هػۀ
ایوٌا ةیگَی ت٘لتی ٌؽتيط و ةُط از نطتی ةًوَر زتم دوام ىهیآورىط .کؽی کً ةًوَر واُٗی ةا آن تغکیً نیکيػط در
ّاری نیناىط ةطون ایيکً چیغی ةضَرد یا ةیاؿانط .ةیگَی واُٗی ایو اؼت.

061

دزدیرن چی
وٗتی از دزدیطن چی قستت نیؿَد ،ةعصی أعاد رىگ قَرتؿان نیدعد ،نحل ایيکً ةتعی را ةً آنٌا ىـان دادهاىػط
و آنٗطر نیتعؼيط کً ىهیصَاٌيط چیگَىگ را تهعیو کييط .در دانُۀ تغکیًکييطگان ةؽیاری از أعاد ةًَلت ؿػایُاتی
درةارۀ دطیطهٌای ديَن زاقل از تغکیً ،دزدیطن چی و ناىيػط آن ،آنٗػطر نیتعؼػيط کػً نایػل ىیؽػتيط چیگَىػگ را
تهعیو کييط یا ةً آن ىغدیک ؿَىط .اگع ةًصاوع ایو ىگعشٌا ىتَد ،ؿایط أعاد ةیـتعی چیگَىگ را تهعیو نیکعدىػط.
انا اؼتادان چیگَىگی ةا ؿیوؿیيگ ؼىر داییو ٌؽتيط کً ایو چیغٌا را ةًوَر صاص آنػَزش نیدٌيػط و دانُػۀ
تغکیًکييطگان را آؿٕتً نیکييط .در واٍٗ ،ةً آن وزـتياکی ىیؽت کً آنٌا تَقیٓ کعدهاىط .گٕتًایم کً چی ٔ٘ه چی
چی ىضؽتیو نضلَطؿطه »،ایو چی یا آن چی ةيانیط .تا وٗتی در ةطن ٔعد ٌيَز چػی ودػَد
اؼت ،زتی اگع آن را « ِ
ً
قعٔا در نعزلۀ تهعیو ةعای ؼالنتی ةَده و ٌيَز در تغکیً دیـعٔت ىکعده اؼت .تا وٗتی او چػی
داؿتً ةاؿط ،ةطىؾ
چػی ةیهػاریزا دارد.
داؿتً ةاؿط ةً ایو نُيی اؼت کً ةطىؾ ٌيَز در ؼىر ةاهیی داهیؾ ىـطه و ةًوَر زتم ٌيَز
ِ
ً
واُٗا ةطاىػط در زػال اىذػام چػً کػاری اؼػت ٌعگػغ
چی نعدم را نیدزدد در ؼىر چی اؼت .اگع کؽی
ؿضكی کً
ِ
چی ىاصالف ةگیعد .چی در ةطن ٔعدی ّیعتهعیوکييطه کطر و ىاصالف اؼت .نهکو اؼت از
ىهیصَاٌط از ٔعد دیگعی ِ

وعیٖ تهعیو چیگَىگ تهیغتع ؿَد .وٗتی ایو اىعژی تهیغتع ؿَد نیتَان دیػط در ى٘ػاوی کػً او ةیهػاری دارد تػَدۀ
ً
واُٗا از ةیهاری ؿٕا یأتً و ؼالم ؿػطه ةاؿػط،
ةغرگی از نادۀ ؼیاه ةا چگالی ةاه ودَد دارد .ةا ادانۀ تهعیو ،اگع ٔعد

چػی او ىیػغ ىادطیػط
چی او ةًتطریخ زرد نیؿَد .اگع ةیـتع ةً تهعیو ادانػً دٌػط ،ةیهػاری ةػًوَر واُٗػی درنػان و
ِ
ِ
نیؿَد .او وارد نعزلۀ ةطن ؼٕیط ؿیعی نیؿَد.

نیتَان گٕت اگع ٔعدی چی دارد ٌيَز ٌم ةیهاریٌایی دارد .نا تغکیًکييطه ٌؽتیم ،چػعا در تهعیونػان ةػً چػی

ً
نىل٘ػا ىیػاز ىػطاریم.
چػی ىاصػالف ىیػاز داؿػتً ةاؿػیم؟
ىیاز داؿتً ةاؿیم؟ ةطن نا ةایط داهیؾ ؿَد .چعا ةایػط ةػً
ِ
چی ةػط را از
چی صَب و ِ
ؿضكی کً چی نیصَاٌط ٌيَز در ؼىر چی ٗعار دارد .او کً در ؼىر چی اؼت ،ىهیتَاىط ِ
چی ز٘ی٘ی در ٗؽهت دنتیان ةطنتان را ةعدارد ،زیػعا
ٌم تـضیف دٌط ،زیعا آن تَاىایی را ىطارد .ایو ٔعد ىهیتَاىط
ِ

چی ىضؽتیو را ةعدارد .ةياةعایو اگع کؽی نیصَاٌط ٌعگَىػً
ٔ٘ه ؿضكی ةا تَاىاییٌایی در ؼىسی ةاه نیتَاىط آن
ِ

چی ىاصالف در ةطنتان را ةطزدد ،ةگظاریط ةطزدد .نؽئلۀ نٍهی ىیؽت .در گظؿتً وٗتی تهعیو نیکعدم دی ةػعدم کػً
ِ
ً
چی واُٗا چیغ صاقی ىیؽت ،زیعا اگع نیصَاؼتم صَد را ةا چی دع کيم٘ٔ ،ػه ةػا ٔکعکػعدن درةػارۀ آن ،نیتَاىؽػتم
ؿکم صَد را ةا آن دع کيم.
نطرؼۀ دائَ تهعیو ایؽتادۀ تیاِنزی دَآىگ را آنَزش نیدٌط در زالی کً نطرؼۀ ةَدا داریکعدن چی ةً ةػاهی
چی ةؽیاری در دٍان ودَد دارد و ؿها نیتَاىیط در تهام نطت روز ،صػَد را ةػا آن دػع کيیػط.
ؼع را آنَزش نیدٌطِ .
ؿها ى٘ىۀ وب ؼَزىی هئَگَىگ را ةاز نیکيیط ،ى٘ىۀ وب ؼَزىی ةایٌَیی در ٔعؽ ؼػعتان را ةػاز نیکيیػط و ؼػپػ

نیتَاىیط چی را ةً درون داری کيیط .ذٌوتان را روی دنتیان نتهعکغ نیکيیط و از وعیٖ دؼػتٌایتان صػَد را ةػا
چی دع نیکيیط .در یک لسًٌ از چی دع نیؿَیط .ةطون تَدً ةً ایيکً ةا چً ن٘طار از چی دع ؿػطهایط ،ةػً چػً دردی
نیصَرد؟ وٗتی ةُنی أعاد چی را زیاد تهعیو کعده ةاؿيط ،ازؽاس نیکييط اىگـتانؿان نتػَرم ؿػطه و ةطنؿػان

ً
واُٗػا صػَب
ةاد کعده اؼت .وٗتی دیگعان ىغدیک چيیو ٔعدی ٌؽتيط ،نیطاىی دیعانَن او ازؽاس نیکييػط« ،وای،
تهعیو کعدهای ».نیگَیم آن چیغی ىیؽت .گَىگتان کذاؼت؟ آن ٔ٘ه تهعیو چی اؼت .چی ىهیتَاىط دػایگغیو
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چی صَب در ةیػعون ،دػایگغیو
گَىگ ؿَدٌ ،عچ٘طر ٌم کً ٔعد چی داؿتً ةاؿطٌ .طؼ از تهعیو چی ایو اؼت کً
ِ
ً
قعٔا دهٍکعدن چی ٔایطۀ چيطاىی ىطارد .در ایو ؼىرِ چیٔ ،عد ٌيَز
چی درون ةطن ٔعد ؿَد و ةطن را داهیؾ کيط.
ِ
دؼتضَش تْییع ةيیادی ىـطه و ٌيَز گَىگی در نیان ىیؽتٔ .عد ٌعچ٘طر ٌم کً چػی دزدیػطه ةاؿػطٌ ،يػَز چیػغی

ةًدغ کیؽۀ ةغرگی از چی ىیؽت .ةً چً درد نیصَرد؟ چی ٌيَز ةً نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ىـطه اؼت .دػػ ىتایػط
چی ؿها را نیدزدد.
ةتعؼیط و ىتایط ىگعان ةاؿیط کً کؽی ِ
چػی ؿػها را
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اگع ةطنتان چی داؿتً ةاؿط ،ةیهاریٌایی ٌم دارد .دػ اگع ؿضكػی
ِ
چی ةیهاریزای ؿها را ىیغ ىهیدزدد؟ او اقالً ىهیتَاىط ایوٌا را از ٌم تهیػغ دٌػط ،زیػعا ٔػعدی کػً چػی
ةطزدد ،آیا او ِ

ً
نىهئيا
نیصَاٌط در ؼىر چی ٗعار داؿتً و ٌیچ تَاىایی ةعای ایو کار ىطارد .ؿضكی کً گَىگ دارد چی ىهیصَاٌط؛

ً
چی ؿػها را ةػطزدد ،نیتَاىیػط آىذػا
ایووَر اؼت .اگع ةاور ىهیکيیط ،ةیاییط آزنایؾ کيیم .اگع ؿضكی واُٗا ةضَاٌط ِ
چی ؿها را نیدزدد ،نیتَاىیط ٔکع صَد را روی دعکعدن
ةایؽتیط و ةگظاریط چی را ةطزدد .در زالی کً او دـت ؼعتان
ِ

چی دٍان نتهعکغ کيیط .صَاٌیط دیط چً نُانلۀ صػَةی اؼػت ،زیػعا او ٔ٘ػه دػاهیؾ ةػطنتان را تؽػعیٍ
ةطنتان ةا
ِ

نیکيط و نذتَر ىیؽتیط دؼتانتان را ةاه ةتعیط و داییو ةیاوریط تا ةطنتان را ةا چی دػع و از آن صػالی کيیػط .ةػًصاوع

ایيکً او ٗكط ةطی دارد و چیغی را از دیگعان نیدزدد ،ةا ایيکً آن چیغ دزدیطهؿطه صَب ىیؽت انا ٌيَز ٌم کػاری را
اىذام نیدٌط کً ةعایؾ ةً ٗیهت ازدؼتدادن تَ٘ا تهام نیؿَد .ةياةعایو ةً ؿها تَ٘ا نیدٌط .ایػو کػارش نػطاری
چی ؿها را نیگیعد ،در ُةُطی دیگع ةً ؿها تَ٘ا نیدٌط .ؿضكی کً چی
ةیو ؿها دو ىٕع ؿکل نیدٌط .در زالی کً ِ

را نیدزدد ایو ىکتً را ىهیداىط .اگع نیداىؽت ،دعئت ىهیکعد ایو کار را اىذام دٌط!

چٍعۀ تهام أعادی کً چی نیدزدىط رىگدعیطه و زرد اؼتٌ .هگی ةً ایو قَرت ٌؽتيط .ةؽػیاری از أػعادی کػً
ةعای تهعیو چیگَىگ ةً دارک نیروىط آرزوی ازةیوةعدن ةیهاریٌا را دارىط و اىَاعواٗؽام ةیهاریٌا را دارىػط .وٗتػی
چی ةیهاریزا را تضلیً کيط .انا ؿضكی کً چی نیدزدد چی را تضلیً
کؽی ةضَاٌط ةطىؾ ؼالم ؿَد ةایط ؼُی کيط
ِ

چی ةیهاریزا را در ؼعاؼع ةطىؾ اىتار نیکيط .زتػی درون ةػطىؾ ةؽػیار تیػعه نیؿػَد .اگػع
ىهیکيط و اىَاعواٗؽام ِ
ٌهیـً تَ٘ا از دؼت دٌطً ،اٌع ةطىؾ ىیغ ؼیاه ةً ىٌع نیرؼط .وٗتػی نیػطان کارنػای او ةػغرت نیؿػَد و ن٘ػطار

زیادی تَ٘ا از دؼت نیدٌط درون و ةیعون ةطىؾ ؼیاه نیؿَد .اگع أعادی کً چی نیدزدىػط از ایػو تْییعاتػی کػً
ةعایؿان اتٕاؽ نیأتاد آگاٌی نیداؿتيط یا نیداىؽتيط ةً نعدم تَ٘ا نیدٌيط و کاری ایوچيػیو ازه٘اىػً را اىذػام
نیدٌيط ،نطتٌا دیؾ آن را تعک نیکعدىط.
ةعصی أعاد درةارۀ چی اّعاؽ نی کييط« :اگع در آنعیکا ةاؿػیط ،نیتَاىیػط چػی را کػً ةیػعون نیٔعؼػتم دریأػت
کيیط« ».آن وعؼ دیَار نيتٌع ةهاىیط ،چی را کً ةیعون نیٔعؼتم نیگیعیط ».ةُنی أعاد ةؽیار زؽػاساىط و وٗتػی
چی ةیعون ٔعؼتاده ؿَد نیتَاىيط آن را ازؽاس کييط .انا چی در ایو ُةُط داةذا ىهیؿَد .چی در ُةُطی دیگػع کػً
چيیو دیَاری ودَد ىطارد زعکت نیکيػط .چػعا وٗتػی اؼػتاد چیگػَىگی در نسیىػی ةػاز چػی را ةیػعون نیٔعؼػتط
ىهیتَاىیط چیغی را ازؽاس کيیط؟ زیعا در ُةُطی دیگع چیغی ودَد دارد کً ؼط راه آن نیؿَد .ةياةعایو چػی ةػً آن
اىطازه کً نعدم تَقیٓ کعدهاىط ٗطرت ىَٕذ ىطارد.
ً
واُٗا ٗطرت دارد گَىگ اؼت .وٗتی تغکیًکييطه ةتَاىط گَىگ ؼاوٍ کيط ،او دیگع چی ىطارد و نیتَاىط نادۀ ةا
آىچً
اىعژی ةاه ةیعون ةٕعؼتط .وٗتی ةا چـم ؼَم ةً آن ىگاه کيیط ةػً ؿػکلی از ىػَر دیػطه نیؿػَد .وٗتػی ةػً ؿػضف
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ً
نؽػت٘یها ٔػعدی َػادی را کيتػعل کيػط .انػا
دیگعی نیرؼط ،ةاَث نیؿَد ؿضف گعنػا ازؽػاس کيػط و نیتَاىػط
ىهیتَاىط ؿضف را ةًوَر کانل ؿٕا دٌط ،ةلکً ٔ٘ه تأجیع ؼػعکَبکعدن نـػکل را دارد .ةػعای ایيکػً ةػًوَر ز٘ی٘ػی
ةیهاریٌا را ؿٕا داد ،ةایط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ودَد داؿتً ةاؿط .ةعای ٌع ةیهاری ،تَاىایی َٔؽوتیُی ةضكَقی
ودَد دارد .در ؼىسی ةؽیار نیکعوؼکَدیٌ ،ع ذرۀ نیکعوؼکَدی از گَىگٌ ،هػان تكػَیع صَدتػان را دارد .نیتَاىػط
اىػعژی ةاهؼػت .اگػع کؽػی آن را ةػطزدد ،چگَىػً
أعاد را از ٌم تـضیف دٌط و ٌَش صَد را دارد ،چعاکً ؿػکلی از
ِ

نیتَاىط آىذا ةاٗی ةهاىط؟ در آىذا ةاٗی ىهیناىط و ىهیتَاىط در آىذا نؽت٘ع ؿَد ،زیعا نتُلٖ ةػً آن ؿػضف ىیؽػت.
ٌعکؽی کً ةًوَر واُٗی تغکیً نیکيط و گَىگ دارد ،اؼتادی دارد کً نعاٗب اوؼت و ٌیچ اؼػتادی ٌعگػغ ىهیگػظارد
کؽی ةطیو ؿکل اىعژی را ةعدارد.

جهعکسدن چی
در آنَزش تغکیً در ؼىَح ةاهتع ،دزدیطن چی و دهٍکعدن چی نَمََاتی ىیؽػتيط کػً نُهػَهً ةػً آن نیدػعدازیم.
درةارۀ آنٌا قستت نیکيم زیعا نیصَاٌم ىیکيانی روشٌای تغکیً را ازیػا کػيم ،کػار صػَةی اىذػام دٌػم و چيػیو
دطیطهٌای ةطی را ٔاش کيمٌ .یچکؽی در گظؿتً ةً آنٌا اؿاره ىکعده اؼت .انیطوارم ةا تـعیر ایو نَمَع ،نػعدم
چيیو کارٌای ةطی را دیگع اىذام ىطٌيط و ٌهچيیو أعادی کً از ایو نؽئلً آگاه ىیؽتيط از ایو چیغٌا دیگع ىتعؼيط.
چی زنیيی یػیو قػستت
ن٘طار ةؽیار زیادی چی در دٍان ودَد دارد .ةُنی از نعدم درةارۀ
چی آؼهاىی یاىگ و ِ
ِ

چی دٍػان را
نیکييط .ؿها ىیغ ٗؽهتی از ایو دٍان ٌؽتیط ،دػ نیتَاىیط ةعویط و چی دهٍ کيیط .انا ةُنی أعاد ِ
چػی گیاٌػان را دهػٍ کييػط .یأتًٌایؿػان را ةػا دیگػعان ةػً
دهٍ ىهیکييط ،ةلکً ٌهیـً ةً نعدم آنَزش نیدٌيط
ِ

چی درصت کاج زرد اؼت .چگَىً و چً زناىی چی را از آنٌا
چی درصت ؼپیطار ؼٕیطرىگ اؼت،
اؿتعاک نیگظارىط:
ِ
ِ
چػی آن را دهػٍ کػعدم
دهٍ کعد .زتی کؽی زناىی گٕت« :درصتی روةعوی نيغل نػا ودػَد داؿػت .دػػ از ایيکػً
ِ

صـک ؿط ».آیا ایو چیغی اؼت کً ةایط ةً آن أتضار کعد؟ آیا ایو کػاری ىادرؼػت ىیؽػت؟ ٌهػً نیداىيػط وٗتػی
ةًوَر ز٘ی٘ی تغکیً نیکيیم ،چیغٌای نحتت و ٌهگَىی ةػا ؼعؿػت دٍػان را نیصػَاٌیم .آیػا ىتایػط ىیػکصَاٌی را
دعورش دٌیط؟ ؿضف ةعای ٌهگَىی ةا ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن ،ةایط ىیکصَاٌی را دعورش دٌط .اگع ٌهیـػً

کارٌای ىادرؼتی اىذام دٌیط ،چگَىً نیتَاىیط گَىگ را أغایؾ دٌیط؟ چگَىً ةیهاریٌایتان نیتَاىيط ؿػٕا یاةيػط؟
آیا ایو نضالٓ چیغی ىیؽت کً تهعیوکييطگان نا ةایط اىذام دٌيط؟ آن ىیغ کـتو نَدَدات و اىذام کاری ىادرؼػت
اؼت! ؿایط کؽی ةگَیطٌ« :عچً ةیـتع نیگَییط ،ةیـتع تكَرىادظیع اؼت .گٕتیط کـػتو زیَاىػات ،کـػتو اؼػت و

ً
واُٗا ایووػَر اؼػت .در ةَدیؽػم درةػارۀ ةازدیػطایی قػستت
زاه نیگَییط ازةیوةعدن گیاٌان ىیغ کـتو اؼت ».انا
نیکييط ،درةارۀ ایيکً وٗتی ةازدیطا ؿَیط نیتَاىیط ةًقَرت گیاه درآییط .ایو چیغی اؼت کً در ةَدیؽم نیگَیيط .نا
ایيذا ةً ایو نؽائل ىهیدعدازیم ،انا نیتَاىیم ةگَییم کً درصتان ىیغ زىطهاىط و زتی تَاىاییٌای ادراکی دیـػعٔتًای
دارىط.
ةًوَر نحال ،در آنعیکا ؿضكی ٌؽت کً در دژوٌؾٌای الکتعوىیک تضكف دارد و ةً دیگعان آنَزش نیدٌػط
چگَىً از وؼایل دروغؼيخ اؼتٕاده کييط .روزی ىاگٍان ٔکعی ةً ىٌعش رؼیط .او دو اىتٍای دؼتگاه دروغؼػيخ را در
ًعؼ گیاه اژدٌا ٔعو کعد و ةً گیاه آب داد .ةالٔاقلً نتَدً ؿط ٗلم دؼتگاه دروغؼيخ ةًؼعَت ىََی نيسيػی رؼػم
ٌیذان لسًٌای ایذػاد نیکيػط .ؿػگٕتزده
کعد .ایو نيسيی ؿتیً ٌهان نيسيی ةَد کً نْغ اىؽان در زنان ؿادی و
ِ
061

ؿط .چگَىً گیاه نیتَاىط ازؽاؼػات داؿػتً ةاؿػط؟ ىغدیػک ةػَد ةػً صیاةػان ةػعود و ٔعیػاد ةغىػط« :گیاٌػان دارای
ازؽاؼات ٌؽتيط!» ایو رویطاد او را ةع آن داؿت تا ةً دژوٌؾٌایؾ در ایػو زنیيػً ادانػً و آزنایؾٌػای زیػادی
اىذام دٌط.
یکةار دو گیاه را کيار ٌم ٗعار داد و از ؿاگعدش صَاؼت یکی از آنٌا را در ن٘اةل گیػاه دیگػع لگػطکَب کيػط تػا از
ةیو ةعود .ؼپػ گیاه ؼالم را ةً اتاؽ دیگعی ةعد و دؼتگاه دروغؼيخ را ةً آن وقل کعد .از دػيخ ىٕػع از ؿػاگعداىؾ
صَاؼت ةًتعتیب وارد اتاؽ ؿَىط .وٗتی کً چٍار ؿاگعد وارد اتاؽ ؿطىط گیاه ٌیچ واکيـی ىـان ىطاد .وٗتی ديذهیو
ؿاگعدٌ ،هان کؽی کً گیاه را از ةیو ةعده ةَد وارد اتاؽ ؿط ،زتػی ٗتػل از ایيکػً ةػًوعؼ گیػاه ةػعودٗ ،لػم دؼػتگاه

ً
ً
واُٗػا ؿػگٕتزده
واُٗػا تعؼػیطه ةاؿػط .او
ةًؼعَت ىََی نيسيی رؼم کعد کً ٔ٘ه زناىی ًاٌع نیؿَد کً ؿضكی
ؿط! ایو رویطاد ىکتۀ ةؽیار نٍهی را ةً نا نیگَیطٌ :هیـً ٔکػع نیکػعدیم ٔ٘ػه گَىػًٌای دیـػعٔتۀ زیػات ،ناىيػط

اىؽانٌا ،نَدَداتی ٌؽتيط کً ةًواؼىۀ اَنای زؽیؿان نیتَاىيط چیغٌا را تـضیف و تهیغ دٌيػط و ٔ٘ػه آنٌػا
ٌؽتيط کً ةًواؼىۀ نْغؿان نیتَاىيط تذغیًوتسلیل کييط .چگَىً گیاٌان نیتَاىيط چیغٌا را تـضیف دٌيط؟ آیػا ةػً
ایو نُيی ىیؽت کً آنٌا ىیغ اَنای زؽی دارىط؟ در گظؿتً ،اگع کؽی نیگٕػت گیاٌػان اَنػای زؽػی ،تَاىػایی
ٔکعکعدن و ازؽاؼات دارىط و نیتَاىيط نعدم را تـضیف دٌيط ،نعدم نیگٕتيػط او صعأػاتی اؼػتَ .ػالوه ةػع ایػو
ویژگیٌا ،ةً ىٌع نیرؼط گیاٌان در ةعصی ديتًٌا ٔعاتع از نعدم انعوزی نا ٌؽتيط.
روزی ایو دژوٌـگع ،دؼتگاه دروغؼيخ را ةً گیاٌی وقل و ةا صَد ٔکع کعد« :چً آزنایؾ دیگعی اىذام دٌػم؟
ةعتٌای گیاه را ةا آتؾ نیؼَزاىم تا ةتیيیم چً واکيـی ىـان نیدٌط ».ةا ایو ٔکع ،زتػی ٗتػل از ایيکػً آن کػار را
اىذام دٌطٗ ،لم دؼتگاه ةًؼعَت ىََی نيسيی رؼم کعد کػً وٗتػی ؿضكػی ةػعای کهػکصَاؼػتو گعیػً نیکيػط و
زىطگیاش در صىع اؼت ایو ىَع را نیةیيیط .ایو تَاىایی َٔؽزؽی کً در گظؿتً صَاىطن ٔکع ىانیػطه نیؿػط یػک
َهلکعد ىٍٕتۀ ةـعی و یک تَاىایی نادرزادی اؼت .ةا أَل ةـعیت ایو تَاىایی َٔؽزؽی از دؼت رٔتً اؼت .ةػعای
ةازیاةی آن ،ةایط تغکیً کيیط و ةً صلَص اولیًتان ةازگعدیط .انػا گیػاه ایػو تَاىاییٌػا را دارد و نیداىػط چػًچیغی در
ذٌوتان نیگظرد .نهکو اؼت تكَرىادظیع ةاؿط ،انا ایو تذعةًای َلهی و واُٗی ةَد .او آزنایؾٌای نضتلٕی اىذام
داد ،ؿانل ةعرؼی تَاىایی کيتعلازراهدور .اىتـار ىَؿتًٌایؾ ؼعوقطای زیادی در ؼعاؼع دىیا ایذاد کعد.
گیاهؿياؼان در کـَرٌای نضتلٓ و آنٌایی کً در کـَر نا ٌؽتيط ىیغ ٌهگی دژوٌؾٌایؿان را در ایو زنیيػً
ؿعوع کعدهاىط و ایو دیگع چیغی صعأی نسؽَب ىهیؿَد .چيط روز دػیؾ گٕػتم کػً آىچػً انػعوزه اىؽػان تذعةػً،
اصتعاع و کـٓ کعده آنٗطر ٌؽت کً ةتَان کتابٌای درؼی را تْییع داد .انا ةًصاوع تأجیع ذٌيیتٌای نعؼَم ،نعدم
تهایلی ىطارىط آنٌا را ةً رؼهیت ةـياؼيط و کؽی ىیغ ایو چیغٌا را ةًوَر روؿهيطی ؼازناندٌی ىهیکيط.
در دارکی در ؿهالؿعؽ چیو نتَدً ؿطم گعوٌی از درصتان کاج صـک ؿطهاىط .گعوٌی کً آىذا ىََی چیگَىگ
چی درصتػان را دهػٍ نیکعدىػط.
تهعیو نیکعدىط ،روی زنیو ّلت نیصَردىط و ؼپػ ةا اؼتٕاده از دؼتودایؿان ِ
نطت کَتاٌی دػ از آن ،درصتان کاج در آن نيىً٘ دژنعده و صـک ؿطىط .آىچً آنٌا اىذام دادىط کار صَب یا ةػطی

ةَد؟ از دیطگاه تهعیوکييػطگان نػا ایػو کارؿػان کـػتو نَدػَدات ةػَد .ؿػها تهعیوکييػطه ٌؽػتیط ،ةيػاةعایو ةػعای
ٌهگَنؿطن تطریذی ةا ؼعؿت دٍان و رٌایی از صكَقیات ةطتان ةایط ؿضف صَةی ةاؿیط .زتی از دیطگاه ٔػعدی
َادی ىیغ کارؿان صَب ىیؽت .چيیو کاری آؼیبرؼاىطن ةً انػَال َهػَنی و صعابکػعدن ٔنػای ؼػتغ و ةػعٌمزدن
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تُادل ؼیؽتم نسیهزیؽت ةَد .از ٌع دٍت کار صَةی ىیؽت .ن٘طار زیػادی چػی در دٍػان ودػَد دارد و نیتَاىیػط
ٌعٗطر کً ةضَاٌیط آن را دهٍ کيیط .وٗتی ةعصی أعاد در تهعیوؿان ةً نعزلۀ صاقی نیرؼيط نهکػو اؼػت ٗػطرتی
چی نيى٘ۀ وؼیُی از ؼتغهزار و درصتان را دهٍ کييػط .انػا ٌعچػً دریأػت
داؿتً ةاؿيط کً ةا یک زعکت دؼتؿان
ِ

نیکييط چیغی دغ چی ىیؽت و ٌعٗطر ٌم دهٍ کييط ةً درد ىهیصَرد .ةعصی ٔ٘ه ةً ٗكط دهٍکعدن چی ةػً دػارک
نیروىط و ٌیچ کار دیگعی اىذام ىهیدٌيطٔ .عدی ادَا نیکيط« :ىیازی ىطارم چیگَىگ تهعیو کيمٌ .هػیو کػً ٗػطم
نیزىم و چی دهٍ نیکيم صَب اؼت و دػ از آن ،تهعیو نو اىذام ؿطه اؼتٌ .هیو کً ٔ٘ه چی ةً دؼت آورم
کأی اؼت ».ةًاؿتتاه ٔکع نیکييط چی ،گَىگ اؼػت .وٗتػی دیگػعان ةػً ایػو ؿػضف ىغدیػک نیؿػَىط ازؽػاس
چی گیاٌان ،وتیُت ییو را ىطارد؟ تهعیوکييطه ةایط تُادل ییو و یاىگ را زٕػي
نیکييط ةطىؾ صیلی ؼعد اؼت .آیا ِ
کيط .اگعچً ةطن ایو ؿضف ةَی روّو کاج نیدٌطٌ ،يَز نهکو اؼت ٔکع کيط در تهعیيؾ ةًصَةی َهل نیکيط.

ٌسکطی کً تشکیً کير گَىگ را ةً دضت نیآورد
ایو نَمَع کً چً کؽی تغکیً نیکيط و چً کؽی گَىگ را ةً دؼت نیآورد ةؽیار نٍم اؼػت .وٗتػی از نػو درةػارۀ
نغایای ٔالَن دأا نیدعؼيط ،نیگَیم ٔالَن دأا نیتَاىط نکاىیغمٌای اىعژی را ٗادر کيط کً تهعیوکييطگان را داهیؾ
کيط و ةياةعایو ن٘طار زنان هزم ةعای تهعیو را کاٌؾ دٌطٔ .الَن دأا نـکل کهتَد وٗت ةعای اىذام تهعیوٌا را زل
نیکيط ،زیعا گَىگ ةًوَر دیَؼتً ٔعد را تغکیً نیکيط .دیگع ایيکً ،روش نا روش تغکیۀ واُٗػی ذٌػو و ةػطن اؼػت.
ةطن ٔیغیکی نا دؼتضَش تْییعات ةغرگی نیؿَد .انا ٔالَن دأا نغیت دیگعی دارد ،ةغرتتعیو نغیتی کً تا انعوز
آن را ىگٕتم .انعوز ةعای اولیو ةار از آن دعده ةع نیدارمٗ .تالً آن را ىگٕتم زیعا نَمَع نٍهی را در ةع دارد و ةً گظؿػتۀ
دور در تاریش ةعنیگعدد و دانُۀ تغکیًکييطگان را ةًؿطت تستتأجیع ٗعار نیدٌط .در وَل تاریش ىً کؽی ٌعگغ دعئت
کعده و ىً ادازه داؿتً اؼت کً آن را ٔاش کيط .انا ٌیچ گغیيۀ دیگعی ىطارم دغ ایيکً ةً ؿها ةگَیم.
ةعصی از نعیطان گٕتًاىطٌ« :ع دهلًای کً اؼتاد لػی ٌيگذػی گٕتػً اؼػت یػک راز آؼػهاىی و أـػاکعدن اؼػعار
آؼهاىی اؼت ».انا ایووَر ىیؽت کً ةًوَر ؼعؼعی اؼعار آؼهان را أـا نیکيم .نا ةًوَر واُٗػی نػعدم را ةًؼػَی
ؼىَح ةاهتع راٌيهایی نیکيیم و نعدم را ىذات نیدٌیم .نا ةایط نؽئَل ؿها ةاؿیم و نیتَاىیم آن نؽئَلیت را ةػً
ٍَطه ةگیعیم .اگع کؽی ّیعنؽئَهىً درةارۀ آنٌا قستت کيط ،أـاکعدن اؼعار آؼهاىی اؼت .آىچً انػعوز نیصػَاٌم
روؿو کيم ایو اؼت :آن کؽی کً تغکیً نیکيط ٔعدی اؼت کً گَىگ را کؽب نیکيط .از ىٌع نػو ،تهػام روشٌػای
تغکیۀ انعوزه ،ؿانل تغکیًٌای ؼعاؼع تاریش در نطرؼۀ ةَدا ،نطرؼۀ دائَ و نطرؼۀ ّیعنُهَلی ،روح کهکی ؿػضف را
تغکیً کعدهاىط و کؽی کً گَىگ را ةً دؼت نیآورده روح کهکی ةَده اؼت .روح اقلی کً ایيذا ةیان نیکيیم ةً ذٌو
ٌـیارتان اؿاره نیکيط ،ذٌيی کً از وعیٖ آن ،از أکار و اَهالتػان آگػاه ٌؽػتیط و ٌهػیو ذٌػو ٌـػیارتان نُػعؼ
ؿهاؼت .انا آىچً روح کهکیتان اىذام نیدٌط ٌهیـً ةعای ؿها ىانـضف اؼت .اگعچً او ةًوَر ٌمزنان ةا ؿػها
نتَلط ؿط و ٌهان اؼم و ٌهان ؿکل ؿها را دارد و او ىیغ ٌهیو ةطن را کيتعل نیکيط ،انا دٗیٖ ةگَییم ،او صَد ؿها
ىیؽت.
اقلی در دٍان ودَد دارد :آن کؽی ةً دؼت نیآورد کً از دؼت نیدٌط .آن کؽی گَىگ را ةً دؼت نیآورد کً
تغکیً نیکيط .در ؼعاؼع تاریش ،تهام روشٌا ةً نعدم آنَصتًاىط کً ٔعد در وَل نطیتیـو یا تُهٖ نُيَی ةایط ٌهۀ
آگاٌی صَد از نسیه و اوعأؾ را کيار ةگظارد ،ةً چیغی ٔکػع ىکيػط و ةػًوَر کانػل ةػً زالػت صلؽػً رود و از صػَد
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ةیصَد ؿَد .ةعصی ؼً ؼاَت در نطیتیـو یا در زالت تُهٖ نیىـیييط نحل ایيکػً ٔ٘ػه لسٌػًای کَتػاه گظؿػتً
اؼت .دیگعان نهکو اؼت تَاىایی تهعکغ چيیو أعادی را تسؽیو کييط .انا ایو أعاد و دیگعان نتَدػً ىـػطهاىط کػً
صَد ایو أعاد کؽاىی ىتَدىط کً تهعیو نیکعدىط .ةًوَر نحال ،نطرؼۀ دائَ آنَزش نیدٌط کً «روح آگاه» نینیعد و
«روح واُٗی» نتَلط نیؿَد .نيٌَرؿان از روح آگاه چیغی اؼت کػً نػا روح اقػلی نیىػانیم و نيٌَرؿػان از روح
ً
واُٗػا ةهیػعد ،ىػاةَد نیؿػطیط زیػعا روح
واُٗی چیغی اؼت کً نا روح کهکی نیىانیم .اگع ٗػعار ةػَد روح آگاهتػان

اقلیتان نینعد .زناىی کؽی از روش تغکیۀ دیگعی ةً نو گٕت« :نُلم ،وٗتی تهعیو نیکيم ذٌيم را رٌا نػیکيم،
تا زطی کً زتی اَنای صاىَادهام ةعایم آؿيا ىیؽتيط ».ؿضف دیگػعی ةػً نػو گٕػت« :نذتػَر ىیؽػتم ةًؼػضتی
تهعیو کيم ،نحل ة٘یً کً قتر زود و اىتٍای ؿب تهعیو نیکييط .وٗتی ةً صاىً نیروم ،روی نتل دراز نیکـػم و از
صَدم صارج نیؿَم تا تهعیو کيم .در زالی کً آىذا دراز کـیطهام صَدم را ىٌاره نػیکيم کػً تهػعیو نػیکيم ».تػا
زطی ةعایؾ نتأؼٓ ؿطم.
انا چعا آنٌا روح کهکی را ىذات نیدٌيط؟ زناىی ٔعزاىًای دائَئیؽتی ةًىام لَ دوىػگةیو گٕػت« :نػو تػعدیر
نیدٌم زیَاىی را ىذات دٌم ةًدای ایيکً اىؽاىی را ىذات دٌم ».ةؽیار ؼػضت اؼػت نػعدم از ىٌػع نُيػَی آگػاه
ؿَىط .زیعا نعدم َادی در تٌَم دانُۀ َادی ةـعی گػم ؿػطهاىط و ٌيگػام روةعوؿػطن ةػا نيػأٍ َهلػی ىهیتَاىيػط
واةؽتگیٌایؿان را رٌا کييط .اگع ةاور ىهیکيیط٘ٔ ،ه ىگاه کيیط چگَىً ةعصی أعاد وٗتػی ةُػط از صاتهػۀ ؼػضيعاىی از
ایو ؼالو صارج نیؿَىط دوةاره أعادی َادی نیؿَىط و اگع کؽی آنٌا را ىارازت یػا َكػتاىی کيػط تػاب ىضَاٌيػط
آورد .ةُط از گظؿت نطتی اقالً ناىيط تهعیوکييطه رٔتار ىهیکييط .ةؽیاری از دائَئیؽتٌا در تاریش ایو ىکتً را نتَدً
ؿطهاىط :ىذات اىؽان ةؽیار ؼضت اؼت ،زیعا روح اقلی او ةیؾ از زط از دؼت رٔتػً اؼػت .ةُنػی أػعاد کیٕیػت
روؿوةیيی صَةی دارىط و صعدی را کً در گٕتۀ کؽی ىٍٕتً اؼت تـضیف نیدٌيط .انا ةعصی أعاد ةػطون تَدػً ةػً
ایيکً چگَىً نؽائل نُيَی را ةعایؿان تـعیر نیکيیط ةاور ىهیکييط و ٔکع نیکييط زعؼٌای ةینُيی نیزىیػط .نػا
ایوٌهً ةا او درةارۀ تغکیۀ ؿیوؿیيگ قستت نیکيیم ،انا وٗتی در ةیو نعدم َػادی اؼػت ةػازٌم ٌػع کػاری را کػً
نلهَس در دؼتعس او َهلی ٌؽتيط و در ولب آنٌاؼػت.
نیصَاٌط اىذام نیدٌطٔ .کع نیکيط نغیتٌای واُٗی و
ِ
زتی اگع دی ةتعىط آنَزشٌایم ٗاةلدظیعش اؼت ،ةعایؿان ؼضت اؼت از آن دیعوی کييط .ىذات روح اقلی اىؽان
ىؽتت ةً روح کهکی کً نیتَاىط قسيًٌایی را در ُةُطٌای دیگع نـاٌطه کيط ،ةؽیار ؼضت اؼتٌ .هیو انع آنٌػا را
ةً ایو ىتیذً رؼاىط کً« :چعا ةایط روح اقلی تَ را ىذات دٌم؟ روح کهکیات ىیغ صَد تَ اؼت .اگع او را ىذات دٌم،
آیا یکؽان ىیؽت؟ تا وٗتی یکی از روحٌا دؼتاورد تغکیً را ةً دؼت آورد ،ةً ىٌع ىهیرؼط نٍم ةاؿط ىكیب کطامیک
نیؿَد ،زیعا ةطیو نُيی اؼت کً تَ آن را ةً دؼت نیآوری».
ً
دٗی٘ا روشٌای تغکیۀ آنٌا را ؿعح دٌم .اگع تَاىایی َٔؽوتیُی دیطنازراهدور را داؿتً ةاؿػیط ،ازتهػاهً
ةگظاریط
چیغی ؿتیً ایو را نـاٌطه نیکيیط :وٗتی نطیتیـو نیکيیط و وارد زالت صلؽً ؿطه یا از صَد ةیصَد نیؿػَیط،
نهکو اؼت ةتیيیط در آن لسًٌ کؽی ٌمؿکل ؿها از ةطنتان صارج نیؿَد .اگع ؼُی کيیط دػی ةتعیػط کػطامیک از

ً
واُٗا صَد ؿهاؼت ،ازؽاس نیکيیط صَدتان کؽی ٌؽتیط کً ایيذا ىـؽتًایط .آن ٔعدِ ٌمؿکل ؿها ،ةػطن
ایو دو
را تعک نیکيط و ؼپػ اؼتاد او را ةعای تغکیً ةً ُةُط دیگعی نیةعد .ایو ُةُط را اؼتاد تتطیل کعده اؼػت و نیتَاىػط

ؿکلی از ادتهاع ٗطیهی ،ادتهاع انعوزه یا ادتهاَی در ُةُطی دیگع ةاؿط .ؿضف در آىذا روزاىً نطتی کً دو یػا ؼػً
ِ
ؼاَت ایيذا وَل نیکـط ،تهعیوٌا را یاد نیگیعد و ؼضتیٌای زیادی را تسهػل نیکيػط .وٗتػی آن ٔػعدِ ٌمؿػکل
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ؿها تهعیو را تهام نیکيط و ةازنیگعدد ،ؿها ىیغ از صلؽً ةیعون نیآییط .أعادی کً تَاىایی دیطن داؿتًاىط تػا ایػو
زط نذاز ةَدهاىط کً از آن آگاه ؿَىط.
اگع ؿضف ىتَاىط ةتیيط ،ىارازتکييطهتع اؼت .وٗتی چيیو ؿضكی ةُط از دو ؼػاَت ةػَدن در زالػت صلؽػً یػا
تُهٖ ،آگاٌیاش را ةازنییاةطٌ ،یچ ىهیداىط چً اتٕاٗی أتاده اؼت .أعادی ىیغ ٌؽػتيط کػً ةػًَيَان روؿػی ةػعای
تهعیو ،دو یا ؼً ؼاَت ةً صَاب نیروىط و صَد را کانالً ةً دیگعان واگظار نیکييػط .ایوٌػا زالتٌػایی ٌؽػتيط کػً
تهعیو ةًقَرت گاهةًگاه اىذام نیؿَد و ٌع روز نطتی را ةػً نطیتیـػو یػا تُهػٖ اصتكػاص نیدٌيػط .زالتٌػای

دیگعی از تهعیو ودَد دارد کً در یک نعتتً تهام نیؿَد .ؿایط درةارۀ ةَدیدارنا ؿيیطه ةاؿیط کػً ُىػً ؼػال رو ةػً

دیَاری ىـؽت .در گظؿتً راٌتان زیادی ةَدىط کً دهٌا ؼال در نطیتیـو ىـؽػتيط .در تػاریش ،وػَهىیتعیو نػطت
جتتؿطۀ ىـؽتو در نطیتیـو ةیؾ از ىَد ؼال اؼت .ةُنیٌا زتی ةیـتع از ایو ىـؽتيط .زتی ةا هیػۀ مػضیهی
از صاک ىـؽتً روی نژهٌایؿان و َلٌٓای رؿطکعده روی ةطنؿان ،ةً ىـؽتو در آىذا ادانً نیدادىػط .ةعصػی در
نطرؼۀ دائَ ىیغ ایو روشٌا را آنَزش نیدٌيػط .ةػًویژه ةُنػی روشٌػا در نطرؼػۀ ّیعنُهػَلی ةػًصػَابرٔػتو را
ةًَيَان ؿکلی از تغکیً آنَزش نیدٌيط .ؿضف ةطون ایيکً از صلؽػً ةیػعون ةیایػط دهٌػا ؼػال نیصَاةػط و زتػی
یکةار ٌم ةیطار ىهیؿَد .انا در ایو زالتٌا ٔعدی کً تهعیو نیکيط چً کؽی اؼت؟ روح کهکی ؿضف .اؿضاقی
وَهىی ٔعد] اؼتادی روح کهکی ایو ٔعد را ةعای تغکیً
نطیتیـو
کً ٗطرت دیطن دارىط نـاٌطه نیکييط کً [در وَل
ِ
ِ

راٌيهایی نیکيط .روح کهکی ىیغ نیتَاىط کارنای زیادی ةطٌکار ةاؿط و اؼتاد ىهیتَاىط کارنػا را ةػًوَر کانػل از ةػیو
ةتعد .ةياةعایو اؼتاد ةً او نیگَیط« :تػَ ةایػط ایيذػا ؼػضت تهػعیو کيػی .نػو نػطتی دور صػَاٌم ةػَد و کهػی ةُػط
ةعنیگعدم .نيتٌعم ةاش».
ً
دٗی٘ا نیداىط ةُط از رٔتيؾ چً اتٕاٗی نیأتط ،انا ٌيَز ٌم ةایط ةً ایو ؿکل َهل کيط .اؼػتاد نػیرود و
اؼتاد
ؼپػ اٌعیهوٌا ةعای تعؼاىطن روح کهکی نیآیيط یا ةًؿکل زیتاچٍعهٌایی تتطیل نیؿَىط تػا او را وؼَؼػً کييػط.
ٌعچیغی نهکو اؼت روی دٌط .انا اٌعیهوٌا نتَدً نیؿَىط کً روح کهکی تستتأجیع ٗعار ىهیگیعدَ .لػتؾ ایػو
ً
ىؽتتا آؼانتع اؼت تغکیً کيط ،زیعا نیتَاىػط از ز٘ی٘ػت نؽػائل آگػاه ةاؿػط .ؼػپػ ایػو
اؼت کً ةعای روح کهکی

ً
واُٗا او را نیکـيط .وٗتی نینیعد ،ةطٌی
اٌعیهوٌا ىاانیط نیؿَىط و نیصَاٌيط ةعای اىت٘ام او را ةً ٗتل ةعؼاىيط و
کارناییاش یکةاره دعداصت نیؿَد .ایو روح رٌا نیؿَد و نحػل تػَدهای از دود در اوػعاؼ ؿػياور ؿػطه و ةازدیػطا
نیؿَد ،ؿایط در صاىَادهای ةؽیار ٔ٘یع .کَدک از اوایل زىطگی ؼػضتی نیکـػط .وٗتػی ةػغرت نیؿػَد و نیتَاىػط
نؽائل را درک کيط ،اؼتادش ةعنیگعدد .التتػً او ىهیتَاىػط در اةتػطا اؼػتاد را ةػً دػا ةیػاورد .اؼػتاد از تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی صَد اؼتٕاده نیکيط تا ةضـی از زأٌۀ ایو روح کهکی را کً ٕٗل ؿطه ةَد ةاز کيط .روح کهکػی ،گظؿػتً
را ةً یاد و اؼتاد را ةً دا نیآورد .اؼتاد ةً او نیگَیط« :زاه زنان ؿعوع تهػعیو اؼػت ».ةيػاةعایو ،ةُػط از ؼػالیان
ةؽیار ،اؼتاد آنَزشٌا را ةً روح کهکی نيت٘ل نیکيط.
دػ از اىت٘ال آنَزشٌا ،اؼتاد ةً روح کهکی نیگَیطٌ« :يَز ٌم واةؽػتگیٌای ةؽػیاری داری کػً ةایػط از ةػیو
ةعوىط .ةایط ةً ةیعون ةعوی و دعؼً ةغىی ».دعؼًزدن در دانًُ زدعآور اؼت ،زیعا ٔعد ةایػط از نسلػی ةػً نسػل دیگػع
ةعود ،ةعای ّظا گطایی کيط و ةا اىَاع نضتلٓ نعدنی کً ةً او نیصيطىط و تٌَیو نیکييط یا از او ؼَءاؼتٕاده نیکييط
نَادً ؿَد .نهکو اؼت ةا ٌعچیغی نَادً ؿَد .انػا ایػو روح کهکػی در ٌهػً زػال صػَد را تهعیوکييػطه در ىٌػع
نیگیعد و رواةه صَد ةا دیگعان را ةًصَةی اداره نیکيطٌ .هیـً نعاٗب ؿیوؿیيگ صَد اؼت و آن را ارت٘ػا نیدٌػط.
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تستتأجیع وؼَؼًٌای نادی نضتلٓ در ةیو نعدم َادی ٗعار ىهیگیػعد .ایػو روح کهکػی ةُػط از ؼػالٌا دعؼػًزدن
ةازنیگعدد .اؼتادش ةً او نیگَیط« :تَ ٌماکيَن ةً دائَ ىائل ؿطهای و تغکیً را کانل کعدهای و زاه زنػان آن اؼػت
[ةً ةطن ٔیغیکی کً از آن ؿعوع کعدی] ةازگعدی و ةعای رٔتو ىٍایی آناده ؿَی ،زیعا تهعیو تَ کانل ؿطه اؼت .اگػع
ٌيَز ٌم کاری ةاٗی ناىطه کً اىذام دٌی ،نیتَاىی ةعوی و انَر و نؽائل نعدم َادی را ةػً دایػان ةعؼػاىی ».ةُػط از
ؼالٌا ،روح کهکی ةعنیگعدد .دػ از ةازگـت روح کهکی ،روح اقلی ایو ؿضف ىیغ از زالت صلؽً ةیعون نیآیػط
و صَدآگاه اقلی ةیطار نیؿَد.
انا ایو ؿضكی کً ایيذا ىـؽتً کؽی ىیؽت کً تغکیً کعده ،ةلکً روح کهکی او تغکیً کعده اؼػت و در ىتیذػً،
روح کهکی گَىگ را ةً دؼت نیآورد .انا روح اقلی ىیغ زدعٌایی کـیطه اؼت .ةً ٌػع زػال ،ؿػضف تهػام دػَاىی
صَد را قعؼ ىـؽتو در آىذا کعده و َهع او ةػًَيَان اىؽػاىی نُهػَلی ةػً دایػان رؼػیطه اؼػت .دػػ چػً اتٕػاٗی
نیأتط؟ ایػو ؿػضف ةُػط از ةیػعونآنػطن از صلؽػً ،ازؽػاس نیکيػط از وعیػٖ تهػعیيؾ گَىػگ را رؿػط داده و
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةً دؼت آورده اؼت .اگع ةضَاٌط ةیهاری را درنان کيط یا کاری اىذام دٌط ،نیتَاىط آن کارٌػا
ِ
ازتعام روح اقلی ٔعد کً
را ةً اىذام ةعؼاىط .انا َلتؾ ایو اؼت کً روح کهکیاش نیصَاٌط او را صـيَد کيط و ةً
ةطن را کيتعل نیکيط و در ىٍایت تكهیمٌا را او نیگیعد ،ایو کار را اىذام نیدٌطَ .لت ایيکً او را صـيَد نیکيط ایو
اؼت کً ایو ؿضف ؼالٌای ةؽیاری را ایيذا در زال ىـؽتو گظراىطه و َهعش ؼپعی ؿطه اؼت .انا وٗتػی ایػو
ؿضف نینیعدٌ ،عیک از آنٌا راه دطاگاىۀ صَد را نیروىط؛ روح کهکی او را تعک نیکيط .ةع وتٖ ةَدیؽم ،ایو ٔػعد
ٌيَز ٌم از نیان ةازدیطایی صَاٌط گظؿت .از آىذا کً نَدَد واهیی در ةطن او ةًوَر نَٔ٘یتآنیغی تغکیً کػعده ،ایػو
ؿضف ىیغ تَ٘ای ةؽیاری دهٍ کعده اؼت .دػ چً اتٕاٗی نیأتط؟ نهکػو اؼػت در زىػطگی ةُػطیاش از جعوتػی
زیاد یا ن٘انی َالیرتتً ةٍعهنيط ؿَد٘ٔ .ه نیتَاىط ةطیو قَرت ةاؿط .آیا تغکیۀ ایو ؿضف در ىٍایت ةیٍػَده ىتػَده
اؼت؟
تالش ةؽیاری قعؼ کعدیم تا نَأ٘ت ةعای أـػاکعدن ایػو نَمػَع را کؽػب کيػیم .نػو رازی اةػطی را ٔػاش

ً
نىل٘ا ىهیتَاىؽت تست ٌیچ ؿعایىی گٕتً ؿَد .نادعای درون تهام روشٌای نضتلٓ تغکیً
کعدهام ،راز اؼعار ،کً
در ؼعاؼع تاریش را ةعنال کعدهام .زاه نیداىیط کً چعا گٕتم ایو نَمَع ةً گظؿتۀ دور در تاریش ةعنیگعدد .درةارۀ ایػو
ةیيطیـیط :کطام روش یا نطرؼًای ةً ایو ؿکل تغکیً ىکعده اؼت؟ ؿها ةً ایو یا آن ؿکل تغکیً نیکيیط ،انا ٌػیچ
گَىگی ةً دؼت ىهیآوریط .آیا ّماىگیغ ىیؽت؟ انا کؽی را ىهیتػَان ؼػعزىؾ کػعد .نَدػَدات ةـػعی ةًٗػطری در
تٌَم گم ؿطهاىط کً ةطون تَدً ةً ایيکً چگَىً آگاهؿان نیکيیط ىهیتَاىيط ةً آن آگاه ؿػَىط .اگػع از دیػطگاٌی ةػاه
قستت کيیطٔ ،کع نیکييط ةاورىکعدىی اؼت .اگع از دیطگاٌی داییو قستت کيیط ،ىهیتَاىيط ةً آىچً در ؼىسی ةػاهتع
اؼت آگاه ؿَىط .زتی وٗتی ةً ایو روؿيی تَمیر دادهام ،ةُنی أعاد ٌيَز از نو درصَاؼت نیکييط ةیهاریؿان را

ً
واُٗا ىهیداىم ةً آنٌا چً ةگَیم .نا تغکیً را آنَزش نیدٌیم و ٔ٘ه نیتَاىیم از کؽػاىی نعاٗتػت کيػیم
ؿٕا دٌم.
کً ةًؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً نیکييط.
ً
اىتضػاب آن
قعٔا ةػا
در نطرؼۀ تغکیۀ نا ،صَدآگاه اقلی ؿها گَىگ را ةً دؼت نیآورد .انا ایو چیغی ىیؽت کً
ِ
زاقل ؿَد .ؿعایه صاقی ةایط نسٖ٘ ؿَد .ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً نطرؼۀ نا ؼُی ىهیکيط از دانُۀ نػعدم َػادی
دوری کيط و ؿها ىیغ ىتایط از تنادٌا دوری یا ٔعار کيیط .ةلکً ةایط در زالی کً ةضـی از ایو دىیا ٌؽتیط تغکیػً کيیػط
و از تهام تلًٌا و دامٌای اوعاؼتان آگاه ةاؿیط؛ ةایط در زالی کً آگاٌاىً معر نیکيیط ةً آن ةیتٕاوت ةاؿیط؛ وٗتػی
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دیگعان ؼُی نیکييط چیغٌایی را کً نتُلٖ ةً ؿهاؼت ةعدارىط ةا آنٌا نتػارزه و رٗاةػت ىکيیػط؛ وٗتػی نػعدم ؼػُی
نیکييط کارٌای آزاردٌيطه اىذام دٌيط صَیـتوداری صَد را زٕي کيیط؛ در ایو نسیه ؼضت و واٗتٔعؼا ارادهتان را
َٗی کيیط ،ؿیوؿیيگ صَد را رؿط دٌیط و از ٌهۀ اىطیـًٌای ةط و گعایـات دىیَی کً در نُعض آن ٗعار نیگیعیػط
ٔعاتع رویط.
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیا ؿها ىیؽتیط کً آگاٌاىً ؼضتی را تسهل نیکيیط؟ آیا روح اقلی ؿها ىیؽت کػً
ٔطاکاری نیکيط؟ آیا چیغٌای دىیَی را آگاٌاىً از دؼت ىهیدٌیط؟ دػ گَىگ ةایط ةً ؿها تُلٖ داؿتً ةاؿػط ،زیػعا
ٌهان کؽی کً از دؼت نیدٌط کؽی اؼت کً ةً دؼت نیآورد .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نطرؼۀ نا از تغکیػً در ایػو
نسیه دیچیطه در ةیو نعدم َادی ادتياب ىهیکيط .نا نیصَاٌیم در ایو دٍػان دىیػَی و تهػام نـػکالتؾ تغکیػً
کيیم ،زیعا نیصَاٌیم ٌهان کؽی ةاؿیم کً گَىگ را ةً دؼت نیآورد .زتی وٗتی در آیيػطه تهعیوکييػطگاىی کػً در
نُتط تغکیً نیکييط ةضـی از نا ؿَىط ،ةایط ةیعون ةعوىط و در دانُۀ ةـعی دعؼً ةغىيط.
ةعصی از نو دعؼیطهاىط چعا روشٌای دیگعی کً نعدم تهعیو نیکييط نيذػع ةػً ایػو ىهیؿػَد کػً روح اقػلی
گَىگ را ةً دؼت آوردَ .لتؾ ایو اؼت کً آن روشٌا ٔ٘ه ةً ؼالنتی و تيطرؼتی نیدعدازىط .روشٌای راؼػتیيی
کً ٔعد را ةً ؼىَح ةاهتع نیةعىط ٌهیـً ٔ٘ه ةً یک نعیط نيٕعد آنَزش دادهاىط ىً ةً َهػَم نػعدم .آنٌػا ؿػاگعد
صَد را ةً دای دیگعی نیةعىط تا تهعیو کيط و در اىغوا ةً او آنَزش نیدٌيط .در تهام ایو ؼالٌاٌ ،یچکؽی چيیو
چیغی را ةً َهَم نعدم آنَزش ىطاده اؼت .نا ایو کار را اىذام نػیدٌیم زیػعا ایوگَىػً تغکیػً نػیکيیم و ایوگَىػً
گَىگ ةً دؼت نیآوریم .در َیو زال ،نطرؼۀ تغکیۀ نا قطٌا و ٌغاران چیغ را ةً روح اقلیتان نیدٌط تا صَد ؿها
کؽی ةاؿط کً جهعۀ تغکیػً را کؽػب نیکيػط .نیتػَاىم ةگػَیم کػً کػاری ةیؼػاةً٘ اىذػام دادهام و ایػو روش را تػا
ةیـتعیو زػط نهکػو در دؼػتعس ٌهػً ٗػعار دادهام .ةعصػی ایػو کلهػات نػعا درک کعدهاىػط ،چعاکػً آىچػً گٕتػًام
ّیعٗاةلدرک ىیؽتَ .ادتی دارم :اگع یک یارد داؿتً ةاؿم و ٔ٘ه از یک ایيچ قستت کػيم ٌيػَز ٌػم نهکػو اؼػت
ةگَییط ّلَ نیکيم ،انا در ز٘ی٘ت ایيذا ٔ٘ه ةضـی از آىچً را کً نیداىم ةً ؿػها گٕتػًام .در ایػو زنػان ىهیتػَاىم
ٌیچ ديتۀ ةاهتع یا ژرؼتع دأا را ةً ؿها ةگَیم ،چعاکً ةیؾ از زط دیـعٔتً ٌؽتيط.
نطرؼۀ نا ةطیو قَرت تغکیً نیکيط ،صَد ؿها را ٗػادر نیکيػط ةػًوَر واُٗػی گَىػگ را ةػً دؼػت آورد .از زنػان
دیطایؾ زنیو و آؼهان اولیو ةار اؼت .نیتَاىیط تاریش را ةعرؼی کيیط .در زالی کً ایػو نغیػت را دارد کػً صَدتػان
گَىگ را ةً دؼت نیآوریط ،ؼػضتیٌای صػَدش را ٌػم دارد .در نیػان دانُػۀ دیچیػطۀ نػعدم َػادی و اقػىکاک
ؿیوؿیيگ ةیو أعاد آن ،ةؽیار ؼضت اؼت ٔعاتع از آن قَُد کيیػط .ؼػضتی آن در ایػو اؼػت کػً وٗتػی آگاٌاىػً
نيأٍتان را در نیان نعدم از دؼت نیدٌیط ،وٗتی چیغی کً ةعایتان صیلی نٍم اؼت در نُعض صىع ٗعار نیگیعد،
وٗتی أعاد دیعانَن ؿها ةعای چیغٌایی رٗاةت و نتارزه نیکييط یا وٗتی َغیغانتان رىخ نیکـػيط ،ىتایػط تستتػأجیع
ٗعار ةگیعیط .ةایط یاد ةگیعیط ةًؿکل قسیسی ةً ایو نؽائل ةيگعیط .تغکیًکييطهةَدن اقالً رازت ىیؽت! زناىی کؽی
ةً نو گٕت« :نُلم ،آیا کأی ىیؽت ٔ٘ه اىؽان صَةی ةیو نعدم َادی ةاؿیم؟ چً کؽی نیتَاىػط در تغکیػً نَٔػٖ
ؿَد؟» از ؿيیطن آن صیلی نتأؼٓ ؿطم! ةً او یک کلهً ٌم ىگٕتمٌ .هً ىَع ؿیوؿیيگی ودػَد داردٌ .عکؽػی تػا
زطی دیؾ نیرود کً تَاىایی ةاورش او را نیةعد .کؽی کً درک کيط ةً دؼت نیآورد.
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زناىی هئَزی ىَؿت« :دائَ راٌی اؼت کً درةارهاش قستت نیکييط ،انا راٌی َادی ىیؽت ».اگع دائَ چیغی ةَد
کً روی زنیو ریضتً ةَد و ٔعد نیتَاىؽت ٌعدایی آن را ةعدارد و در تغکیۀ آن نَٖٔ ؿَد ،ةاارزش ىهیةػَد .در روش
تغکیۀ نا ؿها ٔعدی ٌؽتیط کً ةا گظر از ؼضتیٌا گَىگ را کؽب نیکيیط .ةياةعایو ةایط تا دایی کػً انکػاىؾ ٌؽػت
نيىتٖ ةا نعدم َادی ةاؿیم .ىیازی ىطاریط ٔ٘یع و تٍیطؼت ؿَیط .ةلکً ةایط در زالی کً ةضـی از ایو دىیػای نػادی
ٌؽتیط ؿیوؿیيگتان را رؿط دٌیط .از ایو ىٌع ،ایو روش رازت اؼت ،رازػتتعیو روش .زیػعا نیتَاىیػط در ةػیو
نعدم َادی تغکیً کيیط و ىیازی ىیؽت کً راٌتً یا راٌب ؿَیط .انا ؼضتتعیو ديتۀ آن ىیغ ٌهیو اؼػت ،چعاکػً در
نسیه ةؽیار دیچیطۀ نعدم َادی تغکیً نیکيیط .انا صَةی آن ىیغ در ٌهیو اؼت ،زیعا ةاَث نیؿَد صَدِ واُٗیتػان
گَىگ را ةً دؼت آورد .ایو زیاتیتعیو ديتۀ نطرؼۀ تغکیۀ نا اؼت و انعوز آن را ٔاش کعدم .التتً وٗتی روح اقلی
گَىگ ةً دؼت نیآورد ،روح کهکی ىیغ آن را ةً دؼت نیآورد .چعا؟ زیعا وٗتی تهام ديتًٌای دیگػع ةػطنتان و ىیػغ
نَدَدات زىطه و ؼلَلٌا گَىگ را ةً دؼت نیآورىط ،روح کهکی ىیغ ةًوَر زتم آن را ةً دؼت نػیآورد .انػا ؼػىر
گَىگ روح کهکی ٌعگغ ةً اىطازۀ ؼىر گَىگ ؿها ةاه ىضَاٌط ةَد ،زیعا ؿها نَدَد اقلی ٌؽتیط و او نَدَد ىگٍتان
اؼت.
در ادانۀ ؼضو نیصَاٌم نؽئلًای را امأً کيم .در نیان دانُۀ تغکیًکييطگان أعاد زیادی ٌؽػتيط کػً ٌهیـػً
ؼُی کعدهاىط ةًؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً کييطٌ .هًدا ؼٕع کعده و دَل زیادی ٌغیيً کعدهاىط ةً ایو انیػط کػً ؿػایط
نـػٍَرةَدن ؿػضف تنػهیو ىهیکيػط کػً او ةیػيؾ
اؼتادی نُعوؼ راٌی را ةً آنٌا ىـان دٌط؛ انا نَٖٔ ىـطىط.
ِ
صَةی داؿتً ةاؿط .ةياةعایو ةا ودَد ٌهۀ ؼٕعٌا و دَلٌایی کً ٌغیيً کعدىػط ٌػیچ ىتیذػًای ةػً دؼػت ىیاوردهاىػط.

ً
ت٘عیتػا آن را دم د ِر صاىػًتان ةػً ؿػها ارائػً کػعدهایم.
انعوز ایو روش ةؽیار َالی را ةعای ٌهػً َهػَنی ؼػاصتًایم،
ةياةعایو از ایو لسًٌ ةً ةُط کؽی کً تُییو نیکيط آیا نیتَاىیط تغکیً کيیط و نَٖٔ ؿَیط صَد ؿها ٌؽتیط .آىٍػایی
کً ةتَاىيط آن را اىذام دٌيط ،دیـعٔت صَاٌيط کعد .آىٍایی کً ىتَاىيط تغکیً کييط ،از زاه ةً ةُط ةایط تغکیً را ٔعانػَش
کييط .از ایو ةً ةُط ةًدغ نَدَداتی کً ؿػها را ٔعیػب نیدٌيػطٌ ،یچکؽػی ةػً ؿػها آنػَزش ىهیدٌػط و در آیيػطه
ىهیتَاىیط تغکیً کيیط .اگع نو ىتَاىم ؿها را ىذات دٌمٌ ،یچ ٔعد دیگعی ىهیتَاىط .ز٘ی٘ت ایو اؼت کً ایو روزٌا،
اگع ةضَاٌیط اؼتادی واُٗی از راٌی درؼت را دیطا کيیط تػا ةػً ؿػها آنػَزش دٌػط ،زتػی از قػَُد ةػً آؼػهان ٌػم
ؼضتتع اؼت ،زیعا دیگع ٌیچکؽی در زال اىذام چيیو کاری ىیؽت .زتی ٗلهعوٌای ةاه ىیغ اکيَن در دوران دایػاىی
یا «آصع زنان» ٌؽتيط و نَدَدات آىذا در زال نعاٗتت از نعدم َادی ىیؽتيط .نطرؼػۀ نػا ىػًتيٍا در دؼػتعستعیو
روش اؼت ،ةلکً دٗی ً
٘ا ةع دایۀ ؼعؿت دٍان تهعیو نیؿَد .ایػو ؼػعیٍتعیو و نؽػت٘یمتعیو نؽػیع اؼػت ،زیػعا

ٌهًاش درةارۀ ذٌو و ٗلب ٔعد اؼت.

نرار آضهاىی
در نطرؼۀ دائَ ،نطار آؼهاىی کَچک و ةغرت آنَزش داده نیؿػَد .تـػعیر نػیکيیم نػطار آؼػهاىی چیؽػت .نػطار
آؼهاىی کً نعدم نُهَهً درةارۀ آن قستت نیکييط نطاری اؼػت کػً ةػا اتكػال دو کاىػال اىػعژی « ِرن» و «دو» آن را

ؿکل نیدٌیط .انا ایو نطار آؼهاىی ،ةؽیار ؼىسی اؼت و چیغی دغ ةعای ؼالنتی و زٕي تيطرؼتی ىیؽػت .ایػو
چیغی اؼت کً نطار آؼهاىی کَچک ىانیطه نیؿَد .نطار آؼهاىی دیگػعی کػً َىػً «نػطار آؼػهاىی کَچػک» ىانیػطه

نیؿَد و ىً «نطار آؼهاىی ةغرت »،ؿکلی از نطار آؼهاىی ةعای تغکیً در نطیتیـو اؼت .آن درون ةطن ٔعد زعکػت
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نیکيط ،ةا چعصؾ دیعانَن ىیَان ؿعوع نیؿَد ،ؼپػ در درون ةطن ةًوعؼ دػاییو زعکػت نیکيػط ،ةػً دنتػیان
نیرؼط و دیعانَن آن نیچعصط و ؼپػ ةًؼهت ةاه زعکت نیکيػط .چػعصؾ آن در درون ةػطن قػَرت نیگیػعد و
ٌهان نػطار آؼػهاىی واُٗػی اؼػت کػً از وعیػٖ تغکیػً در نطیتیـػو ؿػکل نیگیػعد .ایػو نػطار آؼػهاىی دػػ از
ؿکلگیعیاش دعیان اىعژی ةؽیار ٗطرتهيطی نیؿَد کً قطٌا کاىال اىػعژی ةػطن را ةػً زعکػت درنػیآورد و کهػک
نیکيط تهام کاىالٌای دیگع اىعژی ةاز ؿَد .روشٌای دائَئیؽتی نطار آؼهاىی را آنػَزش نیدٌيػط ،انػا روشٌػای
ةَدیؽتی نُهَهً آن را آنَزش ىهیدٌيط .روشٌای ةَدیؽتی چًچیغی را آنَزش نیدٌيط؟ ؿػاکیانَىی در دعیػان
آنَزشٌای صَد ،ىً روی زعکتٌای تهعیيی تأکیط نیکعد و ىً آنٌا را آنَزش نیداد .انا روشٌای ةَدیؽتی ىیػغ
ؿیَۀ صَد را ةعای تتطیل ةطن از وعیٖ تغکیً دارىط .در ایو روشٌا یک نذعای اىػعژی ودػَد دارد کػً از ى٘ىػۀ وػب
ؼَزىی کانالً ةازؿطۀ ةایٌَیی در ٔعؽ ؼع ؿعوع نیؿَد و ةًؿکل ناردیچ ةًؼهت ٗؽهتٌای داییو ةطن نیرود و
ِ

در ىٍایت تهام کاىالٌای اىعژی ةطن را ُٔال نیکيط.

روش ةَدیؽتی تاىتعیؽم از وعیٖ چیغی کً «نذعای نعکغی» ىانیطه نیؿػَد ةػً ایػو ٌػطؼ دؼػت نییاةػط.
ؿایط ةعصی ةپعؼيط« :چيیو نذعایی ةًوَر نُهَل در ةطن ودَد ىػطارد .چىػَر نهکػو اؼػت آن را داؿػتً ةاؿػيط؟»
ةگظاریط ةتیيیم چگَىً آن را ایذاد نیکييط .وٗتی تهام کاىالٌای اىعژی در ةطن کؽی را در ىٌع ةگیعیط ،تُطادؿان ةػً
قطٌا یا دهٌاٌغار نیرؼط .نحل رتٌای ةطن یکطیگع را ةًوَر َهَدی و أ٘ی ٗىٍ نیکييط و زتی تُطادؿان ةیـػتع
از رتٌای ةطن اؼت .در ٔنای ةیو اَنای دروىی ٌیچ رگی ودَد ىطارد ،انا کاىال اىعژی ودَد دارد .از ٔػعؽ ؼػع تػا
داییو ةطن ،ؿتکًای از کاىالٌای اىعژی در ؼعاؼع ةطن گؽػتعده ؿػطهاىط و ةػًوَر َهػَدی و أ٘ػی یکػطیگع را ٗىػٍ
نیکييط[ .در ایو روشٌای ةَدیؽتی] وٗتی ایو کاىالٌػا ؿػعوع نیکييػط ةػً یکػطیگع نتكػل ؿػَىطٌ ،يػَز نذػعای
نؽت٘یهی را ؿکل ىطادهاىط و نهکو اؼت َتَر اىعژی از نیان آنٌا نؽػتلغم تػالش ةاؿػط .ةػا گظؿػت زنػان ،آنٌػا
ةًتطریخ دٍوتع و ةًٌم نتكل نیؿَىط تا نذعای َهَدی نؽت٘یهی را ؿکل دٌيط .ایو نذعا ؼپػ در ى٘ػؾ یػک
نسَر َهل نیکيط کً نیچعصط و چعخٌایی را کً ةا ىیت ذٌيی ةًوَر أ٘ی نیچعصيط ةً زعکت درنیآورد .در ایيذػا
ىیغ ن٘كَد ،ةازکعدن تهام کاىالٌای اىعژی ةطن اؼت.
تغکیۀ ٔالَن دأای نا ایو رویکعد را ةعىهیگغیيط کً یک نذعا تهام کاىالٌای اىعژی ةطن را ةاز کيط .از ٌهان آّػاز،
هزم نیداىیم کً تهام کاىالٌای اىعژی ةًٌم نتكل ؿَىط و ةًوَر ٌمزنان در گعدش ةاؿيط .تهعیونػان را از نعزلػۀ
دیـعٔتًای ؿعوع نیکيیم و نعازل اةتطاییتع را کيار نیگظاریم .ةا رویکعد دیگػعان کػً از یػک نذػعا ةػعای ةػازکعدن
کاىالٌای ةطن اؼتٕاده نیؿَد ،نهکو اؼت زتی تهام َهع ٔعد ىیغ ةعای ةازکعدن کانل آنٌا کػأی ىتاؿػط .نهکػو
اؼت هزم ةاؿط دهٌا ؼال ةًؼضتی تهعیو کييط .ةيػاةعایو ةؽػیاری از روشٌػا گٕتًاىػط کػً یػک دورۀ زىػطگی ةػعای
نَٔ٘یت در تغکیً کأی ىیؽت .ةً ٌهیو َلت ،ةؽیاری از روشٌای دؿَار و دیـعٔتًتع ؼػُی نیکييػط َهػع ٔػعد را
وَهىی کييط و ةؽیاری از دیعوانؿان ایو را تذعةً کعدهاىطَ .هع ٔػعد وػَهىی نیؿػَد تػا ةتَاىػط نػطتی وػَهىی ةػً
تهعیيؾ ادانً دٌط.
نطار آؼهاىی کَچک اقَهً ةعای ؼالنتی اؼت ،در زالی کً نطار آؼهاىی ةغرت ةػعای تغکیػۀ واُٗػی اؼػت .نػطار
آؼهاىی ةغرت کً نطرؼۀ دائَ ةً آن اؿاره نیکيط ةً ٗطرتهيطی نطار آؼػهاىی ةػغرت در نطرؼػۀ نػا ىیؽػت کػً تهػام
کاىالٌای ةطن را ةًٌم نتكل نیکيط و ٌهگی ةا ٌم در چعصؾ ٌؽتيط .نيٌَر از چػعصؾ نػطار آؼػهاىی ةػغرت در
نطرؼۀ دائَ چعصؾ اىعژی از نیان چيط کاىال اؼت ،از ٗتیل کاىالٌای ؼً ییو و ؼً یاىگ ،کػً از دؼػتٌا تػا کػٓ
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داٌا و ؼپػ از داٌا ةًؼهت ةاه تا نٌَای روی ؼع ،دور ةطن یک دور نیزىيػط .ةػعای آىٍػا ،ایػو ةػًنيغلػۀ چػعصؾ
اىعژی از نیان نطار آؼهاىی ةغرت اؼت .نطار آؼهاىی ةغرت کً ؿعوع ةً چػعصؾ کيػط ،تغکیػۀ ؼػىر ةػاه را در دػی
صَاٌط داؿت .ةً ٌهیو َلت ،ةعصی از اؼتادان چیگَىگ وٗتی ةً نطار آؼهاىی ةػغرت نیرؼػيط آنػَزش را نتَٗػٓ
نیکييط .آنَزشٌایؿان را نسطود نیکييط ةً زَزۀ ؼػالنتی .ةعصػی ىیػغ ؼػُی نیکييػط آن را آنػَزش دٌيػط ،انػا
چیغٌایی را کً ةعای آن ىیاز اؼت در ةطن ؿاگعدان ىكب ىهیکييط .ایو ؿاگعدان ىهیتَاىيط نَٔػٖ ؿػَىط ،زیػعا آىچػً
ىیاز دارىط ةً آنٌا داده ىـطه اؼت .ؿایط صَدؿان ؼُی کييط ةا اؼتٕاده از ٗطرت ذٌوؿػان آن را ؿػکل دٌيػط انػا
انکاندظیع ىیؽت .نحل ایو اؼت کً ةا اىذام ورزشٌای ٌَازی ةضَاٌیط آن را ؿکل دٌیط .تغکیً ةً تالش صَد ٔػعد
ةؽتگی دارد انا تتطیل گَىگ را اؼتاد اىذام نیدٌط .ؿکلگیعی نطار آؼهاىی ةغرت ٔ٘ه وٗتػی ؿػعوع نیؿػَد کػً
ٌهۀ نکاىیغمٌای دروىی ةعای آن در ؿها ىكب ؿطه ةاؿط.
در وَل تاریش ،نطرؼۀ دائَ ةطن اىؽان را دٍاىی کَچک در ىٌع گعٔتً اؼت .اَت٘اد دارد کً ایو دٍػان دروىػی ةػً
ةغرگی دٍان ةیعوىی اؼت و ؿتیً آن ةً ىٌع نیآیط .ةاورکعدن ایو ىگعش ؼضت اؼت و ةًآؼاىی ٗاةػلٍٔػم ىیؽػت.
ایو دٍان ةؽیار ةغرت اؼت ،چگَىً نیتَاىط ةا دؽم اىؽان ن٘ایؽً ؿَد؟ انا نيى٘ی ةعای آن ودَد دارد و نیتَان
آن را تَمیر دادٔ .یغیک َكػع زامػع روی ادػغای نػاده دػژوٌؾ نیکيػط و از نَلکَلٌػا ةػً اتمٌػا ،الکتعونٌػا،
دعوتَنٌا و کَارکٌا تا ىَتعیيٌَا رؼیطه اؼت .انا در ایو ؼىَح ،نیکعوؼکَپ ىهیتَاىػط ةتیيػط ریغتػع از ایػو ذرات
چًچیغی ودَد دارد و اىطازۀ آنٌا چ٘طر اؼت .دژوٌـػگعان ىهیداىيػط در ؼػىَح زتػی نیکعوؼػکَدیتع چػًچیغی
ودَد دارد .آىچً انعوزه ٔیغیک درک نیکيط ةػا کَچػکتعیو ذرات نیکعوؼػکَدی دٍػان ةؽػیار ٔاقػلً دارد .وٗتػی
ؿضكی ٔعاتع از ؿکل ٔیغیکی َادی نیرود ،نیتَاىط آن ٗلهعوٌای ریغ و ىانعئی ذرات را درک کيط ،زیػعا ةػا ةیيػایی
ةغرگيهاییؿطه دىیاٌای نیکعوؼکَدی را نیةیيطٌ .عچً ؼىر ٔػعد ةػاهتع ةاؿػط ،ؼػىر نیکعوؼػکَدی وؼػیٍتعی را
نیةیيط.
ؿاکیانَىی ةغرگی دٍان را دػ از دیطن آن از دیطگاه ؼىر صػَد ،تَقػیٓ کػعد .آنَزهٌػایؾ ةیػان نیکػعد کػً
نَدَدات دیگعی ىیغ ةا ةطن ٔیغیکی ؿتیً نا اىؽانٌا در کٍکـان راه ؿیعی ودَد دارىط و زتی ٔ٘ػه در یػک داىػۀ
ِؿو ؼًٌغار دىیا ودَد دارد .ایو ةا درک ٔیغیک ىَیو نا ؼازگار اؼت .چً ٔعٗی اؼت ةیو الگَی گعدش الکتعونٌا
کً در نطار ٌؽتۀ اتم زعکت نیکييط و الگَی گعدش زنیو کً در نطار صَرؿیط زعکت نیکيط؟ ازایػورو ؿػاکیانَىی
ةیان کعد کً در ؼىر نیکعوؼکَدی ،داىًای ؿو ؿانل ؼًٌغار دىیا اؼت .درؼت نحل دٍاىی اؼت کػً نَدػَدات و
ناده در آن ودَد دارىط .اگع ز٘ی٘ت داؿتً ةاؿط ،درةارۀ ایو ةیيطیـػیط :در دىیاٌػای آن داىػۀ ؿػو ،آیػا ؿػو ودػَد
ىطارد؟ آیا در ٌعیک از ؿوٌایی کً درون آن داىۀ ؿو ٌؽتيط ،ؼًٌغار دىیای دیگع ودَد ىطارد؟ دػ آیػا در ؼػًٌغار
دىیای ٌعیک از ؿوٌایی کً درون ؿو دیگعی اؼت ،ؿيی ودَد ىطارد؟ اگع ةعرؼی ةً ٌهیو ؿکل ةً دػاییو ادانػً
یاةط ،ةیاىتٍا صَاٌط ةَد .ةياةعایو زتی در ؼىر تاتاگاتا ىیغ ؿاکیانَىی ةیان کعد کً دٍان «ٌم ةیىٍایت ةغرت و ٌم
ةیىٍایت کَچک اؼت ».آنٗطر ةغرت اؼت کً او ىتَاىؽػت دیعانػَن و دورتػادور آن را ةتیيػط ،در َػیو زػال آنٗػطر
کَچک اؼت کً ىتَاىؽت ریغتعیو ذرۀ نيـأ ناده را تـضیف دٌط.
اؼتاداىی ٌؽتيط کً گٕتًاىط« :در یک نيٕظ َعؽ دَؼت ،ؿٍعی کانل را نیتَان دیط ،ةا ٗىارٌا و اتَنتیلٌایی کً

ً
واُٗػا ٗكػط
در آن زعکت نیکييط ».ةاورىادظیع ةً ىٌع نیرؼط .انا اگع ایو گٕتػً را از دیػطگاه َلهػی ةعرؼػی کيػیم و
داؿتً ةاؿیم درک کيیم ،نيى٘ی ةً ىٌع نیآیط .وٗتی درةارۀ ةازؿطن چـم ؼَم قستت نیکػعدم ،ةؽػیاری از أػعاد
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در وَل ةازؿطن چـم ؼَمؿان ایو ومُیت را تذعةً کعدىط :آنٌا در نؽیع تَىلی در دیـاىیؿػان نیدویطىػط اىگػار
ىهیتَاىؽتيط ةً اىتٍای آن ةعؼيط .در وی تهعیوٌای روزاىًؿان ،ازؽاس نیکعدىط در وَل دادهای ةغرت ،ةا کَهٌػا
و رودصاىًٌایی در دو وعؼ داده در زال دویطن ٌؽتيط و در زالی کً نیدوىط ،از نیػان ؿػٍعٌا َتػَر کػعده و أػعاد
زیادی را نـاٌطه نیکييط .نهکو اؼت ٔکع کييط تٌَم اؼت .چعا ایووَر اؼت؟ آىچً نیةیييط وامر و روؿو اؼت
و تٌَم ىیؽت .اگع دىیای درون ةطن اىؽان ةً آن ةغرگی ةاؿط کً اؼتادان ةػا چـػم ؼَمؿػان دیطهاىػط ،دػػ آن را
ىتایط تٌَم در ىٌع گعٔت .نطرؼۀ دائَ ٌهیـً نُت٘ط ةَده اؼت کً ةطن اىؽان ةًصَدیصػَد یػک دٍػان اؼػت .اگػع
ً
واُٗا یک دٍان ةاؿطٔ ،اقلۀ ةیو دیـاىی تا ّطۀ قيَةعی [کً چـػم ؼػَم در آىذػا واٗػٍ اؼػت] ةػیؾ از ٌ016ػغار

«لی» اؼت .چيیو ازؽاؼی ایذاد نیکيط کً راٌی ةؽیار وَهىی اؼت.
اگع نطار آؼهاىی ةغرت در وَل تغکیً ةًوَر کانل ؿکل ةگیعد ،ىیعویی َٔؽوتیُی ةعای تهعیوکييطگان ةػً ٌهػعاه
نیآورد .انا ٗتل از ایيکً ةً آن ةپعدازیم ةایط یادآور ؿَیم کً نطار آؼهاىی ةػغرت اؼػانی گَىػاگَن دیگػعی ىیػغ دارد:
نطار آؼهاىی ىكٓاليٍار ،چعصؾ زنیو و آؼهان و چعصؾ کاىال رودصاىً .چػعصؾ نػطار آؼػهاىی ةػغرت زتػی در
ؼىر داییو تغکیً دعیاىی از اىعژی را ؿکل نیدٌط کً ةا گظؿت زنان نتعاکمتع نیؿَد ،ةً چیغی از ؼػىَح ةػاهتع
تْییع ؿکل نیدٌط و کهعةيط نتعاکهی از اىعژی نیؿَد کً نیچعصط .اگع کؽی چـم ؼَنؾ در ؼىسی داییو ةاز
چی گَىاگَن ةطن را از نکاىی ةً نکان دیگػع
ؿطه ةاؿط نهکو اؼت ةتیيط در زالی کً ایو کهعةيط نیچعصط نیتَاىط ِ
چی کتط ةًوعؼ نُػطه ةػعود .أػعادی کػً نیتَاىيػط
داةذا کيط .ةًوَر نحال
چی ٗلب نهکو اؼت ةً رودهٌا ةعود یا ِ
ِ
دىیای نیکعوؼکَدی را درک کييط نهکو اؼت ةتیييط آىچً داةذا نیؿَد ةؽیار ٌَیم اؼت .اگع ایو کهعةيػط اىػعژی

ةً ةیعون ةطن آورده ؿَد ،چیغی نیؿَد کً نعدم تَاىػایی زعکػتدادنازراهدور نیىانيػط .أػعادی ةػا گَىػگ ٗػَیتع
نیتَاىيط چیغٌای ةغرگی را زعکت دٌيط و آن «زعکتدادنازراهدور ةغرت» اؼت .أعادی ةا گَىگ مُیٓتع نیتَاىيػط
چیغٌای کَچکی را زعکت دٌيط و آن «زعکتدادنازراهدور کَچػک» اؼػت .تَاىػایی زعکػتدادنازراهدور ؿػتیً ایػو
اؼت و ایوگَىً ؿکل نیگیعد.
ةًنسل ایيکً نطار آؼهاىی ةغرت ؿکل ةگیعد ٔعد وارد تغکیۀ واُٗی نیؿَد .نیتَاىط زالتٌای نضتلٓ تغکیػً

َ
دائَذىگ یػا
و ؿکلٌای نضتلٓ گَىگ را ٌهعاه ةیاورد .اگع کتابٌای ٗطیهی ناىيط ؿعحزال ٔياىادظیعٌا ،دندیيگ،
ؿیيگنیيگ گَییدی را صَاىطه ةاؿیط ،نهکو اؼت یکی از ایو ومُیتٌایی کً ًاٌع نیؿَد ةعایتان آؿيا ةاؿػط.
ایو کتابٌا از أعادی نیگَیيط کً ازؽاس ةليطؿطن از زنیو و دعواز را تذعةً کعدىط و درةارۀ ایو قستت نیکييط کً
أعادی در روز روؿو دعواز نیکييط یا ةًَتارت دیگع در ن٘اةل دیطگان در ٌَا ؿياور نیؿَىط .در ز٘ی٘ت ،ةگظاریػط ةػً
ؿها ةگَیم کً وٗتی نطار آؼهاىی ةغرت کؽی ؿکل ةگیعد ،او نیتَاىط دعواز کيط .ةػً ٌهػیو ؼػادگی اؼػت .نهکػو
اؼت ةعصی ٔکع کييط« :قطٌا ؼال اؼت کً أعادی تغکیً کعدهاىط ،دػػ ةایػط تُػطاد زیػادی ةػَده ةاؿػيط کػً نػطار
آؼهاىی ةغرتؿان ؿکل گعٔتً اؼت ».نیگَیم ّیعواُٗی ىیؽت اگع ةگَییم دهٌاٌغار ىٕع ةً ایػو نعزلػً رؼػیطهاىط،

ً
قعٔا نعزلۀ ؿعوع در تغکیً اؼت.
زیعا نطار آؼهاىی ةغرت

دػ چعا کؽی ایو أعاد را در زال دعواز یا ةليطؿطن از روی زنیو ىطیطه اؼت؟ زیعا ومُیت دانُۀ ةـعی ٗػعار
ىیؽت آؿٕتً ؿَد و ؿکل دانُۀ ةـعی ىیغ ىتایط ةطون دلیل نضتل ؿَد یا تْییػع کيػط .چگَىػً نیتَاىؽػت نذػاز
ةاؿط دعوازکعدن ٌهۀ آن أعاد دیطه ؿَد؟ آیا آن دانُۀ ةـعی نیةَد؟ َلت اقلی ایو اؼتَ .لت دیگع ایػو اؼػت
کً زىطگی اىؽان در ةیو نعدم ةعای ایو ىیؽت کً نَدَدی ةـعی ةاؿط ،ةلکً زىطگیاش ةًصاوع ایو اؼت کً دوةاره
071

صالف ؿَد و ةً صاىۀ واُٗی آؼهاىیاش ةازگعدد .دػ نؽئلۀ ایهان در نیان اؼت .اگع کؽی نیدیط کً ةؽػیاری از

ً
واُٗا نیتَاىيط ةً دعواز درآیيط ،او ىیغ نیصَاؼت تغکیً کيط و دیگع نؽئلۀ ایهان ودَد ىهیداؿت .ةياةعایو اگػع
أعاد
در وَل تغکیً ةتَاىیط ةً دعواز درآییط ،ىتایط ةًوَر ؼعؼعی آن را ةً دیگعان ىـان دٌیػط ،زیػعا آنٌػا ىیػغ ىیػاز دارىػط
تغکیً کييط .در ىتیذً ،ةُط از ایيکً نطار آؼهاىی ةغرتتان ؿکل ةگیػعد ،اگػع ىػَک اىگـػت دؼػتتان ،ىػَک اىگـػت
دایتان یا ٗؽهت ةضكَقی از ةطنتان ةؽتً ةاؿط ٗادر ةً دعواز ىضَاٌیط ةَد.
زناىی کً نطار آؼهاىی ةغرت در آؼتاىۀ ؿکلگعٔتو اؼت ،ةعصی أعاد دػی نیةعىػط کػً ٌيگػام اىذػام نطیتیـػو
ةطنؿان ةً دلَ صم نیؿَدَ .لتؾ ایو اؼت کً اىعژی دـت ةطن ةًصَةی دعیان دارد و ةياةعایو دـت ةطن ؼتک
ازؽاس نیؿَد در زالی کً دلَی ةطن ؼيگیو ازؽاس نیؿَد .ةعصی أػعاد ىیػغ ةػً َ٘ػب نتهایػل نیؿػَىط و
دـت ةطن ؼيگیو و دلَی ةطن ؼتک ازؽاس نیؿَد .اگع در ؼعاؼع ةطن اىعژی ةًصَةی در دعیان ةاؿػط ،نهکػو
اؼت ةًؼهت ةاه ةذٍیط و ازؽاس کيیط اىگار از زنػیو دػطا نیؿػَیط و ةػاه نیرویػط .انػا ایػو دطیػطه در نػَاردی
اؼتحيایی نذاز اؼت کً روی دٌط .أعادی کً ایو تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی را تذعةػً نیکييػط نُهػَهً در دو اىتٍػای

ً
نضكَقا صاىمٌای نؽو .ایو دو گعوه نُهَهً واةؽتگیٌای کهی دارىػط و
ویٓ ؼيی ٗعار دارىط :ةچًٌا و نؽوٌا و

ازتهال آن زیاد اؼت کً تَاىاییٌایی ناىيط ةليطؿػطن از زنػیو را تذعةػً کييػط و ةتَاىيػط آن را زٕػي کييػط .آٗایػان،
ً
نضكَقا آٗایان دَان ،وٗتی تَاىاییٌایی ةً دؼت نیآورىط ةًؼضتی نیتَاىيط صَدىهایی ىکييط .زتی نهکو اؼػت

از ایو تَاىاییٌا ةًنيٌَر رٗاةت در ةیو نعدم َادی اؼتٕاده کييط .ةياةعایو نذاز ىیؽتيط آنٌا را داؿتً ةاؿيط و زتػی
اگع از وعیٖ تغکیً ؿکل ةگیعىط ةایط ٕٗل ؿَىط .اگع زتی ٗؽهتی از ةطن ٌم ٕٗل ةاؿطٔ ،عد ىهیتَاىط از زنػیو ةليػط

ً
نىل٘ا نهيَع ةاؿط .نهکو اؼت ةً ؿها ادازه داده ؿػَد کهػی
ؿَد .انا ایووَر ىیؽت کً تذعةۀ ایو زالت ةعایتان
آن را انتسان کيیط و ةُنی از أعاد ادازه دارىط ةً تذعةۀ آن ادانً دٌيط.
ٌعدا کً ؼضيعاىی نیکيم ىهَىػًٌایی از ةليطؿػطن از روی زنػیو اتٕػاؽ أتػاده اؼػت .وٗتػی کالؼػی در اؼػتان
ؿاندوىگ داؿتم ،تهعیوکييطگاىی از ؿٍعٌای دکو و دیىان در آىذا ةَدىط .کؽی دعؼیط« :نُلم ،چػً اتٕػاٗی ةػعای
نو أتاده اؼت؟ در زالی کً ٗطم نیزىم ،ازؽاس نیکيم در زال ةليطؿطن از روی زنیو ٌؽتمٌ .هچيػیو وٗتػی
در صاىً دراز نیکـم کً ةضَاةم چيیو زؽی دارم ،زتی وٗتی دتَیی روی نو أتاده ةاؿطٌ .هیـً نحل ةادکيک ةػً
ٌَا ةليط نیؿَم ».وٗتی کالؼی در ؿٍع گَیییاىگ داؿتم ،تهعیوکييطهای ٗطیهی از اؼتان گَییدَ زنػَر داؿػت
کً صاىهی نؽو ةَد .او دو تضت در اتاٗؾ داؿت کً یک تضت ىغدیک یک دیَار و تضت دیگع ىغدیػک دیػَار دیگػع
ةَد .وٗتی روی یکی از ایو تضتٌا در زالت نطیتیـو ىـؽتً ةَد ازؽػاس کػعد در زػال ةليطؿػطن از روی زنػیو
اؼت .چـمٌایؾ را ةاز کعد و دی ةعد در ٌَا ؿياور ؿطه و ةً تضت دیگع آنطه اؼت .ةا صَدش ٔکع کػعد« :ةایػط ةػً
دای اول ةعگعدم» و ؼپػ دوةاره ةً دای اول ةعگـت.
تهعیوکييطهای در ؿٍع چیيگدائَ ةَد کً در وٗػت ىاٌػار نػَُٗی کػً کؽػی در دٔتػع کػارش ىتػَد روی کاىادػًای
نطیتیـو اىذام نیداد .وٗتی ایو آٗا در زال اىذام نطیتیـو ةَد در ٌَا ؿياور ؿط و ةػً اىػطازۀ یػک نتػع از زنػیو
دطا ؿط و ؼپػ داییو أتاد .چيط ةار از زنیو ةليط ؿط و ٔعود آنط .دتَیی کً کيارش تػا ؿػطه ةػَد ىیػغ روی زنػیو
أتاد .کهی ٌیذانزده و کهی تعؼیطه ةَد .ایو ةاهرٔتو و داییوأتادن در وَل وٗػت ىاٌػار ادانػً داؿػت .در ىٍایػت
زىگ کار زده ؿط و او ةا صَد ٔکع کعد« :ىتایط ةگظارم دیگعان ایو را ةتیييط ،تُذب نیکييػط ایيذػا چػً اتٕػاٗی أتػاده

ً
َٔرا تهام کيم ».او تهعیو را صاتهً داد .نیتَاىیط ةتیيیػط أػعاد نؽػو نیتَاىيػط ةٍتػع صَیـػتودار
اؼت .ةٍتع اؼت
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ةاؿيط .اگع ایو نادعا ةعای ؿضف دَاىی اتٕاؽ أتاده ةَد ،وٗتی زىگ کار زده نیؿط ازتهػاهً ایووػَر ٔکػع نیکػعد:
«ٌهً ةیاییط و نعا ةتیيیط .در زال ةليطؿطن از روی زنیو ٌؽػتم ».ایوگَىػً اؼػت کػً ؿػضف ىهیتَاىػط ةػًرازتی
ذٌيیت صَدىهایی صَد را کيتعل کيط« :ىگاه کيیط چ٘طر صػَب تغکیػً کػعدهام .نیتػَاىم دػعواز کػيم ».وٗتػی ةػا ایػو
تَاىاییٌا صَدىهایی کيیط ،از دؼت نیروىط ،زیعا نيٌَر از ودَدؿان چيیو چیغی ىیؽتٌ .هًدا ىهَىًٌای نـػاةٍی
ناىيط ایوٌا در ةیو تهعیوکييطگان ودَد دارد.
نا هزم نیداىیم کً قطٌا کاىال اىعژی از ٌهان اةتطا ةاز ؿَىطٌ .ـتاد تا ىَددرقط از ؿها دی نیةعیػط کػً اکيػَن

ً
قػعٔا
ةطنتان ؼتک و رٌا از ةیهاریٌا ؿطه اؼت .انا در ایو کالس کاری کً اىذام نیدٌیم ةیؾ از ایو اؼػت کػً
ةطنتان را تا نعزلۀ داهیؾ کانل ارت٘ا دٌیم .نا ةؽیاری از چیغٌا را ىیغ در ةػطنتان ىكػب نػیکيیم ةػًوَری کػً در
وَل ایو کالسٌا ةتَاىیط گَىگ را رؿط دٌیط .کاری کً اىذام نیدٌم نحل ایو اؼت کً ؿها را ةػً ةػاه نیکـػاىم و
ؼپػ ةؽیار دلَتع ٗعار نیدٌمٌ .مزنان کً در ایو کالسٌا ٔا را آنَزش نیدٌم ،ؿیوؿیيگ ؿها ةػًوَر دیَؼػتً
در زال تْییع اؼت .ةُط از تهامؿطن ایو کالسٌا ةؽیاری از ؿها ازؽاس نیکيیط اىگار ٔعد ىػَ و تػازهای ٌؽػتیط.
تنهیو نیکيم زتی ىگعش ؿها درةارۀ دىیا گؽتعش نییاةط و نیداىیط نيٌَر از ٔعدی صَبةَدن چیؽػت و دیگػع
در صكَص زىطگی ؼعدرگم ىیؽتیط .از ایو نؽئلً اوهیيان دارم .نُيیاش ایو اؼت کً ؿیوؿػیيگ ؿػها [ٌمدػای
تْییعات قَرتگعٔتۀ ٔیغیکی] رؿط نیکيط.
دیعو نَمَع نطار آؼهاىی ةغرت ،گعچً نذاز ىیؽتیط دعواز کيیط ،انػا ازؽػاس نیکيیػط ةػطنتان ؼػتک اؼػت و
وٗتی راه نیرویط اىگار روی ٌَا گام ةعنیداریط .اگع در گظؿتً ةُط از کهی ٗطمزدن صؽتً نیؿطیط ،اهن ةطون تَدً
ةً ایيکً چً نؽأتی را نیدیهاییط ةًرازتی راه نیرویطٌ .يگام دوچعصًؼَاری ازؽاس نیکيیط اىگار ؿها را ةً دلَ
ٌل نیدٌيط و از ٌع تُطاد دلً ةاه ةعویػط صؽػتً ىهیؿػَیط .تنػهیو نیؿػَد ةػً ایػو قػَرت ةاؿػط .أػعادی کػً
ىهیتَاىيط در کالس ؿعکت کييط انػا ایػو روش را از وعیػٖ صَاىػطن کتػاب یػاد نیگیعىػط ىیػغ ةػًوَر نـػاةً تهػام
زالتٌایی را کً ٗعار اؼت تذعةً کييط ،تذعةً نیکييط .نو کؽی ٌؽتم کً آىچػً ىهیصػَاٌم ةگػَیم ىهیگػَیم ،انػا
آىچً نیگَیم ةایط ز٘ی٘ت ةاؿط .اگع زاه کً ٗعار اؼت ٔا را آنَزش دٌم ،ز٘ی٘ت را ىهػیگٕتم ،چیغٌػای ةیاؼػاس
نیگٕتم یا نتٍم و ةیٌطؼ قستت نیکعدم ،از دیطگاه صَدم در زال آنَزش ٔایی اٌعیهيی نیةَدم .کاری کً اىذام
نیدٌم رازت ىیؽت .کل دٍان در زال ىٌاره اؼت .اگع ؿها را گهعاه نیکعدم تتُاتی نیداؿت.
أعادی کً تغکیً نیکييط ةًوَر نُهَل چیغی ةیؾ از ایػو نػطار آؼػهاىی ةغرگػی را کػً تَقػیٓ کػعدهام تذعةػً
ىهیکييط .انا اگع ةضَاٌیط ةطن ٌعچً ؼعیٍتع ةًوؼیلۀ نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو و ةًوَر کانل ةً آن تتػطیل ؿػَد،
ایو نطار کأی ىیؽت .ةعای ایو کار ،ةایط چعصؾ نطار آؼهاىی دیگعی ةاؿط کً ٌهۀ کاىالٌای اىػعژی در ةػطنتان را
ةً زعکت درآورد .آن را «نطار آؼهاىی نائَیَ» نیىانيط و أعاد نُطودی درةػارۀ آن نیداىيػط .ایػو ىػام گاهوةیگػاه در
کتابٌا آنطه اؼت ،انا دایی ٔاش یا تـعیر ىـطه اؼت٘ٔ .ه ةًقَرت ىٌعی درةػارۀ آن قػستت کعدهاىػط ،چعاکػً
رازی ؼعةًنٍع ةَده اؼت .انا ایيذا ةعایتان آؿکار نیکيم .ایو نطار نیتَاىط از ى٘ىۀ ةایٌَیی در ٔعؽ ؼع یا از ى٘ىۀ
ٌَییییو در نیاندوراه ؿعوع ؿَد .ةا ٔعض ایيکً از ٔعؽ ؼع ؿعوع ؿَد ،در انتطاد صىی کً ؼػهت یػیو (دلػَ) و
یاىگ (دـت) ةطن را دطا نیکيط زعکت نیکيط و از ؼهت گَش دػاییو نیآیػط .ؼػپػ در انتػطاد ؿػاىًٌا دػاییو
نیآیط و در انتطاد یکیک اىگـتان زعکت نیکيط .ؼپػ در انتطاد دٍلَی ةػطن زعکػت نیکيػط ،زیػع دػا رٔتػً ،در
انتطاد داصل ران ةاه نیرود ،در انتطاد داصل ران دیگع داییو رٔتً ،زیع دای دیگع نیرود ،در انتػطاد دٍلػَی ةػطن ةػاه
073

نیرود ،در انتطاد یکیک اىگـتان زعکت نیکيط و ةا رؼیطن ةً ٔعؽ ؼع ،یک دور کانل را ؿکل نیدٌط .ایو ٌهان
نطار آؼهاىی نائَیَ اؼت .دیگعان نیتَاىيط کتاةی درةارۀ آن ةيَیؽيط انػا آن را در چيػط دهلػً صالقػً کػعدهامٔ .کػع
ىهیکيم راز آؼهاىی نسؽَب ؿَد ،انا دیگعان ٔکع نیکييط صیلی ةاارزش اؼت و درةارۀ آن چیػغی ىهیگَیيػط٘ٔ .ػه
ٌيگانی درةارۀ نطار آؼهاىی نائَیَ قستت نیکييط کً ةًوَر واُٗی در زال آنَزش ةً نعیطانؿػان ٌؽػتيط .اگعچػً
ایو را آؿکار کعدهام ،انا ٌیچیک از ؿها ىتایط وٗتی تهعیو نیکيیط آن را ةا ذٌوتان دٍتدٌی یػا کيتػعل کيیػط .در
ٔالَن دأا ایوگَىً ةً انَر ىهیدعدازیم .وٗتی تغکیػًای واُٗػی اىذػام نیدٌیػط کػً ؿػها را ةًؼػَی ؼػىَح ةػاهتع
راٌيهایی نیکيط ةایط در زالت ةطون ٗكط و آزاد از ٌع ىَع ُٔالیت ٔکعی تغکیػً کيیػطٌ .عچیػغی کػً ىیػاز داریػط ،در
ةطنتان ىكب نیؿَد و آناده ةعای اؼتٕاده اؼت .ایو نطار را نکاىیغمٌای درونتػان ةػًوَر صَدکػار ایذػاد نیکيػط،
نکاىیغمٌایی کً دیَؼتً کار نیکييط تا ؿها را تتطیل کييط .وٗتی زنػاىؾ ةعؼػط ،ایػو نػطار ةػًوَر وتیُػی صػَدش
نیچعصط .ؿایط روزی در زیو تهعیو نتَدً ؿَیط کً ؼعتان ةً یک وعؼ در زال ىَؼان اؼت .ةطیو نُيی اؼػت
کً نطار آؼهاىی نائَیَ در آن دٍت در زعکت اؼت .اگع ؼعتان ةًوعؼ دیگع ىَؼان کيط ةطیو نُيػی اؼػت کػً ایػو
نطار در آن دٍت دیگع در زعکت اؼت .در ٌع دو دٍت زعکت نیکيط.
وٗتی نطار آؼهاىی ةغرت یا کَچک در ٔعدی ؿکل ةگیعىط ،نهکو اؼت ؼع او در زیو نطیتیـػو [ناىيػط زالػت
داییوآنطن ؼع ةً َالنت نَأ٘ت] تکان ةضَرد و ایو َالنتی از گظر اىعژی اؼت .تهعیو چٍارم کً اىذام نػیدٌیم و
نطار آؼهاىی ٔالَن ىانیطه نیؿَد ،ةً ؿیَۀ ٌهیو نطارٌا اىعژی را در ةطن ةً گعدش در نیآورد .در واٍٗ زتی دػػ
از ایيکً اىذام تهعیو را تهام کعدیط ىیغ صَدش ةً چعصؾ ادانً نیدٌط .کاری کً ایو تهػعیو اىذػام نیدٌػط ایػو
اؼت کً نکاىیغمٌای درون ةطنتان را تَ٘یت نیکيط و ایو ٌهان چیغی اؼت کػً ةاَػث نیؿػَد ایػو نػطار ةػًوَر
دیَؼتً ةچعصط .آیا ىگٕتًایم کً ٔا ،تهعیوکييطگان را تغکیً نیکيط؟ ةًوَر وتیُی دی نیةعیػط کػً نػطار آؼػهاىیتان
ةیوًٕٗ در زال چعصؾ اؼت .زتی وٗتی در زال تهعیو ىیؽتیط ،ایو هیۀ نکاىیغمٌای چی کػً در ةػطنتان ىكػب
ةیعوىی اىعژی اؼت و ةطنتان را ٌطایت نیکيط تػا ایػو کػار را ةػًوَر صَدکػار
ؿطه نُادل هیًای از کاىالٌای ةغرت
ِ
اىذام دٌط .ایو کاىالٌای ةیعوىی نیتَاىيط ةعَکػ ىیغ ةچعصيػط ،چعاکػً ةػً دو وػعؼ نیچعصيػط و ةػًوَر دیَؼػتً
دعیان اىعژی در کاىالٌایتان را تَ٘یت نیکييط.
ً
قػعٔا
دػ ٌطؼ اقلی ؿکلدادن نطار آؼهاىی چیؽت؟ ؿکلدادن نطار آؼهاىی ،ةًصػَدیصػَد ٌػطؼ ىیؽػت.
داؿتو نطار نتكلؿطه ىیغ آنٗطر صاص ىیؽتٌ .طؼ ایػو اؼػت کػًٌ ،مزنػان ةػا دیـػعٔت ٔػعد در تغکیػً ،تهػام
کاىالٌای اىعژی ةطن ،از وعیٖ یک نطار ،ةًوَر کانل ةاز ؿَد و نطار آؼهاىی کهک نیکيط ةً ایو ٌطؼ ةعؼػیط .انػا
[ةازکعدن کاىالٌا] چیغی اؼت کً اىذام آن را دیـادیؾ ةعایتان ؿػعوع کػعدهایم .وٗتػی در تغکیػً دػیؾ نیرویػط
ؿایط ةعصی از ؿها دی ةتعیط کً وٗتی نطار آؼهاىی ةغرت در زال چعصؾ اؼت ،کاىالٌایتان در درون گؽػتعدهتع و
وؼیٍتع نیؿَىط .ؿایط ةً َعض یک اىگـت ،دٍوتع ؿَىط .ایو اتٕاؽ نیأتط زیعا دعیان َٗی اىعژی ةػً کاىالٌػای
دٍوتع و روؿوتع نيذع نیؿَد .انا ٌيَز ٌم چیغ صاقی ىیؽت .دػ تا کذػا ةایػط تهػعیو کيیػط؟ تهػام کاىالٌػای
اىعژی ةایط ةًتطریخ َعیلتع ؿَىط و اىعژیَٗ ،یتع و روؿوتع ؿَد تا ایيکً در ىٍایتٌ ،ػغاران کاىػال اىػعژی در ٌػم
ادّام ؿَىط .در ایو نعزلً ،دیگع ةطن ٔعد ٌیچ کاىال اىعژی یا ى٘ىۀ وب ؼَزىی ىطارد .زیعا آنٌا ةػً یکػطیگع نلسػٖ
نیؿَىط تا ةطىی وازط و یکتکً را ةؽازىطٌ .طؼ ىٍایی ةازکعدن کانل کاىالٌای اىعژی ایو اؼت :تتطیل کل ةػطنتان
ةً نادۀ ةا اىعژی ةاه.
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ً
اؼاؼا ةا نػادۀ ةػا اىػعژی ةػاه دوةػاره
اگع در تهعیوتان ةً ایو نعزلً رؼیطه ةاؿیط ةطیو نُيی اؼت کً ةطنتان
ؼاصتً ؿطه اؼت .ةطیو نُيی اؼت کً ةً ةاهتعیو ؼىر تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی رؼیطهایط و ةطن ٔیغیکػی ةـػعی
تا اوج صَد تغکیً کعده اؼت .ةطنتان ومُیت دطیطی را تذعةً نیکيط کً چيط لسًٌ ةُط تَمػیر نػیدٌم .در ایػو
نعزلً ،ن٘طار زیادی گَىگ صَاٌیط داؿت و در زالی کً در وَل تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی ةػطنتان را تغکیػً کعدهایػط،
نادرزادی) نهکو ةعای ةطن ةـعی را تَؼًُ دادهایػط .انػا چػَن در نیػان
تهام تَاىاییٌای َٔؽوتیُی (تَاىاییٌای
ِ

نعدم َادی تهعیو نیکيیم ،اکحع آنٌا ٕٗل نیؿَىط و در دؼتعستان ٗعار ىهیگیعىطٌ .هچيیو ؼتَن گَىگتػان تػا
ارتٕاع صیلی ةليطی رؿط کعده و ؿکلٌای نضتلٕی کً گَىگ ةػً صػَد گعٔتػً ةًوؼػیلۀ گَىػگ ىیعونيػطتان ةًؿػطت
تَ٘یت ؿطه اؼت .انا تَاىاییٌای َٔؽوتیُی کً در ایو نعزلً داریط ٔ٘ػه نیتَاىيػط در ایػو ُةُػط نػا تػأجیع داؿػتً
ةاؿيط و ٌیچ تأجیعی در ُةُطٌای دیگع ىطارىط؛ زیعا آنٌا از ةطن ةـعی ٔیغیکی نػا تغکیػً ؿػطهاىط .انػا ةػً ٌػع زػال

ةؽیار ٗاةلتَدًاىط .ایو تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةضـی از ةطنتان در ُةُطٌای نضتلٓ ٌؽتيط و ةً ؿیَهٌای ؿگعٔی
تْییع ناٌیت دادهاىط .ةؽیار ٔعاوان و نتيَع صَاٌيط ةَد و زتی نهکو اؼت تکاندٌيطه ةً ىٌع ةعؼػيط .ةعصػی أػعاد
ؼعاؼع ةطنؿان ةا چـم دَؿیطه نیؿَد و ایو چـمٌا تکتک نيأظ دَؼت و ىیغ ُةُطٌای نعتته ةا ةطنؿان را دػع
نیکييط .چَن ایو گَىگی از نطرؼۀ ةَدا اؼت ،ةُنی أػعاد در ؼعاؼػع ةطنؿػان تكػَیع ةَدیؽػاتَا یػا ةػَدا صَاٌيػط
داؿت .گَىگی کً داریط ؿکلٌای نضتلٓ ةً صَد صَاٌط گعٔػت و ةاَػث نتذلیؿػطن ةؽػیاری از نَدػَدات زىػطه
صَاٌط ؿط.
در ایو نعزلً ،نَُٗیتی ًاٌع نیؿَد ةًىام «ؼً گل روی ؼع گػعد ٌػم نیآیيػط ».ایػو زػالتی ةؽػیار آؿػکار و
چـهگیع اؼت .زتی ٔعدی کً چـم ؼَنؾ در ؼىسی ةاه ىیؽت نیتَاىط آن را ةتیيط .ؼػً گػل ةػاهی ؼػع ًػاٌع
نیؿَد .یکی گل ىیلَٔع آةی اؼت ،انا از ىَع گل ىیلَٔع آةی ُةُط ٔیغیکی نا ىیؽت .دو گل دیگع ىیغ از ُةُطٌای دیگػع
و ةؽیار زیتا ٌؽتيط .ایو گلٌا ةاهی ؼع ؿضف در چعصؾ ٌؽتيط .آنٌػا در دٍػت گػعدش َ٘عةػًٌای ؼػاَت یػا
صالؼ دٍت گعدش َ٘عةًٌای ؼاَت نیچعصيط و ٌعیک از گلٌا ىیػغ نیتَاىيػط ةػًوَر نؽػت٘ل ةچعصيػطٌ .ػع گػل
ؼتَن ةغرگی دارد کً ٗىع ایو ؼتَن نُادل ٗىع گل اؼت .ایو ؼػً ؼػتَن تػا ةليػطای آؼػهان نیروىػط ،انػا آنٌػا

ً
قعٔا ایو ؿکل را ةً صَد نیگیعىط و ةؽیار ؿگٕتاىگیغىط .اگع آنٌا را ةتیيیط ،ؿػَکً
ؼتَنٌای گَىگ ىیؽتيط ،ةلکً
نیؿَیط .وٗتی تا ایو نعزلً تغکیً کعده ةاؿیط ةطنتان روؿو و داک و دَؼػتتان ىػعم و لىیػٓ نیؿػَد .در ایػو
نعزلً ةً ةاهتعیو ؿکل از تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی رؼیطهایط ،انا دایان تغکیًتان ىیؽػتٌ .يػَز ٌػم ةایػط ةػً تغکیػً
ادانً دٌیط و ةً دیؾ ةعویط.
ٌهانوَر کً ٔعد دیـعٔت نیکيط وارد نعزلۀ گظار ةیو ؼىر ٔای ٗلهػعو ةـػعی و ؼػىر ٔعاؼػَی ٔػای ٗلهػعو
ةـعی نیؿَد کً زالت ةطن ؼٕیط صالف ىانیطه نیؿَد (ةطن ؿػٕاؼ ىیػغ ىانیػطه نیؿػَد) .وٗتػی تغکیػۀ ةػطن
ٔیغیکی ةً ةاهتعیو ؿکل در ٔای ٗلهعو ةـعی رؼیطه ةاؿط٘ٔ ،ه ایووَر اؼت کً ةطن ٔیغیکػی تػا ةػاهتعیو ؿػکل
صَد تتطیل ؿطه اؼت .وٗتی کل ةطن ةً ایو ؿکل ةاؿط ،ةًوَر کانل از نادۀ ةا اىعژی ةاه تـکیل ؿػطه اؼػت .چػعا
ةطن ؼٕیط صالف ىانیطه نیؿَد؟ زیعا ایو ةطن ةً ةاهتعیو دردۀ صلَص رؼیطه اؼت .اگع کؽی ةا چـم ؼػَم ةػً

آن ىگاه کيط ،کل ةطن ؿٕاؼ اؼت ،نحل ؿیـۀ ؿٕاؼ اؼت .اىگار چیغی آىذا ىیؽت .ةطیو نُيی اؼت کً ایو ةػطن،
ةطىی صطایی اؼت .زیعا ةطىی اؼت کً از نادۀ ةا اىعژی ةاه ؼاصتً ؿطه و ؿتیً ةػطن ٔیغیکػی اولیػًنان ىیؽػت .در
ایو نعزلً ،تهام تَاىاییٌا و نٍارتٌای َٔؽوتیُی ةًیکةاره کيار گظاؿتً نیؿَىط .آنٌا در ُةُطی ةؽیار َهیٖ ٗعار
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داده نیؿَىط ،چعاکً اؼتٕادۀ ةیـتعی ىطارىط و از آن نعزلً ةً ةُط دیگػع نٕیػط ىیؽػتيط .تيٍػا اؼتٕادهؿػان نهکػو
اؼت ایو ةاؿط کً روزی در آیيطه وٗتی در تغکیً نَٖٔ ؿطیط و صَاؼتیط ؼٕع تغکیًتان را نعور کيیط ،ىگاٌی ةً آنٌا
ةیيطازیط .در ایو زنان ٔ٘ه دو چیغ ٌيَز ةاٗی ناىطه اؼت :ؼتَن گَىگ و کػَدک دػاودان تغکیػًؿػطه کػً ةػً اىػطازۀ
ةغرگی رؿط کعده اؼت .انا ٌع دو در ُةُطی َهیٖ ودَد دارىط و أعادی ةا چـم ؼَنی در ؼىسی نتَؼه ىهیتَاىيػط
آنٌا را ةتیييط ،زیعا دیطؿان نُهَهً نسطود اؼت٘ٔ .ه نیتَاىيط ةتیييط کً ةطنتان ؿٕاؼ اؼت.
چَن نعزلۀ ةطن ؼٕیط صالف ٔ٘ه نعزلًای نَٗتی اؼت ،ةا تهعیو ةیـتع ،تغکیۀ ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـػعی را
ؿعوع نیکيیط کً تغکیۀ ةطن صطایی ىیغ ىانیطه نیؿَد .ایو ةػطىی صَاٌػط ةػَد کػً ٔ٘ػه نتـػکل از گَىػگ اؼػت.
ٌهچيیو ؿیوؿیيگ ؿها دایطار نیؿَد .در ایو نعزلً از تغکیً ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی دطیطی را ؿػکل نیدٌیػط
کً آنٌا را دیگع ةایط «ٗطرتٌای صطایی ٔای ةَدا» ىانیط .ةیىٍایت ٗطرتهيطىط و نیتَاىيط در ٌع ُةُطی َهل کييط .ةػا
ادانۀ تغکیً ،صَدتان آگاه صَاٌیط ؿط کً تغکیً در ؼىَح ةاهتع چگَىً صَاٌط ةَد و چًچیغی را ةایط اىتٌار داؿت.

واةطتگی عَروٌیجان ةیظ از حر
ةگظاریط درةارۀ نَمََی قستت کيم کً ةً واةؽػتگی ؿػَروٌیذان ةػیؾ از زػط نعةػَط نیؿػَد .ةؽػیاری از أػعاد
نطتٌا چیگَىگ را تهعیو کعدهاىط .أعادی ىیغ ٌؽتيط کً ٌعگغ آن را تهعیو ىکعدهاىط ،انا در ولب ز٘ی٘ػت و نُيػی
زىطگی اىؽان ةَده و درةارۀ آن تُهػٖ کعدهاىػط .وٗتػی ٔػالَن دأػای نػا را یػاد نیگیعىػط ىاگٍػان داؼػش ةؽػیاری از
دعؼؾٌایی را درک نیکييط کً در زىطگی آرزوی درک آنٌػا را داؿػتيط انػا ىتَاىؽػتيط .وتیُػی اؼػت کػً ةػًصاوع
ىگعشٌای دطیطی کً کؽب نیکييط ٌیذانزده ؿَىط .نیداىم تهعیوکييػطگان واُٗػی ةػً ارزش ایػو آنَزهٌػا دػی
نیةعىط و آن را گعانی نیدارىط .انا ایو نـػکل اّلػب روی نیدٌػط :أػعاد از ٔػعط صَؿػسالی دچػار ؿػَروٌیذان
نیؿَىط و ٌيگام تُانل ةا نعدمّ ،یعَادی رٔتار نیکييط یا در ن٘ایؽً ةا دیگعان َذیب ةػً ىٌػع نیرؼػيط .نیگػَیم
ىتایط ایوگَىً ةاؿط.
اکحع ؿها در دانُۀ نعدم َادی تغکیً نیکيیط ،ةياةعایو ىتایط از دانُۀ نعدم َادی ٔاقلً ةگیعیط و ةایط ةا ٔکػعی
روؿو تغکیً کيیط .رواةه ةیو ٌهطیگع ةایط ةًوَر وتیُی ةاٗی ةهاىط .التتً ؿها ؿیوؿیيگی در ؼىسی ةؽػیار ةػاه و
ذٌيی درؼت داریط .ؿها ؿیوؿیيگ و ؼىر صَد را رؿط نیدٌیػط ،کارٌػای ىادرؼػت اىذػام ىهیدٌیػط و ٌهیـػً
ؼُی نیکيیط کارٌای صَب اىذام دٌیط .ةُنی أعاد وَری رٔتار نیکييط کػً اىگػار از لسػاظ ذٌيػی ّیعَادیاىػط یػا
ایيکً از ایو دٍان دىیَی ؼعصَرده و دلؽعد ٌؽتيط .چیغٌایی نیگَیيط کً نعدم ىهیٍٔهيط .نيذع ةػً ایػو نیؿػَد

ً
ًاٌعا نـکل رواىی دارد ».آنٌػا
کً نعدم ةًاؿتتاه ةگَیيط« :چعا ٔعدی کً ٔالَن دأا را یاد نیگیعد ایووَر نیؿَد؟
ً
قعٔا ةیؾ از زط ٌیذانزده ؿطه ةَدیط و نيى٘ػی ىتَدیػط و وتیُػی رٔتػار ىهیکعدیػطٌ .هگػی
نتَدً ىهیؿَىط کً

درةارۀ ایو ةیيطیـیط :ایووَر رٔتارکعدن ىیغ اؿتتاه اؼت و ةً أعاوی دیگع رٔتًایط و ایو ىیغ واةؽتگی دیگعی اؼت.
ةایط ایو را رٌا کيیط و در زالی کً ةًوَر نُهَل نحل ٌهً در ةیو نعدم َادی زىطگی نیکيیط ،تغکیً کيیط .اگع در ةیو
نعدم َادی دیگعان ٔکع کييط ؿیٕتۀ أعاوی ٔالَن دأا ؿػطهایط ةػا ؿػها تُانػل ىضَاٌيػط داؿػت و از ؿػها ٔاقػلً
نیگیعىطٌ .یچکؽی ٔعقتٌایی را ةعای رؿط ؿیوؿیيگ در اصتیارتان ىهیگظارد .نعدم ٔکع نیکييػط ٔػعدی وتیُػی
ىیؽتیط و ایو صَب ىیؽت .ةياةعایو آىچً را گٕتم ةً صاوع داؿتً ةاؿیط و نىهئو ؿَیط کً رٔتار درؼتی داریط.
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روش تغکیۀ نا نحل روشٌای نعؼَم ىیؽت کً ةاَث ؿَد ؿضف زنَر ذٌو ىطاؿتً ةاؿط ،در صلؽً ةاؿط یػا
ؿیٕتً و ؿیطا ؿَد .روش تغکیۀ نا از ؿها نیصَاٌط ةا آگاٌی کانل تغکیػً کيیػط .ةعصػی أػعاد ٌهیـػً نیگَیيػط:
«نُلم ،ةًنسل ایيکً چـهاىم را نیةيطم ةطىم ةً ىَؼان درنیآیط ».نیگَیم هزم ىیؽت ایووَر ةاؿط .نـکل ایػو
اؼت کً َادتی را دعورش دادهایط کً صَدآگاه اقلی را رٌا نیکيیط .ةًنسل ایيکً چـهانتان را نیةيطیط ،صَدآگػاه
اقلی را اؼتعازت نیدٌیط و ؼپػ ىادطیط نیؿَد .چيیو َادتی را ؿکل دادهایط .چعا در زالی کً ایيذا ىـؽتًایط
ِ
زالت ٌيگام ةازةَدن چـهانتان را زٕي کيیط و اىطکی چـهانتان را ةتيطیط ،آیا
ةطنتان ةً ىَؼان درىهیآیط؟ اگع آن
ةطنتان ةً ىَؼان درنیآیط؟ ةًوَر زتم ىً .نـکل ایو اؼت کً ٔکع نیکيیط چیگَىگ ةایط ةػً ایػو وعیػٖ تهػعیو
ؿَد و چيیو ةعداؿتی را ؿکل دادهایط .ةًنسل ایيکً چـهانتان را نیةيطیط ،ةطون ایيکً ةطاىیط کذا ٌؽتیط ىادطیط
نیؿَیط .گٕتًایم کً صَدآگاه اقلیتان ةایط ٌـیار ةاؿط ،زیعا ایو روش ،صَد ؿها را تغکیً نیکيػط .ةایػط ةػا ذٌيػی
آگاه دیـعٔت کيیط .نا تهعیو نطیتیـو ىیغ داریم .چگَىً نطیتیـو را تهعیو نیکيیم؟ هزم نیداىیم کً ٌهۀ ؿػها،

ً
نىل٘ا ادازه ىطاریط
ةطون تَدً ةً ایيکً نطیتیـوتان چ٘طر َهیٖ اؼت ،آگاه ةاؿیط کً ایيذا در زال تهعیو ٌؽتیط.
ً
دٗی٘ػا چػً زػالتی روی نیدٌػط؟ وٗتػی آىذػا
ةً نعزلۀ صلؽً ةعویط ،ةً زالتی کً از ٌیچچیغ آگػاه ىتاؿػیط .دػػ
ةيـیيیط ازؽاس صَب و ةؽیار رازتی صَاٌیط داؿت ،نحل ایيکً درون دَؼتۀ تضمنعّی ىـؽتًایط ،آگاٌیط کػً در
زال اىذام تهعیو ٌؽتیط ،انا ازؽاس نیکيیط کل ةطنتان ىهیتَاىط زعکت کيط .ایو آن چیػغی اؼػت کػً ةایػط در
تغکیۀ نا اتٕاؽ ةیٕتط .زالت دیگعی ودَد دارد کً وٗتی نطتی نیىـیيیط ،دی نیةعیػط کػً داٌػا ىادطیػط نیؿػَىط و
ىهیتَاىیط ةٍٕهیط کذا رٔتًاىط .ةطن ىیغ ىادطیط نیؿَد .ةازوٌا و دؼتٌا ىیغ ىادطیط نیؿَىط٘ٔ .ه ؼع ةاٗی نیناىط.
ٌهانوَر کً ةً نطیتیـو ادانً نیدٌیط نتَدً نیؿَیط کً ؼعتان ىادطیط ؿطه و ٔ٘ه ذٌوتان ةاٗی نیناىط٘ٔ ،ه
کهی آگاٌی از ایيکً ایيذا در زال تهعیو ٌؽتیط .اگع ةتَاىیط ةً ایو نعزلً ةعؼیط ،ةً اىطازۀ کأی صَب اؼت .چػعا؟
وٗتی ؿضف در ایو زالت تهعیو نیکيط ،ةطن ةًوَر کانل در زال تتطیلؿطن اؼت و ایػو ةٍتػعیو زالػت اؼػت.
ةياةعایو از ؿها نیصَاٌیم ةً چيیو زالتی از ؼکَن ةعؼیط .انا ىتایط ةً صَاب ةعویط یا آگاٌیتان را از دؼت ةطٌیط،
زیعا در ایو زالت نهکو اؼت ٔعد دیگعی جهعۀ تالشٌایتان را ةً دؼت آورد.
ٌهۀ تهعیوکييطگان نا ةایط نىهئو ةاؿيط کً ٌعگغ در ةیو نعدم َادی ةًوَر ّیعوتیُی رٔتار ىهیکييط .اگع ى٘ػؾ
ةطی را ةیو نعدم ایٕا کيیط و کاری کيیط کً دیگعان ةگَیيط ٔالَن دأا أعاد را َذیبّعیب نیکيػط ،ةاَػث ةطىامؿػطن

ً
واُٗا نیصَاٌم ایو ىکتً را ةً صاوع داؿتً ةاؿیط .در روىط تغکیً و در زنیيًٌای دیگع ىیػغ ةایػط
ٔالَن دأا نیؿَیط.
نعاٗب ةاؿیط کً واةؽتگی ؿَروٌیذان ةیؾ از زػط را رؿػط ىطٌیػط .اٌعیهيػان ةػًرازتی نیتَاىيػط از ایػو ذٌيیػت
اؼتٕاده کييط.

تشکیۀ گفتار
ؼيتٌای نظٌتی گَىاگَن ؼکَت را تهعیو نیکعدهاىط .ةضؾ صاقی از دانُۀ نظٌتی کً ایو کار را اىذام نیدٌيػط
أعادی ٌؽتيط کً تارک دىیا نیؿَىط و در نُاةط یا قَنًٌُا زىطگی نیکييط .هزنۀ تغکیۀ ایو أعاد ایو اؼت کً کػالً
از زعؼزدن صَدداری کييط .آنٌا صَد را ةً زىطگی رٌتاىی اصتكاص نیدٌيط و تكػهیم نیگیعىػط تػا زػط نهکػو از
ٌهًچیغ ٔاقلً ةگیعىط و َ٘یطه دارىط زتی یک ٔکع ةط نهکو اؼت کارنا ایذاد کيط یا گياه نسؽػَب ؿػَد .نػظاٌب
کارنا را ةً «کارنای صَب» و «کارنای ةط» ت٘ؽیمةيطی کعدهاىط .ةطون تَدً ةً ایيکً آن کارنای صَب یػا کارنػای ةػط
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ةاؿط ،ةا تَدً ةً صالیةَدىی کً نطرؼۀ ةَدا از آن قستت نیکيط یا ٌیچةَدىی کً نطرؼۀ دائَ آنَزش نیدٌط ،کارنػا
ىتایط ةً ودَد آیط .تهعیوکييطگان روشٌای تغکیۀ قَنًُای صاقی زتی ؼُی نیکعدىط ٌیچ کاری اىذػام ىطٌيػط،
زیعا ىهیتَاىؽتيط راةىۀ کارنایی دـت نؽائل را ةتیييط یا ىهیداىؽتيط آیا اىذام کاری صَب اؼت یا ةط یػا ایيکػً چػً
ىَع راةىۀ کارنایی ودَد دارد .تهعیوکييطهای نُهَلی کً ةً چيیو ؼىر ةاهیی ىعؼیطه ىهیتَاىط ایو نؽائل را ةتیيط،
در ىتیذً ىگعان اؼت اگع کاری را کً در ًاٌع صَب ةً ىٌع نیآیط اىذام دٌط ،ةً چیغ ةطی تتػطیل ؿػَد .راهزلؿػان
ایو ةَد کً تا زط انکان ٌیچ دصالتی ىکييط ةً ایو انیط کً ةا صَدداری از کارٌػا یػا ُٔالیتٌػای ّیػعهزم ،از ایذػاد
کارنا ادتياب کييط .نیداىؽتيط کً وٗتی کارنا ةً ودَد آیط ،نذتَر نیؿَىط آن را ةا زدع و ؼضتی از ةیو ةتعىط .ةػعای
تغکیًکييطگان ،زنان رؼیطن ةً روؿوةیيی و کهال چیغی اؼت کً از ٗتل تُییو ؿطه و ٌع کارنایی کً در وَل نؽیع
امأً ؿَد کل ؼٕع را دؿَارتع نیکيط .ةياةعایو ٔعد ةیٗكطی را تهعیو نیکيط.
در نطرؼۀ ةَدا تغکیۀ گٕتار ةع نتيای ایو ىٌع اؼت کً ٌعچً ٔعد ةع زةان نیآورد چیغی اؼػت کػً أکػار او دیکتػً
کعده و دـت آن أکار ىیغ ةًوَر زتم ٗكط و ىیتی ىٍٕتً اؼت و ةؽیار نستهل اؼت کً وٗتػی صَدآگػاه ٔػعد ةاَػث
ؿَد کً او ٔکعی ؿکل دٌط ،ىٌعی ةطٌط ،کاری اىذام دٌط یا زػٌػا و اىػطامٌایؾ را ةػً کػار ةتػعد ،ةػًىََی دػای
واةؽتگی در نیان ةاؿط .ةعای روؿوؿطن نَمَع ،نؽائلی را کً أعاد گاٌی اوٗات ةیو صَد دارىط در ىٌع ةگیعیػط :از
صَةی کؽی نیگَیيط در زالی کً از ةطی دیگعی نیگَیيط یا ىٌع نیدٌيط کً کؽی در ن٘ایؽػً ةػا دیگػعی ةػًصَةی
تهعیو کعده اؼت .چيیو ىٌعاتی ةازتاب نؽائلی ةیو أعاد اؼت .یا نَمَع رایخ دیگعی را در ىٌع ةگیعیط :نیگَییػط
نیصَاٌیط کاری اىذام دٌیط یا نیصَاٌیط کاری ةً ؿیَۀ صاقی اىذام ؿَد .آىچً نیگَییط نهکو اؼػت نيذػع ةػً
ایو ؿَد کً کؽی ةًوَر ىاصَاؼتً آؼیب ةتیيط یػا تنػُیٓ ؿػَد .ةػً ایػو ؿػکل ،کػالم یػا َهلتػان نهکػو اؼػت
ىاصَدآگاه ةعایتان کارنا ایذاد کيط ،چعاکً نؽائل ةیو أعاد ،ةؽیار دیچیطه اؼت .ةػً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً ةعصػی
نُاةط و قَنًٌُا درةارۀ ایيکً ٔعد در کل قستت ىکيط ةؽیار دطی ةَدهاىط .ةياةعایو تغکیۀ گٕتػار یػا تهػعیو ؼػکَت
ٌهیـً در روشٌای نظٌتی دایگاه نٍهی داؿتً و نىالب َٔؽ را ةعای تـػعیر رویکعدٌػایی کػً اصتیػار نیکعدىػط
ةیان کعدم.
اکحع تغکیًکييطگان ٔالَن دأای نا در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکييط (ةًدغ آنٌایی کً از ٗتل تغکیۀ قَنًُای یا
رٌتاىی را در دیؾ گعٔتً ةَدىط) .ةياةعایو ىهیتَاىيط از زىطگی َادی در دانُۀ نُهػَلی اىؽػاىی و تهػاس ةػا دانُػً
ادتياب کييطٌ .عکؽی ؿْلی دارد و ةایط آن را ةًصَةی اىذام دٌط .ةعصی أعاد ؿْلؿان ةًگَىًای اؼت کً نذتَرىػط
قستت کييط و نهکو اؼت در تياٗل ةا تغکیۀ گٕتار ةً ىٌع ةعؼط .انا در تناد ةا آن ىیؽت ،زیعا ىَع تغکیۀ گٕتػار کػً
نا تهعیو نیکيیم ةا ؿیَهٌای گظؿتً کً ؼکَت نیکعدىط نتٕػاوت اؼػت .ؿػیَۀ تغکیػۀ نػا ةػا ؿػیَهٌای گظؿػتً
نتٕاوت اؼت و آىچً از ؿها نیصَاٌیم ىیغ نتٕاوت اؼت .وٗتی قستت نیکيیم ةایط ةًؿیَهای قػستت کيػیم کػً
درصَر تهعیوکييطه اؼت و ٌیچچیغ ةط یا تٕعًٗآنیغی ىگَییم .نا تهعیوکييػطه ٌؽػتیم و ةایػط آىچػً را ٗكػط داریػم
ةگَییم ةا اؼتاىطاردٌای ٔا ةؽيذیم و ةتیيیم آیا نياؼب اؼت یا ىػً .اگػع ایوگَىػً ةاؿػط دػػ نـػکلی ىیؽػت کػً
قستت کيیم .از ؼَی دیگع ،اگع ٌهیـً ؼاکت ةاؿیم ةًؼضتی نیتَاىیم ایو روش را ةً نعدم نُعٔی کيیم و آن را
ةا ؼایعیو در نیان ةگظاریم .تغکیۀ گٕتار کً نا آنَزش نیدٌیم اؿاره دارد ةً تهعیو صَیـتوداری در نَاُٗی کً از
روی واةؽتگیٌا قستت نیکيیط ،ناىيط قستت درةارۀ نَمََات دىیَی کً ٔعاتع از آن چیغی اؼت کً ةعای ؿْلتان
هزم اؼت؛ قستتٌای ةیٍَده ةا ؼایع تهعیوکييطگان درةارۀ نَمََات ةیٍَده؛ قستتٌایی کػً تُعیٓازصػَد اؼػت؛
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گٕتو زعؼٌای ةیاؼاؼی کً ؿػيیطهایط یػا قػستت درةػارۀ نؽػائل دىیػَی کػً ةػً آنٌػا َالٗػً داریػط و ةعایتػان
ٌیذاناىگیغ اؼتٔ .کع نیکيم در ایو زنیيًٌا ةایط نعاٗب قستتنان ةاؿیم و ىَع تهعیو ؼکَت نا ایوگَىً اؼػت.
راٌتان در گظؿتً ةع ایو ةاور ةَدىط کً زتی یک ٔکع ىانياؼب ىیغ نیتَاىط نيذع ةً کارنا یا گياه ؿَد و ایو نؽػائل را
ةؽیار دطی نیگعٔتيط .ةً ٌهیو َلت درةارۀ نسطودکعدن ُٔالیت ٔیغیکی ،کالنی و ذٌيی آنَزش نیدادىطُٔ .الیت
ٔیغیکی را نسطود نیکعدىط تا از اىذام ٌع کار اؿتتاٌی صَدداری کييط .تهعیو ؼکَت نیکعدىط تا ُٔالیػت کالنػی را
نسطود کييطُٔ .الیت ذٌيی را نسطود نیکعدىط تا ذٌو را صالی از أکار ىگً دارىػط .ایػو ؼػضتگیعیٌا در ةعصػی از
روشٌایی کً در قَنًٌُا یا نُاةط تغکیً نیکييط ةؽیار نٍم ةَده اؼت .نا ةایط ةػع وتػٖ ؿیوؿػیيگ تهعیوکييػطه
رٔتار کيیم .تا آىذا کً درک کيیط چًچیغی ةایط ةگَییط و چًچیغی ىتایط ةگَییط کأی صَاٌط ةَد.
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ضذيساىی ىٍم

چیگَىگ و ورزشٌای نػهَلی
ً
ذاتا ىََی ورزش ٔیغیکی در ىٌع نیگیعىط .التتً وتیُی اؼت کً ایوگَىً ٔکع
ةؽیاری از نعدم ةًؼادگی چیگَىگ را
کعد ،زیعا در ؼىسی داییو ،چیگَىگ و ورزشٌای ٔیغیکی در صكَص دؼتیاةی ةً ةطىی ؼالم ٗاةلن٘ایؽً ٌؽتيط.
انا روشٌای ویژۀ تهعیو چیگَىگ و رویکعد آن ،اصتالؼ زیادی ةا ورزشٌای ٔیغیکػی دارىػط .ةػعای دؼػتیاةی ةػً
ةطىی ؼالم از وعیٖ ورزشٌای ٔیغیکی ،ؿضف ةایط ةیـتع تهعیو کيط و ورزشٌایؾ را أغایؾ دٌط .انػا تهػعیو

ً
دٗی٘ا ةعَکػ اؼت ،ةًوَری کً از ؿضف صَاؼػتً ىهیؿػَد زعکػت کيػط .اگػع ٌعگَىػً زعکتػی ةاؿػط،
چیگَىگ
آٌؽتً ،ىعم و روان اؼت .زتی گاٌی اوٗات ٔعد کانالً ؼػاکو و ةیزعکػت اؼػت .ةيػاةعایو ةػا تهعیوٌػای ٔیغیکػی
تٕاوت زیادی دارد .از دیطگاه ؼىر ةاه ،چیگَىگ ٔ٘ه ةً ؿٕادادن و زٕي ؼالنتی نسطود ىیؽت ،چعاکػً چیغٌػای
ؼىَح ةاهتع و نستَای ژرٔی را در ةع دارد .چیگَىگ ةیؾ از ایو اىطک چیغٌای ؼىسی اؼت کً نعدم ةػا آن آؿػيا
ٌؽتيط .آن َٔؽوتیُی اؼت و ىهَدٌای نضتلٕی در ؼىَح نضتلٓ دارد .چیگَىگ چیغی ورای نعدم َادی اؼت.
ً
نضكَقػا ورزؿػکاران انػعوزی،
آنٌا از ىٌع ناٌیت تهعیوٌا ىیغ تٕاوت زیػادی دارىػط .ةػعای ایيکػً ورزؿػکاران،
ةضَاٌيط ةطنؿان را آناده کييط و ةً ؼىر رٗاةتٌای ورزؿی کيَىی ةعؼيط ،ةایػط ن٘ػطار تهعیوٌػا را أػغایؾ دٌيػط.
ةياةعایو ةایط ٌهیـً ةطن را در ةٍتعیو زالت ىگً دارىط .ةعای دؼتیاةی ةً ایو ٌطؼ ،ةایط ن٘طار تهعیوٌػا را أػغایؾ
دٌيط تا صَن ةً اىطازۀ کأی در ةطن دعیان یاةط ،ؼَصتوؼاز ةطن را زیاد کييط و ٌهیـً آن را در زالت دیـعٔت ىگً
دارىط .ورزؿکاران ٌهیـً ةًدىتال ایو ٌؽتيط کً ؼَصتوؼاز ةطن را أغایؾ دٌيط ،زیػعا ةطنؿػان ٌهیـػً ةایػط در
ةٍتعیو زالت رٗاةت ةاؿط .ةطن اىؽان از ؼلَلٌای ةیؿهاری تـکیل ؿطه اؼتٌ .هۀ آنٌا ةًوَر کلی ایو روىػط را
دىتال نیکييط :زىطگی ؼلَلی کً تازه ت٘ؽیم ؿطه ةؽیار َٗی و در نَُٗیت رؿط اؼت .وٗتػی ةػً ىٍایػت رؿػط صػَد
نیرؼط ،ىهیتَاىط ةیؾ از آن ةً رؿط ادانً دٌط و ٔ٘ه نیتَاىط ةً داییوتعیو نعزلۀ صَد ىغول کيط .ؼػپػ ؼػلَل
تازهای دای آن را نیگیعد .نیتَاىیم ةعای تَمیر آن ،دوازده ؼاَت از روز را ةػًَيَان یػک ٗیػاس در ىٌػع ةگیػعیم.
ؼلَل در ؼاَت ؿؾ قتر ت٘ؽیم نیؿَد و ةً رؿط صَد ادانً نیدٌط .ؼاَت ٌـتُ ،ىً یػا ده قػتر ،زنانٌػای
صَةی ةعای آن اؼت .وٗتی ًٍع ٔعا نیرؼط ،دیگع ىهیتَاىط ةً ةاه زعکت کيط و ٔ٘ه نیتَاىػط دػاییو ةیایػط .در ایػو
زنان ،ؼلَل ٌيَز ىیهی از َهع صَد را ةاٗی دارد ،انا ایو ىیهۀ َهع ةاٗیناىطه ةعای ومُیت رٗاةتی ورزؿکار ىانياؼػب
اؼت.
دػ ةایط چًکار کعد؟ ورزؿکاران ةایػط ةػا أػغایؾ تهعیوٌػا ؼػعَت گػعدش صػَن را زیػاد کييػط و دػػ از آن،
ؼلَلٌای ت٘ؽیمؿطۀ دطیط زودتع از زط نُهَل دایگغیو ؼلَلٌای ٗطیهی نیؿَىط .ةًَتارت دیگعٗ ،تل از ایيکػً
۴11

چعصۀ زىطگی ؼلَل تهام ؿَد یا وٗتی ٔ٘ه ىیهی از َهع آن ةاٗی اؼػت ،ؼػلَل دیگػعی دػایگغیو آن نیؿػَد .در
ىتیذً ةطن ورزؿکار ٌهیـً ةاٗطرت ةاٗی نیناىط و دیـعٔت نیکيط .انا ؼلَلٌای اىؽان ىهیتَاىيط ةًوَر ىانسػطود
ت٘ؽیم ؿَىط ،زیعا تُطاد دُٔاتی کً ؼلَل نیتَاىط ت٘ؽیم ؿَد نسطود اؼتٔ .عض کيیط یک ؼلَل ٔ٘ه ةتَاىط قط
ةار در زىطگی ؿضف ت٘ؽیم ؿَد (گعچً تُطاد واُٗی آن ةؽیار ةیـتع از یکنیلیَن ةار اؼت) و ٔػعض کيیػط وٗتػی
یک ؼلَل قط ةار ةعای ٔعدی نُهَلی ت٘ؽیم ؿَد ،او نیتَاىط قط ؼال زىطگی کيط .انا ایو ؼػلَل در زػال زامػع
ٔ٘ه ىیهی از َهع صَد را وی کعده ،ةياةعایو او نیتَاىط ٔ٘ه ديذاه ؼال زىطگی کيط .انػا ىطیػطهایم کػً ٌػیچ نـػکل
َهطهای ةعای ورزؿکاران زعًٔای اتٕاؽ ةیٕتط ،زیعا انعوزه ورزؿکاران نذتَرىط ٗتػل از ایيکػً ةػً ؼػیؼػالگی ةعؼػيط

ً
نضكَقا انعوزه رٗاةت ةؽیار ٔـعده اؼت و تُطاد ورزؿکاران ةازىـؽتً ىیغ ةؽیار زیاد اؼت .ةطیو
ةازىـؽتً ؿَىط.
وعیٖ ورزؿکاران نیتَاىيط زىطگی نُهَلی را از ؼع ةگیعىط و ةً ىٌع ىهیآیط کً ةػیؾ از زػط تستتػأجیع ٗػعار گعٔتػً
ةاؿيط .از لساظ ىٌعی اقَهً ةطیو قَرت اؼت :تهعیوٌای ٔیغیکی نیتَاىيط ةاَث ؿَىط ٔعد ةػطن ؼػالهی را زٕػي

کيط ،انا در ََضَ ،هع ٔعد کَتاهتع نیؿَد .از لساظ ًاٌعی ،ورزؿکاران در دورۀ ىَدَاىی نحل ةیؽتؼالًٌا ةػً ىٌػع
نیآیيط ،در زالی کً در ةیؽتؼالگی ؿتیً ؼیؼالًٌا ةً ىٌع نیرؼيط .ورزؿکاران نُهَهً ایػو ةعداؿػت را در نػعدم
ایذاد نیکييط کً اىگار ؼعیٍتع رؿط نیکييط و زودتع دیع نیؿَىط .اگع نغیتی ودَد داؿتً ةاؿط َیتی ىیغ ودَد دارد.
ةایط ةً ٌع دو روی ؼکً ىگاه کيیم .آىچً گٕتم دیانطٌای تهعیوٌای َادی ٌؽتيط.
ً
دٗی٘ا ةعَکػ تهعیوٌای ٔیغیکی اؼت .هزنۀ آن زعکات تَانٔعؼا ىیؽتٌ .ع زعکتػی کػً در
تهعیو چیگَىگ
آن ودَد دارد ،آرام ،روان و آٌؽتً اؼت .تا زطی کً گاٌی اوٗات ةیزعکت یا ؼاکو نیؿَد .نیداىیط کػً در وػَل
نطیتیـو ،ةطن نیتَاىط آنٗطر ةیزعکت ؿَد کً ٌع ديتً از ٔیغیَلَژی ةطن ٔعد ،ناىيط معةان ٗلب و گعدش صػَن،

کُيط ؿَد .در ٌيط ،ةؽیاری از یَگیٌا نیتَاىيط روزٌػا زیػع آب ةيـػیييط یػا روزٌػا زیػع زنػیو نػطَٔن ةهاىيػط .آنٌػا
نیتَاىيط کانالً صَد را ؼاکو کعده و زتی معةان ٗلبؿان را کيتعل کييطٔ .عض کيیط ؼلَلٌای ؿػضف یػک ةػار در
روز ت٘ؽیم نیؿَىط .یک تغکیًکييطه نیتَاىط کاری کيط کً ؼلَلٌای ةطىؾ ٌع دو روز یک ةار ،یک ةار در ٌع ٌٕتػً،
یک ةار در ٌع دو ٌٕتً یا زتی یک ةار در نطتزناىی وَهىیتع ت٘ؽیم ؿَىط .یُيی در زال أغایؾ وػَل َهػع صػَد
اؼت .زتی ةا تهعیوٌایی کً ٔ٘ه ذٌو را تغکیً نیکييط و ةطن را تغکیً ىهیکييط ىیغ ایو نؽػئلً انکاندػظیع اؼػت؛
زتی آنٌا ىیغ نیتَاىيط ةً ایو دردً ةعؼيط و وَل َهع ٔعد را وَهىیتع کييط .نهکو اؼػت کؽػی ٔکػع کيػط« :نگػع
زىطگی ٔعد یا وَل َهع او از دیؾ تُییو ىـطه اؼت؟ چگَىً نیتَاىط ةطون ایيکً ةطن را تغکیً کيط ،وَهىیتع زىطگی
کيط؟» ةلً درؼت اؼت ،انا اگع ؼىر تغکیًکييطهای ةً ٔعاؼَی ؼً ٗلهعو ةعؼط َهعش نیتَاىط وَهىیتع ؿَد ،انػا
در ًاٌع ةؽیار دیع ةً ىٌع صَاٌط رؼیط.
روشٌای تغکیًای کً ةطن را تغکیً نیکييط ةًوَر دیَؼتً نادۀ ةا اىعژی ةاه را در ؼلَلٌای ةػطن ؿػضف دهػٍ
نیکييط .وٗتی چگالی اىعژی ذصیعهؿطه ةًوَر دیَؼتً أغایؾ نییاةط ةًتطریخ ؼلَلٌای َادی ؿػضف را وادػػ
نیزىط و در ىٍایت دایگغیو آنٌا نیؿَد .در ایو زنان تْییعی کیٕی ةً ودَد نیآیط و ایو ؿػضف تػا اةػط دػَان
ةاٗی نیناىط .التتً روىط تغکیً روىطی ةؽیار آٌؽتً و تطریذی اؼت و ؿضف ةایط ةؽیار ٔطاکاری کيط .ذٌو و ةػطن
ةایط آةطیطه ؿَىط و ایو کاری واٗتٔعؼا اؼت .ةعای نحال ،وٗتی ةا دیگعان دچػار تنػاد ؿیوؿػیيگ نیؿػَیط آیػا
نیتَاىیط در درون آرام ةهاىیط؟ وٗتی نيأٍ ؿضكیتان در صىػع ٗػعار نیگیػعد آیػا نیتَاىیػط در درون آرام ةهاىیػط؟
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ً
قعٔا ةا صَاؼتو آن ةتَاىیط ةً آن نعزلػً ةعؼػیط .اةتػطا
رؼیطن ةً ایو نعزلً ةؽیار دؿَار اؼت و ایووَر ىیؽت کً
ةایط ؿیوؿیيگ و تَ٘ایتان ةً نعزلۀ صاقی ةعؼط.
ةؽیاری از نعدم چیگَىگ را ٌهان ورزشٌای ٔیغیکی نُهَلی در ىٌع گعٔتًاىط ،در زالی کً ایو دو صیلی ةا ٌم
ٔعؽ دارىط و اؼاسؿان نتٕاوت اؼت .روشٌای چیگَىگ ٔ٘ه ٌيگانی نـػاةً ورزشٌػای ٔیغیکػی ٌؽػتيط کػً
اىعژی چی اؼت .انا روشٌػای
آنٌا را در اةتطاییتعیو ؼىر و ةعای ؼالنتی و تيطرؼتی تهعیو نیکييط و تهعکغ ةع
ِ

چیگَىگ در نعازل دیـعٔتًتع ةًکلی نتٕاوت ٌؽتيط .در دـت داهیؾ ةطن در چیگَىػگ ٌػطؼ ةغرتتػعی ىٍٕتػً
اؼت و تهعیوکييطگاىؾ ةًدای دیعوی از اقَل نعدم َادی ةایط از اقػَل ؼػىر ةػاهتعی دیػعوی کييػط .در ن٘اةػل،
ورزشٌای ٔیغیکی ٔ٘ه چیغی ةعای نعدم َادی ٌؽتيط.

ىیت ذٌيی
قستت درةارۀ ىیت ذٌيی ،قستت درةارۀ ُٔالیتٌای ذٌيی نا اؼت .ىگعش دانُػۀ تغکیًکييػطگان ةػً ُٔالیتٌػای
ذٌيی در نْغ چیؽت؟ ؿکلٌای گَىاگَن تٕکع اىؽان (ىیت ذٌيی) را چگَىً در ىٌع نیگیعد؟ ایػو ؿػکلٌا چگَىػً
نتذلی نیؿَىط؟ دغؿکی ىَیو در دژوٌؾٌایؾ در زنیيۀ نْغ اىؽان ٌيَز ٌم ىهیتَاىػط ةػً ةؽػیاری از دعؼػؾٌا
آؼاىی درک ًاٌع و ؼىر ةطن ىیؽت .أکار ،در ؼىَزی َهیػٖتعٌ ،ؽػتی دارىػط و در
داؼش دٌط ،زیعا درک نْغ ةً
ِ

ُةُطٌای نضتلٓ ؿکلٌای نتٕاوتی دارىط .انا آنوَر ٌػم ىیؽػتيط کػً اؼػتادان چیگَىػگ تكػَر کعدىػط .ةُنػی از

اؼتادان چیگَىگ ىهیتَاىيط ةًروؿيی تَمیر دٌيط کً أکػار چگَىػً َهػل نیکييػط ،زیػعا ةػًوَر کانػل آن را درک
ىهیکييطٔ .کع نیکييط وٗتی از ذٌوؿان اؼتٕاده نیکييط و ٔکعی را ایذاد نیکييط نیتَاىيط کػاری را اىذػام دٌيػط و
ةع ٌهیو اؼاس ادَا نیکييط آن کارٌا را ٔکعؿان یا ذٌوؿان اىذام داد .در واٍٗ ایوگَىً ىیؽت.
ةگظاریط اول درةارۀ نيـأ أکار قستت کيیم .در چػیو ةاؼػتان اقػىالزی ودػَد داؿػتٔ« :کعکػعدن ةػا ٗلػب».
اقىالح َذیتی اؼت ،انػا َلتٌػایی در دـػت آن ىٍٕتػً اؼػتَ .لػم چػیو ةاؼػتان ةؽػیار دیـػعٔتً ةػَد چعاکػً

ً
واُٗػا
دژوٌؾٌایؾ ةع ارتتاط ةیو ةطن اىؽان ،نَدَدات زىطه و کیٍان نتهعکػغ ةػَد .در گظؿػتً أػعادی ةَدىػط کػً
ازؽاس نیکعدىط ٗلبؿان در زػال ٔکعکػعدن اؼػت ،در زػالی کػً دیگػعان ازؽػاس نیکعدىػط نْغؿػان در زػال
ٔکعکعدن اؼت .چعا چيیو ومُیتی ودَد دارد؟ کانالً ٗاةلٗتَل اؼت کً ةُنی أعاد درةارۀ ٔکعکعدن ٗلػب قػستت
نیکييطَ .لت ایو اؼت کً دریأتًایم روح اقلی اىؽان َادی ةؽیار کَچک اؼت و ایطهٌایی کً از نْػغ ؼعچـػهً
نیگیعد َهلکعد صَد نْغ ىیؽت .آنٌا ةًوؼیلۀ نْغ ایذاد ىهیؿَىط ،ةلکً روح اقلی ٔعد آنٌا را ایذاد نیکيط .روح
اقلی ٔعد ٔ٘ه در کاخ ىیَان نؽت٘ع ىیؽت .کاخ ىیَان کً نطرؼۀ دائَ درةارۀ آن قستت نیکيط ،آن چیغی اؼػت کػً

ً
واُٗػا ازؽػاس نیکيػط
َلم دغؿکی ىَیو نا ّطۀ قيَةعی نیىانط .ا گع روح اقلی ؿضف در کػاخ ىیػَان ةاؿػط ،او
نْغش درةارۀ چیغی ٔکع نیکيط یا دیامٌایی را ةً ةیعون نیٔعؼتط .اگع روح اقلی ٔعد در ٗلػب ةاؿػط او ازؽػاس
نیکيط ٗلتؾ درةارۀ نَمََی ٔکع نیکيط.
ةطن اىؽان ،دٍاىی کَچک اؼت .در ةطن تهعیوکييطگان نَدَدات زىطۀ ةؽػیاری ودػَد دارىػط و ٌعیػک از آنٌػا
نهکو اؼت نکان صَد را تْییع دٌيط .وٗتی روح اقلی نکان صَد را تْییػع نیدٌػط ،اگػع ةػً ؿػکم ةػعود ،ؿػضف

ً
واُٗا ؿکم درةارۀ چیغی ٔکع نیکيط .اگع روح اقلی ةً ىعنۀ ؼاؽ دا یا داؿيۀ دػا ةػعود ،او ازؽػاس
ازؽاس نیکيط
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نیکيط ىعنۀ ؼاؽ دا یا داؿيۀ دا درةارۀ نَمََی ٔکػع نیکيػطٌ .عچيػط نهکػو اؼػت ةػاورىکعدىی ةػً ىٌػع ةیایػط انػا
انکاندظیع اؼت .زتی وٗتی ؼىر تغکیًتان زیاد ةاه ىیؽت ٌم نتَدً ودَد ایو دطیطه نیؿَیط .اگع ةطن ؿػضف
روح اقلی ىطاؿتً ةاؿط ،اگع چیغٌایی نحل صلٖوصَ ،ویژگی و ؿضكیت ىطاؿتً ةاؿط٘ٔ ،ه تکػًای گَؿػت اؼػت و
اىؽاىی کانل ةا صكَقیات ٔعدی ىیؽت .دػ نْغ ةـعی چً کارکعدی دارد؟ در ىٌػع نػو نْػغ ةـػعی در ایػو ُةُػط
ٔیغیکینان ٔ٘ه کارصاىۀ دعدازش اؼت .أکاری کً داریط در واٍٗ از روح اقلیتان نیآیط ،انا ىً ةًؿکل کػالم .آىچػً
روی نیدٌط ایو اؼت کً روح اقلیتان ىََی دیام کیٍاىی ةً نْغ نيت٘ل نیکيط کً ایػطۀ صاقػی ٌهػعاه صػَد دارد.
ةُط از ایيکً نْغ نا چيیو دیانی را دریأت نیکيط ،آن را ةًؿکلی ٗاةلاةعاز تعدهً نیکيط؛ ناىيط زةػان گٕتػار ،زالػت
دؼت ،تهاس چـهی یا زعکات ةطن .نْغ ٔ٘ػه چيػیو ى٘ـػی دارد .أکػار و ٔعنانٌػای واُٗػی از روح اقػلی ٔػعد
نیآیيط .نعدم نُهَهً ةاور دارىط ایطهٌایی کً دارىط ىتیذۀ َهلکعد نؽت٘یم و نؽػت٘ل نْػغ اؼػت .انػا ز٘ی٘ػت ایػو
اؼت کً روح اقلی در ایو نؽئلً ى٘ؾ نٍهی دارد و ٌيگانی کً در ٗلب ٗعار دارد ایو ازؽاس را ةً ودػَد نػیآورد
کً ةا ٗلبتان ٔکع نیکيیط.
آنٌایی کً درةارۀ ةطن اىؽان دژوٌؾ نیکييط ةع ایو ةاورىط کً آىچً نْغ اىؽان ةیعون نیٔعؼػتط چیػغی ؿػتیً
نَج الکتعیکی اؼتُٔ .الً درةارۀ ایيکً ةًوَر واُٗی چًچیغی را ةیعون نیٔعؼتط قػستت ىهػیکيیم ،انػا نیتػَاىیم
ةگَییم کً آنٌا تكطیٖ کعدهاىط آن نادی اؼت .ةياةعایو چیغی کػً اهن درةػارهاش قػستت کػعدم صعأػات ىیؽػت.
نهکو اؼت ةپعؼیم نْغ چً تػأجیعی دارد .ةُنػی از اؼػتادان چیگَىػگ ادَػا نیکييػط کػً نیتَاىيػط از ذٌوؿػان
اؼتٕاده کييط تا کارٌای َٔؽةـعی اىذام دٌيط ،ناىيط داةذاکعدن اؿیا ،ةازکعدن چـم ؼَم یا ؿٕای ةیهاریٌا .آنٌا
چيیو چیغٌایی را نیگَیيط زیعا ىهیداىيط چً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی را در اصتیار دارىط٘ٔ .ه نیداىيػط اگػع کػاری را
ةضَاٌيط اىذام دٌيط ،ةا ٔکعکػعدن درةػارهاش ،آن کػار اىذػام نیؿػَد .آىچػً در واٗػٍ روی نیدٌػط ایػو اؼػت کػً
ٗطرتٌای َٔؽوتیُیؿان تست ٔعنان أکارؿان کارٌای نُیيی را اىذام نیدٌيط ،انػا صػَد ذٌػو ةػًتيٍایی ةاَػث
رویدادن چیغی ىهیؿَد .ةع ٌهیو اؼاس ،ةعصی از کارٌایی کً تهعیوکييطگان اىذام نیدٌيط در واٍٗ ةًواؼػىۀ آن
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی قَرت نیگیعد کً در اصتیار دارىط.
تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،تَاىاییٌای ةالَ٘ۀ ةطن اىؽان ٌؽػتيط .ةػا تَؼػُۀ دانُػۀ ةـػعی ،ذٌػو اىؽػان ةػًوَر
ٔغایيطهای دیچیطه ؿطه اؼت ،نعدم چیغٌای َهلی را نٍمتع در ىٌع نیگیعىط و ةً اةغار ىَیو ،ةیـتع نتکی نیؿػَىط.
در ىتیذً ،تَاىاییٌای نادرزادی اىؽان ةًتطریخ تسلیل رٔتً اؼػت .نطرؼػۀ دائػَ ةازگـػت ةػً صػَد واُٗػی اولیػً را
آنَزش نیدٌط .در دعیان تغکیً ،ةایط در دؽتذَی ز٘ی٘ت ةاؿیط و در ىٍایت ةً صلَص اولیً و ؼعؿػت اقػلیتان
ةعگعدیػػط٘ٔ .ػػه ةُػػط از آن نیتَاىیػػط ایػػو تَاىاییٌػػای نادرزادیتػػان را ةازیاةیػػط .ایػػو روزٌػػا آنٌػػا را «تَاىاییٌػػای
َٔؽوتیُی» نیىانیم ،در زالی کً ٌهۀ آنٌا تَاىاییٌای نادرزادی اىؽان ٌؽتيط .ةً ىٌع نیآیط دانُػۀ ةـػعی در
زال «دیـعٔت» ةاؿط ،انا در واٍٗ در زال دؽعٔت اؼت و از ؼعؿت دٍان دورتع نیؿَد .چيط روز دیؾ گٕػتم کػً
داىگ گَئَهئَ روی اهغ رو ةًؼهت َ٘ب نیىـؽت و آن را نیراىط .انا ؿایط نعدم ىتَاىؽتيط نيٌَر او را ةٍٕهيط .او
دی ةعد دلَرٔتو ٌهان َ٘برٔتو اؼت و ایيکً ةـعیت از ؼعؿت دٍان دورتع ؿطه اؼت .در دعیان تْییػع و تسػَل

ً
نضكَقا انعوزه ةُط از دیَؼتو ةً نَج ةغرت تذارتگعایی ،ةؽیاری از نعدم از ىٌع اصالٗی ٔاؼػط ؿػطه و از
دٍان و

ؼعؿت دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن دورتع ؿطهاىط .آنٌایی کً در انتطاد دعیان نعدم َادی زعکت نیکييػط ىهیتَاىيػط ةػً

وؼُت ٔؽاد اصالٗی ةـع دی ةتعىط .در ىتیذً ةُنی أعاد زتی نیديطارىط کً اوماع صَب اؼت٘ٔ .ه أعادی کػً از
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وعیٖ تغکیً ،ؿیوؿیيگؿان رؿط کعده اؼت ،ةا ىگاٌی ةً َ٘ب دی نیةعىط کً ارزشٌػای اصالٗػی اىؽػان ةػً ایػو
گؽتعدگی وزـتياک أَل کعده اؼت.
ِ
ةُنی از اؼتادان چیگَىگ ادَا کعدهاىط« :نو نیتَاىم تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ؿها را رؿط دٌػم ».چػً تَاىػایی
َٔؽوتیُی را نیتَاىيط رؿط دٌيط؟ ةطون اىعژی ،تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٔعد ىهیتَاىيط َهل کييط .چگَىػً نیتَاىیػط
ةطون اىعژی ،آنٌا را رؿط دٌیط؟ وٗتی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٔعدی ةًوؼیلۀ اىعژی صَد او ؿکل ىگعٔتػً و تَ٘یػت

ً
نىل٘ػا ّیػعنهکو اؼػت .آىچػً آنٌػا درةػارۀ رؿػط تَاىاییٌػای
ىـطه ةاؿيط ،چگَىً نیتَاىیط آنٌا را رؿػط دٌیػط؟
َٔؽوتیُی گٕتًاىط چیغی ىیؽت دغ ایيکً تَاىاییٌای َٔؽوتیُیتان را کػً دیـػادیؾ رؿػط کعدهاىػط ةػً ذٌوتػان
نتكل نیکييط .آنٌا ةا دؼتَر ذٌيیتان کار نیکييط .در صكَص رؿط تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ،کاری کً آنٌػا اىذػام
نیدٌيط ایو اؼتٌ .یچیک از تَاىاییٌای َٔؽوتیُیتان را رؿط ىطادهاىط ،ةلکً ٔ٘ه ایو کار کَچک را اىذام دادهاىط.
أکار تهعیوکييطگان نیتَاىط ةً تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ٔعنان دٌط کً کارٌایی را اىذام دٌيط ،در زالی کػً أکػار

ً
دٗی٘ا ناىيط ةضؾ تَلیط
ٔعدی َادی ةً چٍار دؼتودا و اَنای زؽیاش ٔعنان نیدٌط کً کارٌایی را اىذام دٌيط.
در کارصاىً اؼت :رئیػ ةضؾ ةعای ٌع ٗؽهت صاص دؼتَرٌایی قادر نیکيط کً وًایٕؾ را ادػعا کيػطٌ .هچيػیو
نحل نعکغ ٔعناىطٌی ارتؾ اؼت :ادارۀ ٔعناىطٌی دؼػتَر نیدٌػط و تهػام ارتػؾ را ةػعای اىذػام نأنَریػت ٌػطایت
نیکيط .زناىی کً در ةیعون از ؿٍع ؼضيعاىیٌایی داؿتم ،اّلب درةارۀ ایو نَمػَع ةػا نؽػئَهن اىذهوٌػای نسلػی
چیگَىگ گٕتگَ نیکعدمٌ .هۀ آنٌا ؿگٕتزده ةَدىط« :نا دژوٌؾ نیکعدیم کً ذٌو اىؽان چ٘ػطر اىػعژی ةػالَ٘ه و
آگاٌی دارد ».در ز٘ی٘ت ةً ایو قَرت ىیؽػت .آنٌػا از آّػاز در اؿػتتاه ةَدىػط .گٕتػًام کػً ةػعای دػژوٌؾ درةػارۀ
َهلکعدٌای ةعتع ةطن اىؽان ،تٕکع ؿضف ةایط تْییع کيط .ةعای درک آن چیغٌای َٔؽَادیٔ ،عد ىهیتَاىط ؿػیَهٌای
نيىٖ یا درک نعدم َادی را ةً کار ةتعد.
ؿکلٌای نضتلٕی از أکار ودَد دارىط .ةعای نحال ،ةُنی أعاد ةً ىاصَدآگاه ،ىیهًصَدآگاه ،الٍام و رؤیاٌػا اؿػاره
نیکييط .در صكَص رؤیاٌا ،اؼتادان چیگَىػگ نایػل ىیؽػتيط آنٌػا را تـػعیر کييػط .ایوٌػا دطیػطهٌایی دیچیػطه
ٌؽتيط ،زیعا ٌيگام تَلطتان صَدٌای نَازی دیگعی از ؿها ىیغ ةًوَر ٌمزنػان در ةؽػیاری از ُةُػطٌای دٍػان نتَلػط
ؿطىط و آنٌا ةًٌهعاه ؿها ودَد تعکیبؿطۀ کانلی را ؿکل نیدٌيط و از وعیػٖ ذٌػو ةػً یکػطیگع نتكػل ٌؽػتيط.
ةًَالوه ،در ةطنتان روح اقلی ،روح کهکی و گؽتعۀ وؼیُی از نَدَدات َٔؽوتیُی داریط کػً ٌعیػک ًػاٌع صػَد را
دارىطٌ .ع ؼلَل و ٌهۀ اَنایتان ًاٌع و اىعژیٌایتان در ُةُطٌای دیگع را نيُکػ نیکييط .در رؤیا ،چیغٌا در یػک
لسًٌ نهکو اؼت ةً ایو قَرت و لسًٌای دیگع ةً قَرت دیگعی ةاؿيط .ةً ٌع زال ،آنٌا از کذػا نػیآیيػط؟ َلػم
دغؿکی آن را ةً تْییعاتی در انَاج نْغ ىؽتت نیدٌط .ایو واکيـی اؼت کً در ایو ؿکل ٔیغیکی ىهایان نیؿػَد.
انا در ز٘ی٘ت آن انَاج داؼشٌایی ةً دیامٌایی از ُةُطٌای دیگع ٌؽتيط .ازایورو ،وٗتی رؤیػایی نیةیيیػط ازؽػاس
گیذی نیکيیط .انا ٌیچکطام از ایوٌا ارتتاوی ةً ؿها ىطارىط و ىیازی ىیؽت ةً آنٌا تَدً کيیط .انػا یػک ىػَع رؤیػا

ً
قعٔا رؤیا» در ىٌع ةگیعیط .صَدآگاه اقلی یا روح اقلیتان نهکو اؼػت در
ودَد دارد کً اٌهیت دارد و ىتایط آن را «

ً
واُٗا چیغی را تذعةً کعده ةاؿیط یػا چیػغی را
رؤیایی ةتیيط کً َنَی از صاىَاده ىغد ؿها آنطه یا ایيکً نهکو اؼت

ً
واُٗا در ُةُطی دیگع کػاری را اىذػام
دیطه یا کاری را اىذام داده ةاؿیط .در ایو نَارد ،ایوگَىً اؼت کً روح اقلیتان
داده یا چیغی را دیطه اؼت .ایو ؿها ةَدیط کً آن کار را اىذام دادیط و صَدآگاهتػان روؿػو ةػَد و تذعةػًای واُٗػی

ً
واُٗا ودَد دارىط٘ٔ ،ه ایوگَىً اؼػت کػً در ُةُػطٌای دیگػعی ودػَد دارىػط و در ٔنػازنانٌای
داؿتیط .ایو چیغٌا
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ً
قعٔا رؤیا ىانیط ،گعچً ةطنتان ایيذا در ایو ُةُط صَاةیطه ةَد
دیگعی اىذام نیؿَىط .ةياةعایو چيیو چیغٌایی را ىتایط
و در زال دیطن چیغی ةَد کً رؤیا در ىٌع گعٔتً نیؿَد .انا ٔ٘ه چيیو رؤیاٌایی نىلتی دارىط کً ةًوَر نؽت٘یم ةً
ؿها نعةَط اؼت.
در صكَص الٍام ،ىیهػًصَدآگاه ،ىاصَدآگػاه و ّیػعه ،نیگػَیم کػً ایػو واژهٌػا را داىـػهيطان ىؽػاصتًاىط .آنٌػا

ً
قػعٔا ةػع اؼػاس دطیػطهٌای ذٌيػی رایذػی کػً
واژهٌایی ٌؽتيط کً ىَیؽيطگان ؼاصتًاىط و ایو أعاد ىٌعاتؿان را
ةعایؿان آؿيا ةَد دایًگظاری کعدىط .ةياةعایو صیلػی َلهػی ىیؽػتيط« .ىاصَدآگػاه» کػً نػعدم ةػً آن اؿػاره نیکييػط

چیؽت؟ ایو اقىالح را ىهیتَان ةًآؼاىی تَمیر داد و ةؽیار نتٍم اؼت ،زیعا اىعژیٌا و اوالَاتی از ُةُطٌای دیگػع
کً روی نعدم تأجیع نیگظارىط ةؽیار دیچیطهاىط و ةػً ٌهػیو صػاوع آنٌػا اّلػب ةػا ردداٌػای زأٌػً اؿػتتاه گعٔتػً
ِ
تُعیػٓ ىیهػًصَدآگاه ،آن ةػً اىذػام
نیؿَىط .از ؼَی دیگع ،ىیهًصَدآگاه را نیتَان ةًرازتی تَمیر داد .ةػع وتػٖ
کاری اؿاره نیکيط کً ؿضف ةًوَر ىاصَاؼتً آن را اىذام نیدٌط .دیگعان نُهَهً نیگَیيط کً ایو ؿضف ایػو کػار

ً
دٗی٘ػا نحػل صَدآگػاه کهکػی اؼػت کػً درةػارۀ آن
را ىیهًآگاٌاىً و ةًقَرت ّیعَهطی اىذام داد .ایو ىیهػًصَدآگاه
قستت کعدیم .وٗتی ؿضف ةً صَدآگاه اقلیاش اؼتعازت نیدٌط یا نْغش را کيتعل ىهیکيػط ،ناىيػط وٗتػی کػً
صَاب نیةیيط یا آگاٌیاش را از دؼت نیدٌط ،صَدآگاه کهکی یا روح کهکی ةًرازتی ؿضف را کيتػعل نیکيػط .در
ایو نَاٍٗ ،یُيی وٗتی ٔعد از ىٌع ذٌيی زنَر کانل ىطارد ،صَدآگاه کهکی نیتَاىط از وعیٖ او کارٌػای ةضكَقػی را

اىذام دٌط .انا نُهَهً آن کارٌا ةًصَةی اىذام نیؿَىط ،زیعا صَدآگاه کهکی تست أؽػَن دانُػۀ ةـػعی ىیؽػت و
نیتَاىط ناٌیت واُٗی نَمَع را ةتیيط ،چعاکً ةً ٌع زػال در ُةُػطی دیگػع ٗػعار دارد .ةُػط از ایيکػً ؿػضف نتَدػً
نیؿَد چً کاری اىذام داده اؼت ٔکع نیکيط« :چگَىً تَاىؽتم ایو کار را ةً ایو ةطی اىذام دٌم؟» یا «اگع زَاؼم
ةَد ایو کار را ةً ایو قَرت اىذام ىهیدادم ».نهکو اؼت اهن ةگَیط آن صَب ىیؽت ،انػا وٗتػی چيػط روز یػا چيػط
ٌٕتً ةُط ةً َ٘ب ةعگعدد و ىگاٌی ةً آن ةیيطازد تُذب نیکيط کً آن را چ٘طر صَب اداره کعد یا اىذام داد .ایو نػَارد
اّلب اتٕاؽ نیأتيط .آن کار ،ةؽیار َالی اىذام ؿط زیعا صَدآگػاه کهکػی ةػً تػأجیع آىػی و کَتاهنػطت ٔکػع ىهیکػعد.
نیداىؽت کً در ةليطنطت تأجیع صَةی صَاٌط داؿت .در ؼایع نَارد کً نَمَع تأجیع ةليطنطت نىعح ىیؽػت و ٔ٘ػه
زنان زال نٍم اؼت ،آىچً صَدآگاه کهکی ٔعد اىذام نیدٌط ةً ازتهال زیاد ةً ؿکلی اىذام نیؿَد کً ٌهان نٍَٗ
َالی ةاؿط.
ذٌيی [«ىیهػًصَدآگاه»] ودػَد دارد کػً نُهػَهً در أػعادی یأػت نیؿػَد کػً کیٕیػت
ؿکل دیگعی از ُٔالیت
ِ

نادرزادی صیلی صَةی دارىط .ایو زناىی اؼت کً ؿضف کارٌایی را تست ٔعنان نَدَدات واهتع اىذام نیدٌط .التتً

ً
َهطتا از أکاری قػستت نػیکيیم کػً از وػعؼ صَدنػان
ایو کالً نَمَع دیگعی اؼت و در ایيذا ةً آن ىهیدعدازیم.
نیآیيط.
«الٍام» ىیغ واژهای اؼت کً ىَیؽيطگان ؼاصتًاىط .ةًوَر کلی ایو ةاور ودَد دارد کً الٍام زناىی روی نیدٌط کػً
داىؾ دهٍؿطۀ ؿضف در وَل زىطگیاش ةًوَر ّیعنيتٌعه و در کؽػعی از جاىیػً نحػل دعٗػًای ةیػعون نیدٍػط.
نیگَیم کً ةع وتٖ دیطگاه ناتعیالیؽم ،ؿضف ٌعچً ةیـػتع در زىػطگی داىػؾ دهػٍ کيػط ،ةیـػتع از نْػغ اؼػتٕاده
نیکيط و نْغ ُٔالتع نیؿَد و در لسًٌای کً ؿضف نْغ صَد را ةً کار نیگیعد ،داىؾ ؿضف ةایط ةًوَر دیَؼػتً
ةً ةیعون داری ؿَد و ىتایط ىیاز ةً چیغی ةاؿط کً نعدم الٍام نیىانيط .ىهَىًٌای رایخ الٍام نهکػو اؼػت نػَاُٗی
ةاؿيط کً ٔعد آنٗطر درةارۀ چیغی تُهٖ نیکيط کً ازؽاس نیکيط داىؾ او نكعؼ ؿطه و اىگار درناىطه ؿطه اؼت.
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ىهیتَاىط زتی در زط یک قٕسً ٌم ةً ىَؿتو ادانً دٌط ،ةعای ؼاصت ٗىًُ آٌيگی ایطه کم نیآورد یػا ىهیتَاىػط
دعوژۀ دژوٌؾ َلهی را کانل کيط .در ایو لسًٌ ؿضف نُهَهً صؽتً اؼت ،ةا نْغی تسلیلرٔتً و تًؼیگارٌایی کً
روی زنیو دضؾ ؿطهاىط .ىهیتَاىط دیگع ادانً دٌط ،ؼعدرد نیگیعد و ٌيَز ٌػیچ ایػطهای ةػً ذٌػيؾ ىهیرؼػط .در
ىٍایت در چً زالتی الٍام ًاٌع نیؿَد؟ اگع صؽتً ةاؿط ٔکع نیکيطٔ« :عانَؿؾ کػو .کهػی اؼػتعازت نػیکيم».
زیعا ٌعچً صَدآگاه اقلی ذٌو را ةیـتع کيتعل کيط ،ؼایع نَدػَدات کهتػع نیتَاىيػط دػا ةػً نیػان ةگظارىػط .ةػا ایػو
اؼتعازت و آرامؿطن ذٌيؾ ،ىاگٍان ةطون ٌیچ تالؿی راهزلی ةً ذٌيؾ نیرؼط .اکحع الٍامٌا ةً ایو قَرت ًػاٌع
نیؿَىط.
چعا الٍام در ایو نٍَٗ ًاٌع نیؿَد؟ زیعا وٗتی صَدآگاه اقلی ،نْغ ؿضف را کيتعل نیکيطٔ ،عد ٌعچػً از نْػغ
ةیـتع اؼتٕاده کيط ،صَدآگاه اقلی کيتعل ةیـتعی دارد و صَدآگاه کهکی کهتع نیتَاىط دا ةً نیان ةگػظارد .صَدآگػاه
کهکی ٗؽهتی از ایو ةطن اؼت و ٌمزنان از ةىو ٌهان نادر نتَلػط ؿػطه و او ىیػغ ٗؽػهتی از ایػو ةػطن را کيتػعل
نیکيط .اگع ؿضف آنٗطر درةارۀ چیغی ٔکع کيط کً ؼعدرد ةگیعد ،ایطهای ةً ذٌيؾ ىعؼط و ةعایؾ آزاردٌيطه ةاؿػط،
صَدآگاه کهکی ىیغ رىخ نیةعد و تسهل آن ةعایؾ ؼضت نیؿَد و او ىیغ نهکو اؼت ؼعدرد داؿتً ةاؿط .انا وٗتی
صَدآگاه اقلی ؿضف اؼتعازت کيط و کيتعل صَد را کاٌؾ دٌط ،صَدآگاه کهکی نیتَاىط آىچػً درةػارۀ آن نَمػَع
نیداىط در نْغ ٔعد نيُکػ کيط .صَدآگاه کهکی نیتَاىط ؼعؿت نَمَع را ةتیيط ،چعاکً در ُةُطی دیگع ٗعار دارد .ةً
ایو ؿکل ،کهکؾ ةاَث نیؿَد آن اجع کانل ؿَد ،ن٘الً ىَؿتً ؿَد یا آٌيگ ؼاصتً ؿَد.
ةُنی أعاد نیگَیيط« :در ایو زالت ،نیتَاىیم از صَدآگاه کهکی اؼتٕاده کيیم ».ناىيط چیغی اؼت کً ؿضكی
لسًٌای دیؾ در ةعگًای دعؼیطه ةَد« :چگَىً نیتَاىیم ةا صَدآگاه کهکی تهاس ةعٗعار کيیم؟» ؿها ىهیتَاىیط ةا او
در تهاس ةاؿیط زیعا تغکیًتان ةًتازگی ؿعوع ؿطه و ةعای تهاسگعٔتو ٌیچگَىً تَاىػایی ىطاریػط .ةٍتػع اؼػت ٌػیچ
تهاؼی ةا او ةعٗعار ىکيیط ،چعاکً ةً ازتهػال زیػاد اىگیغهتػان واةؽػتگی اؼػت .ةُنػی أػعاد ؿػایط ٔکػع کييػط« :آیػا
نیتَاىیم صَدآگاه کهکینان را ةً کار ةتعیم تا جعوت ةیـتعی ةعای صَدنان ایذاد کيیم و تَؼُۀ دانُػً را ؼػعیٍتع
کيیم؟» ىً! چعا ىً؟ زیعا آىچً صَدآگاه کهکیتان نیداىط ٌيَز ٌم ةؽیار نسطود اؼتُ .ةُطٌا ةؽیار دیچیطهاىط ،تُطاد
ؼىَح ةؽیار زیاد و ؼاصتار دٍان ةؽیار دیچیطه اؼت .صَدآگاه کهکی ٔ٘ه ٗادر ةً داىؽتو چیغی اؼت کػً در ُةُػط
صَدش ودَد دارد و در ٔعاتع از ُةُط صَدش چیغی ىهیداىط .ةًَالوهُ ،ةُطٌا و ؼىَح َهَدی نضتلٓ ةؽػیار زیػادی
ٗػاىَن
ودَد دارىط .تَؼُۀ ةـعیت را ٔ٘ه نَدَداتی واهتع در ؼىَزی ةؽیار ةاه نیتَاىيط کيتعل کييط و آن ةػع وتػٖ
ِ

تَؼًُ دیؾ نیرود.

دانُۀ اىؽاىی نا ةع وتٖ ٗاىَن تَؼُۀ تاریش دیـعٔت نیکيط .نهکو اؼت ةضَاٌیط در نؽیع صاقی تَؼًُ یاةط
و ةً اٌطاؼ صاقی ةعؼط ،انا نَدَدات واه آن را ایوگَىً در ىٌع ىهیگیعىط .ةعای نحال ،ةػً ازتهػال زیػاد ایػطهٌایی
ناىيط ٌَادیهاٗ ،ىار و دوچعصۀ انعوزی ةً ذٌو نعدم ةاؼتان ىیغ صىَر نیکعده انا َلت ایيکً ىهیتَاىؽػتيط آنٌػا را
اصتعاع کييط ایو ةَد کً ٌيَز لسٌۀ نياؼب آن در تاریش ٔعا ىعؼیطه ةَد .انا ةعَکػ ،نعدم ةًوَر نعؼَم ٔکع نیکييط
ةً َلت نسطودیت َلم در گظؿتً ةَد کً ىهیتَاىؽتيط آنٌا را اصتػعاع کييػط .انػا ز٘ی٘ػت ایػو اؼػت کػً چگػَىگی

ً
الغانػا
تَؼُۀ َلم ةـعی ىیغ ىٌم و تعتیب تاریش را دىتال نیکيط .نيٌَر از تهام ایو قستتٌا ایو اؼت کػً نؽػائل
آنوَر کً ؿها نیصَاٌیط ،دیؾ ىهیرود .التتً أعادی ٌؽتيط کً صَدآگاه کهکیؿػان نیتَاىػط ةػًرازتی ى٘ـػی را
ایٕا کيط .ىَیؽيطهای ادَا نیکيط« :نیتَاىم دهٌاٌغار کلهً در روز ةعای کتاةم ةيَیؽم ةطون ایيکً اقػالً صؽػتً ؿػَم.
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اگع ةضَاٌم ،نیتَاىم ةؽیار ؼعیٍ ةيَیؽم و وٗتی نػعدم آن را نیصَاىيػط ةػازٌم ٔکػع نیکييػط صػَب اؼػت ».چػعا
ایووَر اؼت؟ ایو ىتیذۀ تالش نـتعک صَدآگاه کهکی و صَدآگاه اقلی اوؼت ،ةًوَری کً صَدآگاه کهکی او ىیػغ
نیتَاىط ىیهی از کار را اىذام دٌط .انا چيیو چیغی ىادر اؼت .در اکحع نَارد ،صَدآگاه کهکی ٔعد اقالً صػَد را درگیػع
ىهیکيطٌ .ع تالش ؿها ةعای درگیعکعدن صَدآگاه کهکی ةػًصػَةی دػیؾ ىهػیرود و نهکػو اؼػت ىتیذػۀ ةػعَکػ
ةگیعیط.

ذٌيی پاک و عفاف
ذٌو ةؽیاری از أعاد ىهیتَاىط در وَل تهعیو ةً زالت ؼکَن ةعؼط و ایو أعاد ةً ٌعدایی نیروىػط تػا از اؼػتادان
چیگَىگ ةپعؼيط« :نُلمٌ ،ع وَر ٌم کً تهعیو نیکيم ىهیتَاىم ةً ؼکَن ةعؼم .ةًنسل ایيکػً آرام نیؿػَم ،ةػً

ً
واُٗػا نٍػارىکعدىی اؼػت ،ناىيػط رودصاىػً و دریػایی
ٌعچیغی ٔکع نیکيم ،از دهلً أکار و ایطهٌای َذیبّعیػب».
نتالوم اؼت کً ٌعچیغی ًاٌع نیؿَد و ٔعد ةًٌیچودً ىهیتَاىط ةً ؼکَن ةعؼط .چػعا ٔػعد ىهیتَاىػط ةػً ؼػکَن
ةعؼط؟ ةُنی أعاد ىهیتَاىيط ایو را درک کييط و ٔکػع نیکييػط ةایػط ةُنػی تعٔيػطٌای ؼػعی ودػَد داؿػتً ةاؿػط.
اؼتاداىی نُعوؼ را دیطا نیکييط« :صَاٌؾ نیکيم ةً نو ةُنی از تعٔيطٌای دیـػعٔتً را آنػَزش دٌیػط تػا ذٌػيم
ةتَاىط ؼاکو ؿَد ».از ىٌع نو ،ایو أعاد در دؽتذَی کهک ةیعوىی ٌؽتيط .اگع نیصَاٌیط صَدتان را رؿػط دٌیػط،
ةایط درون صَد را دؽتذَ کيیط و ؼضت روی ٗلبتان کار کيیط .ایو تيٍا راٌی اؼت کً ةتَاىیػط دیـػعٔت کيیػط و در
نطیتیـو ةً ؼکَن ةعؼیط .ایيکً ذٌوتان ةتَاىط ةً زالػت ؼػکَن ةعؼػط یػک دؼػتاورد و دیـػعٔت اؼػتٗ .ػطرت
تهعکغتان ةازتاةی از ؼىر ؿهاؼت.
چگَىً ٔعد َادی نیتَاىط ةً نیل صَد ذٌيؾ را ؼاکو کيط؟ اقالً ىهیتَاىط ایػو کػار را اىذػام دٌػط نگػع ایيکػً
کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿتً ةاؿطَ .لت اقلی ایيکً ىهیتَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ةً تکيیکتان رةىی ىػطارد و
ةً ایو َلت ٌم ىیؽت کً رنغ نَٔ٘یت را ىیأتًایط ،ةلکً َلتؾ ایو اؼت کً ذٌوتان یا آىچً درون ٗلبتػان اؼػت
داک و صالف ىیؽت .اگع در زىطگی روزاىً و در تُارض ةا دیگػعان ،ةػًصػاوع نيػأٍ ؿضكػی و ازؽاؼػات گَىػاگَن
ةـعی و واةؽتگیٌا و انیال در زال رٗاةت و نتارزه ةاؿیط و ایو نؽائل را رٌا ىکيیط و آنٌا را ؼتک ىگیعیط چگَىػً
نیتَاىیط ةًرازتی ةً ؼکَن ةعؼیط؟ ةعصی أعاد در زالی کً چیگَىگ را تهعیو نیکييػط ادَػا نیکييػط« :آن را ةػاور
ىهیکيم .نو ذٌيم را آرام نیکيم و ةً چیغی ٔکع ىهیکيم ».ةًنسل ایيکً ایو ةیان نیؿَد ،تهام أکارؿان دوةػاره
دطیطار نیؿَىطَ .لت ایيکً ىهیتَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ایو اؼت کً ذٌوتان داک و صالف ىیؽت.
ؿایط یکی از دهیل نضالٕت أعاد ةا ایو ىگعش ایو ةاؿط کً ةعصی اؼػتادان چیگَىػگ تکيیکٌػایی را آنػَزش
نیدٌيط کً ةًًاٌع ذٌو را ؼاکو نیکيط ،ناىيط نتهعکغؿطن ،تذؽمکعدن ،تهعکغ ةػع دنتػیان ،دروىػی ةػً دنتػیان

ً
قعٔا تکيیک ىیؽتيط .ةیؾ از تکيیک ةَده و ةازتػاةی از دردػۀ نٍػارت ٔػعد ىیػغ
ىگاهکعدن و تکعار ىام ةَدا .انا ایوٌا
ً
نؽت٘یها ةً تغکیۀ ؿیوؿیيگ و رؿط ؼىرنان ارتتاط دارىطٔ .ػعد ىهیتَاىػط
ٌؽتيط .ةع ٌهیو اؼاس ،ایو تَاىاییٌا

ً
قعٔا ةا اؼتٕاده از چيان تکيیکٌایی ةً ؼکَن ةعؼط .ةاور ىهیکيیط؟ انتسان کيیط .ةا انیػال و واةؽػتگیٌای ؿػطیط
گَىاگَىی کً رٌا ىکعدهایط ،انتسان کيیط و ةتیيیط آیا نیتَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط .ةُنی أعاد نیگَیيط تکعار ىػام ةػَدا،
ذٌو را ؼاکو نیکيط .آیا نیتَاىیط ةا تکعار ىام ةَدا ةً ؼکَن ةعؼیط؟ ةعصی أعاد ادَا نیکييط« :تغکیۀ نطرؼػۀ ةػَدا
آنیتاةا آنٗطر آؼان اؼت کً ٔ٘ه هزم اؼت ىام ةَدا را تکػعار کيیػط ».آیػا آن را انتسػان کعدهایػط؟ نیگػَیم ؼػکَن
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ىـاىًای از نٍارت ؿهاؼت .ؿها نیگَییط آؼان اؼت ،انا نو نیگَیم ةً ایػو آؼػاىی ىیؽػت ،زیػعا ٌػیچ نطرؼػۀ
تغکیًای آؼان ىیؽت.
ٌهً نیداىيط کً ؿاکیانَىی «تهعکغ» را آنَزش داد .انا او ٗتل از تهعکغ چًچیغی را آنَزش داد؟ او «ازکػام» و
دؼتکـیطن از تهام انیال و دلنـَْلیٌا را آنَزش داد ،تا نعزلًای کً ٌیچچیغ ةاٗی ىهاىطه ةاؿط و ؿضف ٔ٘ه
در آن قَرت نیتَاىط ةً تهعکغ دؼت یاةط .آیا ایوگَىً ىیؽت؟ انا «تهعکغ» ىیغ نٍػارت اؼػت و از دیػعوان او چيػیو
اىتٌاری ىتَد کً در ٌهان روز اول ةًوَر کانل ةً «ازکام» َهل کييػطٌ .هػانوَر کػً آنٌػا ةػًوَر تػطریذی از ٌهػۀ
چیغٌای ةط دؼت نیکـیطىط ،تَاىایی تهعکغؿان ٗطمةًٗطم رؿط نیکعد .تکعار ىام ةَدا ىیغ ةًوَر نـػاةً ةػً تػَدٍی
یکپارچً و ذٌيی صالی ىیاز دارد .وٗتی ؿضف ةًوَر دیَؼتً ىام ةَدا را تکعار نیکيط تهام ٗؽهتٌای دیگػع نْػغش
ةیزػ نیؿَىط ،آگاٌی ةً ٌهًچیغ را از دؼت نیدٌط ،یک ٔکع دایگغیو ٌغاران ٔکع دیگع ؿػطه و ٌػع زػعؼ ىػام
ةَدا در ن٘اةل چـهاىؾ ًاٌع نیؿَد .آیا ایو نٍارت ىیؽت؟ ایو چیغی ىیؽت کً ؿضف ةتَاىػط از ٌهػان روز اول
ً
نىهئيا ىهیتَاىط ةً ؼکَن ةعؼط .ةاور ىهیکيیط؟ انتسان کيیط .در زالی
ةً آن دؼت یاةط .اگع ىتَاىط آن را اىذام دٌط،

کً دٌان ٔعد ةًوَر دیَؼتً ىام ةَدا را تکعار نیکيط ،ذٌيؾ ةً ٌعچیغی ٔکع نیکيط« :چعا رئیؽم در نسػل کػار ایػو
اىطازه از نو ةیغار اؼت؟ داداش ایو ناه نو صیلػی کػم اؼػتٌ ».عچػً ةیـػتع درةػارۀ آن ٔکػع نیکيػطَ ،كػتاىیتع
نیؿَد ،انا دٌاىؾ ٌيَز در زال تکعار ىام ةَدا اؼت .آیا ٔکع نیکيیط ٌػطؼ از تهػعیو چیگَىػگ نیتَاىػط زاقػل
ؿَد؟ آیا ایو نَمََی از نٍارت ىیؽت؟ آیا ایو نَمََی از داکىتَدن ذٌو ىیؽت؟ ةعصی أػعاد چـػم ؼَمؿػان
ةاز اؼت و نیتَاىيط ةًوَر دروىی ةً دنتیان ىگػاه کييػط .در صكػَص دن کػً در نيى٘ػۀ زیػع ؿػکم ؿػضف دهػٍ
نیؿَدٌ ،عچً ایو اىعژی صالفتع ةاؿط ،درصـانتع اؼت و ٌعچً ایو اىعژی کهتػع صػالف ةاؿػط کػطرتع و ؼػیاهتع
اؼت .آیا ٔعد نیتَاىط ٔ٘ه ةا ىگاهکعدن دروىی ةً دن در دنتیان ةً ؼکَن ةعؼط؟ ىهیتَاىط ةً آن دؼػت یاةػط .ایػو
ةً صَد تکيیک ةؽتگی ىطارد .ىکتۀ کلیطی ایو اؼت کً ذٌو و أکار ؿػضف دػاک و ؿػٕاؼ ىیؽػت .وٗتػی ةػًوَر
دروىی ةً دنتیان ىگاه نیکيیط ،دن زیتا و درصـان دیطه نیؿَد .لسًٌای دیگع ،دن ةػً آدارتهػان تتػطیل نیؿػَد:
«ایو اتاؽ ةعای دؽعم صَاٌط ةَد وٗتی ازدواج کيط .آن اتاؽ ةعای دصتعم اؼت .نا زوج نؽو ىیغ در اتاؽ دیگع زىطگی
صَاٌیم کعد و اتاؽ وؼه اتاؽ ىـیهو صَاٌط ؿطَٔ .ؽالُاده اؼت! آیا ایو آدارتهان ةً نو تضكیف داده نیؿػَد؟

ً
قػعٔا ةػً ایػو چیغٌػا واةؽػتًاىط .آیػا ٔکػع
ةایط ٔکع کيم تا راٌی ةعای گعٔتو آن دیطا کيم .ةایط چًکار کعد؟» نػعدم
نیکيیط ةتَاىیط ةطیو وعیٖ ةً ؼکَن ةعؼیط؟ گٕتًاىط« :آنطىم ةً ایو دىیا ناىيط اٗانت در ٌتل اؼت .دػػ از نػطت

ً
قعٔا ةً ایو نکان دل صَش کعدهاىػط و َالٗػًای ةػً رٔػتو
کَتاٌی ةًؼعَت ایيذا را تعک نیکيم ».ةُنی از نعدم
ىطارىط .آنٌا صاىۀ واُٗی صَد را ٔعانَش کعدهاىط.
در تغکیۀ ز٘ی٘یٔ ،عد ةایط ٗلب و ذٌو صَد را تغکیً کيط .ةایط درون صَد را تغکیػً کيػط و درون صػَد را دؽػتذَ
کيط .ىهیتَاىط ةً ةیعون ىگاه کيط .ةُنی از نطارس تغکیً نیگَیيط ةَدا در ٗلب ٔعد اؼت و ایو ىیغ تا زطی واُٗیػت
دارد .انا ةُنی أعاد ایو گٕتً را ةًاؿتتاه درک کعدهاىط و نیگَیيػط ةػَدا در ٗلبؿػان اؼػت ،گَیػا صػَد آنٌػا ةػَدا
ٌؽتيط یا اىگار در ٗلبؿان ةَدا ودَد دارد .آن را ةً ایو ؿکل ٍٔهیطهاىط .آیا ایو اؿتتاه ىیؽت؟ چگَىً نیتَاىػط ةػً
ایو قَرت ٍٔهیطه ؿَد؟ نيٌَر ایو اؼت کً کلیط نَٔ٘یت در تغکیػً ،تغکیػۀ ٗلػب اؼػت .چگَىػً نهکػو اؼػت در
ةطنتان ةَدا ودَد داؿتً ةاؿط؟ اگع نیصَاٌیط نَٖٔ ؿَیط ةایط تغکیً کيیط.
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َلت ایيکً ىهیتَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ایو اؼت کً ذٌوتان صالی ىیؽت و ةً چيػان ؼػىر ةػاهیی ىعؼػیطهایط.
رؼیطن ةً ؼکَن ٔ٘ه نیتَاىط ٗطمةًٗطم زاقل ؿَد و ارتتاط تيگاتيگی ةا رؿط ؼىرتان دارد .وٗتی واةؽػتگیٌا را
رٌا نیکيیط ،ؼىرتان ارت٘ا نییاةط و ؼکَنتان َهیٖتع نیؿَد .اگع ةضَاٌیط از وعیٖ ةُنی تکيیکٌا و روشٌا ةً
ً
دٗی٘ا چیغی اؼت کً أعاد را در نؽیع تغکیػً ةػً
ؼکَن ةعؼیط ،نیگَیم کً در دؽتذَی کهک ةیعوىی ٌؽتیط .ایو
ةیعاًٌ نیکـاىط و نـکالتی را دطیط نیآورد .ةًویژه در ةَدیؽم ،اگع در دؽتذَی کهک ةیعوىی ةاؿػیط یػا ؿػعایه را
ن٘كع ةطاىیط ،نیگَیيط راٌی اٌعیهيی رٔتًایط .در تغکیۀ ز٘ی٘یٔ ،عد ةایط ٗلب را تغکیً کيط و ٔ٘ه وٗتی ؿیوؿیيگ
صَد را رؿط دٌیط ذٌوتان نیتَاىط داک و ؿٕاؼ ؿَد و ةً زالت ةیٗكطی ةعؼػط٘ٔ .ػه وٗتػی ؿیوؿػیيگ ؿػها
رؿط کيط نیتَاىیط ةا ؼعؿت دٍػان ٌهگػَن ؿػَیط و از صَاؼػتًٌا و انیػال نضتلػٓ ةـػعی ،واةؽػتگیٌا و ؼػایع
چیغٌای ةط صالص ؿَیط٘ٔ .ه آىگاه نیتَاىیط چیغٌای ةط در ةطنتان را ةیعون ةعیغیط و قَُد کيیط .ةا ایو تْییعات،
ؼعؿت دٍان ؿها را دیگع نسطود ىهیکيط و ؼپػ نادۀ تَ٘ا نیتَاىط ةً گَىػگ تتػطیل ؿػَد .آیػا آنٌػا دؼػت در

ً
دٗی٘ا ایوگَىً اؼت!
دؼت ٌم ىطارىط؟ اقَل آن

در صكَص ایيکً چعا ىهیتَاىیط ؼاکو ؿَیط ،ایو َلتی اؼت کً ةً صَد ٔعد ارتتاط دارد ،چعاکً ىهیتَاىط نىاةٖ
اؼتاىطارد تهعیوکييطه ةاؿط .در صكَص ََانل ةیعوىی ،ایو روزٌا ومُیتی ودَد دارد کً ةًوَر دػطی ةػا تغکیػًتان
ً
واُٗا ةطی روی تهعیوکييطگان نیگظارد.
نطاصلً نیکيط و ناىُی ةعای تغکیًتان ةًؼَی ؼىَح ةاهتع نیؿَد و تأجیع
نیداىیط کً ةا اقالزات و ؼیاؼت درٌای ةاز ،اٗتكاد نيُىٓ ؿطه و ن٘عرات کـَر ىیغ نسطودیت کهتعی دیطا کعده
اؼتٔ .ياوریٌای دطیط ةؽیاری وارد ؿطه و اؼتاىطارد زىطگی نعدم ةٍتَد یأتً اؼت .تهام نعدم َادی ٔکع نیکييط
ایو چیغ صَةی اؼت .انا ٌعچیغی نغایا و نُایتی دارد و اگع ةً دو وعؼ ؼکً ىگاه کيیط ،صَاٌیط دیط کً ةا اقالزات
و گـَدن درٌا ،اىَاعواٗؽام چیغٌای ةط ىیغ وارد ؿطهاىط .اگع کتاب یػا نذلػًای ن٘ػطاری نستػَای ديؽػی ىطاؿػتً
ةاؿط ،ةً ىٌع ىهیرؼط ةتَاىط ةً ٔػعوش ةعؼػط و آنٌػا ىگػعان کهیػت ٔػعوش نیؿػَىط .اگػع ٔیلمٌػا و ةعىانػًٌای
تلَیغیَىی قسيًٌایی از اتاؽ صَاب را ىـان ىطٌيط ،ةً ىٌع ىهیرؼط کؽػی آنٌػا را تهاؿػا کيػط و آنٌػا ىگػعان آنػار
ةیييطگان نیؿَىط .در صكَص اجعی «ٌيعیٌ »،یچکؽی ىهیتَاىط ةگَیط کً آن اجػعی واُٗػی اؼػت یػا چیػغی کػً
ٌهیووَری ؼع ٌم کعدهاىط .در ٌيعٌای ؼيتی چیيی ةاؼػتان نػا چيػیو چیغٌػایی ودػَد ىطاؿػتَ .ػالوه ةػع ایػو،
ؼيتٌای ٔعٌيگی چیو چیغٌایی ىیؽتيط کً کؽی اةطاع یا ؼع ٌم کعده ةاؿطٌ .يگام اؿاره ةً ٔعٌيگ ناٗتل تاریش،
اؿاره کعدم کػً ٌعچیػغی نيـػأ صػَد را دارد .انػا اکيػَن ارزشٌػای اصالٗػی اىؽػان تْییػع کػعده و تتػاه ؿػطهاىط.
اؼتاىطاردٌای ؼيذیطن صَةی و ةطی ٌهگی تْییع کعدهاىط .انا در زالی کً ةـعیت دؼتضَش چيیو تْییعاتی ؿطه،

ؼعؿت و اؼتاىطارد ایو دٍانِ ،دوَ ،ؿوِ ،رن ،ةًَيَان تيٍا نُیار تهػایغ اىؽػان صػَب از اىؽػان ةػط ،تْییػع ىکػعده و
ىضَاٌط کعد .ؿها کً تهعیوکييطه ٌؽتیط اگع نیصَاٌیط ةً ةاه و ٔعاؼَی آن ةعویط ،ةایط از ایو نُیػار ةػعای ارزیػاةی

نؽائل اؼتٕاده کيیط .ىهیتَاىیط از اؼتاىطارد نعدم َادی اؼتٕاده کيیطَ .ػالوه ةػع چیغٌػایی کػً اهن تَقػیٓ کػعدم
نطاصالت ةیعوىی دیگعی ىیغ ودَد دارىط کً ؿها را وُهۀ صَد ٗعار نیدٌيػط ،ناىيػط ٌمديػگعایػی ،آزادی ديؽػی،
نَاد نضطر و چیغٌای ىاؿایؽت دیگع.
وٗتی انعوزه دانُۀ ةـعی ةً ایو نعزلً رؼیطه ،درةارۀ ایو ةیيطیـیط :اگع ةً ٌهیو ؿکل ادانً یاةط چً اتٕػاٗی
نیأتط؟ آیا نیتَان ادازه داد ةعای اةط ةً ایو قَرت ةهاىط؟ اگع اىؽانٌا ةعای آن کاری اىذام ىطٌيط ،آؼهان اىذػام
صَاٌط دادٌ .ع نٍَٗ ٔذایُی ةع ؼع نعدم ٔعود آنطهٌ ،هیـً در چيػیو اومػاَی ةػَده اؼػت .در کالسٌػایم ٌعگػغ
۴0۴

ً
قػعٔا
درةارۀ ٔذایٍ ةغرت ةـعی قستت ىکعدهام .نظاٌب و ةؽیاری از نعدم درةارۀ ایو نَمَعِ داغ قستت نیکييط.

ایو نَمَع را ةعای ٌهگی نىعح نیکيم ،دػ ٌهگی درةارۀ آن ةیيطیـیط :در دانُۀ َادی ةـعی نا ،اؼتاىطاردٌای
اصالٗی اىؽان تا چيیو زطی تْییع کعده اؼت! تيؾٌای ةیو نعدم ةً ایو نعزلً رؼیطه اؼت! آیا ٔکع ىهیکيیط ةً

نعزلۀ َٔؽالُاده صىعىاکی رؼیطه اؼت؟ ةياةعایو در زالی کً ةًؼَی ؼىَح ةاه تغکیً نیکيیم ،ایو نسیىی کػً در
آن زىطگی نیکيیم ىیغ ةًوَر دطی ةا نا تهعیوکييطگان تطاصل ایذاد نیکيطَ .کػٌای ةعٌيً در صیاةان در نُػعض
دیط ٗعار داده نیؿَىط و ةًنسل ایيکً ؼعتان را ةليط کيیط آنٌا را نیةیيیط.
زناىی هئَزی ىَؿت« :وٗتی ؿضكی صعدنيط دائَ را نیؿيَد ،آن را ةا دطیت تهعیو نیکيػط ».وٗتػی ؿضكػی
صعدنيط دائَ را یاد نیگیعدٔ ،کع نیکيط« :ةاهصعه راه راؼتیو تغکیً را دیطا کعدم .چعا نيتٌػع ةهػاىم و از ٌهػیو زػاه
تغکیً را ؿعوع ىکيم؟» از ىٌع نو نسیىی دیچیطه و دؿَار چیغی صَب اؼتٌ .عچً دیچیطهتع ةاؿط ،أػعاد واهتػعی
را ةً ودَد نیآورد .اگع کؽی ةتَاىط صَدش را ةً ةاه و ٔعاؼَی نسیه ارت٘ا دٌط ،تغکیًاش ةؽیار نسکم صَاٌط ةَد.
ً
واُٗا نكهم اؼت تغکیً کيط ،نیگَیم نسیىی دیچیطه چیغی صػَب اؼػت .ةػطون ودػَد
ةعای تغکیًکييطهای کً
ىاؼازگاریٌا یا ٔعقتٌایی ةعای رؿط ؿیوؿیيگتان ىهیتَاىیط دیـعٔت کيیط .اگػع ٌهػۀ نػعدم ةػا ٌهػطیگع صػَب
ةاؿيط ،چگَىً تغکیً نیکيیط؟ هئَزی درةارۀ «ؿضكی نُهَلی کػً دائػَ را نیؿػيَد» ىیػغ ىَؿػت .او تغکیًکييػطهای
نُهَلی اؼت و ةعایؾ ٔعٗی ىهیکيط کً آن را تغکیً کيط یا ىکيط و چيیو ؿضكی ةً ازتهػال زیػاد در تغکیػً نَٔػٖ
ىهیؿَد .ةعصی أعاد کً ایيذا زنَر دارىط ٔکع نیکييط آىچً آنػَزش نػیدٌم صػَب و نيى٘ػی اؼػت .انػا دػػ از
ةازگـت ةً نسیه نعدم َادی نهکو اؼت ةًؿطت تستتأجیع اَّای نؽائل دىیَی ٗعار گیعىػطٌ .عچ٘ػطر ٌػم آنٌػا
واُٗی ةً ىٌع ةعؼيط ،زتی ةؽیاری از نیلیَىعٌا و أعاد ةؽیار جعوتهيط در اىتٍای زىطگیؿان دی ةعدهاىػط کػً در واٗػٍ
چیغی ىطارىط .آن جعوتٌای نادی را ىهیتَاىیط دػ از نعت ٌهعاه صَد ةتعیط و در ىٍایت دَچ ٌؽتيط .انا در ن٘اةل،
آىچً گَىگ را ایوٗطر ةاارزش نیکيط ایو اؼت کً ٌيگام نعت ٌهعاهتان صَاٌط ةَدٌ .هػعاه روح اقػلیتػان اؼػت و
ٌيگام زیات ةُطیتان ةا ؿها صَاٌط ةَد .گٕتًایم کً روح اقلی از ةیو ىهیرود و ایو صعأات ىیؽت .ةُط از نعت و
دػ از ایيکً ؼلَلٌای ةطن ٔیغیکی نا ةعیغد ،ذرات کَچکتع از ؼلَلٌا در ؼایع ُةُطٌای ٔیغیکی از ةػیو ىهیروىػط.
ٔ٘ه دَؼتًای اؼت کً ریضتً نیؿَد.
ٌهۀ آىچً ٌماکيَن درةارهاش قستت کعدم ةً نَمَع ؿیوؿیيگ ٔعد تُلٖ دارد .ؿػاکیانَىی و ىیػغ ةَدیدارنػا
زناىی ایو را ةیان کعدىط« :ایو ؼعزنیو ؿعٗی چیو نکاىی اؼت کً ةاتَ٘اتعیو أعاد را نیؼازد ».در ؼعاؼػع تػاریش،
ةؽیاری از راٌتان و نعدم چیو ةً ایو نَمَع صیلی أتضار کعدهاىط .گهػان کعدهاىػط نيٌػَر ایػو اؼػت کػً اؼػتُطاد
نُيَی صاقی ةً آنٌا داده ؿػطه اؼػت .ازایػورو ةؽػیاری از اؿػضاص از ایػو نَمػَع رامػی ٌؽػتيط و ازؽػاس
صعؼيطی نیکييط« :صَؿا ةً زال نا نعدم چیو! کـَر چیو نکاىی اؼت کً أعادی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽالُاده و
تَ٘ای زیاد نیؼازد ».در واٍٗ ةؽیاری از نعدم نُيی دـت آن را درک ىهیکييط .چعا کـػَر چػیو نکػاىی اؼػت کػً
نیتَاىط أعادی ةا تَ٘ای زیاد ةً ودَد آورد؟ و چعا آىذا نعدم نیتَاىيط تا ؼىَح ةاه تغکیً کييػط؟ ةؽػیاری از نػعدم
نيٌَر واُٗی گٕتار أعاد ؼىر ةاه را درک ىهیکييط و ٗلهعو یا ذٌيیت أعادی را کً در ؼىَح ةاهتع و ٗلهعوٌای ةاهتع
ٌؽتيط ،درک ىهیکييطٔ .کع ىهیکيم ةعای درک نُيی آن ةً تَمیر نو ىیاز داؿتً ةاؿیط٘ٔ :ه در ةیو دیچیػطهتعیو
تَدۀ نعدم یا در دیچیطهتعیو نسیه اؼت کً ٔعد نیتَاىط تا ؼىَح ةاه تغکیً کيط.
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کیفیت نادرزادی
ن٘طار نادۀ تَ٘ایی کً در ةطن ٔعد در ُةُطی دیگع ودَد دارد ،کیٕیت نادرزادیاش را نُیو نیکيػط .اگػع ٔػعدی کهتػع
تَ٘ا داؿتً ةاؿط و ةیـتع نادۀ ؼیاه ،کیٕیت نادرزادیاش مُیٓ اؼت .در ایو قَرت ،در نیطان او کارنای ةیـتعی
ودَد دارد .در زالی کً اگع ٔعدی تَ٘ا یا نادۀ ؼٕیط ةیـتعی داؿتً ةاؿػط کیٕیػت نػادرزادیاش صػَب اؼػت و در
نیطان او کارنای کهتعی ودَد دارد .ةياةعایو نعدم ایو دو ىَع ناده را ةا صَد دارىط و ایو دو نادۀ ؼٕیط و ؼیاهؿػان
نیتَاىيط ةً یکطیگع تتطیل ؿَىط .چگَىً تتطیل نیؿَىط؟ اىذام کارٌای صَب نادۀ ؼٕیط را ةً ودَد نیآورد .وٗتػی
ؼضتیٌا را تسهل کيیط ،زدع ةکـیط یا کارٌای صَب اىذام دٌیط ،نػادۀ ؼػٕیط ةػً دؼػت نیآوریػط .اىذػام کارٌػای
اؿتتاه و اَهال ةط ،نادۀ ؼیاه را ةً ودػَد نػیآورد و آن کارنػا اؼػت .چيػیو ٔعایيػط تتػطیلی ودػَد داردٌ .هچيػیو
نیتَاىيط از زىطگیٌای گظؿتً نيت٘ل ؿَىط .چيیو چیغی انکاندظیع اؼت ،زیعا ایو دو ناده در وػَل زیاتٌایتػان
دهٍ نیؿَىط و ةً گظؿتًٌای دور ةعنیگعدىط ،ةًوَری کً ٌهػعاه روحتػان از یػک زىػطگی ةػً زىػطگی دیگػع نيت٘ػل
نیؿَىط .ةياةعایو ةاور داریم کً کارنا و تَ٘ا نیتَاىيط در وَل زنػان دهػٍ ؿػَىط و نیتَاىيػط از ادػطاد ؿػضف ىیػغ
نيت٘ل ؿَىط .گاٌی اوٗات ةً یاد نیآورم کً نعدنان چیو ةاؼتان یا أعاد کٍوؼال کيَىی درایوةاره قستت نیکعدىط
کً ىؽلٌای گظؿتۀ صاىَاده تَ٘ا دهٍ کعدىط و ةً نعدم یادآوری نیکعدىط کً تَ٘ا دهٍ کييط و آن را از دؼت ىطٌيػط.
ً
واُٗا گٕتۀ صعدنيطاىًای ةیان نیکعدىط .چ٘طر درؼت نیگٕتيط!

کیٕیت نادرزادی صَب یا مُیٓ ؿضف نیتَاىط تُییوکييطۀ تَاىایی ایهانداؿتو او ةاؿػطٔ .ػعدی کػً کیٕیػت
نادرزادی صَةی دارد ةًصاوع نادۀ ؼٕیط ةؽیارش گعایؾ دارد ةیـتع ایهان داؿتً ةاؿط .ایو نادۀ ؼٕیط ،ةطون ٌیچ

زائلی در ٌهاٌيگی ةا دٍان و ؼعؿت ِدوَ ،ؿوِ ،رن اؼت .ازایورو ایو ؼعؿت دٍان نیتَاىط ةطون ٌیچ ناىُی در

ةطىؾ نتذلی ؿَد و ةًوَر نؽت٘یم ةا ةطىؾ در تهاس ةاؿط .انا ٔعدی ةا کیٕیػت نػادرزادی مػُیٓ گػعایؾ دارد
کهتع ایهان داؿتً ةاؿط .زیعا ةعای نادۀ ؼیاهَ ،کػ آن نكطاؽ دارد .ایو نادۀ ؼیاه از اىذام کارٌای اؿػتتاه ىاؿػی
نیؿَد و صالؼ ؼعؿت دٍان اؼت و در ىتیذً ٔعد را از ؼعؿت دٍان دطا نیکيط .وٗتی ن٘طار زیادی از ایو نػادۀ

ؼیاه دهٍ ؿطه ةاؿط ،نیطاىی دیعانَن ةطن ؿضف ؿکل نیدٌط و او را ازاوً نیکيطٌ .عچً ایػو نیػطان ةغرتتػع
ةاؿط ،تعاکم و مضانت آن ةیـتع اؼت و ایهان ؿضف را مُیٓتع نیکيط .زیعا نادۀ ؼیاٌی کً ةا اىذام کارٌای ةػط

ةً دؼت آورده اؼت او را از ؼعؿت کیٍاىی ِدوَ ،ؿوِ ،رن دطا نیکيط .نُهَهً ةعای چيیو أعادی ؼضتتع اؼػت ةػً

تغکیً ةاور داؿتً ةاؿيط ،ایهانؿان تستتأجیع آن ٗعار نیگیعد و کارنا ناىٍ ةغرگی ةعایؿان ایذػاد نیکيػطٌ .عچػً از
درد و ؼضتی ةیـتعی رىخ ةکـيط ،کهتع ةاور نیآورىط و ةياةعایو تغکیً ةعای آنٌا ؼضتتع صَاٌط ةَد.
ةعای ؿضكی ةا نادۀ ؼٕیط ٔعاوان تغکیً آؼانتع اؼت .زیعا در دعیان تغکیً ،تا آىذا کً ایو ٔػعد دػظب ؼعؿػت
دٍان ؿَد و ؿیوؿیيگ او رؿط کيط ،تَ٘ایؾ ةًوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل نیؿَد .انا ةػعای ؿضكػی ةػا نػادۀ
ؼیاه ٔعاوانٔ ،عایيط دیگعی ىیغ ودَد دارد .ناىيط نسكَلی اؼت کً در کارصاىً تَلیط نیؿَد :دیگعان ةا نػادۀ آنػاده
ةعای تَلیط نیآیيط ،در زالی کً ایو ؿضف ةا نادۀ صانی نیآیط کً ةً دػعدازش ىیػاز دارد .ةایػط از نیػان ایػو روىػط
ةگظرد .ةياةعایو اةتطا ةایط ؼضتیٌایی را تسهل کيط و کارنا را از ةیو ةتعد تا آن را ةً نادۀ ؼٕیط تتطیل کيط و نادۀ تَ٘ا
را ؿکل دٌط٘ٔ .ه دػ از آن نیتَاىط گَىگ را رؿط دٌط .انا نُهَهً چيػیو ؿضكػی ایهػان کهتػعی دارد .اگػع از او
ةضَاٌیط ةیـتع رىخ ةکـط ،آن را کهتع ةاور نیکيط و تسهل آن ةعایؾ ؼضتتع صَاٌط ةَد .ازایورو ةػعای ؿضكػی ةػا
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نادۀ ؼیاه زیاد ،دؿَار اؼت کً تغکیً کيط .در زنانٌای گظؿتً ،در نطرؼۀ دائَ یا نطرؼۀ تغکیًای کػً ٔ٘ػه ةػً یػک
ؿاگعد آنَزش نیداد ،نُهَهً ایووَر ةَد کً ةًدای ایيکً ؿاگعد در دؽتذَی اؼتاد ةاؿط ،از اؼتاد اىتٌػار نیرٔػت
در دؽتذَی ؿاگعد ةاؿط .آنٌا نعیط را ةع ایو اؼاس اىتضاب نیکعدىط کً ةطىؾ چً ن٘طار از ایو دو نػادۀ کارنػا و
تَ٘ا را ةا صَد دارد.
ً
َهَنا تُییوکييطۀ دردۀ ایهان اوؼت ،انا ٌهیـً ایوگَىً ىیؽت .ةعصی أػعاد کیٕیػت
کیٕیت نادرزادی ؿضف
نادرزادی ةؽیار صَةی ىطارىط ،انا نسیه صاىًؿان ةؽیار صَب اؼت و ةؽػیاری از اَنػای صػاىَاده ،أػعادی نػظٌتی
ٌؽتيط یا تغکیً نیکييط و ةً نؽائل نُيَی َ٘یطه دارىط .ایو نسیه نیتَاىط ایهان چيیو ؿضكی را تَ٘یػت کيػط و
اَت٘ادش را دعورش دٌط؛ ٔعدی کً اگع در نسیه دیگعی ةَد اَت٘اد چيطاىی ىهیداؿت .ةياةعایو ََانل دیگػعی ّیػع
از کیٕیت نادرزادی ٔعد ىیغ ودَد دارد .ةعَکػ ،أعادی ىیغ ٌؽتيط کػً کیٕیػت نػادرزادی ةؽػیار صػَةی دارىػط ،انػا
تَاىایی ایهانداؿتو آىان ةًؿطت تنُیٓ ؿطه اؼت و ةارزتعیو َلت آن تُلیهات صؽتًکييطهای اؼػت کػً در ایػو
دىیای نادیگعا کؽب کعدهاىط کً آنٌا را کَتًٔکع نیکيػط و ةاَػث نیؿػَد ةػً ٌعچیػغی ورای آىچػً ةػًوَر رؼػهی
آنَصتًاىط ؿک کييط .ایو نؽئلً در دوران اصیع در چیو ةارزتع ةَده اؼت ،چعاکً نطارس ةػً أػعاد آنَصتًاىػط تٕکػع
ؼیاهوؼٕیط داؿتً ةاؿيط.
ةًوَر نحال ،در روز دوم کالؼی درةارۀ ةازؿػطن چـػم ؼػَم قػستت نیکػعدم .ؿضكػی آىذػا ةػَد کػً کیٕیػت
نادرزادی ةؽیار صَةی داؿت و چـم ؼَنؾ را در ؼىسی ةؽیار ةاه ةاز کعدم .او قسيًٌای ةیؿػهاری را دیػط کػً
ؼایعیو ىهیتَاىؽتيط ةتیييط .ةً دیگعان گٕت« :وای ،نو دیطم ٔالَنٌا نحل داىًٌای ةعؼ در ؼعاؼع ؼاليی کً ٔا در
زال اؿاًَ ةَد روی ةطن ٌهً داییو نیآنط .دیطم ةطن ز٘ی٘ی نُلم لی ةً چً ؿکلی اؼتٌ .الۀ نُلم لی را دیػطم
و ایيکً ٔالَن چً ؿکلی اؼت و چ٘طر ٔاؿو در آىذا ودَد دارد ».او دیط کً نُلم ٔػا را در ؼػىَح نضتلػٓ آنػَزش
ػو» نُلػم
نیداد و ایيکً ٔالَن چگَىً ةطن ؿاگعدان را نتُادل نیکعد .او دیط کً در وَل ؼػضيعاىی ،ایػو «گَىگ ِؿ ِ
ةَد کً در ٌع ؼىر نضتلٕی ؼضيعاىی نیکعد .او دیط دصتعان آؼهاىی گلأـاىی نیکعدىػط و ّیػعه .او چیغٌػایی ةػً

ایو ؿگٕتاىگیغی دیط ،کً ىـان نیدٌط کیٕیت نادرزادیاش صیلی صَب ةَد .انا ةُط از ایيکػً درةػارۀ ٌهػۀ آنٌػا
قستت کعد در اىتٍا گٕت« :نو ةً ایو چیغٌا ةاور ىطارم ».انا ٌماکيػَن َلػم ةعصػی از ایػو چیغٌػا را تأییػط کػعده و
ةؽیاری از چیغٌای دیگع را ىیغ نیتَان ةا َلم ىَیو تَمیر داد و نا ةعصی از آنٌا را ایيذػا تـػعیر کػعدهایم .آىچػً
چیگَىگ درک نیکيط ورای درک َلم ىَیو اؼت .از ایو ىٌع ،کیٕیت نادرزادی صَب ٔعد را ٌهیـً ىهیتَان نُادل
ایهان َٗی در ىٌع گعٔت.

روعوةیيی
«روؿوةیيی» چیؽت؟ «روؿػوةیيی» واژهای اؼػت کػً نيـػأ نػظٌتی دارد .ایػو واژه در ةَدیؽػم ةػً درک و ٍٔػم
تغکیًکييطه از آنَزهٌای ةَدا اؿاره نیکيطٌ .م ةعای روؿوؿطن او ةً ز٘ایٖ نضتلٓ اؼػتٕاده نیؿػَد و ٌػم ةػعای
روؿوةیيی ىٍاییاش؛ ةياةعایو ةً صعد او ارتتاط دارد .انا ایو روزٌا در چیو ایو واژه در نسیه دىیػَی و ةػعای اؿػاره
ةً کؽی اؼتٕاده نیؿَد کً زرىگ اؼت ،نیتَاىط ذٌو رئیػ صَد را ةضَاىط و نیداىط چگَىػً ىٌػع نػأَؽ صػَد را
دلب کيط .نعدم آن را کیٕیت روؿوةیيی صَب نیىانيط زیػعا نُهػَهً آن را ةػطیو قػَرت درک نیکييػط .انػا اگػع از
ؼىسی کهی ةاهتع از نعدم َادی ةيگعیط ،دی نیةعیط کً آىچً نعدم َػادی ةػًَيَان ز٘ی٘ػت درک نیکييػط نُهػَهً
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اؿػػتتاه اؼػػت .وٗتػػی واژۀ «روؿػػوةیيی» را اؼػػتٕاده نػػیکيیم ،اقػالً نيٌَرنػػان نُيػػی دىیػػَی آن ىیؽػػت .کیٕیػػت
ِ
زةل زً٘ةاز صَب ىیؽت ،زیعا ؿضكی کػً ةػیؾ از زػط زرىػگ اؼػت گػعایؾ دارد ٔ٘ػه کػاری
روؿوةیيی
ؿضف ِ
ؼىسی اىذام دٌط تا نأَٗؾ از او ت٘طیع کيط .در ایو زالت ،آیا کار واُٗی را ؿضف دیگعی اىذام ىهیدٌط؟ دػػ

ایو ؿضف ةً دیگعان ةطٌکار نیؿَد .از آىذا کً او زرىگ اؼت و نیداىط چگَىً رمایت دیگعان را دلب کيط ،نيػأٍ
ةیـتعی کؽب نیکيط ،در زالی کً دیگعان ةیـػتع نتنػعر نیؿػَىط .چػَن زرىػگ اؼػتٌ ،ػیچ مػعری را نتسهػل
ىهیؿَد و ٌیچچیغی را ٌم ةًآؼاىی از دؼت ىهیدٌط .در ىتیذػً ،دیگػعان ةایػط نتسهػل مػعرٌایی ؿػَىطٌ .عچػً
ةیـتع ةً ایو نيأٍ ىاچیغ دىیَی اٌهیت دٌط ،کَتًٔکعتع نیؿَد و ازؽػاس نیکيػط ىتایػط ةػًرازتی از کيػار نيػأٍ
نادی گظؿت .ةياةعایو ٔکع نیکيط صَدش ةؽیار واٍٗةیو و کؽی اؼت کً ٌیچ معری را نتسهل ىهیؿَد.
ةعصی از أعاد زتی ةً ایو ؿضف رؿک نیةعىط! ةً ؿػها نیگػَیم ةػً او رؿػک ىتعیػط .ىهیداىیػط چػً زىػطگی
صؽتًکييطهای را نیگظراىط :ىهیتَاىط ةًصَةی ةضَرد یا ةضَاةط ،زتی در رؤیاٌػایؾ ىیػغ از مػعرکعدن و ازدؼػتدادن
نيأٍ ؿضكی در ٌعاس اؼت و ةعای کَچکتعیو ىٍٕ ؿضكی ٌع کػاری اىذػام نیدٌػط .وٗتػی تهػام زىػطگیاش
قعؼ ایو چیغٌا ؿطه ،آیا ىهیگَییط زىطگی صؽتًکييطهای را نیگظراىط؟ نیگَییم وٗتی در یک ىاؼازگاری یک ٗػطم
َ٘ب ةعویط ،دی نیةعیط دریا و آؼهان ةیکعاناىط و ةًوَر زػتم ومػُیت نتٕػاوت صَاٌػط ؿػط .انػا ٔػعدی نحػل او
ىهیتَاىط کَتاه ةیایط و زىطگی ةؽیار ناللآوری را نیگظراىط .ىتایط از او یاد ةگیعیط .در دانُػۀ تغکیًکييػطگان گٕتًاىػط:
«چيیو ٔعدی ةًوَر کانل از دؼت رٔتً اؼت .زیعا ةًصاوع نيأٍ نادی در نیان نعدم َادی تتاه ؿطه اؼت ».چ٘طر
ؼضت اؼت کً از او درصَاؼت کعد تَ٘ای صَد را زٕػي کيػط! اگػع از او ةضَاٌیػط تغکیػً کيػط ،ؿػها را ةػاور ىهیکيػط:
«تغکیً؟ وٗتی ؿها تغکیًکييطگان را کتک نیزىيط یا ةً ؿها تٌَیو نیکييط تالٔی ىهیکيیط .وٗتی ةػا ؿػها ةػًىػازٖ
رٔتار نیکييط ،ةًدای ایيکً ن٘اةلًةًنحل کيیط ،ةایط در ذٌوتان زتی از آنٌا تـکع کيیطٌ .هگی "آه کییػَ" ؿػطهایط!
ٌهگیتان نـکل رواىی داریط!» چيیو ؿضكػی ىهیتَاىػط تغکیػً را درک کيػط .نیگَیػط ؿػها ةػاورىکعدىی و ازهػٖ
ٌؽتیط .آیا ٗتَل ىطاریط ىذاتدادن او دؿَار اؼت؟
ً
وتیُتا نا واژۀ «روؿوةیو» را ةعای تَقیٓ چيیو ؿضكی ةً کار ىهیةعیم .ةلکً أعادی را کً از ىٌع او «کػَدن»

ً
ً
قعٔا ةػً نؽػائل دىیػَی
واُٗا کَدن ةاؿیم .ةلکً
ٌؽتيط ،روؿوةیوتع از او در ىٌع نیگیعیم .التتً ایووَر ىیؽت کً
کً نعدم ىهیتَاىيط رٌا کييط و آنٌا را نٍم در ىٌع نیگیعىط ،اٌهیت کهتعی نػیدٌیم .در قػَرتی کػً در زنیيػًٌای
دیگع ةؽیار داىا ٌؽتیم .در صكَص کارٌایی کً اىذام نیدٌیم ،صَاه دژوٌؾ َلهی ةاؿط یا کارٌػایی کػً در نسػل
کار ةً نا ؼپعده نیؿَد ،ةؽیار ٌـیاریم و آنٌا را ةًصَةی اىذام نیدٌیم٘ٔ .ه چیغٌػایی کماٌهیػت ناىيػط نيػأٍ
دىیَی و تُارض ةا أعاد را ؼتک نیگیعیم .چً کؽی ؿػها را کػَدن نیىانػط؟ ٌیچکؽػی ىهیگَیػط کػَدن ٌؽػتیط،
ً
نىهئيا ایوگَىً اؼت.

ً
واُٗا «کَدن» در ىٌع نیگیعىط ،وٗتی از ؼىَح ةاهتع ىگعیؽػتً ؿػَد ،ز٘ی٘ػت درةػارۀ او کػانالً
زتی کؽی را کً
نُکَس نیؿَدٔ .عد کَدن ازتهاهً کار ةط نٍهی در نیان نعدم َادی اىذام ىهیدٌط و ازتهاهً َلیػً دیگػعان ى٘ـػً
ىهیکـط .او ةًدىتال ؿٍعت ىیؽت و تَ٘ا از دؼت ىهیدٌط .انا دیگعان ةً او تَ٘ا نیدٌيط .وٗتی او را نیزىيػط و ةػً
او تٌَیو نیکييط ،ةً او تَ٘ا نیدٌيط و آن ناده ةؽیار ةػاارزش اؼػت .در دٍػان نػا ایػو اقػل ودػَد دارد« :ةػطون
ازدؼتدادن ،چیغی ةً دؼت ىهیآیط ».ؿضف ةعای ةًدؼتآوردن ةایط از دؼت ةطٌط .وٗتػی دیگػعان ایػو ؿػضف
کَدن را نیةیييط ،او را تس٘یع نیکييط« :چً اةلٍی ٌؽتی!» وٗتی دٌانؿػان را ةػاز نیکييػط تػا ةػً او تػٌَیو کييػط،
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تکًای از تَ٘ا ةًؼهت ٔعد ن٘اةل دعتاب نیؿَد .کؽی کً ةا او ةطرٔتاری کعده ،وعٔی نسؽَب نیؿَد کً چیػغی از
او گعٔتً و ةياةعایو ةایط چیغی از دؼت ةطٌط .وٗتی کؽی ةً او لگطی ةغىط« :چً اةلٍی ٌؽتی!» ةًوَر نـاةً تکًای
دیگع از تَ٘ا ةًوعؼ او دعتاب نیؿَد .وٗتی کؽی ةً او ىاؼغا نیگَیط یا ةً او لگط نیزىط ،او ٔ٘ػه لتضيػط نیزىػط و
اىگار نیگَیط« :ادانً ةطه ،تَ ایوگَىً ةً نو تَ٘ا نیدٌی و ٗكػط ىػطارم زتػی ذرهای از آن را رد کػيم!» درةػارۀ ایػو
ةیيطیـیط :ةع وتٖ ز٘ایٖ ؼىَح ةاهتع ،چً کؽی زرىگتع اؼت؟ آیا او زرىػگتع ىیؽػت؟ او زرىػگتعیو ٔػعد اؼػت،
چعاکً ٌیچ تَ٘ایی از دؼت ىهیدٌط .وٗتی ةًوعؼ او تَ٘ا دعتاب نیکيیط ،ذرهای از آن را رد ىهیکيػط .تهػام آنٌػا را
ةعنیدارد و ةا صَؿسالی آن را نیدظیعد .نهکو اؼت در ایو زىطگی «کػَدن» ةاؿػط ،انػا ىػً در زىػطگی ةُػطی .روح
اقلی او کَدن ىیؽت .در ةعصی از نظاٌب نیگَیيط کً اگػع ؿضكػی ت٘ػَای ةؽػیار زیػادی داؿػتً ةاؿػط ،در زىػطگی
ةُطیاش قازبنيكتی واهن٘ام یا ةؽیار جعوتهيط نیؿَد .تَ٘ایؾ ةا ایو چیغٌا نتادلً نیؿَد.
گٕتًایم کً تَ٘ا نیتَاىط ةًوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل ؿَد .آیا ارتٕاع ؼىر تغکیػًتان از تتػطیل ایػو ت٘ػَا ةػً

ً
نؽت٘یها ةً گَىگ تتطیل ؿَد .آیا گَىگی کً ؼىر یا تَان گَىگتان را نُیو نیکيط از ایػو
دؼت ىهیآیط؟ نیتَاىط
ناده تتطیل ىهیؿَد؟ آیا ىهیگَییط کً آن ةؽیار ةاارزش اؼت؟ ٔعد نیتَاىط ٌيگام تَلط آن را ٌهػعاه صػَد ةیػاورد و
ٌيگام نعت ٌهعاه صَد ةتعد .در ةَدیؽم گٕتًاىط کً ؼىر تغکیۀ ؿها جهعۀ ؿهاؼتٌ .ع اىطازه ازصَدگظؿتگی کيیط ةً
ٌهان اىطازه ةً دؼت نیآوریط ،اقَل آن ایوگَىً اؼت .در ةعصی از نظاٌب نیگَیيط ؿضكی کً ت٘ػَا داؿػتً ةاؿػط
نیتَاىط در زىطگی ةُطیاش قازبنيكتی واهن٘ام یا جعوتهيط ؿَدٔ .ػعدی کػً ت٘ػَای کهػی دارد ،زىػطگی ؼػضتی
صَاٌط داؿت و زتی ةعای ّظا گطایی صَاٌط کعد ،زیعا تَ٘ایی ةعای نتادلً ودَد ىطارد .ةطون ازدؼتدادن ،چیػغی ةػً
دؼت ىهیآیط! وٗتی ؿضف ٌیچ تَ٘ایی ىطاؿتً ةاؿط ،ةطن و روح او ىاةَد نیؿَد و ةًوَر واُٗی نینیعد.
در گظؿتً ،اؼتاد چیگَىگی ةَد کً وٗتی در اةتطا ةًوَر َهَنی آنَزش نیداد ؼىر او ةؽیار ةاه ةَد .انا ةُػطٌا
ذٌو ایو اؼتاد چیگَىگ ةا ؿٍعت و نيأٍ ؿضكی نـَْل ؿط .در ىتیذً ،نُلهؾ روح کهکی او را از او دور کػعد،
زیعا ایو اؼتاد چیگَىگ ةً أعادی تُلٖ داؿت کً روح کهکی را تغکیً نیکييطٗ .تل از آن ،زناىی کً روح کهکػیاش
ٌيَز زنَر داؿت ،او در کيتعل روح کهکیاش ةَد .ةًوَر نحال ،روزی نسػل کػارش در زػال تضكػیف نؽػکو ةػً
کارکيان ةَد .ؼعدعؼت گٕتٌ« :عکؽی وازط نؽکَىی ىیاز دارد ةً ایيذا ةیایط و مهو تـعیر ؿػعایه صػَد تَمػیر
دٌط چعا ةً آن ىیاز داردٌ ».عکؽی دهیل صَد را ةیان کعد در زالی کً ایو ؿضف کلهًای ةػً زةػان ىیػاورد .در آصػع،
ؼعدعؼت نتَدً ؿط کً ایو ؿضف ةیـتع از دیگعان ةػً وازػط نؽػکَىی ىیػاز دارد و او ةایػط آن را ةگیػعد .دیگػعان
گٕتيط« :صیع ،ىتایط ةً او داده ؿَد .ةایط ةً نو داده ؿَد زیعا ةًؿطت ةً آن ىیاز دارم ».ایػو ؿػضف گٕػت« :دػػ
یکی از ؿها آن را ةعدارد ».از ىٌع نعدم َادی ایو ؿضف «ازهٖ» اؼت .ةعصی أعاد نیداىؽتيط کػً او تهعیوکييػطه
اؼت و از او دعؼیطىط زتػی اگػع نؽػکو رایگػان ىهیصَاٌػط دػػ چػًچیغی نیصَاٌػط .او داؼػش داد« :چیػغی را
نیصَاٌم کً دیگعان ىهیصَاٌيط ».داؼش او از روی زهاٗتؾ ىتَد ،ةلکً ةػطیو َلػت ةػَد کػً ةػً چیغٌػای دىیػَی
اٌهیت کهی نیداد و اَت٘اد داؿت کً ةا روىط وتیُی دیؾ ةعود .او ةؽیار ٌػم ةػاٌَش ةػَد .نػعدم از او صَاؼػتيط
ىهَىًای ةگَیط ،چعاکً ىهیتَاىؽتيط چیغی را تكَر کييط کً نعدم «ىهیصَاٌيط ».او داؼش داد« :نو ؼػيگٌای روی
زنیو را نیصَاٌم ،کً ةا معةۀ دا ةً ایووعؼ و آنوعؼ دعت نیکييط و ٌیچکؽی آنٌا را ىهیصَاٌط ».نػعدم َػادی
ٔکع نیکييط آن ةینُيی اؼت .آنٌا ىهیتَاىيط ایو را درک کييط ،زیعا نعتتۀ آنٌا یا ؼىر تٕکعؿػان ةؽػیار دورتػع از
آن اؼت کً نُيی آن را درک کييط .التتً او ٗكط ىطاؿت ؼػيگی را ةػعدارد ،ةلکػً اقػلی را نیگٕػت کػً نػعدم َػادی
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ىهیتَاىيط آن را درک کييط :ةًدىتال چیغٌای دىیَی ىتَدن .ةگظاریط درةػارۀ ؼػيگ قػستت کيػیم .نیداىیػط در نتػَن
ةَدیؽتی ىَؿتًاىط« :در ةٍـت ؼُادت ّایی ٌهًچیغ از وال ؼاصتً ؿطه اؼت ،از درصتان گعٔتً تا زنیو ،دعىػطگان،
گلٌا و صاىًٌا و زتی ةطن نَدَدات ؼىر ةاه در آىذا ىیغ والیی و درصـان اؼت ».آىذا ؼيگ ةؽیار کهیاب اؼت
و گٕتًاىط دَلی کً آىذا اؼتٕاده نیکييط ؼيگ اؼػت .التتػً آن ؿػضف ٗكػط ىطاؿػت ؼػيگی ةػً آىذػا ةتػعد ،ةلکػً
ةیان اقلی ةَد کً نعدم َادی ىهیتَاىيط درک کييط .ةطون ؿک تغکیًکييطگان ذٌو صَد را ةػا
نيٌَرش از ایو چیغٌا
ِ
صَاؼتًٌایی نـَْل ىهیکييط کً نعدم َادی در دؽتذَی آنٌػا ٌؽػتيط ،و تغکیًکييػطگان ةػعای چیغٌػای دىیػَی

ارزش کهی ٗائلاىط .آىچً آنٌػا در زىطگیؿػان صَاٌيػط داؿػت چیغٌػای واهتػعی ٌؽػتيط کػً نػعدم ةػًوَر َػادی
ىهیتَاىيط داؿتً ةاؿيط ،زتی اگع درةارۀ آنٌا ةطاىيط و آنٌا را ةضَاٌيط.
در واٍٗ آىچً اکيَن گٕتیم یکی از نُاىی «روؿوةیيی» اؼت و ایػو در صكػَص درکٌػایی اؼػت کػً أػعاد در
ةػعَکػ وػَری کػً نػا
تغکیًؿان ةً آن نیرؼيط .انا ایو واژه اکيَن در چیو ةػً ؿػیَۀ دىیػَی اؼػتٕاده نیؿػَد،
ِ
اؼتٕاده نیکيیم .انا واُٗیتعیو نُيی روؿوةیيی ٔعاتع از چیغی اؼت کً تَقیٓ کػعدم .آن درةػارۀ ایػو اؼػت کػً
وٗتی ٔعد تغکیً نیکيط ،در ٌع روؿی کً ةاؿط ،وٗتی ةا نـکالت نَادً نیؿَد ،آیا نیتَاىط راٌيهایی نُلم صػَد را
تيگاتيگ دىتال کيط و ةً یاد داؿتً ةاؿط کً زىطگیاش یک زىطگی نُيَی اؼػت و آیػا نیتَاىػط ناٌیػت نَُٗیػت را
درک کيط ،دظیعای آن ةاؿط و آن را ةًؿیَهای کً روش او نُیو کعده اداره کيػط .ةعصػی أػعاد ةػطون تَدػً ةػً ایيکػً
چگَىً آن را تَمیر نیدٌیط ةً ایو چیغٌػا ةػاور ىطارىػط و چیغٌػای َػادی ٌيػَز ةعایؿػان واُٗیتػع اؼػت .آىچػً
ةاورداؿتو را ةعایؿان ؼضت نیکيط ایو اؼت کً نایل ىیؽتيط ذٌو صَد را ةاز کييط .ةعای نحال ،ةُنی أػعاد ٔ٘ػه
ةعای ؿٕای ةیهاری ایيذا ٌؽتيط و وٗتی نیگَیم چيػیو روؿػی ةػعای ؿػٕای ةیهػاری ىیؽػت دلؼػعد و ةیَالٗػً
نیؿَىط و از آن ةً ةُط ٌعچً را نیگَیم ىهیدظیعىط.
ةُنی أعاد ىهیتَاىيط کیٕیت روؿوةیيی صَد را ةٍتػَد ةضـػيط .آنٌػا ةػًوَر ؼعؼػعی در کتػاب یادداؿػت یػا
َالنتٌایی نیگظارىط .آن تهعیوکييطگان نا کً چـم ؼَمؿان ةاز اؼتٌ ،عیػک نیتَاىيػط ةتیييػط کػً ایػو کتػاب،
رىگارىگ و والیی و درصـان ةً ىٌع نیرؼطٌ .ع کلهً تكَیع ٔاؿو نعا در ةعدارد .اگع ةيػا ةػَد دروغ ةگػَیم ،در زػال
ٔعیب ٌهً نیةَدم .آن َالنتٌایی کً در کتاب نیگظاریط ةؽیار تیعهاىط .چگَىً دعئت نیکيیط ٌهػیو وػَری روی
آن َالنت ةگظاریط؟ آیا نیداىیط ایيذا در زال اىذام چً کاری ٌؽتیم؟ آیا در زال راٌيهایی ؿها ىیؽتیم تا ةًؼػَی
ؼىَح ةاهتع تغکیً کيیط؟ ةایط درىگ کيیط و درةارۀ ةُنی نؽائل کهی ٔکع کيیط .ایو کتاب نیتَاىػط راٌيهػای تغکیػۀ
ؿها ةاؿط .آیا ٔکع ىهیکيیط ایو کتاب ةاارزش اؼت؟ آیا نیتَاىیط ةا دعؼتؾ ةَدا ،ةًوَر ز٘ی٘ی تغکیً کيیػط؟ ؿػها
در ن٘اةل ىـانٌای نظٌتی کً در صاىً داریط ٌع روز َتادت نیکيیػط و آنٗػطر نتَامػٍ و نػؤدب ٌؽػتیط کػً زتػی
دعئت ىهیکيیط آنٌا را ةًآرانی لهػ کيیط ،انا دعئت نیکيیط ةػً ایػو دأػا کػً نیتَاىػط ةػًوَر ز٘ی٘ػی راٌيهػای
تغکیًتان ةاؿط ةیازتعانی کيیط.
وٗتی درةارۀ کیٕیت روؿوةیيی ؿضف قستت نیکيیم ،درةارۀ ایو اؼت کػً نؽػائل نضتلٕػی را کػً در دعیػان
ةیيی کانل ایو
تغکیً روی نیدٌيط یا آنَزؿی را کً اؼتاد ارائً کعده چ٘طر َهیٖ درک نیکيیط .انا نيٌَر نا از روؿو ِ
ىیؽت .روؿوةیيی کانل کً درةارۀ آن قستت نیکيیم ةً ایو اؿاره نیکيط :ؿضف در وَل زىطگی صَد ،از زناىی کػً

تغکیً را ؿعوع نیکيط ةً قَُد ةً ؼىَح ةاهتع و ةً ازدؼػتدادن تهػام انیػال و واةؽػتگیٌای ةـػعی صػَد ادانػً
نیدٌط و گَىگ او ىیغ ةً رؿط صَد ادانً نیدٌط تا ایيکً در نعزلًای ةً آصعیو ٗطم تغکیًاش نیرؼػط .ت٘ػَای او،
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آن ناده ،ةًوَر کانل ةً گَىگ تتطیل ؿطه اؼت .او ةً اىتٍای نؽیع تغکیًای رؼیطه کً اؼتادش ىٌػم و تعتیػب داد.
تهام چیغٌایی کً تا آن لسًٌ در ةطىؾ ٕٗل ؿطه ةَدىط ةا اىٕذار ةػاز نیؿػَىط .چـػم ؼػَنؾ ةػً ةػاهتعیو ى٘ىػۀ
ؼىسی کً او در آن اؼت نیرؼط و در ؼىر صَد ،ز٘ی٘ت ُةُطٌای گَىاگَن ،ؿکلٌای ٌؽػتی نَدػَدات گَىػاگَن
در ٔنازنانٌای نضتلٓ ،ؿکلٌای ٌؽتی نػاده در ٔنػازنانٌای نضتلػٓ و ز٘ی٘ػت دٍاننػان را نیةیيػط .تهػام
ٗطرتٌای صطاییاش ىهایان نیؿَد و نیتَاىط ةا اىَاع نضتلٓ نَدَدات تهاس ةعٗعار کيط .در ایو زنػان ،آیػا ایػو
ؿضف ،نَدَد روؿوةیو ةغرگی ىیؽت؟ آیا او ؿضكی ىیؽت کً از وعیٖ تغکیً روؿوةیو ؿطه اؼػت؟ وٗتػی ةػً
زةان ٌيطی ةاؼتان تعدهً ؿَد ،او یک «ةَدا» اؼت.
ایو ىَع روؿوةیيی کً اهن گٕتم ىََی از روؿوةیيی کانل اؼت کً ةً «روؿوةیيی ىاگٍاىی» نُػعوؼ اؼػت .در
ایو روؿوةیيی ىاگٍاىی ،ؿضف در تهام ؼالٌایی کً تغکیً نیکيط ٕٗل اؼت .او ىهیداىط گَىگؾ چً ارتٕػاَی دارد
و از ؿکلٌای گَىگی کً تغکیً کعده آگاٌی ىطاردٌ .یچچیغی را ازؽاس ىهیکيط و زتی تهام ؼلَلٌای ةطىؾ ٕٗل
و ةؽتً ٌؽتيط .تهام گَىگی کً تغکیً کعده ٕٗل اؼت و تا آصعیو ٗطم تغکیً ةً ٌهیو ؿکل ةاٗی نیناىط و ؼػپػ
ةاز نیؿَد٘ٔ .ه ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽالُاده نیتَاىط از ٍَػطۀ ایػو ةعآیػط ،چعاکػً ایػو روىػط تغکیػً ةؽػیار
واٗتٔعؼا اؼت .او ةا اىؽان صَةی ةَدن ؿعوع نیکيطٌ ،هیـً ؿیوؿیيگ را ةٍتَد نیةضـطٌ ،هیـً ؼػضتیٌا را
تسهل و ةًوَر دیَؼتً در تغکیً دیـعٔت نیکيط و ٌهیـً ةًدىتال رؿط ؿیوؿیيگ اؼػت ،گعچػً ىهیتَاىػط گَىػگ
صَد را ةتیيط .نؽیع تغکیۀ چيیو ٔعدی ةؽیار ؼضت اؼت و او ةایط ٔعدی ةػا کیٕیػت نػادرزادی َٔؽالُػاده ةاؿػط .او
ةطون ایيکً زؽی از دؼتاوردٌای صَد داؿتً ةاؿط ؼالٌای وَهىی تغکیً نیکيط.
ؿکل دیگعی از روؿوةیيی ودَد دارد کػً «روؿػوةیيی تػطریذی» ىانیػطه نیؿػَد .ةؽػیاری از تهعیوکييػطگان
نیتَاىيط چعصؾ ٔالَن را از ٌهان اةتطا ازؽاس کييط .در َیو زال ،چـم ؼَم ٌهً را ىیغ ةػاز کػعدهام .زتػی اگػع
ةعصی أعاد ةً دهیل گَىاگَىی ىتَاىيط چیغٌایی را ٌماکيَن ةتیييط ،در آیيطه نیتَاىيطٌ .هان وَر کً در وَل زنان یػاد
نیگیعىط چگَىً از ایو چـم اؼتٕاده کييط و ؼىرؿان ةًوَر دیَؼتً قَُد نیکيط ،دیط تارؿػان ةػًوَر ٔغایيػطهای
وامرتع نیؿَد .ةا ةٍتَد ؿیوؿیيگتان و رٌاکعدن واةؽػتگیٌای نضتلٓتػان ،تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی گَىػاگَىی
تَؼًُ نییاةيط .تهام تْییعاتی کً در نؽیع تغکیً از نیان آن نیگظریػط و ٔعایيػط تتػطیل ةػطنتان ،ةػًؿػکلی اىذػام
نیؿَىط کً نیتَاىیط آنٌا را ةتیيیط یا ازؽاس کيیط .ایو تْییعات ادانً نییاةيػط تػا ةػً نعزلػۀ دایػاىی نیرؼػیط،
نعزلًای کً نیتَاىیط ةًوَر کانل ز٘ی٘ت دٍان را درک کيیط و ؼىرتان ةً ةاهتعیو ى٘ىًای نیرؼط کً ٗعار ةػَد در
تغکیً ةً آن ةعؼیط .تتطیل ةطن نادرزادی و تَ٘یت تَاىاییٌای َٔؽوتیُیتػان ةػً ى٘ىػۀ ةضكَقػی نیرؼػط .تهػام
ایوٌا ةًوَر تطریذی زاقل نیؿَد و ازایورو «روؿػوةیيی تػطریذی» در ىٌػع گعٔتػً نیؿػَد .ایػو روش تغکیػۀ
روؿوةیيی تطریذی ىیغ آؼان ىیؽت .ةُنی أعاد وٗتی تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی را ةػً دؼػت نیآورىػط ىهیتَاىيػط
واةؽتگیٌایؿان را رٌا کييط و ازتهال دارد آنٌا را ةً ىهایؾ گظارىط یا کارٌای ةػطی اىذػام دٌيػط .ةػً ایػو ؿػکل
گَىگتان از دؼت نیرود و تغکیًتان ةیٍَده نیؿَد و در اىتٍػا ىػاةَد نیؿػَیط .ةُنػی أػعاد نیتَاىيػط دلَهٌػای
نَدَدات گَىاگَن در ؼىَح نضتلٓ را ةتیييط .نهکو اؼت آن نَدَدات از ؿػها ةضَاٌيػط ایػو یػا آن کػار را اىذػام
دٌیط یا از ؿها ةضَاٌيط روش آنٌا را تغکیً کيیط و ؿها را ةًَيَان نعیطؿان ةتعىط .انا آنٌا ىهیتَاىيط ةعای رؼیطن
ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ةً ؿها کهک کييط ،چعاکً آنٌا ىیغ ىتَاىؽتًاىط ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ؿَىط.
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َالوه ةع ایو ،تهام نَدَدات در ُةُطٌای ةاهتع دؼتکم ىیهًصطایی ٌؽػتيط و نیتَاىيػط اىػطازۀ صػَد را گؽػتعش
دٌيط و تَاىاییٌای َٔؽوتیُیؿان را ةًوَر کانل ةً ىهایؾ ةگظارىط .اگػع ٔکعتػان درؼػت ىتاؿػط ،نهکػو اؼػت در
ىٍایت آنٌا را دىتال کيیط .انا اگع آنٌا را دىتال کيیط ،تغکیًتان تتاه نیؿَد .زتی اگع آن نَدَد ،ةَدای ز٘ی٘ػی یػا
آؼهان [ؼػً ٗلهػعو]،
دائَی ز٘ی٘ی ةاؿط ،ةایط تغکیًتان را دوةاره از اول ؿعوع کيیط .آیا نَدَدات در ؼىَح نضتلٓ
ِ
ٌهگی نَدَدات آؼهاىی ىیؽتيط؟ آنٌا ةً ةاهتعیو ؼىر دؼتیاةی یا ةً ٌطؼ ىٍایی ىعؼیطهاىط و ٌيَز ٔعاتػع از ؼػً

ٗلهعو ىعٔتًاىط .انا ةعای ٔعدی َادی ،آنٌا ةليطٌَ ،یم و ةؽیار تَاىا ةً ىٌع نیرؼيط ،زتی اگع ةً جهعۀ ز٘ی٘ػی ىائػل
ىـطه ةاؿيط .وٗتی اىَاعواٗؽام دیامٌا و اىعژیٌا ةا ؿها تطاصل کييط و وٗتی ةا اىَاعواٗؽام قسيًٌا تسعیک ؿَیط،
آیا نیتَاىیط در درون تستتأجیع ٗعار ىگیعیط؟ ةً ٌهیو َلت اؼت کً نیگَییم تغکیػًکعدن ةػا چـػم ؼػَم ةػاز ىیػغ
ؼضت اؼت و کيتعلکػعدن ؿیوؿػیيگتان زتػی ؼػضتتع .انػا صَؿػتضتاىً تَاىاییٌػای ٔػَؽوتیُی ةؽػیاری از
تهعیوکييطگان نا تا ىیهۀ نؽیع تغکیًؿان ةؽتً نیناىػط و ةُػط از آن ،وارد نعزلػۀ روؿػوةیيی تػطریذی نیؿػَىط.
چـم ؼَم ٌهۀ ؿها را ةاز نیکيیم ،ولی تَاىاییٌای َٔؽوتیُی ةؽیاری از أعاد ادازه ىطارىط ًاٌع ؿَىط .انػا وٗتػی
ؿیوؿیيگ ؿها ةًتطریخ ةً ؼىر ةضكَقی ةعؼط ،ومُیت ذٌيیتان دایػطار ؿػَد و ةتَاىیػط صػَد را ةػًصَةی اداره
کيیط ،آنٌا را ةعایتان ةاز صَاٌیم کعد .ةياةعایو وٗتػی ةػً ؼػىر ةضكَقػی ةعؼػیط ،ادػازه صَاٌیػط داؿػت زالػت
روؿوةیيی تػطریذی را تذعةػً کيیػط ،چعاکػً در آن زنػان کهػی آؼػانتع اؼػت کػً صػَد را اداره کيیػط .تَاىاییٌػای
َٔؽوتیُی نضتلٕی ًاٌع نیؿَد و ةً تغکیًکعدن ةًوعؼ ةاه ادانً نیدٌیط تا ایيکً در ىٍایت ٌهًچیغ ةاز ؿػَد .ةػً
ؿها ادازه داده نیؿَد آنٌا را در ىیهۀ راه تغکیًتان داؿتً ةاؿیط .ةؽیاری از تهعیوکييطگان نا ةً ایػو گػعوه تُلػٖ
دارىط ،دػ نـتاؽ دیطن چیغٌا ىتاؿیط.
ِ
ةَدیؽم ذن ىیػغ از تٕاوتٌػایی ةػیو روؿػوةیيی ىاگٍػاىی و روؿػوةیيی تػطریذی
نهکو اؼت ؿيیطه ةاؿیط کً
ِ
ةَدیؽم ذن ةً روؿوةیيی ىاگٍاىی اَت٘اد داؿت در زػالی
قستت کعده اؼتٌَ .یی ىِيگ ،ؿـهیو روزاىی ةغرت در
ِ
ةَدیؽم ذن ةً روؿوةیيی تطریذی اَت٘اد داؿت .در تاریش ،ةسثودطل درةػارۀ ایػو
کً ِؿو ؿییَ از نطرؼۀ ؿهالی
دو رویکعد نطتٌاؼت کً ادانً داؿتً اؼت .انا آنوَر کً نیةیيم ایو ةینُيی اؼت .چعا؟ زیعا آىچً آنٌػا درةػارۀ
آن قستت نیکعدىط ٍٔهیطن ز٘ی٘تی در روىط تغکیً ةَد .در راةىً ةا آن ز٘ی٘ت ،ةُنیٌا نهکو اؼت آن را یکةػاره
ةٍٕهيط ،در زالی کً دیگعان نهکو اؼت ةًتطریخ ةً درکی از آن ةعؼيط .آیا اٌهیتی دارد کً ؿضف چگَىً ةً آن آگاه

ً
وتیُتا ةٍتع اؼت کً ٔعد آن را یکةاره ةٍٕهط ،انا ایو ىیغ صَب اؼت کً ةًتطریخ ةً آن آگػاه ؿػَد .آیػا در
نیؿَد؟
ٌع دو زالتٔ ،عد ةً درک دطیطی ىهیرؼط؟ ٌع دو روؿوةیيی ٌؽتيط و ٌیچیک از آنٌا اؿتتاه ىیؽت.

عذؽی ةا کیفیت نادرزادی فَقالػاده
چیغی ةیؾ از کیٕیت نادرزادی صَب هزم اؼت تا ٔعدی ؿایؽػتگی آن را داؿػتً ةاؿػط کػً «ؿضكػی ةػا کیٕیػت
نادرزادی َٔؽالُاده» ىانیطه ؿَدٔ .عدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽالُاده ةؽیار ىادر اؼت و از ىٌػع تػاریضی ىیػغ زنػان
ةؽیار زیادی وَل نیکـط تا چيیو ؿضكی نتَلط ؿَد .التتً ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽالُاده ةایػط اول از ٌهػً

ً
نىهئيا ایػو ٔػعد ةایػط کؽػی ةاؿػط کػً
ن٘طار ةؽیار زیادی تَ٘ا و نیطان ةؽیار ةغرگی از ایو نادۀ ؼٕیط را دارا ةاؿط.

ةتَاىط ؼضتتعیو ؼضتیٌا را تسهل کيط ،ةعدةاری ٌَیهی داؿتً ةاؿطٔ ،طاکاری کيط ،از تَ٘ای صَد ةًصَةی زٕاًت
کيط و کیٕیت روؿوةیيی صَةی داؿتً ةاؿط و ناىيط آن.
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ؼضتتعیو ؼضتیٌا چیؽت؟ در ةَدیؽم اَت٘اد ةع ایو اؼت کً اىؽانٌا ةػعای رىخکـػیطن ؼػاصتً ؿػطىط .تػا
وٗتی کؽی نَدَدی ةـعی اؼت ةایط رىخ ةکـط .آنٌا نیگَیيط نَدَدات در ُةُطٌای دیگع ایو ةػطن ةـػعی نػا را
ىطارىط ،ةًوَری کً ةیهار ىهیؿَىط و نـکالت تَلط ،دیعی ،ةیهاری و نعت را ىطارىط .چيیو درد و رىخٌایی را ىطارىػط.
نَدَدات در ُةُطٌای دیگع نیتَاىيط دعواز کييط و ةیوزن ٌؽتيط و ایو ةؽػیار ؿػگٕتاىگیغ اؼػت .انػا نػعدم َػادی

ً
دٗی٘ا ةًصاوع ایو ةطىی کً دارىط ةا ایو نـکالت نَادًاىط :ؼعنا ،گعنا ،تـػيگی ،گعؼػيگی و صؽػتگی را ىهیتَاىيػط
تسهل کييط و َالوه ةع آن ةایط از چعصۀ تَلط ،دیعی ،ةیهاری و نعت ةگظرىط .ةًَتارتی ،رازت ىیؽتيط.
در روزىانًای صَاىطم کً وٗتی زلغلًای در ؿٍع تاىگؿان اتٕاؽ أتاد ،ةؽیاری از نعدم در آن زلغلػً دانؿػان را از
دؼت دادىط ،انا ةعصی أعاد کً تا آؼتاىۀ نعت رٔتً ةَدىط دوةاره ةً زىطگی ةازگـتيط .ةعرؼی ویژهای روی آن گػعوه از
أعاد اىذام ؿط .از آنٌا دعؼیطه ؿط« :چً ازؽاؼی در آؼتاىۀ نعت داؿتیط؟» ةًوَر ؿػگٕتاىگیغی ٌهػۀ آنٌػا از
زالت نـاةً نيسكعةًٔعدی قستت کعدىط :آنٌا در لسٌۀ نعت ازؽاس تعس ىطاؿتيط .ةعَکػ ،ىاگٍػان زؽػی از
آرانؾ و رٌایی و ازؽاس ٌیذان داؿػتيط .ةعصػی ازؽػاس کعدىػط کػً ىاگٍػان از ٗیطوةيػط ةطنؿػان آزاد ؿػطىط و
نیتَاىؽتيط ةًوَر آزاد و ؿگٕتاىگیغی دعواز کييط و نیتَاىؽتيط ٌيگام دعواز ،ةطن صَد را در آن داییو ةتیييط .ةعصی
گٕتيط نَدَدات در ُةُطٌای دیگع را دیطىط و ةعصی گٕتيط زتی ةً نکانٌای گَىاگَىی رٔتً ةَدىطٌ .هگی گٕتيط کً در
اولیو لسًٌ ،ازؽاؼی از رٌایی و آرانؾ و ٌیذان داؿتيط و از درد و رىخ رٌا ؿػطىط .چيػیو چیػغی زػاکی از ایػو
اؼت کً ایو ةطن ةـعی وؼیلۀ رىخکـیطن اؼت ،انا آن را نتَدً ىهیؿَیم چعاکػً ٌهگػی ایوگَىػً ةػً ایػو دىیػا
آنطیم.
ٔنػازنان اىؽػانٌا از
گٕتًام کً ؿضف ةایط ؼضتتعیو ؼضتیٌا را تسهل کيط .چيط روز دیؾ گٕتم کً نٍٕػَم
ِ

ٔنازنانٌای ُةُطٌای ةغرتت ِع دیگع نتٕاوت اؼت .ایيذا یک ؿی ِچو دو ؼاَت اؼت ،درقَرتی کً در ُةُػطی دیگػع
ً
واُٗا َٔؽالُاده در ىٌع گعٔتً نیؿَد .او
نهکو اؼت یک ؼال ةاؿط .اگع کؽی در ایو نسیه واٗتٔعؼا تغکیً کيط،

ً
واُٗػا ؿػگٕتاىگیغ اؼػت .او ایوچيػیو ؼػضتی
نیصَاٌط دائَ را دیطا کيط ،نیصَاٌط تغکیً کيط ،دػ ایػو ؿػضف
نیکـط ،انا ؼعؿت اقلی صَد را از دؼت ىطاده و ٌيَز نیصَاٌط تغکیً کيط و ةً اقل صَد ةعگعدد .چعا نیتػَان ةػً
تغکیًکييطگان ةطون ٗیطوؿعط کهک کعد؟ ةً ایو َلت اؼت .وٗتی ایو ٔػعد در وػَل ؿػب در ُةُػط نػعدم َػادی در
ً
واُٗا ٔعدی اؼتحيایی اؼت ،چعاکػً ةًنػطت ؿػؾ
نطیتیـو نیىـیيط ،دیگعان ةا نـاٌطۀ ایو ؿضف نیگَیيط او

چو نا نُػادل یػک ؼػال در آن ُةُػط اؼػتُ .ةُػط ةـػعی نػا ُةُػطی
ؼال در نطیتیـو ىـؽتً اؼت .زیعا یک ؿی ِ

ةیىٍایت نيسكعةًٔعد اؼت.

تسهل ؼضتتعیو ؼضتیٌا چ٘طر نیتَاىط دؿَار ةاؿط؟ ٔعض کيیط ؿضكی روزی ةً نسل کار نیرود و نیةیيط
اوماع نالی آىذا صَب ىیؽت و تُطاد کارکيان ةیـتع از ؿْلٌای نَردىیاز اؼت .در نسل کار تُطیل قَرت نیگیػعد
و از کارکيان ٗعاردادی اؼتٕاده نیؿَد و ةياةعایو کارکيان امأی اصعاج نیؿػَىط .ایػو ؿػضف یکػی از آنٌاؼػت و
ىاگٍان ؿْلؾ را از دؼت نیدٌط .چً ازؽاؼی صَاٌط داؿت؟ زاه ٌیچ نيتٍ درآنطی ىطارد تا انَر صاىَادۀ صَد را
ةگظراىط و ٌیچ نٍارت دیگعی ٌم ىطارد .در ىتیذً ةا ّموّكً ةً صاىً نػیرود .ةػًنسل ایيکػً وارد صاىػً نیؿػَد،
نیةیيط دطر دیعش کً در صاىۀ او زىطگی نیکيط نػعیل اؼػت و در ومػُیت ةػطی ٗػعار دارد .او ةػا ىگعاىػی و َذلػً
نیصَاٌط دطر دیعش را ةً ةیهارؼتان ةتعد .ؼضتی و نـ٘ت زیادی را تسهل نیکيط تا ةعای ةؽتعیکعدن دطرش دَل
ٗعض کيط .ؼپػ ةً صاىً ةعنیگعدد تا چیغی را ةعای دطر دیع تٍیً کيط .ةػًنسل ایيکػً ةػً صاىػً نیرؼػط ،یکػی از
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نُلمٌای نطرؼً نیآیط و نیگَیطٔ« :عزىط ؿها در دََایی کؽی را نذعوح کعده و ةایػط َذلػً کيیػط و ةیاییػط ایػو
نؽئلً را زلؤكل کيیط ».دػ از ایيکً ةً آن نؽئلً رؼیطگی نیکيط ،ةً صاىً ةعنیگعدد و ةًنسل ایيکً نیىـیيط
تلٕو زىگ نیزىط و کؽی ةً او نیگَیطٌ« :هؽعت ةا کؽی راةىً دارد ».التتػً ةػا چيػیو چیػغی نَادػً ىهیؿػَیط.
ٔعدی َادی ىهیتَاىط چيیو ؼضتیٌایی را تسهل کيط و ٔکع نیکيط« :چً دلیلی دارد ةً زىطگی ادانً دٌػم؟ ويػاةی
دیطا نیکيم و صَدم را زلٖآویغ نیکيم و ةً ٌهًچیغ صاتهً نیدٌم!» ىکتًای کً نیگَیم ایو اؼت کً ؿایط نذتَر
ؿَیط از نیان ةعصی از ؼضتتعیو ؼضتیٌای نهکو ةگظریط .نهکو اؼت ایو ؼضتیٌا ؿکلٌای نضتلٕی داؿػتً
ةاؿيط .تنادٌا و اصتالؼٌای ةیو نعدم ،اقىکاکٌایی کً ؿیوؿیيگ ؿها را آزنایؾ نیکييط و رٗاةت ةعای نيػأٍ
ؿضكی ،چیغٌایی آؼانتع از آن نـکالتی کً تَقیٓ کعدم ىیؽتيط .ةعای نحال ،ةعصی أعاد آنٗطر درد تسهل تس٘یع
و تٌَیو ةعایؿان ؼضت اؼت کً نیصَاٌيط صػَد را دار ةغىيػط .ةيػاةعایو ةػعای تغکیػً در چيػیو نسػیه دیچیػطه و
دؿَاری ةایط ةتَاىیم ؼضتتعیو ؼضتیٌا را تسهل کيیم و ةایط ةعدةاری ٌَیهی داؿتً ةاؿیم.
«ةعدةاری ٌَیم» چیؽت؟ اولیو کاری کً تهعیوکييطه ةایط ةتَاىط اىذام دٌط ایػو اؼػت کػً وٗتػی ةػً او زهلػً
نیؿَد تالٔی ىکيط و ٌيگانی کً ةً او تٌَیو نیؿَد دَاب ىطٌط .ةایط تسهل کيط .در ّیع ایو قَرت ،چگَىً صػَد

ً
واُٗا ؼضت اؼت کً ةعدةار ةػَد .نػو صلػٖوصػَی ةػطی دارم ».اگػع
را تهعیوکييطه نیىانط؟ ةعصی أعاد نیگَیيط« :
صلٖوصَی صَةی ىطاریط ،آن را تْییع دٌیط ،چعاکً تهعیوکييطگان ةایط ةعدةار ةاؿيط .ةُنی أعاد زتی ٌيگام تعةیت و
نينتهکعدن ٔعزىطان از کَره در نیروىط ،ؼع آنٌا دادؤعیاد نیزىيط و ديذال ةً راه نیاىطازىط .ىتایط ةػً ایػو ؿػکل

ً
واُٗػا ةػً آنٌػا
ٔعزىطان صَد را تعةیت کيیط و صَدتان ىیغ ىتایط َكتاىی ؿَیط .ةایط آرام و نَُ٘ل ةاؿیط تػا ةتَاىیػط
صَب آنَزش دٌیط .اگع ىتَاىیط زتی از دػ چیغٌای ةیارزش ةعآییط و ةًرازتی از کَره در ةعویط ،آیػا ٔکػع نیکيیػط

ً
واُٗا ةتَاىیط گَىگ را رؿط دٌیط؟ کؽی نیگٕت« :اگع کؽی در نألَام ةً نو تٌَیو کيط ،تا وٗتی کؽی آىذا ىتاؿػط
کً نعا ةـياؼط ،نیتَاىم آن را تسهل کيم ».انا ایو ةً اىطازۀ کأی صَب ىیؽت .ؿایط در آیيػطه در ن٘اةػل کؽػی کػً
کهتع از ٌهً نیصَاؼتیط آةعویتان دیؾ او ةعود ،ةً قَرت ؿها ؼیلی زده ؿَد و ؿعنؽار ؿَیط .ایيکػً چگَىػً آن
را اداره نیکيیط ىـان نیدٌط چ٘طر نیتَاىیط آن را تسهل کيیط .اگػع ةتَاىیػط آن را تسهػل کيیػط انػا ىتَاىیػط آن را از
ذٌوتان صارج کيیطٌ ،يَز ةً اىطازۀ کأی صَب ىیؽت .ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً وٗتی کؽی ةً ؼىر آرٌات نیرؼط،
ٌعگغ ىهیگظارد ٌیچچیغی از ىٌع ازؽاؼی او را تستتأجیع ٗعار دٌط .نؽػائل دىیػَی ذٌػو او را نـػَْل ىهیکيػط و

ً
واُٗػا
ٌعچ٘طر ٌم ةا او ةط رٔتار ؿَد ٌهیـً لتضيط نیزىط و ؼعزىطه اؼت و ةً آن اٌهیتی ىهیدٌط .وٗتػی ةتَاىیػط
ایوگَىً ةاؿیط ةً ؼىر ن٘طناتی جهعۀ آرٌات رؼیطهایط.
ةعصی گٕتًاىط« :اگع تا آن زط تسهل کيیم ،نعدم َادی نیگَیيط نا ةیؾ از زط مُیٓ ٌؽتیم و صیلی رازت از
نا ؼَءاؼتٕاده نیکييط ».نیگَیم ایو مُیٓةَدن ىیؽت .ةگظاریط درةارۀ ایو ةیيطیـیم .زتی در ةیو نعدم َػادی،
نؽوتعٌا و أعادی کً ؼىر ٔعٌيگ ةاهتعی دارىط ىیغ ٌهیـً ةع صَیـتوداری تأکیط نیکييط و ةا دیگعان دعوةسث
ىهیکييط .دػ آیا تهعیوکييطگان نا ىتایط ةیـتع ایوگَىً ةاؿػيط؟ چگَىػً آن نیتَاىػط مػُٓ ةاؿػط؟ نیگػَیم ایػو
ةازتاةی از تسهل ؿها و ىـاىًای از ارادۀ َٗی ؿهاؼت .چيیو تسهل ٌَیهی ؿاصف یک تهعیوکييطه اؼت .گٕتًای
ٗطیهی ودَد داردٔ« :عدی َادی تٌَیو را ةا ؿهـیعش داؼش نیدٌط ».ةعای ٔعدی َادی ایو وتیُی اؼت کً اگع

ةً نو تٌَیو کيی ،نو ٌم ةً تَ تٌَیو نیکيم و اگع نعا ةغىی ،نو ٌم تَ را نیزىم .او ق ً
عٔا ٔعدی َادی اؼت ،آیػا
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نیتَاىیط او را تهعیوکييطه ةيانیط؟ ةعای اىذام آىچً تَقیٓ کعدم ةایط ارادهای آٌيیو داؿتً ةاؿیط و ةتَاىیط صػَد را
کيتعل کيیط.
در دوران ٗطیم نعدی ةَد کً او را ٌَو ؿیو نیىانیطىط .گٕتًاىط او در ن٘ام ژىعال ارؿط لییَ ةاىػگ ةؽػیار هیػٖ و
ةاکٕایت ةَد و ى٘ؾ نٍهی در ؿکلگیعی انپعاتَری او داؿت .چًچیغی او را نتهایغ کػعد؟ گٕتًاىػط کػً ٌػو ؿػیو،
زتی از دوران دَاىیاش نتٕاوت از دیگعان ةَد .داؼتاىی درةارهاش ٌؽت کً او ةا صَاؼت صَدش تس٘ی ِع صغیطن از
نیان دای ؿضكی را تسهل کعد .ةع وتٖ ایو داؼتان ،وٗتی ٌو ؿیو دَان ةَد ٌيعٌای رزنػی را تهػعیو نیکػعد و
رؼم ةَد چيیو ؿضكی ؿهـیعی ةا صَد داؿتً ةاؿط .روزی وٗتی در صیاةان ٗطم نیزد ،یکػی از اوةػاش نسلػً ةػا
دؼتان زلً٘زده ةً کهعش ،راه او را ةؽت و گٕت« :ةعای چً ةا صَد ؿهـیع داری؟ آیا دعئت کـتو کؽػی را داری؟
ةا ةعیطن ؼع نو جاةت کو دعئت آن را داریٌ ».هانوَر کً قستت نیکعد ،ؼػع و گػعدىؾ را ةػً دلػَ کـػیطٌ .ػو
ؿیو ٔکع کعد« :ةعای چً ةایط ؼع تَ را ةتعم؟» در آن زنان ىیغ کـتو کؽی را ةً زکَنت گغارش نیدادىط و ؿػضف
نذتَر ةَد دان صَد را ةعای آن ةطٌط .چگَىً نیؿط ةًدلضَاه کؽی را کـت؟ وٗتی او دیط کً ٌو ؿیو دعئت ىکعد

ً
واُٗا از نیان داٌػای
او را ةکـط ،گٕت« :اگع دعئت کـتو نعا ىطاری ،نذتَری از نیان داٌای نو ةضغیٌ ».و ؿیو
او صغیط .ایو ىـان داد کً ٌو ؿیو ٗلتی ؼعؿار از قتع و تسهل داؿت .از آىذا کً او ةا نػعدم َػادی ٔػعؽ داؿػت،
تَاىؽت ةً چيان نَٔ٘یتٌای ةغرگی دؼت یاةط .ایو تٕکع کً اجتات صَد یا زٕي آةعو ارزش ديگیػطن را دارد ،ديػطار
دىیَی گهعاهکييطهای اؼتٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط :آیا در ایو قَرت زىػطگی صؽػتًکييطه و دردآور ىیؽػت؟ آیػا
ارزش آن را دارد؟ ةً ٌع زالٌ ،و ؿیو ؿضكی َادی ةَد .نا تهعیوکييطگان ةایط ةًنعاتب ةٍتػع از او ةاؿػیمٌ .ػطؼ
نا ایو اؼت کً ةً ؼىسی ٔعاتع از نعدم َادی ةعؼیم و ةًؼَی ؼىَح ةاهتع ةً دیؾ رویم .گعچػً ةػا نػَُٗیتی کػً
ٌو ؿیو نَادً ؿط روةعو ىهیؿَیم ،انا در زالی کً در ةیو نعدم َادی تغکیً نیکيیم ةا تٌَیو یػا تس٘یػع نَادػً

ً
الغانا رازتتع از آن ىیؽت .نیگَیم آن اقىکاکٌای ةا دیگعان کً تذعةً نیکيیط و ؿیوؿیيگ ؿػها را
نیؿَیم و
آةطیطه نیکييط اقالً رازتتع از چیغی ىیؽت کً ٌو ؿیو از نیػان آن گظؿػت و زتػی نیتَاىػط ةػطتع ٌػم ةاؿػط و
ادارهکعدن آنٌا ةؽیار ؼضت اؼت.
در َیو زال ،تهعیوکييطه ةایط ةتَاىط ٔطاکاری کيط ،اىَاعواٗؽام واةؽتگیٌا و انیالی را کً نعدم َادی دارىط رٌػا
کيطّ .یػعنهکو اؼػت ةتػَان ٌهػۀ ایوٌػا را یکةػاره اىذػام داد ،انػا نیتػَاىیم آن را ةًتػطریخ اىذػام دٌػیم .اگػع
نیتَاىؽتیط آن را یکؿتً اىذام دٌیطٌ ،ماکيَن نَدَدی صطایی نیةَدیط .انا ىتایط ةًصاوع ایيکً نػیداىیم تغکیػً
نؽتلغم زنان اؼت ،آٌؽتً و ؼؽت ؿَیط .اگع ةگَییط« :نُلم گٕتً اؼت تغکیً نؽػتلغم زنػان اؼػت ،دػػ ةگػظار
ةًآٌؽتگی اىذام دٌم »،ةطیو قَرت ىضَاٌط ةَد! ؿها ةایط ةا صَدتان ؼضتگیع ةاؿػیط .در تغکیػۀ ٔػای ةػَدا ،ةایػط
دعتَان و ةًوَر ٗاوٍ ةً دیؾ ةعویط.
ٌهچيیو ةایط ةتَاىیط تَ٘ای صَد را زٕي کيیط ،ةایط ؿیوؿیيگ صَد را زٕي کيیػط و ىهیتَاىیػط ىؽػيذیطه َهػل
کيیط .ىهیتَاىیط ٌع کاری را کً نیصَاٌیط ،اىذام دٌیط .ةایط ؿیوؿیيگ صَد را زٕػي کيیػط .در ةػیو نػعدم َػادی،
ایو گٕتً اّلب ؿيیطه نیؿَد« :ةا اىذام کارٌای صَب تَ٘ا دهٍ کيیط ».تهعیوکييطگان ةعای دهٍکعدن ت٘ػَا تغکیػً
ىهیکييط ،کاری کً نا اىذام نیدٌیم زٕيکعدن تَ٘ا اؼت .چعا ةً زٕػي ت٘ػَا اَت٘ػاد داریػم؟ زیػعا ایػو نَُٗیػت را
دیطهایم :دهٍکعدن تَ٘ا چیغی اؼت کً نعدم َادی ةً آن اَت٘اد دارىط ،چعاکً نیصَاٌيط تَ٘ا دهٍ کييػط و کارٌػای
صَب اىذام دٌيط تا ةتَاىيط در زىطگی ةُطی ،صَب زىطگی کييط .انا نا ایو نؽئلً را ىطاریم .اگع در تغکیً نَٖٔ ؿَیط،
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ةً دائَ ىائل نیؿَیط و نؽئلًای ةًىام زىطگی ةُػطی ودػَد ىضَاٌػط داؿػت .وٗتػی درةػارۀ «زٕػي» ت٘ػَا قػستت
نیکيیم ،نُيی دیگعی ىیغ ةعای آن ودَد دارد .یُيی ایو دو نادهای کً در ةطننان ةا نا زهل نیؿَد ٔ٘ػه در ایػو
دورۀ زىطگی اىطوصتً ىـطهاىط ،آنٌا از زناىی ةؽیار دور رؼیطهاىط .اگع تهام ؿٍع را ةگعدیط نهکو اؼػت ةػً ٌػیچ کػار
صَةی ةعىضَریط کً اىذانؾ دٌیط .زتی اگع ٌع روز ایو کار را اىذام دٌیط ،نهکو اؼت ٌيَز ةا چيیو ٔعقتی نَادً
ىـَیط.
انا ٌيَز نُيی دیگعی ىیغ ودَد دارد :کارٌایی کً صَب ةً ىٌع نیرؼيط و نعدم در تػالش ةػعای دهػٍکعدن ت٘ػَا

ً
ًػاٌعا ةػطی کػً نیةیيیػط نػعدم اىذػام
اىذام نیدٌيط ،نهکو اؼت نـضف ؿَد کارٌای ةطی ةَدهاىػط و کارٌػای
نیدٌيط ،نهکو اؼت نـضف ؿَد کارٌای صَةی ةَدهاىط .زیعا در دـت رویطادٌا َلتٌایی ىٍٕتً اؼت کػً نهکػو
اؼػػت ٗاةػػلنـػػاٌطه ىتاؿػػطٗ .ػػَاىیو ٗنػػایی ،انػػَر نػػعدم َػػادی را اداره نیکييػػط و ایػػو نـػػکلی ىیؽػػت .انػػا
تهعیوکييطهةَدن انعی اؼت َٔؽوتیُی .دػ ةًَيَان ٔعدی َٔؽوتیُی ،ةایط ةع وتٖ اقَل َٔؽوتیُی رٔتػار کيیػط،
ةًدای ایيکً صَد را ةا اقَل و نيىٖ نعدم َادی ةؽيذیط .وٗتی راةىۀ کارنػایی نَمػََی را ىهیداىیػط ،ازتهػال آن
ودَد دارد کً آن را ةًوَر ىادرؼت اداره کيیط .ةً ٌهیو َلت اؼت کً نا درةارۀ ةیٗكطی و «نطاصلًىکعدن» قػستت

ً
قعٔا ةًصاوع ایيکً نیصَاٌیط ،اىذام دٌیط .زناىی کؽػی ؼػُی نیکػعد ةػعایم
نیکيیم و نیگَییم ىتایط ٌع کاری را
دلیل ةیاورد کً چعا در نؽائلی درگیع ؿطه و نیگٕت٘ٔ« :ه نیصَاؼتم َطالت ادعا ؿَد ».داؼضم ایػو ةػَد کػً در
ایو قَرت ةٍتع نیةَد دلیػ ؿَد .انا ایو را ىهیگَییم کً وٗتی ةا چیغٌای صىعىػاکی نحػل ٗتػل یػا آتؾؼػَزی
نَادً نیؿَیط ٌیچ کاری اىذام ىطٌیط .درةارۀ ایو قستت نیکيم کً وٗتی نػعدم ةًقػَرت لٌٕػی یػا ٔیغیکػی ةػا
یکطیگع دََا نیکييط ،نهکو اؼت آن أعاد از گظؿتً ةً یکطیگع ةطٌکار ةَدىط و زاه در زػال تؽػَیۀ ةطٌیٌایؿػان
ٌؽتيط .اگع دادرنیاىی و آن را نتَٗٓ کيیط ،ىهیتَاىيط آن را تؽَیً کييط و ةایط نيتٌع ؿَىط تا دوةاره دُٔػۀ ةُػط ایػو
کار را اىذام دٌيط .یُيی وٗتی ىهیتَاىیط رواةه کارنایی را ةتیيیط ،ازتهاهً کار ةػطی اىذػام نیدٌیػط و ت٘ػَا از دؼػت
نیدٌیط.
ىهیتَاىیط از نعدم َادی اىت٘اد کيیط کً چعا در نؽائل نعدم َادی درگیػع نیؿػَىط ،چعاکػً آنٌػا را ةػا اؼػتطهل
نعدم َادی نیؼيذيط .انا ؿها ةایط از اقَل واهتع اؼتٕاده کيیط و ىتایط در ایو نؽائل درگیػع ؿػَیط ،نگػع ایيکػً ةػا
چیغٌای وزـتياکی نحل ٗتل یا آتؾؼَزی نَادػً ؿػَیط .در ایػو ؿػعایه اگػع کػاری اىذػام ىطٌیػط ،نـػکلی در
ؿیوؿیيگتان ودَد دارد ،چعاکً ٔعدی صَب در ایو ؿعایه واکيؾ ىـان نیدٌط .اگع زتی وٗتػی کؽػی در زػال
ةًٗتلرؼیطن ةاؿط یا آتؾؼَزی روی داده ةاؿط و ةً آن اٌهیتی ىطٌیط ،دػ ةً چًچیغی اٌهیػت نیدٌیػط؟ انػا
ىکتًای ودَد دارد :ایو نؽائل ،زیاد ارتتاوی ةً نا تغکیًکييطگان ىطارىط و ازتهاهً ةًگَىػًای ةعایتػان ىٌػم و تعتیػب
داده ىهیؿَد کً ةا آنٌا نَادً ؿَیط .آىچً تالش نیکيیم اىذام دٌیم ایو اؼت کً ةا اىذامىطادن کارٌػای اؿػتتاه،
تَ٘ا را زٕي کيیم .ؿایط اگع ةً ن٘طار کهی ٌم صَد را درگیع کيیط و کاری اىذام دٌیط ،در ىٍایت کار ةػطی اىذػام داده
ةاؿیط و ؼپػ تَ٘ا از دؼت دٌیط .ازدؼػتدادن ت٘ػَا ةػطیو نُيػی اؼػت کػً ةػً ٌهػان اىػطازه ؼػضتتع اؼػت در
تهعیوتان دیـعٔت کيیط و ةً ٌطؼ ىٍایی صَد ةعؼیط .ةياةعایو ٔعد ةایط کیٕیت روؿػوةیيی صػَةی داؿػتً ةاؿػط تػا
تُییو کيط چً زناىی در نؽائل درگیع ؿَد .کیٕیت روؿوةیيی صَب نیتَاىػط از کیٕیػت نػادرزادی صػَب یػا تػأجیع
نسیه صَب زاقل ؿَد.
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ٌهچيیو گٕتًایم کً اگع ٌعیک از نا درون صَد را تغکیً کيیم ،ةً ؿیوؿیيگ یا أکار صَد ةيگعیم تػا نيـػأ ٌػع
نـکلی را کً ةا آن نَادً نیؿَیم دیطا کيیم و ؼپػ ؼُی کيیم دُٔۀ ةُط ةٍتع َهل کيیم و ٌهیـً ٌع کاری را کً
اىذام نیدٌیم اةتطا دیگعان را در ىٌع داؿتً ةاؿػیم ،دىیػا نکػان ةٍتػعی نیؿػَد .اصالٗیػات دوةػاره رؿػط نیکيػط،
ىیکرٔتاری و نُعٔت نعدم رؿط نیکيط و ديایات کهتع نیؿَد .ؿایط زتی ةً دلیػ ىیازی ىطاؿػتً ةاؿػیم .ؿػایط
هزم ىتاؿط کؽی نعاٗب نعدم ةاؿط و ٌعکؽی نعاٗػب اَهػال صػَد صَاٌػط ةػَد و ةػعای اقػالح انػَر ،درون صػَد را
دؽتذَ صَاٌط کعد .آیا ىهیگَییط آن َالی صَاٌط ةَد؟ انا انعوزه زتػی ةػا ٗػَاىیو و ن٘عراتػی کػً ٌػع روز دػانٍتع
نیؿَىط ،نعدم ٌيَز ٌم کارٌای ةط اىذام نیدٌيط .چعا آنٌا از َٗاىیو دیعوی ىهیکييط؟ زیعا َٗاىیو ىهیتَاىيط ٗلػب
نعدم را تْییع دٌيط و وٗتی کؽی ىتاؿط کً آنٌا را نتَٗٓ کيطٌ ،يَز ٌم کارٌای ةط اىذام نیدٌيط .انا اگع ٌعکؽػی
درون صَد را تغکیً نیکعد ،دىیا نکان نتٕاوتی نیؿط و ىیاز ىهیةَد کؽی درةارۀ زٕي َطالت و اقالح انَر ٔکع کيط.
ایو ٔا ٔ٘ه نیتَاىط تا ایو ؼىر آنَزش داده ؿَد .ؿها ةایط تغکیً کيیط تا آىچً در ؼػىَح ةػاهتع ٗػعار دارد ةػً
دؼت ةیاوریط .ىهیتَاىم ةً تـعیر تهام نؽائل دغئی زىطگیتان ةپعدازم کً نهکػو اؼػت نایػل ةاؿػیط درةارهؿػان
ةپعؼیط؛ چعاکً در ایو قَرت چًچیغی ةعای ؿها ةاٗی نیناىط تػا تغکیػً کيیػط؟ ةایػط صَدتػان تغکیػً کيیػط و ةایػط
صَدتان ةً آن آگاه ؿَیط .اگع ٌهًچیغ را ةًدٗت تَمیر نیدادمٌ ،یچچیغی ةعای ؿها ةاٗی ىهیناىط تا تغکیً کيیط.
انا ىتایط ىگعان ةاؿیط ،زیعا دأا در زال زامع َهَنی ؿطه و نیتَاىیط کارٌا را ةع اؼاس دأا اىذام دٌیط.

***
ٔکع نیکيم ةً زودی ةعگغاری کالسٌای آنَزش ٔا را نتَٗٓ کيم .ةياةعایو در ىٌع دارم آنَزشٌای ز٘ی٘ػیام را
در دؼتعس ٌهگان ٗعار دٌم تا ٌهً ةتَاىيط آنٌا را ةعای راٌيهایی تغکیًؿان داؿتً ةاؿيط .در کل دورۀ آنَزش ایػو
ٔاٗ ،كط داؿتًام کارٌا را ةع وتٖ اقل نؽئَلةَدن در ةعاةع ؿها و دانًُ اىذػام دٌػم و ٌهیوگَىػً ىیػغ ادانػً دیػطا
نیکيط .درةارۀ ایيکً آیا آن را ةًصَةی اىذام دادهایم ىٌعی ىهیدٌم و أکار َهػَنی داؼػش صَاٌػط داد .ایػو دأػا را
َهَنی کعدم تا أعاد ةیـتعی ةتَاىيط از آن ةٍعهنيط ؿَىط و ٌهچيػیو آن أػعادی کػً ةػًوَر واُٗػی تغکیػً نیکييػط
آنَزشٌایی ةعای راٌيهاییؿان داؿتً ةاؿيط .در زالی کً ٔا را آنَزش نیدادیػم ،تَمػیر دادیػم کػً چگَىػً نحػل
اىؽاىی صَب رٔتار کيیط و انیطوارم ةُط از دایان ایو کالس زتی اگع ىتَاىیط از ایو دأا دیعوی کيیط و ىتَاىیػط تغکیػً
کيیط ،زطاٗل ةتَاىیط اىؽان صَةی ةاؿیط .ایو ةً دانُۀ نا نيُٕت نیرؼاىط .در واٌٍٗ ،ماکيَن نیداىیط چگَىً ٔػعد
صَةی ةاؿیط .ةُط از کالس نیتَاىیط ٔعد صَةی ةاؿیط.
در دعیان آنَزش ٔا ،نؽائلی ىیغ ودَد داؿتًاىط کً ةًآرانی دیؾ ىعٔتًاىط و نطاصالت نضتلٕػی از تهػام دٍػات
ةعای نا آنطهاىط .انا ةًصاوع زهایت َالی از ؼَی ؼازناندٌيطگان ،رٌتعان ٗؽهتٌای نضتلٓ و ىیغ ؼُیوکَؿػؾ
کارکياننان کالسٌای نا ةؽیار نَٔ٘یتآنیغ ةَدهاىط.
تهام چیغٌایی کً در ایو ؼضيعاىیٌا آنَزش دادهام ةعای ایو اؼت کً در تغکیً ةًؼػَی ؼػىَح ةػاهتع ،ؿػها را
راٌيهایی کييط .چیغٌایی را ٔاش کعدهام کً در گظؿتً ٌعگغ کؽی آنٌا را آنَزش ىطاده اؼت .آىچً آنَزش دادهایػم
ةؽیار قعیر و روؿو اؼت و ةا َلم ىَیو و َلم نُاقع ةطن اىؽان تلٕیٖ ؿطه اؼػت .ةػًَالوه ،آىچػً آنػَزش داده
ؿطه در ؼىسی ةؽیار ةاهؼت .در دردۀ اول نيٌَر ایو ةَده کً ٌهً ةتَاىيط در آیيطه ةًوَر ز٘ی٘ی ٔا را کؽب کييط و
از وعیٖ تغکیً قَُد کييط .ایو ٗكط و نيٌَر نو اؼت .در وَل آنَزش ٔا و تهعیوٌػا ،ةؽػیاری از أػعاد ازؽػاس
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نیکييط ٔا ةؽیار صَب اؼت ،انا ةؽیار ؼضت اؼت کً آن را در َهل ةً کار ةتعىط .در ز٘ی٘تٔ ،کع نیکيم ایيکػً آیػا
آن ؼضت اؼت یا ىً ،ةؽتگی ةً ٔعد داردٔ .عدی َادی کً ىهیصَاٌط تغکیً کيط ،ازؽاس نیکيط تغکیػًکعدن ةؽػیار
ؼضت ،تكَرىادظیع و ّیعنهکو اؼت .او ٔعدی َادی اؼت و ىهیصَاٌط تغکیً کيط؛ دػ ٔکع نیکيػط صیلػی ؼػضت
اؼت .هئَزی ىَؿت« :وٗتی ؿضكی صعدنيط دائَ را نیؿيَد ،ةا دطیت آن را تهعیو نیکيط .وٗتػی ٔػعدی نتَؼػه
آن را نیؿيَد ،آن را گاهوةیگاه تهعیو نیکيط .وٗتی ٔػعدی ازهػٖ آن را نیؿػيَد ،ةليػط ةػً آن نیصيػطد .اگػع ایػو
ؿضف ةً آن ةليط ىهیصيطیط ،آن دائَ ىهیةَد ».نیگَیم ةعای تهعیوکييػطۀ ز٘ی٘ػی صیلػی رازػت اؼػت و چیػغی
ّیعنهکو ىیؽت .در ز٘ی٘ت ،ةؽیاری از تهعیوکييطگان ٗطیهی کً ایيذا ىـؽتًاىط و ةؽػیاری از آنٌػایی کػً ایيذػا
زنَر ىطارىط در زال زامع تا ؼىر ةؽیار ةاهیی تغکیً کعدهاىط .ایو را ٗتالً ةً ؿها ىگٕتم تػا نتػادا واةؽػتگیٌایی را

ً
واُٗػا نكػهمٔ ،ػعد
رؿط دٌیط یا نْعور ؿَیط ،چعاکً در رؿط تَان گَىگتان تأجیع نیگظاؿت .ةًَيَان تغکیًکييطهای
نیتَاىط ٌعچیغی را تسهل کيط و در نَادًٍ ةا نيأٍ ؿضكی نضتلٌٓ ،ع واةؽتگی را رٌا کيط یا کهتع ةػً آن اٌهیػت
دٌط .تا وٗتی ٔعد ةتَاىط ایو کار را اىذام دٌط ،ؼضت ىضَاٌط ةَد .أعادی کً نیگَیيط ؼضت اؼت ،آنٌایی ٌؽػتيط
کً ىهیتَاىيط ایو چیغٌا را رٌا کييط .صَد تغکیً ؼضت ىیؽت و رؿط ؼىر ىیغ ةًصَدیصَد ؼضت ىیؽػت .ةػً ایػو
صاوع نیگَیيط ؼضت اؼت کً ىهیتَاىيط انیال ةـعی را رٌا کييط .زیعا ةؽیار ؼضت اؼت در نَادًٍ ةا نيأٍ َهلػی
از چیغی دؼت کـیط .آن نيأٍ ٌهیو دا ٌؽتيط ،چگَىً نیتَاىیط ایو واةؽتگیٌا را رٌا کيیط؟ در واٍٗ ةػً ٌهػیو
صاوع اؼت کً ٔعد ازؽاس نیکيط دؿَار اؼت .وٗتی تنادٌایی ةیو ؿها و دیگعان روی نیدٌط ،اگع در نَادًٍ ةػا
آنٌا ىتَاىیط صَیـتوداری صَد را زٕي کيیط یا ىتَاىیط زتی صَد را تهعیوکييطه در ىٌع ةگیعیط ،نیگػَیم دػظیعٔتيی
ىیؽت .در گظؿتً وٗتی تغکیً نیکعدم ،ةؽیاری از اؼتادان واه ایو کلهات را ةً نو گٕتيط« :وٗتی تسهل آن ؼػضت
اؼت ،نیتَاىی آن را تسهل کيی .وٗتی اىذام آن ّیعنهکو اؼت ،نیتَاىی آن را اىذام دٌػی ».در واٗػٍ ٌهیوگَىػً
اؼت .وٗتی ةً صاىً ةعگـتیط چعا ایو را انتسان ىهیکيیط؟ وٗتی در زال ّلتً ةع ؼضتی یا نـکلی واُٗػی ٌؽػتیط،
ایو را انتسان کيیط .وٗتی تسهل آن ؼضت اؼت ،ؼُی کيیط آن را تسهل کيیػط .وٗتػی ةػً ىٌػع نیرؼػط ّیػعنهکو

ً
واُٗا ةتَاىیط آن را اىذػام دٌیػط،
اؼت و گٕتًاىط کً ّیعنهکو اؼت ،آن را انتسان کيیط و ةتیيیط آیا نهکو اؼت .اگع
دی نیةعیط کً« :دػ از َتَر از ؼایًٌای تاریک درصتان ةیط ،گلٌای روؿػو و روؼػتای دیگػعی دػیؾ رو صَاٌػط
ةَد!»
ً
واُٗا صَد
ةا ایوٌهً نىلب کً گٕتم ،ةًیادآوردن تهام چیغٌایی کً آنَزش دادم ؼضت اؼت .در صاتهً انیطوارم
را تهعیوکييطه در ىٌع ةگیعیط و ةًوَر کَؿا ةً تغکیً ادانً دٌیط .انیطوارم تهعیوکييطگان ٗطیهی و دطیػط ةتَاىيػط در
دأا تغکیً کييط و ةً کهال ةعؼيط! انیطوارم از ٌهیو انعوز ةً ةُط ،از وٗت صَد ةً ةٍتعیو ؿػکل ةػعای تغکیػۀ واُٗػی
اؼتٕاده کيیط.
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ضهیهً
ً
الغانػا از واژهٌػا
دَآن ٔالَن ٗعار ىیؽت اجعی ادةی ةاؿط و ةع ٌهیو اؼاس نهکو اؼت نىاةٖ گعانع انعوزه ىتاؿط و
کتػاب دأػا از گعانػع ىػَیو
ةًگَىًای اؼتٕاده ىهیکيط کً انعوزه نعدم ةً آن َادت کعدهاىػط .اگػع ةػعای ىَؿػتو ایػو
ِ
اؼتٕاده نیکعدم نـکلی دطی دطیط نیآنط :گعچً ؼاصتار زةان کتاب نهکو ةَد زیتا و نىاةٖ اؼػتاىطارد ةاؿػط ،انػا
نٕاٌیم ژرؼتع و ؼىر ةاهتعی را ؿانل ىهیؿط .زیعا واژهٌای اؼتاىطاردؿػطۀ ىػَیو ىػً نیتَاىػط راٌيهػایی دأػا در
ؼىَح نضتلٓ ةاهتع و تذلی ٔا در ٌع ؼىر را نيت٘ل کيط و ىً نیتَاىط تتطیل ةطن و گَىگ تهعیوکييطگان یػا ؼػایع
تْییعات ةيیاىیتع را دطیط آورد.
لی ٌيگذی
 3ژاىَیً 0774
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نػيی تحتاللفظی ةسدی از واژهٌا
(ایو واژهٌا ةع اؼاس اولیو ةاری کً در نتو کتاب آنطهاىط ٍٔعؼت ؿطهاىط)
لَنیَ ٍ سخنرانی اٍل:
ٔا« :راه« »،اقَل» یا «ٗاىَن» (در نٍَٕم اصالٗی یا نُيَی) .کلهۀ چیيی «ٔا» ةعای اؿاره ةً «دارنا» یػا آنَزهٌػای
ةَدا ؿاکیانَىی ىیغ ةًکار نیرود .ایو کلهۀ «ٔا» ٌهاىی اؼت کً در کلهۀ «ٔالَن» ةً کار رٔتً اؼت.
دأا« :راه ةغرتٗ« »،اىَن ةغرت» یا «آنَزهٌای ةغرت» .نضٕٓ ٔالَن دأا ىیغ در ىٌع گعٔتً نیؿَد.
لَن :چعخ.
ٔالَن :تعدهۀ لَْی آن ةً نُيی «چعخ ٗاىَن» یا «چعخ دارنا» اؼت .ىـاىۀ دایعهؿکل رىگی اةتطای کتاب ىیغ ٔالَن
ىام دارد.
دَآن ٔالَن« :چعصاىطن چعخ ٗاىَن» .کتاب اقلی تغکیۀ ٔالَن دأا.
لَنیَ :ؿعح و تٕؽیعی ةا اؼتٕاده از زةان ،ةیاىیً.
ِدوَ ،ؿوِ ،رنِ :دو ةً نُيی ز٘ی٘ت ،درؼتی ،راؼتی ،واُٗی؛ َؿو ةً نُيی ىیکصَاٌیٌ ،هطردی ،نٍعةػاىی ،صػَةی؛

ِرن ةً نُيی ةعدةاری ،ؿکیتایی ،دایطاری ،صَیـتوداری .

دائَ« :راه» («تائَ» ىیغ تلٕي نیؿَد)؛ ایو اقىالح ةً کؽی کً «دائَ را کؽب کعده» ىیغ اؿاره نیکيط.
چی :در ٔعٌيگ چیيی َ٘یطه ةع ایو اؼت کً «چی »،اىعژی زیاتی اؼػت و در ن٘ایؽػً ةػا «گَىػگ »،ؿػکل ؼػىر
داییوتعی از اىعژی اؼت .چی را «دعاىا» یا «کی» (ةً ژاديی) ىیغ نیىانيط.
«ٗلهعو ةـعی» :نُيی تستاللٌٕی واژۀ چیيی نتو اقلیٔ« ،ای دىیای ؼًگاىً» اؼت.
«ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی» :نُيی تستاللٌٕی واژۀ چیيی نتو اقلیٔ« ،عاؼَی ٔای دىیای ؼًگاىً» اؼت.
چیگَىگ :ؿکلی از تهعیو ؼيتی چیيی کً «چی» یا اىعژی زیاتی را تغکیً نیکيط.
کارنا :نادهای ؼیاه کً از اىذام کاری ىادرؼت ىاؿی نیؿَد.
ؿیوؿیيگ« :ؼعؿت ذٌو» یا «ؼعؿت ٗلب»؛ صكَقیات اصالٗی.
دىیای دهدٍتً :ديطاؿتی ةَدیؽتی از دٍان ٌؽتی.
گَىگ-0 :اىعژی تغکیً -۴ ،روؿی کً چيیو اىعژیای را تغکیً نیکيط.
ةَدا :کلهۀ ةَدا واژهای از زةان ٌيط ٗطیم ،ؼاىؽکعیت اؼت و ةً ؿضكی دهلت نیکيط کً از وعیٖ تغکیً و داهیؾ و
دعورش صَد ةً ةكیعت (یا روؿوةیيی ،روؿومػهیعی یػا رؼػتگاری) رؼػیطه اؼػت و ىتایػط ةػا «ؼػیظارتا گَتانػا»
(نُعوؼ ةً ةَدا) ،کً ةًَيَان ةيیانگظار ةَدیؽم ؿياصتً نیؿَد یا ةا نظٌب ةَدیؽم یکی در ىٌع گعٔتػً ؿػَد .واژۀ
ةَدا ،ةً نظٌب یا َٗنیت صاقی نسطود ىیؽت.
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ةَدا ؿاکیانَىی :ؼیظارتا گَتانا .ةًوَر نـٍَری ةًَيَان ةيیانگظار ةَدیؽم ؿياصتً ؿطه اؼػت .گٕتػً نیؿػَد او در
ٌيط ةاؼتان زطود ؼطۀ ديذم ٗتل از نیالد نیزیؽتً اؼت.
دارنا :آنَزشٌای ةَدا ؿاکیانَىی.
«ٔعو رٔتو در یک ؿاخ گاو» :اقىالزی چیيی ةً نُيی رٔتو در یک ةوةؽت.
تاتاگاتا :نَدَدی روؿوةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽیکً ةاهتع از ؼىَح آرٌات و ةَدیؽاتَا اؼت.
ؼَتعای الهاس :نتيی کٍو در ةَدیؽم.
َكع دایان دارنا :ةع وتٖ اًٍارات ةَدا ؿاکیانَىی ،دورۀ دایان دارنا داىكط ؼال ةُط از درگظؿتؾ ؿعوع نیؿَد ،کػً
در آن زنان دارنایؾ دیگع ٗادر ةً ىذات نعدم ىضَاٌط ةَد.
لِی ٔيگ :الگَی اصالٗی چیيی در دٌۀ .0741
کالپا :دورهای کً دو نیلیارد ؼال وَل نیکـط ،ایو واژه در ایودا ةًَيَان یک َطد اؼتٕاده نیؿَد.
تایدی« :ىٍایت ةغرت »،تایدی ىهاد نطرؼۀ دائَ و چیغی اؼت کً در ّعب ةًَيَان ىهاد «یػیو و یاىػگ» نـػٍَر
اؼت.
ٌِ تَ :ةًَيَان تعؼیهًای ناٗتل تاریضی ،تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نیکيط.
لَئَؿَ :ةًَيَان تعؼیهًای ناٗتل تاریضی ،تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نیکيط.
کتاب تْییعات :یک کتاب دیـگَیی ةاؼتاىی چیيی از ؼلؽلۀ دَ (0011ؽم تا ۴۴0ؽم).
ٌـت ؼًىگاره :از کتاب تْییعات و تعؼیهًای اؼت کً گٕتً نیؿَد تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نیکيط.
اى٘الب ٔعٌيگی :ديتـی ؼیاؼی کً ارزشٌا و ٔعٌيگ ؼيتی را نعدود ؿهعد (.)0744-0754
آرٌات :نَدَدی روؿوةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽیکً ٔعاؼَی ؼً ٗلهعو اؼت.
َدندیيگ :یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.
ةَدیؽاتَا :نَدَدی روؿوةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽیکً ةاهتع از آرٌات انا داییوتع از تاتاگاتا اؼت.
َدن :صَؿۀ اىعژی دهٍ ؿطه از ُةُطٌای دیگع در ةطن یک تغکیًکييطه.
هئَزی :نُعوؼ ةً ىَیؽيطۀ دائَ دِ دیيگ .او ةًَيَان ةيیانگظار دائَئیؽم درىٌع گعٔتً نیؿَد و گهان نیرود زػطود
ؼطۀ چٍارم ٗتل از نیالد نیزیؽتً اؼت.
سخنرانی دٍم:
َؿوگِو :ى٘ىۀ وب ؼَزىی واٍٗ در نسل ریـۀ ةیيی.
لی :وازطی چیيی ةعای ٔاقلً (نُػادل ىػیم کیلػَنتع) .در چیيػیٌ016« ،ػغار لػی» اقػىالزی اؼػت ةػعای تَقػیٓ
ٔاقلًای ةؽیار دور.
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یَآن :وازط دَل چیيی.
ٔاؿو« :ةطن ٗاىَن» ،ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ و ٔا.
ى٘ىۀ هئَگَىگ :ى٘ىۀ وب ؼَزىی در نعکغ کٓ دؼت.
ىیعواىا( :از ؼاىؽکعیت) تعک کعدن دىیای ةـعی ةطون ایو ةطن ٔیغیکی ،روش کانػلکػعدن تغکیػً در نطرؼػۀ ةػَدا
ؿاکیانَىی.
سخنرانی سَم:
گَآندیيگ :داری کعدن اىعژی از ةاهی ؼع ؿضف ،نعاؼم َنَیت.
نلکً نادر :در اؼىَرۀ چیيی ،ؼىر ةاهتعیو داودان نؤىث درون ؼً ٗلهعو.
انپعاتَر ةغرت یـم :در اؼىَرۀ چیيی ،داوداىی کً ؼً ٗلهعو را ؼعدعؼتی نیکيط.
کاخ ىیَان :واژهای دائَئیؽتی ةعای ّطۀ قيَةعی.
ؿی ِچو :وازطی چیيی ةعای زنان ،نُادل دو ؼاَت.
دنتیان« :نیطان َدن »،نيى٘ۀ داییو ؿکم.
سخنرانی چًارم:
نادَىگ :ةازی ؼيتی چیيی کً چٍار ىٕعه ةازی نیؿَد.
ٌان :اکحعیت َٗنیت چیيیٌا.
هناَ :يَاىی ةعای یک اؼتاد در ؼيت ةَدیؽم تتتی.
ؿیيگنیيگ گَییدی :یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.
دیًییو :ومُیتی از ٗعاردادن دؼتٌا روی ٌم .اىگـتان یک دؼت روی اىگـػتان دؼػت دیگػع ٗػعار نیگیػعد ،ةػً
وَری کً کٓ دؼتٌا ةًؼهت ةاه اؼت و دو اىگـت ؿؽت وَری ةً یکطیگع نتكل نیؿَىط کً یک ةینی ؿػکل
ةگیعد.
دائَ ذىگ :یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.
ٌَییییو :ى٘ىۀ وب ؼَزىی در نعکغ نیاندوراه (نيى٘ۀ ةیو ىـیهوگاه و آلت تياؼلی).
ً
ت٘عیتا در نعکغ ٕٗؽً ؼیيً ٗعار دارد.
تاندَىگ :ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً
یَدو :ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در ٗؽهت داییيی دـت ؼع ٗعار دارد.
ِ
نیيگنِ و« :دروازۀ زیات»؛ ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در وؼه داییو کهع ٗعار دارد.
سخنرانی پنجو:
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چٍار ودًٌ ...ـت دٍت :ةعای صَاىيطگان چیيی« ،چٍار دٍت» ایوگَىػً درک نیؿػَد کػً ةػً چٍػار دٍػت ؿػهال،
ديَب ،ؿعؽ و ّػعب اؿػاره دارد و «ٌـػت دٍػت» ةػً چٍػار ودػً اؿارهؿػطه ةػًَالوۀ ؿهالؿػعٗی ،ؿػهالّعةی،
ديَبؿعٗی و ديَبّعةی.
اىذام نعاؼم تتعک :واژۀ چیيی تعدهً ؿطه در ایيذا« ،کای گَآىگ» اؼت .نُيی تستاللٌٕی ایو دو کلهً «ةازکعدن
ىَر» یا «ةازکعدن [ةا] ىَر» اؼت .نیتَان دی ةعد کً چعا ةعصی از راٌتان در نعاؼػم تتػعکٌ ،هػانوَر کػً در ٗؽػهت
نعةَوً در کتاب آنطه اؼت ،ؼُی نیکييط ةا تاةاىطن ىَر ةً نذؽهً ،چـهان آن را ةا «ىَر ةاز کييػط ».نعاؼػم تتػعک
در ةَدیؽم ديَب آؼیا و ىیغ ؿعؽ آؼیا رایخ اؼت.
آؼَرا :ارواح ةطىٍاد (از ؼاىؽکعیت).
زالت دؼت گل ىیلَٔع آةی ةغرت :زالتی از دؼت ةعای تتعک.
دَیَ کً :اؼتطَا و ؼسع و دادو.
ى٘ىۀ ٌِ گَ :ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در دـت دؼت ةیو اىگـت ؿؽت و اىگـت اؿاره ٗعار دارد.
ٔيگؿَیی :روؿی چیيی ةعای تُتیع نياًع.
سخنرانی ششو:
چیو ٌَیی :یکی از ن٘انات ؿعور درةار ؼلىيتی در ؼلؽلۀ ؼَىگ ديَةی (00۴5م تا 0۴57م).
نُـًَٗ دا دی :نُـَٗۀ ةطديػ آصعیو انپعاتَر در ؼلؽلۀ َؿيگ (0543ؽم تا 00۴۴ؽم)َ٘ .یطه ةع ایو اؼػت کػً
او تَؼه روح یک روةاه تؽضیع ؿطه ةَد و ةاَث ؼَ٘ط ؼلؽلۀ َؿيگ ؿط.

در صكَص ديَن زاقل از تغکیً ...اگع کؽی ةتَاىط آتـی ایذاد کيػط :در ایػو دػاراگعاؼ ،ةػًىسَی ةػازی ةػا کلهػات
قَرت گعٔتً اؼت .در چیيی واژۀ ديَن زاقل از تغکیً« ،زو ٌَ» ،نُيی درؼتکعدن آتؾ را ىیغ نیدٌط.
سخنرانی يفتو:
دیگَىگ :راٌب ةَدیؽتی نـٍَری در ؼلؽلۀ ؼَىگ ديَةی (00۴5م تا 0۴57م).
کَه اِنی :زطود ٌغار نایل دور از نُتط لیيگییو ،نسلی کً چاه واٍٗ ةَد.
ؼائَ ؼائَ :انپعاتَر یکی از «ؼً دادؿاٌی» (۴۴1م تا ۴43م).
سخنرانی يشتو:
ةایٌَیی :ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در تاج ؼع ؿضف ٗعار دارد.
لَ دوىگةیو :یکی از ٌـت دائَئیؽت داویطان در نطرؼۀ دائَ.
نائَیَ :صه نعزی ةیو وعؼ ییو و یاىگ ةطن.
سخنرانی نًو:
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گَىگؿو :ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ.
آهکییَ :ؿضكیتی ازهٖ در یک رنان چیيی.
ِؿوؿییَ :ةيیانگظار نطرؼۀ ؿهالی ةَدیؽم ذِ ن در ؼلؽلۀ تاىگ.
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