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 یَ( )لَن درةارۀ دافا
آن ةيا ىٍاده ؿطه  ةع اؼاسٌا، زنیو و دٍان  آن چیغی اؼت کً آؼهان .ةيای آٔعیيؾ اؼت دأا صعد آٔعیطگار اؼت. ؼيگ

از ؼىَح ٌؽتِی ةطن کیٍاىی،  ٌعیککً در   زالی ىٍایت ٌَیم؛ در ىٍایت کَچک تا ةی گیعد، از ةی نی ةع را در چیغ ٌهًاؼت. 
ای ةطن کیٍاىی، اةتطا ریغتػعیو ذرات دطیػطار نی ای نتٕاوت نتذلی نی گَىً ةً ٌای  هیػً ؿػَىط و در دػی آن، هیً ؿَد. از ژٔر

ٌػا،  اؼػط، یُيػی اتمؿي ای کػً ةـػعیت نی ٌای گَىاگَن، از کَچػک تػا ةػغرت، تػا ؼػىَح ةیعوىػی ؿهار در اىطازه ذرات ةی
م ٌا  آن و ورای ،ٌا ٌا، ؼیارات و کٍکـان نَلکَل ػایی کػً ةػاٌز ٌای گَىػاگَن،  ىػط. ذراتػی ةػا اىػطازهتع ةغرتو ىیػغ آن چیٌغ

 ٌعیکٌای کیٍاىی دضؾ ٌؽتيط. نَدَداتی کً در  ؼازىط کً در ةطن ٌای گَىاگَن را نی نَدَدات و ىیغ دىیاٌایی در اىطازه
ؿان  َةُطی، ؼیاراتی در آؼهان تع ةغرتکييط کً ذرات نَدَد در ؼىر  وَر درک نی و ذرات ٌؽتيط، ایواز ؼىَح گَىاگَِن ای

کػعان  از ؼىَح گَىاگَن ایو دٍان، ایو تا ةی ٌعیکؿکل اؼت. ةعای نَدَدات در  ةً ٌهیوتک ؼىَح  ٌؽتيط، و در تک
ی کػً ودػَد دارد، ٌعچیػغ .ا و ٌهۀ آٔعیيؾ را دطیط آوردٌ اىتَه نَدَدات و گَىً نکان،ادانً دارد. ایو دأا ةَد کً زنان و 

َن آن اؼت و ٌیچ در  1،ٌای دأا یُيی ِدو، َؿو، ِرن نلهَس ویژگیٌای  دلَهٌا،  چیغی ةیعون از آن ىیؽت. تهام ایو نٌع
 ؼىَح نضتلٓ اؼت. 

تً ةاؿػط، داىػؾ ةً آنػطه، نسػطود ةػً  دؼػت اةغار نعدم ةعای کاوش ٔنا و ةعرؼی زیات ٌع اىطازه ٌم کً دیـػٔع
 در وػَلی اؼت کً نَدػَدات ةـػعی در آن ودػَد دارىػط، یُيػی ؼػىر دػاییيی از ایػو دٍػان. ُةُط ٗؽهتی از ایو

ؿػطه،  ٌا ؼیارات دیگعی را کاوش کعدىط. انا ةطون تَدً ةً ارتٕػاع و نؽػأت دیهػَده ٌای ناٗتل تاریش، اىؽان تهطن
در آن ودَد دارد، صارج ؿَد. تكَیع ز٘ی٘ی دٍان ةعای ٌهیـػً صػَد ی کً ُةُط کً از ـع ٌيَز از ٍَطۀ ایو ةعىیانطهة

و ةطن ةـعی را درک کيط، ةایػط تغکیػً  ٔنازنانـعی ةضَاٌط اؼعار ایو دٍان، ة ینَدَد يط. اگعک را از ةـع ديٍان نی
از قػَرت در ایػو دٌط. ا یاةط و ؼىر ودَدش را ارت٘  ةیيی ز٘ی٘ی دؼت در یک روش راؼتیو را ةعگغیيط و ةً روؿو

ةتَاىط ىیکِی واُٗی را از ؿػعارت و صػَةی را از دلیػطی  ٌيگانی کًؿَد و  اش واه نی وعیٖ تغکیً، صكَقیات اصالٗی
 ةیيػط و ةػً ٌای دیگػع را نیُةُط تـضیف دٌط و ٔعاؼَی ؼىر ةـعی ةعود، ز٘ایٖ ایو دٍان و نَدَداِت ؼىَح و

 کيط. دؼتعؼی دیطا نیٌا  آن

انػا « ،کیٕیت زىطگی را ةٍتَد ةضـػيط»ؿان ةعای ایو اؼت کً  ٌای َلهی کييط ُٔالیت نی ةا آىکً نعدم اّلب ادَا
اةت ٔياوراىً اؼت کً کػً  ٌا ةع ایو اؼاس اىذػام ؿػطه لیتراىط. و در ةیـتع نَارد، ایو ُٔا یرا ةً دیؾ نٌا  آن ایو ٗر
ا و اقَل اصالٗی هزم ةعای صَیـتو نعدم الٍیات را کيار گظاؿتً ٌای  ةَد کً تهػطن ٌهیو َلتىط. ةً ا هکعد داری را ٌر

ا ویعان ؿطىط. کاوش ٌای کػاوش  و ایػو ؿػیَه چار نسػطود ةػً ایػو دىیػای نػادی اؼػتىا ٌای نعدم ةً گظؿتً ةاٌر
تً گَىً ةً ًا آىچً دظیٔع ایی کً در ایوصكَص  درگیعد.  نىالًُ ٗعار نی ؿطه، نَرد ای ٌؽتيط کً قٔع ةـػعی  ُةُط چیٌغ

ٌای واُٗػی  وَر واُٗی ودَد دارىط و صَدؿان را در ایو دىیػای زامػع، ةػً ؿػکل ی ٌؽتيط، انا ةًىانلهَس یا ىانعئ
ىغدیک ؿػَىط، ٌا  آن کييط ةً ت ىهیئنعدم ٌعگغ دع و نُذغات، صطاییُيَیت، ایهان، ؼضو کييط، ٌهچَن ن ٌَیطا نی

 اىط. الٍیات را دور اىطاصتًٌا  آن چعاکً
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تار  دظیع صَاٌط ةَد  ٌای اصالٗی ةٍتَد ةضـط، آىگاه انکان دایۀ ارزش و تٕکع صَد را ةعاگع ىژاد ةـع ةتَاىط نيؾ، ٔر
ػا در  يگکً تهطن دایطار ةهاىط و زتی دوةاره نُذغات در ایو دىیػای ةـػعی روی دٌيػط. ةاٌر ٌػایی کػً  گظؿػتً، ٌٔع

تعی از زىػطگی و دٍػان  تةـعی ةَدىط، در ایو دىیا ًاٌع ؿطىط و ةً نعدم کهک کعدىط ةػً درک درؼػ ىیهً صطایی ىیهً
ؿَد، وٗتی نعدم ازتعام و تکعیم نياؼتی ةػً آن ىـػان دٌيػط،  نیدطیطار دأا ایيذا، در ایو دىیا در زالی کً  ةعؼيط.

نيط صَاٌيط ؿط. ایػو دأػا، راه ةػغرت دٍػان ةػَد کػً ةػطن  از ةعکت و ؼعةليطی ةٍعهؿان  صَدؿان، ىژادؿان یا نلیت
راؼػتی تتػاه اؼػت. ٌػع  آٔعیيؾ را دطیط آورد. ٌع نَدَدی کً از دأا نيسػعؼ ؿػَد ةًکیٍاىی، دٍان، زىطگی و تهام 

ؿػَد. و ٌػع  راؼتی ٔعد صَةی اؼت و ةا ؼالنتی و ؿادناىی داداش داده نی ؿضكی کً ةتَاىط نىاةٖ ةا دأا ةاؿط ةً
 ةیو اؼت، نَدَدی صطایی. ای کً ةتَاىط ةا دأا یکی ؿَد، نَدَدی روؿو کييطه تغکیً

 ی ٌيگذ یل

 ۴103نً  ۴2
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 اول یذيساىض

 ضطَح ةاال یضَ نسدم ةً یقیت حقیٌرا
خ صػَب یام. ىتػا دانًُ و ؿاگعدان نؽئَل ةَدهدر ةعاةع ام،  عدهک  یٌا را نيت٘ل ن ویٌا و تهع ً آنَزشک یدر تهام نطت

ً کػىػط ا هگَىػگ ةَد یاز اؼػتادان چ یاریةؽػٌای اصیػع  در ؼػالادتهاع گظاؿػتً اؼػت.  یٌم رو یع صَةیةَده و تأج
 یو تيطرؼػتؼػالنتی در ؼػىر یـً ىط ٌها هداد آنَزشی کً نىالتىط، انا ا هگَىگ صَد را آنَزش داد یچ یٌا ویتهع
را ؼػىر ةػاهتعی  غیچ چیً ٌکةلکً نيٌَرم ایو اؼت ؽت. یگعان صَب ىید یٌا ویً تهعکم یگَ ی. التتً ىهه اؼتةَد

داصل  ی درکؽ ٌیچ زامعدر زال  میتَاىم ةگَ یآگاه ٌؽتم و نانعوزی چیو گَىگ در  یت چیعدىط. از ومُکنيت٘ل ى
در  یکؽػ ٌیچتعد. چػعا ةةً ؼىَح ةاهتع  یوَر واُٗ ةًچيیو روؿی را ارائً دٌط کً ؿها را از کـَر ىیؽت کً  ا صارجی

ٌای دور در  ةػً گظؿػتًٌا  آن کً ةعصی از تعی در ایو صكَص ودَد دارد و وؼیٍ تع ةغرتل ؽت؟ َلیاىذام آن ىزال 
ًا  ویا ط.ةعاىگیغ ةاؿ ط ةسثتَاى و نیگعدد  یةعنتاریش  را آنػَزش دٌػط، چيیو چیغی ةتَاىط  ٌعکؽیگَىً ىیؽت کً قٔع

ا ایو نـکل زاد دارد.ؼعوکار گع ید یٌا از روش یاریةا ةؽایو کار  ًکچعا  ةؽػیاری از أػعادتع ؿػطه اؼػت.  ایو روٌز
ةػً ؿػان  تغکیً و ييػطک ینػ را آؿػٕتًؿػان  و ةطنط روىػ کييط و ٔعدا ؼعاغ روش دیگػعی نی تهعیو نیانعوز روؿی را 

ؼػعاغ را ةػً دػایی ةعؼػاىط، ٌػا  آن کػً ةتَاىػطط ةاؿيط یتيداَٗی  ۀؿیَةً یک دای ایيکً ٔ٘ه  ةًاىذانط.  ؿکؽت نی
ا واٗؽام  اىَاع تػطاصل ٌػا  آن ی ةاٌعچیغکيط.  تطاصل ایذاد نی ٗتلیگغیييط ةا  دطیطی کً ةعنی ٌعچیغروىط و  نیچیٌغ
 نَٖٔ ؿَىط.یً کتغدر تَاىيط  يط و دیگع ىهیک نی ایذاد

ا را ةعایو چیط تهام ایةا  اؼػت از ةػیو ةػط آىچػً  و میدار ینىگً تان  یصَب اؼت ةعاآىچً  م.یؼانان دٌتان  یٌغ
تو ااد ی یط ةعایط. انا واًُٗا ةایيک ًیکو لسًٌ ةً ةُط تغیاز اتَاىیط  ةا ایو کار نی .ةعیم نی ط. یاؿػة ایيذػا «دأا»و یگٔع
، ؿػطن درنان ی، ةػعایُیوت ٔػَؽ یٌػا ییآوردن تَاىا دؼت ةً یا اگع ةعایچؽتیطه ةاؿیط  ی گَىاگَنٌا یواةؽتگ ةً اگع
ةً یاد داؿتً ةاؿػیط َهلی ىضَاٌط ةَد. اقالً  ةاؿیط، آنطه ایيذاةً  یةطىیت  ا ةایٌا  طهیىٌعات و ا یطن ةعصیؿي یةعا

و یػـً ةً ایٌه یةعاو  و ودَد ىطاردینحل ا یادیز یٌا  ٔعقتٔعد اؼت.  کً آىچً در زال اىذام آن ٌؽتم نيسكعةً
يػطه یةُػطًا در آ... يط واُٗاً کت کم ؿعیٌا یً ةتَاىط ؿضكًا در ؼضيعاىک ٌعکؽیيم ک یع نکل آنَزش ىضَاٌم داد. ٔکؿ

 یعیت٘ػطۀ راةىػ التتً نا اَت٘اد ةػًی ةغرگی ةَده اؼت. صَؿتضتً ؿَیط چ و نتَدً نیط ةعد یصَاٌ یدةً اٌهیت آن 
 تان اؼت کً ایيذا ٌؽتیط. ی عیت٘طۀ صاوع راةى ةًگَیم  نیم و یدار

ایُيی دارد؟  ییً ؿها را ةً ؼىَح ةاه ةتعد چً نُياک یط: اىت٘ال روؿیـیيطیو ةیاۀ درةار طن ةً نػعدم یةضـ ییٌر
ًا ایيکػً  ط و ىػًیيک ًیکتغ یوَر واُٗ صَدتان را ةً . دػ ةایطٌا و ىذات آن ةػع ٌهػیو ط. یو تيطرؼػت ؿػَ ؼػالمقػٔع

 یةػعا ىـؽػتً ایيذػاکػً  ٌعکؽػیداؿتً ةاؿػیط.  یةاهتع «يگیؿ ویؿ»نؽتلغم ایو اؼت کً  یواُٗۀ یکتغ اؼاس،
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تو  ادی ػا تان  یٌا یط واةؽتگیو ةاگَش کيیط ةعای تغکیً  صالكی ةا ىیتط یةا ایيذا، دػ اؼت آنطه ایيذادأا گٔع را ٌر
را ةً  ی٘تی. ز٘گیعیط هیاد ىی یغیط، چیعیاد ةگیٌا و دأا را  ویً تهعکةً ایيذا ةیاییط  ٌای ىاصالف اىگیغهةا  ط. اگعیيک

ا یروىط دائهچیغی ىیؽت دغ  ًیکتغؼٕع م: یگَ یؿها ن ؿػطت  اگع کؽی ٌؽتیط کً ةً. یةـع یٌا یواةؽتگ کعدن ٌر
اةت نی تػا در رأس ٗػعار گظاریػط  یػع دػا نیدٌیط یا زتػی دیگػعان را ز زرىگی نعدم را ٔعیب نیةا و  کيیط ةا دیگعان ٗر

اط، یعیگةاد یو را یو تهعیایيذا ٌؽتیط تا اانعوز کً ؿها نضكَقًا را تْییع دٌیط. تان  ٌای ةگیعیط، ةایط ؿیَه  کعدن ٌر
 تع اؼت. معوریتان  ةعایو أکار یا

ۀ یػکط تغیػگػع ةضَاٌانػا ارا ؿٕا دٌیط، زیعا ةضـی از روش نا ىیؽت. ٌا  ةیهاریدٌم چگَىً  ةً ؿها آنَزش ىهی
را  یٔ٘ه ةطن أػعادانا يم. ک کرا داتان  ةطنط یدػ ةااؼت.  تغکیًناىٍ ةغرگی ةعای ةطن ةیهار  ،طیرا اىذام دٌ یواُٗ

ط یػيم: اگػع ىتَاىکػ طیکتأرا  ای تًکىةایط عىط. یاد ةگیرا  «ٔا»ٌا و  ویتهع یوَر واُٗ اىط تا ةً آنطه ایيذاً ک کيم نی کدا
و یػدر ا ی٘تیعا ز٘یاؼت؟ ز گَىً ویم. چعا ایيکتان  کهکم یتَاى یط، ىهیيار ةگظارکرا  یهاریة ۀةاردر یا ىگعاىی یواةؽتگ

ػػایةػػَدا، چۀ دٍػػان ودػػَد دارد: ةػػع وتػػٖ نطرؼػػ  یٌا راةىػػً یط، ٌهگػػيػػأت یاتٕػػاؽ ن ینػػعدم َػػاد یً ةػػعاکػػ ییٌغ
ایچ ینعدم َاد یةعاو  ؿطه دارىط وییتُ ؾیداز ًا و نػعت،  یهػاری، ةیعیػنحل تَلط، د ییٌغ  یاز زىػطگ ی٘تػیز٘قػٔع

اکنسكَل کييط ىاؿی از کارنا اؼت و کارنا  کً نعدم تذعةً نی ییٌا یو ؼضت یهاریٌؽتيط. ة در اؼت کً  یةط یاٌر
و یةيػاةعا. ٌؽػتيط ییارنػاک یةازدعداصػت ةػطٌدر زػال ؿػَىط،  ینَادػً ن ییٌا یةا ؼضت یوٗت .گظؿتً اىذام دادىط

طٌی دهػٍ کييػط نذاز ةاؿػيط ةػاؼت کً نعدم  ایو ناىيطع آن ییع دٌط. تْییتْآن را  دل صَیتَاىط ةً ن یىه یکؽ ٌیچ
اىذػام آن و  زىػطگی نػعدم را تْییػع دٌیػط ،ل صَدینةً ط یتَاى یىه. در ىتیذً طىةپعدازآن را  ةطون ایيکً نذتَر ةاؿيط

 اؿتتاه اؼت.

در ٌػیچ نػَردی ةیيم  وػَر کػً نػی آن. انػا اؼػت یار صػَةکنعدم  دادن ؿٕاً کييط ک یع نکٔ اؿتتاه ةًأعاد  یةعص
 از ةػیوواُٗػًا انا یأتً ل کع ؿییتْةً چیغ دیگعی یا ٔتاده ٖ ایةً تَُاو  یهاریٔ٘ه ةؿضف واًُٗا ؿٕا ىیأتً اؼت. 

تً اؼت.  واُٗػًا ةتَاىػط نػعدم را  یؽػکاگع . طیو ةتعیارنا را از ةکط یةاصاتهً دٌیط ٔعد  یرىخ و ؼضتةً ایيکً  یةعاىٔع
طه یػرا د ی٘تػیز٘دیـػادیؾ ط یػاو ةاةایط صیلی ةاه ةاؿط. دػ ؼىسؾ  ،از ةیو ةتعديط و چيیو کارنایی را کان درن

ةا ایو زال، ةً أعادی کً در روىط تغکیً ٌؽتيط ادػازه . کعدى٘ل وَر ؼعؼعی  ةًتَان  یىهرا  ینعدم َاداقَل : ةاؿط
و  یؼػالنتکهػک ةػً ا یػگػعان ید دادن ؿػٕا ناىيطط، يٌاىذام د یصَة ٌایارکو ؿٕ٘ت  یٌهطرد یاز روؿَد  داده نی
نيـػأ کارنای ٔػعدی َػادی،  ةعدن ازةیوةا اگع ؿَد. زیعا  اىذام ىهیانل کوَر  ةًایو ؿٕای ةیهاری . انا آىان یتيطرؼت

ت نی از ةیو یوَر واُٗ ةًاش  یهاریة و ةػً ةػَد  ٌهان ٔعد دىیَی ٗتلػی نیييطه ٌيَز کً یکعتغیّ یِ ؿضف َادآن ، ٔر
اةت و  گـت و ةً زىطگی ؼاة٘ؾ ةعنی وَر واُٗػی  تػَان چيػیو ٔػعدی را ةػً چگَىً نیةَد.  نینيأٍ ؿضكی دىتال ٗر

 نىلً٘ا نهيَع اؼت.ؿٕا داد؟ 

ؽػت. او یييػطه ىکً یػکتع از تغ ةػاارزش یکؽػ ٌیچعا یػ؟ زدادييطگان اىذام کً یکتغ یتَان ةعا ینرا  ایو کاردػ چعا 
ؼعؿػت  ،ٌعکؽػیکػً ایو ةاور ودػَد داؿػتً ٌای گظؿتً  زناناز ع اؼت. کو ٔیتع ارزشةاایو يط و کً یکتغ صَاٌط ین

کهػی ةػً ييػط. ک کهػکتَاىيػط ةػً او   ینواهتع نَدَدات  ،ةازتاةی از آن اؼت. ةع ٌهیو اؼاس ،ٔکعدارد و ایو  صطایی
تً اؼت روؿی کً آنَزش نی چَنگَیم  تَمیر ىیاز دارد. نی َح ةػاه و نَمػََات ٖ ؼػىی، ةً ز٘ادٌم ةؽیار دیـٔع

در زىطگی أػعادی کػً روی زنػیو ٌؽػتيط تَان دیط  تع در ایو دٍان، نیی ةاهدیطگاٌاز ؿَد.  ینعةَط ننٍهی ار یةؽ
ای ةؽیار زیادی در ایػو دٍػان در ٗلهعوٌای ةاهتع دٍان نتَلط ؿطه اؼت. ٌا  آن ایيذا دطیط ىیانطه اؼت. روح چیٌغ
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روح َد کػً ی ةػتػع ةغرتدر دٍػان ، ةیان دیگػع ةػً. زیات را ایذػاد کييػطؿان  ُانلتٖ یاز وعتَاىيط  نیودَد دارىط کً 
)ز٘ی٘ػت،  ِدو، َؿو، ِرناؼت و ؼعؿت دٍان،  اتًا صَب و نٍعةانذایو دٍان ٗطم ةً ٌؽتی گظاؿت. ؿضف اةتطا 

أػغایؾ  ةػاؿَد، ٌهػان ؼعؿػت دٍػان را دارد. انػا  یً ؿضف نتَلط نک یٌيگان .را داراؼت صَاٌی، ةعدةاری( ىیک
ؿػَىط و دیگػع  نی از نَدػَدات صَدصػَاه یعد. ةعصیگ یل نکو أعاد ؿیة یاز رواةه ادتهاَ یلک، ؿتُطاد نَدَدات

تعی ةیٕتيط، زیعا ادازه ىطارىط در دػایی کػً ةَدىػط  ةایط ةً ؼىر داییوهیٖ آن ٗلهعویی ىیؽتيط کً در آن ٗعار دارىط و 
دوةػاره در ىتیذػً اؼت دوةاره ةطتع ؿَىط و ادازه ىطاؿػتً ةاؿػيط ةهاىيػط و انا در آن ٗلهعو دطیط نهکو ةاٗی ةهاىيط. 

 ييط.ک یؼَ٘ط نةـعی و ؼىر نَدَدات یدر اىتٍا ةً اؿَد تا  کييط. ایو چعصً تکعار نی نی ؼَ٘ط

 وَر کػً ٌهػانا یػ ىگعیؽػتً ؿػَد یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىاگع ةا ٗعار دارد. ایکؽاىی در ؼىر  یتهام ادتهاع اىؽاى
ؿػطىط. انػا نَدػَدات  یو ةػعده نیاز ةػةایػط و ؼػىر یو نَدَدات دػ از ؼَ٘ط ةً ای، اةیييط نی صطاییَدات نَد

تيط ةً ایو نَدَدات  یصَاٌ کیىاز روی  صطایی  ویػه نضكػَص و ایو نسػیػو اةطٌيػط  یگعیٔعقت دتكهیم گٔع
گػع دٍػان نتٕػاوت یدٗلهعوٌػای ام نَدػَدات در تهػ، از ٗلهعودر ایو نَدَدات عدىط. کذاد یا أعد ر نيسكعةًٗلهعو 
رو  . ازایػوراز٘ی٘ػت دٍػان را ةتیييط و ىػً گع یدٗلهعوٌای تَاىيط نَدَدات در  ینً ىٗلهعو و ی. نَدَدات در اٌؽتيط

ػاکػو ٔال یاگػع ةضَاٌيػط درنػان ؿػَىط، از ةػطةضتاىط.  م ؿػطهگػتٌَم در ایيذا اىگار  ایو نَدَداتِ  ا یػاةيػط ی ییت ٌر
 یو چگَىگیةعگعدىط. اؿان  واُٗی ۀو صاى ًیاول داکیِ ييط و ةً کً یکتغ تيٍا راه ایو اؼت کًةتعىط،  ویرا از ةؿان  یارناک

کيط کػً  ایو تَمیر روؿو نیاؼت. نُيی زىطگی ایو ٌطؼ و  در واٍٗو نَمَع اؼت. یً ةً ایکتغ یٌا ىگعش روش
تً نی صطایی، چیغی کعدن و تغکیً نةٍتعی ؿط وی ٔعدِ زچعا آر ایػو ٔػعد عا یز ةاارزش اؼت.َد و ةؽیار ؿ در ىٌع گٔع

 ةعود. یو ؼىر نعدم َادیا یٔعاؼَاش ةعگعدد و  واُٗی آؼهاىی ۀصاىو  صلَص اولیًداکی و ةً دوةاره  صَاٌط ین

لعزاىػط.  یرا ندٍتػً  ده یایؿَد، دى یان نیىها ٔعد صطاییؼعؿت ٗتی واز ٗطیم در ةَدیؽم ایو ةاور ةَده اؼت کً 
وٗتػی  ًکةَدا نُت٘ط اؼت ۀ . نطرؼطکي ین کهکةً او  ٗیطوؿعطو ةطون  رؼاىط یاری نیاو  ةً يط،یة یو را نیا ٌعکؽی

ؿػان  کهکو  گیعىط ، ٗیهتی ةعای آن در ىٌع ىهیدٌيط چیغی در ازای آن اىتٌار ىطارىط نَدَدات واه ٔعدی را ىذات نی
ای ةؽیا نیً کاؼت  َلتةً ٌهیو  ؿعط اؼت.ٌهیـً ةطون ٗیطو م. انػا یدٌاىذام نان  ؿاگعدان یةعاری تَاىیم کاٌر

ا ةعاکو یاىذام ا ع کػٔ یا . َػطهیؽػتى یةاؿط و درنػان ؿػَد َهلػ یَاد یصَاٌط ٔعد  یً ٔ٘ه نک یَاد یٔعد یاٌر
اگػع  ؿػها ةػً تغکیػً ىتایػط نـػعوط ةاؿػط. ۀانا َالٗ« کيم. تغکیً نی ٌطرا ؿٕا دام  ةیهاریاگع ایو روش : »ييطک ین
أػعاد در  یدارد و ةُنػ ییٌػا یهاریأػعاد ة یةػطن ةُنػوتیُتػًا ط. یػيکً را ؿعوع یک، دػ تغطیيکً یکط تغیصَاٌ ین

ٌػا  ً دهکػٌؽتيط  ىیغ یاىط و أعاد عدهکىگَىگ را تهعیو  ٌای چی روش ٌعگغ یآؿٕتً دارىط، ةُنٌای  اىعژیؿان  ةطن
ت در تغیدةطون اىط انا  عدهکرا تهعیو ٌا  آن ؼال  .اىط ؼعگعدان «یچ» یِ ژاىعۀ ً ٌيَز در نسطودیکـٔع

ع یدظ انکانٌا  آن یؼىَح ةاهتع را ةعا یؼَ ً ةًیکم و تغیيک کرا داؿان  ط ةطنیم؟ ةایيکار کط چً یآن ةا یدػ ةعا
ایتهام چ، میيک کانل داکوَر  را ةًتان  ةطنؿانل ایو اؼت کً تغکیً  ۀتعیو نعزل اولیو و اةتطاییم. یؼاز ةط در  یٌغ

تػان  یرا ةعا چیغ ٌهػًم و یؼػازىط ةػعدار یهػار نیرا ةتان  ةطنً ک یو تهام ََانلتان  ةطنعانَن یدارنا کطان ی، نتان ذٌو
ؼػىَح  یؼػَ ط ةًیػتَاى یچگَىً ن ىاداکو ذٌيی  اهیؼو  ةطن آلَدهچيیو م، ةا یار را اىذام ىطٌکو یم. اگع ایيک غیته

ایچیو چيط یىطار یازیى دٌیم. تهعیو چی اىذام ىهیط؟ نا یيکً یکةاهتع تغ . ؿػها را ی را تهعیو کيیطيییؼىر دا یٌغ
ل از ٔعاتع ةً  ٌُ را  ای آنػادهٌػای  کاىیغمزنػان، ن ٌمداک ؿَد.  یهاریٌعگَىً ةاز تان  ةطنم یيک ین کهکو دٌیم  نیآن 
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در ً را یػکغتاز ٌهػان اول ل، کو ؿػیػةػً اٌؽػتيط. و هزم ییدر ؼىر دػا یغیرً یدا یةعاکيیم کً  ىكب نیتان  ةطندر 
 .طیکي ینار ةاه ؿعوع یةؽ یؼىس

 ی٘ػیز٘ۀ یػکودػَد دارد. انػا تغ تهػعیو ؼً ؼىرنعؼَم اؼت کً ةا ازتؽاب چی، آؼیایی  ۀٌای تغکی در روش
ۀ یػکتغو دیگػعی  «ٗلهػعو ةـػعی»ۀ یػکتغ یکػیدارد:  یدو ؼػىر اقػلؿَد و ةيػاةعایو ٔ٘ػه  ؿعوع نی یچدػ از 

 «ةازگـت ةً زىػطگی دىیػَی»و  «کيطن از دىیا دل» م نظٌتیِ نٕاٌینتٕاوت از ٌا  ویاؼت. ا «ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی»
تتػطیل ةػطن کيیم ةً دو نعزلۀ اقػلی  ایو دو اقىالزی کً اؼتٕاده نی ةعؼيط. ةً ىٌعنـاةً ٌؽتيط کً نهکو اؼت 

ػا دػایوَر د ةػًةطن ، ٗلهعو ةـعیۀ یکتغ ٔعایيطدر دٌط.  روی نی واُٗی ۀکيط کً در تغکی اؿاره نیةـعی   کَؼػتً ةاٌر
اقػَهً ، ٔعاؼَی ٗلهعو ةـػعی ۀیکؿَد. انا تغ یو نیگغیةاه دا یةا اىعژۀ انالً ةا نادک، ةطن در ىٍایتتا ایيکً  ؿَد  ین
 یٌػا ییؿػَد و تهػام تَاىا یةػاه ؼػاصتً ن یةا اىعژۀ آن ةطن از نادؿَد.  اىذام نی صطاییای اؼت کً ةا ةطىی ً یکتغ

 م.یيک یآن قستت نۀ ً درةارکٌؽتيط ای  نعزلً دو ٌا ویاةيط. ای یتَؼًُ ندوةاره  یُیوت َٔؽ

ا را ةعاکو یتَاىم ا ینةً ایو کالس تان  ةا آنطنةياةعایو ودَد دارد. ت٘طیعی ً رواةه کم ینا نُت٘ط ؿها اىذام  یاٌر
ٌػغار  هد یگع ٌم ةَدىط، زتػیاگع ٌغاران ىٕع د یاىط، انا زت ىـؽتً ایيذاً کم یؾ از دوٌغار ىٕع داریو اهن ةیدٌم. ٌه

ا را اىذام دٌم. کتَاىؽتم آن  یىٕع، ٌيَز ٌم ن  آىکػًط. دػػ از یػيکو یو تهػعییدػا یط در ؼػىسیىطار یازیىیُيی اٌر
ل ٔعاتع از م، ؿها را ةً یيک کرا داتان  ةطن ٌُ م، یدٌ یعار نػٗػتان  ةػطن را در کانلی ۀیکؽتم تغیو ؼدٌیم  نیآن ؼىر 

ا را ٔ٘ه ةػعاکو یط. انا ایيک یً نیکةاه تغ یؿعوع، در ؼىسۀ ً از لسٌک یوَر ةً ً کػدٌم  یاىذػام نػ یؿػاگعداى یاٌر
ًا ایيکً  يط.یآ ین ایيذاً یکتغ یواًُٗا ةعا ط یػط. اگػع ةتَاىیػا ييطهکً یػکتغیط ةً نُيػی ایػو ىیؽػت کػً اً ىـؽت ایيذاقٔع

ػا و کو یم ایتَاى ی، نوَر ةيیادی تْییع دٌیط ةًعتان را کتٕ ػاکاٌر درک ةُػطًا . میاىذػام دٌػان تػ یرا ةعا یـػتعیة یاٌر
ً اىذػام کػ یارکػً کػم، ةلیدٌ یٌػا را ؿػٕا ىهػ یهاریة ایيذػام، یگػَ یدوةػاره ن .ام ی ةً ؿها دادهچیغ چً صَاٌیط کعد

هػار یط. ةػا ةػطن ةيػيکً یکتغط يتا ةتَاىم یيک یرا نتُادل ننان  ةطن ؿاگعدانای  داىتً ٌهًوَر  ً ةًکو اؼت یم ایدٌ ین
ار را اىذػام کػآن  تػان را درنػان کػيم. ةیهػاریاز نو درصَاؼػت کيیػط ط یط. دػ ىتایا تَؼًُ دٌر «گَىگ»ط یتَاى یىه
يم، کػت یؼػىَح ةػاهتع ٌػطا یؼػَ ً نػعدم را ةًکو ةَد یاایيکً ایو روش را َهَنی کعدم ام از  ی. ٌطؼ اقلدٌم هیى

 يم.کت یؼىَح ةاهتع ٌطا یؼَ نعدم را ةً یوَر واُٗ ةً

 دارىر ینذتلف یضطَح نذتلف فا
تً دارد. انػا زتػی، ؼىر نتَؼه و ؼػىر دییؼىر اةتطا، گَىگ یً چکاىط  گَىگ گٕتً یاز اؼتادان چ یاریةؽ  یـػٔع

تًی، نتَؼه و دییاةتطاایو ؼىَح  کػار  یچػىام  تعی ةػً داییوؼىر اىعژی روی زیعا  ،ای اةتطایی ٌؽتيط ، نعزلًـٔع
آگػاٌی  و آىچً در ةع دارىػطٌا  آن نعازل ةاهتعدرةارۀ کييط،  نیگَىگ تهعیو  ٌای چی روشدر اکحع أعادی کً  کييط. نی

کػ، .کهی آگاٌی دارىطىطارىط یا  ؼىَح ةاه ٌؽتيط.  یٔادٌیم  ٌهان روز اول آنَزش نی از ٌعچً ]در ایيذا[ انا ةَع
 یایػةػط در دى یٌا طهیاز دط یم ةً ةعصیٌا السکدر ؿَد. ً روؿو یکتغۀ ع نعدم درةارکٌٔهچيیو، انیطوارم کهک کيم 

تار ٌا  آن ط ةایچگَىً ةا دٌم ینر ی. تَمکيم ینً اؿاره یکتغ ، َالوه ةػًةيگػعیم. ٌا  طهیػط ةػً آن دطیػم و چگَىً ةایيکٔر
ٌػا  آن از یعد، ةُنػیػگ یرا در ةػع ن یٍهػنٌا و نَمػََات  از ديتً یاریً و ٔا در ؼىَح ةاه، ةؽیکؽتم تغیآنَزش ؼ

ایچةعصی از ىیغ اؿاره کيم.  و نؽائلیاةً  ٗكط دارم. ىطةعاىگیغ ةسث یلیص یزت تػطاصل ةػا ادتهػاع در زال ً ک ییٌغ
و یػم و ایةگػَىیػغ ٌا  آن ۀدرةاركط دارم ٗ يط ویآ یگع نید یاز ُةُطٌاکييطگان ٌؽتيط  ةـعی و نضكَقًا ادتهاع تغکیً
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ط یػالت ةاکو نـػیط. ایيکً یکتغ طیتَاى یهالت زل ىـَىط، ىکو نـیيم. اگع اک ؤكل زلنان  ؿاگعدان یرا ةعانؽائل 
نهکو اؼت ىتَاىیط  م. التتًیعیىٌع ةگ در ی٘یز٘ۀ ييطکً یکَيَان تغ ط ؿها را ةًیاىذام آن ةا یـً زل ؿَىط و ةعایاز ر
ط، یػيک یت نکم ؿعیٌا السکً در کوَر  انا از انعوز ةً ةُط، ٌهانتْییع دٌیط.  هةار یک از ٌهان روز اول و ةًعتان را کتٕ
گعان یدۀ َیً ةا ؿیکنو در آنَزش تغۀ َیط. ؿیيکدٗت گَش  ةً یطوارم ٌهگیدػ ان .کيط تْییع نیعتان کخ تٕیتطر ةً

ٌایی را ةػً  اىعژی، کييط ینقستت  صَد روشىٌعیۀ ۀ رةارنُهَهً ددٌيط،  یآنَزش نآن را  دیگعان یيط. وٗتک یٔعؽ ن
و روِش آنػَزش َػادت یػةػً ا ةؽیاری از نػعدم. دٌيط یرا ةً ؿها آنَزش ن یاتکزع نذهًََو کييط  ؿها نيت٘ل نی

 اىط. عدهک

و ده یػط. در وػَل ایػرا آنػَزش دٌ «دائػَ»ا یػط ٔػا یػط، ةایً را آنَزش دٌیکؽتم تغیؼ یوَر واُٗ ةًایيکً  یةعا
ودػً  چیٌػ ، ةػًقػَرت در ّیع ایوط. یيکً یکتغتَاىیط ةوَری کً  ةًکيم  نیان یة تـعیر ةًةاهتع را اقَل ؼىَح ، دلؽً

ایط. چیيکً یکط تغیؽتتَاى یىه ًا آنَزش آن ٌؽتيط، در زال أعاد اکحع ً ک ییٌغ . اؼت یؿٕادادن و تيطرؼتۀ درةارقٔع
ایػو ؿػتیً ؿػَیط.  ةاه، در تغکیً نَٔػٖ ىهی ةطون راٌيهایی ٔای ؼىرط، یيکً یکؼىَح ةاهتع تغ ؼَی ط ةًیاگع ةضَاٌ

 ییاةتػطاۀ نطرؼتُلیهات ؼىر  :درس ةضَاىیطدر داىـگاه  صَاؼتیط نی ییاةتطاۀ نطرؼ یٌا تابک ۀاؼت کً ةا نىالُ
تًیٌا را  روشواٗؽام  اىَاعأعاد  یةعصداؿتیط.  نیرا  تً ان دورهیداۀ ىان یاز گَاٌاىتٌَی و  اىط اد گٔع ولػی اىػط،  ٌػا را گٔع

ػا دػٌَع ز٘یييػط آن چک یع نػکػٔانػا عده اؼػت. کٌيَز رؿط ىان آى گَىگ َىػگ گ یل چکػو ةػَده گَىػگ  یچ ی٘ػیٌغ
ػایی گَىػگ  یچ ؼػىسیِ  ةضػِؾ ٔ٘ػه ٌػا  آن .ؽػتیى گَىً ویا. اؼتٌ ویٌه  و ؼػىر ٌؽػتيط.یتع وییدر دػاو چیٌغ
ا نسطود ىهیگَىگ ةً آن چ یچ ىػط. نٍػم ا ژرؼٍ و یار وؼػیو ةؽػٌؽتيط ً یکتغ، گَىگ ٌای چی روش چعاکًؿَد،  یٌغ

 ٌعچػً ٔػعد گَىً ىیؽت کػً ، ایوکحع أعادا تكَرةعصالؼ ودَد دارد.  ینضتلٕ یدر ؼىَح نضتلٓ، ٔااؼت کً ةطاىیط 
را نىالُػً  و چیيػی ، آنعیکػایی، ژاديػییؽػیاىگل ییاةتػطاۀ نطرؼػ یٌا تابکط یيکٔعض  ةیـتع یاد ةگیعد ةٍتع اؼت.

ٌعچػً  زتػی ةػطتع اؼػت:تان  ومػٍگَىػگ  ٌػای چی روشدر صكَص  ط.یٌؽت ییاةتطاۀ ٌيَز ؿاگعد نطرؼ ؛طیا عدهک
را صػعاب تان  ةػطن ةیيیط. قطنً نیـتع یدع ؿطه ةاؿط، ةٌا  آن ط و ؼعتان ازیعیاد ةگی و راییؼىر دا یٌا ـتع درسیة

 .کيیط نی

م. یغ آنػَزش دٌػیػىاده و ٔػا را داد یػٌا را ةً ؿها  ویط تهعیً ةایک: در تغکً ةایط تأکیط کيم ٌؽت نَمَع دیگعی
َتػارت ایيکػً  نسل ةػًداؿػتً ةاؿػيط.  یؽػِم ذن، ىٌػع نتٕػاوتیراٌتان ةَدویژه  نُاةط، ةً راٌتان ةعصی و اؼتکنه
ً کؽت یى یغیؽِم ذن نُت٘ط اؼت ٔا چیاؼت؟ ةَد گَىً ویصَاٌيط گَش دٌيط. چعا ا یؿيَىط، ىه یرا ن «آنَزش ٔا»

ط یٔ٘ه ةا ؛ً ةتَان آنَزش داد ودَد ىطاردک ییؽت و ٔایگع ٔا ىی، آن دآنَزش دٌیطٔا را اگع ط و یط آنَزش دٌیةتَاى
را آنػَزش  ییچ ٔػایٌػتَاىؽػتً ؽػِم ذن ىیةَد ،انعوزتا ً کاؼت َلت ةً ٌهیو  درک کيیط.ن را آ ةا ٗلب و روح صَد

ػایی را آنػَزش داد. ،یانَىیکؿػا یٌا از گٕتػً یکػیۀ یػةػع دا، ؽػِم ذنیةَد گػظار ةيیان ،دارنا یدٌط. ةَد  چيػیو چیٌغ
یػک  ؽػِم ذن را ةػع اؼػاس آنیَدةۀ نطرؼػ ،دارنا یةَد «ىیؽت. ٗىُی و ىٍاییچ دارنایی یٌ» :ان کعدیة یانَىیکؿا

تو »ایو ؿیَۀ تغکیً را ان ىٍاد. نا یةي یانَىیکؿا ۀدهل  یچگَىً؟ در اةتػطا وٗتػ گیعیم. نی در ىٌع« در ؿاخ گاؤعؤر
ت،  یةَد ػت، ازؽػاس کػعد صیلػی دوم  ةػغرت یروزاىاؼت. وٗتی دادار  یلیعد صکازؽاس دارنا در آن ٔر در آن ٔر

 یةػعا. ةػَد کیػةارةؽػیار چٍارم  ةغرت یانا در زنان روزاىَتَر ةَد،  ٌيَز ٗاةلؼَم  تةغر یروزاى یةعا. یؽتدادار ى
ةؽػت  ، ةً ةػوىِيگ ییَؿـم، ٌ ةغرت یودَد ىطاؿت و در زنان روزاىی ةعای زعکت دایتًا یديذم ت٘ع ةغرت یروزاى

ٌػا  آن از یغیػچىتایػط ط، یػعیةگاد یط تا ٔا را یذن ةعونُتط یک ةً يط. انعوزه اگع کت کگع زعیطه ةَد و ىتَاىؽت دیرؼ
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و یػىانيط. ةً ا ین «ٌـطارۀ تعک»آن را کً زىيط  ینتان ةً ؼع یا ط، ةا تعکً معةًیةپعؼٌا  آن از یغیعا اگع چیز .طیپعؼة
داىم، ةػً  یىه یغیچ چیعا ٌیعم، زیاد ةگیً کآنطم  ایيذا: »طییگَ یط. نیط آگاه ؿَیط و صَدتان ةایط ةپعؼیً ىتاک ینُي
و  طهیؿاخ گاو رؼ ی، ةً اىتٍاؽِم ذنیةَددٌط کً  و ىـان نییا «ط؟!یزى یط آگاه ؿَم؟ چعا نعا ةا تعکً نیةا یچیغ چً
تَاىط تا ؿؾ ىؽل نيت٘ػل ؿػَد و  ی٘ه نٌایؾ ٔ آنَزشً کدارنا گٕت  یةَد یزت آنَزش ودَد ىطارد. یةعا یغیچ

 اىط طهیذن چؽػتٌای  ىٌعیًً ةً کٌؽتيط  یأعاد ةُط از آن نؤجع ىضَاٌط ةَد. قطٌا ؼال گظؿتً اؼت انا انعوزه ٌيَز
ا ىه ؽػت؟ یچ «،ؽػتیى ٗىُػی و ىٍػاییدارنػایی چ یٌػ» کػً یانَىیکؿػا ۀگٕتػایػو  یواُٗ یييط. دػ نُيک یو ٌر

آگػاه  یانَىیکدر ؼػىر ؿػانؽػائل از راٌتػان ةػً  یاری. دػػ از او، ةؽػرؼیط ؼىر تاتاگاتا ةً در ىٍایت یانَىیکؿا
غ آگاه یلهاتؾ ىک یواُٗ یً او آنَزش داد و ةً نُيکدارنایی  یواُٗ ینُي، ةً اش لهعو ٔکعیدر ٗ او تٕکعىـطىط، ةً 

ع یتٕؽػ یا ييػطهک خیقػَرت گػ و ةًه عدکع یتٕؽایو یا آن ؿکل را ةً ٌا  آن ،ً ةُط از او آنطىطک یأعادرو  زایوىـطىط. ا
ط و اگػع یػآنػَزش دٌآن را  طیػً ىتاکػييػط ک ینػ یوَر نُي ویرا ا «ؽتیى ٗىُی و ىٍاییدارنایی چ یٌ»ٌا  آن عدىط.ک

 «یةػَد» ع درصػتِ یز یانَىیکؿاوٗتی يٌَر ؿاکیانَىی ایو ىتَد. ن در ز٘ی٘تؽت. یىدارنا گع یآنَزش داده ؿَد، د
، صػَدش را داد آنػَزش نػیرا دارنا ً ک یؼال 27تهام  یتاتاگاتا ىائل ىـط. ةعا ةاره ةً ؼىر کیط یرؼ یيیة ةً روؿو

تَد. ىکانل آنَزش داده ةَد ةعد دارنایی کً ٗتالً  دی نیعد، ک یرؿط ن ؾً ؼىسکداد. ٌع زنان  یرؿط نَؼتً یوَر د ةً
ـػتع رؿػط یة یزتػایيکً  تَد. دػ ازىکانل  َدآنَزش داده ةً کدارنایی ةعد  ین ید دوةاره عد،ک یـتع رؿط نیةوٗتی 

در َؼػتً یوَر د ل ةًکو ؿیً ةً اک یؼال 27تهام  یتَد. ةعاىکانل ٌم ٌيَز  ه ةَدً آنَزش دادکدارنایی ةعد  یعد، دک
درک ً ٗػتالً آنػَزش داده ةػَد کػدارنػایی  ةعد رؼیط، دی نی ةار کً ةً ؼىر ةاهتعی نیؼىسؾ ةَد، ٌع ی ارت٘ا زال

، دارنػایی دارد ،در آن ؼىر اؼت و ٌػع ؼػىردارنا  یدر ٌع ؼىر، تذلدارنا ً کو نتَدً ؿط یداؿت. ٌهچي یيییدا
]کً ةػً  دارناآن  تَاىؽت ةتیيط رؼیط، نی در ٌع ؼىر ةاهتعی کً ةً آن نی. ؽتی٘ت نىلٖ ىیزٌ٘ا  آن ازیک  چیانا ٌ

 «ىیؽت. ٗىُی و ىٍاییدارنایی چ یٌ» :ان کعدیةرو  ازایو اؼت. تع کیؼعؿت دٍان ىغدآن آگاه ؿطه ةَد[ ةً 

وػَر  ویذن دوةاره اةَدیؽم  «َزش ىطادم.را آندارنایی چ یام ٌ یدر زىطگ» :ان کعدیو ةیٌهچي یانَىیکؿا در اىتٍا
ةَد و آصع َهعش  یٌا ؼالای را ةیان کعد  چيیو گٕتً یانَىیکؿاوٗتی تَان آنَزش داد.  یا ىهدارنا رً کعد کةعداؿت 

واًُٗا نيٌَرش چً ةػَد؟ اؼت و را آنَزش ىطاده دارنایی چ یً ٌکان کعد ی. دػ چعا ةه ةَدةً ؼىر تاتاگاتا ىائل ؿط
 «.ام طهیػرا د ییىٍادارنای ٘ت دٍان و ىً یً در آن ٌؽتم، ٌيَز ىً ز٘کدر ؼىر تاتاگاتا  یزت: »ًکو ةَد یا شنيٌَر
ةُػطًا نػعدم را ةػً . وگعىػً عىطیگة در ىٌعىٍایی  یا ز٘یِ٘ت نىلٖ لهاتؾ راک ،آنطىط یً ةُطًا نکأعادی صَاؼت  او ىهی

 یواُٗػ ینُيػٌای ةُػطی  ىؽلىؽتيط ةً ؼىَح ةاهتع ةعوىط. تَا یىهنعدم عد و ک یتع نسطود ن وییا دایؼىر تاتاگاتا 
 انػا «.ؽػتیىدارنػا دیگػع  ،آنػَزش داده ؿػَددارنػا اگػع : »ًکػعدىػط کوػَر ةعداؿػت  ویعدىط و اکى کلهاتؾ را درک

٘ػت یز٘ ،در ٌػع ؼػىردارنػا دارىػط و  ینضتلٕدارنای ؼىَح نضتلٓ : »و نىلب ةَد کًیان ایةدر زال  یانَىیکؿا
ان یػةدر زػال او  در ز٘ی٘ػت «.يػطک یَهل ندر آن ؼىر َيَان راٌيها  ةً یدر ٌع ؼىسدارنا ؽت، انا یدٍان ىنىلٖ 

 ةَد. یو اقلیچي

 یؽک. اگع يطداؿت یاؿتتاٌ کو در یداور ؾیو دیـً چيیؽِم ذن، ٌهیر ةَدویژه د ةً از أعاد، یاریةؽدر گظؿتً 
ط؟ یػيکً یػکط تغیػتَاى یيػط؟ چگَىػً نک ییراٌيهػاتػان  ً ؿها را در روشکودَد دارد  یچیغ چًةً ؿها آنَزش ىطٌط 

و  عدکػٌا قػَُد  ً ةػً آؼػهانکایط  صَاىطهرا  یآن ٔعدداؼتان از ؿها  یط ةعصیدارد. ؿاٌای ةؽیاری  داؼتانؽم یةَد
ةَد کً  ای کانالً نتٕاوت از ىؽضً الهاس یؼَتعا ۀایو ىؽض انا .را دیط ؼَتعای الهاسىام  نتو ةَدیؽتی نُعؤی ةً
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تً تا نُاىی درون آن. ر دىیای ةـعی ٗعار داؿت، د  یایػدر دى الهاس یؼَتعا ةا الهاس یؼَتعاچعا آن از کلهات گٔع
تٕػاوت کػانالً  ایيذػاةا نتَن  یینتَن در ةٍـت ؼُادت ّا» :اىط ً گٕتًکٌؽتيط  یگعیتٕاوت داؿت؟ أعاد د یةـع
ٌػا  آن ، اىگػاراىط غ نتٕاوتیىٌا  آن نٍَٕمو  ی، ةلکً نُياىط تکلهات نتٕاوتيٍا  ىً. ؽتيطیً ٌم ىیودً ؿت چیٌ و ةً دارىط

ار کآؿ ینتٕاوت ؿکل ةًکيط و  یع نییتْ یً ٌهان ٔا، در ٌع ؼىسکو ٗعار اؼت ینادعا از ا در ز٘ی٘ت «.اىط عدهکع ییتْ
 يط.ک ییت و راٌيهایٌطا یوَر نضتلٕ را در ؼىَح نضتلٓ ةًکييطگان  تغکیًتَاىط  یؿَد و ن ین

در  ًکػاؼت  یراٌتۀ تاةچً درةارکو ی. اییةٍـت ؼُادت ّای ةً ؼٕعىام  ةًت ٌؽ یا تاةچًکؽم یدر ةَدىیط دا نی
ت و قػسيً ییو روزؾ ةً ةٍـت ؼُادت ّاىـؽتً ةَد ـو یتینطزال  در  را یػک روزاو عد. کػنـػاٌطه را  ییٌا ٔر

ػت وؿؾ ؼال گظؿتً ةَد. آیا ا وٗتی ةً دىیای ةـعی ةعگـتانا  ،آىذا ؼپعی کعد ػت، انػا ؟ واًُٗا ةً آىذا ٔر ةلػً ٔر
ىهَدی  آىچً ةً او ىـان داده ؿط ٔ٘ه. ةياةعایو کأی ةاه ىتَد ۀاىطاز زیعا ؼىسؾ ةً ،آىچً دیط زالت واُٗی آن ىتَد

رو  ، ازایػواؼت ٔانٌٍعی از ةٍـتی ناىيط آن، ارائً کعده ةَد.  ةً او نتياؼب ةا ؼىسؾ ی ةَدأاةَد کً  یاز آن ةٍـت
کيم، نيٌػَر  قستت نػی« ؽتیى ٗىُی و ىٍاییدارنایی چ یٌ»ۀ . وٗتی درةارةتیيطآن را  واُٗیىطاؿت ناٌیت ادازه 

 ایو اؼت.

 کير یش نیاتهنً عذػ دَب را از عذػ ةر کاضت   یاریِجو، َعو، ِرن، تيٍا نػ
ؽم آنَزش یً در ةَدکدارنایی ييط ک یع نکاز نعدم ٔ یا ؽت. َطهیچ ی ةَداً ٔاکاز ٗطیم ةسث ةَده اؼت ؽم یدر ةَد

 دػیؾ ؼػال ٌغاروداىكػطدو یانَىیکً ؿػاکػدارنػایی ؽػت. یى گَىػً ویا در ز٘ی٘تاؼت. انا  ی ةَدأاکل داده ؿط، 
ً تػازه از کةَدىط  یأعادٌا  آن ةَد وٌيَز در نعازل اولیً ٌا  آن تهطن .آن زنان ةَد آنَزش داد ٔ٘ه ةعای نعدم َادی

 یُيی ،ؼضو گٕت «ان دارنایَكع دا»دوران آیيطه یا ؼاده ةَد. او از ؿان  و ذٌو ةَدىطعده کطا یانل دکت یةطوۀ دانُ
او ةیػان اؼت. یو دوران ان دارنا ایَكع دا ،در ز٘ی٘ت .أعاد ةاؿط ۀٌایؾ دیگع ىتَاىط راٌيهای تغکی زناىی کً آنَزش

گعان. یچً رؼط ةً ىذات د ،ٌيطً صَد را ىذات دکاؼت ؼضت  راٌتان در نُاةط یةعا یان دارنا زتیدر َكع داکعد کً 
ً در ؼػىر کػرا  یٌعچیػغو یت ةػَد و ٌهچيػیػنضكػَص آن نَُٗآنػَزش داد در آن زنان  یانَىیکً ؿاکدارنایی 

 ؽت.یع ىیدظ انکط، انیع ىگً دارییةطون تْآن را تا اةط  طیداىؽت آنَزش ىطاد. اگع ةضَاٌ ین ی ةَدأاۀ صَدش درةار

ً آن نػعدم ةػاؼػت ؼػضت  زامعدر زال و یتع ؿطه اؼت، ةياةعا طهیچیه و دطیچیدنعدم ادتهاع، ذٌو  ۀةا تَؼُ
در  اؼػت. ی ةػَدااز ٔػا یکَچکػٔ٘ػه ٗؽػهت ةلکً عد، یگ یرا در ةع ىه ی ةَدأاکل  ؽمیةَددارنای ط. ييکً یکروش تغ

ر و د ل ؿػطهنيت٘ػو نعدم یً در ةکط ىً ودَد داریکتغىیغ ةعای ای  ؿطه کهتعؿياصتً یٌا از روشةؽیاری  نطرؼۀ ةَدا
 ینضتلٕػ ینضتلٓ، ٔػا یدارىط و ُةُطٌا ینضتلٕ ی. ؼىَح نضتلٓ، ٔااىط نيت٘ل ؿطهنعیط  کیش ٔ٘ه ةً یوَل تار

از ودػَد  یانَىیک. ؿػاٌؽػتيطنضتلػٓ و در ؼػىَح نضتلػٓ  یدر ُةُػطٌا ی ةػَدأػا یٌػا تذلػ ویا یدارىط و تهػان
غارٌـتاد یػا کهػی ةیـػتع از ده ده  ؽػم ٔ٘ػهیگٕت. انا ةَدؼضو  ؿطن یصطاییا  ةَداؿطنۀ یکتغ یروش ةعا وچٍاٌر
 ی ةَداتهام ٔانُعؼ ٌا  آن ؽم.یان و تاىتعی، ٌَآتای نتیا، کو دایؽِم ذن، ؼعزنینحل ةَد ،ً داردیکتغ نُعوؼ روش

ةػعای آنػَزش صػَد را دارنػای ٗؽػهت از آن ٔ٘ػه ةلکً ، ةیان ىکعدصَد را دارنای ۀ ٌه ىیغ یانَىیکؿاصَد ىیؽتيط. 
 درک کييط.تَاىؽتيط  یً نعدم آن زنان نک اىتضاب کعد
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دػٌَع ٌػا  آن اؼػت، ی ةَدأا یو تذلیو ؼعؿت دٍان، ِدو، َؿو، ِرن، ةاهتعیتع یادیؽت؟ ةيیچ ی ةَدادػ ٔا
 یٌػا و در ؼػىَح نضتلػٓ ةػً راهیاةط  نی یتذل ینتٕاوت یٌا لکدر ؼىَح نضتلٓ ةً ؿ ی ةَدأا ٌؽتيط. ی ةَدأا

و یاؿَد.  یتع ن طهیچیآن دٌای  دلَهؿَد،  یتع ن وییً ٌعچً ؼىر داک یوَر يط، ةًک  یهل نَيَان راٌيها َ ةً ینضتلٕ
تً تػا  ذرات ٌَااز  ،آٔعیيؾ ودَد دارد ۀٌهدر  ِدو، َؿو، ِرنؼعؿت  . ةػطن اىؽػان ٔلػغ و، کؼػيگ، چػَب، صػاگٔع

را دارىػط.  ِدػو، َؿػو، ِرنت و ؼعؿػیغ ایىٌا  آن .طيدٌ یل نکؿٌؽتی را  ۀٌهً ديخ َيكع، کنُت٘ط ةَدىط ـیيیان دی
 ،و آن اؼػت عدهکػً یػکً تا آن ؼػىر تغکآگاه ؿَد  یدر ؼىس ی ةَداةضكَص ٔا یتَاىط از تذل یييطه ٔ٘ه نکً یکتغ
ط یآن ةعؼػۀ و ى٘ىیةً ةاهتع یٍ اؼت. انا وٗتیوؼ یلیط، ٔا صیل ؿعح دٌیتٕك . اگع ةًاوؼت ا ؼىری «ًیکتغۀ جهع»

ط: یػيکلهػً صالقػً کٔ٘ه در ؼػً آن را  طیتَاى یار ةاه نیار ةؽیاؼت. در ؼىر ةؽٌعم ؿتیً ؿکل ً کؼاده اؼت، چعا
اس، یػَيَان ٗ ؿػَد. ةػً یطه نیػچیار دیاةػط، ةؽػی ینػ یتذلػ یً در ٌع ؼػىر نضتلٕػکوَر  . انا ٌهانِدو، َؿو، ِرن

عد. نَدػَدات یػگ  ینػ در ىٌػع کَچػک یقَرت دٍػاى دائَ ةطن اىؽان را ةًۀ ط. نطرؼیعیةگىٌع در را  ینَدَدات اىؽاى
 ،تیوصػَ، ؿضكػ ط صلػٖیػؽػت. او ةایانػل ىک، ؿػضف یکػیغیدارىط، انا ٔ٘ه ةا داؿتو ةطن ٔ یکیغیةطن ٔ یاىؽاى

اؼػت: گَىػً   ویغ ٌهػیػو دٍػان نػا ىیػا ی. ةػعاةاؿط نؽت٘لکانل و تا ٔعدی  و روح داؿتً ةاؿط یات اىؽاىیصكَق
ایچچيیو ب ودَد دارىط. تهام و آ یو زىطگیگع و ٌهچيید یٌا ـانکٍک و یعیـان راه ؿکٍک ا یػدر دى یی نلهَؼٌغ

تهػام  غ دارد. ذراتیػرا ى ِدػو، َؿػو، ِرن یُيػی ،صَدىانعئی ؼعؿت ایو دٍان ٌؽتيط، انا نادی از ودَد  ییٌا ديتً
ا و   ط.ىو ؼعؿت را داریٌم اریغ ت یىٍا یو ذرات ةط ىو ؼعؿت را داریای کً ٌؽتی دارد ٌعچیغچیٌغ

ةػط اؼػت.  یچیغ چًصَب و  یچیغ چًو دٍان یيط در اک  یو نییً تُکاؼت نُیاری  ،نِدو، َؿو، رِ و ؼعؿت یا
اؼػت کػً نػعدم در گظؿػتً  کييطۀ چیػغی کيط. ٌهچيیو تُییو چیغی اؼت کً صَب و ةط را تُییو نی ،ایو ؼعؿت

تيط.  در ىٌع نی« تَ٘ا»  نيسػعؼ ؿػطه یاصالٗػ یاؼػتاىطاردٌا یعده و زتکع ییادتهاع تْ یالتتً زاه ؼىر اصالٗگٔع
يگ الگَ ةگ یةضَاٌط از لِ  یؽکانعوزه اگع اؼت.   0731دٌۀ انا در نـکل رواىی دارد.  ًکيط یگَ ینعد، ازتهاهً نعدم یِٔ

 یاصالٗػ یٌػا ارزش .أَل اؼػتدر زال ؿطت  ةًنعدم  یَاىً اؼت؟ اؼتاىطارد اصالٗیگٕت او د ین یؽک، چً 0741ا ی
ةػً ؼَدرؼػاىطن ی عاةػزتػی  .کييػط ٔکػع ىهیدغ نيُٕت  یغیً چیاری از أعاد ةةؽ .ؿَد یتع ن روز صعاب دانًُ روزةً

اةت و ديگ و دََا نیطکیةا  یا لًیةا ٌع وؼ .ةغىيطگعان قطنً یةً دزامعىط صَدؿان  و یػاۀ ييط. دػ درةػارک یگع ٗر
اکنعدم ُنی ة ی؟ وٗتیاةطو ادانً ایؿَد  نیا ادازه داده یط، آیـیيطیة ط ییػگَ ینٌػا  آن ةػً و دٌيط یةط اىذام ن یاٌر
صػَد عصی اؿتتاه ٌؽتيط. ة یارکاىذام در زال ييط ک یواًُٗا ةاور ىه .ييطک یرا ةاور ىهتان  دٌيط، زعؼ یاىذام ن یار ةطک

. انػا اىػط گعانیييػط ةٍتػع از دک یع نػکٔ عدهکع ییطن تْیچَن اؼتاىطارد ؼيذ ؼيذيط و ینيسه ن یرا ةا اؼتاىطارد اصالٗ
 یاؼػتاىطارد تيٍايط و آن ک یع ىهییؼعؿت دٍان تْ کيط، نیع ییچگَىً تْنعدم  یاؼتاىطارد اصالًٗ ةطون تَدً ةً ایيک

رؿػط صػَد،  یط، ةعایييطه ةاؿکً یکتغایيکً  یةعارو  ازایو. اؼت ةط یؽکا چً یصَب  یؽکچً کيط  و نیییاؼت کً تُ
تػار  ینػعدم َػاد یاىطاردٌااؼػت ةػع وتػٖط یػتَاى یط. ىهیػيیَيَان راٌيهػا ةعگغ ط ؼعؿت دٍان را ةػًیةا ط. اگػع یػيکٔر
از وعیػٖ ط یػصَاٌ یاگػع ن ،تان ةعگعدیػط واُٗی ۀآوریط و ةً صاى ةً دؼتتان را دوةاره  صلَص اولیًداکی و ط یصَاٌ ین
در قػَرتی ٔػعد  ط. ٔ٘ػهیػيک یزىػطگ ِدو، َؿو، ِرنکیٍاىِی ؼعؿت و یاع وتٖ ط ةیط، نذتَریرا ةاه ةتعتان  ً ؼىریکتغ

واًُٗا ٔعدی ؿَد،  ینيسعؼ نکیٍاىی و ؼعؿت یً از اک یؿضك .طیيک یعویدکیٍاىی ؼعؿت ایو از کً  صَةی ٌؽتیط
ط یػةگَ یؽکط یؿا .طیواًُٗا ةط ىتاؿنهکو اؼت انا  ،طیط ةط ٌؽتیةگَ یؽکؿایط ا در ادتهاع یار ک. در نسل اؼتةط 
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 یؽکط، یؿٌَهگَن و ؼعؿت یانالً ةا اکاگع ييطه، کً یکَيَان تغ ط. ةًیواًُٗا صَب ىتاؿنهکو اؼت  ، اناطیصَب ٌؽت
 اؼت. یو ؼادگی٘ت آن ةً ایعده اؼت. ز٘کؽب کً دائَ را کط یٌؽت

ةػً  دائػَ ۀنطرؼػ اؼت کً َلتةً ٌهیو يط. ک یط نیک٘ت تأیزِ٘دو یا  یدائَ روۀ نطرؼ ،ِدو، َؿو، ِرنۀ یکتغدر 
تار کييطتغکیً کييط، راؼت ةگَیيط و ةا قطاٗ دٌط کً دیعوان صَد آنَزش نی  زالػت ةػً، درؼت و واُٗی ةاؿػيط، ت ٔر

ط یػکتأ یرا دارىػط، ولػَؿو و ِرن غ یىٌا  آن اناةیو ؿَىط.  ٔعدی روؿو ،در ىٍایتىط و ةعگعدصَد  یواُٗلَص صداکی و 
تَاىػط  ینَؿػو ۀ یػکيػط. تغک یط نػیکتأ یصَاٌ کیىَؿو یا  ی، روِدو، َؿو، ِرنۀ یکةَدا در تغۀ اؼت. نطرؼِدو  یرو

ً تهػام نَدػَدات کػط یػيیط ةتیػتَاى یؿَد ن یان نیم ىهایو رزهت ٌَیً اک یودَد آورد و ٌيگان م را ةًیٌرزهت َ
از ؿػَُر را  ینَدػَدات ذۀ ط: ٌهػیؿػَ ین یػیاز آرزو ؼعؿػارً کػ یوَر ٌؽػتيط، ةػًکـػیطن   زدعدر زػال ؿَُر  یذ

ٔػالَن دأػای نػا ةػع دایػۀ  اؼت.َؿو ۀ یکغت یط رویکتأ یرا دارىط ولِدو و ِرن غ یىٌا  آن ط. انایىذات دٌکـیطن  رىخ
کيیم ةؽیار  کً تغکیً نیکيیم. ؼیؽتهی  تغکیً نی زنان ٌماؼت و ٌع ؼً را ِدو، َؿو، ِرن دٍان، رد واهتعیو اؼتاىطا

 ٌَیم اؼت.

يگ ناقتل تار یگَىگ، قطهت یچ  خ اضتیاز فٌس
نػو  آىچػًييػط، انػا کنَمػَع قػستت  ویػاۀ ةػارييط درک ین یگَىگ ؼُ یاز اؼتادان چ یاریؽت؟ ةؽیگَىگ چ یچ
 یزػال ييػط، درک یآن قستت نۀ ةارگَىگ، در ؼىر صَدؿان در یاز اؼتادان چ یاریانالً نتٕاوت اؼت. ةؽکم یگَ ین
. اؼػتٌ آن کاز درکػانالً نتٕػاوت  کًيم ک یگَىگ قستت ن یچگی درک چگَىۀ درةار یؼىر ةاهتع دیطگاهاز ً نو ک

 یضیيػط تػاریگَ ین یدارد. ةعصػچػیو در  ؼالً  ٌغار یا ؼً دو یضیتار ،گَىگ یيط چیگَ یگَىگ ن یاز اؼتادان چ یا َطه
ٌغار  ٌٕػتگَىػگ  تاریش چی ،ؿياؼی ٌای ةاؼتان وتٖ یأتًگَیيط  ةعصی نیو دارد. یٗطنت تهطن چ ةًو  ؼالً  ٌغار ديخ

صیلػی ٔعاتػع از تػاریش ىیغ  ؿطه نىعح تاریشِ تعیو  وَهىیانا زتی ایو  ، یُيی ةیؾ از ٗطنت تهطن چیو.اؼتؼال 
اىؽػان از زنػان دطیطارؿػطن  ،ٌؽػتيط ویػانػل داروکتىٌعیػۀ  أعادی کً نَأٖ ۀنساؼت ةع وتٖ تهطن ةـعی ىیؽت.

ةػع اؼػت.  یچ ؿػکلی از تهػطن ؿػعوع ىـػطهٗتل از آن ٌٌغار ؼال ىگظؿتً و  ةیؾ از دهٔکع و تهطن  دارایانعوزِی 
 ،زىػطگی کػعد یکصـػروی أت، ؼپػ یانل کت یةً داىَران آةغ یٌان آةغایاىؽان اةتطا از گای  اؼاس چيیو ىٌعیً

ؾ یطایػدٗتػل از  . وتٖ ایو ىٌعیػً،ل ؿطیهَن تتطینو ةً آنط روی زنیو دوةاره  ؼپػ ،زىطگی کعد درصت یةُط رو
دَؿػاىطىط و گَؿػت صػام  یو ةػا ةػعت درصتػان صػَد را ن ىطاؿػتيط را ٌیچ ؿکلی از جتت وٗػایٍ، نعدم یتهطن ةـع

 ةَدىط. یو ةطو یوزـ ييط وکداىؽتيط چگَىً از آتؾ اؼتٕاده  یىه یط زتیؿا و صَردىط ین

 یةاؼػتاى یٌا تهػطن یً رددػاکػط ىػودػَد دار ییٌا انکا نیاز نياوٖ دى یاریدر ةؽتی دارد. الکنـایو ىگعش انا 
 یَػال یو ٌيػع یع قػيُتگعاز ىٌػ یةاؼػتاى یایو ة٘ایتع از تهطن نا ٌؽتيط. ا یهیٗط یلیصٌا  آن ناىطه اؼت و دا ةً

ای ٌؽتيط.  ػااىؽػان نُاقػع کػً رؼػط  نی ةً ىٌػعوَر  ایوداؿتيط و ت٘عیتًا ةؽیاری ارزش ٌيعی ةاؼتان ٌيٌع  یٌيٌع
ؾ، یؾ، قػطٌاٌغار ؼػال دػیؼػال دػ ٌغارقطؾ از یةتاریش ةعصی از ایو ة٘ایا ةً انا کيط.  را ت٘لیط نینعدم ةاؼتان 

در آیا ایو نؽئلً  :طیـیيطیة ایو ۀدػ درةارگعدد.  ةعنی ؾیَن ؼال دیلینقطؾ از یة یا زتیؾ یٌا ؼال د َنیلین
در زال ـً یٌهاىؽان ً کؽت، چعایييطه ىک ؼعگعم ینَمََ ویانا ا ؟کيط تعدیط ایذاد ىهیتاریش ٌای کيَىی ةً  ىگعش
ىگػعش نػعدم  ٌا و یأتػًنهکػو اؼػت و یةياةعا. اةطی یل تَؼًُ نکو ؿیدانًُ ةً ا ـٓ نذطد صَد ةَده وکرؿط و 

 تاؿط.کانل ىنؽائل  ۀدرةار
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يگ»اقىالح نهکو اؼت از ؿها  یاریةؽ . ةاؿػیط طهیؿػيرا « ناٗتل تاریش ٌای تهطن»یا  «شیناٗتل تار ٌای ٌٔع
 یاکػیآنع، یديػَة یاکػینعآا، ارودػا، یو، آؼػیزن یدر روانعوزه م. یيکش قستت یناٗتل تار ٌای تهطنۀ ط درةاریةگظار
َن ؼػال از یلینٌػا يػط. دهىان ینٗػاره را ٌػا  آن ؿياؼػان ویً زنکودَد دارد ٗىب ديَب ٘ا و یٔعً، آیاىَؼی، اٗیؿهال

 ییٌا ویاىَس ةاه آنطىط و ؼػعزنیٓ اٗکاز  ییٌا ویً ؼعزنکتَان گٕت  یوَر ن ویا ایگظؿتً اؼت  ٌا ٗاره یعیگ لکؿ
تيط و از زنان جاةتیةً ُٗع در َن ؼػال گظؿػتً اؼػت. انػا در یلینٌا يط دهً انعوز ٌؽتک یؿکل ةًٌا  آن ناىطن ا ٔعو ٔر

ٌػیچ دارىػط و  ییتػایز یٌػا ةياٌا وعح . ایوـٓ ؿطه اؼتک یةليط و ةغرگ یةاؼتاى یٌا، ةياٌا اىَسیاز اٗعصی ُٗع ة
؛ ا ٔعو روىط ؼػاصتً ؿػطه ةاؿػيطیدر ُٗع درایيکً  ٗتل از طیةاٌا  آن دػطارىط. ى یانعوزؿتاٌتی ةً آجار تهطن اىؽان 

را ؼػاصتً ٌػا  آن دػ چػً کؽػی هَن ٌم ىتَده،ینزتی  ٔعماً  اىؽاندر آن زنان، اگع  .ؾیَن ؼال دیلیٌان دهیُيی 
ایچچيیو  ؟اؼت  ؿياؼػان ةاؼتاناؼت کً  یلَةیت ٔؽیل تعی ،دیگع نُهایةَدىط.  دظیع ىهی انکان ای ٌَؿهيطاىً یٌغ

َن ؼػال یػلین ؿكػتو تؽیدوتػا ؾ یَن ؼػال دػیلینؿـكػطو یة کً نَدَدی ةَدلَةیت  تعی اىط. آن را کـٓ کعده
 یدػا یً دػاکػعد کػـػٓ کرا  یتیلػَة یل تعیٔؽػ ییاکینعآ یو ةُط از آن ني٘عض ؿط. داىـهيط ؾ ودَد داؿتید

 ،ویػا ایػوَر وامػر ى٘ػؾ ةؽػتً اؼػت. آ ل ةػًیٔؽ یٕؾ ةً دا داؿت روکً ک یٔعد یدا یآن ةَد. دا یرو اىؽان
ؾ یَن ؼػال دػیػلین ؿكػتو ؽتیدوتَاىؽػتً در  یا نیػو، آیػارودىٌعیػۀ  اىطازد. ةع وتػٖ یؽان را دؼت ىهیىَ شیتار

 ودَد داؿتً ةاؿيط؟ ینَدَدات اىؽاى

دػػ از ةعرؼػی نـػضف ؿطه اؼػت.  یکاکآن ز یً ى٘ؾ اىؽان روکٌؽت  یدعو، ؼيگ یداىـگاه نلۀ در نَز
ؼػع  اله ةػًکػطه اؼػت، یلتاس دَؿؿضف و یانا ا .ه ةَدؿط یکاکؼيگ ز یؾ رویؼال دٌغار  یؼ ،ً ى٘ؾک ؿط

ؾ یؼػال دػٌػغار  یؼػ یٌا يط. چگَىً اىؽػانک یرا نـاٌطه نٌا  هدر دؼت، ؼتار یَدکٕؾ ةً دا دارد و ةا تلؽکدارد، 
در دؼػتؾ  یَدکً او ةػا تلؽػکػو اؼت یتع ا بیغ َذیً چگَىً دارچً ةتأيط و لتاس ةپَؿيط؟ چکتَاىؽتيط ةطاىيط  ین

 ًکػةػَد  ییرودػااۀ گالیلػم یعدک نیع کـً ٔیداىؽتً اؼت. ٌه ین ییٌا  غیىذَم چۀ يط و درةارک یرا نـاٌطه نٌا  هؼتار
؟ ٌيَز ٌم ؾ تلؽکَپ را اصتعاع کعدیٌغار ؼال د یؼ یانا چً کؽ .عدکَپ را اصتعاع کتلؽ كط ؼال دیؾؼی زطود

ا در ٔعاىؽً، آ یاریال، ةؽنح یط. ةعاىودَد دار یادیزۀ ىـط زل ینُهاٌا ، آلپ یٌا َهکو رؿتً  یديَة ی٘ایٔعاز ّاٌر
ار ی، ةؽػیع اىؽػاىیاىط. تكاو ؿطه یکاکز یواُٗچیغی ً یوامر و ؿت یلیً صکدارىط ؿان  یٌا  َارید یرو ییٌا یى٘اؿ

لتػاس  ینحػل نػعدم انػعوزاؿػضاص اىط. انػا آن  ؿػطه یغیآن رىػگ ینُػطىۀ داىػ رىگ یو ةا ىػََ هؿط یکاکتا زیز
ً یؿػت یغیػچٌا  آن از یاىط. ةعص طهیر تيگ دَؿاؼت و ؿلَا یّعة یٌا ً لتاسیؿت یهکؿان  یٌا اىط و لتاس طهیدَؿ

تَاىؽػتيط  یؾ نیٌغار ؼال دقطٌا یٌا هَنیؼع دارىط. چگَىً ن اله ةعکَكا در دؼت و  یپ در دؼت دارىط و ةعصید
تًید یو ؼىر ٌيعیةً چي  ةعؼيط؟ یا ـٔع

أتػً اؼػت و یى تتًا تَؼػًُـَر ىؽکو یَم دارد. ای٘ا نُطن اوراىیٔعگاةو در آ یم، دهٍَریتع ةعو َ٘ب یهکط یةگظار
اکَم را از ؼيگ نُطن ىطارىط و ؼيگ نُطن را ةً یاؼتضعاج اوراى ییصَدؿان تَاىا ييط. ک یأتً قادر نی تَؼًُ یـٌَر

، ییایهیل ؿػیوتسلً یعد و دػ از تذغکَم را وارد یؼيگ نُطن اوراىن٘طاری از آن در ٔعاىؽً  یا ارصاىًک 075۴در ؼال 
از داىـػهيطان و  یا ب اؼػت و َػطهیػعدىػط َذکع کو اؼتٕاده ؿطه ةَد. ٔدعدازش  َمیاوراىً ؼيگ نُطن کةعدىط  ید

اکٔعؼتادىط. داىـهيطان آىذا  در نسل، ةً یاىذام ةعرؼ یرا ةعا یدعؼيل ٔي تيط. آىذا  ةً یةعرؼ یةعا یادیز یـٌَر ٔر
ةؽػیار اؼػت کػً  یةغرگػ یتَر اتهکرا در واٍٗاؼت  َمینُطن ؼيگ اوراى کعدىط چً ٔکع نیآىً کعدىط کط ییتأ در ىٍایت

ارد ؼػال یػلیناصتً ؿط؟ دوؼ یدر چً زناىتَاىؽت ؼاصتً ؿَد.  انعوز نی آىچًةٍتع از زتی صَب وعازی ؿطه ةَد، 
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 ویػانػل داروکت ىٌعیػۀتَان ةا  یودً ىه چیٌ ٌؽتيط. ةً یاَطاد ىذَن ٌا ویع ةَد. ایؼال داٌغار داىكطنطت  ؾ و ةًید
ػایچ یأکػ ةػً اىػطازۀ یو ٔيػ یَلهػۀ ط. دانُػىػودَد دارٌایی  د ةؽیاری از چيیو ىهَىًتُطار داد. یتَمآن را   یٌغ

ٍػو کو ٖ یَه یٌا در َادت ع اىؽانکتٕوٗتی ع دٌط. یینان را تْ یُٔل یدرؼ یٌا تابکً کاؼت  عدهکـٓ کرا  یطیدط
آن را  ييػطک یت ىهئعدم دعؿَد، ن یار نک٘ت آؿیز٘ وٗتی یعىط. زتیط را ةپظیدط یٌا طهیاؼت اؼضت  يط،ک یع نیگ

نيػطی  ىٌام ؿػکل ةً یکؽػ ٌیچو، انػعوزه ٍکع کتٕ یٌا ع روشیصاوع تأج ييط. ةًک یرد نآن را  وَر ّعیغیً عىط و ةیةپظ
تیـً از دیٌهنٕاٌیم ةـعی و یيط و ةياةعاک یىه یآور را دهٍ ییٌا أتًیو یچي گعچػً ط. يأت یط َ٘ب نیدط یٌا ـٔع

ا  ٌػا  آن . انػا وٗتػی درةػارۀاىط ـٓ ؿػطهکزامع در زال انا  ،اىط ةً َهَم ؿياؼاىطه ىـطه یا وَر گؽتعده ةًایو چیٌغ
ا صعأاتیو چیيط ایگَ ین یم، ةعصیيک یقستت ن  ييط.ک یرا رد نٌا  آن و اىط ٌغ

اکدر  یادیداىـهيطان ؿذاع ز ػا را ةػًیو چیػا یوَر َليػ ً ةًکٌؽتيط گع ید یـٌَر يگ ٌغ ناٗتػل  ٌػای َيَان ٌٔع
تًی، دظ ودَد داؿتيطنا  یً ٗتل از تهطن ةـعک ٌایی تهطنا یش یتار  ٌای و تهػطن نػا، تهػطنیػٗتػل از ا یُيػیاىط.  ٔع
از ٔ٘ػه ٌا  آن ًکط ییط ةگَیتَاى ین یةاؼتاى یایتهطن ودَد داؿتً اؼت. ةا ىگاه ةً ة٘ا کیؾ از یة وةَده ىیغ  یگعید
از أػعاد زىػطه  یهػکٔ٘ػه تُػطاد  و نيٍطم ؿطىطدُٔات  ةًٌا  ييط تهطنک یع نکٌٔا  آن ویتهطن ىتَدىط. ةياةعاۀ دور کی

ط یدط یو تهطى ىطؿط یطیدط یاد ؿط، ىژاد ةـعیخ تُطادؿان زیتطر عدىط. ؼپػ ةًک یزىطگ یقَرت ةطو ناىطىط و ةً
ا تکعار ؿطه اؼت ویؼاصتيط. ا را یطیدط یؿطىط و دوةاره ىژاد ةـع عدىط. ؼپػ دوةاره نيٍطمکرا ؿعوع  . چعصً ةاٌر

 دارد.ٌایی غ الگَیل دٍان نا ىکعات ییدارد. تْ ٌاییت ناده الگَکيط زعیگَ یٌا ن طانکیغیٔ

ـً آرام و ٌهَار یتَاىؽتً ٌه یودً ىه چیٌ و ةًیزنۀ اریت ؼکچعصان، زع یعیو راه ؿیٍ و در ایو دٍان وؼیدر ا
اگع از نَادً ؿطه اؼت.  یگعیدت و ٔذایٍ ةغرالت کنـةا  ایعده کگع ةعصَرد یارات دیو اؼت ةً ؼکنهو  ةاؿطةَده 

ی تػع ةغرتٌػای  و تعتیبىٌم  تَاىیم ةگَییم ایو وٗایٍ ةضـی از نی م،یةً آن ىگاه کي یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا دیطگاه
ٔ٘ه  ٌع ةار اؼت.ک ةار دؼتضَش اىٍطام کانل ؿطه یت ٌـتادویةعدم ةـع یکعدم و د یاةیرد دٗت ةًٌؽتيط. زناىی 

ؿػطىط و  نػی یةُػطۀ ناىػط و ؼػپػ وارد دور نػی یةػاٗٗتلی از تهطن  یناىطىط، ٔ٘ه که نیىطه از أعاد ز یتُطاد که
ک ةػار از یٌـػتادوةـعیت ؿط.  یوةاره تهطن ًاٌع ند در ىٍایتدهُیت، أغایؾ ةا کعدىط.  نی یزىطگ یقَرت ةطو ةً
ةيػطی  زنان» اٌهیػتِ  ۀدرةاریعةاز از دو یىکعدم. نعدم چ یاةیتا اىتٍا ردآن را  گظؿتً اؼت و نو یا و چعصًیان چيین

ةيػطی  زنان کیٍػاىی نضتلػٓ و عاتییػتْ. اىػط کعدهقػستت « و ٌهاٌيگی اىؽاىی یٌای نؽاَط زنیي کیٍاىی، نَُٗیت
زعکػت نػاده  ،کیػغیةػع وتػٖ َلػم ٔ .ط اوماع نضتلٕی در ادتهاع َػادی ةـػعی دطیػط آوردتَاى کیٍاىی نضتلٓ نی

 کيط. یقطؽ ن یغیو چیغ چيیزعکت دٍان ى در صكَصکيط،  یرا دىتال ن ییٌا الگَ

يگۀ درةارایيکً  یَلت اقل تػاریش و ىکتػً را روؿػو کػيم: یػو ةػَد کػً ایػش قػستت کػعدم ایناٗتل تار ٌای ٌٔع
يگگَىگ  یچ نيت٘ل ؿػطه اؼػت. دور ةؽیار  یٌا از زنانو  ،ىً ةً ایو تهطن کيَىیگعدد  ٌای ناٗتل تاریش ةعنی ةً ٌٔع
صػَد را در ۀ یػتغک ان کػعد کػًیػة یانَىیکؿػاةػعای ىهَىػً، م. یطا کيیدنظٌتی را در نتَن ؿاراتی اةاره  ویم درایتَاى ین

الپػا ک کیػؿػانل چيػط ؼػال اؼػت؟ ک کالپػا یػط. یرؼػ یيیة ؾ کانػل کػعد و ةػً روؿػویدػ «کالپا»َن یلینقطٌا
ا یػر ةاؿػط، آین کعد قسایاو ة آىچًاگع  .طیيکرا تكَر  یو ةغرگیةً ا یط َطدیتَاى یىه یَن ؼال اؼت. زتیلینقطٌا

 یً ٗتػل از او ؿػؾ ةػَداکػان کعد یو ةیٌهچي یانَىیکط؟ ؿایآ یو دَر در ىهیل زنکعات ییت و تْیش ةـعیآن ةا تار
الپػا ٗتػل کَن یلینقػطٌاٌا  آن ۀعه و ٌهیو ّ طيداؿت یاؼتاداىصَدؿان ٌا  آن از ٌعیکً ک يطً ودَد داؿتیدوران اول

ا واًُٗا قسیو چی. اگع او ؿطه ةَدىطیة عده و روؿوکً یکتغ و  یواُٗػ یؼػيت یٌػا ان آن روشیػا از نیػر ةاؿػط، آیٌغ
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ط، یؿػَد؟ اگػع از نػو ةپعؼػ یآنػَزش داده ن یاً یػکتغ یٌػا و روشینا چيػۀ و، انعوزه در دانُیراؼتٌای  آنَزش
ػا آن چیػاکهیاب ٌؽػتيط. نىهئيًا، انا  ةلً،م یگَ ین و آن أػعاد و یدروّػ یٌػا گَىگ ی، چیت٘لتػ یٌػا گَىگ یو روٌز

ایدلضَاه چ عؿطه، ةًیتؽض  یواُٗػ یٌػا گَىگ یاز چؿػان و تُطادرا ٔعیػب دٌيػط آورىط تا نػعدم  یرا از صَد درن ییٌغ
 یگَىگ واُٗ یف چیاؼت. تـضدؿَار ، یت٘لت کی طامکو  اؼت یواُٗ کی طامکایيکً  طنیـتع اؼت. ٍٔهینعاتب ة ةً

 ؽت.یغ آؼان ىیآن ى کعدن طایاؼت و ددؿَار 

ایی ناىيط ؽت. یناىطه از دوران گظؿتً ى دا غ ةًیگَىگ تيٍا چ یچ ،اٍٗدر و تػَ و  ٌای تعؼػیهً ،ید یتاىهاد چیٌغ ٌِ
اؼػت کػً اگػع َلػت ً ٌهیو اىط. ة طهیش ةً ارث رؼیراز ناٗتل تا ، ٌهگیىگاره ٌـت ؼً و ىیغ عاتییتاب تْکؿَ، ئَلَ

ةعؼػط. ٌا  آن رک کيط، ٌیچ راٌی ىیؽت ةتَاىط ةً درکی ازةضَاٌط دو  کيط نىالًُ یَاد یٔعد دیطگاه از راٌا  آن کؽی
 ؿَد. آؿکار ىهی ،ٗعار دارد یَاد یؼىر ٔعد درؿان  ذٌيی ا ٗالبدیطگاه یةعای کؽاىی کً تٕکع، ٌا  آن رازرنغو

 ً اضتیکش ةسای تگَىگ  یچ
روش  روش نػاً کػ میةػً ؿػها ةگػَتػَاىم  نیؽػت؟ یچ ی٘ػًا ةػعایدارد، دٗ یضیو ٗطنت تػاریگَىگ چي یً چکزاه 

تً آىچػً  ،نَدػَدی صػطایی کيػطایػو اؼػت کػً ؿػها را  دىتال ةػًُتػًا یةَدا اؼت، دػػ وتۀ نطرؼۀ یاز تغکای  دیـٔع
یا ٔػعد  ةیيی را دعورش دٌط ایو اؼت کً روؿو دىتال ةًوَر نـاةً  ىیغ ةً دائَۀ نطرؼؿَد.  ىیغ ىانیطه نی« ةَداؿطن»

را  «ةػَدا»ةعای نحال، نٍَٕم ؽت. یعأات ىص« ؿطن صطایی» ًکم یةً ؿها ةگَتَاىم  ینىائل ؿَد. دائَ ةً  را ٗادر کيط
ُؼ »لهػً داؿػت و کو نا آورده ؿط، دو یةً چ وٗتیم اؼت. یٗطٌيط  ت، زةانیعکاز ؼاىؽ یا واژه ةَدادر ىٌع ةگیعیط. 

واژه از ىؽػلی ةػً ىؽػل ن ً آکػوَر  عدىط. ٌهانکتعدهً  «َٔ تَ»قَرت  ةًآن را  غیاز أعاد ى یؿط. ةعص یتلٕي ن «ئَتَ
چػً  یيػیو واژه در چیػا ىػط.طیىان «ُؼ »آن را  و ىػطعدکلهػات را زػظؼ کاز آن  یکیو، یعدم چنؿط،  نینيت٘ل دیگع 
ةػً ً یػکتغ ٖیػاز وعً کػکيػط  اؿػاره نی یؿضكػاؼت و ةػً  «ؿطه یا آگاه ویة ؿضف روؿو» یارد؟ ةً نُيد یینُيا

 در آن اؼت؟ یاؼت. چً صعأاتیا آگاٌی رؼیطه  یيیة روؿو

انعوزه در دىیػا را رؿط دٌط. صَد  یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا ،ًیکتغتَاىط از وعیٖ  ٔعد نی ط:یـیيطیة ةاره درایوٌهگی 
 ییٌػغار تَاىػا ؾ از دهیم ةػیگػَ یؿَد. ن یسطود ىهٌا ن وی، انا ٔ٘ه ةً ااؼتؿطه  ؿياصتً یُیوت َٔؽ ییَاىاتؿؾ 

ا یػٌا  دؼػت دادن تکةطون زع ،اؼت ىـؽتً یدر نسل در زالی کً یؿضك طیيکودَد دارد. تكَر  یواُٗ یُیوت َٔؽ
تَاىيػط اىذػام دٌيػط و او ةتَاىػط  یىهؿػان  یا داٌایػٌا  ةػا دؼػت یگعان زتیً دکرا اىذام دٌط  یارکؾ ةتَاىط یداٌا

ایچ ز٘ی٘ت دٍان و يط، ةتَاىطیٌع ُةُط دٍان را ةت یواُٗز٘ی٘ت  ا او یييط. آیىيط ةتتَا یىه یً نعدم َادکيط یرا ةت ییٌغ
ط او نحل ییط ةگَیتَاى یا نیؽت؟ آیى صطاییی ا او نَدَدیعده اؼت؟ آکؽب کً، دائَ را یکتغاز وعیٖ  ًکؽت یى یؽک

نَدػَد »ً او را کػؽػت یا درؼت ىیؿطه اؼت؟ آةیو  روؿوً یکتغۀ لیوؼ ً ةًکؽت یى یؽکا او یاؼت؟ آ یَاد یٔعد
و اؼػت و یػت انػع ایؿَد. واُٗ یطه نیىان «َداة»یک م او یٗطٌيط  زةان م؟ ةًیةيان «صطایینَدَد »یا  «ویة روؿو

 و کار اؼت.یا یگَىگ ةعا یچ

گَىگ  یچؿٕای ةیهاری و تيطرؼتی ةایط ّیع از ؿضف ةعای چیغ دیگعی درک کييط کً چعا تَاىيط  ةعصی أعاد ىهی
اؼت. انػا  یار ؼىسیةؽ یو درکیا .اؼتٌ یهاریة یؿٕا یگَىگ ٔ٘ه ةعا یو اؼت کً چیا اننيٌَرؿ را تهعیو کيط.

ػادر زال گَىگ ٔ٘ه  یاز اؼتادان چ یاریعا ةؽی، زؽتیع ؿها ىیت٘ك و نػعدم  یهػاریةۀ نُالذػناىيػط  ییاىذػام کاٌر
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کييػط و  یقػستت ن یٌػا و ؼػالنت یهاریةۀ نُالذػۀ ٔ٘ػه درةػارٌػا  آن .ٌؽػتيط ینتالزٕػي ؼػ یةعاٌا  آن ةًکهک 
ایچ یکؽ ٌیچ  ؽػت. دریصػَب ىؿػان  یٌا م کً روشیگَ یرا ىه ویدٌط. ا یتع را آنَزش ىهةاهنعةَط ةً ؼىَح  یٌغ
ایو اؼت کً چیاٌا  آن تینأنَر ،واٍٗ گَىػگ  یچ کػعدن خیراىیػغ و  یٌػا و ؼػالنت یهاریةۀ را در ؼػىر نُالذػ ییٌغ

 یـػيط و ٗلتػیاىط یآن نۀ درةػارٌا  آن ً کييط.یصَاٌيط تا ؼىَح ةاه تغک یکً نٌؽتيط ةؽیاری آنَزش دٌيط. انا أعاد 
آورده دطیػط ٌا  آن یرا ةعا یاریةؽ یٌا یو نؽئلً ؼضتیً کييط و ایط صَد را تغکیداىيط چگَىً ةا یآن دارىط انا ىه یةعا

ػی در ؼىَح ةاه، ةا  یروؿآنَزش واُٗی اىط. التتً  أتاده یاریاؼت و در نـکالت ةؽ ؼػعوکار نَمػََات ةؽػیار ژٔر
ةػً در کػل ةً ٌهیو َلػت اؼػت کػً  .عدم و دانًُ نؽئَل ةَددر ةعاةع ن کً ادآنَزش درا ای آن  و ةایط ةً ؿیَه دارد

ایاز چُنی ة ایم. ىتایخ صَةی رؼیطه  ةػعاینهکػو اؼػت ؼػىر ةػاه ٌؽػتيط و  کيیم ؿان قستت نػی یی کً درةارهٌغ
را تـػعیر ٌػا  نآ یوةػا اؼػتٕاده از َلػم ىػَم یکي ین یؼُةً ةٍتعیو ؿکل  رو ایو  . ازطیاینحل صعأات ةً ىٌع ةعصی ة

 کيیم.

ار یػ؟ نُچػعاىانيػط.  را صعأػات نیٌػا  آن اریاصت یاز أعاد ة یةعصکيیم  نَمََات صاقی قستت نی درةارۀوٗتی 
 یٌهگػو دظیع ىیؽػت  انکان ٌيَز تذعةً ىکعدهیا صَدش  ىتعده یَلم ٌيَز ةً آن دآىچً و اؼت کً یا یو ؿضكیچي

 یغیػط چیتَاى یا نیوَر ٔکعکعدن درؼت اؼت؟ آ ویا ایگَىً اؼت. دػ آ ویات او یذٌي .ٌؽتيط ّیعواُٗیا ی صعأات
ت َلم اؼػت ةػًید یوراایيکً  صاوع ا ٔ٘ه ةًیىتعده اؼت  یَلم ٌيَز ةً آن دایيکً  صاوع را ٔ٘ه ةً  یغیػَيَان چ ـٔع

ةـػعی  ۀدانُػا یػآ ؟تَؼػًُ یاةػط تَاىؽت یا َلم نیکعد آ یگَىً ٔکع ن ویا ٌعکؽیط؟ اگع یرد کي ّیعواُٗیا ی یصعأ
ت کيطتَاىؽت  ین ای؟ چدیـٔع ایچ یٌهگ نا اةطاع کعده یو ٔي یَلهۀ کً دانُ ییٌغ ةػعای  یکػً زنػاىٌؽػتيط  ییٌغ

تً ن در ىٌعصعأات ٌا  آن ۀاگع ٌه .ىطىاؿياصتً ةَدنعدم  ت و تَؼػًُ ىهیةػً د یازیػگػع ىی، دىطؿط یگٔع  ةػَد. یـػٔع
انػعوزه گَىػً ىیؽػت.  انػا ایو اىط. کييط صعأات و ٔکع نی کييط درک ىهی گَىگ را چیٌایی ناىيط  روشةؽیاری از أعاد 

ا ای ةطن اؼتادان چیاىط کً  آؿکار کعده یَله یاةغاٌر انَاج نادون قػَت، ، ناىيط: کيط ؼاوٍ نی ةؽیاری گَىگ چیٌغ
گانػا، ٌػای  ، اؿػًُةػيٕؾ ینػاوراٌای  اؿػًُنػادون ٗعنػغ، ٌای  اؿًُ، یؽیانَاج نأَؽ قَت، انَاج الکتعونْياو

ایچٌا  آن ایآ .کً ةً ن٘طار ةؽیار کهی در ةطن ودَد دارىط ییٌاٌا و ٔلغ ٌا، اتم ىَتعون قَرت نادی  ىیؽتيط کً ةً ییٌغ
گع از ناده ؼػاصتً ید یٌا ٔنازنانا ی؟ آاؼت از ناده ؼاصتً ىـطهی ٌعچیغا یٌؽتيط. آی نادىیغ ٌا  آن ؟ودَد دارىط

ٌػع کييػط،  صػطاییایو اؼت کً نا را ٌا  ٌطؼ از ایو روش از آىذا کًط؟ یصعأات ةيان راٌا  آن طیتَاى یا نیاىط؟ آ ىـطه
 دعدازیم. نیٌا  آن دارد و نا ةًؼعوکار نَمََات ژرؼ از  یاریةا ةؽوتیُتًا ٌا  آن درةارۀ قستتی

را ا ٌػ آن نػعدمو  طيرؼػ نی ةػً ىٌػع صیلػی َػادیٌػا  آن اؼانی، چعا طىچيیو ٌطٔی دارگَىگ  یچٌای  روشاگع 
ٌهػیو ؿان  ىانیط، چعاکً ٌطؼ« تغکیً»یا  «نُيَیتهعیو »را  ٌا آنکً تع اؼت  نياؼب در واٍٗىانيط؟  یگَىگ ن یچ

ط. یػً ىانیتغکةایط وَر کلی  ةًرا ٌا  آن انا ،ٌایی ودَد دارد ةعای چيیو روشغ یى یگعیةضكَص د یٌا التتً ىاماؼت. 
در زػطود ةیؽػت ؼػال دػیؾ داؿػت چػیو کػً  ینؽئلً ةً اوماَ ایوىانيط؟  یگَىگ ن یرا چ ٌا آن دػ چعا نعدم

يگ زنانآن  .گَىگ یچٌای  روشزنان ؿعوع نستَةیت  ؛گعدد ةعنی يگ ؼيتی را ةَد و  یاواؼه اى٘الب ٌٔع أکار و ٌٔع
يگی ةَد کً روشدر . نَدی از صكَنت و کیيً ازاوً کعده ةَد صَد نستَةیت ةً اوج گَىگ  ٌای چی اواصع اى٘الب ٌٔع

يگ چیٌای  روشکً ةپعدازیم ٌایی  ةً ىامیيکً ةطون ا .ىطیطرؼ ؿان  ٌای ، از ىاميطتش داؿٌای ناٗتل تاری گَىگ در ٌٔع
گـػتيط،  دوران ٗتػل ةعنیٌػا ةػً  ایيکً ایػو روشصاوع  یم ةتیيیم نَمَع چً ةَده اؼت: ةًتَاى در ایو دورۀ تهطن نی

تيػط نی در ىٌػعأتػاده  یا َ٘ب «یدالٔئَ»نعدم آن اؼانی را ؿان صیلی نظٌتی ةَد و  اؼانی  ٌایی از ایػو ىهَىػً .گٔع
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ات، ر وادعا،نطیتیـو  دائَ،ۀ یتغکراه ةغرت  :ٌا ٌؽتيط ایو ٌا ىام کیهیػاگعی دروىػی ، دارنػا ةَداۀ یتغکراه ةغرت اه آٌر
يگ هیً.ً ىُ  ط؟ آن آرزو کػً یؿػط یا نػعدود ؿػهعده ىهػیط، آیکعد یاؼتٕاده ن ییٌا و ىامیاز چي یاگع در وَل اى٘الب ٌٔع

ييػط کهػک ک نػعدمهػَم ٗكط داؿتيط ةػً ٌَا  آن گَىگ داؿتيط صَب ةَد و یچ کعدن یٌهگاى یگَىگ ةعا یاؼتادان چ
انا  ؛ةَد یَالٌم  چ٘طر ؿان را ةٍتَد ةضـيط و ومُیت دؽهاىیؿان را زٕي کييط و  کييط، ؼالنتی درنانٌا را  ةیهاری

 اىذام دادىط ایػو ةػَد کػً گَىگ یاز اؼتادان چ یاریةؽکاری کً  ویةياةعاکييط. ٌا اؼتٕاده  از آن ىامکعدىط  یت ىهئدع
 یٌػا از نتػَن کتابرا روش، تهػعیو( ) و گَىگ )اىعژی( چیةعاىگیغ  ّیعةسثۀ دو کله ؿان، ٌای ره ةً روشاؿا یةعا
 دژوٌؾگَىگ  یچۀ واژرۀ درةازتی  أعاد یطىط. ةعصیىان «گَىگ یچ»را  ٌا آن واىتضاب کعدىط  دائَ َذىگو  يگید ندَ 

ًا واژ «گَىگ یچ»ؿط.  یطه نیً ىانیغکدر گظؿتً تودَد ىطارد.  دژوٌؾ یةعا یغی، انا چکييط نی در کً  ای اؼت هقٔع
 درک نعدم نُاقع ةاؿط. نياؼب کً  ؼاصتً ؿط و ةً ایو نيٌَردوران اصیع 

 اةر؟ی یىه ظیافشا ویتهس ةاتان  گَىگ  چسا
 أػتیرا در یواُٗػ آنػَزش نػو» :ييػطک یع نػکٔ گَىً ویأعاد ااز  یاریاةط؟ ةؽی یىه ؾیاأغ ویتهع ةاتان  گَىگ چعا

تًید ٌای تکيیکو  ةضكَص ٌای نٍارت ی. اگع اؼتاد ام عدهکى  ؾیأػغا نػو دٌػط، گَىػگ آنػَزش نػو را ةً ای ـٔع
ا ویا «یاةط. نی  عایػ. ز دار اؼػت صيػطهىٌػعم و چيیو ٔکعی ةً  ييطک یع نکٔ گَىً ویا درقط از نعدم وديخىَد زطود روٌز

 ةػاه ؼػىَح ةػا اقػَلةایػط ٌػا را  آنو ی. ةيػاةعااىط َادی َٔؽ ، ةلکً کانالً  يطؽتیى یَاد ک نعدمیتکي ییٌا روشچيیو 
 «،ویتهػع»و  «ًیػتغک»ۀ لهػکاؼت: از دو  ویا گَىگ رؿطىکعدن یاؼاؼ ً َلتک میتَاىم ةً ٌهً ةگَ یعد. نک یاةیارز

ٌػای ٔیغیکػی و ةیعوىػی  کلیػط نَٔ٘یػت در تکيیکعىػط. یگ یطه نیػرا ىاد ًیييط و تغکک ین تَدً ویتهع ةً ٔ٘ه نعدم
 اىعژی ةػاهةا ۀ ناد طیتَاى یط نیيک یع نکا ٔی، آ یَادٔعدی ار کو أ یَادٔعدی  یٌا ، دؼت یَادٔعدی  ةا ةطنىیؽت. 

 یؿَصچيیو چیغی ،  نو در ىٌعؿط! ةا یآؼاى ویا تَاىط ةً ین ط؟ چگَىًیرا رؿط دٌ ط و گَىگیيک لیتتط گَىگ را ةً
 . یاةیط هیىآن را  ط. ٌعگغیيک را دؽتذَ یغیچ عونیط و در ةیةاؿ عونیدر ة یغیچ در ولب ًکاؼت  ویا . نحل اؼت

 ؽػبکآن را  ییٌػا کیيکت یعیادگیػةػا  یػا دػَل یهک ط ةا دعداصتیةتَاى ًک ؽتیىٌای دىیَی   نٍارت نحلتغکیً 
و ةياةعایو الغانات ةاهتعی  اؼت یَاد عدمنٔعاتع از کيط کً  در ؼىسی َهل نیعا ی، زؼتچیغی کانالً نتٕاوت ا.  طیيک

ایچ یکهک در دؽتذَ یط و ةعایً کيیرا تغکتان  درونچيیو تهعیيی ةایط در صكَص دٌم.  تَمیر نیدارد.  در  ییٌغ
ایچ یدر دؽتذَ عونیً در ةکٌؽتيط  یادیط. أعاد زیىتاؿ عونیة غ و روز یػچ کیػ یدر دؽتذٌَؽتيط. انعوز  ییٌغ
ٌػای گَىػاگَىی  اٌػطاؼ و اىگیغه. اىط طهیچؽػت یُیوت َٔؽ یعوٌایکؽب ى یگع ٌؽتيط و ةً آرزوید یغیچ گع دىتالید

اورىػط! انػا در یة ةً دؼتٌا دَل  یهاریةۀ ؿَىط و ةا نُالذ گَىگ یصَاٌيط اؼتاد چ ین ًکٌؽتيط  یأعادزتی دارىط. 
ةػیو  کًتُارماتی  ، در وَر نحال ؿَد. ةً ین طهیىان يگیؿ ویؿۀ یتغک ویط و ایً کيیتغک راتان  ط ذٌوی، ةایواُٗۀ یتغک

کػ، ةػعای نيػأٍ  انیال نضتلٓ کهتع اٌهیت دٌیط.و  ازؽاؼات ةً اؼت هزمآیط  ؿها و دیگعان دیؾ نی اگػع ةػَع
اةت ةا دیگعان ةاؿیط، در زال ؿضكی  ناىيػط در ایػو قػَرت . ةاؿػیط داؿتًتان  ىتایط اىتٌار ىتایخ زیادی از تهعیوٗر

ةً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً ةایػط  ةیاوریط. ةً دؼتگَىگ تان  از تهعیوأعاد َادی ٌؽتیط و ىتایط اىتٌار داؿتً ةاؿیط 
ةػاهتع ةعیػط کػً در تغکیػً  کيیػط دػی نیگَىً َهػل  ایوٗعار دٌیط. اگع ةتَاىیط تان  را در ٗلب تهعیو يگیؿ ویؿۀ یتغک
 کيط. نی رؿطتان  گَىگ رویط و نی
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ایٔطاکار، ةكیعتو  ایهان، ی، ةعدةاراؼت( ناده یتَ٘ا )کً ىََ ؟ آن ؿانل ؽتیچ يگیؿ ویؿ و  الیان کعدن ، ٌر
ػای گَىػاگَىی را درٌا و ناىيط آن اؼت.  یتسهل ؼضت یی، تَاىاینعدم َاد یٌا یواةؽتگ از  ٌػع ديتػًدارد.  ةػع چیٌغ

 . اؼت گَىگ در رؿط تَان یطیلک یَانل وی. ا طیکيط تا واًُٗا رؿط یدٌا ارت٘ طیرا ةاصَد  يگیؿ ویؿ

 ینَمػََنٍٕػَنی اصالٗػی و ط، یػکي یآن قػستت نۀ درةار ًک يگیؿ ویؿ» :ييطکع کٔ و اؼتکأعاد نه یةُن 
ی یٌا از دیعةػاز ةسػث و دػطلگَىً ىیؽػت.  انا ایو «ارتتاوی ىطارد.م یً کيیم تغکیصَاٌ یکً ن یا گَىگة و ىٌعی اؼت
 ًکػ میةگػَتان  یط ةعایةگظارای ذٌيی.  ؼاصتًچیغی نادی اؼت یا اؼاؼًا ده اؼت کً آیا واُٗیت چیو ةَٔلؽٕی در 

ط یػنْػغ اىؽػان تَلدر  ًکػ یراکػٔااىػط  دػی ةعده داىـهيطانناٌیتًا یکی ٌؽتيط.  یو ذٌي ینادٌای  ، دطیطهدر ىٍایت
ای ٌ ، انػا در َػیو زػال ٗىُػًا دطیػطهقَرت نادی ٌؽتی دارىػط . ایو یُيی أکار ةًطىٌای نادی دار ط ویژگیىؿَ ین

گٕػتم: دٍػان دٍػان  ۀنـاةً چیغی اؼػت کػً درةػاریکی ٌؽتيط.  در واٍٗتَان گٕت ایو دو  دػ نیذٌيی ٌؽتيط. 
 دٍػان، ؼعؿػتودػَد  تَاىػط ٔعدی َػادی ىهی . داردىیغ ؼعؿت صَد را  زنان ٌم ًکصَد را دارد، ةل یناد ودَدِ  تيٍا ىً

ط، یػةعو یَػاد نػعدم ؼىر یٔعاؼَ یٌؽتيط. وٗت ؼىریک در  یٌهگ ینعدم َاد زیعازػ کيط،  را ِدو، َؿو، ِرن
ا در دٍانیچ ؟ تهام طیکي یتذعةً نآن را  ط. چگَىًیو ؼعؿت را تذعةً کيیط ایتَاى ین کػل  ًکػ ینَاد ، ؿانل تهام ٌغ

نضتلػٓ  در ؼىَح ٍانیک یٔا یٌؽت یٌا لکؿٌا  آن ع ٌؽتيط، تهامکٔ یزىطه و دارا یکييط، نَدَدات یدع نن را ادٍ
. ةعویػطةػاه  دٌيط ادازه ىهیٌا  آن ط.یتَاى یط انا ىهیيکط قَُد یصَاٌ ینایيکً  ط. ةایقَُد کي گظارىط یىهٌا  آن ٌؽتيط.

 دارد و اگػعصػَد را  اؼتاىطارد یٌع ؼىسکأی رؿط ىکعده اؼت.  ۀةً اىطازؿها  يگیؿ ویؿ عای؟ زدٌيط ادازه ىهیچعا 
اؼػتاىطارد آن ؼػىر نىاةٖ صَد را دور ةعیغیط تا  درون ىاداکِ  ٌعچیغو ار ةط کأ ةایطط، یةاه ةتع ط ؼىر صَد رایةضَاٌ

 ط.یط ةاه ةعویَاىت ٔ٘ه ةً ایو ؿکل نیط. یؿَ

ٌهػعاه ةػا تْییػعات نحتػت در . ؿػَد ینػ ةغرگػی عییػتْؼػتضَش دتان  ةطن، کيط ؿط نیؿها ر يگیؿ ویؿ یوٗت
ػای آن دٌط ایو اؼػت کػً  روی نی آىچًدٌط.  روی نیتان  ةطن تْییعات ٔیغیکی درىهئيًا نتان  ذٌو ةػطی کػً چیٌغ

تكػَر کيیػط درک ةٍتػع ایػو نؽػئلً،  ةعای کهک ةًط. ىؿَ دور اىطاصتً نی اىط ٌا کـاىطه دادن واةؽتگی ؿها را ةً ؿکل
.  رود ینػٔػعو  آب عیػز اقػلً، ةالٔاىطازیػط نیط و در آب یػةيط نیآن را  رِ ط، دیدار نیرا ةعآلَده  از نَاد ای  دعؿطه یةىع

ایاز آن چ یهکؼپػ  ؼػىر  ؼػهت ةًـػتع یط، ةیيک یصالآن را  ـتعیة ط. ٌعچًیغیر نیعون یةآن را  درونآلَدۀ  یٌغ
کيیم در  ایو ٌهان کاری اؼت کً ؼُی نید. ؿَ ینانالً ؿياور ک آبؼىر روی  ،ؿَد یانالً صالکط. اگع یآ یةاه ن آب

ای ةط درونصَد روىط تغکیً اىذام دٌیم:   و ؼعؿػت دٍػانیاکيیم تا ةتَاىیم قَُد کيیم.  ٌا نیرنان  را از تهام چیٌغ
 صػَد یاؼتاىطارد اصالٗػ یکأ ةً اىطازۀط، اگع یىکي ًیصَد را تغک يگیؿ ویاگع ؿکيط.  در ى٘ؾ درةان َهل نیاؼت کً 

ا ىـَ طیرا رؿط ىطٌ ا یػط. دػػ آیػً ؼىَح ةػاهتع قػَُد کيگظارد ة یهؼعؿت دٍان ىط، یو اگع از أکار ةط و نَاد ةط ٌر
.  ر دٌػمیتَمػتػان  یةعا یؿػَص کی ط ةایؽتيط؟ ةگظاریو نحل ٌم ى یکیٌای ذٌيی و نادی  دطیطهط ییط ةگَیتَاى ین

 صػطایینَدػَدی دازه داده ؿَد ةػاه ةػعود و دارد، ارا انیال و  ازؽاؼات واٗؽام اىَاعکً ةً ٔعدی َادی ط یٔعض کي
از  یع ةػطکػٔيػط را ةتی« ؽاتَاةَدی»یک زیتایِی  یط وٗتی؟ ؿا ةاؿطدظیع  انکانتَاىط  ینا یط، آیـیيطیة ویاۀ ؿَد. درةار

ا ىـطهؼعش  ا یو چیا کيط.ایذاد دردؼع  صطاییةعای نَدَدات  ،ةگظرد و چَن از زؽادت ٌر آىذا  يطىتَا ینچگَىً ٌغ
ا کيط. از ا صَد ر اؼتٌيَز در ایو دىی در زالی کًةياةعایو ٔعد ةایط ط؟ ينذاز ةاؿ ٔ٘ه ةػً ایػو ؿػکل تهام أکار ةط ٌر

 تَاىط قَُد کيط. نی
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از . ةایػط طیً کيیتغک ِدو، َؿو، ِرنو ةع وتٖ ؼعؿت دٍان، هعکغ کيیط يگ تیؿ ویؿۀ یتغکروی ةایط ، ةیان دیگع ةً
او ٗكط ةط أکار ، یال نعدم َادیان ا ؿَ یاىذام کاٌر ن٘ػطاری از  ، تػان ذٌون٘طار کهی از رؿط ٗلهػعو . ةا ٌع  طیةط ٌر
ایچ را تػان  ٌایی را تسهل کيیط تػا کارنای و ؼضتیةکـیط رىخ  یکه طیزنان، ةا . ٌم طىرو نی ویاز ةتان  ةطنةط در  یٌغ
ؿػها . کيػط هینسػطود ى ؿػها را ناىيط ٗتػلؼعؿت دٍان دیگع چعاکً ط، یوةاه ةع یط کهیتَاى یپػ نؼةیو ةتعیط.  از

 دٌػط کػً گػَىگی نی اؼتاد ةً ؿها نکاىیغمِ  کيط. را اداره نینؽائل  ۀو اؼتادتان ة٘ی رؼاىیط اىذام نی را ةًصَد  تالش
گَىػگ تتػطیل ٗعار دارد ةً تان  ةطنای دیعانَن  نادهقَرت  را کً ةًها ی ؿَ٘ات ،ایو نکاىیغم .دٌط را رؿط نیتان  گَىگ

وَر  غ ةػًیػىتػان  گَىػگ ، ؼػتَن طیػيک ینػً قَُد یط و در تغکیدٌ یَؼتً صَد را رؿط نیوَر د ً ةًکوَر  ٌهان .کيط نی
 :کاری کً ةایط اىذام دٌیط ایػو اؼػتکيیط  نی ًیتغککؽی کً  َيَان عد. ةًکةاهتع ىَٕذ صَاٌط  ؼىَح یؼَ ةً َؼتًید

ٌا و  یواةؽػتگ وَر دیَؼػتً ةػً ؛طیػيآةطیػطه کصَد را گظریط  وَر کً از نیان نؽائل دؿَار نی ٌهان ؛کيیطً یتغک صَد را
ا کيیطاگَن را گَىانیال  ا ۀٌه .ٌر  آىچػً. ةضـی از ایو دىیػای ةـػعی ٌؽػتیطدٌیط کً  در زالی اىذام نی را ایو کاٌر
تػً ىٌع گٔعدر َيَان چیغی ةط  ةًنُهَهً ؼىَح ةاهتع  دیطگاهگیعىط، از  نی در ىٌعو نىلَب دىیا صَب در ایو ٌا  اىؽان

ای نادی ة ٌعچً کً کييط اکحع نعدم ٔکع نیؿَد.  نی از ىٌػع اؼػت.  ةٍتػع طیآور ةً دؼتیـتعی را در ایو دىیا چیٌغ
ةػً ٗیهػت مػعر  نادی راٌای  دارایینهکو اؼت ؟  . چگَىًطیٗعار دار یدر ومٍ ةطتعؿها ،  واهتع در آن ةاه نَدَدات
ای نادی ناىيط ن٘ػام و يىتاؿؿها زٖ ٌا  آنۀ ط و ٌهیآورده ةاؿ ةً دؼتدیگعان  ط و نهکو اؼت ةاَث ؿَد ةً چیٌغ

 ؿیيگ ؿیو ۀةطون تغکی ةياةعایوط. یدٌ ین اؼت کً تَ٘ا از دؼتایو ٌا  آن تهامۀ ذیو ىت طیةیـتع واةؽتً ؿَ ،جعوت
 کيط. اقالً رؿط ىهیتان  گَىگ

قػستت  ویػاۀ درةػار ی، اگػع کؽػ  تػع ؾید یرود. کهػ یىه ویؿضف از ة روح مییگَ یکييطگان نً یدر ادتهاع تغک
ک ةػطن اىؽػان یػغیٔ دػژوٌؾز اکيػَن ا . انػاةيانيػطصعأػات آن را  نعدمنهکو ةَد ٌا روح دارىط،  کً اىؽانکعد  نی

عه یٌا و ّ يَیٌا، ىَتع کَارکم، یتع ةعو وییٌا در ةطن اىؽان ودَد دارىط و دا تعونکال و ٌا ٌا، دعوتَن َلکم کً نَلیداى ین
 نػادهۀ ا ؼعچـػهیػزیػات ۀ از ؼعچـه ٌيَز يط. انا آنیرا ةت یغیتَاىط چ یىه َپکعوؼکیدر آن ى٘ىً، ن. ودَد دارىط

تكػادم اؼػت و  دادن یرو یةػعا یاىػعژ یادیار زینؽتلغم ن٘طار ةؽ یا أت ٌؽتًکؿ ًکم یداى یدارد. ن ار ٔاقلًیةؽ
ٔکػع ا یػآعد، یػن ین یؿضكػ ی. دػػ وٗتػ اؼت هزم یا ٌؽتً یا ٌهذَؿیأت کؿ یةعا زعارت یادیار زین٘طار ةؽ

 عد ٔ٘ػهیػن ین یؿضكػ یوٗتػ ًکػم یا ةعده یرو نا د ویروىط؟ ازا یو نیاز ة یآؼاىً ةؾ در ةطى اتم یٌا ط ٌؽتًیکي ین
 در زػالی کػًغىػط، یر یٌؽتيط کً ٔعو نٌا  آن ٌا، ٔ٘ه و نَلکَلیتع ةغرتۀ یه وی، ا ُةُط نا ٌؽتيط ویاو کً در ا یادغا
 نیکعوؼػکَپةػا ةغرگيهػایی اىؽػان ن ةطاگع م. یـیيطیة یا ط لسًٌییایؿَىط. ة یگع ىاةَد ىهید یاو در ُةُطٌا یٌا ةطن

 ط تهامیةاؿ زعکت ىـؽتً یةآىذا  یوٗت ی، زت اؼت تکزعدر زال ةطن اىؽان  ؟ تهاماؼت یلکؿ چً ًةدیطه ؿَد 
 ؼػاصتً از ؿػواىگػار  ، اؼت الیةطن ؼ و تهام اىط تکزعدر زال ؿها  یَلکنَل یٌا ؼلَل ، اؼت تکزعدر زال  ةطن
يػط یة ینا ن یٌا کً چـم یا ةطىةو یؿَد و ا ین طهید لکؿ ویا َپ ةًکعوؼکینیی ةا ةغرگيها اؼت. ةطن اىؽان ؿطه

 طنیاورد و ؿها را از دیة ةً ودَد ؿها یةعاةعداؿت ىادرؼتی تَاىط  ین اىؽان چـم ٕتد ویازیعا تٕاوت دارد. ةؽیار 
ا ةازنیآن چ ػا را یط چیتَاى ی، ن ةاز ةاؿطتان  ؼَم چـم یدارد. انا وٗت یٌغ  ویػو اةتیيیػط  ؿػطه ییىهػا ةػغرت وَرً ةػٌغ
 یٌػا ییط تَاىایػ. اگػع ةضَاٌ ؿػَد یطه نیػىان یُیوت ٔػَؽ ییزامػع تَاىػادر زال انا ،  ٌاؼت اىؽان ینادرزاد ییتَاىا
 .طیتان ةعگعدً یاوللَص ص ةً از وعیٖ تغکیً طی، ةا تان ًاٌع ؿَىط  یُیوت َٔؽ
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آن را  اتیػدغئ .تی کػً تػاکيَن گٕتػیم چگَىػً ارتتػاط داردو ةتیيیم ةا نىال میيک تَ٘ا قستتۀ درةار یط کهیةگظار
 کػً چـػم اىؽان ةطن دغء ویتع . ةغرت میک ةطن داریاد یزار یةؽ یاز ُةُطٌا ٌعیکدر  ٌا . نا اىؽان کيیم نیر یتـع
ٌا و  ؼػلَلتَاىؽػتیط وارد ٔنػای ةػیو  اگػع نیؼػازىط.  ٌا ةػطن ٔیغیکػی را نی و ؼػلَل ؼػلَل اؼػت تَاىط ةتیيط نی
تو ةً آى. یطعدک نیتذعةً را  گعید یُةُطةً  ؿطن وارد ،ؿَیطٌا  نَلکَلٔنای ةیو ا یٌا  َلکنَل تان  ةػطنا، ذانا ةعای ٔر

در  ٌای گَىػاگَن ةطنیط تَاى ىهیدر ایو ُةُط داریم کً  ینٕاٌیهةا ً لتتط. اؿ نیآىذا  ةَدن در اةتطا نىاةٖ الغاناتِ ةایط 
اً . اىط وَر تكػَرىادظیعی وؼػیٍ آن ُةُطٌا ةًتَاىيط ةغرت یا کَچک ؿَىط.  نی ٌایی کً درک کيیط، ةطنآن ُةُطٌا را   قػٔع

 یُةُػطٌااز  ٌعیػک اىؽان در ط.ىنکان ودَد دار یکزنان در  ٌمی ٌؽتم کً ٌایاز ُةُط ای  ؿکل ؼاده تَقیٓدر زال 
 ؟ آن  یطاىیػن چػً کعده اؼػت.آن را ازاوً نیطاىی ةطىی دارد کً  ، ُةُط ةضكَص یکارد و در نتٕاوتی دةطن  ،گَىاگَن

ًا نٍٕػَنی اصالٗػی یػا اؼت و  طیؼٕۀ ناد یتَ٘ا ىََکعدیم. ةیان  ًک تَ٘ا اؼتٌهان  ،طانین آن  ىیؽػت.ىٌػعی قٔع
ا  ، نؽو در گظؿتًاؼت کً َلت ةً ٌهیو اؼت و  یٗىًُا ناد قػستت َ٘ا ت« دادن ازدؼت»یا « کعدن دهٍ»درةارۀ تٌع

در  گظؿػتً درکيػط.  را ازاوً نیدٌط کً ةطن ٔعد  نیطاىی را ؿکل نیَ٘ا ایو تگٕتيط.  ین یانالً نيى٘کٌا  آن کعدىط. نی
 اؼػتاد ةػً؟  ؽتیچ نيٌَر .دعک یط را دؽتذَ نینع اؼتاددای ایيکً نعیط در دؽتذَی اؼتاد ةاؿط،  ، ةًدائَۀ نطرؼ

آؼػاىی  تَاىؽػت ةػً ىهیاد ىتػَد یػز ةَد. اگع یاو آؼان ن یً ةعایاد ةَد تغکیاگع ز .اىطاصت ین یط ىٌعینع ین٘طار تَ٘ا
 داؿت. یةاه ن ؼىَح یؼَ ةً رؿط گَىگ یةعا یاریةؽ یٌا یؼضتتغکیً کيط و 

ىانيػط.  ین «گيػاهىاؿػی از  یارنػاک» ؽمیدر ةَد و میىان ین «ارناک»آن را  کً ودَد دارد اهیؼ ۀناد یىََ زنان ٌم
ز را ات٘ػَا دارىػط؟ نػادۀ م چً ارتتػاوی ةػا ٌػ دو ناده ویاودَد دارىط.  ةا ٌم زنان ٌم اهیط و ؼیؼٕۀ دو ىَع ناد ویا

اایا ٌا، گظر از اوٗات ؼضت  یٖ تسهل ؼضتیوع از  اهیؼػ ۀنػاد در زػالی کػًم. یآور ینػ ةً دؼػتصَب  یىذام کاٌر
اا وعیٖ ایا ةط  یىذام کاٌر ٍا تي انعوزه ةعصػی أػعاد ىػً. یطآ ین ةً ودَدگعان یا آزاررؼاىطن ةً دیىادرؼت  یاىذام کاٌر

اىذػام  یدػَل ٌػع کػار یةػعا. کييػط یچ ؿػعارتی ٔعوگػظار ىهیدٌيط، ةلکً زتی از ٌ ٔ٘ه ةً ؼَد و نيُٕت اٌهیت نی
کػعده و نػَاد نضػطر  یةاز ديػ ـيط، ٌمکآدم ة کًکييط  یع نیرؼاىيط، نعدم را اد یگياه را ةً ٗتل ن یدٌيط. أعاد ة ین

از آن را  دٌػط. چگَىػً ین دٌػط ت٘ػَا از دؼػت اىذام یةط ارککؽی  یدٌيط. وٗت ین اىذام یارک ٌع. ييطک ین نكعؼ
کيط ةع وعؼ ن٘اةػل چیػعه ؿػطه و ازؽػاس صػَةی  گَیط، ٔکع نی وٗتی ؿضكی ةً دیگعی ىاؼغا نیدٌط؟  ین دؼت
از ةایػط ،  آوردن دؼت ةً یةعا «.آورد یىه ةً دؼتؿضف از دؼت ىطٌط، اگع » :ودَد دارد دٍان ویدر ا یانا اقل دارد.

٘ػًا ی؟ دٗکيػط نذتَرتػان نی یؽػک ط. چػًیػةطٌ از دؼػت ؿػَیط نیط، نذتَر یدٌ از دؼتىضَاٌیط ط. اگع یٌةط دؼت
ػایچ آوردن دؼػت ةً یدر آرزو ٔ٘ه ًک اؼت وکعنهیّ رو ویدٌط. ازا یار را اىذام نکو یا ًک اؼت ؼعؿت دٍان  ییٌغ

 یگػعیاز د یا وٗتػیػکيػط  یو نیتػٌَ یگػعیةػً د یؿضكػ یوٗتػ کػً دٌط ةطیو قَرت اؼػت آىچً روی نیط. یةاؿ
 یصَةً ازؽاس کاؼت  یؤع ،گعید ؿضف از آىذا کًيط. ک ین دعتاب یگعید صَد را ةً یکيط، تَ٘ا یاؼتٕاده ن ؼَء
آن  در زػالی کػًؿػَد.  ین ٌػا دتػعان ویا او تهػام یةػعا ٖیػوع ویداده، ةػط را از دؼت یغیو چ طهیـکو زدع  ىطارد

آن ؿػضف دػعواز  یُةُط طانیاز تَ٘ا از ن یاً کت ،ؿَىط یآن کلهات صارج ن یٗتوکيط،  یو نیةً او تٌَ ایيذا ،ؿضف
دٌػط. زدن و  یةػً او ن یـػتعیة یو کيػط، ت٘ػَای. ٌعچً ةطتع ةً او تػٌَطیآ ینٔعود ٔعد ن٘اةل  یو درؼت روکيط  نی

ه کػً مػعةً زىط، ٌع اىػطاز یو لگط ن نـت یگعیةً د یؿضك ی. وٗت اؼت لکؿ ویٌه غ ةًیى گعانید ؼَءاؼتٕاده از
و یػو اقػل را در ایػتَاىػط ا یىه یَػاد ی. ٔػعدطیػآ ینٔعود ن٘اةل آن ؿضف  یؼضت ةاؿط، ةً ٌهان اىطازه تَ٘ا رو

،  یزد کتػکنػعا تَ » :يطک یع نکيط و ٔک تسهلآن را  تَاىط یىه ،ع ؿطهیکيط تس٘ ین ازؽاس در زالی کًيط. یؼىر ةت
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را  یغیػىػً چ ،کی چیگعداىط. ٌ یاو ةعن دٌط و آن تَ٘ا را ةً یرا ن دَاب او ا نـتة «.ةغىم ََض درتَ را ط ینو ٌم ةا
ط تػَ را دو ةػار یةا ، دػ یا ةار زده کیتَ نعا » :يطکع کٔوعؼ ن٘اةل و اؼت کاىط. نه آورده و ىً از دؼت داده ةً دؼت

 .کيط یندعواز او  یؼَ ةًؾ یاز تَ٘ا یگعیدۀ کو تزىط  نی کتکاو را  دوةاره «.اىت٘ام ةگیعمتا  ةغىم

: طه دارىػط کػًیػاز نظاٌب َ٘ یتَ٘ا ودَد دارد؟ در ةعص لیدر تتط یا راةىً م؟ چًیدٌ یت نیاٌهةؽیار تَ٘ا  چعا ةً
 یت٘ػَا ةػعای ؿضكػی کػً« آورد. دؼت نػی ٌایی را، اگع ىً در ایو زىطگی، در زىطگی ةُطی ةً ةعکتا تَ٘ا، ؿضف ة»

 تهامط. ىؿطن آرزوٌا ًاٌع ؿَ ةعآوردهیا  ادیز جعوتونيكتی َالی،  ط در ؿکل ن٘اميتَاى نی ٌا ایو ةعکت ،ی دارداریةؽ
 ییچ ت٘ػَایٌ یو اؼت کً اگع ؿضكیا از نظاٌب یگع در ةعصیدۀ طیؿَىط. َ٘ ین نتادلً ییو تَ٘ایچيازای ٌا در  ویا

عد یػن یانالً نک ؿضف و ةُط از نعت، رود نی ویاو از ة یاقل . روح طىرو نی ویاز ةٌع دو او  و روح ةطن ،ةاؿط ىطاؿتً
 ؿَد. لیگَىگ تتط ةًوَر نؽت٘یم  ةً تَاىط یم تَ٘ا نیييطگان، نا نُت٘طکً یناىط. انا در ادتهاع تغک یىه یةاٗ یغیو چ

 :ٌؽت یا ييطگان گٕتًکً یؿَد. در ادتهاع تغک ین لیتتط گَىگ ةًچگَىً کً تَ٘ا قستت کيیم  ویاۀ ط درةاریةگظار
ؼػت اایو نْػایع رویکعدٌػایی  «کيط. اداره نی شرا اؼتادۀ نؽائل ة٘یو  د تالش کيطٔعد ٔ٘ه ىیاز دارد در تغکیۀ صَ»

انػا ةػطن.  درون کیهیػاگعی ٌایٔعایيػطدٗیػٖ ذؽػم ت گیعىػط، ناىيػط نی در ىٌػعگغیييط یا نٍػم  ةعنی أعاد کً ةعصی
ا ىیؽت و در آنآىچً نٍم اؼت  کً میؿها ةگَ صَاٌم ةً ین  طيػنـػَْل کي زػط ةػیؾ ازرا تػان  واٍٗ اگع ذٌو چیٌغ

ةيػاةعایو  .طیا طهؿواةؽتً ٌا  آن ةًرؼط  ىٌع نی ةًط یيکع کٌٔا  آن ۀؾ از زط درةاریاگع ة نهکو اؼت واةؽتگی ؿَىط.
کً ةعای رؿط گَىػگ و ای  صَاؼت و ارادهرا ةً اؼتادتان ةؽپاریط. ٌهیو ۀ نؽائل ة٘یٔ٘ه تالش هزم را قعؼ کيیط و 

ت داریط کأی  تَاىیػط صَدتػان ةکػً اؼػت ٌػع کػاری  ٔعاتع ازدٌط و آن  دتان اىذام نیُی را اؼتاکار واٗاؼت. دیـٔع
اىػعژی ةػا ۀ ً از نػادک ل دٌیطؿکرا وتیُی  ی َٔؽةطىتان ةتَاىیط  ةا ةطن َادیؿها اىذام دٌیط. ٌیچ راٌی ىیؽت کً 

و  طهیػچیار دیگػع ةؽػید یدر ُةُػطٌا ةػطن اىؽػان لیروىػط تتػطاؼػت. دار  صيطهزتی ٔکع آن ىیغ  .ؿَد نیؼاصتً  ةاه
ا را اىذام دٌکط آن یَاىت ىهیصَدتان ودً  چیٌ ةًو  غ اؼتیاؼعارآن  ط.یاٌر

ةیػعون در  دٌط. تَ٘ا یرا رؿط نتان  گَىگ ًکدٌط  ین ینکاىیغنؿها  ةًدٌط ایو اؼت کً  م نیاىذا تاناؼتادآىچً 
ایو گَىگ او، ٌع دو از  تَان و ؿضف ؼىر ارتٕاعؿَد.  ین تَ٘ا ؼاصتً ویاز ا یواُٗ ودَد دارد و گَىگ اىؽان ةطن
يػط. ک یةػاه رؿػط نػ وعؼ  ةػً چینػارد قَرت  ةً ًکيط ک ین لیتتط گَىگ ؿها را ةً ی. اؼتاد تَ٘ا طيیآ ین ةً دؼت تَ٘ا

 آىکػًو ةُػط از  طيک نیرؿط  چینارد ؿکل  ةً ؾةطىةیعون يط در ک ین را نـضف ؿضف ؼىر یوَر واُٗ ةً ًک گَىگ
 ؼػىر تػَان ی، ن ؿػضف گَىگ ؼتَن یةليط ىٌع ةً کیةا  دٌط. ٔ٘ه ین لکگَىگ را ؿ رؼط ؼتَن یؼع ن یةاه ةً

 یةعصػ ی. وٗتػ اؼت ؿطه اؿاره آن ةً ؽمیدر ةَد ًک اؼت ؿضفۀ یتغکۀ و جهع ؼىر ویداد. ا فیرا تـض ؾگَىگ
تَاىط  یىه ةعؼط، انا یقةضكَ ؼىر و ةً يطک کتَاىط ةطن را تع ینؿان  یاقل ٌؽتيط، روح ـویتینطدر زال از أعاد 

تو تئةاهتع ةعود و دع تَاىط تا آن ؼىر ةػعود.  یو ٔ٘ه ن طیرؼآىذا  ةً ؾگَىگ ؼتَن یرو ةا ىـؽتو را ىطارد. ةاهٔر
و یػً ایتغکۀ جهع از ؽمینيٌَر ةَد .ةاهتع ةعودتَاىط  یدارد، ىه ارتٕاع اىطازه ٌهان ةًؿضف  گَىگ ؼتَنایيکً  صاوع ةً

 . اؼت

ؽػتيط، یُةُػط ى کیدر  گَىگ ار و ؼتَنینُ ویودَد دارد. ا يگیؿ ویؿ ؼىر یعیگ اىطازه یةعا یراینُ ویٌهچي
 یَاد نعدم انیدر ن وَر نحال اگع ةً اؼت عدهک رؿطزامع در زال ؿها  يگیؿ ویؿۀ یودَد دارىط. تغک زنان ٌم یول

ؿػها  ةػً ةػا نـػت یؽػک یا وٗتی .طآرام ةهاىیط و یٌم دَاب او را ىطٌ لهًک کی کيط یو نیؿها تٌَ ةً یؽک یوٗت
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تان  گيیؿػ ویؿ کً ؼػىراؼت ةیاىگع ایو ومُیت دو یک از ایو ٌع  ط.یةگظر ط و ةا لتضيط از آنییىگَ یغیچزىط  ین
 یط آورد؟ وٗتػیػىضَاٌ ةػً دؼػترا  ا گَىگیط؟ آیيک نی ؽبکرا  یچیغ چًييطه، ک ویتهع َيَان  دػ ةً.  ؼتار ةاهیةؽ
و  اوؼػت يگیؿػ ویؼػىر ؿ یةً ةليطٌهیـً ٔعد  گَىگ . ؼىرکيط نیرؿط تان  گَىگ ، ؿها ةٍتع ؿَد يگیؿ ویؿ

دادىػط و نٍػم  یاىذػام ن یو ازصَدگظؿتگ یصَد را ةا ؼُ یٌا ویتهع از أعاد ةَدىط کً یگظؿتً ةعص درىطارد. ا اؼتحي
صػارج ایيکػً  نسل انا ةًدادىط.  یناىذام  کانالً صَبآن را  ا صاىً ةاؿيط، واًُٗا ةً آن ةاور داؿتيط ویىتَد کً در دارک 

تار  یگعید ؿکل  ةًؿطىط  ین تيػط،  ینن را اصَدؿ عدىط و راهک ینٔر و  یؿضكػ ٍٔايػن یةػعادر نیػان نػعدم َػادی ٔر
اةت گعانیةا د ؿٍعت تَاىؽػت رؿػط  ىهی اقػالً تَاىؽت رؿط کيط؟  ین ؿان ط گَىگیکي یا ٔکع نی. آکعدىط نی ديگ و ٗر

گَىػگ را  یچ یٌا ویاز أعاد تهع یوَر اؼت کً ةعص وی. چعا ایأت ىهی ؿٕاؿان  یٌا یهاریغ ةیى َلت ویٌه و ةًکيط 
 ، نحل اؼت یُیوت َٔؽ یغیً و چیَهل تغک گَىگ یعا چیگعدد؟ ز یةعىهؿان  یدٌيط انا ؼالنت یاىذام ن یوَهى ینطت

غ کػيگ صَد تهعیؿ ویط ةً ؿی، ةاؾ گَىگیو أغا یأتو ؼالنتینيٌَر ةاز . ةً ؽتیى یَاد نعدم یکیغیٔ یٌا ورزش
 ط.یيک

وَر  ویانا اای از رؿطدادن گَىگ اؼت.  ؿیَه (َدن) صَؿۀ نتهعکغی از اىعژی دادن ؿکل ًکأعاد نُت٘طىط  یةُن
 دن دعدازىط تػا نیؿان  در ةطن کیهیاگعیتْییعات تذؽم دٗیٖ ةً اىذام  ؿان، َيَان ةضـی از تهعیو ةًٌا  آن ؽت.یى

 یا چً ىَع ناده دن ىً ٌهۀ آن را.يط، ک یعه نیذص را یاىعژ کل ویٓگؽتعۀ صاقی از  ٔ٘ه دن ایوانا را ؿکل دٌيط. 
کيػط  کييػطگان را ٗػادر نی ، تهعیوةضػؾایػو ٔیغیکی ىیغ دارد و ةضؾ  وش نار میداى ین یٌهگ ًکوَر  اؼت؟ ٌهان

وتیُی  ٌػای ٔػَؽ ییایو تَاىا حعکا ٌا، در تهام روش ط.يدٌگع را رؿط ید یٌا تیٗاةلةؽیاری از و  یُیوت َٔؽ یعوٌایى
ـػتع یة ودَد دارد، یُیوت  َٔؽ یٌا ییاز تَاىا یادیار زیؿَد. تُطاد ةؽ یىه دادهٌا  آن از اؼتٕادهۀ ٌؽتيط و اداز ٕٗل
 ؟ نيٌَرطىَاٌع ؿؿَد ً ه داده ىهیادازٌا  آن د. چعا ةً ؿَ ین يط، ٕٗلک رؿطٌا  آن از یکیایيکً  نسل ةً. ٌغارٌ ا از ده

 ةػًیػط نذازىػً ط. ؿػها یػار ةتعکرا ةً ٌا  آن یَاد نعدمۀ در دانُ ل صَدیىـَد ةً ن داده ؿها ادازه ةً ًک اؼت ویا
 ؾیىها ةً را در ادتهاعتان  یٌا ییتَاىاوَر ؼعؼعی  ةًط یط و ىً ادازه داریةغى ٌم را ةً یَاد نعدم ادتهاع ل صَدین

ٗؽهت زیػادی از نؽػیع تغکیػۀ ٔػعد ةػً ؿط.  نی نضتل یَاد نعدم ادتهاع تیومُ قَرت در ّیع ایو عایط. زیةگظار
، ٌؽػتيط یٌا واُٗ ییتَاىاۀ ٌه ًک دیطىط و نی دادیط نی ىـانٌهً  را ةًتان  یٌا ییتَاىا اگع تهامنتکی اؼت و ایهان 

اک ًک یأعاد کعدىط. نیتغکیً را ؿعوع و کعده ٌهً ةاور  و نطىػط آ ین ًیتغک یغ ةعایاىط ى اىذام دادهىاةضـَدىی ةط  یاٌر
 ط رواةػهیػتَاى یهچػَن ى َانل دیگع ایػو اؼػت کػً ط.یةگظار ؾیةً ىها ةً ایو قَرتط یىطار . ادازه ؽتینذاز ى ویا

ای اؿتتاه اىذام دٌیط نهکو اؼت ةً طیيیرا ةتناٌیت واُٗی نؽائل و  یعیت٘ط  یط کػاریػيک عکػط ٔی. ؿػارازتی کاٌر
 نسػل ةػًعا یػط. زیػرا ىطارٌػا  آن ارةعدنکػ ةًۀ اداز رو ازایوةاؿط.  ىادرؼت یرتَاىط کا یط، انا نیدٌ ین را اىذام درؼت
 یٌػا ییاز تَاىا یاری، ةؽػ در ىتیذػً. دَؿػ ةیٍػَده نیتان ً یػتغکآیػط و  داییو نیتان  ؼىردٌیط اىذام  یکار ةطایيکً 

 یيیة و روؿػو گَىػگ ةازؿػطن ٕٗػلۀ نعزل ةً ؿضفوٗتی ؟ أتط ین دن ةعای یاتٕاٗ ؿَىط. چً یٕٗل ن یُیوت  َٔؽ
در  یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا و تهامؿَد نيٕذع ؿَد تا  ؿَد. از آن اؼتٕاده نی اؼتٕاده نی ةهب نحل دن ویااز ، ؼطةع

گاٌی اوٗات وٗتی  ط.ىؿَ ٌای ؿضف آزاد نی ٗطرت ۀيط. ٌهک را ةازةطن  ٕٗل ؿطه ةَدىط و ى٘اط وب ؼَزىیةطن کً 
 یناىط. ةُن ین یعا ةاٗیؼارىام  ی ةًؿکل ناىيط کَچک و کعیؽتالی ة٘ایای نٍعه ،طؼَزاىي ینةطن راٌتی را دػ از نعت 

 دنِ  ناىػطۀ ةاٗیرا ىطارىػط؟ آن ٌػا  آن یَػاد ٌا ٌؽػتيط. چػعا نػعدم ا دىػطانیػٌا  اؼػتضَانٌػا  آن ييػطک یأعاد اًٍار ن
 یغیػچ غیػ. آن ىاؼػت گػعید یاز ُةُػطٌا یاریةؽػ نػَاد یزاو دن . آن اؼت ؿطه زاداش آ یو اىعژاؼت  ؿطه نيٕذع
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ا نعدمیدارد. ا یهکۀ ، انا اؼتٕاد اؼت یناد و  و ؿػٕاؼرد دا یاىػعژ اؼػت. آن کييط آن واًُٗا ةػاارزش یٔکع ن و روٌز
 . اؼت یغیچ ویچي ٔ٘ه. اؼت ار ؼضتیةؽ

ؼػَی ً تَاىیط ة : ةطون آگاٌی درةارۀ ٔا در ؼىَح ةاه، ىهیٌم ةعای رؿطىکعدن گَىگ أعاد ودَد دارددیگعی َلت 
 .اىػط عدهک ویرا تهع گَىگ یچ ىَع أعاد چيط ی، ةعص عدمک تع اؿاره ؾید ًکوَر  ؽت؟ ٌهانینيٌَرم چ کيیط.ً یتغک ةاه

م  ، طیعیگ یاد نیرا ٌا  آن تُطاد از چًةطون تَدً ةً ایيکً ،  میةگَتان  یط ةعایةگظار ؿػاگعد  . ٔ٘ػه اؼػت ذػًیىت یةةاٌز
 . چيػان و ٌؽتيطییدا در ؼىر یاقَل یٌهگٌا  آن .ًیدر تغک ییاةتطا السکؿاگعد ط ناىط، یصَاٌ یةاٗ ییالس اةتطاک

 یدرؼػ یٌا تابکييط. اگع کٕا یةاه ا ؼىَح یؼَ ؿها ةًۀ یتغک ییدر راٌيها یتَاىيط ى٘ـ یىه وییدا یدر ؼىس یاقَل
 ، طیػيک نىالُػً راٌػا  آن طاد ازتُػ. ٌع  ناىیط نی یةاٗ ییاةتطا السکط، ؿاگعد یيک نىالًُ را در داىـگاه ییاةتطا السک

م  کػ.  اؼت طهیٔا یةةاٌز و در اؼػت ً نعتته ةا آن ؼىَح کدارىط  ینضتلٕ ینضتلٓ، ٔا . ؼىَحؿَیط نی، ةطتع ةَع
ۀ یػتغک یيػط راٌيهػاىتَا یىه وییدػا ؼػىر ، اقَل ویکيط. ةياةعا ین ییراٌيها ینضتلٕ یٌا نضتلٓ، ٔا ةً ؿکل ؼىَح
 آنَزؿػم ةػاه ٌؽػتيط. در در ؼػىَح ًیػتغک یةػعا یاقَل یٌهگگَییم  ایيذا نی آىچًط. يةاه ةاؿ ؼىَح یؼَ ؿها ةً

 . چيػطکييػط ییؿػها را راٌيهػاۀ یػتغکتَاىيػط  نی ـًیٌه ٌا آن وی. ةياةعا يمک ین بیکتعرا نضتلٓ  از ؼىَحٌایی  درک
 عدنکػ تهاؿاٌا یا  کعدن ةً آن گَش، ٌا ةار صَاىطن آن کیط کً ةُط از یةع ین ی. د دارمتكَیعی  ىَارو قَتی  ىَار ،تابک

ٌا گػَش کيیػط یػا  ةً آنط، یرا ةضَاىٌا  آندوةاره  یوٗت یط کً دػ از نطتیةع ین یو دکييط  ین یی، ؿها را راٌيهاٌا آن
م  ،را تهاؿا کيیط ٌا نآ وَر  ةػًٌػا  آن دٌیػط، نیرا رؿػط  صَدوَر دیَؼتً  وَر کً ةً ٌهان کييط. نی ییاٌيهاؿها را رةاٌز

ذػً یىتؿػان  از تهعیو ٔػعادا کػً یَلتداىیط دو  اکيَن نیگَىً اؼت.  ویٔا اناٌیت . کييط ین ییؿها را راٌيهاَؼتً دی
ت کييط  ًیتغک در طيتَاى یةاه، ىه ٔا در ؼىَح ةً یآگاٌ ةطونیکی ایيکً گیعىط چیؽت:  هیى اگػع دیگػع ایيکػً و دیـٔع

 ایو اؼت. َلتدو  اةط.ی یؾ ىهیٔغاا ؿان گَىگ طيىکي ًیصَد را تغک يگیؿ ویط، اگع ؿيىکي ًیدرون را تغک

 دافا داص فالَن یٌا یژگیو
غار روش تغکاز ٌـتاد یکینا  یدأا ٔالَن  چعصػۀ ویٌعگغ در أالَن دأا  در زالی کً.  ةَدا اؼتۀ ً در نطرؼیوچٍاٌر
ؿػط. َليػی وؼیٍ ای  گؽتعه َيَان راٌی ةعای ىذات نعدم در ةً یٗتلتهطن در ، زناىی اؼت ىـطه یَليکيَىی  تهطن

ت یػىٍا یةَلػت  ةً ٌهػیو .دٌم و در دؼتعس ٌهگان ٗعار نی يمک ین یَهَنآن را  دوةارهان دایاىی و دوریدر اکيَن ا
داىیػط کػً  اکيػَن نیؿػَد قػستت کػعدم.  ین لیتتط گَىگ م ةًینؽت٘وَر  ةًچگَىً تَ٘ا ایيکً  ۀةار. در اؼت ةاارزش
را رؿػط  ييػط گَىػگ صػَدک ین یؼُ از نعدم یاریؿَد. ةؽ ین ؽبک ًیاز تغکةلکً  ،طیآ یىه ةً دؼت ویاز تهع گَىگ

از ٌهیـػً و اؼت کػً گَىػگ ی٘ت ایعىط. انا ز٘یگ یىه یً را دطیو تغک اىط ٌا نٍم ویتهعٔ٘ه کييط  یٔکع ن دٌيط، انا
 چػعا ًک دٌم ریتَم طاةتط ایم؟ ةگظاریدٌ ین آنَزش ایيذاٌا را  ویچعا تهع ط. دػیآ ین ةً دؼت يگیؿ ویؿۀ یتغک

را  يگیؿػ ویصَاىيػط، ؿ یييط، نتػَن را نیىـػ یننطیتیـػو َهػطتًا در ٌا  آن ييط.ک یىه ویرا تهع یتکزع چیٌ راٌتان
 .يػطک یُػیو نػرا نؿػان  ؼىر ًکػ دٌيط رؿط نیرا  یگَىگٌا  آن .يطک یرؿط نؿان  گَىگ ةا ایو زالو  کييط یً نیتغک

 نتُل٘ػاتۀ ٌهػ آنَصػتدیػعواىؾ  ةػً یانَىیکؿاکييط ایو اؼت کً  ٕاده ىهیَلت ایيکً از ٌیچ تهعیو زعکتی اؼت
ا  ةطن ا، از دهلًیدى ٌػا  آن کػً یکيػط. أػعاد یؿَُر قػستت ىه یذ نَدَداتۀ ٌه ىذاتۀ دائَ درةارۀ ييط. نطرؼکرا ٌر

ةعصی کهتع ةیـتع و ةعصی و  نضتلٓ نعدنی ىیؽتيط کً ذٌيیت و ؼىر نضتلٕی داؿتً ةاؿيط اىَاع دٌيط یآنَزش ن
ٌػا  آن از یکػی طا کييط، انا ٔ٘ػهیط دینع نهکو اؼت ؼًنحالً  ييط.ک ین را اىتضابصَد  طانینعٌا  آن .ةاؿيطصَدصَاه 
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 یلػیدارد، ص یادیػار زیةؽػ یت٘ػَا ؿػَد ی کً اىتضػاب نیطیط نعَىؿ ط نىهئویيط. ةاک ین أتیرا در یواُٗ آنَزش
دىتال  ةػًکييط، چعاکً  تأکیط نیٌا  آن اؼتٕاده و رویٌای ةطىی  تهعیو از ياةعایو. ة أتط یاؼت و در نـکالت ىه صَب

 هزنۀ آن، چيیو رویکعدی اؼت.و ٌؽتيط  یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا َهع و تَؼُۀ کعدن وَهىی

 اتکػ، زعؼػَ   کیػرا داؿػتً ةاؿػط. از  ییٌػا ویط تهعیو ةایو ذٌو اؼت، ةياةعا ةطنۀ یتغک یةعا یدأا روؿ ٔالَن
عونيػط گَىػگ یاؼتٕاده از تػَان ىیُيی  ؟ ؽتیچ «کعدن  تیتَ٘» ٌؽتيط. یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا تیتَ٘ یاو ةعیتهع
 یاریگع، ةؽیدؼَی يط. از يک یتع ن یَٗای  وَر ٔغایيطه را ةًٌا  آن ةطیو ؿکلتان.   یُیوت َٔؽ یٌا ییت تَاىایتَ٘ یةعا

 و «دػاودان کَد کػتَلط »ۀ دائَ درةارۀ ةاه، نطرؼ ؼىر ۀیغکدر تط. يدٌ نیرؿط تان  ةطندر را وتیُی  َٔؽ از نَدَدات
 در ةػطن طیػةا ىیػغ یُیوت ٔػَؽ یٌػا ییاز تَاىا یاریکيط. ةؽ یقستت ن «عیىادظ یةطن ؼضت تتاٌ»ۀ ةَدا درةارۀ نطرؼ
ا  ویاط. يکيرؿط  ط. يدٌ یدعورش نرا ٌا  آن نا یٌا ویو تهعکييط رؿط  یکیغیٔ یٌا ویتهع ٖیاز وع دارىط اجیازتچیٌغ
 چگَىػً ًکػط یا طهیٍٔه یٌهگ يَنکا يمک یع نکٔ از دارد.یى ویً و تهعیتغک یةً ٌع دو و ذٌو ةطن انلکۀ یو تغکیتهع

 ًیاز تغک ًکط، ةلیآ یىه ةً دؼت ویيط از تهعک ین را نـضفتان  ؼىر یوَر واُٗ ةً ًک یگَىگآیط.  نی ةً ودَد گَىگ
، ؼعؿػت  یَػاد نػعدم ویدر ةػ ًیتغک زیو ؼعؿت دٍان درةا  طنؿ ٌهگَنيگ و یؿ ویؿی ؿَد. ةا ارت٘ا ین زاقل
 ؿػها ؿػعوع یً تَ٘اکاؼت  یو زناىی. ا طیيکقَُد  ؿَد نیو ةً ؿها ادازه داده  کيط هیؿها را نسطود ى گعی، ددٍان

 ارتتػاطاةػط. ی ینػ ؾیةػا آن أػغاتان  گَىگ يط،ک یرؿط نؿها  يگیؿ ویوَر کً ؿ ٌهان .ؿَد لیتتطگَىگ ةً  کيط نی
 گَىً اؼت. ایوٌا  آن

ذصیػعه تان  نةػط یٌا ؼػلَل تهػام در میدٌ یرؿػط نػ ًکػ ی. گَىگ اؼت و ذٌو ةطن یواُٗۀ یتغک ناۀ یتغک روش
تً تا ذراتی در ٗلهعوٌای ةی نی کػً ی یٌهػان ٗلهعوٌػا ؛ىٍایت ریػغ و ىػانعئی ؿَد، از ذرات ةطن ٔیغیکی ایو ُةُط گٔع

غ یػى گَىػگ و ٗػطرت مکؿَد، تعا یـتع نیـتع و ةیةتان  گَىگ تَان ًکَر و ٌهانگیعد.  نی ؼعچـهًاز آىذا  تانودَد
ع تػا ینؽػ ةػطن اىؽػان و در تهػام در ٌػع ؼػلَلچَن .  ؿَُر اؼتدارای  ییةاه یاىعژ ةاۀ ناد اةط. چيانی ین ؾیأغا

 لکو ؿػ یَلکػنَلآرایػؾ  ؿػطه، ٌهػانتان  ةػطن یٌا ؼػلَل لکؿػ ٌم خیتػطر  ، ةػً ؿػَد یعه نیذص اتیزۀ ؼعچـه
 یٌا از ؼػلَل لکنتـػ یگػع ةػطىید، ةػطن ویػو ا اؼػتتْییع کعده دٌَع آن عد. انا یگ یرا ةً صَد ن یاته یٌا ٌؽتً

ٌيػَز  و ىـػطه ؿػها ٌيػَز تهػامۀ ی؟ التتً تغک ط ةَدیَيكع ىضَاٌ ٔعاؼَی ديخا ؿها در ی. دػ آ ؽتیى ًیاول یکیغیٔ
 اؼػت ویا طیدار ًک ی. تيٍا ٔٗع طیٌؽت یَاد یٔعد ًیٌع ؿتدر ًارو  ازایو.  کيیط ًیتغک یَاد نعدم ویط ةیدار اجیازت

ایچ طیةا از ٌهً اولوَر زتم  ةً.  رؼیط ین ةً ىٌعتان  از ؼوتع  دَان ًک از دهلػً  ،دةعداؿػتً ؿػَتان  ةػطنةػط در  یٌغ
 را اؼػتٕاده «یهػاریة یؿػٕا»ۀ واژ .میيک ین کؿها را دا طنة، ةلکً میيک یىهدرنان ٌا را  یهاریة ایيذاانا  .ٌا ةیهاری

 ایيذػاأػعاد  ی. ةُنػ میيػک ینػ کرا دػا یواُٗػ ييطگانک ویو ةطن تهع میىان ین «ةطن ؾیداه»آن را  ةلکً ،میيک یىه
ٌػا  دوره ویػدر ا تکؿػعۀ ادازوصیم  یٌا یهاریةا ة یؿَد. انا ةً أعاددرنان ان ؿ یهاریةایيکً  صاوع ةً يط ٔ٘هیآ ین

ا  یهاریعِ داؿتو ةکٔ یا یهاریةۀ نُالذ یىيط واةؽتگتَا یىهٌا  آن عای، ز ؿَد یداده ىه  یهػاریة یؽػکييػط. اگػع کرا ٌر
ا آن را  تَاىط یا نی، آرد ةؽیاری داؿتً ةاؿطد و وصیم ػا کيػط.  نؽئلً تغکیً را ةعایؾ صیلی ؼضت نی ویيط؟ اکٌر ةاٌر

و  ٌای نا تغکیػً اؼػت کالسناٌیت ط. يیایة ایيذا ةًادازه ىطارىط دارىط وصیهی  یٌا یهاریة ًکأعادی  میا عدهکط یکتأ
 اىذػام یرا ةػعا یگػعید گَىگ یتَاىيط اؼتادان چ ینٌا  آن دارىط.ؿان  ذٌو درٌا  آن ًک اؼت یغیچ ار ٔعاتع از آنیةؽ
ا دک آن و ی، ةيػاةعاطیػکي ًیػط تغکیػصَاٌ یدارىػط. انػا ؿػها ن ییٌػا یهاریة ييػطگانک ویاز تهعةعصی  ييط. التتًکطا یاٌر
 را داک کيیم.تان  طنةم یتَاى ین
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و لىیٓ ىعم و ٌا  آن دَؼتدٌط.  روی نیؿان ًاٌع در یادیع زییتْ ً،یتغک ینا ةُط از نطت یدأا ٔالَن ؿاگعدان
ا چعو  . نؽوؿَد گلگَن نیروؿو و  کػً چػعوک ةؽػیار کهػی ةػاٗی تا زػطی ، زتی ؿَد هتع نیکؿان  قَرت کتٌع

ایػو را زنػَر دارىػط  ایيذػا ًک یهیٗط از ؿاگعدانةؽیاری  عاکًچ م،يک یّلَ ىه ٌؽتيط. یَادٌا  ناىط. ایو دطیطه نی
ةػً َػادت  و ذٌػو ةػطنۀ یو تغکیعا تهعیزگعدد،  ةعنی ؿان ناٌاىً َادت تع نؽو یٌا ، صاىم َالوه ةًکييط.  تكطیٖ نی

ایػو نعزلػً از  دریؽػت. اد ىیػز آن انیػدع یگػعدد، ولػ  یٔػعد ةعنۀ ناٌاى َادت ةطن را تغکیً کيط. ناٌاىً ىیاز دارد تا
ً یػتغکرا تان  ةػطنةػطون آن، ط یػتَاى ین چگَىػً . وگعىػً اؼت یَاد یا طهیغ دطیى وی. ااؼت یأک از آن یهک ،تهعیو

گػع اؿَد.  تع نی کؼتؿان  ةطن کل کييط نی ٌا ازؽاس ٌا و نؽو : دَان کييط تْییعاتی را تذعةً نی ىیغان یط؟ آٗایکي
 دٌط. روی نیتان  کً تَقیٓ کعدم ةعای یط، تْییعاتیوَر واُٗی تغکیً کي ةً

زعکػات ؿػان  ویدر تهع ًکػ ٌػا ىیؽػت روشةؽػیاری از ً یم اؼػت، ؿػتیٌَ میکي یً نیتغکنان  ویدر تهع آىچً
و  یانَىیکؿػا ًکػ یاقػَل اؼػت. تهػامٌَیم ار یةؽم یکي یً نیتغکروش  وینا در ا آىچًييط. ک یط نیرا ت٘ل َاىاتیز

 ؿػط. نػا در ٔػالَن ینا نسػطود ن یعیؿ راه ـانکٍک گؽتعۀ در یاقَل ةً یىط، ٌهگآنَزش داد صَد در زنان هئَزی
و ؼعؿػت یم، واهتػعیکي یً نػیٍان تغکیو کیو زاکم ةع تکانل ایاز َٗاى یعوی؟ نا ةا دمیکي یً نیتغکرا  یچیغ چً دأا

 یغیػچم یکي یً نػیػتغکنػا  آىچػً م.یيیگغ ینان ةعنً یتغک ییراٌيها یةعا یَيَان اؼتاىطارد را ةً ِدو، َؿو، ِرن، دٍان
 . اؼت یٍاىیک یً در ن٘یاؼیتغک م اؼت، نُادلیار ٌَیةؽ

در زػال .  اؼػت نتٕػاوت یگػعیةا ٌػع روش د ًکدارد  یگعیدۀ ع و ةعدؽتیىٌ یار ةیةؽۀ نـضك نا یدأا ٔالَن
ييػط. ک ینػ را دىتال ند ویا تهعی دن ۀیتغک راه ی کً در دؼتعس َهَم نعدم ٗعار دارىطگَىگ یچ یٌا روش زامع تهام

 یةػعا یَػاد نػعدم انیدر ن یيیة روؿو ةًرؼیطن و  گَىگ کعدن  ، ةازکييط یً نیتغکرا  دن ًک یگَىگ یچ یٌا در روش
ً یػتغک مکؿػىازیۀ دػاییو را در  ٔالَن کینا  . روشکيط یً ىهیتغک را دن نا یدأا . ٔالَن اؼتدؿَار ار یؿضف ةؽ

،  دٌم ینػ دأػا را آنػَزش ٔالَندر زالی کً  . گظارم یار نک ؿاگعدان یرا ةعا الَنم ؿضكًا ٔیٌا . در وَل کالسکيط ین
و ةعصػی ييػط ک ازؽػاسآن را  تَاىيػط یاز أػعاد ن ی. ةُنػ میيػک ینػ ٌهً ىكب در ةطننيطی  وَر ىٌام ةًرا  نا ٔالَن

 دن یدا ةػًرا  دارىط. نا ٔػالَن یگَىگَىا یکیغیٔ هیؿعاأعاد انا ييط. ک ازؽاسآن را  تَاىيط ینأعاد  حعکا .تَاىيط یىه
يػط ک تَاىط َهػل ین وَر صَدکار ةً د ودارن را ادٍ یٌا تیٗاةل تهام ًک اؼت از دٍان یاتَریيین . ٔالَنمیکي یً نیتغک

ػت یدػاتان  ةػطندر  ٔػالَن ًک وی. ٌه در زال گعدش صَاٌط ةَدتان  مکؿداییو  تا اةط در ٗؽهت و ةچعصط. آن ،  گٔع
چعصػط،  ین ؼػاَت یٌا َ٘عةػًگػعدش  در دٍػت ی. وٗتػ طیصَاٌط چعص لکؿ ویا تا اةط ةً تَٗٓ ونةط ؼال انیؼال

کً ةػعای تان  ةطنآن را ةً ٌع ةضـی از يط و کل یتتطتان  آن را ةعای، يطک ظبرا از دٍان د یوَر صَدکار اىعژ تَاىط ةً ین
دیگػع تان  ةػطنای را کػً  ٌع نػادهچعصط  ین ؼاَت یٌا َ٘عةًدٍت گعدش صالؼ  یوٗت یاز دارد تسَیل دٌط.تطیل ىت

در اوػعاؼ تػا ٔاقػلۀ دوری ٔعؼػتاده ؿػط  ةیػعون ةػًایو اىعژی وٗتی . ٔعؼتط ین ةیعون ةًاىعژی  ؿکل ةًطارد ىیاز ى
 اوػعاؼأعاد  یتَاىط ةعا ینؿطه  ؼاوٍ یآورد. اىعژ ین داصل ط را ةًیدط یاىعژ دوةاره ؼپػؿَد.  دعاکيطه نیتان  ةطن

ً یػصػَد را تغکتيٍػا  . ٔػعد ىػًطه داردیؿَُر َ٘ یذ نَدَداتۀ صَد و ىذات ٌه ةَدا ةً ىذاتۀ ط. نطرؼط ةاؿیؿها نٕ
 ، ةطن ٗكط ط ةطونیتَاى یةعىط و ؿها ن ین ىٍٕىیغ  گعانیددٌط.  ؿَُر را ىیغ ىذات نی نَدَدات ذیۀ ٌه ًککيط، ةل نی

ؿػَد ؿػها  انا وٗتی اىػعژی ةػً ةیػعون ٔعؼػتاده نی. عهیط و ّیرا ؿٕا دٌؿان  یٌا یهاریط، ةیيک گع را اقالحیأعاد د
 آورد، دوةاره اىعژی را ةً داصل نی چعصط، ین ؼاَت یٌا گعدش َ٘عةً در دٍت ٔالَن یوٗت دٌیط. ىهی از دؼت یاىعژ

 ؿَد. یو نتَٗٓ ىهچعصط  نی َؼتًیوَر د ةً عا ٔالَنیز
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چػعا » :دعؼػيط نی از نػوأػعادی ىیػغ  «؟چعصط یَؼتً نیوَر د ةً ٔالَن ویچعا ا» :ييطک ط تُذبیأعاد ؿا یةُن
تَاىػط  ین دن ؿػَد یعه نیذص یاىعژ یً وٗتکرازت اؼت درک ایو نعدم  یةعا «؟ؽتیچ آنَلت تَاىط ةچعصط؟  ین
 تکدر زع . دٍان ةغىم ینحال طیتَاىط ةچعصط. ةگظار یچگَىً ن اةيط ٔالَنیاؼت کً درؼضت ؿان  یعد، انا ةعایل ةگکؿ

دور  ةػًىیػغ  ویو زنػط ىگعد یط نیدور صَرؿ ارهیُىً ؼ. اىط تکزع درٌای دٍان  و کٍکـان یعیؿ یٌا راه و تهام اؼت
ىیػعو داده ٌػا  آن ؟ چػً کؽػی ةػًاؼػتٌ آن دادن ٌلدر زال چً کؽی ط: یـیيطیة ویاۀ درةار یچعصط. ٌهگ ین صَد

 ویٌهػکيػط.  دَد دارد کً َهل نیو. در دـت آن، نکاىیغنی ذٌيیت ٔعدی َادی درک کيیطةا آن را  طیتَاى یىهاؼت؟ 
ًا  آن .يطک ین قطؽىیغ نا  ٔالَنةارۀ در  لکنـػ دٌػط و را گؽػتعش نیتػان  ویتهع زنػاناز ایو وعیٖ چعصط.  ینقٔع

از ؟ زنػان گؽػتعش یأتػً اؼػتو یا چگَىً .زل کعده اؼتزىطگی َادی روزاىً را در  ٔعقتی ةعای تهعیو کعدن دیطا
ۀ یتغکدر زال ،  طیرو یار نکؼع  یيط. وٗتک ین لیو تتط دظب را دائهًا از دٍان یط، اىعژچعص یَؼتً نیوَر د ةً آىذا کً

 ًکػکيیم  ىكػب نػیتان  ةػطنغ در یػرا ى یاىػعژ یٌػا غمیاىکٌا و ن ؽػتمیاز ؼ یاری، ةؽػ التتً َالوه ةع ٔالَن. اؼتؿه
ؿػها را  وَر صَدکار ةً روش وی، اَلت ویٌه ييط. ةًک لیرا تتط ؿها وَر صَدکار ةچعصيط و ةً ةا ٔالَن ٌهعاه تَاىيط ین

 زتػی .«کيػط  یً نیػتغکؿػها را  ٔا»و « طيکي ةعای ؿها تهعیو نیٌا  نکاىیغم»تَان گٕت:  نیةياةعایو کيط و  تتطیل نی
ٌػا را  ویتهعکػً  یوٗتػ درؼػت ناىيػط ط،يػکي  ینداهیؾ ؿها را ٌا  ایو نکاىیغمدٌیط  ٌا را اىذام ىهی  ویتهع ًک یناىز

را تتطیل تان  ةطنتا ٌؽتيط ٌا در زال کار  ایو نکاىیغم،  کعدن  ارکا یطن ی، صَاة ّظاصَردن در نٍَٗ. زتی دٌیط نیاىذام 
 یٌا ؽػتمیٌػا و ؼ غمیاىکن ویػا ط و تهػامیيک یرا َٗ ٔالَن ًکط یيک ین ویط؟ تهعیيک ین ویتهع چً یةعا دػ .طيکي

انالً در زالػت کػط یػةاتغکیػً ، کيػط نیً یػغکتةػاه  ر ؼػىَحد ؿػضف یط. وٗتػیيک تیتَ٘ام  ةً ؿها داده ًکرا  یاىعژ
ا یػ یچ روش تيٕؽػی، ٌػ یعکػٔ تیٌػطا چیٌػ .يػطک را دىتال ٌا  غمیاىکط نیو ةایتهعزعکات و اىذام ؿَد ی ٗكط یة

ایچ  ل ودَد ىطارد.یو ٗتیاز ا ییٌغ

 یةػعا یزنػاى چػً» اىط: عؼیطهدأعاد  ی. ةُن میيک ین ویتهع میداؿتً ةاؿ انکو ن زنان ةً یتَدٍایيکً  نا ةطون
ٌایی کػً داریػط  ىیغمنکا.  میىطار ویتهع زنان یةعا یؿعو چینا ٌ «؟ا ًٍعی، ؼسع  ؿب هًی؟ ى عدن ةٍتع اؼتک ویتهع

در یا ةطون تَدً ةً ایيکً صَاةیطه ةاؿیط، قتر صَاه ؿب ةاؿط یا  ،طيکي و ةعای ؿها تهعیو نی ىطکاردر زال ٌهیـً 
 میز قػهأػعاد ا از یاریةؽ یاةط؟  یىه اٌؾکتان  ویتهع زنان یا نالزًٌ ٗاةل وَر ا ةًیآ ةاؿیط. یا ؼع کارزدن  ٗطمزال 
ةیيی  رؼیطن ةً روؿػو ،ًیتغک ییىٍا ٌطؼ .اؼتٌهیو ٌم  ًیٌطؼ تغکو  ةیيی دؼت یاةيط روؿو ةًط يصَاٌ ین ٗلب

 ناىطه یةاٌٗا  آن یاز زىطگ یهک یٌا ؼالاؼت.  ناىطه یةاٗنطت نسطودی از َهعؿان أعاد  ی. انا ةُن اؼت و کهال
يػط. کزػل ؿان  ةعایرا  لکنـ ویا ،تغکیً ۀدور کعدن ةا کَتاه تَاىط ینا ن یدأا ىتاؿط. ٔالَن یأکً یتغک یط ةعایو ؿا

،  طیػدٌ یً را ادانً نیتغک َؼتًیوَر دً ة یو وٗتیکيط. ةياةعا یً نیرا تغک و ذٌو ةطناؼت کً  یو روؿیادر َیو زال، 
 ًکػ ینؽػيأػعاد . ؿػَد ین تع یوػَهى َؼػتًیوَر د ةػًتػان َهع،   نؽتهع وی. ةا تهع طیيک ین یصَد را وَهىَهع  دائهاً 

 یزىػطگ ودػَد دارد. ی. انػا ؿػعو صَاٌيػط داؿػت ً وٗػتیػتغک یةػعا یأکػۀ اىػطاز دارىط ةػً یصَة ینادرزاد تیٕیک
 ویتع کَچکتان عک. اگع ٔ اؼت ؿطهاصتكاص داده  تانً یتغک یانل ةعاکوَر  ةً تان، یعیت٘ط َهع یٔعاؼَۀ ؿط یوَهى
ط یػرا صَاٌ ییٌا تینسػطود وی. چيػؿػط تهام نیةایط  ؾیٌا د نطت، زیعا در صىع صَاٌط ةَدتان  یيط، زىطگک ییصىا

صَاٌػط  مکزػا یگػعید تی، ومػُ ط. ةُط از آنیةعؼٗلهعو ةـعی  یٔأعاؼَی ۀ نعزل ً ةًیتغک در زناىی کً داؿت تا
 ةَد.
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ناىيػط ا یم یؽتیةا یؼهت نـضك یؼَ ةًدٌیم  ٌا را اىذام نی وٗتی تهعیوکً م یىطاردر ایو صكَص  ینالغانا 
و ٌعگػغ ىیػاز ىػطارد  اؼػت در چػعصؾ َؼػتًیٔالَن دزیعا م. یدٌ «انیدا»و را یتهع یوَر نـضك ةًٌای دیگع  روش

، را ٗىػٍ کيیػطآن ةً دایػان ةعؼػاىیط را یو تهعةطون ایيکً  تَاىیط هزم داؿتً ةاؿیط نیاگع نان  در روش یاةط. «دایان»
 درىگ  یة ط، ٔالَنیيک ینٗىٍ و را یتهع یارک اىذام یةعا یوٗتزیعا  .صاىً را ةغىط درِ زىگ ةغىط یا کؽی  اگع تلٕونحالً 

ٌا کً  در ؼایع روش گعداىط. ینةعرا تان  ةطن اوعاؼدر  ؿطه ؼاوٍ یو اىعژچعصط  نی ؼاَت یٌا َ٘عةًدٍت گعدش  در
اىط  داؿتً ىگًآن را  چگَىًایيکً  ةً تَدً ييط، ةطونک ین یؼعؿان دار یروآن را  دارىط و ین را ىگً یچ، ةا ٗكط عادأ

چً کاری ةایط اىذػام داىط  ین و صَدش ةاٌَش اؼت ینَدَد ،ٔالَنتٕاوت ایو اؼت کً  رود. نی ٌيَز ٌم از دؼت
دٍت صاقی ةاؿػط. زیػعا روش نػا ةػع وتػٖ َهلکعدٌػای  تؼه ةًنان  دٌیم کً روی ایو ىیغ اٌهیت ىهی ةً ناؿَد. 
در ، ةا ن٘یاؼی کً نا ٗعار ةگیعیطديَب، ؿعؽ یا ّعب ؿهال،  ؼهت ةًرو  صَاؼتیط اؼت. زتی اگع نی تع ةغرتدٍاِن 

دور  ارهیؼػ ُىػًاؼػت،  تکػدر زع یعیؿػ راه ،اؼت تکدر زع دٍان عا تهامیز؛ تَاىؽتیط کيیم ىهی َهل نیگؽتعه آن 
 ؼػهت ةًایو اؼت کػً رو ناىيط کيیط  ویتهعرو ةً ٌع ؼهتی کً چعصط.  ین دور صَد غ ةًیى ویزن و گعدىط ینط یصَرؿ
تیط و دٍات تهام ،  ، ديػَب ؿػعؽ وعؼ  ةػً زنان وَر ٌم ةً ًک اؼت ویا نحل درؼت یدٍت ٌع یؼَ ةً ویتهع ٗعار گٔع
ت ٌػٔاسن چگَىػً .ؿػَىط نسأٌػت نػی دانؿػاگعایو اؼت کػً  دأا ٔالَن ویژگی دیگع.  طیيک ویتهع و ؿهال ّعب

اگػع کؽػی .  اؼت در دٍان نو ٌایً ـی. ريطک ین ٌٔتاسناز ؿها  ط، ٔالَنیةاؿ ی٘یز٘ۀ ييطک ویتهع ؟ اگعؿَىط ین
 و دٍػانیػا ةًتَاىؽت  ةایط نی َتارتی، یا ةً ،ةعؼاىطؼیب آ نو ةًتَاىؽت  ةایط نیؿها آؼیب ةعؼاىط، تَاىؽت ةً  نی

 لئ. نؽػاکيیػط درک نیآن را  ـػتعیةۀ ط. ةُػطًا ةػا نىالُػیػایة ةً ىٌع یعدىکةاورى مگٕت آىچًت نهکو اؼةغىط.  قطنً
ایچۀ درةارصَاٌم اکيَن  یغ ودَد دارىط، انا ىهیى یگعید . نػا  ةػاه ٌؽػتيط قػستت کػيم ؼػىر ةیؾ از زط ًک ییٌغ
 یىتاؿػط َهلػ ؿػها درؼػت يگیؿػ وی. اگػع ؿ دٌیم نیؿعح تا ژرؼ،  ، از ؼادهرا ةاهتع ؼىَحی ٔانيطی  ىٌاموَر  ةً

 یهیٗط از ؿاگعدان یاریةؽ ٔالَن ام ةعده ی. د طیؿَ لکدچار نـ اؼت وکط، نهیةاؿ یغیچ ىضَاٌط ةَد. اگع در ولب
ای. چعا؟ ؿها چ اؼت أتاده لکاز ؿ  دػػ .ایط کعده نضلَط صَد ا تهعیوةدوؼت داریط کً  را ٌای دیگع از روش ییٌغ

 يتػعلکع ؿػها کػٔۀ لیوؼػ و ةً اؼػتؿهتُلػٖ ةػً ، دػ ن  ؿطه ؿها داده ةً يط؟ آنک یهى ٌٔتاسنؿها از  چعا ٔالَن
اگػع صَاٌیػط.  نػیگیعیط چً  ٌؽتیط کً تكهیم نیٔعدی ؿها ایيکً  ودَد دارد نتيی ةع دٍان ویدر ا یؿَد. اقل ین
ا واُٗػًا یػ. آ  اؿتتاه اؼت یکار ۀنيغل ةًتان  کعدن  يط، نذتَرکتَاىط ؿها را نذتَر  یىه یکؽ ٌیچ،  طیً کيیتغک طیصَاٌ یىه
 یٌػا ویةٍتع . ةعداؿػتو طیػکي ط صَد را نينػتهی؟ صَدتان ةا تْییع دٌیطرا تان  ذٌو يطکتَاىط ؿها را نذتَر  ین یؽک

ایچ ٌعکؽیاز  ًکو اؼت ینحل ا ،ٌع نطرؼً  یؿػٕا یرا ةػعا گَىػگ یروش چ کیػط. اگػع انػعوز یػيک را ٗتػَل ییٌغ
ط. یػيطازیة ٖیػتَُ ةػًآن را  طیػتَاى ین . ٔ٘هىً؟ یاةط نیؿٕا  تان ی  ةیهارا یرا، آ یگعیعدا دط و ٔیيک ویتهع تان ی  ةیهار
 را دىتػال یةهاىػط. اگػع روؿػ یةػاٗ و در آن يػطکغ کػنطرؼػً تهع کیػ ٔعد ةػً ًک و اؼتیةاه ا در ؼىَح ًیتغک ۀهزن

در  طیػتَاى ین از آن ةُػط ط. ٔ٘هیؿَ ویة روؿو نطرؼً در آنایيکً  تاةً آن اصتكاص دٌیط را تان  ٗلب طیط، ةایيک ین
 یار دوریةؽػ از زنػان ،آنػَزش یواُٗػ ؽتمیؼٌع عا یصَاٌط ةَد. ز یگعیؽتم دیط و آن ؼیکي ًیگع تغکید یا نطرؼً

 أعاد ةػع وتػٖ یةُناؼت.  طهیچیدةؽیار کيط  کيط تا ةطن را تتطیل ٌایی کً آن ؼیؽتم اؼتٕاده نی راهو  نيت٘ل ؿطه
کػً  تْییػعات واُٗػی . ؽػتیى یغیػچ صَرد؟ آن یدرد ن چً ؿها ةً ييط. ازؽاسک ین ویتهع را یروؿؿان  ازؽاس

صىػایی  ٌػیچاىػط.  ژرؼىٍایت دیچیطه و  ةیدٌيط و  وی نیدر ُةُطٌای دیگع رگظرد  ٌا نی از نیان آنةطن ٔعد در تغکیً 
 ط ةالٔاقلًیيک امأً آن را ةً یدغء صارد کیاگع  ًکاؼت  ی٘یدٗ دؼتگاه نحل نذاز ةاؿط. درؼتآىذا  تَاىط در یىه
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 یاؿػتتاٌ ویتع کَچػک یکػً زتػ غ اؼػتیاىگ ٗطر ؿگٕت و آن ةَدهع ییتْدر زال  یدر ٌع ُةُطتان  أتط. ةطن یار نکاز 
را اىذػام  غکیً، یُيی تصَد ةً ؿها ٔ٘ه ةایط ةضؾ نعةَطىیغ نكطاؽ دارد:  ایيذاٗتالً گٕتم  آىچً. دٌط یروتَاىط  یىه

 امػأًتػان  ویتهع و ةًةگیعیط گع را یأعاد دنىالب وَر ؼعؼعی  ةًاگع کيط.  را اداره نیۀ نؽائل ن ة٘یو اؼتادتا دٌیط
و  ؿػَیط نی طهیـک عاًٌیة ؿها ةًط و ييک ۀ نا را نضتل نییتغکۀ نطرؼ ویاٌایی کً ةا صَد دارىط َهلکعد  اىعژیط، یيک

 ً نػعدمرا صَاٌیػط داؿػت کػ یالتکـػنهػان و ٌؿَد  نيُکػ نیتان  روزاىً یدر زىطگآیط  نی ةً ودَدنـکالتی کً 
َمػََی نعةػَط ةػً و نیا .طیاؼت کً ؿها صَاؼت یغیو چیعا ایز ،درنیاىی کييطداتَاىيط  یگعان ىهیانا د .دارىط یَاد

گػع یو دکيػط  نیآؿػٕتً ٌػایی را کػً ةػً ؿػها دادم  نکاىیغمط یػيک یامأً ن آىچًزنان،  . ٌماؼتؿهةكیعت درک و 
دأػا  اگع ٔالَنتهعیو کييط. دأا را  نذتَرىط ٔالَن ٌهً ًک میگَ ی. ىهدٌط نی یرو لکنـ ویط. ایً کيیتغک طیتَاى یىه
ةایػط نضالٓ آن ىیؽػتم. انػا  ، ةاؿیط عدهک أتیدر گَىگ یچ یٌا روشؼایع را از  یواُٗ یٌا آنَزش و طیعیاد ىگیرا 

ط. یػيکدایتيػط ً یػتغک روش کیػةً ٔ٘ه ط صَد را یةا ،هةا ؼىَح یؼَ ةً ی٘یز٘ۀ یتغک یعاةً ؿها یادآوری کيیم کً ة
 یروؿػ ی٘یوَر ز٘ ةً ًکىیؽت  یگعیزامع، ؿضف ددر زال ان ةگظارم. یط ةا ؿها در نیةا ًکٌؽت  یگعیدنىلب 

و یط ةػعد. ةيػاةعایػصَاٌ ید ام داده اىذامتان  یةعا آىچً ةً يطهیدٌط. در آ آنَزش نعدم ةاه ةً ؼىَح یؼَ را ةً یواُٗ
 در زػالً کييػط. یػةػاه تغک ؼػىَح یؼَ صَاٌيط ةً ین ًکٌؽتيط أعاد ةؽیاری کيیط. اىتضاب  درؼت طیةتَاى طوارمیان

 یدا در دؽتذَ ةاارزش اؼت. ٌهً چ٘طرط کً یاؼت نتَدً ىـطه ةاؿ وکو نه ؿطه گظاؿتً تاناریدر اصت ویزامع ا
 انػا ؿطهارائً ؿها  ةً تان صاىًرِ د دم وی. انعوز ا طیا عدهکطا ىید یغی، انا چ طیا عدهکٌغیيً  یادیز و دَل ةَده نُلمیک 

ةا  ةؽتگی ةً صَدتان دارد و تَاىیط از ایو دىیا ىذات دیطا کيیط آیا نیایيکً  ،در ىٍایت!  طینتَدً ىـطه ةاؿٌيَز  طیؿا
   .ؿَد ینؿها ؿعوع  و ةكیعت ٗطرت تـضیف
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  ضذيساىی دوم

 ضَم چغم نَضَع
نضتلػٓ ةػً  اىػط. انػا ٔػا در ؼػىَح کعده قػستت آؼػهاىی( چـػم) ؼػَم چـػمدرةارۀ ی نُيَ اری از اؼتادانیةؽ

ات در آن ؼىر را یاش ةً ؼىر صاقی رؼیطه، ٔ٘ه تذل ای کً تغکیً کييطهً یؿَد. تغک ٌای نضتلٕی نتذلی نی ؿکل
صػَد  در ؼػىرا ر آىچػًرو ٔ٘ػه  ازایػوز٘ایٖ ورای آن ؼىر ىً ةعایؾ نعئی ٌؽتيط و ىػً ةاوردػظیع. يط. یتَاىط ةت نی
ػا ودػَدیچ کيػط آن کيػط، ٔکػع نی ًیػةػاهتعی تغک تػا ؼػىر آىکًاز  د. ٗتلگیع در ىٌع نیيط درؼت یة نی ىطارىػط و  ٌغ

ةػً کيػط.  َيَان َانلی نسطودکييطه َهل کعده و ٗلهعو ٔکػع او را نسػطود نی ةًاو  ؼىر، ذًیدر ىتؽتيط. دظیع ىی انکان
اىط و ةاَث ؿطه ؼػعدرگهی دطیػط  ؼَم ارائً کعده نَمَع چـم درةارۀی اؼت کً تَمیسات ةؽیار نتٕاوتَلت ٌهیو 

أػعادی کػً  کػً ؽػتیؼَم نَمََی ى ، چـم٘تیدر ز٘ر ىکعده اؼت. یصَةی تـع ةًآن را  کؽی آیط و تاکيَن ٌیچ
 راز اؼػعار تُلػٖ ةػً ؼػَم ؼػاصتار چـػم در گظؿػتًٌيط. ر دیوامر تَم وَر ةًآن را  داییو اؼت ةتَاىيطؿان  ؼىر

آن از ن٘ػطار کهػی ٔ٘ػه تاریش،  در وَلاؼت کً َلت ةطاىيط. ةً ٌهیو  َادی ادازه ىطاؿتيط درةارۀ آن و نعدم اؿتد
 ویتع نُاقػع و ؼػاده ةػا َلػمآن را دعدازیم. نا  گظؿتً ةً آن ىهیٌای  ىٌعیًنتيای آن  ةع ایيذاانا ؿطه اؼت. ٔاش 

 کيیم. نی آن قستت ةيیادیو ر کعده و درةارۀ نَمََاتیتـع یاقىالزات انعوز

تً و ةً ّػطۀ قػيَةعی وقػل اؼػت.  م، کهی ةاهتع از وؼهیکي درةارۀ آن قستت نی کً ؼَم چـم اةعوٌا ٗعار گٔع
 ةػطن ٌع نيٕػظ کً دارد. نطرؼۀ دائَ نُت٘ط اؼت ی ٌمگعیاد دیار زیةؽ ٌای اىؽان چـم . ةطن اقلی اؼت کاىال ویا

 ى٘ىػۀ وػب»آن را  یيػیچ وػبدر زػالی کػً  ىانط، نی« نيٕظ»را  ؼَزىی در ةطن . نطرؼۀ دائَ ى٘ىۀ وب اؼت چـم
ؿػان  تَاىيط ةا گَش رو ةُنی أعاد نی . ازایو اؼت ، چـم ٌع نيٕظ َعؽ ىانط. نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼت کً نی «یؼَزى

ا یػا دػا تَاىيػط ةػ غ ٌؽػتيط کػً نییگعی ىیييط و أعاد دیةتؿان  ا ةا دؼتیتَاىيط از دـت ؼعؿان  ةضَاىيط و ةعصی نی
 . ع اؼتیدظ ٌا انکان ویا ييط. تهامیةتؿان  مؿک

ٌا داریػم  کً نا اىؽانکی یغیو دٕت چـم ٔیط اةتطا درةارۀ ایؼَم ةیـتع ةگَییم، ةگظار درةارۀ چـمایيکً  ٗتل از
و یهػٌ ٌع ناده یا ؿػیئی در دىیػا را ةتیييػط. ةػً تَاىيط ٌا نی چـم ویا ةُنی أعاد نُت٘طىط کً قستت کيیم. انعوزه

٘ػی و یيػط ز٘یصػَد ةت تَاىط ةا چـػهان نی ؿضف آىچً ٔ٘ه اىط کً عی را ؿکل دادهیىادظ ای َ٘یطۀ اىُىاؼ َطهَلت 
أػعادی کػً ایهػان کهػی »َيَان  أػعادی ةػً چيیو ييط ةاور ىطارىط. در گظؿتًیتَاىيط ةت ىهی آىچً ةًٌا  آن . يی اؼتیَ

ا آن دارد. ةػچػً ارتتػاوی ؼت نعدم ىتَاىيط تَمیر دٌيط کً ایهػان گعچً اهن نهکو ا ؿطىط، تً نیىٌع گٔعدر  «دارىط
ط، نيى٘ػی یػط. انا اگع از ؼىسی کهی ةاهتع ةً آن ىگاه کييکي ط، ةاور ىهیيةیي ىهیرا  آىچًرؼط کً  نی ةً ىٌعنيى٘ی  ویا
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و ٌػا  آن اصتار نػادیو واُٗی ٌؽتيط، ٔ٘ػه ؼػ اىط  ؿطه ؼاصتً ٌای دیگع ىیغ ناىيط ایو ُةُط، از ناده ٔنازنانؽت. یى
 نتٕاوت اؼت.آىذا  ؿکل تذلی نَدَدات

ٌػا  آن و ّیعواُٗػی اؼػت. چگَىػً ای در دانُۀ ةـعی تػٌَم طهیٌع دط يطیگَ ؽم نیی. در ةَد ةگظاریط نحالی ةغىم
ای ٔیٌؽتيط؟ چ تٌَم عواُٗػی ٌؽػتيط؟ یٌّػا  آن طیػگَ کؽی نی ٗعار دارىط، چً يذایادر  واُٗی و نلهَس کیِ یغیٌغ

تَاىػط  : نیرا داردی یتَاىػا ویػنػا ا اؼت کً واًُٗا ٌؽتيط. چـم آن چیغیرؼيط نتٕاوت از  نی ةً ىٌعا کً اؿیوَری 
ای نادی را در ُةُط نادییچ  ویػدر اا اؿػی در واٗػٍدارد.  ىگػً ، جاةػت میکي نػی نـػاٌطه اکيَن ٌم ومُی کً نا ةً ٌغ

ةػا ةغرگيهػایی  اىؽػاناگػع ةػطن ،  وَر نحػال ؽػتيط. ةػًیىزالتی  ویزتی در ُةُط نا ىیغ در چيٌا  آن ؽتيط ویى تیومُ
و ٌػای ریػغ  نَلکَلتعکیب ةطن ؼیال اؼت، ةػا  کً رؼیط ةً ىٌع نی؟ ةَد نیؿکلی  چً ةً ؿط دیطه نی کعوؼکَپین
 و تهػامٌؽػتيط  گػعدش در ٌا دور ٌؽتۀ اتم الکتعونؿط کً  دیطه نی .ٌؽتيط در زعکت ٌای ؿو داىً نحلعدی کً گِ 

ای نَدَد در دٍانیچ . تهام ؽتیو نيٌم ى ىیغ قاؼ ةطن ؼىراؼت.  و در زعکت وتاب چیدر د ةطن ،  ٔػَهد ، نحل ٌغ
را ٌػا  آنانػل ک ط ؿػکلیتَاى . ىهیاىط ؿان در زعکت ٌا، تهام َياقع نَلکَلی ةَده و درون آن و وَریٌه و ؼيگ آٌو

 ویػيػط. ایةتآن را  ٘ػتیتَاىط ز٘ ؿها ىهی  نا چـم، ا اؼت تابو چیددر زال غ ٌم ین ویؽتيط. ایى جاةتٌا  آن ط ویيیةت
 ّلىی ةً ؿها ةطٌط. عیتَاىط چيیو تكَ نی چـم دٕت

ا را در ؼىر نیکعوؼکَدی ةتیچ میتَاى نا ىهی کً ؽتیىگَىً  ویا ی را یو تَاىػایػا نعدم ؽت کًیوَر ى ویا .میيیٌغ
ا یتَاىيط چ اىط و نی ا آنطهیدى ی ةًیتَاىا ویةا ا ىطارىط. نعدم ييػط. انػا دٗی٘ػًا یيػی ةتیرا در ؼػىر نیکعوؼػکَدی نٌُغ

تػَاىیم  م و ىهییکي نی أتیّلىی از واُٗیت را در عیتكَ ُط ٔیغیکی ایو دٕت چـم را داریم،در ایو ةُ ایيکً  صاوع ةً
ای ىػانعئی را ٌایی کً  ؿط آن ةتیيیم. ةياةعایو در گظؿتً گٕتً نیآن را  ورای  تهػاعِ داز دیػطگاه اکييػط،  ةػاور ىهیچیٌغ
تً نی تغکیً را ٔعیػب ٌػا  آن چعاکً ًاٌع دروّػیو ایػو دىیػا« ایهان کهی دارىط،»ؿطىط کً  کييطگان أعادی در ىٌع گٔع

 ةػً ىٌػعاىط. از ىٌع نػا ىیػغ نيى٘ػی  تًىٌع گٔعدر گَىً  ایوآن را  نظاٌب در وَل تاریشاىط.  ؿطه داده و در ایو دىیا گم
 رؼط. نی

ا یتَاىط چ نی چـم دٕت ویا ، تَاىایی نٍػم  دغ آن دارد، انا ةً ىگً زالتی جاةت ُةُط نادی نا در چيان ویرا در اٌغ
عد. چـم ناىيػط َطؼػی یگ ىهی او ؿکل در چـم هاً یع نؽت٘یکيط، تكَ نی غی ىگاهیچ ةً ؿضف دیگعی ىطارد. وٗتی

گیػعد،  دارد َکػػ نی دوری ٗػعار ۀکيط. وٗتی دورةیو از چیغی کً در ٔاقل نی َهلوؼیلً  نحل و ٔ٘هاؼت  ویدورة
أاقلۀ ةیو  ایيکػً  کيط. یػا ، ناىيط چـم نا کً ةعای َٔاقل دور صَد را تيٌیم نیؿَد ی داصل دورةیو ةیـتع نیليٌغ
عد و روزىۀ آن یگ کی َکػ نییيی در تاریدورة ؿَد، نـاةً وٗتی کً نی گـاد ، نعدنک میکي نی کی ىگاهیوٗتی در تار

ار روؿو در ٔنای ةیػعون ینسلی ةؽ ؿَد. وٗتی ٔعد ةً نی اهیؼ َکػگعىً و  ؿَد ؿَد تا ىَر کأی تأنیو نی ةغرت
ػا را یتَاىػط چ و ىهیؿػَد  نی عهیػلۀ ىػَر صیوؼػ ةً چـػم ؿَد، وگعىػً نی ني٘تل ةالٔاقلًچـم  ، نعدنک رود نی ٌغ
ؿػَد. ةيػاةعایو  تلکيط و وٗتی ىَر زیاد ةاؿط روزىۀ آن ةایػط ني٘ػ نی َهل و ؿکلیىیغ ةً ٌه ویيط. دورةیةت ومَح  ةً

ا ؿکل ٌؽػتی چیػغی را یٔعد  کی، ای. وٗتی نا اؿ اؼت لًیوؼ کی کيط و ٔ٘ه نی را مته ؿیءع یتكَ دورةیو ٔ٘ه
 چـم لۀ اَكابیوؼ ةً میکي نی نـاٌطه چـمةا اؼتٕاده از  آىچًُيی یعىط. یگ نی ع در نْغ ؿکلی، تكاو میکي نی ىگاه

َتارت  ؿَد. ةػً نيُکػ نی نسل ع در آنیؿکل تكَ ةً ؿَد و ؼپػ نی نْغ ٔعؼتاده دـت هۀیّطۀ قيَةعی در ى ةً
ایو دی  غ ةًیو ىیةیيیم. َلم دغؿکی ىَ را نی ؿَد و آن دیگع، در نيى٘ۀ ّطۀ قيَةعی نْغ اؼت کً تكَیع ؼاصتً نی

 ةعده اؼت.
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 ادتيػاب ییيػایة اَكػاب کارةعدن از ةػًایو اؼػت کػً م، درةارۀ یکي نی قستت« ؼَم ةازکعدن چـم»وٗتی درةارۀ 
 ؼػَم چـم کعدن  يط. نيٌَر از ةازیرا ةت ةیعون هاً یتا ّطۀ قيَةعی ةتَاىط نؽت٘ةاز کيیم ؿها  اةعوان ویو کاىالی ةکعده 

ى٘ػؾ نٍهػی  ٌيَز ٌػم و دٕت چـمیةاؿط ا ؽت. ٌعچًیةیياىً ى واٍٗ ویا»ط ٔکع کييط: یو اؼت. ةُنی أعاد ؿایا
َلػم دغؿػکی ىػَیو از انػا .« یؽتى ٌا نهکو چـم کيط و ةطون ٌا را مته طهیطع دیتَاىط تكاو کيط، چعاکً نی ایٕا نی

از .  اىؽػاىی ودػَد دارد ؼاصتار کػانلی از چـػم ،یدلَی ّطۀ قيَةع در ٗؽهت ؿکأی دی ةعده اؼت کً وعیٖ کالتط
.  کػارةعد اؼػتو ةػطون از گظؿػتً ناىػطه  ةاٗی آن، چـمِ  ؿَد کً نی وَر گٕتً ویکيط، ا دهذهً رؿط نی درون آىذا کً

ٖ یاکيَن تكػط و ٌمیدغؿکی ىَ ةً ٌع زالط دارىط. انا یکييطگان درةارۀ چيیو ةعداؿتی از ایو چـم تعدً یادتهاع تغک
رود و کػانالً ةػا  نسل ىـػاىً نػی ویا ً٘ا ةًیدٗ میکي ةاز نی ی کًیودَد دارد. نذعا کاؼۀ ؼع، چـهی در وؼه کعده کً

 ةػً ودػَدرا  ع کػاذبیتكػاو نػان کییغیٌای ٔ چـػم ةػعصالؼ چـػم ویارد. اد نىاة٘ت ویٌای َلم دغؿکی ىَ یأتً
ا را ةت تَاىط دٌَع کً نی وَری آورد، ةً ىهی ؼَنؾ در ؼىسی ةػاه ةػاز  رو ؿضكی کً چـم يط. ازایویو ناٌیت چیٌغ

ٔػعدی َػادی  ًی را ةتیيػط کػیٌا تَاىػط قػسيً يػط و نییگػعی را ةتیٌای د ٔنازنانتا ةـکأط تَاىط ُةُط نا را  ؿطه نی
ان دیػَار و یػطن از نیی دیٌایی ناىيط تَاىا تَاىط ٗطرت و ىیغ ٌيَز نیییدر ؼىسی دا ؼَم ةا چـم تَاىط. ؿضكی ىهی

 ةطن اىؽان را داؿتً ةاؿط. درون دیطن

ی دارنػا و یيػای، ة ی صػعدیيػای، ة ی آؼػهاىییيای، ة دؽهاىی ییيایکيط: ة نی ی قستتیيایؼىر ة نطرؼۀ ةَدا از ديخ
 میيی ت٘ؽػییاىی و دػایػ، ن ییةػاه ؼػىَح ةػً ٌؽػتيط و ٌعکػطام ؼَم ؼىر اقلی چـم ٌا ديخ ویا .صطایی ییايیة

ةػعای  يذػایارا  ؼَم کيط. نا چـم نی ةیيایی نُيَی قستت ىرِ ؼ ٌـتادویک ایمعةطر ُىً  اىط. نطرؼۀ دائَ از ُىً ؿطه
ط و یا ىـؽػتً يذػایا. چػعا؟ اگعچػً  میکي ع از آن ةػاز ىهػیت وییا دایی آؼهاىی یيایة در ؼىرآن را  ، انا میکي ةاز نی ٌهً
ٌای دىیػَی ةؽػیاری داریػط  ایط و ٌيَز واةؽتگی ٔعدی َادی ؿعوع کعده از ؼىر ةً ٌع زال،  طیا کعده ً را ؿعوعیتغک

ا ؿَىط. اگع چـم  کػً طیؿط نی غییچدارای ؿط،  ةاز نیتع از آن  در ؼىر ةیيایی آؼهاىی یا داییوتان  مؼَ کً ةایط ٌر
 درون ط یػایيیَار ةتید انیاز ن طیتَاىؽت وَری کً نی عىط، ةًیگ نی در ىٌعُی یوت َٔؽ  ییتَاىا َيَان ةًآن را  َادی نعدم

 ؼػَم و اگػع چـػم میداد در دؼتعس ٗعار نی گؽتعده قَرت ُی را ةًیوت ی َٔؽیتَاىا وی. اگع ا ٌا را ةتیيیط ةطن اىؽان
کعد. اؼعار کـػَر در صىػع  نضتل نیآن را  انَر ۀَادی و ؿیَ ر دطی دانُۀ نعدموَ ؿط، ةً ةاز نی ؼىر ویدر ا ٌهً
ی ىهیید. ةَد نی  . طیػکي نـػاٌطه را در صاىػً نعدم طیتَاىؽت نی ةیعون و از ىًاىط یا  دَؿیطه لتاس نعدم کعد کً گع ٔٗع

 ویػ. ا را ةعداریػطٌػا  آن را ةتیيیط وی یآزنا ةضت ۀةعىطٌای  تیةل تهام طیتَاىؽت نی طیزد نی ٗطم اةانیدر صدر زالی کً 
 ٌيػَز ٌػم ا دانُػًیػآ ،ؿػط ی آؼهاىی ةاز نییيایدر ؼىر ة ٌهً ؼَم : اگع چـم طیـیيطیة ویةَد! درةارۀ ا نذاز ىهی

 ؼػَم دانُۀ ةـعی نىلً٘ا نهيَع اؼت. اگع واًُٗا چـػم ای ةـعی ةاؿط؟ ایذاد اصتالل دطی در تَاىؽت دانًُ نی
اىط کػً  داؿتً وزـً آریٌه ط. ةعصییةيان گَىگ درىگ صَد را اؼتاد چی یة ةَد ، نهکو کعدم نیةاز  ؼىر ؿها را در آن

ا یػکييػط. آدرنان را  هارانیگیعىط کً ة ةاز ؿَد در نَُٗیت نىلَةی ٗعار نیؿان  مؼَ ؿَىط و اگع چـم گَىگ اؼتاد چی
 ؟ کعدم ی ىهییؼَی تتاٌی راٌيها ؿها را ةً نؽیعی ةً قَرت در آن

.  کيم ةػاز نػی ی صعدیيایة هًا در ؼىریؿها را نؽت٘ ؼَم چـم ؟ کيم را ةاز نیتان  مؼَ ؼىسی چـم چً در دػ
وَر دػطی  ؿػط، ةػً ةػاز نی تع وییکػأی ىتػَد. اگػع در ؼػىسی دػاؿػها  يگیؿ ویؿط، ؿ ةاهتعی ةاز نی اگع در ؼىر

ایی را ةتیيیط یَار چید انیز نتَاىیط ا ، ىهی صعد ییيایکعد. ةا ة َادی را نضتل نی دانُۀ نعدم تینَُٗ ةػطن  درون ایٌغ
تػان ةػً تَاىػط اَتهاد ؟ نی ی داردیٌا تینغ ط. چًیيیگع را ةتیُةُطٌای داز ٌایی  ط قسيًیتَاى ط، انا نییاىؽان را ىگاه کي
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ٌػا  آن تَاىیط زػػ کيیػط کػً اىط و نی انعئیَادی ى نعدمةعای  ط کًیيیی را ةتٌایغیچتَاىیط  نیدٌط.  ؾیأغاتغکیً را 
ؿػَد و  ةػاز نی ؼىر ویدر اتان  مؼَ ، چـم ىتَاىیطا یط یيیةت وَر وامر ط ةًیتَاىةزامع در زال واُٗی ٌؽتيط. صَاه 

ةعؼػط،  ذػًیىت تَاىػط ةػً ٌهػان نی کتػاب ویػا ٘ی دأا ةػا صَاىػطنیکييطۀ ز٘ وی. تهع اؼت صَبتان ً یةعای تغک ویا
 ةاؿط.ع یگ ؼضت يگ، ةا صَدیؿ ویدر رؿط ؿ کً ؿعوی ةً

ةػاز ؿػط، ةتَاىیػط تان  مؼػَ وٗتػی چـػم کً ؽتیى وَر ویکيط؟ ا نی وییٔعد را تُ ؼَم چـم ََانلی ؼىر چً
 کييطۀ ؼػىر ی تُییوچیغ چً ةلکً ةً ایو ةؽتگی دارد کً ایو چـم در چً ؼىسی ٗعار دارد. دػ .طیيیرا ةت چیغ ٌهً
دٌيطۀ  و دٌَع چػی، تـػکیلیىانیم. ا نی« چی ٌَعِ د»آن را  ، چیغی اؼت کً اول ودَد دارد. َانل َانل ؟ ؼً اؼت

َهلکػعد . ةتیيط ةً آن ىیاز اؼت ؼَم و ةعای ایيکً چـم چـم ؼَم ٔعد ودَد دارد ةیعون تا درون نیطاىی اؼت کً از
.  اؼػت هنػپ ؿَد، ٔ٘ػه نحػل روؿو يکًیَن ٔؽٕع ىطاؿتً ةاؿط ةُط از ایغیَن اؼت: اگع تلَیغیقٕسۀ تلَآن ؿتیً 

 نحػال ویػؿػَد. التتػً ا داده نی ؾیىها عیتكاو کً صاوع ٔؽٕع اؼت عی ودَد ىطارد. ةًی، انا تكَ ی داردیروؿيا ٔ٘ه
ای ىـػان  قػٕسًوؼػیلۀ  ةػًع را یتكػاو َنیػغیتلَدر زػالی کػً  میيیة م نییوَر نؽت٘ عا نا ةًیز ، ؽتیى کانالً نياؼب

و از نػادۀ  اؼػت ةػاارزش تیػىٍا ةیم تـػعیر آن ٌؽػتدر زػال کػً و دػٌَع چػی یػکلی ایو اؼت. ا ۀدٌط. ایط نی
 گػع نتٕػاوتید ةػا ؿػضف دٌَع چِی ٌع ؿضفن٘طار ؿَد. نُهَهً  اؼتضعاج نی تعی ؼاصتً ؿطه کً از تَ٘ا صالف
 داؿتً ةاؿيط.آن را  ازنؽاوی  ٌغار ىٕع، دو ىٕع ن٘طار  ط از دهی. ؿا اؼت

ٔعد  يگیؿ ویؿ و ةًنُيَی داؿتً  کً ُةُط غی اؼتی. چ اؼتهی از ٔای دٍان نیتذلی نؽت٘ ؼَم چـم ؼىر
ةَدن  وییصاوع دػا ةػًزیعا .  و اؼتییاو داچـم ؼَم  ةاؿط، ؼىر وییؿضكی دا يگیؿ ویؿ ةؽتگی دارد. اگع ؼىر

تًیاز ةو اچِی  دٌَع ـتعِ ی، ةایو ؿضف يگیؿ ویؿ ؼىر ؿضكی ةاه ةاؿط و در  يگیؿ ویؿ اؼت. اگع ؼىر و ٔر
 ؿضكی و ازؽاؼاتنيأٍ ،  گعانی، تنادٌای صَد ةا د ، دَل ؿٍعت ، ةً ؼالی تَادی از صعدؼالی تا ةغر دانُۀ نعدم

، ةُػط  در ىتیذػًؿطه ةاؿط.  او نهکو اؼت ةٍتع زٕاًتچِی  ةاؿط، دٌَع کهتع اٌهیت داده ،یةـع و انیال گَىاگَن
ةػاز دارىػط  ؼػال ؿػؾی کً کهتع از يط. وٗتی چـم ؼَم کَدکاىیتع ةت تَاىط وامر ةاز ؿَد نی ؾؼَن چـم ایيکً از

 ؿَد. م ةاز نییک کلهً ةگَیآؼان اؼت. اگع ؿان  چـم ؼَم کعدن  ييط. ةازیةت تَاىيط وامر نی ؿَد،

در کييطۀ ؿطیطی روی نعدم دارد و ن٘اونت در ةعاةع دعیػان ٗطرتهيػط آن ؼػضت اؼػت.  دىیای ةـعی تأجیع آلَده
یو وتیُی اؼت کً ؿضف ةضَاٌط زىػطگی صػَةی اؼت. ا اؿتتاه داىيط، اّلب ر و درؼت نییقس نعدم آىچً، ذًیىت

نهکػو  .تع ؿػَد تَاىط نيذع ةً ایو ؿَد کً ٔعد، دیگعان را نسعوم کيػط یػا صَدصػَاه داؿتً ةاؿط، انا ایو گعایؾ نی
ةً صَد ؼَد ةعؼػاىط، ةػا ایيکً  آزار ةعؼاىط. ةعایٌا  آن ا ةًیؼَءاؼتٕاده کيط ٌا  آن گعان ؼَد ةتعد، ازیدٌغیيۀ اؼت ةً 

اةت نیدیگ  اؼػت ریکييػط قػس ٔکع نی نعدم آىچًىیؽت؟ ةياةعایو  ا ایو ةعصالؼ ؼعؿت دٍانی. آ کيط عان دََا و ٗر
تػَ »يػط: یگَ نیٌػا  آن دٌيط، از ةچگی ةػً صَد آنَزش نی نهکو اؼت الغانًا قسیر ىتاؿط. وٗتی والطیو ةً ٔعزىطان

َػادی نَُٗیػت نىهػئو و انيػی داؿػتً  نعدم ادتهاع ةتَاىيط در يطهیوَری کً در آ ةً« ةاؿی، زرىگ عییاد ةگیط یةا
ُػی یم انػَر روىػطی وتیط ةگػظاریم کً ةایعا نا اَت٘اد داری، ز اؼت ّله« ةَدن زرىگ»و یٍان، ایک دیطگاهةاؿيط. انا از 
 دىتػال َالیػٖ صَاٌػط ةػً ، او نی ةَدن وػَر زرىػگ . ةػا آن ؼػَد ؿضكػی اٌهیػت دٌػیم اد ةػًیػط زیو ىتا داؿتً ةاؿيط

و یاگػع دػَلی روی زنػ« »طا کػو،یػرا د ؾيیوالط ،او دٌط، ةعو ؼعاغ نُلم اگع کؽی تَ را آزار نی»ةاؿط.  اش ؿضكی
ػایچچيیو  ، ٌعچً ؼالی دٌيط. از صعدؼالی تا ةغرت نی آنَزش ؿکل ویةط کَدک ةً« يی ةعدار.یة نی  ةیـػتعرا ی یٌغ
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کيط و ت٘ػَای صػَد را از  نی ؼَءاؼتٕاده گعانیو از دؿَد. ا تع نی َادی صَدصَاه خ در دانُۀ نعدمیتطر ةً گیعد یاد نی
 دٌط. نی دؼت

ت ىادط يکً از دؼتیةُط از ا نادۀ تَ٘ا و دػٌَع چػی یؿَد. انا ا نی گعی نيت٘لید ؿضف ؿَد، ةلکً ةً ط ىهییٔر
 وةطٌػط ؿضكػی  نيأٍ ادی ةًیت زیو اٌهاؿط ار نکار ةیؼالی ةؽ ؿَد. اگع ؿضكی از صعدؼالی تا ةغرت ط نییىادط
گَىً   ویيط. انا ایصَةی ةت تَاىط ةً ، ىهی ؿطن  ةُط از ةاز ؿضف ویؼَم ا ةاؿط، چـم صَد نيُٕت دىتال ةً ٌعچیغاز  ٗتل

و یو ةػا تهػع میةػازگعدنان  لػَص اولیػًص ةً میکي ؼُی نی ًیان تغکیعا در دعی. چعا؟ زتَاىط ةتیيطؽت کً او ٌعگغ ىیى
 يگیؿػ ویؿ ط ةًیةا رو ؿضف . ازایو میةعگعداى اشً یاول زالت و ةًيیم ک ندتعاآن را  َؼتًیوَر د م ةًیتَاى نطاوم نی

غ ٌهػعاه ةػا یػگع ىید ٌعچیغةاه رود،  يگیؿ ویم. اگع ؿیکي ط نییداىتۀ ؿها تأک ٌهًی ةطٌط. نا ةع رؿط و ارت٘ا تیاٌه
 ةػً دؼػتدوةػاره  ،ؼػازد را تَاىهيط نیتان  مؿها کً چـم ؼَچِی  ةاه ىعود، دٌَع يگیؿ ویکيط. اگع ؿ قَُد نی آن

 اؼت.گَىً  ویارتتاط آن اآیط.  ىهی

کيیم. ةعصی از أعاد اگع کیٕیت نادرزادی صَةی داؿػتً ةاؿػيط، نهکػو  دونی ىیغ ودَد دارد کً تـعیر نی َانل
ؿػَد.  ةػاز نیؿان  مچـم ؼَ ٌمدٌيط  گَىگ را زتی صَدؿان ؿضكًا اىذام نی اؼت دی ةتعىط کً وٗتی تهعیو چی

 کػً ؿػب نُهػَهً در آصػع نػعدمَلت ایو اؼت کً ؿَد، اّلب تعؼياک اؼت.  نی ةازدر اةتطا ؿان  مؼَ وٗتی چـم
چـػهی  ىاگٍػان اؼت کيط، نهکو نی ویؿضف تهعدر زالی کً  کييط. نی ویرا تهع گَىگ چی اؼت و ؼاکت کیتار

را  گَىػگ کيط چی ىهی تئدع ،ٗطر تعؼياک اؼت کً ةُط از آن . آنوزـت کيطيط و یٌای صَد ةت را روةعوی چـم ةغرت
رو،  ویػ. ازا ار وامر اؼػتیکيط و ةؽ ؿها ىگاه نی زىط و ةً نی دلک کً یةغرگ چـم ؛صیلی تعؼياک اؼت کيط. ویتهع

.  اؼػتتػان صَد چـػم وی، ا٘تیدر ز٘.  ىانيط نی صطایی چـمآن را  ةعصی ىیغىانيط،  نی اٌعیهو چـمآن را  ةُنی
د ٔ٘ه ىیاز دارد ةً تغکیۀ صَد ةپعدازد و ة٘یً در دؼتان اؼػتاد ٔػعد ٗػعار دارد. کػل روىػط یاد داؿتً ةاؿیط کً ٔع  انا ةً

ُةُػط دؼػتضَش تْییػع  کیػٔ٘ػه در تيٍا  ىػً. ةطن  اؼت طهیچیار دیدٌط و ةؽ گع روی نییدر ُةُطٌای د ل گَىگیتتط
 اىذػام دؼػت صَدتػان ةًآن را  طیػتَاى ا نییػگیػعد. آ غ ایو تْییع قَرت نییُةُطٌای نضتلٓ ى در تهام ؿَد، ةلکً نی
ا ةًیچ ویط. ایتَاى ط؟ ىهییدٌ  ویٌهػ ؿػَىط. ةػً وؼػیلۀ او ادػعا نی ؿػَىط و ةً داده نی و تعتیبىٌم  وؼیلۀ اؼتاد ٌغ

کيػط. نهکػو اؼػت  ا اداره نیۀ نؽػائل رو اؼتادش ة٘ییً ةاؿط تغکتهعکغش ةع  ٔعد ٔ٘ه ةایط ؿَد کً نی ، گٕتًَلت
 کيط اؼتاد اؼت. نؽائل را اداره نیکؽی کً  در واٍٗیط ةً چیغی ةعؼیط، انا انیطوار ةاؿیط یا تالش کي

آن  گعچػًکييط.  را تذعةً نی ؼَم تهعیو ٌؽتيط، ةازؿطن چـمدر زال صَدؿان ؿضكًا در زالی کً  ةُنی أعاد
د اؼػتادی رؿط دٌط. ةُنػی أػعاآن را  تَاىطة او ؽت کً صَدیغی ىییم، انا آن چگیع در ىٌع نیچـم صَد ؿضف را 

 ٘ػییز٘ چـػمِ کػً  کيػط نی لیتػطتؿػان  را ةعای ی، چـػه ةاز اؼػتٌا  آن ؼَم يط کً چـمیة دارىط و وٗتی اؼتاد نی
 ةاؿػط. در نطرؼػۀ ةػَدا گٕتػً ط اؼتادی گظری ودَد داؿتًیةُنی أعاد اؼتادی ىطارىط، انا ؿا . التتً ؿَد نی طهیىان
عصػی ٌؽػتيط. ة دا ٌهػً در واٍٗ کً اد اؼتیٗطری ز ةً ُطادؿانت« زنَر دارىط. دا ٌهً صطایینَدَدات »ؿَد:  نی

. اگع اؼػتادی  اد اؼتیزٌا  آن ُيی تُطادی« ودَد دارىط،تان ةاهی ؼع ؼً ٗطنیِ نَدَداتی آؼهاىی در »يط: یگَ ىیغ نی
کيػط  نی لیؾ تتطیةعاآن را  ، ةاز اؼت انا چـهی ىطاردَنؾ ؼ کيط و چـم و نییتهعصَةی  ی ةًيط کً ٔعدیگظری ةت
ةؽػیار ٔعاتػع از چيػیو نَدػَداتی  ؿػَد. رؿط داده نسؽػَب نیآن را  و صَدشیتهعا ةغی کً او یَيَان چ و ٌيَز ةً

صَاٌی اىذػام  آن را کػانالً از روی ىیػک اؼػت و ٌا ٔ٘ه ىذػات نػعدم اىگیغۀ آنی نعدم َادی ٌؽتيط، زیعا ٌا ٍٗعنان
 .ؿتً ةاؿيطيکً ٔکعی درةارۀ داداش یا ؿٍعت داةطون ای؛ دٌيط نی
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ز آن اذیػت ؿػطه و ا عهیػلۀ ىػَر صیوؼػ ةًؿػطت  ٔیغیکػی او ةً انؿػَد، چـػه ٔعد ةاز نی ؼَم چـم آىکًةُط از 
ًا ةً اذیت نیّطۀ قيَةعی او  ط. ةلکًىؿَ ت نییاذ کً ؽتیاو ى چـهان ٘تیدر ز٘ط. ىؿَ نی ای اؼػت  گَىً ؿَد. قٔع
اؼػت.  اوردهیػى ةػً دؼػتز٘ی٘ی را  ٌيَز چـم کً اؼتَلتؾ ایو ط. ىؿَ ت نییکيط چـهاىؾ اذ نی ازؽاس کً

نػا  کييػطگان ویط. ةعصػی از تهعىؿَ ىهی تیاش دیگع اذ  کییغیٔ ةً او داده ؿط، چـهانز٘ی٘ی  چـم آن آىکًةُط از 
و کيذکاو اؼػت و گياه  ةیؼعؿت دٍان اؼت.  نحل کييط. ؼعؿت آن ا ازؽاسیييط یرا ةتز٘ی٘ی  چـمآن تَاىيط  نی

 ةػعای دیػطن اؼػتٕاده ؿػَد.تَاىط  ا نییةاز ؿطه و آتان  مؼَ ا چـمیيط آیکيط تا ةت ىگاٌی نی درون ةًَلت ةً ٌهیو 
 کعدن ىگاهدر زال ط کً یيی، نهکو اؼت ىاگٍان ةت ةاز ؿطهتان  مؼَ چـم از آىذا کًکيط.  نی ةً ؿها ىگاه درون ؼهت  ةً

تَاىیػط از آن  اؼت و ةا ایو چـم اؼت کػً نی صَدتاناکيَن ةضـی از  چـم وی، ا٘تیدر ز٘و ةتعؼیط.  اؼتةً ؿه
 ةاز ةاؿط.تان  مط، زتی اگع چـم ؼَیيیط ةتیتَاى اقالً ىهی چـم آن ةُط ٗلهعوٌای دیگع را ةتیيیط. ةطون لسًٌ ةً

در چػً ؼػىسی تان  مکيط چـم ؼػَ وَر واُٗی نـضف نی ی ىیغ ودَد دارد و ایو چیغی اؼت کً ةًؼَن َانل
ط در ُةُطٌای نضتلٓ یگظار نضتلٓ را دـت ؼع نی ؼىَحوٗتی تْییعاتی اؼت کً در صكَص کيط. ایو َانل  کار نی

ی ى ، ةلکً از چيط کاىال اقلی تيٍا از کاىال ط، ىًةیي چـم ؼَنؾ نیةا ؿَد. وٗتی ؿضف  نتذلی نی غ اؼػتٕاده یػَٔع
 چـػم ط ٌع نيٕظ ةطنیگَ نینطرؼۀ دائَ در زالی کً  ، اؼت چـم ٌع نيٕظ َعؽ کً کيط. نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼت نی

نيٌَرؿان ایو اؼت کً چيػیو چیػغی ةػا ىػََی از زالػت ةػطىِی  ٌؽتيط. ؼَزىی چـم وب ى٘اط ُيی تهامی.  اؼت
 ی ةطن ةتیيط.ٌعداتَاىط از  دظیع اؼت و ٔعد نی ای کً ٔا ایذاد کعده انکان تْییعیأتً

، چيط  گٕتماقلی کً  َالوه ةع کاىالد. ؼىر چـم ؼَم ودَد داردر صكَص ولی نا نُت٘طیم ىهَدٌای ةیـتعی 
ی کاىال ی در ةاهی ٌع دو اةعو غ ودَد دارد و ایو کاىالیى نٍم َٔع و در ى٘ىۀ وػب  چـهان دلک ویی، ةاه و دا ٌای َٔع

ؼعگظاؿتو ؼىَح نضتلػٓ چـػم ؼػَم، نَمػََی از ایػو  ط. دـتىودَد داردر ٗؽهت ةاهی ةیيی ِگو  ؼَزىی َؿو
ٌا اؼتٕاده کيط،  کاىال ویای نُهَلی ةتَاىط از ا کييطه ویاگع تهع تَاىيط اؼتٕاده ؿَىط. التتً ٌا نی لاؼت کً آیا ایو کاىا

ٔیغیکی صَد اؼتٕاده کييط تػا ان تَاىيط از چـه . أعادی ٌؽتيط کً زتی نی اؼت طهیی رؼیار ةاهیةؽ ؼىر ةً یُيی
وتیُی گَىػاگَىی را در ایػو  َؽٌػای ٔػ یػٖ تغکیػً، تَاىاییاز وع آىکػًالتتً دػ از  ؛ٗلهعوٌای ورای ایو ُةُط را ةتیييط

ایی  وتیُی ةً ٌای َٔؽ تَاىایی ویٔیغیکی رؿط داده ةاؿيط. انا اگع ىتَاىيط از اان چـه صَةی اؼتٕاده کييط، ٔ٘ه چیٌغ
ٌيػَز ٌػم قػَرت  در ایػوکػً  ،ُط ناٌا و ىً در ایو ةُ ُةُط ٔ٘ه در ؼایع یا ُطٌاةیييط انا ىً در ؼایع ةُ  ُط نیرا در یک ةُ 

ُػطی ُط و از چـهی دیگػع ةػعای دیػطن ةُ رو ةعصی أعاد از یک چـم ةعای دیطن ایو ةُ  ؽت. ازایویالُاده ى ٗطر َٔؽ آن
ی ودَد ىطارد، ةيػا  کاىال چی( ٌ کی راؼتیغیٔ کی )چـمیغیو چـم ٔیع ایکييط. زاه ز ُط اؼتٕاده نیورای ایو ةُ  َٔع

ػای ةػط اؼػتٕاده ةعای اىذػام کی راؼتیغیٔ ل دارىط از چـمیتها : نعدم ؼتا ٔا نعةَط هًا ةًیی کً نؽتَ٘لتةً   کاٌر
ی نٍهی اؼت کً کاىال گٕتم درةارۀ چيط ایيذاتا  آىچًکييط.   دٌيط. تَؼًُ نیٗلهعو ةـعی ۀ ٔای یأعاد در تغک َٔع

تو ةً یؼىسی ةؽ ةً طنیةُط از رؼ  چـػم ةً تاٌتؿ گیعد کً نی ، چـهی ؿکلٔعاؼَی ٗلهعو ةـعیار ةاه و ٔر
ؿػهار چـػم کَچػک درون آن ودػَد  کً ةی ؿَد ًاٌع نی ةغرت چـهی ، هۀ ةاهی قَرتیدارد. نضكَقًا در ى نعکب
ایػو  کػًوَری  ةػًاىػط  دادهرؿط را  ٌای ةؽیار زیادی چـمةاه  الُاده در ؼىَزی َٔؽ صطایینَدَدات ةعصی از دارد. 
ػا را نییچ ةػغرت چـػم ویػا ٖیػاز وعٌا  چـػم ط. تهػامىػودَد دارؿان  در ؼعاؼع قَرت ٌا چـم ٌػا  آن ييػط ویة ٌغ

ؿياؼػاىی کػً  و زـعه ييػط. داىَرؿياؼػانیةت را تَاىيط تهام ؼىَح ک ىٌع نییييط و ةا یةضَاٌيط ةت را تَاىيط ٌعچً نی
 اىػط کػً ایػو چـػم طهید کعوؼکَپیع نیدر ز و دچـم ةغرگی دار  اىط کً نگػ کييط دی ةعده نی دژوٌؾ نگػ روی
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، نهکو ةعؼیط ار ةاهیؼىسی ةؽ ىانيط. وٗتی ةً چـم نعکب نیآن را  و ؿطه لیتـک کَچک ؿهار چـم ت از ةیةغر
ً ًاٌع ؿَد. یت تغکیو نَُٗیلی ةاهتع از ؼىر تاتاگاتا ةاؿط تا ایصتان  ط ؼىریؿَد. انا ةا ًاٌع تینَُٗ ویاؼت ا

ایػو زیعا را ةتیيط. ٌا  آن تَاىط ای در ؼىسی نتَؼه ىیغ ىهی کييطه را ةتیييط و تهعیوٌا  تَاىيط ایو چـم أعاد َادی ىهی
وٗتی کؽػی ایيکً  درةارۀرؼط. ایو تَمیسی اؼت  نی ةً ىٌعَادی  چیغ ٌهً ایيذاگع ٗعار دارىط و یدر ُةُطی دٌا  چـم

 دٌط. گظارد چً روی نی ؼع نی ُطٌای دیگع را دـتؼىَح ةاهتع یا ةُ 

 کيیم تػا چـػم اؼػتٕاده نػیةیعوىػی ام. نػا از ىیعویػی  ؿػعح دادهتػان  یارا ةع ؼػَم تا زط زیادی ؼاصتار چـم
، ٌعیک  کعدم نی قستت ؼَم وٗتی درةارۀ چـمدٌط.  روی نیتع  تع و آؼانٍ یرا ةاز کيیم، ةياةعایو ىؽتتًا ؼعتان  مؼَ

وعؼ  طه ؿػطه و ةػًیـػک  ٌم  ٌا ةً چػًیٔـعده ؿػطه، اىگػار ناٌ ٌم ةً تان ـاىیید کيیط کً ازؽاس تَاىؽتیط از ؿها نی
آنػطه  يذػایارا کيار گظاؿتً و تان  ٌای . تا وٗتی واةؽتگی و قَرت ةَدی؟ ةلً ةط وَر ىتَد ویا ای. آ ؿَىط نی ؼَراخرون د

ٔـػار  رونوعؼ د کيیط ةً ی کً ازؽاس نییعویکيیط. ى ازؽاس نیآن را تان  ط ٌهگییعیاد ةگیدأا را  ط تا ٔالَنیةاؿ
چـم ؼَم اؼت  کعدن  ٔعؼتادن گَىگی کً نضكَص ةاز عونیلۀ ةیوؼ را ةًتان  م. نا چـم ؼََٗی اؼت ،آورد وارد نی
 قػستت ؼػَم چـػم درةارۀدر زالی کً  م.یٔعؼت عون نییم آن ةیغ ةعای تعنیی را ىیٌا ٔالَندر زالی کً  م،یکي ةاز نی

گَىً ىیؽت کً ٌهً  دأا ةاؿیط. انا ایو تغکیۀ ٔالَندر زال ؿعوی کً  کيم، ةً از ؿها ةاز نی ٌعیکةعای آن را  ، کيم نی
 طیػتَاى ييط. ایو ةً نؽائلی در ؼػهت صَدتػان ةؽػتگی دارد. اگػع ىهییوَر وامر ةتیييط یا زتی کالً ةت الغانًا ةتَاىيط ةً

،  طیػدٌ ادانػً نیتان  ؼػىری وَر کً ةػً ارت٘ػا ط. ٌهانیتان ادانً دًٌ یوَر اؼتَار ةً تغک ط، ٔ٘ه ةًیط ىگعان ىتاؿیيیةت
را  آىچػًکيیط، ٌهػۀ  ًیای نكهم تغک ؿَد. تا وٗتی ةا اراده وامر نی خیتطر ط تار ؿها ةًیط و دیيیتَاىیط ةت نی خیتطر ةً

 . أتی طیصَاٌ داده ةاؿیط ةاز نهکو اؼت ٗتالً از دؼتکً 

ٌای نضتلٕی قػستت کػيم کػً  ط درةارۀ روشیؼَنؾ را ةاز کيط. ةگظار چـم صَد ؿضف کً اؼتؼضت ىؽتتًا 
کيػط، ةػً دیـػاىی،  نطیتیـػو نیدر زالی کً  کييط. یک روش ؿانل ایو اؼت کً ٔعد را ةاز نیؿان  مؼَ أعاد چـم
غی ودػَد یػچآىذػا  و اؼػت کیـاىی تارید درون ةعد کً کيط. در اةتطا دی نی نی ، ىگاهٗعار دارد چـم ؼَمدایی کً 
ـػاىی ید درون ةعد کػً ، دی نیً یَد. دػ از نطتی تغکؿ ـاىی ؼٕیط نیید درون کيط کً ، زػ نی نعور زنان ىطارد. ةً

 ؿػَد، نحػل نی ؿکٕتً دیـاىی درون رؼط کً اىگار نی ةً ىٌعزنان  ؿَد. در آن ٗعنغ نی و ؼپػ تع درصـان خیتطر ةً
ی ًػاٌع یٌا قػسيً ؿػَد. چيػان ةػاز نیؿان  یٌا ةعت گل لسًٌ کیط، کً در یيیة نی لمیا ٔی َنیغیٌایی کً در تلَ گل
رؼیط، ىاگٍان در نعکغ ةعدؽتً ؿػطه و ؼػپػ  نی ةً ىٌعدیـاىی کً در اةتطا نؽىر  رونَد. آن ٗؽهت ٗعنغ دؿ نی
 وَر کانل ةگظراىط، نهکو اؼػت زتػی ٌـػت ؿکٕط. اگع ٔعدی ةضَاٌط صَدش ایو روىط را تا اىتٍا ةً ؿکٕط و نی نی

 . نؽطود اؼت ؼَم عا کل چـمیکأی ىتاؿط، ز ٌم ؼال ا دهی

ٌػیچ زیػعا  ،ىػطاردودَد  اىعژی چیدارىط. انا آىذا ٌةاز کاىالی ٌا  آن و ؽتینؽطود ىکانالً صی أعاد ةع ؼَم چـم
اه دلَی چـػم یغی گعد و ؼیچ کييط، ىاگٍان و نییةياةعایو وٗتی ؿعوع ةً اىذام تهعاىط.  نُيَی اىذام ىطاده ویتهع

ؿػَد تػا  نی ای درصـػان وَر ٔغایيػطه و ؼپػ ةً طیؼٕ خیتطر کييط، ةً وینطتی تهع آىکًؿَد. دػ از  آىان ًاٌع نی
 نػاه»ا ی« طمیط را دیصَرؿ»يط: یگَ ةُنی أعاد نی رو کيط. ازایو کی ؿضف را کهی اذیت نییغیٌای ٔ زطی کً چـم

را  تع ؼػىَحٍ یصَدؿان ةَد. ةُنی أػعاد ؼػع کاىال در واٍٗ، ةلکً ط ةَد و ىً ناهیصَرؿانا آىچً دیطىط ىً « طم.یرا د
دیػطن ،  گعانیييط. ةعای دیتَاىيط ٗلهعوٌای دیگع را ةت داده ؿط نیٌا  آن گظارىط و وٗتی چـم ز٘ی٘ی ةً نی دـت ؼع

در زػال  ةیػعونوعؼ  ةػً کاىػال ویا کييط در وَل نی کييط، ازؽاس نی ویةاؿط. وٗتی تهعؼضت نهکو اؼت ةؽیار 
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ٌؽػتيط.  ةیػعون وعؼ ةً طنیدودر زال کييط  نی ، ازؽاس . زتی در صَاب اؼت ا چاهی تَىلؿتیً کً  ٌؽتيط طنیدو
 دعوازىػط، ةُنػیدر زػال کييػط  ازؽػاس نیعصػی ؼػَاری ٌؽػتيط، ة اؼبدر زػال کييط  ةُنی از أعاد ازؽاس نی

راىيػط. انػا  دلػَ نی وعؼ  ةػًةا ؿػتاب ی اتَنتیلکييط در  ازؽاس نیعصی ٌؽتيط و ة طنیدودر زال کييط  ازؽاس نی
صػَد  اؼػتؼضت ار یةؽ. َلتؾ ایو اؼت کً اىتٍای آن ةعؼيط تَاىيط ةً ىهیط کً اىگار رؼ وَر ةً ىٌع نی یوا ـًیٌه

 دٍػاىی کَچػکةطن، عد. اگع یگ نیىٌع در  دٍاىی کَچک ةـعی را نحل ؼَنؾ را ةاز کيط. نطرؼۀ دائَ ةطن ٔعد چـم
 اؼػت کػًَلػت ٌهػیو ً ةػاؼت. « لی»ٌغار 016ةیؾ از ـاىی تا ّطۀ قيَةعی یدٔاقلۀ ، ةیيطیـیطاش  ، درةارهةاؿط

 اىتٍا ةعؼيط. تَاىيط ةً روىط انا ىهی نی ةیعون وعؼ کييط ةا ؿتاب ةً نی ازؽاس ـًیٌهٌا  آن

عد. نيٌَرؿان ایػو ىیؽػت کػً یگ نیىٌع در  کَچک دٍاىی ةـعی را نحل نطرؼۀ دائَ ةطن کً ار نيى٘ی اؼتیةؽ
و ُةُط ٔیغیکػی ٌػم ینا در ا کل ٌؽتی ةطنو نيٌَرؿان ؿ اؼت ب دٍانیؼاصتار و تعک ًیتةطن ؿب یؼاصتار و تعک

 لیٌا تـػک از ؼلَل کی کًیغیٔ کعوؼکَدی، ةطنیار نیىَیو، در ؼىسی ةؽ َلم درکاؼاس م: ةع یدعؼ ىیؽت. نا نی
ٌػا،  ٌػا، دعوتَن ٌػا، اتم تع از نَلکَل نَلکػَلی نضتلٕػی ودػَد دارد. کَچػک تػاتیتی اؼػت؟ تعکیومػُ ؿطه در چً

 ؿػطه دژوٌؾٌا  آن درةارۀ تاکيَن کعوؼکَدی کًین ذرات ویتع کَچکٌا ٌؽتيط.  ٌا و کَارک ، الکتعون ی اتمٌ ا ٌؽتً
کػعد.  دػژوٌؾاؼػت درةػارۀ آن ؼػضت ار ی؟ ةؽػ ؽػتیکعوؼػکَدی چیذرۀ ن ویتع کَچػک ٌا ٌؽػتيط. دػػ يَیىَتع
 اؼػت.« َچػکىٍایػت ک ىٍایت ةغرت و ٌم ةی ٌم ةی»کً ایو دٍان  ان کعدیة اش ٌای آصع زىطگی انَىی در ؼالیؿاک

تػَان  آن را ىهی ٗطر ةغرت اؼت کً زػطونعز تاتاگاتا، دٍان آن ُيی زتی ةعای نَدَدی در ؼىریؽت؟ ینُيی آن چ
اؼت کً او َلت تَان درک کعد. ةً ٌهیو  تعیو ذرات ناده را ىیغ ىهی کعوؼکَدییٗطر کَچک اؼت کً ن درک کعد و آن

 اؼت.« ىٍایت کَچک ىٍایت ةغرت و ٌم ةی ٌم ةی»ان کعد: یة

ان کعد کػً در کٍکـػان یا تَقیٓ کعد. او ةیٌغار دى آنَزش صَد درةارۀ ؼً از وعیٖانَىی گؽتعدگی دٍان را یؿاک
و  نـػاةً نػا دارىػط کػیِ یغیٔ ةػطنکً  ودَد دارىط نَدَداتیٌا  آن رویکً ٌؽت  ارهیٌغار ؼ  نا، ؼً عی دٍانیراه ؿ
دٍاىی اؼت کػً ناىيط  داىۀ ؿو کیودَد دارد. یُيی  ایو دىیاکعان نحل  ای ةییٌغار دى ک داىۀ ؿو، ؼًی درون زتی

ؼػضت  ؾکعدى  ٌایی در آن. ةػاور اىػًصٌػا و رود ةاٌَؿی نحل اىؽان و دىیاٌایی نحل دىیای نا دارد، ةا کَه نَدَدات
از  ٌعیػکتع، ؿو ودَد ىطارد؟ و در  اٌای کَچکیدى ا در آنیط: آیـیيطیة اش درةاره دػ و درؼت ةاؿط،یاؼت! اگع ا

کعان، ؿػو ودػَد ىػطارد؟ و  ای ةییٌغار دى ؼً ا در آنیآ ودَد ىطارد؟ دػ کعان ای ةییٌغار دى  ا ؼًی، آ ی ؿوٌ ا داىً آن
تَاىػط  تاتاگاتا، ٔػعد ىهی در ؼىر ویکعان ودَد ىطارد؟ ةياةعا ای ةییٌغار دى ا دوةاره ؼًیی ؿو، آٌ ا داىً از آن ٌعیکدر 

 يط.یةتآن را  اىتٍای

از ةغرگػی  ىیغ گٕتً ؿػَد. نػعدماىؽان ٌای  و نَلکَل ٌا ؼلَل درةارۀتَاىط  ٌای ؿو گٕتً ؿط، نی داىً ۀدرةار آىچً
تاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز  در ؼىرگعچً نعزی صَد را دارد،  غ صهیى دٍان ویا کً میةگَتان  ط ةعاییةگظار .دعؼيط نی دٍان

کػً نتـػکل از  ةػطن اىؽػانرون انا د ؾ ؼضت اؼتکعدى  گعچً ةاور اؼت.ىٍایت ةغرت  ةیکعان و   رؼط ةی نی ةً ىٌع
ا ٌػع یػ وٗتی اىؽػان .اؼت دٍان ویةً ةغرگی ا در واٍٗی تا ؼىر ةؽیار نیکعوؼکَدی اؼت، نَلکَلذراتی در ؼىر 

 کعوؼػکَدی ؿػکلیار نیةؽػ او در ؼػىسی زیػات و ؼعؿػت ٔعد ةً  نيسكعط، َياقع یآ نی ةً ودَد ای از زیات گَىً
ای.  عىطیگ نی ت َلم ؿکلةا  ؽًیدر ن٘اَلهی کً  ٌؽتيط، ویَلم ىَدؼتعؼی ٔعاتع از ی چيیو چیٌغ زیات  ۀٌای دیـٔع

ىَٕذ کيط کً در ٌهیو زنان ی یُةُطٌا ط ةًتَاى نا زتی ىهیَلم .  اؼتاةتطایی ار یةؽ ،ؼعاؼع دٍان گع دریارات دیدر ؼ
گػع ؼػٕع یُةُػطٌای د تَاىيط ةً نیآؼاىی ً ةگع ید اراتیؼ یٌا دعىطه  ةـ٘ابدر زالی کً  و ٌهیو نکان نا ودَد دارىط.
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ةػاورش ةػعای ٍ کػً یٗطر ؼػع آن ،روىط يط و نییآ ک آن نییرو در  . ازایو اؼت کانالً نتٕاوت ٔنازنانآن  کييط. نٍَٕم
 نعدم ؼضت اؼت.

ةػا ؿػتاب تػان  کاىال عا وٗتی در وػَلی، زگٕتیم نیآن را  ةایطؼَم  غی ةَد کً ٌيگام قستت درةارۀ چـمیچایو 
گػعی ید تیومػُ اؼت . ةُنی أعاد نهکو ان اؼتیدا کعان و ةی ةی آن کً طیکي نی ، ازؽاسدویط نی ةیعون وعؼ  ةً

و  دػادۀ دٍػو در وػَلازؽػاس کييػط ةلکػً  ،کييػط تَىلی زعکت نیدر کييط ى ازؽاس . نهکو اؼتکييط را نـاٌطه
ؿػٍعی ودػَد  ٌا و نيػاًع ٌا، رودصاىً کَه داده، عؼ، در دو و دوىط نی ةیعون وعؼ  ةًدر زالی کً  دوىط و نی اىییدا ةی

 ک نيٕظ َػعؽ ةػطن اىؽػان،یزتی در : » آیط یادم نی گَىگی ةً ٌای اؼتاد چی تع اؼت. گٕتً آن ؼضت کعدن  دارد. ةاور
ا در آن اتَنتیل ؿٍعی ودَد دارد کً ؿػطىط و زده  ؿػگٕتواُٗػًا  طىطیؿػيآن را  ةعصی کً« کييط. زعکت نی ٌا و ٗىاٌر

ای نادی در ؼىر نیچ م کًیداى زامع نیدر زال تكَر ىتَد.  ٗاةلؿان  ةعای ٌا و  ٌا، اتم ؿان از نَلکَل کعوؼکَدییٌغ
دای  تَاىؽتیط ةػً ط. اگع در ٌع ؼىر، نییاةی کيیو ردییع تا دایتهام نؽآن را  طیتَاى ؿَىط و نی نی لیٌا تـک دعوتَن

ٌػا، قػٕسۀ ؼػىر  ٌا، قػٕسۀ ؼػىر اتم ط قٕسۀ ؼىر نَلکَلتَاىؽتی ط، اگع نییيیرا ةت ى٘ىً، قٕسۀ ٌع ؼىر کی
 ط. تهػامیيیرا ةت ٌای ٌؽتی در ُةُطٌای نضتلٓ ؿکل تَاىؽتیط ط، نییيیرا ةت ی اتمٌ ا ٌا و قٕسۀ ؼىر ٌؽتً دعوتَن

ای نادی، ؿانل ةطنیچ در نػعتته ٌؽػتيط. ٌػا  آن ُطٌای دیگع دٍان ودَد دارىط و ةًةً نَازات ؼىَح ةُ ،  ةـعی ٌغ
کعوؼػکَدی یذرۀ ن کیػروی  ک زنان ٔ٘ػهیکييط، در  نی دژوٌؾ کعوؼکَدی نادهین و وٗتی روی ذراتیک ىَیغیٔ

 ٔعایيػطيکػً ٌؽػتً از یدٌيط و ٔ٘ه دػ از ا ای اىذام نی تکً ل تکًیو تسل ؿکأتو ٖیاز وعآن را  کييط و نی دژوٌؾ
تَاىؽت  م کً نییداؿت اگع دؼتگاٌی نینا اکييط.  نیةعرؼی آن را  ِب دػ از ؿکأتیگظرد، تعک ای نی ؿکأت ٌؽتً
ایی را کً  داد، نُػادل  آؿکار کيط و کل تكَیع آن را ىهایؾ نینان  ٌا ودَد دارد ةعای ٌا یا نَلکَل اتم ۀدر قٕسچیٌغ

دارد  ُطٌای دیگع نىاة٘ػتةـعی ةا ةُ  . ةطنمیطید نیرا گع ی٘ت ُةُط دیز٘م و کعدی ةَد کً ةً ُةُطی دیگع ىَٕذ نیایو 
 ای ٌؽتيط کً تَقیٓ کعدم. گَىً ُطٌا ةًهۀ آن ةُ ٌ و

ای دیگعی ىیغ ودَد دار  ایيذػاکيط نهکو اؼت تذعةً کيط. تػا  ةاز نی ؼَم را چـم ؿضفصَد ط کً وٗتی ىچیٌغ
چعصػط، انػا  نیؿان  مؼَ صیلی رایخ ىیؽت کً أعاد ةتیييط چـم . ام کعده ٌای َهَنی قستت طهیدرةارۀ ةُنی از دط

دی ودػَد  گػعد تػای ۀوَری کً یک قٕس رایخ اؼت، ةًدائَ  ۀدٌط. ایو دطیطه ةیـتع در نطرؼ نیچيیو چیغی روی 
ایی را ةتیيط ایو قٕسً ةایط داره و ةاز ؿَد. دارد و ٗتل از ایيکً تغکیً  کیػ ؽػت کػًیگَىػً ى ویانػا ا کييطه ةتَاىط چیٌغ

ایی یچاز ٌهان آّاز  شاؼتادٗعار داؿت. ةلکً ٔعد  ؼع دروندی  تای اش را نهکػو  تػا تغکیػً کعد ىكب ؾرا ةعایٌغ
. وٗتػی زنػان  ةػَد او را ُنٍعونػَم کػعده ؼػَم چـمدی  ةا اؼتٕاده از تای. اؼتادش  دی ةَد تایٌا  آن کی ازیکيط و 

و  ةػَد داده بیغی اؼت کً اؼتاد از روی ٗكط ةعای او تعتیچآن و یؿَد. ةياةعا نی ؼَنؾ ةعؼط، داره چـم ؿطن  ةاز
 در اةتطا در ؼعش ٗعار داؿت.ؽت کً یغی ىیچ

ازتهػال کييط، ؼُی ـتع یة ٌعچً، أعادی کً ٌؽتيط ؼَم چـم ؿطن  ودَد دارىط کً در دؽتذَی ةاز ٌمأعادی 
دىتال  تَان ةً ىهی کً اؼت ویاؼاؼی اَلت داىيط نادعا چیؽت.  ىهیٌا  آن ؽت؟ صَدیچکييط. َلتؾ  آن را کهتع نی

تيٍا  ىػًط، یةاؿػ آن ـتع در ولػبیة ط. ٌعچًیآور نی ةً دؼتعتع یط، دیةاؿ آن ـتع در آرزوییة ٌعچً .ةَد ؼَم چـم
. گیػعد در ةػع نیوؼػیُی را  ۀنسػطود و ؿَد تعاوش نی ؼَم از چـم رىگ صاکؽتعیای  ناده،   ةطتع ؿَد، ةلکً ةاز ىهی
ؿَد کً  و نییذً ایؿَد و ىت ـتع داری نییة ناده ویصَاٌیط و ا نیآن را  ـتعیـتع چـم ؼَم ةاز ىـَد، ةیة ٌعچً
ترا تان  ةطن تهام تان  مؼػَ ةغرگی داؿتً ةاؿط. زتی اگع چـم طانیم ؿَد و نیتَاىط مض . زتی نیدر ةع صَاٌط گٔع
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ایو ؿط.  نٍعونَم نیتان  مچـ ،تان واةؽتگی ۀذیىت درعا یط، زیيیتَاىؽتیط ةا آن ةت ىهی ؿط، ٌيَز ٌم ةاز نی واًُٗا ٌم
کلی  را ةػًآن واةؽػتگی و  ٔکع ىکيیطچـم ؼَم ةً دیگع ؿَد کً  ىادطیط  ةعود و ةیو از کيط نیناده ٔ٘ه زناىی ؿعوع 

ا  ةتعیػط؛  از ةػیوآن نػاده را ط تػا یػٔعؼای وػَهىی ةگظر ۀ واٗتیتغک ان یک دورهیط ؿط از نیانا نذتَر صَاٌکيیط. ٌر
در ولػب »ط: یػگَ نیٌػا  آن ؼتادؿان ةًکييط. ا را درک ىهی ویآنط. ةعصی أعاد ا دطیط نیتایط از اول ٌم ىومُیتی کً 
دٌيػط و در اىتٍػا  ای ةً صَاؼتو آن ادانً نی وَر ؼعؼضتاىً کييط و ةً ةاور ىهیآن را  انا« دىتال آن ىتاش، آن ىتاش، ةً

 آورىط. نی ةً دؼتصَاؼتيط،  نی آىچًَکػ ةع

 دور ازراه دیرنطتیػی  تَاىایی فَق
ٔػعدی ٌؽػت کػً .  ؿػَد طه نییػىان دور ازراه دیػطن اؼػت نعةػَط ؼَم مچـ هًا ةًیوتیُی کً نؽت٘ تَاىایی َٔؽ کی

 ةُنی از نعدم« يم.یةتؼَی دىیا  آنا یکا یآنع ، ی را در دکویٌا تَاىم قسيً ام نی ىـؽتً يذایا در زالی کً»ط: یگَ نی
 ةُنی أعاد ؼػُی ؼت؟ع ایدظ و انکانیا ر دٌط. چگَىًیتَمآن را  تَاىط ٌم ىهی َلمزیعا کييط  درکآن را  تَاىيط ىهی
دٌيط. ةضـی از نـػکل ةػً ایػو  ؿعح ای کييطه ٗاىٍوَر  ةًآن را  تَاىيط دٌيط، ولی ىهی ریتَمآن را  ای گَىً اىط ةً کعده

در قػَرتی کػً  ةـػعی اؼػت؛ ةع اؼاس ایو ٔعض اؼت کػً آن، ىػََی تَاىػایی َٔؽٌا  آن ؿَد کً تَمیر نعةَط نی
از  آىچػًةـػعی ىطارىػط.  ٌای واُٗػی َٔؽ کييط ٗطرت ً نییتغکٗلهعو ةـعی ای ٔ گَىً ىیؽت. أعادی کً در ؼىر ایو

دٌػػط. ىٍایػػت ةػػعد  روی نی ةیييػػط، ٔ٘ػػه در گؽػػتعۀ ُةُػػطی ةضكػػَص گػػع نییٌای د ا ٗػػطرتیػػ دور ازراه دیػػطنوعیػػٖ 
ُػطی صَدؿػان ةُ  طانیػن رود و نُهَهً ورای ىهیٌؽتیم  ٌا در آن نا اىؽان کی کًیغیُةُط ٔ ویورای اؿان  ٌای تَاىایی

 رود. غ ىهییى

ؽتيط، انا یُةُط ى کیدر ٌا  آن . اؼت نتٕاوت تَ٘ا طانین از کً طاىی اؼتین ةـعی دارای ، ةطن در ُةُطی ةضكَص
تَاىػط  نی ودَد دارد ةیعون در دٍان چً  نىاة٘ت دارد و ٌع طان ةا دٍانین ک اىطازه اؼت. آنیةً ؿان  طانین نسطودۀ

از  ؿػطه ع نيُکػیتكػاوٌػا  آن ؿػَد. تَاىط نيُکػ ی نیٌعچیغؿَد و  نيُکػ يذایاها طان ؿیوَر نتياًع در ن ةً
ای واُٗی  و در نیػطان ؿػضف، یؼی ودَد دارد، ةيػاةعا دی کا و واؿيگتویآنع و،یروی زن وَر نحال . ةً ٌؽتيطچیٌغ

نادی ودَد دارىػط  ؿکل ةًغ یٌا ىً یٌؽتيط. انا ؼا ییٌاً یؼاٌا  آن ؿَد، ولی نی ؼی نيُکػ دی کا و واؿيگتویآنع
کييػط.  ع نیییػعد، تْیػگ نی قػَرتآىذػا  در عی کًییتْ ةع وتٖ کً وَری ؿَىط، ةً نتياًع نيُکػ نی ؿکل ةًٌا  آن و

ایچ طنیکييط د نی اؿاره آن کً ةُنی أعاد ةً دور ازراه دیطن ویةياةعا اؼػت. وٗتػی  طان ُةُطی صَد ؿضفیی در نیٌغ
ا را دیگع ةًیکيط، چ نی ًیتغک ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی در ؿضكی ا وَر نؽت٘یم  ةًاو ةیيط.  ىهی قَرت ویا ٌغ چیٌغ

 ىادظیعی َٗی اؼت. وَر ٗیاس کً ةً ؿَد ٔای ةَدا ىانیطه نی صطایی ٗطرت ،ةیيط و آن نیرا 

طان ودَد ین ُطی کً آندٌم. در ةُ  نی ریتَمً ةعای ٌهآن را  ؽت؟یچٗلهعو ةـعی ، در ؼىر ٔای دور ازراه دیطن
کييػطه  ، انػا آیيػۀ تغکیًاوؼػت وػعؼ کييػطه رو ةػً دارد. آیيۀ ٔعدی ّیعتغکیًٗعار  ـاىی ؿضفیای در نسل د يًی، آ دارد

داىيط  نی کيط. ٌهً ؿعوع ةً چعصؾ نی يًی، آ اؼت ؿطن  ًاٌعدر زال ؿضف  دور ازراه دیطنی یگعدد. وٗتی تَاىا ةعنی
 ع را ىـػانیوچٍار َػطد تكػَ ؽػتیة ًیػدر ٌػع جاى ایذػاد کيػطوم نػطا عی را ةا زعکتیی تكاویيهایؼ لمیيکً ٔیةعای ا

تيػع دػعش صَاٌیؿػَد، تكػاو داده ىـػان ًیع در ٌع جاىیوچٍار َطد تكَ ؽتیدٌط. اگع کهتع از ة نی  ط داؿػت. ؼػَع
ؿػها  وعؼ  ةػًو کيػط  نی عد نػيُکػیػگ را نی و ٌعچػً اؼػت ًیع در جاىیوچٍار تكَ ؽتیـتع از ةیة يًیایو آ چعصؾ

تً ةَد، دػاکی، تكاو ةعگـتو ط. ةا دوةارهیيیةتآن را  داىط تاگع ةعنی ع را یط. ؼػپػ دوةػاره تكػَىؿػَ نی عی کً ٗتالً گٔع
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ط یػيیة نی آىچػً ویاةط. ةياةعای نی ادانً تَٗٓ ةطون کيط. چعصؾ نی ع را داکیچعصط و دوةاره تكَ عد، دوةاره نییگ نی
ػای واُٗػی در  ؿطه نيُکػتان  ُةُطی طانیدر نرا کً  آىچًدٌط  ادازه نی يًی. ایو آ اؼت در زعکت ةتیيیط و ةػا چیٌغ

 دارد. تع ةیعون نىاة٘ت  ةغرت دٍان

تَاىػط  ا آن نییػ، آ يػً واُٗػًا کَچػک اؼػتیط؟ آن آیػيیةت ؼعتان اؼػت در دـترا کً  آىچًط یتَاى نی چگَىً دػ
ی یيػایةٔعاتػع از  ؿػضف َمؼػ وٗتػی ؼػىر چـػمایم  وَر کً گٕتػً ٌهانکيط؟  را نيُکػ ةطن ی در اوعاؼٌعچیغ

و ُةُط نػا اؼػت. در یؼعگظاؿتو ا ؼَم در آؼتاىۀ دـت ، چـم اؼت ی صعدیيایة طن ةًیرؼ در زالرود و  آؼهاىی نی
ای ٔیغیکی ایو ةُ کيط نی عی را تذعةًییتْ ؼَم ؼعگظاؿتو اؼت، چـم ک دـتیوٗتی ىغد لسًٌ آن ُػط : دیگع چیٌغ

در آن ُةُػط وٗتػی گػع، یَتارت د اىط. ةػً ط ؿػطهیػىادطٌػا  آنۀ ٌهػیا زتی دیػَار. ةاؿط یا نعدم ا ةیيط، صَاه اؿی را ىهی
غی کػً در نسػطودۀ آن یػرؤیػت ىیؽػت و تيٍػا چ گع ٗاةلیدتان  ةطن ط کًیةع ط دی نییاىطاز تع ىٌع نیٖ یةضكَص َه

ُةُػطی  طانیػن ةغرگػی تهػام ٗعار دارد ةػًتان  طان ُةُطییکً در ن يًیيً اؼت. انا آن آیک آیٗعار دارد تان  طان ُةُطیین
آىچػً در کػً  ییکيػط. تػا دػا غی ودَد ىطارد کػً ىتَاىػط نػيُکػیچ طچعص و دلَ نی َ٘ب وٗتی ةً دػ .اؼتؿه

طان یػدر نسػطودۀ نآن را  عیتَاىػط تكػَ نیآیيػً ، صَاىی داؿػتً ةاؿػط تان ٗعار دارد ةا دٍان ٌم نیطان ُةُطی ۀنسطود
 . میىان نی دور ازراه دیطنآن را  نا کً غی اؼتیچ وی. امته کيطتان  ُةُطی

 ویةط آنَلت کييط.  رازتی تأییط ىهی کييط، ایو تَاىایی را ةً نی دژوٌؾٌای ٔعازؽی  داىـهيطاىی کً درةارۀ ٗطرت
ةگَیط آؿػيای ؿػضف صاقػی ٌا  آن ؼُی کيط ةًکً ةیيط، ةضَاٌيط  . ٔعض کيیط از ؿضكی کً از راه دور نی ٗعار اؼت

ؿػَد و او ةالٔاقػلً  نـَْل اىذام چً کاری اؼت. ىام و اوالَات َهَنی آن آؿيا داده نیَن اکي در دکو ؾدر نيغل
ؿکلی اؼت، چگَىػً ةایػط وارد صاىػً ؿػط و چیػطنان اتػاؽ  چً گَیط ؼاصتهان کيط ةً دیطن. او ةً ؿها نی ؿعوع نی

کػاری  َل اىذػام چػًآؿيا نـػْ ویدعؼيط ا نی دژوٌـگعاناؼت. ؼپػ  ریقس ط ٌهًیگَ او نی آىچًچگَىً اؼت. 
در دعؼػيط ٌهػیو اهن  زىيػط و نی نی آؿيا زىػگ ، ةً آن ةعای اجتات غی اؼت.یچ ىَؿتودر زال آؿيا  طیگَ نی .اؼت
ع آن چیػغی اؼػت کػً او دیػطه ی، کً نْاهّظاصَردن ةَددر زال گَیط ٌهیو اهن  کاری ةَده اؼت. نی اىذام چًزال 

آن را ىتػَد.  اؿػتتاه ةػَد اقػالً  طهیػاو د ىػی کػًیرا تکظیب کييط. انا نس ییتَاىا ویؿط ا ةَد. ٌهیو نؽائل ةاَث نی
ی در آن ودػَد یاؼت کً آن تَاىػاُةُطی ، نتٕاوت از ٔنازناندر ایو ُةُط یا ایو  نزناگَىً تَمیر داد کً  ایوتَان  نی

ٗتالً نـَْل ىَؿػتو ةػَد و  ای کً تَقیٓ کعدم، آن آؿيا . در ایو ىهَىً اؼت نتٕاوتُةُط دو  در آن زنان دارد. نٍَٕم
يۀ یدر زن اگع أعادی کً ،ذًیدر ىتزناىی ودَد داؿت.  تٕاوت ویصَردن ّظا ةَد؛ چيدر زال زناىی کً ةً او تلٕو زدىط 

ٌای نعؼػَم اىذػام دٌيػط، زتػی   ىٌعیًانعوزه و  را ةع اؼاس داىؾدژوٌؾ صَد  ،کييط نی دژوٌؾَلم ةطن اىؽان 
تٕکع  ویةياةعا َادی ٌؽتيط. ٌا ٔعاتع از انَر نعدم اجع صَاٌط ةَد. ایو دطیطه یةؿان  تالش ٌمگع ید ٌغار ؼال ةُط از ده

 و نؽائل را ةً ایو ؿکل درک کييط.یط ایىتاٌا  آن ع دارد وییتْ از ةًیٌا ى اىؽان

 پص از وقَع آگاٌیِ پیظ از وقَع و  آگاٌیِ  طتیػیِ  تَاىایی فَق
و آگػاٌِی دػیؾ از وٗػَع  وتیُیِ  تَاىػایی ٔػَؽ» اؼػت نعةَط ؼَم چـم ةًهًا ینؽت٘ گعی کًیوتیُی د تَاىایی َٔؽ

 اىػط، ؿػانل ط کعدهییػا تأیػوَر َهػَنی در دى ٗطرت ٔعازؽی را ةً ؿؾ ؿَد. انعوزه نی طهیىان« آگاٌِی دػ از وَٗع
وتیُی  ؽتَاىػایی ٔػَ. آگاٌی دیؾ از وٗػَع و آگػاٌی دػػ از وٗػَعوتیُی  تَاىایی َٔؽو  دور ازراه دیطن،  ؼَم چـم

 ییط. ةا تَاىایرا ةگَکؽی يطۀ یو آ تَاىط گظؿتً نی ُيی ؿضفی؟  ؽتیچ آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗع
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تَاىط ٗاىَن تهػام  نی ، ؿضفیتع میی زتی ٌَی. ةا تَاىااز ٗتل ةگَیطرا  دانًُ تَاىط قَُد و ىغول ، ٔعد نییتع َٗی
دػظیع  انکان آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػػ از وٗػَعوتیُی  َاىایی َٔؽتٌا ةا  ٍاىی را ةتیيط. تهام ایویک عاتییتْ

زنػان در  وَر ٌم و اؿػیائی کػً در ُةُػط نـضكػی ودػَد دارىػط، ةػًیکيط، ةياةعا ی را دىتال نییالگَ اؼت. زعکت ناده
زعکػت ؿضكػی ةػطىؾ را وٗتػی  نحػال َيَان ةػً ٌای نضتلٕػی ودػَد دارىػط. ؿکل ُطٌای دیگع ىیغ ةًةؽیاری از ةُ 

ٌػا و  ٌػا، الکتعون ٌػا، دعوتَن نَلکَل کعوؼػکَدی،یو در ؼػىسی ن کييػط نی غ زعکػتیػى ؾٌای ةػطى ؼلَلدٌط،  نی
وَر نؽت٘ل ٌؽتی دارد،  گعچً ٌع ذره ةً .کييط نی عکتزغ یىاو  ۀدٌيط لیَياقع تـک تهاموَر کلی  و ةً و ذراتیغتعیر

 ؿَد. او در آن ُةُطٌا و ٗلهعوٌای دیگع نيُکػ نی ٌای گیعد، در ةطن انا زعکت ٌع ذره کً ایيذا قَرت نی

دیگعی واُٗیتػی  دٌط، در ُةُط ةضكَص ؿضف در ایو دىیا اىذام نیآىچً  ؟ رود ىهی ویاز ة ناده کًایم  ىگٕتًا یآ
گَىً اؼت. ٌع کػاری  دادن دؼت اىذام داده ةاؿط ىیغ ایو ای ناىيط تکان ٔیغیکی دارد و زتی اگع ؿضف زعکت ؼاده

. ةػَد صَاٌػطآىذػا  و تػا اةػط دررود  هیى ویگع از ةید گظارد. در آن ُةُطِ  دا نی ع و اوالَاتی را ةًیدٌط، تكَ نی اماىذ کً
تَاىط ةٍٕهط در گظؿتً چً اتٕػاٗی أتػاده  ، نیآىذاٌای نَدَد در  قسيً وتیُی، ةا ىٌعی ةً ٌای َٔؽ ٔعدی ةا تَاىایی

تَاىیط کالؼػی  را داؿتً ةاؿیط، نی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗعآگاٌی وتیُی  تَاىایی َٔؽاگع  يطهیاؼت. در آ
ا یػدى ودَد دارد. وٗتی ٔعدی ةػًآىذا  اکيَن در ٌم ؛ةَدصَاٌط آىذا  داریم نـاٌطه کيیط، چعاکً ٌيَز ایيذارا کً انعوز 

 زنػان وَر ٌم زىطگی او ةػً ؿياؼیم ودَد ىطارد، کل ای کً نی گَىً ةً ، نٍَٕم زنان در آن کً ط، در ُةُطی ةضكَصیآ نی
 ودَد دارد.آىذا  دورۀ زىطگی در کیـتع از یة ودَد دارد. ةعای ةعصی أعاد، زتی

اد تػالش یػزنان  و تْییع زىػطگیتَد کؽب چیغی و ةٍةعای کً ؽت یازی ىیىآیا دػ : »ةپعؼيطط ةُنی أعاد یؿا
ػای یع ةُنػی چییػتْ ط ةاَػثيػتَاى ؿضكی نیٌای  ، تالش٘تیدر ز٘کييط.  را ٗتَل ویتَاىيط ا ىهیٌا  آن «م؟یکي ٌغ

صاوع  ٘ػًا ةػًیع داد، انػا دٗییػؿضكػی تْ ةا تػالشکهی  تَان را نی کَچک ط. ةُنی نؽائلىؿَ در زىطگی او کَچک
آوردن کارنػا ودػَد ةػً ، نَمَع وَر ىتَد وی. اگع اایذاد کيیطنهکو اؼت کارنا  اؼت کً ع آنییٌای ؿها ةعای تْ تالش

ای صَبیاو  داؿت ودَد ىهی ای ةػط، نٍػم ىهییط یداد اىذام نی يکً کاٌر  اىذػام ةػَد. وٗتػی ٔػعدی اقػعار ةػً ا کاٌر
ا ا ٗعار داده را نَرد اؼتٕاده گعانیکيط، د َۀ صَدش نییی ةً ؿیکاٌر ةً ٌهیو َلػت دٌط.   نی ی ىادرؼت اىذامیو کاٌر

ا ةًیط چیط ةگظاریةا ًیم در تغکیا ٕتًاؼت کً ٌهیـً گ الش کيیط کً انػَر ةػً ؼضت تاگع ٕتيط. یاؽ ةُی اتٕیوَر وت ٌغ
تػان  تالش ط. اگعیگعان قطنً ةعؼاىیةً دنهکو اؼت نيذع ةً ایو ؿَد کً  ،صَاٌیط کً ؿها نیدیؾ ةعوىط ای  ؿیَه

 ؿَیط. ةطٌکار نیٌا  آن ةً ،آوریط کً ٗعار ةَده ةً دیگعان تُلٖ داؿتً ةاؿط ةً دؼتنيذع ةً ایو ؿَد کً چیغی را 

وٗتی اؼت کً ا تيٍا اؼتحي ؿان را تْییع دٌيط. نٍم زىطگیرویطادٌای تَاىيط  ٌعوَر کً ؼُی کييط ىهینعدم َادی 
ای ىادرؼت اىذام ٔ٘ه ؿضف اش را  تَاىػط زىػطگی ؿعارتی ٔعوگظار ىکيط. گعچً ةً ایػو ؿػیَه نی چیدٌط و از ٌ کاٌر

وٗتػی ؿضكػی  تػَاىیم ةتیيػیم کػً ةػاه، نی . از ؼىسی اؼت کانل ؿَد ىاةَدی نی ةا آن نَادً آىچً تْییع دٌط، انا
ةطیو  میا کعده نـاٌطهچیغی کً رود؟  ىهی ویاز ة اقلی ؿضف روحگَىً رود. چ ىهی ویاز ة اش عد، روح اقلیین نی

کػل ؽػت. یٌای ةـػعی در ُةُػط نػا ى غی دغ ؼلَلیچ عد، دؽط او در ؼعدصاىًین نی ؿضف ایيکًدػ از  ٗعار اؼت.
ػایو ُةُػط، چیػٌا در ا ُيػی ؼػلَلیؾ، ةطى درون یٌا ةأتو ا اَنةطن ؿانل  غىػط. انػا یر ی ٌؽػتيط کػً ٔػعو نییٌغ

ؼػاصتً  عهیػٌػا و ّ ٌػا، دعوتَن ٌػا، اتم غتػع از نَلکَلیکعوؼکَدی ریگع کً از ذرات نادی نیدر ُةُطٌای د ٌای او ةطن
 ای نیکعوؼػکَدی ٌؽػتی دارىػط.گع ودَد داؿػتً و ٌيػَز ٌػم در ُةُػطٌیدر ُةُطٌای دٌا  آن اىط. ؿَىط، اقالً ىهعده نی
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 ؽػمیؿَد، چیػغی کػً ةَد روةعو نی ٌا کانلی از ٌهۀ ؼلَل دٌط ةا اىٍطام نی کار ىادرؼت را اىذام ىَع ٌع ؿضكی کً
 ىانط. نی«  و روح ةطن ىاةَدی کانل»آن را 

ةعگغیػطن :  اؼتنَدَد  تيٍا راه ویا در واٍٗع دٌط و ییتَاىط زىطگی صَد را تْ ؿضف نی گعی ودَد دارد کًید راه
ٗطرت اىذام ایػو کؽی  ع کيط؟ چًییتَاىط تْ اش نی  کيط زىطگی را اىتضاب ًیً. چعا اگع ؿضكی نؽیع تغکینؽیع تغک
درصـػط و  وػال نی نحػلؿضف ةعای تغکیً صَاؼت و ارادۀ ؼازد ایو اؼت کً  آىچً ایو انع را نهکو نی؟ کار را دارد

واه،  ط نَدػَداتیػاز دأتػط زیػعا  ایو اتٕاؽ نیلعزاىط.  نیىانط  نی« ایت دىده دٍ»ةَدا  ۀنطرؼرا کً  کل دىیا یا آىچً
ةیييػط، زىػطگی أػعاد در ٔنػای  وَر کً ایو نَدػَدات نی ةـع ةاؿط. ٌهان ٔ٘ه کً ؽتیى ویٌطؼ از زىطگی اىؽان ا

ؼاصتً َؿو، ِرن ، ِدوو از نادۀ  اؼت صَاه کیى نٍعةان و. آن اؼترا دار دٍان ؼعؿت ط و ٌهانیآ نی ةً ودَد دٍان
تار نت٘اةل دٌيط ادتهاَی ؿکل نی رواةه و نَدَداتی. انا ا اؼت ؿطه ، ةُنػی از  و گعوهیادتهاَی در ة و در وی ٔر

ةطتع ؿػَىط،  ةاٗی ةهاىيط و دوةاره ؼىر کييط. وٗتی ىتَاىيط در آن نی ىغول وییدا ةً ذًیدر ىت ؿَىط و نیةط  نَدَدات
 نػعدم َػادی ؼػَ٘ط و ؼػىریػا ةػً تیػىٍا دٌيط تا در نی ادانً ىغول ٗطر ةً ط و آنکيي نی تع ىغول وییؼىسی دا ةً

 کييط. نی

تيػط  نی ویاز ةةایط أعاد  ویا ؼىر ویدر ا  صَاٌی کیػاز روی ىواه  صػطایینَدػَدات ؿػطىط. انػا  و ىػاةَد نیٔر
 دٕػت کیػکػی امػأی و یغیٔ ةػطن کیػٌا  آن ُةُط ةً ویط. در اعدىک ای ةـعی را صلٖیو ُةُط دىیُهطًا اؿان ت ٌَیم
ای نَدػَد در ایچ ٔ٘ه دٌيط کً امأی نی چـم ِو تػٌَم یو ؼػعزنیػط. یُيػی در ايػةیي ُةُػط نػادی نػا را نی ویػٌغ

ع واُٗػی آن یگع تكػَیدر ُةُطٌای ددر زالی کً  ييط،یةترا ٍان ع واُٗی دیٌا تكَ تَاىيط ةا آن چـم ىهیٌا  آن أتيط. نی
و تٌَم ٗػعار دارىػط، در یدر اچَن ؿَد.  نی ٔعقتی داده ویچيٌا  آن ت، ةًیو ومُیر او تٌَم، دیؿَد. در ا طه نیید
در ایػو نَُٗیػت ؿضكػی انػا اگػع .  دٌيط کً ةا آن زدع ةکـيط و ةطن را نییاٌا  آن . ةً زدع ٌؽتيط ویتع ان ةغرتین

صلػَص دػاکی و زالػت ةػً »نطرؼػۀ دائػَ  ةػع وتػٖصَد را دیطا کيػط یػا  واُٗی آؼهاىی ۀةضَاٌط راه ةازگـت ةً صاى
ار یةؽػ آرزو ویػ. ا اؼػت او ًػاٌع ؿػطه صػطایی و نُيی اؼت کً ؼعؿتیو ةضَاٌط تغکیً کيط، ةط« ةعگعدد اش اولیً

 هیؿػعا ویزتػی در چيػةً ایو نُيػی اؼػت کػً کييط.  نی او کهک ةً گعانیو دیؿَد. ةياةعا تً نیىٌع گٔعدر  ةاارزش
 او کهػک ةً ٌػع روش نهکيػی ةػًو  ؿعط ةطوننَدَدات واهتع ، در ىتیذً ةازگعدد.صَاٌط  ىـطه و نی دؿَاری گهعاه

 . د َادیأعاةعای  انا ىً میدٌ اىذامگان کييط  ویکاری را ةعای تهع ویچي میتَاى نیةً ٌهیو َلت اؼت کً کييط.  نی

ًا  ٔعدی َادی کً ةً میتَاى ودً ىهی چیٌ ةً  دی َػادی ٔ٘ػه. ٔع میکي اةط کهکیؾ ؿٕا یٌا هارییصَاٌط ة نیقٔع
هک ةً ةـػعیت و يط کیگَ اری از أعاد نییٌای َادی ةاؿط. ةؽ اىؽان ادتهاع هینىاةٖ ؿعا طیةاو  ٔعدی َادی اؼت

در ٌای َػادی  ٌػای اىؽػان ةیهاری دادن اؼت. انا آن را ىتایط نُادل ؿٕا صطاییی ةً ٌهً، اراده و صَاؼت صَاٌ ىیک
ع یاص ٌای ؼال در گَىگ چی ویدروّ اؼتادان چيیو چیغی ودَد ىطارد.یک از نتَن ةَدیؽم ىیغ  ت و در ٌیچىٌع گٔع

کعدىػط، ٌعگػغ  را آناده راه گَىگی کً چی ، اؼتادان گَىگ واُٗی چی انا اؼتاداناىط.  نعدم را در ایو زنیيً ؼعدرگم کعده
را  ط تػا صَدتػانیػکي ویچگَىً تهع دادىط ؿها آنَزش ةً ٔ٘هٌا  آن ط.یگعان را ؿٕا دٌیٌای د هارییة ؿها ىگٕتيط ةً

 ٌػا را هاریی، ة روزهچيػط ط ةُط از آنػَزشیتَاى ط نییکي ا ٔکع نییط، آیط. ؿها ٔعدی َادی ٌؽتیةهاى ط و ؼالمیؿٕا دٌ
 کؽػبچيػیو کػاری  دٌط؟ ٌای ؿها صَراک ىهی ةً واةؽتگی ویا ای؟ آ دٌيط ىهی بیٔع نعدم راٌا  آن ای؟ آ طیکيدرنان 
 ویػ! ا َػادی اؼػت نعدم ویدر ة ؾیٌای ةاهتع ةعای ىها ٗطرت کعدن ولبو کاری . چيیؿضكی اؼت نيأٍو  ؿٍعت
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 ةػً دؼػتآن را  غی ةاؿيط، کهتػعیچ ـتع در ولبیة اؼت کً ةعصی از أعاد ٌعچًَلت  . ةً ٌهیو اؼت نىلً٘ا نهيَع
 ط.یٌم ةغى َادی را ةً دانُۀ نعدمنَُٗیت  طیادازه ىطار ط ویکي وَر َهل ط آنیؽتیآورىط. ؿها نذاز ى نی

 ؿها کهػک ةًنَدَدات واهتع ط، یتان ةعگعد واُٗی ۀاىص ط ةًیةضَاٌ ایو اؼت کً اگع ودَد دارد در دٍانکً اقلی 
ز٘ی٘ػی صػَد ةعگػعدد.  ۀط ةً صاىػیةاٗی ةهاىط ةا َادی نعدم هیدر نس ایيکًی دا ةً اىؽان نُت٘طىط کًٌا  آن کييط. نی

ا نی هارییاگع ؿضكی از تهام ة ؿػط کػً  کعد، زتی اگع ةً او ٔعقتی داده نی ؾ زىطگی نییدر کهال آؼاؿط و  ٌا ٌر
داؿػت،  هػاری ىهییةَد اگع کؽػی ة چ٘طر َالی نینهکو اؼت ٔکع کيیط داؿت.  لی ىهیینَدَدی آؼهاىی ؿَد، تها

صاوع  ةػَد. انػا ةػً ای نَدػَدات آؼػهاىی نییً دىیداؿت! ؿت صَاؼت، نی داؿت و ٌعچً را کً نی چ ؼضتی ىهییٌ
ٌا در تػٌَم  وٗتػی اىؽػانصَؿػایيط و دلپػظیع ةاؿػط. ٗعار ىیؽت رو  ط، ازایویکعد ؼَ٘ط ؼىر ویا ةط ؿطیط، تايکً ای

ای ةط اىذام دٌيػط و ةػً رازتی نی ٌؽتيط ةً  ؽػمیؿػَىط، چیػغی کػً ةَد صاوع صىاٌػایی کػً نعتکػب نی تَاىيط کاٌر
 ی دارىط، درىتیذۀ ََ٘ةػتیٌا ، ؼضتی یا ةطةضتیوٗتی نعدم ویىانط ودَد صَاٌط داؿت. ةياةعا نی «ییکارنا ََ٘ةت»

. ةػا ٌؽػتيط دا ٌهػً صطایینَدَدات يط کً یگَ نیةعصی نظاٌب ٌؽتيط. در ؿان  ةازدعداصت کارنایدر زال ی یکارنا
.  و کػار را دارىػطیػی اىذػام ایو آىان ٗىًُا تَاىػا از ةیو ةعود تَاىؽت نیٌا  اىؽانٌای  هارییة تهامٌا  آن زعکت دؼت

و زدػع یچيػ ویدٌيط؟ نعدم نذتَرىط ا ىهی کار را اىذام ویاٌا  آن یک از چیچعا ٌ صطایینَدَد  ٌهً ودَد آن دػ ةا
ای ةط در گظؿتً، عا ةًیةکـيط ز  اؼػت کػً ویا ط نحلیرا ؿٕا دٌٌا  آن هارییو اگع ة ٌایی دارىط ةطٌی صاوع اىذام کاٌر

ای ةطی اىذام دٌط و ةً کؽػی ةػطٌکار ؿػَد،  ٔعد نیکً  اؼت ویا ط، نحلیا کعده ى٘لرا ٍان د ویَٗاى انػا تَاىط کاٌر
ىػً ط يکي دانُۀ َادی ةـعی را زٕي تیومُکييط  ؼُی نی صطایینَدَدات  ۀٌه.  ؽتینذاز ى ویپعدازد. اىرا ٌا  آن

ا از ةیهاری ةاؿیط وَر  صَاٌیط ةً اگع نی .ةً ٌم ةغىيطایيکً آن را  ػا  در ىٍایتو دلپظیعی ٌر ؿػَیط از ؿعایه ةـػعی ٌر
 ۀچیغی اؼػت کػً ةػً ٌهػً کييط، یط نعدم روؿی درؼت را تغکیيکً کاری کيیأ٘ه یک راه ودَد دارد: تهعیو تغکیً! 

 رؼاىط. ةـعیت ؼَد نی

ةػً ؿػٕای  گَىػگ چی نهکو اؼت ایو دعؼؾ ةعای ةعصی از ؿها دیؾ آنطه ةاؿػط کػً چػعا ةعصػی از اؼػتادان
ا نی هارییة در نؽیع اؿتتاٌی ٗعار دارىط. اؼتادان واُٗػی  گَىگ چی آن اؼتادان عدعدازىط. اکح ٌا و آنَزش ایو چیٌغ

صَاٌی، از روی  کیػطن ٌؽػتيط و از روی ىیزدعکـػدر زال عدم ٌهۀ ن ييط کًیة ؿان نیً یدر وی دورۀ تغک گَىگ چی
 وَر نَٗت ىيط ةًتَا نی ٌا را ؿٕا دٌيط، ٔ٘ه هارییتَاىيط ة ىهیٌا  آن و نذاز اؼت. انایکييط. ا تعزم ةً نعدم کهک نی
َکَل نییزناىی د ٌای ؿها را ةً هارییةچَن يطازىط. یة ٖیتَُ ا ةًیةیهاری را تؽکیو دٌيط   زامػعدر زال کييط،  گع ن

تَاىيػط  کييػط. ىهی نيت٘ػلتان  ةؽػتگان ةػطن ٌػا را ةػً هارییؿایط ةیا ط یؿَ نتتال نیٌا  آن ، انا ةُطًا ةً طیرا ىطارٌا  آن
 َػادی اىذػام کار را ةػعای نػعدمآن ةضَاٌيط  ٌعوَر کًةتعىط. ادازه ىطارىط  از ةیوواُٗی و کانل وَر  را ةً ی ؿهاکارنا

 . اؼت ویا َلتؾ.  تَاىط اىذام ؿَد کييطگان نی ً یدٌيط، ةلکً ایو کار ٔ٘ه ةعای تغک

و یرتعةػا ٌای َادی، کػً ٔالکت ت اىؽانیؿها از ومُ و اؼت کًیا« نَدَدات تهام ىذات»ؽتی ینُيی گٕتۀ ةَد
 و نيٌػَریػط. ایط و آزاد ؿػَیکً ٌعگغ دوةاره زدع ىکـػ وَری ط ةًیةاهتع ةعده ؿَ ط و ةً ؼىَحیعون آورده ؿَیاؼت ة

تان روی  زىػطگیاگػع کيػط.  ةً ایػو اؿػاره نی عواىایى «و رؼیطن ةً ؼازلِ  ؿطن رد»رةارۀ د انَىییؿاک ۀگٕت. اؼتٌ آن
قَرت زتی اگع  ط، در آنیطیکـ ای ٌم زدع ىهی و ذرهداؿتیط  ادی نیةَد و جعوت ةؽیار زیوىُهت ىاززنیو ؼعؿار از 

 تَاىػط نیتان  زىػطگیکييطه ةاؿیط نؽیع  اگع تغکیًط. یط نَدَدی آؼهاىی ؿَیصَاؼت ؿط، ىهی ةً ؿها ٔعقتی داده نی
 آن را تْییع داد. تَان نیةً ٌهیو یک َلت اؼت کً ع داده ؿَد و ٔ٘ه ییتْ
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 ۀقػٕسـاىی یدر روی د کً اؼت وَر ویا آگاٌی دیؾ از وَٗع و آگاٌی دػ از وَٗع یوتیُ تَاىایی َٔؽوعز کار 
کهػی از  ۀدر ٔاقػلای  ـػاىی و ةػعای َػطهیدروی  . ةعای ةُنی از اؿضاص، َن ودَد داردیغیقٕسۀ تلَکَچکی ؿتیً 

ی یييط. اگػع تَاىػایةت ٌای ةؽتً چـمٔ٘ه ةا تَاىيط  ـاىی اؼت. ةُنی نییدرون و ةعای ةعصی ىیغ دٗعار دارد ـاىی ید
ا را ةا چـمیتَاىط چ نی ار َٗی ةاؿط، ؿضفیةؽ ةػً ٌػع عا یکييط، ز نـاٌطهآن را  تَاىيط ىهی گعانیيط. دیٌای ةاز ةت ٌغ

ؿَد، اگع ؿضف ةضَاٌػط ةػا  ُی ًاٌع نییوت ی َٔؽیتَاىا وی. وٗتی ا طان ُةُطی ٔعد اؼتیغی در نسطودۀ نیچ زال
تػً گع را کػً یی از ُةُطٌای دیٌا قسيً زانل، نحل ةاؿط کً گعی ودَد داؿتًیدی یتَاىا طیيط، ةایچـم ؼَنؾ ةت گٔع

يط. أعادی یادی ةتیرا ةا دٗت زٌا  آن يط ویو گظؿتۀ ٔعد را ةت يطهیتَاىط آ کيط. او نی نيُکػ روی ایو قٕسً ؿَد نی
طر ٌم يی نییة کً ٔال . انا ةا ایػو يطیک واًُٗ را ةگَیات یا دغئیتَاىيط رویطادٌای کَچک  ، ىهیناٌع ةاؿيط کييط، ٌٗع

ط، یػيیٍ را ةتیوٗػا ؿطن ات چگَىگی ادعایط و زتی ؼال و دغئیيیوَر وامر ةت را ةًٌا  آن طیتَاى نیوتیُی  تَاىایی َٔؽ
 گع اؼت.یدر ُةُطٌای دا ینعدم و اؿدٗیٖ  ط اىُکاسیيیة نیآىچً  عایز

ٌػا  آن ةػً کػً را ُییوت ٌای َٔؽ ییکيم. انا تَاىا ا ةاز نیر ؾؼَن کيط، چـم ًیدأا را تغک کؽی ٔالَن کًآىذا  تا
آگػاٌی دػیؾ از وٗػَع و  یوتیُ تَاىػایی ٔػَؽ تان، ىضَاٌم گظاؿت. ةا رؿط دیَؼتۀ ؼىر م در دؼتعسیکي اؿاره نی

کار ی آؿػیتَاىػاایػو و وٗتی کيیط  نیتان تذعةً ً یةُطًا در تغکآن را  ؿَد. ُی ًاٌع نییوَر وت ةً آگاٌی دػ از وَٗع
 . میا داده و اقَل ٔا را آنَزشیرو ا دٌط. ازایو اتٕاٗی روی نی ط چًیط ٍٔهیؿَد صَاٌ

 و ضً قلهسو فساضَی پيج غيؽس ةً رفتو
تو»نيٌَر از  . ةؽیاری  ار زؽاس اؼتیةؽ نَمَع ویکعدن ا ؽت؟ نىعحیچ« و ؼً ٗلهعو ٔعاؼَی ديخ َيكع ةً ٔر

اَت٘ػاد  گَىػگ چی ةػً ٌای کؽاىی کػً دعؼؾ اىط و در دَاب گٕتً ؼضو نَمَع ویدرةارۀ ا گَىگ ٗتالً  چی از اؼتادان
تً ٔعاؼَی ديخ َيكػع ط ةًیا و کعدهیرا تهع گَىگ کً چی از ؿها کی کطام»:  اؼت ةيط آنطهؿان  ىطاؿتيط زةان ط و یػا ٔر

اىط. اگػع  داده ىگگَ ؽتيط و ةً صَد َيَان اؼتادی چییى گَىگ ةُنی أعاد اؼتاد چی« ط؟یا در ؼً ٗلهعو ةاٗی ىهاىطه
 قػستت و نَمػَعیػکييط درةارۀ ا نی تئةاؿيط. انا ٌيَز دع ؼاکت اؼت ر کييط، هزمیرا تـع نَمَع ویتَاىيط ا ىهی

دانُػۀ  ةغرگػی ةػً قػطنات ةاَث ویکييط. ا نی ؼکَت را نذتَر ةًٌا  آنؿان  ٌای ةا دعؼؾ گعانید ذًیدر ىتکييط و 
 گَىػگ چی ةػً ةػعای زهلػً ٔعقػت ویػٌا از ا . ةُنػی اؼػت آورده ةً ودَدا ادی ریز ونعج  ٌعجو  ؿطه کييطگانً یتغک

تو نی اؼتٕاده اؼػت. آن نيـػأ نػظٌتی  کييطگانً یای در دانُۀ تغک و ؼً ٗلهعو گٕتً ٔعاؼَی ديخ َيكع ةً کييط. ٔر
داؿػتً  در ىٌػعزنػان را  آن هیضی و نسػیزنیيۀ تػار دیؾایيکً  م ةطونیتَاى رو ىهی از نظٌب آنطه اؼت. ازایو و دارد
 . میکي قستت نَمَع ویم درةارۀ ایةاؿ

تو را  دػيخ َيكػع يػیِ یچىٌعیػۀ و، یک ىَیغیو ةاؼتان و ٔیک چیغیی دارد؟ ٔینُيا چً ٔعاؼَی ديخ َيكع ةً ٔر
 ٘ػتیدٌيػط ز٘ ی در دٍػان نػا را ؿػکل نیٌعچیغ،  و صاک ، آتؾ ، آب ٔلغ، چَب ديخ َيكع يکًیديطارد. ا نی درؼت

تً ٔعاؼَی ديخ َيكع ؿضكی ةً ؿَد کً اگع گٕتًٌؽتیم. ىٌعیً َأٖ ایو و نا ىیغ ن دارد انػعوزی نػا  زةػان ، ةػً  ٔر
تً ٔعاؼَی دٍان او ةًیُيی  م. یـػیيطیة ةػاره درایوط ییػای. انػا ةرؼػط هیىىٌػع ٔتيی ةً دظیع چيطان .  اؼت نادی نا ٔر

غ یػى گَىػگ چی و ةؽػیاری از اؼػتادان مدکػع ـی ؿعکتیآزنا . نو در ٌؽتيط گَىگدارای  گَىگ چیواُٗی اؼتادان 
 تَاىيػط َياقػع نػادی را در گَىػگ نی ٌای انػعوزی اری از دؼػتگاهیةؽػؿػطىط.  ؾیآزنا ؿان عی اىعژییگ ةعای اىطازه

يػط ىتَا نی گَىػگ از اؼتادان چی ؿطه  ط، َياقع ؼاوٍيٌای درؼتی ودَد داؿتً ةاؿ ُيی اگع دؼتگاهیی کييط. یؿياؼا
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ایيط چىتَا ٌای انعوزی نی اهط. دؼتگىی ؿَیؿياؼا ،  ٌای نػاورای ةػيٕؾ ٗعنػغ، اؿػًُ ٌای نػادون ی نحل اؿػًُیٌغ
ٌػا را  ٌػا و ىَتعون ی گانػا، اتمٌ ا ؽػی، اؿػًُیعوی نْياویػ، ى تًیؽػی، الکتع قػَت ، انَاج نػادون قَت انَاج نأَؽ

اکييط. زتی  ٌا را ؼاوٍ نی ویٌهۀ ا گَىگ چی واُٗی يط. اؼتادانيی کیؿياؼا کييػط،  یػغ ؼػاوٍ نیی ةیـتعی ىچیٌغ
دؼػتگاه نياؼػتی ودػَد داؿػتً ةاؿػط،  کػًآىذػا  تػاؿياؼایی کيط. ٌا را  ودَد ىطارد کً ةتَاىط آندؼتگاٌی ٌيَز  انا
 کييط. را ؼاوٍ نیناده اىَاع ةؽیاری از  ،گَىگ کً اؼتادان چینـضف ؿطه ی ؿَىط. یتَاىيط ؿياؼا نی

ةا ىَع نياؼتی از آن را  تَان کييط، کً نی تا و ٗطرتهيطی را ؼاوٍ نییار زیىَراىی ةؽ ٌالۀ گَىگ اؼتادان واُٗی چی
تػعی را ؼػاوٍ  ةغرت ۀٌالػ ىؽػتت، ٌهػان ـتع ةاؿط، ةػًیاىعژی ؿضف ة ٗطرت نیطان الکتعونْياویؽی دیط. ٌعچً

داىیم  ةاه نی اىعژی کیغیدر زنیيۀ ٔ دژوٌؾ. از  اؼت ٓیو مُ ار کَچکیدارىط، انا ةؽ غ ٌالًیکيط. نعدم َادی ى نی
اؼػتادان  ، از دهلػً گَىػگ چی اری از اؼػتادانیٌا ؼػاصتً ؿػطه اؼػت. ةؽػ ٌا و اتم کً اىعژی از ذراتی ناىيط ىَتعون

کػً ٌػای زعارتػی  اؿػُۀ گانػا و ىَتعون ن٘طارو دی ةعدىط آزنایؾ کعدىط غ یى عااىط. ن  ؿطه ؾی، آزناگَىگ نُعوؼ چی
و ایو ٔ٘ه زػطی ةػَد کيط  وَر نُهَل ؼاوٍ نی ن٘طاری ةَد کً ناده ةًع از ـتیٌـتاد تا قطوٌٕتاد ةار ة ؼاوٍ کعدم

دژوٌـػگعان ةػعای طه ةػَد. یاىتٍای دردػۀ صػَد رؼػ ةً گیعی کيط، چعاکً َ٘عةۀ دؼتگاه تَاىؽت اىطازه کً آن دؼتگاه
و یػی ةً ایٌا ٗطرت داؿتً ةاؿط! چگَىً نهکو اؼت ٔعدی ىَتعون ویی ةً ایٌا کً ؿضكی ىَتعونش ؼضت ةَد ةاور

گَىگ، اىعژی و گَىػگ  چی َلهی ىیغ تأییط ؿطه اؼت کً اؼتادان از ىٌعتَاىیم ةگَییم  ٗطرت ؼاوٍ کيط؟ ةياةعایو نی
 دارىط.

تو ٌایی کػً  روش.  کيط نی ًیرا تغک دٌط کً ٌع دوی ةطن و ذٌو ، ٔ٘ه در روؿی روی نی  ٔعاؼَی ديخ َيكع ةً ٔر
توو  دٌيط رؿط نیر اؼت ؼى ۀکييط تُییؤ٘ه گَىگ را کً  کييط ةطن را تغکیً ىهی  ٔعاؼػَی دػيخ َيكػع ةً درةارۀ ٔر

عه یػذص ؾةػطى ؼلَلٌع کييط، اىعژی ؿضف در  ً نییی کً ٌع دوی ةطن و ذٌو را تغکیٌا کييط. در روش قستت ىهی
، تػعاکم اؼػتةػغرت ؿػان  ؿطه دٌيط، ذرات اىعژی ؼاوٍ کييطگان در اةتطا گَىگ را رؿط نی ویؿَد. وٗتی اکحع تهع نی

و ودػَد یػرود، انکػان ا ةاهتع نی ؿضف ٗطرت کهی دارد. وٗتی ؼىر ذًیدر ىتٔاقلً اؼت. ٌا  آن ویکهی دارد و ة
ةعاةع ةیـتع از تعاکم اىعژی آب در ؼىر نَلکَلی ةاؿط. زیػعا  َنیلیقطن ای ٌغار ةعاةع قط ةعاةع، اىعژی او تعاکم دارد کً
،  ىییؿػعا چيػان ؿَد. تسػت ـتع نییتع و ٗطرت آن ةٓ یتع، ذرات آن ًع اکمٔعد ةاهتع رود، اىعژی او نتع ؼىر ٌعچً

در  ُةُط نادی نا، ةلکػً ویدر ا ٌای ةطن  از ؼلَل ٌعیکتيٍا در  ؿَد و ىً عه نییذص ٌای ةطن از ؼلَل ٌعیکاىعژی در 
تً تػا  ٌا نَلکَلىر کيط، از ؼ ٌای ؿضف را دع نی ایو اىعژی ؼلَلؿَد.  عه نییگع ذصیٌا در ُةُطٌای د تهام ةطن گٔع

کانالً ةػا  ؿضف ، ةطن زنان غ. ةا گظؿتیت ریىٍا ةیدر ؼىَح  ٌا ع تا ؼلَلیٌا و تهام نؽ ٌا و الکتعون ٌا، دعوتَن اتم
 ؿَد. ةاه دع نی آن نادۀ ةا اىعژی

يکػً یو دػ از اؿَد  و نتعاکمةط ای ؾیأغا اىطازۀ آن . زناىی کًاؼتار تَاىیو ةؽرد ةاه ٌَش دا آن نادۀ ةا اىعژی
در ن٘ایؽً مػُیٓ  ٌا آن ؼلَلچعاکً ، نٍار کيط او راةطن ٌای  تَاىط ؼلَل ٌا در ةطن ؿضف را دع کيط، نی ؼلَل تهام

ٌػا  آن ٌای دطیػط ةػا ٌای ٗػطیهی و دػایگغیيی ؼػلَل روىط ٔعوریضتو ؼلَلؿَىط،  ٌا نٍار ؼلَل کً ویٌهٌؽتيط. 
 التتػً ؿَد کً در اةتطا ةطن اىؽان را تـکیل داده ةػَد. ای نی ایگغیو نادهةا اىعژی ةاه د ۀؿَد، چعاکً ناد نتَٗٓ نی

ً کػعده یػ. وٗتی تػا آن نعزلػً تغک ذی و وَهىی اؼتیروىطی تطر تا آن نعزلً، کعدنً یانا تغک اؼت آؼان ویا گٕتو
 ا ٌيػَز ٌػمیػط: آیـػیيطیة ؿػطه اؼػت. دػػ درةػارۀ آنتان  ٌای ةطن ؼلَل و تهامیگغیةاه دا ط، نادۀ ةا اىعژییةاؿ
ةػاه،  از نػادۀ ةػا اىػعژی ؟ آن ُةُػط اؼػت ویای نتُلٖ ةً ا ناده ا ٌيَز ٌمی؟ آ اؼت ؿطه لیتـک از ديخ َيكعتان  ةطن
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نتُلػٖ ةػً ُةُػطٌای دیگػع  ۀوَر نـاةً از ناد ز ؼَی دیگع، تَ٘ا ىیغ ةً. ا اؼت گع ؼاصتً ؿطهیؿطه از ُةُطٌای د دهٍ
 ىیؽت. ُةُطایو ان طان زنینتأجیع  تستؼاصتً ؿطه و 

وؼػیلۀ  طاِن زنػاىی ىتاؿػط، ةًیک نیغی در نسطودۀ یطاىی دارد و وٗتی چی، ن نُت٘طىط کً زنان انعوزه داىـهيطان
 زنػانةيػاةعایو نتٕػاوت اؼػت.  يذایا ٔنازنان گع ةا نٍَٕمیدر ُةُطٌای د ٔنازنان ؿَد. نٍَٕم نسطود ىهی آن زنان

دیگػع ةػطىی ٔػاىی کػً ىیػغ نكػطاؽ دارد تان  . ٌهیو ةعای ةػطنع ةگظاردیگع تأجید از ُةُطٌای تَاىط روی ناده هیى يذایا
تً َيكع ٔعاؼَی ديخ ،ٗطنا ۀگٕت ةع وتٖىیؽت.  تػا تان  ييط. اگعچً ةطنیةتآن را  تَاىيط ٔعؽ ىهی َادی انا نعدم .طیا ٔر

ؼَی   ط و ةًیـتعی را دـت ؼع گظاریط ؼىَح ةیاز داری. ٌيَز ى ؽتیى ۀ ؿهایتغک انیو ٌيَز دای، ا ع کعدهییو زط تْیا
را  تَاىؽػتيط ؿػها ىهی ط و اگػع نػعدمیػکي ًیَادی تغک نعدم ویط در ةیةا ٌيَز ٌم ذًیدر ىتط. یکي ًیةاهتع تغک دردات

 . ةَد ييط، َهلی ىهییةت

ٌای  ؼػلَل و تهػامیگغیةػاه دػا نػادۀ ةػا اىػعژی اگعچػً تان،ً یػان تغکیػأتػط؟ در دع چً اتٕاٗی نی دػ از آن
ع ییغ تْیٌای اتم ى ٌا و ٌؽتً ط و دیکعةيطی نَلکَليط دیکعةيطی صَد را داؿتً ةاؿیٌا ةا ، انا اتم ؿَد نیتان  نَلکَلی

 اؼػتضَان نَلکػَلیِ آرایػؾ  .اؼتکعدن ىعم  ٌيگام لهػ دَؼت کًاؼت ی ؿکل ةًٌا  نَلکَلِی ؼلَلآرایؾ  کيط. ىهی
ار کػم ةػَده و یةؽػ ٌػای صػَن نَلکَل تػعاکم .اؼػت کعدن ؼضت ػی دارد و ٌيگام لهیةاه تعاکم ای اؼت کً گَىً ةً

ٌای نَلکػَلی  عاتی ودَد داؿتً اؼت. ؼػلَلییيط کً تْیتَاىيط ةگَ ٍ اؼت. نعدم َادی از روی ًاٌع ىهییو نایةياةعا
ٌػا  آن درون ع ىکػعده، انػا اىػعژیییػتٌْا  آن ؼاصتار ویيط. ةياةعايک نی صَد را زٕي ویـیٌيَز ؼاصتار و دیکعةيطی د

در عىػط، ین ىهیتان  ٌای ط. ؼلَلیؿَ ع ىهییُی دیوَر وت از آن نعزلً ةً ةُط ةًةطیو نُيی اؼت کً ع کعده اؼت. ییتْ
ط کً یرؼ ای نی نعزلً ت ةًیط و درىٍاییآ ةً ىٌع نی تان دَانً یناىیط. در وَل تغک ةاٗی نی دَان ـًیةعای ٌه ىتیذً

 ط.یؿَ ع ىهییو دیؾ از ایة

طه یػاگػع ةػا چػاَٗ ةعدچار ؿکؽتگی اؼتضَان ؿَد یػا  اؼت کيط، نهکو تكادؼ اتَنتیلةطىی ةا ان چياگع  التتً
ٌا  ؼػلَل وَر اؼت کػً  ویا . ٔ٘ه اؼت ع ىکعدهییعا دیکعةيطی نَلکَلی آن تْیغی کيط. زیصَىع اؼت ؿَد، ٌيَز نهکو

ػتو»ی ودَد ىطارد. نيٌػَر نػا از زوؼا ؼَصتگَىً  چیؿَىط و ٌ ع ىهییُی دیوَر وت عىط، ةًین ُی ىهییوَر وت ةً  ةػً ٔر
داد. انػا ةُنػی  ریَلهػی تَمػوَر ً ةػ تَان نیآن را  ودَد دارد؟ صعأاتی در آن و اؼت. چًیا« ٔعاؼَی ديخ َيكع

نػا  يػط کػًیگَ نی گػعانید ذػًیدر ىتکييػط و  ر دٌيط، آزاداىً درةارۀ آن قػستت نییتَمآن را  تَاىيط ىهی ایيکًأعاد ةا 
 ىؽاصتً اؼت.آن را  انعوزی گَىگ ط و چییآ نی از نظٌب و َتارتی اؼت کًیم. ایدٌ نی خیورا تع صعأات

يگ اؼػت. یؿػ ویؿػها تغکیػۀ ؿ ط رؿػط گَىػگیعًا گٕتم کلیوَر کً اص ؟ ٌهان ؽتیچ« از ؼً ٗلهعو ؿطن  صارج»
 ،تان يگیؿػ ویؿط ؿکيط. ةا ر گع نسطود ىهییؿها را د ط، ؼعؿت دٍان،یؿَ نیٌهگَن ؼعؿت دٍان ةا وَر کً  ٌهان

 ویا ٌع اىطازهدٌط.  ؼتَن گَىگ را ؿکل نی در ىٍایتو ةا رؿط دیَؼتً و قَُدش  ؿَد نی لیتتط گَىگ ةً تَ٘ا ۀناد
 اؼػت. زطونعز : دأا ةیٌؽتای  گٕتًةیـتع اؼت.  تان گَىگ اىعژی ةاؿط، ؼىر ارتٕاع ةیـتعی داؿتً گَىگ ؼتَن
 ةعدةػاریایو دارد کً چ٘طر  ط، ةؽتگی ةًیً کيیط تغکیتَاى تا چً ارتٕاَی نی یيکًاةؽتگی دارد. تان  ٗلب کانالً ةًتغکیً 
صػَد را از  اهیط نػادۀ ؼػیتَاى ، نی تتطیل ؿَدطتان ینادۀ ؼٕروزی تهام اگع را داریط. زتی ٌا  ؼضتی تسهل ییو تَاىا

م  ط. اگعیکي لیط تتطینادۀ ؼٕ ٌا ةً ؼضتی تسهل ٖیوع اَنػای  گياٌػاناز وعیٖ تسهػل  طیتَاى کأی ىتاؿط، نیةاٌز
رود  کار نػی ًةعای أعادی ة ٔ٘ه ویاانا .  طیؾ دٌیأغا ار تان گَىگ کييط، ىهی ًیتغک کً تان ىغدیک ا دوؼتانیصاىَاده 
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 تسهػل ط درةػارۀیػىتاکيػط  را تػازه ؿػعوع نیً یػاىط. وٗتی ٔعدی نُهػَلی تغک کعده ًیی تغکیت ةاهیىٍا ةی تا ؼىر کً
 يذػایاط. ىؿػَ نَٔػٖ ًیػيط در تغکىتَا ىهیاکحع أعاد کارنای زیادی،  عا ةا چيانیاش ٔکع کيط، ز َادهاَنای صاى گياٌان
 کيم. قستت نینعازل نضتلٓ تغکیً درةارۀ 

کيط؛ یُيی ٗلهعوٌػای آؼػهان،  نعاتتِی ودَد را تَقیٓ نی ؼلؽلً ؼً ٗلهعوِ و  اقىالزی نظٌتی اؼتؼً ٗلهعو 
 وؼػً ؼػىر ودػَد دارد. ایو ؼً ٗلهعو، ُىً ؼىر نٍِم ٌؽتی و در نذهػَع ؼی ۀعایو دىیا و دىیای زیعیو. در گؽت

ا در یچ يط تهامیگَ نی ی یطایػکييط. ةازد ی َتَریطایعۀ ةازدیدا انینذتَرىط از نؿان،  ٗلهعو، ةطون تَدً ةً ؼىر ؼًٌغ
کػً گَیيػط  نی ؽػمیؿػَد. در ةَد َانیػگػع زیدر زىػطگی د اؼػت نهکو اؼت زىطگی اىؽان ویدر اکً ؿضكی یُيی 

ىیایػط. دلیػل  ةػً دؼػتنهکو اؼت دوةاره ٔعقت تغکیً و زىطگی دارد ةطاىط و یی را کً در ایٌا ط ٗطر ؼالیؿضف ةا
 ًیػٌػم زیػَاىی تغکزتی اگع  را ةـيَىط ؤا نذاز ىیؽتيط کييط و  ًیادازه ىطارىط تغک َاىاتیزؿان ایو اؼت کً  گٕتً

آن را واه  صػطایینَدػَدات ی ةعؼػط، یةً زػط ةػاهزیَان  گَىگ اگع ؼىرؿَد.  ىائل ٘ییجهعۀ ز٘ تَاىط ةً کيط، ىهی
 ةػً دؼػتو ٌيگػانی کػً ةػاهصعه  طیآور ةً دؼتةـعی  یةطىایط تا  قطٌا ؼال یا ةیـتع نيتٌع ةَدهط یؿاکُـيط.  نی

 از آنَل ةکـػط تػا و ٌغار ؼال دهنهکو اؼت ،  طیؿَ طایةازد ؼيگی تکً قَرت  ةًاگع  داىیط. آوردیط اهن ٗطر آن را ىهی
ا ؿَیط.  ػا تَاىیػط از آن  ىػعود، ٌعگػغ ىهی ویدَی از ة عاتییا ةع اجع تْیىـَد  ؿکؽتً ؼيگ تکً اگع آنٌر ؿػَیط. ٌر

.  اؼػت ار صَؿػتضتیکيػط ةؽػ ! اگع ؿضكی واًُٗا ةتَاىط دأػا را کؽػب اؼت ار ؼضتیةطن ةـعی ةؽ آوردن دؼت ةً
 ٗطر دؿَار اؼت. آوردن ةطن ةـعی ایو دؼت ةًچعا  تان روؿو ؿطه ةاؿط کً اکيَن ةایط کهی ةعای

ٔعاؼػَی  ط ةػًیصَاٌ ۀ ؿها ةؽتگی دارد. اگع نییتغک م. ؼىر ؿها کانالً ةًیکي قستت نی ً درةارۀ ؼىَحیدر تغک
 ٔعاؼَی ؼً ٗلهعوتا ارتٕاع ةؽیار ةاهیی ةعؼط، تان  گَىگ ةً تهعیو ادانً دٌیط و وٗتی ؼتَندػ ط، یٗلهعو ةعو ؼً
ةػطن را ؿػان  اقلی روح ـػو ٌؽػتيطیتینطدر زػال زناىی کً ةعصی أعاد صَاٌیط ةَد. ةازدیطایی[  ۀعصچاز  عونةی ]یا

 ، نػو نُلم»ىَؿت: م ةعای اش تذعةً ای در گغارش کييطه ویرؼط. تهع ار ةاه نییةؽ ؼىسی کيط و ةالٔاقلً ةً تعک نی
.  تػَاىم ىهی»ةػاهتع ةػعود. گٕػت:  او گٕػتم ةػً.« طمدیػی را یٌا و قسيً کعدم قَُد ؼىسی از آؼهانوچيان  چيیو ةً

 ٌهػان ةػً او ٔ٘ػه گَىػگ عا ؼػتَنیوَر ةَد؟ ز چعا آن« ةاه ةعوم. ویـتع از ایة تَاىم کيم ةاهتع ةعوم، ىهی ىهی تئدع
و یػ، ا ؿػطه قػستت از آن ؽػمیدر ةَد کػً« جهعه»ةعؼط. آىذا  ةَد ةً تَاىؽتً گَىگ ةع ؼتَن ةَد و ةا ىـؽتو اىطازه

ةػاه  َؼػتً ةػًیوَر د عا ةػًیػ، ز ؽػتیٌيَز ٗلۀ جهعۀ او ى ویکييطه، اً ی. انا ةعای تغک ً کعده ةَدیاؼت. او تا آن جهعه تغک
ٔعاؼػَی  ةػً تػان گَىػگ دٌط. اگع ؼتَن َؼتً صَد را رؿط نییوَر د کيط و ةً َؼتً قَُد نییوَر د کيط، ةً نی زعکت

ةعصی  ؼً ٗلهعو کًآن  میم و دی ةعدیةعرؼی کعد زناىیهعو ىیؽتیط؟ ا در ٔعاؼَی ؼً ٗلیؼً ٗلهعو ةعؼط، آ زطونعز
ارۀ یؼػ يػط دهیگَ ارۀ اقلی نػا ٗػعار دارد. ةعصػی از أػعاد نییؼ در نسطودۀ ُىً ٔ٘هاىط  اش قستت کعده درةاره نظاٌب

 گظؿػتً گَىگِ  چی ةُنی از اؼتادان گَىگ ؼتَن کً ام أتًیىطارد. در ٘تیاقالً ز٘ میةگَ تَاىم اقلی ودَد دارد. نی
تً  عییؿ هاتع از رأع تً ةَدىط. ایةؽٌا  آن ةَد،ٔر تو»و یار ةاهتع از ؼً ٗلهعو ٔر کػً درةػارۀ « ٔعاؼَی ؼً ٗلهػعو ةً ٔر

 اؼت. نَمََی درةارۀ ؼىَح در واٍٗ کعدم آن قستت

  ةَدن درطلب نَضَع
 کؽػب اؽیط. ةُنػی أػعاد در اؿػتيػیآ ۀ نػا نییػتغک نسػل غی ةػَدن ةػًیػچ در ولػب اری از أعاد ةا واةؽػتگیِ یةؽ

صَاٌيػػط  ای نی َػػطه .دٌيػػط گػػَش ٌایی ىٌعیػػً صَاٌيػػط ةػػً ةعصػػی أػػعاد نی .ُی ٌؽػػتيطیوت ٌػػای ٔػػَؽ ییتَاىا
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ٌم  وعز تٕکعی ودَد دارد. أعادی ىَع را دارىط. ٌهً ٔالَن آوردن دؼت ةًٗكط  ای ٌم َطه .اةطیؿٕا ؿان  یٌا هارییة
او  دعدازم. لىٕػًا ةػً نی کالس را ۀکيط. ؿٍعی در ؼضيعاىی ؿعکت ىتَاىؽتً کً ؽتکؽی ٌ در صاىَادۀ نو»يط: یگَ نی

آن را  اد اؼت. اگػع تُػطادیىٍایت ز ٌای ةی وَل ؼال اد دریار زیٌای ةؽ زاقل تالش ىؽل ٔالَن« ط.یةطٌ ٔالَن کی
َکً نی ةً ؿها نی ط کهی یصَاٌ ا نییؼت. آگیعی آن زنان ةعده ا ط، چعاکً اَكار ةؽیار زیادی ةعای ؿکلیؿط گٕتم ؿ

کييػطه ً یط تغکیػصَاٌ ؟ زیػعا نی میؿها ةػطٌ ةً ؿعط ةطونآن را  میتَاى ط؟ دػ چعا نییک ٔالَن ةضعیط تا یدَل ةطٌ
کػار را  ویػا میتَاى ؿَد نی ًاٌع نیتان  صطاییوٗتی ؼعؿت  ط. ٔ٘هیهتی صعیٗ چیةا ٌ تَان را ىهی ٗلب ویط. ایةاؿ
 . میدٌ ٖ اىذامیو وعیةط

در  نػو ٔاؿػو .طیػا آنطه يذػایاآوریط ةً  ةً دؼتاز صَد ةپعؼیط کً آیا ٔ٘ه ةعای ایيکً چیغی از ایو روش ةایط 
 اریأکارتػان ةؽػگیعی  وٗتی از ُةُطی دیگع دیطه ؿَد، روىط ؿػکلآگاه اؼت. گظرد  نیتان  در ذٌواز آىچً گع یُةُطی د
از آن آگػاه  ط، ٔاؿػویػغی ٔکػع کيیػچ ةً ایيکًاز  لنتٕاوت اؼت. زتی ٗت ٔنازنان، زیعا نٍَٕم آن دو  اؼتآٌؽتً 

.  عی نُت٘ػط اؼػتیراةىۀ ت٘ػط ط. نطرؼۀ ةَدا ةًیصَد صاتهً دٌ أکار ىادرؼت ةً تهام طیةااؼت. نيٌَر ایو اؼت کً 
یػاد ةگیعیػط. آن را  ةػَدهط ٗعار یؿاگیعیط  ایو روش را یاد نی. اگع  اؼت آنطه يذایا عی ةًیت٘طۀ صاوع راةى ةً ٌعکؽی

یػب کػعده ط یةياةعایو ةا ٗطر آن را ةطاىیط و ٌع ىیت دىیَی را کً نهکو اؼت در اةتطا ؿها را ةً یادگیعی ایو روش تّع
ا کيیط.  ٌر

تأکیػط داؿػت و ةػً نعیػطان آنػَزش « ةَدن صػالی»ةع نٍٕػَم ، نطرؼۀ ةَدا  ٌای گظؿتً ۀ نظٌتی در زنانیدر تغک
« ةػَدن چیٌ»وَر نـاةً ةع  ىیغ ةًنطرؼۀ دائَ ةعگعداىيط.  ز دىیای نادی روار صالی کييط و ارا از أکؿان  داد کً ذٌو نی

را ىضَاٌيػط و ؼػُی در ٌػا  آن ىٌع کييػط و ٌػای نػادی قػعؼ صَاؼت کػً از دارایی تأکیط داؿت و از دیعوان صَد نی
را ةػع تػان  ودٌيػط کػً ذٌ ىطاؿتً ةاؿيط. ایو نـاةً ٌهان چیغی اؼت کً در تغکیػً آنػَزش نیٌا  آن آوردن دؼت ةً

ا از ٗكػط  ؿَد. اگع در زالی کً تغکیً نی اىذام تغکیً نتهعکغ کيیط، ىً ةع گَىگی کً از تغکیً زاقل نی کيیط ةتَاىیط ٌر
ی ٌعچیغوَر وتیُی  ةًو صَاٌیط گظاؿت ط، ؼىَح را دـت ؼع یکي تهعکغصَد  يگیؿ ویۀ ؿیٔ٘ه روی تغکةاؿیط و 

ا کيآن را  طیىتَاىرا اؿْال کيط و تان  چیغی ذٌواگع ط داؿت. یط، صَاٌیط داؿتً ةاؿیرا کً ةا واةؽػتگی  ا آنیػط، آیػٌر
تً ٌػػایی کػػً ارائػػً نػػی آنَزشؽػػت؟ یى در صكػػَص ی کػػً الغانػػاتةيػػاةعایو ، اىط دٌم از ٌهػػان روز اول ةؽػػیار دیـػػٔع

 ط.ییایة ةَدن ولب در عی ٔا، ةا واةؽتگیِ یادگیط ةعای یتَاى ىهی، از دهلً ایيکً ؼتةاهةعای ؿها دارم  يگیؿ ویؿ

وَر کانل ةً ؿها  ٔا را ةً ویُيی ةایط ایکيم و ایو  ییاهراٌي ؿها را ةً راٌی درؼتکيم کً  ازؽاس نؽئَلیت نی
ؿػَد.  ، نهکو اؼت آن نؽػطود و نٍعونػَم اؼت ؼَم چـم وٗتی کؽی در ولبوَر کً گٕتم،  ٌهانآنَزش دٌم. 

و یػٌػای نػادرزادی ا ییدٌط تَاىا رؿط نیٗلهعو ةـعی ۀ ٔای یتغک ٔعد در کًٌایی  ٗطرت تهامتع اؿاره کعدم کً  دیؾ
ُةُط  ویتَاىيط در ا نی ٔ٘هٌا  آن . ىانيط نی «وتیُی ٌای َٔؽ تَاىایی»را ٌا  آن نعدم انعوزه؛ گعچً کی ٌؽتيطیغیةطن ٔ

ٌػای  نٍارت غ ویٌػای ىػاچ ییَادی تأجیع داؿػتً ةاؿػيط. ةػعای چػً در دؽػتذَی آن تَاىا نا َهل کييط و روی نعدم
چ یٌٌا  آن ط،یةعؼ ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعیةً  ایيکًط، انا ةُط از یصَاٌ ط؟ ؿها ایو یا آن را نییٌؽت داأتاده ؾید

کيػار  طیٌای ىاچیغ ةا ٗطرت آن ط، تهامیةعو ٔعاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعیگع ىطارىط. وٗتی ةً یعی در ُةُطٌای دیتأج
ای  ؼاةً٘ َيَانً ٔ٘ه ةيطه یؿَىط. در آ ىگٍطاری نیآىذا  ؿَىط و ٔـعده نی ٖیار َهیدر ُةُطی ةؽٌا  آن ؿَىط، گظاؿتً

 و ٔ٘ه ٌهیو ى٘ؾ را دارىط.کييط  نیَهل  تانً یع تغکیاز نؽ
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کيط. ةطىی کً او دارد ٌهاىيػط  را ؿعوع ًیتغک دوةاره طیرود ةا نی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی ؿضف ةً ایيکًةُط از 
تً اؼت. آن قستت کعدم، ةطىی کً ةً ٔعاؼَی ديخ َيكع غی اؼت کً درةارۀ آنیچ  ا چيػانیػ. آ اؼت صطایی ةطىی ٔر

ُی را رؿػط یوت ٌای ٔػَؽ ییکيط و دوةاره تَاىا ًیتغک از اول ط دوةارهیةا صطاییط؟ آن ةطن یىان ىهی صطایی ةطىی را ةطن
ؿػَىط.  نی طهیػىان« ی ةػَدأػا صػطاییای ٌ ٗطرت»ٌا  آن ؿَىط، ىهی طهیىان« یُیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا»ٌا  آن دٌط. انا

ای  طهیٔا ط، چًییو واًُٗا نؤجع ةاؿيط. دػ ةً نو ةگَييط ک تَاىيط در ٌع ُةُطی َهل و نیاؼت زطونعز   ةیٌا  آن ٗطرت
ت یا ىیط، آیُی ٌؽتیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا دىتال ةً ط؟ ٌهۀ ؿها أعادی کًیُی ةاؿیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا در ولب دارد کً

وػَر  ویط؟ اگػع ایػَادی ىـػان دٌ نعدم ویرا ةٌا  آنو  طیکي و نعدم َادی اؼتٕادهیدر ةٌا  آن از کً ؽتیو ىیاؿها 
ای زیتػایی ٌؽػتيط کػً نی نكعؼ زتی ةیٌا  آن َالوه، ؟ ةًطیصَاٌ را نیٌا  آن ، ةعای چً ؽتیى تػَان ةػعای  تع از چیٌغ

ای زیتا را نیتغییو  را ٌػا  آن اگػع و کيم کًیتَاىم تنه نیاىط.  َان دیط و نلهَست اؼتٕاده کعد، زیعا زطاٗل آن چیٌغ
ٌػای َػادی ىیؽػتيط کػً  نحػل نٍارتٌا  آن اؼتٕاده کيیط.ٌا  آن صَاٌیط، تا زطی ةعای ایو اؼت کً ةعای کاری از نی

 نػعدم ویط و در ةػیػط ةعویؽتیُی ٌؽتيط و ؿها نذاز ىیوت َٔؽکلی  تالش کعد. ةلکً ةًؿان  آوردن دؼت ةًةتَان ةعای 
ط از یکييطه ةاً یار َٗی اؼت، واةؽتگی ةؽیار ةطی کً تغکیاةؽتگی ةؽیک و ، صَدىهایی کيیط. صَدىهاییٌا  ةا آنَادی 
ا  اٌػطاؼ ةػً ٌػا آن ضَاٌیػط ةػاةا یجعوت ةً دؼت ةیاوریط و  دَلٌا  آن لۀیوؼ ط ةًیاٌؿَد. ةؽیار ةطتع ایيکً ةضَ آن ٌر

ػای ؼػىرینُػادل اؼػتٕاده از چ یکػارو چيیَادی ةعؼیط.  نعدم ویدر ة تان ؿضكی و  کعدن ةػاهتع ةػعای نضتػل ٌغ
ی کؽػ ٌیچَلػت َادی اؼت و ایو أکار زتی ةطتع از صَدىهػایی ٌؽػتيط. ةػً ٌهػیو  رؼاىطن ةً دانُۀ نعدم آؼیب

 در ایو دىیا اؼتٕاده کيط.اؼت ٌعوَر کً نایل وتیُی را  ٌای َٔؽ ىطارد تَاىایی هاداز

ٌا. نضكَقػًا در  و نؽػو ـػتع اؼػت: کَدکػانیة از نعدم ُی در دو گعوهیوت ٌای َٔؽ ییىانُهَهً ازتهال رؿط تَا
. ةُػط از رؿػط  ادی ىطارىػطیػزدىیػَی ٌای  صػَةی ةعصَردارىػط و واةؽػتگی يگیؿ وینُهَهً از ؿزیعا  ٌای نؽو، صاىم
چػعا دىتال صَدىهػایی ىیؽػتيط.  عا ةػًييط، زیػصَةی اداره ک را ةً صَد تَاىيط نیاد یازتهال زةً ،  ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا

 ٌيػَز ٌػمزیػعا ُی را رؿػط دٌيػط؟ یوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا کً اؼتؼضت دَان ٌای و نضكَقًا نعد دَان ةعای أعاد
 ةػً دؼػتُی را یوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىادر زىطگی ةعؼيط و ٌيگػانی کػً ؿان  تالش کييط ةً اٌطاؼؿطت  ةًصَاٌيط  نی

 ةػً طنیةضـػ ی ةػعای تسٖ٘یٌػا ً نٍارتیرا ؿػتٌػا  آن .کييػط نی اؼتٕادهؿان  اٌطاؼ ةً طنیةعای رؼٌا  آن ، از اورىطیة
 ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىاَلت نىلً٘ا نهيَع اؼت. ةً ٌهیو ٌا  آن ای از چيیو اؼتٕادهعىط. انا یگ نی در ىٌعؿان  اٌطاؼ

 کيط. رؿط ىهیٌا  آن

ا یػکيیػط  ًیػتغک طیػةضَاٌ ایيکػً.   واًُٗا دػطی اؼػت کًةل ؽت،یَادی ى نعدم ، نٍارت ؽتیى گاىً ةازی ةچً ًیتغک
ط. واُٗػًا یدٌ را رؿط صَد يگیؿ ویط ؿیصَاٌ و ةؽتگی دارد کً چگَىً نییةً اوَر کانل  ةًةتَاىیط آن را اىذام دٌیط 

اورد. دػی یػة ةػً دؼػتؿػان  کعدن  ولػب ٖیػُی را از وعیوت ٌای َٔؽ ییتَاىؽت تَاىا ةَد اگع کؽی نی نی وزـتياک
او در ؼػىر ٔػعد َػادی ٗػعار  يگیؿ ویؿ چَن کيط. درةارۀ آن ٔکع ىهی و اقالً نٍم ىیؽت  ًیط کً ةعای او تغکیةعد نی
کػار  ط ٌػع ىػَعی، ؿػاآورد نػی ةػً دؼػتٌػا  آن کػعدن  ولب ٖیُی صَد را از وعیوت ٌای َٔؽ ییتَاىاچَن و داؿت  نی

 تیػادی ةلیػداؿػت. تُػطاد ز را ةعنیٌا  آن و ن٘طاری ازو ا نَدَد اؼت ادی در ةاىکیز داد. دَل ىادرؼتی را اىذام نی
أتػط؟  ىهی نؽػائل اتٕػاؽ ویػکعد. دػ چػعا ا غۀ اول را اىتضاب نییرود و او دا نی ٔعوش ةً اةانیی در صیآزنا ةضت

اش  ُییوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا ایيکػً، ةُط از  دٌط ت ىهییاٌه ٔعدی کً ةً تَ٘ا»يط: یگَ نی گَىگ چی ةُنی از اؼتادان
ای ةط اىذام رازتی نی رؿط کعد ةً  ت٘ػَا . اگػع ةػً ؽػتیگَىػً ى  ویاؿػتتاه اؼػت. اقػالً ا ایو میگَ نی« دٌط. تَاىط کاٌر
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. أػعادی  کيػط ک ذره ٌػم رؿػط ىهییتان  ُییوت ٌای َٔؽ  یی، تَاىا طیىکي ًیصَد را تغک يگیؿ ویط، اگع ؿیت ىطٌیاٌه
را  ؿَد، انا دػ از آن صَد ؿان ًاٌع نی ُییوت ٌای َٔؽ ییَاىاصَةی دارىط و در ؼىر صَد، ت يگیؿ ویکً ؿٌؽتيط 

ا صَةی اداره ىهی ةً وٗتػی ودػَد دارد. انػا  ویػً ایی ؿػتیٌػا تیدادىط. نَُٗ نی ط اىذامیىتا کييط کً ی نییکييط و کاٌر
ای ةط اىذام دٌيػط،  ا از دؼترٌا  آن وٗتیرود و  نی ویا از ةیؿَد  نی ٓیؿان مُ ُییوت ٌای َٔؽ ییدٌيط، تَاىا کاٌر

 ؿَىط. ً نیواةؽت تع ایو اؼت کً ةً آن دطی ىط. صىعِ ا داده از دؼت ـًیةعای ٌه

ط یػتَاى نی و ؼپػ طیعیاد ةگیؼً یا ديخ روز در َعض را ٌا  آنروش  يط کًيک ادَا نی گَىگ چی انؼتادعصی از اة
و یػدرةػارۀ اکييػط.  ُٔالیػت نی گَىػگ چیار وک ، اىگار در کؽب اؼت یً آگٍی تتلیْاتیؿتایو ط. یٌا را ؿٕا دٌ هارییة
 کهػی ازٔعؼػتادن  ةیعون ٖیاز وع ٔ٘هکييط[  ]وتٖ آىچً تتلیِ نیتَاىیط  نی ط: اگع ٔعدی َادی ةاؿیط، چگَىًیـیيطیة

 اکيػَن غ چػی دارد. ؿػها ٌمیػٔعدی َادی چی دارد، ةطن ؿها ى ؟ ةطن کيیطدرنان گع را ید هاری اؿضاصیصَد، ةچِی 
َگَىگ  ى٘ىۀ وب کً وَر اؼت  ویو ٔ٘ه ا طیا گَىگ کعده چی ویتهع ةً ؿعوع  ذػًیدر ىت،  ةاز اؼتتان  دؼتؼَزىی هئ

غ چی دارد، یىٌا  آن ط، ةطنیدٌ را ؿٕا نی گعانید ٌای هارییط. وٗتی ةیکي وارد و از آن صارج درون ط چی را ةًیتَاى نی
گػعی را کيتػعل کيػط؟ چػی یدٔعد  تَاىط چیِ  نیؽی ک چیِ  ٌای ؿها را ؿٕا دٌط! چگَىً هارییةٌا  آنچِی  طیدػ ؿا

طان وازػطی را یػهار نی، ؿها و آن ٔعد ة طیکي هار را نطاوا نیی، وٗتی ٔعدی ة َالوه چ نعمی را ؿٕا دٌط. ةًیتَاىط ٌ ىهی
هػان غ ٌیػهػار دارد، ؿػها ىیای کػً آن ٔػعِد ة ؿَد و ةً اىطازه نیتان  هار وارد ةطنیة ِل ینع چیِ  و تهامدٌیط  نیؿکل 

چػِی  ادییػ، انػا اگػع ن٘ػطار زؿػَد و نيت٘ػل ىهی هار ٗعار داردیهاری در ةطن ةیـۀ ةیط داؿت. اگعچً رین٘طار را صَاٌ
دػظیعش ،  طیػکيدرنػان ٌػا را  هارییة طیػتَاى نی طیػکي نػی ٔکعوٗتی ط. یهار ؿَیؿَد ة نی ط ةاَثیل داؿتً ةاؿینع

ار یةؽػ طیػدٌ را ؿٕا نی گعانیهاری دی. وٗتی ة ؿَیط ط و واةؽتً نییکي  کؽی را رد ىهی چی. ٌ طیکي نی ؿعوعرا  ةیهاران
روی  گَىػگ ٗالةػی چی ط: اؼتادانیؿَ کً نتَدً ىهیٌؽت غی ی؟ چةيطیاتَاىيط ؿٕا  ! انا چعا نی ؿَیط نی صَؿسال

کهی از ، کيیطةاورؿان  ایيکًةعای گیعىط. ؼپػ  نیٌا  آن ؿان را از اىعژیعکييطه دارىط و یَان تؽضیا زیروح ؿان  ةطن
ؿػَد. آن  نیاىػعژی ىادطیػط  آن طیػهار را ؿٕا دٌیة ا دهی  ، ٌـت ، ديخ ؼً ایيکًةُط از  دٌيط. ةً ؿها نیایو اىعژی را 

ایػو اىػعژی کػً اؼػتٕاده کيػط.  نكػعؼ نی را اىػعژیآن کػار، ایو اىذام زیعا رود،  اىعژی کهی کً داؿتیط از دؼت نی
 . در گظؿػتً میا کػعده ًیػٌػا ؼػال تغک ده گَىگ اؼتادان چی ناول گَىگ ىطاؿتیط. کعدیط گَىگ ىتَد زیعا از ٌهان ا نی

 روشاش ةؽیار دؿَار اؼػت و اگػع در  ةَد. اگع ٔعد روؿی واُٗی را دیطا ىکعده ةاؿط، تغکیً ار ؼضتیةؽ ًیتغک اىذام
 ةً ؼىَح ةؽیار ةاه ةعؼط. کً تغکیً کيط، ةؽیار ؼضت اؼت یتع کَچک

اىػط تػا آن ن٘ػطار  کعده ًیػتغک ٌا ؼال دهٌا  آن ط،یيطازیکً نُعوؼ ٌؽتيط ىگاٌی ة گَىگ چی ةغرت ةً آن اؼتادان
ًا ط یکي ٔکع نیآیا ، طیا ىکعده ًیاورىط. ؿها تغکیة ةً دؼترا  غ گَىگیىاچٌعچيط  ػتو ةػً کػالسقٔع و  گَىػگ چی ةػا ٔر

 ٌػا کالساز آن ةُػط  دػظیع اؼػت؟ نچگَىػً ایػو انکاط؟ یػاوریة ةػً دؼػتگَىػگ  طیػتَاى نی ةطون ایيکً تغکیً کيیط،
 وٗتػی داىیػط آیا نیؿَیط.  نی ، ىگعان طیکي درنان هاری نعدم رایط ةیاگع ىتَاىؼپػ دٌیط.  ٌایی را ؿکل نی واةؽتگی

صػَدم هػاری او را یةگظار ة»؟ کييط ةً چً ٔکع نیعای زٕي ؿٍعت ٌؽتيط، ةهار ینطاوای ؿضكی ةدر زال ةعصی أعاد 
تَاىط در ذٌيی دطیط آیط کػً  ؼضتی نی صَاٌی ةً ؽت. ىیکیصَاٌی ى کیاز روی ى آن.« یاةطىط ؿٕا هار ةتَایعم تا ةیةگ

ایی ناىيط دَل و ؿٍعت دع ؿطه اؼت. ا صَاٌط صَدش نعض ٔعد ةیهػار  یيکً او ةعای زٕي ؿٍعتؾ زتی نیةا چیٌغ
آورد.  نػی ةػً دؼػتکيػط  ت نیرا ةگیعد ةیاىگع ایو اؼت کً واةؽتگی ؿػطیطی دارد! ةيػاةعایو چیػغی را کػً درصَاؼػ

هػار یةدر زػالی کػً  دٌػط. تَاىط نيذع ةً ایو ؿَد کً ةً ةطن صَدش نيت٘ل ؿَد و ؼػپػ ایػو نؽػئلً روی نی نی
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کيط کؽی را ؿٕا داده اؼت. وٗتػی  کـط. ٔکع نی زدع نیکعده دػ از آن  درنانؿَد، ٔعدی کً او را  زالؾ صَب نی
؟ وٗتػی ىتَاىػط  ؽتیواةؽتگی ى ویا ایؿَد. آ نی ازصَدرامیةؽیار نـَُؼ و  ىانيط، نی گَىگ او را اؼتاد چی گعانید

و  ؿػٍعت اش ةػً واةؽتگی صاوع ةً ویا ایکيط. آ أؽعدگی نی و ازؽاساىطازد  نی وییکؽی را ؿٕا دٌط، ؼعش را دا
 ط. آن اؼػتادیػآ نیةػطىؾ  کعده ةػً درنانرا ٌا  آن ِل آن أعادی کً اوینع چیِ  ، تهام َالوه ؟ ةً ؽتیؿضكی ى نيأٍ

 انػا ةػً .کيط را از ةطىؾ صارج چِی نعیلا آن کار را اىذام دٌط تا یو یا داده کً او آنَزش ًاٌعًا ةً گَىگ ٗالةی چی
ةػط را ىػطارد. ةػا چػِی  از صػَبچػِی  فیی تـػضیتَاىػازیعا ٔعدی َادی کيط،  صارجآن را  تَاىط ىهیکً  میگَ ؿها نی
 .ؿَد نی اهیؼ از کارناةطىؾ  درون ، زنان گظؿت

ای ىطارد. ةؽیار دؿػَار و  زل ؼاده وَر واُٗی تغکیً کيط، روزگار ؼضتی دارد و راه اگع چيیو ٔعدی ةضَاٌط زناىی ةً
ی دارد ةیـتع نؽػتُط ایػو نادرزادی صَة تیٕیک کًؿضكی  ط.کي لیط تتطینادۀ ؼٕ کارنا را ةًدردىاک صَاٌط ةَد تا 

تاری اؼت.  آن را  یَاىیػزارواح ،  چيػیو ىیتػی داریػطنعدم را ؿػٕا دٌيػط. انػا وٗتػی ط کً اقعار دارى ةُنی أعادگٔع
ةیييػط کػً ایػو ٔػعد  نیٌػا  آن َان اؼت.یا زیوؼیلۀ روح  ةً ؿطن  عیتؽضچيیو چیغی يط. یآ نیتان  ييط و ؼعاغیة نی
ط يػکي ىهی کهػکاو  ةػً لیػدل ط ایو کار را اىذام دٌط. انػا ةػطونيکي نی کهکاو  ةً و را ؿٕا دٌط ٌا ةیهاریصَاٌط  نی

دػػ از داىیػط  آیػا نی. اؼػت ار صىعىاکیةؽ ویآورد. ا ىهی ةً دؼتةیهاری را ؿٕا دٌط. اگع ؿضف از دؼت ىطٌط، 
 در تغکیً ةیٍَده صَاٌط ةَد.تان  تهام تالش ؟آن زیَاىات ةً صَد چ٘طر دؿَار اؼت کً تغکیً کيیط کعدن دظب

 ؿػضف کييػط. آن نتادلً نی گعانید را ةا کارنایؿان  صَب درزادینا تیٕیکاز وعیٖ ؿٕای ةیهاری،  ةُنی أعاد
، وٗتػی ةُػط از نُالذػۀ او ةػً  طیػاری دارد. اگع نعینی را کً ةیهاری وصیهی دارد ؿٕا دٌیو کارنای ةؽ اؼت لینع

را دارىػط، و تذعةػً یػاىط، ا کعده درنانگعان را یاری از أعادی کً دی! ةؽ ط داؿتیار ةطی صَاٌیةؽ ط ازؽاسیعوةصاىً 
زنػان  ط. ةػا گظؿػتيکـػ طی زدػع نییهاری ؿػطیط و از ةىرو نی ةً صاىًٌا  آناةط، انا ی هار ؼالنت صَد را ةازنییکً ة

ةً غی ی، چدادن ط. ةطون ازدؼتيدٌ نی تَ٘اان آى ةً ،گعانیؿَد و در ازای کارنای د يت٘ل نیٌا ن آناری ةً یکارنای ةؽ
 دٍػان ویػنتادلً ؿَد. ٗاىَىی در ا ط ةا تَ٘ایکارنا ةا ةً ٌع زالهاری اؼت، انا گیعیط ةی نیآىچً  ط. گعچًیآ ىهی دؼت

.  طیٌؽػت صػَب گَیػط کػً کؽی ٌػم ىهی ؿَد.تان  تَاىط ناىٍ ىهیکؽی  چیٌط یغی را ةضَاٌیودَد دارد کً اگع ؿها چ
. ؿػها  اؼػت ةػطی ةاؿػط ٔػعد ادی داؿػتًیػکارنای ز ٌعکؽیر ؿطه اؼت: یتكع و دٍانیغی ودَد دارد کً در ایچ
؟ تهػام  طیػکي ًیػتغک طیػتَاى نی ط و ةا آن ٌهً کارنػا چگَىػًیکي نادرزادی صَد را در ازای کارنا ةا او نتادلً نی تیٕیک
تػً ویاز ةػ ؿػضف هػاری آنی؟ ة ؽتیى تعؼياک ویا ای. آ رود نی ویاز ة ؿضف وؼیلۀ آن ةًتان  نادرزادی تیٕیک  ٔر

هػار ؼػعواىی را ی. اگػع چيػط ة طیکـػ زدػع نی ورویط  نینا ؿها ةً صاىً رازتی دارد، ا زامع ازؽاسدر زال و  اؼت
دٌػط.  غی اؼػت کػً روی نییػو چیػ؟ ا ؽػتیى صىعىاک ویا ای. آ طیعیةهٌا  آن ؿَیط ةً دای نذتَر نی ، درنان کيیط

 داىيط. ىهیآن را  دـت ٘تیاری از أعاد ز٘یةؽ

داىيػط.  انا لغونًا ةً ایو نُيی ىیؽػت کػً ةؽػیار نی نـٍَر ةاؿيط، گَىگ ٗالةی چی نهکو اؼت ةعصی از اؼتادان
ایػو اؼػتادان دروّػیو دظیعىػط.  ِ ؿػَد آن را نییػوٗتی چیغی ةیؾ از زػط تتلداىيط؟  ی را نیچیغ چًَادی  نعدم

ا را اىذام وینهکو اؼت زاه ةتَاىيط ا  بیىیػغ آؼػ صَدؿػان ةػً زىيط، ةلکً نی قطنً گعانید تيٍا ةً  دٌيط، انا ىً کاٌر
ب یآؼػ نَرد گَىً تَاىط ایو أتط. تغکیً ىهی ةعای آىان چً اتٕاٗی نی ط کًید طیةُط صَاٌ ا دو ؼالی کیرؼاىيط. در  نی

ٌای  تکيیػک اىؽػان ویػؽػت. ایٌػا ى هارییٌا را ؿٕا دٌط، انا نيٌَر از آن، ؿٕای ة هارییتَاىط ة نی ًیٗعار گیعد. تغک
ا ةُنی از  ویط. ایب ةعؼاىیو ؿکل ةً آن آؼیط ةطیازه ىطاروتیُی اؼت. نىلً٘ا اد غی َٔؽیؽت ةلکً چیَادی ى روٌز
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ا یػ ؿػٍعتکؽػب راٌػی ةػعای  َيَانً ةػ گَىػگ چیاز اىط و  کـاىطه ونعج  ٌعجرا ةً  چیغ ٌهً گَىگ ٗالةی چی اؼتادان
 ُػطاددٌيػط و ت را گؽػتعش ؿانٌای ؿعور صَد ىَٕذ دؼتً دادن ةا ؿکل کييط نی ؼُیٌا  آن کييط. نی ی اؼتٕادهیدارا
 يػط و ةػًیگَ نی گَىػً ویَػادی ا ل کً نعدمیو دلیا ٔ٘ه ةً ایاؼت. آ گَىگ واُٗی چی چيط ةعاةع تُطاد اؼتادانٌا  آن

گَىػً   وی، انػا ا اؼت ةطان قَرت گَىگ چی طیٔکع کي اؼت ؟ نهکو طیکي را ةاور نیٌا  آن کييط، ؿها نی َهل ؿکل ویا
 . میگَ ةً ؿها نیآن را  ٘تی. ز٘ ؽتیى

ػای اؿػتتاه اىذػام نی دهیل صَدصَاٌاىً َادی ةًنعدم  دٌيػط و ةػً دیگػعان ةػطٌکار  ای، در تُانل ةا دیگػعان کاٌر
ط. یػکيدرنػان ط و کؽػی را یػةعو طیکي و تاوان آن را ةپعدازىط. ٔعضةکـيط تتُات آن زدع  صاوع ةًؿَىط و نذتَرىط  نی

در اوػعاؼ  دا ٌهػً صػطایینَدَدات ؟  تَاىؽت نذاز ةاؿط ا آن نییط، آیط او را ؿٕا دٌیتَاىؽت زتی اگع واًُٗا ٌم نی
ةػَد اگػع کػاری  اىگیغ نی دٌيػط؟ چ٘ػطر ؿػگٕت ىهی کػاری را اىذػام ویچيػٌػا  آن ک ازی چیچعا ٌ، انا زنَر دارىطنا 
کييط؟ نعدم نذتَرىط تػاوان کارنػای صػَد را  کار را ىهی ویکعدىط کً ىژاد ةـع در رازتی کانل زىطگی کيط! دػ چعا ا نی

،  ۀ صػَدیکييطه نهکو اؼت در وَل تغک ى٘ل کيط. تغکیًآن را  کيط ىهی تئدعکؽی  چیٌو اقلی اؼت کً یةپعدازىط و ا
زدػع  اىػطازد. اگػع اکيػَن نی ٖیػتَُ هػاری را کهػی ةػًیکيط. انا ٔ٘ه ة کهک گعانید ةً گاهیوة صَاٌی گاه کیاز روی ى

 از دؼػت هػاری، دػَلیدػای آن ة ةػً وَری کػً ل کيط، ةػًیها تتطةعای ؿآن را  طیا ؿایکـیط.  ، ةُطًا زدع نی طیکـ ىهی
 کیػدر ؿػضف کارنای  ةعدن ویة ةاؿط. اىذام واُٗی آن، از قَرت ویط. نهکو اؼت ةطیا ؼضتی داؿتً ةاؿی طیةطٌ

ارۀ . درة میگَ روش صَد را ىهی ٔ٘ه اقَل يذایاؿَد ىً ةعای نعدم َادی.  اىذام کييطگانً یتَاىط ةعای تغک نی آن، ٔ٘ه
 . کيم کييطگان قستت نی ً یکيم، درةارۀ ومُیت واُٗی در ادتهاع تغک نی اقَل کل دٍان قستت

ی یراٌيهػا ةػغرت و نؽػیعی درؼػت راه . نػا ؿػها را ةػً طیکيدرنان  ٌا را  هارییة میدٌ ىهی ؿها آنَزش ةً يذایا
دأػا  طان ٔػالَنیػم کً نعیگَ نی ـًیم ٌهیٌا اؼت کً در کالسَلت . ةً ٌهیو  میةضـ و ؿها را تُالی نی میکي نی

 درؼت راه دأا ىیؽتیط. نا ؿها را ةً کييطۀ ٔالَن ویط، تهعیکيدرنان  کييط. اگع نعدم را درنان  ٌا را  هارییىطارىط ة ادازه
 کػانالً ةػً ایيکػًم، تػا یٌؽتتان  ةطن کعدن داکدر زال ـً ی، ٌهٗلهعو ةـعی ۀ ٔاییدر وَل تغکو  میکي ی نییراٌيها

ای ؼػیؿَد. اگع ٌيَز آن چ لیتتط اىعژی ةاهۀ ةا ناد  ؟ آن ً کيیػطیػتَاىیػط تغک ط، چگَىػً نییػکيتان  را وارد ةػطن اهیٌغ
ا کارنا ٌؽتيطیچ ط یط. اگػع نذتػَر ةاؿػیػکي تسهػلآن را  تَاىیػط کارنا، ىهی ٌهً ط. ةا آنیکي ًیتغک طیتَاى اقالً ىهی !ٌغ
ام،  دأػا را َهػَنی کػعده ویو اؼت. ایا الغانی کً گظاؿتیم آن َلت. طیکي ًیتغک طیتَاى ط، ىهییؾ از زط زدع ةکـیة

اگػع  دارم. آناز  ی ةعای زٕاًػتیٌا راهانا ةا ایو زال ىیغ ی ٌؽتم. چیغ چًآنَزش در زال ط یىطاى ط ٌيَز ٌمیانا ؿا
ایتهام چ نو ط، ٔاؿویکيدرنان  را  دیگعانهاری یط ةیؼُی کي  گظاؿػتً ؿػط، دػػ تان ً در ةطنیی را کً ةعای تغکیٌغ

ایؿضكی ةً چ نيأٍو  صاوع ؿٍعت ةً طیىطار . ادازه گیعد نی ط. اگع الغانػات ٔػا را یب ةعؼاىیةاارزؿی آؼ ویا ی ةًیٌغ
ػای ةػط را ةػً یو چگعدد  نیدوةاره ةً ؼىر نعدم َادی ةػازتان  ط. ةطنیؽتیدأا ى کييطۀ ٔالَن ویط، تهعیىکي نعاَات ٌغ
 ط.یط ٔعدی َادی ةاؿیصَاٌ  عا نییگعداىیم، ز نیؿها ةاز

  ةیهػاری کػً ؼتک اؼت. انا تُطاد کهػی از أػعادتان  ةطن طیکعد اری از ؿها ازؽاسیعوز، ةؽیةُط از ؼضيعاىی د
ػای ةػط را از یچ ایيکًعوز دػ از یدصَب ىیؽت. ؿان  ، اولیو کؽاىی ةَدىط کً ازؽاس کعدىط زالوصیهی داؿتيط ٌغ

ٗاىَن ودػَد  وینا ا دع از اىعژی و رازت اؼت. انا در دٍانتان  ةطن تهام طیدکع ةعداؿتم، اکحع ؿها ازؽاستان  ةطن
ػٌٍعچیغ تَاىؽتیم ىهی« ط.یآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ةطون ازدؼت» :دارد . ٗىُػًا صَدتػان  کيػیم ی را ةعای ؿها ٔر

ایط چیةا  ویؿػها را از ةػ ىاصَؿػیِ ای  ـػًیر هاری ؿها، َلػتیای ة ـًیر ، نا َلت  گعیَتارت د . ةً طیی را تسهل کيیٌغ
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زتػی در ؼػىسی دػاییو ٌػم ةػاز ةاؿػط، تان  مؼػَ چـػمةاٗی ناىطه اؼت. اگػع ٌيَز تان  هارییةنیطان . انا  میا ةعده
تعاکم ٌؽػتيط دعي یاه ّلیؼچِی  ٌای تَدهٌا  آن دارد.و تیعه  اهیؼةیهار  ی از چیِ یٌا تَدهتان  ط کً ةطنیيیط ةتیتَاى نی

 کييط. را دع نیتان  ةطن ، تهامؿَىط نی و وٗتی دعاکيطه

ؿػطت دچػار  ةً ایيکػً ؼػعنا دارد، نحػل ازؽػاسؿػان  ةطن تهػامةعىػط  دػی نیةُػط، ةُنػی أػعاد  از انعوز ةػً
ىػارازتی  ازؽػاسؿػان  ی از ةطنیدرد کيط. اکحع أػعاد در دػا اؼت نهکوؿان  ٌای و اؼتضَاناىط  گی ؿطهؼعناصَرد

نـػکلی در گظؿػتً کً تان  ی از ةطنیٌا  ةعود. ٗؽهت خیگ کيط و ؼعؿاندرد  اؼت نهکوؿان  داٌای .صَاٌيط داؿت
هػاری یة دوةاره ،طا کعدهیؿٕا د گَىگ لۀ اؼتاد چییوؼ ا ةًی گَىگ ٌای چی ویلۀ تهعیوؼ ط ٗتالً ةًیکعد ٔکع نی داؿت و

 هػاری ٌيػَز ٌػمی. ة ةَد اىطاصتً ٖیتَُ ةًآن را  هاری را ؿٕا ىطاده ةَد، ٔ٘هیة گَىگ اؼتاد چی . زیعا آن صَاٌط داؿت
را ٌػا  آن م، ٌهۀیعون ةکـیرا ةٌا  آن ط ٌهۀیآنط. ةا انطه ةَد انا ةُطًا نییو ٗتالً ةً ؼىر ىه ٗعار دارد ةَدٗتالً ی کً یدا

 ةعگـػتً دوةػارهتػان  هارییة طیػکي ازؽاس اؼت و نهکوی. ةياةعا میةتع ویاز ة ـًیم و کانالً از ریةعاى عونیةتان  ةعای
ػتو اؼػت. ةػً ٌهػیو َلػت  ازةػیودر زػال اش  دٌػط ایػو اؼػت کػً کارنػا از ریـػً اتٕاٗی کً روی نی، انا اؼت ٔر

ٌػا  ویط. انػا ٌهػۀ ايط در ٌع ٗؽهت ةػطن و ةػً ٌػع ؿػکلی ةاؿػيتَاى ٌا نی ایو واکيؾصَاٌیط داؿت. ی یٌا واکيؾ
یب نی. ؿها اىط ُییوت وارد  ایيکػًنسل  ةػً ب ةاؿػیط.٘طر ٌم کً نُػظچکيم ةً آنطن ةً کالس ادانً دٌیط، ٌع را تّع

در زػال تَاىم ةً ؿها ةگَیم کػً  صىعی ودَد ىضَاٌط داؿت. نی چیؿَد و ٌ ط نییىادطتان  مَالئ تهامکالس ؿَیط 
ی کػً از ىٌػع ٔیغیکػی ٌعچیػغآیط، ةياةعایو ىگظاریػط  نی ةً دؼتیادگیعی ٔا ٌؽتیط و ٔعقت ةعای کؽب ٔا ؼضت 

وٗتػی »نُيػی اؼػت کػً:  ویط، ةً ایٌؽت ار نُظبیط ةؽیکي نی . وٗتی ازؽاسٌم ةعیغد کيیط، ؿها را ةً تذعةً نی
کػ نی ت نییغی ةً ىٍایچ ـػۀ یزامػع ردر زػال ؿػَد.  داک طیصَاٌط ؿط و ةا داکتان  تهام ةطن« ؿَد. رؼط، ةَع
و ةاَػث  آیػط نی عونیػة صَدش ٌم آن ةاٗی ناىطه کً اهیؼچِی  غیعون آورده ؿطه و ٔ٘ه آن ن٘طار ىاچیةتان  هارییة

ط َهلػی یؿػط غی را نتسهػل ىهییػچ چیط. اگػع ٌػیػگظرةان کهی دؿَاری یو از ن ؿتً ةاؿیطکهی ؼضتی داؿَد  نی
 ةَد. ىهی

اةػت ةَدیػط تػا زػطی کػً  ؿضكػی نيػأٍؿػٍعت و ةعای ادتهاع َادی ةـعی در نهکو اؼت  ةػا دیگػعان در ٗر
تان  یٌا اؼػتضَان زتػی گػعیی دٌاُةُط در. ةاؿیط هکعدتتاه را تان  ةطنو  تَاىؽتیط صَب ةضَاةیط یا صَب ةضَریط ىهی

ی داؿػتً ةاؿػط. ةػً یٌػا ط واکيؾیػلسٌػً، ةا کیةطىی در  ویؼازی چي و داکی. ةياةعاطيةاؿؿطه  اهیؼنهکو اؼت 
ا اؼػتٕعاغ داؿػتً ةاؿػيط. یػ. ةُنی أعاد زتی نهکو اؼت اؼٍال  ط داؿتیی صَاٌیٌا اؼت کً واکيؾَلت ٌهیو 

، ةُط از زنػَر  نُلم»اىط:  کعده نىعحؿان  یٌا تذعةً را در گغارش نؽئلً ویا نضتلٓ، نياوٖ اری از ؿاگعدان دریةؽ
 ط دػاکیػةاتػان  روىیزیػعا تهػام اَنػای د« ةَدم. تَالت دىتال نطت ، تهام صاىً ةً ع ةعگـتیدر کالس ؿها، در نؽ

طار یػة ؿػَد از صػَاب تهػامام  اىیؼضيعایيکً  نسل ةعوىط و ةً صَاب ؿَىط. تُطاد کهی از أعاد نهکو اؼت زتی ةً
 روی ؼػع ط درؼػت ؿػَد. زنػاىی کػًیکً ةا ودَد داردٌا  آن ی در نْغیٌا هارییعا ةیأتط؟ ز و اتٕاؽ نییؿَىط. چعا ا

چیػغی زػػ ٌػا  آن زػ کػعد، ٌعچيػط را ةػیٌػا  آن طیػةا در ىتیذػً .تسهل کييػطآن را  تَاىيط ؿَد، ىهی کار نیٌا  آن
٘ػًا ةضَاةيػط ىیػغ ٌهػً را یگیػعد و زتػی اگػع َه ٗػعار ىهیتػأجیع  تستی یأعاد، ٗؽهت ؿػيَا انا ةعای ةُنیکييط.  ىهی
روز ٌػم ىضَاةيػط  ؿَىط و زتی اگع چيػط ةؽیار ؼعزال نی دٌيط. دػ از آن ىهی ک کلهً را ٌم از دؼتیؿيَىط و  نی

ط، ٌهگی يةاؿ ٌعچًانا ةیایط.  ایيذانضتلٕی  نهکو اؼت ةا ومُیت ٌعکؽیآلَدگی ىضَاٌيط داؿت.  صَاب ازؽاس
 ؿَد. ط داکیةاتان  ط درؼت ؿَىط، چعاکً کل ةطنیةا
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ػا کيیػطتان  یٌا وَر واُٗػی واةؽػتگی ط، از انعوز ةً ةُط، وٗتػی ةػًیو کيیدأا را تهع وَر واُٗی ٔالَن اگع ةً  ،را ٌر
ا کييط نهکو اؼت ةگٌَا  آن تَاىيط ط داؿت. أعادی کً ىهییی صَاٌیٌا واکيؾ ػیرا ٌر در قػَرتی کػً اىػط،  ا کعدهيػط ٌر

ا کييط، ةياةعاٌا  آن تَاىيط ىهی و کالس یدر ارا  آىچً غ ٌؽتيط کًیکعد. أعادی ى را داکؿان  و ؼضت اؼت کً ةطنیرا ٌر
 گػعانیؿػَد. د دػاک نیؿان  گظارىط و ؼپػ ةطن را کيار نیؿان  ٌای ام ةُطًا درک صَاٌيط کعد. واةؽتگی آنَزش داده

ازؽاس ىاصَؿی ؿَد و  ؿعوع نیو أعاد در آن ٌيگام یا نطاواؿطن در زالی کً دعاىعژی ؿطهؿان  ةعىط ةطن دی نی
رو  ؽػت. ازایػویصػَب ىؿػان  ناىيط، أػعادی کػً درک نی َ٘ب کً ٌؽتيطأعادی  ویچي در ٌع کالسصَاٌيط داؿت. 

نتَدً ام، ٌهیـً  َزش دادهُی ٌؽتيط. ٌعدا کً آنیٌا وت ویط، ٌهۀ ایکي ی را تذعةً نیچیغ چً ایيکًتَدً ةً  ةطون
 صَاٌيػط ةعوىػط. نيتٌػعم ىـػیييط و ىهی ٗطر ازؽاس ىارازتی دارىط کً ؼع دای صػَد نی عصی ٌؽتيط کً آنام ة ؿطه
را  انتسػان ویا طی. زتی اگع ىتَاىدٌم ىهیاىذام کار را  ویا . انا را نطاوا کيمٌا  آن و میایة وییدا تَنیاز تع ناىيط کً نی

 ةػع طیػتَاى ا ىهییػ؟ آ طیً کيیتغک ط ٌيَز ٌمیتَاى نی ، چگَىً طیؿَ نَادًٌای ؿطیط  ؼضتیوٗتی ةا  يطهی، در آ طیةگظراى
ط ؿها را ؿػٕا یدرصَاؼت ىکي و از نویط، ةياةعایٌا ّلتً کي ویط ةع ایتَاى یوَر زتم ن ةً؟  ّلتً کيیطَچکی زدع ک ویچي

 کيم.  گَش آن صَاٌم ةً ىهی« هاری،یة»ط ییای کً ةگَ دٌم. لسًٌ ٌا را ؿٕا ىهی هارییة دٌم. نو

ناىيػط.  َ٘ػب نی کػًٌؽتيط  درقط  تا ده زطود ديخ ـًیٌه داد. در ٌع کالس ؼضت اؼت کً نعدم را ىذات واُٗاً 
 کػً ؽػتیتان ادانً دٌیط، ٌيَز نُلػَم ى کييط. زتی اگع ةتَاىیط ةً تغکیً ٌهً ةتَاىيط دائَ را کؽب کً اؼت عنهکویّ
ٌهػً  کػً اؼػت عنهکویػط. ّیػدار ًیَغم راؼش ةعای اىذام تغک ایآکً  تؽیط و ٌيَز نُلَم ىیؿَ ط نَٖٔیتَاى نی ایآ

ٌای نـػاةً زنػَر در  تذعةػً کتػاب ویػا صَاىػطن ٖیواُٗی دأا از وع کييطگانً یؿَىط. تغک صطایینَدَدی ةتَاىيط 
 آورىط. نی ةً دؼترا کً ؼغاوار آن ٌؽتيط، آىچً و تهام  را صَاٌيط داؿتکالس 
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  ضذيساىی ضَم

 مگیس  در ىظس نیراىم یغيَان نس ٌهۀ عاگسدان را ةً
دهلػً  عم، ازیػگ نی در ىٌػعطان صػَد یػَيَان نع ةعىط، نو ٌهۀ ؿػاگعدان را ةػً گعچً ةؽیاری ةً ایو نَمَع دی ىهی

ه، اگع ؿها ؼَی ؼىَح ةا وَر واُٗی تغکیً کييط. در آنَزش تغکیً ةً تَاىيط ةً نىالًُ نی از وعیٖأعادی کً صَدؿان 
ػای ةؽػیاری ةػً ؿػها داده نیو صىعىاک عنؽئَهىً یّةعایم کعدم  ی ىهییو ؿکل راٌيهایرا ةً ا ایػم و  ةَد. نػا چیٌغ

ػای ةؽػیام و چ ط ةطاىيط. ایو دأا را ةً ؿها آنَزش دادهیایم کً أعاد َادی ىتا ادی را ةیان کعدهیار زیٖ ةؽیز٘ا ار یٌغ
و اقػالً یةيػاةعاؿػَد.  ؿػانل نیىیػغ  عدیگ یکيم و نؽائل نی ؼازی داکؿها را  ناد دیگعی ةً ؿها صَاٌم داد. ةطیز

تم. ٔاش ىهی در ىٌعطاىم یَيَان نع ةَد اگع ؿها را ةً َهلی ىهی وَر ؼعؼعی ةً أعاد  ٌهً اؼعار آؼهان ةً ویا کعدن گٔع
کعدن و دیـػاىی  و رؼَِم تٌُیم زامع، نا آن آدابدر زال ع کعده و یی. زناىً تٌْؽتای  ؽت. انا ىکتًیَادی نذاز ى

ط. يرؼػ نی ةػً ىٌػعنػظٌتی  نعاؼػم ًیط و ؿػتىػادی ىطاریػدٌیم. آن تـعیٕات ٔایطۀ ز را اىذام ىهی گظاؿتو ةع زنیو
ا را اىذام ىهییو نا ایةياةعا ا وػی یػةگظاریػط دیـػاىی ةػع زنػیو و کيیػط ای دارد اگػع تٌُػیم  م. چً ٔایػطهیدٌ و کاٌر

ط و یػتػان ةعگعد و دىیَی َۀ ؼػاةٖیط، ةً ؿػیعون گظاؿتیرا از در ةتان  دای ایيکًانا ةُط از ط، ییت درآینعاؼهی ةً َنَ
اةت و دََا کي ایی ناىيط ؿٍعت و جعوت، ٗر دار  ط؟ نهکو اؼت زتی تست ىػام نػو چٍػعۀ دأػا را صطؿػًیةعای چیٌغ

 ط!یکي

وَر نسکػم و  ط ةػًیػط و تا وٗتی ةتَاىیکي ًیةؽتگی دارد. تا وٗتی ةتَاىیط تغکتان  ۀ ذٌویةً تغک ۀ واُٗی کانالً یتغک
ةَد. انا ةعصی از  م. اگع ّیع از ایو ةَد َهلی ىهیگیع در ىٌع نیطم یَيَان نع ط، ؿها را ةًیتان ادانً دًٌ یاؼتَار ةً تغک

تغکیػً  طٌيػط. ةػعای ةعصػی از أػعاد اىذػامىً ادانػً یػعىػط و ةػً تغکیگى در ىٌػعکييطه ً یتغک أعاد نهکو اؼت صَد را
ط ؿػها را یػتان ادانػً دًٌ یػۀ صَد ادانً صَاٌيط داد. تػا وٗتػی ةػً تغکیؽت. انا ةؽیاری از أعاد ةً تغکیىدظیع  انکان

 کيیم. ی نییط راٌيهایَيَان نع ةً

تػً ىٌػع گٔعدر ط ٔػالَن دأػا یػَيَان نع آیػا ةػًدٌيػط چىػَر؟  أعادی کً ٌع روز ٔ٘ه زعکات تهعیو را اىذام نی
ایػم  يگ کػً آنػَزش دادهیؿػ ویط ةایػط از آن اؼػتاىطارد ؿیػکي ً نییػوَر واُٗی تغک . زیعا وٗتی ةًط؟ ىً الغاناً ىؿَ نی

ایيکػً  ۀ واُٗی اؼػت. اگػع ةػطونیتغکدر ایو قَرت ط و یرا رؿط دٌتان  يگیؿ ویوَر واُٗی ؿ دیعوی کيیط و ةایط ةً
ػا یةً تهػام چ دادن عویةعای ى َردىیازنط، آن اىعژی َٗی یرا اىذام دٌ رؿط کيط، ٔ٘ه زعکات تهعیوتان  ؿیيگ ؿیو ٌغ

و یم. اگع ةً ٌهیعیةگ در ىٌعط ٔالَن دأا یم ؿها را نعیتَاى ىهیدر ایو قَرت تَان تغکیً ىانیط.  ىهیآن را  را ىطاریط و
را رؿػط تان  يگیؿػ ویط و ؿیػعوی ىکيیػه ٔالَن دأػای نػا دیط ولی از ؿعایدٌ ٌا را اىذام ویؿکل ادانً دٌیط، تهع

طه ةاؿیط، نهکو اؼت ةا نـکل دیگعی نَادً ؿَیط. یان نعدم َادی چؽتیو صَد در نیـیٌای د و ةً روش طیىطٌ
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ٔ٘ػه اؼت. نستهل ایذاد کعده اؼت. ةؽیار تان  ط ٔالَن دأا آن نـکالت را ةعاییی، زتی نهکو اؼت ةگَایيکًةطتع 
و یػزػاه کػً اکار کيیط. تان  يگیؿ ویؿً روی ایم قادٗاى ٌؽتیط کً وتٖ آىچً آنَزش دادهکييطۀ واُٗی ً یتغکزناىی 

درآنطن، ىغد نو ىیاییػط.  تیَنَ ٕاتی ناىيط نعاؼم ةًیروؿو ؼاصتم، انیطوارم دیگع ةعای اىذام تـعتان  ىکتً را ةعای
ؿػهار اؼػت،  ٗطر ٔاؿو دارم کً تُطادؿان ةی م. آنگیع در ىٌع نیط، ؿها را نعیط صَد یً کيیوَر واُٗی تغک تا وٗتی ةً

 زنَر دارىط. يذایاتَاىم از ٌع تُطاد ؿاگعد کً ةاؿط نعاٗتت کيم، چً رؼط ةً ؿاگعداىی کً  و نییياةعاة

  طمینررضۀ ةَدا و ةَد گَىگ چیٌای  روش
ٌػای  روش،  ٘ػتیدر ز٘.  يطؽػتیؽػم ىیةَد نطرؼۀ ةػَدا نػظٌب گَىگِ  چیٌای  روشةایط ایو ىکتً را تكعیر کيم کً 

در ىٌػع کييطگان نا اّلب ایػو دو را ةػا ٌػم یکػی  . ةعصی از تهعیو يطؽتیى ؽمیئدائَ ٌبغ نظینطرؼۀ دائَ ى گَىگِ  چی
ـتع از یؽم ةیةَد کييط درةارۀ نظٌب عروزاىی، ٔکع نییٌای ّ ؽتیىط. ةعصی از راٌتان نُاةط یا زتی ةعصی ةَدگیع نی

 و کػار را اىذػامیػا م:یریط ةً ؿها ةگػَدٌيط. ةگظا نا تعویخ نی ؿاگعدان ویؽم را در ةیةَد ذًیدر ىتداىيط،  گعان نیید
ٗؽػهت  يذػایانػا در زػالی کػً  ، ٌای نظٌتی دارد ؿکل ٌؽتيط. نظٌب ٌای تغکیۀ نتٕاوتی ٌا روش عا ایویط، زیىطٌ

ط یػىتا گػعانیدأػا ٌؽػتيط، د طان ٔالَنینع ٌایی کً و راٌتً ٌا راٌب اؼتحيای ةًدٌیم.  نان را آنَزش نی تغکیۀ نطرؼً
 . ؽتیدارنا ى انیدر َكع دا ؽمیکييط. ةياةعایو نطرؼۀ نا ةَد ا دىتالٌای نظٌتی ر ؿکل

ط و ىػٌای ژرؼ دیگعی ىیغ ودَد دار اؼت. ةؽیاری از آنَزهةَدا کَچکی از ٔای  ٗؽهت ٔ٘ه ؽمیةَدٌای  آنَزش
غار روش ان کػعد کػًیػانَىی ةیط. ؿاکىؼىَح نضتلٓ ٔای نضتلٕی دار ً ودػَد دارد. در نػظٌب یػتغک ٌـػتادوچٍاٌر

 . ؽػمیتاىتع و دػاک ویؼػعزن ؽػِم ذن،ی، ةَد انیػ، ٌَآ ایت نیاؽم ٔ٘ه تُطاد کهی روش تغکیً ودَد دارد، نحل تیةَد
را دَؿػؾ دٌػط، ٔ٘ػه  ی ةػَداتَاىػط کػل ٔػا ىهی ؽمی، ةَد وی! ةياةعا يطیآ زتی ٗؽهتی از آن ٌم ةً زؽاب ىهیٌا  آن

غار روشکی ایغ ینا ى دأای . ٔالَن اؼتٔای ةَدا  ٗؽهت کَچکی از ، انػا ؿطاؿاره ای اؼت کً ً یتغک ز ٌـتادوچٍاٌر
تً تا ةَدیاول ؽمیىطارد، از ةَد ؽمیارتتاوی ةً ةَد چ ارتتػاوی یانعوزه ٌم ٌ نظاٌب دارنا و ةً انیدا ؽم در َكعیً گٔع

 ىطارد.

ةازؿػطن انَىی ةػً یان گظاؿت. وٗتی ؿػاکیدر ٌيط ةاؼتان ةي ؾید را ؿاکیانَىی در دوٌغاروداىكط ؼال ؽمیةَد
اد آورد و ةػعای ىذػات نػعدم اؿػاًَ داد. در روش او، ی ً کعده ةَد ةًیٗتالً تغکرا  آىچً ، طیيی رؼیة و روؿو ٕٗل گَىگ

و  «و صػعد ازکػام، تهعکػغ»ودػَد دارد:  ٔ٘ػه ؼػً کلهػً در واٗػٍ ٌغار نػتو ىَؿػتً ؿػطه، چيط ایيکًةطون تَدً ةً 
ال نػعدم َػادی یػو ةَد کً ٔعد را وادار کعد تا از تهػانی انیارۀ ا، ایو ؼً کلهً اؼت. ازکام، درةونطرؼۀ ا نـضكات

ا ؿَد، او را نذتَر کعد تا ن ا را ةهیآوردن چ دؼت صَد ةعای ةً لیٌر َی ٗىٍ کيػط و ناىيػط یدى ٌعچیغعاىط، صَد را از یٌغ
رو   کػغ ؿػَد. ازایػوتَاىػط وارد تهع نی در ىتیذػًکيػط و  ؿَد و ةً چیغی ٔکع ىهی آن. ةً ایو ؿکل، ذٌو ٔعد صالی نی

تَاىػط ةػعای تغکیػۀ واُٗػی در نطیتیـػو  ذٌو ٔػعد ؼػاکو ؿػَد، نی ایيکً. دػ از ىطگعیکطیازکام و تهعکغ نکهل 
ٌػا  آن ً در آن نطرؼػً اؼػت.یػو ٌهان ٗؽهت واُٗی تغکیً کيط. ایؼهت ةاه تغک ً ةع ؼکَن صَد، ةًیةيـیيط و ةا تک

ٔ٘ػه گَىػگ را تغکیػً  ،کييط ل ىهییصَد را تتطةطن نادرزادی  دٌيط و هیغِ نعتته ةا زعکات تهعیو را آنَزش ىیچ چیٌ
و  طيکي ً ىهییيط. ةطن صَد را تغکيک ً نییيگ صَد را تغکیؿ ویو ٔ٘ه ؿیکيط. ةياةعا و نیییکييط کً ؼىر ٔعد را تُ نی
ط و در يرا أغایؾ دٌط ٗطرت تهعکغ صَد يتَاى نطیتیـو نی از وعیٖط. در َیو زال، يدٌ ل گَىگ ىهییتی ةً تتطیاٌه

يی یة کيػط کػً ؿػضف ةػً روؿػو و اؿػاره نییػط. صعد ةً اىةع نی از ةیورا ؿان  یٌا، کارنا ایو روىط، ةا تسهل ؼضتی
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ت ٌع ُةُط دٍان را ةتیيػط. ٌهػۀ ی٘ت دٍان و ىیغ واُٗیتَاىط ز٘ کيط. او نی کؽب نیواهتعی رؼط و صعد و ةكیعت  نی
طه یغ ىانیى« ٕٗل گَىگ ؿطن  ةاز»ةیيی،  و روؿوواهتع ایو روىط دؼتیاةی ةً صعد  ط.ىؿَ ی او ًاٌع نییٌای صطا ٗطرت

 ؿَد. نی

ً٘ا یَهٌا  آن کی ازیاؿاًَ ةَد. در زال  در ٌيط نظٌب ان گظاؿت، ٌـتیرا ةي ۀ صَدیانَىی روش تغکیوٗتی ؿاک
هي ـًیر ؼػتً از ىٌػع ایػطئَلَژی ةػا نػظاٌب َیوَر د انَىی در وَل َهع صَد، ةًیؿط. ؿاک طه نییؽم ىانیدار ةَد و ةٌع
آىچػً  آنػَزش دارنػای صػَد،وػَل و در یداد راٌی درؼػت ةػَد، ةيػاةعا انَىی آنَزشیؿاکآىچً  کعد. گع نتارزه نیید

ؿػطىط. زتػی  تعٓ یوَر روزأغوىی مػُ گع ةًید نظاٌبدر زالی کً  ـتعی دیطا کعد،یـتع و ةیداد نستَةیت ة آنَزش
هي ـًیر نظٌب هي ، ؼػایع نػظاٌب انَىییعواىای ؿاکیعز ىاةَدی ةَد. انا ةُط از ىدر ن ؽمیدار ةٌع ،  ؽػمی، نضكَقػًا ةٌع
تيط. ؼپػ ةعای ةَد دوةاره  ٕٗل گَىگ ؿطن  ةً ةاز نضتلٓ در ؼىَح چً اتٕاٗی أتاد؟ ةعصی از راٌتان، ؽمیروىٖ گٔع

ط، انا یتاتاگاتا رؼ ؼىر انَىی ةًیةیو ؿطىط ةؽیار داییو ةَد. ؿاک ، انا ؼىسی کً در آن روؿو طىطیيی رؼیة ا روؿوی
 طىط.یىعؼ ؼىر ویا ةً اری از راٌتانیةؽ

 ؼػىر تع اؼت و ٌعچػً کیىغد ٘تیز٘ ةاهتع ةاؿط، ةً ؼىر نضتلٓ دارد. ٌعچً نضتلٕی در ؼىَحٌای  دلَه ٔا
 وییدػا طىط و در ؼػىَحیرؼػ ٕٗػل گَىػگ ؿػطن  ةػً ةاز آن راٌتان آىکًدورتع اؼت. دػ از  ٘تیز٘ تع ةاؿط، از وییدا

ی کػً درک کػعده ةَدىػط و ةػا یٌػا تینَُٗو  طىطید صَدؿان کً در ؼىر دٍانٌای  دلَهةع نتيای  ؿطىط، ویة روؿو
ایی را کًطه ةَدىط، ی٘ی کً ٍٔهیز٘ا ی را کً یگع، راٌتان دارنایَتارت د ع کعدىط. ةًیتٕؽ ان کعده ةَدؿاکیانَىی ةی چیٌغ
کلهػات اقػلی  ایيکػًدای  ع کعدىػط. ةعصػی از راٌتػان، ةػًیتٕؽػ ؿػکلا آن یػؿػکل  ویػا انَىی آنَزش داد ةًیؿاک
را ةً ؿاکیانَىی ىؽػتت ٌا  آن کعدىط و  نیصَدؿان ٍٔهیطىط ةعای نعدم نًٌََ را آىچً  يط،یانَىی را ةً نعدم ةگَیؿاک
انَىی یؿػاک ی ىتػَد کػًیگع دارنػایٓ ؿط و آن دیتسعىادظیعی  فیتـض وَر ؽتی ةًی، دارنای ةَدذًیدر ىتدادىط.  نی

اؼػت  شیدرؼی دطی از تػار ویط ؿَد. ایىادط ؽتی در ٌيطیدارنای ةَد ؿط کً ةاَث وی، ا تیىٍا ةَد. در داده آنَزش
ع ؿػکل ییػتْ ، چيط ؾؿطى طیاز ىادط ٗتل ؽمیةَدٌيط زظؼ ؿط.  ۀاز قسي ؽمیةَد ،دٌط کً چعا ةُط از آن و ىـان نی

ایرا گظراىط و در اىتٍا ةا چ هيیٌغ ؿَد، کػً  أت نیی ضتً ؿط و نظٌتی را ؿکل داد کً انعوزه در ٌيطیندرآ ؽمیی از ةٌع
گػع یکيط و د نی گعی را َتادتیغ دیدای آن، چ کيط، ةً ىهی ی را َتادتیةَدا چیگع ٌیؿَد. آن د نی طهیؽم ىانیٌيطوئ

 گَىً اؼت. ایو آن اَت٘ادی ىطارد. ومُیت انَىییؿاک ةً

ةَدیؽػِم تأؼػیػ ٌػا  آن از کیی.  گظر کعد ع ؿکل َهطهییان چيط تْیأت، از نی ؽم تَؼًُ نییکً ةَد ٌهان گَىً
ت. انَىی یؿاک دػ از درگظؿتةَد کً کهی  «تع ةغرت َنعکب»ا یاىا یناٌا  ای از نعدم ةع اؼاس اقػَل َطهقَرت گٔع

نضاوػب يط اَت٘ػاد داؿػت گػظاراىؾ ةيیانان گظاؿتيط. یاىا را ةيیانَىی آنَزش داد، ةَدیؽِم ناٌایی کً ؿاکیةاه ؼىر
ٗكػطی آن دارنػا  . ٌهچيیو اَت٘ػاد داؿػتيط کػًىطةَدنعدم َادی  ،وَر َهَنی آنَزش داد انَىی ةًیؿاک ی کًیدارنا

 ۀٌطایت کيط، یُيی ةػً نعتتػ شصَدىذات تَاىؽت ٔعد را ةً  ٔ٘ه نیةعای ارائۀ ىذات ةً ٌهۀ نَدَدات را ىطاؿت و 
ات آؼهاىِی نُعوؼ ةً ا یػاىػا یىا ةَدیؽػِم ٌی ؿػط داده وَر َهػَنی آنػَزش ةػًرا کً ی یرناایو داٌا  آن رو، ازایو .آٌر

ای اؼػت کػً انػعوزه  انا آن ٌهان ةَدیؽم اقلی دوران ؿػاکیانَىی ةػَد و ٌهػان ؿػیَهطىط. یىان «تع َنعکب کَچک»
ای ی آؼ ديَب راٌتان کـٌَر التتػً . يػطىان اىػا نییىا ةَدیؽػم ٌیآن را  ىیغ نعدم ویدر چکييط.  دیعوی نیآن  از ایؿٗع
ای ی آؼ ديَب راٌتان کـٌَر ؛ ةلکػً ٔکػع گیعىػط در ىٌػع ىهی« تع کَچػک»آن را  کييػط، یُيػی گَىً ٔکػع ىهی ایو ایؿٗع
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روش تا زػطود زیػادی عا یو ٔکعؿان درؼت اؼت، زیا ٘تیدر ز٘اىط.  ةعده ارث انَىی را ةًیاقلی ؿاک کييط ؼيت نی
 اىط. زٕي کعدهانَىی را یؿاک ۀ زنانیتغک

ی ؿط، در کـَر نا ر ویةً چ ىاایناٌا ۀؿط داده ةَدیؽم تْییعؿکلایو  يکًایةُط از  ؽػهی یدواىػط و ةَد ـػًینُٔع
 انَىی کانالً تٕاوت دارد. از لتاسیؿاک زنان ؽمِ یةا ةَد أتً اؼت. انا آنیزامع در کـَر نا گؽتعش در زال ؿط کً 

تً  انَىی ةَد کًیؿاک ، ٔ٘هً یاول ؽمیعده اؼت. در ةَدتْییع ک چیغ ٌهًً، یيی و کل روىط تغکیة تا کل زالت روؿو گٔع
َاٌای ةػغرت ةؽػیاری دارد و ةػً چيػط ةػَدا ةَدیؽػاتؽم، ةَداٌا و یاکيَن ةَد . اناؿط تکعیم نی شةيیاىگظار َيَان ةً

کيػط،  ؿَىط و ةَدیؽم، نظٌتی ؿطه کػً ةَداٌػای ةؽػیاری را َتػادت نی اری از تاتاگاتاٌا َتادت نییاَت٘اد دارد. ةؽ
 غ ودَد دارىػط. ةػًیَاٌای ةغرت ىةَدیؽاتادی از یز و تُطاد ط ةغرتیتاتاگاتا صَرؿ ،تاةا، ةَدا اؼتاد وب اىيط ةَدا آنین
 . اؼت کعده کلی ٔعؽ ان ىٍاد ةًیةي صَدش انَىی در زنانیؿاکآىچً  از ؽمیةَد کل ٖیوع ویا

ت.  ع ؿکلیی، تْ دوره در وی آن ای را در ٌيػط آنػَزش داد.  روش رنغگَىػًَىػا دىاگار َاةَدیؽاتدیگعی قَرت گٔع
ت و ةُط  أْاىؽتان ایو روش ؼپػ ةً  در ؼلؽػلۀ تاىػگ نيتـػع ؿػط. آن ویو در چػآنط اىگ ید وینيى٘ۀ ؿةً ٔر

ةػا  ویٌػای اصالٗػی چػ ، ارزش ىیؽػمَیع کيٕؽیصاوع تأج ةً طىط.یؽم تاىگ ىانیتاىتعآن را  نعدم ذًیدر ىتأتاد،  اتٕاؽ
 ؿط و دانًُ نی را ؿانلنعد و زن ۀ دوگاىۀ یةَد. ایو روش رنغگَىً، تغک گع نتٕاوتیٌای د تیٌای اصالٗی نل ارزش
ؿػط، از  ؽم ؼعکَبیوٗتی ةَد ىگ از ؼلؽلۀ تاىگ،اچ ییدورۀ ٌَ در وَلرو  عد. ازایویةپظآن را  ىتَاىؽت زنان در آن

ت و تاىتعیة ی ؽهییزامع، تاىتع در زالؿط.  طیىادط ویؽم تاىگ در چیو ٔر  زنػان در آن ودَد دارد کً در ژادو ؿٗع
تآىذا  ةً ویاز چ ،  يػگید گَانکػً ةػطون گظراىػطن  ٌعکؽػی،  ؽػمیتاىتع را ىگظراىطىط. ةع وتػٖ يگید گَانٌا  آن ، انا ٔر
وؼػیلۀ صػَد اؼػتاد  َيَان کؽی کً ةً او را ةًٌا  آن و طهیرا دزدٌا  آن دارنای و اؼت کًیعد، نحل ایاد ةگیؽم را یتاىتع

ت و  ىپال از ٌيط ٖیگعی از وعیؿياؼيط. ؿاصۀ د رؼهیت ىهی طه ةًیدآنَزش   طهیػىان «تتتػی ؽػمیتاىتع»ةً تتت ٔر
آن  عاتییػرؿط و تْ انیوَر نضتكع دع . ةً اؼت گَىً ویا ؽمیدر ةَد تی. اقَهً ومُ اؼت ؿطه نيت٘ل ؿط و تا انعوز

ؽػِم یگع ىیغ دطیطار ؿػطىط، ناىيػط ةَدیٌای د روش ؽم، در نعازل نضتلٓ، ةعصی ازیةَد ۀ. در وَل تَؼُ کعدم انیةرا 
عی یۀ درک و تٕؽػیػةع داٌا  آن ان. ٌهۀیٌَآ ؽمیو ةَد داک ویؽم ؼعزنی، ةَد گظاؿت انیةيآن را  دارنا ذن کً ةَدی

أتػً تُلػٖ دارىػط. ی عؿػکلییتْ ؽمیٌا ةً ةَد ویا ۀان کعد، ةيیان گظاؿتً ؿطىط. ٌهیزنان ة انَىی در آنیؿاکآىچً  از
تً ةػً نػظٌب ؿػکلٌػا  آن ای در ةَدیؽم ودَد دارد و ٌهػۀً یٌای تغک َطد از چيیو روش از ده ؾیة اىػط.  صػَد گٔع

 تُلٖ دارىط. ؽمیةً نظٌب ةَدٌا  آن ویةياةعا

ٌای  در ٗؽهت ؿطه ػیط تأؼیدط لی از نظاٌبیص ةلکً ٗعن ویدر ا ٔ٘ه  ا ىًیٗعن،  ویدر ا ؿطه  ػیتأؼ نظاٌب
 ةٍـتآیط،  کً ةعای ىذات نعدم نی صطاییی نَدَدٌع ٗالةی ٌؽتيط. ؿان  ع، اّلبیاص الا در چيطقط ؼیدى نضتلٓ

تً تا  انَىییؿاکاز  ،کيط ىیغ قطؽ نی هیی کً ةعای ىذات نعدم آنطتاتاگاتاٌع ایو ةعای  و صَد را دارد تاةا  ةَدا آنیگٔع
ؾ از قػط یعی نػا، ةػیؿ راهکٍکـان در  کييط. ؼعدعؼتی نیآن را  ةٍـتی دارىط کً ٌعیک .ط ةغرتیو تاتاگاتا صَرؿ

 را دارد. ٔالَن ةٍـت غیدأای نا ى ی ودَد دارد. ٔالَنیٌا ةٍـت ویىَع از چي

 را ىذػات تَاىيػط نػعدم تَاىؽػتيط ةعوىػط؟ ایػو نػظاٌب ىهی یأتيط، کذا نی اگع دیعوان نظاٌب دروّیو ىذات نی
كػط ٗؿان  انگظار یو نظاٌتی در اةتطا تأؼیػ ؿطىط، ةيیانچي. التتً وٗتی  ؽتیدٌيط ٔا ى نی آنَزشآىچً  زیعادٌيط، 
يی در یة ٕٗػل گَىػگ و روؿػو ؿطن  ةً نعزلۀ ةازٌا  آن ط.يب ةعؼاىیاقلی آؼ ط کً ةً نظاٌبيی ةاؿاىاٌعیهي يطىطاؿت
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ط تَاىيػ نی ياىی کػًیة روؿػوو ةػا  ةَد وییار دایؽٌا ة آن انا ؼىر .ىططیٖ را دیةُنی از ز٘ا و ىططینضتلٓ رؼ ؼىَح
ًا ة. يطةؽیار ٔاقلً داؿت دٌيط را ىذات نعدم ػا ةػیو یةُنػی از چ ىطؿػط نتَدًو  ىطٖ دی ةعدیً ةُنی از ز٘اقٔع ٌغ
ای صَب کً يطگٕت نی نعدم اؼت و ةً َادی اؿتتاه نعدم گػع ید نػظاٌب دٌيػط. در آّػاز نضػالٓ اىذػام چگَىً کاٌر
 .آیػط نی ةػً ىٌػعط نُ٘ػَل يػگَی نی ٌػا آن آىچً کً کعدىطٔکع  .نُت٘ط ؿطىطٌا  آن. انا ةا گظؿت زنان، نعدم ةً ىطىتَد

  آن، ؼعؼػپعدۀ دل ةؽػپارىط ٌبانػظآن ةً  آىکًدای  ، نعدم ةً ذًیدر ىتَتهاد کعدىط. ٌا ا آن ـتع ةًیـتع و ةیة ؼپػ
اویو و ال٘ػاب نُيػَی َيػةً صَد ، یأت أغایؾ نی ؿضكی نيأٍو  ؿٍعتآن أعاد ةً   واةؽتگیوٗتی ؿطىط. أعاد 

ی ٌؽػتيط. اٌعیهينظاٌب،  ویٌهۀ ا کً میگَ ؿها نی . ةًيطگظاؿت طی را ةيیان نییدػ از آن، نظٌب دطدادىط و  ین
نطاصلػً واُٗی  نظاٌب ةً ةا اَت٘اد نعدم ی ٌؽتيط، چعاکًاٌعیهينظاٌب  ىعؼاىيط، ٌيَز ٌم قطنً نعدم زتی اگع ةً

ػای ةػطی  ، در ىٍػان زنػان تَاىيط. ةػا گظؿػت ىهیٌا  آن دٌيط، انا را ىذات تَاىيط نعدم نیواُٗی  اىط. نظاٌب کعده کاٌر
ا در چیچ ویاری از ایعًا ةؽیدٌيط. اص نی اىذام  ییو گػَآناقػىالح روش  طا کعده اؼت. ةػعای نحػال، ةًیاؿاًَ د ویٌغ

 ودَد ایدر ؿعؽ آؼ در کـَر ةضكَقی از دوٌغار روش ؾیة کً ؿطه ط. گٕتًیةاؿ و نستاطی. ةياةعااؼتٌ آن کی ازی
ی آؼ َت٘اداتی در ديَب ا ىَع دارد. ٌهً ای ّعةی ودَد دارد. یؿٗع  قػَرت کـػَر زتػی ةً کیػدر ا و ةعصی از کـٌَر

ا یچ ویا تهام. ؿَد نیاىذام دعؼتی  ؿیىان آؿکار اىط.  ؿػطه دارنػا ًػاٌع انیػدر َكػع دا ی ٌؽتيط کًیٌا اٌعیهوٌغ
. آن ةػً  اىط ةاه ةػط ؿػطه ار ؼىریع ُةُطی ةؽیُةُطٌای ز اری ازیةؽ. ؿَد نعةَط ىهی ؽمیدارنا ٔ٘ه ةً ةَد انیَكع دا

داری  صػَد و آن صَیـػتوذاتػی و ةً ایو ز٘ی٘ت کً ةـعیت نُیػار اصالٗػی  کيط اؿاره نی أَل ٔا در نظاٌب واُٗی
 از دؼت داده اؼت.آن را  وتیُی ٌهعاه

  کسدن ویً را تهسیراه تشک کی فقط

ً را اىذػام یػکػطام تغک ایيکػًو کيط. ةػطون تَدػً ةػً یط تهعیرا ةا ًیکتغ راه کی ٔ٘ه ؿضف کً میدٌ نی نا آنَزش
ای دیچ کعدن  ط ةا امأًی، ىتا طیدٌ نی  ؽمی، ٌم ةَد ؽتییةَد َنیعروزاىیط. ةُنی از ّیکي را آؿٕتً ۀ صَدیگع، تغکیٌغ

کيیػط، زیػعا  هیى غی را کؽػبیػچ تیػىٍا در کػً میؿػها ةگػَ صػَاٌم ةػً کييػط. نی ً نییدأای نا را تغک و ٌم ٔالَن
نَمػَع  و يگیؿ وی، انا نَمَع ؿ ىطدار نطرؼۀ ةَدا تُلٖ ةًع دو روش دٌط. اگعچً ٌ ؿها ىهی غی ةًیکؽی چ  چیٌ

 دٌػط؟ را رؿػط کػطام نطرؼػً گَىػگٗعار اؼػت تان  ط. ةطنیةطن دار کی ودَد دارد. ؿها ٔ٘ه روش کیةً  یدایتيط
ت کً تغکیدا ط؟ ةًیط ةعویصَاٌ کذا نی؟ گظرد از نیان کطام ىَع روىط تتطیل نیتان  گَىگ تان ؿػها را ً یػی صَاٌیط ٔر

کيیط.  تاةا زعکت نی ةَدا آنی ییّا ؼُادت ةٍـت ؼَی ط، ةًیکي ًیداک تغک ویؽم ؼعزنیعوی از ةَدیةعد. اگع ةا د نی
 نػظاٌبدر  غی اؼػت کػًیػچ ویػکيیط. ا درصـان زعکت نی ةٍـت ؼَی ط، ةًیکي ۀ ةَدا اؼتاد وب را دىتالیاگع تغک

 ؿَد. نی طهیىان« زنان در دو روش ىکعدن ٌمً یتغک»ؿَد و  گٕتً نی

ۀ صػَد یو، نطرؼۀ تغکیو ا گَىگ اؼت لیيط تتطیدرةارۀ کل ٔعا در واٍٗ میکي نی قستت از آن يذایادر  کًای ً یتغک
از  در ىٍایػت، روىػط هتی نیاىط ةً چً ؼ و دی ىتعده طىگظار نی ٗطم ٖیدر دو ٗا زنان ٌمآىٍایی کً کيط.  نی ٔعد را دىتال

 تعکیػبنػظٌتی ٌػای  تَاىػط ةػا روش ىهی گَىگ چی ٌای ویتيٍا تهع . ىً ط آورديىضَاٌ ةً دؼتچیغی ؿان  ٌای تالش
ط. زتػی ىؿػَتعکیػب يػط ىتَا ىهیزتی دو نظٌب ىیغ گَىگ یا  چیدو روش نضتلٓ تغکیً، دو روش ؿَد، ةلکً زتی 

 را اىتضػاب ًیػروش تغک کیؿَىط. ٔ٘ه ةایط تعکیب تَاىيط  نضتلٓ ىهیٌای  ، ؿاصً نـضف ٌيگام تغکیً در نظٌتی
را  دػاک ویؽػم ؼػعزنیۀ ةَدیػط ٔ٘ػه روش تغکیػ، ةا طیدٌ را اىذام نی داک ویؽم ؼعزنیۀ ةَدیط. اگع روش تغکیکي
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، اگػع روش   طیػؽم را اىذام دٌیۀ تاىتعیروش تغک ط ٔ٘هی، ةا طیدٌ ؽم را اىذام نییۀ تاىتعی، اگع روش تغک طیاىذام دٌ
را در دو تػان  دای زنػان . اگع ٌم  طیرا اىذام دٌ ؽِم ذنیۀ ةَدیط ٔ٘ه روش تغکی، ةا طیدٌ را اىذام نی ؽِم ذنیۀ ةَدیتغک
 ؽػمی، زتػی در نػظٌب ةَد  گعیَتارت د آوریط. ةً ىهی ةً دؼتغی ی، چ طیً کيیو و آن را تغکیط، ٌع دوی ایةگظار ٖیٗا

ط. یکيتعکیب ً را یٌای تغک دٌيط روش دٌيط و ةً ؿها ادازه ىهی را آنَزش نی «روش زنان در دو ٌمىکعدن ً یتغک»ىیغ 
ٌػا، اگػع گَىػگ را رؿػط  از آن ٌعیػکو صػَدش را دارد و یگع روش تهعیو صَد را دارد، گعوه دیک گعوه روش تهعی

 یػعیگ يػطی ةػعای ؿػکلیگع، ٔعایً و تتطیل در نطرؼۀ صَد را دىتال کييط. در ُةُطٌای دیدٌيط، نذتَرىط روش تغک نی
ةػا ٌعوػَر کػً نایػل ةاؿػیط آن را  طیػتَاى غ اؼت و ؿها ىهییو اؼعارآن طهیچیار دیةؽ يط،یٔعا ویودَد دارد و ا گَىگ

ای دیچ  ط.یکيتعکیب ً یگعی در تغکیٌغ

از نطرؼػۀ ةػَدا را اىذػام  گَىػگ ۀ چیینا روش تغک ؿيَىط کً ؽتی نییةَد َنیعروزاىیاز ّ ةُنی ایيکًنسل  ةً
 : میط ةگػَیا ىـؽػتً يذایا ٌهۀ ؿها کً ط ةًیةعىط. ةگظار ع نظٌب ةً نُاةط نییینا را ةعای تْ کييطگان وی، تهع میدٌ نی

ؿَیط  نی کييطگان ویتهع نغازم زنان ط. ٌمیرؼاى ب نییآؼ ؽمیدأای نا و ازکام ةَد ًةؿها ط. یو کار را اىذام ىطٌیا
 . ؿضف ار دطی اؼتینَمََی ةؽ ًی. تغک ؽتینذاز ى ویاورىط. ایة ؼتةً دغی یىتَاىيط چٌا  آن ط کًیکي و کاری نی

، انػا  ؽػتیى نػظٌب میدٌ نػی َػادی آنػَزش نعدم وینا در ة ٗؽهت کً ویعوی کيط. ٌعچيط اید روش کیط از یةا
 يی و کهال در تغکیً.یة ٕٗل گَىگ، روؿو ؿطن  ازة ۀرؼیطن ةً نعزل:  ٌهان اؼت ًیٌطٔؾ در تغک

صَاٌط ةَد کً صػَد را ىذػات ؼضت ار یان دارنا زتی ةعای راٌتان در نُاةط ةؽیدر َكع دا عد کًان کیانَىی ةیؿاک
َيَان  کيػط. زتػی اگػع کؽػی را ةػً نعاٗتػت ىهیٌػا  آن کؽػی از ؽتی کً ٌیچیةَد َنیعروزاىیدٌيط، چً رؼط ةً آن ّ

ی ةا ً ىکيط، یطه اؼت. اگع واًُٗا تغککيي غ تغکیًیط ىیىان ط، آن ؿضكی کً او را اؼتاد نییطه ةاؿیصَد ةعگغ« اؼتاد» ٔٗع
َػادی  ، نعاؼهی نعةػَط ةػً نػعدم ع نظٌبییتَاىط نَٖٔ ؿَد. تْ کؽی ىهی ةطون تغکیۀ ٗلب، ٌیچیک ؿاگعد ىطارد. 

 ویکيػط؟ چيػ نی ط؟ و دػػ از آن، ةػَدا از ؿػها نعاٗتػتیع نظٌب، َنَی از نطرؼۀ ةَدا ٌؽػتییا دػ از تْی. آ  اؼت
درد ةگیعیػط یػا  را َتادت کيیط کػً ةػطناو  ٗطر آنتٌُیم کيیط و نذؽهۀ ةَدا ٌع روز در ن٘اةل ؽت. زتی اگع یغی ىیچ

ً یػرا تغکتػان  وَر واُٗػی ذٌو اؼت. ٔ٘ه وٗتی نؤجع اؼت کً ةػً طهیٔا ٌم ةیٌيَز ،  طیََد روؿو کي دؼتً دؼتًاگع 
گػع ةػعای یغ دیػٌػای نػظٌتی ى نکانو زتػی  هار ةغرگی ؿطیةؽ عاتییدؼتضَش تْ دارنا، دٍان انیط. در َكع دایکي

 در زػالاىػط.  طهیرا د تیومػُ ویغ ای( ى راٌتان ُی دارىط )ؿانلیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا ؽتيط. أعادی کًیَتادت صَب ى
ٗػتالً  کػً ام . کػاری را اىذػام دادهط نو ٌؽتمدٌ نی ی راؼتیو را آنَزشیوَر َليی ٔا ةً ایدر دىتيٍا کؽی کً زامع، 

و اؼػت کػً یػا ٘ػتی. ز٘ ام و را در دؼتعس ٌهً ٗعار دادهیدارنا ا انیام ىطاده اؼت و در َكع داکؽی ٌعگغ اىذ چیٌ
 ایيکػًگػع، یان دیػة  یاةیػط، ةػً ط ىذػاتیػةتَاى ایيکػًآیط. انا  دیؾ ىهی ،ٌغار ؼال ا دهی چيیو ٔعقتی در ٌع ٌغار ؼال

 م اؼت.یٕتو آن ٌؽتم اقلی از دٍان ٌَگدر زال آىچً  . ةؽتگی داردتان صَد ةً ط، ٌيَز ٌمیً کيیط تغکیةتَاى

 طیػصَاٌ گػظارم. اگػع نی ان نییػط، ةلکً اقَلی را ةا ؿها در نیعیاد ةگیرا  دأا ط ٔالَنینذتَر کً میگَ و را ىهییا
ً یػتغک طیػصَاٌ اگػع ىهی . التتػً طیػً کيیط تغکیتَاى . وگعىً اقالً ىهی طیکي ویرا تهع ًیتغک راه کی ط ٔ٘هیط، ةایً کيیتغک
و یصَاٌيط تغکیً کييػط. ةيػاةعا وَر واُٗی نی کً ةًةعای أعادی اؼت ٔا  وی. ا کيیم نذتَر ىهیؿها را ودً  ٌیچ ةًط، یکي
را تکيیک ذٌيی  ایيذا ط.یىکي گع را در آن نضلَطیٌای د ط ٔ٘ه روی یک روش تهعکغ کيیط و زتی أکاری از روشیةا

تکيیک نعتته ةػا ذٌػو ط یىتاکؽی  چیٌرو  نا ودَد ىطارد. ازایودأای  در ٔالَنتکيیک ذٌيی دٌم، ٌیچ  ىهی آنَزش



65 

 

ودػَد ىػطارد. تکيیک ذٌيی  چیاقَهً ٌدر روش نا ط: یؼپار صاوع نی را ةً ویا ط کًیةاؿ کيط. نىهئو امأً آن ةً را
 اؼت.نطرؼۀ دائَ  «ةَدنِ  چیٌ»نطرؼۀ ةَدا و  «ةَدنِ  صالی» ۀةا َ٘یط ؼَ ٌمایو 

ٗلهعوٌػایی در وقػل ؿػَد کػً  واهو یة روؿػونَدػَد  ا دػيخیػذٌو چٍػار  ةً دم ذٌيمادازه دا نَُٗیت کیدر 
ٌػا  آن ةػَد. هیةاوردػظیع ىکعدم ةعای نػعدم َػادی  اگع تَقیٓ نی ٗطری ةاه ةَد کً ةًٌا  آن ؼىرةَدىط. ت ةاه یىٍا ةی
 اؼػت کػً عنهکویػم. نىلً٘ا ّا ٌای ةؽیاری اؼت کً تغکیً کعده گظرد. ؼال ی در ذٌيم نیچیغ چًصَاؼتيط ةطاىيط  نی

ؿػَد. ٔنػای نػو تَاىػط وارد  ذره ٌػم ىهی کیػزتػی  انگػعیُی دیوت ٌای ٔػَؽ ییگع ذٌو نعا ةضَاىيط. تَاىایأعاد د
نَأ٘ػت کػعدم تػا از ٌػا  آن انا در ایو نَرد، ةا صَاؼػتگظرد.  نی چً ةطاىط در ٔکعم ایتَاىط نعا ةٍٕهط  کؽی ىهی  چیٌ

ؼضت ةػَد کػً  ، کهی ةعایم وقل ؿط ایيکًکعدىط. ةُط از  ذٌو صَد وقل نطتی ذٌو نعا ةًةعای أکارم آگاه ؿَىط و 
در زػال َادی ٌؽتم و ٌيَز  نعدم ویاؼت، ٌيَز در ة وییا دایةاه  اىطازه چً اورم. ةطون تَدً ةً ایيکً ؼىسمیتاب ة

 . انػا ذٌػو اؼػت اده ؿػطهاصتكػاص د ىذات نعدمةً نعدم. ٗلب نو  اىذام کاری از روی ٗكط ٌؽتم؛ یُيی ىذات
غ نٍهػی یػةعؼػط چ ؼػکَن ویػا ةػً ؿػضف کیػٔ٘ه  غ ةَد. اگعیاىگ ٗطر ؼاکو کً ٌعاس ؼاکو ةَد؟ آن چ٘طرٌا  آن

ىتَاىؽػتم چیػغی از ای از آب ؼاکو ىـؽتً ةَدىػط و  ةعکً ًیةَدىط کً در ؼکَىی ؿتآىذا  ىٕع ا ديخیؽت، انا چٍار یى
ىادظیعی را  تَقػیٓو زػػ داؿػتم ىػارازتی  ىٌع ذٌيػی واُٗػًا ازؽػاس چيط روز از در وَل آنازؽاس کيم. ٌا  آن

 َاری از ٗكط ةَد.صالی و تَاىيط آن را تكَر یا ازؽاس کييط، کانالً  ودً ىهی ٌیچ ٔعاد ةًکحع ااتذعةً کعدم. 

دیػط، وٗتػی ؿػعوع کعدر اةتػطا ت ٔکعی ودَد ىػطارد. یودً ُٔال ٌیچ ط، ةًیکي نی ًیار ةاه تغکیوٗتی در ؼىسی ةؽ
ای ةيیادیو ةػعای ؿػها اىذػام اولیً  ۀَيَان ٔعدی َادی در نعزل ةً ای ةيیادیو هزم ةَد. انا کاٌر ةَدیط و ةياةعایو کاٌر

 کيط و ؼیؽػتم تغکیػۀ نػا ىهَىػۀ صَدکار َهل نیوَر  ةًً کانالً ی، تغک ی ةعؼطیةاه ؼىر ةًتان ً یوٗتی تغکؿطه اؼت. 
کيػط.  رؿط نیٌا  نؽت٘ل از تهعیو تان گَىگ ط،یةضـ يگ صَد را ةٍتَد نییؿ ویصَةی از ایو نؽئلً اؼت: تا وٗتی ؿ

ىـػیييط؟  ةَدیؽتی ٌهیـً ؼػاکو نی ـویتی. چعا أعاد در نط ٌای صَدکار اؼت غمیت نکاىیٌای نا ةعای تَ٘ ویتهع
 تیا ٌطایعی ٌای ٔک تیزعکات، ُٔالواٗؽام  اىَاعط کً نطرؼۀ دائَ یطه ةاؿید اؼت . نهکو ٗكطی کانل اؼت آن ةی

رؼػط،  چػی نی ٔعاؼػَی ؼػىر نطرؼۀ دائَ ةػًایيکً  نسل ، ةً میتَاىم ةً ؿها ةگَ دٌط. انا نی ٔکعی را آنَزش نی
ٌػای دیگػع  روش کػً ٔکعی اؼتٕاده ىضَاٌط کػعد. انػا أػعادی تیوچيان ُٔال ویگع از چيیغی ىضَاٌط داؿت و دیچ

ایاىط ٌه کعده ویا تهعر گَىگ چی ٌػای ٔکػعی نـػکل  تیٌػای تيٕؽػی و ُٔال کیی نحػل تکيیاٌغیچ کعدن ـً در ٌر
ایچ دارىط. نو ػایدرةػارۀ چ ـػًیٌهٌػا  آن دٌم، انػا نػی آنػَزشٌا  آن ی در ؼىر داىـگاه را ةًیٌغ ی از نطرؼػۀ یٌغ

ایکييط، چ نی ؼؤال ی از نویاةتطا زامػع ةػً آن روش در زػال « دٌی آگػاٌی. دٍت»و « ٌطایت اىعژی»ناىيط ی یٌغ
 . ؽتیگَىً ى ویا ٘تیدر ز٘گَىً اؼت، انا  ویا گَىگ چی کييط کً و ٔکع نی اىط کعده َادت

   ػی و تَان گَىگیطت ٌای فَق ییتَاىا
گیعىػط. یػک ىهَىػً  ایو اقىالزات را ةا ٌم اؿتتاه نیط و ىگَىگ ىطار چی درک روؿيی از اقىالزاتأعاد اری از یةؽ

ةً  يگیؿ ویۀ ؿیتغک از وعیٖ کً گَىگی گیعىط. اؿتتاه نی «ىگتَان گَ» ارا ة «ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا»ایو اؼت کً 
 ةؽیار نٍم ،و گَىگیؿطن نا در ؼعؿت دٍان، تتطیل ؿطه اؼت. ا بم، ٌهان تَ٘ای نا اؼت کً ةا دظیآور نی دؼت

 چػً، ً یػتغکَل وػ . در کيط و نیییً تُیۀ او را در تغکیاو و جهعۀ تغک ، ٗطرت تَان گَىگ ؿضف ارتٕاع ؼىر عایاؼت ز
ادی و َٔؽیٌای ّ ییتَاىط ةُنی از تَاىا نیاو ؿَد؟  طار نییتی ةعای ؿضف دطیومُ ٌػا  آن ُی را رؿط دٌط کًیوت َع
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کيػط،  را نـضف نی ؿضف ؼىر کعدم، کًةیان . گَىگی کً اهن  میىان نی «ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا»وَر صالقً   ةًرا 
تػان  ُییوت ٌػای َٔؽ ییو تَاىا ـػتعیة تػان گَىگ ةاؿػط، تػَان ةػاهتعتان  ؼػىر ؿَد. ٌعچً نی طهیىان «گتَان گَى»

 تع اؼت. َٗی

ىػً نُػعؼ ٌػا  آن ؽتيط.یؿضف ى ٌؽتيط و نُعؼ ؼىر ًیداىتی روىط تغک طاتیتَل ُی ٔ٘هیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ت یا  ٌػا  آن ـػتعی ازیأعاد نهکو اؼت ن٘طار ة ؼىر ؿضف ٌؽتيط و ىً نُعؼ ٗطرت تَان گَىگ او. ةُنیدیـٔع

 در ىٌػعً یػاقػلی تغک َيَان ٌػطؼ ُی را ةػًیوت ٌػای ٔػَؽ ییط تَاىایتَاى ىهی َالوه، ای کهتع. ةً را داؿتً ةاؿيط و َطه
زناىی دطیػطار  ُی ٔ٘هیوت ٌای َٔؽ ییتَاىاآوریط.  ةً دؼتةتَاىیط ؿان  کعدن چیغی ىیؽتيط کً ةا ولبٌا  آن ط ویعیةگ

اش ٗعار دٌػط. ةػعای ً یاقلی تغک را ٌطؼٌا  آن تَاىط ً کيط. او ىهییک٘ی تغیوَر ز٘ ؿَد ةً نی ٔعد نكهم ؿَىط کً نی
کػً  طیؽػتیط؟ انػا نىل٘ػًا نذػاز ىیػکار ةتع َادی ةً نعدم ویرا در ةٌا  آن ط؟ آیا ٔ٘ه ةعای ایيکًیصَاٌ را نیٌا  آن چً
ط، یةاؿػٌػا  آن دؽػتذَیـػتع در یة اؼت کً ٌعچًَلت ط. ةً ٌهیو یکار ةتع َادی ةً نعدم ویدر ة دلضَاه  را ةًٌا  آن

ً، یػ. در تغک واةؽػتگی اؼػت صػَدش غی ةػَدن،یػط. در ولػب چیغی ٌؽػتیآوریط. زیعا در ولب چ نی ةً دؼتکهتع 
ا ؿَىط.یی ٌؽتيط کً ةاٌایً٘ا چیغیٌا دٗ واةؽتگی  ط ٌر

آن  ؿػانادُی ىطارىػط. اؼتیوت ی ٔػَؽیتَاىػا چیاىػط انػا ٌػ کعده ًیػی تغکیار ةاهیٗلهعوٌای ةؽ اری از أعاد تایةؽ
ای ةػطی اىذػام دٌيػط. ازایػو را ةً صَدٌا  آن ٌا را ٕٗل کعده، چعاکً ىگعان اؼت ییتَاىا  رو ةػً صَةی اداره ىکييط و کاٌر
أػعاد ودػَد دارىػط.  ویػادی از ایػار زیکػار ةتعىػط. تُػطاد ةؽػ ؿان را ةػً وتیُی ٌای َٔؽ دٌط تَاىایی ىهی ادازهٌا  آن

تػار  نهکو اؼت ىتَاىط ةًاؼت ؿضكی صَاب وٗتی . کيط نی تیف ٌطاکع ؿضرا ٔ ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا درؼتی ٔر
 آىذا ازؽت. ینذاز ى ویا. اؼتزنیو و آؼهان را زیع و رو کعده  نـضف ؿَد کً روز ةُطش ،ةا یک رؤیا ؿایط کيط و

طر ٌم  ؿَد، َادی اىذام نی نعدم ویدر ةۀ نا یتغکروش  کً  ی داؿػتً ةاؿػطةاؿکٌَ ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىأعد ٌٗع
صَةی  ةػً أعادی کػًةؽیاری از .  ؽتیى نىلٖ وی، ولی اؿَىط ٕٗل نیٌا   ییتَاىا اکحع ٌا دؼتعؼی ىطارد. ةً آننُهَهً 

 صَةی اداره را ةً تَاىيط صَد نیتذعةً کييط، چعاکً ُی صَد را یوت ٌای َٔؽ ییدارىط ٗؽهتی از تَاىا اىط ادازه ً کعدهیتغک
کػار را  ویػدٌيػط، نىل٘ػًا ا وَر ؼعؼػعی ىـػان ةػًن را اؿػ ُییوت ٌػای َٔؽ ییتَاىا ط کًیاد ةضَاٌأع ویاگع از ا .کييط
 تَاىيط صَد را کيتعل کييط. نیٌا  آن کييط. ىهی

   گَىگگسفتو   و قسض ۀ نػکَسیتشک
ای کهی را در کالسیچ ٔ٘ه ایيکًا یاىط  و ىکعدهیرا تهع گَىگ از أعاد ٌعگغ چی ةُنی  اىػط، انػا تًاد گٔعی گَىگ چی ٌغ

 ٌعگػغ آنػَزش اؿػضاص ویػ، ا  گػعیَتارت د ؽتيط. ةًیً ىیتيطرؼتی ٌؽتيط و تغک ٌا و زٕي هارییةعای ؿٕای ةٌا  آن
 ىػَع ویػا کيیم کػً نػی قػستت ویآورىط. درةارۀ ا نی ةً دؼت ؿتً گَىگ یک اىط. انا ىاگٍان ىکعده أتی٘ی را دریز٘

   ط.أت اتٕاؽ نیؿکل  چيطةً ط. یآ از کذا نی گَىگ

 دٌط کػً کؽػی ىؽػتتًا نؽػو وٗتی روی نی ىَع ؽت؟ ایویچ ۀ نُکَسیاؼت. تغک ۀ نُکَسیتغکٌا  آن کی ازی
در  گَىػگ چی ً را ؿعوع کيط. وٗتییً کيط، انا زنان کأی ةعای او ةاٗی ىهاىطه ةاؿط تا از اةتطا تغکیةاؿط و ةضَاٌط تغک

نػعدم  داىؽػتيط کػً نیٌػا  آن ً کييػط.یػناىيط ؼایعیو تغک صَاؼتيط صَد ةَد، أعاد نؽيی ةَدىط کً نی تینستَة اوج
ای صَةی ةعای د گَىگ تَاىيط ةا چی نی غ ةا آن رؿط دٌيػط. چيػیو آرزویػی یرا ى صَد زنان گعان اىذام دٌيط و ٌمیکاٌر
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 ةػَد، آن اؼػتادان خیػرا گَىػگ چی کػً ً کييط. انػا چيػط ؼػال دػیؾیصَد را رؿط دٌيط و تغک صَاؼتيط داؿتيط، نی
ای ؼىریکؽی واًُٗا چ چیدادىط و ٌ را رواج نی گَىگ ٌهگی ٔ٘ه چی گَىگ چی تػا  ی را نيت٘ػل ىکػعد. زتػییةاه ٌغ

 گػعییکيم. ٔػعد د وَر َهَنی نيت٘ػل نػی گَىگی در ؼىَح ةاه را ةً وَر واُٗی چی ةً کً ٌؽتم ، تيٍا کؽی انعوز ٌم
 تیػٕیکنؽػو ةَدىػط. داؿػتيط و ىؽػتتًا  ؼػال هدادىػط ةػیؾ از ديذػا را اىذػام نی ۀ نُکَسی. أعادی کً تغکىیؽت

ای ةؽیو چٌا صَب ةَد  آننادرزادی  ا یػط یػزػطی کػً نع ةًٌػا  آن ٌهگػی تػاً یداؿتيط. ت٘عؿان  ار صَةی را در ةطنیٌغ
تع از  آؼػان ً کييػط، گٕتػيؾیػصَاؼػتيط تغک ةَدىط. اگع نی أعاد نؽو ویؿَىط صَب ةَدىط. انا اؿان و اؼتادیداىـ
ای یػط و دىیدرصـػ نیؿػان  آرزوی تغکیػً نحػل وػال در ٗلباةيػط؟ انػا یتَاىؽتيط اؼتادی ة کذا نی ؾ ةَد!کعدى َهل

 ؿػان ةػَد کػً  صػطاییؼعؿت  ویيط و ایگَ ؼضو نی صطایی از ؼعؿت ط کً نعدمیا طهیلعزاىط. اّلب ؿي را نی دٍتً ده
 .ه ةَدؿط ًاٌع

و  ؿػط صلػٖ دٍانایو ُةُطی در ؿط. زىطگی ٔعد در اىؽان ةا کً ؽتیى ویةاه، زىطگی ٔعد ةعای ا ؼىَح طگاهیاز د
وَر کػً  ةَد و ؼعؿت او در آّاز صَب و نٍعةان ةَد. انا ٌهانٌهاٌيگ  ِدو، َؿو، ِرن ؼعؿت دٍان،وَر وتیُی ةا  ةً

. در آن ؿػطىط ا ةطی صَدصَاهٌا  آن رواةه ادتهاَی ؿکل دادىط و ؼپػ ةُنی ازٌا  آن ادتع ؿطىط،یز تُطاد نَدَدات
و  ةػط ؿػطىط در آن ؼػىر دوةػارهأتادىػط.  تع نی و ةایط ةً ؼىسی دػاییو ةاه ةاٗی ةهاىيط ىتَاىؽتيط در ؼىَح نعزلً

نَدَدات . أتادىطنعدم َادی  ؼىر در آصع ةً ایيکًادانً دادىط تا  و ةً ؼَ٘طیةياةعا أتادىط. تع نی دوةاره ةایط داییو
ت نی ویکانالً از ةةایط ،  ؼىر ویا ةً ؼَ٘طدػ از  تيػط ةػً میتكػه عصػَاٌییاز روی صواهتػع ، انا نَدَدات يطٔر  گٔع

 طىط.یرا آٔع و ُةُطیا ذًیدر ىتةطٌيط،  ار دردىاکیةؽ ىییی در نس  گعید نعدم ٔعقت

تع ؿَىط. انػا  ا کَچکیتع  تَاىيط در ٌَا دعواز کييط و ةغرت ىطارىط. نی ؿکل ویی ةطیٌا ةطن گع، نعدمیدر ُةُطٌای د
ط، اگع ٌػَا ؼػعد یػا گػعم یو ةطن را داریؿَد. وٗتی ا داده نی یو ةطن ٔیغیکی کً اکيَن داریم، ةً نعدمُةُط، ا ویدر ا

ىادػظیع اؼػت. وٗتػی  ادتياب درد و رىػخط. یػتَاىیط تسهػل کي ط، صؽتگی و گعؼيگی را ىهییط تسهل کيیتَاى ةاؿط ىهی
 ٖیػو اؼت کػً از وعیط. ةعای ایگظر نی و نعتهاری ی، ة عییتَلط، د انیاؼت و از نؼضت ، تسهل آن  طیؿَ هار نییة

ةػً اقػل  طیػتَاى ا نییػطه ؿػَد آیٔعقت دیگع داده ؿطه تا دیک ط. ةً ؿها یرا ةازدعداصت کيتان  یکارنا طن،یدردکـ
 دٕت ویط، ایأتاد ایيذا ایيکًةُط از اىط.  أتادهِو تٌَم یؼعزنایو ٌا در  اىؽانَلت اؼت کً ط. ةً ٌهیو یصَد ةازگعد

ٌػایی کػً  . آن گع و از دیطن ناٌیت دىیای نػادی ةػازداردیطن ُةُطٌای دیؿَد تا ؿها را از د نی ةعای ؿها صلٖچـم 
اییتع ، دی صَاٌيط ةعد کً دردىاک ةازگعدىط صَد اقل ةتَاىيط ةً ار ةاارزش ةَده اؼػت. وٗتػی یةؽ ایيذادر ؿان  و زدٌع
ط یػط، نذتَریػً کيیػان تػٌَم تغکیػدر نع ایهػان صػَد از وعیػٖ تکیػً ةػط ةعای ةازگـت ةً اقػل صػَد، یکي ؼُی نی

ت ةعنی گَىً ةً ویط و ایاری را تذعةً کيیٌای ةؽ ؼضتی یو از ط ؿػط. ةيػاةعایػىاةَد صَاٌ طیاگع ةطتع ؿَانا ط. یگعد ؼَع
صاىػۀ ةػً و صػَد  ۀلػَص اولیػةً ص کً اؼت ویا ٌطؼ، ةلکً ؽتی، نيٌَر از زىطگی ى ةَدن ىٌع نَدَدات ةاهتع، اىؽان

و داىيط  زیعا ایو دىیای نادی تهام چیغی اؼت کً نیو آگاه ؿَىط. یتَاىيط ةً ا ط. نعدم َادی ىهییتان ةازگعد ؼهاىیآ
نهکػو اؼػت ةٍتػع زىػطگی کييػط،  ٌعچػًانػا صَةی زىػطگی کييػط.  ؾ ةعوىط و ةػًیکييط کً چگَىً ةً د و ٔکع نییةً ا

 روىط. ىاةَدی و تتاٌی نی ؼهت ةً و ؿَىط دورتع نی ندٍا از ؼعؿتدر ایو قَرت ؿَىط و  تع و زعیف تع صَدصَاه

ط. یػرو َ٘ػب نی ةػً ٘ػتیدر ز٘ط، یػرو ؾ نییط ةً دلَ دیکي ٔکع نیدر زالی کً  طه ؿَد،یوٗتی از ؼىسی ةاه د
ت ٌؽتيط،یتَؼُۀ َلم و ددر زال کييط  ٌا ٔکع نی اىؽان و زػاکم ةػع دٍػان زعکػت یٗػَاى ةػع وتػٖدر زالی کً  ـٔع

راىػط.  ىـؽػت و آن را نی ؼهت َ٘ػب نی ، روی اهغ رو ةً طانیؽت داویئدائَ کی از ٌـتیگَئَهئَ،  کييط. داىگ نی
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تو ؿط. او دی ةعد ةً گَىً ؼَار اهغ نی داىط چعا او ایو کهتع کؽی نی  ذػًیدر ىتاؼػت،  کعدن زعکػت َ٘ػب ، ةً دلَ ٔر
کػ ٗلػب  ویػةعای ا ةغرت ویة ييط، نَدَدات روؿوً کیةضَاٌيط تغک ای کً نعدم ، لسًٌ ویؿط. ةياةعا ؼَار آن نی ةَع

کييطگاىی اؼػت  ویتهعنَُٗیت  نحل درؼت کهک کييط.ٌا  آن ةً ؿعط تَاىيط ةطون ؿَىط و نی اری ٗائل نییةؽ ارزش
ط یػ. انػا اگػع ةضَاٌ کػيم ؿػها کهػک ةً ؿعط تَاىم ةطون ، نی ً کيیطیتغک طیصَاٌ زنَر دارىط. اگع نیایيذا  انعوز کً

و  کػيم ؿها کهک تَاىم ةً  ىهی ط،یا آن را ةضَاٌی ویط و اییأتو ةاؿ درةارۀ ؿٕا کعدن  ٔکعدر زال ط، یاؿٔعدی َادی ة
 هػاری و نػعتی، ة عییػتَلػط، د انیط از نیط و ٔعد َادی ةایٔعدی َادی ةاؿ طیصَاٌ نی عای؟ ز . چعا َهلی ىضَاٌط ةَد

نهکو اؼػت در اةتػطا تغکیػۀ ضتل ؿَد. تَاىط ن ىهی ا دارد وصَد ر ییی راةىۀ کارناٌعچیغ و گَىً ةاؿط ویط ایةا. ةگظرد
ىٌم  ط دوةارهیةً ةُط ةا ایيذاتان از   ط، زىطگییً کيیتغک طیصَاٌ واُٗی ةضـی از زىطگی ؿها ىتَده ةاؿط، انا زاه کً نی

 م.یرا نتُادل کيتان  م ةطنیتَاى رو نی داده ؿَد و ازایو و تعتیب

 ةیييػط و نیآن را  واهتػعآرزو در او ًػاٌع ؿػَد، نَدػَدات  ویػکً ايیا نسل ةًً کيط، یوٗتی ؿضكی ةضَاٌط تغک
دػظیع ىتػَده کػً از وعیػٖ  ٌای اصیػع[ ةػعای ایػو نَدػَدات واهتػع انکان ]در ؼالىط. انا گیع در ىٌع نی ار ةاارزشیةؽ

ٔػعادی کػً تَقػیٓ کػعدم ، ا هَالو ةػً زهایت کييط.ٌا  آن اؼتادی در ایو دىیا کً ةً آن أعاد آنَزش دٌط از کعدن دیطا
 عا اگػعیػدٌيػط، ز آنَزشوَر نؽت٘یم ةً ایو أعاد  ةیایيط و ةًتَاىيط  ىهیواهتع . نَدَدات  داؿتيط ؼال ديذاهیؾ از ة

ةَدىػط  اؼعار آؼػهاىی نی کعدن ٔاشدر زال ، آنَصتيط ةً آىان نیٌا را  ویدادىط و ٔا و تهع ىـان نی ایيذا را صَدٌا  آن
ای ةطی اىذام داده ؼَ٘ط نیىیغ کار، صَدؿان  صاوع آن و ةً ِو تػٌَم یو ؼعزنیاىط و در ا کعدىط. نَدَدات ةـعی کاٌر

واهتػع اؼت کػً نَدػَدات َلت ً کييط و ةً ٌهیو یتٌَم، تغکنیان  در ؿطن ٖ آگاهیو نذتَرىط از وعیاىط، ةياةعا أتاده
داد  اةل چـم نعدم در زىطگی واُٗی، صَد را ىـان نیر ن٘د صطایینَدَد  کیآنَزش دٌيط. اگع ٌا  آن تَاىيط ةً ىهی

تو  ادیػغ ةػعای یػةَدىػط ى ىاةضـػَدىی نعتکػب ؿػطه داد، زتی أػعادی کػً گياٌػان ٌا را آنَزش نی ویو ٔا و تهع گٔع
 ویاز ةػةایػط داؿػت. نَدػَدات اىؽػاىی  ودَد ىهیةكیعت ایهان و از نَمََی دیگع کعدىط.  آنطىط و ٌهً ةاور نی نی
تيط نی ای صَدؿان در ا چعاکً ةً ٔر  کػً ؿػطه گع دادهید ک ٔعقتیؿها  ِو تٌَم أتادىط. انا ةًیو ؼعزنیواؼىۀ کاٌر

ط یػط، انػا اگػع ىتَاىیػگعد ط، ةازنییػط ةازگعدیػ. اگػع ةتَاى طیػصػَد ةازگعد و اقل ؼعچـهً و ؼعدرگهی ةً در ایو تٌَم
 ؿَیط. د نیىاةَ در ىٍایتدٌیط و  ی ادانً نییطایط، ةً چعصۀ ةازدیةازگعد

تَاىؽػتيط  ً کيط، آن نَدَدات واهتع چگَىػً نییصَاؼت تغک ط. دػ اگع ؿضكی نییهایع صَد را ةپیٔعد ةایط نؽ
ٍاىی ةَد. یک هیعی در ؿعاییذۀ تْیار نستَب و آن ىتیةؽ زنان در آن گَىگ طا کعدىط. چییراٌی را دٌا  آن کهک کييط؟

ٌػا  آن دادىػط. نیگَىػگ ةً او  ؿضف ویيگ ایؿ وینتياؼب ةا ؼىر ؿ ٌا آن ، ٍاىییک عاتییتْ ویةعای ٌهکاری ةا ا
 ةعد کً او دی نیآنط.  نیاىعژی ؿط  کعد و وٗتی ةاز نی ع آب کار نییکً ناىيط ؿ ىطکعد نیةً ةطن او نتكل  ىعم ی ا لَلً

 و،یػگَىػً ةػَد و ا ویاۀ او یػزالػت تغکآیػط.  آیط و اگع ىضَاٌػط ىهی ؼَی او نی ةًعون ةٕعؼتط، یرا ة اگع ةضَاٌط گَىگ
وَر نُهػَل  از چیغی کً ةً .کيط قَرت نُکَس تغکیً نی تا ةً کهال ةعؼط ةًیُيی  .ؿَد نی طهیىان «ۀ نُکَسیتغک»

 .کيط تغکیً نی تع آن ای ؼهت نعزلۀ دایً نعزلۀ ةاهی تغکیً اؼت ةً

تً نُهَهً ؿضف در تغکیً، از نعزلۀ اةتطایی ةً  ؿػطن  ةػً ةاز در ىٍایػت ایيکًيط تا ک تع رؿط نی ؼهت نعازل دیـٔع
از وَر نُهػَل  ةػًةعای آن أعاد نؽيی ةَد کً زنان کأی ىطاؿتيط تػا  ۀ نُکَسیً ةعؼط. تغکیٕٗل گَىگ و کهال تغک

تً تغکیً کييط. ةعای تً ؿػعوع کييػط. ا تع نیٍ یؼعٌا  آن نعزلۀ اةتطایی تا دیـٔع  ویػةَد کً نؽت٘یهًا از نعزلۀ دیـػٔع
 ؼػىر داؿػتيط و نتياؼػب ةػا يگ ةؽػیار ةػاهیی نییؿػ ویایذاد ؿط. آن أػعاد ةایػط ؿ زنان در آن کًای ةَد   طهیدط
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ٍاىی یک عاتییتْدلیل، زهایت از  کیو کار را اىذام دادىط؟ یاٌا  آن ؿط. چعا نی اىعژی دادهٌا  ةً آن ؿان ؿیيگ ؿیو
ای صَةی ةعای د ؿضف ویا زنان کً ٌمةَد.  زنان در آن  ی را تسهػلیٌػا رىخ تَاىؽػت داد، نی نػی مگعان اىذػایکاٌر
ٌای نعدم َادی ةػا ؿػها در تػطاصل ٌؽػتيط.  واةؽتگیواٗؽام  اىَاعط، یَادی در ارتتاط ٌؽت عا وٗتی ةا نعدمیکيط. ز

را ؿػان  ٌای و ةیهاری را نُالذػًٌػا  آن کعدىػط. وٗتػی زتی او را ةػاور ىهیٌا  آن داد، وٗتی او ةعصی از أعاد را ؿٕا نی
ای یکعد، چ نیدرنان  ٌػا  آن چ٘طر، انا نهکو ةَد در آن زنان نـضف ىتاؿط داؿت ةعنیٌا  آن را از ةطنةؽیاری ةط ٌغ

کعدىط و نهکو ةَد زتی او را نتٍم کييػط  ؿطىط و زتی از او تـکع ٌم ىهی رامی ىهیٌا  آن ویرا ؿٕا داده اؼت. ةياةعا
طه یآةطکييطه  تهعیوىی اؼت کً ذٌو ینـکالت و در چيیو نسو یدر نَادًٍ ةا ا ٘اً یب داده اؼت! دٗیرا ٔعٌا  آن کً
ةػعای در زالی کً  دٌط و ةاه ةعود. را رؿط ً کيط و صَدیةتَاىط تغک ةَد کً ویاو ا ةًاىعژی  از دادندوم  ؿَد. ٌطؼ نی

ای صَب گعانید را  صػَد گگَىػو  داده را رؿػط ُی صػَدیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا تَاىؽت زنان نی داد، ٌم اىذام نی کاٌر
تَاىؽتيط ةً او ٔػا را  ىهیٌا  آن کًىگٕتم ا ٗتالً یداىؽتيط نَمَع از چً ٗعار اؼت. آ ؾ دٌط. انا ةعصی از أعاد ىهییأغا

ةػَد. اگػع  ؿػطن دػی ةتػعد. نَمػََی در صكػَص آگاه و ةً صػَد ٔػعد ةؽػتگی داؿػت کػً ةػً آنیآنَزش دٌيط؟ ا
 تيط کً ةً او کهک کييط.چ راٌی ىطاؿیدرک کيط، آىان ٌآن را  تَاىؽت ىهی

ادی کعدىػط و یػگعنػای ز ازؽػاس در وػَل صػَاب ىاگٍػان ک ؿػبیأت کعدىط، یرا دراىعژی وٗتی ةُنی أعاد 
زدىػط  نی دؼػت ٌعچػً ، ةػً از صػَاب ؿػطن  طاریاز ةدػ کييط. روز ةُط،  از رواىطازؿان اؼتٕاده تَاىؽتيط نیؼضتی   ةً

ی از یاىػط. اگػع کؽػی در دػا آورده ةػً دؼػتاىػعژی  ٍٔهیطىط يگام نیکعدىط. در آن ٌ ؼاکو ازؽاس نی ۀالکتعیؽیت
. از آن ةػً ةُػط،  ةػَد ةؽػیار صػَب اش ذػًیکييػط و ىت را زػل نـػکلؿػان  دؼت تَاىؽتيط ةػا ةطىؾ درد داؿت، نی

َيػَان  ةً صَدٌا  آن کعدىط. نیىكب داىؽتيط و تاةلَی صَد را   نی گَىگ داىؽتيط کً اىعژی دارىط. صَد را اؼتاد چی نی
درنػان  ةَد. وٗتی نػعدم را  ار صَبیایو ؿضف در آّاز ةؽىٍادىط.  ةيا نیدادىط و روش صَد را  نی «گَىگ اؼتاد چی»

ت.  را ىهیٌا  آن اوانا دادىط،  ةً او دَل یا ٌطایایی نی آىان کعد، نی کييػطۀ  عوی آلَدهیدر ن٘اةل ى تَاىؽت هیولی ىدظیٔع
ۀ واُٗػی یان تغکیدادىط ٌعگغ از ن را اىذام نی ۀ نُکَسیأعاد کً تغک ویعا ای. زکيط ُصم رىگعزی نعدم َادی ن٘اونت

تػطریخ،  کييط. ةً صَد را اداره يگیؿ ویؿ کً ةَد ؼضت اریةؽٌا  آن ةعایَلت و یىگظؿتً ةَدىط و ةً ٌه يگیؿ ویؿ
ت. دریدظ غ نییتع را ى ٌای ةغرتً یکعد. ؼپػ ٌط نی ٌای کَچک را ٗتَلً یؿضف ٌط ویا غی یػآصع، ةً کهتع از چ ٔع

 دػَل نػو ط؟ ةػًیػدٌ غ نییػچ ٌهػً ویػا نػو چعا ةػً»کعد:  ، اَتعاض نی تیىٍا ؿط. در داؿت، رامی ىهی در ىٌعکً 
گػَش او دػع ةػَد از چادلَؼػی در زػالی کػً  ؿط. دادىط، رامی و صَؿسال ىهی اگع نعدم ةً او دَل کهی نی« ط!یةطٌ

ةطی  غی. اگع کؽی چ گظاؿت ىهی راؼتیو ىیغ ازتعام از نطارس گَىگ چی داناؼتا تتسع دارد، ةً چ٘طرایيکً  دیگعان و
کػعد ةٍتػع  ةَد. ٔکع نی ؿطیطتع ؿطهؿضكی  نيأٍو  ؿٍعت ةً ؾٌای ؿط. واةؽتگی ، ةعاىگیضتً نی گٕت درةارۀ او نی

در  و جعوتهيػط ؿػَد، ىػگگَ اؼتاد چی تا ؿط دادهاىعژی او  ةًکً کعد  ٔکع نی اؿتتاه ةًالُاده اؼت.  از دیگعان و صارؽ
 ؿػط، ؼػىر ؿضكػی ةیـػتع نی نيػأٍو  ؿػٍعت ةػً ؾیٌا وَر کً واةؽتگی ةَد. ٌهان اشً یةعای تغک آنزالی کً 

 آنط. تع نی وییىیغ دا ؾيگیؿ ویؿ

 ،ٔػعدی دػاییو ةیایػط يگیؿػ ویؿ . وٗتی ؼػىراوؼت يگیؿ ویؿ ةليطی ؼىر ٔعد ةًگَىگ  ؼىر کً ام گٕتً
ط. يو ایو دو ةایط نتياؼب ةاؿػ يگ او داده ؿَدیؿ ویةایط نتياؼب ةا ؿ عایز داده ؿَد،او  ةًتَاىط  زیادی ىهی گَىگ

و  کيػط نی َادی ىػغول ه نعدمیتعی در نس ، ةً ؼىر داییو ؿضكی واةؽتً ؿَد نيأٍ و ـتع ةً ؿٍعتیة ٔعد ٌعچً
دیگػع  ؿَد و ىهی داده او گَىگ ع ةًگیه ةاؿط، د کيط. در آصع، وٗتی کانالً ؼَ٘ط کعد ٌهعاه ةا آن ىغول نیىیغ  ؾگَىگ
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ةَدىط  ییٌا صاىمٌا  آن أعاد ودَد داؿتيط و اکحع ویادی از ایع تُطاد زیٌای اص ؼال دراجعی از آن ةاٗی ىضَاٌط ناىط. 
 آنػَزش عگػغکيػط، انػا ٌ نی ویرا تهػع گَىػگ چی کػًدیطیط  نینؽيی را  صاىمؿایط داؿتيط.  ؼال ديذاهکً ةیؾ از 

تػًیػو زٕي ؼػالنتی  دادن ةعای ؿٕا چيط زعکت گَىگی چی کالس ط دریةَد. ؿا ىکعده تأیدر را واُٗی ةػَد.  اد گٔع
ؿضكػی  نيػأٍو  ؿػٍعت ةػً ؾٌای ؿػط و واةؽػتگی نی ةط ؾيگیؿ ویؿط. وٗتی ؿ نیگَىگ دارای  ىاگٍان یروز

ط یػغ ىادطیػى ؾَىگگػؿط کً ؿضف صاقی ىتاؿػط و  و صتم نییةً ا در ىٍایتکعد.   ىغول نی ، ؼىر اوؿط ؿطیط نی
ا تُطاد ز ویؿط. ا نی . أػعادی کػً  اىذام دادىط و ؼػَ٘ط کعدىػط ۀ نُکَسیأعاد ودَد دارىط کً تغک ویادی از ایروٌز

و ؿػطه ةػَد  دادهآىػان  ؿان ةػًً یةعای تغکاىعژی داىؽتيط کً آن  ىهیٌا  آن عایار کم ٌؽتيط. چعا؟ زیاىط ةؽ ةاٗی ناىطه
.  ؿػَىط گَىگ و نعدم َادی اؼتاد چییدر ة ایيکًةَد و  ی و ؿٍعتیدارا آوردن دؼت ةًةعای  کعدىط کً ٔکع نی اؿتتاه ةً

 ً کييط.یتغکٌا  آن و ةَد کًیةعای ا در واٍٗانا 

تو   ٗعض» ار صػَةی یيگ ةؽػیؿػ ویط ؿیةا دارد: ٔعد یک ؿعط ؼيی ىطارد، انا تینسطود ؽت؟ آنیچ «گَىگگٔع
ً یػً اؼػتٕاده ؿػَد و آىػان صَاؼػتيط کػً تغکیتَاىط ةعای تغک نی گَىگ چی يطداىؽت کً نی ةَدىطةاؿط. أعادی  داؿتً
کػً  گَىگ چینُعوؼ  اؼتادانزتی طا کييط؟ ید ی صَبتَاىؽتيط اؼتاد ً داؿتيط، انا کذا نییآرزوی تغکٌا  آن کييط.
ایچٔ٘ه  واًُٗا ودَد داؿتيط ؾید ؼال چيط کؽػی  چیٌط. دادىػ را آنػَزش نیو زٕي ؼػالنتی  دادن ؿٕا ی ةعاییٌغ

 ؼَی ؼىَح ةاه ٌطایت کيط و کؽی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌط. داد کً ٔعد را ةً روؿی را آنَزش ىهی

تو   قستت درةارۀ ٗعضدر زال زاه کً  ٌا َػالوه ةػع  کيم. اىؽػان نػی گعی را نىػعحید م، نَمَعیٌؽت گَىگگٔع
 ا زتػی دػيخیػ، چٍػار  ، دو، ؼً کیىط. ةعصی أعاد غ داری( ىیکهک کهکی )صَدآگاه (، روحیاقل اقلی )صَدآگاه روح
کهکی لغونًا ٌهان ديؽیت صَد ٔعد ىیؽت. نهکو اؼػت زن یػا نػعد ةاؿػيط و  ٌای روح تیکهکی دارىط. ديؽ روح

غ لغونًا ٌهان ديؽیت ةػطن یاقلی ى روح تی، ديؽ ٘تیدر ز٘نتٕاوتی اؼت.  ؿکل ةً ایو نؽئلً ةعای أعاد نضتلٓ
اری از یةؽػدر زػالی کػً  دارىػط، اقػلی زن روحٌػا اری از نعدیزامع ةؽدر زال  م کًیا دی ةعده عایٔیغیکی ىیؽت، ز

کػ ای در نطرؼً دائَ اؼت: ةً و نَأٖ ةا َ٘یطهیاقلی نعد دارىط. ا روحٌا  زن کیٍاىِی ییو و یاىػگ،  ؿطن واؼىۀ ةَع
 در ایو زناىً ىیعوٌای ییو ّالب ٌؽتيط.

أػعاد، عصػی ةدر صكػَص ط. نضكَقًا یآ اقلی او نی اهتعی ىؽتت ةً روحة ؼىر کهکی ؿضف نُهَهً از روح 
ةػا ؿػها از  زنػان ؽت، چعاکػً ٌمیعکييطه ىی، روح تؽض کهکی ط. انا روحیآ نی ییار ةاهیةؽ از ؼىرٌا  آن کهکی روح
زىػطگی روزاىػً در  اؼت. نُهػَهً وٗتػی نػعدمتان  ةطنٗؽهتی از  ؿها را دارد و ىام نادرتان نتَلط ؿطه و ٌهان ةىو

 َهػطتًا روحآىچػً  عد.یگ م نییتكه ؿان اؼت کً اقلی و روحیدٌيط، ا نی ا کاری را اىذامیکييط  غی ٔکع نییدرةارۀ چ
ای ةط کهتعی اىذام دٌػط. انػا وٗتػی  اقلی اؼت، ةً روح کعدن  دٌط نٍار کهکی اىذام نی وَری کً تا زط انکان کاٌر

کهکػی ٔعیػب  تَاىػط کػاری درةػارۀ آن اىذػام دٌػط. روح کهکی ىهی روح دىتال چیغی ةاؿط، اقلی ؼعؼضتاىً ةً روح
 ع اؼت.یدظ بیاقلی در ةعاةع آن تٌَم، آؼ روحدر زالی کً  صَرد، َادی را ىهی دانُۀ نعدم

ً یػ٘ػی در تغکیجهػعۀ ز٘ ةػً طنیيػط و ازتهػاهً در نػعز رؼػیآ ی نییار ةػاهیةؽ کهکی از ؼىَح ٌای از روح ةُنی
دٌػط.  تَاىػط کػاری اىذػام ىتاؿػط ىهی آن اىذػام ةً لیاقلی نا ً کيط، اگع روحیهکی ةضَاٌط تغکک ٌؽتيط. وٗتی روح

ؼػَی  کيط و ةً ویرا تهع گَىگ گع، چیینحل أعاد د غ صَاؼتیاقلی ى روح یةَد، روز ار نستَبیةؽ گَىگ چی وٗتی
کهکػی  ىطاؿػت. روح ؿػطن ا جعوتهيطیر ی ةعای نـٍَیگَىً تهيا چیغۀ او داک ةَد و ٌیاىگ ً کيط. التتًیةاه تغک ؼىَح
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 ویػً کيػی و ایػصػَاٌی تغک . زاه نی عمیگ ٌا را نو ىهی میً کيم، انا تكهیتغک صَاؼتم نی نو»ةؽیار صَؿسال ؿط: 
کهکی ةؽیار تَاىا ةَد و ةطن را  طا کيط؟ روحید واُٗی تَاىؽت اؼتادی انا او کذا نی« صَاٌم. نی نو کً ٌهاىی اؼت

ٌػای کهکػی از  ةُنی از روح از آىذا کً.  ؿياصت نی اش در زىطگی ٗتلی را دیطا کيط کًواهتعی ات کعد تا نَدَد تعک
کيط  ًیصَاٌط تغک گٕت کً نیٌا  آن آىذا، ةً طن ةًیکييط. ةُط از رؼ را تعک تَاىيط ةطن يط، نییآ ی نییار ةاهیةؽ ؼىَح

گَىً روح  ویکعدىط. ا ً کهک نییهئيًا او را در تغکار صَب اؼت و نىیو ؿضف ةؽیطىط ایدٌا  آن عد.یٗعض ةگ گَىگو 
ؿػکل ةػً  ای ان نؽػیعی لَلًیػو از ندعاکيػطه ةػَد  ی اىػعژیاّلب ىََ گَىگ ویٗعض ةگیعد. ا گَىگکهکی تَاىؽت 

تً نیآىچً  ؿط. در نَارد دیگع، ؿضف نيت٘ل نی ػایی کػً  نیؿػطه  کانلقَرت  ةًؿط  ٗعض گٔع  ؿػکل ةًآنػط. چیٌغ
 وتیُی را ٌهعاه صَد دارىط. ٌای َٔؽ ُهَهً تَاىاییؿطه ٌؽتيط ن کانل

آورد و چیػغی را تذعةػً  ةػً دؼػتوتیُی ىیػغ  ٌای ٔػَؽ ، تَاىاییگَىگؿضف َالوه ةع هکو ةَد ن در ایو زالت
 کػعد و وٗتػی روز ةُػط از صػَاب ادی ازؽاس نییک ؿب در وَل صَاب گعنای زیکعد کً اهن تَقیٓ کعدم، کً  نی

هػاری یتَاىؽػت ة کػعد و نی ؼػاکو ازؽػاس نی ۀزد الکتعیؽػیت نػی دؼػت ٌعچً . ةً داؿت نی گَىگؿط  طار نییة
زؽػی  ىتَد. ٔ٘ه آنطه ةَد؟ درةارۀ آن روؿو . از کذا اؼت آورده ةً دؼت گَىگ ط کًیٍٔه ؿٕا دٌط. او نیرا  دیگعان

عا یػگٕت، ز غی ىهییاو چ ی ةًکهک روح آنطه اؼت. چگَىً داىؽت ً٘ا ىهیی، انا دٗآنطه ٍانیاز ٔنای ک کً کلی داؿت
 .اؼت آورده ةً دؼت گَىگکً  و ةَدیا داىؽت غی کً نییکعد. تيٍا چ ً نییتغک کهکی ةَد کً روح

تو  در ٗعضنُهَهً  ٗػعض اىػعژی ٌای اصیػع  ای ىتػَد. أػعادی کػً در ؼػال کييطه و ٔعد َانل تُییواىعژی، ؼگٔع
تيط اّلب دَان تعی  ؼالً ةَدىط و أػعاد نؽػو ؼالً و ةعصی چٍل  الً، ةعصی ؼیؼ ؽتیوَری کً ةعصی ة ةَدىط، ةً گٔع

ٌػای َػادی  نَُٗیتط کػً در یػيیة را نیٌا  آن صَةی اداره کيط. . ةعای ٔعدی دَان دؿَارتع اؼت کً صَد را ةًةَدىطىیغ 
ت را . انػا وٗتػی وُػم نَٔ٘یػگیعىػط نؽائل دىیَی را ؼتک نی يطکً ٔعد صاقی ىیؽت أعاد صَةی ٌؽتيط و ٌيگانی

ػتو در  یکييط ٌيػَز ٌػم راٌػ عىط. ٔکع نییگ نیو نيُٕت ٗعار  ؿٍعت تأجیع تستآؼاىی  ةًچـيط،  نی وػَهىی ةػعای ٔر
 ایيکػًصَاٌيط ةً ٌع ؿکلی تالش کييط تا ةً ةُنی از اٌطاؼ نعدم َػادی ةعؼػيط. ةُػط از  زىطگی دارىط و ٌيَز ٌم نی

ؿػان  طن ةػً اٌطاؼیای ةعای رؼ لًیَيَان وؼ آورىط، اّلب ةً نی ةً دؼتٌا را  ُی و ةُنی نٍارتیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ٌػا  آن و ؿػکل ازیػا َهلػی ىضَاٌػط ةػَد، ادػازه ىطارىػط ةػً آن اناکييط.  نیاؼتٕاده ٌا  آن ازدر ادتهاع َادی ةـعی 

داؿػت. زتػی چیغی ىضَاٌيػط  ، ٌیچدر ىٍایتؿَد.  کهتع نیاىعژی ،  اؼتٕاده کييطٌا  آن ـتع ازیة اؼتٕاده کييط. ٌعچً
ک یػزامع زتی در زال ام،  وَر کً دیطه . آن اؼت و ؿکل ؼَ٘ط کعدهیةً اؿان  ؼىر کً ـتعی ودَد دارىطیأعاد ة

 هاىطه اؼت.ىىٕع ٌم ةاٗی 

زاقػل ٌػا  آن گَىػگؿػیيگ صػَةی داؿػتيط.  ایػو أػعاد در اةتػطا ؿیو، گٕػتم اکيػَن ٌم کػًای  ىهَىًدو  در ٌع
 ةَد. صَبصَد  صَدی ةًاىعژی  آن ،ذًیدر ىتواهتع ارائً کعده ةَدىط.  ىتَد، ةلکً نَدَداتؿان  تهعیو

 َان درآنرنیا حیس روح یةً تطذ
، راؼػَ،  روةػاه ٌػای زیػَاىِی زیَاىػاتی ناىيػط روحکييطگان نهکو اؼت درةػارۀ ً یان ادتهاع تغکیاری از ؿها در نیةؽ

و یيػط تهػعیگَ ؽػتيط؟ ةُنػی أػعاد نییٌػا چ ویاکييػط.  ع نیی، کً ةطن اىؽان را تؽػضؿيیطه ةاؿیط و نار صاردـت
ٌػا  آن یاةيػط، ةلکػً ُی تَؼًُ ىهییوت ٌای َٔؽ یی، تَاىا٘تیدر ز٘دٌط.  نیرؿط ُی را یوت ٌای َٔؽ ییگَىگ تَاىا چی



52 

 

ػای یچ ـتع ةػًیـتع و ةیوَر اؼت کً نعدم ةا رؿط دانُۀ ةـعی، ة ویا ٌای نادرزادی ةـعی ٌؽتيط. ٔ٘ه ییتَاىا ٌغ
،  ذػًیدر ىتؿػَىط.  و نػا واةؽػتً نییـػتع ةػً اةػغار ىػَیو ةیکييػط، ةيػاةعا کی نا تَدً نییغیای ٔیو دىیدر ا نلهَس

 ؿَىط. ط نییکانالً ىادط در ىٍایتروىط و  ل نییَؼتً تسلیوَر د نادرزادی ةـعی نا ةً ٌای ییتَاىا

ای را کً داؿتً، ةازیاةط. انػا ً ولیالف اً، زالت صیط از وعیٖ تغکیةا ، ؿضف ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا ةعای داؿتو
ؿػان  ٌػای نادرزادی ییتَاىاةػً نتكػل ٌؽػتيط و  و ةً ؼعؿػت دٍػانیای ىطارىط، ةياةعا  طهیچیأکار د َاىات چيیویز

ً یػرا تغک دن داىيػط چگَىػً ٌػا نی ً کييػط، روةاهیداىيط چگَىً تغک نی َاىاتیيط زیگَ ةعصی از أعاد نیدؼتعؼی دارىط. 
ا و  ً کييػط. در یداىيط چگَىً تغک َاىات نییؽت کً زیوَر ى ویً کييط. ایتغک داىيط چگَىً َاىات نییؼایع زکييط یا ناٌر

 ٌػای نػادرزادی را دارىػط. ؼػپػ تسػت ییتَاىا وَر اؼت کػً ٌهػان ویا ٌیچ درکی از تغکیً ىطارىط، ٔ٘هٌا  آن اةتطا،
ٌػای  ییاورىػط و تَاىایة ةػً دؼػتاىيط اىػعژی ةتَ زنان کأی، انکان دارد ىی نياؼب و نطتیىی نياؼب، در نسیؿعا
 ُی را رؿط دٌيط.یوت َٔؽ

اىػعژی  َانیػز ویػا م کًیگٕت ، نی صاقی دؼت یاةيط. در گظؿتً ٌای  ییتَاىيط ةً تَاىا نی َاىاتیةً ایو ؿکل، ز
را  آؼػاىی نػعدم ط ةًتَاىي ٗطرتهيطىط و نیات َاىی، ز َادی ٌایی دارد. از ىٌع نعدم ییآورده و زاه تَاىا ةً دؼتنُيَی 

ؽتيط. ٌعچيط نهکو اؼت یغی ىیکييطۀ واُٗی چ ویتهع ؽتيط و در ن٘اةلِ یٗطرتهيط ىٌا  آن کً میگَ نیانا کيتعل کييط. 
َاىػات یایم کػً ز گٕتػًگعچػً کأی اؼت. ٌا  آن کعدن ةعای صعدتان  کَچک ط، اىگـتيً کعده ةاؿیتغک تًا ٌغار ؼالیت٘ع

 َاىػاتینػا ودػَد دارد: ز انا اقػلی در دٍػان ،ٌا را داؿتً ةاؿيط ییتَاىيط ةعصی تَاىا و نیرا دارىط  ذاتیایو تَاىایی 
هی یٌػای ٗػط در کتابؿػایط اؼػت کػً َلػت ؿَىط. ةً ٌهیو  نَٖٔکييط، چً رؼط ةً ایيکً در آن ً یىطارىط تغک ادازه

ؿَىط. وٗتی دػػ از  نی کـتً ککَچ ایً یا زادج ای ةغرت در ٔادًُ َاىاتیز در ٌع چيطقط ؼال، ط کًیةاؿ صَاىطه
طوةٗعؿَىط،  يی رؿط کيط، ةایط ىاةَدیَاىات تا ؼىر نُی، اىعژی ز نطتی گظؿت اتٕػاؽ ا یػ کيػط اقػاةتٌػا  آن ی ةػًَر
 تَاىيػط نحػل ٌا را ىطارىػط، ىهی نهيَع اؼت. چَن ؼعؿت نادرزادی اىؽانٌا  آن کعدن ةعایً یةیٕتط، چعاکً تغکدیگعی 

کييػط و اگػع  ًیػرو اگع انکان داؿػت کػً تغک ٌا دارىط، ازایو ٌایی را ىطارىط کً اىؽان کیٕیتٌا  نآ ً کييط.یٌا تغک اىؽان
نَدَدات ؿطىط  و اگع نَٖٔ نی ً نَٖٔ ؿَىطیؿطىط. ةياةعایو ادازه ىطارىط در تغک نی هویاٌع ؿطىط، نىهئياً  نی نَٖٔ

ؿػطت  ةًزامع در زال ، دانُۀ ةـعی  گٕتم وَر کً داىيط. انا ٌهان را نی ویغ ایَدؿان ى. صيطکـت را نیٌا  آن صطایی
ةـػعی در  ا دانُػۀیػ، آ رؼط و نعزلً نییؿَىط. وٗتی ةً ا نی گياٌی را نعتکب ٌع ىَع و ةُنی از نعدمنيسه ؿطه 

 ؟ ؽتیصىع ى

کػ صَد نی تیغی ةً ىٍایوٗتی چ  ٌػای ناٗتػل ةـػعی در زنان دَانٍ ٌعوٗت م کًیا ؿَد! دی ةعده نی رؼط ةَع
 در زػالؿػطه ةػَد.  وَر وزـتياکی ٔاؼط ةً اىؽان اتیاصالٗ أتاد کً نی وٗتی اتٕاؽ ـًی، ٌه ؿطىط نيٍطم نی شیتار

ٗػعار  ار صىعىػاکیتی ةؽػیدر ومػُ، گػعیاری از ُةُطٌای دیةؽ ویؼاکو اؼت و ٌهچي در آن اىؽان زامع، ُةُطی کً
صَاٌيط  کييطه ىیغ نی  . ارواح یا زیَاىات تؽضیعکيط نی غ قطؽیى ؼىر ویگع در ایدرةارۀ ُةُطٌای د ٘تیز٘ ویدارىط. ا

تو کييط ٔکع نیٌا  آن ةاهتع ةعوىط. صَاٌيط ةً ؼىَح تع ٔعار کييط، نیٍ یٌعچً ؼع  تَاىيػط دػان ةاهتع نی ؼىَح ةً ةا ٔر
ً ط ةػطىی ةـػعی داؿػتیػط ةایػً کيیػط تغکیػصَاٌ ةاؿط؟ اگػع نی و ؼادگییتَاىط ةً ا نی در ةتعىط. انا چگَىً ةً ؼالم
َان یػا زیػع روح یةػً تؽػض گَىػگ چی کييػطگان ویچعا ةُنػی از تهع کً اؼتٌایی  َلتکی از یو یرو، ا ط. ازایویةاؿ

 يط.یآ درنی
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اقػل « دٌػط؟ ةػاره اىذػام ىهی ویکاری دراواهتع یا اؼتاد ٗطرتهيطی  نَدَدیچ چىَر ٌ: »دعؼيط یةُنی از أعاد ن
هایػل تکؽػی  چیولب چیغی ةاؿیط یا صَدتان چیػغی را ةضَاٌیػط، ٌ درتان نا ودَد دارد: اگع صَد گعی در دٍانید

 وَر کانػل ةػً ط و ٌهعاه ةػا آن، ٔػا را ةػًیيیرا ةعگغ درؼت راه کً میدٌ نی آنَزش ؿها ةً ایيذا .ؿَدؿها ناىٍ ىطارد 
ط، ٌيَز ٌم یعیاد ةگیآن را  طیعیم ةگیتكه ایيکًگظاریم صَدتان ةً نؽائل آگاه ؿَیط. انا  م و نییدٌ ؿها آنَزش نی

کؽی  چیٌ« ةؽتگی دارد.تان ً ةً صَدیتغک کيط، انا ی نییورودی راٌيها اؼتاد ؿها را ةً درِ »نعةَط اؼت. تان ةً صَد
 َتارت ط یا ىکيیػط، تكػهیم ؿضكػی صَدتػان اؼػت. ةػًیً کيیتغک ایيکًط. یً کيیکيط کً تغک ؿها را نذتَر یا وادار ىهی

کؽػی ةػا ؿػها  چیآوریػط، ٌ ةً دؼتی را چیغ چً یا ی را ةضَاٌیطچیغ چًط، یکي عی را اىتضابیچً نؽایيکً  گع، درید
یب کييط دیگعان ٔ٘ه نی کيط. نطاصلً ىهی  ةٍتعیو کار را اىذام دٌیط. تَاىيط ؼُی کييط ؿها را تّع

ت کػً عکييطه اؼػیَان تؽضیا زیو روح یا در واٍٗکييط، انا  نی ویرا تهع گَىگ ةُنی از أعاد چی طیيیة نی اگعچً
از أػعادی کػً در ؼعاؼػع کـػَر  آن نَدَدات چگَىً در اةتطا نعدم را تؽضیع کعدىط؟ آورد. نی ةً دؼتؿان را  اىعژی

، گٕتم ؿان روح یا زیػَان تؽػضیعکييطه دارىػط؟ اگػع تُػطادش را نػی دـت ةطن کييط چيط ىٕع گَىگ را تهعیو نی چی
ی چیغ چػً دػػزط وزـتياکی زیػاد اؼػت.  تُطادش ةًييط. ک ویرا تهع گَىگ کعدىط چی دعئت ىهیأعاد اری از یةؽ

ا واُٗیچ ویآورد؟ ا نی ةً ودَدرا  تیومُ ویا  ویَػادی ٌؽػتيط. چگَىػً چيػ نػعدم ادتهاع کعدن عانیودر زال ًا ٌغ
 ؿػطن ةطدر زال  تیچعاکً ةـع ،طیآ نی ةً ودَد وؼیلۀ صَد نعدم و نـکل ةًی؟ ا آنطه اؼت ةً ودَدهی یطۀ وصیدط

َاىػات یا زیػارواح ؿػان  روی ةطن گَىػگ ویژه، ٌهػۀ آن اؼػتادان ٗالةػی چی دا ودَد دارىط. ةً  عیهيان ٌهًاؼت و اٌ
، ٌعگػغ  ِش ةـػعیتیکييػط. در ؼعاؼػع تػار ٌػای صػَد نيت٘ػل نی عکييطه دارىط و ایو چیغی اؼت کػً در آنَزشیتؽض

 ط ادػازهیػد نیآن را  عکؽػی. ٌؿػطىط نی تًکعدىػط کـػ کػار را نی ویرا تؽضیع کييط. اگع ا نذاز ىتَدىط نعدم َاىاتیز
صَاٌيط و  را نیٌا  آن کييط، ولب نیٌا  آن انعوزی نا ةُنی أعاد ةعای کهک، از ط در دانُۀیکي ا ةاور نییداد. انا آ ىهی
آن  ؿػها!«  صَاؼتم ؽت کً نویغی ىیانا آن، چ»ةُنی أعاد نهکو اؼت ٔکع کييط:  ؟کييط را َتادت نیٌا  آن زتی

 ً،یتغکدرؼت  ٌای و ةغرِت روشیة روؿو اتا نَدَدی. آ طیُی ةَدیوت ٌای َٔؽ ییط، انا در دؽتذَی تَاىایاؼتىضَرا 
ػا ؿػَد. دػػ ویَادی اؼت و ا چیغی ةَدن، واةؽتگی نعدم ط داد؟ در ولبيؿها صَاٌ را ةًٌا  آن  واةؽتگی ةایط ٌر
را ةً ؿػها ٌا  آن تَاىيط َاىات نییو اىَاع نضتلٓ ز اٌعیهيان از ُةُطٌای دیگع دٌط؟ ٔ٘ه ؿها نی را ةًٌا  آن کؽی چً

 آیط. کيیط؟ دػ آن نی وؼیلۀ روح یا زیَان را درصَاؼت نی ا آن ؿتیً ایو ىیؽت کً تؽضیعؿطن ةًیةطٌيط. آ

ت٘ػَا را  طیػدٌط ةا را اىذام نی گَىگ چی ویکييط؟ وٗتی کؽی تهع گَىگ را ةا ذٌيی درؼت تهعیو نی چیيط ىٕع چ
ای صَبعد، کیدطی ةگ تػار  ؿکل ویىی ةطیٌع ؿعا و تست ٌعداط در یدٌط و ٔعدی نٍعةان ةاؿط. ٔعد ةا اىذام اٌر ٔر

داىػط  ىهیکؽػی  چیٌکييػط؟  ٔکػع نی گَىػً ویگَىگ را در دارک اىذام دٌيط یا در صاىً، چيط ىٕع ا کيط. صَاه تهعیو چی
ع یػط، زىػآور در نی ىَؼان را ةًؿان  ط و ةطنييک نی ویتهعدر زالی کً  کييط. نی ویگَىگی تهع چی ىَع أعاد چًةُنی 

ةُنػی أػعاد زتػی درةػارۀ !«  اؼػت لی نيٕػَریص نادرزىم»یا « گظارد ىهی ازتعام نو ةً اوه، َعوؼم»ط: يیگَ نی لب
تً تا انَر کـَر. چ ی ىٌع نیٌعچیغ قستت ىکييػط و اگػع چیػغی اش  هکً درةارىیؽت غی یدٌيط، از نسل کارؿان گٔع

کػً ٌؽتيط ؟ أعادی  ىانیط گَىگ نی چی ویتهعآن را  ایؿَىط. آ ىتاؿط، ةعآؿٕتً نیؿان  أکارِ ؿضكی نَأٖ َ٘یطه و
ؽت: یى آرامؿان  ، انا ذٌوکيط ؿعوع ةً لعزش نیؿان  یداٌاکً  دٌيط اىذام نیٗطر وَهىی  آنرا  ؽتادهیٌای ا ویتهع

ا  ویا» نػعا ةپػعدازد. چػعا  تَاىط زَ٘ؽ کارم ىهی ت. نسلأغایؾ اؼدر زال ٌا  هتیو ٗ ؿطه ار گعانیةؽادياس روٌز
 ةػً دؼػتُی را یوت ٌػای ٔػَؽ یی؟ اگػع تَاىا طٌمىرؿط  گَىگ چی ویتهع ٖیُی را از وعیوت ٌای َٔؽ ییةُنی از تَاىا
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 ةػً دؼػت دػَل هػارانیٖ نُالذۀ ةیاز وع تَاىم آورم. نی نی ةً دؼتم و جعوت َؿ نی گَىگ غ اؼتاد چییى ، نو آورم
کؽػب  ؿَد. ذٌػيؾ ةػا نی ـتع ننىعبی، زتی ة ًاٌع ؿطه گعانیُی دیوت ٌای َٔؽ ییيط تَاىایة وٗتی نی« اورم.یة

 ویػؿػَد. ٌهگػی درةػارۀ ا هػاری نـػَْل نییٌػای ؿػٕای ة ُی، چـػم ؼػَم و کؽػب نٍارتیوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا
در م، او ییتع ةگػَ ت. دػطیاؼػ کػانالً ةػعصالؼ آن دور اؼت! ِدو، َؿو، ِرننا،  دٍان از ؼعؿت ویا چ٘طرط: یـیيطیة

ٔکػع کيػط، أکػاری  ٖیوع ویـتع ةطیة دٌط. ٌعچً اؼت! انا آن را ىاآگاٌاىً اىذام نیاٌعیهيی و در روؿی یتهعزال 
عد. ٔکػع یػرا دػطی ةگ ط ت٘ػَایػداىط کً ةا ؿضف ٔا را کؽب ىکعده و ىهی ویؿَد. ا کيط ةطتع نی ؼاوٍ نی ؾکً ذٌي

ًا ةا اىذام کيط نی تَاىػط ةػا  را ةضَاٌػط، نی ٌعچػً کيػط اورد و ٔکػع نییػة ةػً دؼػتتَاىط اىػعژی  ٌا نی ویآن تهع قٔع
 اؼت. گَىً ایو ؿضف ایوذٌيیت اورد. یة ةً دؼتآن  کعدن ولب

ای ةػطی را دػظب نییؽت چیأکارش درؼت ى ایيکًصاوع  ً٘ا ةًیؿضف دٗ  صَاٌػط ةػا نیوٗتػی کؽػی کيػط.  ٌغ
ٌػا  آن يػط.يیةتآن را  طيتَاى نی یزیَاىارواح  اوردیة ةً دؼتُی یوت َٔؽٌای  ییتَاىاو  و ؿٍعت دَل گَىگ چی ویتهع

ػای صػَةی را در صػَد و  صػَب ةاؿػط ؾةػطىآیيط زیعا نهکو اؼت ناٌیػت  ؿضف ةً ودط نی ۀاز ایو صَاؼت چیٌغ
د ٔػعاگػع  ! انػا زتػی ُی اؼػتیوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا دىتال ةػًزیعا ذٌيؾ صیلی ةط اؼت ةتیييط کً  داؿتً ةاؿط. نی

وتیُی  ٌای َٔؽ دىتال تَاىایی کؽی ةیـتع ةً ٌعچً کً يطىدا نیىط. ارواح زیَاىی تعؼی ىطار ةاؿط، داؿتًٌم اؼتادی 
زیػعا آن را  ؛ةاؿطۀ واُٗی یروش تغکاز  ویژه اگع اؼتاد را ةً او ىطٌط، ةًٌا  آن ؿَد کً ش ةیـتع نكهم نیاؼتاد ةاؿط،
اگیعد  در ىٌع نیواةؽتگی ىََی  ٔکػع کيػط، ةػً ازتهػال کهتػعی  ٖیػوع ویػا ـػتع ةػًیة ٌعچػًؿَد. ٔػعد  کً ةایط ٌر

أکػارش ةػطتع کيػط و  نیولػب آن را  ٌهچيػان ىـػَد،ةً آن آگاه . انا اگع ؿَد ُی ةً او داده نییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
گػع از او یو دکيط  ٖ او را تعک نییَه ع اؼت، ةا آٌییىادظ اقالحو ا ایيکًدػ از نـاٌطۀ  ش، اؼتادىٍایتؿَد. در  نی

 کػً ، چعاکيػطنعاٗتػت ٌػا  آن ازکيط. ةُنی أعاد اؼتادی ىطارىط انا نهکػو اؼػت نػطتی اؼػتادی گػظری  نعاٗتت ىهی
و ؿضف ؿَد، ىگاٌی ةً او ینتَدً اواهیی گع ودَد دارىط. ؿایط نَدَد یادی در ُةُطٌای دیار زیؽواهتع ةنَدَدات 
ػایط صَب ىید ایيکًکيط و دػ از  ىتالروز یا ةیـتع، او را د يکنطت  ةیيطازد، ةً گػع نَدػَد یؾ کيػط. روز دیؽػت ٌر

 کيط. ؽت و او را تعکیيطازد، دی ةتعد کً او صَب ىیرد ؿَد، ةً او ىٌعی ة اؼت گعی نهکویدواهی 

ػایی را کػً آن ؿػضف  تَاىػط ا گظری، ىهییاؼتاد ؿضف، صَاه َادی ةاؿط  داىط کً نی َانیز در ولػب آن چیٌغ
تعؼػيط  ىهیٌا  آن ویييط. ةياةعایٌؽتيط، ةتآىذا  درواهتع نَدَدات  ی را کًیتَاىيط ُةُطٌا َاىات ىهییٌط. زاؼت ةً او ةط

غی یػا چیػغی ةاؿػط یوٗتی کؽی در ولب چ نا ودَد دارد کً کييط: اقلی در دٍان نی غ ؼَءاؼتٕادهیو از ایو راه گع
اگػع او چیػغی »ط. يػکي نی غ ؼَءاؼػتٕادهیػو راه گعیػاز ا تىػاَایتَاىيط در آن دصالت کييط. ز ةضَاٌط، ؼایع أعاد ىهی

 َانیػدٌػط. ز او نی ةًآن را  َانیز «، ىً؟ کيم او کهک ةً کً ؽتیى دٌم. ةعای نو اؿتتاه ةً او نیآن را صَاٌط،  نی
 دػی ؿضف روزی ىاگٍػان دٌط. او کهی اىعژی نی ةً ؾیآزنا َيَان کيط و اول ةً کيط او را تؽضیع ىهی در اةتطا دعئت

. زیػَان ةػا درنػان کيػطٌػا را  هارییتَاىػط ة آورده و زتی نی ةً دؼتةَد  ؾیدر دؽتذَ کً را اىعژیآن ىَع  ةعد نی
کيط.  ؾ اؼتٕاده نییدرآنط ٗتل از ؿعوع واُٗی ىها ؾیآن کانالً صَب َهل کعده، از آن ناىيط ادعای دایيکً  نـاٌطۀ

ػای ة ةػً تَاىم و ؿکل نییا چؽتم. ةً او نی صَاٌط، ةً ةطن نیآن را چَن » تع  آؼػانآن را  و ـػتعی ةػطٌمیاو چیٌغ
را  آیػط و ؿػضف قػَرت نی ةػً ایػو« ؿػَد. ةً تَ داده نی چیغ ٌهًصَاؼتی؟ زاه  اىذام دٌم. نگع چـم ؼَم ىهی

 کيط. تؽضیع نی
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ا ٔکع نییچ ویةً صَاؼتو ا ؿضف ویا ذٌو در زالی کً تَاىػط  ؿػَد و زتػی نی ةػاز نی ؾؼػَن کيط، چـم ٌغ
ؿػَد و ٔکػع  زده نی ار ٌیذػانیآورد. ةؽػ نی ةً دؼتُی دغئی یوت ی َٔؽیعون ةٕعؼتط. ٌهچيیو کهی تَاىایةاىعژی 

٘ت ی. انا ز٘ يؾ ةَده اؼتیزاقل تهع کيط کً آن آورده و ٔکع نی ةً دؼت در دؽتذَیؾ ةَده ةاهصعه آىچً کيط نی
يػط یةطن اىؽػان را ةت درون تَاىط نی کيط کً . ٔکع نی اورده اؼتیى ةً دؼتغی را یچ چیٌ ویتهع ٖیایو اؼت کً از وع

 کػً اؼػت َانیػز ، ةلکػًاو اقالً ةاز ىـطه ؼَم ، چـم ٘تیدر ز٘ی کيط. یؿياؼا ٌا را در ةطن ؿضف هارییة و نسل
ا را نییٌای صَد چ ةا چـم َانیکيط. آن ز نی نْغ او را کيتعل  نْػغ او نػيُکػ يػط ةػًیة نیرا  آىچً يط و ؼپػیة ٌغ

« را ةیػعون ةٕعؼػتی؟ ؿػعوع کػو.اىعژی صَاٌی  نی. » اؼت ةاز ؿطه ؼَنؾ چـمکيط  او ٔکع نی ذًیدر ىتط، کي نی
 آیػط نی عونیػٔعد ة ةطن َان ىیغ از دـتیٌای ز دارد، ديذً ٔعؼتادن اىعژی ىگً نی صَد را ةعای ةیعون وٗتی او دؼت

 ط تػا آنیػآ نی عونیػکَچػک آن ة ار نار از ؼعد ؿکاؼ زةانیا ؿایط در ةعصی نَارد، ناری ةً ؿضف چؽتیطه ةاؿط و 
و أػعاد یو ودَد دارىط. آن ارواح یا زیَاىاتی کً ایادی ناىيط ایار زیؽط. نَارد ةؽیل را ةلیا نتَرم نعیهار یة ٗؽهت
 کييط. ولب نیٌا  آن و أعاد ازیکً ا آیيط ایو صاوع نی کييط ٔ٘ه ةً ع نییرا تؽض

ٌا  تَاىط ةیهاری ُی دارد، نییوت ٌای َٔؽ ییولب دَل و ؿٍعت ةَده، زاه تَاىا درایيکً  صاوع ، ؿضف ةًدر ىتیذً
اىػطازد:  نیگػاٌی ى َانیػکيػط. ز نی ار صَؿسالیٌا او را ةؽ يط و ٌهۀ ایویةت ؼَنؾ تَاىط ةا چـم و نی درنان کيطرا 
 ذٌػو ٔػعد َػادی را کيتػعل کً اؼت ار آؼانیةؽ« کيم. دار نی ، تَ را دَل ار صبی؟ ةؽ دار ؿَی صَاؼتی دَل آیا ىهی»

او در زػالی کػً  اورد. َذب،یىغد او ةدرنان  ةعای  دؼتً دؼتً راٌا  آن ادی را کيتعل کيط ویتَاىط نعدم ز نی َانیکعد. ز
َادی  کييط. او نعدم ِیٌا تتل ةعای او در روزىانً صتعىگاران کيط کً کاری نی َانی، زکيط درنان نیی را یٌا لینع ایيذا

ا کيتعل ویا اىذامرا ةعای   الغزهػً او زٖ اىػطازۀ کػأی ةػً ط ةػًیػآ ىػغد او نیدرنان  کيط. وٗتی کؽی کً ةعای  نی کاٌر
 ةً ٌػع زػالعد و ةیهار یهار ؼعدرد ةگیة ؿَد کً نی ؼتب َانیز .ةطون دردؼع ةعودکً او گظارد  ىهی زیَان دعدازد، ىهی

ادی کؽب کعده، نـٍَر یز ، چعاکً دَل ٌم ةً ؿٍعتطه اؼت و رؼی جعوت ادی دَل ةپعدازد. ٌم ةًیز او ن٘طار ةایط ةً
کييػط  نی دٌيػط و دعئػت تػی ىهییاٌه يگیؿػ ویؿ أعادی ةػً وی. نُهَهً چي ىیغ ؿطه اؼت گَىگ ؿطه و اؼتاد چی

کييػط  روىػط کػً ادَػا نی ؾ نییتػا زػطی دػ ىػط.گیع در ىٌػع نی« ةاهتعیو ىٕع ةُط از صطا» و صَد را يطیی ةگٌَعچیغ
کييط صَد را ةػَدا ةيانيػط.  ـم ٌؽتيط. زتی دعئت نیی ا انپعاتَر ةغرتینادر  ٌای نُعوؼ نحل نلکً  ؿطۀ الًٍطایةازد

ُی ٌؽػتيط. یوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا دىتال ةًؿان  ، در تهعیو اىط را اىذام ىطاده يگیؿ ویؿ ۀیوَر واُٗی تغک ةً از آىذا کً
 .کييط نی انؿعیَاىات تؽضی، زدر ىتیذً

نـػٍَر ؿػط  وا جعوتهيػط یػآورد  ةً دؼتةتَان دَل  کً اؿکالی دارد؟ تا آىذا چً»ط: ینی از ؿها ٔکع کيط ةُیؿا
 لیدل ةطون ةعىانۀ صَد را دارد و َانیکييط. ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً ز ٔکع نی گَىً ویاز أعاد ا ارییةؽ« اؼت. صَب

 َانیػط. زیػآ ىهی ةػً دؼػتغی یػ، چدادن زدؼػتاودػَد دارد: ةػطون  و دٍػانیػدٌط. اقػلی در ا ؿها ىهی ةًچیغی 
اورد یػة ةً دؼػترا تان  صَاٌط دٌَع ةطن نی ؟ او درةارۀ آن قستت ىکعدم اکيَن ا ٌمیآورد؟ آ نی ةً دؼتی را چیغ چً

ن٘ػطار  ٔ٘ػه کيط. انػا در ةػطن اىؽػان نی دهٍ ؿضف و دٌَع ةـعی را از ةطنیةياةعا .کيط ًیتغک ةـعی، تا در ؿکلی
ط یػن٘طار نسػطود ودػَد دارد. اگػع ةگظار ویٌه ً کيط، ٔ٘هیدٌَع ودَد دارد و اگع کؽی ةضَاٌط تغک نسطودی از ایو

 ۀآن نػادً کيیػط؟ یػط کػً تغکناىَ  ی ةعای ؿها ةاٗی نیچیغ چًط. یکي ً را ٔعانَشیط تغکیاز ؿها ةعدارد، ةاآن را  َانیز
،  ً کػيمیتغک صَاٌم اقالً ىهی نو»يط: یط ةعصی أعاد ةگَی. ؿا طیً کيیتَاىیط تغک ط داد و اقالً ىهییاز دؼت صَاٌهزم را 

ای دی. چعا ىگعان چ اؼت صَب اورم. تا وٗتی ةتَاىم دَل داؿتً ةاؿمیة ةً دؼت دَل صَاٌم نی ٔ٘ه « گع ةاؿػم؟یٌغ
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 ؿػکل ویا ةًتَمیر دادم آن را  ایيکًةیاوریط، انا ةُط از  ةً دؼت ط دَلیط ةضَاٌیؿا دٌم، ریتَمتان  یط ةعایةگظار
نػطت  ، در تهام ط ؿط. ةُط از آنيصَاٌ ٓیار مُیةؽتان  اَنای ةطنکيط،  را زود تعکتان  ط. چعا؟ اگع ةطنیکي ٔکع ىهی

ع یػرا دتان  . انا اگع ةػطن اؼت را ةعداؿتً ادی از دٌَع ؿهاین٘طار ز عایط ناىط، زیصَاٌ ؿکل ویا ةً ناىطۀ َهعتان ةاٗی
گظراىیػط.  نی را ةا ٔ٘ه ىٕؽی کً از ؿها ةػاٗی ناىػطه، در تضػتَهعتان ۀ یو ة٘کيط، زىطگی ىتاتی صَاٌیط داؿت  تعک

 لػظت تَاىؽػتیط از آن ا نییػط، آیؿط ط؟ زتی اگع نـٍَر نییصعج کيآن را  تَاىؽتیط ا نییط، آیداؿت زتی اگع دَل نی
 ؟ ةَد ىهی وزـتياک ویا ای؟ آ طیةتع

ا چییاو أعادی کً یو در ة واًُٗا زیاد ؿطهنـکالتی  ویچي  َانیػکييػط ودػَد دارد. ز و نییگَىگ را تهػع و روٌز
 مین٘ػآىذا  و دررود  نی َان ؿضفیى ـط و در کاخکُ  را نی اقلی ؿضف روح کيط، ةلکً عیتَاىط ٔعد را تؽض تيٍا نی ىً

ػا انػعوزهیچ وی. زتی ا ؽتیى ٘تیدر ز٘ؿَد، ولی  نی طهید اىؽان ًیٔعد ؿت ؿَد. اگعچً نی دٌػط،  ٌػم روی نی ٌغ
کػاری  ط کػًییگَ او نی دٌط و ةً نی اىذام . وٗتی کؽی کاری ىادرؼت ع کعده اؼتییٌای اصالٗی اىؽان تْ یعا ارزشز

زػٖ  ؿػطن ، صَاؼػتو دػَل و جعوتهيط دػَل آوردن دؼت ةًکيط  کيط. ٔکع نی ةاور ىهیآن را  دٌط زتی نی اىذام ىادرؼت
ا درؼت ٌؽتيط. ةياةعایو ةًیؼت و ااو ُییوت زىػط و ةػعای  گػعان قػطنً نییرؼػاىط، ةػً د نی انیگع زید أعاد و کاٌر
غی از دؼػت یػَان اگػع چیػکيط ٌع کاری اىذام دٌط! ز ؿَد و دعئت نی نی ، ٌع گياٌی را نعتکب دَل آوردن دؼت ةً

ػایصَاٌط چ غی ةطٌط؟ نییؿها چ چ، ةًیٌازای تَاىط در  ا نییآورد. آ ىهی ةً دؼتغی را ی، چ ىطٌط تان  از ةػطنی را یٌغ
ای ارزشایيکػً  صاوع صَاىيط ٔ٘ه ةػً و نـکالت را ٔعا نیینعدم ا کً میا التتً گٕتً ةعدارد. قػسیر ؿػان  ٌػا و نُیاٌر

 ؽت.یدرؼت ىؿان  ىیؽت و ذٌو

وٗتػی ط، تػا یکي ً نیی. وٗتی در روش نا تغک دأای نا نكطاؽ دارد م چگَىً ایو نَمَع ةعای ٔالَنیيیط ةتیةگظار
تَاىػط ةػع قػط  ٔکػع درؼػت نی کیػ»، ٌیچ نـکلی ىضَاٌیػط داؿػت، چعاکػً  طیزٕي کي را يگ صَدیؿ ویؿ طیةتَاى
وَر  ةػً ، طیغ ةعویچ ا آنی ویا دىتال ةًط، اگع یکي صَةی زٕي صَد را ةً يگیؿ ویط ؿیولی اگع ىتَاى« کيط. هو ّلتًیاٌع

ایط أتاد. ةُنی أعاد، چیةً دردؼع صَاٌزتم  ػا کييػط. نػا هزم  اىػط ىهی کػعده ویزناىی ٗتالً تهع ی را کًیٌغ تَاىيػط ٌر
ۀ واُٗی ٔعد ةایط ٔ٘ه روی یک روش تهعکغ کيط. یداىیم کً ٔعد ٔ٘ه یک روش تغکیً را اىذام دٌط، چعاکً در تغک نی

ػا واٗؽػام  اىَاعٌػا ؿػانل  کتاب آن کً میگَ نی اىط، ةً ؿها ی ىَؿتًیٌا کتاب گَىگ چی گعچً ةعصی از اؼتادان چیٌغ
ایچ ٌهان ًیةَده و ؿت ػا، روةاه نی ویی ٌؽتيط کً تهعیٌغ  ودػَد دارىػط. وٗتػی آنٌػا  آن ٌػا و راؼػٌَا در کييط: ناٌر

ا از یچ ویط، ایکي ٌا را نىالًُ کتاب  گَىػگ ٗالةػی چی ام کػً تُػطاد اؼػتادان دعىػط. گٕتػً نی عونیػة کلهػاتدـت ٌغ
ط. یػکي ط چػً کػار نییط ةطاىیرو ةا . ازایوطیف دٌیرا تـضٌا  آن تَاىیط واُٗی اؼت و ؿها ىهی چيطةعاةع تُطاد اؼتادان

ط. انػا در ٗػطیم یػکي ًیط در ٌع روؿی کً نایل ٌؽتیط، تغکیتَاى ط. نییً کيیدأا تغک ط در ٔالَنیگَیم کً ةا ىهی ار ویا
ط یط ةطاىیو ةایةياةعا« ک روز تغکیً در روؿی دروّیو.یةطون کؽب راٌی درؼت ةٍتع اؼت از  ؼال ٌغار»ای ةَد:  گٕتً

 ط،یػىکي ۀ صَد نضلَطیگعی را در تغکید غیط. چیً کيیط و واًُٗا در روؿی درؼت تغکیاىذام چً کاری ٌؽتدر زال  کً
ادَػا ٌػا  آن أتػاده اؼػت؟ . چػعا از ؿػکل اؼػت أتػاده ةُنی أعاد از ؿکل ط. ٔالَنیٔکعی را امأً ىکي چیزتی ٌ

از ؿػان  تهػعیو ٌؽػتيط، در ذٌودر زػال  کػً ٌعوٗػت اىط. انا ىکعده ویرا تهع گَىگ گع چییٌای د روش کييط کً نی
ا ةًیچ ا آنیکييط. آ نی ی را امأًیٌا غییچؿان  ٌای ؼاةٖ ویتهع غی یػٌهػۀ آن چ ویػؿػَىط؟ ا ىهی آورده ویتهع ٌغ

 گَیم. َاىات نییا زیلۀ ارواح یوؼ ع ةًیدرةارۀ تؽض کً اؼت
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 ٍاىی یک زةان
ع یغی را زیکيط. او چ قستت ىاؿياصتً تَاىط ةً زةاىی نی ؿضف نىاگٍا کً اؼت وی؟ نيٌَر ا ؽتیچ« ٍاىییک زةان»

، انػا نٍَٕم کلی آن را درک کيطتَاىط  داتی نی ی تلًیآورد. ؿضكی ةا تَاىا ؼع در ىهی ىیغ از آن صَدش ط کًیگَ نی لب
 اىيط ةػً چيػطتَ کيط. ةُنی از أعاد ىیغ نی نی ی قستتچیغ چًدرةارۀ  ؿضف ویا ط کًیةگَ وَر نـضف تَاىط ةً ىهی
 ییکييػط ىػََی نٍػارت یػا تَاىػا ىط و ٔکػع نیگیع در ىٌع نیغ یاىگ ؿگٕتآن را  کييط. ةعصی زتی قستت نضتلٓ زةان
ؿضف ٌم ىیؽت.  و ةیاىگع ؼىریٌهچيو  کييطهً یتغک ىً نٍارت ُی اؼت ویوت ی َٔؽیىً تَاىا ُی اؼت. آنیوت َٔؽ
ط آن یػکي کيػط. انػا ٔکػع نی طی دیگع، ذٌو ؿها را کيتػعل نیروزی از ُةُ کً گَىً اؼت ویؽت؟ ایناٌیت آن چ دػ
،  دوؼػت داؿػتً ةاؿػیطآن را  ـتعیة . ٌعچً طیٌؽت ط و از داؿتو آن صَؿسالیدوؼت دارآن را  اؼت، داؿتو صَب

،  َػالوه  کيػط؟ ةػً ؿها را کيتعل کً طیط ةگظاریتَاى نی ، چگَىً کييطۀ واُٗیً یتغک َيَان کيط. ةً نی ؿها را کيتعلؿطیطتع 
 . میٔعا ةضَاى صَد ط چيیو نـکالتی را ةًی، ىتا کييطۀ واُٗی ً یتغک َيَان اؼت. ةً وییآن واًُٗا دا ؼىر

ا کيتػعلیچ ویوؼیلۀ ا ةً طیتَاى نی تعیو ؿکل زیات و ةاهتعیِو نضلَٗات اؼت. چگَىً ةاارزش اىؽان ؿػَیط؟  ٌغ
ا نیتان  ةطنغ اؼت کً کيتعل یاىگ ّم چ٘طر ػایچ ویػاز ا ةُنػی ! کيیػط را ٌر ٌا  چؽػتيط. ةُنػی اىؽػان نی ةػطن ةػً ٌغ
ةػً  ایػو نَدػَداتکييػط.  کيتػعل نیرا اداره یػا ؿها وَر نـاةً  ةًچؽتيط، انا در ٔاقلۀ کهی از ؿها ٗعار دارىط و  ىهی

اىيػط تَ ةعىػط کػً نی و ؼپػ ایو أػعاد دػی نی دٌيط اش را نی ٌا قستت کييط تَاىایی أعادی کً ةضَاٌيط ةً زةان آن
او  تَاىػط ةػً نیایػو تَاىػایی  عد،یػاد ةگیػرا  زةػان غ ةضَاٌط آنیگعی ىیؿضف د ط. اگعيؼضو ةگَیؿکلی ىانٍَٕم  ةً

تَاىػط ةػً آن زةػان  غ نییکيط، او ى انتسانآن را  ةاؿط کً داؿتً اىطازۀ کأی دؽارت ةً آن ؿضف ؿَد. وٗتی نيت٘ل
ای، آن چ ٘تیدر ز٘کيط.  قستت ٌػا  آن کػی ازی طیکي آن زةان قستت ط ةًیيط و وٗتی ةضَاٌیآ گعوٌی نی قَرت ةً ٌغ

 . طیکي کيط کً قستت آیط و کهک نی ؼعاغ ؿها نی

ؼػضتی آىذػا  را ةػاه ةتعىػط، انػا در صَد صَاٌيط ؼىر ، نی گٕتم وَر کً دٌط؟ ٌهان تی روی نییومُ ویچعا چي
ػای  أتيط. نییای را  طهیاٌا  آن .ً کييط و صَد را رؿط دٌيطیتَاىيط تغک ىهی ذًیدر ىتودَد ىطارد،  صَاٌيط ةػا اىذػام کاٌر
هػاری یتَاىػط ة ٔعؼتيط، نی نی ةیعون ةً داىيط آن اىعژی کً . انا نی داىيط چگَىً گعان کهک کييط، ولی ىهییصَب، ةً د

ٌػا  آن هػاری را ؿػٕا دٌػط.یتَاىػط ة و دٌط، گعچً ىهییؾ را ةعای نطتی تؽکیرا کهی کاٌؾ و دردٌا لینع ؿضف
غی یػچ ویػاىذام ةعؼػط. ا تَاىط ةً نیةیعون ةٕعؼتط را  ؿان اىعژی کً ؿضف از دٌان ایو کار ةا اؼتٕاده داىيط کً نی

انا ایو ىانيط.  ةَدا نی زةانآن را  ىانيط و أعادی ٌؽتيط کً آؼهاىی نی زةانآن را  أعاد دٌط. ةُنی روی نی کً اؼت
ی ةیآنیغ و  ای تٌَیو گٕتً  ! نُيی اؼت زٔع

کعدىػط،  نی در ُةُط نػا قػستتٌا  آن کييط. اگع نی قستت ىطرت ةً صطایینَدَدات کً زم اؼت صاوعىـان کيیم ه
ةا »اىط:  گٕتًعصی ة .ةَد وزـتياک نیةا چيان قطای نٍیتی  .ذاد کييطیای اىؽاىی ایی در دىیٌا لعزه ویتَاىؽتيط زن نی

نػعا  کعد. ةعای آن أػعادی کػً ٔاؿػو ىهی ؿها قستت او ةا« کعد. قستت ةا نونَدَدی واه  طم کًیؼَنم د چـم
ٌػا  آن ٔکػعی کػً دٌػط ایػو اؼػت: چیغی کً روی نی کعد. ىهی غ ةا ؿها قستتیو قَرت اؼت. او ىیغ ةً ایطىط ىید
در زػال ٌا  آن و اؼت کًیا ، نحل طیؿيَ نیآن را  و زناىی کًیُةُطی اؼت، ةياةعا ؼً قَرت قَت ط ةًئعؼت عون نییة

را  آىچػً طیػتَاى ُةُػط نػا ىهی ةػً ةُػط از اىت٘ػال ط. انايکي نی قستت نُهَهً در ُةُط صَدٌا  آن ٌؽتيط.ؿها قستت ةا 
دو  «ِچو ؿػی» کیػٌؽتيط. در ُةُط نػا،  و دو ُةُط نتٕاوتیدر ا ٔنازنان میعا نٕاٌیز ط،یةـيَ وَر وامر ط ةًيیگَ نی
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 در تع از زنػان نػا آٌؽػتً . زناناؼتٌ آن ؼال ةً زنان کیِچو نا نُادل  ؿی کی، انا در آن ُةُط ةغرت  اؼت ؼاَت
 .اؼتآىذ

اؿاره ةً دىیاٌػای  ایو گٕتً «و اؼت.یروی زن ؼال ٌا ةعاةع ةا ٌغار  روز در آؼهان کی ٔ٘ه»ای ةَد:  در ٗطیم گٕتً
 مین٘آىذا  در صطایینَدَدات  ٌایی کً و زنان ودَد ىطارد، یُيی ٌهان ةٍـتٔنا  مینٕاٌآىذا  در نؽت٘لی دارد کً

 ی اؿػارهیٌػا نکان چيػان . ةػً ىیلَٔع آةػی ٔالَن و ةٍـت ، ةٍـت درصـان ، ةٍـت ییّا ؼُادت ةٍـت ٌؽتيط، نحل
کػ، ؼع . اگػع ایػو تَاىػایی را  تع از زنان در ُةُػط نػا اؼػتٍ یدارد. انا زنان در آن ُةُطٌای ةغرگی کً اؿاره کعدم، ةَع

کيػط. ةعصػی أػعاد تَاىػایی  تَاىیػط ةـػيَیط کػً کؽػی قػستت نی ط، نییأت کيیرا درٌا  آن داؿتً ةاؿیط کً قستت
وَر وامػر  کيط، انا ةً تَاىيط ةـيَىط کً کؽی قستت نی نیٌا  آن ؿان ةاز اؼت. دور دارىط و گَش آؼهاىی ازراه ؿيیطن

ت ا قطای گعانأَىی اؼت کًیک دعىطگان ید کیط ؿتیً دىؿيَ نیآىچً  تَاىيط ةـيَىط. ىهی . چعصػط د نیزیػا ةا ؼَع
ُةُطی دیگع را ةـػيَىط. از ؼَی  ٘ی یا قطای قستتیتَاىيط قطای نَؼ ٌهگی ىانٍَٕم ٌؽتيط. التتً ةُنی أعاد نی

ؿػان  قػطا ةػً گَشایيکػً  تػا ٗتػل ازيط َيَان زانل َهل ک ُی داؿتً ةاؿيط کً ةًیوت ی َٔؽیک تَاىایط یةاٌا  آن انا
کيػط.  گَىػً َهػل نی ویوَر وامر ةـػيَىط. ا تَاىيط ةً ٔ٘ه در آن قَرت نیو ةتعد و ینيت٘ل ؿَد اصتالؼ زناىی را از ة

 . ؽتیگَىً ى ویاقالً ادر قَرتی کً ىانيط،  نی صطاییرا زةان  «زةان کیٍاىی»ةعصی أعاد 

از ىػََی ٌػا  آن کييػط. ٔ٘ه ةا لتضيػط نيٌَرؿػان را نيت٘ػل نیکييط،  نی گع را نالٗاتیکطی صطایی وٗتی دو نَدَد
ٔ٘ػه ةػا لتضيػطی ُةُطی اؼػت.  قَرت قػطای ؼػً ؿَد ةً نی أتیدرآىچً  کييط و قطا اؼتٕاده نی ی ذٌيی ةیدات تلً
گػعی ید کييط، ةلکً گػاٌی اوٗػات از روش ىهی ک ؿکل را اؼتٕادهیو یٔ٘ه اٌا  آن تَاىيط أکارؿان را نيت٘ل کييط. نی

عىط. انا اگع از راٌتی ةپعؼػیط یگ ار دطی نییرا ةؽنَدراٌا  ، راٌتان  ؽم تتتییدر تاىتعایط ةطاىیط کً کييط. ؿ نی اؼتٕاده
ةعیط کػً چیػغی ورای آن  ٌؽتيط. اگع ةیـتع ةعرؼی کيیط دی نیَگا یدردۀ  ویةاهتع گَیط کً ، نیيطؽتیچ ٌا نَدرا کً

 زنػار زیػاد ةاؿػط،تُػطاد  وٗتػیٌؽػتيط.  صػطایینَدػَدات  زةػان در واٍٗو ةَده داىيط. نَدراٌا زعکات دؼت  ىهی
تُػطاد زنػار کػم ةاؿػط، وٗتػی . اىػط ، کػً ٌػم زیتػا و ٌػم نتيَعةعىط کار نی را ةًنَدراٌای ةغرت  صطایینَدَدات 

ار دعنایً و در تيػَع ّيػی ٌؽػتيط، یةؽ. نَدراٌا اىط و نتيَعتا یار زیغ ةؽیىٌا  آن ةعىط، کً کار نی را ةًنَدراٌای کَچک 
در آىچػً  . میا ٔاش کػعدهآن را  ؿط، انا زاه تً نیىٌع گٔعدر راز آؼهاىی ٌا  وی، تهام ا . در گظؿتًاىط چعاکً ىََی زةان

ًا ةعای تهع تُطادی زعکت ٔ٘هؿَد  نی اؼتٕاده تتت ةيػطی  ؿػَد. آىػان زعکػات را وتً٘ و اؼتٕاده نییاؼت کً قٔع
چيػط ؿػکل  و ٔ٘ػهکييػط  نیٔ٘ه در ى٘ؾ یک زةان در تهعیو َهػل ٌا  آن اىط. ؽتم درآوردهیک ؼیقَرت  کعده و ةً
 .اىط ار نٕكلیواُٗی ةؽنَدراٌای يط. ٌؽت  ویةعای تهع

 دٌر اىجام نیعاگسداىظ سای ةتان  منػلآىچً 
ا ىهیآن را  دٌيط و ييط ةا نو دؼت نییة وٗتی ةعصی از أعاد نعا نی  اؿػضاص ویػا ييط کًیة نی گعانیکييط. وٗتی د ٌر

ٌا  گػظرد. ةُنػی نی چػً در ٔکعؿػان داىم اىذػام دٌيػط. نػی کار را ویصَاٌيط ٌه غ نییىٌا  آن دٌيط، نی ةا نو دؼت
عىػط یگ نػعا نی دؼتایيکً  عىط و ةُط ازیةگاىعژی صَاٌيط  دؼت ةطٌيط. ةعصی ىیغ نیؿان  مصیلی دوؼت دارىط ةا نُل

ا ىهی زٕػي  و ؿها دادن ةعای ؿٕا . نا طیدٌ ۀ واُٗی کاری اؼت کً صَد ؿها اىذام نیی: تغک مییگَ ؿها نی کييط. ةً ٌر
درگیػع ایػو م. یٌػا را ؿػٕا دٌػ هارییةیا  میؿها ةطٌ ةًٌایی  اىعژی ةياةعایو ٗكط ىطاریم ىیؽتیم، ایيذاتان  تيطرؼتی

ا ىهی و، ةػً اىذػام یٌػای تهػع . ةعای أعادی کػً در نسلةعم از ةیو نیرا  ٌای ؿها هارییم ةیوَر نؽت٘ ةًؿَیم.  کاٌر
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ٌا دأا  صَاىطن کتابا ن ؿضكًا ةصَدؿاکيط. أعادی کً  نیدرنان  را ؿان  ٌای ٔاؿو نو ةیهاری دعدازىط، ٌا نی تهعیو
 نو دؼت کعدن  ط ةا لهػیکي ا ٔکع نییؿَد. آدرنان  ؿان  یٌا هارییغ ٔاؿو نعا صَاٌيط داؿت تا ةیعىط ىیگ اد نییرا 

 ؟ ؽتیؿَصی ى ویا اییاةط؟ آ نی ؾیؿها أغا گَىگ

رؿػط  تػان گَىگ ط،یً ىکيیوَر واُٗی صَد را تغک . اگع ةًؿَد زاقل نی تان ؿیيگ ؿیوۀ یتغک وعیٖ ازٔ٘ه  گَىگ
ةػاه  اةط، نَدَدات در ؼىَحی ؾ نییؿها أغا ودَد دارد. وٗتی گَىگ يگیؿ ویکيط، چعاکً اؼتاىطاردی ةعای ؿ ىهی
 نسػک ویػا کيػط. ةاهی ؼػعتان رؿػط نی ؿَد، نسکی ييط کً وٗتی واةؽتگی ؿها، آن ناده، ةعداؿتً نییتَاىيط ةت نی
و  طیػا ً کعدهیتغک کً اؼت و ىهایاىگع گَىگی اؼت ودَد دارد. ایو نسک ةً ةليطی ؼتَن گَىگ گَىگ ؼتَن ؿکل ةً

کيػط، زتػی  ةعای ؿها ةً آن امأً نی چ٘طرچً کؽی و ایيکً  . ةطون تَدً ةًاؼت تان ؿیيگ ؿیوةازتاةی از کیٕیت 
ؼً گل »نعزلۀ  َٔرًا ؿها را ةً تَاىم ؿَد. نی ع نییؼعاز ط و ٌهۀ آنناى ىهیآىذا  اگع ن٘طار کهی ٌم ةً آن امأً کيط،

 عیؼػعاز ةالٔاقػلً ، آن گَىػگ طیػةگظار عونیػدر ة ویػرا از اتان  دای ای کً ةعؼاىم. انا لسًٌ« آیيط روی ؼع گعدٌم نی
 آن نعزلػً ٌيػَز ةػً تان يگؿػی ؿیواؼتاىطارد  از آىذا کًط. یا ً ىکعدهیتغکآن را  ىطارد، ؿها ؿها تُلٖ ةً عایؿَد، ز نی
. اؿػطۀ صَدتان ةیتغکزاقل ط یغی ةً آن امأً کيط. تهام آن ةایتَاىط چ کؽی ىهی چیةهاىط. ٌآىذا  تَاىط طه، ىهییىعؼ

ـػً یط، ٌهیػرا رؿط دٌ تان گَىگ َؼتًیوَر د ط، ةًیً کيیرا تغکتان  تَاىیط رؿط کيیط و ةاه ةعویط کً ذٌو ٔ٘ه وٗتی نی
 صَاٌيػط، انػا نػو نػعا نی صه ط. ةُنی أعاد دؼػتیؿٌَهگَن ؼعؿت دٍان ةا ط و یتان ادانً دٌصَد کعدن  ةً ةٍتع

صَاٌيػط ةػا آن  نیٌا  آن صه نُلم را دارىط. . نهکو اؼت ةعصی از أعاد ةً صَد ةتاليط کً دؼت ؽتمیو کار ىیل ةً اینا
ً ةً تالش صػَد ی؟ تغک ؽتیگعی ىیتگی دواةؽ ویا ایکيط. آ نسأٌتٌا  آن صه از اىعژی آن دؼتی کييط یا یصَدىها

دىتال چيػیو  ط ةػًیػةػاه ةا ۀ ؼػىریػا در تغکیط؟ آیکي نی قستتٌای نسأي  اىعژیٔعد ةؽتگی دارد، ةعای چً درةارۀ 
ایی ةاؿیط؟یچ  یأتو و زٕػيدىتال ؿػٕا ةػً أػعادی ٌؽػتيط کػً ةػًنعةػَط  آیيػط؟ ٔ٘ػه ةً چً زؽػاب نیٌا  آن ٌغ

 .اىط ؼالنتی

 صَدتػان ًیً٘ا ؿتیٌع ذرۀ نیکعوؼکَدی از آن گَىگ، دٗ یا ایط ، گَىگی کً رؿط داده نیکعوؼکَدی اریدر ؼىسی ةؽ
ط کػعد. آن گَىػگ، تكػَیع یػرا ؿػعوع صَاٌ صػطایی ۀ ةػطىییػط، تغکیػرو نی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـػعی. وٗتی  اؼت

ؽػیار زیتػا اؼػت. ٌػع ذرۀ يط و ةیىـػ نی ىیلػَٔع آةػی روی گػل صطایینَدَد را صَاٌط داؿت و آن  صطایینَدَدی 
ایی ؿػتی، از چ  َانیزاىعژی . انا  اؼت ً آنینیکعوؼکَدی، ؿت ػای کَچػک تـػکیل ؿػطه و در یػٌػا  روةاه ًیٌغ ا ناٌر

ػایچچيػیو  ٌا آن ار نیکعوؼکَدی، ذرات کَچکیؼىسی ةؽ چیػغ دیگػع ایػو اؼػت کػً ةعصػی أػعاد ٌؽػتيط.  ییٌغ
ای ٔکػع  لسٌػًایيکً  نضلَط ؿطه اؼت، ةطونٌا  آن در« وتیُی ورایٌای نا اىعژی»ىَؿيط کً ًاٌعًا  ٌایی را نی چای

و دٌيػط، یرا تؽػکؿػان درد وَر نَٗػت اکحع أعاد َادی تا وٗتی ةتَاىيط ةًکييط چً ىَع اىعژی ٗعار اؼت در آن ةاؿط. 
ًٔا أػعاد َػادی ، أعاد َادی، قعةً ٌع زالکييط.  را ؼعکَبآن  يطازىط ویة ٖیتَُ ؿان را ةً یهاریؿَىط ة صَؿسال نی

ط یٌؽػت کييطه ویؿَد. انا ؿها تهع کييط، ةً نا نعةَط ىهی را آؿٕتً نیؿان  چگَىً ةطنایيکً  ٌؽتيط و ةطون تَدً ةً
ػا را اىذػام ویػىتایط ا . از زاه ةً ةُط، ام و نؽائل را ةً ؿها گٕتًیاؼت کً اَلت  ویو ةً ٌه ط. زتػی ٔکػع یػدٌ کاٌر

ایصَاؼتو چ ػایو چيیو چ« وتیُی اىعژی ناورای »اقىالح  ةً ی نحلیٌغ ط. ةعصػی از اؼػتادان یی را ىطاؿػتً ةاؿػیٌغ
« ط.یػأت کيیکـَر در را در ؼعاؼعٌا  آن طیتَاى دٌم و نی یوتیُی ن ٌای ناورای اىعژیةً ؿها »يط: یگَ نی گَىگ چی

ا ٔایآن چ م،یگَ ؿها نی ةً اؿتً ةاؿیط.دتَاىیط  نیی را چیغ چًداىم اىتٌار دریأت  انا ىهی ادی ىطارىط. زتی یطۀ زیٌغ
از  ؿػها ٔ٘ػه ، گَىگایط کييطه ویؼالنتی ٌؽتيط. ؿها تهع و زٕي دادن ةعای ؿٕا ی ٌم داؿتً ةاؿيط، ٔ٘هیایاگع نغا
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ؿها را ةػاه  تَاىط ؼىر ٔعؼتيط ىهی ةعای ؿها نی گعانید کًوتیُی  اىعژی ناورایط. ٌع یآ نی ةً دؼت ۀ صَدتانیتغک
دای ؿػها  تَاىػط ةػً ىهیکؽػی  چیٌط ٔکعی درؼت را زٕي کيیط. یةا اؼت.ی نُالذۀ أعاد َادی ةعا ةتعد، چعاکً ٔ٘ه

 . طیرا ةاه ةتعتان  ط ؼىریتَاى نی طیً کيیوَر واُٗی تغک وٗتی صَدتان ةً ً کيط. ٔ٘هیتغک

اىػط  ىکعده ویرا تهػع گَىگ کييطگان نا ٌعگغ چی داىيط کً ةؽیاری از تغکیً ؟ ٌهً نی دٌم ؿها نی ی ةًچیغ چًدػ 
چػی ؼػعگعداىيط و  ؼىر در اىط، ولی ٌيَز کعده ویگَىگ را تهع ٌا چی غ ؼالیهاری دارد. ةعصی از أعاد ىیةؿان  و ةطن

ً نؽػائلی در آن درگیػع اىط و نهکو اؼت ىطاىيػط چػ گعان را نطاوا کعدهیأعادی ٌؽتيط کً د چ گَىگی ىطارىط. التتًیٌ
عکييطه را از ةػطن یَاىػات تؽػضیا زیػ، تهػام آن ارواح  کػعدم نی َان قػستتیػا زیػع روح یوٗتی درةارۀ تؽػضاؼت. 

. ٗػعار داؿػتيطؿان  یا روی ةطن درون صَاه و ةَدىط چًٌا  آنایيکً  کييطگان واُٗی دأا ةعداؿتم، ةطون تَدً ةً ویتهع
و ؿػکل یغ ةً ٌهیرا ىٌا  نآ دأا را ةضَاىيط، ةطن ویدٌيط ا ۀ واُٗی را اىذام نییصَدؿان ؿضكًا تغک وٗتی أعادی کً

ؿػطه  طهیطاؿت دَؿػیٌای گعان ط و آن لَزًیؿَد. َذلً کي ط داکیغ ةایصاىۀ ؿها ى هیو، نسیکيم. َالوه ةع ا نی داک
ا ةعای ؿها دور ریط. تهام آن چیيطازیط، دور ةیکعد نیؿان  ػیٗتالً ت٘ط و راؼَ را کً روةاه از اىط و  غ ؿػطهیو ته ضتًیٌغ
. آؼػان کيػیمتػان  نؽػائل را تػا زػط انکػان ةعایتػَاىیم  ط، نییً کيیط تغکیصَاٌ نیایيکً  صاوع ةً گع ودَد ىطارىط.ید

ا نی ازایو م. التتػً یدٌ نػی ٘ی اىذػامیز٘ کييطگانً یرا ٔ٘ه ةعای تغکٌا  آن تَاىط ةعای ؿها اىذام ؿَد، انا رو ایو کاٌر
م. واُٗػًا یکي ؽػتيط درةػارۀ چػً قػستت نػییتَدػً ىٌيػَز ن لسًٌ ویً کييط و زتی تا ایصَاٌيط تغک ةُنی أعاد ىهی

 . میکي نی واُٗی نعاٗتت کييطگانً یاز تغک م. ٔ٘هیکهک کيٌا  آن ةً میتَاى ىهی

کعدىػط  ازؽػاس نی یا ایيکًعکييطه دارىط یَان تؽضیا زیؿط روح  گٕتًٌا  آن ةً کً در گظؿتًٌم ٌؽتيط أعادی 
 ييػطک ٔکػع نیو  ةاؿط گعاىيط کً آن نـکل ةاٗی ناىطه، ٌيَز ىةعداؿتمؿان  ایةعآن را ایيکً  ةُط از اىط. انا ع ؿطهیتؽض

ا ٌيَز ودَد دارىط.  کً اگػع ةػً ٌهػیو ؿػَد.  طه نییىانوتعدیط  ؿکو ؿطه نسؽَب و ىََی واةؽتگی یانا اآن چیٌغ
ا ؿَوتعدیط  ؿک ویاز ا طیکييط. ةا صَد دظب ةًآن را  دوةاره اؼت نهکوؿکل ادانً دٌيط  ةطاىيط کػً در وػَل ىط و ٌر

ا را ةعای کالس ا ةعداؿتً ؿطه هاز ةیو ةعدؿان  ٌایم آن چیٌغ  اىط. ام. تهام ایو چیٌغ

 ٌػایی را ةيػا ؼػازد. نػطار انیً، ةيیػٌػای تغک ویاىذػام تهعدر زال  داىط کً نی و، نطرؼۀ دائَ هزمییدر ؼىسی دا
ای دیو ةعصی چ «ان تی َدن»آؼهاىی،  ٌػا  غمینکاى ٌای اىعژی، تهػام غمیٔالَن، نکاى ایيذا عىط.یط ؿکل ةگیغ ةایگع ىیٌغ
ای دیچاز اری یو ةؽ ًیةعای تغک ط ةػً یػرا ةاٌػا  آن . تهػامراٌا  آن ٌغار از ؾ از دهیکيیم، ة گع را ةعای ؿها ٔعاٌم نییٌغ
ا نحلٌا  آن م ویؿها ةطٌ کً ةایط اىذام ٌع کاری  تان، ٌای ؿَىط. ةُط از ةعداؿتو ةیهاری نی کاؿتًتان  ةطنی در یةظٌر

وَر واُٗػی  تَاىیط تا اىتٍا ةً م. ؼپػ نییدٌ ی کً ةایط داده ؿَد، ةً ؿها نیٌعچیغم و یدٌ اىذام نیتان  ؿَد، ةعای
ا را ةً ؿها ىهییو چیتان ادانً دٌیط. انا اگع ا در نطرؼۀ نا ةً تغکیً و زٕػي ؼػالنتی  دادن م، ٔ٘ه ةعای ؿػٕایداد ٌغ

ٌػای  ویتهع دای آن، کػً ةػً صػَد ىتاؿػيط، ةٍتػع اؼػت يگیؿ وینعاٗب ؿ ةُنی أعاد ، اگع مییةَد. قادٗاىً ةگَ نی
 دٌيط. ورزؿی را اىذام

اد یػکييػطگاىی کػً صَدؿػان ؿضكػًا  . تغکیً میط در ةعاةع ؿها نؽئَل ةاؿیط، ةایدٌ ۀ واُٗی را اىذام نییوٗتی تغک
ا را ةً ٌهان ؿکل یتَاىيط تهام چ غ نییعىط ىیگ نی  وی٘ی ةاؿيط. نا تهام ایکييطۀ ز٘ ً یط تغکیىط، انا ةااوریة ةً دؼتٌغ
ا را ةًیچ .  ت کػيمیوَر واُٗی ٌطا طم ةًیَيَان نع ط ؿها را ةًیةا وَر کً گٕتم ٌهان . میدٌ نی ٘ییز٘ کييطگان ً یتغک ٌغ
یکذا ةػً  و، ةػًیتهع ط. تهام ديخیکي ًیتغک چگَىً ط کًیط و ةطاىیکي نىالًُکانل وَر  ةاه را ةً ط ٔای ؼىریَالوه، ةا ةً
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ت. ٌا  آن ؿَد و ٌهۀ ؿها آنَزش داده نی ط، یار ةاه ةعؼػیؼىسی ةؽ ، صَاٌیط تَاىؽت ةًدر ىٍایترا یاد صَاٌیط گٔع
ٔػا،  وی٘ی نـکلی ىضَاٌط ةَد. در آنَزش ایطن ةً جهعۀ ز٘یط. تا وٗتی تغکیً کيیط، رؼیط تكَر کيیةتَاىآىچً  ةاهتع از

ِٓ تغک ؿؾ دادهزنان ؼىَح نضتلٓ را دَ ٌم ـً ؿػها را یٌه آن ةعیط کً ً دی نییام. از زاه ةً ةُط، در ؼىَح نضتل
 کيط. ت نییٌطا

تػان  یةعا دوةػاره آن را نػو کيط. ٔاؿػو ع نیییتْ زاه ویتان از ٌه و نؽیع زىطگییط، ةياةعایکييطه ٌؽتً یؿها تغک
آن را  شاؼت؟ صػَد ةاٗی ناىطهٌيَز  چيط ؼالؿضف  از َهع؟  کيط غی نییر ةعىانًآن را  کيط. چگَىً غی نییر ةعىانً

ا وٗتػی ةیهػار ؿػطىط نهکػو اؼػت یعىط یهی ةگیهاری وصیؼال ة میى ای ؼال کیط ةُط از یداىط. ةُنی أعاد ؿا ىهی
گػع ؿػَىط و ىتَاىيػط یٌػای د هارییا ةیدر نْغ  صَن ؿطن هاری لضتًیط ةُنی أعاد دچار ةیوَل ةکـط. ؿا چيط ؼال

ٌػا را ةػعای  ویا ط تهػامیػط؟ نا ةایً کيیةاٗی ناىطه تغکتان ٌایی کً از َهع در ؼال طیتَاى نی ػ چگَىًکييط. د زعکت
َگ ویو از وَٗع چيعده درؼت ک ؿها  ویػا : میکيػ روؿػوتػان  یرا ةعا ویػا ط از آّػازی. انا ةگظار میعی کيینـکالتی دل

ا را ٔ٘ه ةعای تغک ٔػعدی َػادی  ی ةػعایو وػَریٌهؽتيط ینذاز ىٌا  آن . میدٌ م اىذامیتَاى واُٗی نی کييطگانً یکاٌر
،  عییػتَلػط، د نحػلؽػائلی ، ن َػادی . ةعای نػعدماؼتناىيط اىذام کاری ىادرؼت چعاکً در ایو قَرت  ،ؿَىط اىذام

 ط.یع دا ةگظاریرا زٌا  آن دلضَاه ط ةًیتَاى ی دارىط و ىهییکارنا ٌهگی رواةه هاری و نعت،یة

ػا را یػم ایتػَاى اؼت کػً نیَلت یم، ةً ٌهیو گیع در ىٌع نیتعیو أعاد  َيَان ةاارزش کييطگان را ةً نا تغکیً و کاٌر
ا را اىذام نی . چگَىً میکييطگان اىذام دًٌ یةعای تغک ُيػی ی؟ اگع اؼتادی تَ٘ای ٌَیهی داؿتً ةاؿػط،  دٌیم ایو کاٌر

اىػعژی اؼػتادی ةػاه  ةتػعد. اگػع ؼػىر ویتَاىط کارنای ؿها را از ة ٌَیهی داؿتً ةاؿط، نی اگع اؼتادی ٗطرت گَىگ
تَاىط ن٘ػطار  نی ةاؿط ٔ٘هداییو اىعژی اؼتادی  ةتعد و اگع ؼىر ویکارنای ؿها را از ةن٘طار زیادی از تَاىط  ةاؿط، نی

تان  ناىػطه ع زىػطگی ةاٗییکارنای نضتلٕی را کً در نؽػ م. تهامیط نحالی ةغىیةتعد. ةگظار ویکهی از کارنای ؿها را از ة
ـتع یة کَه کیٌيَز ٌم از  ناىطه هۀ ةاٗییم. ىیةع نی ویاز ةآن را  ىیهی از یا و ٗؽهتی از آن میکي د دارد دهٍ نیودَ

ط، یػاةیم؟ ؿایط وٗتػی ةُػطًا ةػً دائػَ دؼػت یکي طگی نییآن رؼ . دػ چگَىً ةً طیؿَ عهیچ ةع آن طیتَاى و ىهی اؼت
ؿَىط. التتً  اری از نعدم ٗؽهتی را ةعای ؿها نتسهل نییلً ةؽیوؼ ویيطه از آن ىٍٕ ةتعىط و ةطیاری از نعدم در آیةؽ

اقػلی  َالوه ةػع روح رؿط صَاٌيط کعد.تان  ةطندر  اری از نَدَداتیةؽ ً،یتغک ٖی. از وع ؽتیىٌا  آن غی ةعاییچ ویا
ؿػَىط.  یةػعای ؿػها نتسهػل نآن را  ؼػٍهی ازٌا  آن ودَد دارىط و ٌهۀصَدتان گعی از یاد دی، تُطاد ز کهکی و روح

ادی ةػاٗی یػم ن٘ػطار زییگػَ ط ن٘طار ةؽیار کهی از آن ةػاٗی ناىػطه اؼػت. اگعچػً نییگظر ٌا نی ان ؼضتییوٗتی از ن
کػار  چػً را تسهػل کيیػط. دػػٌػا  آن ةػاره تَاىؽتیط یػک ىهی و ٌيَز ٌم ای اؼت نالزًٌ ىهاىطه، انا ٌيَز ن٘طار ٗاةل

 م و ازیدٌ تان ٗػعار نػیً یػرا در ؼىَح نضتلٓ تغکٌا  آن م ویکي م نییؿهاری ت٘ؽ ٌای ةی ٗؽهت ةًآن را  م؟یکي نی
 ؾ دٌيط.یرا أغا تان گَىگ کييط و لیرا تتطتان  را رؿط دٌيط، کارنای تان ؿیيگ ؿیوم تا یکي اؼتٕاده نیٌا  آن

ار دػطی اؼػت. چیػغی ٔعاؼػَی یً نَمََی ةؽػیتغکةیيم،  وَر کً نی آنکً تغکیً اقالً رازت ىیؽت. ةایط گٕت 
َػادی  غی َٔؽیػو چیػا ایػ. آ دٌيػط َادی اىذػام نی َادی اؼت و اىذام آن دؿَارتع از ٌع کاری اؼت کً نعدم عدمن
اقػلی  م و روحیػاقلی دار روح ٌا . نا اىؽان َادی اؼت ؟ ةياةعایو الغانات ةعای ؿها ةاهتع از ٌع نَمَع نعدم ؽتیى

تَاىؽػتً در  ىهیتان  اقػلی ا روحیػط: آیـیيطیة ویرةارۀ اؿَد، ٌهگی د اقلی نيٍطم ىهی ؿَد. اگع روح نا نيٍطم ىهی
ای ةطی اىذػام داده ةاؿػط؟ انکػا ٌای ٗتلی، تُانالت ادتهاَی در زىطگی  اؼػت . نهکػو اد اؼػتیػار زیةؽػ ىؾکاٌر

ب رؼػاىطه یگعان آؼیةً د و طیگعان ؼَءاؼتٕاده کعده ةاؿیط، از دیؿطه ةاؿیط، ةً کؽی ةطٌکار ؿطه ةاؿ نعتکب ٗتل
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ا را نهکو اؼت اىذام داده ةاؿیاز ا ٌعیک ط.یةاؿ ٌا  آن ،طیکي ً نییتغک ایيذا گَىً ةاؿط، وٗتی ویط. دػ اگع ایو کاٌر
ایة نی ومَح در ُةُطٌای دیگع ؿها را ةً ط یػتان اىذػام دٌ ا زٕػي ؼػالنتییػٌا  ی  هاریة دادن ی ةعای ؿٕایييط. اگع کاٌر

ط، ةُػطًا یػىپعداز اکيػَن ٌمآن را  ط. اگػعیٌؽػتٌا  آن اىطاصتوٖ یتَُ ةًدر زال داىيط ٔ٘ه  دٌيط، چعاکً نی تی ىهییاٌه
 زامػع در زػالرا تان  یٌا طتع صَاٌػط ةػَد. ةيػاةعایو زتػی اگػع ةػطٌییط، ؿػطیػةپعدازآن را  و وٗتی ةُطاً  طیدعداز نی

 دٌيط. تی ىهییط، اٌهیىپعداز

انػا ً کيػی و ةُػط ةػعوی. یػصػَاٌی تغک نی: »گظارىط آن را اىذام دٌیط ط، ىهییً کيیانا اگع ةگَییط ٗكط داریط تغک
ٕتػط و یة اتٕاؽ ویا دٌيط ىهی ادازهٌا  آن «ط.یتَ ةعؼم، دؼتم ةً تَ ىضَاٌط رؼ تَاىم ةً را رؿط دٌی ىهی وٗتی گَىگ

ای ةػعای تػطاصل ةػا ؿػها  و از ٌع ؿػیَهی. ةياةعاةاز دارىط کعدن ً یؿها را از تغک ؿَىط وتان  کييط کً ؼط راه ٌع کاری نی
اىذػام در زػال  ایيذػا أتػط کػً وَر اتٕػاؽ ىهی ویا يط. التتًیایةتان  کييط و نهکو اؼت زتی ةعای کـتو اؼتٕاده نی

دانُػۀ نػعدم َػادی نيىتػٖ  درانػَر  ۀؿیَط ةا یةا ، چعاکً اؼت عنهکویو ّیٗىٍ ؿَد. اتان ط و ؼعیـو ةاؿیتینط
 ا ةا صىعاتی طیکي ؼَ٘ط وییدا ا از ؼاصتهاىی ةًیط یکي ؼی تكاداتَنتیلةا  طیرو نی عونیط وٗتی از صاىً ةیةاؿط. ؿا

ا نهکویچ وی. ا طیؿَ گعی نَادًید  آن ۀ واُٗػی ةػًیػةاؿػيط. تغک تَاىيط صیلی صىعىاک ٕتيط و نییة اتٕاؽ اؼت ٌغ
؟ ط نَٔػٖ ؿػَیطیػتَاى ط، نییً کيیط تغکیصَاٌ نیایيکً  صاوع ط ٔ٘ه ةًیکي ا ٔکع نییکيیط. آ نی تكَر آؼاىی ىیؽت کً

ان صَاٌػط یةً ن ةالٔاقلً نـکل ویةَد و اصَاٌط صىع  درىگ در ةیتان  ط، دانیً کيیوَر واُٗی تغک ط ةًیوٗتی ةضَاٌ
 صاوع ٘ػًا ةػًیدٌيػط. چػعا؟ دٗ ةاه آنػَزش ؼَی ؼىَح کييط نعدم را ةً ىهی دعئت گَىگ چی آنط. ةؽیاری از اؼتادان

 ؿها نسأٌت کييط.از تَاىيط  نـکل نعاٗتت کييط و ىهی ویتَاىيط از ا ىهیایيکً 

ط آنػَزش دٌيػط، چعاکػً ٔ٘ػه یک نعیتَاىؽتيط ةً  اری از اؼتادان ةَدىط کً در یک زنان ٔ٘ه نییدر گظؿتً ةؽ
 دٌیم، اکحػع کػً نػا اىذػام نػیای  گؽتعهاىذام آن در چيیو در صكَص  ط نسأٌت کييط. انایتَاىؽتيط از یک نع نی
 عا ٔاؿػوی، ز کار را اىذام دٌم ویا تَاىم ام، نی ؿها گٕتً وَر کً ةً . انا ٌهان دٌيطاىذام آن را  کعدىط دعئت ىهیٌا  آن
وتیُی  ٌای ةغرت َٔؽ تَاىيط ٗطرت نیٌا  آن ٌَیم ٔایی را دارىط کً نو دارم. ٌهان ٗطرت ،ٌعیککً  ؿهاری دارم ةی

کً در ًػاٌع  ؼادگی ىیؽت آن ةً میدٌ نی نا انعوز اىذامآىچً  ، َالوه  ةً ٔا را ىـان دٌيط. میی ٌَیٌای صطا و ٗطرت
اری یةؽ کً میةً ؿها ةگَ تَاىم و کار را از روی ىََی ٌَس اىذام دٌم. نییام کً ا انطهیعون ىیرؼط. نو ة نی ةً ىٌع

 دارنػا آنػَزش انیدا راٌی درؼت را در َكع کً ةاری اؼت ویآصع ویرویطاد ٌؽتيط. ا ویگع ا ىٌارهواهتع از نَدَدات 
ً یػ٘ی تغکیعی ز٘یوَر واُٗی در نؽ . اگع ةً میاىسعاؼ ةعو م ةًیادازه ىطار میدٌ نی کار را اىذام وی. وٗتی ا میدٌ نی
نػو  َالوه، ؿػها از نسأٌػت ٔاؿػو ل صَد ةػً ؿػها کػاری داؿػتً ةاؿػط. ةػًیةً ن کيط ىهی کؽی دعئت چیط، ٌیکي

 ؿَیط. چ صىعی روةعو ىهییةعصَرداریط و ةا ٌ

. انػا ایػو اؼت رخ دٌيط نهکو صىعىاکتٕاٗات تان ةُنی اً یع تغکیرو در نؽ ؿَىط، ازایو ط دعداصتیٌا ةا ةطٌی
.  ةػغىمتػان  ةعای چيػط نحػال تَاىم نیآؼیب دطی ةً ؿها ةعؼط. گظاریم  ضَاٌط ةَد و ىهیتعؼياک ىتان  اتٕاٗات ةعای
وَر کػً ؼػع  . ٌهػان ؿػط رد نی اناةػیای ةا دوچعصۀ صػَد از ص کييطه وی، تهع دادم نی در کالؼی آنَزش وٗتی در دکو

 ديذػاهةَد کً ةػیؾ از کعد. او صاىهی  ؿاگعد نا تكادؼ ویچ تيط ةا ایؼع آن د یاتَنتیل ، دیچیطن ةَددر زال چی ید
ةليػطی ةػً ؼػ٘ٓ  «ةيگ»ؿطت ةً او معةً زد. ؼعش ةا قطای  ىاگٍان ةا او ةعصَرد کعد و ةً اتَنتیلآن داؿت. ؼال 

 ٌيػَز ةعصَرد کػعد اتَنتیلکييطه ةً  وٗتی ؼع ایو تهعیوٗطر ىاگٍاىی و ؿطیط ةَد کً  عةً آنآن ماقاةت کعد.  اتَنتیل
انط یٌم ى صَن ىکعد، ةلکً از ؼعش دردی را ازؽاس چیتيٍا ٌ  دردی را ازؽاس ىکعد. ىً چیٌانا  .ةَد دوچعصًؼَار 
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ـػيٍاد یطه و دیػد ا قطنًیکً آعیٍ دعؼیط ؼط. یدع عونیة اتَنتیلةَد و از  طهیتعؼةؽیار  ىکعد. راىيطه و زتی ورم ٌم
ی یار ةػاهیةؽػ يگیؿػ ویؿ نناؿػاگعد ویػا اؼػت. التتػً صَب زالؾ هارؼتان ةتعد. او داؼش داد کًیکعد او را ةً ة
تگػی ةغرگػی را  اؼت، انا تكادؼ صَب چیغ ٌهً کً ذاد کيط. گٕتینغازهتی ا ةعای راىيطه تصَاؼ داؿت و ىهی ٔعؤر

 اؿت.دا گظ ةً اتَنتیلروی 

کالؼػی در  ط ةَد. دُٔۀ آصعی کػًیعىط، انا ؿها در صىع ىضَاٌیرا ةگتان  دان يط کًیآ رویطادٌایی دیؾ نی چيان
نسل  ةگظرد. ةػً درِ اقلی داىـگاه انیةا دوچعصۀ صَد از ن صَاؼت کی از ؿاگعدان نا نیی،  میداؿت ویل دی داىـگاه

، عصػَرد کييػطٌا ةً او ة اتَنتیل ک لسًٌ ناىطه ةَد کًیع أتاد. یگ اتَنتیلدو  ویة ط، ىاگٍانیرؼ اةانیص وؼه ةً ایيکً
ایچ ویةا چينان  کييطگان تهعیوط. نُهَهً وٗتی یولی او اقالً ىتعؼ ،  زنػان . در ٌهػانيطتعؼ ىهی ؿَىط نَادً نیی یٌغ

 ٕتاد.یاتٕاٗی ى چیؽتادىط و ٌیٌا ا اتَنتیل

ٌا  اةانیصَاةيط. ص کهی زودتع نی ؿَد و نعدم نی کیَا زودتع تارٌ اتٕاؽ أتاد. در زنؽتان در دکو یگعیدرویطاد 
ت نی ةً صاىً ةا دوچعصً کی از ؿاگعدان نا ةا َذلًیةَد.  صالی و کانالً ؼاکت دلػَی او  پید اتَنتیلک ی . ٔ٘ه ٔر

ادانػً  ی صَدؼَار دوچعصً ، ةً وییدا ةً تعنغ کعد. آن ؿاگعد نتَدً آن ىـط و ةا ؼع صم پیةَد. ىاگٍان د در زعکت
ت َ٘ب پید داد. انا ىاگٍان نی ت و ةا ؼَع کعد. تكػادم آن دو ىیػعو دػان او را  زعکت َ٘ب ؼهت ةًادی یز َ٘ب ٔر
ت. ٗتل نی ٔػَرًا  پیکـاىط و د َ٘ب نتع ةً میاز ى ؾیی دوچعصۀ او را ةیعویکييط، ىاگٍان ى تكادؼ ةا ٌم آىکًاز  گٔع

 نَٗػٍ ؿػاگعد در آن ویػ. اؼتاو کؽی دـت ؿط کً نتَدً پیىيطۀ دط رایؿط. ؿا نتَٗٓ دوچعصۀ او در کيار چعخ
ةُطًا وٗتی ةً آن ٔکػع  اؼت نهکو تعؼيط، اگعچً کييط ىهی ةعصَرد نی ییٌا تینَُٗ ویةا چي أعادی کً ط. تهامیىتعؼ

وٗتی « کيم.ط از او تـکع یکـاىط؟ ةا َ٘ب کؽی نعا ةً چً ی!وا: » ةَد ویاو ٔکع کعد ا غی کًیچ ویکييط ةتعؼيط. اول
ط: یػٍٔه ىتػَد. ةالٔاقػلًآىذػا  اؼت و کؽی در صلَتار یةؽ اةانیص تـکع کيط، دی ةعد صَاؼت ةً َ٘ب ةعگـت و نی

 «از نو نسأٌت کعد! ةَد کً نُلم ویا»

ػا،  ویػةػَد. ا ؼػاصتودر زػال کی صاىۀ ؿػاگعدی یأتاد. ؼاصتهاىی در ىغد چَن اتٕاؽ گع در چاىگیدرویطاد  روٌز
.  ؿَىط ؼاصتً نی يچ و وَل چٍار نتعیٌای آٌيی ةً ٗىع دو ا لًیاز ن ٌا ؼازىط و دارةؽت ار ةليط نییةؽ ٌا را ؼاصتهان

وَر  ؼػع او ةػً وعؼ  ةػً ای آٌيی از ةػاهی ؼػاصتهان لًیرا وی کعده ةَد، ن ؿاگعد ٔاقلۀ کهی از صاىً ویا ایيکًةُط از 
ٔکػع « زد؟ دؼػت ؼع نو کؽی ةً چً». انا او گٕت: کَب ؿطىط شیؼع دای صَد ن اةانیص کعد. ٌهً در ؼَ٘ط ٗائم

در  شةاهی ؼػع ةغرگی ٔالَن ط کًیو د چعصاىط َ٘ب را ةً ، ؼعش زنان . در ٌهان اؼت زده ؼع او دؼت کعد کؽی ةً
ت، ةطون ویو در زن ُؼع صَرد وییدا ةً شلۀ آٌيی در انتطاد ؼعین . آن چعصؾ اؼتزال  روی زنػیو ایيکػً  ٔعو ٔر

 طن نیػَه،یکـػ شیؼػً ةػ ةَد کػً نحػل ویٗطری ؼيگ ط، ةًیـیيطیکعد، درةارۀ آن ة کؽی اقاةت نی واًُٗا ةً. اگع  ٕتطیة
 ةَد! لی صىعىاکیؿکأت. ص را نی ؾةطى

صىػعی را تذعةػً کؽػی  چیٌرا ؿهعد. انا ٌا  آن تَان ىهی ودَد دارىط کًچيیو رویطادٌایی ادی از یار زیتُطاد ةؽ
ػایو چیان چيػیػط از نیػهۀ نا ةاؽت کً ٌیوَر ى ویىکعده اؼت. ا نَادػً ٌػا  آن م، ولػی ةعصػی أػعاد ةػایی ةگػظریٌغ

ط ةػَد. یاقالً در صىع ىضَاٌ کًتَاىم ةً ؿها اوهیيان ةطٌم  نیط، یا ىـَی طینَاردی روةعو ؿَ ویؿَىط. صَاه ةا چي نی
 صػَد يگیؿ ویدٌيط و ؿ نی ٌا را اىذام ویتهع کييط. ٔ٘ه يگ دیعوی ىهییؿ ویةعصی ؿاگعدان از الغانات نا ةعای ؿ

 ط.یةيان کييطه ویرا تهعٌا  آن طیتَاى و ىهییکييط، ةياةعا ً ىهییرا تغک
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نسأٌػت  ط از صَدتانیتا وٗتی روزی ةعؼط کً ةتَاىدٌم.  ی ةً ؿها نیچیغ چًتان  مَيَان نُل داىیط ةً اکيَن نی
تً ٔعاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی،  زنان . در آنکيط ؿها نسأٌت نیاز وَر دیَؼتً  ةًٔاؿو نو  طیکي ط و دائػَ یا ٔر
تار کي ً یتغک يطاىط نی. انا ةا طیا آورده ةً دؼترا  . ؿضكػی  طیؿػَ تَاىیط نَٖٔ ط و ٔ٘ه در آن ٌيگام نییکييطۀ واُٗی ٔر

تً ةَد، در ص در دؼتؾ نعا کتاب کًةَد  ت و داد نی راه نی اةانیگٔع  تعؼػم ، از ایػو ىهػی ةا زٕاًت نُلم لی»زد:  ٔر
و اؼػت کػً یػ٘ػت ای. ز٘ کيیم ٌت ىهیٔسانو ؿضكی یچياز دأا ةَد. نا  ٓیتنُ آن« ی تكادؼ کيم.اتَنتیلکً ةا 

 کييط. و ؿکل َهل ىهیی٘ی ةً ایطان ز٘ینع

 اىسژی  رانین
 طانینآن را  ؟ ةُنی أعاد اؼت طاىییىَع ن چً ویعد. ایگ طاىی ؿکل نیی، دور نا ن میدٌ ٌا را اىذام نی ویوٗتی تهع

عا یػز ،ٌػع ىػَع نیػطاىی ٌػم ةيانیػط قػسیر ىیؽػتآن را  ىانيط. انا کی نییالکتع طانین ای،  ؽیینْياو طانی، ن چی
 لیتـػکرا ٍػان ٌهػۀ ُةُػطٌای د ای کػً نػاده تػًا ٌػع ىػَعی. ت٘ع ّيی اؼت تیىٍا دارد ةی ةع در طانیو نیی کً ا ا ناده
اىػعژی  طانیػنآن را  کػً تع اؼػت نياؼػب ویأت ؿَد. ةيػاةعای دٌیم ی کً دعورش نیو گَىگیتَاىط در ا دٌط، نی نی
 . میىان اىعژی نی طانین آن راوَر نُهَل  ةًاؼت کً َلت م. ةً ٌهیو یةيان

تغکیػً در روؿػی راؼػتیو ٌؽػتیم کػً در زػال ط، نػا یػداى وَر کػً نی اجػعی دارد؟ ٌهػان چػً طانیػن ویا دػ
داىیط یا تذعةػً  و ةؽیاری از ؿها نییاؼت. ةياةعاِدو، َؿو، ِرن ؼعؿت دٍان، ٌهگَن ةا دارد و  ةع صَاٌی را در ىیک
ٔکػع  ایط کً ٌيگام ىـؽتو در کالس نا، ٌیچ ٔکع ةطی ىطاریط و کؽاىی کً ؼاة٘ۀ ؼیگارکـیطن دارىط زتػی ةػً کعده

و واُٗػًا ازؽػاس صػَةی  ةضؾ اؼت ی آرانؾیکيط کً واًُٗا ٔنا ازؽاس نی ٌعکؽیأتيط.  ىهی ٌم طنیگارکـیؼ
ؿػَد. دػػ از دایػان  گَىً اؼت و در زنَرؿان چيیو چیغی زػػ نی راؼتیو ایووؿی ر کييطگانِ  ً یرد. اىعژی تغکدا

دٌم  ةػً ؿػها آنػَزش نػیآىچػً  ، چعاکػًط داؿػتیػط داؿت، واًُٗا گَىػگ صَاٌیصَاٌ ایو کالس، اکحع ؿها گَىگ
ایی از تغک ؿػیيگ ةػع اؼػاس  رؿػط ؿیوزػال در در ؼػهت صَدتػان ؿػها ىیػغ در زالی کً  ٘ی ٌؽتيط،یۀ ز٘یچیٌغ

 هیط و ةطون وًٕٗ ةع اؼاس ؿعایدٌ نی ادانً ٌا ویاىذام تهع َؼتً ةًیوَر د وَر کً ةً ٌهانٌؽتیط. نان  ٌای آنَزش
 ؿَد. تع نی تع و َٗی َؼتً َٗییوَر د ةًتان  یط، اىعژیدٌ ۀ صَد ادانً نییةً تغک يگ نایؿ ویؿ

 وعؼ ةػً و وٗتی ٔػالَنیدٌیم. ةياةعا ؿَُر را آنَزش نی ذی دَداتگعان و ىذات ٌهۀ نَینا ىذات صَد، ىذات د
دٌػط. وٗتػی  گػعان را ىذػات نییچعصػط، د نی ةیػعون وعؼ دٌط و وٗتی ةً را ىذات نی چعصط، صَد ؿضف نی درون

دۀ رؼاىط. ةً ایو ؿکل، أعادی کً در نسطو ىٍٕ نی گعانیٔعؼتط و ةً د نی عونیچعصط اىعژی را ةً ة نی ةیعون وعؼ ةً
ط، صػَاه در یةاؿػ ٌعدػاةاؿػيط.  ار صَةی داؿػتًیةؽ ازؽاس اؼت ةعىط و نهکو نی ىٍٕ ٗعار دارىطتان  اىعژی طانین
 اؼػت . نهکػو ط داؿتیصَاٌ گعانیع را ةع دیتأج وی، ا طیگع ةاؿیی دٌعداا یکار، در صاىً  ، در نسل طیةغى ٗطم اةانیص

تَاىػط تهػام  نی طانیػن ویػا عایػط، زیػم کيیر دارىط ىاآگاٌاىػً تيٌػاىعژی ؿها ٗعا طانیةطن أعادی را کً در نسطودۀ ن
ای ىادرؼت  . آن  ُی اؼتیعوتیّ تییهاری ومُیط ىاصَؿی داؿتً ةاؿط، داؿتو ةیىتا ةطن اىؽان کيط. را اقالحچیٌغ

ػای ىادرؼػت ٔکػیدرةػارۀ چ ی کً ذٌو دلیػطی دارىػطکيط. وٗتی أعاد ُی را اقالحیعوتیّ تیو ومُیتَاىط ا نی ع ٌغ
ىضَاٌيط نعتکب کػار  را ََض کييط، نهکو اؼت ةُط از آن،ؿان ٔکع اؼت طان ؿها نهکویَٗی ن تأجیع تستکييط،  نی

گع ىضَاٌط تٌَیو کيط. یکيط و د را ََض ط، انا ىاگٍان ٔکعشیکؽی ىاؼغا ةگَ ط ؿضكی ةضَاٌط ةًیاؿتتاه ؿَىط. ؿا



65 

 

از ٗطیم اؼت کً َلت ع را داؿتً ةاؿط. ةً ٌهیو یتأج ویا تَاىط درؼت نی یدر راٌ ًیتغکنعةَط ةً اىعژی  طانین ٔ٘ه
 اؼت. وینُيی آن ا« کيط. را ٌهاٌيگ نی چیغ ٌهًرا روؿو و  دا ٌهً صطایی ىَر» :ىطا گٕتً ؽمیدر ةَد

 ایو روش را نػسفی کيير چگَىً دافا فالَن عاگسدان
آن  صَاٌيط اؼت و نی ار صَبیروش ةؽ ویا کييط کً اری از ؿاگعدان نا ٔکع نییةؽ نان، ٌای کالسؿعکت در ةُط از 

 ٌهػًا ةػآن را  طیتَاى ط، نییکار را اىذام دٌ ویط ایتَاى ، ٌهۀ ؿها نی ان ةگظارىط. ةلًیدر ن و دوؼتان صَد صاىَاده ةارا 
ای ةؽیؿها چ . نا ةً کيم انیةعای ٌهگی ةآن را  طیةا کًٌؽت ای  . انا نؽئلًنیان ةگظاریط در  کػً میدٌ اری نػییٌغ

ً یػوٗتػی تغک ۀ ؿها ٌؽتيط. ٔ٘ػهیةعای تغکٌا  آن ؟ میدٌ ؿها نی را ةًٌا  آن هت گظاؿت. چعایٌٗا  آن روی تَان ىهی
ا را ةًیچ ویم ایتَاى ط، نییکي نی ی نییایو روش را ةً د يطهی، وٗتی در آةیان دیگع ةًم. یؿها ةطٌ ٌغ ط، یػکي گعان نُٔع
ا ةعای ؿٍعتیچ ویط از ایتَاى ىهی ط ناىيط نػا کالؼػی ةعگػغار کيیػط و یتَاى ىهی ؿضكی اؼتٕاده کيیط. دػ نيأٍو  ٌغ
 و ةعای آنَزش ایػو روش، ةػً میکي ٌا و نىالتی را چاپ م کتابیاز داریم چعاکً ىیی داریٌا يًیط. نا ٌغیعیً ةگیؿٍع
ػای، انػا چ ً در کـػَر اؼػتیؿػٍع ویزامػع کهتػع در زػالۀ نػا ی. ؿٍع میؼٕع کي نضتلٓ ى٘اط م یٌد ی کػً نػییٌغ

َيَان  ط. ةػًیا و را نتَدػً ؿػطهیػم و صَدتػان ایکي نی تیةاه ٌطا ؼَی ؼىَح را ةً وَر واُٗی نعدم . نا ةًىطؿهار ةی
ی نی ویو تهعیا يطهیدأا، وٗتی در آ ؿاگعدان ٔالَن  . کيیط، دو الغام ةعای ؿها داریم را ةً نعدم نُٔع

ای ةؽیؿها چ ط. ةًیعیای ةگً یچ ؿٍعیط ٌیتَاى کً ىهی و اؼتیا الغام اول  ویػةػعای اٌػا  آن ، انا میا اری دادهیٌغ
ةػً ؿػها کهػک ایيکػً ةعای ىذات ؿها ٌؽػتيط و  ٌا آنط. یةاؿ در دؽتذَی ؿٍعت ایيکًا یدَل درآوریط  ؽتيط کًیى

کييػطۀ  ویگػع تهعیگیػعد و د نی ، دػػ ؿطه ؿها داده ةً ی را کًٌعچیغ نو ط، ٔاؿویعیط. اگع دَلی ةگیً کيیکييط تغک
ػی نی دأای نا ىیؽت. وٗتی ایو روش ط ٔالَنیدٌ نی اؿاًَ آىچً و دأای نا ىیؽتیط الَنٔ ط در یػکيیػط ىتا را نُٔع

آن را  ط. ؿاگعدان نا در ؼعاؼػع کـػَریکي صطنت گعانید ط داوولتاىً ةًیؿضكی ةاؿیط، ةلکً ةا نيأٍولب ؿٍعت و 
ط روش نا یصَاٌ اىط. اگع نی دا گظاؿتً ىهَىۀ صَةی را ةً غیى نضتلٓ در نياوٖ ارانیاىط و دؼت و ؿکل اىذام دادهیةً ا
در ةعاةع ؿها نؽئَل ةاؿیم و ٌهیـً  میتَاى ط. نا نیییایط ةیتَاى یاد ةگیعیط، نیآن را  ط، تا وٗتی ةضَاٌیطیعیاد ةگیرا 
 کيیم. وَر رایگان ةً ؿها کهک نی ةً

ای ؿضكی را ةًیط چیىتا کً اؼت ویالغام دوم ا ػی ید َتارت ط. ةًیکي ًٔدأا اما ٌغ گع، وٗتػی ایػو روش را نُٔع
ُی ًاٌع یوت ٌای َٔؽ ییا ةُنی از تَاىایط یةاؿ طهیغی را دیةاز ةاؿط، چتان  مؼَ چـم ایيکً ةً تَدً ، ةطون کيیط نی

ای نسطودی کػً ط. آنیدأای نا قستت کي ط درةارۀ ٔالَنیا طهید آىچً ۀیط ةع دایتَاى ؿطه ةاؿيط، ىهی  ردر ؼػى چیٌغ
از زػاه ةػً ةُػط ةيػاةعایو ار دورىػط. یةؽ میدٌ نی نا آنَزش ؽتيط و از نُيای واُٗی ٔا کًیغی ىیط چیا طهید صَدتان
ی نی ویوٗتی ا  نىهػئو میتػَاى ط. ٔ٘ه ةً ایػو ؿػکل نییو نؽئلً را در ذٌو داؿتً ةاؿیط ایکيیط، ةا روش را نُٔع

ای اقلی ٔالَنیچ کً میةاؿ  ناىيط. ٗی نیع ةاییتْ دأای نا ةطون ٌغ

ط ةػا ارائػۀ یػتَاى دٌم، آنػَزش دٌیػط. ىهی آنَزش نػی و روش را ةً ٌهان ؿکلی کً نویا طیىطار و ادازهیٌهچي
ط. ؿها تَاىایی آنَزش ٔا را ىطاریػط. َلػت یدٌم ٔا را آنَزش دٌ ی کً نو اىذام نیؿکل ةًؼضيعاىی در دهُی ةغرت 

ؽیاری در آن گيذاىػطه ؿػطه اؼػت. ؼىَح ةنىالب رؼ دارد و و ژگؽتعده نُاىی  دٌم آنَزش نیآىچً  اؼت کً ویا
تید آىکًيطه ةُط از یط. در آیً ٌؽتیتغکدر زال نضتلٓ  ؿها در ؼىَح ؿطه  متهنىالب  ویا ةً کيیط، اگع دوةاره ـٔع
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ای  زهتػا درک ـًیط، ٌهیدٌ ادانً نیٌا  آن کعدن  وَر کً ةً گَش ط داد. ٌهانیصَاٌ رؿط و ةٍتَد ادانً ط، ةًیکي گَش
ٌای  هیػًگَىػً اؼػت.  ویـتع ایط زتی ةیصَاى ط آورد. وٗتی کتاب را نییصَاٌ ةً دؼتای  تازه خیط داؿت و ىتایصَاٌ

ط. ادػازه یػط آنػَزش دٌیػؽت کً ؿػها ةتَاىیغی ىیو ٔا چی، اذًیدر ىت دٌم ودَد دارد. ةؽیاری در آىچً آنَزش نی
 طن ٔػا اؼػت. ةػعای گٕػتو آن، ٔ٘ػهیػدزد ۀنيغل چعاکً ةًط، یه کياؼتٕاد صَدتان َيَان کلهات ط از کلهات نو ةًیىطار
 در کتػاب وَر کً ٌهان»ا ی« طیگَ نیآن را  نُلم وَر کً ٌهان»ط: یکي امأًگٕتم ةیان کعده و  را آىچًدٗیً٘ا ط یتَاى نی

،  طییػةگَرا آن  ؿػکل ویػا وٗتػی ةػً عایػط. چػعا؟ زییػةگَ ط درةارۀ آنیتَاى ٖ نییوع ویا ةً ٔ٘ه« اؼت. ؿطه ىَؿتً
ایچ طیتَاى کيط. ىهی دأا را ةا صَد زهل نی ٗطرتتان  کلهات  ، طیػدٌ دأػا اؿػاًَ ٔػالَن َيَان ةػً طیداى نی را کً ییٌغ
. وٗتی  دأای نا اؼت کعدن ٔالَنٓ ینُادل تنُ طیدٌ نی اىذامآىچً  و ؽتیدأا ى ٔالَن طیکي نی نيت٘لآىچً  وگعىً

ایچ  عی ٌػمیتػأج چیو ٌػ دٌيط را ىذات تَاىيط نعدم ؽتيط و ىهییٔا ىٌا  آنط، ییگَ صَد نیط و أکار یۀ َ٘ایی ةع دایٌغ
 دٌط. ٔا را آنَزش ویتَاىط ا کؽی ىهی چیاؼت کً ٌَلت  . ةً ٌهیو ىضَاٌيط داؿت

ای قػَتی یػا تكػَیعی را ةػعای واردیو نيت٘ل روش را ةً تازه تَاىیط ایو نی در ٌػا  آن کيیط، ةً ایو ؿکل کً ىَاٌر
آنػَزش دٌػط. ٌػا  آن ٌػا را ةػً کيیط و دػ از آن، یکی از أػعاد داوولػب تهعیودضؾ تهعیو یا نسل آنَزش نسل 

 ٌای صػَد را ةػا یکػطیگع ةػً ىٌع کييط و درک گع گٕتگَ و تتادلیکطیط تا أعاد ةا یيار اؼتٕاده کيیؼه ط از ؿکلیتَاى نی
ی نی طی( کًیط ؿاگعد )یا نعیو اؼت کً ىتایگع ایغ دیاؿتعاک ةگظارىط. چ « نُلػم»کيػط،  ٔالَن دأا را ةً نعدم نُٔع

 و را ؿػعوعیزنػاىی تهػع ٔػعد چػًایيکً  اؼتاد ودَد دارد. ةطون تَدً ةً کی ط، چعاکً در دأا ٔ٘هیةيان« اؼتاد»ا ی
 ط اؼت.یکعده اؼت، ٌيَز نع

ی نی را در  تَاىػط ٔػالَن نی نُلم»ةُنی از ؿها ٔکع کيیط:  اؼت کيیط، نهکو وٗتی ایو روش را ةً دیگعان نُٔع
ام  ط. ةً ٌهػۀ ؿػها گٕتػًیىگعان ىتاؿ« م.یدٌ اىذامآن را  میتَاى کيط. انا نا ىهی را اقالحٌا  آن نعدم کار ةگظارد و ةطن

ا را اىذام نییا نو و ٔاؿوی. ةياةعا کیی ٔ٘ه ودَد دارد و ىً نو کييطه، ٔاؿو ویتهع کً ٌهعاه ٌع دٌط. وٗتی  و کاٌر
 ةػً دؼػترا ةالٔاقػلً  ةاؿػط، ٔػالَن عی ةػعای آن داؿػتًیای ت٘ػط ط، اگع راةىػًیدٌ نی آنَزش و رایؿضكی تهع ةً

ک ی ویٖ تهعیتطریخ از وع  ةطىؾ دوةاره نتُادل ؿَد، ةًایيکً  ةاؿط، ةُط از عی صَةی ىطاؿتًیت٘ط آورد. اگع راةىۀ نی
ت. ٔاؿو گعی ىیػغ ودػَد دارد کػً ةػً ؿػها ید ٌای کيط ةطىؾ نتُادل ؿَد. راه ةً او کهک نی نو ٔالَن صَاٌط گٔع

ای قَتی، ٔػا و تهعیو کعدن  ا گَشیطئٌَا یو کعدن م، تهاؿایٌا صَاىطن کتاب ةاگَیم. أعادی کً  نی ٌػا را یػاد  ةً ىَاٌر
تار کييط، تهام چ ویوَر واُٗی ناىيط تهع گیعىط، اگع ةً نی ایکييطه ٔر ةػً ٌؽتيط ةػً ٌهػیو ؿػکل  ؼغاوارش ی را کًیٌغ

 ىط.آور نی دؼت

را  دیگعانهاری یدأا نىلً٘ا ادازه ىطارىط ة ؿٕا دٌيط. ؿاگعدان ٔالَنرا  ةیهاران میدٌ ىهی ادازهنان  ؿاگعدان نا ةً
ط و ادػازه یػچ واةؽػتگی را رؿػط دٌیم ٌػیگػظار ط، ىهییػقػَُد کي ًیػدر تغک کً میدٌ نی ؿها آنَزش ؿٕا دٌيط. ةً

ط یػگػعی اؼػت. اگػع ةتَاىید گَىػگ  چی ویتهع نا ةٍتع از ٌع نسل ویٌای تهع دٌیم ةطن صَد را تتاه کيیط. نسل ىهی
 نػو ط. ٔاؿویرا ؿٕا دٌ ٌای صَد هارییة کً اؼت لی ةٍتع از آنیط، صیو نا اىذام دٌیٌای تهع ٌا را در نسل ویتهع

 اؿػوةغرگػی روی آن اؼػت و ٔ و نا زٕاًی ٗػعار دارد کػً ٔػالَنیتهع طاِن نسلیيط و در ةاهی نیىـ نی ای عهیدر دا
 و نسلػی ةػعای تهػعیو ؽػتینسػل، نسلػی نُهػَلی ى ویکيط. ا ةغرگی در ةاهی ایو زٕاظ، از ایو نسل نعاٗتت نی

ُی یوت ٌػای ٔػَؽ یینػا ةػا تَاىا کييػطگان ویاری از تهعی. ةؽػ ً اؼتینسلی ةعای تغک ةلکً ؽت،ینُهَلی ى گَىگ چی
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کيػط و ایػو ىػَر  م، آن نسل را ىَری ٗعنػغ ازاوػً نیؿَی اىط کً ٌعدایی ةعای اىذام تهعیو ٔالَن دأا دهٍ نی دیطه
 گیعد. نیدر ةع آن را  در داصل چیغ ٌهً

ط یٌای ؿها را تـػط  م واةؽتگییصَاٌ ىكب کيط، انا ىهی کييطگان ویرا ةعای تهع تَاىط صَدش ٔالَن نی نو ٔاؿو
نهکو اؼت ٔکع « دارم. ٔالَن هنا ، نو اوه»ط: یةگَ اؼت ط، نهکویدٌ نی ٌا را آنَزش ویکؽی تهع . وٗتی ةً میکي
ؿػکل ایػو واةؽػتگی را تػا  میگػَ ؿػها نی را ةػً ویؽت. ایگَىً ى ویادر قَرتی کً ط، یکار گظاؿتآن را  ؿها ط کًیکي

ا را اىذامیاؼت کً تهام ا نو ىطٌیط. ٔاؿو گَىػً ةػً  ویط ایػو روش را ایػطان ٔالَن دأای نػا ةایدٌط. نع نی و کاٌر
ی کييط.  دیگعان نُٔع

در زػال رؼػاىطن ةػً دأػا اؼػت،  بیآؼػدر زػال تْییػع دٌػط دأػا را  ٌػای ٔػالَن ویتهعکً ؼُی کيػط کؽی عٌ
ػای ٗأیرا ةػً چ ٌػا ویتهعدؼتَرالُهل و روش اؼت. ةُنی أعاد یرؼاىطن ةً ا بیآؼ و یػاىػط. ا داری ةعگعداىطهً یػٌغ

م ةػً ارث یٗػط ٌای رؼيط، از زنان ةً ارث نی شیتار ناٗتل ٘ی، از اَكاریۀ ز٘یٌای تغک . تهام روش ؽتینىلً٘ا نذاز ى
ػایی را یىکعده چيػیو چ دعئتکؽی  چیٌاىط.  و دادهیؿهاری را تکَ ةی صطایی ً، نَدَداتیٖ تغکیرؼيط و از وع نی ٌغ

ػا اتٕػاؽیو چیػش، ٌعگػغ ایًاٌع ؿػطه اؼػت. در وػَل تػار دارنا انیدا َكع ویدر ا غی ٔ٘هیچ ویتْییع دٌط. چي  ٌغ
 ار نعاٗب ةاؿيط.یةاره ةؽ ویط درایً ةا. ٌه اىط ٕتادهیى
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  ضذيساىی چٍارم

  آوردن دضت ةًو  دادن ازدضت
غ یػةیو نعدم َػادی ى ؿَد. در وَر نکعر نىعح نی ةً آوردن دؼت ةًو  دادن ازدؼت وی، راةىۀ ة کييطگانً یدر دانُۀ تغک

 نتٕػاوت از ىگػعش اکحػع نػعدم آوردن تدؼػ ةًو  دادن ازدؼتةً  کييطگان  ویؿَد. ىگعش نا تهع درةارۀ آن قستت نی
ای دىیَی اؼت، ناىيػط  ٌای صَد ةً آوردىی کً نعدم َادی نُهَهً در تالش دؼت اؼت. ةً دىتالؾ ٌؽتيط ؿانل چیٌغ

ً. ولی ةً کانالً نتٕػاوتی دارد ناٌیت دىتالؾ ٌؽتیم  ةً کييطگان ویآوردىی کً نا تهع دؼت داؿتو زىطگی رازت و نٔع
 تَاىيط تذعةً کييط، نگع ایيکً تغکیً کييط. م َادی زتی اگع ةضَاٌيط ىیغ ٌعگغ ىهیکً نعداؼت و چیغی 

 قستت دادن ؽت. وٗتی درةارۀ ازدؼتیلی نسطودی ىیغ صیم، نيٌَر چیکي اؿاره نی دادن ازدؼتنُهَهً وٗتی ةً 
ؿایط کهک ةً أػعاد ا ییازنيط ى أعاد ةً ، کهک کهی دَل طنیةضـ، آننيٌَر از کييط کً  نیٔکع نُهَهً نعدم ط، یکي نی
ا ٔ٘ه ةیاىگع ایو اؼت کػً  اىذام ٌؽتيط. انا دادن ةضـؾ و ازدؼتؿکلی از غ یىٌا  آن صاىهان اؼت. التتً ةی آن کاٌر

ای نادی کهتع واةؽتً اؼػت و  دادن ازدؼػتٌای  کػی از ديتػًیگهػان  طن از جػعوت، ةییکـ دؼت. ایط ةً دَل یا چیٌغ
 نػا ً،یػؽػت. در روىػط تغکیم ةً آن نسطودی ىیکي نا درةارۀ آن قستت نی ی کًدادى ازدؼت ىؽتتًا ديتۀ َهطۀ آن. انا

ػا کيػ اری از واةؽػتگییةؽػکيیم  گان تػالش نػیکييط  ویتهع ی، زؽػادت، ذٌيیػت یم، نحػل ذٌيیػت صَدىهػایٌا را ٌر
اةت ػا کيػیم. ةيػاةعایٌا  واةؽتگی ۀصَاٌیم ٌه نا نی.  ؾ از زطیةٌیذان ؿَروو  ییدَ ٗر نػا  ی کػًدادى ازدؼػتو را ٌر
ػا چیغی اؼت کً نعدم َادی تكَر نی تع از ةؽیار گؽتعده میکي قستت نی آن درةارۀ  ۀٌهػ کعدن کييط، زیػعا ؿػانل ٌر

 ٌا و انیال نعدم َادی اؼت. واةؽتگی

 ا نحػلیػ، آ میدؼػت دٌػ را از چیغ ٌهػً. اگػع  میکي نی ًیَادی تغک نعدم وینا در ة»نهکو اؼت ةعصی ٔکع کييط: 
ٌهۀ نا کً ٌيَز در نطرؼۀ نا، « دظیع ىتاؿط. انکان چیغ ٌهً دادن ازدؼترؼط  نی ةً ىٌعؿَیم؟  ٌا ىهی ٌا و راٌتً براٌ

زىطگی وتیُػی داؿػتً تا زط انکان کيیم  در زالی کً تغکیً نی، هزم اؼت ٌؽتیمَادی  نعدمةضـی از ایو ادتهاع 
تػا وٗتػی ةػً آن واةؽػتً ىتاؿػیط، ط. یػةطٌاز دؼػت نػادی قَرت  غی را ةًیم کً چیکي . از ؿها درصَاؼت ىهیةاؿیم

و اؼت کػً یاةعای نا طی یىکتۀ کلیا چ٘طر جعوت داؿتً ةاؿیط، چعاکً  ةاؿط ةاه چ٘طرتان  ردۀ ؿْلی تی ىطارد کًیاٌه
 ىطاؿتً ةاؿیط. واةؽتگیٌا  آن ةً

ا یػتان در نضاوعه اؼػت  ؿضكیدٌط. وٗتی َالیٖ  ها را ٌطؼ ٗعار نیٌای ؿ واةؽتگیهًا ینطرؼۀ تغکیۀ نا نؽت٘
ط، نَمػََی یػت ةطٌیػرا ؼتک ةگیعیػط و ةػً آن نؽػائل کهتػع اٌهٌا  آن طیةتَاىایيکً  ط،یوٗتی ةا کؽی نـکلی دار

 و نيٌَر اؼػت کػً دؼتعؼػی ؿػها ةػً دانُػۀیةً ا ٌای دورأتاده ٌا و کَه در نُاةط یا در ديگل ًیطی اؼت. تغکیکل
ط و ؿػها را از یػدؼت ةطٌ َادی را از ٌای نعدم کييط واةؽتگی ؿها را نذتَر نیٌا  نآ َادی اىؽاىی را کانالً ٗىٍ کيط.
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َػادی زىػطگی  نػعدم ویط. انا أعادی کػً در ةػیرا از دؼت ةطٌٌا  آن کييط تا ةتَاىیط واةؽتگی ةً نيأٍ نادی دور نی
ٌا را ؼػتک  م، واةؽػتگییی ٌؽػته نػعدم َػادیو نسیدر ادر زالی کً  طیکييط. نا ةا َه را دىتال ىهییؿ ویکييط ا نی

نػا  ی کػًدادى و ازدؼػتیتعیو ديتۀ نطرؼۀ تغکیػۀ نػا اؼػت. ةيػاةعا و زیاتییو واًُٗا ؼضت اؼت. ایةگیعیم. التتً ا
و ةضـؾ دَل، انعوزه  کاری صَب اىذامدر صكَص نسطود ةاؿط.  ایيکً ، ىً ٍ اؼتیوؼ میکي قستت نی اش هدرةار

ًٌا  آن عصی ازط، ةیاةان ىگاه کيیةً گطاٌا در ص داؿتً ةاؿيط. نا  ـتع از ؿها دَلیای ٌؽتيط و نهکو اؼت زتی ة زٔع
ای دغئی ةییدای تهعکغ ةع چ ط ةًیةا وَر ةػاز و  ً ةًیم. َهل تغکیتعی از نؽائل تهعکغ کيٍ یت، ةً نسطودۀ وؼیاٌه ٌغ

ػای ةػط یم چیدٌ از دؼػت نػی واُٗػاً آىچػً  ، دادن ازدؼػتکيط. در روىػط  تعی تهعکغ نیٍ یای ةً نسطودۀ وؼ نَٗعاىً ٌغ
 ٌؽتيط.

ط، یػکي ىگػاه نی تع، وٗتی از ؼىسی ةاه ٘تیدر ز٘کييط صَب اؼت.  ی کً ولب نیٌعچیغکييط  اّلب ٔکع نینعدم 
 چ٘ػطرایيکػً  اىط: ةطون تَدً ةً گٕتً و نعدم َادی اؼت. نظاٌبیٖ ؿضكی در ةیَال کعدن ٌهگی ٔ٘ه ةعای ةعآورده

تَاىیػط ٌيگػام تَلػط ةػا  را ىهیٌػا  آن ط.ىػةاه ةاؿط، ٔ٘ه ةعای چيط دًٌ دوام دار چ٘طرؿها ا ردۀ یط یجعوت داؿتً ةاؿ
 هًا روی روحیعا نؽت٘ی؟ ز اؼت ٗطر ةاارزش ویا تَاىیط ٌيگام نعت ٌهعاه صَد ةتعیط. چعا گَىگ صَدتان ةیاوریط و ىهی

َالوه، گَىػگ  نعت ٌهعاه ؿها ةػعده ؿػَد. ةػًتَاىط ٌيگام تَلط ةا ؿها آورده ؿَد و ٌيگام  کيط، نی رؿط نیتان  اقلی
ط یػدٌ نی از دؼػتآىچػً  گػع،یَتارت د ۀ آن ؼضت اؼت. ةًیرو تغک کيط، ازایو و نیییۀ ؿها را تُیهًا جهعۀ تغکینؽت٘

ای ةط ٌؽتيط. ةياةعایو نییچ ط؟ رؿػط یػآور نی ةػً دؼػتی را چیغ چػً دػػتان ةعؼػیط.  ةً صلػَص اولیػًتَاىیط  ٌغ
کيػط. التتػً ةػعای  ادی را زػل نیینـکلی ةيو  رؼیط ط و ةً کهال نییآور نی ةً دؼت٘ی را یهعۀ ز٘تًا جیتان. ىٍا ؼىر

کييػطۀ واُٗػی ةعؼػیط، چعاکػً  ط و ةً اؼػتاىطارد تغکیًیرا از دؼت ةطٌدىیَی ال نضتلٓ یؿها آؼان ىیؽت کً َٔرًا ان
َيَان نذػَزی ةػعای  ام ةػً ىتایػط از ایػو گٕتػً َةػعد، گَیم زنان نی نیایيکً  َةعد. ةُط از ؿيیطن رؼیطن ةً آن زنان نی

تو و ؼع ٔعقت اىذام ؼعؼعی ط، گعچػً یط ةا صَدتان دػطی ةاؿػی! ةا ؽتیو درؼت ىیادادن تغکیً اؼتٕاده کيیط.  گٔع
 خ ةً آنیتطر ةًؿَد. ةً روىطی ىیاز دارد و  ىهی صطاییؿتً نَدَدی  ی یککؽ ٌیچط. یخ رؿط کيیتطر دٌیم ةً ادازه نی

 رؼیط. نی

ٌای نضتلٓ ةـعی در  و ةا واةؽتگی ؟ آن کارنا اؼت ؽتی. آن چ غی ةط اؼتیچ در واٍٗ میدٌ نی دؼت از آىچً
ػای واٗؽػام  اىَاعؿضكػی، نيأٍ أکار ةط دارىط. ةعای واٗؽام  اىَاعَادی  ، نعدم طه ؿطه اؼت. ةعای نحالیٌم تي کاٌر

ارتتػاط دارد. ٌا  واةؽػتگی هًا ةػًینؽػت٘ آورىط. کارنػا نی دؼتةً ٌهان کارنا را  یا اهیو نادۀ ؼیدٌيط و ا ةط اىذام نی
 را تْییع دٌیط.تان  ط اةتطا ذٌوی، ةا غ نيٕییایو چ ةعدن ویةعای ازة

 ل کارنایتتر
و دایگغیو ٌم ؿَىط. وٗتػی ةػا دیگػعان درگیػع نـػادعه و  ؿطه لیگع تتطیکطیةً  تَاىيط نی اهیط و نادۀ ؼینادۀ ؼٕ

تَ٘ا  ،طیدٌیط، نادۀ ؼٕ دٌط. اگع کار صَةی اىذام روی نی لیتتط ٔعایيطایو  اهتی اؼت کًؿَیط یکی از ز نیُارض ت
ةػعدن و  ارث يػط ةػًیاط. ٔعیػآور نی ةػً دؼػتکارنػا را  ،اهیدٌیػط، نػادۀ ؼػ ط. اگع کػار ةػطی اىذػامیآور نی ةً دؼترا 

ای ةطی اؼتیا ایآ»کؽی ةپعؼط:  اؼت غ ودَد دارد. نهکویى ؿطن نيت٘ل  تع در زىػطگی صػَد ؾیٔعد، د کً و از کاٌر
ک دورۀ زىطگی دهػٍ ىـػطه اؼػت. در یدر  عا ایو کارنا ٔ٘هیز گَىً ىتاؿط، نهکو اؼت کانالً ایو« اؼت؟ داده اىذام

، نهکػو اؼػت ٗتػل از وَر ةاؿط ایواگع دػ رود.  ىهی ویاقلی از ة روح کً اؼت ویاَت٘اد ةع ا کييطگانً یدانُۀ تغک
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ػای یػؿطه، از کؽی ؼَءاؼتٕاده کعده  ةطٌکاراَی داؿتً اؼت. نهکو اؼت ةً کؽی و زىطگی تُانالت ادتهیا ا کاٌر
ـػً یؿػَد و ٌه نیدهػٍ گػع یدر ُةُػطی دکارنػا و کارنا ؿطه ةاؿط. یگعی نحل کـتو اىذام داده کً نيذع ةً ایةط د

تَاىػط در نیػان  نی ٌػا ودػَد دارد، یُيػی گَىً اؼت. نيـأ دیگعی ىیػغ ةػعای ایو اؼت. تَ٘ا ىیغ ٌهیوٌهعاه ؿضف 
ا در گظؿتً، نؽوصاىَاده یا از وعؼ ادطاد ؿضف ةاؿط.  گٕتيط و ایيکً ادطاد ٔػعد ت٘ػَا  تَ٘ا نی کعدن درةارۀ دهٍ تٌع

 گٕتيػط آىچػً گٕتيػط. ؼػضو نی «دٌػط ٌػطر نی»آن را  یا« دٌط از دؼت نی»اىط یا درةارۀ ایيکً کؽی تَ٘ا  دهٍ کعده
ا ویةَد. ا ریقس و  ت٘ػَا دادن درةػارۀ ازدؼػت دػَان أعاد ؼپارىط. اگع ةً گَش دل ىهی و گٕتاریا ًة نعدماکحع  روٌز

گَىػً  آنٔػعد « ةَدنِ ةػاتَ٘ا»زیػعا ، ىػطٌا ةؽیار ژرؼ ةَد آن گٕتًگیعىط. انا  را دطی ىهیتان  ، ؼضيان طییةگَ ٔ٘طان تَ٘ا
ًا درةارۀ ایػو ةاؿػط کػً یُيی  ىط،گیع در ىٌع نیىیؽت کً نعدم  ةلکػً آن،  رد.ُیػار اصالٗػی واهیػی داتٕکػع و ناو قٔع

 ً تَقیٓ کعدم، ٌهعاه ةطن نا ٌؽتيط.کای  واُٗیت نادی ىیغ دارد و ایو دو ىَع ناده

ً یػؼػىَح ةػاه تغکؿَد کً ٔػعد ةتَاىػط تػا  نادۀ ؼیاه ناىٍ از ایو نی٘ت دارد کً یا ز٘یآ»دعؼيط:  ةعصی أعاد نی
دٌػط.  ٗػعار نیتػأجیع  تستداؿتو ٔػعد را  ؼیاه ٔعاوان، تَاىایی ایهان ۀداؿتو ناد ای درؼت اؼت. ةلً، تا اىطازه« کيط؟

ِدػو، َؿػو، ِرن از ؼعؿػت دٍػان،  عد، او رایگ ةع نی دٌط و او را در طاىی ؿکل نییاه، دور ةطن ؿضف نیزیعا نادۀ ؼ
ایدرةارۀ چ گعانیو ؿضف نهکو اؼت ایهان کهی داؿتً ةاؿط. وٗتی دیا، در ىتیذً. کيط دطا نی  یا ًینحل تغکی یٌغ

ٌػا  آن کيط کيط. ٔکع نی را ةاور ىهیٌا  آن یک از ٌیچ ٌا صعأات اؼت و ویکيط ٌهۀ ا کييط، ٔکع نی نی قستت گَىگ چی
ةػعایؾ ّیػعنهکو ً یػتغکىیؽت کً و نُيی یؽت. ةً ایو نىلٖ ىیو قَرت اؼت، انا ایٌؽتيط. نُهَهً ةً انؽضعه 

 ٌعکؽػی، ةيػاةعایو اگػع کػعان اؼػت ایم کً دأػا ةی گٕتً. اد رؿط کيطیاىط زتَ ىهی ؾگَىگصَاٌط ةَد یا اگع تغکیً کيط 
ی یةً درِ ورودی راٌيهااگعد را اؼتاد، ؿاىط:  وَر کً گٕتً اىذام دٌط. ٌهانآن را  تَاىط ٗلتی ةعای تغکیً داؿتً ةاؿط نی

ت واُٗی ةً صَد ؿاگعد کيط، انا  نی ً یػچگَىػً تغکتػان ارد کػً صَدو ةؽتگی دیةً اوَر کانل  ةًةؽتگی دارد. دیـٔع
ط یػتَاى ا نییػط، آیػط تسهػل کيیتَاى ا نییو ةؽتگی دارد کً آیةً اوَر کانل  ةًط یً کيیط تغکیتَاى ا نییآایيکً  ط.یکي نی

تػان  تَاىػط ناىٍ گَىً ؼضتی ىهی چیط، ٌیو کيیتان را آٌي ط. اگع ةتَاىیط ارادهیط ؼضتی ةکـیتَاى ا نییط و آیٔطاکاری کي
 ؿَد. نـکلی نسؽَب ىهیتان  کارنایم یگَ یؿَد و ن

ـػتعی دارد ٔػطاکاری کيػط. یط ةینادۀ ؼػٕ ـتع از ؿضكی کًیـتع، نُهَهً نذتَر اؼت ةیة اهِ یةا نادۀ ؼ ؿضكی
از . ةياةعایو ٔعدی کً نادۀ ؼٕیط ةیـتعی دارد اؼتِدو، َؿو، ِرن ،  دٍان ؼَ ةا ؼعؿت هًا ٌمیط نؽت٘یزیعا نادۀ ؼٕ

ًا  تَاىط گَىگ صػَد را أػغایؾ دٌػط. ةػً يگ صَد نیؿی رؿط ؿیو وعیٖ  کػعدن صػَب اداره از وعیػٖوَر نحػال، قػٔع
دارد. تعی  ٗػَی، ایهػان ی داردـػتعیت٘ػَای ةکػً ؿضكی تَاىط گَىگ صَد را رؿط دٌط.  ٌا نی ا و ىاؼازگاریٌ ضرُات

زتی اگػع از ىٌػع ٔیغیکػی .« يطک آةطیطهاش را  دؽهی را تسهل کيط و ارادهضتی ؼ»ٌا را تسهل کيط،  تَاىط ؼضتی نی
م  ـتع زدع ةکـط و از ىٌع ذٌيی کهتع،یة ـػتعی دارد یة اهینػادۀ ؼػ یاةط. انا ةعای ٔعدی کً ؾ نییگَىگ او أغاةاٌز
ط یرا ةػً نػادۀ ؼػٕ اهیةگظرد: ةایػط اةتػطا نػادۀ ؼػ و روىطیا انیاز ن طیؽت، چعاکً اول ةایرازتی ى ویو نؽئلً ةً ایا

ـػتعی را یط ؼػضتی ةیػةا تع نُهػَهً  ، ٔعدی ةا ایهػاىی مػُیٓدر ىتیذًاؼت.  ار دردىاکیطی ةؽروى ویکيط. ا لیتتط
 تع اؼت. ةعای او ؼضت کعدنً یاد و ایهاىی مُیٓ، تغکیتسهل کيط. ةا کارنای ز

ةعای ىـؽػتو در کيط.  ایو نؽئلً چً ى٘ـی را در تهعیو ٔعد ایٕا نی دیط میزىم و صَاٌ نیتان  يی ةعایینحالی َ
درد  ی، داٌػامػعةطر یداٌػادػ از نطتی ىـؽتو ةا ط. یيیـو هزم اؼت ةا داٌای معةطری نطتی وَهىی ةيـیتینط
در زال ؿها  .طیؿَ ٗعار نی ؿَد و دػ از آن واًُٗا ةی ٗعاری ؿعوع نی ازؽاس ةی، ؿَىط ؼَزن نی عىط و ؼَزنیگ نی
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. ةعصػی وػَر ٌهیوغ یػىتان  َةی ىطارد و ذٌوازؽاس صتان  ةطنط. یٌؽت« اراده کعدن ، آةطیطهدؽهیتسهل ؼضتی »
کهػی ةیـػتع ادانػً ةعصػی  .کييػط را ةػاز نیؿػان  یداٌادای تسهػل آن،  تَاىيط درد داٌا را تاب ةیاورىط و ةػً ىهیأعاد 

م  دٌيط انا نی ؿػَد. ةعصػی  ٍَده نییةؿان  تالشکييط  را ةاز نیؿان  یانا وٗتی داٌا کييط. داٌا را ةاز نیدر ىٍایت ةاٌز
 ،ىػعنؾکـػؾ و کييط و دػ از کهػی  ٌا را ةاز نی گیعد، دا معةطر درد نیاز ىـؽتو در زالت ؿان  داٌای أعاد وٗتی

عد، یػگ ایم کً وٗتی داٌا درد نی ؽت. زیعا دیطهیایم کً آن نؤجع ى دٌيط. دی ةعده را در زالت معةطر ٗعار نیٌا  آن دوةاره
ةػً ت٘ػَا آن را  ةػعد و نی ویکارنػا را از ةػ طنیزدعکـػو  کارنا اؼت اهیؼ اؼت. نادۀ زهلً ةً داٌادر زال  اهینادۀ ؼ

تو کارنا ؿعوع ؿَد، ازةیو درد ازؽاس نی ایيکً نسل  کيط. ةً ل نییتتط و ییـػتع کارنػا ةػً دػایة ؿَد. ٌعچً نی ٔر
در زػالی کػً   ٔعدةعای درد داٌا ودَد دارد. نُهَهً َلتی و یؿَد. ةياةعا نی ـتعی در داٌا ازؽاسیاورد، درد ةیٔـار ة
 ؿػَد و دػػ از ٔعؼػا نی ناىط، واٗت عد. درد نطتی نییگ وَر نتياوب درد نی ـو ىـؽتً اؼت، داٌایؾ ةًیتیدر نط
ت، کهی آؼَده نیایيکً   رود. ؾ نییگَىً د ویا ؿَد. نُهَهً  کـط کً درد دوةاره ؿعوع نی اد وَل ىهییؿَد. ز ٔر

کهی ازؽػاس ةٍتػعی تان  یرود، داٌا از کارنا از ةیو نی ای تکًایيکً  ةُط از ویرود، ةياةعا و نییتکً از ة کارنا تکً
از  اهینػادۀ ؼػ ایيکػًگیعد. ةُػط از  دوةاره درد نیتان  ی ط و داٌایآ گعی نییانا دػ از نطتی کَتاه تکۀ د کيط. طا نیید
ط ینػادۀ ؼػٕ هًا ةػًیرود، نؽػت٘ نػی ویةاز ایيکً  ؿَد. ةُط از ىاةَد ىهی ناده ویؿَد، چعاکً ا ط ىهیی، ىادط رود نی ویة

ٔػعد ؼػضتی را تسهػل  ویػا عایػؿَد؟ ز لیتتط ؿکل ویا تَاىط ةً . چعا نی اؼت ط تَ٘ایو نادۀ ؼٕیؿَد. ا نی لیتتط
 یػا اىذػامکـیطن   و زدع کعدن تسهل ٖیاز وع م کً تَ٘ایا . گٕتً اؼت کعده را تسهل و درد کعده يً را دعداصتی، ٌغ  کعده

ای صَب أتط. ةعصی أعاد وٗتی  اؽ نیاتٕ ـویتیو ومُیت در زیو ىـؽتو در نطیط. ةياةعایو ایآ نی ً دؼتة کاٌر
را کهػی ٌػا  آن داٌا را نحل ٗتػل روی ٌػم ٗػعار دٌيػط ایيکًاز  کييط و ٗتل را ةاز نیٌا  آن عدیگ کهی درد نیؿان  یٌادا

را ؿان  ٌای کً دؼت دٌيط را اىذام نی ای ؽتادهیزالت ا ویؽت. وٗتی أعاد تهعیودً نؤجع ى چیٌ دٌيط. ةً نی ىعنؾ
و ییا دػارؿػان  ٌای ، دؼػتصاوع درد ةعصی أعاد ةػً. صؽتً ؿَدؿان  ٌای ، نهکو اؼت دؼتدارىط ةاهی ؼع ىگً نی

تَاىؽػت ٔ٘ػه ةػا ةػاه  گػَیم اگػع کؽػی نی ط؟ نییػآ زؽػاب نی چػً ذره درد ةً یک ؽت. آنیآورىط. واًُٗا نؤجع ى نی
تیـو را اىذػام یةَد. وٗتی أعاد تهعیو نط ار رازت نییً نَٖٔ ؿَد ةؽیو ؿکل در تغکیؾ ةً اٌای داؿتو دؼت ىگً
 دٌط. غی روی نییدٌيط، چيیو چ نی

ٖ یػی دارد. اکحع تتطیل کارنای نػا از وعةضكَقکيط، اگعچً ٌيَز ى٘ؾ  کعد را اىتضاب ىهیینطرؼۀ نا َهطتًا آن رو
در تنػادی ٗػعار  دٌط. وٗتی ٔعدی و ؿکل صَد را ىـان نیی. نُهَهً ةً اگیعد ةا دیگعان قَرت نی يگیؿ ویتناد ؿ

تعیو چیػغ ةػعای تسهػل  م کً درد دؽػهی آؼػانیگَ رود. نی زتی ٔعاتع از درد ٔیغیکی نی دارد، آن ةعصَرد و نذادلً
 کـػيط، ى٘ـػً نیگع یکػطیً یؿَد. انا وٗتی أعاد َل ط و آن تهام نییدٌ را ةً ٌم ٔـار نیتان  ٌای اؼت: ٔ٘ه دىطان

 غ اؼت.یو چیتع کيتعل ذٌو ؼضت

ػای ةػطی نییچاش  هؿيَد کً دو ىٕع درةػار وَر اتٕاٗی نی ، ؿضكی ةا ورود ةً نسل کار، ةً وَر نحال ةً  .يػطیگَ ٌغ
ایچ ط یػکييطه ىتا ویم کً تهعیا آورد. انا گٕتً دَش نی ت ةًیَكتاىؿطت ةط اؼت کً او را از  ٗطر آنيط یگَ ی کً نییٌغ

ی را یط اؼتاىطارد ةػاهیةلکً ةا ؛دَاةؾ را ةطٌطؿَد  نیو یتٌَ ةً او ا وٗتییتالٔی کيط گیعد  نی نَرد زهلً ٗعار وٗتی
ةاؿػیم و  گػعانیکييطگان ىتایػط ناىيػط د ویکً نا تهع اؼت گٕتً نُلم»کيط:  و ٔکع نییعد. ةياةعایةگ در ىٌعةعای صَد 

کيػط. انػا نُهػَهً وٗتػی تنػادی  نگػَ ىهی ةگَ دو ؿضف او ةا آن« عیم.ةگی در ىٌعط اؼتاىطارد ةاهیی را ةعای صَد یةا
تَاىط ةاَث رؿطتان ؿَد.  ط، اجعی ىطارد و ىهییآ ضتً ىکيط، ةً زؽاب ىهییط، اگع از ىٌع ذٌيی ؿها را ةعاىگیآ نی ؾید
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صَاٌػط  نی دائهػاً عون کيػط و یػاز ذٌػيؾ ةآن را  تَاىػط ىهیکيػط.  آن ةعآیط و ازؽاس رىذؾ نی تَاىط از دِػ  او ىهی
ۀ   يط آن دو ىٕع ةا چٍػعیة گعداىط کً ىگاٌی ةیيطازد، نی ةعگعدد و ىگاٌی ةً چٍعۀ آن دو ىٕع ةیيطازد. وٗتی ؼعش را ةعنی

کيػط و نهکػو اؼػت  تؾ ٔػَران نییتَاىط تػاب ةیػاورد، َكػتاى گٕتگَ ٌؽتيط. در آن لسًٌ، دیگع ىهی ای گعمِ  ؿعوراىً
را تست تان  ط ذٌویو نـکلی ةا کؽی ٌؽتیؼضت اؼت کً وٗتی در ة ََا کيط. واُٗاً ؿعوع ةً دٌا  آن ٌهان لسًٌ ةا
ةػَد، انػا  ـو اداره ؿَد، آؼػان نییتیٖ ىـؽتو در نطیتَاىؽت از وع ی نیٌعچیغم کً اگع یگَ ط. نییکيتعل ىگً دار

 ؽت.یگَىً ى ویٌهیـً ا

ٌا  ةػطون ایػو ؼػضتی طیتَاىؽػت نی ؿَیط. چگَىػً نی رىذی نَادً ىَع تان ةا ٌعً یو از زاه ةً ةُط در تغکیةياةعا
نطاصلػً تػان  غی ةػا ذٌویػچ چیداؿػت و ٌػ چ تناد نيأُی ودَد ىهییةَدىط و ٌ صَب ةا ٌم ؟ اگع ٌهً طیکي ًیتغک

ةػَد.  کػعد؟ َهلػی ىهی رؿػط نیتان  يگیؿػ ویا ؿیػةيـیيیط، آ ایيذاکعدیط ایو ةَد کً  کعد و اگع تيٍا کاری کً نی ىهی
ط. ةعصػی یػط رؿػط کيیػتَاى و تيٍا راٌی اؼت کً نییا .طه کيطیٌای واُٗی آةط تیؼت صَد را در نَُٗؿضف نذتَر ا

ی ةا نـکالتی ىطارىػط  نـکالت ؟ آن میؿَ نان ةا ؼضتی نَادً نیً یدر تغک ـًیچعا ٌه»دعؼيط:  أعاد نی چيطان ٔٗع
تار کً نعدم ً ؼػعوتَ  ط. ىاگٍػانیػکي نی ًیػادی تغکَػ نػعدم ویایو اؼت کػً در ةػَلتؾ « ؿَىط. نیٌا  آن َادی گٔع

ی ؿػکل ٌعچیػغ.  و ؿػکل ىضَاٌػط ةػَدیػط. ةػً ایط و در ٌَا زدػع ةکـػیو، دعواز کيیؼهت زن ؿَیط ةا ؼعتان ةً ىهی
کيط، کؽی  کيط، کؽی ؿها را َكتاىی نی کؽی ؿها را ىارازت نیایيکً  گیعد، از ٗتیل صَد نی ٌای َادی را ةً تینَُٗ

تار نی در الُهل ؿػها  َکػ طه ؿَدید اؼت کً ویکيط. ةعای ا ازتعانی نی ا کؽی ىاگٍان ةً ؿها ةییط کي ةا ؿها ةط ٔر
ا چگَىً اؼت.ةعاةع   ایو چیٌغ

ؿهاری  ٌای ةی ؿَد. تا زاه ٗؽهت از کارنای صَدتان ىاؿی نیٌا  آن ؟ تهام طیؿَ نی نَادً نـکالت ویچعا ةا ا
 میت٘ؽػ نضتلػٓ ی در ؼىَحیٌا ةً ؼضتی ایم کً ٘طار کم را ةاٗی گظاؿتً، ٔ٘ه آن ن میا و ةعدهیةعای ؿها از ةآن را از 

و ةتعىػط. ٌهػۀ یرا از ةػتػان  ٌای نضتلٓ را آةطیطه کييط و واةؽتگیتان  رؿط دٌيط، ذٌورا  تان يگیؿ ویؿ ؿَىط تا نی
ٌا  آن تَاىیط ةع نیم و ؿها یکي اؼتٕاده نیٌا  آن ازتان  يگیؿ ویٌای صَدتان ٌؽتيط کً نا ةعای رؿط ؿ ٌا ؼضتی ایو

ىضَاٌیػط. تػان صَدایيکػً  . نگػعچیػعه ؿػَیطٌػا  آن تَاىیط ةػع ط، نییدٌ را رؿط صَد يگیؿ ویّلتً کيیط. تا وٗتی ؿ
نـکالتی ةا نػعدم و از زاه ةً ةُط وٗتی یط. ةياةعایّلتً کيٌا  آن ط ةعیةضَاٌ آىکًؿعط  تَاىیط از ٍَطۀ آن ةعآییط، ةً نی

وَر ّیعنيتٌعه  ط، ةًيیآ ؾ نییدچيیو نؽائلی . زیعا وٗتی  وَر تكادٔی ةَده اؼت ط ةًیٔکع کي طیىتاکيیط  را تذعةً نی
کييػطه  ویتا وٗتی صػَد را تهع .يطؽتٌ ؿها يگیؿ ویةلکً ةعای رؿط ؿ ،يطط. انا رویطادی تكادٔی ىیؽتيدٌ روی نی

 ط.یصَةی اداره کي ةًرا  ٌا آن تَاىیط ةگیعیط، نی در ىٌع

 ؿػط چگَىػً ی ةً ؿػها گٕتػً نیٌعچیغيط. اگع یآ ا تنادٌا چً وٗت نییؿَد کً نـکالت  ٕتً ىهیالتتً ةً ؿها گ
ؿػها را  يگیؿػ ویيػط تػا ةتَاىيػط ؿیآ عنيتٌػعه نییوَر ّ نُهَهً ةػًٌا  آن داؿت. ای ىهی طهیچ ٔایط؟ ٌیکعد نی ًیتغک
 تان ؿػیيگ ؿیوناٌیػت و ؿػکل یػ٘ی رؿػط کيػط. ٔ٘ػه ةػً ایوَر ز٘ ةً تان ؿیيگ ؿیوؾ کييط و ادازه دٌيط یآزنا
دورۀ ٌػای دؿػَار در ؼعاؼػع  ط. نَُٗیتيدٌ روی ىهیوَر تكادٔی  ةًٌا ةا دیگعان  تيؾةياةعایو تَاىط ٌَیطا ؿَد.  نی
ار یو ةؽػیػکييػط، ا نػعدم َػادی تكػَر نیآىچً  ةعصالؼکيط.  را تؽٍیل نیتان  یتتطیل کارناآیط و  دیؾ نیتان ً یتغک

ًا ةا اىذام وػَهىی واٍٗ ت.تع از ؼضتی دؽهی اؼ ؼضت تع تهػعیو یػا نطیتیـػو  ةیياىً ىیؽت کً ٔکع کعد گَىگ قٔع
 ٌػا آنٌا و داٌػا درد ةگیعىػط.  ٌا تا زطی کػً دؼػت نطت دؼت داؿتو وَهىی ىگًیاةط یا ةا ایؽتادن و ةاه یؾ نیأغا

ٌػا  ط. اىذػام تهعیویػاز داریى ىر ةاهتعؼ ٌيَز ةً اىعژی ،آن تیانا ةعای تَ٘. طيکي ل نییرا تتطتان  ةطن نادرزادیٔ٘ه 
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تو ؼىر ؼىر ؿها را ةاه ىهیصَد  صَدی ةً اؼػت. اگػع کؽػی تػان  ذٌو کعدن طهیتان، آةط ةعد. ىکتۀ کلیطی ةعای ةاهٔر
ط یػا ىتایػةعىػط. دػػ آ نی رىػخ ـتع از ٌهًیيی ةیچ م کـاورزانیگَ رؿط کيط، نی ةً ةطن دادن تَاىؽت ٔ٘ه ةا رىخ نی
ٌػا  آنآىچً  ةاىیؽت  ن٘ایؽً ٗاةل ط،یدٌ چ٘طر ةً ةطن رىخ نیایيکً  ؿَىط؟ ةطون تَدً ةً گَىگ تاد چیاؼٌا  آن ۀٌه

ً کًدٌيط  اىذام نی ایم  گٕتػًةً ایو ؼادگی ىیؽت.  کييط. ٌع روز کار نی ؼَزان ع آٔتابیز ةا ؼضتی و ززهت در نغَر
 وَر واُٗی رؿط کيیط. تَاىیط ةً نیآىگاه  ٔ٘هیاةط. ٍتَد و ةکيط رؿط تان  ط ذٌویط، ةایط رؿط کيیصَاٌ کً اگع واًُٗا نی

ػا را صػعاب ىکيیػصَةی اداره کي ةػًآن را ایيکً  در وَل روىط تتطیل کارنا، ةعای ط، ةایػط یػط و نحػل أػعاد َػادی کاٌر
َر و . اگع ىاگٍان ةػا نـػکلی نَادػً ؿػَیط، ٗػادر صَاٌیػط ةػَد ةػً طیو ذٌيی آرام داؿتً ةاؿ صَاه کیٗلتی ى ـًیٌه

صَاه ةاؿط، وٗتی نـکالت ىاگٍان ًػاٌع  کیدَ و ى و قَرت قلریـً ةً ایٌهتان  ذٌو نياؼتی آن را اداره کيیط. اگع
یط کً ةػا دیگػعان ـً درةارۀ ایو ٔکع کيیط. انا اگع ٌهیط کً درةارۀ آن ٔکع کيیی داریع و ٔنایگ ـً معةًیؿَىط، ٌه نی

اةت کيیط و ةً ةا دیگعان ؿعوع ةً دََا  وَر زتم ةً ، دطیط آیط م ٌعگاه نـکلییگَ یط، نیصاوع ایو یا آن چیغ دََا کي ٗر
را ةػً نػادۀ تان  ةػطناه در یو نيٌَر اؼت کً نادۀ ؼیم ةً ایگَ ط، نییؿَ و وٗتی ةا تنادی نَادً نییط. ةياةعایکي نی
 ل کيط.یط، ةً تَ٘ا تتطیؼٕ

ٌای ٗتلػی روی ٌػم  ةػا کارنػایی کػً از زىػطگی ٌعکؽػیتػًا ی، ت٘عاؼت ةً ایو نعزلً رؼیطهةـعیت  زالی کً در
 ویػل کارنػا نُهػَهً ایو در تتػطیادی کارنػا دارد. ةيػاةعایار زیو ةطن ٌع ؿضكی ن٘طار ةؽؿَد  اىتاؿتً ؿطه نتَلط نی

رود و  از ةیو نیتان  اةط، کارنایی ةٍتَد نی تان ؿیيگ ؿیوکيط و  رؿط نی تان گَىگ در زالی کً دٌط: ومُیت روی نی
آزنػػایؾ در زػػال ةعیػػط کػػً کؽػػی  و دػػی نی طیؿػػَ نػػی نػػادی نَادػػًىاؼػػازگاری و تؿػػَد. وٗتػػی ةػػا  نیل یتتػػط

،  طیکي تسهلآن را  طیاگع ةتَاى. اؼتادعدر زال یيطی ةازتاةی از ایو ةاؿط کً چيیو ٔعا تَاىط نی، اؼت تان ؿیيگ ؿیو
 َؼتً ٌؽػتيط. درید ٌم کيط. ٌهگی ةً غ رؿط نیىی تان گَىگ اةط وی ةٍتَد نی تان ؿیيگ ؿیورود،  نی ویاز ةتان  یکارنا

تَاىؽػتيط گَىػگ صػَد را  نیکـػیطن  زتػی ةػا کهػی ؼضتیصَةی داؿػتيط.  يگیؿ ویؿ وزیاد گظؿتً نعدم تَ٘ای 
و، یػً کييط. َالوه ةػع ایصَاٌيط تغک کـيط، ىهی زدع نیایيکً  نسل ؽتيط. ةًیوَر ى ویؾ دٌيط. انا انعوزه نعدم ایأغا

 ؼازد. دؿَارتع نیؿان  ؿَد و تغکیً را ةعای نی کهتعو  کهتعةاورؿان ةً آن 

تار ةطی دارىػط، یؿَیط  ً، وٗتی ةا تنادٌایی نَادً نییدر تغک ت یو دو ومػُیػکػی از ایا وٗتی دیگعان ةا ؿها ٔر
تػار ةػطی داؿػتًٌا  آن تان ةا نهکو اؼت ؿها در زىطگی ٗتلیایيکً  کییتَاىط ةاؿط.  نی  اسازؽػتػان  ایط. در ٗلب ٔر
تار کييط؟ ویتَاىيط ا نیٌا  آن چىَر»ایو ّیعنيكٕاىً اؼت:  کً طیکي نی ةػً ٌا  آن دػ چعا در گظؿتً ةا« گَىً ةا نو ٔر
تار کعد قَرت آن چ ارتتاوی ةا آن یدورۀ زىطگی ٌ وی؟ نهکو اؼت ةگَییط در آن زنان واًُٗا از آن آگاه ىتَدیط و ا طیٔر

و یل کارنا نىعح اؼت. ةيػاةعایدر تنادٌا نؽئلۀ تتطایو اؼت کً  نَمَع دیگع. گَىً ىیؽت ایو دورۀ زىطگی ىطارد. انا
تار کيیم و ىتایلی ةاگظؿت ةاؿیط صیم ةایکي وٗتی تنادٌا را اداره نی  نسل ط دریةا انع م. ٌهیویط نحل أعاد َادی ٔر

ىیػغ تُػانالت ٌا  آن عای، زگَىً اؼت غ ٌهیویؿْل آزاد دارىط ى کار رود. ةعای أعادی کً گع ةًیٌای کاری د  هیا نسیکار 
 ٌا رواةىی ودَد دارد.ً یٌهؽا ویة ، چعاکً زطاٗل طیدر تهاس ىتاؿ ةا دانًُ اؼت عنهکویادتهاَی دارىط. ّ

 ًیػَػادی تغک نػعدم ویة آن أعادی کًدر صكَص ؿَیط.  تنادٌا نَادً نیواٗؽام  اىَاعادتهاَی ةا  در تُانالت
ةػاه اؼػت، چػً ىػَع ؿػعکت  چ٘ػطرتان  ط، ردۀ ؿػْلییػدَل دار چ٘طر ،ی ٌؽتیطوکار بکؽدر چً ىَع ایيکً  کييط، نی

ػا را نيكػٕاىً اىذػام دٌ: ىکتۀ اقلی ایو اؼت کً کيط تٕاوتی ایذاد ىهییک  ٌیچکيیط،  صكَقی را اداره نی ط و یػکاٌر
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ًٔتار کيیط. درؼت ر اؼت، ىً اىؽان َدن ٗلب ىت ةاؿيط. نَمَع، درؼت ودَد داؿتً ةـعیط در دانُۀ یٌا ةا تهام زٔع
ۀ ٔعد. در گظؿتً گٕتً گٕتػۀ نػعدم َػادی اؼػت.  ویػا« کارىػط. بیىٕػع ٔع ُىػً ىٕع ةازرگان، از ده: »ةَدای  ؿْل و زٔع

ـتع تػالش یط، اگع ةیدرؼت ةاؿط و نيكٕاىً دادوؼتط کيتان  تا وٗتی ٗلبنـکل در ٗلب نعدم ىٍٕتً اؼت. م یگَ نی
و یػدر اایيکػً  صاوع ط ٔ٘ه ةًیآور نی ةً دؼتآن را  ط. ؿهایاوریة ةً دؼتـتعی یةط، ؼغاوار ایو ٌؽتیط کً دَل یکي
ایط. در ٌع وت٘ػۀ  ط. ةعای آن کار کعدهیآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼتط. ةطون یطیای َادی ةعای آن ززهت کـیدى

نضتلٕی ودَد دارد. وت٘ػۀ  ادتهاَی نضتلٓ، تنادٌای وت٘ات ط. ةعای أعادِ یط ٔعد صَةی ةاؿیتَاى ادتهاَی ٌيَز نی
تَاىیط ٔعد  درؼتی اداره ؿَىط. در ٌع وت٘ۀ ادتهاَی، نی تَاىيط ةً نیٌا  آن ۀی از ىَع وت٘ۀ ةاه دارىط و ٌهیةاه، تنادٌا

تَاىیػط ٔػعد صػَةی  تع ةگیعیط. در ؼىَح ادتهاَی نضتلػٓ نی ٌای گَىاگَن را ؼتک صَةی ةاؿیط و انیال و واةؽتگی
 ً کيیط.یدر ؼىر ادتهاَی صَدتان تغک تَاىیط ةاؿیط و نی

ا در چ ویا گع دارىط واُٗػًا یکطیٌا، تنادٌایی کً نعدم ةا  ٌای دولتی ةاؿط یا ؼایع ؿعکت صَاه در ؿعکت ،ویروٌز
ا و در وَل تاریش، ایو دط ادی ؿطه اؼت. در ؼایع کـٌَر ات نعدم ةعای یّیَع  نيػأٍطه ٌعگغ روی ىطاده اؼت. نياَز

 ،کييػط کـػيط، ةػعای ؼػَدی دغئػی نتػارزه نی گع ى٘ـػً نییکطیً یط ؿطه اؼت. نعدم َلیؿط وَر صاقی ؿضكی ةً
يطٌا ،  وَر نحال . ةً ةَد زتی ؼضت اؼت کً ٔعدی صَبوزـتياک اؼت. ةعىط  کار نی ی کً ةًیأکاری کً دارىط و تٔع

ط کؽػی یػگَ ؿػها نی ةػً. ةُػطًا ؿضكػی  ؽػتیى درؼتآىذا  وٌَای  زال کيیط نی ؿَیط و ازؽاس کار نی وارد نسل
تً و درةػارۀ ؿػها گػغارش ػیرئ ؾیو د ةط گٕتً تانؼع وَر دـت وَر و آن ویا دار کػعده  را لکػًتان  داده و ؿػٍعت ٔر

تَاىيػط  و را تسهل کييػط؟ چگَىػً نییتَاىيط ا کيط. أعاد َادی چگَىً نی تی ةً ؿها ىگاه نییوَر َذ ةً ٌعکؽی اؼت.
تاری را تسهل کييط؟ یچي دٌم.  عده، نو ٌم در ن٘اةل، ٌهان کػار را اىذػام نػیایذاد کگع او ةعای نو نـکل ا»و ةطٔر

 َػادی اىذػام نػعدم ویکار را در ة ویاگع ا« م.ینتارزه کي ای. ة أعادی را دارم ٌم کييط، نو نی تیاگع أعادی از او زها
اةت و دََا  . اگع نحل اؼتار ةط یکار ةؽ ویکييطه، ا وی. انا ةعای تهع طیگَیيط ٔعدی َٗی ٌؽت ، نی طیدٌ ٔعدی َادی ٗر
 ط.یط، زتی ةطتع از آن ٔعد َادی ٌؽتیـتع از او اىذام دٌی. اگع آن کار را ةا ؿَروزعارتی ة طی، ٔعدی َادی ٌؽت طیکي

م یط آرانؾ صَد را زٕي کيیم، اول ةایؿَ م؟ وٗتی ةا چيیو تنادی نَادً نییط ایو نَمَع را اداره کيیچگَىً ةا
تار کي ؿضف آن لط نحیو ىتا م و نـکلی ىیؽت کً نَمػَع را یدٌ رینؽئلً را ةا نٍعةاىی تَم میتَاى . التتً نی میٔر

 گػعانید ط نحػلیػ، ىتا میؿػَ نی نَادً نـکالت وی. وٗتی ةا ا طیةاؿ واةؽتً آن از زط ةً ؾیط ةیم. انا ىتایروؿو کي
اةت نتارزه تاری نـاةً او داؿتً ةاؿیط، آ میکي و ٗر اةت او نتارزه ط نحلیتيٍا ىتا ط؟ ىًیؽتیٔعدی َادی ى ای. اگع ٔر  و ٗر

ط. وٗتػی از او نتيٕػع یط از او نتيٕػع ةاؿػیػ. واُٗػًا ىتا طیداؿتً ةاؿ ؿضف رىذـی از آنتان  ط، ةلکً ىتایط در ٗلبیکي
ایا ا َكتاىی ىیؽتیط؟ دػ ىتَاىؽتًی، آ طیةاؿ را  و، َؿو، ِرندِ صَاٌی را زتی کهتع. نا  ط و ىیکیکي تیط ةعدةاری را َر

تار کيیىتا کيیم. دػ تهعیو نی ، گعچػً ؿػها را در چيػان نَُٗیػت  طیط از او َكػتاىی ؿػَیػط و واًُٗا ىتایط ناىيط او ٔر
از تػان  ط در ٗلبیط، ةایاز او صـهگیو ؿَایيکً  دای تَاىیط ؼع صَد را ةليط کيیط. ةً وزـتياکی ٗعار داده کً زتی ىهی

تػارکعدن نعدم َادی ٔکع کييط ایوط ی. ؿا طیاو تـکع کي ط و صالكاىً ازیاو تـکع کي ، ؿػها را اةلٍػی صَدٔعیػب گَىً ٔر
 ؽت.یگَىً ى ویکً ادٌم  اوهیيان نیةً ؿها کيط. انا   نی

ط؟ اقػَل نػعدم یػکيدیػعوی اؼتاىطارد ةػاهتعی از ط یا ىتایط. آیٌؽت کييطه ویط: ؿها تهعیـیيطیة ٌهگی درةارۀ آن
ػایی از ؼػىَح ةػاهتع یػآور نی ةػً دؼػتکييػطگان  ؿػها تغکیًآىچً  ایآ. ً کار ةعده ؿَدَادی ىتایط ةعای ؿها ة ط چیٌغ

تار کيیعوی کيیط از اقَل ؼىَح ةاه دیؽتيط؟ دػ ةایى ط از او یػچػعا ةا ط؟ دػػیؽتیاو ى ا نحلیط، آیط. اگع نحل او ٔر
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ط: یػگَ نی ، اقػلی ودػَد دارد کػً ٍػاند ویػط کػعد؟ در ایصَاٌ ی را کؽبچیغ چًط: یـیيطیة وی؟ درةارۀ ا تـکع کيیط
ط. او ؿػها را در یط از دؼت ةطٌیط، نذتَریاوریة ةً دؼتط یاگع ةضَاٌ« ط.یآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼتةطون »

ی  .َادی ٗعار داد نعدم ویوزـتياک در ة یتینَُٗ و آورده  ةً دؼتؿکلی دىیَی  ةًؿَد کً  تً نیىٌع گٔعدر او ؤع
ـػتع ةاؿػط، یة ع آنیدٌط ةطتع ةاؿط و ٌعچً تأج ىی کً ؿها را در آن ٗعار نییؿعا . ٌعچً اؼت ةعدهؿها ىٍٕ ٌغیيۀ ةً 

تهػام آن را در زػالی کػً  ؿَد. دٌط. ٌهۀ ایو تَ٘ا ةً ؿها داده نی ـتع تَ٘ا از دؼت نییط و او ةیکي ـتع تسهل نییة
تً ةاؿیط. ؼتکآن را  کيیط، نهکو اؼت تسهل نی تً و ةً دل ىگٔع  گٔع

کً زدػع آىذا  ؿَد. از نی لی، کارنای ؿها تتط ةاؿیط طهیٔعاواىی کـ ودَد دارد: اگع رىخ و دٍانیگعی در ایقل دا
 کػً ؽػتیغی ىیػت٘ػَا چ ویػا ایػؿػَد. آ ل نییاىػطازه ةػً ت٘ػَا تتػط ٌهان ، ٌع اىطازه تسهل کعده ةاؿیط ةً طیا طهیکـ
را ةػعای  تیػنَُٗ وی. اگع او ا رود نی ویغ از ةیارنای ؿها ىةعیط، چعاکً ک نی ٖ ىٍٕیدو وع صَاٌط؟ ةً کييطه نی ویتهع

تػاریکػطی؟ اگع نو و ؿها ةػا  طیرا رؿط دٌ صَد يگیؿ ویؿ طیتَاىؽت نی کعد، چگَىً ؿها ایذاد ىهی  گع ةػا ازتػعام ٔر
 ویا ؿضف نآایيکً  صاوع ً٘ا ةًیع ةاؿط؟ دٗیدظ تَاىط رؿط گَىگ انکان نی ، چگَىً میيیدر ٌهاٌيگی ةيـایيذا  م ویکي

آنطه اؼت. اگع ةتَاىیط از آن اؼتٕاده  ةً ودَدؿها  يگیؿ ویکعد، ایو ٔعقت ةعای رؿط ؿ ذادیرا ةعای ؿها ا نـکل
.  طیػا ةعده ىٕػٍ ٖیػوع کيط؟ ةً ؼػً وعیٖ رؿط ىهی ةطیو تان ؿیيگ ؿیوا یصَد را ةٍتَد ةضـیط، آ يگیؿ ویکيیط تا ؿ
تً اؼت، آ تان ؿیيگ ؿیوو زاه کً یط، ةياةعایٌؽت کييطه ویؿها تهع  کیاةط؟ ةا ی ؾ ىهییغ أغایى تان گَىگ ایةاهتع ٔر

 در واٗػٍ ط.یػاز او تـػکع کي ٗلػب میط از قػهیط؟ ةایةاؿ نهيَن ؿضف ط. چعا ىتایط از آنیا ةعده ٖیچٍار وع ةً زعکت
 . گَىً اؼت ایو

 ارت٘ػا واُٗػًا ٔعقػتی را ةػعایداد. انػا او  ؿػها ىهػی ت٘ػَای صػَد را ةػً وگعىػً ىتػَد صػَب ؿضف ت آنیى التتً
نان ٗػعار گیػعد. زیػعا ٔ٘ػه وٗتػی  ؿیيگ ةایط در ٗلػب تغکیػً ؿیو یو ةعای نا، ارت٘ا آورد ةً ودَدؿها  يگیؿ ویؿ

دٌػط کػً  زػالی روی نی ٌا در و ٌهۀ ایو ؿَد لیتتط تَ٘ا و ةً ودةع ویکارنا از ةتَاىیم ةً ؼىر ةاهتعی ةعویم کً  نی
آىٍػایی کػً در ٗلهعوٌػای ةػاهتعی ٌؽػتيط دؼت در دؼت ٌم دارىػط. ٌا  آن صَد ٌؽتیط.ؿیيگ  در زال تغکیۀ ؿیو

اقػَل ةيگعیػط،  ویػا وٗتی از ؼىسی ةاه ةػًکييط.  وَر نتٕاوتی ةً اتٕاٗات ایو دىیا ىگاه نی ىؽتت ةً نعدم َادی ةً
رؼط نهکو اؼت درؼت ىتاؿط.  نی ةً ىٌع« درؼت»رؼط. آىچً در ایو دٍان دىیَی ةعای نا  نی ةً ىٌعکانالً نتٕاوت 

 راؼتی درؼت اؼت. ؿَد ةً از ؼىَح ةاه دیطه نیآىچً  ٔ٘هنُهَهً 

 َيَان در تغکیػۀ دػیِؾ رو ٌهػً ةتَاىیػط صػَد را ةػً طوارمیػام و ان وَر کانل ةعای ٌهً ؿػعح داده را ةً اقَل ویا
ػی ؿػطه ایيذاط، چعاکً ایو اقَل، یکي ًیوَر واُٗی تغک و ةً ىٌع ةگیعیطدر کييطه  ویتهع أػعاد، عصػی ط ةیاىط. ؿػا نُٔع

ٗعار دارد ٌا  آن در ن٘اةلایيذا  يی و نلهَس نعدم َادی کًیکييط نيأٍ َ ٌيَز ٔکع و نعدم َادی ٌؽتيط،یچَن در ة
تار کييط. اگع ةضَاٌ ةع وتٖتَاىيط  الب َٗی نعدم َادی ىهییتع ٌؽتيط. در ؼ َهلی ط ٔػعد نُهػَلی یاؼتاىطاردی ةاه ٔر

الگٌَػایی در ةػیو ٌػا  آن انػا ط،یَيَان الگَی صَد اىتضاب کي ط ٍٗعناىان و ؿٍعوىطان ىهَىً را ةًیتَاى ط نییاؿصَةی ة
را تػان  ةؽتگی دارد و ایيکً چ٘طر ٗلب و ةكیعت ؿها ٗطرت تـضیفتهانًا ةً نَٔ٘یت در تغکیً .  َادی ٌؽتيط نعدم

تػان  را ةعایایو دأػا ٌؽتیط زیعا  صَؿتضتؿها ىطارد. ودَد ةعای دیعوی الگَیی . ٌیچ دٌیط اصتكاص نیتغکیً ةً 
وَر آؿکار آنَزش داده ىـط، زتی ةػً أػعادی کػً در  چيیو چیغی ٌعگغ ةًر گظؿتً ددر قَرتی کً ، ایم کعدهتـعیر 

َهػل  ةٍتػعةػاور دارم ط و یعوی کيیدأا دتان از  تَاىیط در زىطگی دؽتذَی تغکیً ةَدىط. ةياةعایو ةا داىـی کً داریط نی
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ت کيیػط ٌهگػی تَاىیػط  چػً ؼػىسی نیتػا ؿَیط و  ا نَٖٔ نییط، آیً کيیط تغکیتَاى ا نییآایيکً  ط.یکي نی ةػً دیـػٔع
 ةؽتگی دارد.تان صَد

غ یػگػع ىیٌػای د تَاىػط در نسیه نی .ٓ کػعدمیکً اهن تَقػىیؽت ؿکلی ایو ـً ةً یکارنا ٌهتتطیل التتً روش 
زىیػط یػا در ؼػایع  اةػان ٗػطم نییدر صدر زالی کً  ٕتط.یی اتٕاؽ ةیٌعداا یغل تَاىط در دانًُ، در ني ؿَد. نیىهایان 
ٌػا  آن ةًکً  ی دىیَیٌا ؿَیط از تهام واةؽتگی ٌای ادتهاَی، نهکو اؼت ةا نـکالتی نَادً ؿَیط. وادار نی نسیه

ةعوىػط.  از ةیونضتلٓ ٌای  هیط در نسیةاٌا  آن ٌایی داؿتً ةاؿیط، تهام دؼت ةکـیط. تا وٗتی واةؽتگیایط  چؽتیطه
و  گظریط ً نییگَىً از نیان تغک ویؿَیط. ا ٌا، ةً ز٘ی٘ت آگاه نی ط یا مُیٓ َهل کيیط و از آنیوادار صَاٌیط ؿط ةلْغ

 .ؿَیط نَٖٔ نی

ٌػای نػا را اىذػام  ویةعیط کػً وٗتػی تهع اری از ؿها دی نییگعی ودَد دارد. در وَل تغکیً، ةؽیخ دیت رایومُ
کيط.  ط، ٌهؽعتان ةا ؿها دََا نییکي ٌا را ؿعوع نی تهعیوایيکً  نسل ؿَد. ةً اّلب ىارازت نی ط، ٌهؽعتانیدٌ نی

ط، نهکػو یػکي َىگ نیدادی را قعؼ ةازی نایط وٗت زیىطارد. ٔعض کي تانط، کاری ةً کاریگعی را اىذام دٌیاگع کار د
ذػاد یچ نـػکلی ایٌػای ؿػها ةػعای او ٌػ ویط. تهػعیکي و نییاؼت صَؿسال ىتاؿط، انا ىً ةً ىارازتی وٗتی کً تهع

 نسل ةػًط و نغازهتی ةػعای او ىػطارد. انػا یٌؽتتان  ةطننعاٗتت از در زال کيط و صیلی ٌم صَب اؼت، چعاکً  ىهی
ایکيیط او چ ٌا را ؿعوع نی ویيکً تهعیا گع دَػَا یکػطیٌا تا نعزلۀ والؽ ةا  کيط. ةعصی از زوج ی را دعتاب و دََا نییٌغ

و اتٕػاؽ یػـػيط کػً چػعا ایاىط یانا ٔ٘ه تُطاد کهػی ةػً ایػو ن دٌط. ٌا را اىذام نی ویتهعٌا  آن کی ازی عایاىط، ز کعده
تَاىط  ىهیاؼت، ٗطر َكتاىی  ویا یطدٌ را اىذام نیتان  یٌا ویعا وٗتی تهعکً چ أتط. اگع ةُطًا از ٌهؽعتان ةپعؼیط نی

دػ واًُٗا نَمَع  ةَد.ٗطر َكتاىی و صـهگیو  آن زنان ایو چعا درکً  طا کيطیلی دیتَاىط دل تَمیر دٌط و واًُٗا ىهی
 ةػً دؼػتغی یػ، چدادن ازدؼػتؿَد. ةػطون  ط، کارنای ؿها تتطیل نییٌا ٌؽت ویاىذام تهعدر زال ؽت؟ وٗتی یچ

ای ةط ٌؽتيط. ةایط چیدٌ از دؼت نیآىچً  ط ویآ ىهی  از دؼت ةطٌیط.ط یٌغ

 طیػدرؼت دلَی روی ؿها از ؿطت صـم نيٕذع ؿَد. اگع ةتَاىط، ٌهؽعتان یوارد نيغل ؿَایيکً  نسل ةًط یؿا
ت نیتان  ومُیت را قتَراىً تسهل کيیط، آن روز در تهعیو آن  داىیط ةایط ت٘ػَا را دػطی ةگیعیػط نیچَن  کيیط. دیـٔع

تػار دوؼػتاىًوَر نُهَل  ؿایط ةً تػارانػا داؿػتً ةاؿػیط،  ای ةا ٌم ٔر کػانالً تػان  ش ةعایانػعوز نهکػو اؼػت ایػو ٔر
ىتَاىیط صػَد  در ىتیذًو  اؼتةً ؿه ةیؾ از زطتٌَیو  شازؽاس کيیط ایو صـم و اىٕذارؿایط . ّیعنيى٘ی ةاؿط

تان ةَد و ٌهؽعآىذا  عا کارنایؿَد. ز ةیٍَده نی تانو آن روزیةا ایو کار، تهعرا کيتعل کيیط و ةا او ؿعوع ةً دََا کيیط. 
تط. یو ةتعیاز ةآن را  ةَد کًؿها کهک ةً در زال  ، در ىتیذػً. یطؿعوع کعدتان و دََایی را ةا ٌهؽع یطانا آن را ىپظیٔع

ت. ةؽیاری از ایو ىهَىًیآن کارنا از ة اىػط، انػا  را تذعةػً کعدهٌػا  آن کييطگان نػا ٌا ودَد دارد و ةؽیاری از تغکیً و ىٔع
ػای د درةارۀ ایو ىیيطیـیطىط کً چعا ایو و زػط اٌهیػت یػؽػعتان ةػً ادادیػط، ٌه گػعی اىذػام نییگَىً ةَد. اگع کاٌر

در زػال ٌهؽػعتان  ٘ػتیدر ز٘گیػعد.  غ صَةی ةاؿط، انا ٌهؽعتان ٌهیـً ةً ؿها ایعاد نییٌا ةایط چ داد. تهعیو ىهی
کيط و  داىط. او ٔ٘ه در ًاٌع ةا ؿها دََا ىهی و را ىهییط، گعچً صَدش ایو ةتعیرا از ةتان  یکً کارنا اؼتکهک ةً ؿه

آورده ةاؿػط  ةػً دؼػتکارنػا  ٌعکؽػیعا یػؽت. او ز٘ی٘تًا َكػتاىی اؼػت، زیوَر ى ویؿط؛ ادر درون ةا ؿها نٍعةان ةا
 و ؿکل اؼت.یکيط. ٗىًُا ةً ا ازؽاس ىارازتی نی



76 

 

 يگیع ویعةٍتَد 
نـػکالت ةؽػیاری  و ایػو نؽػئلً ؼػتب يگ صػَد نسأٌػت کييػطیؿ ویاری از أعاد ىتَاىؽتيط از ؿیدر گظؿتً ةؽ

ت ؿط و ةاَث ؿطؿان  ةعای ی دارىػط. در یيگ ةػاهیؿػ ویةعصی أعاد از اةتطا ؼىر ؿؿان نتَٗٓ ؿَد.  تغکیً دیـٔع
أػعادی و یت نػادرزادی چيػیػٕیتَاىيط ةً ٗلهعو صاقی ةعؼيط. ک ؿَد و نی َٔرًا ةاز نیؿان  مو، چـم ؼَیوَل تهع

تػا ؼػىر ٌػا  نآ کيط. وٗتػی گَىػگ ٍ رؿط نییؼع ؿان گَىگ ویةاهؼت، ةياةعا ؿان ؿیيگ ؿیوىؽتتًا صَب و ؼىر 
ؿَد، چعاکػً ةایػط  ط، تنادٌا ةؽیار ؿطیط نیيط ةً رؿط گَىگ صَد ادانً دٌيکيط، اگع ةضَاٌ رؿط نی ؿان ؿیيگ ؿیو

ط. نهکو ىت نادرزادی صَةی داریٕیقست دارد کً کأعادی و نضكَقًا ةعای یط. اييگ صَد ادانً دٌیؿ ویةً رؿط ؿ
تً اؼت. چعا ىاگٍانیصَةی د ىیغ ةًؿان  ویهعصَةی رؿط کعده و ت ةً ؿان گَىگ طياؼت ٔکع کي ٌهً نـػکل  ویا ؾ ٔر

تار نی وَر ةًٌا  آن رود. نعدم ةا ؾ ىهییصَةی د غ ةًیچ چیؿَد؟ ٌ ًاٌع نی  غ دیگػع ةػًیػىؿػان  ػیکييػط و رئ ةطی ٔر
کو اؼػت ؿَد؟ نه ٌهً نـکل ًاٌع نی ویا . چعا ىاگٍان ؿَد نی نتـيخ غیکيط. زتی اوماع نيغل ى تَدً ىهیٌا  آن

ةػَد. ولػی ؿان  نادرزادی صَب تیٕیک انا َلت ایيکً در اةتطا ةطون دردؼع تا ؼىر صاقی رؼیطىط ط.يىطاىآن را  َلت
رؿط  ةً طیٔاقلۀ ةؽیار زیادی دارد! ةاتا دایان تغکیً تغکیً ةاؿط؟ رؼیطن ةً کهال در تَاىط نُیار ىٍایی  ایو نی چگَىً

تو ةً ىیغ ةایط ةاه ةعود.  ةياةعایو اؼتاىطارد . طيدٌ صَد ادانً   نػادرزادی  صاوع کیٕیػت نعزلػۀ ٗتلػی کػً ةػًٔعاتػع از ٔر
 .اؼتاىطارد دطیط ةاهتع ةعؼيط ةً دظیع اؼت کً انکان ٔ٘ه وٗتیآن رؼیطىط   ةً ةطون دردؼعؿان  صَب

ةاؿيط تػا  ویتأن ام ؿَم صاىَاده آورم و نىهئو نی نی ةً دؼتـتعی یة نو اةتطا دَل»نهکو اؼت کؽی ةگَیط: 
، ایيکػً. اول  کيیػط دعدازی نی صیال کً میگَ نی« کيم. نیرا ؿعوع ً ینذتَر ىتاؿم ىگعان چیغی ةاؿم. دػ از آن، تغک
ا یػو یزتی اگع آن ٔعد، ٌهؽع، ٔعزىػط، والػط ؛تْییع دٌیطرا  دیگعانؿها تَاىایی ایو را ىطاریط کً زىطگی و ؼعىَؿت 

چ نـکل یا ىگعاىػی ی، اگع ٗعار ةَد ٌ ایيکً؟ دوم  تَاىیط ت٘طیع کؽی را تْییع دٌیط یا واًُٗا نیةاؿط. آتان صَاٌع و ةعادر
تَاىیط در تغکیػً  ؼضتی نی تان ؼعؿار از رازتی و آؼایؾ ةاؿط، ةً کعدیط؟ اگع زىطگی ً نییط، چگَىً تغکیىطاؿتً ةاؿ

 . نعدم َادی اؼت طگاهدیؿها از  کعدن  چگَىگی ٔکع ویایط. ا گَىً ىیؽت کً تكَر کعده رؿط کيیط. ایو

ط ازؽاؼػات و یػتَاى ا نییػکػً آط يػکي نیؾ یؿػها را آزنػاٌػا  آن ةگظریػط وٌا  ؼضتینذتَریط از نیان  ًیتغکدر 
ػا واةؽػتًیچ ایػو ط. اگػع ةػًیػعیرا ؼػتک ةگٌا  آن طیتَاى ا نییط و آیرا ٗىٍ کيتان  الیان ً نَٔػٖ یػ، در تغک طیةاؿػ ٌغ

٘ػًا یٌا نَدػَدات ةـػعی ةاؿػيط؟ دٗ ؿَد اىؽػان ی ةاَث نیچیغ چًَد را دارد. ی راةىۀ کارنایی صٌعچیغ.  ؿَیط ىهی
 ویةػ ، َـػٖ و اَنای صاىَادهیة ٖیکييط. َال زىطگی نی صاوع ازؽاؼات ةً ودَد ازؽاؼات اؼت، چعاکً نعدم ٔ٘ه

ػا دادن  ٌا، اىذام ٌا، دوؼتی ، ازؽاس ویوالط ةً زن و نعد، َـٖ گػعی ٌهگػی دی ٌعچیػغصاوع دوؼػتی و  ی ةػًیکاٌر
آیا ٔعدی دوؼت دارد کاری اىذام دٌط، دوؼت ىطارد کاری اىذام دٌػط، صَؿػسال ایيکً  نعتته ةا ازؽاؼات ٌؽتيط.

ی در کل دانُۀ ةـػعی، از ازؽاؼػات ٌعچیغو  ،غی نتيٕع اؼتیورزد، از چ غی َـٖ نییو اؼت، ةً چیاؼت، ّهگ
تَاىط ؿها را  کؽی ىهی چیط ٌییایعون ةی. اگع از ازؽاؼات ةطیً کيیط تغکیتَاى ط ىهییط. اگع ازؽاؼات را ٗىٍ ىکيیآ نی

صَاٌی ةَده کً  کیؿَد ى و آن نییگغیداآىچً  تَاىط ؿها را ىَؼان دٌط. ع ٗعار دٌط و ذٌو نعدم َادی ىهییتأج تست
ایيکػً  اؼت، روىطی از ً روىطی وَهىییةاره ازؽاؼات را ٗىٍ کعد. تغک کیؽت یتع اؼت. التتً رازت ى چیغی ةاؿکَه

ا کيیط. انا ؿها ةاتان  ٌای وَر تطریذی واةؽتگی ةً  ط.یةاؿگیع  ؼضتط ةا صَدتان یرا ٌر
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و  ـً ٗلتی ؼعؿػار از نستػتیط؟ اگع ٌهیکار کي ط چًیؿَىط. ةا وَر ىاگٍاىی ًاٌع نی کييطگان تنادٌا ةًً یةعای تغک
ی یعا ةػً ؿػها ٔنػایػکيیػط ز صَةی اداره نی را ةػًٌػا  آن ، طیؿػَ نی وٗتی ةا نـکالت نَادً ط،یذٌيی آرام داؿتً ةاؿ

در گعان را یط دیدٌ ط و وٗتی کاری اىذام نییگعان نٍعةان و ةانستت ةاؿیـً ةا دیدٌط. ةایط ٌه ع نییگ َيَان معةً ةً
ا یػتَاىيط ایو نَمَع را تسهل کييػط  ا دیگعان نییط آیؿَیط، ةایط اول ٔکع کي ط. ٌعگاه ةا نـکلی نَادً نییعیةگ ىٌع

ط از اؼتاىطاردٌای یؿَد. ةا اىذام ایو کار، نـکلی ودَد ىضَاٌط داؿت. در تغکیً ةا ای ىهی ةاَث قطنًٌا  آن ةعای ایآ
 ط.یعوی کيیةاه و ةاهتعی د

ةػاز ةاؿػط و ؿان  مؼَ َيَان نحال، نهکو اؼت چـم . ةًاىط رؼط ٔاٗط ایهان نی ةً ىٌعٌهیـً أعادی ٌؽتيط کً 
گلػً و واٗؽػام  اىَاعکييػط،  انا وٗتی دَا نی .، ةتیييطکييط نیکييط و از او درصَاؼت  َتادت نی او رانَدَد واهیی را کً 

چعا ةػعای نػو ایػو کػار را اىذػام ىػطادی؟ »کييط:  نیؿان را در آن نضلَط  ىـطه  ٌای نسٖ٘ ؿکایت درةارۀ درصَاؼت
را ؿػان  ٌای ن نَدػَد واه صَاؼتًآکػً انػا نؽػلم اؼػت « تع ؿَد. ام رازت کيم ةً نو کهک کو زىطگی نی صَاٌؾ

ا ارت٘ػ ؿػان ؿیيگ ؿیوداده ةَد و ةعای آن ةَد کً  و تعتیبىٌم  ؿان را در زىطگی نـکالت کيط. زیعا او آن ةعآورده ىهی
نـػکالت را آن آن نَدػَد واه انکػان دارد ، صػَد را رؿػط دٌيػط. چگَىػً نـػکالتٖ یوَری کً ةتَاىيط از وع یاةط، ةً

را أػغایؾ و  تػان گَىگ تَاىیػط را زػل کيػط چگَىػً نیٌػا  آنکيػط. اگػع  زػل ىهیرا ٌػا  ؟ اقػالً آنزػل کيػطتان  ةعای
وَر کػً  رؿػط کيػط. ٌهػان تان گَىگ و اؼت کًیااقلی ط؟ نؽئلۀ یرا ةاه ةتعتان  ط و ؼىریرا رؿط دٌ تان ؿیيگ ؿیو

ًا زىطگی ييط،یة نیآن را  صطایینَدَدات  ةػً اقػل ٌطؼ ایو اؼػت کػً ةلکً ؽت، ىی کعدن ٌطؼ از زىطگی اىؽان قٔع
ـتع زدع ةکـط ةٍتع یکييط ٔعد ٌعچً ة ٔکع نی صطاییکـيط. نَدَدات  صَد ةازگعدد. نَدَدات ةـعی رىخ ٔعاواىی نی

اگػع  .ةعىػط ةعصػی أػعاد ةػً ایػو دػی ىهی انػا تع ةپعدازد. ٌای صَد را ؼعیٍ تَاىط ةطٌی اؼت، چعاکً ةً ایو ؿکل نی
را َتػادت  کيػی؟ ٌػع روز تػَ چعا ةػً نػو کهػک ىهی»ؿکایت کييط: ؿان  صطایکييط ةً  وع نیاجع ىکيط ؿعؿان  دَای

ؿػان  صطایکييػط و از آن دػػ ةػً  را ةً زنیو دعت نیؿان  ٌای نظٌتی  ىـانصاوع آن، زتی  ةعصی أعاد ةً« کيم. نی
ا  و نییتٌَ غی یػيػط کػً چىدا نیٌػا  آن د.ؿَ ىادطیط نی ؿان گَىگ کيط و ؼَ٘ط نی ؿان ؿیيگ ؿیوکييط. ةا ایو کاٌر

ؿػان  زىطگی کعدن تتػاهدر زػال او يػط يک ؿَد. ٔکع نی زتی ةیـتع نیؿان  صطایاز ؿان  رو دلضَری ةاٗی ىهاىطه، ازایو
و ؿػکل یػةػً اآن را  يػطىتَا يط. چگَىً نیيک را ةا نُیار ٔعدی َادی ارزیاةی نینَدَدی واه ؿیيگ  ؿیوٌا  آن اؼت.

تَاىط َهلی ةاؿط اگع ٔعدی نؽائل ؼىر ةػاه را ةػا اؼػتاىطاردٌای نػعدم َػادی ىگػاه کيػط؟  یيط؟ چگَىً نياةی کیارز
اری از یکيط. ةؽ ىط، چيیو نـکلی اّلب ةعوز نیگیع در ىٌع نیاىكأی  ؿان را ةی ٌا در زىطگی و وٗتی نعدم رىخیةياةعا

 کييط. و ؿکل ؼَ٘ط نییأعاد ةً ا

واُٗػی  اىػط. التتػً اؼػتادان گَىگ، ؿانل اؼتادان نـٍَر، ؼَ٘ط کعده یچ اری از اؼتادانیٌای اصیع، ةؽ در ؼال
دیگع ُٔال ىیؽتيط. ٔ٘ه آىٍایی ٌيَز ُٔال ٌؽتيط کً راه صػَد را در را کانل کعدىط و  ضی صَدیت تارینأنَر گَىگ چی

در  گَىػگ کػً چی ةعصػی از اؼػتاداناىط.  را از دؼت داده ؿان گَىگ ؼَ٘ط کعده و ؿان ؿیيگ ؿیواىط و  دىیا گم کعده
و  ؿػطىط َادی گػم نعدم ویدر ةٌا  آن کً ىططیدؿان  انٌؽتيط. اؼتاد ُٔال در دانًُ نُعوؼ ةَدىط ٌيَز ٌم گظؿتً

طی یػانٌػا  آن گػع ةػًیکً د ىطعون ةکـيط و دیطیطه ؿطىط و ىتَاىؽتيط صَد را ةیؿضكی کـ نيأٍؼهت ؿٍعت و  ةً
و یػؿػان ةػَد. ا کهکی روی ةػطن روحٌػا  آن . گَىگىططیعون کـیرا ةٌا  آن کهکی روحؿان  انو اؼتادیىیؽت. ةياةعا

 ؿان کم ىیؽت.ٌؽتيط و تُطاد رایخٌا  ىهَىً
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 ةاؿػيط، درصػَر تَدػً ودػَد داؿػتً ٌؽتيط. زتػی اگػع تُػطادی ٌػم ًا کمتىؽتٌا  ىهَىًو یۀ نا، ایدر نطرؼۀ تغک
ةأی در  دارد. ؿاگعدی ةَد کً در کارصاىۀ دارچًادی ودَد یز چـهگیع ٌای ، نحال يگیؿ ویةا رؿط ؿ ؽتيط. در راةىًیى

ت، تهعیدأا را  ٔالَنایيکً  کعد. ةُط از کار نی دوىگ ؿان ؿٍعی در اؼتان اد داد. یػ ؼایع ٌهکاراىؾ ٌا را ةً ویاد گٔع
ت ای ةً تازه ؿکل و ةَد کً کارصاىًیذً ایىت  صاىػً أی ةػًة ٌا را از کارصاىػۀ دارچػً ی از زَلػًیٌا تکػً . او ٗتالً  صَد گٔع

تيٍا ةعدن ادياس ةً صاىػً را  و دأا را ؿعوع کعد، ىًیتهعایيکً  کعدىط. ةُط از کار را نی ویغ ٌهیى ۀ کارکيانیةعد و ة٘ نی
اینتَٗٓ کعد، ةلکً ٌهۀ چ غ یػىٌػا  آن طىػط،یرا د شگعان ایػو کػاریةَد ةازگعداىط. وٗتی د ةعده صاىً ةًٗتالً  ی را کًیٌغ

 ویػةازگعداىطىط. ا کارصاىً ةَدىط ةً ةعده صاىً ٗتالً ةًکً را  آىچً . ةُنی از کارکيان زتیصاىً ىتعدىطةً را آن اٗالم دیگع 
 أتاد. اتٕاؽ کارصاىً در تهام تیومُ

ت ای کارصاىً دأا در ٔالَن ؿاگعدان طنید دأا در ؿٍعی ةً اری ٔالَنیکی از نعاکغ دؼتی هننؽئَ ط يػيیةت کً يطٔر
 کػارگعان ویػاز وٗتػی ا»صَؿانط ةگَیط: ٌا  آن ؿضكًا ةیعون آنط تا ةً ع کارصاىًیرود. نط ؾ نییۀ آىان چگَىً دیتغک

تًیدأا را  ٔالَن در کارؿػان ةؽػیار ٌػا  آن روىػط. نی صاىً ةً عتع ٌمیيط و دیآ نی کارصاىً زود ةً اىط ٌهگی قتر اد گٔع
اةػت یگ ىهی عادیکيط ا و نیینُؿان  یةعاؿان  کَؿا ٌؽتيط و ةً کاری کً نؽئَل عىػط، دیگػع ةػعای نيػأٍ ؿضكػی ٗر

ا ةً ایو ؿیَه، ةً کل ىهی .  اؼػت غ ةٍتػع ؿػطهیػى اىط و ؼػَد کارصاىػً ای ةضـیطه تازه ؿکل کارصاىً کييط. ةا اىذام کاٌر
 «کػيم. ٌای او ؿػعکت غ نایلم در ؼضيعاىییى ط؟ نویآ ؿها نی نُلم وٗت . چً ار ٗطرتهيط اؼتیۀ ؿها ةؽیروش تغک

ةً آورد، انا  ةً ودَدچيیو تْییعاتی را ایيکً  ، ىً ةاهؼت ؼَی ؼىَح ةً نعدم تیٌطا ۀ ٔالَن دأایاز تغکاقلی  ٌطؼ
صػَد را  درون ٌعکؽػیتَاىط ةا تعویخ تهطن نُيَی در دانًُ، ى٘ؾ ؼػازىطۀ ةغرگػی داؿػتً ةاؿػط. اگػع  نی ٌع زال

ؿَد و اؼتاىطارد اصالٗی نػعدم  نی تیتحت دانًُ میگَ و ٔکع کيط کً چگَىً ةٍتع َهل کيط، نییدؽتذَ کيط و درةارۀ ا
 کيط. دوةاره رؿط نی

ؼػال داؿػت. او و  ةیؾ از ديذاه ، ؿاگعدی ةَد کً دادم َآن آنَزش نیی را در ؿٍع تای ٌا ویٔا و تهع ٌيگانی کً
ت ی ةًاتَنتیل،  اةانیَتَر از صٌيگام  آنطه ةَدىط.ةعای ؿعکت در کالس  ؿٌَعش  لتػاس ةػً ؾليۀ ةْیرد ؿط و آ ؼَع

ؼػپػ  .او را کـاىطنتع  ده ؾ ازیة اتَنتیل ،گیع کعده ةَد اتَنتیلکً لتاؼؾ ةً آیيۀ  در زالیع کعد. یگ نؽو صاىم
ط ةؽیار یعون دعیة اتَنتیلاز  کعد. وٗتی راىيطه تَٗٓ و ؼپػ زعکت دیگع نتع ؽتیة اتَنتیلنسکم ةً زنیو أتاد. 

تػ ذا نیکعدی ک ، ؿها ىگاه ىهی آٌای»ننىعب ةَد:  ػا، نػعدم ویػا «.یٔر تػار نی ویا روٌز ةػا  ٌعوٗػتکييػط و  گَىػً ٔر
صػالی  ت ؿاىًیع نؽئَلیو اؼت کً زتی اگع ن٘كع ٌم ةاؿيط از زیکييط ا و کاری کً نییؿَىط اول نـکلی نَادً نی

 راىيطه «ده ؿَد.آیا ایو صاىم قطنً دیطه و آیا ىیاز اؼت ةً ةیهارؼتان ةع ویةت»گٕتيط:  اتَنتیل داصل کييط. نؽأعان
 چػً میيػیو ةت هارؼػتانیة میای؟ ةیػا ةػعو طهیػد ا قطنًی؟ آ وَر اؼت صاىم چً اوماع»گٕت:  آنط و ةا َذلً ؼع َ٘ل

 او گعدوصػاک.«  تػَاىی ةػعوی یچ نـػکلی ىیؽػت. نیٌػ»ت: ةليط ؿط و گٕػ ویکُيطی از زن  کييطه ةً ویتهع آن .«ؿطه
 د.کع را تعکآىذا  لتاؼؾ را تکاىط و ةا ؿٌَعش

کييطۀ نػا  ویتهع يگیؿ وی. ؿ صَؿسال ؿطم ؾطىیکعد و نو از ؿي ٓیتُع نادعا را ةعایم ویآنط و ا کالس او ةً
اد یػدأػا را  . اگػع ٔػالَن دأػا ٌؽػتم ادگیعی ٔالَنیدر زال اکيَن  ، نو نُلم: » گٕت نو واًُٗا رؿط کعده ةَد. او ةً

تً ةَدم ػا ةػعای ٔػعدی یـیيطیو ةیط درةارۀ اییایة «کعدم. ره ىهیادا ؿکل ویا را ةً زادجً وی، انعوز ا ىگٔع م: ایػو روٌز
اٌی ودَد ىطارد. ٔعدی کً ةینغا چیو ٌ ار زیاد اؼتیيۀ زىطگی ةؽیةازىـؽتً ٌغ و یدارد، زنػ ؼال ؾ از ديذاهیای ٔر

. داً ٌهتَاىؽت نذعوح ؿَد؟  طه ؿطه اؼت. کذای ةطىؾ نییو کـیو نؽأتی روی زنیتا چي اتَنتیلصَرده و ةا 
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 هارؼتانیدر ة تَاىؽت م. او نییم؟ ةعویةعو هارؼتانیة ةليط ىـَد. ةً ؾیةاٗی ةهاىط و از دا ویروی زن تَاىؽت او نی
کييطه  ویوَر ةاؿط. انا او تهع ویا اؼت أتط، نهکو نی و ةعای ٔعدی َادی اتٕاؽیط. وٗتی ایایى عونیةآىذا  ةهاىط و از

تار ىکعد. نا ن اؼت  خیتَاىط ىتا ط و آن ٔکع در آن لسًٌ نییآ ا ةط از ٔکعِ اولیۀ ٔعد نیی صَب مییگَ یو ةً ایو ؿکل ٔر
يط؟ انا زتی دَؼتؾ ٌم یىت قطنً تَاىؽت نی ةاهی او، اگع ٔعدی َادی ةَد، چگَىً ةار ةیاورد. ةا ؼو نضتلٕی را ةً

ةػط  ، زػالم آه»گٕػت:  ط و نییکـػ نیدراز آىذا  آورد. اگع در ةً ودَدٌا را  صعاؿی ةعىطاؿت. یک ٔکع ٌهۀ ایو تٕاوت
 ٔلػخ طیةـکيط و ؿػا ؾٌای ةَد اؼتضَان واًُٗا نهکو دػ« کيط... درد نی کيط، آىذای نو درد نی يذای نوی. ا اؼت
ؿط  تَاىؽت رازت ةاؿط وٗتی نذتَر نی ؿط، چگَىً نی ةً او دعداصت نی ن٘طار دَل چًایيکً  ؿط. ةطون تَدً ةً نی
 ؼػُی ىکػعد از راىيػطه نؽػو صػاىم آن ةػَد کػً بیغ َذیى ةگظراىط؟ زتی ةعای ىاًعان هارؼتانیۀ َهع صَد را در ةیة٘

ا، ارزش ویةگیعد. ا ؼَءاؼتٕاده کيط و از او دَل ت . ةلػً، راىيػطه اؼػت ؿػطه ٓیاصالٗی نعدم تسع  ٌای روٌز  ةػا ؼػَع
ت، انا او َهطًا ةً کؽی ىغد. ىهی نی  گَىً ٌؽػتيط. اگػع از او دػَل ویا ه نعدمصَاؼت آن کار را اىذام دٌط. انا انعوز ٔر
ػا نػعدم ىهییػا ام کػً اؼػت. گٕتػً کييط آن ىاَادهىػً ٔکع نی وی، زتی ىاًع عدیىگ تَاىيػط درؼػت را از اؿػتتاه  و روٌز

ٌػای  ارزش چَنکيط.  ةاور ىهیآن را  اىذام کاری اؿتتاه اؼت،در زال دٌيط. اگع ؿضكی ةً کؽی ةگَیط کً  فیتـض
دٌيػط. ةعصػی  ؼَد ٌؽتيط و ةعای دَل ٌع کاری اىذػام نی دىتال ، ةُنی أعاد ٔ٘ه ةً یع کعده اؼتتْی اصالٗی نعدم

 «کُـيط. او را نی و آؼهان ویؿضكی ىتاؿط، زن نيأٍ اگع ٔعدی دىتال»أعاد زتی ؿُارؿان ایو ؿطه اؼت: 

طىػط یرا دای  دکػًٌػا  آن ِنو ةعد. نعکغ تذاری چیان ةً ةُط از ؿامزدن   را ةعای ٗطم ای در دکو دؽعش کييطه تهعیو
ةازی کيط. دطر ةػً او گٕػت کػً اگػع  کً نيط ؿط و درصَاؼت کعد کعد. دؽع َالًٗ ِ نییی را تتلیآزنا ٌای ةضت  کً ةلیت

َکػیةعىػطۀ دػا داد تا ةازی کيط. کػَدک َآنی کیاو  صَاٌط، ةعود انتسان کيط و ةً نی  غۀ دوم ؿػط، کػً دوچعصػۀ لػ
 ، چگَىً کييطه ٌؽتم ویتهع نو: » از ؼع دطر گظؿت ةعؽ ٔکعی نحل زده ؿط. ىاگٍان ذانیر ٌایةؽ کَچکی ةَد. کَدک

از ط در ازای آن یػةا ن٘طار ت٘ػَا ، چً ام ىپعداصتًآن را  ٌغیيۀ غی را ةگیعم کًی؟ اگع چ غی ةاؿمیچ چيان دىتال تَاىم نی
 کػَدک «م.یةضػع کػیی صَدنان میتَاى َاٌی، نیص نیآن را  . اگع ىگیعیمآن را  ایة: » گٕت کَدک او ةً« ةطٌم؟دؼت 

داؿػتً آن را  گػظاری . زاه صَدم ةعىػطه ؿػطم و ىهی طیی، انا ىضع کی ةضعییم یاز تَ صَاؼتم ةعا نو»َكتاىی ؿط: 
 را ةا صػَد ةػً دوچعصًایيکً  ای ىطاؿت دغ کييطه چاره ویتهع ویةعدار ٌم ىتَد. ا زاری کعد و دؼت ً یگع کَدک« ةاؿم.
ٔکػع  ؼػپػ« گعداىم. دَل را ةعنی»ىارازتی کعد.  ـتع ازؽاسیٔکع کعد، ة ـتع درةارۀ آنیة ، ٌعچً عد. در صاىًةت صاىً
تً ی ٔعوشیآزنا ٌای ةضت تیةل»کعد:  کييػط؟  ىهی میت٘ؽػ صَدؿػان ویةآن را  ایةعگعداىم، آٌا  آن اىط. اگع دَل را ةً ٔر

 «اٌطا کيم. کارم نسل را ةً ط دَلیةا

در  ویػاو را درک کيػط. اگػع ا تَاىؽتؾ ؽیو رئ ةَدىطدأا  ٔالَنۀ کييط ویتهعٌهکاراىؾ طادی از ، تُ صَؿتضتاىً
ی ةعىػطه یآزنا ای را کً از ةضت  و دوچعصً طیکييطه ٌؽت ویتهع طیگٕت أتاد و نی نی اتٕاؽ ىی نُهَلییکار یا نس نسل
نـػکل رواىػی  کعد نیىیغ ٔکع تان  ػیزتی رئ ؿایط ، طیکار ةتضـ ةً نسلآن را  دَل ٗكط داریطو  طیصَاٌ ط ىهییؿط
تػً  عاًٌیة ةً گَىگ چی ویتهع در ؿضف ویا ایآ»کعدىط:  غ اًٍار نییى گعانیط دی. ؿا طیدار تغکیػً ةاَػث ؿػطه ا یػٔر
 0741 ایػ 0731غی در دٌػۀ یػچ وی. چي اؼت ؿطه ٓیٌای اصالٗی تسع زامع ارزشدر زال  کً ام گٕتً «؟دَؿ َاىًید

 . ؿط ىهی زده ؿگٕتکؽی   چینُهَلی ةَد و ٌ آنط و کانالً  ىهی ؽابز ةً نٍهی نَمَع

 ِدػو، َؿػو، ِرن،،  دٍػان ، ایػو ؼعؿػت ع کػعدهیی٘طر تْنعدم چٌای اصالٗی  ارزشایيکً  گَییم ةطون تَدً ةً نی
 ةػط يػطیگَ نی ط. وٗتی ةعصییىتاؿ ، نهکو اؼت واًُٗا صَب طیٌؽت صَب يطیگَ کيط. وٗتی ةعصی نی ع ىهیییٌعگغ تْ
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ای ارزیط. زیىتاؿ ، نهکو اؼت واًُٗا ةط طیٌؽت از  أػعادی کػً . ٔ٘ػه اىط ؿػطه ٓیػاةی صػَةی و ةػطی تسعیػعا نُیاٌر
کيط ٔعدی صَب اؼت یػا  نی تيٍا نُیاری اؼت کً نـضف وی. ا ٌؽتيط کييط أعادی صَب عوی نیید ؼعؿت دٍان

ت. گعچً تْییعات ةغرگی در ادتهاع ةـعی دطیػط ؿَد ایو اؼ نی ؿياصتً تیرؼه ةط و در ؼعاؼع دٍان، چیغی کً ةً
نيػأٍ ؿػَد و  نی تعٔاؼػطروز  روزةػًؿطت أَل کعده اؼت. اصالٗیػات ةـػعی  ٌای اصالٗی اىؽان ةً آنطه، انا ارزش

ؿػها ةيػاةعایو  کيػط. ع ىهیییػت تْیعات ةـػعییػاىگیػغۀ نػعدم ؿػطه اؼػت. انػا دٍػان ةػع اؼػاس تْیگاىً ؿضكی 
ًا ةع ایو اؼػاس اىذػام دٌیػط  عوی کيیط. ىهییاؼتاىطاردٌای نعدم َادی دط از یىتاگان کييط ً یتغک ایی را قٔع تَاىیط کاٌر

ؽػت و یىط معورتًا صَب ىگیع در ىٌع نیغی کً نعدم َادی صَب یىط. چگیع در ىٌع نیرا درؼت ٌا  آن کً نعدم َادی
اؼتاىطاردٌای اصالٗی نيسعؼ ؿطه اؼت، ای کً  ؽت. در زناىًیىط معورتًا ةط ىگیع در ىٌع نیغی کً نعدم َادی ةط یچ

ط نؽػائل یػةا گانکييط  تغکیًؿها کيط!  اىذام کاری ةط اؼت، زتی آن را ةاور ىهیدر زال  کً گَییط وٗتی ةً ؿضكی نی
ی چیغ چػًی واُٗػًا صػَب و چیغ چًط تـضیف دٌیط کً یتَاى نیآىگاه  را ةع اؼاس ؼعؿت دٍان ارزیاةی کيیط. ٔ٘ه

 واًُٗا ةط اؼت.

   يگید گَان
اؼت کػً در اقػل در  نظٌتی نعاؼهی يگ،ید ودَد دارد. گَان يگید ىام گَان ای ةً گان، دطیطه کييطً یتغک ان دهٍیدر ن

ۀ یػؿػها راه تغکنىهئو ؿَىط  کً اؼت ویا يگید از گَان . ٌطؼؿط ٕاده نیک در نطرؼۀ ةَدا اؼتیۀ تاىتعیتغک روش
و نعاؼػم یاؼت کً ا ویاَذیب  غیً ةً ؿهار آورىط. چی٘ی آن راه تغکی٘ط زیَيَان نع ط و ؿها را ةًیيیگعی را ةعىگغید

 ؽػمیتست ىام تاىتع چیغی را کً ٌعکؽی ام . گٕتً ىیغ ًاٌع ؿطه اؼتو نطرؼۀ دائَ  گَىگ ٌای چی وینظٌتی در تهع
اؼت کػً در  ؾ از ٌغار ؼالیتاىگ ة ؽمیعا تاىتعیم؟ زیگَ را نی ویدٌط نت٘لب اؼت. چعا ا آنَزش نیوَر َهَنی  ةً

اد ی ةً وَر کانل وارد چیو ىـط. ةًتتتی ٌعگغ  ؽمی، تاىتع زةاىی صاوع ناىٍ گع ودَد ىطارد. ةًیو د ط ؿطهیکـَر نا ىادط
وَر نسعناىً  ةًآن را  ٌا تهعیو ؿَد. اؼتاد ىیغ ةایط ط کً آن نظٌتی رنغگَىً اؼت و ةایط در صٕا در قَنًُیداؿتً ةاؿ

ا  وَر نسعناىً ةً آنَزش دٌط و ؿضف را ةتعد تا  داده تَاىػط آنػَزش ه، نىل٘ػًا ىهییو ؿعایت ایتهعیو کيط. ةطون َر
 ؿَد.

طا کييػط تػا یػصَاٌيػط اؼػتادی د عىػط: نییرا ةا ایو ٌطؼ یاد ةگ گَىگ روىط تا چی نی تتت اری از اؿضاص ةًیةؽ
آن جعوتهيط و نـٍَر ؿَىط. ٌهگی و دػ از  طهؿ گَىگ وَری کً در آیيطه اؼتاد چی تتتی را یاد ةگیعىط، ةً ؽمیتاىتع

ٌػای  ییتَاىا کػعده أػتی٘ػی دریٌػای ز٘ کػً آنَزش اتیػط زیػدر ٗ واُٗػیِ تتتػی هنای  کیط: یـیيطیة درةارۀ آن
ؿضكػی اؼػت. ٔ٘ػه ةػا ىگػاٌی ةػً ذٌػيؾ  ویی در ذٌو چيػچیغ چًيط یتَاىط ةت ُی ٗطرتهيطی دارد و نییوت َٔؽ
را تػعک  ایيذػا وَری کً وٗتی عد ةًیاد ةگیو را یو تهعیتا ا آنطه ایيذا و ةًا»اؼت:  آنطه ایيذا ط ةعای چًیتَان د نی

آیػا « ۀ نا را تنُیٓ کيط.یتا روش تغک اؼتایيذ اورد و نـٍَر ؿَد. اویة ةً دؼتؿَد و جعوت  گَىگ کيط اؼتاد چی
ًا ةیایط و چيیو روش دطی تغکیً نی ةً ایيکً اىگیغۀ کؽی ؿان را تنُیٓ کيط؟ چً رؼط  تَاىيط ادازه دٌيط کؽی قٔع

آنػَزش واُٗػی را  چیدٌيػط و او ٌػ اد ىهییػغی یػچ ؿضف ویا ةياةعایو ةًةعای ایو کار کؽب دَل و ؿٍعت ةاؿط. 
ای ؼىسی را ةین٘طاری چ ادی ودَد دارد و نهکو اؼتینُاةط زآىذا  کيط. التتً ىهی أتیدر  انَزد. اگػع أکػارشیٌغ

ای ةػطی اىذػام دٌػط، ارواح  گَىگ د چیکيط اؼتا ؼُی نیدر زالی کً  ىتاؿط، درؼت َاىػات یا زیػؿَد تا ةتَاىط کاٌر
 ی کػًیٌػا ؽػت. آنیتتتػی ى ؽمیتاىتع غ اىعژی دارىط، انا آن ازیَاىات تؽضیعکييطه ىیکيط. ز عکييطه را دظب نییتؽض
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ٌػا  آن ؼػاکو ؿػَىط و ةعىگعدىػط.آىذػا  وٗتػی وارد ؿػطىط اؼػت روىط نهکو نی تتت صالكاىً در دؽتذَی دارنا ةً
 واُٗی ٌؽتيط. کييطگانً یتغک

دٌيط. نطرؼۀ دائػَ از  را اىذام نی يگید گَان غیٌای نطرؼۀ دائَ ى اری از روشیزامع ةؽدر زال  کً اؼت بیَذ
ةَدم، ةع  دٌط؟ وٗتی ةعای آنَزش در ديَب را اىذام يگید اقىالح گَان کيط، چعا ةایط ةً نی ٌای اىعژی اؼتٕاده کاىال
م ؾی، ةطمنتَدً ؿآىچً  وتٖ م ودػَد دارد کػً از ده روش دٌر ط. يػدٌ نی را اىذػام يػگید گَان ٌػا در آن روش ةػٌع

را  يػگید کييط چً کاری اىذام دٌيػط؟ اگػع آن اؼػتاد ةػعای ؿػها گَان ؼُی نیٌا  آن .دوىگ گَاننضكَقًا در نيى٘ۀ 
وگعىػً تيتیػً  طیػعیاد ةگیػٌػا را  شؼایع رو طیتَاى دیگع ىهیدػ از آن  و طیؿَ نیش ز ٗعار نُلَم نعیطادٌط،  اىذام

دٌػط  نی او آنػَزشآىچً  اٌعیهيی ىیؽت؟و کاری  دادن ایو ٔعیبا یآ انا دٌط. چيیو کاری را اىذام نیاو  ؿَیط. نی
اً  ةعای ؿٕا و زٕي ؼالنتی اؼت و نعدم ؽػت؟ یو کػار چیػؿَىط. ن٘كَد از اىذػام ا عىط تا ؼالمیگ اد نییآن را  قٔع

ةؽػیاری کييػط.  ویگعی را تهعید چ روشیتَاىيط ٌ کييط، دیگع ىهی ویاو را تهع گَىگ عدم چیکيط اگع ن کؽی ادَا نی
 ط ويػرا ىذػات دٌ يػط نػعدمىتَا هیيط، چعاکً ىنعدم ٌؽت کعدن دٌيط در زال گهعاه از أعادی کً چيیو کاری اىذام نی

 .طيی کيیراٌيها را تا کهالٌا  آن

ةع وتػٖ آىچػً نـػاٌطه کػعدم غ ًاٌع ؿطه اؼت. یىآىذا  زامعدر زال ا ، انتُلٖ ىطاردنطرؼۀ دائَ دیيگ ةً  گَان
ٕػاَؾ ةػً ةليػطی گَىگی دارد کً ارت ؼتَنةً راه اىطاصتً و ؼعوقطا را یـتعیةدیيگ  درةارۀ گَان گَىگی کً اؼتاد چی

عده و و زػط ؼػَ٘ط کػیػاؼت، انا دی ةعدم گَىگؾ تا انُعؤی گَىگ  اؼت. او اؼتاد چی وتً٘ ؼاصتهاىی دو یا ؼً
او نسطود ةػً آن  دٌط. گَىگ را اىذام يگید تا او گَانةَدىط   طهیکـ آوری کم ؿطه اؼت. قطٌا ىٕع قٓ تأؼٓ وَر ةً

 ؽػتتَاى ی نیچیغ چًةعای نعدم از  يگید ؿط. دػ ةعای اىذام گَان د و ىادطیط نیعک نی زودی ؼَ٘ط ارتٕاع ةَد و ةً
ط، ةاَػث یػگػع ةػً آن ىگػاه کيیوٗتػی از ُةُػطی د ٘ػی،یز٘ يگید گَانؽت؟ ینعدم ى دادن بیو ٔعیا ایاؼتٕاده کيط؟ آ

 ، نادۀ ةػا اىػعژی آن از گَىگ ،گعیَتارت د ةعؼط. ةً ةً ىٌع طیـِم ؼٕی از ؼع تا دا نحل ٌای ؿضف، ؿَد اؼتضَان نی
دٌػط؟  کػار را اىذػامو یػتَاىػط ا نی گَىػگ اؼتاد چی ا آنیکيط. آ ؾیرا از ؼع تا دا داهتان  ةطنکيط تا  اؼتٕاده نی ،ةاه

 کػً اؼػت ویػا دٌط؟ التتً ازتهاهً اٌطاؼ نظٌتی ةعای اىذام ایو کػار ىػطارد. ٌػطٔؾ نی کاری اىذام تَاىط. چً ىهی
تیو او را یوٗتی تهع . ٌػطٔؾ  طیػعیاد ةگیػط و نىالػب او را یٌای او ةعو ط یکی از أعاد او ؿَیط. ةایط ةً کالسیاد گٔع

 . ىطارد عد درآنطییاد ىگیکؽی روش او را  چیورد. اگع ٌةیا در ایو اؼت کً از ؿها دَل

ا  اؼتادؿان نعیطان ٔالَن دأا ىیغةعای  ،در نطرؼۀ ةَدا ًیٌای تغک روشؼایع ناىيط  دیيگ را در ُةُػطٌای  گَانةاٌر
 ُی نهکػو اؼػتیوت ٌای ٔػَؽ ییأعادی ةا تَاىاگعچً نهکو اؼت آن را زػ ىکييط. دٌط؛  اىذام نیؿان  دیگع ةعای

 ازؽاس کييط. در وػَل صػَابآن را  اؼت غ نهکویاىذام اؼت و أعاد زؽاس ىدر زال ةتَاىيط نتَدً ؿَىط کً آن 
 َتػَر کيػط. ٌػطؼ ةػطن ان گعنی از ةػاهی ؼػع دػاری ؿػَد و از تهػامیگع، نهکو اؼت ىاگٍان دعیٌای د ا در زنانی

يػگ، ید کيػط. گَان رؿػط نیتػان ۀ صَدیوعیٖ تغکرا أغایؾ دٌط، چعاکً گَىگ از  تان گَىگ کً ؽتیى ویا يگید گَان
ػا از نیػان گَان اؼػتتان  ةػطنةیـػتع  ؼػازی داکو  ؾیاؼت و ةعای دػاه کييطه تیتَ٘ ىََی روش دیيػگ  . ٔػعد ةاٌر

ام،  وَر کً گٕتً م، زیعا ٌهانیدٌ را اىذام ىهی يگید گَان ٕاتیؿَد. نا تـع ط در ٌع ؼىسی داکیةاتان  ةطن .گظرد نی
 کيط. نؽائل نعاٗتت نی ۀتهعکغ کيیط و اؼتادتان از ة٘یتان  ٔ٘ه روی تهعیوؿها ةایط 
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لم ةً نَمػََی اؿػاره ی، ناةاره درایودٌيط تا ؿاگعد اؼتادؿان ؿَىط. ةا قستت  ةُنی از أعاد نعاؼهی اىذام نی
ُٔلػی نػا از دوران  ضییرا اىذام دٌيط تا ؿاگعد نو ؿَىط. دورۀ تػار ینعاؼهچيیو صَاٌيط  اری از أعاد نییکيم. ةؽ

؟ نا ایط هرؼهًا ؿاگعد ؿطنيغلۀ ایو اؼت کً   ةً و زاىَزدن،گظاؿتو دیـاىی ةع زنیو ا ی. آ اؼت گظؿتً و ٗطیم نتٕاوت
ةعصی نعاؼم نػظٌتی کػً ىهػَد گع ا کييط ٔکع نی اری از نعدمیةؽدار اؼت کً  صيطه . میدٌ را اىذام ىهی ٕاتیایو تـع

و ةؽػتگی دارد یػا ٘ی کانالً ةًیۀ ز٘ییاةط. تغک نی ؾیأغا ؿان گَىگ تع ؿَىط هی نظٌتیةیعوىی دارد اىذام دٌيط و ک
 ط ویػکً در ن٘اةل ةَدا زاىَ ةغى طیؽتیةعای چیغی درصَاؼت کيیط. نذتَر ى اؼت کً طهیٔا ةی ط،یکي ً نییکً چگَىً تغک

اؼػتاىطارد  صَدتػان را ةػع وتػٖ٘ػی یوَر ز٘ ط، ٔ٘ػه ةػًیػط َػَد روؿػو کيیؽػتیو نذتػَر ىةگظاریط دیـاىی ةع زنیو 
ػای یط. انػا اگػع در داٌػای دىؿػَ نی ار صَؿػسالیطن ؿها ةؽػیاز دنَدَدات واه ط و یً کيیکييطه تغکً یتغک گػع کاٌر

ا یػآرا َتػادت کيیػط. ٌػا  آن و طیََد روؿو کي ط، ٌعچيط کًىؿَ ط نيغدع نیييیؿها را ةتایيکً  ، از طیدٌ ىادرؼت اىذام
و نعاؼػهی اىذػام  طیػکي میاؼػتاد تٌُػ صَدتان ةؽتگی دارد. اگع انعوز ةً ٘ی ةًیۀ ز٘یت؟ تغکؽیگَىً ى وی٘تًا ایز٘

، ایػو صَاٌیط، اىذام دٌیػط ةگظاریط ٌع کاری را کً نی عونیدر ة ویرا از اتان  یط، انا وٗتی دایدٌیط تا ؿاگعد نو ؿَ
 ! ىانی نو آؼیب ةغىیط ةً ىیککو اؼت ه. زتی ن میدٌ ٕات ىهییتـع ویا تی ةًی؟ نا اقالً اٌهای دارد چً ٔایطه

ای ةؽیاری دادهیؿها چ نا ةً تار کي وَر دطی ةع وتٖ ط و ةًیکي ًیوَر واُٗی تغک . تا وٗتی ةً میا ٌغ ط، ؿها یدأا ٔر
در ط یػَيَان نع ط، ؿها را ةًیکي ًیدأا را تغک کيم. تا وٗتی ٔالَن نی تان ییعم و راٌيهایگ نی در ىٌعطاىم یَيَان نع را ةً

را نتَٗٓ  ًی. اگع تغک میدٌ م کاری ةعای ؿها اىذامیتَاى ط، ىهییىکي ًیکيم. انا اگع تغک نی تان ییم و راٌيهاگیع ىٌع نی
ٌػا را  وَر رؼهی در دؽتذَی ایو ةاؿیط کً ؿاگعد ىانیطه ؿَیط؟ أعادی کػً ٔ٘ػه تهعیو ای دارد ةً طهیط، چً ٔایکي

ٌا ؿعکت کعده  اگع در ةیو کؽاىی ةاؿيط کً در ؼعی اول یا دوم ؼضيعاىیدٌيط ؿاگعدان نو ىیؽتيط، زتی  اىذام نی
ط ةطىی ؼالم داؿػتً یتَاى ط و ٔ٘ه دػ از آن نییً کيیيگ نا تغکیؿ وی٘ی ةع وتٖ اؼتاىطارد ؿیوَر ز٘ ةاؿيط. ةایط ةً

ط ةػً یػکي ًیػا وٗتػی تغک. تػ دٌیم اٌهیتی ىهی ٕاتیتـع رو ةً آن ط. ازایوی٘ی ةً ؼىَح ةاهتع ةعویوَر ز٘ ط و ةًیةاؿ
تَاىػط ٌػع کػاری  آگػاه اؼػت و نیتػان  ی در ذٌوٌعچیغاؼت. ةً  آگاه چیغ ٌهًةً  نو . ٔاؿو طینطرؼۀ نا تُلٖ دار
 کيط. ع تا اىتٍا ةً ؿها کهک نییط تهام نؽیً کيیط نعاٗب ؿها ىضَاٌط ةَد، انا اگع تغکیً ىکيیاىذام دٌط. اگع تغک

گٕتً ؿطه اگع رو ةً دٍػت ٌا  آن اىط. ةً طهیرا ىط ، ٌعگغ اؼتاد صَد گَىگ ٌای چی کييطگان در ةُنی از روش ویتهع
صَد و دیگػعان  دادن ا ایو ٔعیبیتَاىيط ؿاگعد نسؽَب ؿَىط. آ ةپعدازىط، نی دَل َآنیقط م کييط و چيطیصاقی تٌُ

کيػط.  دٔػاع اؼتادش و کيط از روش نی ؿياؼط و از آن دػ ؿعوع ؿضكی ؼع از دا ىهیچيیو ، ایيکًـتع یىیؽت؟ ة
کً نعاؼم ٌؽتيط  ٌم. أعادی  نُيی اؼت عىط. ةً ىٌعم کانالً ةییاد ىگیگع را یٌای د روش طیگَ نی گعانید او زتی ةً

 تَاىط کاری اىذام دٌط. نی کعدن داىم چگَىً آن لهػ دٌيط. ىهی نی را اىذام« ٔعؽ ؼع کعدن لهػ»اقىالح  ةً

تهػام أػعادی کػً  دٌيػط ٗالةػی ٌؽػتيط، ةلکػً نی آنػَزش ؽػمیَيػَان تاىتعگَىگ را تست  چی تيٍا کؽاىی کً  ىً
ط: ٌػغاران ؼػال اؼػت کػً یـیيطیو ةیغ ت٘لتی ٌؽتيط. ٌهگی درةارۀ ایدٌيط ى نی ؽم آنَزشیرا ةً ىام ةَد گَىگ چی

یػغ دیگػعی ةػً چا یآی ایذاد کيط عییتْ ٌا آندر دػ اگع کؽی . اىط ٌا را داؿتً ؿکل ویا ؽمیدر ةَد ًیٌای تغک روش
ای  الُػػاده وَر َٔؽ و ةػػً ٌؽػػتيط ؿػػطن صػػطایی نَدػػَدیدػػطی ٌػػطؼ ةػػعای  ًیػػٌػػای تغک  ؟ روشؿػػَىط تتػػطیل ىهی

ٔػعد آىچػً  و اؼػت طهیچیت دیىٍا کيط. روىط تتطیل گَىگ ةی را صعاب نی چیغ ٌهً ع کَچکییی. زتی تْىطغیاىگ ؿگٕت
ً کيط. یکيط، تغک چگَىً ازؽاس نیایيکً  ط ةع اؼاستَاى و ٔعد ىهییآیط. ةياةعا کيط چیغی ةً زؽاب ىهی ازؽاس نی

ٌا را ةً چیغ دیگعی تتػطیل  آنؿَد  ٌا ایذاد ی کً در آنعییتٌْع ۀ آىان اؼت و یٌای تغک راه نظٌتی راٌتان ٌای ؿکل
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از را  صػطایینَدػَدات اری از یةؽػ آن اؼت و ٌػع نطرؼػً دارد کً نؽئَلواهیی  صطایی. ٌع نطرؼً، نَدَد کيط نی
ع دٌػط. ییػرا تْ در آن نطرؼػً ًیػوَر ؼعؼػعی روش تغک کيط ةً ىهی دعئتکؽی  چیٌ.  اؼتتکَیو داده ً یتغک ٖیوع

دٌػط و آن نطرؼػۀ  بیػدعئػت کيػط اؼػتاد آن روش را ٔع تَ٘ای ٗطرتهيطی دارد کً چً  گَىگ اؼتاد کَچک چی کی
ةػَد؟ ؿػها   ا ٌيػَز ٌهػان نطرؼػً نییػآع کيػط ییػتَاىؽت تْ ع دٌط؟ اگع واًُٗا نیییرا تْؿطن  صطایی نَدَدی ۀیتغک
 ٗالةی را تـضیف دٌیط. گَىگ ط چییتَاى نی

 شیقساردٌی گزر اضسارآن
ٌػای  را در کتاب اقػىالزات ویػط ایػتَاى . نی ؿػَد نی طهیػغ ىانیى« غیک روزىۀ اؼعارآنی« »غ،یٗعاردٌی گظر اؼعارآن»

تَاىيػط  ىهی گَىػگ چی اری از اؼػتادانیةؽػ ؽػت؟یط. آن چیػطا کيیػددی  ییيگ گػَین يگیؿػو  دائََذىگ، يگید َدن
دارد آن  تَاىط آن را ةتیيط و ىً ادازه گَىگ، ٔعد ىً نی دٌيط. زیعا در ؼىر اؼتادان نُهَلی چی ریتَمآن را  ومَح ةً

دان . اؼػتارؼػیطه ةاؿػطاز آن  صعد یا ةػاهتع ةاهتعِ چـم ؼىر ط ةًیيط، ةایةتآن را  ای ةضَاٌط کييطهً یتغک را ةتیيط. اگع
ادتهػاع در ييػط. در وػَل تػاریش، یةتآن را  تَاىيػط و ىهییةعؼػيط، ةيػاةعا ؼػىر ویػا تَاىيط ةػً ىهی گَىگ نُهَلی چی

گظر  و چگَىً ک روزىً کذا ٗعار داردیؽت، یغ چیگظر اؼعارآن ةَده اؼت کً ةاره ایوٌایی درکييطگان ةسث و گٕتگَ تغکیً
قػَرت ىٌػعی  ةً ٔ٘ػه دی، ییيگ گػَین يگیؿػو  دائََذىگ، يگید دن ٌای . در کتابگیعد نیاؼعارآنیغ در نسل ٗعار 

دٌيط، انا ٔ٘ػه ؿػها را  دٌيط و ؿعح نی ؿعح نیآن را ٌا  آن اىط. اقالً ىپعداصتً اىط و ةً دٌَع آن درةارۀ آن ةسث کعده
آن را  ىػط دػٌَععا نػعدم َػادی ادػازه ىطاریػز تـعیر کيطصَةی  ةًآن را  تَاىط کؽی ىهی چیکييط. ٌ ـتع ؼعدرگم نییة

 ةطاىيط.

 گَىػگ ٌػای چی کتاب م: ٌعگػغ آنیرا ةػً ؿػها ةگػَ صػَاٌم ایػو ط، نییطان ٔالَن دأای نا ٌؽػتینع از آىذا کً
م م را ىضَاى دٌر  گَىػگ ٌای ٗالةػی چی آن کتاب کيم، ةلکً ةً کعدم قستت ىهیةیان هی کً یٌای ٗط ط. درةارۀ کتابیةٌع

ا نعدمیا کيم کً اؿاره نی و ٔکػعی داؿػتً یتع زتی کَچکایيکً  نسل ط. ةًیرا ةاز ىکيٌا  آن ؽيط. زتییىَ نی و روٌز
 کتػاب عکييطه در آنیةا ایو ٔکع، ارواح یا زیَاىات تؽػض« ط،یآ نی ةً ىٌعدظیعش  ٗاةل دهلً وی، ا ةؽیار صب» ط:یةاؿ

اىط  ؿػطه ای ىَؿتً عکييطهیضارواح یا زیَاىات تؽ کيتعل ٌا تست اری از کتابیچؽتاىيط. ةؽ نیتان  ةطنصَدؿان را ةً 
ػا تُػطاد ةؽػیار ز اىط. ؼَءاؼتٕاده کعده و جعوت ؿٍعتىَیؽيطه ةً ٌای  واةؽتگیاز کً   ٌػای ادی از کتابیػایػو روٌز

ؽػيط کػً ارواح یىَ ینٌػایی  کتابٌؽػتيط و زتػی  تینؽػئَل اری از أػعاد ةییودػَد دارىػط. ةؽػ گَىػگ چیٔعیتيطۀ 
ای آؿٕتً دارىط.یعکييطه و چیتؽض ا ؼػایع یػکػعدم ةیػان  اهنکػً  هییٌػای ٗػط وَر کلی زتی ةٍتع اؼػت کتاب ةً ٌغ
 ک روش ودَد دارد.یةَدن در  ٗطم ىکعد، چعاکً نَمَع جاةت را ىیغ نىالًٌُا  آن هی نعتته ةایٌای ٗط کتاب

او ط. نػعا ةؽػیار صيطاىػ کعد کً م ى٘لةعایرا ةار نادعایی  کی ویگَىگ چ َلم چی دژوٌؾکی از نؽئَلیو اىذهو ی
ای چی اّلب ةً ةَد کً ؿضكی در دکو گٕت ت. نی گَىگ ؼهیياٌر  ٌا، ازؽاس اری از ؼضيعاىییةؽ ؿيیطنةُط از  ٔر

درةػارۀ  ٌهػً در ؼػىر نـػاةٍی ةَدىػط، ٌهػًایيکػً  صاوع . ةً طه ةَدیؿيیغی ىیؽت کً چ آن ـتع ازیة گَىگ کعد چی
!  اؼػت ٌهػان ٔ٘ه گَىگ نستَای چی ، ٔکع کعد َىگگ ٗالةی چی اؼتادان ً آنیکعدىط. ؿت نىلب نـاةٍی قستت نی

کيػط  ىهی ویگَىػگ تهػع ط: کؽػی کػً چییـػیيطیو ةیػگَىگ ةيَیؽط. درةارۀ ا ؼپػ او ىیغ صَاؼت کتاةی درةارۀ چی
ا، کتاب ویؽط. ایةيَ گَىگ صَاٌط کتاب چی نی  ؿَىط. او ىَؿػت و ىَؿػت تػا از روی ٌم کپی نی گَىگ ٌای چی روٌز

 ؟ زتػی در ؽتیچ غیداىط گظر اؼعارآن کؽی واًُٗا نی . چًادانً دٌطط و ىتَاىؽت یرؼ غیر اؼعارآنةً نَمَع گظایيکً 
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ت و از  گَىگ، تُطاد کهی نی واُٗی چی ةیو اؼتادان  داىؽػت . او ىهی دعؼػیط گَىػگ اؼتاد ٗالةی چی کیداىيط. او ٔر
اؼػتاد ٗالةػی  ویػ. انػا اگػع ا داىؽػت ىهی غییچ گَىگ غ درةارۀ چییعا صَدش ىیز ؛ٗالةی ةَد گَىگ، اؼتاد چی آن کً

کػعد  رو دعئت ؟ ازایو او ٗالةی اؼت ؿطىط کً ىهی ا نعدم نتَدًیةً ایو دعؼؾ داؼش دٌط، آ تَاىؽت ىهی گَىگ چی
 ةػً ىٌػع نؽػضعهةؽػیار  تياؼلی نعد ٗعار دارد. در ىَک آلت غیک روزىۀ گظر اؼعارآنیگٕت  .درآوردی ةگَیط نو غییچ

 انػعوزه ةػً گَىػگ ٌای چی کتاب و اؼت کًیم ایگَ غی کً نیینيتـع ؿطه اؼت. چ کتاب ویعا ایزط، یىضيطرؼط.  نی
صَرىط و ٔ٘ػه  ىهیتان درد ةًٌا  آن ط؟یٌا را ةضَاى کتاب آنکً ای دارد  طهیچ ٔایا ٌیاىط. آ طهیرؼننسکی  تیومُ چيان

 ةغىيط. تَاىيط ةً ؿها قطنً نی

، وٗتی از ؼىر نیاىی آن گظر کيیط یا در ؼػىر ٗلهعو ةـعیۀ ٔای یغکؽت؟ در وَل تیغ چیٗعاردٌی گظر اؼعارآن
 َيَان کػَدک ةػًنتٕػاوت از چیػغی اؼػت کػً  دػاودان کيط. کَدک ةاهی آن ةاؿیط، کَدک داودان ؿعوع ةً رؿط نی

 دوىػط و ةػازی نی اوػعاؼ و ةا ؿػادناىی ةػً ٌؽتيط گَشیو ةاز ؿطه کَچکً یٌای تغک  م. کَدکیؿياؼ نی ؿطه ً یتغک
ؿػطه در  وقػل ٌػم ىکيط، ةا دؼتاىی ةً کيتعلرا  داودان اقلی، کَدک کيط. اگع روح ىهی زعکت داودان کييط. کَدک نی

نتَلػط  ان تػی دن از دػاودان کػَدک ىـیيط. لَٔع آةی نییک گل ىیزعکت روی  داٌا معةطر، ةی و «وییً ید»ت یومُ
 . اؼت تع از ؼع ؼَزن ، زتی وٗتی کَچکطیيیکعوؼکَدی ةتیط او را در ؼىسی نیتَاى ؿَد. ؿها نی نی

در نيى٘ػۀ  ان ٘ی ودػَد دارد و آن ٌهػان تػییان ز٘ تی دن کی کيم. ٔ٘ه لم روؿویگعی ٌؽت کً ناینَمَع د
اری از یٗػعار دارد. ةؽػ ویػی ییٌػَوػب ؼػَزىی ةػاهی ى٘ىػۀ و در در دػاییو ؿػکم درون ةطن  . آن اؼت ؿکم وییدا

ٌػای  ، کَدک دػاودان ، کػَدک ٌػا، ٔاؿػو ییاری از تَاىای، ةؽػ ُییوت ٌػای ٔػَؽ ییاری از تَاىای، ةؽػ گَىگ ٌای ؿکل
 ؿَىط. ان نتَلط نی و تییٌهگی از ا گعیاری از نَدَدات دیؿطه و ةؽً یتغک

يی ییان دػا تػی دن اىی ویػان ن تی دن ، ییان ةاه تی دن نطرؼۀ دائَ درةارۀ کييطگانً ی، تُطادی از تغک گظؿتً در زنان
 اؼتادان ،ٌای نضتلٓ در وَل ىؽل کييط کً غ ادَا نییةَدىط. ةُنی أعاد ى در اؿتتاهٌا  آن کً میگَ . نیکعدىط قستت

 امیػم، زتػی در ایگػَ . ةً ؿها نی و ؿکل ىَؿتً ؿطه اؼتیٌا ىیغ ةً ا در کتابایيکً  اىط و داده آنَزش ٖیوع ویا ةً
اىط، مػعورتًا  چً ةعصی نىالب ؼالیان ؼال نيت٘ل ؿػطهگع اؼت. دردىضَر ودَد داؿتً نُيی و ةً نىالب ةی ىیغ میٗط

طا یػَادی اؿاًَ د ه نعدمیدر نس ـًیَی ٌهیدى کَچک ٌای ر ٌؽتيط. ةُنی از روشیةً ایو نُيی ىیؽت کً قس
ن ا تػی دن ، ییان ةػاه تػی دن درةػارۀٌا  آن . وٗتیاىط ٔایطه ط و ةییً کيیتَاىيط ةً ؿها کهک کييط کً تغک اىط، انا ىهی کعده

ا یػتَاىط رؿط کيط. آ نی دن کً ی اؼتیان دا تی دن و اؼت کًیکييط، نيٌَرؿان ا يی قستت نیییان دا تی دن اىی وین
 ایذػاد ای اىػعژی تػَده نتهعکػغ کيػط، ادی ذٌيؾ را روی ٗؽهتی از ةطنیز نطت ؟ وٗتی ؿضف ؽتیؿَصی ى ویا

 ویػا ادی ةػًیػز ط و نػطتینتهعکغ کيتان  یوی ةازوط ذٌو صَد را ریکي دٌط. اگع ةاور ىهی نی را ؿکل دن کً ؿَد نی
ان  تی دن يطیگَ ييط و نییة و را نییو ةعصی از أعاد ایگیعد. ةياةعا نی ؿکل دن آىذا ط و دػ از نطتییدٌ ادانً قَرت

ت. ان اؼػ تػی دن عد،یػؿکل ةگ دن ٌعداکييط کً  ٔکع نیٌا  آن ط.یآ دارتع ةً ىٌع نی زتی صيطه ویودَد دارد. ا دا ٌهً
 دن ایيکػًا یػودَد دارد،  دا ٌهً دن طییط ةگَیتَاى . نی ؽتیان ى تی کیاؼت، انا  دن کی ، آن و اؼت کًی٘ت ایز٘
ٌای  ٗػطرتتَاىط  ٘ی نییوَر ز٘ ةً ان کً تی کی يی ودَد دارد؛ آن درؼت اؼت. انا، ٔ٘هییدا دن اىی وین دن ، ییةاه

 ، ییان ةاه تی دن درةارۀٌا  ، آن گٕتً ذًیدر ىتٗعار دارد.  تع ؿکم ویی٘ۀ داط کيط ودَد دارد و آن در نيىیؿهاری را تَل  یة
 . گیعد نی ؿکل دن طیرا نطتی وَهىی نتهعکغ کيتان  ذٌو ی کًیٌعدا يی اؿتتاه اؼت.ییان دا تی دن اىی ویان ن تی دن
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تػع  تػع و ةغرت ط تػا ةغرتکيػ خ رؿػط نییتطر ؿَد و ةً نتَلط نی و ؿکمییدا ان در ٗؽهت تی دن از داودان کَدک
 ٌای او ؿػکل يػی و چـػمیطه ؿػَد و ةیػتَاىط د نی کلی ةطىؾ رؿط کيط، ؿکل ديگ يگید اىطازۀ تَپ ؿَد. وٗتی تا

تً کيػط. ةُػط از  گعد کَچکی در کيار او رؿػط نی زتاب ، اؼت ديگ يگید اىطازۀ تَپ ةً داودان کً کَدک اىط. زناىی  گٔع
کهػی ةػیؾ از دػيخ ةً  داودان کيط. وٗتی ٗط کَدک غ رؿط نییداودان، آن زتاب ى گیعد، ةا رؿط کَدک ؿکل نی آىکً

وىیم تػا  ؿػؾ ةػً دػاودان ؿَد. وٗتی کَدک لَٔع آةی ًاٌع نییى گل گلتعت کیرؼط،  نی نتع( )ؼیغده ؼاىتی يچیا
 ای از گػلً یػه عىػط ویگ نی ؿػکلقػَهً لَٔع آةی ایى ٌای گل رؼط، گلتعت نی نتع( )ٌٕطه تا ةیؽت ؼاىتی يچیاٌـت 

ةً تا یار زیيط و ةؽیىـ ی نییلَٔع آةی والیى روی قٕسۀ گل درصـيطه یِ یوال داودانِ  ؿَد. کَدک لَٔع آةی ًاٌع نییى
آن را  و در نطرؼػۀ دائػَ« ةَداگػَن ةػطن»آن را  در نطرؼػۀ ةػَدا کػً ع اؼتیىادظ تتاٌی صطاییةطِن  ویرؼط. ا نی ىٌع

 ىانيط. نی« داودان کَدک»

؛ یُيی هزم ٌؽتيطٌا  آن ٌع دویکيیم و ٌم ةطىی کً ةا آن نتَلط ؿطیط، و  م ایو ةطن را تغکیً نیٌ ،انن در روش
َادی ًاٌع ؿَد. ةػا  نعدم ویىطارد ة دازها صطاییط، ةطن یداى وَر کً نی . ٌهانتان ىیغ ةایط تتطیل ؿَد ةطن نادرزادی

ييط. انػا دػػ یةتآن را  تَاىيط ٔعوزىطگی أعاد َادی نی ٌای تَاىط ىـان داده ؿَد و چـم ار، ٗالب آن نییتالؿی ةؽ
کی ٔعدی َادی ةً ىٌع یغینعدم َادی ٗعار دارد، ةً ٌهان ؿکل ةطن ٔ در ةیوؿط، وٗتی  لیتتطایو ُةُط ةطن ایيکً  از

وٗتػی ٗػط ُةُطٌا زعکػت کيػط.  ویتَاىط آزاداىً ة ةطن نی ویييط، گعچً ایةتآن را  تَاىيط ٔعؽ رؼط و نعدم َادی ىهی نی
 نحػلو  کيػط رؿػط نی ارتٕػاع آن غ تػایی ىیٌَا رؼط، زتاب نی يچیوىیم ا اىطازۀ زطود ديخ الی ؿؾ ةً داودان کَدک

و اىػطازه یػکيط. وٗتی ةً ا يط و زعکت ىهییىـ ةا داٌای معةطری نی داودان . کَدک اؼت ةادکيک، ؿٕاؼ کیدَؼتۀ 
کيط.  نی ةاه زعکت ؼهت ةًرؿط کعده و ةالِ ؿطه اؼت،  ز آىذا کًاکيط.  نی ان را تعک تی دن ییکيط زتاب ٌَا رؿط نی

ةػاه زعکػت  ةػً خیتػطر طه ؿػَد. ةًیػتَاىػط د  او نی ، انا ٌع روز زعکت اؼتآٌؽتً ار یةاه ةؽ ؼهت ةًاو  روىط زعکت
 م.یزػ کيآن را  م ودَدیتَاى م نییتذعةً و نـاٌطه کيآن را  رود. اگع ةا دٗت و ةاهتع نیکيط  نی

آىذػا  از دارد کػً نػطتییػرؼػط، ى يً نییدر نعکغ ٕٗؽۀ ؼػ دَىگ تانوب ؼَزىی ى٘ىۀ  ی ةًیٌَا ٗتی ایو زتابو
ػایای از چ (، نذهََػً اؼتآىذ غیى )ٗلب اؼتآىذ ةـعی ةؽیاری از دٌَع ةطن از آىذا کًةهاىط.   و زتػابیػا درون ٌغ

ةػاه  وعؼ ةػً ، دوةػاره کيط. دػػ از نػطتی ی نیّيآن را  ؿَد و ی نییٌَا عد. ایو دٌَع وارد زتابیگ نی ی ؿکلیٌَا
اىط و  نؽػطود ؿػطهتػان  ٌای رت يکػًیا ط، نحػلیکي صٕگی نی کيط، ازؽاس گلَ َتَر نی انیکيط. وٗتی از ن نی زعکت
 ایو زتاب ٌَایی ةً کـط. ؼپػ نی چيط روز وَل ٔ٘ه ویزػ ىاصَؿایيطی دارد، گَیی ورم کعده اؼت. اتان  گلَی

 ٘ػتیدر ز٘ؿػَد، ولػی  وارد نی َانیى ةً م آنییگَ . اگعچً نی میىان نی «َانیقَُد ةً ى»آن را  نارؼط و  ٔعؽ ؼع نی
نسلػی ةؽػیار نٍػم در ودػَد  َانیػکعده اؼػت. چػَن ى ط اىگار ؼعتان ورمیکي . ازؽاس نیاؼتؼع ؿه اىطازۀ کل ةً

از  کيػط ةػا ٔـػار ی ؼُی نییاٌَ از آن، زتاب عد. دػیةگ ی ؿکلیٌَا زتاب درون طیغ ةایى ، دٌَع آن ؿضف اؼت
غ یػٌا ى ً٘یؿَد و ؿػ٘ وَر دردىاکی ٔـعده نی اؼت. چـم ؼَم ةً ةؽیار دردىاک ویط و ایایة عونیة ؼَم تَىل چـم

 عونیی از تَىل چـم ؼَم ةیزتاب ٌَا ایيکًاةط تا ی و ازؽاس ادانً نییأتيط. ا ٌا گَد نی اىط و چـم اىگار ورم کعده
 ؿَد. نی غانیآوآىذا  ؿَد، طه نییغ ىانیو ٗعاردٌی گظر اؼعارآنیؿَد. ا نی غانیـاىی آویلَی دط و ةالٔاقلً در دیآ نی

تَاىيط چیغی ةتیييط؛  ةاز اؼت در ایو نعزلً ىهیؿان  مکييط و چـم ؼَ أعادی کً در نطرؼۀ ةَدا یا دائَ تغکیً نی
ا  قَرت، ؿکل چعاکً ةطیو ػایی در دلػَ و ؿػَد.  تع نی گظر اؼعارآنیغ ؼػعیٍرون در دگیعی چیٌغ َ٘ػب، نذهََػً دٌر

.  در دکو، دو درِ ةغرت در ٌػع وػعؼ ودػَد دارد آىهو تیان ؿتیً گظرگاه نیطانط. ىؿَ نی ةؽتًٌا  آن دَد دارد و ٌهۀو
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ت ار صػاص. یةؽػ هیؿػعا تسػت ؿػَد، نگػع ٌػا ةػاز ىهی  ، در  غیؼازی گظر اؼعارآن عی و ّيییگ ةً ؿکل دادن ةعای ؼَع
ادػازه ىطارىػط  چعاکػً ييػط،یتَاىيػط ةت و نعزلً ىهییدر ا ،ييطیةت ؼَم چـماز وعیٖ  تَاىيط  نیُهَل وَر ن ةًأعادی کً 

رؼيط،  ةً ٌم نی نکان اىعژی در ةطن نا در آن ؽت؟ قطٌا کاىالیـاىی چیآن در دلَی د ؿطن  غانیاز آو ةتیييط. ٌطؼ
گػظر  انیػط از نیػؿػَىط. ٌهگػی ةا ط و ؼػپػ صػارجدور ةغىي غیگظر اؼعارآن انیط از نیو قطٌا کاىال اىعژی ةایةياةعا

ػا رایای از چ ؿػَد و نذهََػً ـػتعی گظاؿػتًیٌػای ة انیةي کػً اؼػت ویَتَر کييط. ٌطؼ ا غیاؼعارآن گػظر  درون ٌغ
دٌط و تهانی دػٌَع  را ؿکل نی کَچک دٍاىی ، آن اؼت دٍاىی کَچک ةطن ةـعی، از آىذا کًدٌط.  ؿکل غیاؼعارآن

وَر کانػل  دٌػط و ٌيػَز ةػً ای از انکاىػات را ؿػکل نی نذهََػً گیعد. انا آن ٔ٘ػه نی ؿکل آنرون د ةطن ةـعی در
 ؽت.یةعداری ى ةٍعه ٗاةل

ادییدر نطرؼۀ ّ ًیدر تغک ط، ناىيط یآ نی عونیةا ٔـار ة غی. وٗتی گظر اؼعارآن ؿَد ةاز گظاؿتً نی غی، گظر اؼعارآن َع
ٌػای نطرؼػۀ  ةػاز ٌؽػتيط. روش دلَ و َ٘ػب ٌای آن در ٗؽهت  در ویؿَد. ةياةعا نی گعد خیتطر ةً اؼت، انا اؼتَاىً

ادی،یّ ةَدا و  کييط. در نطارس نسأٌت صَداز و نذتَرىط ی، ةياةعاىً ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ دارىط و ىً ةً نطرؼۀ دائَ َع
ط ييیةت طىازی ىطاریىنعیطان و یةياةعا .ةاؿيطنعیطان  تَاىيط نَاًب نیٌا  آن اری ودَد دارىط و ٌهگییةؽ دائَ اؼتادان

ادی ایوی. انا در نطرؼۀ ّ طىؿَ نـکلی نَادً ىهی چیو ةا ٌ کييػط.  صػَد نسأٌػتاز نذتَرىػط ٌا  آن ؽت،یگَىً ى َع
ا را ةا چـم ؼَیييط. انا وٗتی در آن زنان چیط ةتَاىيط ةتیرو ةا ازایو ان لَلػۀ یػاز ن کعدن ً ىگػاهیييط، ؿػتیة نیؿان  مٌغ

ا در نطت ینذهًََ از چ ویا ایيکًاؼت. ةُط از  تلؽکَپ  ةػً کيػط نی ، آن ؿػعوع عدیػگ نی ـتع ؿکلیا ةیناه  کیٌغ
 ؿَد. طه نییىان« غیع دایگاه گظر اؼعارآنییتْ»، گعدد ؼع ةازنی درون ةعگعدد. وٗتی ةً درون

 ؼػپػگعدد، ؼع ؿها دوةاره ازؽاس دردىاکی دارد، گَیی ورم کعده اؼػت.  ةعنی درون غ ةًیگظر اؼعارآن زناىی کً
 ایيکػً دردىػاکی دارد، نحػل غ ازؽػاسیػى ةیػعون ٔـار ةػً ویؿَد. ا نی گعدن ةا ٔـار صارج َِدو در دـتیاز ى٘ىۀ 

ؿػَیط. ةُػط از  ط و ةالٔاقػلً آؼػَده نییػآ نی عونیػة ةاره یک ةػً غی. ؼپػ گظر اؼػعارآن ؿَد ؿکأتً و ةاز نیتان ؼع
تسػت ٔـػار ٗػعار آن را  طیٌؽػت ؿػَد. وٗتػی در صػَاب نی انغیػآوژرؼ ار یدر ُةُطی ةؽػ غی، گظر اؼعارآن آنطن عونیة

ای ودػَد دارد: وٗتػی گػظر  . انػا نؽػئلً، چعاکً در ةطىی از ؿػها ٗػعار دارد کػً در ُةُػطی ةؽػیار ژرؼ اؼػتدٌیط ىهی
ودػَد دارد. گعچػً آن در تان  غی در ن٘اةػل چـػهانیط چیکي ؿَد، ازؽاس نی ةار ٗعاردٌی نی ویغ ةعای اولیاؼعارآن

غی یػچ ایيکػً ، نحػل چـػهان ودػَد دارد چیػغ تػاری در ن٘اةػل طیػکي نی ازؽػاس ـػًیگع اؼػت، انػا ٌهیی دُةُط
گػظرگاه ، َِدویػى٘ىػۀ  از آىذػا کػًيطی داؿتً ةاؿیط. یؿَد ازؽاس ىاصَؿا و ةاَث نی اؼت ا دَؿاىطهرتان  چـهان

ا را دریای از چ ، گظرگاه اؼعارآنیغ ةایط نذهًََ ةؽیار نٍهی اؼت  کيػط ةػً دوةاره ؿػعوع نی کل دٌط. ؼپػؿآىذا  ٌغ
ػا یػکيط، چعاکً ةا ةً یک نَُٗیت گظر اؼعارآنیغ اؿاره ىهی ٘تیدر ز٘« غیک روزىۀ اؼعارآنی»ةطن ةعگعدد.  درون ط ةاٌر

وػب ؼػَزىی  ةً ى٘ىۀایيکً  ةعود تا وییةطن دا درون کيط در نی گعدد، ؿعوع ةعنی َانیى ت دٌط. وٗتی ةًیع نَُٗییتْ
 ط.یآ نی عونیة دوةاره ِنو يگین ٌا ةعؼط. در ى٘ىۀً یو کلیٔنای ةِنو در  يگین

آن  ىانػط و نػا نی «روزىً»ک یآن را  . نطرؼۀ دائَ اؼت در ةطن ت نٍهییىٍا ةی ى٘ىۀ ِنو يگینوب ؼَزىی ى٘ىۀ 
ؿػهاری از  ٌای ةیً یػ، ه ای آٌيی اؼت دروازه ًیو واًُٗا ؿت اقلی نٍهی اؼت گظرگاه ویم. ایىان نی «گظرگاه»ک یرا 

 ٌػای و نَلکَل ٌؽػتيط ًیه کیٌای ٔیغیکی  . ؼلَل ؿهاری دارد ٌای ةیً یکً ةطن ه میداى ٌای آٌيی دارد. نی دروازه
، ذرات  ار کَچػکیٌػا، ذرات ةؽػ ٌػا، الکتعون ٌا، دعوتَن ی از اتم ا دٌيط. در ٌع هیً گعی را ؿکل نییۀ دیهٌا  آن درون

ٌػای  یی، تَاىا ؿػکلو یٌهػ ای ودػَد دارد. ةػً کعوؼػکَدی، دروازهیت نیػىٍا ةی تع، تػا ذرات تع و زتی کَچک کَچک
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اىط. در  ٌای نضتلٓ ٕٗػل ؿػطه هیً ۀآن درواز درون ط کً ٌهگیىؿهاری ودَد دار ٌای صاص ةی ییُی و تَاىایوت َٔؽ
ةا اىٕذار ةاز ؿػَد.  طیةا ِنو يگی، اول ى٘ىۀ ن در آؼتاىۀ اىٕذار اؼت دن کييط، وٗتی نی ًیرا تغک دن گع کًیٌای د روش

ػا را در یو نذهََػً از چیػا غیگظر اؼػعارآن آىکًتَاىيط آزاد ؿَىط. دػ از  ُی ىهییوت ٌای َٔؽ ییاگع ةاز ىـَد، تَاىا ٌغ
،  ویگعدد. ا ةعنی ؿکم وییدا ٗؽهت گعدد. ؼپػ ةً ةطن ةعنی درون ةً داد، دوةاره ِنو ؿکل يگینوب ؼَزىی ى٘ىۀ 

 ؿَد. نی طهیىان« گاه صَدیدا ةً غیةازگـت گظر اؼعارآن»

 ار ةػغرتیةؽػ دػاودان گعدد. در آن زنػان، کػَدک ۀ صَد ةازىهییاول نسل گعدد، ةً ةعنی غیگظر اؼعارآنایيکً  ةُط از
ت و کَدک دررا  داودان کَدک ی،یٌَا . زتاب اؼت ؿطه  وَر کً کَدک صَاٌط دَؿاىط. ٌهانرا  داودان ةع صَاٌط گٔع

اىػطازۀ  ةػً داودان کيط. در نطرؼۀ دائَ، نُهَهً وٗتی کَدک غ ٌهعاه ةا او رؿط نییغ ىیظر اؼعارآنکيط، گ رؿط نی داودان
 طهیىان« داودان تَلط کَدک»کيط و آن،  ةطن را تعک ؿَد نی داده او ادازه کيط، ةً رؿط نی ؼالً ا ٌٕتی ؿؾ کَدک

آىذػا  کػییغیٔ کيػط. ةػطن زعکػت و در اوعاؼط یایعون ةیتَاىط ة نی داودان ، کَدک اقلی روح کيتعل ؿَد. تست نی
ای دػعورش  اىػطازه تا داودان وٗتی کَدک ط. در نطرؼۀ ةَدا، نُهَهً یآ نی عونیاقلی ة روحدر زالی کً  ناىط، جاةت نی

ؿَد  نی داده او ادازه ، نُهَهً ةً زنان ىضَاٌط ؿط. در آن صىعی نَادً چیگع ةا ٌیاةط کً ةً ةغرگی ؿضف ةعؼط، دی
اىطازۀ صَد ؿضف رؿػط  تا داودان ، کَدک تَاىط صارج ؿَد. در آن ٌيگام از ةطن دطا ؿَد و آن نیو  تعک کيط ةطن را
تً، ةغرت ةَده و ٔعاتع از اىطازۀ ةػطن ٔیغیکػی صَاٌػط  ةع ایو زتاب کً ٌهان گظر اؼعارآنیغ اؼت و او را درو  کعده گٔع
ٔعاتػع از اىػطازۀ ةػطن  غیگػظر اؼػعارآنوتیُی اؼت کػً ،  ؿط کعدهاىطازۀ ةغرگی رتا چيیو  داودان کَدک کًآىذا  ازةَد. 
 ةاؿط.

و  ٌؽػتيطٌػای نػظٌتی  یا ؼایع نکانکً در نُاةط  صطاییتكاویع نَدَدات ٌا و  نذؽهًدیطه ةاؿیط کً در ط یؿا
ىػَاری  ای دورؿػان اؼػت یػا اىط کػً دایػعه کـػیطه ؿػطه ای ةً تكَیع گَىً ٌا، اکحعًا ایو نَدَدات ةً نضكَقًا ى٘اؿی

ا ةطیاری از تكَیةؽٗعار دارد. ٌا  آن ؿکل در دـت ةینی . هییٌا در نُاةػط ٗػط ٌؽتيط، نضكَقػًا ى٘اؿػی ؿکل ویٌع
 ویػاؼػت. انػا در ا غیگظر اؼعارآن آن م،یگَ ةً ؿها نی َلت آن چیؽت. صَةی تَمیر دٌط کً تَاىط ةً ی ىهیکؽ ٌیچ

آن  وَر کانػل ةػًتَان  ٌيَز ىهی ٘تیدر ز٘ؿَد.  نی طهیىان« ـتةٍ» ؿَد. آن ىهی طهیىان غیگع گظر اؼعارآنید ،نعزلً
ای از انکاىػات را دارد انػا  ای اؼت کً نذهًََ و نذهََۀ انکاىات را دارد. ناىيط کارصاىًیا ط، چعاکً ٔ٘هیىان ةٍـترا 

،  ؾیدػ ؼػال طز دارد. چيػایػى ط را ؿعوع کيط ةً اىعژی و نَاد صػامیةتَاىط تَل آىکًاز  ط را ىطارد. ٗتلیتَل ی ةعاییتَاىا
تػً اؼػت.  صػطایینَدػَدات گَىػگ  ةاهتع از ؼػىر ؿان گَىگ ىرکً ؼ گٕتيط کييطگانً یاری از تغکیةؽ گَىػاگَن ٔر
در زالی کً  زیعا ىتَد، ىادظیعةاور گٕتيط در کلٌا  آنآىچً  ، ٘تیدر ز٘رؼط.  نی ةً ىٌع ىادظیعو ةاوریگعان ٔکع کعدىط اید

 تغکیً ؿَد.ی یار ةاهیةؽ ط تا ؼىریةا واُٗاً  تان گگَى طیای ةـعی ٌؽتیدر دى

لػی یصآن را  طیػً کػعده اؼػت؟ ىتایػتغک صػطایینَدػَدات  گَىً ةاؿط: او تا ؼػىسی ةػاهتع از ویتَاىط ا چگَىً نی
ار یاش ةً ؼىسی ةؽػ تغکیًایيکً  . زیعا دػ از ار ةاهؼتیةؽ یؿضكی واًُٗا در ؼىس ویط. گَىگ چيیؼىسی ةٍٕه

ةازؿػطن از  طه ةاؿط، ؼىر گَىگ او ةؽیار ةاهؼت. درؼت ٗتػلیيی کانل رؼیة ةاؿط، وٗتی ةً زنان روؿورؼیطه  ةاه
او، ٌػع دو ةعداؿػتً  يگیؿػ ویؿنُیػار او، ةػا  ، ٌـتاددرقػط از گَىػگ يی کانػلیة روؿػو ةػً ؿطن  و ىائل ٕٗل گَىگ

ت. ٌهان او ةًصَد  ةٍـت کعدن اىعژی ةعای ّيی ؿَىط. آن نی کييطه، ٌهػعاه ً یط گَىگ تغکیداى وَر کً نی کار صَاٌط ٔر
ه یصػَد تسػت ؿػعا کعدن طهیػؿػهار و آةط ٌای ةی ان ؼػضتییػغی اؼت کػً ةػا گػظر از نی، چ يگ اویؿ ویةا ؼىر ؿ

ةعای  نادۀ ةاارزش ویاز ا درقط  . ٌـتاد اؼت ار ةاارزشیرو ةؽ اش دعورش داده اؼت. ازایو ٔعؼا در تهام زىطگی واٗت
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ةضَاٌػط ةعای داؿتو ٌعچً ؿَد،  نی نَٖٔ ًیدر تغک يطهیوٗتی در آَلت  ویٌه رود. ةً کار نی و ةًا ةٍـت کعدن ّيی
ؿػَد، ةػً اىذػام  اىذػامٌػع کػاری کً اگع اراده کيط ؿَد و  نیدطیطار ةالٔاقلً آن ٔ٘ه ىیاز دارد دؼتؾ را دراز کيط و 

 .ه اؼتکعد ًیٌا تغک وعیٖ تسهل ؼضتی از کً اوؼت میتَ٘ای ٌَ ویدارد. ا چیغ ٌهًاو در ةٍـت صَد رؼط.  نی

آزاد اؼػت ٌػع و یؿَد. ةيػاةعا لیی تتطٌعچیغرازتی ةً  تَاىط ةً نیاؼت  صطایینَدَدی کً ةً ایو ؿکل  اىعژی
از دؼػتاورد ٌػا  آن ی داؿػتً ةاؿػط.ٌعچیػغتَاىػط  نینيػط ؿػَد و  وَر کً نایل اؼت آن را نكعؼ کيػط یػا از آن ةٍعه

در  در ىٍایػتةػطیو نُيػی اؼػت کػً  ،صػطاییی کهتع از ایو ن٘ام ٌعچیغ. اوؼت صطاییم آیيط، کً ن٘ا اش نی تغکیً
صػَدش  «دىیػای»یا « ةٍـت»تَاىط  نی چً ٗتالً گظر اؼعارآنیغ ةَد اکيَنآى زنان ویدر ااش نَٖٔ ىـطه اؼت.  تغکیً

ٔ٘ػه  اگعچػًرؼػط.  ی نیةیي ةً کهػال و روؿػوصَد  از گَىگ ناىطه ةاٗی درقط  ؽتیةةا  ؿَد. ایو ؿضف ٔ٘ه طهیىان
تَاىط ایو ةطن را  . او نیؽتیى ٕلٗ ؾةطىدر ایو نعزلً ٌیچ ةضـی از ، انا  اؼت او ةاٗی ناىطه از گَىگ درقط  ؽتیة

ا کيط یا ٌػای  یی، تَاىا زنػان ویػل ؿطه اؼػت. در ایةاه تتط ةا نادۀ ةا اىعژیایو ةطن دیـادیؾ  ىگً دارد، اناآن را  ٌر
در َػادی  نػعدم ویوٗتی ؿضكی در ةگعچً . اؼتىادظیع  ٗیاسٌا  آن ط و ٗطرتىؿَ آؿکار نی وَر کانل ی او ةًیصطا

 چ٘ػطر ؾگػَىگایيکػً  تَدً ةً ةطون و را ىطارد ٌای ةغرگی و نٍارتیو چي اؼت اؼت، ةطن او نُهَهً ٕٗل ًیتغکزال 
 گَىً ىضَاٌط ةَد. یوای کً در ةاه تَقیٓ ؿط، دیگع ا نعزلًدر ایو . انا  نسطود اؼت ٌيَز ةاؿطةاه 
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  ضذيساىی پيجم

  طسح فالَن

در زػال  ٔػالَن ویػتَاىيط ةتیييػط کػً ا نی ،ُی دارىطیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا . کؽاىی کً دأای نا اؼت ٔالَن ٔالَن، ىهاد
ت یۀ نػا را ٌػطایػتغک روشِدو، َؿو، ِرن، ٌای ٔالَن. ؼعؿت دٍان،   ىـانروی  یٌا اؼت، ؿانل آن ٔالَن چعصؾ

کػً  ، زیعا ةع اؼاس َٗاىیو زاکم ةع تْییعات دٍان اؼت. ایو ٔالَن اؼت میار ٌَیط. گؽتعۀ روش تغکیۀ نا ةؽکي نی
قػَرت گعوٌػی از  . نطرؼػۀ ةػَدا دٍػان را ةً  دٍػان اؼػت اتَریػيیناز دٍتی ٗعار دارد، نان  تكَیع آن در اةتطای کتاب

و در نذهَع ٌـت دٍت ودَد دارد. ؿایط ةعصی أػعاد  کيط کً در ده دٍت ودَد دارىط. چٍار ودً دىیاٌایی تكَر نی
و، در ییدیطه ةاؿيط کً ةاه و داییو ٔالَن، ؼتَن اىػعژی ودػَد دارد. ةيػاةعایو ةػا ازتؽػاب ایػو دو دٍػِت ةػاه و دػا

وَر ؼػاده، ایػو  ؼػازىط. ةػً ؿػَىط؛ دىیاٌػایی کػً دٍػان را نی نذهَع، ده دٍتی داریم کً دىیاٌا در آن دٍات ةيا نی
 َنی اؼت کً نطرؼۀ ةَدا از دٍان دارد.نٍٕ

قَرت یػک کػل  ةً . دٍاناؼتٌ آن کی ازیعی نا یو دٍان ودَد دارد و راه ؿیؿهاری در ا ٌای ةی کٍکـان التتً
دی و  ٌػای تػای . ةػً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً َالنت آن درون ٌای وػَر ٌهػۀ کٍکـػان در زال زعکت اؼت و ٌهیو

تػع  ةغرت 卍 کاییوػَر ؼَآؼػت چعصؾ ٌؽتيط و ٌهیودر زال غ یایو ىهاد ىتع در  کَچک 卍 کاییٌای ؼَآؼت َالنت
عی اؼػت و چػَن ةػً یتع[ نُعؼ کٍکـان راه ؿ ةغرت 卍 کاییؿکلی، ]ؼَآؼت چعصيط. ةً غ نییى در نعکغ و کل ٔالَن

نػا در ُةُػطٌای رؼػط. ا نی ةً ىٌعگَىً  م، ایو َالنت نطرؼۀ ةَدا در نعکغ ٗعار دارد. ًاٌع آن ایوینطرؼۀ ةَدا تُلٖ دار
مودَدِی ٌای  ی ؿکلٌعچیغدیگع  آیػط  دطیػط نی از وعیػٖ آن یٌعچیػغای دارد و روىطی کً  ةأتً ةؽیار نتيَع و دٌر
در تهػانی ایو ٔػالَن اؼت.  اتَرِی دٍانیيینتكَیع  وَر نـاةٍی ةؽیار دیچیطه اؼت. ةياةعایو ایو ىهاد ٔالَن، ىیغ ةً

 . مگیع در ىٌع نیا یدى کیآن را  رو ، ازایو را دارد ٌای تسَل صَدایيطٔعٌای ٌؽتی و  غ ؿکلیگع ىیُةُطٌای د

 صَد دػظب ةً اىعژی را از دٍان وَر صَدکار تَاىط ةً چعصط، نی نی ٌای ؼاَت گعدش َ٘عةً در دٍت وٗتی ٔالَن
ٔػالَن  عون ةٕعؼتط. یک ویژگػییتَاىط اىعژی را ةً ة چعصط نی نی ٌای ؼاَت دٍت گعدش َ٘عةً کيط و وٗتی صالؼ

( ٔعدی را کً ٔالَن در ةطىؾ ٗعار دارد  ٌای ؼاَت َ٘عةً چعصط )در دٍت گعدش نی درون وعؼ ایو اؼت کً وٗتی ةً
نيػط  گعاىػی را ةٍعهی( د ٌای ؼػاَت دٍت گعدش َ٘عةػً چعصط )صالؼ نی ةیعون وعؼ کيط و ٌيگانی کً ةً نيط نی ةٍعه
دی  تػای ، دػ چعا َالنػت میدار نطرؼۀ ةَدا تُلٖ نا ةً»اىط:  طهدعؼی کيط کً دیعانَن آن ٔعد ٌؽتيط. ةعصی أعاد نی

ار یةؽػ میکي نػی ًینا تغکآىچً  َلتؾ ایو اؼت کً« ىطارد؟ نطرؼۀ دائَ تُلٖ دی ةً تای غ ودَد دارد؟ نگع َالنتیى
طرؼػۀ دو ن ط: در دٍػانیـػیيطیة . دػ ٌهگی درةارۀ آن میکي نی ًیتغکرا ٍان د کل اؼت کً ویاؼت، نُادل ا میٌَ

آن را  طیػتَاى ؼػازد و ىهی کانلی را ىهی ، ٔالَن دٍانٌ ا از آن ٌعیک، نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ. ةطون  ودَد دارد اقلی
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ایو چیط. ةياةعایةيان دٍاىی کانل َػالوه ةػع »يػط: ی. نهکو اؼت ةعصی ةگَ میا کعده امأً آن ی را از نطرؼۀ دائَ ةًیٌغ
ٔػاش تػان  ةعایتَاىم  نیآىچً « چً؟ٌا  آن غ ودَد دارىط.یگعی ىید و نظاٌب ىیؽمَیکيَٕؼ و تیسینطرؼۀ دائَ، نؽ

دارد و ٌيگانی کػً  نطرؼۀ دائَ تُلٖ ی ةعؼط، ةًیار ةاهیؼىَح ةؽ ةًىیؽم َیً در کيَٕؼیوٗتی تغککيم ایو اؼت کً 
ی در یٌا ذهََۀ آنَزشؿَىط و ن ةيطی نی ی ةعؼط، در نطرؼۀ ةَدا وتً٘یؼىَح ةاه ّعةی ةً اری از نظاٌبیۀ ةؽیتغک

 ٌای اقلی ودَد دارد. نطرؼً ویدو َطد از چي نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط. ٔ٘ه

ٌػای ٗعنػغ و نـػکی  رىگ ةػًگػع یدی د و دو َالنػت تػای ٌای ٗعنغ و آةی رىگ ةًدی  چعا دو َالنت تای دػ
گػعی یکػی نـػکی و دیاز دو ىػَع نػاده،  آن کػً اؼت ویداىيط ا دی نی نعدم درةارۀ تای غی کً نُهَهً ی؟ چ ٌؽتيط

ٌػای نضتلٕػی در   دلػَهدی  تػای و درکی اةتطایی از آن اؼت، چعاکػًی. ا ل ؿطه اؼتیاىگ تـکیو و ییچِی  ط،یؼٕ
وَر  ةػً ی کػًیکيیم. دائػَ ؿَد کً ایيذا اؼتٕاده نػی نیىهایان ٌایی   ، در رىگ ؼىر ویدارد. در ةاهتع ُةُطٌای نضتلٓ

ةگظاریط نىلتی را در ٌهیو زنیيً ةیان کػيم. اؼت.  ٌای ٗعنغ و نـکی  رىگةً ن آ دیِ  م، تاییؿياؼ نیآن را  نتطاول
رؼط در ُةُطی  نی ةً ىٌعٗعنغ  ،اىط کً آىچً در ایو ُةُط دی ةعده ةاز اؼتؿان  مؼَ نا کً چـم کييطگان ویةُنی از تهع

َایرؼط در ُةُطی د نی ةً ىٌعی یو آىچً ایيذا زرد وال اؼت دَار ؼتغرىگ ٌم ٌایی کػً  ةياةعایو در رىگ ىی اؼت.گع اّر
ٗعنػغ و آةػی در  ٌػای دی ةا رىگ کييط. تای ٌا از ُةُطی ةً ُةُط دیگع تْییع نی رىگ، زیعا ةیييط تيَع ودَد دارد أعاد نی

. چٍػار  عنُهػَلی اؼػتیّ در نطرؼػۀ ًیػٌػای تغک روش ؿػانل تُلٖ دارد کً« راه ةغرت ٗلهعو آؼهاىی اولیً» ةً ،آن
ٌای  ةَده کً آن ىیغ از نطرؼۀ ةَدا اؼت. رىگ َالنت وؼه ًیؿتٌا  آن َچک از نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط.ک 卍 ؼَآؼتیکای

 . میکي نی دأا اؼتٕاده َالنت ٔالَن َيَان  و از ایو ٔالَن ةًاؼت ىؽتتًا روؿو  ایو ٔالَن

تَاىط  نی يۀ آنیزن دػ رىگ ایو ىهاد ىیؽت. ةً رىگلغونًا  طیيیة ؼَم نی چـم ٖیةعصی از ؿها از وع ٔالَىی کً
تان  مؿک وییدا در ٗؽهت ةیيط کً ٔالَن چعصاىی را نیتان  مؿَد. وٗتی چـم ؼَ ىهی ََض ع کيط، انا وعح آنییتْ

نعتتػًا ةػیو ٗعنػغ،  ةاؿػط. ایػو رىػگ رىػگ ةی ا زتػیی، ؼتغ  ٗعنغ، ةيٕؾ تَاىط زنیيۀ آن نی ام، رىگ دػ کعده ىكب
ایو ىهاد نػا  ی کًةیيیط از رىگ نهکو اؼت رىگی کً نی در ىتیذًکيط.  ع نیییْلی و ةيٕؾ تیىارىذی، زرد، ؼتغ، آةی، ى

 رىػگ م کػًیکي کيط. زػ نػی ع ىهیییٔالَن تْرون دی د تایو  卍 دارد نتٕاوت ةاؿط. انا رىگ و الگَی ؼَآؼتیکاٌا
ٌػای  ییتَاىا . کؽػاىی کػً میا کػعده اىتضػابآن را  ، دػػ اؼػت ةیيیػط ىؽػتتًا صػَب و تكػَیعی کػً نییيۀ ایزن دػ
ای ةؽیتَاىيط در ایو ٔالَن چ ُی دارىط نییوت َٔؽ  ييط. یُةُط ةت ویادی را ورای ایار زیٌغ

ذاتػًا  َالنػت ویا کً میةگَتان  یط ةعایةگظار« تلع اؼت.یَالنت ٌ ًیؿت 卍 و ؼَآؼتیکایا»اىط:  گٕتً ةُنی أعاد
 کػخ ؿػَد، َالنػت وػعؼ ویػا ةً اگع گَؿۀ آن»يط: یگَ ىیؽت. ةُنی أعاد نیةَط گعوه صاقی از نعدم نع چیةً ٌ

 ؾیدػ و َالنت زطود دوٌغاروداىكػط ؼػالیدر دو دٍت. اآن ٌم چعصط و  عا نیی، ز ؽتیگَىً ى  ویا« ؿَد. تلع نییٌ
 دٍػاىی دوم تلع و ديگیٌ ؿياصتيط. انا از زنانآن را  انَىی ةَد کًیؿاک در زنان .ا ؿياصتً ؿطیُی در دىیوَر وؼ ةً

 از رىػگ کػعد نتٕػاوت اؼتٕاده ةعای اؼتٕادۀ صَدش تكازب کعد، انا رىگی کًآن را  . او اؼت گظؿتً چيط دًٌ ٔ٘ه
غی اؼػت یو تهام چیؿط. ا نی اؼتٕاده ٗائم قَرت کعد و ةً نی ةاه اؿاره اه ةَد و گَؿۀ آن رو ةًیآن ؼ نا ةَد. رىگ

 ٌعی آن ةَد.گَیم. التتً آىچً گٕتم ٔ٘ه درةارۀ ؿکل ًا نی کً درةارۀ ایو ٔالَن

نُعؼ ؿادی و صَؿػتضتی  آن گَیيط ؟ ةُنی أعاد نی ؽتیدر نطرؼۀ ةَدای نا نُعؼ چ 卍ا ؼتیکؼَآ ویا دػ
دٌط  ةَدا را ىـان نی ؼىر 卍 م کً ؼَآؼتیکایةگَتان  یط ةعای، انا ایو ةعداؿتی ىؽتتًا دىیَی از آن اؼت. ةگظار اؼت
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اتةَدیؽاتناىيط  ،تع داییو صطاییارىط. نَدَدات دآن را  اىط طهیةَدا رؼ ی کً ةً ؼىریٌا آن ٔ٘ه و آن را  ٌػا َاٌا و آٌر
َاٌای ةَدیؽػاتم کػً آن ییم ةگَیتَاى دارىط. نیآن را  «َای ةغرتةَدیؽاتچٍار »َاٌای ةغرت، ناىيط ةَدیؽاتانا  ؛ىطارىط

تً ار ٔعاتع از ؼىریةغرت ةؽ تاتاگاتػا،  ر ٔعاؼػَی ؼػىراىط، زتػی ةػاهتع از تاتاگاتاٌػا ٌؽػتيط. د ةَداٌای نُهَلی ٔر
ؼػىر ٔعاتػع از ٌایی کً  ارىط. آند 卍 ؼَآؼتیکا کی را ؿهعد. تاتاگاتاٌا ٔ٘هٌا  آن تَان ٗطر ةَدا ودَد دارد کً ىهی آن

ط و یػدار 卍 دارىط. در ؼىسی دو ةعاةع ةاهتع از تاتاگاتػا، دو ؼَآؼػتیکا 卍 اؼَآؼتیک اىط تُطاد ةیـتعی تاتاگاتا رؼیطه
را دَؿػاىطه ؿان  اد دارىط کً ؼعاؼع ةطنیٗطر ز ط و ةعصی آنیدار 卍 تع، ؼً، چٍار، ديخ... ؼَآؼتیکازتی در ؼىَح ةاه

،  دؼت دؼت، اىگـتان ودَد ىطاؿتً ةاؿط، زتی در کٌٓا  آن و زاىَ. وٗتی ٔنای کأی ةعای  ، ؿانل ؼع، ؿاىًاؼت
 卍 ؼَآؼػتیکاٌای رود، ٔػعد ع و ةػاهتع نػیوَر کً ؼػىر ةػاهت ؿَد. ٌهان ًاٌع نی عهیو ّاىگـتان دا دا،  کٓ َٗس

یک ةَدا ةاهتع ةاؿط،  ؼىر دٌط. ٌعچً ن٘ام ةَدا را ىـان نی 卍 ـتع و ةیـتعی صَاٌط داؿت. ةياةعایو، ؼَآؼتیکایة
 دارد. 卍 تُطاد ةیـتعی ؼَآؼتیکا

 سنػهَلییۀ غیٌای تشک روش
ٌػای  صػَد را روش ٌػا آن غ ودَد دارىط.یهَلی ىعنُیٌای ّ دائَ، روش ٌای تغکیۀ نطرؼۀ ةَدا و نطرؼً َالوه ةع روش

ةاؼتان تػا انػعوز،  ویرا دارىط: از زنان چ اؼتيتاط ویا ًیٌای تغک َادی درةارۀ روش ىانيط. أعاد عنُهَلی نییۀ ّیتغک
ۀ یػتغکٌػای  راه ىػام را ةػًٌػا  آن اىػط و تًىٌػع گٔعدر و یۀ راؼتیٌای تغک راه َيَان نعدم نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ را ةً

ٌػا  آن داىيػط کػً ار کهػی نییاىط و أػعاد ةؽػ  عنُهَلی ٌعگغ َهَنی ىـطهیٌای ّ اىط. روش طهیغ ىانی٘ی ىیز٘ نطارس
 داىيط. نیٌا  آن ٖ آجار ٌيعی و ادةی درةارۀیودَد دارىط. نعدم ٔ٘ه از وع

، نضكَقػًا در  امً یػتغک انیػعنُهػَلی ودػَد دارد؟ ةلػً ودػَد دارد. در دعیٌای ّ َيَان روش غی ةًیچواًُٗا ا یآ
دػػٌَع ٌػػا  آن . کػػعدم وَر اتٕػػاٗی نالٗػػات عنُهػػَلی را ةػػًیٌػػای ّ روش نػػاٌعِ  ىٕػػع از اؼػػتادان ٌای آصػػع، ؼػػً ؼػػال

ایی کً ةؽیار نيسكعةًیچ ؛کعدىط نيت٘ل نو را ةًؿان  یٌا آنَزش آىچػً ایيکػً  صاوع ةَدىػط. ةػً ٔعد و ةؽیار صػَب ٌغ
أعد اؼت،  ار نيسكعةًیةؽدارىط  تَاىيػط  ؿَد صیلی صاص اؼػت. اکحػع أػعاد ىهی ؿان زاقل نی یی کً از تغکیًچیٌغ

ٌػا  آن ، چعاکً روشکييط ىً از نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط و ىً از نطرؼۀ دائَ ةیان نیٌا  آن َالوه، ةًدرکی از آن داؿتً ةاؿيط. 
یٔ»راه را ٌا  آن یک از ایو دو نطرؼً ىیؽت. ٌهیو نؽئلً ةاَث ؿطه نعدم در زنعۀ ٌیچ ، يانيػطة« ىانتُارؼ»یا « َع

ػی یػا  ةًٌػا  آن ىانیػطننهکو اؼػت ةػً ىٌػع ةعؼػط ىانيط.  عنُهَلی نییٌای ّ صَد را روشٌا  آن انا قػَرت راه َٔع
ٌؽػتيط. نػعدم ٌػا  آن ةً ایػو نُيػی ىیؽػت کػً نػعدم نضػالٓٗىًُا تس٘یعآنیغی دارد، انا نُيی مهيِی ىانتُارؼ 

ٌػا  آن ؽػت کػًیو ىیػگع ااىیػىیػغ ةٌػا  ایػو واژهزتی نُيی ًػاٌعی . ٌؽتيط یاٌعیهي ٌای روشٌا  آن گَیيط کً ىهی
ً یػتغک« ویٌای راؼت نطرؼً»دائَ را  نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀچیو در نعدم ش، یتاردر وَل ی ٌؽتيط. اٌعیهيٌای  روش

ادی را درک ىهییٌای ّ روشةياةعایو وٗتی اىط.  طهیىان نی ػی نیرا ٌا  آن کييط، َع ر ن٘ایؽػً ةػا ایيکػً ىانيػط؛ د راه َٔع
و یدر واژگػان چػ ةػَد.« رویکعدی ىاؿیاىً»نيٌَرؿان « ىانتُارؼ،»ل٘ب در صكَص یا نتُارؼ ةاؿيط. نياؼب کانالً 

 ؿط. وَر ةعداؿت نی ایوُهَهً نةاؼتان 

دارىػط و ؼعؿػت دٍػان را  يگیؿػ ویغ الغاناتی دطی ةعای ؿیىٌا  آن عای؟ ز ؽتيطیی ىاٌعیهيٌای  روشٌا  آن چعا
ای ةط اىذام ىهی دٍان را ى٘ل ویا َٗاىیؼعؿت ٌا  آن دٌيط. ؿان ٗعار نیً یای تغکنتي و یدٌيط، ةيػاةعا ىهی کييط و کاٌر

 ایو َلػتو ٌؽتيط، ىً ةً یٌای راؼت ط. نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ نطرؼًیی ةياناٌعیهيٌای  را روشٌا  آن طیتَاى ىهی
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ؼػَ ةػا ؼعؿػت  نطرؼۀ ةَدا و نطرؼػۀ دائػَ ٌم کًایو َلت  ةً ، ةلکً اؼتٌ آن ٌای ؼَ ةا روش ؼعؿت دٍان ٌم کً
ؽتيط، ةلکً یی ىاٌعیهيٌای  روشٌا  آن ؼَ ةا ؼعؿت دٍان ةاؿط، ٌای ّیعنُهَلی ٌم دٍان ٌؽتيط. اگع تغکیۀ روش

ٌػا  آن طی، ؼعؿػت دٍػان اؼػت.یػکػی و دلیا ىیػو صػَةی و ةػطی ییار ةعای تُیو ٌؽتيط. زیعا نُیٌای راؼت روش
وَر اؼػت کػً الغانػات و  ویو ٌؽتيط. ٔ٘ه ایغ راؼتیىٌا  آن ویدٌيط، ةياةعا ۀ ؼعؿت دٍان ٗعار نییرا ةع داؿان ً یتغک

را ةػً نسػطودۀ ؿان  یٌا آنَزشٌا  آن ةا الغانات و نـضكات نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ تٕاوت دارد.ٌا  آن نـضكات
ةػً تُػطاد زتػی اگػع دٌيػط. نطرؼػۀ دائػَ  نَزش نیکييط، ٔ٘ه ةً تُطاد ةؽیار کهی آ ُی از ؿاگعدان نيت٘ل ىهییوؼ

ٌهػۀ  ىذػات کيط. نطرؼۀ ةػَدا ةػً نی أتیٌای واُٗی را در  آنَزشٌا  آن کی ازی دٌط، ٔ٘ه آنَزش اننعیطاز زیادی 
 اىذام دٌط.آن را  تَاىط ً کيط، نییةضَاٌط تغک ٌعکؽیرو  نَدَدات اَت٘اد دارد، ازایو

ک ؿػضف در وػَل یػتَاىيط ةً دو ىٕع داده ؿػَىط. ةلکػً ٔ٘ػه  ؿَىط ىهی عنُهَلی نيت٘ل نییٌای ّ وٗتی روش
 اىػط. زنػاىی کػً طهیرا ىطٌا  آن تاریش، نعدم َادی در وَلاؼت کً َلت ؿَد. ةً ٌهیو  زناىی وَهىی اىتضاب نی نطت
ون آنطىػط. عیػة غ ةعای آنَزشیى ٌا روشایو أعاد  تُطادی ازکً  ی صَد ةَد، نتَدً ؿطمیدر دوران ؿکَٔا گَىگ چی

ػا ةػً  عا اؼتاد نذػاز ىهییز ،دظیع ىیؽت انکانکً انا دػ از آنَزش َهَنی نتَدً ؿطىط  داىؽػت ةعصػی از آن چیٌغ
ط. یکي ؿاگعدان صَد را اىتضاب طیتَاى ط، ىهییوَر گؽتعده اؿاًَ دٌ ط روؿی را ةًیَهَم نعدم نيت٘ل ؿَد. اگع ةضَاٌ

ىػَع  عآورىػط، چعاکػً ٌػ ٌػای نضتلٕػی را نی ؿػیيگ و ذٌيیت ؿیو آیيط ؼىَح نضتلٓ أعادی کً ةعای یادگیعی نی
ای در  وَر گؽػتعده تَاىيػط ةػً عنُهَلی ىهییٌای ّ رو روش ط. ازایویرا اىتضاب کيتان  طانیط نعیتَاى آیط. ىهی ٔعدی نی

واُٗػًا ٌػا  آن عا روشیػ، زؿػاگعدان را در نُػعض صىػع ٗػعار دٌػطتَاىط  ادتهاع آنَزش داده ؿَىط. اىذام ایو کار نی
 اؼت. ةضكَص

ٔػعد  کيػط و نطرؼػۀ دائػَ ؼػُی نی ةیيی ةعؼػط ٔعد ةً روؿػو کيط نطرؼۀ ةَدا ؼُی نی»: گَیيط نی ةعصی از أعاد
چ ٗلهػعو یٌػةً کً ؿط صَاٌط زطوزكع  ةیداوداىی ٔعد « ؟چىَرعنُهَلی یروش ّدر صكَص نَدَد کانلی ؿَد. 

تاةا ةٍـػت ؼػُادت  انَىی ةٍـت ؼاٌا را دارد، ةَدا آنییاگاتا ؿاکداىيط تات ٌهً نیؿَد.  دٍان نسطود ىهیجاةتی در 
ی را دارد و ةَدا اؼتاد وب ةٍـت درصـان را دارد. ٌع تاتاگاتا و ةػَدای ةغرگػی ةٍـػت صػَد را دارد. ٌػع نَدػَد یّا

ٌػای  روشتغکیػۀ  کػً در کييػط. انػا ٔػعدی زىػطگی نیآىذػا  طاىؾیاری از نعیکيط و ةؽ ةٍـت صَد را ةيا نی صطایی
صاقػی نکان زطوزكعی صَاٌط ؿط کً ٌیچ  داودان ةیيی در دٍان ىطارد و ینسطودۀ نُؿَد  نَٖٔ نیعنُهَلی یّ

 در آؼهان ىطارد.

 ی اٌسیهيروعی  کسدن ویتهس
ٌػای  وَر نـػضف روش ةػً ؿکل دارد. أعادی ٌؽتيط کً ویؽت؟ چيطیچ« یاٌعیهيروؿی  کعدن ویتهع»نيٌَر از 

ایی را نيت٘ل نی يط، چعاکً در وَل تاریش أعادی ةَدهدٌ ی را اىذام نیاٌعیهي ػا یچ کييط. چعا آن اىط کً چيیو چیٌغ ٌغ
ػایچ ٌػا ویاىػط. ا ةَده ؿضكػی و دػَل نيػأٍ،  َادی در دؽتذَی ؿػٍعت نعدم ویکييط؟ زیعا در ة نی را نيت٘ل ی یٌغ

 ةػً دؼػتی چیغ چػً ىػط. دػػچ گػَىگی ىطاریؽػت و ٌػیةاه ىٌا  آن يگیؿ ویؿ ؼىر صَاٌيط. التتً نی ٌؽتيط کً
داؿتً ةاؿط، ىػََی از اىػعژی را از آن را  اگع کؽی ن٘طار زیادیٌای کارنا ایو اؼت کً  یکی از ویژگیآورىط؟ کارنا.  نی

ؽػً ةػا یکييطه ن٘ایؽً ؿػَد. انػا در ن٘ا تَاىط ةا تغکیً ای ىطارد و ىهی ؼىر تغکیً چیٌ ؿضف ویدٌط. انا ا نیؿکل 
آن ةؽػیار زیػاد  . وٗتػی تػعاکم ىػََی از اىػعژی اؼػت غیػرا نٍار و نسطود کيط، زیعا کارنا ىٌا  نآ تَاىط أعاد َادی، نی
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 رو در وػَل ذاد کيػط. ازایػویعی را ایو تأجیکعده و چي تیُی در ةطن ٔعد را تَ٘یوت ٌای َٔؽ ییتَاىط تَاىا ؿَد، نی نی
ػایو چیاىط کػً چيػ ـً أعادی ةَدهیش ٌهیتار ػای ةػط و ةػا »يػط: یگَ نیٌػا  آن ی را آنػَزش دٌيػط.یٌغ ةػا اىذػام کاٌر

و یػ٘ػت ایدٌيػط. ز٘ ىهی ؾیرا أػغا صػَد گَىگٌا  آن «تَاىم گَىگ صَد را أغایؾ دٌم. ةً دیگعان، نی دادن دؿيام
ػای ةػط ةػً اهیآن نادۀ ؼ أغایؾ تعاکمدر زال ٌا  آن اؼت کً اه، کارنػا ینػادۀ ؼػٌػا  آن ٌؽتيط، چعاکػً اىذػام کاٌر

تَاىيػط  نیٌػا  آن ت کييػط.یػُی ىاچیغ نادرزادی را ةػا آن کارنػا تَ٘یوت َٔؽ ٌای ییتَاىيط آن تَاىا نی ویدٌط. ةياةعا نی
 اؿػتتاه ةً أػعاد ویػچ کار نٍهی اىذام دٌيط. ایتَاىيط ٌ ُی کَچک را رؿط دٌيط، انا ىهییوت ٌای َٔؽ ییةعصی از تَاىا

ای ةط نی اىذام کييط ةا ٔکع نی  .دٌيط ؾیرا أغا گَىگ تَاىيط کاٌر

اٌػعیهو َػادی اؼػت.  نعدم در ةیوای اؿتتاه  گٕتً ویا« دائَ اؼت.تع از  َیٗاٌعیهو »يط: یگَ ةعصی از أعاد نی
 م ٔ٘ػهیؿياؼػ ٌا نی نا اىؽان ودَد دارد: دٍاىی کًٌایی در ایو صكَص  زنیيً دیؾٌعگغ ةليطتع از دائَ ىضَاٌط ةَد. 

کػً دٍػان نػا زنػاىی  ٌعوٗػت.  میىػان دٍػان نیآن را  ی اصتكػارو ةعا ؿهار اؼت ٌای ةی از دٍان دٍان کَچک کی
کيػط،  نی در دٍػان را نيٍػطم چیغ ٌهػًکيط کػً  هی را تذعةً نییٌهیـً ٔادُۀ ٌَ وَهىی را دـت ؼع گظاؿتً ةاؿط،

نَدػَدات اىؽػاىی ٔ٘ػه و دورۀ دٍػان، یکيط. در ا دٍان ٗاىَىی را دىتال نی ٌا و تهام نَدَدات. زعکت ؿانل ؼیاره
 ُةُػط دٍػان رخ ویػار داىٕذػار آصعیو کً زناىی از  اىط طهیددر زال زامع  اری از نَدَداتی. ةؽ اىط ؽتيط کً ةط ؿطهیى

آىچػً  عایػز ،کييػط ا نـػاٌطهرىٕذػار اآصػعیو  تَاىيط انػعوزه ىهی ؿياؼان  . ؼتارهنطتی ةؽیار وَهىی گظؿتً اؼت داد
ایچ میيیٌا ةت تلؽکَپ ویتع َٗی انیاز نانعوزه  میتَاى ین ؾ اتٕػاؽ یىَری د ٌغار ؼال قطوديذاه کیی ٌؽتيط کً یٌغ

م تػا یم نيتٌػع ةاؿػیدٌػط، نذتػَر ٍػاىی روی نییٌای ک اکيَن در ةطن کً ٌمةتیيیم عاتی را ییم تْی. اگع ةضَاٌ ىطأتاد
 . يطۀ دوری اؼتیواًُٗا آ ویىَری ةگظرد. ا ٌغار ؼال قطوديذاه  کی

 تهػاماده اؼػت، ةػعای د عی رخییػتْ ویکػً چيػ زنػان ٌع.  هی گظؿتً اؼتیٌع َییان تْیکل دٍان از نکيَن تا
ٗػعار ةػَده د، اأتػ نی تی اتٕػاؽیومػُ ویچيػ کً ٌع ةارةار آورده اؼت. در  ةًکانل  ىاةَدی دٍانؼعاؼع در  نَدَدات
ةعوىط.  از ةیو نَدَدات تهاموَری کً چیغی ةاٗی ىهاىط و  سَ ؿَد، ةًوَر کانل ن ةًٌا و َياقع نادی دٍان  صكیكً

تً اؼت. ةياةعایو ٌعگاه نَدَدات  ، ایو اىٕذار ةًٌع ةارانا  ةؽیار ؼىر ةاه از ىَ دٍػاىی  صطاییوَر کانل قَرت ىگٔع
ٌایی از گظؿػتً دیـػادیؾ در دٍػان زنػَر  ناىػطه ةاٗیَيَان  اىط کػً ةػً اىط، ٌهیـً نَدَدات صاقی ةَده را ؼاصتً

ای ةع اؼاس ؼاصتيط  دوةاره نی صطایینَدَدات داؿتيط. انا دٍاىی کً  ةػا ؿط کً  صَدؿان ةيا نیصكیكً و نُیاٌر
ای ٗتل   ؿت.تٕاوت داصكیكً و نُیاٌر

ؿػياصتيط ةػا صػَد ةػً  ٌایی را کً از ٗتػل نی ٌای َهلکعد و صكیكً طىط، ؿیَهؿ ی کً در اىٕذار کـتً ىهییٌا آن
تۀ  ؿکل دٍانآوردىط. انا ةع ایو  دٍان دطیط نی و یةيػاةعا ٌػا و ٗػَاىیو دٍػان دطیػط زػاکم ةػَد. صكیكً طیدطگٔع

ط نطاصلػً یػدٍػان دطکعدىػط کػً ةػا َهلکػعد  َهػل نیی یٌا هویاٌع طىط در ى٘ؾؿ ٌایی کً در اىٕذار کـتً ىهی آن
ًا ؽتيط چعاکً یةط ى ٗطر ٌم آنٌا  آن . اناعدىطک نی ٌهػان ٌػا  آن کييط. ٍان ٗتلی َهل نیٌای د صكیكًةع اؼاس قٔع

 ؽػتيط و ةػًیَػادی ى طی ةعای نعدمیتٍط چیٌٌا  آن ؿَىط. انا َيَان ىیعوٌای تاریک ؿياصتً نی ةًچیغی ٌؽتيط کً 
ا، ةً رؼاىيط. ٔ٘ه ىهی نعدم قطنً ، نػعدم  چؽػتيط. در گظؿػتً نیؿػطت  ةًؿػان صَدٌای کٍو  ؿیَه ةعای اىذام کاٌر

 ةؽػیاری ودػَد دارىػط. آن صػطاییدػَدات نَؼػىر تاتاگاتػا ٔعاتػع از ام کً  و را ةطاىيط. گٕتًیَادی ادازه ىطاؿتيط ا
غ یػى هػاری و نػعتیعی، ةیػ. دىػطواُٗػًا ىاچیغ ،صػطایینَدػَدات ةػا  ؽػًیآیيط؟ در ن٘ا ٌا ةً چً زؽاب نی هویاٌع

 . ودَد دارىطو ىگٍطاری ؼعؿت دٍان  ٌؽتيط ولی ةعای زٕينَدَدات تاریک ٌایی از  ؿکل
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ؿَد. آؼَرا نَدَدات ُةُطٌای  طه نییىان آؼَرا کيط کً نیةیان ، چیغی را روح ییطایدرةارۀ ةازد ؽمیٌای ةَد آنَزه
و  وییدػا ت ؼػىریػىٍا ةیٌػا  آن ،  واهتع صطایی ویة دیگعی ٌؽتيط کً ؼعؿت ةـعی ىطارىط. در ىٌع نَدَدات روؿو

ی را ٌای َػاد اىؽػانو  ن٘ػطاری اىػعژی دارىػطٌػا  آن .ىطا ار تعؼػياکیانا در ىٌع نعدم َادی ةؽ ؛ةؽیار ىاتَان ٌؽتيط
از ٔعقػت ٌػا  آن ع،یػاص ٌای ً کييط. در ؼػالیٌا تْظ دارىط از اىؽان دوؼت ذًیدر ىتگیعىط،  در ىٌع نی َانیَيَان ز ةً

و زتػی ًػاٌع ةـػعی نَدَدات ىػاچیغی ٌؽػتيط ٌا  آن آنَزش دٌيط. انارا گَىگ  چیٌای  روشاىط تا  اؼتٕاده کعده
 کػی ازیط و یَىطیةپٌا  آن ط و ةًیط ةعوی، نذتَر را یاد ةگیعیطؿان  ٌای آنَزشرؼيط. وٗتی  نی ةً ىٌعتعؼياک و  ىطارىط

 ؼَ ةا تٕکع ٌمؿان أکاراگع دٌيط أکار ةطی دارىط و  گَىگ را اىذام نی ٌای چی ویط. ةعصی أعاد وٗتی تهعیؿٌَا  آن
تَاىػط  نی ک ذٌو درؼتی» ،اىط وَر کً گٕتً انا ٌهانآیيط تا ةً ایو أعاد آنَزش دٌيط.  نیٌا  آن آن نَدَدات ةاؿط،

أکػار  کيػط. انػا اگػع تیػکيط ؿػها را اذ ىهی کؽی دعئت  چی، ٌ طیغی ىتاؿیاگع در ولب چ «کيط. ّلتً هویةع قط اٌع
ای ةط ةعویچ دىتال ط یا ةًیی داؿتً ةاؿاٌعیهي ۀ ؿػها در یػآیيط تا ةً ؿها کهک کييط و دػ از آن، تغک نیٌا  آن ، طیٌغ

 تَاىط روی دٌط. نـکل نی ویاأتط.  هيی نییعی اٌعینؽ

ؿػَد. نيٌػَر از ىاآگاٌاىػً در  نی طهیىان «کعدن  ویی تهعاٌعیهيىاآگاٌاىً در راٌی »گعی ودَد دارد کً یومُیت د
چیػغی و یػاز آن آگػاه ةػَد. اایيکػً  و کعد ةػطونیی تهعاٌعیهيُيی در روؿی ی؟  ؽتیچ کعدن ویی تهعاٌعیهيراٌی 

ٌػای  ویتهعدر زػالی کػً  ؾ گٕتم، ةعصی أعادیوَر کً چيط روز د خ اؼت. ٌهانیراصیلی ط و یيیة نی اؼت کً ةؽیار
ؽػتاده ٌؽػتيط و ةازوٌػا و یٌػای ا ویاىذػام تهعدر زػال آىذػا  دٌيط أکار ةطی دارىػط. گعچػً گَىگ را اىذام نی چی
ؾ یأغادر زال ٌا  هتیٗ»کيط:  کؽی ٔکع نیدای دیگعی اؼت. ؿان  صَرد، انا ذٌو از صؽتگی تکان نیؿان  یداٌا

گػعی ٔکػع ید« ؿػَىط. تػع نی ط ةعوم. اگع َذلً ىکػيم اديػاس گعانیةعای صع ٌا ویاؼت. ةٍتع اؼت ةُط از اىذام تهع
ضكیف ت نؽئَل گیعد؟ ؿضكی کً ا وازطی ةً نو تُلٖ نیی. آاؼتٌ تضكیف آدارتهاندر زال کار  نسل»کيط:  نی

ؿػَد:  تع نی کيػط، َكػتاىی ٔکػع نی و نَمػَعیػـػتع درةػارۀ ایة ًٌعچػ« نـػکل دارد. ةا نو ـًیٌه اؼتٌ آدارتهان
 وَر کً ؿَد. ٌهان طار نییٔکعی دط ىَع ٌع...«  کيم ةا او نتارزه تَاىم نی . چگَىً دٌط ىهی نىهئيم کً وازطی ةً نو»

تً ، ازرود یی نیٌعداؿان  ذٌو،  ٗتالً گٕتم را َكػتاىی ٌػا  آن ی، و ةعصی نؽائل زتیتا انَر نل نؽائل صاىَادگی گٔع
 کيط. نی

أکػار ط، اگع یدٌ نی ٌای زعکتی را اىذام وی. ٌيگانی کً تهع در اولَیت ٗعار گیعد ةایط تَ٘ا ،گَىگ در ٌع روش چی
در  زیعای ىطاؿتً ةاؿیط. کعٔچ یاقالً ٌ کً اؼت ویا ةٍتع از ٌهًأکار ةطی داؿتً ةاؿیط.  طیزطاٗل ىتاصَةی ىطاریط، 

ار نٍهػی را یةؽػ ى٘ؾ ٌا ةُطاً  انیةي ةایط گظاؿتً ؿَد. آن ٌای صاقی انیةي کيیط نیو یتهع وییدر ؼىَح دازالی کً 
ط؟ یػکي نی امػأً صػَد ی ةً گَىػگچیغ چًط: یـیيطیة ةاره ویدرا. ٌهگی  عاتی داردیتأجٔعد روىط ٔکعی و  طيکي ٕا نییا

اؿػط؟ چيػط ىٕػع ٌؽػتيط کػً وٗتػی ىت اهیتَاىػط ؼػ نی ةاؿػط؟ چگَىػً تَاىط صَب نیدٌیط  رؿط نیغی کً یچ چگَىً
تػان  یٌا هارییط، ةیکي و نییـً تهعیٌهایيکً دٌيط چيان أکاری ىطارىط؟ چعا ةا  ؿان را اىذام نی ٌای زعکتی ویتهع
تً ویاز ة ای ةطیدرةارۀ آن چکييط  نیو یتهعدر زالی کً  ط ةعصی أعادیاىط؟ ؿا ىٔع گَىگ  ـً چییٔکع ىکييط، انا ٌه ٌغ

در کييػط.  ولب ایو یا آن چیغ ةَدن و انیال ؿطیط نضتلٕػی تهػعیو نی ُی، دریوت ٌای َٔؽ ییً تَاىارا ةا واةؽتگی ة
ی اٌعیهيػکً در راٌی  طییةگٌَا  آن ی ٌؽتيط. اگع ةًاٌعیهيً در راٌی یتغکدر زال از آن آگاه ةاؿيط، ایيکً  ةطون واٍٗ
انا آن اؼتاد ةغرت از ؿػها « نُلم نو اؼت! گَىگ، اؼتاد ةغرت چیوچيان  چيیو »ؿَىط:  نی کييط، ىارازت ً نییتغک

أکار ةطی را  ـًیط، ٌهیدٌ گَىگ را اىذام نی ٌای چی وی؟ وٗتی تهع طیا کار را کعده ویا ایصَاؼت ةً تَ٘ا ةٍا ةطٌیط. آ
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ای صَةی یٌا چ ویا از تهعی. دػ آ طیکي امأً نی اٌػی و ىاآگاٌاىً در ریو اؼت. ایا ؟ نـکل ط آوردیصَاٌ ةً دؼتٌغ
 و چیغی ةؽیار رایخ اؼت. کعدن ً یی تغکاٌعیهي

 ۀ دوگاىۀ نسد و زنیتشک
ٌای  ٌا یا ى٘اؿػی نذؽهًط در ی. ؿا نعد و زن ودَد دارد ۀ دوگاىۀیتغک ای ةً ىامً یتغک ، روش کييطگانً یدر ادتهاع تغک

گػاٌی اوٗػات  نػعد ۀچٍػعاؼت.  داؿتً نعدی ةطن زىی را ىگًَيَان روؿی ةعای تغکیً،  ةًط کً یا طهیؽم تتتی دیتاىتع
يًیؿت وادعا ةا ؼع گاو  یک ٌعغ ودَد دارىط کً ًایأتۀ ةَدا ىیعییٌای تْ دارد. ؿکل را ىگً نی ای ً ةَدا اؼت و زن ةٌع

يۀ زىی اؼب و قَرت ٌؽتيط؟ اةتطا نَمََی را ةعای ٌهً تَمیر  قَرت ویا دارىط. چعا ةً را ىگً نی دارىط و ةطن ةٌع
تً اؼتىیؽم َیکيَٕؼتأجیع  تست ؽت کًیى ویچ ۀ نا ٔ٘هاریدٌیم. در ؼ نی  ىػژاد ، تهػام ؾید ٗعن . تا چيط ٗعار گٔع
ارۀ یاز ؼػ، ةلکػً  انػطیارۀ نػا ىیاز ؼ ٘تیدر ز٘ای ً یتغک رو چيیو روش ٌای اصالٗی نـاةٍی داؿت. ازایو ارزش ةـع

ػی  ویدر آن زنػان در چػ ًیػتغک وشر ویػً اؼتٕاده ؿَد. وٗتی ایتَاىط ةعای تغک و روش نییانا ا .گعی آنطید نُٔع
، ذػًیدر ىتٌػای نضٕػی داؿػت.  ۀ دوگاىۀ نعد و زن و ةعصی روشیتغک، زیعا عىطیةپظآن را  و ىتَاىؽتيطیؿط، نعدم چ

 کػً طا ىکعدید نهيَع ؿط و ادازه روش ویکعد. ا نهيَع اَالمآن را  از ؼلؽلۀ تاىگ چاىگ ییو در دورۀ ٌَیانپعاتَر چ
اؼت و  ةضكَصای  تتت کً نيىً٘ ؿط. انا در طهیىان تاىگ ؽمیتاىتع زنان، ؿَد. در آن داده شآنَزداصل چیو  در

ۀ دوگاىػۀ نػعد و یػکييط؟ ٌطؼ از تغک ً نییتغک قَرت ویا ةًٌا  آن طا کعد. چعایاىت٘ال د ٔعدی دارد، ت نيسكعةًیومُ
و و یػیوَری کػً  ةً ،آوری کيط دهٍ ویی کعدن لیاىگ را ةعای تکهیو  اىگی کعدن لیرا ةعای تکه ویی کً اؼت ویزن ا

 ط.یاىگ رؼیو و یی ؿطن ً کييط تا ةً ٌطؼ نتُادلیتغک ول یگع را تکهیکطیاىگ ی

، ةػطن ةـػعی  نطرؼػۀ دائػَ اىػگِ یو و یینٍَٕم  ةع وتٖا نطرؼۀ دائَ، نضكَقًا ینطرؼۀ ةَدا  ةع وتٖ کً طیداى نی
تَاىيػط  دارىػط، نی اىگ، ٌع دو در ةطن اىؽػان ودػَدیو  ویی ایيکً صاوع  را دارد. ةً اىگیو  وییُی ٌع دوی یوَر وت ةً

را دػعورش  ؿػطه و ٔاؿػوً ی، کَدکػان تغک کػَدک دػاودان ُی نضتلٓ و نَدَدات نضتلٕی نحلیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ةػعای  ایػو. یاةيطتَاىيط دعورش  نی از نَدَدات ةؽیاریاىگ ٌع دو در ةطن ودَد دارىط، یو و ییایيکً  صاوع دٌيط. ةً

ػاآن  .کيط ةطن نعداىً و زىاىً، ٌع دو قطؽ نی ٌػا  آن آىچػً ویان رؿػط کييػط. ةيػاةعا تػی دن در نيى٘ػۀ تَاىيػط نی چیٌغ
عد. یػگ نی در ىٌػعو یػیرا  ةطن وییدا و ٗؽهت اىگیرا  ةاهی ةطن دائَ نُهَهً ٗؽهت . نطرؼۀ اؼت ریيط قسیگَ نی

را  ةػطن چػپ ىط. أعادی ٌؽتيط کً وعؼگیع در ىٌع نیو ییرا  طندلَی ة و ٗؽهت اىگیةطن را  ةعصی از أعاد دـت
ط و یػآ نیآىذػا  و ازیػا« نعد چػپ، زن راؼػت،»م: یای دار و گٕتًیىط. در چگیع در ىٌع نی وییرا  راؼت و وعؼ اىگی

ةػطن  ، اىػگیو  ویػی ع نت٘اةػلیتػأج و ةػایرا دارد، ةيػاةعا اىگیو  ویی ُی ٌع دوییوَر وت ةـعی ةً . ةطن درؼت اؼت
 يط.یایة ةً ودَدتَاىيط  ادی نییز اریةؽ ةعؼط و نَدَدات اىگیو  ویی انین تُادل تَاىط صَدش ةً نی

 ًیػتغک ةػاه ؼػىَح تا میتَاى نی ۀ دوگاىۀ نعد و زن، ٌيَز ٌمیکيط کً چعا ةطون اؼتٕاده از تغک نی روؿو ویدػ ا
صَةی اداره کيط، نهکو اؼػت  ةًآن را  اده کيط، انا ىتَاىطۀ دوگاىۀ نعد و زن اؼتٕیۀ صَد از تغکیم. اگع ٔعدی در تغکیکي

ؽػم ةضَاٌيػط یةػاهی تاىتع ٌای ؼػىرً یػی ؿَد. وٗتی تغکاٌعیهيۀ یاش تغکً یهيی نيتٍی ؿَد و تغکیةً زالتی اٌع
در آن ٌيگام،  ً کعده ةاؿيط.یی تغکیار ةاهیا هناٌا ةایط تا ؼىَح ةؽیکار ةتعىط، آن راٌتان   ۀ دوگاىۀ نعد و زن را ةًیتغک

آن ٔػعد ةؽػیار  يگیؿػ ویؿایيکػً  صاوع ً را ةً اىذػام ةعؼػاىط. ةػًیی کيط تا آن تغکیتَاىط ؿضف را راٌيها اؼتاد نی
يی ییيگ دػایؿػ ویصَةی اداره کيط. انػا آن أػعادی کػً ؿ صَد را ةًؿَد  اٌعیهوتؽلیم ایيکً  تَاىط ةطون ةاهؼت، نی



006 

 

نسػطود ٌػا  آن يگیؿػ ویؼػىر ؿؿػَىط.  نی اٌػعیهونْلػَب نىهئيًا ، چعاکً ييطدارىط، نىلً٘ا ىتایط از آن اؼتٕاده ک
ا ىـطهیاز ؿٍَت و ان .اؼت اىذػام آن را  اگع. ةياةعایو و زط اؼتیٔ٘ه تا اٌا  آن يگیؿ ویؿ و اىط ال نعدم َادی ٌر

در دٌيط نىهئيًا زش آنَآن را  وییم اگع در ؼىَح داییگَ اؼت کً نیَلت ی صَاٌط ةَد. ةً ٌهیو اٌعیهيدٌيط ٗىًُا 
 ی ٌؽتيط.اٌعیهيخ روؿی یتعوزال 

ب یػَذ آن چیغ چػًاىػط.  دادهآنػَزش ۀ دوگاىۀ نعد و زن را ی، تغک گَىگ چی اری از اؼتادانیع، ةؽیٌای اص در ؼال
ع یػطۀ نعةػَط ةػً زنػان اصیػو دطیَالوه، ا . ةً اؼت غ ًاٌع ؿطهیۀ دوگاىۀ نعد و زن زتی در نطرؼۀ دائَ ىی؟ تغک اؼت

ةػع تَاىط در نطرؼۀ دائَ ًاٌع ؿػَد؟  ۀ دوگاىۀ نعد و زن نییتغک ؿط. چگَىً ؿعوع در زنان ؼلؽلۀ تاىگ ؽت، ةلکًیى
 را دارد. تهػام اىػگیو  ویػیوَر وتیُػی  کً ةً اؼت نطرؼۀ دائَ، ةطن ةـعی نحل دٍاىی کَچک دیِ  تای ىٌعیۀ وتٖ

ا یط یغی را در آن وارد کيیوَر ؼعؼعی چ اىط. اگع ةً ار دوری نيت٘ل ؿطهیٌای ةؽ از زنان ٘ی و درؼتیٌای ز٘ آنَزش
میع دٌییتْآن را  طیل ٌؽتیٌع وَر کً نا م نی ط، آن نطرؼً را دٌر  ًیػتغک کعدن کانل ٌطؼؿَد  ةاَث نیکً ط یکي ةٌع

ط. اگػع یه کياؼتٕاد ط از آنیۀ دوگاىۀ نعد و زن را ىطارد، ٌعگغ ىتایی، تغک اً یو اگع روش تغکیةياةعادؼتیاةی ىتاؿط.  ٗاةل
 م، در نطرؼػۀ ٔػالَنییوَر نـػضف ةگػَ ؿػَیط. ةػً نی رویػط و دچػار نـػکل راٌػً نی ط ةػً ةییو کار را اىذام دٌیا

 داىیط ىٌع نا در ایو زنیيً چیؽت. زاه نی .میىطارآن را ؿتیً  ٌایچیغ یا ۀ دوگاىۀ نعد و زنیتغک نان، یدأا

  ۀ دوگاىۀ ةرن و ذٌویتشک
ةا تغکیۀ زنان  و اؼت کً ٌمیۀ دوگاىۀ ةطن و ذٌو ایام. نيٌَر از تغک ل ؿعح دادهیتٕك ٌو را ةًۀ دوگاىۀ ةطن و ذیتغک 

در زػالی  تتػطیل اؼػت.در زال تان  ةطن نادرزادیگع، یَتارت د ط. ةًیغ ٌؽتیىتان  ةطنۀ یتغکدر زال ، تان ؿیيگ ؿیو
ت د نی ٌای ةـػعی َلؼل ویگغیخ دایتطر ؿَد و نادۀ ةا اىعژی ةاه ةً ل نییتتطتان  ةطنکً  کػم  ؿػطن  عیؿػَد، ؼػَع
ت نػادۀ یػىٍا دٌط. وٗتی در ذی را ىـان نییل تطریذی و تتطیَالئم ةعگـت ةً دَاىی، ةعگـت تطرتان  ةطنؿَد.  نی

وَر  ةً ةطىی از ىَع دیگعی از ناده تتطیل ؿطه اؼت. آن ةػطن، ٌهػانتان  ةطنؿط،  ویگغیوَر کانل دا ةاه ةً ةا اىعژی
تً اؼت ؼَی ديخکً گٕتم، ٔعا  ؿَد. ٌعگغ ٔاؼط ىهیتان  ةطنؽت، یَيكع ى گع در نسطودۀ ديخید از آىذا کً.  َيكع ٔر

 کييط. ۀ ةطن قستت ىهییا درةارۀ تغکیدرةارۀ زعکات ٌا  آن رو ۀ ذٌو ؼعوکار دارد، ازایویةا تغک در نُاةط ٔ٘ه ًیتغک
انَىی یؿػاک ٘ػتیدر ز٘داىػط.  عواىػا را هزم نییداد، ىانَىی آنػَزش یکييط. روؿی کػً ؿػاک و نییعواىا را تهعیىٌا  آن

تًیروش ةغرت د  نػادۀ ةػا اىػعژی وَر کانل ةً صَد را ةًةطن نادرزادی ی را داؿت کً یو تَاىایای داؿت و ٗىًُا ا ـٔع
 آن اىتضػابدای  عواىػا را ةػًیى راهای ةعای ؼایعیو ةاٗی ةگظارد،  ىهَىًایيکً  ةتعد. انا ةعای کيط و ةا صَدش لیةاه تتط

از نػػعدم صَاؼػػت؟ او صَاؼػػت نػػعدم تػػا زػػط انکػػان آن را  . چػػعاناىػػط کػػً در آن، ةػػطن در ایيذػػا ةػػاٗی نی کػػعد
ا کييطؿان  یٌا واةؽتگی ا کييط، را چیغ ٌهً ،را ٌر ع یچ واةؽتگی ةاٗی ىهاىط. او نؽػیو ٌ ،راؿان  ت ةطنیىٍا زتی در ٌر

ی در ؼعاؼػع یراٌتػان ةػَداا زط انکان ّیعواةؽػتً ةاؿػيط. ةيػاةعایو تا ةً دیعواىؾ کهک کيط ت کعد عواىا را اىتضابیى
را  اش کػییغیعد ةطن ٔین اؼت کً وٗتی راٌتی نی ویعواىا ایاىط. نيٌَر از ى کعده عواىا را اىتضابیى عیٌهگی نؽ شیتار

ا نی  کيط. قَُد نی او ةا گَىگؾ کيط و روح ٌر

 ٌهػۀ نَدػَدات کييػط و درةػارۀ ىذػات نی صػَد را اىتضػاب طانینعٌا  آن کيط. ۀ ةطن تهعکغ نیینطرؼۀ دائَ ةع تغک
کييط.  و چگَىگی تغکیۀ ةطن قستت نیٌا  کیو درةارۀ تکيیار صَةی ؼعوکار دارىط. ةياةعایکييط و ةا أعاد ةؽ قستت ىهی
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ا آنَزش داده ىهییچ ویا ، َهَناً  ؽمیانا در نطرؼۀ ةَدا، نضكَقًا در نظٌب ةَد  ؽت کً ٌهػۀیىگَىً   ویاانا ؿَد.  ٌغ
ػا یو چیػغ ایةاه در نطرؼۀ ةَدا ى ٌای ؼىر اری از روشیعا ةؽیدٌيط، ز ىهی را آنَزش ٌا آن ٌا در نطرؼۀ ةَدا روش ٌغ

ةػطن نػا  نػان، یدأا دٌػط. در روش ٔػالَن ۀ ةػطن و ذٌػو را آنػَزش نییػۀ نا تغکیدٌيط. نطرؼۀ تغک را آنَزش نی
کً از نػادۀ ةػا  ةطىی اؼت دو نتٕاوت ٌؽتيط. کَدک داودان ویم. ایصَاٌ و کَدک داودان را نییو ٌهچي نادرزادی

ًاٌعی نحل ًػاٌع نػعدم  ایيکًدٌط. ةعای  تَاىط آزاداىً صَدش را در ُةُط نا ىـان ؿَد، انا ىهی ةاه ؼاصتً نی اىعژی
رو، دػػ از  ویػازا . میةاؿػ صػَد را داؿػتً ةػطن نػادرزادیط یم، ةایدار ای وَهىی ىگً ُةُط در وی دوره ویَادی را در ا

ع ییػٌا تْ عی نَلکَلیؿَد، انا وعز ٗعارگ ٌای ؿها نی ؼلَل ویگغینادۀ ةا اىعژی ةاه دا ، اگعچًةطن نادرزادیل یتتط
 ةطن ویودَد دارد: ا اصتالؼ کی رؼط. انا ٌيَز ٌم نی ةً ىٌعً ةطن ٔعدی َادی یتًا ؿتیت٘عتان  ةطنو یکيط. ةياةعا ىهی
 گع ؿَد.یُةُطٌای د تَاىط وارد نی

نتٕػاوت  ،ةعؼط و ٔعد ةً ىٌعؿَىط ٔعد در ًاٌع ةؽیار دَان  کييط ةاَث نی نی ًیٌایی کً ةطن و ذٌو را تغک روش
او  ٘ػتیدر ز٘« ؟ چيط ؼال دارم طیکي ، ٔکع نی نُلم»دعؼیط:  رؼط. روزی ؿضكی از نو نی ةً ىٌعاش  از ؼو واُٗی

 ةػً ىٌػعط یٓ و ؼػعخ و ؼػٕیػاو چعوکػی ىطاؿػت و لى آنػط. قػَرت نی ةً ىٌع ؼالً انا چٍل ةَد ؼالًٌٕتادتًا یت٘ع
روی کيیط چيیو تْییعاتی  وٗتی ٔالَن دأا را تهعیو نیط. یرؼ ىهی ةً ىٌع ؼالًٌٕتاد اً زطودٔعدی ً یط. او ؿتیرؼ نی
آن ُػی وَر وتی ةػًةطون ایيکً ىیاز ةاؿط نحل ٗتل آرایػؾ کييػط تَاىيط  نی ٌای دَان ، صاىمةگَیم ؿَصی دٌط. ةً نی

وَر واُٗػی روش تغکیػۀ ةػطن و ذٌػو را  ؿعوی کً ةً ةً ؛ٌؽتيط ؾدىتال کً ٌهیـً ةًداؿتً ةاؿيط  را دَؼت زیتایی
ًیتع ةً ىؽتت ة أعاد نؽو ایيکًصاوع  زد. در گظؿتً ةً میـتع ىضَاٌیٌا ة نحال ویاز ااىذام دٌيط.  ٌای  ـتعی در زٔع

ا نؽائل ةٍتع نیی. ا آنطم نی زؽاب ةً ی دَانٔعد َيَان ودَد داؿتيط، ةً گَىاگَن  ٌا ةً ىؽتت ؿَىط و دَان و روٌز
ًیة در زػال .  ؿػَم نی کیؼالگی ىغد ديذاه ؽتم. ةًیى ٗطر دَان گع آنید ٘تیدر ز٘ای ودَد دارىط.  ـتعی در ٌع زٔع

 ؼالً ٌؽتم. وؼً چٍلزامع 

  فاعو
دٌيػط.  ریتَمآن را  تَاىيط ىهی اری از نعدمی؟ ةؽکييط اىعژی ؼاوٍ نیی ةَدا ٌ ا نذؽهً رؼط ةعصی از نی ةً ىٌعچعا 

« .صَاىيػط نیدیَؼػتً وَر  نتَن را در ن٘اةل آن ةً عا راٌتان،یزکيط  اىعژی ؼاوٍ نیذؽهۀ ةَدا ن»يط: یگَ ٌا نی ةُنی
ط. صػَاه زاقػل از تغکیػۀ راٌتػان یآ نی ةً ودَد در ن٘اةل نذؽهً ۀ راٌتانیاز تغکایو اىعژی نيٌَرؿان ایو اؼت کً 

ػای کػل نُتػط ةایػط ی، ؼػ٘ٓ و د دار. کػٓ دٍت ةاؿط ىً قَرت دعاکيطه اىعژی ةایط ةً ویةاؿط یا دیگعان، ا ن٘ػطار َاٌر
؟ نضكَقػًا کيػط ؼػاوٍ نی را ةاٗػطرتیاىػعژی و یچعا ٔ٘ه نذؽهۀ ةػَدا اؼػت کػً چيػ نـاةٍی داؿتً ةاؿيط. دػ

ا  ٌای ةَدا کً در کَه نذؽهً . چػعا ایػو کييػط اىػعژی ؼػاوٍ نی،  ای ٌؽػتيط ها روی قػضعیٌای دور، در ةعصی از ّاٌر
 ریتَمػ ةػعای آن تَاىيػط دٌيط انا ٌيَز ىهی نی ریتَمٌای نضتلٕی  ؿکل ةًآن را  ودَد دارد؟ ةُنی از نعدماىعژی 

، آىذػا در ٔاؿوزنَر  صاوع . ةً را دارد صطاییی نَدَد وِ ٔاؿ عایدارد زاىعژی نذؽهۀ ةَدا  در واٍٗروؿيی ارائً کييط. 
 اىعژی دارد. ًنذؽه

دادىػط،  ؿان را اىذام نیً یتغک ییو گَآنَا ةَدیؽاتانَىی و یو قست ىطارد کً وٗتی ؿاکیا ایم، آیـیيطیة ةاره ویدرا
ۀ ٔعاؼػَی یػکييطه ةَدىػط؟ وٗتػی ؿضكػی در تغکً یغ تغکیىٌا  آن و اؿضاقی واًُٗا ودَد داؿتيط،یچيایيکً  ةا ٔعض

ؿػَد و از  ان ٔعد نتَلػط نی تی دن ۀیدر ىاز دٌط. ٔاؿو را رؿط نی ط، ٔاؿورؼ نیةً ؼىسی ةؽیار ةاه ٗلهعو ةـعی 
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 صػَد هػی را دارد کػًیٌَ ٌهػان ٗػطرت ؿَد. ٔاؿػو گع نتذلی نییؿَد. ٔاؿو در ُةُطٌای د نی ؼاصتً ٔا و گَىگ
 ٘لی، نَدػَد واُٗػی کانػِل نؽػت کيط. انا صػَد ٔاؿػو انا آگاٌی و أکار ٔاؿو را آن ؿضف کيتعل نی رد،دا ؿضف

 دٌػط دٗی٘ػًا نـػاةً آن اىذػام نی ٔاؿػوآىچً  دٌط. وَر نؽت٘ل اىذام ٌع کاری را ةً تَاىط صَدش رو نی اؼت. ازایو
دٌػط،  ی اىذػامةضكَقػ ؿػکل ةًاگع ؿضكی کػاری را  دٌط. اىذامآن را  صَاٌط چیغی اؼت کً آگاٌی اقلی ٔعد نی

اىيػط ن، صػَاٌم اىذػام دٌػم نیآىچػً  . و اؼتی، ا ٔاؿو دٌط. نيٌَر نا از نی کار را ةً ٌهان ؿکل اىذام او آن ٔاؿو
گع یٔاؿو در ُةُطٌای د .وؼیلۀ ٔاؿو نو اىذام ؿَد تَاىط ةً ی، نکييط ً نییوَر واُٗی تغک طاىی کً ةًیم ةطن نعیيٌت

 یا کَچػک تَاىط ةغرت ؽت، ةلکً نییع ىییؿَد چعاکً ةطن ةـعی ىطارد. ؿکل آن نَدَد، جاةت و ةطون تْ نتذلی نی
ؼػع او را دیػط. گػاٌی اوٗػات ةؽػیار کَچػک  تَان تهام ىهی کً ٗطر ةغرت ؿَد، آن نی ؿَد. گاٌی اوٗات ةؽیار ةغرت

 ؼلَل. کیتع از  ؿَد، زتی کَچک نی

  تتسک
 ٔاؿػو ةػعای دَػَت نعاؼهی اؼػت« تتعک. » ای ٌيعی اؼت ٗىًُ ؿَد ٔ٘ه ؼاصتً نی کً در کارصاىًةَدا نذؽهۀ 
در يػی یَ دؽػهی َيَان نذؽهً را ةًآن هاىط و دػ از آن، نعدم ۀ ةَدا ةنذؽهآن روی ط و یایکً ة صطایینَدَدی 

ۀ نذؽػهآن  وِ دارد، ٔاؿػ ای ٗلتی ؼعؿار از ازتػعام کييطه ویکييط. در تغکیً، وٗتی تهع ؾیؼتاآن را  ىط تاگیع ىٌع نی
واُٗػی تتػعک  کيػط. ٌػطؼ نی تیاکيط او را زه ً نییو وٗتی تغکؼت او نَاًبو  کيط نی ، ٔا را ةعای او نسأٌتةَدا

 یةػا کهػک نَدػَد و رؼػهی تتػعک ؿػطه در نعاؼػم ٔعؼػتاده عونیتَاىط ةا أکار درؼت ة . ایو کار ٔ٘ه نی اؼت ویا
 ار ةػاهیی از تغکیػًیدر ؼىر ةؽػکً ای  ه کييطً ییا ةا کهک تغکةً اىذام ةعؼط ٗعار دارد ر ؼىسی ةؽیار ةاه د کً صطایی

 ؼت.را دارا ٗطرت ویاٗعار دارد و 

،  تتػعک ةػطون ُت٘طىػط کػًط و نىػاز نیػان تتػعک ةگظرؿػان  ةَدای ٌایً نذؽػهداىيط کً  نیزم اةط ةَدیؽتی هنُ
ػا در نُاةػط در ةػی. ايطَدا نؤجع ىیؽتٌای ةً نذؽه ٌهگػی  .اقػیل ودػَد ىطارىػط ةػغرت و راٌتػان، اؼػتادانیو روٌز

يگی، اىط. از زنان اى٘الب درگظؿتً راٌػب ارؿػط  أػت ىکعدىػط،یواُٗػی را در آنػَزش کػار کػً تازه ةُنی از راٌتػان ٌٔع
گَیػط:  نی« ؽػت؟یچ از تتػعک ٌػطؼ»ط: یةپعؼػٌػا  آن کػی ازیاىط. اگع از  ٌا نيت٘ل ىـطه اىط. ةؽیاری از آنَزش ؿطه

 ر دٌػط.یتَاىػط تَمػ دٗیً٘ا چگَىً نػؤجع صَاٌػط ةػَد، ىهیایيکً  درةارۀ« نؤجع صَاٌط ةَد. نذؽهۀ ةَدا ةُط از تتعک»
دٌػط. ؼػپػ  نذؽػهً ٗػعار نی درون دٌط ادعای نعاؼم اؼت. نتػَن ةَدیؽػتی را و تهام کاری کً اىذام نییةياةعا

کيػط کػً تتػعک  صَاىط. ؼپػ ادَا نی نیوَر دیَؼتً  ةً کيط و نتَن را در ن٘اةل آن نی نٍعونَمنذؽهً را ةا کاّظی 
صَاىػط.  را چگَىػً نی نتػَن و ةؽػتگی دارد کػًیػا تَاىط ةػعآورده ؿػَد؟ ةػً ا ٌطؼ تتعک نییاىذام ؿطه اؼت. انا آ

اش را ةلعزاىػط. ً یػروش تغک کپارچً ةضَاىط تا ةٍـتیانَىی گٕت کً ٔعد ةایط نتَن را ةا ذٌيی درؼت و تَدٍی یؿاک
نذؽػهۀ ةػَدا  واردواهیی  صطایینَدَد  کی از ٔاؿویوٗتی  را دََت کعد. ٔ٘ه صطاییی تَان نَدَد ٔ٘ه آىگاه نی

 ؿَد. تَاىط ةعآورده نی عکتت ؿَد ٌطؼ

ن٘ػطار  ، چػً ةُط از تتػعک»کييط:  صَاىيط ةا صَدؿان ٔکع نی نیوَر دیَؼتً  نتَن را ةًدر زالی کً  ةعصی از راٌتان
 ا آنیػ ویػا»کيػط:  نی صَاىػط، ٔکػع نیوَر دیَؼػتً  ٔعدی نتػَن را ةػًدر زالی کً  ای« ؿَد؟ نو دعداصت نی ةً دَل

تار نیةؽ ةا نو ؿضف کييط و تنادٌای ةؽیاری ةػا دیگػعان دارىػط.  ؽً نییگع دؼیکطیً یغ َلیىٌا  آن «کيط. یار ةط ٔر
ؽم ىیؽػتیم. ةعصػی از یاىت٘اد از ةَددر زال  ایيذا اىکار کعد. ودَد ایو دطیطه را تَان اکيَن َكع دایان دارناؼت. ىهی
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و چيػیو أکػار ةػطی را  و ىانياؼب ةاؿػطٔکار دىیَی اگع ذٌو ٔعدی دع از اصالف ىیؽتيط. ان دارنا ینُاةط در َكع دا
و یػودً زاقل ؿَد. انا ا ٌیچ تَاىط ةً ٌطؼ تتعک ىهیآىگاه  ط؟یایتَاىط ة چگَىً نی صطایینَدَد  آن عون ةٕعؼتط،یة

 ؽتی صَب ودَد دارد.یدائَئ ۀنُتط و قَنُ ؽت، چعاکً تُطادیینىلٖ ى

آن را  و گظاؿػت نذؽػهۀ ةػَدا درون او نتػَىی را.  ای داؿػت عهیػٌای ةؽیار ت دؼت کً طمیدر ؿٍعی راٌتی را د
گػعی را ینذؽػهۀ ةػَدای د کعد. دػ از زنغنۀ چيط کلهً، نعاؼم تتعک تهام ؿط. ؼػپػ ای نٍعونَم اىًیوَر ىاؿ ةً

ػت َآن دؼػتهغد نیی چٍل کعد. ةعای ٌع تتعک چيط کلهً را زنغنً ةعداؿت و دوةاره ػا راٌتػان تتػعک را  ویػ. ا گٔع روٌز
ودػً  چیٌ ةً .کييط. ىٌػعی اىػطاصتم و دػی ةػعدم تتػعک زاقػل ىـػطه اؼػت ط و از آن کؽب درآنط نیاى تذاری کعده

ا راٌتان زتی چي ىهی ایتَاىؽت آن کار را اىذام دٌط. ایو روٌز گػعی ید چیغ چػًط یػداى دٌيط. نی ی را اىذام نییو کاٌر
اىذػام تتػعک در زػال ًاٌع  اؿط و ةًعروزاىی ةیؽت ّیآنط ةَد نی ةً ىٌع ؟ در نُتطی ؿضكی ةَد کً کعدم نـاٌطه

ادَػا  ط ىگً داؿت تا ىَر صَرؿیط را ةً نذؽهۀ ةَدا ةتاةاىػط. ؼػپػیای را ن٘اةل صَرؿ يًیةعای نذؽهۀ ةَدا ةَد. او آ
طه و یای رؼػ نعزلػً ویتا چي ؽمیدار ؿطه اؼت! انعوزه ةَد و زط صيطهینؽئلً تا ا وی. اه اؼتؿط کعد تتعک اىذام

 .اىط ؽیار رایخٌایی ة هطیچيیو دط

ؿػط. آن ىكػب  کيػگ تػائَ در ٌيػگ هن عۀیػؼاصتً ؿط و در دغ يگ نذؽهۀ ةعىغی ةغرگی از ةَداید در ؿٍع ىان
کػی از یآنطىط تػا تتػعک را اىذػام دٌيػط. آىذا  ا ةًیاز ؼعاؼع دى اری از راٌتانیار ةغرگی از ةَدا اؼت. ةؽینذؽهۀ ةؽ

ػت ویصَرؿػ ای را ن٘اةػل يًیآ ةَدا، ۀنذؽه ط در قَرتیىَر صَرؿ راٌتان ةعای اىُکاس تتػعک ىانیػط. در آن را  ط گٔع
کػً  ؽػتیى تُذتػی چی! ٌػ ةار اؼػت م ةؽیار تأؼػٓیگَ ؿَد. نی و نعاؼم ةاؿکٌَی زتی چيیو کاری اىذام نییچي

دیگػعان ایيکً  رؼط ةً صَاٌيط داؿت، چً ةعای ىذات صَدؿان نـکل دارنا، راٌتان انیدر َكع دا»انَىی گٕت: یؿاک
ٌای  کييػط. زتػی ىَؿػتً تٕؽیع نی صَدؿان دیطگاهؽتی را از ی، نتَن ةَد اری از راٌتانی، ةؽ َالوه ةً« ا ىذات دٌيط.ر

ای. چ اؼت أتًی نُاةط راه ةً نادر ؽتی نلکًیدائَئ طا یػؽػتيط ةػً نُاةػط راه دیؽػتی ىینتػَن کالؼػیک ةَد ی کػًیٌغ
م کعده ٌمٌا را اکيَن کانالً آؿٕتً و در نکان ویاىط و ا کعده ٘ػی یوَر ز٘ کػً ةػًٌؽػتيط  اىط. التتً ٌيَز ٌم راٌتػاىی ةٌع
ةیایػط و در کػً  اؼػتواهیػی  صػطایینَدػَد  تتعک ةعای دََت ٔاؿو در واٍٗکييط و صیلی صَب ٌؽتيط.  نی ًیتغک

 .  اؼت وینذؽهۀ ةَدا ةاٗی ةهاىط. تتعک ا

ؿػَد، ََاٗػب  ؿَد. اگع َتادت ، ىتایط َتادتؿطةا ـطهاىذام ىغی یآن تیوَر نًَٔ٘ ةتتعک ۀ ةَدا نذؽهةعای اگع 
 کييػط کـػٓ نی دػژوٌؾَلم ةطن اىؽػان  ۀوصیهی صَاٌط داؿت. ََاٗب وصیم چً ٌؽتيط؟ انعوزه أعادی کً درةار

م یيػیم ةتیتػَاى ةػاه، نی ط کيط. در ؼىسی ةؽیاریتَل تَاىط ىََی ناده یاىؽان نٌای ذٌيی    تیأکار یا ُٔال اىط کً کعده
 آن م. ةلکػًیا کػعده کـػٓ دػژوٌؾانعوزه ةػا  نْغ ىیؽت کً انَاج ًیؿت ناده ویاًُٗا ىََی ناده اؼت، انا اکً آن و

آىچػً  کييػط، ؿان درةارۀ نَمََی ٔکػع نی وٗتی أعاد َادی در زىطگی روزاىًاؼت. اىؽان  کل نْغ ؿکل  ةًچیغ نادی، 
ت دعاکيػطه طارد، ةًچػَن اىػعژی ىػ نْػغ اىؽػان اؼػت. انػا ؿػکل  ةً کييط چیغی ایذاد نی ؿػَد. انػا اىػعژی  نی ؼػَع

گَىً ىیؽػت کػً ةگػَییم  ایوٌای ةَدا،  نَمَع نذؽهًدر صكَص ةياةعایو آورد.  ـتعی دوام نییة کييطه نطت ویتهع
گَىػً ىیؽػت. ةُنػی از  ، ایوىػً ٌؽػتيط. دارای ذٌػو طىؿػَ ؼػاصتً نی در کارصاىػًایيکػً  دػػ ازٌا ً ایو نذؽػه

ةً نُاةط ةعده ؿطىط ىیغ ٌطؼ از تتعک زاقػل ىـػطه ایيکً  اىط و زتی دػ از ىگظؿتً تتعک ٌای ةَدا از روىط نذؽهً
تع اؼػت،  ا کؽی از روؿی ىادرؼت تتعک را اىذام داده ةاؿط، زتػی صىعىػاکیگَىگ  ٗالةی چی اؼتاد یک اؼت. اگع

 رود. نیً ا راؼَیی ةً نذؽهی چعاکً روةاه
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 تَاىػط داؿػتً صىػعی نی . چػً اؼػت ار صىعىػاکیةؽػ ً َتادت کيیطاز روىط تتعک ىگظؿت کًۀ ةَدا را نذؽه اگع
کػل  ی درٌعچیغو  دانًُ اؼت. تهام ؿطن  ةطتعدر زال ی ٌعچیغطه کً یای رؼ ً نعزلًاىؽان ةانعوزه  ام ةاؿط؟ گٕتً

اَهػال  ىتیذػۀ أتػط نی َػادی اتٕػاؽ ةعای نػعدم ی کًٌعچیغاؼت.  ؿطن ٔاؼطدر زال  دٍان، یکی دػ از دیگعی،
کعد. ٌع ىَع ناىُی در اىتٌػار أػعادی اؼػت  دىتالآن را طا کعد یا یرا د درؼت راٌی اؼت ؼضت . زتی اؼت انصَدؿ

؟  کؽی ةػَدا اؼػت صَاٌط از ةَدا درصَاؼت کهک کيط، انا چً ط ٔعدی نییدیطا کييط. ٔعض کيآن را کييط  کً ؼُی نی
.  کػيم روؿػوتػان  یط ةعایػ، ةگظار طیػکي گع ةػاور ىهیةؽیار ؼضت اؼت کؽی را دیطا کعد تا از او درصَاؼت کهک کعد. ا

ؿَد. انعوزه چيػط  ؼاز نی کيط، ةؽیار نـکل نیَتادت  ىگظؿتً ان تتعکیاز ن کًۀ ةَدا را نذؽه ، ؿضف ویوٗتی اول
؟  ؽػتیچ از َتػادت غۀ اقلی نػعدمی. اىگیلی کهی؟ تُطاد صکييط َتادت نی٘ی یً جهعۀ ز٘ةعای رؼیطن ة ىٕع از نعدم

ا ٌؽتيطیچ ویدىتال ا ةً .آوردن جعوت دؼت ةًنـکالت و  کعدن ٌا، زل ؼضتی ةعدن ازةیو ػا در نتػَن یچ ویا ای. آ ٌغ ٌغ
ایی ىیؽتيط.ٌا  آنؽتی ٌؽتيط؟ یةَد  اقالً زاوی چيیو چیٌغ

یػا  ییو گػَآناتَا نذؽهۀ ةَدیؽػدىتال دَل اؼت در ن٘اةل نذؽهۀ ةَدا یا  کييطۀ ةَدا کً ةً ٔعض کيیط یک َتادت
، ذٌيػی  ؽػیار صػبة« اورم.یػة ةػً دؼػت تا دَل کو کهک نو کيم ةً نی صَاٌؾ»ط: یتٌُیم کيط و ةگَصَد  صطای
تػً، ةالٔاقػلً روی  ًایو درصَاؼت در ن٘اةل نذؽه از آىذا کًعد. یگ نی ؿکل کانل رود. در ُةُػطی  نػیآن ؿػکل گٔع

دارای نْػغ و  ًذؽػهىـیيط، ن ً نیٔعد روی نذؽهٔکع  تَاىط نيتؽه یا ني٘تل ؿَد. وٗتی نیؿکل نذؽهً  گع،ید
کييػط. ةػا چيػیو  را َتػادتً نذؽػهآن يػط تػا یآ غ نییػگع ىیأعاد دؿَد، گعچً ٌيَز ةطن ىطارد.  نی کعدن  تَاىایی ٔکع
ایػو زیػعا تع اؼػت،  ای آن را َتػادت کيػط صىعىػاک کييػطه دٌيط. اگع تغکیً تطریخ ن٘طاری اىعژی ةً آن نی َتادتی، ةً
ةطن َیيی در ُةُطی  ویکيط ةطىی َیيی ؿکل دٌط. انا ا دٌط و آن را ٗادر نی اری اىعژی ةً آن نیتطریخ ن٘ط َتادت ةً

 ٖیتَاىػط کهػی از ز٘ػا دٌػط و نی ات ادانػً نییػگع ةً زیعد، در ُةُطی دیگ نی ؿکل ایيکً. ةُط از  عدیگ نی گع ؿکلید
ا رو نی دٍان را ةطاىط. ازایو اىػعژی تَاىػط ن٘ػطاری  دٌط. ةً ایو وعیٖ نی ذامی را ةعای نَدَدات ةـعی اىیتَاىط کاٌر

گع ةػً اوػعاؼ یدر ُةُطی د ةعای آن ودَد دارد. آزاداىًای  ٌغیيًدٌط ةا ؿعط ٌهعاه اؼت و  رؿط دٌط. انا کهکی کً نی
 ای را دارد کػً از آن دطیػطً ً نذؽهیً٘ا ًاٌعی ؿتیيی دٗیةطن َ ویکيط. ا  نی َادی را کيتعل رازتی نعدم رود و ةً نی

رؼط و ؿایط دٗیً٘ا ؿػتیً  نی ةً ىٌعرو گعچً نهکو اؼت چیغی را دیطه ةاؿیط کً نَدَدی ن٘طس  آنطه اؼت. ازایو
دروّػیو یػا  ییو گػَآن ةَدیؽػاتَاَتادت کعدیط، انا ایو َتادت یا دَاٌػای نػعدم اؼػت کػً آن را  تكَیعی ةاؿط کً

ؿطت ةط اؼت و ٔ٘ػه ةػً  ی دروّیو ةًةَدیؽاتَاو یا تاتاگاتای ت٘لتی را صلٖ کعده اؼت. انا ذٌو ایو ةَدای دروّی
کيػط  ىهی دعئت، طىدا را نی ٘تیتَاىط ٔکع کيط و کهی از ز٘ نیو  ؿَد نتَلط نی گعیر ُةُطی دکيط. چَن د دَل ٔکع نی

ای  ای ةط دغئی نی انا دعئت .دٌط اىذام یةطصیلی کاٌر  نػعدم دٌط. گػاٌی اوٗػات زتػی ةػً اىذام تعی را  کيط کاٌر
 «کهػک» نػعدم ةػً ؿػط. چگَىػً نی و کـػتً ةػَد هيػی نییکػانالً اٌع دکع اگع ةً نعدم کهک ىهی، زیعا کيط نی کهک

اش را کػً ةیهػار اؼػت  و از او ةضَاٌط َنَی از صاىَاده کيط دَادر ن٘اةل تكَیعی ن٘طس کؽی ٔعض کيیط ط؟ يک نی
، چعاکػً یيطازیػطة ةضـؾ دَلقيطوؽ ً در کيط ک کيط. کاری نی ةً ؿها کهک نیآن نَدَد ةط ةؽیار صب، ؿٕا دٌط. 

 از آىذا کًیاةط.  تع ؿٕا نیٍ ی، ةیهاری ؼعیيطازیطة ةضـؾ دَل ةیـتعیقيطوؽ در  ٌعچً.  اؼت دَل دىتال ةًذٌيؾ 
آن را  ویژه اگع کؽی کػً گَىػگ دارد ةػعود و کيط. ةً گع، ٔعدی َادی را کيتعلیتَاىط از ُةُطی د ن٘طاری اىعژی دارد، نی

ی آوردن چیػغ دؼػت ةػعای ةً کعدن دَػادىتال  ةًکييطه  ىیؽت کً تغکیًگٕتو التتً هزم ةً تع اؼت.  ط صىعىاکَتادت کي
ا کعدن زتی دَادٌيط.  ، چً رؼط ةً ایيکً ةعای دَل درصَاؼت کيط. انا ةعصی ایو کار را اىذام نیىیؽت  ؿػطن ةػعای ٌر
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گػع را یأػعاد د ؼعىَؿػت طیػصَاٌ . آیػا نی تان اؼت َادهواةؽتگی ازؽاؼات ةً صاى هاری،یتان از ةطةضتی و ة صاىَاده
ةػً ؿػها  دَا کيیط و دَل ولب کيیػط، نَدَد دروّیو آن در ةعاةعرا دارد! اگع  صَدش ؼعىَؿت ٌعکؽیط؟ یکيتعل کي

ػای ی، چ طیػـػتع دػَل ةضَاٌیـػتعی ةاؿػیط، چعاکػً ٌعچػً ةیدىتال دَل ة ةًکً کيط. ةؽیار نـتاؽ اؼت  نی کهک ٌغ
قػيطوؽ  کييػطگان در ادی ٌؽػت کػً ؼػایع َتادتی. دَل ز ای اؼت . نُانلۀ نيكٕاىً از ؿها ةعدارد تَاىط نیـتعی را یة

از در کػً  اؼػت ط؟ نهکویآور نی ةً دؼتدَل  . چگَىً طیآور ةً دؼتآن را  گظارد ن٘طاری از اىط و نی ضتًیةضـؾ ر
تیط کیٓ ةػً  دػَلکيط  ؿکلی ؼُی نی ٌع ط. ةًیعیتان ةگکار اؼت داداؿی از نسل ا نهکوی طیطا کيیدَلی د ةیعون ٔر

ةيػاةعایو ط. یآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼتکيط؟ ةطون  ةً ؿها کهک ؿعط تَاىط ةطون . انا چگَىً نی طیآور دؼت
 صَاٌط. نیٌا را  و ایو اؼتٌغیچ ویا ، چعاکً ٔاٗطةعد دارد و نی ط ةعنییا ً کعدهیی را کً تغکدى ایتان  اىعژین٘طاری از 

ةػاز اؼػت ؿان  مؼَ نا کً چـم کييطگان ویاری از تهعی. ةؽةاؿيط ار صىعىاکیةؽتَاىيط  ةَداٌای دروّیو نی ویا
 کػی ازیایػو نُتػط آنطىػط و  انعوز ةًٌا  آن اىط. نهکو اؼت کؽی ةگَیط گعوٌی از طهیرا دنَدَد واهیی کييط  ٔکع نی

تعی نیوچيان  چيیوٌا  آن ةػَد،  عوزی چگَىػًیػد گػعوه کيط کً تَقیٓ نی ؿضف ویاکعد.  ىانی داؿت و گعوه را ٌر
گع کهی ةُػط از آن آنػط و یتعک کعد، چگَىً گعوه دنسل را و چگَىً آن گعوه نطتی ناىط و  اؼت انعوزی چگَىً گعوه

نَدػَدات واهی ٌػا  آن ؿػان قػستت کػعدم. ی ٌؽتيط کػً درةارهیٌا ً٘ا ٌهانیکؽاىی ٌؽتيط؟ دٗ چًٌا  آن ناىيط آن.
 .ىطؼاصتگی ٌؽتيط. ایو نَارد ةؽیار زیادنَدَدات واهی  ؽتيط، ةلکًیواُٗی ى

گیػعد:  را ةً ٍَطه نیٌا  آن تیکييط، نؽئَل َتادتآن را  تع اؼت. اگع راٌتان اگع ایو در نُتطی روی دٌط صىعىاک
ط؟ از یػکي ًیط تغکیصَاٌ ا ىهیی، آ صبةؽیار ط! یَتادت نو ٌؽتدر زال ط؟ نـضف اؼت کً یکي ىهی ا نعا َتادتیآ»

ؿػان  ٌایی صَاٌط داد. اگع تغکیً و تعتیبىٌم  ٌا آن ةعای« گَیم چگَىً تغکیً کيیط. کيم و ةً ؿها نی ؿها نعاٗتت نی
 ای در ؼػىَح ةػاه نطرؼػً چیداده ؿط، ٌػ و تعتیبىٌم  آن وؼیلۀ ؿان ةً تغکیً از آىذا کًروىط؟  را کانل کييط کذا نی

ی آن یکيط، نذتَرىط از زاه ةً ةُػط تسػت راٌيهػا غی نییر ةعىانًٌا  آن ی را ةعایٌعچیغ از آىذا کًدظیعد.  را ىهیٌا  آن
از  کػً اؼػتؼضت  اریزامع ةعای نَدَدات ةـعی ةؽدر زال ام کً  ؟ گٕتً ىضَاٌط ةَد جهع ةیٌا  آن ۀیا تغکیةاؿيط. آ

نَدػَدی ىػَر اىط کً  أعاد گٕتًری از ایخ اؼت. ةؽیةؽیار را طهیدط ویاورىط. ایة ةً دؼت٘ی را یً، جهعۀ ز٘یٖ تغکیوع
 تُلٖ دارىػط.نَدَدات دروّیو ةً ایو ٌا  آن اکحع، انا طىا ٌای نُعوؼ و در انتطاد رودٌای نٍم دیطه را در کَه صطایی

 ط.يکي را آؿکار نی صَد ىطرت ةً ز٘ی٘ی صطاییات ط. نَدَديکيىهایان ط صَد را يتَاى و نی طىاىعژی دارٌا  آن

در زػال ودػَد داؿػتيط. انػا اقىالح ةَداٌای زنیيی و دائٌَػای زنیيػی  ایو ةًطاد ىؽتتًا کهتعی از ، تُ در گظؿتً
ای ةطی اىذام نیٌا  آن ادی ازیار زیزامع تُطاد ةؽ ـػيط. کُ  را نیٌػا  آن دٌيط، نَدَدات ةاهتع ودَد دارىط. وٗتی کاٌر

ت صػَد را ةػً آن ن ؿان در صىع اؼت، ةً وٗتی ةطاىيط کً زىطگی رؼػاىيط. نُهػَهً نَدػَدات  یةػَدا نٌای  ذؽػهًؼَع
ةاهتع ةاؿػط، ةػً ازتهػال  صطایینَدَد آن  ؼىر کييط. ٌعچً و زاکم ةع نعدم َادی را نضتل ىهییَٗاىواهتع  صطایی

آن ٌػا  آن ةيػاةعایو نُهػَهً دٌػط.  ذره ٌم ایو کار را اىذام ىهی کیکيط، زتی  کهتعی در اقَل نعدم َادی نطاصلً نی
طوةعؽةا  را ىاگٍانَدا ۀ ةنذؽه کيػط و روی  ط. وٗتی آن ٔعار نیيو کاری را اىذام دٌیط، چعاکً ىتایط چييکي ُصعد ىهی َر
داىيط کػً چػً وٗػت  ینَدَدات دروّیو ن ط. آنىگظار نی صَدش زال ةًآن را  واهتع اترود، نَدَد نیۀ ةَدا نذؽه
ی واُٗػی اؼػت؟ آیػا ةَدیؽػاتَا طیػيیة ا چیػغی کػً نیی، آکييط. در ىتیذً ٔعار نی ویؿان در صىع اؼت، ةياةعا زىطگی

 ةتَان گٕت. نـکل ةیيیط ةَدای واُٗی اؼت؟ چیغی کً نی
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ط یؿػا« م؟یکار کيػ ٌای ةَدا در صاىػً ةایػط چػً ةا نذؽهً»ةؽیاری از ؿها نهکو اؼت ةً ایو نَمَع ٔکع کيیط: 
و یػط ایػتَاى م کً نییگَ در تغکیً کهک کيم، ةً ؿها نی ةً ؿاگعداىمایيکً  اىط. ةعای ةؽیاری از أعاد ةً ٔکع نو أتاده

نػعا  َکػػ عا کتػابیػتَاىیط کتػاب نػو )ز داریط، نی نذؽهۀ ةَدا را در دؼت ىگً نیدر زالی کً  ط:یدٌ کار را اىذام
ط و از نُلم ةعای تتػعک درصَاؼػت یدٌ لَٔع آةی ةغرت را اىذامیى گل ط. ؼپػ زالت دؼتیا َکػ نعا ةعداریدارد( 

صػَاٌم ةػً ؿػها  ؿَد. انػا نی نی اىذام ً٘یدٗ میى ط. تتعک در َعضیصَاؼتو از نو ٌؽت کهکدر زال ی یط، گَکيی
َهػل تان  ا ةؽػتگانیػتَاىط اىذام داده ؿَد. ایو تتعک ةػعای دوؼػتان  نا نی کييطگانً یةعای تغک کار ٔ٘ه ویم، ایةگَ

صاىػۀ دوؼػتان یػا  نػعا ةػً َکػػ يػط کػًیگَ أػعاد نی کيیم. ةعصػی کييطگان نعاٗتت نیً یکيط، چعاکً ٔ٘ه از تغک ىهی
َادی دور ةعاىم.  ی را ةعای نعدماٌعیهي ىیؽتم تا ارواح ایيذای را دور ةعاىيط. نو اٌعیهي ةعىط تا ارواح نیؿان  ةؽتگان

 اؼت.تان  مازتعانی ةً نُل ةی ویةطتع ویا

، أػعاد  ةاؼػتان ویگعی ودَد دارد. در چیلۀ دم، نؽئیيی قستت کعدیيی و دائٌَای زنیزاه کً درةارۀ ةَداٌای زن
در ؟  ؽػتیکؽػی ى نيػاوٖ در آن کعدىط. انا چعا انػعوزه نی ًیتغک ٌا ٌای دور و اَهاؽ ديگل در کَه ةؽیاری ةَدىط کً

غ کهتػع یػةطاىيط، زتی تُطادؿان ىٌا  آن غی درةارۀیَادی چ دٌيط نعدم ىهی ادازه اىط. ٔ٘ه ط ىـطهیىادطٌا  آن ٘تیز٘
 اىط، ط ؿػطهیػٌا ىادط ؼػال ویػا در وَل کً ؽتیوَر ى ویُی دارىط. ایوت ٌای َٔؽ ییأعاد ٌهگی تَاىا وی. ا اؼت ىـطه

 ـػتعی ازیودَد دارىط. ىؽتتًا تُطاد ةٌا  آن و وعؼ و آن وعؼ ٌؽتيط. انعوزه در دىیا چيطٌغار ىٕع ازیٌيَز ٌم اٌا  آن
ٌػای  در ةعصػی از کَهٌػا  آن نـٍَر و در انتطاد رودٌای نٍػم. ٌای در کـَر نا ودَد دارىط، نضكَقًا در آن کَهٌا  آن

ا کييط تػا درِ  ُی اؼتٕاده نییوت ٌای َٔؽ ییؿَىط، انا از تَاىا أت نییغ ینعتٍٕ ى کييػط و ةػً  نٍعونػَمرا ؿػان  یّاٌر
ت تغکیيیرا ةتٌا  آن طیتَاى اؼت کً ىهیَلت ٌهیو  تػًا یت٘عؿػان  یٌا ىؽػتتًا آٌؽػتً اؼػت و روشٌػا  آن ۀیط. دیـٔع

ةع م و یکي هًا روی ذٌو ؿها تهعکغ نییاىط. از ؼَی دیگع، نا نؽت٘ دی ىتعده ًی، چعاکً ةً اؼاس و دٌَع تغکىانؤجعىط
نػا  ُی اؼت کً گَىػگیو وتی. ةياةعا میکي نی ًیم و ةع وتٖ ؿکل دٍان تغکیکي نی ًیؼعؿت دٍان تغک ویواهتع وتٖ
نعکغی راه اقػلی اؼػت. نسَر  ٔ٘هوَری کً  تكَر کعد، ةًؿتیً ٌعم را  ًیغکٌای ت روش تَان نیکيط.  ٍ رؿط نییؼع

ای داىتی و کَچک را ةعنییً، نؽیؿضكی کً در تغک ، گعچػً و ؿػَدیة يط نهکو اؼت در ؼىسی داییو روؿویگغ ٌع
 . ىطار دوری٘ی ةؽیۀ ز٘یاز راه اقلی تغکٌایی  چيیو روشی ىطاؿتً ةاؿط. انا یةاه يگیؿ ویؿؿایط 

 ۀیػروش تغک از آىذا کًدارىط. نعیطاىی کييط و  ٌای صَد را نيت٘ل نی آنَزهای ىیغ  تغکیًٌای ً چيیو نطرؼدان اؼتا
ىاچار ةً ٌهػان  ةًتهام نعیطان تغکیۀ ، اؼتٌ آن يگیؿ ویتَاىط ٔ٘ه تا ؼىسی ةعؼط کً نتياؼب ةا ؼىر ؿ نیٌا  آن

ی یروش نؽ ٌعچًؼىر نسطود اؼت.  ۀ آن یػ، الغانات ةیـػتعی دارد و روش تغکةاؿط از نؽیع اقلی دورتععی َٔع
يگ صػَد را یؿػ ویً، ٔػعد ةایػط َهػطتًا ؿیػً دی ةتعد. در تغکیتَاىط ةً اؼاس و دٌَع تغک تع اؼت، چعاکً ىهی طهیچید

ًا ةا ؼضتی کييط و ٔکع نی ٌيَز ایو را درک ىهیٌا  آن تغکیً کيط. از رو ةُػط  تَاىيط تغکیً کييط. ازایو نیکـیطن  کييط قٔع
 در واٗػٍاىػط.  آورده ةً دؼػتً، ٔ٘ه ن٘طار کهی گَىگ یا زتی ٌغار ؼال تغکیی وَهىی و ةُط از قطٌا ؼال زناى نطت

ٌا زاقل ىـطه اؼت. چگَىً آن را کؽب کعدىط؟ ؿػتیً ومػُیت ٔػعدی  ؼضتی از وعیٖاىط  آورده ةً دؼتگَىگی کً 
ؿػَد، ةػا گظؿػت زنػان  عتػع نییانػا ٌيگػانی کػً دادی دارد، یػار زیٌای ةؽ َادی اؼت: وٗتی دَان اؼت واةؽتگی

ا نییوَر وت ٌا ةً ؿَد. آن واةؽتگی رىگ نی يطه کمیطش ةً آیان ع یٌای نؽ و روشیروىط. ا ل نییؿَىط و تسل ُی ٌر
ی ىیغ از ایو ؿیَه اؼتٕاده نی ت در تغکیػً، ةػع ىـؽػتو در  ةعىط کػً دی نیٌا  آن کييط. َٔع وٗتػی ٔػعد ةػعای دیـػٔع

 ٌای داىيػط کػً واةؽػتگی تَاىػط گَىػگ را ىیػغ رؿػط دٌػط. انػا ىهی کيػط نی تکیػً نیکـیطن  ؽً و رىخنطیتیـو، صل
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ِٖ ةً ل نػػییػػآٌؽػػتگی تسل در وػػَل آن زنػػان ؼػػضِت وػػَهىی ةػػً ؿػػان ةـعی ػػا رود و از وعیػػ آن  کعدن آٌؽػػتگی ٌر
 کً گَىگ رؿط کعده اؼت. اؼتٌ واةؽتگی

را از ٌػا  آن میوَری کػً ةتػَاى م ةػًیکي  اؿاره نیٌا  آن ٘ی ةًیوَر ز٘ م و ةًیدٌ ٌا را ٌطؼ ٗعار نی انا نا واةؽتگی
تػًیٌػا م داؿت. ةً نکانیُی صَاٌیً رؿط ؼعیٖ در تغکیو وعیم و ةً ایو ةتعیة وَر اتٕػاٗی ةػا  ام کػً اّلػب ةػً ی ٔر

 آىچً . ةا میٌؽت ایيذا داىط نا کؽی ىهی چیٌ»گٕتيط: ٌا  آن اىط. ً کعدهیادی تغکیٌای ز کعدم کً ؼال أعادی ةعصَرد نی
أعاد ىؽػتتًا تَان  را نیٌا  آن «آوریم. ىهی ةً ودَدچ نـکلی ةعای تَ یکيیم و ٌ اىذام آن ٌؽتی نطاصلً ىهیدر زال 

ت.صَة  ی در ىٌع گٔع

 و ةاری کػً دریزىم. اول نیتان  . نحالی ةعای میؼعوکار داؿتً ةاؿٌا  آن ةا میاىط و نذتَر ةَد ةَده انا أعاد ةطی ٌم
صَاٌػط نػعا  وارد ؿط و گٕت کػً اؼػتاد ةػغرگؾ نی دَ کالؼی ةعگغار کعدم، ٔعدی ةَد کً در زیو کالس ییاؼتان گَ

و یػً کػعده اؼػت. دػی ةػعدم ایػادی اؼت کً تغکیار زیٌای ةؽ اؼت و ؼالوچيان  چيیواؼتاد ةغرگؾ ایيکً  يط ویةت
يم و او یػاو را ةت وٗت ىػطارم آنط. گٕتم نی ةً ىٌعاش ةؽیار ؿعور  طهیدع و ةا قَرت زرد و رىگرد نيٕی داچِی  ؿضف

کيػط. ٌػع روز ةػعای نػو  درؼػت دردؼػع مکعد ةعای ضت و ؿعوعی، اؼتاد ةغرت او را واًُٗا ةً ٌم ر  و کاری. ا را رد کعدم
ٌع گػاه ای ةً دطال ةا دیگعان ىطارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَد.  ٌیچ َالًٗ کً کعد. نو ؿضكی ٌؽتم نـکل ایذاد نی

ای ةطی ةیچ  دادم. نی آنَزش ٔای صَد ادانً ، ةً . ةُط از آن کعدم نی را داکٌا  آن ٔعؼتاد، ٔ٘ه نی مؼهتً ٌغ

کػعد.  عیتؽػضاش، ناری او را ً یتغک در زنان کً ؽتی ودَد داؿتیدائَئ يگیؼلؽلۀ نچيط ٗعن دیؾ، در دوران 
 و ؿػکلیةً تؽػضیع درآورد آن دائَئیؽت را  ار ةطناش را کانل کيط درگظؿت. ن تغکیًایيکً  ُطًا ایو دائَئیؽت ةطونة

ت. ایو اىؽاىی  ایيکػً  صاوع ةًصَاؼت نعا ةتیيط، کؽی ىتَد دغ ٌهان نار در ؿکل اىؽان.  کً نی« اؼتاد»ةً صَد گٔع
از زػطش  کعد تا ةعای نو نـکل ایذػاد کيػط. ٔکػع کػعدم ل نییةَد، صَد را ةً نار ةغرگی تتط ع ىکعدهییؼعؿت او تْ

تًٔعاتع ةؽیار  تم و از گَىگی ةؽیةياةعا . اؼت ٔر اؼتٕاده کعدم تا « کييطه زل گَىگ»ىام  َٗی ةً اریو او را در دؼتم گٔع
 اش ةعگـت. صاىً ط و ةًیصغ ؾةاهی ةطى ل کيم. ٗؽهتیتتط آب را ذوب و ةً ؾةطى وییدا ٗؽهت

ػت   ییگَ اری ؿٍعینعکغ دؼت عوان او ةا نؽئَلیکی از دیروزی  و ةػً آن صػاىم گٕػت کػً اؼػتاد  دػَ تهػاس گٔع
ت. داصلآىذا  ار ةًیيط. دؼتیصَاٌط او را ةت ةغرگؾ نی تكػَیع دغ  ، ةً يطیغی ةتیچ تَاىؽت ؿط و ىهی کیّاری تار ٔر

 کػعد، ّػار روؿػو را ةاز نی اىؾهچـ وٗتیؿط.  ؼاوٍ نیىَری ؼتغ  ؾچـهاىىـؽتً ةَد و از آىذا  کًناىيطی ً یؼا
 لػی ٌيگذػی دوةػاره»ای نسلػی گٕػت:  ؿػط. او ةػا لٍذػً نی کیتار ّار دوةاره ةؽت را نی ؾاىؿط و وٗتی چـه نی

تػا آنػطه . لػی ٌيگذػی  کػعدم نی اؿتتاه کيیم. نو ک از نا دوةاره آن نـکالت را ایذاد ىهیی چیگعدد و ایو ةار ٌ ةعنی
دػیؾ نـػکلی  چػًتػان  یٌػاداةػعای ط. یاؼتاد ةغرت، لىٕػًا ةليػط ؿػَ: »دعؼیطاز او ش اعوید« نعدم را ىذات دٌط.

 قػطنً ؿػط کػً چگَىػً وٗتی از او ؼؤال« اؼت.  هطید م قطنًی. داٌا ؽتمیةا تَاىم گع ىهیید»او داؼش داد: « ؟آنطه
 ـػگاهیدر ىها 0771 کػعد. انػا دػػ از آن در ؼػال ایذػاد نی چگَىػً نـػکلایيکً  قستت درةارۀ کعد ةً ط، ؿعوعید

ػای ةػطی اىذػامیظاؿػت. او ٌهؼع ةً ؼع نو گ دوةاره ی در دکویایآؼ ؼالنت کػعد ةػا  داد و ؼػُی نی نػی ـػً کاٌر
ت ویاز ة ایيکً. ةُط از  ةعدم ویو او را کانالً از ةیدأای نو نطاصلً کيط، ةياةعا آنَزش ىـیيان او، دیع و دػَان و  ، ٌم ٔر

َکً ؿطىط و آنٌه گٕتم.ٌا  آن ای ةً ، چيط کلهً زنان در آنَلیً نو اٗطام کييط. زن و نعد، ٌهگی صَاؼتيط  ٗطر  گی ؿ
 ایيکػًةػا ةعصی از آىػان زتػی ٗعار ةَد.  طىط نَمَع از چًیدٌيط. ٍٔه ىکعدىط کاری اىذام ک دعئتی چیتعؼیطىط کً ٌ
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ی ةا نعدم َادی ىطاؿتيط.ةَدىط ٌ کعده ًیزناىی وَهىی تغک دػعداصتم درةػارۀ  نی تتعکنَمَع در زالی کً ةً  یچ ٔٗع
 م.قستت کعدىیغ  یو چيط رویطادا

 َ کًیجَ
َيَان ٗؽػهتی از  ةػًآن را  گَىگ، چی اری از نعدم در وَل آنَزشی، ةؽ  کييطگانً ی؟ در ادتهاع تغک ؽتیچ «َ کًیدَ»

قػَرت ىػََی  ةً ویػایو چیغی ىیؽت کً ةً نذهََػۀ تغکیػً تُلػٖ داؿػتً ةاؿػط. ا در واٍٗدٌيط.  آنَزش نی ًیتغک
، ؼَزاىطن َػَد، ؼػَزاىطن کاّػظ و  َالئم ٌایی ناىيط تعؼیم ز ؿکلؿَد. ا ک آنَزش داده نیینٍارت، وردصَاىی و تکي

ایو چیورد و چي صَاىطن ةؽػیار  ٌػای نُالذػۀ آن و روشدرنان کيػط ٌا را  تَاىط ةیهاری کيط. آن نی ی اؼتٕاده نییٌغ
ی را در یَنػ َ کػً، ٗلمیػکييػطۀ دَ وی، تهع تتضػال زده ةاؿػط ، اگع کؽی در قػَرتؾ َيَان نحال . ةً ٔعد اؼت نيسكعةً

کيط. ؼػپػ از  نی میتعؼ آن در وؼه «×» کیکـط و  نی ویروی زن ای عهیدا کيط و ٔعو نی َهیدٌَعی از ؼَلَٕر د
ی کً در دٌَعی از ینَ کيط. ؼپػ از ٗلم ی نییوردٌا صَاىطن ؽتط و ؿعوع ةًیةا عهیدا در وؼه صَاٌط کً نی ؿضف

تً اؼتٕاده نی َهیؼَلَٕر د کـط وردٌا را  ٌا را نی عهیدادر زالی کً  ؿضف ةکـط. قَرت ی دریٌا عهیکيط تا دا ٔعو ٔر
 غ در آنیػوردٌػا ى گػظارد و صَاىػطن در تتضػال نی ى٘ىػً کینَ  ةا ٗلم ایيکًدٌط تا  نی ادانً طنیکـ صَاىط. ةً غ نییى

تػع  ةعد کً تتضػال واُٗػًا کَچػک آن درنان ؿطه اؼت. ؿضف دی نی طیگَ ؿضف نی ؿَد. ؼپػ ةً نی تهام نٍَٗ
ٌای دغئی را درنػان کييػط، انػا  هارییتَاىيط ة نیٌا  ؿیَه  آن کيط درد ىطارد. آن نؤجع ةَد. لهػ نیآن را  ؿطه و وٗتی

 صَاىػطن ةػً کيػط؟ ؿػعوع کػار نی کيػط چػً درد نیتػان  یط ةازویی. اگع ةگَىطارىطم را یٌای وص ةیهاریتَاىایی درنان 
گَ ةاز کيیط. ؼپػ ةًتان  ةطندر انتطاد را ن تا دؼتانصَاٌط  کيط و از ؿها نی ی نییوردٌا ٌِ  ویػا ی ى٘ىۀ وب ؼَزىی 

گَی دؼت آن گظارد کً کيط و نی نی َٔت دؼت ؿها ٌِ ٌػَا دعیػان  ط و ؿهایایة عونیة گعتانید از ى٘ىۀ وب ؼَزىی 
ةعصػی أػعاد از َالوه،  . ةػً درد ىضَاٌط داؿت ٗتل ط، نحلیکي را لهػتان  یط کعد. وٗتی دوةاره ةازویصَاٌ را ازؽاس

ػایی ٌا  آن ٌا. ضتو ولؽمیآو و کاّظ، تعؼیم َالئم کييط، ناىيط ؼَزاىطن گعی ىیغ اؼتٕاده نییٌای د روش چيػیو کاٌر
 دٌيط.  نی اىذام

ی در نطرؼۀ دائَ ٌای دىیَیِ  روش ًا ٌا  آن دٌيط. تغکیۀ ةطن را آنَزش ىهی نؽیع َٔع يگیة ةً ٔالقٔع ِٔ  ،ییؿَ يی، 
ػی از ایو دعدازىط. اکحع روش ٌا نی هارییة یا دَا و ورد و ؿٕاط ةیدل راىطن ارواح  ٌػا اؼػتٕاده ٌای دىیػَی نؽػیع َٔع

ایی کػً ةػعای یى ةعىط صَب نی ةً کار ی کًیٌا ٌا را ؿٕا دٌيط، انا روش هارییتَاىيط ة نیٌا  آن کييط. نی ؽت. ةً چیٌغ
ٌػا  آن ط ازیػکييػط ىتا ً نییػرا تغک نػا کػً دأػا طگانکييػ ویکيیم، انػا تهع کييط اؿاره ىهی ٌا اؼتٕاده نی ؿٕای ةیهاری

 را ةػً ٌػای ؿػٕادٌيطه ، روش ةاؼتان ویةطی دارىط. در چو ةؽیار و ییةؽیار ؼىر داٌای  اىعژیاؼتٕاده کييط، چعاکً 
 گَىگ ٔـار، ؿٕادٌی چی ک، وبیعو دعکتیؼَزىی، ناؼاژ، کا ةيطی، وب ؿکؽتً اىيطةيطی کعدىط ن میٌایی ت٘ؽ رؿتً

َ یػؿط. ایو دَ طهیرؿتً ىان کی ؿٕادٌيطه ةيطی ؿطىط. ٌع روش میاری ت٘ؽیٌای ةؽ ةً دؼتًٌا  آن .اٌییگ وب و
َ کػً، یػاؼػت. دَ« َیػغده دَیرؿتۀ ؿػهارۀ ؼػ»رو ىام کانل آن  ةيطی ؿط. ازایو غدٌهیو رؿتً وتً٘یَيَان ؼ کً، ةً

ؿػتیً غی یػچ. گیػعد ؼعچـػهً ىهیتغکیػً ز اٌای آن از گَىِگ زاقل  زیعا ٗطرتؽت، یى ۀ نایچیغی در نذهََۀ تغک
 ک اؼت.یتکي
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  عغمی ضذيساى

 ًیکتش حاؼل از  جيَن
 نػعدم ةػع َهػَمزیػادی ار یع ةؽػیتػأجکً  ودَد دارد ًیکاز تغ زاقل ديَن ىام ةًی ، اقىالز ييطگانکً یکتغادتهاع در 

 نػعدمی . وٗتػتعؼػيط ینػ گَىػگ یچػ مأعاد از اىذاُنی ة ًکاىط  عدهکدضؾ آن را  ٗطر آن ویژه ةعصی ً . ة اؼت داؿتً
آن را  کػً ييػطک ینػ وزـػتؽػیار ة ،زاقل از تغکیً ؿػَد ديَننيذع ةً  اؼت وکنه گَىگ یچ ویتهع کًؿيَىط  ین

 ودَد ىطارد. ودً چیٌ  ةً ًیکاز تغ زاقل ديَن م کًیةگَط ی، ةگظار ٘تیييط. در ز٘ک ؿعوع

ٌػػا  آنی اقػل . صَدآگػاهاىػػط درآنطهَاىػات یا زیػواح ارع ین ٔکعؿػان، ةػً تؽػػضىتَد صاوع درؼػػت ةعصػی أػعاد ةػً
دٌيط. انا آىچػً روی داده ایػو  ىؽتت نی« اىعژی ٗطرتهيط»صَد را ةً  ؽت، انا ایو زالت ّیعوتیُیِ یار ىیاصت قازب

کييػط دیگػع  و ٌيگانی کػً ایػو أػعاد تهػعیو نیکييط  نیرا کيتعل ٌا  آن ةطن ييطهکعیَاىات تؽضیا زیارواح  اؼت کً
 ًکػييػط یة ینػ نػعدمی وٗتػؤعیػاد ةغىيػط. ِ یدان ىیؽتيط. نهکو اؼت ٌيگام زعکت تُادل ىطاؿتً ةاؿيط یا صَدؿ

 گَىػگ یچػ ویػا ًکػط یيک یع نکاز ؿها ٔی اریةؽ تعؼيط آن را تهعیو کييط. نی ، اؼت قَرت ویةط گَىگ یچ ویتهع
 و صػَد را ؼػالم أتویؿػٕاو ؼػىر تعی دػاییو ٔ٘ػه ویػةاؿػط؟ ا گَىػگ یچػ ویتهع تَاىط ینو یا انا چگَىً ؛اؼت
ا را ةً ایو ؿػیَه اىذػام دٌیػط،  طیيک اگع َادت . اؼت کار صىعىایانا ةؽ ،اؼت داؿتو ىگً تػان  یاقػل صَدآگػاهکاٌر

ا یػارواح  ی،صػاردی ٌػا امیدٌا یا  اىعژی ی،کهکصَدآگاه  اؼت وکنهآىگاه  ٌهیـً در کيتعل صَد ىاتَان صَاٌط ةَد.
اتان  ةطن عهیو ّ ييطهکعیَاىات تؽضیز  ةػًی قػطنۀ ةغرگػ و ةاَػث صىعىاکی اىذام دٌیػطی را کيتعل کييط. ؿایط کاٌر

 ةػً ودػَدؿػان  ییصَدىهػای واةؽػتگأػعاد و  عکػٔىتػَدن  صاوع درؼت ایو نـکالت ةً ط.یؿَ ييطگانکً یکتغ ادتهاع
 گَىػگ یاقىالح اؼتاد چػ ةًأعاد ی ةُن داىط چگَىً یىهکؽی  چیٌ.  ؽتیى ًیکاز تغ زاقل ديَن آیط. ایو دطیطه، نی

ةاَػث ؿػَد تَاىػط  یىهػ گَىػگ یچػ ویتهػع در واٗػٍاَت٘اد دارىػط.  ًیکاز تغ زاقل غ ةً ديَنیىٌا  آن چعاکً ؛اىط ؿطه
 عهیػو ّی رزنػی ٌػا ٌيػعی ٌػا رنػان ی،ادة آجاررا از  اقىالح ویا نعدمکحع . اؿَد ًیکاز تغ زاقل ديَندچار  ؿضف
 در آنی غیػچ ویچيػ. طیػيک ردػَع ًیػکتغی ٌػا تابکا یػی هیٗطی ٌا تابک ط ةًیتَاى ین ، کيیط ةاور ىهی اگعاىط.  ؿيیطه
ی غیػچ ویچيػ اؼػت وکعنهیػّ ةاؿػط؟ ودَد داؿتً ًیکاز تغ زاقل ديَنچگَىً نهکو اؼت .  ٌا ودَد ىطارد کتاب

 روی دٌط.

 . اؼػتٌ ؿکل ویػاز ا یکػیگٕػتم اهن  . آىچػًؿػکل دارد چيػطعدم ةً آن ةاور دارىط نکً ی اً یکاز تغ زاقل ديَن
ی ٌػا تیذٌي و يػطک ینػ صَد دػظب را ةً ييطهکعیَاىات تؽضیا زی، ارواح  ؽتیى درؼت عشکٔؿضف ایيکً  صاوع ةً

ی ٌػا ییتَاىػادر ولػب  أػعادی ةُنػ ط.کيػی یىهاصَددٌط کً  یرا رؿط ن «گَىگ یچزالت » عدنک  ولب نحلی نتٕاوت
 دارىػط صَدآگػاه ييػط، َػادتک ین ویرا تهع گَىگ یچی اىط. وٗت عدهک ویرا تهعی ٗالة گَىگ یا چیٌؽتيط ی ُیوت َٔؽ
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ا کييطن را اؿ یاقل از ىٌػع ييػط. ک ینػ میت٘ػط گعانید ةًرا ؿان  دٌيط و ةطن ین از دؼترا ی ٌعچیغ ةًصَد ی . آگاٌٌر
عد. یػةگ نػانٔعی صػاردی ٌػا امیدٌا یا  اىعژیا ی ؿان یکهکصَدآگاه  ازؿان  گظارىط ةطن یو نؿَىط  نی ؼعدرگم یذٌي
ای ةُن تاٌر پػعد ة وییدا ةً ؼاصتهانی از ةاه کً ؿَد گٕتًی ؿضك ویاگع ةً چي گظارىط. ین ؾیىها را ةً بیَذی ٔر

ا را اىذام نیی، ارود عدًیؿ ا در آبی  را ةػً صَاٌػط ةػطىؾ یىػطارد و نػیؽػتو ز ةًی لیتهای . صَد او زتدٌط و کاٌر
تً ی هعاٌط او ةً گییط ةگَیتَاى ی؛ ةلکً ن ؽتیى ًیکاز تغ زاقل ديَن ویيط. اکواگظار  گعانید َلت ایذادش ایػو  ؤر

تار کعدیةً ای َهط قَرتً آّاز ة کً در اؼت  ؿػان، ىاصَدآگاٌاىۀ ةطنىَؼان  ييطک یع نکٔ از نعدمی اری. ةؽو ؿکل ٔر
صَاٌػط  یهػیوصی انػطٌایديػط، ک ویرا تهع گَىگ یچ زالت ویدر ای ٘ت اگع ؿضكی. در ز٘ اؼت گَىگ یچ ویتهع

 . اؼتی َاد نعدمی ٌا ٌا و ولب یواةؽتگ ۀذیىت ًک، ةل ؽتیى گَىگ یچ ویتهعچيیو چیغی . داؿت

وٗتػی چػی ةػً  ایػ ؿػَد نؽطود نی از ةطنی یدر دای چ ،گَىگ یچ ویدر تهعوٗتی  ًکایو اؼت  گعیدومُیت 
ی ٌػا در روشویژه  ةػً اؼػت. کَچػکی دٍػاىاىؽػان  تعؼػط. ةػطن ینػةیایط ٔعد  تَاىط داییو رؼط و ىهی ةاهی ؼع نی

اىػال ک انیػىتَاىط از نی د. اگع چؿَ ین نَادً التکو نـیاةا  گظرد، ؿضف ین یاىالکان یاز نی چی وٗتی تؽیدائَئ
دٌػط. انػا  روی نیغ یػى گع ةػطنیدی ٌا در ٗؽهت، ةلکً تيٍا در ؼع  ىًایو نؽئلً . ناىط نی نتَٗٓاوعاؼ  ةگظرد، در آن

 اىػالک انیىتَاىط از نی ط. اگع چیآ ین وییدا و ؼپػرود  نیؼع ی ةاه ةًی . چاؼتتعیو ٗؽهت  ؼع اىؽان زؽاس
ىً ی انا چ .ةً ؼع داردی از چی يیؼيگ الهکؿطه اؼت، اىگار و نتَرم  ویار ؼيگیط ؼع ةؽيک ین ازؽاسٔعد رد ؿَد، 

را  گَىػگ یچػایٖ ز٘ػ ز نػعدمای . ةُنیا ةیهاری ؿَد لکنـایذاد  تَاىط ةاَث ین يط و ىًک يتعلکرا ی غیتَاىط چ ین
ا یىه ٔکػع  ، نػعدمةع ٌهػیو اؼػاس.  اؼت ؿطه ونعج ٌعج ةاَثنؽئلً دٌيط و ٌهیو  نیغ یاؼعارآنی یداىيط و ىٌٌع

و یػرود و ّیػعه. ا نػیی گیعد، ةً گهعاٌ نی ًیکاز تغ ديَنٔعد ط، یایة وییو ىتَاىط داةعود ؼع ی ةاه ةًی اگع چکييط  نی
 .ةتعؼيط از نعدمی اریةؽةاَث ؿطه 

عصػی نهکػو اؼػت نػطتی ة ةػعای.  اؼػتی نػَٗتی تیومُ ط، ٔ٘هیایة وییؼع ةعؼط و ىتَاىط دای ةاه ةًی اگع چ
ی اؼػتاد واُٗػ یػک تَاىط ین ةاؿط، ؿضف آن ط. اگع َلتؾیایى وییدا و ٌيَز ٌم ادانً یاةطهؽال یىی زت ایی وَهى

چػِی  أعادی کػً،  گَىگ یچ ویط. در تهعیایة وییَاىط دات ینکيط و چی  تیطاکً چی را ةً داییو ٌيط کطا ید گَىگ یچ
کييػط و ةتیييػط آیػا  دؽتذَؿیيگ صَد  ؿیور َلت آن را د طیةا ،طیایة وییا دایرد ؿَد  یاىالک انیاز نتَاىط  هیىٌا  آن

ی ر واُٗوَ ةًوٗتی  رؿط دٌيط!صَد را  يگیؿ ویؿةایط و اىط  نتَٗٓ ناىطه ؼىر آنر ی وَهىی دنطتوَر اؼت کً  ایو
رؿػط  عدای تهعکػغ ةػ ةػًط یػتَاى ی. ىهػةیایػط وییدػاتَاىػط  نیی چػ ًکةعىط  دی نیط، يدٌ ینا صَد را ارت٘ يگیؿ ویؿ
ٔ٘ػه  رؿط کيػط وؿها  يگیؿ ویؿایيکً  ناىط تا نیآىذا  نـکل ةاؿیط.تان  ةطندر  گَىگ لیدىتال تتط ةً ، يگیؿ ویؿ

 .ؿػَدی لکنـػةاَػث تَاىػط  یىهػ ، ٌيَز ٌػم ةاؿطواًُٗا نؽطود ی ع چاگدٌط.  داىتً روی نی ات ٌهًعییْت ، ةُط از آن
 گَىػگ یچػی اؼػتاد ٗالةػ زکؽػی اایيکػً  ةُػط از،  َالوهً ةکييط.  نیا و ََانل ذٌيی نا ٌؽتيط کً ى٘ؾ ایٕیانُهَهً 

او ی عاتَاىط ة ین، تعؼط ینی وٗتتعؼط.  ینط، یآ ؾیدی لکنـ اؼت وکعؼط نهةؼع ی ةاه ةًی چی ً وٗتکؿيَد  ین
وٗتػی ؟  ؽػتیىی واةؽتگ کیآن ا یآدر نیان اؼت.  تعسی ، واةؽتگ طیتعؼ ینی . وٗتاوردیةً ودَد ةی واُٗی نـکل

ا یا ىتایؿَد، آ یًاٌع ن ؿهای واةؽتگ ایػو رؼػط.  ینػ ةػً ىٌػع یهػاریةؿتیً ـتع یط، ةیـتع ةتعؼیة د؟ ٌعچًؿَط ٌر
ػا ؿػَی واةؽتگدعا درس ةگیعیط تا ةتَاىیط از یو ناوادار صَاٌیط ؿط از ا و ةعود.یاز ة طیةاتان  یاةؽتگو ط و یتػعس ٌر

 رؿط کيیط.
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 از گَىگی ادیز اىَاعؿان  . زیعا ةطن داؿت ِؾ رو دارىط ازؽاس رازتی ىضَاٌيطیکً دی  اً یکغگان در تييط ک ویهعت
ایچٌا  آن دٌط کً ٌهۀ را رؿط نی  ویػا ؿَىط ةػً ین ةاَثٌا  کييط. ایو نی تکزع ةطن درون ًک اىط ار ةاٗطرتیةؽی یٌغ

تعؼیط  نی ـًیٌهازؽاس رازتی ىطاریط اؼاؼًا ایو اؼت کً  ًکيیاَلت ط. یةاؿ داؿتًی ىارازت ازؽاسؿکل  ا آنی
ػای، چ ٘تیدر ز٘ط. یهار ؿَیة ی ٌػا یی، تَاىػا گَىػگٌػا  آن و ٌهػۀٗطرتهيػط ةػَده اىػط  دهکعرؿػط تان  ةػطندر  ًکػی یٌغ

ازؽػاس تان  ةػطن، زعکػت کييػط وػعؼ آنوػعؼ و  ةً ایوٌؽتيط. اگع  وتیُی َٔؽ نَدَداتِ از ی اریو ةؽی ُیوت َٔؽ
ً یػتغکی ٌػا زالتواٗؽػام  اىَاعو  اؼت ار زؽاسیةؽ اَكابی اىتٍاو ّیعه صَاٌط داؿت. ةَدن  صارش، درد، نُظب

. کيیػط نی سازؽا لکؿ ویا ، ةً اؼت ىـطه لیتتط ةاه یاىعژةا نادۀ ا ة انلکوَر  ةًتان  ةطنوٗتی . تا ؿَىط ًاٌع نی
ا را دطیطه طیةا و ةگیعیط  در ىٌعی َاد یٔعدرا  صَد ـًیاگع ٌهگان ييط ک ویتهعت. ؿها ىٌع گٔعدر ای صَب  ایو چیٌغ

ط، اگػع ٌيػَز یآ نی ؾید ًیکدر تغی درد و نسيتی ؟ وٗت طیيک ًیکتغ طیتَاى ین ، چگَىً ی داریطهاریط ةیيکع کٔ ـًیٌه
 ؼػَ٘طی َػاد نػعدم ؼػىر ةً لسًٌ در ٌهان تان يگیؿ ویؿ میگَ ین دػ ةگیعیط، در ىٌعرا ٔعدی َادی  َدص ٌم

 . طیا عدهک ؼَ٘طی َادنعدم  ؼىر ، ةً ةضكَص نَمَع ویةا ا در راةىً . زطاٗل اؼت عدهک

نعدم َادی ىگاه کييػط.  دیطگاهاز ایيکً  دای کييط، ةً نی ار ةاه ىگاهیةؽی از ؼىس نؽائل ةًی گان واُٗييط ک ویهعت
 ؿها يگیؿ ویؿ ط، ؼىریهاریةٔکع کيیط ی وٗت عایزاَث ؿَد ةیهار ؿَیط. واًُٗا ة اؼت وک، نه یطهاریة طیاگع ٔکع کي

در ویژه  ، ةػًؿػَد یىهػ صػتمی هػاریة ةػًی ۀ واُٗػیػکو تغ گَىگ یچ وی. تهعاؼت َادی نعدمؿیيگ  ؼىر ؿیو ٌم
 واُٗػًا ةاَػثآىچػً  داىیم کػً ؿَد. ٌهگػی نػی آن ىََی کً اهن تَقیٓ کعدم، کً چی در دایی نؽطود نیصكَص 

و غد یػر یٔعو نی اةتطا از ىٌع ذٌياؼت. نُهَهً ؿضف ی دؽه درقط یو ؼی ذٌي درقط ٌٕتاد ؿَد ین نعدمی هاریة
و یاز ةػار ؼػيگؿػضف  ،ةطتع ؿػَدی عیوَر چـهگ ةًی هاریةومُیت  ًکيیاو ٗتل از  طیآآن ةع تَاىط از دِػ  یىهذٌو 

ةَدىػط.  ةؽػتً تضػت ةً مکاو را نس ًکةَد ی ؿضكی ، زناى نحالعای . ة اؼت قَرت ویا . نُهَهً ةًةعد نیرىخ ی ذٌي
تی ٌا دؼتاز ی کی او را ةػا  چـػهان ؿَد. ؼپػی دار از آن ةتعىط تا صَنآن را  صَاٌيط یعدىط نکادَا و  يطاو را گٔع

را ةػاز  ع آبیؿػ آنػط.( یىهػ ةػَد و صػَن ىـطه طهیةع او در اقل طىط. )دؼتیاو را صعاؿ دؼت ةؽتيط و نچی ا دارچً
ةُػط از  نػعدآن ط. کػچ ینػکً  اوؼت عد صَنکع کٔدر ىتیذً را ةـيَد و  آب طنیکچ تَاىؽت یاو ن ًکی وَر ةًکعدىط 

ََانػل ط. یػکچ ینػ ًکػةػَد  آبةلکػً ، ىطاؿػتی غیةػَد و صػَىع ىـطهی او زصه ٘تیدر ز٘.  درگظؿتی َتاٌک زنان
 .کيیػط نی هػاریة تیػىٍا دررا  صَدتػان، ازتهاهً  طیهاریة ًکؿتً ةاؿیط ةاور دا ـًیؿط. اگع ٌه ؾنعگ ةاَثاش  ذٌيی
 ؿَىط. وَر وتیُی دچار ةیهاری نی و نعدم َادی ةً اؼت عدهک ؼَ٘طی َادنعدم  ؼىر تا تان يگیؿ ویؿزیعا 

رصَاؼػت درا ی هاریة کی. اگع  يطک یت٘اما ن آنی ةعا ٘تی، در ز٘ اؼت هاریة يطکع کٔ ـًیٌهای  ييطهک ویتهعاگع 
چیغی ؿػها  ًک طیةاؿ ىگعان ـًیط ٌهیط ةاه ةاؿط. ىتایييطه ةاک ویتهع يگیؿ ویؿ ؼىر. ؿَد نیتان  وارد ةطن،  کيیط

ایذػاد  لکنـػتػان  یةعاتَاىػط  ٌا نی ناىيط ؼایع واةؽتگیو  اؼتی واةؽتگ ی،هاریاز ة و تعسیعا ای، ز کيط را ةیهار نی
را رؿػط  گَىػگرازتػی ط در یػتَاى ینػ . چگَىً اؼت کدردىا ةتعد و آن ویز ةارنا را اک ؿضف اؼت هزم ًیکط. در تغکي
تػان  یرا ةعا ؽػمیاز ةَدی ط داؼػتاىیػ؟ ةگظارطیصػالص ؿػَتان  یٌا یواةؽتگاز ؿع ط یتَاى ینع از آن یّ چگَىً ؟طیدٌ

ات ؿطً یکاد در تغیزی ةُط از تالؿ ًکةَد ی ؿضكی . زناى میَگة ات ىائلی ٘یز٘ جهعۀةَد ةً  کیىغدی . وٗت، آٌر  و آٌر
تو ىتاؿط؟ او د صَؿسال تَاىؽت ینچگَىً  د،ؿَ ی واةؽػتگ کیانا ایو ٌیذان !  ةَد ؼً ٗلهعوی ٔعاؼَ ةًر زال ٔر

اتصَؿسالی ةؽیار زیادی واةؽتگ ، اؼت ا از واةؽتگی طیةا . آٌر عد. انا او یگ یع ٗعار ىهیتأج  تست ًکی ، ةا ٗلتٌا ةاؿط ٌر
يػط. ک ؿػعوع از اول ةػَد، نذتػَر ةػَد دوةػاره عدهکػ ؼػَ٘طچػَن .  أػتی صاتهػًی جهع یة ةًاش ً یکعد و تغک ؼَ٘ط
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ةػً ط و یتعؼػ دُٔػً ویػ. اقػَُد کػعد ًیػکتغدر  دوةاره ار دعززهتیةؽی عد و ةُط از تالؿک ؿعوع را دوةاره اشً یکتغ
 . تػعسؿکؽػت صػَرد وةاره، د تعس ویةا ا «کيم. نی ؼَ٘ط دوةاره وگعىً ، ؿَم زده ذانیط ٌیىتا»: صَدش یادآور ؿط

 . اؼتی از واةؽتگی غ ىََیى

از  زاقػل ديػَن ةعچؽب ؿضف ویا ؿَد، ةً ینةیهار ی ی از ىٌع ذٌيؿضكی ودَد دارد: وٗتی گعید تینَُٗ
ً کػگػَیم  ی! ن يمکػدرنػان  را ٌػا  آنی رواىػی هاریة ؿَىط تا ین نيتٌع نوی زت ًکٌؽتيط ی د. أعادَؿ ین زده ًیکتغ
 چیٌػی دارای هػار رواىػیة زیػعا. چعا؟  ىطارم وٗتی نؽائل ویچيرؼیطگی ةً ی ةعا و نو ؽتیىی هاریة ی،رواىی هاریة
ی وٗتی رواىی هاری. ة ؽتیىی هاریة ویا از ىٌع نو .یََٕىت دارد و ىً هارگَىًیة عاتییتْ او ىً و ةطن ؽتیىی عوؼیو

 ًکػاؼػت ی ؽػک د؟ نحػلؿػَ نی ٓیزػط مػُ . تا چً ؿَد ین ٓیمُ ؿضف ةؽیاری صَدآگاه اقل ًکدٌط  روی نی
اصتیار  قػازبصَاٌػط  یىهػدیگع .  اؼت لکؿ ویٌه ةًی هار رواىیةی اقل ةاؿط. روح صَدش اریاصت قازبتَاىط  یىه

ٌػا یػا  اىعژیا یػ ؿضفی کهک، صَدآگاه  نعزلً ویط. در اىاهار ةیتَاىط ٌـ یو ىه اؼت خیو گ دعت ـًی. ٌهةاؿط ةطن
او  نػغازمی انیػداىػعژی یػا  ىػَع عودَد دارد. ٌػی اریةؽ ؼىَح ،ُطييط. در ٌع ةُ ک ینةا او نطاصلً ی صاردی ٌا امید
ای ٗتلی ٌا یزىطگدر ط یؿأعد ی اقل ، روح َالوهً . ةؿَد ین  صَاٌيط ةػً ین ارانک ط ولبیو ؿااىذام داده ی ةطی کاٌر

ػا ةاَػث آن ایػو ای رواى یهاریةگَییم کً ناٌیت  نی دٌط.ی تَاىط رو ینی ٌعچیغةغىيط.  او قطنً ؼػت و ایػو چیٌغ
ایی را ةعایتان  ؿَىط. اکيَن ةایط ةعای نی ی ارکػ چػً .يمکػدرنػان  ٌا  آن روؿو ةاؿط کً چعا نایل ىیؽتم چيیو چیٌغ

و یػً اکػ اؼتؼضت ار یانا ةؽ ،دؿَ اریٌـ کيیط کهک او ةًٌیط، د را آنَزش داد؟ ؿضف اىذام درةارۀ آن تَان ین
 هػارانیة ةعیػط دػی نی ةاؿػط،ی کیتعکالؿَک  کعدن در آؼتاىۀ واردی رواى هارؼتانیدر ةی تعکد ی د. وٗتؿَی َهلکار، 

ی اقل ، روح لسًٌ ؟ در آن اؼت وَر ویچعا ا .آورىط یىه ةع زةانی نُي یة زعؼ چیگع ٌید ًکتعؼيط  ینزطی ً ة ىاگٍان
 تعؼط. ینی کیتعکال کؿَد و از ؿَ  یار نیٌـ ؿضف ویا

ی ةػعای ٗلتػ وی یةػَدا ؼعؿت ٌعکؽیدٌط.  ادانًآن را  صَاٌط ین کيط، وع نیرا ؿع ًیکتغی ضكؿی نُهَهً وٗت
زتػی اگػع ٔػعد . کييط نی ًیکتغؿان  زىطگیدر وَل ،  آنی عیادگیگان ةُط از  ييطک ویاز تهعی اریةؽرو  ازایو. دارد ًیکتغ
يػط. ک ًیػکتغآن را صَاٌػط  ین ـًیدائَ دارد و ٌهکعدن  دىتالی ةعای ٗلت، يطک ؽبکا ٔا را ید ؿَ نَٖٔ ًیکتَاىط در تغى

 ٌهػۀ اوعأیػان و و داىيػط ش ایػو را نیارکػدر نسل  يط. نعدمک یو نیرا تهع گَىگ یچ ؿضف ویا ًکداىيط  ین ٌهً
گَىػگ را تهػعیو  چيط ؼال ٗتل، از أعادی کػً چی ط:یـیيطیة ویادرةارۀ ی . انا ٌهگاوالع دارىط ویاىیغ از  ٌاً یؽاٌه
اش  یيػط ؼػٕع زىػطگک ًیػکتغی ٘ػیوَر ز٘ ةػً اگػع ؿػضف ٔ٘ه کعدىط. وَر واُٗی تغکیً نی ةًکعدىط تُطاد اىطکی  نی

. عدىطک ین ویتهعتيطرؼتی ؿٕا و ی ةعا گَىگ را چیکً َادی ةَدىط ی دأعاؿضاص ٔ٘ه ا ویيط. انا اکع ییتَاىط تْ ین
 نَادػً یالتکنـؿایط ةا  یا طىؿَ هاریة یروزأعاد َادی نهکو اؼت  داد. را تْییع ىهیٌا  آنی زىطگکؽی نؽیع  ٌیچ

در را ٌػا  آن ٌعچيػط.  اؼػت لکؿ ویٌه ةًی َادأعاد ی ط. زىطگىعیةهزتی ا یط ؿَىی هار رواىیةؿَىط یا نهکو اؼت 
 ؼػىَحتػا ىط عدک ی. ٌعچيط آرزو نکعدىط واُٗی تغکیً ىهیوَر  ةًانا ىط، عدک یو نیرا تهع گَىگ یچ ًکدیطیط  ین کدار

 ویػيط. ايک ًیکةاه تغ ؼىَح ؿتيط تااد آرزو ٘هٔ ط.ؿَى ط نَٖٔيؽتتَاى یراه درؼت ىه  کؽب نا ةطونايط، يک ًیکةاه تغ
تْییػع را ٌػا  آنی زىطگنؽیع ی ؽک  چی. ٌ تيطرؼتی ةَدىطو  ؿٕا وییدا در ؼىر گَىگ یييطۀ چک ویهعت د ٌيَز ٌمأعا

ًا اىذام تهػعیو  نیؿٕا تان  یهاریة گظاریط ارزش اتًَ٘ ع ةداؿتيط. ٔ٘ه اگ نیی یٌا یهاریة ویةياةعا داد، ىهی یاةط. قٔع
 .ىگیعیطی نعم چیٌگع یتَاىط ةاَث ؿَد د گَىگ ىهی چی
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ی ۀ واُٗػیػکةػا تغ ٔ٘ػهاو ةیهػاری ةاؿط.  داؿتً صَد تَدً يگیؿ ویؿ يط و ةًک ًیکتغی وَر واُٗ ط ةًیةا ؿضف
 اقػَل طیاؼت و ةای َاد نعدمی ورای غیچ ًکةل ، ؽتیىی کیغیٔ ویتهع گَىگ یچ ویعا تهعیةعود. ز ویتَاىط از ة ین

قػَرت اؼػت  آنَهل کيط و در ٌا  آن ةع اؼاسط یةاؿط. ةا ودَد داؿتً ييطگانک ویتهعی ةعاتعی ةاهی و اؼتاىطاردٌا
 یوٗتػرو  ازایػو اىػط. ناىطهی ةػاٗی َػادٔػعدی اىػط و  عدهکى َهػل وَر ویاأعاد از ی اری. انا ةؽرؼط یکً ةً آن ٌطؼ ن

ی رواىػ ًکػيیاا یعد یرا ةگی هاریة ا آنی وی، اؼکتً کيط ىاگٍان یروز طیؿاایو ؿضف . ؿَىط نیهار یعؼط ةة نََطش
او از » گَیيػط: نی ؿَد، نعدم ین لینعی رواىاز ىٌع  کً ویٌهيط. ک ین ویرا تهع گَىگ یاو چ ًکداىيط  ین د. ٌهًؿَ
تً ديَن ًیکتغ ٔػعدی  ؟ؼػتای نيى٘ػ ویػا ایػ: آطیـیيطیة ارۀ آندرةی . ٌهگؿَد نی زده او ةعچؽب و ةً« اؼت گٔع

ًی ةعای زت .داىط یرا ىه ٘تیز٘ی َاد اةيػط. یرا در آن ٘ػتیز٘ ًک اؼتؼضت گان  ييطک ویاز تهعی اریا ةؽیٌا  یا زٔع
 ٌيػَز ٌػم گػعانی، ٌعچيػط دةاؿػطؼػاز  نؽػئلًنهکو اؼت کهتػع ؿَد،  لینعی رواىاز ىٌع  در صاىً ؿضف ویاگع ا
 صَاٌػط ةػَد. ةعچؽػب کوزـتيا د،ؿَی رواى ویتهع در نسلاو . اگع  اؼتةاَث آن ةَده  گَىگ یچ ویتهعگَیيط  نی
در  ديػَن ةاَػث گَىػگ یچػ ویتهع ًک دٌيط ین ٌا گغارش ةعود. روزىانً ویاز ة اؼت وکعنهید و َّؿ ین زدهی ةغرگ
 :کييػط ینػ نضالٕػتةػا آن  ةیيطازىػطی ىگػاٌ گَىػگ یچ ویتهع ةً ًکيیا ةطونی زت از نعدمی . ةُن اؼت ؿطه ًیکتغ
انػا او  «ؿػطه.ی وَر ویا و اهنةَد  صَبداد  یاىذام نرا آىذا  گَىگ یچ ویتهعکً ؾ ید و چيط وٗتیٌه، او  ةتیو»

ا ةػا یػعد یةگی گعیدی ٌا یهاریة اؼت وک. نهدٌط وی نیٕتط ریة او اتٕاؽی ةعا ٗعار اؼت ٌعچً اؼت وی َاد یٔعد
ناىيط ٔعدی د؟ کع را ؼعزىؾ گَىگ یو چیتهعی ٌعچیغةعای  ًک اؼت نَُ٘ل ویا اید. آؿَ نَادًی گعید التکنـ

آن را  تػَان ین چگَىً ؛دؿَهار یةی زىطگ ویط ٌعگغ در ای، ىتا اؼت او دغؿک ًکيیصاوع ا : ةً اؼت هارؼتانیدر ةدغؿک 
 ؟درک کعد لکؿ ویا ةً

ی ٌا گٕتػًةطاىيػط آن را دـػت  ا اقَلی َىگگ یچ ٘تیز٘ ًکيیا از أعاد ةطونی لیص ًکم ییم ةگَیتَاى ین ویةياةعا
٘الىیّ ؿػَد.  ینػ زده گَىػگ یچػ ةػًی ةعچؽػت ىػَع عط، ٌػیػآ یةً ودَد ن یلکنـ ًکيیا نسل  ييط. ةًک ینان یةی َع
دارىط ای  گَىگ ىگعش نتُكتاىً درةارۀ چیاز أعاد ی اری. ةؽ اؼت نـٍَر ةَده در دانًُ تاهَکی  ا دورهی ةعا گَىگ یچ

در ٔکػع ایػو أػعاد چػً  داىػط یىهػی ؽػک  چیييػط. ٌػک یرد نػآن را و کعده  زهلً آن ةً ،ىکٌَؾ کعده آن را ـًیو ٌه
 ، آنؿػَد نىعح نی گَىگ یلهۀ چک ًکيیا نسل  ةًکاری ةً کارؿان دارد. کً اىگار  ةیغارىط گَىگ یٗطر از چ  آن .گظرد نی
أػعاد  ویا عا ذٌویأتط ز ین اتٕاؽ نَمَع ویا ،ؼتواهی و َله اؼت َلم گَىگ یىانيط. چ ینصیالی و ّیعواُٗی را 
 اؼت. مکٌا  آن و داىؾةؽتً ار یةؽ

 اتتٌَهػٔعدی  وی. چيؿَد ىانیطه نی «گَىگ یچزالت » ييطگانکً یکدانُۀ تغودَد دارد کً در ی گعیومُیت د
 دٌػم ریتَمػ ولاةگظاریػط .  اؼتی نيى٘ کانالً  تیو ومُیىطارد. ؿضف در ا ًیکاز تغ زاقل ديَنی دارد ولی ذٌي

ا یػدى دری ـػَرک. در ٌػع  کيػط ینػا ٕیای ى٘ؾ نٍهی نادرزاد تیٕیک ،  گَىگ یچ ویتهع در.  ؽتیچ گَىگ یچزالت 
 ؽػمیو دائَئ ؽػمیةَد ةػًاىػط کػً  ةَدهی اؼت أعاد ٌغار ؼال چيط، ویدر چ. اَت٘اد دارىط نظٌب ةً ًکٌؽتيط ی أعاد

اکَ٘یطه دارىط ٌا  آن رىط.اَت٘اد دا ای ةػط نذػازات. دارد و  ٌهعاه  ةً شدادا صَبی اٌر  ویػا أػعاد ةػًی انػا ةُنػکاٌر
ا َیچ يگ اى٘الب در زنان اً ىطارىط. نضكَق طهیٌ٘غ ا یو چیاز ا ی،ٌٔع زده ات ةعچؽػب صعأػٌا  آن ًو ةؿط  نیاىت٘اد ٌغ

ی انػعوز َلػم آىچػً، صتآنَی درؼی ٌا تابکؿَد از  یىهرا  آىچًييط، ک کتَاىيط در یىه ار ٌعچًأعاد ی . ةُنؿط نی
ت یدر آن د ٌيَز ی ادیػتُػطاد ز ؾید ؼال چيط گیعىط. در ىٌع نی صعأات ،اؼت ىـطهدرک تا زاه آىچً و  عدهکىـٔع
ٌا  طهیاز دطی ةُننهکو اؼت  ودَد دارىط. اگعچًایو أعاد از ی هکزامع تُطاد ىؽتتًا  زال ، انا درةَدىطو أعاد یاز ا
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 تئدع ًکٌؽتيط ی أعاد، انا  طیيک را ٗتَلٌا  آن طیيکى تئدعؿایط اىط.  ؿطه آؿکار ُط ناةُ در ٌا  آن انا،  طیيکى را ٗتَل
 ویدرةػارۀ تهػعی ٘یاىط ةػً ز٘ػا طهیا ؿػيیػطه یػروزاىػً دی در زىػطگآىچً  ٖیو از وع ييطک قستتٌا  آن ييط درةارۀک ین
 .اىط ةعدهی د گَىگ یچ

ع کػٔ. صيطىػط یؿػها نػ ةػًتػً دل ، از  گَىػگ یچ ىام ردنآو نسل ةً ًکةؽتً اؼت ؿان  ٗطر ذٌو آنأعاد ی ةُن
 ار ىادانیةؽی ٔعد، ؿها را  گَىگ یچ ویدر تهعی ا طهیرةارۀ دطقستت د نسل  ط. ةًیا ؿطه و نؽضعهی عأاتصييط ک ین

 تیٕیکةط ىتاؿط. اگع  ٗطر ٌم نآ اش  ینادرزاد تیٕیک طیؿای ول ،ای دارد ذٌو ةؽتً ٔعدایو . اگعچً ىطگیع در ىٌع نی
ةػاز  ار ةاهیةؽی در ؼىس ؾؼَن چـمنهکو اؼت يط، ک ویرا تهع گَىگ یو ةضَاٌط چ داؿتً ةاؿطی صَةی نادرزاد

يػط ک تَاىط مػهاىت یانا ىه ةاور ىطارد، گَىگ یچ . او ةًرا تذعةً کيطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىاةعصی  اؼت وکؿَد و نه
 َاىػط او را نُالذػًتىی ّعةػ وػب کدغؿی يط. وٗتک ین نعادًُ هارؼتانیة ؿَد، ةً ین هاریةی . وٗتؿَد هیى هاریة ًک
 ًکػ یيط و زنػاىک او را نُالذًی هاریىتَاىط ةٌم ی يیچدغؿک وب ی يط. وٗتک ین نعادًُی يیچوب  دغؿک يط، ةًک
 ؾیرا آزنػا ؿاىؽػم»: گَیػط   ینػةػا صػَد أتػط و  ین گَىگ یع چکٔ از آن ةً ىتاؿط، دػنؤجع ی ىؽضۀ ةضكَق چیٌ
 تیػٕیک لیػدل  . ةػًآیػط ؿػک و تعدیػط نیاو ةػا .« نعا ؿٕا دٌطی هاریتَاىط ة یواًُٗا ن گَىگ یا چیآ میيیةتتا  يمک ین

 یط اؼػتادیؿػاؿػَد.  در آن ةؽیار نؽتُط ًاٌع نیيط، ک ویرا تهع گَىگ یچ ًکيیا نسل ةًی کً دارد، صَةی نادرزاد
 ا ةػًیػؿػَد  یاو ةاز نػ ؼَم يط. ىاگٍان چـمک کهک ةً او گع ةضَاٌطیدی ُطدر ةُ  واه ینَدَدیا نيط ؿَد ً او َالٗ ةً

را ٍػان د ٘تیاز ز٘ی ٗؽهت تَاىط ىاگٍان یار ةاه، نیةؽی ةاز در ؼىس ؼَم رؼط. ةا چـم ینی يیة روؿو  هًیى تیومُ
کػع ٔا یػآ ،يػطیرا ةتی تیو ومػُیچي ؿضفایو ی . وٗت صَاٌط داؿت غیىی ُیوت َٔؽی ٌا یی، تَاىا ویا ةع يط. َالوهیةت
 درةػارۀ آن گػعانیدی وٗت آىچً ؟او چگَىً اؼتی ذٌي تیمُوط یيک یع نکيط؟ ٔک تسهلآن را  ةتَاىط شنْغ طیکي ین

ت ین در ىٌع نؽضعه و وکعنهی، نىلً٘ا ّیصعأچیغی  ،عدىطک ین قستت ٗػعار دارد و  ؾاکيَن در ن٘اةل چـهاى ،گٔع
.  از زػط اؼػت ؾیةػذٌيػی ٔـار  ًکچعا کيط، تسهلن را تَاىط آ ىهی ؿضف وینْغ ا ،ذًیدر ىتؿَد.  ةا آن نَادً نی

ایی را کً  دیگعان  تُػادل دو وػعؼ ویتَاىط ةػ ی. انا ىه ىیؽتی نيى٘ذٌيؾ ّیع ٌعچيطکييط،  درک ىهی طیگَ ینچیٌغ
عار  ؿػَد  ینػ گػع اىذػامیُط ددر ةُ آىچً  در زالی کً،  اؼت دٌط اؿتتاه ین ةـع اىذامآىچً  ًک اؼت طهیيط. او ٍٔهکةٗع

اک. اگع او  اؼت ریهَهً قسنُ  در او يػطیگَ ین د، نعدمَؿ  یاىذام ن وعؼ در آن ًکاىذام دٌط ی روؿ را ةع وتٖی یاٌر
تً ديَن ًیکاز تغگَیيط  نی ذًیدر ىت، درک کييطتَاىيط او را  یىهٌا  آن .اؼت اؿتتاه  . اؼت گٔع

دچػار چيػیو زػالتی  ط اقػالً یيک ینهعیو را ت گَىگ یچ ًکؿها کحع ىطارد. ا ًیکاز تغ زاقل ديَن ؿضف ویاانا 
ؿػها  ازؽیاری ةچـم ؼَم  کييط. ینتذعةً  راگَىگ  یچ زالت دارىطی ا کً ذٌو ةؽیار ةؽتًی أعاد . ٔ٘هؿَیط ىهی
ایچ اً واُٗط ةاز ؿطه و یزنَر دار ایيذا کً ی صػَة ط، ازؽػاسیؽػتیى زده ؿػگٕت. طیػا طهیدگػع یدی ُطٌارا در ةُ ی یٌغ
َکط و نْغیدار ، ٗػعار دارد گَىػگ یچػزالػت  دری ؿضكػی ط. وٗتػیػٗعار ىطار گَىگ یچایو زالت و در ـطه ىً تان ؿ
ػایی را کػً  یَػاد نعدم ًک اؼت ویا نَمَع يط. ٔ٘هک یقستت نی ار َاٗالىً و نيى٘یو ةؽ ةَده ار آگاهیةؽ او چیٌغ
 او گٕتػً ةػً ؿػضف ویػو ا طهید اؼتَٔت ؿطه  ًکرا ی ؽکط یةگَگاٌی اوٗات  اؼت وک. نهکييط یهط ةاور ىیگَ ین
ایػو درةػارۀ  يکػًیی ادا ةػً ٍٔهػط ٔعد نی وی؟ ةُطًا اکييطةاور را  ویتَاىيط ا ینی َاد نعدم دٌط. چگَىً را اىذامی ارک

، درؼػتی اداره کيػط را ةًو دو وػعؼ یةػراةىػۀ ةتَاىػط  ًکػدارد. ةُػط از آى ىگً صَدرا ىغد ٌا  آنةایط  کيط قستتنؽائل 
از  زاقػل ديػَن ىیػغ وی، انا اىیغ دارىطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا اؿضاص ویا نُهَهً . رود نی ؾیدی صَة ةً چیغ ٌهً

 . ؽتیى ًیکتغ
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ی ٘ػیز٘ ديػَننيٌَر از . ؿَد نی طهید ىطرتً ؿَد و ة یطه نیىان «ی٘یز٘ ديَن»ً کودَد دارد ی گعیدنَُٗیت 
 ديػَناؼػت.  «تغکیػۀ ز٘ی٘ػت»کػً نيٌػَر، ةل.  ةاؿػط َاىػًیواًُٗا د ،ؿضفکً  و ىیؽتیام یيک یةً آن اؿاره ن ًک

ىٕػع در ٌػع  کیػط یؿػَد، ؿػا ینػ طهیػدی ؿضكػ ویچي ىطرتً ، ة ييطگانک ویتهع انیدر ن میگَ ی؟ ن ؽتیچی ٘یز٘
 ىطارد. دانًُی ٌم روی عیو تأج ؽتیىرایخ  وی، ا ذًیدر ىتقطٌغار ىٕع. 

ط یةاؿط و ةا داؿتًی ار صَةیةؽی رزادناد تیٕیک طیةا ؿضف: ودَد دارد یؿعو دیؾی ٘یز٘ ديَنی نُهَهً ةعا
 تیػٕیک ًکػی یٌػا آنروىػط تغکیػً کػأی ىیؽػت.  کعدن ةعای ویٔعدی نؽو ه از َهع ٌای ةاٗیهاىط ؼالةاؿط.  نؽو

از آنػطن  ٌعکؽػی .يطیآ ینی یار ةاهیةؽ ٌؽتيط و از ؼىَحایيذا  یتینأنَری نُهَهً ةعا ،دارىطی صَةار یةؽی نادرزاد
اورد. ةُط یدا ة را ةًی ؽکتَاىط  ؿَد ىهی ین کدأعد زأٌۀ  ًکيیاتعؼط، زیعا دػ از  ینی اىؽاىی دانُۀ َاد ویةً ا
جػعوت و  ؿٍعت ولباو در  ؿَد یةاَث نی ةـعی ٌا ، نغازهتآیط نیی َاد دانُۀ نعدم هینس ویا ٔعد ةً ًکيیااز 

ا ؿَد. ازایػو ایيذا از ًکط یٌط رؼىضَای او ٌعگغ روزی يط. ةعاک ین ؼَ٘طی َاد نعدم ؼىر ةً تیىٍا درو  ةاؿط رو  ٌر
اىػط. ةُػط از  آنطه ایيذا ةًکً ودَد دارىط ی أعاد ویط. انا چيیایة ویزن يط ةًک یىه دعئتکؽی  چیٌتعؼيط و  ین ٌهً

تاری صَة ةً نعدم ویتَاىيط در ة ی، ىه ورودؿان ػای زىػطگ و در وػَل لْغىػط ینػ وییدػا ؼىَح ةً. ييطک ٔر ی صػَد، کاٌر
ا ديگط تا ةً صَدش ؼَد ةعؼاىط، ینی کؽی . وٗتدٌيط یاىذام نی اریؽةاؿتتاه  و  دٌػط یاىذام نی اریةؽةط ی کاٌر

ۀ جهػع ةػا اؼتی ؽک. انا او  اؼت ؼَ٘طآؼتاىۀ  او در ًکيط یة ین شد. اؼتادؿَ یار نکةطٌ گعانید ةًی ادین٘طار ز ةً
ای  دىتال راه چػاره اؼتادش ةؽیار ىگعان اؼت و ةػً يط!ک ؼَ٘طایو رازتی  دٌط ةً اؼتاد ادازه ىهی در ىتیذً ی؛٘یز٘
تغکیً ةکـاىط؛ چعاکً نهکو اؼت اؼتادی واُٗػی در دؼػتعس  ؼهت ةًتَاىط ٔعد را  گعدد. انا ةً ازتهال زیاد ىهی نی

او ةتَاىط از وعیٖ تغکیً ةً اقل صَد ةازگعدد. نـػکل دیگػع ایػو اؼػت کػً  کً ةياةعایو ت٘عیتًا ّیعنهکو اؼت ىتاؿط.
 ًیػکتغ اش ةػعای تکهیػل ناىطه ةاٗیکيط، َهع طا یدٌم  ذٌوو ةطن ی ةعا ایً یکتغ روشاو زیاد اؼت و زتی اگع  ؼو

 کأی ىیؽت.

ادیار ّیةؽ هیؿعا ویا ةاؿط و تست صَةی داؿتً اریةؽی نادرزاد تیٕیک ؿضكی اگع ٔ٘ه  روش تػَان ینػ ی،َع
و  اقػل ةػً ودػَد ىػطارد تػا ؿػضفی ةعای طیان چیىلً٘ا ٌنی وٗت ،گعید ةیان ةًار ةعد. ک ًاو ةی را روی ٘یز٘ ديَن

ُػال  شْػغةعصی از َهلکعدٌای نرود.  ین ةً کاراو  عدنک َاىًیدی ةعا روش ویا ،صَد ةازگعدد ٘تیز٘ . دؿػَ ینػّیٔع
ُال نیرا دوؼت ىطاآلَدگی ؼعنا و ؿَد ٔعد  ةاَث نی نْغ کً ی ازٌای ٗؽهت،  وَر نحال ةً . ةُػط ؿػَد ؿتً ةاؿط ّیٔع
ُال ٌا  و ٗؽهتیا ًکيیااز  دارد.  واًُٗا ديػَن ًککيط  َهل نیی ؽکناىيط او و ؿَد  نی ًاٌعی رواى التک، نـؿطّیٔع

ػاک اّلػب ةلکػً ،زىػط یرا نػٌا  آن ىًگَیط  ىاؼغا نی نعدم ةً ىً .ؿَد یىهی ار ةطک چیٌ بکانا نُهَهً نعت  صػَبی اٌر
و ةػا  ٕػؾک ةػطون ، در زنؽػتانکيػط ىهیؼػعنا تػَدٍی ةػً چػَن .  اؼت رزم یار ةیةؽ صَدش اانا ة .دٌط ین اىذام
چَن تَدٍی أتط.  ینی غیصَىع و ةًصَرد  َتَعک نیو زىط  نی شیاو از ؼعنا ی دود. داٌا ین ةعؼی رو کىازی ٌا لتاس

ش زده و نحػل یػکػً را  اؼب نطَٔع ؿياصتم کً کؽی را نی ىَؿط. ادرار نیو صَرد  نی نطَٔع زتی کيط، ىهیآلَدگی ةً 
 آگػاهی ةػا ذٌيػی د َػادأػعا ًکػيػط ک را تسهػلی یٌػا یؼػضتتَاىؽت  او نی. طیدَ ینی يگ ؿطه ةَد ةا صَؿسالؼ
ی نُهػَهً دارای اؿضاقػ ویالتتػً چيػؿػط.  ةاَث زدع او نی چ٘طر ديَن ویاط یيکتكَر  ٔ٘هيط. يک تسهل يطتَاى یىه

 ًکػيیای ةػعاصػَد را ی ٌػا داٌػا صاىم ،گظؿػتً ٌؽتيط. در نؽوی ٌا صاىمٌا  آن کحعا. ٌؽتيطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
ی رازت نتع ارتٕاع داؿت ةًدو ی کً ةیؾ از َاریدی از رو تَاىؽت ینصاىم نؽيی ةَد کً انا  ةؽتيط. ین ،ةهاىط کَچک

 کعدىػط. درِ صاىً را ةً روی او ٕٗػل نیيط، ک یٔعار ن از صاىً ـًیو ٌه ؿطه او نذيَن ًکطىط یداش  هصاىَادی ةپعد. وٗت
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عد. کػ یٔػعار نػگـػَد و  کػعد و در را نی ةا اىگـتؾ ةً ِٕٗل در اؿاره نیعدىط، ک ین کرا تع صاىً صاىَادهَنای اتی وٗ
ةػاز آن را ی آؼػاى ةػً ،عیػزىذ دادن  انکػةػا ت، عدىػطک ینػ کرا تع صاىًً ٌهی عدىط. وٗتکنٍار ی ع آٌيیةُطٌا او را ةا زىذ

ةؽیار او زدع  ًکيیاصاوع  . ةًکعد نی را تسهلی ادیار زیةؽی ٌا یؼضت ،ٖ یوع ویا ةَد. ةً وکعنهیيتعل او ّکعد. ک ین
ت  ةً ،کعد نی ا تسهلٔعؼا و ؿطیطی ر واٗت ااکی دغاؼَع  ا دو ؼػال و دری کید. نُهَهً عک نیرا دعداصت  ةطشی ٌر

 اتٕػاؽرا کػً  چػًآى ىاگٍػان،  از آن . دػػةػَد ادیار زیکعد ةؽ کً تسهل نیی عا زدعیط، زیـک ین وَل ؼال ؼً تیىٍا
ی ٌا ٗػطرتواٗؽػام  اىَاعو ؿػط  یگَىػگ او ةػاز نػ ٕٗػل اش، ةالٔاقػلًً یکتغؿطن  نلصاوع کا ةًط. یٍٔه ین ةَد أتاده

ایػو دطیػطه ةػعای . يطودػَد داؿػت شیدر ؼعاؼع تارٌا  آن ازی ، انا تُطادىطىادر ارینَارد ةؽ ویؿط. ا یًاٌع نی یصطا
 ط،یػداى ین نذيَنی ٌا ؽتیو دائَئ راٌتانزتهاهً درةارۀ اةَد.  هینذاز ىتيط ی داؿنتَؼىی نادرزاد تیٕیکأعادی کً 

 .ودَد دارد َاىًیدی ٌا ؽتیدرةارۀ دائَئی ادیزی ٌا و جتت ؿطه اؼت. داؼتانیش ودَد داؿتيط و ایواًُٗا در تارٌا  آن
 .عدک عونیرا ةا دارو از نُتط ة «ییٌَ ویچ» ًکی نذيَى راٌبداؼتان  نحل

تَاىیم ةگَییم کً ٗىًُا ودَد ىطارد. اگع کؽی ةتَاىػط آتػؾ ایذػاد  ، نیً یکتغ از زاقل ديَندر صكَص و یةياةعا
عون دٌػط، یػَادی اؼت. اگع کؽی ةتَاىط آتؾ را از دٌػان ة گَیم ایو ؿضف َٔؽ گَىً ةاؿط، نی کيط و اگع واًُٗا ایو

 ىانم! وتیُی نی يط، آن را تَاىایی َٔؽؼیگاری را روؿو ک ؾدؼتؾ آتـی روؿو کيط یا ةا اىگـت کعدن  ةا دراز

 ً یکدر تش ی اٌسیهينرادلۀ 
 . چگَىً میؿَ ین نَادً ةا آن گَىگ یچ ویدر تهع اّلب ًک اؼتی ا نطاصلً وی؟ اؽتیچ ًیکدر تغی اٌعیهينطاصلۀ 

ودَد  یاریةؽ التکيط نـک ًیکةضَاٌط تغ ؿضفی وٗت در واٍٗصَاىط؟  یرا ٔعا نی اٌعیهينطاصلۀ  گَىگ یچ ویتهع
را از تػان  یدا ًکػيیا نسل ةًد. ؿَ نَٖٔی ٘یۀ ز٘یکتَاىط در تغ یىه ؿضف،  ٔاؿو نو زٕاًت . ةطون صَاٌط داؿت

در انکػػان دارد  . دػػػرود یو ىهػػیاز ةػػٔػػعد ی اقػػل در صىػػع ةاؿػػط. روحتػػان  نهکػػو اؼػػت دان،  طیػػةگظار عونیػػدر ة
ػاک بکا نعتی،  قطنً رؼاىطهٌا  آن ةً،  طیؿطه ةاؿ رةطٌکا گعانیدةً ی ىطگو زیٗتل از اتان  یادتهاَی ٌا تیُٔال ی اٌر

صاوع  ؿضف ةً ًک اؼت ؿطه گٕتً ؽمیؿها ٌؽتيط. در ةَدی در دؽتذَ ارانکولت . آن طیه ةاؿؿطی گعیىادرؼت د
 . اگع أتیآن صَاٌط  ةازدعداصتی ، او ؿها را ةعا طیداؿتً ةاؿی ةطٌی ؽک . اگع ةً يطک ینی زىطگی یارناکی ٌا ََ٘ةت

 يؾیوالػط ةػً یٔعزىػط ةطٌػط. اگػع ؿػها دػػ ةػًی زىطگی دورۀ ةُط درآن را  يط، نذتَر اؼتکأت یاز زط در ؾیة
ر وَر دیَؼػتً د ٕػع و دػاداش ةػًیگَىػً، ک  ویػعد. اکصَاٌيط  ََضی ةُطی را در زىطگؿان  یداٌا  آن يط،کی ازتعان یة

 ویػا . تهػام طیػو کيیگظارىػط تهػع یکييط و ىه یصلً نکً نطاٌؽتيط ی یٌا اٌعیهوم یا طهیدی راؼتً انا ةگعدش اؼت. 
ا َلتیچ  گَىً ةاؿط. ؿط ایو یاگع َلتی ودَد ىطاؿت ادازه داده ىه. ؽتيطیىؼتب  دارىط و ةطونی یارناکٌای  ٌغ

 هی، نسػ تهػعیو کيیػطگَىػگ را  یچػ ًکيیااز  أتط. ٗتل ین اتٕاؽذیل  قَرتً ةی اٌعیهينطاصلۀ  لکؿ ویتع یَاد
تًیرا  گَىگ یچ ًکيیاصاوع  ةً. ؽتتًا آرام اؼتىتان  اوعاؼ انػا .  طیػيک ویتهػعآن را  طیػدار دوؼػت ـػًی، ٌه طیا اد گٔع

 ٌػا ةػَؽ اتَنتیلؿػَد.  یدػع از ؼعوقػطا نػ اتػاؽ ةیػعون ، ىاگٍػان کيیط ىـؽتً را ؿعوع نیـو یتینط ًکيیا نسل  ةً
ط. یػآ ینػ قػطا در ةً ةیعون َ دریصَرىط و راد ین ٌم ةًٌا  ، درطیآ ین گٕتگَی قطارود،  ین در راٌعو راهی ؽکزىيط،  ین

را  گَىػگ یچػ ویتهػعوٗتػی انػا  ، اؼػت انالً آرامک نسیه  طیيکو ىیرا تهع گَىگ ی. اگع چ ؽتیىی َتکگع ؼید ىاگٍان
ار ٗػع از چػً واُٗػًا نَمػَعط. یا طهیـػیيطیتع ىٖ یػَه از ؿها ٌعگغ درةارۀ آنی اریؿَد. ةؽ ین گَىً ویا  طیيک ین ؿعوع
ادیو ّیا ًکط یةع ینی د ؟ ٔ٘ه اؼت ىاانیػطی  ط ازؽػاسیػيک ویرا تهػع گَىػگ یط چػیتَاى یىه ًکيیا و از اؼتی َع
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ادیّ» ویط. ایيک ین  ،ؿػَىط نیؿػها  نػغازم ًکػٌؽػتيط ٌػا  اٌعیهو ویػيط. اک ین ؿها را نتَٗٓ ویتهع «،ةَدن یَع
و اؼػت کػً یػا ٌػطٔؾ و ةَده نطاصلً لکؿ ویتع هؼاد ویييط. اک ین يتعلکؿها  نغازهتی را ةعا نعدم ًکی وَر ةً

ػایتهػام آن چی صَاٌ یو نی ىائل ؿَدائَ و ةً ی و کيیتهعی صَاٌ ین». ؿَد گَىگ یچ ویؿها از تهع ناىٍ را ی یٌغ
 ویػط. انػا ایػيک ویتهػع گظارىط ىهی در ىتیذً .کييط یهىرا تسهل  ویاٌا  آن «ی؟دعداصت ىکيی ٌؽت ةطٌکارکً ةً نو 

ةاؿػط.  گع ودَد داؿػتًید طه ادازه ىطاردیو دطیا ی،ةُط از نطت ؿَد. یًاٌع ن یةضكَقکً در ؼىر  اؼتی غیچ غیى
در  ًکػ زیػعا أػعادیييط. ک نطاصلً ةاره ةا ؿهاود ؿَد یهىداده  ىط ادازهَؿ کمٌا  یةطٌ ویا ًکيیا، ةُط از ةیان دیگع ةً

تیييط دک ین ًیکنا تغی دأا ٔالَن ت ةً دارىط وی ُیؼع ـٔع  .گظارىط یؼىَح را دـت ؼع ن ؼَع

ةػاز  گَىػگ یچػ ویتهع ٖیتَاىط از وع ینا ن ؼَم ً چـمکط یداى ین ودَد دارد.ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی گعید لکؿ
از ی ييػط ةُنػک ینػ ویرا تهػع گَىػگ یچػ در صاىػً ًکػی زػال در اؼػت وکأعاد نهی ةاز، ةُن ؼَم ؿَد. ةا چـم

ی دارىػط و ةُنػی و ةليػطریضتػً  ٌم ةًی نٌَػاٌػا  آن ازی ييط. ةُنیةترا  کوزـتياٌای  چٍعها ی کتعؼيای ٌا قسيً
ٗػات گػاٌی او. اىط صیلػی تعؼػياک ًکػدٌيػط  یرا اىذام نی ات نضتلٕکزعی ا زتیييط کصَاٌيط ةا ؿها دََا  یگع نید

. اىط کتعؼػياًا و واُٗ اىط طهیچؽت ديذعه ةً ةیعون از کًيط یة یرا نٌا  آن دٌط، یٌا را اىذام ن ویتهع ؿضفٌيگانی کً 
 ویػنػا، ای دأػا در نطرؼۀ ٔالَنانا اؼت. ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی لکؿ ویٕتط؟ اةی اتٕاؽ تیومُ ویاتَاىط  نیچگَىً 

کحع أعاد ةا ایو ومػُیت روةػعو ٕتط. ایة ىٕع اتٕاؽ کیی ةعااز ٌع قط ىٕع ط ی. ؿا ؿَد نی طهید ىطرتً ار ةیةؽومُیت 
ٌػای  ؼػایع روشد. در ؿػَؿػها  نػغازم لکؿػ ویةً ا ؽتیىطارد، نذاز ىتان ً یکتغی ةعای ىُٕ چیٌؿَىط. چَن  ىهی

ًا ةً از نعدمی ةُنیاةط.  ادانً نیی ادینطت زو  اؼتٌ طهیدط ویتع خیرا از نغازهت ىَع وی، انعؼَم  َلتٌهیو  قٔع
 آرامی ىػیدر نسو  در ؿب دٌط ین رینُهَهً تعد ؿَىط. ؿضف ین زده وزـتو ييط ک ویرا تهع گَىگ یتَاىيط چ یىه
ؽیار ة رؼط، نی ةً ىٌعؿتر  اىؽان ىیهی ىیهی ًکيط یةت در ن٘اةل چـهاىؾرا نَدَدی يط. اگع ک ویرا تهع گَىگ یچ

ٌای اؼػتحيائی  ىهَىػً نا ودػَد ىػطارد. انػای دأا در ٔالَنی ا طهیدط ویيط. نُهَهً چيک ویرا تهع گَىگ یتعؼط چ نی
 دارىط.صاقی ار یةؽ تید ومُأعای عا ةُنیودَد دارد، زةؽیار کهی 

را ی رزنػی ٌا  ٌيعٌا  آن دٌيط. یاىذام نی عوىیو ةی ۀ دروىیکتغةا ی یٌا ویاؼت کً تهعی نعةَط ةً أعاد گعید ىَع
 روش ویچيػی ؿضكػی . وٗتػاىػط خیرادر نطرؼػۀ دائػَ ـػتع یٌػا ة روش ویػ. ادٌيػط یاىذام نی ۀ دروىیکتغٌهعاه  ةً
و یرا تهػعی نُهػَلی ٌا روشکً ی ؿَد )ؿضك ینَادً نی اٌعیهي نغازهت ویةا چي اّلب عد،یگ یاد نیرا ی اً یکتغ
أتػط کػً  اتٕاؽ نیی یٌا ویتهع ایی عوىیو ةی ۀ دروىیکتغی ٌا روش ٔ٘ه در طهیو دطی. اؿَد یىه ةا آن نَادًکيط  ین

ای رزنی  ۀنتارزی ةعادٌط ایو اؼت کً کؽی  آىچً روی نی ؿَد.( ینی رزنی ٌا ٌيع ؿانل ایػو ی دؽػتذَةػً ٌيٌع
ی ٌػا  از ٌيعی ؿػاگعداىٌا  آن ازی اریؽو ةٌؽتيط  در دٍانی ؽتیدائَئکييطگان  غکیًاز تی ادیتُطاد زدعدازد.  ؿاگعد نی

ی ٔػعدرا رؿػط دٌػط. چػعا؟ اگػع  تَاىػط گَىػگ یغ نیىی رزنی ٌاٌؽتيط. ؿاگعد ٌيعی عوىیة وی ۀ دروىیکتغا از یی رزن
 اوی ةػعا ط. انػاکيػ رؿػط تَاىػط ینػ غیػاو ى ةتػعد، گَىػگ ویرا از ةػی ؿضك يأٍنو  ؿٍعتاىيط ٌا ن یواةؽتگاز ی ةعص

اةتی عدن واةؽتگة ویةاز ا ناز کيطی  ةًو ةعد  ینوٗت ار یةؽ ٗر رازتی چيػیو کػاری را اىذػام  رو، ةػً ؿَد. ازایو یآن ٌر
و یػاً ک داىط یؼت، نـو ایتیدر صَاب یا در زال نطی تَاىط در ؼىَح صاقی ىیغ روی دٌط. وٗت دٌط و زتی نی نی

ی ولت نتػارزهی آن ؿػضف ةػعا کعدن طایػدی را ةعا ؾةطى او اقلی يط. روحک ین ویتهع رای رزنی ٌا  ٌيعا آن ؿضف ی
ای رزنی چً کؽی ةٍتع اؼتیکيط تا ةت یتعک ن ػا در ةُ یچ ویػادٌػط.  روی نی نتارزه ویا و ؼپػ يط ٌيٌع ی ٌاُػطٌغ

گع واًُٗا او را یدِف ؿضآن  يطکرد آن را  . اگعةیایطىغد او  نتارزهةعای دٌيط. نهکو اؼت ٔعدی ةاؿط کً  روی نی گعید
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او ی دؽػتذَ ةػً نتارزهی ةعای ؽک، صَاةط نی ؿضف ویاوٗتی  گیعد. ای ةیو ایو دو درنی نتارزه در ىتیذً ،کـط نی
ةػعود.  ویاز ةػ ٗاةتر ةًاش  یواةؽتگ ًک طهیرؼ آن وٗت در واٍٗ. کيط نیرانؾ آ او را ةطون ؿبنؽئلً  ویو اآیط  نی
اةت تیذٌي ایو اگع  انی، ةُػط از ؼػال صَاٌط ةَد. ةا گظؿت زنػان قَرت ویةطاش  یزىطگ ـًیىعود، ٌه ویاز ة دَیی ٗر

 دٌػط. ةػا نكػعؼ ادانػً گَىػگ یچ ویتهع ةًتَاىط  ىهی گعید. او ةعود ؼىر ویای تَاىط ٔعاؼَ یىه ٌيَز ٌمی نتهاد
د. ؿػَ ىػاتَانی رازت ةػً اؼػت وکػيػط و نهک تَاىػط تسهػل یىه ویاز ا ؾیةغ یىاش  یکیغیٔ ةطن ی،از زط اىعژ ؾیة

ی َادةؽیار غ یى ویو ا ومُیت نَادً ؿَد ویةا ا اؼت وکنه ؿضف ی،عوىیو ةی ۀ دروىیکتغی ٌا روش، در ویةياةعا
 ًکػکلی ؿػ چيػطایػو ٕتط. یة اتٕاؽ ؿَد یداده ىهودَد ىطارد و ادازه ی تیومُ وینا چيی ۀ دروىیکتغ . در روش اؼت
 .اىط خیراةؽیار  عدمکةیان اهن 

 ۀ نطرؼػۀ نػایػکتغدر ی زتػ .دَؿ ین نَادً ةا آن ٌعکؽی ًکودَد دارد ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی گعیدؿکل  ٌمةاز 
 ی،اىؽػاىی . در دانُۀ َاد اؼتی ار دطیةؽی ا نؽئلً وی. ا اؼت ؿٍَت اٌعیهوآن ؿَیط.  نی نَادً ةا آنٌهۀ ؿها 

 ویػا ةًی . ىژاد اىؽاىطنحل کييطیتَاىيط تَل یو رواةه نیٔ٘ه ةا اٌا  اىؽانودَد دارد و ی یىاؿَو زن و ؿٌَع رواةه زیة
تػاری در ازدواج  وی. ةياةعاازؽاؼات ودَد داردی در دانُۀ ةـع یاةط و نیگؽتعش  ىسَ ةعای نػعدم َػادی چيػیو ٔر
 تعدنى لظت ی،ارک از اىذام ةعدن  َـٖ، تيٕع، لظتی، صَؿسال، صـم. طىزؽاؼات دارنَدَدات ةـعی ا.  اؼتی ُیوت

ٔ٘ػه ی َػاد نػعدمازؽاؼػات ٌؽػتيط.  ٌػا غارةَدنیٌػا و ة یؼػعگعنؿضكی ةع دیگعی،  دادن تعدیر ی،ارک از اىذام
 ویػط ایػىتارود، ٔػعد  ةػَدن نػی ورای َػادی ًکی ؽکو ييطه ک ویتهعَيَان  ةً ييط. دػک ینی زىطگ ازؽاؼات صاوع ةً

از  ًةؽػیاری کػی ٌػا یواةؽػتگدر صكَص . ةگظرد و رد ؿَدٌا  آن ط ازیعد و ةاتة ةً کار نؽائلی اةیارزی را ةعارویکعد 
ػا ٌػا  آن و ؼػعاىذام میدٌػ تیػاٌهکهتػع ٌػا  آن ةػًةایػط ، يطیآ ینةً ودَد  ازؽاؼات و  ، ؿػٍَتانیػال.  میيػکرا ٌر

ا  طیةاٌا  آن و تهام ٌؽتيطةـعی ی ٌا یواةؽتگی ٌهگ ، ىَع ویاز ای نَمََات  ط.ؿَىٌر

 ًا راٌتػیػ راٌػب ًکصَاٌط  یۀ نا از ؿها ىهیک، نطرؼۀ تغکييط تغکیً نیی َاد نعدم ویدر ة ًکی گاى ييطک  غکیًتی عاة
ۀ یػکتغ ًکػ ام نَادً ؿط؟ گٕتػً نؽئلً ویط ةا ایةا چگَىً . دػازدواج کييط طیةا ٌيَز ٌم دَان ييطگانک ویط. تهعیؿَ

از واُٗػًا را تػان  ینادی ٌػا ؿػَد نيُٕت ینؽئلً ةاَػث ىهػ وی. ارود ین ٔعد ىـاىً ذٌو ةً میوَر نؽتً٘ نطرؼۀ نا ة
کػ، ٗعار اؼت در نیان نيأٍ نادی نعدم َادط. یةطٌ دؼت وَر  ةػًآىچً  ط.یصَد را آةطیطه کييگ یؿ ویؿی ةلکً ةَع
ا کيیػط رای واةؽتگ طی. اگع ةتَاى اؼت تان ؿیيگ ؿیوط یدٌ یرؿط نی واُٗ  .یطدؼػت ةکـػ یٌعچیػغتَاىیػط از  نی، ٌر
ا ی ناد ٍٔاني ًکؿَد  از ؿها صَاؼتًی وٗت ی ط واةؽػتگیػط. اگع ىتَاىیدٌ اىذامآن را  تَاىیط وَر زتم نی ةًط، یيکرا ٌر

ا  را تغکیػً تػان  ایػو اؼػت کػً ٗلب ًیکتغی واُٗ ٌطؼ رو ازایوط. یـکة غ دؼتیچ چیط ةَد از ٌیط، ٗادر ىضَاٌیيکرا ٌر
ػا ی واةؽػتگ ویػاز اایيکػً  تػاط یةطٌ نؽائل را از دؼت ویييط اک یتَر ندر نُاةط ؿها را نذ ًیکتغی ٌا روشکيیط.  ٌر
را کػانالً وػعد کيیػط. ٌػا  آن کييػط یوعیٖ، ؿها را نذتَر نػ ط و از ایویدٌيط درةارۀ آن ٔکع کي یادازه ىه ةً ؿها .ؿَیط

ةً َالیػٖ نػادی  میصَاٌ یط. از ؿها نیاىذام دٌی ارک ویچي میصَاٌ ینا از ؿها ىهولی . اىط طهیةعگغرا ی روؿ ویچي
از ؿها  ار نؽتسکم اؼت.یةؽنا ۀ یتغکنطرؼۀ ةً ٌهیو َلت اؼت کً  کً در ن٘اةل ؿها ٗعار دارد کهتع اٌهیت دٌیط.

 ًکػی ييطگاىک وید، تهعؿَ یخ نیرای ُیوَر وؼً يطه ةیروش نا در آةا تَدً ةً ایيکً ط. یؿَ ًا راٌتی راٌب میصَاٌ یىه
ادػازه  دأا ٔالَن ييطگانک ویيط. تهعیایدرة ًراٌت ای راٌب قَرتً ط ةیييط ىتاک ین ًیکتغی ادَ نعدم وینا را در ة روش
ط و یيک ین ًیکتغ ييط: اگعچًک را نعاَات نؽائلایو م یصَاٌ ینی ، از ٌهگً یکةا تغ يط. در راةىًیدرآ لکؿ ویةط ىطارىط

را ؼػتک  نَمػَع ویا طیگع، ةاید ةیان ط. ةًیؿَدطا  نً از ٌهؽعتایکصاوع تغ ةً طیيط، ادازه ىطارک یىه ًیکتغ ٌهؽعتان
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و ی ديؽػی ٌػا ی، آزادویژه ةگیعیط. ةػً در ىٌعدٌيط آن را نٍم  نی تیاٌهکً نعدم َادی ةً آن ٗطر  ط آنیو ىتا طةگیعی
ا دارىیچ ویا ًةی ادیار زیَالٗۀ ةؽ از نعدمی . ةُناىط در تطاصل ةا نعدم غ در دانُۀ انعوزیاىگ ؿٍَتنىالب  انػا ط. ٌغ

 . مینؽائل ةطٌ ویا ةًی هتعکت یاٌه طیييطگان ةاک ویتهعنا 

 ولذػو ِگػل در کعدن یةػازدر زػال  در ادتهاع ٌؽػتيطدر زالی کً  َادی نعدمةاه ىگعیؽتً ؿَد،  ؼىَح ازی وٗت
 ًک میا گٕتً ولذو ٌؽتيط. در گل کعدن ةازیدر زال در روی زنیو ٌا  آن اؼت.آلَده نتَدً ؿَىط ایيکً  ةطون، ٌؽتيط

 تیػاٌهکهتػع  آن ط ةػًیػةا در نعزلۀ زامعرو  ازایوط. یؿَی ىاٌهاٌيگ ةاَث تان در صاىَاده ،نَمَع ویصاوع ا ةًط یىتا
 طیعؼػةی ةضكَقػ ؼػىر ةػًی وٗتػ يطهیآ . دررا زٕي کيیط هاٌيگ و َادیٌ کنـتعی زىطگ ًک اؼت . صَبطیةطٌ

ایػو الػغام را ةػعآورده ؼػازیط ةاؿط و اگػع  قَرت ویةطط یزامع، ةادر زال صَاٌط ةَد.  ؼىر در آنی گعید تیمُو
 ؟تَاىط آن نذاز ةاؿط چگَىً نیط. یيک دٌط دىتال یرخ ن در دانًُرا کً  آىچً طی. التتً ىتااؼت صَب

و یػکػً ای زنػاى.  اؼػتی اىػعژ نػا زانػل ييطگانک ویتهع ةطن طیداى یدصالت دارد. ن نؽئلً ویا دری گعید َانل
غ رؿػط یى تان گَىگ ًکةل یاةط نیؿٕا تان  یٌا یهاریتيٍا ة  ىً السک ؿها در درقط ٌـتاد تا ىَد ،طیکي یکالس را تهام ن

در زػال  کػًی يگیؿػ ویؿ ؼػىرط ةػا یػکػً داری . گَىگةا صَد داردرا ی ار ٗطرتهيطیةؽی ؿها اىعژ دػ ةطن .کيط نی
ؿػها ةػاه ی ، چعاکػً آن را ىاگٍػان ةػعا اؼتوَر نَٗت ةاهتع  ةً تان گَىگ زامعدر زال ؽت. یى نتياؼب طیزامع دار

 ةػً ٌهػیو َلػت، رؼػط. نیآن  ةػً وَر زتم در آیيػطه و ةً خیتطرً ةاؼت. ا ارت٘در زال ؿها  يگیؿ ویؿ زاه ام. ةعده
کػً از ی اىػعژایػو . ةػا صػَد داریػطی اىػعژتَدٍی  ٗاةل گع، ؿها ن٘طارید َتارت ةًایم.  را دیـادیؾ ةاه ةعده تان گَىگ

نٍعةػان را و  آرامی یٔنػا طیا ىـؽتً ایيذا کً ، ٌهۀ ؿهادر ىتیذً .اؼت نٍعةانو ؿطه، صالف  تغکیً روؿی راؼتیو
ا را یچ ویاام و  ً کعدهیو ؿکل تغکینو صَد را ةً اط. یيک ین ازؽاس  ىـؽػتً ایيذػا کً ٌعکؽی. ٌهعاه صَد دارمٌغ

،  يطهی. در آ ٌم ىطارد طنیـکگاریؼرةارۀ ٔکعی دی زتی کؽ ٌیچىطارد و  ر ذٌيؾدی ةطع کچ ٔیاؼت و ٌی در ٌهاٌيگ
صَاٌػط  لکؿػ ویغ ةػطیػى طیػآ یط نیؿها دطۀ یکاز تغ ًکی گَىگو  طیيکی عوینا دی دأا ٔالَنةایط از الغانات غ یؿها ى
ٗطر  اگع آنی صَاٌط ؿط. زتی ار َٗیةؽتان  ةطن گَىگتاةؾ ، کيط یَؼتً رؿط نیوَر د ةًتان  یاىعژوَر کً  ٌهانةَد. 
ػت تأجیع تستٗعار دارد، تان  طانیننسطودۀ در کً ی َاد یىتاؿط، ٔعد یَٗ ٌم یػا اگػع در نيػغل .  ؿها ٗعار صَاٌط گٔع

ٗػعار گیعىػط و  عیتػأج تسػتوَر نحتتی  ةًتَاىيط  یتان ن کيیط و اَنای صاىَاده ؿکل دیگعان را نٍار نی ةً ٌهیوةاؿیط، 
اؼػتٕاده کيیػط. ایػو تػان  ةعای ایػو کػار از ذٌوط یؽتیذتَر ىنی ؟ زتگَىً اؼت چعا ایونٍار ؿَىط. تان  اىعژیتَؼه 

رۀ ةػادر کػعدن  ل ةػً ٔکعیػرو نػعدم نتها ی و أکار درؼت اؼػت. ازایػوصَاٌ ىیکنیطان، نیطاىی از ٌهاٌيگِی صالف، 
ایچ ایةط ی ٌغ  داؿتً ةاؿط.ی عیو تأجیتَاىط چي ؽتيط. نییةط ىی ا اىذام کاٌر

ی اىػعژَتػارت دیگػع،   ةػً. کيػط را ٌهاٌيػگ نی چیغ ٌهػًرا روؿػو و  داً ٌهػ صػطایی ىَر ًک ؾ گٕتمیچيط روز د
ادی ی ٌا زالت تَاىط تهام یؿطه از ةطن نا ن ؼاوٍ  ؿػهااگع  ی،اىعژ طانین ویع ایتأج تست ویياةعايط. ةکرا اقالح ّیَع

را ىضَاٌیػط ی ارکػأ چيان ،طیيکع ىکٔ آن ةًاگع ؿها .  کيیط نٍار نیٗكط ٌهؽعتان را  ، ةطون طیيکع ىکٔ نؽائل ویا ةً
را  َنیغیتلَاؼت ی ٔ٘ه کأزامع  هیعا در نسیؽت، زیى و نىلٖیعد. انا اکع ىضَاٌط کٔ آن ةًىیغ ٌهؽعتان و  داؿت

 ی،َاد هیغد. انا در ؿعایرا ةعاىگ ؿضفانیال تَاىط  ینی رازت ةًودَد دارد و ی ٌعچیغ، طیيطازیةی ط و ىگاٌیکي وؿور
ؿػها  ةػً ًکػيیا ط، ةػطونیةعؼػ ةػاه حَؼػى ةً ًیکدر تغ یوٗت يطهی. در آطیؿتً ةاؿرا دای ييطگنٍارکاجع  ویا طیتَاى ین

زالت دیگعی ودَد صَاٌط داؿت تا زىطگی ٌهاٌيػگ را نىهػئو  ٌيگام آندر . طیکيار ک چً طیداى یصَدتان ن،  میةگَ
و  زن وی. ةػ اؼػتی واةؽتگ غیزط ى از ؾیةی ىگعاى چعاکً ،طیةً آن تَدً کياز زط  ؾیط ةیصاوع، ىتا ویٌه ةًؼازد. 
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ه یو تٕع ط و ةً أعاطیعیؼتک ةگآن را  انیال ودَد دارد. تا وٗتی ةتَاىیطودَد ىطارد، انا نؽئلۀ  ؿٍَتؿٌَع نؽئلۀ 
ت ؾیدی صَة ةً چیغ ٌهًط یىعو  . صَاٌط ٔر

 صَبی أکاىطازۀ  ةًـو یتیدر نطؿها  ؼکَنی یط ؿط؟ اگع تَاىایروةعو صَاٌ ؿٍَتاٌعیهو از ی ىََ ةا چً دػ
 ـػویتینط ا در زالػتیػ طیٌؽػت در صػَاب ًکػی . زنػاىًػاٌع صَاٌيػط ؿػطتػان  اٌاییرؤ وػَل صػَاب در ىتاؿط، در

ًػاٌع تػان  ی، نعد آرزوٌا طیةاؿ . اگع زنؿَد نیًاٌع ی ا تاچٍعهی، ز طیةاؿ اگع نعدؿَىط.  ًاٌع نی ، ىاگٍان طیا ىـؽتً
يًٌا  آن اناؿَد.  نی  ؿػها اىػغال ةػً، ةػً ازتهػال زیػاد ٌع ؿکلی ؿها را تسعیک و ةعاىگیضتً کيط اگع ةً .ٌؽتيط ةٌع

ۀ یػکتغی ةػعا ةطن دٌَعۀ نا، یکتغ : در روشطیـیيطیة ویدرةارۀ ای . ٌهگؼازد ت نییواُٗرا یک  و آندٌط  نی دؼت
را ٌػم  ؿػٍَت انتسان ًکيیا ط. مهویةاؿ داؿتً اىغال لکؿ ویا ةً ـًیط ٌهیتَاى یىه .رود ین ةً کار ؿضفی زىطگ

نَادػً  نَمَع ویاوَر زتم ةا  ۀ ؿها ةًٌه ًک میگَ یؿها ن ةًرو  ازایوتَاىط نذاز ةاؿط؟  ین ویا ط. چگَىًیا ىگظراىطه
 اؼػت وکػ. نه ٌؽػتمؿػها ةً ذٌو ی ٗطرتهيطی اىعژٔعؼتادن در زال  دٌم ین ٔا را آنَزشدر زالی کً  ؿَیط. نی

 نَمػَع ویةا ای وَر واًُٗ ةی ط. انا وٗتیاوریاد ىی ةً ٖیوَر دٗ ةً ام گٕتًرا  آىچً ؿَیط صارج نی ایيذا از ایيکًةُط از 
صاوع  ةًآن را  در آن زنان ط،یعیةگ در ىٌعکييطه ً یرا تغک صَدی وٗت. تا آوریط نیصاوع  ةً ام گٕتًرا  آىچً ،نَادً ؿَیط

ةػار  ویاولػی ةػعاآزنَن  ویط. اگع در ایةگظراىرا آزنَن  ویا طیتَاى یؼپػ ن ط ویيک يتعلکرا  صَدتَاىیط  نیو آوریط  نی
ؿَیط اگػع دػػ  اولیو ةاری کً در آزنَن نَٖٔ ىهیانا ةؽیار ؼضت اؼت کً ةار دوم آن را ةگظراىیط. ، ؿکؽت ةضَریط

ةگظارد و ازتهػال تان  تأجیع َهی٘ی روی ذٌوی عکٔ تیمُو ویا طیؿااز صَاب ةؽیار أؽَس ةضَریط،  ؿطن  از ةیطار
ىـطن در  دػ از نَٖٔی ؽکاگع ةُط ةتَاىیط صَد را کيتعل کيیط و ایو آزنَن را ةگظراىیط.  ۀیؾ دٌط کً دُٔایو را أغا

 .اؼتوَر  ویتع صَاٌط ةَد. نؽلهًا ا لکنـآن  ىطٌط، گظراىطن آن ةًی تیاٌهایو آزنَن 

کً اؼػتادتان ی یٌا لتا زایکييط  ینطاصلً نٌا  اٌعیهو ٌؽتيط کًی یٌا ا زالتیدٌيط،  و نؽائل روی نییای وٗت
 ویػط ایػةا ٌهػً ، چعاکػًودػَد دارد ٌع دو ىَعکيط.  را ةً چیغ دیگعی تتطیل نیی غیؿها را انتسان کيط چایيکً  یةعا

روةػعو  ا آنٌهػً ةػو  اؼػتآزنَن  ویا نعزلً وی. اول میيک یرا ؿعوع ن ًیکتغی ٔعد َاد َيَانً را ةگظراىيط. نا ةآزنَن 
 نػعد ؛ؿػاگعدی آىذػا ةػَد،  دادم ینػ آنػَزش ٌانوو ؿٍع دری الؼکدر وٗتی .  ةغىمی نحالن تا یةعا طیةگظار. طیؿَ ین

ت صاىً ةًی ؼضيعاى ویا طنیةُط از ؿيةَد. درؼت  ؼالً یً ؼکی دَاى نعزلػۀ  ةً . ةالٔاقلً ىـؽت ـویتیو در نط ٔر
ی غیچ ویگع ًاٌع ؿط. اید در وعؼ هئَزیو  وعؼ کیتاةا در  یةَدا آن دیط کً ، ىاگٍان ط. ةُط از آنیرؼ ؼکَن َهیٖ

و  عدىػطک او ىگػاه ةً ةطون ایيکً چیغی ةگَیيطٌع دو  ًاٌع ؿطىط،ایيکً  . ةُط از گٕت اش تذعةً او در گغارش ًک اؼت
ةیػعون ط یؼػٕی دود از آن ًکػ داؿػت در دؼػتی دػان ًکػًاٌع ؿط  ییو گَآن َاةَدیؽات ؼپػط ؿطىط. یةُط ىادط

 َؿسال ؿط.صصیلی ط، ید یار نکار آؿیرا ةؽٌا  قسيً ویاةَد و  ىـؽتً ـویتینطزال  درآىذا  وَر کً ٌهان. آنط نی
ار یةؽػی اتکػ. ةا زعتا ٌؽتيطیار زیةَدىط کً ةؽی ٌهان دصتعان آؼهاىٌا  آن ؿط. لیتتطتا یةاىَی ز چيط ىاگٍان دود ةً

كی ع ةعایدلپظ ةػا  ییو گػَآن َاةَدیؽػات،  يمکػ ینػ هػعیوت ایيذػا در ًکػيیاصاوع  ةً»عد: کع کٔ طىط. او ةا صَدشیاو ٗر
كيط ةً ین نوی ةعا يانکدعواز ًکی دصتعان آؼهاى يم و ةا ٔعؼتادنکً تهاؿا کی اىیتارویز عدنک لیتتط  دػاداش نػو ٗر

يً انیتارویز ویا ع صعؼيط ةَد، ىاگٍانکٔ ویا اة ًکوَر  ٌهان .«دٌط ین او  را در اوػعاؼی گَىػاگَى اتکؿطىط و زع ةٌع
ةػَد. در  عدهکرؿط  ٍیؼعصیلی ييطه ک ویتهع ویا يگیؿ ویؿدؼت صَد را دور گعدن و کهع او اىطاصتيط.  .دادىط اىذام

ييطه ک ویتهع . نو ؽتمیىی َاد یٔعد نو»و ةَد: یط ایرؼ ذٌيؾ ةً ًکی عکٔ ویار ؿط. اولیٌـ ، ةالٔاقلً لسًٌ آن
تار  قَرت ویا ةً ط ةا نوی. ؿها ىتا ٌؽتم ع ًػاٌع کٔ ویاایيکً  نسل ةً «ٌؽتم. دأا ٔالَن کييطۀ ، زیعا تغکیًطیيکٔر
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ًػاٌع  دوةاره هئَزیتاةا و  یةَدا آن ؿطه ةَدىط. ؼپػ لیتتطٌا  آن ةً ٌع زال، چعاکً ط ؿطیىادط چیغ ٌهًىاگٍان ؿط، 
 «ت.اؼدظیع  آنَزش دَان ویا»:  تاةا گٕت یةَدا آن ةً ةا لتضيطی عد وک اؿاره دَانييطۀ ک ویتهع ویا ةً هئَزیؿطىط. 

 داد. او آنَزش ةً تَان یو ن اؼت صَبٔعد  ویای ُيی

تَاىػط  ینػ ؿػضفا یآ ًکيیا وییدر تُ اىؽان و ؿٍَتانیال  ةاهتع، نَمَعی ُطٌاةُ  دیطگاها از ی،  شیدر ؼعاؼع تار
ا داؿتً ةاؿػیم طیةا ،ذًیدر ىت.   اؼت ةَدهی ار ةسعاىیةؽ ،ىًا یيط ک ًیکتغ  نػعدم ویر ةػدانػا .  َالٗۀ کهی ةً ایو چیٌغ

ا کآن را  ًک میصَاٌ یو از ؿها ىه میيک ین ًیکتغی َاد ی هتعکَالٗۀ  آن ط ةًینعزلۀ زامع، ةا در ط. زطاٗلیيکانالً ٌر
 ٌػع ىػَع ًیػکتغ ویدر زػ زنػان ٌػعةاؿػط.  گَىػً ویػط ایييطه ةاک ویتهعٔعدی  تان ىتاؿیط. ناىيط گظؿتًط و ىـان دٌی

ػا چیغ چػًةتیيیػط  ط ویةاؿػ آنَلػت  دىتال ةػً صَدتان ندرو طیةاؿط، ةا ودَد داؿتًی ا نطاصلً ی اؼػت کػً ٌيػَز ٌر
   ایط. ىکعده

  دَد عذػ ذٌو از ی ىاعی اٌسیهينرادلۀ 
 طانیػنگؽػتعۀ  دارد. دری نػاد یطاىینُةُط، در ٌع  ،؟ ةطن اىؽان ؽتیچف صَد ؿض ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهي ۀنطاصل

ٌؽػتيط، انػا  ًیؼػاٌا  آن ؿَد. اگعچً ػکنيُتان  یُطةُ  طانیدر ن ًیؼا تَاىط نحل ین دٍان دری ٌعچیغ ی،ةضكَق
و  آرانػؾاگع ةا ی ُيی. ؿَد یکيتعل نتان نْغار ؿها در کلۀ أیوؼ ةًتان  یُطةُ  طانیدر نی ٌعچیغودَد نادی دارىط. 

ایچتان  مؼَ ةا چـمتان  اؼتٕاده از ذٌو ةطون يیػط اگػع ؿػعوع ک .اؼػت ٘تیز٘کيیط  نـاٌطه نیآىچً  را ةتیيیط، ٌغ
ا یػ صػَد ؿػضف ذٌػواز ی ىاؿػی اٌعیهيػنطاصلػۀ  دطیػطه، ویصَاٌط ةَد. ادروّیو ط یيیة ینآىچً  کهی ٔکع کيیط،

ناىيػط  تَاىيػط یىهػ ييػطگانک ویاز تهػععصػی عا ةیػأتػط ز یاتٕاؽ ن نؽئلًو یا .ؿَد ین طهیىان «ةع وتٖ أکار لیتتط»
تار  هييطک ویتهع  و ةػً ٌؽػتيطی ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىا در ولبٌا  آن ييط.کداره ای درؼت ةًتَاىيط صَد را  ىهیييط و کٔر

ای  طنیؿي ةًی ا زتی تیاٌه یةی یٌا نٍارت نؽػائل  ویػای در دػٌػا  آن .اىػط  گع واةؽتًیدی ُطٌااز ةُ  یةضكَقچیٌغ
يػط. يک نػی ؼػَ٘ط وییدا ؼىَح تادٌيط و  نیرؿط  راؿان  از ذٌوی ىاؿی اٌعیهينطاصلۀ  یآؼاى ةًأعاد  ویٌؽتيط. ا

کلی  ةػً ؿػَد ؿػضف طاریػدط لکنـػ ویػةار ا کیی وٗت ،ٗعار داردی یةاه ؼىر ۀ ٔعد در چًیکتغایيکً  ةطون تَدً ةً
ةا  ؿضفی وٗت ًک ؽتیگع ىینَارد د ًیؿت .اؼتؽیار وصیم ةـکلی ن ویا .درو ین ویاز ة در ىٍایتو کيط  نی ؼَ٘ط
ی وٗتػ ةلکػًدٌػط.  ادانػً ًیػکتغ و ةً ةليط ؿَد ارهدوة ؽتکةُط از ؿ اؼت وکيط، نهک ین ؼَ٘ط يگیؿ ویؿآزنَن 

. ؿػَد ىػاةَد نی ؿػضف ویای زىطگ اؼت وی واُٗی ٕتط، نـکلیاتٕاؽ ةصَد ؿضف از ذٌو ی ىاؿی اٌعیهينطاصلۀ 
روی دٌػط.  یآؼػاى  ةػًتَاىط  نی ، ایو نـکل ةاز اؼتؿان  مؼَ چـمصاقی در ؼىر  ًکی ييطگاىک ویتهعةعای ویژه  ةً

نَرد نطاصلً ٗػعار  یصاردی ٌا اىعژییا  ٌا امیدتكاویع،  ةاؿان  ذٌودظیعىط کؽاىی ٌؽتيط کً  ؼیبگعوه دیگعی کً آ
کػً از  در نُعض چيیو نػطاصالتیتان  دػ از ةازؿطن چـم ؼَم ؿهاةعصی از کييط.  را ةاور نی او ایو چیٌغ گیعد نی

ت. آیيط داٌای نضتلٕی نی  ٗعار صَاٌیط گٔع

تیتأج ً، ؼضت اؼت تستیر داییيی از تغکدر ؼى.  ةغىمی نحالةگظاریط   طیػيیةت ومػَحً ةىتَاىیط ط ی. ؿاع ٗعار ىگٔع
.  طیيیرا ةتٗانتی و ةليط ع ةغرتینَدَد ٔياىادظ ىاگٍان یروز اؼت وک. نه ل اؼتکؿ چً ةًدر ُةُطٌای دیگع تان  منُل

م تػان گَىگ ، طیعیظةپآن را  . اگعدٌط چیغی ةً ؿها یاد نیط و یگَ یؿها ن غ ةًیآن لهۀ تهلٖکچيط  م دٌر . ؿػَد نی ةػٌع
تی، ةا او صَاٌ طیعیةپظ تاناؼتاد َيَان  و او را ةً طیوٗتی نـَُؼ ؿَ .  اؼػت هطیىعؼػی ٘ػیز٘جهعۀ  ةًغ یى. انا او  ط ٔر

را در ن٘اةػل صػَد ع یو ٔياىادظ نَدَد ةغرت ویاوٗتی د. ؿَ ةغرت یا کَچکو  ؿَد تتطیل تَاىط ین ىؾُط، ةطةُ  در آن
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اگػع  ةگیعیػط؟اد یػی غیاز او چٗكط ىطاریط او را دىتال کيیط و  ایذان، آیو ٌی. ةا ا طیؿَ ین زده ذانیٌةؽیار ، طةیيی نی
را  تَاىط صَد ینی آؼاى  ةً .ىذات داداؼت او را آنَزش و  ؼضت، ةؽیار يطکاداره ی صَة را ةً ىتَاىط صَد ای ييطهک ویتهع

ی ٘یز٘جهعۀ  ةً ىیغٌا  آن ، اناٗلهعو ٌهگی نَدَدات آؼهاىی ٌؽتيط  ون ؼًُطٌای ةاهتعِ دردر ةُ  نَدَداتىاةَد کيط. 
ا ىـطهو اىط  عؼیطهى ،  طیػيک او را دىتػال ةگیعیػط و در ىٌػعرا اؼتاد صػَد ی نَدَد ویاگع چياىط.  از چعصۀ ةازدیطایی ٌر

 ؼعاىذامىضَاٌط ؿط؟ یٍَده ةتان  ً یکا تغید. آؿَ ىائلی ٘یز٘جهعۀ  تَاىط ةً یىهی تَاىط ةتعد؟ او زت یذا نک ؿها را ةً
م تان گَىگ م دٌر  . ةػًداری صػَد را زٕػي کيػط ٔعد صَیـػتو ٌایی در چيیو نَُٗیت تاؼ ؼضتار ی. ةؽؿَد نی ةٌع

ؿػها  . ٔا را ةػً ط داؿتیرا ةُطًا صَاٌ لکنـ ویاز ؿها ای اریاؼت و ةؽی ار دطیةؽ یا نؽئلً ویا ًک میگَ ینً ٌه
و یػاز ای کػیگٕػتم آىچػً  . صَدتػان ةؽػتگی دارد گػع ةػًید طیيک ادارهی درؼت را ةً ط صَدیىةتَا ًکيیا، ام داده آنَزش

 ٗػعار گیػعد. تػأجیع تستتان  ط ذٌویىگظار طیيیة یرا نی گعیۀ دیکتغ ۀاز نطرؼ یيیة روؿونَدَد ی . وٗت اؼتٌ تیومُ
را تػان  ىتایػط ٗلبٌػا  آن ،اٌػعیهو ایػع یٔياىادظیا  دائَةاؿط یا  صَاه آن نَدَد، ةَدا. ؿیطةا ًیکنطرؼۀ تغ کیدر  ٔ٘ه

 طوار ةَد.یً انیت ؿها در تغکیتَان ةً نَٔ٘ وَر زتم نی ط ةًیگَىً ةاؿ ویای وٗت .ٗعار دٌيط تأجیع تست

از صػاىَاده را ی یاَنػاط ی. ؿػاؿػَد ىهایان نیغ یگع ىیدی ٌا ؿکل ةً ،صَد ؿضف ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهينطاصلۀ 
 ا آنی ویيط اک یيط و از ؿها ت٘اما نک ین ًیگع ؿضف ویا کييط. یذاد نیؿها نطاصلً ای ااىط و ةع ط کً درگظؿتًیيیةت
ٔعض کيیط ؟ ٗعار ىگیعد تأجیع تستتَاىط  نیتان  ذٌوا یٕتط. آیة اتٕاؽ اؼت وکنهی ا نؽئلً ىَعع ط. ٌیدٌ ار را اىذامک

ایی را اىذام دٌیػط  و از ؿها ت٘اما نی اىط درگظؿتًتان  ویط و والطیدار دوؼت َاؿ٘اىًرا تان  ویا والطیٔعزىط  کييط کاٌر
 ًکػؿػَد  نی ييػطه ةػَد. گٕتػًک ویتهع ًک ؼضت اؼت گَىً ویا. ةَدةط صَاٌط  طیدٌ اگع اىذامط و یدٌ اىذام طیىتاکً 
.  اؼػت ؿػطه ىیؽػم واردَیيَٕؼکاز ان، و ٔعزىػط ویوالػط اىيط َـٖ ةػًنی نؽائلی زت و اؼت ونعج در ٌعج ؽمیةَد

ایی ىطاؿت. نُيی آن چیؽتةَدیؽم چيی  روح ةػً ًکػی ؽػک،  اوؼػت یاقل روح اىؽانی واُٗ چَن ودَد؟ و چیٌغ
ا در وَل.  ؿهاؼتی ٘یدٌط نادر ز٘ ین دانتان  یاقل اىط و  عةـع ةَدهیا ّیةـع  ًک طیا داؿتًی یؼانؽارا، ؿها نادٌر

ی ٌػا یدر ؼعاؼػع زىػطگ ٌػایی کػًو دصتع ٌارا ؿػهعد. تُػطاد دؽػعٌا  آن تَان یىه ًکاؼت اد یزی ٗطرً ةٌا  آن تُطاد
یػػک ٌهػػطیگع را  در زىػػطگی ةُػػطی ٌیچ؟  اؼػػتنػػادر ؿهی ؽػػک . چػػً ىادظیعىط ىیػػغ ؿػػهارش طیا داؿػػتًتػػان  نضتلٓ

ٌػا  . اىؽان ىطةپعدازيط ٌؽتةطٌکار  گعانید ةً آىچً طیةا ٌيَز ٌمدیگع،  ٌعکؽیؿياؼيط، ىً نادر و ىً ٔعزىط. ناىيط  ىهی
ػا ؽائل ن ویتَاىيط ا یط و ىهييک ینی زىطگ در تٌَم ةؽػیار  از درگظؿػت ٔعزىػط یػا نادرؿػانأػعاد ی ييػط. ةُنػکرا ٌر

َگَار  دل ٌا  ایػو ؼػضتیا ی؟ آطیـیاىط یىه ویچعا درةارۀ اٌا ٌؽتيط.  تا آصع َهع در اؿتیاؽ آنؿَىط و  نیؿکؽتً و ؼ
 تان را دؿَار کييط؟ کييط و ٗكط ىطارىط زىطگی ؿها را ٔعؼَده ىهی

گَىً اؼت و  کيط. انا ایو نؽائل، تغکیً را ّیعنهکو نی ویا ةًةَدن  واةؽتً درک کييط کً ىتَاىيطی َاد دمط نعیؿا
ایی ناىيط یةً ٌهیو َلت اؼت کً چ آنػَزش داده  ؽػمیةَدوالطیو و دیَىط ةیو والطیو و ٔعزىػط، در داؿتو  گعانیٌغ

ط یػةا یَػاد در دانُۀ نػعدم ًیک. التتً در تغطیر ةگظارکيا طیةارا ی ةـع ط، ازؽاؼاتیيک ًیکتغ طیاگع ةضَاٌؿَد.  ىهی
نٍعةػان  و ةا نعدم گعان صَبیةا د طیةا یىیٌع ؿعانعاٗتت کيیم. در نان  ٔعزىطاناز  و میةگظار صَد ازتعام ویوالط ةً

تار  ؽانکی ةً ط ةا ٌهًی. ةا نان صاىَادهی َنا، چً رؼط ةً ا  میةاؿ و  میةاؿػ َبصػنان  و ٔعزىػطان ویةا والػط ، میيکٔر
ایٌه ، دعنستػت و صػَاه کیػىی ، ةلکً ٗلتػ ؽتیى صَدصَاهی ٗلت وی. چيگعان را نطىٌع داؿتً ةاؿیمیت زال دیـً َر

 ييط.ک ینی ازؽاؼات زىطگی ةعا ٔ٘هی َاد و نعدمی َاد نعدم نضتف اؼتی غیچ . ازؽاؼات اؼت نٍعةان
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 ی. ؿضكػؿػَد ؿػان نیً یکر تغٌایی د ؼتب ؼػضتی ویييط و اک ادارهی صَة ةًرا  تَاىيط صَد یىه از نعدمی اریةؽ
ی لکيػط انػعوز نـػیگَ یً ةً ؿػها نػکی ؽاىک. تهام  اؼت گٕتًی غیاو چ ةًنَدَدی آؼهاىی  ًک طیةگَ اؼت وکنه

ًیؿهارۀ ةلً کی یٌا ط، آنیيکادتياب  اتٕاٗات آیيطهط داؿت و چگَىً از یصَاٌ و  ٕتػًگ ةػً ؿػهارا ی کـػ ت ةعىطۀ َٗع
ی ، ٌهگػطیاوریة ةً دؼترا ی غیچی ةـعی َادۀ در دانُچگَىً يط یگَ یً نکی یٌا ط و آنیيکانتسان آن را  يطیگَ ین

اگػع ةػً . طیػوعؼ کيةعآن را  ً چگَىًکؿَد  يط و ةً ؿها گٕتًک طیرا تٍطتان  یزىطگی صىع ًکيیانگع  ؛ٌؽتيطاٌعیهو 
ریغی ؿػطه ةػَد نَٔػٖ  ةعىانًتان  کً ةعای تَاىیط در آزنَىی صَةی دیؾ ةعود، ىهی نؽائل دىیَی ةً« کهک،»لىٓ آن 

ت کيیط.  ؿَیط و آن  ، چگَىػً طیةاؿػ داؿػتًی و صػَة رازػتی زىػطگی َػاد نعدم ویاگع در ةوَر کً ٗعار ةَده، دیـٔع
يگ و یؿػ ویرؿػط ؿی ةػعاتَاىیط نسیىػی  نی ؿَد؟ چگَىً لیتَاىط تتط ینتان  یارناک ؟ چگَىً طیيک ًیکط تغیتَاى ین

، ةػً طييک ویؿها را تسؽ نهکو اؼت ٌا اٌعیهو. ةؽپاریط صاوع را ةً ویاٌهً ةایط ؟ داؿتً ةاؿیط تان یکارنا لیتتط
دروغ ٌػا  ویػاٌهػۀ یا ةً ؿها ةگَیيط چ٘طر ٔعد صاص یػا ن٘طؼػی ٌؽػتیط.  ؼتاهةی لیصتان  ؼىر ًکط يیةگَ ؿها

ا ؾ را نضتلٕی ٌا یواةؽتگ ط تهامیيط، ةاک ین ًیکةاه تغ ؼىَحی ؼَ ةًی وَر واًُٗ ة ًک یکؽ اؼت. ةا ی . وٗتکيطٌر
 ط!یار ةاؿیو ٌـ ط نعاٗبیط ةایؿَ ینَادً ن نؽائل ویا

ٌای  ؼػضتیً یػو تغکیزػ اؼػت، در ةازؿان  مؼَ چـمکً ی أعادد. َةاز ؿتان  مؼَ چـمنهکو اؼت ً یکتغ در
 آؼػان ًیػک، تغزالػت . در ٌػع دورا دارىػطصػَد ی اٌ ؼػضتی ؽت ٌمیى ةازؿان  مؼَ چـمکً ی را دارىط و أعادصَد 

 ؼػضتتػان  یةعاوَر زػتم  ةً، ؿَىط ؿها نغازم گَىاگَنی ٌا امیدی وٗتد َةاز ؿتان  مؼَ چـم ًکيیا. ةُط از ؽتیى
اؼػت  تا و ٗـػيگیار زیةؽ،  ٌا درصـان چـم در ن٘اةل چیغ ٌهًگع یدی ُطٌاط. در ةُ یيک صَةی اداره ةًرا  صَد ًاؼت ک

و نهکو اؼت ةا ؿها نطاصلً کييػط ،  ٗعار گیعیطتأجیع  تست ٌا ةا آنی ييط. وٗتکاَّا ؿها را  تَاىيط ٗلب ینٌا  آن ٌهۀو 
مؿها  گَىگ م دٌر ٔػعد ةػا او نطاصلػً  صػَدذٌو از ی ىاؿ اٌعیهوةياةعایو وٗتی  . اؼت لکؿ وینُهَهً ةط .دؿَ ةٌع

ع کػٔی ؿضكػی وٗتػ ،نحػالی ةػعا تَاىػط روی دٌػط. ایو ومػُیت نی يط،کاداره ی صَة را ةً ىتَاىط صَدکيط و ٔعد  نی
ػایتَاىػط چ یو نػ ؿػَد ینػاو ةاز  ؼَم چـم ی. روز اؼت کار صىعىایدٌط، ةؽ یرؿط نرا ی ىادرؼت  ومػَح را ةًی یٌغ

 ط ؿػضفی. ؿػا اؼػت ةػاز ؿػطهی صَة ةػً نػو ؼػَم چـػم ، ٔ٘ػه ویتهع نسل ویدر ا» :يطک یع نکيط. ٔک نـاٌطه
ٌػع ةٍتػع از ،  ام عدهکػ نىالُػًی صَة ةػًآن را  و عمیػاد ةگیرا ی ل نُلمی دأا ٔالَنتَاىؽتم  نو. ٌؽتمای    الُاده َٔؽ

صَاٌػط ی او ةا ؿگٕتنا زتی داؿتو چيیو أکاری ٌم درؼت ىیؽت. ا .«ؽتمیىی لنُهَ یٔعد طیگع. ؿایدؿضف 
، يػطک ینػ ىگاه صَدش ةًی وٗت .«يطازمیةی ىٌع صَدم ، ةً . صب ةَدا ٌؽتمو  صطایینَدَدی  ىیغ ط نویؿا»:  گٕت

 ةػع وتػٖ ،ؾةػطى اوػعاؼی ُػطةُ  طانینگؽتعۀ  دری ٌعچیغزیعا ؟  اؼتگَىً   وی. چعا ااؼتةَدا  کیيط کً واًُٗا یة ین
 ؿَد. ین طهیىانغ یى «ل ةع وتٖ أکاریتطت» ًک ؿَد نی لیتتط شارکأ

 اش یُػطةُ  طانیػننسػطودۀ  دری ٌعچیػغعا یز دٌط، ؿضف تْییع ؿکل نی ارکةا أ ،از دٍان أتًی اسکاىُ ٌعچیغ
دٌيػط.  تْییع ؿػکل نیقَرت ٌم ودَد نادی دارىط ةً ٌهیو ٌا  آن ؿطه کً . آن تكاویع نيُکػاوؼت ٔعنانتست 

 ةیيػط نی ؼػپػ.« ةػَدا اؼػتردای غ یػىدَؿػیطم آىچً  طیو ؿا ةَدا ٌؽتم کی ط نویؿا»يط: ک یع نکٔ ؿضف ویا
ی ط زتیؿا»ؿَد.  ین زده ذانیار ٌیاو ةؽ .«ٌؽتم ةَدا کیواًُٗا  نوی او»ةَدا اؼت.  دَؿیطه واًُٗا ردای یکآىچً 

 یذػٌيگی از لػتع  ةاؿػکَهی ط زتػیؿػا».  اؼػت یةغرگػی ةػَدايػط یة ینگع، ید یةا ىٌع .«ؽتمیى کَچکی ةَدا کی
صػَد  را ةػا گػَش ویا غیأعاد ىی ةُن .«ٌؽتمی ذٌيگی از لتع  ؿکَهةا واُٗاً ی او» :اىطازد نیی دوةاره ىگاٌ «! ٌؽتم

 یلػتع از  اؿػکَهةةؽػیار . تػَ  یٌؽتی ذٌيگی از لتع  ؿکَهتَ ةا»ط: یگَ یيط و نک ین نطاصلًةا او  یٌعیهيا ؿيَىط. ین
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ٗتػل از ا یػ؟ آکيیػط ً نییػدػ از آن تغک چگَىً ًک طیا طهیـیاىط ویا ا ةًیط. آکي یةاور نآن را  ىیغو ا .«یٌؽتی ذٌيگ
 صػطایییػا نَدػَدی  یواُٗػی ةػَدا کی یوٗتی ؟ زت دزش دارا آنَ ًیکؿها تغ ةًی ؽک ؟ چًطیةَد عدهک ًیکتغ آن،
 وػَر ویػا ؿػَد و ٔ٘ػه یىهػ او داده ةػًاش  یاقل يط. گَىگک ًیکتغ ط از اولیغ ةایط، او ىیآ ینایيذا  ةًنأنَریتی ی ةعا

تیدتع ٍ یؼع ًیکاو در تغ ًک اؼت اؼػت ؼػضت ؾ یط، ةعایآ ین ؾیاو دی ةعا لکنـ ویای وٗترو  ازایويط. ک ین ـٔع
ؿػط،  رؿػط دادهی واةؽتگ ویا ًکيیا. ةُط از دٌط نیرا رؿط ی واةؽتگ ویةالٔاقلً ا و اوردیعون ةیرا از آن ة شصَد ًک

 ةػً ، دػػ ةػَدا ٌؽػتم ط. نویعیةگیاد  گعانیىطارد از دی . لغون ةَدا ٌؽتم کی نو: »طیةگَی ٌعچیغيط ک ین دعئت
 .َهل کيط گَىً  ویيط اک ین او ؿعوع .«طیيککار   چً ًک صَاٌم گٕت ؿها

ا ک ویا کعد ةُطًا، ؿعوع ةَد. صَب ؟ در اول میرىطا چَن در چاىگ ویا را نحلی ؽکا یآ عد کع ک. او ٔرا اىذام دٌطاٌر
را  صػَدؽػت ىتَاىاتٕػاؽ أتػاد کػً او ی وٗتو نؽئلً یا. تىٌع گٔعدر هً ٌرا ةاهتع از  ةَدا اؼت. در آصع، صَدش کی

را  ٌعچػًط یػيط کػً ةایگَ ین ؽمیةَددر ودَد دارد؟ ی ا طهیدط وی. چعا چي ؿط داداش را ر یيط و واةؽتگکاداره ی صَة ةً
ً یػةػاه تغکی ؼػَ ط و ةًیػکي ـػویتینط ٔ٘هط یٌؽتيط و ةای اٌعیهيتٌَم ٌا  آن ط، چعاکً تهامیعیطه ةگیط ىادیيیة ین
ی و نـػکلیعا در ةعاةػع وٗػَع چيػیػزط؟ یؿػَ واةؽتًٌا  آن ط و ةًیيیرا ةتٌا  آن دٌيط یه ىهدازاچعا ط یداى یا نیآ. طیکي

ایی تَ٘یػت کيػط در ةعاةعچ ؿیَۀ صاقی ىطارد کً دٔاع ؿضف را یٌ ؽمیدر ةَد ًیک. تغکييط یاط نیازت و  چيیو چیٌغ
 را در آنی یدارنا ویچيی انَىیک. ؿاکيطی و نـکل دوریً ٔعد چگَىً از ادر ایو زنیيً اؼت ک راٌيهاییٔاٗط نتَىؾ 

، او ل ةػع وتػٖ أکػاریتتػطا یػ صَد ؿضف ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهي نطاصلۀ لکاز نـ ادتيابی ةعا .ىطاد آنَزش زنان
نيذع  ،رؿط داده ؿَدی واةؽتگک یی وٗت ىٍاد. دػ ىامی اٌعیهي اتٌَهترا  ًیکتغ در ؿطه نـاٌطهی ٌا قسيً تهام
ا ؿَد ؿَد. ةعای ٔعد نیی اٌعیهي و تٌَمیةً ا  درؼتی اداره ىکيػط،  ةًرا  ؿضف آن. اگع واًُٗا ؼضت اؼت کً از آن ٌر
 دهکػعی اٌعیهيػرا  ، صَدش اؼت طهیةَدا ىان کیرا  صَدذا کً آى يط. ازک ین را دىتالی اٌعیهينؽیعی  وؿَد  ین تتاه

ایا چی ؿَد نی عیَاىات تؽضیا زیارواح ۀ لیوؼً ، ة تیىٍا . در اؼت انػل ىػاةَد کوَر  ةػًو کيػط  نیگع را تذعةػً یدی ٌغ
 ویػدر ای . زتػٌؽػتيطی اؿضاقػ ویاز چيی ادیتُطاد ز. کيط ین ؼَ٘طتا اىتٍا و  ؿَد ٔاؼط نی غیاو ى ؿَد. ٗلب ین
 ؽمیدر ةَدی ييط. زتک ین قستتی ع صاقکو ةا وعز ٔ ىطگیع در ىٌع نیرا صیلی ةاه  صَد ًکٌؽتيط ی الس اؿضاقک

از ی گػعید لکؿػ گٕػتمزامػع  در زػالآىچػً  اؼػت.ی ؽکچً  لکدر صَدش ةضَاٌط ةٍٕهط کً کؽی  اؼت نهيَع
ؿػَد.  ینػ طهیىان« ل ةع وتٖ أکاریتتط»ا ی «صَد ؿضف ذٌواز ی ىاؿ یِ اٌعیهينطاصلۀ » ًکاؼت ی اٌعیهينطاصلۀ 

ی یٌػا نغازهتٌػا  آن ، َالوه ةػً گع ودَد دارىػط.ید نياوٖی غ در ةُنیىی دارد و تُطاد چيیيی ایوگان  ييطک ویتهع وکد
 اىط. عدهکذاد یا ييطگانک ویتهعی ةعای ار دطیةؽ

را از  نَاىػٍ : اگع تهامطیـیيطیو ةیادرةارۀ ً ٌه «؟طیةع یىه ویرا از ة لکنـ وی، چعا ا نُلم»: دعؼیط از نوی ؽک
 ط ىـػانیػتَاى ینػاؼػت کػً ی اٌعیهيػنطاصلۀ در نَُٗیت  دٗی٘اً  تغکیً صَاٌیط کعد؟ ، چگَىً میةعدار تانً یکتغ نؽیع

نطرؼػۀ  ویو در ا طیعیگىٌا ٗعار  نغازهت تأجیع تست ،طیؿَ ویة در دائَ روؿو ،طیدٌ ادانً ًیکتغ ط ةًیتَاى یا نیط آیدٌ
ی ةاٗ تیىٍا درآىچً  گَىً اؼت و ویً ای. تغکيطک ینو ناؼً را ّعةال  ةغرت ؿوی ٌا . نَجىًیا  طیٗطم ةاؿ جاةت ًیکتغ
در ىٌػع يػط. يک ًیػکتغاؼت  نآؼای لینعدم صی عاة، ٌ ا نغازهتىَع  ویا ةطونم یگَ ین.  اؼتی ٘یز٘ی وال، ناىط ین

ـػتع یؼػىر ةػاه ازتهػاهً نُت٘طىػط ة ةػغرتی ٌا ویة روؿػوآن .  اؼػت آؼػانار یؽةٌهیو زاه ىیغ ۀ ؿها یک، تغ نو
در ی نػاىُ چیٌػاگػع ؟ ىذات نػعدم ٌؽػتیدر زال گَىً  آیا ایو ی؟ٌؽتی ارکً چاىذام در زال »نيكٕاىً اؼت: عیّ

وَر  اگػع در روىػط تغکیػً، ٔػعد ةػً؟  اؼػت ًیػکتغآن  ایػآم تا اىتٍا تغکیػً کيػط، ع تغکیً ىتاؿط و ٔعد ةتَاىط نؽت٘یینؽ
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ایو تيگيایی ةَد کً ةػا آن « ؟تَاىط نذاز ةاؿط یو نیا چگَىًای ىطاؿتً ةاؿط،  تع ؿَد و ٌیچ نطاصلً ای رازت ٔغایيطه
 کػعدم. ؼػازی داکرا ٌایی  واٌعیهچيیو  ازی اری، ةؽنعزلۀ ؿعوع درنَادً ةَدم و نذتَر ؿطم درةارۀ آن ةیيطیـم. 

 ۀیػکتػَ تغ» کعدم درؼت ةاؿط. ةً نػو گٕتػً ؿػط: یدادم زتی نو ىیغ ٔکع ىه نی اىذام نطت ار را تهامک ویاگع اانا 
. ودَد داردؿان  . ٔ٘ه آن ن٘طار کم نـکالت ةیورا دارىط صَدٌای کم  ؼضتی ٔ٘هأعاد .  یا عدهک ار آؼانیرا ةؽٌا  آن

ػا کييػطرا ٌػا  آن تَاىيػط یٌيَز ىه ًکرىط دای اریةؽی ٌا یواةؽتگ ناىػط کػً وٗتػی در ةػیو  ایػو نَمػَع ةػاٗی نی! ٌر
وَر  ٌهۀ ایو نؽائل، ةًدر صكَص ةياةعایو « تَاىيط صَِد دأای تَ را درک کييط. ٌا ٌؽتيط آیا نی ؼعدرگهی و ؼضتی

اؼت. واًُٗا ؼػضت  اٌعیهو ؿکل صاقی از کعدم تَقیٓآىچً  . ٌایی ودَد صَاٌط داؿت ٌا و آزنایؾ زتم ؼضتی
درؼػت ىتاؿػط،  تػاناگػع ٔکععد. کػرا ىػاةَد  او ًکػ اؼػت آؼان تیىٍا یةداد، انا  را ىذات ؿضفی ٘یوَر زً٘ ة اؼت

 نـکالت در اىتٌارتان صَاٌط ةَد.

 ةاعری قَر یعها ةای دَدآگاه اؼل
ای ىادرؼتی کً   یةػعاآورد و  دطیػط نػیؿان  ةعایٌایی را  ٌای نضتلٓ صَد نعتکب ؿطىط، ؼضتی در زىطگینعدم کاٌر

روىط تَلط، دیعی، ةیهػاری و نػعت را  . ةً ٌهیو َلت اؼت کً نعدمآورد نی را ةً ودَدی یارناک نَاىٍ ييطگانک ویتهع
ةػع ی ادیػار زیع ةؽػیتػأج ًکػودػَد دارد ی گػعیٗطرتهيػط دی ارناکٌای َادی کارنا ٌؽتيط.  ؿکل ٌا ویاکييط.  وی نی

 ؿػضف از آىذا کًٔکعکعدن، ةضؾ وتیُی زىطگی نعدم اؼت. .  اؼتی عکٔی ارناک آن ىام ،گظارد ین ييطگانک ویتهع
ؿػکل  را عهیػو ّ ، صـػم ، ؼػَد، ؿػٍَت ؿػٍعتدرةػارۀ ی ارکػأ در ذٌيؾ ، اّلب اؼت هؿط گمی َاد نعدم ویدر ة

زىػطه گػع یدی ُطٌادر ةُ ی یغٌعچ از آىذا کًيط. یآ یدرنی ٗطرتهيطی یارناکار کأ قَرتً ار ةکأ وی، ا خیتطرً دٌط. ة ین
ةتػعد.  ویرا از ة صَدی ارناکط یيط، ةاک ًیکتغ درؼت یدر راٌ کيط ؿعوع نی ٔعدی . وٗت اؼت و وَریٌهغ یارنا ىکاؼت، 

 درد و رىخ ؿضف ویو ةياةعاکيط  نی ارنا ن٘اونتک التتًتتطیل کعد. و  ةعد ویاز ة ـًیاز رآن را  یُيیارنا ک ةعدن ویازة
نهکػو اؼػت  رو ازایػو .نطاصلػً کيػطٔعد  ذٌوةا م ینؽت٘وَر  ةً تَاىط نیی عکٔی ارناک. انا  ط داؿتصَاٌی و نَاىُ
 ، ذػًیدر ىتيط. کع کٔ زؿت لهاتکط و یار دلکأی ةُن ةً اؼت وکو نه ىاؼغا ةگَیطو دأا  نُلمةً در ذٌيؾ  ؿضف

ػا ویػا ًکػييط ک یع نکو ٔ ٗعار اؼت از چً نَمَع ًکداىيط  یىه ييطگانک ویاز تهعی ةُن . اؼػتؿػان ار صَدکػأ چیٌغ
ا یػارواح  از وػعؼٌػا  آن ٌؽػتيط، انػا ييطهکعیَاىػات تؽػضیا زیػارواح  از وػعؼٌا  آن ًکغ نُت٘طىط یاز أعاد ىی ةُن

أػعاد  عصػیة ؿػَد. نیيُکػ ٌؽػتيط کػً در نْػغ نػی عکٔی ارناک ۀىتیذ ٌا آن لکً. ةؽتيطیى ييطهکعیَاىات تؽضیز
اکو  ييطک ینی عویدی عکٔی ارناک ىطارىط و ازرتهيطی طٗةؽیار ی اقل صَدآگاه  وی. چيػدٌيػط یاىذام ن ىادرؼتی اٌر

ی )صَدآگػاه اقػل ؿػان یَٗ از ذٌوتَاىيط  ینعدم نانا اکحع . کييط نی ؼَ٘ط وییدا ؼىَح و ةًؿَىط  نیىاةَد ی أعاد
تَاىػط  ینػ ؿػضف ویا ًکدٌط  ین ىـان آن .و در ةعاةع آن ن٘اونت کييط و ةتعىطیاز ةآن را  اؼتٕاده کييط تا( ؿان یَٗ

ط يػک ینػ کهکةً او  نو . ٔاؿو ، یُيی درک و ٍٔهؾ صَب اؼتدٌط فیةط تـض را از تَاىط صَب یاةط و نی ىذات
آزنایـػی ةػعای ، روی دٌط آنی وٗتآىچً تَقیٓ کعدم ةؽیار رایخ اؼت.  .تعدة ویاز ةرا ی عکٔی ارناکو یچي عحکتا ا

از را ارنػا ک میتػَاى ینػ ط،یةاؿٗطم  جاةت. اگع  يطک ار ةط ّلتًکأ ویا ةً صَدش تَاىط ین ایؿضف اؼت تا دیطه ؿَد آ
 .میةتع ویة
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 ةاعر درضت ریةاعها ر اکفا
تار ىهی ناىيط تهعیوٌهَاره وٗتی ؿضكی  گان ييػط ک ویتهعدرؼت ىیؽت.  شکيط، ةً ایو نُيی اؼت کً أکار کييطه ٔر

ا دیگػعان ةػی لکنـػ قػَرتً ةػ اؼػت وکط، نهیآ یؾ نیدی درد و رىذی ط. وٗتىؿَ ین نَادً درد و رىخةا  ًیکدر تغ
ایا چی، ار ؿَدکآؿ را آزنایؾ ؿها  يگیؿ ویم ؿینؽت٘وَر  ةً ًک ،و انحال آنی ذٌيی ٌا یٌا و ةاز تيؾناىيط ی یٌغ
 ىاگٍػانتان  ةػطندر  اؼػت وکط؟ نهیَؿ ینروةعو  یگعید چیغ چًةا ةؽیاری در ایو زنیيً صَاٌط ةَد. نَارد  کييط. نی

ی . در زنػاى ؿػَد ینػًػاٌع ی نضتلٕػی ٌا ؿػکل ةػًارنػا ک ةازدعداصػتایو اؼت کػً َلتؾ . ىارازتی کيیط ازؽاس
 تػان گَىگ ایػ، آ ىػًا یػ اؼت ریقسی ا ا نؽئلًیآ ًکط یدٌ فیتـض وَر وامرً ةط یط ؿط ىتَاىیوادار صَاٌ،  ةضكَص
یػا  ٌؽػتيطی واٌُٗا  آن آیاو  ودَد دارىطنَدَدات واه ا ی، آ طیؿَ ٖٔنَ ط و در آنیيک ًیکط تغیتَاى یا نی، آ ودَد دارد

تا نيذع ةػً ایػو ؿػَد کػً ةػً  کييط ذاد نییا ویدروّی عیؿها تأج ؿَىط و در نیًاٌع  دوةاره اوماع ویا يطهی. در آ ىً
ا ؿک کيیط. ایو کار اىذام نی اگػع ةتَاىیػط  ةهاىیػط. نكػهمتَاىیػط  نیا یػآ کػً ؿػَد نـضفؿَد تا  ٌهۀ ایو چیٌغ

تَاىیط وٗتی از  آىگاه ةا ایو َغم و اراده نی« ةایط نكهم ةهاىم و نتغلغل ىـَم،»ٗاوُاىً ایو ٔکع را داؿتً ةاؿیط کً: 
رؿػط ا ؿػه يگیؿ ویؿکيیط، چعاکً  اداره نیی صَة آن را ةًی ُیوَر وت گَىً ةاؿیط و ةً گظریط ایو نیان ایو آزنَن نی

داد؛  تان را صاتهً نی کعدیط و تغکیً داد، آن را درک ىهی روی نیتان  در ةطو ؿعوع ةعای یاگع ایو ؼضت. انا  اؼت عدهک
 دٌيط. نی صَد را ىـانی نضتلٕی ٌا ؿکل ةًٌا  یچعاکً ٌيَز دایطار ىتَدیط. ؼضت

ر داز ؿػها ی وٗتی ةُنػ ویيط. ةياةعاکةاهتع قَُد  ؼىَح يط تا ةًک ًیکتغ لکؿ ویةط طیةا ، ؿضفً یکتغروىط در 
 ةگیعیط. در ىٌعييطه ک ویتهعتَاىیط صَد را  اّلب ىهیط. یٌؽت هاریة کيیط ینع کط، ٔیدارىارازتی  ازؽاس از ةطنی یدا
ودَد  التکنـ ٌهً ویچعا ا»کيیط:  ییط و ٔکع نگیع در ىٌع نیؿَیط، آن را یک ةیهاری  یروةعو ن و نؽئلًیا ةای وٗت

زامػع تذعةػً در زال نـکالتی کً اىط و  ؿطه ؿها ةعداؿتًی ةعاـادیؾ دیٌا  آن ازی اریةؽ میةگَتَاىم  نی «؟دارىط
و ةػَد کػط نهیؿػط ینػنَادػً  تالکنـػ ویػو ةا ادادیم  ایو کار را اىذام ىهیاگع کيیط ةؽیار کاٌؾ داده ؿطىط.  نی

ضت ط تسهػل آن ؼػیػکي یٔکػع نػط، یؿػَ یروةعو ن کَچکی لکةا نـی . وٗتگیع ؿَیط تان صاتهً یاةط یا زنیو زىطگی
ی ، ؿضكػ دادم ین آنَزش چَن چاىگدر ی الؼکدر وٗتی ،  وَر نحالً ةاؿط؟ ة ٗطر رازت تَاىط آن ین . انا چگَىًاؼت
 ًکػيیانيٌػَر  و ةػً اؼػت ار صػَبیاو ةؽ ًک أتمی. درطوارکييطه ةَدیو ان داؿتی ار صَةیةؽی نادرزاد تیٕیک ًکةَد 

ت  ةًةتَاىط   کتطار ٖیوع ویةط .دادم ؾیأغای هکاو را ی ٌا ؾیآزنا ،دؿَ ویة و روؿو عداصت کيطرا د ؾیارناکؼَع
 تکػتَاىػط زع یىهو ٔکع کعد  أتاد ویزن ةً. داردی نْغؼکتۀ  َالئمی وَر ىاگٍاى ةً ًکىٌع آنط  ةً یروز . انا طمید ین
تَاىؽػت ةُػطًا  .ةعدىط هارؼتانیة ةًی نعاٗتت امىعاری ةعااو را . کييط یىه تکزع ؾیودا دؼت و ةَد کًیو نحل ايط ک

ت ةا دػایةً ا تَاىط ین چگَىً ؿضف ی،نْغؼکتۀ  : ةاطیـیيطیة ویادرةارۀ ی . ٌهگعودة راه دوةاره صػَدش ی و ؼَع
 کػً عدکػع ىکٔ ویدرةارۀ ا ؾ دوةاره زعکت کييط؟ انا او در ایو زادجً، ٔالَن دأا را ن٘كع داىؽت.یودا دؼتةعگعدد و 

ةػَد  وکػ، نهتهعیو ىکعده ةػَددأا را  ٔالَندر آن زنان اگع  اةط.یةٍتَد ی غنْؼکتۀ از  تؼَع ویا ةً تَاىؽت چگَىً
 ناىط. تا آصع َهع ٔلخ نی کعد اگع ز٘ی٘تًا ؼکتً نی طیعد. ؿایةه أتاد ویزن یوٗت

دػی  آن ةً ٌيَز ٌمانا ؿط  او اىذامی ار ةعاک ٌهً داد. آن را ىذاتکؽی  اؼت ؼضت چ٘طرایو اؼت کً  نيٌَرم
زػػ  ، چػعا نُلػم» يػط:یگَ ینػاىط انا ٌيػَز  أعاد ٌؽتيط کً نطتی تهعیو کعدهی ةُنچيیو گٕت.  ، در ََضو  ىتعد
کهکػی غ یدارو ىنكعؼ يط. ک یىهی کهکانا  روم ین هارؼتانیة ةً ٖیتغری ةعا ـًی؟ ٌه کيم ةطىم کالً ىاصَش اؼت نی
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 .ييػطک یىهی ؼت کً ایو نُالذات کهکنؽلم اط! يـک یىه صذالتاز گٕتو ایو نَمَع ةً نو ی زتٌا  آن .«يطک یىه
 ةلکػً ٔ٘ػه، ودػَد ىػطاردی نـػکلچ ی. ٌػطیيػً ؿػَینُاو ط یةعويط؟ يک کهکط يتَاى ین ؽتيط. چگَىًیىی هاریةٌا  آن

ت و ٌيگام تغریٖ هارؼتانیةاز ؿاگعدان نا ةً ی کی. کيیط ىاصَش ٌؽتیط ازؽاس نی زتػی چيػط ؼػَزن  آنپػَل ٔر
ػت. ؼػعاىذام  ٌيَز ٌم زد و ؼَزن عونیة در آصع، دارو ةا َٔرانصم ؿط.   ، نػو اوه»ؿػط:  نتَدػًدر ةػطىؾ ٔػعو ىٔع

، ٌػع  ویيػاةعاط. ةيػکى ٖیتغر آنپَل ًکةعد ی دنٍَٗ  آن ٔ٘ه «صَاٌم. یىهی ـتعیة آنپَل چیٌو  ييطه ٌؽتمک ویتهع
وػَر  ایوصػی أػعاد عط. ةیػيک ینػ تَدػً نؽػئلً ویػا ةًیط، ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً ؿَ یروةعو نٌایی  ؼضتیةا  نٍَٗ

 هارؼػتانیة ط ةًیدٌ یىه ادازه اگع» ييط:ک یع نکٔ ، دػهارؼتان ةعوىطیدٌم ةً ة یادازه ىهٌا  آن ةًةعداؿت کعدىط کً 
ی را گػَىگ یصَاٌيط اؼتاد چ یو نىط گیع در ىٌع نیی هاریةآن را ٌيَز  .«کيم نعادًُ نی گَىگ یاؼتاد چ کی، ةً  ةعوم

 ؿَیط. نیىاةَد دردا ، دیطا کيیطی ٗالة یييط؟ اگع اؼتادکطا ید گَىگ یچی ٘یتاد ز٘تَاىيط اؼ یذا نک. ةتیييط

 از اؼػتادانی اریةؽػ «؟ت٘لتی را از اؼتاد واُٗی تـضیف دٌیػط گَىگ یاؼتاد چ طیتَاى ین گَىًچ»ایم کً:  گٕتً
تً اؼت ؾیاىط. آزنا دادهَيَان  ؿانصَد صَدؿان ةً گَىگ یچ ی َلهػعاکغ دػژوٌؾ نو از  ٌایی روی نو قَرت گٔع

ٌؽتيط کػً هؼ ٌا  آن ازی اریةؽ اىط! دادهی يیو ةً صَدؿان َياو اىط ی، ٗالة گَىگ یچ از اؼتادانی اری. ةؽ دارمی کنطار
ار را کػو یتَاىط ا ی. چعا ندرنان کيطٌا را  یهاریتَاىط ة یغ نیىی يیاؼتاد دروّ وی. چيدٌيط یب نیٔعرا  نعدمزىيط و  نی

َان یػا زیػروح آن يط! کی کالٌتعدار نعدم تَاىؽت از یدرآنطه و ةطون آن ىهَان یا زیروح ةً تؽضیع دٌط؟ او  اىذام
تَاىػط  یناؼت، ی از اىعژی ؿکل از آىذا کًکيط. درنان ٌا را  یهاریو ة ٕعؼتطةعون یرا ةی تَاىط اىعژ یغ نیييطه ىکعیتؽض

 ،طييک یندرنان  را نعدم ی هاریة ييطهکعیتؽض اتَاىیا زیح اروای ٗتو: »ام يط. انا گٕتًک يتعلکرا ی َاد نعدمی رازتً ة
 یػاروح  ؿػکل ةًی گػٌه ی،َدکعوؼکینةؽیار  در ؼىر «؟ٔعؼتيط ینٌا  آن ةطن درون ةًی چیغ چًط یداى یچ نیا ٌیآ

کػً وَر  ؟ ٌهػانآیػط تان ةػع نی چػً کػاری از دؼػت،  ؿػَد ةً ةطن ؿػها ٔعؼػتادهی وٗت ٌؽتيط. ييطهکعیَان تؽضیز
 ًکػچعا، میقستت کيی َاد نعدمدرةارۀ  ؽتیىی ازیى.« اؼتٌ آن کعدن  تع از صارج آؼانارواح  عدنک  دََت»يط: یگَ ین

ا یػآ .طیييػطه ٌؽػتک ویؿػها تهػعانػا . تؽػکیو یاةيػطت وَر نَٗػ ةًةهاىيط و ی ةاٗی َاد صَاٌيط نعدم ین ٔ٘هٌا  آن
ػا  آن از دؼػتتَاىیػط  نی چً وٗػت، ةچؽتطتان  ةطن ةً اگع آن ط؟یيک ؾیداهرا تان  ةطنوَر دیَؼتً  ةًط یصَاٌ یىه ٌر

ا نػا یػ؟ آآن ةیایػطدٌػط  ینػ ادازه چعا ٔالَن» :طيعؼد ینٌا  یدارد. ةُنی اىعژی تَدٍ ن٘طار ٗاةل ، آن َالوهً ؟ ة طیؿَ
 طیػَاٌرا ةضی غیػچ ودػَد دارد: اگػع صَدتػانی نػا اقػل در دٍػان «؟طيػک سأٌػتناز نػا  ًک میرا ىطار نُلم ٔاؿو

 ؿػها را نتَٗػٓ نو يط. ٔاؿوک ىهی دصالتی ؽک  چی، ٌ اگع صَدتان صَاؼتً ةاؿیطيط. ک یىهالت دص در آنی ؽک  چیٌ
. کيػط هیى از ؿػها نَاًتػتدیگػع ،  طیٌؽػت ةطان قػَرت ـًیٌه طيیاگع ةتانا  رؼاىط. یٌایی ن ؿارهؿها ا ط و ةًيک ین

ت واُٗی .عدتغکیً کةً وادار َان ؿها را ت ىهی د؟عتغکیً کةً نذتَر را  ؿضفتَان  چگَىً نی تػان ةػً صَدتػان  دیـػٔع
ت کيیط، اگع ةؽتگی دارد.  را ةػً ؿػها ٔػا و  اقػَل اىذام دٌط.ی ارک آنةعای تَاىط  یىهکؽی  چیٌنایل ىتاؿیط دیـٔع

 ٔالَنیط، در آىچً صَاٌان آن ٌؽت؟  طیيک تَاىیط ؼعزىؾ نیرا ی ؽک چً رؿط کيیط طیضَاٌىاگع ٌيَز  ام. ادهد آنَزش
ت گَىگ یچ اؼتادانؼایع ی ٌا السک ةًزتی أعاد ی ُننىهئو ةاؿیط. ة کييط؛ هیىدصالت  نو و ٔاؿو و ةُػط  يػطٔر

نعاٗػب ؿػها  نػو چػعا ٔاؿػوؿَد.  نیوَر   صیلی ةط اؼت. زتهًا ٌهیوؿان  کعدىط زال ازؽاس اىًةعگـت ةً صاز 
تآىذا  ةًچعا ؟ ىتَد ی غیچی در دؽتذَتیط چیغی ةـيَیط ةً ایو نُيی ىیؽت کً کً آىذا ٔردعیان آیا ٌهیو ؟  طیٔر
 لکاز ؿػرا ؿػان  أػعاد ٔالَنی ؟ ةُنػؿػَدتان  ةػطنوارد  تَاىؽت ینآن  ، چگَىً ؿيیطیط ىهیتان  ؟ اگع ةا گَش طیةَد

 طیػتَاى یىه ًک اؼت تعواهی نَدَد . آن اؼتؿهی تع از زىطگ ةاارزش ٔالَن ویا ًکً ؿها ةگَیم ط ةیاىط. ةگظار اىطاصتً



024 

 

 . ةػًصیلػی نُعؤيػطٌا  آن ازی و ةُنٌؽتيط  ةؽیاری ویدروّ زامع اؼتادان . در زالطیکيىاةَد آن را ی و وَریٌه
درةػار  «دا دػی،»نُـَٗۀ نُعؤی ةً ىام ،  دوران ٗطیمدر  ًک ام گٕتً ویچ گَىگ یچ َلم دژوٌؾ اىذهو وینؽئَل
اک روةاه آنرا ویعان کعد. َر تانپعا ی انػعوزی ٗالةػ از اؼػتادانی ةُنی ةط ةً ، انا ٌيَز ٌماىذام داد یادیزدلیط ی اٌر

 ةػً ىٌػعصػَب در ًػاٌع ؿػایط اىط؟!  ؿطهی ٗعةاى نعدميط ىٕع از چ .اىط رؼاىطه ـَر قطنًک تهام ةً ًکىتَد  گَىگ یچ
ایچٌا  آن داىیط چً تُطاد از ىهی، انا ةعؼيط گػَىگی ةػً  ودػَد دارد. اگػع اؼػتاد دروّػیو چػیؿػان  ی ةػطی در ةطنٌغ

ا روی  اىعژی ةطٌط، آنتان  ةطن تَاىػط ناٌیػت ایػو  ٔػعدی َػادی ىهی .اىػط نٍادمار یةؽػٌا  آن آیيط. نیتان  ةطنچیٌغ
ا را ةتیيط.  چیٌغ

ی انعوز گٕت، دػی ذٌيگی لةً آىچً  کعدن و گَش گَىگ یيار چیؼه ویاؿعکت در ةُط از »ييط: کع ؿایط ةعصی ٔک
ایؼه ! اگع اؼت َالی و ژرؼ چ٘طر گَىگ یچ ام ةعده  «کػيم. تکؿػعةایػط غ یىٌا  آن ةاؿط، دری گعید گَىگ یچی ياٌر

ای، چ طیيک گَشٌا  آن . اگع ةً طیةعوآىذا  ط ةًیىتا اقالً  میگَ ین کً  اؼت ؼضتار ید. ةؽؿَ ینتان  ةط وارد گَش یٌغ
 ویدروّػ . اؼػتادان اؼتؼضت ار یةؽ غیى ؿضف ةطن عدنک ک. داتْییع دادرا  شعکٔ داد و ٌم ىذات را ٌم ؿضف

اىػط  ٌای درؼػتی دریأػت کعده اقیل ٌؽتيط و آنَزش یآىٍایی کً اؼتاداىی ودَد دارىط. زتةؽیار زیادی  گَىگ یچ
ا  آن . اگعچًاىط یوزـارواح زیَاىی ةؽیار از ی ةُن ىتاؿيط. کداىیغ نهکو اؼت واًُٗا  یػک  ةطن تَاىيط ةً یىهچیٌغ

در  ًکػو را ىػطارد یػای یَاىػااؼػتاد ت ویػاصػَد . ةعاىػط عونیػةرا ٌػا  آن ةتَاىطاو وَر ىیؽت کً  ایو انا ،چؽتيطة اؼتاد
ا ةعآیچ از ٍَطۀ آن ٍیوؼای  گؽتعه اىػَاع و اٗؽػام ٔعؼػتط،  ینػ عونیػرا ة گَىگی وٗتط، چً رؼط ةً ؿاگعداىؾ. یٌغ

ىؾ ؿػاگعدا انػاةاؿػط،  ؽػتًیصػَب و ؿا صَدشگعچً ؿایط . ةاؿيطآنیضتً ؿطه ةا آن درٌای ةط نهکو اؼت غیچ
 .اىط ؿطهع یتؽضنضتلٓ َاىات یا زیارواح واٗؽام  اىَاعوؼیلۀ  ةًو  ؽتيطیقالر ى

. التتػً اگػع  طیػيک گػَشٌػا  آن و ةػً طیةعوٌا  آن ط ىغدی، ىتا طیيک ًیکدأا تغ در ٔالَنوَر واُٗی  ةً طیصَاٌ نیاگع 
تان  ناىٍ . طیدٌ ادانً آن ةً طیتَاى ی، ن طیيک ًیکغرا تدیگعی  ٌعچیغ طیصَاٌ نی و طیيک ًیکدأا را تغ ٔالَن طیصَاٌ هیى
.  دأػا ةاَػث آن ةػَده اؼػت ٔػالَن ویتهع طییىگَ، ؾ آنطیدی نـکل . اگع طیؽتیدأا ى ط ٔالَنینعچعاکً ، ؿَم هیى

.  طیدأػا ٌؽػت ٔػالَنی ييطۀ واُٗػک  غکیً، ت طیيک ًیکدأا تغ و ةع وتٖ طیيک را نعاَات يگیؿ ویاؼتاىطارد ؿی وٗت ٔ٘ه
ً ؿػها ةػط یػةگظار «؟ يمکػ نُاؿػعت گَىػگ یچی ٌا روشؼایع گان  ييطک ویةا تهع تَاىم یا نیآ»کؽی دعؼیطه اؼت: 

،  السکػ ویػ. ةُط از زنػَر در ا طیيک ین ًیکؿها در دأا تغ ًکی زال ييط درک ین ویرا تهع گَىگ یچ ٔ٘هٌا  آن ةگَیم،
تػً لکؿػ ًیػکتغٌا  از وعیٖ ىؽل ٔالَن ویا صَاٌط ةَد.ٌا  آن ؿها و ؼىرو یةی ادیٔاقلۀ ز ٗطرتهيػط ی لػیو ص گٔع

عار ن راةىًٌا  آن ةای وٗتةياةعایو .  اؼت یػا ط یػيکى أػتیرا دری غیػچٌػا  آن از ًکػ طیدٌی تیتعت طی، اگع ةتَاى طیيک یةٗع
 آنةػطن  اگػعانػا  ىیؽت. چيطاىی نـکل ، طیةاؿی نُهَل دوؼت و ٔ٘هىطاؿتً ةاؿیط ٌا  آن چیغی از تهایلی ةً ٌیچ

و ؿػٌَع،  زندر صكَص .  در تهاس ىتاؿیطٌا  آن اقالً ةا و ةٍتع اؼت ؿَد نی ةط اریةؽ زانل چیغی ةاؿط، اؿضاص
 یراٌػ ًکػآىذػا  : ازٌؽت ای ىکتً. انا ةاؿطی ا نؽئلً يمک هیىع کغ ٔیيط ىک ویرا تهعی گعید گَىگ یچتان اگع ٌهؽع

يػط، ک ینػهػعیو را تی اٌعیهيػ یروؿػتان . اگع ٌهؽعرؼاىط ین طهیأ گعانید ۀ ؿها ةًیک، تغ طیيک ین ویدرؼت را تهع
ایچزانل  ةطىؾ اؼت وکنه در  چیغ ٌهًد. ؿَ کط دایغ ةایىٌهؽعتان ؿها، ی هيیاز ا يانیاوه ی. ةعاةاؿطی ةطی ٌغ

ها ةػا ؿػی ٌعچیغد و َىـ کادتان  هی. اگع نسؿَد نی کغ دایى تان صاىً هی. نسؿَد ین کداتان  یگع ةعایدی ُطٌاةُ 
 ؟ کيیط ًیکتغ طیتَاى ین ةاؿط، چگَىً در تطاصل
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ا یچکعدن   کدای ةعا نو ٔاؿو ًکودَد دارد  یتیومُ انا ی روز ًکػ میػداری ا ييػطهک وی. نا تهػعکيط هیىی کهکٌغ
 .«طیوارد ؿػَ يمکػ ین ، صَاٌؾ . نُلم اؼتایيذ ٔاؿو نُلم» ةَد: زده ذانیار ٌیآنط. ةؽ اش صاىً ط ةًینعا د ٔاؿو
ایچایيذا  و اؼت ضتًیر ٌم از زط ةً ؾیتَ ة اتاؽ»:  گٕت نو ٔاؿو از  ؼپػ ٔاؿػو .«ودَد داردی ادیار زیةؽی ٌغ

ت ؿػها ی را ةػعاٌػا  آن نػو ط، ٔاؿػويةاؿ گع ودَد داؿتًیدی ُطٌادر ةُ ی ادیی زاٌعیهي ارواحی . نُهَهً وٗتآىذا ٔر
ا یػٌػا  تػابکا ؼػَزاىطن ؿػط و ةػ آن او نتَدػً ةػَد. ةػط نضتلػٓ گَىگ یچی ٌا تابک او دع از اتاؽانا ط. يک ین کدا

 . گٕت نو ةً ؿاگعد ویا ًکةَد  نىلتی ویا ؼپػ ٔاؿو نو ةازگـت. د.کع کرا دا صاىً أت،یةازی ةعا ٌا آن ٔعوش

 ًیػکدأػا را تغ ٔػالَناکيػَن  ، نػو نُلم: »عدکؼؤال  کؽی از نوييط. یة یٌا را ن ویة والٍ ًکٌؽتيط غ یىی اؿضاق
ایا چی عاتییکتاب تْتَاىم از  یٌيَز نا یآ.  يمک ین ػا یو چیػـػً ةػً ایاؼػتٕاده کػيم؟ ٌهی يیة والٍنعتته ةا ی یٌغ ٌغ

ةگَییػط  ، ٌعچػًطیداؿتً ةاؿی اىعژی ا نالزًٌ ٗاةل: اگع ن٘طار  دٌم ریتَم قَرت ویا ةً طیةگظار «. ام نيط ةَده َالًٗ
 اؼػت وکػ، نه اؼػت قَرت ةطان طییةگَی ؽک ةًی لةاؿط و قَرت آن ةًٗعار ىتاؿط ی غی. اگع چ صَاٌط داؿت یاجع
و دایطارىػط ىاَدػَد در ةػطىؾ ناوالَػات  ٌا و اىعژی . اؼت ٓیار مُیةؽی َاد یٔعد . طیةاؿ ؿطهی ةط َهل بکنعت
 لیتتػط ٘ػتیز٘ ةػً اؼػت وکنهؼضتی  ، آن طییاو ةگَ ةًی غیو چ طیيکةاز را تان  ييط. اگع دٌانکع ییتْ اؼت وکنه

، صَاٌػط داؿػتی يػطۀ صػَةیآ طییگَةاو  ؿها ةًةپعدازد و  طیةا کً ةاؿط داؿتًی اریةؽی ارناک فؿض ویؿَد. اگع ا
أػعاد ی ؟ ةُنػ رؼػاىطن ةػً او ىیؽػتیط آؼػیبدر زػال ا یػآؾ را ةپعدازد، آیا ایو نذاز اؼػت؟ یتَاىط کارنا وٗتی ىهی

ا کييط و یچ ویتَاىيط ا یىه ا را ٌر ؟  ؽػتیىی واةؽػتگ کیػ ویػا ایػ. آایی دارىػطاىط، گَیی اؼػتُطادٌ واةؽتًٌا  آن ةًٌغ
. طیػػيک ٔػػاشی َػػاد یؿضكػػی ةػػعاوػػَری  ٌهیورا ی اؼػػعار آؼػػهاىىتایػػط ،  طیػػرا ةطاى ٘ػػتیاگػػع ز٘ی ، زتػػ َػػالوهً ةػػ

کتػاب ةػا اؼػتٕاده از چگَىػً کؽػی ایيکً  ةطون تَدً ةً . اؼت ویقَل آن اادار ةاؿيط.  گان ةایط صَیـتوييط ک ویتهع
ایچ عاتییتْ ةیيی کً ةً ایو یا آن  ایو والٍ ؽتيط.یى ی٘یگع ز٘یاکيَن د ٌمٌا  آن ازی ، ةُنکيط ین گَییدیـرا ی یٌغ

ی َػاد دانُػۀ نػعدمط، ادػازه دارد در يدرؼت و ةعصی ّله ةاؿٌا  آن کيط کً ةعصی از نی دیـگَییای  گَىً ؿکل و ةً
. انا تعی دیعوی کيطاؼتاىطارد ةاهاز  طیةا یواُٗی  ا ييطهک ویتهعگَیم  ی، ن چَن گَىگ واُٗی داریطةاؿط.  ودَد داؿتً

 ًکػی يػیة ینػعا نػ ا وػالٍیػآ»دعؼيط:  نیو  يطیةگَن را اؿ يطهیآ تا ييطک یطا نیگع را دید أعادگان  ييطک ویاز تهعی ةُن
ػا را یچ ویػا کييط تا یطا نیدرا  دیگعانٌا  آن «دارم؟ی درد و رىذ ایآ ؟ اؼت چگَىًام ً یکتغو  اوماع نو  ییدیـػگٌَغ

کييػطه ؿػطیط  زنػاىی کػً تهعیو؟  طیػصػَد را رؿػط دٌ طیػتَاى ینػ َد، چگَىػًؿػ دیـگَییؿها آن ؼضتی ييط. اگع ک
تان  ةػطنتان، روز تَلػطتان و  تان، چٍعه اوالَاتی کً الگَی کٓ دؼت . ةياةعایوؿطداده  و تعتیبىٌم  دوةارهتان  زىطگی

 وگعىػً کيیػط. نی ةػاور را او زػعؼ،  طیةعو ویة اگع ىغد والٍةَد.  و آن چیغی ىیؽت کً در اةتطا تْییع کعدهةا صَد دارد 
ایاز چی ةُنةگَیط ؿها  تَاىط ةً یاو نآىچً  ؟ رویط نی چًی ةعا  دٌَع و ذاتانا .  اؼتدرةارۀ گظؿتۀ ؿهی ؼىسی ٌغ
او ٌػای  زعؼ ةػًا یػط، آیةعو ویة ىغد ٔال : اگعطیـیيطیو ةیادرةارۀ ی . دػ ٌهگ اؼت عدهکع ییزامع تْ در زالٌا  آن

کػعدن   عکاگػع ةػا ٔ آورد؟ هیؿها ةً ودَد ىی ةعای رواى ةار نؽئلً ویا ایآ ؟ دػکيیط آن را ةاور ىهیو  دٌیط ىهی گَش
صَد ا یةعود؟ آ ویتَاىط از ة ین چگَىًی واةؽتگ ویا ؽت؟ دػیىی واةؽتگ کیا یآ ،طیيک ىارازترا  صَدتان درةارۀ آن

ای را ةعای ـتعیةؼضتی  طیؽتیا نذتَر ىی؟ آ ایط هرا در نُعض ؼضتی دیگعی ٗعار ىطاد  تسهػلی واةؽػتگ ویاکعدن  ٌر
 ًیػکغط. تیػرو یو نػییا دػایط یکي یً قَُد نیا در تغکیودَد دارد کً آ و نَمَعیا ، ؼضتیو ٌع  ؾیآزنا ةا ٌع؟  طیيک
؟  ةػع آن ّلتػً کيیػط طیػتَاى ینػ ط. چگَىػًیػيک یامأً ن آن ةًؼضتی دیگعی تان انا صَد،  اؼتؼضت صَد  صَدی ةً

أتػۀ یعییع تْینؽػ ط. دیگػعان نذػاز ىیؽػتيطینَادػً ؿػَی یٌػا یٌػا و دؿػَار یؼػضت ذۀ آن، ةاینهکو اؼت درىت
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ط یػتَاى ین ، چگَىًصَاٌیط داؿتی درد و رىذی چً زناىدیگعان آن را ةتیييط و ةً ؿها ةگَیيط . اگع را ةتیييطتان  یزىطگ
ی يػط. زتػیةتآن را  ىػطارد هزغ ادایىً یکتغ نطارسؼایع از کؽی  چیٌنذاز ىیؽت.  ةياةعایو دیطن آن اقالً ط؟ یيک ًیکتغ
عا آن یػط، زیةگَی درؼتً ةآن را  تَاىط ىهیکؽی  چیٌييط. یةتآن را  ىطارىط غ ادازهیى ًیکنطرؼۀ تغٌهان در  ٌهعاه طانینع

 .ً یکتغی ةعا ای یزىطگ ،عدهکع ییتْ ًکاؼت ی زىطگىََی از 

 ًکػایم  گٕتػًيػط. ک را نىالًُ گَىگ یچی ٌا تابکؼایع و ی نظٌتی ٌا تابکؼایع  تَاىط یا نیآکؽی از نو دعؼیط 
ييػط. نػا ک ًیػکرا تغ صَد يگیؿ ویؿ چگَىً دٌيط ین آنَزش نعدم ةًی ٌهگ ی،ؽتینضكَقًا ةَد ی،نظٌتی ٌا تابک
 از نؽػائلی اری: ةؽةیان کعدط یرا ةای ا تًکةاؿط. انا ى ودَد داؿتًی لکنـىتایط  ، دػ میدار نطرؼۀ ةَدا تُلٖ غ ةًیى

ایاز تٕؽػی اری، ةؽػ َػالوهً اىط. ةػ ؿػطه وَر اؿتتاه تعدهًً ةروىط تعدهً ر آن نتَن ددر   دیػطگاهغ از یػىآن نتػَن ی ٌع
آن ی وػَر ؼعؼػعً ة ًکی . أعاد دارنا اؼت کعدن ىاةَد اىط. آن ؿطهی نُيی وَر ؼعؼعً و ة ؿطه اىذام نضتلٓ ؼىَح
ی ٌػا کغ دریػىٌا  آن رو ازایوطىط. یىٍٕهرا ٌا  آنی واُٗی و نستَاىط ار دور ةَدیةَدا ةؽ عواىط از ٗله عدهکع یرا تٕؽنتَن 
را ٌػا  آن تَاىیط صَدتػان ىهیط و یةٍٕهوَر کانل  ةًرا  ٌا آنکً  ؽتیى ؿها آؼانی اىط. ةعا داؿتً اتاز نَمََی نضتلٕ

ًا » :طیی. انا اگع ةگَطیدرک کي  آن روشدر ط، یػيک را نىالُػًٌػا  آن ـػًیو ٌه «يمکػرا نىالُػً ا ٌػ آن منيطً َالٗقٔع
را ٌػا  آنی وٗتػ گيذاىػطه ؿػطه و آنی و ٔػا گَىػگ. نـکل ایو اؼت کً در ٌع نتو نػظٌتی، طیيک ین ًیکتغ نطرؼً
 یوعیػد نطرؼً آن روشاز و  طیيک ٖ نىالًُیَهوَر  ةًرا ٌا  آن اگعتهعیو ٌؽتیط. در زال روش  آندر  طیيک نىالًُ

از  شیدر ؼعاؼع تارۀ نا ىتاؿیط. یکنطرؼۀ تغدر َهل، آن نطرؼً را ةعگغیطه ةاؿیط و دیگع نتُلٖ ةً  و اؼتک، نه طیيک
،  طیيک ًیکرا تغ نطرؼً ویا روش طیصَاٌ نی. اگع زنان ةعىگغیيط ٌمرا  ًیکدو نطرؼۀ تغ ً،یکدر تغ ًک ؿطه ٔعد صَاؼتً

 . طیيک لًُرا نىا ًیکنطرؼۀ تغ ویای ٌا ىَؿتً ط ٔ٘هیةا

ی ٌػا تػابویژه ىتایػط ک ةػًط. یػةضَاىرا  گَىػگ یچػی ٌػا تابکزتی ىتایػط  طیيک ًیکتغ در روش نا طیصَاٌ یاگع ن
ا نيتـع ن ویا ًکرا ةضَاىیط ی گَىگ یچ يگ ین يگیؿ، دیيگ دی ىی ٌَآىگاىيط نی یٌا تابک ،و وَریٌه .ؿَىط یروٌز
ایچگعچً  .ىگذَ  دائَو ی د ییگَ  در صَد دارىػط نضتلٓ ؼىَحٌایی از  اىعژیغ یىٌا  آن اناطارىط، ى در صَدرا ی ةطی ٌغ

. اگػع کييػط نی و ةا ؿػها تػطاصلدٌيط  نیی غیؿها چ ط، ةًیضَاىةرا ٌا  آنی وٗتٌؽتيط.  ًیکاز تغی یٌا راه و صَدؿان
 امػأً تػان گَىگ و ةػً ؿػها آنػطه وعؼ  ةًٌا  آن ازی غیچآىگاه ، دظیعش ةاؿط ٗاةلتان در ىٌعٌا  آنی ٌا از دهلًی کی

ىیػغ  ویػا ایػ؟ آطیػکي نی ًیػکتغچگَىػً  دَؿ ؿها داده ةًی گعید غیچی وٗتانا ،  ؽتیىی غ ةطیچ آن . اگعچًؿَد نی
ع کػط، ٔیػيک امػأً َنیػغیتلَ یاصلػٗىُات د را ةًی امأی کیتعوىکالٗىُۀ  کیآورد؟ اگع  یرا ةً ودَد ىهی تالکنـ

ػا یػا،  َالوهً . ة اؼتاقَل آن ایو  .أتط ینار ک؟ َٔرًا از أتط نیَن یغیتلَعای ةی اتٕاٗ ط چًیيک ین از ی اریةؽػو روٌز
ای ىاداک را در صػَد دارىػط.  دٌيط و اىَاع راٌيهایی واُٗی ارائً ىهی ،گَىگ یچی ٌا تابک از ی کػیی وٗتػواٗؽام چیٌغ

آن  اتیػدغئ ةػً صػَاٌم یىهػ ط. التتػًیدع عونیة از آنةغرگی زد نار  ین را ورؽ یگَىگ یچ تابات کنا قٕس ؿاگعدان
عا یػ، زکييط ایذاد نی صَدؿانی گان ةعا ييطک ویصَد تهعٌؽتيط کً  یالتکنـ اؿاره کعدمٌا  آن ةًکيَن اآىچً  . ةپعدازم

 ویػا ط. ةػًيػیآ یةً ودَد ن ىادرؼتی راکٔالۀ یوؼ ةً التکنـ ویگع، اید انیة  ةً .ييطک ادارهی صَة را ةً تَاىيط صَد یىه
را ٌػا  آن ط و چگَىػًیػيکار کػً چ کيم ةطاىیط یط. کهک نیةطاى ًک اؼت صَبۀ ؿها ٌه یةعا عایم زيک ین اؿاره ئلانؽ

ط یػةاٌهً ،  معدکى طیؾ از زط تأکیة گٕتم يَنکا ٌمآىچً  ةً اگعچًط. يروی ىطٌ يطهیدر آی التکنـ تـضیف دٌیط تا
صػَد را  ایيذػاالت نُهػَهً کنـػَع اؼػت و و نَمیا التکنـ نُهَهً َلت عایز ؛طیيک ین تَدً آن ةًط یةاؿ وئهنى
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 نهکػو اؼػت،  طیةاؿػ تَدً یةای  زتی ذره. اگع  اؼتی ار دطیؽٔعؼا و ة ت واٗتیىٍا یة کعدن ً یکتغ دٌيط. ىـان نی
 ةاؿط. درؼت طیاتان ةراکٔرو ا ازایو.  طیؿَ ىاةَد لسًٌ کیو در  طیةلْغ

ا گَىگِ  یچ  یرزنی ٌيٌس
ا یچٌای  روش ،یدروىۀ یکتغی ٌا روشَالوه ةع  گَىػگ  یً درةػارۀ چػکی زال ط. درىغ ودَد داریىی رزنی گَىگ ٌيٌع

ا ا در چیو رایخ  اةتطا نیم، یيک یقستت نی رزنی ٌيٌع صَاٌم نىلتی درةارۀ اؼانی و اقىالزاتی ةگَیم کً ایو روٌز
 را در صَد دارىط.« گَىگ چی»ٌؽتيط و ٌهگی َتارت 

ف ودَد دارد گَىگِ  یو چی صىاو گَىگِ  یچ ی،٘یؼنَ گَىگِ  یچ ی،ى٘اؿ گَىگِ  اقىالح چی ةًزامع در زال   .ٗر
ا ودَد داریو چیاواٗؽام  اىَاع در زػال اگػع م یگػَ ینػ. اؼتب یَذ ىٌعم ةًگَىگ ٌؽتيط؟  یچٌا  آنۀ ا ٌهیآط. ىٌغ

 ؿػَد نػی ؽت؟ گٕتػًیچٌا  آنی ٌعنتيای ى. ٌؽتيط کعدن نؽائل آؿٕتًدر زال ط زطاٗل يگَىگ ىتاؿ کعدن چی ویعان
كط  یصَاىط، ن یيط، آواز نک ینی ى٘اؿی ؿضكی وٗت ت یاقىالح در ومػُ ا ةًیت صلؽً یدر ومُ طیؽط، ةایىَ یا نیٗر
 کعدن ىػاةَدآن ا یػ. آگَىػً درک کػعد تایط آن را ایوىؿَد؟  نی گَىگ یچآیا آن ةً ایو ؿکل، تتطیل ةً گَىگ ةاؿط.  یچ
ت یدر ومُتَان ةَدن  نیاؼت. اوه، چگَىً ی ةـع ةطنۀ یکتغی ةعاو دانٍ ژرؼ ی گَىگ داىـ  ی؟ چیؽتگَىگ ى یچ

کعدن  و ىػاةَدیػا ایػؿػَد؟ آ یطه نػیچً ىان م آنیت صلؽً ةً تَالت ةعویط؟ دػ اگع در ومُیگَىگ ىان یچرا صلؽً 
چیػغی  ی،یایآؼػی ـػگاه تيطرؼػتیؾ در ىهایدو ؼال دػ گَىگ اؼت. چی کعدن گَیم ایو ىاةَد یؽت؟ نیگَىگ ى یچ

ً . ةًىانیطىط نی« یگَىگ صىاو یچ»آن را ً آىذا ةَد ک تم ةتیيم  ّٔع را ی ؿضكػ. ؽػتیگَىگ صىػاوی چ چیؿان ٔر
ؿػطه  ؼاوٍچػِی  .عدکػ ینػؼػاوٍ لهً کٌع روی را  صَد یِ ىَؿتو، ةا دؼتاىؾ چدػ از طم. یىَؿتو ددر زال آىذا 

تَاىؽػت صػَب  یغ ىهػیاو ىِی چ تَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟ ینچگَىً او نـَْل دَل و ؿٍعت ةَد. ذٌو اه ةَد. یؼ
را ٌػا  آن ٌػا یٔ٘ػه صػاردگظاؿػتً ؿػطه ةػَد؛ گعچػً ٌػا  آن رویغأػی گ هػتیغان ةَدىػط و ٗیاو آوی ٌا ةاؿط. ىَؿتً

اه یؼػچػِی  چگَىػًآورد.  ینػی ةطؿاىؽػ ةػعد و ةً صاىػً نی طیصع یرا نٌا  آن ًک ٌعکؽیم یتَاىم ةگَ یطىط. نیصع ین
. عدکػ یع نػکػآنط. ذٌو او نـَْل دَل ةَد و ٔ٘ه ةً دَل ٔ یاه ةً ىٌع نیؼ ،تَاىط صَب ةاؿط؟ قَرت آن ؿضف ین

صىػاط  اقػىالح ةًل یػ، از ٗت ةَد بال٘ا و ویاز َياوی اریارت او ؿانل ةؽکانا تَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟  ینچگَىً 
 طه ؿَد؟یگَىگ ىان یتَاىط چ ینی غیو چیچيگَیم چگَىً  ین .گَىگ چیی الهلل ویة

ؿػٕا ؿػان  ٌای ةیهاریتيٍػا  از أػعاد ىػً درقط ٌـتاد تا ىَد دػ از دایان ایو کالس، :طیـیيطیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ
 ؿضكػاً اؼت. اگع ی ُیوت ةطن ؿها ةا صَد دارد َٔؽآىچً  .یواُٗگَىگ دٌيط؛  نیرؿط غ یىً گَىگ را کةل صَاٌط یأت،

 یاگع ٔػعدی . زتو را رؿط دٌیطیا طیتَاىؽت یهى طیکعد ین ًیکتغاگع تهام َهعتان ٌم ی ، زتطیکعد ینً یکصَدتان تغ
ایتَاىؽت چ یکعد ٌيَز ٌم ىه یً نیتغکش عد و تهام َهعک ینؿعوع را ً یکو اهن تغیاز ٌه ،دَان را کً ةً ؿها ی یٌغ

و یػو ٔػالَن و ایػاتػا طه یـػکَل وچيط ىؽل داؿت.  دادم رؿط دٌط و ٌيَز ةً راٌيهایی اؼتاد واُِٗی صَةی ىیاز نی
ا یو چیم. ایل دٌکا ؿغم ریاىکن  ًکػيیاصاوع  ةػً ،میگػَ ی، ةً ؿها نرو ازایو اىط. ؿطهىكب تان  ر ةطنٌهگی ةا ٌم دٌغ

 الس،کو یػ ٌؽتيط. ةُط از ایت ةاارزش و ىٕیىٍا یةٌا  آن ط.یاز دؼت ىطٌ آؼاىی ةًط یآورد ةً دؼتی رازت ةًرا  ٌا آن
، ةػطون طیؽػیىَ ینػی ا لهػًکط و چيػط یرو یةً صاىً نی وٗت .تاؼ ةاهی ةا اىعژنادۀ  ی،ط گَىگ واُٗیةا صَد دارآىچً 

را  «اؼػتاد»ط َيػَان یػاکػالس ةو یا هً درا ٌیگَىگ اؼت! دػ آی زاو ،طیداؿتً ةاؿی چً دؼتضىایيکً  تَدً ةً
گَىػگ کً ی ٔعدناىيط ٌع . طیىگاه کيآن  گَىً ةً ط ایویتَاى یىهم یگَ یط؟ نؿَىی صىاوگَىگ  چی دو اؼتاکؽب کييط 



031 

 

و  گظاریػط نیدػا  ةػًی اىعژ را لهػ کيیط روی آنٌعچً  ىیازی ىیؽت ةا ٗكط آن را ؼاوٍ کيیط.، داردی ٘یز٘ی اىعژ و
 .درصـط روؿو نیوَر ً ة

آن را  عگػغار ؿػَد.ةی گَىػگ صىػاو یچػىَؿتً ةَد ٗعار اؼت یک کػالس ً کدیطم را ی صتعای  نذلًو در یٌهچي
و م یتيٌػرا اول تػيٕػ  :و ىَؿتً ؿطه ةػَدید. چيَؿ یوره آنَزش داده نيم چگَىً آن دیوَر نضتكع صَاىطم تا ةتً ة

 ان یتػ دن در ٗؽػهتی چػی را روتػان  ةيـػیيیط و ذٌو٘ػً یدٗی ؼپػ دػاىغده تػا ؼػ. طیيکرا کيتعل تان  مدم و ةازد
و در  طیػرلػم را ةعدارود. ؼػپػ ٗ نػی ؿَد و ةً ؼػاَط ةليط نی ان یت دن ٗؽهت ازی چط و تكَر کيیط کً یيک نتهعکغ

. کيیط ةيَیؽیطط، ؿعوع یرؼ آىذا تان ةً ىیت ذٌيیی وٗت. طیيکٗلم نيت٘ل  کرا ةً ىَ ی چ. دػ از آن، طیيکدٌَع ٔعو 
؟ ؿػَد نسؽػَب نیگَىگ  یا چیاىت٘ال دٌط، آی یرا ةً دای ةتَاىط چکؽی ؽت؟ اوه، اگع ینعدم ى دادن بیو ٔعیا ایآ

را ی و چػریم را ةػعدای م. ؼػپػ چػَب ّػظاصَریيیـػو ةيـػیتیطدر نی نطت طیٗتل از صَردن ّظا ةا ،در ایو قَرت
ةػا ایػو ؟ نگعىػً، ؿػط نیطه یػىان دنّظاصَر گَىگِ  یآن چ .میضَرةو ّظا ٌیم ت دکزعی چَب ّظاصَر کوعؼ ىَ  ةً

ی غیػگَىػگ چ یچػکييػط  ی، زیعا ٔکع نػىانم یگَىگ ن یٓ چیو را تنُی. اةَد نیی اىعژىیغ م یدصَر یٌعچً ننيىٖ، 
 .گَىً درک کيیط تایط آن را ایوىدػ . اؼتی سٗطر ؼى ویا

ا یچٌای  روش انا ٗػطنتی عا ی. چعا؟ زطىنسؽَب ؿَگَىگ نؽت٘ل  یچ ٌای وشرط يتَاى ینی رزنی گَىگ ٌيٌع
نسؽَب  انلک یؽتهیط ؼيىتَا ین و طىٌای تغکیً دار  ٌای تغکیً و روش از ىٌعیًی نذهََۀ کانل ط وىدار ؼالً انغارٌ

اگَىگ  چیٌای  روش، ٌمزال و یط. انا ةا اىؿَ کػانالً ةػعای تغکیػً اؼػتٕاده کػً  ییٌػا ىؽتت ةً روشی رزنی ٌيٌع
زدن و  مػعةًی ً ٔ٘ػه ةػعاکػاؼت ی اىعژای  صَؿً ؿکلی از ،ؼضت گَىگِ  یچٌؽتيط.  تعی ؿَىط در ؼىر داییو نی

نػا، ی الس ٔػالَن دأػاکػت در کو ةُػط از ؿػعکػدر دی ا ييػطهک ویةػغىم. تهػعی نحػال ةگظاریػط رود. ینػ ةً کارنتارزه 
را  ًکالؽػکصَاؼت ن٘اونػت  یو ن ةَد ۀ ةچًکالؽکط یر زال صعدی را ٔـار دٌط. وٗتی غیتَاىؽت ةا دؼتاىؾ چ یىه

ت و صاىً ةً ی ؿط. وٗت زده ؿگٕتط و او یآن از ٌم داؿ ،يطکی ةا دؼتؾ ةعرؼ  تَاىؽػت یىـؽت، ىه یقيطلی رؤر
ی غیػط. ةػً او چیرا از نػو دعؼػایػو نؽػئلً ؽت. َلػت کؿ ینی قيطلد دا ٔـار نیةا دؼتؾ ٔـار دٌط. اگع آن را 

ا یو چیگٕتم أ٘ه . طرؿط دٌی واةؽتگیک صَاؼتم  یىهزیعا ىگٕتم  ىادیػطه آن را  گػظار ةاؿػط وة ،يطؽػتٌی ُیوتٌغ
ؼػيگ ةػا ٔـػار  کیػ، ؿػَداؼتٕاده ی صَة ةًی ُیوت َٔؽی یو تَاىای. اگع اٌؽتيطی صَةی ٌاغیچی ةگیع چعاکً ٌهگ

و یگَىػگ ؼػضت را تهػع یؽت؟ انا او ٌعگغ چیگَىگ ؼضت ى یچٌهان و یا ایط. آیقَرت دَدر درآً تَاىط ة یؼت ند
چػَن أػعاد ييػط. انػا کتَاىيػط رؿػط  ینُهػَهً نػی ُیوت ٔػَؽی ٌا ییو تَاىایا ی،ۀ دروىیکتغی ٌا ویعده ةَد. در تهعکى

 ؿػَد کػً از یداده ىهػنُهَهً ادازه  ًاٌع ؿطىطٌا  ییاىاو تَیاایيکً  دػ از، را زٕي کييطصَد  يگیؿ ویؿتَاىيط  یىه
ی ٌػا ییتَاىػاو ی، ةيػاةعاعده اؼػتکى رؿط ٌيَز يگ ؿضفیؿ ویً، ؿیکو تغییدر ؼىر داویژه  ةًيط. يکاؼتٕاده ٌا  آن

و  يطک ینرؿط ؼىر ؿها  ،. ةا گظؿت زنانًٍَر ةعؼيط تَاىيط ةً یىه اقالً  کييط ینو رؿط ییً در ؼىر داکی ُیوت َٔؽ
ا دیو چیا  .ًٍَر ةعؼيط ةً ؽتیىی ادیىطارىط و ازتی ا طهیگع ٔایٌغ

ا یچ ا یو چیؿَد؟ در تهع یو نیً٘ا چگَىً تهعیدٗی رزنی گَىگ ٌيٌع را ی چػ طیػؿػضف ةا ی،رزنی گَىگ ٌيٌع
 ىتَاىػط.و اؼػت کػنهانا يط، کتيٌیم  رای صَاٌط چ نیؿضف  چًؽت. اگعیآن آؼان ىةتطا تيٌیم انا در ا تيٌیم کيط،

و یرا تهػعٌػا  آن و دٌط. چگَىًیتهع را شٌا، ةازوان و ؼع يً، داٌا، رانیؼ ٕٗؽۀ ٌا، دؼت طی؟ ةاکيط ارکچً  طیةا دػ
َةيػط. ک یةً ؼيگ نػؿان  ٌا ةا دؼت یزىيط و ةُن یةً درصت نؿان  ٓ دؼتکیا ؿان  دؼتأعاد ةا ی دٌط؟ ةُن ین
تع زده  مکاگع نسةگیعد و  درد ؾاؼتضَاى تَاىط ین چ٘طر يطک ةً ؼيگ ةعصَرد نی  دؼتی وٗت ط کًیط تكَر کيیتَاى ین
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ةػازواىؾ را ىَؼػان ؟ ؿػضف کػعد ارکػ چػًةایػط  د.تيٌیم ؿػَتَاىط  یٌيَز ٌم ىهی ؿَد! چ ینی غیؿَد دچار صَىع
نتػَرم واُٗػًا ٌا  آن .ؿَىط نتَرم نی ؾةازوان و دؼتاى در ىتیذًةً َ٘ب و ةً ةازوان ةعود و صَن  گظارد یو ندٌط  ین
و ةػا ؼػيگ ارتتػاط دارىط ىعم ی دَؿـؾ یٌا ناَةط، اؼتضَک یم ةً ؼيگ نکؿضف نسی وٗت ،از آن دػ. ؿَىط ین

عار ىهی هینؽت٘ و ادانػً یً ؿػضف ةػً تهػعکػوَر  . ٌهانکييط هیرا ازؽاس ىی ٗطر ٌم درد ٌا آن دؼت و طييک یةٗع
ی چػتيٌػیم ی یتَاىػا انػايط. کتيٌیم را ی چ عدیگ یاد نیةا گظؿت زنان، . دٌط یو ٔعد آنَزش نیا ةً دٌط، اؼتاد ین

يػط، ک تیٌػطارا ی ؿػضف ةتَاىػط چػی . التتػً وٗتػؿػَد وعؼ ن٘اةل نيتٌع او ىهی ی،عا در ىتعد واُٗیؽت، زیىی کأ
را ازؽػاس ی دردصػَرد،  زتػی وٗتػی ةػا چػَةی ةؽػیار مػضیم مػعةً نیيط و کٌا ن٘اونت  در ن٘اةل زهلًتَاىط  نی

و اؼػت غ یػو چیتػع ییاةتػطای چػدر نعزلۀ ؿػعوع، . انا ؿَىط یننتَرم ٌا  آن ةً ةازوان، یچٌطایت ةُط از  کيط. هیى
ةػا ةػً نػادۀ ی چػی د. وٗتؿَل یتتط ةاهی اىعژةا ةً نادۀ تَاىط  نی ، چیدٌط وَر کً ؿضف ةً تهعیو ادانً نی ٌهان

ٌػَش دارای ی اىػعژصَؿػۀ  ویػو ا دٌػط چگالی زیادی را ؿػکل نی ةای اىعژصَؿۀ خ یتطر ، ةًؿَدل یتتط ةاهی اىعژ
ی یو تَاىایاانا . اؼتی ُیوت َٔؽی یتَاىا یىَََتارت دیگع  ةً یا یُیوت َٔؽی یتَاىایک صَؿۀ غ یآن ىرو،  ازایو .اؼت
ًا ةعای ُیوت َٔؽ ٌػا  ی ةیهاریؿػٕای ةػعای یو تَاىػایػااگع صَردن اؼت.  و دٔاع از صَد در ةعاةع معةًزدن  معةًی قٔع

يػط، زنػان آن ک یُط نا َتَر ىهگع ودَد دارد و در ةُ یدی ُطدر ةُ  ةاهی اىعژ ةاو نادۀ یایؽت. چَن اؼتٕاده ؿَد، نؤجع ى
ا ةػً یػط یػيک تیٌطارا ی ط چیىطاری ادیط، ازتیزى ینی ا معةًی ؽکةً ةا نـت ی . وٗتکيط گظر نیتع از زنان نا ٍ یؼع

گَىػگ  ىیػغ طیػيکرا دٔػٍ ی ؽػکط زهلػۀ یػيک ینی ؼُی صَاٌط ةَد. وٗتآىذا  دردیـادیؾ عا گَىگ یز ،طیيکع کآن ٔ
تایيکً  ةطون تَدً ةًصَاٌط ةَد. آىذا  دردیـادیؾ  تػع از ؿػها َتػَر ٍ ی، آن ؼػعزىیط نیةا نـت معةً ی ةا چً ؼَع

ػا یو چیٖ تهعینٍَٕم زنان نتٕاوت اؼت. از وعدر آن دو ُةُط، عا یز کيط ین تَاىػط  یؿػضف نػ ی،رزنػی گَىگ ٌيٌع
اتی دا و وادعای ، داؿيگعؼآٌو، دؼت  ؼيگ تدؼ نحلی یٌا ییتَاىا نػعدم ی ٌػا ٌػا نٍارت ویػرا رؿط دٌط. ا آٌر
 و ؼىر ةعؼط.یو ةً ایٖ تهعیتَاىط از وع ینی َاد یٌؽتيط. ٔعدی َاد

ا یچٌای  روشو یو اصتالؼ ةیتع ةغرت ٌای  روش در ًکو اؼت یای ۀ دروىیکتغی ٌا و روشی رزنی گَىگ ٌيٌع
ا یچ چػَن يػط. ک یت نػکػع دَؼت زعیدر زی چ ذًیدر ىت، اىذام ؿَدت کزعم اؼت تهعیو ةا هزی رزنی گَىگ ٌيٌع
ن ا یتػ دن تَاىػط داصػل یىهػ ىیػغ ؿضفچِی  َن ةعؼط وکتَاىط ةً نعزلۀ ؼ یت دارد، ؿضف ىهکزع ةا ویاز ةً تهعیى

يط و کً یکةطن را تغتَاىط  ی، ٔعد ىً نً ٌهیو َلتيط. ةک ینت کٌا زع چًیان ناٌیع دَؼت و از نیز ،ؿضفچِی  د.ؿَ
د. ؿََن اىذام کت ؼیو در ومُیً تهعکداىط  ینا هزم نی ۀ دروىیکيط. تغکً یکؼىر ةاه را تغی ٌا ییتَاىط تَاىا یىً ن

و َن کت ؼیو در ومُیتهعٌا  آن د.ؿَم کو ؿیعین در ٗؽهت زا یت دنوارد ی ً چکداىيط  یهزم ن نعؼَمی ٌا روش
 .ً کييطیتغکؼىَح ةاهتع  تا ييط وکً یکرا تغ ةطنتَاىيط  ینٌا  آن داىيط. ینی معوررا  ةطن نادرزادیل یتتط

اٌای  در رنانو اؼت کنه و  ویآٌيػلتػاس  ی،یػناىيط ىاَٗس وال ،ؿيیطه ةاؿیطی یٌا کیيکدرةارۀ ت یرزنی ٌيٌع
وزن  یتَاىيػط ةػ کـيط کػً نػی ةعصی أعادی را ةً تكَیع نی .کهان و ةا تیع یٔاقلۀ قطٗطن از طاریدرصت ؼپؿکأتو 

ایػو  ایىط. آؿَگع یدٌای ُطتَاىيط وارد ةُ  ینعصی ةی زتوعؼ ةعوىط و  وعؼ و آن ؿَىط و تا ارتٕاع ةليطی در ٌَا ةً ایو
ا و یً چيػکػی ؽػاىکؿػَىط.  یأػت ىهػیی و نػعدم َػادیدر ةػی ودَد دارىط. ولزتهًا ودَد دارىط؟ ةلً، ی رزنی ٌيٌع
ا ٔ٘ػه ی و ؿضكػیعا چيػیػىـان دٌيػط. ز نعدم را ةً َهَمٌا  آن تَاىيط یط، ىهاى عدهکً یکرا تغةاؿکٌَی ی رزنی ٌيٌع
ا تغکیً ی ۀ دروىیکروش تغةا دیعوی از ط یاو ةا .اؼتی ؼىر نعدم َادی ٔعاؼَةلکً  ،يطک یو ىهیرا تهعی رزنی ٌيٌع

ػایط ةػً چیػدٌػط. او ةاارت٘ا  آن را و ٗائل ؿَديگ صَد ارزش یؿ ویؿ عایط ةیؿضف ةاایو . کيط  نيػأٍنحػل  ییٌغ
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ایتَاىط چي یً نکةطٌط. ٌعچيط ی هکت یاٌهی ناد در  تَاىػط یگػع ىهػیاز آن ةً ةُػط د انا يط،کً یکرا تغی رزنی و ٌيٌع
. اؼتٕاده کيػطٌا  آن از ادازه دارد ،يطیاو را ىتی ؽک. اگع در صلَت اؼتٕاده کيطٌا  آن وَر ؼعؼعی ازً ةی و نعدم َادیة

ػای دىیػَی ناىيػط یت داؼػتان ةػعایؿضكػ اؼػت ةتیيیػطنهکػو ٌػا،  نارنی ةا صَاىطن ةُنػ  نٍػارتکتاةچػۀ  چیٌغ
 کػً اىط طه ؿػطهیع کـػیةػً تكػَی قػَرت ةً ٌعیکـط. کُ  یرا نی ؽکا یيط ک ینتارزه نصاقی ا زن ی، گيخ زىیؿهـیع

ً واُٗػًا کػی عادا أػیػ: آطیـیيطیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ روىط. آیيط و نی ای دارىط و ناىيط ؼایً نی الُاده صارؽی ٌا ییتَاىا
ای ٌا ییو تَاىایا ٌا را ٔ٘ػه از  ییتَاىا ؟ آنکعده ةاؿيطً یکتغی ۀ دروىیکٖ تغیرا از وعٌا  آن طیىتا ىطرا داری رزنی ٌيٌع

نضتلٓ ىطاؿتً ةاؿيط. چگَىً انیال ؿٍعت، نيُٕت و  ةًی ا َالًٗ طیاىط و ةا عدهکؽب صَد ک يگیؿ ویۀ ؿیکٖ تغیوع
ٔ٘ػه ٌػا  آن و اؼػت.کعنهیػت ةطٌيػط؟ ّیػٌهً ةً دَل و جعوت اٌه تَاىيط آن ی؟ چگَىً نـيطکگعان را ةیتَاىيط د ین

ؽػيطگان از یدٌيط. ىَ یاىذام ننیلی و یچيی ةعای ارکع ٌؽتيط و ٌٌیذان  دىتال ةًٌؽتيط. نعدم ٔ٘ه ی ٌيعۀ نتالْ
يػط ک یرا صـػيَد نػ ا ؿػهایػط یؾ ٌؽػتیٌعچػً در دؽػتذَةػارۀ ييط تا درک ینی عده و ؼُکی ةعدار و نؽئلً ةٍعهیا

ی ٔ٘ػه نتالْػً و اّػعاؽ ٌيػعٌػا  آن ط.یػرا ةضَاىٌا  آن طیـتع َالًٗ داریةاؿيط، ةةاورىادظیعتع  ٌا ؽيط. ٌعچً ىَؿتًیةيَ
ای ٌا ییو تَاىایچي واُٗاً ً کی یٌا ٌؽتيط. آن تار  آن ىطرا داری رزنی ٌيٌع َهػَم ةعای را ٌا  آنی و زت ييطک یىهگَىً ٔر
 گظارىط. یهؾ ىیً ىهانعدم ىیغ ة

 ییىهادَد
ػا کييػط. را ؿػان  یٌا یاز واةؽػتگی اریتَاىيط ةؽ یييطگان نا ىهک ویز تهعصیلی ا ی،و نعدم َادیً در ةیکصاوع تغ ةً ٌر
تَاىػط در ٌػع  ینی یىهاصَدرا تـضیف دٌيط. ذٌيیت ٌا  آن تَاىيط یو ىهؿطه  َادیؿان  یعاٌا ة یاز واةؽتگی اریةؽ

اکٌيگام اىذام ط تَاى یيط و نکدلَه ی تینَُٗ ةعصػی أػعاد ةػعای کؽػب ؿػٍعت، صَد را ىـػان دٌػط. ىیغ صَب ی اٌر
نا « ، ةٍتع از دیگعاىم.ةااؼتُطادمةؽیار نو »کييط:  ینی یةاليط و صَدىها یؿضكی و کهی ؼَد، اّلب ةً صَد ن نيأٍ

ا یػتعی دارد  ط وامػردیػ ؾط، چـػم ؼػَنکيػ ینػهػعیو گعان تیةٍتع از دوٗتی کؽی  م. نحالً یردای و نَاردیغ چيیى
 کيط.ی یىهاصَد دٌط، او ىیغ دوؼت دارد اىذام نیگعان یدرا زیتاتع از  ویات تهعکزع

ط یگَ یو ةً ٌعچً نؿَىط  نیةً دور او دهٍ ؼایعیو  .«ام طهیؿيی را از نُلم لی نو نىلت»گَیيط:  ةعصی أعاد نی
ؽػت؟ یچ غۀ اویػاىگيػط. ک یگعان نيت٘ػل نػیةً دو  دٌط وةعت نی ٌا ؿاخ ا درک صَد ةً آن ؿيیطهييط. او ةک نیگَش 

اىگػار و  اىػط نىلٍؽػیار ةگػَیی ييػط، ک یگعان دضؾ نیو دیًُ را ةیؿاوأع ً ةا َالٗۀ کٌم ٌؽتيط ی أعاد.  ییىهاصَد
ی ُػیقػَرت وتً ةػٌا  آنی ةعانؽئلً و یىطارىط. ای ا آگاٌیکييط  درک ىهیٌا  آن ييطگان نا ةً اىطازۀک ویاز تهعی اریةؽ

 ویػع ایػدر ّدارىػط. را ی یىهػات صَدیػذٌيوَر ىاصَدآگػاه ایػو  دٌيط. ةً آن را تـضیف ىهی ط صَدؿانیدرآنطه و ؿا
کيػط و  آنَزش را نتَٗٓ نی نُلمتاریضی  وچيان چيیودر  ًکيیادرةارۀ عصی ؽت؟ ةیًُ چیقَرت، ٌطؼ از دضؾ ؿا

ٌم ی ا َطه ىیانطم، چعا ةایط ةً اىغوا ةعوم؟« لتيخ َغک»نو از گَیيط.  اؼاس نی ؿایُات ةی« رود ةً کيخ َغلت نی»
گٕػتم یػا ةػعای کؽػی کػار صاقػی اىذػام دادم. ی غیػو یػا آن ؿػضف چیػروزی نو ةً ا وچيان چيیودر  يطیگَ ین

ا چً ٔایو چیاکعدن  دضؾ ا اقالً ىتیذۀ نٕیطی ىطارىط.  دارد؟ی ا طهیٌغ و یػً اکم یا عدهکةً ٌع زال نـاٌطه ایو چیٌغ
 .یی؛ نیل صَدىهاو اؿضاص اؼتیای ةعای واةؽتگ یىََ

ی ً اننػاکػاؼػت ی و َادت نػعدم َػادیؽت؟ ای. نيٌَر چصَاٌيط ین ی نعااو اننآیيط  نینو ىغد أعاد ی ةعص
م تاةکً در کی ا لهًکصَرد. ٌع  یچ درد ؿها ىهینو ةً ٌی ط، اننایيکً ىیکدارىط. اگع تغ ین ىگًی ادگاریی را ةعای کؽ
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ی ؟ ةُنػرا نو گٕتم. چعا ٌيَز ةً اننای نو ىیاز داریػطع دهلۀ کتاب ٌ .َیع نعا ةا صَد داردٔالَن و تك ،ىَؿتً ؿطه
و یةػً چيػٌػم ٌيػَز  .«صَاٌػط ةػَد نػونُلػم زػأي ٌػای  اىعژینُلم، ی ةا داؿتو اننا»ييط: ک یع نکاؿضاص ٔ

ایی اَت٘اد دارىط. نا ةً « ٌایی اىعژی»  دىتال ةػًو ارزؿػهيط اؼػت.  ةٍػا تاب گعانکو ی. امیدٌ یىهی تیاٌهچيیو چیٌغ
تػار ةعصػی و، یٌا ٌؽتيط. ٌهچي یواةؽتگ آن و نؽائل ةازتابی؟ تهام ادیگعی ٌؽتیط چیغ چً آن ةُػط از نالزٌػۀ ٔر
ا یػاؼػت صػَب ایو کارؿان نتَدً ةاؿيط  ًکيیاييط ةطون ک یط نیت٘لٌا  آن ييط، ازک یً ةا نو ؼٕع نک یييطگاىک ویتهع
تَاىػط در  تَاىط دایگغیو ٔػا ؿػَد. ٔ٘ػه دأػا نی کؽی ىهی ةگیعیط. ٌیچ در ىٌعلگَی صَد َيَان ا . ىتایط کؽی را ةًىً

گػعان یو نحػل د اىػط عدهکأت ىیرآنَزش صاقی د گَىً چیييط ٌک یؼٕع ننو  ةاً کی اؿضاقةاؿط. تان  ى٘ؾ راٌيهای
نَاٗػٍ ةػا ی ط. ةُنػیػىطٌ را رؿػطی یٌػا یو واةؽػتگی. چيکييط یاىذهو نا کار نی وَر اؼت کً ةعا ویٌؽتيط، ٔ٘ه ا

ُۀ یؿػػادأػػا َهػػل کيیػػط.  کييطۀ در ى٘ػػؾ تنػػُیٓ ،و اؼػػت ةػػطون ٗكػػطکػػنهی یٌػػا یو واةؽػػتگیچيػػ دادن لکؿػػ
ةػً  کػً ؿػَد ای ييػطهک ویتهعی ضتو واةؽتگیا ةعاىگیو اؼت ةاَث تنادٌا کط نهیا ً از صَد درآوردهکی غیاىگ ذانیٌ

ایتا ةتَاىط چ دَتع ؿ کینُلم ىغد ا ةً ایچ ویا ٌهۀ ای. آد و ناىيط آنةیـتعی ةـيَی ٌغ  ؟گعدد یو نـکل ةعىهیٌغ

ً را آنَزش یکً تغکزطود دو ؼال اؼت رود.  آىچً تَقیٓ کعدم نیٔعاتع از نـکالت نعةَط ةً صَدىهایی نُهَهً 
گَىػگ ةعؼػيط. ٕٗػل  ؿػطن  ةازومػُیت ةً ی زودً و اؼت ةکٔالَن دأا نهی هیييطگان ٗطک ویاز تهعی دٌم. ةُن ین
و ىطاؿػتيط؟ یػرا زودتػع از ای ُیوت ٔػَؽی ٌا ییتَاىاایو ؿَىط. چعا  ینی ذیتطری يیة وارد نعزلۀ روؿوىاگٍان ی عصة

ی ٌػا یواةؽػتگةػَد، چعاکػً  هیآن نذػاز ىانػا اىذػام ٌػل دادم، ی یار ةػاهیةاره ةً نعزلػۀ ةؽػ کیاگعچً ؿها را زیعا 
تًیانل از ةکقَرت ً ةتان  ةـعی ، انػا ةػَدعده کػرؿػط ی ا نالزٌػً ٗاةل وَرً ة تان ؿیيگ ؿیووَر زتم  ةً. ةَدىط و ىٔع

ا ىـطهٌا  واةؽتگیاز ی اریةؽ و یػا ًکػيیا. ةُػط از ىطىـػط هةػً ؿػها دادی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىارو آن  ازایوىط. ةَد ٌر
ی يیة و نعزلػۀ روؿػویػط. در ایػعیگ یٗػعار نػی ذیتػطری يیة در نعزلػۀ روؿػو ةاره یک ةً، طیطار ؿَیةگظرد و دانعزلً 

. دٌیػط نیرا رؿػط ی ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییاز تَاىػای اریو ةؽػؿَد  نیار ةاه ةاز یةؽی در ؼىستان  مچـم ؼَ ی،ذیتطر
ؿػعوع را ی ُیوت َٔؽی ٌا ییاز تَاىای اریةؽرؿط  ،ًیتغکآّاز از ٌهان زنان ، در تغکیۀ واُٗیم کً یةگظاریط ةً ؿها ةگَ

 .طیرا دارا ٌؽػتی ُیوت َٔؽی ٌا ییاز تَاىای اریةؽو  طیا طهیرؼ ییةاه رةؽیا يَن ةً ؼىرکا ٌمةعصی از ؿها . کيیط نی
ایی را کً تَقیٓ نی اؼتنهکو  ٌؽػتيط  ىیغی أعادکعدم ةعای ةؽیاری از ؿها اصیعًا ؿعوع ؿطه ةاؿط.  تذعةۀ چیٌغ

رؼػيط،  َىػگ نیگ ٕٗػل ؿػطن  ةیيی و ةاز در ؼىسی دػاییو ةػً روؿػوو  ةعؼيطی یةاهؼىر ً ةً یکتَاىيط در تغ یً ىهک
یػت آن ایو ؿػاگعدان دارد ةطن آىچًدٌط، زیعا  چيیو چیغی روی نی ةیيی کانل اؼت. نيٌَرم روؿو ةػعای ٌػا  و ًٔع

 اىط. ؿطهتُییو دیؾ  ازکييط چعاکً  ٌا تْییع ىهی ، ةً ٌم نعتته ٌؽتيط و ایوؼضتیرىخ و 

ً کػط ینىهئو ةاؿ طیط، ةاینَادً ؿطی ٔعدو یاگع ةا چيم یةگَ و اؼت کًیکيم ا یصاوعىـان نرا  ویاایيکً  َلت
ً اؼػت. ٔ٘ػه یػکدر تغی ار دػطیةؽػی ا و نؽػئلًی. اطیعیگ هیى در ىٌعی ا الُاده و صارؽیة نَدَد روؿوَيَان ً ة را او

تار و دأا یا ةع وتٖی وٗت ا را ةً کيیط نی ٔر ًا ةػکؽی را  .درؼتی اىذام دٌیط تَاىیط کاٌر ی ٌػا ییصاوع ایيکػً تَاىػاً قٔع
ایی را ةتیيط دارد یا نیی ُیوت َٔؽ تيٍا ةػً صَدتػان آؼػیب  ىػً .ٌای او ىتاؿیط و ؿيَىطۀ زعؼ ، دىتال ىکيیطتَاىط چیٌغ
را کػً دارد در ی ٌعچیػغو  دٌػط ینػرا رؿط  ةَدن یازصَدرام یِ واةؽتگچعاکً ، زىیط نیقطنً  او ىیغةً رؼاىیط ةلکً  نی

ةػً نعزلػۀ ةازؿػطن ً کػی ؽػککيط.  ت ؼَ٘ط نییىٍا در أتط و ار نیٌایؾ از ک ۀ تَاىاییٌهدؼت صَاٌط داد. از اىتٍا 
و ٌم ؿػطه یة اگع روؿوی يط، زتکاداره ی صَةً اگع ؿضف ىتَاىط صَد را ةتَاىط ؼَ٘ط کيط.  یغ نیرؼیطه ىگَىگ ٕٗل 
أػعادی ةً  ، چً رؼطتَاىط ؼَ٘ط کيط یاداره کيط نی صَة ىتَاىط صَد را ةًی ةَدا ٌم وٗتک یی . زتکيط ؼَ٘ط نیةاؿط 
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را رؿػط ی ُیوت ٔػَؽی یچً تُطاد تَاىػاایيکً  ةطون تَدً ةً، رو ازایو! کيیط تغکیً نیی و نعدم َادیدر ةکً ؿها اىيط ن
ط صػَد را یػةاواُٗػًا ٗطرتهيػط ةاؿػيط،  چ٘ػطرؿػها ی یصػطای ٌا ییتَاىا ًکيیاا یةاؿيط ٘طر َالی چٌا  آنا ی طیةاؿ داده

 .ان ؿػَدیػگػع ىهایدی ا ط و لسٌػًیػلسًٌ ىادط کیتَاىؽت در  یً نکم یداؿت ایيذا رای ؽک عاً یط. اصیيکاداره ی صَة ةً
 طیػصَاٌ ینػآىگاه چگَىً . ًاٌع ؿَىطتعی  اؿکَهةی ُیوت َٔؽی ٌا ٗطرتی زتچيیو چیغی ودَد دارد. نهکو اؼت 

ایچو یادر آیيطه  نان، صَاه َيَان ؿاگعدان یا نعیطان ةً؟ طیاداره کيآن را   طیػ، ىتاطىطار ؿػَیدطگعان ید ایؿها ی ةعا ٌغ
ا ةاؿیو چیای دؽتذَا در یةت ةؽازیط ٌا  آن از ؿػَیط و ؼػَ٘ط  ط، دچػار نـػکل نییػعیع ٗعار ةگیتأج اگع تستط. یٌغ

ًا ایوٌا  آن ةاهتع ازی ط در ؼىسیؿا کيیط. نی ان یػتػان ٌيػَز ىها یُػیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىاگَىً اؼت کً  ةاؿیط انا قٔع
وَر صاص ةػً ایػو نؽػئلً تَدػً داؿػتً  ٌهً ةایط ةً وی. ةياةعاطیا صاص ؼَ٘ط کعدهو نَمَع یدر ااىط. زطاٗل  ىـطه

و نؽػئلً اتٕػاؽ یػای . وٗتػدٌط وی نیری زودً ةی ا و نؽئلًیعا چيیزم یا ط کعدهیةؽیار تأک و نَمَعیاةع نا ةاؿیط. 
 .، دردؼع صَاٌط ةَدطیيکاداره ی صَة ط صَد را ةًیٕتط اگع ىتَاىیة

 طیػىتاو ؿػطه یة گَىگ رؼیطه یا واُٗػًا روؿػو ٕٗل ؿطن  رؿط داده اؼت و ةً ومُیت ةازگَىگ ای کً  طهکيي تغکیً
ایچ يطیة یناو آىچً  ةطاىط.ی صَد را ٔعد ةضكَق و دردػً یۀ او ةً ایکٌؽتيط. تغ ؾؼىسٌؽتيط کً نسطود ةً ی یٌغ

و نهکػو اؼػت یةيػاةعاطه اؼت. یو ؼىر رؼیاو ةً اصعد يگ و یؿ ویاو، اؼتاىطارد ؿی يیة روؿوزیعا تَاىایی طه یرؼ
يػط نىلػٖ یة ینػکً يط ٌعچً را ک یع نکٔ کيط، هیةاور ى راٌا  آن ًکيیاصاوع ً ةً٘ا ینؽائل در ؼىَح ةاهتع را ةاور ىکيط. دٗ

ا ودَد دارىط. در ز٘یو چیاؼت و ٔ٘ه ٌه ًا ً ؼىر او کچعا، ةؽیار ةا آن ٔاقلً دارد ٘تیٌغ  و زط اؼت.یدر ٌهقٔع

ًا در ، ذػًیدر ىتةعوىػط. تع  دیؾً یکتَاىيط در تغ یگع ىهید عایؿَد ز نیؼىر ةاز  آندر  ؿان گَىگ ٔعادای ةُن قػٔع
ً نَٔػٖ یػکً ةُطًا در تغک یأعادو ی. در ةةعؼيطی يیة گَىگ را تذعةً کييط و ةً روؿوٕٗل تَاىيط ةازؿطن  ؼىر نی آن

ای ؼىر داییودر ط ؿط، ةعصی يصَاٌ و یة روؿػوةػاهتعی در ؼػىَح ةعصػی ، طىؿػَ نیو یة روؿػوی َیػدىتع  نؽیٌع
ةػً ةػاهتعیو ؼػىر صػَد ی ٘ػیز٘ؿػطه ةػا جهػعۀ  ویة روؿوأػعاد ٔ٘ػه  ط.يرؼ نیی ٘یز٘جهعۀ ةً ةعصی و  طىؿَ نی

ایتَاىيط در تهام ؼىَح چ اىط و نی رؼیطه  در کػًی أػعادی زتػييط و صَد را در آن ؼػىَح نتذلػی کييػط. یرا ةتی یٌغ
ای دىیَی در  و را یةػ روؿػوعصی نَدَدات ُطٌا و ةاز ةُ ی ةُن تَاىيط یؿَىط ن ةیو نی روؿوو ؼىر یتع وییدانؽیٌع

عار ٌا  آن ةاتَاىيط  ینييط و یةت ای کَچػک  ط زیػعا آنیىـَی ازصَدرام ييط. در آن لسًٌکارتتاط ةٗع ٌػایی کػً در نؽػیٌع
ؼػپػ اؼػت. گَىػً   وینىهئيػًا اؿَىط؛ ىائل ی ٘یز٘جهعۀ ةً  تَاىيط یؿَىط ىه ةیو نی تع روؿو وییدر ؼىَح دای َیدى

آیيػطه  نعةػَط ةػً ؼىَح ةاهتع نَمََیی ؼَ کعدن ةً . تغکیًهاىطةی ؼىر ةاٗآن  درتَاىط  ین ٔ٘هٔعد ؟ ؿَد چً نی
ت کيط ش ٔ٘ه تا ایو زط نیا چَن تغکیً. صَاٌط ةَد دارد گَىػگ ؿػضف را ةؽػتً ىگػً ی ا ذػًی، چػً ىتتَاىط دیـٔع

ط یصَاٌط رؼػ ةازؿطن ٕٗل گَىگو ةً یةاهتع ةعود. ةياةعاتَاىط  یو قَرت ادانً دٌط، ىهیااش ةً ً یتغکداؿت؟ اگع ةً 
ایيکػً  ةػطون تَدػً ةػًو أػعاد ودػَد صَاٌيػط داؿػت. یػاز ای ادیػتُطاد ز طه اؼت.یاش رؼً یتغکی چعاکً ةً اىتٍا

و یدرؼتی دیؾ ةعود ا نؽائل ةًیيکً ا یو تيٍا راه ةعا يطکيگ صَد را زٕي یؿ ویط ؿیةأعد ، دٌط ینروی ی چیغ چً
، از گعید ٌعچیغا ی گَىگٕٗل  ؿطن  ا ةازیؿها ةاؿيط ی ُیوت َٔؽی ٌا ییٌا تَاىا ویا صَاه. طیکيی عویاؼت کً از دأا د

تػان را در  یُیوت ٔػَؽی عوٌػایط و ىیط. اگع دأا را در ن٘ام دوم ةگظاریا ىائل ؿطهٌا  آن ً ةًکً در دأا اؼت یکٖ تغیوع
ا یػر اؼػت یط قسیٍٔه ینةً ایو یا آن ؿکل ٌعچً را  طیٔکع کي ؿطه، ویة روؿوی َيَان ؿضك ةً ًکيیاا یم اول، ن٘ا
تًدأا ی ٔعاؼَط کً یٗطر ةغرت ٌؽت ط کً آنیٔکع کيی زت ةػً ؼػَ٘ط و زػاه ؿػعوع یً از ٌهکم یتَاىم ةگَ ی، نطیا ٔر
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ه ٍػَدیتػان ةً یػکو تغأتیػط  ةػً دردؼػع نیآن زنان واُٗػًا در  ط.یؿَ یط و ةطتع و ةطتع نیط و ؿها در صىع ٌؽتیا کعده
ا ةًکاگع صَاٌط ؿط.   تان ىاةَد صَاٌط ؿط.  صَاٌیط لْغیط و تغکیًاىذام ىـَىط ی درؼت اٌر

 .ام ً در چيػط دوره آنػَزش دادهکػی یاز ٔػا اؼػتی ٘ػیتاب تلٕکو یای نستَام کً یؿها ةگَ ًة طیو ةگظاریٌهچي
ای لهً از روکٌع را صَدم گٕتم. و ٌع دهلً م آنَزش داد را صَدم چیغ ٌهً قَرت نتو ىَؿتاری  ةًؿطه  متهی ىَاٌر

ای از روٌا  آن تتطیلدر  طاىمینعؿاگعدان و تتطیل ؿطه اؼت.   کهػکةػً نػو  ةػً نػتو ىَؿػتاری ؿػطه متهی ىَاٌر
آنػَزش آىچػً  وؿػَد  نسؽػَب نینػو ی ٔای در ایو کتاب ٌعچیغ. ویعایؾ کعدمرا چيط ةار ٌا  آن اىط. ؼپػ عدهک

   ٔا اؼت. ویا ام ٔ٘ه داده
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 ٌفتمی ضذيساى

 غتوکنَضَع  
نَدػَدات را تایػط ى: میا عدهرا ن٘ػعر کػدػطی ایػو الػغام  ييطگانک ویتهعی ار زؽاس اؼت. نا ةعایـتو ةؽکنَمَع 

وش ةاؿػط یػا ٌػع نطرؼػً و ری عنُهػَلیّنطرؼۀ ا یدائَ ، نطرؼۀ نطرؼۀ ةَداٌع روش تغکیۀ راؼتیو، صَاه  ـيط.کة
چػَن . وَر اؼت ویوَر زتم ا داىط. ةً یـتو را نهيَع نکو د گیع در ىٌع نیَمَع را نىلٖ و نیاتغکیۀ راؼتیو دیگع، 

 ً،یػؽػم اولیم. در ةَدیيػکآن قػستت تٕكػیل درةػارۀ  ةً طیةا ،اؼتؼيگیو ار یةؽدان یک نَدَد ةعدن  ویةزاتتُات 
تو دان اىؽان اؿاره نه َهطوَر  ةً «ـتوک» ی کً اىػطازۀ ـتو نَدَداتک. ةُطٌا، ىَع ةَد تعیو وصیمً کد، عک یةً گٔع

انُػۀ د. چػعا ؿػط تػًىٌػع گٔعدر نٍػم ار یةؽػ ىیػغ َاىػات ىؽػتتًا ةػغرتیا زیی َاىات ةغرت صاىگی، زةغرگی داؿتيط
َد عار ىتػکػً ٗػی اگػع نَدػَدات و ةَدیطه ةع ایؽم َ٘یر گظؿتً، در ةَدداىط؟ د نٍم نیٗطر  ویارا ـتو کييطگان کً یکتغ
 روح کػعدن آزادی ةػعا یم، نعاؼػهیٗطدوران  . درؿطىط نیصاىهان  یةی یٌا تيٍا و ؿتری اروازؿطىط،  کـتً نیعىط یةه
ه یةعدىط و در ؿعا یرىخ نی و تـيگی و ارواح از گعؼيگیا ی،و نعاؼهیؿط. ةطون چي یاىذام ن درد و رىخو أعاد از یا

 عده اؼت.کان یؽم در گظؿتً ةیً ةَدکت اؼی غیو چیعدىط. اک ینی زىطگی ةار ار نـ٘تیةؽ

ی ادیط ن٘طار زیةاآن تاوان و دتعان عای دٌط، ة یىادرؼت اىذام نی ارکی گعید َلیً ٔعدی ؽکی وٗت مییگَ ینا ن
ایً چکم یيک یاؿاره نی ؽکوَر نُهَل ةً  ةً ایيذا ةً او تَ٘ا ةطٌط. در ناىيط ةعداؿتً اؼت و  راگعان یةً د نتُلٖی ٌغ

تً ؿَدع . انا اگآن ةػً ا زیادی رار یةؽی ارناکچيیو کاری گع، یدی ا نَدَدیَان ةاؿط ی، صَاه زىاگٍان دان کؽی گٔع
تو دان اىؽان اؿاره ن ةً «ـتوک»در گظؿتً،  .آورد ین ودَد ةػً را ی ادیػار زیةؽػی ارنػا، کً کعدک یوَر َهطه ةً گٔع
ةػً را ی ادیػزی ارنػاکم یوَر نؽت٘ غ ةًیآن ى و ؽتیىتعی هکغ گياه یگع ىیدی ـتو نَدَدات َادک. انا آورد ین ودَد
در ؼػىَح نضتلػٓ ی یٌػا یؼػضت ،ًیػکتغی در وػ ،ييػطهک ویتهػعی ةػعاایو نؽئلً نٍػم اؼػت، زیػعا . آورد ین ودَد
ؿػها ی ً در ؼػىَح نضتلػٓ ةػعاکػ ٌؽتيطتان صَد درد و رىخو تان  یارناکاز ىاؿی ٌا  آن ؿَد. تهام ینریغی  ةعىانً

ط. انػا یؿػَعه یػچٌا  آن ةعتَاىیط  نیط، یيگ صَد را رؿط دٌیؿ ویؿی وٗت. تا ط تا صَد را رؿط دٌیطؿَى ین ٗعار داده
اقػالً ط، یػً دارکػی يگیؿػ ویط؟ ةػا ؼػىر ؿیيکّلتً  ةع آنط یتَاى ینط، چگَىً یآور ةً دؼتارنا کاگع ىاگٍان آن ٌهً 

 غکیً کيیط.ةاَث ؿَد دیگع ىتَاىیط ت و اؼتکط. نهییٍَطۀ آن ةعآ ط ازیتَاى یهى

 ٍانیکی ٔناو یاگؽتعۀ صاقی از غ در یاز او ىی ادیز اریةؽ ؿَد، تُطاد ینتَلط نی ؿضكی وٗت کً میا أتًینا در
اکو  اةٍی دارىطاؼم نـ ،ً ٌم ٌؽتيطیؿتٌا  آنۀ ؿَىط. ٌه یزنان نتَلط ن ٌموَر  ةً دٌيػط.  یاىذػام نػی نـاةٍی اٌر

ٌا  آن ازی کیاگع ؿَد:  ینی ةاَث نـکل و نؽئلًیط. ایؿضف ىانی ٌؽتل کاز ی غ ٗؽهتیرا ىٌا  آن تَان ینرو  ازایو
ِٓ ی ۀ او در ُةُطٌایة٘ و عدیَاىات ةغرت( ىاگٍان ةهیزات ؼایع یصكَص زدر  و وَریٌه) ی گػع ؼػٕع زىػطگید نضتلػ
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نػعده  ِف و ؿػضیػ، اناىطه ةاؿطی ةاٗاز َهعؿان ی ادیزی ٌا و ٌيَز ؼالتهام ىکعده ةاؿيط را ؿان  ؿطه تُییو ازدیؾ
 کًؿط  ٓیتَق. در گظؿتً ؿط ٍان ؼعگعدان صَاٌطیکی ؼع صَاٌط ةعد و در ٔنا ًةی و آوارگی صاىهاى یت ةیدر نَُٗ

 انا واُٗػاً ةاؿط. گَىً  ویو اؼت اک. نهکـيط نیگع رىخ یدی ٌا یو ؼضتی تـيگ ی،از گعؼيگ،  ارواح تيٍا و اؿتاح آواره
نيتٌػع ةاؿػط تػا أػعاد نتيػاًع او در ٌػع ط یةاگیعد و دیَؼتً  عار نیٗی کوزـتياایم کً ایو ؿضف در ومُیت  دیطه
ؽپار ؿػَىط. تَاىيط ةً یؿان را ةً دایان ةعؼاىيط و ٔ٘ه در آن ٌيگام ن یع زىطگینؽی ُةُط ٌعچػً  ؼَی ن٘كط ةُطی ٌر

ل او امػأً ةػً دؽػم ٗاتػی ـتعیةی ارناک ـط،کـتع زدع ةیـط. ٌعچً ةک یزدع نةیـتع تع ؿَد،  یوَهىاىتٌار زنان 
و یػ؟ اؿػَد یً ؿها امػأً نػةی ـتعیةی ارناک: چً ن٘طار طیـیيطیو ةیا. درةارۀ ، زیعا او نؽتب ایو درد ةَددؿَ ین
 .میا طهیدی ُیوت َٔؽی ٌا ییٖ تَاىایً از وعکاؼت ی غیچ

ةیػان  ةػً .داردودػَد  یُػط ةضكَقػاو در ةُ ی ؿَد، تهام زىػطگ ینتَلط نی ٔعدی م: وٗتیا عدهکنـاٌطه ىیغ و را یا
 اوی زىػطگی ؽکچً  ٌؽتيط.آىذا ی ٌهگ ،ط اىذام دٌطیرا ةای ارکو چً  اش در چً نکاىی ةاؿط یزىطگدر ایيکً  گع،ید
وَر نحػال، در دانُػۀ  . ةػًاىػط داده و تعتیبىٌم  ات واهتع آن رانَدَدنـضف اؼت کً اؼت؟ داده  و تعتیبىٌم  را

ی يػیار نُکػنسػل  ةػً ؿطن و و ةُط از ةغرتینُی ا و، نطرؼًینُی  ا هنا، ؿضف ةُط از تَلط ةً صاىَادی َادی اىؽاى
و یػدانًُ ةػً اتهام ی وعح کل ی،َتارت ط. ةًیآ ین ةً ودَدی نضتلٕی ٌا تهاس ،ار او در دانًُکٖ یتُلٖ دارد و از وع

ا یػ، ىتػال ىکيػطرا د ًیػةضكَص اولی ٌا و تعتیبىٌم  عد ویو نَدَد ىاگٍان ةهی. انا اگع اؿَد یب داده نیتعتقَرت 
ی ط. ٌهگػيعده ةتضـػکان دصالت یو دعیً در اکرا ی ؽکط يتَاى یىهواهتع  اتنَدَدآن ط، يعده ةاؿکع ییگع نؽائل تْا

، انا اگع نَدَدات واهتػع ؿػها را میيکً یکؼىَح ةاهتع تغی ؼًَ م ةیصَاٌ یييطگان نک ویتهعنا : طیـیيطیو ةیادرةارۀ 
أتط، چعاکً ؼػىر آن  در ةعصی نَارد، اؼتاد ٔعد ٗاتل ىیغ ةً ززهت نی؟ ا تغکیً کيیطتَاىیط تا آىذ ىتضـيط چگَىً نی

او ىیػغ ، ذػًیدر ىت .ىیؽػت [داده ىٌػم و تعتیػب ؿػطه را زىطگی ٔػعد کـتً کًواهتع ]و نَدَد یااؼتاد ٔعاتع از ؼىر 
ی اؼػت؟ دػػ وٗتػی َػادی ََنَمػو یػا ایآ ط:یـیيطیو ةیا. درةارۀ ؿَد ٔعؼتاده نی وییةً ؼىر داٌهعاه ٗاتل  ةً

 ؿَد. تغکیً ةعایؾ ةؽیار ؼضت نی ،دٌط اىذامکاری  ویچيکؽی 

ً کػةَدىػط اومػاَی ٌػا  . ديگؿعکت کعده ةاؿيطدر ديگ ی و اؼت أعادکييطگان ٔالَن دأا، نهک ویو تهعیدر ة
روی ی ٍػاىیکعات ییػتْٗتی اگع وط. یةَداوماع از آن ی و ؿها ٔ٘ه دغئوردىط ط آیدطرا ٌا  آنی ٍاىیک تع ةغرت عاتییتْ

طه یػغ ىانیػىی ٍػاىیکعات ییػؿػط و تْ یطار ىهیدطةـعی  در دانُۀآن اوماع  دادىط، ٌا اٗطانی اىذام ىهی داد اىؽان نی
درةػارۀ آن ایيذػا  درآىچػً  ىتَد.ع ؿها یت٘كوَر کلی  ةًو دطیطار ؿطىط تع  عات ةغرتییةع وتٖ تْآن رویطادٌا ط. ؿ یىه

ػاک دادن اىذػامةػً ؿضف اقعار از  زاقل اؼتی یارناکگَییم  نی  نيػأٍةػعای اٌػطاؼ صَدصَاٌاىػً، ىادرؼػت ی اٌر
ای ا ی یؿضك و تػع  ؼعاؼػع ُةُػطی ةغرت دری عاتػییتْتا دایی کً آن نؽائل ؿػانل  .صَدنعةَط ةً زٕاًت از چیٌغ

 ن٘كع داىؽت. ٌا آنتَان ؿها را ةعای  ىهی ةاؿيط، در دانًُی عات ةغرگییتْ

م، انػا یـػکرا ةی م نَدػَدیتَاى ینا ىه»يط: کع کٔی ؽکو اؼت کآورد. نه ین ةً ودَدرا ٌیهی َی ارناک ،ـتوک
 دػعدازم. ةً دغئیات ایو نؽػئلً ىهی «ةضَرىط؟چً ام  هـم صاىَادکةرا ی َاىیزىتَاىم . اگع کيم ی نینو در صاىً آؿپغ

در . صػَد ةپعدازىػطی زىػطگةػً انػَر چگَىً م یةگَی ةً نعدم َادىً ایيکً دٌم  یييطگان آنَزش نک وینو ٔا را ةً تهع
را اداره  ٌػا ط درؼػت اؼػت آنیػکي یط و ٌع وَر کً ٔکع نػیکيی اةیارزدأا  را ةع وتٌٖا  آن ،نؽائل صاصدعداصتو ةً 

وَر  ؽػت ٌهػً ةػًیو ىکنه .اؼتةً صَدؿان نعةَط دٌيط و   نیرا اىذام ی کارٌع وتٖ نیل صَد ی نعدم َاد .کيیط
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کيم  رو الغاناتی کً ایيذػا نىػعح نػی ازایوط، ييکرا دىتال ی تعط اؼتاىطارد ةاهیةاگان ييط ک ویتهعانا  ييط.کً یکتغی ٘یز٘
 اؼت. ييطگانک ویتهعةعای 

ی وٗتػی زىػطه اؼػت. ٌعچیػغ، گػعیدی ُػطٌار ةُ دٌؽتيط. زیات ی غ دارایاٌان ىیَاىات، گیٌا و ز ناع از اىؽیةً ّ
ػایٌا، د ً قػضعهکةعیط  نیی دعؼط، ةدارنا  ییيایة ةً ؼىرتان  مچـم ؼَ ةػا ؿػها تَاىػط  نیی گػعید ٌعچیػغا یػ َاٌر

ٌا  دـً .اىط زىطهم یصَر یً نک یذاتیاٌان و ؼتغیگ ّالت،»يط: کع کٔی ؽکط یٕعؼتط. ؿاةيط و ةً ؿها درود ک قستت
 ایػ، آمیؿػَ ینُػظب نػ و يػطىز یؾ نػینا را ىػ ٌا م؟ در تاةؽتان دـًیيکار کً ط چیةا ٌؽتيط.در صاىً ىیغ ٌا  و نگػ

ط ٔ٘ه یم، ةایـکةٌا را  نگػم یتَاى یچَن ىه ةاؿیم؟ٌا  آن زدن ؾیىگع  ىٌاره میاىذام دٌی ارک ًکيیاةطون  مینذتَر
ل یػةطون دلا یٌَس ی ط از رویم کً ىتایةگظاریط ةً ؿها ةگَ «؟يطيک ینآلَده آن را  ييط ویىـ ینّظا ی روم یتهاؿا کي

ی ٕیؿػعؾ از زط نستاط یط و ٔعد ةیتهعکغ کيی کَچکنؽائل و یچيی ـً رویط ٌهىتای انا ،میو ةتعیرا از ةی نَدَد
تو زتی ٌيگام راهً کؿَیط  در م یگػَ ی. نػیػطدػا ةگظاری ا نَرچًی نتادا روةاؿیط نَاًب  یطدار یً ةعنکی ٌع ٗطن ،ٔر

وػعؼ و  ایػوو اؼػت ةػا کػنه ٌعچيػطؽػت؟ یىی غ واةؽػتگیػو ىیا ای. آداؿتیط نیی ا ييطهک صؽتًی زىطگایو قَرت 
در ؼػػىر ط. یػػو ةتعیرا از ةػػی اریةؽػػی يػػیة نَدػػَدات ذرهنهکػػو اؼػػت  انػػاط، یـػػکٌا را ى طن نَرچػػًیػػدعوػػعؼ  آن

 دػاٌػا  آنی ط رویؿػا ؛ٌػا یتعکو ةػاٌا  ٗارچودَد دارىط، ؿانل تعی  زتی کَچکنَدَدات ةؽیاری از  ،نیکعوؼکَدی
م. نػا یصاتهػً دٌػ یةػً زىػطگایيکػً  ای ىیؽػت دػغ چػاره ط. در آن قػَرت،یو ةتعیرا از ةٌا  آن ازی اریو ةؽةگظاریط 

 ؿػکل ةًو م یةغرت تَدً کيػی عیةً تكَط یيط. ةاک یو نکعنهیً را ّیکعا تغیم، زیؿاةی و أعادیم نحل چيیصَاٌ یىه
 .میکي ًیکتغی ا درؼت و نَٗعاىً

ط ةػع یػنػا ةای ه زىطگینس ،در ىتیذًم. یادانً دٌی ةـعی زىطگةً ً کم یو زٖ را داریا یةـعنَدَدات َيَان  ةً
ای  وتٖ م، انػا یـػکرا ةٌا  آن یاةغىیم نَدَدات قطنً ةً ٗكط ی م از رویتَاى ید. نا ىهؿَم یتيٌی ةـعی زىطگىیاٌز

. اىػط زىطهکيیم  نكػعؼ نػیً کػّالتی ذات و یوَر نحال، ؼتغ م. ةًیيکنؽائل ىاچیغ ؾ از زط صَد را نـَْل یط ةیىتا
م؟ یيػکً یػکم تغیتػَاى یچگَىً نقَرت  در آنعا ی، ززىطه اؼت آن ًکيیاصاوع  م ةًیاؿانیا ىیم یىضَری غیم چیتَاى یىه

زیػع ٌا و زـػعات  از نَرچػًی و اؼػت ةُنػکػط، نهیػزى یٗطم نوٗتی نحال، ی . ةعاةيگعدط ةً ٔعاتع از آن یؿضف ةا
ی ایػط. در دىیـػتکرا ىٌػا  نآ ٗكػطی از رو عایػزعىػط یةهٌػا  آن ط ٗعار ةَدیؿا .ـتً ؿَىطکت ةاؿيط و کدر زعتان  یدا

. اؼتو یآٔع لکنـی ا از ٌع گَىً ؾ از زطیتُطاد ة .ودَد دارددهُیت  نَمَع تُادل، ٌا زیَاىات و نیکعوارگاىیؽم
را از ٌػا  آن میتػَاى ین، ؿَىط وارد صاىً نی ٌا ٌا و دـً نگػوٗتی . میکي ًیکتغی ا درؼت و نَٗعاىً ؿکل ةًط یدػ ةا
َگیعی از ورودؿان ی اا ةعیةیعون کيیم صاىً  ، ةیػعون کػعدتَان از صاىً  یرا ىهٌا  آن ،اوٗاتی گاٌم. یيکىكب ی تَردل

زدن و  ؾیىػدر زػال يػط، ک ینػی زىػطگ اىؽػانً کػنکػاىی در ٌػا  آن ؽػت. اگػعیىی لکنـػٌػا  آن ـػتوکگع یدػ د
تَان ٔ٘ه ؿػاٌط  ی، ىهکعدیعون ةرا ٌا  آنىتَان  . اگعمیيکرا صارج ٌا  آن طیةاةطون ؿک ، رؼاىطن ةً نعدم ةاؿيط قطنً

 ط.یهػو ٌؽػتیاٌػا  آن در ن٘اةل .ؽتیىی ؿها نـکلی و ةعای، ةياةعاایط ييطهک ویتهعؿها ةً نعدم ةَد. ٌا  آن زدن ؾیى
ی ا دـًی م وٗتیتَاى یعدار. ىهیواگی ٌا یهاریة ىگعانٌؽتيط و ی َادی أعادييط و ک یً ىهیکتان تغ صاىَادهی انا اَنا

 م.یاىذام ىطٌی ارکو م یيک زىط تهاؿا یؾ نیى رای ا قَرت ةچً

سهام اؼتصَاؼت در ديگل  ینی انَىیکؿا یروزى٘ل کيم. تان  ةَدیؽم را ةعای ٌای اولیۀ الاز ؼ یداؼتاى طیةگظار
ت تا آن را تهیغ کيط انا دیػط کػً  شطیيط. نعکغ یتهزَض نَرد اؼتٕاده ةعای ایو کار را صَاؼت  شطیو از نع کيط ٔر

ط ىػغد یؿطىط. نع یـتً نکيط زـعات کغ یرا تهزَض صَاؼت  یصغىط. اگع ن یً در آن نکاتی اؼت زـع دع اززَض 
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را و زػَض  ةػعو»: داؼػش دادعد و کةً او ىگاه ىی انَىیکؿا .«دع از زـعه اؼتزَض »ةازگـت و گٕت: ی انَىیکؿا
کـػتً زـػعات  آن، ىٌأػتةػا یػعا زيط، کغ یتهرا  آن داىؽت چگَىً یىهانا ةازگـت زَض وعؼ  ةًط ینع .«وکغ یته

، مکػيغ یػتهرا  آن دػع از زـػعه اؼػت. اگػعزػَض  نستعم، اؼتاد»ةازگـت و گٕت: ی انَىیکؿاىغد دوةاره  ؿطىط. نی
 «ىٌأت زَض ةػَد. اىذام دٌی آىچً از تَ صَاؼتم» عد و گٕت:کةً او ی ىگاٌی انَىیکؿا .«طىَؿ ینـتً کزـعات 

ت و  طینع نذتػَر  طی: نا ىتاکيط نَمََی را روؿو نی ،و داؼتانی. اکعدغ یرا تهزَض  ٔاقلًةالىاگٍان درک کعد و ٔر
م. یزیؽػتو ةاؿػی ةػعای گعیدی دىتال دا صاوع ودَد زـعات، ةً ةًیا ىعویم   زهامةً  ،صاوع ودَد زـعات ةً ةاؿیم

و قَرت یط ةً ایىتا. یاؿانیمىضَریم و ىم و یةتيطرا نان  یگلَ اىط ّالت و ؼتغیذات زىطهایيکً  صاوع ٌهچيیو ىتایط ةً
چ یٗكػط ةػً ٌػةػا ً کػآىذػا  م. تػایيکً یکتغی ا وَر نَٗعاىً ةًو ای ةً ایو نؽائل ةيگعیم  وَر صعدنيطاىً ةً طیةا ةاؿط.

یؽػتو زی ةػعانػَُٗیتی و ی ةـػعی زىطگی ةعانکاىی ط ی، نعدم ةاو زالیدر َ. صَب اؼت میب ىعؼاىیآؼی نَدَد
وَر  ةػًو کػعده ٕػي صػَد را زی زىػطگاز دارىػط یػىی ةـعٌا را زٕي کيیم. نَدَدات  ایوؿکالی ىطارد داؿتً ةاؿيط و ا

 .کييطی زىطگی ُیوت

نػاه ٌػع دػاىغدٌم  یا را در اولی تَاىط نَدَدات یٔعد ن» :يطگٕت ینگَىگ  یو چیاز اؼتادان دروّعصی ةدر گظؿتً 
دػا نَدػَدات زىػطه َاىػات دویزگَیػا ، دػا نذػاز اؼػتَاىات دویـتو زک گٕتيطٌا  آن ازی ةُنی زت .«ـطکةی ٗهع

دٌيػط  کييػط کػاری را کػً اىذػام نی ؼػُی نیٌا  آن ط؟یآ یزؽاب ىه  ، کـتو ةًداىغدٌمیا اول آیا کـتو در . ؽتيطیى
را ٌػا  آن تَاىیػط ت٘لتی ٌؽتيط و از گٕتار و کعدارؿان نی ،گَىگ یاؼتادان چاقىالح  ةًاز عصی ةاٌهیت دلَه دٌيط.  ةی

ا یػروح ةً تؽضیع  گَیط نُهَهً  چيیو نىالتی نیً کی گَىگ یچ اؼتادای در ؼع دارىط. ٌع  ط چً ى٘ـًیيةـياؼیط و ةتی
را  آنی صػَرد. وٗتػ ینػعغ نػ کعده چگَىًع یتؽضاو را ً روةاه کی گَىگ یؼتاد چاط یيکٔ٘ه ىگاه درآنطه اؼت. َان یز

 ىٌع کيط. قعؼ اؼتضَان آن از ؽتیزامع ىی ، زتصَرد زعیكاىً نی

نػا ا یػؿػَد. آ ینػنعةػَط غ یػىی صػَاٌ کیػى َمَعنةً ً ک، ةلآورد ین ةً ودَدةؽیار زیادی ی ارناکتيٍا  تو ىًـک
در  تهػام نَدػَدات طیدم یصَاٌازتهاهً د، دطیطار ؿَنا ی صَاٌ کیى زناىی کًم؟ یصَاه ةاؿ کیط ىیىتاکييطگان  تهعیو
 تٕاؽ صَاٌط أتاد.و ایا .اؼتطن یکـ رىخدر زال  ٌعکؽی طن ٌؽتيط؛یکـ رىخزال 

 دَردن گَعت َضَعن
 دیگػعایم کػً  ؿها را نلغم ىکػعدهؽت. یـتو ىک ،اؼت، انا صَردن گَؿتی گعیدزؽاس َمَع غ نیصَردن گَؿت ى

از ی اریالس ةؽػکػٗػطم ةػً  ًکيیانسل  ةًتهعیو کعده ةاؿیط. را زتی دػ از ایيکً نطتی روش نا  ىضَریط؛گَؿت 
از لسػاظ  ونػ» :طیػيکع کو اؼت ٔک. نهطیةضَرگَؿت ط یتَاى یگع ىهیيط دیگَ ین ؿهاةً  طیگظارةگَىگ  یاؼتادان چ

ا یػی ؿػَد نػاٌ ین ضتًً انعوز در صاىً دکی یط ّظایؿا .«کيار ةگظارمةاره صَردن گَؿت را  کی کً ؽتمیآناده ىذٌيی 
ً در یػکتغی ٌا روشةعصی از  ط. دریرا ةضَرٌا  آن طیةَد یهذاز ىرؼط، انا ن ةً نـام نیی صَةی . ةا ایيکً ةَنعغ ةاؿط

از عصػی نطرؼػۀ ةػَدا و ةنعؼػَم ی ٌػا روشدر ط. کيي یرا نهيَع نگَؿت  صَردنٌا  آن اؼت، و وَریٌهىیغ نظاٌب 
چيػیو چیػغی از ؿػها ایيذػا  .کييػط نيػٍ نیصػَردن گَؿػت گَىػً اؼػت و ٔػعد را از  ایوغ یػنطرؼۀ دائَ ىی ٌا روش
روش داریم. ةعای درک رویکعدی کً نا داریم، ةایط ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً گعچً نا ىیغ رویکعد صَد را ، صَاٌیم ىهی

و ٔػا تػان  از گَىگٌای دؽػهاىی،  . یُيی ةعصی ومػُیتيطک یً نیکييطگان را تغک ویٔا تهع ،ً در آنکاؼت ی نا روؿ
ا ةُػط از ی روز کی رو ازایوآورىط.  ین ةً ودَدرا ی نضتلٕی ٌا تیومًُ، ؼىَح نضتلٓ یکدر دورۀ تغؿَىط.  ىاؿی نی
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از ةػَی تَاىيط گَؿت ةضَرىط و  یگع ىهیدٌا  آن عىط:یت ٗعار ةگیو نَُٗیو اؼت در اکأعاد نهعصی انعوزم، ةی ؼضيعاى
ؿػها را نذتػَر ی ؽکؽت کً یوَر ى ویؿَىط. ا یندچار زالت تٍَع اگع گَؿت ةضَرىط ؿَد و  ةط نیؿان  گَؿت زال

 ؼػىر ویوٗتی ةً ا. طیآ یزالت از درون ن ویاکعده ةاؿیط گَؿت ىضَریط. ةلکً  صَدتان را نذتَرایيکً  ای ؿطاةعده ک
 .طیآور ینةاه را  آن ،ةضَریطاگع گَؿت  تَاىیط گَؿت ةضَریط. گظارد کً ىهی یع نیتأجی ط گَىگ ةً روؿیةعؼ

در ی ُيػیتػط، أ ینػۀ ٔالَن دأػا اتٕػاؽ یکت در روش تغیو نَُٗیً اکداىيط  نیی نا ٌهگی هیييطگان ٗطک ویتهع
 ًةػىؽػتتًا ؿػطیطی ی و واةؽػتگ لینييطگان ک ویاز تهععصی ة کيط. یةعوز نی ۀ نضتلٕیتغکی ٌا زالتؼىَح نضتلٓ 

ار یگػعان گَؿػت ةؽػید ةػعای یوٗتػزتػی ضَرىػط. ةگَؿػت ی ادیػزتَاىيػط ن٘ػطار  ینُهَهً ن و صَردن گَؿت دارىط
و یااز  کً کار کعدچً ط یدػ ةاتَاىيط گَؿت ةضَرىط.  ین و ٌيَز ٌم چيیو ازؽاؼی ىطارىطٌا  آن ،ؿَد یيط نیىاصَؿا
ای واةؽتگ ت یو ومػُیػط داؿػت. ايػىضَاٌی دردگیعىط و اگع ىضَرىػط  نیدرد  دل ،گَؿت دػ از صَردن؟ اةيطیی یٌر
روش نطرؼػۀ نػا ةػا  ،ً دػػ از آنکػىیؽػت ی نُيػةطیو ا یط. آىط گَؿت ةضَریتاى ًکدٌط  ىـان نیأتط و  یناتٕاؽ 

ط، یػةضَرگَؿػت ط یػتَاى یىهػی وٗتم؟ یيکرا اداره و نَمَع یط ایؽت. چگَىً ةایوَر ى ویىطارد؟ ای ارکؿت صَردن گَ
، نـػاةً ً در نُاةػطیکتغی ٌا روشصَردن گَؿت در  کعدن عهيَنؽت؟ ی. ٌطؼ چطیآ ینتان  و زالت واًُٗا از درونیا

 نـاةً اؼػت:ؿان  َاىیط گَؿت ةضَریط. ٌطؼؿَد ىت آنطه در روش نا اؼت، زالتی کً ةاَث نیودَد ةً ٌهیو زالتِ 
 و ةتعىط.یةً صَردن گَؿت را از ةی واةؽتگو ی ةـعنیل و یدارىط ا در ىٌعٌع دو 

روز قػتر  کیػاؼػت. ةـػعی  نیل یک وی. اصَرىط ىهیرا ؿان  یىتاؿط ّظاؿان  در ًعؼی أعاد اگع گَؿتعصی ة
و ةػا  ؿػطىط صػارج نیی دـػترِ ً از دکػطم یػؼً ىٕػع را دؿطم،  یرد ن چَن چاىگ دری عوزید کداری دـتدرِ از ی وٗت
 !میگَؿػت ةضػَردٌػط  یکً ادازه ىه اؼتی گَىگ یو چً ىَع چیا» :گٕتٌا  آن ازی کیعدىط. ک یةليط قستت نی قطا
ی ٌهگػ .یطیؿػطنیػل چػً  «دؼػت ىکـػم!گَؿت انا از صَردن  از دؼت ةطٌم دٌم ده ؼال از َهعم را یر نیتعد

و ةایػط انیػال ً، ٔػعد یکتغوَل  و ةعود. دریط از ةیةاوَر زتم  ةًو ةعود؟ یاز ةنیل و یط ایا ىتایآ :طیـیيطیو ةیادرةارۀ 
ا ٌای  واةؽتگی ةطیو نُيی ىیؽت کً ایػو  ایو ىعود، آیصَردن گَؿت از ةنیل م، اگع یتع ةگَ يط. روؿوکنضتلٓ را ٌر

ا ی واةؽتگ از  طیػةا ةاؿػط،ی واةؽتگی غیچی وٗتتا و یياةعاة يط؟کل یهکً را تیکتغ طتَاى ینٔعد ىـطه اؼت؟ چگَىً ٌر
و یػٌطؼ ا. ؽتیىٌطؼ، ىضَردن گَؿت صَرد.  گَؿت ىضَاٌطٌعگغ دوةاره ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٔعد  د. اناوةعةیو 

ا ی واةؽتگ ایو طیط گَؿت ةضَریتَاى یً ىهکی اگع در نطتکً آن واةؽتگی را ىطاؿتً ةاؿیط. اؼت  ط یتَاى یط، نیيکرا ٌر
زنان صػَردن گَؿػت آن در ىضَاٌط داؿت. نغۀ ةؽیار ةطی يط و یىاصَؿاةَی گَؿت آىگاه  .ةضَریطدوةاره گَؿت  ةُطاً 

 اؿکال ىطارد.

تً وی، ٌع دو از ةصَردن گَؿتةً تان  لینغ یتان و ى یط، واةؽتگیط گَؿت ةضَریدوةاره ةتَاىی وٗت ع ییتْانا . اىط ٔر
آىػان ةػا ٌهػعاه  تان ّظای گَؿػتی ةپغىػط َادهصاىی نغه ىیؽت. وٗت صَشن تا گَؿت ةعایدیگع  :أتط یاتٕاؽ نی ةغرگ
 ًػاٌع زالتو ی. انغه ىیؽت چيان صَش آنط یةضَررا  آن کيیط. وٗتی ٌَس ىهی صَریط و اگع ّظای گَؿتی ىپغىط نی
ی از نػطت، ةُػط ةضَرىػطـػً گَؿػت یتػان ٌه طه اؼت. اگع صاىَادهیچیدةؽیار ی و نعدم َادیً در ةیک. انا تغؿَد نی

ا  دٌط و در وَل کل دورۀ تغکیً ؿَد. در آیيطه ایو ةعگـت ةً زالت اول روی نی نغه نی صَشتان  ةعایدوةاره  تان ةاٌر
واًُٗا ط. ی، ىتایط ةضَرطیط گَؿت ةضَریتَاى یىهی ط. وٗتیةضَرىتَاىیط گَؿت  ىاگٍان دوةارهؿَد. نهکو اؼت  تکعار نی

ط آن یػو ةگظار طیػگَؿػت ةضَردوةػاره ط یػَاىةتً ک یوٗتقتع کيیط تا ط. یآور ینةاه آن، ط و ةا صَردن یةضَرتَاىیط  ىهی
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ػای طیػلکصَد ٌطؼ ىیؽػت. ىکتػۀ  صَدی ط. صَردن یا ىضَردن گَؿت ةًروی دٌی ُیوَر وت ةً ی واةؽػتگآن  کعدن ٌر
 اؼت.

ت ید تؼَع نا ٔعد ةًی نطرؼۀ ٔالَن دأادر  تَاىیػط ٌػع  نی، ٌیطرؿط ديگ صَد را یؿ ویؿی وٗتيط. تا ک نیـٔع
ت دـت ؼع ةگظار را ةً ؼىر ی تػیو اٌه ؽػتيطیىواةؽػتً گَؿػت اد ةػً صػَردن یػزأػعاد از اول ٌػم ی . ةُنػطیؼَع

را از دؼػت ی و واةؽػتگیػاکػً ـػط ک نػیچيط ٌٕتً وَل ٌا  آنی . ةعاىًا یگَؿت ودَد دارد ؿان  یدٌيط در ّظا یىه
ار ینَارد ةؽػی عصة اؼتحيای ةًـط. کهؽال وَل ةیط ىیا ؿایناه ا ؼً ی، دو کیو اؼت کأعاد نهی ةُنی . ةعاةطٌيط

ادیّ در کـط زیػعا  ایو روىط نطتی وَل نیةتَاىط دوةاره گَؿت ةضَرد. ٔعد ً ککـط  هیؼال وَل ى کیـتع از یة ی،َع
کييػط  تهعیو نیدر نُاةط  ی کًييطگاىک ویتهعدٌط. انا  را تـکیل نینعدم ی ّظاای از  ةضؾ َهطهگَؿت  زامعزال 

 .ةضَرىطگَؿت  طیىتا

زناىی عد. کى نهيَعصَردن گَؿت را  ،ًیؽم اولیم. ةَدیيکصَردن گَؿت قستت ةً ؽم یىگعش ةَد ۀدرةار طیةگظار
ودَد ىطاؿت کً صَردن ی چيیو زکه ط،ييکً یکتغ ٌا یؼضت ٖیکً از وعؿاگعدان صَد را ةً ديگل ةعد ی انَىیکؿا کً

صػَد را در دوٌغاروداىكػط ی دارنػای انَىیکؿػای وٗتػزیعا  ودَد ىطاؿت؟ی تیو نهيََی. چعا چيگَؿت را نهيَع کيط
ی ً نياو٘کی زال در داؿتيطی ـاورزکاز نياوٖ ی تَد. ةُنىیأتً  تَؼًٌُيَز ی ؾ آنَزش داد، دانُۀ ةـعیؼال د

نػعدم در . یػابةػَد و که ّػالت کػمرا دَؿاىطه ةَد.  دا ٌهًٌا  م ةَد و ديگلکار یؿطه ةؽ ـتک. نغارع ىطاؿتيطگع ید
ی انَىیکؿػاةػَد. از نيػاوٖ گَؿػت ی اریؽػّظای اقػلی ة نتکی ةَدىط.ار کؿای در ؼىر تهطن آن دوران، ةً  دانًُ

ایادازه ىطاد نعیطاىؾ ةً دَل، چ ّػظا ی ةػعاکػً عد ُةػ یةا صَد نو ّیعه دؼتعؼی داؿتً ةاؿيط. نعیطان را ی نادی ٌغ
ا را  ی ةـعیٌا یواةؽتگ زط انکانتا ٌا  آن صَاؼت ييط. زیعا نیکی یگطا  صَردىػط یندادىط  نیٌا  آن يط. ٌعچً ةًيکٌر
و ةػَد کػنهؿػط  داده نیٌػا  آن ةػًً کػکييطه ةَدىط. ّظایی ً یکييط، زیعا تغکؿطه را اىتضاب  دادهی ّظا تَاىؽتيط یىهو 

 .ؿانل گَؿت ةاؿط

ً یؽم اولیةَدنهيًََ نعةَط ةً ی ظاٌاو ّیطه ؿطىط. اینهيًََ ىانی از ّظاٌا واًُٗا ّظاٌای ةعص ًیؽم اولیر ةَدد
ی و اؼت کً در گظؿػتً نيٌػَر از ّػظای٘ت اینهيًََ گَؿت اؼت. انا ز٘ی گَیيط نيٌَر از ّظا اؼت، انا انعوزه نی

انهيًََ گَؿت ىتَد، ةلکً چی ػا، یػ؟ اطىطیرا ّظاٌای نهيًََ ىانٌا  آن . چعاةَدع یل و ؼیاز، زىذتیداىيط نی یٌغ و روٌز
و  ييطک یً ىهیکتغی ٘یز٘وَر  ةًٌا  آن ازی اریعا ةؽیز .ر دٌيطیتَموَر وامر   ةًرا  آن تَاىيط یىهىیغ تان از راٌی اریةؽ
ایچ درةارۀ  ازکامةَد.  «تهعکغ، صعد، ازکام»آنَزش داد ی انَىیکؿاآىچً  .داىيط یىهٌا  آن ط کًىودَد داری ادیزی ٌغ
ٔعد تهعیو نطیتیـو اىذام دٌط و ةػً زالػت ً ةَد کو یا هعکغتنيٌَر از ةـعی ةَد. ی ٌا یتهام واةؽتگ دادن زدؼتا

 ٌعکؽػی. ؿػط نسؽػَب نیی دطناىُی  ؿتگظا یع نیاش تأجً یکً ةع صلؽۀ ٔعد و تغکی ٌعچیغصلؽۀ کانل ةعؼط. 
ةَدىػط و در  ا ّػاریػدر ديگػل نُهػَهً زنػان راٌتػان  در آنداد.  ؿػطیطی نػیی صػَرد ةػَ یع نیا ؼیل یاز، زىذتیً دک

ا را نیو چیای ؽک. اگع کعدىط ه نطیتیـو نیىٕع ا ٌـتیٌٕت ی ٌا دایعه ی رو تيط ىاؿی از ایو نػَاد،ی صَرد، ةَ یٌغ
و یو چيػیيػاةعاؿػط. ة ینػٌػا  آن نطیتیـونغازم ی وَر دط و ةً ؿتگظا  نیع یً در صلؽً ىـؽتً ةَدىط تأجکگعان ید

از ی اری. ةؽػرا نهيػَع کعدىػطٌػا  آن نكػعؼتيػط و ىٌػع گٔعدر نهيََػً ی را ّػظاٌای ین٘عر ؿط: چيان ّظاٌای زکه
انیػال ط يػتَاى یع نػیؼػ ول یػاز، زىذتیػد .را دوؼت ىطارىػط تيطی و ةٌَایاؿَىط  تغکیً نیً از دؽم ٔعد کی نَدَدات

ی ّػظاٌاٌػا  آنَلػت،  ٌهػیونُتػاد کيػط. ةػً ٌا  آن ٔعد را ةًتَاىط  ینٌا  آن و نكعؼ نطاوم طييک کیؿضف را تسع
 ؿطىط. ًتىٌع گٔعدر نهيًََ 
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گَىگ ٕٗل نعزلۀ ةازؿطن  رؼیطن ةًً و یکدر تغی یار ةاهیطن ةً ؼىر ةؽیاز راٌتان ةُط از رؼی اریةؽ ،در گظؿتً
ؽػتيط. اگػع ٔػعد ةتَاىػط صػَد را از یً، آن َٗاَط صیلی نٍػم ىیدر وَل تغک ًکگَىگ نتَدً ؿطىط ٕٗل ةازؿطن  هًیا ىی

اىط، آن چیغ نادی کً ةً آن و روی ی وَر واُٗػ ةػًآىچً  اةؽتً ةَد دیگع روی او تأجیعی ىطارد، زیعاواةؽتگی صاقی ةٌع
ا ینَمَع صَردن  غ دی ةعدىط کًیدر وَل تاریش، راٌتان ؼىر ةاه ى رو گظارد ٌهان واةؽتگی اؼت. ازایو ؿها تأجیع نی

. اگػع ىػًا یػ و ةػعودیتَاىػط از ةػ ینی ا واةؽتگیً آکو اؼت یای طیکلؽت. نؽئلۀ یىَمََی زیاتی ىضَردن گَؿت ن
 از آىذػا کػًعدن نُطه صَب و نياؼب ةاؿػط. کدعی تَاىط ةعا ینی ٌعچیغ ت٘عیتاً  ىطاؿتً ةاؿط،ی چ واةؽتگیؿضف ٌ

َالوه، ایػو نَمػَع  . ةػًاىػط عدهکاز نعدم ةػً آن َػادت ی اریةؽصاقی ةَده اؼت،  ؿکل ةًٌای تغکیً در نُاةط  روش
ًا نهيََیتی   .نهيػَع اؼػت اً اکیطصَردن گَؿت  :اؼت در نُاةط درآنطهی رؼه ٗاىَنقَرت  ً ةًکؽت، ةلیؼاده ىقٔع

ةػً او  یکً در ةؽیاری از آجار ادة میيکگَىگ قستت  یط درةارۀ راٌب دیاىط. ةگظار عدهکً َادت یکتغیَۀ و ؿیةً اٌا  آن
دػػ  ،٘ػتیز٘در ؿط.  ةؽیار نـٍَر در ىتیذًصَردىط، انا او گَؿت صَرد و  نیگَؿت تایط راٌتان ىؿطه اؼت. اؿاره 

عدن کػدعی . ةػعادر صىع نعت ةَدنـکل نٍهی ؿط و  اوی ةعا و ّظایىط، تأنکعدو اصعاج یی گيیاو را از نُتط لایيکً  از
هؾ را کصَاؼػت ؿػ یٔ٘ه ناو اقعار ةً ّظای صاقی ىطاؿت چعاکً  .صَرد یآورد ن ین دؼتةً  ٌعچً را صَد، مکؿ
گَىػگ  یدػ در واٗػٍاقػل را درک کػعد. و یاتغکیً، رِ ر آن ؼى. دىطاؿتی ةضكَقی چ ّظایةً ٌی يط و واةؽتگکدع 

ؽػيطگان یؿػَد، ىَ یراٌتػان نػصَردن  ً قػستت از گَؿػتکػو یٌهػ ةػار.ا دو ی کیط ی، ؿاگَؿت صَردچيط ةار ٔ٘ه 
 وٗػایٍ اؼاس ةعی آجار ادة ؿَىط. نی تعنيط گان َالًٗييط، صَاىيط کاىگیغتع  ٌیذانؿَىط. ٌعچً نَمَع را  یزده ن ذانیٌ
ٌیػاٌَی ةغرگػی ةػً راه  گَىػگ اىذػام داد صاوع کػاری کػً دی ةػًةياةعایو  .روىط یآن نی ٌؽتيط و ؼپػ ورای ىطگز

ا ؿواًُٗا ی واةؽتگاگع  و اؼت کًی٘ت ایز٘اىطاصتيط.  ی چیغ چػًصػَد  مکؿػ کػعدن  ةعای دع ٔعد ىطاردی تید، اٌهٌَر
 صَرد. نی

از ةعصػی  ،یؿػ دوىػگ و گَاىگ گَاىػگی ٌا اؼػتان، نضكَقػًا در ویچػی ا نيػاوٖ ديػَةیػا یآؼی ؿٗع در ديَب
 يػطیگَ ی. نػرؼط ین ةً ىٌعازنطأتاده  اىگارىانيط،  یىه مؽیةَدکييطۀ  صَد را تغکیًگٕتگَ در  ی،عروزاىیّی ٌا ؽتیةَد
اىگار ةً ایو  ؛در زال دیعوی از ةَدیؽم ٌؽتيط صَارىط دػ چَن گیاه و اؼت کًی. نيٌَرؿان ايطٌؽت« صَار گیاه»کً 
ًا ةا دیعوی از ؼتک زىطگی گیاهاؼت.  دگیؼا ً کػداىيػط  یٌهً نػةیيی رؼیط.  ؼضتی ةتَان ةً روؿو صَاری ةً انا قٔع

 از ةػیورا ی واةؽػتگیػک و یػٔ٘ه اةَدن   صَار اهیاؼت. گ ی از انیالکی٘ه ٌا و ٔ یواةؽتگ ی ازکیصَردن گَؿت ٔ٘ه 
اةتذٌيیت زؽادت،  طیةا. ٔعد ٌيَز ٌم ةعد نی ی ٌػا یو واةؽػتگی یذٌيیػت صَدىهػا، ؾ از زػطیةػ ؿَروٌیذان ،ٗر

ا یدگَىاگَن  ٌػا و  یواةؽػتگ دادن دؼػتازةػا ودَد دارد. ٔ٘ه ی ةـعی ٌا یاز واةؽتگی ادیار زیتُطاد ةؽ .يطکگع را ٌر
ػا یهال ةعؼاىط. چگَىً ؿػضف نػکاش را ةً ً یکتَاىط تغ یً ؿضف نکاؼت انیال  ی واةؽػتگکعدن  تَاىػط ٔ٘ػه ةػا ٌر

 و ىٌع ىادرؼت اؼت.ی؟ اةیيی ةعؼط روؿو ًصَردن گَؿت ة

ٌای اایػو ةسػث درةػارۀ ّػظ .واةؽتً ةاؿط ییّظا چ ىَعیٌؿَد. ٔعد ىتایط ةً  نَمَع ّظا ٔ٘ه ؿانل گَؿت ىهی
یکی از انیػال نسؽػَب غ یآن ى . انادوؼت دارىط ّظای صاقی را ةضَرىط يطیگَ یأعاد نعصی ةدیگع ىیغ نكطاؽ دارد. 

ت ًیػکاز تغصاقػی ؼػىر ای تػا  يػطهکي ؿَد. وٗتی تغکیً نی را ىضَاٌػط داؿػت. التتػً ی و واةؽػتگیػ، اکيػط دیـػٔع
تً آنَزش ؿػتً ةػً  تَان اىتٌار داؿت کً یػک ؿَىط. ىهی و نعازل نضتلٓ تهعیو را ؿانل نیاىط  ٌای نا ةؽیار دیـٔع

ت کيیط کً واةؽتگی ةً ّظای صاقی ةایط از ةیو  ایو ؼىر ةعؼیط. وٗتی تا نعزلً تَاىیػط  ىهیدیگػع ةػعود، ای دیـٔع
یػا وُػم یؽػت وُػم ى صػَشتػان  را ةضَریػط ةعایآن اگع آن ّظا را ةضَریط، ٌعچ٘طر ٌم آن را دوؼت داؿتً ةاؿیط. 
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تم،  یار نکؼع . در گظؿتً وٗتی ٌطد ٌهیـگی را ىهی  تَاىؽػت از دػِػ  ؼػضتی نی ةًـػً یار ٌهکنسل ی ایتع أًکٔر
کعدن  آنػادهآورد.  یار نکةا صَد ّظا ةً نسل  ٌعکؽیً ةؽتً ؿط، کةُط از آى و در آصع ةؽتً ؿط.ٌای صَد ةعآیط  ٌغیيً

تو ةً ؼع کار، ٌا قتر ّظا ٗىُػً  کیػو  دغدو َػطد ىػان ةضػار گاٌی اوٗػاتار دعززهت و دعدردؼع ةَد. یةؽ ٗتل از ٔر
آن ٌيػَز  کػعرن انػا صػَردنةػَد،  نیصَب ةایط چيان ّظای ؼتکی  ،ًاٌع ةًطم. یصع یا نیؼػ ؼَآّـتً ةً ی تََٔ

در ی يطی، ازؽػاس ىاصَؿػامطید یً دوةاره تََٔ را نکو یؿط. ٌه یو ةعده نیاز ةةایط ی واةؽتگ چعاکً آنصَب ىتَد، 
گی ىطاؿػتً آن واةؽػتةً ایو نيٌَر ةَد کً ةً . تَاىؽتم آن را ةضَرم کعدم، ىهی ؿط و زتی اگع ؼُی نی نو ایذاد نی

قػَرت  ویػاتٕاؽ صَاٌط أتاد. در آّػاز ةػً ا آن طه ةاؿطیً رؼیکاز تغ یيیؿضف ةً ؼىر نُی التتً ٔ٘ه وٗت .ةاؿم
 یؽت.ى

از ؿعاب در دؼت داؿتً ةاؿػط؟ ی ً دانکط یا طهیةَدا را د کیا ٌعگغ ی. آیؽتذاز ىن لکطن الینطرؼۀ ةَدا ىَؿدر 
ػا ؿػطی آن واةؽتگاز ی و نعدم َادیً در ةیکتغٖ یاز وعایيکً  دػ از، طیةضَرگَؿت ط یاگع ىتَاىً کام  . گٕتًىً ، طیٌر

ا یػ. آطیةيَؿػط دوةػاره یػتاط ىیرا کيػار گظاؿػتل کػطن الیىَؿایيکً  ةُط از انا .طیً دوةاره گَؿت ةضَرکیؽت ىی لکنـ
در ؼػىر ی ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییاز تَاىای از گَىگ و ةُنی نضتلٕی ٌا لکگَىگ ىطارىط؟ ؿؿان  ةطنييطگان در ک ویتهع
 کرا تػع ةالٔاقػلً ةػطنٌا  آن ۀط، ٌهیةيَؿ الکل ًکيیانسل  صالف ٌؽتيط. ةًٌا  آن ۀو ٌه ؿَىط ینی نتذلتان  ةطن

طن یل وزـػت دارىػط. ىَؿػکػالی از ةٌَا  آن ۀٌهزیعا ، ناىط هیىی ةاٗی غیچتان  ةطندر کؽعی از جاىیً،  درييط و ک ین
ت الکل  ی،ؽػتیۀ دائَئیػکتغی ٌػا از روشی يػط. چػعا ةُنػکىػانَُ٘ل تَاىط ؿػضف را  ین عایاىگیغی اؼت، ز َادت ٗر

ی ل روح اقػلکػطن الیىَؿػصَاٌيػط ةػا  نیييػط و ک یً ىهػیػکرا تغی روح اقلٌا  آن زیعاداىيط؟  یل را هزم نکصَردن ال
 اش را از دؼت ةطٌط. یآگاٌ

 ةػًأػعاد ی ةعىط. ةُنػ یل لظت نکطن الیز ىَؿعصی أعاد ادوؼت دارىط. ةؿان  دانل را ةً اىطازۀ کنعدم الی ةُن
ط یىتاگان ييط ک ویتهعنا  صَاٌيط ّظا ةضَرىط. یىهی ىتاؿط زتل کالاگع  .و نذتَرىط کً آن را ةيَؿيط اىط ؿطه ُتادل نکال
ا آورد و اؿتیاؽ ةً آن یکی از انیال اؼت. الکػل نی ادیاَتوَر زتم  ةًل کطن الیىَؿ .میةاؿگَىً  ویا ی َكػتی نػطاٌر

 م:یـیيطیةو یادرةارۀ  طییایؿَد. ة یـتع ةً آن نُتاد نیَؿط، ةةي ـتعیٔعد ٌعچً ة يط.ک ین کیتسعنعتته ةا اَتیاد را 
ا کيیم رای و واةؽتگیط ایىتاگان ييط ک ویتهعآیا نا  ؿػایط ةعصػی ٔکػع کييػط: و ةػعود. یط از ةػیغ ةایىی و واةؽتگی؟ اٌر

طون ة ٌهیـً ةا أعاد دلؽً دارم و ؼضت اؼت»ا ی «ٌؽتمان ینـتعؼعگعنی عا نو نؽئَل یزدظیع ىیؽت،  انکان»
نضكَقًا در  دلؽات کاری ةا أعاد،. نُهَهً در ؽتیگَىً ى ایو معورتاً م یگَ ین «دعداصت. وکار کؽبةً ل کطن الیىَؿ

ٌػع تَاىیط ٌػع اىػطازه از  و نی ةيَؿیطالکل کيط  ىهیکؽی ؿها را نذتَر  ٌیچ، ٌا صاردی ا نُانالت ةایوکار  کؽباىذام 
چيیو عان، کٔ و روؿوینضكَقًا در ة .دَ آب یای نُطى آبَاه ىَؿاةً ةاؿط یا کيیط ةيَؿیط، ص ىَؿیطىی کً اىتضاب نی

 و قَرت اؼت.یأتط. نُهَهً ةط یىطرت اتٕاؽ نً ةومُیتی 

انا نو  ؿَد، ؿان نی ةاَث تذطیط َٗا و ؿاداةیکـیطن   گاریيط ؼیگَ یعصی ناؼت. ةی غ واةؽتگیطن ىیـکگاریؼ
دوؼػت دارىػط ةػا ط ىؿػَ یا ىَؿػتو صؽػتً نػیػار کػاز م. ةعصی ٌيگانی کً ىان ایو را صَدٔعیتی و ٔعیب دیگعان نی

 کـػیطن  ؿػَىط. انػا ایػو ؼیگار نیتع  دعاىعژیکـیطن   گاریؼ ةُط از کييط کهی اؼتعازت کييط. ٔکع نیگار یطن ؼیـک
و  عداؿػتةتَاىط  ین آیط. ذٌو . ةلکً ایو ازؽاس دػ از کهی اؼتعازت دطیط نیکيط تع نی ؿادابرا ٌا  آن ىیؽت کً

 طنیگارکـػیؼ ىََی َ٘یطه یػا نٍٕػَنی اؿػتتاه ایذػاد کيػط کػً واُٗاً  تَاىط یً ةُطًا نکآورد  ةً ودَد ویدروّی تٌَه
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 ةػطنی ةػعای ا طهیػچ ٔایٌػ طنیگارکـػیؼچيیو تأجیعی ىػطارد. در قَرتی کً کيط؛  ینتع  دعاىعژی و ؿادابؿضف را 
 .اىط کـيط ؼیاه ٌای أعادی کً نطتی وَهىی ؼیگار نی ٌا ىـان داده اؼت کً ىای و ؿؾ کالتطؿکأیىطارد. 

َؼػتً یً و دیرا تكػٕنان  ةػطنَؼػتً یط دیم؟ ةایيکؾ یً و داهیرا تكٕنان  ةطنم یصَاٌ یييطگان ىهک ویا نا تهعیآ
ت یؼىَح ةاهتع دی ؼًَ ة  .کيط صَاٌیم َهل نی کيط و صالؼ آىچً نی را آلَده نیتان  ةطنکـیطن   انا ؼیگارم. یيکـٔع

را  آن تَاىيػط یؽػت، انػا ىهػیصػَب ى طنیگارکـیؼً کداىيط  یعصی ناؼت. ةیکی دیگع از انیال َٗی غ یو ىیا َالوه ةً
ً ةػطان قػَرت از کػ ؽػتیآؼػان ىؿػان  ةعایىطارىػط و  ٌػطایتگعر یار قسکأٌا  آن ًکو اؼت ی٘ت ایييط. ز٘ک کتع
ا ؿَد یً ةاکط یعیةگىٌع در ی اةؽتگو کیرا  آن ،کيیط زاه کً تغکیً نیـيط. کدؼت ة طنیگارکـیؼ  ایػآط یػيیةتو ط ٌر
و ط یػگار را تػعک کيیو انػعوز ؼػیکػيم از ٌهػ یً نػی، تَقطیيکً یکط تغیصَاٌ نیاگع واًُٗا ط. یتعک کيرا  آن طیتَاى ین

ىػطارد. اگػع  طنیگارکـػیؼی ةػعای عکػٔکؽػی  چیٌالس، کػو یػا طانیػندر آن را تعک کيیط. ط یةتَاىکيم  یو نیتنه
و یػصَاٌػط داؿػت. اگػع اةطی  ط، نغۀیـکگار ةیدوةاره ؼوٗتی  .طیةتَاىکيم کً  یو نی، تنهطیتعک کيرا  آن طیٌةضَا

ىػطاریم. تان  کـػیطن  صَاٌیط تغکیً کيیط، کاری ةً ؼیگار ىهی. التتً اگع داردو اجع را یط، ٌهیتاب ةضَاىکرا در ی ؼضيعاى
را دائػَ  کیػا یػةػَدا  کیػا ٌعگػغ یػ: آزدم نػیو نحال را یای . زناىطیتعک کيرا  آن صَاٌیط تغکیً کيیط ةایط انا اگع نی

دظیع ةاؿط؟ ةا تَدً ةً ٌطٔی کػً در تغکیػً  تَاىط انکان چگَىً نیىـؽتً ةاؿط؟ آىذا  ةع لتؾی گاریةا ؼ کً طیا طهید
ةػً  طنیگارکـػیؼط. یػيک کرا تػع طنیگارکـػیؼةایػط ط، یػيکً یکط تغیاگع ةضَاٌگَیم  داریط، ةایط آن را تعک کيیط. نی

 م.یدارنان  نکييطگاً یتغکی ةعاً کاؼت الغاناتی اؼت. نضالٓ ی از انیال کیرؼاىط و  یقطنً نتان  ةطن

 حطادت
ؿػطیطی در ار یقَرت ةؽػ زؽادت ةً عایزيم. چعا؟ ک یدٌم، اّلب نَمَع زؽادت را نىعح ن یٔا را آنَزش نی وٗت

و یچعا نعدم چػؿَىط.  نتَدً ىهیرا  آن نعدم زتیو ؿطه ی ُیوتانعی ً کؿطیط اؼت ٗطر   ؿَد. آن نیىهایان  چیو
 تػأجیع تستوَر ؿػطیطی  ةػًگظؿػتً ی ٌا ناو در زنیصَدش را دارد. نعدم چی ٌا ـًیرا دارىط؟ ؿطیط رو زؽادت یا
ٌػا  آن کييػط. اةػعاز ىهیرا  آن ا ؿاد ٌؽتيط،یی َكتاىی اىط. وٗت دادهؿکل گعا را  درونی تیةَدىط و ؿضكىیؽم َیيَٕؼک

ی تیؿضكػدر نذهػَع اىػط،  عدهکو روش َػادت یػةػً اچػیو چَن نعدم اَت٘اد دارىط. ی یتایکو ؿی دار ـتویةً صَ
صَدش را ٌػم ی ٌا بیصَد. انا َی دروىی عوٌایطن ةً ىیرا دارد، نحل ىتال صَدی ایالتتً نغا. اىط دادهؿکل گعا را  درون

آن ی نيٕػی ٌا ان دارنػا، ديتػًیػدادورۀ و یػدر ا ةضكَصةاؿط. هعاه داؿتً ٌ رای داىتی عات نيٕیتَاىط تأج یدارد و ن
ای يط. اگع کرا زادتع تَاىط زؽادت ؿضف  یؿطه و ن چـهگیعـتع یة د، ةالٔاقػلً ةاَػث ؿَليی َی ؽکصَب صتٌع

اورد، یػة ةػً دؼػتی غ صَةیا اگع چیعد، یةگی داداؿگع یدی یا دای ارشکاز نسل ی اگع کؽؿَد.  یگعان نیزؽادت د
و را یػٌػا ا یّعةػ ؿػَىط. یدرةارۀ آن ةـيَىط ىارازػت نػی گع وٗتیعا أعاد دیط، زیدرةارۀ آن ةگَی ا کيط کلهً یدعئت ىه

تػًی يػیچ ىیؽػمَیيَٕؼک تػأجیع تستا یتهام آؼ يط.ىان ین «ییایزؽادت آؼ»ا ی« یزؽادت ؿٗع» و یػو ا ٗػعار گٔع
 اؼت. طیطٗطر ؿ ویاو یچٌؽت انا ٔ٘ه در  دا ٌهً ؾیوة مکزؽادت 

چيطان دوری در چیو نىعح ةَد.  زنان ىًً کاؼت نىلٖ ولتی  ٌای نؽاوات َلت آنَزه ةًی ا تا اىطازهزؽادت و یا
 طیػةاً ٌهػؿػتً ةاؿػط صَب ودػَد دای غیاگع چ؛ عىطیط ةا ٌم ةهیةاً ٌهغد یٔعو ةعاگع آؼهان  ةع اؼاس ایو نيىٖ،

ً ةػا کػع کػٕتو وعز یا ـاةٍی دریأت کييط.ط ؼٍم نیةاؿط ٌهً ةای ؾ درآنطیاگع أغاداؿتً ةاؿيط؛ ی نؽاوی ؼٍه
تار ؿَد  ىػَع کػاری کػً اؿيط؟ نـاةً ٌم ةتَاىيط  یچگَىً نعدم نانا َادهىً ةاؿط.  رؼط ین ةً ىٌعٌهً ةً نؽاوات ٔر
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گَىػً ىیؽػت کػً  دٌيط ىیغ نتٕػاوت اؼػت؛ ایو دٌيط نتٕاوت اؼت و ایيکً چ٘طر صَب کارؿان را اىذام نی اىذام نی
 ةػً دؼػتی غیػ، چدادن ازدؼػتةػطون »: و دٍان ودَد داردیدر ای اقلدٌط.  کار صَد را اىذام نی نؽئَهىً ٌعکؽی

اىذػام ی ارکػاگػع ؿػضف  يطیَگ یىیغ نی نعدم َادزتی ط از دؼت ةطٌط. یآوردن، ؿضف ةا دؼت ةًی ةعا «ط.یآ یىه
 کػًی ؿضكػ. داردی هتػعکؼػَد  ،هتػعکار کػهعاه دارد، ٌ ةًی ـتعیؼَد ة ،ـتعیة ارِ کآورد.  ىهی ةً دؼتچیغی ىطٌط 

ً ٌهػً کػعد کػ یادَػا نػ ٍ ةَدیؿاً در گظؿتً کىلٖ ولتی ن نؽاواتآورد.  ةً دؼتـتع یةط یةايط، ک یتالش نـتع یة
ؾ از اىػطازه نىلػٖ یةػطه یػو ایا میگَ ی. ندٌط تْییع نیرا ٔعد ً کةُط از تَلط اؼت زىطگی اىط و  ا آنطهیدىً ةی نؽاو

چٍػعۀ أػعاد ؟ چػعا آیيط دىیا نی  عصی دصتع ةًةعصی دؽع و چعا ةؿَد.  ، ىادرؼت نیؿَد نىلٖی ٌعچیغاؼت. وٗتی 
م یتػَاى یةػاه نػؼىَح از آیيط.  دىیا نی یا نُلَل ةًهار یةچعاکً  اىط ةعصی از ٌهان ةطو تَلط نتٕاوتؽت؟ یً ٌم ىیؿت
تً اؼت.  گعیدی ُطاىؽان در ةُ ی ً تهام زىطگکم یيیةت نػعدم ؿػایط اؿػيط؟ یکؽػان ةَاىيػط ت ینػٌػا  آن چگَىًٗعار گٔع

زىػطگی نػعدم ؟ تَاىيػط ةعاةػع ةاؿػيط ینػ، چگَىػً ىتاؿطی ؽکی از زىطگی ٗؽهتی غیاگع چ صَاؼتار ةعاةعی ةاؿيط، انا
 نتٕاوت اؼت.

اکت نعدم در یؿضك در  .کييػط اةػعاز نیا ّػم صػَد را یی صَؿسالٌا  آن اؼت. گعا ةعونی وَر ىؽت ةًی ّعةی ـٌَر
ی کػً نتٕاوتصكلت و دو یا .یدار ـتویَطم صَ نحل ؛صَدش را ٌم داردی ٌا بیَ، صَد را دارد یٌا تینغزالی کً 

 ؼعدعؼت تَؼهی يیچ یاگع ؿضكؿَد.  ٌای نتٕاوت و تتُات نضتلٕی نی  ةاَث ذٌيیت ٌا دارىط ٌا و آؼیایی ّعةی
گػعان از یةگػظارد د ًکيیا، ةطون عدگیةی ـتعیةداداش . اگع ریغىط ٌم نیً ةگعان ی، دنغایایی ةگیعدا ٘طیع ؿَد یت صَد
ا یازتی گظارد.  یتؾ نیدر صٕا در درا  آن ىطؿَصتع ةاآن  روزگار ؼػضتی دارىػط، چعاکػً نػعدم ىهَىً نيطان ارکو روٌز
اىتٌار دارىط زودتع ؼع کار ةیایيط و دیعتع ةً صاىً ةعگعدىط. نهکو اؼت ٌهکاران ةا وُيػً ٌا  آن ای از وَر ّیعنيكٕاىً ةً

ا آؼان ىیؽت کً ٔعدی صَب ةَد.« َالی»ةگَیيط ایو أعاد چ٘طر  و کيایً ا را ؼعؿان ةعیغىط. ایو روٌز  ٌؽتيط و کاٌر

اکدر  نادعا ویاگع ا انػعوز نيػطی ارکً کػػ نتَدػً ؿػَد یٕتط نتٕاوت صَاٌط ةَد. اگع رئػیگع اتٕاؽ ةیدی ـٌَر
گػعان ین٘اةػل ددر دػَل را ی او ةػا صَؿػسالةطٌػط.  او ةػًی ـتعیةداداش و اؼت ک، نهاىذام دادهی صَة ارش را ةًک

يػط کگػعان قػستت ید ةػادرةارۀ آن ی تَاىط ةا صَؿسال یاو ن .«َل ةً نو دادنتلِ دو یػ انعوز ایرئی وا»ؿهعد:  نی
ی زت د،عیگةی ا امأًداداش ػ یاز رئی ؽکً کٕتط یو اتٕاؽ ةیدر چنادعا و یداؿتً ةاؿط. اگع ای انطید ًکيیاةطون 

اکىط. در ؿػَگعان از آن ةػاصتع یديٍان ىگً دارد و ىگظارد درا  آن ًکگَیط  نیف ػ ةً آن ؿضیرئ گػع، اگػع یدی ـػٌَر
تػًقػط نو انػعوز ىهػعۀ » :زىط یاد نیٔع ،طهیصاىً دو ؼَی ةًی ، ةا صَؿسالقط ةگیعد ۀىهعی در انتساىی ا ةچً ام!  گٔع

تًقط ىهعۀ  گػع یدی ا ً یٌهؽػا «َػالی ةػَد دؽػعم!تػام، ؼالم » ط:یگَ ینو کيط  نیصاىً را ةاز درِ  ایً یٌهؽا !«ام گٔع
 صَاٌػط ةػَد.ٔادُػً  ،ٕتػطیو اتٕػاؽ ةیدر چػ نادعا ویاگع اانا « دؽع صَب! وی، آٔعکؼالم د»يط: ک ینديذعه را ةاز 

تًقط نو ىهعۀ » زىط: و ٔعیاد نی دود یصاىً نتا از نطرؼً  کَد ک تًقط ىهعۀ  !ام گٔع ٗتل از ی زتی  اً یٌهؽا !«ام گٔع
 ؟کيػط کً صَدىهایی نی نگع چً ؿطه زاه»ةً ةطوةیعاه گٕتو:  يطک ینؿعوع  ىًاصاز داصل يط کاش را ةاز  ىًاصرِ د ًکيیا

تً قطىهعۀ  زال ةًتای ؽکچً ٔ٘ه ىهعۀ قط اؼت دیگع.  يػگ نيذػع ةػً  ذٌيیت« ؟ىگٔع ٌای نتٕػاوت در ایػو دو ٌٔع
نػعدم از صَؿػتضتی دای ایيکػً  ةػًو دلضػَری ؿػَد. زؽػادت نيذع ةػً تَاىط  ینؿَد. در چیو،  ىتایخ نتٕاوتی نی

 چيیو نـکالتی ودَد دارد. .ازؽاس صَةی ىطارىط صَؿسال ةاؿيط، از آن دیگعان

ً کػعد. نعدم را آؿٕتی ٌا ار و ارزشکأ ؿط کً چيط ؼال دیؾ در چیو تعویخ نینىلٖ ولتی  ٌای نؽاوات آنَزه
ؽػتيط. یىتَاىػا گعان ةً اىػطازۀ او یً دکيط کاؼت ازؽاس  وکنهی ار، ؿضكکنـضف ةغىم. در نسل ی نحال طیةگظار



045 

 

دارم ت ینػو قػالز»يػط: ک یع نػکػةا صَدش ٔکيط ٔعدی ةعدؽتً اؼت.  یٔکع ندٌط.  یاىذام نی صَة ةًرا ی ارکٌع 
 ٌػمػ یرئ .«ٌم ةـَموزیع  تَاىؽتم ىضؽت نیی يم زتک یع نک. ٔؿَمةاهتع ی ن٘انی ا زتیارصاىً کع ینط یاػ یرئ

ٖ یػهصیلی او ةگَیيط و اؼت کغ نهیاران ىکرؼاىط. ٌه یرا ةً اتهام نی ارکو ٌع  اؼتةؽیار تَاىاو ةگَیط  تو اؼکنه
و تَاىػایی يػط ک یار نػکػةا او اداره ٌهان  یا گعوهٌهان ً در کةاؿط ی گعیؿضف دانا نهکو اؼت اؼت.  ةااؼتُطادو 

ةػً ِؼػهت ٖ یو ؿػضف ىػاهیٌهػدای او،  ةػًروز  کیػ یصَرد. ول یىهی ارک چیٌ ةً درد ىطارد یارا اىذام ٌیچ کاری 
ػ و یو ةػً رئػ اؼػتی اىكػأ یةػی لػیکيػط ص او ازؽػاس نیؿػَد.  یؼعدعؼت او نی و زتیاةط  نیا نطیعیتی ارت٘

 .کيط ین زؽادتو ؿَد  نی ار آؿٕتًیةؽ .يطک یت نیاکاراىؾ ؿکٌه

ةعؼػط ؼػغاوار چیػغی  ةً ىٌػعٌم  ٌعچ٘طرم. یگَ ینتَاىيط ةً آن دی ةتعىط ةً ؿها  ىهیی ً نعدم َادکو اقل را یا
د. در زالی کً ٔعد دیگػعی کػً ىػاهیٖ ىضَاٌیط آور ةً دؼتتان ىتاؿط،  صَاٌیط، ةضـی از زىطگی نی آىچًٌؽتیط، اگع 

 ةػاره درایونهکو اؼت ىٌع صَد را ی نعدم َادآورد.  ةً دؼتاش ةاؿط، نهکو اؼت آن را  اؼت اگع ةضـی از زىطگی
 ٗػَاىیوِ ةع وتٖ ی دانُۀ اىؽاىتَؼُۀ ، هتعواات نَدَد دیطگاه. از اؼتی َادآن ٔ٘ه ىگعش نعدم  ناداؿتً ةاؿيط، ا

و ىٌػم  اوی ٌػا ییدٌط ةع وتٖ تَاىػا یاىذام ن اش یؿضف در زىطگآىچً  گیعد. در ىتیذً، تَؼًُ قَرت نی نـضِف 
ةػع وتػٖ کيط کً زىطگی ؿػضف  ةیان نیی یارناکٌای ةَدیؽم نتيی ةع داداش و نذازات  آنَزهؿَد.  یىهداده  تعتیب

ط یط، ؿػای، اگػع ت٘ػَا ىطاؿػتً ةاؿػطیٌؽػتٖ یچً اىطازه هایيکً  ةطون تَدً ةًؿَد.  ینداده  و تعتیبىٌم  اوی ارناک
ی دارا نهکػو اؼػت، انػا صػَرد ىهیی ارکػچ یٌدرد   دیگعی ةًط ٔعد یيک یع نکٔط. یطاؿتً ةاؿىی و زىطگیدر ای غیچ

ی نػعدم َػاد. آورد نػی ةػً دؼػتٔعاواىػی ا جػعوت یػؿػَد  یرتتػً نػ یَالی نيكت و قازبیاةعاةؽیار ةاؿط، ةيی تَ٘ا
آورىػط. در ىتیذػً،  ةً دؼػتط ٌع ِؼهت یا ى٘ـی را کً درصَر آن ٌؽتيط یىط ةاط و نُت٘طييیو نؽئلً را ةتیط ايتَاى یىه

اةت ةا دیگعان نیی زىطگ کييطه  تلػش و صؽػتًی کييػط زىػطگ یةیييط. ٔکػع نػ قطنً نی در ىٍایتکييط و  صَد را قعؼ ٗر
ا ّیکييط چ یـً ٔکع نیاؼت و ٌه تَاىيػط صػَب ةضَرىػط یػا ةضَاةيػط و ىارازػت و  یچيیو أعادی ىه .اىط عنيكٕاىًیٌغ

 ؿَىط. نتتال نیٌا  یهاریةواٗؽام  اىَاع اىط و ةً النتی صَد را ویعان کعدهؿَىط ؼ یؿَىط. زناىی کً نؽو ن یَس نینأ

تار یةً اط یييطگان نا ىتاکً یو تغکیةياةعا نال ی غیگع چاکييطه ةایط روىط وتیُی را دىتال کيط. ً یيط. تغکيکو قَرت ٔر
 ةػً دؼػتآن را  طیػيکؾ نتارزه ٌم یاگع ةعای ، زتنال ؿها ىتاؿطی غیط داد. اگع چیاز دؼت ىضَاٌآن را  ،ؿها ةاؿط

ا دادن نؽئلۀ اىذامةَد،  ینی ؽت. اگع ةً آن نىل٘یو نىلٖ ىیالتتً ا ط آورد.یىضَاٌ داؿت.  یىهىادرؼت ودَد ی کاٌر
ٔاؿػو  تَؼػهی ُػیه وتیط و در ؿػعایٌؽػت ييػطهک ویتهػع ؿػهاطار ودَد دارىط. انػا یىادا ةعصی ََانلگع، ید ةیان ةً

ةػً ٌهػیو َلػت  ةعدارىط، زتی اگع ةضَاٌيط. اؼتنتُلٖ ةً ؿهرا  آىچً تَاىيط یىهگعان ی. دطیؿَ ینعاٗتت نتان  منُل
گػعان یو دؼػت ؿهاچیغی نتُلٖ ةػً رؼط  ةً ىٌع نیاوٗات ی نُت٘طیم ةایط روىط وتیُی را دىتال کيیم. گاٌاؼت کً 

وػَر  ویػا، در قػَرتی کػً آن ةػً ؿػها تُلػٖ داردکيیط  و ؿها ىیغ ٔکع نی اؼتؿهنتُلٖ ةً يط آن یگَ یغ ةً ؿها نیى
ػا کيرا  آن طیتَاى یا نیط کً آیتَان د یان نیو دعیٖ ایاز وعگیعد.  ةً ٔعد دیگعی تُلٖ نیو در ىٍایت  ؽتیى ط یػا یػٌر

ا را  آن طیاگع ىتَاى .ىً ای ط ةعایو روش ةایاؼت. ای واةؽتگ کیط، یيکٌر ی ةً نيػأٍ ؿضكػی ؿها از واةؽتگ ؿطن ٌر
اةت و ی٘ت را دریو ز٘یتَاىيط ا یىهی نعدم َادیو چیغ اؼت. چَن تع نٍمؿَد، زیعا ایو اؼتٕاده  اةيط، ةع ؼع نيأٍ ٗر
 کييط. ینتارزه ن

غ صیلػی یػى ييػطگانکً یػکتغ ادتهػاعدر کيػط.  ةؽػیار ةػطی صػَد را ىهایػان نیوَر  ةً زؽادت ی،و نعدم َادیدر ة
 چؽػتيط. ٌػای یکػطیگع نی گظارىط و ةً َیب یىه زتعامگع ایکطیگَىگ نضتلٓ ةً  یچی ٌا روش. چـهگیع ةَده اؼت
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واؼػىۀ  ، زیعا ةًاىط نعتته ةَده و آؿٕتًی زٕي تيطرؼتؿٕادٌی و اّلب ةا ؼىر ٌا  آن دَ و روش أعاد ؼتیغه ویاانا 
ی کً ؿضكػ طیعیةگىٌع در  ييط.ک یيگ تَدً نیؿ ویةً ؿٌا  آن اىط. تُطاد کهی از تؽضیع ارواح یا زیَاىات دطیط آنطه

 یگػعیدٔػعد ً کػی زػال ، دررؿط ىطاده ةاؿطی ُیوت َٔؽی یتَاىا چیانا ٌ عدهکتهعیو گَىگ  یؼال چ ؽتیة ؾ ازیة
اؼػت و ی اىكأ یو ةیکيط ا ی. ٔکع نه ةاؿطآورد ةً دؼترا ٌا  یین تَاىاآ عدهکو را ؿعوع یتهعایيکً  الٔاقلً دػ ازة

لػی ، وام طادهىرؿط  رای ُیوت َٔؽی یچ تَاىایٌانا ام  عدهکو یؼال تهعؽت یة ؾ ازینو ة»: تسهل کيطرا  آن تَاىط یىه
و ؿػضف یػا «اؼػت؟ آورده ةػً دؼػت او اؼت کػًی ُیوت َٔؽی یَاىاىَع ت چًآورده اؼت. ایو  ةً دؼترا ٌا  آن او

تػً اؼػت!ً یػکاز تغ زاقل و ديَن ؿطهع یَان تؽضیز ایروح لۀ یوؼ ةًاو »: ؿَد یةعآؿٕتً ن اؼػتاد ی وٗتػا یػ «گٔع
و یػاوه، ا» :طیةگَی ازتعان یو ةا ة ةاؿط ىـؽتًآىذا  غیىی و اؼت ؿضكکدٌط، نه یآنَزش ن یالؼکدر  یگَىگ یچ

ایی کً نی َالًٗاؼت؟ ی گَىگ یاؼتاد چىَع چً  ىتَاىػط  گَىػگ یاؼتاد چػآن ط یؿا« گَیط ىطارم. ای ةً ؿيیطن چیٌغ
ػایچيػط ک یقستت نػٌا  آن درةارۀ گَىگ یاؼتاد چآن آىچً  ، انايطکقستت او ی َةص ةً ۀ یػکاز نطرؼػۀ تغ ٔ٘ػهی یٌغ

 کصػعوار نػطر کیػ وکيػط  نیگَىگی ؿػعکت  چی ، در ٌع کالسکيط نیرا نىالًُ  چیغ ٌهًو ؿضف یاؼت. ا شصَد
و زٕػي  دادن اش درةارۀ ؿٕا ؟ ٌهًای دارد طهیداىط. انا چً ٔا یگَىگ ن یـتع از آن اؼتاد چیةواًُٗا و ؿضف یادارد. 
ؿػَد  ةاَػث نیو ؿػطه  تع طهیچیو د تع آؿٕتًٌایؾ  اىعژی، کيطو نىالب دع یاز اصَد را ـتع یاؼت. ٌعچً ةی ؼالنت

کً ٔعد ةعای دوری از نـکالت ةایط ٔ٘ه یػک روش دٌط  یآنَزش نی ٘یۀ ز٘یکتغ. ؿَد تع لکنـةعایؾ  کعدنً یکتغ
ازتعانػی  ةیيیط کً أعاد ةً یکطیگع ةی ٌؽتيط گاٌی اوٗات نیی کييطۀ واًُٗ یرا دىتال کيط. زتی در ةیو کؽاىی کً تغک

اةت  نی  ذع ةً زؽادت ؿَد.تَاىط ني رازتی نی  ىعود ةً از ةیوکييط. اگع واةؽتگی ٗر

ع یػت و دیقالز یة ای یز اىگیً دک ةعد ینی دةائَ  گَىگ و، ؿِ اىتكاب صطایان تابک. در میةگَی داؼتاى طیةگظار
 دکػع ٔکػعةػائَ  گَىگ ويط. ؿِ کاَىا  انیصطا ًرا ةی يیاوً َيکٌط صَا ین ای یز اىگیۀ آؼهان از دیاولی اؼت. انا صطا

 ةُط از .ٖ ٌؽتمینو ه چ٘طرةیيیط  نی يط؟کو را اَىا یَياو انیةً صطا ؿط صَاؼتًچعا از او » نيكٕاىً اؼت:  عیو ّیا
و را اَىػا یَيػاو انیىـط ةً صػطاصَاؼتً ؾ ةگظارم. چعا از نو یدوةاره ؼع دارا  آن تَاىم ی، نه ؿَدطیةعؼعم ایيکً 

 آورد. ین ةً ودَدرا ی التکنـ ای یز اىگیدی ـً ةعایٌهکعد کً  ی نیؽَدٗطر ز آناو  «؟يمک

ایةَد. ای انَىیکدر زنان ؿاولیً ؽم ایةَدةضـی از ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا ؽػم دعئػت یدر ةَدکؽی  چیٌ و روٌز
تًیػکديَن از تغ يطیگَ ینط، یيکقستت ی ُیوت َٔؽی ٌا ییدرةارۀ تَاىايط. اگع قستت کٌا  آن درةارۀيط ک یىه  ط.یػا ً گٔع
ػایػا؟ وػَر اؼػت ویا . چػعاؿياؼػيط یىهػت یةً رؼػه در کل راٌا  آن  ٌػا ییتَاىػاداىيػط آن  یراٌتػان ىهػی زتػ و روٌز
ی ٌا ٗػطرت و دریػ یلػ وی ینػَدؿط کً از ةیو آىٍا،  و گٕتً نی داؿتارؿط ط یده نعی انَىیک. ؿاٌؽتيطی یٌاچیغ چً
ع اول ىٕػی یصػطای ٌا ٗطرت در ًؼَآٌ انیلىام  از آىان ةًی کیو داؿت صاىم ىیغ  طانینعی انَىیکو ةَد. ؿایاولی یصطا

یضتػراٌتان ی ٌع ىؽلؿط ةً ٌهان قَرت ةَد. ی و نُٔعیچ ةًؽم یةَدی ةَد. وٗت  زنػاىی کػًداؿػت. ی اریةؽػ ۀٌٔع
وَر  ةػًی یصػطای ٌا ا گػظر زنػان، ٗػطرتةػانػا ز رودصاىً گظؿػت. یک ؼاًٗ ىی ؿط و او آنط، ؼَار یدارنا ةً چ یةَد
نان نُاةػط مػعورتًا ادا صیراٌتان ارؿط، ؼعدعؼتان  اىيطنی ادً أعکو اؼت یای اقل َلتاىط.  يار زده ؿطهکی ا يطهیٔغا
نػعدم ی ٌػا ٌػا ٔ٘ػه ن٘ام ویای ولػ ىط،ا راٌب ارؿطی مدؽتيط. اگعچً صایةعصَردار ىی ا الُاده َٔؽی ت نادرزادیٕیکاز 

ً اؼتٌا  آن و تٕاوت کً تغکیً ةعاییةا ا، اىط هييطک ویغ تهعیىٌا  آن .اىط  یَاد ٌای  اع و در زنانادته. ؿها در یک زٔع
 ٌعکؽیةعای و یارد. ادی ةؽتگٗلب ۀ یکةً تغوَر کانل  ةً ،ا ىًیط یً نَٖٔ ؿَیکدر تغایيکً  .کيیط هعیو نیتآزاد صَد 

ت یػٕیکط یؿػاودػغ نـػَْل اؼػت  در نُتط ةػً کػار دضػتً کىَآنَز  یانا راٌتٌیچ راه دیگعی ىطارد. يط و ک یقطؽ ن
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او ی ةػعا ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگرؼیطن ةػً نعزلػۀ ـط، کةـتع زدع یةىَآنَز  ٌبىطاؿتً ةاؿط. ٌعچً رای ةطی نادرزاد
ً کػچعا اؼػت،تػع  ؼػضتٌػا  آنی گَىگ ةعا ؿطن ٕٗل تع ةاؿط ةاز راٌتان ارؿط رازتی تع صَاٌط ةَد. ٌعچً زىطگ آؼان

تػع ٍ یرا ؼػعی ینػاارکی ةػطٌگظراىط.  ای را نی کييطه ی ىَآنَز زىطگی ؼضت و صؽتًارنا ودَد دارد. راٌتک لیتتطنؽئلۀ 
 ایػ ةازؿطن ٕٗػل گَىػگ. ةا او ةاز ؿَدگَىگ ٕٗل  ىاگٍان یط روزی. ؿارؼط ینی يیة ةً روؿو تعٍ یؼع ودٌط  یندػ 
از او ی یٌا و ؼػؤالآیيػط  نی. راٌتان نُتػط ىػغد او طىؿَ نیطار یاو دطی یصطای ٌا ٗطرت ی،يیة روؿو هًیا ىیی يیة روؿو

راٌػب ٌيػَز ٌػم ٗعار اؼت چگَىً »: کيط تسهلرا  آن تَاىط یراٌب کل ىهانا  گظارىط. نیو ٌهً ةً او ازتعام  دعؼيط نی
از ىَآنَز راٌب  .«طیيطازیعون ةیة ایيذا . او را ازؿطه اؼتً یکتغ زاقل ازديَن دچار او  ی؟يیة روؿوکطام ةاؿم؟ کل 

يػط ک یدعئػت ىهػی يػیؽػم چیددر ةَکؽی  چیٌطه کً یرؼی یو نؽئلً ةً دایاؿَد. ةا گظؿت زنان،  ینُتط اصعاج ن
ٌایی داؿت کػً  أتاد. او ٗطرتچً اتٕاٗی  گَىگ ید ىگاه کيیط ةعای راٌبيط. کقستت ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىادرةارۀ 

ی گعیةُط از دی کیرا ٌا  آن ییو نيت٘ل کيط و ؼپػ ةً چاٌی در نُتط لیيگ ینَه اِ کرا از ٌای چَب  کُيطهتَاىؽت  ین
 عون اىطاصتيط.ینُتط ةآن از ]در ىتیذۀ زؽادت ةً او[ در ىٍایت او را يط. انا کعون دعتاب یةً ةاز چاه 

ةً تان ً یکتغدر ط یتَاى نیا یً آکارتتاط دارد  نؽئلً ویةا ام یوَر نؽت٘ عا ةًیز ،اؼتی ار دطینَمَع زؽادت ةؽ 
ا کيیطزؽادت ىتَاىیط صَد را از اگع . ىًکهال ةعؼیط یا  ایی کً تغک، ٌر ؿػَد.  وؼیلۀ آن تتاه نی ط ةًیا کعدهً یٌهۀ چیٌغ

ا ىکيطزؽادت صَد را از  ،ًیکع تغیدر نؽاگع کؽی و ٗاىَن ودَد دارد: یا . دؿػَىائػل ی ٘ػیز٘جهػعۀ تَاىط ةػً  ی، ىهٌر
تو ةً ةٍـت ةا  تاةا یةَدا آن يطیگَ ینعدم ن ًکط یا طهیط ؿيیؿا ٌیچ اؼتحيا ٌم ىطارد. ةطون  . اناکعد ارنا قستتکاز ٔر

ا ػی ٌا گػع ديتػًیاز دی ع ةاؿط کػً ؿػضف در ةعصػیدظ أتط. نهکو اؼت انکان زؽادت ایو اتٕاؽ ىهی نکعد ٌر ی َٔع
دػظیع  ودً انکان ٌیچ و ىعود ةًیةا کارنا ةً ةٍـت ةعود. انا اگع زؽادت از ة ،ـتعیۀ ةیتغکی داؿتً ةاؿط و ةعای کاؼت

ؼػىَح ةػاهتع ی ؼػَ ً ةًیؿها تغک . ٌطؼطیىتيطان ت : چـم صَد را ةع نـکلمیگَ یييطگان نک ویانعوز ةً تهعىیؽت. 
ا ط از ؿع زؽادت یو نذتَریاؼت، ةياةعا نىػعح ی و ؼضيعاىیدر اوَر صاص  ةًرا َمَع و نیا َلتط. ةً ٌهیو یؿٌَر

 .کعدم

 ٌا یهاریةکسدن  نراوا َضَعن
 ک ازیػ چیٌػآنَزش دٌػم.  را ةً ؿها ٌا یهاریةکعدن  نطاواایو نَمَع ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٗعار اؼت  کعدن نىعح

 ٔاؿػو نػو ،ایو کار را اىذػام دٌیػط ًکيیانسل  ةًيط. يکنطاوا را گعان یدی ٌا یهاریط ةیٔالَن دأا ىتای واُٗ انطینع
ایتهام چ گیعیم ایو  ٗطر دطی نی گیعد. َلت ایيکً ایو نَمَع را ایو نیدػ  ةً ةطن ؿها داده ٔالَن دأارا کً ی یٌغ

 ،أػعادعصػی ة ًکػيیانسػل  ةػً .رؼػاىط ینػب یآؼىیغ صَدتان ی ؼالنتکيط و ةً  را ى٘ل نی نؽئلً دأا ویااؼت کً 
اش   یهػاریة صَاٌيط نیييط یة ینً کرا  ٌعکؽیو  ييطک ینی تاة یاىذام دوةارۀ آن ةی ، ةعاکييط کؽی را نطاوا نیی هاریة
ٔػعد ۀ یػکنػاىٍ تغی وَر دػط ةػًو  اؼػتی واةؽػتگ کیو یادر ایو قَرت وامر اؼت کً  .کييطی یىهاو صَد نطاوا را

 ؿَد. نی

ٌػا را نُالذػً  گَىگ ةیهاری ایيکً نعدم تهایل دارىط ةُط از یادگیعی چیگَىگ از  یچدروّیو از اؼتادان ی اریةؽ
ا را ةً ؿها یو چیاٌا  آن اىط. اؼتٕاده ةعده کييط تَاىط  یؿضف ن ی،چٔعؼتادن  عونیييط ةا ةک یو ادَا ندٌيط  نیاد یٌغ

 یِ ط او را ةا چػیتَاى یدارىط. چگَىً نی غ چیگعان ىیط و دیداری ؽت؟ ؿها چیىی و ؿَصیا ایيط. آکٌا را درنان  یهاریة
ی . وٗتػرا نسػطود کيػطی گعیٔعد د یِ تَاىط چ یٔعد ىه یِ يط! چکؿها را درنان ی هاریاو ة یِ ط چیط؟ ؿایيکدرنان  صَد 
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تَاىػط  ینػً کػاؼػت  ةػاهی اىػعژةػا يط نػادۀ ک ینؼاوٍ ً آىچ دٌط، یً رؿط نیکاز تغی یؿضف گَىگ را در ؼىر ةاه
ی ٘ػیز٘ی ؿػٕای ةػعا رو ازایػو .ای را ةعدارد ـًیَلت رتَاىط  یانا ىه ،يطکيتعل کو َب کؼعآن را  و ؿٕا دٌطةیهاری را 

ی یتَاىػا ی،هػاریدرنػان ٌػع ةی ةاؿػط. ةػعای ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىػای ط دارایػانل آن، ؿضف ةاکو نُالذۀ ی هاریة
ؾ از ٌػغار یم ةػیگَ یٌا، ن یهارینُالذۀ ةی ةعای ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا در ارتتاط ةاودَد دارد. ی نـضكی ُیوت ؽَٔ

اگػع ودػَد دارد. ی ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىػا ،ٌػا یهػاریةتُػطاد  ةػً و ودػَد داردی ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییىَع از آن تَاىػا
ٔایطه صَاٌػط  ینُالذً ة ةاؿط،ناٌعاىً  چ٘طرؿها ی نطاواکً ایي ط، ةطون تَدً ةًیىطاؿتً ةاؿی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
 ةَد.

گَىػگ  یچػی و اؼتادان واُٗػیاىط. در ة ـاىطهکی ييطگان را ةً آؿٕتگکً یکدانُۀ تغ عصی أعاد،ع ةیاصی ٌا در ؼال
ةػً نػعدم ی ؽػکچػً  ،دىطکعرا ٌهَار  راهار کً در آّاز کی یٌا ا آنیىغد َهَم آنطىط ی و زٕي ؼالنت دادن ؿٕای ً ةعاک

دادىػط چگَىػً  یا ةً ؿها ىـان نػیعدىط ک یرا نُالذً نتان  یهاریـً ةیٌهٌا  آن ييط؟کنطاوا ٌا را  یهاریة آنَزش داد
و یٖ تهػعیػوعاز صَدتػان  ،دادىػط و ةُػط از آن نػیؿها آنػَزش  ٌایی را ةً تهعیو. طیالم ةهاىچگَىً ؼ وط یيکً یکتغ
ریضتگی  مٌ ةػًان نػعدم آنطىػط و یػگَىگ ةػً ن یچدروّیو . ةُطًا اؼتادان طیکي درنانرا تان  یٌا یهاریط ةیتَاىؽت ین

ييطه را ةػً صػَد کعیَان تؽػضیا زیروح وَر زتم  ةً ،يطکهاران را نُالذً یگَىگ ة یةضَاٌط ةا چ ٌعکؽیایذاد کعدىط. 
ةػا اومػاع ، کً ٌهکػاری طعدىکهاران را نطاوا یگَىگ ة یاز اؼتادان چی ةُندر آن زنان و آن نَُٗیت، يط. ک یدظب ن

اةػط. آن یاةػط ادانػً ی تَاىػط ةػعا یطه ىهػیػو دطیػؽت و ایىی نعدم َاد گَىگ نٍارت یدر آن زنان ةَد. انا چی ٍاىیک
گػعان یدر آنَزش دعصی أعاد ةَد. ةُطٌا ة هآن دور ازی در آن زنان و ٔ٘ه نسكَلی ٍاىیکعات اوماع ییاز تْی ا ذًیىت
 َػعض تَاىػط در ینی َاد یعدٔچگَىً ایذاد کعدىط. ی ىاةؽاناىلً یو وؼیةط ؿطىط و تضكفنٌا  یهاریةی ؿٕای ةعا

 طیػةگظار .«يمکػرا درنان ی هاریا آن ةی ویتَاىم ا ین» کيط: نی دَاای ؽکعد؟ یاد ةگیرا ی هاریةی ا ديخ روز نطاوایؼً 
طه یچؽػتؿػان  ةػً دـتی چیغ چػًداىيػط  یا نػیػآدارىط. ييطه کعیتؽض َانیا زیو أعاد روح یاٌهۀ ً کم یؿها ةگَ ًة

 اؿػتتاه ةًدارىػط. ٌيػَز اوػالع ييط و ىً از آن ک یازؽاس نرا  آن ييطه دارىط، انا ىًکعیَان تؽضیا زیروح ٌا  آن اؼت؟
 تَاىيط درنان کييط چیغ صَةی اؼت. کييط ایيکً نی کييط تَاىهيطىط و ٔکع نی ٔکع نی

ٔػعدی  زنػاىی کػً. ةعؼيطو ٌطؼ یةً اةگظرىط تا  ٔعؼا ۀ واٗتیتغک ٌا ؼالان یاز نط یگَىگ ةا یچی اؼتادان واُٗ
ةػعدن  ویازةػی را ةػعای ُیوت ٗطرتهيػط ٔػَؽی ٌا ییا تَاىایً آکط یا عدهکع کو ٔیا ٌعگغ درةارۀ ایط، آیيک یهار را نطاوا نیة
ا دػيخ یػؼػً  در َعضط یتَاى یط؟ چگَىً نیا هکعدؽب کرا ی ٘یز٘ یآنَزؿ ا ٌعگغیط؟ آیو ؿضف دارا ٌؽتیای ارناک

انػا ط؟ یػيکرا درنػان کؽػی ی هاریةی َادی ٔعدی ٌا ط ةا دؼتیتَاى یط؟ چگَىً نیعیاد ةگیٌا را  یهاریة ینطاوا ،روز
درنػان ی ا در دؽػتذَیػآاىػط.  هکعدنػعدم اؼػتٕاده ی ٌػا یواةؽػتگو از مُٓ ؿها ی گَىگ یچی ٗالة انو اؼتادیچي

ی ةیهاری آنػَزش اٌایی ةعای نطاو ٌایی ةعگغار کييط و ؿیَه کالسؿَىط  ةؽیار صَؿسال نیٌا  آن ط؟یؽتیٌا ى یهاریة
تو  اقىالح روش اقىالح وب ٔـار و ةً ةً ی،چ دتعان ی،ۀ چیتضل ی،درناىىَر ی،ؼَزن چ دٌيط، ناىيط لۀ یوؼػ ةًگػٔع

 ایو اؼت کً دَل ؿها را ةگیعىط.ؿان  ٌای گَىاگَىی ودَد دارد و ٌطؼ . روشدؼت

تودرةارۀ روش  طیةگظار  ؿػطن  ةیهاری ا ـػًیر ةع وتٖ نـاٌطۀ نا َلتيم. کؿها قستت ی لۀ دؼت ةعایوؼ ةً گٔع
و ةط اؼت. تهػام نَدػَدات ی نيٕی غیو چیا اه.یؼنادۀ ایو ی یکارناطان یناؼت؛  ارناکؾ یٌا یتهام ةطةضتٔعد و 

 َلػتو یػاؿػَىط.  ةاؿط وارد نػینياؼب ؿان  یه ةعاینسو ٌيگانی کً  اه ٌؽتيطیو ؼی نيٕی غ نَدَداتیىی هيیاٌع
ؿػانل ٌػا  آن ازی کػیآیػط.  ؿیَۀ دیگع ىیػغ دطیػط نیدو ةیهاری ةً . التتً یهاریةـأ اقلی ني؛ ؼتاةَدن   هاریةی اقل
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کً کهتع ؿایٍ اؼت انا ودَد ی گعی. دٌؽتيطارنا کاز ی ا صَؿًاؼت کً ناىيط ةاه ی چگالةا ی يیة ار ذرهیةؽاتی نَدَد
 .دَؿ یننيت٘ل و از ادطاد ؿضف َلً لک یان یً از نکو اؼت ینحل ادارد 

از ةػطىؾ ّػطه، ََٕىػت، ی یو اؼت در دػاکه. کؽی ناىط ٌایی قستت کيیم کً ةیـتع رایخ یهاریةدرةارۀ  طیةگظار
 ،، در آن ٗؽػهت ةیهػار ةػطناؼػت تع از ایو ُةُػط کً ژرؼ گعیدی ُطعه داؿتً ةاؿط. در ةُ یاؼتضَان و ّی روی ةعآنطگ

ی یؿياؼػارا  آن تَاىيػط وتیُی نُهػَلی ىهی ٌػای ٔػَؽ ةػا تَاىاییگَىگ  یچان ؼتادکحع ادارد. ا نيٕی ودَدی َدَدن
دػَد نَاه یؼػچػِی  ٌعدػام ییةگًَ کو درؼت اؼت یييط. ایؿضف ةت ةطناه را در یؼچِی  تَاىيط یٔ٘ه نٌا  آن .طييک

ً کػ تع ودَد دارد  ژرؼی ُطةُ در ی عا نَدَدی. زؽتیىی هاریةی اقلَلت اه یؼچِی  ودَد دارد. انای هاریةآىذا  ةاؿط،
وػَر کػً  ط و آنیػ. ةعوييطک یقستت ن آن ۀیتضل و اهیؼچِی  أعاد درةارۀ ةعداؿتوی ةُنکيط.  ایذاد نیطان را یو نیا
زاهت، نَدػَدی کػً در از ی ةُندر عا ی، زآیط نی ةً ودَدَتاه ةُط از آن، دوةاره کی ! زناىطیً کيیتضلرا  آن طیصَاٌ ین

تَاىػط  د. نیعیػدػ ةگرا  آن ؿَد ةعداؿتًی چ ًکيیانسل  تَاىط ةً یو ناؼت ار ٗطرتهيط یةؽت دارد ایو نؽئلً دصال
 ىیؽتيط.نؤجع ٌای ؼىسی  ایو درنان .ةعگعداىطرا ی چ

در گَىً  اه ودَد داؿتً ةاؿط، آن نکان ایویؼچِی  ةیيط، ٌعدا نیی ُیوت َٔؽی ٌا ییةا تَاىای ةع اؼاس آىچً ٔعد
، ىطنؽػطودی اىػعژی ٌػا اىالک ،در آن نيىً٘ةعد کً  ینی دی يیچ وبتع ک. د زا دارد یهاریةچِی  کً ؿَد تً نیىٌع گٔع

تً و ی اىعژی ٌا اىالکو  ؽتيطیو صَن در گعدش ىی ً چک یوَر ةً ، آن نيى٘ػً در ىٌع دکتع وب ّعةػی. ىطنؽطودگٔع
و یؿَد ةً ا یُط ًاٌع نو ةُ یدر ای . وٗتطدٌ یرا ىـان نعه یّ واؼتضَان، التٍاب ی روی از زصم، ّطه، ةعآنطگی هئَال
آن  صػَاهىػطارد. ی لکچ نـػیُػط ٌػو ةُ یػةػطن در ا طیػةع ینی ط دیدار یرا ةعن آن نَدَدایيکً  ط. ةُط ازیآ یل در نکؿ
ی ط، دػیػيک ینػ کطان را دػایػط و نیػدار یغ را ةعنیآن چ ًکيیاةُط از  ،اؼتضَانی روی ا ةعآنطگیٌا ةاؿط  نٍعه کؽید

ی ً ةعآنػطگکػط یػيیو ةتط یػعیةگی گػعیَکػ دػ کیاؿُۀ اةا ط یتَاى یعده اؼت. نکطا یؿٕا دةالٔاقلً  ةطن ةعیط نی
 کعد. آن اجع را ایذاد نیو نَدَد یً اکاؼت و یای اقل َلت .ط ؿطه اؼتیاؼتضَان ىادطی رو

تو  روِش  ؼً یا ديخ روز دػ از ایيکً در َعض ييطک یادَا نعصی ة ، آنػَزش دٌيػطرا ةً ؿػها لۀ دؼت یوؼً ةگٔع
تو ط. روش یيکٌا را درنان  یهاریة طیتَاى ین در ن٘ایؽً ةا آن نَدَد نيٕػی ط! یلۀ دؼت را ةً نو ىـان دٌیوؼً ةگٔع

صَاٌػط  ٌعوػَر کػً نیو  کيطيتعل کؿها را  تَاىط ذٌو نی ینَدَدچيان . اىطٓ یمٌَُلياک، نَدَدات ةـعی ةؽیار 
را  آن طیػتَاى یً نک طییگَ ینصاتهً دٌط. تان  یةً زىطگی رازت تَاىط ةً ینی زترازتی کيتعل ؿها را در دؼت گیعد.  ةً

دؼت صَد ی تَاىط آن را لهػ کيط. وٗت یتان زتی ىه دؼت نُهَلی؟ گیعیطةرا  آن طیتَاى ی. چگَىً نةا دؼت ةگیعیط
ٗاَػطۀ  ت ةی، زعکػاصيػطد ینػةػً ؿػها  تاندـػت ؼػعی زتو کيط  یىهی یط، ةً ؿها اَتيایدٌ یرا ةً اوعاؼ زعکت ن

تو آن در ىٌعش ةؽیار صيطهتان  دؼت تان  ةػً دؼػتدرىػگ  ةیط، یيکلهػ را  آن طیاؼت. اگع واًُٗا ةتَاىدار  ةعای گٔع
ةً ىٌع ی ُیوتؿان  ٌع دو دؼتی ـیً ةا ٌع آزناکام  طهیرا ٗتالً دی ؿَد! أعاد ینی زصم واُٗ کیو رؼاىط  نیب یآؼ
أعادی  ویييط. چيکغان ةَد ةليط یً آوکرا ؿان  تَاىؽتيط دؼت ی، انا ىهاؿتىطی چ نـکلیٌؿان  دؼتو    ةطنآنط.  ین

و ةً ایو نيذع ؿطه ةَد کػً ایيذػا واُٗػًا ٔلػخ  گع ةَدیدی ُطةُ در ؿان  دیطن ةطن آىچً روی داده ةَد آؼیب ام. را دیطه
ؿػَد. أػعادی کػً تسػت  ین ؿػطن دیطن آن ةطن اؼت کً ةاَث ٔلخ تَاىیط تكَر کيیط، آؼیب وَر کً نی ةاؿيط. ٌهان

تً َهل دعازی َ٘یم اىط کً آیا  ةعداؿتً ؿطه از نو دعؼیطهؿان  اىط یا وی َهل دعازی ٗؽهتی از ةطن ؼازی ٗعار گٔع
ی ُطدر ةُ ؿان  ةطنعا یؽت زیىی ا ؽئلًدٌم کً ن اوهیيان نیٌا  آن ةًرا تهعیو کييط. ٌهیـً گَىگ  یچتَاىيط  ینٌيَز 

گٕتم، وٗتػی ؼػُی  ةياةعایو دیعو آىچً اهن نػی ؿَد. ین کار ةطنآن روی  ،گَىگ یو چیىـطه و در تهعی دعازگع ید



05۴ 

 

ط ةػً یػعدک ینػلهػ آن را  اگعدٌط، انا  کيیط آن نَدَد نيٕی را ةگیعیط، اگع ىتَاىیط آن را لهػ کيیط اٌهیتی ىهی نی
 .زد ینقطنً تان  دؼت

ی یایآؼػی تيطرؼتی ٌا ـگاهیت در ىهاکؿعی ن را ةعاطایاز نعی تُطاد، گَىگ نٍم نلی چی طادیت از رویزهای ةعا
نػا ی ـػگاه، ٔػالَن دأػایو ىهایم. در اولػیةػَدروش و یتع ـگاه نا ةعدؽتًیةعدم. در ٌع دو ىها ٌهعاه صَد ،وکدر د

م از ٍَػطۀ آن یتَاىؽت یً ىهکازدزام ةَد ی ٗطرً نسل نا ةدر ـگاه دوم، ی. در ىهااَالم ؿط «ؼتاره گَىگ یچنطرؼۀ »
ً ؼایع م. درییةعآ ۀ نا دع از دهُىتَدىط چيطاىی أعاد ،ـگاهیىهای ٌا ّٔع قػٓ  ةػَد:اىتٌػار قػٓ ت ةَد. ؼً ی، انا ّٔع

ٍع نيتٌػع ی نػطاوای دوم، ةعاقٓ  ىام کعده ةَدىط. جتت قتری نطاوای ةعااول وٗت  ةَد کًی یٌا آنی اول ةعا ةُػطاًز
تو اننقٓ ةَدىط و  ىام جتت اىذػام ار را کػو یػاچػعا م. یدٌ یٌا را ؿٕا ىه یهاری. نا ةىطةَدنو  ازا ؼَم در اىتٌار گٔع

 کعده ةاؿیم.ی و در ایو زنیيً ٌهکار تیزها گَىگ نٍم نلی چی طادیروصَاؼتیم از  دادیم؟ زیعا نی

ای اىعژی دریأػت کعدىػط کػً  تَدهٌا  آن از ٌعیکعدم. کٍ یةَدىط تَزآىذا  ً ةا نو درکی طاىینع ویگَىگ صَد را ة
، ٌػم و زػالیػعدم، انػا ةػا اکػرا ةا گَىگ نٍعونػَم  ىانآ . دؼتآن را ؿکل داده ةَدی ُیوت َٔؽی یقط تَاىا ؾ ازیة

ا اتٕاؽ أتػاد. ی و زتیا طه ؿط.یگغزدن  تاولو ی غیتا زط صَىعٌا  آن ازی ةُن دؼت  درىػطهانالً کػنَدػَدات آن ةاٌر
ٌػای  کعدیط، ةطون تَاىایی زتی اگع ؼُی نیط؟ یيکهػ لةـعی صَد را ةا دؼت ٌا  آن طیط ةتَاىیيک یع نکا ٔیةَدىط. آ

کيیط و زتی ٗتل از  داىيط ةً چً ٔکع نی از ُةُطی دیگع نی عایزط. یاةیدؼت ٌا  آن تَاىؽتیط ةً ىهی نَردىیازوتیُی  َٔؽ
ی هػاریو ةگعدىػط  نیةػازآىذا  گظارد، َٔرًا ةً یعون نیؾ را از در ةیهار دایة ًکيیاکييط. دػ از  ٔعار نیتان  اولیو زعکت
 ط ویرا دراز کيتان  ط کً دؼتیاز داریصاقی ىی ُیوت َٔؽی یط ةً تَاىایعه ؿَیةع آن چ ًکيیای د. ةعاَؿ یندوةاره ًاٌع 

روش َػالی »م کػً یػداری گػعیدی ُیوت ٔػَؽی یکػَب ؿػط، تَاىػا شین آىکػًط. دػػ از یػکَب کي شیدا ن ٌهانآن را 
نَدػَدی را ی تَاىط روح اقػل یتع اؼت. ن عونيطیىی زتی ُیوت َٔؽی یَاىاؿَد و آن ت یطه نیىان« روحکـیطن  ةیعون

ٌای صاقػی  ةػعای ٌػطؼی ُیوت ٔػَؽی یتَاىط دیگػع زعکػت کيػط. ایػو تَاىػا عون ةکـط و ةالٔاقلً آن نَدَد ىهییة
ادؿاه نیهػَن ؿَد و نا در آن ىهایـگاه از آن اؼتٕاده کعدیم. ؿایط ةا ایو داؼتان آؿيا ةاؿیط کً گعچً د اؼتٕاده نی

ػت و او را ةؽػیار کَچػک کػعد.  ؼػهت ةًصیلی ةغرت ةَد، انا تاتاگاتا کاؼۀ در دؼػتؾ را  ی یو تَاىػایػااو ىـػاىً گٔع
، ةالٔاقػلً ةاؿػط کَچکا یةغرت  چ٘طرو نَدَد یاایيکً  چيیو اجعی داؿتً ةاؿط. ةطون تَدً ةًتَاىط  ینی ُیوت َٔؽ
تً دؼت در   ؿَد. ین کَچکار یو ةؽگٔع

 ذٌػوتَاىػط در  یيػط. نػکرا صػارج ی غیهار ٔعو رود و چیة ٔیغیکیً دؼت ؿضف در ةطن کؽت یوه، نذاز ىَالً ة
ل کو ؿػیً ایط ةتَاى یىهدظیع ةاؿط،  انکان اگعی ًا نهيَع اؼت. زتنىل٘آورد و  ةً ودَداصتالل ی نعدم در دانُۀ َاد

دارد. ی ٗلتػی هػاریةی ً ؿضكػکػ طیعیةگىٌع ر دگع اؼت. یدی ُطدر ةُ ی دؼت ،ةعد یً ٔعد ٔعو نکی دؼت دٌیط.اىذام 
 وعؼ ةػً ٗػعار دارد گػعیدی ُػطدر ةُ کػً دؼػت آن ، عدیةگً آن نَدَد را کيط ک یت نکوعؼ ٗلب زعً و دؼت ةیای وٗت

ةؽػتً  ٌػع دو دؼػتعد و یگ ینآن را تان  ةیعوىیدؼت  ؼپػ. ٗادط ینيط و َٔرًا آن نَدَد را ک یت نکةطن زع درون
و  عدهکػ تکػزعتان  در دؼػت یگػاٌاؼػت،  درىطهار ی. آن نَدَد ةؽاؼتدر دؼت ؿهَدَد آن نؼپػ  ؿَىط و ین

. ةػا کيط یذاد نیصعاش ا گَشی قطای اوٗات زت ةُنیو  زىط یؾ نیى اوٗاتی گاٌ آن را ؼَراخ کيط،يط ک ینی ؼُ
ا کيتان  اگع از دؼتانا رؼط،  ین ةً ىٌع کَچکتان  ً در دؼتکآى ؽت یىی غیو چیاگعدد.  یً اىطازۀ اول صَد ةعنة طیٌر
و یػادظیع ىیؽت.  ٌا انکان یک از ایو ٌیچ، هزم ةعای آنی ُیوت َٔؽی یَاىاتةطون از ٍَطۀ آن ةعآیط. ةتَاىط  ٌعکؽیً ک

 .ييطک ین رنعدم تكَ ىیؽت کًی و ؼادگیةً ا ودً چیٌ ىَع نُالذً ةً
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ً در گظؿتً کوَر  ودَد داؿتً ةاؿط، ٌهاننذاز ةاؿط کً يطه یو اؼت در آکگَىگ نه یو ىَع از نُالذۀ چیا التتً
و از  ييػطه ةاؿػطک کيط ةایط تغکیػً ٔعدی کً از آن اؼتٕاده نیودَد داؿتً ةاؿط:  یط ؿعویـً ودَد داؿت. انا ةایٌه

را ٌػا  آنی ارناکتَاىط  یصَب اىذام دٌط. انا ىهأعاد از ی تُطادی ةعاتَاىط  آن را اىذام دٌط. ٔ٘ه نیی صَاٌ کیىروی 
ی ٌا یهاریٌا ٌيَز ٌم ودَد صَاٌيط داؿت، انا ة رىخ رو ازایو. کأی ىطارد میٌَی تَ٘اً ک عاو ةتعد چیاز ة َر کانلو ةً

ً ةً دائَ ىائل ؿطه ةاؿط. او ٔ٘ػه یکً در تغکؽت یىی ؽکگَىگ  یچی اؼتاد نُهَل کیأت. یةضكَص ؿٕا صَاٌيط 
َکَل کيطٌا را  یهاریتَاىط ة ین و اؼػت کنهغ یى اوصَد  .يطکل یتتطٌای دیگعی  ةً ةطةضتیرا ٌا  آن طیؿاا ی ةً آیيطه ن
اىذػام  اوی کػهکَدآگػاه را صار کػو یػيػط، اکً یػکرا تغی کهک. اگع روش او صَدآگاه اىطاصتو را ىطاىطٖ یتَُ ةً و روىطِ یا
ی اریةؽرؼيط.  نی ةً ىٌعکييط ةؽیار نُعوؼ  گَىگ تهعیو نی ٌای چی تُطادی از أعادی کً در ةعصی نطرؼً. دٌط ین

کػً  تيٍػا َلتػیيػط. ک یرؿط نػ ؿان یکهکه در ةطن صَدآگا ؿان گَىگ عایگَىگ، گَىگ ىطارىط ز یچ نـٍَراز اؼتادان 
ت  ٌا یا زتی ده ةیهاران را اىذام دٌيط ایو اؼت کً ؼال ۀوَل زىطگی صَد نُالذدر تَاىيط  نی ٌا ؼال ةػطون دیـػٔع

در ٌهػان ؼػىرِ ؿػان  ةیهاران را اىذام دٌيػط زیػعا تهعیو ۀنذازىط نُالذا ٌ آن دٌيط. ؿان ادانً نی چيطاىی در تغکیً
هػار یةی تػاب را ةػعاکو یط ایتَاى یييط. نک طاواهاران را نیةه ىطارىط زاداودً  ٌیچ ةًٔالَن دأا طان یناىط. نع نسطود نی

ا ةعزؽب ن٘طار کارنػای ٌػع ؿػضف، ، انرا ؿٕا دٌط اوتَاىط  یيط، نکتاب را ٗتَل کی نستَاتَاىط هار ةیةاگع . طیةضَاى
 ىتایخ نتٕاوت صَاٌط ةَد.

 گَىگ یچ هارضتان و درنانیة درنان
گَىػگ  یچػ ی،ّعةاز دغؿکان وب ی عصم. ةیيکگَىگ قستت  یچدرنان هارؼتان و یة و درنانیدرةارۀ راةىۀ ة طیةگظار
گَىػگ  یاگػع چػ»ً: کػو اؼػت یػاٌػا  آن . ىٌػعگَىً ٌؽػتيط ایوٌا  آن حعکگٕت اتَان  یو ن ؿياؼيط ؼهیت ىهیر را ةً

و ةػطون ی صػالةا دؼػت تَاىط  ینتان  گَىگ یچ؟ ٌاؼت هارؼتانیةً ةی ازیچً ى ٌا را ؿٕا دٌط، دػ یهاریتَاىط ة ین
نػا را ی ٌا هارؼػتانیةی ط دػاییػآ ینػعدم را ؿػٕا دٌػط. دػػ چػعا ىهػ ،هارؼتانیةدر  ؿطن یةؽتعا ی٘ات، دارو یتغر
گَىػگ  ینُالذۀ چػ در واٍٗ. کييط را درک ىهیگَىگ  یأعاد چی ؽت. ةعصیو نيى٘ی ىاًٍارىٌع نَُ٘ل  ویا «ط؟یعیةگ
ی ُػیوت ٔػَؽی غیػ، ةلکً چؽتیىی گَىگ نٍارت نعدم َاد یچچعاکً  ،ةاؿطی نعدم َادی ٌا ناتَاىط نـاةً درن یىه

ی ةـػعی ادةا دانُۀ َػی ُیوؼگؽتعۀ نذاز اؼت در  چگَىً ،اؼتی ُیوت َٔؽ گَىً ویکً ای غیو چیاؼت. دػ چي
ٌا  نااىؽػی ٌا یهاریتهام ةؿان  ک زعکت دؼتیةا  طيتَاى یو ن ىطار تَاىهيطیةؽ صطایینَدَدات  ؟ذاد کيطیاتطاصل 

ودػَد  یادیػار زیةؽػ صطایینَدَدات کً  ةضكَص ؟طيدٌ یار را اىذام ىهکو یاٌا  آنک از ی چیٌ. چعا ىطو ةتعیرا از ة
و یةػط ٗػعار اؼػتی اىؽػاىی دانُۀ َػادزیعا دٌيط؟  یؿان را ىـان ىه یيطگةضـتان  یهاریدرنان ةةا ٌا  آن چعا دارىط.

ًا واُٗیت زىػطگی و نعت ی هاریة ی،عیقَرت ةاؿط. تَلط، د از دارىػط و ی یارنػاکٌػای  َلتٌػا  آن ٌؽػتيط. ٌهػۀقٔع
 ط.یةپعدازآن را  طیط نذتَریداری اگع ةطٌ .ؿَىط ىاؿی نیی یارناکََ٘ةت 

ٔػعد در ایػو قػَرت چعاکػً ط، یػيک یاقػل را ى٘ػل نػ آنً کػو اؼػت یػط، نحػل ایيکرا درنان کؽی ی هاریاگع ة
ااک ؽتتَاى ین ةاؿػط؟ نذػاز  ؽػتتَاى یو نػیػ. چگَىػً اعدازدپػةرا ٌػا  آن تاوان ًکيیااىذام دٌط ةطون ی ىادرؼتی ٌر

از روی اگػع و  وَر کانػل زػل کييػط ةػً را نـػکلٗطر ٗطرت ىطاؿتً ةاؿيط کً  آناگع  ً ٌؽتيطیتغکدر زال کً ی أعاد
 صَاٌی ةاؿػط. ةػع اؼػاس ىیػک انا ةایط .کييطدرنان  نهکو اؼت ادازه داؿتً ةاؿيط ٔعدی ةیهار را  ةاؿط صَاٌی ىیک
ایو ی ُیوؼگؽتعۀ در یؽتيط نـکل نعدم را زل کييط نذاز ىایو وَر واُٗی  ایو ٗطرت را دارىط کً ةًٌایی کً  آنولی 
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و نذػاز یػاىط و رؼػاىط یب نػیآؼػی ت دانُۀ نػعدم َػادیومُةً ی وَر دط قَرت ةً آندر زیعا کار را اىذام دٌيط. 
، یؽػتىی َهلػاقػالً  ،گَىػگ یةا چػی نعدم َادی ٌا ناهارؼتیةکعدن  ویگغیداتَاىیم ةتیيیم چعا  ةياةعایو نیؽت. یى

 اؼت.ی ُیوت َٔؽی یگَىگ ٔا یً چکچعا

گَىػگ  ایی تأؼػیػ ؿػَىط کػً ةػً چیٌ ةعصی أعاد در چیو ؿایط چيیو تكػَری داؿػتً ةاؿػيط کػً ةیهارؼػتان
دػظیع  گَىگ ةاؿيط. انػا اگػع از ىٌػع تذٍیػغ و انکاىػات ىیػغ اىذام اؼتادان ناٌع چیٌا  آن اصتكاص داؿتً و کارنيطان

. اگع َادی ةـعی ٌؽتيطت دانُۀ یومٌُت از ٔانسدر زال نَدَدات واه عا یزداؿتيط.  ةَد، ٌعگغ اجعةضـی ىهی نی
گَىػگ  یچػی درنػاىی ٌػا گاه گَىگ و اؼتعازت یچی غ ؼالنتکگَىگ، نعا یچی ٌا کیيیلک گَىگ، یچی ٌا ناهارؼتیة

وَر  ٌا ةً ناذۀ درنید و ىتکعأت صَاٌط ی ا نالزًٌ ٗاةل وَر گَىگ ةً یاؼتادان چ دادن ؿٕای ػ ؿَىط، اجعةضـیتأؼ
ط در ٌهػان ؼػىر یةاٌا  آنی ط، ٔادٌي یاىذام نی و نعدم َادیار را در ةکو یااز آىذا کً صَب ىضَاٌط ةَد. چعا؟ ی لک

نـػاةً ط یةاٌا  آن درناناجعةضـی ةهاىيط. ی ةاٗی نعدم َاد تیومُنذتَرىط در ٌهان ؼىر ٌا  آن ةاؿط.ی نعدم َاد
 ی،هػاریة کیػی ؿٕای ةعا غیىٌا  آن و کيط یهَهل ىی صَة ةًٌا  آن نادرن ،ذًیدر ىتهارؼتان ةاؿط. یةاجعةضـی درنان 

 و قَرت اؼت.ینُهَهً ةط .دارىطاز یى «لؽۀ درناند»اقىالح  ةًچيط  ةً

گَىػگ  ی. چاىکار کعدٌا را  گَىگ در ؿٕای ةیهاری چیتَاىایی  تَان یٌا، ىه ا ةطون آنیگَىگ  یچی ٌا ناهارؼتیةا ة
ٌػا و زٕػي  یهػاریةی ؿػٕاةػً ٌػا  آن ٖیاز وعاىط  تَاىؽتًاز اؿضاص ی اریو نعدم نـٍَر ةَده اؼت. ةؽیدر ة ینطت

نُالذً ؿطه ةاؿػط، ی ؿکل ٌع ةًا یٖ أتاده ةاؿط یةً تَُ یگَىگ یاؼتاد چ تَؼهی هاریدؼت یاةيط. صَاه ة یؼالنت
 کحػعيػط. اکٌػا را نُالذػً  یهػاریتَاىػط ة یگَىػگ نػ یً چػک اىکار کعدتَان  یط ؿطه اؼت. ىهیىادطی هاریة ةً ٌع زال

ط کػً اى داؿػتًی ا طهیػچیدؿػَار و دی ٌػا یارهػیً ةکػٌؽػتيط ی ؽػاىکاىط  ٔتًگَىگ ر یاؼتادان چؼعاغ ً کی اؿضاق
 انتسػان راصػَد  ؿػاىػتا  روىط ینناٌعی گَىگ  یاؼتاد چ ةياةعایو ىغد. درنان کييط راٌا  آن ٌا ىتَاىؽتيط هارؼتانیة

ىػغد ؿػَد  درنػان نیهارؼتان یدر ة ؿان ةیهاریً ککؽاىی . ؿَد ین در ىٍایت درنانی هاریةدر کهال ؿگٕتی، و  کييط
تَاىػط  یگَىػگ نػ یچػةيػاةعایو عدىػط. ک یع نػکػو قَرت ٔیدر آّاز، نعدم ةً ا ةضكَص روىط. هیگَىگ ى یچاؼتادان 

ً کػی زػال دراؼتٕاده ؿػَد.  یدانُۀ ةـعٌای نعؼَم  ؼایع ؿیَهتَاىط نحل  یىهایيکً  ٔ٘ه، درنان کيطٌا را  یهاریة
ةػطون ایذػاد تػأجیع و  کَچکای  گؽتعهدر و ؼعوقطا  ةیؿکلی  ةً، اىذام آن ؽتیى ذازودً ن ٌیچ ةً گؽتعده یتطاصل

و یػای هػاریةی و راه ؿٕایةٍتع .را ؿٕا دٌطی هاریة وَر کانل ةًتَاىط  یىهط یتعد یةانا  .غ اؼتیدا ،زیادی در ادتهاع
 يط.کو یگَىگ را تهع یً صَد ٔعد چکاؼت 

ی ةضـػ  ييػط و اجعکٌػا را درنػان  یهػاریتَاىيػط ة یٌا ىهػ ناهارؼتیييط ةک یً ادَا نکٌؽتيط  ی ىیغگَىگ یاؼتادان چ
ل یػةػً ىٌػع نػو دل ودػَد دارد.ی ادیػز لیػ؟ التتً دهمییگَ یچً ندرةارۀ آن نسطود اؼت. نا هارؼتان یة ٌای نادرن
ٌا  ناهارؼػتیً ةکػ ؿػطه یتػیَذی ٌػا یهػاریة گَىاگَننيذع ةً اىَاع کً  اؼت اىؽانی اصالٗی ٌا ارزش أَل ی،اقل
ٌػا  ویػط. تهػام اىػغ ودػَد داریػىی ادیػزی ٘لتتی داروٌاؽت. یغ نؤجع ىیكعؼ دارو ىييط. ندرنان کرا ٌا  آن تَاىيط یىه
آن ی عاگػعان را ةػیط دیػىتاکؽػی  چیٌ طه اؼػت.یو زػط رؼػیزامع ةً ادر زال ً کؼت ای نُۀ ةـعأؽاد دصاوع  ةً

 .ؿَد نینَادً ی یٌا یؼضتً ةا یکر تغد ٌعکؽی، ذًیدر ىتدر آن ؼٍهی داؿتً اؼت.  ٌعکؽیعا ی، زکيطؼعزىؾ 

ةیهػاری  را تـضیف دٌيط.اش  تَاىيط ةیهاری دغؿکان ىهی ،اؼتهار یةواًُٗا ؿضف  ًکيیاةا ی زتدر ةعصی نَارد، 
ٌا  نتاهارؼیاىط. ة طه ىـطهیعا ٗتالً ٌعگغ دیودَد ىطارد، زٌا  آنی ةعای اؼه انا ؿَد ینف داده یغ تـضیىاز أعاد ی ةعص
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تَاىيط. اگع  ینةلً ؟ نُالذً کييطٌا را  یهاریتَاىيط ة یٌا ن ناهارؼتیا ةیىانيط. آ ین «یانعوز یٌا یهاریة»را ٌا  آن ۀٌه
آىذػا  نُالذػً ةػًی ةػعاداؿػتيط و  اَتهػاد ىهیٌػا  آن ، نػعدم ةػًنُالذً کييط ٌا را یهاریيط ةؽتتَاى یهٌا ى ناهارؼتیة
ؼػىر  درٌػا  آن نُالذۀ ٌای وَر اؼت کً روش ویأ٘ه ييط، کٌا را نُالذً  ی هاریة تَاىيط ینٌا  ناهارؼتیة ٔتيط.ر یهى

َلػت  ةػً ٌهػیو. اىػط ةؽػیار وصیمٌا  یهاریةعصی ةو  ٌؽتيطی نعدم ورای آن ٌا یهاریً ةک یزال در ،اىط ینعدم َاد
وٗتػی ةیهػاری ٔػعدی ةؽػیار زػاد ؿػَد  .کييط در نعازل اولیۀ ةیهاری درنان اىذام ؿػَد اؼت کً دغؿکان تأکیط نی

ی دغؿکی ٌا نادرنؼىر . کيط ین ٔعد را نؽهَمغ یىزط دارو ؾ از یدرنان کييط. ن٘طار ةآن را  تَاىيط یهٌا ى هارؼتانیة
ٌػا  آنی ع درناىگعیتأج ویةياةعا. ٌؽتيطی ؼىر نعدم َاد دری ٌهگ .ٗعار دارد ٔياوری ناَلم و  در ٌهان ؼىرانعوزه 

 گَىػگ و یچػنُهػَل ی ٌػا کػً درنانی يم: کػارکػروؿػو ط یػؽت کً ةاٌای  ىکتً و قَرت ةاؿط.یتَاىط ةً ا ٔ٘ه نی
ٖ یػٌػا را ةػً تَُ ةیهاریی  ا ـػًیا ٌهػان َلػت ریػٌػا  یو اؼت کػً ؼػضتیدٌيط ا یاىذام نٌا  ناهارؼتیةی ٌا درنان

َکَل نیا ةً آیؿضف ی ناىطۀ زىطگ یةاٗی ٌا را ةً ؼالٌا  آن کييط. یذا نو داةاىطازىط  نی از کييط و کارنا اقػالً  یيطه ن
 رود. ىهی ةیو

اکحع  و ةاؼتانیاؼت. در چ کیار ىغدیگَىگ ةؽ یچدرنان ةً ی يیچ وبم. یيکقستت ی يیچ وبدرةارۀ  طیةگظار
ی ، لػئػَتَ ٌػَآ، ائَیػن یؼ نَؼ نحلی ةغرگتان یوتوَر نحال  ةً داؿتيط.ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىای يیچ دغؿکان وب

ػا از یػاانػا  اىط. نؽػتيط ؿػطهی در نتَن دغؿػکی داؿتيط و ٌهگی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا آن چً، یدو و ة یؿ و روٌز
اؼت کػً از ی اتیا تذعةیٌا  ىؽضًةً ارث ةعده ٔ٘ه ی يیچ وبآىچً  ؿَد. نیاىت٘اد اّلب ؿان  هالُاد صارؽٌای  ٗطرت

تً ةَدیار دیةاؼتان ةؽی يیچ وب اؼت. آنطه ةً دؼتصىا  و یؼُ تًـٔع ؿایط . انعوزه ةَدی تع از َلم دغؿک . دیـٔع
تً اؼتید اریةؽی يَىکی کَلم دغؿ» :ييطکع کٔ عصیة کييػط و ی ةػطن را ةعرؼػ درون تَاىيػط یٌا نػ اؼکو یت ی، ؼـٔع

تً یدی غات انعوزیگعچً نهکو اؼت تذٍ« ودَد دارد.ػ کیا ۀو اؿُی ةعدار ػکَقَت، ی انَاج ناورا  ،ةاؿػيطـٔع
 ؽتيط.یةاؼتان ىی يیوب چی صَة انا در ىٌع نو ٌيَز ةً

ٗكط  ئَتَ عد ٌَآکؼائَ تكَر  يط. ؼائَکدعازی آن را  و صَاؼت طیدرا ی ا ؼائَ ّطه ؼائَ انپعاتَر ْغر ند ئَتَ ٌَآ
 عد، ٌػَآکػَػَد  اش یهاریةؼائَ ؼائَ وٗتی در زىطان درگظؿت.  ئَتَ عد. ٌَآکی او را زىطاى ذًیدر ىتـتو او را دارد، ک
تاد آورد و یرا ةً  ئَتَ  ئَتَ درگظؿت. چعا ٌَآی هاریة آنؼائَ ةا  ؼائًَا ظؿتً ةَد. ةُطدرگ ئَتَ انا ٌَآ ،ؼعاغ او را گٔع

تػان ةػغرت زنػان یةـعی نا اؼت کً ٌهۀ وتی ُیوت َٔؽی یتَاىا ویط. ایرا دی هاریداؿت؟ او ةی آگاٌی هاریةً آن ة
وعؼ ةطن زنان چٍار  وَر ٌم وعؼ ةً کیتَاىط از  ینةاز ؿَد او چـم ؼَم ؿضف ایيکً  ةُط از داؿتيط.آن را  گظؿتً

هیػۀ ةػطن را  تَاىػط هیً ٔعد نیيط. یراؼت را ةت چپ و ؼهت ، ؼهتدـت ؼهت تَاىط ین دلَ ؼهتاز  .يطیةتاىؽان را 
 گَىػً َهػل کييػط؟ ایوتَاىيػط  ینػو یىػَی کدغؿ اةغارا یآای ةیهاری را ةتیيط.  تَاىط ورای ایو ُةُط، َلت ریـً ةتیيط. نی

 درون تَاىيػط ینػ غیػکػػ ىیقَت و اؿػُۀ ای ٌا، انَاج ناورا اؼکو یت یؼگع! یٌغار ؼال دط یؿا. ٔاقلً دارىطار یةؽ
ؽػتيط یى٘ل ى و زهل ٗاةلی ةغرگی ٌا ع ٌؽتيط و چيان دؼتگاهیار دعزذم و داگیةؽ ،غاتی، انا تذٍييطیةتةطن اىؽان را 
 ةػًی ادیػةاؿط و ازتٌهعاه او  عودةً ؿضف ک ٌعداتَاىط  یو چـم ؼَم نیا کًی زال درييط. ک یىهار کو ةطون ةعؽ 

 ؟ؿَىطؽً یتَاىيط ن٘ا یٌا ن ویىطارد. چگَىً اةعؽ 

ی یاٌان دارویگگَىً ىتاؿط.  گَیم نهکو اؼت ایو نیييط. ک یقستت نو یىَی کدغؿؿگٕتی از نعدم درةارۀ ی ةُن
ػایچاز آن ی اریةؽػ و ةتعىػط.یاز ةٌا را  یهاریةی وَر نؤجع ةًتَاىؽتيط  یواًُٗا ن ةاؼتانی يیچ تًیةػاز  ٌغ اىػط، انػا  و ٔر

ٌػار  یچػ یچػ ؿػٍع دری الؼػکؿػَىط. وٗتػی  نیو نعدم اؼتٕاده یو ٌيَز ٌم ة  ناىطهی ةاٌٗا  آن ازتَدٍی  تُطاد ٗاةل
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ؿػط  ینػی رازت ط. ةًیـک یدىطان نعدم را ن ةؽاط دؼتٕعوؿی دٍو کعده ةَد و در صیاةان ًکطم یرا دی داؿتم، ؿضك
 و عدکػ یرا رد ىهػی ؽػک ٌػیچؿعؽ ىتَد. او  ً نعدم ؿهالیعا لتاؼؾ ؿتیزآنطه و یو ؿضف از ديَب چیً اکط یٍٔه
طن دىطان ىتَد، یـک شعده ةَد. ن٘كَدکاز دىطان دهٍ ی ا تَدهآىذا  در .طیـک یآنط ن ینىغدش ً کرا  ٌعکؽین ادىط

را ی ىدىػطا در زػالی کػً. کػعد ؼػاوٍ نیی زردرىگػآن داروی نایٍ، ةضار ّلػیي صَدش ةَد. داروی نایٍ ً ٔعوش کةل
 اواز گظاؿػت و  ینػ ةػَد صػعاب دىػطانِ  کػًی یدػا ؿػضف،گَىػۀ ی روآن را  عد وک یرا ةاز ندارو  یِ ةىعرِ ط، دیـک ین
رِ آن د. ؿػط یننكعؼ  از نسلَلی ار کهین٘طار ةؽ. وارد دٌان کيط ةا دم صَد راداروی نایٍ زردرىگ  ةضار صَاؼت ین

صػَدش داروی درةػارۀ  در زػالی کػًآورد.  یعون نػیة ؾتیاز درا ی تیتعک چَب ؼپػگظاؿت.  ینيار کو ةؽت  ینرا 
ٌهػعاه  ةػًی طن دىػطان دردیـػکآورد.  یعون نػیػةآن را  ط ویـػک یت دىطان صعاب را نػیتعک عد، ةا چَبک یقستت ن

ت اگػع یػتعک چػَب کیػةً ط: یـیيطیو ةیادرةارۀ ی . ٌهگکعد یىهی غی، انا صَىعآنط نیىطاؿت. ٔ٘ه چيط ٗىعه صَن 
 را ةکـط.دىطان ی معةۀ کَچکةا کعد تا  یاؼتٕاده نآن از ، انا او يطکؿ ینآورده ؿَد  ٔـاری هک

ایو ٌيَز چیدر چً کام  گٕتً ػا و اىط أتًیو اىت٘ال یو نعدم چیاز زنان گظؿتً در ةٌؽتيط کً ی یٌغ ٖ یػدٗی اةغاٌر
اةت ٌا  آن ةا طيتَاى یهىی ّعةوب  تَاىػط  یت او نػیتعک ةٍتع اؼت. چَبٌا  نآ از کی طامکم درنان یيیةت طیةگظارط. ييکٗر
ط. کيػ ینٖ یتغری زؽ یةی داروآىذا  وایيذا  ـط، اولکرا ةی ةضَاٌط دىطاىی وب ّعةدر ی دغؿکـط. اگع کرا ة یدىطاى
ةا اىتعدؼػت  دغؿک وٗت آن اؼت کً ؼپػ .اجع کيطی زؽ یةی يط تا داروکط قتع یو ؿضف ةا اىط ک٘ات دردىایتغر

 دىػطان ؿکؽػتً ؿػَد و و اؼػتکػ، اگع نَاًب ىتاؿػط نهتالشو ی و ؼُ ط. ةُط از قعؼ زنانـکة عونیدىطان را ة
پؾ تهار یتَاىط ةً ة یً نکط، کي ینيطن آن اؼتٕاده کی ةعای ا ؾ و نتًکاز چ دغؿکؼپػ  .ةهاىط لحًرون د ـً دریر

أػعاد ی . ةُنػودر ینػ ارکػ ًکعدن ةػ ؼػَراخی ٖ ةػعایدٗی ا لًیوؼؼپػ . ؿَداو ىگعاىی و  تعسٗلب ةطٌط و ةاَث 
 تػعاوش کػعده و ؿػضفی ادیػز دعىػط. دىػطان صػَن ینؿان  یً اّلب از داکط یآ یدردؿان نکعدن  ؼَراخاز ی ٗطرً ة

تًید کی طامکةٍتع اؼت؟ ٌا  آن از کی طامکط نُالذۀ ییگَ ینيط. ک یعون تٓ نیصَن ةً ةی نطت ط یػتاى؟ ٌؽػتيطتع  ـٔع
تً ةػَدیدةؽیار ةاؼتان ی يیىگاه کيیم. وب چٌا  آنی جهعةضـ ةً ةایط ًکةل ىگاه کيیمل یاةغار و وؼا ًاٌعةً ٔ٘ه   ـٔع

 تَاىط ةً ایو زودی ةً آن ةعؼط. ىهی نُاقعی وب ّعة و

تَاىؽػت  ةعگغیػط وگػع را یدی آن راٌػ .ایم تٕػاوت دارد آنَصتػًً از ّػعب ُاقػعنان کػَلم ن ةاةاؼتان و یچَلم 
ػا را نػیکً انعوزه چی ٖ روؿیاز وعم یتَاى یىهرو  ایوازةً ةار آورد.  رای گعیت نتٕاوت دینَُٗ ٍٔػم ی م ةػعایٍٔهػ یٌغ
 عد وکػ یغ نػکػو دٍان تهعی ةطن اىؽان، زىطگی رووَر نؽت٘یم  ةً آنعا ی. زمیاؼتٕاده کي ةاؼتانو یو ٔياوری چَلم 

ؿاگعدان ةػً ی نان وٗتدر آن زکعد. رویکعد نتٕاوتی را ةعگغیطه ةَد.  نی دژوٌؾم یوَر نؽت٘ و نَمََات ةًیا درةارۀ
تيط،  ینطرؼً ن داؿػتً ی صػَة ىـؽػتوؿط زالػت  یصَاؼتً نٌا  آن ازکعدىط و  ىـؽتو در نطیتیـو را تهعیو نیٔر

ًک یم نیرا تيٌ ؿان يٕػتچی و ، داؿتيط یةعنرا ؿان  مٗلی وٗت ةاؿيط. ذٌػو  کعدن یصالٌا اَت٘اد ةً  عدىط. تهام زٔع
 .گَىً ةَد ویاانًُ تهام دت یومُ، تيٕػ داؿتيطم یو تيٌ

ػا ٌا اتَنتیلا یآم یعدک یو ةاؼتان را دىتال نیاگع َلم چ»اىط:  ةعصی گٕتً ی ؼػاز ویىَا یػآ داؿػتیم؟ را نی و ٗىاٌر
تسَلی  طیاتان ةعکٕتدر  ایو نسیه درک کيیط. دیطگاهتَاىیط ومُیت دیگع را از  ىهیم یگَ ین «؟میداؿت ینرا ی انعوز

 تَاىؽتيط ٌعچػً را یداؿتً ةاؿيط و ن ؿان یـاىیدی روتَاىؽتيط آن را  یَن، نعدم نیغیةطون دؼتگاه تلَقَرت گیعد. 
، نػعدم و ٌَادیهػا داؿػتً ةاؿػيط. ةػطون ٗىػاری ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىؽتيط تَاىا یو نیييط. ٌهچيکةضَاٌيط نـاٌطه 

آورد کػً در  یٌهعاه نػ ةًی ىیؿعا. داؿتيط ىهیی ازیىؼاىؽَر ةً آی و زت ييطکدعواز از دایی کً ىـؽتيط  تَاىؽتيط ین
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ٌػا  ٔعازنیيیی ٌا دعىػطه . ةـ٘ابؿط یىهچارچَب نسطود  ایوو معورتًا ةً یأت  نیتَؼًُ ی تٕاوتوَر ن آن، دانًُ ةً
ت تكَر را  ینتٕػاوتةؽػیار  ؿػیَۀ تَؼػُۀٌػا  آن ؿػَىط. کَچػک ایػةػغرت تَاىيط  ینييط و ک یىادظیعی ؼٕع نةا ؼَع

 هی دیگعی اؼت.اىط کً رویکعد َل ةعگغیطه
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 ضذيساىی ٌغتم

 گَ  ةی
تيٍا در  گَ ودَد دارد و ىػً اىط. ةی از نو دعؼیطه« زیؽتو ةطون صَردن و آؿانیطن»گَ یا  ةعصی أعاد درةارۀ نَمَع ةی

کييطگان، ةلکً در ةیو تُطاد زیادی از نعدم در ؼعاؼع دىیا ىیغ ودَد دارد. ةُنی از نػعدم چيػط ؼػال یػا  دانُۀ تغکیً
گػَ ؿػاصف  گَیيػط ةی ای نی کييػط. َػطه صَةی زىػطگی نی آؿانيط، ةا ایو زال ةً صَرىط یا ىهی یک دًٌ ىهی ةیؾ از
گَیيػط آن  ىط. أعادی ىیغ نیگیع در ىٌع نیَالنتی ةعای داهیؾ ةطن آن را  دیگعاندر زالی کً  ی اؼتةضكَقؼىر 

 ٗؽهتی از روىط تغکیً در ؼىَح ةاهؼت.

ی از تغکیً در ؿعایىی صػاص ةضكَقگَ ؿیَۀ  ز نىالب ةاه ىیؽت. دػ چیؽت؟ ةییک ا گَ ٌیچ ، ةیدر ز٘ی٘ت
گیعی نػظاٌب، ةؽػیاری از  ویژه ٗتػل از ؿػکل ؿػَد؟ در چػیو ةاؼػتان، ةػً گػَ اؼػتٕاده نی اؼت. در چً ؿعایىی ةی

ایی کً دور از اؼکان ةـعی ةَد  کييطگان در کٌَؽتان تهعیو اىٕػعادی تغکیػً  نضٕی یػاقَرت  ةًٌای دورأتاده یا ّاٌر
 گػَ را ةػً کعدىط ةً ایو ؿکل تغکیً کييط، نـکل تأنیو ّظا نىعح ةَد. اگع ٔػعد ؿػیَۀ ةی کعدىط. وٗتی اىتضاب نی نی

ت اقالً ىهی کار ىهی  نػعد. وٗتػی ةػعای آنػَزش ٔػا از ؿػٍع نیآىذا  تَاىؽت تغکیً کيط و از گعؼيگی و تـيگی در گٔع
تم، ؼَار ةع چَىگ ػایی را وعؼ  ةًِتؽً  ٗای٘ی در انتطاد رودصاىۀ یاىگ چیيگ ةً ؿٍع ووٌان ٔر ؿعؽ ؼٕع کػعدم و ّاٌر

ػایی  ٌػا دیػطم. ةؽػیاری از کٌَؽػتان گعدىً در ٗؽهت نیاىی کَه در دو وعؼ ؼً ٌای نـػٍَر ىیػغ دارای چيػیو ّاٌر
تيط و ؼپػ وياب را نی کييطگان ةا کهک وياب ةً داصل ّار نی ٌؽتيط. در گظؿتً، تغکیً َد را نتٍُػط ةعیطىط و صػ ٔر

نعدىط. آب یا ّظایی ىتَد و تسػت ایػو  ؿطىط، در داصل ّار نی کعدىط کً در ّار تغکیً کييط. اگع در تغکیً نَٖٔ ىهی نی
 ةعدىط. کار نی ؿعایه ةؽیار ویژه ةَد کً ایو ؿیَۀ صاص تغکیً را ةً

ٌػا  ؿَد. ةؽیاری از روش َ نیگ ؿانل ةیٌا  آن اىط و در ىتیذً، روش ٌا ةً ایو ؿکل نيت٘ل ؿطه ةؽیاری از روش
ایم کً ةایط ٔ٘ػه ةػً یػک روش ن٘یػط  گَ را ىطارىط. گٕتً ةی اىط ٌایی کً رایخ ؿطه گَ را ىطارىط. انعوزه اکحعیت روش ةی

ًا ةعای ایيکً نىاةٖ نیل گػَ صػَب اؼػت و  اؼت اىذام ىطٌیط. نهکػو اؼػت ٔکػع کيیػط ةیتان  ةاؿیط و کاری را قٔع
ؿػَىط و ؿػایط ٔکػع  گػَ صػَب اؼػت و کيذکػاو نی کييػط ةی صَاٌیط؟ ةعصی ٔکع نی نیآن را  دىتال آن ةاؿیط. چعا ةً

ٌػای نضتلػٓ ودػَد  دٌيط. أعادی ةػا ذٌيیت ةً زط کأی صَب اؼت کً ةً دیگعان ىهایؾؿان  ٌای کييط نٍارت نی
ایػو ةػطن   ةػعای زٕػيکػار ةتعیػط، ٌيػَز ةایػط اىػعژی صػَد را  تان ةػً ؿط ایػو روش را در تغکیػً دارىط. زتی اگع نی

گػَ  گظاری نظاٌب، نَمػَع ةی داىیط کً ةُط از دایً ارزیط کً آن را انتسان کيیط. نی کعدیط و ىهی تان نكعؼ نی ٔیغیکی
کيػط، أػعادی ٌؽػتيط کػً  نی قَرت اىٕعادی تغکیً کيط یا در نُتطی ةً دیگع ودَد ىطارد. زیعا وٗتی ٔعد نطیتیـو نی

کيیم. اقالً ازتیادی ىطاریط  ویژه کً نا در ةیو دانُۀ نعدم َادی تغکیً نی کييط. ةً و نیةعای او ّظا و ىَؿیطىی تأنی
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نیػل صػَد اىذػام  ؿَد، ىتایػط کػاری را ةػً گَ ؿانل نطرؼۀ تغکیً ؿها ىهی َالوه، اگع ةی ار ةتعیط. ةًک ایو روش را ةً
داىم، نُهػَهً  کػً نػیآىذا  کار ةتعیط. تا ةًآن را  گَ را تهعیو کيیط، ةعویط و صَاٌیط ةی دٌیط. ةً ٌع زال، اگع واًُٗا نی

کيط و اگع نطرؼػۀ تغکیػۀ  وَر واُٗی نعیطی را ٌطایت نی دٌط و ةً وٗتی اؼتادی روؿی را در ؼىسی ةاه آنَزش نی
در ةیو نعدم رایخ کيػط آن را  تَاىط گَ ةاؿط، نهکو اؼت ایو دطیطه روی دٌط. انا ؿضف ىهی ةی ؿضف دارای روش

 تيٍایی تغکیً کيط. کيط تا در صٕا یا ةً راٌيهایی نی نعیط را و نُهَهً 

. ىػًدٌيط. آیػا کؽػی در آن نَٔػٖ ؿػطه اؼػت؟  گَ را آنَزش نی کً ةیٌؽتيط گَىگی  زامع اؼتادان چیدر زال 
از اىط و زىػطگی تُػطادی  ٌا ةؽتعی ؿػطه ام ةؽیاری از أعاد در ةیهارؼتان ی در ىٍایت نَٖٔ ىـطه اؼت. دیطهکؽ ٌیچ

تً اؼت. ؿيیطن ایو نهکو اؼت کهی ةعای گػَ  کييطه ةاؿػط زیػعا ٌهػیو اهن گٕػتم ةی گیختان  أعاد در صىع ٗعار گٔع
ؿػَد. تكػَر کيیػط نطاصلػً صاوع داؿتً ةاؿیط کً ومُیت دانُۀ ةـعی ىتایط صعاب یا ةا آن  ودَد دارد. انا ةایط ةً

گَ دیگع ىیػازی  لىٓ ةی چَن ةً کيیو ؿٍع ةغرگی ناىيط چاىگتُطاد زیادی از نعدم ؼعاؼع کـَر یا زتی ٔ٘ه تهام ؼا
دغ ةاؿیم. کـػاورزان از  و ةَد ىگعان دضت کعد! ىیازی ىهی تع نی وَر زتم زىطگی را آؼان . ةًیاؿانيطىطاؿتيط ةضَرىط یا ة

ای زیادی ٌا  آن صَرد، واُٗاً  ریغىط و اگع کؽی چیغی ىهی کار زیاد در نغارع َعؽ نی داد. نػعدم  ىذات نیرا از دردؼٌع
ةػَد؟  ای اىؽػاىی نی  تَاىط نذاز ةاؿط؟ آیػا ایػو دانُػً کعدىط و ىیازی ةً صَردن ىطاؿتيط. چگَىً ایو نی ٔ٘ه کار نی

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

گیػعد. ةعصػی  عدم در صىع ٗعار نیدٌيط، زىطگی ةؽیاری از ن گَ را آنَزش نی گَىگ ةی وٗتی ةُنی از اؼتادان چی
اىػط، ٌيػَز انیػال ةـػعی  را از دؼػت ىطادهؿػان  ٌای گَ را تذعةً کييط، انػا واةؽتگی ؿطت دىتال ایو ٌؽتيط کً ةی ةً

ةیييط  نغه را نی کييط ومُیت ؼضتی صَاٌيط داؿت. زیعا وٗتی ّظاٌای صَش گَ را ؿعوع نی ةؽیاری دارىط. وٗتی ةی
صَاٌيػط ةضَرىػط. اگػع ىضَرىػط ازؽػاس گعؼػيگی  ؿَىط و نی أتط. ىگعان نی آب نیؿان  دٌان تَاىيط ةضَرىط کً ىهی

تَاىيػط  ؿػَد. چػَن ىهی ؿػان ةيػط ىهی ةعىط چیػغی در نُطه آورىط و دی نی کييط. انا اگع ؼُی کييط ةضَرىط ةاه نی نی
ؿػَىط و زىػطگی ةؽػیاری از  ؽتعی نیٌا ة ؿَىط. ةؽیاری از أعاد در ةیهارؼتان زده نی ةضَرىط ةؽیار َكتی و وزـت
کييط ایو ىاةؽاناىی را درؼت کيم و  آیيط و ت٘اما نی گیعد. أعادی ٌؽتيط کً ىغد نو نی نعدم در نُعض صىع ٗعار نی

وَر  گَىػگ ةػً ونعدػی را کػً ةعصػی از اؼػتادان چی ی نایل ىیؽػت ٌػعجکؽ ٌیچنو نایل ةً اىذام ایو کار ىیؽتم. 
 عدىط ؼعوؼانان دٌط.ای ایذاد ک ّیعنؽئَهىً

ایم کػً  کعدیط؟ گٕتػً چیغی ىیؽت کً ولب نی گَ دچار نـکل ؿَیط، آیا ایو ىتیذۀ َالوه ةع ایو، اگع در اىذام ةی
تۀ تهػعیو ًػاٌع نی« ؼىر ةاه»ودَد دارد انا ىََی از زالت  ایو دطیطه . ٔ٘ػه ىیؽػت ؿػَد کػً در نعازػل دیـػٔع

وَر وؼیٍ رایخ ؿَد. أػعاد ةؽػیاری در  تَاىط ةً ؿَد و ىهی اؼتٕاده نیای از تغکیً اؼت کً در نَُٗیت صاقی  ؿیَه
ةيػطی  ةػً ؼػىَح نضتلٕػی وتً٘آن را  اىػط. زتػی گػَ ت٘ؽػیم کعده ةی گَ و ىیهً ةً ةیآن را  گَ ٌؽتيط و دؽتذَی ةی

رىط نیَه ةضَرىػط. ٌهػۀ کييط ٔ٘ه ىیاز دا ای ادَا نی کييط ٔ٘ه ىیاز دارىط آب ةيَؿيط. َطه اىط. ةُنی أعاد ادَا نی کعده
کيػط در  وَر واُٗی ةا آن تغکیً نی کً ةًآورىط. کؽی  ام ىهیوَر زتم دو گَی ت٘لتی ٌؽتيط و ةُط از نطتی ةً ٌا ةی ایو

 گَی واُٗی ایو اؼت. ةی .ناىط ةطون ایيکً چیغی ةضَرد یا ةیاؿانط ّاری نی
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 دزدیرن چی
اىػط  ىـان دادهٌا  آن ةتعی را ةًایيکً  دعد، نحل نیؿان  َرتؿَد، ةعصی أعاد رىگ ق وٗتی از دزدیطن چی قستت نی

َلت ؿػایُاتی  کييطگان ةؽیاری از أعاد ةً گَىگ را تهعیو کييط. در دانُۀ تغکیً صَاٌيط چی تعؼيط کً ىهی نی ٗطر آنو 
گَىػگ را  چی تعؼػيط کػً نایػل ىیؽػتيط نی ٗػطر آنی ديَن زاقل از تغکیً، دزدیطن چی و ناىيػط آن، ٌ ا درةارۀ دطیطه

کعدىػط.  گَىگ را تهعیو نی ٌا ىتَد، ؿایط أعاد ةیـتعی چی صاوع ایو ىگعش تهعیو کييط یا ةً آن ىغدیک ؿَىط. اگع ةً
ا را ةً ٌؽتيط ؼىر داییوؿیيگ  گَىگی ةا ؿیو انا اؼتادان چی دٌيػط و دانُػۀ  وَر صاص آنػَزش نی کً ایو چیٌغ

ایم کً چی ٔ٘ه چی  اىط. گٕتً تَقیٓ کعدهٌا  آن ، ةً آن وزـتياکی ىیؽت کًدر واٍٗکييط.  کييطگان را آؿٕتً نی تغکیً
ایو چی یا آن چی ةيانیط. تا وٗتی در ةطن ٔعد ٌيَز چػی ودػَد « ؿطه، ىضؽتیو نضلَط چیِ »آن را  اؼت، زتی اگع

ًا در نعزلۀ تهعیو ةعای ؼالنتی  ت ىکعده اؼت. و ٌيَز در تغکیًةَده داؿتً ةاؿط، ةطىؾ قٔع تا وٗتی او چػی  دیـٔع
زا دارد.  ةیهػاری وَر زتم ٌيَز چػیِ  داؿتً ةاؿط ةً ایو نُيی اؼت کً ةطىؾ ٌيَز در ؼىر ةاهیی داهیؾ ىـطه و ةً

دزدد در ؼىر چی اؼت. اگع کؽی واًُٗا ةطاىػط در زػال اىذػام چػً کػاری اؼػت ٌعگػغ  ؿضكی کً چِی نعدم را نی
کييطه کطر و ىاصالف اؼت. نهکو اؼت از  در ةطن ٔعدی ّیعتهعیو ىاصالف ةگیعد. چیچِی  صَاٌط از ٔعد دیگعی ىهی

تَان دیػط در ى٘ػاوی کػً او ةیهػاری دارد تػَدۀ  د نیَگَىگ تهیغتع ؿَد. وٗتی ایو اىعژی تهیغتع ؿ وعیٖ تهعیو چی
ؼالم ؿػطه ةاؿػط، ةغرگی از نادۀ ؼیاه ةا چگالی ةاه ودَد دارد. ةا ادانۀ تهعیو، اگع ٔعد واًُٗا از ةیهاری ؿٕا یأتً و 

او ىیػغ ىادطیػط  وَر واُٗػی درنػان و چػیِ  ؿَد. اگع ةیـتع ةً تهعیو ادانػً دٌػط، ةیهػاری ةػً تطریخ زرد نی او ةً چیِ 
 ؿَد. ؿَد. او وارد نعزلۀ ةطن ؼٕیط ؿیعی نی نی

ةػً چػی  نػان کييطه ٌؽتیم، چػعا در تهعیو ٌایی دارد. نا تغکیً تَان گٕت اگع ٔعدی چی دارد ٌيَز ٌم ةیهاری نی
ىاصػالف ىیػاز داؿػتً ةاؿػیم؟ نىل٘ػًا ىیػاز ىػطاریم.  نا ةایط داهیؾ ؿَد. چعا ةایػط ةػً چػیِ  ىیاز داؿتً ةاؿیم؟ ةطن

ةػط را از  صَب و چیِ  تَاىط چیِ  صَاٌط ٌيَز در ؼىر چی ٗعار دارد. او کً در ؼىر چی اؼت، ىهی ؿضكی کً چی نی
را ةعدارد، زیػعا تان  ةطنان  تی دن ز٘ی٘ی در ٗؽهت تَاىط چیِ  د ىهیٌم تـضیف دٌط، زیعا آن تَاىایی را ىطارد. ایو ٔع

صَاٌط ٌعگَىػً  ىضؽتیو را ةعدارد. ةياةعایو اگع کؽی نی تَاىط آن چیِ  ٌایی در ؼىسی ةاه نی ٔ٘ه ؿضكی ةا تَاىایی
عدم دی ةػعدم کػً ک را ةطزدد، ةگظاریط ةطزدد. نؽئلۀ نٍهی ىیؽت. در گظؿتً وٗتی تهعیو نیتان  ةطنىاصالف در  چیِ 

تَاىؽػتم  درةػارۀ آن، نی کػعدن  صَاؼتم صَد را ةا چی دع کيم، ٔ٘ػه ةػا ٔکع چی واًُٗا چیغ صاقی ىیؽت، زیعا اگع نی
 ؿکم صَد را ةا آن دع کيم.

ةػاهی  چی ةً کعدن نطرؼۀ ةَدا داریدر زالی کً  دٌط را آنَزش نی زی دَآىگ ناِ  نطرؼۀ دائَ تهعیو ایؽتادۀ تی
تَاىیط در تهام نطت روز، صػَد را ةػا آن دػع کيیػط.  ةؽیاری در دٍان ودَد دارد و ؿها نی دٌط. چیِ  نیؼع را آنَزش 

َگَىگ را ةاز نی کيیػط و ؼػپػ  ٌَیی در ٔعؽ ؼػعتان را ةػاز نی کيیط، ى٘ىۀ وب ؼَزىی ةای ؿها ى٘ىۀ وب ؼَزىی هئ
صػَد را ةػا تان  ٌای کيیط و از وعیٖ دؼػت غ نیان نتهعک تی دن را رویتان  داری کيیط. ذٌو درون را ةً تَاىیط چی نی

ایط، ةػً چػً دردی  ةا چً ن٘طار از چی دع ؿػطهایيکً  ؿَیط. ةطون تَدً ةً کيیط. در یک لسًٌ از چی دع نی چی دع نی
ؿػان  نتػَرم ؿػطه و ةطنؿان  کييط اىگـتان صَرد؟ وٗتی ةُنی أعاد چی را زیاد تهعیو کعده ةاؿيط، ازؽاس نی نی

وای، واُٗػًا صػَب »کييػط،  ؼت. وٗتی دیگعان ىغدیک چيیو ٔعدی ٌؽتيط، نیطاىی دیعانَن او ازؽاس نیةاد کعده ا
تَاىط دػایگغیو  کذاؼت؟ آن ٔ٘ه تهعیو چی اؼت. چی ىهی تان گَىگ گَیم آن چیغی ىیؽت. نی« ای. تهعیو کعده
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، دػایگغیو ةیػعون صَب در ٌم کً ٔعد چی داؿتً ةاؿط. ٌطؼ از تهعیو چی ایو اؼت کً چیِ  ٌعچ٘طرگَىگ ؿَد، 
ًا دهٍ ةطنةطن ٔعد ؿَد و  درون چیِ  چی، ٔعد ٌيَز  چی ٔایطۀ چيطاىی ىطارد. در ایو ؼىرِ  کعدن را داهیؾ کيط. قٔع

ٌم کً چػی دزدیػطه ةاؿػط، ٌيػَز چیػغی  ٌعچ٘طردؼتضَش تْییع ةيیادی ىـطه و ٌيَز گَىگی در نیان ىیؽت. ٔعد 
صَرد؟ چی ٌيَز ةً نادۀ ةا اىعژی ةاه تتطیل ىـطه اؼت. دػػ ىتایػط  چً درد نیدغ کیؽۀ ةغرگی از چی ىیؽت. ةً  ةً

 دزدد. ؿها را نی ةتعؼیط و ىتایط ىگعان ةاؿیط کً کؽی چیِ 

ؿػها را  ٌایی ٌم دارد. دػ اگع ؿضكػی چػیِ  چی داؿتً ةاؿط، ةیهاریتان  ةطنٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: اگع 
ٌا را از ٌم تهیػغ دٌػط، زیػعا ٔػعدی کػً چػی  تَاىط ایو دزدد؟ او اقالً ىهی ا ىیغ ىهیزای ؿها ر ةیهاری ةطزدد، آیا او چیِ 

صَاٌط؛ نىهئيًا  ةعای ایو کار ىطارد. ؿضكی کً گَىگ دارد چی ىهی صَاٌط در ؼىر چی ٗعار داؿتً و ٌیچ تَاىایی نی
آىذػا  تَاىیػط ؿػها را ةػطزدد، نی چیِ کيیط، ةیاییط آزنایؾ کيیم. اگع ؿضكی واًُٗا ةضَاٌط  وَر اؼت. اگع ةاور ىهی ایو

تَاىیط ٔکع صَد را روی دعکعدن  دزدد، نی ؿها را نی او دـت ؼعتان چیِ در زالی کً  ةایؽتیط و ةگظاریط چی را ةطزدد.
را تؽػعیٍ تان  ةػطندٍان نتهعکغ کيیط. صَاٌیط دیط چً نُانلۀ صػَةی اؼػت، زیػعا او ٔ٘ػه دػاهیؾ  ةا چیِ تان  ةطن
 صاوع را ةا چی دػع و از آن صػالی کيیػط. ةػًتان  ةطنرا ةاه ةتعیط و داییو ةیاوریط تا تان  یؽتیط دؼتانکيط و نذتَر ى نی

ؿطه صَب ىیؽت انا ٌيَز ٌم کػاری را  آن چیغ دزدیطهایيکً  دزدد، ةا و چیغی را از دیگعان نیرد او ٗكط ةطی داایيکً 
دٌط. ایػو کػارش نػطاری  ؿَد. ةياةعایو ةً ؿها تَ٘ا نی تَ٘ا تهام نی دادن ازدؼتدٌط کً ةعایؾ ةً ٗیهت  اىذام نی

دٌط. ؿضكی کً چی  گیعد، در ُةُطی دیگع ةً ؿها تَ٘ا نی ؿها را نی چیِ در زالی کً  دٌط. ةیو ؿها دو ىٕع ؿکل نی
 کعد ایو کار را اىذام دٌط! داىؽت، دعئت ىهی داىط. اگع نی دزدد ایو ىکتً را ىهی را نی

دعیطه و زرد اؼت. ٌهگی ةً ایو قَرت ٌؽتيط. ةؽػیاری از أػعادی کػً  دزدىط رىگ ی نیچٍعۀ تهام أعادی کً چ
ٌا را دارىػط. وٗتػی  ةیهاریواٗؽام  اىَاعٌا را دارىط و  ةیهاری ةعدن ازةیوروىط آرزوی  گَىگ ةً دارک نی ةعای تهعیو چی

دزدد چی را تضلیً  ؿضكی کً چی نی زا را تضلیً کيط. انا ةیهاری کؽی ةضَاٌط ةطىؾ ؼالم ؿَد ةایط ؼُی کيط چیِ 
ؿػَد. اگػع  ةػطىؾ ةؽػیار تیػعه نی درون کيط. زتػی زا را در ؼعاؼع ةطىؾ اىتار نی ةیهاری چیِ واٗؽام  اىَاعکيط و  ىهی

ؿػَد و ن٘ػطار  رؼط. وٗتػی نیػطان کارنػای او ةػغرت نی نی ةً ىٌعٌهیـً تَ٘ا از دؼت دٌط، ًاٌع ةطىؾ ىیغ ؼیاه 
دزدىػط از ایػو تْییعاتػی کػً  ؿَد. اگع أعادی کً چی نی ةطىؾ ؼیاه نی ةیعون و درون دٌط زیادی تَ٘ا از دؼت نی

چيػیو ازه٘اىػً را اىذػام  دٌيط و کاری ایو داىؽتيط ةً نعدم تَ٘ا نی داؿتيط یا نی أتاد آگاٌی نی اتٕاؽ نیؿان  ةعای
 کعدىط. تعک نیآن را  ٌا دیؾ دٌيط، نطت نی

ٔعؼػتم دریأػت  تَاىیػط چػی را کػً ةیػعون نی اگع در آنعیکا ةاؿػیط، نی»ی کييط: ةعصی أعاد درةارۀ چی اّعاؽ ن
و وٗتػی  اىط ةُنی أعاد ةؽیار زؽػاس« گیعیط. ٔعؼتم نی وعؼ دیَار نيتٌع ةهاىیط، چی را کً ةیعون نی آن« »کيیط.

چی در ُةُطی دیگػع کػً  ؿَد. ازؽاس کييط. انا چی در ایو ُةُط داةذا ىهیآن را  تَاىيط ؿَد نی چی ةیعون ٔعؼتاده
ٔعؼػتط  گػَىگی در نسیىػی ةػاز چػی را ةیػعون نی اؼػتاد چی کيػط. چػعا وٗتػی چيیو دیَاری ودَد ىطارد زعکت نی

ؿَد. ةياةعایو چػی ةػً آن  تَاىیط چیغی را ازؽاس کيیط؟ زیعا در ُةُطی دیگع چیغی ودَد دارد کً ؼط راه آن نی ىهی
 َذ ىطارد.اىط ٗطرت ىٕ اىطازه کً نعدم تَقیٓ کعده

تَاىط نادۀ ةا  کيط، او دیگع چی ىطارد و نی کييطه ةتَاىط گَىگ ؼاوٍ  واًُٗا ٗطرت دارد گَىگ اؼت. وٗتی تغکیًآىچً 
ؿػَد. وٗتػی ةػً ؿػضف  ی از ىػَر دیػطه نیؿػکل  ةػًکيیط  اىعژی ةاه ةیعون ةٕعؼتط. وٗتی ةا چـم ؼَم ةً آن ىگاه



061 

 

تَاىػط نؽػت٘یهًا ٔػعدی َػادی را کيتػعل کيػط. انػا  کيػط و نی ؿَد ؿضف گعنػا ازؽػاس رؼط، ةاَث نی دیگعی نی
وَر ز٘ی٘ػی  ةػًایيکػً  نـػکل را دارد. ةػعای کعدن وَر کانل ؿٕا دٌط، ةلکً ٔ٘ه تأجیع ؼػعکَب تَاىط ؿضف را ةً ىهی

ی ضكَقةوتیُی  وتیُی ودَد داؿتً ةاؿط. ةعای ٌع ةیهاری، تَاىایی َٔؽ ٌای َٔؽ ٌا را ؿٕا داد، ةایط تَاىایی ةیهاری
تَاىػط  را دارد. نیتػان ودَد دارد. در ؼىسی ةؽیار نیکعوؼکَدی، ٌع ذرۀ نیکعوؼکَدی از گَىگ، ٌهػان تكػَیع صَد

ةػطزدد، چگَىػً آن را  ةاهؼػت. اگػع کؽػی أعاد را از ٌم تـضیف دٌط و ٌَش صَد را دارد، چعاکً ؿػکلی از اىػعژیِ 
نؽت٘ع ؿَد، زیعا نتُلٖ ةػً آن ؿػضف ىیؽػت. آىذا  تَاىط در ىهیناىط و  ةاٗی ىهیآىذا  ةاٗی ةهاىط؟ درآىذا  تَاىط نی

گػظارد  ىهیٌعگػغ و ٌیچ اؼػتادی  ی دارد کً نعاٗب اوؼتاؼتاد ،ردو گَىگ دا کيط نیوَر واُٗی تغکیً  کً ةً ٌعکؽی
 کؽی ةطیو ؿکل اىعژی را ةعدارد.

 چی کسدن جهع
دػعدازیم.  نَمََاتی ىیؽػتيط کػً نُهػَهً ةػً آن نیچی  کعدن  در آنَزش تغکیً در ؼىَح ةاهتع، دزدیطن چی و دهٍ

ٌای تغکیً را ازیػا کػيم، کػار صػَةی اىذػام دٌػم و چيػیو  صَاٌم ىیکيانی روش کيم زیعا نی قستت نیٌا  آن درةارۀ
اؿاره ىکعده اؼت. انیطوارم ةا تـعیر ایو نَمَع، نػعدم ٌا  آن ی در گظؿتً ةًکؽ ٌیچکيم.  ٌای ةطی را ٔاش دطیطه

ا دیگع ىتعؼيط.چيیو کار  ٌای ةطی را دیگع اىذام ىطٌيط و ٌهچيیو أعادی کً از ایو نؽئلً آگاه ىیؽتيط از ایو چیٌغ

زنیيی یػیو قػستت چِی  آؼهاىی یاىگ وچِی  ن٘طار ةؽیار زیادی چی در دٍان ودَد دارد. ةُنی از نعدم درةارۀ
دٍػان را چِی  کيیط. انا ةُنی أعاد و چی دهٍتَاىیط ةعویط  کييط. ؿها ىیغ ٗؽهتی از ایو دٍان ٌؽتیط، دػ نی نی

را ةػا دیگػعان ةػً ؿػان  ٌای گیاٌػان را دهػٍ کييػط. یأتًچػِی  دٌيط کييط، ةلکً ٌهیـً ةً نعدم آنَزش نی دهٍ ىهی
ٌا  آن درصت کاج زرد اؼت. چگَىً و چً زناىی چی را ازچِی  درصت ؼپیطار ؼٕیطرىگ اؼت،چِی  گظارىط: اؿتعاک نی

کػعدم  دهػٍآن را  درصتی روةعوی نيغل نػا ودػَد داؿػت. دػػ از ایيکػً چػیِ »کؽی زناىی گٕت:  دهٍ کعد. زتی
داىيػط وٗتػی  ةً آن أتضار کعد؟ آیا ایو کػاری ىادرؼػت ىیؽػت؟ ٌهػً نیةایط آیا ایو چیغی اؼت کً « صـک ؿط.

ای َر ز٘ی٘ی تغکیً نیو ةً صَاٌی را  ىتایػط ىیػکصػَاٌیم. آیػا  نحتت و ٌهگَىی ةػا ؼعؿػت دٍػان را نی کيیم، چیٌغ
صَاٌی را دعورش دٌط. اگع ٌهیـػً  ةایط ىیک ،ِدو، َؿو، ِرن ،دعورش دٌیط؟ ؿضف ةعای ٌهگَىی ةا ؼعؿت دٍان

ای ىادرؼتی اىذام دٌیط، چگَىً نی تَاىيط ؿػٕا یاةيػط؟  نیتان  ٌای تَاىیط گَىگ را أغایؾ دٌیط؟ چگَىً ةیهاری کاٌر
يطگان نا ةایط اىذام دٌيط؟ آن ىیغ کـتو نَدَدات و اىذام کاری ىادرؼػت کي آیا ایو نضالٓ چیغی ىیؽت کً تهعیو

گَییط، ةیـتع تكَرىادظیع اؼت. گٕتیط کـػتو زیَاىػات، کـػتو اؼػت و  ٌعچً ةیـتع نی»اؼت! ؿایط کؽی ةگَیط: 
ایی قػستت وػَر اؼػت. در ةَدیؽػم درةػارۀ ةازدیػط انا واًُٗا ایو« گیاٌان ىیغ کـتو اؼت. ةعدن ازةیوگَییط  زاه نی

گَیيط. نا  قَرت گیاه درآییط. ایو چیغی اؼت کً در ةَدیؽم نی  تَاىیط ةً وٗتی ةازدیطا ؿَیط نیایيکً  کييط، درةارۀ نی
تً و زتی تَاىاییاىط  تَاىیم ةگَییم کً درصتان ىیغ زىطه دعدازیم، انا نی ةً ایو نؽائل ىهی ایيذا ای  ٌای ادراکی دیـػٔع
 دارىط.

دٌػط  الکتعوىیک تضكف دارد و ةً دیگعان آنَزش نیٌای  دژوٌؾنعیکا ؿضكی ٌؽت کً در وَر نحال، در آ ةً
ؼػيخ را در  ؼيخ اؼتٕاده کييط. روزی ىاگٍان ٔکعی ةً ىٌعش رؼیط. او دو اىتٍای دؼتگاه دروغ چگَىً از وؼایل دروغ

ت ىََی نيسيػی يخ ةًؼ ًعؼ گیاه اژدٌا ٔعو کعد و ةً گیاه آب داد. ةالٔاقلً نتَدً ؿط ٗلم دؼتگاه دروغ رؼػم  ؼَع
زده  کيػط. ؿػگٕت ای ایذػاد نی کعد. ایو نيسيی ؿتیً ٌهان نيسيی ةَد کً نْغ اىؽان در زنان ؿادی و ٌیذاِن لسًٌ
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گیاٌػان دارای : »غىػطو ٔعیػاد ةةػعود تَاىط ازؽاؼػات داؿػتً ةاؿػط؟ ىغدیػک ةػَد ةػً صیاةػان  ؿط. چگَىً گیاه نی
ٌػای زیػادی  ؾ در ایػو زنیيػً ادانػً و آزنایؾٌای دژوٌؾةع آن داؿت تا ةً  ایو رویطاد او را« ازؽاؼات ٌؽتيط!

 اىذام دٌط.

را در ن٘اةل گیػاه دیگػع لگػطکَب کيػط تػا از ٌا  آن ةار دو گیاه را کيار ٌم ٗعار داد و از ؿاگعدش صَاؼت یکی از یک
قل کعد. از دػيخ ىٕػع از ؿػاگعداىؾ ؼيخ را ةً آن و ةیو ةعود. ؼپػ گیاه ؼالم را ةً اتاؽ دیگعی ةعد و دؼتگاه دروغ

تعتیب وارد اتاؽ ؿَىط. وٗتی کً چٍار ؿاگعد وارد اتاؽ ؿطىط گیاه ٌیچ واکيـی ىـان ىطاد. وٗتی ديذهیو  صَاؼت ةً
 دؼػتگاهوعؼ گیػاه ةػعود، ٗلػم  ةػًایيکػً  ؿاگعد، ٌهان کؽی کً گیاه را از ةیو ةعده ةَد وارد اتاؽ ؿط، زتػی ٗتػل از

ت ىََی نيسيی ةً زده  ؿَد کً ؿضكی واُٗػًا تعؼػیطه ةاؿػط. او واُٗػًا ؿػگٕت رؼم کعد کً ٔ٘ه زناىی ًاٌع نی ؼَع
ت ٔ٘ػه گَىػًکػعدیم  گَیط: ٌهیـً ٔکػع نی ؿط! ایو رویطاد ىکتۀ ةؽیار نٍهی را ةً نا نی زیػات، ناىيػط ۀ ٌای دیـػٔع

ا را تـضی ؿان نی واؼىۀ اَنای زؽی ً ةًٌؽتيط ک یٌا، نَدَدات اىؽان ٌػا  ٔ٘ػه آنف و تهیغ دٌيػط و تَاىيط چیٌغ
ا را تـضیف دٌيط؟ آیػا ةػً  چگَىً گیاٌان نی .وتسلیل کييط تَاىيط تذغیً واؼىۀ نْغؿان نی ةًٌؽتيط کً  تَاىيط چیٌغ

گٕػت گیاٌػان اَنػای زؽػی، تَاىػایی  ىیغ اَنای زؽی دارىط؟ در گظؿتً، اگع کؽی نیٌا  آن ایو نُيی ىیؽت کً
گٕتيػط او صعأػاتی اؼػت. َػالوه ةػع ایػو  تَاىيط نعدم را تـضیف دٌيط، نعدم نی و ازؽاؼات دارىط و نی کعدن  ٔکع

 ٌا ٔعاتع از نعدم انعوزی نا ٌؽتيط. رؼط گیاٌان در ةعصی ديتً نی ةً ىٌعٌا،  ویژگی

چً آزنایؾ دیگعی اىذام دٌػم؟ »ؼيخ را ةً گیاٌی وقل و ةا صَد ٔکع کعد:  دؼتگاه دروغ ،دژوٌـگعروزی ایو 
آن کػار را ایيکػً  ةا ایو ٔکع، زتػی ٗتػل از« دٌط. ؼَزاىم تا ةتیيیم چً واکيـی ىـان نی را ةا آتؾ نی ٌای گیاه ةعت

ت ىََی نيسيی رؼم کعد کػً وٗتػی ؿضكػی ةػعای  ةً دؼتگاهاىذام دٌط، ٗلم  کيػط و  صَاؼػتو گعیػً نی کهػکؼَع
ؿػط یػک  تً صَاىطن ٔکع ىانیػطه نیزؽی کً در گظؿ ةیيیط. ایو تَاىایی َٔؽ اش در صىع اؼت ایو ىَع را نی زىطگی

تً اؼت. ةػعای  نادرزادی اؼت. ةا أَل ةـعیت ایو تَاىایی َٔؽ َهلکعد ىٍٕتۀ ةـعی و یک تَاىایی زؽی از دؼت ٔر
ی در چیغ چػًداىػط  ٌػا را دارد و نی ةازگعدیط. انػا گیػاه ایػو تَاىایی تان صلَص اولیًةازیاةی آن، ةایط تغکیً کيیط و ةً 

ٌای نضتلٕی اىذام  ای َلهی و واُٗی ةَد. او آزنایؾ د. نهکو اؼت تكَرىادظیع ةاؿط، انا ایو تذعةًگظر نیتان  ذٌو
 در ؼعاؼع دىیا ایذاد کعد.ؼعوقطای زیادی ٌایؾ  دور. اىتـار ىَؿتً ازراه کيتعل داد، ؿانل ةعرؼی تَاىایی

ای نضتلٓ و آن گیاه را در ایو زنیيػً ؿان  ٌای دژوٌؾ ٌایی کً در کـَر نا ٌؽتيط ىیغ ٌهگی ؿياؼان در کـٌَر
انػعوزه اىؽػان تذعةػً، آىچػً کػً  ؿَد. چيط روز دػیؾ گٕػتم اىط و ایو دیگع چیغی صعأی نسؽَب ىهی ؿعوع کعده

ٌای نعؼَم، نعدم  صاوع تأجیع ذٌيیت ٌای درؼی را تْییع داد. انا ةً ٌؽت کً ةتَان کتاب ٗطر آناصتعاع و کـٓ کعده 
ا را ةً رؼهیت ةـياؼيط و ةًرا ٌا  آن تهایلی ىطارىط  کيط. دٌی ىهی وَر روؿهيطی ؼازنان کؽی ىیغ ایو چیٌغ

گَىگ  ىََی چیآىذا  اىط. گعوٌی کً نتَدً ؿطم گعوٌی از درصتان کاج صـک ؿطهچیو  ؿعؽ در دارکی در ؿهال
کعدىػط.  دهػٍ نیدرصتػان را چِی ؿان  یودا دؼتصَردىط و ؼپػ ةا اؼتٕاده از  کعدىط، روی زنیو ّلت نی تهعیو نی

اىذام دادىط کار صَب یا ةػطی ٌا  آنآىچً  نطت کَتاٌی دػ از آن، درصتان کاج در آن نيىً٘ دژنعده و صـک ؿطىط.
کييػطه ٌؽػتیط، ةيػاةعایو ةػعای  کييػطگان نػا ایػو کارؿػان کـػتو نَدػَدات ةػَد. ؿػها تهعیو تهعیو دیطگاهةَد؟ از 
ایی از صك ؿطن ٌهگَن ٔػعدی  دیطگاهةایط ؿضف صَةی ةاؿیط. زتی از  َقیات ةطتانتطریذی ةا ؼعؿت دٍان و ٌر

م کػعدن ةً انػَال َهػَنی و صعابرؼاىطن  . چيیو کاری آؼیبیؽتَادی ىیغ کارؿان صَب ى زدن  ٔنػای ؼػتغ و ةػٌع
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تَاىیػط  ةَد. از ٌع دٍت کار صَةی ىیؽت. ن٘طار زیػادی چػی در دٍػان ودػَد دارد و نی زیؽت نسیهتُادل ؼیؽتم 
طر رؼيط نهکػو اؼػت ٗػطرتی  ةً نعزلۀ صاقی نیؿان  دهٍ کيیط. وٗتی ةعصی أعاد در تهعیوآن را  اٌیطکً ةضَ ٌٗع

دریأػت  ٌعچػًزار و درصتان را دهٍ کييػط. انػا  چِی نيى٘ۀ وؼیُی از ؼتغهؿان  داؿتً ةاؿيط کً ةا یک زعکت دؼت
طرکييط چیغی دغ چی ىیؽت و  نی چی ةػً دػارک  کعدن ةً ٗكط دهٍ صَرد. ةعصی ٔ٘ه ٌم دهٍ کييط ةً درد ىهی ٌٗع
گَىگ تهعیو کيم. ٌهػیو کػً ٗػطم  ىیازی ىطارم چی»کيط:  دٌيط. ٔعدی ادَا نی روىط و ٌیچ کار دیگعی اىذام ىهی نی
آورم  ةً دؼتکيم صَب اؼت و دػ از آن، تهعیو نو اىذام ؿطه اؼت. ٌهیو کً ٔ٘ه چی  زىم و چی دهٍ نی نی

ؿػَىط ازؽػاس  چی، گَىگ اؼػت. وٗتػی دیگػعان ةػً ایػو ؿػضف ىغدیػک نی کييط ٔکع نی اؿتتاه ةً« کأی اؼت.
کييطه ةایط تُادل ییو و یاىگ را زٕػي  د؟ تهعیوگیاٌان، وتیُت ییو را ىطارچِی  کييط ةطىؾ صیلی ؼعد اؼت. آیا نی

 .کيط صَةی َهل نی دٌط، ٌيَز نهکو اؼت ٔکع کيط در تهعیيؾ ةً کيط. اگعچً ةطن ایو ؿضف ةَی روّو کاج نی

 آورد نی ةً دضتکً تشکیً کير گَىگ را  ٌسکطی
آورد ةؽیار نٍم اؼػت. وٗتػی از نػو درةػارۀ  نی ةً دؼتکؽی گَىگ را  کيط و چً کؽی تغکیً نی ایو نَمَع کً چً

کييطگان را داهیؾ  تهعیو ٌای اىعژی را ٗادر کيط کً نکاىیغمتَاىط  گَیم ٔالَن دأا نی دعؼيط، نی نغایای ٔالَن دأا نی
ٌا را زل  يط و ةياةعایو ن٘طار زنان هزم ةعای تهعیو را کاٌؾ دٌط. ٔالَن دأا نـکل کهتَد وٗت ةعای اىذام تهعیوک

کيط. دیگع ایيکً، روش نا روش تغکیۀ واُٗػی ذٌػو و ةػطن اؼػت.  وَر دیَؼتً ٔعد را تغکیً نی کيط، زیعا گَىگ ةً نی
 تعیو نغیتی کً تا انعوز ٔالَن دأا نغیت دیگعی دارد، ةغرتؿَد. انا  تْییعات ةغرگی نی دؼتضَشةطن ٔیغیکی نا 

دارم. ٗتالً آن را ىگٕتم زیعا نَمَع نٍهی را در ةع دارد و ةً گظؿػتۀ  ىگٕتم. انعوز ةعای اولیو ةار از آن دعده ةع نیآن را 
کؽی ٌعگغ دعئت  تاریش ىً دٌط. در وَل ٗعار نیتأجیع  تستؿطت  کييطگان را ةً گعدد و دانُۀ تغکیً دور در تاریش ةعنی

 ٔاش کيط. انا ٌیچ گغیيۀ دیگعی ىطارم دغ ایيکً ةً ؿها ةگَیم.را کعده و ىً ادازه داؿتً اؼت کً آن 

اؼػعار  کعدن اای کً اؼتاد لػی ٌيگذػی گٕتػً اؼػت یػک راز آؼػهاىی و أـػ ٌع دهلً»اىط:  ةعصی از نعیطان گٕتً
 ؼػَی ةًوَر واُٗػی نػعدم را  کيم. نا ةً نیا اؼعار آؼهان را أـعی وَر ؼعؼ ةً وَر ىیؽت کً انا ایو« آؼهاىی اؼت.

 تَاىیم آن نؽئَلیت را ةػً دٌیم. نا ةایط نؽئَل ؿها ةاؿیم و نی کيیم و نعدم را ىذات نی ؼىَح ةاهتع راٌيهایی نی
صػَاٌم  انػعوز نی اؼعار آؼهاىی اؼت. آىچً کعدن اقستت کيط، أـٌا  آن ٍَطه ةگیعیم. اگع کؽی ّیعنؽئَهىً درةارۀ

ٌػای  کيط. از ىٌع نػو، تهػام روش کيط ٔعدی اؼت کً گَىگ را کؽب نی روؿو کيم ایو اؼت: آن کؽی کً تغکیً نی
ٌای ؼعاؼع تاریش در نطرؼۀ ةَدا، نطرؼۀ دائَ و نطرؼۀ ّیعنُهَلی، روح کهکی ؿػضف را  تغکیۀ انعوزه، ؿانل تغکیً

ةً ذٌو کيیم  ةیان نی ایيذاآورده روح کهکی ةَده اؼت. روح اقلی کً  نی ةً دؼتاىط و کؽی کً گَىگ را  تغکیً کعده
آگػاه ٌؽػتیط و ٌهػیو ذٌػو ٌـػیارتان نُػعؼ تػان  از أکار و اَهال ،کيط، ذٌيی کً از وعیٖ آن ٌـیارتان اؿاره نی

ةا ؿػها  زنان وَر ٌم دٌط ٌهیـً ةعای ؿها ىانـضف اؼت. اگعچً او ةً تان اىذام نی . انا آىچً روح کهکیاؼتؿه
ؿها صَد کيط، انا دٗیٖ ةگَییم، او  نتَلط ؿط و ٌهان اؼم و ٌهان ؿکل ؿها را دارد و او ىیغ ٌهیو ةطن را کيتعل نی

 ىیؽت.

کً  آورد ةً دؼت نی را گَىگ کؽیآن دٌط.  از دؼت نیکً آورد  ةً دؼت نیآن کؽی اقلی در دٍان ودَد دارد: 
اىط کً ٔعد در وَل نطیتیـو یا تُهٖ نُيَی ةایط ٌهۀ  ٌا ةً نعدم آنَصتً . در ؼعاؼع تاریش، تهام روشکيط تغکیً نی

وَر کانػل ةػً زالػت صلؽػً رود و از صػَد  آگاٌی صَد از نسیه و اوعأؾ را کيار ةگظارد، ةً چیغی ٔکػع ىکيػط و ةػً
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گظؿػتً  ای کَتػاه ٔ٘ػه لسٌػًایيکػً  ىـیييط نحل صَد ؿَد. ةعصی ؼً ؼاَت در نطیتیـو یا در زالت تُهٖ نی ةی
 اىط کػً اؼت. دیگعان نهکو اؼت تَاىایی تهعکغ چيیو أعادی را تسؽیو کييط. انا ایو أعاد و دیگعان نتَدػً ىـػطه

نیعد و  نی« روح آگاه»دٌط کً  وَر نحال، نطرؼۀ دائَ آنَزش نی کعدىط. ةً کؽاىی ىتَدىط کً تهعیو نیصَد ایو أعاد 
ىػانیم و نيٌَرؿػان از روح  وح آگاه چیغی اؼت کػً نػا روح اقػلی نیؿَد. نيٌَرؿان از ر نتَلط نی« روح واُٗی»

ؿػطیط زیػعا روح  واُٗػًا ةهیػعد، ىػاةَد نیتػان  ىانیم. اگع ٗػعار ةػَد روح آگاه واُٗی چیغی اؼت کً نا روح کهکی نی
ا  نُلم، وٗتی تهعیو نی»نعد. زناىی کؽی از روش تغکیۀ دیگعی ةً نو گٕت:  تان نی اقلی کيم،  نػیکيم ذٌيم را ٌر

ؼػضتی  نذتػَر ىیؽػتم ةً»ؿضف دیگػعی ةػً نػو گٕػت: « ام ةعایم آؿيا ىیؽتيط. تا زطی کً زتی اَنای صاىَاده
کـػم و از  روم، روی نتل دراز نی کييط. وٗتی ةً صاىً نی تهعیو نی  ؿب اىتٍای زود و  تهعیو کيم، نحل ة٘یً کً قتر

تػا « کيم. کيم کػً تهػعیو نػی ام صَدم را ىٌاره نػی از کـیطهآىذا دردر زالی کً  ؿَم تا تهعیو کيم. صَدم صارج نی
 زطی ةعایؾ نتأؼٓ ؿطم.

نػو تػعدیر »ةیو گٕػت:  ىام لَ دوىػگ یؽتی ةًئای دائَ دٌيط؟ زناىی ٔعزاىً روح کهکی را ىذات نیٌا  آن انا چعا
ىٌػع نُيػَی آگػاه  اؼػت نػعدم ازؼػضت  ةؽیار« اىؽاىی را ىذات دٌم.ایيکً  دای دٌم زیَاىی را ىذات دٌم ةً نی

تَاىيػط  ةػا نيػأٍ َهلػی ىهی ؿػطن اىط و ٌيگػام روةعو ؿَىط. زیعا نعدم َادی در تٌَم دانُۀ َادی ةـعی گػم ؿػطه
ا کييط. اگع ةاور ىهیؿان  ٌای واةؽتگی کيیط، ٔ٘ه ىگاه کيیط چگَىً ةعصی أعاد وٗتػی ةُػط از صاتهػۀ ؼػضيعاىی از  را ٌر

را ىارازت یػا َكػتاىی کيػط تػاب ىضَاٌيػط ٌا  آن ؿَىط و اگع کؽی دی َادی نیؿَىط دوةاره أعا ایو ؼالو صارج نی
تار ىهی تهعیواىيط آورد. ةُط از گظؿت نطتی اقالً ن ٌا در تاریش ایو ىکتً را نتَدً  کييط. ةؽیاری از دائَئیؽت کييطه ٔر

تػً اؼػ ؼضت ةؽیار اىط: ىذات اىؽان ؿطه ت. ةُنػی أػعاد کیٕیػت اؼت، زیعا روح اقلی او ةیؾ از زط از دؼت ٔر
دٌيط. انا ةعصی أعاد ةػطون تَدػً ةػً  ةیيی صَةی دارىط و صعدی را کً در گٕتۀ کؽی ىٍٕتً اؼت تـضیف نی روؿو

زىیػط. نػا  نُيی نی ٌای ةی کييط زعؼ کييط و ٔکع نی کيیط ةاور ىهی تـعیر نیؿان  ایيکً چگَىً نؽائل نُيَی را ةعای
م  کيیم، انا وٗتی در ةیو نعدم َػادی اؼػت ؿیيگ قستت نی ٌهً ةا او درةارۀ تغکیۀ ؿیو ایو کػاری را کػً  ٌػعةػاٌز
. اؼػتٌ آن ٌای واُٗی و نلهَِس در دؼتعس او َهلی ٌؽتيط و در ولب کيط نغیت دٌط. ٔکع نی صَاٌط اىذام نی نی

اقلی اىؽان ؼضت اؼت از آن دیعوی کييط. ىذات روح ؿان  دظیعش اؼت، ةعای ٌایم ٗاةل زتی اگع دی ةتعىط آنَزش
را ٌػا  آن اؼت. ٌهیو انع ؼضت ٌایی را در ُةُطٌای دیگع نـاٌطه کيط، ةؽیار تَاىط قسيً ىؽتت ةً روح کهکی کً نی

ات ىیغ صَد تَ اؼت. اگع او را ىذات دٌم،  چعا ةایط روح اقلی تَ را ىذات دٌم؟ روح کهکی»ةً ایو ىتیذً رؼاىط کً: 
یک  رؼط نٍم ةاؿط ىكیب کطام ىهی ةً ىٌعآورد،  ةً دؼتا دؼتاورد تغکیً را ٌ آیا یکؽان ىیؽت؟ تا وٗتی یکی از روح

 «آوری. نی ةً دؼتؿَد، زیعا ةطیو نُيی اؼت کً تَ آن را  نی

را داؿتً ةاؿػیط، ازتهػاهً  دور ازراه دیطنوتیُی  َٔؽ را ؿعح دٌم. اگع تَاىاییٌا  آن ٌای تغکیۀ ةگظاریط دٗیً٘ا روش
ؿػَیط،  صَد نی یا از صَد ةی ؿطه کيیط و وارد زالت صلؽً کيیط: وٗتی نطیتیـو نی ه نیرا نـاٌطو چیغی ؿتیً ای

یک از  ؿَد. اگع ؼُی کيیط دػی ةتعیػط کػطام صارج نیتان  ةطنؿکل ؿها از  نهکو اؼت ةتیيیط در آن لسًٌ کؽی ٌم
ةػطن  ،ؿکل ؿها ٌم ٔعدِ  ایط. آن کيیط صَدتان کؽی ٌؽتیط کً ایيذا ىـؽتً ، ازؽاس نیاؼتایو دو واًُٗا صَد ؿه

تَاىػط  ةعد. ایو ُةُط را اؼتاد تتطیل کعده اؼػت و نی کيط و ؼپػ اؼتاد او را ةعای تغکیً ةً ُةُط دیگعی نی را تعک نی
ؿکلی از ادتهاع ٗطیهی، ادتهاع انعوزه یا ادتهاَی در ُةُطی دیگع ةاؿط. ؿضف در آىذا روزاىً نطتی کً دو یػا ؼػً 

ؿػکل  ٌم کيػط. وٗتػی آن ٔػعدِ  ٌای زیادی را تسهػل نی گیعد و ؼضتی ٌا را یاد نی ، تهعیوکـط ؼاَِت ایيذا وَل نی
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تػا ایػو اىط  ؿتًآییط. أعادی کً تَاىایی دیطن دا گعدد، ؿها ىیغ از صلؽً ةیعون نی کيط و ةازنی ؿها تهعیو را تهام نی
 از آن آگاه ؿَىط. اىط کً نذاز ةَدهزط 

تع اؼت. وٗتی چيیو ؿضكی ةُط از دو ؼػاَت ةػَدن در زالػت صلؽػً یػا  ييطهک اگع ؿضف ىتَاىط ةتیيط، ىارازت
َيَان روؿػی ةػعای  داىط چً اتٕاٗی أتاده اؼت. أعادی ىیغ ٌؽػتيط کػً ةػً یاةط، ٌیچ ىهی اش را ةازنی تُهٖ، آگاٌی

ٌػایی ٌؽػتيط کػً  لتٌػا زا کييػط. ایو روىط و صَد را کانالً ةً دیگعان واگظار نی تهعیو، دو یا ؼً ؼاَت ةً صَاب نی
ٌػای  دٌيػط. زالت ؿَد و ٌع روز نطتی را ةػً نطیتیـػو یػا تُهػٖ اصتكػاص نی گاه اىذام نی ةً قَرت گاه تهعیو ةً

دارنا ؿيیطه ةاؿیط کػً ُىػً ؼػال رو ةػً  ؿَد. ؿایط درةارۀ ةَدی دیگعی از تهعیو ودَد دارد کً در یک نعتتً تهام نی
تعیو نػطت  ٌا ؼال در نطیتیـو ىـؽػتيط. در تػاریش، وػَهىی ةَدىط کً دهدیَاری ىـؽت. در گظؿتً راٌتان زیادی 

ٌا زتی ةیـتع از ایو ىـؽتيط. زتی ةا هیػۀ مػضیهی  ؿطۀ ىـؽتو در نطیتیـو ةیؾ از ىَد ؼال اؼت. ةُنی جتت
ی در دادىػط. ةعصػ ادانً نیآىذا  ؿان، ةً ىـؽتو در عده روی ةطنکٌای رؿط  و َلٓؿان  ٌای از صاک ىـؽتً روی نژه
ػتو را  صػَاب ةػًٌػا در نطرؼػۀ ّیعنُهػَلی  ویژه ةُنػی روش دٌيػط. ةػً را آنَزش نی ٌا نطرؼۀ دائَ ىیغ ایو روش ٔر

صَاةػط و زتػی  ٌػا ؼػال نی از صلؽػً ةیػعون ةیایػط دهایيکً  دٌيط. ؿضف ةطون َيَان ؿکلی از تغکیً آنَزش نی ةً
؟ روح کهکی ؿضف. اؿضاقی اؼت ط چً کؽیيک عیو نیٌا ٔعدی کً ته ؿَد. انا در ایو زالت ةار ٌم ةیطار ىهی یک

ٔعد[ اؼتادی روح کهکی ایو ٔعد را ةعای تغکیً  وَهىیِ  کييط کً ]در وَل نطیتیـوِ  کً ٗطرت دیطن دارىط نـاٌطه نی
یو از ةػوَر کانػل  تَاىط کارنػا را ةػً ةاؿط و اؼتاد ىهی ةطٌکارتَاىط کارنای زیادی  کيط. روح کهکی ىیغ نی راٌيهایی نی

ؼػضت تهػعیو کيػی. نػو نػطتی دور صػَاٌم ةػَد و کهػی ةُػط  ایيذػاتػَ ةایػط »گَیط:  . ةياةعایو اؼتاد ةً او نیةتعد
 «گعدم. نيتٌعم ةاش. ةعنی

تيؾ چً اتٕاٗی نی اؼتاد دٗیً٘ا نی رود و  أتط، انا ٌيَز ٌم ةایط ةً ایو ؿکل َهل کيط. اؼػتاد نػی داىط ةُط از ٔر
 .ؿَىط تػا او را وؼَؼػً کييػط ٌایی تتطیل نی ه  زیتاچٍع ؿکل ةًآیيط یا  روح کهکی نی ٌا ةعای تعؼاىطن اٌعیهوؼپػ 
گیعد. َلػتؾ ایػو  ٗعار ىهیتأجیع  تستؿَىط کً روح کهکی  ٌا نتَدً نی اٌعیهوی نهکو اؼت روی دٌط. انا ٌعچیغ

آگػاه ةاؿػط. ؼػپػ ایػو  تَاىػط از ز٘ی٘ػت نؽػائل تع اؼت تغکیً کيط، زیعا نی اؼت کً ةعای روح کهکی ىؽتتًا آؼان
نیعد، ةطٌی  کـيط. وٗتی نی صَاٌيط ةعای اىت٘ام او را ةً ٗتل ةعؼاىيط و واًُٗا او را نی و نیؿَىط  نی ٌا ىاانیط اٌعیهو
ا نی ةاره دعداصت نی اش یک کارنایی ای از دود در اوػعاؼ ؿػياور ؿػطه و ةازدیػطا  ؿَد و نحػل تػَده ؿَد. ایو روح ٌر

تَاىػط  ؿػَد و نی کـػط. وٗتػی ةػغرت نی ای ةؽیار ٔ٘یع. کَدک از اوایل زىطگی ؼػضتی نی ادهؿَد، ؿایط در صاىَ نی
ٌػای  دػا ةیػاورد. اؼػتاد از تَاىاییتَاىػط در اةتػطا اؼػتاد را ةػً  و ىهیگعدد. التتػً ا نؽائل را درک کيط، اؼتادش ةعنی

گظؿػتً  ،ؿطه ةَد ةاز کيط. روح کهکػی کيط تا ةضـی از زأٌۀ ایو روح کهکی را کً ٕٗل وتیُی صَد اؼتٕاده نی َٔؽ
ةيػاةعایو، ةُػط از ؼػالیان .« اؼػت تهػعیوزنان ؿعوع زاه »گَیط:  آورد. اؼتاد ةً او نی دا نی  یاد و اؼتاد را ةً  را ةً

 کيط. ٌا را ةً روح کهکی نيت٘ل نی ةؽیار، اؼتاد آنَزش

ٌای ةؽػیاری داری کػً ةایػط از ةػیو  اةؽػتگیٌيَز ٌم و»گَیط:  ٌا، اؼتاد ةً روح کهکی نی دػ از اىت٘ال آنَزش
در دانًُ زدعآور اؼت، زیعا ٔعد ةایػط از نسلػی ةػً نسػل دیگػع زدن  دعؼً« ةعوىط. ةایط ةً ةیعون ةعوی و دعؼً ةغىی.

کييط  ؼتٕاده نیؼَءاکييط یا از او  صيطىط و تٌَیو نی کيط و ةا اىَاع نضتلٓ نعدنی کً ةً او نی ةعود، ةعای ّظا گطایی
ىٌػع در کييػطه  ؿَد. انػا ایػو روح کهکػی در ٌهػً زػال صػَد را تهعیو ی نَادًٌعچیغؿَد. نهکو اؼت ةا  ًنَاد
دٌػط.  نیا ارت٘ػآن را  واؼت ؿیيگ صَد  ٌهیـً نعاٗب ؿیو .کيط صَةی اداره نی ةًرا و رواةه صَد ةا دیگعان گیعد  نی
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زدن  ٌا دعؼػً ةُػط از ؼػالایػو روح کهکػی عد. گیػ ٌای نادی نضتلٓ در ةیو نعدم َادی ٗعار ىهی وؼَؼًتأجیع  تست
ای و زاه زنػان آن اؼػت  ای و تغکیً را کانل کعده اکيَن ةً دائَ ىائل ؿطه تَ ٌم»گَیط:  گعدد. اؼتادش ةً او نی ةازنی

تو ىٍایی آناده ؿَی، زیعا تهعیو تَ کانل ؿطه اؼت. اگػع  ]ةً ةطن ٔیغیکی کً از آن ؿعوع کعدی[ ةازگعدی و ةعای ٔر
ةُػط از « عؼػاىی.ةتَاىی ةعوی و انَر و نؽائل نعدم َادی را ةػً دایػان  َز ٌم کاری ةاٗی ناىطه کً اىذام دٌی، نیٌي

 آیػط نی گعدد. دػ از ةازگـت روح کهکی، روح اقلی ایو ؿضف ىیغ از زالت صلؽً ةیعون نیعٌا، روح کهکی ة ؼال
 ؿَد. و صَدآگاه اقلی ةیطار نی

، در ىتیذػًتً کؽی ىیؽت کً تغکیً کعده، ةلکً روح کهکی او تغکیً کعده اؼػت و انا ایو ؿضكی کً ایيذا ىـؽ 
ایی کـیطه اؼت. ةً نی ةً دؼتروح کهکی گَىگ را  ٌػع زػال، ؿػضف تهػام دػَاىی  آورد. انا روح اقلی ىیغ زدٌع

ٕػاٗی َيَان اىؽػاىی نُهػَلی ةػً دایػان رؼػیطه اؼػت. دػػ چػً ات کعده و َهع او ةػًآىذا  ىـؽتو درقعؼ صَد را 
کيػط از وعیػٖ تهػعیيؾ گَىػگ را رؿػط داده و  آنػطن از صلؽػً، ازؽػاس نی أتط؟ ایػو ؿػضف ةُػط از ةیػعون نی

ػا  کيط یا کاری اىذام دٌط، نیدرنان  وتیُی ةً دؼت آورده اؼت. اگع ةضَاٌط ةیهاری را  ٌای َٔؽ تَاىایی تَاىط آن کاٌر
روح اقلی ٔعد کً  کيط و ةً ازتعامِ  صَاٌط او را صـيَد نی اش را ةً اىذام ةعؼاىط. انا َلتؾ ایو اؼت کً روح کهکی

یو کيط ا دٌط. َلت ایيکً او را صـيَد نی گیعد، ایو کار را اىذام نی نی ٌا را او و در ىٍایت تكهیمکيط  نی ةطن را کيتعل
ی ایػو ىـؽتو گظراىطه و َهعش ؼپعی ؿطه اؼت. انا وٗتػدر زال  ایيذاٌای ةؽیاری را  اؼت کً ایو ؿضف ؼال

کيط. ةع وتٖ ةَدیؽم، ایو ٔػعد  روىط؛ روح کهکی او را تعک نی راه دطاگاىۀ صَد را نیٌا  آن از ٌعیکنیعد،  ؿضف نی
آنیغی تغکیً کػعده، ایػو  وَر نَٔ٘یت او ةً ةطندر واهیی نَدَد  از آىذا کًٌيَز ٌم از نیان ةازدیطایی صَاٌط گظؿت. 

اش از جعوتػی  أتط؟ نهکػو اؼػت در زىػطگی ةُػطی چً اتٕاٗی نی ؿضف ىیغ تَ٘ای ةؽیاری دهٍ کعده اؼت. دػ
تَاىط ةطیو قَرت ةاؿط. آیا تغکیۀ ایو ؿضف در ىٍایت ةیٍػَده ىتػَده  نيط ؿَد. ٔ٘ه نی رتتً ةٍعه زیاد یا ن٘انی َالی

 اؼت؟

نػو رازی اةػطی را ٔػاش کؽػب کيػیم. ایػو نَمػَع را نَأ٘ت ةعای أـػاکعدن  تالش ةؽیاری قعؼ کعدیم تا
ٌای نضتلٓ تغکیً  تَاىؽت تست ٌیچ ؿعایىی گٕتً ؿَد. نادعای درون تهام روش ام، راز اؼعار، کً نىلً٘ا ىهی کعده

گعدد. درةارۀ ایػو  داىیط کً چعا گٕتم ایو نَمَع ةً گظؿتۀ دور در تاریش ةعنی ام. زاه نی در ؼعاؼع تاریش را ةعنال کعده
کيیط، انا ٌػیچ  ل تغکیً ىکعده اؼت؟ ؿها ةً ایو یا آن ؿکل تغکیً نیای ةً ایو ؿک ةیيطیـیط: کطام روش یا نطرؼً

ٗػطری در  تػَان ؼػعزىؾ کػعد. نَدػَدات ةـػعی ةً ىیؽت؟ انا کؽی را ىهیاىگیغ  ّمآوریط. آیا  ىهی ةً دؼتگَىگی 
ی ةػاه دیػطگاٌ تَاىيط ةً آن آگاه ؿػَىط. اگػع از کيیط ىهی نیؿان  چگَىً آگاهایيکً  اىط کً ةطون تَدً ةً ؿطه تٌَم گم

در ؼىسی ةػاهتع آىچً  تَاىيط ةً قستت کيیط، ىهی ی داییودیطگاٌکييط ةاورىکعدىی اؼت. اگع از  قستت کيیط، ٔکع نی
ؿان را  کييط ةیهاری ام، ةُنی أعاد ٌيَز از نو درصَاؼت نی اؼت آگاه ؿَىط. زتی وٗتی ةً ایو روؿيی تَمیر داده

تَاىیم از کؽػاىی نعاٗتػت کيػیم  دٌیم و ٔ٘ه نی چً ةگَیم. نا تغکیً را آنَزش نی ٌا آن داىم ةً ؿٕا دٌم. واًُٗا ىهی
 کييط. ؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً نی کً ةً

ًا ةػا اىتضػاِب آن  نی ةً دؼتدر نطرؼۀ تغکیۀ نا، صَدآگاه اقلی ؿها گَىگ را  آورد. انا ایو چیغی ىیؽت کً قٔع
کيط از دانُۀ نػعدم َػادی  اؿتً ةاؿیط کً نطرؼۀ نا ؼُی ىهیؿَد. ةً یاد دنسٖ٘ ؿَد. ؿعایه صاقی ةایط زاقل 

ةضـی از ایو دىیا ٌؽتیط تغکیػً کيیػط در زالی کً  دوری کيط و ؿها ىیغ ىتایط از تنادٌا دوری یا ٔعار کيیط. ةلکً ةایط
تٕاوت ةاؿیط؛ وٗتػی  کيیط ةً آن ةی آگاٌاىً معر نیدر زالی کً  آگاه ةاؿیط؛ ةایطتان  ٌای اوعاؼ ٌا و دام و از تهام تلً
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ایی را کً نتُلٖ ةً ؿه دیگعان ؼُی نی اةػت ىکيیػط؛ وٗتػی نػعدم ؼػُی ٌا  آن ةعدارىط ةا اؼتکييط چیٌغ نتػارزه و ٗر
ای آزاردٌيطه اىذام دٌيط صَیـتو نی تان را  ٔعؼا اراده داری صَد را زٕي کيیط؛ در ایو نسیه ؼضت و واٗت کييط کاٌر

گیعیػط  ٌای ةط و گعایـات دىیَی کً در نُعض آن ٗعار نی دٌیط و از ٌهۀ اىطیـًرا رؿط صَد  ؿیيگ َٗی کيیط، ؿیو
 ٔعاتع رویط.

کيیط؟ آیا روح اقلی ؿها ىیؽت کػً  ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: آیا ؿها ىیؽتیط کً آگاٌاىً ؼضتی را تسهل نی
ای دىیَی را آگاٌاىً از دؼت ٔطاکاری نی ةً ؿها تُلٖ داؿتً ةاؿػط، زیػعا  دٌیط؟ دػ گَىگ ةایط ىهی کيط؟ آیا چیٌغ

آورد. ةً ٌهیو َلت اؼت کً نطرؼۀ نا از تغکیػً در ایػو  نی ةً دؼتدٌط کؽی اؼت کً  ٌهان کؽی کً از دؼت نی
تغکیػً  ؾصَاٌیم در ایو دٍػان دىیػَی و تهػام نـػکالت کيط. نا نی نسیه دیچیطه در ةیو نعدم َادی ادتياب ىهی

کييػطگاىی کػً در  آورد. زتی وٗتی در آیيػطه تهعیو نی ةً دؼتؿیم کً گَىگ را صَاٌیم ٌهان کؽی ةا کيیم، زیعا نی
 کييط ةضـی از نا ؿَىط، ةایط ةیعون ةعوىط و در دانُۀ ةـعی دعؼً ةغىيط. نُتط تغکیً نی

ؿػَد کػً روح اقػلی  کييط نيذػع ةػً ایػو ىهی ٌای دیگعی کً نعدم تهعیو نی اىط چعا روش ةعصی از نو دعؼیطه
ٌای راؼػتیيی  . روشدعدازىط نیؼالنتی و تيطرؼتی ةً ٌا ٔ٘ه  روش آورد. َلتؾ ایو اؼت کً آن دؼتةً گَىگ را 

ؿػاگعد ٌػا  آن اىط ىً ةً َهػَم نػعدم. ةعىط ٌهیـً ٔ٘ه ةً یک نعیط نيٕعد آنَزش داده ؼىَح ةاهتع نی کً ٔعد را ةً
ی چيیو کؽ ٌیچٌا،  دٌيط. در تهام ایو ؼال نیةعىط تا تهعیو کيط و در اىغوا ةً او آنَزش  صَد را ةً دای دیگعی نی

گَىػً  کيیم و ایو گَىػً تغکیػً نػی دٌیم زیػعا ایو چیغی را ةً َهَم نعدم آنَزش ىطاده اؼت. نا ایو کار را اىذام نػی
دٌط تا صَد ؿها  تان نی آوریم. در َیو زال، نطرؼۀ تغکیۀ نا قطٌا و ٌغاران چیغ را ةً روح اقلی نی ةً دؼتگَىگ 
ایػو روش را تػا ام و  ؼػاةً٘ اىذػام داده کػاری ةیتػَاىم ةگػَیم کػً  نیکيػط.  اؿط کً جهعۀ تغکیػً را کؽػب نیکؽی ة

ام  گٕتػًآىچػً  اىػط، چعاکػً ةعصػی ایػو کلهػات نػعا درک کعدهام.  ةیـتعیو زػط نهکػو در دؼػتعس ٌهػً ٗػعار داده
اةل یيچ قستت کػيم ٌيػَز ٌػم نهکػو اؼػت درک ىیؽت. َادتی دارم: اگع یک یارد داؿتً ةاؿم و ٔ٘ه از یک ا ّیٗع

تػَاىم  ام. در ایػو زنػان ىهی داىم ةً ؿػها گٕتػً نیرا کً  آىچًٔ٘ه ةضـی از  ایيذا در ز٘ی٘تکيم، انا  ةگَییط ّلَ نی
تً ٌؽتيط. ةیؾ از زطتع دأا را ةً ؿها ةگَیم، چعاکً  ٌیچ ديتۀ ةاهتع یا ژرؼ  دیـٔع

آورد. از زنػان  ةػً دؼػتوَر واُٗػی گَىػگ را  کيػط ةػً را ٗػادر نی کيط، صَد ؿها نطرؼۀ نا ةطیو قَرت تغکیً نی
تَاىیط تاریش را ةعرؼی کيیط. در زالی کً ایػو نغیػت را دارد کػً صَدتػان  نی .دیطایؾ زنیو و آؼهان اولیو ةار اؼت

را ٌػم دارد. در نیػان دانُػۀ دیچیػطۀ نػعدم َػادی و اقػىکاک  شٌای صػَد آوریط، ؼػضتی نی ةً دؼتگَىگ را 
آن قَُد کيیػط. ؼػضتی آن در ایػو اؼػت کػً وٗتػی آگاٌاىػً ٔعاتع از ، ةؽیار ؼضت اؼت  ؿیيگ ةیو أعاد آن ؿیو
گیعد،  صیلی نٍم اؼت در نُعض صىع ٗعار نیتان  دٌیط، وٗتی چیغی کً ةعای را در نیان نعدم از دؼت نیتان  نيأٍ

اةت و نتارزه نی ایی ٗر تػأجیع  تستکـػيط، ىتایػط  رىخ نیتان  ا وٗتی َغیغانکييط ی وٗتی أعاد دیعانَن ؿها ةعای چیٌغ
اقالً رازت ىیؽت! زناىی کؽی ةَدن  کييطه ؿکل قسیسی ةً ایو نؽائل ةيگعیط. تغکیً ٗعار ةگیعیط. ةایط یاد ةگیعیط ةً

تَاىػط در تغکیػً نَٔػٖ  نُلم، آیا کأی ىیؽت ٔ٘ه اىؽان صَةی ةیو نعدم َادی ةاؿیم؟ چً کؽی نی»ةً نو گٕت: 
تػا  ٌعکؽػیؿیيگی ودػَد دارد.  از ؿيیطن آن صیلی نتأؼٓ ؿطم! ةً او یک کلهً ٌم ىگٕتم. ٌهً ىَع ؿیو« ؿَد؟
 آورد. نی ةً دؼتکيط  . کؽی کً درکةعد نیرود کً تَاىایی ةاورش او را  نی دیؾ زطی



071 

 

ائَ چیغی ةَد اگع د« کييط، انا راٌی َادی ىیؽت. اش قستت نی دائَ راٌی اؼت کً درةاره»ىَؿت:  هئَزیی زناى
ةػَد. در روش  یی آن را ةعدارد و در تغکیۀ آن نَٖٔ ؿَد، ةاارزش ىهیٌعداتَاىؽت  کً روی زنیو ریضتً ةَد و ٔعد نی

کيیط. ةياةعایو ةایط تا دایی کػً انکػاىؾ ٌؽػت  گَىگ را کؽب نیٌا  ؼضتیتغکیۀ نا ؿها ٔعدی ٌؽتیط کً ةا گظر از 
یط ٔ٘یع و تٍیطؼت ؿَیط. ةلکً ةایط در زالی کً ةضـی از ایو دىیػای نػادی نيىتٖ ةا نعدم َادی ةاؿیم. ىیازی ىطار

تَاىیػط در ةػیو   تعیو روش. زیػعا نی را رؿط دٌیط. از ایو ىٌع، ایو روش رازت اؼت، رازػتتان  ؿیيگ ٌؽتیط ؿیو
ت، چعاکػً در تعیو ديتۀ آن ىیغ ٌهیو اؼػ کً راٌتً یا راٌب ؿَیط. انا ؼضت نعدم َادی تغکیً کيیط و ىیازی ىیؽت

تػان  ؿَد صَِد واُٗی کيیط. انا صَةی آن ىیغ در ٌهیو اؼت، زیعا ةاَث نی نسیه ةؽیار دیچیطۀ نعدم َادی تغکیً نی
ٔاش کعدم. التتً وٗتی روح اقلی آن را  تعیو ديتۀ نطرؼۀ تغکیۀ نا اؼت و انعوز آورد. ایو زیاتی ةً دؼتگَىگ را 

و ىیػغ تان  ةػطنٌای دیگػع  آورد. چعا؟ زیعا وٗتی تهام ديتً نی ةً دؼترا  آن آورد، روح کهکی ىیغ نی ةً دؼتگَىگ 
آورد. انػا ؼػىر  نػی ةً دؼتآن را  وَر زتم آورىط، روح کهکی ىیغ ةً نی ةً دؼتٌا گَىگ را  نَدَدات زىطه و ؼلَل

او نَدَد ىگٍتان  گَىگ روح کهکی ٌعگغ ةً اىطازۀ ؼىر گَىگ ؿها ةاه ىضَاٌط ةَد، زیعا ؿها نَدَد اقلی ٌؽتیط و
 اؼت.

کػً ٌهیـػً ٌؽػتيط  کييطگان أعاد زیادی ای را امأً کيم. در نیان دانُۀ تغکیً صَاٌم نؽئلً در ادانۀ ؼضو نی
اىط ةً ایو انیػط کػً ؿػایط   کعدهٌغیيً ؼٕع کعده و دَل زیادی  دا ٌهًؼَی ؼىَح ةاهتع تغکیً کييط.  اىط ةً کعده ؼُی

کيػط کػً او ةیػيؾ  ؿػضف تنػهیو ىهی انا نَٖٔ ىـطىط. نـػٍَرةَدنِ  ؛ىـان دٌطٌا  آن ةًرا اؼتادی نُعوؼ راٌی 
ا و دَل اىػط.  ىیاورده ةػً دؼػتای  ٌایی کً ٌغیيً کعدىػط ٌػیچ ىتیذػً صَةی داؿتً ةاؿط. ةياةعایو ةا ودَد ٌهۀ ؼٌٕع

ایم.  ةػً ؿػها ارائػً کػعده تان صاىػً ایم، ت٘عیتػًا آن را دم درِ  انعوز ایو روش ةؽیار َالی را ةعای ٌهػً َهػَنی ؼػاصتً
تَاىیط تغکیً کيیط و نَٖٔ ؿَیط صَد ؿها ٌؽتیط. آىٍػایی  کيط آیا نی کً تُییو نی ةياةعایو از ایو لسًٌ ةً ةُط کؽی

ت صَاٌيط کعد. آىٍایی کً ىتَاىيط تغکیً کييط، از زاه ةً ةُط ةایط تغکیً را ٔعانػَش  کً ةتَاىيط آن را اىذام دٌيط، دیـٔع
در آیيػطه و دٌػط  هیی ةػً ؿػها آنػَزش ىکؽػ ٌیچدٌيػط،  دغ نَدَداتی کً ؿػها را ٔعیػب نی و ةً ةُط ةًکييط. از ای

ا،  ٔعد دیگعی ىهی اگع نو ىتَاىم ؿها را ىذات دٌم، ٌیچتَاىیط تغکیً کيیط.  ىهی تَاىط. ز٘ی٘ت ایو اؼت کً ایو روٌز
آنػَزش دٌػط، زتػی از قػَُد ةػً آؼػهان ٌػم ةػً ؿػها  تػااگع ةضَاٌیط اؼتادی واُٗی از راٌی درؼت را دیطا کيیط 

ی در زال اىذام چيیو کاری ىیؽت. زتی ٗلهعوٌای ةاه ىیغ اکيَن در دوران دایػاىی کؽ ٌیچتع اؼت، زیعا دیگع  ؼضت
تعیو  تيٍا در دؼػتعس ٌؽتيط و نَدَدات آىذا در زال نعاٗتت از نعدم َادی ىیؽتيط. نطرؼػۀ نػا ىػً« آصع زنان»یا 

تعیو نؽػیع اؼػت، زیػعا  تعیو و نؽػت٘یم ؿَد. ایػو ؼػعیٍ ً٘ا ةع دایۀ ؼعؿت دٍان تهعیو نیروش اؼت، ةلکً دٗی
 اش درةارۀ ذٌو و ٗلب ٔعد اؼت. ٌهً

 نرار آضهاىی
کيیم نػطار آؼػهاىی چیؽػت. نػطار  ؿػَد. تـػعیر نػی در نطرؼۀ دائَ، نطار آؼهاىی کَچک و ةغرت آنَزش داده نی

آن را  «دو»و  «ِرن»اىػعژی  کييط نطاری اؼػت کػً ةػا اتكػال دو کاىػال نی آؼهاىی کً نعدم نُهَهً درةارۀ آن قستت
دغ ةعای ؼالنتی و زٕي تيطرؼتی ىیؽػت. ایػو  دٌیط. انا ایو نطار آؼهاىی، ةؽیار ؼىسی اؼت و چیغی ؿکل نی

ىانیػطه « نػطار آؼػهاىی کَچػک»ؿَد. نطار آؼهاىی دیگػعی کػً َىػً  چیغی اؼت کً نطار آؼهاىی کَچک ىانیطه نی
ةطن ٔعد زعکػت  درونآن ؿکلی از نطار آؼهاىی ةعای تغکیً در نطیتیـو اؼت. « نطار آؼهاىی ةغرت،»ؿَد و ىً  ین
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ان  تػی دن ةػً ،کيػط وعؼ دػاییو زعکػت نی ةطن ةًرون د ؿَد، ؼپػ در نی کيط، ةا چعصؾ دیعانَن ىیَان ؿعوع نی
گیػعد و  ةػطن قػَرت نیرون د عصؾ آن درکيػط. چػ ؼهت ةاه زعکت نی چعصط و ؼپػ ةً رؼط و دیعانَن آن نی نی

گیػعد. ایػو نػطار آؼػهاىی دػػ از  ٌهان نػطار آؼػهاىی واُٗػی اؼػت کػً از وعیػٖ تغکیػً در نطیتیـػو ؿػکل نی
آورد و کهػک  ؿَد کً قطٌا کاىال اىػعژی ةػطن را ةػً زعکػت درنػی اش دعیان اىعژی ةؽیار ٗطرتهيطی نی گیعی ؿکل

ٌػای  دٌيػط، انػا روش ٌای دائَئیؽتی نطار آؼهاىی را آنػَزش نی ز ؿَد. روشةا ٌای دیگع اىعژی کيط تهام کاىال نی
دٌيط؟ ؿػاکیانَىی در دعیػان  ی را آنَزش نیچیغ چًٌای ةَدیؽتی  دٌيط. روش ةَدیؽتی نُهَهً آن را آنَزش ىهی

ةَدیؽتی ىیػغ  ٌای داد. انا روش را آنَزش نیٌا  آن کعد و ىً ٌای تهعیيی تأکیط نی ٌای صَد، ىً روی زعکت آنَزش
ٌا یک نذعای اىػعژی ودػَد دارد کػً از ى٘ىػۀ وػب  ؿیَۀ صَد را ةعای تتطیل ةطن از وعیٖ تغکیً دارىط. در ایو روش

رود و  ٌای داییو ةطن نی ؼهت ٗؽهت ؿکل ناردیچ ةً ؿَد و ةً ٌَیی در ٔعؽ ؼع ؿعوع نی کانالً ةازؿطۀ ةای ؼَزىیِ 
 کيط. ال نیٌای اىعژی ةطن را ُٔ تهام کاىال در ىٍایت

یاةػط.  ؿػَد ةػً ایػو ٌػطؼ دؼػت نی ىانیطه نی« نذعای نعکغی»روش ةَدیؽتی تاىتعیؽم از وعیٖ چیغی کً 
« وَر نُهَل در ةطن ودَد ىػطارد. چىػَر نهکػو اؼػت آن را داؿػتً ةاؿػيط؟ چيیو نذعایی ةً»ؿایط ةعصی ةپعؼيط: 

ای اىعژی در ةطن کؽی را در ىٌع ةگیعیط، تُطادؿان ةػً ٌ کييط. وٗتی تهام کاىال ةگظاریط ةتیيیم چگَىً آن را ایذاد نی
کييط و زتی تُطادؿان ةیـػتع  وَر َهَدی و أ٘ی ٗىٍ نی ٌای ةطن یکطیگع را ةً رؼط. نحل رت ٌاٌغار نی قطٌا یا ده

 اىعژی ودَد دارد. از ٔػعؽ ؼػع تػا ی ٌیچ رگی ودَد ىطارد، انا کاىالدروى ٌای ةطن اؼت. در ٔنای ةیو اَنای از رت
وَر َهػَدی و أ٘ػی یکػطیگع را ٗىػٍ  ىط و ةػًا هٌای اىعژی در ؼعاؼع ةطن گؽػتعده ؿػط ای از کاىال ؿتکً ،داییو ةطن

کييػط ةػً یکػطیگع نتكػل ؿػَىط، ٌيػَز نذػعای  ٌػا ؿػعوع نی ٌای ةَدیؽتی[ وٗتی ایو کاىال کييط. ]در ایو روش نی
ٌػا  آن ،ةػا گظؿػت زنػاننؽػتلغم تػالش ةاؿػط. ٌا  نآ اىعژی از نیانَتَر  اىط و نهکو اؼت نؽت٘یهی را ؿکل ىطاده

ؿَىط تا نذعای َهَدی نؽت٘یهی را ؿکل دٌيط. ایو نذعا ؼپػ در ى٘ػؾ یػک  ٌم نتكل نی تع و ةً تطریخ دٍو ةً
 ایيذػاآورد. در  نی  چعصيط ةً زعکت در وَر أ٘ی نی ٌایی را کً ةا ىیت ذٌيی ةً چعصط و چعخ کيط کً نی نسَر َهل نی

 ٌای اىعژی ةطن اؼت. تهام کاىال کعدن  ةازىیغ ن٘كَد، 

ٌای اىعژی ةطن را ةاز کيط. از ٌهان آّػاز،  گغیيط کً یک نذعا تهام کاىال تغکیۀ ٔالَن دأای نا ایو رویکعد را ةعىهی
را از نعزلػۀ نػان  زنان در گعدش ةاؿيط. تهعیو وَر ٌم ٌم نتكل ؿَىط و ةً ٌای اىعژی ةً داىیم کً تهام کاىال هزم نی
تً  کعدن  گظاریم. ةا رویکعد دیگػعان کػً از یػک نذػعا ةػعای ةػاز تع را کيار نی کيیم و نعازل اةتطایی ای ؿعوع نی دیـٔع

کػأی ىتاؿػط. نهکػو ٌا  آن کانل کعدن  ؿَد، نهکو اؼت زتی تهام َهع ٔعد ىیغ ةعای ةاز ٌای ةطن اؼتٕاده نی کاىال
کػً یػک دورۀ زىػطگی ةػعای اىػط  گٕتًٌػا  ةعایو ةؽػیاری از روشؼضتی تهعیو کييط. ةيػا ٌا ؼال ةً اؼت هزم ةاؿط ده

تً نَٔ٘یت در تغکیً کأی ىیؽت. ةً ٌهیو َلت، ةؽیاری از روش کييػط َهػع ٔػعد را  تع ؼػُی نی ٌای دؿَار و دیـٔع
ةػً وػَهىی  یؿػَد تػا ةتَاىػط نػطت اىط. َهع ٔػعد وػَهىی نی ایو را تذعةً کعدهؿان  وَهىی کييط و ةؽیاری از دیعوان

 تهعیيؾ ادانً دٌط.

نطار آؼهاىی ةغرت ةػعای تغکیػۀ واُٗػی اؼػت. نػطار در زالی کً  نطار آؼهاىی کَچک اقَهً ةعای ؼالنتی اؼت،
کيط ةً ٗطرتهيطی نطار آؼػهاىی ةػغرت در نطرؼػۀ نػا ىیؽػت کػً تهػام  آؼهاىی ةغرت کً نطرؼۀ دائَ ةً آن اؿاره نی

ی ةا ٌم در چعصؾ ٌؽتيط. نيٌَر از چػعصؾ نػطار آؼػهاىی ةػغرت در کيط و ٌهگ ٌم نتكل نی ٌای ةطن را ةً کاىال
ٌا تػا کػٓ  از دؼػتکػً  ٌای ؼً ییو و ؼً یاىگ، ، از ٗتیل کاىالنطرؼۀ دائَ چعصؾ اىعژی از نیان چيط کاىال اؼت
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ؾ نيغلػۀ چػعص ةػعای آىٍػا، ایػو ةػًزىيػط.  یک دور نیدور ةطن  ،ؼهت ةاه تا نٌَای روی ؼع داٌا و ؼپػ از داٌا ةً
اىعژی از نیان نطار آؼهاىی ةغرت اؼت. نطار آؼهاىی ةغرت کً ؿعوع ةً چػعصؾ کيػط، تغکیػۀ ؼػىر ةػاه را در دػی 

رؼػيط آنػَزش را نتَٗػٓ  گَىگ وٗتی ةً نطار آؼهاىی ةػغرت نی ةعصی از اؼتادان چی ،صَاٌط داؿت. ةً ٌهیو َلت
کييػط آن را آنػَزش دٌيػط، انػا  ی ىیػغ ؼػُی نیکييط ةً زَزۀ ؼػالنتی. ةعصػ را نسطود نیؿان  ٌای کييط. آنَزش نی

ایی را کً ةعای آن ىیاز اؼت در ةطن ؿاگعدان ىكب ىهی زیػعا آىچػً  ،تَاىيط نَٔػٖ ؿػَىط کييط. ایو ؿاگعدان ىهی چیٌغ
آن را ؿػکل دٌيػط انػا ؿػان  ذٌو داده ىـطه اؼت. ؿایط صَدؿان ؼُی کييط ةا اؼتٕاده از ٗطرتٌا  آن ىیاز دارىط ةً

 دٌیط. تغکیً ةً تالش صَد ٔػعد ةضَاٌیط آن را ؿکلٌَازی ٌای  ىیؽت. نحل ایو اؼت کً ةا اىذام ورزش دظیع انکان
ؿػَد کػً  گیعی نطار آؼهاىی ةغرت ٔ٘ه وٗتػی ؿػعوع نی دٌط. ؿکل ةؽتگی دارد انا تتطیل گَىگ را اؼتاد اىذام نی

 ی ةعای آن در ؿها ىكب ؿطه ةاؿط.دروى ٌای ٌهۀ نکاىیغم

ی ةػً دروىػ تً اؼت. اَت٘اد دارد کً ایو دٍػانىٌع گٔعدر نطرؼۀ دائَ ةطن اىؽان را دٍاىی کَچک در وَل تاریش، 
ٍٔػم ىیؽػت.  ٗاةػل آؼاىی ةًایو ىگعش ؼضت اؼت و  کعدن  آیط. ةاور نی ةً ىٌعةغرگی دٍان ةیعوىی اؼت و ؿتیً آن 

تَان  يى٘ی ةعای آن ودَد دارد و نیتَاىط ةا دؽم اىؽان ن٘ایؽً ؿَد؟ انا ن ایو دٍان ةؽیار ةغرت اؼت، چگَىً نی
ٌػا،  ٌػا، الکتعون ٌػا ةػً اتم کيػط و از نَلکَل نی دػژوٌؾآن را تَمیر داد. ٔیغیک َكػع زامػع روی ادػغای نػاده 

ریغتػع از ایػو ذرات  تَاىػط ةتیيػط ٌا رؼیطه اؼت. انا در ایو ؼىَح، نیکعوؼکَپ ىهی ٌا تا ىَتعیيَ ٌا و کَارک دعوتَن
ی چیغ چػًتع  داىيػط در ؼػىَح زتػی نیکعوؼػکَدی ىهی دژوٌـػگعانچ٘طر اؼت. ٌا  آن و اىطازۀی ودَد دارد چیغ چً

تعیو ذرات نیکعوؼػکَدی دٍػان ةؽػیار ٔاقػلً دارد. وٗتػی  کيط ةػا کَچػک انعوزه ٔیغیک درک نیآىچً  ودَد دارد.
درک کيط، زیػعا ةػا ةیيػایی تَاىط آن ٗلهعوٌای ریغ و ىانعئی ذرات را  رود، نی ؿکل ٔیغیکی َادی نیٔعاتع از ؿضكی 

تعی را  یيط. ٌعچً ؼىر ٔػعد ةػاهتع ةاؿػط، ؼػىر نیکعوؼػکَدی وؼػیٍة را نی ؿطه دىیاٌای نیکعوؼکَدی ةغرگيهایی
 ةیيط. نی

 کػً کػعد ٌػایؾ ةیػان نی ؼىر صػَد، تَقػیٓ کػعد. آنَزه دیطگاهؿاکیانَىی ةغرگی دٍان را دػ از دیطن آن از 
ٌا در کٍکـان راه ؿیعی ودَد دارىط و زتی ٔ٘ػه در یػک داىػۀ  ؿتیً نا اىؽان ةا ةطن ٔیغیکی ىیغ نَدَدات دیگعی

ی اؼت ةیو الگَی گعدش الکتعون ِؿو ؼً ٌا  ٌغار دىیا ودَد دارد. ایو ةا درک ٔیغیک ىَیو نا ؼازگار اؼت. چً ٔٗع
ؿػاکیانَىی  رو ایػوکيط؟ از ار صَرؿیط زعکت نیط و الگَی گعدش زنیو کً در نطيکي زعکت نی کً در نطار ٌؽتۀ اتم

دىیا اؼت. درؼت نحل دٍاىی اؼت کػً نَدػَدات و  ٌغار ای ؿو ؿانل ؼً ةیان کعد کً در ؼىر نیکعوؼکَدی، داىً
ی آن داىػۀ ؿػو، آیػا ؿػو ودػَد ٌػاط. اگع ز٘ی٘ت داؿتً ةاؿط، درةارۀ ایو ةیيطیـػیط: در دىیاىناده در آن ودَد دار

ٌغار  ٌغار دىیای دیگع ودَد ىطارد؟ دػ آیػا در ؼػً داىۀ ؿو ٌؽتيط، ؼًآن  درون ٌایی کً از ؿو ٌعیکىطارد؟ آیا در 
ؿو دیگعی اؼت، ؿيی ودَد ىطارد؟ اگع ةعرؼی ةً ٌهیو ؿکل ةً دػاییو ادانػً  درون ٌایی کً از ؿو ٌعیکدىیای 

ایت ةغرت و ٌم ىٍ ٌم ةی»دٍان  کً اىتٍا صَاٌط ةَد. ةياةعایو زتی در ؼىر تاتاگاتا ىیغ ؿاکیانَىی ةیان کعد ، ةییاةط
 ٗػطر آنزػال  َػیو ةتیيػط، درآن را  ةغرت اؼت کً او ىتَاىؽػت دیعانػَن و دورتػادور ٗطر آن« ىٍایت کَچک اؼت. ةی

 کَچک اؼت کً ىتَاىؽت ریغتعیو ذرۀ نيـأ ناده را تـضیف دٌط.

ا  در یک نيٕظ َعؽ دَؼت، ؿٍعی کانل را نی»اىط:  اؼتاداىی ٌؽتيط کً گٕتً ٌایی کً  اتَنتیلو تَان دیط، ةا ٗىاٌر
رؼط. انا اگع ایو گٕتػً را از دیػطگاه َلهػی ةعرؼػی کيػیم و واُٗػًا ٗكػط  نی ةً ىٌعةاورىادظیع « کييط. در آن زعکت نی

کػعدم، ةؽػیاری از أػعاد  آیط. وٗتی درةارۀ ةازؿطن چـم ؼَم قستت نی نی ةً ىٌعداؿتً ةاؿیم درک کيیم، نيى٘ی 
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دویطىػط اىگػار  ؿػان نی در نؽیع تَىلی در دیـاىیٌا  آن ُیت را تذعةً کعدىط:ایو ومؿان  مؼَ در وَل ةازؿطن چـم
ٌػا  ای ةغرت، ةا کَه در وَل داده عدىطک ؿان، ازؽاس نی ٌای روزاىً تَاىؽتيط ةً اىتٍای آن ةعؼيط. در وی تهعیو ىهی

ا َتػَر کػعده و أػعاد دوىط، از نیػان  نیدر زالی کً و  دویطن ٌؽتيطدر زال ٌایی در دو وعؼ داده  و رودصاىً ؿػٌٍع
ةیييط وامر و روؿو اؼت  وَر اؼت؟ آىچً نی کييط. نهکو اؼت ٔکع کييط تٌَم اؼت. چعا ایو زیادی را نـاٌطه نی

اىػط، دػػ آن را  دیطهؿػان  مةطن اىؽان ةً آن ةغرگی ةاؿط کً اؼتادان ةػا چـػم ؼَ درون و تٌَم ىیؽت. اگع دىیای
صػَد یػک دٍػان اؼػت. اگػع  صَدی ئَ ٌهیـً نُت٘ط ةَده اؼت کً ةطن اىؽان ةًت. نطرؼۀ داىٌع گٔعدر ىتایط تٌَم 

ٌػغار 016واًُٗا یک دٍان ةاؿط، ٔاقلۀ ةیو دیـاىی تا ّطۀ قيَةعی ]کً چـػم ؼػَم در آىذػا واٗػٍ اؼػت[ ةػیؾ از 
 اؼت. کيط کً راٌی ةؽیار وَهىی اؼت. چيیو ازؽاؼی ایذاد نی «لی»

ٌهػعاه کييطگان ةػً  وتیُی ةعای تهعیو َٔؽ وَر کانل ؿکل ةگیعد، ىیعویی ً ةًاگع نطار آؼهاىی ةغرت در وَل تغکی
آورد. انا ٗتل از ایيکً ةً آن ةپعدازیم ةایط یادآور ؿَیم کً نطار آؼهاىی ةػغرت اؼػانی گَىػاگَن دیگػعی ىیػغ دارد:  نی

ىی ةػغرت زتػی در اليٍار، چعصؾ زنیو و آؼهان و چعصؾ کاىال رودصاىً. چػعصؾ نػطار آؼػها نطار آؼهاىی ىكٓ
ؿَد، ةً چیغی از ؼػىَح ةػاهتع  تع نی دٌط کً ةا گظؿت زنان نتعاکم ؼىر داییو تغکیً دعیاىی از اىعژی را ؿکل نی

چعصط. اگع کؽی چـم ؼَنؾ در ؼىسی داییو ةاز  ؿَد کً نی دٌط و کهعةيط نتعاکهی از اىعژی نی تْییع ؿکل نی
تَاىط چِی گَىاگَن ةطن را از نکاىی ةً نکان دیگػع  چعصط نی عةيط نیایو کهدر زالی کً  ؿطه ةاؿط نهکو اؼت ةتیيط

تَاىيػط  نُػطه ةػعود. أػعادی کػً نیوعؼ  ةًکتط چِی  ٌا ةعود یا ٗلب نهکو اؼت ةً رودهچِی  وَر نحال داةذا کيط. ةً
هعةيػط اىػعژی ؿَد ةؽیار ٌَیم اؼت. اگع ایو ک دىیای نیکعوؼکَدی را درک کييط نهکو اؼت ةتیييط آىچً داةذا نی

تع  ىانيػط. أػعادی ةػا گَىػگ ٗػَی دور نی ازراه دادن ؿَد کً نعدم تَاىػایی زعکػت ةطن آورده ؿَد، چیغی نی ةیعون ةً
ای ةغرگی را زعکت دٌيط و آن  نی تَاىيػط  تع نی اؼت. أعادی ةا گَىگ مُیٓ« دور ةغرت ازراه دادن زعکت»تَاىيط چیٌغ

ای کَچکی را زعکت دٌيط و آن  دور ؿػتیً ایػو  راه  از دادن اؼػت. تَاىػایی زعکػت« دور کَچػک راهاز دادن کتزع»چیٌغ
 گیعد. گَىً ؿکل نی اؼت و ایو

ٌای نضتلٓ تغکیػً  تَاىط زالت ؿَد. نی نطار آؼهاىی ةغرت ؿکل ةگیعد ٔعد وارد تغکیۀ واُٗی نیایيکً  نسل ةً
ا ؿعح طٌای ٗطیهی ناىي ٌهعاه ةیاورد. اگع کتاب ٌای نضتلٓ گَىگ را  و ؿکل یػا  دائََذىگ، دیيگ دن ،زال ٔياىادظیٌع
آؿيا ةاؿػط. تان  ؿَد ةعای ٌایی کً ًاٌع نی را صَاىطه ةاؿیط، نهکو اؼت یکی از ایو ومُیت دی نیيگ گَیی ؿیيگ

کييط کً  ایو قستت نی درةارۀاز زنیو و دعواز را تذعةً کعدىط و  ؿطن گَیيط کً ازؽاس ةليط ٌا از أعادی نی ایو کتاب
، ةگظاریػط ةػً در ز٘ی٘تؿَىط.  َتارت دیگع در ن٘اةل دیطگان در ٌَا ؿياور نی کييط یا ةً عادی در روز روؿو دعواز نیأ

تَاىط دعواز کيط. ةػً ٌهػیو ؼػادگی اؼػت. نهکػو  ؿها ةگَیم کً وٗتی نطار آؼهاىی ةغرت کؽی ؿکل ةگیعد، او نی
اىط، دػػ ةایػط تُػطاد زیػادی ةػَده ةاؿػيط کػً نػطار  هکعد قطٌا ؼال اؼت کً أعادی تغکیً»اؼت ةعصی ٔکع کييط: 

تً اؼت.ؿان  آؼهاىی ةغرت اىط،  ٌغار ىٕع ةً ایػو نعزلػً رؼػیطهٌ ا گَیم ّیعواُٗی ىیؽت اگع ةگَییم ده نی« ؿکل گٔع
ًا نعزلۀ ؿعوع در تغکیً اؼت.  زیعا نطار آؼهاىی ةغرت قٔع

وی زنیو ىطیطه اؼت؟ زیعا ومُیت دانُۀ ةـعی ٗػعار از ر ؿطن دعواز یا ةليطدر زال دػ چعا کؽی ایو أعاد را 
تَاىؽػت نذػاز  ؿَد و ؿکل دانُۀ ةـعی ىیغ ىتایط ةطون دلیل نضتل ؿَد یا تْییػع کيػط. چگَىػً نی ىیؽت آؿٕتً

ةَد؟ َلت اقلی ایو اؼت. َلت دیگع ایػو اؼػت  ٌهۀ آن أعاد دیطه ؿَد؟ آیا آن دانُۀ ةـعی نی کعدن  ةاؿط دعواز
دوةاره صاوع ایو اؼت کً  اش ةً ، ةلکً زىطگیةعای ایو ىیؽت کً نَدَدی ةـعی ةاؿطدر ةیو نعدم  اىؽان زىطگی کً
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دیط کً ةؽػیاری از  دػ نؽئلۀ ایهان در نیان اؼت. اگع کؽی نیاش ةازگعدد.  صالف ؿَد و ةً صاىۀ واُٗی آؼهاىی
داؿت. ةياةعایو اگػع  دیگع نؽئلۀ ایهان ودَد ىهیصَاؼت تغکیً کيط و  تَاىيط ةً دعواز درآیيط، او ىیغ نی أعاد واًُٗا نی

ىیػغ ىیػاز دارىػط ٌػا  آن ، زیػعاٌیػطةً دیگعان ىـان دآن را  وَر ؼعؼعی در وَل تغکیً ةتَاىیط ةً دعواز درآییط، ىتایط ةً
تان، ىػَک اىگـػت  ؿکل ةگیػعد، اگػع ىػَک اىگـػت دؼػتتان  ةغرت نطار آؼهاىیایيکً  ، ةُط ازدر ىتیذًتغکیً کييط. 

 ةؽتً ةاؿط ٗادر ةً دعواز ىضَاٌیط ةَد.تان  ةطنی از ةضكَقیا ٗؽهت تان  اید

تو اؼت، ةعصی أعاد دػی نی زناىی کً نطار آؼهاىی ةغرت در آؼتاىۀ ؿکل ةعىػط کػً ٌيگػام اىذػام نطیتیـػو  گٔع
ةطن ؼتک صَةی دعیان دارد و ةياةعایو دـت  ؿَد. َلتؾ ایو اؼت کً اىعژی دـت ةطن ةً ةً دلَ صم نیؿان  ةطن

ؿػَىط و  ؿَد. ةعصی أػعاد ىیػغ ةػً َ٘ػب نتهایػل نی دلَی ةطن ؼيگیو ازؽاس نیدر زالی کً  ؿَد ازؽاس نی
صَةی در دعیان ةاؿػط، نهکػو  ؿَد. اگع در ؼعاؼع ةطن اىعژی ةً دـت ةطن ؼيگیو و دلَی ةطن ؼتک ازؽاس نی

رویػط. انػا ایػو دطیػطه در نػَاردی  ةػاه نی ؿػَیط و ةاه ةذٍیط و ازؽاس کيیط اىگار از زنػیو دػطا نی ؼهت ةًاؼت 
کييػط نُهػَهً در دو اىتٍػای  وتیُی را تذعةػً نی ٌػای ٔػَؽ اؼتحيایی نذاز اؼت کً روی دٌط. أعادی کً ایو تَاىایی

ٌای کهی دارىػط و  ٌای نؽو. ایو دو گعوه نُهَهً واةؽتگی ٌا و نضكَقًا صاىم ٌا و نؽو ویٓ ؼيی ٗعار دارىط: ةچً
، آٗایػان از زنػیو را تذعةػً کييػط و ةتَاىيػط آن را زٕػي کييػط. ؿػطن ٌایی ناىيط ةليط زیاد اؼت کً تَاىایی ازتهال آن
تَاىيط صَدىهایی ىکييط. زتی نهکو اؼػت  ؼضتی نی آورىط ةً نی ةً دؼتٌایی   تَاىایی َان، وٗتیدآٗایان نضكَقًا 

اةت در ةیو نعدم َادی اؼتٕاد ةً ٌا از ایو تَاىایی را داؿتً ةاؿيط و زتػی  ٌا آن ه کييط. ةياةعایو نذاز ىیؽتيطنيٌَر ٗر
تَاىط از زنػیو ةليػط  اگع از وعیٖ تغکیً ؿکل ةگیعىط ةایط ٕٗل ؿَىط. اگع زتی ٗؽهتی از ةطن ٌم ٕٗل ةاؿط، ٔعد ىهی

 ؿػَد کهػینهيَع ةاؿط. نهکو اؼت ةً ؿها ادازه داده نىلً٘ا تان  ةعایوَر ىیؽت کً تذعةۀ ایو زالت  ؿَد. انا ایو
 انتسان کيیط و ةُنی از أعاد ادازه دارىط ةً تذعةۀ آن ادانً دٌيط.آن را 

از روی زنػیو اتٕػاؽ أتػاده اؼػت. وٗتػی کالؼػی در اؼػتان  ؿػطن ٌایی از ةليط کيم ىهَىػً کً ؼضيعاىی نی ٌعدا
ای دکو و کييطگاىی از  دوىگ داؿتم، تهعیو ؿان ُلم، چػً اتٕػاٗی ةػعای ن: »دعؼیط ةَدىط. کؽیآىذا  در ىان دیؿٌٍع

 از روی زنیو ٌؽتم. ٌهچيػیو وٗتػی ؿطن ةليطدر زال کيم  زىم، ازؽاس نی ٗطم نیدر زالی کً  نو أتاده اؼت؟
کـم کً ةضَاةم چيیو زؽی دارم، زتی وٗتی دتَیی روی نو أتاده ةاؿط. ٌهیـً نحل ةادکيک ةػً  در صاىً دراز نی

داؿػت زنػَر دَ  ی ٗطیهی از اؼتان گَیی ا کييطه یاىگ داؿتم، تهعیو یگَی وٗتی کالؼی در ؿٍع« ؿَم. ٌَا ةليط نی
کً صاىهی نؽو ةَد. او دو تضت در اتاٗؾ داؿت کً یک تضت ىغدیک یک دیَار و تضت دیگع ىغدیػک دیػَار دیگػع 

از روی زنػیو  ؿػطن ٌا در زالت نطیتیـو ىـؽتً ةَد ازؽػاس کػعد در زػال ةليط روی یکی از ایو تضتوٗتی ةَد. 
ةایػط ةػً »ٌایؾ را ةاز کعد و دی ةعد در ٌَا ؿياور ؿطه و ةً تضت دیگع آنطه اؼت. ةا صَدش ٔکع کػعد:  ت. چـماؼ

 و ؼپػ دوةاره ةً دای اول ةعگـت.« دای اول ةعگعدم

ای  ىتػَد روی کاىادػً شدائَ ةَد کً در وٗػت ىاٌػار نػَُٗی کػً کؽػی در دٔتػع کػار ای در ؿٍع چیيگ کييطه تهعیو
در ٌَا ؿياور ؿط و ةػً اىػطازۀ یػک نتػع از زنػیو  ةَد نطیتیـواىذام  در زالوٗتی ایو آٗا داد.  نی نطیتیـو اىذام

. دتَیی کً کيارش تػا ؿػطه ةػَد ىیػغ روی زنػیو ٔعود آنطدطا ؿط و ؼپػ داییو أتاد. چيط ةار از زنیو ةليط ؿط و 
تو  زده و کهی تعؼیطه ةَد. ایو ةاه أتاد. کهی ٌیذان دن در وَل وٗػت ىاٌػار ادانػً داؿػت. در ىٍایػت أتا و داییؤر

کييػط ایيذػا چػً اتٕػاٗی أتػاده  را ةتیييط، تُذب نی ىتایط ةگظارم دیگعان ایو»زىگ کار زده ؿط و او ةا صَد ٔکع کعد: 
دار  تَاىيػط ةٍتػع صَیـػتو تَاىیط ةتیيیػط أػعاد نؽػو نی او تهعیو را صاتهً داد. نی« اؼت. ةٍتع اؼت َٔرًا تهام کيم.
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کػعد:  وػَر ٔکػع نی ؿط ازتهػاهً ایو ةاؿيط. اگع ایو نادعا ةعای ؿضف دَاىی اتٕاؽ أتاده ةَد، وٗتی زىگ کار زده نی
رازتی  تَاىػط ةػً ؼػت کػً ؿػضف ىهیگَىػً ا ایو« از روی زنیو ٌؽػتم. ؿطن ةليطدر زال ٌهً ةیاییط و نعا ةتیيیط. »

وٗتػی ةػا ایػو « تػَاىم دػعواز کػيم. ام. نی َب تغکیػً کػعدهىگاه کيیط چ٘طر صػ» :ذٌيیت صَدىهایی صَد را کيتعل کيط
ٌای نـػاةٍی  ىهَىً دا ٌهًروىط، زیعا نيٌَر از ودَدؿان چيیو چیغی ىیؽت.  ٌا صَدىهایی کيیط، از دؼت نی تَاىایی
 کييطگان ودَد دارد. در ةیو تهعیو ٌا ایوناىيط 

ةعیػط کػً اکيػَن  از ؿها دی نی درقط َىط. ٌـتاد تا ىَدداىیم کً قطٌا کاىال اىعژی از ٌهان اةتطا ةاز ؿ نا هزم نی
ا از ةیهاریتان  ةطن ًا  ٌا ؿطه اؼت. انا در ایو کالس کاری کً اىذام نی ؼتک و ٌر دٌیم ةیؾ از ایو اؼػت کػً قػٔع
ا را ىیغ در ا را تا نعزلۀ داهیؾ کانل ارت٘تان  ةطن در وَری کػً  کيیم ةػً ىكػب نػیتان  ةػطندٌیم. نا ةؽیاری از چیٌغ

و کـػاىم  نیدٌم نحل ایو اؼت کً ؿها را ةػً ةػاه  ٌا ةتَاىیط گَىگ را رؿط دٌیط. کاری کً اىذام نی وَل ایو کالس
وَر دیَؼػتً  ةػًؿها  ؿیيگ دٌم، ؿیو ٌا ٔا را آنَزش نی کً در ایو کالس زنان ٌمدٌم.  ؼپػ ةؽیار دلَتع ٗعار نی

ای ٌؽػتیط.  کيیط اىگار ٔعد ىػَ و تػازه ؽیاری از ؿها ازؽاس نیٌا ة ایو کالس ؿطن در زال تْییع اؼت. ةُط از تهام
چیؽػت و دیگػع ةَدن  داىیط نيٌَر از ٔعدی صَب یاةط و نی درةارۀ دىیا گؽتعش نیؿها  کيم زتی ىگعش تنهیو نی
دػای  ]ٌمؿػها  ؿػیيگ اش ایو اؼت کً ؿیو يان دارم. نُيییهؼعدرگم ىیؽتیط. از ایو نؽئلً او زىطگیدر صكَص 

تۀ ٔیغیکی[ رؿط نی ات قَرتتْییع  کيط. گٔع

ؼػتک اؼػت و تان  ةػطنکيیػط  دیعو نَمَع نطار آؼهاىی ةغرت، گعچً نذاز ىیؽتیط دعواز کيیط، انػا ازؽػاس نی
ةطون تَدً  ؿطیط، اهن صؽتً نیزدن  داریط. اگع در گظؿتً ةُط از کهی ٗطم رویط اىگار روی ٌَا گام ةعنی وٗتی راه نی

کيیط اىگار ؿها را ةً دلَ  ؼَاری ازؽاس نی دوچعصًٌيگام  رویط. نی راه رازتی ةً دیهاییط ا نیةً ایيکً چً نؽأتی ر
ؿػَد ةػً ایػو قػَرت ةاؿػط. أػعادی کػً  ؿػَیط. تنػهیو نی دٌيط و از ٌع تُطاد دلً ةاه ةعویػط صؽػتً ىهی ٌل نی

وَر نـػاةً تهػام  یعىػط ىیػغ ةػًگ از وعیػٖ صَاىػطن کتػاب یػاد نیایػو روش را تَاىيط در کالس ؿعکت کييط انػا  ىهی
 گػَیم، انػا صػَاٌم ةگػَیم ىهی کييط. نو کؽی ٌؽتم کً آىچػً ىهی ٌایی را کً ٗعار اؼت تذعةً کييط، تذعةً نی زالت
ػای ةی گَیم ةایط ز٘ی٘ت ةاؿط. اگع زاه کً ٗعار اؼت ٔا را آنَزش دٌم، ز٘ی٘ت را ىهػی نیآىچً  اؼػاس  گٕتم، چیٌغ

ةَدم. کاری کً اىذام  صَدم در زال آنَزش ٔایی اٌعیهيی نی دیطگاهکعدم، از  قستت نیٌطؼ  گٕتم یا نتٍم و ةی نی
 داؿت. کعدم تتُاتی نی اگع ؿها را گهعاه نیاؼت. کل دٍان در زال ىٌاره  .دٌم رازت ىیؽت نی

عةػً ام تذ کػً تَقػیٓ کػعدهرا وَر نُهَل چیغی ةیؾ از ایػو نػطار آؼػهاىی ةغرگػی  کييط ةً أعادی کً تغکیً نی
وَر کانل ةً آن تتػطیل ؿػَد،  وؼیلۀ نادۀ ةا اىعژی ةاه دایگغیو و ةً تع ةً کييط. انا اگع ةضَاٌیط ةطن ٌعچً ؼعیٍ ىهی

را تان  ةػطنٌای اىػعژی در  ایو نطار کأی ىیؽت. ةعای ایو کار، ةایط چعصؾ نطار آؼهاىی دیگعی ةاؿط کً ٌهۀ کاىال
در  وةیگػاه گاهداىيػط. ایػو ىػام  درةػارۀ آن نینُطودی أعاد ىانيط و  نی« َیَنطار آؼهاىی نائ»ةً زعکت درآورد. آن را 

اىػط، چعاکػً  درةػارۀ آن قػستت کعدهقَرت ىٌعی  ةً، انا دایی ٔاش یا تـعیر ىـطه اؼت. ٔ٘ه آنطه اؼتٌا  کتاب
در ٔعؽ ؼع یا از ى٘ىۀ  ٌَیی تَاىط از ى٘ىۀ ةای کيم. ایو نطار نی آؿکار نیتان  ةعای ایيذانٍع ةَده اؼت. انا  رازی ؼعةً

ؿَد. ةا ٔعض ایيکً از ٔعؽ ؼع ؿعوع ؿَد، در انتطاد صىی کً ؼػهت یػیو )دلػَ( و  دوراه ؿعوع ییو در نیان ٌَیی
ٌا دػاییو  انتػطاد ؿػاىً آیػط. ؼػپػ در دػاییو نی و از ؼهت گَشکيط  نیکيط زعکت  یاىگ )دـت( ةطن را دطا نی

تػً، در  انتطاد دٍلَی ةػطن زعکػت نی کيط. ؼپػ در کت نییک اىگـتان زع و در انتطاد یکآیط  نی کيػط، زیػع دػا ٔر
تً، زیع دای دیگع نی انتطاد داصل ران ةاه نی رود، در انتػطاد دٍلػَی ةػطن ةػاه  رود، در انتطاد داصل ران دیگع داییو ٔر
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دٌط. ایو ٌهان  ؿکل نیکيط و ةا رؼیطن ةً ٔعؽ ؼع، یک دور کانل را  یک اىگـتان زعکت نی ، در انتطاد یکرود نی
ام. ٔکػع  در چيػط دهلػً صالقػً کػعدهآن را  تَاىيط کتاةی درةارۀ آن ةيَیؽيط انػا نطار آؼهاىی نائَیَ اؼت. دیگعان نی

گَیيػط. ٔ٘ػه  کييط صیلی ةاارزش اؼت و درةارۀ آن چیػغی ىهی کيم راز آؼهاىی نسؽَب ؿَد، انا دیگعان ٔکع نی ىهی
ٌؽػتيط. اگعچػً ؿػان  آنَزش ةً نعیطاندر زال وَر واُٗی  کييط کً ةً ئَیَ قستت نیٌيگانی درةارۀ نطار آؼهاىی نا

دٌی یػا کيتػعل کيیػط. در  دٍتتان  ةا ذٌوآن را  کيیط یک از ؿها ىتایط وٗتی تهعیو نی ام، انا ٌیچ ایو را آؿکار کعده
ؼػَی ؼػىَح ةػاهتع  کػً ؿػها را ةً دٌیػط ای واُٗػی اىذػام نی دعدازیم. وٗتی تغکیػً ىهیانَر گَىً ةً  ٔالَن دأا ایو
در  ،ی کػً ىیػاز داریػطٌعچیػغ تغکیػً کيیػط.کيط ةایط در زالت ةطون ٗكط و آزاد از ٌع ىَع ُٔالیت ٔکعی  راٌيهایی نی

کيػط،  وَر صَدکػار ایذػاد نی ةػًتػان  ٌای درون آناده ةعای اؼتٕاده اؼت. ایو نطار را نکاىیغمو  ؿَد ىكب نیتان  ةطن
وَر وتیُػی صػَدش  کييط تا ؿها را تتطیل کييط. وٗتی زنػاىؾ ةعؼػط، ایػو نػطار ةػً دیَؼتً کار نیٌایی کً  نکاىیغم

ةطیو نُيی اؼػت . چعصط. ؿایط روزی در زیو تهعیو نتَدً ؿَیط کً ؼعتان ةً یک وعؼ در زال ىَؼان اؼت نی
ةطیو نُيػی اؼػت کػً ایػو دیگع ىَؼان کيط وعؼ  ةًکً نطار آؼهاىی نائَیَ در آن دٍت در زعکت اؼت. اگع ؼعتان 

 کيط. نطار در آن دٍت دیگع در زعکت اؼت. در ٌع دو دٍت زعکت نی

 ع او در زیو نطیتیـػو ]ناىيػط زالػتوٗتی نطار آؼهاىی ةغرت یا کَچک در ٔعدی ؿکل ةگیعىط، نهکو اؼت ؼ
دٌیم و  کً اىذام نػی آنطن ؼع ةً َالنت نَأ٘ت[ تکان ةضَرد و ایو َالنتی از گظر اىعژی اؼت. تهعیو چٍارم داییو

ا اىعژی را در ةطن ةً گعدش در نی ۀؿَد، ةً ؿیَ نطار آؼهاىی ٔالَن ىانیطه نی زتی دػػ  در واٍٗآورد.  ٌهیو نطاٌر
دٌػط ایػو  دٌط. کاری کً ایو تهػعیو اىذػام نی از ایيکً اىذام تهعیو را تهام کعدیط ىیغ صَدش ةً چعصؾ ادانً نی

وَر  ؿػَد ایػو نػطار ةػً کيط و ایو ٌهان چیغی اؼت کػً ةاَػث نی را تَ٘یت نی تان ةطنٌای درون  اؼت کً نکاىیغم
تان  ةعیػط کػً نػطار آؼػهاىی وَر وتیُی دی نی کيط؟ ةً کييطگان را تغکیً نی ایم کً ٔا، تهعیو دیَؼتً ةچعصط. آیا ىگٕتً

 ىكػبتان  ةػطنکػً در ٌای چی  چعصؾ اؼت. زتی وٗتی در زال تهعیو ىیؽتیط، ایو هیۀ نکاىیغمدر زال وًٕٗ  ةی
وَر صَدکػار  کيط تػا ایػو کػار را ةػً را ٌطایت نیتان  ةطنٌای ةغرت ةیعوىِی اىعژی اؼت و  ای از کاىال ؿطه نُادل هیً

کػ ىیغ ةچعصيػط، چعاکػً ةػً دو وػعؼ نیيتَاى ٌای ةیعوىی نی اىذام دٌط. ایو کاىال وَر دیَؼػتً  چعصيػط و ةػً ط ةَع
 يط.يک را تَ٘یت نیتان  ٌای دعیان اىعژی در کاىال

ًا  صػَدی نطار آؼهاىی، ةً دادن نطار آؼهاىی چیؽت؟ ؿکل دادن دػ ٌطؼ اقلی ؿکل صػَد ٌػطؼ ىیؽػت. قػٔع
ت زنػان ٌم، صاص ىیؽت. ٌطؼ ایػو اؼػت کػً ٗطر آنؿطه ىیغ  داؿتو نطار نتكل تهػام ٔػعد در تغکیػً،  ةػا دیـػٔع

کيط ةً ایو ٌطؼ ةعؼػیط. انػا  َد و نطار آؼهاىی کهک نیوَر کانل ةاز ؿ ةًاز وعیٖ یک نطار، ، اىعژی ةطن ٌای کاىال
رویػط  ایم. وٗتػی در تغکیػً دػیؾ نی ؿػعوع کػعدهتان  ٌا[ چیغی اؼت کً اىذام آن را دیـادیؾ ةعای کاىال کعدن  ]ةاز

تع و  گؽػتعده درون درتان  ٌای چعصؾ اؼت، کاىالدر زال ؿایط ةعصی از ؿها دی ةتعیط کً وٗتی نطار آؼهاىی ةغرت 
ٌػای  أتط زیعا دعیان َٗی اىعژی ةػً کاىال تع ؿَىط. ایو اتٕاؽ نی دٍو ،ؿَىط. ؿایط ةً َعض یک اىگـت تع نی یٍوؼ

ٌػای  ؿَد. انا ٌيَز ٌم چیغ صاقی ىیؽت. دػ تا کذػا ةایػط تهػعیو کيیػط؟ تهػام کاىال تع نيذع نی تع و روؿو دٍو
، ٌػغاران کاىػال اىػعژی در ٌػم در ىٍایتؿَد تا ایيکً  تع تع و روؿو تع ؿَىط و اىعژی، َٗی تطریخ َعیل اىعژی ةایط ةً

ةػً یکػطیگع نلسػٖ ٌا  آن ادّام ؿَىط. در ایو نعزلً، دیگع ةطن ٔعد ٌیچ کاىال اىعژی یا ى٘ىۀ وب ؼَزىی ىطارد. زیعا
تان  ةػطنٌای اىعژی ایو اؼت: تتطیل کل  کانل کاىال کعدن  تکً را ةؽازىط. ٌطؼ ىٍایی ةاز ؿَىط تا ةطىی وازط و یک نی

 ةً نادۀ ةا اىعژی ةاه.
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اؼاؼًا ةا نػادۀ ةػا اىػعژی ةػاه دوةػاره تان  ةطنایو نعزلً رؼیطه ةاؿیط ةطیو نُيی اؼت کً  ةًتان  ویتهع در اگع
ایط و ةطن ٔیغیکػی ةـػعی   رؼیطهٗلهعو ةـعی ؼاصتً ؿطه اؼت. ةطیو نُيی اؼت کً ةً ةاهتعیو ؼىر تغکیۀ ٔای 

دٌم. در ایػو  کيط کً چيط لسًٌ ةُط تَمػیر نػی ومُیت دطیطی را تذعةً نیتان  ةطنت. تا اوج صَد تغکیً کعده اؼ
، ایػط کعدهرا تغکیػً تان  ةػطنٗلهعو ةـعی نعزلً، ن٘طار زیادی گَىگ صَاٌیط داؿت و در زالی کً در وَل تغکیۀ ٔای 

ایػط. انػا چػَن در نیػان  ًُ دادهٌای نادرزادِی( نهکو ةعای ةطن ةـعی را تَؼ وتیُی )تَاىایی ٌای َٔؽ تهام تَاىایی
تػا  تػان گَىگ گیعىط. ٌهچيیو ؼتَن ٗعار ىهیتان  ؿَىط و در دؼتعس ٕٗل نیٌا  آن کيیم، اکحع نعدم َادی تهعیو نی

تػً ةً ارتٕاع صیلی ةليطی رؿط کعده و ؿکل ؿػطت  وؼػیلۀ گَىػگ ىیعونيػطتان ةً ٌای نضتلٕی کً گَىگ ةػً صػَد گٔع
تَاىيػط در ایػو ُةُػط نػا تػأجیع داؿػتً  وتیُی کً در ایو نعزلً داریط ٔ٘ػه نی ٌای َٔؽ تَ٘یت ؿطه اؼت. انا تَاىایی

اىط. انػا ةػً ٌػع زػال  از ةطن ةـعی ٔیغیکی نػا تغکیػً ؿػطهٌا  آن ةاؿيط و ٌیچ تأجیعی در ُةُطٌای دیگع ىطارىط؛ زیعا
ی  نضتلٓ ٌؽتيط و ةً ؿیَهدر ُةُطٌای تان  ةطنوتیُی ةضـی از  ٌای َٔؽ . ایو تَاىاییاىط تَدً ةؽیار ٗاةل ٌای ؿگٔع

ةعؼػيط. ةعصػی أػعاد  ةً ىٌعدٌيطه  اىط. ةؽیار ٔعاوان و نتيَع صَاٌيط ةَد و زتی نهکو اؼت تکان تْییع ناٌیت داده
را دػع ؿان  تک نيأظ دَؼت و ىیغ ُةُطٌای نعتته ةا ةطن ٌا تک ؿَد و ایو چـم ةا چـم دَؿیطه نیؿان  ؼعاؼع ةطن

َا یػا ةػَدا صَاٌيػط ةَدیؽػاتتكػَیع ؿػان  گَىگی از نطرؼۀ ةَدا اؼت، ةُنی أػعاد در ؼعاؼػع ةطنکييط. چَن ایو  نی
ػت و ةاَػث نتذلی داؿت. گَىگی کً داریط ؿکل ةؽػیاری از نَدػَدات زىػطه  ؿػطن ٌای نضتلٓ ةً صَد صَاٌط گٔع

 صَاٌط ؿط.

ایػو زػالتی ةؽػیار آؿػکار و « .آیيػط ٌػم نی ؼً گل روی ؼع گػعد»ىام  ؿَد ةً در ایو نعزلً، نَُٗیتی ًاٌع نی
ةتیيط. ؼػً گػل ةػاهی ؼػع ًػاٌع آن را  تَاىط گیع اؼت. زتی ٔعدی کً چـم ؼَنؾ در ؼىسی ةاه ىیؽت نیچـه

ؿَد. یکی گل ىیلَٔع آةی اؼت، انا از ىَع گل ىیلَٔع آةی ُةُط ٔیغیکی نا ىیؽت. دو گل دیگع ىیغ از ُةُطٌای دیگػع  نی
ٌای ؼػاَت یػا  در دٍػت گػعدش َ٘عةػًٌػا  آنا ةاهی ؼع ؿضف در چعصؾ ٌؽتيط. ٌ و ةؽیار زیتا ٌؽتيط. ایو گل

وَر نؽػت٘ل ةچعصيػط. ٌػع گػل  تَاىيػط ةػً ٌا ىیػغ نی و ٌعیک از گلچعصيط  نیٌای ؼاَت  صالؼ دٍت گعدش َ٘عةً
ٌػا  آن روىػط، انػا نی  آؼػهانليػطای ؼتَن ةغرگی دارد کً ٗىع ایو ؼتَن نُادل ٗىع گل اؼت. ایو ؼػً ؼػتَن تػا ة

ًا ایو ؿکل را ةً صَد نی ؼتَن َکً ٌا  آن اىگیغىط. اگع گیعىط و ةؽیار ؿگٕت ٌای گَىگ ىیؽتيط، ةلکً قٔع را ةتیيیط، ؿػ
ؿػَد. در ایػو  ىػعم و لىیػٓ نیتان  روؿو و داک و دَؼػتتان  ةطنکعده ةاؿیط  ؿَیط. وٗتی تا ایو نعزلً تغکیً نی

تان ىیؽػت. ٌيػَز ٌػم ةایػط ةػً تغکیػً  ایط، انا دایان تغکیً رؼیطه ٗلهعو ةـعینعزلً ةً ةاهتعیو ؿکل از تغکیۀ ٔای 
 ادانً دٌیط و ةً دیؾ ةعویط.

ت نی ٌهان ٔعاؼػَی ٔػای ٗلهػعو و ؼػىر ٗلهػعو ةـػعی کيط وارد نعزلۀ گظار ةیو ؼىر ٔای  وَر کً ٔعد دیـٔع
وٗتػی تغکیػۀ ةػطن  ؿػَد(. ؿَد )ةطن ؿػٕاؼ ىیػغ ىانیػطه نی ؿَد کً زالت ةطن ؼٕیط صالف ىانیطه نی نی ةـعی

تػا ةػاهتعیو ؿػکل  وَر اؼت کً ةطن ٔیغیکػی رؼیطه ةاؿط، ٔ٘ه ایوٗلهعو ةـعی ٔیغیکی ةً ةاهتعیو ؿکل در ٔای 
وَر کانل از نادۀ ةا اىعژی ةاه تـکیل ؿػطه اؼػت. چػعا   صَد تتطیل ؿطه اؼت. وٗتی کل ةطن ةً ایو ؿکل ةاؿط، ةً

ةً ةاهتعیو دردۀ صلَص رؼیطه اؼت. اگع کؽی ةا چـم ؼػَم ةػً  طنؿَد؟ زیعا ایو ة ةطن ؼٕیط صالف ىانیطه نی
 ،ىیؽت. ةطیو نُيی اؼت کً ایو ةػطنآىذا  آن ىگاه کيط، کل ةطن ؿٕاؼ اؼت، نحل ؿیـۀ ؿٕاؼ اؼت. اىگار چیغی

 نان ىیؽػت. در اولیػً اؼت. زیعا ةطىی اؼت کً از نادۀ ةا اىعژی ةاه ؼاصتً ؿطه و ؿتیً ةػطن ٔیغیکػی صطاییةطىی 
در ُةُطی ةؽیار َهیٖ ٗعار ٌا  آن ؿَىط. ةاره کيار گظاؿتً نی یک وتیُی ةً ٌای َٔؽ ٌا و نٍارت ایو نعزلً، تهام تَاىایی
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ؿػان نهکػو  ؿَىط، چعاکً اؼتٕادۀ ةیـتعی ىطارىط و از آن نعزلً ةً ةُط دیگػع نٕیػط ىیؽػتيط. تيٍػا اؼتٕاده داده نی
ٌا  آن تان را نعور کيیط، ىگاٌی ةً کیً نَٖٔ ؿطیط و صَاؼتیط ؼٕع تغکیًدر تغ اؼت ایو ةاؿط کً روزی در آیيطه وٗتی

ؿػطه کػً ةػً اىػطازۀ  ناىطه اؼت: ؼتَن گَىگ و کػَدک دػاودان تغکیػً ةیيطازیط. در ایو زنان ٔ٘ه دو چیغ ٌيَز ةاٗی
 تَاىيػط ه ىهیةغرگی رؿط کعده اؼت. انا ٌع دو در ُةُطی َهیٖ ودَد دارىط و أعادی ةا چـم ؼَنی در ؼىسی نتَؼ

 ؿٕاؼ اؼت.تان  ةطنتَاىيط ةتیييط کً  را ةتیييط، زیعا دیطؿان نُهَهً نسطود اؼت. ٔ٘ه نیٌا  آن

را  ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـػعیتغکیۀ  ،ةا تهعیو ةیـتع ،ی نَٗتی اؼت ا چَن نعزلۀ ةطن ؼٕیط صالف ٔ٘ه نعزلً
ىی صَاٌػط ةػَد کػً ٔ٘ػه نتـػکل از گَىػگ اؼػت. ؿَد. ایو ةػط ىیغ ىانیطه نی صطاییکيیط کً تغکیۀ ةطن  ؿعوع نی

دٌیػط  دطیطی را ؿػکل نی وتیُی ٌای َٔؽ ؿَد. در ایو نعزلً از تغکیً، تَاىایی دایطار نیؿها  ؿیيگ ٌهچيیو ؿیو
تَاىيط در ٌع ُةُطی َهل کييط. ةػا  ىٍایت ٗطرتهيطىط و نی ىانیط. ةی« ٔای ةَدا صطاییٌای  ٗطرت»را دیگع ةایط ٌا  آن کً

 ی را ةایط اىتٌار داؿت.چیغ چًچگَىً صَاٌط ةَد و  ةاهتع تغکیً، صَدتان آگاه صَاٌیط ؿط کً تغکیً در ؼىَح ادانۀ

 ةیظ از حر عَروٌیجانواةطتگی 
ؿػَد. ةؽػیاری از أػعاد  ةػیؾ از زػط نعةػَط نی ؿػَروٌیذانةگظاریط درةارۀ نَمََی قستت کيم کً ةً واةؽػتگی 

اىط، انا در ولب ز٘ی٘ػت و نُيػی  تهعیو ىکعدهآن را  . أعادی ىیغ ٌؽتيط کً ٌعگغاىط گَىگ را تهعیو کعده ٌا چی نطت
گیعىػط ىاگٍػان داؼػش ةؽػیاری از  اىػط. وٗتػی ٔػالَن دأػای نػا را یػاد نی زىطگی اىؽان ةَده و درةارۀ آن تُهػٖ کعده

صاوع  یُػی اؼػت کػً ةػًرا داؿػتيط انػا ىتَاىؽػتيط. وت ٌػا آن کييط کً در زىطگی آرزوی درک را درک نی ٌایی دعؼؾ
ٌػا دػی  کييػطگان واُٗػی ةػً ارزش ایػو آنَزه داىم تهعیو زده ؿَىط. نی کييط ٌیذان ٌای دطیطی کً کؽب نی ىگعش

 ؿػَروٌیذاندٌػط: أػعاد از ٔػعط صَؿػسالی دچػار  دارىط. انا ایو نـػکل اّلػب روی نی گعانی نیآن را  ةعىط و نی
ادی ٔر نی گػَیم  رؼػيط. نی ىٌػع نی کييط یا در ن٘ایؽً ةا دیگعان َذیب ةػً تار نیؿَىط و ٌيگام تُانل ةا نعدم، ّیَع

 گَىً ةاؿط. ىتایط ایو

کيیط، ةياةعایو ىتایط از دانُۀ نعدم َادی ٔاقلً ةگیعیط و ةایط ةا ٔکػعی  اکحع ؿها در دانُۀ نعدم َادی تغکیً نی
ؿیيگی در ؼىسی ةؽػیار ةػاه و  تتً ؿها ؿیووَر وتیُی ةاٗی ةهاىط. ال روؿو تغکیً کيیط. رواةه ةیو ٌهطیگع ةایط ةً

ػای ىادرؼػت اىذػام ى ؿیيگ و ؼىر صَد را رؿط نی ذٌيی درؼت داریط. ؿها ؿیو و ٌهیـػً دٌیػط  هیدٌیػط، کاٌر
ای صَب اىذام ؼُی نی تار نی کيیط کاٌر ادی دٌیط. ةُنی أعاد وَری ٔر  اىػط یػا کييط کػً اىگػار از لسػاظ ذٌيػی ّیَع

ایی نیاز ایو دٍان دىیَایيکً  ؿػَد  نيذع ةػً ایػو نیٍٔهيط.  ىهینعدم گَیيط کً  ی ؼعصَرده و دلؽعد ٌؽتيط. چیٌغ
ٌػا  آن «ؿَد؟ ًاٌعًا نـکل رواىی دارد. وَر نی گیعد ایو چعا ٔعدی کً ٔالَن دأا را یاد نی: »اؿتتاه ةگَیيط ةً کً نعدم

ًا ةیؾ از زط ٌیذان نتَدً ىهی تػار ىهیةَدیط و نيى٘ػی ىت زده ؿطه ؿَىط کً قٔع کعدیػط. ٌهگػی  َدیػط و وتیُػی ٔر
تار درةارۀ ایو ةیيطیـیط: ایو تً کعدن  وَر ٔر ایط و ایو ىیغ واةؽتگی دیگعی اؼت.  ىیغ اؿتتاه اؼت و ةً أعاوی دیگع ٔر

ا کيیط و کيیط، تغکیً کيیط. اگع در ةیو  وَر نُهَل نحل ٌهً در ةیو نعدم َادی زىطگی نی ةًدر زالی کً  ةایط ایو را ٌر
ىضَاٌيػط داؿػت و از ؿػها ٔاقػلً تُانػل ایط ةػا ؿػها  عدم َادی دیگعان ٔکع کييط ؿیٕتۀ أعاوی ٔالَن دأا ؿػطهن

کييػط ٔػعدی وتیُػی  گظارد. نعدم ٔکع نی ؿیيگ در اصتیارتان ىهی ٌایی را ةعای رؿط ؿیو ی ٔعقتکؽ ٌیچگیعىط.  نی
تار درؼتی صاوع داؿ  گٕتم ةًرا آىچً ىیؽتیط و ایو صَب ىیؽت. ةياةعایو   داریط.تً ةاؿیط و نىهئو ؿَیط کً ٔر
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ٌای نعؼَم ىیؽت کً ةاَث ؿَد ؿضف زنَر ذٌو ىطاؿتً ةاؿط، در صلؽً ةاؿط یػا  روش تغکیۀ نا نحل روش
گَیيػط:  صَاٌط ةا آگاٌی کانل تغکیػً کيیػط. ةعصػی أػعاد ٌهیـػً نی ؿیٕتً و ؿیطا ؿَد. روش تغکیۀ نا از ؿها نی

وَر ةاؿط. نـکل ایػو  گَیم هزم ىیؽت ایو نی« آیط. ةيطم ةطىم ةً ىَؼان درنی م را نیاىهچـایيکً  نسل نُلم، ةً»
ا نی اؼت کً َادتی را دعورش داده ةيطیط، صَدآگػاه  را نیتان  انهچـایيکً  نسل کيیط. ةً ایط کً صَدآگاه اقلی را ٌر

ایط  ىـؽتً ایيذادر زالی کً  ایط. چعا ؿَد. چيیو َادتی را ؿکل داده دٌیط و ؼپػ ىادطیط نی اقلی را اؼتعازت نی
را ةتيطیط، آیا تان  انهرا زٕي کيیط و اىطکی چـتان  انهچـةَدن   آیط؟ اگع آن زالِت ٌيگام ةاز ةً ىَؼان درىهیتان  ةطن
گَىگ ةایط ةػً ایػو وعیػٖ تهػعیو  کيیط چی . نـکل ایو اؼت کً ٔکع نیىًوَر زتم  آیط؟ ةً ةً ىَؼان درنیتان  ةطن

ةطاىیط کذا ٌؽتیط ىادطیط ایيکً  ةيطیط، ةطون را نیتان  انهچـایيکً  نسل ایط. ةً يیو ةعداؿتی را ؿکل دادهؿَد و چ
کيػط. ةایػط ةػا ذٌيػی  تان ةایط ٌـیار ةاؿط، زیعا ایو روش، صَد ؿها را تغکیً نی ایم کً صَدآگاه اقلی ؿَیط. گٕتً نی

ت کيیط. نا تهعیو نطیتیـو ىیغ داریم. چگَ داىیم کً ٌهۀ ؿػها،  کيیم؟ هزم نی ىً نطیتیـو را تهعیو نیآگاه دیـٔع
تهعیو ٌؽتیط. نىلً٘ا ادازه ىطاریط در زال  ایيذاچ٘طر َهیٖ اؼت، آگاه ةاؿیط کً تان  نطیتیـوایيکً  ةطون تَدً ةً

ذػا آى دٌػط؟ وٗتػی چیغ آگػاه ىتاؿػیط. دػػ دٗی٘ػًا چػً زػالتی روی نی ةً نعزلۀ صلؽً ةعویط، ةً زالتی کً از ٌیچ
ی ىـؽتً دَؼتۀ تضم درون ایيکً ةيـیيیط ازؽاس صَب و ةؽیار رازتی صَاٌیط داؿت، نحل در کػً یط ایط، آگاٌ نّع

زعکت کيط. ایو آن چیػغی اؼػت کػً ةایػط در تَاىط  ىهیتان  ةطنکل کيیط  نیاىذام تهعیو ٌؽتیط، انا ازؽاس زال 
ؿػَىط و  ةعیػط کػً داٌػا ىادطیػط نی ىـیيیط، دی نی نی تغکیۀ نا اتٕاؽ ةیٕتط. زالت دیگعی ودَد دارد کً وٗتی نطتی

تً ىهی ناىط.  ٔ٘ه ؼع ةاٗی نی .ؿَىط ٌا ىیغ ىادطیط نی ةازوٌا و دؼت .ؿَد اىط. ةطن ىیغ ىادطیط نی تَاىیط ةٍٕهیط کذا ٔر
ط، ٔ٘ه ناى ةاٗی نیتان  ؿَیط کً ؼعتان ىادطیط ؿطه و ٔ٘ه ذٌو دٌیط نتَدً نی وَر کً ةً نطیتیـو ادانً نی ٌهان

تهعیو ٌؽتیط. اگع ةتَاىیط ةً ایو نعزلً ةعؼیط، ةً اىطازۀ کأی صَب اؼت. چػعا؟ در زال  ایيذاایيکً  کهی آگاٌی از
اؼت و ایػو ةٍتػعیو زالػت اؼػت.  ؿطن تتطیلدر زال وَر کانل  کيط، ةطن ةً وٗتی ؿضف در ایو زالت تهعیو نی

تان را از دؼت ةطٌیط،  ةعؼیط. انا ىتایط ةً صَاب ةعویط یا آگاٌیصَاٌیم ةً چيیو زالتی از ؼکَن  ةياةعایو از ؿها نی
 آورد. ةً دؼترا تان  ٌای زیعا در ایو زالت نهکو اؼت ٔعد دیگعی جهعۀ تالش

تار ىهی کييطگان نا ةایط نىهئو ةاؿيط کً ٌعگغ در ةیو نعدم َادی ةً ٌهۀ تهعیو کييط. اگع ى٘ػؾ  وَر ّیعوتیُی ٔر
 ؿػطن کيػط، ةاَػث ةطىام ّعیب نی يیط و کاری کيیط کً دیگعان ةگَیيط ٔالَن دأا أعاد را َذیبکا ةطی را ةیو نعدم ایٕ

ٌای دیگع ىیػغ ةایػط  صَاٌم ایو ىکتً را ةً صاوع داؿتً ةاؿیط. در روىط تغکیً و در زنیيً ؿَیط. واًُٗا نی ٔالَن دأا نی
تَاىيػط از ایػو ذٌيیػت  رازتی نی ٌعیهيػان ةػًةیؾ از زػط را رؿػط ىطٌیػط. ا ؿَروٌیذاننعاٗب ةاؿیط کً واةؽتگی 

 اؼتٕاده کييط.

 تشکیۀ گفتار
دٌيػط  اىط. ةضؾ صاقی از دانُۀ نظٌتی کً ایو کار را اىذام نی کعده ٌای نظٌتی گَىاگَن ؼکَت را تهعیو نی ؼيت

ٔعاد ایو اؼت کً کػالً کييط. هزنۀ تغکیۀ ایو ا ٌا زىطگی نی و در نُاةط یا قَنًُؿَىط  نیرک دىیا اأعادی ٌؽتيط کً ت
تاىی ةً صَد را ٌا  آن صَدداری کييط.زدن  از زعؼ از گیعىػط تػا زػط نهکػو  و تكػهیم نی دٌيط اصتكاص نیزىطگی ٌر

و َ٘یطه دارىط زتی یک ٔکع ةط نهکو اؼت کارنا ایذاد کيط یا گياه نسؽػَب ؿػَد. نػظاٌب ٔاقلً ةگیعىط  چیغ ٌهً
آن کارنای صَب یػا کارنػای ةػط ایيکً  اىط. ةطون تَدً ةً ةيطی کعده ت٘ؽیم« طکارنای ة»و « کارنای صَب»کارنا را ةً 
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دٌط، کارنػا  ةَدىی کً نطرؼۀ دائَ آنَزش نی کيط یا ٌیچ ةَدىی کً نطرؼۀ ةَدا از آن قستت نی ةاؿط، ةا تَدً ةً صالی
یچ کاری اىذػام ىطٌيػط، ٌکعدىط  نیصاقی زتی ؼُی ای  َنًُتغکیۀ قٌای  کييطگان روش یوآیط. تهع ةً ودَدىتایط 

چػً ایيکػً  داىؽتيط آیا اىذام کاری صَب اؼت یا ةط یػا تَاىؽتيط راةىۀ کارنایی دـت نؽائل را ةتیييط یا ىهی زیعا ىهی
تَاىط ایو نؽائل را ةتیيط،  هیىی نُهَلی کً ةً چيیو ؼىر ةاهیی ىعؼیطه  ا کييطه ىَع راةىۀ کارنایی ودَد دارد. تهعیو

ؿػان  زل دٌط، ةً چیغ ةطی تتػطیل ؿػَد. راه آیط اىذام نی ةً ىٌعؼت اگع کاری را کً در ًاٌع صَب ىگعان ا در ىتیذً
ػاایو ةَد کً تا زط انکان ٌیچ دصالتی ىکييط ةً ایو انیط کً ةا صَدداری از  ٌػای ّیػعهزم، از ایذػاد  یػا ُٔالیت کاٌر

ؿَىط آن را ةا زدع و ؼضتی از ةیو ةتعىط. ةػعای  ر نیآیط، نذتَ ةً ودَدداىؽتيط کً وٗتی کارنا  کارنا ادتياب کييط. نی
ةیيی و کهال چیغی اؼت کً از ٗتل تُییو ؿطه و ٌع کارنایی کً در وَل نؽیع  روؿو کييطگان، زنان رؼیطن ةً تغکیً

 کيط. ٗكطی را تهعیو نی کيط. ةياةعایو ٔعد ةی  امأً ؿَد کل ؼٕع را دؿَارتع نی

ی اؼػت کػً أکػار او دیکتػً آورد چیغ ٔعد ةع زةان نی ٌعچًنتيای ایو ىٌع اؼت کً در نطرؼۀ ةَدا تغکیۀ گٕتار ةع 
 وَر زتم ٗكط و ىیتی ىٍٕتً اؼت و ةؽیار نستهل اؼت کً وٗتػی صَدآگػاه ٔػعد ةاَػث و دـت آن أکار ىیغ ةً  کعده

ىََی دػای  تػعد، ةػًکػار ة ٌایؾ را ةػً ٌػا و اىػطام ؿَد کً او ٔکعی ؿکل دٌط، ىٌعی ةطٌط، کاری اىذام دٌط یا زػ
از  :نَمَع، نؽائلی را کً أعاد گاٌی اوٗات ةیو صَد دارىط در ىٌع ةگیعیػط ؿطن واةؽتگی در نیان ةاؿط. ةعای روؿو

صَةی  دٌيط کً کؽی در ن٘ایؽػً ةػا دیگػعی ةػً گَیيط یا ىٌع نی از ةطی دیگعی نیدر زالی کً  گَیيط صَةی کؽی نی
گَییػط  نی :نؽائلی ةیو أعاد اؼت. یا نَمَع رایخ دیگعی را در ىٌع ةگیعیط تهعیو کعده اؼت. چيیو ىٌعاتی ةازتاب

گَییط نهکو اؼػت نيذػع ةػً  صَاٌیط کاری ةً ؿیَۀ صاقی اىذام ؿَد. آىچً نی صَاٌیط کاری اىذام دٌیط یا نی نی
و اؼػت نهکػتػان  . ةػً ایػو ؿػکل، کػالم یػا َهلتنػُیٓ ؿػَدوَر ىاصَاؼتً آؼیب ةتیيط یػا  ایو ؿَد کً کؽی ةً

ةؽیار دیچیطه اؼت. ةػً ٌهػیو َلػت اؼػت کػً ةعصػی  ،کارنا ایذاد کيط، چعاکً نؽائل ةیو أعادتان  ىاصَدآگاه ةعای
اىط. ةياةعایو تغکیۀ گٕتػار یػا تهػعیو ؼػکَت  ٔعد در کل قستت ىکيط ةؽیار دطی ةَدهایيکً ٌا درةارۀ  نُاةط و قَنًُ

کعدىػط  ىالب َٔؽ را ةعای تـػعیر رویکعدٌػایی کػً اصتیػار نیٌای نظٌتی دایگاه نٍهی داؿتً و ن ٌهیـً در روش
 ةیان کعدم.

ای یا  ٌایی کً از ٗتل تغکیۀ قَنًُ آن دغ ةًکييط ) کييطگان ٔالَن دأای نا در ةیو نعدم َادی تغکیً نی اکحع تغکیً
تً ةَدىط(. ةياةعایو ىهی تاىی را در دیؾ گٔع اىی و تهػاس ةػا دانُػً تَاىيط از زىطگی َادی در دانُۀ نُهػَلی اىؽػ ٌر

ای اؼت کً نذتَرىػط  گَىً ةًؿان  صَةی اىذام دٌط. ةعصی أعاد ؿْل ةًآن را  ؿْلی دارد و ةایط ٌعکؽیادتياب کييط. 
ىٌع ةعؼط. انا در تناد ةا آن ىیؽت، زیعا ىَع تغکیۀ گٕتػار کػً  قستت کييط و نهکو اؼت در تياٗل ةا تغکیۀ گٕتار ةً

ٌای گظؿػتً  کعدىط نتٕػاوت اؼػت. ؿػیَۀ تغکیػۀ نػا ةػا ؿػیَه ٌای گظؿتً کً ؼکَت نی کيیم ةا ؿیَه نا تهعیو نی
ای قػستت کيػیم کػً  ؿیَه ةًکيیم ةایط  صَاٌیم ىیغ نتٕاوت اؼت. وٗتی قستت نی نتٕاوت اؼت و آىچً از ؿها نی

ً کييطه اؼت و ٌیچ تهعیو درصَر ٗكػط داریػم  را آىچػًکييػطه ٌؽػتیم و ةایػط  آنیغی ىگَییم. نا تهعیو چیغ ةط یا تٕٗع
گَىػً ةاؿػط دػػ نـػکلی ىیؽػت کػً  . اگػع ایوىػًةگَییم ةا اؼتاىطاردٌای ٔا ةؽيذیم و ةتیيیم آیا نياؼب اؼت یا 

ی کيیم و آن را  ؼضتی نی قستت کيیم. از ؼَی دیگع، اگع ٌهیـً ؼاکت ةاؿیم ةً تَاىیم ایو روش را ةً نعدم نُٔع
داری در نَاُٗی کً از  دٌیم اؿاره دارد ةً تهعیو صَیـتو کً نا آنَزش نیةا ؼایعیو در نیان ةگظاریم. تغکیۀ گٕتار 

تان  کيیط، ناىيط قستت درةارۀ نَمََات دىیَی کً ٔعاتع از آن چیغی اؼت کً ةعای ؿْل ٌا قستت نی روی واةؽتگی
ازصػَد اؼػت؛  یٌٓایی کػً تُع کييطگان درةارۀ نَمََات ةیٍَده؛ قستت ٌای ةیٍَده ةا ؼایع تهعیو هزم اؼت؛ قستت
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تػان  َالٗػً داریػط و ةعایٌػا  آن ایط یػا قػستت درةػارۀ نؽػائل دىیػَی کػً ةػً اؼاؼی کً ؿػيیطه ٌای ةی گٕتو زعؼ
گَىً اؼػت.  ةاؿیم و ىَع تهعیو ؼکَت نا ایونان  ٌا ةایط نعاٗب قستت کيم در ایو زنیيً اىگیغ اؼت. ٔکع نی ٌیذان

تَاىط نيذع ةً کارنا یا گياه ؿَد و ایو نؽػائل را  یک ٔکع ىانياؼب ىیغ نیراٌتان در گظؿتً ةع ایو ةاور ةَدىط کً زتی 
تيط. ةً ٌهیو َلت درةارۀ نسطود ةؽیار دطی نی دادىط. ُٔالیت  ُٔالیت ٔیغیکی، کالنی و ذٌيی آنَزش نی کعدن گٔع

تا ُٔالیػت کالنػی را  کعدىط کعدىط تا از اىذام ٌع کار اؿتتاٌی صَدداری کييط. تهعیو ؼکَت نی ٔیغیکی را نسطود نی
ٌا در ةعصػی از  گیعی کعدىط تا ذٌو را صالی از أکار ىگً دارىػط. ایػو ؼػضت نسطود کييط. ُٔالیت ذٌيی را نسطود نی

کييػطه  ؿػیيگ تهعیو نا ةایط ةػع وتػٖ ؿیواؼت.   کييط ةؽیار نٍم ةَده ٌا یا نُاةط تغکیً نی ٌایی کً در قَنًُ روش
تار کيیم. تا  ی ىتایط ةگَییط کأی صَاٌط ةَد.چیغ چًی ةایط ةگَییط و چیغ چًيیط کً درک کآىذا  ٔر
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 ضذيساىی ىٍم

 ٌای نػهَلی گَىگ و ورزش چی
گَىً ٔکع  گیعىط. التتً وتیُی اؼت کً ایو گَىگ را ذاتًا ىََی ورزش ٔیغیکی در ىٌع نی ؼادگی چی  ةؽیاری از نعدم ةً

ن٘ایؽً ٌؽتيط.  ٗاةل دؼتیاةی ةً ةطىی ؼالمدر صكَص غیکی ٌای ٔی گَىگ و ورزش کعد، زیعا در ؼىسی داییو، چی
ط. ةػعای دؼػتیاةی ةػً ىػٌای ٔیغیکػی دار اصتالؼ زیادی ةا ورزش ،آن و رویکعدگَىگ  چی ٌای ویژۀ تهعیو انا روش

ٌایؾ را أغایؾ دٌط. انػا تهػعیو  ٌای ٔیغیکی، ؿضف ةایط ةیـتع تهعیو کيط و ورزش ةطىی ؼالم از وعیٖ ورزش
کػ اؼت، ةً گَىگ چی ؿػَد زعکػت کيػط. اگػع ٌعگَىػً زعکتػی ةاؿػط،  کً از ؿضف صَاؼػتً ىهی وَری دٗیً٘ا ةَع

ٌػای ٔیغیکػی   زعکػت اؼػت. ةيػاةعایو ةػا تهعیو اؼت. زتی گاٌی اوٗات ٔعد کانالً ؼػاکو و ةیروان آٌؽتً، ىعم و 
ػایچتی نسطود ىیؽت، چعاکػً و زٕي ؼالن دادن گَىگ ٔ٘ه ةً ؿٕا ؼىر ةاه، چی دیطگاهتٕاوت زیادی دارد. از  ی ٌغ

ی را در ای ؼىسی اؼت کً نعدم ةػا آن آؿػيا  دارد. چی ةع ؼىَح ةاهتع و نستَای ژٔر گَىگ ةیؾ از ایو اىطک چیٌغ
 گَىگ چیغی ورای نعدم َادی اؼت. نضتلٕی در ؼىَح نضتلٓ دارد. چیىهَدٌای وتیُی اؼت و  ٌؽتيط. آن َٔؽ

 ،انػعوزی ورزؿػکاران نضكَقػاً ، ورزؿػکارانایيکػً  اوت زیػادی دارىػط. ةػعایٌا ىیغ تٕ ٌا از ىٌع ناٌیت تهعیو آن
اةتؿان  ةضَاٌيط ةطن ٌػا را أػغایؾ دٌيػط.  ٌای ورزؿی کيَىی ةعؼيط، ةایػط ن٘ػطار تهعیو را آناده کييط و ةً ؼىر ٗر

ٌػا را أػغایؾ  ر تهعیوةياةعایو ةایط ٌهیـً ةطن را در ةٍتعیو زالت ىگً دارىط. ةعای دؼتیاةی ةً ایو ٌطؼ، ةایط ن٘طا
ت ىگً  ةطن را زیاد کييط و ٌهیـً آن وؼاز ؼَصتدٌيط تا صَن ةً اىطازۀ کأی در ةطن دعیان یاةط،  را در زالت دیـٔع

ٌهیـػً ةایػط در ؿػان  ةطن را أغایؾ دٌيط، زیػعا ةطن وؼاز ؼَصتایو ٌؽتيط کً  دىتال ةًدارىط. ورزؿکاران ٌهیـً 
اةت ةاؿط. ةطن وَر کلی ایو روىػط را  ةًٌا  آن ؿهاری تـکیل ؿطه اؼت. ٌهۀ ٌای ةی اىؽان از ؼلَل ةٍتعیو زالت ٗر

ت٘ؽیم ؿطه ةؽیار َٗی و در نَُٗیت رؿط اؼت. وٗتػی ةػً ىٍایػت رؿػط صػَد  تازه ی کًکييط: زىطگی ؼلَل دىتال نی
د ىغول کيط. ؼػپػ ؼػلَل تعیو نعزلۀ صَ تَاىط ةً داییو تَاىط ةیؾ از آن ةً رؿط ادانً دٌط و ٔ٘ه نی رؼط، ىهی نی
در ىٌػع ةگیػعیم. َيَان یػک ٗیػاس  را ةػًدوازده ؼاَت از روز  ةعای تَمیر آن، تَاىیم نی گیعد. نیآن را  ای دای تازه

ٌػای  ده قػتر، زنان یػا دٌط. ؼاَت ٌـت، ُىً ؿَد و ةً رؿط صَد ادانً نی ؼلَل در ؼاَت ؿؾ قتر ت٘ؽیم نی
تَاىػط دػاییو ةیایػط. در ایػو  کيط و ٔ٘ه نی تَاىط ةً ةاه زعکت ؼط، دیگع ىهیر صَةی ةعای آن اؼت. وٗتی ًٍع ٔعا نی

اةتی ورزؿکار ىانياؼػب  زنان، ؼلَل ٌيَز ىیهی از َهع صَد را ةاٗی دارد، انا ایو ىیهۀ َهع ةاٗی ناىطه ةعای ومُیت ٗر
 اؼت.

ت گػعدش صػَن را ز کار کعد؟ ورزؿکاران ةایػط ةػا أػغایؾ تهعیو دػ ةایط چً یػاد کييػط و دػػ از آن، ٌػا ؼػَع
ایيکػً  دیگع، ٗتل ازَتارت  ؿَىط. ةً ٌای ٗطیهی نی ؿطۀ دطیط زودتع از زط نُهَل دایگغیو ؼلَل ٌای ت٘ؽیم ؼلَل
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در ؿػَد.  زىطگی ؼلَل تهام ؿَد یا وٗتی ٔ٘ه ىیهی از َهع آن ةاٗی اؼػت، ؼػلَل دیگػعی دػایگغیو آن نی ۀچعص
ت نی ةطن ورزؿکار ٌهیـً ةاٗطرت ةاٗی ىتیذً وَر ىانسػطود  ةً تَاىيط ٌای اىؽان ىهی کيط. انا ؼلَل نی ناىط و دیـٔع

قط  تَاىط ت٘ؽیم ؿَد نسطود اؼت. ٔعض کيیط یک ؼلَل ٔ٘ه ةتَاىط ت٘ؽیم ؿَىط، زیعا تُطاد دُٔاتی کً ؼلَل نی
 يیػط وٗتػینیلیَن ةار اؼت( و ٔػعض ک ةار در زىطگی ؿضف ت٘ؽیم ؿَد )گعچً تُطاد واُٗی آن ةؽیار ةیـتع از یک

زامػع در زػال قط ؼال زىطگی کيط. انا ایو ؼػلَل  تَاىط نیاو ؿَد،  قط ةار ةعای ٔعدی نُهَلی ت٘ؽیم یک ؼلَل
ایم کػً ٌػیچ نـػکل  تَاىط ٔ٘ه ديذاه ؼال زىطگی کيط. انػا ىطیػطه ةياةعایو او نی ،ٔ٘ه ىیهی از َهع صَد را وی کعده

ً َهطه ؼػالگی ةعؼػيط  ةػً ؼػیایيکػً  یعا انعوزه ورزؿکاران نذتَرىط ٗتػل ازای اتٕاؽ ةیٕتط، ز ای ةعای ورزؿکاران زٔع
اةت ةؽیار   اؼت و تُطاد ورزؿکاران ةازىـؽتً ىیغ ةؽیار زیاد اؼت. ةطیؤـعده ةازىـؽتً ؿَىط. نضكَقًا انعوزه ٗر

تػً ع تػأجی تستآیط کً ةػیؾ از زػط  ىهی ةً ىٌعتَاىيط زىطگی نُهَلی را از ؼع ةگیعىط و  وعیٖ ورزؿکاران نی ٗػعار گٔع
لهی را زٕػي ط ٔعد ةػطن ؼػاىط ةاَث ؿَيتَاى ٌای ٔیغیکی نی اقَهً ةطیو قَرت اؼت: تهعیوىٌعی ةاؿيط. از لساظ 

ىٌػع  ٌا ةػً ؼالً ؿَد. از لساظ ًاٌعی، ورزؿکاران در دورۀ ىَدَاىی نحل ةیؽت تع نی کَتاه کيط، انا در ََض، َهع ٔعد
رؼيط. ورزؿکاران نُهَهً ایػو ةعداؿػت را در نػعدم  نی ةً ىٌعٌا  ؼالً یً ؼیؼالگی ؿت در ةیؽتدر زالی کً  آیيط، نی

ؿَىط. اگع نغیتی ودَد داؿتً ةاؿط َیتی ىیغ ودَد دارد.  و زودتع دیع نیکييط  نیتع رؿط  کييط کً اىگار ؼعیٍ ایذاد نی
 ٌای َادی ٌؽتيط. تهعیودیانطٌای ةایط ةً ٌع دو روی ؼکً ىگاه کيیم. آىچً گٕتم 

کػ تهعیو عیو چیته ٔعؼا ىیؽت. ٌع زعکتػی کػً در  ٌای ٔیغیکی اؼت. هزنۀ آن زعکات تَان گَىگ دٗیً٘ا ةَع
در وػَل داىیط کػً  ؿَد. نی زعکت یا ؼاکو نی گاٌی اوٗات ةیتا زطی کً اؼت.  آٌؽتً و روانآرام، آن ودَد دارد، 

 ، ناىيط معةان ٗلب و گعدش صػَن،ٔعد َژی ةطنزعکت ؿَد کً ٌع ديتً از ٔیغیَل ٗطر ةی آنتَاىط  نطیتیـو، ةطن نی
َگی .کُيط ؿَد ػا زیػع زنػیو نػطَٔن ةهاىيػط. ٌا نی در ٌيط، ةؽیاری از ی ػا زیػع آب ةيـػیييط یػا روٌز ٌػا  آن تَاىيط روٌز

ةػار در   ٌای ؿػضف یػک را کيتعل کييط. ٔعض کيیط ؼلَلؿان  تَاىيط کانالً صَد را ؼاکو کعده و زتی معةان ٗلب نی
ةار در ٌع ٌٕتػً،   ةار، یک ٌای ةطىؾ ٌع دو روز یک تَاىط کاری کيط کً ؼلَل کييطه نی  ؿَىط. یک تغکیً م نیروز ت٘ؽی

وػَل َهػع صػَد أغایؾ تع ت٘ؽیم ؿَىط. یُيی در زال  ی وَهىیزناى نطتیک ةار در ٌع دو ٌٕتً یا زتی یک ةار در 
دػظیع اؼػت؛  کييط ىیغ ایو نؽػئلً انکان ن را تغکیً ىهیکييط و ةط ٌایی کً ٔ٘ه ذٌو را تغکیً نی اؼت. زتی ةا تهعیو

نگػع »تع کييط. نهکو اؼػت کؽػی ٔکػع کيػط:  تَاىيط ةً ایو دردً ةعؼيط و وَل َهع ٔعد را وَهىی ىیغ نیٌا  آن زتی
طگی تع زى ةطن را تغکیً کيط، وَهىیایيکً  تَاىط ةطون ىـطه اؼت؟ چگَىً نی تُییو دیؾ  زىطگی ٔعد یا وَل َهع او از

تع ؿَد، انػا  تَاىط وَهىی ةعؼط َهعش نی ؼً ٗلهعوای ةً ٔعاؼَی  کييطه  ةلً درؼت اؼت، انا اگع ؼىر تغکیً« کيط؟
 صَاٌط رؼیط. ةً ىٌعدر ًاٌع ةؽیار دیع 

ٌای ةػطن ؿػضف دهػٍ  وَر دیَؼتً نادۀ ةا اىعژی ةاه را در ؼلَل کييط ةً ای کً ةطن را تغکیً نی ٌای تغکیً روش
ٌای َادی ؿػضف را وادػػ  تطریخ ؼلَل یاةط ةً وَر دیَؼتً أغایؾ نی ؿطه ةً وٗتی چگالی اىعژی ذصیعهکييط.  نی
آیط و ایو ؿػضف تػا اةػط دػَان  نی ةً ودَدؿَد. در ایو زنان تْییعی کیٕی   نیٌا  آن و در ىٍایت دایگغیوزىط  نی

کيط. ذٌو و ةػطن  ؿضف ةایط ةؽیار ٔطاکاری ناىط. التتً روىط تغکیً روىطی ةؽیار آٌؽتً و تطریذی اؼت و ةاٗی نی
ؿػَیط آیػا  ؿػیيگ نی ٔعؼا اؼت. ةعای نحال، وٗتی ةا دیگعان دچػار تنػاد ؿیو ةایط آةطیطه ؿَىط و ایو کاری واٗت

آرام ةهاىیػط؟ درون  تَاىیػط در گیػعد آیػا نی تان در صىػع ٗػعار نی آرام ةهاىیط؟ وٗتی نيأٍ ؿضكیدر درون تَاىیط  نی
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ًا ةا صَاؼتو آن ةتَاىیط ةً آن نعزلػً ةعؼػیط. اةتػطا  و نعزلً ةؽیار دؿَار اؼت و ایورؼیطن ةً ای وَر ىیؽت کً قٔع
 صاقی ةعؼط. ۀةً نعزلتان  ؿیيگ و تَ٘ای ةایط ؿیو

تً گَىگ را ٌهان ورزش ةؽیاری از نعدم چی ایو دو صیلی ةا ٌم در زالی کً  اىط، ٌای ٔیغیکی نُهَلی در ىٌع گٔع
 ٌػای ٔیغیکػی ٌؽػتيط کػً گَىگ ٔ٘ه ٌيگانی نـػاةً ورزش ٌای چی نتٕاوت اؼت. روشؿان  سٔعؽ دارىط و اؼا

ٌػای  کييط و تهعکغ ةع اىعژِی چی اؼت. انا روش تعیو ؼىر و ةعای ؼالنتی و تيطرؼتی تهعیو نی را در اةتطاییٌا  آن
تً چی ی ىٍٕتػً تػع ةغرتىػگ ٌػطؼ گَ کلی نتٕاوت ٌؽتيط. در دـت داهیؾ ةطن در چی تع ةً گَىگ در نعازل دیـٔع

دای دیعوی از اقَل نعدم َادی ةایط از اقػَل ؼػىر ةػاهتعی دیػعوی کييػط. در ن٘اةػل،  کييطگاىؾ ةً اؼت و تهعیو
 َادی ٌؽتيط.چیغی ةعای نعدم ٌای ٔیغیکی ٔ٘ه  ورزش

 ىیت ذٌيی
ٌػای  گان ةػً ُٔالیتکييػط  ٌای ذٌيی نا اؼت. ىگعش دانُػۀ تغکیً قستت درةارۀ ىیت ذٌيی، قستت درةارۀ ُٔالیت

ٌا چگَىػً  د؟ ایػو ؿػکلگیع در ىٌع نیٌای گَىاگَن تٕکع اىؽان )ىیت ذٌيی( را چگَىً  ذٌيی در نْغ چیؽت؟ ؿکل
ٌا  دعؼػؾتَاىػط ةػً ةؽػیاری از  در زنیيۀ نْغ اىؽان ٌيَز ٌم ىهیٌایؾ  دژوٌؾؿَىط؟ دغؿکی ىَیو در  نتذلی نی

ٌؽػتی دارىػط و در ، تع ىیؽت. أکار، در ؼىَزی َهیػٖ و ؼىر ةطنداؼش دٌط، زیعا درک نْغ ةً آؼاىِی درک ًاٌع 
ز گَىػگ تكػَر کعدىػط. ةُنػی ا وَر ٌػم ىیؽػتيط کػً اؼػتادان چی ٌای نتٕاوتی دارىط. انا آن ُةُطٌای نضتلٓ ؿکل

وَر کانػل آن را درک  کييػط، زیػعا ةػً روؿيی تَمیر دٌيط کً أکػار چگَىػً َهػل نی تَاىيط ةً گَىگ ىهی اؼتادان چی
دٌيػط و  تَاىيط کػاری را اىذػام کييط نی کييط و ٔکعی را ایذاد نی اؼتٕاده نیؿان  کييط وٗتی از ذٌو کييط. ٔکع نی ىهی

ا را ٔکعؿان یا ذٌو ةع ٌهیو اؼاس ادَا نی  گَىً ىیؽت. ایو در واٍٗاىذام داد. ؿان  کييط آن کاٌر

« ةػا ٗلػب. کػعدن  ٔکع»ىالزی ودػَد داؿػت: أکار قستت کيیم. در چػیو ةاؼػتان اقػ أةگظاریط اول درةارۀ نيـ
تً ةػَد چعاکػً  اقىالح َذیتی اؼت، انػا َلت ٌػایی در دـػت آن ىٍٕتػً اؼػت. َلػم چػیو ةاؼػتان ةؽػیار دیـػٔع

ةیو ةطن اىؽان، نَدَدات زىطه و کیٍان نتهعکػغ ةػَد. در گظؿػتً أػعادی ةَدىػط کػً واُٗػًا  ةع ارتتاطٌایؾ  دژوٌؾ
کعدىػط نْغؿػان در زػال  دیگػعان ازؽػاس نیدر زػالی کػً  اؼػت، کػعدن  ل ٔکعدر زػاؿان  کعدىط ٗلب ازؽاس نی

ٗلػب قػستت  کعدن  ٗتَل اؼت کً ةُنی أعاد درةارۀ ٔکع ٗاةل اؼت. چعا چيیو ومُیتی ودَد دارد؟ کانالً  کعدن  ٔکع
ؼعچـػهً  ٌایی کً از نْػغ ایم روح اقلی اىؽان َادی ةؽیار کَچک اؼت و ایطه کييط. َلت ایو اؼت کً دریأتً نی
کيط. روح  را ایذاد نیٌا  آن ؿَىط، ةلکً روح اقلی ٔعد وؼیلۀ نْغ ایذاد ىهی ةًٌا  آن گیعد َهلکعد صَد نْغ ىیؽت. نی

کيط، آن چیغی اؼػت کػً  اقلی ٔعد ٔ٘ه در کاخ ىیَان نؽت٘ع ىیؽت. کاخ ىیَان کً نطرؼۀ دائَ درةارۀ آن قستت نی
کيػط  گع روح اقلی ؿضف در کػاخ ىیػَان ةاؿػط، او واُٗػًا ازؽػاس نیىانط. ا َلم دغؿکی ىَیو نا ّطۀ قيَةعی نی

ةاؿػط او ازؽػاس  ٔعؼتط. اگع روح اقلی ٔعد در ٗلػب نی ةیعون ٌایی را ةً یا دیامکيط  نی نْغش درةارۀ چیغی ٔکع
 کيط. کيط ٗلتؾ درةارۀ نَمََی ٔکع نی نی

ٌػا  آن از ٌعیػکةؽػیاری ودػَد دارىػط و  ۀکييطگان نَدَدات زىط ةطن اىؽان، دٍاىی کَچک اؼت. در ةطن تهعیو
دٌػط، اگػع ةػً ؿػکم ةػعود، ؿػضف  نهکو اؼت نکان صَد را تْییع دٌيط. وٗتی روح اقلی نکان صَد را تْییػع نی

کيط. اگع روح اقلی ةً ىعنۀ ؼاؽ دا یا داؿيۀ دػا ةػعود، او ازؽػاس  کيط واًُٗا ؿکم درةارۀ چیغی ٔکع نی ازؽاس نی
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ةیایػط انػا  ةػً ىٌػعنهکػو اؼػت ةػاورىکعدىی ٌعچيػط کيػط.  اؿيۀ دا درةارۀ نَمََی ٔکػع نیکيط ىعنۀ ؼاؽ دا یا د نی
ؿَیط. اگع ةطن ؿػضف  تان زیاد ةاه ىیؽت ٌم نتَدً ودَد ایو دطیطه نی دظیع اؼت. زتی وٗتی ؼىر تغکیً انکان

ایی نحل صلٖ ای گَؿػت اؼػت و ً وصَ، ویژگی و ؿضكیت ىطاؿتً ةاؿط، ٔ٘ه تکػ روح اقلی ىطاؿتً ةاؿط، اگع چیٌغ
اىؽاىی کانل ةا صكَقیات ٔعدی ىیؽت. دػ نْغ ةـعی چً کارکعدی دارد؟ در ىٌػع نػو نْػغ ةـػعی در ایػو ُةُػط 

کػالم. آىچػً  ؿکل ةًآیط، انا ىً  تان نی از روح اقلی در واٍٗنان ٔ٘ه کارصاىۀ دعدازش اؼت. أکاری کً داریط  ٔیغیکی
صاقػی ٌهػعاه صػَد دارد.  ۀکيط کً ایػط ی دیام کیٍاىی ةً نْغ نيت٘ل نیتان ىََ دٌط ایو اؼت کً روح اقلی روی نی

ناىيط زةػان گٕتػار، زالػت  ؛کيط تعدهً نی  اةعاز ی ٗاةلؿکل ةًآن را  کيط، نْغ نا چيیو دیانی را دریأت نیایيکً  ةُط از
وح اقػلی ٔػعد ٌػای واُٗػی از ر دؼت، تهاس چـهی یا زعکات ةطن. نْغ ٔ٘ػه چيػیو ى٘ـػی دارد. أکػار و ٔعنان

. انػا ز٘ی٘ػت ایػو اؼػتَهلکعد نؽت٘یم و نؽػت٘ل نْػغ  ۀٌایی کً دارىط ىتیذ ط. نعدم نُهَهً ةاور دارىط ایطهيآی نی
آورد  نػی ةً ودػَدروح اقلی در ایو نؽئلً ى٘ؾ نٍهی دارد و ٌيگانی کً در ٗلب ٗعار دارد ایو ازؽاس را کً اؼت 

 کيیط. ٔکع نیتان  کً ةا ٗلب

ٔعؼػتط چیػغی ؿػتیً  نْغ اىؽان ةیعون نیآىچً  کييط ةع ایو ةاورىط کً نی دژوٌؾةارۀ ةطن اىؽان ٌایی کً در آن
تػَاىیم  کيیم، انػا نی ٔعؼتط قػستت ىهػی ی را ةیعون نیچیغ چًوَر واُٗی  ةًایيکً  نَج الکتعیکی اؼت. ُٔالً درةارۀ

اش قػستت کػعدم صعأػات ىیؽػت.  درةػاره اىط آن نادی اؼت. ةياةعایو چیغی کػً اهن تكطیٖ کعدهٌا  آن ةگَییم کً
ؿػان  تَاىيػط از ذٌو کييػط کػً نی گَىػگ ادَػا نی ةُنػی از اؼػتادان چی .ً تػأجیعی داردنهکو اؼت ةپعؼیم نْغ چ
ای َٔؽ ٌا  آن ٌا. چـم ؼَم یا ؿٕای ةیهاری کعدن  ، ةازااؿی کعدن ناىيط داةذا ،ةـعی اىذام دٌيط اؼتٕاده کييط تا کاٌر

ایی را  داىيػط اگػع کػاری را  وتیُی را در اصتیار دارىط. ٔ٘ه نی ٌای َٔؽ داىيط چً تَاىایی گَیيط زیعا ىهی نیچيیو چیٌغ
دٌػط ایػو اؼػت کػً  روی نی در واٗػٍؿػَد. آىچػً  اش، آن کػار اىذػام نی درةػاره کػعدن  ةضَاٌيط اىذام دٌيط، ةا ٔکع

ای نُیيی را اىذام وتیُی ٌای َٔؽ ٗطرت تيٍایی ةاَػث  دٌيط، انػا صػَد ذٌػو ةػً نی ؿان تست ٔعنان أکارؿان کاٌر
ایی کً تهعیو چیغی ىهی دادن روی آن  ۀواؼػى ةً در واٍٗدٌيط  کييطگان اىذام نی ؿَد. ةع ٌهیو اؼاس، ةعصی از کاٌر

 گیعد کً در اصتیار دارىط. وتیُی قَرت نی ٌای َٔؽ تَاىایی

وَر  ا تَؼػُۀ دانُػۀ ةـػعی، ذٌػو اىؽػان ةػًٌای ةالَ٘ۀ ةطن اىؽان ٌؽػتيط. ةػ وتیُی، تَاىایی ٌای َٔؽ تَاىایی
ای َهلی را نٍم ٔغایيطه ؿػَىط.  نی  نتکی ، ةیـتعگیعىط و ةً اةغار ىَیو تع در ىٌع نی ای دیچیطه ؿطه اؼت، نعدم چیٌغ

تً اؼػت. نطرؼػۀ دائػَ ةازگـػت ةػً صػَد واُٗػی اولیػً را  ٌای نادرزادی اىؽان ةً ، تَاىاییدر ىتیذً تطریخ تسلیل ٔر
تان  و ؼعؿػت اقػلیلَص اولیً ةً ص در ىٍایتدٌط. در دعیان تغکیً، ةایط در دؽتذَی ز٘ی٘ت ةاؿیط و  آنَزش نی

ػػا ٌػػای نادرزادی تَاىیػػط ایػػو تَاىایی ةعگعدیػػط. ٔ٘ػػه ةُػػط از آن نی ٌػػای  تَاىایی»را ٌػػا  آن تػػان را ةازیاةیػػط. ایػػو روٌز
در آیط دانُػۀ ةـػعی  دی اىؽان ٌؽتيط. ةً ىٌع نیٌای نادرزا تَاىاییٌا  آنۀ ٌهدر زالی کً  ىانیم، نی« وتیُی َٔؽ

ت»زال  ت اؼت و از ؼعؿت دٍان دورتع نیدر زال  در واٍٗةاؿط، انا « دیـٔع  ؿَد. چيط روز دیؾ گٕػتم کػً دؽٔع
انا ؿایط نعدم ىتَاىؽتيط نيٌَر او را ةٍٕهيط. او  .راىط ىـؽت و آن را نی ؼهت َ٘ب نی روی اهغ رو ةً گَئَهئَ داىگ
تو دلَ دی ةعد تو   َ٘ب  ٌهانٔر ةـعیت از ؼعؿت دٍان دورتع ؿطه اؼت. در دعیان تْییػع و تسػَل ایيکً  اؼت ؤر

و از  گعایی، ةؽیاری از نعدم از ىٌع اصالٗی ٔاؼػط ؿػطه دٍان و نضكَقًا انعوزه ةُط از دیَؼتو ةً نَج ةغرت تذارت
تَاىيػط ةػً  کييػط ىهی د دعیان نعدم َادی زعکت نیٌایی کً در انتطا اىط. آن دورتع ؿطه ِدو، َؿو، ِرنؼعؿت دٍان، 

ديطارىط کً اوماع صَب اؼت. ٔ٘ه أعادی کػً از  ةُنی أعاد زتی نی در ىتیذًوؼُت ٔؽاد اصالٗی ةـع دی ةتعىط. 
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ٌػای اصالٗػی اىؽػان ةػً ایػو  ةعىط کً ارزش رؿط کعده اؼت، ةا ىگاٌی ةً َ٘ب دی نیؿان  ؿیيگ ؿیو وعیٖ تغکیً،
 تياک أَل کعده اؼت.وزـ گؽتعدگیِ 

چػً تَاىػایی « وتیُی ؿها را رؿط دٌػم. ٌای َٔؽ تَاىم تَاىایی نو نی»اىط:  گَىگ ادَا کعده ةُنی از اؼتادان چی
تَاىیػط  ط. چگَىػً نیيط َهل کييتَاى وتیُی ٔعد ىهی ٌای َٔؽ تَاىيط رؿط دٌيط؟ ةطون اىعژی، تَاىایی وتیُی را نی َٔؽ

تػً و تَ٘یػت  وتیُی ٔعدی ةً ٌای َٔؽ ٌیط؟ وٗتی تَاىاییرا رؿط دٌا  آن ةطون اىعژی، وؼیلۀ اىعژی صَد او ؿکل ىگٔع
ٌػای  درةػارۀ رؿػط تَاىاییٌػا  نآآىچػً  را رؿػط دٌیػط؟ نىل٘ػًا ّیػعنهکو اؼػت.ٌا  آن تَاىیط ط، چگَىً نیيىـطه ةاؿ

تػان  ةػً ذٌو اىػط رؿػط کعده تان را کػً دیـػادیؾ وتیُی ٌای َٔؽ اىط چیغی ىیؽت دغ ایيکً تَاىایی وتیُی گٕتً َٔؽ
اىذػام ٌػا  آن وتیُی، کاری کً ٌای َٔؽ رؿط تَاىاییدر صكَص کييط.  تان کار نی ةا دؼتَر ذٌيیٌا  آن کييط. نتكل نی

 اىط. اىط، ةلکً ٔ٘ه ایو کار کَچک را اىذام داده ا رؿط ىطادهتان ر وتیُی ٌای َٔؽ یک از تَاىایی دٌيط ایو اؼت. ٌیچ نی

ایی را اىذام دٌ وتیُی ٔعنان ٌای َٔؽ تَاىط ةً تَاىایی ييطگان نیک أکار تهعیو ط، در زالی کػً أکػار يدٌط کً کاٌر
ایی را اىذام دٌ اش ٔعنان نی ودا و اَنای زؽی ٔعدی َادی ةً چٍار دؼت ط. دٗیً٘ا ناىيط ةضؾ تَلیط يدٌط کً کاٌر

ایی قادر نی ؾ را ادػعا کيػط. ٌهچيػیو ٕکيط کً وًای در کارصاىً اؼت: رئیػ ةضؾ ةعای ٌع ٗؽهت صاص دؼتٌَر
دٌػط و تهػام ارتػؾ را ةػعای اىذػام نأنَریػت ٌػطایت  نحل نعکغ ٔعناىطٌی ارتؾ اؼت: ادارۀ ٔعناىطٌی دؼػتَر نی

ٌػای نسلػی  ٌایی داؿتم، اّلب درةارۀ ایو نَمػَع ةػا نؽػئَهن اىذهو از ؿٍع ؼضيعاىی ةیعون کيط. زناىی کً در نی
اىػعژی ةػالَ٘ه و  چ٘ػطرکعدیم کً ذٌو اىؽان  نی دژوٌؾنا »زده ةَدىط:  ؿگٕتٌا  آنۀ هکعدم. ٌ گَىگ گٕتگَ نی چی

درةػارۀ  دػژوٌؾام کػً ةػعای  از آّػاز در اؿػتتاه ةَدىػط. گٕتػًٌػا  آن ةً ایو قَرت ىیؽػت. در ز٘ی٘ت« آگاٌی دارد.
ای َٔؽ ٌای  تَاىط ؿػیَه ، ٔعد ىهیَادی  َهلکعدٌای ةعتع ةطن اىؽان، تٕکع ؿضف ةایط تْییع کيط. ةعای درک آن چیٌغ

 ار ةتعد.ک نيىٖ یا درک نعدم َادی را ةً

الٍام و رؤیاٌػا اؿػاره  صَدآگاه، ٌای نضتلٕی از أکار ودَد دارىط. ةعای نحال، ةُنی أعاد ةً ىاصَدآگاه، ىیهً ؿکل
ٌایی دیچیػطه  دطیػطه ٌػا ایورا تـػعیر کييػط. ٌػا  آن گَىػگ نایػل ىیؽػتيط رؤیاٌا، اؼتادان چیدر صكَص کييط.  نی

زنػان در ةؽػیاری از ُةُػطٌای دٍػان نتَلػط  وَر ٌم ٌؽتيط، زیعا ٌيگام تَلطتان صَدٌای نَازی دیگعی از ؿها ىیغ ةً
دٌيط و از وعیػٖ ذٌػو ةػً یکػطیگع نتكػل ٌؽػتيط.  ؿطۀ کانلی را ؿکل نی ؿها ودَد تعکیب ٌهعاه  ةًٌا  آن ؿطىط و

ًػاٌع صػَد را  ٌعیػکوتیُی داریط کػً  وؼیُی از نَدَدات َٔؽ ۀگؽتع روح اقلی، روح کهکی وتان  ةطنَالوه، در  ةً
ا در یػک  در ُةُطٌای دیگع را نيُکػ نیتان  ٌای ًاٌع و اىعژیتان  دارىط. ٌع ؼلَل و ٌهۀ اَنای کييط. در رؤیا، چیٌغ

آیيػط؟ َلػم  از کذػا نػیٌا  آن ط. ةً ٌع زال،يای دیگع ةً قَرت دیگعی ةاؿ لسًٌ نهکو اؼت ةً ایو قَرت و لسًٌ
ؿػَد.  نیىهایان دٌط. ایو واکيـی اؼت کً در ایو ؿکل ٔیغیکی  دغؿکی آن را ةً تْییعاتی در انَاج نْغ ىؽتت نی

ةیيیػط ازؽػاس  رو، وٗتی رؤیػایی نی ٌایی از ُةُطٌای دیگع ٌؽتيط. ازایو ٌایی ةً دیام آن انَاج داؼش در ز٘ی٘تانا 
تَدً کيیط. انػا یػک ىػَع رؤیػا ٌا  آن تاوی ةً ؿها ىطارىط و ىیازی ىیؽت ةًٌا ارت کطام از ایو کيیط. انا ٌیچ گیذی نی

ًا رؤیا»ودَد دارد کً اٌهیت دارد و ىتایط آن را  تان نهکو اؼػت در  در ىٌع ةگیعیط. صَدآگاه اقلی یا روح اقلی« قٔع
ةً کعده ةاؿیط یػا چیػغی را نهکو اؼت واًُٗا چیغی را تذعایيکً  رؤیایی ةتیيط کً َنَی از صاىَاده ىغد ؿها آنطه یا

تان واًُٗا در ُةُطی دیگع کػاری را اىذػام  گَىً اؼت کً روح اقلی دیطه یا کاری را اىذام داده ةاؿیط. در ایو نَارد، ایو
ای واُٗػی  روؿػو ةػَد و تذعةػًتػان  کار را اىذام دادیط و صَدآگاه اؼت. ایو ؿها ةَدیط کً آن داده یا چیغی را دیطه

ا واًُٗا ودَد دارىط، ٔ٘ه ایوداؿتیط. ایو چی ٌای  ٔنػازنانگَىً اؼػت کػً در ُةُػطٌای دیگػعی ودػَد دارىػط و در   ٌغ
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ًا رؤیا ىانیط، گعچً  دیگعی اىذام نی ایی را ىتایط قٔع  ةَد ایيذا در ایو ُةُط صَاةیطهتان  ةطنؿَىط. ةياةعایو چيیو چیٌغ
تً نیدر زال و  وَر نؽت٘یم ةً  ا ٔ٘ه چيیو رؤیاٌایی نىلتی دارىط کً ةًؿَد. ان دیطن چیغی ةَد کً رؤیا در ىٌع گٔع

 ؿها نعةَط اؼت.

ٌػا  آن اىط. ٌػا را داىـػهيطان ىؽػاصتً گػَیم کػً ایػو واژه صَدآگاه، ىاصَدآگػاه و ّیػعه، نی الٍام، ىیهػًدر صكَص 
ًا ؿان  اىط و ایو أعاد ىٌعات ٌایی ٌؽتيط کً ىَیؽيطگان ؼاصتً واژه ذٌيػی رایذػی کػً ٌای  دطیػطه ةػع اؼػاسرا قػٔع
کييػط  کػً نػعدم ةػً آن اؿػاره نی« ىاصَدآگػاه»گظاری کعدىط. ةياةعایو صیلػی َلهػی ىیؽػتيط.  آؿيا ةَد دایًؿان  ةعای

ُطٌای دیگػع ٌا و اوالَاتی از ةُ  آؼاىی تَمیر داد و ةؽیار نتٍم اؼت، زیعا اىعژی تَان ةً چیؽت؟ ایو اقىالح را ىهی
تػً ٌػا  آن و ةػً ٌهػیو صػاوعاىط  ر دیچیطهط ةؽیاىگظار کً روی نعدم تأجیع نی اّلػب ةػا ردداٌػای زأٌػً اؿػتتاه گٔع

ِٓ ىیهػً تَان ةً صَدآگاه را نی ؿَىط. از ؼَی دیگع، ىیهً نی صَدآگاه، آن ةػً اىذػام  رازتی تَمیر داد. ةػع وتػٖ تُعیػ
یيط کً ایو ؿضف ایػو کػار گَ دٌط. دیگعان نُهَهً نی وَر ىاصَاؼتً آن را اىذام نی کيط کً ؿضف ةً کاری اؿاره نی

هطی اىذام داد. ایو ىیهػً آگاٌاىً و ةً را ىیهً صَدآگاه دٗی٘ػًا نحػل صَدآگػاه کهکػی اؼػت کػً درةػارۀ آن  قَرت ّیَع
کيػط، ناىيػط وٗتػی کػً  دٌط یا نْغش را کيتعل ىهی اش اؼتعازت نی قستت کعدیم. وٗتی ؿضف ةً صَدآگاه اقلی

کيػط. در  رازتی ؿضف را کيتػعل نی دٌط، صَدآگاه کهکی یا روح کهکی ةً نیاش را از دؼت  ةیيط یا آگاٌی صَاب نی
ػای ةضكَقػی را  ایو نَاٍٗ، یُيی وٗتی ٔعد از ىٌع ذٌيی زنَر کانل ىطارد، صَدآگاه کهکی نی تَاىط از وعیٖ او کاٌر

ا ةً اىذام دٌط. انا نُهَهً آن ةـػعی ىیؽػت و  ۀُػؿَىط، زیعا صَدآگاه کهکی تست أؽػَن دان صَةی اىذام نی کاٌر
ؿػضف نتَدػً ایيکػً  ُػطی دیگػع ٗػعار دارد. ةُػط ازٌع زػال در ةُ ً نَمَع را ةتیيط، چعاکً ة ناٌیت واُٗیتَاىط  نی
اگع زَاؼم »یا « چگَىً تَاىؽتم ایو کار را ةً ایو ةطی اىذام دٌم؟»کيط:  ؿَد چً کاری اىذام داده اؼت ٔکع نی نی

نهکو اؼت اهن ةگَیط آن صَب ىیؽت، انػا وٗتػی چيػط روز یػا چيػط « دادم. یةَد ایو کار را ةً ایو قَرت اىذام ىه
چ٘طر صَب اداره کعد یا اىذام داد. ایو نػَارد  آن را کيط کً و ىگاٌی ةً آن ةیيطازد تُذب نیعدد ٌٕتً ةُط ةً َ٘ب ةعگ

. کػعد نػطت ٔکػع ىهی کَتاه صَدآگػاه کهکػی ةػً تػأجیع آىػی وار، ةؽیار َالی اىذام ؿط زیعا آن کأتيط.  اّلب اتٕاؽ نی
نطت نىعح ىیؽػت و ٔ٘ػه  ةليطنطت تأجیع صَةی صَاٌط داؿت. در ؼایع نَارد کً نَمَع تأجیع ةليطداىؽت کً در  نی

ؿَد کً ٌهان نٍَٗ  ی اىذام نیؿکل ةًةً ازتهال زیاد دٌط  اىذام نیزنان زال نٍم اؼت، آىچً صَدآگاه کهکی ٔعد 
 َالی ةاؿط.

ؿػَد کػً کیٕیػت  [ ودػَد دارد کػً نُهػَهً در أػعادی یأػت نی«صَدآگاه ىیهػً»] ذٌيیِ  ؿکل دیگعی از ُٔالیت
ایی را تست ٔعنان نَدَدات واهتع اىذام نی دٌط. التتً  نادرزادی صیلی صَةی دارىط. ایو زناىی اؼت کً ؿضف کاٌر

کيیم کػً از وػعؼ صَدنػان  نػیدعدازیم. َهطتًا از أکاری قػستت  ایو کالً نَمَع دیگعی اؼت و در ایيذا ةً آن ىهی
 آیيط. نی

دٌط کػً  وَر کلی ایو ةاور ودَد دارد کً الٍام زناىی روی نی اىط. ةً ای اؼت کً ىَیؽيطگان ؼاصتً ىیغ واژه« الٍام»
ػً اش ةً ؿضف در وَل زىطگی ۀؿط داىؾ دهٍ دٍػط.  ای ةیػعون نی وَر ّیعنيتٌعه و در کؽػعی از جاىیػً نحػل دٗع

طگاه ناتعیالیؽم، ؿضف ٌعچً ةیـػتع در زىػطگی داىػؾ دهػٍ کيػط، ةیـػتع از نْػغ اؼػتٕاده گَیم کً ةع وتٖ دی نی
وَر دیَؼػتً  گیعد، داىؾ ؿضف ةایط ةً کار نی ای کً ؿضف نْغ صَد را ةً ؿَد و در لسًٌ تع نی کيط و نْغ ُٔال نی

رایخ الٍام نهکػو اؼػت نػَاُٗی  ٌای ىانيط. ىهَىً ةً ةیعون داری ؿَد و ىتایط ىیاز ةً چیغی ةاؿط کً نعدم الٍام نی
کيط داىؾ او نكعؼ ؿطه و اىگار درناىطه ؿطه اؼت.  ازؽاس نیکً کيط  چیغی تُهٖ نیدرةارۀ  ٗطر آنط کً ٔعد يةاؿ
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تَاىػط  آورد یػا ىهی کم نی تَاىط زتی در زط یک قٕسً ٌم ةً ىَؿتو ادانً دٌط، ةعای ؼاصت ٗىًُ آٌيگی ایطه ىهی
تً و تً کيط. در ایو لسًٌ ؿضف نُهَهً صؽتً اؼت، ةا نْغی تسلیلَلهی را کانل  دژوٌؾدعوژۀ  ٌایی کً   ؼیگار ٔر

در رؼػط.  ای ةػً ذٌػيؾ ىهی گیعد و ٌيَز ٌػیچ ایػطه تَاىط دیگع ادانً دٌط، ؼعدرد نی اىط. ىهی روی زنیو دضؾ ؿطه
« کيم. ی اؼػتعازت نػیٔعانَؿؾ کػو. کهػ»کيط:  ؿَد؟ اگع صؽتً ةاؿط ٔکع نی در چً زالتی الٍام ًاٌع نی ىٍایت

تَاىيػط دػا ةػً نیػان ةگظارىػط. ةػا ایػو  زیعا ٌعچً صَدآگاه اقلی ذٌو را ةیـتع کيتعل کيط، ؼایع نَدػَدات کهتػع نی
ٌا ةً ایو قَرت ًػاٌع  رؼط. اکحع الٍام زلی ةً ذٌيؾ نی ذٌيؾ، ىاگٍان ةطون ٌیچ تالؿی راه ؿطن اؼتعازت و آرام

 ؿَىط. نی

کيط، ٔعد ٌعچػً از نْػغ  ؿَد؟ زیعا وٗتی صَدآگاه اقلی، نْغ ؿضف را کيتعل نی ٌع نیچعا الٍام در ایو نٍَٗ ًا
تَاىط دا ةً نیان ةگػظارد. صَدآگػاه  ةیـتع اؼتٕاده کيط، صَدآگاه اقلی کيتعل ةیـتعی دارد و صَدآگاه کهکی کهتع نی

هتی از ایػو ةػطن را کيتػعل زنان از ةىو ٌهان نادر نتَلػط ؿػطه و او ىیػغ ٗؽػ کهکی ٗؽهتی از ایو ةطن اؼت و ٌم
ای ةً ذٌيؾ ىعؼط و ةعایؾ آزاردٌيطه ةاؿػط،  چیغی ٔکع کيط کً ؼعدرد ةگیعد، ایطهدرةارۀ  ٗطر آنکيط. اگع ؿضف  نی

ؿَد و او ىیغ نهکو اؼت ؼعدرد داؿتً ةاؿط. انا وٗتی  ةعد و تسهل آن ةعایؾ ؼضت نی صَدآگاه کهکی ىیغ رىخ نی
آن نَمػَع درةػارۀ  آىچػً تَاىط و کيتعل صَد را کاٌؾ دٌط، صَدآگاه کهکی نی کيط صَدآگاه اقلی ؿضف اؼتعازت

ُطی دیگع ٗعار دارد. ةً تَاىط ؼعؿت نَمَع را ةتیيط، چعاکً در ةُ  کيط. صَدآگاه کهکی نی داىط در نْغ ٔعد نيُکػ نی
 ؿَد. ؿَد یا آٌيگ ؼاصتً ن٘الً ىَؿتً ؿَد آن اجع کانل ؿَد، کهکؾ ةاَث نی ،ایو ؿکل

چیغی اؼت کً ؿضكی  ناىيط« تَاىیم از صَدآگاه کهکی اؼتٕاده کيیم. در ایو زالت، نی»گَیيط:  نی أعاد نیةُ
عار کيیم؟ چگَىً نی»ای دعؼیطه ةَد:  ای دیؾ در ةعگً لسًٌ او تَاىیط ةا  ؿها ىهی« تَاىیم ةا صَدآگاه کهکی تهاس ةٗع

تو  ای تهاستازگی ؿعوع ؿطه و ةع تان ةً در تهاس ةاؿیط زیعا تغکیً گَىً تَاىػایی ىطاریػط. ةٍتػع اؼػت ٌػیچ  ٌیچگٔع
عار ىکيیط، چعاکً ةً ازتهػال زیػاد اىگیغه آیػا »تػان واةؽػتگی اؼػت. ةُنػی أػعاد ؿػایط ٔکػع کييػط:  تهاؼی ةا او ةٗع

تع  دانُػً را ؼػعیٍ ۀکار ةتعیم تا جعوت ةیـتعی ةعای صَدنان ایذاد کيیم و تَؼُ نان را ةً تَاىیم صَدآگاه کهکی نی
تُطاد  ،اىط داىط ٌيَز ٌم ةؽیار نسطود اؼت. ُةُطٌا ةؽیار دیچیطه تان نی صَدآگاه کهکیآىچً  ؟ زیعاىً! چعا ىً« کيیم؟

کػً در ُةُػط ٗادر ةً داىؽتو چیغی اؼت صَدآگاه کهکی ٔ٘ه  ؼىَح ةؽیار زیاد و ؼاصتار دٍان ةؽیار دیچیطه اؼت.
َالوه، ُةُطٌا و ؼىَح َهَدی نضتلٓ ةؽػیار زیػادی  داىط. ةً ی ىهیصَدش ودَد دارد و در ٔعاتع از ُةُط صَدش چیغ

تَاىيط کيتعل کييط و آن ةػع وتػٖ ٗػاىَِن  نی ةـعیت را ٔ٘ه نَدَداتی واهتع در ؼىَزی ةؽیار ةاه ۀط. تَؼُىودَد دار
 رود. تَؼًُ دیؾ نی

ت نی ط در نؽیع صاقی تَؼًُ یاةط کيط. نهکو اؼت ةضَاٌی دانُۀ اىؽاىی نا ةع وتٖ ٗاىَن تَؼُۀ تاریش دیـٔع
ٌایی  گیعىط. ةعای نحال، ةػً ازتهػال زیػاد ایػطه ىهی در ىٌعگَىً  و ةً اٌطاؼ صاقی ةعؼط، انا نَدَدات واه آن را ایو

را ٌػا  آن تَاىؽػتيط کعده انا َلت ایيکً ىهی انعوزی ةً ذٌو نعدم ةاؼتان ىیغ صىَر نی ۀناىيط ٌَادیها، ٗىار و دوچعص
کػ، نعدم ةً ۀو ةَد کً ٌيَز لسٌاصتعاع کييط ای کييط  وَر نعؼَم ٔکع نی نياؼب آن در تاریش ٔعا ىعؼیطه ةَد. انا ةَع

را اصتػعاع کييػط. انػا ز٘ی٘ػت ایػو اؼػت کػً چگػَىگی ٌا  آن تَاىؽتيط ةً َلت نسطودیت َلم در گظؿتً ةَد کً ىهی
ٌا ایو اؼت کػً نؽػائل الغانػًا  قستت هام ایوکيط. نيٌَر از ت تاریش را دىتال نی و تعتیبىٌم  تَؼُۀ َلم ةـعی ىیغ

رازتی ى٘ـػی را  تَاىػط ةػً ؿػان نی رود. التتً أعادی ٌؽتيط کً صَدآگاه کهکی دیؾ ىهی ،صَاٌیط وَر کً ؿها نی آن
اقػالً صؽػتً ؿػَم. ایيکً  ٌغار کلهً در روز ةعای کتاةم ةيَیؽم ةطونٌ ا تَاىم ده نی»کيط:  ای ادَا نی ایٕا کيط. ىَیؽيطه
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م  صَاىيػط تَاىم ةؽیار ؼعیٍ ةيَیؽم و وٗتی نػعدم آن را نی اگع ةضَاٌم، نی چػعا « کييػط صػَب اؼػت. ٔکػع نیةػاٌز
وَری کً صَدآگاه کهکی او ىیػغ  ، ةًاوؼت وَر اؼت؟ ایو ىتیذۀ تالش نـتعک صَدآگاه کهکی و صَدآگاه اقلی ایو
کهکی ٔعد اقالً صػَد را درگیػع  در اکحع نَارد، صَدآگاه تَاىط ىیهی از کار را اىذام دٌط. انا چيیو چیغی ىادر اؼت. نی
کػ  صػَةی دػیؾ ىهػی صَدآگاه کهکی ةػً کعدن  کيط. ٌع تالش ؿها ةعای درگیع ىهی رود و نهکػو اؼػت ىتیذػۀ ةػَع

 ةگیعیط.

 ذٌيی پاک و عفاف
وىػط تػا از اؼػتادان ر یی نیٌعداتهعیو ةً زالت ؼکَن ةعؼط و ایو أعاد ةً  در وَلتَاىط  ذٌو ةؽیاری از أعاد ىهی

ؿػَم، ةػً  آرام نیایيکػً  نسل ةًتَاىم ةً ؼکَن ةعؼم.  کيم ىهی نُلم، ٌع وَر ٌم کً تهعیو نی»گَىگ ةپعؼيط:  چی
ىکعدىی اؼػت، ناىيػط رودصاىػً و دریػایی واُٗػًا نٍػار« ّعیػب. ٌای َذیب أکار و ایطه از دهلًکيم،  ی ٔکع نیٌعچیغ

تَاىػط ةػً ؼػکَن  تَاىط ةً ؼکَن ةعؼط. چػعا ٔػعد ىهی ودً ىهی ٌیچ ٔعد ةً ؿَد و ی ًاٌع نیٌعچیغنتالوم اؼت کً 
يػط تَاىيط ایو را درک کييط و ٔکػع نی ةعؼط؟ ةُنی أعاد ىهی ٌای ؼػعی ودػَد داؿػتً ةاؿػط.  کييػط ةایػط ةُنػی تٔع

يط صَاٌؾ نی»کييط:  اؼتاداىی نُعوؼ را دیطا نی تً را آنػَزش دٌیػط کيم ةً نو ةُنی از تٔع تػا ذٌػيم  ٌای دیـػٔع
صَاٌیط صَدتان را رؿػط دٌیػط،  از ىٌع نو، ایو أعاد در دؽتذَی کهک ةیعوىی ٌؽتيط. اگع نی« ةتَاىط ؼاکو ؿَد.

ت کيیػط و در تان  و ؼضت روی ٗلبدرون صَد را دؽتذَ کيیط ةایط  کار کيیط. ایو تيٍا راٌی اؼت کً ةتَاىیػط دیـػٔع
ت دؼػتاوردیػک  ةً زالػت ؼػکَن ةعؼػطةتَاىط تان  ذٌوایيکً نطیتیـو ةً ؼکَن ةعؼیط.  اؼػت. ٗػطرت  و دیـػٔع
 .اؼتتهعکغتان ةازتاةی از ؼىر ؿه

ایيکػً  تَاىط ایػو کػار را اىذػام دٌػط نگػع نیل صَد ذٌيؾ را ؼاکو کيط؟ اقالً ىهی تَاىط ةً چگَىً ٔعد َادی نی
و  رةىی ىػطاردتان  تکيیکةً  تَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ىهیایيکً  کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿتً ةاؿط. َلت اقلی

اؼػت تػان  یا آىچً درون ٗلبتان  ایط، ةلکً َلتؾ ایو اؼت کً ذٌو رنغ نَٔ٘یت را ىیأتًةً ایو َلت ٌم ىیؽت کً 
صػاوع نيػأٍ ؿضكػی و ازؽاؼػات گَىػاگَن  داک و صالف ىیؽت. اگع در زىطگی روزاىً و در تُارض ةا دیگػعان، ةػً

ا ىکيیط وٌا و انیال در زا ةـعی و واةؽتگی اةت و نتارزه ةاؿیط و ایو نؽائل را ٌر را ؼتک ىگیعیط چگَىػً ٌا  آن ل ٗر
ةػاور آن را »کييػط:  کييػط ادَػا نی گَىگ را تهعیو نی چیدر زالی کً  رازتی ةً ؼکَن ةعؼیط؟ ةعصی أعاد تَاىیط ةً نی
ؿَد، تهام أکارؿان دوةػاره  ةیان نیایو ایيکً  نسل ةً« کيم. کيم و ةً چیغی ٔکع ىهی کيم. نو ذٌيم را آرام نی ىهی

 داک و صالف ىیؽت.تان  تَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ایو اؼت کً ذٌو ؿَىط. َلت ایيکً ىهی دطیطار نی

ٌػایی را آنػَزش  گَىػگ تکيیک ؿایط یکی از دهیل نضالٕت أعاد ةا ایو ىگعش ایو ةاؿط کً ةعصی اؼػتادان چی
ان  تػی دن ان، دروىػی ةػً تػی دن ، تهعکغ ةػعکعدن ، تذؽمؿطن  ناىيط نتهعکغ ،کيط ًاٌع ذٌو را ؼاکو نی دٌيط کً ةً نی
ًا تکيیک ىیؽتيط. ةیؾ از تکيیک ةَده و ةازتػاةی از دردػۀ نٍػارت ٔػعد ىیػغ  ىام ةَدا. انا ایوو تکعار  کعدن ىگاه ٌا قٔع

تَاىػط  اط دارىط. ٔػعد ىهیارتتنان  ؿیيگ و رؿط ؼىر ٌا نؽت٘یهًا ةً تغکیۀ ؿیو ٌؽتيط. ةع ٌهیو اؼاس، ایو تَاىایی
ًا ةا اؼتٕاده از چيان تکيیک ٌای ؿػطیط  کيیط؟ انتسان کيیط. ةا انیػال و واةؽػتگی ٌایی ةً ؼکَن ةعؼط. ةاور ىهی قٔع

ا ىکعده ام ةػَدا، تکعار ىػگَیيط  تَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط. ةُنی أعاد نی ایط، انتسان کيیط و ةتیيیط آیا نی گَىاگَىی کً ٌر
تغکیۀ نطرؼػۀ ةػَدا »کييط:  ىام ةَدا ةً ؼکَن ةعؼیط؟ ةعصی أعاد ادَا نیتکعار تَاىیط ةا  کيط. آیا نی یذٌو را ؼاکو ن

گػَیم ؼػکَن  ایػط؟ نی انتسػان کعدهآن را  آیػا.« تکػعار کيیػطآؼان اؼت کً ٔ٘ه هزم اؼت ىام ةَدا را  ٗطر آنتاةا  آنی
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گَیم ةً ایػو آؼػاىی ىیؽػت، زیػعا ٌػیچ نطرؼػۀ  و نیگَییط آؼان اؼت، انا ن . ؿها نیاؼتای از نٍارت ؿه ىـاىً
 ای آؼان ىیؽت. تغکیً

و « ازکػام»ی را آنَزش داد؟ او چیغ چًرا آنَزش داد. انا او ٗتل از تهعکغ « تهعکغ»داىيط کً ؿاکیانَىی  ٌهً نی
اؿط و ؿضف ٔ٘ه چیغ ةاٗی ىهاىطه ة ای کً ٌیچ ٌا را آنَزش داد، تا نعزلً نـَْلی از تهام انیال و دلکـیطن  دؼت
ىیغ نٍػارت اؼػت و از دیػعوان او چيػیو « تهعکغ»گَىً ىیؽت؟ انا  تَاىط ةً تهعکغ دؼت یاةط. آیا ایو قَرت نی در آن

وَر تػطریذی از ٌهػۀ  ةػًٌػا  آن وَر کػً َهل کييػط. ٌهػان« ازکام»وَر کانل ةً  اىتٌاری ىتَد کً در ٌهان روز اول ةً
ای ةط دؼت نی وَر نـػاةً ةػً تػَدٍی  ىام ةَدا ىیغ ةًتکعار  کعد. ٗطم رؿط نی ةً هعکغؿان ٗطمکـیطىط، تَاىایی ت چیٌغ

ٌای دیگػع نْػغش  تهام ٗؽهتکيط  تکعار نیةَدا را  ىاموَر دیَؼتً  یکپارچً و ذٌيی صالی ىیاز دارد. وٗتی ؿضف ةً
و ٌػع زػعؼ ىػام ؿػطه یک ٔکع دایگغیو ٌغاران ٔکع دیگع  ،دٌط از دؼت نی را چیغ ٌهًآگاٌی ةً ، ؿَىط زػ نی ةی

ؿَد. آیا ایو نٍارت ىیؽت؟ ایو چیغی ىیؽت کً ؿضف ةتَاىػط از ٌهػان روز اول  ةَدا در ن٘اةل چـهاىؾ ًاٌع نی
در زالی  کيیط؟ انتسان کيیط. تَاىط ةً ؼکَن ةعؼط. ةاور ىهی اىذام دٌط، نىهئيًا ىهیآن را  ةً آن دؼت یاةط. اگع ىتَاىط

چعا رئیؽم در نسػل کػار ایػو »کيط:  ی ٔکع نیٌعچیغ، ذٌيؾ ةً کيط تکعار نیةَدا را  دیَؼتً ىاموَر  ةًٔعد  دٌانکً 
تع  کيػط، َكػتاىی ٌعچػً ةیـػتع درةػارۀ آن ٔکػع نی« اىطازه از نو ةیغار اؼت؟ داداش ایو ناه نو صیلػی کػم اؼػت.

تَاىػط زاقػل  گَىػگ نی چی  ٌػطؼ از تهػعیو کيیط ىام ةَدا اؼت. آیا ٔکع نیتکعار در زال ؿَد، انا دٌاىؾ ٌيَز  نی
ؿػان  مىتَدن ذٌو ىیؽت؟ ةعصی أػعاد چـػم ؼَ نَمََی از داک آیا ایو نَمََی از نٍارت ىیؽت؟ آیا ایوؿَد؟ 

کػً در نيى٘ػۀ زیػع ؿػکم ؿػضف دهػٍ  دن در صكػَصان ىگػاه کييػط.  تی دن وَر دروىی ةً تَاىيط ةً ةاز اؼت و نی
تع  ع اؼت و ٌعچً ایو اىعژی کهتػع صػالف ةاؿػط کػطرتع و ؼػیاهت تع ةاؿط، درصـان ؿَد، ٌعچً ایو اىعژی صالف نی

تَاىط ةً آن دؼػت یاةػط. ایػو  ان ةً ؼکَن ةعؼط؟ ىهی تی دن در دن دروىی ةً کعدن تَاىط ٔ٘ه ةا ىگاه اؼت. آیا ٔعد نی
وَر  ةً صَد تکيیک ةؽتگی ىطارد. ىکتۀ کلیطی ایو اؼت کً ذٌو و أکار ؿػضف دػاک و ؿػٕاؼ ىیؽػت. وٗتػی ةػً

ؿػَد:  ةػً آدارتهػان تتػطیل نی دن ای دیگع، ؿَد. لسًٌ زیتا و درصـان دیطه نی دن کيیط، ان ىگاه نی تی دن وىی ةًدر
ایو اتاؽ ةعای دؽعم صَاٌط ةَد وٗتی ازدواج کيط. آن اتاؽ ةعای دصتعم اؼت. نا زوج نؽو ىیغ در اتاؽ دیگع زىطگی »

ؿػَد؟  لُاده اؼت! آیا ایو آدارتهان ةً نو تضكیف داده نیا صَاٌیم کعد و اتاؽ وؼه اتاؽ ىـیهو صَاٌط ؿط. َٔؽ
تو آن دیطا کيم. ةایط چًةایط ٔکع کيم تا راٌی  ػا واةؽػتً« کار کعد؟ ةعای گٔع ًا ةػً ایػو چیٌغ اىط. آیػا ٔکػع  نػعدم قػٔع

از نػطت  آنطىم ةً ایو دىیا ناىيط اٗانت در ٌتل اؼت. دػػ»اىط:  کيیط ةتَاىیط ةطیو وعیٖ ةً ؼکَن ةعؼیط؟ گٕتً نی
ت کَتاٌی ةً ًا ةً ایو نکان دل صَش کعده« کيم. ایيذا را تعک نی ؼَع ػتو  و َالٗػً اىػط ةُنی از نعدم قٔع ای ةػً ٔر

 اىط. صاىۀ واُٗی صَد را ٔعانَش کعدهٌا  آن ىطارىط.

تذَ درون صػَد را دؽػ و ٔعد ةایط ٗلب و ذٌو صَد را تغکیً کيط. ةایط درون صَد را تغکیػً کيػط ،در تغکیۀ ز٘ی٘ی
گَیيط ةَدا در ٗلب ٔعد اؼت و ایو ىیغ تا زطی واُٗیػت  تَاىط ةً ةیعون ىگاه کيط. ةُنی از نطارس تغکیً نی ىهی. کيط

ةػَدا ٌػا  آن اؼػت، گَیػا صػَدؿػان  گَیيػط ةػَدا در ٗلب اىط و نی اؿتتاه درک کعده دارد. انا ةُنی أعاد ایو گٕتً را ةً
ً تَاىػط ةػ چگَىً نی اىط. آیا ایو اؿتتاه ىیؽت؟ ةً ایو ؿکل ٍٔهیطهآن را  ارد.ةَدا ودَد دؿان  ٌؽتيط یا اىگار در ٗلب

ر هکػو اؼػت دچگَىػً نٗلػب اؼػت.  ۀقَرت ٍٔهیطه ؿَد؟ نيٌَر ایو اؼت کً کلیط نَٔ٘یت در تغکیػً، تغکیػ ایو
 صَاٌیط نَٖٔ ؿَیط ةایط تغکیً کيیط. ةَدا ودَد داؿتً ةاؿط؟ اگع نیتان  ةطن
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ایط.  صالی ىیؽت و ةً چيػان ؼػىر ةػاهیی ىعؼػیطهتان  ط ةً ؼکَن ةعؼیط ایو اؼت کً ذٌوتَاىی ىهیایيکً  َلت
ٌا را  دارد. وٗتی واةؽػتگیتان  زاقل ؿَد و ارتتاط تيگاتيگی ةا رؿط ؼىر ٗطم ةً ٗطمتَاىط  رؼیطن ةً ؼکَن ٔ٘ه نی

ا نی ٌا ةً  ٌا و روش از وعیٖ ةُنی تکيیک ؿَد. اگع ةضَاٌیط تع نی َهیٖتان  و ؼکَنیاةط  نیارت٘ا تان  کيیط، ؼىر ٌر
أعاد را در نؽیع تغکیػً ةػً  کً گَیم کً در دؽتذَی کهک ةیعوىی ٌؽتیط. ایو دٗیً٘ا چیغی اؼت ؼکَن ةعؼیط، نی

را  ویژه در ةَدیؽم، اگع در دؽتذَی کهک ةیعوىی ةاؿػیط یػا ؿػعایه آورد. ةً کـاىط و نـکالتی را دطیط نی ةیعاًٌ نی
تً ن٘كع ةطاىیط، نی  ؿیيگ ٔعد ةایط ٗلب را تغکیً کيط و ٔ٘ه وٗتی ؿیو ،ایط. در تغکیۀ ز٘ی٘ی گَیيط راٌی اٌعیهيی ٔر

 ؿػها ؿػیيگ ٗكطی ةعؼػط. ٔ٘ػه وٗتػی ؿیو تَاىط داک و ؿٕاؼ ؿَد و ةً زالت ةی نیتان  دٌیط ذٌو را رؿط صَد
ؼػایع ٌا و  واةؽػتگیةـػعی، ٌا و انیػال نضتلػٓ  َیط و از صَاؼػتًؿػٌهگػَن دٍػان ؼعؿت ةا تَاىیط  رؿط کيط نی

ای ةط صالص ؿَیط. ٔ٘ه آىگاه نی ای ةط در  چیٌغ را ةیعون ةعیغیط و قَُد کيیط. ةا ایو تْییعات، تان  ةطنتَاىیط چیٌغ
دؼػت در ٌػا  آن تَاىط ةً گَىػگ تتػطیل ؿػَد. آیػا کيط و ؼپػ نادۀ تَ٘ا نی ؼعؿت دٍان ؿها را دیگع نسطود ىهی

 گَىً اؼت! ایو دؼت ٌم ىطارىط؟ اقَل آن دٗی٘اً 

تَاىط نىاةٖ  تَاىیط ؼاکو ؿَیط، ایو َلتی اؼت کً ةً صَد ٔعد ارتتاط دارد، چعاکً ىهی چعا ىهیایيکً در صكَص 
ا ومُیتی ودَد دارد کً ةًدر صكَص کييطه ةاؿط.  اؼتاىطارد تهعیو تان ً وَر دػطی ةػا تغکیػ ََانل ةیعوىی، ایو روٌز

گظارد.  کييطگان نی تأجیع واًُٗا ةطی روی تهعیوؿَد و  ؼىَح ةاهتع نی  ؼَی ةًان تً ی ةعای تغکیناىُ کيط و نطاصلً نی
ٌای ةاز، اٗتكاد نيُىٓ ؿطه و ن٘عرات کـَر ىیغ نسطودیت کهتعی دیطا کعده   داىیط کً ةا اقالزات و ؼیاؼت در نی

کييط  تهام نعدم َادی ٔکع نیٌای دطیط ةؽیاری وارد ؿطه و اؼتاىطارد زىطگی نعدم ةٍتَد یأتً اؼت.  اؼت. ٔياوری
ی نغایا و نُایتی دارد و اگع ةً دو وعؼ ؼکً ىگاه کيیط، صَاٌیط دیط کً ةا اقالزات ٌعچیغایو چیغ صَةی اؼت. انا 

ای ةط ىیغ وارد ؿطهواٗؽام  اىَاعٌا،   و گـَدن در ای ن٘ػطاری نستػَای ديؽػی ىطاؿػتً  . اگع کتاب یػا نذلػًاىط چیٌغ
ٌای  ٌػا و ةعىانػً ؿػَىط. اگػع ٔیلم ىگػعان کهیػت ٔػعوش نیٌػا  آن تَاىط ةً ٔػعوش ةعؼػط ورؼط ة ىهی ةً ىٌعةاؿط، 

ىگػعان آنػار ٌػا  آن را تهاؿػا کيػط وٌػا  آن رؼط کؽػی ىهی ةً ىٌعٌایی از اتاؽ صَاب را ىـان ىطٌيط،  تلَیغیَىی قسيً
واُٗػی اؼػت یػا چیػغی کػً تَاىط ةگَیط کً آن اجػعی  ی ىهیکؽ ٌیچ« ٌيعی،»اجعی در صكَص ؿَىط.  ةیييطگان نی

ػایی ودػَد ىطاؿػت. َػالوه ةػع ایػو،  وَری ؼع ٌم کعده ٌهیو ای ؼيتی چیيی ةاؼػتان نػا چيػیو چیٌغ اىط. در ٌيٌع
ایی ىیؽتيط کً کؽی اةطاع یا ؼع ؼيت يگی چیو چیٌغ يگ ناٗتل تاریش،  ٌای ٌٔع ٌم کعده ةاؿط. ٌيگام اؿاره ةً ٌٔع
. اىط ٌػای اصالٗػی اىؽػان تْییػع کػعده و تتػاه ؿػطه انػا اکيػَن ارزشی نيـػأ صػَد را دارد. ٌعچیػغکعدم کػً اؿاره 

چيیو تْییعاتی ؿطه،  دؼتضَشةـعیت در زالی کً  اىط. انا اؼتاىطاردٌای ؼيذیطن صَةی و ةطی ٌهگی تْییع کعده
کػعده و َيَان تيٍا نُیار تهػایغ اىؽػان صػَب از اىؽػان ةػط، تْییػع ى ، ةًِدو، َؿو، ِرنؼعؿت و اؼتاىطارد ایو دٍان، 

ٔعاؼَی آن ةعویط، ةایط از ایو نُیػار ةػعای ارزیػاةی  صَاٌیط ةً ةاه و ٌؽتیط اگع نیکييطه  ىضَاٌط کعد. ؿها کً تهعیو
ػایی کػً اهن تَقػیٓ کػعدم  نؽائل اؼتٕاده کيیط. ىهی تَاىیط از اؼتاىطارد نعدم َادی اؼتٕاده کيیط. َػالوه ةػع چیٌغ

ديؽػی،  ، آزادیگعایػی ديػ دٌيػط، ناىيػط ٌم صَد ٗعار نی ۀکً ؿها را وُهط ىنطاصالت ةیعوىی دیگعی ىیغ ودَد دار
ای ىاؿایؽت دیگع.  نَاد نضطر و چیٌغ

ؿکل ادانً یاةط چً اتٕػاٗی  ةً ٌهیووٗتی انعوزه دانُۀ ةـعی ةً ایو نعزلً رؼیطه، درةارۀ ایو ةیيطیـیط: اگع 
ٌا ةعای آن کاری اىذام ىطٌيط، آؼهان اىذػام  ؟ اگع اىؽانتَان ادازه داد ةعای اةط ةً ایو قَرت ةهاىط أتط؟ آیا نی نی

ٌػایم ٌعگػغ  صَاٌط داد. ٌع نٍَٗ ٔذایُی ةع ؼع نعدم ٔعود آنطه، ٌهیـً در چيػیو اومػاَی ةػَده اؼػت. در کالس
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ًا  ایو نَمَعِ داغ قستت نی درةارۀام. نظاٌب و ةؽیاری از نعدم  ةغرت ةـعی قستت ىکعدهذایٍ درةارۀ ٔ کييط. قػٔع
کيم، دػ ٌهگی درةارۀ آن ةیيطیـیط: در دانُۀ َادی ةـعی نا، اؼتاىطاردٌای  نَمَع را ةعای ٌهگی نىعح نی ایو

کيیط ةً  ٌای ةیو نعدم ةً ایو نعزلً رؼیطه اؼت! آیا ٔکع ىهی اصالٗی اىؽان تا چيیو زطی تْییع کعده اؼت! تيؾ
کيیم، ایو نسیىی کػً در  ؼَی ؼىَح ةاه تغکیً نیً ةدر زالی کً  الُاده صىعىاکی رؼیطه اؼت؟ ةياةعایو نعزلۀ َٔؽ

يً در صیاةان در نُػعض  کيط. َکػ کييطگان تطاصل ایذاد نی وَر دطی ةا نا تهعیو کيیم ىیغ ةً آن زىطگی نی ٌای ةٌع
 ةیيیط. را نیٌا  آن کيیط ؼعتان را ةليطایيکً  نسل ةًؿَىط و  دیط ٗعار داده نی

وٗتػی ؿضكػی « کيػط. تهعیو نی ةا دطیت آن را ؿيَد، صعدنيط دائَ را نیوٗتی ؿضكی »ىَؿت:  هئَزیزناىی 
و از ٌهػیو زػاه نيتٌػع ةهػاىم ةاهصعه راه راؼتیو تغکیً را دیطا کعدم. چعا »کيط:  گیعد، ٔکع نی صعدنيط دائَ را یاد نی
اؿط، أػعاد واهتػعی تع ة از ىٌع نو نسیىی دیچیطه و دؿَار چیغی صَب اؼت. ٌعچً دیچیطه« تغکیً را ؿعوع ىکيم؟

 صَاٌط ةَد. اش ةؽیار نسکم دٌط، تغکیًا آورد. اگع کؽی ةتَاىط صَدش را ةً ةاه و ٔعاؼَی نسیه ارت٘ نی ةً ودَدرا 

گَیم نسیىی دیچیطه چیغی صػَب اؼػت. ةػطون ودػَد  ای کً واًُٗا نكهم اؼت تغکیً کيط، نی کييطه ةعای تغکیً
ت کيیط. اگػع ٌهػۀ نػعدم ةػا ٌهػطیگع صػَب  ىهی تان ؿیيگ ؿیوٌایی ةعای رؿط  ٌا یا ٔعقت ىاؼازگاری تَاىیط دیـٔع

ای  کييػطه ىیػغ ىَؿػت. او تغکیً« ؿػيَد ؿضكی نُهَلی کػً دائػَ را نی»درةارۀ  هئَزیکيیط؟  ةاؿيط، چگَىً تغکیً نی
ی ىهی تغکیػً نَٔػٖ تغکیً کيط یا ىکيط و چيیو ؿضكی ةً ازتهػال زیػاد در آن را  کيط کً نُهَلی اؼت و ةعایؾ ٔٗع

دٌم صػَب و نيى٘ػی اؼػت. انػا دػػ از  آنػَزش نػیآىچً  کييط زنَر دارىط ٔکع نی ایيذاؿَد. ةعصی أعاد کً  ىهی
ٌػا  آن ٌػم ٌعچ٘ػطراَّای نؽائل دىیَی ٗعار گیعىػط. تأجیع  تستؿطت  ةازگـت ةً نسیه نعدم َادی نهکو اؼت ةً

ا و أعاد ةً ىٌعواُٗی   در واٗػٍاىػط کػً  ؿان دی ةعده ةؽیار جعوتهيط در اىتٍای زىطگی ةعؼيط، زتی ةؽیاری از نیلیَىٌع
تَاىیط دػ از نعت ٌهعاه صَد ةتعیط و در ىٍایت دَچ ٌؽتيط. انا در ن٘اةل،  ٌای نادی را ىهی چیغی ىطارىط. آن جعوت

تػان اؼػت و  َاٌط ةَد. ٌهػعاه روح اقػلیصتان  کيط ایو اؼت کً ٌيگام نعت ٌهعاه ٗطر ةاارزش نی آىچً گَىگ را ایو
رود و ایو صعأات ىیؽت. ةُط از نعت و  ایم کً روح اقلی از ةیو ىهی تان ةا ؿها صَاٌط ةَد. گٕتً ٌيگام زیات ةُطی
روىػط.  ٌا در ؼایع ُةُطٌای ٔیغیکی از ةػیو ىهی تع از ؼلَل ٔیغیکی نا ةعیغد، ذرات کَچک ٌای ةطن دػ از ایيکً ؼلَل

 ؿَد. ای اؼت کً ریضتً نی ٔ٘ه دَؼتً

دارنػا  ؿیيگ ٔعد تُلٖ دارد. ؿػاکیانَىی و ىیػغ ةَدی اش قستت کعدم ةً نَمَع ؿیو اکيَن درةاره ٌمآىچً  ٌهۀ
ی چیو نکاىی اؼت کً ةاتَ٘اتعیو أعاد را نی»زناىی ایو را ةیان کعدىط:   ،در ؼعاؼػع تػاریش« ؼازد. ایو ؼعزنیو ؿٗع

اؼػتُطاد  اىػط نيٌػَر ایػو اؼػت کػً اىط. گهػان کعده کعدهةؽیاری از راٌتان و نعدم چیو ةً ایو نَمَع صیلی أتضار 
و ازؽػاس ٌؽػتيط ةؽػیاری از اؿػضاص از ایػو نَمػَع رامػی  رو ازایػوٌا داده ؿػطه اؼػت.  نُيَی صاقی ةً آن

الُاده و  زال نا نعدم چیو! کـَر چیو نکاىی اؼت کً أعادی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ صَؿا ةً»کييط:  صعؼيطی نی
کييط. چعا کـػَر چػیو نکػاىی اؼػت کػً  درک ىهیآن را  ةؽیاری از نعدم نُيی دـت در واٍٗ« ؼازد. تَ٘ای زیاد نی

تَاىيط تا ؼىَح ةاه تغکیً کييػط؟ ةؽػیاری از نػعدم  نعدم نیآىذا  آورد؟ و چعا ةً ودَدتَاىط أعادی ةا تَ٘ای زیاد  نی
ذٌيیت أعادی را کً در ؼىَح ةاهتع و ٗلهعوٌای ةاهتع کييط و ٗلهعو یا  ةاه را درک ىهی  نيٌَر واُٗی گٕتار أعاد ؼىر

تعیو  کيم ةعای درک نُيی آن ةً تَمیر نو ىیاز داؿتً ةاؿیط: ٔ٘ه در ةیو دیچیػطه کييط. ٔکع ىهی ٌؽتيط، درک ىهی
 ةاه تغکیً کيط. تَاىط تا ؼىَح تعیو نسیه اؼت کً ٔعد نی تَدۀ نعدم یا در دیچیطه
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 کیفیت نادرزادی
کهتػع کيػط. اگػع ٔػعدی  اش را نُیو نی ۀ تَ٘ایی کً در ةطن ٔعد در ُةُطی دیگع ودَد دارد، کیٕیت نادرزادین٘طار ناد

در نیطان او کارنای ةیـتعی . در ایو قَرت، اش مُیٓ اؼت نادۀ ؼیاه، کیٕیت نادرزادیةیـتع تَ٘ا داؿتً ةاؿط و 
اش صػَب اؼػت و در  ؿتً ةاؿػط کیٕیػت نػادرزادیدا یؼٕیط ةیـتع ۀودَد دارد. در زالی کً اگع ٔعدی تَ٘ا یا ناد

ؿػان  نیطان او کارنای کهتعی ودَد دارد. ةياةعایو نعدم ایو دو ىَع ناده را ةا صَد دارىط و ایو دو نادۀ ؼٕیط و ؼیاه
ای صَب نادۀ ؼٕیط را ىؿَ ط. چگَىً تتطیل نیىط ةً یکطیگع تتطیل ؿَيتَاى نی آورد. وٗتػی  نی ةً ودَدط؟ اىذام کاٌر
ای صَب اىذام دٌیط کـیطة، زدع  يیطٌا را تسهل ک تیؼض ػای  نی ةػً دؼػتنػادۀ ؼػٕیط  ،یا کاٌر آوریػط. اىذػام کاٌر

 ٌهچيػیوآورد و آن کارنػا اؼػت. چيػیو ٔعایيػط تتػطیلی ودػَد دارد.  نػی ةً ودػَدنادۀ ؼیاه را  ،اؿتتاه و اَهال ةط
تػان  ٌای ظیع اؼت، زیعا ایو دو ناده در وػَل زیاتد چيیو چیغی انکان ط.ىٌای گظؿتً نيت٘ل ؿَ يط از زىطگیىتَا نی

از یػک زىػطگی ةػً زىػطگی دیگػع نيت٘ػل تػان  وَری کً ٌهػعاه روح ط، ةًىگعد ٌای دور ةعنی ط و ةً گظؿتًىؿَ دهٍ نی
ط از ادػطاد ؿػضف ىیػغ يػتَاى و نی طىط در وَل زنػان دهػٍ ؿػَيتَاى ط. ةياةعایو ةاور داریم کً کارنا و تَ٘ا نیىؿَ نی

کعدىط  قستت نی ةاره درایوؼال کيَىی  آورم کً نعدنان چیو ةاؼتان یا أعاد کٍو ط. گاٌی اوٗات ةً یاد نیىؿَ نيت٘ل
کعدىط کً تَ٘ا دهٍ کييط و آن را از دؼت ىطٌيػط.  صاىَاده تَ٘ا دهٍ کعدىط و ةً نعدم یادآوری نی ۀٌای گظؿت کً ىؽل
 گٕتيط! ت نیکعدىط. چ٘طر درؼ ای ةیان نی صعدنيطاىً ۀواًُٗا گٕت

او ةاؿػط. ٔػعدی کػً کیٕیػت داؿتو  تَاىایی ایهان ۀکييط تَاىط تُییو کیٕیت نادرزادی صَب یا مُیٓ ؿضف نی
ؼٕیط، ةطون ٌیچ  ۀؼٕیط ةؽیارش گعایؾ دارد ةیـتع ایهان داؿتً ةاؿط. ایو ناد ۀصاوع ناد نادرزادی صَةی دارد ةً

تَاىط ةطون ٌیچ ناىُی در  رو ایو ؼعؿت دٍان نی اؼت. ازایو ِدو، َؿو، ِرنزائلی در ٌهاٌيگی ةا دٍان و ؼعؿت 
وَر نؽت٘یم ةا ةطىؾ در تهاس ةاؿط. انا ٔعدی ةا کیٕیػت نػادرزادی مػُیٓ گػعایؾ دارد  ةطىؾ نتذلی ؿَد و ةً

ای اؿػتتاه ىاؿػی  ۀؼیاه، َکػ آن نكطاؽ دارد. ایو ناد ۀکهتع ایهان داؿتً ةاؿط. زیعا ةعای ناد ؼیاه از اىذام کاٌر
کيط. وٗتی ن٘طار زیادی از ایو نػادۀ  ؿَد و صالؼ ؼعؿت دٍان اؼت و در ىتیذً ٔعد را از ؼعؿت دٍان دطا نی نی

تػع  کيط. ٌعچً ایػو نیػطان ةغرت دٌط و او را ازاوً نی ؼیاه دهٍ ؿطه ةاؿط، نیطاىی دیعانَن ةطن ؿضف ؿکل نی
ای ةػط  ۀکيط. زیعا ناد تع نی و ایهان ؿضف را مُیٓ اؼتةاؿط، تعاکم و مضانت آن ةیـتع  ؼیاٌی کً ةا اىذام کاٌر

تع اؼػت ةػً  کيط. نُهَهً ةعای چيیو أعادی ؼضت دطا نی ِدو، َؿو، ِرنآورده اؼت او را از ؼعؿت کیٍاىی  ةً دؼت
 کيػط. ٌعچػً از ایذػاد نیؿان  گیعد و کارنا ناىٍ ةغرگی ةعای آن ٗعار نیتأجیع  تستؿان  تغکیً ةاور داؿتً ةاؿيط، ایهان

 تع صَاٌط ةَد. ؼضتٌا  آن آورىط و ةياةعایو تغکیً ةعای درد و ؼضتی ةیـتعی رىخ ةکـيط، کهتع ةاور نی

کً ایو ٔػعد دػظب ؼعؿػت آىذا  تع اؼت. زیعا در دعیان تغکیً، تا ةعای ؿضكی ةا نادۀ ؼٕیط ٔعاوان تغکیً آؼان
ؿَد. انا ةػعای ؿضكػی ةػا نػادۀ  طیل نیوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تت کيط، تَ٘ایؾ ةً ؿیيگ او رؿط دٍان ؿَد و ؿیو

ؿَد: دیگعان ةا نػادۀ آنػاده  ؼیاه ٔعاوان، ٔعایيط دیگعی ىیغ ودَد دارد. ناىيط نسكَلی اؼت کً در کارصاىً تَلیط نی
آیط کً ةً دػعدازش ىیػاز دارد. ةایػط از نیػان ایػو روىػط  ایو ؿضف ةا نادۀ صانی نیدر زالی کً  آیيط، ةعای تَلیط نی

ةً نادۀ ؼٕیط تتطیل کيط و نادۀ تَ٘ا آن را  ٌایی را تسهل کيط و کارنا را از ةیو ةتعد تا ةعایو اةتطا ةایط ؼضتیةگظرد. ةيا
تَاىط گَىگ را رؿط دٌط. انا نُهَهً چيػیو ؿضكػی ایهػان کهتػعی دارد. اگػع از او  را ؿکل دٌط. ٔ٘ه دػ از آن نی

رو ةػعای ؿضكػی ةػا  تع صَاٌط ةَد. ازایو تسهل آن ةعایؾ ؼضتکيط و  کهتع ةاور نیآن را  ةضَاٌیط ةیـتع رىخ ةکـط،
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ای کػً ٔ٘ػه ةػً یػک  ٌای گظؿتً، در نطرؼۀ دائَ یا نطرؼۀ تغکیً اؼت کً تغکیً کيط. در زناندؿَار  نادۀ ؼیاه زیاد،
ػت ر نیؿاگعد در دؽتذَی اؼتاد ةاؿط، از اؼتاد اىتٌػاایيکً  یدا ةًوَر ةَد کً  داد، نُهَهً ایو ؿاگعد آنَزش نی  ٔر

کارنػا و  ۀکً ةطىؾ چً ن٘طار از ایو دو نػاد کعدىط نعیط را ةع ایو اؼاس اىتضاب نیٌا  آن در دؽتذَی ؿاگعد ةاؿط.
 تَ٘ا را ةا صَد دارد.

گَىً ىیؽت. ةعصی أػعاد کیٕیػت  ، انا ٌهیـً ایواوؼت ایهان ۀکييطۀ درد کیٕیت نادرزادی ؿضف َهَنًا تُییو
ؿان ةؽیار صَب اؼت و ةؽػیاری از اَنػای صػاىَاده، أػعادی نػظٌتی  ط، انا نسیه صاىًنادرزادی ةؽیار صَةی ىطارى

تَاىط ایهان چيیو ؿضكی را تَ٘یػت کيػط و  کييط و ةً نؽائل نُيَی َ٘یطه دارىط. ایو نسیه نی ٌؽتيط یا تغکیً نی
ةعایو ََانل دیگػعی ّیػع داؿت. ةيا اَت٘اد چيطاىی ىهیدیگعی ةَد نسیه اگع در ٔعدی کً  ؛را دعورش دٌط شاَت٘اد

کػ، أعادی ىیغ ٌؽتيط کػً کیٕیػت نػادرزادی ةؽػیار صػَةی دارىػط، انػا  از کیٕیت نادرزادی ٔعد ىیغ ودَد دارد. ةَع
ای اؼػت کػً در ایػو  کييطه ؿطت تنُیٓ ؿطه اؼت و ةارزتعیو َلت آن تُلیهات صؽتً ةًآىان  داؿتو  تَاىایی ایهان

وَر رؼػهی  ی ورای آىچػً ةػًٌعچیػغؿػَد ةػً  کيػط و ةاَػث نی نیٔکع   را کَتًٌا  نآ اىط کً گعا کؽب کعده نادی یدىیا
اىػط تٕکػع  نطارس ةػً أػعاد آنَصتًچعاکً چیو ةارزتع ةَده اؼت، در دوران اصیع اىط ؿک کييط. ایو نؽئلً در  آنَصتً

 وؼٕیط داؿتً ةاؿيط. ؼیاه

کػعدم. ؿضكػی آىذػا ةػَد کػً کیٕیػت  ت نیچـػم ؼػَم قػست ؿػطن  ةاز درةارۀوَر نحال، در روز دوم کالؼی  ةً
ؿػهاری را دیػط کػً  ٌای ةی نادرزادی ةؽیار صَةی داؿت و چـم ؼَنؾ را در ؼىسی ةؽیار ةاه ةاز کعدم. او قسيً

در ٌای ةعؼ در ؼعاؼع ؼاليی کً ٔا  ٌا نحل داىً وای، نو دیطم ٔالَن»تَاىؽتيط ةتیييط. ةً دیگعان گٕت:  ؼایعیو ىهی
. ٌالۀ نُلم لی را دیػطم اؼتآنط. دیطم ةطن ز٘ی٘ی نُلم لی ةً چً ؿکلی  ٌهً داییو نی ی ةطناؿاًَ ةَد روزال 

او دیط کً نُلم ٔػا را در ؼػىَح نضتلػٓ آنػَزش « رد.ودَد داآىذا  ٔاؿو در٘طر و ایيکً ٔالَن چً ؿکلی اؼت و چ
نُلػم  «ِؿػوِ  گَىگ»ؼػضيعاىی، ایػو  در وَلکعد. او دیط کً  داد و ایيکً ٔالَن چگَىً ةطن ؿاگعدان را نتُادل نی نی

ػایی ةػً  أـاىی نی کعد. او دیط دصتعان آؼهاىی گل ةَد کً در ٌع ؼىر نضتلٕی ؼضيعاىی نی کعدىػط و ّیػعه. او چیٌغ
ٌػا  آن درةػارۀ ٌهػۀایيکػً  اش صیلی صَب ةَد. انا ةُط از دٌط کیٕیت نادرزادی اىگیغی دیط، کً ىـان نی ایو ؿگٕت

ا ةاور ىطارم.: »قستت کعد در اىتٍا گٕت ػا را تأییػط کػعده و  انا ٌم« نو ةً ایو چیٌغ اکيػَن َلػم ةعصػی از ایػو چیٌغ
ای دیگع را ىیغ نی آىچػً  ایم. را ایيذػا تـػعیر کػعدهٌا  آن تَان ةا َلم ىَیو تَمیر داد و نا ةعصی از ةؽیاری از چیٌغ

تَان نُادل  ادی صَب ٔعد را ٌهیـً ىهیکيط ورای درک َلم ىَیو اؼت. از ایو ىٌع، کیٕیت نادرز گَىگ درک نی چی
ت.  ایهان َٗی در ىٌع گٔع

 ةیيی  روعو
ای اؼػت کػً نيـػأ نػظٌتی دارد. ایػو واژه در ةَدیؽػم ةػً درک و ٍٔػم  واژه« ةیيی روؿػو»چیؽت؟ « ةیيی روؿو»

د و ٌػم ةػعای ؿػَ ةً ز٘ایٖ نضتلٓ اؼػتٕاده نی ؿطن او ٌم ةعای روؿو .کيط ٌای ةَدا اؿاره نی کييطه از آنَزه تغکیً
ا در چیو ایو واژه در نسیه دىیػَی و ةػعای اؿػاره  ةیيی ىٍایی روؿو اش؛ ةياةعایو ةً صعد او ارتتاط دارد. انا ایو روٌز

داىط چگَىػً ىٌػع نػأَؽ صػَد را  تَاىط ذٌو رئیػ صَد را ةضَاىط و نی ؿَد کً زرىگ اؼت، نی ةً کؽی اؼتٕاده نی
کييػط. انػا اگػع از  ةػطیو قػَرت درک نیآن را  ىانيط زیػعا نُهػَهً  صَب نی ةیيی روؿو کیٕیتآن را  دلب کيط. نعدم

کييػط نُهػَهً  َيَان ز٘ی٘ػت درک نی نعدم َػادی ةػًآىچً  ةعیط کً ؼىسی کهی ةاهتع از نعدم َادی ةيگعیط، دی نی
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کیٕیػػت  اقػػالً نيٌَرنػػان نُيػػی دىیػػَی آن ىیؽػػت. کيیم، را اؼػػتٕاده نػػی« ةیيی روؿػػو»اؿػػتتاه اؼػػت. وٗتػػی واژۀ 
ةاز صَب ىیؽت، زیعا ؿضكی کػً ةػیؾ از زػط زرىػگ اؼػت گػعایؾ دارد ٔ٘ػه کػاری  ةیيی ؿضِف زةِل زً٘ روؿو

دٌط؟ دػػ  ؼىسی اىذام دٌط تا نأَٗؾ از او ت٘طیع کيط. در ایو زالت، آیا کار واُٗی را ؿضف دیگعی اىذام ىهی
داىط چگَىً رمایت دیگعان را دلب کيط، نيػأٍ  یاو زرىگ اؼت و ن از آىذا کًؿَد.  ایو ؿضف ةً دیگعان ةطٌکار نی

ؿػَىط. چػَن زرىػگ اؼػت، ٌػیچ مػعری را نتسهػل  دیگعان ةیـػتع نتنػعر نیدر زالی کً  کيط، ةیـتعی کؽب نی
ایی ؿػَىط. ٌعچػً در ىتیذػًدٌط.  از دؼت ىهی آؼاىی ةًچیغی را ٌم  ؿَد و ٌیچ ىهی ، دیگػعان ةایػط نتسهػل مػعٌر

نيػأٍ رازتی از کيػار  ىتایػط ةػًکيػط  ؿَد و ازؽػاس نی نی تعٔکع دىیَی اٌهیت دٌط، کَتًةیـتع ةً ایو نيأٍ ىاچیغ 
 ؿَد. ةیو و کؽی اؼت کً ٌیچ معری را نتسهل ىهی کيط صَدش ةؽیار واٍٗ ةياةعایو ٔکع نیگظؿت. نادی 

ً زىػطگی داىیػط چػ  گػَیم ةػً او رؿػک ىتعیػط. ىهی ةعىط! ةً ؿػها نی ةعصی از أعاد زتی ةً ایو ؿضف رؿک نی
دادن  و ازدؼػت کعدن  صَةی ةضَرد یا ةضَاةط، زتی در رؤیاٌػایؾ ىیػغ از مػعر تَاىط ةً گظراىط: ىهی ای را نی کييطه صؽتً

اش  دٌػط. وٗتػی تهػام زىػطگی ؿضكی ٌع کػاری اىذػام نی ىٍٕتعیو  نيأٍ ؿضكی در ٌعاس اؼت و ةعای کَچک
ا ؿطه، آیا ىهیقعؼ   یک ٗػطمیک ىاؼازگاری گَییم وٗتی در  گظراىط؟ نی ای را نی کييطه گَییط زىطگی صؽتً ایو چیٌغ
وَر زػتم ومػُیت نتٕػاوت صَاٌػط ؿػط. انػا ٔػعدی نحػل او  و ةً اىط کعان ةعیط دریا و آؼهان ةی ، دی نیةعویطَ٘ب 
اىػط:  گان گٕتًکييػط  گظراىط. ىتایط از او یاد ةگیعیط. در دانُػۀ تغکیً آوری را نی ةؽیار نالل تَاىط کَتاه ةیایط و زىطگی ىهی

تً اؼت. زیعا ةً چيیو ٔعدی ةً»  چ٘طر« اؼت.تتاه ؿطه أٍ نادی در نیان نعدم َادی صاوع ني وَر کانل از دؼت ٔر
کيػط:  از او درصَاؼت کعد تَ٘ای صَد را زٕػي کيػط! اگػع از او ةضَاٌیػط تغکیػً کيػط، ؿػها را ةػاور ىهی کً اؼتؼضت 

ىػازٖ  کيیط. وٗتی ةػا ؿػها ةػً کييط تالٔی ىهی زىيط یا ةً ؿها تٌَیو نی یکييطگان را کتک ن تغکیً؟ وٗتی ؿها تغکیً»
تار نی ایط!  طهؿػ "َیػ کی هآ"ی تـکع کيیط. ٌهگٌا  آن زتی ازتان  نحل کيیط، ةایط در ذٌو ةً دای ایيکً ن٘اةلً کييط، ةً ٔر

ا ةػاورىکعدىی و ازهػٖ گَیػط ؿػه تَاىػط تغکیػً را درک کيػط. نی چيیو ؿضكػی ىهی« تان نـکل رواىی داریط! ٌهگی
 اؼت؟دؿَار  او دادن ٌؽتیط. آیا ٗتَل ىطاریط ىذات

« کػَدن»ةعیم. ةلکً أعادی را کً از ىٌع او  کار ىهی را ةعای تَقیٓ چيیو ؿضكی ةً« ةیو روؿو»وتیُتًا نا واژۀ 
ًا ةػً نؽػائل دىیػَی وَر ىیؽت کً واًُٗا کَدن ةاؿیم. ةلک یم. التتً ایوگیع در ىٌع نیتع از او  ةیو ٌؽتيط، روؿو ً قٔع
ا کييط و کً نعدم ىهی ٌای  دٌیم. در قػَرتی کػً در زنیيػً ىط، اٌهیت کهتعی نػیگیع در ىٌع نیرا نٍم ٌا  آن تَاىيط ٌر

ایی کً اىذام نیدر صكَص دیگع ةؽیار داىا ٌؽتیم.  ػایی کػً در نسػل  دژوٌؾدٌیم، صَاه  کاٌر َلهی ةاؿط یا کاٌر
ػایی کم صَةی اىذام نی را ةًٌا  آن ر ٌـیاریم وؿَد، ةؽیا کار ةً نا ؼپعده نی اٌهیػت ناىيػط نيػأٍ  دٌیم. ٔ٘ه چیٌغ

گَیػط کػَدن ٌؽػتیط،  ی ىهیکؽػ ٌیچىانػط؟  گیعیم. چً کؽی ؿػها را کػَدن نی ةا أعاد را ؼتک نیتُارض دىیَی و 
 گَىً اؼت. نىهئيًا ایو

هتع ىگعیؽػتً ؿػَد، ز٘ی٘ػت درةػارۀ او کػانالً گیعىط، وٗتی از ؼىَح ةا در ىٌع نی« کَدن»زتی کؽی را کً واًُٗا 
دٌط و ازتهاهً َلیػً دیگػعان ى٘ـػً  ؿَد. ٔعد کَدن ازتهاهً کار ةط نٍهی در نیان نعدم َادی اىذام ىهی نُکَس نی

زىيػط و ةػً  دٌيط. وٗتی او را نی دٌط. انا دیگعان ةً او تَ٘ا نی دىتال ؿٍعت ىیؽت و تَ٘ا از دؼت ىهی کـط. او ةً ىهی
ةػطون »دٌيط و آن ناده ةؽیار ةػاارزش اؼػت. در دٍػان نػا ایػو اقػل ودػَد دارد:  کييط، ةً او تَ٘ا نی تٌَیو نی او

آوردن ةایط از دؼت ةطٌط. وٗتػی دیگػعان ایػو ؿػضف  دؼت ؿضف ةعای ةً« آیط. ىهی ةً دؼتدادن، چیغی  ازدؼت
 ،کييػط تػا ةػً او تػٌَیو کييػط را ةػاز نیؿػان  انوٗتی دٌ« چً اةلٍی ٌؽتی!»کييط:  ةیييط، او را تس٘یع نی کَدن را نی
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ی نسؽَب نی ٔعد ن٘اةل دعتاب نی ؼهت ةًای از تَ٘ا  تکً تاری کعده، ؤع ؿَد کً چیػغی از  ؿَد. کؽی کً ةا او ةطٔر
تً و ةياةعایو ةایط چیغی از دؼت ةطٌط. وٗتی کؽی ةً او لگطی ةغىط:  ای  وَر نـاةً تکً ةً« چً اةلٍی ٌؽتی!»او گٔع

زىػط و  زىط، او ٔ٘ػه لتضيػط نی گَیط یا ةً او لگط نی ؿَد. وٗتی کؽی ةً او ىاؼغا نی او دعتاب نیوعؼ  ةًاز تَ٘ا  دیگع
درةػارۀ ایػو « رد کػيم!آن را  ای از دٌی و ٗكػط ىػطارم زتػی ذره گَىً ةً نو تَ٘ا نی ادانً ةطه، تَ ایو» گَیط: اىگار نی

 تعیو ٔػعد اؼػت، تع ىیؽػت؟ او زرىػگ اؼت؟ آیا او زرىػگ تع زرىگ ز٘ایٖ ؼىَح ةاهتع، چً کؽی ةع وتٖةیيطیـیط: 
را ٌػا  آن کيػط. تهػام رد ىهیآن را  ای از کيیط، ذره وعؼ او تَ٘ا دعتاب نی دٌط. وٗتی ةً چعاکً ٌیچ تَ٘ایی از دؼت ىهی

ةُػطی. روح  ةاؿػط، انػا ىػً در زىػطگی« کػَدن»دظیعد. نهکو اؼت در ایو زىطگی  دارد و ةا صَؿسالی آن را نی ةعنی
گَیيط کً اگػع ؿضكػی ت٘ػَای ةؽػیار زیػادی داؿػتً ةاؿػط، در زىػطگی  اقلی او کَدن ىیؽت. در ةعصی از نظاٌب نی

ا نتادلً نی نيكتی واهن٘ام یا ةؽیار جعوتهيط نی اش قازب ةُطی  ؿَد. ؿَد. تَ٘ایؾ ةا ایو چیٌغ

ةػً تان از تتػطیل ایػو ت٘ػَا  ا ارتٕاع ؼىر تغکیػًوَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل ؿَد. آی تَاىط ةً ایم کً تَ٘ا نی گٕتً
کيط از ایػو  را نُیو نیتان  گَىگتَاىط نؽت٘یهًا ةً گَىگ تتطیل ؿَد. آیا گَىگی کً ؼىر یا تَان  آیط؟ نی ىهی دؼت

 ٌهػعاه صػَد ةیػاورد وآن را  تَاىط ٌيگام تَلط گَییط کً آن ةؽیار ةاارزش اؼت؟ ٔعد نی ؿَد؟ آیا ىهی ناده تتطیل ىهی
. ٌع اىطازه ازصَدگظؿتگی کيیط ةً اؼتاىط کً ؼىر تغکیۀ ؿها جهعۀ ؿه ٌهعاه صَد ةتعد. در ةَدیؽم گٕتً ٌيگام نعت
گَیيط ؿضكی کً ت٘ػَا داؿػتً ةاؿػط  نی گَىً اؼت. در ةعصی از نظاٌب آوریط، اقَل آن ایو نی ةً دؼتٌهان اىطازه 

جعوتهيط ؿَد. ٔػعدی کػً ت٘ػَای کهػی دارد، زىػطگی ؼػضتی ن٘ام یا  نيكتی واه اش قازب تَاىط در زىطگی ةُطی نی
ةػً ، چیػغی دادن صَاٌط داؿت و زتی ةعای ّظا گطایی صَاٌط کعد، زیعا تَ٘ایی ةعای نتادلً ودَد ىطارد. ةطون ازدؼت

 نیعد. وَر واُٗی نی ؿَد و ةً آیط! وٗتی ؿضف ٌیچ تَ٘ایی ىطاؿتً ةاؿط، ةطن و روح او ىاةَد نی ىهی دؼت

ةؽیار ةاه ةَد. انا ةُػطٌا او  داد ؼىر وَر َهَنی آنَزش نی گَىگی ةَد کً وٗتی در اةتطا ةً ، اؼتاد چیدر گظؿتً
از او دور کػعد،  رااو   روح کهکیؾ نُله، در ىتیذًؿضكی نـَْل ؿط.  نيأٍ گَىگ ةا ؿٍعت و ذٌو ایو اؼتاد چی

اش  کييط. ٗتل از آن، زناىی کً روح کهکػی غکیً نیةً أعادی تُلٖ داؿت کً روح کهکی را تگَىگ  ایو اؼتاد چیزیعا 
وَر نحال، روزی نسػل کػارش در زػال تضكػیف نؽػکو ةػً  اش ةَد. ةً ٌيَز زنَر داؿت، او در کيتعل روح کهکی

صػَد تَمػیر  ؿػعایهر یـعتمهو ةیایط و  ایيذاوازط نؽکَىی ىیاز دارد ةً  ٌعکؽی»کارکيان ةَد. ؼعدعؼت گٕت: 
ای ةػً زةػان ىیػاورد. در آصػع،  ایو ؿضف کلهًدر زالی کً  کعدةیان دهیل صَد را  ٌعکؽی« ارد.دٌط چعا ةً آن ىیاز د

او ةایػط آن را ةگیػعد. دیگػعان  ؼعدعؼت نتَدً ؿط کً ایو ؿضف ةیـتع از دیگعان ةػً وازػط نؽػکَىی ىیػاز دارد و
دػػ »ایػو ؿػضف گٕػت: « ىیاز دارم.ؿطت ةً آن  صیع، ىتایط ةً او داده ؿَد. ةایط ةً نو داده ؿَد زیعا ةً»گٕتيط: 

کييػطه  داىؽتيط کػً او تهعیو أعاد نی عصیاؼت. ة« ازهٖ»از ىٌع نعدم َادی ایو ؿضف « یکی از ؿها آن را ةعدارد.
چیػغی را »صَاٌػط. او داؼػش داد:  ی نیچیغ چػًصَاٌػط دػػ  اؼت و از او دعؼیطىط زتػی اگػع نؽػکو رایگػان ىهی

ػای دىیػَی  «صَاٌيط. صَاٌم کً دیگعان ىهی نی داؼش او از روی زهاٗتؾ ىتَد، ةلکً ةػطیو َلػت ةػَد کػً ةػً چیٌغ
داد و اَت٘اد داؿت کً ةا روىط وتیُی دیؾ ةعود. او ةؽیار ٌػم ةػاٌَش ةػَد. نػعدم از او صَاؼػتيط  نی اٌهیت کهی

ٌای روی  و ؼػيگن»او داؼش داد: « صَاٌيط. ىهی»تَاىؽتيط چیغی را تكَر کييط کً نعدم  ای ةگَیط، چعاکً ىهی ىهَىً
نػعدم َػادی « صَاٌط. را ىهیٌا  آن کؽی کييط و ٌیچ  وعؼ دعت نی وعؼ و آن صَاٌم، کً ةا معةۀ دا ةً ایو زنیو را نی

یا ؼىر تٕکعؿػان ةؽػیار دورتػع از ٌا  آن ۀتَاىيط ایو را درک کييط، زیعا نعتت ىهیٌا  آن نُيی اؼت. کييط آن ةی ٔکع نی
گٕػت کػً نػعدم َػادی  يط. التتً او ٗكط ىطاؿت ؼػيگی را ةػعدارد، ةلکػً اقػلی را نیآن اؼت کً نُيی آن را درک کي
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ای دىیَی ىتَدن. ةگظاریط درةػارۀ ؼػيگ قػستت کيػیم. نی درک کييط: ةًآن را  تَاىيط ىهی داىیػط در نتػَن  دىتال چیٌغ
ٔتً تا زنیو، دعىػطگان، ، از درصتان گعؼاصتً ؿطه اؼت والاز  چیغ ٌهًدر ةٍـت ؼُادت ّایی »اىط:  ةَدیؽتی ىَؿتً

ؼيگ ةؽیار کهیاب اؼت آىذا  «ٌا و زتی ةطن نَدَدات ؼىر ةاه در آىذا ىیغ والیی و درصـان اؼت. ٌا و صاىً گل
ةتػعد، ةلکػً آىذػا  کييط ؼيگ اؼػت. التتػً آن ؿػضف ٗكػط ىطاؿػت ؼػيگی ةػً اىط دَلی کً آىذا اؼتٕاده نی و گٕتً

ا ةیاِن اقلی ةَد کً کييطگان ذٌو صَد را ةػا  تَاىيط درک کييط. ةطون ؿک تغکیً نعدم َادی ىهی نيٌَرش از ایو چیٌغ
ػای دىیػَی  و تغکیً ،ٌؽػتيطٌػا  آن کييط کً نعدم َادی در دؽتذَی ٌایی نـَْل ىهی صَاؼتً کييػطگان ةػعای چیٌغ

ػای واهتػعی ٌؽػتيط کػً نػعدم ةػً در زىطگیٌػا  آن . آىچًاىط ارزش کهی ٗائل َػادی وَر  ؿػان صَاٌيػط داؿػت چیٌغ
 را ةضَاٌيط.ٌا  آن ةطاىيط وٌا  آن تَاىيط داؿتً ةاؿيط، زتی اگع درةارۀ ىهی

ٌػایی اؼػت کػً أػعاد در  درکدر صكػَص اؼت و ایػو « ةیيی روؿو»آىچً اکيَن گٕتیم یکی از نُاىی  در واٍٗ
کِػ  رؼيط. انا ایو واژه اکيَن در چیو ةػً ؿػیَۀ دىیػَی اؼػتٕاده نی ؿان ةً آن نی تغکیً وػَری کػً نػا  ؿػَد، ةػَع

ایػو اؼػت کػً  درةػارۀةیيی ٔعاتع از چیغی اؼت کً تَقیٓ کػعدم. آن  تعیو نُيی روؿو کيیم. انا واُٗی اؼتٕاده نی
تَاىط راٌيهایی نُلم صػَد را  ؿَد، آیا نی نیکيط، در ٌع روؿی کً ةاؿط، وٗتی ةا نـکالت نَادً  وٗتی ٔعد تغکیً نی

تَاىػط ناٌیػت نَُٗیػت را  اش یک زىطگی نُيَی اؼػت و آیػا نی ط کً زىطگیتيگاتيگ دىتال کيط و ةً یاد داؿتً ةاؿ
ایيکػً  ای کً روش او نُیو کعده اداره کيػط. ةعصػی أػعاد ةػطون تَدػً ةػً ؿیَه درک کيط، دظیعای آن ةاؿط و آن را ةً

ػای َػادی ٌيػَز ةعای تَمیر نیآن را  چگَىً ػا ةػاور ىطارىػط و چیٌغ اؼػت. آىچػً تػع  واُٗیؿػان  دٌیط ةً ایو چیٌغ
کيط ایو اؼت کً نایل ىیؽتيط ذٌو صَد را ةاز کييط. ةعای نحال، ةُنی أػعاد ٔ٘ػه  ؼضت نیؿان  ةاورداؿتو را ةعای

َالٗػً  ؼػعد و ةی گَیم چيػیو روؿػی ةػعای ؿػٕای ةیهػاری ىیؽػت دل ةعای ؿٕای ةیهاری ایيذا ٌؽتيط و وٗتی نی
 .دظیعىط گَیم ىهی نی را ٌعچًؿَىط و از آن ةً ةُط  نی

وَر ؼعؼػعی در کتػاب یادداؿػت یػا  ةػًٌػا  آن ةیيی صَد را ةٍتػَد ةضـػيط. تَاىيط کیٕیت روؿو ةُنی أعاد ىهی
ىيػط ةتیييػط کػً ایػو کتػاب، تَا نی ٌعیػکةاز اؼت، ؿان  مکييطگان نا کً چـم ؼَ گظارىط. آن تهعیو ٌایی نی َالنت

در زػال و نعا در ةعدارد. اگع ةيػا ةػَد دروغ ةگػَیم، رؼط. ٌع کلهً تكَیع ٔاؿ نی ةً ىٌعوالیی و درصـان  رىگارىگ و
وػَری روی  کيیط ٌهػیو . چگَىً دعئت نیاىط یعهتگظاریط ةؽیار  ٌایی کً در کتاب نی ةَدم. آن َالنت ٔعیب ٌهً نی

ؼػَی  راٌيهایی ؿها ىیؽتیم تا ةًدر زال اىذام چً کاری ٌؽتیم؟ آیا در زال  ایيذاداىیط  ةگظاریط؟ آیا نی آن َالنت
تَاىػط راٌيهػای تغکیػۀ  ةُنی نؽائل کهی ٔکع کيیط. ایو کتاب نی درةارۀؼىَح ةاهتع تغکیً کيیط؟ ةایط درىگ کيیط و 

وَر ز٘ی٘ی تغکیً کيیػط؟ ؿػها  تَاىیط ةا دعؼتؾ ةَدا، ةً کيیط ایو کتاب ةاارزش اؼت؟ آیا نی ؿها ةاؿط. آیا ٔکع ىهی
زتػی کػً نتَامػٍ و نػؤدب ٌؽػتیط ٗػطر  آن کيیػط و وز َتادت نیٌع ر در صاىً داریطکً نظٌتی ٌای  ىـاندر ن٘اةل 

وَر ز٘ی٘ػی راٌيهػای  تَاىػط ةػً کيیط ةػً ایػو دأػا کػً نی آرانی لهػ کيیط، انا دعئت نی را ةًٌا  آن کيیط دعئت ىهی
 ازتعانی کيیط. ةاؿط ةیتان ً تغکی

ئل نضتلٕػی را کػً در دعیػان ایو اؼت کػً نؽػا درةارۀکيیم،  ةیيی ؿضف قستت نی کیٕیت روؿو درةارۀوٗتی 
کانل ایو  ةیيیِ  کيیط. انا نيٌَر نا از روؿو دٌيط یا آنَزؿی را کً اؼتاد ارائً کعده چ٘طر َهیٖ درک نی تغکیً روی نی
صَد، از زناىی کػً  کيط: ؿضف در وَل زىطگی کيیم ةً ایو اؿاره نی ةیيی کانل کً درةارۀ آن قستت نی ىیؽت. روؿو

ٌای ةـػعی صػَد ادانػً  تهػام انیػال و واةؽػتگی دادن ط ةً قَُد ةً ؼىَح ةاهتع و ةً ازدؼػتکي تغکیً را ؿعوع نی
رؼػط. ت٘ػَای او،  اش نی ای ةً آصعیو ٗطم تغکیً در نعزلًایيکً  تادٌط  نیدٌط و گَىگ او ىیغ ةً رؿط صَد ادانً  نی
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داد.  و تعتیػبىٌػم  ی رؼیطه کً اؼتادشا وَر کانل ةً گَىگ تتطیل ؿطه اؼت. او ةً اىتٍای نؽیع تغکیً آن ناده، ةً
ایی کً تا آن لسًٌ در ةطىؾ ٕٗل ؿطه ةَدىط ةا اىٕذار ةػاز نی ؿػَىط. چـػم ؼػَنؾ ةػً ةػاهتعیو ى٘ىػۀ  تهام چیٌغ

ٌای ٌؽػتی نَدػَدات گَىػاگَن  رؼط و در ؼىر صَد، ز٘ی٘ت ُةُطٌای گَىاگَن، ؿکل ؼىسی کً او در آن اؼت نی
ةیيػط. تهػام  را نینػان  ٌای نضتلػٓ و ز٘ی٘ػت دٍان ٔنػازنانٌؽتی نػاده در  ٌای ٌای نضتلٓ، ؿکل ٔنازناندر 

عار کيط. در ایو زنػان، آیػا ایػو  ؿَد و نی اش ىهایان نی ٌای صطایی ٗطرت تَاىط ةا اىَاع نضتلٓ نَدَدات تهاس ةٗع
تػی ةػً ةیو ؿطه اؼػت؟ وٗ ةیو ةغرگی ىیؽت؟ آیا او ؿضكی ىیؽت کً از وعیٖ تغکیً روؿو ؿضف، نَدَد روؿو

 اؼت.« ةَدا»زةان ٌيطی ةاؼتان تعدهً ؿَد، او یک 

نُػعوؼ اؼػت. در « ةیيی ىاگٍاىی روؿو»ةیيی کانل اؼت کً ةً  کً اهن گٕتم ىََی از روؿو ةیيی ایو ىَع روؿو
دارد  داىط گَىگؾ چً ارتٕػاَی کيط ٕٗل اؼت. او ىهی ٌایی کً تغکیً نی ةیيی ىاگٍاىی، ؿضف در تهام ؼال ایو روؿو

ٌای ةطىؾ ٕٗل  کيط و زتی تهام ؼلَل چیغی را ازؽاس ىهی ٌای گَىگی کً تغکیً کعده آگاٌی ىطارد. ٌیچ ز ؿکلو ا
ناىط و ؼػپػ  و ةؽتً ٌؽتيط. تهام گَىگی کً تغکیً کعده ٕٗل اؼت و تا آصعیو ٗطم تغکیً ةً ٌهیو ؿکل ةاٗی نی

از ٍَػطۀ ایػو ةعآیػط، چعاکػً ایػو روىػط تغکیػً ةؽػیار تَاىط  الُاده نی ؿَد. ٔ٘ه ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ ةاز نی
ٌا را  ةضـط، ٌهیـً ؼػضتی ؿیيگ را ةٍتَد نی کيط، ٌهیـً ؿیو ٔعؼا اؼت. او ةا اىؽان صَةی ةَدن ؿعوع نی واٗت

ت نی تسهل و ةً تَاىػط گَىػگ  ؿیيگ اؼػت، گعچػً ىهی دىتال رؿط ؿیو کيط و ٌهیـً ةً وَر دیَؼتً در تغکیً دیـٔع
الُػاده ةاؿػط. او  اؼت و او ةایط ٔعدی ةػا کیٕیػت نػادرزادی َٔؽ ط. نؽیع تغکیۀ چيیو ٔعدی ةؽیار ؼضتصَد را ةتیي

 کيط. ٌای وَهىی تغکیً نی زؽی از دؼتاوردٌای صَد داؿتً ةاؿط ؼالایيکً  ةطون

ن کييػطگا ؿػَد. ةؽػیاری از تهعیو ىانیػطه نی« ةیيی تػطریذی روؿػو»ةیيی ودَد دارد کػً  ؿکل دیگعی از روؿو
ام. زتػی اگػع  کػعده تَاىيط چعصؾ ٔالَن را از ٌهان اةتطا ازؽاس کييط. در َیو زال، چـم ؼَم ٌهً را ىیغ ةػاز نی

ایی را ٌم در وَل زنان یػاد وَر کً ٌهان  تَاىيط. اکيَن ةتیييط، در آیيطه نی ةعصی أعاد ةً دهیل گَىاگَىی ىتَاىيط چیٌغ
ای  وَر ٔغایيػطه دیط تارؿػان ةػً ،کيط وَر دیَؼتً قَُد نی ةًؿان  ؼىرو چگَىً از ایو چـم اؼتٕاده کييط  گیعىط نی

اکعدن تان ؿیيگ ؿیوةا ةٍتَد ؿَد.  تع نی وامر وتیُی گَىػاگَىی  ٌػای ٔػَؽ تَاىایی تػان، ٌای نضتلٓ واةؽػتگی و ٌر
ؿػکلی اىذػام  ن، ةػًتا گظریػط و ٔعایيػط تتػطیل ةػطن یاةيط. تهام تْییعاتی کً در نؽیع تغکیً از نیان آن نی تَؼًُ نی

رؼػیط،  یاةيػط تػا ةػً نعزلػۀ دایػاىی نی را ةتیيیط یا ازؽاس کيیط. ایو تْییعات ادانً نیٌا  آن تَاىیط ؿَىط کً نی نی
کً ٗعار ةػَد در رؼط  نیای  ةً ةاهتعیو ى٘ىًتان  وَر کانل ز٘ی٘ت دٍان را درک کيیط و ؼىر تَاىیط ةً ای کً نی نعزلً

. تهػام رؼػط نیتػان ةػً ى٘ىػۀ ةضكَقػی  وتیُی ٌای َٔؽ و تَ٘یت تَاىایی ةطن نادرزادیل تغکیً ةً آن ةعؼیط. تتطی
تػً نی« ةیيی تػطریذی روؿػو»رو  ؿَد و ازایو وَر تطریذی زاقل نی ٌا ةً ایو . ایػو روش تغکیػۀ ؿػَد در ىٌػع گٔع

تَاىيػط  آورىػط ىهی ین ةػً دؼػتوتیُی را  ٌػای ٔػَؽ ةیيی تطریذی ىیغ آؼان ىیؽت. ةُنی أعاد وٗتی تَاىایی روؿو
ا کييط و ازتهال داردؿان  یٌ ا واةؽتگی ای ةػطی اىذػام دٌيػط. ةػً ایػو ؿػکل را ةً ىهایؾٌا  آن را ٌر  گظارىط یا کاٌر

ٌػای  تَاىيػط دلَه ؿػَیط. ةُنػی أػعاد نی و در اىتٍػا ىػاةَد نی ؿَد نیتان ةیٍَده  رود و تغکیً از دؼت نی تان گَىگ
لٓ را ةتیييط. نهکو اؼت آن نَدَدات از ؿػها ةضَاٌيػط ایػو یػا آن کػار را اىذػام نَدَدات گَىاگَن در ؼىَح نضت

تَاىيط ةعای رؼیطن  ىهیٌا  آن َيَان نعیطؿان ةتعىط. انا را تغکیً کيیط و ؿها را ةًٌا  آن دٌیط یا از ؿها ةضَاٌيط روش
 ی ىائل ؿَىط.اىط ةً جهعۀ ز٘ی٘ ىیغ ىتَاىؽتًٌا  آن ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ةً ؿها کهک کييط، چعاکً
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صػَد را گؽػتعش  ۀتَاىيػط اىػطاز ٌؽػتيط و نی صطایی کم ىیهً تهام نَدَدات در ُةُطٌای ةاهتع دؼت َالوه ةع ایو،
وَر کانل ةً ىهایؾ ةگظارىط. اگػع ٔکعتػان درؼػت ىتاؿػط، نهکػو اؼػت در  ؿان را ةً وتیُی ٌای َٔؽ دٌيط و تَاىایی

ؿَد. زتی اگع آن نَدَد، ةَدای ز٘ی٘ػی یػا  تان تتاه نی را دىتال کيیط، تغکیًٌا  آن کيیط. انا اگع را دىتالٌا  آن ىٍایت
[، ؼػً ٗلهػعو] تان را دوةاره از اول ؿعوع کيیط. آیا نَدَدات در ؼىَح نضتلٓ آؼهانِ  دائَی ز٘ی٘ی ةاؿط، ةایط تغکیً

ؼػً اىط و ٌيَز ٔعاتػع از   هةً ةاهتعیو ؼىر دؼتیاةی یا ةً ٌطؼ ىٍایی ىعؼیطٌا  آن ٌهگی نَدَدات آؼهاىی ىیؽتيط؟
تً ٗلهعو رؼيط، زتی اگع ةً جهعۀ ز٘ی٘ػی ىائػل  نی ةً ىٌعةليط، ٌَیم و ةؽیار تَاىا ٌا  آن اىط. انا ةعای ٔعدی َادی، ىٔع

ٌا تسعیک ؿَیط،  قسيًواٗؽام  اىَاعةا ؿها تطاصل کييط و وٗتی ةا ٌا  و اىعژیٌا  دیامواٗؽام  اىَاعىـطه ةاؿيط. وٗتی 
ةػا چـػم ؼػَم ةػاز ىیػغ  کعدن گَییم تغکیػً ةً ٌهیو َلت اؼت کً نی ٗعار ىگیعیط؟تأجیع  تستدرون  اىیط درتَ آیا نی

ةؽػیاری از  وتیُی ٌػای ٔػَؽ تع. انػا صَؿػتضتاىً تَاىایی زتػی ؼػضت تان ؿػیيگ ؿیو کػعدن ؼضت اؼت و کيتعل
ؿػَىط.  ةیيی تػطریذی نی نعزلػۀ روؿػو ناىػط و ةُػط از آن، وارد ؿان ةؽتً نی تغکیً کييطگان نا تا ىیهۀ نؽیع هعیوت

وتیُی ةؽیاری از أعاد ادازه ىطارىط ًاٌع ؿَىط. انػا وٗتػی  ٌای َٔؽ کيیم، ولی تَاىایی چـم ؼَم ٌهۀ ؿها را ةاز نی
صَةی اداره  تان دایػطار ؿػَد و ةتَاىیػط صػَد را ةػً تطریخ ةً ؼىر ةضكَقی ةعؼط، ومُیت ذٌيی ةًؿها  ؿیيگ ؿیو
صَاٌیم کعد. ةياةعایو وٗتػی ةػً ؼػىر ةضكَقػی ةعؼػیط، ادػازه صَاٌیػط داؿػت زالػت  ةازتان  ایرا ةعٌا  آن کيیط،

ٌػای  تع اؼػت کػً صػَد را اداره کيیػط. تَاىایی ةیيی تػطریذی را تذعةػً کيیػط، چعاکػً در آن زنػان کهػی آؼػان روؿو
ةاز ؿػَد. ةػً  چیغ ٌهً در ىٍایتيکً ای دٌیط تا ةاه ادانً نیوعؼ  ةً کعدن ؿَد و ةً تغکیً وتیُی نضتلٕی ًاٌع نی َٔؽ

کييطگان نا ةً ایػو گػعوه تُلػٖ  تان داؿتً ةاؿیط. ةؽیاری از تهعیو را در ىیهۀ راه تغکیًٌا  آن ؿَد ؿها ادازه داده نی
ا ىتاؿیط.  دارىط، دػ نـتاؽ دیطن چیٌغ

ةیيی تػطریذی  وؿػوةیيی ىاگٍػاىی و ر ٌػایی ةػیو روؿػو نهکو اؼت ؿيیطه ةاؿیط کً ةَدیؽِم ذن ىیػغ از تٕاوت
در زػالی  ةیيی ىاگٍاىی اَت٘اد داؿت قستت کعده اؼت. ٌَیی ىِيگ، ؿـهیو روزاىی ةغرت در ةَدیؽِم ذن ةً روؿو

ایػو  درةػارۀودطل  ةیيی تطریذی اَت٘اد داؿت. در تاریش، ةسث از نطرؼۀ ؿهالی ةَدیؽِم ذن ةً روؿو یَ ؿی ِؿوکً 
درةػارۀ ٌػا  آن آىچً زیعا نُيی اؼت. چعا؟ ةیيم ایو ةی وَر کً نی انا آنکً ادانً داؿتً اؼت.  اؼتٌ دو رویکعد نطت
ةػاره  یکآن را  ٌا نهکو اؼت کعدىط ٍٔهیطن ز٘ی٘تی در روىط تغکیً ةَد. در راةىً ةا آن ز٘ی٘ت، ةُنی آن قستت نی

ف چگَىً ةً آن آگاه تطریخ ةً درکی از آن ةعؼيط. آیا اٌهیتی دارد کً ؿض دیگعان نهکو اؼت ةًدر زالی کً  ةٍٕهيط،
تطریخ ةً آن آگػاه ؿػَد. آیػا در  ةاره ةٍٕهط، انا ایو ىیغ صَب اؼت کً ةً یکآن را  ؿَد؟ وتیُتًا ةٍتع اؼت کً ٔعد نی

 اؿتتاه ىیؽت.ٌا  آن یک از ةیيی ٌؽتيط و ٌیچ رؼط؟ ٌع دو روؿو ٌع دو زالت، ٔعد ةً درک دطیطی ىهی

 الػاده عذؽی ةا کیفیت نادرزادی فَق
ؿضكػی ةػا کیٕیػت »ةیؾ از کیٕیت نادرزادی صَب هزم اؼت تا ٔعدی ؿایؽػتگی آن را داؿػتً ةاؿػط کػً  چیغی

الُاده ةؽیار ىادر اؼت و از ىٌػع تػاریضی ىیػغ زنػان  ىانیطه ؿَد. ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ« الُاده نادرزادی َٔؽ
الُاده ةایػط اول از ٌهػً  یٕیت نادرزادی َٔؽکـط تا چيیو ؿضكی نتَلط ؿَد. التتً ٔعدی ةا ک ةؽیار زیادی وَل نی

ن٘طار ةؽیار زیادی تَ٘ا و نیطان ةؽیار ةغرگی از ایو نادۀ ؼٕیط را دارا ةاؿط. نىهئيًا ایػو ٔػعد ةایػط کؽػی ةاؿػط کػً 
صَةی زٕاًت  ٌا را تسهل کيط، ةعدةاری ٌَیهی داؿتً ةاؿط، ٔطاکاری کيط، از تَ٘ای صَد ةً تعیو ؼضتی ةتَاىط ؼضت

 ةیيی صَةی داؿتً ةاؿط و ناىيط آن. کیٕیت روؿو کيط و
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تػا  .ؼػاصتً ؿػطىطکـػیطن  ٌا ةػعای رىخ ٌا چیؽت؟ در ةَدیؽم اَت٘اد ةع ایو اؼت کً اىؽان تعیو ؼضتی ؼضت
گَیيط نَدَدات در ُةُطٌای دیگع ایو ةػطن ةـػعی نػا را  نیٌا  آن وٗتی کؽی نَدَدی ةـعی اؼت ةایط رىخ ةکـط.

ٌایی را ىطارىػط.  درد و رىخؿَىط و نـکالت تَلط، دیعی، ةیهاری و نعت را ىطارىط. چيیو  ةیهار ىهیکً   وَری ىطارىط، ةً
اىگیغ اؼػت. انػا نػعدم َػادی  وزن ٌؽتيط و ایو ةؽػیار ؿػگٕت تَاىيط دعواز کييط و ةی نَدَدات در ُةُطٌای دیگع نی

تَاىيػط  گعنا، تـػيگی، گعؼػيگی و صؽػتگی را ىهی : ؼعنا،اىط صاوع ایو ةطىی کً دارىط ةا ایو نـکالت نَادً دٗیً٘ا ةً
 َتارتی، رازت ىیؽتيط. تسهل کييط و َالوه ةع آن ةایط از چعصۀ تَلط، دیعی، ةیهاری و نعت ةگظرىط. ةً

را از ؿػان  دانآن زلغلػً ؿان اتٕاؽ أتاد، ةؽیاری از نعدم در  در ؿٍع تاىگای  زلغلًای صَاىطم کً وٗتی  در روزىانً
تً ةَدىط دوةاره ةً زىطگی ةازگـتيط. ةعرؼی ویژهدؼت دادىط،  ای روی آن گػعوه از  انا ةعصی أعاد کً تا آؼتاىۀ نعت ٔر

از ٌػا  ۀ آناىگیغی ٌهػ وَر ؿػگٕت ةً« چً ازؽاؼی در آؼتاىۀ نعت داؿتیط؟»دعؼیطه ؿط: ٌا  آن اىذام ؿط. ازأعاد 
کػ، ىاگٍػان زؽػی از در لسٌۀ نعت اٌا  آن ی قستت کعدىط:ٔعد ةً  نيسكعزالت نـاةً  زؽاس تعس ىطاؿتيط. ةَع

ایی و ازؽاس ٌیذان داؿػتيط. ةعصػی ازؽػاس کعدىػط کػً ىاگٍػان از ٗیطوةيػط ةطن آزاد ؿػطىط و ؿػان  آرانؾ و ٌر
تَاىؽتيط ٌيگام دعواز، ةطن صَد را در آن داییو ةتیييط. ةعصی  اىگیغی دعواز کييط و نی وَر آزاد و ؿگٕت تَاىؽتيط ةً نی

تً ةَدىط. ٌهگی گٕتيط کً در  ات در ُةُطٌای دیگع را دیطىط و ةعصی گٕتيط زتی ةً نکانگٕتيط نَدَد ٌای گَىاگَىی ٔر
ایی و آرانؾ و ٌیذان داؿتيط و از  ا ؿػطىط. چيػیو چیػغی زػاکی از ایػو  درد و رىخاولیو لسًٌ، ازؽاؼی از ٌر ٌر

ةػً ایػو دىیػا گَىػً  یم چعاکػً ٌهگػی ایوؿَ اؼت، انا آن را نتَدً ىهیکـیطن  اؼت کً ایو ةطن ةـعی وؼیلۀ رىخ
 آنطیم.

ٌا از  اىؽػان ٔنػازنانِ ٌا را تسهل کيط. چيط روز دیؾ گٕتم کً نٍٕػَم  تعیو ؼضتی ام کً ؿضف ةایط ؼضت  گٕتً
کً در ُةُػطی دیگػع   ِچو دو ؼاَت اؼت، درقَرتی یک ؿی ایيذاتعِ دیگع نتٕاوت اؼت.  ٌای ُةُطٌای ةغرت ٔنازنان

ؿَد. او  تً نیىٌع گٔعدر الُاده  ٔعؼا تغکیً کيط، واًُٗا َٔؽ ةاؿط. اگع کؽی در ایو نسیه واٗت نهکو اؼت یک ؼال
 چيػیو ؼػضتی اىگیغ اؼػت. او ایو صَاٌط تغکیً کيط، دػ ایػو ؿػضف واُٗػًا ؿػگٕت صَاٌط دائَ را دیطا کيط، نی نی
تػَان ةػً  و ةً اقل صَد ةعگعدد. چعا نیصَاٌط تغکیً کيط  کـط، انا ؼعؿت اقلی صَد را از دؼت ىطاده و ٌيَز نی نی

ایو ٔػعد در وػَل ؿػب در ُةُػط نػعدم َػادی در  کهک کعد؟ ةً ایو َلت اؼت. وٗتی ٗیطوؿعطکييطگان ةطون  تغکیً
نػطت ؿػؾ  چعاکػً ةً گَیيط او واًُٗا ٔعدی اؼتحيایی اؼت، ىـیيط، دیگعان ةا نـاٌطۀ ایو ؿضف نی نطیتیـو نی

نا نُػادل یػک ؼػال در آن ُةُػط اؼػت. ُةُػط ةـػعی نػا ُةُػطی  چوِ  یعا یک ؿیؼال در نطیتیـو ىـؽتً اؼت. ز
 اؼت. ٔعد ةً  نيسكعىٍایت  ةی

ةیيط  رود و نی تَاىط دؿَار ةاؿط؟ ٔعض کيیط ؿضكی روزی ةً نسل کار نی ٌا چ٘طر نی تعیو ؼضتی تسهل ؼضت
گیػعد  ت. در نسل کار تُطیل قَرت نیٌای نَردىیاز اؼ اوماع نالی آىذا صَب ىیؽت و تُطاد کارکيان ةیـتع از ؿْل

و  اؼػتٌ آن ؿػَىط. ایػو ؿػضف یکػی از ؿَد و ةياةعایو کارکيان امأی اصعاج نی و از کارکيان ٗعاردادی اؼتٕاده نی
دٌط. چً ازؽاؼی صَاٌط داؿت؟ زاه ٌیچ نيتٍ درآنطی ىطارد تا انَر صاىَادۀ صَد را  ىاگٍان ؿْلؾ را از دؼت نی

ؿػَد،  وارد صاىػً نیایيکػً  نسل ةػًرود.  وّكً ةً صاىً نػی ةا ّم در ىتیذًدیگعی ٌم ىطارد.  ةگظراىط و ٌیچ نٍارت
کيط نػعیل اؼػت و در ومػُیت ةػطی ٗػعار دارد. او ةػا ىگعاىػی و َذلػً  نی زىطگیۀ او ةیيط دطر دیعش کً در صاى نی
دطرش دَل  کعدن تا ةعای ةؽتعیکيط  صَاٌط دطر دیعش را ةً ةیهارؼتان ةتعد. ؼضتی و نـ٘ت زیادی را تسهل نی نی

رؼػط، یکػی از  ةػً صاىػً نیایيکػً  نسل گعدد تا چیغی را ةعای دطر دیع تٍیً کيط. ةػً ٗعض کيط. ؼپػ ةً صاىً ةعنی
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ٔعزىط ؿها در دََایی کؽی را نذعوح کعده و ةایػط َذلػً کيیػط و ةیاییػط ایػو »گَیط:  آیط و نی ٌای نطرؼً نی نُلم
ىـیيط  نسل ایيکً نی گعدد و ةً کيط، ةً صاىً ةعنی ػ از ایيکً ةً آن نؽئلً رؼیطگی نید« کيیط. ؤكل زلنؽئلً را 

ؿػَیط.  التتػً ةػا چيػیو چیػغی نَادػً ىهی« ا کؽی راةىً دارد.ة تٌهؽع»گَیط:  زىط و کؽی ةً او نی تلٕو زىگ نی
ةً زىطگی ادانً دٌػم؟ ويػاةی چً دلیلی دارد »کيط:  ٌایی را تسهل کيط و ٔکع نی  تَاىط چيیو ؼضتی ٔعدی َادی ىهی

گَیم ایو اؼت کً ؿایط نذتَر  ای کً نی ىکتً« دٌم! صاتهً نی چیغ ٌهًکيم و ةً  آویغ نی کيم و صَدم را زلٖ دیطا نی
ٌای نضتلٕی داؿػتً  ٌا ؿکل ةگظریط. نهکو اؼت ایو ؼضتینهکو  یٌا تعیو ؼضتی ؿَیط از نیان ةعصی از ؼضت

اةت ةعای  را آزنایؾ نیؿها  ؿیيگ ٌایی کً ؿیو و نعدم، اقىکاکٌای ةی ةاؿيط. تنادٌا و اصتالؼ  نيػأٍکييط و ٗر
ایی آؼان درد تسهل تس٘یع  ٗطر آنتع از آن نـکالتی کً تَقیٓ کعدم ىیؽتيط. ةعای نحال، ةعصی أعاد  ؿضكی، چیٌغ

یو نسػیه دیچیػطه و صَاٌيط صػَد را دار ةغىيػط. ةيػاةعایو ةػعای تغکیػً در چيػ اؼت کً نیؼضت ؿان  و تٌَیو ةعای
 ٌا را تسهل کيیم و ةایط ةعدةاری ٌَیهی داؿتً ةاؿیم. تعیو ؼضتی دؿَاری ةایط ةتَاىیم ؼضت

ةػً او زهلػً  کييطه ةایط ةتَاىط اىذام دٌط ایػو اؼػت کػً وٗتػی چیؽت؟ اولیو کاری کً تهعیو« ةعدةاری ٌَیم»
، چگَىً صػَد قَرت در ّیع ایوةایط تسهل کيط.  ؿَد دَاب ىطٌط. تالٔی ىکيط و ٌيگانی کً ةً او تٌَیو نیؿَد  نی

اگػع « وصػَی ةػطی دارم. واًُٗا ؼضت اؼت کً ةعدةار ةػَد. نػو صلػٖ»گَیيط:  ىانط؟ ةعصی أعاد نی کييطه نی را تهعیو
کييطگان ةایط ةعدةار ةاؿيط. ةُنی أعاد زتی ٌيگام تعةیت و  تْییع دٌیط، چعاکً تهعیوآن را  وصَی صَةی ىطاریط، صلٖ

اىطازىط. ىتایط ةػً ایػو ؿػکل  راه نی  و ديذال ةً زىيط نی ٔعیاددادوٌا  آن روىط، ؼع ٔعزىطان از کَره در نی کعدن نتهني
ٌػا  آن کيیط و صَدتان ىیغ ىتایط َكتاىی ؿَیط. ةایط آرام و نَُ٘ل ةاؿیط تػا ةتَاىیػط واُٗػًا ةػً ٔعزىطان صَد را تعةیت

ای صَب آنَزش دٌیط. اگع ىتَاىیط زتی از دػ  کيیػط  رازتی از کَره در ةعویط، آیػا ٔکػع نی ةعآییط و ةً ارزش یةچیٌغ
اگع کؽی در نألَام ةً نو تٌَیو کيط، تا وٗتی کؽی آىذا ىتاؿػط »گٕت:  واًُٗا ةتَاىیط گَىگ را رؿط دٌیط؟ کؽی نی

طه در ن٘اةػل کؽػی کػً کأی صَب ىیؽت. ؿایط در آیيػ ۀاىطاز انا ایو ةً« تسهل کيم.آن را  تَاىم کً نعا ةـياؼط، نی
دیؾ او ةعود، ةً قَرت ؿها ؼیلی زده ؿَد و ؿعنؽار ؿَیط. ایيکػً چگَىػً آن تان  صَاؼتیط آةعوی کهتع از ٌهً نی

از آن را  تسهػل کيیػط انػا ىتَاىیػطآن را  تسهل کيیط. اگػع ةتَاىیػطآن را  تَاىیط دٌط چ٘طر نی کيیط ىـان نی را اداره نی
ات   صارج کيیط، ٌيَز ةًتان  ذٌو ، رؼط نیاىطازۀ کأی صَب ىیؽت. ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً وٗتی کؽی ةً ؼىر آٌر

کيػط و  دٌط. نؽػائل دىیػَی ذٌػو او را نـػَْل ىهی ٗعارتأجیع  تستچیغی از ىٌع ازؽاؼی او را  گظارد ٌیچ ٌعگغ ىهی
تار ؿَد ٌهیـً لتضيط نی ٌعچ٘طر دٌط. وٗتػی ةتَاىیػط واُٗػًا  هیزىط و ؼعزىطه اؼت و ةً آن اٌهیتی ى ٌم ةا او ةط ٔر

ات رؼیطه ایو  ایط. گَىً ةاؿیط ةً ؼىر ن٘طناتی جهعۀ آٌر

از رازت صیلی گَیيط نا ةیؾ از زط مُیٓ ٌؽتیم و  اگع تا آن زط تسهل کيیم، نعدم َادی نی»اىط:  ةعصی گٕتً
یم. زتی در ةیو نعدم َػادی، ىیؽت. ةگظاریط درةارۀ ایو ةیيطیـةَدن  گَیم ایو مُیٓ نی.« کييط  نیؼَءاؼتٕاده  نا

يگ ةاهتعی دارىط ىیغ ٌهیـً ةع صَیـتو  نؽو ا و أعادی کً ؼىر ٌٔع سث کييط و ةا دیگعان دعوة ی تأکیط نیدار تٌع
گػَیم ایػو  تَاىػط مػُٓ ةاؿػط؟ نی گَىً ةاؿػيط؟ چگَىػً آن نی کييطگان نا ىتایط ةیـتع ایو کييط. دػ آیا تهعیو ىهی

ای  کييطه اؼت. گٕتً . چيیو تسهل ٌَیهی ؿاصف یک تهعیواؼتؿه یای از ارادۀ َٗ ـاىًو ىؿها   ةازتاةی از تسهل
ةعای ٔعدی َادی ایو وتیُی اؼت کً اگع « دٌط. ٔعدی َادی تٌَیو را ةا ؿهـیعش داؼش نی»ٗطیهی ودَد دارد: 

ًا ٔعدی َادی اؼت، آیػا زىم. او ق کيم و اگع نعا ةغىی، نو ٌم تَ را نی ةً نو تٌَیو کيی، نو ٌم ةً تَ تٌَیو نی ٔع
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ای آٌيیو داؿتً ةاؿیط و ةتَاىیط صػَد را  کييطه ةيانیط؟ ةعای اىذام آىچً تَقیٓ کعدم ةایط اراده تَاىیط او را تهعیو نی
 کيتعل کيیط.

و ؿیو نی ٌَ ةاىػگ ةؽػیار هیػٖ و  یَ اىط او در ن٘ام ژىعال ارؿط لی گٕتً .ىانیطىط در دوران ٗطیم نعدی ةَد کً او را 
و ؿػیو، اىػط کػً ٌػ او را نتهایغ کػعد؟ گٕتًی چیغ چًگیعی انپعاتَری او داؿت.  اکٕایت ةَد و ى٘ؾ نٍهی در ؿکلة

ٌؽت کً او ةا صَاؼت صَدش تس٘یعِ صغیطن از اش  هاش نتٕاوت از دیگعان ةَد. داؼتاىی درةار زتی از دوران دَاىی
ای رزنػی را تهػعیو نیو ؿکعد. ةع وتٖ ایو داؼتان، وٗتی ٌ نیان دای ؿضكی را تسهل کػعد و  یو دَان ةَد ٌيٌع

یکػی از اوةػاش نسلػً ةػا زد،  رؼم ةَد چيیو ؿضكی ؿهـیعی ةا صَد داؿتً ةاؿط. روزی وٗتی در صیاةان ٗطم نی
ةعای چً ةا صَد ؿهـیع داری؟ آیا دعئت کـتو کؽػی را داری؟ »زده ةً کهعش، راه او را ةؽت و گٕت:  دؼتان زلً٘

و د، ؼػع و گػعدىؾ را ةػً دلػَ کـػیط. ٌػکع وَر کً قستت نی ٌهان« ت کو دعئت آن را داری.ةا ةعیطن ؼع نو جاة
دادىط و ؿػضف  در آن زنان ىیغ کـتو کؽی را ةً زکَنت گغارش نی« ةعای چً ةایط ؼع تَ را ةتعم؟»ؿیو ٔکع کعد: 

و ؿیو دعئت ىکعد یط کً ٌاه کؽی را کـت؟ وٗتی او ددلضَ ؿط ةً نذتَر ةَد دان صَد را ةعای آن ةطٌط. چگَىً نی
اٌػای و ؿیو واًُٗا از نیان دٌ« ذتَری از نیان داٌای نو ةضغی.اگع دعئت کـتو نعا ىطاری، ن»او را ةکـط، گٕت: 

 کً او ةا نػعدم َػادی ٔػعؽ داؿػت،آىذا  و ؿیو ٗلتی ؼعؿار از قتع و تسهل داؿت. ازاو صغیط. ایو ىـان داد کً ٌ
دؼت یاةط. ایو تٕکع کً اجتات صَد یا زٕي آةعو ارزش ديگیػطن را دارد، ديػطار  ٌای ةغرگی تَاىؽت ةً چيان نَٔ٘یت

کييطه و دردآور ىیؽػت؟ آیػا  زىػطگی صؽػتًدر ایو قَرت ای اؼت. ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: آیا  کييطه دىیَی گهعاه
ةٍتػع از او ةاؿػیم. ٌػطؼ  نعاتب کييطگان ةایط ةً و ؿیو ؿضكی َادی ةَد. نا تهعیوٌ دارد؟ ةً ٌع زال،آن را  ارزش

دیؾ رویم. گعچػً ةػا نػَُٗیتی کػً  ؼَی ؼىَح ةاهتع ةً نا ایو اؼت کً ةً ؼىسی ٔعاتع از نعدم َادی ةعؼیم و ةً
کيیم ةا تٌَیو یػا تس٘یػع نَادػً  ؿَیم، انا در زالی کً در ةیو نعدم َادی تغکیً نی ٌو ؿیو نَادً ؿط روةعو ىهی

را ؿػها  ؿیيگ کيیط و ؿیو کً تذعةً نی ٌای ةا دیگعان گَیم آن اقىکاک ىیؽت. نی تع از آن ؿَیم و الغانًا رازت نی
تَاىػط ةػطتع ٌػم ةاؿػط و  تع از چیغی ىیؽت کً ٌو ؿیو از نیػان آن گظؿػت و زتػی نی يط اقالً رازتيک آةطیطه نی

 ةؽیار ؼضت اؼت.ٌا  آن کعدن اداره

ػا  واةؽتگیواٗؽام  اعاىَکييطه ةایط ةتَاىط ٔطاکاری کيط،  در َیو زال، تهعیو ٌا و انیالی را کً نعدم َادی دارىط ٌر
تػطریخ اىذػام دٌػیم. اگػع  ةًآن را  تػَاىیم ةػاره اىذػام داد، انػا نی ٌػا را یک کيط. ّیػعنهکو اؼػت ةتػَان ٌهػۀ ایو

یم تغکیػً داى صاوع ایيکً نػی ةَدیط. انا ىتایط ةً ین صطاییاکيَن نَدَدی  ٌماىذام دٌیط، ؿتً  یکآن را  تَاىؽتیط نی
نُلم گٕتً اؼت تغکیً نؽػتلغم زنػان اؼػت، دػػ ةگػظار »نؽتلغم زنان اؼت، آٌؽتً و ؼؽت ؿَیط. اگع ةگَییط: 

، ةایػط ی ةػَدااگیع ةاؿػیط. در تغکیػۀ ٔػ ةطیو قَرت ىضَاٌط ةَد! ؿها ةایط ةا صَدتان ؼضت« آٌؽتگی اىذام دٌم، ةً
 دیؾ ةعویط.وَر ٗاوٍ ةً  دعتَان و ةً

تَاىیػط ىؽػيذیطه َهػل  ؿیيگ صَد را زٕي کيیػط و ىهی ىیط تَ٘ای صَد را زٕي کيیط، ةایط ؿیوٌهچيیو ةایط ةتَا
ؿیيگ صَد را زٕػي کيیػط. در ةػیو نػعدم َػادی،  صَاٌیط، اىذام دٌیط. ةایط ؿیو تَاىیط ٌع کاری را کً نی کيیط. ىهی

ای صَب تَ٘ا دهٍ کيیط.»ؿَد:  ایو گٕتً اّلب ؿيیطه نی ت٘ػَا تغکیػً  کعدن کييطگان ةعای دهٍ تهعیو« ةا اىذام کاٌر
تَ٘ا اؼت. چعا ةً زٕػي ت٘ػَا اَت٘ػاد داریػم؟ زیػعا ایػو نَُٗیػت را  کعدن دٌیم زٕي کييط، کاری کً نا اىذام نی ىهی
ػای  تَ٘ا چیغی اؼت کً نعدم َادی ةً آن اَت٘اد دارىط، چعاکً نی کعدن ایم: دهٍ دیطه صَاٌيط تَ٘ا دهٍ کييػط و کاٌر

تا ةتَاىيط در زىطگی ةُطی، صَب زىطگی کييط. انا نا ایو نؽئلً را ىطاریم. اگع در تغکیً نَٖٔ ؿَیط، صَب اىذام دٌيط 
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ت٘ػَا قػستت « زٕػي»ةُػطی ودػَد ىضَاٌػط داؿػت. وٗتػی درةػارۀ  ىام زىطگی ای ةً ؿَیط و نؽئلً ةً دائَ ىائل نی
ؿَد ٔ٘ػه در ایػو  ةا نا زهل نینان  در ةطنای کً  کيیم، نُيی دیگعی ىیغ ةعای آن ودَد دارد. یُيی ایو دو ناده نی

اىط. اگع تهام ؿٍع را ةگعدیط نهکو اؼػت ةػً ٌػیچ کػار  از زناىی ةؽیار دور رؼیطهٌا  آن اىط،  دورۀ زىطگی اىطوصتً ىـطه
دٌیط. زتی اگع ٌع روز ایو کار را اىذام دٌیط، نهکو اؼت ٌيَز ةا چيیو ٔعقتی نَادً  ؾصَةی ةعىضَریط کً اىذان

 ىـَیط.

ایی کً صَب  ت٘ػَا  کعدن رؼيط و نعدم در تػالش ةػعای دهػٍ نی ةً ىٌعانا ٌيَز نُيی دیگعی ىیغ ودَد دارد: کاٌر
ای ةطی ةَده اىذام نی ػای  دٌيط، نهکو اؼت نـضف ؿَد کاٌر ةیيیػط نػعدم اىذػام  ةػطی کػً نیًػاٌعًا اىػط و کاٌر

ای صَةی ةَده دٌيط، نی ٌایی ىٍٕتً اؼت کػً نهکػو  رویطادٌا َلت در دـتزیعا  اىط. نهکو اؼت نـضف ؿَد کاٌر
يػػط و ایػػو نـػػکلی ىیؽػػت. انػػا يک ىتاؿػػط. ٗػػَاىیو ٗنػػایی، انػػَر نػػعدم َػػادی را اداره نینـػػاٌطه   اؼػػت ٗاةػػل

تػار کيیػط،  وتیُی، ةایط ةع وتٖ اقَل َٔؽ َيَان ٔعدی َٔؽ وتیُی. دػ ةً انعی اؼت َٔؽةَدن  کييطه تهعیو وتیُی ٔر
داىیػط، ازتهػال آن  اقَل و نيىٖ نعدم َادی ةؽيذیط. وٗتی راةىۀ کارنػایی نَمػََی را ىهیصَد را ةا ایيکً  یدا ةً

قػستت « ىکعدن نطاصلً»ٗكطی و  وَر ىادرؼت اداره کيیط. ةً ٌهیو َلت اؼت کً نا درةارۀ ةی ةًآن را  ودَد دارد کً
ًا ةً کيیم و نی نی ةػعایم کػعد  زناىی کؽػی ؼػُی نیدٌیط.  صَاٌیط، اىذام صاوع ایيکً نی گَییم ىتایط ٌع کاری را قٔع

در داؼضم ایػو ةػَد کػً  «صَاؼتم َطالت ادعا ؿَد. ٔ٘ه نی»: گٕت چعا در نؽائلی درگیع ؿطه و نیدلیل ةیاورد کً 
ای صىعىػاکی نحػل ٗتػل یػا آتؾ دلیػ ؿَد. انا ایو را ىهی ةَد نی ایو قَرت ةٍتع ؼػَزی  گَییم کً وٗتی ةا چیٌغ

قػَرت لٌٕػی یػا ٔیغیکػی ةػا  کيم کً وٗتی نػعدم ةً یو قستت نیدرةارۀ ااىذام ىطٌیط. ٌیچ کاری ؿَیط  نینَادً 
ؿػان  ٌای ةطٌیۀ تؽػَیدر زػال کييط، نهکو اؼت آن أعاد از گظؿتً ةً یکطیگع ةطٌکار ةَدىط و زاه  یکطیگع دََا نی

يتٌع ؿَىط تا دوةاره دُٔػۀ ةُػط ایػو تؽَیً کييط و ةایط نآن را  تَاىيط نتَٗٓ کيیط، ىهیآن را  ٌؽتيط. اگع دادرنیاىی و
دٌیػط و ت٘ػَا از دؼػت  تَاىیط رواةه کارنایی را ةتیيیط، ازتهاهً کار ةػطی اىذػام نی کار را اىذام دٌيط. یُيی وٗتی ىهی

 دٌیط. نی

را ةػا اؼػتطهل ٌػا  آن ؿػَىط، چعاکػً تَاىیط از نعدم َادی اىت٘اد کيیط کً چعا در نؽائل نعدم َادی درگیػع نی ىهی
اؼتٕاده کيیط و ىتایط در ایو نؽائل درگیػع ؿػَیط، نگػع ایيکػً ةػا واهتع  ؼيذيط. انا ؿها ةایط از اقَل عدم َادی نین

ای وزـتياکی نحل ٗتل یا آتؾ ؼَزی نَادػً ؿػَیط. در ایػو ؿػعایه اگػع کػاری اىذػام ىطٌیػط، نـػکلی در  چیٌغ
در زػال دٌط. اگع زتی وٗتػی کؽػی  ىـان نیودَد دارد، چعاکً ٔعدی صَب در ایو ؿعایه واکيؾ تان  ؿیيگ ؿیو

دٌیػط؟ انػا  ی اٌهیػت نیچیغ چًؼَزی روی داده ةاؿط و ةً آن اٌهیتی ىطٌیط، دػ ةً  رؼیطن ةاؿط یا آتؾ ٗتل ةً
 و تعتیػبىٌػم تػان  ةعایای  گَىػً کييطگان ىطارىط و ازتهاهً ةً  زیاد ارتتاوی ةً نا تغکیً ،ای ودَد دارد: ایو نؽائل ىکتً

ػای اؿػتتاه،  کيیم اىذام دٌیم ایو اؼت کً ةا اىذام نَادً ؿَیط. آىچً تالش نیٌا  آن ؿَد کً ةا هیداده ى ىطادن کاٌر
تَ٘ا را زٕي کيیم. ؿایط اگع ةً ن٘طار کهی ٌم صَد را درگیع کيیط و کاری اىذام دٌیط، در ىٍایت کار ةػطی اىذػام داده 

تع اؼػت در  طیو نُيػی اؼػت کػً ةػً ٌهػان اىػطازه ؼػضتت٘ػَا ةػ دادن ازدؼػتةاؿیط و ؼپػ تَ٘ا از دؼت دٌیط. 
ت کيیط و ةً ٌطؼ ىٍایی صَد ةعؼیط. ةياةعایو ٔعد ةایط کیٕیت روؿػوتان  تهعیو ةیيی صػَةی داؿػتً ةاؿػط تػا  دیـٔع

تَاىػط از کیٕیػت نػادرزادی صػَب یػا تػأجیع  ةیيی صَب نی کیٕیت روؿو .تُییو کيط چً زناىی در نؽائل درگیع ؿَد
 قل ؿَد.نسیه صَب زا
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تػا نيـػأ ٌػع ةيگعیم ؿیيگ یا أکار صَد  از نا درون صَد را تغکیً کيیم، ةً ؿیو ٌعیکایم کً اگع  ٌهچيیو گٕتً
ةُط ةٍتع َهل کيیم و ٌهیـً ٌع کاری را کً  ؿَیم دیطا کيیم و ؼپػ ؼُی کيیم دُٔۀ نـکلی را کً ةا آن نَادً نی

کيػط،  ؿػَد. اصالٗیػات دوةػاره رؿػط نی ؿػیم، دىیػا نکػان ةٍتػعی نیداؿتً ةا در ىٌعدٌیم اةتطا دیگعان را  اىذام نی
ت نعدم رؿط  ىیک تاری و نُٔع ؿَد. ؿایط زتی ةً دلیػ ىیازی ىطاؿػتً ةاؿػیم. ؿػایط  و ديایات کهتع نیکيط  نیٔر

و ةػعای اقػالح انػَر، درون صػَد را صَاٌػط ةػَد نعاٗػب اَهػال صػَد  ٌعکؽیهزم ىتاؿط کؽی نعاٗب نعدم ةاؿط و 
تع  گَییط آن َالی صَاٌط ةَد؟ انا انعوزه زتػی ةػا ٗػَاىیو و ن٘عراتػی کػً ٌػع روز دػانٍ . آیا ىهیصَاٌط کعد َدؽتذ

ای ةط اىذام نی ،ؿَىط نی تَاىيط ٗلػب  کييط؟ زیعا َٗاىیو ىهی از َٗاىیو دیعوی ىهیٌا  آن دٌيط. چعا نعدم ٌيَز ٌم کاٌر
ای ةط اىذام نی راٌا  آن نعدم را تْییع دٌيط و وٗتی کؽی ىتاؿط کً  ٌعکؽػیدٌيط. انا اگع  نتَٗٓ کيط، ٌيَز ٌم کاٌر

 زٕي َطالت و اقالح انَر ٔکع کيط.درةارۀ ةَد کؽی  ؿط و ىیاز ىهی کعد، دىیا نکان نتٕاوتی نی درون صَد را تغکیً نی

ةػً ٗػعار دارد  در ؼػىَح ةػاهتع آىچً تَاىط تا ایو ؼىر آنَزش داده ؿَد. ؿها ةایط تغکیً کيیط تا ایو ٔا ٔ٘ه نی
ؿػان  تان ةپعدازم کً نهکػو اؼػت نایػل ةاؿػیط درةاره تَاىم ةً تـعیر تهام نؽائل دغئی زىطگی ةیاوریط. ىهی دؼت

کيیػط؟ ةایػط صَدتػان تغکیػً کيیػط و ةایػط  ناىط تػا تغکیػً ی ةعای ؿها ةاٗی نیچیغ چًدر ایو قَرت ةپعؼیط؛ چعاکً 
کيیط.  ناىط تا تغکیً چیغی ةعای ؿها ةاٗی ىهی دادم، ٌیچ دٗت تَمیر نی را ةً چیغ ٌهًآن آگاه ؿَیط. اگع صَدتان ةً 

ا را ةع اؼاس دأا اىذام دٌیط. زامع َهَنی ؿطه و نیدر زال انا ىتایط ىگعان ةاؿیط، زیعا دأا   تَاىیط کاٌر

*** 

ام را   ٌای ز٘ی٘ػی شدارم آنَز در ىٌعٌای آنَزش ٔا را نتَٗٓ کيم. ةياةعایو  کيم ةً زودی ةعگغاری کالس ٔکع نی
ؿان داؿتً ةاؿيط. در کل دورۀ آنَزش ایػو  را ةعای راٌيهایی تغکیًٌا  آن ةتَاىيطً در دؼتعس ٌهگان ٗعار دٌم تا ٌه

ا را ةع وتٖ اقل نؽئَل ٔا، ٗكط داؿتً گَىػً ىیػغ ادانػً دیػطا  در ةعاةع ؿها و دانًُ اىذػام دٌػم و ٌهیوةَدن  ام کاٌر
دٌم و أکار َهػَنی داؼػش صَاٌػط داد. ایػو دأػا را  ایم ىٌعی ىهی صَةی اىذام داده ةًآن را  آیایيکً درةارۀ اکيط.  نی

کييػط  وَر واُٗػی تغکیػً نی نيط ؿَىط و ٌهچيػیو آن أػعادی کػً ةػً َهَنی کعدم تا أعاد ةیـتعی ةتَاىيط از آن ةٍعه
دادیػم، تَمػیر دادیػم کػً چگَىػً نحػل  ٔا را آنَزش نیدر زالی کً  ؿان داؿتً ةاؿيط. ٌایی ةعای راٌيهایی آنَزش

تار کيیط و انیطوارم ةُط از  ایو کالس زتی اگع ىتَاىیط از ایو دأا دیعوی کيیط و ىتَاىیػط تغکیػً دایان اىؽاىی صَب ٔر
داىیط چگَىً ٔػعد  اکيَن نی ، ٌمدر واٍٗرؼاىط.  کيیط، زطاٗل ةتَاىیط اىؽان صَةی ةاؿیط. ایو ةً دانُۀ نا نيُٕت نی

 تَاىیط ٔعد صَةی ةاؿیط. ؿیط. ةُط از کالس نیصَةی ةا

تً اىط کً ةً در دعیان آنَزش ٔا، نؽائلی ىیغ ودَد داؿتً نضتلٕػی از تهػام دٍػات ت اىط و نطاصال آرانی دیؾ ىٔع
تعان ٗؽهت صاوع زهایت َالی از ؼَی ؼازنان اىط. انا ةً ةعای نا آنطه وکَؿػؾ  ٌای نضتلٓ و ىیغ ؼُی دٌيطگان، ٌر

 اىط. آنیغ ةَده ٌای نا ةؽیار نَٔ٘یت کالسن نا کارکيان

ایی کً در ایو ؼضيعاىی ؼػَی ؼػىَح ةػاهتع، ؿػها را  ام ةعای ایو اؼت کً در تغکیً ةً ٌا آنَزش داده تهام چیٌغ
ایی را ٔاش کعده ایػم  آنَزش دادهآىچً  را آنَزش ىطاده اؼت.ٌا  آن گظؿتً ٌعگغ کؽی ام کً در راٌيهایی کييط. چیٌغ

آنػَزش داده آىچػً  َالوه، ر و روؿو اؼت و ةا َلم ىَیو و َلم نُاقع ةطن اىؽان تلٕیٖ ؿطه اؼػت. ةػًةؽیار قعی
وَر ز٘ی٘ی ٔا را کؽب کييط و  ؿطه در ؼىسی ةؽیار ةاهؼت. در دردۀ اول نيٌَر ایو ةَده کً ٌهً ةتَاىيط در آیيطه ةً

ٌػا، ةؽػیاری از أػعاد ازؽػاس  زش ٔا و تهعیوآنَ در وَلاز وعیٖ تغکیً قَُد کييط. ایو ٗكط و نيٌَر نو اؼت. 
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آیػا ایيکػً  کيم ، ٔکع نیدر ز٘ی٘تکار ةتعىط.   در َهل ةًآن را  کييط ٔا ةؽیار صَب اؼت، انا ةؽیار ؼضت اؼت کً نی
ةؽػیار  کعدن کيط تغکیػً صَاٌط تغکیً کيط، ازؽاس نی آن ؼضت اؼت یا ىً، ةؽتگی ةً ٔعد دارد. ٔعدی َادی کً ىهی

کيػط صیلػی ؼػضت  دػ ٔکع نی ؛صَاٌط تغکیً کيط ىادظیع و ّیعنهکو اؼت. او ٔعدی َادی اؼت و ىهی  ؼضت، تكَر
 کيط. وٗتػی ٔػعدی نتَؼػه تهعیو نیآن را  ؿيَد، ةا دطیت وٗتی ؿضكی صعدنيط دائَ را نی»ی ىَؿت: َزاؼت. هئ

صيػطد. اگػع ایػو  َد، ةليػط ةػً آن نیؿػي نیآن را  کيط. وٗتی ٔػعدی ازهػٖ ةیگاه تهعیو نی و گاهآن را  ؿيَد، نیآن را 
کييػطۀ ز٘ی٘ػی صیلػی رازػت اؼػت و چیػغی  گَیم ةعای تهعیو نی« ةَد. صيطیط، آن دائَ ىهی ؿضف ةً آن ةليط ىهی

 ایيذػاٌػایی کػً  اىط و ةؽػیاری از آن ىـؽتً ایيذاکييطگان ٗطیهی کً  ، ةؽیاری از تهعیودر ز٘ی٘تّیعنهکو ىیؽت. 
ٌایی را  اىط. ایو را ٗتالً ةً ؿها ىگٕتم تػا نتػادا واةؽػتگی ؼىر ةؽیار ةاهیی تغکیً کعده زامع تادر زال زنَر ىطارىط 
ای واُٗػًا نكػهم، ٔػعد  کييطه َيَان تغکیً گظاؿت. ةً تأجیع نی تان گَىگ چعاکً در رؿط تَان، نْعور ؿَیط رؿط دٌیط یا

ا کيط یا کهتع ةػً آن اٌهیػت  ٌع ی را تسهل کيط و در نَادًٍ ةا نيأٍ ؿضكی نضتلٓ،ٌعچیغتَاىط  نی واةؽتگی را ٌر
ٌایی ٌؽػتيط  گَیيط ؼضت اؼت، آن دٌط. تا وٗتی ٔعد ةتَاىط ایو کار را اىذام دٌط، ؼضت ىضَاٌط ةَد. أعادی کً نی

ا کييط. صَد تغکیً ؼضت ىیؽت و رؿط ؼىر ىیغ ةً کً ىهی ا را ٌر صَد ؼضت ىیؽػت. ةػً ایػو  صَدی تَاىيط ایو چیٌغ
ا کييط. زیعا ةؽیار ؼضت اؼت در نَادًٍ ةا نيأٍ َهلػی  ؼضت اؼت کً ىهی گَیيط صاوع نی تَاىيط انیال ةـعی را ٌر

ا کيیط؟  تَاىیط ایو واةؽتگی دا ٌؽتيط، چگَىً نیاز چیغی دؼت کـیط. آن نيأٍ ٌهیو  ةػً ٌهػیو  در واٌٍٗا را ٌر
دٌط، اگع در نَادًٍ ةػا  دیگعان روی نیکيط دؿَار اؼت. وٗتی تنادٌایی ةیو ؿها و  صاوع اؼت کً ٔعد ازؽاس نی

تيی  ، نیىٌع ةگیعیطدر کييطه  داری صَد را زٕي کيیط یا ىتَاىیط زتی صَد را تهعیو ىتَاىیط صَیـتو ٌا آن گػَیم دػظیٔع
وٗتی تسهل آن ؼػضت »کعدم، ةؽیاری از اؼتادان واه ایو کلهات را ةً نو گٕتيط:  ىیؽت. در گظؿتً وٗتی تغکیً نی

گَىػً  ٌهیو در واٗػٍ« تَاىی آن را اىذام دٌػی. اىی آن را تسهل کيی. وٗتی اىذام آن ّیعنهکو اؼت، نیتَ اؼت، نی
ّلتً ةع ؼضتی یا نـکلی واُٗػی ٌؽػتیط، در زال کيیط؟ وٗتی  اؼت. وٗتی ةً صاىً ةعگـتیط چعا ایو را انتسان ىهی

رؼػط ّیػعنهکو  نی ةػً ىٌػعيیػط. وٗتػی ؼُی کيیط آن را تسهل ک ایو را انتسان کيیط. وٗتی تسهل آن ؼضت اؼت،
اىط کً ّیعنهکو اؼت، آن را انتسان کيیط و ةتیيیط آیا نهکو اؼت. اگع واًُٗا ةتَاىیط آن را اىذػام دٌیػط،  اؼت و گٕتً

ٌای روؿػو و روؼػتای دیگػعی دػیؾ رو صَاٌػط  ٌای تاریک درصتان ةیط، گل دػ از َتَر از ؼایً»ةعیط کً:  دی نی
 «ةَد!

ایی کً آنَزش دادم ؼضت اؼت. در صاتهً انیطوارم واًُٗا صَد یاد ىلب کً گٕتم، ةًٌهً ن ةا ایو آوردن تهام چیٌغ
کييطگان ٗطیهی و دطیػط ةتَاىيػط در  وَر کَؿا ةً تغکیً ادانً دٌیط. انیطوارم تهعیو کييطه در ىٌع ةگیعیط و ةً را تهعیو

واُٗػی  ۀاز وٗت صَد ةً ةٍتعیو ؿػکل ةػعای تغکیػ ،ةً ةُط و ةً کهال ةعؼيط! انیطوارم از ٌهیو انعوزييط دأا تغکیً ک
 اؼتٕاده کيیط.
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 ضهیهً
ٌػا  و الغانػًا از واژه تاؿطىةع ٌهیو اؼاس نهکو اؼت نىاةٖ گعانع انعوزه ٗعار ىیؽت اجعی ادةی ةاؿط و  دَآن ٔالَن

دأػا از گعانػع ىػَیو  ایػو کتػاِب  اگػع ةػعای ىَؿػتواىػط.  َادت کعده  انعوزه نعدم ةً آن کً کيط ای اؼتٕاده ىهی گَىً ةً
زیتا و نىاةٖ اؼػتاىطارد ةاؿػط، انػا  آنط: گعچً ؼاصتار زةان کتاب نهکو ةَد نـکلی دطی دطیط نی کعدم اؼتٕاده نی
تَاىػط راٌيهػایی دأػا در  نیً ٌای اؼتاىطاردؿػطۀ ىػَیو ىػ . زیعا واژهؿط ةاهتعی را ؿانل ىهی  تع و ؼىر نٕاٌیم ژرؼ

یػا ؼػایع کييطگان  ةطن و گَىگ تهعیوتتطیل تَاىط  و ىً نی را نيت٘ل کيطو تذلی ٔا در ٌع ؼىر  ؼىَح نضتلٓ ةاهتع
 دطیط آورد.را تع  تْییعات ةيیاىی

 لی ٌيگذی

 0774ژاىَیً  3
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 ٌا اللفظی ةسدی از واژه نػيی تحت
 اىط( اىط ٍٔعؼت ؿطه ٌا ةع اؼاس اولیو ةاری کً در نتو کتاب آنطه )ایو واژه

 سخنرانی اٍل:یَ ٍ  لَن

ٌػای  یػا آنَزه« دارنا»ةعای اؿاره ةً  «ٔا»(. کلهۀ چیيی )در نٍَٕم اصالٗی یا نُيَی« ٗاىَن»یا  «اقَل« »،راه»ٔا: 
تً اؼت. « ٔالَن»ٌهاىی اؼت کً در کلهۀ « ٔا»کلهۀ ایو رود.  کار نی ةَدا ؿاکیانَىی ىیغ ةً  ةً کار ٔر

تً نی . نضٕٓ ٔالَن دأا«ٌای ةغرت آنَزه»یا « ٗاىَن ةغرت« »راه ةغرت،»دأا:    ؿَد. ىیغ در ىٌع گٔع

 لَن: چعخ.

ؿکل رىگی اةتطای کتاب ىیغ ٔالَن  ىـاىۀ دایعهاؼت. « چعخ دارنا»یا « چعخ ٗاىَن»تعدهۀ لَْی آن ةً نُيی ٔالَن: 
 ىام دارد.

 کتاب اقلی تغکیۀ ٔالَن دأا. «.چعصاىطن چعخ ٗاىَن» دَآن ٔالَن:

  عی ةا اؼتٕاده از زةان، ةیاىیً.یَ: ؿعح و تٕؽی لَن

صػَةی؛  ،صَاٌی، ٌهطردی، نٍعةػاىی ىیکةً نُيی  ؛ َؿوراؼتی، واُٗی ، درؼتی،ز٘ی٘ت ِرن: ِدو ةً نُيی ،َؿو ،ِدو
 . داری ، صَیـتوةعدةاری، ؿکیتایی، دایطاریةً نُيی  ِرن

 کيط. ىیغ اؿاره نی «ب کعدهئَ را کؽدا»کؽی کً ؿَد(؛ ایو اقىالح ةً  تلٕي نی ىیغ« تائَ)» «راه»دائَ: 

يگ چیيی َ٘یطه ةع ایو اؼت کً  ؿػکل ؼػىر « گَىػگ،»اىعژی زیاتی اؼػت و در ن٘ایؽػً ةػا « چی،»چی: در ٌٔع
 ىانيط. نی )ةً ژاديی( ىیغ «کی»یا  «دعاىا»تعی از اىعژی اؼت. چی را  داییو

 اؼت. « گاىً ٔای دىیای ؼً» نتو اقلی، واژۀ چیيیاللٌٕی  نُيی تست«: ٗلهعو ةـعی»

 اؼت.« گاىً ٔای دىیای ؼًٔعاؼَی » نتو اقلی، اللٌٕی واژۀ چیيی نُيی تست :«ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی»

 کيط. یا اىعژی زیاتی را تغکیً نی «چی»کً  گَىگ: ؿکلی از تهعیو ؼيتی چیيی چی

 ؿَد. ای ؼیاه کً از اىذام کاری ىادرؼت ىاؿی نی نادهکارنا: 

 صكَقیات اصالٗی.؛ «ٗلب عؿتؼ»ا ی «ؼعؿت ذٌو» ؿیيگ: ؿیو

 دٍان ٌؽتی.دٍتً: ديطاؿتی ةَدیؽتی از   ده دىیای

 کيط. ای را تغکیً نی روؿی کً چيیو اىعژی -۴اىعژی تغکیً، -0گَىگ: 

داهیؾ و  و کيط کً از وعیٖ تغکیً ٗطیم، ؼاىؽکعیت اؼت و ةً ؿضكی دهلت نی از زةان ٌيط ای ةَدا: کلهۀ ةَدا واژه
 «ؼػیظارتا گَتانػا»مػهیعی یػا رؼػتگاری( رؼػیطه اؼػت و ىتایػط ةػا  ةیيی، روؿو )یا روؿو دعورش صَد ةً ةكیعت
تػً ؿػَد. واژۀ ؿَد  نیگظار ةَدیؽم ؿياصتً  َيَان ةيیان )نُعوؼ ةً ةَدا(، کً ةً یا ةا نظٌب ةَدیؽم یکی در ىٌع گٔع

 ىیؽت. ةَدا، ةً نظٌب یا َٗنیت صاقی نسطود
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ؿػَد او در  گظار ةَدیؽم ؿياصتً ؿطه اؼػت. گٕتػً نی َيَان ةيیان وَر نـٍَری ةًً ةَدا ؿاکیانَىی: ؼیظارتا گَتانا. ة
 زیؽتً اؼت. ٌيط ةاؼتان زطود ؼطۀ ديذم ٗتل از نیالد نی

 ٌای ةَدا ؿاکیانَىی. دارنا: آنَزش

تو در یک ؿاخ گاو» تو در یک ةو«ٔعو ٔر  ةؽت. : اقىالزی چیيی ةً نُيی ٔر

ات و ةَدی عۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽیةیو ةا جه نَدَدی روؿوتاتاگاتا:   َا اؼت.ؽاتکً ةاهتع از ؼىَح آٌر

 ؼَتعای الهاس: نتيی کٍو در ةَدیؽم.

ؿَد، کػً  ؿعوع نیدرگظؿتؾ َكع دایان دارنا: ةع وتٖ اًٍارات ةَدا ؿاکیانَىی، دورۀ دایان دارنا داىكط ؼال ةُط از 
  ٌط ةَد.در آن زنان دارنایؾ دیگع ٗادر ةً ىذات نعدم ىضَا

 .0741الگَی اصالٗی چیيی در دٌۀ لِی ٔيگ: 

 ؿَد. َيَان یک َطد اؼتٕاده نی دا ةً ایودر کـط، ایو واژه  ای کً دو نیلیارد ؼال وَل نی دورهکالپا: 

نـػٍَر  «اىػگی و ویػی»ىهاد َيَان  کً در ّعب ةًاؼت و چیغی دائَ نطرؼۀ ىهاد دی  تای «،ت ةغرتىٍای: »دی تای
 اؼت.

تَ:    کيط. ای ناٗتل تاریضی، تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نی َيَان تعؼیهًً ةٌِ

  کيط. ای ناٗتل تاریضی، تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نی َيَان تعؼیهً ةًؿَ: ئَلَ

 م(. ؽ۴۴0م تا  ؽ0011دَ )یک کتاب دیـگَیی ةاؼتاىی چیيی از ؼلؽلۀ کتاب تْییعات: 

  کيط. ؿَد تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نی کً گٕتً نیاؼت ای  یهًتعؼو  از کتاب تْییعاتىگاره:  ٌـت ؼً

يگی:  يگ ؼيتی را نعدود ؿهعد ) کً ارزش یؼیاؼ یديتـاى٘الب ٌٔع    (.0744-0754ٌا و ٌٔع

ات:   ٗلهعو اؼت.  ٔعاؼَی ؼًکً  ةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽی نَدَدی روؿوآٌر

 ً.یک نتو کالؼیک چیيی تغکی دیيگ: ندَ 

ات انا داییو ةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽی نَدَدی روؿوَا: ؽاتةَدی  تع از تاتاگاتا اؼت. کً ةاهتع از آٌر

 کييطه. صَؿۀ اىعژی دهٍ ؿطه از ُةُطٌای دیگع در ةطن یک تغکیًَدن: 

رود زػطود  ؿَد و گهان نی تً نیگظار دائَئیؽم درىٌع گٔع َيَان ةيیان او ةً .: نُعوؼ ةً ىَیؽيطۀ دائَ ِد دیيگهئَزی
 زیؽتً اؼت.  ؼطۀ چٍارم ٗتل از نیالد نی

 سخنرانی دٍم:

 ى٘ىۀ وب ؼَزىی واٍٗ در نسل ریـۀ ةیيی. ِگو: َؿو

اقػىالزی اؼػت ةػعای تَقػیٓ  «لػیٌػغار 016»، ىػیم کیلػَنتع(. در چیيػینُػادل لی: وازطی چیيی ةعای ٔاقلً )
 ای ةؽیار دور. ٔاقلً
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 ی.یَآن: وازط دَل چیي

  ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ و ٔا.  ،«ةطن ٗاىَن»ٔاؿو: 

َگَىگ:  ى٘ىۀ وب ؼَزىی در نعکغ کٓ دؼت. ى٘ىۀ هئ

کػعدن تغکیػً در نطرؼػۀ ةػَدا  ، روش کانػل)از ؼاىؽکعیت( تعک کعدن دىیای ةـعی ةطون ایو ةطن ٔیغیکیىیعواىا: 
 ؿاکیانَىی.

 سخنرانی سَم:

 ؼع ؿضف، نعاؼم َنَیت.داری کعدن اىعژی از ةاهی دیيگ:  گَآن

 ٗلهعو.   در اؼىَرۀ چیيی، ؼىر ةاهتعیو داودان نؤىث درون ؼًنلکً نادر: 

 کيط.  ٗلهعو را ؼعدعؼتی نی  در اؼىَرۀ چیيی، داوداىی کً ؼًانپعاتَر ةغرت یـم: 

 ای دائَئیؽتی ةعای ّطۀ قيَةعی. واژهکاخ ىیَان: 

 .نُادل دو ؼاَت  وازطی چیيی ةعای زنان، ِچو: ؿی

 نيى٘ۀ داییو ؿکم. «،طان َدننی»ان:  تی دن

 چًارم: سخنرانی

 ؿَد. ةازی ؼيتی چیيی کً چٍار ىٕعه ةازی نیَىگ: ناد

 ٌا. ٌان: اکحعیت َٗنیت چیيی

 هنا: َيَاىی ةعای یک اؼتاد در ؼيت ةَدیؽم تتتی.

 یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.دی:  نیيگ گَیی ؿیيگ

  ، ةػًگیػعد ٌا روی ٌم. اىگـتان یک دؼت روی اىگـػتان دؼػت دیگػع ٗػعار نی : ومُیتی از ٗعاردادن دؼتییو دیً
ةینی ؿػکل ؿَىط کً یک  ؼهت ةاه اؼت و دو اىگـت ؿؽت وَری ةً یکطیگع نتكل نی ٌا ةً وَری کً کٓ دؼت

 ةگیعد.

 یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.دائَ ذىگ: 

 گاه و آلت تياؼلی(. ىـیهودوراه )نيى٘ۀ ةیو  در نعکغ نیان  ى٘ىۀ وب ؼَزىیییو:  ٌَیی

 ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً ت٘عیتًا در نعکغ ٕٗؽً ؼیيً ٗعار دارد. دَىگ: تان

 یيی دـت ؼع ٗعار دارد.ییَِدو: ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در ٗؽهت دا

 کً در وؼه داییو کهع ٗعار دارد.   ؛ ى٘ىۀ وب ؼَزىی«اتدروازۀ زی»ِنو:  نیيگ

 پنجو: سخنرانی
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ؿػَد کػً ةػً چٍػار دٍػت ؿػهال،  گَىػً درک نی ایو« چٍار دٍت»ی صَاىيطگان چیيی، چٍار ودً... ٌـت دٍت: ةعا
ی، ؿػهال َالوۀ ؿهال ؿػطه ةػً ةػً چٍػار ودػً اؿاره« ٌـػت دٍػت»ديَب، ؿعؽ و ّػعب اؿػاره دارد و  ّعةی،  ؿػٗع

ی و ديَب ديَب  ّعةی. ؿٗع

ةازکعدن » اللٌٕی ایو دو کلهً تست . نُيی اؼت« گَآىگ  کای»واژۀ چیيی تعدهً ؿطه در ایيذا، اىذام نعاؼم تتعک: 
وَر کػً در ٗؽػهت  تَان دی ةعد کً چعا ةعصی از راٌتان در نعاؼػم تتػعک، ٌهػان نیاؼت. « ةازکعدن ]ةا[ ىَر»یا « ىَر

نعاؼػم تتػعک  «.ىَر ةاز کييػط»، چـهان آن را ةا ًةا تاةاىطن ىَر ةً نذؽهکييط  نعةَوً در کتاب آنطه اؼت، ؼُی نی
 آؼیا و ىیغ ؿعؽ آؼیا رایخ اؼت.در ةَدیؽم ديَب 

 ارواح ةطىٍاد )از ؼاىؽکعیت(.آؼَرا: 

 زالتی از دؼت ةعای تتعک. ةغرت:  ىیلَٔع آةی  گل  زالت دؼت

 اؼتطَا و ؼسع و دادو.کً:  دَیَ

گَ:  ٌِ  دـت دؼت ةیو اىگـت ؿؽت و اىگـت اؿاره ٗعار دارد. ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً درى٘ىۀ 

 تیع نياًع.روؿی چیيی ةعای تُؿَیی:  ٔيگ

 ششو: سخنرانی

 م(.0۴57م تا 00۴5چیو ٌَیی: یکی از ن٘انات ؿعور درةار ؼلىيتی در ؼلؽلۀ ؼَىگ ديَةی )

َ٘یطه ةع ایو اؼػت کػً  (.م ؽ00۴۴م تا  ؽ0543نُـَٗۀ ةطديػ آصعیو انپعاتَر در ؼلؽلۀ َؿيگ ): ً دا دینُـَٗ
 يگ ؿط.او تَؼه روح یک روةاه تؽضیع ؿطه ةَد و ةاَث ؼَ٘ط ؼلؽلۀ ؿَ 

ىسَی ةػازی ةػا کلهػات  ةػًدر ایػو دػاراگعاؼ،  :در صكَص ديَن زاقل از تغکیً... اگع کؽی ةتَاىط آتـی ایذاد کيػط
تً اؼت. در چیيی و  دٌط. آتؾ را ىیغ نیکعدن  درؼت، نُيی «َزو ٌ» يَن زاقل از تغکیً،اژۀ دقَرت گٔع

 سخنرانی يفتو:

 م(.0۴57م تا 00۴5ديَةی ) گَىگ: راٌب ةَدیؽتی نـٍَری در ؼلؽلۀ ؼَىگ دی

 ییو، نسلی کً چاه واٍٗ ةَد.  کَه اِنی: زطود ٌغار نایل دور از نُتط لیيگ

 .م(۴43م تا ۴۴1) «ؼً دادؿاٌی»از  انپعاتَر یکیؼائَ ؼائَ: 

 :يشتوسخنرانی 

 ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در تاج ؼع ؿضف ٗعار دارد.ٌَیی:  ةای

 ن در نطرؼۀ دائَ.ةیو: یکی از ٌـت دائَئیؽت داویطا لَ دوىگ

 صه نعزی ةیو وعؼ ییو و یاىگ ةطن.نائَیَ: 

 سخنرانی نًو:
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 ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ.ؿو:  گَىگ

 ؿضكیتی ازهٖ در یک رنان چیيی.یَ:  کی آه

 گظار نطرؼۀ ؿهالی ةَدیؽم ِذن در ؼلؽلۀ تاىگ. یَ: ةيیان ؿی ِؿو


