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 یَ( )لَن درةارۀ دافا

ٌا،  آن چیظی اغت کػً آغػهان .ةيای آْطیيؼ اغت داْا سطد آْطیصگار اغت. غيگ
گیػطد، از  نی ةػط را در چیظ ٌهػًآن ةيػا ىٍػاده ؽػصه اغػت.  ةط اغاسزنیو و حٍان 

از غػهَح ٌػػِِی ةػصن  ٌطیککً در   ذالی ٍایت ٌيیم؛ درى ىٍایت کَچک تا ةی ةی
ای ةػصن کیٍػاىی، اةِػصا ریظتػطیو  ای نِٓاوت نِخلی نی گَىً کیٍاىی، ةً ؽَد. از ژْر

ٌای  ؽػػهار در اىػػصازه ٌای ذرات ةی  یػػً ؽػػَىص و در پػػی آن،  یً ذرات پصیػػصار نی
غػص، یٍيػی ؽيا ای کػً ةؾػطیت نی گَىاگَن، از کَچک تا ةظرگ، تا غهَح ةیطوىػی

م ٌا  آن و ورای ،ٌا ٌا، غیارات و کٍکؾان ٌا، نَلکَل اتم ایی کػً ةػاٌز و ىیظ آن چیٌظ
ٌای  ٌای گَىػاگَن، نَحػَدات و ىیػظ دىیاٌػایی در اىػصازه ىص. ذراتی ةا اىصازهتط ةظرگ

ٌای کیٍػاىی پشػؼ ٌػػِيص. نَحػَداتی کػً در  غازىص کػً در ةػصن گَىاگَن را نی
کييص کً ذرات نَحػَد  نَر درک نی ذرات ٌػِيص، ایو از غهَح گَىاگَِن ایو ٌطیک

ةػً تػک غػهَح  ٌػِيص، و در تکؽان  َةٍصی، غیاراتی در آغهان تط ةظرگدر غهد 
از غهَح گَىاگَن ایو حٍان، ایو تػا  ٌطیکؽکل اغت. ةطای نَحَدات در  ٌهیو

و ٌهػ   ٌا اىتَه نَحَدات و گَىػً نکان،کطان ادانً دارد. ایو داْا ةَد کً زنان و  ةی
ػَن آن اغػت و ٌی ٌطچیػظ .آْطیيؼ را پصیػص آورد چیػظی  ی کػً وحػَد دارد، نٌط

ٌػای داْػا یٍيػی ِحػو،  نلهَس ویژگیٌای  حلَهٌا،  ةیطون از آن ىیػت. تهام ایو
 در غهَح نشِلّ اغت.  1،َؽو، ِرن

ًِ ةاؽػص،  اةظار نطدم ةطای کاوش ْلا و ةطرغی ذیات ٌط اىصازه ٌػم کػً پیؾػْط
ی اغت کً نَحَدات ةؾػطی در ُةٍص نصه، نرصود ةً ٕػهِی از ایوآ دغت داىؼ ةً

ٌای نإتل تػاریز،  تهصن در نَلآن وحَد دارىص، یٍيی غهد پاییيی از ایو حٍان. 
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ٌا غیارات دیگطی را کاوش کطدىػص. انػا ةػصون تَحػً ةػً ارتٓػاع و نػػاْت  اىػان
ر آن وحَد دارد، سارج ی کً دُةٍص کً از ؾط ٌيَز از ٌٍصۀ ایو ةطىیانصهؽصه، ة پیهَده

 ینَحػَد يص. اگطک ؽَد. تفَیط ذٖیٖی حٍان ةطای ٌهیؾً سَد را از ةؾط پيٍان نی
و ةصن ةؾطی را درک کيص، ةایص تظکیػً در  ْلازنانؾطی ةشَاٌص اغطار ایو حٍان، ة

یاةص و غهد وحَدش   ةیيی ذٖیٖی دغت یک روش راغِیو را ةطگظیيص و ةً روؽو
ؽػَد و  اش وا  نی از نطیٔ تظکیً، سفَـیات اسالٕػیَرت در ایو ـدٌص. ا را ارتٖ

ةَِاىص ىیکِی وإٍی را از ؽطارت و سَةی را از پلیػصی تؾػشیؿ دٌػص و  ٌيگانی کً
ٌای دیگػط ُةٍص ْطاغَی غهد ةؾطی ةطود، ذٖایٔ ایو حٍان و نَحَداِت غهَح و

 کيص. دغِطغی پیصا نیٌا  آن ةیيص و ةً را نی

ؽػان ةػطای ایػو اغػت کػً  ٌػای ٌلهی کييص ٍْالیت نیةا آىکً نطدم اُلب ادٌا 
اةت ْياوراىً اغت کً« ،کیٓیت زىصگی را ةٍتَد ةشؾيص» را ةً پػیؼ ٌا  آن انا ایو ٕر
کػً نػطدم  ٌػا ةػط ایػو اغػاس اىخػام ؽػصه لیتراىص. و در ةیؾِط نَارد، ایو ٍْا ین

ػا  و اـَل اسالٕی  زم ةطای سَیؾِو الٍیات را کيار گضاؽًِ ىػص. ةػً ا هکطدداری را ٌر
ا ویطان ؽصىص. کاوش ةَد کً تهصن ٌهیو ٌلت چار ىا ٌای نػطدم ةػً ٌای گضؽًِ ةاٌر

ای ٌػػِيص کػً  گَىػً ٌای کػاوش ةً و ایو ؽػیَه نرصود ةً ایو دىیای نادی اغت
ًِ ًا آىچً پضیْط ػایی کػً در سفػَص  درگیطد.  نهالًٍ ٕطار نی ؽصه، نَرد ـْط چیٌظ

نَر وإٍػی وحػَد دارىػص و  ٌػػِيص، انػا ةػً ةؾطی ىػانلهَس یػا ىػانط ی ُةٍص ایو
کييػص، ٌهچػَن  ٌای وإٍػی ٌَیػصا نی سَدؽان را در ایو دىیای ذاكػط، ةػً ؽػکل

ٌػا  آن کييػص ةػً ت ىهی ػنطدم ٌطگػظ حط و نٍخظات، سصاییٍيَیت، ایهان، غشو ن
 اىص. الٍیات را دور اىصاسًٌِا  آن ىظدیک ؽَىص، چطاکً

ِار و ٌای اسالٕی ةٍتػَد  پای  ارزش تٓکط سَد را ةط اگط ىژاد ةؾط ةَِاىص نيؼ، ْر
پضیط سَاٌص ةَد کً تهصن پایصار ةهاىص و ذِی دوةاره نٍخظات در  ةشؾص، آىگاه انکان

ػػػا در  يگایػػػو دىیػػػای ةؾػػػطی روی دٌيػػػص. ةاٌر ٌػػػایی کػػػً  گضؽػػػًِ، ٌْط
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ةؾطی ةَدىص، در ایو دىیا ىاٌط ؽصىص و ةػً نػطدم کهػک کطدىػص ةػً  ىیهً سصایی ىیهً
داْػا ایيخػا، در ایػو دىیػا در ذػالی کػً  تطی از زىصگی و حٍان ةطغػيص. درک درغت

ؽَد، وِٕی نطدم اذِطام و تکطیم نياغتی ةً آن ىؾان دٌيص، سَدؽػان،  نیپصیصار 
نيص سَاٌيص ؽص. ایو داْا، راه ةظرگ  از ةطکت و غطةليصی ةٍطهؽان  ىژادؽان یا نلیت

ْطیيؼ را پصیص آورد. ٌط نَحَدی حٍان ةَد کً ةصن کیٍاىی، حٍان، زىصگی و تهام آ
راغِی تتاه اغت. ٌط ؽشفی کً ةَِاىػص نهػاةٔ ةػا داْػا  کً از داْا نيرطؼ ؽَد ةً

ؽػَد. و  راغِی ْطد سَةی اغت و ةا غػالنِی و ؽػادناىی پػاداش داده نی ةاؽص ةً
ةیو اغػت، نَحػَدی  ای کً ةَِاىص ةا داْا یکی ؽَد، نَحَدی روؽو کييصه ٌط تظکیً
 سصایی.

 ی يگخٌ یل

 ۲۰۱۵نً  ۲۴
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 اول یضذيساى

 االضطَح ة یضَ نسدم ةً یقیت حقیٌرا
حانٍػً و در ةطاةػط ام،  طدهکػ  یٌػا را نيِٖػل نػ ویٌا و تهط ً آنَزشک یدر تهام نصت

احِهاع گضاؽػًِ  یٌم رو یط سَةیج سَب ةَده و تأثیام. ىِا ؽاگطدان نػئَل ةَده
 یٌػا ویً تهطکػىػص ا هگَىػگ ةَد یاز اغػِادان چ یاریةػػٌای اسیػط  در غالاغت. 

در غػهد یؾً ىص ٌها هداد آنَزشی کً هالتنىص، انا ا هگَىگ سَد را آنَزش داد یچ
گػطان سػَب ید یٌػا ویً تهطکػم یگػَ ی. التِػً ىهه اغػتةػَد یو تيصرغِغالنِی 

طدىػص. از کرا نيِٖػل ىغػهد ةػا تطی  ظیػچ  یً ٌػکةلکً نييَرم ایو اغت ػت. یى
 ذاكػطدر ذػال  میتَاىم ةگػَ یآگاه ٌػِم و نانطوزی چیو گَىگ در  یت چیوكٍ
چيیو روؽی را ارا ً دٌص کً ؽها را از کؾَر ىیػت کً  ا سارجیداسل  ی درکػ ٌی 
ل ػػت؟ ٌلػیاىخػام آن ىدر ذال  یکػ ٌی تطد. چطا ةةً غهَح ةا تط  ینَر وإٍ ةً

ٌای  ةػً گضؽػًٌِػا  آن کً ةطسی از تطی در ایو سفَص وحَد دارد و وغیً تط ةظرگ
ًا گ ویا ص.ةطاىگیظ ةاؽػ ص ةرػ تَاى و نیگطدد  ةطنیدور در تاریز  َىػً ىیػػت کػً ـػْط

 یٌا از روش یاریةا ةػایو کار  ًکرا آنَزش دٌص، چطاچيیو چیظی ةَِاىص  ٌطکػی
ا ایو نؾکل ذاد دارد.غطوکار گط ید روؽػی  ةػیاری از اْطادتط ؽصه اغت.  ایو روٌز
 را آؽػًِٓؽػان  و ةصنروىػص  کييص و ْطدا غطاغ روش دیگػطی نی تهطیو نیانطوز را 
ٕػَی  ۀؽػیَةً یک حای ایيکً ْٖم  ةًاىخانص.  ةً ؽکػت نیؽان  تظکیً و ييصک ین
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ا وإػام  اىَاعغطاغ را ةً حایی ةطغاىص، ٌا  آن کً ةَِاىصص ةاؽيص یتيپا روىص و  نیچیٌظ
ٌػا  آن ی ةػاٌطچیػظکيػص.  تصاسل ایخػاد نی ٕتلیگظیييص ةا  حصیصی کً ةطنی ٌطچیظ
 َىص.نَْٔ ؽیً کتظدر تَاىيص  يص و دیگط ىهیک ایخاد نیتصاسل 

ا را ةطایو چیص تهام ایةا  ىگػً تػان  یسَب اغت ةطاآىچً  م.یغانان دٌتان  یٌظ
و لريً ةً ةٍػص یاز اتَاىیص  ةا ایو کار نی .ةطیم اغت از ةیو نیةص آىچً  و میدار ین
ِو ااد یػ یص ةػطایػص. انػا وإٍػًا ةایيک ًیکتظ  ةػً ص. اگػطیةاؽػ ایيخػا «داْػا»و یػگْط

 یٌػا ییآوردن تَاىا دغػت ةً یا اگػط ةػطایػاؽػیص چػػتیصه ة ی گَىاگَنٌا یواةػِگ
 یةػصىیػت  ا ةایٌا  صهیىيطات و ا یصن ةطسیؽي ی، ةطاؽصن درنان ی، ةطایٍینت َْؽ
ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً آىچً در ذػال ٌهلی ىشَاٌص ةَد. اـالً  ةاؽیص، آنصه ایيخاةً 

تْطد اغت.  اىخام آن ٌػِم نيرفطةً و  ردو وحػَد ىػصایػنثػل ا یادیػز یٌا  ْـط
ً ةَِاىػص کػ ٌطکػػیيم کػ یط نػکل آنَزش ىشَاٌم داد. ْکو ؽیؾً ةً ایٌه یةطا

 یپػةػً اٌهیػت آن يػصه یةٍػصًا در آ... يػص وإٍػاً کت کم ؽػطیٌا یؽشفًا در غشيطاى
التًِ نا اٌِٖاد ةػً ی ةظرگی ةَده اغت. سَؽتشًِ ؽَیص چ و نَِحً نیص ةطد یسَاٌ
 تان اغت کً ایيخا ٌػِیص. ی طیتٖص  هسانط راة ةًگَیم  نیم و یدار یطیتٖص  راةه

 ییً ؽها را ةً غهَح ةا  ةتػطد چػً نٍيػاک یص: اىِٖال روؽیؾیيصیو ةیاۀ درةار
ایٍيی دارد؟  نَر  سَدتػان را ةػً . پػع ةایػصٌػا صن ةً نطدم و ىخات آنیةشؾ ییٌر
ًا ایيکً  ص و ىًیيک ًیکتظ یوإٍ   یکتظ ةط ٌهیو اغاس،ص. یغالم و تيصرغت ؽَـْط
کػً  ٌطکػػیداؽػًِ ةاؽػیص.  یةػا تط «يگیؽ ویؽ»نػِلظم ایو اغت کً  یوإٍ
ِو  ادی یةطا ىؾػًِ ایيخا  سالفی ةا ىیتص یةا ایيخا، پع اغت آنصه ایيخاداْا گْط

ػا تان  یٌا یص واةػػِگیػو ةاگَش کيیص ةطای تظکیً  ٌػای  اىگیظهةػا  ص. اگػطیػيکرا ٌر
. گیطیػص هیاد ىیػ یظیػص، چیػطید ةگایٌا و داْا را  ویً تهطکةً ایيخا ةیاییص  ىاسالؿ

ػا یروىػص دا هػچیظی ىیػػت حػظ  ًیکتظغٓط م: یگَ یرا ةً ؽها ن یِٖیذٖ  کطدن ٌر
اةت نی اگط کػی ٌػِیص کً ةً. یةؾط یٌا یواةػِگ ةػا و  کيیػص ؽصت ةا دیگطان ٕر
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تا در رأس ٕػطار گضاریص  دٌیص یا ذِی دیگطان را زیط پا نی زرىگی نطدم را ْطیب نی
یيخا ٌػِیص تػا اانطوز کً ؽها نشفَـًا را تِییط دٌیص. تان  ٌای یص ؽیَهةگیطیص، ةا

اص، یطیگةاد یو را یو تهطیا  تط اغت. كطوریتان  ةطایو اْکار یا کطدن ٌر

را ؽٓا دٌیص، زیطا ةشؾی از روش نا ٌا  ةیهاریدٌم چگَىً  ةً ؽها آنَزش ىهی
نػاىً ةظرگػی ةػطای ةیهار  ةصن ،صیرا اىخام دٌ یوإٍ  یکص تظیانا اگط ةشَاٌىیػت. 
ً ک کيم نی کرا پا یْٖم ةصن اْطادانا يم. ک کرا پاتان  ةصنص یپع ةااغت.  تظکیً
 صیػکتأرا  ای ًِکىةایص طىص. یاد ةگیرا  «ْا»ٌا و  ویتهط ینَر وإٍ اىص تا ةً آنصه ایيخا

م یتػَاى یص، ىهیػيػار ةگضارکرا  یهػاریة ۀةػاردر یا ىگطاىػیػ یص واةػِگیيم: اگط ىَِاىک
و حٍان وحَد دارد: ةط نتػٔ یدر ا یِٖیطا ذٖیاغت؟ ز گَىً ویم. چطا ایيکتان  کهک

ایةَدا، چ  نصرغ  یٌا راةهػً یص، ٌهگػيػاِْ یاتٓػاؽ ن ینػطدم ٌػاد یً ةػطاک ییٌظ
ایچ ینطدم ٌاد یةطاو  ؽصه دارىص وییتٍ ؼیپاز و  یهػاری، ةیطیػنثل تَلص، پ ییٌظ

ًا نطگ،  کػً نػطدم تخطةػً  ییٌا یو غػشِ یرهػایٌػِيص. ة یاز زىصگ یِٖیذٖـْط
اکنرفَل کييص ىاؽی از کارنا اغت و کارنا  نی در گضؽًِ اىخام اغت کً  یةص یاٌر

 ییارنػاک یةازپطداسػت ةػصٌدر ذػال ؽَىص،  ینَاحً ن ییٌا یةا غشِ یوِٕ .دادىص
 ناىيػصط آن ییط دٌص. تِییتِآن را  ل سَدیتَاىص ةً ن یىه یکػ ٌی و یةياةطا. ٌػِيص

آن را  صٌی حهً کييػص ةػصون ایيکػً نختػَر ةاؽػيصنخاز ةاؽيص ةکً نطدم  اغت ایو
اىخػام آن و  زىصگی نطدم را تِییط دٌیص ،ل سَدینةً ص یتَاى یىه. در ىِیخً صىةپطداز

 اؽِتاه اغت.

نَر  آناغت. انا  یار سَةکنطدم  دادن ؽٓاً کييص ک یط نکْ اؽِتاه ةًاْطاد  یةطس
ةػً او  یهػاریْٖػم ةوإًٍا ؽػٓا ىیاِْػً اغػت. در ٌی  نَردی ؽشؿ ةیيم  کً نی

ِػً اغػت.  از ةػیووإٍػًا انػا یاِْػً ل کط ؽییتِةً چیظ دیگطی یا ِْاده ٔ ایتٍَ ىْط
 یػػکاگػط . صیو ةتطیارنا را از ةکص یةاساتهً دٌیص ْطد  یرىج و غشِةً ایيکً  یةطا

ةایػص غهرؼ پع  ،از ةیو ةتطديص و چيیو کارنایی را کوإًٍا ةَِاىص نطدم را درنان 
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را  ینػطدم ٌػاداـػَل : صه ةاؽػصیػرا د یِٖیذٖپیؾاپیؼ ص یاو ةاسیلی ةا  ةاؽص. 
ةػا ایػو ذػال، ةػً اْػطادی کػً در روىػص تظکیػً . کطدىٖق نَر غطغطی  ةًتَان  یىه

ص، يػاىخػام دٌ یسػَة ٌایارکو ؽٖٓت  یٌهصرد یاز روؽَد  ٌػِيص احازه داده نی
ایو ؽٓای ةیهاری . انا آىان یو تيصرغِ یِغالنکهک ةً ا یگطان ید دادن ؽٓا ناىيص

نيؾػأ کارنػای ْػطدی ٌػادی،  ةػطدن ازةیوةػا اگػط ؽَد. زیطا  اىخام ىهیانل کنَر  ةً
ت نی از ةیو ینَر وإٍ ةًاش  یهاریة ييػصه ٌيػَز کً یػکطتظیُ یِ ؽشؿ ٌػادآن ، ْر

اةػت و  گؾت و ةػً و ةً زىصگی غاةٖؼ ةطنیةَد  ٌهان ْطد دىیَی ٕتلی نی دىتال ٕر
نَر وإٍػی ؽػٓا داد؟  تػَان چيػیو ْػطدی را ةػً چگَىػً نیةَد.  نیياًْ ؽشفی ن

 نهلًٖا نهيَع اغت.

 یکػػ ٌی طا یػ؟ زدادييػصگان اىخػام کً یػکتظ یتَان ةػطا ینرا  ایو کارپع چطا 
ط کػو ْیتط ةػاارزشایػو يػص و کً یکتظ سَاٌص یػت. او نیييصه ىکً یکتط از تظ ةاارزش
دارد و  سصاییغطؽت  ،ٌطکػیکً ةاور وحَد داؽًِ ایو ٌای گضؽًِ  زناناز اغت. 
تَاىيػص ةػً او   ینوا تػط نَحػَدات  ،ةازتاةی از آن اغت. ةط ٌهػیو اغػاس ،ْکطایو 

دٌم  روؽػی کػً آنػَزش نػی چػَنگَیم  کهی ةً تَكید ىیاز دارد. نیييص. ک کهک
ًِ اغت نطةػَط نٍهػی ار یٔ غػهَح ةػا  و نَكػٌَات ةػػی، ةػً ذٖػاةػیار پیؾْط

زىصگی اْطادی کً روی زنیو تَان دیص  تط در ایو حٍان، نیی ةا دیصگاٌاز . ؽَد ین
در ٕلهطوٌػای ةػا تط حٍػان نَِلػص ٌػا  آن در ایيخا پصیص ىیانصه اغػت. روحٌػِيص 

ای ةػیار زیادی در ایو حٍان وحَد دارىص کً ؽصه اغت.  ٔ یػاز نطتَاىيػص  نیچیٌظ
روح َد کػً ی ةػتػط ةظرگدر حٍػان ، ةیان دیگػط ةػً. ذیات را ایخاد کييػصؽان  تٍانل

اغػت و  اتػًا سػَب و نٍطةػانذایػو حٍػان ٕصم ةً ٌػػِی گضاؽػت. ؽشؿ اةِصا 
 یٌيگان .را داراغت سَاٌی، ةطدةاری( )ذٖیٖت، ىیک ِحو، َؽو، ِرنغطؽت حٍان، 

ةػا اْػظایؼ تٍػصاد ؽػَد، ٌهػان غطؽػت حٍػان را دارد. انػا  یً ؽشؿ نَِلص نک
از نَحػَدات  یطد. ةطسػیػگ یل نکو اْطاد ؽیة یاٌاز رواةم احِه یلک، ؽنَحَدات
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ةایػص ةػً ؽَىص و دیگط  یٔ آن ٕلهطویی ىیػِيص کً در آن ٕطار دارىص و  نی سَدسَاه
انا در آن تطی ةیِٓيص، زیطا احازه ىصارىص در حایی کً ةَدىص ةإی ةهاىيص.  غهد پاییو

در ةهاىيػص و  ٕلهطو حصیص نهکو اغت دوةػاره ةػصتط ؽػَىص و احػازه ىصاؽػًِ ةاؽػيص
و غػهد یػدر اىٍِػا ةػً اؽَد تػا  کييص. ایو چطسً تکطار نی نی دوةاره غَٖطىِیخً 

 ييص.ک یغَٖط نةؾطی نَحَدات 

 یٍینت ْػَؽ یٌا ییتَاىاگط ةا ٕطار دارد. ایکػاىی در غهد  یتهام احِهاع اىػاى
و نَحػَدات پػع از یػ، اةیييص نی سصایینَحَدات  نَر کً ٌهانا ی ىگطیػًِ ؽَد

از روی  سػصاییؽػصىص. انػا نَحػَدات  یو ةػطده نیاز ةػةایػص و غػهد یَط ةً اغٖ
ِيص ةً ایو نَحَدات  یسَاٌ کیى ت دتفهیم گْط م یو نرػیػو اةصٌيػص  یگطیْـط

، از ٕلهػطودر ایػو نَحػَدات طدىػص. کخاد یا اْطد ر نيرفطةًٕلهطو  وینشفَص و ا
ٕلهػطو و یات در ا. نَحَدگط حٍان نِٓاوت ٌػِيصیدٕلهطوٌای نَحَدات در تهام 

رو  . ازایػوراذٖیٖت حٍػان را ةتیييص و ىً گط یدٕلهطوٌای تَاىيص نَحَدات در  ینً ى
 یاگط ةشَاٌيص درنان ؽَىص، از ةصةشِاىص.  م ؽصهگتٌَم در ایيخا اىگار  ایو نَحَداتِ 

اکو ْال ً یػکتظ تيٍػا راه ایػو اغػت کػًو ةتطىص، یرا از ةؽان  یارناکا یاةيص ی ییت ٌر
 یٌػا ىگػطش روش یو چگَىگیةطگطدىص. اؽان  وإٍی  و ساى ًیاول پاکیِ ةً ييص و ک
ایػو تَكػید اغت. نٍيی زىصگی ایو ٌصؼ و  در وإًو نَكَع اغت. یً ةً ایکتظ

در ىيػط  سصایی، چیظی کطدن و تظکیً نةٍِطی ؽص وی ْطدِ زکيص کً چطا آر روؽو نی
ًِ نی پػاکی و ةػً دوةػاره  اٌػصسَ ینایو ْػطد طا یز ةاارزش اغت.ؽَد و ةػیار  گْط

 یو غهد نػطدم ٌػادیا یْطاغَاش ةطگطدد و  وإٍی آغهاىی  ساىو  سلَص اولیً
 ةطود.

ان یػىها ْػطد سػصاییغطؽػت ِٕی واز ٕصیم در ةَدیػم ایو ةاور ةَده اغت کً 
 رغػاىص یػاری نیاو  ةً يص،یة یو را نیا ٌطکػیلطزاىص.  یرا نحًٍِ  ده یایؽَد، دى ین

وِٕی نَحػَدات  ًکةَدا نٍِٖص اغت   . نصرغصکي ین کهکاو  ةً ٕیصوؽططو ةصون 
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، ٕیهِػی ةػطای آن در دٌيص چیظی در ازای آن اىِيػار ىصارىػص وا  ْطدی را ىخات نی
ً کػاغت  ٌلتةً ٌهیو  ؽطط اغت.ٌهیؾً ةصون ٕیصوؽان  کهکو  گیطىص ىيط ىهی

ای ةػیاری  نی ػا کو یػا م. انػا اىخػامیدٌػاىخػام نان  ؽاگطدان یةطاتَاىیم کاٌر اٌر
 یةاؽػص و درنػان ؽػَد ٌهلػ یٌػاد یسَاٌػص ْػطد  یً ْٖػم نک یٌاد یْطد یةطا
« کيم. تظکیً نی ٌصرا ؽٓا دام  ةیهاریاگط ایو روش : »ييصک یط نکْ یا . ٌصهیػتى

ً یکص، پع تظیيکً یکص تظیسَاٌ یاگط ن ؽها ةً تظکیً ىتایص نؾطوط ةاؽص.  انا ٌالٕ
اْػػطاد در  یدارد و ةٍلػػ ییٌػػا یهاریاْػػطاد ة یةػػصن ةٍلػػنتیٍِػػًا ص. یػػيکرا ؽػػطوع 

گَىػگ را تهػطیو  ٌػای چی روش ٌطگػظ یآؽػًِٓ دارىػص، ةٍلػٌای  اىطژیؽان  ةصن
ةػصون اىػص انػا  طدهکرا تهػطیو ٌػا  آن ٌػا غػال ً دهکػٌػِيص  ىیظ یاىص و اْطاد طدهکى
ت در تظیپ  .اىص غطگطدان «یچ» یِ اىطژۀ ً ٌيَز در نرصودیکؾْط

 یغػَ ً ةًیػکم و تظیيػک کرا پػاؽان  ص ةصنیم؟ ةایيکار کص چً یآن ةا یپع ةطا
تظکیػً   تطیو نطذلػ اولػیو و اةِػصاییم. یط غازیپض انکانٌا  آن یغهَح ةا تط را ةطا

ػایتهػام چ، میيػک کانػل پػاکنَر  را ةػًتان  ةػصنؽانل ایو اغت کػً  ةػص در  یٌظ
غازىص  یهار نیرا ةتان  ةصنً ک یو تهام ٌَانلتان  ةصنطانَن یارنا پکصان ی، نتان ذٌو
ةصن چيیو م، ةا یار را اىخام ىصٌکو یم. اگط ایيک ظیتهتان  یرا ةطا چیظ ٌهًم و یةطدار
ص؟ نػا یيکً یکغهَح ةا تط تظ یغَ ص ةًیتَاى یچگَىً ن ىاپاکو ذٌيی  اهیغو  آلَده

ایچچيیو ص یىصار یازیى دٌیم. تهطیو چی اىخام ىهی ی را تهػطیو يییغهد پا یٌظ
ػل از ْطاتػط ا ةً . ؽها رکيیص ٌُ ٌطگَىػً از تان  ةػصنم یيػک ینػ کهػکو دٌیم  نػیآن 

کيیم کػً  ىفب نػیتان  ةصنرا در  ای آنادهٌای  کاىیظمزنان، ن ٌمپاک ؽَد.  یهاریة
در ً را یػکظتاز ٌهان اول ل، کو ؽیةً اٌػِيص. و  زم ییدر غهد پا یظیرً یپا یةطا

 .صیکي ینار ةا  ؽطوع یةػ یغهر

 غػً غػهدنطغػَم اغػت کػً ةػا اذِػػاب چػی، آغیایی   یٌای تظک در روش
دو ؽَد و ةياةطایو ْٖم  ؽطوع نی یچپع از  یٖیذٖ  یکوحَد دارد. انا تظ تهطیو
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ْطاغػَی ٕلهػطو »  یػکتظو دیگػطی  «ٕلهطو ةؾطی»  یکتظ یکیدارد:  یغهد اـل
ةازگؾت ةً »و  «کيصن از دىیا دل» نٓاٌیم نضٌتیِ نِٓاوت از ٌا  ویاغت. ا «ةؾطی

ایو دو اـهالذی کػً  ةطغيص. ةً ىيطنؾاةً ٌػِيص کً نهکو اغت  «ىصگی دىیَیز
  کيػص کػً در تظکیػ اؽاره نیتتصیل ةصن ةؾطی کيیم ةً دو نطذل  اـلی  اغِٓاده نی

ػا پػاینَر پ ةًةصن ، ٕلهطو ةؾطی  یکتظ ْطایيصدر دٌص.  روی نی وإٍی  کَغًِ ةاٌر
ؽػَد. انػا  یو نیگظیةا  حػا یةا اىطژۀ نادانالً ةا ک، ةصن در ىٍایتتا ایيکً  ؽَد  ین
اىخػام  سػصاییای اغػت کػً ةػا ةػصىی ً یػکتظاـػَ ً ، ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی  یکتظ
 یٌػػا ییؽػػَد و تهػػام تَاىا یةػػا  غػػاسًِ ن یةػػا اىػػطژۀ آن ةػػصن از نػػادؽػػَد.  نی
آن ـرتت ۀ ً درةارکٌػِيص ای  نطذلً ٌا دو ویاةيص. ای یتَغًٍ ندوةاره  یٍینت َْؽ
 م.یيک ین

ةػً ایػو کػالس تان  ةا آنػصنةياةطایو وحَد دارد. تٖصیطی ً رواةم کم ینا نٍِٖص
ا را ةطاکو یتَاىم ا ین م یػؼ از دوٌػظار ىٓػط داریو ا ن ةیؽها اىخام دٌم. ٌه یاٌر
ٌظار ىٓط، ٌيَز  ده یگط ٌم ةَدىص، ذِیاگط ٌظاران ىٓط د یاىص، انا ذِ ىؾػًِ ایيخاً ک

ا رکتَاىػِم آن  یٌم ن و ییپػا یص در غػهریػىصار یازیػىیٍيػی ا اىخػام دٌػم. اٌر
ػل ْطاتػط از م، ؽها را ةػً یيک کرا پاتان  ةصن آىکًص. پع از یيکو یتهط ٌُ آن غػهد 
  ً از لريػک ینَر م، ةًیدٌ یطار نٕتان  ةصن را در کانلی  یکػِم تظیو غدٌیم  نی

ا را ْٖم ةػطاکو یص. انا ایيک یً نیکةا  تظ یؽطوع، در غهر اىخػام  یگطداىؽػا یاٌر
ًا ایيکً  يص.یآ ین ایيخاً یکتظ یً وإًٍا ةطاکدٌم  ین یص ةػً نٍيػی اً ىؾػِ ایيخاـْط

، نَر ةيیػادی تِییػط دٌیػص ةػًطتػان را کص تٓیص. اگط ةَِاىیا ييصهکً یکتظایو ىیػت کً 
ا و کو یم ایتَاى ین اکاٌر درک سَاٌیػص ةٍصًا . میاىخام دٌتان  یرا ةطا یؾِطیة یاٌر

م، یدٌ یٌػا را ؽػٓا ىهػ یهاریة ایيخام، یگَ یدوةاره ن .ام ی ةً ؽها دادهظچی چً کطد
را نان  ةصن ؽاگطدانای  حاىتً ٌهًنَر  ً ةًکو اغت یم ایدٌ یً اىخام نک یارکً کةل

را تَغػًٍ  «گَىػگ»ص یتَاى یهار ىهیص. ةا ةصن ةييکً یکتظص يتا ةَِاىم یيک ینٍِادل ن
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ار را اىخػام کػآن  تان را درنان کػيم. ةیهاری از نو درسَاغت کيیصص یص. پع ىتایدٌ
ً نػطدم را کػو ةػَد یػاایيکً ایو روش را ٌهَنی کػطدم ام از  ی. ٌصؼ اـلدٌم هیى
غػهَح ةػا تط  یغػَ نػطدم را ةً ینَر وإٍػ يم، ةػًکػت یغهَح ةا تط ٌصا یغَ ةً

 يم.کت یٌصا

 دارىر ینذتلف یضطَح نذتلف فا
، غهد نَِغػم ییغهد اةِصا، گَىگ یً چک اىص گَىگ گًِٓ یاز اغِادان چ یاریةػ

ًِ دارد. انا ذِیو غهد پ ًِی، نَِغم و پییاةِصاایو غهَح  یؾْط ای  ، نطذلًؾْط
اکثػط  کييػص. کػار نی یچػىام  تطی ةػً پػاییوغهد اىطژی روی زیطا  ،اةِصایی ٌػِيص

 و آىچًٌا  آن نطاذل ةا تطدرةارۀ کييص،  گَىگ تهطیو نی ٌای چی روشدر اْطادی کً 
کع، .کهی آگاٌی دارىصآگاٌی ىصارىص یا  در ةط دارىص  از ٌطچػً ]در ایيخػا[ انػا ةػٌط

ٌهچيیو، انیصوارم کهػک غهَح ةا  ٌػِيص.  یْادٌیم  ٌهان روز اول آنَزش نی
ةػص  یٌا صهیػاز پص یم ةً ةطسػیٌا السکدر ؽَد. ً روؽو یکتظۀ ط نطدم درةارکْکيم 
ِػار ٌػا  آن ص ةػایچگَىً ةا دٌم یند ی. تَكکيم ینً اؽاره یکتظ یایدر دى م و یيػکْر

ً و ْػا در غػهَح یکػِم تظی، آنَزش غٌالوه ةًةيگطیم. ٌا  صهیص ةً آن پصیچگَىً ةا
 یذِػٌػا  آن از یطد، ةٍلػیػگ یرا در ةط ن یٍهنٌا و نَكٌَات  از حيتً یاریةا ، ةػ

ػیچةطسػی از ىیظ اؽاره کػيم.  و نػا لیاةً ٕفص دارم . ىصةطاىگیظ ةر  یلیس  ییاٌظ
از کييػصگان ٌػػِيص  تصاسل ةا احِهاع ةؾطی و نشفَـًا احِهػاع تظکیًدر ذال ً ک

 یرا ةػطانػػا ل و یػم و ایةگػَىیػظ ٌا  آن ۀدرةارفص دارم ٕ يص ویآ یگط نید یُةٍصٌا
ص. یػيکً یکتظ صیتَاى یهالت ذل ىؾَىص، ىکو نؾیيم. اگط اک وْفل ذلنان  ؽاگطدان

ٌيَان  ص ؽػها را ةػًیػاىخػام آن ةا یةػطا ؾػً ذػل ؽػَىص ویص از ریػالت ةاکو نؾیا
از ٌهػان طتػان را کتٓنهکو اغت ىَِاىیػص  م. التًِیطیىيط ةگ در یٖیذٖۀ ييصکً یکتظ

م یٌػا السکً در کػنَر  انا از انطوز ةً ةٍص، ٌهػانتِییط دٌیص.  هةار یک روز اول و ةً
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ٕت د ةػً یصوارم ٌهگػیػپػع ان .کيػص تِییػط نیطتان کج تٓیتصر ص، ةًیيک یت نکؽط
 یيػص. وِٕػک یگػطان ْػطؽ نػیدۀ َیً ةػا ؽػیػکنو در آنَزش تظۀ َیص. ؽیيکگَش 
، کييػص ینـػرتت  سػَد روشىيطی  ۀ رةارنٍهَ ً ددٌيص،  یآنَزش نآن را  دیگطان
را ةػً ؽػها آنػَزش  یاتکػذط نخهٌَػًو کييػص  ٌایی را ةػً ؽػها نيِٖػل نی اىطژی

 اىص. هطدکو روِش آنَزش ٌادت یةً ا . ةػیاری از نطدمدٌيص ین

را  «دا ػَ»ا یػص ْػا یػص، ةایً را آنَزش دٌیکػِم تظیغ ینَر وإٍ ةًایيکً  یةطا
کيم  نػیان یة تؾطید ةًةا تط را اـَل غهَح ، حلػًو ده یص. در نَل ایآنَزش دٌ

ً یػکص تظیػِتَاى یوحً ىه  یٌ ، ةًـَرت در ُیط ایوص. یيکً یکتظَِاىیص ةنَری کً  ةً
ایص. چیيک ًا آنَزش آن ٌػِيص، در ذال د اْطااکثط ً ک ییٌظ ؽػٓادادن و ۀ درةػارـْط

ةصون راٌيهایی ْػای ص، یيکً یکغهَح ةا تط تظ غَی ص ةًیاگط ةشَاٌ. اغت یتيصرغِ
 یٌػا ِابک  ایػو اغػت کػً ةػا نهالٍػؽػتیً ؽَیص.  ةا ، در تظکیً نَْٔ ىهی غهد
  نصرغػتٍلیهػات غػهد  :درس ةشَاىیػصدر داىؾػگاه سَاغِیص  نی ییاةِصا  نصرغ
ًِیٌا را  روشوإػام  اىَاعاْطاد  یةطسداؽِیص.  نیرا  ییاةِصا از اىتػٌَی و  اىص اد گْط
ًِ ان دورهیپا  ىان یگَاٌ انػا طده اغػت. کػٌيػَز رؽػص ىان آى گَىگولی اىص،  ٌا را گْط

ا حٌَط ذٖیييص آن چک یط نکْ . اغتٌ ویگَىگ ٌه یل چکو ةَده گَىگ  یچ یٖیٌظ
ػایی گَىػگ  یچ غػهریِ  شػِؼ ةْٖم ٌا  آن .ػتیى گَىً ویا و یتط وییدر پػاو چیٌظ

ػػا نرػػصود ىهیگَىػػگ ةػػً آن چ یچ غػػهد ٌػػػِيص. ٌػػای  روش چطاکػػًؽػػَد،  یٌظ
در غػهَح ىص. نٍم اغت کً ةصاىیػص ا ژرؼً و یار وغیو ةػٌػِيص ً یکتظ، گَىگ چی

 ْػطد گَىً ىیػت کً ، ایواکثط اْطاد تفَرةطسالؼ وحَد دارد.  ینشِلٓ ینشِلّ، ْا
، یػػیاىگل ییاةِصا  نصرغ یٌا ِابکص یيکْطض  ط یاد ةگیطد ةٍِط اغت.ةیؾِ ٌطچً

 ص.یٌػػِ ییاةِػصا  ٌيَز ؽاگطد نصرغػ ؛صیا طدهکرا نهالًٍ  و چیيی آنطیکایی، ژاپيی
 یٌا ؾِط درسیٌطچً ة ذِی ةصتط اغت:تان  وكًگَىگ  ٌای چی روشدر سفَص 
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 ةیيیػص. ـػصنً نیؾِط یة پط ؽصه ةاؽص،ٌا  آن ص و غطتان ازیطیاد ةگیو را ییغهد پا
 .کيیص نیرا سطاب تان  ةصن

اد یٌا را ةً ؽها  ویص تهطیً ةایک: در تظکً ةایص تأکیص کيم ٌػت نَكَع دیگطی
راٌتػان ویژه  نٍاةػص، ةػً راٌتػان ةطسػی و اغػتکم. نهیظ آنَزش دٌیىاده و ْا را د

را  «آنػَزش ْػا»ٌتػارت ایيکػً  نرق ةػًداؽًِ ةاؽيص.  یػِم ذن، ىيط نِٓاوتیةَد
ػِم ذن نٍِٖػص اغػت یاغت؟ ةَد گَىً ویسَاٌيص گَش دٌيص. چطا ا یؽيَىص، ىه ین

گػط ْػا ی، آن دآنػَزش دٌیػصْػا را اگط ص و یص آنَزش دٌیً ةَِاىکػت یى یظیْا چ
آن را  ص ةا ٕلب و روح سَدیْٖم ةا ؛ً ةَِان آنَزش داد وحَد ىصاردک ییػت و ْایى

را  یی  ْػایٌػَِاىػػًِ ػػِم ذن ىیةَد ،زانطوتا ً کاغت ٌلت ةً ٌهیو  درک کيیص.
 یٌا از گِٓػػً یکػػی  یػػةػػط پا، ػػػِم ذنیةَد گػػضار ةيیان ،دارنػػا یآنػػَزش دٌػػص. ةَد

ایی را آنَزش داد. ،یانَىیکؽا   دارنػایی یٌػ» :ان کطدیة یانَىیکؽا چيیو چیٌظ
  یک حهلػ ػِم ذن را ةط اغاس آنیةَد  نصرغ ،دارنا یةَد «ىیػت. ٕهٍی و ىٍایی

ِو »ایػو ؽػیَۀ تظکیػً را ان ىٍاد. نا یةي یانَىیکؽا  در ىيػط« در ؽػاخ گػاوْػطوْر
ت،  یةَد یچگَىً؟ در اةِصا وِٕ گیطیم. نی حػادار  یلیطد سکاذػاس دارنا در آن ْر

ت، اذػاس کطد سیلی دوم  ةظرگ یروذاىاغت. وِٕی   یةطا. یػتحادار ىدر آن ْر
ةػػیار چٍػارم  ةػظرگ یاىانا در زنػان روذػٌتَر ةَد،  ٌيَز ٕاةلغَم  ةظرگ یروذاى

وحَد ىصاؽػت و در ی ةطای ذطکت حایتًا یپيخم تٖط ةظرگ یروذاى یةطا. ةَد کیةار
گػط یصه ةػَد و ىَِاىػػت دیةػػت رغػ ، ةً ةوىِيگ ییَؽؾم، ٌ ةظرگ یزنان روذاى

 از یظیػچىتایػص ص، یػطیاد ةگیص تا ْا را یذن ةطونٍتص یک ةً يص. انطوزه اگط کت کذط
زىيػص  ینتان ةً غػط یا ص، ةا تطکً كطةًیةپطغٌا  آن از یظیاگط چطا یز .صیپطغةٌا  آن
ص یػص و سَدتػان ةایص ةپطغػیػً ىتاک یو نٍيیىانيص. ةً ا ین «ٌؾصار  تطک»آن را کً 

داىم، ةػً  یىهػ یظیػچ  یطا ٌػیػطم، زیػاد ةگیً کآنصم  ایيخا: »صییگَ یص. نیآگاه ؽَ
دٌػص کػً  و ىؾػان نییػا «ص؟!یػزى یص آگاه ؽَم؟ چطا نطا ةػا تطکػً نػیةا یچیظ چً
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 یذِػ آنَزش وحػَد ىػصارد. یةطا یظیو چ صهیؽاخ گاو رغ ی، ةً اىٍِاػِم ذنیةَد
تَاىص تا ؽؼ ىػل نيِٖل ؽَد و ةٍص از  یٖم نٌایؼ ْ آنَزشً کدارنا گٓت  یةَد

ً ةً کٌػِيص  یآن نؤثط ىشَاٌص ةَد. ـصٌا غال گضؽًِ اغت انا انطوزه ٌيَز اْطاد
ا ىه ىصا صهیذن چػتٌای  ىيطیً  یانَىیکؽا  گِٓایو  یوإٍ یييص. پع نٍيک یو ٌر

غهد  ةً در ىٍایت یانَىیکػت؟ ؽایچ «،ػتیى ٕهٍی و ىٍاییدارنایی   یٌ» کً
آگػاه  یانَىیکدر غػهد ؽػانػػا ل از راٌتان ةً  یاری. پع از او، ةػرغیص تاتاگاتا

آنػَزش داد  ً اوکػدارنایی  یوإٍ ینٍي، ةً اش در ٕلهطو ْکطی او تٓکطىؾصىص، ةً 
 ،ً ةٍػص از او آنصىػصکػ یاْػطادرو  زایػوظ آگاه ىؾصىص. ایلهاتؼ ىک یوإٍ یو ةً نٍي

 طدىػص.کط یتٓػػ یا ييػصهک جیـػَرت گػ و ةًه طدکػط یتٓػایو یا آن ؽکل را ةً ٌا  آن
آن  صیػً ىتاکػييص ک ین ینَر نٍي ویرا ا «ػتیى ٕهٍی و ىٍاییدارنایی   یٌ»ٌا  آن
ييػَر ن در ذٖیٖػتػػت. یىدارنػا گػط یزش داده ؽػَد، دص و اگط آنَیآنَزش دٌرا 

ص یرغػ یيیة ةػً روؽػو «یةَد» ط درستِ یز یانَىیکؽاوِٕی ؽاکیانَىی ایو ىتَد. 
آنػَزش را دارنػا ً کػ یغػال ۴۹تهػام  یتاتاگاتا ىا ػل ىؾػص. ةػطا ةاره ةً غهد کی

طد، کػ یرؽص نػ ؼً غهرکداد. ٌط زنان  یَغًِ رؽص نینَر پ ، سَدش را ةًداد نی
 طد،کػ یؾِط رؽص نػیةوِٕی تَد. ىکانل آنَزش داده ةَد ةطد دارنایی کً ٕتالً  ی نیپ

 یذِػایيکػً  تػَد. پػع ازىکانػل  َدآنػَزش داده ةػً کدارنایی ةطد  ین یپ دوةاره
 یتػَد. ةػطاىکانػل ٌػم ٌيػَز  ه ةَدً آنَزش دادکدارنایی ةطد  یطد، پکؾِط رؽص یة

ةار غهرؼ ةَد، ٌط ی ارتٖا در ذالً َغِینَر پ ل ةًکو ؽیً ةً اک یغال ۴۹تهام 
درک ً ٕػتالً آنػَزش داده ةػَد کدارنایی  ةطد رغیص، پی نی کً ةً غهد ةا تطی نی

در آن غهد دارنا  یدر ٌط غهد، تخلدارنا ً کو نَِحً ؽص یداؽت. ٌهچي یيییپا
در ٌػط . ػػتیٖت نهلٔ ىیذٌٖا  آن یک از  ی، انا ٌدارنایی دارد ،اغت و ٌط غهد

]کً ةػً آن آگػاه ؽػصه  دارناآن  تَاىػت ةتیيص رغیص، نی طی کً ةً آن نیغهد ةا ت
ٕهٍػی و دارنػایی   یٌػ» :ان کطدیةرو  ازایو اغت. تط کیغطؽت حٍان ىظدةَد[ ةً 
 «ىیػت. ىٍایی
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را آنػَزش دارنػایی   یام ٌػ یدر زىصگ» :ان کطدیو ةیٌهچي یانَىیکؽا در اىٍِا
تػَان آنػَزش داد.  یا ىهدارنا رً کطد کؽت نَر ةطدا ویذن دوةاره اةَدیػم  «ىصادم.
ةػً غػهد ةَد و آسط ٌهطش  یٌا غالای را ةیان کطد  چيیو گًِٓ یانَىیکؽاوِٕی 

اغػت و را آنَزش ىصاده دارنایی   یً ٌکان کطد ی. پع چطا ةه ةَدتاتاگاتا ىا ل ؽص
ً در آن کػدر غػهد تاتاگاتػا  یذِ: »ًکو ةَد یا شوإًٍا نييَرش چً ةَد؟ نييَر

سَاغػت  او ىهی «.ام صهیػرا د ییىٍػادارنػای ٖػت حٍػان و ىػً یػِم، ٌيَز ىً ذٌٖ
. وگطىً طىصیگة در ىيطىٍایی  یا ذٖیِٖت نهلٔ لهاتؼ راک ،آنصىص یً ةٍصًا نکاْطادی 

تَاىػػِيص ةػً  یىهنػطدم طد و ک یتط نرصود ن وییا پایةٍصًا نطدم را ةً غهد تاتاگاتا 
طدىػص و کى کلهػاتؼ را درک یوإٍػ ینٍيػٌای ةٍػصی  ىػػلغهَح ةػا تط ةطوىػص. 

 انػا «.ػػتیىدارنػا دیگط  ،آنَزش داده ؽَددارنا اگط : »ًکطدىص کنَر ةطداؽت  ویا
 ینشِلٓػدارنػای غػهَح نشِلػّ : »و نهلب ةػَد کػًیان ایةدر ذال  یانَىیکؽا

 یدر ٌػط غػهردارنػا ػػت، انػا یحٍان ىنهلٔ ٖت یذٖ ،در ٌط غهددارنا دارىص و 
 یو اـلیان چيیةدر ذال او  در ذٖیٖت «.يصک یٌهل ندر آن غهد  ٌيَان راٌيها ةً

 ةَد.

 یداور ؼیو پػیؾً چيػیػِم ذن، ٌهیر ةَدویژه د ةً از اْطاد، یاریةػدر گضؽًِ 
ً کػوحػَد دارد  یچیظ چًةً ؽها آنَزش ىصٌص  یػک. اگط يصداؽِ یاؽِتاٌ کو در

ػػػم یص؟ ةَدیػػيکً یػػکص تظیػػتَاى یيػػص؟ چگَىػػً نک ییراٌيهػػاتػػان  ؽػػها را در روش
ً ةً کایص  سَاىصهرا  یآن ْطدداغِان از ؽها  یص ةطسیدارد. ؽاٌای ةػیاری  داغِان
 انػا .را دیػص غػَتطای الهػاسىام  نِو ةَدیػِی نٍطوْی ةًو  طدکٌا ـٍَد  آغهان

ةَد کً در دىیای ةؾطی ٕػطار  ای کانالً نِٓاوت از ىػشً الهاس یغَتطا  ایو ىػش
ًِ تاداؽت،   یغػَتطا ةػا الهػاس یغػَتطاچػطا آن نٍػاىی درون آن.  از کلهات گْط
نِػَن » :اىػص ً گًِٓکػٌػِيص  یگطیتٓاوت داؽت؟ اْطاد د یةؾط یایدر دى الهاس

ً ٌػم یوحػً ؽػت  یٌ و ةً تٓاوت دارىصکانالً  ایيخاةا نَِن  ییدر ةٍؾت غٍادت ُا



14 

 

 ، اىگػاراىػص ظ نِٓاوتیػىٌا  آن نٍَٓمو  ی، ةلکً نٍياىص کلهات نِٓاوتتيٍا  ىً. ػِيصیى
ً ٌهػان ْػا، در ٌػط کػو ٕػطار اغػت یػنػاحطا از ا در ذٖیٖت «.اىص طدهکط ییتٌِا  آن

را کييصگان  تظکیًتَاىص  یؽَد و ن یار نکآؽ ینِٓاوت ؽکل ةًکيص و  یط نییتِ یغهر
 يص.ک ییت و راٌيهایٌصا ینَر نشِلٓ در غهَح نشِلّ ةً

. ییةٍؾػت غػٍادت ُػاً ی ةػغٓطىام  ةًت ٌػ یا ِاةچًکػم یدر ةَدداىیص  نی
و روذػؼ ةػً ىؾػػًِ ةػَد ؾػو یِینصدر ذػال  ًکاغت  یراٌتۀ ِاةچً درةارکو یا

ػت و ـػريً ییةٍؾت غٍادت ُا در آىخػا  را یػک روزاو طد. کػنؾػاٌصه را  ییٌا ْر
وإٍػًا  ؽؼ غال گضؽًِ ةَد. آیا او وِٕی ةً دىیای ةؾطی ةطگؾتانا  ،غپطی کطد

ت ت، انا ؟ ةً آىخا ْر  ۀاىػصاز زیطا غهرؼ ةً ،یص ذالت وإٍی آن ىتَدآىچً دةلً ْر
ةَد کػً  یىهَدی از آن ةٍؾِ آىچً ةً او ىؾان داده ؽص ْٖم. ةياةطایو کاْی ةا  ىتَد

 ْػانيٍػطی از ةٍؾِی ناىيص آن، ارا ً کطده ةَد.  ةً او نِياغب ةا غهرؼ ی ةَداْا
دارنایی   یٌ»ۀ . وِٕی درةارةتیيصآن را  وإٍیاحازه ىصاؽت ناٌیت رو  ، ازایواغت

 کيم، نييَر ایو اغت. ـرتت نی« ػتیى ٕهٍی و ىٍایی

ً عذػ دوَ  را از عوذػ ةور کاضت   یاریِجو، َعو، ِرن، تيٍا نػ
 کير یش نیاتهن

ط کػاز نػطدم ْ یا ػػت. ٌػصهیچ ی ةػَداً ْػاکاز ٕصیم ةر  ةَده اغت ػم یدر ةَد
در غػت. انػا ا ی ةػَداْػاکػل ػػم آنػَزش داده ؽػص، یً در ةَدکدارنایی ييص ک ین

آنػَزش  پیؼ غال ٌظاروپاىفصدو یانَىیکً ؽاکدارنایی ػت. یى گَىً ویا ذٖیٖت
 ةػَد وٌيػَز در نطاذػل اولیػً ٌػا  آن تهصن .آن زنان ةَد داد ْٖم ةطای نطدم ٌادی

ؽػان  و ذٌوةَدىػص طده کػصا یػانػل پکت یةػصو  ً تازه از حانٍکةَدىص  یاْطادٌا  آن
زنػاىی کػً  یٍيػی ،غػشو گٓػت «ان دارنػایٌفط پا» دوران آیيصه یاغاده ةَد. او از 

ان دارنػا یٌفط پا ،در ذٖیٖت .اْطاد ةاؽص  ٌایؼ دیگط ىَِاىص راٌيهای تظکی آنَزش
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 راٌتػان در نٍاةػص یةػطا یان دارنػا ذِػیدر ٌفط پااو ةیان کطد کً اغت. یو دوران ا
ً کػدارنػایی گػطان. یچػً رغػص ةػً ىخػات د ،ً سَد را ىخػات دٌيػصکاغت غشت 

و یت ةػػَد و ٌهچيػػیػػنشفػػَص آن نٍَٕآنػػَزش داد در آن زنػػان  یانَىیکؽػػا
داىػػت آنػَزش ىػصاد. اگػط  ین ی ةػَداْػاۀ ً در غهد سَدش درةارکرا  یٌطچیظ
 ػت.یط ىیپض انکص، انیط ىگً دارییةصون تِآن را تا اةص  صیةشَاٌ

در ذػال و یتط ؽصه اغت، ةياةطا صهیچیصه و پیچیپنطدم احِهاع، ذٌو   ةا تَغٍ
را  ی ةػَداْػاکل  ػمیةَددارنای ص. ييکً یکً آن روش تظنطدم ةاغت غشت  كطذا

ةػیاری  در نصرغ  ةَدا اغت. ی ةَدااز ْا یکَچکْٖم ٕػهت ةلکً طد، یگ یدر ةط ىه
و نػطدم یً در ةػکػص ىػً وحػَد داریػکتظىیظ ةػطای ای  ؽصه کهِطؽياسًِ یٌا از روش

. غػهَح نشِلػّ، اىص ؽػصه نيِٖػلنطیص  کیز ْٖم ةً یر نَل تارو د نيِٖل ؽصه
 یٌػا تخلػ ویا یدارىص و تهان ینشِلٓ ینشِلّ، ْا یدارىص و ُةٍصٌا ینشِلٓ یْا
از وحػَد  یانَىیک. ؽػاٌػػِيصنشِلّ و در غػهَح نشِلػّ  یدر ُةٍصٌا ی ةَداْا

ظارٌؾِاد غػشو گٓػت. انػا  ؽػصن یسػصاییػا  ةَداؽػصن  یػکتظ یروش ةطا وچٍاٌر
ػػِم ذن، ینثػل ةَد ،ً داردیکتظ نٍطوؼ روش یا کهی ةیؾِط از دهده  ػم ْٖمیةَد

ىیػػِيص.  ی ةػَداتهام ْانٍطؼ ٌا  آن ػم.یان و تاىِطی، ٌَآتای نتیا، کو پایغطزن
دارنػای ٕػهت از آن ْٖم ةلکً ، ةیان ىکطدسَد را دارنای   ٌه ىیظ یانَىیکؽاسَد 

 درک کييص.تَاىػِيص  یً نطدم آن زنان نکةطای آنَزش اىِشاب کطد سَد را 

و یو غطؽت حٍان، ِحػو، َؽػو، ِرن، ةػا تطیتط یادیػت؟ ةيیچ ی ةَداْا پع
در غهَح نشِلّ ةً  ی ةَداْا ٌػِيص. ی ةَداحٌَط ْاٌا  آن اغت، ی ةَداْا یتخل
ٌيَان  ةػً ینشِلٓ یٌا و در غهَح نشِلّ ةً راهیاةص  نی یتخل ینِٓاوت یٌا لکؽ

آن ٌػای  حلَهؽػَد،  ینتط  وییً ٌطچػً غػهد پػاکػ ینَر يص، ةػًک  یراٌيها ٌهل ن
ذرات از  ،آْطیيؼ وحَد دارد  ٌهدر  ِحو، َؽو، ِرنو غطؽت یاؽَد.  یتط ن صهیچیپ

ًِ تا  ٌَا ً پيج کنٍِٖص ةَدىص ؾیيیان پی. ةصن اىػان ْلظ و، کغيگ، چَب، ساگْط
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را دارىص.  ِحو، َؽو، ِرنو غطؽت یظ ایىٌا  آن .صيدٌ یل نکؽٌػِی را   ٌهٌيفط، 
ً تػا کػآگاه ؽػَد  یدر غهر ی ةَداةشفَص ْا یتَاىص از تخل ین ييصه ْٖمکً یکتظ

ل یتٓفػ . اگػط ةػًاوغػت ا غػهدیػ «ًیکتظۀ ثهط» ،و آن اغت طدهکً یکآن غهد تظ
ص غػاده یآن ةطغػ  و ىٖهػیةػً ةػا تط یً اغت. انا وِٕػیوغ یلیص، ْا سیؽطح دٌ
ْٖػم را  آن صیتَاى یار ةا  نیار ةػیٌطم اغت. در غهد ةػؽتیً ؽکل ً کاغت، چطا

 یً در ٌػط غػهد نشِلٓػکػنَر  . انا ٌهانِحو، َؽو، ِرنص: یيکلهً سالـً کدر غً 
ىيػط در را  یاس، نَحَدات اىػاىیٌيَان ٕ ؽَد. ةً یصه نیچیار پیاةص، ةػی ین یتخل
طد. یػگ  ین در ىيػط کَچػک یـػَرت حٍػاى دا ػَ ةػصن اىػػان را ةً  ص. نصرغػیطیةگ

، ؽػشؿ یکػیظینا ْٖم ةػا داؽػِو ةػصن ْدارىص، ا یکیظیةصن ْ ینَحَدات اىػاى
 و روح داؽػًِ ةاؽػص یات اىػاىیسفَـ ،تیوسَ، ؽشف ص سلٔیػت. او ةایانل ىک

ؾان راه کٍکاغت: گَىً   ویظ ٌهیو حٍان نا ىیا ی. ةطاةاؽص نػِٖلکانل و تا ْطدی 
چيػیو و آب وحػَد دارىػص. تهػام  یو زىػصگیگط و ٌهچيػید یٌا ؾانکٍک و یطیؽ
ایچ غطؽػت ایو حٍان ٌػِيص، انا نادی از وحَد  ییٌا ا حيتًیدىدر  یی نلهَغٌظ

ػا و  ظ دارد. ذراتیػرا ى ِحو، َؽػو، ِرن یٍيی ،سَدىانط ی  ی کػً ٌطچیػظتهػام چیٌظ
 ص.ىو غطؽت را داریٌم اریظ ت یىٍا یو ذرات ةص ىو غطؽت را داریاٌػِی دارد 

ان و حٍػیػيػص در اک  یو نػیػیً تٍکػاغت نٍیاری  ،ِحو، َؽو، ِرنو غطؽت یا
چیظی اغت کػً سػَب و ةػص را  ،ایو غطؽتةص اغت.  یچیظ چًسَب و  یچیظ چً

در « تٖػَا»اغت کً نػطدم در گضؽػًِ  کييصۀ چیظی کيص. ٌهچيیو تٍییو تٍییو نی
ِيص.  ىيط نی  یاغػِاىصاردٌا یطده و ذِػکط ییاحِهاع تِ یالتًِ ذا  غهد اسالٕگْط
يػگ الگػَ ةگ یلِػ ةشَاٌػص از یػػکانػطوزه اگػط اغت.  نيرطؼ ؽصه یاسالٕ طد، یػِْ

 یػػک، چػً ۱۹۶۰ا ی ۱۹۵۰دٌ  انا در نؾکل رواىی دارد.  ًکيص یگَ یناذِها ً نطدم 
 .اْػَل اغػتدر ذػال ؽػصت  ةًنػطدم  یَاىً اغت؟ اغِاىصارد اسالٕػیگٓت او د ین

حظ  یظیً چةػیاری از اْطاد ة .ؽَد یتط ن روز سطاب حانًٍ روزةً یاسالٕ یٌا ارزش
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گػطان یةػً دذاكػطىص ةػً سَدؽػان غَدرغػاىصن ی طاةذِی  .يصکي ْکط ىهینيٍٓت 
اةت و حيگ و دٌَا نیصکیةا  یا لًیةا ٌط وغ .ةظىيصـصنً  ۀ ييص. پع درةػارک یگط ٕر

ػاکنػطدم ٍلی ة ی؟ وِٕیاةصو ادانً ایؽَد  نیا احازه داده یص، آیؾیيصیو ةیا  یاٌر
را ةػاور تػان  ص، ذطؼدٌيػ یاىخػام ن یار ةػصکص ییگَ ینٌا  آن ةً دٌيص و یةص اىخام ن

سػَد را ةػا طسػی اؽِتاه ٌػِيص. ة یارکاىخام در ذال ييص ک یوإًٍا ةاور ىه .ييصک یىه
ط کػْ طدهکػط ییػصن تِیچَن اغِاىصارد غػيخ غيخيص و ینيرم ن یاغِاىصارد اسالٕ

چگَىػً نػطدم  یاغِاىصارد اسالٕةصون تَحً ةً ایيکً . انا اىص گطانیييص ةٍِط از دک ین
و یػیاغت کػً تٍ یاغِاىصارد تيٍايص و آن ک یط ىهییغطؽت حٍان تِ ص،کي نیط ییتِ
ص، یييصه ةاؽکً یکتظایيکً  یةطارو  ازایو. اغت ةص یػکا چً یسَب  یػکچً کيص  نی
 ةػط نتػٔص یػتَاى یص. ىهیيیٌيَان راٌيها ةطگظ ص غطؽت حٍان را ةًیرؽص سَد، ةا یةطا

ِار  ینطدم ٌاد یاغِاىصاردٌا تان را  سلػَص اولیػًپػاکی و ص یاٌسَ یص. اگط نیيکْر
ً یػکتظاز نطیٔ ص یسَاٌ یاگط ن ،تان ةطگطدیص وإٍی  آوریص و ةً ساى ةً دغتدوةاره 
 یزىػصگ ِحو، َؽػو، ِرنکیٍاىِی غطؽت و یاط نتٔ ص ةیص، نختَریرا ةا  ةتطتان  غهد

 .صیػيک یطویػپکیٍػاىی غطؽػت ایو از در ـَرتی ْطد سَةی ٌػِیص کً  ص. ْٖمیيک
. در نرػل اغتوإًٍا ةص ْطدی ؽَد،  ینيرطؼ نکیٍاىی و غطؽت یً از اک یؽشف

 .صیوإٍػًا ةػص ىتاؽػنهکو اغت انا  ،صیص ةص ٌػِیةگَ یػکؽایص ا در احِهاع یار ک
ٌيَان  ص. ةػًیوإٍػًا سػَب ىتاؽػنهکػو اغػت  ، اناصیص سَب ٌػِیةگَ یػکص یؽا
ػػب کً دا َ را کص یٌِػ یػکص، یؽٌَهگَن و غطؽت یانالً ةا اکييصه، اگط کً یکتظ
 اغت. یو غادگیٖت آن ةً ایطده اغت. ذٖک

ةػً يػص. ک یص نػیػکٖػت تأیذِٖحو یا  یدا َ رو  نصرغ ،ِحو، َؽو، ِرن  یکتظدر 
تظکیػً کييػص،  دٌص کػً ةً پیطوان سَد آنَزش نی دا َ  نصرغ اغت کً ٌلتٌهیو 

ِار کييص پػاکی و  ذالػت ةػً، درغت و وإٍػی ةاؽػيص، راغت ةگَیيص و ةا ـصإت ْر
َؽػو ظ یىٌا  آن اناةیو ؽَىص.  ْطدی روؽو ،در ىٍایتىص و ةطگطدسَد  یوإٍلَص س
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، ِحػو، َؽػو، ِرن  یػکةػَدا در تظ  اغت. نصرغػِحو  یص رویکتأ یرا دارىص، ولو ِرن 
 م را ةػًیتَاىػص رذهػت ٌيػ ینَؽػو   یکيص. تظک یص نیکتأ یسَاٌ کیىَؽو یا  یرو

ً کػص یػيیص ةتیػتَاى یؽػَد ن یان نیػم ىهایٌيو رذهت یً اک یوحَد آورد و ٌيگان
از  غطؽػارً کػ ینَر ٌػػِيص، ةػًکؾػیصن   زحطدر ذػال ؽػٍَر  یتهام نَحػَدات ذ

ٌػا  آن ص. انػایىخات دٌکؾیصن  از رىجؽٍَر را  ینَحَدات ذ  ص: ٌهیؽَ ین ییآرزو
ْػالَن داْػای نػا ةػط پایػ   اغت.َؽو   یکتظ یص رویکتأ یرا دارىص ولِحو و ِرن ظ یى

کيیم.  تظکیً نػی زنان ٌماغت و ٌط غً را ِحو، َؽو، ِرن حٍان، رد تطیو اغِاىصاوا 
 کيیم ةػیار ٌيیم اغت. کً تظکیً نیغیػِهی 

يگ ناقتل تار یگَىگ، قطهت یچ  خ اضتیاز فٌس
و نَكَع یاۀ ةارييص درک ین یگَىگ غٍ یاز اغِادان چ یاریػت؟ ةػیگَىگ چ یچ

از اغػِادان  یاریالً نِٓػاوت اغػت. ةػػانکػم یگػَ ینػو ن آىچػًييص، انا کـرتت 
 دیصگاهاز ً نو ک یذال ييص، درک یآن ـرتت نۀ ةارگَىگ، در غهد سَدؽان در یچ

از کانالً نِٓػاوت  کًيم ک یگَىگ ـرتت ن یچگی درک چگَىۀ درةار یغهد ةا تط
یػا  دو یشیتػار ،گَىػگ یيػص چیگَ یگَىگ ن یاز اغِادان چ یا . ٌصهاغتٌ آن کدر
ٕػصنت تهػصن  ةًو  غالً  ٌظار پيج یشیيص تاریگَ ین یدارد. ةطسچیو در  ًغال  ٌظار غً
گَىػػگ  تػػاریز چی ،ؽياغػػی ٌای ةاغِان نتػػٔ یاِْػػًگَیيػػص  ةطسػػی نیو دارد. یچػػ

تطیو  نػَ ىیانا ذِی ایو  ، یٍيی ةیؼ از ٕصنت تهصن چیو.اغتٌظار غال  ٌٓت
  نراغػت ةػط نتػٔ سیلی ْطاتط از تاریز تهصن ةؾطی ىیػػت.ىیظ ؽصه  نهطح تاریزِ 

اىػان انػطوزِی از زنان پصیصارؽصن  ،ٌػِيص ویانل داروکتىيطی   اْطادی کً نَأْ
ی  ؽػکلی از تهػصن ٕتل از آن ٌٌظار غال ىگضؽًِ و  ةیؼ از دهْکط و تهصن  دارای

ةػً  یاٌػان آةػظیاىػػان اةِػصا از گای  ةط اغػاس چيػیو ىيطیػًاغت.  ؽطوع ىؾصه
 درسػت یةٍػص رو ،زىػصگی کػطد یکسؾػروی اْػت، غػپع یانل کت یحاىَران آةظ
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 . نتٔ ایو ىيطیػً،ل ؽصیهَن تتصینو ةً آنص روی زنیو دوةاره  غپع ،زىصگی کطد
و ةا ةطگ  ىصاؽِيص را ٌی  ؽکلی از ثتت وٕایً، نطدم یؼ تهصن ةؾطیصایپٕتل از 

داىػػِيص  یىه یص ذِػیؽػا و سَردىص یپَؽاىصىص و گَؽت سام ن یدرسِان سَد را ن
 ةَدىص. یو ةصو یوذؾ ييص وکتؼ اغِٓاده چگَىً از آ

ص ىوحَد دار ییٌا انکا نیاز نيانٔ دى یاریدر ةػتی دارد. الکنؾایو ىگطش انا 
تط از تهصن نػا  یهیٕص یلیسٌا  آن ناىصه اغت و حا ةً یةاغِاى یٌا تهصن یً ردپاک

ػای ٌػػِيص.  یٌػال یو ٌيػط یاز ىيػط ـػيٍِگط یةاغِاى یایو ةٖایٌػِيص. ا ٌيٌط
اىػػان کػً رغػص  نی ةً ىيػطنَر  ایوداؽِيص و تٖطیتًا ةػیاری ارزش ٌيطی ن ةاغِا

انٍاـط  ؼ یةتاریز ةطسی از ایو ةٖایا ةً انا کيص.  را تٖلیص نینطدم ةاغِان  یٌيٌط
ؼ یةػ یا ذِػیؼ یٌا غال پ َنیلیؼ، نیؼ، ـصٌاٌظار غال پیغال پ ٌظارـصاز 
در آیا ایػو نػػئلً  :صیؾیيصیة ایو ۀپع درةارگطدد.  ةطنی ؼیَن غال پیلینـصاز 

ييػصه ک غػطگطم ینَكػٌَ ویانا ا ؟کيص تطدیص ایخاد ىهیتاریز ٌای کيَىی ةً  ىگطش
حانٍػً ةػً  ؾّ نخصد سػَد ةػَده وکرؽص و در ذال ؾً یٌهاىػان ً کػت، چطایى
 ۀٌا و ىگػطش نػطدم درةػار یاِْػًنهکػو اغػت و یةياةطا. اةصی یل تَغًٍ نکو ؽیا

 تاؽص.کانل ىنػا ل 

يگ»اـػػهالح نهکػػو اغػػت از ؽػػها  یاریةػػػ یػػا  «زینإتػػل تػػار ٌػػای ٌْط
ز ینإتل تػار ٌای تهصنۀ ص درةاری. ةگضارةاؽیص صهیؽيرا « نإتل تاریز ٌای تهصن»

، یؽهال یاکیآنط، یحيَة یاکینطآا، اروپا، یو، آغیزن یدر روانطوزه م. یيکـرتت 
يص. ىان ینٕاره را ٌا  نآ ؽياغان ویً زنکوحَد دارد ٕهب حيَب ٖا و یْطً، آیاىَغیإ
ً کػتػَان گٓػت  ینػَر ن ویا ایگضؽًِ اغت  ٌا ٕاره یطیگ لکَن غال از ؽیلینٌا ده

ِيػص و یةً ٍٕط در ییٌا ویاىَس ةا  آنصىص و غطزنیّ إکاز  ییٌا ویغطزن ا ْػطو ْر
َن غال گضؽًِ اغت. یلینٌا ً انطوز ٌػِيص دهک یؽکل ةًٌا  آن ناىصن از زنان ثاةت
. ؾػّ ؽػصه اغػتک یةليص و ةظرگػ یةاغِاى یٌا، ةياٌا اىَسیاز إطسی ةانا در ٍٕط 
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 یانػطوزٌی  ؽػتاٌِی ةػً آثػار تهػصن اىػػان دارىص و  ییتایز یٌا ةياٌا نطح ایو
؛ یٍيی ا ْطو روىص غاسًِ ؽصه ةاؽيصیدر ٍٕط درایيکً  ٕتل از صیةاٌا  آن پعصارىص. ى

پع  هَن ٌم ىتَده،ینذِی  ْطكاً  اىػاندر آن زنان، اگط  .ؼیَن غال پیلیٌان ده
ػػایچچيػػیو  ؟را غػػاسًِ اغػػتٌػػا  آن چػػً کػػػی پػػضیط  انکان ای ٌَؽػػهيصاىً یٌظ

آن را کؾػّ  ؽياغػان ةاغِاناغت کػً  یلَةیِ ْػیل تطی ،دیگط نٍهایةَدىص.  ىهی
ؼ تػػا یَن غػػال پػػیلینؽؾفػػصو یةػػ کػػً نَحػػَدی ةػػَدلَةیػػت  تطی اىػػص. کطده
ةٍػػص از آن نيٖػػطض ؽػػص. و  ؼ وحػػَد داؽػػتیَن غػػال پػػیػػلین ؽفػػتو تػیدو

آن  یرو اىػػان یپػا یً حاکطد کؾّ کرا  یِیلَة یل تطیْػ ییاکینطآ یداىؾهيص
نَر واكد ىٖػؼ ةػػًِ  ل ةًیْػ یٓؼ ةً پا داؽت روکً ک یْطد یپا یةَد. حا
ا یػو، آیػداروىيطیػ   اىػصازد. ةػط نتػٔ یػػان را دغػت ىهیىَ زیتار ،ویػا ایػاغت. آ

وحػَد داؽػًِ  یؼ نَحَدات اىػاىین غال پَیلین ؽفتو ػتیدوتَاىػًِ در  ین
 ةاؽيص؟

ؽػصه  یکاکآن ذ یً ىٖؼ اىػان روکٌػت  یپطو، غيگ یداىؾگاه نلۀ در نَز
غػيگ  یؼ رویغػال پػٌػظار  یغػ ،ً ىٖػؼک پع از ةطرغی نؾشؿ ؽصاغت. 

ٓػؼ ةػً کاله ةً غط دارد، کصه اغت، یلتاس پَؽؽشؿ و یانا ا .ه ةَدؽص یکاکذ
 یٌا يػص. چگَىػً اىػػانک یرا نؾػاٌصه نػٌا  هدغت، غِاردر  یَپکپا دارد و ةا تلػ

ً چگَىً پارچً ةتاْيػص و لتػاس ةپَؽػيص؟ کتَاىػِيص ةصاىيص  یؼ نیغال پٌظار  یغ
يص و ک یرا نؾاٌصه نٌا  هدر دغِؼ غِار یَپکً او ةا تلػکو اغت یتط ا بیظ ٌخیچ

ةػَد  ییروپػاا  گالیلم یطدک نیط کؾً ْیداىػًِ اغت. ٌه ین ییٌا  ظیىخَم چۀ درةار
ٌظار غػال  یغػ یانا چً کػػ .طدکَپ را اسِطاع کتلػ فص غال پیؼغی ذصود ًک
ص. ىػوحػَد دار یادیػزۀ ىؾػص ذل ی؟ ٌيَز ٌم نٍهاٌاؼ تلػکَپ را اسِطاع کطدیپ
ا در ْطاىػػً، آ یاریال، ةػنث یةطا آلػ،،  یٌػا َهکو رؽػًِ  یحيػَة یٖػایْطاز ُاٌر

 یوإٍػچیػظی ً یواكػد و ؽػت یلػیً سکػدارىػص ؽان  یٌا  َارید یرو ییٌا یىٖاؽ
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  داىػ رىگ یو ةػا ىػٌَ هؽػص یکاکػتػا ذیار زی، ةػػیط اىػاىیاىص. تفاو ؽصه یکاکذ
اىص و  صهیلتاس پَؽ ینثل نطدم انطوزاؽشاص اىص. انا آن  ؽصه یظیآن رىگ ینٍصى
 یاىص. ةطسػ صهیاغت و ؽلَار تيگ پَؽػ یُطة یٌا ً لتاسیؽت یهکؽان  یٌا لتاس

غػط  اله ةػطکػٌفػا در دغػت و  ی، در دغت دارىص و ةطسػیپ ًیؽت یظیچٌا  آن از
 یو غهد ٌيطیتَاىػِيص ةً چي یؼ نیٌظار غال پـصٌا یٌا هَنیدارىص. چگَىً ن

ًِیپ  ةطغيص؟ یا ؾْط

و یػَم دارد. ایػٖا نٍصن اوراىیْطگاةو در آ یم، حهٍَریتط ةطو ٌٖب یهکص یةگضار
َم را از غػيگ یػِشطاج اوراىاغػ ییاًِْ اغت و سَدؽان تَاىػایى ؾَر ىػتًِا تَغًٍک

اکنٍصن ىصارىص و غيگ نٍصن را ةً  ييػص. در غػال ک یاًِْ ـػادر نػی تَغًٍ یؾٌَر
طد و پػع کػَم را وارد یغيگ نٍصن اوراىنٖصاری از آن در ْطاىػً  یا ارساىًک ۱۹۷۲
و اغػِٓاده پػطدازش  َمیً غيگ نٍصن اوراىکةطدىص  ی، پییایهیل ؽیوترلً یاز تخظ

 یرا ةػطا یاز داىؾػهيصان و پطغػيل ْيػ یا ب اغت و ٌػصهیدىص ٌخطکط کؽصه ةَد. ْ
اکْطغِادىص. داىؾهيصان آىخا  در نرل، ةً یاىخام ةطرغ  یةطرغ یةطا یادیز یؾٌَر

ِيص. آىخا  ةً  َمیػنٍػصن غػيگ اوراى کطدىػص چً ْکط نیآىً کطدىص کص ییتأ در ىٍایتْر
ةٍِػط ذِی ؽصه ةَد، ةػیار سَب نطاذی اغت کً  یةظرگ یَِر اتهکرا در وإًاغت 

ارد غػال یػلیناسًِ ؽص؟ دوغ یدر چً زناىتَاىػت غاسًِ ؽَد.  انطوز نی آىچًاز 
وحػً   یٌػ ٌػِيص. ةً یاٌصاد ىخَن ٌا ویط ةَد. ایغال داٌظار پاىفصنصت  ؼ و ةًیپ
تٍػػصاد ةػػػیاری از چيػػیو د داد. یتَكػػآن را  ویػػانػػل داروکت ىيطیػػ تػػَان ةػػا  یىه

ػایچ یاْکػ ةػً اىػصازۀ یو ْي یٌله  انٍص. حىوحَد دارٌایی  ىهَىً را  یصیػحص یٌظ
ٌا  ط اىػػانکتٓوِٕی ط دٌص. یینان را تِ یٍْل یدرغ یٌا ِابکً کاغت  طدهکؾّ ک

 یطىػص. ذِػیص را ةپضیحص یٌا صهیاغت اغشت  يص،ک یط نیٍو گکو ٔ یٌه یدر ٌادت
 ُطیػظینَر ً طىص و ةیةپضآن را  ييصک یت ىه ؽَد، نطدم حط یار نکٖت آؽیذٖ وِٕی
 ؽػکل ةً یکػػ ٌی و، انػطوزه ٍػکط کػتٓ یٌا ط روشیسانط تأث ييص. ةًک یرد نآن را 
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نٓػاٌیم ةؾػطی و یيػص و ةيػاةطاک یىهػ یآور را حهػً ییٌا اِْػًیو یچيػنيصی  ىيام
تیؾً از پیٌه ا گطچً ص. ياِْ یص ٌٖب نیحص یٌا ؾْط  یا نَر گػػِطده ةػًایو چیٌظ

 . انػا وِٕػی درةػارۀاىص ؾػّ ؽػصهکذاكط در ذال انا  ،اىص ةً ٌهَم ؽياغاىصه ىؾصه
ػػا سطاْاتیو چیػػيػػص ایگَ ین یم، ةطسػػیيػػک یـػػرتت نػػٌػػا  آن را رد ٌػػا  آن و اىػػص ٌظ
 ييص.ک ین

اکدر  یادیداىؾهيصان ؽخاع ز ػا یو چیا ینَر ٌلي ً ةًکٌػِيص گط ید یؾٌَر ٌظ
يگ را ةً وحَد نا  یً ٕتل از تهصن ةؾطک ٌایی تهصنیا ز ینإتل تار ٌای ٌيَان ٌْط

ًِی، پض اؽِيصد ؼ یة وةَده ىیظ  یگطید ٌای و تهصن نا، تهصنیٕتل از ا یٍيیاىص.  ْط
 ًکػص ییػص ةگَیػتَاى ین یةاغػِاى یایتهصن وحَد داؽًِ اغت. ةا ىگاه ةً ةٖا کیاز 
دٍْػات  ةػًٌا  ييص تهصنک یط نکٌْا  آن ویتهصن ىتَدىص. ةياةطاۀ دور کیاز ْٖم ٌا  آن

طدىص. ک یزىصگ یـَرت ةصو اْطاد زىصه ناىصىص و ةً از یهکْٖم تٍصاد  و نيٍصم ؽصىص
ص را یػحص یو تهػصى ىصؽص یصیحص یاد ؽص، ىژاد ةؾطیج تٍصادؽان زیتصر غپع ةً
غػاسِيص.  را یصیػحص یؽصىص و دوةاره ىژاد ةؾط طدىص. غپع دوةاره نيٍصمکؽطوع 

ا تکطار ؽصه اغػت ویا  ٌػاییت نػاده الگَکػيػص ذطیگَ یٌا ن صانکػیظی. ْچطسً ةاٌر
 دارد.ٌایی ظ الگَیل حٍان نا ىکطات ییارد. تِد

و یزنػػۀ اریت غػػکػػچطسػػان، ذط یطیو راه ؽػػیػػً و در ایو حٍػػان وغػػیػػدر ا
ارات یو اغت ةػً غػکنهو  ةاؽصةَده ؾً آرام و ٌهَار یتَاىػًِ ٌه یوحً ىه  یٌ ةً
اگػط از نَاحً ؽػصه اغػت.  یگطیدو ْخایً ةظرگ الت کنؾةا  ایطده کگط ةطسَرد ید

تػَاىیم ةگػَییم ایػو وٕػایً  نی م،یةػً آن ىگػاه کيػ یٍینت َْؽ یٌا ییاتَاى دیصگاه
 یکػطدم و پػ یاةیػرد دٕت ةػًی ٌػِيص. زناىی تط ةظرگٌای  و تطتیبىيم  ةشؾی از
ْٖم تٍصاد  ٌط ةار اغت.ک ةار دغِشَش اىٍصام کانل ؽصه یت ٌؾِادویةطدم ةؾط

ناىػص و غػپع وارد  نی یةإٕتلی از تهصن  یناىصىص، ْٖم که نیاز اْطاد زىصه  یکه
در حهٍیػت، اْػظایؼ ةػا کطدىػص.  نی یزىصگ یـَرت ةصو ؽصىص و ةً نی یةٍصۀ دور
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 یا و چطسػًیان چيػیک ةار از نیٌؾِادوةؾطیت ؽص.  یوةاره تهصن ىاٌط ند ىٍایت
 اٌهیػتِ  ۀدرةاراز دیطةاز و یىکطدم. نطدم چ یاةیتا اىٍِا ردآن را  گضؽًِ اغت و نو

ـػرتت « و ٌهػاٌيگی اىػػاىی یٌػای نػػاٌص زنیيػ ٍٕیتةيصی کیٍاىی، نَ زنان»
ص اوكػاع تَاىػ ةيػصی کیٍػاىی نشِلػّ نی زنان کیٍاىی نشِلػّ و طاتییتِ. اىص کطده

ذطکػت نػاده  ،کیػظیةػط نتػٔ ٌلػم ْ .نشِلٓی در احِهاع ٌادی ةؾطی پصیص آورد
ـػصؽ  یظیػو چیظ چيػیػذطکػت حٍػان ىدر سفػَص کيػص،  یرا دىتػال ن ییٌا الگَ
 کيص. ین

يگۀ درةارایيکً  یاـلٌلت  و یو ةَد کً ایز ـرتت کطدم اینإتل تار ٌای ٌْط
يگگَىگ  یچتاریز ىکًِ را روؽو کيم:  ىػً ةػً گػطدد  ٌای نإتل تاریز ةطنی ةً ٌْط

ةػاره  ویم درایتػَاى یننيِٖل ؽصه اغت. دور ةػیار  یٌا از زنانو  ،ایو تهصن کيَىی
  یػتظک ان کػطد کػًیة یانَىیکؽاهَىً، ةطای ىم. یصا کيیپنضٌتی را در نَِن اؽاراتی 

ک کالپػا یػص. یرغ یيیة ؼ کانل کطد و ةً روؽویپ «کالپا»َن یلینـصٌاسَد را در 
 یص ٌصدیتَاى یىه یَن غال اغت. ذِیلینـصٌاالپا ک کیؽانل چيص غال اغت؟ 

ز یا آن ةػا تػاریػد ةاؽػص، آیان کطد ـػریاو ة آىچًاگط  .صیيکرا تفَر  یو ةظرگیةً ا
ً کػان کػطد یػو ةیٌهچيػ یانَىیکص؟ ؽایآ یو حَر در ىهیل زنکطات ییتِت و یةؾط

سَدؽػان ٌػا  آن از ٌطیػکً کػ يصً وحػَد داؽػِیػدوران اول یٕتل از او ؽؼ ةَدا
طده و کػػً یػػکالپػػا ٕتػػل تظکَن یلینـػػصٌاٌػػا  آن  طه و ٌهػػیػػو ُ صيداؽػػِ یاغػػِاداى
ا وإًٍا ـریو چیو ؽصه ةَدىص. اگط ایة روؽو  یٌا ان آن روشینا از ید ةاؽص، آیٌظ
 یٌػػا و روشینػػا چيػػ  و، انػػطوزه در حانٍػػیراغػػٌِػػای  آنَزشو  یوإٍػػ یغػػيِ
کهیاب نههئيًا، انا  ةلً،م یگَ یص، نیؽَد؟ اگط از نو ةپطغ یآنَزش داده ن یاً یکتظ

ا آن چیاٌػِيص.  و و آن اْػطاد یدروُػ یٌػا گَىگ ی، چیتٖلتػ یٌػا گَىگ یو روٌز
ایدلشَاه چ طؽصه، ةًیتػش و را ْطیػب دٌيػص آورىػص تػا نػطدم  یاز سػَد درن را ییٌظ
 کیػ صامکػایيکػً  صنیؾِط اغت. ٍْهینطاتب ة ةً یوإٍ یٌا گَىگ یاز چؽان تٍصاد
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دؽػَار  یگَىػگ وإٍػ یؿ چیاغػت. تؾػشدؽَار ، یتٖلت کی صامکو  اغت یوإٍ
 ػت.یظ آغان ىیآن ى کطدن صایاغت و پ

ایی ناىيػص ػت. ین گضؽًِ ىناىصه از دورا حا ظ ةًیگَىگ تيٍا چ یچ ،در وإً چیٌظ
َِ و لَ ٌای تطغیهً ،یح یتاىهاد  ، ىگاره ٌؾػت غػً و ىیػظ طاتییػِاب تِکؽَ،  ٌَِ
 راٌػا  آن اغت کً اگط کػیٌلت ً ٌهیو اىص. ة صهیز ةً ارث رغیراز نإتل تا ٌهگی

ةشَاٌص درک کيص، ٌی  راٌی ىیػت ةَِاىص ةػً و  کيص نهالًٍ یٌاد یْطد دیصگاه از
ؽػان  ذٌيی ا ٕالبدیصگاه یةطای کػاىی کً تٓکط، ٌا  آن رازرنظوةطغص. ٌا  نآ درکی از

 ؽَد. آؽکار ىهی ،ٕطار دارد یٌاد یغهد ْطد در

 ً اضتیکش ةسای تگَىگ  یچ
ةً ؽها تَاىم  نیػت؟ یچ یًٖا ةطایدارد، دٕ یشیو ٕصنت تاریگَىگ چي یً چکذا  
ًِروش  روش ناکً  میةگَ ٍِػًا یدا اغػت، پػع نتةػَ  نصرغػ  یػاز تظکای  پیؾػْط
ىیػظ ىانیػصه « ةَداؽػصن»آىچػً  ،نَحَدی سصایی کيصایو اغت کً ؽها را  دىتال ةً

ةیيی را پػطورش  ایو اغت کً روؽػو دىتال ةًنَر نؾاةً  ىیظ ةً دا َ  نصرغؽَد.  نی
« ؽصن سصایی» ًکم یتَاىم ةً ؽها ةگَ ینىا ل ؽَد. دا َ ةً  یا ْطد را ٕادر کيص دٌص
از  یا واژه ةػػَدارا در ىيػػط ةگیطیػػص.  «ةػػَدا»ةػػطای نثػػال، نٍٓػػَم ػػػت. یطاْػػات ىس

لهػً داؽػت و کو نا آورده ؽص، دو یةً چ وِٕیم اغت. یٕصٌيص  ت، زةانیطکغاىػ
طدىػص. کتطحهػً  «َْ تػَ»ـَرت  ةًآن را  ظیاز اْطاد ى یؽص. ةطس یتلٓو ن « َُؼ تَ»

از آن  یکػیو، یطدم چنؽص،  نینيِٖل واژه از ىػلی ةً ىػل دیگط ً آن کنَر  ٌهان
ارد؟ د ییچػً نٍيػا یيیو واژه در چیا ىص.صیىان «ُؼ »آن را  و ىصطدکلهات را ذضؼ ک

از ً کػکيػص  اؽاره نی یؽشفاغت و ةً  «ؽصه یا آگاه ویة ؽشؿ روؽو» یةً نٍي
 در آن اغت؟ یاغت. چً سطاْاتیا آگاٌی رغیصه  یيیة روؽوةً ً یکتظ ٔینط



31 

 

 یٌػػا ییتَاىا ،ًیػػکتظتَاىػػص از نطیػػٔ  نی ْػػطد ص:یؾػػیيصیة ةػػاره درایوٌهگػػی 
 ؽػياسًِ یٍینت ْػَؽ ییَاىػاتؽػؼ انطوزه در دىیػا را رؽص دٌص. سَد  یٍینت َْؽ

 ییٌػظار تَاىػا ؼ از دهیم ةػیگػَ یؽَد. ن یرصود ىهٌا ن وی، انا ْٖم ةً ااغتؽصه 
 ىؾػػًِ یدر نرلػ در ذالی کػً یص ؽشفیيکوحَد دارد. تفَر  یوإٍ یٍینت َْؽ
گػطان یً دکػرا اىخام دٌص  یارکؼ ةَِاىص یا پاٌایٌا  دغت دادن تکذطةصون  ،اغت
ٌط  یوإٍذٖیٖت تَاىيص اىخام دٌيص و او ةَِاىص  یىهؽان  یا پاٌایٌا  ةا دغت یذِ

ػایچ ذٖیٖػت حٍػان و يػص، ةَِاىػصیُةٍص حٍان را ةت  یً نػطدم ٌػادکػيػص یرا ةت ییٌظ
طده اغػت؟ کػػب کً، دا َ را یکتظاز نطیٔ  ًکػت یى یػکا او یييص. آیتَاىيص ةت یىه
ا یاغت؟ آ یٌاد یص او نثل ْطدییص ةگَیتَاى یا نیػت؟ آیى سصاییی ا او نَحَدیآ

ً او را کػت یا درغت ىیؽصه اغت؟ آةیو  روؽوً یکتظ  لیوغ ً ةًکػت یى یػکاو 
 «َداة»یک م او یٕصٌيص  م؟ ةً زةانیةيان «سصایینَحَد »یا  «ویة نَحَد روؽو»
 و کار اغت.یا یگَىگ ةطا یو اغت و چیت انط ای. وإٍؽَد یصه نیىان

ؽٓای ُیط از ؽشؿ ةطای چیظ دیگطی درک کييص کً چطا تَاىيص  ةطسی اْطاد ىهی
و اغػػت کػػً یػػا اننييَرؽػػ را تهػػطیو کيػػص.گَىػػگ  یچةیهػػاری و تيصرغػػِی ةایػػص 

اغػت. انػا  یار غػهریةػػ یو درکػیػا .اغتٌ یهاریة یؽٓا یگَىگ ْٖم ةطا یچ
ػادر ذال گَىگ ْٖم  یاز اغِادان چ یاریطا ةػی، زػتیىط ؽها یتٖف  ییاىخام کاٌر

ْٖم ٌا  آن .ٌػِيص ینِالذٓو غ یةطاٌا  آن ةًکهک و نطدم  یهاریة  نٍالخناىيص 
ػایچ یکػػ ٌی کييص و  یـرتت ن یٌا و غالنِ یهاریة  نٍالخۀ درةار نطةػَط  یٌظ

سػَب ؽػان  یٌا روشم کػً یگػَ یرا ىه ویػدٌػص. ا یةا تط را آنػَزش ىهةً غهَح 
ػایو اغػت کػً چیػاٌػا  آن تیػنأنَر ،وإػً ػت. دریى   را در غػهد نٍالخػ ییٌظ
ةػػیاری گَىگ آنَزش دٌيػص. انػا اْػطاد  یچ کطدن جیراىیظ و  یٌا و غالنِ یهاریة

 یؾيص و ٕلتیاىص یآن نۀ درةارٌا  آن ً کييص.یسَاٌيص تا غهَح ةا  تظک یکً نٌػِيص 
 یٌا یو نػئلً غشِیً کييص و ایص سَد را تظکیيص چگَىً ةاداى یآن دارىص انا ىه یةطا
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اىػص. التِػً  اِْاده یاریآورده اغػت و در نؾػکالت ةػػپصیػص ٌا  آن یرا ةطا یاریةػ
ی در غهَح ةا ، ةا  یروؽآنَزش وإٍی  و ةایػص  داردغػطوکار نَكٌَات ةػیار ژْر

ةً ٌهیو ٌلت  .ةَدطدم و حانًٍ نػئَل در ةطاةط ن کً ادرا آنَزش دای آن  ةً ؽیَه
ایاز چٍلی ة ایم. ةً ىِایج سَةی رغیصهدر کل اغت کً  ؽان ـرتت  یی کً درةارهٌظ

. صیػاینثل سطاْات ةػً ىيػط ةطسی ة ةطاینهکو اغت غهد ةا  ٌػِيص و  کيیم نی
را تؾػطید ٌػا  نآ ةا اغػِٓاده از ٌلػم ىػَیوم یکي ین یغٍةً ةٍِطیو ؽکل  رو ایو  از

 کيیم.

را ٌا  آن اریاسِ یاز اْطاد ة یةطسکيیم  ات ساـی ـرتت نینَكٌَ درةارۀوِٕی 
ٌلػم ٌيػَز ةػً آن آىچػً و اغت کً یا یو ؽشفیار چيی؟ نٍچطاىانيص.  سطاْات نی

ا یػ سطاْػات یٌهگػو پػضیط ىیػػت  انکان ٌيَز تخطةػً ىکػطدهیا سَدش  ىتطده یپ
 نػَر ْکطکػطدن درغػت ویا ایػگَىً اغػت. پػع آ ویت او ایذٌي .ٌػِيص ُیطوإٍی
ا یػىتطده اغت  یٌلم ٌيَز ةً آن پایيکً  سانط را ْٖم ةً یظیص چیتَاى یا نیاغت؟ آ
ت ٌلم اغت ةًیپ یوراایيکً  سانط ْٖم ةً رد  ُیطوإٍیا ی یسطاْ یظیٌيَان چ ؾْط

  حانٍا ی؟ آتَغًٍ یاةص تَاىػت یا ٌلم نیکطد آ یگَىً ْکط ن ویا ٌطکػیص؟ اگط یکي
ت کيصتَاىػت  یةؾطی ن  نا اةػصاع کػطده یو ْي یٌله  کً حانٍ ییٌاظی؟ چپیؾْط

ایچ یٌهگ ٌػا  آن  اگػط ٌهػ .ىػصىاؽػياسًِ ةَدنػطدم ةػطای  یکً زناىٌػِيص  ییٌظ
ِػً ن در ىيػطسطاْات  ت و تَغػًٍ ىهیةػً پ یازیػگػط ىی، دىصؽػص یگْط  ةػَد. یؾػْط

کييػػص  و ْکػػط نی کييػػص گَىػػگ را درک ىهی چیٌػػایی ناىيػػص  روشةػػػیاری از اْػػطاد 
ػاگَىً ىیػػت.  نا ایوا اىص. سطاْات ةػصن اىػص کػً  آؽػکار کطده یٌلهػ یانػطوزه اةظاٌر

ای اغِادان چی انػَاج نػادون ـػَت، ، ناىيػص: کيػص غانً نی ةػیاری گَىگ چیٌظ
ٌای  اؽػًٍنػادون ٕطنػظ، ٌای  اؽػًٍ، یػیانَاج ناَْؽ ـَت، انَاج الکِطونِيان

ةً نٖصار ةػیار کهػی کً  ییٌاٌا و ْلظ ٌا، اتم گانا، ىَتطونٌای  ، اؽًٍةيٓؼ یناورا
ایچٌا  آن ایآ .در ةصن وحَد دارىص  ؟ـػَرت نػادی وحػَد دارىػص ىیػِيص کػً ةً ییٌظ
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 یٌا ْلػازنانا ی؟ آاغت از ناده غاسًِ ىؾصهی ٌطچیظا یٌػِيص. آی نادىیظ ٌا  آن
 از آىخػا کػًص؟ یػرا سطاْػات ةيانٌػا  آن صیتَاى یا نیاىص؟ آ گط از ناده غاسًِ ىؾصهید

ٌػا  آن درةػارۀ ٌػط ـػرتِیکييػص،  سػصاییایو اغت کً نػا را ٌا  ٌصؼ از ایو روش
 پطدازیم. نیٌا  آن دارد و نا ةًغطوکار نَكٌَات ژرؼ از  یاریةا ةػنتیًٍِا 

ةػً  سیلی ٌػادیٌا  آن اغانی، چطا صىچيیو ٌصْی دارگَىگ  یچٌای  روشاگط 
 ٌػا آنکً غت تط ا نياغب در وإًىانيص؟  یگَىگ ن یرا چٌا  آن نطدمو  صيرغ نی ىيط
 یٌا التًِ ىامٌهیو اغت. ؽان  ىانیص، چطاکً ٌصؼ« تظکیً»یا  «نٍيَیتهطیو »را 

نَر کلػی  ةػًرا ٌػا  آن انػا ،ٌایی وحػَد دارد ةطای چيیو روشظ یى یگطیةشفَص د
ایػو نػػئلً ةػً ىانيػص؟  یگَىػگ ن یرا چ ٌػا آن ص. پع چػطا نػطدمیً ىانیتظکةایص 
زنػان ؽػطوع  ؛گػطدد پػیؼ داؽػت ةطنیدر ذصود ةیػػت غػال چیو کً  یاوكاٌ

يگػ زنػانآن  .گَىػگ یچٌای  روشنرتَةیت  اْکػار و ةػَد و  یاواغػم اىٖػالب ٌْط
يگ غيِی را نػَحی از سفػَنت و کیيػً اذانػً کػطده ةػَد اواسػط اىٖػالب در . ٌْط

يگی ةَد کً روش ةػً یيکً ةصون ا .ىصسَد رغیصنرتَةیت ةً اوج گَىگ  ٌای چی ٌْط
يگ چیٌای  روشکً ةپطدازیم ٌایی  ىام ، از يصِز داؽػٌای نإتل تػاری گَىگ در ٌْط
سػانط  یم ةتیيیم نَكَع چً ةَده اغػت: ةػًتَاى در ایو دورۀ تهصن نیؽان  ٌای ىام

ؽػان سیلػی نػضٌتی ةػَد و  گؾػِيص، اغانی دوران ٕتػل ةطنیٌا ةً  ایيکً ایو روش
ِيػص نی در ىيطاِْاده  یا ٌٖب «یْئَدال»نطدم آن اغانی را   ٌایی از ایػو ىػًىهَ .گْط

ػات، ر واحػطا،نصیِیؾػو  دا َ،  یتظکراه ةظرگ  :ٌا ٌػِيص ایو ٌا ىام راه ةػظرگ اه آٌر
يگػ  یً.ً ىُ کیهیاگطی دروىی ، دارنا ةَدا  یتظک و یاز چيػ یاگػط در نػَل اىٖػالب ٌْط
ص؟ آن آرزو کػً اغػِادان یؽػص یا نػطدود ؽػهطده ىهیػص، آیکطد یاغِٓاده ن ییٌا ىام
ٕفص داؽػِيص ةػً ٌا  آن گَىگ داؽِيص سَب ةَد و یچ کطدن یاىٌهگ یگَىگ ةطا یچ
ؽػان را ذٓػو کييػص و  کييػص، غالنِی درنػانٌػا را  ييػص ةیهاریکهػک ک نطدمهَم ٌ

کطدىػص  یت ىه انا حط ؛ةَد یٌالٌم  چٖصر ؽان را ةٍتَد ةشؾيص و وكٍیت حػهاىی
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اىخػام  گَىػگ یچاز اغػِادان  یاریةػػکاری کً  ویةياةطاٌا اغِٓاده کييص.  از آن ىام
 چػیةطاىگیظ  ُیطةرػ   دو کلهػ ؽػان، ٌای ره ةػً روشاؽػا یةػطا دادىص ایو ةَد کً

 دا ػَ َذىػگو  يػگیح ندَ  یٌػا از نِػَن کِابرا روش، تهطیو( ) و گَىگ )اىطژی(
ۀ واژدرةػػارۀ ذِػػی  اْػػطاد یصىػػص. ةطسػػیىان «گَىػػگ یچ»را  ٌػػا آن واىِشػػاب کطدىػػص 

ً یظکدر گضؽًِ توحَد ىصارد.  پژوٌؼ یطاة یظی، انا چکييص نی پژوٌؼگَىگ  یچ
ًا واژ «گَىگ یچ»ؽص.  یصه نیىان  و ةً ایػو نييػَردر دوران اسیط کً  ای اغت هـْط

 درک نطدم نٍاـط ةاؽص. نياغب کً  غاسًِ ؽص

 اةر؟ی یىه ظیافشا ویتهس ةاتان  گَىگ  چسا
 :ييػصک یط نػکػْ گَىً ویاْطاد ااز  یاریاةص؟ ةػی یىه ؼیاْظا ویتهط ةاتان  گَىگ چطا
و  ةشفػَص ٌػای نٍارت ی. اگػط اغػِاد ام طدهکػى اْػتیرا در یوإٍػ آنَزش نو»

ًِیپ ٌای تکيیک  ویػا «یاةػص. نی ؼیاْظا نو دٌص، گَىگ آنَزش نو را ةً ای ؾْط
ا ص از نطدم وپيجىَد ذصود روٌز و چيیو ْکػطی ةػً ىيػطم  ييصک یط نکْ گَىً ویا دـر
 ، ةلکػً کػانالً  يصػػِیى یٌػاد ک نػطدمیػيتک ییٌػا روشچيیو  طای. ز دار اغت سيصه
تػَاىم ةػً  یطد. نکػ یاةیػارز ةػا  غهَح ةا اـَلةایص ٌا را  آنو ی. ةياةطااىص ٌادی َْؽ

و  «ًیػتظک»  لهػکاغػت: از دو  ویػا گَىگ رؽصىکطدن یاغاغ ً ٌلتک میٌهً ةگَ
کلیػص طىػص. یگ یصه نیػرا ىاد ًیػييص و تظکک ین تَحً ویتهط ةً ْٖم نطدم «،ویتهط»
 یٌا ، دغػت یٌػادْطدی  ةا ةصنٌای ْیظیکی و ةیطوىی ىیػت.  َْٖیت در تکيیکن

 را ةػً اىطژی ةا ةا ۀ ناد صیتَاى یص نیيک یط نکا ْی، آ یٌادْطدی ار کو اْ یٌادْطدی 
در ةاؽػص!  یآغػاى ویا تَاىص ةً ین ص؟ چگَىًیرا رؽص دٌ ص و گَىگیيک لیتتص گَىگ
 طونیػدر ة یظیػچ در نلب ًکاغت  ویا . نثل اغت یؽَسچيیو چیظی ،  نو ىيط
 . یاةیص هیىآن را  ص. ٌطگظیيک را حػِخَ یظیچ طونیص و در ةیةاؽ
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ةػا  یػا پػَل یهػک ص ةػا پطداسػتیةَِاى ًک ػتیىٌای دىیَی   نٍارت نثلتظکیً 
در طا یػ، زچیػظی کػانالً نِٓػاوت اغػت.  صیػيک ػػبکآن را  ییٌػا کیيکت یطیادگی

و ةياةطایو الظانات ةػا تطی دارد.  اغت یٌاد طدمنْطاتط از کيص کً  غهری ٌهل نی
 یص و ةػطایػً کيیػرا تظکتػان  درونچيیو تهطیيی ةایص در سفَص دٌم.  تَكید نی

ایچ یکهک در حػِخَ  طونیػً در ةکػٌػػِيص  یادیص. اْطاد زیىتاؽ طونیدر ة ییٌظ
ایچ یدر حػِخَ  گػط دىتػالیظ و روز دیػچ کیػ یٌػِيص. انطوز در حػػِخَ ییٌظ

اٌػصاؼ و . اىص صهیچػػت یٍینت َْؽ یطوٌایکػب ى یگط ٌػِيص و ةً آرزوید یظیچ
 گَىػگ یسَاٌيػص اغػِاد چ ین ًکػٌػِيص  یاْطادذِی ٌای گَىاگَىی دارىص.  اىگیظه

ص یػ، ةایوإٍػ  یػاورىػص! انػا در تظکیة ةػً دغػتٌا پػَل  یهاریة  ؽَىص و ةا نٍالخ
 ، در نَر نثػال ؽػَد. ةػً ین صهیىان يگیؽ ویؽ  یتظک ویص و ایً کيیرا تظکتان  ذٌو

انیػال و  اذػاغػات ةػً اغػت  زمآیػص  ةیو ؽها و دیگطان پیؼ نی کًتٍاركاتی 
کع، ةطای نيػاًْ ؽشفػی  نشِلّ کهِط اٌهیت دٌیص. اةػت ةػا در ذػال اگط ةٌط ٕر

در ایو ـػَرت . داؽًِ ةاؽیصتان  ىتایص اىِيار ىِایج زیادی از تهطیودیگطان ةاؽیص، 
 ةػً دغػتگَىگ تان  از تهطیوص و ىتایص اىِيار داؽًِ ةاؽیص ناىيص اْطاد ٌادی ٌػِی

ٕػطار تػان  را در ٕلب تهطیو يگیؽ ویؽ  یتظکةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةایص  ةیاوریص.
 رویػص و ةػا تط نیةطیػص کػً در تظکیػً  کيیص پػی نیگَىً ٌهل  ایودٌیص. اگط ةَِاىیص 

 کيص. رؽص نیتان  گَىگ

و  ایهػان، ی، ةطدةػاراغت( ناده یىٌَ تَٖا )کً ؟ آن ؽانل ػتیچ يگیؽ ویؽ
ایْصاکار، ةفیطت ترهػل  یی، تَاىػاینػطدم ٌػاد یٌا یو واةػػِگ الیػان کطدن ، ٌر
ػػای گَىػػاگَىی را درٌا و ناىيػػص آن اغػػت.  یغػػشِ از  ٌػػط حيتػػًدارد.  ةػػط چیٌظ

در رؽػص  یصیػلک یٌانل وی. ا صیص تا وإًٍا رؽص کيیدٌا ارتٖ صیرا ةاسَد  يگیؽ ویؽ
 . غتا گَىگ تَان
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آن ـػرتت ۀ درةػار ًکػ يگیؽػ ویؽ» :ييػصکط کػْ و اغػتکػاْػطاد نه یةٍل 
ً یػم تظکیسَاٌ یکً ن یا گَىگة و ىيطی اغت ینَكٌَنٍَٓنی اسالٕی و ص، یکي ین
ی ْلػػٓی در یٌا از دیطةاز ةرػ  و حػصلگَىً ىیػت.  انا ایو «ارتتانی ىصارد.م یکي

ای ذٌيػی.  غػاسًِیػا  چیػظی نػادی اغػتاغاغًا چیو ةَده اغت کً آیا وإٍیت 
ناٌیِػًا یکػی  یو ذٌيػ ینػادٌای  ، پصیػصهدر ىٍایػت ًکػ میةگػَتػان  یص ةطایةگضار

ص ىؽػػَ یص نػػیػػنِػػظ اىػػػان تَلدر  ًکػػ یراکػػْااىػػص  پػػی ةطده داىؾػػهيصانٌػػػِيص. 
، انػا در ٌػیو ـَرت نادی ٌػِی دارىص . ایو یٍيی اْکار ةًصىٌای نادی دار ویژگی

یکػی  در وإػًتػَان گٓػت ایػو دو  پػع نیيص. ای ذٌيی ٌػػٌِ ذال ٕهًٍا پصیصه
سَد را  یناد وحَدِ  تيٍا ىًگِٓم: حٍان حٍان  ۀنؾاةً چیظی اغت کً درةارٌػِيص. 
 غطؽػتوحػَد  تَاىػص ْطدی ٌادی ىهی . داردىیظ غطؽت سَد را  زنان ٌم ًکدارد، ةل
ٌػػِيص.  غػهدیک در  یٌهگ ینطدم ٌاد زیطاذع کيص،  را ِحو، َؽو، ِرن حٍان،

ص. یػو غطؽػت را تخطةػً کيیػص ایػتَاى یص، نیػةطو یٌاد نطدم غهد یْطاغَ یوِٕ
ا در حٍػانیچ ؟ تهام صیکي یتخطةً نآن را  چگَىً کػل  ًکػ ینػَاد ، ؽػانل تهػام ٌظ

 یٌا لکؽػٌػا  آن ط ٌػػِيص، تهػامکػْ یزىصه و دارا یکييص، نَحَدات یپط نن را احٍ
 ص. ةػایػـػٍَد کي ىػصگضار یىهٌػا  آن نشِلّ ٌػػِيص. در غهَح ٍانیک یْا یٌػِ
. چػطا ةطویػصةػا   دٌيص احازه ىهیٌا  آن ص.یتَاى یص انا ىهیيکص ـٍَد یسَاٌ ینایيکً 

 یٌط غهرکاْی رؽص ىکطده اغت.  ۀةً اىصازؽها  يگیؽ ویؽ طای؟ زدٌيص احازه ىهی
 ٌطچیظو ار ةص کاْ ةایصص، یةا  ةتط ص غهد سَد رایةشَاٌ دارد و اگطسَد را  اغِاىصارد

ْٖػم ةػً ایػو ص. یاغِاىصارد آن غهد ؽػَنهاةٔ سَد را دور ةطیظیص تا  درون ىاپاکِ 
 ص.یص ةا  ةطویَاىت ؽکل نی

. ؽػَد ین ةظرگی طییتِغِشَش دتان  ةصن، کيص ؽص نیؽها ر يگیؽ ویؽ یوِٕ
روی تان  ةػصنتِییػطات ْیظیکػی در ههئيػًا نتػان  ٌهطاه ةا تِییطات نثتػت در ذٌو

ای آن اغت کً دٌص ایو  روی نی آىچًدٌص.  نی دادن  ؽها را ةً ؽکلةصی کً چیٌظ
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درک ةٍِط ایػو نػػئلً،  ةطای کهک ةًص. ىؽَ دور اىصاسًِ نی اىص ٌا کؾاىصه واةػِگی
ص و در آب یػةيص نػیآن را  رِ ص، دیدار نیرا ةطآلَده  از نَاد ای  پطؽصه یةهطتفَر کيیص 

ػایاز آن چ یهػک. غپع  رود ینْطو  آب طیز ، ةالْاـلًاىصازیص نی  درونآلػَدۀ  یٌظ
ةا   غهد آب غهت ةًؾِط یص، ةیيک یسالآن را  ؾِطیة ص. ٌطچًیظیر نیطون یةآن را 

ایو ٌهان کاری د. ؽَ ینانالً ؽياور ک آبغهد روی  ،ؽَد یانالً سالکص. اگط یآ ین
ػای ةػص کيیم در روىص تظکیً اىخػام دٌػیم:  اغت کً غٍی نی سػَد را از تهػام چیٌظ

در ىٖػؼ اغت کً  و غطؽت حٍانیاتا ةَِاىیم ـٍَد کيیم.  کيیم ٌا نیرنان  درون
 یکػاْ ةػً اىػصازۀص، اگػط یػىکي ًیػسػَد را تظک يگیؽػ ویاگػط ؽکيص.  درةان ٌهل نی
ا ىؾَ صیرا رؽص ىصٌ سَد یاغِاىصارد اسالٕ غطؽت ص، یو اگط از اْکار ةص و نَاد ةص ٌر

ٌای  پصیػصهص ییػةگَ صیتَاى یا نیص. پع آیگضارد ةً غهَح ةا تط ـٍَد کي یهحٍان ى
د یتَكػتػان  یةطا یؽػَس کی ص ةایػِيص؟ ةگضاریو نثل ٌم ى یکیذٌيی و نادی 

حػازه دارد، ارا انیػال و  اذػاغات وإػام اىَاعکً ةً ْطدی ٌادی ص ی. ْطض کي دٌم
تَاىػص  ینا یػص، آیؾػیيصیة ویػاۀ ؽػَد. درةػار سصایینَحَدی داده ؽَد ةا  ةطود و 

غػطش از  یط ةصکْيص را ةتی« ػاتَاةَدی»یک زیتایِی  یوِٕص ی؟ ؽا ةاؽصپضیط  انکان
ا ىؾصه و یػا کيػص.ایخاد دردغط  سصاییةطای نَحَدات  ،ةگضرد و چَن از ذػادت ٌر

ا یچ ٌيػَز در  در ذػالی کػًةياةطایو ْطد ةایػص ص؟ ينخاز ةاؽآىخا  يصىتَا ینچگَىً ٌظ
ا کيص. از سَد را  اغتایو دىی تَاىػص ـػٍَد  ل نیْٖم ةػً ایػو ؽػکتهام اْکار ةص ٌر

 کيص.

و ةط نتٔ غطؽت حٍػان، هطکظ کيیص يگ تیؽ ویؽ  یتظکروی ةایص ، ةیان دیگط ةً
او ٕفص ةص اْکار ، یال نطدم ٌادیاز ان. ةایص صیً کيیتظک ِحو، َؽو، ِرن  یاىخام کاٌر

ا ؽَ ػایچنٖػصاری از  ، تان ذٌونٖصار کهی از رؽص ٕلهطو . ةا ٌط  صیةص ٌر ةػص در  یٌظ
ٌایی را ترهػل  و غػشِیةکؾػیص رىػج  یکه صیزنان، ةا . ٌم صىرو نی ویةاز تان  ةصن

دیگػط چطاکػً ص، یػوةا  ةط یص کهیتَاى یپع نغةیو ةتطیص.  را ازتان  کيیص تا کارنای
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اىخػام  را ةػًسػَد  تػالشؽػها . کيػص هینرػصود ى ؽها را ناىيص ٕتلغطؽت حٍان 
گػَىگی  غِاد ةً ؽػها نکػاىیظمِ ا کيص. را اداره نینػا ل   رغاىیص و اغِادتان ةٖی نی
ـػَرت  را کػً ةًها ی ؽػٖػَات ،ایػو نکػاىیظم .دٌص را رؽص نیتان  گَىگ دٌص کً نی
نَر  ً ةػًکػنَر  ٌهػان .کيػص گَىػگ تتػصیل نیٕطار دارد ةً تان  ةصنای پیطانَن  ناده

ظ یػىتػان  گَىػگ ، غػَِن صیػيک یً ـٍَد نػیص و در تظکیدٌ یَغًِ سَد را رؽص نیپ
 ًیػتظککػػی کػً  ٌيَان طد. ةػًکػةا تط ىٓػَذ سَاٌػص  غهَح یغَ ةً َغًِینَر پ ةً

نَر کػً از  ٌهػان ؛کيیػصً یتظک سَد را :کاری کً ةایص اىخام دٌیص ایو اغتکيیص  نی
ٌا و  یواةػػِگ نَر پیَغػًِ ةػً ؛صیػيآةصیػصه کسَد را گضریص  نیان نػا ل دؽَار نی

ا کيیصگَىاگَن را انیال  ا  ٌه .ٌر ةشؾػی از دٌیص کػً  ی اىخام نیدر ذال را ایو کاٌر
 در ىيػطو نهلػَب دىیػا سػَب در ایػو ٌا  اىػػان آىچػً. ایو دىیای ةؾطی ٌػِیص

ؽػَد.  ِػً نیىيط گْطدر ٌيَان چیظی ةص  ةًنٍهَ ً غهَح ةا تط  دیصگاهگیطىص، از  نی
ای نادی ةیؾِطی را در ایو دىیا  ٌطچً کً کييص اکثط نطدم ْکط نی  ةػً دغػتچیٌظ

. صیػٕطار دار یدر وكً ةصتطؽها ،  وا تط در آن ةا  نَحَداتاز ىيط ت. اغ ةٍِط صیآور
آورده  ةػً دغػتةً ٕیهػت كػطر دیگػطان  نادی راٌای  دارایینهکو اغت ؟  چگَىً

ػای نػادی يىتاؽؽها ذٔ ٌا  آن  ص و ٌهیةاؽ ص و نهکو اغت ةاٌ  ؽَد ةػً چیٌظ
اغت کػً تٖػَا از ایو ا ٌ آن تهام  خیو ىِ صیةیؾِط واةػًِ ؽَ ،ناىيص نٖام و ثطوت

 کيص. اـالً رؽص ىهیتان  گَىگ ؽیيگ ؽیو  ةصون تظکی ةياةطایوص. یدٌ ین دغت

،   تػط ؼیپ یرود. که یىه ویؽشؿ از ة روح مییگَ یکييصگان نً یدر احِهاع تظک
آن را  نػطدمنهکو ةَد ٌا روح دارىص،  کً اىػانکطد  ـرتت نی ویاۀ درةار یاگط کػ
ٌػا،  َلکم کػً نَلیداى یک ةصن اىػان نػیظیْ پژوٌؼز يَن ااک . اناةيانيصسطاْات 
ٌػا،  کَارکم، یتط ةػطو وییٌا در ةػصن اىػػان وحػَد دارىػص و پػا ِطونکال و ٌا پطوتَن

يػص. یرا ةت یظیػتَاىص چ یىه َپکطوغکیدر آن ىٖهً، ن. طه وحَد دارىصیٌا و ُ يَیىَتط
 ًکػم یداى یدارد. نػ ًار ْاـػلیةػ ناده  ا غطچؾهیذیات   ٌيَز از غطچؾه انا آن
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تفادم اغت و  دادن یرو یةطا یاىطژ یادیار زینػِلظم نٖصار ةػ یا اْت ٌػًِکؽ
. پػع  اغػت  زم یا ٌػػًِ یا ٌهخَؽػیاْت کؽ یةطا ذطارت یادیار زینٖصار ةػ

و یاز ةػ یآغػاى ةًؼ در ةصى اتم یٌا ص ٌػًِیکي یْکط نا یآطد، ین ین یؽشف یوِٕ
او کػً در  یاحػظا طد ْٖػمیػن ین یؽشف یوِٕ ًکم یا دهةط یرو نا پ ویروىص؟ ازا ین
ٌػػِيص کػً ْػطو ٌػا  آن ٌػا، ْٖػم و نَلکَلیتػط ةظرگ  ی  وی، ا ُةٍص نا ٌػِيص ویا
 یا ص لريًییایؽَىص. ة یگط ىاةَد ىهید یاو در ُةٍصٌا یٌا ةصن در ذالی کًظىص، یر ین
 یلکؽػ چػً ًةػدیػصه ؽػَد  نیکطوغػکَپةا ةظرگيهایی اىػان ةصن اگط م. یؾیيصیة

 ذطکػت ىؾػػًِ یةآىخػا  یوِٕ ی، ذِ اغت تکذطدر ذال ةصن اىػان  ؟ تهاماغت
 اىػص تکذطدر ذػال ؽها  یَلکنَل یٌا غلَل ، اغت تکذطدر ذال  ةصن ص تهامیةاؽ

ةػا ةظرگيهػایی  اغت. ةصن اىػان ؽصه غاسًِ از ؽواىگار  ، اغت الیةصن غ و تهام
يػص یة ینػا ن یٌا کً چؾػم یا ةصىة ویؽَد و ا ین صهید لکؽ ویا َپ ةًکطوغکین

 یةػطاةطداؽػت ىادرغػِی تَاىػص  ین اىػان چؾم ٓتح ویازیطا تٓاوت دارد. ةػیار 
ػا ةػازنیآن چ صنیػاورد و ؽػها را از دیػة ةً وحػَد ؽها  چؾػم یدارد. انػا وِٕػ یٌظ
ا را یص چیتَاى ی، ن ةاز ةاؽصتان  غَم  ییتَاىػا ویػو اةتیيیص  ؽصه ییىها ةظرگنَر ً ةٌظ
. اگػط  ؽَد یصه نیىان یٍینت َْؽ ییذاكط تَاىادر ذال انا ،  ٌاغت اىػان یزادنادر

لػَص س ةػً از نطیػٔ تظکیػً صیػ، ةا تان ىاٌط ؽَىص  یٍینت َْؽ یٌا ییص تَاىایةشَاٌ
 .صیتان ةطگطدً یاول

و ةتیيیم ةػا نهػالتی کػً تػاکيَن گِٓػیم  میيک تَٖا ـرتتۀ درةار یص کهیةگضار
از  ٌطیػػکدر  ٌا . نػػا اىػػػان کيیم نػػید یتؾػػطآن را  اتیػػحظ  .چگَىػػً ارتتػػاط دارد

تَاىػص  نی کً چؾم اىػان ةصن حظء ویتط . ةظرگ میک ةصن داریاد یزار یةػ یُةٍصٌا
تَاىػِیص وارد ْلای  اگط نیغازىص.  ٌا ةصن ْیظیکی را نی و غلَل غلَل اغت ةتیيص
 گػطید یُةٍصةً  صنؽ وارد ،ؽَیصٌا  نَلکَلْلای ةیو ا یٌا  َلکٌا و نَل غلَلةیو 
ِو ةً آى. یصطدک نیتخطةً را  ةػَدن  اةِصا نهاةٔ الظانػاتِ ةایص تان  ةصنا، خانا ةطای ْر
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 ٌای گَىاگَن ةصنیص تَاى ىهیدر ایو ُةٍص داریم کً  ینٓاٌیهةا ً لتِص. اؽ نیآىخا  در
آن ُةٍػصٌا تَاىيص ةظرگ یا کَچک ؽَىص.  ٌایی کً نی درک کيیص، ةصندر آن ُةٍصٌا را 

اً . اىص نَر تفَرىاپضیطی وغیًً ة ی ٌایاز ُةٍػص ای  ؽػکل غػاده تَـػیّدر ذػال  ـْط
 ،گَىاگَن یُةٍصٌااز  ٌطیک اىػان در ص.ىنکان وحَد دار یکزنان در  ٌمٌػِم کً 

آن را اذانً کػطده نیصاىی ةصىی دارد کً  ، ُةٍص ةشفَص یکارد و در نِٓاوتی دةصن 
ۀ نػاد یتٖػَا ىػٌَکػطدیم. ةیػان  ًک ا اغتتٌَٖهان  ،صانین ؟ آن  یصاىین چً اغت.
ًا نٍَٓنی اسالٕی یا اغت و  صیغٓ ةػً اغػت و  یآن ٕهٍػًا نػاد ىیػت.ىيطی ـْط

ا  ، نػو در گضؽًِاغت کً ٌلت ٌهیو  « دادن ازدغػت»یػا « کطدن حهً»درةارۀ تٌط
نیػصاىی را ؽػکل ٖػَا ایػو تگِٓيػص.  ین یانالً نيهٖػکػٌا  آن کطدىص. ـرتت نیَٖا ت

حای ایيکً نطیص  ، ةًدا َ  نصرغدر  گضؽًِ درکيص.  را اذانً نیةصن ْطد دٌص کً  نی
اغػِاد ؟  ػػتیچ نييػَر .دطک یص را حػِخَ نینط اغِاددر حػِخَی اغِاد ةاؽص، 

ةػَد.  یاو آغػان ن یً ةطایاد ةَد تظکیاگط ز .اىصاست ین یص ىيطینط ینٖصار تَٖا ةً
رؽػص  یةػطا یاریةػػ یٌا یغػشِو تظکیً کيػص آغاىی  تَاىػت ةً ىهیاد ىتَد یاگط ز
 داؽت. یةا  ن غهَح یغَ ةً گَىگ

 ػػمیدر ةَد و میىػان ین «ارنػاک»آن را  کً وحَد دارد اهیغ ۀناد یىٌَ زنان ٌم
 ةػا ٌػم زنػان ٌم اهیص و غیغٓۀ دو ىَع ناد ویىانيص. ا ین «گياهىاؽی از  یارناک»

ٔ ترهػل یػز نطرا اتٖػَا دارىػص؟ نػادۀ م چً ارتتانی ةا ٌ دو ناده ویوحَد دارىص. ا
اایا ٌا، گضر از اوٕات غشت  یغشِ در ذػالی م. یآور ین ةً دغتسَب  یىخام کاٌر
اا از نطیٔ اهیغ ۀناد کً ایا ةص  یىخام کاٌر ا آزاررغاىصن ةػً یىادرغت  یاىخام کاٌر
تيٍا ْٖم ةً غػَد و نيٍٓػت اٌهیػت  انطوزه ةطسی اْطاد ىً. یصآ ین ةً وحَدگطان ید

اىخػام  یپػَل ٌػط کػار یةطا. کييص ی  ؽطارتی ْطوگضار ىهیذِی از ٌ دٌيص، ةلکً نی
ؾػيص، کآدم ة کػًکييػص  یط نیرغاىيص، نطدم را اح یگياه را ةً ِٕل ن یدٌيص. اْطاد ة ین

 یدٌيص. وِٕػ ین اىخام یارک ٌط. ييصک ین کطده و نَاد نشصر نفطؼ یةاز حيع ٌم
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دٌػص؟  ین از دغػتآن را  ًدٌػص. چگَىػ ین دٌص تَٖا از دغت اىخام یةص ارککػی 
کيص ةط نطؼ نٖاةػل چیػطه ؽػصه و  گَیص، ْکط نی وِٕی ؽشفی ةً دیگطی ىاغظا نی

ؽػشؿ از دغػت اگػط » :وحػَد دارد حٍػان ویدر ا یانا اـل اذػاس سَةی دارد.
از ىشَاٌیص ص. اگط یةصٌ از دغتةایص ،  آوردن دغت ةً یةطا «.آورد یىه ةً دغتىصٌص، 
ٖػًا ی؟ دٕکيػص نختَرتان نی یػک ص. چًیةصٌ از دغت یصؽَ نیص، نختَر یدٌ دغت

 ْٖػم ًکػ اغت وکطنهیُ رو ویدٌص. ازا یار را اىخام نکو یا ًک اغت غطؽت حٍان
ایچ آوردن دغت ةً یدر آرزو  کػً دٌص ةصیو ـَرت اغت آىچً روی نیص. یةاؽ ییٌظ

 کيػص، یاغػِٓاده ن غػَء یگطیاز د یا وِٕیکيص  یو نیتٌَ یگطیةً د یؽشف یوِٕ
ػ ،گطید ؽشؿ از آىخا کًيص. ک ین پطتاب یگطید سَد را ةً یتَٖا ً کػاغػت  ینْط

او  یةػطا ٔینط ویداده، ةص را از دغت یظیو چ صهیؾکو زحط  ىصارد یسَةاذػاس 
کيػص،  یو نیةػً او تػٌَ ایيخػا ،آن ؽشؿ در ذالی کًؽَد.  ین ٌا حتطان ویا تهام

آن ؽػشؿ پػطواز  یُةٍػص صانیػن از تَٖا از یاً کت ،ؽَىص یآن کلهات سارج ن یِٕو
 یو کيص، تٖػَای. ٌطچً ةصتط ةً او تٌَصیآ ینْطود ْطد نٖاةل  یو درغت روکيص  نی
.  اغػت لکؽػ ویٌهػ ظ ةػًیى گطانید دٌص. زدن و غَءاغِٓاده از یةً او ن یؾِطیة

زىص، ٌط اىصازه کً كطةً غشت ةاؽػص، ةػً  یو لگص ن نؾت یگطیةً د یؽشف یوِٕ
و یػتَاىػص ا یىه یٌػاد ی. ْطدصیآ ینْطود نٖاةل آن ؽشؿ  یوٌهان اىصازه تَٖا ر

آن  تَاىػص یىه ،ط ؽصهیکيص ترٖ ین اذػاس در ذالی کًيص. یو غهد ةتیاـل را در ا
 «.ةػظىم ٌَض درتَ را ص ی، نو ٌم ةا یزد کِکنطا تَ » :يصک یط نکيص و ْک ترهلرا 
ةً را  یظیىً چ ،کی  ی. ٌگطداىص یاو ةطن دٌص و آن تَٖا را ةً یحَاب او را ن ا نؾتة

تػَ نػطا » :يػصکط کػْنػطؼ نٖاةػل و اغػت کاىص. نه آورده و ىً از دغت داده دغت
زىص  نی کِکاو را  دوةاره «.اىِٖام ةگیطمتا  ص تَ را دو ةار ةظىمیةا ، پع یا ةار زده کی

 .کيص نیپطواز او  یغَ ةًؼ یاز تَٖا یگطید  کو ت
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تَٖا وحػَد دارد؟ در  لیدر تتص یا راةهً ًم؟ چیدٌ یت نیاٌهةػیار تَٖا  چطا ةً
ٌػایی را، اگػط ىػً در ایػو  ةطکتا تَٖا، ؽػشؿ ة: »صه دارىص کًیاز نضاٌب ٌٖ یةطس

 ،ی دارداریةػػ یتَٖا ةطای ؽشفی کً« آورد. دغت نی زىصگی، در زىصگی ةٍصی ةً
ؽػصن  ةػطآوردهیػا  ادیػز ثػطوتونيفتی ٌالی،  ص در ؽکل نٖاميتَاى نی ٌا ایو ةطکت

گط یدۀ صیؽَىص. ٌٖ ین نتادلً ییو تَٖایچيازای ٌا در  ویا تهامص. ىوٌا ىاٌط ؽَآرز
و  ةػصن ،ةاؽػص ىصاؽػًِ یی  تٖػَایٌ یو اغت کً اگط ؽشفیا از نضاٌب یدر ةطس
 ؽػشؿ و ةٍص از نػطگ، رود نی ویاو از ة یاـل . روح صىرو نی ویاز ةٌط دو او  روح

م یييػصگان، نػا نٍِٖػصکً یدر احِهاع تظکناىص. انا  یىه یةإ یظیطد و چین یانالً نک
 ؽَد. لیگَىگ تتص ةًنَر نػِٖیم  ةً تَاىص یتَٖا ن

ؽػَد. در  ین لیتتػص گَىػگ ةػًچگَىً کً تَٖا ـرتت کيیم  ویاۀ ص درةاریةگضار
 ْطد ْٖم ىیاز دارد در تظکی  سَد تالش کيػص» :ٌػت یا ييصگان گًِٓکً یاحِهاع تظک

 غػت کػً ةطسػیاایو نِایط رویکطدٌػایی  «کيص. یاداره ن شرا اغِاد  نػا ل ةٖیو 
 ٌایْطایيػػصدٕیػػٔ خػػػم ت گیطىػػص، ناىيػػص نی در ىيػػطگظیييػػص یػػا نٍػػم  ةطنی اْػػطاد

ػا  آنآىچً نٍػم اغػت  کً میؽها ةگَ سَاٌم ةً یانا نةصن.  درون کیهیاگطی چیٌظ
نهکو اغػت واةػػِگی  صينؾَِل کي ةیؼ از ذصرا تان  وإً اگط ذٌو ىیػت و در

واةػػًِ ٌػا  آن ةػًرغػص  ىيػط نی ةػًص یػيکط کػٌْا  آن ۀؼ از ذص درةاریة اگط ؽَىص.
را ةػً اغػِادتان   نػػا ل ةٖیػةياةطایو ْٖم تػالش  زم را ـػطؼ کيیػص و  .صیا صهؽ

ت داریػص کػاْی ای  سَاغت و ارادهةػپاریص. ٌهیو  کً ةػطای رؽػص گَىػگ و پیؾػْط
سَدتان کً اغت ٌط کاری  ْطاتط ازدٌص و آن  دتان اىخام نیکار وإٍی را اغِااغت. 

ی ةػصىتػان ةَِاىیػص  ةػا ةػصن ٌادیؽػها َِاىیص اىخام دٌیص. ٌی  راٌی ىیػت کػً ة
ذِػی ْکػط آن  .ؽػَد نیغػاسًِ  اىطژی ةا ةا ۀ ً از نادک ل دٌیصؽکرا نتیٍی  َْؽ
و  صهیػچیار پیگػط ةػػید یدر ُةٍػصٌا ةػصن اىػػان لیروىػص تتػصاغت. دار  سيصهىیظ 

ا را اىخام دٌکص آن یَاىت ىهیسَدتان وحً   یٌ ةًو  ظ اغتیاغطارآن  ص.یاٌر
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 ًکػدٌػص  ین ینکػاىیظنؽػها  ةػًدٌص ایو اغػت کػً  م نیاىخا تاناغِادآىچً 
از  یوإٍػ وحػَد دارد و گَىػگ اىػان ةصنةیطون در  دٌص. تَٖا یرا رؽص نتان  گَىگ

 اتٖػَایو گَىگ او، ٌط دو از  تَان و ؽشؿ غهد ارتٓاعؽَد.  ین تَٖا غاسًِ ویا
  ینػارپ ـَرت  ةً ًکيص ک ین لیتتص گَىگ ؽها را ةً ی. اغِاد تَٖا صيیآ ین ةً دغت

يػص ک ین را نؾشؿ ؽشؿ غهد ینَر وإٍ ةً ًک يص. گَىگک یةا  رؽص ن نطؼ  ةً
رغػص  یغػط ن یةػا  ةػً آىکًو ةٍص از  صيک نیرؽص   ینارپ ؽکل  ةً ؼةصىةیطون در 

،  ؽػشؿ گَىػگ غػَِن یةليػص يط ةػًى کیةا  دٌص. ْٖم ین لکگَىگ را ؽ غَِن
 ًکػ اغت ؽشؿ  یتظکۀ و ثهط غهد ویداد. ا ؿیرا تؾش ؼگَىگ غهد تَان ین

ٌػِيص،  ؾویِینصدر ذال از اْطاد  یةطس ی. وِٕ اغت ؽصه اؽاره آن ةً ػمیدر ةَد
تَاىص  یىه ةطغص، انا یةشفَـ غهد و ةً يصک کتَاىص ةصن را تط ینؽان  یاـل روح

ِو ت ةا تط ةطود و حط  صیرغػآىخا  ةً ؼگَىگ غَِن یرو ةا ىؾػِو را ىصارد. ةا ْر
 ٌهػان ةػًؽػشؿ  گَىػگ غػَِنایيکً  سانط تَاىص تا آن غهد ةطود. ةً یو ْٖم ن

 . و اغتیً ایتظکۀ ثهط از ػمینييَر ةَد .ةا تط ةطودتَاىص  یدارد، ىه ارتٓاع اىصازه

ار و یػنٍ ویػد. اوحَد دار يگیؽ ویؽ غهد یطیگ اىصازه یةطا یارینٍ ویٌهچي
 يگیؽػ ویؽ  یػوحػَد دارىػص. تظک زنػان ٌم یػِيص، ولیُةٍص ى کیدر  گَىگ غَِن
 یوِٕػ یٌػاد نػطدم انیػدر ن نَر نثػال اگط ةً اغت طدهک رؽصذاكط در ذال ؽها 

ا یػ .آرام ةهاىیػصص و یػٌػم حػَاب او را ىصٌ لهػًک کی کيص یو نیؽها تٌَ ةً یػک
ٌػط  ص.یػةگضر ص و ةػا لتشيػص از آنییىگَ یظیچزىص  یؽها ن ةً ةا نؾت یػک یوِٕ

.  غػتار ةا یةػػتان  گيیؽػ ویؽ کً غهداغت ةیاىگط ایو وكٍیت دو یک از ایو 
 ةػً دغػترا  ا گَىػگیػص؟ آیػيک نػی ػػبکرا  یچیظ چًييصه، ک ویتهط ٌيَان  پع ةً
 . غػهدکيػص نیرؽػص تػان  گَىگ،  ؽها ةٍِط ؽػَد يگیؽ ویؽ یص آورد؟ وِٕیىشَاٌ
گضؽػًِ  درىػصارد. ا و اغِثي اوغت يگیؽ ویغهد ؽ یةً ةليصٌهیؾً ْطد  گَىگ
دادىص  یاىخام ن یو ازسَدگضؽِگ یسَد را ةا غٍ یٌا ویتهط از اْطاد ةَدىص کً یةطس
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 کػانالً سػَبآن را  ا ساىً ةاؽيص، وإًٍا ةً آن ةاور داؽِيص ویو نٍم ىتَد کً در پارک 
ِار  یگطید ؽکل ً ةؽصىص  یسارج نایيکً  نرق انا ةًدادىص.  یاىخام ن طدىػص ک ینػْر

ِيص،  ینن را اسَدؽ و راه ةػا  و ؽػٍطت یؽشفػ ًْاين یةطادر نیان نطدم ٌادی ْر
اةت گطانید تَاىػت رؽص کيػص؟  ین ؽان ص گَىگیکي یا ْکط نی. آکطدىص نی حيگ و ٕر

. یاْػت ىهی ؽػٓاؽػان  یٌا یهاریظ ةیى ٌلت ویٌه و ةًتَاىػت رؽص کيص  ىهی اـالً 
اىخػام  ینػَ ى یگَىػگ را نػصت یچ یٌا ویاز اْطاد تهط یغت کً ةطسنَر ا ویچطا ا

 یظیػػً و چیػػٌهػػل تظک گَىػػگ یطا چیػػگػػطدد؟ ز یةطىهؽػػان  یدٌيػػص انػػا غالنِ ین
اِْو یػنييَر ةاز . ةػً ػتیى یٌاد نطدم یکیظیْ یٌا ورزش ، نثل اغت یٍینت َْؽ

 ص.یيکظ کيگ سَد تهطیؽ ویص ةً ؽیؼ گَىگ، ةایو اْظا یغالنِ

ای از  ؽیَه (َدن) سَؽ  نِهطکظی از اىطژی دادن ؽکل ًکْطاد نٍِٖصىص ا یةٍل
ةػً  ؽػان، ٌيَان ةشؾی از تهطیو ةًٌا  آن ػت.ینَر ى ویانا ارؽصدادن گَىگ اغت. 

را ؽػکل  دن پطدازىػص تػا نیؽػان  در ةصن کیهیػاگطیتِییػطات تخػم دٕیٔ اىخام 
ىً ٌه  يص، ک یطه نیذس را یاىطژ کل نیّگػِطۀ ساـی از  ْٖم دن انا ایودٌيص. 
ةشػؼ  وش نػار میداى ینػ یٌهگػ ًکنَر  اغت؟ ٌهان یا چً ىَع ناده دن آن را.

و  یٍینت َْؽ یطوٌایىکيص  کييصگان را ٕادر نی ، تهطیوةشؼایو ْیظیکی ىیظ دارد و 
ٌػای  ییایو تَاىػا ثطکا ٌا، در تهام روش ص.يدٌگط را رؽص ید یٌا تیٕاةلةػیاری از 

 یادیار زیؽَد. تٍصاد ةػ یىه دادهٌا  آن از اغِٓادهۀ ِيص و احازٌػ ٕٓلنتیٍی  َْؽ
 از یکػیایيکػً  نرػق ةػً. ٌظارٌ ا ؾِط از دهیة وحَد دارد، یٍینت  َْؽ یٌا ییاز تَاىا

؟ نييػَر صىَاٌط ؽؽَد ى ه داده ىهیاحازٌا  آن د. چطا ةً ؽَ ین يص، ٕٓلک رؽصٌا  آن
را ٌػا  آن یٌػاد نطدم  در حانٍ سَد لیىؾَد ةً ن داده ؽها احازه ةً ًک اغت ویا

ص و ىػً یػةظى ٌم را ةً یٌاد نطدم احِهاع ل سَدین ةًیص نخازىً ص. ؽها یار ةتطکةً 
 طایػص. زیػةگضار ؼیىهػا ةً را در احِهاعتان  یٌا ییتَاىانَر غطغطی  ةًص یاحازه دار

ٕػػهت زیػادی از ؽػص.  نی نشِل یٌاد نطدم احِهاع تیوكٍ ـَرت در ُیط ایو
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 ىؾػانٌهػً  را ةًتان  یٌا ییتَاىا اگط تهامنِکی اغت و تظکی  ْطد ةً ایهان نػیط 
تظکیػً را و کػطده ٌهً ةػاور ، ٌػِيص یٌا وإٍ ییتَاىا  ٌه ًک دیصىص و نی دادیص نی

اک ًک یاْطاد کطدىص. نیؽطوع   ًیػتظک یظ ةػطایػاىص ى اىخام دادهىاةشؾَدىی ةص  یاٌر
ٌانػل  ص.یةگضار ؼیةً ىها ةً ایو ـَرتص یارىص . احازه ػتینخاز ى ویو انصىص آ ین

 صیيیرا ةتناٌیت وإٍی نػا ل و  یطیتٖص ص رواةمیتَاى یهچَن ى دیگط ایو اغت کً
ای اؽِتاه اىخام دٌیص نهکو اغت ةً را  درغػت یص کػاریيک طکص ْی. ؽاراذِی کاٌر

را ٌػا  آن ارةطدنکػ ةًۀ احاز رو ازایوةاؽص.  ىادرغت یتَاىص کار یص، انا نیدٌ ین اىخام
تان ً یتظکآیص و  پاییو نیتان  غهددٌیص اىخام  یکار ةصایيکً  نرق ةًطا یص. زیىصار

 ؽػَىص. چػً یٕٓػل ن یٍینت  َْؽ یٌا ییاز تَاىا یاری، ةػ در ىِیخً. دَؽ ةیٍَده نی
و  ةازؽػػصن ٕٓػػل گَىػػگ  نطذلػػ ةػػً ؽػػشؿوِٕػػی ؟ اِْػػص ین دن ةػػطای یاتٓػػإ
ؽَد تػا  ؽَد. از آن اغِٓاده نی اغِٓاده نی ةهب نثل دن ویااز ، غصةط یيیة روؽو
ٕٓل ؽصه ةَدىص و ىٖاط نب در ةصن کً  یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا و تهامؽَد نيٓخط 
گػاٌی اوٕػات وِٕػی  ص.ىؽَ ٌای ؽشؿ آزاد نی ٕصرت  يص. ٌهک را ةازةصن  غَزىی

 یؽکل ناىيص کَچک و کطیػِالی ةٖایای نٍطه ،غَزاىيص ینةصن راٌتی را پع از نطگ 
ٌا  ا دىػصانیٌا  اغِشَانٌا  آن ييصک یاْطاد اىٍار ن یناىص. ةٍل ین یطا ةإیغارىام  ةً

و اغػت  ؽػصه نيٓخػط دنِ  ناىػصۀ ةإیرا ىصارىػص؟ آن ٌا  آن یٌاد ٌػِيص. چطا نطدم
. آن اغػت گػطید یاز ُةٍػصٌا یاریةػ نَاد یذاو دن . آن اغت ؽصه زاداش آ یاىطژ

ػا نػطدمیدارد. ا یهکۀ ، انا اغِٓاد اغت یناد یظیچ ظیى کييػص آن  یْکػط ن و روٌز
 ویچيػ ْٖػم. اغػت ار غػشتیو ةػػ و ؽػٓاؼرد دا یاىطژ اغت. آن وإًٍا ةاارزش

 . اغت یظیچ

: ةصون آگاٌی درةارۀ ْا ٌم ةطای رؽصىکطدن گَىگ اْطاد وحَد دارددیگطی ٌلت 
 ًکػنػَر  ػػت؟ ٌهػانینييَرم چ کيیص.ً یتظک غَی ةا  تَاىیص ةً در غهَح ةا ، ىهی

ص یػةگضار .اىػص طدهک ویرا تهػط گَىػگ یچ ىػَع اْطاد چيص ی، ةطس طدمک تط اؽاره ؼیپ
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م  ، صیػطیگ یاد نیػرا ٌػا  آن تٍػصاد از چػًةصون تَحً ةً ایيکػً ،  میةگَتان  یةطا ةػاٌز
 السکػص ناىػص، ؽػاگطد یػسَاٌ یةػإ ییالس اةِػصاکػؽاگطد  . ْٖم اغت خًیىِ یة

در  یاـػَل . چيػان و ٌػػِيصییپػا در غػهد یـَلا یٌهگٌا  آن .ًیدر تظک ییاةِصا
ٓػا یةػا  ا غػهَح یغػَ ؽها ةً  یتظک ییدر راٌيها یتَاىيص ىٖؾ یىه وییپا یغهر

ص، ؽػاگطد یػيک نهالٍػً را در داىؾػگاه ییاةِػصا السکػ یدرغػ یٌا ِابکييص. اگط ک
م  ، صیػيک نهالٍػً راٌا  آن تٍصاد از. ٌط  ناىیص نی یةإ ییاةِصا السک  صهیػْا یةةػاٌز

کع.  اغت ً نطتتم ةا آن کدارىص  ینشِلٓ ینشِلّ، ْا . غهَحؽَیص نی، ةصتط ةٌط
کيػص.  ین ییراٌيهػا ینشِلٓػ یٌا نشِلّ، ْػا ةػً ؽػکل و در غهَحاغت غهَح 

ةػا   غػهَح یغػَ ؽػها ةً  یػتظک یيص راٌيهػاىتَا یىه وییپا غهد ، اـَل ویةياةطا
 ةػا  ٌػػِيص. در در غػهَح ًیػکتظ یةطا یاـَل یٌهگگَییم  ایيخا نی آىچًص. يةاؽ

 ؾػًیٌه ٌػا آن وی. ةيػاةطا يمکػ ینػ بیػکتطرا نشِلّ  از غهَحٌایی  درک آنَزؽم
.  دارمتفػَیطی  ىَارو ـَتی  ىَار ،ِابک . چيصکييص ییؽها را راٌيها  یتظکتَاىيص  نی
 طدنکػ تهاؽػاٌػا یػا  کطدن ةػً آن گػَشٌا،  ةار سَاىصن آن کیص کً ةٍص از یةط ین یپ

را ٌا  آندوةاره  یوِٕ یص کً پع از نصتیةط ین یو پکييص  ین ییؽها را راٌيها، ٌا آن
م  ،را تهاؽا کيیص ٌا نٌا گَش کيیص یا آ ةً آنص، یةشَاى  کييص. نی ییاٌيهاؽها را رةاٌز
ؽػها را نَر پیَغػًِ  ةػًٌػا  آن دٌیػص، نیرا رؽػص  سػَدنَر پیَغًِ  نَر کً ةً ٌهان
از  ْػطادا کػً یٌلِػداىیص دو  اکيَن نیگَىً اغت.  ویْا اناٌیت . کييص ین ییراٌيها
ةػا ،  ْا در غهَح ةً یآگاٌ ةصونیکی ایيکً گیطىص چیػت:  هیخً ىیىِؽان  تهطیو

ت کييػص  ًیتظک در صيتَاى یىه ص، اگػط يػىکي ًیػاگػط درون را تظکدیگػط ایيکػً و پیؾػْط
 یو اغت.ا ٌلتدو  اةص.ی یؼ ىهیْظاا ؽان گَىگ صيً ىکيیسَد را تظک يگیؽ ویؽ
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 دافا داص فالَن یٌا یژگیو
ظار روش تظکاز ٌؾِاد یکینا  یداْا ْالَن در ذالی .  ةَدا اغت  ً در نصرغیوچٍاٌر

تهػصن در ، زنػاىی اغت ىؾصه یٌليکيَىی  تهصن چطس  ویٌطگظ در اْالَن داْا  کً
و یػدر اکيػَن اؽص. ٌليی وغیً ای  گػِطهٌيَان راٌی ةطای ىخات نطدم در  ةً یٕتل
ةػً  .دٌم و در دغِطس ٌهگػان ٕػطار نػی يمک ین یٌهَنآن را  دوةارهن پایاىی ادور

 م ةػًینػػِٖنَر  ةػًچگَىػً تٖػَا ایيکً  ۀةار. در اغت ت ةاارزشیىٍا یةٌلت  ٌهیو
 ةػً دغػت ویاز تهػط گَىگداىیص کً  اکيَن نیؽَد ـرتت کطدم.  ین لیتتص گَىگ

را  ييص گَىگ سَدک ین یغٍ ماز نطد یاریؽَد. ةػ ین ػبک ًیاز تظکةلکً  ،صیآ یىه
طىػص. انػا یگ یىه یً را حصیو تظک اىص ٌا نٍم ویتهطْٖم کييص  یْکط ن رؽص دٌيص، انا

 ص. پػعیػآ ین ةً دغػت يگیؽ ویؽ  یاز تظکٌهیؾً و اغت کً گَىگ یٖت ایذٖ
 راٌتػان چطا ًک دٌم دیتَك ةِصاص ایم؟ ةگضاریدٌ ین آنَزش ایيخاٌا را  ویچطا تهط

ييص، نِػَن را یىؾػ یننصیِیؾػو ٌهػصتًا در ٌػا  آن ييص.ک یىه ویهطرا ت یِکذط  یٌ
 .يػصک یرؽػص نػؽػان  گَىػگ ةا ایو ذالو  کييص یً نیرا تظک يگیؽ ویسَاىيص، ؽ ین
ٌلػت ایيکػً از ٌػی   .يػصک یٍیو نرا نؽان  غهد ًک دٌيص رؽص نیرا  یگَىگٌا  آن

 آنَسػتواىؼ پیػط ةػً یانَىیکؽػاکييص ایو اغت کً  تهطیو ذطکِی اغِٓاده ىهی
ػا  ةػصن ا، از حهلػًیدى نٍِلٖات  ٌه   ٌهػ ىخػاتۀ دا ػَ درةػار  ييػص. نصرغػکرا ٌر

 اىػَاع دٌيػص یآنػَزش نٌػا  آن کػً یکيػص. اْػطاد یؽٍَر ـػرتت ىه یذ نَحَدات
ةیؾِط و ةطسی و  نشِلّ نطدنی ىیػِيص کً ذٌيیت و غهد نشِلٓی داؽًِ ةاؽيص

نهکػو نػثالً  ييػص.ک ینػ را اىِشػاب سَد صانینطٌا  آن .ةاؽيصةطسی کهِط سَدسَاه 
يػص. ک ینػ اْتیرا در یوإٍ آنَزشٌا  آن از یکی صا کييص، انا ْٖمیص پینط اغت غً

 یلػیدارد، س یادیػار زیةػػ یتٖػَا ؽػَد ی کً اىِشاب نیصیص نطَىؽ ص نههئویةا
 اغػِٓاده و رویٌػای ةػصىی  تهطیو از ياةطایو. ة اِْص یاغت و در نؾکالت ىه سَب
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 یٌػػا ییتَاىا ٌهػػط و تَغػػٍ  کطدن دىتال نػػَ ىی ةػػًکييػػص، چطاکػػً  نی تأکیػػصٌػػا  آن
  زن  آن، چيیو رویکطدی اغت.و ٌػِيص  یٍینت َْؽ

را  ییٌػا ویص تهطیػو ةایو ذٌو اغػت، ةيػاةطا ةصن  یتظک یةطا یداْا روؽ ْالَن
 یٍینت ْػَؽ یٌػا ییتَاىا تیػتَٖ یو ةػطایتهػط اتکػ، ذطغػَ   کیداؽًِ ةاؽص. از 

ت یتَٖ یطونيص گَىگ ةطایاغِٓاده از تَان ىیٍيی  ؟ ػتیچ «کطدن  تیَتٖ» ٌػِيص.
يػص. يک یتط نػ یَٕای  نَر ْظایيصه را ةًٌا  آن ةصیو ؽکلتان.   یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا
در ص. يػدٌ نیرؽػص تان  ةػصندر را نتیٍی  ْػَؽ از نَحػَدات یاریگط، ةػیدغَی از 
ۀ ةػَدا درةػار  نصرغػ و «حػاودان کد َکػتَلص »ۀ دا َ درةار  ةا ، نصرغ غهد  یتظک
 ىیػظ یٍینت َْؽ یٌا ییاز تَاىا یاریکيص. ةػ یـرتت ن «طیىاپض یةصن غشت تتاٌ»
ا  ویاص. يکيرؽص  در ةصن صیةا رؽػص  یکیظیْ یٌا ویتهط ٔیاز نط دارىص اجیاذِچیٌظ

ةػً  و ذٌو ةصن انلک  یو تظکیص. تهطيدٌ یپطورش نرا ٌا  آن نا یٌا ویو تهطکييص 
 چگَىػً ًکػص یا صهیٍْه یٌهگ يَنکا يمک یط نکْ از دارد.یى ویً و تهطیتظک یٌط دو
يػص از ک ینػ را نؾػشؿتان  غػهد ینَر وإٍػ ةً ًک یگَىگآیص.  نی ةً وحَد گَىگ
يگ و یؽػ ویؽی ؽػَد. ةػا ارتٖػا ین ذاـل ًیاز تظک ًکص، ةلیآ یىه ةً دغت ویتهط

، ، غطؽػت حٍػان یٌػاد نطدم ویدر ة ًیتظک ذیو غطؽت حٍان درةا  ؽصن ٌهگَن
 یو زنػاىیػ. ا صیيکـٍَد  ؽَد نیو ةً ؽها احازه داده  کيص هیؽها را نرصود ى گطید

 يگیؽػ وینَر کً ؽ ٌهان .ؽَد لیتتصگَىگ ةً  کيص نی ؽها ؽطوع یً تَٖاکاغت 
 گَىً اغت. ایوٌا  آن ارتتاطاةص. ی ین ؼیةا آن اْظاتان  گَىگ يص،ک یرؽص نؽها 

 در میدٌ یرؽػص نػ ًکػ ی. گػَىگ اغت و ذٌو ةصن یإٍو  یتظک نا  یتظک روش
ِػً تػا  ذسیطه نیتان  نةص یٌا غلَل تهام ؽَد، از ذرات ةصن ْیظیکی ایػو ُةٍػص گْط

از آىخػا  تػانوحَدکً ی یٌهان ٕلهطوٌا ؛ىٍایت ریظ و ىانط ی ذراتی در ٕلهطوٌای ةی
و  مکتػطا ؽػَد، یؾػِط نیؾِط و ةیةتان  گَىگ تَان ًکنَر  ٌهانگیطد.  نی غطچؾهً

.  ؽػٍَر اغػتدارای  ییةػا  یاىػطژ ةاۀ ناد اةص. چيانی ین ؼیظ اْظایى گَىگ ٕصرت
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،  ؽػَد یطه نیذس اتیذ  ط تا غطچؾهینػ ةصن اىػان و در تهام در ٌط غلَلچَن 
 لکو ؽػػ یَلکػػنَلآرایػػؼ  ؽػػصه، ٌهػػانتان  ةػػصن یٌا غػػلَل لکؽػػ ٌم جیتػػصر  ةػػً

، ةػصن ویػو ا اغػتتِییػط کػطده ط آن حٌَطد. انا یگ یرا ةً سَد ن یاته یٌا ٌػًِ
ْطاغػَی ا ؽػها در یػ. پع آ ػتیى ًیاول یکیظیْ یٌا از غلَل لکنِؾ یگط ةصىید

ص یػدار اجیػٌيػَز اذِ و ىؾػصه ؽها ٌيَز تهام  ی؟ التًِ تظک ص ةَدیٌيفط ىشَاٌ پيج
 ی. تيٍا ْٕط صیٌػِ یٌاد یْطد ًیدر ىاٌط ؽترو  ازایو.  کيیص ًیتظک یٌاد نطدم ویة
 از ٌهػً اولنَر ذِم  ةً.  رغیص ین ةً ىيطتان  از غوتط  حَان ًک اغت ویا صیردا ًک
ایچ صیةا ٌا را  یهاریة ایيخاانا  .ٌا ةیهاریاز حهلً  ،دةطداؽًِ ؽَتان  ةصنةص در  یٌظ

 را اغػِٓاده «یهاریة یؽٓا»ۀ واژ .میيک ین کؽها را پا صنة، ةلکً میيک یىهدرنان 
 کرا پا یوإٍ ييصگانک ویو ةصن تهط میىان ین «ةصن ؼیپا »آن را  ةلکً ،میيک یىه
ؽَد. انا درنان ان ؽ یهاریةایيکً  سانط ةً يص ْٖمیآ ین ایيخااْطاد  ی. ةٍل میيک ین

 طایػ، ز ؽػَد یٌػا داده ىه دوره ویػدر ا تکؽػطۀ احازوسیم  یٌا یهاریةا ة یةً اْطاد
ػا  یهاریطِ داؽِو ةکْ یا یهاریة  نٍالخ یتَاىيص واةػِگ یىهٌا  آن ييػص. اگػط کرا ٌر
ػا آن را  تَاىص یا نی، آرد ةػیاری داؽًِ ةاؽصد و وسیم یهاریة یػک  ویػيػص؟ اکٌر

ػا تأکيػص.  نػئلً تظکیً را ةػطایؼ سیلػی غػشت نی  ًکػاْػطادی  میا طدهکػص یػکةاٌر
ٌای نا تظکیً  کالسناٌیت يص. یایة ایيخا ةًاحازه ىصارىص دارىص وسیهی  یٌا یهاریة

تَاىيػص  ینٌا  آن دارىص.ؽان  ذٌو درٌا  آن ًک اغت یظیچ اتط از آنار ْطیةػو  اغت
ػا پک آن اىخػام یرا ةػػطا یگػطید گَىػگ یاغػِادان چ از ةطسػػی  ييػص. التِػًکصا یػػاٌر

و ی، ةيػاةطاصیػکي ًیػص تظکیػسَاٌ یدارىػص. انػا ؽػها ن ییٌػا یهاریة ييصگانک ویتهط
 را پاک کيیم.تان  ةصنم یتَاى ین

روی ؽػان ىاٌط در یادیػط زییػتِ ً،یتظک یا ةٍص از نصتن یداْا ْالَن ؽاگطدان
ا چػطو  . نػػوؽػَد گلگَن نیروؽو و و لهیّ ىطم و ٌا  آن پَغتدٌص.  نی  کتٌط

ناىص. ایػو  کً چطوک ةػیار کهی ةإی نیتا ذصی ، ذِی ؽَد هِط نیکؽان  ـَرت
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 ایيخػا ًکػ یهیٕص از ؽاگطدانةػیاری  طاکًچ يم،ک یُلَ ىه ٌػِيص. یٌادٌا  پصیصه
 ؽػان ناٌاىً ٌادت تط نػو یٌا ، ساىم ٌالوه ةًکييص.  ایو را تفصیٔ نیذلَر دارىص 

ةصن را تظکیػً  ةً ٌادت ناٌاىً ىیاز دارد تا و ذٌو ةصن  یو تظکیطا تهطیزگطدد،  ةطنی
ایػو نطذلػً از  دریػػت. اد ىیػز آن انیػحط یگطدد، ول  یْطد ةطن  ناٌاى ٌادت کيص.

 چگَىػً . وگطىػً اغػت یٌػاد یا صهیػظ پصیػى ویػا. اغػت یاْکػ از آن یهک ،تهطیو
:  کييػص تِییطاتی را تخطةػً نی ىیظان یص؟ إٓایً کيیتظکرا تان  ةصنةصون آن، ص یتَاى ین

نَر  گػط ةػًاؽػَد.  تط نی کغػتؽػان  ةصن کػل کييص نی ٌا اذػاس ٌا و نػو حَان
 دٌص. روی نیتان  یص، تِییطاتی کً تَـیّ کطدم ةطایوإٍی تظکیً کي

ٌػا  روشةػػیاری از ً یم اغػت، ؽػتیٌيػ میکي یً نػیػتظکنان  ویدر تهط آىچً
روش  ویػنا در ا آىچًييص. ک یص نیرا تٖل َاىاتیذطکات ذؽان  ویدر تهط ًک ىیػت

 در زنػان   ػَزیو  یانَىیکؽػا ًکػ یاـَل اغت. تهامٌيیم ار یةػم یکي یً نیتظک
نػا نرػصود  یطیؽػ راه ؾػانکٍک گػػِطۀ در یاـػَل ةً یآنَزش دادىص، ٌهگ سَد

و ذػاکم یاز َٕاى یطوی؟ نا ةا پمیکي یً نیتظکرا  یچیظ چً داْا ؽص. نا در ْالَن ین
را  ِحػو، َؽػو، ِرن، حٍػانو غطؽػت یم، وا تػطیکي یً نػیػٍان تظکیو کیةط تکانل ا

م یکي یً نػیتظکنا  آىچً م.یيیگظ ینان ةطنً یتظک ییراٌيها یةطا یٌيَان اغِاىصارد ةً
 . اغت یٍاىیک یً در نٖیاغیتظک ت، نٍادلم اغیار ٌيیةػ یظیچ

ةػا ٌػط روش  ًکدارد  یگطید  ط و ةطحػِیىي یار ةیةػ  نؾشف نا یداْا ْالَن
ی کػً در دغػِطس گػَىگ یچ یٌا روش ذاكط تهامدر ذال .  اغت نِٓاوت یگطید

 یٌػا ييػص. در روشک ینػ را دىتال دن ویا تهطی دن  یتظک راه ٌهَم نطدم ٕطار دارىص
در  یيیة روؽػو ةػًرغػیصن و  گَىػگ کطدن  ، ةػازکييص یً نیتظکرا  دن ًک یگَىگ یچ
ً یػتظک را دن نػا یداْػا . ْػالَن اغػتدؽَار ار یؽشؿ ةػ یةطا یٌاد نطدم انین
. در نػَل کيػص یً نیػتظک مکؽػىاذیػ  پػاییو را در  ْػالَن کیػنا  . روشکيص یىه

داْػا را  ْػالَنلی کً در ذا . گضارم یار نک ؽاگطدان یرا ةطا م ؽشفًا ْالَنیٌا کالس
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 ی. ةٍلػ میيػک ین ٌهً ىفب در ةصننيصی  نَر ىيام ةًرا  ، نا ْالَن دٌم ین آنَزش
آن را  تَاىيػص یناْطاد  ثطکا .تَاىيص یىهو ةطسی ييص ک اذػاسآن را  تَاىيص یاز اْطاد ن
 دن یحا ةػًرا  دارىػص. نػا ْػالَن یگَىاگَى یکیظیْ میؽطااْطاد انا ييص. ک اذػاس

 د ودارن را احٍ یٌا تیٕاةل تهام ًک اغت از حٍان یاتَریيین . ْالَنمیکي یً نیتظک
در تان  مکؽػپاییو  تا اةص در ٕػهت يص و ةچطسص. آنک تَاىص ٌهل ین نَر سَدکار ةً

ػت یحػاتان  ةػصندر  ْالَن ًک وی. ٌه ذال گطدش سَاٌص ةَد  غػال انی، غػال گْط
 یٌا ٌٖطةػًگػطدش  در حٍت یِٕ. و صیسَاٌص چطس لکؽ ویا تا اةص ةً تَّٕ ةصون

آن را ، يػػصک ضبرا از حٍػػان حػػ ینَر سَدکػػار اىػػطژ تَاىػػص ةػػً یچطسػػص، ن ین غػػاٌت
یاز دارد ترَیػل تصیل ىکً ةطای تتان  ةصنآن را ةً ٌط ةشؾی از يص و کل یتتصتان  ةطای
ای را کػً  ٌػط نػادهچطسػص  ین غػاٌت یٌا ٌٖطةػًحٍت گػطدش سالؼ  یوِٕ دٌص.
 ةػًایػو اىػطژی وِٕػی . ْطغػِص ین ةیطون ةًاىطژی  ؽکل ةًصارد ىدیگط ىیاز تان  ةصن

 غػپعؽػَد.  پطاکيػصه نیتان  ةػصندر انػطاؼ تا ْاـل  دوری ْطغِاده ؽص  ةیطون
اْػطاد  یتَاىػص ةػطا ینؽػصه  غانً یآورد. اىػطژ ینػ داسػل ص را ةًیحص یاىطژ دوةاره
 داتنَحػَ  سػَد و ىخػات ٌهػ ةػَدا ةػً ىخػات  ص ةاؽػص. نصرغػیػؽها نٓ انطاؼ

نَحػَدات   ٌهػ ًکػکيػص، ةل نػیً یػسػَد را تظکتيٍػا  . ْػطد ىػًصه داردیؽٍَر ٌٖ یذ
 ص ةػصونیػتَاى یةطىػص و ؽػها ن ین ىٓػًىیػظ  گطانیددٌص.  ؽٍَر را ىیظ ىخات نی ذی
انػا طه. یػص و ُیػرا ؽػٓا دٌؽػان  یٌا یهاریص، ةیيک گط را اـالحیاْطاد د ، ةصن ٕفص

 یوِٕػ دٌیػص. ىهػی از دغػت یاىػطژؽػها ؽَد  وِٕی اىطژی ةً ةیطون ْطغِاده نی
دوةػاره اىػطژی را ةػً داسػل  چطسػص، ین غػاٌت یٌا گطدش ٌٖطةػً در حٍت ْالَن
 ؽَد. یو نَِّٕ ىهچطسص  نی َغًِینَر پ ةً طا ْالَنیز آورد، نی

 «؟چطسػص یَغػًِ نینَر پ ةػً ْػالَن ویچطا ا» :ييصک ص تٍخبیاْطاد ؽا یةٍل
نطدم  یةطا «؟ػتیچ آنٌلت تَاىص ةچطسص؟  ینچطا » :پطغيص نی از نواْطادی ىیظ 
طد، انا یل ةگکتَاىص ؽ ین دن ؽَد یطه نیذس یاىطژ یً وِٕکراذت اغت درک ایو 
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 ینثػال صیػتَاىػص ةچطسػص. ةگضار یچگَىػً ن اةيص ْالَنیاغت کً درغشت ؽان  یةطا
 درٌای حٍػػان  و کٍکؾػػان یطیؽػػ یٌػػا راه و تهػػام اغػػت تکػػدر ذط . حٍػػان ةػظىم
چطسػص.  ین دور سػَد ةػًىیػظ  ویو زنػص ىػگطد یص نػیدور سَرؽ ارهیً غىُ . اىص تکذط
 ؟ چػً کػػی ةػًاغتٌ آن دادن ٌلدر ذال چً کػی ص: یؾیيصیة ویاۀ درةار یٌهگ
. در پؾػت ذٌيیت ْطدی ٌادی درک کيیصةا آن را  صیتَاى یىهىیطو داده اغت؟ ٌا  آن

 .يػصک ین ـصؽىیظ نا  ْالَنةارۀ در ویٌهکيص.  وحَد دارد کً ٌهل نیآن، نکاىیظنی 
ًا  آن  لکنؾػ دٌػص و را گػػِطش نیتػان  ویتهط زنػاناز ایو نطیٔ چطسص.  ینـْط

ِی ةطای تهطیو کطدن پیصا و یا چگَىً .ذل کطده اغتزىصگی ٌادی روزاىً را در  ْـط
را دا هػًا از  یچطسػص، اىػطژ یَغًِ نینَر پ ةً از آىخا کً؟ زنان گػِطش یاًِْ اغت

التِػً . اغت  ؽهیتظکدر ذال ،  صیرو یار نکغط  یيص. وِٕک ین لیو تتص حضب حٍان
ىفػب تان  ةصنظ در یرا ى یاىطژ یٌا ظمیاىکٌا و ن ػِمیاز غ یاری، ةػ ٌالوه ةط ْالَن

ييػص. ک لیرا تتػص ؽػها نَر سَدکار ةچطسيص و ةً ةا ْالَن ٌهطاه تَاىيص ین ًککيیم  نی
تػَان  نیةيػاةطایو کيػص و  ل نیؽها را تتصی نَر سَدکار ةً روش وی، اٌلت ویٌه ةً

 ذِػی .«کيػص  یً نیتظکؽها را  ْا»و « صيکي ةطای ؽها تهطیو نیٌا  نکاىیظم»گٓت: 
 ص،يػکي  ینپػا یؼ ؽػها را ٌػا  ایػو نکاىیظمدٌیػص  ٌا را اىخام ىهی  ویتهط ًک یناىز

،  ُػضاسَردن در نَٕػً. ذِػی دٌیػص ٌػا را اىخػام نی ویتهطکػً  یوِٕ درغت ناىيص
 .صيػرا تتػصیل کيتان  ةػصنتا ٌػِيص ٌا در ذال کار  ایو نکاىیظم،  کطدن  ارکا یصن یسَاة
 ویػا ص و تهامیيک یرا َٕ ْالَن ًکص یيک ین ویص؟ تهطیيک ین ویتهط چً یةطا پع

 ؽػشؿ یص. وِٕػیػيک تیتَٖام  ةً ؽها داده ًکرا  یاىطژ یٌا ػِمیٌا و غ ظمیاىکن
و اىخػام ؽػَد ی ٕفػص ی در ذالػت ةػانالً کػص یةاتظکیً ، کيص نیً یظکتةا   در غهَح
  روش ی، ٌػ یطکػْ تیٌػصا  یٌػ .يػصک را دىتػال ٌػا  ظمیاىکص نیو ةایتهطذطکات 

ایا چی یتيٓػ  ل وحَد ىصارد.یو ٕتیاز ا ییٌظ
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 ی. ةٍلػ میيػک ینػ ویتهط میداؽًِ ةاؽ انکو ن زنان ةً یتَحٍایيکً  نا ةصون
ا یػ، غػرط  ؽػب هػًی؟ ى اغػت طدن ةٍِػطکػ ویتهط یةطا یزناى چً» اىص: پطغیصهاْطاد 
ٌایی کػً داریػص ٌهیؾػً  ىیظمنکا.  میىصار ویتهط زنان یةطا یؽطن  ینا ٌ «؟ىٍط

یا ةػصون تَحػً ـتد سَاه ؽب ةاؽص یا  ،صيکي و ةطای ؽها تهطیو نی ىصکاردر ذال 
 نَر ا ةػػًیػػآ یػػا غػػط کػػار ةاؽػػیص.زدن  ٕػػصمدر ذػػال ةػػً ایيکػػً سَاةیػػصه ةاؽػػیص، 

 ٕلػب میز ـػهاْػطاد ا از یاریةػ یاةص؟  یىه اٌؼکتان  ویطته زنان یا نالذيً ٕاةل
 ییىٍػا ٌصؼ .اغتٌهیو ٌم  ًیٌصؼ تظکو  ةیيی دغت یاةيص روؽو ةًص يسَاٌ ین

نػصت نرػصودی از اْػطاد  ی. انػا ةٍلػ اغػت ةیيی و کهال رغیصن ةً روؽو ،ًیتظک
 یةػطاص یو ؽا ناىصه یةإٌا  آن یاز زىصگ یهک یٌا غالاغت.  ناىصه یةإٌهطؽان 

را  لکنؾ ویا ،تظکیً ۀدور کطدن ةا کَتاه تَاىص ینا ن یداْا ىتاؽص. ْالَن یاْکً یتظک
کيػص.  یً نیرا تظک و ذٌو ةصناغت کً  یو روؽیادر ٌیو ذال، يص. کذل ؽان  ةطای
 یسػَد را نػَ ىٌهػط ، دا هػًا  صیػدٌ یً را ادانً نیتظک َغًِینَر پً ة یو وِٕیةياةطا

 ینػػياْػطاد . ؽَد ین تط ینَ ى َغًِینَر پ ةًتان ٌهط،   ِهطنػ وی. ةا تهط صیيک ین
.  سَاٌيػص داؽػت ً وٕػتیتظک یةطا یاْکۀ اىصاز دارىص ةً یسَة ینادرزاد تیٓیک ًک

انػل کنَر  ةػً تػان، یطیتٖص ٌهط یْطاغَۀ ؽص ینَ ى یزىصگ وحَد دارد. یانا ؽطن
يػص، ک ییسهػا ویتط کَچػکتػان طک. اگط ْ اغت ؽصهتان اسِفاص داده ً یتظک یةطا

 وی. چيػؽػص تهػام نیةایػص  ؼیٌا پػ نػصت، زیػطا در سهػط سَاٌػص ةػَدتان  یزىصگ
 یْػاْطاغػَی   نطذلػ ً ةػًیػتظک در زناىی کً ص داؽت تایرا سَاٌ ییٌا تینرصود

 سَاٌص ةَد. مکذا یگطید تی، وكٍ ص. ةٍص از آنیةطغٕلهطو ةؾطی 

 یغػَ ةًدٌیم  اىخام نیٌا را  وِٕی تهطیوکً م یىصاردر ایو سفَص  ینالظانا 
و را یتهػط ینَر نؾشفػ ةػًٌػای دیگػط  ناىيػص روشا یػم یػِیةا یغهت نؾشف

 «پایػان»و ٌطگػظ ىیػاز ىػصارد  اغػت در چطسؼ َغًِیْالَن پزیطا م. یدٌ «انیپا»
ةػً پایػان را تهػطیو ةصون ایيکً  تَاىیص  زم داؽًِ ةاؽیص نیاگط نان  در روش یاةص.
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زیػطا  .ساىػً را ةظىػص درِ زىگ ةظىص یػا کػػی  اگط تلٓوالً ، نثرا ٕهً کيیصآن ةطغاىیص 
حٍػت گػطدش  در درىػگ  یة ص، ْالَنیيک ینٕهً و را یتهط یارک اىخام یةطا یوِٕ

 گطداىػص. ینةطرا تان  ةػصن انطاؼدر  ؽصه غانً یو اىطژچطسص  نی غاٌت یٌا ٌٖطةً
 یغطؽان حػار یروآن را  دارىص و ین را ىگً یچ، ةا ٕفص ٌا کً اْطاد در غایط روش

 رود. نػی اىص ٌيَز ٌم از دغت داؽًِ ىگًآن را  چگَىًایيکً  ةً تَحً ييص، ةصونک ین
چػً کػاری داىػص  ین و سػَدش ةاٌَش اغت ینَحَد ،ْالَنتٓاوت ایو اغت کً 

حٍت ساـی  غهت ةًنان  دٌیم کً روی ایو ىیظ اٌهیت ىهی ةً ناةایص اىخام ؽَد. 
اغػػت. ذِػػی اگػػط  تػػط ةظرگدٌػػای حٍػػاِن ةاؽػػص. زیػػطا روش نػػا ةػػط نتػػٔ ٌهلکط

، ةػا نٖیاغػی کػً ٕطار ةگیطیصحيَب، ؽطؽ یا ُطب ؽهال،  غهت ةًرو  سَاغِیص نی
 راه ،اغػت تکػدر ذط حٍان طا تهامیز؛ تَاىػِیص کيیم ىهی ٌهل نیگػِطه در آن نا 
 دور سػَد ظ ةػًیػى ویزنػ و گطدىص نیص یدور سَرؽ ارهیغ ُىًاغت،  تکدر ذط یطیؽ
 تهػام غػهت ةًایو اغػت کػً رو ناىيص کيیص  ویتهطةً ٌط غهِی کً  روچطسص.  ین

ِیص و حٍات نَر  ةػً ًکػ اغػت ویػا نثل درغت یحٍِ ٌط یغَ ةً ویتهط ٕطار گْط
 داْػا ْالَن ویژگی دیگط.  صیيک ویتهط و ؽهال ، ُطب ، حيَب ؽطؽ نطؼ  ةً زنان ٌم

 اگػط ؟ؽػَىص ینػت يػْارن چگَىػً .ؽػَىص نراْيػت نػی ؽػاگطدانایو اغت کً 
در  نػو ٌایً ؾػی. ريػصک ینػ ْيػتارناز ؽػها  ص، ْالَنیةاؽ یٖیذٖۀ ييصک ویتهط

 نػو ةػًتَاىػت  ةایص نیؽها آغیب ةطغاىص، تَاىػت ةً  اگط کػی نی.  اغت حٍان
نهکو اغت ةظىص.  ـصنً و حٍانیا ةًتَاىػت  ةایص نی ٌتارتی، یا ةً ،ةطغاىصغیب آ

. کيیػص درک نیآن را  ؾػِطیة  ةػا نهالٍػ ص. ةٍػصاً یایة ةً ىيط یطدىکةاورى مگِٓ آىچً
ایچۀ درةارسَاٌم اکيَن  یظ وحَد دارىص، انا ىهیى یگطید ل نػا ةػیؼ از  ًکػ ییٌظ
، از را ةػا تط غػهَحی ْػانيػصی  ىيامنَر  . نا ةػً ةا  ٌػِيص ـرتت کيم غهد ذص

ىشَاٌػص  یىتاؽػص ٌهلػ ؽها درغت يگیؽ وی. اگط ؽ دٌیم نیؽطح تا ژرؼ،  غاده
 ْػالَن ام ةػطده ی. پ صیؽَ لکدچار نؾ اغت وکص، نهیةاؽ یظیچ ط در نلبةَد. اگ

ای. چطا؟ ؽها چ اغت اِْاده لکاز ؽ یهیٕص از ؽاگطدان یاریةػ ٌای  از روش ییٌظ
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ؽػها از  چػطا ْػالَن پػع .ایص کطده نشلَط سَد ا تهطیوةدوغت داریص کً  را دیگط
ط کػْ  لیوغ و ةً اغتؽه ٍِلٔ ةً، پع ن  ؽصه ؽها داده ةً يص؟ آنک یىه ْيتارن

ْػطدی ؽػها ایيکػً  وحػَد دارد نتيػی ةػط حٍان ویدر ا یؽَد. اـل ین يِطلکؽها 
،  صیػػً کيیػػتظک صیػػسَاٌ یاگػػط ىهسَاٌیػػص.  نػػیگیطیػػص چػػً  ٌػػػِیص کػػً تفػػهیم نی

.   اؽِتاه اغػت یکار  نيظل ةًتان  کطدن  يص، نختَرکتَاىص ؽها را نختَر  یىه یکػ ٌی 
ص یػ؟ سَدتػان ةا تِییػط دٌیػصرا تان  ذٌو يصکىص ؽها را نختَر تَا ین یػکا وإًٍا یآ

از  ًکػو اغػت یػنثػل ا ،ٌػط نصرغػً یٌػا ویةٍِط . ةطداؽػِو صیػکي سَد را نيلتم
ایچ ٌطکػی  یؽػٓا یرا ةػطا گَىػگ یروش چ کیػص. اگػط انػطوز یيک را ٕتَل ییٌظ

 . ْٖػمىػً؟ یاةػص نیؽػٓا  تػان ی  ةیهارا یرا، آ یگطیص و ْطدا دیيک ویتهط تان ی  ةیهار
 ْػطد ةػً ًک و اغتیةا  ا در غهَح ًیتظک  ص.  زنیيصازیة ٔیتٍَ ةًآن را  صیتَاى ین
 صیػص، ةایػيک ینػ را دىتػال یةهاىػص. اگػط روؽػ یةػإ و در آن يصکظ کنصرغً تهط کی

 ةٍص ص. ْٖمیؽَ ویة روؽو نصرغً در آنایيکً  تاةً آن اسِفاص دٌیص را تان  ٕلب
سَاٌػص ةػَد.  یگػطیػػِم دیص و آن غیکي ًیگط تظکید یا در نصرغً صیتَاى ین از آن

ٌایی کػً آن  راهو  نيِٖل ؽصه یار دوریةػ از زنان ،آنَزش یوإٍ ػِمیغٌط طا یز
اْػطاد ةػط  یةٍلاغت.  صهیچیپةػیار کيص  کيص تا ةصن را تتصیل غیػِم اغِٓاده نی

رد؟ سػَ یدرد ن چػً ؽها ةػً ييص. اذػاسک ین ویرا تهط یروؽؽان  اذػاس نتٔ
در گػضرد  ٌػا نی از نیان آنکً ةصن ْطد در تظکیً  تِییطات وإٍی . ػتیى یظیچ آن

تَاىػص  یىهسهػایی  ٌی اىص.  ژرؼىٍایت پیچیصه و  ةیدٌيص و  وی نیُةٍصٌای دیگط ر
 را ةً یحظء سارح کیاگط  ًکاغت  یٖیدٕ دغِگاه نثل نخاز ةاؽص. درغتآىخا  در
و  ةػَدهط ییػتِدر ذال  یدر ٌط ُةٍصتان  اِْص. ةصن یار نکاز  ص ةالْاـلًیيک اكاًْ آن
 آىچػً. دٌص یروتَاىص  یىه یاؽِتاٌ ویتط کَچک یکً ذِ ظ اغتیاىگ ٕصر ؽگٓت آن

 ظکیػً، یٍيی تسَد ةً ؽها ْٖم ةایص ةشؼ نطةَطىیظ نفصاؽ دارد:  ایيخإتالً گِٓم 
نهالػب غطغػطی نَر  ةًاگط کيص.  را اداره نی  نػا ل و اغِادتان ةٖی را اىخام دٌیص

ٌػایی کػً ةػا سػَد دارىػص  اىطژیص، یػيک اكػاًْتان  ویتهط و ةًةگیطیص گط را یاْطاد د
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و  ؽػَیص نی صهیؾک طاًٌیة ؽها ةًص و ييک   نا را نشِل نییتظک  نصرغ ویاٌهلکطد 
هػان و ٌؽػَد  نػيٍکع نیتان  روزاىػً یدر زىػصگآیػص  نی ةػً وحػَدنؾکالتی کػً 

درنیػاىی پاتَاىيػص  یگطان ىهیانا د .دارىص یٌاد مً نطدرا سَاٌیص داؽت ک یالتکؾن
درک و َكػٌَی نطةػَط ةػً و نیػا .صیاغت کً ؽػها سَاغػِ یظیو چیطا ایز ،کييص

ٌایی را کػً ةػً ؽػها دادم  نکاىیظمص یيک یاكاًْ ن آىچًزنان،  . ٌماغتؽهةفیطت 
 میگػَ ی. ىهدٌػص نی یرو لکنؾػ ویص. ایً کيیتظک صیتَاى یگط ىهیو دکيص  نیآؽًِٓ 

 و صیػطیاد ىگیػداْػا را  اگػط ْػالَنتهػطیو کييػص. داْػا را  نختَرىػص ْػالَن ٌهً ًک
نشالّ آن  ، ةاؽیص طدهک اْتیدر گَىگ یچ یٌا روشغایط را از  یوإٍ یٌا آنَزش

 ،ةػا  غػهَح یغػَ ةً یٖیذٖ  یتظک یطاةایص ةً ؽها یادآوری کيیم کً ةىیػِم. انا 
ص ةػا یػةا ًکٌػت  یگطیدنهلب ص. یيکص پایتيً یتظک روش کیةً ْٖم ص سَد را یةا

 یٖػینَر ذٖ ةػً ًکػىیػػت  یگػطیذاكط، ؽػشؿ ددر ذال ان ةگضارم. یؽها در ن
 آىچػً ةػً يػصهیدٌػص. در آ آنػَزش نػطدم ةػا  ةػً غػهَح یغَ را ةً یوإٍ یروؽ
اىِشػاب  درغػت صیػةَِاى صوارمیػو انیص ةطد. ةيػاةطایسَاٌ یپ ام داده اىخامتان  یةطا

 در ذػالً کييػص. یةا  تظک غهَح یغَ سَاٌيص ةً ین ًکٌػِيص اری اْطاد ةػیکيیص. 
 چٖػصرص کً یاغت نَِحً ىؾصه ةاؽ وکو نه ؽصه گضاؽًِ تاناریدر اسِ ویذاكط ا

،  صیػا طدهکٌظیيػً  یادیػز و پَل ةَده نٍلمیک  یحا در حػِخَ ةاارزش اغت. ٌهً
 صیؽػا انػا ؽػصهارا ػً ا ؽػه ةً تان ساىًِر د دم وی. انطوز ا صیا طدهکصا ىیپ یظیانا چ
 تَاىیص از ایو دىیا ىخات پیصا کيیص آیا نیایيکً  ،در ىٍایت!  صینَِحً ىؾصه ةاؽٌيَز 

   .ؽَد ینؽها ؽطوع  و ةفیطت ٕصرت تؾشیؿةا  ةػِگی ةً سَدتان دارد و
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  ضذيساىی دوم

 ضَم چغم نَضَع
ىص. انا ا کطده ـرتت آغهاىی( چؾم) غَم چؾمدرةارۀ نٍيَی  اری از اغِادانیةػ

ای کػً  کييػصهً یؽػَد. تظک ٌای نشِلٓػی نِخلػی نی نشِلّ ةً ؽػکل ْا در غهَح
يػص. یتَاىػص ةت ات در آن غػهد را نییػاش ةً غهد ساـی رغیصه، ْٖػم تخل تظکیً

را  آىچػًرو ْٖم  ازایوذٖایٔ ورای آن غهد ىً ةطایؼ نط ی ٌػِيص و ىً ةاورپضیط. 
 ًیػةػا تطی تظک تا غهد آىکًاز  ٕتل د.گیط در ىيط نیيص درغت یة سَد نی در غهد

ا وحَدیچ کيص آن کيص، ْکط نی او  غػهد، خػًیدر ىِػػِيص. پضیط ىی انکانىصارىص و  ٌظ
ةً ٌهػیو کيص.  ٌيَان ٌانلی نرصودکييصه ٌهل کطده و ٕلهطو ْکط او را نرصود نی ةً

اىػص و  غَم ارا ػً کطده نَكَع چؾم درةارۀاغت کً تَكیرات ةػیار نِٓاوتی ٌلت 
د ىکػطده یسَةی تؾػط ةػًآن را  کػػی اٌ  ؽصه غطدرگهی پصیص آیص و تاکيَن ٌی ة

پػاییو ؽػان  اْػطادی کػً غهد کػً ػتیغَم نَكٌَی ى ، چؾمٖتیدر ذٖاغت. 
راز  ةً غَم غاسِار چؾم در گضؽًٌِيص. د دیواكد تَك نَر ةًآن را  اغت ةَِاىيص
ٌلػت صاىيػص. ةػً ٌهػیو ة ٌادی احازه ىصاؽِيص درةارۀ آن و نطدم داؽت اغطار تٍلٔ
نتيای  ةط ایيخاانا ؽصه اغت. آن ْاش از نٖصار کهی ْٖم تاریز،  در نَلاغت کً 

 ویتط نٍاـػط و غػاده ةػا ٌلػمآن را پػطدازیم. نػا  گضؽًِ ةػً آن ىهیٌای  ىيطیًآن 
 کيیم. نی ةيیادیو آن ـرتت د کطده و درةارۀ نَكٌَاتیتؾط یاـهالذات انطوز
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ًِ  م، کهی ةا تط از وغمیکي تت نیدرةارۀ آن ـر کً غَم چؾم اةطوٌا ٕطار گْط
ار یةػ ٌای اىػان چؾم . ةصن اـلی اغت کاىال ویو ةً ُصۀ ـيَةطی وـل اغت. ا

.  اغػت چؾػم ةػصن ٌػط نيٓػض کػً دارد. نصرغ  دا َ نٍِٖص اغػت ی ٌمگطیاد دیز
 یيػیچ نػبدر ذالی کً  ىانص، نی« نيٓض»را  غَزىی در ةصن نصرغ  دا َ ىٖه  نب

،  ٌػط نيٓػض ٌػطؽ ىانص. نصرغ  ةَدا نٍِٖص اغػت کػً نی «یغَزى ىٖه  نب»را  آن
تَاىيػص  ةشَاىيص و ةطسی نیؽان  تَاىيص ةا گَش رو ةٍلی اْطاد نی . ازایو اغت چؾم

تَاىيص ةا پا  ظ ٌػِيص کً نییگطی ىیييص و اْطاد دیةتؽان  ا ةا دغتیاز پؾت غطؽان 
 . ط اغتیپض ٌا انکان ویا ييص. تهامیةتؽان  ما ؽکی

و حٓػت یػص اةِصا درةػارۀ ایغَم ةیؾِط ةگَییم، ةگضار درةارۀ چؾمایيکً  ٕتل از
 ةٍلی اْطاد نٍِٖصىص کػً ـرتت کيیم. انطوزهٌا داریم  کً نا اىػانکی یظیچؾم ْ

ای  ٌػصهٌلػت و یٌهػ ٌط ناده یا ؽیئی در دىیا را ةتیييص. ةػً تَاىيص ٌا نی چؾم ویا
 تَاىػص ةػا چؾػهان نی ؽشؿ آىچً ْٖم اىص کً ل دادهطی را ؽکیىاپض ٌٖیصۀ اىٍهاؼ

ييػص ةػاور ىصارىػص. در یتَاىيػص ةت ىهی آىچػً ةًٌا  آن . يی اغتیٖی و ٌیيص ذٖیسَد ةت
ِػً ىيػط گْطدر  «اْػطادی کػً ایهػان کهػی دارىػص»ٌيَان  اْػطادی ةػً چيیو گضؽًِ

تتػانی چً ارگطچً ا ن نهکو اغت نطدم ىَِاىيص تَكید دٌيص کً ایهان  ؽصىص، نی
ص. انا اگط از يکي ص، ةاور ىهیيةیي ىهیرا  آىچًرغص کً  نی ةً ىيطنيهٖی  ویاا آن دارد. ة

ٌای دیگػط ىیػظ ناىيػص  ْلازنانػت. یص، نيهٖی ىیغهری کهی ةا تط ةً آن ىگاه کي
و ؽکل ٌا  آن و وإٍی ٌػِيص، ْٖم غاسِار نادی اىص  ؽصه غاسًِ ایو ُةٍص، از ناده
 نِٓاوت اغت.آىخا  تخلی نَحَدات

و  ای در حانٍ  ةؾطی تٌَم صهیٌط پص يصیگَ ػم نیی. در ةَد ةگضاریص نثالی ةظىم
ای ْیٌػِيص؟ چ تٌَمٌا  آن ُیطوإٍی اغت. چگَىً  وإٍػی و نلهػَس کػیِ یظیٌظ

ةػً ا طوإٍی ٌػِيص؟ نَری کً اؽػییٌُا  آن صیگَ کػی نی ٕطار دارىص، چً يخایادر 
را ی یتَاىػا ویػنا ا اغت کً وإًٍا ٌػِيص. چؾم آن چیظیرغيص نِٓاوت از  نی ىيط
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ای نادی را در ُةٍص نادییتَاىص چ : نیدارد  نؾػاٌصه اکيػَن ٌم وكٍی کػً نا ةً ٌظ
ذِی در ُةٍػص ٌا  آن ػِيص ویى تیوكٍ ویدر اا اؽی در وإًدارد.  ىگً ، ثاةت میکي نی

رگيهػایی ةػا ةظ اىػػاناگػط ةػصن ،  نَر نثػال ػػِيص. ةػًیذػالِی ى وینا ىیػظ در چيػ
تطکیػب ةػصن  کً رغیص ةً ىيط نی؟ ةَد نیؽکلی  چً ةً ؽص دیصه نی کطوغکَپین

 .ٌػػِيص در ذطکػت ٌای ؽػو داىً نثلطدی کً و گِ ٌای ریظ  نَلکَلغیال اغت، ةا 
در  ةػصن و تهػامٌػػِيص  گػطدش در ٌػا دور ٌػػِ  اتػم الکِطونؽص کػً  دیصه نی

ػای یچ . تهػام ػػتیيم ىو ني ىیظ ـاؼ ةصن غهداغت.  و در ذطکت وتاب  یپ ٌظ
ٌػا، تهػام  ةػَده و درون آن و نػَریٌهػ و غيگ ، آٌو َْ د ، نثل نَحَد در حٍان
ٌػا  آن ص ویػيیرا ةتٌػا  آنانػل ک ص ؽػکلیتَاى . ىهیاىص ؽان در ذطکت ٌياـط نَلکَلی

تَاىػص  ؽػها ىهی  ، انػا چؾػم اغػت تػابو  یپدر ذػال ظ ٌػم ین ویػِيص. ایى ثاةت
 ُلهی ةً ؽها ةصٌص. طیتَاىص چيیو تفَ نی چؾم حٓت ویايص. یةتآن را  ٖتیذٖ

ػا را در غػهد نیکطوغػکَپی ةتیچ میتػَاى نػا ىهی کػً ػتیىگَىً  ویا  .میيػیٌظ
اىػص  ا آنصهیػدى ی ةًیتَاىا ویةا ا ی را ىصارىص. نطدمیو تَاىایا نطدم ػت کًینَر ى ویا

ا را در غهد نیکطوغکَپی نٍیتَاىيص چ و نی ایيکػً  سانط یًٖا ةًييص. انا دٕیيی ةتیٌظ
 اْػتیُلهی از وإٍیػت را در طیتفَ ٍص ْیظیکی ایو حٓت چؾم را داریم،در ایو ةُ 

ٌػایی  ؽػص آن ةتیيیم. ةياةطایو در گضؽًِ گًِٓ نیآن را  تَاىیم ورای م و ىهییکي نی
ای ىانط ی را کً  کييصگان اْطادی در ىيػط  تظکیً حِهاعِ از دیصگاه اکييص،  ةاور ىهیچیٌظ

ًِ ن را ٌػا  آن چطاکػً ىػاٌط دروُػیو ایػو دىیػا« ایهان کهی دارىص،»ؽصىص کً  یگْط
ىيػط در گَىػً  ایوآن را  نضاٌب در نَل تاریزاىص.  ؽصه ْطیب داده و در ایو دىیا گم

 رغص. نی ةً ىيطاىص. از ىيط نا ىیظ نيهٖی  ًِگْط

ا را در ایتَاىص چ نی چؾم حٓت ویا  ذػالِی ثاةػت ُةٍص نادی نا در چيان ویٌظ
 ظی ىگػاهیػچ ةػً ؽػشؿ ، تَاىایی نٍم دیگطی ىصارد. وِٕػی حظ آن دارد، انا ةً ىگً
 ویطد. چؾم ناىيػص ٌصغػی دورةػیگ ىهی او ؽکل در چؾم هاً یط نػِٖیکيص، تفَ نی
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دوری   کيص. وِٕی دورةیو از چیظی کػً در ْاـػل نی ٌهلوغیلً  نثل و ْٖماغت 
اْاـل  ةیو گیطد،  ٕطار دارد ٌکع نی ، ناىيػص ؽػَد دورةیو ةیؾػِط نیی داسل ليٌظ

 کی ىگػاهیوِٕی در تػارایيکً  کيص. یا چؾم نا کً ةطای َْاـل دور سَد را تييیم نی
کی ٌکػع یيػی در تػاریدورة ؽػَد، نؾػاةً وِٕػی کػً نی گؾػاد ، نطدنک میکي نی
 اهیغػ ٌکػعگطىػً و  ؽَد تا ىَر کػاْی تػأنیو ؽػَد نی طد و روزى  آن ةظرگیگ نی
چؾػم  ، نطدنک رود ار روؽو در ْلای ةیطون نییرلی ةػن ؽَد. وِٕی ْطد ةً نی

تَاىػص  و ىهیؽػَد  نی طهیػل  ىػَر سیوغػ ةً چؾػم ؽَد، وگطىً نی نيٖتق ةالْاـلً
ا را ةًیچ کيص و وِٕی ىػَر زیػاد  نی ٌهل و ؽکلیىیظ ةً ٌه ویيص. دورةیةت وكَح  ٌظ

 كػتمرا  ؽػیءط یتفػَ ؽػَد. ةيػاةطایو دورةػیو ْٖػم ةاؽص روزى  آن ةایص نيٖتق
ا ؽکل ٌػِی چیػظی را یْطد  کی، ای. وِٕی نا اؽ اغت لًیوغ کی کيص و ْٖم نی
 چؾػمةػا اغػِٓاده از  آىچػًٍيػی یطىػص. یگ نی ط در نِظ ؽػکلی، تفاو میکي نی ىگاه

نِػظ  پؾػت هػ یُػصۀ ـػيَةطی در ى ةػً چؾػم ل  اٌفابیوغ ةً میکي نی نؾاٌصه
ٌتارت  ؽػَد. ةػً ع نینيٍک نرل ط در آنیؽکل تفَ ةً ؽَد و غپع نی ْطغِاده

را  ؽػػَد و آن دیگػػط، در نيهٖػػ  ُػػصۀ ـػػيَةطی نِػػظ اغػػت کػػً تفػػَیط غػػاسًِ نی
 ایو پی ةطده اغت. ظ ةًیو ىیةیيیم. ٌلم پظؽکی ىَ نی

از ایػو اغػت کػً م، درةػارۀ یکي نی ـرتت« غَم ةازکطدن چؾم»وِٕی درةارۀ 
تػا ُػصۀ ةاز کيػیم  ؽها اةطوان ویو کاىالی ةکطده  احِياب ییيایة اٌفاب کارةطدن ةً

و اغػت. یػا غػَم چؾم کطدن  يص. نييَر از ةازیرا ةت ةیطون هاً یـيَةطی ةَِاىص نػِٖ
 و حٓت چؾػمیةاؽص ا ػت. ٌطچًیةیياىً ى وإً ویا»ص ْکط کييص: یةٍلی اْطاد ؽا

کيػص و  ٌا را كػتم صهیػط پصیتَاىص تفاو کيص، چطاکً نی ىٖؼ نٍهی ایٓا نی ٌيَز ٌم
ؽکاْی پی ةطده  ٌلم پظؽکی ىَیو از نطیٔ کالتصانا .« تیػى ٌا نهکو چؾم ةصون

اىػػاىی وحػَد  غػاسِار کػانلی از چؾػم ،یحلَی ُصۀ ـيَةط در ٕػهت اغت کً
 آن، چؾػمِ  ؽػَد کػً نی نػَر گِٓػً ویکيص، ا حهخهً رؽص نی درون از آىخا کً.  دارد
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چيػیو کييػصگان درةػارۀ ً ی. احِهػاع تظک و ةػصون کػارةطد اغػتاز گضؽًِ ناىصه  ةإی
ٔ یاکيػَن تفػص و ٌمیپظؽکی ىَ ةً ٌط ذالص دارىص. انا یةطداؽِی از ایو چؾم تطد

 ٖػًا ةػًیدٕ میکي ةاز نػی ی کًیوحَد دارد. نخطا کاغ  غط، چؾهی در وغم کطده کً
 ویػدارد. ا نهاةٖػت ویٌای ٌلم پظؽکی ىَ رود و کانالً ةا یاًِْ نرل ىؾاىً نی ویا

 نَری آورد، ةػً ىهػی ةً وحَدرا  ط کاذبیاوتف نان کییظیٌای ْ چؾم ةطسالؼ چؾم
ا را ةت تَاىص حٌَط کً نی غػَنؼ در  رو ؽشفی کً چؾم يص. ازایویو ناٌیت چیٌظ

يػص و یگػطی را ةتیٌای د ْلازنانتا ةؾکاْص تَاىص ُةٍص نا را  غهری ةا  ةاز ؽصه نی
 در غػَم ةا چؾػم تَاىص. ؽشفی ْطدی ٌادی ىهی ی را ةتیيص کًیٌا تَاىص ـريً نی

ان دیػَار و یػصن از نیػی دیٌایی ناىيص تَاىػا تَاىص ٕصرت و ىیظ ٌيَز نیییغهری پا
 ةصن اىػان را داؽًِ ةاؽص. درون دیصن

ی یيػای، ة حػػهاىی ییيػایکيػص: ة نی ی ـػرتتیيػایغػهد ة نصرغ  ةَدا از پيج
 غهد اـلی چؾػم ٌا پيج ویا .سصایی ییيایی دارنا و ةیيای، ة ی سطدیيای، ة آغهاىی

اىص. نصرغػ   ؽػصه میيی تٖػػییاىی و پای، ن ییةا  غهَح ةً ِيص و ٌطکصامٌػ غَم
 کيص. نػا چؾػم نی ةیيایی نٍيَی ـرتت هدِ غ ٌؾِادویک ایكطةصر ُىً  دا َ از ُىً

تط  وییا پػایػی آغهاىی یيایة در غهدآن را  ، انا میکي ةاز نی ةطای ٌهً يخایارا  غَم
ةػً ٌػط ،  صیػا کطده ً را ؽطوعیص و تظکیا ؾػًِى يخایا. چطا؟ اگطچً  میکي از آن ةاز ىهی

ٌای دىیػَی ةػػیاری  ایػص و ٌيػَز واةػػِگی ْطدی ٌادی ؽطوع کطده از غهد ذال
ا ؽَىص. اگط چؾم تط از  در غهد ةیيایی آغهاىی یػا پػاییوتان  مغَ داریص کً ةایص ٌر

  ییتَاىػػا ٌيَان ةػػًآن را  ٌػػادی نػػطدم کػػً صیؽػػص نی ظییػػچدارای ؽػػص،  ةػػاز نیآن 
 درون ص یایيیَار ةتید انیاز ن صیتَاىػِ نَری کً نی طىص، ةًیگ نی در ىيطٍی ینت َؽْ

در دغِطس  گػِطده ـَرت ٍی را ةًینت ی َْؽیتَاىا وی. اگط ا ٌا را ةتیيیص ةصن اىػان
نَر حػصی حانٍػ   ؽص، ةً ةاز نی غهد ویدر ا ٌهً غَم و اگط چؾم میداد ٕطار نی
گػط ید. ةػَد کطد. اغطار کؾػَر در سهػط نی شِل نینآن را  انَر ۀٌادی و ؽیَ نطدم
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ی ىهی را در  نػطدم صیتَاىػػِ نی ةیطون و از ىًاىص یا  پَؽیصه لتاس نطدم کطد کً ْٕط
 تهػام صیتَاىػػِ نی صیػزد نی ٕػصم اةػانیدر سدر ذػالی کػً  . صیػکي نؾػاٌصه ساىً

ةػَد! درةػارۀ  هینخاز ى وی. ا را ةطداریصٌا  آن ی را ةتیيیص ویآزنا ةشت ۀةطىصٌای  تیةل
 ا حانًٍیآ ،ؽص ی آغهاىی ةاز نییيایدر غهد ة ٌهً غَم : اگط چؾم صیؾیيصیة ویا

حانٍ  ةؾطی  ای ةؾطی ةاؽص؟ ایخاد اسِالل حصی در تَاىػت حانًٍ نی ٌيَز ٌم
 ، نهکػو کػطدم ةاز نی غهد ؽها را در آن غَم نهلًٖا نهيَع اغت. اگط وإًٍا چؾم

اىص کً اغِاد  داؽًِ وزؾً آریٌه ص. ةطسییةيان گَىگ یدرىگ سَد را اغِاد چ یة ةَد
گیطىػص  ةاز ؽَد در نٍَٕیت نهلَةی ٕػطار نیؽان  مغَ ؽَىص و اگط چؾم گَىگ چی
غػَی تتػاٌی  ؽػها را ةػً نػػیطی ةً ـػَرت ا در آنیػکييػص. آدرنان را  هارانیکً ة

 ؟ کطدم ی ىهییراٌيها

هًا یؽها را نػػِٖ غَم چؾم ؟ کيم را ةاز نیتان  مغَ غهری چؾم در چً پع
ؽها  يگیؽ ویؽص، ؽ ةا تطی ةاز نی . اگط در غهد کيم ةاز نی ی سطدیيایة در غهد

 حانٍػ  نػطدم تینَر حصی نٍَٕ ؽص، ةً ةاز نی تط وییکاْی ىتَد. اگط در غهری پا
ػایی را ةتیيیػص یَار چید انیتَاىیص از ن ، ىهی سطد ییيایکطد. ةا ة ٌادی را نشِل نی ٌظ

گػط را یُةٍػصٌای داز ٌایی  ص ـػريًیػتَاى ص، انػا نییػن اىػان را ىگػاه کيةص درون ای
دٌػػص.  ؼیاْػػظاتػػان ةػػً تظکیػػً را تَاىػػص اٌِهاد ؟ نی ی داردیٌػػا تینظ ص. چػػًیػػيیةت

تَاىیص ذع کيیص  اىص و نی انط یٌادی ى نطدمةطای  ص کًیيیی را ةتٌایظیچتَاىیص  نی
،  ىَِاىیػصا یص یيیةت نَر واكد ص ةًیىَِاةذاكط در ذال وإٍی ٌػِيص. سَاه ٌا  آن کً

.  اغػت سػَبتان ً یػةػطای تظک ویػؽػَد و ا ةػاز نی غػهد ویػدر اتان  مغَ چؾم
ةطغػص،  خػًیىِ تَاىػص ةػً ٌهػان نی کِػاب ویا ٖی داْا ةا سَاىصنیکييصۀ ذٖ ویتهط
 ط ةاؽص.یگ غشت يگ، ةا سَدیؽ ویدر رؽص ؽ کً ؽطنی ةً

وِٕػی  کػً ػتیى نَر ویکيص؟ ا نی وییْطد را تٍ غَم چؾم ٌَانلی غهد چً
ةلکً ةً ایو ةػِگی دارد کػً ایػو  .صیيیرا ةت چیظ ٌهًةاز ؽص، ةَِاىیص تان  مغَ چؾم
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 ٌانل ؟ غً اغت کييصۀ غهد ی تٍییوچیظ چً چؾم در چً غهری ٕطار دارد. پع
و حػٌَط یػىػانیم. ا نی« چػی حٌَطِ »آن را  ، چیظی اغت کً اول وحَد دارد. ٌانل

و  چؾم غَم ْطد وحَد دارد ةیطون تا درون صۀ نیصاىی اغت کً ازدٌي چی، تؾکیل
َن یػظیـػٓر  تلٌَهلکػطد آن ؽػتیً . ةتیيص ةً آن ىیاز اغت غَم ةطای ایيکً چؾم

  نػ، ؽَد، ْٖم نثػل روؽو يکًیَن ْػٓط ىصاؽًِ ةاؽص ةٍص از ایظیاغت: اگط تلَ
 طیتفاو کً ػٓط اغتسانط ْ طی وحَد ىصارد. ةًی، انا تفَ ی داردیروؽيا . ْٖم اغت
م ینَر نػػِٖ طا نا ةًیز ، ػتیى کانالً نياغب نثال ویؽَد. التًِ ا داده نی ؼیىها
 ۀدٌػص. ایػص ای ىؾػان نی ـٓرًوغیل   ةًط را یتفاو َنیظیتلَدر ذالی کً  میيیة نی

 ةػاارزش تیػىٍا ةیتؾػطید آن ٌػػِم در ذػال کً و حٌَط چی یکلی ایو اغت. ا
نٖصار ؽَد. نٍهَ ً  اغِشطاج نی غاسًِ ؽصه کً از تَٖاتطی  و از نادۀ سالؿ اغت

ٌػظار ىٓػط، دو ىٓػط   ص از دهی. ؽا اغت گط نِٓاوتید ةا ؽشؿ حٌَط چِی ٌط ؽشؿ
 داؽًِ ةاؽيص.آن را  ازنػاوی  نٖصار

کػً ُةٍػص  ظی اغتی. چ اغتهی از ْای حٍان نیتخلی نػِٖ غَم چؾم غهد
ؽشفػی  يگیؽػ ویؽ . اگط غهدْطد ةػِگی دارد يگیؽ ویؽ و ةًنٍيَی داؽًِ 

 غػهدةَدن  وییسانط پػا ةػًزیػطا .  و اغػتییاو پػاچؾم غػَم  ةاؽص، غهد وییپا
ِػًیاز ةػو اچػِی  حػٌَط ؾػِطِ ی، ةایو ؽػشؿ يگیؽ ویؽ  اغػت. اگػط غػهد و ْر
،  غػالی ٌادی از سطدغالی تا ةظرگ ؽشفی ةا  ةاؽص و در حانٍ  نطدم يگیؽ ویؽ
و انیػال  ؽشفػی و اذػاغػاتنيػاًْ ،  گػطانی، تلادٌای سَد ةا د ، پَل ؽٍطت ةً

 او نهکو اغت ةٍِػط ذٓاىػتچِی  ةاؽص، حٌَط کهِط اٌهیت داده ،یةؾط گَىاگَن
يػص. یتط ةت تَاىص واكػد ةاز ؽَد نی ؼغَن چؾم ایيکً ، ةٍص از در ىِیخًؽصه ةاؽص. 

 تَاىيػص واكػد نی ةاز ؽػَد،دارىص  غال ؽؼی کً کهِط از وِٕی چؾم غَم کَدکاى
 ؽَد. م ةاز نییک کلهً ةگَیآغان اغت. اگط ؽان  چؾم غَم کطدن  ةاز ييص.یةت
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کييػصۀ ؽػصیصی روی نػطدم دارد و نٖاونػت در ةطاةػط  دىیای ةؾطی تػأثیط آلَده
داىيػص،  د و درغػت نییـر نطدم آىچً، خًیدر ىِحطیان ٕصرتهيص آن غشت اغت. 

ًِ اغت. ایو نتیٍی اغػت کػً ؽػشؿ ةشَاٌػص زىػصگی سػَةی داؽػ اؽِتاه اُلب
تَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کً ْطد، دیگطان را نرطوم کيػص یػا  ةاؽص، انا ایو گطایؼ نی

غَءاغِٓاده کيص ٌا  آن گطان غَد ةتطد، ازیدٌظیي  نهکو اغت ةً  .تط ؽَد سَدسَاه
اةػت ایيکً  آزار ةطغاىص. ةطایٌا  آن ا ةًی ةً سَد غَد ةطغػاىص، ةػا دیگػطان دٌػَا و ٕر

کييػص  ْکػط نی نػطدم آىچػًىیػت؟ ةياةطایو  غطؽت حٍانا ایو ةطسالؼ ی. آ کيص نی
سػَد  نهکو اغت الظانًا ـرید ىتاؽػص. وِٕػی والػصیو ةػً ْطزىػصان اغت دیـر

« ةاؽػی، زرىػگ طییػاد ةگیص یتَ ةا»يص: یگَ نیٌا  آن دٌيص، از ةچگی ةً آنَزش نی
ًِ ٌادی نٍَٕیت نههئو و انيی داؽػ نطدم ةَِاىيص در احِهاع يصهینَری کً در آ ةً

م کػً یػطا نا اٌِٖاد داری، ز اغت ُلم« ةَدن زرىگ»و یٍان، ایک دیصگاهةاؽيص. انا از 
غَد ؽشفی اٌهیت  اد ةًیص زیو ىتا ٍی داؽًِ ةاؽيصیم انَر روىصی نتیص ةگضاریةا

اگػط »ةاؽػص.  اش ؽشفػی دىتال ٌالیٔ سَاٌص ةً ، او نی ةَدن نَر زرىگ . ةا آن دٌیم
اگط پػَلی روی « »صا کو،یرا پ ؼيیوالص ،او غطاغ نٍلمدٌص، ةطو  کػی تَ را آزار نی

دٌيػص. از سطدغػالی تػا  نی آنػَزش ؽػکل ویةػص کَدک ةً« يی ةطدار.یة و نییزن
ایچچيیو  ، ٌطچً غالی ةظرگ  ج در حانٍػ  نػطدمیتصر ةً گیطد یاد نی ةیؾِطرا ی یٌظ

را از  کيػص و تٖػَای سػَد نی غَءاغػِٓاده گػطانیؽَد. او از د تط نی ٌادی سَدسَاه
 دٌص. نی دغت

ت ىاپص يکً از دغتیةٍص از ا نادۀ تَٖا گػطی ید ؽػشؿ ؽَد، ةلکً ةػً ص ىهییْر
ؽػَد. اگػط ؽشفػی از سطدغػالی تػا  ص نییو حٌَط چی ىاپصیؽَد. انا ا نی نيِٖل
از  و ٕتػلةصٌػص ؽشفػی  نيػاًْ ادی ةػًیت زیو اٌهاؽص ار نکار ةیغالی ةػ ةظرگ
،  ؽػصن  ةٍػص از ةاز ؽػشؿ ویػغػَم ا مةاؽػص، چؾػ سػَد نيٍٓػت دىتال ةً ٌطچیظ
طا در یػ. چػطا؟ زَِاىص ةتیيػصػت کً او ٌطگظ ىیگَىً ى  ویيص. انا ایسَةی ةت تَاىص ةً ىهی
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و نػصاوم یو ةػا تهػط میةػازگطدنان  لػَص اولیػًس ةػً میکي غٍی نػی ًیان تظکیحط
رو  یػو. ازا میةطگطداى اشً یاول ذالت و ةًيیم ک حتطانآن را  َغًِینَر پ م ةًیتَاى نی

حاىتػ  ؽػها  ٌهًی ةصٌص. نػا ةػط رؽػص و ارتٖػا تیاٌه يگیؽ ویؽ ص ةًیةا ؽشؿ
ـػٍَد  ظ ٌهػطاه ةػا آنیػگػط ىید ٌطچیػظةػا  رود،  يگیؽػ ویم. اگط ؽیکي ص نییتأک
را تَاىهيػص تان  مؽػها کػً چؾػم غػَچِی  ةا  ىطود، حٌَط يگیؽ ویکيص. اگط ؽ نی
 اغت.گَىً  ویارتتاط آن اآیص.  ىهی ةً دغتدوةاره  ،غازد نی

کيیم. ةطسػی از اْػطاد اگػط کیٓیػت  دونی ىیظ وحَد دارد کػً تؾػطید نػی ٌانل
گَىػگ را  نادرزادی سَةی داؽًِ ةاؽيص، نهکو اغت پی ةتطىص کً وِٕی تهطیو چی

ؽػَد. وِٕػی  ةػاز نیؽػان  مچؾػم غَ ٌػمدٌيػص  ذِی سَدؽان ؽشفًا اىخام نی
 نطدمٌلت ایو اغت کً اغت.  ؽَد، اُلب تطغياک نی ةازدر اةِصا ؽان  مغَ چؾم

در  کييػص. نی ویرا تهػط گَىػگ چی اغػت و غػاکت کیػتار کً ؽب نٍهَ ً در آسط
را روةػطوی  چؾػهی ةػظرگ ىاگٍػان اغػت کيص، نهکػو نی ویؽشؿ تهطذالی کً 

 ت ػحط ٕصر تطغياک اغػت کػً ةٍػص از آن، . آنوذؾت کيصيص و یٌای سَد ةت چؾم
 پلػک کػً یةظرگػ چؾػم ؛تطغػياک اغػت سیلی کيص. ویرا تهط گَىگ کيص چی ىهی
 چؾػمآن را  رو، ةٍلػی ویػ. ازا ار واكػد اغػتیکيص و ةػ ؽها ىگاه نی زىص و ةً نی

 چؾػم ویػ، اٖتیدر ذٖ.  ىانيص نی سصایی چؾمآن را  ةطسی ىیظىانيص،  نی اٌطیهو
یاد داؽًِ ةاؽیص کً ْطد ْٖم ىیاز دارد ةً تظکی  سَد ةپطدازد و   . انا ةً اغتتان سَد
گػط روی یدر ُةٍػصٌای د ل گَىػگییً در دغِان اغِاد ْطد ٕطار دارد. کل روىص تتصةٖ

ُةٍػص دغػِشَش تِییػط  کیػْٖػم در تيٍا  ىػً. ةػصن  اغت صهیچیار پیدٌص و ةػ نی
 صیتَاى ا نییگیطد. آ ظ ایو تِییط ـَرت نییُةٍصٌای نشِلّ ى در تهام ؽَد، ةلکً نی

ا ةًیچ ویص. ایىتَا ص؟ ىهییدٌ اىخام دغت سَدتان ةًآن را  و ىيػم  وغیل  اغػِاد ٌظ
 ؽَد کػً نی ، گًٌِٓلت ویٌه ؽَىص. ةً وغیل  او احطا نی ؽَىص و ةً داده نی تطتیب

کيػص.  ا اداره نی  نػػا ل رو اغػِادش ةٖیػیػً ةاؽػص تظکتهطکظش ةط  ْطد ْٖم ةایص
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کػػی کػً  در وإػًنهکو اغت انیصوار ةاؽیص یا تالش کيیص ةً چیظی ةطغیص، انا 
 کيص اغِاد اغت. ل را اداره نینػا 

تهػطیو ٌػػِيص، ةازؽػصن در ذػال سَدؽػان ؽشفػًا در ذالی کً  ةٍلی اْطاد
یم، انػا گیط در ىيط نیچؾم سَد ؽشؿ آن را  گطچًکييص.  را تخطةً نی غَم چؾم
رؽص دٌص. ةٍلػی اْػطاد اغػِادی دارىػص و آن را  َِاىصة او ػت کً سَدیظی ىیآن چ

 لیتػصتؽػان  را ةطای ی، چؾػه ةػاز اغػتٌػا  آن غَم ميص کً چؾیة وِٕی اغِاد نی
ةٍلػی اْػطاد اغػِادی ىصارىػص، انػا  . التًِ ؽَد نی صهیىان ٖییذٖ چؾمِ کً  کيص نی
نَحػَدات »ؽػَد:  نی ةاؽص. در نصرغ  ةَدا گًِٓ ص اغِادی گضری وحَد داؽًِیؽا

 اح ٌهػً در وإػً کػً اد اغػتیػٕصری ز ةً تٍصادؽان« ذلَر دارىص. حا ٌهً سصایی
وحػَد تان ةا ی غط غً ٕصنیِ نَحَداتی آغهاىی در »يص: یگَ ىیظ نیطسی ٌػِيص. ة

سَةی  ی ةػًيػص کػً ْػطدی. اگط اغِادی گضری ةت اد اغتیزٌا  آن ٍيی تٍصادی« دارىص،
 لیؼ تتػصیةػطاآن را  ، ةاز اغت انػا چؾػهی ىػصاردَنؼ غ کيص و چؾم و نییتهط
رؽػص داده نرػػَب آن را  و سػَدشیتهػطا ةػظی کً او یٌيَان چ کيص و ٌيَز ةً نی
ی نػطدم ٌػادی ٌػػِيص، زیػطا ٌػا ةػیار ْطاتػط از ٍٕطنانچيیو نَحَداتی  ؽَد. نی

سَاٌی اىخػػام  آن را کػػانالً از روی ىیػػک اغػػت و ٌػػا ْٖػػم ىخػػات نػػطدم اىگیػػظۀ آن
 .يکً ْکطی درةارۀ پاداش یا ؽٍطت داؽًِ ةاؽيصةصون ای؛ دٌيص نی

ل  یوغػ ةًؽػصت  ْیظیکی او ةً انؽَد، چؾه ْطد ةاز نی غَم چؾم آىکًةٍص از 
ت یػاذ کػً ػػتیاو ى چؾػهان ٖػتیدر ذٖص. ىؽػَ ز آن اذیت نیؽصه و ا طهیىَر س
ًا ةً اذیت نیُصۀ ـيَةطی او  ص. ةلکًىؽَ نی  اذػػاس ای اغػت کػً گَىً ؽَد. ـْط
ةػً ذٖیٖػی را  ٌيَز چؾػم کً اغتٌلِؼ ایو ص. ىؽَ ت نییکيص چؾهاىؼ اذ نی

 ةػػً او داده ؽػػص، چؾػػهانذٖیٖػػی  چؾػػم آن آىکػػًةٍػػص از  اغػػت. اوردهیػػى دغػػت
 چؾػمآن تَاىيػص  نا نی کييصگان ویص. ةطسی از تهطىؽَ ىهی تیاش دیگط اذ  کییظیْ

و گيػاه  ةیغطؽت حٍان اغػت.  نثل کييص. غطؽت آن ا اذػاسیييص یرا ةتذٖیٖی 
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ان ت مغػَ ا چؾػمیيص آیکيص تا ةت ىگاٌی نی درون ةًٌلت کيخکاو اغت و ةً ٌهیو 
 ةػً ؽػها ىگػاه درون غػهت  ةً ةػطای دیػصن اغػِٓاده ؽػَد.تَاىص  ا نییةاز ؽصه و آ

در ذػال ص کػً یػيی، نهکو اغت ىاگٍان ةت ةاز ؽصهتان  مغَ چؾم از آىخا کًکيص.  نی
سَدتػان اکيػَن ةشؾػی از  چؾم وی، اٖتیدر ذٖو ةِطغیص.  اغتةً ؽه کطدن ىگاه

ةٍػص ٕلهطوٌػای دیگػط را  لريػً ةػًتَاىیػص از آن  اغت و ةا ایو چؾم اغت کً نی
 ةاز ةاؽص.تان  مص، ذِی اگط چؾم غَیيیص ةتیتَاى اـالً ىهی چؾم آن ةتیيیص. ةصون

نَر وإٍػی نؾػشؿ  ی ىیظ وحَد دارد و ایػو چیػظی اغػت کػً ةػًغَن ٌانل
تِییطاتػی در سفػَص کيص. ایو ٌانل  در چً غهری کار نیتان  مکيص چؾم غَ نی

ص در ُةٍصٌای نشِلػّ نِخلػی یگضار ا پؾت غط نینشِلّ ر غهَحوِٕی اغت کً 
، ةلکً از چيص  اـلی تيٍا از کاىال ص، ىًةیي چؾم غَنؼ نیةا ؽَد. وِٕی ؽشؿ  نی

ی ى کاىال  چؾػم ٌط نيٓض ٌػطؽ کً کيص. نصرغ  ةَدا نٍِٖص اغت ظ اغِٓاده نییٌْط
 ٖاطى ٍيی تهامی.  اغت چؾم ص ٌط نيٓض ةصنیگَ نصرغ  دا َ نیدر ذالی کً  ، اغت
نييَرؽان ایو اغت کً چيیو چیظی ةا ىٌَی از ذالػت  ٌػِيص. غَزىی چؾم نب

ی ٌطحػاتَاىػص از  پضیط اغػت و ْػطد نی ای کً ْا ایخاد کطده انکان ةصىِی تِییطیاًِْ
 ةصن ةتیيص.

غهد چؾم غَم وحػَد دارد. در سفَص ولی نا نٍِٖصیم ىهَدٌای ةیؾِطی 
ی ل، چيص کاىا گِٓماـلی کً  ٌالوه ةط کاىال ٌای  ظ وحَد دارد و ایو کاىالیى نٍم ٌْط

ی در ةا ی ٌط دو اةػطو و در ىٖهػ  نػب غػَزىی  چؾػهان پلػک ویی، ةػا  و پػا ٌْط
غطگضاؽِو غهَح نشِلّ چؾػم  ص. پؾتىوحَد داردر ٕػهت ةا ی ةیيی ِگو  َؽو

اگػط  تَاىيص اغِٓاده ؽَىص. التِػً ٌا نی غَم، نَكٌَی از ایو اغت کً آیا ایو کاىال
ار یةػػ غػهد ةػً یٍيیٌا اغِٓاده کيص،  کاىال ویای نٍهَلی ةَِاىص از ا کييصه ویطته
ْیظیکػی سػَد ان تَاىيػص از چؾػه . اْطادی ٌػِيص کً ذِػی نی اغت صهیی رغیةا 

از نطیػٔ  آىکػًالتِػً پػع از  ؛اغِٓاده کييص تا ٕلهطوٌای ورای ایػو ُةٍػص را ةتیييػص
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ْیظیکػی رؽػص داده ان را در ایػو چؾػهنتیٍی گَىػاگَىی  َؽٌػای ْػ تظکیً، تَاىایی
سَةی اغػِٓاده کييػص، ْٖػم  نتیٍی ةً ٌای َْؽ تَاىایی ویةاؽيص. انا اگط ىَِاىيص از ا

ایی را در یک ةُ  ٌا و ىػً ُةٍػص ْٖم در غایط یا ٍصٌاةیييص انا ىً در غایط ةُ  ٍص نیچیٌظ
رو ةطسػی  یػوػت. ازایالٍاده ى ٕصر َْؽ ٌيَز ٌم آندر ایو ـَرت کً  ،ٍص نادر ایو ةُ 

ٍػصی ورای ٍص و از چؾهی دیگط ةػطای دیػصن ةُ اْطاد از یک چؾم ةطای دیصن ایو ةُ 
(  کػی راغػتیظیْ کػی )چؾػمیظیو چؾػم ْیط ایکييص. ذا  ز ٍص اغِٓاده نیایو ةُ 

ی وحَد ىصارد، ةيا ةً  کاىال  یٌ  : نػطدم اغػت ْػا نطةػَط هًا ةًیی کً نػٌِٖلٌِْط
ای ةص اغِٓاده ةطای اىخام کی راغتیظیْ ل دارىص از چؾمیتها تػا  آىچػًکييص.  کاٌر

ی نٍهػی اغػت کػً کاىال گِٓم درةارۀ چيص ایيخا ٕلهػطو   ْػای یػاْػطاد در تظک ٌْط
 دٌيص. تَغًٍ نیةؾطی 

ِو ةً یغهری ةػ ةً صنیةٍص از رغ ، چؾػهی ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطیار ةا  و ْر
 ،  ی ـػَرتهػ  ةػایدارد. نشفَـػًا در ى نطکب چؾم ةً ؽتاٌت گیطد کً نی ؽکل

ةطسػی ؽهار چؾم کَچک درون آن وحػَد دارد.  کً ةی ؽَد ىاٌط نی ةظرگ چؾهی
رؽػص را  ٌای ةػػیار زیػادی چؾػمةػا   الٍػاده در غهَذی َْؽ سصایینَحَدات از 

ٌا  چؾػم ص. تهػامىوحَد دارؽان  در غطاغط ـَرت ٌا ایو چؾم کًنَری  ةًاىص  داده
ا را نییچ ةظرگ چؾم ویا ٔیاز نط ةشَاٌيػص  را تَاىيػص ٌطچػً نیٌػا  آن ص وييػیة ٌظ

ؽياغاىی  و ذؾطه ييص. حاىَرؽياغانیةت را تَاىيص تهام غهَح ک ىيط نییييص و ةا یةت
ط یػدر ز و دچؾم ةظرگػی دار  اىص کً نگع کييص پی ةطده نی پژوٌؼ نگع کً روی

 و ؽػصه لیتؾک کَچک ؽهار چؾم ةظرگ از ةی اىص کً ایو چؾم صهید کطوغکَپین
 ویػ، نهکػو اغػت اةطغیص ار ةا یغهری ةػ ىانيص. وِٕی ةً ؾم نطکب نیچآن را 
و یػلی ةا تط از غهد تاتاگاتا ةاؽػص تػا ایستان  ص غهدیؽَد. انا ةا ىاٌط تینٍَٕ
را ةتیييػػص و ٌا  تَاىيػػص ایػػو چؾػػم ً ىػػاٌط ؽػػَد. اْػػطاد ٌػػادی ىهییػػت تظکیػػنٍَٕ

در ٌا  ایو چؾمزیطا ةتیيص. را ٌا  آن تَاىص ای در غهری نَِغم ىیظ ىهی کييصه تهطیو
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رغص. ایو تَكػیری اغػت  نی ةً ىيطٌادی  چیظ ٌهً ایيخاگط ٕطار دارىص و یُةٍصی د
گػضارد چػً  غػط نی ٍصٌای دیگط را پؾػتوِٕی کػی غهَح ةا تط یا ةُ ایيکً  درةارۀ

 دٌص. روی نی

ةیطوىػی ام. نا از ىیطویی  ؽطح دادهتان  یرا ةطا غَم تا ذص زیادی غاسِار چؾم
تط  تط و آغػانً یرا ةاز کيیم، ةياةطایو ىػػتًِا غػطتان  مغَ کيیم تا چؾم غِٓاده نیا

، ٌطیػػک از ؽػػها  کػػطدم نی ـػػرتت غػػَم وِٕػػی درةػػارۀ چؾػػمدٌػػص.  روی نی
ٌا  چػًیْؾػطده ؽػصه، اىگػار ناٌ ٌم ةً تان ؾػاىییپ کيیػص کػً اذػاس تَاىػِیص نی
و ی؟ ةلػً ةػص نػَر ىتػَد ویا ایػ. آ ؽػَىص نی غَراخرون نطؼ د صه ؽصه و ةًیکؾ  ٌم  ةً

 ص تػا ْػالَنیآنصه ةاؽ يخایارا کيار گضاؽًِ و تان  ٌای . تا وِٕی واةػِگی ـَرت ةَد
کيیػص  ی کً اذػاس نییطویکيیص. ى اذػاس نیآن را تان  ص ٌهگییطیاد ةگیداْا را 

ل  یوغػػ را ةًتان  مٕػػَی اغػػت. نػػا چؾػػم غػػَ ،آورد ْؾػػار وارد نػػی روننطؼ د ةػػً
در  م،یکي چؾػم غػَم اغػت ةػاز نػی کطدن  ن گَىگی کً نشفَص ةازْطغِاد طونیة

 درةػارۀدر ذػالی کػً  م.یْطغػِ طون نییم آن ةیظ ةطای تطنیی را ىیٌا ْالَنذالی کً 
در ؽػطنی کػً  کيم، ةػً از ؽها ةاز نی ٌطیکةطای آن را  ، کيم نی ـرتت غَم چؾم
نَر واكػد  انًا ةَِاىيص ةًگَىً ىیػت کً ٌهً الظ تظکی  ْالَن داْا ةاؽیص. انا ایوذال 

ييص. ایػو ةػً نػػا لی در غػهت سَدتػان ةػػِگی دارد. اگػط یةتیييص یا ذِی کالً ةت
ص. یػتان ادانػً دًٌ یػنَر اغػَِار ةػً تظک ص، ْٖػم ةػًیص ىگػطان ىتاؽػیيیةت صیتَاى ىهی
ص یػص و دیػيیتَاىیػص ةت نی جیتصر ، ةً صیدٌ ادانً نیتان  غهدی نَر کً ةً ارتٖا ٌهان

 آىچػًکيیص، ٌه   ًیای نفهم تظک ؽَد. تا وِٕی ةا اراده واكد نی جیتصر ةً تار ؽها
 . اْتی صیسَاٌ داده ةاؽیص ةاز نهکو اغت ٕتالً از دغترا کً 

ص درةػارۀ یػغَنؼ را ةػاز کيػص. ةگضار چؾم سَد ؽشؿ کً اغتغشت ىػتًِا 
کييص. یػک روش  را ةاز نیؽان  مغَ ٌای نشِلٓی ـرتت کيم کً اْطاد چؾم روش

چؾم حایی کً کيص، ةً پیؾاىی،  نصیِیؾو نیدر ذالی کً  ؽانل ایو اغت کً ْطد
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 و اغػت کیػؾػاىی تاریپ درون ةطد کػً کيص. در اةِصا پی نی نی ، ىگاهٕطار دارد غَم
ؾػاىی غػٓیص یپ درون کيػص کػً ، ذػع نی نػطور زنػان ظی وحَد ىصارد. ةػًیچآىخا 
و  تط درسؾػان جیتػصر ؾاىی ةًیپ درون ةطد کً ، پی نیً یؽَد. پع از نصتی تظک نی

 ؽػکًِٓ پیؾػاىی درون رغص کػً اىگػار نی ةً ىيطزنان  ؽَد. در آن ٕطنظ نی غپع
 لريػػً کیػص، کػػً در یػيیة نی لمیا ْػیػػ َنیػظیٌػػایی کػً در تلَ گل ؽػَد، نثػل نی
ؽػَد. آن ٕػػهت ٕطنػظ  ی ىػاٌط نییٌا ـريً ؽَد. چيان ةاز نیؽان  یٌا ةطگ گل
رغیص، ىاگٍان در نطکظ ةطحػًِ ؽػصه و  نی ةً ىيطنػهد پیؾاىی کً در اةِصا  روند

نَر  ؽکٓص. اگط ْطدی ةشَاٌص سَدش ایو روىص را تا اىٍِا ةػً ؽکٓص و نی غپع نی
 طا کل چؾػمیکاْی ىتاؽص، ز ٌم غال ا دهی کانل ةگضراىص، نهکو اغت ذِی ٌؾت

 . نػصود اغت غَم

دارىػص. انػا آىخػا ةاز  کاىالیٌا  آن و ػتینػصود ىکانالً ةطسی اْطاد  غَم چؾم
ةيػاةطایو وِٕػی اىػص.  نٍيَی اىخػام ىصاده ویتهطٌی  زیطا  ،ىصاردوحَد  اىطژی  یٌ

اه حلَی چؾم آىان ىػاٌط یظی گطد و غیچ کييص، ىاگٍان و نییؽطوع ةً اىخام تهط
ای  نَر ْظایيصه ص و غپع ةًیغٓ جیتصر کييص، ةً وینصتی تهط آىکًؽَد. پع از  نی

کيػص.  کػی ؽػشؿ را کهػی اذیػت نییظیٌای ْ ذصی کً چؾم ؽَد تا نی درسؾان
انػا آىچػً « صم.یػرا د نػاه»ا یػ« صمیػص را دیسَرؽ»يص: یگَ ةٍلی اْطاد نی رو ازایو

سَدؽػان ةػَد. ةٍلػی اْػطاد  کاىػال در وإػً، ةلکػً ص ةَد و ىً ناهیسَرؽدیصىص ىً 
ؽػص  دادهٌػا  آن گضارىص و وِٕی چؾػم ذٖیٖػی ةػً را پؾت غط نی تط غهَحً یغط
غػشت نهکو اغت ةػػیار دیصن ،  گطانیييص. ةطای دیتَاىيص ٕلهطوٌای دیگط را ةت نی

در  ةیطوننطؼ  ةً کاىال ویا کييص در نَل نی کييص، اذػاس نی ویةاؽص. وِٕی تهط
کييػص  نی ، اذػاس . ذِی در سَاب اغت ا چاهی تَىلؽتیً کً  ٌػِيص صنیدوذال 

در ذػال کييػص  ی از اْػطاد اذػػاس نیٌػِيص. ةٍلػ ةیطون نطؼ ةً صنیدودر ذال 
اذػػاس  پطوازىػص، ةٍلػیدر ذػال کييػص  اذػاس نیطسی غَاری ٌػِيص، ة اغب
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ةػا ؽػِاب ی اتػَنتیلکييػص در  اذػػاس نیطسی ٌػِيص و ة صنیدودر ذال کييص  نی
 تَاىيػص ةػً ىهیرغػص کػً اىگػار  نَر ةً ىيػط نی یوا ؾًیراىيص. انا ٌه حلَ نی نطؼ  ةً

غػَنؼ  سَد ْطد چؾم اغتغشت ار یةػٌلِؼ ایو اغت کً  .اىٍِای آن ةطغيص
ةػصن، طد. اگػط یگ نیىيط در  حٍاىی کَچک ةؾطی را نثل را ةاز کيص. نصرغ  دا َ ةصن

ةػیؼ از ؾاىی تا ُصۀ ـيَةطی یپْاـل  ، ةیيصیؾیصاش  ، درةارهةاؽص حٍاىی کَچک
ةػا  کييػص نی اذػػاس ؾػًیٌهٌا  آن اغت کًٌلت ً ٌهیو ةاغت. « لی»ٌظار ۱۰۸

 اىٍِا ةطغيص. تَاىيص ةً روىص انا ىهی نی ةیطون نطؼ ؽِاب ةً

ىيػط در  کَچػک حٍػاىی ةؾطی را نثل نصرغ  دا َ ةصن کً ار نيهٖی اغتیةػ
ب یػغػاسِار و تطک ًیتةصن ؽػب یطد. نييَرؽان ایو ىیػت کً غاسِار و تطکیگ نی

. نػا و ُةٍص ْیظیکی ٌم ىیػػتینا در ا و نييَرؽان ؽکل ٌػِی ةصن اغت حٍان
 کطوغػػکَپی، ةػػصنیار نیىػػَیو، در غػػهری ةػػػ ٌلػػم درکاغػػاس م: ةػػط یپطغػػ نی
نَلکػَلی  تػاتیِی اغػت؟ تطکیوكػٍ ؽػصه در چػً لیٌا تؾک از غلَل کی کًیظیْ

،  ی اتػمٌ ا ٌػا، ٌػػًِ ٌػا، پطوتَن ٌػا، اتم تط از نَلکَل نشِلٓی وحػَد دارد. کَچػک
 درةػارۀ تػاکيَن غکَپی کػًکطوین ذرات ویتط کَچکٌا ٌػِيص.  ٌا و کَارک الکِطون

کطوغػػکَپی یذرۀ ن ویتط کَچػػک ٌػػا ٌػػػِيص. پػػع يَیىَتط ؽػػصه پػػژوٌؼٌػػا  آن
ٌای آسػط  انَىی در غالیکطد. ؽاک پژوٌؼاغت درةارۀ آن غشت ار ی؟ ةػ ػتیچ

« ىٍایػت کَچػک ىٍایت ةػظرگ و ٌػم ةی ٌم ةی»کً ایو حٍان  ان کطدیة اش زىصگی
تاتاگاتػا، حٍػان  َدی در غػهدٍيػی ذِػی ةػطای نَحػیػت؟ ینٍيی آن چ اغت.

ٕصر کَچػک اغػت کػً  تَان درک کطد و آن آن را ىهی ٕصر ةظرگ اغت کً ذصونطز آن
اغت کػً او ٌلت تَان درک کطد. ةً ٌهیو  تطیو ذرات ناده را ىیظ ىهی کطوغکَپیین
 اغت.« ىٍایت کَچک ىٍایت ةظرگ و ٌم ةی ٌم ةی»ان کطد: یة

ا یػػٌظار دى آنػػَزش سػػَد درةػػارۀ غػػً از نطیػػٔانَىی گػػػِطدگی حٍػػان را یؽػاک
ٌػػت  ارهیٌظار غ  نا، غً طی حٍانیان کطد کً در کٍکؾان راه ؽیتَـیّ کطد. او ة
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 درون و ذِی نؾاةً نا دارىص کیِ یظیْ ةصنکً  وحَد دارىص نَحَداتیٌا  آن رویکً 
 داى  ؽو کیوحَد دارد. یٍيی  ایو دىیکطان نثل ا ای ةییٌظار دى ک داى  ؽو، غًی

ةاٌَؽی نثل اىػان و دىیاٌػایی نثػل دىیػای نػا  حٍاىی اغت کً نَحَدات ناىيص
و درغػت یػغػشت اغػت! اگػط ا ؼکطدى  ٌایی در آن. ةاور اىًسٌا و رود دارد، ةا کَه

تط، ؽو وحَد ىػصارد؟ و  اٌای کَچکیدى ا در آنیص: آیؾیيصیة اش درةاره پع ةاؽص،
ا در یػآ وحَد ىصارد؟ پػع کطان یای ةیٌظار دى  ا غًی، آ ی ؽوٌ ا داىً از آن ٌطیکدر 
ا یػی ؽػو، آٌ ا داىػً از آن ٌطیککطان، ؽو وحَد ىصارد؟ و در  ای ةییٌظار دى غً آن

تَاىػص  تاتاگاتا، ْطد ىهی در غهد ویکطان وحَد ىصارد؟ ةياةطا ای ةییٌظار دى دوةاره غً
 يص.یةتآن را  اىٍِای

ٌػای  و نَلکَل ٌا َلغػل درةػارۀتَاىػص  ٌای ؽو گًِٓ ؽػص، نی داىً درةارۀ آىچً
 کػً میةگػَتان  ص ةطاییةگضار .پطغيص نی از ةظرگی حٍان ىیظ گًِٓ ؽَد. نطدماىػان 

 ةػً ىيػطتاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز  در غػهدگطچً نطزی سَد را دارد،  ظ سمیى حٍان ویا
رون انػا د ؼ غشت اغػتکطدى  گطچً ةاور اغت.ىٍایت ةظرگ  ةیکطان و   رغص ةی نی

ی تػا غػهد ةػػیار نیکطوغػکَپی نَلکَلذراتی در غهد کً نِؾکل از  ةصن اىػان
ةػً  ای از ذیػات ا ٌط گَىػًی وِٕی اىػان .اغت حٍان ویةً ةظرگی ا در وإًاغت، 
ار یةػػػ او در غػػهری ذیػػات و غطؽػػت ْطد ةً  نيرفػػطص، ٌياـػػط یػػآ نی وحػػَد

ػػایی .  طىػػصیگ نی کطوغػػکَپی ؽػػکلین  ویٌلػػم ىػػَدغِطغػػی ْطاتػػط از چيػػیو چیٌظ
ِ ٌلم ؽکلةا  ػًیدر نٖا ٌلهی کً ٌػِيص،  گػط دریارات دیدر غذیات   ٌای پیؾْط

ىَٓذ کيص کػً ی یُةٍصٌا ص ةًتَاى نا ذِی ىهیٌلم .  اغتاةِصایی ار یةػ ،غطاغط حٍان
 یٌا پطىصه  ةؾػٖابدر ذػالی کػً  در ٌهیو زنان و ٌهػیو نکػان نػا وحػَد دارىػص.

 ْلػازنانآن  ص. نٍٓػَمگط غٓط کييػیُةٍصٌای د تَاىيص ةً نیآغاىی  ةًگط ید اراتیغ
ةاورش ً کً یٕصر غط آن ،روىص يص و نییآ ک آن نییرو در  . ازایو اغت کانالً نِٓاوت

 ةطای نطدم غشت اغت.
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طا یػ، زگِٓیم نػیآن را  ةایػصغَم  ظی ةَد کً ٌيگام ـرتت درةارۀ چؾمیچایو 
 نآ کػً صیکي نی ، اذػاسدویص نی ةیطون نطؼ  ةًةا ؽِاب تان  کاىال وِٕی در نَل

 گػطی را نؾػاٌصهید تیوكػٍ اغػت . ةٍلی اْطاد نهکػو ان اغتیپا کطان و ةی ةی
در اذػاس کييػص ةلکً  ،کييص تَىلی ذطکت نیدر کييص ى اذػاس . نهکو اغتکييص
، در دو  دوىػص نی ةیػطون نطؼ  ةػًدر ذالی کً  دوىص و نی اىییپا و ةی حادۀ پٍو نَل
تط  آن غػشت کطدن  وحػَد دارد. ةػاورؽٍطی  ٌا و نياىط ٌا، رودساىً کَه حاده، نطؼ

ک نيٓػض ٌػطؽ ةػصن یػذِی در : » آیص یادم نی گَىگی ةً ٌای اغِاد چی اغت. گًِٓ
ا در آن اتَنتیل ؽٍطی وحَد دارد کً اىػان،  ةطسی کػً« کييص. ذطکت نی ٌا و ٕهاٌر
ذاكػط در ذػال تفػَر ىتػَد.  ٕاةلؽػان  ؽصىص و ةطایزده  ؽگٓتوإًٍا  صىصیؽيآن را 
ػای نػادی در غػهد نیچ کً میداى نی ٌػا و  ٌػا، اتم ؽػان از نَلکَل کطوغکَپییٌظ

ص. اگط یاةی کيیو ردییط تا پایتهام نػآن را  صیتَاى ؽَىص و نی نی لیٌا تؾک پطوتَن
ص، اگػط یػيیرا ةت ىٖهػً، ـػٓر  ٌػط غػهد کیػحای  تَاىػػِیص ةػً در ٌط غهد، نی

ٌػا  ر  غهد پطوتَنٌا، ـٓ ٌا، ـٓر  غهد اتم تَاىػِیص ـٓر  غهد نَلکَل نی
ٌای ٌػِی در ُةٍصٌای  ؽکل تَاىػِیص ص، نییيیرا ةت ی اتمٌ ا و ـٓر  غهد ٌػًِ

ای نػادی، ؽػانل ةػصنیچ ص. تهامیيیرا ةت نشِلّ ةػً نػَازات غػهَح ،  ةؾػطی ٌظ
و وِٕػی یک ىػَیػظیدر ْنطتتم ٌػِيص. ٌا  آن ٍصٌای دیگط حٍان وحَد دارىص و ةًةُ 

ذرۀ  کیػروی  ک زنػان ْٖػمیکييص، در  نی ؼپژوٌ کطوغکَپی نادهین روی ذرات
ای  تکػً ل تکًیػو ترل ؽػکاِْو ٔیػاز نطآن را  کييػص و نی پػژوٌؼکطوغکَپی ین

گػضرد،  ای نی ؽػکاْت ٌػػًِ ْطایيػصيکً ٌػػًِ از یدٌيص و ْٖم پع از ا اىخام نی
م کػً یداؽػِ اگػط دغػِگاٌی نیانػا کييص.  نیةطرغی آن را  ِب پع از ؽکاْتیتطک
آؽکار نان  ٌا وحَد دارد ةطای ٌا یا نَلکَل اتم  در ـٓرٌایی را کً چیظتَاىػت  نی

 ةَد کً ةً ُةٍػصی دیگػط ىٓػَذ نیداد، نٍادل ایو  کيص و کل تفَیط آن را ىهایؼ نی
دارد  ٍصٌای دیگط نهاةٖػتةؾطی ةا ةُ  . ةصنمیصید نیرا گط یٖت ُةٍص دیذٖم و کطدی

 دم.ای ٌػِيص کً تَـیّ کط گَىً ٍصٌا ةًٌه  آن ةُ  و
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ای دیگطی ىیظ وحَد دار کيص  ةاز نی غَم را چؾم ؽشؿسَد ص کً وِٕی ىچیٌظ
 ٌای ٌهػَنی ـػرتت صهیػدرةػارۀ ةٍلػی از پص ایيخػانهکو اغت تخطةً کيػص. تػا 

چطسػص، انػا چيػیو  نیؽػان  مغَ سیلی رایج ىیػت کً اْطاد ةتیييص چؾم . ام کطده
نَری کً یػک  ج اغت، ةًرایدا َ   دٌص. ایو پصیصه ةیؾِط در نصرغ چیظی روی نی

ػایی را ةتیيػص  حی وحَد دارد و ٕتل از ایيکً تظکیً گطد تای  ـٓر کييصه ةَِاىػص چیٌظ
ْػطد  غػط درونحی  تای کی ػت کًیگَىً ى ویانا ا ایو ـٓرً ةایص پاره و ةاز ؽَد.

ایی را ةطاییچاز ٌهان آُاز  شاغِادٕطار داؽت. ةلکً  اش  تا تظکیػً کطد ىفب ؼٌظ
 چؾػمحی  ةػا اغػِٓاده از تػای. اغِادش  حی ةَد تایٌا  آن کی ازیو را نهکو کيص 

 غػَنؼ ةطغػص، پػاره چؾػم ؽػصن  . وِٕػی زنػان ةاز ةػَد او را ُنٍطونَم کطده غَم
و  ةػَد داده بیظی اغت کً اغِاد از روی ٕفص ةطای او تطتیچآن و یؽَد. ةياةطا نی
 ػت کً در اةِصا در غطش ٕطار داؽت.یظی ىیچ

، اْػطادی ٌػػِيص غػَم چؾم ؽصن  دارىص کً در حػِخَی ةاز وحَد ٌماْطادی 
 ػػت؟ سػَدیچکييػص. ٌلػِؼ  اذِهال آن را کهِػط نیکييص، غٍی ؾِط یة ٌطچًکً 
 دىتال چؾػم تَان ةػً ىهی کً اغت ویاغاغی اٌلت داىيص ناحطا چیػت.  ىهیٌا  آن

ؾػِط یة ص. ٌطچًیآور نی ةً دغتطتط یص، دیةاؽ ؾِط در آرزوی آنیة ٌطچً .ةَد غَم
 از چؾػم رىگ ساکػِطیای  ناده،   ةصتط ؽَد، ةلکً ةاز ىهیتيٍا  ىًص، یةاؽ آن در نلب

ؾِط چؾم غَم یة . ٌطچًگیطد در ةط نیوغیٍی را  ۀنرصود و ؽَد تطاوش نی غَم
و یػخػً ایؽػَد و ىِ ؾِط حاری نییة ناده ویسَاٌیص و ا نیآن را  ؾِطیةاز ىؾَد، ة

تدر ةط سرا تان  ةصن ؽَد کً تهام نی  صانیم ؽَد و نیتَاىص كش . ذِی نیَاٌص گْط
 ؽػص، ٌيػَز ٌػم ةػاز نی وإٍػًا ٌػمتان  مغػَ ةظرگی داؽًِ ةاؽص. ذِی اگػط چؾػم

ؽص.  نٍطونَم نیتان  مچؾ ،تان واةػِگی  خیىِ درطا یص، زیيیتَاىػِیص ةا آن ةت ىهی
 چؾػمةػً دیگػط ؽَد کػً  ىاپصیص  ةطود و ةیو ازکيص  نیایو ناده ْٖم زناىی ؽطوع 

ا کلی  را ةًآن واةػِگی و  ْکط ىکيیصغَم  ان یػص ؽػص از نیػانا نختَر سَاٌکيیص. ٌر
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ةتطیػص؛ وكػٍیِی  از ةیوآن ناده را ص تا یْطغای نَ ىی ةگضر   نإتیتظک یک دوره
 کييػص. اغِادؽػان ةػً را درک ىهی ویآنص. ةطسی اْطاد ا پصیص نیتایص از اول ٌم ىکً 
کييػص و  ةػاور ىهیآن را  انػا« دىتال آن ىتػاش، ، ةًدر نلب آن ىتاش»ص: یگَ نیٌا  آن
 آىچػػًٌکع ةػػطدٌيػػص و در اىٍِػػا  ای ةػػً سَاغػػِو آن ادانػػً نی نَر غطغػػشِاىً ةػػً
 آورىص. نی ةً دغتسَاغِيص،  نی

 دور ازراه دیرنطتیػی  تَاىایی فَق
 دور ازراه دیػصن اغػت نطةػَط غػَم چؾػم هًا ةػًینتیٍی کً نػِٖ تَاىایی َْؽ کی

تػَاىم  ام نی ىؾػػًِ يخػایا در ذالی کً»ص: یگَ نیْطدی ٌػت کً .  ؽَد صه نییىان
آن  تَاىيص ىهی ةٍلی از نطدم« يم.یةتغَی دىیا  آنا یکا یآنط ، ی را در پکویٌا ـريً

ط یپػض و انکانیػا د دٌػص. چگَىػًیتَكػآن را  تَاىػص ٌم ىهی ٌلمزیطا کييص  درکرا 
آن  تَاىيػص دٌيص، ولی ىهی دیتَكرا  آن ای گَىً اىص ةً کطده ةٍلی اْطاد غٍی اغت؟

ؽػَد کػً  دٌيص. ةشؾػی از نؾػکل ةػً ایػو نطةػَط نی ؽطح ای کييصه ٕاىًنَر  ةًرا 
در  ةؾطی اغػت؛ ةط اغاس ایو ْطض اغت کً آن، ىٌَی تَاىایی َْؽٌا  آن تَكید

کييػص  ً نییػتظکٕلهطو ةؾػطی ْای  گَىً ىیػت. اْطادی کً در غهد ایوـَرتی کً 
گط یٌای د ا ٕصرتی دور ازراه دیصناز نطیٔ  آىچًةؾطی ىصارىص.  ی َْؽٌای وإٍ ٕصرت
ؽان  ٌای دٌص. ىٍایت ةطد تَاىایی روی نی ةیييص، ْٖم در گػِطۀ ُةٍصی ةشفَص نی

 صانیػن رود و نٍهَ ً ورای ىهیٌػِیم  ٌا در آن نا اىػان کی کًیظیُةٍص ْ ویورای ا
 رود. ظ ىهییُةٍصی سَدؽان ى

 نِٓػاوت تٖػَا صانین از کً صاىی اغتین ةؾطی دارای ةصن ، در ُةٍصی ةشفَص
 ک اىػصازه اغػت. آنیػةػً ؽان  صانین ػِيص، انا نرصودۀیُةٍص ى کیدر ٌا  آن . اغت

نَر  تَاىػص ةػً نی وحػَد دارد ةیػطون در حٍان چً  نهاةٖت دارد و ٌط صان ةا حٍانین
 ؽػَد. عتَاىػص نػيٍک ی نیٌطچیػظؽػَد و  نػيٍکع يخایاصان ؽها ینِياىط در ن
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ػای وإٍػی  ؽصه ط نيٍکعیتفاوٌا  آن  و،یروی زنػ نَر نثػال . ةػً ٌػػِيصاز چیٌظ
کػػا و یو در نیػػصان ؽػػشؿ، آنطیغػػی وحػػَد دارد، ةيػػاةطا دی کػػا و واؽػػيگِویآنط

ظ یػٌا ىً یٌػِيص. انا غػا ییٌاً یغاٌا  آن ؽَد، ولی نی غی نيٍکع دی واؽيگِو
 کػً نَری ؽػَىص، ةػً ط نيٍکع نینِياى ؽکل ةًٌا  آن نادی وحَد دارىص و ؽکل ةً

 دور ازراه دیػصن ویکييػص. ةيػاةطا ط نیییطد، تِیگ نی ـَرتآىخا  در طی کًییتِ ةط نتٔ
ایچ صنیکييص د نی اؽاره آن کً ةٍلی اْطاد ةً  صان ُةٍصی سػَد ؽػشؿیی در نیٌظ

ػا را دیگػط یکيص، چ نی ًیتظک ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی در اغت. وِٕی ؽشفی ٌظ
ػا را نَر نػِٖیم  ةًاو ةیيص.  ىهی ـَرت ویا ةً  سػصایی ٕػصرت ،ةیيػص و آن نیچیٌظ

 ىاپضیطی َٕی اغت. نَر ٕیاس کً ةً ؽَد ْای ةَدا ىانیصه نی

 دیتَكػً ةػطای ٌهػآن را  ػػت؟یچٕلهطو ةؾطی ، در غهد ْای دور ازراه دیصن
ٕػطار  ؾػاىی ؽػشؿیای در نرل پ يًی، آ صان وحَد داردین ٍصی کً آندٌم. در ةُ  نی
گػطدد.  کييػصه ةطنی ، انا آیيػ  تظکیًاوغت نطؼ کييصه رو ةً د. آیي  ْطدی ُیطتظکیًدار

ؽػطوع ةػً  يػًی، آ اغػت ؽػصن  ىاٌطدر ذػال ؽػشؿ  دور ازراه دیػصنی یوِٕی تَاىػا
 طی را ةػا ذطکػتیی تفػاویيهایغػ لمیيکً ْیداىيص ةطای ا نی کيص. ٌهً چطسؼ نی

دٌص. اگط کهِػط از  نی ط را ىؾانیفَوچٍار ٌصد ت ػتیة ًیدر ٌط ثاى ایخاد کيصنصاوم 
ص داؽت. يط پطش سَاٌیؽَد، تفاو داده ىؾان ًیط در ٌط ثاىیوچٍار ٌصد تفَ ػتیة

ت را  و ٌطچػً اغػت ًیػط در ثاىیوچٍار تفػَ ػػتیؾِط از ةیة يًیایو آ چطسؼ غٌط
 ص. ةػا دوةػارهیػيیةتآن را  گطداىػص تػا ؽػها ةطنی نطؼ  ةػًو کيػص  نی طد نيٍکعیگ نی

ِػً ةػَد، پػاکیتفاو،  ةطگؾِو ط را یص. غػپع دوةػاره تفػَىؽػَ نی طی کً ٕتالً گْط
 تَٕػّ ةػصون کيػص. چػطسؼ نی ط را پػاکیچطسص و دوةاره تفَ طد، دوةاره نییگ نی

 آىچًدٌص  احازه نی يًی. ایو آ اغت ص در ذطکتیيیة نی آىچً ویاةص. ةياةطای نی ادانً
ػای وإٍػی در حٍػانةتیيیػص و ةػا  ؽػصه نػيٍکعتان  ُةٍػصی صانیدر نرا کً   چیٌظ
 دارد. تط ةیطون نهاةٖت  ةظرگ
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يػً وإٍػًا یص؟ آن آیػيیةت غطتان اغت در پؾترا کً  آىچًص یتَاى نی چگَىً پع
نَر  ٌهػانکيػص؟  را نيٍکع ةصن ی در انطاؼٌطچیظتَاىص  ا آن نیی، آ کَچک اغت

 دررود و  ی آغػهاىی نػییيػایةْطاتط از  ؽشؿ غَم وِٕی غهد چؾمایم  کً گًِٓ
و ُةٍػص یغطگضاؽِو ا غَم در آغِاى  پؾت ، چؾم اغت ی سطدیيایة صن ةًیرغ ذال

طی را ییػتِ غَم غطگضاؽِو اغت، چؾم ک پؾتیوِٕی ىظد لريً نا اغت. در آن
ای ْیظیکی ایو ةُ کيص نی تخطةً ةاؽص یا نطدم ا ةیيص، سَاه اؽی ٍص را ىهی: دیگط چیٌظ

در آن ُةٍص ةشفَص وِٕی گط، یٌتارت دً اىص. ة ص ؽصهیىاپصٌا  آن  ٌهیا ذِی دیَار. 
رؤیػت ىیػػت و تيٍػا  گػط ٕاةلیدتان  ةػصن ص کػًیػةط ص پی نییاىصاز تط ىيط نیٔ یٌه
کػً  يػًیيً اغت. انا آن آیک آیٕطار دارد تان  صان ُةٍصییظی کً در نرصودۀ آن نیچ

 وِٕػی ةػً پع .اغتُةٍصی ؽه صانین ةظرگی تهام ٕطار دارد ةًتان  صان ُةٍصییدر ن
آىچػً کً  ییکيص. تا حا ظی وحَد ىصارد کً ىَِاىص نيٍکعیچ صچطس و حلَ نی ٌٖب

تَاىص  نیآیيً ، سَاىی داؽًِ ةاؽص تان ٕطار دارد ةا حٍان ٌم نیصان ُةٍصی ۀدر نرصود
آن را  نػا کػً ظی اغتیچ وی. اكتم کيصتان  صان ُةٍصییدر نرصودۀ نآن را  طیتفَ
 . میىان نی دور ازراه دیصن

کييػص، ایػو تَاىػایی را  نی پػژوٌؼٌای ْطاذػػی  ىی کً درةارۀ ٕصرتداىؾهيصا
. ْطض کيیص از ؽشفػی کػً از راه  ٕطار اغت ویةص آنٌلت کييص.  راذِی تأییص ىهی ةً

ةگَیػص آؽػيای ؽػشؿ ساـػی در ٌػا  آن غػٍی کيػص ةػًکً ةیيص، ةشَاٌيص  دور نی
ٌهػَنی آن  نؾَِل اىخام چً کاری اغت. ىػام و انالٌػاتاکيَن  در پکو ؼنيظل

گَیػص  کيػص ةػً دیػصن. او ةػً ؽػها نی ؽػَد و او ةالْاـػلً ؽػطوع نی آؽيا داده نی
ؽکلی اغت، چگَىً ةایص وارد ساىً ؽص و چیصنان اتاؽ چگَىً اغت.  چً غاسِهان

آؽػيا  ویػپطغػيص ا نی پژوٌؾػگطاناغػت. غػپع  دیـػر ص ٌهػًیگَ او نی آىچً
ةػطای  ظی اغػت.یػچ ىَؽػِو در ذالآؽيا  صیگَ نی .کاری اغت نؾَِل اىخام چً

کػاری  اىخػام چػًدر ذػال پطغيص ٌهیو ا ن  زىيص و نی نی آؽيا زىگ ، ةً آن اثتات
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ط آن چیػظی اغػت ی، کً نِاهُضاسَردن ةَددر ذال گَیص ٌهیو ا ن  ةَده اغت. نی
ی را تکػضیب کييػص. انػا یتَاىػا ویػؽػص ا کً او دیصه ةَد. ٌهیو نػػا ل ةاٌػ  نی

گَىػً تَكػید داد کػً  ایوتػَان  نیآن را ىتػَد.  اؽِتاه اـالً ةَد  صهیاو د هی کًینر
ی در آن یاغػت کػً آن تَاىػاُةٍػصی ، نِٓػاوت از ْلػازناندر ایو ُةٍص یا ایو  نزنا

ای کػً تَـػیّ  . در ایو ىهَىػً اغت نِٓاوتُةٍص دو  در آن زنان وحَد دارد. نٍَٓم
سَردن در ذال لٓو زدىص کطدم، آن آؽيا ٕتالً نؾَِل ىَؽِو ةَد و زناىی کً ةً او ت

يػ  ٌلػم یدر زن اگط اْطادی کً ،خًیدر ىِزناىی وحَد داؽت.  تٓاوت ویُضا ةَد؛ چي
ٌای   ىيطیًانطوزه و  را ةط اغاس داىؼپژوٌؼ سَد  ،کييص نی پژوٌؼةصن اىػان 

اثػط سَاٌػص  یةؽػان  تالش ٌػمگػط ید ٌظار غال نطغَم اىخام دٌيص، ذِی ةٍص از ده
 از ةػًیػٌا ى تٓکط اىػػان ویةياةطا ٌادی ٌػِيص. ْطاتط از انَر نطدمٌا  ةَد. ایو پصیصه

 و نػا ل را ةً ایو ؽکل درک کييص.یص ایىتاٌا  آن ط دارد وییتِ

 پص از وقَع آگاٌیِ پیظ از وقَع و  آگاٌیِ  طتیػیِ  تَاىایی فَق
تَاىػایی » اغػت نطةػَط غػَم چؾػم هًا ةػًینػػِٖ گطی کًینتیٍی د تَاىایی َْؽ

 ؽػَد. انػطوزه نی صهیػىان« و آگاٌِی پع از وَٕعآگاٌِی پیؼ از وَٕع  نتیٍیِ  َْؽ
،  غػَم چؾػم اىػص، ؽػانل ص کطدهییا تأینَر ٌهَنی در دى ٕصرت ْطاذػی را ةً ؽؼ
. آگاٌی پیؼ از وٕػَع و آگػاٌی پػع از وٕػَعنتیٍی  تَاىایی َْؽو  دور ازراه دیصن

ٍيػی ی؟  ػػتیچ ٕػَعآگاٌی پیؼ از وَٕع و آگاٌی پػع از ونتیٍی  تَاىایی َْؽ
تَاىػص  ، ْػطد نییتط َٕی ییص. ةا تَاىایرا ةگَکػی يصۀ یو آ تَاىص گضؽًِ نی ؽشؿ

تَاىػص  نی ، ؽشؿیتط میی ذِی ٌيی. ةا تَاىااز ٕتل ةگَیصرا  حانًٍ ـٍَد و ىظول
آگػاٌی نتیٍی  تَاىػایی ْػَؽٌػا ةػا  ٍاىی را ةتیيص. تهػام ایویک طاتییٕاىَن تهام تِ

ی را دىتال یالگَ پضیط اغت. ذطکت ناده انکان ی پع از وَٕعپیؼ از وَٕع و آگاٌ
زنػان در  نَر ٌم و اؽػیا ی کػً در ُةٍػص نؾشفػی وحػَد دارىػص، ةػًیکيص، ةياةطا نی
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 نثػال ٌيَان ةػً ٌای نشِلٓػی وحػَد دارىػص. ؽػکل ٍصٌای دیگط ىیظ ةًةػیاری از ةُ 
و در  يصکي نی ظ ذطکتیى ؼٌای ةصى غلَلدٌص،  ؽشفی ةصىؼ را ذطکت نیوِٕی 

نَر  و ةػً و ذراتیظتػطیٌا و ر ٌا، الکِطون ٌا، پطوتَن نَلکَل کطوغکَپی،یغهری ن
نَر نػػِٖل  گطچً ٌط ذره ةػً .کييص نی طکتذظ یىاو  ۀدٌيص لیٌياـط تؾک تهامکلی 

ٌای او در آن  گیػطد، در ةػصن ٌػِی دارد، انا ذطکػت ٌػط ذره کػً ایيخػا ـػَرت نی
 ؽَد. ُةٍصٌا و ٕلهطوٌای دیگط نيٍکع نی

دٌػص،  ؽشؿ در ایو دىیا اىخام نیآىچً  ؟ رود ىهی ویاز ة ناده کًایم  ىگًِٓا یآ
ای  دیگطی وإٍیِی ْیظیکی دارد و ذِی اگط ؽشؿ ذطکت غاده در ُةٍص ةشفَص

 اىخػام گَىػً اغػت. ٌػط کػاری کػً دادن دغت اىخام داده ةاؽص ىیػظ ایو ناىيص تکان
و تػا رود  هػیى ویگط از ةػید ضارد. در آن ُةٍصِ گ حا نی ط و انالٌاتی را ةًیدٌص، تفَ نی

ٌای  ـػريً نتیٍی، ةػا ىيػطی ةػً ٌای َْؽ . ْطدی ةا تَاىاییةَد سَاٌصآىخا  اةص در
اگػط  يػصهیتَاىص ةٍٓهص در گضؽًِ چً اتٓإی اِْػاده اغػت. در آ ، نیآىخانَحَد در 

اؽػیص، را داؽػًِ ة آگاٌی پیؼ از وَٕع و آگاٌی پع از وٕػَعنتیٍی  تَاىایی َْؽ
سَاٌػص آىخػا  داریم نؾاٌصه کيیص، چطاکػً ٌيػَز ایيخاتَاىیص کالغی را کً انطوز  نی
 ص، در ُةٍػصی ةشفػَصیآ ا نییدى وحَد دارد. وِٕی ْطدی ةًآىخا  اکيَن در ٌم ؛ةَد
نَر  ؽياغیم وحَد ىصارد، کػل زىػصگی او ةػً ای کً نی گَىً ةً ، نٍَٓم زنان در آن کً
وحَد آىخا  دورۀ زىصگی در کیؾِط از یة ةطسی اْطاد، ذِیوحَد دارد. ةطای  زنان ٌم

 دارد.

کػػب چیػظی و ةػطای کػً ػػت یازی ىیىآیا پع : »ةپطغيصص ةٍلی اْطاد یؽا
در کييػص.  را ٕتَل ویتَاىيص ا ىهیٌا  آن «م؟یاد تالش کيیزنان  و تِییط زىصگیتَد ةٍ
ػای کَچػیط ةٍلػی چییػتِ ص ةاٌػ يػتَاى ٌای ؽشفی نی ، تالشٖتیذٖ در  کٌظ

ط ییػؽشفػی تِ ةػا تػالشکهی  تَان را نی کَچک ص. ةٍلی نػا لىؽَ زىصگی او
نهکػو اغػت کارنػا  اغت کً ط آنییٌای ؽها ةطای تِ سانط تالش ًٖا ةًیداد، انا دٕ
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يکػً یو ا داؽػت آوردن کارنا وحَد ىهیوحَد ةً ، نَكَع نَر ىتَد وی. اگط اایخاد کيیص
ای سَب اییص یداد اىخام نی کاٌر  ةػَد. وِٕػی ْػطدی اـػطار ةػً ةص، نٍم ىهی ا کاٌر

ا اىخام و  ٕػطار داده را نػَرد اغػِٓاده گػطانیکيػص، د َۀ سػَدش نییی ةػً ؽػیکاٌر
ا  ًیػم در تظکیا ًِٓةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌهیؾً گدٌص.   نی ی ىادرغت اىخامیکاٌر

ا ةًیص چیص ةگضاریةا الش کيیص کػً انػَر ةػً غشت تاگط ِٓيص. یٍی اتٓاؽ ةینَر نت ٌظ
ةػً نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد کػً  ،سَاٌیص کً ؽها نیپیؼ ةطوىص ای  یَهؽ
 ةػً دغػتنيخط ةً ایػو ؽػَد کػً چیػظی را تان  تالش ص. اگطیگطان ـصنً ةطغاىید

 ؽَیص. ةصٌکار نیٌا  آن ةً ،آوریص کً ٕطار ةَده ةً دیگطان تٍلٔ داؽًِ ةاؽص

ؽػان را  م زىصگینٍػرویػصادٌای تَاىيػص  نطدم ٌادی ٌطنَر کً غػٍی کييػص ىهی
ای ىادرغت اىخام ْٖم ؽشؿوِٕی اغت کً ا تيٍا اغِثي تِییط دٌيص. دٌػص و  کاٌر

اش را تِییط دٌص،  تَاىص زىصگی ؽطارتی ْطوگضار ىکيص. گطچً ةً ایو ؽیَه نی  یاز ٌ
تَاىیم ةتیيػیم  . از غهری ةا ، نی اغت کانل ؽَد ىاةَدی نی ةا آن نَاحً آىچً انا
اـػلی  روحگَىػً رود. چ ىهػی ویاز ةػ اش طد، روح اـػلییػن وِٕی ؽشفػی نی کً

 ایيکًپع از  ةصیو ٕطار اغت. میا کطده نؾاٌصهچیظی کً رود؟  ىهی ویاز ة ؽشؿ
ٌای ةؾػطی در ُةٍػص نػا  ظی حػظ غػلَلیػچ طد، حػص او در غطدساىًین نی ؽشؿ

و ُةٍػص، یػٌا در ا ٍيی غلَلیؼ، ةصى درون ٌای ةاْتو ا اٌلکل ةصن ؽانل ػت. یى
ایچ گػط کػً از ذرات یدر ُةٍػصٌای د ٌای او ظىص. انػا ةػصنیر ی ٌػِيص کً ْطو نییٌظ

ؽػَىص،  غاسًِ نی طهیٌا و ُ ٌا، پطوتَن ٌا، اتم ظتط از نَلکَلیکطوغکَپی رینادی ن
گػػط وحػػَد داؽػػًِ و ٌيػػَز ٌػػم در ُةٍػػصٌای یدر ُةٍػػصٌای دٌػػا  آن اىػػص. اـػػالً ىهطده

دٌػص ةػا  نی کار ىادرغػت را اىخػام ىَع ٌط ؽشفی کً نیکطوغکَپی ٌػِی دارىص.
ىػاةَدی »آن را  ػػمیؽػَد، چیػظی کػً ةَد روةطو نی ٌا کانلی از ٌه  غلَل اىٍصام
 ىانص. نی«  و روح ةصن کانل
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 در وإػًط دٌػص و ییتَاىص زىصگی سَد را تِ ؽشؿ نی گطی وحَد دارد کًید راه
را  ًیػیط تظکً. چطا اگط ؽشفػی نػػینػیط تظکةطگظیصن :  نَحَد اغت تيٍا راه ویا

؟ ٕصرت اىخام ایو کار را داردکػی  ط کيص؟ چًییتَاىص تِ اش نی  کيص زىصگی اىِشاب
ؽػشؿ ةػطای تظکیػً سَاغت و ارادۀ غازد ایو اغت کً  آىچً ایو انط را نهکو نی

ىانػص  نی« ایػده حٍت دى»ةَدا   نصرغرا کً  کل دىیا یا آىچًدرسؾص و  نال نی نثل
 ویػوا ، ٌصؼ از زىصگی اىػػان ا ص نَحَداتیاز دِْص زیطا ا ایو اتٓاؽ نیلطزاىص.  نی
ةیييػص، زىػصگی اْػطاد در  نَر کً ایو نَحػَدات نی ةؾط ةاؽص. ٌهان ْٖم کً ػتیى

 نٍطةػان و. آن اغػترا دار حٍػان غطؽػت ص و ٌهػانیػآ نی ةً وحػَد ْلای حٍان
 تو نَحػَدایػ. انػا ا اغػت غػاسًِ ؽػصهَؽو، ِرن ، ِحوو از نادۀ  اغت سَاه کیى

ِػار نِٖاةػل دٌيػص احِهاٌی ؽکل نی رواةم ،  و گػطوهیاحِهػاٌی در ةػ و در نػی ْر
کييص. وِٕػی ىَِاىيػص  نی ىظول وییپا ةً خًیدر ىِ ؽَىص و نیةص  ةٍلی از نَحَدات

کييػص و  نی تط ىػظول وییغهری پػا ةصتط ؽَىص، ةً ةإی ةهاىيص و دوةاره غهد در آن
 نػطدم ٌػادی غػَٖط و غػهدیػا ةػً تیػاىٍ دٌيػص تػا در نی ادانً ىظول ٕصر ةً آن
 کييص. نی

ِيص  نی ویاز ةةایص اْطاد  ویا غهد ویدر ا نَحػَدات ؽػصىص. انػا  و ىػاةَد نیْر
 ای ةؾػطی را سلػٔیػو ُةٍػص دىیػٍهصًا اؽان ت ٌيیم سَاٌی کیاز روی ىوا   سصایی

اكػاْی  چؾػم حٓػت کیػکی اكاْی و یظیْ ةصن کیٌا  آن ُةٍص ةً ویص. در اطدىک
ای نَحَد در ایچ ْٖم کًدٌيص  نی و یػص. یٍيػی در ايػةیي ُةٍص نادی نػا را نی ویٌظ

را ٍػان ط وإٍػی حیٌا تفػَ تَاىيػص ةػا آن چؾػم ىهیٌا  آن اِْيص. ِو تٌَم نییغطزن
و تػٌَم، یؽَد. در ا صه نییط وإٍی آن دیگط تفَیدر ُةٍصٌای ددر ذالی کً  ييص،یةت

ِی داده ویچيٌا  آن ت، ةًیو وكٍیدر ا و تػٌَم ٕػطار یػدر اچػَن ؽػَد.  نػی ْـط
دٌيص کً ةا آن زحػط  و ةصن را نییاٌا  آن . ةً زحط ٌػِيص ویتط ان ةظرگیدارىص، در ن

وإٍػی   در ایػو نٍَٕیػت ةشَاٌػص راه ةازگؾػت ةػً ساىػؽشفػی انا اگط .  ةکؾيص
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 اش سلَص اولیًپاکی و ذالت ةً »نصرغ  دا َ  ةط نتٔسَد را پیصا کيص یا  آغهاىی
 او ىػاٌط ؽػصه سػصایی و نٍيی اغت کً غطؽتیشَاٌص تظکیً کيص، ةصو ة« ةطگطدد
 او کهػک ةػً گػطانیو دیؽَد. ةياةطا ًِ نیىيط گْطدر  ار ةاارزشیةػ آرزو وی. ا اغت
ىؾػصه و  دؽػَاری گهػطاه میؽػطا ویذِػی در چيػةً ایو نٍيی اغت کػً کييص.  نی
 ط روش نهکيی ةػًةً ٌو  ؽطط ةصوننَحَدات وا تط ، در ىِیخًةازگطدد. سَاٌص  نی

کػػاری را ةػػطای  ویچيػػ میتػػَاى نیةػػً ٌهػػیو ٌلػػت اغػػت کػػً کييػػص.  نی او کهػػک
 . د ٌادیاْطاةطای  انا ىً میدٌ اىخامگان کييص  ویتهط

ًا  ْطدی ٌادی کً ةً میتَاى وحً ىهی  یٌ ةً ؼ ؽػٓا یٌػا هارییسَاٌػص ة نیـْط
 احِهػاع میانهاةٔ ؽط صیةاو  ْطدی ٌادی اغت . ْطدی ٌادی ْٖم میکي اةص کهکی

ی سَاٌ ىیػکهک ةً ةؾػطیت و يص کیگَ اری از اْطاد نییٌای ٌادی ةاؽص. ةػ اىػان
ٌػای  ةیهاری دادن اغت. انا آن را ىتایص نٍادل ؽٓا سصاییةً ٌهً، اراده و سَاغت 

یک از نَِن ةَدیػػم ىیػظ چيػیو چیػظی  ت و در ٌی ىيط گْطدر ٌای ٌادی  اىػان
نػطدم را در ایػو زنیيػً ط یػاس ٌای غال در َىگگ چی ویدروُ اغِادان وحَد ىصارد.

 را آنػاده راه گَىگی کػً چی ، اغِادان گَىگ وإٍی چی انا اغِاداناىص.  غطدرگم کطده
ؽػها  ةػً ْٖػمٌا  آن ص.یگطان را ؽٓا دٌیٌای د هارییة ؽها ىگِٓيص کطدىص، ٌطگظ ةً

ص. ؽػها یػةهاى ص و غػالمیػرا ؽػٓا دٌ ص تا سَدتانیکي ویچگَىً تهط دادىص آنَزش
ٌػا  هاریی، ة روزهچيػص ص ةٍص از آنَزشیتَاى ص نییکي ا ْکط نییص، آیْطدی ٌادی ٌػِ

ٌای ؽػها  ةػً واةػػِگی ویػا ای؟ آ دٌيص ىهی بیْط نطدم راٌا  آن ای؟ آ صیکيدرنان  را
. چيػیو کػاری ؽشفی اغػت نياًْو  ؽٍطت کػبچيیو کاری  دٌص؟ سَراک ىهی

نهلٖػًا  ویػ! ا ٌػادی اغػت نػطدم ویدر ةػ ؼیٌای ةا تط ةطای ىها ٕصرت کطدن نلب
ظی یػچ ؾػِط در نلػبیة اغت کً ةطسی از اْطاد ٌطچًٌلت  . ةً ٌهیو اغت نهيَع

احػازه  ص ویکي نَر ٌهل ص آنیػِیآورىص. ؽها نخاز ى نی ةً دغتآن را  ةاؽيص، کهِط
 ص.یٌم ةظى ٌادی را ةً حانٍ  نطدمنٍَٕیت  صیىصار
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تػان  وإٍی  اىػس ص ةػًیػةشَاٌ غت کػً اگػطایو ا وحَد دارد در حٍانکً اـلی 
ی حا ةػً اىػػان نٍِٖصىص کػًٌا  آن کييص. نی ؽها کهک ةًنَحَدات وا تط ص، یةطگطد
ذٖیٖػی سػَد ةطگػطدد. اگػط   ص ةػً ساىػیػةإی ةهاىص ةا ٌادی نطدم میدر نر ایيکً

ا نی هارییؽشفی از تهام ة کطد، ذِی اگط  ؼ زىصگی نییؽص و در کهال آغا ٌا ٌر
ِی داده نی ةً او نهکػو داؽػت.  لی ىهییؽص کً نَحَدی آغهاىی ؽػَد، تهػا ْـط

  غػشِی یداؽػت، ٌػ هػاری ىهییةَد اگػط کػػی ة چٖصر ٌالی نیاغت ْکط کيیص 
ای نَحػَدات آغػهاىی یػً دىیداؽت! ؽت سَاغت، نی داؽت و ٌطچً را کً نی ىهی
ٕطار ىیػػت رو  ص، ازایویکطد غَٖط غهد ویا ةص ؽصیص، تاسانط ایيکً  ةَد. انا ةً نی

ای  راذِی نی ٌا در تٌَم ٌػِيص ةً وِٕی اىػانسَؽایيص و دلپضیط ةاؽص.  تَاىيص کاٌر
 ػػمیؽػَىص، چیػظی کػً ةَد سانط سهاٌػایی کػً نطتکػب نی ةص اىخام دٌيػص و ةػً

وِٕػی نػطدم، غػشِی یػا  ویىانص وحَد سَاٌص داؽت. ةياةطا نی «ییکارنا ٌَٖةت»
ؽػان  ةازپطداسػت کارنایدر ذػال ی یکارنػا تی دارىػص، درىِیخػ  ٌَٖةػیٌا ةصةشِی

. ةا ذطکػت ٌػِيص حا ٌهً سصایینَحَدات يص کً یگَ نیةطسی نضاٌب ٌػِيص. در 
ی یو آىان ٕهًٍا تَاىا از ةیو ةطود تَاىػت نیٌا  اىػانٌای  هارییة تهامٌا  آن دغت
ٌػا  آن یػک از  یچطا ٌ سصایینَحَد  ٌهً . پع ةا وحَد آن و کار را دارىصیاىخام ا

سانط اىخام  طا ةًیو زحط ةکؾيص زیچي ویدٌيص؟ نطدم نختَرىص ا ىهی کار را اىخام ویا
ای ةص در گضؽًِ،  ویػا ص نثػلیرا ؽٓا دٌٌا  آن هارییو اگط ة ٌایی دارىص ةصٌی کاٌر

ػای  ْػطد نیکػً  اغت ویا ص، نثلیا کطده ىٖقرا ٍان ح ویَٕاى اغت کً تَاىػص کاٌر
  ٌه.  ػتینخاز ى ویپطدازد. اىرا ٌا  آنانا ر ؽَد، ةصی اىخام دٌص و ةً کػی ةصٌکا

ىػً ص يػکي حانٍػ  ٌػادی ةؾػطی را ذٓػو تیوكٍکييص  غٍی نی سصایینَحَدات 
ا از ةیهاری ةاؽػیص نَر  سَاٌیص ةً اگط نی .ةً ٌم ةظىيصایيکً آن را  در و دلپضیطی ٌر

ا ؽَیص ْٖم یػک راه وحػَد دارد: تهػطیو تظکیػً!  ىٍایت يکػً یااز ؽطایم ةؾطی ٌر
ةؾطیت غَد   چیظی اغت کً ةً ٌهً کييص، یص نطدم روؽی درغت را تظکیکاری کي

 رغاىص. نی
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نهکو اغت ایو پطغؼ ةطای ةطسی از ؽها پیؼ آنصه ةاؽص کً چطا ةطسػی از 
ػا نی هارییةً ؽٓای ة گَىگ چی اغِادان آن  پطدازىػص. اکثػط ٌا و آنَزش ایو چیٌظ
در نػی  گَىگ دارىص. اغِادان وإٍی چی در نػیط اؽِتاٌی ٕطار گَىگ چی اغِادان
صن ٌػػػِيص و از روی یزحطکؾػػدر ذػػال طدم ٌهػػ  نػػ ييػػص کػػًیة ؽػػان نیً یدورۀ تظک

ٌػا  آن و نخػاز اغػت. انػایػکييػص. ا سَاٌی، از روی تطذم ةً نػطدم کهػک نی کیى
ةیهػاری را تػػکیو  نَر نَٕػت تَاىيص ةً نی ٌا را ؽٓا دٌيص، ْٖم هارییتَاىيص ة ىهی

َکَل نییزناىی د ٌای ؽها را ةً هارییةچَن يصازىص. یة ٔیتٍَ ًا ةیدٌيص  کييص،  گط ن
ٌػا را  هارییؽایص ةیا ص یؽَ نتِال نیٌا  آن ، انا ةٍصًا ةً صیرا ىصارٌا  آن ذاكطدر ذال 

از نَر وإٍػی و کانػل  را ةً ی ؽهاتَاىيص کارنا کييص. ىهی نيِٖلتان  ةػِگان ةصن ةً
دٌيػص،  ٌادی اىخام کار را ةطای نطدمآن ةشَاٌيص  طنَر کًٌةتطىص. احازه ىصارىص  ةیو

 . اغت ویا ٌلِؼ.  تَاىص اىخام ؽَد کييصگان نی ً یةلکً ایو کار ْٖم ةطای تظک

ت یؽػها از وكػٍ و اغت کػًیا« نَحَدات تهام ىخات»ػِی ینٍيی گِٓ  ةَد
تط ةطده ةا  ص و ةً غهَحیطون آورده ؽَیو اغت ةیةارتط ٌای ٌادی، کً ْالکت اىػان

  گِٓ. اغتٌ آن و نييَریص. ایص و آزاد ؽَیکً ٌطگظ دوةاره زحط ىکؾ نَری ص ةًیؽَ
اگػط کيػص.  ةً ایو اؽاره نی طواىایى «و رغیصن ةً غاذلِ  ؽصن رد»رةارۀ د انَىییؽاک

و داؽػِیص  ةَد و ثطوت ةػػیار زیػادی نیوىٍهت ىازتان روی زنیو غطؽار از  زىصگی
ػِی داده نی در آن ص،یصیکؾ ای ٌم زحط ىهی ذره ؽػص،  ـَرت ذِی اگط ةً ؽها ْـط
تان  زىػصگیکييػصه ةاؽػیص نػػیط  اگػط تظکیًص. یص نَحَدی آغهاىی ؽػَیسَاغِ ىهی
آن را تِییػط  تػَان نیةً ٌهیو یک ٌلت اغت کً ط داده ؽَد و ْٖم ییتِ تَاىص نی
 داد.

 آگػاٌی پػیؼ از وٕػَع و آگػاٌی پػع از وٕػَع نتیٍی تَاىػایی ْػَؽنطز کار 
َن وحػَد یػظیـػٓر  تلَکػَچکی ؽػتیً   ـػٓرؾاىی یدر روی پ کً اغت نَر ویا

کهػػی از   در ْاـػػلای  ؾػػاىی و ةػػطای ٌػػصهیپروی  . ةػػطای ةٍلػػی از اؽػػشاص، دارد
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ْٖػم ةػا تَاىيػص  ؾاىی اغت. ةٍلػی نییپرون و ةطای ةطسی ىیظ دٕطار دارد ؾاىی یپ
ػا را ةػا یتَاىص چ ین ار َٕی ةاؽص، ؽشؿیی ةػیييص. اگط تَاىایةت ٌای ةػًِ چؾم ٌظ
ظی یػچ ةً ٌط ذالطا یکييص، ز نؾاٌصهآن را  تَاىيص ىهی گطانیيص. دیٌای ةاز ةت چؾم

ؽػَد،  ٍی ىػاٌط نیینت ی ْػَؽیتَاىا وی. وِٕی ا صان ُةٍصی ْطد اغتیدر نرصودۀ ن
ةاؽص  گطی وحَد داؽًِیی دیتَاىا صیيص، ةایاگط ؽشؿ ةشَاٌص ةا چؾم غَنؼ ةت

ًِ گط را کً یی از ُةٍصٌای دیاٌ ـريً ذانل، نثل کً  روی ایػو ـػٓرً ؽػَد نیگْط
ادی یػرا ةػا دٕػت زٌػا  آن يػص ویو گضؽِ  ْػطد را ةت يصهیتَاىص آ کيص. او نی نيٍکع

صر ٌم يی نییة يص. اْطادی کً ْالیةت تَاىيػص رویػصادٌای  ، ىهیناٌط ةاؽػيص کييص، ٌٕط
 صیػتَاى نینتیٍی  ْػَؽ . انا ةا ایػو تَاىػاییيصیک وإًٍ را ةگَیات یا حظ یکَچک 

ً را یوٕػا ؽػصن ات چگػَىگی احطایػص و ذِی غال و حظ یيینَر واكد ةت را ةًٌا  آن
 گط اغت.یدر ُةٍصٌای دا ینطدم و اؽدٕیٔ  ص اىٍکاسیيیة نیآىچً  طایص، زیيیةت

کيم. انػا  را ةػاز نػی ؼغػَن کيػص، چؾػم ًیػداْا را تظک کػی ْالَن کًآىخا  تا
ىشػَاٌم گضاؽػت.  م در دغِطسیکي اؽاره نیٌا  آن ةً کً ار ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا

آگاٌی پیؼ از وَٕع و آگػاٌی پػع  ینتیٍ تَاىایی َْؽ تان، ةا رؽص پیَغِ  غهد
و وِٕی کيیص  نیتان تخطةً ً یةٍصًا در تظکآن را  ؽَد. ٍی ىاٌط نیینَر نت ةً از وَٕع

و اـَل یرو ا . ازایودٌص اتٓإی روی نی ص چًیص ٍْهیی آؽکار ؽَد سَاٌیتَاىاایو 
 . میا داده ْا را آنَزش

 و ضً قلهسو فساضَی پيج غيؽس ةً رفتو
ِو»نييَر از   ویػکػطدن ا ػػت؟ نهطحیچ« و غػً ٕلهػطو ْطاغَی پيج ٌيفط ةً ْر
 نَكَع ویدرةارۀ ا گَىگ ٕتالً  چی . ةػیاری از اغِادان ار ذػاس اغتیةػ نَكَع
اٌِٖػاد ىصاؽػِيص  گَىػگ چی ةػً ٌای کػاىی کػً پطغؼ اىص و در حَاب گًِٓ غشو
 ص ةػًیػا و کطدهیرا تهػط گَىػگ کػً چی از ؽػها کی کصام»:  اغت ةيص آنصهؽان  زةان
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ًِ ْطاغَی پيج ٌيفط ةٍلػی اْػطاد اغػِاد « ص؟یػا ص و در غً ٕلهطو ةإی ىهاىصهیا ْر
 ویػتَاىيػص ا اىص. اگػط ىهی داده گَىگ ػِيص و ةً سَد ٌيَان اغِادی چییى گَىگ چی

کييػص درةػارۀ  نی ت ػةاؽيص. انا ٌيػَز حط غاکت اغت د کييص،  زمیتؾطرا  نَكَع
 را نختَر ةػًٌا  آنؽان  ٌای ةا پطغؼ گطانید خًیدر ىِکييص و  ـرتت و نَكَعیا

و  ؽػػصه کييػػصگانً یحانٍػػ  تظک ةظرگػػی ةػػً ـػػصنات ةاٌػػ  ویػػکييػػص. ا نی غػػکَت
ػت ویٌا از ا . ةٍلی اغت آورده ةً وحَدادی را یز ونطج  ٌطج  ةػً ةػطای ذهلػً ْـط
ِو نی اغِٓاده گَىگ چی ای در  و غػً ٕلهػطو گِٓػً ْطاغَی پيج ٌيفط ةً کييص. ْر

رو  از نضٌب آنصه اغػت. ازایػو و اغت. آن نيؾأ نضٌتی دارد کييصگانً یحانٍ  تظک
داؽػًِ  در ىيػطزنػان را  آن میشی و نرػیزنیيػ  تػار پیؼایيکػً  م ةصونیتَاى ىهی
 . میکي ـرتت نَكَع ویم درةارۀ ایةاؽ

ِو ک یػظیو ةاغػِان و ْیک چیظیی دارد؟ ْینٍيا چً ْطاغَی پيج ٌيفط ةً ْر
،  ، آب ْلظ، چَب پيج ٌيفط يکًیپيصارد. ا نی را درغت پيج ٌيفط يیِ یچىيطی  و، یىَ

و نا ىیظ نَاْػٔ  دارد ٖتیدٌيص ذٖ ی در حٍان نا را ؽکل نیٌطچیظ،  و ساک آتؼ
ًِ ْطاغَی پيج ٌيفط ی ةًؽشف ؽَد کً اگط گًٌِٓػِیم. ىيطیً ایو   زةان ، ةً  ْر

ًِ ْطاغَی حٍان او ةًیٍيی انطوزی نا  ىيط ِْيی ةً پضیط چيصان .  اغت نادی نا ْر
 گَىػگدارای  گَىػگ چیوإٍػی م. اغػِادان یؾیيصیة ةاره درایوص ییای. انا ةرغص هیى

ظ ةػطای یػى گَىػگ چی و ةػیاری از اغػِادان مکطد ؾی ؽطکتیآزنا . نو در ٌػِيص
تَاىيػص  نی ٌای انػطوزی اری از دغػِگاهیةػؽصىص.  ؼیآزنا ؽان طی اىطژییگ ىصازها

ٌای درغػِی وحػَد  ٍيػی اگػط دغػِگاهیی کييػص. یؽياغػا ٌياـط نادی را در گَىگ
ص. ىی ؽػَیيػص ؽياغػاىتَا نی گَىػگ از اغِادان چی ؽصه  ص، ٌياـط غانًيداؽًِ ةاؽ

ایيص چىتَا ٌای انطوزی نی دغِگاه ٌای  ٕطنػظ، اؽػًٍ ٌػای نػادون ی نثل اؽًٍیٌظ
طوی یػ، ى ًِیػػی، الکِط ـػَت ، انػَاج نػادون ـػَت ، انػَاج نػاَْؽ ناورای ةيٓؼ

 وإٍػی يػص. اغػِادانيی کیٌا را ؽياغا ٌا و ىَتطون ی گانا، اتمٌ ا ػی، اؽًٍینِيان
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ای ةیؾِطی ىکييص. ذِی  ٌا را غانً نی ویٌه  ا گَىگ چی کييص،  یظ غانً نیچیٌظ
دغػِگاه  کًآىخا  تاؽياغایی کيص. ٌا را  وحَد ىصارد کً ةَِاىص آنٌی دغِگاٌيَز  انا

کػً اغػِادان نؾشؿ ؽصه ی ؽَىص. یتَاىيص ؽياغا نياغتی وحَد داؽًِ ةاؽص، نی
 کييص. را غانً نیناده اىَاع ةػیاری از  ،گَىگ چی

کييص،  تا و ٕصرتهيصی را غانً نییار زیىَراىی ةػ ٌال  گَىگ اغِادان وإٍی چی
 ٕػصرت ةا ىَع نياغػتی از نیػصان الکِطونِيانیػػی دیػص. ٌطچػًآن را  تَان یکً ن

کيص. نطدم  تطی را غانً نی ةظرگ  ٌال ىػتت، ٌهان ؾِط ةاؽص، ةًیاىطژی ؽشؿ ة
در زنیيػ   پػژوٌؼ. از  اغػت ّیو كػٍ ار کَچػکیدارىػص، انػا ةػػ ظ ٌالًیٌادی ى

ٌا غاسًِ ؽصه  ٌا و اتم تطونداىیم کً اىطژی از ذراتی ناىيص ىَ ةا  نی اىطژی کیظیْ
 ؼی، آزنػاگَىگ اغِادان نٍطوؼ چی ، از حهلً گَىگ چی اری از اغِادانیاغت. ةػ

ٌػای ذطارتػی  اؽٍ  گانا و ىَتطون نٖصارو پی ةطدىص آزنایؼ کطدىص ظ یى طااىص. ن  ؽصه
نَر  نٖػصاری ةػَد کػً نػاده ةػًؾػِط از یٌؾِاد تا ـػصوٌِٓاد ةػار ة غانً کطدمکً 

گیطی کيص،  تَاىػت اىصازه و ایو ْٖم ذصی ةَد کً آن دغِگاهکيص  نی نٍهَل غانً
ش ةػاورپژوٌؾػگطان ةػطای صه ةػَد. یاىٍِای درح  سَد رغ ةً چطاکً ٌٖطة  دغِگاه

ٕصرت داؽًِ ةاؽص! چگَىً نهکو اغت  ویی ةً ایٌا کً ؽشفی ىَتطونغشت ةَد 
 از ىيػطم ةگػَییم تػَاىی و ٕصرت غػانً کيػص؟ ةيػاةطایو نییی ةً ایٌا ْطدی ىَتطون

 گَىگ، اىطژی و گَىگ دارىص. چی ٌلهی ىیظ تأییص ؽصه اغت کً اغِادان

ِو دٌص کػً ٌػط دوی ةػصن و  ، ْٖم در روؽی روی نی  ْطاغَی پيج ٌيفط ةً ْر
ْٖػم گَىػگ را کػً  کييػص ٌػایی کػً ةػصن را تظکیػً ىهی روش.  کيص نی ًیرا تظک ذٌو

ػِودرةػارۀ و  دٌيػص رؽػص نید اغت غه ۀکييص تٍییو  ْطاغػَی پػيج ٌيفػط ةػً ْر
کييػص، اىػطژی  ً نییػی کً ٌط دوی ةصن و ذٌو را تظکیٌا کييص. در روش ـرتت ىهی
کييػصگان در اةِػصا  ویؽػَد. وِٕػی اکثػط تهط طه نییذس ؼةصى غلَلٌط ؽشؿ در 

، تطاکم کهی دارد و اغتةظرگ ؽان  ؽصه دٌيص، ذرات اىطژی غانً گَىگ را رؽص نی



66 

 

ةػا تط  ؽػشؿ ٕػصرت کهػی دارد. وِٕػی غػهد خػًیر ىِدْاـلً اغت. ٌا  آن ویة
 َنیلیـػصن ای ٌظار ةطاةط ـص ةطاةط، اىطژی او تطاکم و وحَد دارد کًیرود، انکان ا نی

ْطد ةا تط  غهد ةطاةط ةیؾِط از تطاکم اىطژی آب در غهد نَلکَلی ةاؽص. زیطا ٌطچً
 چيان ؽَد. ترت یؾِط نیتط و ٕصرت آن ةّ یتط، ذرات آن ىط رود، اىطژی او نِطاکم

از  ٌطیػکتيٍا در  ؽَد و ىػً طه نییذس ٌای ةصن از غلَل ٌطیک، اىطژی در  هییؽطا
طه یػگػط ذسیٌا در ُةٍصٌای د در تهام ةصن ُةٍص نادی نا، ةلکً ویدر ا ٌای ةصن  غلَل
ِػً تػا  ٌػا نَلکَلکيص، از غهد  ٌای ؽشؿ را پط نی ایو اىطژی غلَلؽَد.  نی گْط
ظ. ةػا یػت ریىٍا ةیدر غهَح  ٌا ط تا غلَلیٌا و تهام نػ الکِطون ٌا و ٌا، پطوتَن اتم

 ؽَد. ةا  پط نی کانالً ةا آن نادۀ ةا اىطژی ؽشؿ ، ةصن زنان گضؽت

 ؼیاْػظا اىصازۀ آن . زناىی کًاغتار تَاىیو ةػرد ةا  ٌَش دا آن نادۀ ةا اىطژی
پػط کيػص، ٌا در ةػصن ؽػشؿ را  غػلَل يکػً تهػامیؽػَد و پػع از ا و نِطاکمةص ای

در نٖایػػً كػٍیّ  ٌا آن غػلَلچطاکػً ، نٍػار کيػص او راةػصن ٌای  تَاىص غلَل نی
ٌای ٕػصیهی و  روىػص ْػطوریشِو غػلَلؽػَىص،  ٌا نٍػار غػلَل کػً ویٌهٌػِيص. 

ةػا اىػطژی ةػا   ۀؽػَد، چطاکػً نػاد نَِّٕ نیٌا  آن ٌای حصیص ةا حایگظیيی غلَل
 گٓػِو التِػً ان را تؾکیل داده ةػَد.ؽَد کً در اةِصا ةصن اىػ ای نی حایگظیو ناده

. وِٕی  خی و نَ ىی اغتیروىصی تصر تا آن نطذلً، کطدنً یانا تظک اغت آغان ویا
ٌای  غػلَل و تهػامیگظیةػا  حػا ص، نػادۀ ةػا اىػطژییً کطده ةاؽػیتا آن نطذلً تظک

 از پػيج ٌيفػطتان  ةػصن ا ٌيَز ٌػمیص: آیؾیيصیة ؽصه اغت. پع درةارۀ آنتان  ةصن
از نػادۀ ةػا  ؟ آن ُةٍص اغػت ویای نٍِلٔ ةً ا ناده ا ٌيَز ٌمی؟ آ اغت ؽصه لیتؾک

ز غَی دیگػط، تٖػَا ىیػظ . ا اغت گط غاسًِ ؽصهیؽصه از ُةٍصٌای د ةا ، حهً اىطژی
صان زنان ینتأثیط  ترتنٍِلٔ ةً ُةٍصٌای دیگط غاسًِ ؽصه و  ۀنَر نؾاةً از ناد ةً

 ىیػت. ُةٍصایو 
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ظی در نرػصودۀ یػصاىی دارد و وِٕػی چی، ن ص کً زناننٍِٖصى انطوزه داىؾهيصان
در  ْلػازنان ؽػَد. نٍٓػَم نرصود ىهی وغیل  آن زنان صاِن زناىی ىتاؽص، ةًیک نی

تَاىص  هیى يخایا زنانةياةطایو نِٓاوت اغت.  يخایا ْلازنان گط ةا نٍَٓمیُةٍصٌای د
کػً نفػصاؽ دارد  ىیػظتان  . ٌهیو ةطای ةػصنط ةگضاردیگط تأثیاز ُةٍصٌای د روی ناده

ًِ ٌيفط ْطاغَی پيج ،ٕصنا  گِٓ ةط نتٔدیگط ةصىی ْاىی ىیػت.   انػا نػطدم .صیا ْر
و ٌيػَز ی، ا ط کطدهییو ذص تِیتا اتان  ييص. اگطچً ةصنیةتآن را  تَاىيص ْطؽ ىهی ٌادی

ص و یػؾػِطی را پؾػت غػط گضاریص غػهَح ةیاز داری. ٌيَز ى ػتیى   ؽهایتظک انیپا
 ًیٌادی تظک نطدم ویص در ةیةا ٌيَز ٌم خًیدر ىِص. یکي ًیتط تظکةا  غَی درحات  ةً
 . ةَد ييص، ٌهلی ىهییرا ةت تَاىػِيص ؽها ىهی ص و اگط نطدمیکي

ةػا   نادۀ ةا اىػطژی اگطچً تان،ً یان تظکیاِْص؟ در حط چً اتٓإی نی پع از آن
ةيػصی سػَد را ص پیکطیػٌا ةا ، انا اتم ؽَد نیتان  ٌای نَلکَلی غلَل و تهامیگظیحا

آرایػؼ  کيػص. ط ىهیییػظ تِیػٌای اتم ى ٌا و ٌػًِ ص و پیکطةيصی نَلکَليداؽًِ ةاؽ
آرایػؼ  .اغػتکػطدن ىػطم  ٌيگام لهع پَغت کًاغت ی ؽکل ةًٌا  نَلکَلِی غلَل

 کطدن غػشت ی دارد و ٌيگام لهعیةا  تطاکم ای اغت کً گَىً ةً اغِشَان نَلکَلیِ 
ً اغت. نطدم ٌادی از یو نایر کم ةَده و ةياةطاایةػ ٌای سَن نَلکَل تطاکم .اغت

ٌای نَلکػَلی  طاتی وحَد داؽًِ اغت. غػلَلییيص کً تِیتَاىيص ةگَ روی ىاٌط ىهی
ٌػا  آن غػاسِار ویيػص. ةيػاةطايک نی سػَد را ذٓػو ویؾیٌيَز غاسِار و پیکطةيصی پ

آن  ازةػصیو نٍيػی اغػت کػً ط کطده اغت. ییتٌِا  آن درون ط ىکطده، انا اىطژیییتِ
 در ىِیخػًطىػص، ین ىهیتان  ٌای ص. غػلَلیؽػَ ط ىهییػٍی پینَر نت نطذلً ةً ةٍص ةً

ص و ییػآ ةػً ىيػط نی تان حػَانً یػناىیػص. در نػَل تظک ةإی نی حَان ؾًیةطای ٌه
 ص.یؽَ ط ىهییو پیؼ از ایص کً ةیرغ ای نی نطذلً ت ةًیدرىٍا

ار ؽکػػِگی دچػ اغػت کيػص، نهکػو تفػادؼ اتَنتیلةصىی ةا چيان اگط  التًِ
طا یػظی کيػص. زیسػَىط اغػت صه ؽَد، ٌيَز نهکػویاگط ةا چإَ ةطاغِشَان ؽَد یا 
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نَر  ٌا ةػً غػلَل نَر اغػت کػً  ویا . ْٖم اغت ط ىکطدهییپیکطةيصی نَلکَلی آن تِ
ی وحػَد وغػاز غَستگَىػً   یؽػَىص و ٌ ط ىهییٍی پینَر نت طىص، ةًین ٍی ىهیینت

ِو»ىصارد. نييَر نا از   سطاْػاتی در آن و اغػت. چػًیػا« ی پيج ٌيفطْطاغَ ةً ْر
 ایيکػًداد. انػا ةٍلػی اْػطاد ةػا  دیٌلهػی تَكػنَر ً ةػ تػَان نیآن را  وحَد دارد؟

 گطانید خًیدر ىِکييص و  د دٌيص، آزاداىً درةارۀ آن ـرتت نییتَكآن را  تَاىيص ىهی
ص و یآ نی از نضٌب و ٌتارتی اغت کًیم. ایدٌ نی جیرا تطو نا سطاْات يص کًیگَ نی
 ىػاسًِ اغت.آن را  انطوزی گَىگ چی

 ص رؽص گَىػگیطًا گِٓم کلینَر کً اس ؟ ٌهان ػتیچ« از غً ٕلهطو ؽصن  سارج»
ص، یؽػَ نیٌهگػَن غطؽػت حٍػان ةػا نَر کً  يگ اغت. ٌهانیؽ ویؽها تظکی  ؽ
 ةػً تٖػَا ۀناد ،تان يگیؽ ویکيص. ةا رؽص ؽ گط نرصود ىهییؽها را د غطؽت حٍان،

غَِن گَىگ را ؽػکل  در ىٍایتو ةا رؽص پیَغًِ و ـٍَدش  ؽَد نی لیتتص گَىگ
 اىػطژی ةاؽػص، غػهد ارتٓاع ةیؾػِطی داؽػًِ گَىگ غَِن ویا ٌط اىصازهدٌص.  نی

 کػانالً ةػًتظکیػً  اغػت. ذػصونطز : داْػا ةػیٌػػتای  گًِٓةیؾِط اغت.  تان گَىگ
ایػو  ةػػِگی ةػًص، یػً کيیص تظکیتَاى تا چً ارتٓاٌی نی ایيکًةػِگی دارد. تان  ٕلب

روزی تهػام اگػط را داریػص. ذِػی ٌا  غػشِی ترهل ییو تَاىا ةطدةاریدارد کً چٖصر 
ٌا  غػشِی ترهػل ٔیسَد را از نط اهیص نادۀ غیتَاى ، نی تتصیل ؽَدصتان ینادۀ غٓ

م  ص. اگطیکي لیص تتصینادۀ غٓ ةً  گياٌاناز نطیٔ ترهل  صیتَاى کاْی ىتاؽص، نیةاٌز
ؼ یاْػظا ار تػان گَىػگ کييػص، ىهی ًیػتظک کػً تان ىظدیک انا دوغِیاٌلای ساىَاده 

 ًیػی تظکیت ةػا یػىٍا ةی تا غهد رود کً کار نی ًةطای اْطادی ة ْٖم ویاانا .  صیدٌ
 ترهػل ص درةػارۀیػىتاکيػص  را تػازه ؽػطوع نیً یػاىص. وِٕی ْطدی نٍهػَلی تظک کطده

اکثػط اْػطاد ی، کارنػای زیػاد طا ةػا چيػانیػاش ْکػط کيػص، ز اٌلای ساىَاده گياٌان
 کيم. ـرتت نینطاذل نشِلّ تظکیً درةارۀ  يخایاص. ىؽَ نَْٔ ًیيص در تظکىتَا ىهی
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نطاتتِی وحَد را تَـػیّ  غلػلً غً ٕلهطوِ و  اـهالذی نضٌتی اغتغً ٕلهطو 
ایػو غػً  ۀکيص؛ یٍيی ٕلهطوٌای آغهان، ایو دىیػا و دىیػای زیػطیو. در گػػِط نی

يػص یگَ نی وغػً غػهد وحػَد دارد. خهػَع غیٕلهطو، ُىً غهد نٍِم ٌػِی و در ن
ا در یچ تهام طۀ یػدا انیػنختَرىػص از نؽػان،  ٕلهػطو، ةػصون تَحػً ةػً غهد غًٌظ
 نهکو اغت زىصگی اىػان ویدر اکً ؽشفی یٍيی ی یصایکييص. ةازپ ی ٌتَریصایةازپ

ص ٕػصر یػؽػشؿ ةاکػً گَیيػص  نی ػػمیؽػَد. در ةَد َانیػگػط ذیدر زىصگی د اغت
ػت تظکیػً و زىصگی دارد ةصاىص و یر ای را کً دیٌا غال ةػً نهکو اغػت دوةػاره ْـط
نخاز کييص و  ًیاحازه ىصارىص تظک َاىاتیذؽان ایو اغت کً  ىیایص. دلیل گًِٓ دغت

 ٖػییثهػطۀ ذٖ تَاىص ةً کيص، ىهی ًیٌم ذیَاىی تظکذِی اگط  را ةؾيَىص وْا ىیػِيص 
آن را وا   سػصاییَدات نَحی ةطغص، یةً ذص ةا ذیَان  گَىگ ؽَد. اگط غهد ىا ل
 صیػآور ةً دغتةؾطی  یةصىایص تا  ـصٌا غال یا ةیؾِط نيِيط ةَدهص یؽاکُؾيص.  نی

 تکػً ـػَرت  ةًاگػط  داىیػص. آوردیص ا ن ٕصر آن را ىهی ةً دغتو ٌيگانی کً ةا سطه 
ا ؽػَیص.  از آننَل ةکؾص تا  ٌظار غال دهنهکو اغت ،  صیؽَ صایةازپ غيگی اگػط ٌر

تَاىیػص  ىطود، ٌطگػظ ىهی ویحَی از ة طاتییا ةط اثط تِیىؾَد  ؽکػًِ غيگ تکً آن
ا از آن  ! اگػط ؽشفػی وإٍػًا  اغت ار غشتیةصن ةؾطی ةػ آوردن دغت ةًؽَیص. ٌر

تػان روؽػو  اکيَن ةایص کهػی ةػطای.  اغت ار سَؽتشتیکيص ةػ ةَِاىص داْا را کػب
 اغت.ٕصر دؽَار  آوردن ةصن ةؾطی ایو دغت ةًؽصه ةاؽص کً چطا 

  ؽها ةػِگی یتظک م. غهد ؽها کانالً ةًیکي ـرتت نی ً درةارۀ غهَحیدر تظک
ةػً تهػطیو ادانػً دٌیػص و پع ص، یٕلهطو ةطو ْطاغَی غً ص ةًیسَاٌ دارد. اگط نی
از  ةیطون ]یا ْطاغَی غً ٕلهطوتا ارتٓاع ةػیار ةا یی ةطغص، تان  گَىگ وِٕی غَِن

 روح ؾو ٌػِيصیِینصدر ذال کً ةطسی اْطاد زناىی سَاٌیص ةَد. ةازپیصایی[   طسچ
رغػػص.  ار ةػػا  نییةػػػ غػػهری کيػػص و ةالْاـػػلً ةػػً ةػػصن را تػػطک نیؽػػان  اـلی
وچيػان  چيػیو ةػً ، نػو نٍلػم»ىَؽػت: م ةطای اش تخطةً ای در گظارش کييصه ویتهط
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ةا تط ةطود. گٓت:  او گِٓم ةً.« دیصمی را یٌا و ـريً کطدم ـٍَد غهری از آغهان
چػطا « ةػا  ةػطوم. ویػؾػِط از ایة تَاىم کيم ةا تط ةطوم، ىهی ىهی ت . حط اىمتَ ىهی»
 ةػط غػَِن ةَد و ةػا ىؾػػِو اىصازه ٌهان ةً او ْٖم گَىگ طا غَِنینَر ةَد؟ ز آن

و یػ، ا ؽػصه ـػرتت از آن ػمیدر ةَد کً« ثهطه»ةطغص. آىخا  ةَد ةً تَاىػًِ گَىگ
ٌيػَز ٕلػ  ثهػطۀ او  ویػکييػصه، اً یطای تظک. انا ة ً کطده ةَدیاغت. او تا آن ثهطه تظک

کيػص و  َغػًِ ـػٍَد نیینَر پ کيػص، ةػً نی ةا  ذطکت َغًِ ةًینَر پ طا ةًی، ز ػتیى
غػً  ذػصونطزْطاغػَی  ةً تان گَىگ دٌص. اگط غَِن َغًِ سَد را رؽص نیینَر پ ةً

 میم و پػی ةػطدیةطرغی کطد زناىیا در ْطاغَی غً ٕلهطو ىیػِیص؟ یٕلهطو ةطغص، آ
 در نرػصودۀ ُىػً ْٖػماىػص  اش ـػرتت کطده درةػاره نضاٌبةطسی  غً ٕلهطو کًآن 
ارۀ اـػلی وحػَد دارد. یغػ يػص دهیگَ ارۀ اـلی نػا ٕػطار دارد. ةطسػی از اْػطاد نییغ
 ةٍلػی از اغػِادان گَىػگ غَِن کً ام اًِْیىصارد. در ٖتیاـالً ذٖ میةگَ تَاىم نی
ًِ  طییؽ هاتط از راْط گضؽًِ گَىگِ  چی ِػً یةػٌا  آن ،ةَدْر ار ةا تط از غً ٕلهػطو ْر

ِو»و یةَدىص. ا  در وإػً کػطدم کػً درةػارۀ آن ـػرتت« ْطاغَی غً ٕلهػطو ةً ْر
 اغت. نَكٌَی درةارۀ غهَح

  ةَدن درطلب نَضَع

يص. ةٍلی یآ   نا نییتظک نرل ظی ةَدن ةًیچ در نلب اری از اْطاد ةا واةػِگیِ یةػ
 سَاٌيػص ةػً ةطسی اْطاد نی .ٍی ٌػِيصینت َؽٌای ْ ییتَاىا کػب اؽیاْطاد در اؽِ

 ای ٌػم ٌصه .اةصیؽٓا ؽان  یٌا هارییسَاٌيص ة ای نی ٌصه .دٌيص گَش ٌایی ىيطیً
ٌػم  نطز تٓکػطی وحػَد دارد. اْػطادی ىَع را دارىص. ٌهً ْالَن آوردن دغت ةًٕفص 
کيػص.  در غػشيطاىی ؽػطکت ىَِاىػػًِ کػً کػی ٌػػت در ساىَادۀ نو»يص: یگَ نی

ذاـػل تػالش  ْػالَن« ص.یػةصٌ ْػالَن کیػاو  پطدازم. لهًٓا ةً نی کالس را  ؽٍطی
ةً ؽها آن را  اد اغت. اگط تٍصادیىٍایت ز ٌای ةی نَل غال اد دریار زیٌای ةػ ىػل
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َکً نی نی گیطی آن زنان ةطده  ص، چطاکً اٌفار ةػیار زیادی ةطای ؽکلیؽص گِٓم ؽ
آن  میتَاى ص؟ پع چطا نییَن ةشطک ْالیص تا یص کهی پَل ةصٌیسَاٌ ا نییاغت. آ

را  ٕلػب ویػص. ایکييػصه ةاؽػً یص تظکیػسَاٌ ؟ زیػطا نی میؽها ةػصٌ ةً ؽطط ةصونرا 
ؽػَد  ىػاٌط نیتان  سػصاییوِٕػی غطؽػت  ص. ْٖػمیػهِػی سطیٕ  یةا ٌ تَان ىهی
 . میدٌ ٔ اىخامیو نطیکار را ةص ویا میتَاى نی

آوریػص  ةً دغتاز ایو روش ةایص از سَد ةپطغیص کً آیا ْٖم ةطای ایيکً چیظی 
آگاه اغت. گضرد  نیتان  در ذٌواز آىچً گط یدر ُةٍصی د نو ْاؽو .صیا آنصه يخایاةً 

، زیػطا  اغتآٌػًِ  اریاْکارتان ةػگیطی  وِٕی از ُةٍصی دیگط دیصه ؽَد، روىص ؽکل
ص، یػظی ْکػط کيیػچ ةػً ایيکػًاز  نِٓاوت اغت. ذِػی ٕتػل ْلازناننٍَٓم آن دو 

سَد ساتهػً  اْکار ىادرغت ةً تهام صیةاگاه اغت. نييَر ایو اغت کً از آن آ ْاؽو
 طی ةًیتٖص  سانط راةه ةً ٌطکػی.  طی نٍِٖص اغتیراةه  تٖص ص. نصرغ  ةَدا ةًیدٌ
یػاد ةگیطیػص. آن را  ةَدهص ٕطار یؽاگیطیص  ایو روش را یاد نی. اگط  اغت آنصه يخایا

ىیَی را کً نهکو اغت در اةِصا ؽها را ةً ٕصر آن را ةصاىیص و ٌط ىیت دص یةياةطایو ةا
ا کيیص. یب کطده ٌر  یادگیطی ایو روش تُط

« ةَدن سػالی»ةػط نٍٓػَم ، نصرغػ  ةػَدا  ٌػای گضؽػًِ   نضٌتی در زنانیدر تظک
ار سػالی کييػص و از را از اْکػؽان  داد کً ذٌو تأکیص داؽت و ةً نطیصان آنَزش نی

تأکیػص « ةػَدن  یٌ»نَر نؾػاةً ةػط  ةػً ىیػظنصرغ  دا ػَ ةطگطداىيص.  دىیای نادی رو
ٌػا  آن ىيط کييػص و ٌای نادی ـطؼ سَاغت کً از دارایی داؽت و از پیطوان سَد نی

ىصاؽًِ ةاؽيص. ایو نؾاةً ٌهػان چیػظی ٌا  آن آوردن دغت را ىشَاٌيص و غٍی در ةً
را ةط اىخام تظکیً نِهطکظ کيیػص، ىػً تان  دٌيص کً ذٌو اغت کً در تظکیً آنَزش نی

ػا از  ؽَد. اگط در ذالی کً تظکیً نی ط گَىگی کً از تظکیً ذاـل نیة کيیص ةَِاىیص ٌر
ص، غهَح را پؾػت غػط یکي تهطکظسَد  يگیؽ وی  ؽیْٖم روی تظکٕفص ةاؽیص و 

ص داؽػت. یص، سَاٌیص داؽًِ ةاؽیی را کً ةاٌطچیظنَر نتیٍی  ةًو سَاٌیص گضاؽت 
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ا کين را آ صیىَِاىرا اؽِال کيص و تان  چیظی ذٌواگط  ػت؟ یواةػِگی ى ا آنیص، آیٌر
ًِ ٌایی کً ارا ً نی آنَزش ی الظانػاتةياةطایو ، اىص دٌم از ٌهان روز اول ةػیار پیؾْط

ص ةػطای یتَاى ىهی، از حهلً ایيکً غتةا ةطای ؽها دارم  يگیؽ ویؽدر سفَص کً 
 ص.ییایة ةَدن نلب  در طی ْا، ةا واةػِگیِ یادگی

کػيم و ایػو  ییاهػراٌي ؽها را ةػً راٌػی درغػتکيم کً  اذػاس نػئَلیت نی
وِٕػی نَر کػً گٓػِم،  ٌهػاننَر کانل ةً ؽها آنَزش دٌم.  ْا را ةً ویٍيی ةایص ای

ؽػَد.  ، نهکػو اغػت آن نػػصود و نٍطونػَم اغػت غػَم چؾػم کػی در نلػب
رؽػص ٕلهػطو ةؾػطی   ْای یْطد در تظک کًٌایی  ٕصرت تهامتط اؽاره کطدم کً  پیؼ
را ٌا  آن نطدم انطوزه؛ گطچً کی ٌػِيصیظیو ةصن ْیٌای نادرزادی ا ییدٌص تَاىا نی
ُةٍص نا ٌهل کييػص  ویتَاىيص در ا نی ْٖمٌا  آن . ىانيص نی «نتیٍی ٌای َْؽ تَاىایی»

ٌػای  ییٌادی تأثیط داؽػًِ ةاؽػيص. ةػطای چػً در حػػِخَی آن تَاىا و روی نطدم
ص، انا ةٍص از یسَاٌ آن را نی ص؟ ؽها ایو یایٌػِ پااِْاده ؼیپٌای  ظ و نٍارتیىاچ

گػط یطی در ُةٍػصٌای دی  تػأثیٌػٌا  آن ص،یةطغ ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطیةً  ایيکً
ٌای ىاچیظ  ٕصرت آن ص، تهامیةطو ْطاغَی تظکی  ْای ٕلهطو ةؾطیىصارىص. وِٕی ةً 

آىخػا  ؽػَىص و ْؾػطده نی ٔیػار ٌهیدر ُةٍػصی ةػػٌػا  آن ؽػَىص، کيار گضاؽػًِ صیةا
کييػص  نیٌهل  تانً یط تظکیای از نػ غاةًٖ ٌيَانً ْٖم ةيصه یَىص. در آؽ ىگٍصاری نی

 و ْٖم ٌهیو ىٖؼ را دارىص.

را  ًیػتظک دوةػاره صیرود ةا نی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی ؽشؿ ةً ایيکًةٍص از 
ظی اغت کً درةارۀ آن ـرتت کػطدم، ةػصىی یکيص. ةصىی کً او دارد ٌهاىيص چ ؽطوع

 ةصىی را ةػصن ا چيانی. آ اغت سصایی ةصىی ًِ اغت. آنْر کً ةً ْطاغَی پيج ٌيفط
کيػػص و دوةػػاره  ًیػػتظک از اول ص دوةػػارهیػػةا سػػصاییص؟ آن ةػػصن یػػىان ىهی سػػصایی

 صهیػىان« یٍینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا»ٌػا  آن ٍی را رؽص دٌص. اناینت ٌای َْؽ ییتَاىا
ٌػا  نآ ؽػَىص. ٕػصرت نی صهیػىان« ی ةػَداْػا سػصاییٌای  ٕصرت»ٌا  آن ؽَىص، ىهی
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و وإًٍا نؤثط ةاؽػيص. پػع ةػً ييص ک تَاىيص در ٌط ُةٍصی ٌهل و نیاغت ذصونطز   ةی
ص؟ ٌه  ؽها یٍی ةاؽینت ٌای َْؽ ییتَاىا در نلب ای دارد کً صهیْا ص، چًیینو ةگَ

 از کػً ػتیو ىیت ؽها ایا ىیص، آیٍی ٌػِینت ٌای َْؽ ییتَاىا دىتال ةً اْطادی کً
ص؟ یػٌػادی ىؾػان دٌ نػطدم ویرا ةٌا  آنو  صیکي ٓادهو نطدم ٌادی اغِیدر ةٌا  آن

تط  نفػطؼ ذِی ةیٌا  آن ٌالوه، ؟ ةًصیسَاٌ را نیٌا  آن ، ةطای چً ػتینَر ى ویاگط ا
ای زیتایی ٌػِيص کً نی اغػِٓاده کػطد، زیػطا ذػصإل آن تظییو تَان ةطای  از چیٌظ

ای زیتا را نی را ٌػا  آن اگػط ًو کػيم کػیتَاىم تله نیاىص.  تَان دیص و نلهَس چیٌظ
ٌػا  آن اغػِٓاده کيیػص.ٌػا  آن سَاٌیص، تا ذصی ةطای ایو اغت کً ةطای کػاری از نی

تػالش کػطد. ةلکػً ؽان  آوردن دغت ةًٌای ٌادی ىیػِيص کً ةَِان ةطای  نثل نٍارت
ٌا  ةا آنٌادی  نطدم ویص و در ةیص ةطویػِیٍی ٌػِيص و ؽها نخاز ىینت َْؽکلی  ةً

ار َٕی اغت، واةػِگی ةػػیار ةػصی یاةػِگی ةػیک و ، ییسَدىهایی کيیص. سَدىها
ایکييصه ةاً یکً تظک و  پػَلٌا  آن ل یوغ ص ةًیاٌؽَد. ةػیار ةصتط ایيکً ةشَ ص از آن ٌر

 نػطدم ویدر ةػ تان ؽشفػی اٌػصاؼ ةػً ٌا آن شَاٌیص ةاةا یثطوت ةً دغت ةیاوریص 
ای غهدینٍادل اغِٓاده از چ یکارچيیو ٌادی ةطغیص.   کطدن ةطای نشِل ةا تط ٌظ

ٌادی اغت و ایو اْکػار ذِػی ةػصتط از سَدىهػایی  رغاىصن ةً حانٍ  نطدم و آغیب
ٌطنػَر کػً نتیٍی را  ٌای َْؽ ىصارد تَاىایی هی احازکػ ٌی ٌلت ٌػِيص. ةً ٌهیو 

 در ایو دىیا اغِٓاده کيص.اغت نایل 

ِط اغػت: ؾػیة از نطدم ٍی در دو گطوهینت ٌای َْؽ یینٍهَ ً اذِهال رؽص تَاىا
سػَةی  يگیؽ وینٍهَ ً از ؽزیطا  ٌای نػو، ٌا. نشفَـًا در ساىم و نػو کَدکان

ٌػػای  یی. ةٍػػص از رؽػػص تَاىا ادی ىصارىػػصیػػزدىیػػَی ٌای  ةطسَردارىػػص و واةػػػِگی
دىتال  ييػص، زیػطا ةػًسَةی اداره ک را ةػً سػَد تَاىيػص نػیاد یاذِهال زةً ،  ٍیینت َْؽ

 اغػتغػشت حػَان ٌای و نشفَـًا نطد حَان ادچطا ةطای اْطسَدىهایی ىیػِيص. 
تػالش ؽصت  ةًسَاٌيص  نی ٌيَز ٌمزیطا ٍی را رؽص دٌيص؟ ینت ٌای َْؽ ییتَاىا کً
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ةػً ٍی را ینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىادر زىصگی ةطغيص و ٌيگانی کػً ؽان  کييص ةً اٌصاؼ
ً یؽػت راٌػا  آن .کييص نی اغِٓادهؽان  اٌصاؼ ةً صنیةطای رغٌا  آن ، از اورىصیة دغت
چيػػیو طىػػص. انػػا یگ نی در ىيػػطؽػػان  اٌصاؼ ةػػً صنیةشؾػػ ی ةػػطای ترٖٔیٌػػا نٍارت

 ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىاٌلػت نهلًٖا نهيَع اغت. ةػً ٌهػیو ٌا  آن ای از اغِٓاده
 کيص. رؽص ىهیٌا  آن

.   وإًٍا حصی اغػت ةلکً ػت،یٌادی ى نطدم ، نٍارت ػتیى گاىً ةازی ةچً ًیتظک
و ةػػِگی یةً انَر کانل  ةًةَِاىیص آن را اىخام دٌیص ا یکيیص  ًیتظک صیةشَاٌ ایيکً

ةػَد  نی ص. وإًٍا وذؾِياکیدٌ را رؽص سَد يگیؽ ویص ؽیسَاٌ دارد کً چگَىً نی
 ةػً دغػتؽان  کطدن  نلب ٔیٍی را از نطینت ٌای َْؽ ییتَاىػت تَاىا اگط کػی نی

 کيػص. درةػارۀ آن ْکػط ىهی و اـػالً نٍم ىیػت  ًیص کً ةطای او تظکیةطد اورد. پی نییة
ٌػػای  ییتَاىاچػػَن و داؽػػت  نیاو در غػػهد ْػػطد ٌػػادی ٕػػطار  يگیؽػػ ویؽ چػػَن
کػار  ص ٌػط ىػَعی، ؽػاآورد نی ةً دغتٌا  آن کطدن  نلب ٔیٍی سَد را از نطینت َْؽ

را ٌػا  آن و او نٖصاری از نَحَد اغت ادی در ةاىکیز داد. پَل ىادرغِی را اىخام نی
رود و او  نػی ْػطوش ةػً اةػانیی در سیآزنػا ةشت تیػدی ةلایداؽت. تٍصاد ز ةطنی
اِْػص؟ ةٍلػی از  ىهی نػػا ل اتٓػاؽ ویػکطد. پػع چػطا ا ظۀ اول را اىِشاب نییحا

 ایيکػً، ةٍػص از  دٌػص ت ىهییػاٌه ْطدی کً ةػً تٖػَا»يص: یگَ نی گَىگ چی اغِادان
ػای ةػص اىخػام راذِی نی اش رؽص کطد ةً ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا « دٌػص. تَاىػص کاٌر
ص، اگػط یػت ىصٌیػاٌه تٖػَا . اگط ةػً ػتیگَىً ى  ویاؽِتاه اغت. اـالً ا ایو میگَ نی
ک ذره ٌػم رؽػص یػتػان  ٍیینت ٌػای َْؽ  یی، تَاىا صیػىکي ًیسَد را تظک يگیؽ ویؽ

ٌػای  ییسَةی دارىص و در غهد سػَد، تَاىا يگیؽ ویکً ؽٌػِيص . اْطادی  کيص ىهی
کييػص و  سَةی اداره ىهی را ةػً پػع از آن سػَد ؽػَد، انػا ؽان ىػاٌط نی ٍیینت َْؽ
ا وحػَد دارد. انػا  ویً ایی ؽتیٌا تیدادىص. نٍَٕ نی ص اىخامیىتا کييص کً ی نییکاٌر
ای ةص اىخاموِٕی  ا از یػؽػَد  نی ّیؽػان كػٍ ٍیینت ٌای َْؽ ییدٌيص، تَاىا کاٌر
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 . سهػطِ ىػصا داده از دغػت ؾػًیدٌيص، ةطای ٌه را از دغتٌا  آن وِٕیرود و  نی ویة
 ؽَىص. ً نیواةػِ تط ایو اغت کً ةً آن حصی

غً یا پػيج در ٌطض را ٌا  آنروش  يص کًيک ادٌا نی گَىگ چی انغِادطسی از اة
ً آگٍػی یؽػتایػو ص. یػٌػا را ؽػٓا دٌ هارییص ةیػتَاى نی و غػپع صیػطیاد ةگیروز 

ص: یؾیصيیو ةیدرةارۀ اکييص.  ٍْالیت نی گَىگ چیوکار  ، اىگار در کػب اغت یتتلیِات
 ٔیػاز نط ْٖػمکييص[  ]نتٔ آىچً تتلیَ نیتَاىیص  نی اگط ْطدی ٌادی ةاؽیص، چگَىً

ْطدی  ؟ ةصن کيیصدرنان گط را ید هاری اؽشاصیسَد، ةچِی  کهی ازْطغِادن  ةیطون
گَىػگ  چی ویتهػط ةً ؽطوع اکيَن ظ چی دارد. ؽها ٌمیٌادی چی دارد، ةصن ؽها ى

َگَىگ  ٖه  نبى کً نَر اغت  ویو ْٖم ا صیا کطده در ،  ةاز اغتتان  دغتغَزىی   
 گطانید ٌای هارییص. وِٕی ةیکي وارد و از آن سارج درون ص چی را ةًیتَاى نی خًیىِ

ٌای ؽػها را  هارییةٌا  آنچِی  صیظ چی دارد، پع ؽایىٌا  آن ص، ةصنیدٌ را ؽٓا نی
تَاىػص  ی ىهیگطی را کيِطل کيص؟ چیدْطد  تَاىص چیِ  نیکػی  چیِ  ؽٓا دٌص! چگَىً

، ؽػها و آن  صیػکي هػار را نػصاوا نیی، وِٕی ْطدی ة ٌالوه   نطكی را ؽٓا دٌص. ةًیٌ
تان  هػار وارد ةػصنیة ِق ینػط چیِ  و تهامدٌیص  نیصان واذصی را ؽکل یهار نیْطد ة
ص داؽت. یظ ٌهان نٖصار را سَاٌیهار دارد، ؽها ىیای کً آن ْطِد ة ؽَد و ةً اىصازه نی

 ادییػ، انا اگط نٖصار زؽَد و نيِٖل ىهی هار ٕطار داردیری در ةصن ةهایؾ  ةیاگطچً ر
 صیػتَاى نی صیکي نی ْکطوِٕی ص. یهار ؽَیؽَد ة نی ص ةاٌ یق داؽًِ ةاؽینطچِی 

کػػػی را رد   ی. ٌ صیػػکي نی ؽػػطوعرا  ةیهػػارانپػػضیطش ،  صیػػکيدرنػػان ٌػػا را  هارییة
ار یةػػػ صیػػدٌ ا ؽػػٓا نیر گػػطانیهػػاری دی. وِٕػػی ة ؽػػَیص ص و واةػػػًِ نییػػکي  ىهی

کػً نَِحػً ٌػػت ظی یػ؟ چةيػصیاتَاىيػص ؽػٓا  ! انػا چػطا نی ؽػَیص نی سَؽرال
طکييصه یَان تػػشیػا ذیػروح ؽػان  روی ةصن گَىػگ ٕالةی چی ص: اغِادانیؽَ ىهی

کهػی از ، ةاورؽػان کيیػص ایيکًةطای گیطىص. غپع  نیٌا  آن ؽان را از اىطژیدارىص و 
هػار را ؽػٓا یة ا دهیػ  ، ٌؾػت ، پػيج غً ایيکًةٍص از  دٌيص. ةً ؽها نیایو اىطژی را 
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زیػطا رود،  ؽَد. آن اىطژی کهی کً داؽِیص از دغػت نػی نیاىطژی ىاپصیص  آن صیدٌ
کطدیص گَىػگ  ایو اىطژی کً اغِٓاده نیکيص.  نفطؼ نی را اىطژیآن کار، ایو اىخام 

 ًیػغػال تظک ٌػا ده گَىػگ اغػِادان چی نػاىتَد زیطا از ٌهان اول گَىگ ىصاؽػِیص. 
ةَد. اگط ْػطد روؽػی وإٍػی را پیػصا  ار غشتیةػ ًیتظک اىخام . در گضؽًِ میا کطده

تظکیػً کيػص،  یتط کَچػک روشاش ةػیار دؽَار اغت و اگػط در  ىکطده ةاؽص، تظکیً
 ةً غهَح ةػیار ةا  ةطغص. کً ةػیار غشت اغت

ٌػا  دهٌا  نآ ص،یيصازیکً نٍطوؼ ٌػِيص ىگاٌی ة گَىگ چی ةظرگ ةً آن اغِادان
 ًیاورىص. ؽها تظکیة ةً دغترا  ظ گَىگیىاچٌطچيص اىص تا آن نٖصار  کطده ًیتظک غال
ًا ص یکي ْکط نیآیا ، صیا ىکطده ِو ةً کالسـْط و ةػصون ایيکػً تظکیػً  گَىػگ چی ةا ْر
از آن ةٍػص  پػضیط اغػت؟ چگَىً ایو انکانص؟ یاوریة ةً دغتگَىگ  صیتَاى نی کيیص،
 هػاری نػطدم رایص ةیػاگػط ىَِاىغػپع دٌیػص.  ی را ؽکل نیٌای واةػِگی ٌا کالس
نػصاوای در ذػال ةطسػی اْػطاد  وِٕػی داىیػص آیػا نیؽػَیص.  نی ، ىگطان صیکي درنان

هػاری او را یةگػضار ة»؟ کييص ةً چً ْکط نیطای ذٓو ؽٍطت ٌػِيص، ةهار یؽشفی ة
سَاٌی  یػکػت. ىیسَاٌی ى کیاز روی ى آن.« یاةصهار ةَِاىص ؽٓا یطم تا ةیةگسَدم 

ایی ناىيص پَل و ؽػٍطت پػط ؽػصه  غشِی نی ةً تَاىص در ذٌيی پصیص آیص کً ةا چیٌظ
سَاٌػص سػَدش نػطض ْػطد ةیهػار را  یيکً او ةطای ذٓو ؽٍطتؼ ذِی نیاغت. ا

ةگیطد ةیاىگط ایو اغت کً واةػِگی ؽصیصی دارد! ةياةطایو چیظی را کػً درسَاغػت 
ایو ؽَد کػً ةػً ةػصن سػَدش نيِٖػل  تَاىص نيخط ةً آورد. نی نی ةً دغتکيص  نی

ؽػَد،  ذالؼ سػَب نیهار یةدر ذالی کً  دٌص. ؽَد و غپع ایو نػئلً روی نی
کيػص کػػی را ؽػٓا داده  کؾص. ْکط نی زحط نیکطده پع از آن  درنانْطدی کً او را 
 ازسَدراكػیىانيص، ةػػیار نؾػٍَؼ و  نی گَىگ او را اغِاد چی گطانیاغت. وِٕی د

 ویی؟ وِٕی ىَِاىص کػی را ؽٓا دٌص، غطش را پػا ػتیواةػِگی ى ویا ایؽَد. آ نی
و  ؽػٍطت اش ةػً واةػِگی سانط ةً ویا ایکيص. آ اْػطدگی نی و اذػاساىصازد  نی
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 درنػانرا ٌػا  آن ِق آن اْطادی کً اوینط چیِ  ، تهام ٌالوه ؟ ةً ػتیؽشفی ى نياًْ
و یػا داده کً او آنَزش ىاٌطًا ةً گَىگ ٕالةی چی ص. آن اغِادیآ ةصىؼ نی کطده ةً

 میگػَ ؽػها نی انا ةػً .کيص را از ةصىؼ سارج چِی نطیقا آن کار را اىخام دٌص تا ی
چِی  از سَبچِی  ؿیی تؾشیتَاىازیطا ْطدی ٌادی کيص،  سارجآن را  تَاىص ىهیکً 

 .ؽَد نی اهیغاز کارنا ةصىؼ  درون ، زنان ةص را ىصارد. ةا گضؽت

نَر وإٍی تظکیً کيػص، روزگػار غػشِی دارد و  ةًاگط چيیو ْطدی ةشَاٌص زناىی 
ص ینػادۀ غػٓ کارنا را ةػًای ىصارد. ةػیار دؽَار و دردىاک سَاٌص ةَد تا  ذل غاده راه
ِػاری نادرزادی سَة تیٓیک کًؽشفی  ص.کي لیتتص ی دارد ةیؾِط نػػٍِص ایػو گْط

،  داریػص چيیو ىیِػینطدم را ؽٓا دٌيص. انا وِٕی اـطار دارىص کً  ةٍلی اْطاداغت. 
 ؽػػصن  طیتػشچيػػیو چیػػظی يػػص. یآ نیتان  ييػػص و غػػطاغیة نیآن را  یَاىیػػذارواح 

را  ٌػا ةیهاریسَاٌػص  ةیييص کً ایػو ْػطد نی نیٌا  آن َان اغت.یا ذیوغیل  روح  ةً
 کهػکاو  ةػً لیػدل ص ایو کار را اىخام دٌص. انا ةػصونيکي نی کهکاو  ةً و ؽٓا دٌص

 ویػآورد. ا ىهػی ةً دغػتط ؽشؿ از دغت ىصٌص، ص ةیهاری را ؽٓا دٌص. اگيکي ىهی
آن ذیَاىات ةػً سػَد چٖػصر  کطدن پع از حضبداىیص  آیا نی. اغت ار سهطىاکیةػ

 در تظکیً ةیٍَده سَاٌص ةَد.تان  تهام تالش ؟دؽَار اغت کً تظکیً کيیص

 را ةػا کارنػایؽػان  سَب نادرزادی تیٓیکاز نطیٔ ؽٓای ةیهاری،  ةٍلی اْطاد
اری دارد. اگػط یو کارنػای ةػػ اغػت قینػط ؽػشؿ کييػص. آن نی نتادلً گطانید

، وِٕػی ةٍػص از نٍالخػ  او ةػً ساىػً  صیػنطیلی را کً ةیهاری وسیهی دارد ؽٓا دٌ
 درنػانگػطان را یاری از اْطادی کً دی! ةػ ص داؽتیار ةصی سَاٌیةػ ص اذػاسیطوة

 ةػً ساىػًٌػا  آنص، انا اةی هار غالنت سَد را ةازنییو تخطةً را دارىص، کً ةیاىص، ا کطده
اری ةػً یزنػان کارنػای ةػػ ص. ةا گضؽػتيکؾ صی زحط نییهاری ؽصیص و از ةىرو نی
ص. ةػصون يػدٌ نی تٖػَاان آىػ ةػً ،گػطانیؽػَد و در ازای کارنػای د يِٖػل نیٌا ن آن

ةػً گیطیص ةیهاری اغػت، انػا  نیآىچً  ص. گطچًیآ ىهی ةً دغتظی ی، چدادن ازدغت
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وحَد دارد کً اگػط ؽػها  حٍان وینتادلً ؽَد. ٕاىَىی در ا اص ةا تَٖیکارنا ةا ٌط ذال
 سػَب گَیص کً کػی ٌم ىهی ؽَد.تان  تَاىص ناىً ىهیکػی   یٌص یظی را ةشَاٌیچ

کارنػای  ٌطکػػید ؽػصه اغػت: یتفط و حٍانیظی وحَد دارد کً در ای. چ صیٌػِ
کارنا ةا او نادرزادی سَد را در ازای  تیٓی. ؽها ک ةصی اغت ةاؽص ْطد ادی داؽًِیز

 تیػٓی؟ تهػام ک صیػکي ًیػتظک صیػتَاى نی ص و ةا آن ٌهػً کارنػا چگَىػًیکي نتادلً نی
هػاری ی؟ ة ػتیى تطغياک ویا ای. آ رود نی ویاز ة ؽشؿ وغیل  آن ةًتان  نادرزادی

ًِ ویاز ة ؽشؿ آن راذِػی دارد، انػا ؽػها ةػً  ذاكط اذػػاسدر ذال و  اغت ْر
نختػَر  ، درنػان کيیػصهػار غػطناىی را یط چيػص ة. اگػ صیکؾػ زحط نی ورویص  نیساىً 
ظی اغػت کػً یػو چیػ؟ ا ػػتیى سهطىاک ویا ای. آ صیطیةهٌا  آن ؽَیص ةً حای نی

 داىيص. ىهیآن را  پؾت ٖتیاری از اْطاد ذٖیدٌص. ةػ روی نی

نؾٍَر ةاؽيص، انا لظونًا ةػً ایػو  گَىگ ٕالةی چی نهکو اغت ةطسی از اغِادان
وِٕػی چیػظی داىيػص؟  ی را نیچیظ چًٌادی  داىيص. نطدم نٍيی ىیػت کً ةػیار نی

ایو اغِادان دروُیو نهکػو اغػت ذػا  پضیطىص.  َ ؽَد آن را نییةیؼ از ذص تتل
ا را اىخام ویةَِاىيص ا  ةػً زىيػص، ةلکػً نی ـػصنً گػطانید تيٍػا ةػً  دٌيص، انا ىػً کاٌر
ةػطای آىػان  ص کػًید صیةٍص سَاٌ ا دو غالی کیرغاىيص. در  نی بیىیظ آغ سَدؽان

تَاىػص  نی ًیب ٕطار گیطد. تظکیآغ نَرد گَىً تَاىص ایو اِْص. تظکیً ىهی چً اتٓإی نی
تکيیػک  ویػػػت. ایٌػا ى هارییٌا را ؽٓا دٌػص، انػا نييػَر از آن، ؽػٓای ة هارییة

و یص ةػصیػنتیٍی اغت. نهلًٖا احػازه ىصار ظی َْؽیػت ةلکً چیٌای ٌادی ى اىػان
ا ةٍلی از اغِادان ویص. ایب ةطغاىیؽکل ةً آن آغ  چیظ ٌهػً گَىگ ٕالةی چی روٌز

ا یػ ؽػٍطتکػػب راٌػی ةػطای  ٌيَانً ةػ گَىػگ چیاز اىص و  کؾاىصه ونطج  ٌطجرا ةً 
ٌای ؽػطور سػَد  دغػًِ دادن ةا ؽػکل کييص نی غٍیٌا  آن کييص. نی ی اغِٓادهیدارا
 گَىگ چیوإٍی  چيص ةطاةط تٍصاد اغِادانٌا  آن دٌيص و تٍصاد را گػِطش ؽانىَٓذ

 ٌهػل ؽػکل ویا يص و ةًیگَ نی گَىً ویٌادی ا ل کً نطدمیو دلیا ْٖم ةً ایاغت. آ
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 ةػصان ـػَرت گَىگ چی صیْکط کي اغت ؟ نهکو صیکي را ةاور نیٌا  آن کييص، ؽها نی
 . میگَ ةً ؽها نیآن را  ٖتی. ذٖ ػتیگَىً ى  وی، انا ا اغت

ای اؽػِتاه اىخػام ای، در تٍانل ةا  د یل سَدسَاٌاىً نطدم ٌادی ةً دیگطان کاٌر
و ةکؾػيص تتٍات آن زحػط  سانط ةًؽَىص و نختَرىص  دٌيص و ةً دیگطان ةصٌکار نی نی

ص. ذِی اگػط وإٍػًا ٌػم یکيدرنان ص و کػی را یةطو صیکي تاوان آن را ةپطدازىص. ْطض
 سػصایینَحػَدات ؟  تَاىػػت نخػاز ةاؽػص ا آن نییص، آیص او را ؽٓا دٌیتَاىػِ نی
 کػاری را اىخػام ویچيػٌػا  آن ک ازی  یچطا ٌ، انا ذلَر دارىصر انطاؼ نا د حا ٌهً
کطدىػص کػً ىػژاد ةؾػط در راذِػی  ةَد اگط کاری نی اىگیظ نی دٌيص؟ چٖصر ؽگٓت ىهی

کييص؟ نطدم نختَرىص تاوان کارنػای سػَد  کار را ىهی ویکانل زىصگی کيص! پع چطا ا
ىٖػق کيػص. آن را  کيػص هیى ت ػحطکػػی   یٌو اـػلی اغػت کػً یػرا ةپطدازىص و ا

 ةػً گػاهیوة سَاٌی گاه کیػ، از روی ى   سػَدیػکييصه نهکو اغػت در نػَل تظک تظکیً
زحػط  اىػصازد. اگػط اکيػَن نی ٔیػتٍَ هاری را کهی ةػًیکيص. انا ْٖم ة کهک گطانید

 نَری کػً ل کيػص، ةػًیةطای ؽػها تتػصآن را  صیا ؽایکؾیص.  ، ةٍصًا زحط نی صیکؾ ىهی
 ویص. نهکو اغت ةصیا غشِی داؽًِ ةاؽی صیةصٌ از دغت ، پَلهارییحای آن ة ةً

تَاىص  نی آن، ْٖم کیدر ؽشؿ کارنای  ةطدن ویة ةاؽص. اىخام وإٍی آن، از ـَرت
روش سػَد را  ْٖم اـَل يخایاؽَد ىً ةطای نطدم ٌادی.  اىخام کييصگانً یةطای تظک

ت وإٍی در احِهػاع کيم، درةارۀ وكٍی نی . درةارۀ اـَل کل حٍان ـرتت میگَ ىهی
 . کيم کييصگان ـرتت نی ً یتظک

ةظرگ  راه . نا ؽها را ةً صیکيدرنان  ٌا را  هارییة میدٌ ىهی ؽها آنَزش ةً يخایا
ٌلػت . ةػً ٌهػیو  میةشؾػ و ؽها را تٍالی نی میکي ی نییراٌيها و نػیطی درغت
رىػص ىصا داْػا احػازه صان ْػالَنیػم کػً نطیگػَ نی ؾػًیم ٌهیٌػا اغت کً در کالس

داْػا ىیػػِیص.  کييصۀ ْالَن ویص، تهطیکيدرنان  کييص. اگط نطدم را درنان  ٌا را  هارییة
، ٕلهػطو ةؾػطی   ْػاییػدر نػَل تظکو  میکي ی نػییراٌيها درغت راه نا ؽها را ةً
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 اىػطژی ةػا نػادۀ ةػا  کػانالً ةػً ایيکًم، تا یٌػِتان  ةصن کطدن پاکدر ذال ؾً یٌه
ػای غػیؽَد. اگط ٌيَز آن چ لیتتص تَاىیػص  ص، چگَىػً نییػکيتان  را وارد ةػصن اهیٌظ
ا کارنا ٌػِيصیچ ؟ آن ً کيیصیتظک کارنػا،  ٌهً ص. ةا آنیکي ًیتظک صیتَاى اـالً ىهی !ٌظ
 صیػتَاى ص، ىهییؼ از ذص زحط ةکؾیص ةیص. اگط نختَر ةاؽیکي ترهلآن را  تَاىیص ىهی
ام، انػا  اْا را ٌهَنی کطدهد ویو اغت. ایا الظانی کً گضاؽِیم آن ٌلتص. یکي ًیتظک
ی یٌا راهانا ةا ایو ذال ىیظ ی ٌػِم. چیظ چًآنَزش در ذال ص یىصاى ص ٌيَز ٌمیؽا

 نػو ص، ْاؽػویکيدرنان  را  دیگطانهاری یص ةیاگط غٍی کي دارم. آناز  ةطای ذٓاىت
ایتهام چ  صیىصار . احازه گیطد نی گضاؽًِ ؽص، پعتان  ً در ةصنیی را کً ةطای تظکیٌظ

ایؽشفی ةً چ نياًْو  سانط ؽٍطت ةً ص. اگػط یب ةطغػاىیةاارزؽی آغ ویا ی ةًیٌظ
دوةػاره ةػً تان  ص. ةػصنیػػِیداْػا ى کييصۀ ْػالَن ویص، تهطیىکي الظانات ْا را نطاٌات

ػػای ةػػص را ةػػً ؽػػها ةػػازیو چگطدد  نیغػػهد نػػطدم ٌػػادی ةػػاز طا یػػگطداىیم، ز نیٌظ
 ص.یص ْطدی ٌادی ةاؽیسَاٌ  نی

غػتک اغػت. تان  ةػصن صیکطد اری از ؽها اذػاسیطوز، ةػیةٍص از غشيطاىی د
، اولیو کػاىی ةَدىص کً اذػاس وسیهی داؽِيص  ةیهاری کً انا تٍصاد کهی از اْطاد

ػػای ةػػص را از ةػػصنیچ ایيکػػًطوز پػػع از یػػدسػػَب ىیػػػت. ؽػػان  کطدىػػص ذال تان  ٌظ
انػا در پط از اىطژی و راذت اغت. تان  ةصن تهام صیکطد ةطداؽِم، اکثط ؽها اذػاس

« ص.یػآ ىهی ةػً دغػتظی یػ، چدادن ةصون ازدغػت» :ٕاىَن وحَد دارد وینا ا حٍان
ػًٌطچیظ تَاىػِیم ىهی ػایص چیػ. ٕهٍػًا سَدتػان ةا کيػیم ی را ةطای ؽها ْر ی را یٌظ

 ای ىاسَؽػیِ  ؾًیر هاری ؽها، ٌلتیای ة ؾًیر ، نا ٌلت  گطیٌتارت د . ةً صیترهل کي
 چؾػمةػإی ناىػصه اغػت. اگػط ٌيػَز تان  هارییةن نیصا. انا  میا ةطده ویؽها را از ة

تان  ص کػً ةػصنیػيیص ةتیػتَاى نیذِػی در غػهری پػاییو ٌػم ةػاز ةاؽػص، تان  مغػَ
تػطاکم پطو یاه ُلػیغػچِی  ٌای تَدهٌا  آن دارد.و تیطه  اهیغةیهار  ی از چیِ یٌا تَده

 کييص. را پط نیتان  ةصن ؽَىص، تهام نی ٌػِيص و وِٕی پطاکيصه
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غػطنا دارد،  اذػػاسؽػان  ةصن تهػامةطىص  پی نیةٍص، ةٍلی اْطاد  از انطوز ةً
 اغػت نهکػوؽػان  ٌای و اغِشَاناىص  گی ؽصهغطناسَردؽصت دچار  ةً ایيکً نثل

 .ىػػاراذِی سَاٌيػػص داؽػػت اذػػػاسؽػػان  ی از ةصنیدرد کيػػص. اکثػػط اْػػطاد در حػػا
کػً ان ت ی از ةػصنیٌا  ةطود. ٕػػهت جیگ درد کيص و غطؽان اغت نهکوؽان  پاٌای

ا یػ گَىػگ ٌػای چی ویل  تهطیوغ ص ٕتالً ةًیکطد ْکط نی نؾکلی داؽت ودر گضؽًِ 
 . زیػطا آن هػاری سَاٌػص داؽػتیة دوةػاره ،صا کطدهیؽٓا پ گَىگ ل  اغِاد چییوغ ةً

هاری ی. ة ةَد اىصاسًِ ٔیتٍَ ةًآن را  هاری را ؽٓا ىصاده ةَد، ْٖمیة گَىگ اغِاد چی
آنػص.  انصه ةَد انػا ةٍػصًا نییو ٕتالً ةً غهد ىٕطار دارد ه ةَدٕتالً ی کً یحا ٌيَز ٌم

م و کػانالً از یةػطاى طونیػةتػان  را ةطایٌػا  آن م، ٌهػ یطون ةکؾیرا ةٌا  آن ص ٌه یةا
 ةطگؾػًِ دوةارهتان  هارییة صیکي اذػاس اغت و نهکوی. ةياةطا میةتط ویاز ة ؾًیر

در ذػػال اش  ریؾػػًدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً کارنػػا از  ، انػػا اتٓػػإی کػػً روی نیاغػػت
ِو اغت. ةً ٌهیو ٌلػت  ازةیو ٌػا  ایػو واکيؼسَاٌیػص داؽػت. ی یٌػا واکيؼْر
. ؽػها اىص ٍییٌا نت ویص. انا ٌه  ايص در ٌط ٕػهت ةصن و ةً ٌط ؽکلی ةاؽيتَاى نی

یب نی  ٖػصر ٌػم کػً نٍػضب ةاؽػیص.چکيم ةً آنصن ةً کالس ادانً دٌیص، ٌط را تُط
سهػطی   یؽػَد و ٌػ ص نییػىاپصتػان  مٌال  تهاموارد کالس ؽَیص  ایيکًنرق  ةً

یػادگیطی ْػا ٌػػِیص و در ذػال تَاىم ةً ؽها ةگَیم کػً  وحَد ىشَاٌص داؽت. نی
ت ةطای کػب ْا غشت  ی کً از ىيػط ٌطچیظآیص، ةياةطایو ىگضاریص  نی ةً دغتْـط

 ار نٍضبیص ةػیکي نی ٌم ةطیظد. وِٕی اذػاس کيیص، ؽها را ةً ْیظیکی تخطةً نی
کع  ت نییػظی ةػً ىٍایػوِٕػی چ»نٍيػی اغػت کػً:  ویػا ص، ةًیٌػِ رغػص، ةػٌط
ؾػ  یذاكػط ردر ذػال ؽػَد.  پاک صیسَاٌص ؽص و ةا پاکتان  تهام ةصن« ؽَد. نی
 آن ةػإی ناىػصه کػً اهیغچِی  ظیطون آورده ؽصه و ْٖم آن نٖصار ىاچیةتان  هارییة

ان یػو از ن ؽػًِ ةاؽػیصکهی غػشِی داؽَد  و ةاٌ  نی آیص نی طونیة سَدش ٌم
 ةَد. ص ٌهلی ىهییؽص ظی را نِرهل ىهییچ  یص. اگط ٌیگضرةکهی دؽَاری 
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ةػا دیگػطان  ؽشفی نياًْؽٍطت و ةطای احِهاع ٌادی ةؾطی در نهکو اغت 
اةت ةَدیص تا ذصی کً ىهی تان  ةػصنو  تَاىػِیص سَب ةشَاةیص یا سَب ةشَریص در ٕر

 اهیغػنهکػو اغػت تػان  یٌا اغػِشَان ذِی گطیی دٌاُةٍص در. ةاؽیص کطدهتتاه را 
ی یٌػا ص واکيؼیػلريػً، ةا کیػةػصىی در  ویغػازی چيػ و پاکی. ةياةطاصيةاؽؽصه 

. ةٍلػی اْػطاد  ص داؽػتیػی سَاٌیٌا اغت کً واکيؼٌلت داؽًِ ةاؽص. ةً ٌهیو 
 اری از ؽػاگطدان در نيػانٔیا اغِٓطاغ داؽًِ ةاؽيص. ةػیذِی نهکو اغت اغٍال 

، ةٍػص از  نٍلػم»اىػص:  کطده نهػطحؽان  یٌا تخطةً را در گظارش نػئلً ویا نشِلّ،
« ةػَدم. تَالػت دىتػال نصت ، تهام ساىً ةً ط ةطگؾتیذلَر در کالس ؽها، در نػ

ؽَىص. تٍصاد کهی از اْطاد نهکو اغت ذِػی  ص پاکیةاتان  روىیزیطا تهام اٌلای د
صار ؽػَىص. چػطا یػة ؽَد از سَاب تهامام  غشيطاىیایيکً  نرق ةطوىص و ةً سَاب ةً
ص درغت ؽَد. یکً ةا وحَد داردٌا  آن ی در نِظیٌا هارییطا ةیاِْص؟ ز و اتٓاؽ نییا

 صیػةا در ىِیخػً .ترهػل کييػصآن را  تَاىيص ؽَد، ىهی کار نیٌا  آن روی غط زناىی کً
انػا ةػطای ةٍلػی اْػطاد، کييص.  چیظی ذع ىهیٌا  آن ذع کطد، ٌطچيص را ةیٌا  آن

ٖػًا ةشَاةيػص ىیػظ ٌهػً را یطد و ذِػی اگػط ٌهگیػ ٕطار ىهیتأثیط  ترتی یٕػهت ؽيَا
ؽػَىص  ةػیار غطذال نی دٌيص. پع از آن ىهی ک کلهً را ٌم از دغتیؽيَىص و  نی

 ٌطکػػیآلَدگی ىشَاٌيػص داؽػت.  سَاب روز ٌم ىشَاةيص اذػاس و ذِی اگط چيص
ص درغػت یػص، ٌهگی ةايةاؽ ٌطچًةیایص. انا  ایيخانشِلٓی  نهکو اغت ةا وكٍیت

 ؽَد. ص پاکیةاتان  ً کل ةصنؽَىص، چطاک

نَر وإٍػی  ص، از انطوز ةً ةٍص، وِٕی ةًیو کيیداْا را تهط نَر وإٍی ْالَن اگط ةً
ا کيیصتان  یٌا واةػِگی  تَاىيػص ص داؽت. اْػطادی کػً ىهییی سَاٌیٌا واکيؼ ،را ٌر

ا کييص نهکو اغت ةگٌَا  آن ا کطدهیرا ٌر را ٌػا  آن تَاىيػص ىهیدر ـَرتی کً اىص،  يص ٌر
ا کييص، ةياةطا  آىچً ظ ٌػِيص کًیکطد. اْطادی ى را پاکؽان  و غشت اغت کً ةصنیٌر

را کيػار ؽػان  ٌای ام ةٍصًا درک سَاٌيص کػطد. واةػِگی و کالس آنَزش دادهیدر ارا 
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پطاىػطژی ؽػان  ةطىص ةصن پی نی گطانیؽَد. د پاک نیؽان  گضارىص و غپع ةصن نی
اذػػاس ؽػَد و  ؽػطوع نیدر آن ٌيگػام  و اْػطادیػا نصاواؽصن در ذالی کً ؽصه

ناىيػص،  نی ٌٖػب کػً ٌػػِيصاْػطادی  ویچي در ٌط کالسسَاٌيص داؽت. ىاسَؽی 
ی را تخطةػً چیظ چً ایيکًتَحً ةً  رو ةصون ػت. ازایویسَب ىؽان  اْطادی کً درک

نَِحػً ام، ٌهیؾػً  ٍی ٌػػِيص. ٌطحػا کػً آنػَزش دادهیٌا نت ویص، ٌه  ایکي نی
ٕػػصر اذػػػاس ىػاراذِی دارىػػص کػػً غػط حػػای سػػَد  ص کػً آنطسػػی ٌػػػِيام ة ؽػصه
ٌػا  آن و میایة وییپا تَنیاز تط ناىيص کً نی سَاٌيص ةطوىص. نيِيطم ىؾیييص و ىهی نی

را  انِرػان ویػا صیػ. ذِػی اگػط ىَِاىدٌػم ىهػیاىخػام کػار را  ویا . انا را نصاوا کيم
ص ٌيػَز یػتَاى نی گَىً، چ صیؽَ نَاحًٌای ؽصیص  غشِیوِٕی ةا  يصهی، در آ صیةگضراى
نَر ذػِم  ةػً؟  ُلتػً کيیػصَچکی زحػط کػ ویچيػ ةػط صیتَاى ا ىهیی؟ آ صیً کيیتظک ٌم
ص ؽػها را ؽػٓا دٌػم. یػدرسَاغت ىکي و از نویص، ةياةطایٌا ُلتً کي ویص ةط ایتَاى ین

 آن سػَاٌم ةػً ىهی« هػاری،یة»ص ییای کً ةگَ دٌم. لريً ٌا را ؽٓا ىهی هارییة نو
 کيم.  گَش

تػا  ذػصود پػيج ؾػًیٌه داد. در ٌط کالس غشت اغت کً نطدم را ىخات وإٍاً 
ص  ده  ٌهً ةَِاىيػص دا ػَ را کػػب کً اغت طنهکویناىيص. ُ ٌٖب نی کًٌػِيص  دـر

ص یتَاى نی ایآ کً ػتیتان ادانً دٌیص، ٌيَز نٍلَم ى کييص. ذِی اگط ةَِاىیص ةً تظکیً
ص. یػدار ًیػطای اىخػام تظکٌػظم راغػز ةػ ایػآکػً  تػیص و ٌيَز نٍلَم ىیؽَ نَْٔ

وإٍػی داْػا  کييصگانً یؽَىص. تظک سصایینَحَدی ٌهً ةَِاىيص  کً اغت طنهکویُ
و  را سَاٌيػص داؽػتٌای نؾاةً ذلَر در کالس  تخطةً کِاب ویا سَاىصن ٔیاز نط
 آورىص. نی ةً دغترا کً غظاوار آن ٌػِيص، آىچً تهام 
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  ضذيساىی ضَم

 مگیس  در ىظس نیاىم ریغيَان نس ٌهۀ عاگسدان را ةً
صان یػٌيَان نط ةطىص، نو ٌه  ؽاگطدان را ةػً گطچً ةػیاری ةً ایو نَكَع پی ىهی

نَر  تَاىيص ةً نهالًٍ نی از نطیٔحهلً اْطادی کً سَدؽان  طم، ازیگ نی در ىيطسَد 
و ؽػکل یػغَی غهَح ةا ، اگط ؽها را ةػً ا وإٍی تظکیً کييص. در آنَزش تظکیً ةً

ای ةػػیاری ةػً  نیو سهطىاک طنػئَ ىً یُةطایم دم کط ی ىهییراٌيها ةَد. نا چیٌظ
ص ةصاىيص. ایو یایم کً اْطاد ٌادی ىتا ادی را ةیان کطدهیار زیٔ ةػیایم و ذٖا ؽها داده

ای ةػیام و چ داْا را ةً ؽها آنَزش داده اد دیگػطی ةػً ؽػها سػَاٌم داد. یار زیٌظ
و اـػالً یةيػاةطاؽػَد.  ؽانل نیظ ىی طدیگ یکيم و نػا ل نی غازی پاکؽها را  ةصن

ِم. ْػاش ىهی در ىيطصاىم یٌيَان نط ةَد اگط ؽها را ةً ٌهلی ىهی ٌهػً  ویػا کطدن گْط
. زناىػً ٌػػتای  ػت. انا ىکًِینَر غطغطی ةً اْطاد ٌادی نخاز ى اغطار آغهان ةً

 کطدن و پیؾػاىی ةػط زنػیو ذاكط، نا آن آداب و رغَِم تٍيیمدر ذال ط کطده و ییتِ
 نطاغػم ًیص و ؽػتىػادی ىصاریػدٌیم. آن تؾػطیٓات ْایػصۀ ز را اىخام ىهی ِوگضاؽ

ا را اىخام ىهییو نا ایص. ةياةطايرغ نی ةً ىيطنضٌتی  ای دارد  م. چً ْایصهیدٌ و کاٌر
ص، انػا ییت درآیا نی نطاغهی ةً ٌلَیةگضاریص پیؾاىی ةط زنیو و کيیص اگط تٍيیم 

ص و یػتان ةطگطد و دىیَی َۀ غاةٔیص، ةً ؽیضاؽِطون گیرا از در ةتان  پای ایيکًةٍص از 
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اةت و دٌَا کي ایی ناىيص ؽٍطت و ثطوت، ٕر ص؟ نهکو اغت ذِی ترػت یةطای چیٌظ
 ص!یدار کي ىام نو چٍطۀ داْا را سصؽً

ص و یً کيیةػِگی دارد. تا وِٕی ةَِاىیص تظکتان    ذٌویةً تظک   وإٍی کانالً یتظک
ٌيَان  ص، ؽػها را ةػًیػتان ادانػً دًٌ یػَار ةً تظکنَر نرکم و اغِ ص ةًیتا وِٕی ةَِاى

ةَد. انا ةطسی از اْطاد نهکػو  م. اگط ُیط از ایو ةَد ٌهلی ىهیگیط در ىيط نیصم ینط
صٌيص. ةطای ةطسی از اْػطاد ىً ادانً یطىص و ةً تظکیگى در ىيطکييصه ً یتظک اغت سَد را

  سػَد ادانػً سَاٌيػص یػظکػت. انا ةػیاری از اْطاد ةػً تیىپضیط  تظکیً انکان اىخام
 کيیم. ی نییص راٌيهایٌيَان نط ص ؽها را ةًیتان ادانً دًٌ یداد. تا وِٕی ةً تظک

ٌيَان  آیػا ةػًدٌيػص چهػَر؟  اْطادی کً ٌط روز ْٖم ذطکات تهطیو را اىخػام نی
ً یػنَر وإٍػی تظک ص؟ ىً الظانًا. زیطا وِٕی ةػًىؽَ ًِ نیىيط گْطدر ص ْالَن داْا ینط
ایػم پیػطوی کيیػص و ةایػص  يگ کً آنَزش دادهیؽ وییص از آن اغِاىصارد ؽص ةایکي نی
  وإٍی اغت. اگط یتظکدر ایو ـَرت ص و یرا رؽص دٌتان  يگیؽ وینَر وإٍی ؽ ةً

ص، آن اىطژی یرا اىخام دٌ رؽص کيص، ْٖم ذطکات تهطیوتان  ؽیيگ ؽیوایيکً  ةصون
ا را ىیةً تهام چ دادن طویةطای ى نَردىیازَٕی  تَان تظکیً ىانیص.  ىهیآن را  صاریص وٌظ

و یم. اگػط ةػً ٌهػیطیػةگ در ىيػطص ْالَن داْا یم ؽها را نطیتَاى ىهیدر ایو ـَرت 
طوی یػم ْالَن داْػای نػا پیص ولی از ؽطایدٌ ٌا را اىخام ویؽکل ادانً دٌیص، تهط

ان نػطدم یػو سَد در نیؾیٌای پ ص و ةً روشیرا رؽص ىصٌتان  يگیؽ ویص و ؽیىکي
، ایيکػًصه ةاؽیص، نهکو اغت ةا نؾکل دیگػطی نَاحػً ؽػَیص. ةػصتط یچػت ٌادی

ایخػاد کػطده اغػت. تػان  ص ْالَن داْا آن نؾػکالت را ةطایییذِی نهکو اغت ةگَ
ٌػِیص کً نتػٔ آىچػً آنػَزش کييصۀ وإٍی ً یتظکْٖم زناىی اغت. نرِهل ةػیار 
روؽو تان  ىکًِ را ةطایو یذا  کً اکار کيیص. تان  يگیؽ ویؽایم ـادٕاىً روی  داده

درآنػصن، ىػظد  تیٌلَ ٓاتی ناىيص نطاغم ةًیغاسِم، انیصوارم دیگط ةطای اىخام تؾط
م. گیػط در ىيػط نیص، ؽها را نطیص سػَد یً کيینَر وإٍی تظک نو ىیاییص. تا وِٕی ةً
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تػَاىم از ٌػط تٍػصاد  و نییؽػهار اغػت، ةيػاةطا ٕصر ْاؽو دارم کً تٍصادؽػان ةی آن
 ذلَر دارىص. يخایاص نطإتت کيم، چً رغص ةً ؽاگطداىی کً ؽاگطد کً ةاؽ

  طمینررضۀ ةَدا و ةَد گَىگ چیٌای  روش
ػػم یةَد نصرغ  ةَدا نػضٌب گَىگِ  چیٌای  روشةایص ایو ىکًِ را تفطید کيم کً 

 ػػػمی دا َ ظ نػػضٌبیػػنصرغػػ  دا ػػَ ى گَىػػگِ  چیٌػػای  روش،  ٖػػتیدر ذٖ.  يصػػػِیى
ىػص. گیط در ىيػط نین نا اُلب ایو دو را ةا ٌػم یکػی کييصگا . ةطسی از تهطیو يصػِیى

کييص درةػارۀ  طروذاىی، ْکط نییٌای ُ ػتیةطسی از راٌتان نٍاةص یا ذِی ةطسی ةَد
نا  ؽاگطدان ویػم را در ةیةَد خًیدر ىِداىيص،  گطان نییؾِط از دیػم ةیةَد نضٌب

ٌػا  طا ایویػز ص،یػىصٌ و کػار را اىخػامیػا م:یدٌيص. ةگضاریص ةػً ؽػها ةگػَ تطویج نی
نػا در ذػالی کػً  ، ٌای نضٌتی دارد ؽکل ٌػِيص. نضٌب ٌای تظکی  نِٓاوتی روش

و  ٌػػا راٌب اغػػِثيای ةًدٌیم.  نان را آنػػَزش نػػی ٕػػػهت تظکیػػ  نصرغػػً يخػػایا
 ٌای نػضٌتی را دىتػال ص ؽکلیىتا گطانیداْا ٌػِيص، د صان ْالَنینط ٌایی کً راٌتً

 . ػتیدارنا ى انیٌفط پا در ػمیکييص. ةياةطایو نصرغ  نا ةَد

اغػت. ةػػیاری از ةػَدا کػَچکی از ْػای  ٕػػهت ْٖػم ػػمیةَدٌای  آنَزش
ص. ىػص و غػهَح نشِلػّ ْػای نشِلٓػی دارىػٌای ژرؼ دیگطی ىیظ وحػَد دار آنَزه
ظار روش ان کػػطد کػػًیػػانَىی ةیؽػػاک ً وحػػَد دارد. در نػػضٌب یػػتظک ٌؾػػِادوچٍاٌر
ػػِم ی، ةَد انیػ، ٌَآ ایت نیانثل ت ػم ْٖم تٍصاد کهی روش تظکیً وحَد دارد،یةَد
!  يػصیآ ذِی ٕػهِی از آن ٌم ةً ذػاب ىهیٌا  آن . ػمیتاىِط و پاک ویغطزن ذن،
 را پَؽؼ دٌص، ْٖػم ٕػػهت کػَچکی از ی ةَداتَاىص کل ْا ىهی ػمی، ةَد ویةياةطا

ظار روشیظ ینا ى داْای . ْالَن اغتْای ةَدا  ای اغػت ً یػتظک کی از ٌؾػِادوچٍاٌر
ِػً تػا ةَدیاول ػمیىصارد، از ةَد ػمی، انا ارتتانی ةً ةَدؽصه اؽارکً  ػػم در یً گْط
   ارتتانی ىصارد.یانطوزه ٌم ٌ نضاٌب دارنا و ةً انیپا ٌفط
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ان یػدر ٌيػص ةاغػِان ةي ؼیپػ را ؽػاکیانَىی در دوٌظاروپاىفػص غػال ػمیةَد
ٕػتالً ا ر آىچً ، صیيی رغیة و روؽو ةازؽصن ٕٓل گَىگانَىی ةً یگضاؽت. وِٕی ؽاک

اد آورد و ةطای ىخات نطدم اؽاًٌ داد. در روش او، ةصون تَحػً ی ً کطده ةَد ةًیتظک
اذکػام، »وحػَد دارد:  ْٖػم غػً کلهػً در وإً ٌظار نِو ىَؽًِ ؽصه، چيص ایيکًةً 

و ةػَد ی، ایو غً کلهً اغت. اذکام، درةارۀ اونصرغ  ا و نؾشفات «و سطد تهطکظ
ا ؽَد، او را نختَر کطد تا نینی انکً ْطد را وادار کطد تا از تها  لیال نطدم ٌادی ٌر

ا را ةهیآوردن چ دغت سَد ةطای ةً َی ٕهً کيص و ناىيص یدى ٌطچیظطاىص، سَد را از یٌظ
 در ىِیخػًکيػص و  ؽَد و ةػً چیػظی ْکػط ىهی آن. ةً ایو ؽکل، ذٌو ْطد سالی نی

 ایيکػً. پػع از ىػصگطیکصیرو اذکام و تهطکظ نکهل   تَاىص وارد تهطکظ ؽَد. ازایو نی
ً یػتَاىص ةطای تظکی  وإٍی در نصیِیؾو ةيؾیيص و ةػا تک ذٌو ْطد غاکو ؽَد، نی

ً در آن یػو ٌهػان ٕػػهت وإٍػی تظکیػً کيػص. ایػغهت ةا  تظک ةط غکَن سَد، ةً
ةػصن  دٌيػص و ظِ نطتتم ةا ذطکات تهطیو را آنػَزش ىهییچ  یٌٌا  آن نصرغً اغت.

کييػص کػً غػهد ْػطد را  ْٖم گَىػگ را تظکیػً نی ،ييصک ل ىهییسَد را تتصنادرزادی 
ً یػيص. ةصن سَد را تظکيک ً نییيگ سَد را تظکیؽ ویو ْٖم ؽیکيص. ةياةطا و نیییتٍ

نصیِیؾػو  از نطیػٔص. در ٌػیو ذػال، يدٌ ل گَىگ ىهییِی ةً تتصیاٌهو  صيکي ىهی
ٌا،  یص و در ایػو روىػص، ةػا ترهػل غػشِيص ٕصرت تهطکظ سَد را اْظایؼ دٌيتَاى نی

يی یة کيص کً ؽشؿ ةػً روؽػو و اؽاره نییص. سطد ةً اىةط نی از ةیورا ؽان  یکارنا
ٖػت حٍػان و ىیػظ یتَاىص ذٖ کيص. او نی کػب نیوا تطی رغص و سطد و ةفیطت  نی
ص. ایو روىػص ىؽَ ی او ىاٌط نییٌای سصا ت ٌط ُةٍص حٍان را ةتیيص. ٌه  ٕصرتیوإٍ

 ؽَد. صه نییظ ىانیى« ٕٓل گَىگ ؽصن  ةاز»يی، ةی و روؽووا تط دغِیاةی ةً سطد 

در  در ٌيػص نػضٌب ان گضاؽت، ٌؾتیرا ةي   سَدیانَىی روش تظکیوِٕی ؽاک
هي ؾػًیٖػًا ریٌهٌػا  آن کی ازیاؽاًٌ ةَد. ذال  ؽػص.  صه نییػػػم ىانیدار ةػَد و ةٌط
گػط یَغػًِ از ىيػط ایػص َلَژی ةػا نػضاٌب دینَر پ انَىی در نَل ٌهط سَد، ةًیؽاک
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نػَل و در یداد راٌػی درغػت ةػَد، ةيػاةطا انَىی آنَزشیؽاکآىچً  کطد. نی نتارزه
در  ؾػِطی پیػصا کػطد،یؾػِط و ةیداد نرتَةیت ة آنَزشآىچً  آنَزش دارنای سَد،

دار  ؾػًیر ؽػصىص. ذِػی نػضٌب تطّ ینَر روزاْظوىی كػٍ گط ةًید نضاٌبذالی کً 
هي ،  ، غػایط نػضاٌب َىیانیطواىػای ؽػاکیدر نطز ىػاةَدی ةػَد. انػا ةٍػص از ى ػمیةٌط

هي ِيص. غپع ةطای ةَد ، دوةاره ػمینشفَـًا ةٌط چً اتٓػإی اِْػاد؟  ػمیروىٔ گْط
،  صىصیيی رغػیة ا روؽػویػ ٕٓل گَىگ ؽصن  ةً ةاز نشِلّ در غهَح ةطسی از راٌتان،

 غػهد انَىی ةػًیةیو ؽػصىص ةػػیار پػاییو ةػَد. ؽػاک انا غهری کً در آن روؽو
 صىص.یىطغ غهد ویا ةً ز راٌتاناری ایص، انا ةػیتاتاگاتا رغ

 ةػا تط ةاؽػص، ةػً غػهد نشِلػّ دارد. ٌطچػً نشِلٓی در غػهَحٌای  حلَه ْا
دورتط اغت. پػع  ٖتیذٖ تط ةاؽص، از وییپا غهد تط اغت و ٌطچً کیىظد ٖتیذٖ
 ویة روؽػو وییپػا صىص و در غػهَحیرغػ ٕٓػل گَىػگ ؽصن  ةً ةاز آن راٌتان آىکًاز 

ی کػً یٌػا تینٍَٕو  صىػصید سَدؽان کً در غهد ٍانحٌای  حلَهةط نتيای  ؽصىص،
ػایی را کػًصه ةَدىص، یٖی کً ٍْهیدرک کطده ةَدىص و ةا ذٖا ان ؽػاکیانَىی ةیػ چیٌظ

انَىی آنَزش داد یی را کً ؽاکیگط، راٌتان دارنایٌتارت د ط کطدىص. ةًیتٓػ کطده ةَد
کلهات اـلی  ًایيکحای  ط کطدىص. ةطسی از راٌتان، ةًیتٓػؽکل ا آن یؽکل  ویا ةً

سَدؽػان ٍْهیصىػص ةػطای نػطدم نٌَيػً را آىچػً  يػص،یانَىی را ةػً نػطدم ةگَیؽاک
ػػِی ی، دارنػای ةَدخػًیدر ىِدادىػص.  را ةً ؽاکیانَىی ىػػتت نیٌا  آن کطدىص و  نی
انَىی یؽػاک ی ىتػَد کػًیگػط دارنػایّ ؽػص و آن دیػترطىاپضیطی  ؿیتؾػش نَر ةً

ص یػىاپص ػػِی در ٌيػصیدارنػای ةَد ؽػص کػً ةاٌ  وی، ا تیىٍا ةَد. در داده آنَزش
از  ػمیةَد ،دٌص کً چطا ةٍص از آن اغت و ىؾان نی زیدرغی حصی از تار ویؽَد. ا
ط ؽػکل را گضراىػص و ییتِ ، چيص ؼؽصى صیاز ىاپص ٕتل ػمیةَدٌيص ذضؼ ؽص.   ـري

ایدر اىٍِا ةا چ هيیٌظ شًِ ؽص و نضٌتی را ؽکل داد کً انطوزه در یدرآن ػمیی از ةٌط
 ی را ٌتػادتیةػَدا  یگط ٌیؽَد. آن د نی صهیػم ىانیؽَد، کً ٌيصو  اْت نیی ٌيص
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اٌِٖػادی  انَىییؽػاک گط ةًیکيص و د نی گطی را ٌتادتیظ دیحای آن، چ کيص، ةً ىهی
 گَىً اغت. ایو آن ىصارد. وكٍیت

گػضر  ط ؽػکل ٌهػصهییػان چيص تِیاْت، از نی ػم تَغًٍ نییکً ةَد ٌهان گَىً
پػع ةَد کً کهی  «تط ةظرگ َنطکب»ا یاىا یةَدیػِم ناٌاتأغیع ٌا  نآ از کیی.  کطد

ت. انَىی یؽاک از درگضؽت ی یةا  غهد ای از نطدم ةط اغاس اـَل ٌصهـَرت گْط
 گػضاراىؼ ةيیانان گضاؽػِيص. یػاىػا را ةيیانَىی آنػَزش داد، ةَدیػػِم ناٌایکً ؽػاک

نػطدم  ،ی آنػَزش دادنَر ٌهػَن انَىی ةػًیؽاک ی کًیدارنانشانب اٌِٖاد داؽِيص 
ٕفصی ةطای ارا   ىخات ةػً ٌهػ  آن دارنا  . ٌهچيیو اٌِٖاد داؽِيص کًىصةَدٌادی 

ٌصایت کيص، یٍيػی  شسَدىخات تَاىػت ْطد را ةً  ْٖم نینَحَدات را ىصاؽت و 
ات آغهاىِی نٍطوؼ ةً  ةً نطتت نَر ٌهػَنی  ةًرا کً ی یایو دارناٌا  آن رو، ازایو .آٌر
انػا آن ٌهػان صىػص. یىان «تط َنطکػب کَچػک»ا یاىا یىا دیػِم ٌیةَ ؽص داده آنَزش

راٌتػان ای اغػت کػً انػطوزه  ةَدیػم اـلی دوران ؽاکیانَىی ةػَد و ٌهػان ؽػیَه
ای ی آغػػ حيَب کؾػػٌَر آن را  ىیػػظ نػػطدم ویدر چػػکييػػص.  پیػػطوی نیآن  از ایؽػػٕط

ایيص. ىان اىا نییىا ةَدیػم ٌی ی آغ حيَب التًِ راٌتان کؾٌَر گَىػً ْکػط  ایو ایؽٕط
اـػلی  کييص غيت ؛ ةلکً ْکط نیگیطىص در ىيط ىهی« تط کَچک»آن را  کييص، یٍيی ىهی
تػا ذػصود طا یو ْکطؽان درغت اغت، زیا ٖتیدر ذٖاىص.  ةطده ارث انَىی را ةًیؽاک

 اىص. ذٓو کطدهانَىی را یؽاک   زنانیروش تظکزیادی 

ػی ؽػص، در  ویةً چ ىاایناٌا ۀؽص داده ةَدیػم تِییطؽکلایو  ایيکًةٍص از  نٍْط
اِْػً یذاكط در کؾَر نا گػِطش در ذال ػهی ؽص کً یدواىص و ةَد ؾًیکؾَر نا ر

ًِ انَىی کانالً تٓاوت دارد. از لتاسیؽاک زنان ػمِ یةا ةَد اغت. انا آن تػا کػل  گْط
، ً یػاول ػػمیتِییط کطده اغػت. در ةَد چیظ ٌهًً، یيی و کل روىص تظکیة ذالت روؽو

ػػم، یاکيػَن ةَد . انػاؽػص تکطیم نی شةيیاىگضار ٌيَان ةً ةَد کًانَىی یؽاک ْٖم
اری از یَاٌای ةظرگ ةػیاری دارد و ةً چيص ةػَدا اٌِٖػاد دارد. ةػػةَدیػاتةَداٌا و 
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ؽَىص و ةَدیػم، نضٌتی ؽصه کً ةَداٌای ةػػیاری را ٌتػادت  تاتاگاتاٌا ٌتادت نی
ادی یػز و تٍصاد ص ةظرگیتا سَرؽتاتاگا ،تاةا، ةَدا اغِاد نب کيص، ناىيص ةَدا آنی نی
آىچػػً  از ػػػمیةَد کػػل ٔیػػنط ویػػا ظ وحػػَد دارىػػص. ةػػًیػػَاٌای ةػػظرگ ىةَدیػػػاتاز 

 . اغت کطده کلی ْطؽ ان ىٍاد ةًیةي سَدش انَىی در زنانیؽاک

ػت.  ط ؽکلیی، تِ دوره در نی آن َىػا روش حىاگار َاةَدیػػاتدیگطی ـَرت گْط
ػت و ةٍػص  اِْاىػػِان وش غپع ةًای را در ٌيص آنَزش داد. ایو ر رنظگَىً ةػً ْر

در اِْػاد،  اتٓاؽ در غلػل  تاىگ نيِؾط ؽص. آن ویو در چآنص اىگ یح وینيهٖ  ؽ
ٌػای  ، ارزش ىیػمَیط کيٓػیسانط تأث ةً صىص.یػم تاىگ ىانیتاىِطآن را  نطدم خًیىِ

ةػَد. ایػو روش  گػط نِٓػاوتیٌػای د تیٌػای اسالٕػی نل ةػا ارزش ویاسالٕی چػ
آن  ىَِاىػػت زنان در آن ؽص و حانًٍ نی را ؽانلنطد و زن   دوگاى  یکرنظگَىً، تظ

ػػم یوِٕػی ةَد ىػگ از غلػػل  تاىػگ،اچ ییدورۀ ٌػَ در نػَلرو  طد. ازایػویةپضرا 
ت و تاىِطیؽص، از ة غطکَب ذاكػط،  در ذػالؽػص.  صیػىاپص ویػم تاىگ در چیو ْر

ی در ژاپو ػهییتاىِط تآىخا  ًة ویاز چ زنان در آن وحَد دارد کً ؽٕط ٌا  آن ، انا ْر
،  يػگید گَانکً ةػصون گضراىػصن  ٌطکػی،  ػمیتاىِط را ىگضراىصىص. ةط نتٔ يگید گَان
او را ٌػا  آن و صهیػرا دزدٌػا  آن دارنػای و اغػت کػًیػطد، نثل ایاد ةگیػم را یتاىِط
ؽياغيص. ؽاس   رغهیت ىهی صه ةًیوغیل  سَد اغِاد آنَزش د ٌيَان کػی کً ةً ةً
ت و  ىپال از ٌيص ٔیطگطی از نید ؽػص و تػا  صهیػىان «تتِػی ػػمیتاىِط»ةً تتت ْر

نَر نشِفػط  . ةػً اغت گَىً ویا ػمیدر ةَد تی. اـَ ً وكٍ اغت ؽصه نيِٖل انطوز
ػػم، در نطاذػل یةَد  . در نػَل تَغػٍ کػطدم انیػةآن را  طاتییػرؽػص و تِ انیحط

 دارنا ػِم ذن کً ةَدییگط ىیظ پصیصار ؽصىص، ناىيص ةَدیٌای د نشِلّ، ةطسی از روش
  یػةػط پاٌػا  آن ان. ٌه یٌَآ ػمیو ةَد پاک ویػم غطزنی، ةَد گضاؽت انیةيآن را 

ان کػطد، ةيیػان گضاؽػًِ ؽػصىص. یزنان ة انَىی در آنیؽاکآىچً  طی ازیدرک و تٓػ
ٌػصد از چيػیو  از ده ؼیاِْػً تٍلػٔ دارىػص. ةػی طؽػکلییتِ ػمیٌا ةً ةَد ویا  ٌه
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سػَد  ةػً نػضٌب ؽػکلٌػا  آن َدیػػم وحػَد دارد و ٌهػ ای در ةً یٌای تظک روش
ًِ  تٍلٔ دارىص. ػمیةً نضٌب ةَدٌا  آن ویاىص. ةياةطا گْط

 لی از نػضاٌبیس ةلکً ٕطن ویدر ا ْٖم  ا ىًیٕطن،  ویدر ا ؽصه  عیتأغ نضاٌب
ؽػان  ط، اُلبیػاس ا در چيصـص غالیدى ٌای نشِلّ در ٕػهت ؽصه عیص تأغیحص

 سَد را دارد ةٍؾتآیص،  کً ةطای ىخات نطدم نی سصاییی نَحَدٌط ٕالةی ٌػِيص. 
از  ،کيػػص ىیػػظ ـػػصؽ نی هیی کػػً ةػػطای ىخػػات نػػطدم آنػػصتاتاگاتػػاٌػػط ایػػو ةػػطای  و

ًِ تا  انَىییؽاک  ةٍؾِی دارىص کً ٌطیک .ص ةظرگیتاةا و تاتاگاتا سَرؽ ةَدا آنیگْط
 ویچيػؼ از ـػص ىػَع از یطی نػا، ةػیؽػ راهکٍکؾان کييص. در  غطپطغِی نیآن را 
 را دارد. ْالَن ةٍؾت ظیداْای نا ى ی وحَد دارد. ْالَنیٌا ةٍؾت

تَاىػػِيص ةطوىػص؟ ایػو  یاِْيػص، کخػا نی اگط پیطوان نضاٌب دروُیو ىخات نی
. التِػً  ػتیدٌيص ْا ى نی آنَزشآىچً  زیطادٌيص،  را ىخات تَاىيص نطدم نضاٌب ىهی

 يصفػص ىصاؽػِٕؽػان  انگضار چيػیو نػضاٌتی در اةِػصا تأغػیع ؽػصىص، ةيیانوِٕی 
ٕٓػل  ؽصن  ةً نطذل  ةازٌا  آن ص.يب ةطغاىیاـلی آغ ص کً ةً نضاٌبيی ةاؽاىاٌطیهي

انػا  .ىػصصیٔ را دیةٍلػی از ذٖػا و ىصصینشِلّ رغػ يی در غهَحیة گَىگ و روؽو
 دٌيػص را ىخػات تَاىيػص نػطدم نی ياىی کًیة روؽوو ةا  ةَد وییار پایػٌا ة آن غهد

ًا ةـ. يصةػیار ْاـلً داؽِ ةٍلػی از  ىصؽػص نَِحًو  ىصٔ پی ةطدیً ةٍلی از ذٖاْط
ا ةیو نطدمیچ ػای سػَب کً يصگِٓ نی نطدم اغت و ةً ٌادی اؽِتاه ٌظ  چگَىً کاٌر

ٌا  آن. انا ةا گضؽت زنان، نطدم ةً ىصگط ىتَدید نضاٌب دٌيص. در آُاز نشالّ اىخام
 غػپع .آیػص نی ةػً ىيػطص نٍٖػَل يگَی نی ٌا آن آىچً کً ْکط کطدىص .نٍِٖص ؽصىص

 ٌبانػضآن ةػً  آىکًحای  ، نطدم ةً خًیدر ىٌِِهاد کطدىص. ٌا ا آن ؾِط ةًیؾِط و ةیة
 نيػاًْو  ؽٍطتآن اْطاد ةً   واةػِگیوِٕی ؽصىص. اْطاد   آن، غطغپطدۀ دل ةػپارىص

پػع از آن، دادىص و  اویو و الٖاب نٍيَی نیٌيةً سَد ، یاْت اْظایؼ نی ؽشفی
نػضاٌب،  ویػٌهػ  ا کػً میگػَ ؽػها نی . ةػًيصگضاؽػِ یصی را ةيیػان نینضٌب حص
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ی اٌطیهيػنػضاٌب  ىطغػاىيص، ٌيػَز ٌػم ـصنً نطدم ی ٌػِيص. ذِی اگط ةًاٌطیهي
وإٍػی  اىػص. نػضاٌب نصاسلػً کطدهوإٍی  نضاٌب ةً ةا اٌِٖاد نطدم ٌػِيص، چطاکً

ای  ، در ىٍان زنان تَاىيص. ةا گضؽت ىهیٌا  آن دٌيص، انا را ىخات تَاىيص نطدم نی کاٌر
ا در چیچ ویاری از ایطًا ةػیدٌيص. اس نی ةصی اىخام صا کػطده اغػت. یاؽاًٌ پ ویٌظ

ص. یةاؽػ و نرِػاطی. ةيػاةطااغػتٌ آن کی ازی ییو گَآناـهالح روش  ةطای نثال، ةً
وحػَد دارد.  ایدر ؽطؽ آغػ در کؾَر ةشفَـی از دوٌظار روش ؼیة کً ؽصه گًِٓ
ی آغ ٌِٖاداتی در حيَب ا ىَع ٌهً ای ُطةی وحَد دارد. یؽٕط در ا و ةطسی از کؾٌَر

ػا یچ ویػا تهػام. ؽػَد نیاىخام پطغِی  ؽیهان آؽکار ـَرت کؾَر ذِی ةً کی ٌظ
دارنا ْٖم ةً  انیاىص. ٌفط پا ؽصه دارنا ىاٌط انیدر ٌفط پا ی ٌػِيص کًیٌا اٌطیهو

ةػا  ةػص  ار غػهدیط ُةٍػصی ةػػیػاری از ُةٍػصٌای زیةػػ. ؽػَد نطةَط ىهی ػمیةَد
و ةً ایو ذٖیٖت کً ةؾطیت  کيص اؽاره نی . آن ةً اَْل ْا در نضاٌب وإٍی اىص ؽصه

از دغػت داده آن را  نتیٍػی ٌهػطاهداری  سػَد و آن سَیؾػِوذاتی نٍیار اسالٕی 
 اغت.

  کسدن ویً را تهسیراه تشک کی فقط
و کيص. ةصون تَحػً یص تهطیرا ةا ًیتظک راه کی ْٖم ؽشؿ کً میدٌ نی نا آنَزش

ػای دیچ کػطدن  ص ةا اكاًْی، ىتا صیدٌ ً را اىخام نییکصام تظک ایيکًةً    یػگػط، تظکیٌظ
 و ٌػم ْػالَن ػػمی، ٌػم ةَد ػػِییةَد َنیطروذاىیص. ةٍلی از ُیکي را آؽًِٓ سَد

 ظی را کػػبیػچ تیىٍا در کً میؽها ةگَ سَاٌم ةً کييص. نی ً نییداْای نا را تظک
نصرغػ   ةػًط دو روش ص. اگطچً ٌػدٌ ؽها ىهی ظی ةًیکػی چ   یکيیص، زیطا ٌ ىهی

وحػَد  روش کیػةػً  یپایتيػصنَكَع  و يگیؽ وی، انا نَكَع ؽ ىصدار ةَدا تٍلٔ
 دٌص؟ را رؽص کصام نصرغً گَىگٕطار اغت تان  ص. ةصنیةصن دار کی دارد. ؽها ْٖم

ی یحػا ص؟ ةًیص ةطویسَاٌ ؟ کخا نیگضرد از نیان کصام ىَع روىص تتصیل نیتان  گَىگ
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ت ک پػاک  ویػػم غػطزنیطوی از ةَدیةطد. اگط ةا پ تان ؽها را نیً یً تظکسَاٌیص ْر
  یػکيیػص. اگػط تظک تاةا ذطکت نی ةَدا آنی ییُا غٍادت ةٍؾت غَی ص، ةًیکي ًیتظک

ظی یچ ویکيیص. ا درسؾان ذطکت نی ةٍؾت غَی ص، ةًیکي ةَدا اغِاد نب را دىتال
 صهیػىان« در دو روشزنػان  ىکػطدن ٌمً یػتظک»ؽَد و  گًِٓ نی در نضاٌب اغت کً

 ؽَد. نی

 لیيػص تتػصیدرةػارۀ کػل ْطا در وإػً میکي نی ـرتت از آن يخایادر  کًای ً یتظک
در  زنػان ٌمآىٍایی کػً کيص.  نی   سَد ْطد را دىتالیو، نصرغ  تظکیو ا گَىگ اغت

از  در ىٍایػػت، روىػػص اىػػص ةػػً چػػً غػػهِی نی و پػػی ىتطده صىػػگضار نػػی ٕػػصم ٔیدو ٕػػا
 گَىػػگ چی ٌػػای ویتيٍا تهط . ىػػً ص آورديػػىشَاٌ ةػػً دغػػتی چیػػظؽػػان  ٌای تالش
دو روش تظکیػً، دو روش ؽَد، ةلکػً ذِػی  تطکیبنضٌتی ٌای  تَاىص ةا روش ىهی

ص. ذِػی ٌيگػام ىؽػَتطکیػب يػص ىتَا ىهیذِی دو نضٌب ىیظ گَىگ یا  چینشِلّ 
ؽَىص. ْٖػم ةایػص تطکیب تَاىيص  ٌای نشِلّ ىهی ، ؽاسً نؾشؿ تظکیً در نضٌتی

را اىخػام  پػاک ویػم غطزنی  ةَدیص. اگط روش تظکیکي را اىِشاب ًیروش تظک کی
، اگػط روش  صیػرا اىخام دٌ پاک ویػم غطزنی  ةَدیص ْٖم روش تظکی، ةا صیدٌ نی
،   صیػػم را اىخام دٌی  تاىِطیروش تظک ص ْٖمی، ةا صیدٌ ػم را اىخام نیی  تاىِطیتظک

 ػػِم ذنی  ةَدیص ْٖم روش تظکی، ةا صیدٌ را اىخام نی ػِم ذنی  ةَدیاگط روش تظک
و و آن را یػص، ٌػط دوی ایػةگضار ٔیرا در دو ٕػاتان  پای زنان . اگط ٌم  صیرا اىخام دٌ

ىیظ  ػمی، ذِی در نضٌب ةَد  گطیٌتارت د آوریص. ةً ىهی ةً دغتظی ی، چ صیً کيیتظک
دٌيػص  دٌيص و ةً ؽها احػازه ىهی را آنَزش نی «زنان در دو روش ٌمىکطدن ً یتظک»

گػط یو سػَد را دارد، گػطوه دیک گطوه روش تهػطیص. یکيتطکیب ً را یٌای تظک روش
دٌيػػص،  ٌػػا، اگػػط گَىػػگ را رؽػػص نی از آن ٌطیػػکو سػػَدش را دارد و یروش تهػػط

گػط، یً و تتصیل در نصرغػ  سػَد را دىتػال کييػص. در ُةٍػصٌای دینختَرىص روش تظک
و  صهیػػچیار پیةػػػ يػػص،یطاْ ویػػوحػػَد دارد و ا گَىػػگ یػػطیگ يػػصی ةػػطای ؽػػکلیْطا
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ػای دیةا چٌطنَر کً نایل ةاؽیص آن را  صیتَاى ظ اغت و ؽها ىهییاغطارآن گػطی یٌظ
 ص.یکيتطکیب ً یدر تظک

  یػنػا روش تظک ؽيَىص کػً ػِی نییةَد َنیطروذاىیاز ُ ةٍلی ایيکًنرق  ةً
ٌب ط نػضیینا را ةطای تِ کييصگان وی، تهط میدٌ از نصرغ  ةَدا را اىخام نی گَىگ چی

و کار را اىخػام یا : میص ةگَیا ىؾػًِ يخایا ٌه  ؽها کً ص ةًیةطىص. ةگضار ةً نٍاةص نی
 نػظاذم زنػان ص. ٌمیرغػاى ب نییآغػ ػػمیداْای نػا و اذکػام ةَد ًةؽها ص. یىصٌ
اورىػص. یة ةً دغػتظی یىَِاىيص چٌا  آن ص کًیکي ؽَیص و کاری نی نی کييصگان ویتهط

 روش کیػص از یػةا . ؽػشؿ ار حػصی اغػتیةػنَكٌَی  ًی. تظک ػتینخاز ى ویا
 نضٌب میدٌ نی ٌادی آنَزش نطدم وینا در ة ٕػهت کً ویطوی کيص. ٌطچيص ایپ
ٕٓػل گَىػگ،  ؽػصن  ازة  رغیصن ةً نطذلػ:  ٌهان اغت ًی، انا ٌصْؼ در تظک ػتیى

 يی و کهال در تظکیً.یة روؽو

ار یدر نٍاةػص ةػػان دارنا ذِی ةطای راٌتان یدر ٌفط پا ان کطد کًیانَىی ةیؽاک
ػػِی یةَد َنیطروذػاىیسَاٌص ةَد کً سَد را ىخات دٌيص، چً رغص ةػً آن ُغشت 
سػَد « اغػِاد»ٌيَان  کيص. ذِی اگط کػػی را ةػً نطإتت ىهیٌا  آن کػی از کً ٌی 

کييصه اغت. اگط وإًٍا  ظ تظکیًیص ىیىان ص، آن ؽشفی کً او را اغِاد نییصه ةاؽیةطگظ
ی ةا یکً ىکيص، یتظک تَاىص نَْٔ  کػی ىهی ةصون تظکی  ٕلب، ٌی ؽاگطد ىصارد.  ْٕط

ط نضٌب، ییا پع از تِی. آ  ٌادی اغت ، نطاغهی نطةَط ةً نطدم ط نضٌبییؽَد. تِ
 ویکيػص؟ چيػ نی ص؟ و پع از آن، ةَدا از ؽػها نطإتػتیٌلَی از نصرغ  ةَدا ٌػِ

را او  ٕػصر نآتٍيػیم کيیػص و نخػه  ةَدا ػت. ذِی اگط ٌط روز در نٖاةل یظی ىیچ
ٌػم ٌيػَز ،  صیػٌػَد روؽػو کي دغػًِ دغًِاگػط درد ةگیطیص یػا  ٌتادت کيیص کً ةصن

ص. در یػً کيیػرا تظکتػان  نَر وإٍی ذٌو اغت. ْٖم وِٕی نؤثط اغت کً ةً صهیْا ةی
ٌػای  و ذِػی نکان هار ةظرگی ؽػصیةػ طاتییدغِشَش تِ دارنا، حٍان انیٌفط پا

ٍی ینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا ػػِيص. اْػطادی کػًیگط ةطای ٌتادت سَب ىیظ دینضٌتی ى
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در تيٍا کػی کػً ذاكط،  در ذالاىص.  صهیرا د تیوكٍ ویظ ای( ى راٌتان دارىص )ؽانل
 ام . کاری را اىخام دادهص نو ٌػِمدٌ نی ی راغِیو را آنَزشینَر ٌليی ْا ةً ایدى
در دغػِطس و را یدارنا ا انیکػی ٌطگظ اىخام ىصاده اغت و در ٌفط پا  یٕتالً ٌ کً

ِی در ٌط ٌػظار غػالیا ٖتی. ذٖ ام ٌهً ٕطار داده ٌػظار  ا دهیػ و اغت کً چيیو ْـط
ص یػةَِاى ایيکػًگػط، یان دیػة  یاةیػص، ةػً ص ىخاتیةَِاى ایيکًآیص. انا  پیؼ ىهی ،غال
گِٓو آن ٌػِم اـػلی در ذال آىچً  . ةػِگی داردتان سَد ةً ص، ٌيَز ٌمیً کيیتظک

 م اغت.یاز حٍان ٌي

ص، ةلکً اـَلی را ةا ؽػها در یطیاد ةگیرا  داْا ص ْالَنینختَر کً میگَ ىهی و رایا
.  صیکي ویرا تهط ًیتظک راه کی ص ْٖمیص، ةایً کيیتظک صیسَاٌ گضارم. اگط نی ان نیین

وحػً  ٌی  ةًص، یػً کيیػتظک صیػسَاٌ اگط ىهی . التًِ صیً کيیص تظکیتَاى وگطىً اـالً ىهی
سَاٌيػص  نَر وإٍػی نی کػً ةػًةطای اْػطادی اغػت ْا  وی. ا کيیم نختَر ىهیؽها را 

ص ْٖػم روی یػک روش تهطکػظ کيیػص و ذِػی اْکػاری از یػو ةایتظکیً کييص. ةيػاةطا
دٌم،  ىهػی را آنػَزشتکيیک ذٌيػی  ایيخا ص.یىکي گط را در آن نشلَطیٌای د روش
یػک تکيص یىتاکػی   یٌرو  داْای نا وحَد ىصارد. ازایو در ْالَنتکيیک ذٌيی ٌی  

در ص: یغپار سانط نی را ةً ویا ص کًیةاؽ کيص. نههئو اكاًْ آن ةً رانطتتم ةا ذٌو 
 «ةَدنِ  سػالی» ۀةا ٌٖیص غَ ٌمایو وحَد ىصارد. تکيیک ذٌيی   یاـَ ً ٌروش نا 

 اغت.نصرغ  دا َ  «ةَدنِ   یٌ»نصرغ  ةَدا و 

 وا  ویة روؽػونَحػَد  ا پػيجیذٌو چٍار  ةً احازه دادم ذٌيم نٍَٕیت کیدر 
 ٕػصری ةػا  ةػَد کػً ةًٌا  آن غهدةَدىص. ت ةا  یىٍا ةیٕلهطوٌایی در وـل ؽَد کً 

سَاغػِيص ةصاىيػص  نیٌا  آن ةَد. هیةاورپضیط ىکطدم ةطای نطدم ٌادی  اگط تَـیّ نی
ام. نهلٖػًا  ٌای ةػػیاری اغػت کػً تظکیػً کػطده گضرد. غػال ی در ذٌيم نیچیظ چً
 انگػطیٍی دینت ٌػای ْػَؽ ییطا ةشَاىيػص. تَاىاگط ذٌو نیاْطاد د اغت کً طنهکویُ

 ایػتَاىص نطا ةٍٓهص  کػی ىهی   یؽَد. ٌْلای نو تَاىص وارد  ذره ٌم ىهی کیذِی 
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نَاْٖػت کػطدم تػا از ٌا  آن انا در ایو نَرد، ةا سَاغتگضرد.  نی چً ةصاىص در ْکطم
 ایيکػً کطدىػص. ةٍػص از ذٌو سَد وـل ةطای نصتی ذٌو نطا ةًاْکارم آگاه ؽَىص و 

 چػً اورم. ةصون تَحً ةً ایيکػً غػهرمیغشت ةَد کً تاب ة ، کهی ةطایم وـل ؽص
اىخػام در ذػال ٌػادی ٌػػِم و ٌيػَز  نطدم ویاغت، ٌيَز در ة وییا پایةا   اىصازه

اسِفػاص  ىخات نػطدمةً نطدم. ٕلب نو  کاری از روی ٕفص ٌػِم؛ یٍيی ىخات
ظ ةَد. یاىگ ٕصر غاکو کً ٌطاس ؟ آنغاکو ةَد چٖصرٌا  آن . انا ذٌو اغت داده ؽصه

 ىٓػط ا پػيجیػت، انا چٍار یظ نٍهی ىیةطغص چ غکَن ویا ةً ؽشؿ کیْٖم  اگط
ىَِاىػػِم ای از آب غػاکو ىؾػػًِ ةَدىػص و  ةطکػً ًیةَدىص کً در غکَىی ؽػتآىخا 

 چيػص روز از ىيػط ذٌيػی وإٍػًا اذػػاس در نػَل آناذػاس کيم. ٌا  آنچیظی از 
وحػً  ٌی  ْػطاد ةًکثػط ااىاپضیطی را تخطةػً کػطدم.  تَـػیّ و ذعداؽِم ىاراذِی 

 ٌاری از ٕفص ةَد.سالی و تَاىيص آن را تفَر یا اذػاس کييص، کانالً  ىهی

ت ْکػطی وحػَد یػوحػً ٍْال ٌی  ص، ةًیػکي نی ًیار ةا  تظکیوِٕی در غهری ةػ
دیػص و ةَاولیػً   ٌيَان ْػطدی ٌػادی در نطذلػ وِٕی ؽطوع کطدیص، ةًدر اةِصا ىصارد. 

ای ةيیادیو ةطای ؽها اىخام ؽػصه اغػت.  ای ةيیادیو  زم ةَد. انا کاٌر ةياةطایو کاٌر
کيػص و  سَدکػار ٌهػل نینَر  ةػًً کػانالً ی، تظک ی ةطغصیةا  غهد ةًتان ً یوِٕی تظک

يگ سػَد را یؽػ ویسَةی از ایو نػئلً اغػت: تػا وِٕػی ؽ غیػِم تظکی  نا ىهَى 
ٌای نػا ةػطای  ویکيص. تهط رؽص نیٌا  ل از تهطیونػِٖ تان گَىگ ص،یةشؾ ةٍتَد نی

ةَدیػِی ٌهیؾً غاکو  ؾویِی. چطا اْطاد در نص ٌای سَدکار اغت ظمیت نکاىیتَٖ
ص کػً نصرغػ  دا ػَ یصه ةاؽػیػد اغت . نهکو ٕفصی کانل اغت ىؾیييص؟ آن ةی نی
دٌػص. انػا  ْکطی را آنػَزش نی تیا ٌصایٌای ْکطی  تیذطکات، ٍْالوإػام  اىَاع
رغص،  چی نی ْطاغَی غهد نصرغ  دا َ ةًایيکً  نرق ، ةً میتَاىم ةً ؽها ةگَ نی
ْکطی اغِٓاده ىشَاٌػص کػطد.  تیوچيان ٍْال ویگط از چيیظی ىشَاٌص داؽت و دیچ

ػایاىػص ٌه کطده ویا تهػطر گَىػگ چیٌای دیگط  روش کً انا اْطادی  کطدن ؾػً در ٌر
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ػػایچ  نؾػػکل دارىػػص. نػػو ٌػػای ْکػػطی تیٌػػای تيٓػػػی و ٍْال کیی نثػػل تکيیٌظ
ایچ درةػارۀ  ؾػًیٌهٌػا  آن دٌم، انػا نی آنَزشٌا  آن ی در غهد داىؾگاه را ةًیٌظ
ایچ ایکييص، چ نی غؤال ی از نویی از نصرغ  اةِصایٌظ « ٌصایت اىػطژی»ناىيص ی یٌظ
 کييص کً اىص و ْکط نی کطده ذاكط ةً آن روش ٌادتدر ذال « دٌی آگاٌی. حٍت»و 

 . ػتیگَىً ى ویا ٖتیدر ذٖنا گَىً اغت، ا ویا گَىگ چی

   ػی و تَان گَىگیطت ٌای فَق ییتَاىا
ایو اـهالذات را ةا ص و ىگَىگ ىصار چی درک روؽيی از اـهالذاتاْطاد اری از یةػ

تَان » ارا ة «ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا»گیطىص. یک ىهَىً ایو اغت کً  ٌم اؽِتاه نی
م، یآور نی ةً دغت يگیؽ وی  ؽیتظک از نطیٔ کً گَىگی گیطىص. اؽِتاه نی «گَىگ

و یؽصن نا در غطؽت حٍان، تتصیل ؽصه اغت. ا بٌهان تَٖای نا اغت کً ةا حض
او و ثهػطۀ  ، ٕػصرت تػَان گَىػگ ؽػشؿ ارتٓاع غهد طایاغت ز ةػیار نٍم ،گَىگ

ِی ةػطای ؽػشؿ یوكػٍ ، چػًً یػتظکَل نػ . در کيص و نیییً تٍی  او را در تظکیتظک
ػادی و ْػَؽیٌای ُ ییَاىص ةٍلی از تَاىات نیاو ؽَد؟  صار نییپص ٍی را رؽػص ینت ٌط

. گػَىگی کػً ا ن  میىان نی «ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا»نَر سالـً   ةًرا ٌا  آن دٌص کً
ؽػَد.  نی صهیػىان «گتػَان گَىػ»کيص،  را نؾشؿ نی ؽشؿ غهد کطدم، کًةیان 
تػان  ٍیینت َْؽٌػای  ییو تَاىا ؾػِطیة تػان گَىگ ةا تط ةاؽص، تَانتان  غهد ٌطچً
 تط اغت. َٕی

 ٌػِيص و نٍطؼ غهد ًیحاىتی روىص تظک صاتیتَل ٍی ْٖمینت ٌای َْؽ ییتَاىا
ت یػا ىً نٍطؼ ٌا  آن ػِيص.یؽشؿ ى غػهد ؽػشؿ ٌػػِيص و ىػً نٍػطؼ پیؾْط

را داؽػًِ ٌػا  آن ؾػِطی ازیاْطاد نهکو اغػت نٖػصار ة ٕصرت تَان گَىگ او. ةٍلی
 ٌيَان ٌػصؼ ٍی را ةًینت ٌای َْؽ ییص تَاىایتَاى هیى ٌالوه، ای کهِط. ةً ةاؽيص و ٌصه

ةػً ةَِاىیػص ؽان  کطدن چیظی ىیػِيص کً ةا نلبٌا  آن ص ویطیةگ در ىيطً یاـلی تظک
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 ْػطد نفػهم ؽػَىص کػً زناىی پصیصار نی ٍی ْٖمینت ٌای َْؽ ییتَاىاآوریص.  دغت
اش ٕػطار ً یػظکاـلی ت را ٌصؼٌا  آن تَاىص ً کيص. او ىهییٖی تظکینَر ذٖ ؽَد ةً نی

ٌادی  نطدم ویرا در ةٌا  آن ص؟ آیا ْٖم ةطای ایيکًیسَاٌ را نیٌا  آن دٌص. ةطای چً
 ٌػادی ةػً نػطدم ویدر ة دلشَاه  را ةًٌا  آنکً  صیػِیص؟ انا نهلًٖا نخاز ىیکار ةتط ةً

ةػً ص، کهِط یةاؽٌا  آن ؾِط در حػِخَییة اغت کً ٌطچًٌلت ص. ةً ٌهیو یکار ةتط
 سػَدش ظی ةػَدن،یػص. در نلػب چیظی ٌػػِیػزیػطا در نلػب چ آوریص. نی دغت

ا ؽَىص.یی ٌػِيص کً ةاٌایًٖا چیظیٌا دٕ ً، واةػِگیی. در تظک واةػِگی اغت  ص ٌر

ی یتَاىػا  یاىػص انػا ٌػ کطده ًیػی تظکیار ةػا یٕلهطوٌای ةػػ اری از اْطاد تایةػ
ٌػا  آن طان اغػتٌا را ٕٓل کطده، چطاکً ىگػ ییآن تَاىا ؽانٍی ىصارىص. اغِادینت َْؽ
ای ةػصی اىخػام دٌيػص. ازایػو را ةً سَد  احػازهٌػا  آن رو ةػً سَةی اداره ىکييص و کاٌر
 ویػادی از ایػار زیکار ةتطىػص. تٍػصاد ةػػ ؽان را ةً نتیٍی ٌای َْؽ دٌص تَاىایی ىهی

وِٕػی . کيػص نػی تیکط ؽػشؿ ٌػصارا ْ ٍیینت ٌای َْؽ ییاْطاد وحَد دارىص. تَاىا
ِار کيص و غت ىَِاىص ةًنهکو ااغت ؽشفی سَاب   ،ةػا یػک رؤیػا ؽایص درغِی ْر

نخػاز  ویػا. اغػتزنیو و آغػهان را زیػط و رو کػطده  نؾشؿ ؽَد کً روز ةٍصش
ػصر  ؽػَد، ٌادی اىخام نی نطدم ویدر ة  نا یتظکروش  کً آىخا ازػت. یى ْػطد ٌٕط

 د.ٌا دغِطغی ىصار ةً آننٍهَ ً  ةاؽکٌَی داؽًِ ةاؽص ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىاٌم 
سَةی  ةً اْطادی کًةػیاری از .  ػتیى نهلٔ وی، ولی اؽَىص ٕٓل نیٌا   ییتَاىا اکثط
تخطةػً کييػص، ٍی سػَد را ینت ٌای َْؽ ییدارىص ٕػهِی از تَاىا اىص احازه ً کطدهیتظک

ٌای  ییتَاىا ص کًیاْطاد ةشَاٌ ویاگط از ا .کييص سَةی اداره را ةً تَاىيص سَد نیچطاکً 
ٌػا  آن کييػص. کػار را ىهی ویػدٌيص، نهلٖػًا ا نَر غطغطی ىؾان ةًا ن راؽ ٍیینت َْؽ
 تَاىيص سَد را کيِطل کييص. نی
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   گَىگگسفتو   و قسض ۀ نػکَسیتشک
ای کهػی را در یچ ْٖم ایيکًا یاىص  و ىکطدهیرا تهط گَىگ از اْطاد ٌطگظ چی ةٍلی ٌظ
ًِی گَىگ چی کالس تيصرغػِی  ٓػوٌػا و ذ هارییةطای ؽػٓای ةٌا  آن اىص، انا اد گْط

ٖػی را یذٖ ٌطگػظ آنػَزش اؽػشاص ویػ، ا  گػطیٌتارت د ػِيص. ةًیً ىیٌػِيص و تظک
 ـػرتت ویآورىص. درةارۀ ا نی ةً دغت ؽتً گَىگ یک اىص. انا ىاگٍان ىکطده اْتیدر
  اِْص. اتٓاؽ نیؽکل  چيصةً ص. یآ از کخا نی گَىگ ىَع ویا کيیم کً نی

وِٕػی  ىػَع ػػت؟ ایػویچ ٍکػَس  نیاغت. تظک   نٍکَسیتظکٌا  آن کی ازی
ً کيص، انا زنان کاْی ةػطای یةاؽص و ةشَاٌص تظک دٌص کً کػی ىػتًِا نػو روی نی

 در اوج گَىػػگ چی ً را ؽػػطوع کيػػص. وِٕػػییػػاو ةػػإی ىهاىػػصه ةاؽػػص تػػا از اةِػػصا تظک
 ً کييػص.یػسَاغِيص ناىيص غػایطیو تظک سَد ةَد، اْطاد نػيی ةَدىص کً نی تینرتَة

ای سَةی ةطای د گَىگ تَاىيص ةا چی نطدم نی ص کًداىػِي نیٌا  آن گطان اىخام یکاٌر
 سَاغػِيص ظ ةا آن رؽص دٌيص. چيیو آرزویػی داؽػِيص، نییرا ى سَد زنان دٌيص و ٌم

ةػَد، آن  جیػرا گَىػگ چی کػً ً کييص. انا چيص غال پػیؼیسَد را رؽص دٌيص و تظک
کػػی وإٍػًا   یٌدادىػص و  را رواج نی گَىػگ ٌهگػی ْٖػم چی گَىػگ چی اغِادان

ای غهدیچ  کػً ٌػػِم ، تيٍػا کػػی تػا انػطوز ٌػم ی را نيِٖل ىکطد. ذِییةا  ٌظ
 گػطییکيم. ْطد د نَر ٌهَنی نيِٖل نی گَىگی در غهَح ةا  را ةً نَر وإٍی چی ةً

داؽػِيص و  غػال دادىص ةیؼ از پيخاه را اىخام نی   نٍکَسی. اْطادی کً تظکىیػت
ای ةػػیو چٌا سَب ةَد  آندرزادی نا تیٓیکنػو ةَدىص. ىػتًِا  ار سػَةی را در یٌظ
ؽَىص ؽان و اغِادیا حاىؾیص یذصی کً نط ةًٌا  آن ٌهگی تاً یداؽِيص. تٖطؽان  ةصن

 ً کييػص، گِٓػيؼیػسَاغػِيص تظک ةَدىػص. اگػط نی اْػطاد نػػو ویسَب ةَدىص. انا ا
تظکیً نثل  آرزویاةيص؟ انا یتَاىػِيص اغِادی ة ؼ ةَد! کخا نیکطدى تط از ٌهل آغان

ص کػً یا صهیلطزاىػص. اُلػب ؽػي را نی حٍِػً دهای یػص و دىیدرسؾ نیؽان  نال در ٕلب
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 ىػاٌط ؽػان ةػَد کػً  سصاییغطؽت  ویيص و ایگَ غشو نی سصایی از غطؽت نطدم
 .ه ةَدؽص

اىػان ةاؽص. زىػصگی ْػطد  کً ػتیى ویةا ، زىصگی ْطد ةطای ا غهَح صگاهیاز د
 ِحػو، َؽػو، ِرن غطؽت حٍػان،نَر نتیٍی ةا  و ةً ؽص سلٔ حٍانایو ُةٍصی در در 

نَر کػً تٍػصاد  ةَد و غطؽت او در آُاز سػَب و نٍطةػان ةػَد. انػا ٌهػانٌهاٌيگ 
ٌػا  آن رواةم احِهاٌی ؽکل دادىص و غپع ةٍلی ازٌا  آن ادتط ؽصىص،یز نَحَدات
ص ةػً و ةایػ ةا  ةإی ةهاىيص ىَِاىػِيص در غهَح . در آن نطذلًؽصىص ا ةصی سَدسَاه

تط  و دوةػاره ةایػص پػاییو ةػص ؽػصىص در آن غهد دوةارهاِْادىص.  تط نی غهری پاییو
نػطدم ٌػادی  غػهد در آسػط ةػً ایيکًادانً دادىص تا  و ةً غَٖطیةياةطا اِْادىص. نی

ِ نی ویکػانالً از ةػةایػص ،  غػهد ویا ةً غَٖطنَحَدات پع از . اِْادىص ، انػا يػصْر
ِيػص ةػً میتفػه یطسَاٌیاز روی سوا تط نَحَدات  ػت گْط ی در   گػطید نػطدم ْـط

 صىص.یرا آْط و ُةٍصیا خًیدر ىِةصٌيص،  ار دردىاکیةػ هیینر

تَاىيػص در ٌػَا پػطواز  ىصارىػص. نی ؽکل ویی ةصیٌا ةصن گط، نطدمیدر ُةٍصٌای د
ُةٍػص، ایػو ةػصن ْیظیکػی کػً اکيػَن  ویػتط ؽَىص. انا در ا ا کَچکیتط  کييص و ةظرگ

ص، اگط ٌَا غػطد یػا گػطم ةاؽػص یو ةصن را داریؽَد. وِٕی ا ه نیداد داریم، ةً نطدم
 درد و رىػجص. یػتَاىیػص ترهػل کي ص، سػِگی و گطغيگی را ىهییص ترهل کيیتَاى ىهی

تَلػص،  انیػاغت و از نغشت ، ترهل آن  صیؽَ هار نییىاپضیط اغت. وِٕی ة احِياب
 صن،یردکؾػػد ٔیػػو اغػػت کػػً از نطیػػص. ةػػطای ایػػگضر نی هػػاری و نػػطگی، ة طییػػپ

ت دیگط داده ؽصه تا دیک ص. ةً ؽها یرا ةازپطداست کيتان  یکارنا ا یصه ؽَد آیْـط
ِو یغػطزنایو ٌا در  اىػانٌلت اغت کً ص. ةً ٌهیو یةً اـل سَد ةازگطد صیتَاى نی

 چؾػم ةػطای ؽػها سلػٔ حٓػت ویػص، ایػاِْاد ایيخػا ایيکػًةٍص از اىص.  اِْادهتٌَم 
.  گط و از دیصن ناٌیػت دىیػای نػادی ةػازداردیصٌای دصن ُةٍیؽَد تا ؽها را از د نی
و یتط ، پػی سَاٌيػص ةػطد کػً دردىػاک ةازگطدىػص سػَد اـػل ٌایی کػً ةَِاىيػص ةػً آن
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ای ص ةطای ةازگؾت یکي ار ةاارزش ةَده اغت. وِٕی غٍی نییةػ ایيخادر ؽان  زحٌط
ص یػرص، نختَیػً کيیػان تػٌَم تظکیػدر ناز نطیٔ تکیً ةط ایهان سػَد ةً اـل سَد، 

ت ةطنی گَىً ةً ویص و ایاری را تخطةً کيیٌای ةػ غشِی اگػط ةػصتط انػا ص. یػگطد غٌط
، نييػَر از  ةػَدن یو از ىيػط نَحػَدات ةػا تط، اىػػانص ؽص. ةياةطایىاةَد سَاٌ صیؽَ

تان  ساى  آغهاىیةً و سَد   لَص اولیةً س کً اغت ویا ٌصؼ، ةلکً ػتیزىصگی ى
زیػطا ایػو دىیػای نػادی تهػام و آگاه ؽَىص. یةً اتَاىيص  ص. نطدم ٌادی ىهییةازگطد

سَةی  ؼ ةطوىص و ةػًیکييص کً چگَىً ةً پ و ْکط نییو ةً اداىيص  چیظی اغت کً نی
ؽَىص  تط و ذطیؿ تط سَدسَاهنهکو اغت ةٍِط زىصگی کييص،  ٌطچًانا زىصگی کييص. 

ىػػاةَدی و تتػػاٌی  غػهت ةً و ؽػػَىص دورتػط نی حٍػػان از غطؽػتدر ایػو ـػػَرت و 
 روىص. ین

ؼ یص ةػً حلػَ پػیػکي ْکػط نیدر ذػالی کػً  صه ؽػَد،یػوِٕی از غهری ةػا  د
تَغٍ  ٌلػم و در ذال کييص  ٌا ْکط نی ص. اىػانیرو ٌٖب نی ةً ٖتیدر ذٖص، یرو نی
ت ٌػِيص،یپ کييػص.  و ذػاکم ةػط حٍػان ذطکػت نییٕػَاى ةط نتػٔدر ذالی کً  ؾْط

غػهت ٌٖػب  وی ا غ رو ةً، ر صانیػػػت حاوی دا َ کػی از ٌؾػتیگَ َ  َ،  حاىگ
ؽص. او  گَىً غَار ا غ نی داىص چطا او ایو راىص. کهِط کػی نی ىؾػت و آن را نی نی

ػِو پی ةطد ةً کع خػًیدر ىِاغػت،  کطدن ذطکػت ٌٖػب ، ةػً حلَ ْر غػَار آن  ةػٌط
 ویة ً کييػص، نَحػَدات روؽػویػةشَاٌيػص تظک ای کً نػطدم ، لريً ویؽص. ةياةطا نی

ٌا  آن ةً ؽطط تَاىيص ةصون ؽَىص و نی اری ٕا ل نییةػ رزشٕلب ا ویةطای ا ةظرگ
ذلَر دارىص. ایيخا  انطوز کييصگاىی اغت کً ویتهطنٍَٕیت  نثل درغت کهک کييص.

. انػا اگػط  کػيم ؽػها کهػک ةػً ؽػطط تػَاىم ةػصون ، نی ً کيیصیتظک صیسَاٌ اگط نی
ا آن ی ویص و ایؽیاِْو ةا درةارۀ ؽٓا کطدن  ْکطدر ذال ص، یص ْطدی ٌادی ةاؽیةشَاٌ

 صیسَاٌ نی طای؟ ز . چطا و ٌهلی ىشَاٌص ةَد کيم ؽها کهک تَاىم ةً  ىهی ص،یرا ةشَاٌ
. ةگػضرد هػاری و نػطگی، ة طییتَلص، پ انیص از نیص و ْطد ٌادی ةایْطدی ٌادی ةاؽ
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شِػل ؽػَد. تَاىػص ن ىهی سَد را دارد و ییی راةه  کارناٌطچیظ و گَىً ةاؽص ویص ایةا
اةِصا تظکی  وإٍی ةشؾی از زىصگی ؽها ىتَده ةاؽػص، انػا ذػا  کػً نهکو اغت در 

داده  و تطتیػبىيػم  ص دوةػارهیػةً ةٍص ةا ایيخاتان از   ص، زىصگییً کيیتظک صیسَاٌ نی
 م.یرا نٍِادل کيتان  م ةصنیتَاى رو نی ؽَد و ازایو

آرزو در او ىػاٌط ؽػَد،  ویػکػً ايیا نرق ً کيص، ةًیوِٕی ؽشفی ةشَاٌص تظک
ٌای  ]در غػالىص. انػا گیط در ىيط نی ار ةاارزشیةػ ةیييص و نیآن را  وا تطَدات نَح

اغػِادی در  کطدن پضیط ىتَده کً از نطیٔ پیصا اسیط[ ةطای ایو نَحَدات وا تط انکان
ْػطادی کػً ، ا ٌالوه ةػً ذهایػت کييػص.ٌػا  آن ایو دىیا کً ةً آن اْطاد آنَزش دٌص از

ةیایيػص و تَاىيػص  ىهیوا تػط . نَحػَدات  داؽػِيص غػال پيخاهیؼ از ةتَـیّ کطدم 
ىؾػان  ایيخػا را سػَدٌػا  آن طا اگػطیػدٌيػص، ز آنػَزشنَر نػِٖیم ةً ایو اْطاد  ةً

اغطار آغػهاىی  کطدن ْاشدر ذال ، آنَسِيص ةً آىان نیٌا را  ویدادىص و ْا و تهط نی
ػای کطدىص. نَحَدات ة غَٖط نیىیظ سانط آن کار، سَدؽان  ةَدىص و ةً نی ؾطی کاٌر

ٔ یػو نختَرىػص از نطیاىػص، ةيػاةطا ِو تٌَم اِْادهیو غطزنیاىص و در ا ةصی اىخام داده
وا تػط اغػت کػً نَحػَدات ٌلػت ً کييص و ةً ٌهیو یتٌَم، تظکنیان  در ؽصن آگاه
ر نٖاةل چؾم نػطدم در د سصایینَحَد  کیآنَزش دٌيص. اگط ٌا  آن تَاىيص ةً ىهی

داد، ذِی اْطادی  ٌا را آنَزش نی ویداد و ْا و تهط نیزىصگی وإٍی، سَد را ىؾان 
ِو  ادیظ ةطای یةَدىص ى ىاةشؾَدىی نطتکب ؽصه کً گياٌان آنصىص و ٌهً ةػاور  نیگْط

داؽػت. نَحػَدات اىػػاىی  وحَد ىهیةفیطت ایهان و از نَكٌَی دیگط کطدىص.  نی
ِيص چطاکػً ةً نی ویاز ةةایص  ػای سَدؽػان در ا ْر ِو تػٌَم یو غػطزنیػواغػه  کاٌر

تیؽها  اِْادىص. انا ةً  و غػطدرگهی ةػً در ایػو تػٌَم کً ؽصه گط دادهید ک ْـط
ص یػص، انػا اگػط ىَِاىیگطد ص، ةازنییص ةازگطدی. اگط ةَِاى صیسَد ةازگطد و اـل غطچؾهً

 ؽَیص. ىاةَد نی در ىٍایتدٌیص و  ی ادانً نییصایص، ةً چطس  ةازپیةازگطد
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ً کيػص، آن یػسَاغػت تظک پع اگط ؽشفػی نیص. یهایط سَد را ةپیْطد ةایص نػ
صا کطدىػػص. یػػراٌػػی را پٌػػا  آن تَاىػػػِيص کهػػک کييػػص؟ نَحػػَدات وا تػػط چگَىػػً نی

ٍػاىی ةػَد. یک میطی در ؽػطاییػخ  تِیار نرتَب و آن ىِیةػ زنان در آن گَىگ چی
 ویػيگ ایؽػ وینِياغب ةػا غػهد ؽٌا  آن ، ٍاىییک طاتییتِ ویةطای ٌهکاری ةا ا

کً ناىيص  ىصکطد نیةً ةصن او نِفل  ىطم ی ا لَلًٌا  آن دادىص. نیگ گَىةً او  ؽشؿ
اگط ةشَاٌػص  ةطد کً او پی نیآنص.  نیاىطژی ؽص  کطد و وِٕی ةاز نی ط آب کار نییؽ

  او یػذالػت تظکآیػص.  آیص و اگط ىشَاٌص ىهی غَی او نی ةًطون ةٓطغِص، یرا ة گَىگ
تػا ةػً کهػال ةطغػص یٍيػی  .ؽػَد نی صهیػىان «  نٍکَسیتظک» و،یگَىً ةَد و ا ویا

نَر نٍهػَل نطذلػ  ةػا ی تظکیػً  از چیظی کً ةػً .کيص ـَرت نٍکَس تظکیً نی ةً
 .کيص تظکیً نی تط آن ای غهت نطذل  پایً اغت ةً

ًِ نٍهَ ً ؽشؿ در تظکیً، از نطذل  اةِػصایی ةً تط رؽػص  غػهت نطاذػل پیؾػْط
  یػً ةطغػص. تظکیػو کهػال تظکٕٓػل گَىػگ  ؽػصن  ةػً ةاز در ىٍایػت ایيکًکيص تا  نی

از نطذل  نَر نٍهَل  ةًةطای آن اْطاد نػيی ةَد کً زنان کاْی ىصاؽِيص تا  نٍکَس
ًِ تظکیً کييص. ةطای ةَد کػً نػػِٖیهًا از نطذلػ   تط نیً یغطٌا  آن اةِصایی تا پیؾْط

ًِ ؽطوع کييص. ا ایخػاد ؽػص. آن اْػطاد ةایػص  زنػان در آن ای ةَد کً  صهیپص ویپیؾْط
ٌػا  ةً آن ؽان ؽیيگ ؽیو غهد داؽِيص و نِياغب ةا يگ ةػیار ةا یی نییؽ ویؽ

دلیػل، ذهایػت از  کیػو کػار را اىخػام دادىػص؟ یػاٌػا  آن ؽص. چػطا نی اىطژی داده
ػای سػَةی ةػطای  ؽػشؿ ویػا زنػان کػً ٌمةَد.  زنان ٍاىی در آنیک طاتییتِ کاٌر
ٌادی  طا وِٕی ةا نطدمیز کيص. ی را ترهلیٌا رىج تَاىػت داد، نی نی گطان اىخامید

ٌای نطدم ٌادی ةا ؽها در تصاسل ٌػِيص.  واةػِگیوإػام  اىَاعص، یدر ارتتاط ٌػِ
را ٌا  آن کطدىص. وِٕی ذِی او را ةاور ىهیٌا  آن داد، وِٕی او ةطسی از اْطاد را ؽٓا نی

ای یکطد، چ نیرا درنان ؽان  ٌای و ةیهاری نٍالخً ٌػا  آن را از ةػصنةػػیاری ةػص ٌظ
را ؽػٓا داده ٌػا  آن چٖػصر، انا نهکو ةَد در آن زنان نؾػشؿ ىتاؽػص داؽت ةطنی
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کطدىص و نهکو ةَد  ؽصىص و ذِی از او تؾکط ٌم ىهی راكی ىهیٌا  آن ویاغت. ةياةطا
و یػدر نَاحٍػً ةػا ا ٖػاً یب داده اغػت! دٕیػرا ْطٌػا  آن ذِی او را نػٍِم کييػص کػً
 ؽػَد. ٌػصؼ صه نییػآةصييػصه ک تهطیوهی اغت کً ذٌو ینؾکالت و در چيیو نر

دٌػص و ةػا   را رؽػص ً کيػص و سػَدیػةَِاىص تظک ةَد کً ویاو ا ةًاىطژی  از دادندوم 
ای سَب گطانیةطای ددر ذالی کً  ةطود.  تَاىػػت زنػان نی داد، ٌم اىخام نػی کاٌر
ؼ دٌص. انا ةطسی از یرا اْظا سَد گَىگو  داده را رؽص ٍی سَدینت ٌای َْؽ ییتَاىا

تَاىػِيص ةً  ىهیٌا  آن کًىگِٓم ا ٕتالً یداىػِيص نَكَع از چً ٕطار اغت. آ یاْطاد ىه
پی ةتطد. نَكٌَی  و ةً سَد ْطد ةػِگی داؽت کً ةً آنیاو ْا را آنَزش دٌيص؟ ا

  راٌػػی یدرک کيػػص، آىػػان ٌػػآن را  تَاىػػػت ةػػَد. اگػػط ىهی ؽػػصن در سفػػَص آگاه
 ىصاؽِيص کً ةً او کهک کييص.

 در نػَل سػَاب ىاگٍػان ک ؽػبیػاْت کطدىص، یرا درطژی اىوِٕی ةٍلی اْطاد 
کييص.  از رواىصازؽان اغِٓاده تَاىػِيص نیغشِی   ادی کطدىص و ةًیگطنای ز اذػاس
غػاکو   زدىػص الکِطیػػیِ نی دغػت ٌطچً ، ةً از سَاب ؽصن  صاریاز ةپع روز ةٍص، 

گػط کػػی اىػص. ا آورده ةً دغتاىطژی  ٍْهیصىص کطدىص. در آن ٌيگام نی اذػاس نی
کييػص و  را ذػل نؾػکلؽػان  دغت تَاىػػِيص ةػا ی از ةصىؼ درد داؽت، نییدر حا

داىػِيص کً اىطژی دارىص. سَد را اغِاد  . از آن ةً ةٍص، نی ةَد ةػیار سَب اش خًیىِ
اغِاد »ةً سَد ٌيَان ٌا  آن کطدىص. نیىفب داىػِيص و تاةلَی سَد را   نی گَىگ چی
 ار سػَبیایو ؽشؿ در آُاز ةػىٍادىص.  ةيا نیرا  دادىص و روش سَد نی «گَىگ چی

ٌػا  آن اوانػا دادىص،  ةً او پَل یا ٌصایایی نی آىان کطد، نیدرنان  ةَد. وِٕی نطدم را 
ت.  را ىهی کييػصۀ ُسػم رىگػطزی نػطدم  طوی آلَدهیدر نٖاةل ى تَاىػت هیولی ىپضیْط

دادىػص ٌطگػظ از  نیرا اىخػام    نٍکػَسیػاْطاد کً تظک ویطا ایکيص. ز ٌادی نٖاونت
 اریةػػٌػا  آن ةػطایٌلت و یىگضؽًِ ةَدىص و ةً ٌه يگیؽ وی  وإٍی ؽیان تظکین

ٌای ً یػؽػشؿ ٌص ویػتػصریج، ا کييػص. ةً سػَد را اداره يگیؽ ویؽ کً ةَد غشت
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ت. در آسػط، ةػً یپػض ظ نییػتط را ى ٌای ةظرگً یکطد. غپع ٌص نی کَچک را ٕتَل ْط
چػطا »کػطد:  ، اٌِطاض نی تیىٍا ؽص. در ی ىهیداؽت، راك در ىيطظی کً یکهِط از چ

اگػط نػطدم ةػً او پػَل کهػی « ص!یػةصٌ پػَل نو ص؟ ةًیدٌ ظ نییچ ٌهً ویا نو ةً
گػَش او پػط ةػَد از چاپلَغػی در ذػالی کػً  ؽص. دادىص، راكی و سَؽرال ىهی نی

راغػِیو ىیػظ  از نػصارس گَىػگ چی اغػِادان تترػط دارد، ةػً چٖصرایيکً  دیگطان و
ؽػص.  ، ةطاىگیشِػً نی گٓػت ةػصی درةػارۀ او نی ظیػ. اگط کػی چ گضاؽت یىه اذِطام

کػطد ةٍِػط از  ةَد. ْکط نی ؽصیصتط ؽصهؽشفی  نياًْو  ؽٍطت ةً ؼٌای واةػِگی
اغػِاد  تا ؽص دادهاىطژی او  ةًکً کطد  ْکط نی اؽِتاه ةًالٍاده اغت.  دیگطان و سارؽ

نَر کػً  ةػَد. ٌهػان اشً یػةػطای تظک آندر ذػالی کػً  و ثطوتهيص ؽػَد، گَىگ چی
 ؼيگیؽػ ویؽ ؽػص، غػهد ؽشفی ةیؾِط نی نياًْو  ؽٍطت ةً ؼیٌا واةػِگی

 آنص. تط نی وییىیظ پا

 . وِٕػی غػهداوغت يگیؽ ویؽ ةليصی غهد ْطد ةًگَىگ  غهد کً ام گًِٓ
ةایػص  طایػز داده ؽػَد،ةً او تَاىص  زیادی ىهی گَىگ ،ْطدی پاییو ةیایص يگیؽ ویؽ

 ْػطد ٌطچػًص. يو ایػو دو ةایػص نِياغػب ةاؽػ گ او داده ؽَديیؽ وینِياغب ةا ؽ
م یتطی در نرػ ، ةػً غػهد پػاییو ؽشفی واةػػًِ ؽػَد نياًْ و ؾِط ةً ؽٍطتیة

کيػص. در آسػط، وِٕػی  ٌهطاه ةا آن ىػظول نیىیظ  ؼگَىگو  کيص نی ٌادی ىظول نطدم
آن ةػإی دیگػط اثػطی از  ؽَد و ىهی داده او گَىگ گط ةًیه ةاؽص، د کانالً غَٖط کطد
 اْػطاد وحػَد داؽػِيص و اکثػط ویػادی از ایط تٍصاد زیٌای اس غال درىشَاٌص ناىص. 

نػػيی را  سػاىمؽػایص داؽػِيص.  غػال پيخػاهةَدىػص کػً ةػیؼ از  ییٌا ساىمٌا  آن
 ىکػطده اْتیدر را وإٍی آنَزش طگظکيص، انا ٌ نی ویرا تهط گَىگ چی کًدیصیص  نی

اد یػو ذٓػو غػالنِی  دادن ةػطای ؽػٓا کتچيص ذط گَىگی چی کالس ص دریةَد. ؽا
ًِ ؽػص و  نی ةػص ؼيگیؽػ ویؽػص. وِٕػی ؽ نیگَىگ دارای  ىاگٍان یةَد. روز گْط

کػطد.   ىػظول نی ، غهد اوؽص ؽصیص نیؽشفی  نياًْو  ؽٍطت ةً ؼٌای واةػِگی
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ص یػظ ىاپصیػى ؼگػَىگؽػص کػً ؽػشؿ ساـػی ىتاؽػص و  و سِم نییةً ا در ىٍایت
ا تٍصاد ز ویؽص. ا نی اىخػام    نٍکػَسیػاْطاد وحَد دارىص کً تظک ویادی از ایروٌز

ٌػا  آن طایػار کم ٌػِيص. چػطا؟ زیاىص ةػ . اْطادی کً ةإی ناىصه دادىص و غَٖط کطدىص
ْکػط  اؽػِتاه ةًو ؽػصه ةػَد  دادهآىان  ؽان ةًً یةطای تظکاىطژی داىػِيص کً آن  ىهی
و نػطدم ٌػادی یدر ةػ کػًایيةَد و  ی و ؽٍطتیدارا آوردن دغت ةًةطای  کطدىص کً نی

 ً کييص.یتظکٌا  آن و ةَد کًیةطای ا در وإًانا .  ؽَىص گَىگ اغِاد چی

ِو   ٕطض» دارد:  یػک ؽػطط غيی ىصارد، انا تینرصود ػت؟ آنیچ «گَىگگْط
 داىػػِيص کػً نی ةَدىػصةاؽػص. اْػطادی  ار سػَةی داؽػًِیيگ ةػػیؽ ویص ؽیةا ْطد
ٌػا  آن ً کييػص.ید و آىان سَاغِيص کً تظکً اغِٓاده ؽَیتَاىص ةطای تظک نی گَىگ چی

 اغِادانذِی صا کييص؟ یپ ی سَبتَاىػِيص اغِاد ً داؽِيص، انا کخا نییآرزوی تظک
ػایچْٖػم  وإًٍا وحػَد داؽػِيص ؼیپ غال چيصکً  گَىگ چینٍطوؼ   ی ةػطاییٌظ

داد  کػی روؽی را آنَزش ىهػی  یٌدادىص.  را آنَزش نیو ذٓو غالنِی  دادن ؽٓا
 غَی غهَح ةا  ٌصایت کيص و کػی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌص. ا ةًکً ْطد ر

ِو   ـرتت درةارۀ ٕطضدر ذال ذا  کً  گػطی را ید م، نَكػَعیٌػػِ گَىگگْط
کهکػػی  (، روحیاـػػل اـػػلی )سَدآگػػاه ٌا ٌػػالوه ةػػط روح کيم. اىػػػان نػػی نهػػطح

 روح پػيجا ذِػی یػ، چٍػار  ، دو، غػً کیػظ دارىص. ةطسی اْػطاد ی( ىیکهک )سَدآگاه
کهکی لظونػًا ٌهػان حيػػیت سػَد ْػطد ىیػػت.  ٌای روح تیکهکی دارىص. حيػ

نِٓػاوتی  ؽػکل ةً نهکو اغت زن یا نطد ةاؽيص و ایو نػئلً ةطای اْػطاد نشِلػّ
ظ لظونػًا ٌهػان حيػػیت ةػصن ْیظیکػی یػاـػلی ى روح تی، حيػ ٖتیدر ذٖاغت. 

 دارىػص، اـػلی زن روحا ٌػاری از نطدیذاكط ةػدر ذال  م کًیا پی ةطده طایىیػت، ز
ای در  و نَاْػٔ ةػا ٌٖیػصهیػاـػلی نػطد دارىػص. ا روحٌا  اری از زنیةػدر ذالی کً 

کع نصرغً دا َ اغػت: ةً کیٍػاىِی یػیو و یاىػگ، در ایػو زناىػً  ؽػصن واغػه  ةٌط
 ىیطوٌای ییو ُالب ٌػِيص.
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ص. یػآ اـػلی او نی ةا تطی ىػتت ةػً روح غهد کهکی ؽشؿ نٍهَ ً از روح 
ص. یػآ نی ییار ةػا یةػ از غهدٌا  آن کهکی اْطاد، روحطسی ةدر سفَص  نشفَـاً 
نادرتػان  ةا ؽػها از ةهػو زنان ػت، چطاکً ٌمیطکييصه ىی، روح تػش کهکی انا روح

 اغت. نٍهَ ً وِٕی نطدمتان  ةصنٕػهِی از  ؽها را دارد و ىام نَِلص ؽصه و ٌهان
 و روحیػدٌيػص، ا نی اری را اىخػاما کػیػکييص  ظی ْکط نییدر زىصگی روزاىً درةارۀ چ

دٌػص  کهکػی اىخػام نی ٌهػصتًا روحآىچػً  طد.یػگ م نییتفػه ؽان اغػت کػً اـلی
ای ةص کهِطی اىخام دٌص.  اـلی اغت، ةً روح کطدن  نٍار نَری کً تا ذص انکان کاٌر

تَاىػص کػاری  کهکی ىهی دىتال چیظی ةاؽص، روح اـلی غطغشِاىً ةً انا وِٕی روح
در ذػالی  سػَرد، ٌادی را ىهی کهکی ْطیب حانٍ  نطدم دٌص. روحدرةارۀ آن اىخام 

 ط اغت.یپض بیاـلی در ةطاةط آن تٌَم، آغ روحکً 

يػص و اذِهػا ً در نػطز یآ ی نییار ةػا یةػػ کهکػی از غػهَح ٌای از روح ةٍلی
ً کيص، اگػط یکهکی ةشَاٌص تظک ً ٌػِيص. وِٕی روحیٖی در تظکیثهطۀ ذٖ ةً صنیرغ
 گَىػگ چی دٌػص. وِٕػی تَاىص کاری اىخػام ىتاؽص ىهی آن اىخام ًة لیاـلی نا روح
را  گَىػگ گػط، چیینثػل اْػطاد د ظ سَاغػتیػاـلی ى روح یةَد، روز ار نرتَبیةػ
گَىػً   یظۀ او پػاک ةػَد و ٌیػاىگ ً کيص. التًِیةا  تظک غَی غهَح کيص و ةً ویتهط
ؽػرال ؽػص: کهکػی ةػػیار سَ ىصاؽػت. روح ؽصن ا ثطوتهيصیی ةطای نؾٍَر یتهيا
ً یػسػَاٌی تظک . ذا  نی طمیگ ٌا را نو ىهی میً کيم، انا تفهیتظک سَاغِم نی نو»

 وإٍی تَاىػت اغِادی انا او کخا نی« سَاٌم. نی نو کً ٌهاىی اغت ویکيی و ا
را وا تػطی کػطد تػا نَحػَدات  کهکی ةػیار تَاىا ةَد و ةصن را تػطک صا کيص؟ روحیپ

ٌای کهکػی از  ةٍلی از روح از آىخا کً.  ؽياست نی شا در زىصگی ٕتلی پیصا کيص کً
 آىخا، ةػً صن ةًیکييص. ةٍص از رغ را تطک تَاىيص ةصن يص، نییآ ی نییار ةا یةػ غهَح

و ؽػشؿ یػصىص ایدٌا  آن طد.یٕطض ةگ گَىگکيص و  ًیسَاٌص تظک گٓت کً نیٌا  آن
ىػً روح کهکػی گَ ویکطدىػص. ا ً کهػک نییػار سَب اغت و نههئيػًا او را در تظکیةػ
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ان یػو از نپطاکيػصه ةػَد  ی اىػطژیاُلب ىٌَ گَىگ ویٕطض ةگیطد. ا گَىگتَاىػت 
ِػً آىچػً  ؽص. در نَارد دیگط، ؽکل ةً ؽشؿ نيِٖل نی ای نػیطی لَلً ٕػطض گْط

ایی کً  نیؽصه  کانلـَرت  ةًؽص  نی ؽصه ٌػػِيص نٍهػَ ً  کانل ؽکل ةًآنص. چیٌظ
 دارىص. نتیٍی را ٌهطاه سَد ٌای َْؽ تَاىایی

ةً نتیٍی ىیظ  ٌای َْؽ ، تَاىاییگَىگؽشؿ ٌالوه ةط هکو ةَد ن در ایو ذالت
ک ؽػب در نػَل یػکطد کً ا ن تَـیّ کطدم، کً  آورد و چیظی را تخطةً نی دغت

 گَىػگؽص  صار نییة کطد و وِٕی روز ةٍص از سَاب ادی اذػاس نییسَاب گطنای ز
تَاىػت  کطد و نی کو اذػاس نیغا  زد الکِطیػیِ نی دغت ٌطچً . ةً داؽت نی
 . از کخػا اغػت آورده ةػً دغػت گَىگ ص کًیٍْه ؽٓا دٌص. او نیرا  دیگطانهاری یة

، آنػصه ٍانیاز ْلای ک کً ذػی کلی داؽت ىتَد. ْٖم آنصه ةَد؟ درةارۀ آن روؽو
طا یػگٓػت، ز ظی ىهییػاو چ کهکی ةػً روح آنصه اغت. چگَىً داىػت ًٖا ىهییانا دٕ
ةػً  گَىػگکػً  و ةػَدیا داىػت ظی کً نییکطد. تيٍا چ ً نییتظک ًکهکی ةَد ک روح

 .اغت آورده دغت

ِو  در ٕطضنٍهَ ً  ای ىتَد. اْطادی کً در  کييصه و ْطد ٌانل تٍییواىطژی، غگْط
ِيػػص اُلػػب حػػَاناىػػطژی ٌای اسیػػط  غػػال نَری کػػً ةطسػػی  ةَدىػػص، ةػػً ٕػػطض گْط

. ةَدىػصتطی ىیػظ  و اْطاد نػوغالً ةَدىص  غالً و ةطسی چٍل  غالً، ةطسی غی ػتیة
ص کػً یػيیة را نیٌػا  آن سَةی اداره کيص. ةطای ْطدی حَان دؽَارتط اغت کً سَد را ةً

نػا ل  يصکً ْطد ساـی ىیػِ ٌای ٌادی اْطاد سَةی ٌػِيص و ٌيگانی نٍَٕیتدر 
 تأثیط ترتآغاىی  ةًچؾيص،  . انا وِٕی نٍم نَْٖیت را نیگیطىص دىیَی را غتک نی

ػِو در  یکييص ٌيَز ٌم راٌ طىص. ْکط نییگ نیيٍٓت ٕطار و ن ؽٍطت نَ ىی ةػطای ْر
سَاٌيص ةً ٌط ؽکلی تالش کييص تا ةً ةٍلی از اٌػصاؼ  زىصگی دارىص و ٌيَز ٌم نی
ةػً ٌػا را  ٍی و ةٍلػی نٍارتینت ٌای ْػَؽ ییتَاىا ایيکًنطدم ٌادی ةطغيص. ةٍص از 

در احِهػاع ؽػان  صن ةػً اٌصاؼیای ةػطای رغػ لًیٌيَان وغ آورىص، اُلب ةً نی دغت
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 ٌهلی ىشَاٌص ةَد، احػازه ىصارىػص ةػً آن اناکييص.  نیاغِٓاده ٌا  آن ازٌادی ةؾطی 
کهِػط اىػطژی ،  اغِٓاده کييػصٌا  آن ؾِط ازیة اغِٓاده کييص. ٌطچًٌا  آن و ؽکل ازیا

 کً ؾِطی وحَد دارىصیچیظی ىشَاٌيص داؽت. ذِی اْطاد ة ، ٌی در ىٍایتؽَد.  نی
ذاكط ذِػی در ذال ام،  نَر کً دیصه . آن اغت و ؽکل غَٖط کطدهیةً اؽان  غهد

 هاىصه اغت.ىک ىٓط ٌم ةإی ی

ؽػیيگ سػَةی  ایػو اْػطاد در اةِػصا ؽیو، گِٓم اکيَن ٌم کًای  ىهَىًدو  در ٌط
ىتَد، ةلکً نَحَدات وا تط ارا ً کطده ةَدىص. ؽان  ذاـل تهطیوٌا  آن گَىگداؽِيص. 

 ةَد. سَبسَد  سَدی ةًطژی اى آن ،خًیدر ىِ

 َان درآنرنیا حیس روح یةً تطذ
ٌای ذیَاىِی  روحکييصگان نهکو اغت درةارۀ ً یان احِهاع تظکیاری از ؽها در نیةػ

ط ی، کً ةصن اىػان را تػػشؽيیصه ةاؽیص و نار سارپؾت، راغَ،  روةاه ذیَاىاتی ناىيص
ٌػای  ییگَىػگ تَاىا چیو یيػص تهػطیگَ ػِيص؟ ةٍلػی اْػطاد نییٌا چ ویکييص. ا نی
یاةيػص،  ٍی تَغػًٍ ىهیینت ٌای َْؽ یی، تَاىاٖتیدر ذٖدٌص.  نیرؽص ٍی را ینت َْؽ
نػَر اغػت کػً نػطدم ةػا  ویا ٌای نادرزادی ةؾطی ٌػِيص. ْٖم ییتَاىاٌا  آن ةلکً

ای نلهَسیچ ؾِط ةًیؾِط و ةیرؽص حانٍ  ةؾطی، ة کی نػا یظیای ْیو دىیدر ا ٌظ
،  خػًیدر ىِؽػَىص.  و نػا واةػػًِ نییؾػِط ةػً اةػظار ىػَیة ویکييػص، ةيػاةطا تَحً نی

کػانالً  در ىٍایػتروىػص و  ل نییػَغًِ ترلینَر پ نادرزادی ةؾطی نا ةً ٌای ییتَاىا
 ؽَىص. ص نییىاپص

ً، ذالػت یػص از نطیػٔ تظکیػةا ، ؽػشؿ ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا ةطای داؽػِو
ای ىصارىػص،   صهیػچیاْکػار پ یوَاىات چيػیای را کً داؽًِ، ةازیاةص. انا ذ ولیًالؿ اس

ؽان دغِطغػی  ٌای نادرزادی ییتَاىاةً نِفل ٌػِيص و  و ةً غطؽت حٍانیةياةطا
ٌػا  ً کييػص، روةاهیػداىيػص چگَىػً تظک نی َاىػاتیيػص ذیگَ ةطسػی از اْػطاد نیدارىص. 
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ا و غایط ذیرا تظک دن داىيص چگَىً نی ً یػتظک داىيػص چگَىػً َاىات نییً کييص یا ناٌر
ٌػی  ٌػا  آن ً کييص. در اةِػصا،یداىيص چگَىً تظک َاىات نییػت کً ذینَر ى ویکييص. ا

ٌػای نػادرزادی را دارىػص.  ییتَاىا نَر اغت کً ٌهان ویا درکی از تظکیً ىصارىص، ْٖم
 زنان کػاْی، انکػان دارد هی نياغب و نصتیهی نياغب، در نریؽطا غپع ترت
 ٍی را رؽص دٌيص.ینت َؽٌای ْ ییاورىص و تَاىایة ةً دغتةَِاىيص اىطژی 

،  ساـی دغت یاةيص. در گضؽًِ ٌای  ییتَاىيص ةً تَاىا نی َاىاتیةً ایو ؽکل، ذ
ٌػایی دارد. از  ییآورده و ذػا  تَاىا ةً دغتاىطژی نٍيَی  َانیذ ویا م کًیگِٓ نی

انػا را کيِطل کييػص.  آغاىی نطدم تَاىيص ةً ٕصرتهيصىص و نیات َاىی، ذ ٌادی ىيط نطدم
ػػِيص. یظی ىیػکييصۀ وإٍی چ ویتهط ػِيص و در نٖاةلِ یٕصرتهيص ىٌا  آن کً میگَ نی

ةػطای تػان  کَچک ص، اىگؾػتيً کطده ةاؽیتظک تًا ٌظار غالیٌطچيص نهکو اغت تٖط
را دارىػص و  ذاتیَاىات ایو تَاىایی یایم کً ذ گًِٓگطچً کاْی اغت. ٌا  آن کطدن سطد
نػا وحػَد دارد:  انػا اـػلی در حٍػان ،صٌػا را داؽػًِ ةاؽػي ییتَاىيص ةطسی تَاىا نی
ؽػَىص. ةػً ٌهػیو  نَْػٔکييص، چً رغص ةً ایيکً در آن ً یىصارىص تظک احازه َاىاتیذ

 در ٌػط چيصـػص غػال، ص کػًیةاؽ هی سَاىصهیٌای ٕص در کِابؽایص اغت کً ٌلت 
ؽػَىص. وِٕػی پػع از  نی کؾػًِ کَچػک ایً یا ذادث ای ةظرگ در ْاحًٍ َاىاتیذ

ؽػَىص،  يػی رؽػص کيػص، ةایػص ىػاةَدیَاىػات تػا غػهد نٍیطژی ذ، اىػ نػصتی گضؽت
صوةٕط ٌػا  آن کطدن ةطایً یةیِٓص، چطاکً تظکدیگطی اتٓاؽ ا ی کيص اـاةتٌا  آن ی ةًٌر

ٌا  اىػػان تَاىيػص نثػل ٌا را ىصارىص، ىهی نهيَع اغت. چَن غطؽت نادرزادی اىػان
رو اگط انکان داؽت  ىص، ازایوٌا دار ٌایی را ىصارىص کً اىػان کیٓیتٌا  آن ً کييص.یتظک

ؽػصىص. ةيػاةطایو احػازه  نی هویاٌػط ؽػصىص، نههئيػاً  نی کييص و اگط نَْٔ ًیکً تظک
را ٌػا  آن سػصایینَحػَدات ؽػصىص  و اگػط نَْػٔ نی ً نَْػٔ ؽػَىصیػىصارىص در تظک

در ، حانٍػ  ةؾػطی  گِٓم نَر کً داىيص. انا ٌهان را نی ویظ ایَدؽان ى. سيصکؾِ نی
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 گيػاٌی را نطتکػب ٌػط ىػَع و ةٍلػی از نػطدمنػيرم ؽػصه ؽػصت  ةػًذاكط ذال 
 ؟ ػتیةؾطی در سهط ى ا حانٍ ی، آ رغص و نطذلً نییؽَىص. وِٕی ةً ا نی

کع سَد نی تیظی ةً ىٍایوِٕی چ  ٌطوٕػت م کػًیا ؽَد! پی ةطده نی رغص ةٌط
 وِٕػی اتٓػاؽ ؾػًی، ٌه ؽػصىص نيٍػصم نی زیتػار ٌای نإتل ةؾطی در زنان حَانً

ذاكػط،  در ذػالؽػصه ةػَد.  نَر وذؾِياکی ْاغػص ةً اىػان اتیاسالٕ کً اِْاد نی
در ، گػطیاری از ُةٍػصٌای دیةػػ ویغػاکو اغػت و ٌهچيػ در آن اىػػان ُةٍصی کػً

 غهد ویگط در ایدرةارۀ ُةٍصٌای د ٖتیذٖ ویٕطار دارىص. ا ار سهطىاکیِی ةػیوكٍ
تط ْطار ً یٌيص ٌطچً غطسَا کييصه ىیظ نی  کيص. ارواح یا ذیَاىات تػشیط نی ظ ـصؽیى

ِو کييص ْکط نیٌا  آن ةا تط ةطوىص. سَاٌيص ةً غهَح کييص، نی ةػا تط  غهَح ةً ةا ْر
ةاؽػص؟ اگػط  و غػادگییػتَاىص ةػً ا نی در ةتطىص. انا چگَىً ةً غالم تَاىيص حان نی
کػی از یو یػرو، ا ص. ازایػویص ةػصىی ةؾػطی داؽػًِ ةاؽػیػص ةایػً کيیص تظکیسَاٌ نی
ا یػط روح یةػً تػػش گَىػگ چی کييػصگان ویچػطا ةٍلػی از تهط کً تاغٌایی  ٌلت
 يص.یآ َان درنییذ

کػاری وا تط یا اغِاد ٕصرتهيػصی  نَحَدی  چهَر ٌ: »پطغيص یةٍلی از اْطاد ن
 درتػان نا وحػَد دارد: اگػط سَد گطی در حٍانیاـل د« دٌص؟ ةاره اىخام ىهی ویدرا

ؽػها ناىً هایل ىصارد تکػی   یٌ نلب چیظی ةاؽیص یا سَدتان چیظی را ةشَاٌیص،
ص و ٌهطاه ةا آن، ْػا را یيیرا ةطگظ درغت راه کً میدٌ نی آنَزش ؽها ةً ایيخا .ؽَد
گضاریم سَدتان ةً نػا ل آگػاه ؽػَیص.  م و نییدٌ ؽها آنَزش نی نَر کانل ةً ةً

نطةػَط اغػت. تػان ص، ٌيػَز ٌػم ةػً سَدیػطیاد ةگیآن را  صیطیم ةگیتفه ایيکًانا 
« ةػػِگی دارد.تان ً ةً سَدیتظک کيص، انا ی نییورودی راٌيها ؽها را ةً درِ اغِاد »
ص یا ىکيیػص، یً کيیتظک ایيکًص. یً کيیکيص کً تظک ؽها را نختَر یا وادار ىهیکػی   یٌ

طی را اىِشػاب یچػً نػػایيکػً  گػط، درید ٌتارت تفهیم ؽشفی سَدتان اغت. ةً
کػػی ةػا ؽػها   یآوریػص، ٌ ً دغػتةػی را چیظ چػً یػا ی را ةشَاٌیصچیظ چًص، یکي
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یب کييص دیگطان ْٖم نی کيص. نصاسلً ىهی ةٍِػطیو کػار  تَاىيص غٍی کييص ؽها را تُط
 را اىخام دٌیص.

و یػا در وإػًکييػص، انػا  نی ویرا تهط گَىگ ةٍلی از اْطاد چی صیيیة نی اگطچً
دات آن نَحػَ آورد. نی ةً دغتؽان را  طکييصه اغت کً اىطژییَان تػشیا ذیروح 

گَىػگ را  از اْطادی کً در غطاغػط کؾػَر چی چگَىً در اةِصا نطدم را تػشیط کطدىص؟
ؽان روح یػا ذیػَان تػػشیطکييصه دارىػص؟ اگػط  پؾت ةصن کييص چيص ىٓط تهطیو نی

کييػص.  ویرا تهػط گَىگ کطدىص چی حط ت ىهیاْطاد اری از ی، ةػگِٓم تٍصادش را نی
 ةػً وحػَدرا  تیوكػٍ ویػی اچیظً چػ پعذص وذؾِياکی زیاد اغت.  تٍصادش ةً

ا وإٍیچ ویآورد؟ ا نی ٌادی ٌػػِيص. چگَىػً  نطدم احِهاع کطدن طانیودر ذال ًا ٌظ
ةػً  وغػیل  سػَد نػطدم و نؾػکل ةًیػ؟ ا آنصه اغت ةً وحَدهی یصۀ وسیپص ویچي

حا وحَد دارىص.   اغت و اٌطیهيان ٌهً ؽصن ةصدر ذال  تیچطاکً ةؾط ،صیآ نی وحَد
َاىػػات یا ذیػػارواح ؽػػان  روی ةصن گَىػػگ ن اغػػِادان ٕالةػػی چیویژه، ٌهػػ  آ ةػػً

کييػص. در  ٌای سَد نيِٖػل نی طکييصه دارىص و ایو چیظی اغت کً در آنَزشیتػش
 ویػرا تػػشیط کييػص. اگػط ا نخاز ىتَدىص نطدم َاىاتی، ٌطگظ ذ ِز ةؾطیتیغطاغط تار
ا ةػاور یػداد. انػا آ ىهػی ص احازهید نیآن را  طکػی. ٌؽصىص نی کطدىص کؾًِ کار را نی

ٌػا  آن کييص، نلب نیٌا  آن انطوزی نا ةٍلی اْطاد ةطای کهک، از ص در حانٍ یکي نی
ةٍلی اْطاد نهکو اغت ْکػط کييػص:  ؟کييص را ٌتادت نیٌا  آن ذِیسَاٌيص و  را نی

ص، انػا در حػػِخَی یىشَاغِآن را  ؽها!«  سَاغِم ػت کً نویظی ىیانا آن، چ»
درغػت  ٌػای و ةػظرِگ روشیة روؽػو اتا نَحَدی. آ صیی ةَدٍینت ٌای َْؽ ییتَاىا
ٌػادی  چیظی ةَدن، واةػػِگی نػطدم ص داد؟ در نلبيؽها سَاٌ را ةًٌا  آن ً،یتظک

ا ؽَد. پع ویاغت و ا  دٌص؟ ْٖػم ؽها نی را ةًٌا  آن کػی چً واةػِگی ةایص ٌر
ةػً ؽػها  راٌػا  آن تَاىيػص َاىػات نییاٌطیهيان از ُةٍصٌای دیگػط و اىػَاع نشِلػّ ذ
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وغػػیل  روح یػػا ذیػػَان را  ا آن ؽػػتیً ایػػو ىیػػػت کػػً تػشیطؽػػصن ةًیػػةصٌيػػص. آ
 آیص. کيیص؟ پع آن نی درسَاغت نی

 ویکييػص؟ وِٕػی کػػی تهػط گَىگ را ةا ذٌيی درغػت تهػطیو نی چیيص ىٓط چ
ػای سػَبیػتَٖا را حصی ةگ صیدٌص ةا را اىخام نی گَىگ چی دٌػص و  اىخػام طد، کاٌر

ِػار کيػص.  ؽػکل ویهی ةصیٌط ؽطا و ترت ٌطحاص در یطد ةاْطدی نٍطةان ةاؽص. ْ ْر
ْکػط  گَىػً ویگَىگ را در پارک اىخام دٌيص یا در ساىً، چيػص ىٓػط ا سَاه تهطیو چی

در  کييػص. نی ویگػَىگی تهػط چی ىػَع اْطاد چًداىص ةٍلی  ىهیکػی   یٌکييص؟  نی
ص: يػیگَ نی ط لػبیػص، زىػآور در نی ىَغػان را ةًؽان  ص و ةصنيکي نی ویتهطذالی کً 

ةٍلػی !«  اغػت لی نيٓػَریس نادرزىم»یا « گضارد ىهی اذِطام نو ةً اوه، ٌطوغم»
ِػً تػا انػَر کؾػَر.  ی ىيط نیٌطچیظاْطاد ذِی درةارۀ  دٌيص، از نرػل کارؽػان گْط

ـػرتت ىکييػص و اگػط چیػظی نَاْػٔ ٌٖیػصه و اْکػارِ اش  هکً درةػارىیػت ظی یچ
؟  ىانیػص گَىػگ نی چی ویتهػطآن را  ایػآؽػَىص.  ىتاؽػص، ةطآؽػًِٓ نیؽان  ؽشفی
کػػً  دٌيػػص اىخػػام نیٕػػصر نػػَ ىی  آنرا  ػػػِادهیٌػػای ا ویکػػً تهطٌػػػِيص اْػػطادی 

ا  ویا»ػت: یى آرامؽان  ، انا ذٌوکيص ؽطوع ةً لطزش نیؽان  یپاٌا احيػاس روٌز
نػطا  تَاىص ذَٖؽ کارم ىهی اْظایؼ اغت. نرلدر ذال ٌا  هتیو ٕ ؽصه ار گطانیةػ

رؽػص  گَىػگ چی ویتهػط ٔیػٍی را از نطینت ٌای َْؽ ییطا ةٍلی از تَاىاةپطدازد. چ
 گَىػگ ظ اغػِاد چییػى ، نػو آورم ةػً دغػتٍی را ینت ٌای ْػَؽ یی؟ اگط تَاىا صٌمى

 ةً دغت پَل هارانیٔ نٍالخ  ةیاز نط تَاىم آورم. نی نی ةً دغتم و ثطوت َؽ نی
ؾػِط ی، ذِػی ة ىػاٌط ؽػصه گطانیٍی دینت ٌای َْؽ ییيص تَاىایة وِٕی نی« اورم.یة

ٍی، چؾػم غػَم و کػػب ینت ٌای َْؽ ییکػب تَاىا ؽَد. ذٌيؼ ةا نی نلهطب
 ویا چٖصرص: یؾیيصیة ویؽَد. ٌهگی درةارۀ ا هاری نؾَِل نییٌای ؽٓای ة نٍارت

تط  اغػت. حػصی کػانالً ةػطسالؼ آن دور اغػت! ِحو، َؽػو، ِرننا،  حٍان از غطؽت
اغػت! انػا آن را ىاآگاٌاىػً اىخػام اٌطیهيػی  و در روؽػییتهػطدر ذال م، او ییةگَ
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کيص ةػصتط  غانً نی ؼْکط کيص، اْکاری کً ذٌي ٔینط ویؾِط ةصیة دٌص. ٌطچً نی
طد. ْکػط یرا حصی ةگ ص تَٖایداىص کً ةا ؽشؿ ْا را کػب ىکطده و ىهی ویؽَد. ا نی
ًا ةا اىخام کيص نی  کيػص اورد و ْکػط نػییة ةً دغتتَاىص اىطژی  ٌا نی ویآن تهط ـْط

ایػو ؽػشؿ ذٌيیػت اورد. یػة ةً دغتآن  کطدن تَاىص ةا نلب را ةشَاٌص، نی ٌطچً
 اغت. گَىً ایو

ػای ةػصی را حػضب یػػت چیاْکػارش درغػت ى ایيکًسانط  ًٖا ةًیؽشؿ دٕ ٌظ
ٌػای  ییتَاىاو  و ؽػٍطت پػَل گَىػگ چی ویتهػط سَاٌص ةا نیوِٕی کػی کيص.  نی
از ایػو ٌػا  آن يػص.يیةتآن را  صيػَاىت نی یذیػَاىارواح  اوردیػة ةػً دغػتٍی ینت َْؽ

و  سػَب ةاؽػص ؼةػصىآیيص زیطا نهکو اغػت ناٌیػت  ؽشؿ ةً وحص نی  سَاغِ
ای سَةی را در سَد داؽًِ ةاؽص. نی زیػطا ذٌيؼ سیلػی ةػص اغػت ةتیييص کً  چیٌظ

 ةاؽػص، داؽػًٌِم اغِادی ْطد اگط  ! انا ذِی ٍی اغتینت ٌای َْؽ ییتَاىا دىتال ةً
ٌػای  دىتال تَاىایی کػػی ةیؾػِط ةػً ٌطچً کً يصىدا نیح ذیَاىی ىص. ارواتطغی ىصار

ویژه  را ةػً او ىصٌػص، ةػًٌا  آن ؽَد کً ش ةیؾِط نفهم نیاغِاد نتیٍی ةاؽص، َْؽ
کً گیطد  در ىيط نیواةػِگی ىٌَی زیطا آن را  ؛ةاؽص  وإٍی یروش تظکاز  اگط اغِاد

ا ؽَد. ْػطد  ةػً اذِهػال کهِػطی  ْکػط کيػص، ٔیػنط ویػا ؾػِط ةػًیة ٌطچػًةایص ٌر
آن را  ٌهچيان ىؾَد،ةً آن آگاه . انا اگط ؽَد ٍی ةً او داده نیینت ٌای َْؽ ییتَاىا

و ا ایيکًپع از نؾاٌصۀ  ش، اغِادىٍایتؽَد. در  اْکارش ةصتط نیکيص و  نینلب 
کيػص.  گػط از او نطإتػت ىهییکيػص و د ٔ او را تطک نییٌه ط اغت، ةا آٌییىاپض اـالح

نطإتػت ٌػا  آن ازغِادی ىصارىص انا نهکو اغت نصتی اغِادی گضری ةٍلی اْطاد ا
گػط وحػَد دارىػص. ؽػایص یادی در ُةٍػصٌای دیػار زیػػوا تط ةنَحَدات  کً ، چطاکيص

روز یػا  يػکنػصت  و ؽشؿ ؽَد، ىگاٌی ةً او ةیيػصازد، ةًینَِحً اوا یی نَحَد 
ػایص سػَب ىید ایيکًکيص و پع از  ةیؾِط، او را دىتال گػط یکيػص. روز د ؼیػػت ٌر
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يصازد، پی ةتطد کً او سَب یرد ؽَد، ةً او ىيطی ة اغت گطی نهکویدوا ی نَحَد 
 کيص. ػت و او را تطکیى

 تَاىػص ا گػضری، ىهییػاغػِاد ؽػشؿ، سػَاه ٌػادی ةاؽػص  داىػص کػً نی َانیذ
ایی را کػً آن ؽػشؿ  تَاىيػص  َاىػات ىهییدر نلػب آن اغػت ةػً او ةصٌػص. ذچیٌظ

تطغػيص و  ىهیٌػا  آن ویييص. ةياةطایٌػِيص، ةتآىخا  دروا تط َدات نَح ی را کًیُةٍصٌا
وِٕػی کػػی  نا وحَد دارد کً کييص: اـلی در حٍان نی ظ غَءاغِٓادهیاز ایو راه گط
تَاىيػص در آن دسالػت کييػص.  ظی ةشَاٌص، غایط اْطاد ىهییا چیظی ةاؽص یدر نلب چ

ةً او آن را سَاٌص،  ط او چیظی نیاگ»ص. يکي نی ظ غَءاغِٓادهیو راه گطیاز ا ىاتَایذ
او  ةػًآن را  َانیػذ «، ىػً؟ کػيم او کهػک ةػً کػً ػتیى دٌم. ةطای نو اؽِتاه نی
 ةً ؼیآزنا ٌيَان کيص و اول ةً کيص او را تػشیط ىهی در اةِصا حط ت َانیدٌص. ذ نی

در  کػً را اىػطژیآن ىػَع  ةػطد نی پی ؽشؿ روزی ىاگٍان دٌص. او کهی اىطژی نی
. ذیَان ةػا درنان کيصٌا را  هارییتَاىص ة آورده و ذِی نی ةً دغتةَد  ؼیحػِخَ
درآنػص ٕتػل از  ؼیآن کانالً سَب ٌهل کػطده، از آن ناىيػص احػطای پایيکً  نؾاٌصۀ

او  سَاٌػػص، ةػػً ةػػصن نیآن را چػػَن »کيػػص.  ؼ اغػػِٓاده نییؽػػطوع وإٍػػی ىهػػا
ػای ة ةً تَاىم و ؽکل نییا چػتم. ةً نی تط  آغػانآن را  و ؾػِطی ةػصٌمیاو چیٌظ

ةػً « ؽػَد. ةً تَ داده نی چیظ ٌهًسَاغِی؟ ذا   اىخام دٌم. نگط چؾم غَم ىهی
 کيص. را تػشیط نی آیص و ؽشؿ ـَرت نی ایو

ػا ْکػط نییچ ویػةػً سَاغػِو ا ؽشؿ ویا ذٌو در ذالی کً  کيػص، چؾػم ٌظ
ی یطون ةٓطغِص. ٌهچيیو کهی تَاىػایةاىطژی تَاىص  ؽَد و ذِی نی ةاز نی ؼغَن
 آىچػً کيػص ؽَد و ْکط نی زده نی ار ٌیخانیآورد. ةػ نی ةً دغتٍی حظ ی ینت ؽَْ

يؼ یذاـػل تهػط کيص کً آن آورده و ْکط نی ةً دغت در حػِخَیؼ ةَده ةا سطه
 ةػً دغػتظی را یػچ  یٌػ ویتهػط ٔیػٖت ایو اغػت کػً از نطی. انا ذٖ ةَده اغت

ٌا را  هارییة يص و نرلیا ةتةصن اىػان ر درون تَاىص نی کيص کً . ْکط نی اورده اغتیى
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 ، ةلکػًاو اـػالً ةػاز ىؾػصه غػَم ، چؾػم ٖػتیدر ذٖی کيص. یؽياغا در ةصن ؽشؿ
ػا را یٌای سػَد چ ةػا چؾػم َانیػکيص. آن ذ نی نِظ او را کيِطل کً اغت َانیذ ٌظ

او ْکػط  خػًیدر ىِکيػص،  نی نِػظ او نػيٍکع يص ةػًیة نیرا  آىچً يص و غپعیة نی
را ةیطون ةٓطغِی؟ ؽطوع اىطژی سَاٌی  نی. » اغت هةاز ؽص غَنؼ چؾمکيص  نی
ٌای  دارد، پيخػً ْطغِادن اىػطژی ىگػً نػی سَد را ةطای ةیطون وِٕی او دغت« کو.
یػا ؽػایص در ةطسػی نػَارد، نػاری ةػً  آیػص نی طونیػْػطد ة ةصن َان ىیظ از پؾتیذ

 ص تػا آنیػآ نی طونیػکَچک آن ة دار نار از غط ؽکاؼ زةانؽشؿ چػتیصه ةاؽص و 
و وحَد دارىػص. یادی ناىيص ایار زیػص. نَارد ةػیق را ةلیا نَِرم نطیهار یة ػهتٕ

کػً  آیيص ایو سانط نی کييص ْٖم ةً ط نییو اْطاد را تػشیآن ارواح یا ذیَاىاتی کً ا
 کييص. نلب نیٌا  آن و اْطاد ازیا

ٌػای  یینلب پَل و ؽٍطت ةَده، ذػا  تَاىا درایيکً  سانط ، ؽشؿ ةًدر ىِیخً
يص یةت غَنؼ تَاىص ةا چؾم و نی درنان کيصٌا را  تَاىص ةیهاری ٍی دارد، نیینت َْؽ

آیػػا »اىػػصازد:  نیگػػاٌی ى َانیػػکيػػص. ذ نی ار سَؽػػرالیٌػػا او را ةػػػ و ٌهػػ  ایو
 اغػت ار آغػانیةػػ« کيم. دار نی ، تَ را پَل ار سبی؟ ةػ دار ؽَی سَاغِی پَل ىهی
ٌا  آن ادی را کيِطل کيص ویَاىص نطدم زت نی َانیکطد. ذ ذٌو ْطد ٌادی را کيِطل کً
ی را یٌػا قینط ایيخااو در ذالی کً  اورد. ٌخب،یىظد او ةدرنان  ةطای  دغًِ دغًِ را

کييػص.  َیٌا تتل ةطای او در روزىانً ستطىگاران کيص کً کاری نی َانی، ذکيص درنان نی
ا کيِطل ویا ٌادی را ةطای اىخام او نطدم درنػان  ةػطای  کيص. وِٕی کػی کً نی کاٌر

کػً او گػضارد  ىهی ذیػَان پػطدازد، ىهی الظذهػً او ذٔ اىصازۀ کاْی ةً ص ةًیآ ىظد او نی
 ةً ٌػط ذػالطد و ةیهار یهار غطدرد ةگیة ؽَد کً نی غتب َانیذ .ةصون دردغط ةطود

،  ٌػم ةػً ؽػٍطترغیصه اغػت و  ثطوت ادی پَل ةپطدازد. ٌم ةًیز او نٖصار ةایص ةً
.  ىیػظ ؽػصه اغػت گَىػگ کطده، نؾٍَر ؽػصه و اغػِاد چی ادی کػبیز چطاکً پَل
ی ٌطچیػظکييص  نی دٌيص و حط ت ِی ىهییاٌه يگیؽ ویؽ اْطادی ةً وینٍهَ ً چي
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ؼ یتػا ذػصی پػ ىػص.گیط در ىيػط نی« ةا تطیو ىٓػط ةٍػص از سػصا» و سَد را يصیةگَ
نپطاتػَر ا ایػنػادر  ٌای نٍطوؼ نثل نلکػً  ؽصۀ الًٍصایکييص ةازپ روىص کً ادٌا نی نی

نَر  ةػً از آىخػا کػًکييػص سػَد را ةػَدا ةيانيػص.  ؾم ٌػِيص. ذِی حط ت نیی ةظرگ
ٌػای  ییتَاىا دىتال ةػًؽػان  ، در تهطیو اىػص را اىخػام ىصاده يگیؽ ویؽ  یوإٍی تظک

 .کييص نی انؽطیَاىات تػشی، ذدر ىِیخًٍی ٌػِيص. ینت َْؽ

ةػً ةِػَان پػَل  کػً ىخػااؽکالی دارد؟ تا آ چً»ص: یص ةٍلی از ؽها ْکط کيیؽا
ْکػط  گَىػً ویاز اْػطاد ا ارییةػػ« اغت. نؾٍَر ؽص سَب وا ثطوتهيص یآورد  دغت
چیػظی  لیػدل ةصون ةطىان  سَد را دارد و َانیکييص. ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً ذ نی
ةػً ظی یػ، چدادن ازدغػتوحػَد دارد: ةػصون  و حٍانیدٌص. اـلی در ا ؽها ىهی ةً

درةػارۀ آن  اکيػَن ا ٌمیػآورد؟ آ نػی ةػً دغػتی را چیػظ چػً َانیص. ذیآ ىهی دغت
 ةؾػطی، اورد تا در ؽکلییة ةً دغترا تان  سَاٌص حٌَط ةصن نی ؟ او ـرتت ىکطدم

 کيص. انا در ةػصن اىػػان نی حهً ؽشؿ و حٌَط ةؾطی را از ةصنیةياةطا .کيص ًیتظک
 ص، ْٖػمً کيػینٖصار نرصودی از ایو حٌَط وحَد دارد و اگط کػی ةشَاٌص تظک ْٖم
ً یػص تظکیاز ؽها ةطدارد، ةاآن را  َانیص ذینٖصار نرصود وحَد دارد. اگط ةگضار ویٌه

 زم را  ۀآن نادً کيیص؟ یص کً تظکناىَ  ی ةطای ؽها ةإی نیچیظ چًص. یکي را ْطانَش
 نػو»يص: یص ةطسی اْطاد ةگَی. ؽا صیً کيیتَاىیص تظک ص داد و اـالً ىهییاز دغت سَاٌ

اورم. تػا وِٕػی ةِػَاىم یة ةً دغت پَل سَاٌم نی ، ْٖم ً کيمیتظک سَاٌم اـالً ىهی
ای دی. چطا ىگطان چ اغت سَب پَل داؽًِ ةاؽم تػان  یص ةطایػةگضار« گط ةاؽم؟یٌظ

تَكػید آن را  ایيکػًةیاوریص، انا ةٍػص از  ةً دغت ص پَلیص ةشَاٌیؽا دٌم، دیتَك
اٌلػای کيػص،  د تػطکرا زوتان  ص. چػطا؟ اگػط ةػصنیػکي ْکػط ىهی ؽػکل ویا ةًدادم 
 ةػً ناىصۀ ٌهطتػان نصت ةإی ، در تهام ص ؽص. ةٍص از آنيسَاٌ ّیار كٍیةػتان  ةصن

. انػا اگػط  اغػت را ةطداؽًِ ادی از حٌَط ؽهاینٖصار ز طایص ناىص، زیسَاٌ ؽکل ویا
را ةػا ْٖػم ٌهطتػان   یػکيص، زىصگی ىتاتی سَاٌیػص داؽػت و ةٖ ط تطکیرا دتان  ةصن
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ا یػص، آیداؽػِ گضراىیص. ذِی اگػط پػَل نی نی ٕی ناىصه، در تشتىٓػی کً از ؽها ةا
 تَاىػػِیص از آن ا نییػص، آیؽػص ص؟ ذِی اگط نؾٍَر نییسطج کيآن را  تَاىػِیص نی
 ؟ ةَد ىهی وذؾِياک ویا ای؟ آ صیةتط لضت

ػا چییػو اْطادی کػً ایو در ة وإًٍا زیاد ؽصهنؾکالتی  ویچي گَىػگ را  و روٌز
 روح کيػص، ةلکػً طیتَاىػص ْػطد را تػػش تيٍا نی ىً َانیارد. ذکييص وحَد د و نییتهط

ؽػَد.  نی مینٖػآىخا  و دررود  نی َان ؽشؿیى ؾص و در کاخکُ  را نی اـلی ؽشؿ
ػا یچ ویػ. ذِػی ا ػػتیى ٖتیدر ذٖؽَد، ولی  نی صهید اىػان ًیْطد ؽت اگطچً ٌظ
. وِٕػی  ط کػطده اغػتییػٌای اسالٕی اىػان تِ دٌص، زیطا ارزش ٌم روی نی انطوزه

 اىخػام کػاری ىادرغػت ص کػًییػگَ او نی دٌػص و ةػً نی اىخام کػی کاری ىادرغت
، سَاغػِو پػَل و  پػَل آوردن دغت ةًکيص  کيص. ْکط نی ةاور ىهیآن را  دٌص ذِی نی

ا درغت ٌػِيص. ةياةطایو ةًیغت و ااو ٍییذٔ نت ؽصن ثطوتهيص گط یاْطاد د و کاٌر
، ٌػط گيػاٌی را  پػَل آوردن دغت ةًص و ةطای زى گطان ـصنً نییرغاىص، ةً د نی انیز

ظی از دغػت یػَان اگط چیکيص ٌط کاری اىخام دٌص! ذ ؽَد و حط ت نی نی نطتکب
ظی ةصٌص؟ یؽها چ  ، ةًیٌازای تَاىص در  ا نییآورد. آ ىهی ةً دغتظی را ی، چ ىصٌص
ایسَاٌص چ نی را ْطا  و نؾکالتینطدم ا کً میا التًِ گًِٓ ةطدارد.تان  از ةصنی را یٌظ
ای ارزشایيکً  سانط سَاىيص ْٖم ةً نی ؽػان  ـرید ىیػت و ذٌوؽان  ٌا و نٍیاٌر

 ػت.یدرغت ى

. وِٕػی در  داْای نا نفصاؽ دارد م چگَىً ایو نَكَع ةطای ْالَنیيیص ةتیةگضار
، ٌػی   صیػرا ذٓػو کي يگ سػَدیؽػ ویؽ صیػةَِاىوِٕی ص، تا یکي ً نییروش نا تظک

 هو ُلتػًیتَاىػص ةػط ـػص اٌػط ْکط درغت نی کی» نؾکلی ىشَاٌیص داؽت، چطاکً
ا یػ ویػا دىتال ةًص، اگط یکي سَةی ذٓو سَد را ةً يگیؽ ویص ؽیولی اگط ىَِاى« کيص.
ػایص اِْاد. ةٍلػی اْػطاد، چیةً دردغط سَاٌنَر ذِم  ةً ، صیظ ةطویچ آن  ی را کػًیٌظ

ا کييص. نا  زم نی اىص ىهی کطده ویزناىی ٕتالً تهط کً ْػطد ْٖػم یػک  داىیم تَاىيص ٌر
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  وإٍی ْػطد ةایػص ْٖػم روی یػک روش یروش تظکیً را اىخام دٌص، چطاکً در تظک
 میگَ نی اىص، ةً ؽها ی ىَؽًِیٌا کِاب گَىگ چی تهطکظ کيص. گطچً ةطسی از اغِادان

ا ةَده و ؽتوإػام  اىَاعٌا ؽانل  کِاب آن کً ایچ ٌهان ًیچیٌظ ی ٌػػِيص کػً یٌظ
ا، رو نی ویتهط ٌػا را  کِاب وحَد دارىص. وِٕػی آنٌا  آن ٌا و راغٌَا در ةاهکييص: ناٌر

ا از یچ ویص، ایکي نهالًٍ  ام کً تٍصاد اغػِادان پطىص. گًِٓ نی طونیة کلهاتپؾت ٌظ
را ٌػا  آن تَاىیػص وإٍػی اغػت و ؽػها ىهی چيصةطاةط تٍصاد اغِادان گَىگ ٕالةی چی

ص در یػگػَیم کػً ةا ىهی ار ویػص. ایکي ص چً کار نییص ةصاىیرو ةا ص. ازایویؿ دٌیتؾش
ص. انػا در یکي ًیص در ٌط روؽی کً نایل ٌػِیص، تظکیتَاى ص. نییً کيیداْا تظک ْالَن

ک روز تظکیً یةصون کػب راٌی درغت ةٍِط اغت از  غال ٌظار»ای ةَد:  ٕصیم گًِٓ
ص و وإًٍا یاىخام چً کاری ٌػِدر ذال ص کً یص ةصاىیو ةایةياةطا« در روؽی دروُیو.

ذِػی  ص،یػىکي   سػَد نشلػَطیػگطی را در تظکید ظیص. چیً کيیوؽی درغت تظکدر ر
 . چػطا از ؽػکل اغػت اِْاده ةٍلی اْطاد از ؽکل ص. ْالَنیْکطی را اكاًْ ىکي  یٌ

اىػص.  ىکطده ویرا تهػط گَىگ گط چییٌای د روش کييص کً ادٌا نیٌا  آن اِْاده اغت؟
ؽػان  ٌػای غاةٔ ویاز تهطؽػان  تهػطیو ٌػػِيص، در ذٌودر ذػال  کػً ٌطوٕتانا 
ا ةًیچ ا آنیکييص. آ نی ی را اكاًْیٌا ظییچ ٌهػ   ویػؽػَىص؟ ا ىهی آورده ویتهط ٌظ

 گَیم. َاىات نییا ذیل  ارواح یوغ ط ةًیدرةارۀ تػش کً ظی اغتیآن چ

 ٍاىی یک زةان
 تَاىػص ةػً زةػاىی نی ؽػشؿ ىاگٍػان کً اغت وی؟ نييَر ا ػتیچ« ٍاىییک زةان»

غػط در  ىیػظ از آن سػَدش ص کػًیگَ نی ط لبیظی را زی. او چکيص ـرتت ىاؽياسًِ
، انػا نٍٓػَم کلػی آن را درک کيػصتَاىػص  پاتی نی ی تلػًیآورد. ؽشفی ةا تَاىػا ىهی
کيػص.  نی ی ـػرتتچیظ چػًدرةارۀ  ؽشؿ ویا ص کًیةگَ نَر نؾشؿ تَاىص ةً ىهی

آن را  یکييػص. ةطسػی ذِػ ـرتت نشِلّ زةان تَاىيص ةً چيص ةٍلی از اْطاد ىیظ نی
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ٍی ینت ْػَؽ ییکييص ىػٌَی نٍػارت یػا تَاىػا ىص و ْکط نیگیط در ىيط نیظ یاىگ ؽگٓت
و ةیػاىگط یٌهچيػو  کييػصهً یتظک ىً نٍػارت ٍی اغت وینت ی َْؽیىً تَاىا اغت. آن

روذػی از  کػً گَىػً اغػت ویػت؟ ایناٌیت آن چ ؽشؿ ٌم ىیػت. پع غهد
 اغػت، داؽػِو ص آن سػَبیکي نی کيص. انا ْکط ُةٍصی دیگط، ذٌو ؽها را کيِطل نی

دوغػت آن را  ؾػِطیة . ٌطچػً صیٌػِ ص و از داؽِو آن سَؽرالیدوغت دارآن را 
 ، چگَىػً کييػصۀ وإٍػیً یتظک ٌيَان کيص. ةػً نی ؽها را کيِطلؽصیصتط ،  داؽًِ ةاؽیص

اغػت.  وییآن وإٍػًا پػا ، غػهد ٌالوه  کيص؟ ةػً ؽها را کيِطل کً صیص ةگضاریتَاى نی
 . میْطا ةشَاى سَد ص چيیو نؾکالتی را ةًی، ىتا کييصۀ وإٍی ً یتظک ٌيَان ةً

 صیػتَاى نی تطیو ؽکل ذیات و ةا تطیِو نشلَٕات اغت. چگَىػً ةاارزش اىػان
ا کيِطلیچ ویوغیل  ا ةً ػا تان  ةػصنظ اغػت کػً کيِػطل یاىگ ُم چٖصرؽَیص؟  ٌظ را ٌر

ایچ ویاز ا ! ةٍلی کيیص نی چػػتيص، انػا  ٌا ىهی ةٍلی چػتيص. اىػان نی ةصن ةً ٌظ
ایػو کييص.  کيِطل نیرا اداره یا ؽها نَر نؾاةً  ةًدر ْاـل  کهی از ؽها ٕطار دارىص و 

 دٌيػص اش را نی ٌا ـرتت کييص تَاىایی ةً اْطادی کً ةشَاٌيص ةً زةان آن نَحَدات
 ص. اگػطيػغػشو ةگَیؽکلی ىانٍَٓم  تَاىيص ةً ةطىص کً نی و غپع ایو اْطاد پی نی

 او نيِٖػل تَاىص ةً نیایو تَاىایی  طد،یاد ةگیرا  زةان ظ ةشَاٌص آنیگطی ىیدؽشؿ 
کيػص،  انِرػانآن را  ةاؽص کً داؽًِ اىصازۀ کاْی حػارت ةً آن ؽشؿ ؽَد. وِٕی

ػای، آن چ ٖػتیدر ذٖکيػص.  تَاىص ةً آن زةان ـرتت ظ نییاو ى گطوٌػی  ـػَرت ةً ٌظ
آیص و  غطاغ ؽها نیٌا  آن کی ازی صیکي آن زةان ـرتت ص ةًیيص و وِٕی ةشَاٌیآ نی

 . صیکي کيص کً ـرتت کهک نی

 سػَد سَاٌيص غػهد ، نی گِٓم نَر کً دٌص؟ ٌهان ِی روی نییوكٍ ویچطا چي
ً کييص و سػَد یتَاىيص تظک ىهی خًیدر ىِغشِی وحَد ىصارد، آىخا  را ةا  ةتطىص، انا در

ای سَب، ةً دسَاٌيص ةا ا اِْيص. نییای را  صهیاٌا  آن را رؽص دٌيص. گػطان یىخام کاٌر
ْطغػِيص،  نی ةیػطون ةً داىيص آن اىطژی کً . انا نی داىيص چگَىً کهک کييص، ولی ىهی
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و یؼ را ةطای نصتی تػکیرا کهی کاٌؼ و دردٌا قینط هاری ؽشؿیتَاىص ة نی
از  ایو کػار ةػا اغػِٓاده داىيص کً نیٌا  آن هاری را ؽٓا دٌص.یتَاىص ة دٌص، گطچً ىهی

ظی یػچ ویاىخام ةطغص. ا تَاىص ةً نیةیطون ةٓطغِص را  ؽان اىطژی کً ؿؽش دٌان
ىانيص و اْػطادی ٌػػِيص  آغهاىی نی زةانآن را  اْطاد دٌص. ةٍلی روی نی کً اغت
ی ةیآنیظ و  ای تٌَیو انا ایو گًِٓىانيص.  ةَدا نی زةانآن را  کً  ! نٍيی اغت ذْط

 کييػص. اگػط نی ـرتت ىصرت ةً سصایینَحَدات کً  زم اغت سانطىؾان کيیم 
ای اىػػاىی یػی در دىیٌػا لطزه ویتَاىػػِيص زن کطدىص، نی نی در ُةٍص نا ـرتتٌا  آن
 ةػا چؾػم»اىػص:  گًِٓطسػی ة .ةػَد وذؾِياک نیةا چيان ـصای نٍیتی  .خاد کييصیا

کطد. ةطای  ىهی او ةا ؽها ـرتت« کطد. ـرتت ةا نونَحَدی وا   صم کًیغَنم د
 ظ ةػا ؽػها ـػرتتیػو ـػَرت اغػت. او ىیػظ ةً ایصىص ىینطا د آن اْطادی کً ْاؽو

ص يْطغػِ طون نییػةٌػا  آن ْکػطی کػً دٌص ایو اغػت: چیظی کً روی نی کطد. ىهی
و اغػت یػا ، نثل صیؽيَ نیآن را  و زناىی کًیُةٍصی اغت، ةياةطا غً ـَرت ـَت ةً
ص. يکي نی ـرتت نٍهَ ً در ُةٍص سَدٌا  آن ٌػِيص.ـرتت ةا ؽها در ذال ٌا  آن کً
طا یػز ص،یةؾػيَ نَر واكػد ص ةًيیگَ نیرا  آىچً صیتَاى ُةٍص نا ىهی ةً ةٍص از اىِٖال انا

دو  «ِچو ؽػی» کیػٌػِيص. در ُةٍػص نػا،  و دو ُةٍص نِٓاوتیدر ا ْلازنان مینٓاٌ
 ک غػال ةػً زنػانیػِچو نػا نٍػادل  ؽػی کیػ، انا در آن ُةٍص ةظرگ  اغت غاٌت

 .اغتآىخ در زنان تط از نا آٌػًِ . زناناغتٌ آن

و یروی زنػ غػال ٌا ةطاةط ةا ٌظار  روز در آغهان کی ْٖم»ای ةَد:  در ٕصیم گًِٓ
و زنػان ْلػا  مینٓػاٌآىخا  در اؽاره ةً دىیاٌای نػِٖلی دارد کً ایو گًِٓ «اغت.

ٌػػِيص،  مینٖػآىخػا  در سصایینَحَدات  ٌایی کً وحَد ىصارد، یٍيی ٌهان ةٍؾت
 . ةػً ىیلَْط آةػی ْالَن و ةٍؾت ، ةٍؾت درسؾان ؾت، ةٍ ییُا غٍادت ةٍؾت نثل
دارد. انػا زنػان در آن ُةٍػصٌای ةظرگػی کػً اؽػاره کػطدم،  ی اؽػارهیٌػا نکان چيان

کع، غط . اگػط ایػو تَاىػایی را داؽػًِ ةاؽػیص کػً  تط از زنان در ُةٍص نا اغػتً یةٌط
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طسػی کيػص. ة تَاىیص ةؾيَیص کً کػػی ـػرتت نی ص، نییاْت کيیرا درٌا  آن ـرتت
تَاىيػص  نیٌػا  آن ؽان ةاز اغػت. دور دارىص و گَش آغهاىی ازراه اْطاد تَاىایی ؽيیصن

آىچػػً  تَاىيػص ةؾػػيَىص. نَر واكػػد ىهی کيػػص، انػا ةػػً ةؾػيَىص کػػً کػػی ـػػرتت نی
ت ا ـصای گطاناَْىی اغت کًیک پطىصگان یح کیص ؽتیً حىؽيَ نی زیػاد  ةػا غػٌط
ٖی یػا یتَاىيص ـصای نَغػ اْطاد نی ٌهگی ىانٍَٓم ٌػِيص. التًِ ةٍلی. چطسص نی

ی یک تَاىػػایػػص یػػةاٌػػا  آن ُةٍػػصی دیگػػط را ةؾػػيَىص. انػػااز غػػَی  ـػػصای ـػػرتت
ـػصا ةػً ایيکػً  تػا ٕتػل ازيػص ٌيَان ذانػل ٌهػل ک ٍی داؽًِ ةاؽيص کً ةًینت َْؽ

تَاىيػص  و ةتطد و ْٖم در آن ـَرت نیینيِٖل ؽَد اسِالؼ زناىی را از ةؽان  گَش
را زةػان  «زةػان کیٍػاىی»کيػص. ةطسػی اْػطاد  گَىً ٌهل نی ویىص. انَر واكد ةؾيَ ةً

 . ػتیگَىً ى ویاـالً ادر ـَرتی کً ىانيص،  نی سصایی

ْٖم ةا لتشيص نييَرؽػان را کييص،  نی گط را نالٕاتیکصی سصایی وِٕی دو نَحَد
آىچػً  کييػص و ـػصا اغػِٓاده نی پاتی ذٌيػی ةی از ىػٌَی تلػًٌا  آن کييص. نيِٖل نی

تَاىيػص  ْٖػم ةػا لتشيػصی نیُةٍصی اغػت.  ـػَرت ـػصای غػً ؽػَد ةً نی ْتایدر
کييص، ةلکً گػاٌی  ىهی ک ؽکل را اغِٓادهیو یْٖم اٌا  آن اْکارؽان را نيِٖل کييص.

 ، راٌتان  ػم تتِییدر تاىِطایص ةصاىیص کً کييص. ؽ نی گطی اغِٓادهید اوٕات از روش
، يصػػِیچ ٌػا نػَدرا راٌتػی ةپطغػیص کػً طىص. انا اگط ازیگ ار حصی نییرا ةػنَدراٌا 

ةطیػص کػً  ٌػِيص. اگط ةیؾػِط ةطرغػی کيیػص پػی نیَگا یدرح   ویةا تط گَیص کً نی
نَحػَدات  زةػان در وإػًو ةػَده داىيص. نَدراٌا ذطکات دغت  چیظی ورای آن ىهی

را نَدراٌای ةػظرگ  سصاییذلار زیاد ةاؽص، نَحَدات تٍصاد  وِٕیٌػِيص.  سصایی
تٍصاد ذلار کم ةاؽص، نَدراٌػای وِٕی . اىص ، کً ٌم زیتا و ٌم نِيَعةطىص کار نی ةً

ار پطنایػً یةػػ. نَدراٌا اىص و نِيَعتا یار زیظ ةػیىٌا  آن ةطىص، کً کار نی را ةًکَچک 
در ٌا راز آغهاىی  وی، تهام ا . در گضؽًِاىص و در تيَع ُيی ٌػِيص، چطاکً ىٌَی زةان

 ْٖمؽَد  نی اغِٓاده در تتتآىچً  . میا ْاش کطدهن را آ ؽص، انا ذا  ًِ نیىيط گْط
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ًا ةػطای تهػط تٍصادی ذطکت ؽػَد. آىػان ذطکػات را  و اغػِٓاده نییاغت کػً ـػْط
ْٖم در ىٖؼ یػک زةػان ٌا  آن اىص. ػِم درآوردهیک غیـَرت  ةيصی کطده و ةً نتًٖ

ی وإٍػنَدراٌػای يص. ٌػػِ  ویو ْٖم چيص ؽکل ةطای تهطکييص  نیدر تهطیو ٌهل 
 .اىص ار نٓفلیةػ

 دٌر اىجام نیعاگسداىظ سای ةتان  منػلآىچً 
ا ىهیآن را  دٌيص و ييص ةا نو دغت نییة وِٕی ةطسی از اْطاد نطا نی کييص. وِٕػی  ٌر

سَاٌيػص  ظ نییػىٌػا  آن دٌيػص، نی ةػا نػو دغػت اؽشاص ویا ييص کًیة نی گطانید
ٌا سیلی دوغػت  . ةٍلیگضرد نی چً در ْکطؽان داىم کار را اىخام دٌيص. نی ویٌه

ایيکػً  طىص و ةٍص ازیةگاىطژی سَاٌيص  دغت ةصٌيص. ةطسی ىیظ نیؽان  مدارىص ةا نٍل
ا ىهییگ نطا نی دغت   وإٍػی کػاری اغػت کػً ی: تظک مییگَ ؽها نی کييص. ةً طىص ٌر

 ایيخػاتان  و ذٓػو تيصرغػِی ؽػها دادن ةػطای ؽػٓا . نػا صیػدٌ سَد ؽها اىخام نی
ٌػا را ؽػٓا  هارییةیػا  میؽػها ةػصٌ ةػًٌػایی  اىطژی فص ىصاریمةياةطایو ٕ ىیػِیم،

ػا ىهیم. یدٌ از ةػیو را  ٌػای ؽػها هارییم ةینَر نػػِٖ ةػًؽػَیم.  درگیط ایػو کاٌر
ْاؽػو  پطدازىص، ٌا نی و، ةً اىخام تهطیویٌای تهط . ةطای اْطادی کً در نرلةطم نی

سَاىػصن ا فػًا ةػن ؽشسَدؽػاکيػص. اْػطادی کػً  نیدرنػان  را ؽان  ٌای نو ةیهاری
ؽػان  یٌا هارییظ ْاؽػو نػطا سَاٌيػص داؽػت تػا ةیػطىص ىیگ اد نییٌا داْا را  کِاب

یاةص؟  نی ؼیؽها اْظا گَىگ نو دغت کطدن  ص ةا لهعیکي ا ْکط نییؽَد. آدرنان  
 ؟ ػتیؽَسی ى ویا ایآ

نَر وإٍػی  . اگػط ةػًؽَد ذاـل نی تان ؽیيگ ؽیو  یتظک نطیٔ ازْٖم  گَىگ
 يگیؽػ ویکيص، چطاکً اغػِاىصاردی ةػطای ؽ رؽص ىهی تان گَىگ ص،یً ىکيیسَد را تظک

تَاىيػص  ةػا  نی اةص، نَحَدات در غػهَحی ؼ نییؽها اْظا وحَد دارد. وِٕی گَىگ
ةػا ی غػطتان  ؽػَد، نرکػی ييص کً وِٕی واةػِگی ؽها، آن ناده، ةطداؽػًِ نییةت
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نرػک ةػً ةليػصی وحػَد دارد. ایػو  گَىگ غَِن ؽکل ةً نرک ویکيص. ا رؽص نی
و ةازتػاةی از کیٓیػت  صیػا ً کطدهیػتظک کً اغت و ىهایاىگط گَىگی اغت غَِن گَىگ

ةػطای ؽػها ةػً آن  چٖػصرچػً کػػی و ایيکً  . ةصون تَحً ةًاغت تان ؽیيگ ؽیو
 ناىص و ٌهػ  آن ىهیآىخا  کيص، ذِی اگط نٖصار کهی ٌم ةً آن اكاًْ کيص، اكاًْ نی

« آیيػص غً گل روی غط گطدٌم نی»نطذل   ؽها را ةًَْرًا  تَاىم ؽَد. نی ط نییغطاز
 ةالْاـػلً ، آن گَىػگ صیػةگضار طونیػدر ة ویػرا از اتان  پای ای کً ةطغاىم. انا لريً

 از آىخػا کػًص. یػا ً ىکطدهیػتظکآن را  ىػصارد، ؽػها ؽها تٍلٔ ةً طایؽَد، ز نی طیغطاز
ةهاىػػص. آىخػػا  تَاىػػص صه، ىهییىطغػػ آن نطذلػػً ٌيػػَز ةػػً تان ؽػػیيگ ؽیواغػػِاىصارد 

  سَدتػان یػتظکذاـػل ص یظی ةً آن اكاًْ کيص. تهام آن ةایتَاىص چ کػی ىهی  یٌ
نَر  ص، ةػًیً کيیرا تظکتان  تَاىیص رؽص کيیص و ةا  ةطویص کً ذٌو . ْٖم وِٕی نیاؽصة
ةػا ص و یػسَدتػان ادانػً دٌ کػطدن  ؾً ةػً ةٍِطیص، ٌهیرا رؽص دٌ تان گَىگ َغًِیپ

ل یػنا سَاٌيص، انا نػو نطا نی سم ةٍلی اْطاد دغت ص.یؽٌَهگَن غطؽت حٍان 
سم نٍلػم را  . نهکو اغت ةطسی از اْطاد ةً سَد ةتاليص کػً دغػت ػِمیو کار ىیةً ا

ٌػا  آن سم از اىػطژی آن دغػتی کييػص یػا یسَاٌيػص ةػا آن سَدىهػا نیٌا  آن دارىص.
ِگی ً ةً تالش سَد ْطد ةػػی؟ تظک ػتیگطی ىیواةػِگی د ویا ایکيص. آ نراْيت

ةػا     غػهدیػا در تظکیص؟ آیکي نی ـرتتٌای نراْو  اىطژیدارد، ةطای چً درةارۀ 
ایی ةاؽیص؟یدىتال چيیو چ ص ةًیةا ةػً نطةَط  آیيص؟ ْٖم ةً چً ذػاب نیٌا  آن ٌظ

 .اىص غالنِی یاِْو و ذٓودىتال ؽٓا اْطادی ٌػِيص کً ةً

ذرۀ  ٌػػط یػػا ایػػص ، گػػَىگی کػػً رؽػػص داده ار نیکطوغػػکَپییدر غػػهری ةػػػ
ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو . وِٕی  اغت سَدتان ًیًٖا ؽتینیکطوغکَپی از آن گَىگ، دٕ

ص کػطد. آن گَىػگ، تفػَیط یػرا ؽػطوع سَاٌ سػصایی   ةػصىییػص، تظکیرو نی ةؾطی
 ىیلػػَْط آةػػی روی گػػل سػػصایینَحػػَد را سَاٌػػص داؽػػت و آن  سػػصایینَحػػَدی 

اىػطژی . انػا  اغػت ً آنیيص و ةػیار زیتا اغت. ٌػط ذرۀ نیکطوغػکَپی، ؽػتیىؾ نی
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ایی ؽتی، از چ  َانیذ ػای کَچػک تؾػکیل ؽػصه و در غػهری یٌا  روةاه ًیٌظ ا ناٌر
ایچچيیو  ٌا آن ار نیکطوغکَپی، ذرات کَچکیةػ چیػظ دیگػط ایػو ٌػػِيص.  ییٌظ

« نتیٍػی ٌای ناورای اىطژی»ىَؽيص کً ىاٌطًا  ٌایی را نی اغت کً ةطسی اْطاد چای
ای ْکػط کييػص چػً ىػَع اىػطژی ٕػطار  لريًایيکً  نشلَط ؽصه اغت، ةصونٌا  آن در

و یرا تػکؽان درد نَر نَٕت اکثط اْطاد ٌادی تا وِٕی ةَِاىيص ةًاغت در آن ةاؽص. 
کييػص.  را غػطکَبآن  يصازىػص ویة ٔیتٍَ ؽان را ةً یهاریؽَىص ة دٌيص، سَؽرال نی

ًا اْطاد ٌادی ٌػِيص و ةػصون تَحػً ةػًةً ٌط ذال چگَىػً  ایيکػً ، اْطاد ٌادی، ـْط
ص و یٌػػِ کييػصه ویؽَد. انا ؽها تهط کييص، ةً نا نطةَط ىهی را آؽًِٓ نیؽان  ةصن

 ویػىتایػص ا . از ذػا  ةػً ةٍػص، ام و نػا ل را ةً ؽها گًِٓیاغت کً اٌلت  ویةً ٌه
ا را اىخام ایص. ذِی ْکط سَاغِو چیدٌ کاٌر  اىػطژی نػاورای »اـهالح  ةً ی نثلیٌظ

ایو چيیو چ« نتیٍی يص: یگَ نی گَىگ ص. ةطسی از اغِادان چییصاؽًِ ةاؽی را ىیٌظ
کؾػَر  را در غطاغػطٌػا  آن صیتَاى دٌم و نی ینتیٍی ن ٌای ناورای اىطژیةً ؽها »
 ةػً اؽًِ ةاؽیص.دتَاىیص  نیی را چیظ چًداىم اىِيار دریاْت  انا ىهی« ص.یاْت کيیدر

ا ْایآن چ م،یگَ ؽها نی ٌم داؽػًِ ةاؽػيص، ی یایادی ىصارىص. ذِی اگط نظایصۀ زیٌظ
 ؽها ْٖم ، گَىگایص کييصه ویغالنِی ٌػِيص. ؽها تهط و ذٓو دادن ةطای ؽٓا ْٖم
ةػطای ؽػها  گػطانید کًنتیٍی  اىطژی ناورایص. ٌط یآ نی ةً دغت   سَدتانیاز تظک
ةطای نٍالخػ  اْػطاد ٌػادی  ؽها را ةا  ةتطد، چطاکً ْٖم تَاىص غهد ْطغِيص ىهی نی

ً کيص. یحای ؽها تظک تَاىص ةً ىهیکػی   یٌا ذٓو کيیص. ص ْکطی درغت ریةا اغت.
 . صیرا ةا  ةتطتان  ص غهدیتَاى نی صیً کيینَر وإٍی تظک وِٕی سَدتان ةً ْٖم

کييػصگان نػا  داىيص کً ةػیاری از تظکیً ؟ ٌهً نی دٌم ؽها نی ی ةًچیظ چًپع 
ظ یػاز اْػطاد ىهػاری دارد. ةطسػی یةؽػان  اىػص و ةصن ىکطده ویرا تهػط گَىگ ٌطگظ چی

  یچػی غػطگطداىيص و ٌػ غػهد در اىص، ولی ٌيػَز کطده ویگَىگ را تهط ٌا چی غال
اىص و نهکو اغت ىصاىيص  گطان را نصاوا کطدهیاْطادی ٌػِيص کً د گَىگی ىصارىص. التًِ
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 َان ـػػرتتیػػا ذیػػط روح یوِٕػػی درةػػارۀ تػػػشً نػػػا لی در آن درگیػػط اغػػت. چػ
کييػصگان وإٍػی  ویطکييصه را از ةػصن تهطیات تػشَاىیا ذی، تهام آن ارواح  کطدم نی

ؽػان  یػا روی ةصن درون سػَاه و ةَدىص چًٌا  آنایيکً  داْا ةطداؽِم، ةصون تَحً ةً
 ویػدٌيص ا   وإٍی را اىخام نییسَدؽان ؽشفًا تظک . وِٕی اْطادی کًٕطار داؽِيص

 میو، نرػیػةط ا کيم. ٌالوه نی و ؽکل پاکیظ ةً ٌهیرا ىٌا  آن داْا را ةشَاىيص، ةصن
ؽػصه  صهیصاؽت پَؽػیٌای گطان ص و آن لَذًیؽَد. ٌخلً کي ص پاکیظ ةایساى  ؽها ى

ا ةطای یص. تهام آن چیيصازیص، دور ةیکطد نیؽان  عیٕتالً تٖص و راغَ را کً روةاه از ٌظ
ص یػسَاٌ نیایيکػً  سانط گػط وحػَد ىصارىػص. ةػًیاىص و د ظ ؽصهیو ته شًِیؽها دور ر

رو ایػو  . ازایػوآغػان کيػیمتػان  نػا ل را تا ذص انکان ةطایَاىیم ت ص، نییً کيیتظک
ا نی ٖػی یذٖ کييػصگانً یرا ْٖم ةػطای تظکٌا  آن تَاىص ةطای ؽها اىخام ؽَد، انا کاٌر

 لريػً ویػً کييػص و ذِػی تػا ایسَاٌيص تظک م. التًِ ةٍلی اْطاد ىهییدٌ نی اىخام
کهػک ٌػا  آن ةػً میتػَاى ىهی م. وإٍاً یکي ػِيص درةارۀ چً ـرتت نییٌيَز نَِحً ى

 . میکي نی وإٍی نطإتت کييصگانً یاز تظک م. ْٖمیکي

طکييصه یَان تػػشیا ذیؽص روح  گًٌِٓا  آن ةً کً در گضؽًٌِم ٌػِيص اْطادی 
ؽػان  ةطایآن را ایيکػً  ةٍػص از اىص. انا ط ؽصهیکطدىص تػش اذػاس نی یا ایيکًدارىص 

ػا  کػً ييصک ْکط نیو  ةاؽص إی ناىصهگطاىيص کً آن نؾکل ة، ٌيَز ىةطداؽِم آن چیٌظ
صه یػىانوتطدیػص  ؽػکو ؽػصه نرػػَب و ىٌَی واةػػِگی یانا اٌيَز وحَد دارىص. 

 سػَد حػضب ةػًآن را  دوةػاره اغت نهکواگط ةً ٌهیو ؽکل ادانً دٌيص ؽَد.  نی
ا ؽَوتطدیص  ؽک ویاز ا صیکييص. ةا ا را  ىص و ةصاىيص کً در نَل کالسٌر ٌایم آن چیٌظ

ا ةطداؽًِ ؽصه هاز ةیو ةطدؽان  ایةط  اىص. ام. تهام ایو چیٌظ

ً، یٌای تظک ویاىخام تهطدر ذال  داىص کً نی و، نصرغ  دا َ  زمییدر غهری پا
ای دیو ةطسی چ «ان تی َدن»آغهاىی،  ٌایی را ةيا غازد. نصار انیةي ص یػظ ةایػگػط ىیٌظ

و  ًیػٌػا ةػطای تظک ظمیىنکا ٌػای اىػطژی، تهػام ظمیْػالَن، نکاى ایيخا طىص.یؽکل ةگ
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ای دیچاز اری یةػ . راٌػا  آن ٌػظار از ؼ از دهیکيیم، ةػ گط را ةطای ؽها ْطاٌم نییٌظ
ا نثلٌا  آن م ویص ةً ؽها ةصٌیرا ةاٌا  آن تهام ؽػَىص.  نی کاؽًِتان  ةصنی در یةضٌر

اىخػام تػان  ٌط کػاری کػً ةایػص اىخػام ؽػَد، ةطای تان، ٌای ةٍص از ةطداؽِو ةیهاری
تَاىیص تا اىٍِا  م. غپع نییدٌ ی کً ةایص داده ؽَد، ةً ؽها نیٌطچیظو  میدٌ نی
ػا را ةػً ؽػها یو چیتان ادانً دٌیص. انا اگط ا نَر وإٍی در نصرغ  نا ةً تظکیً ةً ٌظ

، اگػط  مییةػَد. ـػادٕاىً ةگػَ و ذٓػو غػالنِی نی دادن م، ْٖم ةطای ؽػٓایداد ىهی
ٌػای  ویتهط حای آن، کً ةً ِط اغتسَد ىتاؽيص، ةٍ يگیؽ وینطإب ؽ ةٍلی اْطاد

 دٌيص. ورزؽی را اىخام

.  میص در ةطاةػػط ؽػها نػػػئَل ةاؽػػیػص، ةایػػدٌ   وإٍػی را اىخػػام نییػػوِٕػی تظک
ػا را ةػً یتَاىيػص تهػام چ ظ نییػطىص ىیگ اد نییکييصگاىی کً سَدؽان ؽشفًا  تظکیً ٌظ

 ویػتهػام ا ٖػی ةاؽػيص. نػایکييػصۀ ذٖ ً یص تظکیاورىص، انا ةایة ةً دغتٌهان ؽکل 
ا را ةًیچ ٌيَان  ص ؽها را ةًیةا نَر کً گِٓم ٌهان . میدٌ نی ٖییذٖ کييصگان ً یتظک ٌظ
کانػل نَر  ةػا  را ةػً ص ْػای غػهدیػٌالوه، ةا . ةػً ت کػيمینَر وإٍی ٌصا صم ةًینط

یکخا ةػً ؽػها  و، ةػًیتهػط ص. تهػام پػيجیکي ًیتظک چگَىً ص کًیص و ةصاىیکي نهالًٍ
ت. ٌا  آن و ٌه ؽَد  آنَزش داده نی ، سَاٌیص تَاىػت در ىٍایترا یاد سَاٌیص گْط

ص. تا وِٕی تظکیػً کيیػص، یص تفَر کيیةَِاىآىچً  ص، ةا تط ازیار ةا  ةطغیغهری ةػ ةً
زنػان غػهَح  ْػا، ٌم ویػٖی نؾکلی ىشَاٌص ةَد. در آنَزش ایصن ةً ثهطۀ ذٖیرغ

ِّ  نشِلّ را پَؽؼ داده  ةطیػص کػً ً پی نییتظک ام. از ذا  ةً ةٍص، در غهَح نشِل
 کيص. ت نییؾً ؽها را ٌصایٌه آن

کيػص.  ط نیییتِ ذا  ویتان از ٌه و نػیط زىصگییص، ةياةطایکييصه ٌػًِ یؽها تظک
ظی یر ةطىانػًآن را  کيػص. چگَىػً ظی نییر ةطىانػًتػان  یةطا دوةػاره آن را نػو ْاؽو
داىػص.  ىهیرا  آن شاغت؟ سػَد ةإی ناىصهٌيَز  چيص غالاز ٌهط ؽشؿ ؟  کيص نی

ا وِٕػی یػطىػص یهػی ةگیهػاری وسیغال ة میى ای غال کیص ةٍص از یةٍلی اْطاد ؽا
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هػاری یص ةٍلػی اْػطاد دچػار ةینَل ةکؾص. ؽػا ةیهار ؽصىص نهکو اغت چيص غال
کييػص. پػع  گػط ؽػَىص و ىَِاىيػص ذطکػتیٌای د هارییا ةیدر نِظ  سَن ؽصن لشًِ
 ص تهػامیػص؟ نػا ةایً کيیةإی ناىصه تظکن تاٌایی کً از ٌهط در غال صیتَاى نی چگَىً

َگ ویو از وٕػَع چيػطده درغت ک ٌا را ةطای ؽها ویا . انػا  میطی کيػینؾػکالتی حلػ
ا را ْٖػم ةػطای تظک ویا : میکي روؽوتان  یرا ةطا ویا ص از آُازیةگضار  کييػصگانً یکاٌر

ٌػادی ْػطدی  ی ةطایو نَریٌهػِيص ینخاز ىٌا  آن . میدٌ م اىخامیتَاى وإٍی نی
 . ةػطای نػطدماغػتناىيص اىخام کػاری ىادرغػت چطاکً در ایو ـَرت  ،ؽَىص اىخام
ی دارىػص و یکارنػا ٌهگػی رواةػم هاری و نطگ،ی، ة طییتَلص، پ نثلػا لی ، ن ٌادی
 ص.یط پا ةگضاریرا زٌا  آن دلشَاه ص ةًیتَاى ىهی

ٌلػت ةً ٌهیو یم، گیط در ىيط نیتطیو اْطاد  ٌيَان ةاارزش کييصگان را ةً نا تظکیً
ا را ةطای تظکیم ایتَاى اغت کً نی ا را  . چگَىً میکييصگان اىخام دًٌ یو کاٌر ایو کاٌر

ٍيی اگط اغِادی ٕصرت ی؟ اگط اغِادی تَٖای ٌيیهی داؽًِ ةاؽص،  دٌیم اىخام نی
اىػطژی  ةتطد. اگط غػهد ویتَاىص کارنای ؽها را از ة ٌيیهی داؽًِ ةاؽص، نی گَىگ

 ةتطد و اگػط غػهد ویکارنای ؽها را از ةنٖصار زیادی از تَاىص  نیاغِادی ةا  ةاؽص، 
ةتػطد.  ویتَاىص نٖصار کهی از کارنای ؽها را از ة نی ةاؽص ْٖمپاییو اىطژی اغِادی 

تان  ناىػصه ط زىػصگی ةإییکارنای نشِلٓی را کػً در نػػ م. تهامیص نثالی ةظىیةگضار
هػ  یم. ىیةػط نی ویاز ةػآن را  ازىیهػی  یا و ٕػهِی از آن میکي وحَد دارد حهً نی

. پػع  صیؽػَ طهیػچ ةط آن صیتَاى و ىهی ؾِط اغتیة کَه کیٌيَز ٌم از  ناىصه ةإی
اری از یص، ةػػیػاةیم؟ ؽایص وِٕی ةٍصًا ةً دا َ دغػت یکي صگی نییآن رغ چگَىً ةً
اری از نطدم ٕػهِی را ةطای ؽها یلً ةػیوغ ویيصه از آن ىًٓ ةتطىص و ةصینطدم در آ

اری از یةػػ ً،یػتظک ٔیػ. از نط ػتیىٌا  آن ظی ةطاییچ ویؽَىص. التًِ ا ل نینِره
، تٍػصاد  کهکػی اـػلی و روح ٌالوه ةػط روح رؽص سَاٌيص کطد.تان  ةصندر  نَحَدات

ةطای ؽها نِرهػل آن را  غٍهی ازٌا  آن وحَد دارىص و ٌه سَدتان گطی از یاد دیز
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ار ةػػیار کهػی از آن ةػإی ناىػصه ص نٖػصیگضر ٌا نی ان غشِییؽَىص. وِٕی از ن نی
ای  نالذيػً ادی ةإی ىهاىصه، انػا ٌيػَز نٖػصار ٕاةلیم نٖصار زییگَ اغت. اگطچً نی

 م؟یکي کار نػی چً را ترهل کيیص. پعٌا  آن ةاره تَاىػِیص یک ىهی و ٌيَز ٌم اغت
را در غػهَح نشِلػّ ٌػا  آن م ویکي م نػییؽػهاری تٖػػ ٌای ةی ٕػػهت ةًآن را 
را رؽص دٌيص،  تان ؽیيگ ؽیوم تا یکي اغِٓاده نیٌا  آن م و ازیدٌ طار نیتان ًٕ یتظک

 ؼ دٌيص.یرا اْظا تان گَىگ کييص و لیرا تتصتان  کارنای

ً نَكػٌَی یػتظکةیيم،  نػَر کػً نػی آنکً تظکیً اـالً راذت ىیػػت. ةایص گٓت 
ٌػادی اغػت و اىخػام آن دؽػَارتط از ٌػط  ار حصی اغت. چیظی ْطاغَی نطدمیةػ
؟  ػػتیٌػادی ى ظی َْؽیػو چیػا ایػ. آ دٌيػص ٌادی اىخػام نی ی اغت کً نطدمکار

 روح ٌا . نػا اىػػان ٌادی اغت ةياةطایو الظانات ةطای ؽها ةا تط از ٌط نَكَع نطدم
ؽػَد،  اـػلی نيٍػصم ىهی ؽػَد. اگػط روح اـلی نا نيٍػصم ىهی م و روحیاـلی دار

تَاىػًِ در تٍػانالت احِهػاٌی  ىهیتان  اـلی ا روحیص: آیؾیيصیة ویٌهگی درةارۀ ا
ای ةصی اىخام داده ةاؽػص؟ انکػا ٌای ٕتلی، در زىصگی .  اد اغػتیػار زیةػػ ىؼکاٌر

گػطان یص، از دیؽصه ةاؽػیص، ةػً کػػی ةػصٌکار ؽػصه ةاؽػ نطتکب ِٕل اغت نهکو
ػا را یػاز ا ٌطیکص. یب رغاىصه ةاؽیگطان آغیةً د و صیغَءاغِٓاده کطده ةاؽ و کاٌر

 ،صیکي ً نییتظک ایيخا گَىً ةاؽص، وِٕی ویص. پع اگط ایةاؽ نهکو اغت اىخام داده
ػایة نی وكػَح در ُةٍصٌای دیگػط ؽػها را ةًٌا  آن  دادن ی ةػطای ؽػٓایييػص. اگػط کاٌر
داىيص ْٖم  دٌيص، چطاکً نی ِی ىهییص اٌهیتان اىخام دٌ ا ذٓو غالنِییٌا  ی  هاریة

ص، ةٍػػصًا یػػىپطداز کيػػَنا ٌمآن را  ص. اگػػطیٌػػػٌِػػا  آن اىػػصاسِؤ یتٍَ ةػػًدر ذػػال 
صتط سَاٌػص ةػَد. ةيػاةطایو ذِػی اگػط یص، ؽػصیةپطدازآن را  و وِٕی ةٍصاً  صیپطداز نی

 دٌيص. ِی ىهییص، اٌهیىپطداز ذاكط در ذالرا تان  یٌا ةصٌی

گضارىػػص آن را اىخػػام دٌیػػص:  ص، ىهییػػً کيیػػانػػا اگػػط ةگَییػػص ٕفػػص داریػػص تظک
تػَ  تَاىم ةػً را رؽص دٌی ىهی ی گَىگوِٕانا ً کيی و ةٍص ةطوی. یسَاٌی تظک نی»



153 

 

ِٓػص و ٌػط یة اتٓػاؽ ویػا دٌيص ىهی احازهٌا  آن «ص.یةطغم، دغِم ةً تَ ىشَاٌص رغ
و از ٌػط ی. ةيػاةطاةاز دارىػص کطدن ً یؽها را از تظک ؽَىص وتان  کييص کً غص راه کاری نی

تػان  کييص و نهکو اغت ذِی ةطای کؾِو ای ةطای تصاسل ةا ؽها اغِٓاده نی ؽیَه
ص و یؾػو ةاؽػیِیاىخػام نصدر ذػال  ایيخػا اِْص کػً نَر اتٓاؽ ىهی ویا يص. التًِیایة

حانٍػ  نػطدم  درانػَر  ۀؽیَص ةا یةا ، چطاکً اغت طنهکویو ُیٕهً ؽَد. اتان غط
ا یص یکي ی تفادؼاتَنتیلةا  صیرو نی طونیص وِٕی از ساىً ةیٌادی نيهتٔ ةاؽص. ؽا

ػا یچ ویػ. ا صیؽَ گطی نَاحًید ا ةا سهطاتی صیکي غَٖط وییپا از غاسِهاىی ةً ٌظ
 آن   وإٍػی ةػًیػةاؽيص. تظک تَاىيص سیلی سهطىاک ِٓيص و نییة اتٓاؽ اغت نهکو

ص یػسَاٌ نیایيکػً  سانط ص ْٖػم ةػًیػکي ا ْکط نییکيیص. آ نی تفَر آغاىی ىیػت کً
ص، یػً کيیػنَر وإٍػی تظک ص ةػًیػص نَْػٔ ؽػَیص؟ وِٕػی ةشَاٌیتَاى ص، نییً کيیتظک
ان سَاٌػص آنػص. یةً ن ةالْاـلً نؾکل ویةَد و اسَاٌص سهط  درىگ در ةیتان  انح

 ةػا  آنػَزش غَی غهَح کييص نطدم را ةً ىهی حط ت گَىگ چی ةػیاری از اغِادان
تَاىيػص  نؾکل نطإتت کييص و ىهی ویتَاىيص از ا ىهیایيکً  سانط ًٖا ةًیدٌيص. چطا؟ دٕ

 ؽها نراْيت کييص.از 

ک یػتَاىػِيص ةػً  ی از اغِادان ةَدىص کً در یک زنان ْٖم نیاریدر گضؽًِ ةػ
در  ص نراْيػت کييػص. انػایػتَاىػِيص از یک نط ص آنَزش دٌيص، چطاکً ْٖم نیینط

حط ػت ٌػا  آن دٌیم، اکثػط کً نا اىخػام نػیای  گػِطهاىخام آن در چيیو سفَص 
کػار را  ویػا تػَاىم ام، نی ؽها گًِٓ نَر کً ةً . انا ٌهان اىخام دٌيصآن را  کطدىص ىهی

ٌيػیم ْػایی را  ٌهػان ٕػصرت ،ٌطیػککػً  ؽهاری دارم ةی طا ْاؽوی، ز اىخام دٌم
ی یٌای سصا نتیٍی و ٕصرت ٌای ةظرگ َْؽ تَاىيص ٕصرت نیٌا  آن دارىص کً نو دارم.

غػادگی  آن ةػً میدٌ نػی نػا انػطوز اىخػامآىچػً  ، ٌالوه  ةً ْا را ىؾان دٌيص. میٌي
و کػار را از روی ىػٌَی یام کً ا انصهیطون ىیرغص. نو ة نی طةً ىيکً در ىاٌط  ىیػت

گط  ىيػارهوا تػط اری از نَحَدات یةػ کً میةً ؽها ةگَ تَاىم ٌَس اىخام دٌم. نی
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دارنػا  انیػپا راٌی درغت را در ٌفط کً ةاری اغت ویآسط ویرویصاد ٌػِيص. ا ویا
.  میاىرػطاؼ ةػطو م ةًیراحازه ىصا میدٌ نی کار را اىخام وی. وِٕی ا میدٌ نی آنَزش
ل یػةً ن کيص ىهی کػی حط ت  یص، ٌیً کيیٖی تظکیطی ذٖینَر وإٍی در نػ اگط ةً

نو ةطسَرداریػص و  ٌالوه، ؽها از نراْيت ْاؽو سَد ةً ؽها کاری داؽًِ ةاؽص. ةً
 ؽَیص.   سهطی روةطو ىهییةا ٌ

إػػات تٓتان ةٍلػػی اً یػػط تظکیرو در نػػػ ؽػػَىص، ازایػػو ص پطداسػػتیػػٌا ةا ةػػصٌی
شَاٌػص ةػَد و تطغياک ىتان  . انا ایو اتٓإات ةطایاغت رخ دٌيص نهکو سهطىاک

. وِٕی در  ةظىمتان  ةطای چيص نثال تَاىم نیآغیب حصی ةً ؽها ةطغص. گضاریم  ىهی
رد  اةػانیای ةػا دوچطسػ  سػَد از س کييػصه وی، تهط دادم نػی در کالغی آنَزش پکو
  تيػص ةػا یغط آن پ یاتَنتیل ، پیچیصن ةَددر ذال چی ینَر کً غط پ . ٌهان ؽص نی

آن داؽػت. غػال  پيخػاهةػَد کػً ةػیؼ از کػطد. او سػاىهی  ؽاگطد نا تفادؼ ویا
 «ةيػگ»ؽصت ةً او كطةً زد. غطش ةا ـصای  ىاگٍان ةا او ةطسَرد کطد و ةً اتَنتیل

وِٕی ٕصر ىاگٍاىی و ؽصیص ةَد کً  آن كطةً آناـاةت کطد.  اتَنتیلةليصی ةً غّٖ 
دردی   یٌانا  .ةَد دوچطسًغَار  ٌيَز ةطسَرد کطد اتَنتیلکييصه ةً  ایو تهطیوغط 

انص یٌم ى سَن ىکطد، ةلکً از غطش دردی را اذػاس  یتيٍا ٌ  را اذػاس ىکطد. ىً
غػطیً ص. یػپط طونیػة اتَنتیػلةػَد و از  صهیتطغةػیار  ىکطد. راىيصه و ذِی ورم ٌم

 هارغِان ةتػطد. او پاغػز داد کػًیاو را ةً ةؾيٍاد کطد یصه و پید ا ـصنًیکً آپطغیص 
ی داؽػت و یار ةػا یةػػ يگیؽػ ویؽ نناؽػاگطد ویػا اغػت. التِػً سَب ذالؼ
اغػت، انػا  سػَب چیظ ٌهػً کً خاد کيص. گٓتینظاذهِی ا ةطای راىيصه تسَاغ ىهی

ِگی ةظرگی را روی  تفادؼ  حا گضاؽت. ةً اتَنتیلْطوْر

طىػص، انػا ؽػها در سهػط یرا ةگان تػ حان يػص کػًیآ رویػصادٌایی پػیؼ نی چيان
کی از ؽاگطدان ی،  میداؽِ ویل حی کالغی در داىؾگاه ص ةَد. دٍْ  آسطی کًیىشَاٌ
 ةػً ایيکًنرق  ةگضرد. ةً درِ اـلی داىؾگاه انیةا دوچطس  سَد از ن سَاغت نا نی
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 ک لريػً ناىػصه ةػَد کػًیػط اِْاد. یگ اتَنتیلدو  ویة ص، ىاگٍانیرغ اةانیس وغم
نان  کييػصگان تهطیوص. نٍهَ ً وِٕی ی، ولی او اـالً ىِطغطسَرد کييصٌا ةً او ة اتَنتیل
ایچ ویةا چي ػػِادىص یٌا ا اتَنتیل،  زنان . در ٌهانيصتطغ ىهی ؽَىص نَاحً نیی یٌظ
 ِٓاد.یاتٓإی ى  یو ٌ

ؽػَد و  نی کیػٌػَا زودتػط تار اتٓاؽ اِْاد. در زنػػِان در پکو یگطیدرویصاد 
کػی از ؽػاگطدان یةَد.  ٌا سالی و کانالً غاکت اةانیسَاةيص. س کهی زودتط نی نطدم

ػت نی ةً ساىػً ةا دوچطسً نا ةا ٌخلً حلػَی او در  ،یػح اتَنتیػلک یػ . ْٖػم ْر
 ةػً تطنظ کطد. آن ؽػاگطد نَِحػً آن ىؾػص و ةػا غػط سػم ،یةَد. ىاگٍان ح ذطکت

ػت و ةػا ٌٖ ٌٖب ،یح داد. انا ىاگٍان ادانً نی غَاری سَد دوچطسً ، ةً وییپا ب ْر
ت ػت.  کطد. تفادم آن دو ىیػطو حػان او را نی ذطکت ٌٖب غهت ةًادی یز غٌط گْط

 نِػط ةػً میاز ىػ ؼیی دوچطس  او را ةیطویکييص، ىاگٍان ى تفادؼ ةا ٌم آىکًاز  ٕتل
 ،یػص راىيػصۀ حیؽص. ؽا نَِّٕ دوچطس  او َْرًا در کيار چطخ ،یکؾاىص و ح ٌٖب

اْػطادی  ص. تهػامیىِطغػ نًَٕ گطد در آنؽا وی. اغتاو کػی پؾت ؽص کً نَِحً
ةٍػصًا  اغػت نهکػو تطغػيص، اگطچػً کييص ىهی ةطسَرد نی ییٌا تینٍَٕ ویةا چي کً

 چػً ی!وا: » ةػَد ویػاو ْکػط کػطد ا ظی کًیچ ویوِٕی ةً آن ْکط کييص ةِطغيص. اول
وِٕػی ةػً ٌٖػب ةطگؾػت و « ص از او تؾػکط کػيم.یػکؾػاىص؟ ةا ٌٖػب کػی نطا ةػً

ىتػَد. آىخػا  اغػت و کػػی در سلػَتار یةػ اةانیس يص، پی ةطدتؾکط ک سَاغت نی
 «از نو نراْيت کطد! ةَد کً نٍلم ویا»ص: یٍْه ةالْاـلً

در کی ساى  ؽاگطدی یاِْاد. غاسِهاىی در ىظد چَن اتٓاؽ گط در چاىگیدرویصاد 
ا، غاسِهان ویةَد. ا غاسِوذال  از  ٌا غػازىص و دارةػػت ار ةليػص نییٌا را ةػ روٌز

 ویا ایيکً. ةٍص از  ؽَىص غاسًِ نی ي  و نَل چٍار نِطیٌای آٌيی ةً ٕهط دو ا لًین
 ای آٌيػی از ةػا ی غػاسِهان لػًیرا نػی کػطده ةػَد، ن ؽاگطد ْاـل  کهی از ساىػً

کػَب  زیغػط حػای سػَد ن اةػانیس کطد. ٌهػً در غَٖط نَر ٕا م غط او ةً نطؼ  ةً
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غػط او  کػط کػطد کػػی ةػًْ« زد؟ دغػت غط نو کػی ةً چً»ؽصىص. انا او گٓت: 
 ةظرگػی ْػالَن ص کًیو د چطساىص ٌٖب را ةً ، غطش زنان . در ٌهان اغت زده دغت

ُغػط  وییپػا ةً شل  آٌيی در انِصاد غطین . آن چطسؼ اغتدر ذال  شةا ی غط
ت، ةصون ویو در زن سَرد کػی اـاةت  . اگط وإًٍا ةً ِٓصیةروی زنیو ایيکً  ْطو ْر
 صن نیػَه،یکؾػ زیغػً ةػ ةَد کً نثػل ویٕصری غيگ ص، ةًیؾیصيیکطد، درةارۀ آن ة نی
 ةَد! لی سهطىاکیؽکاْت. س را نی ؼةصى

را ٌػا  آن تػَان ىهی وحػَد دارىػص کػًچيػیو رویػصادٌایی ادی از یار زیتٍصاد ةػ
ص یػػت کً ٌه  نػا ةاینَر ى ویسهطی را تخطةً ىکطده اغت. اکػی   یٌؽهطد. انا 

ایو چیان چيیاز ن ؽَىص. سَاه ةػا  نَاحً نیٌا  آن لی ةطسی اْطاد ةام، ویی ةگضریٌظ
اـػالً در  کػًتَاىم ةً ؽها انهیيان ةػصٌم  نیص، یا ىؾَی صینَاردی روةطو ؽَ ویچي

کييص.  يگ پیطوی ىهییؽ ویص ةَد. ةطسی ؽاگطدان از الظانات نا ةطای ؽیسهط ىشَاٌ
و ی، ةيػاةطاکييػص ً ىهییػرا تظک سػَد يگیؽػ ویدٌيص و ؽ نی ٌا را اىخام ویتهط ْٖم
 ص.یةيان کييصه ویرا تهطٌا  آن صیتَاى ىهی

تػا وِٕػی روزی دٌم.  ی ةً ؽػها نػیچیظ چًتان  مٌيَان نٍل داىیص ةً اکيَن نی
ؽػها از نَر پیَغػًِ  ةػًْاؽػو نػو  صیػنراْيػت کي ص از سَدتػانیػةطغص کً ةَِاى
ًِ ْطاغَی تظکی  ْای ٕلهطو ةؾػطی،  زنان . در آنکيص نراْيت نی  ػَ را ص و دایػا ْر

ِار کي ً یتظک يصاىص نی. انا ةا صیا آورده ةً دغت ص و ْٖم در آن ٌيگػام یکييصۀ وإٍی ْر
ًِ ةَد، در س در دغِؼ نطا کِاب کًةَد . ؽشفی  صیؽَ تَاىیص نَْٔ نی  اةػانیگْط

ت و داد نی راه نی ی اتػَنتیلکػً ةػا  تطغػم ، از ایو ىهی ةا ذٓاىت نٍلم لی»زد:  ْر
.  کيیم يػت ىهػیْرانو ؽشفػی یچيػاز داْػا ةػَد. نػا  ّیتلٍ آن« تفادؼ کيم.

 کييص. و ؽکل ٌهل ىهییٖی ةً ایصان ذٖیو اغت کً نطیٖت ایذٖ
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 اىسژی  رانین
ىػَع  چػً ویػطد. ایػگ صاىی ؽػکل نییػ، دور نػا ن میدٌ ٌا را اىخام نی ویوِٕی تهط

 صانیػػن ایػػ،  ػػػیینِيان صانیػػ، ن چػػی صانیػػنآن را  ؟ ةٍلػػی اْػػطاد اغػػت صاىییػػن
طا یػز ،ٌػط ىػَع نیػصاىی ٌػم ةيانیػص ـػرید ىیػػتآن را  ىانيص. انا کی نییالکِط
 ای کػً نػاده تًا ٌػط ىػَعی. تٖط ُيی اغت تیىٍا دارد ةی ةط در صانیو نیی کً ا ا ناده

 دٌیم ی کً پطورش نیو گَىگیتَاىص در ا دٌص، نی نی لیتؾکرا ٍان ٌه  ُةٍصٌای ح
ٌلػت م. ةً ٌهػیو یاىطژی ةيان صانینآن را  کً تط اغت نياغب ویاْت ؽَد. ةياةطای

 . میىان اىطژی نی صانین آن رانَر نٍهَل  ةًاغت کً 

تظکیػً در در ذػال ص، نػا یػداى نَر کً نی اثطی دارد؟ ٌهان چً صانین ویا پع
غطؽػت حٍػان، ٌهگػَن ةػا دارد و  ةط سَاٌی را در روؽی راغِیو ٌػِیم کً ىیک

ایص کً ٌيگػام  داىیص یا تخطةً کطده نی و ةػیاری از ؽهایاغت. ةياةطاِحو، َؽو، ِرن 
ىؾػِو در کالس نا، ٌی  ْکط ةصی ىصاریص و کػاىی کً غاةٖ  غیگارکؾیصن دارىص 

کيػص کػً وإٍػًا  اذػػاس نی ٌطکػػیاِْيػص.  ىهی ٌػم صنیگارکؾػیْکط غ ذِی ةً
 کييػصگانِ  ً یو وإٍػًا اذػػاس سػَةی دارد. اىػطژی تظک ةشػؼ اغػت ی آرانؼیْلا

ؽَد. پػع از  گَىً اغت و در ذلَرؽان چيیو چیظی ذع نی راغِیو ایووؽی ر
، ص داؽػتیػص داؽػت، وإٍػًا گَىػگ سَاٌیسَاٌ پایان ایو کالس، اکثط ؽها گَىگ

ایی از تظک ةً ؽها آنَزش نیآىچً  چطاکً در ذػالی  ٖػی ٌػػِيص،ی  ذٖیدٌم چیٌظ
نػان  ٌای ؽیيگ ةط اغاس آنَزش رؽص ؽیودر ذال در غهت سَدتان ؽها ىیظ کً 
ص و ةصون وًٕٓ یدٌ نی ادانً ٌا ویاىخام تهط َغًِ ةًینَر پ نَر کً ةً ٌهانِیص. ٌػ

نَر  ةػًتػان  یص، اىطژیػدٌ   سَد ادانػً نییةً تظک يگ نایؽ ویؽ میةط اغاس ؽطا
 ؽَد. تط نی تط و َٕی َغًِ َٕییپ
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ؽػٍَر را آنػَزش  ذی گػطان و ىخػات ٌهػ  نَحػَداتینا ىخات سَد، ىخػات د
را ىخػات  چطسػص، سػَد ؽػشؿ نی درون نطؼ ةػً وِٕی ْػالَنو یدٌیم. ةياةطا نی
 نطؼ دٌص. وِٕػی ةػً گطان را ىخات نییچطسص، د نی ةیطون نطؼ دٌص و وِٕی ةً نی

رغػاىص. ةػً ایػو  ىًٓ نی گطانیْطغِص و ةً د نی طونیچطسص اىطژی را ةً ة نی ةیطون
 و نهکػو ةطىػص نی ىٓػً ٕػطار دارىػصتػان  اىطژی صانیؽکل، اْطادی کً در نرصودۀ ن

،  صیةظى ٕصم اةانیص، سَاه در سیةاؽ ٌطحاةاؽيص.  ار سَةی داؽًِیةػ اذػاس اغت
.  ص داؽتیسَاٌ گطانیط را ةط دیتأث وی، ا صیگط ةاؽیی دٌطحاا یکار، در ساىً  در نرل
اىطژی ؽها ٕػطار دارىػص ىاآگاٌاىػً  صانیةصن اْطادی را کً در نرصودۀ ن اغت نهکو

ای ىادرغػت تَاىص تهام  نی صانین ویا طایص، زیم کيیتيي ةػصن  کيػص. را اـػالحچیٌظ
. آن  ٍػی اغػتیطنتیُ ِییهاری وكٍیص ىاسَؽی داؽًِ ةاؽص، داؽِو ةیىتا اىػان
 ی کً ذٌو پلیصی دارىصکيص. وِٕی اْطاد ٍی را اـالحیطنتیُ تیو وكٍیتَاىص ا نی

ای ىادرغت ْکط نییدرةارۀ چ  غػتا صان ؽػها نهکػویػٕػَی ن تأثیط ترتکييص،  ٌظ
ىشَاٌيص نطتکب کػار اؽػِتاه ؽػَىص.  را ٌَض کييص، نهکو اغت ةٍص از آن،ؽان ْکط
کيػص و  را ٌػَض ص، انػا ىاگٍػان ْکػطشیکػی ىاغظا ةگَ ص ؽشفی ةشَاٌص ةًیؽا
درغػت  یدر راٌػ ًیػتظکنطةػَط ةػً اىػطژی  صانیػن گط ىشَاٌص تٌَیو کيص. ْٖمید

 ػػمیدر ةَداز ٕػصیم کػً  اغػتٌلػت ط را داؽًِ ةاؽص. ةً ٌهػیو یتأث ویتَاىص ا نی
نٍيػی آن « کيػص. را ٌهاٌيػگ نی چیظ ٌهًرا روؽو و  حا ٌهً سصایی ىَر» :ىصا گًِٓ

 اغت. ویا

 ایو روش را نػسفی کيير چگَىً دافا فالَن عاگسدان
روش  ویػا کييص کً اری از ؽاگطدان نا ْکط نییةػ نان، ٌای کالسؽطکت در ةٍص از 

ان ةگضارىػص. یػدر ن و دوغِان سػَد ساىَاده ةاآن را  سَاٌيص اغت و نی ار سَبیةػ
نیػان  در ٌهػًا ةػآن را  صیػتَاى ص، نییػکار را اىخام دٌ ویص ایتَاى ، ٌه  ؽها نی ةلً
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ؽػها  . نػا ةػً کػيم انیػةػطای ٌهگػی ةآن را  صیػةا کًٌػت ای  . انا نػئلًةگضاریص
ای ةػیچ  را ةػًٌػا  آن هت گضاؽت. چطایٌٕا  آن روی تَان ىهی کً میدٌ اری نییٌظ

م یتَاى ص، نییکي ً نییوِٕی تظک   ؽها ٌػِيص. ْٖمیةطای تظکٌا  آن ؟ میدٌ ؽها نی
ا را ةًیچ ویا گػطان یایو روش را ةػً د يصهی، وِٕی در آةیان دیگط ةًم. یؽها ةصٌ ٌظ

ی نی ا ةطای ؽػٍطتیچ ویص از ایتَاى ص، ىهییکي نٍْط ؽشفػی اغػِٓاده  نيػاًْو  ٌظ
ی یٌا يػًیص. نا ٌظیطیً ةگیکالغی ةطگظار کيیص و ؽٍط ص ناىيص نایتَاى ىهی کيیص. پع

و ةطای آنَزش ایػو روش،  میکي ٌا و نهالتی را چاپ م کِابیاز داریم چطاکً ىیدار
ً در کؾػَر یؽػٍط ویذاكػط کهِػط در ذػال  نػا ی. ؽٍط میغٓط کي نشِلّ ىٖاط ةً

ای، انا چ اغت غػَی  را ةً نَر وإٍػی نػطدم . نػا ةػًىصؽػهار ةػیم یدٌ ی کً نییٌظ
ٌيَان ؽػاگطدان  ص. ةػًیا و را نَِحػً ؽػصهیػم و سَدتان ایکي نی تیةا  ٌصا غهَح
ػی نی ویو تهطیا يصهیداْا، وِٕی در آ ْالَن کيیػص، دو الػظام ةػطای  را ةً نطدم نٍْط

 . ؽها داریم

ػای یؽػها چ ص. ةػًیػطیای ةگً ی  ؽػٍطیص ٌیتَاى کً ىهی و اغتیا الظام اول ٌظ
در حػػِخَی  ایيکًا یپَل درآوریص  ػِيص کًیى ویةطای اٌا  آن ، انا میا اری دادهیةػ

ً یػةػً ؽػها کهػک کييػص تظکایيکػً ةطای ىخات ؽها ٌػِيص و  ٌا آنص. یةاؽ ؽٍطت
گیػطد  نی ، پع ؽصه ؽها داده ةً ی را کًٌطچیظ نو ص، ْاؽویطیص. اگط پَلی ةگیکي
داْای نا  ْالَن صیدٌ نی اؽاًٌ آىچً و داْای نا ىیػِیص کييصۀ ْالَن ویگط تهطیو د

ی نی ىیػت. وِٕی ایو روش ؽشفػی  نيػاًْص در نلب ؽٍطت و یکيیص ىتا را نٍْط
 ص. ؽاگطدان نػا در غطاغػط کؾػَریکي سصنت گطانید ص داونلتاىً ةًیةاؽیص، ةلکً ةا

ىهَىػ  سػَةی را  ظیى نشِلّ در نيانٔ ارانیاىص و دغِ و ؽکل اىخام دادهیةً اآن را 
یاد آن را  ص، تا وِٕی ةشَاٌیصیطیاد ةگیص روش نا را یسَاٌ اىص. اگط نی حا گضاؽًِ ةً

نَر  در ةطاةط ؽها نػئَل ةاؽیم و ٌهیؾً ةً میتَاى ص. نا نیییایص ةیتَاى ةگیطیص، نی
 کيیم. رایگان ةً ؽها کهک نی
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ای ؽشفی را ةًیص چیىتا کً اغت ویالظام دوم ا  ٌتارت ص. ةػًیکي داْا اكاًْ ٌظ
ی نیگط، وِٕی ایو روش را نید ةػاز تان  مغػَ چؾم ایيکً ةً تَحً ، ةصون کيیص ٍْط

ٍی ىاٌط ؽصه ةاؽػيص، ینت ٌای َْؽ ییا ةٍلی از تَاىایص یةاؽ صهیظی را دیةاؽص، چ
ػای  ص. آنیػداْای نا ـػرتت کي ص درةارۀ ْالَنیا صهید آىچً  یص ةط پایتَاى ىهی چیٌظ

نػا  وإٍی ْا کػًػِيص و از نٍيای یظی ىیص چیا صهید سَدتان در غهد نرصودی کً
ػی  ویػاز ذا  ةً ةٍص وِٕػی اةياةطایو ار دورىص. یةػ میدٌ نی آنَزش روش را نٍْط

 میتػَاى ص. ْٖػم ةػً ایػو ؽػکل نییو نػئلً را در ذٌو داؽًِ ةاؽیص ایکيیص، ةا نی
ای اـلی ْالَنیچ کً میةاؽ نههئو  ناىيص. ط ةإی نیییتِ داْای نا ةصون ٌظ

دٌم،  آنػَزش نػی را ةً ٌهان ؽکلی کػً نػوو روش یا صیىصار و احازهیٌهچي
ی کً نػو اىخػام ؽکل ةًص ةا ارا   غشيطاىی در حهٍی ةظرگ یتَاى آنَزش دٌیص. ىهی

 اغػت کػً ویػص. ؽها تَاىایی آنَزش ْا را ىصاریص. ٌلت ایدٌم ْا را آنَزش دٌ نی
ػػیاری در آن غػهَح ةنهالب و ژرؼ دارد و گػِطده نٍاىی  دٌم آنَزش نیآىچً 

يصه ةٍص از یص. در آیً ٌػِیتظکدر ذال نشِلّ  ؽها در غهَحؽصه اغت.  گيخاىصه
تیپ آىکً رؽػص و  ص، ةػًیػکي ؽػصه گػَش كتمنهالػب  ویا ةً کيیص، اگط دوةاره ؾْط

 ؾػًیص، ٌهیػدٌ ادانً نیٌا  آن کطدن  نَر کً ةً گَش ص داد. ٌهانیسَاٌ ةٍتَد ادانً
ص آورد. وِٕػی کِػاب را یػسَاٌ ةً دغتای  تازه جیص داؽت و ىِایای سَاٌ تازه درک
دٌم  ٌای ةػیاری در آىچػً آنػَزش نػی  یًگَىً اغت.  ویؾِط ایص ذِی ةیسَاى نی

ص. احػازه یػص آنػَزش دٌیػػت کً ؽها ةَِاىیظی ىیو ْا چی، اخًیدر ىِ وحَد دارد.
صن یػدزد  نيظل چطاکً ةًص، یاغِٓاده کي سَدتان ٌيَان کلهات ص از کلهات نو ةًیىصار

 اكػاًْگٓػِم ةیػان کػطده و  را آىچػًدٕیٖػًا ص یتَاى نی ی گِٓو آن، ْٖمْا اغت. ةطا
 ؽػصه ىَؽػًِ در کِػاب نَر کً ٌهان»ا ی« صیگَ نیآن را  نٍلم نَر کً ٌهان»ص: یکي

 ویػا وِٕػی ةػً طایػص. چػطا؟ زییػةگَ ص درةارۀ آنیتَاى ٔ نیینط ویا ةً ْٖم« اغت.
 صیػتَاى کيػص. ىهی ذهػل نی داْػا را ةػا سػَد ٕػصرتتػان  ، کلهات صییةگَآن را  ؽکل
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ایچ  نيِٖػلآىچػً  وگطىػً ، صیػدٌ داْػا اؽػاًٌ ْػالَن ٌيَان ةػً صیداى نی را کً ییٌظ
داْای  کطدن ْالَنّ ینٍادل تلٍ صیدٌ نی اىخامآىچً  و ػتیداْا ى ْالَن صیکي نی

ای. وِٕی چ نا اغت ػػِيص و یْػا ىٌػا  آنص، ییگَ ص و اْکار سَد نیی  ٌٖایی ةط پایٌظ
ٌلػت  . ةً ٌهیو ىشَاٌيص داؽت طی ٌمیتأث  یو ٌ دٌيص را ىخات ص نطدمتَاىي ىهی

 دٌص. ْا را آنَزش ویتَاىص ا کػی ىهی  یاغت کً ٌ

ػای  واردیو نيِٖل روش را ةً تازه تَاىیص ایو نی کيیص، ةػً ایػو ؽػکل کػً ىَاٌر
کيیػص و پشػؼ در نرل تهطیو یػا نرػل آنػَزش ٌا  آن ـَتی یا تفَیطی را ةطای

ص از یػتَاى آنػَزش دٌػص. نیٌػا  آن ٌا را ةً کی از اْطاد داونلب تهطیوپع از آن، ی
ٌػای  ىيط کييػص و درک گط گِٓگَ و تتادلیکصیص تا اْطاد ةا یيار اغِٓاده کيیغه ؽکل

ص ؽػاگطد )یػا یػو اغػت کػً ىتایػگط ایظ دیاؽِطاک ةگضارىص. چ سَد را ةا یکصیگط ةً
ػی نی صی( کًینط ص، یػةيان« اغػِاد»ا یػ« نٍلػم»، کيػص ْالَن داْا را ةً نطدم نٍْط

زنػاىی  ْػطد چػًایيکػً  اغِاد وحَد دارد. ةػصون تَحػً ةػً کی چطاکً در داْا ْٖم
 ص اغت.یکطده اغت، ٌيَز نط و را ؽطوعیتهط

ی نی ةٍلی از ؽها ْکػط  اغت کيیص، نهکو وِٕی ایو روش را ةً دیگطان نٍْط
کيص. انا نا  را اـالحٌا  آن نرا در نطدم کار ةگضارد و ةص تَاىص ْالَن نی نٍلم»کيیص: 
 ام کػً ٌهػطاه ٌػط ص. ةً ٌه  ؽها گِٓػًیىگطان ىتاؽ« م.یدٌ اىخامآن را  میتَاى ىهی
ػا را یا نو و ْاؽوی. ةياةطا کیی ْٖم وحَد دارد و ىً نو کييصه، ْاؽو ویتهط و کاٌر

طی یای تٖػص ص، اگط راةهًیدٌ نی و را آنَزشیؽشفی تهط دٌص. وِٕی ةً اىخام نی
طی سػَةی یتٖص آورد. اگط راةه  نی ةً دغترا ةالْاـلً  ةاؽص، ْالَن آن داؽًِةطای 

 ویٔ تهػطیػتػصریج از نط  ةصىؼ دوةاره نٍِادل ؽػَد، ةًایيکً  ةاؽص، ةٍص از ىصاؽًِ
ت. ْاؽوی کيػص ةػصىؼ نٍِػادل ؽػَد.  ةػً او کهػک نی نػو ک ْالَن سَاٌص گْط

م، یٌا سَاىصن کِاب ةاْطادی کً گَیم. ا گطی ىیظ وحَد دارد کً ةً ؽها نییٌای د راه
ای ـَتی، ْا و تهطیو کطدن  ا گَشیص ٌَا یو کطدن تهاؽا گیطىص،  ٌا را یاد نی ةً ىَاٌر
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ِػار کييػص، تهػام چ وینَر وإٍی ناىيص تهط اگط ةً ػایکييصه ْر  غػظاوارش ی را کػًیٌظ
 آورىص. نی ةً دغتٌػِيص ةً ٌهیو ؽکل 

داْػا  ؽٓا دٌيص. ؽػاگطدان ْػالَنرا  رانةیها میدٌ ىهی احازهنان  ؽاگطدان نا ةً
در  کػً میدٌ نػی ؽها آنػَزش ؽٓا دٌيص. ةًرا  دیگطانهاری ینهلًٖا احازه ىصارىص ة

دٌیم ةػصن  ص و احازه ىهػیی  واةػِگی را رؽص دٌیم ٌیگضار ص، ىهییـٍَد کي ًیتظک
گػطی ید گَىػگ  چی ویتهػط نا ةٍِط از ٌط نرػل ویٌای تهط سَد را تتاه کيیص. نرل

 لی ةٍِط از آنیص، سیو نا اىخام دٌیٌای تهط ٌا را در نرل ویص تهطیت. اگط ةَِاىاغ
يص و در یىؾػ نی ای طهیػدر دا نػو ص. ْاؽػویػرا ؽػٓا دٌ ٌای سَد هارییة کً اغت

ةظرگػی روی آن اغػت و  و نا ذٓاىی ٕػطار دارد کػً ْػالَنیتهط صاِن نرلیةا ی ن
نرػل، نرلػی  ویػکيص. ا طإتت نیةظرگی در ةا ی ایو ذٓاظ، از ایو نرل ن ْاؽو

نرلػی ةػطای  ةلکً ػت،ینٍهَلی ى گَىگ چی و نرلی ةطای تهطیو ػتینٍهَلی ى
اىػص کػً  ٍی دیصهینت ٌػای ْػَؽ یینا ةػا تَاىا کييصگان ویاری از تهطی. ةػ ً اغتیتظک

ؽػَیم، آن نرػل را ىػَری ٕطنػظ  ٌطحایی ةطای اىخام تهطیو ْالَن داْػا حهػً نی
 گیطد. نیدر ةط آن را  در داسل چیظ ٌهًىَر  کيص و ایو اذانً نی

ىفػب کيػص، انػا  کييػصگان ویرا ةػطای تهط تَاىػص سػَدش ْػالَن نی نػو ْاؽو
 ٌا را آنَزش ویکػی تهط . وِٕی ةً میص کيیٌای ؽها را تؾص  م واةػِگییسَاٌ ىهی
ص یػنهکو اغػت ْکػط کي« دارم. ْالَن ا ن ، نو اوه»ص: یةگَ اغت ص، نهکویدٌ نی
تا  میگَ ؽها نی را ةً ویػت. ایگَىً ى ویادر ـَرتی کً ص، یکار گضاؽِآن را  ؽها کً

ا را اىخامیاغت کً تهام ا نو ىصٌیص. ْاؽوؽکل ایو واةػِگی را  دٌص.  نی و کاٌر
ی کييص. ویص ایو روش را ایصان ْالَن داْای نا ةاینط  گَىً ةً دیگطان نٍْط

در ذػػال ِییػػط دٌػػص تداْػػا را  ٌػػای ْػػالَن ویتهطکػػً غػػٍی کيػػص کػػػی ٌط
و روش اغت. ةٍلی اْطاد یرغاىصن ةً ا بیآغدر ذال رغاىصن ةً داْا اغت،  بیآغ

ػای ٕاْیرا ةً چ ٌا ویتهطدغَِرالٍهل  و نهلٖػًا نخػاز یػاىػص. ا داری ةطگطداىصهً یػٌظ
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رغػيص، از  ةػً ارث نی زیتػار نإتل ٖی، از اٌفاری  ذٖیٌای تظک . تهام روش ػتیى
ؽػهاری را  ةی سػصایی ً، نَحَداتیٔ تظکیرغيص و از نط نیم ةً ارث یٕص ٌای زنان
ػایی را تِییػط دٌػص. چيػیىکػطده چيػیو چ حط ػتکػی   یٌاىص.  و دادهیتکَ  ویٌظ
و یػز، ٌطگػظ ایىاٌط ؽصه اغت. در نػَل تػار دارنا انیپا ٌفط ویدر ا ظی ْٖمیچ
ا اتٓاؽیچ  ار نطإب ةاؽيص.یةاره ةػ ویص درای. ٌهً ةا اىص ِٓادهیى ٌظ

  





۱۶۵ 

 

  ذيساىی چٍارمض

  آوردن دضت ةًو  دادن ازدضت
نَر نکطر نهػطح  ةً آوردن دغت ةًو  دادن ازدغت وی، راةه  ة کييصگانً یدر حانٍ  تظک

ؽػػَد. ىگػػطش نػػا  ظ درةػػارۀ آن ـػػرتت نییػػةػػیو نػػطدم ٌػػادی ى ؽػػَد. در نی
اغػت.  نِٓاوت از ىگطش اکثط نطدم آوردن دغت ةًو  دادن ازدغتةً  کييصگان  ویتهط
دىتالؼ ٌػػِيص ؽػانل  ٌای سَد ةً آوردىی کً نطدم ٌادی نٍهَ ً در تالش دغت ةً

ً. ولی ةً ای دىیَی اغت، ناىيص داؽِو زىصگی راذت و نْط آوردىػی کػً  دغت چیٌظ
کػً اغت کانالً نِٓاوتی دارد و چیظی ناٌیت دىتالؼ ٌػِیم  ةً کييصگان وینا تهط

ص تخطةً کييػص، نگػط ایيکػً تظکیػً تَاىي نطدم ٌادی ذِی اگط ةشَاٌيص ىیظ ٌطگظ ىهی
 کييص.

لػی نرػصودی یظ سیػم، نييػَر چیکي اؽػاره نػی دادن ازدغػتنٍهَ ً وِٕی ةػً 
کييػص کػً  نػیْکػط نٍهَ ً نطدم ص، یکي نی ـرتت دادن ػت. وِٕی درةارۀ ازدغتیى

ؽػایص کهػک ةػً اْػطاد ا یػىیازنيػص  اْطاد ةً ، کهک کهی پَل صنیةشؾ، آننييَر از 
 اىخام ٌػِيص. انا دادن ةشؾؼ و ازدغتؽکلی از ظ یىٌا  آن . التًِساىهان اغت ةی

ػای نػادی کهِػط واةػػًِ ا ْٖم ةیاىگط ایو اغت کػً ةػً پػَل یػا چیٌظ . ایص آن کاٌر
اغت و ىػتًِا حيتػ   دادن ازدغتٌای  کی از حيتًیگهان  صن از ثطوت، ةییکؾ دغت

ةػً آن نرػصودی  میکي نػا درةػارۀ آن ـػرتت نػی ی کػًدادى ٌهصۀ آن. انا ازدغػت
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ٌا را  اری از واةػػِگییةػػکيیم  گان تالش نیکييص  ویتهط نا ً،یػت. در روىص تظکیى
ا کي اةػتیم، نثل ذٌيیت سَدىهایٌر ٌیخان ؽػَروو  ییحَ ی، ذػػادت، ذٌيیػت ٕر

ا کيیم. ةياةطایو ٌا  واةػِگی  سَاٌیم ٌه نا نی.  ؼ از ذصیة  ی کػًدادى ازدغترا ٌر
چیظی اغت کً نطدم ٌادی تفَر  تط از ةػیار گػِطده میکي ـرتت نی آن نا درةارۀ

ا نی  ٌا و انیال نطدم ٌادی اغت. واةػِگی  ٌه کطدن کييص، زیطا ؽانل ٌر

. اگػط  میکي نػی ًیػٌػادی تظک نػطدم وینػا در ةػ»نهکو اغت ةطسی ْکط کييص: 
رغػص  نی ةً ىيػطؽَیم؟  ٌا ىهی ٌا و راٌتً راٌب ا نثلی، آ میدغت دٌ را از چیظ ٌهً

ٌه  نا کً ٌيػَز ةشؾػی از در نصرغ  نا، « پضیط ىتاؽص. انکان چیظ ٌهً دادن زدغتا
تػا ذػص کيیم  در ذػالی کػً تظکیػً نػی،  زم اغت ٌػِیمٌادی  نطدمایو احِهاع 

ظی را یػم کػً چیکي . از ؽػها درسَاغػت ىهػیزىصگی نتیٍػی داؽػًِ ةاؽػیمانکان 
 ِػی ىػصارد کػًیاٌهتاؽػیص، تا وِٕی ةً آن واةػًِ ىص. یةصٌاز دغت ـَرت نادی  ةً

صی یػىکِػ  کلیا چٖصر ثطوت داؽػًِ ةاؽػیص، چطاکػً  ةاؽص ةا  چٖصرتان  ردۀ ؽِلی
 ىصاؽًِ ةاؽیص. واةػِگیٌا  آن ةًو اغت کً یاةطای نا 

دٌػص. وِٕػی  ها را ٌػصؼ ٕػطار نیٌای ؽػ واةػػِگیهًا ینصرغ  تظکی  نا نػػِٖ
 صیػةَِاىایيکػً  ص،یلی دارا وِٕی ةا کػی نؾکیتان در نشانطه اغت  ٌالیٔ ؽشفی

صی اغػت. یص، نَكٌَی کلیت ةصٌیرا غتک ةگیطیص و ةً آن نػا ل کهِط اٌهٌا  آن
و نييَر اغت کً دغِطغی یةً ا ٌای دوراِْاده ٌا و کَه در نٍاةص یا در حيگل ًیتظک

کييػص  ؽػها را نختػَر نیٌػا  آن ٌػادی اىػػاىی را کػانالً ٕهػً کيػص. ؽها ةً حانٍػ 
کييػص  ص و ؽها را از نياًْ نػادی دور نییدغت ةصٌ ٌادی را از مٌای نطد واةػِگی

ٌػادی  نػطدم ویص. انا اْطادی کً در ةػیرا از دغت ةصٌٌا  آن تا ةَِاىیص واةػِگی ةً
م یو نرػیػدر ادر ذػالی کػً  صیػکييص. نػا ةا َه را دىتال ىهییؽ ویکييص ا زىصگی نی

و وإٍػًا غػشت اغػت. یػاٌا را غتک ةگیطیم. التًِ  م، واةػِگیینطدم ٌادی ٌػِ
نػػا  ی کػًدادى و ازدغػتیتطیو حيتػ  نصرغػ  تظکیػ  نػا اغػت. ةيػاةطا و ذیػاتییػا
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 اىخػامدر سفػَص نرصود ةاؽص.  ایيکً ، ىً ً اغتیوغ میکي ـرتت نی اش هدرةار
ٌػا  آن ص، ةطسػی ازیػاةان ىگػاه کيیو ةشؾؼ پَل، انطوزه ةً گصاٌا در س کاری سَب

ً ص یػداؽػًِ ةاؽػيص. نػا ةا ؾِط از ؽػها پػَلیة ای ٌػِيص و نهکو اغت ذِی ذْط
ای حظ ی ةییحای تهطکظ ةط چ ةً تطی از نػا ل تهطکػظ ً یت، ةً نرصودۀ وغیاٌه ٌظ
کيػص. در  تطی تهطکػظ نیً یای ةً نرصودۀ وغػ نَر ةاز و نَٕطاىً ً ةًیم. ٌهل تظکیکي

ای ةص ٌػِيص.یم چیدٌ وإًٍا از دغت نیآىچً  ، دادن ازدغتروىص   ٌظ

،  ٖػتیدر ذٖکييػص سػَب اغػت.  ی کً نلب نیٌطچیظکييص  لب ْکط نیاُنطدم 
ٔ ؽشفػی یٌال کطدن ص، ٌهگی ْٖم ةطای ةطآوردهیکي ىگاه نی تطوِٕی از غهری ةا 

ثطوت داؽًِ  چٖصرایيکً  اىص: ةصون تَحً ةً گًِٓ و نطدم ٌادی اغت. نضاٌبیدر ة
را ٌػا  آن ص.ىػدار ةػا  ةاؽػص، ْٖػم ةػطای چيػص دٌػً دوام چٖػصرا ردۀ ؽػها یص یةاؽ
تَاىیػص ٌيگػام نػطگ ٌهػطاه سػَد  تَاىیص ٌيگام تَلص ةا سَدتان ةیاوریػص و ىهی ىهی

رؽػص تان  اـػلی هًا روی روحیطا نػػِٖیػ؟ ز اغت ٕصر ةاارزش ویا ةتطیص. چطا گَىگ
تَاىص ٌيگام تَلص ةا ؽها آورده ؽػَد و ٌيگػام نػطگ ٌهػطاه ؽػها ةػطده  کيص، نی نی

  آن یػرو تظک کيص، ازایو و نییی  ؽها را تٍیهًا ثهطۀ تظکیٌِٖالوه، گَىگ نػ ؽَد. ةً
ای ةص ٌػػِيص. ةيػاةطایو یص چیدٌ نی از دغتآىچً  گط،یٌتارت د غشت اغت. ةً ٌظ

ص؟ رؽػص یػآور نی ةً دغػتی را چیظ چً پعتان ةطغیص.  ةً سلَص اولیًتَاىیص  نی
نؾػکلی و  رغػیص ص و ةً کهال نییآور نی ةً دغتٖی را یًِا ثهطۀ ذٖیتان. ىٍا غهد

را دىیػَی ال نشِلّ یکيص. التًِ ةطای ؽها آغان ىیػت کً َْرًا ان ادی را ذل نییةي
کييصۀ وإٍی ةطغیص، چطاکً رغیصن ةً آن زنػان  ص و ةً اغِاىصارد تظکیًیاز دغت ةصٌ

ٌيَان  ام ةػً ىتایػص از ایػو گِٓػًَةػطد،  گَیم زنػان نی نیایيکً  َةطد. ةٍص از ؽيیصن نی
ت اىخػام غطغطی نخَزی ةطای ِو و غط ْـط و یػادادن تظکیػً اغػِٓاده کيیػص.  گْط

ج رؽػص یتػصر دٌیم ةً ص، گطچً احػازه نػییص ةا سَدتان حصی ةاؽی! ةا ػتیدرغت ى
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ج یتػصر ةًؽَد. ةً روىصی ىیاز دارد و  ىهی سصاییؽتً نَحَدی  ی یککػ ٌی ص. یکي
 رغیص. نی ةً آن

و  ؟ آن کارنا اغػت ػتی. آن چ ظی ةص اغتیچ در وإً میدٌ نی دغت از آىچً
ٌػادی  ، نػطدم صه ؽصه اغت. ةطای نثػالیٌای نشِلّ ةؾطی در ٌم تي ةا واةػِگی

ػای ةػص اىخػام وإػػام  اىَاعؽشفػی، نياًْ اْکار ةص دارىص. ةطای وإػام  اىَاع کاٌر
 هًا ةػًینػػِٖ آورىػص. کارنػا نی ةً دغتٌهان کارنا را  یا اهیو نادۀ غیدٌيص و ا نی

را تػان  ص اةِػصا ذٌویػ، ةا ظ نيٓػییػایػو چ ةطدن ویارتتاط دارد. ةطای ازةا ٌ واةػِگی
 تِییط دٌیص.

 ل کارنایتتر
و حػایگظیو ٌػم ؽػَىص.  ؽػصه لیگط تتصیکصیةً  تَاىيص نی اهیص و نادۀ غینادۀ غٓ

ایػو  ؽَیص یکی از ذػا تی اغػت کػً نیٍارض توِٕی ةا دیگطان درگیط نؾاحطه و 
 ةً دغتتَٖا را  ،صیدٌیص، نادۀ غٓ اگط کار سَةی اىخام دٌص. روی نی لیتتص ْطایيص
يػص یاص. ْطیػآور نی ةً دغتکارنا را  ،اهیدٌیص، نادۀ غ ص. اگط کار ةصی اىخامیآور نی
و از یػا ایػآ»کػػی ةپطغػص:  اغػت ظ وحَد دارد. نهکویى ؽصن ةطدن و نيِٖل ارث ةً

ای ةصی اغت کً نهکو اغت « غت؟ا داده اىخام تط در زىصگی سَد ؼیْطد، پ کاٌر
ک دورۀ زىصگی حهً ىؾصه اغػت. در یدر  طا ایو کارنا ْٖمیز گَىً ىتاؽص، کانالً ایو
اگػط پػع رود.  ىهػی ویاـلی از ة روح کً اغت ویاٌِٖاد ةط ا کييصگانً یحانٍ  تظک

و زىػصگی تٍػانالت احِهػاٌی داؽػًِ اغػت. یػ، نهکو اغت ٕتل از انَر ةاؽص ایو
ای ةص دی، از کػی غَءاغِٓاده کطده ؽصه ةصٌکارنهکو اغت ةً کػی  گطی یا کاٌر

حهػً گط یدر ُةٍصی دکارنا و کارنا ؽصه ةاؽص. ینثل کؾِو اىخام داده کً نيخط ةً ا
گَىً اغت. نيؾأ دیگطی ىیظ  اغت. تَٖا ىیظ ٌهیوؾً ٌهطاه ؽشؿ یؽَد و ٌه نی

ؽػشؿ  تَاىص در نیان ساىَاده یا از نػطؼ احػصاد ٌا وحَد دارد، یٍيی نی ةطای ایو
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ا در گضؽًِ، نػوةاؽص.  گِٓيص و ایيکً احصاد ْطد تٖػَا  تَٖا نی کطدن درةارۀ حهً تٌط
 «دٌص ٌصر نی»آن را  یا« دٌص از دغت نی»اىص یا درةارۀ ایيکً کػی تَٖا  حهً کطده
ا ویةَد. ا دیـر گِٓيص آىچً گِٓيص. غشو نی گػَش  و گِٓاریا ًة نطدماکثط  روٌز
،  صییػةگَ و ْٖػصان تٖػَا تٖػَا دادن درةارۀ ازدغت حَان اداْط غپارىص. اگط ةً دل ىهی
« ةَدنِ ةػاتَٖا»زیػطا ، ىصٌا ةػیار ژرؼ ةَد آن گًِٓگیطىص. انا  را حصی ىهیتان  غشيان

ًا درةػارۀ ایػو ةاؽػص کػً یٍيی  ىص،گیط در ىيط نیگَىً ىیػت کً نطدم  آنْطد  او ـػْط
نػادی ىیػظ دارد و ایػو دو ىػَع ةلکً آن، وإٍیت  رد.تٓکط و نٍیار اسالٕی وا یی دا

 ً تَـیّ کطدم، ٌهطاه ةصن نا ٌػِيص.کای  ناده

ؽَد کػً  نادۀ غیاه ناىً از ایو نیٖت دارد کً یا ذٖیآ»پطغيص:  ةطسی اْطاد نی
 ۀداؽػِو نػاد ای درغػت اغػت. ةلً، تا اىصازه« ً کيص؟یغهَح ةا  تظکْطد ةَِاىص تا 

اه، یزیػطا نػادۀ غػدٌص.  ٕطار نیتأثیط  ترت داؽِو ْطد را غیاه ْطاوان، تَاىایی ایهان
از غطؽت حٍان،  طد، او رایگ ةط نی دٌص و او را در صاىی ؽکل نییدور ةصن ؽشؿ ن

و ؽشؿ نهکو اغت ایهان کهػی داؽػًِ یا، در ىِیخً. کيص حصا نیِحو، َؽو، ِرن 
ایدرةارۀ چ گطانیةاؽص. وِٕی د کييص، ْکػط  نی ـرتت گَىگ چی یا ًیی نثل تظکیٌظ

 کيػص کيػص. ْکػط نی را ةػاور ىهیٌا  آن یک از ٌی  ٌا سطاْات اغت و ویکيص ٌه  ا نی
و یػػػت. ةػً ایو نهلػٔ ىیو ـَرت اغت، انا ایٌػِيص. نٍهَ ً ةً انػشطه ٌا  آن

 ؼگػَىگةطایؼ ُیطنهکو سَاٌػص ةػَد یػا اگػط تظکیػً کيػص ً یتظکىیػت کً نٍيی 
ٕلتػی  ٌطکػػی، ةياةطایو اگط ن اغتکطا ایم کً داْا ةی گًِٓ. اد رؽص کيصیتَاىص ز ىهی

اغػِاد، اىػص:  نَر کػً گًِٓ اىخام دٌص. ٌهػانآن را  تَاىص ةطای تظکیً داؽًِ ةاؽص نی
ت وإٍی ةً سَد ؽاگطد کيص، انا  ی نییةً درِ ورودی راٌيهااگطد را ؽ ةػِگی پیؾْط

ا یػآایيکػً  ص.یػکي ً نییچگَىً تظکتان و ةػِگی دارد کً سَدیةً انَر کانل  ةًدارد. 
ص، یػص ترهل کيیتَاى ا نییو ةػِگی دارد کً آیةً انَر کانل  ةًص یً کيیص تظکیتَاى نی
تػان را  ص. اگػط ةَِاىیػص ارادهیص غشِی ةکؾیتَاى ا نییص و آیص ْصاکاری کيیتَاى ا نییآ
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تػػان  کارنایم یگػػَ ؽػػَد و نیتػػان  تَاىػػص ناىً گَىػػً غػػشِی ىهی  یص، ٌیػػو کيیآٌيػػ
 ؽَد. نؾکلی نرػَب ىهی

نػادۀ  ؾػِط از ؽشفػی کػًیؾِط، نٍهَ ً نختَر اغت ةیة اهِ یةا نادۀ غ فیؽش
 غػَ ةػا غطؽػت هًا ٌمیص نػػِٖیؾِطی دارد ْصاکاری کيص. زیطا نػادۀ غػٓیص ةیغٓ

 از نطیػٔ. ةياةطایو ْطدی کً نادۀ غػٓیص ةیؾػِطی دارد اغتِحو، َؽو، ِرن ،  حٍان
ًا ً تَاىص گَىگ سَد را اْظایؼ دٌص. ةػ ؽیيگ سَد نی رؽص ؽیو از نَر نثػال، ـػْط

تَاىص گَىگ سَد را رؽػص دٌػص.  ٌا نی ا و ىاغازگاریٌ ضرٍات کطدن سَب اداره نطیٔ
ٌا را ترهػل  تَاىص غشِی دارد. نیتطی  َٕی، ایهان ی داردؾِطیتَٖای ةکً ؽشفی 

ذِػی اگػط از ىيػط .« يػصآةصیػصه کاش را  حػهی را ترهل کيص و ارادهشِی غ»کيص، 
م  ؾص و از ىيط ذٌيی کهِط،ؾِط زحط ةکیْیظیکی ة یاةص. انا  ؼ نییگَىگ او اْظاةاٌز

ػػت، چطاکػً یراذِػی ى ویو نػئلً ةً ایؾِطی دارد ایة اهینادۀ غ ةطای ْطدی کً
کيػص.  لیص تتصیرا ةً نادۀ غٓ اهیةگضرد: ةایص اةِصا نادۀ غ و روىصیا انیاز ن صیاول ةا

ص یػةا تط نٍهػَ ً  هاىی كػٍیّ، ْطدی ةا ایدر ىِیخًاغت.  ار دردىاکیروىصی ةػ ویا
ةػطای او  کطدنً یاد و ایهاىی كٍیّ، تظکیؾِطی را ترهل کيص. ةا کارنای زیغشِی ة
 تط اغت. غشت

ایو نػئلً چً ىٖؾی را در تهػطیو  دیص میزىم و سَاٌ نیتان  يی ةطایینثالی ٌ
ؾو  زم اغت ةا پاٌػای كػطةصری نػصتی یِیةطای ىؾػِو در نصکيص.  ْطد ایٓا نی

طىػص و یگ درد نی ی، پاٌػاكػطةصر یپاٌاپع از نصتی ىؾػِو ةا ص. یيیی ةيؾنَ ى
ٕطار  ؽَد و پع از آن وإًٍا ةی ٕطاری ؽطوع نی اذػاس ةی، ؽَىص غَزن نی غَزن
ص. یٌػػػِ« اراده کطدن ، آةصیػػصهحػػػهیترهػػل غػػشِی »در ذػػال ؽػػها  .صیؽػػَ نی
تَاىيػص درد  ىهیطاد . ةطسی اْنَر ٌهیوظ یىتان  اذػاس سَةی ىصارد و ذٌوتان  ةصن

کهػی ةطسػی  .کييػص را ةػاز نیؽػان  یپاٌاحای ترهػل آن،  پاٌا را تاب ةیاورىص و ةػً
م  دٌيص انا ةیؾِط ادانً نی را ؽان  یانا وِٕی پاٌا کييص. پاٌا را ةاز نیدر ىٍایت ةاٌز
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از ىؾػػِو در ؽان  پاٌای ؽَد. ةطسی اْطاد وِٕی ٍَده نییةؽان  تالشکييص  ةاز نی
 ،ىػطنؼکؾػؼ و کييػص و پػع از کهػی  ٌا را ةػاز نی گیطد، پا صر درد نیكطةذالت 
ػػت. زیػطا یایم کً آن نػؤثط ى دٌيص. پی ةطده را در ذالت كطةصر ٕطار نیٌا  آن دوةاره
 اغػت. نػادۀ ذهلً ةً پاٌػادر ذال  اهیطد، نادۀ غیگ ایم کً وِٕی پاٌا درد نی دیصه
کيػص.  ل نییةً تَٖا تتصآن را  ةطد و نی ویکارنا را از ة صنیزحطکؾو  کارنا اغت اهیغ
ػِو کارنػا ؽػطوع ؽػَد، ازةػیو درد اذػاس نی ایيکً نرق  ةً  ؽػَد. ٌطچػً نی ْر
و یؽَد. ةيػاةطا نی ؾِطی در پاٌا اذػاسیاورد، درد ةیو ْؾار ةییؾِط کارنا ةً پایة

ؾػو ىؾػػًِ یِیدر نصدر ذػالی کػً  ةطای درد پاٌا وحػَد دارد. نٍهػَ ً ْػطدٌلِی 
ؽَد  ْطغا نی ناىص، نإت طد. درد نصتی نییگ نَر نِياوب درد نی اٌایؼ ةًاغت، پ

ت، کهی آغَده نیایيکً  و پع از کؾص کً درد دوةاره ؽطوع  اد نَل ىهییؽَد. ز ْر
 رود. ؼ نییگَىً پ ویا ؽَد. نٍهَ ً  نی

ود، ر از کارنا از ةیو نی ای تکًایيکً  و ةٍص ازیرود، ةياةطا و نییتکً از ة کارنا تکً
گػطی یانا پع از نصتی کَتػاه تکػ  د کيص. صا نییکهی اذػاس ةٍِطی پتان  یپاٌا
،  رود نػی ویاز ةػ اهینػادۀ غػ ایيکػًگیطد. ةٍػص از  دوةاره درد نیتان  ی ص و پاٌایآ نی
رود،  نػی ویاز ةػایيکػً  ؽػَد. ةٍػص از ىػاةَد ىهی نػاده ویػؽَد، چطاکً ا ص ىهییىاپص

 تَاىص ةً . چطا نی اغت ص تَٖایو نادۀ غٓیؽَد. ا ین لیص تتصینادۀ غٓ هًا ةًینػِٖ
 کػطده يً را پطداستی، ٌظ  ْطد غشِی را ترهل کطده ویا طایؽَد؟ ز لیتتص ؽکل ویا

یػا کؾػیصن   و زحط کطدن ترهػل ٔیاز نط م کً تَٖایا . گًِٓ اغت کطده را ترهل و درد
ای سَب اىخام ؾػػِو در و وكػٍیت در ذػیو ىیػص. ةياةطایو ایآ نی ةً دغت کاٌر
را ٌػا  آن طدیػگ کهػی درد نیؽان  یٌااِْص. ةطسی اْطاد وِٕی پا اؽ نیاتٓ ؾویِینص

 را کهی ىػطنؼٌا  آن پاٌا را نثل ٕتل روی ٌم ٕطار دٌيص ایيکًاز  کييص و ٕتل ةاز نی
را اىخػام  ای ػػِادهیذالػت ا ویػت. وِٕی اْطاد تهػطیوحً نؤثط ى  یٌ دٌيص. ةً نی
ؽػان  ٌای ، نهکو اغت دغتدارىص را ةا ی غط ىگً نیؽان  ٌای کً دغت دٌيص نی
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آورىص. وإًٍا نػؤثط  و نیییا پارؽان  ٌای ، دغتسانط درد ةطسی اْطاد ةً. سػًِ ؽَد
تَاىػت ْٖػم  گَیم اگط کػی نی ص؟ نییآ ذػاب نی چً ذره درد ةً یک ػت. آنیى

اذػت ار ریً نَْػٔ ؽػَد ةػػیػو ؽػکل در تظکیػؼ ةً اٌای داؽِو دغت ةا ةا  ىگً
ظی روی یػػدٌيػػص، چيػػیو چ ِیؾػػو را اىخػػام نییةػػَد. وِٕػػی اْػػطاد تهػػطیو نص نی
 دٌص. نی

ی ةشفَـػکيص، اگطچػً ٌيػَز ىٖػؼ  کطد را اىِشاب ىهیینصرغ  نا ٌهصتًا آن رو
گیػطد.  ةا دیگطان ـػَرت نی يگیؽ ویٔ تلاد ؽیدارد. اکثط تتصیل کارنای نا از نط

در تلػادی ٕػطار دارد، آن  وِٕػی ْػطدیدٌص.  و ؽکل سَد را ىؾان نیینٍهَ ً ةً ا
م کػً درد حػػهی یگػَ رود. نی ذِػی ْطاتػط از درد ْیظیکػی نػی ةطسَرد و نخادلػً

ص و آن یدٌ را ةً ٌم ْؾار نیتان  ٌای تطیو چیظ ةطای ترهل اغت: ْٖم دىصان آغان
کيِػػطل ذٌػػو  کؾػػيص، گط ىٖؾػػً نییکػػصیً یػػؽػػَد. انػػا وِٕػػی اْػػطاد ٌل تهػػام نی

 ظ اغت.یو چیتط غشت

ؽػيَد کػً دو ىٓػط  نَر اتٓػإی نی ، ؽشفی ةا ورود ةً نرل کار، ةً نَر نثال ةً
ای ةصی نییچاش  هدرةار ایچ .يصیگَ ٌظ ةص اغت کً او را از  ٕصر آنيص یگَ ی کً نییٌظ

ص وِٕػی نػَرد یػکييػصه ىتا ویم کً تهطیا آورد. انا گًِٓ حَش نی ت ةًیٌفتاىؽصت 
ةلکػً  ؛حَاةؼ را ةصٌصؽَد  نیو یتٌَ ةً او ا وِٕییتالْی کيص گیطد  نی ذهلً ٕطار

 گِٓػً نٍلػم»کيص:  و ْکط نییطد. ةياةطایةگ در ىيطی را ةطای سَد یص اغِاىصارد ةا یةا
ص اغػِاىصارد ةػا یی را یػةاؽػیم و ةا گػطانیکييصگان ىتایص ناىيص د ویکً نا تهط اغت

ا نٍهػَ ً وِٕػی کيص. ان نگَ ىهی ةگَ دو ؽشؿ او ةا آن« ةگیطیم. در ىيطةطای سَد 
ص، یػآ شًِ ىکيص، ةً ذػاب ىهییص، اگط از ىيط ذٌيی ؽها را ةطاىگیآ نی ؼیتلادی پ

آن ةطآیػػص و  تَاىػػص از پػػِع  تَاىػػص ةاٌػػ  رؽػػصتان ؽػػَد. او ىهی اثػػطی ىػػصارد و ىهی
سَاٌػص  نی طون کيػص و دا هػاً یاز ذٌيؼ ةآن را  تَاىص ىهیکيص.  اذػاس رىخؼ نی

گطداىص کػً ىگػاٌی  دو ىٓط ةیيصازد. وِٕی غطش را ةطنی ةطگطدد و ىگاٌی ةً چٍطۀ آن
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گِٓگػَ ٌػػِيص. در آن لريػً،  ای گػطمِ  ۀ ؽػطوراىً  يص آن دو ىٓط ةا چٍطیة ةیيصازد، نی
 کيص و نهکو اغت ٌهان لريً ةػا ِؼ َْران نییتَاىص تاب ةیاورد، ٌفتاى دیگط ىهی

کلی ةػا کػػی و نؾػیغشت اغت کػً وِٕػی در ةػ ؽطوع ةً دٌَا کيص. وإٍاً ٌا  آن
تَاىػت از  ی نیٌطچیظم کً اگط یگَ ص. نییرا ترت کيِطل ىگً دارتان  ص ذٌویٌػِ
 ػت.یگَىً ى ویةَد، انا ٌهیؾً ا ؾو اداره ؽَد، آغان نییِیٔ ىؾػِو در نصینط

 ؽػَیص. چگَىػً نی رىخػی نَاحػً ىَع تان ةا ٌطً یو از ذا  ةً ةٍص در تظکیةياةطا
  یةَدىػص و ٌػ سَب ةا ٌم ؟ اگط ٌهً صیکي ًیتظک ٌا ةصون ایو غشِی صیتَاىػِ نی

کطد و اگط تيٍا  نصاسلً ىهیتان  ظی ةا ذٌویچ  یداؽت و ٌ تلاد نياٍْی وحَد ىهی
کػطد؟  رؽػص نیتان  يگیؽػ ویا ؽیػةيؾػیيیص، آ ایيخاکطدیص ایو ةَد کً  کاری کً نی
و یػا .صه کيصیٌای وإٍی آةص تیةَد. ؽشؿ نختَر اغت سَد را در نٍَٕ ٌهلی ىهی

در  ؾػًیچػطا ٌه»پطغػيص:  ص. ةطسی اْػطاد نییص رؽص کيیتَاى تيٍا راٌی اغت کً نی
ػی ةػا نؾػکالتی  نؾػکالت ؟ آن میؽػَ نان ةا غشِی نَاحػً نیً یتظک چيػصان ْٕط

ِار ىصارىص کً نطدم  نػطدم ویایو اغػت کػً در ةػٌلِؼ « ؽَىص. نیٌا  آن ٌادی گْط
ص یػو، پطواز کيیغهت زن ةا غطتان ةً ؽَیص ً ىهیغطوتَ  ص. ىاگٍانیکي نی ًیٌادی تظک

ٌای ٌادی  تیی ؽکل نٌٍَٕطچیظ.  و ؽکل ىشَاٌص ةَدیص. ةً ایو در ٌَا زحط ةکؾ
کيػص، کػػی ؽػها را  کػػی ؽػها را ىاراذػت نیایيکػً  گیػطد، از ٕتیػل سَد نی را ةً

ِار نی ٌفتاىی نی اذِطانػی  ا کػی ىاگٍان ةً ؽػها ةییکيص  کيص، کػی ةا ؽها ةص ْر
ػا چگَىػً در ةطاةط الٍهل ؽها  ٌکع صه ؽَدید اغت کً ویةطای ا کيص. نی ایو چیٌظ

 اغت.

از کارنػای سَدتػان ىاؽػی ٌػا  آن ؟ تهػام صیؽػَ نی نَاحً نؾکالت ویچطا ةا ا
، ْٖػم آن  میا و ةطدهیةطای ؽها از ةآن را ؽهاری از  ٌای ةی ؽَد. تا ذا  ٕػهت نی

ؽَىص  نی میتٖػ نشِلّ ی در غهَحیٌا ةً غشِی ایم کً نٖصار کم را ةإی گضاؽًِ
ٌای  را آةصیػػصه کييػػص و واةػػػِگیتػػان  رؽػػص دٌيػػص، ذٌورا  تان يگیؽػػ ویؽ تػػا
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ٌای سَدتػان ٌػػِيص کػً نػا ةػطای  ٌا غشِی و ةتطىص. ٌه  ایویرا از ةتان  نشِلّ
ُلتً کيیػص. ٌا  آن تَاىیص ةط م و ؽها نییکي اغِٓاده نیٌا  آن ازتان  يگیؽ ویرؽص ؽ

ایيکػً  . نگػطچیطه ؽَیصٌا  آن تَاىیص ةط ص، نییدٌ را رؽص سَد يگیؽ ویتا وِٕی ؽ
ُلتػً ٌا  آن ص ةطیةشَاٌ آىکًؽطط  تَاىیص از ٌٍصۀ آن ةطآییص، ةً ىشَاٌیص. نیتان سَد
ص ْکػط یػىتاکيیػص  نؾکالتی ةا نطدم را تخطةً نیو از ذا  ةً ةٍص وِٕی یص. ةياةطایکي
نَر  ص، ةػًيػیآ ؼ نییپػچيیو نػػا لی ِٕی . زیطا و نَر تفادْی ةَده اغت ص ةًیکي

ةلکػػً ةػػطای رؽػػص  ،يصص. انػػا رویػػصادی تفػػادْی ىیػػػِيػػدٌ ُیطنيِيػػطه روی نی
 تَاىیػص ةگیطیػص، نی در ىيػطکييصه  ویتا وِٕی سَد را تهط .يصػٌِ ؽها يگیؽ ویؽ
 ص.یسَةی اداره کي ةًرا  ٌا آن

يػص. اگػط یآ ا تلػادٌا چػً وٕػت نییػؽَد کً نؾػکالت  التًِ ةً ؽها گًِٓ ىهی
 داؽػت. ای ىهی صهیػ  ْایص؟ ٌیکطد نی ًیتظک ؽص چگَىً ی ةً ؽها گًِٓ نیٌطچیظ

ؼ کييػص یؽها را آزنػا يگیؽ ویيص تا ةَِاىيص ؽیآ طنيِيطه نیینَر ُ نٍهَ ً ةًٌا  آن
ناٌیػت و ؽػکل یػٖی رؽص کيص. ْٖم ةً اینَر ذٖ ةً تان ؽیيگ ؽیوو احازه دٌيص 

نَر تفػادْی  ةػًٌا ةػا دیگػطان  تيؼةياةطایو ؽَد. تَاىص ٌَیصا  نی تان ؽیيگ ؽیو
تتصیل آیص و  پیؼ نیتان ً یدورۀ تظکٌای دؽَار در غطاغط  ص. نٍَٕیتيدٌ روی ىهی

ار یو ةػػیػکييػص، ا نطدم ٌادی تفَر نیآىچً  ةطسالؼکيص.  را تػٍیل نیتان  یکارنا
اً  وإً تط از غشِی حػهی اغت. غشت ةػا  ةیياىً ىیػت کػً ْکػط کػطد گَىػگ ـػْط

داؽِو  ىگًیاةص یا ةا ایػِادن و ةا  یؼ نیتط تهطیو یا نصیِیؾو اْظا اىخام نَ ىی
ةػصن ْٖػم  ٌػا آنٌا و پاٌػا درد ةگیطىػص.  ٌا تا ذصی کػً دغػت نصت دغت نَ ىی

از یػى غهد ةا تط ٌيَز ةً اىطژی ،آن تیانا ةطای تَٖ. صيکي ل نییرا تتصتان  نادرزادی
ةػطد. ىکِػ  کلیػصی ةػطای  غهد ؽها را ةا  ىهیسَد  َدیس ةًٌا  ص. اىخام تهطیویدار

ِو غهد تَاىػػت ْٖػم ةػا  اغػت. اگػط کػػی نیتػان  ذٌو کطدن صهیػتان، آةص ةا ْر
ةطىػص.  نی رىػج ؾػِط از ٌهػًیيی ةیچ م کؾاورزانیگَ رؽص کيص، نی ةً ةصن دادن رىج
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ةً ةصن  چٖصرایيکً  ؽَىص؟ ةصون تَحً ةً گَىگ اغِاد چیٌا  آن  ص ٌهیا ىتایپع آ
ةػا غػشِی و  کػًدٌيػص  اىخػام نیٌا  آنآىچً  ةاىیػت  نٖایػً ٕاةل ص،یدٌ رىج نی

ً ةػً ایػو غػادگی ىیػػت.  کييػص. ٌط روز کػار نی غَزان ط آِْابیز زذهت در نظٌر
یاةػص. و ةٍتػَد کيػص رؽػص تان  ص ذٌویص، ةایص رؽص کيیسَاٌ ایم کً اگط وإًٍا نی گًِٓ
 ٍی رؽص کيیص.نَر وإ تَاىیص ةً نیآىگاه  ْٖم

ص و نثػل اْػطاد یػسَةی اداره کي ةػًآن را ایيکػً  در نَل روىص تتصیل کارنا، ةػطای
ا را سطاب ىکي .  صیو ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽ سَاه کیٕلتی ى ؾًیص، ةایص ٌهیٌادی کاٌر

نَر نياغػتی آن را اداره  اگط ىاگٍان ةا نؾکلی نَاحً ؽػَیص، ٕػادر سَاٌیػص ةػَد ةػً
سَاه ةاؽػص، وِٕػی  کیػحَ و ى و ـػَرت ـػلدیػؾػً ةػً ایهٌتػان  ذٌو کيیص. اگط

ص کً درةارۀ آن ْکط یی داریط و ْلایگ ؾً كطةًیؽَىص، ٌه نؾکالت ىاگٍان ىاٌط نی
اةت کيیص و ةًؾً درةارۀ ایو ْکط کيیص. انا اگط ٌهیکي سػانط ایػو  یص کً ةا دیگطان ٕر

ةػا دیگػطان  ذػِم نَر ةػً ، پصیػص آیػص م ٌطگاه نؾػکلییگَ یا آن چیظ دٌَا کيیص، نی
و یػم ةً ایگَ ص، نییؽَ و وِٕی ةا تلادی نَاحً نییص. ةياةطایکي ؽطوع ةً دٌَا نی

 ل کيص.یص، ةً تَٖا تتصیرا ةً نادۀ غٓتان  ةصناه در ینييَر اغت کً نادۀ غ

ةا کارنػایی کػً  ٌطکػیتًا ی، تٖطاغت ةً ایو نطذلً رغیصهةؾطیت  ذالی کً در
و ةصن ٌط ؽشفی نٖػصار ؽَد  تاؽًِ ؽصه نَِلص نیٌای ٕتلی روی ٌم اى از زىصگی

 دٌػص: وكٍیت روی نی ویل کارنا نٍهَ ً ایو در تتصیادی کارنا دارد. ةياةطایار زیةػ
از تػان  اةػص، کارنایی ةٍتَد نػی تان ؽیيگ ؽیوکيص و  رؽص نی تان گَىگ در ذالی کً

و پػی  صیؽَ ین لادی نَاحًىاغازگاری و تؽَد. وِٕی ةا  ل نییرود و تتص ةیو نی
ةازتػاةی از ایػو  تَاىػص نی، اغػت تان ؽیيگ ؽیوآزنایؼ در ذال ةطیص کً کػی  نی

تان  ی، کارنا صیکي ترهلآن را  صیاگط ةَِاى. اغتاحطدر ذال یيصی ةاؽص کً چيیو ْطا
کيػص. ٌهگػی  ىیظ رؽػص نی تان گَىگ اةص وی ةٍتَد نی تان ؽیيگ ؽیورود،  نی ویاز ة
سػَةی داؽػِيص.  يگیؽػ ویؽ وزیػاد گضؽًِ نطدم تَٖای  َغًِ ٌػِيص. دریپ ٌم ةً
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ؼ دٌيػص. انػا انػطوزه یتَاىػِيص گَىگ سَد را اْظا نیکؾیصن  ذِی ةا کهی غشِی
ً کييص. ٌػالوه یسَاٌيص تظک کؾيص، ىهی زحط نیایيکً  نرق ػِيص. ةًینَر ى وینطدم ا

 غازد. َارتط نیدؽؽان  ؽَد و تظکیً را ةطای نی کهِطو  کهِطو، ةاورؽان ةً آن یةط ا

ِػار یؽَیص  ً، وِٕی ةا تلادٌایی نَاحً نییدر تظک ا وِٕػی دیگػطان ةػا ؽػها ْر
نهکو اغت ؽها در ایيکً  کییتَاىص ةاؽص.  ت نییو دو وكٍیکی از ایةصی دارىص، 
ِار ةصی داؽًٌِا  آن تان ةا زىصگی ٕتلی ایػو  کً صیکي نی اذػاستان  ایص. در ٕلب ْر

ِار کييص؟ ویتَاىيص ا نیٌا  نآ چهَر»ُیطنيفٓاىً اغت:  پع چػطا در « گَىً ةا نو ْر
ِار کطد ـَرت ةً آنٌا  آن گضؽًِ ةا ؟ نهکو اغت ةگَییص در آن زنان وإٍػًا از  صیْر

   ارتتػانی ةػا آن دورۀ زىػصگی ىػصارد. انػایدورۀ زىػصگی ٌػ ویػآن آگاه ىتَدیػص و ا
ل کارنػا نهػطح یتػصدر تلادٌا نػئل  تایو اغت کً  نَكَع دیگطگَىً ىیػت.  ایو

ص یػم و ىتایلی ةاگضؽػت ةاؽػیص سیم ةایکي و وِٕی تلادٌا را اداره نییاغت. ةياةطا
ِار کي گػط یٌای کػاری د  میا نریکار  نرل ص دریةا انط م. ٌهیوینثل اْطاد ٌادی ْر

ىیػظ ٌػا  آن طایػ، زگَىػً اغػت ظ ٌهیویؽِل آزاد دارىص ى کار رود. ةطای اْطادی کً ةً
، چطاکػً  صیدر تهػاس ىتاؽػ ةػا حانٍػً اغػت طنهکویػدارىػص. ُ تٍانالت احِهاٌی

 ٌا رواةهی وحَد دارد.ً یٌهػا ویة ذصإل

آن در سفػَص ؽػَیص.  تلادٌا نَاحً نیوإػام  اىَاعاحِهاٌی ةا  در تٍانالت
 ،ی ٌػػِیصوکار کػػبدر چً ىػَع ایيکً  کييص، نی ًیٌادی تظک نطدم ویة اْطادی کً

ةا  اغت، چً ىػَع ؽػطکت سفَـػی را اداره  چٖصران ت ص، ردۀ ؽِلییپَل دار چٖصر
ا را نيفػٓاىً : ىکِ  اـلی ایو اغت کً کيص تٓاوتی ایخاد ىهییک  ٌی کيیص،  نی کاٌر

ًِْار کيیص. ص و درغت ریاىخام دٌ  وحػَد داؽػًِ ةؾطیص در حانٍ  یٌا ةا تهام ذْط
ػ  ْػطد. در اىػان ىتَدن ٕلب  ةاؽيص. نَكَع، درغت گضؽػًِ اغت، ىً ؽػِل و ذْط

گِٓ  نطدم ٌػادی اغػت.  ویا« کارىص. بیىٓط ْط ُىً ىٓط ةازرگان، از ده: »ةَدای  گًِٓ
درغػت ةاؽػص و تػان  تػا وِٕػی ٕلبنؾکل در ٕلػب نػطدم ىٍِٓػً اغػت. م یگَ نی
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ص، غػظاوار ایػو ٌػػِیص کػً پػَل یػؾػِط تػالش کيیص، اگػط ةیػنيفٓاىً دادوغِص کي
و یػدر اایيکً  سانط ص ْٖم ةًیآور ین ةً دغتآن را  ص. ؽهایاوریة ةً دغتؾِطی یة
ص. یآ ىهی ةً دغتظی ی، چدادن ازدغتص. ةصون یصیای ٌادی ةطای آن زذهت کؾیدى

ص. ةػطای یص ْطد سَةی ةاؽػیتَاى ایص. در ٌط نتٖ  احِهاٌی ٌيَز نی ةطای آن کار کطده
احِهػػاٌی نشِلػػّ، تلػػادٌای نشِلٓػػی وحػػَد دارد. نتٖػػ  ةػػا ،  نتٖػػات اْػػطادِ 

درغِی اداره ؽَىص. در ٌط  تَاىيص ةً نیٌا  آن  ىَع نتٖ  ةا  دارىص و ٌه ی ازیتلادٌا
ٌای گَىػاگَن را  تَاىیص ْطد سػَةی ةاؽػیص و انیػال و واةػػِگی نتٖ  احِهاٌی، نی

تَاىیػػص ْػػطد سػػَةی ةاؽػػیص و  تط ةگیطیػػص. در غػػهَح احِهػػاٌی نشِلػػّ نی غػػتک
 ً کيیص.یتَاىیص در غهد احِهاٌی سَدتان تظک نی

ػا در چػرو ویا ٌا،  ٌای دولِػی ةاؽػص یػا غػایط ؽػطکت سػَاه در ؽػطکت ،ویٌز
ا و یکصیتلادٌایی کً نطدم ةا  ادی ؽصه اغت. در غایط کؾػٌَر گط دارىص وإًٍا ُیٌط
ػات نػطدم ةػطای یػدر نَل تاریز، ایو پص  نيػاًْصه ٌطگػظ روی ىػصاده اغػت. نياٌز

ؾيص، ةػطای ک گط ىٖؾً نییکصیً یص ؽصه اغت. نطدم ٌلینَر ساـی ؽص ؽشفی ةً
يػصٌا ،کييص غَدی حظ ی نتارزه نی ةطىػص  کػار نی ی کػً ةػًیاْکاری کً دارىػص و تْط

 ، وارد نرػل نَر نثػال . ةػً ةَد ذِی غشت اغت کً ْطدی سَبوذؾِياک اغت. 
 . ةٍصًا ؽشفػی ةػً ػتیى درغتآىخا  وٌَای  ذال کيیص نی ؽَیص و اذػاس کار نی
ِػً و  عیر ػ ؼیو پػ ةص گًِٓ تانطغ نَر پؾت نَر و آن ویص کػی ایگَ ؽها نی ْر

تػی ینَر ٌخ ةػً ٌطکػػی دار کطده اغت. را لکًتان  داده و ؽٍطت درةارۀ ؽها گظارش
و را ترهػل کييػص؟ چگَىػً یػتَاىيػص ا کيص. اْػطاد ٌػادی چگَىػً نی ةً ؽها ىگاه نی

ِاری را ترهل کييص؟ یتَاىيص چي نی طده، نػو ایخاد کاگط او ةطای نو نؾکل »و ةصْر
 ٌم کييص، نو نی تیدٌم. اگط اْطادی از او ذها ٖاةل، ٌهان کار را اىخام نیٌم در ن

،  صیػدٌ ٌػادی اىخػام نػطدم ویکار را در ة ویاگط ا« م.ینتارزه کي ای. ة اْطادی را دارم
. اگػط  ار ةػص اغػتیکار ةػػ ویکييصه، ا وی. انا ةطای تهط صیگَیيص ْطدی َٕی ٌػِ نی
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اةػت و دٌػَا کي نثل . اگػط آن کػار را ةػا  صی، ْػطدی ٌػادی ٌػػِ صیػْػطدی ٌػادی ٕر
 ص.یص، ذِی ةصتط از آن ْطد ٌادی ٌػِیؾِط از او اىخام دٌیؽَروذطارتی ة

م، یؽػَ م؟ وِٕی ةا چيیو تلادی نَاحً نییص ایو نَكَع را اداره کيیچگَىً ةا
ِػار کيػ ؽػشؿ آن ص نثػلیػم و ىتایص آرانؼ سَد را ذٓػو کيػیاول ةا . التِػً  میْر
م و نؾکلی ىیػت کً نَكَع را روؽػو یدٌ دیلً را ةا نٍطةاىی تَكنػئ میتَاى نی
 نَاحػً نؾػکالت ویػ. وِٕػی ةػا ا صیةاؽ واةػًِ آن از ذص ةً ؼیص ةیم. انا ىتایکي
اةت نتارزه گطانید ص نثلی، ىتا میؽَ نی ِػاری نؾػاةً او داؽػًِ  میکيػ و ٕر . اگػط ْر

اةػت تػارزهاو ن ص نثػلیتيٍا ىتا ص؟ ىًیػِیا ْطدی ٌادی ىیةاؽیص، آ ص، ةلکػً یػکي و ٕر
ص. یص از او نِيٓط ةاؽی. وإًٍا ىتا صیداؽًِ ةاؽ ؽشؿ رىخؾی از آنتان  ىتایص در ٕلب

ایا ا ٌفتاىی ىیػِیص؟ پع ىَِاىػًِی، آ صیوِٕی از او نِيٓط ةاؽ  تیػص ةطدةػاری را ٌر
ص یػىتا کيیم. پػع را تهطیو نی ِحو، َؽو، ِرنسَاٌی را ذِی کهِط. نا  ص و ىیکیکي
ِػػار کين ، گطچػػً ؽػػها را در چيػػان  صیص از او ٌفػتاىی ؽػػَیػػص و وإٍػػًا ىتایػػاىيػص او ْر

 حای تَاىیص غػط سػَد را ةليػص کيیػص. ةػً نٍَٕیت وذؾِياکی ٕطار داده کً ذِی ىهی
ص و سالفاىً از او تؾکط یاز او تؾکط کيتان  ص در ٕلبیص، ةایاز او سؾهگیو ؽَایيکً 

ِػارکطدن یونطدم ٌادی ْکط کييػص اص ی. ؽا صیکي ، ؽػها را اةلٍػی سَدْطیػب گَىػً ْر
 ػت.یگَىً ى ویکً ادٌم  انهیيان نیةً ؽها کيص. انا   نی

اغػِاىصارد از ص یػا ىتایػص. آیٌػػِ کييػصه ویص: ؽها تهطیؾیيصیة ٌهگی درةارۀ آن
آىچػً  ایآ. ص؟ اـَل نطدم ٌادی ىتایص ةطای ؽها ةً کار ةطده ؽَدیکيپیطوی ةا تطی 

ایی از غهَح ةا تط ىیآور نی ةً دغتن کييصگا ؽها تظکیً ص یػػِيص؟ پع ةایص چیٌظ
ِار کيیطوی کيیاز اـَل غهَح ةا  پ  ص؟ پػعیػػِیاو ى ا نثلیص، آیص. اگط نثل او ْر

ص کػطد؟ یػسَاٌ ی را کػبچیظ چًص: یؾیيصیة وی؟ درةارۀ ا ص از او تؾکط کيیصیچطا ةا
 ةػً دغػتظی ی، چدادن دغتازةصون »ص: یگَ نی ، اـلی وحَد دارد کً حٍان ویدر ا
ص. او ؽػها را در یػص از دغػت ةصٌیػص، نختَریاوریة ةً دغتص یاگط ةشَاٌ« ص.یآ ىهی
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ی  .ٌادی ٕطار داد نطدم ویوذؾِياک در ة یِینٍَٕ ؽػَد  ِػً نیىيط گْطدر او نْط
هی یؽػطا . ٌطچً اغت ؽها ىًٓ ةطدهٌظیي  ةً و آورده  ةً دغتؽکلی دىیَی  ةًکً 

ؾػِط یؾػِط ةاؽػص، ةیة ط آنیدٌص ةػصتط ةاؽػص و ٌطچػً تػأث ار نیکً ؽها را در آن ٕط
دٌػص. ٌهػ  ایػو تٖػَا ةػً ؽػها داده  ؾِط تٖػَا از دغػت نییص و او ةیکي ترهل نی

ِػً و  غتکآن را  کيیص، نهکو اغت تهام آن را ترهل نیدر ذالی کً  ؽَد. نی گْط
ًِ ةاؽیص.  ةً دل ىگْط

، کارنػای  ةاؽػیص صهیطاواىی کؾػْ وحَد دارد: اگط رىج و حٍانیگطی در ایاـل د
 ، ٌػط اىػصازه ترهػل کػطده ةاؽػیص ةػً صیا صهیکً زحط کؾآىخا  ؽَد. از نی لیؽها تتص

کييػصه  ویتهط کػً ػػتیظی ىیػتٖػَا چ ویػا ایؽَد. آ ل نییاىصازه ةً تَٖا تتص ٌهان
. اگػط او  رود نی ویظ از ةیةطیص، چطاکً کارنای ؽها ى نی ٔ ىًٓیدو نط سَاٌص؟ ةً نی

را  سػَد يگیؽػ ویؽ صیتَاىػِ نی کطد، چگَىً را ةطای ؽها ایخاد ىهی تینٍَٕ ویا
ِػاریکصی؟ اگط نو و ؽها ةا  صیرؽص دٌ در ٌهػاٌيگی ایيخػا  م ویکيػ گط ةا اذِطام ْر

 آنایيکػً  سانط ٖػًا ةػًیط ةاؽػص؟ دٕیپػض تَاىص رؽص گَىگ انکان نی ، چگَىً میيیةيؾ
ػت ةػطای رؽػص ؽ کطد، ایػو خادیرا ةطای ؽها ا نؾکل ویا ؽشؿ  يگیؽػ ویْـط
سػَد را  يگیؽػ ویآنصه اغت. اگط ةَِاىیص از آن اغػِٓاده کيیػص تػا ؽ ةً وحَدؽها 

 ىٓػً ٔیػنط کيػص؟ ةػً غػً نطیٔ رؽػص ىهی ةصیو تان ؽیيگ ؽیوا یةٍتَد ةشؾیص، آ
ِػً  تان ؽػیيگ ؽیوو ذػا  کػً یص، ةيػاةطایٌػِ کييصه وی. ؽها تهط صیا ةطده ةػا تط ْر

ص. چطا یا ةطده ٔیچٍار نط ةً ذطکت کیاةص؟ ةا ی ؼ ىهییظ اْظایى نتا گَىگ ایاغت، آ
 در وإػً ص.یػاز او تؾػکط کي ٕلػب میص از ـػهیص؟ ةایةاؽ نهيَن ؽشؿ ىتایص از آن

 . گَىً اغت ایو

داد. انػا او  ؽػها ىهػی تَٖای سَد را ةػً وگطىً ىتَد سَب ؽشؿ ت آنیى التًِ
ِی را ةطای  یو ةػطای نػا، ارتٖػا آورد ً وحػَدةػؽػها  يگیؽػ ویؽ ارتٖػا وإًٍا ْـط

تػَاىیم ةػً غػهد  نان ٕطار گیطد. زیطا ْٖم وِٕی نی ؽیيگ ةایص در ٕلب تظکیً ؽیو
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ذػالی  ٌػا در و ٌهػ  ایو ؽػَد لیتتص تَٖا و ةً ودةط ویکارنا از ةةا تطی ةطویم کً 
دغت در دغت ٌم ٌا  آن ؽیيگ سَد ٌػِیص. دٌص کً در ذال تظکی  ؽیو روی نی
نَر  ایی کػً در ٕلهطوٌػای ةػا تطی ٌػػِيص ىػػتت ةػً نػطدم ٌػادی ةػًآىٍدارىص. 

اـػَل  ویػا وِٕػی از غػهری ةػا  ةػًکييػص.  نِٓاوتی ةً اتٓإات ایو دىیا ىگاه نی
« درغػت»رغص. آىچً در ایو حٍان دىیَی ةطای نا  نی ةً ىيطکانالً نِٓاوت ةيگطیص، 
از غػهَح ةػا  دیػصه  آىچػً ْٖمرغص نهکو اغت درغت ىتاؽص. نٍهَ ً  نی ةً ىيط

 راغِی درغت اغت. ؽَد ةً نی

در تظکی  پػیِؼ رو  صوارمیام و ان نَر کانل ةطای ٌهً ؽطح داده را ةً اـَل ویا
ص، یکي ًینَر وإٍی تظک و ةً ىيط ةگیطیصدر کييصه  ویتهط ٌيَان ٌهً ةَِاىیص سَد را ةً

ی ؽصه ایيخاچطاکً ایو اـَل،  و نػطدم یدر ةػ اْػطاد، چػَنطسػی ص ةیاىص. ؽػا نٍْط
 در نٖاةلایيخا  يی و نلهَس نطدم ٌادی کًیکييص نياًْ ٌ ٌيَز ْکط ٌادی ٌػِيص،

 ةػط نتػٔتَاىيػص  الب ٕػَی نػطدم ٌػادی ىهییتط ٌػِيص. در غ ٕطار دارد ٌهلیٌا  آن
ِار کييػص. اگػط ةشَاٌ ص یػتَاى ص نییص ْػطد نٍهػَلی سػَةی ةاؽػیػاغِاىصاردی ةا  ْر

الگٌَایی ٌا  آن انا ص،یٌيَان الگَی سَد اىِشاب کي را ةًٍٕطناىان و ؽٍطوىصان ىهَىً 
و ةفػیطت  ٕصرت تؾشیؿتهانًا ةً نَْٖیت در تظکیً .  ٌادی ٌػِيص در ةیو نطدم

. ٌػی  دٌیػص اسِفػاص نیتظکیػً ةػً را تػان  ةػِگی دارد و ایيکً چٖصر ٕلب ؽها
تػان  ةطایرا ایػو داْػا ٌػِیص زیطا  سَؽتشتؽها وحَد ىصارد. ةطای پیطوی الگَیی 
نَر آؽػکار آنػَزش  چيیو چیظی ٌطگظ ةًر گضؽًِ ددر ـَرتی کً ، ایم کطدهتؾطید 

داده ىؾص، ذِی ةً اْطادی کً در حػِخَی تظکیػً ةَدىػص. ةيػاةطایو ةػا داىؾػی کػً 
 ص.یػکي نػیةٍِػط ٌهػل ةاور دارم ص و یطوی کيیداْا پتان از  تَاىیص در زىصگی داریص نی

تَاىیػص  چػً غػهری نیتػا ؽػَیص و  ا نَْػٔ نییػص، آیيً کیص تظکیتَاى ا نییآایيکً 
ت کيیص ٌهگی   ةػِگی دارد.تان ةً سَدپیؾْط
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 .ّ کػطدمیکػً ا ن تَـػىیػػت ؽکلی ایو ؾً ةً یکارنا ٌهتتصیل التًِ روش 
ا یػتَاىػص در حانٍػً، در نيػظل  ؽػَد. نیىهایػان ظ یػگػط ىیٌای د تَاىص در نریم نی

ٌػای  زىیص یػا در غػایط نریم اةان ٕصم نییدر سدر ذالی کً  ِٓص.یی اتٓاؽ ةیٌطحا
ؽػػَیص از تهػػام  احِهػػاٌی، نهکػػو اغػػت ةػػا نؾػػکالتی نَاحػػً ؽػػَیص. وادار نی

ٌایی  دغت ةکؾیص. تا وِٕی واةػِگیایص  چػتیصهٌا  آن ةًکً  ی دىیَیٌا واةػِگی
ةطوىػص. وادار سَاٌیػص  از ةػیوٌای نشِلػّ  میص در نریةاٌا  آن داؽًِ ةاؽیص، تهام

گَىػً از  ویؽػَیص. ا ٌا، ةً ذٖیٖت آگػاه نی ص یا كٍیّ ٌهل کيیص و از آنیؽص ةلِظ
 .ؽَیص و نَْٔ نی گضریص ً نیینیان تظک

ةطیػص  اری از ؽػها پػی نییگطی وحَد دارد. در نَل تظکیً، ةػیج دیت رایوكٍ
ؽػَد.  ص، ٌهػػطتان اُلػب ىاراذػت نییػدٌ ٌػای نػا را اىخػام نی ویکً وِٕی تهط

کيص. اگػط کػار  ص، ٌهػطتان ةا ؽها دٌَا نییکي ا را ؽطوع نیٌ تهطیوایيکً  نرق ةً
ادی را ـطؼ ةازی یص وٕت زیىصارد. ْطض کي تانص، کاری ةً کاریگطی را اىخام دٌید
و یص، نهکو اغت سَؽرال ىتاؽص، انا ىً ةً ىاراذِی وِٕی کً تهطیکي َىگ نیحنا
سیلػی ٌػم سػَب  کيص و خاد ىهیی  نؾکلی ایٌای ؽها ةطای او ٌ ویص. تهطیکي نی

ص و نظاذهِػی ةػطای او ىػصارد. انػا یٌػػِتان  ةػصننطإتت از در ذال اغت، چطاکً 
ػایکيیػص او چ ٌا را ؽطوع نی ویيکً تهطیا نرق ةً کيػص.  ی را پطتػاب و دٌػَا نییٌظ

ٌػا  ویتهطٌا  آن کی ازیطا یاىص، ز گط دٌَا کطدهیکصیٌا تا نطذل  نالؽ ةا  ةطسی از زوج
و اتٓػاؽ یػؾػيص کػً چػطا ایاىص ینا ْٖم تٍػصاد کهػی ةػً ایػو نا دٌص. را اىخام نی

را اىخػام تػان  یٌا ویطا وِٕػی تهطکػً چػ اِْص. اگػط ةٍػصًا از ٌهػػطتان ةپطغػیص نی
صا یلی پیتَاىص دل تَاىص تَكید دٌص و وإًٍا ىهی ىهیاغت، ٕصر ٌفتاىی  ویا یصدٌ نی
وإٍػًا نَكػَع پػع  ةػَد.ٕػصر ٌفػتاىی و سؾػهگیو  چطا در آن زنػان ایوکً  کيص
ؽَد. ةصون  ص، کارنای ؽها تتصیل نییٌا ٌػِ ویاىخام تهطدر ذال ػت؟ وِٕی یچ
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ػای ةػص یص چیػدٌ از دغػت نیآىچػً  ص ویػآ ىهی ةػً دغػتظی ی، چدادن ازدغت ٌظ
 از دغت ةصٌیص.ص یٌػِيص. ةا

ص، ٌهػػطتان درغػت حلػَی روی ؽػها از یوارد نيظل ؽَایيکً  نرق ةًص یؽا
وكٍیت را ـتَراىً ترهل کيیص، آن روز در  آن صیگط ةَِاىؽصت سؾم نيٓخط ؽَد. ا

ت نیتان  تهطیو نَر  ؽػایص ةػً داىیص ةایص تَٖا را حصی ةگیطیص نیچَن  کيیص. پیؾْط
ِار دوغِاىًنٍهَل  ِػارانا داؽًِ ةاؽیص،  ای ةا ٌم ْر ش انػطوز نهکو اغت ایػو ْر

تػٌَیو  شاىٓخاراذػاس کيیص ایو سؾم و ؽایص . کانالً ُیطنيهٖی ةاؽصتان  ةطای
ىَِاىیص سَد را کيِطل کيیػص و ةػا او ؽػطوع ةػً  در ىِیخًو  اغتةً ؽه ةیؼ از ذص
ةػَد و آىخػا  طا کارنػایػؽػَد. ز ةیٍػَده نی تػانو آن روزیةا ایو کار، تهطدٌَا کيیص. 

ِیػو ةتطیاز ةػآن را  ةَد کًؽها کهک ةً در ذال تان ٌهػط و  یػصص. انػا آن را ىپضیْط
ػت. ةػػیاری از ی، آن کارنا از ةػدر ىِیخً. یصؽطوع کطدن تادٌَایی را ةا ٌهػط و ىْط

اىػص، انػا  را تخطةػً کطدهٌػا  آن کييصگان نا ٌا وحَد دارد و ةػیاری از تظکیً ایو ىهَىً
ػای د درةارۀ ایو ىیيصیؾیصىص کً چطا ایو دادیػص،  گػطی اىخػام نییگَىً ةَد. اگط کاٌر

ظ سػَةی ةاؽػص، انػا یػایػص چٌػا ة داد. تهطیو و ذػص اٌهیػت ىهػییػٌهػطتان ةػً ا
کهػک ةػً در ذػال ٌهػػطتان  ٖتیدر ذٖگیطد.  ٌهػطتان ٌهیؾً ةً ؽها ایطاد نی

داىػص. او ْٖػم در  و را ىهییػص، گطچً سَدش ایو ةتطیرا از ةتان  یکً کارنا اغتؽه
ػػت. او ینػَر ى ویکيػص و در درون ةػا ؽػها نٍطةػان ةاؽػص؛ ا ىاٌط ةا ؽها دٌَا ىهی
آورده ةاؽػص اذػػاس ىػاراذِی  ةً دغتکارنا  ٌطکػیطا یزذٖیًِٖا ٌفتاىی اغت، 

 و ؽکل اغت.یکيص. ٕهًٍا ةً ا نی

 يگیع ویعةٍتَد 
و ایػو  يگ سػَد نراْيػت کييػصیؽػ ویاری از اْطاد ىَِاىػِيص از ؽیدر گضؽًِ ةػ
ت تظکیً ؽػص و ةاٌػ  ؽػصؽػان  ةطاینؾکالت ةػیاری  نػئلً غتب ؽػان  پیؾػْط
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و، یی دارىص. در نػَل تهػطیيگ ةا یؽ ویغهد ؽ ةطسی اْطاد از اةِصانَِّٕ ؽَد. 
ت یػٓیتَاىيػص ةػً ٕلهػطو ساـػی ةطغػيص. ک ؽػَد و نی َْرًا ةػاز نیؽان  مچؾم غَ

 ویةا غػت، ةيػاةطا ؽػان ؽیيگ ؽیوىػتًِا سَب و غػهد اْطادی و ینادرزادی چي
رؽػص  ؽػان ؽیيگ ؽیوتا غػهد ٌا  آن کيص. وِٕی گَىگ ً رؽص نییغط ؽان گَىگ
ؽػَد،  ص، تلادٌا ةػیار ؽصیص نیيص ةً رؽص گَىگ سَد ادانً دٌيةشَاٌکيص، اگط  نی

اْػطادی و نشفَـػًا ةػطای یػص. ايػيگ سػَد ادانػً دٌیؽ ویچطاکً ةایص ةً رؽص ؽ
 ؽػان گَىگ صيػص. نهکػو اغػت ْکػط کيىت نادرزادی سَةی داریٓیـرت دارد کً ک

ًِ اغت. چطا ىایسَةی پ ىیظ ةًؽان  ویسَةی رؽص کطده و تهط ةً ٌهػً  ویا گٍانؼ ْر
ةػصی  نَر ةػًٌا  آن رود. نطدم ةا ؼ ىهییسَةی پ ظ ةًیچ  یؽَد؟ ٌ نؾکل ىاٌط نی

ِار نی  ظیػکيص. ذِی اوكاع نيظل ى تَحً ىهیٌا  آن ظ دیگط ةًیىؽان  عیکييص و ر  ْر
آن  ٌلػتؽَد؟ نهکو اغت  ٌهً نؾکل ىاٌط نی ویا . چطا ىاگٍان ؽَد نی نِؾيج

 تیػٓیک اةِصا ةػصون دردغػط تػا غػهد ساـػی رغػیصىص انا ٌلت ایيکً در ص.يىصاىرا 
رغیصن ةً کهػال در تَاىص نٍیار ىٍایی  ایو نی چگَىًةَد. ولی ؽان  نادرزادی سَب
 . صيدٌ رؽص سَد ادانً ةً صیْاـل  ةػیار زیادی دارد! ةاتا پایان تظکیً تظکیً ةاؽص؟ 

ػِو ةػً ةياةطایو اغِاىصارد ىیظ ةایص ةا  ةػطود.  سانط  لػ  ٕتلػی کػً ةػًنطذْطاتػط از ْر
پػضیط  انکان ْٖػم وِٕػیآن رغػیصىص   ةػً ةصون دردغػطؽان  سَب  نادرزادی  کیٓیت
 .اغِاىصارد حصیص ةا تط ةطغيص ةً اغت کً

آورم و نههػئو  نی ةً دغتؾِطی یة نو اةِصا پَل»نهکو اغت کػی ةگَیص: 
از آن،  و ةاؽيص تا نختَر ىتاؽم ىگطان چیػظی ةاؽػم. پػعیتأن ام ؽَم ساىَاده نی
، ؽها تَاىایی ایيکً. اول  کيیص پطدازی نی سیال کً میگَ نی« کيم. نیرا ؽطوع ً یتظک

ذِػی اگػط آن ْػطد،  ؛تِییػط دٌیػصرا  دیگػطانایو را ىصاریص کً زىصگی و غطىَؽػت 
تَاىیص تٖصیط کػػی را  ا وإًٍا نییةاؽص. آتان ا سَاٌط و ةطادریو یٌهػط، ْطزىص، والص

ص، چگَىػً ی  نؾکل یا ىگطاىی ىصاؽًِ ةاؽػی، اگط ٕطار ةَد ٌ يکًای؟ دوم  تِییط دٌیص
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غػػشِی  تان غطؽػػار از راذِػػی و آغػػایؼ ةاؽػػص، ةً کطدیػػص؟ اگػػط زىػػصگی ً نییػػتظک
چگػَىگی  ویػایػص. ا گَىػً ىیػػت کػً تفػَر کطده تَاىیص در تظکیً رؽص کيیص. ایو نی
 . نطدم ٌادی اغت دیصگاهؽها از  کطدن  ْکط

کً ص يکي نیؼ یؽها را آزناٌا  آن ةگضریص وٌا  غشِینیان نختَریص از  ًیتظکدر 
را غػتک ٌػا  آن صیػتَاى ا نییػص و آیػرا ٕهػً کيتان  الیص اذػاغات و انیتَاى ا نییآ
ا واةػًِیچ ایو ص. اگط ةًیطیةگ ی راةه  ٌطچیظ.  ؽَیص ً نَْٔ ىهیی، در تظک صیةاؽ ٌظ

نَحػَدات ةؾػطی ةاؽػيص؟ ٌا  ؽَد اىػان ی ةاٌ  نیچیظ چًکارنایی سَد را دارد. 
کييص.  زىصگی نی سانط اذػاغات ةً ًٖا وحَد اذػاغات اغت، چطاکً نطدم ْٖمیدٕ
ٌا،  ، اذػػاس ویوالػص ةػً زن و نػطد، ٌؾػٔ ویة ، ٌؾٔ و اٌلای ساىَادهیة ٔیٌال

ا دادن  ٌا، اىخام دوغِی دیگطی ٌهگػی نػطتتم ةػا  ٌطچیظسانط دوغِی و  ی ةًیکاٌر
ا ْطدی دوغت دارد کػاری اىخػام دٌػص، دوغػت ىػصارد آیایيکً  اذػاغات ٌػِيص.

ورزد، از  ظی ٌؾػٔ نػییػو اغػت، ةػً چیکاری اىخام دٌص، سَؽرال اغػت، ُهگػ
ص. اگػط یػآ ی در کل حانٍػ  ةؾػطی، از اذػاغػات نیٌطچیظو  ،ظی نِيٓط اغتیچ

ص ییػایطون ةیػص. اگػط از اذػاغػات ةیػً کيیص تظکیتَاى ص ىهییاذػاغات را ٕهً ىکي
تَاىػص ؽػها  ط ٕطار دٌص و ذٌو نطدم ٌادی ىهییتأث تَاىص ؽها را ترت کػی ىهی  یٌ

تط  سَاٌی ةػَده کػً چیػظی ةاؽػکَه کیؽَد ى و آن نییگظیحاآىچً  را ىَغان دٌص.
 ً روىػصی نػَ ىییػةاره اذػاغػات را ٕهػً کػطد. تظک کیػت یاغت. التًِ راذت ى

ص ةػا یا کيیص. انا ؽها ةارا ٌرتان  ٌای نَر تصریخی واةػِگی ةًایيکً  اغت، روىصی از
 ص.یةاؽگیط  غشتسَدتان 

ص؟ اگط یکار کي ص چًیؽَىص. ةا نَر ىاگٍاىی ىاٌط نی کييصگان تلادٌا ةًً یةطای تظک
 وِٕی ةا نؾکالت نَاحً ص،یو ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽ ؾً ٕلتی غطؽار از نرتتیٌه
ط یگ ٌيػَان كػطةً ی ةػًیطا ةػً ؽػها ْلػایکيیص ز سَةی اداره نی را ةًٌا  آن ، صیؽَ نی
ص و وِٕػی کػاری اىخػام یگػطان نٍطةػان و ةانرتػت ةاؽػیؾً ةا دیدٌص. ةایص ٌه نی
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ؽَیص، ةایص اول ْکط  ص. ٌطگاه ةا نؾکلی نَاحً نییطیةگ در ىيطگطان را یص دیدٌ نی
ةاٌػ  ٌػا  آن ا ةػطاییػا آیػتَاىيص ایػو نَكػَع را ترهػل کييػص  ا دیگطان نییص آیکي

ص یػم ایو کار، نؾکلی وحَد ىشَاٌص داؽت. در تظکیػً ةاؽَد. ةا اىخا ای ىهی ـصنً
 ص.یطوی کيیاز اغِاىصاردٌای ةا  و ةا تطی پ

ٌيَان نثال، نهکػو  . ةًاىص رغص ْإص ایهان نی ةً ىيطٌهیؾً اْطادی ٌػِيص کً 
کييػص و از او  ٌتػادت نیاو را ةاز ةاؽص و نَحَد وا یػی را کػً ؽان  مغَ اغت چؾم
گلً و ؽکایت درةارۀ وإػام  اىَاعکييص،  انا وِٕی دٌا نی .تیييص، ةکييص نیدرسَاغت 
چطا ةطای نو ایو کػار را »کييص:  نیؽان را در آن نشلَط  ىؾصه  ٌای نرٖٔ درسَاغت

انػا « تط ؽػَد. ام راذػت کيم ةً نػو کهػک کػو زىػصگی نی اىخام ىصادی؟ سَاٌؼ
 کيػص. زیػطا او آن یرا ةػطآورده ىهؽػان  ٌای آن نَحػَد وا  سَاغًِکػً نػلم اغػت 
داده ةػػػَد و ةػػػطای آن ةػػػَد کػػػً  و تطتیػػػبىيػػػم  ؽػػػان را در زىصگی نؾػػػکالت

، سػَد را رؽػص نؾػکالتٔ یػنَری کػً ةَِاىيػص از نط یاةص، ةًا ارتٖ ؽان ؽیيگ ؽیو
ذػل کيػص؟ اـػالً تػان  نؾػکالت را ةطایآن آن نَحَد وا  انکان دارد دٌيص. چگَىً 

را اْػظایؼ و  تػان گَىگ تَاىیص ذل کيص چگَىً نی راٌا  آنکيص. اگط  ذل ىهیرا ٌا  آن
 و اغػت کػًیااـلی ص؟ نػئل  یرا ةا  ةتطتان  ص و غهدیرا رؽص دٌ تان ؽیيگ ؽیو
ٌػصؼ از زىػصگی  ييص،یة نیآن را  سصایینَر کً نَحَدات  رؽص کيص. ٌهان تان گَىگ

ًا زىصگی د. ةػً اـػل سػَد ةػازگطدٌصؼ ایو اغت کػً ةلکً ىیػت،  کطدن اىػان ـْط
کييص ْػطد ٌطچػً  ْکط نی سصاییکؾيص. نَحَدات  نَحَدات ةؾطی رىج ْطاواىی نی

ٌای سػَد را  تَاىػص ةػصٌی ؾِط زحط ةکؾص ةٍِط اغػت، چطاکػً ةػً ایػو ؽػکل نییة
اثط ىکيص ؽػطوع ؽان  اگط دٌای .ةطىص ةطسی اْطاد ةً ایو پی ىهی انا تط ةپطدازد. غطیً
را  کيػی؟ ٌػط روز تػَ ً نػو کهػک ىهیچطا ةػ»ؽکایت کييص: ؽان  سصایکييص ةً  نی

را ةػً زنػیو ؽػان  ٌای نضٌتی  ىؾانسانط آن، ذِی  ةطسی اْطاد ةً« کيم. ٌتادت نی
ػػا  و نییتػػٌَؽػػان  سصایکييػػص و از آن پػػع ةػػً  پػػطت نی کييػػص. ةػػا ایػػو کاٌر
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يػص کػً ىدا نیٌػا  آن ؽػَد. ىاپصیػص نی ؽان گَىگ کيص و غَٖط نی ؽان ؽیيگ ؽیو
ؽػَد. ْکػط  ذِی ةیؾِط نیؽان  سصایاز ؽان  رو دلشَری ایوظی ةإی ىهاىصه، ازیچ

را نَحػَدی وا  ؽػیيگ  ؽیوٌػا  آن ؽان اغت. زىصگی کطدن تتاهدر ذال او يص يک نی
اةی یػو ؽػکل ارزیةً اآن را  يصىتَا يص. چگَىً نیيک ةا نٍیار ْطدی ٌادی ارزیاةی نی

را ةػا اغػِاىصاردٌای  تَاىص ٌهلی ةاؽص اگط ْطدی نػا ل غهد ةا  يص؟ چگَىً نیيک
در اىفػاْی  ؽػان را ةی ٌػا در زىصگی و وِٕی نطدم رىجینطدم ٌادی ىگاه کيص؟ ةياةطا

و ؽػکل یػاری از اْػطاد ةػً ایکيػص. ةػػ ىص، چيیو نؾکلی اُلب ةطوز نیگیط ىيط نی
 کييص. غَٖط نی

گَىػگ، ؽػانل اغػِادان نؾػٍَر،  چی اری از اغػِادانیٌای اسیػط، ةػػ در غال
را کانػل  شی سػَدیت تػاریػنأنَر گَىػگ وإٍػی چی . التًِ اغِاداناىص غَٖط کطده

دیگط ٍْال ىیػِيص. ْٖم آىٍایی ٌيَز ٍْال ٌػِيص کػً راه سػَد را در دىیػا کطدىص و 
ةطسػی اىػص.  را از دغت داده ؽان گَىگ غَٖط کطده و ؽان ؽیيگ ؽیواىص و  گم کطده

ٌػػِيص.  ٍْال در حانًٍ نٍطوؼ ةَدىص ٌيَز ٌم در گضؽًِ گَىگ کً چی از اغِادان
غػهت ؽػٍطت و  ةًو  ؽػصىص ٌػادی گػم نػطدم ویدر ةٌا  آن کً ىصصیدؽان  اناغِاد
 گط ةػًیکً د ىصطون ةکؾيص و دیصیصه ؽصىص و ىَِاىػِيص سَد را ةیؽشفی کؾ نياًْ

. ىصصیطون کؾػیػرا ةٌػا  آن کهکػی روحؽػان  انو اغِادیصی ىیػت. ةيػاةطایانٌا  آن
ؽػان ٌػػِيص و تٍصاد رایجٌا  ىهَىًو یؽان ةَد. ا هکیک روی ةصن روحٌا  آن گَىگ

 کم ىیػت.

وحَد  ٌػِيص. ذِی اگط تٍصادی ٌم ًا کمِىػتٌا  ىهَىًو ی  نا، ایدر نصرغ  تظک
 ٌػای ، نثال يگیؽػ ویةػا رؽػص ؽ ػػِيص. در راةهػًیى ةاؽػيص، درسػَر تَحػً داؽًِ

در ؽػٍطی در  ةاْی ادی وحَد دارد. ؽاگطدی ةَد کػً در کارساىػ  پارچػًیز چؾهگیط
ػت، تهطیداْا را  ْالَنایيکً  کطد. ةٍص از کار نی دوىگ ؽان اغِان  ٌػا را ةػً ویاد گْط

ػت ای ةً تازه ؽکل و ةَد کً کارساىًیخً ایاد داد. ىِی غایط ٌهکاراىؼ . او  سَد گْط
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ظ یػى   کارکيػانیةطد و ةٖ نی ساىً ةاْی ةً ٌا را از کارساى  پارچً ی از ذَلًیٌا تکً ٕتالً 
تيٍا ةػطدن احيػاس  و داْا را ؽطوع کطد، ىًیتهطایيکً  کطدىص. ةٍص از کار را نی ویٌه

ایةً ساىً را نَِّٕ کطد، ةلکً ٌه  چ ةػَد ةازگطداىػص.  ةػطده ساىػً ةًٕتالً  ی را کًیٌظ
. ةٍلی ةً ساىً ىتطدىصرا آن إالم دیگط ظ یىٌا  آن صىص،یرا د شگطان ایو کاریوِٕی د

 ویػةازگطداىصىػص. ا کارساىػً ةَدىػص ةػً ةػطده ساىً ٕتالً ةًکً را  آىچً از کارکيان ذِی
 اِْاد. اتٓاؽ کارساىً در تهام تیوكٍ

 ْػالَن ؽاگطدان صنید داْا در ؽٍطی ةً اری ْالَنیکی از نطاکظ دغِی  ننػئَ
ِ ای کارساىً داْا در  ط کارساىػًیرود. نػص ؼ نػیی  آىان چگَىً پیص تظکييیةت کً يصْر

داْػا را  ْػالَن کارگطان ویاز وِٕی ا»سَؽانص ةگَیص: ٌا  آن ةً ؽشفًا ةیطون آنص تا
ًِی  روىػص. نی ساىػً ةػً طتػط ٌػمیيػص و دیآ نی کارساىً زود ةً اىص ٌهگی ـتد اد گْط

و ینٍػؽػان  یةطاؽػان  در کارؽان ةػیار کَؽا ٌػِيص و ةً کػاری کػً نػئَلٌا  آن
اةت ىهیگ طاد ىهییکيص ا نی ا ةً  یطىص، دیگط ةطای نياًْ ؽشفی ٕر کييص. ةا اىخام کاٌر

 ظ ةٍِػط ؽػصهیػى اىص و غَد کارساىػً ای ةشؾیصه تازه ؽکل کارساىً ایو ؽیَه، ةً کل
ظ یػى ص؟ نویآ ؽها نی نٍلم وٕت . چً ار ٕصرتهيص اغتی  ؽها ةػی. روش تظک اغت

 تیٌػصا   ْػالَن داْػایػاـلی از تظک ٌصؼ «کيم. ٌای او ؽطکت نایلم در غشيطاىی
ةػً ٌػط آورد، انا  ةً وحَدچيیو تِییطاتی را ایيکً  ، ىً ةا غت حغَی غهَ ةً نطدم
تَاىص ةا تطویج تهصن نٍيَی در حانًٍ، ىٖؼ غازىصۀ ةظرگی داؽًِ ةاؽػص.  نی ذال
و ْکط کيص کً چگَىػً ةٍِػط ٌهػل یسَد را حػِخَ کيص و درةارۀ ا درون ٌطکػیاگط 

 کيص. طدم دوةاره رؽص نیؽَد و اغِاىصارد اسالٕی ن نی تیتثت حانًٍ میگَ کيص، نی

 ، ؽاگطدی ةَد کً دادم َآن آنَزش نیی را در ؽٍط تای ٌا ویْا و تهط ٌيگانی کً
 آنػصه ةَدىػص.ةػطای ؽػطکت در کػالس  غال داؽػت. او و ؽػٌَطش ةیؼ از پيخاه

ت ی ةًاتَنتیل،  اةانیٌتَر از سٌيگام   نػو ساىم لتاس ةً ؼي  ةِلیرد ؽص و آ غٌط
 ده ؼ ازیةػ اتَنتیػل ،گیط کطده ةػَد اتَنتیلتاغؼ ةً آیي  کً ل در ذالیط کطد. یگ
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و  ذطکػت دیگػط نِػط ػتیة اتَنتیلنرکم ةً زنیو اِْاد. غپع  .او را کؾاىصنِط 
،  آٌػای»ص ةػیار نلهطب ةَد: یطون پطیة اتَنتیلاز  کطد. وِٕی راىيصه تَّٕ غپع

ِػ کطدی کخا نی ؽها ىگاه ىهی ػا، نػطدم ویػا «.یْر ِػ ویا روٌز کييػص و  ار نیگَىػً ْر
و اغت کً ذِی اگػط یکييص ا و کاری کً نییؽَىص اول ةا نؾکلی نَاحً نی ٌطوٕت

گِٓيػص:  اتَنتیل داسل سالی کييص. نػاْطان ت ؽاىًیط نػئَلینٖفط ٌم ةاؽيص از ز
 راىيػصه «آیا ایو ساىم ـصنً دیصه و آیا ىیاز اغت ةً ةیهارغِان ةػطده ؽػَد. ویةت»

ای؟ ةیػا  صهید ا ـصنًی؟ آ نَر اغت ساىم چً اوكاع» گٓت: آنص و ةا ٌخلً غط ٌٖل
ةليػص ؽػص و  ویکُيصی از زن  کييصه ةً ویتهط آن .«ؽصه چً میيیو ةت هارغِانیة میةطو
لتاغؼ را تکاىػص و ةػا  او گطدوساک.«  تَاىی ةطوی ی  نؾکلی ىیػت. نیٌ»ت: گٓ

 کطد. را تطکآىخا  ؽٌَطش

سَؽػرال  ؼصىیکطد و نو از ؽي ّیطتٍ ناحطا را ةطایم ویآنص و ا کالس او ةً
 ، نو نٍلم: » گٓت نو کييصۀ نا وإًٍا رؽص کطده ةَد. او ةً ویتهط يگیؽ وی. ؽ ؽصم

ًِ ةَدمیداْا را  . اگط ْالَن داْا ٌػِم ادگیطی ْالَنیدر ذال اکيَن  ، انطوز  اد ىگْط
ا  م:یؾیيصیو ةیص درةارۀ اییایة «کطدم. اداره ىهی ؽکل ویا را ةً ذادثً ویا ایو روٌز

ػاٌی وحػَد ینظا  یو ٌ ار زیاد اغتیي  زىصگی ةػیةطای ْطدی ةازىؾػًِ ٌظ ای ْر
و یتػا چيػ اتَنتیػلو سػَرده و ةػا یدارد، زنػ غػال ؼ از پيخػاهیىصارد. ْطدی کً ة
تَاىػػت نخػطوح ؽػَد؟  صه ؽصه اغت. کخای ةصىؼ نییو کؾینػاِْی روی زن

 هارغػِانیة ةليص ىؾَد. ةً ؼیاز حاةإی ةهاىص و  ویروی زن تَاىػت . او نیحا ٌهً
و یػص. وِٕی ایایى طونیةآىخا  ةهاىص و از هارغِانیدر ة تَاىػت م. او نییم؟ ةطویةطو

کييػصه  وینػَر ةاؽػص. انػا او تهط ویا اغػت اِْص، نهکو نی ةطای ْطدی ٌادی اتٓاؽ
ِار ىکطد. نا نی اغت ص و یػآ ا ةص از ْکطِ اولی  ْطد نیی سَب مییگَ و ةً ایو ؽکل ْر

ةػا ی او، اگػط  ةار ةیاورد. ةا غػو نشِلٓی را ةً جیتَاىص ىِا آن ْکط در آن لريً نی
يص؟ انا ذِی پَغِؼ ٌػم سطاؽػی یىت ـصنً تَاىػت نی ْطدی ٌادی ةَد، چگَىً
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ص و یکؾػ دراز نیآىخا  آورد. اگط در ةً وحَدٌا را  ةطىصاؽت. یک ْکط ٌه  ایو تٓاوت
« کيػص... درد نی کيص، آىخػای نػو درد نی خای نويی. ا ةص اغت ، ذالم آه»گٓت:  نی
 ؽص. ةصون تَحػً ةػً نی ْلج صیةؾکيص و ؽا ؼٌای ةَد اغِشَان وإًٍا نهکو پع

تَاىػت راذػت ةاؽػص وِٕػی  ؽص، چگَىً نی ةً او پطداست نی نٖصار پَل چًایيکً 
 بیظ ٌخیى ةگضراىص؟ ذِی ةطای ىاىطان هارغِانی  ٌهط سَد را در ةیؽص ةٖ نختَر نی

 ویػةگیطد. ا غَءاغِٓاده کيص و از او پَل غٍی ىکطد از راىيصه نػو ساىم آن ةَد کً
ا، ارزش ت . ةلً، راىيصه اغت ؽصه ّیاسالٕی نطدم ترط  ٌای روٌز ػت،  نی ةا غػٌط ْر

گَىً  ویا سَاغت آن کار را اىخام دٌص. انا انطوزه نطدم انا او ٌهصًا ةً کػی ىظد. ىهی
ام  اغػت. گِٓػً کييص آن ىاٌاد ىً ْکط نی وی، ذِی ىاىط دطیىگ ٌػِيص. اگط از او پَل

ا نطدم ىهییا کً دٌيص. اگط ؽشفػی ةػً  ؿیتَاىيص درغت را از اؽِتاه تؾش و روٌز
 چػَنکيػص.  ةػاور ىهیآن را  اىخػام کػاری اؽػِتاه اغػت،در ذػال کػػی ةگَیػص کػً 

ٌػػِيص  غػَد دىتال ، ةٍلی اْطاد ْٖم ةً تِییط کطده اغت ٌای اسالٕی نطدم ارزش
دٌيص. ةطسی اْطاد ذِی ؽٍارؽان ایو ؽػصه اغػت:  و ةطای پَل ٌط کاری اىخام نی

 «کُؾيص. او را نی و آغهان ویؽشفی ىتاؽص، زن نياًْ اگط ْطدی دىتال»

نطکػظ تخػاری  ةػً ةٍػص از ؽػامزدن   را ةطای ٕصم ای در پکو پػطش کييصه تهطیو
کطد. پػط  َ نییی را تتلیآزنا ای ةشتٌ  صىص کً ةلیتیرا دای  دکًٌا  آن ِنو ةطد. چیان
سَاٌص، ةػطود  ةازی کيص. پصر ةً او گٓت کً اگط نی کً نيص ؽص و درسَاغت کطد ٌالًٕ

ظۀ دوم ؽػص، کػً یةطىػصۀ حػا داد تا ةازی کيص. کػَدک َآنی کیاو  انِران کيص و ةً
َکع  ةػطؽ ْکطی نثل زده ؽص. ىاگٍان خانیار ٌیةػ کَچکی ةَد. کَدک دوچطس  ل

ظی یػچ چيػان دىتػال تَاىم نی ، چگَىً کييصه ٌػِم ویتهط نو: » پصر گضؽت از غط
ص در ازای یػةا نٖصار تٖػَا ، چً ام ىپطداسًِآن را  ٌظیي  ظی را ةگیطم کًی؟ اگط چ ةاؽم
سػَاٌی،  نیآن را  . اگػط ىگیػطیمآن را  ایة: » گٓت کَدک او ةً« ةصٌم؟از دغت آن 
م یاز تػَ سَاغػِم ةػطا نػو»فتاىی ؽص: ٌ کَدک «م.یةشط کیی سَدنان میتَاى نی
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« داؽًِ ةاؽم.آن را  گضاری . ذا  سَدم ةطىصه ؽصم و ىهی صیی، انا ىشط کی ةشطیی
 ای ىصاؽػت حػظ کييصه چػاره ویتهط ویةطدار ٌم ىتَد. ا زاری کطد و دغت ً یگط کَدک
د، ْکػط کػط ؾػِط درةػارۀ آنیة ، ٌطچً ةتطد. در ساىً ساىً را ةا سَد ةً دوچطسًایيکً 

ٌػای  تیةل»ْکػط کػطد:  غپع« گطداىم. پَل را ةطنی»ىاراذِی کطد.  ؾِط اذػاسیة
ًِ ی ْطوشیآزنا ةشت  سَدؽػان ویةػآن را  ایػةطگطداىم، آٌا  آن اىص. اگط پَل را ةً ْر
 «اٌصا کيم. کارم نرل را ةً ص پَلیکييص؟ ةا ىهی میتٖػ

ؼ ػػیو ر  َدىػصةداْػا  ْػالَنۀ کييص ویتهطٌهکاراىؼ ، تٍصادی از  سَؽتشِاىً
اِْػاد و  نی اتٓػاؽ هی نٍهَلییکار یا نر در نرل ویاو را درک کيص. اگط ا تَاىػت

ص یی ةطىػصه ؽػصیآزنػا ای را کػً از ةشت  و دوچطسػً صیکييػصه ٌػػِ ویتهط صیگِٓ نی
تػان  عیذِػی ر  ؽػایص ، صیکار ةتشؾ ةً نرلآن را  پَل ٕفص داریصو  صیسَاٌ ىهی

 ویػا ایػآ»کطدىػص:  ظ اىٍػار نییػى گػطانیص دی. ؽا صیارنؾکل رواىی د کطد نیىیظ ْکط 
ًِ  طاًٌیة ةً گَىگ چی ویتهط در ؽشؿ  «؟دَؽػ َاىػًیتظکیػً ةاٌػ  ؽػصه دا یْر
ظی در یػچ وی. چيػ اغت ؽصه ّیٌای اسالٕی ترط ذاكط ارزشدر ذال  کً ام گًِٓ
نٍهػَلی ةػَد و  آنػص و کػانالً  ىهی ذػػاب ةػً نٍهػی نَكػَع ۱۹۶۰ ایػ ۱۹۵۰دٌ  

 . ؽص ىهی زده ؽگٓتی کػ   یٌ

، ایػو  ط کػطدهییٖصر تِنطدم چٌای اسالٕی  ارزشایيکً  گَییم ةصون تَحً ةً نی
 سػَب يػصیگَ کيص. وِٕػی ةطسػی نی ط ىهیییٌطگظ تِ ِحو، َؽو، ِرن،،  حٍان غطؽت

، نهکػو  صیٌػِ ةص يصیگَ نی ص. وِٕی ةطسییىتاؽ ، نهکو اغت وإًٍا سَب صیٌػِ
ای ارزیص. زیىتاؽ اغت وإًٍا ةص  . ْٖػم اىص ؽػصه ّیاةی سَةی و ةصی ترطیطا نٍیاٌر

تيٍا نٍیػاری  وی. ا ٌػِيص کييص اْطادی سَب طوی نییپ از غطؽت حٍان اْطادی کً
 کيص ْطدی سَب اغت یا ةص و در غطاغط حٍان، چیظی کً ةػً نی اغت کً نؾشؿ

 ؽَد ایو اغت. گطچً تِییطات ةظرگی در احِهاع ةؾطی پصیػص نی ؽياسًِ تیرغه
ؽصت اْػَل کػطده اغػت. اسالٕیػات ةؾػطی  ٌای اسالٕی اىػان ةً آنصه، انا ارزش
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اىگیظۀ نطدم ؽصه اغت. انا حٍان یگاىً ؽشفی نياًْ ؽَد و  نی تطْاغصروز  روزةً
ص از یػىتاگان کييػص ً یتظکؽػها ةيػاةطایو  کيػص. ط ىهیییػت تِیطات ةؾطییةط اغاس تِ

ًا ةط ایػو اغػاس تَ طوی کيیص. ىهییاغِاىصاردٌای نطدم ٌادی پ ایی را ـْط اىیص کاٌر
ظی کً نطدم ٌػادی یىص. چگیط در ىيط نیرا درغت ٌا  آن اىخام دٌیص کً نطدم ٌادی

در ىيػط ظی کػً نػطدم ٌػادی ةػص یػت و چیىص كطورتًا سَب ىگیط در ىيط نیسَب 
ای کػً اغػِاىصاردٌای اسالٕػی نيرػطؼ ؽػصه  ػت. در زناىًیىص كطورتًا ةص ىگیط نی

اىخام کاری ةص اغت، ذِی آن را ةػاور در ذال  کً گَییص ً ؽشفی نیاغت، وِٕی ة
ص نػا ل را ةط اغاس غطؽت حٍػان ارزیػاةی کيیػص. یةا گانکييص  تظکیًؽها کيص!  ىهی
ی وإًٍا ةػص چیظ چًی وإًٍا سَب و چیظ چًص تؾشیؿ دٌیص کً یتَاى نیآىگاه  ْٖم

 اغت.

   يگید گَان
 يػگ،ید وحػَد دارد. گَان يػگید ىام گَان ای ةػً گان، پصیػصه کييصً یتظک ان حهًیدر ن

ٓاده ک در نصرغ  ةَدا اغػِی  تاىِطیتظک روشاغت کً در اـل در  نضٌتی نطاغهی
گػطی را ی  دیػؽػها راه تظکنههئو ؽَىص  کً اغت ویا يگید از گَان . ٌصؼؽص نی

 ٌخیػب ظیً ةً ؽهار آورىص. چیٖی آن راه تظکیص ذٖیٌيَان نط ص و ؽها را ةًیيیةطىگظ
ىیػظ ىػاٌط و نصرغ  دا َ  گَىگ ٌای چی ویو نطاغم نضٌتی در تهطیاغت کً ا ویا

آنَزش نَر ٌهَنی  ةً ػمیترت ىام تاىِط چیظی را کً ٌطکػی ام . گًِٓ ؽصه اغت
 ؼ از ٌظار غػالیتاىگ ة ػمیطا تاىِطیم؟ زیگَ را نی ویدٌص نِٖلب اغت. چطا ا نی

 ػمی، تاىِط زةاىی سانط ناىً ىصارد. ةًگط وحَد یو د ص ؽصهیاغت کً در کؾَر نا ىاپص
ص کً آن نضٌتی رنظگَىػً یاد داؽًِ ةاؽی ةً نَر کانل وارد چیو ىؾص. ةًتتِی ٌطگظ 

نَر نرطناىػً  ةػًآن را  ٌا تهطیو ؽَد. اغِاد ىیظ ةایص اغت و ةایص در سٓا در ـَنًٍ
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ا  نَر نرطناىػً آنَزش دٌص و ؽشؿ را ةتطد تا ةً و یػت ایػتهػطیو کيػص. ةػصون ٌر
 ؽَد. داده تَاىص آنَزش م، نهلًٖا ىهییؽطا

طىػص: یرا ةا ایػو ٌػصؼ یػاد ةگ گَىگ روىص تا چی نی تتت اری از اؽشاص ةًیةػ
نَری کً در آیيػصه  تتِی را یاد ةگیطىص، ةً ػمیصا کييص تا تاىِطیسَاٌيص اغِادی پ نی

 و پػع از آن ثطوتهيػص و نؾػٍَر ؽػَىص. ٌهگػی درةػارۀ آن صهؽػ گَىگ اغِاد چی
 اْػتیٖػی دریٌای ذٖ کً آنَزش اتیص ذیدر ٕ وإٍیِ تتِی  نای  کیص: یؾیيصیة

ی در ذٌػو چیظ چػًيػص یتَاىص ةت ٍی ٕصرتهيصی دارد و نیینت ٌای َْؽ ییتَاىا کطده
 آنػصه ایيخػا ص ةطای چػًیتَان د ؽشفی اغت. ْٖم ةا ىگاٌی ةً ذٌيؼ نی ویچي

را تػطک  ایيخا نَری کً وِٕی ةً طدیاد ةگیو را یو تهطیتا ا آنصه ایيخا او ةً»اغت: 
تػا  اغػتایيخ اورد و نؾٍَر ؽَد. اویة ةً دغتؽَد و ثطوت  گَىگ کيص اغِاد چی

ًا ةیایص و چيیو  آیا نی«   نا را تلٍیّ کيص.یروش تظک تَاىيص احازه دٌيص کػی ـْط
ؽان را تلٍیّ کيص؟ چً رغص ةً ایيکً اىگیظۀ کػی ةطای ایو کار  روش حصی تظکیً

  یدٌيػص و او ٌػ اد ىهییظی یچ ؽشؿ ویا ةياةطایو ةًو ؽٍطت ةاؽص. کػب پَل 
ادی وحػَد دارد و نهکػو یػنٍاةػص زآىخػا  کيص. التِػً ىهی اْتیآنَزش وإٍی را در

ای غهری را ةینٖصاری چ اغت در ذػالی کػً  ىتاؽص، درغت انَزد. اگط اْکارشیٌظ
ػای ةػصی اىخػام  گَىگ کيص اغِاد چی غٍی نی ا یػدٌػص، ارواح ؽَد تا ةَِاىػص کاٌر

ظ اىطژی دارىػص، انػا یَاىات تػشیطکييصه ىیکيص. ذ طکييصه را حضب نییَاىات تػشیذ
 تتػت سالفػاىً در حػػِخَی دارنػا ةػً ی کػًیٌا ػت. آنیتتِی ى ػمیتاىِط آن از
ٌػػا  آن غػػاکو ؽػػَىص و ةطىگطدىػػص.آىخػػا  وِٕػػی وارد ؽػػصىص اغػػت روىػػص نهکػػو نی
 وإٍی ٌػِيص. کييصگانً یتظک

 ظیػػٌػػای نصرغػػ  دا ػػَ ى اری از روشیذاكػػط ةػػػدر ذػػال  کػػً اغػػت بیػػٌخ
کيص، چػطا  نی ٌای اىطژی اغِٓاده دٌيص. نصرغ  دا َ از کاىال را اىخام نی يگید گَان

ةػَدم، ةػط  دٌص؟ وِٕی ةطای آنػَزش در حيػَب را اىخام يگید اـهالح گَان ةایص ةً
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م ؼی، ةنَِحً ؽصمآىچً  نتٔ م وحَد دارد کً از ده روش دٌر  ٌػا در آن روش ةٌط
کييػص  غػٍی نیٌا  آن .دوىگ گَانص. نشفَـًا در نيهٖ  يدٌ نی را اىخام يگید گَان

ز ٕػطار ادٌػص،  را اىخػام يػگید چً کاری اىخام دٌيص؟ اگط آن اغِاد ةطای ؽها گَان
 صیػطیاد ةگیٌا را  غایط روش صیتَاى دیگط ىهیپع از آن  و صیؽَ نیش نٍلَم نطیص

و  دادن ایػو ْطیػبا یػآ انػا دٌص. چيیو کاری را اىخام نیو ا ؽَیص. وگطىً تيتیً نی
دٌص ةطای ؽٓا و ذٓو غالنِی اغت و  نی او آنَزشآىچً  اٌطیهيی ىیػت؟کاری 
اً  نطدم ػػت؟ یو کػار چیػؽَىص. نٖفَد از اىخػام ا طىص تا غالمیگ اد نییآن را  ـْط

  یاىيػص ٌػتَ کييػص، دیگػط ىهی ویاو را تهػط گَىػگ کيص اگط نطدم چی کػی ادٌا نی
دٌيػص در  ةػیاری از اْطادی کً چيیو کاری اىخام نیکييص.  ویگطی را تهطید روش

را تػا ٌػا  آن ص ويػرا ىخات دٌ يص نطدمىتَا هیيص، چطاکً ىنطدم ٌػِ کطدن ذال گهطاه
 .صيی کيیراٌيها کهال

ظ ىػاٌط ؽػصه یػىآىخػا  ذاكطدر ذال ، انا تٍلٔ ىصاردنصرغ  دا َ دیيگ ةً  گَان
و یؾػِطیةدیيگ  درةارۀ گَان گَىگی کً اغِاد چیتٔ آىچً نؾاٌصه کطدم ةط ناغت. 

ٓاٌؼ ةً ةليػصی غػاسِهاىی دو گَىگی دارد کً ارت غَِنةً راه اىصاسًِ غطوـصا را 
و یػاغت، انا پی ةطدم گَىگؼ تػا انٍطوْی گَىگ  اغت. او اغِاد چی نتًٖ یا غً

ةَدىػص   صهیکؾػ ٓط ـّآوری کم ؽصه اغت. ـصٌا ى تأغّ نَر ذص غَٖط کطده و ةً
 زودی غػَٖط او نرصود ةً آن ارتٓاع ةَد و ةػً دٌص. گَىگ را اىخام يگید تا او گَان

ی چیظ چػًةػطای نػطدم از  يػگید ؽػص. پػع ةػطای اىخػام گَان د و ىاپصیص نیطک نی
 ٖػی،یذٖ يػگید ػػت؟ گَانینػطدم ى دادن بیو ْطیا ایاغِٓاده کيص؟ آ ػتتَاى نی

از غػط  ٌای ؽػشؿ، ؽَد اغِشَان ص، ةاٌ  نییىگاه کي گط ةً آنیوِٕی از ُةٍصی د
 ،ةػا  ، نادۀ ةا اىطژی آن از گَىگ ،گطیٌتارت د ةطغص. ةً ةً ىيط صیؾِم غٓی تا پا نثل

 گَىػگ اغػِاد چی ا آنیػکيػص. آ ؼیرا از غط تػا پػا پػا تان  ةصنکيص تا  اغِٓاده نی
دٌػص؟ التِػً اذِهػا ً  نی مکاری اىخا تَاىص. چً دٌص؟ ىهی و کار را اىخامیتَاىص ا نی



۱۹۴ 

 

و او را یوِٕػی تهػط کً اغت ویا اٌصاؼ نضٌتی ةطای اىخام ایو کار ىصارد. ٌصْؼ
ِی اد یػص و نهالػب او را یػٌػای او ةطو ص یکی از اْطاد او ؽَیص. ةایص ةً کالسیاد گْط
اد یػکػػی روش او را   یةیاورد. اگط ٌ در . ٌصْؼ ایو اغت کً از ؽها پَل صیطیةگ
 . ىصارد صیطد درآنیىگ

 نطیػصان ْػالَن داْػا ىیػظةػطای  ،در نصرغػ  ةػَدا ًیػٌای تظک روشغایط ناىيص 
ا  اغِادؽان گطچػً دٌػص؛  اىخػام نیؽػان  دیيگ را در ُةٍػصٌای دیگػط ةطای گَانةاٌر

ٍی نهکػو اغػت ینت ٌػای ْػَؽ ییاْػطادی ةػا تَاىانهکو اغت آن را ذع ىکييص. 
آن  اغت ظ نهکویت و اْطاد ذػاس ىاىخام اغدر ذال ةَِاىيص نَِحً ؽَىص کً آن 

ان یػگط، نهکو اغت ىاگٍػان حطیٌای د ا در زنانی اذػاس کييص. در نَل سَابرا 
 ویػا يػگید گَان ٌتػَر کيػص. ٌػصؼ ةػصن گطنی از ةا ی غط حاری ؽَد و از تهػام

رؽػص تػان   سَدیػرا اْظایؼ دٌص، چطاکً گَىػگ از نطیػٔ تظک تان گَىگ کً ػتیى
 غػازی پاکو  ؼیاغػت و ةػطای پػا  کييصه تیتَٖ ىٌَی روشيگ، ید کيص. گَان نی

ا از نیان گَان اغتتان  ةصنةیؾِط  ص در ٌػط یػةاتان  ةػصن .گػضرد دیيػگ نی . ْطد ةاٌر
نَر کػً  م، زیطا ٌهػانیدٌ را اىخام ىهی يگید گَان ٓاتیؽَد. نا تؾط غهری پاک

نػػا ل   ز ةٖیػتهطکػظ کيیػص و اغػِادتان اتػان  ام، ؽها ةایص ْٖم روی تهطیو گًِٓ
 کيص. نطإتت نی

دٌيص تا ؽاگطد اغِادؽان ؽػَىص. ةػا ـػرتت  ةٍلی از اْطاد نطاغهی اىخام نی
چيػػیو سَاٌيػػص  اری از اْػػطاد نییلم ةػػً نَكػػٌَی اؽػػاره کػػيم. ةػػػی، نػػاةػػاره درایو
شی ٍْلی نا از دوران گضؽػًِ یرا اىخام دٌيص تا ؽاگطد نو ؽَىص. دورۀ تار ینطاغه

نيظل  ایػو اغػت   ةً و زاىَزدن،گضاؽِو پیؾاىی ةط زنیو ا ی. آ اغت و ٕصیم نِٓاوت
دار اغػت کػً  سيػصه . میدٌ را اىخام ىهی ٓاتی؟ نا ایو تؾطایص هرغهًا ؽاگطد ؽصکً 
ةطسی نطاغم نضٌتی کً ىهَد ةیطوىی دارد اىخػام گط ا کييص ْکط نی اری از نطدمیةػ

 ٖػی کػانالً ةػًی  ذٖیػتظک یاةص. نی ؼیاْظا ؽان گَىگ تط ؽَىص دٌيص و کهی نضٌتی
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ةػػطای چیػػظی  اغػػت کػػً صهیػػْا ةی ص،یػػکي ً نییػػو ةػػػِگی دارد کػػً چگَىػػً تظکیػػا
پیؾػاىی ةػط زنػیو  ص ویػکً در نٖاةل ةػَدا زاىػَ ةظى صیػِیدرسَاغت کيیص. نختَر ى

 ٖی سَدتػان را ةػط نتػٔینَر ذٖ ص، ْٖم ةًیص ٌَد روؽو کيیػِیو نختَر ىةگضاریص 
 ار سَؽػرالیصن ؽػها ةػػیػاز دنَحػَدات وا  ص و یً کيیککييصه تظً یاغِاىصارد تظک

ای ىادرغػت اىخػامیص. انا اگط در حاٌای دىؽَ نی ؽػها را ایيکػً  ، از صیػدٌ گط کاٌر
ا یػآرا ٌتػادت کيیػص. ٌػا  آن و صیػٌػَد روؽػو کي ص، ٌطچيص کًىؽَ ص نيظحط نیييیةت

اغِاد  انطوز ةًسَدتان ةػِگی دارد. اگط  ٖی ةًی  ذٖیػت؟ تظکیگَىً ى ویًِٖا ایذٖ
را از تػان  یص، انػا وِٕػی پایو نطاغهی اىخام دٌیص تا ؽاگطد نو ؽػَ صیکي میتٍي

ای  چػً ْایػصه، ایػو سَاٌیص، اىخام دٌیػص ةگضاریص ٌط کاری را کً نی طونیدر ة ویا
ىانی  ةً ىیکهکو اغت . ذِی ن میدٌ ٓات ىهییتؾط ویا ِی ةًی؟ نا اـالً اٌهدارد

 ! نو آغیب ةظىیص

ای ةػیاری دادهیؽها چ نا ةً نَر  ص و ةًیکي ًینَر وإٍی تظک . تا وِٕی ةً میا ٌظ
ِػػار کي حػػصی ةػػط نتػػٔ طم و یػػگ نی در ىيػػطصاىم یػػٌيَان نط ص، ؽػػها را ةػػًیػػداْػػا ْر

در ص یػٌيَان نط ص، ؽػها را ةػًیػکي ًیداْا را تظک کيم. تا وِٕی ْالَن نی تان ییراٌيها
م کػاری ةػطای یتػَاى ص، ىهییػىکي ًیػاگط تظک کيم. انا نی تان ییم و راٌيهاگیط ىيط نی

نَر رغػهی در  ای دارد ةػً صهیػص، چػً ْایػرا نَِٕػّ کي ًی. اگط تظک میدٌ ؽها اىخام
ٌػا را اىخػام  حػِخَی ایو ةاؽیص کً ؽاگطد ىانیصه ؽَیص؟ اْطادی کً ْٖم تهطیو

دٌيص ؽاگطدان نو ىیػِيص، ذِی اگط در ةیو کػاىی ةاؽيص کً در غػطی اول یػا  نی
ٖػػی ةػػط نتػػٔ اغػػِاىصارد ینَر ذٖ ٌا ؽػػطکت کػػطده ةاؽػػيص. ةایػػص ةػػً وم غػػشيطاىید
ص و یص ةصىی غالم داؽًِ ةاؽػیتَاى ص و ْٖم پع از آن نییً کيیيگ نا تظکیؽ ویؽ
.  دٌیم اٌهیِػی ىهػی ٓاتیتؾط رو ةً آن ص. ازایویٖی ةً غهَح ةا تط ةطوینَر ذٖ ةً

اغت. ةً  آگاه چیظ ٌهًةً  نو . ْاؽو صیص ةً نصرغ  نا تٍلٔ داریکي ًیتا وِٕی تظک
ص یػً ىکيیػتَاىص ٌط کاری اىخام دٌص. اگػط تظک آگاه اغت و نیتان  ی در ذٌوٌطچیظ
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ط تػا اىٍِػا ةػً ؽػها کهػک یص تهػام نػػیً کيینطإب ؽها ىشَاٌص ةَد، انا اگط تظک
 کيص. نی

. اىػص صهیرا ىص ، ٌطگظ اغِاد سػَد گَىگ ٌای چی کييصگان در ةٍلی از روش ویتهط
 پػَل َآنیػـػص م کييػص و چيصیگًِٓ ؽصه اگػط رو ةػً حٍػت ساـػی تٍيػٌا  آن ةً

سػَد و دیگػطان  دادن ا ایػو ْطیػبیػتَاىيص ؽػاگطد نرػػَب ؽػَىص. آ ةپطدازىص، نی
 ؽياغػص و از آن پػع ؽػطوع ؽشفػی غػط از پػا ىهیچيیو ، ایيکًؾِط یىیػت؟ ة

گػط یٌای د روش صیگَ نی گطانید کيص. او ذِی ةً دْاع و اغِادش کيص از روش نی
کػً نطاغػم ٌػػِيص  ٌػم. اْػطادی  نٍيػی اغػت طىػص. ةػً ىيػطم کػانالً ةییاد ىگیرا 
داىم چگَىػػً آن  دٌيػػص. ىهػػی نی را اىخػػام« ْػػطؽ غػػط کػػطدن لهع»اـػػهالح  ةً

 تَاىص کاری اىخام دٌص. نی کطدن لهع

دٌيػص ٕالةػی  نی آنػَزش ػػمیگَىگ را ترت ٌيَان تاىِط چی تيٍا کػاىی کً  ىً
ظ یػدٌيػص ى نی ػػم آنػَزشیرا ةً ىػام ةَد گَىگ تهام اْطادی کً چی ةلکً ٌػِيص،

 ًیػٌای تظک ص: ٌظاران غال اغت کً روشیؾیيصیو ةیتٖلتی ٌػِيص. ٌهگی درةارۀ ا
ا یػآی ایخاد کيص طییتِ ٌا آندر پع اگط کػی . اىص ٌا را داؽًِ ؽکل ویا ػمیدر ةَد

حػػصی ٌػػصؼ طای ةػػ ًیػػٌػػای تظک  ؟ روشؽػػَىص ةػػً چیػػظ دیگػػطی تتػػصیل ىهی
ط ییػ. ذِػی تِىصظیاىگ ای ؽػگٓت الٍػاده نَر َْؽ و ةػً ٌػِيص ؽصن سصایی نَحَدی
آىچً  و اغت صهیچیت پیىٍا کيص. روىص تتصیل گَىگ ةی را سطاب نی چیظ ٌهً کَچکی

 تَاىػص ةػط اغػاس و ْػطد ىهییآیص. ةياةطا کيص چیظی ةً ذػاب ىهی ْطد اذػاس نی
  یػٌػای تظک راه نضٌتی راٌتػان ٌای کيص. ؽکل ًیکيص، تظک چگَىً اذػاس نیایيکً 

ٌػا را ةػً چیػظ دیگػطی تتػصیل  آنؽػَد  ٌا ایخاد ی کً در آنطییتٌِط آىان اغت و 
 آن اغػت و ٌػط نصرغػً دارد کً نػػئَلوا یی  سصایی. ٌط نصرغً، نَحَد کيص نی
 حط ػتکػی   یٌ.  اغتتکَیو داده ً یتظکٔ یاز نطرا  سصایینَحَدات اری از یةػ
اغِاد کَچک  کیط دٌص. ییرا تِ در آن نصرغً ًینَر غطغطی روش تظک کيص ةً ىهی
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دٌص و  بیحط ت کيص اغِاد آن روش را ْط تَٖای ٕصرتهيصی دارد کً چً  گَىگ چی
ط ییػتَاىػػت تِ ط دٌص؟ اگط وإًٍا نیییرا تِؽصن  سصایی نَحَدی  یآن نصرغ  تظک

ٕالةػی را تؾػشیؿ  گَىػگ ص چییػتَاى ةَد؟ ؽػها نی  ا ٌيَز ٌهان نصرغً نییکيص آ
 دٌیص.

 شیقساردٌی گزر اضسارآن
ص یػتَاى . نی ؽػَد نی صهیػظ ىانیى« ظیک روزى  اغطارآنی« »ظ،یٕطاردٌی گضر اغطارآن»
صا یػپحی  ییيگ گَین يگیؽو  دا ََذىگ، يگیح َدنٌای  را در کِاب اـهالذات ویا

 دیتَكػآن را  وكَح تَاىيص ةً ىهی گَىگ چی اری از اغِادانیػت؟ ةػیص. آن چیکي
تَاىػص آن را ةتیيػص و ىػً  گَىگ، ْطد ىً نی دٌيص. زیطا در غهد اغِادان نٍهَلی چی

ةػا تطِ  غػهد ص ةػًیيص، ةایةتآن را  ای ةشَاٌص کييصهً یتظک دارد آن را ةتیيص. اگط احازه
 تَاىيػص ةػً ىهی گَىػگ . اغِادان نٍهػَلی چیرغیصه ةاؽصاز آن  سطد یا ةا تط چؾم

احِهػاع در ييػص. در نػَل تػاریز، یةتآن را  تَاىيػص و ىهییةطغػيص، ةيػاةطا غػهد ویا
ػػت، یظ چیگػضر اغػطارآن ةَده اغت کً ةاره ایوٌایی درکييصگان ةر  و گِٓگَ تظکیً

 ٌای . در کِابگیطد نیگضر اغطارآنیظ در نرل ٕطار  و چگَىً ک روزىً کخا ٕطار داردی
درةارۀ آن ةر  ـَرت ىيطی  ةً ٖمْ حی، ییيگ گَین يگیؽو  دا ََذىگ، يگیح دن

دٌيػػص و ؽػػطح  ؽػػطح نیآن را ٌػػا  آن اىػػص. اـػػالً ىپطداسًِ اىػػص و ةػػً حػػٌَط آن کطده
آن را  تَاىػص کػػی ىهی  یکييػص. ٌػ ؾػِط غػطدرگم نییدٌيص، انا ْٖػم ؽػها را ة نی
 ةصاىيص.آن را  طا نطدم ٌادی احازه ىصارىص حٌَطیز تؾطید کيصسَةی  ةً

م: یرا ةػً ؽػها ةگػَ سػَاٌم ایػو ص، نییالَن داْای نا ٌػِصان ْینط از آىخا کً
م گَىگ ٌای چی کِاب ٌطگظ آن م را ىشَاى دٌر هی کػً یٌػای ٕػص ص. درةػارۀ کِابیةٌط

 کيم کً اؽاره نی گَىگ ٌای ٕالةی چی آن کِاب کيم، ةلکً ةً کطدم ـرتت ىهیةیان 
ػػا نػػطدمیػػا ذِػػی يکػػً ای نرق ص. ةػػًیػػرا ةػػاز ىکيٌػػا  آن ػػػيص. ذِػػییىَ نی و روٌز
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 ةػً ىيػطپػضیطش  ٕاةل حهلػً ویػ، ا ةػیار سػب» ص:یو ْکطی داؽًِ ةاؽیتط کَچک
سَدؽػان را ةػً  کِػاب طکييصه در آنیةا ایو ْکط، ارواح یا ذیَاىات تػػش« ص،یآ نی

ارواح یػػا ذیَاىػػات  کيِػػطل ٌػػا ترػػت اری از کِابیچػػػتاىيص. ةػػػ نیتان  ةػػصن
 و ثػطوت ؽػٍطتىَیػػيصه ةػً ای ٌ واةػػِگیاز اىص کػً  ؽصه ای ىَؽًِ طکييصهیتػش

ا تٍصاد ةػیار ز اىص. غَءاغِٓاده کطده  گَىگ چیْطیتيصۀ  ٌای ادی از کِابیایو روٌز
ػيص کً یىَ ینٌایی  کِابٌػِيص و ذِی  تینػئَل اری از اْطاد ةییوحَد دارىص. ةػ

ای آؽًِٓ دارىص. ةًیطکييصه و چیارواح تػش ٌػای  نَر کلی ذِی ةٍِط اغػت کِاب ٌظ
 را ىیػظ نهالٍػًٌا  آن هی نطتتم ةایٌای ٕص ا غایط کِابیکطدم ةیان  ا نً ک هییٕص

 ک روش وحَد دارد.یةَدن در  ٕصم ىکطد، چطاکً نَكَع ثاةت

م ةػطایرا ةار ناحطایی  کی ویگَىگ چ ٌلم چی پژوٌؼکی از نػئَلیو اىخهو ی
ای غهیي اُلب ةً ةَد کً ؽشفی در پکو او گٓتنطا ةػیار سيصاىص.  کطد کً ىٖل اٌر
ت. نی گَىگ چی  گَىػگ کػطد چی ٌا، اذػاس اری از غشيطاىییةػ ؽيیصنةٍص از  ْر

ٌهػً در غػهد نؾػاةٍی ایيکػً  سانط . ةػً صه ةَدیؽيیظی ىیػت کً چ آن ؾِط ازیة
ٕالةػی  اغػِادان ً آنیکطدىػص. ؽػت درةارۀ نهلػب نؾػاةٍی ـػرتت نی ةَدىص، ٌهً

! غػپع او ىیػظ سَاغػت  اغػت ٌهان ْٖم گَىگ نرَِای چی ، ْکط کطد گَىگ چی
 ویگَىػگ تهػط ص: کػی کػً چییؾیيصیو ةیگَىگ ةيَیػص. درةارۀ ا کِاةی درةارۀ چی

ا، کِاب ویػص. ایةيَ گَىگ سَاٌص کِاب چی کيص نی ىهی از روی  گَىگ ٌای چی روٌز
ص و یرغػ ظیةً نَكػَع گػضر اغػطارآنایيکً  ؽَىص. او ىَؽت و ىَؽت تا ٌم کپی نی

ةػیو  ؟ ذِی در ػتیچ ظیداىص گضر اغطارآن کػی وإًٍا نی . چًادانً دٌصىَِاىػت 
ػت و از  گَىگ، تٍػصاد کهػی نی وإٍی چی اغِادان اغػِاد ٕالةػی  کیػداىيػص. او ْر

طا سػَدش یػز ؛ٕالةی ةػَد گَىگ، اغِاد چی آن کً داىػت . او ىهی پطغیص گَىگ چی
 َىػگگ اغػِاد ٕالةػی چی ویػ. انػا اگػط ا داىػػت ظی ىهییػچ گَىػگ ظ درةارۀ چییى

او ٕالةػی  ؽػصىص کػً ىهی ا نطدم نَِحػًیةً ایو پطغؼ پاغز دٌص، آ تَاىػت ىهی
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ک روزىػ  گػضر یػگٓػت  .درآوردی ةگَیػص نػو ظییػکػطد چ رو حط ػت ؟ ازایػو اغت
رغػص.  نػی ةػً ىيػط نػػشطهةػػیار  تياغلی نػطد ٕػطار دارد. در ىَک آلت ظیاغطارآن
 و اغػت کػًیػم ایَگػ ظی کػً نییػنيِؾػط ؽػصه اغػت. چ کِاب ویطا ایص، زیىشيص
ای  صهی  ْایا ٌیاىص. آ صهیرغنلرکی  تیوكٍ چيان انطوزه ةً گَىگ ٌای چی کِاب
تَاىيص ةً ؽػها  سَرىص و ْٖم نی ىهیتان درد ةًٌا  آن ص؟یٌا را ةشَاى کِاب آنکً دارد 
 ةظىيص. ـصنً

، وِٕػی از ٕلهػطو ةؾػطی  ْػای یػػت؟ در نَل تظکیظ چیٕطاردٌی گضر اغطارآن
گضر کيیص یا در غهد ةا ی آن ةاؽػیص، کػَدک حػاودان ؽػطوع ةػً  غهد نیاىی آن

 ؽػصه ً یتظک ٌيَان کػَدک ةػًنِٓاوت از چیظی اغت کً  حاودان کيص. کَدک رؽص نی
 و ةػا ؽػادناىی ةػً ٌػػِيص گَشیو ةػاز ؽصه کَچکً یٌای تظک  م. کَدکیؽياغ نی

اـػلی،  وحکيػص. اگػط ر ىهی ذطکػت حػاودان کييص. کَدک دوىص و ةازی نی نی انطاؼ
 و «ویػیً یح»ت یؽصه در وكٍ وـل ٌم ىکيص، ةا دغِاىی ةً کيِطلرا  حاودان کَدک

 از حػاودان کػَدک ىؾػیيص. لػَْط آةػی نییک گػل ىیػذطکػت روی  پاٌا كطةصر، ةی
ص، ذِی یيیکطوغکَپی ةتیص او را در غهری نیتَاى ؽَد. ؽها نی نَِلص نی ان تی دن

 . اغت تط از غط غَزن وِٕی کَچک

ٖػی وحػَد یان ذٖ تی دن کی کيم. ْٖم لم روؽویگطی ٌػت کً ناید نَكَع
و در پاییو ؽکم درون ةصن  . آن اغت ؽکم وییدر نيهٖ  پا ان دارد و آن ٌهان تی

،  گَىػگ ٌای اری از ؽػکلیٕػطار دارد. ةػػ ویػی ییٌػَنػب غػَزىی ةا ی ىٖه  در 
،  حػاودان ، کػَدک ؽػوٌا، ْا ییاری از تَاىای، ةػ ٍیینت ٌای َْؽ ییاری از تَاىایةػ

ان نَِلػص  و تػییػٌهگػی از ا گػطیاری از نَحػَدات دیؽصه و ةػً یتظکٌای  کَدک
 ؽَىص. نی

 ، ییان ةػا  تػی دن نصرغ  دا َ درةػارۀ کييصگانً ی، تٍصادی از تظک گضؽًِ در زنان
 در اؽػِتاهٌػا  آن کػً میگػَ کطدىػص. نی يی ـػرتتییان پا تی دن اىی ویان ن تی دن
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 ویػا ةً اغِادان ،ٌای نشِلّ در نَل ىػل کييص کً ظ ادٌا نییاْطاد ىةَدىص. ةٍلی 
. ةػً  و ؽکل ىَؽًِ ؽػصه اغػتیٌا ىیظ ةً ا در کِابایيکً  اىص و داده آنَزش ٔینط

 دردىشَر وحػَد داؽػًِ نٍيػی و ةػً نهالب ةی ىیظ میٕص امیم، ذِی در ایگَ ؽها نی
طورتًا ةػً ایػو نٍيػی اىص، كػ گطچً ةطسی نهالب غالیان غػال نيِٖػل ؽػصه اغت.

م یدر نرػ ؾػًیَی ٌهیػدى کَچػک ٌای د ٌػِيص. ةٍلی از روشیىیػت کً ـر
ص و یػً کيیػتَاىيص ةً ؽها کهک کييص کً تظک اىص، انا ىهی صا کطدهیٌادی اؽاًٌ پ نطدم
يی ییان پػا تػی دن اىی ویان ن تی دن ، ییان ةا  تی دن درةارۀٌا  آن . وِٕیاىص ْایصه ةی

تَاىػص  نی دن کػً ی اغػتیان حػا تػی دن و اغت کًیييَرؽان اکييص، ن ـرتت نی
ادی ذٌػيؼ را روی یػز نػصت ؟ وِٕػی ؽػشؿ ػػتیؽػَسی ى ویا ایرؽص کيص. آ

دٌػص.  نی را ؽکل دن کً ؽَد نی ایخاد ای اىطژی تَده نِهطکظ کيص، ٕػهِی از ةصن
 ویػا ادی ةػًیػز ص و نصتینِهطکظ کيتان  یص ذٌو سَد را روی ةازویکي اگط ةاور ىهی

و ةطسػی از اْػطاد یگیطد. ةياةطا نی ؽکل دن آىخا ص و پع از نصتییدٌ ادانً ـَرت
دارتط ةً ىيط  ذِی سيصه ویوحَد دارد. ا حا ٌهًان  تی دن يصیگَ ييص و نییة و را نییا

و یػٖػت ایان اغػت. ذٖ تی دن طد،یؽکل ةگ دن ٌطحاکييص کً  ْکط نیٌا  آن ص.یآ نی
 حا ٌهػً دن صییػص ةگَیػتَاى . نی ػػتیان ى تػی کیاغت، انا  دن کی ، آن اغت کً

يی وحػَد دارد؛ آن درغػت ییپػا دن اىی ویػن دن ، ییةػا  دن ایيکػًا یػوحَد دارد، 
ص یؽهاری را تَل  یٌای ة ٕصرتتَاىص  ٖی نیینَر ذٖ ةً ان کً تی کی اغت. انا، ْٖم

 درةػارۀٌا  گًِٓ، آن  خًیدر ىِٕطار دارد.  تط ؽکم وییکيص وحَد دارد و آن در نيهٖ  پا
 ی کػًیٌطحػا يی اؽػِتاه اغػت.ییان پػا تػی دن اىی ویػان ن تی دن ، ییان ةا  تی دن

 . گیطد نی ؽکل دن صیرا نصتی نَ ىی نِهطکظ کيتان  ذٌو

ج یتػصر ؽػَد و ةً نَِلػص نی و ؽػکمییپا ان در ٕػهت تی دن از حاودان کَدک
رؽػص کيػص،  پيػگ يگیپ ۀ تػَپاىصاز تط ؽَد. وِٕی تا تط و ةظرگ کيص تا ةظرگ رؽص نی

ًِ ٌای او ؽکل يی و چؾمیصه ؽَد و ةیتَاىص د نی کلی ةصىؼ ؽکل  اىص. زناىی  گْط
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گػطد کػَچکی در کيػار او  ذتػاب ، اغػت پيگ يگیپ اىصازۀ تَپ ةً حاودان کً کَدک
ظ رؽػص یػحاودان، آن ذتاب ى گیطد، ةا رؽص کَدک ؽکل نی آىکًکيص. ةٍص از  رؽص نی

 نِط( )غػیظده غػاىِی ي یػاکهی ةیؼ از پػيج ةً  حاودان کَدککيص. وِٕی ٕص  نی
 ةػً حػاودان ؽػَد. وِٕػی کػَدک لػَْط آةػی ىػاٌط نییى گػل گلتطگ کیرغص،  نی

 ٌػای گػل رغػص، گلتطگ نی نِط( )ٌٓصه تا ةیػػت غػاىِی ي یاوىیم تا ٌؾت  ؽؼ
 دکؽػَد. کػَ لَْط آةی ىػاٌط نییى ای از گلً یطىص و  یگ نی ؽکلـَ ً لَْط آةی ایى

تػا یار زیيص و ةػیىؾ ی نییلَْط آةی نالیى روی ـٓر  گل درسؾيصه یِ ینال حاودانِ 
 ةػصن»آن را  در نصرغ  ةػَدا کً ط اغتیىاپض تتاٌی سصاییةصِن  ویرغص. ا نی ةً ىيط

 ىانيص. نی« حاودان کَدک»آن را  و در نصرغ  دا َ« ةَداگَن

کً ةا آن نَِلص ؽػصیص،  کيیم و ٌم ةصىی م ایو ةصن را تظکیً نیٌ ،نان در روش
. تػػان ىیػػظ ةایػػص تتػػصیل ؽػػَد ؛ یٍيػػی ةػػصن نادرزادی زم ٌػػػِيصٌػػا  آن ٌػػط دویو 

ٌػادی ىػاٌط ؽػَد. ةػا  نػطدم ویىصارد ةػ حازها سصاییص، ةصن یداى نَر کً نی ٌهان
تَاىيص  ٌای اْطاد ٌادی نی تَاىص ىؾان داده ؽَد و چؾم ار، ٕالب آن نییتالؽی ةػ
 در ةػیوؽػص، وِٕػی  لیتتػصایو ُةٍػص ةصن ایيکً  يص. انا پع ازيیةتآن را  ْطوزىصگی

رغػص و  کی ْطدی ٌادی ةػً ىيػط نییظینطدم ٌادی ٕطار دارد، ةً ٌهان ؽکل ةصن ْ
ُةٍػصٌا  ویتَاىص آزاداىً ة ةصن نی ویييص، گطچً ایةتآن را  تَاىيص ْطؽ نطدم ٌادی ىهی

 ي یػوىیم ا ی ؽػؼاىػصازۀ ذػصود پػيج الػ ةػً حاودان ذطکت کيص. وِٕی ٕص کَدک
ةادکيػک،  کیػپَغػِ   نثػلو  کيػص رؽص نی ارتٓاع آن ظ تایی ىیٌَا رغص، ذتاب نی

کيص. وِٕػی  يص و ذطکت ىهییىؾ ةا پاٌای كطةصری نی حاودان . کَدک اغت ؽٓاؼ
رؽػص  از آىخػا کػًکيػص.  نی ان را تطک تی دن ییکيص ذتاب ٌَا و اىصازه رؽص نییةً ا

ةػا   غػهت ةًاو  کيػص. روىػص ذطکػت نی ةا  ذطکت غهت ةًکطده و ةالَ ؽصه اغت، 
ةػا   ةػً جیتػصر صه ؽػَد. ةًیػتَاىػص د  او نی ، انا ٌط روز ذطکػت اغتآٌػًِ ار یةػ
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م یتػَاى م نییتخطةً و نؾاٌصه کيػآن را  رود. اگط ةا دٕت و ةا تط نیکيص  نیذطکت 
 م.یذع کيآن را  وحَد

يً یدر نطکػظ ٕٓػػ  غػ َىگح تاننب غَزىی ىٖه   ی ةًیٌَا وِٕی ایو ذتاب
 ةؾػطی ةػػیاری از حػٌَط ةػصن از آىخػا کػًةهاىص. آىخا  از دارد کً نصتییرغص، ى نی
ایای از چ (، نخهًٌَ اغتآىخ ظیى )ٕلب اغتآىخ  ی ؽػکلیٌػَا و ذتابیا درون ٌظ
،  کيص. پع از نػصتی ُيی نیآن را  ؽَد و ی نییٌَا طد. ایو حٌَط وارد ذتابیگ نی

سٓگػی  کيص، اذػػاس گلَ ٌتَر نی انیکيص. وِٕی از ن نی ذطکت ةا  نطؼ ةً دوةاره
ذػع ىاسَؽػایيصی تػان  اىص و گلَی نػػصود ؽػصهتان  ٌای رگ يکًیا ص، نثلیکي نی

ایػو ذتػاب  کؾػص. غػپع نی چيص روز نػَل ْٖم ویدارد، گَیی ورم کطده اغت. ا
م ییگَ نی . اگطچً میىان نی «َانیـٍَد ةً ى»آن را  رغص و نا ْطؽ غط نی ٌَایی ةً

. اذػػاس اغػتغػط ؽه اىػصازۀ کػل ةػً ٖتیدر ذٖؽَد، ولی  وارد نی َانیى ةً آن
نرلػی ةػػیار نٍػم در وحػَد  َانیػکػطده اغػت. چػَن ى ص اىگار غطتان ورمیکي نی

 از آن، ذتاب طد. پعیةگ ی ؽکلیٌَا ذتاب درون صیظ ةایى ، حٌَط آن ؽشؿ اغت
 ةػػیار دردىػاک ویص و ایایة طونیة غَم از تَىل چؾم کيص ةا ْؾار ی غٍی نییٌَا

اىػص  ظ اىگار ورم کطدهیٌا ى ًٖیؽَد و ؽٖ نَر دردىاکی ْؾطده نی اغت. چؾم غَم ةً
ی از تَىػل یذتاب ٌػَا ایيکًاةص تا ی و اذػاس ادانً نییاِْيص. ا ٌا گَد نی و چؾم

و یػؽػَد. ا نی ظانیػؾػاىی آویص و ةالْاـػلً در حلػَی پیػآ نی طونیػچؾم غَم ة
 ؽَد. نی ظانیآوآىخا  ؽَد، صه نییظ ىانیاغطارآن ٕطاردٌی گضر

ةػاز اغػت در ؽان  مکييص و چؾم غَ اْطادی کً در نصرغ  ةَدا یا دا َ تظکیً نی
ا  ـَرت، ؽکل تَاىيص چیظی ةتیييص؛ چطاکً ةصیو ایو نطذلً ىهی رون در دگیطی چیٌظ

ایی ودر حلَ و ؽَد.  تط نی گضر اغطارآنیظ غطیً  رد و ٌه حَد داٌٖب، نخهًٌَ دٌر
در پکػو، دو درِ ةػظرگ در ٌػط  آىهو تیػان ؽتیً گضرگاه نیصانص. ىؽَ نی ةػًٌِا  آن

ت نطؼ وحَد دارد ٌا   ، در  ظیغازی گضر اغطارآن طی و ُيییگ ةً ؽکل دادن . ةطای غٌط
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از  تَاىيػص  نینَر نٍهػَل  ةًار ساص. اْطادی کً یةػ میؽطا ترت ؽَد، نگط ةاز ىهی
احػازه ىصارىػص  چطاکػً ييػص،یتَاىيػص ةت و نطذلػً ىهییػر اد ،ييصیةت غَم چؾمنطیٔ 

اىػطژی در  ػت؟ ـصٌا کاىػالیؾاىی چیآن در حلَی پ ؽصن  ظانیاز آو ةتیييص. ٌصؼ
گػضر  انیػص از نیو ـصٌا کاىال اىطژی ةایرغيص، ةياةطا ةً ٌم نی نکان ةصن نا در آن

ٌتػَر  ظیاغطارآنگضر  انیص از نیؽَىص. ٌهگی ةا دور ةظىيص و غپع سارج ظیاغطارآن
ػا یای از چ ؽَد و نخهٌَػً ؾِطی گضاؽًِیٌای ة انیةي کً اغت ویکييص. ٌصؼ ا ٌظ

 ، آن اغػت حٍاىی کَچک ةصن ةؾطی، از آىخا کًدٌص.  ؽکل ظیگضر اغطارآن درون را
 ؽػکل آنرون د دٌػص و تهػانی حػٌَط ةػصن ةؾػطی در را ؽکل نی کَچک حٍاىی

نَر کانػل  دٌػص و ٌيػَز ةػً ىات را ؽکل نیای از انکا نخهًٌَ گیطد. انا آن ْٖم نی
 ػت.یةطداری ى ةٍطه ٕاةل

ادییدر نصرغ  ُ ًیدر تظک . وِٕػی گػضر  ؽػَد ةػاز گضاؽػًِ نی ظی، گضر اغطارآن ٌط
ؽػَد.  نی گػطد جیتػصر ةً اغت، انػا ص، ناىيص اغَِاىًیآ نی طونیةا ْؾار ة ظیاغطارآن
ػادی،یٌای نصرغ  ُ وشةاز ٌػِيص. ر حلَ و ٌٖب ٌای آن در ٕػهت  و دریةياةطا  ٌط

 سػَداز و نختَرىػص ی، ةيػاةطاىً ةً نصرغ  ةػَدا تٍلػٔ دارىػص و ىػً ةػً نصرغػ  دا ػَ
ٌػا  آن اری وحَد دارىص و ٌهگییةػ ةَدا و دا َ اغِادان کييص. در نصارس نراْيت

  یص و ةػا ٌػيػيیةت صىػازی ىصاریػىنطیصان و یةياةطا .ةاؽيصنطیصان  تَاىيص نَاىب نی
ادی ایوی. انا در نصرغ  ُ صىؽَ ینؾکلی نَاحً ىه از نختَرىص ٌا  آن ػت،یگَىً ى ٌط

ػا را ةػا یييص. انا وِٕی در آن زنػان چیص ةَِاىيص ةتیرو ةا کييص. ازایو سَد نراْيت ٌظ
 ایيکًاغت. ةٍص از  ان لَل  تلػکَپیاز ن کطدن ً ىگاهیييص، ؽتیة نیؽان  مچؾم غَ

ا در نصت ینخهًٌَ از چ ویا  کيػص نی ، آن ؽطوع طدیگ نی ِط ؽکلؾیا ةیناه  کیٌظ
« ظیط حایگػاه گػضر اغػطارآنییػتِ»، گطدد غط ةػازنی درون ةطگطدد. وِٕی ةً درون ةً
 ؽَد. صه نییىان
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گطدد، غط ؽها دوةاره اذػػاس دردىػاکی  ةطنی درون ظ ةًیگضر اغطارآن زناىی کً
 جگػطدن ةػا ْؾػار سػار َِحو در پؾػتیاز ىٖه   دارد، گَیی ورم کطده اغت. غپع

ؽػکاًِْ تان غط ایيکً دردىاکی دارد، نثل ظ اذػاسیى ةیطون ْؾار ةً ویؽَد. ا نی
ص و ةالْاـػلً آغػَده یػآ نی طونیػة ةاره یک ةػً ظی. غپع گضر اغػطارآن ؽَد و ةاز نی

ؽػَد.  نی ظانیػآوژرؼ ار یدر ُةٍصی ةػػ ظی، گضر اغطارآن آنصن طونیؽَیص. ةٍص از ة نی
، چطاکً در ةصىی از ؽها ٕطار دٌیص ؾار ٕطار ىهیترت ْآن را  صیٌػِ وِٕی در سَاب

ظ یای وحَد دارد: وِٕػی گػضر اغػطارآن . انا نػئلًدارد کً در ُةٍصی ةػیار ژرؼ اغت
تان  ظی در نٖاةػل چؾػهانیػص چیػکي ؽَد، اذػاس نی ةار ٕطاردٌی نی ویةطای اول

اری چیظ تػ صیکي نی اذػاس ؾًیگط اغت، انا ٌهیوحَد دارد. گطچً آن در ُةٍصی د
و  اغػت ا پَؽػاىصهرتان  ظی چؾػهانیػچ ایيکػً ، نثل چؾهان وحَد دارد در نٖاةل
گػضرگاه ، َِحویىٖه   از آىخا کًيصی داؽًِ ةاؽیص. یؽَد اذػاس ىاسَؽا ةاٌ  نی

ػا را دریای از چ ، گضرگاه اغػطارآنیظ ةایػص نخهٌَػً ةػیار نٍهی اغت ؽػکل آىخػا  ٌظ
در « ظیک روزى  اغػطارآنی»ن ةطگطدد. ةص درون کيص ةً دوةاره ؽطوع نی دٌص. غپع

ػا تِیػکيػص، چطاکػً ةا ةً یک نٍَٕیت گضر اغػطارآنیظ اؽػاره ىهی ٖتیذٖ ط ییػص ةاٌر
ةػطود  وییةػصن پػا درون کيص در نی گطدد، ؽطوع ةطنی َانیى ت دٌص. وِٕی ةًینٍَٕ

 ٌا ةطغػص. در ىٖهػ ً یػو کلیِنو در ْلػای ةػ يػگیننػب غػَزىی  ةً ىٖه ایيکً  تا
 ص.یآ نی طونیة وةارهد ِنو يگین

آن  . نصرغ  دا َ اغت در ةصن ت نٍهییىٍا ةی ىٖه  ِنو يگیننب غَزىی ىٖه  
اـػلی  گػضرگاه ویػم. ایىػان نی «گػضرگاه»ک یػآن را  ىانص و نا نی «روزىً»ک یرا 

ٌػای  ؽػهاری از دروازه ٌای ةیً ی،   ای آٌيی اغت دروازه ًیو وإًٍا ؽت نٍهی اغت
 ًیػ  کیٌای ْیظیکی  . غلَل ؽهاری دارد ٌای ةیً یکً ةصن   میداى آٌيی دارد. نی

ی از  ا دٌيػص. در ٌػط  یػً گطی را ؽکل نیی  دی ٌا  آن درون ٌای و نَلکَل ٌػِيص
تط،  تط و ذِی کَچک ، ذرات کَچک ار کَچکیٌا، ذرات ةػ ٌا، الکِطون ٌا، پطوتَن اتم
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ٌػای  یی، تَاىا ؽکلو یٌه . ةًای وحَد دارد کطوغکَپی، دروازهیت نیىٍا تا ذرات ةی
 ۀآن درواز درون ص کً ٌهگػیىؽهاری وحَد دار ٌای ساص ةی ییٍی و تَاىاینت َْؽ
 کييػص، وِٕػی نی ًیػرا تظک دن گط کًیٌای د اىص. در روش ٌای نشِلّ ٕٓل ؽصه  یً
ةا اىٓخار ةاز ؽَد. اگط ةاز ىؾَد،  صیِنو ةا يگی، اول ىٖه  ن در آغِاى  اىٓخار اغت دن
و یػا ظیگػضر اغػطارآن آىکػًتَاىيػص آزاد ؽػَىص. پػع از  ٍی ىهیینت ٌای َْؽ ییاىاتَ

ا را در ىٖه  ینخهًٌَ از چ ةػصن  درون ةً داد، دوةاره ِنو ؽکل يگیننب غَزىی ٌظ
 ظیةازگؾت گضر اغػطارآن»،  ویگطدد. ا ةطنی ؽکم وییپا ٕػهت گطدد. غپع ةً ةطنی

 ؽَد. نی صهیىان« گاه سَدیحا ةً

گطدد. در آن    سػَد ةػازىهییػاول نرػل گطدد، ةً ةطنی ظیگضر اغطارآنکً ایي ةٍص از
ةط  دررا  حاودان کَدک ی،یٌَا . ذتاب اغت ؽصه ار ةظرگیةػ حاودان زنان، کَدک

ت و کَدک رؽػص  حػاودان نَر کً کَدک سَاٌص پَؽاىص. ٌهانرا  حاودان سَاٌص گْط
در نصرغػ  دا ػَ، نٍهػَ ً وِٕػی کيص.  ظ ٌهطاه ةا او رؽص نییظ ىیکيص، گضر اغطارآن نی

 داده او احػازه کيػص، ةػً رؽػص نی غالً ا ٌٓتی ؽؼ اىصازۀ کَدک ةً حاودان کَدک
 کيِطل ؽَد. ترت نی صهیىان« حاودان تَلص کَدک»کيص و آن،  ةصن را تطک ؽَد نی
 کيػص. ةػصن ذطکػت ص و در انػطاؼیػایطون ةیػتَاىػص ة نی حاودان ، کَدک اـلی روح

ص. در نصرغػ  ةػَدا، یآ نی طونیاـلی ة روحدر ذالی کً  ناىص، نی ثاةتآىخا  کییظیْ
اةص کً ةػً ةظرگػی ؽػشؿ ةطغػص، یای پطورش  اىصازه تا حاودان وِٕی کَدک نٍهَ ً 

 داده او احػازه ، نٍهػَ ً ةػً زنػان ىشَاٌػص ؽػص. در آن سهطی نَاحػً  یگط ةا ٌید
ارج ؽػَد. در آن تَاىػص سػ از ةػصن حػصا ؽػَد و آن نیو  ؽَد ةصن را تطک کيػص نی

ایو ذتاب کً ٌهػان گػضر و  اىصازۀ سَد ؽشؿ رؽص کطده تا حاودان ، کَدک ٌيگام
ًِ، ةظرگ ةَده و ْطاتط از اىصازۀ ةصن ْیظیکی سَاٌص  ةط اغطارآنیظ اغت و او را در گْط

نتیٍػی اغػت کػً ،  اىصازۀ ةظرگی رؽص کػطدهتا چيیو  حاودان کَدک کًآىخا  ازةَد. 
 ط از اىصازۀ ةصن ةاؽص.ْطات ظیگضر اغطارآن
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یػا کً در نٍاةػص  سصاییتفاویط نَحَدات ٌا و  نخػهًدیصه ةاؽیص کً در ص یؽا
ٌا، اکثػػطًا ایػػو نَحػػَدات  و نشفَـػػًا ىٖاؽػػی ٌػػػِيصٌػػای نػػضٌتی  غػػایط نکان

ؽػکل  ای دورؽان اغت یا ىَاری ةیلی اىص کً دایطه کؾیصه ؽصه ای ةً تفَیط گَىً ةً
ا ةػػصیاری از تفػػَیػػػةٕػػطار دارد. ٌػػا  آن در پؾػػت ٌػػػِيص، نشفَـػػًا  ؽػػکل ویٌط
ٌلػت آن  سَةی تَكید دٌػص کػً تَاىص ةً ی ىهیکػ ٌی . هییٌا در نٍاةص ٕص ىٖاؽی

گػط گػضر ید ،نطذلػً ویػاغت. انا در ا ظیگضر اغطارآن آن م،یگَ ةً ؽها نی چیػت.
 تَان ٌيَز ىهی ٖتیدر ذٖؽَد.  نی صهیىان« ةٍؾت» ؽَد. آن ىهی صهیىان ظیاغطارآن

و نخهٌَػ  انکاىػات را دارد. ناىيػص یػا ص، چطاکً ْٖػمیىان ةٍؾتآن را  نَر کانل ةً
ص را ىػصارد. یػتَل ی ةػطاییای از انکاىات را دارد انا تَاىا ای اغت کً نخهًٌَ کارساىً

 غػال صاز دارد. چيػیػى ص را ؽطوع کيص ةً اىطژی و نػَاد سػامیةَِاىص تَل آىکًاز  ٕتل
گَىػگ  ةػا تط از غػهد ؽػان گَىگ هدکً غ گِٓيص صگانکييً یاری از تظکی، ةػ ؼیپ

ًِ اغت.  سصایینَحَدات   ةػً ىيػط ىاپػضیطو ةاوریػگطان ْکط کطدىػص ایدگَىاگَن ْر
در در ذػالی کػً  زیػطا ىتَد، ىاپضیطةاور گِٓيص در کلٌا  آنآىچً  ، ٖتیدر ذٖرغص.  نی
 یً ؽَد.تظکی یار ةا یةػ ص تا غهدیةا وإٍاً  تان گَىگ صیای ةؾطی ٌػِیدى

ً یػتظک سػصایینَحػَدات  گَىً ةاؽص: او تا غهری ةػا تط از ویتَاىص ا چگَىً نی
ؽشفػی وإٍػًا در  ویص. گَىػگ چيػیػلی غػهری ةٍٓهیسآن را  صیکطده اغت؟ ىتا

رغػیصه  ار ةػا یاش ةً غػهری ةػػ تظکیًایيکً  . زیطا پع از ار ةا غتیةػ یغهر
اؽص، غهد گَىگ او ةػیار ةا غػت. صه ةیيی کانل رغیة ةاؽص، وِٕی ةً زنان روؽو

ػص از  يی کانلیة روؽو ةً ؽصن  و ىا ل ةازؽصن ٕٓل گَىگاز  درغت ٕتل ، ٌؾِاددـر
اىػػطژی ةػػطای  ؽػػَىص. آن او، ٌػػط دو ةطداؽػػًِ نی يگیؽػػ ویؽنٍیػػار او، ةػػا  گَىػػگ
ػػت. ٌهػػان او ةػػًسػػَد  ةٍؾػػت کػػطدن ُيی ص گَىػػگ یػػداى نَر کػػً نی کػػار سَاٌػػص ْر
ان یػػظی اغػػت کػػً ةػػا گػػضر از نیػػ، چ يگ اویؽػػ ویةػػا غػػهد ؽکييػػصه، ٌهػػطاه ً یتظک

ْطغػػا در تهػػام  م نإتیسػػَد ترػػت ؽػػطا کطدن صهیػػؽػػهار و آةص ٌای ةی غػػشِی
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ػص  . ٌؾػِاد اغػت ار ةاارزشیرو ةػ اش پطورش داده اغت. ازایو زىصگی  ویػاز ا دـر
 هيصیوِٕی در آٌلت  ویٌه رود. ةً کار نی او ةً ةٍؾت کطدن ةطای ُيی نادۀ ةاارزش

ةشَاٌص ْٖم ىیػاز دارد دغػِؼ را دراز ةطای داؽِو ٌطچً ؽَد،  نی نَْٔ ًیدر تظک
ؽَد، ةً اىخام  اىخامٌط کاری کً اگط اراده کيص ؽَد و  نیپصیصار ةالْاـلً آن کيص و 

از نطیػٔ  کػً اوغػت میتٖػَای ٌيػ ویػدارد. ا چیظ ٌهًاو در ةٍؾت سَد رغص.  نی
 .ه اغتکطد ًیٌا تظک ترهل غشِی

ی ٌطچیػظراذِی ةػً  تَاىص ةػً نیاغت  سصایینَحَدی کً ةً ایو ؽکل  اىطژی
آزاد اغت ٌط نَر کً نایػل اغػت آن را نفػطؼ کيػص یػا از آن و یؽَد. ةياةطا لیتتص
آیيص،  اش نی از دغِاورد تظکیًٌا  آن ی داؽًِ ةاؽص.ٌطچیظتَاىص  نینيص ؽَد و  ةٍطه

ةصیو نٍيی اغػت کػً  ،ییسصای کهِط از ایو نٖام ٌطچیظ. اوغت سصاییکً نٖام 
چً ٕتالً گضر اغطارآنیظ ةػَد آى زنان ویدر ااش نَْٔ ىؾصه اغت.  در تظکیً در ىٍایت

ةػا  ؽػَد. ایػو ؽػشؿ ْٖػم صهیسَدش ىان «دىیای»یا « ةٍؾت»تَاىص  نی اکيَن
ص  ػتیة ْٖػم  اگطچػًرغػص.  ةیيی نی ةً کهال و روؽوسَد  از گَىگ ناىصه ةإی دـر
ص  ػتیة  ؼةػصىدر ایو نطذلً ٌی  ةشؾی از ، انا  اغت ةإی ناىصه او از گَىگ دـر
ػا کيػص یػا . او نیػتیى ٓلٕ ایػو ةػصن  ىگػً دارد، انػاآن را  تَاىػص ایػو ةػصن را ٌر

ی یٌای سصا یی، تَاىا زنان ویل ؽصه اغت. در ایةا  تتص ةا نادۀ ةا اىطژیپیؾاپیؼ 
وِٕػی گطچػً . غػتاىاپػضیط  ٕیاسٌػا  آن ص و ٕػصرتىؽػَ نَر کانل آؽکار نی او ةً

و یو چي اغت اغت، ةصن او نٍهَ ً ٕٓل ًیتظکدر ذال ٌادی  نطدم ویؽشفی در ة
 ٌيػَز ةاؽػصةػا   چٖػصر ؼگػَىگایيکػً  تَحً ةً ةصون و را ىصارد ٌای ةظرگی نٍارت

گَىػً ىشَاٌػص  ای کً در ةا  تَـیّ ؽػص، دیگػط ایو نطذلًدر ایو . انا  نرصود اغت
 ةَد.
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  ضذيساىی پيجم

  لَنطسح فا

 ،ٍی دارىػصینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا . کػػاىی کػً داْػای نػا اغػت ْػالَن ْالَن، ىهاد
روی  یٌػا اغػت، ؽػانل آن ْالَن چػطسؼدر ذال  ْالَن ویتَاىيص ةتیييص کً ا نی

کيػص.  ت نیی  نا را ٌػصایتظک روشِحو، َؽو، ِرن، ٌای ْالَن. غطؽت حٍان،   ىؾان
طا ةط اغاس َٕاىیو ذاکم ةط تِییػطات ، زی اغت میار ٌيیگػِطۀ روش تظکی  نا ةػ
از حٍِػی ٕػطار دارد، نػان  کػً تفػَیط آن در اةِػصای کِاب حٍان اغت. ایػو ْػالَن

ـػَرت گطوٌػی از دىیاٌػایی تفػَر  . نصرغػ  ةػَدا حٍػان را ةً  حٍان اغت اتَریيین
کيص کً در ده حٍت وحَد دارىص. چٍار وحً و در نخهَع ٌؾت حٍت وحَد دارد.  نی

اْطاد دیصه ةاؽيص کػً ةػا  و پػاییو ْػالَن، غػَِن اىػطژی وحػَد دارد. ؽایص ةطسی 
و، در نخهػَع، ده حٍِػی داریػم کػً ییةياةطایو ةا اذِػاب ایو دو حٍِت ةػا  و پػا

نَر غاده، ایػو  غازىص. ةً ؽَىص؛ دىیاٌایی کً حٍان را نی دىیاٌا در آن حٍات ةيا نی
 نٍَٓنی اغت کً نصرغ  ةَدا از حٍان دارد.

 کػی ازیطی نػا یو حٍان وحَد دارد و راه ؽیؽهاری در ا ٌای ةی کٍکؾان التًِ
نػػَر ٌهػػ   ـػػَرت یػػک کػػل در ذػػال ذطکػػت اغػػت و ٌهیو ةً . حٍػػاناغػػتٌ آن

ٌػای  حی و ٌالنت ٌای تای . ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌالنت آن درون ٌای کٍکؾان
 نػَر چػطسؼ ٌػػِيص و ٌهیودر ذػال ظ یػتط در ایو ىهاد ى کَچک 卍 کاییغَآغِ
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ؽػػکلی،  چطسيػػص. ةػػً ظ نییػػى تػػط در نطکػػظ و کػػل ْػػالَن ةظرگ 卍 کاییغَآغػػِ
طی اغت و چَن ةػً نصرغػ  ةػَدا یتط[ نٍطؼ کٍکؾان راه ؽ ةظرگ 卍 کایی]غَآغِ
 ةػً ىيػطگَىػً  م، ایو ٌالنت نصرغ  ةَدا در نطکظ ٕػطار دارد. ىػاٌط آن ایویتٍلٔ دار

ةػػػیار نِيػػَع و وحػػَدِی ٌای  ی ؽػػکلٌطچیػػظرغػػص. انػػا در ُةٍػػصٌای دیگػػط  نی
م نَر  آیػػص ىیػػظ ةػػً پصیػػص نی از نطیػػٔ آن یٌطچیػػظای دارد و روىػػصی کػػً  ةاِْػػً دٌر

 اتَرِی حٍػانیػيینتفػَیط  نؾاةٍی ةػیار پیچیصه اغت. ةياةطایو ایو ىهػاد ْػالَن،
ٌای ترػَل ْطایيصٌای ٌػِی و  ظ ؽکلیگط ىیدر تهانی ُةٍصٌای دایو ْالَن اغت. 
 . مگیط در ىيط نیا یدى کی آن را رو ، ازایو را دارد سَد

نَر  تَاىػص ةػً چطسػص، نی نی ٌای غػاٌت گػطدش ٌٖطةػً در حٍػت وِٕی ْالَن
ٌای  حٍت گطدش ٌٖطةً کيص و وِٕی سالؼ سَد حضب ةً اىطژی را از حٍان سَدکار
ْالَن ایو اغػت  طون ةٓطغِص. یک ویژگییتَاىص اىطژی را ةً ة چطسص نی نی غاٌت

( ْطدی را کػً  ٌای غاٌت ٌٖطةً ص )در حٍت گطدشچطس نی درون نطؼ کً وِٕی ةً
چطسػص  نی ةیػطون نطؼ کيص و ٌيگانی کػً ةػً نيص نی ْالَن در ةصىؼ ٕطار دارد ةٍطه

کيص کً پیطانػَن آن  نيص نی گطاىی را ةٍطهی( د ٌای غاٌت حٍت گطدش ٌٖطةً )سالؼ
چػطا  ، پػع میػدار نصرغػ  ةػَدا تٍلػٔ نا ةً»اىص:  پطغیصه ْطد ٌػِيص. ةطسی اْطاد

« ىػصارد؟ نصرغ  دا َ تٍلػٔ حی ةً تای ظ وحَد دارد؟ نگط ٌالنتیحی ى تای ٌالنت
اغػت  ویػاغت، نٍػادل ا میار ٌيیةػ میکي نی ًینا تظکآىچً  ٌلِؼ ایو اغت کً

دو  ص: در حٍػانیؾػیيصیة . پػع ٌهگػی درةػارۀ آن میکي نػی ًیػتظکرا ٍان ح کل کً
، ْػالَن  ٌػا از آن ٌطیػکدا َ. ةصون ، نصرغ  ةَدا و نصرغ   وحَد دارد نصرغ  اـلی

ػایو چیص. ةياةطایةيان حٍاىی کانلآن را  صیتَاى غازد و ىهی کانلی را ىهی حٍان ی یٌظ
ٌالوه ةط نصرغ  »يص: ی. نهکو اغت ةطسی ةگَ میا کطده اكاًْ آن را از نصرغ  دا َ ةً

 «چػً؟ٌػا  آن ظ وحػَد دارىػص.یػگطی ىید و نضاٌب ىیػمَیکيَٓغ و تیریدا َ، نػ
 ةػًىیػػم َیً در کيَٓغیػوِٕػی تظکْاش کيم ایو اغت کً تان  ةطایتَاىم  نیآىچً 
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اری از ی  ةػیدارد و ٌيگانی کً تظک نصرغ  دا َ تٍلٔ ی ةطغص، ةًیار ةا یغهَح ةػ
ؽػَىص و  ةيػصی نی ی ةطغػص، در نصرغػ  ةػَدا نتًٖیغػهَح ةػا  ُطةػی ةػً نضاٌب

ٌای  نصرغػً ویدو ٌػصد از چيػ ی در نصرغ  ةَدا ٌػِيص. ْٖػمیٌا نخهٌَ  آنَزش
 اـلی وحَد دارد.

حی  و دو ٌالنػت تػای ٌػای ٕطنػظ و آةػی رىگ ةػًحی  چطا دو ٌالنت تای پع
حی  نػطدم درةػارۀ تػای ظی کً نٍهَ ً ی؟ چ ٌػِيصٌای ٕطنظ و نؾکی  رىگ ةًگط ید

و و ییچِی  ص،یگطی غٓیکی نؾکی و دیاز دو ىَع ناده،  آن کً اغت ویداىيص ا نی
ٌػای   حلَهحی  تای و درکی اةِصایی از آن اغت، چطاکًی. ا ل ؽصه اغتیاىگ تؾکی

ؽػَد  نیىهایان ٌایی   ، در رىگ غهد ویدارد. در ةا تط نشِلٓی در ُةٍصٌای نشِلّ
آن  حیِ  م، تاییؽياغ نیآن را  نَر نِصاول ةً ی کًیکيیم. دا َ کً ایيخا اغِٓاده نی

لتػی را در ٌهػیو زنیيػً ةیػان کػيم. ةگضاریػص نهاغت.  ٌای ٕطنظ و نؾکی  رىگةً 
اىص کً آىچً در ایو  پی ةطده ةاز اغتؽان  مغَ نا کً چؾم کييصگان ویةٍلی از تهط

ی یػو آىچً ایيخا زرد نال اغت حَار غتظرىگ رغص در ُةٍصی ٌم نی ةً ىيطٕطنظ  ،ُةٍص
ػَاىی اغػت.یرغػص در ُةٍػصی د نی ةً ىيط ٌػایی کػً اْػطاد  ةيػاةطایو در رىگ گػط اُر

حی  کييص. تػای ٌا از ُةٍصی ةً ُةٍص دیگط تِییط نی رىگ، زیطا ةیييص تيَع وحَد دارد نی
 تٍلػٔ دارد کػً« راه ةظرگ ٕلهطو آغػهاىی اولیػً» ةً ،ٕطنظ و آةی در آن ٌای ةا رىگ
کَچػک  卍 . چٍار غَآغِیکای طنٍهَلی اغتیُ در نصرغ  ًیٌای تظک روش ؽانل

ةػَده کػً آن ىیػظ از نصرغػ  ةػَدا  وغػم ٌالنػت ًیؽتٌا  آن از نصرغ  ةَدا ٌػِيص.
 ٌالنت ْالَن ٌيَان  و از ایو ْالَن ةًاغت ىػتًِا روؽو  ٌای ایو ْالَن اغت. رىگ
 . میکي نی داْا اغِٓاده

ایػو ىهػاد  ةً رىگلظونًا  صیيیة غَم نی چؾم ٔیةطسی از ؽها از نط ْالَىی کً
ؽَد. وِٕػی  ىهی ٌَض ط کيص، انا نطح آنییتَاىص تِ نی ي  آنیزن پع رىگ ىیػت.

 ىفػبتان  مؽػک وییپػا در ٕػػهت ةیيػص کػً ْالَن چطسػاىی را نیتان  مچؾم غَ
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ةاؽص. ایػو  رىگ ةی ا ذِیی، غتظ  ٕطنظ، ةيٓؼ تَاىص زنیي  آن نی ام، رىگ پع کطده
در کيػص.  ط نیییػلػی و ةػيٓؼ تِینطتتًا ةیو ٕطنظ، ىارىخی، زرد، غػتظ، آةػی، ى رىگ

ایو ىهاد نا دارد نِٓػاوت ةاؽػص.  ی کًةیيیص از رىگ نهکو اغت رىگی کً نی ىِیخً
کيػص. ذػع  ط ىهیییػْػالَن تِرون حی د تػایو  卍 انا رىگ و الگَی غَآغِیکاٌا

آن  ، پػع اغػت ةیيیص ىػتًِا سَب و تفَیطی کً نییي  ایزن پع رىگ م کًیکي نی
ایو ْالَن تَاىيص در  ٍی دارىص نیینت ٌای َْؽ ییتَاىا . کػاىی کً میا کطده اىِشابرا 
ای ةػیچ  ييص. یُةٍص ةت ویادی را ورای ایار زیٌظ

ص یػةگضار« ِلػط اغػت.یٌالنت ٌ ًیؽت 卍 و غَآغِیکایا»اىص:  گًِٓ ةٍلی اْطاد
ىیػػت. ةػَط گطوه ساـػی از نػطدم نط  یذاتًا ةً ٌ ٌالنت ویا کً میةگَتان  یةطا

لػط ِیٌ کػج ؽػَد، ٌالنػت نػطؼ ویػا ةػً اگػط گَؽػ  آن»يػص: یگَ ةٍلی اْطاد نی
و ٌالنت ذػصود یدر دو حٍت. اآن ٌم چطسص و  طا نیی، ز ػتیگَىً ى  ویا« ؽَد. نی

انَىی یؽػاک در زنػان .ا ؽياسًِ ؽصیٍی در دىینَر وغ ةً ؼیپ دوٌظاروپاىفص غال
 گضؽًِ چيص دًٌ ْٖم حٍاىی دوم ِلط و حيگیٌ ؽياسِيص. انا از زنانآن را  ةَد کً
کػطد  اغػِٓاده اذب کػطد، انػا رىگػی کػًةطای اغِٓادۀ سػَدش تفػآن را  . او اغت

کػطد و  نی ةػا  اؽػاره اه ةَد و گَؽػ  آن رو ةػًیآن غ نا ةَد. رىگ از رىگ نِٓاوت
 ظی اغػت کػً درةػارۀ ایػو ْػالَنیػو تهػام چیػؽػص. ا نی اغػِٓاده ٕا م ـَرت ةً

 گَیم. التًِ آىچً گِٓم ْٖم درةارۀ ؽکل ىاٌطی آن ةَد. نی

؟ ةٍلػی اْػطاد  ػػتیدای نػا نٍػطؼ چدر نصرغػ  ةػَ 卍ا غػِیکغَآ ویا پع
، انا ایو ةطداؽِی ىػتًِا دىیَی از آن  نٍطؼ ؽادی و سَؽتشِی اغت آن گَیيص نی

 ْٖػم دٌص و ةَدا را ىؾان نی غهد 卍 م کً غَآغِیکایةگَتان  یص ةطایاغت. ةگضار
ناىيػص  ،تط پػاییو سػصاییدارىص. نَحَدات آن را  اىص صهیةَدا رغ ی کً ةً غهدیٌا آن

اتاتةَدیػػػ چٍػػار »َاٌای ةػػظرگ، ناىيػػص ةَدیػػػاتانػػا  ؛ىصارىػػصآن را  ٌػػا َاٌا و آٌر
َاٌای ةػظرگ ةَدیػػاتم کػً آن ییم ةگػَیتػَاى دارىػص. نیآن را  «َای ةػظرگةَدیػات
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ًِ ار ْطاتط از غهدیةػ اىص، ذِی ةا تط از تاتاگاتاٌػا ٌػػِيص. در  ةَداٌای نٍهَلی ْر
را ؽهطد. تاتاگاتاٌا ٌا  آن تَان ارد کً ىهیٕصر ةَدا وحَد د تاتاگاتا، آن ْطاغَی غهد

اىص تٍػصاد  غػهد تاتاگاتػا رغػیصهْطاتط از ٌایی کً  ارىص. آند 卍 غَآغِیکا کی ْٖم
 卍 دارىص. در غهری دو ةطاةط ةا تط از تاتاگاتا، دو غَآغِیکا 卍 اغَآغِیک ةیؾِطی

ةطسػی ص و یػدار 卍 ص و ذِی در غهَح ةػا تط، غػً، چٍػار، پػيج... غَآغػِیکایدار
و زاىػَ.   ، ؽػانل غػط، ؽػاىًرا پَؽاىصه اغػتؽان  اد دارىص کً غطاغط ةصنیٕصر ز آن

 دغػت، اىگؾػِان وحَد ىصاؽًِ ةاؽص، ذِػی در کػٌّا  آن وِٕی ْلای کاْی ةطای
نَر کً غهد ةػا تط و  ؽَد. ٌهان ىاٌط نی طهیو ُاىگؾِان پا پا،  کّ ، َٕس دغت

ط و ةیؾػِطی سَاٌػص داؽػت. ةيػاةطایو، ؾػِیة 卍 غَآغِیکاٌای رود، ْطد ةا تط نی
یک ةَدا ةا تط ةاؽػص، تٍػصاد  غهد دٌص. ٌطچً نٖام ةَدا را ىؾان نی 卍 غَآغِیکا

 دارد. 卍 ةیؾِطی غَآغِیکا

 سنػهَلییۀ غیٌای تشک روش
ظ یػطنٍهػَلی ىیٌػای ُ دا ػَ، روش ٌای تظکی  نصرغ  ةَدا و نصرغػً ٌالوه ةط روش
ٌادی درةػارۀ  ىانيص. اْطاد طنٍهَلی نیی  ُیتظک ٌای سَد را روش ٌا آن وحَد دارىص.

ةاغِان تا انطوز، نطدم نصرغ   ویرا دارىص: از زنان چ اغِيتاط ویا ًیٌای تظک روش
 را ةػًٌػا  آن اىػص و ًِىيط گْطدر و ی  راغِیٌای تظک راه ٌيَان ةَدا و نصرغ  دا َ را ةً

طنٍهػَلی ٌطگػظ یُ ٌػای اىػص. روش صهیظ ىانیػٖػی ىیذٖ   نػصارسیٌای تظک راه ىام
وحػَد دارىػص. نػطدم ْٖػم از ٌا  آن داىيص کً ار کهی نییاىص و اْطاد ةػ  ٌهَنی ىؾصه

 داىيص. نیٌا  آن ٔ آثار ٌيطی و ادةی درةارۀینط

طنٍهَلی وحَد دارد؟ ةلػً وحػَد دارد. در یٌای ُ ٌيَان روش ظی ةًیچوإًٍا ا یآ
ٌػای  روش نػاٌطِ  از اغػِادان ىٓػط ٌای آسط، غً ، نشفَـًا در غال امً یتظک انیحط
 نػو را ةػًؽػان  یٌا حٌَط آنَزشٌا  آن . کطدم نَر اتٓإی نالٕات طنٍهَلی را ةًیُ
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ایی کً ةػیار نيرفطةًیچ ؛کطدىص نيِٖل ایيکػً  سانط ةَدىص. ةػً ْطد و ةػیار سَب ٌظ
ایی کػً از تظکیًْطد اغت،  ار نيرفطةًیةػآىچً دارىص  ؽػَد  ؽػان ذاـػل نی چیٌظ

ٌػا  آن ٌالوه، ةػًتَاىيص درکی از آن داؽًِ ةاؽػيص.  غت. اکثط اْطاد ىهیسیلی ساص ا
در ٌػا  آن ، چطاکػً روشکييص ىً از نصرغ  ةَدا ٌػِيص و ىً از نصرغػ  دا ػَ ةیان نی
راه را ٌػا  آن یک از ایو دو نصرغً ىیػت. ٌهیو نػئلً ةاٌ  ؽصه نطدم زنطۀ ٌی 

ی» ىانيػص.  طنٍهػَلی نییٌػای ُ را روشسَد ٌا  آن انا، يانيصة« ىانٍِارؼ»یا « ٌْط
ػی یػا ىانٍِػارؼ  ةًٌػا  آن ىانیػصننهکو اغت ةً ىيط ةطغص  نٍيػی ـػَرت راه ٌْط

ٌػا  آن ةً ایو نٍيی ىیػػت کػً نػطدم نشػالّٕهًٍا ترٖیطآنیظی دارد، انا كهيِی 
ذِی نٍيی ىػاٌطی . ی ٌػِيصاٌطیهي ٌای روشٌا  آن گَیيص کً ٌػِيص. نطدم ىهی

در نػَل ی ٌػػِيص. اٌطیهيػٌػای  روشٌػا  آن ػت کًیو ىیگط ااىیىیظ ةٌا  ایو واژه
ً یػتظک« ویٌای راغػِ نصرغػً»دا ػَ را  نصرغ  ةَدا و نصرغ چیو در نطدم ز، یتار
ػادی را درک ىهییٌػای ُ روشةيػاةطایو وِٕػی اىص.  صهیىان نی راه را ٌػا  آن کييػص، ٌط

ی نی در سفػَص ةاؽػيص. یػا نٍِػارؼ نياغب ىانيص؛ در نٖایػً ةا ایيکً کانالً  ٌْط
و ةاغػِان یدر واژگػان چػ ةػَد.« رویکطدی ىاؽػیاىً»نييَرؽان « ىانٍِارؼ،»لٖب 

 ؽص. نَر ةطداؽت نی ایوٍهَ ً ن

ظ الظانػاتی حػصی ةػطای یػىٌػا  آن طایػ؟ ز ػػِيصیی ىاٌطیهيٌای  روشٌا  آن چطا
غطؽػت ٌا  آن دٌيص. ؽان ٕطار نیً یدارىص و غطؽت حٍان را نتيای تظک يگیؽ ویؽ
ای ةص اىخام ىهی حٍان را ىٖق ویَٕاىا ی  صیػتَاى و ىهییدٌيص، ةياةطا ىهی کييص و کاٌر

و یٌای راغػِ ص. نصرغ  ةَدا و نصرغ  دا َ نصرغًیی ةياناٌطیهيٌای  را روشٌا  آن
 ، ةلکػً ةػً اغػتٌ آن ٌای غَ ةا روش غطؽت حٍان ٌم کً ایو ٌلتٌػِيص، ىً ةً 

غَ ةا غطؽت حٍان ٌػِيص. اگػط تظکیػ   نصرغ  ةَدا و نصرغ  دا َ ٌم کًایو ٌلت 
ی اٌطیهيػٌػای  روشٌػا  آن غَ ةا غطؽت حٍػان ةاؽػص، ٌای ُیطنٍهَلی ٌم روش

ا یػو سػَةی و ةػصی ییار ةطای تٍیو ٌػِيص. زیطا نٍیٌای راغِ ػِيص، ةلکً روشیى
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  غطؽت حٍػان ٕػطار یؽان را ةط پاً یتظکٌا  آن صی، غطؽت حٍان اغت.یکی و پلیى
نػَر اغػت کػً الظانػات و  ویو ٌػػِيص. ْٖػم ایظ راغػِیػىٌا  آن ویدٌيص، ةياةطا نی

 ةا الظانات و نؾشفات نصرغ  ةػَدا و نصرغػ  دا ػَ تٓػاوت دارد.ٌا  آن نؾشفات
کييص، ْٖػم ةػً  ٍی از ؽاگطدان نيِٖل ىهییرا ةً نرصودۀ وغؽان  یٌا آنَزشٌا  آن

از زیػادی  ةػً تٍػصادذِػی اگػط دٌيػص. نصرغػ  دا ػَ  تٍصاد ةػیار کهی آنَزش نی
کيػص.  نی اْػتیٌػای وإٍػی را در  آنَزشٌػا  آن کی ازی دٌص، ْٖم آنَزش اننطیص

ً یػةشَاٌػص تظک ٌطکػػیرو  ٌه  نَحَدات اٌِٖاد دارد، ازایػو ىخات نصرغ  ةَدا ةً
 اىخام دٌص.آن را  تَاىص کيص، نی

تَاىيص ةً دو ىٓػط داده ؽػَىص.  ؽَىص ىهی طنٍهَلی نيِٖل نییٌای ُ وِٕی روش
ٌلػت ؽَد. ةً ٌهیو  زناىی نَ ىی اىِشاب نی ک ؽشؿ در نَل نصتیْٖم  ةلکً

در دوران  گَىگ چی اىص. زناىی کً صهیرا ىصٌا  آن تاریز، نطدم ٌادی در نَلاغت کً 
 ظ ةطای آنػَزشیى ٌا روشایو اْطاد  تٍصادی ازکً  ی سَد ةَد، نَِحً ؽصمیؽکَْا

طا یػز ،پضیط ىیػػت انکانکً ص طون آنصىص. انا پع از آنَزش ٌهَنی نَِحً ؽصىیة
ػا ةػً ٌهػَم نػطدم نيِٖػل ؽػَد. اگػط  اغِاد نخاز ىهی داىػػت ةطسػی از آن چیٌظ

 ؽاگطدان سَد را اىِشػاب صیتَاى ص، ىهیینَر گػِطده اؽاًٌ دٌ ص روؽی را ةًیةشَاٌ
ٌػای  ؽیيگ و ذٌيیت آیيص غهَح نشِلّ ؽیو ص. اْطادی کً ةطای یادگیطی نییکي

را اىِشػاب تان  صانیص نطیتَاى آیص. ىهی ىَع ْطدی نی طچطاکً ٌ آورىص، نشِلٓی را نی
ای در احِهػػاع  نَر گػػػِطده تَاىيػػص ةػػً طنٍهػػَلی ىهییٌػػای ُ رو روش ص. ازایػػویػػکي

، ؽاگطدان را در نٍطض سهػط ٕػطار دٌػصتَاىص  آنَزش داده ؽَىص. اىخام ایو کار نی
 اغت. ةشفَصوإًٍا ٌا  آن طا روشیز

و  ةیيی ةطغػص ْطد ةً روؽػو کيص نصرغ  ةَدا غٍی نی»: يصگَی نی ةطسی از اْطاد
طنٍهػَلی یروش ُدر سفػَص ْطد نَحَد کانلی ؽػَد.  کيص نصرغ  دا َ غٍی نی

حٍػان   ٕلهػطو ثػاةِی در یٌةً کً ؽص سَاٌص ذصوذفط  ةیحاوداىی ْطد « ؟چهَر
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انَىی ةٍؾػت غػاٌا را دارد، ةػَدا یداىيػص تاتاگاتػا ؽػاک ٌهػً نیؽَد.  نرصود ىهی
ی را دارد و ةَدا اغِاد نب ةٍؾت درسؾػان را دارد. ٌػط یتاةا ةٍؾت غٍادت ُا نیآ

ةٍؾػت سػَد را ةيػا  سػصاییتاتاگاتا و ةَدای ةظرگی ةٍؾت سَد را دارد. ٌط نَحػَد 
تظکیػػ   کػػً در کييػػص. انػػا ْػػطدی زىػػصگی نیآىخػػا  صاىؼیػػاری از نطیکيػػص و ةػػػ نی

حػاودان ر حٍػان ىػصارد و يػی دینرػصودۀ نٍؽَد  نَْٔ نیطنٍهَلی یٌای ُ روش
 ساـی در آغهان ىصارد.نکان ذصوذفطی سَاٌص ؽص کً ٌی   ةی

 ی اٌسیهيروعی  کسدن ویتهس
ؽػکل دارد. اْػطادی  ویػػت؟ چيػصیچ« یاٌطیهيػروؽػی  کػطدن ویتهط»نييَر از 
دٌيػص، چطاکػً در نػَل  ی را اىخام نیاٌطیهيٌای  نَر نؾشؿ روش ةً ٌػِيص کً

ایی را نيِٖل نی اىص کً تاریز اْطادی ةَده ا را نيِٖلیچ کييص. چطا آن چيیو چیٌظ  ٌظ
 ؽشفػی و پػَل نيػاًْ،  ٌػادی در حػػِخَی ؽػٍطت نطدم ویکييص؟ زیطا در ة نی
ایچ ٌا ویاىص. ا ةَده ةػا  ٌػا  آن يگیؽ ویؽ غهد سَاٌيص. التًِ نی ی ٌػِيص کًیٌظ

ی از یکػآورىػص؟ کارنػا.  نی ةػً دغػتی چیظ چػً   گَىگی ىصارىص. پعیػت و ٌیى
داؽًِ ةاؽص، ىٌَی از از آن را  اگط کػی نٖصار زیادیٌای کارنا ایو اغت کً  ویژگی

تَاىػص ةػا  ای ىػصارد و ىهی غهد تظکیً  یٌ ؽشؿ ویدٌص. انا ا نیاىطژی را ؽکل 
را نٍػار و ٌػا  آن تَاىػص ػً ةا اْػطاد ٌػادی، نییکييصه نٖایػً ؽَد. انا در نٖا تظکیً

آن ةػػیار زیػاد  . وِٕػی تػطاکم ىػٌَی از اىػطژی اغػت ظیػنرصود کيص، زیػطا کارنػا ى
و یکػطده و چيػ تیػٍی در ةػصن ْػطد را تَٖینت ٌای ْػَؽ ییتَاىص تَاىا ؽَد، نی نی
و یاىػص کػً چيػ ؾػً اْػطادی ةَدهیز ٌهیتػار رو در نػَل خاد کيص. ازایویطی را ایتأث
ایچ ای ةص و ةا دؽي»يص: یگَ نیٌا  آن ی را آنَزش دٌيص.یٌظ ةػً  دادن امةا اىخام کاٌر

 ؼیرا اْػظا سػَد گَىػگٌػا  آن «تػَاىم گَىػگ سػَد را اْػظایؼ دٌػم. دیگطان، نی
 اهیآن نػادۀ غػ اْػظایؼ تػطاکمدر ذػال ٌػا  آن و اغػت کػًیػٖت ایدٌيص. ذٖ ىهی
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ػای ةػص ةػً و یدٌػص. ةيػاةطا اه، کارنػا نیینػادۀ غػٌػا  آن ٌػِيص، چطاکً اىخام کاٌر
 ت کييػص.یػنادرزادی را ةػا آن کارنػا تَٖ ٍی ىاچیظینت َْؽ ٌای ییتَاىيص آن تَاىا نی
تَاىيص  ٍی کَچک را رؽص دٌيص، انا ىهیینت ٌای َْؽ ییتَاىيص ةطسی از تَاىا نیٌا  آن
ػای ةػص  اىخػام کييص ةػا ْکط نی اؽِتاه ةً اْطاد وی  کار نٍهی اىخام دٌيص. ایٌ کاٌر

 .دٌيص ؼیرا اْظا گَىگ تَاىيص نی

در ای اؽِتاه  گًِٓ ویا« دا َ اغت.تط از  َیٕاٌطیهو »يص: یگَ ةطسی از اْطاد نی
ٌایی در  زنیيً پیؼاٌطیهو ٌطگظ ةليصتط از دا َ ىشَاٌص ةَد. ٌادی اغت.  نطدم ةیو

 حٍان کَچک کی م ْٖمیؽياغ ٌا نی نا اىػان وحَد دارد: حٍاىی کًایو سفَص 
ٍان کً ح ٌطوٕت.  میىان حٍان نیآن را  و ةطای اسِفار ؽهار اغت ٌای ةی از حٍان

هػی را تخطةػً یٌهیؾػً ْاحٍػ  ٌي نا زناىی نَ ىی را پؾت غػط گضاؽػًِ ةاؽػص،
ٌا و تهػام نَحػَدات.  کيص، ؽػانل غػیاره نی در حٍان را نيٍصم چیظ ٌهًکيص کً  نی

نَحػَدات اىػػاىی ْٖػم و دورۀ حٍػان، یکيص. در ا حٍان ٕاىَىی را دىتال نی ذطکت
کػً زنػاىی از  اىػص صهیدر ذػال ذاكػط د اری از نَحَداتی. ةػ اىص ػِيص کً ةص ؽصهیى

. نػػصتی ةػػػیار نػػَ ىی گضؽػػًِ اغػػت داد ُةٍػػص حٍػػان رخ ویػػار داىٓخػػار آسػػطیو 
 میتَاى ینآىچً  طایز ،کييص ا نؾاٌصهرىٓخار اآسطیو  تَاىيص انطوزه ىهی ؽياغان  غِاره

ػػػایچ میيػػػیٌا ةت تلػػػػکَپ ویتط ٕػػػَی انیػػػاز نانػػػطوزه  ی ٌػػػػِيص کػػػً یٌظ
ةتیيػیم طاتی را ییم تِی. اگط ةشَاٌ ىصؼ اتٓاؽ اِْادیىَری پ لٌظار غا ـصوپيخاه کی

م تػػا یم نيِيػػط ةاؽػػیدٌػػص، نختػػَر ٍػػاىی روی نییٌای ک اکيػػَن در ةػػصن کػػً ٌم
 . يصۀ دوری اغتیوإًٍا آ ویىَری ةگضرد. ا ٌظار غال ـصوپيخاه  کی

 ویکػً چيػ زنػان ٌػط.  هػی گضؽػًِ اغػتیط ٌيییان تِیکل حٍان از نکيَن تا
ةػار  ةػًکانػل  ىاةَدی حٍانغطاغط در  نَحَدات تهاماده اغت، ةطای د خطی رییتِ

ٌا و  ٕػطار ةػَده سفیفػًد، ااِْػ نی ِی اتٓاؽیوكٍ ویچي کً ٌط ةارآورده اغت. در 
 تهػامنَری کً چیظی ةػإی ىهاىػص و  رَ ؽَد، ةًنَر کانل ن ةًٌياـط نادی حٍان 
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ِػً اغػت. ن ، ایو اىٓخار ةًٌط ةارةطوىص. انا  از ةیو نَحَدات َر کانػل ـػَرت ىگْط
اىص، ٌهیؾػً  ةػیار غهد ةا  از ىَ حٍاىی را غاسًِ سصاییةياةطایو ٌطگاه نَحَدات 

ٌایی از گضؽًِ پیؾاپیؼ در حٍان  ناىصه ةإیٌيَان  اىص کً ةً نَحَدات ساـی ةَده
ةػط اغػاس غػاسِيص  دوةػاره نی سػصایینَحػَدات ذلَر داؽِيص. انا حٍػاىی کػً 

ا ػای ٕتػل ةا ؽص کً  سَدؽان ةيا نیی سفیفً و نٍیاٌر تٓػاوت سفیفً و نٍیاٌر
 ؽت.دا

ٌایی را کً  ٌای ٌهلکطد و سفیفً صىص، ؽیَهؽ ی کً در اىٓخار کؾًِ ىهییٌا آن
ِ   ؽػکل حٍػانآوردىص. انا ةط ایو  ؽياسِيص ةا سَد ةً حٍان حصیص نی از ٕتل نی گْط

ٌػایی کػً در اىٓخػار  آنو یةياةطا ٌا و َٕاىیو حٍان حصیص ذاکم ةَد. سفیفً صیحص
ص یػحٍػان حصکطدىص کً ةا ٌهلکػطد  ٌهل نیی یٌا هویاٌط صىص در ىٖؼؽ کؾًِ ىهی

ًا ػػػِيص چطاکػػً یةػػص ى ٕػػصر ٌػػم آنٌػػا  آن . انػػاطدىػػصک نصاسلػػً نی ةػػط اغػػاس ـػػْط
ٌيَان  ٌهػان چیػظی ٌػػِيص کػً ةػًٌا  آن کييص. ٍان ٕتلی ٌهل نیٌای ح سفیفً

ٌػادی  صی ةػطای نػطدمیػتٍص  یٌػٌػا  آن اؽػَىص. انػ ىیطوٌای تاریک ؽياسًِ نی
ػا، ةػً رغاىيص. ْٖم ىهی نطدم ـصنً ػِيص و ةًیى ٌای کٍػو  ؽػیَه ةطای اىخػام کاٌر

و را ةصاىيػص. ی، نطدم ٌادی احازه ىصاؽِيص ا چػتيص. در گضؽًِ نیؽصت  ةًؽان سَد
 ةػػیاری وحػَد دارىػص. آن سػصایینَحػَدات غػهد تاتاگاتػا ْطاتػط از ام کػً  گًِٓ
. ىػصوإًٍا ىاچیظ ،سصایینَحَدات ةا  ػًیآیيص؟ در نٖا ٌا ةً چً ذػاب نی هویاٌط
و  ٌػِيص ولی ةطای ذٓونَحَدات تاریک ٌایی از  ظ ؽکلیى هاری و نطگیطی، ةیپ

 .  وحَد دارىصىگٍصاری غطؽت حٍان 

صه یىان آغَرا کيص کً نیةیان ، چیظی را روح ییصایدرةارۀ ةازپ ػمیٌای ةَد آنَزه
نَحَدات ُةٍصٌای دیگطی ٌػِيص کً غطؽت ةؾطی ىصارىص. در ىيط  ؽَد. آغَرا نی

و ةػػیار ىػاتَان  وییپػا ت غػهدیػىٍا ةیٌا  آن ،  وا تط سصایی ویة نَحَدات روؽو
و  نٖػصاری اىػطژی دارىػصٌػا  آن .ىصا ار تطغػياکیانا در ىيط نطدم ٌادی ةػ ؛ٌػِيص
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دارىػص از  دوغػت خػًیِدر ىگیطىػص،  در ىيػط نی َانیػٌيَان ذ ٌای ٌادی را ةً اىػان
ػت اغػػِٓاده کطدهٌػػا  آن ط،یػػاس ٌای ً کييػػص. در غػالیػػٌا تِض اىػػان اىػػص تػػا  از ْـط
و ذِػی نَحَدات ىاچیظی ٌػػِيص ٌا  آن آنَزش دٌيص. انارا گَىگ  چیٌای  روش

را یػاد ؽػان  ٌای آنَزشرغػيص. وِٕػی  نی ةػً ىيػطتطغػياک و  ىاٌط ةؾطی ىصارىص
ص. ةطسی اْطاد وِٕی یؽٌَا  آن کی ازیص و یَىصیةپٌا  نآ ص و ةًیص ةطوی، نختَر ةگیطیص

غػَ ةػا  ٌمؽان اْکاراگط دٌيص اْکار ةصی دارىص و  گَىگ را اىخام نی ٌای چی ویتهط
نَر  انا ٌهػانآیيص تا ةً ایو اْطاد آنَزش دٌيص.  نیٌا  آن آن نَحَدات ةاؽص، تٓکط

اگػط در نلػب  «کيػص. ُلتػً هویتَاىص ةط ـص اٌط نی ک ذٌو درغتی» ،اىص کً گًِٓ
ی اٌطیهيػاْکار  کيص. انا اگط تیکيص ؽها را اذ ىهی کػی حط ت   ی، ٌ صیظی ىتاؽیچ

ای ةص ةطویچ دىتال ص یا ةًیداؽًِ ةاؽ آیيص تا ةً ؽػها کهػک کييػص و  نیٌا  آن ، صیٌظ
تَاىػص روی  نؾػکل نی ویػاِْػص. ا هيػی نییطی اٌطی  ؽها در نػیپع از آن، تظک

 دٌص.

 «کػطدن  ویی تهػطاٌطیهيػىاآگاٌاىػً در راٌػی »َد دارد کػً گطی وحػیوكٍیت د
ٍيی در ی؟  ػتیچ کطدن ویی تهطاٌطیهيؽَد. نييَر از ىاآگاٌاىً در راٌی  نی صهیىان

 چیظی اغت کػً ةػػیارو یاز آن آگاه ةَد. اایيکً  و کطد ةصونیی تهطاٌطیهيروؽی 
در  ؼ گٓػِم، ةطسػی اْػطادینَر کً چيػص روز پػ ج اغت. ٌهانیراسیلی ص و یيیة نی

در آىخػا  دٌيص اْکار ةػصی دارىػص. گطچػً گَىگ را اىخام نی ٌای چی ویتهطذالی کً 
از سػػِگی تکػان ؽػان  یػِاده ٌػػِيص و ةازوٌػا و پاٌایٌای ا ویاىخام تهطذال 
در ذػال ٌػا  هتیٕ»کيػص:  کػی ْکط نیحای دیگطی اغت. ؽان  سَرد، انا ذٌو نی
ص ةطوم. اگط ٌخلػً ىکػيم یةطای سط ٌا ویاز اىخام تهط ؼ اغت. ةٍِط اغت ةٍصیاْظا

تشفػیؿ در ذػال کػار  نرػل»کيػص:  گػطی ْکػط نیید« ؽػَىص. تط نی احياس گطان
شفػیؿ ت نػػئَل گیطد؟ ؽشفی کػً ا واذصی ةً نو تٍلٔ نیی. آاغتٌ آپارتهان
ْکػط  و نَكػَعیؾِط درةارۀ ایة ٌطچً« نؾکل دارد. ةا نو ؾًیٌه اغتٌ آپارتهان
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 تػَاىم نی . چگَىً دٌص ىهی نههئيم کً واذصی ةً نو»ؽَد:  تط نی ٌفتاىیکيص،  نی
،  ٕػتالً گٓػِم نَر کػً ؽػَد. ٌهػان صار نییػْکػطی پص ىػَع ٌػط...«  کػيم ةا او نتارزه

ًِ ، ازرود یی نیٌطحاؽان  ذٌو ی، و ةطسی نػػا ل تا انَر نل نػا ل ساىَادگی گْط
 کيص. را ٌفتاىی نیٌا  آن ذِی

ٌػای  وی. ٌيگانی کػً تهط در اولَیت ٕطار گیطد ةایص تَٖا ،ىگگَ در ٌط روش چی
اْکػار ةػصی داؽػًِ  صیذصإل ىتااْکار سَةی ىصاریص، ص، اگط یدٌ نی ذطکِی را اىخام

در ذالی کػً  زیطای ىصاؽًِ ةاؽیص. کطْ  یاـالً ٌ کً اغت ویا ةٍِط از ٌهًةاؽیص. 
ٌػا  انیةي اؽػًِ ؽػَد. آنةایص گض ٌای ساـی انیةي کيیص نیو یو تهطییدر غهَح پا

. ٌهگػی  طاتی داردیتػأثْػطد روىػص ْکػطی و  صيکي ٓا نییار نٍهی را ایةػ ىٖؼ ةٍصاً 
ظی کػً یػچ ص؟ چگَىػًیػکي نی اكػاًْ سَد ی ةً گَىگچیظ چًص: یؾیيصیة ةاره ویدرا

ىتاؽص؟ چيص ىٓط ٌػػِيص  اهیتَاىص غ نی ةاؽص؟ چگَىً تَاىص سَب نیدٌیص  رؽص نی
دٌيص چيان اْکػاری ىصارىػص؟ چػطا ةػا  ؽان را اىخام نی ذطکِیٌای  ویکً وِٕی تهط

ًِ ویاز ةتان  یٌا هارییص، ةیکي و نییؾً تهطیٌهایيکً   ص ةطسػی اْػطادیاىص؟ ؽػا ىْط
ای ةصیدرةارۀ آن چکييص  نیو یتهطدر ذالی کً  گَىػگ  ؾً چییْکط ىکييص، انا ٌه ٌظ

ا آن چیػظ ةػَدن و انیػال نلب ایو یػ ٍی، درینت ٌای َْؽ ییرا ةا واةػِگی ةً تَاىا
در ذػال از آن آگػاه ةاؽػيص، ایيکػً  ةػصون در وإػًکييص.  ؽصیص نشِلٓی تهطیو نی

ً یػی تظکاٌطیهيػکػً در راٌػی  صییةگٌَا  آن ی ٌػِيص. اگط ةًاٌطیهيً در راٌی یتظک
نٍلػم نػو  گَىػگ، اغػِاد ةػظرگ چیوچيػان  چيػیو »ؽػَىص:  نی کييص، ىاراذت نی

کػار را  ویػا ایػاز ؽػها سَاغػت ةػً تٖػَا ةٍػا ةصٌیػص. آ انا آن اغِاد ةظرگ« اغت!
اْکػار ةػصی را  ؾػًیص، ٌهیػدٌ گَىػگ را اىخػام نی ٌای چی وی؟ وِٕی تهط صیا کطده

ای سَةی یٌا چ ویا از تهطی. پع آ صیکي اكاًْ نی  ؟ نؾکل ص آوردیسَاٌ ةً دغتٌظ
 رایج اغت.و چیظی ةػیار  کطدن ً یی تظکاٌطیهيو ىاآگاٌاىً در راٌی یو اغت. ایا
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 ۀ دوگاىۀ نسد و زنیتشک
.  نطد و زن وحػَد دارد   دوگاى یتظک ای ةً ىامً یتظک ، روش کييصگانً یدر احِهاع تظک

ٌيَان روؽی ةػطای  ةًص کً یا صهیػم تتِی دیتاىِطٌای  ٌا یا ىٖاؽی نخػهًص در یؽا
غػت ً ةَدا ایگاٌی اوٕات ؽت نطد ۀچٍطاغت.  داؽًِ نطدی ةصن زىی را ىگًتظکیً، 

يً  ٌطظ وحَد دارىػص کػً ىػایاِْ  ةَدا ىیطییٌای تِ دارد. ؽکل را ىگً نی ای و زن ةٌط
ي  زىی اغب واحطا ةا غط گاو و ـَرت یک  دارىص. چطا ةػً را ىگً نی دارىص و ةصن ةٌط

ارۀ نػا یدٌیم. در غػ ٌػِيص؟ اةِصا نَكٌَی را ةطای ٌهػً تَكػید نػی ـَرت ویا
ًِ اغتىیػم َیکيَٓغتأثیط  ترت ػت کًیى ویچ ْٖم ،  ؼیپ ٕطن . تا چيص ٕطار گْط
در ای ً یتظک رو چيیو روش ٌای اسالٕی نؾاةٍی داؽت. ازایو ارزش ةؾط ىژاد تهام
تَاىػص ةػطای  و روش نییانا ا .گطی آنصیارۀ دیاز غ، ةلکً  انصیارۀ نا ىیاز غ ٖتیذٖ
ی ؽص،  ویدر آن زنان در چ ًیتظک روش ویً اغِٓاده ؽَد. وِٕی ایتظک نطدم نٍْط
ٌػای    دوگاىػ  نػطد و زن و ةطسػی روشیػتظک، زیػطا طىصیةپضآن را  و ىَِاىػِيصیچ

آن را  از غلػػل  تاىػگ چاىگ ییو در دورۀ ٌَی، انپطاتَر چخًیدر ىِنشٓی داؽت. 
داسػل چػیو  در کػً صا ىکػطدیػپ نهيػَع ؽػص و احػازه روش ویکطد. ا نهيَع اٌالم

تتػػت کػػً  ؽػػص. انػا در صهیػىان تاىػػگ ػػػمیتاىِط زنػان، ؽػػَد. در آن داده آنػَزش
 صا کػطد. چػطایػاىِٖػال پ ْطدی دارد، ت نيرفػطةًیاغت و وكٍ ةشفَصای  نيهًٖ

 کػً اغػت وی  دوگاى  نطد و زن ایکييص؟ ٌصؼ از تظک ً نییتظک ـَرت ویا ةًٌا  آن
 ،آوری کيػص حهػً ویػی کطدن لیػاىگ را ةطای تکهیو  اىگی کطدن لیرا ةطای تکه ویی
 ؽػصن ً کييص تا ةػً ٌػصؼ نٍِادلیتظک ول یگط را تکهیکصیاىگ یو و یینَری کً  ةً
 ص.یاىگ رغیو و یی

و و یػینٍَٓم  ةط نتٔا نصرغ  دا َ، نشفَـًا ینصرغ  ةَدا  ةط نتٔ کً صیداى نی
سانط   را دارد. ةػً اىگیو  وییٍی ٌط دوی ینَر نت ، ةصن ةؾطی ةً نصرغ  دا َ اىگِ ی

ٌػای  ییتَاىيػص تَاىا دارىػص، نی وحػَد اىػگ، ٌػط دو در ةػصن اىػػانیو  ویػی ایيکً
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ؽصه و ً ی، کَدکان تظک کَدک حاودان ٍی نشِلّ و نَحَدات نشِلٓی نثلینت َْؽ
اىػگ ٌػط دو در ةػصن وحػَد دارىػص، یو و یػیایيکً  سانط را پطورش دٌيص. ةً ْاؽو

ةطای ةصن نطداىً و زىاىػً، ٌػط دو  ایو. یاةيصتَاىيص پطورش  نی از نَحَدات ةػیاری
اآن  .کيص یـصؽ ن ٌا  آن آىچً ویان رؽص کييص. ةياةطا تی دن در نيهٖ  تَاىيص نی چیٌظ

 و ٕػػهت اىػگیرا  ةػا ی ةػصن دا َ نٍهَ ً ٕػهت . نصرغ  اغت دیيص ـریگَ نی
 و ٕػػهت اىػگیةػصن را  طد. ةطسػی از اْػطاد پؾػتیگ نی در ىيطو ییرا  ةصن وییپا

و  اىػگیرا  ةػصن چػ، يص کً نطؼىص. اْطادی ٌػِگیط در ىيط نیو ییرا  حلَی ةصن
نػطد چػ،، زن »م: یػای دار و گِٓػًیىػص. در چػگیط در ىيػط نی ویػیرا  راغت نطؼ

 ویی ٍی ٌط دویینَر نت ةؾطی ةً . ةصن ص و درغت اغتیآ نیآىخا  و ازیا« راغت،
 تَاىػص سػَدش ةػً ، ةػصن نی اىػگیو  ویػی ط نِٖاةلیتأث و ةایرا دارد، ةياةطا اىگیو 

 يص.یایة ةً وحَدتَاىيص  ادی نییز اریةػ ةطغص و نَحَدات اىگیو  ویی انین تٍادل

  دوگاى  نػطد و زن، ٌيػَز یکيص کً چطا ةصون اغِٓاده از تظک نی روؽو ویپع ا
  دوگاىػ  یػ  سػَد از تظکیم. اگط ْطدی در تظکیکي ًیتظک ةا  غهَح تا میتَاى نی ٌم

ره کيص، نهکو اغػت ةػً ذػالِی سَةی ادا ةًآن را  نطد و زن اغِٓاده کيص، انا ىَِاىص
 ٌای غػهدً یػی ؽػَد. وِٕػی تظکاٌطیهيػ  یاش تظکً یهيی نيٍِی ؽَد و تظکیاٌط

ا  ناٌػا یکار ةتطىص، آن راٌتان     دوگاى  نطد و زن را ةًیػم ةشَاٌيص تظکیةا ی تاىِط
تَاىص ؽشؿ  ً کطده ةاؽيص. در آن ٌيگام، اغِاد نییی تظکیار ةا یةایص تا غهَح ةػ

آن ْػطد  يگیؽػ ویؽایيکً  سانط ً را ةً اىخام ةطغاىص. ةًیی کيص تا آن تظکیاٌيهارا ر
سَةی اداره کيػص.  سَد را ةًؽَد  اٌطیهوتػلیم ایيکً  تَاىص ةصون ةػیار ةا غت، نی
، چطاکػً يی دارىص، نهلًٖا ىتایص از آن اغِٓاده کييصییيگ پایؽ ویانا آن اْطادی کً ؽ

از ؽػٍَت  .نرصود اغتٌا  آن يگیؽ ویغهد ؽىص. ؽَ نی اٌطیهونِلَب نههئيًا 
ا ىؾػصهیو ان . و ذػص اغػتیػْٖػم تػا اٌػا  آن يگیؽػ ویؽ و اىص ال نطدم ٌادی ٌر

اغػت کػً ٌلت ی سَاٌص ةَد. ةً ٌهیو اٌطیهياىخام دٌيص ٕهًٍا آن را  اگطةياةطایو 
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ج روؽػی یتػطودر ذػال دٌيص نههئيػًا آنَزش آن را  وییم اگط در غهَح پاییگَ نی
 ی ٌػِيص.یهياٌط

  دوگاىػ  نػطد و زن را یػ، تظک گَىػگ چی اری از اغػِادانیط، ةػیٌای اس در غال
  دوگاى  نطد و زن ذِی در نصرغػ  ی؟ تظک ب اغتیٌخ آن چیظ چًاىص.  دادهآنَزش 

در  ػت، ةلکػًیط ىیصۀ نطةَط ةً زنان اسیو پصیٌالوه، ا . ةً اغت ظ ىاٌط ؽصهیدا َ ى
تَاىػص در نصرغػ     دوگاى  نػطد و زن نییتظک چگَىًؽص.  ؽطوع زنان غلػل  تاىگ
نصرغػ  دا ػَ، ةػصن ةؾػطی نثػل حٍػاىی  حیِ  تػای ىيطی  ةط نتٔدا َ ىاٌط ؽَد؟ 

ٖػی و یٌػای ذٖ آنَزش را دارد. تهػام اىػگیو  ویینَر نتیٍی  کً ةً اغت کَچک
ظی را در آن ینَر غطغطی چ اىص. اگط ةً ار دوری نيِٖل ؽصهیٌای ةػ از زنان درغت

ػمیػط دٌییتِآن را  صیل ٌػِیا ٌط نَر کً نایص یارد کيو م  ص، آن نصرغػً را دٌر ةػٌط
و اگط یةياةطادغِیاةی ىتاؽص.  ٕاةل ًیتظک کطدن کانل ٌصؼؽَد  ةاٌ  نیکً ص یکي نی

ص. اگط یاغِٓاده کي ص از آنی  دوگاى  نطد و زن را ىصارد، ٌطگظ ىتایی، تظک اً یروش تظک
نَر نؾػشؿ  ؽَیص. ةً نی رویص و دچار نؾکل راًٌ نی ةیص ةً یو کار را اىخام دٌیا

آن را ؽتیً  ٌایچیظ یا   دوگاى  نطد و زنیتظک نان، یداْا م، در نصرغ  ْالَنییةگَ
 داىیص ىيط نا در ایو زنیيً چیػت. ذا  نی .میىصار

  ۀ دوگاىۀ ةرن و ذٌویتشک
  دوگاىػ  ةػصن و یتظکام. نييَر از  ل ؽطح دادهیتٓف   دوگاى  ةصن و ذٌو را ةًیتظک 

ظ یػىتان  ةػصن  یػتظکدر ذػال ، تان ؽیيگ ؽیوةا تظکی  زنان  و اغت کً ٌمیذٌو ا
در ذػالی کػً  تتػصیل اغػت.در ذػال تػان  ةػصن نادرزادیگػط، یٌتارت د ص. ةػًیٌػِ
 ٌای ةؾػطی غػلَل ویگظیج حػایتصر ؽَد و نادۀ ةا اىطژی ةا  ةً ل نییتتصتان  ةصن
ت پ نی ٌال م ةطگؾت ةػً حػَاىی، ةطگؾػت تان  ةصنؽَد.  یکم ن ؽصن  طیؽَد، غٌط
ةػا   ت نػادۀ ةػا اىػطژییػىٍا دٌص. وِٕػی در خی را ىؾان نییل تصریخی و تتصیتصر
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ةً ةػصىی از ىػَع دیگػطی از نػاده تتػصیل ؽػصه تان  ةصنؽص،  ویگظینَر کانل حا ةً
ًِ اغت نَر کً گِٓم، ْطاغَی پيج اغت. آن ةصن، ٌهان گػط ید از آىخا کً.  ٌيفط ْر

 ؽَد. ٌطگظ ْاغص ىهیتان  ةصنػت، یٌيفط ى در نرصودۀ پيج

ا یػدرةارۀ ذطکات ٌا  آن رو   ذٌو غطوکار دارد، ازایویةا تظک در نٍاةص ْٖم ًیتظک
کييػص. روؽػی کػً  و نییطواىػا را تهػطیىٌػا  آن کييػص.   ةصن ـرتت ىهییدرةارۀ تظک

انَىی روش ةظرگ یؽاک تٖیدر ذٖداىص.  طواىا را  زم نییانَىی آنَزش داد، ىیؽاک
ًِیپ نَر  سػَد را ةػًةػصن نػادرزادی ی را داؽت کً یو تَاىایای داؽت و ٕهًٍا ا ؾْط

ای  ىهَىػًایيکػً  ةتطد. انػا ةػطای کيص و ةا سَدش لیةا  تتص نادۀ ةا اىطژی کانل ةً
کػً در آن، ةػصن در  کػطد حای آن اىِشاب طواىا را ةًیى راهةطای غایطیو ةإی ةگضارد، 

از نطدم سَاغت؟ او سَاغػت نػطدم تػا ذػص انکػان آن را  . چطاناىص ةإی نیایيخا 
ا کييصؽان  یٌا واةػِگی ا کييص، را چیظ ٌهً ،را ٌر و  ،راؽػان  ت ةصنیػىٍا ذِػی در ٌر

تا ةً پیطواىؼ کهک کيص  کطد طواىا را اىِشابیط ىی  واةػِگی ةإی ىهاىص. او نػیٌ
ٌهگػی  زیی در غطاغػط تػاریراٌتػان ةػَداتا ذص انکان ُیطواةػًِ ةاؽيص. ةياةطایو 

طد ین اغت کً وِٕی راٌتی نی ویطواىا ایاىص. نييَر از ى کطده طواىا را اىِشابیى طینػ
ا نی اش کییظیةصن ْ  کيص. ـٍَد نی او ةا گَىگؼ کيص و روح را ٌر

کييص و  نی سَد را اىِشاب صانینطٌا  آن کيص.   ةصن تهطکظ نیینصرغ  دا َ ةط تظک
ار سَةی غطوکار دارىػص. یکييص و ةا اْطاد ةػ ـرتت ىهی ٌه  نَحَدات خاتدرةارۀ ى
انا در نصرغ  ةَدا، کييص.  و چگَىگی تظکی  ةصن ـرتت نیٌا  کیو درةارۀ تکيیةياةطا

ا آنَزش داده ىهییچ ویا ، ٌهَناً  ػمینشفَـًا در نضٌب ةَد گَىً   ویاانا ؽَد.  ٌظ
اری از یطا ةػػیػدٌيػص، ز ىهی را آنَزش اٌ آن ٌا در نصرغ  ةَدا روش ػت کً ٌه یى

ػا را آنػَزش نییو چیػظ ایةا  در نصرغ  ةَدا ى ٌای غهد روش دٌيػص. نصرغػ   ٌظ
ةػصن نػا  نان، یداْا دٌص. در روش ْالَن   ةصن و ذٌو را آنَزش نیی  نا تظکیتظک

دو نِٓاوت ٌػِيص. کػَدک  ویم. ایسَاٌ و کَدک حاودان را نییو ٌهچي نادرزادی
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تَاىػص آزاداىػً  ؽػَد، انػا ىهی ةا  غاسًِ نی کً از نادۀ ةا اىطژی صىی اغتة حاودان
ىاٌطی نثل ىػاٌط نػطدم ٌػادی را در  ایيکًدٌص. ةطای  سَدش را در ُةٍص نا ىؾان

 سػَد را داؽػًِ ةػصن نػادرزادیص یػم، ةایػدار ای نػَ ىی ىگػً ُةٍص در نی دوره ویا
 ویگظینادۀ ةا اىػطژی ةػا  حػا اگطچً، ةصن نادرزادیل یرو، پع از تتص وی. ازا میةاؽ

و یکيػص. ةيػاةطا ط ىهیییػٌػا تِ طی نَلکَلیػؽَد، انػا نػطز ٕطارگ ٌای ؽها نی غلَل
 اسػِالؼ کیػ رغص. انا ٌيػَز ٌػم نی ةً ىيطً ةصن ْطدی ٌادی یتًا ؽتیتٖطتان  ةصن

 گط ؽَد.یُةٍصٌای د تَاىص وارد نی ةصن ویوحَد دارد: ا

ؽَىص ْطد در ىاٌط ةػػیار  کييص ةاٌ  نی نی ًیٌایی کً ةصن و ذٌو را تظک روش
رغػص. روزی  نی ةػً ىيػطاش  نِٓػاوت از غػو وإٍػی ،ةطغػص و ْػطد ةً ىيػطحَان 

تػًا یاو تٖط ٖتیدر ذٖ« ؟ چيص غال دارم صیکي ، ْکط نی نٍلم»پطغیص:  ؽشفی از نو
ّ و یػاو چطوکػی ىصاؽػت و له آنص. ـَرت نی ةً ىيط غالً انا چٍل ةَد غالًٌِٓاد
ص. یرغػ ىهی ةً ىيط غالًٌِٓاد اً ذصودْطدی ً یص. او ؽتیرغ نی ةً ىيطص یو غٓ غطخ

، ةگَیم ؽَسی دٌص. ةً روی نیکيیص چيیو تِییطاتی  وِٕی ْالَن داْا را تهطیو نی
نَر نتیٍی  ةًةصون ایيکً ىیاز ةاؽص نثل ٕتل آرایؼ کييص تَاىيص  نی ٌای حَان ساىم
نَر  ؽطنی کً ةً ةً ؛ٌػِيص ؼدىتال هیؾً ةًکً ٌداؽًِ ةاؽيص  را پَغت زیتاییآن 

زد.  میؾػِط ىشػَاٌیٌا ة نثال ویاز اوإٍی روش تظکی  ةصن و ذٌو را اىخام دٌيص. 
ػًیتط ةػً ىػػتت ة اْطاد نػو ایيکًسانط  در گضؽًِ ةً  ٌای گَىػاگَن ؾػِطی در ذْط

ػا نػػا ل ةٍِػط یػ. ا آنصم نی ذػاب ةً ی حَانْطد ٌيَان وحَد داؽِيص، ةً و روٌز
ًیة ٌا ةً ىػتت ؽَىص و حَان نی گط ید ٖتیدر ذٖای وحَد دارىص.  ؾِطی در ٌط ذْط
غالً  وغً چٍلذاكط در ذال .  ؽَم نی کیغالگی ىظد پيخاه ػِم. ةًیى ٕصر حَان آن

 ٌػِم.



۲۲۶ 

 

  فاعو
اری از ی؟ ةػػکييػص اىطژی غػانً نیی ةَدا ٌ ا نخػهً رغص ةطسی از نی ةً ىيطچطا 
اىػطژی خػػه  ةػَدا ن»يػص: یگَ ٌا نی دٌيػص. ةٍلػی دیتَكػآن را  تَاىيص ىهی نطدم

« .سَاىيػػص نیپیَغػػًِ نَر  نِػػَن را در نٖاةػػل آن ةػػً طا راٌتػػان،یػػزکيػػص  غػػانً نی
 ةػً وحػَد در نٖاةػل نخػػهً   راٌتػانیػاز تظکایو اىطژی نييَرؽان ایو اغت کً 

ت ـػَر اىػطژی ةایػص ةً ویػص. سَاه ذاـل از تظکی  راٌتان ةاؽص یػا دیگػطان، ایآ نی
ای کػل نٍتػص ةایػص ی، غّٖ و د دار. کّ حٍت ةاؽص ىً پطاکيصه نؾػاةٍی نٖػصار َاٌر

غػانً  را ةإػصرتیاىطژی و یچطا ْٖم نخػه  ةَدا اغت کً چي داؽًِ ةاؽيص. پع
ػا  ٌای ةَدا کً در کَه ؟ نشفَـًا نخػهًکيص نی ا روی یػٌای دور، در ةطسی از ُاٌر

 وحَد دارد؟ ةٍلی از نطدماىطژی ایو . چطا کييص اىطژی غانً نی،  ای ٌػِيص ـشطه
 دیتَكػ ةػطای آن تَاىيػص دٌيص انا ٌيَز ىهی نی دیتَكٌای نشِلٓی  ؽکل ةًآن را 

را  سػصاییی نَحػَد وِ ْاؽ طایدارد زاىطژی نخػه  ةَدا  در وإًروؽيی ارا ً کييص. 
 اىطژی دارد. نخػهً، آىخا در ْاؽوذلَر  سانط . ةً دارد

َا ةَدیػػاتانَىی و یو ـرت ىػصارد کػً وِٕػی ؽػاکیا ایم، آیؾیيصیة ةاره ویدرا
و اؽشاـی وإًٍا وحػَد یچيایيکً  دادىص، ةا ْطض ؽان را اىخام نیً یتظک ییو گَآن

ٕلهطو ةؾطی   ْطاغَی یکييصه ةَدىص؟ وِٕی ؽشفی در تظکً یظ تظکیىٌا  آن داؽِيص،
ان ْػطد  تی دن  یدر ىاذ دٌص. ْاؽو را رؽص نی رغص، ْاؽو نیةً غهری ةػیار ةا  

گػط نِخلػی یؽػَد. ْاؽػو در ُةٍػصٌای د نی غاسًِ ؽَد و از ْا و گَىگ نَِلص نی
انػا آگػاٌی و  رد،دا ؽػشؿ سػَد هی را دارد کػًیٌي ٌهان ٕصرت ؽَد. ْاؽو نی

، نَحػَد وإٍػی کانػِل  کيػص. انػا سػَد ْاؽػو اْکار ْاؽو را آن ؽشؿ کيِطل نی
 دٌػص. نَر نػػِٖل اىخػام ری را ةػًٌط کا تَاىص سَدش رو نی اغت. ازایو نػِٖلی

چیػظی اغػت کػً آگػاٌی اـػلی ْػطد  دٌص دٕیًٖا نؾػاةً آن اىخام نی ْاؽوآىچً 
دٌػص،  ی اىخػامةشفَـػ ؽػکل ةًاگط ؽشفی کاری را  دٌص. اىخامآن را  سَاٌص نی
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 . و اغػتیػ، ا دٌص. نييػَر نػا از ْاؽػو نی کار را ةً ٌهان ؽکل اىخام او آن ْاؽو
ً یػنَر وإٍػی تظک صاىی کػً ةػًیػم ةػصن نطیيياىيص تن، دٌم سَاٌم اىخام نیآىچً 
گػط نِخلػی یْاؽو در ُةٍصٌای د .وغیل  ْاؽو نو اىخام ؽَد تَاىص ةً ی، نکييص نی
ػت، ةلکً یط ىییؽَد چطاکً ةصن ةؾطی ىصارد. ؽکل آن نَحَد، ثاةت و ةصون تِ نی
 کػً ٕصر ةػظرگ ؽَد، آن نی ؽَد. گاٌی اوٕات ةػیار ةظرگ یا کَچک تَاىص ةظرگ نی
تط از  ؽَد، ذِی کَچػک غط او را دیص. گاٌی اوٕات ةػیار کَچک نی تَان تهام ىهی

 غلَل. کی

  تتسک
« تتػطک. » ای ٌيػطی اغػت ٕهٍػً ؽَد ْٖم غاسًِ نی کً در کارساىًةَدا نخػه  

  نخػػهآن ص و روی یػایکػً ة سػصایینَحَدی  ْاؽو ةطای دٌَت نطاغهی اغت
ىص گیط در ىيط نیيی یٌ حػهی ٌيَان نخػهً را ةًآن طدم هاىص و پع از آن، نةَدا ة

دارد،  ای ٕلتی غطؽار از اذِػطام کييصه ویکييص. در تظکیً، وِٕی تهط ؼیغِاآن را  تا
و وِٕػی غػت او نَاىػبو  کيػص نی ، ْا را ةطای او نراْيت  ةَدانخػهآن  وِ ْاؽ
ایػو کػار ْٖػم .  اغػت ویػوإٍی تتػطک ا کيص. ٌصؼ نی تیکيص او را ذها ً نییتظک
ةػا کهػک  و رغػهی تتػطک ؽػصه در نطاغػم ْطغػِاده طونیتَاىص ةا اْکار درغت ة نی

یػا ةػا کهػک ةػً اىخػام ةطغػص ٕػطار دارد ر غهری ةػیار ةػا  د کً سصایی ینَحَد
 غت.را دارا ٕصرت ویإطار دارد و  ار ةا یی از تظکیًیدر غهد ةػکً ای  ه کييصً یتظک

ص ىػاز نیان تتطک ةگضرؽان  ةَدای ٌایً نخػهص کً داىي نیزم اةص ةَدیػِی  نٍ
ػا در نٍاةػص در ی. ايصَدا نؤثط ىیػٌِای ةً ، نخػه تتطک ةصون ٍِٖصىص کًو ن و روٌز
 اىص. از زنان اىٖػالب ٌهگی درگضؽًِ .اـیل وحَد ىصارىص ةظرگ و راٌتان، اغِادانیة

يگی، راٌػب ارؽػص  دىص،اْت ىکطیوإٍی را در آنَزش کار کً تازه ةٍلی از راٌتان ٌْط
 ٌػصؼ»ص: یةپطغٌا  آن کی ازیاىص. اگط از  ٌا نيِٖل ىؾصه اىص. ةػیاری از آنَزش ؽصه
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 درةػارۀ« نؤثط سَاٌص ةػَد. نخػه  ةَدا ةٍص از تتطک»گَیص:  نی« ػت؟یچ از تتطک
و تهام کاری کػً ید دٌص. ةياةطایتَاىص تَك دٕیًٖا چگَىً نؤثط سَاٌص ةَد، ىهیایيکً 

دٌػص.  نخػهً ٕطار نی درون حطای نطاغم اغت. نَِن ةَدیػِی رادٌص ا اىخام نی
نَر پیَغػًِ  ةً کيص و نَِن را در نٖاةل آن نی نٍطونَمغپع نخػهً را ةا کاُضی 

ا ٌػصؼ تتػطک یػکيص کً تتطک اىخػام ؽػصه اغػت. انػا آ سَاىص. غپع ادٌا نی نی
َاىػػص. س را چگَىػػً نی نِػػَن و ةػػػِگی دارد کػػًیػػا تَاىػػص ةػػطآورده ؽػػَد؟ ةػػً نی
کپارچً ةشَاىػص تػا یانَىی گٓت کً ْطد ةایص نَِن را ةا ذٌيی درغت و تَحٍی یؽاک

را دٌػَت  سػصاییی تػَان نَحػَد اش را ةلطزاىص. ْٖم آىگػاه نیً یروش تظک ةٍؾت
 نخػه  ةَدا ؽػَد ٌػصؼ واردوا یی  سصایینَحَد  کی از ْاؽویوِٕی  کطد. ْٖم

 ؽَد. تَاىص ةطآورده نی تتطک

سَاىيص ةا سَدؽػان ْکػط  نینَر پیَغًِ  نَِن را ةًدر ذالی کً  انةطسی از راٌت
در ذػالی کػً  ایػ« ؽَد؟ نو پطداست نی ةً نٖصار پَل ، چً ةٍص از تتطک»کييص:  نی

 ةػا نػو ؽػشؿ ا آنیػ ویػا»کيص:  نی سَاىص، ْکط نینَر پیَغًِ  ْطدی نَِن را ةً
ِػار نییةػ کييػص و تلػادٌای  یػػً نیگط دغیکػصیً یػظ ٌلیػىٌػا  آن «کيػص. ار ةص ْر

 وحَد ایو پصیػصه را تَان ةػیاری ةا دیگطان دارىص. اکيَن ٌفط پایان دارناغت. ىهی
ان یػػم ىیػِیم. ةطسػی از نٍاةػص در ٌفػط پایاىِٖاد از ةَددر ذال  ایيخا اىکار کطد.

و چيػیو  ْکار دىیَی و ىانياغب ةاؽػصاگط ذٌو ْطدی پط از اسالؿ ىیػِيص. دارنا 
ٌػصؼ آىگػاه  ص؟یایتَاىص ة چگَىً نی سصایینَحَد  آن طون ةٓطغِص،یاْکار ةصی را ة

 ػػت، چطاکػً تٍػصادییو نهلػٔ ىیػوحً ذاـل ؽَد. انػا ا ٌی  تَاىص ةً تتطک ىهی
 ػِی سَب وحَد دارد.یدا َ   نٍتص و ـَنٍ

 درون . او نِػَىی را ای داؽت طهیٌای ةػیار ت دغت کً صمیدر ؽٍطی راٌتی را د
کػطد. پػع از زنظنػ  چيػص  ای نٍطونَم اىًینَر ىاؽ ةًن را آ و گضاؽت نخػه  ةَدا

 گػطی را ةطداؽػت و دوةػارهینخػه  ةَدای د کلهً، نطاغم تتطک تهام ؽص. غپع
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ػت َآن دغػِهظد نیی چٍل کطد. ةطای ٌط تتطک چيص کلهً را زنظنً ػا  ویػ. ا گْط روٌز
اسِم و پػی کييص. ىيطی اىػص اىص و از آن کػب درآنص نی راٌتان تتطک را تخاری کطده

تَاىػت آن کار را اىخام دٌػص. ایػو  وحً ىهی  یٌ ةً .ةطدم تتطک ذاـل ىؾصه اغت
ا راٌتان ذِی چيػ ػایروٌز گػطی ید چیظ چػًص یػداى دٌيػص. نی ی را اىخػام نییو کاٌر

طروذػاىی یػػت ُیآنػص ةَد نی ةػً ىيػط ؟ در نٍتصی ؽشفی ةَد کً کطدم نؾاٌصه
ای را نٖاةػل  يػًینخػػه  ةػَدا ةػَد. او آاىخام تتطک ةػطای در ذال ىاٌط  ةاؽص و ةً

ادٌا کطد تتطک  ص ىگً داؽت تا ىَر سَرؽیص را ةً نخػه  ةَدا ةِاةاىص. غپعیسَرؽ
تػا  ػػمیدار ؽصه اغػت! انػطوزه ةَد و ذص سيصهینػئلً تا ا وی. اه اغتؽص اىخام

 .اىص ٌایی ةػیار رایج هصیصه و چيیو پصیای رغ نطذلً ویچي

تػا َ   ن طۀیغاسًِ ؽص و در حظ ةطىظی ةظرگی از ةَدايگ نخػه  یح در ؽٍط ىان
 اری از راٌتػانیار ةظرگی از ةَدا اغت. ةػیؽص. آن نخػه  ةػىفب  کيگ در ٌيگ

 کی از راٌتػان ةػطای اىٍکػاسیآنصىص تا تتطک را اىخام دٌيص. آىخا  ا ةًیاز غطاغط دى
ػت یسَرؽ ای را نٖاةل يًیآ ةَدا، نخػه  ص در ـَرتیىَر سَرؽ تتػطک آن را  وص گْط

م ةػیار یگَ ؽَد. نی و نطاغم ةاؽکٌَی ذِی چيیو کاری اىخام نییىانیص. در چي
دارنػا،  انیػدر ٌفػط پا»انَىی گٓػت: یکً ؽاک ػتیى تٍختی  ی! ٌ ةار اغت تأغّ
دیگػطان را ایيکػً  رغػص ةػً سَاٌيص داؽت، چً ةطای ىخات سَدؽان نؾکل راٌتان

 سَدؽػان دیػصگاهػػِی را از ی، نِػَن ةَد ٌتاناری از رای، ةػ ٌالوه ةً« ىخات دٌيص.
.  اغػت اِْػًی نٍاةػص راه ةً نادر ػِی نلکًیٌای دا َ  کييص. ذِی ىَؽًِ تٓػیط نی

ایچ  ویػاىػص و ا صا کطدهیػػػِيص ةػً نٍاةػص راه پیػِی ىینَِن کالغیک ةَد ی کًیٌظ
م نکان م کطده ٌا را اکيَن کانالً آؽًِٓ و دٌر ٌػػِيص  ىیاىص. التًِ ٌيَز ٌم راٌتػا ةٌط
تتطک ةطای دٌػَت  در وإًکييص و سیلی سَب ٌػِيص.  نی ًیٖی تظکینَر ذٖ کً ةً
ةیایص و در نخػه  ةػَدا ةػإی ةهاىػص. تتػطک کً  اغتوا یی  سصایینَحَد  ْاؽو

 .  اغت ویا
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، ىتایػص ةاؽػص ؾػصهاىخػام ىظی یآن تیػنَر نًَْٖ ةتتطک   ةَدا نخػهةطای اگط 
َإب وسیهی سَاٌػص داؽػت. ٌَإػب وسػیم چػً ؽَد، ٌ ؽَد. اگط ٌتادت ٌتادت

اىػص  کطده کييص کؾػّ نی پژوٌؼٌلم ةصن اىػان  ۀٌػِيص؟ انطوزه اْطادی کً درةار
ص کيػص. در غػهری یػتَل تَاىص ىٌَی نػاده یاىػان نٌای ذٌيی    تیاْکار یا ٍْال کً

 انَاج ًیؽت ناده ویم کً آن وإًٍا ىٌَی ناده اغت، انا ایيیم ةتیتَاى ةا ، نی ةػیار
کػل  ؽػکل  ةًچیظ نادی،  آن م. ةلکًیا کطده کؾّ پژوٌؼانطوزه ةا  نِظ ىیػت کً

ؽػان درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط  وِٕی اْػطاد ٌػادی در زىػصگی روزاىًاغت. اىػان  نِظ
چػَن اىػطژی  نِػظ اىػػان اغػت. انػا ؽکل  ةً کييص چیظی ایخاد نیآىچً  کييص، نی

ت پطاکيػصه ىصارد، ةً ؾػِطی دوام یة کييػصه نػصت ویژی تهطؽػَد. انػا اىػط نی غػٌط
گَىً ىیػت کً ةگػَییم  ایوٌای ةَدا،  نَكَع نخػهًدر سفَص ةياةطایو آورد.  نی

، ىػً ٌػػِيص. دارای ذٌػو صىؽَ غاسًِ نی در کارساىًایيکً  پع ازٌا ً ایو نخػه
اىص و ذِػی پػع  ىگضؽًِ ٌای ةَدا از روىص تتطک گَىً ىیػت. ةٍلی از نخػهً ایو
 اغػِاد یػک نٍاةص ةطده ؽصىص ىیظ ٌصؼ از تتطک ذاـل ىؾصه اغت. اگط ةًایيکً  از

ا کػػی از روؽػی ىادرغػت تتػطک را اىخػام داده ةاؽػص، ذِػی یػگَىػگ  ٕالةی چی
 رود. نیً ا راغَیی ةً نخػهی تط اغت، چطاکً روةاه سهطىاک

 ار سهطىػاکیةػػ از روىػص تتػطک ىگضؽػًِ ٌتػادت کيیػص کً  ةَدا را نخػه اگط
صه یای رغػ ً نطذلًاىػان ةانطوزه  ام ةاؽص؟ گًِٓ تَاىص داؽًِ طی نیسه . چً اغت
کل حٍػان، یکػی  ی درٌطچیظو  حانًٍ اغت. تهام ؽصن  ةصتطدر ذال ی ٌطچیظکً 

 ٌػادی اتٓػاؽ ةػطای نػطدم ی کػًٌطچیظاغت.  ؽصن ْاغصدر ذال  پع از دیگطی،
ا کطد یا صیرا پ درغت راٌی اغت غشت . ذِی اغت اٌهال سَدؽان ىِیخ  اِْص نی

پیػصا آن را کييػص  کطد. ٌط ىَع ناىٍی در اىِيار اْطادی اغت کً غٍی نی دىتالآن را 
کػػی ةػَدا  سَاٌص از ةَدا درسَاغت کهک کيص، انا چػً ص ْطدی نییکييص. ْطض کي

؟ ةػیار غشت اغت کػی را پیصا کطد تا از او درسَاغت کهک کػطد. اگػط ةػاور  اغت
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از  کػً  ةػَدا را نخػه ، ؽشؿ وی. وِٕی اول کيم وؽورتان  یص ةطای، ةگضار صیکي ىهی
ؽَد. انطوزه چيػص ىٓػط از  غاز نی کيص، ةػیار نؾکل نیٌتادت  ىگضؽًِ ان تتطکین

ظۀ یػ. اىگیلػی کهػی؟ تٍػصاد سکييػص ٌتػادت نیٖی یً ثهطۀ ذٖةطای رغیصن ة نطدم
نؾػػکالت و  کطدن ٌا، ذػػل غػػشِی ةػػطدن ازةیو؟  ػػػتیچ از ٌتػػادت اـػػلی نػػطدم

ا ٌػِيصیچ ویدىتال ا ةً .آوردن ثطوت دغت ةً ا در نَِن ةَدیچ ویا ای. آ ٌظ ػِی یٌظ
ایی ىیػِيص.ٌا  آنٌػِيص؟   اـالً ذاوی چيیو چیٌظ

دىتال پَل اغت در نٖاةل نخػػه  ةػَدا  کييصۀ ةَدا کً ةً ْطض کيیص یک ٌتادت
 سػَاٌؼ»ص: یػتٍيػیم کيػص و ةگَیػا سػصای سػَد  ییو گَآناتَا نخػه  ةَدیػیا 
 ؽػکل ، ذٌيػی کانػل ػیار سبة« اورم.یة ةً دغت تا پَل کو کهک نو ةً کيم نی
ًِ، ةالْاـلً روی  ًایو درسَاغت در نٖاةل نخػه از آىخا کًطد. یگ نی آن ؽکل گْط
ْکط  تَاىص نيتػم یا نيٖتق ؽَد. وِٕی نیؽکل نخػهً  گط،یرود. در ُةٍصی د نی

ؽَد، گطچً  نی کطدن  ْکط دارای نِظ و تَاىایی ًخػهىؾیيص، ن ْطد روی نخػهً نی
کييػص. ةػا چيػیو  را ٌتػادتً نخػػهآن يص تػا یآ ظ نییگط ىیاْطاد دٌيَز ةصن ىصارد. 

ای آن را ٌتػادت  کييػصه دٌيػص. اگػط تظکیً تصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نی ٌتادتی، ةً
دٌص و آن  تصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نی ایو ٌتادت ةًزیطا تط اغت،  کيص سهطىاک

 گػط ؽػکلیةػصن ٌیيػی در ُةٍػصی د ویػکيص ةصىی ٌیيی ؽکل دٌص. انا ا یرا ٕادر ن
دٌػص و  ات ادانػً نییػگػط ةػً ذیطد، در ُةٍػصی دیػگ نی ؽکل ایيکً. ةٍص از  طدیگ نی
ا رو نی حٍان را ةصاىص. ازایو ٔیتَاىص کهی از ذٖا نی ی را ةػطای نَحػَدات یتَاىص کاٌر

رؽص دٌص. انػا کهکػی کػً اىطژی تَاىص نٖصاری  دٌص. ةً ایو نطیٔ نی ةؾطی اىخام
گػط یدر ُةٍصی د ةطای آن وحَد دارد. آزاداىًای  ٌظیيًدٌص ةا ؽطط ٌهطاه اغت و  نی

ٖػًا یيػی دٕیةػصن ٌ ویػکيػص. ا  نی ٌادی را کيِطل راذِی نطدم رود و ةً ةً انطاؼ نی
رو گطچػً نهکػو  ای را دارد کً از آن پصیص آنصه اغػت. ازایػوً ً نخػهیىاٌطی ؽت
رغػص و ؽػایص دٕیٖػًا  نی ةػً ىيػطی را دیصه ةاؽیص کً نَحَدی نٖػصس اغت چیظ
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ٌتادت کطدیص، انا ایو ٌتادت یا دٌاٌای نطدم اغػت آن را  ؽتیً تفَیطی ةاؽص کً
دروُیو یا تاتاگاتای تٖلتی را سلٔ کػطده اغػت. انػا ذٌػو  ییو گَآن ةَدیػاتَاکً 

و ْٖػم ةػً پػَل ْکػط ؽصت ةص اغت  ی دروُیو ةًةَدیػاتَاایو ةَدای دروُیو یا 
را  ٖتیتَاىص ْکط کيص و کهی از ذٖ نیو  ؽَد نَِلص نی گطیر ُةٍصی دکيص. چَن د نی
ای  ىهی حط ت، صىدا نی ػای  نی انا حط ت .دٌص اىخام یةصسیلی کيص کاٌر کيػص کاٌر

اگػط ةػً ، زیطا کيص نی کهک نطدم دٌص. گاٌی اوٕات ذِی ةً اىخام تطی را  ةص حظ ی
 نػطدم ةػً ؽػص. چگَىػً نی و کؾػًِ ةػَد هيػی نییکػانالً اٌط دکػط نطدم کهک ىهی

و از او  کيػص دٌػادر نٖاةػل تفػَیطی نٖػصس کػػی ْطض کيیص ص؟ يک نی «کهک»
آن نَحَد ةػص ةػیار سب، اش را کً ةیهار اغت ؽٓا دٌص.  ةشَاٌص ٌلَی از ساىَاده

، چطاکػً یيصازیػصة ةشؾػؼ پػَلـيصوؽ کيص کً در  کيص. کاری نی ةً ؽها کهک نی
، یيصازیػصة ةشؾػؼ پػَل ةیؾػِطیـػيصوؽ در  ٌطچػً.  اغػت پَل دىتال ةًٌيؼ ذ

تَاىػص از ُةٍػصی  نٖػصاری اىػطژی دارد، نی از آىخػا کػًیاةص.  تط ؽٓا نیً یةیهاری غط
آن را  ویژه اگػط کػػی کػً گَىػگ دارد ةػطود و کيػص. ةػً گط، ْطدی ٌادی را کيِطلید

دىتال  ةػًکييػصه  یػػت کػً تظکیًىگٓػِو التًِ  زم ةً تط اغت.  ٌتادت کيص سهطىاک
، چً رغص ةً ایيکً ةطای پػَل درسَاغػت ی ىیػتآوردن چیظ دغت ةطای ةً کطدن دٌا

ا کطدن ذِی دٌادٌيص.  کيص. انا ةطسی ایو کار را اىخام نی تػان  ساىَاده ؽػصن ةطای ٌر
 صیػسَاٌ . آیػا نی تػان اغػت واةػِگی اذػاغات ةػً ساىَاده هاری،یاز ةصةشِی و ة

 در ةطاةطرا دارد! اگط  سَدش غطىَؽت ٌطکػیص؟ یگط را کيِطل کيیْطاد دا غطىَؽت
کيص. ةػیار نؾِاؽ  نی ةً ؽها کهک دٌا کيیص و پَل نلب کيیص، نَحَد دروُیو آن

ػای ی، چ صیػؾِط پَل ةشَاٌیؾِطی ةاؽیص، چطاکً ٌطچً ةیدىتال پَل ة ةًکً اغت  ٌظ
ادی ٌػت کػً ی. پَل ز ای اغت ىً. نٍانل  نيفٓا از ؽها ةطدارد تَاىص ؾِطی را نییة

ةػً آن را  گػضارد نٖػصاری از اىص و نی شًِیةشؾؼ رـيصوؽ  کييصگان در غایط ٌتادت
ِیػص  اغػت ص؟ نهکویآور نی ةً دغتپَل  . چگَىً صیآور دغت از در کػً ةیػطون ْر
ؽػکلی  ٌػط ص. ةًیطیکارتان ةگ اغت پاداؽی از نرل ا نهکوی صیصا کيیپَلی پ کیّ
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 ةػً ؽػها کهػک ؽػطط تَاىص ةصون . انا چگَىً نی صیآور ةً دغت پَلکيص  غٍی نی
 ایػتان  اىطژینٖصاری از ةياةطایو ص. یآ ىهی ةً دغتظی ی، چدادن ازدغتکيص؟ ةصون 

ٌػا را  و ایو اغتٌظیچ ویا ، چطاکً ْإصةطد دارد و نی ص ةطنییا ً کطدهیی را کً تظکدى
 سَاٌص. نی

اری از ی. ةػػػةاؽػػيص هطىػػاکار سیةػػػتَاىيػػص  ةَداٌػػای دروُػػیو نی ویػػا
را نَحػَد وا یػی کييػص  ةػاز اغػت ْکػط نیؽػان  مغَ نا کػً چؾػم کييصگان ویتهط
کػی یایو نٍتص آنصىص و  انطوز ةًٌا  آن اىص. نهکو اغت کػی ةگَیص گطوٌی از صهید
تطی نیوچيان  چيیوٌا  آن از تَـػیّ  ؽػشؿ ویػکػطد. ا ىانی داؽت و گطوه را ٌر

و چگَىػً آن گػطوه  اغت انطوزی چگَىً ةَد، گطوه گَىًطوزی چید گطوه کيص کً نی
 گط کهی ةٍص از آن آنػص و ناىيػص آن.یتطک کطد، چگَىً گطوه دنرل را نصتی ناىص و 

 ؽػان ـػرتت کػطدم. ی ٌػِيص کً درةارهیٌا ًٖا ٌهانیکػاىی ٌػِيص؟ دٕ چًٌا  آن
ص. ایػو غاسِگی ٌػِينَحَدات وا ی  ػِيص، ةلکًیوإٍی ىنَحَدات وا ی ٌا  آن

 .ىصنَارد ةػیار زیاد

کييػص،  ٌتػادتآن را  تط اغت. اگط راٌتان اگط ایو در نٍتصی روی دٌص سهطىاک
ص؟ نؾػشؿ اغػت کػً یکي ىهی ا نطا ٌتادتیآ»گیطد:  را ةً ٌٍصه نیٌا  آن تینػئَل

ص؟ از ؽػها یػکي ًیػص تظکیػسَاٌ ا ىهییػ، آ سػبةػػیار ص! یٌتادت نو ٌػػِدر ذال 
و ىيػػم  ٌػػا آن ةػػطای« گػػَیم چگَىػػً تظکیػػً کيیػػص. ا نیکيم و ةػػً ؽػػه نطإتػػت نػػی

 از آىخػا کػًروىػص؟  ؽػان را کانػل کييػص کخػا نی ٌایی سَاٌص داد. اگػط تظکیً تطتیب
ٌػا  آن ای در غهَح ةا  نصرغً  یداده ؽص، ٌ و تطتیبىيم  آن وغیل  ؽان ةً تظکیً
يص، نختَرىص از ذػا  ک ظی نییر ةطىانًٌا  آن ی را ةطایٌطچیظ از آىخا کًپضیطد.  را ىهی

در ام کػً  ؟ گًِٓ ىشَاٌص ةَد ثهط ةیٌا  آن  یا تظکیی آن ةاؽيص. آیةً ةٍص ترت راٌيها
ً، ثهػطۀ یػٔ تظکیػاز نط کػً اغػتغشت  اریذاكط ةطای نَحَدات ةؾطی ةػذال 
اىػص  اْػطاد گًِٓاری از یج اغت. ةػػیةػیار را صهیپص ویاورىص. ایة ةً دغتٖی را یذٖ
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، صىػا ٌای نٍطوؼ و در انِصاد رودٌػای نٍػم دیصه را در کَه اییسصنَحَدی ىَر کً 
ص يػتَاى و نی صىاىطژی دارٌا  آن تٍلٔ دارىص.نَحَدات دروُیو ةً ایو ٌا  آن اکثطانا 

 ص.يکي را آؽکار نی سَد ىصرت ةً ذٖیٖی سصاییات ص. نَحَديکيىهایان سَد را 

اٌػای زنیيػی و دا ٌَػای اـػهالح ةَد ایو ةً، تٍصاد ىػتًِا کهِطی از  در گضؽًِ
وحػَد دارىػص. ٌػا  آن ادی ازیػار زیذاكط تٍصاد ةػدر ذال وحَد داؽِيص. انا زنیيی 

ای ةصی اىخام نی ؾيص. وِٕػی ةصاىيػص کُ  را نیٌا  آن دٌيص، نَحَدات ةا تط وِٕی کاٌر
ت سَد را ةً آن نخػهً ؽان در سهط اغت، ةً کً زىصگی رغػاىيص.  یةػَدا نٌای  غٌط

کييػص.  و ذاکم ةػط نػطدم ٌػادی را نشِػل ىهییَٕاىوا تط  سصاییدات نٍهَ ً نَحَ
ةا تط ةاؽص، ةً اذِهال کهِطی در اـَل نطدم ٌادی  سصایینَحَد آن  غهد ٌطچً

ٌػا  آن ةيػاةطایو نٍهػَ ً دٌص.  ذره ٌم ایو کار را اىخام ىهی کیکيص، ذِی  نصاسلً نی
صوةطؽةا  را ىاگٍان  ةَدا نخػهآن  و کػاری را یص، چطاکػً ىتایػص چيػيػکي ُسطد ىهی ٌر

آن  وا تػط اترود، نَحَد نی  ةَدا کيص و روی نخػه ص. وِٕی آن ْطار نیياىخام دٌ
داىيػػص کػػً چػػً وٕػػت  ینَحػػَدات دروُػػیو ن ص. آنىػػگضار نی سػػَدش ذػػال ةػػًرا 

 صیػيیة ا چیظی کػً نییکييص. در ىِیخً، آ ْطار نی ویؽان در سهط اغت، ةياةطا زىصگی
 نؾػکل ةیيیػص ةػَدای وإٍػی اغػت؟ ٍی اغت؟ آیا چیظی کػً نیی وإةَدیػاتَا

 ةَِان گٓت.

ٌای ةَدا در  ةا نخػهً»ةػیاری از ؽها نهکو اغت ةً ایو نَكَع ْکط کيیص: 
ةػً ایيکً  اىص. ةطای ص ةػیاری از اْطاد ةً ْکط نو اِْادهیؽا« م؟یکار کي ساىً ةایص چً

 ص:یدٌ و کار را اىخامیص ایتَاى نیم کً یگَ ؽاگطداىم در تظکیً کهک کيم، ةً ؽها نی
 طا کِابیتَاىیص کِاب نو )ز داریص، نی نخػه  ةَدا را در دغت ىگً نیدر ذالی کً 

لَْط آةی ةػظرگ را یى گل ص. غپع ذالت دغتیا ٌکع نطا ةطدارینطا دارد(  ٌکع
سَاغػِو از  کهػکدر ذال ی یص و از نٍلم ةطای تتطک درسَاغت کيیص، گَیدٌ اىخام

سػَاٌم ةػً ؽػها  ؽػَد. انػا نی نی اىخػام ٖػًیدٕ میى . تتطک در ٌطضصینو ٌػِ
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تَاىص اىخػام داده ؽػَد. ایػو تتػطک  نا نی کييصگانً یةطای تظک کار ْٖم ویم، ایةگَ
کييػصگان نطإتػت ً یکيػص، چطاکػً ْٖػم از تظک ٌهل ىهیتان  ا ةػِگانیةطای دوغِان 

ؽػان  غػِان یػا ةػِگانساىػ  دو نػطا ةػً ٌکػع يص کًیگَ کيیم. ةطسی اْطاد نی نی
ی را ةػطای اٌطیهي ىیػِم تا ارواح ایيخای را دور ةطاىيص. نو اٌطیهي ةطىص تا ارواح نی

 اغت.تان  ماذِطانی ةً نٍل ةی ویةصتط ویٌادی دور ةطاىم. ا نطدم

گػطی یم، نػئل  دیيی ـرتت کطدیيی و دا ٌَای زنیذا  کً درةارۀ ةَداٌای زن
ٌػای دور و اٌهػاؽ  در کَه ْػطاد ةػػیاری ةَدىػص کػً، ا ةاغػِان ویوحَد دارد. در چػ

 ٖػتیدر ذٖ؟  ػػتیکػػی ى نيػانٔ در آن کطدىص. انا چطا انطوزه نی ًیتظک ٌا حيگل
ةصاىيػص، ٌػا  آن ظی درةارۀیٌادی چ دٌيص نطدم ىهی احازه اىص. ْٖم ص ىؾصهیىاپصٌا  آن

ٍی ینت ٌػای ْػَؽ ییاْػطاد ٌهگػی تَاىا وی. ا اغت ظ کهِط ىؾصهیذِی تٍصادؽان ى
و یػٌيػَز ٌػم اٌػا  آن اىص، ص ؽصهیٌا ىاپص غال ویا در نَل کً ػتینَر ى ویدارىص. ا

وحػَد دارىػص. ىػػتًِا ٌػا  آن نطؼ و آن نطؼ ٌػِيص. انطوزه در دىیا چيصٌظار ىٓط از
نؾػٍَر و  ٌػای در کؾَر نا وحَد دارىص، نشفَـًا در آن کَهٌا  آن ؾِطی ازیتٍصاد ة

ؽَىص، انػا از  اْت نییظ یٌای نطتًٓ ى در ةطسی از کَهٌا  آن در انِصاد رودٌای نٍم.
ا کييص تا درِ  ٍی اغِٓاده نیینت ٌای َْؽ ییتَاىا کييػص و ةػً  نٍطونػَمرا ؽان  یُاٌر

ت تظکیيیرا ةتٌا  آن صیتَاى اغت کً ىهیٌلت ٌهیو  ىػتًِا آٌػػًِ ٌا  آن  یص. پیؾْط
پػی  ًیػو حػٌَط تظک ، چطاکػً ةػً اغػاسىانؤثطىػصتػًا یتٖطؽػان  یٌا اغت و روش

 ةػط نتػٔم و یکي هًا روی ذٌػو ؽػها تهطکػظ نػییاىص. از غَی دیگط، نا نػػِٖ ىتطده
.  میکي نػی ًیػم و ةػط نتػٔ ؽػکل حٍػان تظکیکي نػی ًیػغطؽت حٍان تظک ویوا تط
را  ًیػٌػای تظک روش تَان نیکيص.  ً رؽص نیینا غط ٍی اغت کً گَىگیو نتیةياةطا

نطکظی راه اـلی اغػت. ؽشفػی کػً نرَر  ْٖم نَری کً تفَر کطد، ةًؽتیً ٌطم 
ای حاىتی و کَچک را ةطنییً، نػیدر تظک يص نهکو اغت در غػهری پػاییو یگظ ٌط
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چيػػیو ی ىصاؽػػًِ ةاؽػػص. انػػا یةػػا  يگیؽػػ ویؽؽػػایص ، گطچػػً و ؽػػَدیة روؽػػو
 . ىصار دوریٖی ةػی  ذٖیاز راه اـلی تظکٌایی  روش

کييػص و  ٌػای سػَد را نيِٖػل نی آنَزهای ىیػظ  تظکیًٌای ً چيیو نصرغاغِادان 
تَاىػص ْٖػم تػا غػهری ةطغػص کػً  نیٌا  آن  یروش تظک از آىخا کًدارىص. نطیصاىی 

ىاچار ةػً ٌهػان  ةػًتهػام نطیػصان تظکیػ  ، اغتٌ آن يگیؽ وینِياغب ةا غهد ؽ
ػی یروش نػػ ٌطچػًغهد نرصود اغػت.  ، از نػػیط اـػلی دورتػط ةاؽػصطی ٌْط

تَاىص ةً اغاس  تط اغت، چطاکً ىهی صهیچی  آن پیالظانات ةیؾِطی دارد و روش تظک
 يگ سػَد را تظکیػً کيػص.یؽػ ویً، ْطد ةایص ٌهصتًا ؽیً پی ةتطد. در تظکیو حٌَط تظک

ًا ةػا غشِی کييص و ْکط نی ٌيَز ایو را درک ىهیٌا  آن تَاىيػص  نیکؾػیصن  کييص ـػْط
ا ذِػی ٌػظار یػ ی نَ ىی و ةٍص از ـػصٌا غػالزناى نصترو ةٍص از  تظکیً کييص. ازایو

 ةػً دغػتگَىگی کً  در وإًاىص.  آورده ةً دغتً، ْٖم نٖصار کهی گَىگ یغال تظک
ٌا ذاـل ىؾصه اغت. چگَىػً آن را کػػب کطدىػص؟ ؽػتیً  غشِی از نطیٔاىص  آورده

ادی دارد، انػا یار زیٌای ةػ وكٍیت ْطدی ٌادی اغت: وِٕی حَان اغت واةػِگی
ؽػَد. آن  رىػگ نی يػصه کمیصش ةػً آینان انؽَد، ةا گضؽت ز طتط نییٌيگانی کً پ

ا نیینَر نت ٌا ةً واةػِگی ط یٌػای نػػ و روشیػروىػص. ا ل نییؽَىص و ترل ٍی ٌر
ی ىیظ از ایو ؽیَه اغِٓاده نی وِٕػی ْػطد ةػطای  ةطىػص کػً پػی نیٌػا  آن کييص. ٌْط

ت در تظکیً، ةط ىؾػِو در نصیِیؾػو، سلػػً و رىج کيػص  تکیػً نیکؾػیصن  پیؾْط
در نػَل  ؽان ةؾطی ٌای داىيص کً واةػِگی َىگ را ىیظ رؽص دٌص. انا ىهیتَاىص گ نی

ِٔ ةً ل نییآٌػِگی ترل آن زنان غشِت نَ ىی ةً ػا رود و از نطی  کطدن آٌػػِگی ٌر
 کً گَىگ رؽص کطده اغت. اغتٌ آن واةػِگی

اؽػاره ٌػا  آن ٖػی ةػًینَر ذٖ م و ةػًیدٌ ٌا را ٌػصؼ ٕػطار نػی انا نا واةػػِگی
ً رؽػص یػٔ در تظکیػو نطیػم و ةػً ایو ةتطیرا از ةٌا  آن مینَری کً ةَِاى م ةًیکي  نی
ًِیٌا م داؽت. ةً نکانیٍی سَاٌیغط نَر اتٓػإی ةػا اْػطادی  ام کً اُلػب ةػً ی ْر
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کػػی   یٌ»گِٓيػص: ٌػا  آن اىػص. ً کطدهیػادی تظکیػٌای ز کطدم کػً غػال ةطسَرد نی
کيیم و  ٌػػِی نصاسلػً ىهػی اىخػام آندر ذػال  آىچً . ةا میٌػِ ایيخا داىص نا ىهی
ی در اْطاد ىػػتًِا سػَةتَان  را نیٌا  آن «آوریم. ىهی ةً وحَد  نؾکلی ةطای تَ یٌ

ت.  ىيط گْط

. نثػالی  میغطوکار داؽًِ ةاؽػٌا  آن ةا میاىص و نختَر ةَد ةَده انا اْطاد ةصی ٌم
ی ةػَد حَ کالغی ةطگظار کطدم، ْػطد ییو ةاری کً در اغِان گَیزىم. اول نیتان  ةطای

ایيکػً  يػص ویسَاٌص نػطا ةت وارد ؽص و گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نی کً در ذیو کالس
ً کػطده یػادی اغػت کػً تظکیػار زیٌای ةػ اغت و غالوچيان  چيیواغِاد ةظرگؼ 

اش ةػػیار  صهیپط و ةا ـَرت زرد و رىگرد نيٓی داچِی  و ؽشؿیاغت. پی ةطدم ا
، اغػِاد   و کػاریػ. ا يم و او را رد کطدمیتاو را ة وٕت ىصارم آنص. گِٓم نی ةً ىيطؽطور 

کيص. ٌػط روز ةػطای  درغت دردغط مکطد ةطای شت و ؽطوعیةظرگ او را وإًٍا ةً ٌم ر
ای ةً حصال ةا دیگطان  ٌی  ٌالًٕ کً کطد. نو ؽشفی ٌػِم نو نؾکل ایخاد نی

ای ةصی ةیٌط گاه چىصارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَد.  ا ٌ آن ْطغِاد، ْٖم نی مغهًِ ٌظ
 دادم. نی آنَزش ْای سَد ادانً ، ةً . ةٍص از آن کطدم نی را پاک

 در زنػان کػً ػِی وحَد داؽتیدا َ  يگیغلػل  نچيص ٕطن پیؼ، در دوران 
اش را  تظکیػًایيکػً  ٍصًا ایػو دا َ یػػت ةػصونکطد. ة طیتػشاش، ناری او را ً یتظک

ةػً اىػاىی  و ؽکلی ةً تػشیط درآوردآن دا َ یػت را  کانل کيص درگضؽت. نار ةصن
ت. ایو  سَاغت نطا ةتیيص، کػػی ىتػَد حػظ ٌهػان نػار در  کً نی« اغِاد»سَد گْط

ل یةَد، سَد را ةً نار ةظرگی تتػص ط ىکطدهییغطؽت او تِایيکً  سانط ةًؽکل اىػان. 
ِػًْطاتط ةػیار از ذصش  کطد تا ةطای نو نؾکل ایخاد کيص. ْکط کطدم نی  . اغػت ْر
ِم و از گػَىگی ةػػو او را در دغیةياةطا « کييػصه ذل گَىػگ»ىام  ٕػَی ةػً اریِم گْط

ةػا ی  ل کػيم. ٕػػهتیتتص آب را ذوب و ةً ؼةصى وییپا اغِٓاده کطدم تا ٕػهت
 اش ةطگؾت. ساىً ص و ةًیسظ ؼةصى
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ت و    ییگَ اری ؽٍطینطکظ دغِ طوان او ةا نػئَلیکی از پیروزی  حَ تهاس گْط
ػت. آىخػا  ار ةػًیيػص. دغػِیَاٌػص او را ةتس ةً آن ساىم گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نی ْر

 کػًناىيصی ً یغػاتفػَیط حظ  ، ةً يصیظی ةتیچ تَاىػت ؽص و ىهی کیُاری تار داسل
را ةػاز  اىؼهچؾػ وِٕػیؽص.  غانً نیىَری غتظ  ؼچؾهاىىؾػًِ ةَد و از آىخا 
ؽص.  نی کیتار ُار دوةاره ةػت را نی ؼاىؽص و وِٕی چؾه نی کطد، ُار روؽو نی

ک از نػا یػ  یگطدد و ایو ةار ٌػ ةطنی لی ٌيگخی دوةاره»ای نرلی گٓت:  خًاو ةا لٍ
تػا آنػصه . لػی ٌيگخػی  کطدم نی اؽِتاه کيیم. نو دوةاره آن نؾکالت را ایخاد ىهی

ةػطای ص. یاغِاد ةظرگ، لهًٓا ةليػص ؽػَ: »پطغیصاز او ش اطویپ« نطدم را ىخات دٌص.
.  ػػِمیةا تػَاىم گػط ىهیید»او پاغػز داد: « ؟پػیؼ آنػصهنؾػکلی  چًتان  یٌاپا

کػطد  ص، ؽطوعید ـصنً ؽص کً چگَىً وِٕی از او غؤال« اغت.  هصید م ـصنًیپاٌا
 ۱۹۹۳ کطد. انا پػع از آن در غػال ایخاد نی چگَىً نؾکلایيکً  ـرتت درةارۀ ةً

ؾػً یغط ةػً غػط نػو گضاؽػت. او ٌه دوةاره ی در پکویایآغ غالنت ؾگاهیدر ىها
ای ةصی اىخام داْػای نػو نصاسلػً کيػص،  کػطد ةػا آنػَزش د و غػٍی نیدا نی کاٌر

ت ویاز ة ایيکً. ةٍص از  ةطدم ویو او را کانالً از ةیةياةطا ىؾیيان او، پیط و حَان  ، ٌم ْر
 ای ةػً ، چيػص کلهػً زنػان در آنٌلیً نو إصام کييػص. و زن و نطد، ٌهگی سَاغِيص 

َکً ؽصىص و آن گِٓم.ٌا  آن ىکطدىص کػاری  ک حط تی  یٕصر تطغیصىص کً ٌ ٌهگی ؽ
زنػاىی  ایيکػًةػا ةطسی از آىػان ذِػی ٕطار ةَد.  صىص نَكَع از چًیدٌيص. ٍْه اىخام

ػی ةػا نػطدم ٌػادی ىصاؽػِيص.ةَدىص ٌ کطده ًینَ ىی تظک در ذػالی کػً ةػً  ی  ْٕط
 ـرتت کطدم.ىیظ  یو چيص رویصادپطداسِم درةارۀ ا نی تتطکنَكَع 

 َ کًیجَ
 اری از نػطدم در نػَل آنػَزشی، ةػ  کييصگانً یتظک ؟ در احِهاع ػتیچ «َ کًیحَ»

ایػو چیػظی  در وإػًدٌيػص.  آنَزش نی ًیٌيَان ٕػهِی از تظک ةًآن را  گَىگ، چی
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ـػَرت ىػٌَی نٍػارت،  ةً ویػىیػت کً ةػً نخهٌَػ  تظکیػً تٍلػٔ داؽػًِ ةاؽػص. ا
،  ٌال ػػم ٌایی ناىيػػص تطغػػیم ؽػػَد. از ؽػػکل ک آنػػَزش داده نییػػوردسػػَاىی و تکي

ایو چیورد و چي ن ٌَد، غَزاىصن کاُض و سَاىصنغَزاىص کيػص. آن  ی اغػِٓاده نییٌظ
.  ْطد اغػت ةػیار نيرفطةً ٌای نٍالخ  آن و روشدرنان کيص ٌا را  تَاىص ةیهاری نی
َ کػً، یػکييػصۀ حَ وی، تهط تتشػال زده ةاؽػص ، اگػط کػػی در ـػَرتؼ ٌيَان نثال ةً

کؾػص  نی ویروی زنػ ای طهیدا کيص و ْطو نی َهیی را در حٌَطی از غَلَٓر حینَ ٕلم
 در وغػم سَاٌػص کػً نی کيص. غپع از ؽشؿ نی میتطغ آن در وغم «×» کیو 
ی کػً در ینػَ کيػص. غػپع از ٕلم ی نییوردٌػا سَاىػصن ػِص و ؽػطوع ةػًیةا طهیدا

ًِ اغِٓاده نی َهیحٌَطی از غَلَٓر ح ؽػشؿ  ـػَرت ی دریٌا طهیکيص تا دا ْطو ْر
 ادانػً صنیکؾػ سَاىػص. ةػً ظ نییػکؾص وردٌػا را ى ٌا را نی طهیدادر ذالی کً  ةکؾص.

 ظ در آنیػوردٌػا ى گضارد و سَاىصن در تتشال نی ىٖهً کینَ  ةا ٕلم ایيکًدٌص تا  نی
آن درنان ؽصه اغت. ؽػشؿ پػی  صیگَ ؽشؿ نی ؽَد. غپع ةً نی تهام نًَٕ
ارد. آن کيػص درد ىػص لهػع نیآن را  تط ؽصه و وِٕػی ةطد کً تتشال وإًٍا کَچک نی

تَاىایی درنػان ٌای حظ ی را درنان کييص، انا  هارییتَاىيص ة نیٌا  ؽیَه  آن نؤثط ةَد.
کيػص؟  کػار نی کيػص چػً درد نیتػان  یص ةازوییػ. اگط ةگَىصارىصم را یٌای وس ةیهاری
در انِػصاد را تان  دغػِانسَاٌػص  کيػص و از ؽػها نی ی نییوردٌػا سَاىصن ةً ؽطوع
گَ ةًةاز کيیص. غپع تان  ةصن ٌِ کيػص  نی ْػَت دغت ؽها ویا ی ىٖه  نب غَزىی 

گَی دغت آن گضارد کً و نی ٌِ  ص و ؽػهایػایة طونیػة گطتػانید از ىٖه  نب غَزىی 
 ٕتل ص، نثلیکي را لهعتان  یص کطد. وِٕی دوةاره ةازویسَاٌ ٌَا را اذػاسحطیان 

کييػص،  ده نیگطی ىیظ اغِٓایٌای د ٌالوه، ةطسی اْطاد از روش . ةً درد ىشَاٌص داؽت
ایی اىخػامٌا  آن ٌا. شِو نلػمیآو و کاُض، تطغیم ٌال م ناىيص غَزاىصن  چيیو کاٌر

 دٌيص.  نی
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ی در نصرغ  دا َ ٌای دىیَیِ  روش  دٌيػص. تظکی  ةصن را آنػَزش ىهی نػیط ٌْط
ًا ٌا  آن يگیة ةػً ْػالـػْط ِْ  یص ةػا دٌػا و ورد و ؽػٓایػپل راىػصن ارواح ،ییؽػَ يی، 
ػػی از ایو ىػػص. اکثػػط روشپطداز ٌػػا نی هارییة  ٌػػا اغػػِٓاده ٌػػای دىیػػَی نػػػیط ٌْط

ةطىػص  نی ةػً کػار ی کًیٌا ٌا را ؽٓا دٌيص، انا روش هارییتَاىيص ة نیٌا  آن کييص. نی
ػایی کػً ةػطای ؽػٓای ةیهارییى سَب کييػص اؽػاره  ٌػا اغػِٓاده نی ػت. ةػً چیٌظ
اغِٓاده کييص، ٌا  آن ص ازیکييص ىتا ً نییرا تظک نا کً داْا کييصگان ویکيیم، انا تهط ىهی

،  ةاغػػِان ویةػػصی دارىػػص. در چػػو ةػػػیار و ییةػػػیار غػػهد پػػاٌػػای  اىطژیچطاکػػً 
 ةيصی، نػب ؽکػًِ اىيصةيصی کطدىص ن میٌایی تٖػ رؽًِ را ةً ٌای ؽٓادٌيصه روش

ٌا  آن .اٌییگنب  و گَىگ ْؾار، ؽٓادٌی چی ک، نبیطو پطکِیغَزىی، ناغاژ، کا
 صهیػرؽػًِ ىان کیػ ؽٓادٌيصه ةيصی ؽصىص. ٌط روش میاری تٖػیٌای ةػ ةً دغًِ

رو ىام کانػل آن  ةيصی ؽص. ازایو ظدٌهیو رؽًِ نتًٖیٌيَان غ َ کً، ةًیؽص. ایو حَ
ػػت، یى   نػایػَ کً، چیظی در نخهٌَ  تظکیاغت. حَ« َیظده حَیرؽِ  ؽهارۀ غ»

ؽػتیً ظی یػچ. گیػطد غطچؾػهً ىهیتظکیػً از ٌای آن از گَىػِگ ذاـػل  زیطا ٕصرت
 ک اغت.یيتک
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  عغمی ضذيساى

 ًیکتش حاؼل از  جيَن
کػً  وحػَد دارد ًیػکاز تظ ذاـػل حيػَن ىام ةًی ، اـهالذ ييصگانکً یکتظاحِهاع در 
پشػؼ آن را  ٕػصر آن ویژه ةطسػی ً . ةػ اغت داؽًِ نطدم ةط ٌهَمزیادی ار یط ةػیتأث
 کػًص ؽػيَى ینػ نػطدمی . وِٕػتطغيص ین گَىگ یچ اْطاد از اىخامٍلی ة ًکاىص  طدهک

 وذؾػتػیار ة ،ذاـل از تظکیً ؽَد حيَننيخط ةً  اغت وکنه گَىگ یچ ویتهط
 ًیػکاز تظ ذاـل حيَن م کًیةگَص ی، ةگضار ٖتیييص. در ذٖک ؽطوعآن را  کً ييصک ین
 وحَد ىصارد. وحً  یٌ  ةً

َاىػػات یا ذیػػارواح ط ین ْکطؽػػان، ةػػً تػػػشىتَد سانط درغػػت ةطسػػی اْػػطاد ةػػً
 ػػت، انػا ایػو ذالػت ُیطنتیٍػیِ یار ىیاسِ ـاذبٌا  آنی لاـ . سَدآگاهاىص درآنصه

 دٌيػص. انػا آىچػً روی داده ایػو اغػت کػً ىػتت نی« اىطژی ٕصرتهيص»سَد را ةً 
و ٌيگانی کً ایو اْػطاد کييص  نیرا کيِطل ٌا  آن ةصن ييصهکطیَاىات تػشیا ذیارواح 

ىصاؽػًِ کييص دیگط سَدؽان ىیػِيص. نهکو اغت ٌيگام ذطکت تٍػادل  تهطیو نی
 ـػَرت ویةص گَىگ یچ ویتهط ًکييص یة ین نطدمی وِٕوْطیاد ةظىيص. َ یحةاؽيص یا 

 گَىػگ یچ ویا ًکص یيک یط نکاز ؽها ْی اریةػ تطغيص آن را تهطیو کييص. نی ، اغت
تطیو غهد  پاییو ْٖم ویةاؽص؟ ا گَىگ یچ ویتهط تَاىص ینو یا انا چگَىً ؛اغت
 اگػط ٌػادت . اغػت کار سهطىػایانا ةػ ،اغت وداؽِ ىگً و سَد را غالم اِْویؽٓا
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ا را ةً ایو ؽیَه اىخام دٌیص،  صیيک ٌهیؾً در کيِػطل سػَد تان  یاـل سَدآگاهکاٌر
 ی،سارحی ٌا امیپٌا یا  اىطژی ی،کهکسَدآگاه  اغت وکنهآىگاه  ىاتَان سَاٌص ةَد.

ػػاتان  ةػػصن طهیػػو ُ ييصهکطیَاىػػات تػػػشیا ذیػػارواح  ی را کيِػػطل کييػػص. ؽػػایص کاٌر
ایػو  ص.یؽػَ ييػصگانکً یکتظ احِهاع ةًی ـصن  ةظرگ و ةاٌ  سهطىاکی اىخام دٌیص

 ةػً وحػَدؽػان  ییسَدىهػای واةػػِگاْػطاد و  طکػْىتَدن  سانط درغت نؾکالت ةً
ی ةٍل داىص چگَىً یىهکػی   یٌ.  ػتیى ًیکاز تظ ذاـل حيَن آیص. ایو پصیصه، نی

 ًیػکاز تظ ذاـل ظ ةً حيَنیىٌا  آن ًچطاک ؛اىص ؽصه گَىگ یاـهالح اغِاد چ اْطاد ةً
 حيػَندچػار  ؽػشؿةاٌ  ؽَد تَاىص  یىه گَىگ یچ ویتهط در وإًاٌِٖاد دارىص. 

ی ٌػا ٌيػطی ٌػا رنػان ی،ادةػ آثاررا از  اـهالح ویا نطدمکثط . اؽَد ًیکاز تظ ذاـل
ا یػی هیٕػصی ٌػا ِابک ص ةػًیػتَاى ی، نػ کيیػص ةػاور ىهی اگػطاىص.  ؽيیصه طهیو ُی رزن
چگَىػً .  ٌػا وحػَد ىػصارد کِػاب در آنی ظیػچ ویچيػ. صیيک رحَع ًیکتظی ٌا ِابک

 ویچيػ اغػت وکطنهیػُ ةاؽػص؟ وحػَد داؽػًِ ًیکاز تظ ذاـل حيَننهکو اغت 
 روی دٌص.ی ظیچ

ا ن  . آىچػًؽػکل دارد چيػصطدم ةً آن ةاور دارىص نکً ی اً یکاز تظ ذاـل حيَن
، ارواح  ػػتیى درغت طشکْؽشؿ ایيکً  سانط ةً . اغتٌ ؽکل ویاز ای کیگِٓم 

 نثػلی نِٓػاوتی ٌػا تیذٌي و يػصک ینػ سَد حػضب را ةً ييصهکطیَاىات تػشیا ذی
در  اْػطادی ةٍلػ ص.کيػی یىهاسَددٌص کً  یرا رؽص ن «گَىگ یچذالت » طدنک  نلب
ی اىػص. وِٕػ طدهک ویرا تهطی ٕالة گَىگ یا چیٌػِيص ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىانلب 

ػا کييػصن را اؽ یاـل دارىص سَدآگاه ص، ٌادتييک ین ویرا تهط گَىگ یچ ی . آگػاٌٌر
از ييػص. ک ینػ میتٖػص گطانید ةًرا ؽان  دٌيص و ةصن ین از دغترا ی ٌطچیظ ةًسَد 
ا یػ ؽػان یکػهکسَدآگػاه  ازؽػان  گضارىػص ةصن یو نػؽػَىص  نی غػطدرگم یذٌيىيط 

ای طد. ةٍلیةگ ْطنانی سارحی ٌا امیپٌا یا  اىطژی ِاٌر  ؼیهػاى را ةػً بیػٌخی ْر
ا یػپطد ة وییپا ةً غاسِهانی از ةا  کً ؽَد گًِٓی ؽشف ویاگط ةً چي گضارىص. ین
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ا را اىخام نیی، ارود طحًیؽ در آب یػػِو ز ةػًی لیتهػای . سػَد او ذِػدٌص و کاٌر
 ًیػکاز تظ ذاـػل حيػَن ویػيػص. اکواگػضار  گػطانید را ةػً سَاٌص ةصىؼ یىصارد و ن

ًِ ی هطاٌص او ةً گییص ةگَیتَاى ی؛ ةلکً ن ػتیى  کػً در ٌلت ایخادش ایو اغت وْر
ِار کطدیةً ای ٌهص ـَرتً آُاز ة ىَغػان  ييػصک یط نکْ از نطدمی اری. ةػو ؽکل ْر

 ویػدر ای ٖػت اگػط ؽشفػی. در ذٖ اغت گَىگ یچ ویتهط ؽان، ىاسَدآگاٌاى  ةصن
چيػیو چیػظی . سَاٌػص داؽػتی هیوسی انصٌایپيص، ک ویرا تهط گَىگ یچ ذالت
 . اغتی ٌاد نطدمی ٌا ٌا و نلب یواةػِگ  خیىِ ًک، ةل ػتیى گَىگ یچ ویتهط

 از ةػصنی یدر حػای چػ ،گَىػگ یچ ویدر تهطوِٕی  ًکایو اغت  گطیدوكٍیت 
ةیایػص ْػطد  تَاىػص پػاییو رغػص و ىهی وِٕی چی ةً ةا ی غط نی ای ؽَد نػصود نی

ی وِٕػی ِػػیدا َ ی ٌا در روشویژه  ةً اغت. کَچکی حٍاىاىػان  تطغص. ةصن ین
ی د. اگػط چػؽػَ ینػ نَاحػً التکو نؾػیاةا  گضرد، ؽشؿ ین یاىالکان یاز نی چ

، تيٍا در غط  ىًایو نػئلً . ناىص نی نَِّٕانطاؼ  اىال ةگضرد، در آنک انیىَِاىص از ن
تطیو  دٌػص. انػا غػط اىػػان ذػػاس روی نیظ یػى گػط ةػصنیدی ٌا در ٕػهتةلکً 

ىَِاىػص از ی ص. اگػط چػیآ ین وییپا و غپعرود  نیغط ی ةا  ةًی . چٕػهت اغت
ؽػصه اغػت، و نِػَرم  ویار غيگیص غط ةػيک ین اذػاسْطد رد ؽَد،  اىالک انین

 يص و ىًک يِطلکرا ی ظیتَاىص چ یىً نی انا چ .ةً غط داردی از چی يیغيگ الهکاىگار 
را  گَىػگ یچػایٔ ذٖػ از نطدمی . ةٍلیا ةیهاری ؽَد لکنؾایخاد  تَاىص ةاٌ  ین
اداىيص و ى یىه  ؽػصه ونػطج ٌطج ةاٌػ نػػئلً دٌيص و ٌهػیو  نیظ یاغطارآنی یيٌط

و ىَِاىػص ةػطود غػط ی ةػا  ةػًی اگط چػکييص  ْکط نی ، نطدمةط ٌهیو اغاس.  اغت
و ةاٌػ  یػرود و ُیػطه. ا نػیی گیطد، ةً گهطاٌػ نی ًیکاز تظ حيَنْطد ص، یایة وییپا

 .ةِطغيص از نطدمی اریةػؽصه 

.  اغػتی نػَِٕی ِیوكػٍ ص، ْٖمیایة وییاىص پاغط ةطغص و ىَِی ةا  ةًی اگط چ
 و ٌيػَز ٌػم ادانػً یاةػصهػػال یىی ذِػ ایػی نَ ىطسی نهکو اغت نصتی ة ةطای
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 گَىػگ یچػی اغػِاد وإٍػ یک تَاىص ین ةاؽص، ؽشؿ آن ص. اگط ٌلِؼیایى وییپا
 ویص. در تهػطیػایة وییتَاىػص پػا ینػکيص و چی  تیصاکً چی را ةً پاییو ٌيص کصا یپ
 ،صیػایة وییا پػایػرد ؽَد  یاىالک انیاز نتَاىص  هیىٌا  آنچِی  اْطادی کً،  گَىگ یچ
نػَر اغػت کػً  کييص و ةتیييػص آیػا ایو حػِخَؽیيگ سَد  ؽیور ٌلت آن را د صیةا

 رؽػص دٌيػص!سَد را  يگیؽ ویؽةایص و اىص  نَِّٕ ناىصه غهد آنر ی نَ ىی دنصت
تَاىػص  نیی چ ًکةطىص  پی نی، صيدٌ ینا سَد را ارتٖ يگیؽ ویؽی نَر وإٍ ةًوِٕی 

در  گَىگ لیدىتال تتص ةً ، يگیؽ ویرؽص ؽ طحای تهطکظ ة ةًص یتَاى ی. ىهةیایص وییپا
ْٖم ةٍػص  رؽص کيص وؽها  يگیؽ ویؽایيکً  ناىص تا نیآىخا  نؾکل ةاؽیص.تان  ةصن
 ، ٌيػَز ٌػم ةاؽػصوإٍػًا نػػصود ی اگط چػدٌص.  حاىتً روی نی ات ٌهًطییِت ، از آن
ا و ٌَانل ذٌيی نا ٌػػِيص کػً ىٖػؼ ایٓػیانٍهَ ً  .ؽَدی لکنؾةاٌ  تَاىص  یىه
ی ً وِٕػکػؽػيَد  ین گَىگ یچی اغِاد ٕالة زکػی اایيکً  ةٍص از،  ٌالوهً ةکييص.  نی
، تطغػص ینی وِٕتطغص.  ینص، یآ ؼیپی لکنؾ اغت وکطغص نهةغط ی ةا  ةًی چ
 تػطسی ، واةػػِگ صیتطغ ینی ِ. وٕاوردیةً وحَد ةی وإٍی او نؾکلی تَاىص ةطا ین

ؽػَد،  یىػاٌط نػ ؽهای واةػِگوِٕی ؟  ػتیىی واةػِگ کیآن ا یآدر نیان اغت. 
ا یا ىتایآ ایػو رغص.  ین ةً ىيط یهاریةؽتیً ؾِط یص، ةیؾِط ةِطغیة د؟ ٌطچًؽَص ٌر
حطا درس ةگیطیػص تػا وادار سَاٌیػص ؽػص از ایػو نػا و ةطود.یاز ة صیةاتان  یاةػِگو

ا ؽَی ػِگواةةَِاىیص از   ص و رؽص کيیص.یتطس ٌر

.  داؽػت ِؼ رو دارىص اذػاس راذِی ىشَاٌيصیکً پی  اً یکظگان در تييص ک ویهطت
ػایچٌػا  آن دٌص کً ٌه  را رؽص نی از گَىگی ادیز اىَاعؽان  زیطا ةصن ار یةػػی یٌظ
ؽػکل  ا آنی ویا ؽَىص ةً ین ةاٌ ٌا  کييص. ایو نی تکذط ةصن درون ًک اىص ةإصرت

اذػػاس راذِػی ىصاریػص اغاغػًا ایػو  ًکػيیاٌلت ص. یةاؽ داؽًِی اراذِى اذػاس
ای، چ ٖتیدر ذٖص. یهار ؽَیةتطغیص  نی ؾًیٌهاغت کً  رؽػص تان  ةػصندر  ًکی یٌظ

از ی اریو ةػػی ٍینت ْػَؽی ٌػا یی، تَاىػا گَىػگٌا  آن و ٌه ٕصرتهيص ةَده اىص  دهکط
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تان  ةػصن، ذطکػت کييػص نػطؼ آننػطؼ و  ةً ایػوٌػِيص. اگط  نتیٍی َْؽ نَحَداتِ 
ار یةػػ اٌفػابی اىٍِػاو ُیطه سَاٌػص داؽػت. ةَدن  اذػاس سارش، درد، نٍضب

تان  ةػصنوِٕػی . تػا ؽػَىص ً ىاٌط نییتظکی ٌا ذالتوإػام  اىَاعو  اغت ذػاس
 اذػػاس لکؽػ ویػا ، ةػً اغػت ىؾػصه لیتتػص ةػا  یاىػطژةا نادۀ ا ة انلکنَر  ةً

ا را پصیصه صی. ةاکيیص نی اگػط گان ييػص ک ویتهطت. ؽها ىيط گْطدر سَب  ای ایو چیٌظ
،  ی داریػصهػاریص ةیػيکط کػْ ؾػًیو ٌهةگیطیػص  در ىيطی ٌاد یْطدرا  سَد ؾًیٌه

ص، اگط ٌيَز یآ نی ؼیپ ًیکدر تظی درد و نريِی ؟ وِٕ صیيک ًیکتظ صیتَاى ین چگَىً
 در ٌهػان تان يگیؽػ ویؽ میگػَ ینػ پع ةگیطیص، در ىيطرا ْطدی ٌادی  َدس ٌم

 نَكػَع ویػةػا ا در راةهػً . ذػصإل اغػت طدهک غَٖطی ٌاد نطدم غهد ةً لريً
 . صیا طدهک غَٖطی ٌادنطدم  غهد ، ةً ةشفَص

 حای کييػص، ةػً نی ار ةػا  ىگػاهیةػػی از غػهر نػا ل ةًی گان وإٍييص ک ویهطت
وإٍػًا  اغػت وکػ، نه یػصهاریة صیػنطدم ٌادی ىگاه کييص. اگط ْکط کي دیصگاهاز ایيکً 

 ؽػها يگیؽػ ویؽ ص، غػهدیػهاریةْکػط کيیػص ی وِٕػ طایزةیهار ؽَیص.  اٌ  ؽَدة
 ةػًی   وإٍػیػکو تظ گَىػگ یچػ وی. تهػطاغػت ٌادی نطدمؽیيگ  غهد ؽیو ٌم
آن ىٌَی کً ا ن تَـیّ کطدم، کً چػی در سفَص ویژه  ، ةًؽَد یىه سِمی هاریة

 منػطدی هػاریة وإٍػًا ةاٌػ آىچػً  داىیم کػً ؽَد. ٌهگی نػی در حایی نػصود نی
ص ٌِٓاد ؽَد ین ص یو غی ذٌي دـر اةِػصا از ىيػط اغت. نٍهَ ً ؽشؿ ی حػه دـر

وكػٍیت  ًکػيیاو ٕتػل از  صیػآآن ةط تَاىػص از پػِع  یىهػذٌو و ظد یر یْطو نی ذٌي
. ةػطد نیرىػج ی ذٌيػو یاز ةػار غػيگؽػشؿ  ،ةصتط ؽَدی طینَر چؾهگ ةًی هاریة

 تشت ةً مکاو را نر ًکَد ةی ؽشفی ، زناى نثالطای . ة اغت ـَرت ویا نٍهَ ً ةً
ِی ٌا دغتاز ی کیةَدىص.  ةػًِ ةتطىػص تػا آن را  سَاٌيص یطدىص نکادٌا و  يصاو را گْط
او را  دغػت ةػػِيص و نػ ی ا او را ةا پارچً چؾهان ؽَد. غپعی حار از آن سَن
را ةػاز  ط آبیؽػ آنػص.( یىهػ ةَد و سػَن ىؾصه صهیةط او در اـل صىص. )دغتیسطاؽ
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 طد سػَنکػط کػْدر ىِیخً را ةؾيَد و  آب صنیکچ تَاىػت یاو ن ًکی نَر ةًکطدىص 
ی او زسهػ ٖػتیدر ذٖ.  درگضؽػتی َتػاٌک ةٍص از زنان نطدآن ص. کچ ینکً  اوغت
 ةاٌػ اش  ٌَانػل ذٌيػیص. یکچ ین ًکةَد  آبةلکً ، ىصاؽتی ظیةَد و سَىط ىؾصه
 تیىٍا دررا  نسَدتا، اذِها ً  صیهاریة ًکةاور داؽًِ ةاؽیص  ؾًیؽص. اگط ٌه ؼنطگ

و نطدم  اغت طدهک غَٖطی ٌادنطدم  غهد تا تان يگیؽ ویؽزیطا  .کيیص نی هاریة
 ؽَىص. نَر نتیٍی دچار ةیهاری نی ٌادی ةً

تٖاكػا  آنی ةػطا ٖػتی، در ذٖ اغػت هػاریة يصکط کْ ؾًیٌهای  ييصهک ویتهطاگط 
 دغػػه. ؽػػَد نیتان  وارد ةػػصن،  درسَاغػػت کيیػػصرا ی هػػاریة کیػػ. اگػػط  يػػصک ینػػ
چیظی ؽػها  ًک صیةاؽ ىگطان ؾًیص ٌهیص ةا  ةاؽص. ىتایييصه ةاک ویتهط يگیؽ ویؽ

ٌا  ناىيص غایط واةػػِگیو  اغتی واةػِگ ی،هاریاز ة و تطسیطا ای، ز کيص را ةیهار نی
ةتطد  ویارنا را از ةک ؽشؿ اغت  زم ًیکص. در تظایخاد کي لکنؾتان  یةطاتَاىص  نی
ط از یػُ چگَىً ؟صیرا رؽص دٌ گَىگراذِی ص در یتَاى ین . چگَىً اغت کدردىا و آن
را  ػػمیاز ةَدی ص داغِاىی؟ ةگضارصیسالص ؽَتان  یٌا یواةػِگاز ؽط ص یتَاى ینآن 
ػات ؽػصً یػکاد در تظیػزی ةٍص از تالؽػ ًکةَد ی ؽشفی . زناى میَگةتان  یةطا . ، آٌر
ات ىا لی ٖیذٖثهطۀ ةَد ةً  کیىظدی وِٕ  سَؽػرال ىػتتَا ینچگَىً  د،ؽَ و آٌر

ِو ىتاؽص؟ او د ی واةػػِگ کیػانا ایو ٌیخان !  ةَد غً ٕلهطوی ْطاغَ ةًر ذال ْر
اتسَؽرالی ةػیار زیادی واةػِگ ، اغت ا از واةػِگی صیةا . آٌر ی ، ةا ٕلتٌا ةاؽص ٌر

 ساتهػًی ثهػط یةػ ةػًاش ً یػکطد و تظکػ طد. انا او غػَٖطیگ یط ٕطار ىهیتأث  ترت ًک
را  اشً یػکيػص. تظک ؽػطوع از اول د، نختػَر ةػَد دوةػارهةَ طدهک غَٖطچَن .  اْتی

 ویػ. اـػٍَد کػطد ًیکتظدر  دوةاره ار پطزذهتیةػی طد و ةٍص از تالؽک ؽطوع دوةاره
 غػَٖط دوةػاره وگطىً ، ؽَم زده خانیص ٌیىتا»: ةً سَدش یادآور ؽصص و یتطغ دًٍْ
 . اغتی ِگاز واةػی ظ ىٌَیى . تطسؽکػت سَرد ، دوةاره تطس ویةا ا «کيم. نی



۲۴۷ 

 

 ویػا ؽَد، ةً ینةیهار ی ی از ىيط ذٌيؽشفی وحَد دارد: وِٕی گطید تینٍَٕ
ی ذِػ ًکػٌػػِيص ی د. اْػطادَؽػ ینػ زده ًیػکاز تظ ذاـل حيَن ةطچػب ؽشؿ

 ی،رواىی هاریً ةکگَیم  ی! ن يمکدرنان  را ٌا  آنی رواىی هاریة ؽَىص تا ین نيِيط نو
هػار یة زیػطا. چطا؟  ىصارم وٕتی ػا لن ویچيرغیصگی ةً ی ةطا و نو ػتیىی هاریة

 دارد و ىػػً هارگَىػػًیة طاتییػػتِ او ىػػً و ةػػصن ػػػتیىی طوغػػیو  یٌػػی دارای رواىػػ
 ًکػدٌػص  روی نیی وِٕػی رواىػی هػاری. ة ػػتیىی هػاریة ویا از ىيط نو .یٌَٓىِ

 د؟ نثػلؽػَ نی ّیذػص كػٍ . تا چً ؽَد ین ّیكٍ ؽشؿ ةػیاری سَدآگاه اـل
 ةػًی هػار رواىػیةی اـػل ةاؽص. روح سَدش اریاسِ ذبـاتَاىص  یىه ًکاغت ی ػک

 جیو گػ پػطت ؾًی. ٌهةاؽص ةصناسِیار  ـاذبسَاٌص  یىهدیگط .  اغت لکؽ ویٌه
ٌػا  اىطژیا یػ ؽشؿی کهک، سَدآگاه  نطذلً ویص. در اىاهار ةیتَاىص ٌؾ یو ىه اغت
ارد. وحػَد دی اریةػػ غهَح ،ٍصييص. در ٌط ةُ ک ینةا او نصاسلً ی سارحی ٌا امیپیا 
در ص یؽػاْػطد ی اـػل ، روح ٌػالوهً . ةػؽػَد ینػاو  نػظاذمی انیپاىطژی یا  ىَع طٌ

ای ٕتلی ٌا یزىصگ او  سَاٌيػص ةػً ینػ ارانکػ ص نلػبیو ؽػااىخػام داده ی ةصی کاٌر
ایػو ی رواى یهاریةگَییم کً ناٌیت  نی دٌص.ی تَاىص رو ینی ٌطچیظةظىيص.  ـصنً

ا ةاٌ  آن نی روؽػو ةاؽػص کػً چػطا تػان  ةایص ةطای ؽَىص. اکيَن اغت و ایو چیٌظ
ایی را ةطای  درةػارۀ آن تَان ینی ارک چً .يمکدرنان  ٌا  آن نایل ىیػِم چيیو چیٌظ

غشت ار یانا ةػ ،دؽَ اریٌؾ کيیص کهک او ةًٌیص، د را آنَزش داد؟ ؽشؿ اىخام
در آغػِاى  ی رواىػ هارغػِانیدر ةی ِػطکد ی د. وِٕػؽػَی ٌهلػکػار، و یػً اکػ اغت
 ًکػتطغػيص  ینذصی ً ة ىاگٍان هارانیة ةطیص پی نی ةاؽص،ی کیِطکالک ؽَ  کطدن وارد
 ، روح لريػً ؟ در آن اغت نَر ویچطا ا .آورىص یىه ةط زةانی نٍي یة ذطؼ  یگط ٌید

 تطغص. ینی کیِطکال کؽَد و از ؽَ  یار نیٌؾ ؽشؿ ویای اـل

دٌػص.  ادانػًآن را  سَاٌػص ینػ کيػص، را ؽػطوع نی ًیػکتظی شفؽی نٍهَ ً وِٕ
گان  ييصک ویاز تهطی اریةػرو  ازایو. دارد ًیکتظی ةطای ٕلت وی یةَدا غطؽت ٌطکػی
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َِاىػص در ذِػی اگػط ْػطد ى. کييػص نی ًیػکتظؽان  زىصگیدر نَل ،  آنی طیادگیةٍص از 
 ؾػًیدا ػَ دارد و ٌهکطدن  دىتػالی ةػطای ٕلتػ، يػصک ػبکا ْا را ید ؽَ نَْٔ ًیکتظ
و یرا تهػط گَىػگ یچػ ؽػشؿ ویػا ًکػاىيػص د ین يص. ٌهًک ًیکتظآن را سَاٌص  ین
ىیػظ از  ٌاً یػػاٌه ٌه  انطاْیػان و و داىيص ش ایو را نیارکدر نرل  يص. نطدمک ین
چيػص غػال ٕتػل، از اْػطادی کػً  ص:یؾػیيصیة ویادرةارۀ ی . انا ٌهگانالع دارىص ویا

اگػط  ْٖػم کطدىص. نَر وإٍی تظکیً نی کطدىص تٍصاد اىصکی ةً گَىگ را تهطیو نی چی
 ویػيػص. انػا اکط ییػتَاىػص تِ ینػاش  یيص غٓط زىػصگک ًیکتظی ٖینَر ذٖ ةً ؽشؿ

 ویتهػطتيصرغػِی ؽػٓا و ی ةػطا گَىگ را چیکً ٌادی ةَدىص ی داْطاؽشاص ْٖم ا
اْطاد ٌادی نهکػو اغػت  داد. را تِییط ىهیٌا  آنی زىصگکػی نػیط  ٌی . طدىصک ین

ی هػار رواىػیةنهکػو اغػت  ؽَىص یػا نَاحً یالتکنؾؽایص ةا  یا صىؽَ هاریة یروز
در را ٌػا  آن ٌطچيػص.  اغت لکؽ ویٌه ةًی ٌاداْطاد ی ص. زىصگىطیةهذِی ا یص ؽَى
وإٍػی تظکیػً نَر  ةػًانػا ىػص، طدک یو نػیرا تهػط گَىػگ یچػ ًکػدیصیػص  ینػ کپار

راه   کػػب انػا ةػصونيػص، يک ًیػکةػا  تظ غهَحتا ىص طدک ی. ٌطچيص آرزو نکطدىص ىهی
 ویػيص. ايک ًیکةا  تظ غهَح ؽِيص تااد آرزو ٖمْ ص.ؽَى ْٔص نَيػِتَاى یدرغت ىه

.  تيصرغػِی ةَدىػصو  ؽػٓا وییپػا در غػهد گَىػگ یييصۀ چػک ویهطت د ٌيَز ٌماْطا
داؽػِيص.  نیی یٌػا یهػاریة ویةياةطا داد، تِییط ىهیرا ٌا  آنی زىصگنػیط ی ػک   یٌ

اً  نیؽػٓا تػان  یهاریة گضاریػص ارزش اتٖػًَ ط ةػْٖم اگػ اىخػام تهػطیو  یاةػص. ـػْط
 .ىگیطیصی نطك  یٌگط یتَاىص ةاٌ  ؽَد د گَىگ ىهی چی

ةاؽػص.  داؽًِ سَد تَحً يگیؽ ویؽ يص و ةًک ًیکتظی نَر وإٍ ص ةًیةا ؽشؿ
 ویتهػط گَىگ یچ ویطا تهطیةطود. ز ویتَاىص از ة ینی   وإٍیکةا تظ ْٖماو ةیهاری 

ی و اغػِاىصاردٌا ـػَلا صیاغت و ةای ٌاد نطدمی ورای ظیچ ًکةل ، ػتیىی کیظیْ
ٌهل کيص و در ٌا  آن ةط اغاسص یةاؽص. ةا وحَد داؽًِ ييصگانک ویتهطی ةطاتطی ةا 
اىص  طدهکى ٌهل نَر ویااْطاد از ی اری. انا ةػرغص یـَرت اغت کً ةً آن ٌصؼ ن آن
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ایػو . ؽػَىص نیهػار یةطغػص ة نٌَػصش یوِٕرو  ازایو اىص. ناىصهی ةإی ٌادْطدی و 
ی رواىػ ًکػيیاا یػطد یرا ةگی هاریة ا آنی وی، اغکًِ کيص ىاگٍان یروز صیؽاؽشؿ 

ی رواىػاز ىيػط  کػً ویٌهػيػص. ک ینػ ویرا تهػط گَىگ یاو چ ًکداىيص  ین د. ٌهًؽَ
ًِ حيَن ًیکاو از تظ» گَیيص: نی ؽَد، نطدم ین قینط  او ةطچػػب و ةً« اغت گْط
ی ٌػادطدی ْػ ؟غػتای نيهٖػ ویػا ایػ: آصیؾػیيصیة درةارۀ آنی . ٌهگؽَد نی زده
ًی ةطای ذِ .داىص یرا ىه ٖتیذٖ غػشت گان  ييػصک ویاز تهػطی اریا ةػػیػٌػا  یا ذْط

ؽػَد،  قینطی رواىاز ىيط  در ساىً ؽشؿ ویاةيص. اگط ایرا در آن ٖتیذٖ ًک اغت
 ویتهػطگَیيػص  نی ٌيػَز ٌػم گػطانی، ٌطچيػص دةاؽػصغػاز  نػئلًنهکو اغت کهِط 

 کوذؾػِيا د،ؽػَی رواىػ ویتهػط لدر نرػاو . اگػط  اغتةاٌ  آن ةَده  گَىگ یچ
ٌا  ةػطود. روزىانػً ویاز ة اغت وکطنهید و َُؽ ین زدهی ةظرگ سَاٌص ةَد. ةطچػب

از ی . ةٍلػ اغػت ؽصه ًیکدر تظ حيَن ةاٌ  گَىگ یچ ویتهط ًک دٌيص ین گظارش
 نشالٓػتةػا آن  ةیيصازىػصی ىگػاٌ گَىػگ یچػ ویتهػط ةػً ًکػيیا ةصونی ذِ نطدم

اىخػام را آىخػا  گَىػگ یچػ ویتهػطکػً ؼ یپ چيص وٕت ویٌه، او  ةتیو» :کييص ین
ٕػطار  ٌطچػً اغػت وی ٌػاد یْطدانا او  «ؽصه.ی نَر ویا و ا نةَد  سَبداد  ین

ا یػطد یةگی گطیدی ٌا یهاریة اغت وک. نهدٌص وی نیِٓص ریة او اتٓاؽی ةطا اغت
و یتهػطی ٌطچیػظةػطای  ًکػ اغت نٍَٖل ویا اید. آؽَ نَاحًی گطید التکةا نؾ

 ًکػيیسانط ا : ةً اغت هارغِانیدر ةناىيص ْطدی پظؽک د؟ کط را غطزىؼ ىگگَ یچ
 ویػا ةػًآن را  تَان ین چگَىً ؛دؽَهار یةی زىصگ ویص ٌطگظ در ای، ىتا اغت او پظؽک

 ؟درک کطد لکؽ

ا یػ گَىػگ یچػ ٖتیذٖ ًکيیا از اْطاد ةصونی لیس ًکم ییم ةگَیتَاى ین ویةياةطا
ٖالىیُ یٌا گًِٓةصاىيص آن را پؾت  اـَل  یلکنؾ ًکيیا نرق  ييص. ةًک ینان یةی ٌط

ی ةػطا گَىػگ یؽػَد. چػ ینػ زده گَىػگ یچػ ةػًی ةطچػت ىَع طص، ٌیآ یةً وحَد ن
گَىگ ىگػطش  درةارۀ چیاز اْطاد ی اری. ةػ اغت نؾٍَر ةَده در حانًٍ تاهَکی  ا دوره
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رد آن را و کػطده  ذهلػً آن ةػً ،ىکػٌَؼ کػطدهآن را  ؾػًیدارىص و ٌهای  نٍِفتاىً
 گَىػگ یٕػصر از چػ  آن .گػضرد در ْکط ایو اْطاد چػً نی داىص یىهی ػک   یييص. ٌک ین

نهػطح  گَىػگ یلهػ  چػک ًکػيیا نرػق  ةػًکاری ةً کارؽػان دارد. کً اىگار  ةیظارىص
 ،غتوا ی و ٌله اغت ٌلم گَىگ یىانيص. چ ینسیالی و ُیطوإٍی را  ، آنؽَد نی

 اغت. مکٌا  آن و داىؼةػًِ ار یاْطاد ةػ ویا طا ذٌویاِْص ز ین اتٓاؽ نَكَع ویا

 «گَىػگ یچػذالػت » ييػصگانکً یػکحانٍ  تظوحَد دارد کً در ی گطیوكٍیت د
ىػصارد.  ًیکاز تظ ذاـل حيَنی دارد ولی ذٌي اتتٌَهْطدی  وی. چيؽَد ىانیصه نی
ذالػت  دٌػم دیتَكػ اولةگضاریػص .  اغػتی نيهٖػ کػانالً  تیو وكٍیؽشؿ در ا

ا ٓػیای ىٖػؼ نٍهػی نػادرزاد تیػٓیک ،  گَىػگ یچػ ویهػطت در.  ػتیچ گَىگ یچ
، ویدر چػ. اٌِٖاد دارىص نضٌب ةً ًکٌػِيص ی ا اْطادیدى دری ؾَرک. در ٌط  کيص ین

ٌػا  آن رىػص.اٌِٖػاد دا ػمیو دا َ  ػمیةَد ةًاىص کً  ةَدهی اغت اْطاد ٌظار غال چيص
اکٌٖیصه دارىص  ای ةػص نخػادارد و  ٌهطاه  ةً شپادا سَبی اٌر ی انػا ةٍلػزات. کاٌر

ا ٌیچ ویا اْطاد ةً يگ اىٖالب در زنان اً ىصارىص. نشفَـ صهیٌٖظ ػا یو چیاز ا ی،ٌْط ٌظ
 ار ٌطچػًاْػطاد ی . ةٍلػؽػص زده نیات ةطچػػب سطاْػٌػا  آن ًو ةػؽػص  نیاىِٖاد 

 ٌلػم آىچػً، سػتآنَی درغػی ٌػا ِابکؽػَد از  یىهرا  آىچًييص، ک کتَاىيص در یىه
ت یدر آن پ ٌيَزی انطوز در  سطاْػات ،اغػت ىؾػصهدرک تا ذا  آىچً و  دهطکىؾْط

ذاكػط  ذػال ، انا درةَدىصو اْطاد یاز ای ادیتٍصاد ز ؼیپ غال چيص گیطىص. ىيط نی
ٌا را  صهیػاز پصی ةٍلنهکو اغت  وحَد دارىص. اگطچًایو اْطاد از ی هکتٍصاد ىػتًِا 

 را ٕتػَلٌػا  آن صیػيکى ت ػحطؽایص اىص.  ؽصه آؽکار ٍص نادر ةُ ٌا  آن انا،  صیيکى ٕتَل
 ٔیػو از نط ييػصک ـػرتتٌػا  آن ييص درةارۀک ین ت حط ًکٌػِيص ی اْطاد، انا  صیيک

ی پػ گَىػگ یچػ ویدرةارۀ تهػطی ٖیاىص ةً ذٖا صهیا ؽيیصه یروزاىً دی در زىصگآىچً 
 .اىص ةطده
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، از  گَىػگ یچػ ىام آوردن نرق ةً ًکةػًِ اغت ؽان  ٕصر ذٌو آناْطاد ی ةٍل
 نرػق  ص. ةػًیا ؽػصه و نػػشطهی طاْػاتسييػص ک یط نػکػْ. سيصىص یؽها ن ةًتً دل 

در ىيػط  ار ىػادانیةػػی ْػطد، ؽػها را  گَىگ یچ ویدر تهطی ا صهیرةارۀ پصـرتت د
 اش  ینػادرزاد تیػٓیک صیؽػای ولػ ،ای دارد ذٌػو ةػػًِ ْطدایو . اگطچً ىصگیط نی
 گَىػگ یچ و ةشَاٌص داؽًِ ةاؽصی سَةی نادرزاد تیٓیکةص ىتاؽص. اگط  ٕصر ٌم نآ

 وکػةاز ؽػَد و نه ار ةا یةػی در غهر ؼغَن چؾمنهکو اغت يص، ک ویرا تهط
انػا  ةػاور ىػصارد، گَىػگ یچ . او ةًرا تخطةً کيصی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىاةطسی  اغت

 هارغػِانیة ؽػَد، ةػً ینػ هػاریةی . وِٕػؽػَد هیى هػاریة ًکيص ک تَاىص كهاىت یىه
نػب  پظؽػک يص، ةػًک اىص او را نٍالخًَِىی ُطة نب کپظؽی يص. وِٕک ین نطاحًٍ

 او را نٍالخػًی هػاریىَِاىػص ةٌػم ی يیچپظؽک نب ی يص. وِٕک ین نطاحًٍی يیچ
 گَىػگ یط چػکػْ از آن ةً ىتاؽص، پعنؤثط ی ىػش  ةشفَـ  یٌ ًک یيص و زناىک
 گَىػگ یا چػیػآ میيػیةتتػا  يمک ین ؼیرا آزنا ؽاىػم»: گَیص   ینةا سَد اِْص و  ین

 تیػٓیک لیػدل  . ةػًآیص ؽک و تطدیص نیاو ةا .« نطا ؽٓا دٌصی هاریص ةتَاى یوإًٍا ن
در آن ةػػیار يػص، ک ویرا تهػط گَىػگ یچػ ًکػيیا نرق ةًی کً دارد، سَةی نادرزاد

ی ٍصدر ةُ  وا  ینَحَدیا نيص ؽَد ً او ٌالٕ ةً یص اغِادیؽاؽَد.  نػٍِص ىاٌط نی
 تیوكػٍ ا ةػًیػؽػَد  ینػ او ةػاز غَم يص. ىاگٍان چؾمک کهک گط ةشَاٌص ةً اوید
 تَاىػص ىاگٍػان یار ةا ، نػیةػی ةاز در غهر غَم رغص. ةا چؾم ینی يیة روؽو  هًیى

سَاٌص  ظیىی ٍینت َْؽی ٌا یی، تَاىا ویا ةط يص. ٌالوهیةترا ٍان ح ٖتیاز ذٖی ٕػهِ
 ةَِاىػص شنِػظ صیکي یْکط نا یآ ،يصیرا ةتی ِیو وكٍیچي ؽشؿایو ی . وِٕ داؽت
 گطانیدی وِٕ آىچً ؟او چگَىً اغتی ذٌي تیكٍوص یيک یط نک؟ ْيصک ترهلآن را 

 در ىيػط نػػشطه و وکطنهیػ، نهلٖػًا ُیسطاْػچیػظی  ،طدىصک ین ـرتت درةارۀ آن
ت ین  ،خػًیدر ىِؽػَد.  ةا آن نَاحػً نیٕطار دارد و  ؼاکيَن در نٖاةل چؾهاى ،گْط

.  ذص اغػت از ؼیةذٌيی ْؾار  ًکچطا کيص، ترهلتَاىص آن را  ىهی ؽشؿ وینِظ ا
ایی را کً  دیگطان .  ىیػػتی نيهٖػذٌيؼ ُیط ٌطچيصکييص،  درک ىهی صیگَ ینچیٌظ
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طار  تٍادل دو نطؼ ویتَاىص ة یانا ىه  ةؾػط اىخػامآىچػً  ًک اغت صهیيص. او ٍْهکةٕط
 دیؽَد نٍهَ ً ـػر ین گط اىخامیٍص ددر ةُ آىچً  در ذالی کً،  اغت دٌص اؽِتاه ین

اک. اگط او  اغت د، َؽػ  یاىخػام نػ نطؼ در آن ًکاىخام دٌص ی روؽ نتٔ را ةطی یاٌر
 خػًیدر ىِ، درک کييػصتَاىيػص او را  یىهػٌػا  آن .اغػت اؽػِتاه در او يػصیگَ ین نطدم
ًِ حيَن ًیکاز تظگَیيص  نی  . اغت گْط

هػطیو را ت گَىػگ یچ ًکؽها کثط ىصارد. ا ًیکاز تظ ذاـل حيَن ؽشؿ ویاانا 
ی ا کً ذٌػو ةػػیار ةػػًِی اْطاد . ْٖمؽَیص یدچار چيیو ذالِی ىه ص اـالً یيک ین

 ایيخػا کػًؽػها  ازػػیاری ةچؾػم غػَم  کييص. ینتخطةً  راگَىگ  یچ ذالت دارىص
ػایچ اً وإٍػص ةاز ؽصه و یذلَر دار  زده ؽػگٓت. صیػا صهیدگػط یدی ٍػصٌارا در ةُ ی یٌظ

َکً ص و نِظیداری سَة ص، اذػاسیػِیى  گَىػگ یچػایػو ذالػت و در ؾصه ىتان ؽ
ار یو ةػػ ةػَده ار آگاهی، ةػٕطار دارد گَىگ یچذالت  دری ؽشفی ص. وِٕیرٕطار ىصا

ػایی  یٌاد نطدم ًک اغت ویا نَكَع يص. ْٖمک یـرتت نی ٌإالىً و نيهٖ چیٌظ
ْػَت  ًکػرا ی ػػکص یةگَگاٌی اوٕات  اغت وک. نهکييص یهص ةاور ىیگَ یاو نرا کً 
ی ٌػاد نػطدم ص. چگَىًدٌ را اىخامی ارک او گًِٓ ةً ؽشؿ ویو ا صهید اغتؽصه 

ایػو نػػا ل درةارۀ  يکًیی احا ةً ٍْهص ْطد نی وی؟ ةٍصًا اکييصةاور را  ویتَاىيص ا ین
را و دو نػطؼ یةراةه  ةَِاىص  ًکدارد. ةٍص از آى ىگً سَدرا ىظد ٌا  آنةایص  کيص ـرتت

 اؽػػشاص ویػػا نٍهػػَ ً . رود نػػی ؼیپػػی سَة ةػػً چیظ ٌهػػً، درغػػِی اداره کيػػص ةً
 . ػتیى ًیکاز تظ ذاـل حيَن ىیظ وی، انا اىیظ دارىصی ٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا

 صهید ىصرتً ؽَد و ة یصه نیىان «یٖیذٖ حيَن»ً کوحَد دارد ی گطیدنٍَٕیت 
 ،ؽػشؿکػً  و ىیػػتیام یيک یةً آن اؽاره ن ًکی ٖیذٖ حيَننييَر از . ؽَد نی

؟  ػػتیچی ٖػیذٖ حيػَناغػت.  «تظکی  ذٖیٖت»ةلکً نييَر، .  ةاؽص َاىًیوإًٍا د
 کیػص یؽَد، ؽا ین صهیدی ؽشف ویچي ىصرتً ، ة ييصگانک ویتهط انیدر ن میگَ ین

 ىصارد. حانًٍی ٌم روی طیو تأث ػتیىرایج  وی، ا خًیدر ىِىٓط در ٌط ـصٌظار ىٓط. 
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 تیػٓیک صیػةا ؽػشؿ: وحػَد دارد یؽػطن پػیؼی ٖػیذٖ حيػَنی نٍهَ ً ةطا
ه از ٌهػط ٌای ةإیهاىػص غالةاؽص.  وص نػیةاؽص و ةا داؽًِی ار سَةیةػی نادرزاد

ی نػادرزاد تیٓیک ًکی یٌا آنروىص تظکیً کاْی ىیػت.  کطدن ةطای نیْطدی نػو 
ی یار ةػا یةػػ ٌػِيص و از غػهَحایيخا  یِینأنَری نٍهَ ً ةطا ،دارىصی سَةار یةػ
 ًکػيیاتطغص، زیطا پع از  ینی اىػاىی حانٍ  ٌاد ویاز آنصن ةً ا ٌطکػی .يصیآ ین

 ویػا ْػطد ةػً ًکيیااورد. ةٍص از یحا ة را ةًی ػکتَاىص  ؽَد ىهی ین کپاْطد   ذاْي
 نلػباو در  ؽػَد یةاٌ  نی ةؾطی ٌا ، نظاذهتآیص نیی ٌاد حانٍ  نطدم مینر

او ی يػص. ةػطاک ینػ غػَٖطی ٌػاد نػطدم غهد ةً تیىٍا درو  ثطوت ةاؽصو  ؽٍطت
ا ؽَد. ازایو ایيخا از ًکص یىشَاٌص رغی ٌطگظ روز کػػی   یٌتطغيص و  ین ٌهً رو ٌر
اىػص.  آنصه ایيخػا ةػًکً وحَد دارىص ی اْطاد ویص. انا چيیایة ویزن يص ةًک یىه حط ت

ِػاری سَة ةػً نطدم ویتَاىيص در ة ی، ىه ةٍص از ورودؽان  وییپػا غػهَح ةػً. ييػصک ْر
ای زىصگ و در نَل لِظىص ین ی . وِٕػدٌيػص یاىخػام نػی اریةػػاؽِتاه ی سَد، کاٌر

ا تا ةً سَدش غَد ةطغاىص، حيگص ینی کػ  و ةػً دٌص یاىخام نی اریةػةص ی کاٌر
 غػَٖطآغػِاى   او در ًکيص یة ین شد. اغِادؽَ یار نکةصٌ گطانید ةًی ادینٖصار ز
ایػو  دٌػص ةػً اغػِاد احػازه ىهی در ىِیخً ی؛ٖیۀ ذٖثهط ةا اغتی ػک. انا او  اغت

گػطدد. انػا  ای نی ه چارهدىتال را اغِادش ةػیار ىگطان اغت و ةًيص! ک غَٖطراذِی 
تظکیً ةکؾاىص؛ چطاکً نهکو اغت اغِادی  غهت ةًتَاىص ْطد را  ةً اذِهال زیاد ىهی

او ةَِاىػص از نطیػٔ  کػً ةياةطایو تٖطیتًا ُیػطنهکو اغػت وإٍی در دغِطس ىتاؽص.
او زیػاد اغػت و ذِػی  غوتظکیً ةً اـل سَد ةازگطدد. نؾکل دیگط ایو اغت کً 

 اش ةطای تکهیػل ناىصه ةإیکيص، ٌهط صا یپٌم  ذٌوو ةصن ی طاة ایً یکتظ روشاگط 
 کاْی ىیػت. ًیکتظ

 ویػا ةاؽػص و ترػت سػَةی داؽػًِ اریةػػی نادرزاد تیٓیک ؽشفی اگط ْٖم
ادیار ُیةػ میؽطا  ةیان ةػًار ةػطد. ک ًاو ةی را روی ٖیذٖ حيَن روش تَان ین ی،ٌط
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سَد  ٖتیو ذٖ اـل ةً اوحَد ىصارد ت ؽشؿی ةطای صیان  ینهلًٖا ٌی وِٕ ،گطید
 شِػظةطسی از ٌهلکطدٌای نرود.  ین ةً کاراو  طدنک َاىًیدی ةطا روش ویا ،ةازگطدد

ٍال  غػطنا و ؽػَد ْػطد  ةاٌ  نی نِظ کً ی ازٌای ٕػهت،  نَر نثال . ةًدؽَ ینُیْط
ٍػال نیرا دوغت ىصاآلَدگی  ٌا  و ٕػػهتیػا ًکػيیا. ةٍػص از ؽػَد ؽػًِ ةاؽػص ُیْط

ٍال  وإٍػًا  ًککيص  ٌهل نیی ػکناىيص او و ؽَد  نی ىاٌطی رواى التک، نؾؽصُیْط
 ىًگَیص  ىاغظا نی نطدم ةً ىً .ؽَد یىهی ار ةصک  یٌ بکدارد. انا نٍهَ ً نطت حيَن

اک اُلب ةلکً ،زىص یرا نٌا  آن ار یةػػ سػَدش اانػا ةػ .دٌػص ینػ اىخػام سَبی اٌر
و ةػا  ٓػؼک ةػصون ، در زنػػِانکيػص ىهیغػطنا چػَن تػَحٍی ةػً .  اغػت رذم یة

و سػَرد  َتَطک نیو زىص  نی زیاو از غطنا ی دود. پاٌا ین ةطؼی رو کىازی ٌا لتاس
و سػَرد  نی نػصَْع ذِػی کيػص، ىهیآلػَدگی چَن تَحٍی ةً اِْص.  ینی ظیسَىط ةً

ز زده و نثل غيگ ؽصه یکً را  اغب نصَْع ؽياسِم کً کػی را نی ىَؽص. ادرار نی
ی د ٌاداْطا ًکيص ک را ترهلی یٌا یغشِتَاىػت  او نی. صیحَ ینی ةَد ةا سَؽرال

ةاٌ  زحط او  چٖصر حيَن ویاص یيکتفَر  ْٖميص. يک ترهل يصتَاى یىه آگاهی ةا ذٌي
 کثػطا. ٌػػِيصی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىای نٍهَ ً دارای اؽشاـ ویالتًِ چيؽص.  نی
 کَچک ًکيیای ةطاسَد را ی ٌا پاٌا ساىم ،ٌػِيص. در گضؽًِ نػوی ٌا ساىمٌا  آن

دو ی کً ةیؼ از َاریدی از رو تَاىػت ینساىم نػيی ةَد کً انا  ةػِيص. ین ،ةهاىص
و  ؽػصه او نخيػَن ًکػصىػص یداش  هسػاىَادی ةپطد. وِٕػی راذِ نِط ارتٓاع داؽت ةً

ٌلػای اوِٕػی  کطدىػص. درِ ساىً را ةػً روی او ٕٓػل نیيص، ک یْطار ن از ساىً ؾًیٌه
کػطد و در را  ةػا اىگؾػِؼ ةػً ٕٓػِل در اؽػاره نی، طدىػصک ینػ کرا تػط ساىً ساىَاده

را  ساىػًً ٌهػی طدىص. وِٕکنٍار ی ط آٌيیطد. ةٍصٌا او را ةا زىخک یْطار نگؾَد و  نی
 وکطنهیػيِطل او ُکطد. ک یةاز نآن را ی آغاى ةً ،طیزىخ دادن  انکةا ت، طدىصک ین کتط

او زحط  ًکيیاسانط  ةً .کطد نی را ترهلی ادیار زیةػی ٌا ی، غشِٔ ینط ویا ةَد. ةً
ت  ةً ،کػطد نی ا ترهػلْطغا و ؽصیصی ر ةػیار نإت ػااکی حػظاغػٌط را  ةػصشی ٌر

طا یػص، زیؾک ین نَل غال غً تیىٍا ا دو غال و دری کید. نٍهَ ً طک نیپطداست 
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 اِْػاده اتٓاؽچً را کً آى ىاگٍان،  از آن . پعةَد ادیار زیکطد ةػ کً ترهل نیی زحط
و ؽػص  یگَىگ او ةػاز نػ ٕٓل اش، ةالْاـلًً یکتظؽصن  نلسانط کا ةًص. یٍْه ین ةَد

 ازی ، انا تٍصادىصىادر ارینَارد ةػ ویؽص. ا یىاٌط نی یسصای ٌا ٕصرتوإػام  اىَاع
ی نػادرزاد تیػٓیکایو پصیصه ةطای اْطادی کً . يصوحَد داؽِ زیدر غطاغط تارٌا  آن

 نخيػَنی ٌا ػػتیو دا َ  تػانراٌذِهػا ً درةػارۀ اةَد.  هینخاز ىی داؽِيص نَِغه
ی ٌا و ثتت ؽػصه اغػت. داغػِانیز وحَد داؽِيص و ایوإًٍا در تارٌا  آن ص،یداى ین
 ًکػی نخيػَى راٌػبداغػِان  نثػل .وحػَد دارد َاىًیدی ٌا ػتیدرةارۀ دا َ ی ادیز
 .طدک طونیرا ةا حارو از نٍتص ة «ییٌَ ویچ»

م ةگَییم کػً ٕهٍػًا وحػَد تَاىی ، نیً یکتظ از ذاـل حيَندر سفَص و یةياةطا
گػَیم ایػو  گَىػً ةاؽػص، نی ىصارد. اگط کػی ةَِاىص آتؼ ایخاد کيص و اگط وإًٍا ایػو

 کػطدن  طون دٌص، ةا درازیٌادی اغت. اگط کػی ةَِاىص آتؼ را از دٌان ة ؽشؿ َْؽ
غػیگاری را روؽػو کيػص، آن را تَاىػایی  ؼدغِؼ آتؾی روؽو کيص یا ةػا اىگؾػِ

 ىانم! نتیٍی نی َْؽ

 ً یکدر تش ی اٌسیهينرادلۀ 
 ویدر تهػط اُلػب ًکػ اغػتی ا نصاسلػً ویػ؟ اػػتیچ ًیکدر تظی اٌطیهينصاسل  

را ْػطا ی اٌطیهيػنصاسل   گَىگ یچ ویتهط . چگَىً میؽَ ین نَاحً ةا آن گَىگ یچ
وحػَد ی اریةػػ التکيػص نؾػک ًیػکةشَاٌػص تظ ؽػشؿی وِٕ در وإًسَاىص؟  ین

 نَْػٔی ٖی  ذٖیکتَاىص در تظ یىه ؽشؿ،  ْاؽو نو ذٓاىت . ةصون سَاٌص داؽت
در سهػط تان  نهکو اغت حان،  صیةگضار طونیرا از در ةتان  یپا ًکيیا نرق ةًد. ؽَ

تان  یاحِهاٌی ٌا تیدر ٍْالانکان دارد  . پعرود یو ىهیاز ةْطد ی اـل ةاؽص. روح
 بکا نطتی،  ـصنً رغاىصهٌا  آن ةً،  صیؽصه ةاؽ ةصٌکار گطانیدةً ی ىصگو زیٕتل از ا

اک ؽػها ٌػػِيص. در ی در حػػِخَ ارانکنلت . آن صیه ةاؽؽصی گطیىادرغت دی اٌر
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.  يػصک ینػی زىػصگی یارناکی ٌا سانط ٌَٖةت ؽشؿ ةً ًک اغت ؽصه گًِٓ ػمیةَد
. اگػط  اْػتیآن سَاٌص  ةازپطداستی ، او ؽها را ةطا صیداؽًِ ةاؽی ةصٌی ػک اگط ةً

 ؽػها پػع ةػًی زىػصگی دورۀ ةٍػص درا آن ر يص، نختَر اغتکاْت یاز ذص در ؼیة
ی ةٍصی را در زىصگؽان  یحاٌا  آن يص،کی اذِطان یة يؼیوالص ةً یْطزىص ةصٌص. اگط

انػا ر گػطدش اغػت. نَر پیَغػًِ د ٓط و پاداش ةػًیگَىً، ک  ویطد. اکسَاٌيص  ٌَض
و یگضارىػص تهػط یکييػص و ىهػ یکً نصاسلً نٌػِيص ی یٌا اٌطیهوم یا صهیدی راغًِ ة

ا ٌلتیچ ویا تهام . صیکي اگػط ٌلِػی . ػػِيصیىغػتب  دارىص و ةصونی یارناکٌای  ٌظ
 گَىً ةاؽص. ؽص ایو یوحَد ىصاؽت احازه داده ىه

 ًکػيیااز  اِْػص. ٕتػل ین اتٓاؽذیل  ـَرتً ةی اٌطیهينصاسل   لکؽ ویتط یٌاد
 ًکػػيیاسانط  ةػً. ىػػتًِا آرام اغػػتتػػان  انطاؼ می، نرػ تهػطیو کيیػػصگَىػػگ را  یچػ
ًِیرا  گَىگ یچ  نرػق  ةػًانػا .  صیيک ویتهطآن را  صیدار دوغت ؾًی، ٌه صیا اد گْط
پػط از غطوـػصا  اتػاؽ ةیػطون ، ىاگٍػان کيیػص ىؾػػًِ را ؽػطوع نیؾو یِینص ًکيیا
، صیػآ ینػ گِٓگَی ـصارود،  ین در راٌطو راهی ػکزىيص،  ین ٌا ةَؽ اتَنتیلؽَد.  ین
ی َتکگػط غػید ص. ىاگٍػانیػآ ین ا درـص ةً ةیطون َ دریسَرىص و راد ین ٌم ٌا ةً در
 ویتهػطوِٕػی انػا  ، اغػت انالً آرامکػ نریم  صیيکو ىیرا تهط گَىگ ی. اگط چ ػتیى
 از ؽػها ٌطگػظ درةػارۀ آنی اریؽػَد. ةػػ ینػ گَىػً ویا  صیيک ین را ؽطوع گَىگ یچ
و یػا ًکػص یػةط ینػی پ ؟ ْٖم ٕطار اغت از چً وإًٍا نَكَعص. یا صهیؾیيصیتط ىٔ یٌه
ادیُ ىاانیػصی  ص اذػػاسیػيک ویرا تهط گَىگ یص چیتَاى یىه ًکيیا و از اغتی ٌط
ادیُ» ویص. ایيک ین ٌػا  اٌطیهو ویػيػص. اک ینػ ؽػها را نَِٕػّ ویتهط «،ةَدن یٌط

 يِػطلکؽػها  نظاذهػتی را ةػطا نطدم ًکی نَر ةً ،ؽَىص نیؽها  نظاذم ًکٌػِيص 
ؽػها از  نػاىًکػً  و اغتیا ٌصْؼ و ةَده نصاسلً لکؽ ویتط غاده ویييص. اک ین

ی سػَاٌ یو نی ىا ل ؽَدا َ و ةً ی و کيیتهطی سَاٌ ین». ؽَد گَىگ یچ ویتهط
ایتهام آن چ را ترهل  ویاٌا  آن «ی؟پطداست ىکيی ٌػِ ةصٌکاررا کً ةً نو ی یٌظ



۲۵۷ 

 

اغت کػً در غػهد ی ظیچ ظیى ویص. انا ایيک ویتهط گضارىص ىهی در ىِیخً .کييص یهى
 گػط وحػَد داؽػًِید صه احازه ىصاردیو پصیا ی،نصت ةٍص از ؽَد. یىاٌط ن یةشفَـ
ةػاره ود ؽػَد یهىداده  ىص احازهَؽ کمٌا  یةصٌ ویا ًکيیا، ةٍص از ةیان دیگط ةًةاؽص. 
تیييػص پک ینػ ًیػکنا تظی داْا در ْالَن ًک زیطا اْطادیييص. ک نصاسلً ةا ؽها  ؾػْط

ت غهَح را پؾت غط ن ةً دارىص وی ٍیغط  .گضارىص یغٌط

نػا  غػَم ً چؾػمکػص یػداى ینػ وحػَد دارد.ی اٌطیهيػاز نصاسل  ی گطید لکؽ
 وکػاْطاد نهی ةاز، ةٍل غَم ةاز ؽَد. ةا چؾم گَىگ یچ ویتهط ٔیتَاىص از نط ین

ی ٌا از ـػريًی ييػص ةٍلػک ینػ ویرا تهػط گَىػگ یچػ در ساىػً ًکی ذال در اغت
و ِػً ریش ٌم ةًی نٌَػاٌػا  آن ازی ييص. ةٍلػیرا ةت کوذؾِياٌای  چٍطها ی کتطغيا
را ی ات نشِلٓکذطی ا ذِیييص کسَاٌيص ةا ؽها دٌَا  یگط نیدی دارىص و ةٍلی ةليص

ٌػا را  ویتهط ؽشؿٕات ٌيگانی کً گاٌی او. اىص سیلی تطغياک ًکدٌيص  یاىخام ن
و وإٍػػًا  اىص صهیچػػػت پيخػػطه ةػػً ةیػػطون از کػػًيػػص یة یرا نػػٌػػا  آن دٌػػص، یاىخػػام نػػ

از نصاسلػ  ی لکؽػ ویػِٓػص؟ اةی اتٓػاؽ تیوكػٍ ویػاتَاىص  نی. چگَىً اىص کتطغيا
 صهیػد ىػصرتً ار ةػیةػػوكٍیت  وینا، ای داْا در نصرغ  ْالَنانا اغت. ی اٌطیهي

کثط اْطاد ةا ایػو وكػٍیت ِٓص. ایة ىٓط اتٓاؽ کیی ةطااز ٌط ـص ىٓط ص ی. ؽا ؽَد نی
 لکؽػ ویػةً ا ػتیىصارد، نخاز ىتان ً یکتظی ةطای ىٍٓ  یٌؽَىص. چَن  روةطو ىهی

 ویتػط جیرا از نظاذهػت ىػَع ویػ، اٌػای نطغػَم غػایط روشد. در ؽػَؽها  اذمنظ
ًا ةػً از نػطدمی ةٍلیاةص.  ادانً نیی ادینصت زو  اغتٌ صهیپص  ٌلػتٌهػیو  ـػْط
 دینٍهَ ً تػطح ؽَىص. ؽشؿ ین زده وذؾتو ييص ک ویرا تهط گَىگ یتَاىيص چ یىه
در را نَحػَدی گػط يػص. اک ویرا تهػط گَىػگ یچ آرامی هیو در نر در ؽب دٌص ین

تطغػص  ػیار نیة رغص، نی ةً ىيطؽتد  اىػان ىیهی ىیهی ًکيص یةت نٖاةل چؾهاىؼ
 نا وحَد ىصارد. انای داْا در ْالَنی ا صهیپص ویيص. نٍهَ ً چيک ویرا تهط گَىگ یچ
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ساـی ار یةػ تیاْطاد وكٍی طا ةٍلیوحَد دارد، زٌای اغِثيا ی ةػیار کهی  ىهَىً
 دارىص.

ی طوىػیو ةی   دروىػیػکتظةػا ی یٌػا ویاغت کػً تهطی ةَط ةً اْطادنط گطید ىَع
 ویػ. ادٌيػص یاىخام نی   دروىیکتظٌهطاه  را ةًی رزنی ٌا  ٌيطٌا  آن دٌيص. یاىخام ن
اد یػرا ی اً یػکتظ روش ویچيی ؽشفی . وِٕاىص جیرادر نصرغ  دا َ ؾِط یٌا ة روش

ی ٌػا روشکً ی ؽشفؽَد ) ینَاحً نی اٌطیهي نظاذهت ویةا چي اُلب طد،یگ ین
ی ٌػا روش ْٖػم در صهیػو پصیػ. اؽػَد یىه ةا آن نَاحًکيص  یو نیرا تهطی نٍهَل

ی رزنػی ٌػا ٌيػط اِْػص کػً ؽػانل اتٓػاؽ نیی یٌا ویتهط ایی طوىیو ةی   دروىیکتظ
ػای رزنػی ةػً  ۀنتػارزی ةػطادٌص ایو اغت کً کػػی  آىچً روی نی ؽَد.( ین ٌيٌط

 در حٍانی ػِیدا َ کييصگان  ظکیًاز تی ادیزتٍصاد پطدازد.  ایو ؽاگطد نیی حػِخَ
ی طوىػیة وی   دروىػیکتظا از یی رزنی ٌا  از ٌيطی ؽاگطداىٌا  آن ازی اریػو ةٌػِيص 

ی ْػطدرا رؽػص دٌػص. چػطا؟ اگػط  تَاىص گَىػگ یظ نیىی رزنی ٌاٌػِيص. ؽاگطد ٌيط
 ظیػاو ى ةتػطد، گَىػگ ویرا از ةػی ؽشفػ نياًْو  ؽٍطتاىيص ٌا ن یواةػِگاز ی ةطس
اةػتی طدن واةػِگة ویةاز اوی ةطا ص. اناکي رؽص تَاىص ین و ةػطد  ینػوٕػت ار یةػػ ٕر
ا ناز کيصی  ةً دٌػص و ذِػی  راذِی چيیو کاری را اىخام نی رو، ةً ؽَد. ازایو یآن ٌر

ؾػو یِیدر سػَاب یػا در ذػال نصی تَاىص در غهَح ساـی ىیظ روی دٌص. وِٕػ نی
 او اـلی يص. روحک ین ویتهط رای رزنی ٌا  ٌيطا آن ؽشؿ یو یاً ک داىص یاغت، ن

ای یکيص تا ةت یتطک نی نلت نتارزهی آن ؽشؿ ةطا کطدن صایپی را ةطا ؼةصى يص ٌيٌط
ػا در یچ ویػادٌػص.  روی نی نتػارزه ویػا و غػپع رزنی چً کػی ةٍِػط اغػت ٌظ

. ةیایػصىظد او  نتارزهدٌيص. نهکو اغت ْطدی ةاؽص کً ةطای  روی نی گطیدی ٌاٍصةُ 
ای ةػیو ایػو  نتارزه در ىِیخً ،کؾص نیگط وإًٍا او را یدِؿ ؽشآن  يصکد رآن را  اگط

او ی حػػِخَ ةػً نتػارزهی ةػطای ػػک، سَاةػص نی ؽشؿ ویاوِٕی  گیطد. دو درنی
 ًکػ صهیرغػ آن وٕػت در وإً. کيص نیرانؼ آ او را ةصون ؽبنػئلً  ویو اآیص  نی
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اةت ةًاش  یواةػِگ اةػت تیػذٌي ایػو ةطود. اگػط ویاز ة ٕر ىػطود،  ویاز ةػ حَیی ٕر
ی نِهػاد انی، ةٍص از غال سَاٌص ةَد. ةا گضؽت زنان ـَرت ویةصاش  یزىصگ ؾًیٌه

 گَىگ یچ ویتهط ةًتَاىص  ىهی گطید. او ةطود غهد ویای تَاىص ْطاغَ یىه ٌيَز ٌم
 ویػاز ا ؼیظ ةػیػىاش  یکػیظیْ ةػصن ی،از ذػص اىػطژ ؼیةػ دٌص. ةا نفػطؼ ادانً

ی ٌػا روش، در ویةيػاةطاد. ؽػَ ىػاتَانی راذِ ةً اغت وکيص و نهک تَاىص ترهل یىه
ظ یػى ویو ا وكٍیت نَاحً ؽَد ویةا ا اغت وکنه ؽشؿ ی،طوىیو ةی   دروىیکتظ

وحػَد ىػصارد و احػازه ی ِیوكٍ وینا چيی   دروىیکتظ . در روش اغتی ٌادةػیار 
 .اىص جیراةػیار  طدمکةیان ا ن  ًکؽکلی  چيصایو ِٓص. یة اتٓاؽ ؽَد یداده ىه

 نَاحػً ةػا آن ٌطکػػی ًکػوحَد دارد ی اٌطیهياز نصاسل  ی گطیدؽکل  ٌمةاز 
 اٌػطیهوآن ؽػَیص.  نی نَاحػً ةػا آنٌه  ؽها    نصرغ  نایکتظدر ی ذِ .دَؽ ین

و زن و یةػ ی،اىػاىی . در حانٍ  ٌاد اغتی ار حصیةػی ا نػئلً وی. ا اغت ؽٍَت
صنثل یػتَاىيػص تَل یو رواةم نیْٖم ةا اٌا  اىػانوحَد دارد و ی یؽٌَط رواةم زىاؽَ

اذػاغػات ی در حانٍػ  ةؾػط یاةػص و نیگػػِطش  ىرػَ ویا ةًی . ىژاد اىػاىکييص
ِػاری در ازدواج نت وی. ةيػاةطاوحَد دارد .  اغػتی ٍػیةػطای نػطدم ٌػادی چيػیو ْر

از  ةػطدن  ٌؾػٔ، تيٓػط، لػضتی، سَؽرال، سؾم. صىذػاغات دارنَحَدات ةؾطی ا
ٌا  یغطگطنؽشفی ةط دیگطی،  دادن تطحید ی،ارک خاماز اى تطدنى لضت ی،ارک اىخام
ی زىػصگ اذػاغػات سانط ْٖػم ةػًی ٌػاد نػطدماذػاغات ٌػِيص.  ٌا ظارةَدنیو ة
ص یػىتارود، ْػطد  ةَدن نی ورای ٌادی ًکی ػکو ييصه ک ویتهطٌيَان  ةً ييص. پعک ین
در . رد ؽػَدةگػضرد و ٌػا  آن ص ازیطد و ةاتة ةً کار نػا لی اةیارزی را ةطارویکطد  ویا

ٌػا  آن ةػًةایػص ، يػصیآ ینةً وحَد  از اذػاغات ًةػیاری کی ٌا یواةػِگسفَص 
ا ٌا  آن و غطاىخام میدٌ تیاٌهکهِط   ویاز ای و نَكٌَات ، ؽٍَتانیال.  میيکرا ٌر
ا  صیةاٌا  آن و تهام ٌػِيصةؾطی ی ٌا یواةػِگی ٌهگ ، ىَع  ص.ؽَىٌر
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  نػا از یػک، نصرغ  تظکييص تظکیً نیی ادٌ نطدم ویدر ة ًکی گاى ييصک  ظکیًتی ةطا
ازدواج  صیةا ٌيَز ٌم حَان ييصگانک ویص. تهطیؽَ ًا راٌتی راٌب ًکسَاٌص  یؽها ىه

نَر ً   نصرغ  نا ةیکتظ ًک ام نَاحً ؽص؟ گًِٓ نػئلً ویص ةا ایةا چگَىً . پعکييص
ی ٌػا ؽػَد نيٍٓت ینػػئلً ةاٌػ  ىهػ ویػرود. ا ینػ ْطد ىؾػاىً ذٌو ةً مینػِٖ

کع، ٕطار اغػت در نیػان نيػاًْ نػادی ص. یةصٌ از دغتوإًٍا را تان  یدنا ةلکً ةٌط
ص یػدٌ یرؽػص نػی نَر وإٍػ ةػًآىچػً  ص.یسَد را آةصیصه کييگ یؽ ویؽی نطدم ٌاد

ػا کيیػص رای واةػػِگ صیػ. اگػط ةَِاى اغت تان ؽیيگ ؽیو  یٌطچیػظتَاىیػص از  نی، ٌر
ا ی ادن ًْاني ًکؽَد  از ؽها سَاغًِی وِٕ .دغت ةکؾیص نَر ذػِم  ةػًص، یيکرا ٌر

ا ی ص واةػِگیص. اگط ىَِاىیدٌ اىخامآن را  تَاىیص نی ص ةػَد از یػص، ٕادر ىشَاٌیيکرا ٌر
را تظکیػً تػان  ایو اغت کً ٕلب ًیکتظی وإٍ ٌصؼ رو ازایوص. یؾکة ظ دغتیچ  یٌ

 نػػا ل را از دغػت ویػييػص اک یدر نٍاةص ؽها را نختػَر نػ ًیکتظی ٌا روشکيیص. 
ا ؽَیصی واةػِگ ویاز اایيکً  تا صیةصٌ دٌيػص درةػارۀ آن ْکػط  یاحازه ىه ةً ؽها .ٌر
را ی روؽ ویچيرا کانالً نطد کيیص. ٌا  آن کييص ینطیٔ، ؽها را نختَر ن ص و از ایویکي

ص. از ؽػػها یػػاىخػػام دٌی ارکػػ ویچيػػ میسػػَاٌ ینػػا از ؽػػها ىهػػولػػی . اىػػص صهیةطگظ
ةً ٌهیو  ا ٕطار دارد کهِط اٌهیت دٌیص.ةً ٌالیٔ نادی کً در نٖاةل ؽه میسَاٌ ین

ا یػ راٌب میسَاٌ یاز ؽها ىه ار نػِرکم اغت.یةػنا   یتظکنصرغ  ٌلت اغت کً 
د، ؽػَ یج نػیػرای ٍینػَر وغػً يػصه ةػیروش نا در آةا تَحً ةً ایيکً ص. یؽَ ًراٌت
 ـػَرتً ص ةػیػييػص ىتاک ین ًیکتظی ٌاد نطدم وینا را در ة روش ًکی ييصگاىک ویتهط

يػص. یدرآ لکؽ ویةص احازه ىصارىص داْا ْالَن ييصگانک ویيص. تهطیایدرة ًراٌت ای راٌب
 ًیػکتظ ييػص: اگطچػًک را نطاٌات نػا لایو م یسَاٌ ینی ، از ٌهگً یکةا تظ در راةهً

حػصا  ً از ٌهػػطتانیػکسانط تظ ةً صیيص، احازه ىصارک یىه ًیکتظ ص و ٌهػطتانیيک ین
کً نطدم ٌادی ٕصر  ص آنیو ىتا صرا غتک ةگیطی كَعنَ ویا صیگط، ةاید ةیان ص. ةًیؽَ

و ی حيػػی ٌػا ی، آزادویژه ةگیطیػص. ةػً در ىيػطدٌيص آن را نٍػم  نی تیاٌهةً آن 
ٌالٕػ   از نػطدمی . ةٍلػاىػص در تصاسل ةا نطدم ظ در حانٍ  انطوزیاىگ ؽٍَتنهالب 
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ا دارىص. یچ ویا ًةی ادیار زیةػ  ویا ةًی ِطهکت یاٌه صیييصگان ةاک ویتهطانا نا ٌظ
 . مینػا ل ةصٌ

 در احِهاع ٌػػِيصدر ذالی کً  ٌادی نطدمةا  ىگطیػًِ ؽَد،  غهَح ازی وِٕ
ٌػا  آن اغت.آلَده نَِحً ؽَىص ایيکً  ةصون، ٌػِيص ولخو ِگل در کطدن یةازدر ذال 

 ویسانط ا ةًص یىتا ًک میا گًِٓ ولخو ٌػِيص. در گل کطدن ةازیدر ذال در روی زنیو 
 آن ص ةًیةا در نطذل  ذاكطرو  ازایوص. یؽَی ىاٌهاٌيگ ةاٌ  تان اىَادهدر س ،نَكَع
را ذٓػو  هاٌيػگ و ٌػادیٌ کنؾػِطی زىػصگ ًک اغت . سَبصیةصٌ تیاٌهکهِط 
 غػهد در آنی گػطید تیكػٍو صیطغػةی ةشفَـػ غػهد ةًی وِٕ يصهیآ . درکيیص

ورده غازیص ایو الظام را ةطآةاؽص و اگط  ـَرت ویص ةصیذاكط، ةادر ذال سَاٌص ةَد. 
چگَىػً ص. یػيک دٌػص دىتػال یرخ نػ در حانٍػًرا کػً  آىچػً صی. التًِ ىتااغت سَب
 ؟تَاىص آن نخاز ةاؽص نی

نػا  ييػصگانک ویتهػط ةػصن صیػداى یدسالت دارد. نػ نػئلً ویا دری گطید ٌانل
ص ٌؾِاد تا ىَد ص،یکي یو کالس را تهام نیکً ای زناى.  اغتی اىطژ ذانل ؽػها  دـر

پػع  .کيص نیظ رؽص یى تان گَىگ ًکةل یاةص نیؽٓا تان  یٌا یهاریيٍا ةت  ىً السک در
 غػهدص ةػا یػکػً داری . گػَىگةػا سػَد داردرا ی ار ٕصرتهيػصیةػػی ؽػها اىػطژ ةصن
 تػان گَىگ ذاكػطدر ذػال ػػت. یى نِياغػب صیذاكط داردر ذال  کًی يگیؽ ویؽ
 ذػػا  ام. دهؽػػها ةػػا  ةػػطی ، چطاکػػً آن را ىاگٍػػان ةػػطا اغػػتنَر نَٕػػت ةػػا تط  ةػػً
آن  ةػً نَر ذػِم در آیيػصه و ةػً جیتػصرً ةػاغػت. ا ارتٖػدر ذػال ؽها  يگیؽ ویؽ
گػط، ؽػها ید ٌتارت ةػًایم.  را پیؾاپیؼ ةا  ةطده تان گَىگ ةً ٌهیو ٌلت، رغص. نی

ؽصه،  کً از روؽی راغِیو تظکیًی اىطژایو . ةا سَد داریصی اىطژتَحٍی  ٕاةل نٖصار
و  آرامی یْلػا صیػا ىؾػػًِ ایيخػا کػً ، ٌه  ؽهاخًدر ىِی .اغت نٍطةانو سالؿ 

ػا را یچ ویاام و  ً کطدهیو ؽکل تظکینو سَد را ةً اص. یيک ین اذػاسنٍطةان را  ٌظ
ر دی ةػصط ک  ْیاغت و ٌی در ٌهاٌيگ ىؾػًِ ایيخا کً ٌطکػی. ٌهطاه سَد دارم
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،  يػصهی. در آ ٌػم ىػصارد صنیؾػکگاریغْکطی درةػارۀ ی ذِی کػ ٌی ىصارد و  ذٌيؼ
ص یؽها پص  یکاز تظ ًکی گَىگو  صیيکی طوینا پی داْا ْالَنةایص از الظانات ظ یؽها ى

َغػًِ رؽػص ینَر پ ةػًتػان  یاىطژنَر کػً  ٌهػانسَاٌص ةَد.  لکؽ ویظ ةصیى صیآ ین
ی ٕػَ ٕػصر ٌػم اگػط آنی سَاٌص ؽص. ذِػی ار َٕیةػتان  ةصن گَىگتاةؼ ، کيص ین

ؽها ٕطار سَاٌػص  تأثیط ترتٕطار دارد، تان  صانیننرصودۀ در کً ی ٌاد یىتاؽص، ْطد
ت کيیػص و اٌلػای  ؽػکل دیگػطان را نٍػار نی ةً ٌهیویا اگط در نيظل ةاؽیص، .  گْط

نٍػار تػان  اىطژیتَغػم ٕطار گیطىص و  طیتأث ترتنَر نثتِی  ةًتَاىيص  یتان ن ساىَاده
غػِٓاده اتػان  ةطای ایو کػار از ذٌوص یػِینختَر ىی ؟ ذِگَىً اغت چطا ایوؽَىص. 

ی و اْکػار درغػت اغػت. سَاٌ ىیککيیص. ایو نیصان، نیصاىی از ٌهاٌيگِی سالؿ، 
ایرۀ چةادر کطدن  ل ةً ْکطیرو نطدم نِها ازایو ایةص ی ٌظ ػػِيص. یةػص ىی ا اىخام کاٌر
 داؽًِ ةاؽص.ی طیو تأثیتَاىص چي نی

را ٌهاٌيػگ  چیظ ٌهػًرا روؽػو و  حا ٌهػً سػصایی ىَر ًک ؼ گِٓمیچيص روز پ
ی ٌػا ذالت تَاىػص تهػام یؽػصه از ةػصن نػا نػ غػانًی اىطژٌتارت دیگط،   ةً. يصک نی

ادی   ویػا ةػً ؽػهااگػط  ی،اىػطژ صانیػن ویط ایتأث ترت ویياةطايص. ةکرا اـالح ُیٌط
 ،صیيکط ىکْ آن ةًاگط ؽها .  کيیص نٍار نیٕفص ٌهػطتان را  ، ةصون صیيکط ىکْ نػا ل
و یػطد. انػا اکػط ىشَاٌػص کْ آن ةًىیظ  ٌهػطتانو  را ىشَاٌیص داؽتی ارکاْ چيان
ص و یػکي وؽػورا ر َنیػظیتلَاغػت ی ْٖػم کػاْذاكط  میطا در نریػت، زیى نهلٔ
ظد. یرا ةطاىگ ؽشؿانیال تَاىص  ینی راذِ ةًوحَد دارد و ی ٌطچیظ، صیيصازیةی ىگاٌ

 یوِٕػ يػصهی. در آصیؽًِ ةاؽرا دای نٍارکييصگاثط  ویا صیتَاى ین ی،ٌاد میانا در ؽطا
ار ک چً صیداى یسَدتان ن،  میؽها ةگَ ةً ًکيیا ص، ةصونیةطغ ةا  حَغه ةً ًیکر تظد
ذالػت دیگػطی وحػَد سَاٌػص داؽػت تػا زىػصگی ٌهاٌيػگ را  ٌيگام آندر . صیکي

ی ىگطاىػ چطاکػً ،صیةً آن تَحً کياز ذص  ؼیص ةیسانط، ىتا ویٌه ةًنههئو غازد. 
وحػَد ىػصارد، انػا  ؽػٍَتػئل  و ؽٌَط ن زن وی. ة اغتی واةػِگ ظیاز ذص ى ؼیة
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م یو تٓػط ص و ةػً اْػطاطیطیغتک ةگآن را  انیال وحَد دارد. تا وِٕی ةَِاىیصنػئل  
ت ؼیپی سَة ةً چیظ ٌهًص یىطو  . سَاٌص ْر

ؽها  غکَنی یص ؽص؟ اگط تَاىایروةطو سَاٌ ؽٍَتاٌطیهو از ی ىٌَ ةا چً پع
ىػاٌط تػان  اٌاییرؤ رنػَل سػَاب د ىتاؽػص، در سػَبی اْکاىصازۀ  ةًؾو یِیدر نص

 ، ىاگٍػان صیا ىؾػػًِ ؾویِینص ا در ذالتی صیٌػِ در سَاب ًکی . زناىسَاٌيص ؽص
، نػطد  صیةاؽػ . اگػط زنؽػَد نیىػاٌط ی ا تػاچٍطهی، ز صیةاؽ اگط نطدؽَىص.  ىاٌط نی

يػًٌػا  آن اناؽَد.  ىاٌط نیتان  یآرزوٌا اگػط ةػً ٌػط ؽػکلی ؽػها را  .ٌػػِيص ةٌط
را یػک  و آندٌص  نی دغت ؽها اىظال ةً، ةً اذِهال زیاد ترطیک و ةطاىگیشًِ کيص

ی ةػطا ةصن حٌَط  نا، یکتظ : در روشصیؾیيصیة ویدرةارۀ ای . ٌهگغازد ت نییوإٍ
 داؽػًِ اىػظال لکؽػ ویا ةً ؾًیص ٌهیتَاى یىه .رود ین ةً کار ؽشؿی   زىصگیکتظ
تَاىػص نخػاز  ینػ ویا ص. چگَىًیا را ٌم ىگضراىصه ؽٍَت انِران ًکيیا ص. كهویةاؽ

نَاحػً  نَكػَع ویػانَر ذػِم ةػا    ؽها ةًٌه ًک میگَ یؽها ن ةًرو  ازایوةاؽص؟ 
ةػً ی ٕصرتهيصی اىطژْطغِادن در ذال  دٌم ین ْا را آنَزشدر ذالی کً  ؽَیص. نی

 ام گِٓػًرا  آىچً ؽَیص سارج نی ایيخا از ایيکًةٍص از  اغت وک. نه ٌػِمؽها ذٌو 
 ،نَاحػً ؽػَیص نَكػَع ویػةػا ای نَر وإًٍ ةی ص. انا وِٕیاوریاد ىی ةً ٔینَر دٕ ةً

در آن  ص،یطیةگ در ىيطکييصه ً یرا تظک سَدی وِٕ. تا آوریص نیسانط  ةً ام گًِٓرا  آىچً
 صیػتَاى یغػپع نػ ص ویػيک يِطلکرا  سَدتَاىیص  نیو آوریص  نیسانط  ةًآن را  زنان

ةػػیار ، ؽکػػت ةشَریػصةػار  ویاولػی ةطاآزنَن  ویص. اگط در ایرا ةگضراىآزنَن  ویا
ؽَیص  اولیو ةاری کً در آزنَن نَْٔ ىهیانا غشت اغت کً ةار دوم آن را ةگضراىیص. 

ی طکػْ تیكػٍو ویا صیؽااز سَاب ةػیار اْػَس ةشَریص،  ؽصن  اگط پع از ةیصار
ةٍػص   ةگضارد و اذِهال ایػو را اْػظایؼ دٌػص کػً دٍْػتان  تأثیط ٌهیٖی روی ذٌو

ىؾػصن  پع از نَْػٔی ػکاگط طل کيیص و ایو آزنَن را ةگضراىیص. ةَِاىیص سَد را کيِ
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نَر  ویتط سَاٌص ةَد. نػلهًا ا لکنؾآن  ىصٌص، گضراىصن آن ةًی ِیاٌهدر ایو آزنَن 
 .اغت

نصاسلػً ٌػا  اٌطیهو ٌػِيص کػًی یٌا ا ذالتیدٌيص،  و نػا ل روی نییای وِٕ
را ةً چیظ ی ظیانِران کيص چ ؽها راایيکً  یکً اغِادتان ةطای یٌا ا ذالتیکييص  ین

را آزنػَن  ویػص ایػةا ٌهػً ، چطاکػًوحػَد دارد ٌػط دو ىػَعکيػص.  دیگطی تتصیل نی
آزنػَن  ویػا نطذلػً وی. اول میيک یرا ؽطوع ن ًیکتظی ْطد ٌاد ٌيَانً ةگضراىيص. نا ة

ی الغػکدر وِٕػی .  ةظىمی نثالتان  یةطا صیةگضار. صیؽَ ینروةطو  ا آنٌهً ةو  اغت
ةػَد.  غػالً یً غکػی حَاى نطد ؛ؽاگطدی آىخا ةَد،  دادم ین آنَزش ٌانوو ؽٍط در

ت ساىً ةًی غشيطاى ویا صنیةٍص از ؽيدرغت   . ةالْاـلً ىؾػت ؾویِیو در نص ْر
و  نطؼ کیتاةا در  یةَدا آن دیص کً ، ىاگٍان ص. ةٍص از آنیرغ غکَن ٌهیٔنطذل   ةً

.  گٓت اش تخطةً او در گظارش ًک اغتی ظیچ ویگط ىاٌط ؽص. اید در نطؼ   َزی
و ةٍػص  طدىػصک او ىگػاه ةً ةصون ایيکً چیظی ةگَیيصٌط دو  ىاٌط ؽصىص،ایيکً  ةٍص از
از  ًک داؽت در دغتی حان ًکىاٌط ؽص  ییو گَآن َاةَدیػات غپعص ؽصىص. یىاپص
ةػَد و  ىؾػًِ ؾویِینصدر ذال آىخا  نَر کً ٌهان. آنص ةیطون نیص یغٓی دود آن
 چيػص ىاگٍػان دود ةػً َؽػرال ؽػص.سسیلػی ص، ید یار نکار آؽیرا ةػٌا  ـريً ویا

. ةػا تا ٌػػِيصیار زیةَدىص کً ةػی ٌهان دسِطان آغهاىٌا  آن ؽص. لیتتصتا یةاىَی ز
فی ط ةطایار دلپضیةػی اتکذط  در ًکػيیاسانط  ةػً»طد: کط کْ صىص. او ةا سَدشیاو ٕر

يم و کً تهاؽا کی اىیتارویز طدنک لیةا تتص ییو گَآن َاةَدیػات،  يمک ینهطیو ت ایيخا
فػيص ةػً ینػ نػوی ةػطا يانکپطواز ًکی دسِطان آغهاى ةا ْطغِادن  پػاداش نػو ٕر

يً انیتارویز ویا ط سطغيص ةَد، ىاگٍانکْ ویا اة ًکنَر  ٌهان .«دٌص ین ؽصىص و  ةٌط
دغػت سػَد را دور گػطدن و کهػط او  .دادىػص او اىخػام را در انطاؼی گَىاگَى اتکذط

،  لريػً ةػَد. در آن طدهکرؽص  ًیغطسیلی ييصه ک ویتهط ویا يگیؽ ویؽ. اىصاسِيص
ی ٌػاد یْػطد نو»و ةَد: یص ایرغ ذٌيؼ ةً ًکی طکْ ویار ؽص. اولیٌؾ ةالْاـلً
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ِػار  ـَرت ویا ةً ص ةا نوی. ؽها ىتا ييصه ٌػِمک ویتهط . نو ػِمیى ، زیػطا صیػيکْر
 چیظ ٌهػًىاگٍان ط ىاٌط ؽص، کْ ویاایيکً  نرق ةً «ٌػِم. داْا ْالَنکييصۀ  تظکیً
   ػَزیتاةا و  یةَدا آن ؽصه ةَدىص. غپع لیتتصٌا  آن ةً ٌط ذال، چطاکً ص ؽصیىاپص

ةَدا  ةً ةا لتشيصی طد وک اؽاره حَانييصۀ ک ویتهط ویا ةً   َزیىاٌط ؽصىص.  دوةاره
و  اغػت سػَبْػطد  ویػای ٍيػی «ت.اغػپػضیط  آنَزش حػَان ویػا»:  تاةا گٓت یآن
 داد. او آنَزش ةً تَان ین

در  اىػػان و ؽٍَتانیال  ةا تط، نَكَعی ٍصٌاةُ  دیصگاها از ی،  زیدر غطاغط تار
در .   اغػت ةػَدهی ار ةرطاىػیةػػ ،ىػًا یيص ک ًیکتَاىص تظ ین ؽشؿا یآ ًکيیا وییتٍ
ا داؽًِ ةاؽیم صیةا ،خًیىِ  ًیػکتظی ٌػاد نطدم ویدر ةانا .  ٌالٕ  کهی ةً ایو چیٌظ
ا کآن را  ًک میسَاٌ یا ىهو از ؽه میيک ین نطذلػ  ذاكػط،  در ص. ذػصإلیيکانالً ٌر
ييصه ک ویتهطْطدی  تان ىتاؽیص. ناىيص گضؽًِص و ىؾان دٌیی هِطکٌالٕ   آن ص ةًیةا
ةاؽػص،  وحَد داؽػًِی ا نصاسلً ٌط ىَع ًیکتظ ویدر ذ زنان ٌطةاؽص.  گَىً ویص ایةا
ػا چیظ چًیص ةتیي ص ویةاؽ آنٌلت  دىتال ةً سَدتان درون صیةا ی اغػت کػً ٌيػَز ٌر

   ایص. ىکطده

  دَد عذػ ذٌو از ی ىاعی اٌسیهينرادلۀ 

ُةٍػص، در ٌػط  ،؟ ةػصن اىػػان ػػتیچؿ سَد ؽػش ذٌواز ی ىاؽی اٌطیهي  نصاسل
 تَاىػص نثػل ین حٍان دری ٌطچیظ ی،ةشفَـ صانینگػِطۀ  دارد. دری ناد یصاىین

وحَد نادی ٌػِيص، انا  ًیغاٌا  آن ؽَد. اگطچً عکنيٍتان  یٍصةُ  صانیدر ن ًیغا
. ؽػَد یکيِطل نتان نِظار ؽها در کل  اْیوغ ةًتان  یٍصةُ  صانیدر نی ٌطچیظدارىص. 

ایچتان  مغَ ةا چؾمتان  اغِٓاده از ذٌو ةصونو  آرانؼاگط ةا ی ٍيی  را ةتیيیػص، ٌظ
آىچػً  اگػط ؽػطوع کيیػص کهػی ْکػط کيیػص، .اغػت ٖػتیذٖکيیص  نؾاٌصه نیآىچً 

سػَد  ذٌػواز ی ىاؽػی اٌطیهيػنصاسلػ   پصیػصه، ویسَاٌص ةَد. او دروُیص یيیة ین
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طا یػاِْػص ز یاتٓاؽ نػ نػئلًو یا .ؽَد ین صهیىان «ةط نتٔ اْکار لیتتص»ا ی ؽشؿ
ِار  هييصک ویتهطناىيص  تَاىيص یىه ييصگانک ویاز تهططسی ة تَاىيص سَد را  ىهیييص و کْر
ی یٌا نٍارت و ةً ٌػِيصی ٍینت َؽْی ٌا ییتَاىا در نلبٌا  آن ييص.کاداره ی درغِ ةً
ای  صنیؽي ةًی ا ذِی تیاٌه یة ٌػا  آن .اىص  گط واةػًِیدی ٍصٌااز ةُ  یةشفَـچیٌظ

ؽػان  از ذٌوی ىاؽی اٌطیهينصاسل   یآغاى ةًاْطاد  وینػا ل ٌػِيص. ا ویای در پ
  ْػطد یکتظایيکً  ةصون تَحً ةًييص. ک نی غَٖط وییپا غهَح تادٌيص و  نیرؽص  را

کلی  ةػً ؽَد ؽػشؿ صاریپص لکنؾ ویةار ا کیی وِٕ ،ٕطار داردی یةا  غهد ًدر چ
 ًیؽػت .اغػتػػیار وسػیم ةؾکلی ن ویا .درو ین ویاز ة در ىٍایتو کيص  نی غَٖط
 وکػيػص، نهک ینػ غػَٖط يگیؽ ویؽآزنَن ةا  ؽشؿی وِٕ ًک ػتیگط ىینَارد د
نصاسلػ  ی وِٕػ کػًةلدٌػص.  ادانػً ًیکتظ و ةً ةليص ؽَد دوةاره ػتکةٍص از ؽ اغت

ی زىػصگ اغػت وی وإٍػی ِٓص، نؾکلیاتٓاؽ ةسَد ؽشؿ از ذٌو ی ىاؽی اٌطیهي
 چؾػمساـی در غهد  ًکی ييصگاىک ویتهطةطای ویژه  ةً. ؽَد ىاةَد نی ؽشؿ ویا

گػطوه دیگػطی کػً روی دٌػص.  یآغػاى  ةػًتَاىػص  نی ، ایو نؾکل ةاز اغتؽان  مغَ
 یسػارحی ٌا اىطژییا  ٌا امیپتفاویط،  ةاؽان  ذٌوپضیطىص کػاىی ٌػِيص کً  آغیب

ػ گیػطد نَرد نصاسلً ٕطار نی پػع از  ؽػهاةطسػی از کييػص.  را ةػاور نی او ایػو چیٌظ
 آیيػص کً از حاٌای نشِلٓػی نی در نٍطض چيیو نصاسالتیتان  ةازؽصن چؾم غَم
ت.  ٕطار سَاٌیص گْط

ٕػطار ط یتػأث ً، غػشت اغػت ترػتیدر غهد پاییيی از تظک.  ةظىمی نثالةگضاریص 
ت .  ل اغتکؽ چً ةًدر ُةٍصٌای دیگط تان  منٍل صیيیةت وكَحً ةىَِاىیص ص ی. ؽاىگْط

لهػ  ک. چيص  صیيیرا ةتٕانِی و ةليص ط ةظرگینَحَد ْياىاپض ىاگٍان یروز اغت وکنه
 ، صیػطیةپضآن را  . اگػطدٌػص چیػظی ةػً ؽػها یػاد نیص و یػگَ یؽها نػ ظ ةًیآن تهلٔ
م تان گَىگ م دٌر  تاناغػِاد ٌيػَان  و او را ةػً صیِػی نؾػٍَؼ ؽػَوٕ. ؽػَد نی ةٌط

تی، ةا او سَاٌ صیطیةپض ٍػص، ةُ  . در آن اغػت هصیىطغػی ٖػیذٖثهطۀ  ةًظ یى. انا او  ص ْر
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و  نَحػَد ةػظرگ ویػاوِٕػی د. ؽػَ ةظرگ یا کَچکو  ؽَد تتصیل تَاىص ین ىؼةص
 ایػخػان، آیو ٌی. ةا ا صیؽَ ین زده خانیٌةػیار ، ةیيیص را در نٖاةل سَد نیط یْياىاپض

ىَِاىػص  ای ييػصهک ویتهػطاگط  ةگیطیص؟اد یی ظیاز او چٕفص ىصاریص او را دىتال کيیص و 
ی آغػاى  ةػً .ىخػات داداغت او را آنػَزش و  غشت، ةػیار يصکاداره ی سَة را ةً سَد

ٕلهػطو ٌهگػی   ٍػصٌای ةػا تطِ درون غػًدر ةُ  نَحػَداتىاةَد کيص. را  تَاىص سَد ین
از چطسػ  و اىص  طغػیصهىی ٖػیذٖثهػطۀ  ةػً ىیػظٌا  آن ، اناصنَحَدات آغهاىی ٌػِي

ا ىؾصه او را  ةگیطیػص و در ىيػطرا اغػِاد سػَد ی نَحػَد ویاگط چياىص.  ةازپیصایی ٌر
 ىا ػلی ٖػیذٖثهػطۀ  تَاىص ةً یىهی تَاىص ةتطد؟ او ذِ یخا نک ، ؽها را ةً صیيک دىتال
م تػان گَىػگ غػطاىخامىشَاٌص ؽص؟ یٍَده ةتان  ً یکا تظید. آؽَ م دٌر . ؽػَد نی ةػٌط
 . ةًداری سَد را ذٓو کيص ْطد سَیؾِو ٌایی در چيیو نٍَٕیت تاغ غشتار یةػ
را  لکنؾػ ویاز ؽها ای اریاغت و ةػی ار حصیةػ یا نػئلً ویا ًک میگَ ینً ٌه

ی درغػِ را ةً ص سػَدیػةَِاى ًکػيیا، ام داده ؽها آنَزش . ْا را ةً ص داؽتیةٍصًا سَاٌ
.  اغػتٌ تیو وكٍیػاز ای کػیگٓػِم آىچً  . سَدتان ةػِگی دارد ًگط ةید صیيک اداره
تػان  ص ذٌویػىگضار صیػيیة یرا نػی گػطی  دیػکتظ  از نصرغ یيیة روؽونَحَد ی وِٕ

ةاؽػص  سَاه آن نَحَد، ةَدا. ؽیصةا ًیکنصرغ  تظ کیدر  ْٖم ٕطار گیطد. تأثیط ترت
ی وِٕػ .ٕػطار دٌيػص تأثیط ترترا تان  ىتایص ٕلبٌا  آن ،اٌطیهو ایط یْياىاپضیا  دا َیا 
 صوار ةَد.یً انیت ؽها در تظکیتَان ةً نَْٖ نَر ذِم نی ص ةًیگَىً ةاؽ ویا

ىهایػان ظ یػگػط ىیدی ٌا ؽػکل ةً ،سػَد ؽػشؿ ذٌواز ی ىاؽی اٌطیهينصاسل  
ؽػها نصاسلػً ی اىص و ةػطا ص کػً درگضؽػًِیيیاز ساىَاده را ةتی یاٌلاص ی. ؽاؽَد نی

ار را کػ ا آنیػ ویػيص اک یيص و از ؽها تٖاكا نک ین ًیگط ؽشؿ ویا کييص. یخاد نیا
تَاىػص  نیتػان  ذٌوا یػِٓػص. آیة اتٓػاؽ اغػت وکنهی ا نػئلً ىَعط ص. ٌیدٌ اىخام
ص و یػدار دوغػت ٌاؽػٖاىًرا تان  ویا والصیْطزىص ْطض کيیص ؟ ٕطار ىگیطد تأثیط ترت
ػایی را اى و از ؽها تٖاكا نی اىص درگضؽًِتان  ویوالص  صیػىتاخػام دٌیػص کػً کييص کاٌر
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ييصه ک ویتهط ًک غشت اغت گَىً ویا. ةَدةص سَاٌص  صیدٌ اگط اىخامص و یدٌ اىخام
 اىيػص ٌؾػٔ ةػًنی نػا لی ذِ و اغت ونطج در ٌطج ػمیةَد ًکؽَد  نی ةَد. گًِٓ

ػایی .  اغػت ؽػصه ىیػػم واردَیيَٓغکاز ان، و ْطزىص ویوالص ةَدیػػم چيػیو چیٌظ
 ًکػی ػػک،  اوغت یاـل روح اىػانی وإٍ َدچَن وح؟ ىصاؽت. نٍيی آن چیػت

غانػػارا، ؽػها  در نػَل.  ؽهاغػتی ٖػیدٌػص نػادر ذٖ ین حانتان  یاـل روح ةً
ا  ًکػاغت اد یزی ٕصرً ةٌا  آن اىص و تٍصاد طةؾط ةَدهیا ُیةؾط  ًک صیا داؽًِی ینادٌر

ی ٌػا یدر غطاغػط زىػصگ ٌػایی کػًو دسِط ٌارا ؽػهطد. تٍػصاد پػػطٌا  آن تَان یىه
در زىػصگی ؟  اغػتنػادر ؽهی ػػک . چػً ىاپضیطىص ىیظ ؽهارش صیا داؽًِتان ّ نشِل

دیگػط،  ٌطکػػیؽياغيص، ىً نادر و ىً ْطزىص. ناىيػص  یک ٌهصیگط را ىهی ةٍصی ٌی 
ی زىػصگ ٌػا در تػٌَم . اىػػان ىػصةپطدازيص ٌػِةصٌکار  گطانید ةً آىچً صیةا ٌيَز ٌم

ا ػا ل ن ویتَاىيص ا یييص و ىهک ین از درگضؽػت ْطزىػص یػا اْػطاد ی ةٍلػ ييػص.کرا ٌر
َگَار  ةػیار دل نادرؽان ٌػا  تػا آسػط ٌهػط در اؽػِیاؽ آنؽػَىص و  نیؽکػػًِ و غػ
کييػص و  ٌا ؽها را ْطغَده ىهی ایو غشِیا ی؟ آصیؾیاىص یىه ویچطا درةارۀ اٌػِيص. 

 تان را دؽَار کييص؟ ٕفص ىصارىص زىصگی

نػػا ل، تظکیػً را  ویػا ةػًدن ةَ واةػػًِ درک کييص کً ىَِاىيصی ٌاد ص نطدمیؽا
ػایی ناىيػص یگَىً اغت و ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً چ کيص. انا ایو ُیطنهکو نی ٌظ

آنػػَزش داده  ػػػمیةَدوالػػصیو و پیَىػػص ةػػیو والػػصیو و ْطزىػػص، در داؽػػِو  گطانی
. التِػً در صیکيار ةگضار صیةارا ی ةؾط ص، اذػاغاتیيک ًیکتظ صیاگط ةشَاٌؽَد.  ىهی
نان  ْطزىػصاناز  و میةگػضار سَد اذِطام ویوالص ص ةًیةا یٌاد دمدر حانٍ  نط ًیکتظ

، چػً   مینٍطةػان ةاؽػ و ةا نػطدم گطان سَبیةا د صیةا یهیٌط ؽطانطإتت کيیم. در 
ِػار  ػػانکی ةػً ص ةػا ٌهػًیػ. ةا نػان ساىَادهی ٌلارغص ةً ا و  ویةػا والػص ، میيػکْر
ایٌهو  میةاؽ سَبنان  ْطزىصان . نػصىيط داؽػًِ ةاؽػیمگػطان را یت ذال دیؾً ٌر

.  اغػت ، پطنرتػت و نٍطةػانسػَاه کیػىی ، ةلکػً ٕلتػ ػػتیى سَدسَاهی ٕلت ویچي
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اذػاغػات ی ةػطا ْٖػمی ٌاد و نطدمی ٌاد نطدم نشِؿ اغتی ظیچ اذػاغات
 ييص.ک ینی زىصگ

ٌایی  غتب غػشِی ویييص و اک ادارهی سَة ةًرا  تَاىيص سَد یىه از نطدمی اریةػ
او  ةػًنَحػَدی آغػهاىی  ًکػ صیػةگَ اغػت وکنه یشف. ؽؽَد ؽان نیً یکر تظد
ص داؽػت یسَاٌی لکيص انطوز نؾیگَ یً ةً ؽها نکی ػاىک. تهام  اغت گًِٓی ظیچ

ًیؽهارۀ ةلً کی یٌا ص، آنیيکاحِياب  اتٓإات آیيصهو چگَىً از  را ی کؾ ت ةطىصۀ ٌٕط
در ىػً چگَيػص یگَ یً نػکػی یٌػا ص و آنیػيکانِران آن را  يصیگَ یو ن ًِٓگ ةً ؽها
 ًکػيیانگط  ؛ٌػِيصاٌطیهو ی ، ٌهگصیاوریة ةً دغترا ی ظیچی ةؾطی ٌاد  حانٍ
. صیػنػطؼ کيةطآن را  ً چگَىػًکؽَد  يص و ةً ؽها گًِٓک صیرا تٍصتان  یزىصگی سهط

تَاىیص در آزنػَىی  سَةی پیؼ ةطود، ىهی نػا ل دىیَی ةً« کهک،»اگط ةً لهّ آن 
ت کيیص.  ؽَیص و آن ریظی ؽصه ةَد نَْٔ ةطىانًتان  کً ةطای نَر کً ٕطار ةَده، پیؾْط
 ًیکص تظیتَاى ین ، چگَىً صیةاؽ داؽًِی و سَة راذتی زىصگی ٌاد نطدم ویاگط در ة

رؽص ی ةطاتَاىیص نریهی  نی ؽَد؟ چگَىً لیتَاىص تتص ینتان  یارناک ؟ چگَىً صیيک
. ةػػپاریص سانط را ةً ویاٌهً ةایص ؟ داؽًِ ةاؽیصتان  یکارنا لیيگ و تتصیؽ ویؽ

ی لػیستان  غػهد ًکػص يیةگَ ، ةً ؽهاصييک ویؽها را ترػ نهکو اغت ٌا اٌطیهو
دروغ ٌػا  ویػاٌهػ  یا ةً ؽها ةگَیيص چٖصر ْطد ساص یا نٖصغی ٌػػِیص.  غتا ة

 ص تهػامیػيػص، ةاک ینػ ًیػکةػا  تظ غػهَحی غػَ ةػًی نػَر وإٍػً ة ًک یکػ اغت.
ا ؼ را نشِلٓی ٌا یواةػِگ ص یػص ةایؽػَ ینَاحػً نػ نػػا ل ویػةػا ای . وِٕکيصٌر
 ص!یار ةاؽیو ٌؾ نطإب

 ةػازؽػان  مغَ چؾػمکً ی اْطادد. َةاز ؽتان  مغَ چؾمنهکو اغت ً یکتظ در
 ةػازؽػان  مغَ چؾػمکػً ی را دارىص و اْطادسَد ٌای  غشِیً یو تظکیذ اغت، در

. ةٍػص از ػػتیى آغػان ًیک، تظذالت . در ٌط دورا دارىصسَد ی اٌ غشِی ػت ٌمیى
نَر  ةػً، ؽػَىص ؽػها نػظاذم گَىاگَنی ٌا امیپی وِٕد َةاز ؽتان  مغَ ؾمچ ًکيیا
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 چیظ ٌهًگط یدی ٍصٌاص. در ةُ یيک سَةی اداره ةًرا  سَد ًاغت ک غشتتان  یةطاذِم 
 تَاىيػص ٕلػب ینٌا  آن ٌه اغت و  تا و ٕؾيگیار زیةػ،  ٌا درسؾان چؾم در نٖاةل
نهکو اغت ةا ؽػها نصاسلػً ،  ار گیطیصٕطتأثیط  ترت ٌا ةا آنی ييص. وِٕکاَُا ؽها را 
مؽها  و گَىگکييص  م دٌر ةيػاةطایو وِٕػی  . اغػت لکؽػ وینٍهػَ ً ةػص .دؽػَ ةػٌط

ی سَة را ةػً ىَِاىػص سػَدکيص و ْطد  ْطد ةا او نصاسلً نی سَدذٌو از ی ىاؽ اٌطیهو
ی ط ىادرغِکْی ؽشفی وِٕ ،نثالی ةطا تَاىص روی دٌص. ایو وكٍیت نی يص،کاداره 

تَاىػص  یو ن ؽَد یناو ةاز  غَم چؾم ی. روز اغت کار سهطىایدٌص، ةػ ینرؽص را 
ایچ  چؾػم ، ْٖم ویتهط نرل ویدر ا» :يصک یط نکيص. ْک نؾاٌصه وكَح را ةًی یٌظ

تَاىػػِم  نػو. ٌػِمای    الٍاده َْؽ ص ؽشؿی. ؽا اغت ةاز ؽصهی سَة ةً نو غَم
ٌػط ةٍِػط از ،  ام طدهکػ نهالٍػًی سَة ةػًآن را  و طمیػاد ةگیرا ی ل نٍلمی داْا ْالَن

نا ذِی داؽِو چيػیو اْکػاری ٌػم ا .«ػِمیىی لنٍهَ یْطد صیگط. ؽایدؽشؿ 
ةػَدا و  سػصایینَحَدی  ىیظ ص نویؽا»:  سَاٌص گٓتی او ةا ؽگِٓدرغت ىیػت. 

يػص کػً یة ینيص، ک ین ىگاه سَدش ةًی وِٕ .«يصازمیةی ىيط سَدم ، ةً . سب ٌػِم
ی ٍػصةُ  صانیػنگػػِطۀ  دری ٌطچیػظزیػطا ؟  اغتگَىً   ویا. چطا اغتةَدا  کیوإًٍا 
ظ یػى «ل ةػط نتػٔ اْکػاریتػصت» ًکػ ؽػَد نی لیتتص شارکاْ ةط نتٔ ،ؼةصى انطاؼ

 ؽَد. ین صهیىان

طا یػز دٌػص، ؽػشؿ تِییػط ؽػکل نی ارکػةػا اْ ،از حٍػان اًِْی اسکاىٍ ٌطچیظ
. آن تفػػاویط اوغػػت ْطنػػانترػػت  اش یٍػػصةُ  صانیػػننرػػصودۀ  دری ٌطچیػػظ

تِییػط ؽػکل ـػَرت ٌػم وحػَد نػادی دارىػص ةػً ٌهػیو ٌػا  آن ؽصه کً کعنيٍ
آىچػً  صیو ؽػا ةػَدا ٌػػِم کیػ ص نػویؽػا»يػص: ک یط نکْ ؽشؿ ویادٌيص.  نی

ةػَدا  پَؽیصه وإٍػًا ردای یػکآىچً  ةیيص نی غپع.« ةَدا اغتردای ظ یىپَؽیصم 
ی ص ذِیاؽ»ؽَد.  ین زده خانیار ٌیاو ةػ .«ةَدا ٌػِم کیوإًٍا  نوی او»اغت. 

ص یؽػا».  اغػت یةظرگػی ةػَدايص یة ینگط، ید یةا ىيط .«ػِمیى کَچکی ةَدا کی
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 وإٍػػاً ی او» :اىػػصازد نیی دوةػػاره ىگػػاٌ «! ٌػػػِم یخػػٌيگی از لػػتط  ةاؽػػکَهی ذِػػ
 ؽػيَىص. ینػسػَد  را ةا گَش ویا ظیاْطاد ىی ةٍل .«ٌػِمی خٌيگی از لتط  ؽکَهةا

. تػَ  یٌػػِی خٌيگی از لتط  ؽکَهتَ ةا» ص:یگَ یيص و نک ین نصاسلًةا او  یاٌطیهي
 ویػا ا ةػًیػص. آکيػ یةػاور نػآن را  ىیػظو ا .«یٌػػِی خػٌيگ یلتط از  اؽکَهةةػیار 

 طدهکػ ًیػکتظ ٕتػل از آن،ا یػ؟ آکيیػص ً نییػپػع از آن تظک چگَىػً ًک صیا صهیؾیاىص
یػا  یوإٍػی ةػَدا کی یوِٕی ؟ ذِ زش دادرا آنَ ًیکؽها تظ ةًی ػک ؟ چًصیةَد

يػص. ک ًیػکتظ ص از اولیػظ ةایػص، او ىیػآ ینػایيخا  ةًنأنَریِی ی ةطا سصایی نَحَدی
تػط ً یغػط ًیکاو در تظ ًک اغت نَر ویا ؽَد و ْٖم یىه او داده ةًاش  یاـل گَىگ

تیپ غػشت ؼ یص، ةػطایػآ ین ؼیاو پی ةطا لکنؾ ویای وِٕرو  ازایويص. ک ین ؾْط
. دٌػص نیرا رؽػص ی واةػػِگ ویػةالْاـلً ا و اوردیطون ةیرا از آن ة سَدش ًاغت ک
 کی نو: »صیةگَی ٌطچیظيص ک ین ؽص، حط ت رؽص دادهی واةػِگ ویا ًکيیاةٍص از 

 ؽػها ةػً ، پػع ةػَدا ٌػػِم ص. نػویػطیةگیاد  گطانیىصارد از دی . لظون ةَدا ٌػِم
 .گَىً ٌهل کيص  ویيص اک ین او ؽطوع .«صیيککار   چً ًک سَاٌم گٓت

 کػطد ةٍصًا، ؽطوع ةَد. سَب ؟ در اول میرىصا چَن در چاىگ ویا را نثلی ػکا یآ
ا ک ویا هً ٌرا ةا تط از  ةَدا اغت. در آسط، سَدش کیطد کط ک. او ْرا اىخام دٌصاٌر

اداره ی سػَة را ةػً سػَدػػت ىَِاىاتٓاؽ اِْاد کً او ی وِٕو نػئلً یا. تىيط گْطدر 
 ػػػمیةَددر  وحػػَد دارد؟ی ا صهیػػپص وی. چػػطا چيػػ اش را رؽػػص داد یيػػص و واةػػػِگک
تػٌَم ٌػا  آن ص، چطاکػً تهػامیػطیصه ةگیػص ىادیػيیة یرا نػ ٌطچػًص یػيص کً ةایگَ ین

ص یداى یا نیآ. صیً کيیةا  تظکی غَ ص و ةًیکي ؾویِینص ْٖمص یٌػِيص و ةای اٌطیهي
طا در ةطاةػط وٕػَع یػزص؟ یؽػَ واةػػًٌِا  آن ص و ةًیيیرا ةتٌا  آن دٌيص یه ىهحازاچطا 
  ؽیَۀ ساـی ىصارد کً دْاع یٌ ػمیدر ةَد ًیک. تظکييص یاط نیاذِی و نؾکلیچي

ایی تَٖیت کيػص در ةطاةطؽشؿ را  در ایػو  راٌيهػاییْإػص نِػَىؼ و  چيیو چیٌظ
را ی یدارنػا ویچيػی انَىیک. ؽػاکيصی و نؾکل دوریً ْطد چگَىً از ازنیيً اغت ک
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 ذٌػو ازی ىاؽػی اٌطیهيػ نصاسل  لکاز نؾ احِيابی ةطا .ىصاد آنَزش زنان در آن
را  ًیػکتظ در ؽػصه نؾػاٌصهی ٌا ـريً ، او تهامل ةط نتٔ اْکاریتتصا ی سَد ؽشؿ

و یػنيخط ةً ا ،رؽص داده ؽَدی واةػِگک یی وِٕ ىٍاد. پع ىامی اٌطیهي اتٌَهت
ا ؽَد ؽَد. ةطای ْطد نیی اٌطیهي تٌَم ؽشؿ . اگط وإًٍا غشت اغت کً از آن ٌر
 يػص. ازک ینػ را دىتػالی اٌطیهيػنػػیطی  و ؽَد ین تتاه درغِی اداره ىکيص،  ةًآن را 

،  تیػىٍا . در اغػت دهکػطی اٌطیهيرا  ، سَدش اغت صهیةَدا ىان کیرا  سَدخا کً آى
ػایا چیػ ؽَد نی طیَاىات تػشیا ذیارواح   لیوغً ة و کيػص  نیگػط را تخطةػً یدی ٌظ
. کيػص ینػ غػَٖطتػا اىٍِػا و  ؽػَد ْاغص نی ظیاو ى ؽَد. ٕلب یانل ىاةَد نکنَر  ةً

 ًکػٌػػِيص ی الس اؽشاـک ویدر ای . ذٌِػِيصی اؽشاـ ویاز چيی ادیتٍصاد ز
در ی ييػص. ذِػک ین ـرتتی ط ساـکو ةا نطز ْ ىصگیط در ىيط نیرا سیلی ةا   سَد
آىچػً  اغت.ی ػکچً  لکدر سَدش ةشَاٌص ةٍٓهص کً کػی  اغت نهيَع ػمیةَد

 یِ اٌطیهيػنصاسلػ  » ًکاغت ی اٌطیهينصاسل  از ی گطید لکؽگِٓم ذاكط  در ذال
 وکػؽػَد. پ ینػ صهیػىان« ل ةػط نتػٔ اْکػاریتتػص»ا ی «سَد ؽشؿ ذٌواز ی ىاؽ
 گػط وحػَد دارىػص.ید نيانٔی ظ در ةٍلیىی دارد و تٍصاد چيیيی ایوگان  ييصک ویتهط
 اىص. طدهکخاد یا ييصگانک ویتهطی ةطای ار حصیةػی یٌا نظاذهتٌا  آن ، ٌالوه ةً

درةػارۀ ً ٌهػ «؟صیةط یىه ویرا از ة لکنؾ ویا ، چطا نٍلم»: پطغیص از نوی ػک
تظکیػً سَاٌیػص  ، چگَىً میةطدار تانً یکتظ نػیطرا از  نَاىً : اگط تهامصیؾیيصیو ةیا

ا یػص آیػدٌ ص ىؾػانیػتَاى ینػاغػت کػً ی اٌطیهيػنصاسل  در نٍَٕیت  دٕیٖاً  کطد؟
ٌا ٕطار  ذهتنظا تأثیط ترت ،صیؽَ ویة در دا َ روؽو ،صیدٌ ادانً ًیکتظ ص ةًیتَاى ین
و ناغػً  ةظرگ ؽوی ٌا . نَجىًیا  صیٕصم ةاؽ ثاةت ًیکنصرغ  تظ ویو در ا صیطیگى

ی نػال، ناىػص ینػی ةػإ تیػىٍا درآىچػً  گَىػً اغػت و ویً ای. تظکيصک ینرا ُطةال 
اغػت  آغػانی لػینطدم سی طاة، ٌ ا نظاذهتىَع  ویا ةصونم یگَ ین.  اغتی ٖیذٖ
آن .  اغػت آغػانار یػػةٌهػیو ذػا  ىیػظ ها   ؽػیػک، تظ در ىيػط نػويػص. يک ًیکتظ
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در »نيفػٓاىً اغػت: طیُؾػِط یغهد ةا  اذِهػا ً نٍِٖصىػص ة ةظرگی ٌا ویة روؽو
  یٌػاگػط ؟ ىخات نػطدم ٌػػِیدر ذال گَىً  آیا ایو ی؟ٌػِی ارکً چاىخام ذال 
 ًیػکتظآن  ایآط تظکیً ىتاؽص و ْطد ةَِاىص نػِٖیم تا اىٍِا تظکیً کيص، ینػدر ی ناىٍ
ای  تط ؽػَد و ٌػی  نصاسلػً ای راذػت نَر ْظایيػصه اگط در روىص تظکیً، ْطد ةً؟  تاغ

ایو تيگيایی ةَد کً ةػا آن نَاحػً « ؟تَاىص نخاز ةاؽص یو نیا چگَىًىصاؽًِ ةاؽص، 
چيػػیو  ازی اری، ةػػػنطذلػػ  ؽػػطوع درةػػَدم و نختػػَر ؽػػصم درةػػارۀ آن ةیيصیؾػػم. 

دادم ذِی  نی اىخام نصت ار را تهامک ویاگط اانا  کطدم. غازی پاکرا ٌایی  اٌطیهو
ار یرا ةػػٌػا  آن  یػکتػَ تظ» کطدم درغت ةاؽص. ةً نو گِٓػً ؽػص: ینو ىیظ ْکط ىه

. ْٖم آن نٖصار کم نؾکالت را دارىص سَدٌای کم  غشِی ْٖماْطاد .  یا طدهک آغان
ػا را ٌػا  آن تَاىيػص یٌيَز ىهػ ًکدارىص ی اریةػی ٌا ی. واةػِگوحَد داردؽان  ةیو ٌر
ٌا ٌػِيص آیػا  ناىص کً وِٕی در ةیو غطدرگهی و غشِی ایو نَكَع ةإی نی! ييصک

ٌهػ  ایػو نػػا ل، در سفػَص ةيػاةطایو « تَاىيص سَِد داْای تَ را درک کييػص. نی
 کػطدم تَـػیّآىچػً  . ٌایی وحَد سَاٌػص داؽػت ٌا و آزنایؼ نَر ذِم غشِی ةً

 را ىخػات ؽػشؿی ٖػینَر ذًٖ ة اغتاغت. وإًٍا غشت  اٌطیهوؽکل ساـی از 
درغت ىتاؽص، نؾکالت  تاناگط ْکططد. کرا ىاةَد  او ًک اغت آغان تیىٍا یةداد، انا 

 در اىِيارتان سَاٌص ةَد.

 ةاعری قَر یعها ةای دَدآگاه اؼل
ای ىادرغِی کً  ٌایی  ٌای نشِلّ سَد نطتکب ؽصىص، غػشِی در زىصگینطدم کاٌر

. آورد نی را ةً وحَدی یارناک نَاىً يصگانيک ویتهط یةطاآورد و  پصیص نیؽان  را ةطای
کييػص.  روىص تَلص، پیطی، ةیهػاری و نػطگ را نػی نی ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نطدم

ط یتػأث ًکػوحَد دارد ی گطیٕصرتهيص دی ارناکٌای ٌادی کارنا ٌػِيص.  ؽکل ٌا ویا
ْکطکػطدن، .  اغػتی طکػْی ارنػاک آن ىام ،گضارد ین ييصگانک ویةط تهطی ادیار زیةػ
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 هؽػص گػمی ٌاد نطدم ویدر ة ؽشؿ از آىخا کًشؼ نتیٍی زىصگی نطدم اغت. ة
ؽػکل  را طهیػو ُ ، سؾم ، غَد، ؽٍَت ؽٍطتدرةارۀ ی ارکاْ در ذٌيؼ ، اُلب اغت

 از آىخا کًيص. یآ یدرنی ٕصرتهيصی یارناکار کاْ ـَرتً ار ةکاْ وی، ا جیتصرً دٌص. ة ین
ؽػطوع  ْطدی . وِٕ اغت و نَریٌهظ یارنا ىکاغت، زىصه گط یدی ٍصٌادر ةُ ی ٌطچیظ

ارنا ک ةطدن ویازةةتطد.  ویرا از ة سَدی ارناکص یيص، ةاک ًیکتظ درغت یدر راٌ کيص نی
 ویو ةيػاةطاکيػص  نی ارنا نٖاونتک التًِتتصیل کطد. و  ةطد ویاز ة ؾًیاز رآن را  یٍيی

نػَر  ةػً تَاىػص نیی طکػْی ارنػاک. انػا  سَاٌص داؽػتی و نَاىٍ درد و رىج ؽشؿ
 نٍلػمةً در ذٌيؼ  ؽشؿنهکو اغت  رو ازایو .نصاسلً کيصْطد  ذٌوةا م ینػِٖ
در يػص. کط کػْ زؽت لهاتکص و یار پلکاْی ةٍل ةً اغت وکو نه ىاغظا ةگَیصو داْا 

ط کػو ْ ٕػطار اغػت از چػً نَكػَع ًکػداىيػص  یىهػ ييصگانک ویاز تهطی ةٍل ، خًیىِ
ا ویا ًکييص ک ین از ٌا  آن ًکظ نٍِٖصىص یاز اْطاد ىی ل. ةٍاغتؽان ار سَدکاْ چیٌظ

َاىػات یا ذیػارواح  از نػطؼٌا  آن ٌػِيص، انا ييصهکطیَاىات تػشیا ذیارواح  نطؼ
يٍکع ٌػِيص کً در نِػظ نػی طکْی ارناک  ىِیخ ٌا آن لکً. ةػِيصیى ييصهکطیتػش
ی طکػْی ارنػاک ىصارىػص و ازصرتهيػصی ٕةػیار ی اـل اْطاد سَدآگاه طسیة ؽَد. نی
اکو  ييصک ینی طویپ و ؽػَىص  نیىػاةَد ی اْطاد وی. چيدٌيص یاىخام ن ىادرغتی اٌر
 ؽػان یٕػَ از ذٌػوتَاىيػص  ینػطدم نػانػا اکثػط . کييػص نی غػَٖط وییپا غهَح ةً

و در ةطاةػط آن  و ةتطىػصیاز ةػآن را  اغػِٓاده کييػص تػا( ؽػان یٕػَی )سَدآگاه اـػل
تَاىػص  یاةػص و نػی اتتَاىػص ىخػ ین ؽشؿ ویا ًکدٌص  ین ىؾان آن .نٖاونت کييص

ةػً او  نػو . ْاؽػو ، یٍيی درک و ٍْهؼ سَب اغػتدٌص ؿیةص تؾش را از سَب
آىچً تَـیّ کطدم ةػیار  .تطدة ویاز ةرا ی طکْی ارناکو یچي طثکص تا ايک ین کهک

 ایػآزنایؾی ةطای ؽػشؿ اغػت تػا دیػصه ؽػَد آ، روی دٌص آنی وِٕرایج اغت. 
را ارنػا ک میتػَاى ین ص،یةاؽٕصم  ثاةت. اگط  يصک ار ةص ُلتًکاْ ویا ةً سَدش تَاىص ین

 .میةتط ویاز ة
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 ةاعر درضت ریةاعها ر اکفا
ِار ىهی ناىيص تهطیوٌهَاره وِٕی ؽشفی  کيػص، ةػً ایػو نٍيػی اغػت کػً  کييصه ْر

ص. ىؽػَ ینػ نَاحػً درد و رىػجةػا  ًیکدر تظگان ييص ک ویتهطدرغت ىیػت.  شاْکار
ار کآؽػا دیگػطان ةػی لکنؾ ـَرتً ة غتا وکص، نهیآ یؼ نیپی درد و رىخی وِٕ
ایا چی، ؽَد م ینػػِٖنَر  ةً ًک ،و انثال آنی ذٌيی ٌا یٌا و ةاز تيؼناىيص ی یٌظ
ةػا ةػیاری در ایو زنیيػً سَاٌػص ةػَد. نَارد  کييص. را آزنایؼ نیؽها  يگیؽ ویؽ
ىػاراذِی  اذػػاس ىاگٍانتان  در ةصن اغت وکص؟ نهیَؽ ینروةطو  یگطید چیظ چً

.  ؽػَد ینػىاٌط ی نشِلٓی ٌا ؽکل ةًارنا ک ةازپطداستایو اغت کً ِؼ ٌل. کيیص
ا یػآ ًکػص یػدٌ ؿیتؾش نَر واكدً ةص یص ؽص ىَِاىیوادار سَاٌ،  ةشفَصی در زناى
ص و یػيک ًیػکص تظیتَاى یا نی، آ وحَد دارد تان گَىگ ای، آ ىًا ی اغت دیـری ا نػئلً
.  ىػًیػا  ٌػػِيصی وإٌٍا  آن آیاو  وحَد دارىصنَحَدات وا  ا ی، آ صیؽَ نَْٔ در آن
 کييص خاد نییا ویدروُی طیؽها تأث ؽَىص و در نیىاٌط  دوةاره اوكاع ویا يصهیدر آ

ا ؽک کيیص. ایو کػار اىخػام نی ؽػَد تػا  تا نيخط ةً ایو ؽَد کً ةً ٌه  ایو چیٌظ
 ةهاىیص. اگط ةَِاىیص ٕانٍاىً ایو ْکط را داؽًِ نفهمتَاىیص  نیا یآ کً ؽَد نؾشؿ

تَاىیػص  آىگاه ةا ایو ٌظم و اراده نی« ةایص نفهم ةهاىم و نِظلظل ىؾَم،»ةاؽیص کً: 
ی سَة آن را ةػًی ٍػینَر نت گَىً ةاؽیص و ةػً گضریص ایو وِٕی از نیان ایو آزنَن نی

در ةػصو  اگط ایو غػشِی. انا  اغت طدهکرؽص ا ؽه يگیؽ ویؽکيیص، چطاکً  اداره نی
داد؛  تان را ساتهػً نػی کطدیػص و تظکیػً را درک ىهی داد، آن روی نػیتان  ؽطوع ةطای

 دٌيص. نی سَد را ىؾانی نشِلٓی ٌا ؽکل ةًٌا  یچطاکً ٌيَز پایصار ىتَدیص. غشِ

ةػا تط ـػٍَد  غػهَح يص تػا ةػًک ًیکتظ لکؽ ویةص صیةا ، ؽشؿً یکتظروىص در 
ط کػص، ْیػدارىػاراذِی  اذػػاس از ةصنی یدر حااز ؽها ی وِٕی ةٍل ویيص. ةياةطاک
ی وِٕػ ةگیطیػص. در ىيطييصه ک ویتهطتَاىیص سَد را  اُلب ىهیص. یٌػِ هاریة کيیص ین
کيیػص:  ییص و ْکط نػگیط در ىيط نیؽَیص، آن را یک ةیهاری  یروةطو ن و نػئلًیا ةا
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پیؾػاپیؼ ٌا  آن ازی اریةػ میةگَتَاىم  نی «؟وحَد دارىص التکنؾ ٌهً ویچطا ا»
کيیػص ةػػیار  ذاكػط تخطةػً نیدر ذػال تی کً نؾکالاىص و  ؽصه ؽها ةطداؽًِی ةطا

نَاحػً  تالکنؾػ ویػو ةػا ادادیم  ایػو کػار را اىخػام ىهػیاگط کاٌؼ داده ؽصىص. 
ی لکةػا نؾػی . وِٕػگیػط ؽػَیص تان ساتهً یاةص یا زنیو زىصگیو ةَد کص نهیؽص ین
تَاىػص  ینػ . انا چگَىػًص ترهل آن غشت اغتیکي یْکط نص، یؽَ یروةطو ن کَچک
،  دادم ینػ آنػَزش چَن چاىگدر ی الغکدر وِٕی ،  نَر نثالً ةاؽص؟ ة تٕصر راذ آن

 اِْمیػ. درصوارکييصه ةػَدیو ان داؽتی ار سَةیةػی نادرزاد تیٓیک ًکةَد ی ؽشف
ت  ةًةَِاىص  ًکيیانييَر  و ةً اغت ار سَبیاو ةػ ًک و  طداست کيصرا پ ؼیارناکغٌط

 کتػػصار ٔیػػنط ویةػػص .مداد ؼیاْػػظای هػػکاو را ی ٌػػا ؼیآزنا ،دؽػػَ ویة روؽػػو
 ویزنػ ةً. داردی نِظغکِ   ٌال می نَر ىاگٍاى ةً ًکىيط آنص  ةً یروز . انا صمید ین

 تکػذط ؼیوپا دغػت و ةػَد کػًیػو نثػل ايػص ک تکتَاىص ذط یىهو ْکط کطد  اِْاد
 راه تَاىػت دوةػارهةٍصًا . ةطدىص هارغِانیة ةًی نطإتت اكهطاری ةطااو را . کييص یىه
و یػةً ا تَاىص ین چگَىً ؽشؿ ی،نِظغکِ   : ةاصیؾیيصیة ویارةارۀ دی . ٌهگطودة

ت ةا پا ؼ دوةاره ذطکػت کييػص؟ انػا او در ایػو یوپا دغتسَدش ةطگطدد و ی غٌط
 ویػا ةً تَاىػت چگَىً کً طدکط ىکْ ویدرةارۀ ا ذادثً، ْالَن داْا را نٖفط داىػت.

، تهطیو ىکػطده ةػَداْا را د ْالَندر آن زنان اگط  اةص.یةٍتَد ی نِظغکِ  از  تغٌط
تا آسط ٌهط ْلج  کطد اگط ذٖیًِٖا غکًِ نی صیطد. ؽایةه اِْاد ویزن یةَد وِٕ وکنه
 ناىص. نی

ی ار ةػطاکػ ٌهً داد. آن را ىخاتکػی  اغت غشت چٖصرایو اغت کً  نييَرم
اْػطاد ی ةٍلػچيػیو گٓػت.  ، در ٌػَضو  پی ىتػطد آن ةً ٌيَز ٌمانا ؽص  او اىخام

کيم ةصىم  ذع نی ، چطا نٍلم» يص:یگَ یناىص انا ٌيَز  تهطیو کطده ٌػِيص کً نصتی
يػص. ک یىهػی کػهکانا  روم ین هارغِانیة ةً ٔیتظری ةطا ؾًی؟ ٌه کالً ىاسَش اغت

 سخالػتاز گِٓو ایو نَكَع ةً نػو ی ذٌِا  آن .«يصک یىهکهکی ظ یدارو ىنفطؼ 
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ػػِيص. یىی هػاریةا ٌػ آن .ييصک یىهی نػلم اغت کً ایو نٍالخات کهکص! يؾک یىه
ةلکً ، وحَد ىصاردی نؾکل  ی. ٌصیيً ؽَینٍاو ص یةطويص؟ يک کهکص يتَاى ین چگَىً
ػت و  هارغػِانیةاز ؽاگطدان نا ةً ی کی. کيیص ىاسَش ٌػِیص اذػاس نی ْٖم ْر

زد و  طونیػة در آسط، دارو ةػا ْػَرانذِی چيص غَزن سم ؽص.  آنپَل ٌيگام تظریٔ
ت. غطاىخام در ةصىؼ ْطو ى ٌيَز ٌم غَزن ييػصه ک ویتهػط ، نو اوه»ؽص:  نَِحًْط
 ٔیتظر آنپَل ًکةطد ی پنًَٕ  آن ْٖم «سَاٌم. یىهی ؾِطیة آنپَل  یٌو  ٌػِم

 ةػًیص، ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً ؽَ یروةطو نٌایی  غشِیةا  ، ٌط نًَٕ ویياةطاص. ةيکى
احػازه ٌػا  نآ ةػًنَر ةطداؽت کطدىػص کػً  ایوطسی اْطاد ص. ةیيک ین تَحً نػئلً ویا

 ص ةػًیػدٌ یىهػ احػازه اگػط» ييػص:ک یط نػکػْ ، پػعهارغػِان ةطوىػصیدٌم ةً ة یىه
در ی هػاریةآن را ٌيػَز  .«کيم نطاحًٍ نی گَىگ یاغِاد چ کی، ةً  ةطوم هارغِانیة

ی ٖیتَاىيص اغِاد ذٖ یخا نک. ی را ةتیييصگَىگ یسَاٌيص اغِاد چ یو نىص گیط ىيط نی
 ؽَیص. نیىاةَد درحا ، پیصا کيیصی ٕالة یدييص؟ اگط اغِاکصا یپ گَىگ یچ

تٖلتػی را از اغػِاد وإٍػی  گَىػگ یاغػِاد چػ صیػتَاى ینػ گَىًچ»ایم کً:  گًِٓ
ٌيػَان  ؽػانسَد سَدؽػان ةػً گَىػگ یچػ از اغِادانی اریةػ «؟تؾشیؿ دٌیص

ِػً اغػت ؼیاىص. آزنا داده ی ٌلهػطاکػظ پػژوٌؼ و از ن ٌایی روی نػو ـػَرت گْط
ی يیو ةػً سَدؽػان ٌيػاو اىػص ی، ٕالة گَىػگ یچػ از اغػِادان یاری. ةػ دارمی کنصار
 وی. چيػدٌيص یب نیْطرا  نطدمزىيص و  ٌػِيص کً  ؼ نیٌا  آن ازی اریةػ اىص! داده

 ار را اىخػامکػو یتَاىص ا ی. چطا ندرنان کيصٌا را  یهاریتَاىص ة یظ نیىی يیاغِاد دروُ
 نػػطدم تَاىػػػت از یو ةػػصون آن ىهػػدرآنػػصه َان یػػا ذیػػروح ةػػً تػػػشیط دٌػػص؟ او 
طون یػرا ةی تَاىػص اىػطژ یظ نػیػييصه ىکطیَان تػػشیػا ذیػروح آن يص! کی کالٌتطدار

تَاىػص  ینػاغػت، ی از اىػطژی ؽػکل از آىخػا کػًکيػص. درنان ٌا را  یهاریو ة ٓطغِصة
 اتَاىػػیا ذیػػح اروای ِٕػػو: »ام يػػص. انػػا گِٓػػًک يِػػطلکرا ی ٌػػاد نػػطدمی راذًِ ةػػ

 درون ةػًی چیظ چًص یداى ی  نیا ٌیآ ،صييک یندرنان  را نطدم ی رهایة ييصهکطیتػش
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 یػاروح  ؽػکل ةًی گػٌه ی،َپکطوغػکینةػػیار  در غػهد «؟ْطغِيص ینٌا  آن ةصن
چػً کػاری از ،  ؽػَد ةػً ةػصن ؽػها ْطغػِادهی وِٕػ ٌػػِيص. ييصهکطیَان تػشیذ

ط از تػ آغػانارواح  طدنکػ  دٌػَت»يػص: یگَ ینَر کػً نػ ؟ ٌهػانآیػص تان ةط نی دغت
ٌػا  آن ًکچطا، میـرتت کيی ٌاد نطدمدرةارۀ  ػتیىی ازیى.« اغتٌ آن کطدن  سارج
ؽػها انػا . تػػکیو یاةيػصت نَر نَٕػ ةًةهاىيص و ی ةإی ٌاد سَاٌيص نطدم ین ْٖم
ص؟ اگػط یػيک ؼیپا را تان  ةصننَر پیَغًِ  ةًص یسَاٌ یا ىهیآ .صیييصه ٌػِک ویتهط
ػا ؽػَ آن از دغػتَاىیػص ت نی چً وٕت، ةچػتصتان  ةصن ةً آن  ، آن ٌػالوهً ؟ ةػ صیٌر

آن دٌػص  ینػ احػازه چطا ْالَن» :صيطغپ ینٌا  یدارد. ةٍلی اىطژی تَحٍ نٖصار ٕاةل
ی نػا اـػل در حٍػان «؟صيػک راْيػتناز نا  ًک میرا ىصار نٍلم ا نا ْاؽوی؟ آةیایص

گػط ايػص. ک یىهػالت دس در آنی ػک   یٌ صیرا ةشَاٌی ظیچ وحَد دارد: اگط سَدتان
 ؽػها را نَِٕػّ نػو يػص. ْاؽػوک ىهی دسالتی ػک   ی، ٌ سَدتان سَاغًِ ةاؽیص

،  صیٌػػِ ةصان ـػَرت ؾًیٌه صيیاگط ةتانا  رغاىص. یٌایی ن ؽارهؽها ا ص و ةًيک ین
 د؟طتظکیػً کػةػً نختػَر را  ؽػشؿتػَان  چگَىً نی. کيص هیى از ؽها نَاىتتدیگط 
ت .طدتظکیً کةً وادار تَان ؽها را  ىهی تان ةػً سَدتػان ةػػِگی دارد.  وإٍی پیؾْط
ت کيیص، اگط   اىخػام دٌػص.ی ارکػ آنةػطای تَاىص  یىهکػی   یٌنایل ىتاؽیص پیؾْط

را ی ػػک چػً رؽػص کيیػص صیػشَاٌىاگط ٌيػَز  ام. ادهد آنَزشرا ةً ؽها ْا و  اـَل
دسالػت  نػو و ْاؽو ْالَندر آىچً سَاٌان آن ٌػِیص، ؟  صیيک تَاىیص غطزىؼ نی
 گَىػگ یچ اغِادانغایط ی ٌا السک ةًذِی اْطاد ی ٍلههئو ةاؽیص. ةن کييص؛ هیى

ِ سیلػی ةػص اغػت. ذِهػًا ؽػان  کطدىص ذال اذػاس اىًةطگؾت ةً سو ةٍص از  يصْر
ِآىخا  ةًچطا ؟ نطإب ؽها ىتَد نو چطا ْاؽوؽَد.  نینَر   ٌهیو آیا ٌهیو ؟  صیْر

ِیص چیظی ةؾيَیص ةً ایو نٍيی ىیػت کً حطیان  ی ظیػچی ر حػػِخَدکً آىخا ْر
؟ ؽػَدتان  ةػصنوارد  تَاىػػت ینػآن  ، چگَىػً ؽيیصیص ىهیتان  ؟ اگط ةا گَش صیةَد
 ْػالَن ویػا ًکً ؽها ةگَیم ص ةیاىص. ةگضار اىصاسًِ لکاز ؽرا ؽان  اْطاد ْالَنی ةٍل

ی و نػَریٌه صیتَاى یىه ًک اغت تطوا ی نَحَد . آن اغتؽهی تط از زىصگ ةاارزش
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ٌػا  آن ازی و ةٍلٌػِيص  ةػیاری ویدروُ ذاكط اغِادان ر ذال. دصیکيىاةَد آن را 
در  ًکػ ام گِٓػً ویچػ گَىگ یچ ٌلم پژوٌؼ اىخهو وینػئَل . ةًسیلی نٍطوْيص

 آنرا ویػطان کػطد. َر تػدرةػار انپطا «دا حػی،»نٍؾَٕ  نٍطوْی ةً ىام ،  دوران ٕصیم
اک روةاه ی ٕالةػ از اغػِادانی ةٍلی ةص ةً ، انا ٌيَز ٌماىخام داد یادیزپلیص ی اٌر
ی ٕطةاى نطدميص ىٓط از چ .اىص رغاىصه ؾَر ـصنًک تهام ةً ًکىتَد  گَىگ یچی انطوز
ٌػا  آن داىیػص چػً تٍػصاد از ىهی، انػا ةطغػيص ةً ىيػطسَب در ىاٌط ؽایص اىص؟!  ؽصه
ایچ تان  ةػصنگػَىگی ةػً  وحَد دارد. اگط اغػِاد دروُػیو چیؽان  ی ةصی در ةصنٌظ

ا اىطژی ةصٌص، آن ْػطدی ٌػادی  .اىص نٍاحمار یةػٌا  آن آیيص. نیتان  ةصنروی  چیٌظ
ا را ةتیيص. ىهی  تَاىص ناٌیت ایو چیٌظ

ةً  کطدن و گَش گَىگ یيار چیغه ویاؽطکت در ةٍص از »ييص: کط ؽایص ةطسی ْک
 ! اگػط اغػتٌػالی و ژرؼ  چٖصر گَىگ یچ ام ةطدهی انطوز گٓت، پی خٌيگی لآىچً 
ایغه  اـػالً  میگَ ین «کيم. تکؽطةایص ظ یىٌا  آن ؽص، درةای گطید گَىگ یچی ياٌر
ای، چ صیيک گَشٌا  آن . اگط ةً صیةطوآىخا  ص ةًیىتا د. ؽػَ ینػتػان  ةص وارد گَش یٌظ

. تِییػػط دادرا  شطکػػْ داد و ٌػػم ىخػػات را ٌػػم ؽػػشؿکػػً  اغػػت غػػشتار یةػػػ
ةػػیار  گَىػگ یچ ویدروُ . اغِادان اغتغشت ار یةػ ظیى ؽشؿ ةصن طدنک کپا

ٌای درغػِی  اـیل ٌػِيص و آنَزش یآىٍایی کً اغِاداىی وحَد دارىص. ذِزیادی 
ارواح ذیػَاىی ةػػیار از ی ةٍل ىتاؽيص. کپااىص ىیظ نهکو اغت وإًٍا  دریاْت کطده

ا  آن . اگطچًاىص یوذؾ نػَر  ایو انػا ،چػػتيصة یػک اغػِاد ةصن تَاىيص ةً یىهچیٌظ
در  ًکػو را ىػصارد یای یَاىااغِاد ت ویاسَد . ةطاىص طونیةرا ٌا  آن ةَِاىصاو ىیػت کً 

ا ةطآیچ از ٌٍصۀ آن ًیوغای  گػِطه را  گَىػگی وِٕػص، چً رغص ةً ؽػاگطداىؼ. یٌظ
آنیشِػً ؽػصه ةػا آن درٌای ةص نهکػو اغػت ظیچاىَاع و إػام ْطغِص،  ین طونیة

و  ػِيصیىؼ ـالد ىؽاگطداانا ةاؽص،  ػًِیسَب و ؽا سَدشگطچً ؽایص . ةاؽيص
 .اىص ؽصهط یتػشنشِلّ َاىات یا ذیارواح وإػام  عاىَاوغیل   ةً
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و  صیػةطوٌػا  آن ص ىظدی، ىتا صیيک ًیکداْا تظ در ْالَننَر وإٍی  ةً صیسَاٌ نیاگط 
 صیػسَاٌ نػی و صیػيک ًیکداْا را تظ ْالَن صیسَاٌ هی. التًِ اگط ى صیيک گَشٌا  آن ةً

، ؽػَم هیىتػان  ناىً . صیػدٌ ادانػً آن ةػً صیػتَاى ی، نػ صیيک ًیکرا تظدیگطی  ٌطچیظ
داْػا  ْػالَن ویتهط صییىگَ، ؼ آنصیپی نؾکل . اگط صیػِیداْا ى ص ْالَنینطچطاکً 

 و ةػط نتػٔ صیػيک را نطاٌات يگیؽ ویاغِاىصارد ؽی وِٕ . ْٖم ةاٌ  آن ةَده اغت
ا یػآ»کػی پطغػیصه اغػت: .  صیداْا ٌػِ ْالَنی ييصۀ وإٍک  ظکیً، ت صیيک ًیکداْا تظ

ً ةػص یػةگضار «؟ يمک نٍاؽطت گَىگ یچی ٌا روشغایط گان  ييصک ویتهطةا  تَاىم ین
 ًیػکؽها در داْا تظ ًکی ذال ييص درک ین ویرا تهط گَىگ یچ ْٖمٌا  آن ؽها ةگَیم،

سَاٌػص ٌا  آن ؽها و غهدو یةی ادیْاـل  ز،  السک وی. ةٍص از ذلَر در ا صیيک ین
ًِ لکؽ ًیکتظٌا  از نطیٔ ىػل ْالَن ویا ةَد. ةياةطایو .  ٕصرتهيص اغتی لیو س گْط
طار ن راةهًٌا  آن ةای وِٕ را ی ظیػچٌػا  آن از ًکػ صیدٌی تیتطت صی، اگط ةَِاى صیيک یةٕط
 دوغػت و ْٖػمىصاؽػًِ ةاؽػیص ٌػا  آن چیػظی از یا تهایلی ةػً ٌػی ص یيکى اْتیدر

ذانػل چیػظی  اؽػشاص آنةػصن اگػط انػا  ىیػت. چيصاىی نؾکل ، صیةاؽی نٍهَل
در سفػَص .  در تهػاس ىتاؽػیصٌا  آن اـالً ةا و ةٍِط اغت ؽَد نی صة اریةػ ةاؽص،
 يمکػ هػیىط کػظ ْیػيػص ىک ویرا تهػطی گػطید گَىػگ یچتان و ؽٌَط، اگط ٌهػط زن

،  صیػيک ینػ ویدرغػت را تهػط یراٌػ ًکػآىخا  : ازٌػت ای ىکًِ. انا ةاؽصی ا نػئلً
هػطیو را تی يػاٌطیه یروؽػتان . اگػط ٌهػػطرغاىص ین صهیْا گطانید   ؽها ةًیکتظ
ایچذانل  ةصىؼ اغت وکيص، نهک ین ی هيػیاز ا يػانیانه ی. ةػطاةاؽػصی ةػصی ٌظ

 کپػاتػان  یگػط ةطایدی ٍػصٌادر ةُ  چیظ ٌهػًد. ؽػَ کص پػایػظ ةایػىٌهػطتان ؽها، 
ةا ی ٌطچیظد و َىؾ کاپتان  می. اگط نرؽَد نی کظ پایى تان ساىً می. نرؽَد ین

 ؟ کيیص ًیکتظ صیتَاى ین ةاؽص، چگَىً ؽها در تصاسل

ا یچکطدن   کپای ةطا نو ْاؽو ًکوحَد دارد  یِیوكٍ انا . نا کيص هیىی کهکٌظ
 زده خػانیار ٌیآنػص. ةػػ اش ساىً ص ةًینطا د ْاؽوی روز ًک میداری ا ييصهک ویتهط
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 نػو ْاؽػو .«صیوارد ؽػَ يمکػ ینػ ، سػَاٌؼ . نٍلم اغتایيخ ْاؽو نٍلم» ةَد:
ایچایيخا  و اغت شًِیر ٌم از ذص ةً ؼیتَ ة اتاؽ»:  گٓت وحػَد ی ادیار زیةػی ٌظ
ت غپع ْاؽو .«دارد ی ٍػصٌادر ةُ ی ادیػی زاٌطیهي ارواحی . نٍهَ ً وِٕاز آىخا ْر
او پػط  اتاؽانا ص. يک ین کؽها پای را ةطاٌا  آن نو ص، ْاؽويةاؽ گط وحَد داؽًِید
ا یػٌػا  ِابکا غَزاىصن ؽص و ة آن ةَد. او نَِحً ةص نشِلّ گَىگ یچی ٌا ِابک از

 ویػا غػپع ْاؽػو نػو ةازگؾػت. د.کػط کرا پا ساىً اْت،یةازی ةطا ٌا آن ْطوش
 . گٓت نو ةً ؽاگطد ویا ًکةَد  نهلتی

،  نٍلم: »طدکغؤال  کػی از نوييص. یة یٌا را ن ویة نالً ًکٌػِيص ظ یىی اؽشاـ
ا یػ طاتییػکِػاب تِتػَاىم از  یا ٌيػَز نػیػآ.  يمکػ ین ًیکداْا را تظ ْالَناکيَن  نو
ػا ٌالًٕیو چیػؾػً ةػً ایاغػِٓاده کػيم؟ ٌهی يیة نػالًنطتتم ةػا ی یاٌظیچ نيػص  ٌظ

ی اىػطژی ا نالذيػً ٕاةػل: اگػط نٖػصار  دٌػم دیتَك ـَرت ویا ةً صیةگضار «. ام ةَده
 آن ةػًٕػطار ىتاؽػص ی ظیػ. اگػط چ سَاٌػص داؽػت یاثطةگَییص  ، ٌطچًصیداؽًِ ةاؽ

 ٌهػل بکػنطت اغػت وکػ، نه اغت ـَرت ةصان صییةگَی ػک ةًی ةاؽص ول ـَرت
َحػَد در نانالٌػات  ٌا و اىطژی . اغت ّیار كٍیةػی ٌاد یْطد . صیةاؽ ؽصهی ةص

او  ةػًی ظیو چ صیيکةاز را تان  ييص. اگط دٌانکط ییتِ اغت وکو نهپایصارىص ىاةصىؼ 
ی ارنػاک ؽػشؿ ویػؽَد. اگط ا لیتتص ٖتیذٖ ةً اغت وکنهغشِی  ، آن صییةگَ
سَاٌػص ی يػصۀ سػَةیآ صییػگَةاو  ؽػها ةػًطدازد و ةپػ صیػةا کً ةاؽص داؽًِی اریةػ

در ذػال ا یػآؼ را ةپػطدازد، آیػا ایػو نخػاز اغػت؟ یتَاىػص کارنػا ، وِٕی ىهیداؽت
ػا کييػص و یچ ویتَاىيص ا یاْطاد ىهی ؟ ةٍل رغاىصن ةً او ىیػِیص آغیب ػا را ٌر  ةػًٌظ

،  ٌػالوهً ة؟  ػتیىی واةػِگ کی ویا ای. آاىص، گَیی اغٍِصادٌایی دارىص واةػًٌِا  آن
ی ٌػاد یؽشفی ةطانَری  ٌهیورا ی اغطار آغهاىىتایص ،  صیرا ةصاى ٖتیاگط ذٖی ذِ

ةػصون  . اغػت ویػـػَل آن اادار ةاؽػيص.  گان ةایص سَیؾِوييص ک ویتهط. صیيک ْاش
ػایچ طاتییػکِػاب تِةا اغػِٓاده از چگَىً کػی ایيکً  تَحً ةً  پیؾػگَییرا ی یٌظ
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ةیيی کً ةً ایو یػا  ایو نالً ػِيص.یى یٖیگط ذٖیاکيَن د ٌمٌا  آن ازی ، ةٍلکيص ین
درغػت و ةطسػی ُلػم ٌػا  آن کيػص کػً ةطسػی از نی پیؾگَییای  گَىً آن ؽکل و ةً

چػَن گَىػگ وإٍػی ةاؽػص.  وحَد داؽػًِی ٌاد حانٍ  نطدمص، احازه دارد در يةاؽ
انػا  .تطی پیػطوی کيػصاغػِاىصارد ةػا از  صیةای وإٍی  ا ييصهک ویتهطگَیم  ی، ن داریص
و  يػصیةگَن را اؽػ يصهیآ تػا ييػصک یصا نػیػگػط را پید اْػطادگان  ييػصک ویاز تهطی ةٍل
درد و  ایػآ ؟ اغت چگَىًام ً یکتظو  اوكاع نو ًکی يیة ینطا ن ا نالًیآ»پطغيص:  نی
ا را یچ ویا کييص تا یصا نیپرا  دیگطانٌا  آن «دارم؟ی رىخ آن ييص. اگػط ک پیؾگَییٌظ

زنػاىی کػً ؟  صیػسػَد را رؽػص دٌ صیػتَاى ینػ چگَىػً َد،ؽػ پیؾگَییؽها غشِی 
انالٌػاتی کػً  . ةياةطایوؽصداده  و تطتیبىيم  دوةارهتان  کييصه ؽصیص زىصگی تهطیو

و آن  تِییط کطدهةا سَد دارد تان  ةصنتان، روز تَلصتان و  تان، چٍطه الگَی کّ دغت
 کيیػص. نی ةػاور را او ذػطؼ،  صیػةطو ویة اگط ىظد نػالًچیظی ىیػت کً در اةِصا ةَد. 

ایاز چی ةٍلةگَیص ؽها  تَاىص ةً یاو نآىچً  ؟ رویص نی چًی ةطا وگطىً ی غهری ٌظ
.  اغػت طدهکػط ییػذاكػط تِ در ذالٌا  آن حٌَط و ذاتانا .  اغتدرةارۀ گضؽِ  ؽه

 او گَشٌای  ذطؼ ا ةًیص، آیةطو ویة ىظد ْال : اگطصیؾیيصیو ةیادرةارۀ ی پع ٌهگ
ؽها ةػً وحػَد ی ةطای رواى ةار نػئلً ویا ایآ ؟ پعکيیص ور ىهیآن را ةاو  دٌیص ىهی

ی واةػػِگ کیػا یػآ ،صیػيک ىاراذػترا  سَدتان درةارۀ آنکطدن   طکاگط ةا ْ آورد؟ هیى
سػَد را در نٍػطض ا یػةػطود؟ آ ویتَاىص از ةػ ین چگَىًی واةػِگ ویا ػت؟ پعیى

ػای را ةػطای ؾِطیةغشِی  صیػِیا نختَر ىی؟ آ ایص غشِی دیگطی ٕطار ىصاده کطدن  ٌر
وحَد دارد کػً  و نَكَعیا ، غشِیو ٌط  ؼیآزنا ةا ٌط؟  صیيک ترهلی واةػِگ ویا
انا ،  اغتغشت سَد  سَدی ةً ًیکظص. تیرو یو نییا پایص یکي یً ـٍَد نیا در تظکیآ

؟  ةػط آن ُلتػً کيیػص صیتَاى ین ص. چگَىًیيک یاكاًْ ن آن ةًغشِی دیگطی تان سَد
ص. دیگطان نخػاز ینَاحً ؽَی یٌا یٌا و دؽَار یغشِ ن، ةاخ  آینهکو اغت درىِ

دیگػطان آن را ةتیييػص و ةػً ؽػها . اگط را ةتیييصتان  یاِْ  زىصگیطییط تِینػ ىیػِيص
ص؟ یػيک ًیػکص تظیػتَاى ینػ ، چگَىػًسَاٌیػص داؽػتی درد و رىخػی چً زناىةگَیيص 
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 هزظ احػایػىً یػکتظ نػصارسغػایط از کػی   یٌةياةطایو دیصن آن اـالً نخاز ىیػت. 
آن را  ىصارىػص ظ احازهیى ًیکنصرغ  تظٌهان در  ٌهطاه صانینطی يص. ذِیةتآن را  ىصارد

 ًکػاغت ی زىصگىٌَی از طا آن یص، زیةگَی درغًِ ةآن را  تَاىص ىهیکػی   یٌييص. یةت
 .ً یکتظی ةطا ای یزىصگ ،طدهکط ییتِ

ی ٌػا ِابکیط غػاو ی نػضٌتی ٌػا ِابکغػایط  تَاىػص یا نیکػی از نو پطغیص آ
 ی،ػػِینشفَـػًا ةَد ی،نػضٌتی ٌػا ِػابک ًکػایم  گِٓػًيص. ک را نهالًٍ گَىگ یچ

 ظ ةػًیػييص. نا ىک ًیکرا تظ سَد يگیؽ ویؽ چگَىً دٌيص ین آنَزش نطدم ةًی ٌهگ
ص یػرا ةای ا ِػًکةاؽص. انا ى وحَد داؽًِی لکنؾىتایص  ، پع میدار نصرغ  ةَدا تٍلٔ

 نػَر اؽػِتاه تطحهػًً ةػروىػص تطحهػً ر آن نِػَن ددر  از نػا لی اری: ةػةیان کطد
ایاز تٓػػی اری، ةػ ٌالوهً اىص. ة ؽصه  نشِلػّ غػهَح دیػصگاهظ از یػىآن نِػَن ی ٌط
 ًکػی . اْػطاد دارنا اغػت کطدن ىاةَد اىص. آن ؽصهی نٍيی نَر غطغطً و ة ؽصه اىخام

ی و نرَِاص ىار دور ةَدیةَدا ةػ طواىص از ٕله طدهکط یرا تٓػآن نَِن ی نَر غطغطً ة
 اتاز نَكػػٌَی نشِلٓػػی ٌػػا کظ دریػػىٌػػا  آن رو ازایػػوصىػػص. یىٍٓهرا ٌػػا  آنی وإٍػػ
تَاىیػص  ىهیص و یػةٍٓهنَر کانػل  ةػًرا  ٌػا آنکػً  ػتیى ؽها آغانی اىص. ةطا داؽًِ

ًا » :صیی. انا اگط ةگَصیرا درک کيٌا  آن سَدتان  «يمکرا نهالًٍ ٌا  آن منيصً ٌالٕـْط
. نؾػکل ایػو صیػيک ینػ ًیکتظ نصرغً آن روشدر ص، یيک لًٍرا نهاٌا  آن ؾًیو ٌه

را ٌػا  آنی وِٕػ گيخاىػصه ؽػصه و آنی و ْػا گَىػگاغت کً در ٌط نػِو نػضٌتی، 
 ٔ نهالٍػًیٌهنَر  ةًرا ٌا  آن اگطتهطیو ٌػِیص. در ذال روش  آندر  صیيک نهالًٍ

در ٌهػػل، آن نصرغػػً را  و اغػػتکػػ، نه صیػػيک یوطیػػپ نصرغػػً آن روشاز و  صیػػيک
از ْػطد  زیدر غطاغػط تػار  نا ىتاؽیص. یکنصرغ  تظطگظیصه ةاؽیص و دیگط نٍِلٔ ةً ة

 صیػسَاٌ نػی. اگػط زنان ةطىگظیيص ٌمرا  ًیکدو نصرغ  تظ ً،یکدر تظ ًک ؽصه سَاغًِ
 را نهالٍػً ًیکنصرغ  تظ ویای ٌا ىَؽًِ ص ْٖمی، ةا صیيک ًیکرا تظ نصرغً ویا روش

 . صیيک
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را  گَىػگ یچػی ٌػا ِابکذِػی ىتایػص  صیػيک ًیػکتظ در روش نا صیسَاٌ یاگط ن
ػا نيِؾػط  ویػا ًکػرا ةشَاىیػص ی گػَىگ یچػی ٌػا ِػابویژه ىتایػص ک ةًص. یةشَاى روٌز

يػگ ین يگیؽػ، حیيػگ دی ىی ٌَآىػگاىيػص نی یٌػا ِابک ،و نػَریٌهػ .ؽػَىص ین
ػایچگطچػً  .ىػگذَ  دا ػَو ی ح ییگَ ظ یػىٌػا  آن انػاصارىػص، در سػَد ىرا ی ةػصی ٌظ

ٌػػِيص.  ًیػکاز تظی یٌػا راه و سَدؽان در سَد دارىص نشِلّ غهَحٌایی از  اىطژی
ی کػی. اگػط کييص نی و ةا ؽها تصاسلدٌيص  نیی ظیؽها چ ص، ةًیشَاىةرا ٌا  آنی وِٕ

ؽػها  نطؼ  ةػًٌا  آن ازی ظیچآىگاه ، پضیطش ةاؽص ٕاةلتان در ىيطٌا  آنی ٌا از حهلً
 ظیػچی وِٕػانػا ،  ػػتیىی ةػصظ یچ آن . اگطچًؽَد نی اكاًْ تان گَىگ و ةً آنصه

را ةػً وحػَد ی تالکنؾىیظ  ویا ای؟ آصیکي نی ًیکتظچگَىً  دَؽ ؽها داده ةًی گطید
 اكػاًْ َنیػظیتلَ یاسلػٕهٍات د را ةًی اكاْی کیِطوىکالٕهٍ   کیآورد؟ اگط  یىه
اـػَل  .اِْػص ینػار ک؟ َْرًا از اِْص نیَن یظیتلَطای ةی اتٓإ ص چًیيک یط نکص، ْیيک

ا یا،  ٌالوهً . ة غتاآن ایو  راٌيهایی وإٍی  ،گَىگ یچی ٌا ِابکاز ی اریةػو روٌز
ػای ىاپػاک را در سػَد دارىػص.  دٌيػص و اىَاع ارا ً ىهی از ی کػیی وِٕػوإػػام چیٌظ
ص. یػپط طونیػة از آنةظرگػی زد نار  ین را ورؽ یگَىگ یچ ِابات کنا ـٓر ؽاگطدان

 یالتکنؾػ اؽاره کطدمٌا  آن ةًکيَن ا آىچً . آن ةپطدازم اتیحظ  ةً سَاٌم یىه التًِ
را  تَاىيص سَد یطا ىهی، زکييص ایخاد نی سَدؽانی گان ةطا ييصک ویسَد تهطٌػِيص کً 

ةػً وحػَد  ىادرغتی راکْال  یوغ ةً التکنؾ ویگط، اید انیة  ةً .ييصک ادارهی سَة ةً
ص. یػاىةص ًکػ اغػت سػَب  ؽها ٌه یةطا طایم زيک ین اؽاره  لانػ ویا ص. ةًيیآ ین

در ی التکنؾػ را تؾشیؿ دٌیص تاٌا  آن ص و چگَىًیيکار کً چ کيم ةصاىیص یکهک ن
ٌهػً ،  مطدکػى صیػؼ از ذص تأکیة گِٓم يَنکا ٌمآىچً  ةً اگطچًص. يروی ىصٌ يصهیآ
و نَكػَع یػا التکنؾػ نٍهَ ً ٌلت طایز ؛صیيک ین تَحً آن ةًص یةاؽ وئهنهص یةا

ت یػىٍا یةػ کػطدن ً یػکتظ دٌيػص. ىؾػان نیسػَد را  ایيخػاالت نٍهػَ ً کنؾػاغت و 
 نهکػو اغػت،  صیةاؽػ تَحػً یةػای  ذِػی ذره. اگط  اغتی ار حصیػْطغا و ة نإت
 ةاؽص. درغت صیاتان ةراکْرو ا ازایو.  صیؽَ ىاةَد لريً کیو در  صیةلِظ
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ا گَىگِ  یچ  یرزنی ٌيٌس
ػا یچٌای  روش ی،دروى  یکتظی ٌا روشٌالوه ةط  د ظ وحػَیػىی رزنػی گَىػگ ٌيٌط

ػا یً درةػارۀ چػکػی ذػال ص. درىدار اةِػصا م، یيػک یـػرتت نػی رزنػی گَىػگ ٌيٌط
ػا در چػیو رایػج  نی سَاٌم نهلتی درةارۀ اغانی و اـهالذاتی ةگَیم کً ایو روٌز

 را در سَد دارىص.« گَىگ چی»ٌػِيص و ٌهگی ٌتارت 

 گَىػگِ  یچػ ی،ٖیغػنَ گَىػگِ  یچػ ی،ىٖاؽ گَىگِ  اـهالح چی ةًذاكط در ذال 
ؿ وحَد دارد گَىگِ  یچو ی سهان ػا وحػَد داریو چیػاوإػام  اىَاع .ٕر ا یػآص. ىػٌظ

در ذػال اگػط م یگػَ ینػ. اغػتب یػٌخ ىيػطم ةػًگَىػگ ٌػػِيص؟  یچٌا  آن  ٌه
نتيػای . ٌػػِيص کطدن نػػا ل آؽػًِٓدر ذال ص ذصإل يگَىگ ىتاؽ کطدن چی ویطان

َاىػص، س یيص، آواز نػک ینی ىٖاؽی ؽشفی وِٕ ؽَد نی ػت؟ گًِٓیچٌا  آنی يطى
فص  ین گَىػگ  یت چػیاـهالح در وكٍ ا ةًیت سلػً یدر وكٍ صیػص، ةایىَ یا نیٕر

گَىػً درک  تایص آن را ایوىؽَد؟  نی گَىگ یچآیا آن ةً ایو ؽکل، تتصیل ةً ةاؽص. 
ی ةػطاو حػانً ژرؼ ی گَىػگ داىؾػ  ی؟ چػیػػتگَىگ ى یچ کطدن ىاةَدآن ا ی. آکطد
گَىػگ  یچػرا ت سلػً یدر وكٍن ةَدن تَا نیاغت. اوه، چگَىً ی ةؾط ةصن  یکتظ
و یا ایؽَد؟ آ یصه نیچً ىان م آنیت سلػً ةً تَالت ةطویص؟ پع اگط در وكٍیىان

دو غػال  گَىػگ اغػت. چی کطدن گَیم ایػو ىػاةَد یػت؟ نیگَىگ ى یچکطدن  ىاةَد
گَىػگ  یچػ»آن را چیػظی آىخػا ةػَد کػً  ی،یایآغػی ؾػگاه تيصرغػِیؼ در ىهایپ

ً ً. ةىانیصىص نی« یسهان ِم ةتیيم  ُْط ی ؽشف. ػتیگَىگ سهانی چ چیؽان ْر
ٌػط روی را  سػَد یِ ىَؽِو، ةػا دغػِاىؼ چػپع از صم. یىَؽِو ددر ذال آىخا را 
او نؾَِل پَل و ؽٍطت ةػَد. ذٌو اه ةَد. یغؽصه  غانًچِی  .طدک ینغانً لهً ک

تَاىػػت سػَب ةاؽػص.  یظ ىهػیػاو ىچػِی  تَاىػت گَىگ داؽػًِ ةاؽػص؟ ینچگَىً 
ْٖػم گضاؽًِ ؽصه ةَد؛ گطچً ٌا  آن رویظاْی گ هتیظان ةَدىص و ٕیاو آوی ٌا ىَؽًِ
و ةػً  صیػسط یرا نػٌا  آن ًک ٌطکػیم یتَاىم ةگَ یصىص. نیسط یرا نٌا  آن ٌا یسارح
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تَاىص سَب ةاؽػص؟ ـػَرت آن  یاه نیغچِی  چگَىًآورد.  ینی ةصؽاىػ ةطد ساىً نی
. طدکػ یط نکةَد و ْٖم ةً پَل ْآنص. ذٌو او نؾَِل پَل  یاه ةً ىيط نیغ ،ؽشؿ
 و ویاز ٌيػاوی اریارت او ؽػانل ةػػکػانػا تَاىػت گَىگ داؽًِ ةاؽص؟  ینچگَىً 

و یچيػگَیم چگَىػً  ین .گَىگ چیی الهلل ویةسهاط  اـهالح ةًل ی، از ٕت ةَد بالٖا
 صه ؽَد؟یگَىگ ىان یتَاىص چ ینی ظیچ

ػص ِاد تػا ىَدٌؾػ پع از پایان ایو کالس، :صیؾیيصیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ از  دـر
دٌيػص؛  نیرؽػص ظ یػىً گَىػگ را کةل ؽٓا سَاٌص یاْت،ؽان  ٌای ةیهاریتيٍا  اْطاد ىً
سَدتػان  ؽشفػاً اغػت. اگػط ی ٍینت ةصن ؽها ةا سَد دارد َْؽآىچً  .یوإٍگَىگ 

و را یػا صیتَاىػػِ یهػى صیکطد ین ًیکتظاگط تهام ٌهطتان ٌم ی ، ذِصیکطد ینً یکتظ
طد و تهػام کػ ینػؽػطوع را ً یػکو ا ن تظیاز ٌه ،حَان یطداگط ْی . ذِرؽص دٌیص

ایتَاىػت چ یکطد ٌيَز ٌم ىه یً نیتظکش ٌهط را کً ةً ؽها دادم رؽص دٌػص ی یٌظ
تػا صه یؾػکَل نػچيص ىػل داؽت.  و ٌيَز ةً راٌيهایی اغِاد وإٍِی سَةی ىیاز نی

ا یو چیم. ایل دٌکظم را ؽیاىکو نیو ْالَن و ایا ىفب تان  صنر ةٌهگی ةا ٌم دٌظ
ص یػآورد ةً دغتی راذِ ةًرا  ٌا آن ًکيیاسانط  ةً ،میگَ ی، ةً ؽها نرو ازایو اىص. ؽصه
و یػع ٌػػِيص. ةٍػص از ایت ةػاارزش و ىٓػیػىٍا یةػٌا  آن ص.یاز دغت ىصٌ آغاىی ةً
ةػً ساىػً ی وِٕػ .اغػت ةا ی ةا اىطژنادۀ  ی،ص گَىگ وإٍیةا سَد دارآىچً  الس،ک
داؽػًِ ی چػً دغػِشهایيکػً  ، ةصون تَحػً ةػًصیػیىَ ین یا لهًکص و چيص یرو ین

را  «اغػِاد»ص ٌيػَان یػاکػالس ةو یػا هػً درا ٌیگَىگ اغت! پع آی ذاو ،صیةاؽ
آن  گَىػً ةػً ص ایویػتَاى یىهم یگَ یص؟ نؽَىی سهانگَىگ  چی دو اغِاکػب کييص 

آن ىیازی ىیػت ةا ٕفص ، داردی ٖیذٖی گَىگ و اىطژکً ی ْطدناىيص ٌط . صیىگاه کي
روؽػو نػَر ً و ة گضاریص نیحا  ةًی اىطژ را لهع کيیص روی آنٌطچً  را غانً کيیص.

 .درسؾص نی
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ىَؽػًِ ةػَد ٕػطار اغػت یػک کػالس ً کػدیػصم را ی ستطای  نخلًو در یٌهچي
يم چگَىً آن دوره ینَر نشِفط سَاىصم تا ةتً ةآن را  طگظار ؽَد.ةی گَىگ سهان یچ

دم و و م یتييػػرا اول تػػيٓع  :ةػػَد و ىَؽػػًِ ؽػػصهید. چيػػَؽػػ یآنػػَزش داده نػػ
ی را روتػان  ةيؾػیيیص و ذٌوٖػً یدٕی غپع پاىظده تا غػ. صیيکرا کيِطل تان  مةازد
ةليص  ان یت دن ٕػهت ازی چص و تفَر کيیص کً یيک نِهطکظ ان یت دن در ٕػهتی چ

. پػع از آن، صیيکو در حٌَط ْطو  صیرلم را ةطدارود. غپع ٕ نی ؽَد و ةً غاٌص نی
کيیػص ص، ؽػطوع یرغػ آىخػا تان ةً ىیت ذٌيیی وِٕ. صیيکٕلم نيِٖل  کةً ىَ را ی چ

ی یرا ةػً حػای ةَِاىص چػکػی ػت؟ اوه، اگط ینطدم ى دادن بیو ْطیا ای. آةيَیػیص
ٕتػل از سػَردن ُػضا  ،در ایو ـػَرت؟ ؽَد نرػَب نیگَىگ  یا چیاىِٖال دٌص، آ

را ی و چػریم دارا ةػطی م. غػپع چػَب ُػضاسَریيیؾػو ةيؾػیِیدر نصی نصت صیةا
 دنُػضاسَر گَىگِ  یآن چ .میشَرةو ُضا ٌیم ت دکذطی چَب ُضاسَر کنطؼ ىَ  ةً
و را یػ. اةػَد نیی اىػطژىیظ م یدسَر یٌطچً نةا ایو نيهٔ، ؟ نگطىً، ؽص نیصه یىان

ی ٕػصر غػهر ویای ظیػگَىػگ چ یچکييص  ی، زیطا ْکط نىانم یگَىگ ن یّ چیتلٍ
 .يیصگَىً درک ک تایص آن را ایوىپع . اغت

ا یچٌای  روش انا گَىگ نػػِٖل  یچ ٌای وشرص يتَاى ینی رزنی گَىگ ٌيٌط
ٌای  از ىيطیػًی نخهٌَ  کانل ص وىدار غالً انظارٕصنِی ٌطا ی. چطا؟ زصىنرػَب ؽَ
ص. انػا ةػا ىنرػَب ؽَ انلک یػِهیص غيىتَا ین و صىٌای تظکیً دار  تظکیً و روش

اگَىگ  چیٌای  روش، ٌمو ذال یا کػانالً کػً  ییٌػا ػتت ةػً روشىی رزنی ٌيٌط
 ،غػشت گَىػگِ  یچػٌػػِيص.  تطی ؽػَىص در غػهد پػاییو ةطای تظکیً اغِٓاده نی

 رود. ینػ ةػً کػارزدن و نتػارزه  كػطةًی ً ْٖم ةطاکاغت ی اىطژای  سَؽً ؽکلی از
ی الس ْػالَن داْػاکت در کو ةٍص از ؽطکدر پی ا ييصهک ویةظىم. تهطی نثال ةگضاریص
   ةچػًکالػکص یر ذال سطدی را ْؾار دٌص. وِٕی ظیِاىؼ چتَاىػت ةا دغ ینا، ىه
ص و او یآن از ٌػم پاؽػ ،يصکی را ةا دغِؼ ةطرغ ًکالػکسَاغت نٖاونت  یو ن ةَد
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ت و ساىً ةً ی ؽص. وِٕ زده ؽگٓت ةػا آن را  تَاىػػت یىؾػت، ىهػ یـيصلی روْر
نو را از ایو نػئلً ػت. ٌلت کؽ ینی ـيصلداد  ْؾار نیدغِؼ ْؾار دٌص. اگط 

گٓػِم ْٖػم . صرؽص دٌػی واةػِگیک سَاغِم  یىهزیطا ىگِٓم ی ظیص. ةً او چیپطغ
ا یو چیا ی ٌػاظیچی ىادیصه ةگیط چطاکً ٌهگػآن را  گضار ةاؽص وة ،يصػٌِی ٍینتٌظ

غػيگ ةػا  کیػ، ؽػَداغػِٓاده ی سَة ةًی ٍینت َْؽی یو تَاىای. اگط اٌػِيصی سَة
ػػت؟ یگَىگ غشت ى یچٌهان و یا ایص. آیـَرت پَدر درآً تَاىص ة یْؾار دغت ن
و یا ی،  دروىیکتظی ٌا ویطده ةَد. در تهطکو ىیگَىگ غشت را تهط یانا او ٌطگظ چ

تَاىيػص  یچػَن اْػطاد ىهػييػص. انػا کتَاىيػص رؽػص  ینٍهَ ً نی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
نٍهػَ ً  ىػاٌط ؽػصىصٌػا  ییو تَاىػایاایيکً  پع از، را ذٓو کييصسَد  يگیؽ ویؽ

ً، یػکو تظییدر غػهد پػاویژه  ةػًيػص. يکاغػِٓاده ٌػا  آن ؽػَد کػً از یىه دادهاحازه 
ً در کػی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىاو ی، ةياةطاطده اغتکى رؽص ٌيَز يگ ؽشؿیؽ ویؽ

غػهد  ،. ةا گضؽػت زنػانىٍَر ةطغيص تَاىيص ةً یىه اـالً  کييص ینو رؽص ییغهد پا
ا دیو چیيص و اک ینرؽص ؽها  ىٍػَر  ةػً ػػتیىی احیػذِىصارىص و ای ا صهیگط ْایٌظ
 .ةطغيص

ا یچ گَىػگ  یو چػیؽَد؟ در تهػط یو نیًٖا چگَىً تهطیدٕی رزنی گَىگ ٌيٌط
ا ػػت. یآن آغان ىةِصا تييیم انا در ا تييیم کيص،را ی چ صیؽشؿ ةا ی،رزنی ٌيٌط
چػً  صیػةا پع ىَِاىص.و اغت کنهانا يص، کتييیم  رای سَاٌص چ نیؽشؿ  چًاگط
و دٌػص. یتهػط را شٌا، ةازوان و غػط يً، پاٌا، رانیغ  ٕٓػ ٌا، دغت صی؟ ةاکيص ارک

ةػً ؽػان  ّ دغتکػیػا ؽػان  دغتاْطاد ةا ی دٌص؟ ةٍل یو نیرا تهطٌا  آن چگَىً
 ص کًیص تفَر کيیتَاى ینَةيص. ک یةً غيگ نؽان  ٌا ةا دغت یزىيص و ةٍل یدرست ن

اگػط  ةگیػطد و درد ؼاغػِشَاى تَاىص ین چٖصر کيص ةً غيگ ةطسَرد نی  دغتی وِٕ
 د.تييػیم ؽػَتَاىػص  یٌيَز ٌم ىهػی ؽَد! چ ینی ظیتط زده ؽَد دچار سَىط مکنر

ةً ٌٖب و ةػً سَن  گضارد یو ندٌص  یةازواىؼ را ىَغان ن؟ ؽشؿ کطد ارک چًةایص 
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نِػَرم وإٍػًا ٌػا  آن .ؽػَىص نِػَرم نی ؼةػازوان و دغػِاى در ىِیخًةازوان ةطود و 
ؼ یٌا ناَةػص، اغػِشَک یيگ نػم ةػً غػکػؽشؿ نری وِٕ ،از آن پع. ؽَىص ین

طار ىهی هیو ةا غيگ ارتتاط نػِٖدارىص ىطم ی پَؽؾ ٕػصر  ٌػا آن دغػت و صييک یةٕط
دٌػص،  یو ادانػً نػیً ؽػشؿ ةػً تهػطکنَر  . ٌهانکييص هیرا اذػاس ىی ٌم درد
يػص. کتييیم را ی طد چیگ یاد نیةا گضؽت زنان، . دٌص یو ْطد آنَزش نیا ةً اغِاد

نػطؼ نٖاةػل نيِيػط او  ی،طا در ىتػطد وإٍػیػػت، زیىی کاْی چتييیم ی یتَاىا انا
ٌا  در نٖاةل ذهلػًتَاىص  نیيص، ک تیٌصارا ی ؽشؿ ةَِاىص چی . التًِ وِٕؽَد ىهی

را اذػاس ی دردسَرد،  ذِی وِٕی ةا چَةی ةػیار كشیم كطةً نیيص و کنٖاونت 
در نطذلػ  ؽػطوع، . انا ؽَىص یننَِرم ٌا  آن ةً ةازوان،ی چٌصایت ةٍص از  کيص. هیى
 ، چػیدٌػص نَر کً ؽشؿ ةً تهطیو ادانً نی ٌهانو اغت ظ یو چیتط ییاةِصای چ

ل یتتػص ةػا ی اىػطژةا ةً نادۀ ی چی د. وِٕؽَل یتتص ةا ی اىطژةا ةً نادۀ تَاىص  نی
ی اىػطژسَؽ   ویو ا دٌص چگالی زیادی را ؽکل نی ةای اىطژسَؽ  ج یتصر ، ةًؽَد

ٌتارت دیگط  ةً یا یٍینت َْؽی یتَاىایک سَؽ  ظ یآن ى رو، ازایو .ٌَش اغتدارای 
ًا ةطای ٍینت َْؽی یو تَاىایاانا . اغتی ٍینت َْؽی یتَاىا یىٌَ و زدن  كػطةًی ـْط

ٌػا  ی ةیهاریؽػٓای ةػطای یو تَاىػایػااگط سَردن اغت.  دْاع از سَد در ةطاةط كطةً
گط وحَد دارد و یدی ٍصدر ةُ  ةا ی اىطژ ةاو نادۀ یااغِٓاده ؽَد، نؤثط ىیػت. چَن 

ةػً ةا نؾت ی . وِٕکيص گضر نیتط از زنان نا ً یيص، زنان آن غطک یٍص نا ٌتَر ىهدر ةُ 
 ،صیػيکط کػا ةػً آن ْیص یيک تیٌصارا ی ص چیىصاری احیص، اذِیزى ینی ا كطةًی ػک
را دْػً ی ػػکص ذهل  یيک ینی غٍی سَاٌص ةَد. وِٕآىخا  درپیؾاپیؼ طا گَىگ یز
ِایيکً  ةصون تَحً ةًسَاٌص ةَد. آىخا  درپیؾاپیؼ گَىگ  ىیظ صیيک ی ةا چػً غػٌط

نٍٓػَم در آن دو ُةٍػص، طا یز کيص ینتط از ؽها ٌتَر ً ی، آن غطزىیص نیةا نؾت كطةً 
ا یو چیٔ تهطیزنان نِٓاوت اغت. از نط تَاىػص  یؽػشؿ نػ ی،رزنػی گَىگ ٌيٌط

ػات یپػا و واحػطای ، پػاؽػيگطؼآٌو، دغت  غيگ دغت نثلی یٌا ییتَاىا را  آٌر
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ٔ یػتَاىػص از نط ینػی ٌػاد یٌػِيص. ْطدی نطدم ٌادی ٌا ٌا نٍارت ویرؽص دٌص. ا
 و غهد ةطغص.یو ةً ایتهط

ا یچٌای  روشو یو اسِالؼ ةیتط ةظرگ   یکتظی ٌا و روشی رزنی گَىگ ٌيٌط
ا یچٌای  روش در ًکو اغت یای دروى  زم اغػت تهػطیو ةػا ی رزنػی گَىگ ٌيٌط
 ویاز ةً تهطیىچَن يص. ک یت نکط پَغت ذطیدر زی چ خًیدر ىِ، اىخام ؽَدت کذط
تَاىص  یىه ىیظ ؽشؿچِی  َن ةطغص وکتَاىص ةً نطذل  غ یت دارد، ؽشؿ ىهکذط ةا

يػص. ک ینت کٌا ذط چًیان ناٌیط پَغت و از نیز ،ؽشؿچِی  د.ؽَن ا یت دن داسل
غػهد ی ٌػا ییتَاىص تَاىا یيص و ىً نکً یکتَاىص ةصن را تظ ی، ْطد ىً نً ٌهیو ٌلتة

َن اىخػام کت غػیو در وكٍیً تهطکداىص  ینا  زم نی   دروىیکيص. تظکً یکةا  را تظ
م کو ؽیطین در ٕػهت زا یت دنوارد ی ً چکداىيص  ی زم ن نطغَمی ٌا د. روشؽَ
 داىيػص. ینػی كطوررا  ةصن نادرزادیل یو تتصَن کت غیو در وكٍیتهطٌا  آن د.ؽَ
 .ً کييصیتظکغهَح ةا تط  تا ييص وک ًیکرا تظ ةصنتَاىيص  ینٌا  آن

ػاٌای  در رنانو اغت کنه  ،ؽػيیصه ةاؽػیصی یٌػا کیيکدرةػارۀ ت یرزنػی ٌيٌط
ةػا  یْاـل  ـصٕصن از صاریدرست غپؽکاِْو و  ویآٌيلتاس  ی،یناىيص ىإَس نال

وزن ؽػَىص و تػا  یتَاىيػص ةػ کؾيص کػً نی ةطسی اْطادی را ةً تفَیط نی .کهان و تیط
تَاىيػص وارد  ینػطسػی ةی ذِػنػطؼ ةطوىػص و  نػطؼ و آن در ٌَا ةً ایوارتٓاع ةليصی 

اایو  ایىص. آؽَگط یدٌای ٍصةُ  وحػَد دارىػص. ذِهػًا وحَد دارىص؟ ةلػً، ی رزنی ٌيٌط
ایً چيکی ػاىکؽَىص.  یاْت ىهیی و نطدم ٌادیدر ةی ول ةاؽکٌَی ی رزنی و ٌيٌط

ی و ؽشفیطا چيیؾان دٌيص. زى نطدم را ةً ٌهَمٌا  آن تَاىيص یاىص، ىه طدهکً یکرا تظ
ا او  .اغػتی غهد نػطدم ٌػادی ْطاغَةلکً  ،يصک یو ىهیرا تهطی رزنی ْٖم ٌيٌط

يگ یؽػ ویؽ طایص ةیؽشؿ ةاایو . تظکیً کيصی   دروىیکروش تظةا پیطوی از ص یةا
ػایص ةػً چیػدٌص. او ةاارتٖا  آن را و ٕا ل ؽَدسَد ارزش  ی نػاد نيػاًْنثػل ی یٌظ

ایتَاىص چي یً نک ةصٌص. ٌطچيصی هکت یاٌه از آن  انا يص،کً یکرا تظی رزنی و ٌيٌط
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. اگط اغِٓاده کيصٌا  آن نَر غطغطی ازً ةی و نطدم ٌادیدر ة تَاىص یگط ىهیةً ةٍص د
ی . ةػا سَاىػصن ةٍلػاغػِٓاده کيػصٌػا  آن از احػازه دارد ،يػصیاو را ىتی ػکدر سلَت 

ای د یت داغِان ةطایؽشف نهکو اغت ةتیيیصٌا،  نارن کِاةچػ   ىیَی ناىيػصچیٌظ
 ٌطیػکؾػص. کُ  یرا نػی ػکا یيص ک ینتارزه نساـی ا زن ی، گيج زىیؽهؾیط نٍارت

ای دارىػص و ناىيػص  الٍػاده سارؽی ٌػا ییتَاىػا کً اىص صه ؽصهیط کؾیةً تفَی ـَرت ةً
و یػً وإٍػًا اکػی ا اْػطادیػ: آصیؾػیيصیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ روىص. آیيص و نی غایً نی

ای ٌا ییتَاىا کػطده ً یػکتظی   دروىیکٔ تظیرا از نطٌا  آن صیىتا ىصرا داری رزن یٌيٌط
 صیػاىص و ةا طدهکػب سَد ک يگیؽ وی  ؽیکٔ تظیٌا را ْٖم از نط ییتَاىا ؟ آنةاؽيص
تَاىيػص  ینشِلػّ ىصاؽػًِ ةاؽػيص. چگَىػً نػانیػال ؽٍطت، نيٍٓػت و  ةًی ا ٌالًٕ

ت ةصٌيػص؟ یػت اٌهٌهػً ةػً پػَل و ثػطو تَاىيػص آن یؾيص؟ چگَىػً نػکگطان را ةید
ٌیخػان  دىتال ةػًٌػػِيص. نػطدم ْٖػم ی ٌيػط  ْٖم نتالِػٌا  آن و اغت.کطنهیُ

و نػػئلً یػػػيصگان از ایدٌيػص. ىَ یاىخام نػنیلی و یچيی ةطای ارکط ٌػِيص و ٌ
ا ؽػها را یص یؼ ٌػِیٌطچً در حػِخَةارۀ ييص تا درک ینی طده و غٍکی ةطدار ةٍطه

 صیػؾػِط ٌالٕػً داریةاؽػيص، ةةاورىاپػضیطتط  ٌا ػيص. ٌطچً ىَؽًِیيص ةيَک یسؾيَد ن
و یچيػ وإٍػاً ً کی یٌا ٌػِيص. آنی ْٖم نتالًِ و اُطاؽ ٌيطٌا  آن ص.یرا ةشَاىٌا  آن

ای ٌا ییتَاىا ِػار  آن ىصرا داری رزنی ٌيٌط ةػطای را ٌػا  آنی و ذِػ ييػصک یىهػگَىً ْر
 گضارىص. یؼ ىهیً ىهانطدم ىیظ ةٌهَم 

 ییىهادَد
از ی اریتَاىيص ةػ یييصگان نا ىهک ویز تهطسیلی ا ی،و نطدم ٌادیةً در یکسانط تظ ةً

ا کييػص. را ؽان  یٌا یواةػِگ و ؽػصه  ٌػادیؽػان  یطاٌػا ة یاز واةػػِگی اریةػػٌر
ی ِیتَاىػص در ٌػط نػٍَٕ ینػی یىهػاسَدرا تؾشیؿ دٌيص. ذٌيیت ٌا  آن تَاىيص یىه

اکٌيگام اىخام تَاىص  یيص و نکحلَه  ةطسی اْػطاد ؾان دٌص. سَد را ىىیظ سَب ی اٌر
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ی یةاليص و سَدىها یؽشفی و کهی غَد، اُلب ةً سَد ن نياًْةطای کػب ؽٍطت، 
م. یػردای و نػَاردیظ چيػیػنا ى« ، ةٍِط از دیگطاىم.ةااغٍِصادمةػیار نو »کييص:  ین

تطی دارد  دیص واكػد ؼص، چؾم غَنکي ینهطیو گطان تیةٍِط از دوِٕی کػی  نثالً 
ی یىهػاسَد دٌص، او ىیظ دوغػت دارد اىخام نیگطان یداتط از را زیت ویات تهطکا ذطی

 کيص.

ةػً دور او غایطیو  .«ام صهیؽيی را از نٍلم لی نو نهلت»گَیيص:  ةطسی اْطاد نی
ٌا  ا درک سَد ةػً آن ؽػيیصهييص. او ةک نیص گَش یگَ یو ةً ٌطچً نؽَىص  نیحهً 
.  ییىهػاػػت؟ سَدیچ ظۀ اویػاىگيػص. ک یگطان نيِٖػل نػیةً ددٌص و  وةطگ نی ؽاخ
گػَیی ييػص، ک یگطان پشػؼ نػیو دیًٍ را ةیؽاواْط ً ةا ٌالٕ  کٌم ٌػِيص ی اْطاد

ا یػکييص  درک ىهیٌا  آن ييصگان نا ةً اىصازۀک ویاز تهطی اریةػاىگار و  اىص نهلًػیار ة
آن  ص سَدؽػانیدرآنصه و ؽای ٍیـَرت نتً ةٌا  آنی ةطانػئلً و یىصارىص. ای آگاٌ

 ویط ایدر ُدارىص. را ی یىهات سَدیذٌينَر ىاسَدآگاه ایو  دٌيص. ةً را تؾشیؿ ىهی
تاریشی  وچيان چيیودر  ًکيیادرةارۀ طسی ػت؟ ةیًٍ چیـَرت، ٌصؼ از پشؼ ؽا

اغػاس  ؽػایٍات ةی« رود ةػً کػيج ٌظلػت نػی»کيػص و  آنَزش را نَِّٕ نی نٍلم
ٌػم ی ا صهٌػ ىیانػصم، چػطا ةایػص ةػً اىػظوا ةػطوم؟« يج ٌظلػتکػ»نو از گَیيص.  نی
گٓػِم یػا ةػطای ی ظیػو یػا آن ؽػشؿ چیروزی نو ةً ا وچيان چيیودر  يصیگَ ین

ا چً ْایو چیاکطدن  پشؼکػی کار ساـی اىخام دادم.  ا  دارد؟ی ا صهیٌظ ایو چیٌظ
ی واةػػِگ یو ىػٌَیػً اکػم یا طدهکػةً ٌط ذال نؾاٌصه اـالً ىِیخ  نٓیصی ىصارىص. 

 .یی؛ نیل سَدىهاو اؽشاص اغتیای ةطا

و یػػػت؟ ای. نييػَر چسَاٌيػص ینػ ی نػطااو انلآیيص  نینو ىظد اْطاد ی ةطس
ً یػکدارىص. اگط تظ ین ىگًی ادگاریی را ةطای کػی ً انلاکاغت ی ٌادت نطدم ٌاد

ىَؽػًِ م ِػاةکً در کػی ا لهػًکسػَرد. ٌػط  ی  درد ؽها ىهینو ةً ٌی ص، انلایيکى
نػو گٓػِم. چػطا ٌيػَز ةػً را ط حهل  کِػاب ٌ .ْالَن و تفَیط نطا ةا سَد دارد ،ؽصه
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نٍلػم، ی ةػا داؽػِو انلػا»ييص: ک یط نکاؽشاص ْی ؟ ةٍلانلای نو ىیاز داریص
اٌِٖػاد « ٌػایی اىطژی»و یةً چيٌم ٌيَز  .«سَاٌص ةَد نونٍلم ذاْو ٌای  اىطژی

ایی دارىص. نا ةً  ةٍػا و ارزؽػهيص  ِػاب گػطانکو یػ. امیدٌػ یىهػی ِیاٌهچيیو چیٌظ
ٌػا  یواةػػِگ آن و نػػا ل ةازتػابی؟ تهام اٌػِیص دیگطی چیظ چً دىتال ةًاغت. 

ِار ةطسی و، یٌػِيص. ٌهچي ً ةػا نػو غػٓط ک یييصگاىک ویتهطآن ةٍص از نالذي  ْر
اغػت سػَب ایو کارؽان نَِحً ةاؽيص  ًکيیاييص ةصون ک یص نیتٖلٌا  آن ييص، ازک ین
َاىػص ت کػػی ىهی ةگیطیػص. ٌی  در ىيػطٌيَان الگػَی سػَد  . ىتایص کػػی را ةػًىًا ی

 ةػاً کػی اؽشاـػةاؽص. تان  تَاىص در ىٖؼ راٌيهای حایگظیو ْا ؽَد. ْٖم داْا نی
گطان ٌػِيص، یو نثل د اىص طدهکاْت ىیرآنَزش ساـی د گَىً  یييص ٌک یغٓط ننو 

را رؽػص ی یٌػا یو واةػػِگی. چيػکييػص یاىخهو نا کار نی نَر اغت کً ةطا ویْٖم ا
 ،و اغػت ةػصون ٕفػصکنهی یٌا یاةػِگو ویچي دادن لکنَإً ةا ؽی ص. ةٍلیىصٌ

ص یػا ً از سَد درآوردهکی ظیاىگ خانیٍ  ٌیؽاداْا ٌهل کيیص.  کييصۀ در ىٖؼ تلٍیّ
ةً نٍلم  کً ؽَد ای ييصهک ویتهطی شِو واةػِگیا ةطاىگیو اغت ةاٌ  تلادٌا کنه
ایتا ةَِاىص چ دَتط ؽ کیىظد ا ةً یچ ویا ٌه  ای. آةیؾِطی ةؾيَد و ناىيص آنی ٌظ ٌظ
 ؟گطدد یو نؾکل ةطىهیا

ذصود رود.  آىچً تَـیّ کطدم نیْطاتط از نؾکالت نطةَط ةً سَدىهایی نٍهَ ً 
ْػالَن ی هیييصگان ٕصک ویاز تهطی دٌم. ةٍل یً را آنَزش نیکً تظکدو غال اغت 

وارد ىاگٍان طسی گَىگ ةطغيص. ةٕٓل  ؽصن  ةازوكٍیت ةً ی زودً و اغت ةکداْا نه
را زودتػط از ی ٍینت ْػَؽی ٌا ییتَاىاایو ؽَىص. چطا  ینی خیتصری يیة نطذل  روؽو

انػا ٌػل دادم، ی یار ةػا یةػاره ةػً نطذلػ  ةػػ کیاگطچً ؽها را زیطا و ىصاؽِيص؟ یا
ًِیانل از ةکـَرت ً ةتان  ةؾطیی ٌا یواةػِگةَد، چطاکً  هیآن نخاز ىاىخام   و ىْط
ی اری، انا ةػةَدطده کص رؽی ا نالذيً ٕاةل نَرً ة تان ؽیيگ ؽیونَر ذِم  ةً. ةَدىص

ا ىؾصهٌا  واةػِگیاز   هةػً ؽػها دادی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػارو آن  ازایوىص. ةَد ٌر
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در نطذلػػ   ةاره یک ةػػً، صیصار ؽػػَیػػةگػػضرد و پاو نطذلػػً یػػا ًکػػيیا. ةٍػػص از ىصىؾػػص
چؾػم  ی،خیتػصری يیة و نطذلػ  روؽػویػص. در ایػطیگ یٕطار نی خیتصری يیة روؽو

را ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییاز تَاىػای اریو ةػؽَد  نیار ةا  ةاز یةػی در غهرتان  مغَ
 ،ًیتظکآُاز از ٌهان زنان ، در تظکی  وإٍیم کً یةگضاریص ةً ؽها ةگَ. دٌیص نیرؽص 
يػَن کا ٌمةطسی از ؽػها . کيیص ؽطوع نیرا ی ٍینت َْؽی ٌا ییاز تَاىای اریةػرؽص 

را دارا ی ٍینت ْػػَؽی ٌػػا ییاز تَاىػػای اریةػػػو  صیا صهیرغػػ ییةػػا  ةػػػیار ةػػً غػػهد
ایی را کً تَـیّ نی اغتنهکو  .صیٌػِ کطدم ةطای ةػیاری از ؽػها  تخطة  چیٌظ

ی یةػا غهد ً ةً یکتَاىيص در تظ یً ىهکٌػِيص  ىیظی اْطاداسیطًا ؽطوع ؽصه ةاؽص. 
رغػيص، نييػَرم  گَىػگ نی ٕٓل ؽصن  ةیيی و ةاز در غهری پاییو ةً روؽوو  ةطغيص
ایػو ؽػاگطدان  ةػصن آىچًدٌص، زیطا  چيیو چیظی روی نی ت.ةیيی کانل اغ روؽو
یت آن دارد ٌػا تِییػط  ، ةػً ٌػم نػطتتم ٌػػِيص و ایوغػشِیرىج و ةطای ٌا  و ىْط
 اىص. ؽصهتٍییو پیؼ  ازکييص چطاکً  ىهی

ی و ْػطدیاگط ةػا چيػم یةگَ و اغت کًیکيم ا یسانطىؾان نرا  ویاایيکً  ٌلت
ی ا الٍػاده و سارؽیة نَحَد روؽوٌيَان ً ة را اوً کص ینههئو ةاؽ صیص، ةاینَاحً ؽص

 ةػط نتػٔی وِٕػً اغت. ْٖم یکدر تظی ار حصیةػی ا و نػئلًی. اصیطیگ هیى در ىيط
ِار و داْا یا ا را ةً کيیص نی ْر ًا ةػکػی را  .درغِی اىخام دٌیص تَاىیص کاٌر سانط ً ـْط

ػایی را ةت دارد یا نیی ٍینت َْؽی ٌا ییایيکً تَاىا و  ، دىتػال ىکيیػصیيػصتَاىػص چیٌظ
 او ىیػظةػً رغػاىیص ةلکػً  تيٍا ةً سَدتان آغػیب نی ىً .ٌای او ىتاؽیص ؽيَىصۀ ذطؼ

را کػً ی ٌطچیػظو  دٌص ینرا رؽص  ةَدن یازسَدراك یِ واةػِگچطاکً ، زىیص نیـصنً 
ت یػىٍا در اِْػص و ٌػایؼ از کػار نی   تَاىاییٌهػدغت سَاٌص داد. از دارد در اىٍِا 
تَاىػص غػَٖط  یظ نػیرغیصه ىگَىگ ٕٓل ةً نطذل  ةازؽصن ً کی ػککيص.  غَٖط نی

و ٌػم ؽػصه یة اگػط روؽػوی يص، ذِػکاداره ی سَةً اگط ؽشؿ ىَِاىص سَد را ةکيص. 
اداره کيػص ی سَة ىَِاىػص سػَد را ةػًی ةػَدا ٌػم وِٕػک یی . ذِکيص غَٖط نیةاؽص 
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تظکیػً ی ادو نػطدم ٌػیدر ةػکً ؽها اىيص ناْطادی ، چً رغص ةً تَاىص غَٖط کيص ین
 را رؽػص دادهی ٍینت ْػَؽی یچً تٍصاد تَاىػاایيکً  ةصون تَحً ةً، رو ازایو! کيیص نی
ٕصرتهيػص  چٖػصرؽػها ی یسصای ٌا ییتَاىا ًکيیاا یةاؽيص ٖصر ٌالی چٌا  آنا ی صیةاؽ

ً کػم یداؽػِ ایيخػا رای ػػک طاً یػص. اسیػيکاداره ی سػَة ص سَد را ةػًیةاوإًٍا ةاؽيص، 
چيیو چیظی وحػَد  .ان ؽَدیگط ىهایدی ا ص و لريًیيً ىاپصلر کیتَاىػت در  ین

آىگػاه . ىػاٌط ؽػَىصتطی  اؽػکَهةی ٍینت ْػَؽی ٌا ٕػصرتی ذِػدارد. نهکو اغت 
در آیيصه  نان، سَاه ٌيَان ؽاگطدان یا نطیصان ةً؟ صیاداره کيآن را  صیسَاٌ ینچگَىً 

ایچو یا ا در یػت ةػػازیص ةػٌػا  آن از صیػ، ىتاصىصار ؽػَیػپصگػطان یا دیؽها ی ةطا ٌظ
ا ةاؽیو چیای حػِخَ ؽػَیص و  ص، دچار نؾػکل نییطیط ٕطار ةگیتأث اگط ترتص. یٌظ

ًا ایوٌا  آن ةا تط ازی ص در غهریؽا کيیص. غَٖط نی گَىػً اغػت کػً  ةاؽیص انا ـْط
سػاص و نَكػَع یػدر ااىص. ذػصإل  ان ىؾػصهیتان ٌيَز ىها یٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا

نَر ساص ةً ایو نػئلً تَحً داؽػًِ ةاؽػیص.  ٌهً ةایص ةً وی. ةياةطاصیا غَٖط کطده
. دٌػص وی نیری زودً ةی ا و نػئلًیطا چيیزم یا ص کطدهیةػیار تأک و نَكَعیاةط نا 
، دردغط سَاٌػص صیيکاداره ی سَة ص سَد را ةًیِٓص اگط ىَِاىیةو نػئلً اتٓاؽ یای وِٕ
 .ةَد

گَىػگ  ٕٓػل ؽػصن  ةاز رؽػص داده اغػت و ةػً وكػٍیتگَىگ ای کً  کييصه تظکیً
 يػصیة ینػاو آىچً  ةصاىص.ی سَد را ْطد ةشفَـ صیىتاو ؽصه یة رغیصه یا وإًٍا روؽو

ایچ زیطا صه یو درحً رغی  او ةً ایکٌػِيص. تظ ؼغهرٌػِيص کً نرصود ةً ی یٌظ
صه اغػت. یو غهد رغیاو ةً اسطد يگ و یؽ ویاو، اغِاىصارد ؽی يیة روؽوتَاىایی 

ٌػا  آن ًکيیاسانط ً ةًٖا یا ل در غهَح ةا تط را ةاور ىکيص. دٕو نهکو اغت نػیةياةطا
ػا یو چیيص نهلٔ اغت و ْٖػم ٌهػیة ینکً يص ٌطچً را ک یط نکْ کيص، هیةاور ى را ٌظ

ًا ً غهد او کچطا، ةػیار ةا آن ْاـلً دارد ٖتیوحَد دارىص. در ذٖ و ذص یدر ٌهـْط
 اغت.
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ً یػکتَاىيػص در تظ یگط ىهػید طایؽَد ز نیغهد ةاز  آندر  ؽان گَىگ اْطادی ةٍل
ًا در ، خًیدر ىِةطوىص. تط  پیؼ گَىگ را تخطةػً ٕٓل تَاىيص ةازؽصن  غهد نی آنـْط

ص ؽػص، يػً نَْػٔ سَاٌیکً ةٍصًا در تظک یاْطادو ی. در ةةطغيصی يیة کييص و ةً روؽو
ای غهد پاییودر ةطسی  در غػهَح ةطسػی ، صىؽػَ نیو یة روؽػوی َیدىتط  نػیٌط

اْػػطاد ْٖػػم  ص.يرغػػ نیی ٖػػیذٖثهػػطۀ ةػػً ةطسػػی و  صىؽػػَ نیو یة روؽػػوةػػا تطی 
تَاىيػص در  اىص و نی ةً ةػا تطیو غػهد سػَد رغػیصهی ٖیذٖؽصه ةا ثهطۀ  ویة روؽو

ایتهام غهَح چ ی اْػطادی ذِػييص و سَد را در آن غهَح نِخلی کييص. یرا ةتی یٌظ
ای دىیَی در  در کً ی ةٍلػ اىيصتَ یؽَىص ن ةیو نی روؽوو غهد یتط وییپانػیٌط
ػطار ٌػا  آن ةػاتَاىيص  ینييص و یو را ةتیة روؽوطسی نَحَدات ٍصٌا و ةاز ةُ  ارتتػاط ةٕط
ای کَچػک دى ص زیطا آنیىؾَی ازسَدراك ييص. در آن لريًک ی َیػٌایی کً در نػیٌط

ؽػَىص؛ ىا ػل ی ٖػیذٖثهػطۀ ةػً  تَاىيػص یؽَىص ىهػ ةیو نی تط روؽو وییدر غهَح پا
ی غػهد ةػإآن  درتَاىػص  ین ْٖمْطد ؟ ؽَد چً نی غپعاغت. گَىً   وینههئيًا ا

چػَن . آیيصه سَاٌص ةػَد نطةَط ةً غهَح ةا تط نَكٌَیی غَ کطدن ةً . تظکیًهاىصة
ت کيص ش ْٖم تا ایو ذص نیا تظکیً دارد گَىگ ؽػشؿ ی ا خًی، چً ىِتَاىص پیؾْط

ا تط ةػتَاىػص  یو ـَرت ادانػً دٌػص، ىهػیااش ةً ً یتظکرا ةػًِ ىگً داؽت؟ اگط ةً 
اش ً یػتظکی ص چطاکػً ةػً اىٍِػایسَاٌػص رغػ ةازؽصن ٕٓل گَىػگو ةً یةطود. ةياةطا

ایيکػً  ةصون تَحً ةػًو اْطاد وحَد سَاٌيص داؽت. یاز ای ادیتٍصاد ز صه اغت.یرغ
 یو تيٍػا راه ةػطا يػصکيگ سػَد را ذٓػو یؽػ ویص ؽیةاْطد ، دٌص ینروی ی چیظ چً

ٌػا  ویػا سػَاه. صیکيی طویکً از داْا پو اغت یدرغِی پیؼ ةطود ا نػا ل ةًایيکً 
ٔ یػ، از نطگطید ٌطچیظا ی گَىگٕٓل  ؽصن  ا ةازیؽها ةاؽيص ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
ص و یػص. اگػط داْػا را در نٖػام دوم ةگضاریا ىا ل ؽػصهٌا  آن ً ةًکً در داْا اغت یکتظ
 ؽػصه، ویة روؽػوی ٌيَان ؽشف ةً ًکيیاا یتان را در نٖام اول،  یٍینت َْؽی طوٌایى

ص کػً یْکط کيی ا ذِید اغت یص ـریٍْه ینةً ایو یا آن ؽکل ٌطچً را  صیْکط کي
ًِداْا ی ْطاغَص کً یٕصر ةظرگ ٌػِ آن و ذػا  یً از ٌهػکػم یتػَاىم ةگػَ ی، نصیا ْر
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در آن  ص.یؽػَ یص و ةػصتط و ةػصتط نػیص و ؽها در سهط ٌػػِیا ةً غَٖط کطدهؽطوع 
ػا ةػًکاگط ه سَاٌص ؽص. ٍَدیتان ةً یکو تظاِْیص  ةً دردغط نیزنان وإًٍا  ی درغػِ اٌر

 تان ىاةَد سَاٌص ؽص.  سَاٌیص لِظیص و تظکیًاىخام ىؾَىص 

ً کی یاز ْا اغتی ٖیِاب تلٓکو یای نرَِام کً یؽها ةگَ ًة صیو ةگضاریٌهچي
را سػَدم و ٌػط حهلػً م آنَزش داد را سَدم چیظ ٌهً .ام در چيص دوره آنَزش داده

ای رولهً از کٌط گِٓم.  ـػَرت نػِو ىَؽػِاری تتػصیل ؽػصه  ةًؽػصه  كتمی ىَاٌر
ػای از روٌػا  آن تتػصیلدر  صاىمیػنطؽاگطدان و اغت.  ةػً نػِو  ؽػصه كػتمی ىَاٌر

ی در ٌطچیظ. ویطایؼ کطدمرا چيص ةار ٌا  آن اىص. غپع طدهک کهکةً نو  ىَؽِاری
   ْا اغت. ویا ام ْٖم دادهآنَزش آىچً  ؽَد و نرػَب نینو ی ْاایو کِاب 
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 ٌفتمی ضذيساى

 غتوکنَضَع  
را حػصی ایػو الػظام  ييػصگانک ویتهػطی ار ذػاس اغت. نا ةطایؾِو ةػکنَكَع 
نصرغػ  ٌػط روش تظکیػ  راغػِیو، سػَاه  ؾيص.کنَحَدات را ةتایص ى: میا طدهنٖطر ک

ةاؽص یا ٌط نصرغً و روش تظکیػ  راغػِیو ی طنٍهَلیُنصرغ  ا یدا َ ، نصرغ  ةَدا
نَر ذػِم  داىص. ةػً یؾِو را نهيَع نکو د گیط در ىيط نیلٔ َكَع را نهو نیادیگط، 

 صیػةا ،اغػتغػيگیو ار یةػحان یک نَحَد ةطدن  ویةزاچَن تتٍات . نَر اغت ویا
ةػً ه ٌهػصنَر  ةػً «ؾػِوک» ً،یػػػم اولیم. در ةَدیيػکآن ـرتت تٓفیل درةارۀ  ةً

ِو حان اىػان اؽاره ن ی نَحػَداتؾِو ک. ةٍصٌا، ىَع ةَد تطیو وسیمً کطد، ک یگْط
ار یةػػ ىیظ َاىات ىػتًِا ةظرگیا ذیی َاىات ةظرگ ساىگی، ذکً اىصازۀ ةظرگی داؽِيص

ر داىص؟ د نٍم نیٕصر  ویارا ؾِو کييصگان کً یکانٍ  تظح. چطا ؽص ًِىيط گْطدر نٍم 
کؾػًِ طىػص یطار ىتػَد ةهکػً ٕػی اگط نَحػَدات و ةَدیصه ةط ایػم ٌٖیگضؽًِ، در ةَد

 یم، نطاغػهیٕػصدوران  . درؽصىص نیساىهان  یةی یٌا ؽتد تيٍا وی ارواذؽصىص،  نی
و یا ی،و نطاغهیؽص. ةصون چي یاىخام ن درد و رىجو اْطاد از یا روح کطدن آزادی ةطا

ی زىػصگی ةار ار نؾػٖتیم ةػػیةطدىص و در ؽػطا یرىج نی و تؾيگی ارواح از گطغيگ
 طده اغت.کان یػم در گضؽًِ ةیً ةَدکاغت ی ظیو چیطدىص. اک ین
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طای دٌػص، ةػ یىادرغت اىخام نی ارکی گطید ٌلیً ْطدی ػکی وِٕ مییگَ یا نن
نَر نٍهػَل ةػً  ةػً ایيخػا ةً او تٖػَا ةصٌػص. دری ادیص نٖصار زیةاآن تاوان و حتطان 

ایً چکم یيک یاؽاره نی ػک . انا ناىيص آنةطداؽًِ اغت و  راگطان یةً د نٍِلٔی ٌظ
ًِ ؽَداگط  چيػیو گػط، یدی ا نَحػَدیػن ةاؽػص َایػ، سَاه ذىاگٍان حان کػی گْط

نَر ٌهػصه  ةػً «ؾػِوک»در گضؽًِ،  .آورد ین ةً وحَدا زیادی رار یةػی ارناککاری 
ِو حان اىػان اؽاره ن . انا آورد ین ةً وحَدرا ی ادیار زیةػی ارنا، کً کطدک یةً گْط

م ینَر نػػِٖ ظ ةػًیػآن ى و ػػتیىِػطی هکظ گيػاه یػگط ىیدی ؾِو نَحَدات ٌادک
 ،ييػصهک ویتهػطی ةطاایو نػئلً نٍم اغت، زیطا . آورد ین ةً وحَدرا ی دایزی ارناک

ٌػا  آن ؽػَد. تهػام ینػریظی  ةطىانػًدر غهَح نشِلّ ی یٌا یغشِ ،ًیکتظی در ن
ؽػها ی ً در غهَح نشِلّ ةػطاک ٌػِيصتان سَد درد و رىجو تان  یارناکاز ىاؽی 

ص، یػگ سػَد را رؽػص دٌيیؽ ویؽی وِٕ. تا ؽَىص تا سَد را رؽص دٌیص ین ٕطار داده
ص، چگَىػً یآور ةً دغتارنا کص. انا اگط ىاگٍان آن ٌهً یؽَطه یچٌا  آن ةطتَاىیص  نی
ٌٍصۀ  ص ازیتَاى یهىاـالً ص، یً دارکی يگیؽ ویص؟ ةا غهد ؽیيکُلتً  ةط آنص یتَاى ین

 ةاٌ  ؽَد دیگط ىَِاىیص تظکیً کيیص. و اغتکص. نهییآن ةطآ

ظ در یاز او ىی ادیز اریةػ ؽَد، تٍصاد ینَِلص نی ؽشفی وِٕ کً میا اًِْینا در
ً یؽتٌا  آن  ؽَىص. ٌه یزنان نَِلص ن ٌمنَر  ةً ٍانیکی ْلاو یاگػِطۀ ساـی از 

اکو  اةٍی دارىصاغم نؾ ،ٌم ٌػِيص  تَان ینرو  ازایودٌيص.  یاىخام نی نؾاةٍی اٌر
ی ةاٌػ  نؾػکل و نػػئلًیػص. ایػؽػشؿ ىانی ٌػػِکػل از ی ظ ٕػػهِیػرا ىٌا  آن
َاىػات ةػظرگ( یذات غػایط یػسفَص ذدر  و نَریٌه)ٌا  آن ازی کیاگط ؽَد:  ین

ِّ ی   او در ُةٍػػػػصٌایػػػػةٖ و طدیػػػػىاگٍػػػػان ةه ی گػػػػط غػػػػٓط زىػػػػصگید نشِلػػػػ
از ٌهطؽػان ی ادیػزی ٌػا و ٌيػَز غػالتهام ىکطده ةاؽيص را ؽان  ؽصه تٍییو ازپیؼ

غط سَاٌػص  ًة یو آوارگی ساىهاى یت ةینطده در نٍَٕ و ؽشِؿ ی، اناىصه ةاؽصی ةإ
ارواح تيٍا و  کًؽص  ّیتَـ. در گضؽًِ ؽص ٍان غطگطدان سَاٌصیکی ةطد و در ْلا



۳۰۱ 

 

و اغػت کػ. نهکؾػيص نیگط رىج یدی ٌا یو غشِی تؾيگ ی،از گطغيگ،  اؽتاح آواره
ٕػطار ی کوذؾػِياایم کػً ایػو ؽػشؿ در وكػٍیت  دیػصه انا وإٍاً ةاؽص. گَىً  ویا

ط ینػػػی تػػا اْػػطاد نِيػػاىط او در ٌػػط ُةٍػػصنيِيػػط ةاؽػػص ص یػػةاگیػػطد و پیَغػػًِ  نی
غَی نٖفص ةٍػصی  تَاىيص ةً یؽان را ةً پایان ةطغاىيص و ْٖم در آن ٌيگام ن یزىصگ

ػپار ؽَىص. ؾػِط یؾص. ٌطچً ةک یزحط نةیؾِط تط ؽَد،  ینَ ىاىِيار ٌطچً زنان  ٌر
، زیػطا او نػػتب ایػو دؽَ یةً حػم ٕاتل او اكاًْ نی ؾِطیةی ارناک ؾص،کزحط ة

؟ ؽػَد یً ؽها اكاًْ نػةی ؾِطیةی ارناک: چً نٖصار صیؾیيصیو ةیا. درةارۀ رد ةَدد
 .میا صهیدی ٍینت َْؽی ٌا ییٔ تَاىایً از نطکاغت ی ظیو چیا

ٍػص او در ةُ ی ؽَد، تهام زىصگ ینَِلص نی ْطدی م: وِٕیا طدهکنؾاٌصه ىیظ و را یا
و چػً  چً نکػاىی ةاؽػصاش در  یزىصگدر ایيکً  گط،یدةیان  ةً دارد.وحَد  یةشفَـ

 و تطتیػبىيػم  را اوی زىصگی ػکچً  ٌػِيص.آىخا ی ٌهگ ،ص اىخام دٌصیرا ةای ارک
نَر  . ةػًاىػص داده و تطتیبىيم  ات وا تط آن رانَحَدنؾشؿ اغت کً اغت؟ داده 

و، ینٍػی  ا نػا، ؽػشؿ ةٍػص از تَلػص ةػً سػاىَادهی ٌػادی نثال، در حانٍػ  اىػػاى
ار او کٔ یتٍلٔ دارد و از نطی يیار نٍکنرل  ةً ؽصن رگو و ةٍص از ةظینٍی ا نصرغً

حانٍػً تهػام ی نطح کل ی،ٌتارت ص. ةًیآ ین ةً وحَدی نشِلٓی ٌا تهاس ،در حانًٍ
و ىيػم  طد ویػو نَحػَد ىاگٍػان ةهیػ. انػا اگػط اؽَد یب داده نیتطتو ـَرت یةً ا

آن ص، يؽػطده ةاکػط ییػگػط نػػا ل تِاا یػ، را دىتال ىکيص ًیةشفَص اولی ٌا تطتیب
ی ص. ٌهگػيطده ةتشؾکان دسالت یو حطیً در اکرا ی ػکص يتَاى یىهوا تط  اتنَحَد
ً یػکغػهَح ةػا تط تظی غػًَ م ةیسَاٌ یييصگان نک ویتهطنا : صیؾیيصیو ةیادرةارۀ 

؟ تَاىیص تا آىخا تظکیً کيیػص ، انا اگط نَحَدات وا تط ؽها را ىتشؾيص چگَىً نیمیيک
اِْص، چطاکً غهد آن اغِاد ْطاتط  د ٕاتل ىیظ ةً زذهت نیدر ةطسی نَارد، اغِاد ْط

 .ىیػػت [داده ىيم و تطتیب ؽصه را زىصگی ْطد کؾًِ کًوا تط ]و نَحَد یااز غهد 
و یػا. درةػارۀ ؽػَد ْطغػِاده نی وییةػً غػهد پػاٌهػطاه ٕاتػل  او ىیظ ةً، خًیدر ىِ
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 ىخػاماکػاری  ویچيػکػػی ی اغت؟ پػع وِٕػی ٌادی نَكٌَو یا ایآ ص:یؾیيصیة
 ؽَد. تظکیً ةطایؼ ةػیار غشت نی ،دٌص

ؽػطکت کػطده در حيػگ ی و اغت اْطادکييصگان ْالَن داْا، نهک ویو تهطیدر ة
و وردىػص ص آیػپصرا ٌػا  آنی ٍاىیک تط ةظرگ طاتییً تِکةَدىص اوكاٌی ٌا  . حيگةاؽيص

داد  روی نػیی ٍػاىیکطات ییػتِاگػط وِٕػی ص. یػةَداوكػاع از آن ی ؽها ْٖػم حظ ػ
ؽػص و  یصار ىهػیػپصةؾػطی  در حانٍػ آن اوكاع  دادىص، ا إصانی اىخام ىهیٌ اىػان

پصیػصار تػط  طات ةظرگییةط نتٔ تِآن رویصادٌا ص. ؽ یصه ىهیظ ىانیىی ٍاىیکطات ییتِ
ی یارنػاکگػَییم  درةػارۀ آن نیایيخػا  درآىچً  ىتَد.ط ؽها یتٖفنَر کلی  ةًو ؽصىص 
ػػک دادن اىخػػامةػػً ؽػػشؿ اـػػطار از  ذاـػػلاغػػت  ةػػطای اٌػػصاؼ ىادرغػػت ی ااٌر

ای ا ی یؽشف نياًْسَدسَاٌاىً،  تا حایی کػً آن  .سَدنطةَط ةً ذٓاىت از چیٌظ
 در حانٍػًی طات ةظرگػییػو تِتػط  غطاغػط ُةٍػصی ةظرگ دری طاتػییتِنػا ل ؽانل 

 نٖفط داىػت. ٌا آنتَان ؽها را ةطای  ىهی ةاؽيص،

نػا »يػص: کط کػْ یػکو اغت کآورد. نه ین ةً وحَدرا ٌيیهی ی ارناک ،ؾِوک
ی َاىیػذىَِاىم . اگط کيم ی نیم، انا نو در ساىً آؽپظیؾکرا ةی م نَحَدیتَاى یىه
نػو ْػا را ةػً  پطدازم. ةً حظ یات ایو نػئلً ىهی «ةشَرىص؟چً ام  هؾم ساىَادکةرا 
ةػً انػَر م چگَىػً یةگػَی ةػً نػطدم ٌػادىً ایيکً دٌم  یييصگان آنَزش نک ویتهط
ی اةیػارزداْػا  را ةػط نتػٌٔا  آن ،نػا ل ساصپطداسِو ةً در . سَد ةپطدازىصی زىصگ
نتػٔ ی نػطدم ٌػاد .را اداره کيیص ٌا ص درغت اغت آنیکي یص و ٌط نَر کً ْکط نیکي

ػػت یو ىکػنه .اغػتةً سَدؽان نطةػَط دٌيص و   نیرا اىخام ی کارٌط نیل سَد 
را دىتػال ی تطص اغػِاىصارد ةػا یةاگان ييص ک ویتهطانا  ييص.کً یکتظی ٖینَر ذٖ ٌهً ةً

 اغت. ييصگانک ویتهطکيم ةطای  رو الظاناتی کً ایيخا نهطح نی ازایوص، ييک

ی ٍػصٌار ةُ دٌػػِيص. ذیػات ی ظ دارایػاٌػان ىیَاىػات، گیٌا و ذ ناط از اىػیةً ُ
ی پػطغػص، ةدارنا  ییيایة ةً غهدتان  مچؾم غَی وِٕی زىصه اغت. ٌطچیظ، گطید
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ایٌا، د ً ـشطهکةطیص  نی يػص و ةػً ک ةا ؽػها ـػرتتتَاىص  نیی گطید یظٌطچا ی َاٌر
ً کػػ یخاتیاٌػػان و غػػتظیگ ُػػالت،»يػػص: کط کػػْی ػػػکص یٓطغػػِص. ؽػػاةؽػػها درود 

م؟ در یيػکار کػً ص چػیػةا ٌػِيص.در ساىً ىیظ ٌا  ٌا و نگع پؾً .اىص زىصهم یسَر ین
 ًکػيیاةػصون  مینختػَر ایػ، آمیؽَ ینٍضب ن و يصىز یؼ نینا را ى ٌا تاةػِان پؾً

ٌػا را  نگعم یتػَاى یچػَن ىهػ ةاؽػیم؟ٌا  آن زدن ؼیىگط  ىياره میخام دٌاىی ارک
ةگضاریص  «؟يصيک ینآلَده آن را  ييص ویىؾ ینُضا ی روم یص ْٖم تهاؽا کيیم، ةایؾکة

 انػا ،میو ةتػطیرا از ةػی ل نَحَدیةصون دلا یٌَس ی ص از رویم کً ىتایةً ؽها ةگَ
ؼ از ذػص نرِػاط یص و ْػطد ةػیتهطکظ کيی کَچکنػا ل و یچيی ؾً رویىتایص ٌه

ِو ذِی ٌيگام راهً کؽَیص ی ٓیؽط نتادا ةاؽیص نَاىب  یصدار یً ةطنکی ٌط ٕصن ،ْر
ی ا ييػػصهک سػػػًِی زىػػصگدر ایػػو ـػػَرت م یگػػَ ی. نػػیػػصپػػا ةگضاری ا نَرچػػًی رو
نػطؼ و  ایػوو اغػت ةػا کػنه ٌطچيػصػػت؟ یىی ظ واةػػِگیو ىیا ای. آداؽِیص نی
را ی اریةػػی يػیة نَحَدات ذرهنهکو اغت  اناص، یؾکٌا را ى صن نَرچًیپطنطؼ  آن
وحَد تطی  ذِی کَچکنَحَدات ةػیاری از  ،در غهد نیکطوغکَپیص. یو ةتطیاز ة

را ٌػا  آن ازی اریو ةػةگضاریص  پاٌا  آنی ص رویؽا ؛ٌا یِطکو ةاٌا  ٕارچدارىص، ؽانل 
م. نػا یدٌػ ساتهػً یةً زىػصگایيکً  ای ىیػت حظ چارهص. در آن ـَرت، یو ةتطیاز ة
ةػً ص یػيػص. ةاک یو نػکطنهیػً را ُیکطا تظیم، زیؽاةی و اْطادیم نثل چيیسَاٌ یىه

 .میکي ًیکتظی ا درغت و نَٕطاىً ؽکل ةًو م یةظرگ تَحً کيی طیتفَ

در م. یادانً دٌی ةؾطی زىصگةً ً کم یو ذٔ را داریا یةؾطنَحَدات ٌيَان  ةً
ػای  ص ةػط نتػٔیػنا ةای م زىصگی، نرىِیخً د. نػا ؽػَم یتييػی ةؾػطی صگزىػىیاٌز

ص یػم، انػا ىتایؾػکرا ةٌػا  آن یػاةػظىیم نَحَدات ـصنً ةً ٕفص ی م از رویتَاى یىه
ُالتػی خات و ینَر نثػال، غػتظ م. ةًیيکنػا ل ىاچیظ ؼ از ذص سَد را نؾَِل یة
 ًکػيیاسانط  م ةػًیاؽػانیا ىیم یىشَری ظیم چیتَاى ی. ىهاىص زىصهکيیم  نفطؼ نیً ک
ص ةً ْطاتط یم؟ ؽشؿ ةایيکً یکم تظیتَاى یچگَىً نـَرت  در آنطا ی، ززىصه اغت آن
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ٌا و  از نَرچػًی و اغػت ةٍلػکػص، نهیػزى یٕصم نػوِٕی نثال، ی . ةطاةيگطداز آن 
طىػص یةهٌػا  آن ص ٕػطار ةػَدیؽا .ؾًِ ؽَىصکت ةاؽيص و کدر ذطتان  یپازیط ذؾطات 

نَكػَع ، ٌا کطوارگاىیػمذیَاىات و نیی ایص. در دىیؾِکرا ىٌا  آن ٕفصی از رو طایز
. اغػتو یآْػط لکنؾػی ا از ٌط گَىػً ؼ از ذصیتٍصاد ة .وحَد داردحهٍیت  تٍادل
وارد  ٌا ٌػا و پؾػً نگعوِٕػی . میکيػ ًیکتظی ا درغت و نَٕطاىً ؽکل ةًص یپع ةا

َگیطی از ورودؽان ی ا ةطایةیطون کيیم را از ساىً ٌا  آن میتَاى ین، ؽَىص ساىً نی حل
گػط ی، پػع دةیػطون کػطدتَان از ساىً  یرا ىهٌا  آن ،اوٕاتی گاٌم. یيکىفب ی تَر
در ذػال يص، ک ینی زىصگ اىػانً کنکاىی در ٌا  آن ػت. اگطیىی لکنؾٌا  آن ؾِوک
 . اگػطمیيکرا سارج ٌا  آن صیةاةصون ؽک ، رغاىصن ةً نطدم ةاؽيص زدن و ـصنً ؼیى

ؽػها ةً نػطدم ةػَد. ٌا  نآ زدن ؼیتَان ْٖم ؽاٌص ى ی، ىهکطدةیطون را ٌا  آنىَِان 
 ص.یهػو ٌػػِیاٌا  آن در نٖاةل .ػتیىی ؽها نؾکلی و ةطای، ةياةطاایص ييصهک ویتهط

ی ٌػا یهاریة ىگطانٌػِيص و ی ٌادی اْطادييص و ک یً ىهیکتان تظ ساىَادهی انا اٌلا
و م یيػک زىػص تهاؽػا یؼ نػیرا ىػی ا ـَرت ةچًی ا پؾًی م وِٕیتَاى یطدار. ىهیواگ
 م.یصٌاىخام ىی ارک

 یروزىٖػػل کػػيم. تػػان  ةَدیػػػم را ةطای ٌای اولیػػ  الاز غػػ یداغػػِاى صیػػةگضار
ذَض نػَرد سَاغت  شصیو از نط کيصرهام اغِسَاغت در حيگل  ینی انَىیکؽا

ػت تػا آن را تهیػظ کيػص انػا دیػص کػً  شصیيص. نطکظ یتهاغِٓاده ةطای ایو کار را  ْر
يػص کظ یػرا تهذَض سَاغت  یسظىص. اگط ن یً در آن نکاتی اغت پط از ذؾطذَض 

پػط از ذػَض »ةازگؾػت و گٓػت: ی انَىیکص ىػظد ؽػایؽصىص. نط یؾًِ نکذؾطات 
ظ یػرا تهو ذػَض  ةػطو»: پاغػز دادطد و کػةً او ىگػاه ىی انَىیکؽا .«ذؾطه اغت

ةػا زیػطا يص، کظ یتهرا  آن داىػت چگَىً یىهانا ةازگؾت ذَض نطؼ  ةًص ینط .«وک
ةازگؾػت و گٓػت: ی انَىیکؽػاىػظد دوةػاره  ؽػصىص. کؾػًِ نیذؾػطات  آن، ىياْت

ؾػًِ ک، ذؾػطات مکػيظ یػتهرا  آن پط از ذؾػطه اغػت. اگػطذَض  نرِطم، اغِاد»
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 اىخػام دٌػی آىچً از تَ سَاغِم» طد و گٓت:کةً او ی ىگاٌی انَىیکؽا .«صىَؽ ین
ت و  صینط «ىياْت ذَض ةَد. . کػطدظ یػرا تهذَض  ةالْاـلًىاگٍان درک کطد و ْر

سػانط وحػَد  ةػً نختػَر ةاؽػیم صیػ: نػا ىتاکيص كٌَی را روؽو نینَ ،و داغِانیا
ی ةػطای گػطیدی دىتال حػا سانط وحػَد ذؾػطات، ةػً ةًیا ىطویم   ذهامةً  ،ذؾطات

را نان  یگلَ اىص ُالت و غتظیخات زىصهایيکً  سانط م. ٌهچيیو ىتایص ةًیزیػِو ةاؽ
ای  نَر سطدنيصاىػً ةػً صیػةا و ـَرت ةاؽص.یص ةً ایىتا. ىشَریم و ىیاؽانیمم و یةتيص

  یٕفػص ةػً ٌػةا ً کآىخا  م. تایيکً یکتظی ا نَر نَٕطاىً ةًو ةً ایو نػا ل ةيگطیم 
ی زىػصگی ةطانکاىی ص ی، نطدم ةاو ذالیدر ٌ. سَب اغت میب ىطغاىیآغی نَحَد
ٌا را ذٓو کيػیم.  ؽکالی ىصارد ایوداؽًِ ةاؽيص و ایػِو زی ةطانٍَٕیِی و ی ةؾط

 .کييصی زىصگی ٍینَر نت ةًو کطده ٓو سَد را ذی زىصگدارىص  ازیىی ةؾطنَحَدات 

تَاىػص  یْػطد نػ» :يػصگِٓ ینػگَىػگ  یو چػیاز اغِادان دروُػطسی ةدر گضؽًِ 
 گِٓيػصٌػا  آن ازی ةٍلی ذِ .«ؾصکةی ٕهطناه ٌط پاىظدٌم  یا را در اولی نَحَدات

آیػا . يصػػِیپا نَحػَدات زىػصه ىَاىات دویذگَیا پا نخاز اغت، َاىات دویؾِو ذک
کييػص کػاری را  غٍی نیٌا  آن ص؟یآ یذػاب ىه  ، کؾِو ةًپاىظدٌمیا اول کؾِو در 

 ،گَىػگ یاغػِادان چػاـهالح  ةًاز طسی ةاٌهیت حلَه دٌيص.  دٌيص ةی کً اىخام نی
ص چػً یػرا ةؾياغػیص و ةتیيٌػا  آن تَاىیػص تٖلتی ٌػػِيص و از گِٓػار و کطدارؽػان نی

ةػً  گَیػص نٍهػَ ً  چيیو نهػالتی نیً کی گَىگ یچ اغِادای در غط دارىص. ٌط  ىٖؾً
او را ً روةػاه کی گَىگ یغِاد چاص یيکْٖم ىگاه درآنصه اغت. َان یا ذیروح تػشیط 

ذاكػط ی ، ذِػسػَرد ذطیفػاىً نیرا  آنی سَرد. وِٕػ ینطغ ن کطده چگَىًط یتػش
 ىيط کيص. ـطؼ اغِشَان آن از ػتیى

 َكػػَعنةػػً ً کػػ، ةلآورد ینػػ ةػػً وحػػَدةػػػیار زیػػادی ی ارنػػاکتيٍػػا  ؾػػِو ىػػًک
م؟ یسػَاه ةاؽػ کیػص ىیػىتاکييػصگان  نػا تهطیوا یؽَد. آ یننطةَط ظ یىی سَاٌ کیى
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در ذػال  تهام نَحَدات صیدم یسَاٌاذِها ً د، پصیصار ؽَنا ی سَاٌ کیى زناىی کً
 و اتٓاؽ سَاٌص اِْاد.یا .اغتصن یکؾ رىجدر ذال  ٌطکػی صن ٌػِيص؛یکؾ رىج

 دَردن گَعت َضَعن
ؾػِو ک ،اغػت، انػا سػَردن گَؽػتی گػطیدذػػاس َكػَع ظ نیردن گَؽت ىسَ
ذِی پػع از ایيکػً نػصتی  ىشَریص؛گَؽت  دیگطایم کً  ؽها را نلظم ىکطدهػت. یى

از اغػِادان ی اریالس ةػػکػٕصم ةً  ًکيیانرق  ةًتهطیو کطده ةاؽیص. را روش نا 
و اغػت کػ. نهصیةشَرگَؽت ص یتَاى یگط ىهیيص دیگَ ینؽها ةً  صیگضارةگَىگ  یچ
کيػار ةػاره سػَردن گَؽػت را  کیػ کػً ػػِمیآناده ىذٌيی از لراظ  ون» :صیيکط کْ

. ةا ایيکػً ا نطغ ةاؽصیی ؽَد ناٌ ین شًًِ انطوز در ساىً پکی یص ُضایؽا .«ةگضارم
ةطسػی از ص. در یػرا ةشَرٌػا  آن صیػةَد یهػخػاز ىرغص، انػا ن ةً نؾام نیی سَةی ةَ

را نهيػَع گَؽػت  سػَردنٌػا  آن اغت، و نَریهٌىیظ ً در نضاٌب یکتظی ٌا روش
ظ یػنصرغػ  دا ػَ ىی ٌا از روشطسی نصرغ  ةَدا و ةنطغَم ی ٌا روشدر ص. کيي ین

چيػیو چیػظی از ؽػها ایيخا  .کييص نيً نیسَردن گَؽت گَىً اغت و ْطد را از  ایو
گطچً نا ىیظ رویکطد سَد را داریم. ةطای درک رویکطدی کً نػا داریػم، ، سَاٌیم ىهی

ييػصگان را ک ویْا تهط ،ً در آنکاغت ی روش نا روؽةایص ةً سانط داؽًِ ةاؽیص کً 
ىاؽػػی و ْػػا تػػان  از گَىگٌای حػػػهاىی،  . یٍيػػی ةطسػػی وكػػٍیتيػػصک یً نػػیػػکتظ
 ةػػً وحػػَدرا ی نشِلٓػػی ٌا تیوكػػًٍ، غػػهَح نشِلػػّ یػػکدر دورۀ تظؽػػَىص.  نی
و اغػت در کػاْطاد نهی طسانطوزم، ةی ا ةٍص از غشيطاىی روز کیرو  ازایوآورىص.  ین
از ةػَی گَؽػت تَاىيػص گَؽػت ةشَرىػص و  یگط ىهیدٌا  آن طىص:یت ٕطار ةگیو نٍَٕیا

نػَر  ویؽػَىص. ا ینػدچػار ذالػت تٍػَع اگط گَؽت ةشَرىص ؽَد و  ةص نیؽان  ذال
سَدتػان را نختػَر کػطده ةاؽػیص ایيکً  ای ؽصاةطده کؽها را نختَر ی ػکػت کً یى

ص گَىػگ یةطغػ غهد ویوِٕی ةً ا. صیآ یت از درون نذال ویاگَؽت ىشَریص. ةلکً 
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را  آن ،ةشَریػصاگػط گَؽػت  تَاىیص گَؽت ةشَریػص. گضارد کً ىهی یط نیتأثی ةً روؽ
 .صیآور ینةا  

  یػکت در روش تظیػو نٍَٕیػً اکػداىيػص  نیی نا ٌهگػی هیييصگان ٕصک ویتهط
ةػطوز ی نشِلٓػ  یتظکی ٌا ذالتغهَح نشِلّ در ی ٍيیاِْص،  ینْالَن داْا اتٓاؽ 

سَردن گَؽػت  ًةىػتًِا ؽصیصی ی و واةػِگ لینييصگان ک ویاز تهططسی ة کيص. ین
گػطان ید ةػطای یوِٕػذِػی شَرىػص. ةگَؽت ی ادیزتَاىيص نٖصار  ینٍهَ ً ن و دارىص

و ٌيػَز ٌػم  چيػیو اذػاغػی ىصارىػصٌػا  آن ،ؽػَد یيص نػیار ىاسَؽػایگَؽت ةػػ
ػای و واةػػِگیااز  کً ر کطدکاچً ص یپع ةاتَاىيص گَؽت ةشَرىص.  ین ؟ اةيػصیی یٌر

و یػص داؽػت. ايػىشَاٌی دردگیطىص و اگط ىشَرىص  نیدرد  دل ،گَؽت پع از سَردن
ی نٍيػةػصیو ا یػص. آىػص گَؽت ةشَریتاى ًکدٌص  ىؾان نیاِْص و  ینت اتٓاؽ یوكٍ

نػَر  ویػىػصارد؟ ای ارکػروش نصرغ  نا ةػا سػَردن گَؽػت  ،ً پع از آنکىیػت 
و یص، ایةشَرگَؽت ص یتَاى یىهی وِٕم؟ یيکرا اداره و نَكَع یص ایػت. چگَىً ةایى

سػَردن گَؽػت در  کطدن عهيػَنػػت؟ ی. ٌػصؼ چصیػآ ینتان  ذالت وإًٍا از درون
آنػصه در روش نػا اغػت، وحَد ةػً ، نؾاةً ٌهیو ذالػتِ ً در نٍاةصیکتظی ٌا روش

در ٌػط دو  نؾاةً اغت:ؽان  ؽَد ىَِاىیص گَؽت ةشَریص. ٌصؼ ذالِی کً ةاٌ  نی
 و ةتطىص.یةً سَردن گَؽت را از ةی واةػِگو ی ةؾطنیل و یدارىص ا ىيط

 یػک ویػ. اسَرىص ىهیرا ؽان  یىتاؽص ُضاؽان  در ىطؼی اْطاد اگط گَؽِطسی ة
رد  چَن چاىگ دری طوزیپ کپاری پؾِدرِ از ی روز ـتد وِٕ کیاغت. ةؾطی  نیل

ةليػص ـػرتت ی و ةا ـصا ؽصىص سارج نیی پؾِرِ ً از دکصم یؽصم، غً ىٓط را د ین
دٌػص  یکػً احػازه ىهػ اغػتی گَىگ یو چً ىَع چیا» :گٓتٌا  آن ازی کیطدىص. ک ین

انػا از سػَردن  از دغػت ةػصٌم دٌم ده غال از ٌهطم را ید نیتطح !میگَؽت ةشَر
ص یػا ىتایػآ ص:یؾػیيصیو ةیػادرةارۀ ی ٌهگ .یصیؽصنیل چً  «دغت ىکؾم!گَؽت 

ةایص انیػال ً، ْطد یکتظنَل  و ةطود. دریص از ةیةاَر ذِم ن ةًو ةطود؟ یاز ةنیل و یا
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ا ٌای  واةػِگیو  و یسَردن گَؽت از ةػنیل م، اگط یتط ةگَ يص. روؽوکنشِلّ را ٌر
ا ی واةػِگةصیو نٍيی ىیػت کً ایو  ایىطود، آ  صتَاى ینْطد ىؾصه اغت؟ چگَىً ٌر

 د. انػاوةطاز ةیو  صیةا ةاؽص،ی واةػِگی ظیچی وِٕتا و یياةطايص؟ ةکل یهکً را تیکتظ
ٌػصؼ، ىشػَردن سػَرد.  گَؽػت ىشَاٌػصٌطگػظ دوةػاره ةً ایو نٍيی ىیػت کً ْطد 

ً کػی اگط در نصتکً آن واةػِگی را ىصاؽًِ ةاؽیص. و اغت یٌصؼ ا. ػتیىگَؽت 
ا ی واةػِگ ایو صیص گَؽت ةشَریتَاى یىه ص ةٍػصًا دوةػاره گَؽػت یتَاى یص، نیيکرا ٌر

زنػان آن در ىشَاٌص داؽت. نظۀ ةػیار ةصی يص و یىاسَؽاةَی گَؽت آىگاه  .ةشَریص
 سَردن گَؽت اؽکال ىصارد.

سػَردن ةػً تػان  لینظ یػتػان و ى یص، واةػػِگیص گَؽت ةشَریدوةاره ةَِاىی وِٕ
ًِ وی، ٌط دو از ةگَؽت تان  گَؽت ةطایدیگط  :اِْص یاتٓاؽ نی ط ةظرگییتِانا . اىص ْر
سَریػص و  آىان نیةا ٌهطاه  گَؽِی ةپظىص تان ُضای َادهساىی نظه ىیػت. وِٕ سَش

نظه  چيػان سػَش آنص یػةشَررا  آن کيیص. وِٕػی ٌَس ىهی اگط ُضای گَؽِی ىپظىص
صه یػچیپةػػیار ی و نػطدم ٌػادیً در ةػیػک. انا تظؽَد نی ىاٌط ذالتو ی. اىیػت

تػػان  ةطایدوةػػاره ی ، ةٍػػص از نػػصتةشَرىػػصؾػػً گَؽػػت یتػػان ٌه اغػػت. اگػػط ساىَاده
دٌص و در نَل کػل  د. در آیيصه ایو ةطگؾت ةً ذالت اول روی نیؽَ نظه نی سَش

ا تکػطار نی دورۀ تظکیً ىَِاىیػص گَؽػت  ىاگٍػان دوةػارهؽػَد. نهکػو اغػت  تان ةاٌر
ص و یػةشَرتَاىیػص  ىهیوإًٍا ص. ی، ىتایص ةشَرصیص گَؽت ةشَریتَاى یىهی ص. وِٕیةشَر

و  صیػگَؽػت ةشَردوةاره ص یَاىةًِ ک یوِٕـتط کيیص تا ص. یآور ینةا  آن، ةا سَردن 
سػَد ٌػصؼ  سَدی ص. سَردن یا ىشَردن گَؽت ةًروی دٌی ٍینَر نت ص آن ةًیةگضار

ای صیلکىیػت. ىکِ    اغت.ی واةػِگآن  کطدن ٌر

ت یپ تغٌط نا ْطد ةًی نصرغ  ْالَن داْادر  يگ یؽ ویؽی وِٕيص. تا ک نیؾْط
ت پؾت  را ةً غهدتَاىیص ٌط  نی، رؽص دٌیصسَد را  اْػطاد ی . ةٍلػصیغط ةگضارغٌط

ؽان  یدٌيص در ُضا یىهی ِیو اٌه ػِيصیىواةػًِ گَؽت اد ةً سَردن یزاز اول ٌم 
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را از ی و واةػػِگیاکً ؾص ک نیچيص ًٌِٓ نَل ٌا  آنی . ةطاىًا یگَؽت وحَد دارد 
هػػال یص ىیا ؽػایػا غً ناه ی، دو کیو اغت کاْطاد نهی ةٍلی . ةطادغت ةصٌيص

ػادیار ُینػَارد ةػػی طسة ایاغِثي ةًؾص. کنَل ة غػال نػَل  کیػؾػِط از یة ی،ٌط
در کؾص زیػطا  ایو روىص نصتی نَل نیةَِاىص دوةاره گَؽت ةشَرد. ْطد ً ککؾص  هیى

دٌػػص. انػػا  را تؾػػکیل نینػػطدم ی ُػػضاای از  ةشػػؼ ٌهػػصهگَؽػػت  ذاكػػطذػػال 
 .ةشَرىصگَؽت  صیىتاکييص  تهطیو نیدر نٍاةص  ی کًييصگاىک ویتهط

 ،ًیػػػم اولیم. ةَدیيکسَردن گَؽت ـرتت ةً ػم یىگطش ةَد ۀدرةار صیةگضار
ؽاگطدان سَد را ةً حيگػل ةػطد ی انَىیکؽا زناىی کًطد. کى نهيَعسَردن گَؽت را 

وحَد ىصاؽت کً سَردن گَؽػت را ی چيیو ذکه ص،ييکً یکتظ ٌا یغشِ ٔیکً از نط
ی ارنػادی انَىیکؽػای وِٕػزیػطا  وحَد ىصاؽت؟ی ِیو نهيٌَی. چطا چينهيَع کيص

یاًِْ  تَغػًٌٍيػَز ی ؼ آنَزش داد، حانٍ  ةؾػطیسَد را در دوٌظاروپاىفص غال پ
. نػظارع ىصاؽِيصگط یدی ً نيانٖکی ذال در داؽِيصی ؾاورزکاز نيانٔ ی تَد. ةٍلى
. ةَد و کهیاب ُالت کمرا پَؽاىصه ةَد.  حا ٌهًٌا  م ةَد و حيگلکار یؽصه ةػ ؾتک

ُػضای اـػلی  نِکػی ةَدىػص.ار کؽدوران، ةً ای در غهد تهصن آن  نطدم در حانًٍ
ػایاحازه ىصاد نطیصاىؼ ةػً پػَل، چی انَىیکؽاةَد. از نيانٔ گَؽت ی اریػة ی ٌظ

ی یُضا گػصای ةطاکً طد ةُ  یةا سَد نو ُیطه دغِطغی داؽًِ ةاؽيص. نطیصان را ی ناد
ػا را  ی ةؾطیٌا یواةػِگذص انکان تا ٌا  آن سَاغت ييص. زیطا نیک يػص. ٌطچػً يکٌر
کييػص، زیػطا ؽصه را اىِشػاب  دادهی ُضا تَاىػِيص یىهو  سَردىص یندادىص  نیٌا  آن ًة

 .و ةَد ؽانل گَؽت ةاؽصکنهؽص  داده نیٌا  آن ةًً ککييصه ةَدىص. ُضایی ً یتظک

و یػصه ؽػصىص. ایػنهيٌَػً ىانی از ُػضاٌا وإٍػًا ُػضاٌای ةطس ًیػم اولیر ةَدد
ی گَیيص نييَر از ُػضا ت، انا انطوزه نیاغً یػم اولیةَدنهيًٌَ نطةَط ةً ی ُضاٌا

نهيٌَػً ی و اغت کً در گضؽًِ نييَر از ُػضایٖت اینهيًٌَ گَؽت اغت. انا ذٖ
اگَؽت ىتَد، ةلکً چی را ُػضاٌای ٌػا  آن . چػطاةػَدط یل و غیاز، زىختیپاىيص نی یٌظ
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ا، ةػی؟ اصىصینهيًٌَ ىان  نَر واكػد  ةػًرا  آن تَاىيػص یىهػىیظ از راٌتان ی اریو روٌز
ػایو چ ييػصک یً ىهػیػکتظی ٖػیذٖنَر  ةػًٌػا  آن ازی اریطا ةػیز .د دٌيصیتَك ی ٌظ

، اذکػام»آنػَزش داد ی انَىیکؽػاآىچػً  .داىيػص یىهػٌػا  آن ص کًىوحَد داری ادیز
نييػَر ةؾطی ةَد. ی ٌا یتهام واةػِگ دادن زدغتدرةارۀ ا اذکامةَد.  «تهطکظ، سطد

ام دٌػص و ةػً ذالػت سلػػ  کانػل ْطد تهطیو نصیِیؾو اىخػً ةَد کو یا تهطکظاز 
ی حػصنػاىٍی  ؽػتگضا یط نػیاش تػأثً یػکً ةط سلػػ  ْػطد و تظکی ٌطچیظةطغص. 

داد.  ؽػصیصی نػیی سَرد ةَ یط نیا غیل یاز، زىختیً پک ٌطکػی. ؽص نرػَب نی
ه ىٓػط ا ٌؾتیٌٓت ٌای  ةَدىص و در دایطه ا ُاریدر حيگل نٍهَ ً زنان راٌتان  در آن

ا را نیو چیای ػکگط . اکطدىص نصیِیؾو نی  تيص ىاؽی از ایو نػَاد،ی سَرد، ةَ یٌظ
نػظاذم ی نَر حػص و ةػً ؽػتگضا  نػیط یً در سلػً ىؾػًِ ةَدىص تأثکگطان یدی رو

ی را ُضاٌای ینٖطر ؽص: چيان ُضاٌای و ذکهیو چيیياةطاؽص. ة ینٌا  آن نصیِیؾو
ً از کػی نَحػَداتاز ی اری. ةػرا نهيَع کطدىصٌا  آن ِيص و نفطؼىيط گْطدر نهيًٌَ 

ط یغػ ول یػاز، زىختیػپ .را دوغت ىصارىػص تيصی و ةٌَایاؽَىص  تظکیً نیحػم ْطد 
 ْػطد را ةػًتَاىػص  ینٌا  آن و نفطؼ نصاوم صييک کیؽشؿ را ترطانیال ص يتَاى ین
 ؽصىص. ًِىيط گْطدر نهيًٌَ ی ُضاٌاٌا  آنٌلت،  ٌهیونٍِاد کيص. ةً ٌا  آن

ً و یػکدر تظی یار ةػا یصن ةً غهد ةػػیص از رغاز راٌتان ةٍی اریةػ ،در گضؽًِ
 ًکػگَىگ نَِحػً ؽػصىص ٕٓل ةازؽصن  هًیا ىیگَىگ ٕٓل نطذل  ةازؽصن  رغیصن ةً

ػِيص. اگػط ْػطد ةَِاىػص سػَد را از واةػػِگی یً، آن َٕاٌص سیلی نٍم ىیدر نَل تظک
اىص، آن چیظ نادی کً ةً آن واةػًِ ةَد دیگط روی او تأثیطی ىصارد، ز  یػطاساـی ةٌط

در نػَل  رو گضارد ٌهان واةػِگی اغت. ازایو روی ؽها تأثیط نیی نَر وإٍ ةًآىچً 
ا ىشػَردن گَؽػت یػنَكػَع سػَردن  ظ پػی ةطدىػص کػًیػتاریز، راٌتان غهد ةػا  ى

و یتَاىػص از ةػ ینی ا واةػِگیً آکو اغت یای صیکلػت. نػئل  یىَكٌَی ذیاتی ن
ی تَاىص ةطا ینی ٌطچیظ تٖطیتاً  ؽص،ىصاؽًِ ةای   واةػِگی. اگط ؽشؿ ٌىًا یةطود 
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 ؽػکل ةًٌای تظکیً در نٍاةػص  روش از آىخا کًطدن نٍصه سَب و نياغب ةاؽص. کپط
ٌالوه، ایػو نَكػَع  . ةػًاىػص طدهکاز نطدم ةً آن ٌػادت ی اریةػساـی ةَده اغت، 
ًا نهيٌَیِی   :اغػت در نٍاةص درآنػصهی ٕاىَن رغهـَرت  ً ةًکػت، ةلیغاده ىـْط
ص یاىص. ةگضار طدهکً ٌادت یکتظیَۀ و ؽیةً اٌا  آن .نهيَع اغت اً اکیص سَردن گَؽت
ؽػصه ةػً او اؽػاره  یکً در ةػیاری از آثار ادةػ میيکگَىگ ـرتت  یدرةارۀ راٌب ح

 ةػیار نؾػٍَر در ىِیخًسَردىص، انا او گَؽت سَرد و  نیگَؽت تایص راٌتان ىاغت. 
ی ةطا و ُضایىص، تأنکطدو اسطاج یی گيیاو را از نٍتص لایيکً  پع از ،ٖتیدر ذٖؽص. 

ةػً  ٌطچػً را سػَد، مکطدن ؽػکػپطی . ةػطادر سهط نطگ ةَدنؾکل نٍهی ؽص و  او
سَاغػت  یْٖم نػاو اـطار ةً ُضای ساـی ىصاؽت چطاکً  .سَرد یآورد ن ین دغت

دِ . در آن غػهىصاؽػتی ةشفَـػی   ُػضایةػً ٌػی يص و واةػػِگکهؼ را پط کؽ
ص ی، ؽػاگَؽػت سػَردچيص ةار گَىگ ْٖم  یح در وإًاـل را درک کطد. و یاتظکیً، 

ػػيصگان یؽػَد، ىَ یراٌتػان نػسَردن  ً ـػرتت از گَؽػتکػو یٌه ةار.ا دو ی کی
 تطنيػص گان ٌالًٕييػص، سَاىيػص کاىگیظتط  ٌیخانؽَىص. ٌطچً نَكَع را  یزده ن خانیٌ

 .روىػص یآن نػی ٌػػِيص و غػپع ورای زىػصگ وٕایً اغاس ةطی آثار ادة ؽَىص. نی
ٌیػاٌَی ةظرگػی ةػً راه اىصاسِيػص.  گَىػگ اىخػام داد سانط کاری کً حی ةًةطایو ةيا
ا ؽوإًٍا ی واةػِگاگط  و اغت کًیٖت ایذٖ  کػطدن  ةطای پط ْطد ىصاردی ِید، اٌهٌَر
 سَرد. ی نیچیظ چًسَد  مکؽ

ی ٌا ، نشفَـػػًا در اغػػِانویچػػی ا نيػػانٔ حيػػَةیػػا یآغػػی ؽػػٕط در حيػػَب
سػَد را گِٓگػَ در  ی،طروذػاىیُی ٌا ػػتیةَداز  ةطسػی ،یؽ دوىگ و گَاىگ گَاىگ
کػً  يػصیگَ ی. نػرغػص ینػ ةػً ىيػطازنػصاِْاده  اىگارىانيص،  یىه مػیةَدکييصۀ  تظکیً

در ذال پیطوی  سَارىص پع چَن گیاه و اغت کًی. نييَرؽان ايصٌػِ« سَار گیاه»
ًا ةا پیػطوی از غػتک زىػاغت.  غادگیاىگار ةً ایو  ؛از ةَدیػم ٌػِيص صگی انا ـْط

ً سػَردن گَؽػت کػداىيص  یٌهً نةیيی رغیص.  غشِی ةَِان ةً روؽو سَاری ةً گیاه
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یػک و یػْٖػم اةَدن   سَار اهیاغت. گ ی از انیالکیٖم ٌا و ْ یواةػِگ ی ازکیْٖم 
اةتذٌيیت ذػادت،  صیةا. ْطد ٌيَز ٌم ةطد نی از ةیورا ی واةػِگ  ؽَروٌیخان ،ٕر

ػا یدگَىاگَن ی ٌا یو واةػِگی یذٌيیت سَدىها، ؼ از ذصیة تٍػصاد  .يػصکگػط را ٌر
ٌػا و  یواةػِگ دادن دغتازةا وحَد دارد. ْٖم ی ةؾطی ٌا یاز واةػِگی ادیار زیةػ

هػال ةطغػاىص. چگَىػً ؽػشؿ کاش را ةػً ً یػکتَاىػص تظ یً ؽشؿ نػکاغت انیال 
ا ین و ىيػط یػ؟ اةیيی ةطغػص ً روؽوسَردن گَؽت ةی واةػِگکطدن  تَاىص ْٖم ةا ٌر

 ىادرغت اغت.

واةػػًِ  ییُضا   ىَعیٌؽَد. ْطد ىتایص ةً  نَكَع ُضا ْٖم ؽانل گَؽت ىهی
دوغت  يصیگَ یاْطاد نطسی ةٌای دیگط ىیظ نفصاؽ دارد. اایو ةر  درةارۀ ُض .ةاؽص

ؽػَد. وِٕػی  یکی از انیػال نرػػَب نیظ یآن ى . انادارىص ُضای ساـی را ةشَرىص
ت ًیػکاز تظساـی غهد ای تا  کييصه تظکیً را ىشَاٌػص ی و واةػػِگیػ، اصکيػ پیؾػْط

ًِ آنَزشداؽت. التًِ  و نطاذل نشِلػّ تهػطیو را ؽػانل اىص  ٌای نا ةػیار پیؾْط
ؽػتً ةػً ایػو غػهد ةطغػیص. وِٕػی تػا  تَان اىِيار داؽػت کػً یػک ؽَىص. ىهی نی

ت کيیص کً واةػِگی ةػً ُػضای ساـػی ةایػص از ةػیو ةػطود،  نطذلً دیگػط ای پیؾْط
را آن اگػط ص، ٌطچٖصر ٌػم آن را دوغػت داؽػًِ ةاؽػیص. تَاىیص آن ُضا را ةشَری ىهی

. در گضؽًِ وِٕػی ٌصد یا نٍم ٌهیؾگی را ىهییػت نٍم ى سَشتان  ةشَریص ةطای
ػِم،  یار نػکغط   تَاىػػت از پػِع  غػشِی نی ةًؾػً یار ٌهکػنرػل ی ایػتط اْػًکْر

ةػا سػَد  ٌطکػػیً ةػًِ ؽص، کو در آسط ةػًِ ؽص. ةٍص از آىٌای سَد ةطآیص  ٌظیيً
ػِو ةػً غػط کػار، ٌا ـتد ُضاکطدن  آنادهآورد.  یار نکا ةً نرل ُض ار یةػػ ٕتل از ْر

ی ٕهٍػً تَْػَ کیػو  پظدو ٌػصد ىػان ةشػار گاٌی اوٕػاتپطزذهت و پطدردغط ةَد. 
ةػَد،  نیسػَب ةایػص چيان ُضای غتکی  ،ىاٌط ةًصم. یسط یا نیغع غَآُؾًِ ةً 
ؽػص.  یو ةطده نػیاز ةةایص ی واةػِگ چطاکً آنآن ٌيَز سَب ىتَد،  نکطر انا سَردن

ؽػص و  در نػو ایخػاد نیی يصی، اذػاس ىاسَؽػامصید یً دوةاره تََْ را نکو یٌه
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آن ةً ایػو نييػَر ةػَد کػً ةػً . تَاىػِم آن را ةشَرم کطدم، ىهی ذِی اگط غٍی نی
صه یً رغػیػکاز تظی يیؽشؿ ةً غهد نٍی التًِ ْٖم وِٕ .گی ىصاؽًِ ةاؽمواةػِ
 یػت.ـَرت ى ویِْاد. در آُاز ةً ااتٓاؽ سَاٌص ا آن ةاؽص

ً کػص یػا صهیةػَدا را د کیػا ٌطگػظ یػ. آیػتخاز ىن لکصن الینصرغ  ةَدا ىَؽدر 
، صیػةشَرگَؽػت ص یػاگط ىَِاىً کام  . گًِٓىًاز ؽطاب در دغت داؽًِ ةاؽص؟ ی حان

ا ؽصی از آن واةػِگی و نطدم ٌادیً در ةیکتظٔ یاز نطایيکً  پع از ی لک، نؾصیٌر
ص یرا کيػار گضاؽػِل کػصن الیىَؽػایيکػً  ةٍص از انا .صیةاره گَؽت ةشَرً دوکیػت ى
ی ٌػا لکگَىػگ ىصارىػص؟ ؽػؽػان  ةصنييػصگان در ک ویا تهػطیػ. آصیةيَؽص دوةاره یتاى

ی نِخلػتان  ةػصندر غػهد ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییاز تَاىای از گَىگ و ةٍلی نشِلٓ
ٌػا  آن  ص، ٌهػیةيَؽػ الکػل ًکػيیانرػق  سالؿ ٌػِيص. ةًٌا  آن  و ٌه ؽَىص ین

ی ةػإی ظیػچتان  ةػصندر کػػطی از ثاىیػً،  درييػص و ک ینػ کرا تػط ةالْاـلً ةػصن
ٌػػادت  الکػػلصن یل وذؾػػت دارىػػص. ىَؽػػکػػالی از ةػػٌَػػا  آن  ٌهػػزیػػطا ، ناىػػص هیى

ت ی ٌػا از روشی يص. چػطا ةٍلػکىانٍَٖل تَاىص ؽشؿ را  ین طایاىگیظی اغت، ز ٕر
ً یػکرا تظی روح اـػلٌػا  آن زیػطاداىيػص؟  یل را  زم نػکسَردن ال ی،ػِی  دا َ یکتظ
 اش را از دغت ةصٌص. یآگاٌی ل روح اـلکصن الیىَؽسَاٌيص ةا  نیييص و ک یىه

صن یز ىَؽػطسػی اْػطاد ادوغت دارىػص. ةؽان  حانل را ةً اىصازۀ کنطدم الی ةٍل
 .و نختَرىص کً آن را ةيَؽيص اىص ؽصهٍِاد ل نکال ةًاْطاد ی ةطىص. ةٍل یل لضت نکال
گَىػً  ویص ایػىتاگان ييػص ک ویتهػطنػا  سَاٌيص ُضا ةشَرىص. یىهی ىتاؽص ذِل کالگط ا

آورد و اؽػِیاؽ ةػً آن یکػی از انیػال  نػی ادیاٌِنَر ذِم  ةًل کصن الیىَؽ .میةاؽ
ا اغت. الکل  ؾػِطیْطد ٌطچػً ة يص.ک ین کیترطی ٌفتی نطتتم ةا اٌِیاد را نصاٌر
آیػػا نػػا  م:یؾػػیيصیةو یػػادرةػػارۀ  صییػػایؽػػَد. ة یؾػػِط ةػػً آن نٍِػػاد نػػیةيَؽػػص، ة

ا کيیم رای و واةػِگیص ایىتاگان ييص ک ویتهط و ةطود. یص از ةیظ ةایىی و واةػِگی؟ اٌر
ان ینؾػِطغػطگطنی طا نػو نػػئَل یػزپضیط ىیػت،  انکان»ؽایص ةطسی ْکط کييص: 
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ةػً ل کػصن الیصون ىَؽػٌهیؾً ةا اْطاد حلػً دارم و غػشت اغػت ةػ»ا ی «ٌػِم
حلػات کػاری ةػا . نٍهَ ً در ػتیگَىً ى ایو كطورتاً م یگَ ین «پطداست. وکار کػب
کػػی ؽػها را  ٌی ، ٌػا سارحی ا نٍػانالت ةػایػوکار  کػبنشفَـًا در اىخام  اْطاد،

ٌػط ىَؽػیصىی کػً اىِشػاب تَاىیػص ٌػط اىػصازه از  و نی ةيَؽػیصالکل کيص  ىهینختَر 
و ینشفَـػًا در ةػ .حػَ آب یػای نٍػصى آبکيیص ةيَؽیص، سَاه ىَؽػاةً ةاؽػص یػا  نی

 و ـَرت اغت.یاِْص. نٍهَ ً ةص یىصرت اتٓاؽ نً ةچيیو وكٍیِی طان، کْ روؽو

ةاٌ  تخصیػص کؾیصن   گاریيص غیگَ یطسی ناغت. ةی ظ واةػِگیصن ىیؾکگاریغ
ىػانم.  انا نو ایػو را سػَدْطیتی و ْطیػب دیگػطان نی ؽَد، ؽان نی َٕا و ؽاداةی

گار یصن غػیؾػکدوغت دارىص ةا ص ىؽَ یً نا ىَؽِو سػِیار کاز ةطسی ٌيگانی کً 
ؽػَىص. انػا  نیتػط  پطاىطژیکؾػیصن   گاریغ ةٍص از کييص کهی اغِطاذت کييص. ْکط نی

. ةلکً ایو اذػػاس پػع از کيص تط نی ؽادابرا ٌا  آن ىیػت کً کؾیصن  ایو غیگار
 ةػً وحػَد ویدروُػی و تػٌَه ةطداؽتتَاىص  ین آیص. ذٌو کهی اغِطاذت پصیص نی

 ىػػٌَی ٌٖیػصه یػػا نٍٓػػَنی اؽػِتاه ایخػػاد کيػػص کػػً وإٍػػاً  تَاىػص یةٍػػصًا نػػً کػآورد 
چيػیو تػأثیطی در ـَرتی کً کيص؛  ینتط  پطاىطژی و ؽادابؽشؿ را  صنیگارکؾیغ

ٌا ىؾان داده اغت  کالتصؽکاْیىصارد.  ةصنی ةطای ا صهی  ْایٌ صنیگارکؾیغىصارد. 
 .اىص يص غیاهکؾ ٌای اْطادی کً نصتی نَ ىی غیگار نی کً ىای و ؽؼ

ص یػم؟ ةایيػکؼ یً و پػا یرا تفػٓنان  ةػصنم یسػَاٌ یييصگان ىهک ویا نا تهطیآ
ت یغػهَح ةػا تط پی غػًَ َغًِ ةػیً و پیرا تفٓنان  ةصنَغًِ یپ انػا م. یيػکؾػْط

 کيػص. سػَاٌیم ٌهػل نی کيػص و سػالؼ آىچػً نی را آلَده نیتان  ةصنکؾیصن   غیگار
 صنیگارکؾػیغً کػداىيػص  یطسی نػاغت. ةَٕی یکی دیگط از انیال ظ یو ىیا ٌالوه ةً

ار کػاٌْػا  آن ًکػو اغػت یػٖػت ایييص. ذٖک کتطرا  آن تَاىيص یػت، انا ىهیسَب ى
 صنیگارکؾػیغً ةػصان ـػَرت از ک ػتیآغان ىؽان  ةطایىصارىص و  ٌصایِگطد یـر

ص یػً ةاکػص یػطیةگىيط در ی واةػِگ کیرا  آن ،کيیص ذا  کً تظکیً نیؾيص. کدغت ة
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ا ؽَد  ، صیػيکً یػکص تظیسَاٌ نیاگط وإًٍا ص. یتطک کيرا  آن صیتَاى ین ایآص یيیةتو ٌر
آن را ص یػةَِاىکػيم  یو نیو تلهص یگار را تطک کيیو انطوز غیکيم از ٌه یً نیتَـ

ىػصارد. اگػط  صنیگارکؾػیغی ةطای طکْکػی   یٌالس، کو یا صانیندر تطک کيیص. 
ص، یؾػکگار ةیدوةاره غػوِٕی  .صیَِاىةکيم کً  یو نی، تلهصیتطک کيرا  آن صیةشَاٌ
. داردو اثػط را یص، ٌهػیػِاب ةشَاىکرا در ی و غشيطاىیسَاٌص داؽت. اگط اةصی  نظۀ

ىػصاریم. انػا اگػط تان  کؾػیصن  سَاٌیص تظکیػً کيیػص، کػاری ةػً غیگار ىهیالتًِ اگط 
 ا ٌطگػظیػ: آزدم نػیو نثال را یای . زناىصیتطک کيرا  آن سَاٌیص تظکیً کيیص ةایص نی
چگَىػً ىؾػًِ ةاؽػص؟ آىخا  ةط لتؼی گاریةا غ کً صیا صهیدرا دا َ  کیا یةَدا  کی

پضیط ةاؽص؟ ةا تَحً ةً ٌصْی کً در تظکیػً داریػص، ةایػص آن را تػطک  تَاىص انکان نی
ص. یػػيک کرا تػػط صنیگارکؾػػیغةایػػص ص، یػػيکً یػػکص تظیػػاگػػط ةشَاٌگػػَیم  کيیػػص. نی

الظانػاتی اغػت. نشػالّ ی از انیال کیرغاىص و  یـصنً نتان  ةصنةً  صنیگارکؾیغ
 م.یدارنان  نکييصگاً یتظکی ةطاً کاغت 

 حطادت
 طایػزيم. چػطا؟ کػ یدٌم، اُلب نَكَع ذػادت را نهطح نػ یْا را آنَزش نی وِٕ

ً کػؽػصیص اغػت ٕصر   ؽَد. آن نیىهایان  ؽصیصی در چیوار یـَرت ةػ ذػادت ةً
و یػو ایچػطا نػطدم چػىص. ؽػَ نَِحػً ىهیرا  آن نطدم ذِػیو ؽصه ی ٍینتانطی 

ی ٌػػا ناو در زنیسػػَدش را دارد. نػػطدم چػػی ٌا ؾػػًیرا دارىػػص؟ ؽػػصیص رذػػػادت 
گػطا را  درونی ِیةَدىػص و ؽشفػىیػػم َیيَٓغک تػأثیط ترتنَر ؽصیصی  ةًگضؽًِ 
ةػػً ٌػػا  آن کييػػص. اةػػطاز ىهیرا  آن ا ؽػػاد ٌػػػِيص،یػػی ٌفػػتاىی اىػػص. وِٕػػ دادهؽػػکل 

و روش ٌػادت یػةػً اچػیو چػَن نػطدم رىص. اٌِٖاد دای یتایکو ؽی دار ؾِویسَ
را دارد،  سػَدی ایػالتًِ نظا. اىص دادهؽکل گطا را  درونی ِیؽشفدر نخهَع اىص،  طدهک

تَاىػص  یسَدش را ٌم دارد و نػی ٌا بیسَد. انا ٌی دروىی طوٌایصن ةً ىینثل ىتال
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ان دارنػا، یػپادورۀ و یػدر ا ةشفػَصهطاه داؽػًِ ةاؽػص. ٌ رای حاىتی طات نيٓیتأث
يص. کرا ذادتط تَاىص ذػادت ؽشؿ  یؽصه و ن چؾهگیطؾِط یآن ةی نيٓی ٌا حيتً
ای اگط  اگػط ؽَد.  یگطان نید، ةالْاـلً ةاٌ  ذػادت دؽَليی ٌی ػکسَب ستٌط
 ةػً دغػتی ظ سػَةیػا اگػط چیػطد، یةگی پاداؽگط یدی یا حای ارشکاز نرل ی کػ
درةػارۀ آن ی گػط وِٕػیطاد دطا اْػیػص، زیدرةارۀ آن ةگَی ا کيص کلهً یاورد، حط ت ىهیة

 «ییایذػادت آغػ»ا ی« یذػادت ؽٕط»و را یٌا ا یُطة ؽَىص. یةؾيَىص ىاراذت ن
ِػًی يیچ ىیػمَیيَٓغک تأثیط ترتا یتهام آغ يص.ىان ین و ذػػادت یػو ا ٕػطار گْط
 اغت. صیصٕصر ؽ ویاو یچٌػت انا ْٖم در  حا ٌهً ؼیوة مک

زنػان ً کػاغت نهلٔ نلتی  ػاواتٌای ن ٌلت آنَزه ةًی ا تا اىصازهو ذػادت یا
ظد یػْػطو ةطاگػط آغػهان  چيصان دوری در چیو نهطح ةَد. ةط اغاس ایو نيهٔ، ىً
ی غػٍه صیػةاً ٌهػؽػًِ ةاؽػص سػَب وحػَد دای ظیاگط چ؛ طىصیص ةا ٌم ةهیةاً ٌه

ص غٍم نؾػاةٍی دریاْػت یةاؽص ٌهً ةای ؼ درآنصیاگط اْظاداؽًِ ةاؽيص؛ ی نػاو
ِار ؽَد  ً ةاکط کٓتو نطز یا کييص. ٌاد ىً ةاؽػص.  رغص ین ةً ىيطٌهً ةً نػاوات ْر
دٌيص نِٓػاوت  ىَع کاری کً اىخام نیاؽيص؟ نؾاةً ٌم ةتَاىيص  یچگَىً نطدم نانا 

گَىػً  دٌيػص ىیػظ نِٓػاوت اغػت؛ ایو اغت و ایيکً چٖصر سَب کارؽان را اىخام نی
حٍػان وحػَد  ویػدر ای اـلدٌص.  نػئَ ىً کار سَد را اىخام نی ٌطکػیىیػت کً 

آوردن، ؽػشؿ  دغػت ةًی ةطا «ص.یآ یىه ةً دغتی ظی، چدادن ازدغتةصون »: دارد
اىخػام ىصٌػص ی ارکاگط ؽشؿ  يصیَگ یىیظ نی نطدم ٌادذِی ص از دغت ةصٌص. یةا

غػَد  ،هِػطکار کهطاه دارد، ٌ ةًی ؾِطیغَد ة ،ؾِطیة ارِ کآورد.  ىهی ةً دغتچیظی 
آورد.  ةػػً دغػػتؾػػِط یةص یػػةايػػص، ک یتػػالش نػػؾػػِط یة کػػًی ؽشفػػ. داردی هِػػطک

ا یػدىً ةػی ً ٌهً نػػاوکطد ک یادٌا ن ً ةَدیؽاً در گضؽًِ کهلٔ نلتی ن نػاوات
صه یػو ایػا میگػَ ی. نػدٌػص تِییػط نیرا ْطد ً کةٍص از تَلص اغت زىصگی اىص و  آنصه

چػطا ؽػَد.  ؽػَد، ىادرغػت نی نهلػٔی ٌطچیػظاغت. وِٕی ؼ از اىصازه نهلٔ یة



۳۱۷ 

 

ةطسی ػت؟ یً ٌم ىیؽتچٍطۀ اْطاد ؟ چطا آیيص دىیا نی  دسِط ةًطسی ةطسی پػط و ة
ةػا  غػهَح از آیيػص.  دىیا نی یا نٍلَل ةًهار یةچطاکً  اىص از ٌهان ةصو تَلص نِٓاوت

ِػً اغػت.  گػطیدی ٍصاىػان در ةُ ی ً تهام زىصگکم یيیم ةتیتَاى ین  چگَىػًٕػطار گْط
ی ظیػاگػط چ ةطاةطی ةاؽيص، انػاسَاغِار نطدم ؽایص اؽيص؟ یکػان ةتَاىيص  ینٌا  آن

زىصگی نطدم نِٓػاوت ؟ تَاىيص ةطاةط ةاؽيص ین، چگَىً ىتاؽصی ػکی از زىصگی ٕػهِ
 اغت.

اکت نػػطدم در یؽشفػػ ٌػػا  آن اغػػت. گػػطا ةطونی نػػَر ىػػػت ةػػًی ُطةػػی ؾػػٌَر
، سػَد را داردی ٌػا تیػنظدر ذػالی کػً  .کييػص اةػطاز نیا ُػم سػَد را یػی سَؽرال

ی نِٓػاوتسفػلت و دو یػا .یدار ؾِویٌصم سَ نثل ؛سَدش را ٌم داردی ٌا بیٌ
ٌػػای نِٓػػاوت و تتٍػػات نشِلٓػػی   ةاٌػػ  ذٌيیت ٌا دارىػػص ٌػػا و آغػػیایی کػػً ُطةی

، نظایػایی ةگیػطدا ٖصیط ؽػَد یػت سَد غطپطغت تَغمی يیچ یاگط ؽشفؽَد.  نی
گػطان از یةگػضارد د ًکيیا، ةصون گیطدةی ؾِطیةپاداش . اگط ریظىص ٌم نیً ةگطان ید

ػا یاذِی گضارد.  یتؼ نیدر سٓا در حرا  آن ىصؽَستط ةاآن  ىهَىػً نيػصان ارکو روٌز
اىِيار دارىػص زودتػط ٌا  آن ای از نَر ُیطنيفٓاىً روزگار غشِی دارىص، چطاکً نطدم ةً

غط کار ةیایيص و دیطتط ةً ساىً ةطگطدىػص. نهکػو اغػت ٌهکػاران ةػا نٍيػً و کيایػً 
ػا آغػان  ٌػِيص و« ٌالی»ةگَیيص ایو اْطاد چٖصر  ا را غطؽان ةطیظىص. ایو روٌز کاٌر

 ىیػت کً ْطدی سَب ةَد.

اکدر  ناحطا ویاگط ا ع یِٓص نِٓاوت سَاٌص ةػَد. اگػط ر ػیگط اتٓاؽ ةیدی ؾٌَر
پػاداش و اغػت کػ، نهاىخام دادهی سَة ارش را ةًکانطوز نيصی ارکً کنَِحً ؽَد 

ی وا»ؽػهطد:  نػیگػطان ینٖاةػل ددر پػَل را ی ةصٌص. او ةا سَؽػرال او ةًی ؾِطیة
 ةػادرةػارۀ آن ی تَاىػص ةػا سَؽػرال یاو نػ .«َل ةً نو دادنتلَ پو یع انطوز ایر 
و اتٓػاؽ یدر چناحطا و یداؽًِ ةاؽص. اگط ای انصیپ ًکيیايص ةصون کگطان ـرتت ید
ع ةػً آن ؽػشؿ یر ػی ذِػ د،طیػگةی ا اكػاًْپػاداش ع یاز ر ػی ػکً کِٓص یة
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اکىص. در ؽػَگطان از آن ةػاستط یگضارد دپيٍان ىگً دارد و ىرا  آن ًکگَیص  نی ی ؾػٌَر
 ،صهیػساىػً دو غػَی ةًی ، ةا سَؽرالـص ةگیطد ۀىهطی در انِراىی ا گط، اگط ةچًید
ًِـص نو انطوز ىهطۀ » :زىص یاد نیْط ِػًـػص ىهػطۀ ام!  گْط درِ  ایً یٌهػػا !«ام گْط

گػط یدی ا ً یٌهػػا «ٌػالی ةػَد پػػطم!تػام، غػالم »ص: یگَ ینو کيص  نیساىً را ةاز 
و یدر چػ نػاحطا ویػاگط اانا « پػط سَب! وی، آْطکغالم ح»يص: ک ینپيخطه را ةاز 

 زىػص: و ْطیػاد نی دود یساىً نػتا از نصرغً  کَد ک سَاٌص ةَد.ْاحًٍ  ،ِٓصیاتٓاؽ ة
ًِـص نو ىهطۀ » ِػًـػص ىهطۀ  !ام گْط رِ د ًکػيیإتػل از ی ذِػی  اً یٌهػػا !«ام گْط
نگػط چػً ؽػصه »ةً ةصوةیطاه گِٓو:  يصک ینؽطوع  ىًاساز داسل يص کاش را ةاز  ىًاس

 ـػصىهطۀ  ذال ةًتای ػکچً ْٖم ىهطۀ ـص اغت دیگط.  ؟کيص کً سَدىهایی نی ذا 
ًِ يگ نيخط ةً ىِایج نِٓاوتی نی ذٌيیت« ؟ىگْط ؽَد.  ٌای نِٓاوت در ایو دو ٌْط

نػطدم از حای ایيکػً  ةػًو دلشػَری ؽػَد. ذػػادت نيخػط ةػً تَاىػص  یندر چیو، 
چيیو نؾػکالتی  .اذػاس سَةی ىصارىص سَؽرال ةاؽيص، از آن ؽتشِی دیگطانسَ

 وحَد دارد.

ار کاْ ؽص کً چيص غال پیؼ در چیو تطویج نینهلٔ نلتی  ٌای نػاوات آنَزه
ار، کػنؾػشؿ ةػظىم. در نرػل ی نثػال صیػً کػطد. ةگضارنطدم را آؽػِٓی ٌا و ارزش
را ی ارکػِيص. ٌط یىتَاىا  گطان ةً اىصازۀ اویً دکيص کو اغت اذػاس کنهی ؽشف

يػص: ک یط نػکةا سَدش ْکيص ْطدی ةطحػًِ اغت.  یْکط ندٌص.  یاىخام نی سَة ةً
يم ک یط نک. ْؽَمةا تط ی نٖانی ا ذِیارساىً کط ینص یاع یر دارم ت ینو ـالذ»
ةػػیار او ةگَیص  و اغتکنه ٌمع یر  .«ٌم ةؾَموزیط  تَاىػِم ىشػت نیی ذِ
او ةگَیيػص و اغػت کػظ نهیػاران ىکػرغػاىص. ٌه یةً اتهام ن رای ارکو ٌط  اغتتَاى

ٌهػان ً در کػةاؽػص ی گطیؽشؿ دانا نهکو اغت اغت.  ةااغٍِصادٔ و ی سیلی 
 ةػً درد ىػصارد یػارا و تَاىایی اىخام ٌی  کػاری يص ک یار نکةا او اداره ٌهان  یا گطوه

ِغػهت  ةػًٔ یو ؽػشؿ ىػا یٌهػحای او،  ةػًروز  کیػی سَرد. ول یىهی ارک  یٌ
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ی لػیکيػص س او اذػػاس نیؽػَد.  یغطپطغت او نػی و ذِیاةص  نیا نصیطیِی ارتٖ
و ؽػَد  نی ار آؽًِٓیةػ .يصک یت نیاکاراىؼ ؽکع و ٌهیو ةً ر  اغتی اىفاْ یة

 .کيص ین ذػادت

م. یگػَ ینػتَاىيػص ةػً آن پػی ةتطىػص ةػً ؽػها  ىهیی ً نطدم ٌػادکو اـل را یا
سَاٌیػص، ةشؾػی از  نی آىچػًٌػِیص، اگػط  ةطغص غظاوار چیظی ةً ىيطٌم  ٌطچٖصر
د. در ذالی کً ْطد دیگطی کً ىػا یٔ اغػت ىشَاٌیص آور ةً دغتتان ىتاؽص،  زىصگی

ی نػطدم ٌػادآورد.  ةػً دغػتاش ةاؽػص، نهکػو اغػت آن را  اگط ةشؾی از زىصگی
ی ٌػادآن ْٖػم ىگػطش نػطدم  داؽًِ ةاؽيص، انا ةاره درایونهکو اغت ىيط سَد را 

 نؾػشِؿ  ٕػَاىیوِ ةط نتػٔ ی حانٍ  اىػاىتَغٍ  ،  تطواات نَحَد اهدیصگ. از اغت
دٌػص ةػط  یاىخػام نػ اش یؽشؿ در زىػصگآىچً  گیطد. در ىِیخً، تَغًٍ ـَرت نی

ٌػای ةَدیػػم نتيػی ةػط  آنَزهؽػَد.  یىهػداده  و تطتیػبىيم  اوی ٌا یینتٔ تَاىا
و ىيػم  اوی ارناکةط نتٔ کيص کً زىصگی ؽشؿ  ةیان نیی یارناکپاداش و نخازات 

، اگط تٖػَا ىصاؽػًِ صیٌػِٔ یچً اىصازه  ایيکً  ةصون تَحً ةًؽَد.  ینداده  تطتیب
درد   دیگطی ةػًص ْطد یيک یط نکْص. یصاؽًِ ةاؽىی و زىصگیدر ای ظیص چیص، ؽایةاؽ
و یةػػػیار ةاؽػػص، ةيػػاةطای تٖػػَای دارا نهکػػو اغػػت، انػػا سػػَرد ىهیی ارکػػ  یٌػػ

ی نػطدم ٌػاد. آورد نػی ةً دغتْطاواىی ثطوت  ایؽَد  یرتتً ن یٌالی نيفت ـاذب
ص ٌط ِغهت یا ىٖؾی را کػً درسػَر آن یىص ةاص و نٍِٖصييیو نػئلً را ةتیص ايتَاى یىه

اةت ةا دیگػطان نیی زىصگآورىص. در ىِیخً،  ةً دغتٌػِيص  کييػص و  سَد را ـطؼ ٕر
ؾػً یهکييصه اغػت و ٌ تلز و سػًِی کييص زىصگ یةیييص. ْکط ن ـصنً نی در ىٍایت

ا ُیکييص چ یْکط ن تَاىيػص سػَب ةشَرىػص یػا  یچيػیو اْػطادی ىهػ .اىص طنيفػٓاىًیٌظ
النِی سػَد را ؽػَىص غػ یؽَىص. زناىی کً نػو نػ یَس نیةشَاةيص و ىاراذت و نأ

 ؽَىص. نتِال نیٌا  یهاریةوإػام  اىَاع اىص و ةً ویطان کطده



۳۲۰ 

 

ِار یةً اص یکييصگان نا ىتاً یو تظکیةياةطا کييصه ةایػص روىػص ً یص. تظکييکو ـَرت ْر
ص داد. اگػط یػاز دغػت ىشَاٌآن را  ،نال ؽها ةاؽػصی ظیگط چانتیٍی را دىتال کيص. 

ص یػىشَاٌ ةػً دغػتآن را  صیيکؼ نتارزه ٌم یاگط ةطای ، ذِنال ؽها ىتاؽصی ظیچ
ػا دادن ةَد، نػئل  اىخػام ینی ػت. اگط ةً آن نهلٖیو نهلٔ ىیالتًِ ا آورد. ی کاٌر

 ؽػهاصار وحَد دارىص. انا یىاپا ةطسی ٌَانلگط، ید ةیان ةًداؽت.  یهىىادرغت وحَد 
. صیؽػَ ینطإتت نتان  مْاؽو نٍل تَغمی ٍیم نتیص و در ؽطایٌػِ ييصهک ویتهط
ةً ٌهػیو  ةطدارىص، ذِی اگط ةشَاٌيص. اغتنٍِلٔ ةً ؽهرا  آىچً تَاىيص یىهگطان ید

ةػً ىيػط اوٕػات ی . گػاٌٌلت اغت کً نٍِٖصیم ةایص روىػص نتیٍػی را دىتػال کيػیم
نٍِلػٔ ةػً يػص آن یگَ یظ ةً ؽػها نػیگطان ىیو دغت ؽهاچیظی نٍِلٔ ةً رغص  نی
نػَر  ویػا، در ـػَرتی کػً آن ةػً ؽػها تٍلػٔ داردکيیص  و ؽها ىیظ ْکط نی اغتؽه
ص یػتَان د یان نیو حطیٔ ایاز نطگیطد.  ةً ْطد دیگطی تٍلٔ نیو در ىٍایت  ػتیى

ارا  آن صیتَاى یا نیکً آ ػا را  آن صیػاگػط ىَِاى .ىًص یا یکي ٌر ی واةػػِگ کیػص، یػيکٌر
ای ص ةطایو روش ةایاغت. ا اغػِٓاده ی ةً نيػاًْ ؽشفػی ؽها از واةػِگ ؽصن ٌر

ٖػت را یو ذٖیػتَاىيػص ا یىهػی نطدم ٌادیو چیظ اغت. چَن تط نٍمؽَد، زیطا ایو 
اةت و نتارزه نیدر  کييص. یاةيص، ةط غط نياًْ ٕر

در کيػص.  ةػػیار ةػصی سػَد را ىهایػان نینَر  ةػً دتذػػا ی،و نطدم ٌادیدر ة
گَىگ نشِلّ  یچی ٌا روش. ظ سیلی چؾهگیط ةَده اغتیى ييصگانکً یکتظ احِهاع

اْػطاد  ویػاانػا  چػػتيص. ٌػای یکػصیگط نی گضارىص و ةػً ٌیب یىه ذِطامگط ایکصیةً 
نػطتتم ةػَده و ی ذٓػو تيصرغػِاُلب ةا غهد ؽٓادٌی و ٌا  آن حَ و روش غِیظه
ٌا  آن اىص. تٍصاد کهی از واغه  تػشیط ارواح یا ذیَاىات پصیص آنصه ، زیطا ةًاىص ًِآؽٓ
غػال  ػػتیة ؼ ازیةػی کػً ؽشفػ صیطیةگىيط در  ييص.ک یيگ تَحً نیؽ ویةً ؽ

ً کػی ذػال ، دررؽص ىصاده ةاؽصی ٍینت َْؽی یتَاىا  یانا ٌ طدهکتهطیو گَىگ  یچ
 ةػً دغػترا ٌا  یین تَاىاآ طدهکطوع و را ؽیتهطایيکً  الْاـلً پع ازة یگطیدْطد 
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نػو »: ترهػل کيػصرا  آن تَاىػص یاغت و ىهی اىفاْ یو ةیکيص ا ی. ْکط نه ةاؽصآورد
، ام صادهىػرؽػص  رای ٍینت ْػَؽی ی  تَاىػایٌانا ام  طدهکو یغال تهطػت یة ؼ ازیة
ةً  او اغت کًی ٍینت َْؽی یَاىاىَع تچً آورده اغت. ایو  ةً دغترا ٌا  آن لی اوو
َان یػذ ایػروح ل  یوغػ ةًاو »: ؽػَد یةطآؽًِٓ نو ؽشؿ یا «اغت؟ آورده غتد

ًِ اغت!ً یکاز تظ ذاـل و حيَن ؽصهط یتػش در  یگػَىگ یاغِاد چػی وِٕا ی «گْط
و ةػا  ةاؽػص ىؾػػًِآىخػا  ظیػىی و اغػت ؽشفػکػدٌػص، نه یآنػَزش نػ یالغک
ةػً ؽػيیصن  ای ٌالًٕاغت؟ ی گَىگ یاغِاد چىَع و چً یاوه، ا» :صیةگَی اذِطان یة

ایی کً نی ـػرتت او ی َةس ىَِاىص ةػً گَىگ یاغِاد چآن ص یؽا« گَیص ىصارم. چیٌظ
ػایچيػص ک یـرتت نػٌا  آن درةارۀ گَىگ یاغِاد چآن آىچً  ، انايصک از  ْٖػمی یٌظ

، در ٌػط کػالس کيص نیرا نهالًٍ  چیظ ٌهًو ؽشؿ یاغت. ا ش  سَدیکنصرغ  تظ
ؾػِط از آن یةوإٍػًا و ؽشؿ یادارد.  کسطوار نصر کی وکيص  نیگَىگی ؽطکت  چی

و ذٓػو  دادن اش درةػارۀ ؽػٓا ؟ ٌهًای دارد صهیداىص. انا چً ْا یگَىگ ن یاغِاد چ
و  تط آؽػًٌِٓایؼ  اىطژی، کيصو نهالب پط یاز اسَد را ؾِط یاغت. ٌطچً ةی غالنِ

ی ٖػی  ذٖیػکتظ. ؽػَد تط لکنؾةطایؼ  کطدنً یکتظؽَد  ةاٌ  نیو ؽصه  تط صهیچیپ
کً ْطد ةطای دوری از نؾکالت ةایص ْٖم یک روش را دىتػال کيػص. دٌص  ین آنَزش

ةیيیص کً اْطاد ةً  ٌػِيص گاٌی اوٕات نیی کييصۀ وإًٍ یذِی در ةیو کػاىی کً تظک
اةػت  اذِطانی نی یکصیگط ةی تَاىػص  راذِی نی  ىػطود ةػً از ةػیوکييص. اگط واةػِگی ٕر

 نيخط ةً ذػادت ؽَد.

 ةػطد ینػی پػةا َ  گَىگ و، ؽِ اىِفاب سصایان ِابک. در میةگَی داغِاى صیةگضار
 ایػ یز اىػگی  آغهان از حیاولی ط اغت. انا سصایت و پیـالذ یة ای یز اىگیً حک
و یػا دکػط ْکػطةػا َ  گَىػگ ويػص. ِؽػکاٌهػا  انیسػصا ًرا ةػی يیاوً ٌيػکٌص سَا ین
ةیيیص  نی ص؟يکو را اٌها یٌياو انیةً سصا ؽص چطا از او سَاغًِ» نيفٓاىً اغت:  طیُ

دوةػاره غػط را  آن تػَاىم ی، نػه ؽػَدصیػةطغطم ایيکً  ةٍص از .ٔ ٌػِمینو   چٖصر
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ٕصر  آناو  «؟يمکو را اٌها یٌياو انیىؾص ةً سصاسَاغًِ ؼ ةگضارم. چطا از نو یحا
 آورد. ین ةً وحَدرا ی التکنؾ ای یز اىگیحی ؾً ةطایٌهکطد کً  ی نیػَدذ

و یػةػَد. ای انَىیکدر زنان ؽػاولیً ػم ایةَدةشؾی از ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
ا درةػارۀ يػص. اگػط ـػرتت کٌػا  آن درةارۀيص ک یػم حط ت ىهیدر ةَدکػی   یٌ روٌز
ًِیکحيَن از تظ يصیگَ ینص، یيکـرتت ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا در  راٌا  آن ص.یا ً گْط
ایا؟ نَر اغت ویا . چطاؽياغيص یىهت یةً رغه کل داىيػص  یراٌتان ىهػی ذِ و روٌز
ؽص  و گًِٓ نی داؽتارؽص ص یده نطی انَىیک. ؽاٌػِيصی یٌاچیظ چً ٌا ییتَاىاآن 

 صانینطی انَىیکو ةَد. ؽایاولی یسصای ٌا ٕصرت و دری یل وی ینَحکً از ةیو آىٍا، 
ط اول ةػَد. ىٓی یسصای ٌا ٕصرت در ًغَآٌ انیلىام  از آىان ةًی کیو داؽت ساىم ىیظ 

یشِػراٌتان ی ٌط ىػلؽص ةً ٌهان ـَرت ةَد.  یو نٍْطیچ ةًػم یةَدی وِٕ   ٌْط
ز یػک غػإً ىػی ؽػص و او آنص، غػَار یدارنا ةً چ یةَد زناىی کًداؽت. ی اریةػ

يػار زده کی ا يػصهینَر ْظا ةػًی یسػصای ٌا ا گػضر زنػان، ٕػصرتةانا رودساىً گضؽت. 
نان داا سیراٌتان ارؽص، غطپطغِان  اىيصنی ً اْطادکو اغت یای اـل ٌلتاىص.  ؽصه

ا یػ مدػِيص. اگطچػً سػایةطسَردار ىی ا الٍاده َْؽی ت نادرزادیٓیکنٍاةص كطورتًا از 
، اىػص هييصک ویظ تهطیىٌا  آن .اىص  ینطدم ٌادی ٌا ٌا ْٖم نٖام ویای ول ىص،راٌب ارؽص

ً اغتٌا  آن و تٓاوت کً تظکیً ةطاییةا ا ٌػای  احِهاع و در زنان. ؽها در یک ذْط
  یػکةػً تظنَر کانػل  ةً ،ا ىًیص یً نَْٔ ؽَیکدر تظایيکً  .یصکي هطیو نیتآزاد سَد 

انػا ٌػی  راه دیگػطی ىػصارد. يص و ک یـصؽ ن ٌطکػیةطای و یارد. ادی ةػِگٕلب 
ی ةصی ت نادرزادیٓیکص یؽاوپظ نؾَِل اغت  در نٍتص ةً کار پشتً کىَآنَز  یراٌت

ةازؽصن ٕٓػل ذل  رغیصن ةً نطؾص، کةؾِط زحط یةىَآنَز  ىصاؽًِ ةاؽص. ٌطچً راٌب
ؽصن  تط ةاؽص ةاز راٌتان ارؽص راذتی تط سَاٌص ةَد. ٌطچً زىصگ او آغانی ةطا گَىگ
ی ارنا وحَد دارد. راٌتػک لیتتصً نػئل  کچطا اغت،تط  غشتٌا  آنی گَىگ ةطا ٕٓل

تػط پػع ً یرا غطی یارناکی ةصٌگضراىص.  ای را نی کييصه ىَآنَز زىصگی غشت و سػًِ
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او ةػاز گَىػگ ٕٓػل  ىاگٍػان یص روزی. ؽػارغص ینی يیة ً روؽوة تطً یغط ودٌص  ین
او ی یسػصای ٌا ٕصرت ی،يیة روؽو هًیا ىیی يیة روؽو ای ةازؽصن ٕٓل گَىگ. ةا ؽَد
و ٌهً ةػً  پطغيص از او نیی یٌا و غؤالآیيص  نی. راٌتان نٍتص ىظد او صىؽَ نیصار یپص

ٕػطار اغػت چگَىػً »: کيػص رهلترا  آن تَاىص یراٌب کل ىهانا  گضارىص. نیاو اذِطام 
ؽػصه ً یػکتظ ذاـػل ازحيػَن دچار او  ی؟يیة روؽوکصام ةاؽم؟ راٌب کل ٌيَز ٌم 

ؽػَد. ةػا  یاز نٍتػص اسػطاج نػىَآنػَز راٌػب  .«صیػيصازیطون ةیة ایيخا . او را ازاغت
حط ػت ی يػیػػم چیدر ةَدکػی   یٌصه کً یرغی یو نػئلً ةً حایاگضؽت زنان، 

 ىگػاه کيیػص ةػطای راٌػبيػص. کـػرتت ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػادرةػارۀ يػص ک یىه
را ٌای چػَب  کُيصهتَاىػت  ینٌایی داؽت کً  اِْاد. او ٕصرتچً اتٓإی  گَىگ یح
ةٍػص از ی کػیرا ٌػا  آن ییو نيِٖل کيص و غپع ةً چاٌی در نٍتص لیيگ ینَه اِ کاز 
از ایػت او را ]در ىِیخ  ذػادت ةػً او[ در ىٍيص. انا کطون پطتاب یةً ةاز چاه ی گطید

 طون اىصاسِيص.ینٍتص ةآن 

ارتتػاط  نػػئلً ویةا ام ینَر نػِٖ طا ةًیز ،اغتی ار حصینَكَع ذػادت ةػ 
ىَِاىیػص سػَد را از اگػط . ىػًةػً کهػال ةطغػیص یػا تان ً یکتظدر ص یتَاى نیا یً آکدارد 

ا کيیصذػادت  ایی کً تظک، ٌر  ویػاؽػَد.  وغیل  آن تتاه نی ص ةًیا ً کطدهیٌه  چیٌظ
ا ىکيصذػادت سَد را از  ،ًیکط تظیدر نػاگط کػی ٕاىَن وحَد دارد:  تَاىػص  ی، ىهٌر

نػطدم  ًکػص یا صهیص ؽػيیؽػا . ٌػی  اغػِثيا ٌػم ىػصارد.دؽػَىا ل ی ٖیذٖثهطۀ ةً 
ِو ةً ةٍؾت ةا  تاةا یةَدا آن يصیگَ ین ػا . انػاکػطد ارنا ـػرتتکاز ْر  کطدن ةػصون ٌر

از ی ط ةاؽص کً ؽػشؿ در ةطسػیپض انکاناِْص. نهکو اغت  ذػادت ایو اتٓاؽ ىهی
ةا کارنػا ةػً ةٍؾػت  ،ؾِطی  ةیتظکی داؽًِ ةاؽص و ةطای کاغِی ٌْطی ٌا گط حيتًید

انػػطوز ةػػً پػػضیط ىیػػػت.  وحػػً انکان ٌی  و ىػػطود ةًیةػػطود. انػػا اگػػط ذػػػادت از ةػػ
ً یػؽػها تظک . ٌػصؼصیػىتيصتان  : چؾم سػَد را ةػط نؾػکلمیگَ یييصگان نک ویتهط
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ا ص از ؽط ذػادت یو نختَریةا تط اغت، ةياةطاغهَح ی غَ ةً ص. ةػً ٌهػیو یؽٌَر
 .کطدمنهطح ی و غشيطاىیدر انَر ساص  ةًرا َكَع و نیا ٌلت

 ٌا یهاریةکسدن  نراوا َضَعن
را  ٌػا یهػاریةکطدن  نصاواایو نَكَع ةً ایو نٍيی ىیػت کً ٕطار اغت  کطدن نهطح

ی ٌػا یهػاریص ةیػلَن داْػا ىتاْػای وإٍػ انصیػنط ک ازی  یٌةً ؽها آنَزش دٌم. 
تهػام  ْاؽػو نػو ،ایػو کػار را اىخػام دٌیػص ًکػيیانرق  ةًيص. يکنصاوا را گطان ید
ایچ گیطد. ٌلت ایيکً ایػو نَكػَع  نیپع  ةً ةصن ؽها داده ْالَن داْارا کً ی یٌظ

کيػص و ةػً  نػػئلً داْػا را ىٖػق نی ویػاگیطیم ایو اغػت کػً  ٕصر حصی نی را ایو
کػػی را ی هاریة ،اْطادطسی ة ًکيیانرق  ةً .رغاىص ینب یآغ ىیظسَدتان ی غالنِ

ييػص یة ینػً کػرا  ٌطکػػیو  ييػصک ینػی تاة یاىخام دوةارۀ آن ةی ، ةطاکييص نصاوا نی
در ایو ـػَرت واكػد اغػت کػً  .کييصی یىهاو سَد نصاوا اش را  یهاریة سَاٌيص نی

 ؽَد. ْطد نی  یکناىً تظی نَر حص ةًاغت و ی واةػِگ کیو یا

ایيکػً نػطدم تهایػل دارىػص ةٍػص از گَىػگ از  یچػدروُػیو از اغِادان ی اریةػ
ػا را یو چیػاٌا  آن اىص. اغِٓاده ةطده ٌا را نٍالخً کييص گَىگ ةیهاری یادگیطی چی ٌظ

تَاىػص  یؽػشؿ نػ ی،چػْطغػِادن  طونیييػص ةػا ةک یو ادٌا نػدٌيص  نیاد یةً ؽها 
ی ظ چػیػگطان ىیص و دیداری ها چػت؟ ؽیىی و ؽَسیا ایيص. آکٌا را درنان  یهاریة

ؽػها را ی هػاریاو ة یِ ص چیص؟ ؽایيکدرنان  سَد  یِ ص او را ةا چیتَاى یدارىص. چگَىً ن
ؽشؿ گَىػگ ی . وِٕرا نرصود کيصی گطیْطد د یِ تَاىص چ یْطد ىه یِ يص! چکدرنان 

 ةػا ی اىػطژةػا يػص نػادۀ ک ینغانً آىچً  دٌص، یً رؽص نیکاز تظی یرا در غهد ةا 
تَاىػص  یانػا ىهػ ،يصکيِطل کو َب کغطآن را  و ؽٓا دٌصةیهاری را تَاىص  ینً کاغت 
انػل آن، کو نٍالخػ  ی هػاریةی ٖػیذٖی ؽٓای ةطا رو ازایو .ای را ةطدارد ؾًیٌلت ر

ی یتَاىػا ی،هػاریدرنان ٌط ةی ةاؽص. ةطای ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىای ص دارایؽشؿ ةا
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نٍالخػ  ی ةطای ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا در ارتتاط ةاوحَد دارد. ی نؾشفی ٍینت َْؽ
 ةػً و وحَد داردی ٍینت َْؽی ٌا ییؼ از ٌظار ىَع از آن تَاىایم ةیگَ یٌا، ن یهاریة

ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػااگط وحَد دارد. ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا ،ٌا یهاریةتٍصاد 
خػً نٍال ةاؽػص،ناٌطاىػً  چٖػصرؽػها ی نػصاواایيکػً  ص، ةصون تَحً ةًیىصاؽًِ ةاؽ

 ْایصه سَاٌص ةَد. یة

اىص.  ؾػاىصهکی ييصگان را ةػً آؽػِٓگکً یکحانٍ  تظ طسی اْطاد،ط ةیاسی ٌا در غال
ىػظد ٌهػَم ی و ذٓػو غػالنِ دادن ؽػٓای ً ةطاکگَىگ  یچی و اغِادان وإٍیدر ة

 ةً نػطدم آنػَزش دادی ػکچً  ،دىصکطرا ٌهَار  راهار کً در آُاز کی یٌا ا آنیآنصىص 
ا ةػً ؽػها یػطدىػص ک یرا نٍالخً نتان  یهاریؾً ةیٌهٌا  آن ييص؟کاوا نصٌا را  یهاریة

ؽػها  ٌػایی را ةػً تهطیو. صیػالم ةهاىچگَىً غ وص یيکً یکدادىص چگَىً تظ یىؾان ن
تان  یٌا یهاریص ةیتَاىػِ یو نیٔ تهطینطاز سَدتان  ،دادىص و ةٍص از آن نیآنَزش 

ان نػػطدم آنصىػػص و یػػً نگَىػػگ ةػػ یچػػدروُػػیو . ةٍػػصًا اغػػِادان صیػػدرنػػان کيرا 
 ،يػصکهػاران را نٍالخػً یگَىػگ ة یةشَاٌص ةا چ ٌطکػیریشِگی ایخاد کطدىص.  مٌ ةً
در آن زنػان و آن يػص. ک یييصه را ةً سَد حضب نکطیَان تػشیا ذیروح نَر ذِم  ةً

ةا اوكػاع ، کً ٌهکاری طدىصکهاران را نصاوا یگَىگ ة یاز اغِادان چی ةٍلنٍَٕیت، 
صه یػو پصیػػػت و ایىی نػطدم ٌػاد گَىگ نٍػارت یان ةَد. انا چدر آن زنی ٍاىیک
در آن زنػان و ی ٍاىیکطات اوكاع ییاز تِی ا خًیاةص. آن ىِیاةص ادانً ی تَاىص ةطا یىه

ی ؽػٓای گػطان ةػطایدر آنػَزش دطسی اْطاد ةَد. ةٍصٌا ة هآن دور ازی ْٖم نرفَل
 یطدْػچگَىػً ىػص. ایخػاد کطدی ىاةػاناىلً یو وغیةص ؽصىص و ِشفؿنٌا  یهاریة

 دٌػاای ػػکطد؟ یػاد ةگیػرا ی هاریةی ا پيج روز نصاوایغً  ٌطض تَاىص در ینی ٌاد
ٌه  ً کم یؽها ةگَ ًة صیةگضار .«يمکرا درنان ی هاریا آن ةی ویتَاىم ا ین» کيص: نی

ؽػان  ةػً پؾتی چیظ چػًداىيػص  یا نیآدارىص. ييصه کطیتػش َانیا ذیو اْطاد روح یا
اذػػاس را  آن ييصه دارىػص، انػا ىػًکطیَان تػػشیػا ذیروح ٌا  آن صه اغت؟یچػت
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کييص  کييص تَاىهيصىص و ْکط نی ْکط نی اؽِتاه ةًدارىص. ٌيَز انالع ييص و ىً از آن ک ین
 تَاىيص درنان کييص چیظ سَةی اغت. ایيکً نی

ةػً ةگضرىػص تػا  ْطغا   نإتیتظک ٌا غالان یاز نص یگَىگ ةا یچی اغِادان وإٍ
ط کػو ْیػا ٌطگظ درةارۀ ایص، آیيک یهار را نصاوا نیةْطدی  زناىی کً. يصةطغو ٌصؼ یا
و یػای ارنػاکةػطدن  ویازةػی را ةػطای ٍینت ٕصرتهيص ْػَؽی ٌا ییا تَاىایً آکص یا طدهک

ص یػتَاى یص؟ چگَىً نیا هکطدػب کرا ی ٖیذٖ یآنَزؽ ا ٌطگظیص؟ آیؽشؿ دارا ٌػِ
ص ةػا یػتَاى یص؟ چگَىػً نػیػطیاد ةگیػٌا را  یهاریة ینصاوا ،ا پيج روزیغً در ٌطض 

ی ٕالةػ انو اغػِادیچيػانػا ص؟ یػيکرا درنػان کػی ی هاریةی ٌادی ْطدی ٌا دغت
ی ا در حػػِخَیػآاىص.  هکطدنطدم اغِٓاده ی ٌا یواةػِگو از كٍّ ؽها ی گَىگ یچ

ٌایی ةطگظار کييص و  ؽَىص کالس ةػیار سَؽرال نیٌا  آن ص؟یػِیٌا ى یهاریدرنان ة
  یػتشل ی،درناىىَر ی،غَزن چ ی ةیهاری آنَزش دٌيص، ناىيصای نصاوٌایی ةطا ؽیَه

ِو  اـهالح روش اـهالح نب ْؾار و ةً ةً ی،چ حتطان ی،چ . ل  دغػتیوغػ ةًگْط
 ایو اغت کً پَل ؽها را ةگیطىص.ؽان  ٌای گَىاگَىی وحَد دارد و ٌصؼ روش

ِو درةارۀ روش  صیةگضار تػٔ ةػط نيم. کػؽػها ـػرتت ی ل  دغت ةطایوغ ةًگْط
صان یناغت؛  ارناکؼ یٌا یتهام ةصةشِْطد و  ؽصن  ةیهاری ا ؾًیر نؾاٌصۀ نا ٌلت

ظ یىی هيیو ةص اغت. تهام نَحَدات اٌطی نيٓی ظیو چیا اه.یغنادۀ ایو ی یکارنا
ةاؽػص وارد نياغػب ؽان  یم ةطاینرو ٌيگانی کً  اه ٌػِيصیو غی نيٓی نَحَدات

دو ةیهاری ةً . التًِ یهاریةؾأ اـلی ني؛ غتاةَدن   هاریةی اـل ٌلتو یاؽَىص.  نی
ةػا ی يػیة ار ذرهیةػػاتی نَحػَدؽػانل ٌػا  آن ازی کػیآیػص.  ؽیَۀ دیگط ىیظ پصیص نی

کً کهِػط ؽػایً اغػت ی گطی. دٌػِيصارنا کاز ی ا سَؽًاغت کً ناىيص ةا  ی چگال
نيِٖػل و از احػصاد ؽػشؿ لَلػً ک یػان یػً از نکػو اغػت ینثل اانا وحَد دارد 

 .دَؽ ین
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و اغػت که. کػی ناىص ٌایی ـرتت کيیم کً ةیؾِط رایج یهاریةدرةارۀ  صیرةگضا
طه داؽػًِ ةاؽػص. در یػاغِشَان و ُی روی از ةصىؼ ُصه، ٌَٓىت، ةطآنصگی یدر حا

نيٓػی ی َحػَدن ،، در آن ٕػهت ةیهار ةػصناغت تط از ایو ُةٍص کً ژرؼ گطیدی ٍصةُ 
 تَاىيػص نتیٍی نٍهػَلی ىهی ؽٌای َْ ةا تَاىاییگَىگ  یچان غِاددارد. اکثط ا وحَد

و یػييػص. ایؽشؿ ةت ةصناه را در یغچِی  تَاىيص یْٖم نٌا  آن .صييکی یؽياغارا  آن
 وحػَد دارد. انػای هاریةآىخا  ةاؽص،حَد نَاه یغچِی  ٌطحام ییةگًَ کدرغت اغت 

ً کػ تط وحَد دارد  ژرؼی ٍصدر ةُ ی طا نَحَدی. زػتیىی هاریةی اـلٌلت اه یغچِی 
 آن  یػتشل و اهیغػچػِی  اْطاد درةػارۀ ةطداؽػِوی ةٍلکيص.  ایخاد نیرا صان یو نیا

َتاه ةٍػص کی ! زناىصیً کيیتشلرا  آن صیسَاٌ ینَر کً ن ص و آنی. ةطوييصک یـرتت ن
ذا ت، نَحَدی کً در ایػو نػػئلً از ی ةٍلدر طا ی، زآیص نی ةً وحَداز آن، دوةاره 
را  آن ؽَد ةطداؽًِی چ ًکيیانرق ً تَاىص ة یو ناغت ار ٕصرتهيص یةػدسالت دارد 

 ىیػِيص.نؤثط ٌای غهری  ایو درنان .ةطگطداىصرا ی چتَاىص  د. نیطیپع ةگ

اه وحَد یغچِی  ةیيص، ٌطحا نیی ٍینت َْؽی ٌا ییةا تَاىای ةط اغاس آىچً ْطد
ِػط ک. د زا دارد یهػاریةچِی  ؽَد کً ًِ نیىيط گْطدر گَىً  داؽًِ ةاؽص، آن نکان ایو

ً کػ ینَر ، ةػًىصنػػصودی اىػطژی ٌا اىالک ،در آن نيهًٖةطد کً  ینی پی يیچ نب
ًِ و ی اىطژی ٌا اىالکو  ػِيصیو سَن در گطدش ىی چ در ىيػط دکِػط . ىصنػصودگْط

طه یُ واغِشَان، الٍِاب ی روی از زسم، ُصه، ةطآنصگی ه ، آن نيهًٖ ٌالنب ُطةی
 ص. ةٍػص ازیػآ یل در نػکو ؽیؽَد ةً ا یٍص ىاٌط نو ةُ یدر ای . وِٕدٌص یرا ىؾان ن

ىػصارد. ی لک  نؾػیٍػص ٌػو ةُ یػةصن در ا صیةط ینی ص پیدار یرا ةطن آن نَحَدایيکً 
ظ را یػآن چ ًکػيیاةٍػص از  ،اغِشَانی روی ا ةطآنصگیٌا ةاؽص  نٍطه کػیآن د سَاه
طده کػصا یػؽػٓا پةالْاـػلً ةػصن  ةطیػص نیی ص، پیيک ین کصان را پایص و نیدار یةطن

ی روی ً ةطآنػصگکػص یػيیو ةتص یطیةگی گطیٌکع دع کیاؽٍ  اةا ص یتَاى یاغت. ن
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آن اثػط را ایخػاد و نَحػَد یً اکاغت و یای اـل ٌلت .ص ؽصه اغتیاغِشَان ىاپص
 کطد. نی

ِو  روِش  غػً یػا پػيج روز پػع از ایيکػً در ٌػطض ييػصک یادٌا نػطسی ة گػْط
ص. روش یػيکنػان ٌا را در یهاریة صیتَاى ی، نرا ةً ؽها آنَزش دٌيصل  دغت یوغً ة

ِو  در نٖایػػً ةػا آن نَحػَد نيٓػی ص! یػل  دغت را ةػً نػو ىؾػان دٌیوغً ةگْط
ؽػها را  تَاىص ذٌػو نی ینَحَدچيان . اىصّ یكٌٍَلياک، نَحَدات ةؾطی ةػیار 

ی ذِػراذِی کيِػطل ؽػها را در دغػت گیػطد.  سَاٌص ةػً ٌطنَر کً نیو  کيصيِطل ک
ةػا دغػت را  آن صیتَاى یً نک صییگَ ینٌص. ساتهً دتان  یةً زىصگی راذِ تَاىص ةً ین

تَاىػص آن را  یتػان ذِػی ىهػ دغت نٍهَلی؟ گیطیصةرا  آن صیتَاى ی. چگَىً نةگیطیص
کيص  یىهی یص، ةً ؽها اٌِيایدٌ یدغت سَد را ةً انطاؼ ذطکت نی لهع کيص. وِٕ

ِو آن تان  ٕاٌصۀ دغت ، ذطکات ةیسيصد ینةً ؽها  تانپؾت غطی ذِو  ةطای گػْط
ةػً درىػگ  ةیص، یػيکلهػع را  آن صیػاغت. اگط وإًٍا ةَِاىدار  يطش ةػیار سيصهدر ى

ً ةػا کام  صهیرا ٕتالً دی ؽَد! اْطاد ینی زسم وإٍ کیو رغاىص  نیب یآغتان  دغت
  یٌػؽػان  دغتو    ةػصنآنػص.  یةػً ىيػط نػی ٍینتؽان  ٌط دو دغتی ؾیٌط آزنا
 ویييػص. چيػکظان ةػَد ةليػص یػوً آکرا ؽان  تَاىػِيص دغت ی، انا ىهىصاؽتی نؾکل

و ةػً  گط ةَدیدی ٍصةُ در ؽان  دیصن ةصن آىچً روی داده ةَد آغیب ام. اْطادی را دیصه
تَاىیػص تفػَر کيیػص،  نَر کً نی ایو نيخط ؽصه ةَد کً ایيخا وإًٍا ْلج ةاؽيص. ٌهان

ؽػَد. اْػطادی کػً ترػت ٌهػل  نی ؽػصن دیصن آن ةصن اغت کً ةاٌػ  ْلج آغیب
ًِغ حطاذی ٌٖیم ةطداؽػًِ ؽان  اىص یا نی ٌهل حطاذی ٕػهِی از ةصن ازی ٕطار گْط

 ةػًرا تهطیو کييػص. ٌهیؾػً گَىگ  یچتَاىيص  یناىص کً آیا ٌيَز  ؽصه از نو پطغیصه
ی حطاذػگػط یدی ٍػصدر ةُ ؽػان  ةصنطا یػت زیىی ا ػئلًدٌم کً ن انهیيان نیٌا  آن

اةطایو پیػطو آىچػً ا ن ةيػ ؽػَد. ین کار ةصنآن روی  ،گَىگ یو چیىؾصه و در تهط



۳۲۹ 

 

کيیص آن نَحَد نيٓی را ةگیطیص، اگط ىَِاىیػص آن را لهػع  گِٓم، وِٕی غٍی نی نی
 .زد ینـصنً تان  ص ةً دغتیطدک ینلهع آن را  اگطدٌص، انا  کيیص اٌهیِی ىهی

ت کؽػطی صان را ةػطایاز نطی تٍصاد، گَىگ نٍم نلی چی صادیت از رویذهای ةطا
ؾػگاه یةطدم. در ٌػط دو ىها ٌهطاه سَد ،وکدر پی یایآغی تيصرغِی ٌا ؾگاهیدر ىها

نصرغػػ  »نػػا ی ؾػػگاه، ْػػالَن داْػػایو ىهایم. در اولػػیةػػَدروش و یتط نػػا ةطحػػػًِ
ً کػازدذام ةَد ی ٕصرً نرل نا ةدر ؾگاه دوم، ی. در ىهااٌالم ؽص «غِاره گَىگ یچ
ً غایط م. درییم از ٌٍصۀ آن ةطآیتَاىػِ یىه ، ىتَدىص چيصاىی اْطاد ،ؾگاهیىهای ٌا ُْط

 ةػَد کػًی یٌا آنی اول ةطاـّ  ةَد:اىِيار ـّ ت ةَد. غً یانا ُْط  نا پط از حهٍ
ةٍػصازىٍط ی نصاوای دوم، ةطاـّ  ىام کطده ةَدىص. ثتت ـتدی نصاوای ةطااول وٕت 

ِو انلـّ ةَدىص و  ىام ثتتنيِيط  ٌػا  یهاری. نا ةىصنو ةَد ازا غَم در اىِيار گْط
نٍم نلی  صادیروسَاغِیم از  اىخام دادیم؟ زیطا نیار را کو یاچطا م. یدٌ یرا ؽٓا ىه

 کطده ةاؽیم.ی و در ایو زنیيً ٌهکار تیذها گَىگ چی

ٌػا  آن از ٌطیکطدم. کً یةَدىص تَزآىخا  ً ةا نو درکی صاىینط ویگَىگ سَد را ة
آن را ؽػکل داده ی ٍینت ْػَؽی یؼ از ـص تَاىایةای اىطژی دریاْت کطدىص کً  تَده
 ازی ةٍلػ ، دغػتٌػم و ذػالیػطدم، انا ةا اکرا ةا گَىگ نٍطونَم  ىانآ . دغتةَد
ػا اتٓػاؽ اِْػاد. ی و ذِػیػا صه ؽػص.یػگظزدن  تػاولو ی ظیتا ذص سَىطٌا  آن آن ةاٌر

ةؾػطی سػَد را ةا دغت ٌا  آن صیص ةَِاىیيک یط نکا ْیةَدىص. آ درىصهانالً کنَحَدات 
 نَردىیػازنتیٍی  ٌػای ْػَؽ َاىاییکطدیػص، ةػصون ت ذِی اگط غػٍی نیص؟ یيکلهع 
کيیػص  داىيص ةً چً ْکط نی از ُةٍصی دیگط نی طایزص. یاةیدغت ٌا  آن تَاىػِیص ةً ىهی

ؼ را از در یهػار پػایة ًکػيیاکييػص. پػع از  ْطار نیتان  و ذِی ٕتل از اولیو ذطکت
 ًکيیای اد. ةطَؽ یندوةاره ىاٌط ی هاریو ةگطدىص  نیةازآىخا  گضارد، َْرًا ةً یطون نیة

ص یرا دراز کيتان  ص کً دغتیاز داریساـی ىی ٍینت َْؽی یص ةً تَاىایطه ؽَیةط آن چ
ی ٍینت ْػَؽی یکػَب ؽػص، تَاىػا زین آىکًص. پع از یکَب کي زیحا ن ٌهانآن را  و
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ی یؽػَد و آن تَاىػا یصه نػیػىان« روحکؾیصن  روش ٌالی ةیطون»م کً یداری گطید
طون ةکؾػص و یػنَحَدی را ةی تَاىص روح اـل ینتط اغت.  طونيصیىی ذِی ٍینت َْؽ

ةػطای ی ٍینت ْػَؽی یتَاىػص دیگػط ذطکػت کيػص. ایػو تَاىػا ةالْاـلً آن نَحَد ىهی
ؽػَد و نػا در آن ىهایؾػگاه از آن اغػِٓاده کػطدیم.  ٌای ساـی اغػِٓاده نی ٌصؼ

ؽایص ةا ایو داغِان آؽيا ةاؽیص کً گطچً پادؽػاه نیهػَن سیلػی ةػظرگ ةػَد، انػا 
ت و او را ةػیار کَچک کػطد.  غهت ةًتا کاغ  در دغِؼ را تاتاگا و یػااو ىؾاىً گْط
و یػاایيکػً  چيیو اثطی داؽًِ ةاؽص. ةػصون تَحػً ةػًتَاىص  ینی ٍینت َْؽی یتَاىا

ِػً دغػت در ، ةالْاـػلً ةاؽػص کَچػکا یةظرگ  چٖصرنَحَد   کَچػکار یو ةػػگْط
 ؽَد. ین

ی ظیػهار ْطو رود و چیة یْیظیکً دغت ؽشؿ در ةصن کػت یٌالوه، نخاز ىً ة
ًا نهلٖآورد و  ةً وحَداسِالل ی نطدم در حانٍ  ٌاد ذٌوتَاىص در  یيص. نکرا سارج 

 دٌیػص.ل اىخػام کو ؽػیػً ایػص ةػتَاى یىهپضیط ةاؽص،  انکان اگطی نهيَع اغت. ذِ
ی ً ؽشفػک صیطیةگىيط در گط اغت. یدی ٍصدر ةُ ی دغِ ،ةطد یً ْطد ْطو نکی دغِ

ً آن نَحػَد را کػيػص ک یت نکنطؼ ٕلب ذطً و دغت ةیای . وِٕداردی ٕلتی هاریة
يػص و ک یت نػکػةػصن ذط درون نطؼ ةً ٕطار دارد گطیدی ٍصدر ةُ کً دغت آن ، طدیةگ

 ٌػط دو دغػتطد و یگ ینآن را تان  ةیطوىیدغت  غپع. ٕاپص ینَْرًا آن نَحَد را 
 صهدرىػار ی. آن نَحػَد ةػػاغػتدر دغػت ؽهآن نَحَد غپع  ؽَىص و یةػًِ ن
ی گػاٌ آن را غػَراخ کيػص،يػص ک ینػی و غػٍ طدهک تکذطتان  در دغت یگاٌاغت، 
. ةػا کيػص یخػاد نػیسطاش ا گػَشی ـصای اوٕات ذِ ةٍلیو  زىص یؼ نیى اوٕات

ا کيتان  اگط از دغتانا رغص،  ین ةً ىيط کَچکتان  ً در دغتکآى ً اىصازۀ اول ة صیٌر
ةػصون از ٌٍػصۀ آن ةطآیػص.  ةَِاىػص ٌطکػػیً کػػػت یىی ظیو چیاگطدد.  سَد ةطنی

ىػَع و یػاپػضیط ىیػػت.  ٌػا انکان یک از ایو ٌی ،  زم ةطای آنی ٍینت َْؽی یَاىات
 .ييصک ین رنطدم تفَ ىیػت کًی و غادگیةً ا وحً  یٌ نٍالخً ةً
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وحػَد نخاز ةاؽػص کػً يصه یو اغت در آکگَىگ نه یو ىَع از نٍالخ  چیا التًِ
وحػَد  یص ؽػطنیؾً وحَد داؽت. انا ةایٌه ً در گضؽًِکنَر  داؽًِ ةاؽص، ٌهان

و از روی  ييػصه ةاؽػصک کيػص ةایػص تظکیػً ْػطدی کػً از آن اغػِٓاده نیداؽًِ ةاؽص: 
سَب اىخام دٌص. اْطاد از ی تٍصادی ةطاتَاىص  آن را اىخام دٌص. ْٖم نیی سَاٌ کیى

کػاْی  میٌيػی تٖػَاً کػ طاو ةتػطد چػیاز ة نَر کانل ةًرا ٌا  آنی ارناکتَاىص  یانا ىه
ةشفَص ؽػٓا ی ٌا یهاریٌا ٌيَز ٌم وحَد سَاٌيص داؽت، انا ة رىج رو ازایو. ىصارد

ً ةً دا َ ىا ػل یکً در تظکػت یىی ػکگَىگ  یچی اغِاد نٍهَل کیاْت. یسَاٌيص 
َکَل کيصٌا را  یهاریتَاىص ة یؽصه ةاؽص. او ْٖم ن ةػً را ٌػا  آن صیؽػاا یػ ةً آیيصه ن

اىصاسِو ٔ یتٍَ ةً و روىصِ یو اغت اکنهظ یى اوسَد  .يصکل یتتصٌای دیگطی  ةصةشِی
 اوی کػهکَدآگػاه را سار کػو یػيػص، اکً یکرا تظی کهک. اگط روش او سَدآگاه را ىصاىص
گَىػگ تهػطیو  ٌای چی تٍػصادی از اْػطادی کػً در ةطسػی نصرغػً. دٌػص یناىخام 

، گَىػگ یچػ نؾػٍَراز اغػِادان ی اریةػػرغػيص.  نی ةً ىيطکييص ةػیار نٍطوؼ  نی
 تيٍػا ٌلِػیيػص. ک یرؽص ن ؽان یکهکه در ةصن سَدآگا ؽان گَىگ طایگَىگ ىصارىص ز

ةیهػاران را اىخػام دٌيػص ایػو اغػت کػً   نَل زىصگی سَد نٍالخػدر تَاىيص  کً نی
ت چيػصاىی در تظکیً ٌا یا ذِی ده غال  دٌيػص. ؽػان ادانػً نی ٌا غال ةصون پیؾْط
در ٌهان غهدِ نرصود ؽان  زیطا تهطیو ةیهاران را اىخام دٌيص  نخازىص نٍالخٌا  آن
ييػػص. ک صاواهػػاران را نػػیةه ىصارىػػص زاحػػاوحػػً  ٌی  ةًْػػالَن داْػػا صان یػػناىػػص. نط نی
ِػاب را ٕتػَل کی نرِػَاَِاىص هار ةیةاگط . صیهار ةشَاىیةی ِاب را ةطاکو یص ایتَاى ین
ٓػاوت ، انا ةطذػب نٖصار کارنای ٌط ؽشؿ، ىِایج نِرا ؽٓا دٌص اوتَاىص  یيص، نک

 سَاٌص ةَد.



۳۳۲ 

 

 گَىگ یچ هارضتان و درنانیة درنان
ی طسػم. ةیيکگَىگ ـرتت  یچدرنان هارغِان و یة و درنانیدرةارۀ راةه  ة صیةگضار

 ثػطکگٓػت اتػَان  یو ن ؽياغيص غهیت ىهیر را ةًگَىگ  یچ ی،ُطةاز پظؽکان نب 
ٌا را  یهاریةتَاىص  یگَىگ ن یاگط چ»ً: کو اغت یاٌا  آن . ىيطگَىً ٌػِيص ایوٌا  آن

ةػا دغػت تَاىػص  ینػتان  گَىگ یچ؟ ٌاغت هارغِانیةً ةی ازیچً ى ؽٓا دٌص، پع
نطدم را ؽٓا دٌص. پع  ،هارغِانیةدر  ؽصن یةػِطا یٖات، دارو یتظرو ةصون ی سال

اىٍػارىيط نٍٖػَل و نيهٖػی  ویا «ص؟یطینا را ةگی ٌا هارغِانیةی ص حاییآ یچطا ىه
گَىػػگ  ینٍالخػػ  چػػ در وإػػً. کييػػص رک ىهیرا دگَىػػگ  یاْػػطاد چػػی ػػػت. ةطسػػیى

ی گَىگ نٍارت نطدم ٌاد یچچطاکً  ،ةاؽصی نطدم ٌادی ٌا ناتَاىص نؾاةً درن یىه
ی ٍینت ْػَؽ گَىػً ویکػً ای ظیو چیاغت. پع چيی ٍینت َْؽی ظی، ةلکً چػتیى

خػاد یاتػصاسل ی ةؾػطی ةا حانٍ  ٌادی ٍیوغگػِطۀ نخاز اغت در  چگَىً ،اغت
تهػام ؽان  ک ذطکت دغتیةا  صيتَاى یو ن ىصار تَاىهيصیةػ ییسصانَحَدات  ؟کيص

ار را اىخػام کػو یػاٌػا  آنک از یػ  یٌػ. چػطا ىػصو ةتطیٌا را از ةػ نااىػػی ٌا یهاریة
ةػا ٌػا  آن چػطا وحَد دارىص. یادیار زیةػ سصایینَحَدات کً  ةشفَص ؟صيدٌ یىه

ٕطار ی اىػاىی ٌاد حانٍ زیطا دٌيص؟  یؽان را ىؾان ىه یةشؾيصگتان  یهاریدرنان ة
ًا وإٍیػت زىػصگی و نػطگ ی هػاریة ی،طیػو ـػَرت ةاؽػص. تَلػص، پیةص اغت ـػْط

اگط  .ؽَىص ىاؽی نیی یارناکٌَٖةت از دارىص و ی یارناکٌای  ٌلتٌا  آن ٌػِيص. ٌه 
 ص.یةپطدازآن را  صیص نختَریداری ةصٌ

ص، یػيک یاـل را ىٖق نػ آنً کو اغت یص، نثل ایيکرا درنان کػی ی هاریاگط ة
ػااک ػتتَاى ینْطد در ایو ـَرت چطاکً   ًکػيیااىخػام دٌػص ةػصون ی ىادرغػِی ٌر
ً یتظکدر ذال کً ی اْطادةاؽص؟ نخاز  ػتتَاى یو نی. چگَىً اطدازدپةرا ٌا  آن تاوان

از و اگػط  نَر کانل ذل کييص ةً را نؾکلٕصر ٕصرت ىصاؽًِ ةاؽيص کً  آناگط  ٌػِيص
 .کييػصدرنان  ازه داؽًِ ةاؽيص ْطدی ةیهار را نهکو اغت اح ةاؽص سَاٌی روی ىیک



۳۳۳ 

 

نَر  ایو ٕصرت را دارىص کً ةػًٌایی کً  آنولی  سَاٌی ةاؽص. ةط اغاس ىیک انا ةایص
ایػو کػار را ی ٍیوغػگػػِطۀ در یػػِيص نؾکل نطدم را ذل کييص نخاز ىایو وإٍی 

 بیآغػی ت حانٍ  نطدم ٌػادیوكٍةً ی نَر حص ـَرت ةً آندر زیطا اىخام دٌيص. 
کطدن  ویگظیحػاتػَاىیم ةتیيػیم چػطا  ةيػاةطایو نیػػت. یو نخػاز ىیػاىص و رغاىص ین
ی یگَىگ ْا یً چکچطا، یػتىی ٌهلاـالً  ،گَىگ یةا چی نطدم ٌادی ٌا ناهارغِیة

 اغت.ی ٍینت َْؽ

ٌایی  ةطسی اْطاد در چیو ؽایص چيػیو تفػَری داؽػًِ ةاؽػيص کػً ةیهارغػِان
اغػِادان نػاٌط ٌػا  آن اؽًِ و کارنيصانگَىگ اسِفاص د تأغیع ؽَىص کً ةً چی

ةػَد، ٌطگػظ  پػضیط نی گَىگ ةاؽيص. انا اگط از ىيػط تخٍیػظ و انکاىػات ىیػظ اىخام چی
ت حانٍػ  یوكػٍيػت از ْانردر ذػال نَحػَدات وا  طا یػزداؽِيص.  اثطةشؾی ىهی

ظ کػگَىگ، نطا یچی ٌا کیيیلکگَىگ،  یچی ٌا ناهارغِی. اگط ةٌادی ةؾطی ٌػِيص
ی ع ؽَىص، اثطةشؾیگَىگ تأغ یچی درناىی ٌا گاه گَىگ و اغِطاذت یچی غالنِ
خػ  ید و ىِکػطاْػت سَاٌػص ی ا نالذيػً ٕاةػل نَر گَىػگ ةػً یاغِادان چ دادن ؽٓا
و نػطدم یار را در ةػکػو یػااز آىخػا کػً سَب ىشَاٌص ةَد. چطا؟ ی لکنَر  ٌا ةً نادرن
ٌػا  آن ةاؽػص.ی دص در ٌهػان غػهد نػطدم ٌػایةاٌا  آنی دٌيص، ْا یاىخام نی ٌاد

ٌػا  آن درنػاناثطةشؾی ةهاىيص. ی ةإی نطدم ٌاد تیوكٍنختَرىص در ٌهان غهد 
ٌهػل ی سَة ةًٌا  آن نادرن ،خًیدر ىِهارغِان ةاؽص. یةنؾاةً اثطةشؾی درنان ص یةا
 «حلػػ  درنػان»اـػهالح  ةًچيػص  ةً ی،هاریة کیی ؽٓای ةطا ظیىٌا  آن و کيص یهى
 َرت اغت.و ـینٍهَ ً ةص .دارىصاز یى

گَىػگ در  چیتَاىػایی  تػَان یٌػا، ىهػ ا ةػصون آنیػگَىگ  یچی ٌا ناهارغِیةا ة
و نػطدم نؾػٍَر ةػَده اغػت. یدر ةػ ینصتگَىگ  ی. چاىکار کطدٌا را  ؽٓای ةیهاری

ی ٌا و ذٓو غػالنِ یهاریةی ؽٓاةً ٌا  آن ٔیاز نطاىص  تَاىػًِاز اؽشاص ی اریةػ
 ٌػط ةػًا یٔ اِْاده ةاؽص یةً تٍَ یگَىگ یاغِاد چ تَغمی هاریدغت یاةيص. سَاه ة
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اىکػار تػَان  یص ؽصه اغػت. ىهػیىاپصی هاریة ةً ٌط ذالنٍالخً ؽصه ةاؽص، ی ؽکل
غػطاغ ً کػی اؽشاـػ کثػطيػص. اکٌػا را نٍالخػً  یهػاریتَاىص ة یگَىگ ن یً چک کطد

ی ا صهیػچیدؽػَار و پی ٌػا یهػاریً ةکػٌػػِيص ی ػػاىکاىص  ًِْگَىگ ر یاغِادان چ
اغػِاد  ةيػاةطایو ىػظد. درنػان کييػص راٌػا  آن ٌا ىَِاىػػِيص هارغػِانیةً ص کػاى داؽًِ

در کهػال ؽػگِٓی، و  کييػص انِرػان راسػَد  ؽػاىعتا  روىص ینناٌطی گَىگ  یچ
درنػان هارغػِان یدر ة ؽػان ةیهاریً کػکػػاىی . ؽػَد ینػ در ىٍایت درنانی هاریة

و ـػَرت یػةػً ا در آُاز، نطدم ةشفَص روىص. هیگَىگ ى یىظد اغِادان چؽَد  نی
ایيکػً  ْٖػم، درنػان کيػصٌػا را  یهػاریتَاىص ة یگَىگ ن یچةياةطایو طدىص. ک یط نکْ
ً کػی ذػال دراغػِٓاده ؽػَد.  یحانٍ  ةؾطٌای نطغَم  غایط ؽیَهتَاىص نثل  یىه

در و غطوـػصا  ةیؽػکلی  ةً، اىخػام آن ػػتیى خػازوحػً ن ٌی  ةً گػِطده یتصاسل
ص یػتطد یةػانػا  .ظ اغتیحا ،زیادی در احِهاع ةصون ایخاد تأثیطو  کَچکای  گػِطه

ً کػو اغت یای هاریةی و راه ؽٓایةٍِط .را ؽٓا دٌصی هاریة نَر کانل ةًتَاىص  یىه
 يص.کو یگَىگ را تهط یسَد ْطد چ

تَاىيػص  یٌا ىهػ ناهارغػِیييػص ةک یً ادٌػا نػکػٌػػِيص  ی ىیػظگَىگ یاغِادان چ
درةػارۀ نرصود اغت. نا هارغِان یة یٌا نادرنی ةشؾ  ييص و اثطکٌا را درنان  یهاریة

 اْػَل ی،اـػلل یػةػً ىيػط نػو دل وحَد دارد.ی ادیز لی؟ التًِ د مییگَ یچً نآن 
 ؽصه یتیٌخی ٌا یهاریة گَىاگَننيخط ةً اىَاع کً  اغت اىػانی اسالٕی ٌا ارزش

ػػت. یظ نػؤثط ىیػفػطؼ دارو ىدرنػان کييػص. نرا ٌػا  آن تَاىيػص یٌا ىه ناهارغِیً ةک
ی نٍػ  ةؾػطاْػػاد حسػانط  ةًٌا  ویص. تهام اىظ وحَد داریىی ادیزی ٖلتت یداروٌا

آن ی طاگطان را ةیص دیىتاکػی   یٌ صه اغت.یو ذص رغیذاكط ةً ادر ذال ً کغت ا
ً یػکر تظد ٌطکػی، خًیدر ىِدر آن غٍهی داؽًِ اغت.  ٌطکػیطا ی، زکيصغطزىؼ 

 .ؽَد نینَاحً ی یٌا یغشِةا 
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تَاىيػص  پظؽػکان ىهی ،اغػتهػار یةوإٍػًا ؽشؿ  ًکيیاةا ی ذِدر ةطسی نَارد، 
 انا ؽَد ینؿ داده یظ تؾشیىاز اْطاد ی ةیهاری ةطس را تؾشیؿ دٌيص.اش  ةیهاری

  ٌا ٌهػ نِاهارغػیاىص. ة صه ىؾػصهیػطا ٕػتالً ٌطگػظ دیوحَد ىصارد، زٌا  آنی ةطای اغه
ٌػا را  یهػاریيػص ةتَاى یٌا نػ ناهارغِیا ةیىانيص. آ ین «انطوزی یٌا یهاریة»را ٌا  آن

نٍالخػً  ٌػا را یهػاریيص ةػػِتَاى یهٌا ى ناهارغِیتَاىيص. اگط ة ینةلً ؟ نٍالخً کييص
 ِْيػص.ر یهػىآىخػا  نٍالخػً ةػًی ةػطاداؽػِيص و  اٌِهػاد ىهیٌػا  آن ، نػطدم ةػًکييص

 ٌػای نَر اغت کػً روش ویْٖم اييص، کٌا را نٍالخً  ی هاریة تَاىيص ینٌا  ناهارغِیة
ی نػطدم ورای آن ٌػا یهػاریً ةکػ یذػال در ،اىص یغهد نطدم ٌاد ردٌا  آن نٍالخ 
ٌلت اغت کً پظؽػکان تأکیػص  ةً ٌهیو. اىص ةػیار وسیمٌا  یهاریةطسی ةو  ٌػِيص

وِٕی ةیهاری ْطدی ةػیار ذػاد  .کييص در نطاذل اولی  ةیهاری درنان اىخام ؽَد نی
ْػطد را ظ یػىذػص دارو از  ؼیدرنان کييص. نٖصار ةآن را  تَاىيص یٌا ىه هارغِانیؽَد ة

 ْياوری نػاٌلم و  در ٌهان غهدانطوزه ی پظؽکی ٌا نادرنغهد . کيص ین نػهَم
ْٖػم ٌا  آنی ط درناىگطیتأث ویةياةطا. ٌػِيصی غهد نطدم ٌاد دری ٌهگ .ٕطار دارد

کػً ی کػيم: کػارروؽػو ص یػػػت کػً ةاٌای  ىکِػً و ـػَرت ةاؽػص.یػتَاىص ةً ا نی
و اغػت یػدٌيص ا یاىخام نٌا  ناهارغِیةی ٌا درنان گَىگ و یچنٍهَل ی ٌا درنان

خػا و حاةاىصازىػص  نیٔ یػٌػا را ةػً تٍَ ةیهاریی  ا ؾػًیا ٌهان ٌلت ریٌا  یکً غشِ
َکَل نیا ةً آیؽشؿ ی ناىصۀ زىصگ یةإی ٌا را ةً غالٌا  آن کييص. ین کييػص  یيصه ن

 رود. ىهی از ةیوو کارنا اـالً 

ار یگَىگ ةػػ یچدرنان ةً ی يیچ نبم. یيکـرتت ی يیچ نبدرةارۀ  صیةگضار
ی ٍػینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػای يیچ اکثط پظؽکان نب و ةاغِانیاغت. در چ کیىظد

حػو و  یؽػی ، لػ َتَ ٌَآ، ا َین یغ نَغ نثلی ةظرگتان ینتنَر نثال  ةً داؽِيص.
نػػِيص ی در نِػَن پظؽػکی داؽػِيص و ٌهگػی ٍػینت ْػَؽی ٌا ییتَاىا آن چً، یة

ا از ٕصرتو یاانا  اىص. ؽصه آىچػً  ؽػَد. نیاىِٖػاد اُلػب ؽػان  هالٍاد سارؽٌای  روٌز
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ةػً سهػا  و یاغػت کػً از غػٍی اتیػا تخطةیٌا  ىػشًةً ارث ةطده ْٖم ی يیچ نب
ًِ ةػَدیار پیةاغػِان ةػػی يػیچ نػب اغت. آنصه دغت ًِؾػْط تط از ٌلػم  . پیؾػْط
ًِ ؾػیپ اریةػػی يػَىکی کٌلػم پظؽػ» :ييصکط کْطسی ةؽایص . انطوزه ةَدی پظؽک ْط
ـػَت، ی کييص و انػَاج نػاورای ةصن را ةطرغ درون تَاىيص یٌا ن اغکو یت ی، غاغت

ی ظات انػطوزیػگطچً نهکػو اغػت تخٍ« وحَد دارد.ع کیا  و اؽٍی ةطدار عکٌ
ًِ یپ  ػِيص.یةاغِان ىی يینب چی سَة انا در ىيط نو ٌيَز ةً ،ةاؽيصؾْط

يػص. کحطاذی آن را  سَاغت و صیدرا ی ا غا َ ُصه غا َ انپطاتَر ر نِظد  َتَ ٌَآ
 طد. ٌَآکی او را زىصاى خًیدر ىِؾِو او را دارد، کٕفص   َتَ طد ٌَآکغا َ تفَر  غا َ
اد یػرا ةػً   ػَتَ طد، ٌَآکٌَد  اش یهاریةغا َ غا َ وِٕی در زىصان درگضؽت.   َتَ

تآورد و  ی هػاریة آنغػا َ ةػا  غا ًَا درگضؽًِ ةَد. ةٍص  َتَ انا ٌَآ ،غطاغ او را گْط
 ویػص. ایػرا دی هػاریداؽػت؟ او ةی آگػاٌی هػاریةػً آن ة  ػَتَ درگضؽت. چطا ٌَآ

آن را  تػان ةػظرگ زنػان گضؽػًِیةؾطی نػا اغػت کػً ٌهػ  نتی ٍینت َْؽی یتَاىا
نَر  نػطؼ ةػً کیػتَاىػص از  ینةاز ؽَد او چؾم غَم ؽشؿ ایيکً  ةٍص از داؽِيص.

 ، غػهتپؾت غهت تَاىص ین حلَ غهتاز  .يصیةتزنان چٍار نطؼ ةصن اىػان را  ٌم
تَاىص ورای ایػو   ی  ةصن را ةتیيص. نی تَاىص  یً ْطد نیيص. یراغت را ةت چ، و غهت

گَىػً ٌهػل  ایوتَاىيػص  ینو یىَی کپظؽ اةظارا یآای ةیهاری را ةتیيص.  ُةٍص، ٌلت ریؾً
ی ٌا، انػَاج نػاورا اغػکو یتػ یغػگط! یٌظار غال دص یؽا. ْاـلً دارىصار یةػ کييص؟

ار یةػػ ،ظاتی، انا تخٍييصیةتةصن اىػان را  درون تَاىيص ین ظیکع ىیاؽٍ  ا ـَت و
ػِيص و ةصون یىٖل ى و ذهل ٕاةلی ةظرگی ٌا ط ٌػِيص و چيان دغِگاهیپطذخم و حاگ

 طودةػً ؽػشؿ کػ ٌطحػاتَاىػص  یو چؾم غَم نػیا کًی ذال درييص. ک یىهار کةطؽ 
 ؟ؽَىصػً یتَاىيص نٖا یٌا ن ویىصارد. چگَىً اةطؽ  ةًی احیٌهطاه او ةاؽص و اذِ

گػَیم نهکػو  نیييػص. ک یـرتت نو یىَی کپظؽؽگِٓی از نطدم درةارۀ ی ةٍل
نَر  ةػًتَاىػػِيص  یوإٍػًا نػ ةاغػِانی يػیچی یػاٌػان دارویگگَىً ىتاؽص.  اغت ایو
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ایچاز آن ی اریةػ و ةتطىص.یاز ةٌا را  یهاریةی نؤثط ًِیاز ةػ ٌظ تٍػصاد اىػص، انػا  و ْر
ؽػَىص. وِٕػی  نیو نػطدم اغػِٓاده یو ٌيَز ٌػم ةػ  ناىصهی ةإٌا  آن ازتَحٍی  ٕاةل

ةػػػاط  در سیاةػػان ًکػػصم یػػرا دی ٌػػار داؽػػِم، ؽشفػػ یچػػ یچػػ ؽػػٍط دری الغػػک
ً کػص یػٍْهؽػص  ینی راذِ ص. ةًیؾک یدىصان نطدم را ن دغِٓطوؽی پٍو کطده ةَد و

ؽػطؽ ىتػَد. او  ً نػطدم ؽػهالیطا لتاغػؼ ؽػتیزآنصه و یو ؽشؿ از حيَب چیا
آىخػا  در .صیؾػک یآنص نػ ینىظدش ً کرا  ٌطکػین ادىص و طدک یرا رد ىهی ػک ٌی 
ً ْػطوش کػصن دىػصان ىتػَد، ةلیؾػک شطده ةػَد. نٖفػَدکاز دىصان حهً ی ا تَده

در . کػطد غػانً نیی زردرىگػآن داروی نایً، ةشار ُلػیو سَدش ةَد. داروی نایً 
 ؽشؿ،گَى  ی روآن را  طد وک ینرا ةاز دارو  یِ ةهطرِ ص، دیؾک یرا نی دىصاى ذالی کً

داروی نایً زردرىگ  ةشار سَاغت ین اواز گضاؽت و  ین ةَد سطاب دىصانِ  کًی یحا
رِ آن را د. ؽػص ینػنفػطؼ  از نرلَلی ار کهینٖصار ةػ. وارد دٌان کيص ةا دم سَد را
در آورد.  یطون نػیػة ؼتیػرا از حی ِیتطک چَب غپعگضاؽت.  ینيار کو ةػت  ین

ت دىػصان سػطاب را یػتطک طد، ةػا چػَبکػ یسَدش ـرتت نداروی ارۀ درة ذالی کً
ٌهطاه ىصاؽت. ْٖم چيػص  ةًی صن دىصان دردیؾکآورد.  یطون نیةآن را  ص ویؾک ین

 کیػةػً ص: یؾػیيصیو ةیػادرةػارۀ ی . ٌهگکطد یىهی ظی، انا سَىطآنص نیٕهطه سَن 
ةػا کطد تا  یاده ناغِٓآن از ، انا او يصکؽ ینْؾار آورده ؽَد ی هکت اگط یتطک چَب

 را ةکؾص.دىصان ی كطة  کَچک

ایو ٌيَز چیدر چً کام  گًِٓ و نػطدم یاز زنػان گضؽػًِ در ةػٌػػِيص کػً ی یٌظ
ا و اىص اًِْیو اىِٖال یچ اةػت ٌػا  آن ةػا صيتَاى یهىی ُطةنب ٔ یدٕی اةظاٌر ص. يػيکٕر

 یدىػصاىتَاىػص  یت او نیتطک ةٍِط اغت. چَبٌا  آن از کی صامکم درنان یيیةت صیةگضار
آىخػا  وایيخػا  ؾػص، اولکرا ةی ةشَاٌػص دىػصاىی نػب ُطةػدر ی پظؽکؾص. اگط کرا ة
يػص تػا کص ـػتط یػو ؽػشؿ ةا اىص کٖات دردىایص. تظرکي ینٔ یتظری ذػ یةی دارو
ةػا اىتطدغػت دىػصان را  پظؽػک وٕت آن اغت کػً غپع .اثط کيصی ذػ یةی دارو
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 و اغػتکػنَاىب ىتاؽػص نه، اگط تالشو ی و غٍ ؾص. ةٍص از ـطؼ زنانکة طونیة
ی ا ؼ و نِػًکاز چ پظؽکغپع  .ةهاىص لثًرون د ؾً دریر دىصان ؽکػًِ ؽَد و

 تطسپؼ ٕلب ةصٌص و ةاٌ  تهار یتَاىص ةً ة یً نکص، کي ینيصن آن اغِٓاده کی ةطا
ی . ةٍلػودر ینػار کػ ًکطدن ة غَراخی ٔ ةطایدٕی ا لًیوغغپع . ؽَداو ىگطاىی و 

پطىػص. دىػصان  ینؽان  یً اُلب از حاکص یآ یدردؽان نکطدن  غَراخاز ی ٕصرً اْطاد ة
ص ییػگَ ینػيػص. ک یطون تّ نػیسَن ةً ةی نصت تطاوش کطده و ؽشؿی ادیز سَن

ًِیپ کی صامکةٍِط اغت؟ ٌا  آن از کی صامکنٍالخ   ةػً ْٖػم ص یػتاى؟ ٌػػِيصتط  ؾْط
ی يػی. نػب چىگاه کيیمٌا  آنی ثهطةشؾ ةً ةایص ًکةلىگاه کيیم ل یاةظار و وغا ىاٌط

ًِ ةَدیپةػیار ةاغِان  تَاىػص ةػً ایػو زودی ةػً آن  ىهی نٍاـػطی نب ُطةػ و ؾْط
 ةطغص.

آن  .ایم تٓػاوت دارد آنَسِػًً از ُػطب ٍاـػطنان کػٌلػم ن ةاةاغِان و یچٌلم 
رو  ازایػوةػً ةػار آورد.  رای گػطیت نِٓػاوت دیتَاىػت نٍَٕ ةطگظیص وگط را یدی راٌ
ا را نیوزه چکً انطی ٔ روؽیاز نطم یتَاى یىه و ْيػاوری ٌلػم ٍْػم ی م ةطایٍْه یٌظ
و ی ةػصن اىػػان، زىػصگی رونَر نػػِٖیم  ةػً آنطا یػ. زمیاغِٓاده کي ةاغِانو یچ

کػطد.  نی پػژوٌؼم ینَر نػػِٖ و نَكػٌَات ةػًیػا درةػارۀ طد وک یظ نکحٍان تهط
ِيػص،  یؽاگطدان ةػً نصرغػً نػی در آن زنان وِٕرویکطد نِٓاوتی را ةطگظیصه ةَد.  ْر

 ىؾػِوؽص ذالت  یسَاغًِ نٌا  آن ازکطدىص و  ؾػِو در نصیِیؾو را تهطیو نیى
م یرا تييػ ؽػان يٓعتچػی و ، داؽػِيص یةطنرا ؽان  مٕلی وِٕ داؽًِ ةاؽيص.ی سَة
ػًک ین ، تػيٓع داؽػِيصم یو تييػذٌػو  کطدن یسػالٌا اٌِٖػاد ةػً  طدىص. تهام ذْط

 .گَىً ةَد ویاتهام حانًٍ ت یوكٍ

و  ٌػا اتَنتیلا یػآم یطدکػ یو ةاغػِان را دىتػال نػیط ٌلم چػاگ»اىص:  ةطسی گًِٓ
ا تَاىیػص  ىهیم یگَ ین «؟میداؽِ ینرا ی انطوزی غاز ویىَا یآ داؽِیم؟ را نی ٕهاٌر

ترػَلی ـػَرت  صیػاتػان ةطکٓتدر  ایو نریم درک کيیص. دیصگاهوكٍیت دیگط را از 
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داؽػًِ  ؽػان یاىؾػیپی روتَاىػِيص آن را  یَن، نطدم نیظیةصون دغِگاه تلَگیطد. 
تَاىػػِيص  یو نػیييػص. ٌهچيػکةشَاٌيػص نؾػاٌصه  تَاىػػِيص ٌطچػً را یةاؽيص و ن

از  تَاىػػِيص ی، نطدم نػو ٌَاپیها داؽًِ ةاؽيص. ةصون ٕهاری ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
 ةػًی هی. ؽػطاداؽػِيص ىهیی ازیػىغاىػَر ةً آی و ذِ ييصکپطواز حایی کً ىؾػِيص 

 ایػوو كػطورتًا ةػً یاْت  نیتَغًٍ ی ِٓاوتنَر ن ًٍ ةًآورد کً در آن، حان یٌهطاه ن
ت تفػَرٌػا  ْطازنیيیی ٌا پطىصه . ةؾٖابؽص یىهچارچَب نرصود  ىاپضیطی ةػا غػٌط

 ینِٓاوتةػیار  ؽیَۀ تَغٍ ٌا  آن ؽَىص. کَچک ایةظرگ تَاىيص  ینييص و ک یغٓط ن
 اىص کً رویکطد ٌلهی دیگطی اغت. را ةطگظیصه
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 ضذيساىی ٌغتم

 گَ  ةی
از نػو « زیػػِو ةػصون سػَردن و آؽػانیصن»گػَ یػا  سی اْطاد درةارۀ نَكَع ةیةط

کييػصگان، ةلکػً در ةػیو تٍػصاد  تيٍا در حانٍ  تظکیً گَ وحَد دارد و ىً اىص. ةی پطغیصه
زیادی از نطدم در غطاغط دىیا ىیظ وحَد دارد. ةٍلی از نطدم چيص غال یػا ةػیؼ از 

ای  کييػص. ٌػصه سَةی زىػصگی نی یو ذال ةػًآؽانيص، ةا ا سَرىص یا ىهی یک دًٌ ىهی
ٌالنِػی آن را  دیگػطاندر ذالی کػً  ی اغتةشفَـگَ ؽاسؿ غهد  گَیيص ةی نی

گَیيص آن ٕػهِی از روىص تظکیػً  ىص. اْطادی ىیظ نیگیط در ىيط نیةطای پا یؼ ةصن 
 در غهَح ةا غت.

ۀ گػَ ؽػیَ یک از نهالب ةا  ىیػػت. پػع چیػػت؟ ةی گَ ٌی  ، ةیدر ذٖیٖت
گػػَ اغػػِٓاده  ی از تظکیػػً در ؽػػطایهی سػػاص اغػػت. در چػػً ؽػػطایهی ةیةشفَـػػ

گیطی نػػضاٌب، ةػػػیاری از  ویژه ٕتػػل از ؽػػکل ؽػػَد؟ در چػػیو ةاغػػِان، ةػػً نی
ایی کً دور از اغکان ةؾػطی ةػَد  کييصگان در کٌَػِان تهطیو ٌای دوراِْاده یا ُاٌر

کطدىص ةػً ایػو ؽػکل  یکطدىص. وِٕی اىِشاب ن اىٓطادی تظکیً نی نشٓی یاـَرت  ةً
ػت  کػار ىهی گَ را ةػً تظکیً کييص، نؾکل تأنیو ُضا نهطح ةَد. اگط ْطد ؽیَۀ ةی گْط

نػطد. وِٕػی ةػطای  نیآىخػا  تَاىػت تظکیً کيص و از گطغيگی و تؾيگی در اـالً ىهی
ػِم، غػَار ةػط ٕػایٖی در انِػصاد  چَىگ آنَزش ْا از ؽٍط چیيگ ةً ؽٍط ووٌػان ْر
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ایی را در دو نطؼ غػًنطؼ  ةًِتػً  رودساى  یاىگ گطدىػً در  ؽطؽ غٓط کطدم و ُاٌر
ٌای نؾػٍَر ىیػظ دارای چيػیو  ٌػا دیػصم. ةػػیاری از کٌَػػِان ٕػهت نیاىی کَه

ایی ٌػِيص. در گضؽًِ، تظکیً ِيػص و  کييصگان ةا کهک نياب ةً داسل ُػار نی ُاٌر ْر
کييػص. اگػط در کطدىص کً در ُار تظکیػً  ةطیصىص و سَد را نٍٍِص نی غپع نياب را نی

نطدىػص. آب یػا ُػضایی ىتػَد و ترػت ایػو  ؽصىص، در داسل ُار نی تظکیً نَْٔ ىهی
 ةطدىص. کار نی ؽطایم ةػیار ویژه ةَد کً ایو ؽیَۀ ساص تظکیً را ةً

ؽػانل ٌا  آن اىص و در ىِیخً، روش ٌا ةً ایو ؽکل نيِٖل ؽصه ةػیاری از روش
ٌػایی کػً  صارىص. انػطوزه اکثطیػت روشگَ را ى ٌا ةی ؽَد. ةػیاری از روش گَ نی ةی

ایم کً ةایػص ْٖػم ةػً یػک روش نٖیػص ةاؽػیص و  گَ را ىصارىص. گًِٓ ةی اىص رایج ؽصه
ًا ةطای ایيکً نهاةٔ نیل اغت اىخام ىصٌیص. نهکو اغت ْکط کيیص تان  کاری را ـْط

کييػص  سَاٌیص؟ ةطسػی ْکػط نی نیآن را  دىتال آن ةاؽیص. چطا گَ سَب اغت و ةً ةی
ةػً ذػص ؽػان  ٌای کييص نٍارت ؽَىص و ؽایص ْکط نی گَ سَب اغت و کيخکاو نی ةی

ٌای نشِلّ وحَد  دٌيص. اْطادی ةا ذٌيیت کاْی سَب اغت کً ةً دیگطان ىهایؼ
کػار ةتطیػص، ٌيػَز ةایػص اىػطژی  تان ةً ؽص ایو روش را در تظکیً دارىص. ذِی اگط نی
ارزیػص کػً آن را  کطدیػص و ىهی تػان نفػطؼ نػی ایو ةصن ْیظیکی  سَد را ةطای ذٓو
گػَ دیگػط وحػَد  گػضاری نػضاٌب، نَكػَع ةی داىیص کً ةٍص از پایً انِران کيیص. نی

 ـػَرت اىٓػطادی تظکیػً کيػص یػا در نٍتػصی ةً ىصارد. زیطا وِٕی ْػطد نصیِیؾػو نی
ویژه کً نػا در  کييص. ةً کيص، اْطادی ٌػِيص کً ةطای او ُضا و ىَؽیصىی تأنیو نی نی

ار کػ کيیم. اـالً اذِیاحی ىصاریص ایو روش را ةػً نطدم ٌادی تظکیً نی ةیو حانٍ 
نیػل  ؽَد، ىتایص کاری را ةػً گَ ؽانل نصرغ  تظکیً ؽها ىهی ٌالوه، اگط ةی ةتطیص. ةً

 گَ را تهػطیو کيیػص، ةطویػص و سَاٌیص ةی سَد اىخام دٌیص. ةً ٌط ذال، اگط وإًٍا نی
ىم، نٍهَ ً وِٕی اغػِادی روؽػی را در غػهری دا کً نیآىخا  کار ةتطیص. تا ةًآن را 

کيص و اگػط نصرغػ  تظکیػ   نَر وإٍی نطیصی را ٌصایت نی دٌص و ةً ةا  آنَزش نی
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گَ ةاؽص، نهکو اغت ایػو پصیػصه روی دٌػص. انػا ؽػشؿ  ةی ؽشؿ دارای روش
کيص تا در سٓػا  راٌيهایی نیدر ةیو نطدم رایج کيص و نٍهَ ً نطیص را آن را  تَاىص ىهی
 تيٍایی تظکیً کيص. یا ةً

دٌيػص. آیػا  گػَ را آنػَزش نی کػً ةیٌػػِيص گَىگی  ذاكط اغِادان چیدر ذال 
ام  ی در ىٍایت نَْٔ ىؾصه اغػت. دیػصهکػ ٌی . ىًکػی در آن نَْٔ ؽصه اغت؟ 
اىص و زىصگی تٍصادی از اْطاد در سهػط  ٌا ةػِطی ؽصه ةػیاری از اْطاد در ةیهارغِان

ًِ اغت. ؽيیصن کييػصه ةاؽػص زیػطا  گیجتػان  ایو نهکػو اغػت کهػی ةطای ٕطار گْط
سػانط داؽػًِ ةاؽػیص کػً وكػٍیت  گَ وحَد دارد. انا ةایػص ةػً ٌهیو ا ن گِٓم ةی

ؽَد. تفَر کيیص تٍصاد زیػادی از نػطدم نصاسلً حانٍ  ةؾطی ىتایص سطاب یا ةا آن 
لهػّ  چَن ةػً غطاغط کؾَر یا ذِی ْٖم تهام غاکيیو ؽػٍط ةظرگػی ناىيػص چاىػگ

تط  نَر ذػِم زىػصگی را آغػان . ةػًیاؽػانيصگَ دیگط ىیازی ىصاؽػِيص ةشَرىػص یػا ة ةی
پظ ةاؽیم. کؾاورزان از کار زیاد در نػظارع ٌػطؽ  و ةَد ىگطان پشت کطد! ىیازی ىهی نی
ای زیػادی ىخػات ٌا  آن سَرد، وإٍاً  ریظىص و اگط کػی چیظی ىهی نی را از دردغػٌط
تَاىػص  ىیازی ةً سَردن ىصاؽِيص. چگَىػً ایػو نیکطدىص و  داد. نطدم ْٖم کار نی نی

ةػَد؟ ٕهٍػًا نهيػَع اغػت، زیػطا نصاسلػ   ای اىػاىی نی  نخاز ةاؽص؟ آیا ایو حانًٍ
 گػِطده ةا احِهاع ةؾطی نخاز ىیػت.

دٌيص، زىصگی ةػػیاری از  گَ را آنَزش نی گَىگ ةی وِٕی ةٍلی از اغِادان چی
گػَ را تخطةػً  دىتال ایػو ٌػػِيص کػً ةیؽصت  گیطد. ةطسی ةً نطدم در سهط ٕطار نی

اىص، ٌيَز انیال ةؾطی ةػیاری دارىػص.  را از دغت ىصادهؽان  ٌای کييص، انا واةػِگی
کييص وكٍیت غشِی سَاٌيص داؽت. زیػطا وِٕػی ُػضاٌای  گَ را ؽطوع نی وِٕی ةی
ؽػَىص  اِْص. ىگطان نی آب نیؽان  تَاىيص ةشَرىص دٌان ةیييص کً ىهی نظه را نی سَش

کييص. انػا اگػط غػٍی کييػص  سَاٌيص ةشَرىص. اگط ىشَرىص اذػاس گطغيگی نی نی و
ؽػػَد. چػػَن  ؽػػان ةيػػص ىهی ةطىػػص چیػػظی در نٍصه آورىػػص و پػػی نی ةشَرىػػص ةػػا  نی
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ؽػػَىص. ةػػػیاری از اْػػطاد در  زده نی تَاىيػػص ةشَرىػػص ةػػػیار ٌفػػتی و وذؾػػت ىهی
ر نٍػطض سهػط ٕػطار ؽَىص و زىػصگی ةػػیاری از نػطدم د ٌا ةػِطی نی ةیهارغِان

کييػص ایػو ىاةػػاناىی را  آیيػص و تٖاكػا نی گیطد. اْطادی ٌػِيص کً ىظد نػو نی نی
ی نایػػل ىیػػػت کػػػ ٌی درغػػت کػػيم و نػػو نایػػل ةػػً اىخػػام ایػػو کػػار ىیػػػِم. 

ای ایخػاد کطدىػص  نَر ُیطنػػئَ ىً گَىگ ةػً ونطحی را کً ةطسی از اغِادان چی ٌطج
 غطوغانان دٌص.

چیػظی  گَ دچار نؾػکل ؽػَیص، آیػا ایػو ىِیخػ  در اىخام ةیٌالوه ةط ایو، اگط 
وحػَد دارد انػا ىػٌَی از ذالػت  ایم کً ایو پصیػصه کطدیص؟ گًِٓ ىیػت کً نلب نی

ِ  تهطیو ىاٌط نی« غهد ةا » ای از  . ْٖم ؽػیَهىیػت ؽَد کً در نطاذل پیؾْط
ً رایػج نَر وغػی تَاىص ةً ؽَد و ىهی تظکیً اغت کً در نٍَٕیت ساـی اغِٓاده نی

گَ تٖػیم  ةی گَ و ىیهً ةً ةیآن را  گَ ٌػِيص و ؽَد. اْطاد ةػیاری در حػِخَی ةی
اىػص. ةٍلػی اْػطاد ادٌػا  ةيػصی کطده ةػً غػهَح نشِلٓػی نتًٖآن را  اىص. ذِی کطده
کييػص ْٖػم ىیػاز دارىػص نیػَه  ای ادٌػا نی کييص ْٖم ىیاز دارىص آب ةيَؽيص. ٌػصه نی

ام نَر ذػػِم دو لتػػی ٌػػػِيص و ةٍػػص از نػػصتی ةػػًگػػَی تٖ ٌػػا ةی ةشَرىػػص. ٌهػػ  ایو
ناىص ةػصون ایيکػً  کيص در ُاری نی نَر وإٍی ةا آن تظکیً نی کً ةًآورىص. کػی  ىهی

 گَی وإٍی ایو اغت. ةی .چیظی ةشَرد یا ةیاؽانص

 دزدیرن چی
 پػطد، نثػل نیؽػان  ؽَد، ةطسی اْطاد رىگ ـَرت وِٕی از دزدیصن چی ـرتت نی

گَىگ را  سَاٌيص چی تطغيص کً ىهی نی ٕصر آناىص و  ىؾان دادهٌا  آن ةتطی را ةًایيکً 
ٌلػت ؽػایٍاتی درةػارۀ  کييػصگان ةػػیاری از اْػطاد ةػً تهطیو کييص. در حانٍ  تظکیً

تطغػيص کػً  نی ٕػصر آنی حيَن ذاـل از تظکیً، دزدیصن چػی و ناىيػص آن، ٌ ا پصیصه
سانط ایػو  ؽػَىص. اگػط ةػً گَىگ را تهطیو کييص یا ةػً آن ىظدیػک نایل ىیػِيص چی
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کطدىػص. انػا اغػِادان  گَىػگ را تهػطیو نی ٌا ىتَد، ؽایص اْطاد ةیؾػِطی چی ىگطش
ػا را ةػً ٌػػِيص غػهد پػاییوؽیيگ  گَىگی ةا ؽیو چی نَر سػاص  کػً ایػو چیٌظ

، ةػػً آن در وإػػًکييػػص.  کييػػصگان را آؽػػًِٓ نی دٌيػػص و حانٍػػ  تظکیً آنػػَزش نی
ایم کً چی ْٖم چی اغت، ذِی  اىص. گًِٓ کطدهتَـیّ ٌا  آن وذؾِياکی ىیػت کً

ایو چی یا آن چػی ةيانیػص. تػا وِٕػی در « ؽصه، ىشػِیو نشلَط چیِ »آن را  اگط
ًا در نطذل  تهطیو ةطای غػالنِی  ةصن ْطد ٌيَز چی وحَد داؽًِ ةاؽص، ةصىؼ ـْط

ت ىکطده اغت. تا وِٕی او چی داؽػًِ ةاؽػص ةػً ایػو  و ٌيَز در تظکیًةَده  پیؾْط
 نَر ذِم ٌيػَز چػیِ  اغت کً ةصىؼ ٌيَز در غهد ةا یی پا یؼ ىؾصه و ةً نٍيی

دزدد در غػهد چػی اغػت. اگػط کػػی  زا دارد. ؽشفی کً چِی نطدم را نی ةیهاری
چػِی  سَاٌػص از ْػطد دیگػطی وإًٍا ةصاىص در ذال اىخام چً کػاری اغػت ٌطگػظ ىهی

الؿ اغػت. نهکػو کييػصه کػصر و ىاسػ ىاسالؿ ةگیطد. چی در ةصن ْطدی ُیطتهطیو
تَان  د نیَگَىگ تهیظتط ؽَد. وِٕی ایو اىطژی تهیظتط ؽ اغت از نطیٔ تهطیو چی

دیص در ىٖانی کً او ةیهاری دارد تَدۀ ةظرگی از نادۀ غیاه ةا چگالی ةا  وحَد دارد. 
او  ةا ادان  تهطیو، اگط ْطد وإًٍا از ةیهاری ؽػٓا یاِْػً و غػالم ؽػصه ةاؽػص، چػیِ 

نَر وإٍی درنػان  ؽَد. اگط ةیؾِط ةً تهطیو ادانً دٌص، ةیهاری ةً تصریج زرد نی ةً
 ؽَد. ؽَد. او وارد نطذل  ةصن غٓیص ؽیطی نی او ىیظ ىاپصیص نی و چیِ 

کييػصه  ٌػایی دارد. نػا تظکیً تَان گٓت اگط ْطدی چی دارد ٌيَز ٌػم ةیهاری نی
پػا یؼ ؽػَد. نا ةایػص  ةً چی ىیاز داؽًِ ةاؽیم؟ ةصننان  ٌػِیم، چطا در تهطیو

ىاسالؿ ىیاز داؽًِ ةاؽیم؟ نهلًٖا ىیاز ىػصاریم. ؽشفػی کػً چػی  چطا ةایص ةً چیِ 
 تَاىػص چػیِ  سَاٌص ٌيَز در غهد چی ٕطار دارد. او کً در غهد چػی اغػت، ىهی نی

تَاىػص  ةص را از ٌم تؾشیؿ دٌص، زیطا آن تَاىایی را ىصارد. ایو ْطد ىهی سَب و چیِ 
را ةػػطدارد، زیػػطا ْٖػػم ؽشفػػی ةػػا تان  ةػػصنن ا تػػی دن ذٖیٖػػی در ٕػػػهت چػػیِ 

ىشػِیو را ةطدارد. ةياةطایو اگط کػػی  تَاىص آن چیِ  ٌایی در غهری ةا  نی تَاىایی
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را ةصزدد، ةگضاریص ةػصزدد. نػػئل  نٍهػی تان  ةصنىاسالؿ در  سَاٌص ٌطگَىً چیِ  نی
کػطدم پػی ةػطدم کػً چػی وإٍػًا چیػظ ساـػی  ىیػت. در گضؽًِ وِٕی تهطیو نی

درةػارۀ آن،  کػطدن  سَاغِم سَد را ةا چی پط کػيم، ْٖػم ةػا ْکط ت، زیطا اگط نیىیػ
 تَاىػِم ؽکم سَد را ةا آن پط کيم. نی

در ذػالی کػً  دٌػص را آنَزش نی زی حَآىگ ناِ  نصرغ  دا َ تهطیو ایػِادۀ تی
ةػیاری در حٍػان  دٌص. چیِ  ةا ی غط را آنَزش نی چی ةً کطدن نصرغ  ةَدا حاری

تَاىیص در تهام نصت روز، سَد را ةا آن پػط کيیػص. ؽػها ىٖهػ   و ؽها نیوحَد دارد 
َگَىگ را ةاز نی ٌَیی در ْطؽ غػطتان را  کيیص، ىٖه  نب غَزىی ةای نب غَزىی   

 را رویتػان  حػاری کيیػص. ذٌو درون را ةػً تَاىیػص چػی کيیػص و غػپع نی ةاز نی
کيیػص. در  ا ةػا چػی پػط نیسَد رتان  ٌای کيیص و از نطیٔ دغت ان نِهطکظ نی تی دن

ایص،  ةا چً نٖصار از چی پط ؽػصهایيکً  ؽَیص. ةصون تَحً ةً یک لريً از چی پط نی
سَرد؟ وِٕی ةٍلی اْطاد چی را زیاد تهطیو کطده ةاؽيص، اذػاس  ةً چً دردی نی

ةاد کطده اغت. وِٕی دیگطان ىظدیػک ؽان  نَِرم ؽصه و ةصنؽان  کييص اىگؾِان نی
وای، وإٍػًا سػَب »کييػص،  ، نیػصاىی پیطانػَن او اذػػاس نیچيیو ْطدی ٌػِيص

کخاغت؟ آن ْٖػم تهػطیو  تان گَىگ گَیم آن چیظی ىیػت. نی« ای. تهطیو کطده
ٌم کػً ْػطد چػی داؽػًِ  ٌطچٖصرتَاىص حایگظیو گَىگ ؽَد،  چی اغت. چی ىهی

 درون ، حایگظیو چػیِ ةیطون سَب در ةاؽص. ٌصؼ از تهطیو چی ایو اغت کً چیِ 
ًا حهً ةصنْطد ؽَد و ةصن  چی ْایصۀ چيػصاىی ىػصارد. در  کطدن را پا یؼ کيص. ـْط

چی، ْطد ٌيَز دغِشَش تِییط ةيیادی ىؾػصه و ٌيػَز گػَىگی در نیػان  ایو غهدِ 
حظ کیػػ  ةظرگػی از  ٌم کً چی دزدیصه ةاؽص، ٌيَز چیػظی ةػً ٌطچٖصرىیػت. ْطد 

طژی ةػا  تتػصیل ىؾػصه سَرد؟ چی ٌيَز ةػً نػادۀ ةػا اىػ چی ىیػت. ةً چً درد نی
 دزدد. ؽها را نی اغت. پع ىتایص ةِطغیص و ىتایص ىگطان ةاؽیص کً کػی چیِ 
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ٌػایی ٌػم  چی داؽػًِ ةاؽػص، ةیهاریتان  ةصنٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: اگط 
زای ؽػها را ىیػظ  ةیهػاری ؽػها را ةػصزدد، آیػا او چػیِ  دارد. پع اگط ؽشفػی چػیِ 

سَاٌص  ٌا را از ٌم تهیظ دٌص، زیطا ْطدی کً چی نی وتَاىص ای دزدد؟ او اـالً ىهی ىهی
ةطای ایو کار ىصارد. ؽشفی کً گَىگ دارد  در غهد چی ٕطار داؽًِ و ٌی  تَاىایی

کيیص، ةیاییص آزنایؼ کيیم. اگػط  نَر اغت. اگط ةاور ىهی سَاٌص؛ نههئيًا ایو چی ىهی
ِیص و ةگضاریص چػی را ةایػآىخا  تَاىیص ؽها را ةصزدد، نی ؽشفی وإًٍا ةشَاٌص چیِ 

تَاىیص ْکط سَد را روی  دزدد، نی ؽها را نی او پؾت غطتان چیِ در ذالی کً  ةصزدد.
حٍان نِهطکظ کيیص. سَاٌیص دیص چً نٍانلػ  سػَةی اغػت،  ةا چیِ تان  ةصنپطکطدن 

را ةػا  تان  کيص و نختػَر ىیػػِیص دغػِان را تػطیً نیتان  ةصنزیطا او ْٖم پا یؼ 
او ایيکػً  سانط را ةا چی پط و از آن سالی کيیص. ةػًتان  ةصنةیاوریص تا  ةتطیص و پاییو
ؽػصه سػَب  آن چیظ دزدیػصهایيکً  دزدد، ةا و چیظی را از دیگطان نیرد ٕفص ةصی دا

تٖػَا  دادن ازدغػتدٌص کً ةطایؼ ةػً ٕیهػت  ىیػت انا ٌيَز ٌم کاری را اىخام نی
و کارش نػصاری ةػیو ؽػها دو ىٓػط دٌص. ای ؽَد. ةياةطایو ةً ؽها تَٖا نی تهام نی
گیػطد، در ُةٍػصی دیگػط ةػً ؽػها تٖػَا  ؽػها را نی چػیِ در ذالی کػً  دٌص. ؽکل نی

داىػػت، حط ػت  داىص. اگط نی دزدد ایو ىکًِ را ىهی دٌص. ؽشفی کً چی را نی نی
 کطد ایو کار را اىخام دٌص! ىهی

ةػً ایػو پطیػصه و زرد اغػت. ٌهگػی  دزدىػص رىگ چٍطۀ تهام اْطادی کً چی نی
روىػص  گَىػگ ةػً پػارک نی ـَرت ٌػِيص. ةػیاری از اْطادی کً ةػطای تهػطیو چی

ٌا را دارىص. وِٕػی کػػی  ةیهاریوإػام  اىَاعٌا را دارىص و  ةیهاری ةطدن ازةیوآرزوی 
زا را تشلیً کيص. انػا ؽشفػی  ةیهاری ةشَاٌص ةصىؼ غالم ؽَد ةایص غٍی کيص چیِ 

زا را در غطاغػط  ةیهػاری چػیِ وإػػام  اىَاعيص و ک دزدد چی را تشلیً ىهی کً چی نی
ؽػَد. اگػط ٌهیؾػً تٖػَا از  ةصىؼ ةػػیار تیػطه نی درون کيص. ذِی ةصىؼ اىتار نی

رغص. وِٕػی نیػصان کارنػای او ةػظرگ  نی ةً ىيطدغت دٌص، ىاٌط ةصىؼ ىیظ غیاه 
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ؽػَد.  ةصىؼ غیاه نی ةیطون و درون دٌص ؽَد و نٖصار زیادی تَٖا از دغت نی نی
اِْػاد آگػاٌی  اتٓػاؽ نیؽان  دزدىص از ایو تِییطاتی کً ةطای ط اْطادی کً چی نیاگ
چيیو اذهٖاىً را اىخام  دٌيص و کاری ایو داىػِيص ةً نطدم تَٖا نی داؽِيص یا نی نی
 کطدىص. تطک نیآن را  ٌا پیؼ دٌيص، نصت نی

یص چػی را تَاى اگط در آنطیکا ةاؽیص، نی»ةطسی اْطاد درةارۀ چی اُطاؽ نی کييص: 
نػطؼ دیػَار نيِيػط ةهاىیػص، چػی را کػً  آن« »ْطغِم دریاْت کيیػص. کً ةیطون نی

و وِٕػی چػی ةیػطون  اىص ةٍلی اْطاد ةػیار ذػػاس« گیطیص. ْطغِم نی ةیطون نی
ؽػَد.  اذػاس کييص. انا چی در ایو ُةٍص حاةخػا ىهیآن را  تَاىيص ؽَد نی ْطغِاده

اغػِاد  کيص. چطا وِٕػی ىصارد ذطکت نی چی در ُةٍصی دیگط کً چيیو دیَاری وحَد
تَاىیػص چیػظی را اذػػاس  ْطغػِص ىهی گَىگی در نریهی ةاز چی را ةیطون نی چی

ؽَد. ةياةطایو چی ةً  کيیص؟ زیطا در ُةٍصی دیگط چیظی وحَد دارد کً غص راه آن نی
 اىص ٕصرت ىَٓذ ىصارد. آن اىصازه کً نطدم تَـیّ کطده

کيػص،  کييصه ةَِاىص گَىگ غػانً  اغت. وِٕی تظکیًوإًٍا ٕصرت دارد گَىگ آىچً 
تَاىص نادۀ ةا اىطژی ةا  ةیطون ةٓطغِص. وِٕی ةا چؾم غَم  او دیگط چی ىصارد و نی

رغػص،  ؽَد. وِٕی ةً ؽػشؿ دیگػطی نی ی از ىَر دیصه نیؽکل  ةًکيیص  ةً آن ىگاه
کيِطل  تَاىص نػِٖیهًا ْطدی ٌادی را ؽَد ؽشؿ گطنا اذػاس کيص و نی ةاٌ  نی

 کطدن نَر کانل ؽٓا دٌص، ةلکً ْٖػم تػأثیط غػطکَب تَاىص ؽشؿ را ةً کيص. انا ىهی
ٌػای  ٌػا را ؽػٓا داد، ةایػص تَاىایی نَر ذٖیٖػی ةیهاری ةًایيکً  نؾکل را دارد. ةطای

ی ةشفَـػنتیٍی  نتیٍی وحَد داؽًِ ةاؽص. ةطای ٌػط ةیهػاری، تَاىػایی ْػَؽ َْؽ
کَپی، ٌط ذرۀ نیکطوغکَپی از گَىگ، ٌهػان وحَد دارد. در غهری ةػیار نیکطوغ

تَاىص اْطاد را از ٌم تؾشیؿ دٌص و ٌَش سػَد را دارد،  را دارد. نیتان تفَیط سَد
ةػإی آىخػا  تَاىػص ةصزدد، چگَىً نیآن را  ةا غت. اگط کػی چطاکً ؽکلی از اىطژیِ 

لػٔ ةػً آن نػِٖط ؽػَد، زیػطا نٍِآىخا  تَاىص در ناىص و ىهی ةإی ىهیآىخا  ةهاىص؟ در
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ی دارد اغػِاد ،ردو گَىگ دا کيص نینَر وإٍی تظکیً  کً ةً ٌطکػیؽشؿ ىیػت. 
 کػی ةصیو ؽکل اىطژی را ةطدارد.گضارد  ىهیٌطگظ و ٌی  اغِادی  کً نطإب اوغت

 چی کسدن جهع
چػی نَكػٌَاتی  کػطدن  در آنَزش تظکیً در غػهَح ةػا تط، دزدیػصن چػی و حهػً

سػَاٌم  کيم زیػطا نی ـػرتت نػیٌا  آن طدازیم. درةارۀپ ىیػِيص کً نٍهَ ً ةً آن نی
ٌای  ٌای تظکیً را اذیا کيم، کار سػَةی اىخػام دٌػم و چيػیو پصیػصه ىیکيانی روش
اؽػاره ىکػطده اغػت. انیػصوارم ةػا ٌا  آن ی در گضؽًِ ةًکػ ٌی کيم.  ةصی را ْاش

ای ةػصی را دیگػط اىخػام ىصٌيػص و ٌهچيػیو  تؾطید ایو نَكَع، نطدم چيیو کاٌر
ا دیگط ىِطغيص.  اْطادی کً از ایو نػئلً آگاه ىیػِيص از ایو چیٌظ

آغهاىی چِی  نٖصار ةػیار زیادی چی در حٍان وحَد دارد. ةٍلی از نطدم درةارۀ
کييص. ؽها ىیظ ٕػهِی از ایػو حٍػان ٌػػِیص،  زنیيی ییو ـرتت نیچِی  یاىگ و

ن را حهػً حٍػاچػِی  کيیػص. انػا ةٍلػی اْػطاد تَاىیص ةطویػص و چػی حهػً پع نی
گیاٌػان را حهػً کييػص. چػِی  دٌيػص کييص، ةلکً ٌهیؾػً ةػً نػطدم آنػَزش نی ىهی
درسػت غػپیصار غػٓیصرىگ چػِی  گضارىص: را ةا دیگطان ةً اؽِطاک نیؽان  ٌای یاًِْ
حهػً کػطد. ٌػا  آن درست کاج زرد اغت. چگَىً و چػً زنػاىی چػی را ازچِی  اغت،

 وحَد داؽت. پع از ایيکً چیِ  درسِی روةطوی نيظل نا»ذِی کػی زناىی گٓت: 
ةً آن اِْشار کػطد؟ آیػا ةایص آیا ایو چیظی اغت کً « کطدم سؾک ؽص. حهًآن را 

کيیم،  َر ذٖیٖػی تظکیػً نػین داىيػص وِٕػی ةػً ایو کاری ىادرغت ىیػت؟ ٌهً نی
ای سَاٌی را  سَاٌیم. آیا ىتایػص ىیػک نثتت و ٌهگَىی ةا غطؽت حٍان را نی چیٌظ

ةایػص  ،ِحػو، َؽػو، ِرن ،ای ٌهگػَىی ةػا غطؽػت حٍػانپطورش دٌیص؟ ؽشؿ ةػط
ػای ىادرغػِی اىخػام دٌیػص، چگَىػً  ىیک سَاٌی را پطورش دٌص. اگط ٌهیؾػً کاٌر
تَاىيص ؽٓا یاةيػص؟ آیػا  نیتان  ٌای تَاىیص گَىگ را اْظایؼ دٌیص؟ چگَىً ةیهاری نی
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 کييصگان نا ةایص اىخام دٌيػص؟ آن ىیػظ کؾػِو ایو نشالّ چیظی ىیػت کً تهطیو
ٌطچػػً ةیؾػػِط »نَحػػَدات و اىخػػام کػػاری ىادرغػػت اغػػت! ؽػػایص کػػػی ةگَیػػص: 

گَییص، ةیؾِط تفَرىاپضیط اغت. گِٓیص کؾػِو ذیَاىػات، کؾػِو اغػت و ذػا   نی
نَر اغت. در ةَدیػػم  انا وإًٍا ایو« گیاٌان ىیظ کؾِو اغت. ةطدن ازةیوگَییص  نی

تَاىیػص  ازپیػصا ؽػَیص نیوِٕػی ةایيکػً  کييػص، درةػارۀ درةارۀ ةازپیػصایی ـػرتت نی
ةػً ایػو  ایيخػاگَیيص. نػا  ـَرت گیاه درآییص. ایو چیظی اغت کً در ةَدیػم نی  ةً

و ذِػػی اىػػص  تػػَاىیم ةگػػَییم کػػً درسِػػان ىیػػظ زىصه پػػطدازیم، انػػا نی نػػػا ل ىهی
ًِ تَاىایی  ای دارىص. ٌای ادراکی پیؾْط

ىیک تشفػؿ الکِطوٌای  پژوٌؼنَر نثال، در آنطیکا ؽشفی ٌػت کً در  ةً
غيج اغػِٓاده کييػص. روزی  دٌص چگَىً از وغایل دروغ دارد و ةً دیگطان آنَزش نی

غػيج را در ىػطؼ گیػاه  ىاگٍان ْکطی ةً ىيطش رغیص. او دو اىٍِػای دغػِگاه دروغ
غػيج  اژدٌا ْطو کطد و ةً گیػاه آب داد. ةالْاـػلً نَِحػً ؽػص ٕلػم دغػِگاه دروغ

ت ىٌَی نيريی ةً ريػی ؽػتیً ٌهػان نيريػی ةػَد کػً نِػظ رغم کطد. ایو ني غٌط
زده ؽص. چگَىً گیاه  کيص. ؽگٓت ای ایخاد نی اىػان در زنان ؽادی و ٌیخاِن لريً

: ظىػصو ْطیػاد ةةػطود تَاىص اذػاغات داؽػًِ ةاؽػص؟ ىظدیػک ةػَد ةػً سیاةػان  نی
ایػػو رویػػصاد او را ةػػط آن داؽػػت تػػا ةػػً « گیاٌػػان دارای اذػاغػػات ٌػػػِيص!»

 ٌای زیادی اىخام دٌص. نیيً ادانً و آزنایؼؼ در ایو زٌای پژوٌؼ

را در ٌػا  آن ةار دو گیاه را کيار ٌم ٕػطار داد و از ؽػاگطدش سَاغػت یکػی از یک
نٖاةل گیاه دیگط لگصکَب کيص تا از ةیو ةطود. غپع گیاه غالم را ةػً اتػاؽ دیگػطی 

غيج را ةً آن وـػل کػطد. از پػيج ىٓػط از ؽػاگطداىؼ سَاغػت  ةطد و دغِگاه دروغ
تطتیب وارد اتاؽ ؽَىص. وِٕی کً چٍار ؽاگطد وارد اتاؽ ؽصىص گیاه ٌػی  واکيؾػی  ةً

ىؾان ىصاد. وِٕی پيخهیو ؽاگطد، ٌهان کػی کً گیاه را از ةیو ةطده ةَد وارد اتػاؽ 
ت ىٌَی نيريی رغم  ةً دغِگاهنطؼ گیاه ةطود، ٕلم  ةًایيکً  ؽص، ذِی ٕتل از غٌط
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ؽشفػی وإٍػًا تطغػیصه ةاؽػص. او وإٍػًا ؽػَد کػً  کطد کً ْٖػم زنػاىی ىػاٌط نی
گَیػص: ٌهیؾػً ْکػط  زده ؽص! ایو رویصاد ىکِػ  ةػػیار نٍهػی را ةػً نػا نی ؽگٓت

ِ ْٖم گَىًکطدیم  نی ً ٌػػِيص کػ یٌا، نَحػَدات ذیات، ناىيػص اىػػان  ٌای پیؾْط
ا را تؾشیؿ و تهیظ دٌيص و  ؽان نی واغه  اٌلای ذػی ةً ٌا  ْٖم آنتَاىيص چیٌظ

تَاىيص  چگَىً گیاٌان نی .وترلیل کييص تَاىيص تخظیً واغه  نِظؽان نی ةًٌػِيص کً 
ا را تؾشیؿ دٌيص؟ آیا ةً ایو نٍيی ىیػػت کػً ىیػظ اٌلػای ذػػی ٌػا  آن چیٌظ

و  کػطدن  گٓت گیاٌان اٌلػای ذػػی، تَاىػایی ْکط دارىص؟ در گضؽًِ، اگط کػی نی
ِيػص او سطاْػاتی گٓ تَاىيص نطدم را تؾشیؿ دٌيص، نػطدم نی اذػاغات دارىص و نی

ٌا ْطاتط از نطدم  رغص گیاٌان در ةطسی حيتً نی ةً ىيطٌا،  اغت. ٌالوه ةط ایو ویژگی
 انطوزی نا ٌػِيص.

غيج را ةً گیاٌی وـل و ةا سَد ْکػط کػطد:  دغِگاه دروغ ،پژوٌؾگطروزی ایو 
غػَزاىم تػا ةتیيػیم  ٌای گیاه را ةا آتؼ نی چً آزنایؼ دیگطی اىخام دٌم؟ ةطگ»

آن کػار را اىخػام دٌػص، ایيکً  ةا ایو ْکط، ذِی ٕتل از« دٌص. يؾی ىؾان نیچً واک
ت ىٌَی نيريی رغم کطد کً وِٕی ؽشفی ةطای  ةً دغِگاهٕلم  سَاغِو  کهکغٌط

ةیيیػػص. ایػػو تَاىػػایی  اش در سهػػط اغػػت ایػػو ىػػَع را نی کيػػص و زىػػصگی گطیػػً نی
ىٍِٓػ  ةؾػطی و ؽص یػک ٌهلکػطد  ذػی کً در گضؽًِ سَاىصن ْکط ىانیصه نی َْؽ

ِػً  نادرزادی اغت. ةا اَْل ةؾطیت ایو تَاىایی َْؽ یک تَاىایی ذػی از دغػت ْر
ةازگطدیػص. انػا گیػاه  تان سلَص اولیػًاغت. ةطای ةازیاةی آن، ةایص تظکیً کيیص و ةً 

گػػضرد. نهکػػو اغػػت  نیتػػان  ی در ذٌوچیظ چػػًداىػػص  ٌػػا را دارد و نی ایػػو تَاىایی
ٌػای نشِلٓػی  ای ٌلهی و وإٍی ةػَد. او آزنایؼ تخطةًتفَرىاپضیط ةاؽص، انا ایو 

غطوـػصای ٌایؼ  دور. اىِؾػار ىَؽػًِ ازراه کيِػطل اىخام داد، ؽانل ةطرغی تَاىایی
 در غطاغط دىیا ایخاد کطد.زیادی 
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ای نشِلّ و آن گیاه ٌایی کً در کؾَر نا ٌػِيص ىیظ ٌهگػی  ؽياغان در کؾٌَر
اىػػص و ایػػو دیگػػط چیػػظی سطاْػػی  طدهرا در ایػػو زنیيػػً ؽػػطوع کؽػػان  ٌای پژوٌؼ

انػطوزه اىػػان تخطةػً، اسِػطاع و آىچً کً  ؽَد. چيص روز پیؼ گِٓم نرػَب ىهی
سانط تػأثیط  ٌای درغی را تِییط داد. انا ةً ٌػت کً ةَِان کِاب ٕصر آنکؾّ کطده 

کػػی ىیػظ  رغهیت ةؾياغيص و را ةًٌا  آن ٌای نطغَم، نطدم تهایلی ىصارىص ذٌيیت
ا   کيص. دٌی ىهی نَر روؽهيصی غازنان را ةًایو چیٌظ

نَِحػً ؽػصم گطوٌػی از درسِػان کػاج سؾػک چػیو  ؽطؽ در پارکی در ؽهال
کطدىػص، روی زنػیو ُلػت  گَىػگ تهػطیو نی ىػٌَی چیآىخػا  اىص. گطوٌػی کػً ؽصه
کطدىػص.  درسِػان را حهػً نیچِی ؽان  یوپا دغتسَردىص و غپع ةا اغِٓاده از  نی

آىچػً  سِان کاج در آن نيهًٖ پژنطده و سؾک ؽػصىص.نصت کَتاٌی پع از آن، در
کييصگان نػا ایػو کارؽػان  تهطیو دیصگاهاىخام دادىص کار سَب یا ةصی ةَد؟ از ٌا  آن

 ؽػػصن کييػػصه ٌػػِیص، ةيػػاةطایو ةػطای ٌهگَن کؾػِو نَحػَدات ةػػَد. ؽػها تهطیو
ایی از سفَـیات ةصتان ةایص ؽشؿ سَةی ةاؽػیص.  تصریخی ةا غطؽت حٍان و ٌر

رغػاىصن  . چيػیو کػاری آغیبیػتْطدی ٌادی ىیظ کارؽان سَب ى دیصگاهاز ذِی 
م کطدن ةً انَال ٌهَنی و سطاب  زیػت نریمزدن تٍادل غیػِم  ْلای غتظ و ةٌط

ةَد. از ٌػط حٍػت کػار سػَةی ىیػػت. نٖػصار زیػادی چػی در حٍػان وحػَد دارد و 
صرتَاىیص  نی ةػً ؽػان  در تهطیوحهً کيیص. وِٕی ةطسی اْطاد آن را  کً ةشَاٌیص ٌٕط

رغػيص نهکػو اغػت ٕػصرتی داؽػًِ ةاؽػيص کػً ةػا یػک ذطکػت  نطذل  ساـی نی
دریاْت  ٌطچًزار و درسِان را حهً کييص. انا  چِی نيهٖ  وغیٍی از غتظهؽان  دغت
صرکييص چیظی حظ چی ىیػت و  نی سَرد. ةطسی ْٖم  ٌم حهً کييص ةً درد ىهی ٌٕط

دٌيص. ْطدی  ٌی  کار دیگطی اىخام ىهی روىص و چی ةً پارک نی کطدن ةً ٕفص حهً
زىم و چػی  گَىگ تهطیو کيم. ٌهػیو کػً ٕػصم نػی ىیازی ىصارم چی»کيص:  ادٌا نی
کيم سَب اغت و پع از آن، تهطیو نو اىخػام ؽػصه اغػت. ٌهػیو کػً  حهً نی
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کييػص چػی، گَىػگ اغػت.  ْکػط نی اؽػِتاه ةً« آورم کاْی اغت. ةً دغتْٖم چی 
کييص ةصىؼ سیلی غػطد  ؽَىص اذػاس نی ىظدیک نی وِٕی دیگطان ةً ایو ؽشؿ

کييصه ةایص تٍادل یػیو و یاىػگ  د؟ تهطیوگیاٌان، نتیٍت ییو را ىصارچِی  اغت. آیا
دٌػص، ٌيػَز نهکػو اغػت  را ذٓو کيص. اگطچً ةصن ایو ؽشؿ ةَی روُو کاج نی

 کيص. سَةی ٌهل نی ْکط کيص در تهطیيؼ ةً

 آورد ین ةً دضتکً تشکیً کير گَىگ را  ٌسکطی
آورد  نػی ةػً دغػتکػػی گَىػگ را  کيص و چػً کػی تظکیً نی ایو نَكَع کً چً

گػَیم ْػالَن  پطغيص، نی ةػیار نٍم اغت. وِٕی از نو درةارۀ نظایای ْالَن داْا نی
کييػصگان را پػا یؼ کيػص و  تهطیو ٌای اىطژی را ٕادر کيػص کػً نکاىیظمتَاىص  داْا نی

طیو را کاٌؼ دٌص. ْالَن داْا نؾکل کهتَد وٕت ةياةطایو نٖصار زنان  زم ةطای ته
کيػص.  نَر پیَغًِ ْطد را تظکیً نی کيص، زیطا گَىگ ةً ٌا را ذل نی ةطای اىخام تهطیو

دیگط ایيکً، روش نا روش تظکیػ  وإٍػی ذٌػو و ةػصن اغػت. ةػصن ْیظیکػی نػا 
 تػطیو ؽَد. انا ْالَن داْا نظیت دیگطی دارد، ةظرگ تِییطات ةظرگی نی دغِشَش

دارم. ٕتالً آن  ىگِٓم. انطوز ةطای اولیو ةار از آن پطده ةط نیآن را  نظیِی کً تا انطوز
گػطدد و  را ىگِٓم زیطا نَكَع نٍهی را در ةػط دارد و ةػً گضؽػِ  دور در تػاریز ةطنی

کػػی  دٌص. در نػَل تػاریز ىػً ٕطار نیتأثیط  ترتؽصت  کييصگان را ةً حانٍ  تظکیً
ْػاش کيػص. انػا ٌػی  گظیيػ  را زه داؽػًِ اغػت کػً آن ٌطگظ حط ت کطده و ىً احا

 دیگطی ىصارم حظ ایيکً ةً ؽها ةگَیم.

ای کً اغِاد لی ٌيگخی گًِٓ اغت یک راز  ٌط حهلً»اىص:  ةطسی از نطیصان گًِٓ
نَر غطغػطی  ةػً نَر ىیػت کػً انا ایو« اغطار آغهاىی اغت. کطدن اآغهاىی و اْؾ

غػهَح ةػا تط  غػَی ةًنػَر وإٍػی نػطدم را  کيم. نػا ةػً نػیا اغطار آغهان را اْؾ
دٌیم. نػا ةایػص نػػئَل ؽػها ةاؽػیم و  کيیم و نػطدم را ىخػات نػی راٌيهایی نػی
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ٌػا  آن ٌٍصه ةگیػطیم. اگػط کػػی ُیطنػػئَ ىً درةػارۀ تَاىیم آن نػئَلیت را ةً نی
سَاٌم روؽو کيم ایػو  اغطار آغهاىی اغت. آىچً انطوز نی کطدن اـرتت کيص، اْؾ

کيص. از ىيط نػو،  کيص ْطدی اغت کً گَىگ را کػب نی کػی کً تظکیً نیاغت: آن 
ٌای غطاغػط تػاریز در نصرغػ  ةػَدا،  ٌای تظکی  انػطوزه، ؽػانل تظکیػً تهام روش

اىص و کػػی کػً  نصرغ  دا َ و نصرغ  ُیطنٍهَلی، روح کهکی ؽشؿ را تظکیً کطده
ةیػان  ایيخػا آورده روح کهکػی ةػَده اغػت. روح اـػلی کػً نػی ةً دغتگَىگ را 

از اْکػػار و  ،کيػػص، ذٌيػػی کػػً از نطیػػٔ آن ةػػً ذٌػػو ٌؾػػیارتان اؽػػاره نیکيیم  نػػی
. انػا آىچػً روح اغػتآگاه ٌػِیص و ٌهیو ذٌو ٌؾػیارتان نٍػطؼ ؽهتان  اٌهال
نَر  دٌص ٌهیؾػً ةػطای ؽػها ىانؾػشؿ اغػت. اگطچػً او ةػً تان اىخام نی کهکی

ل ؽها را دارد و او ىیػظ ٌهػیو زنان ةا ؽها نَِلص ؽص و ٌهان اغم و ٌهان ؽک ٌم
 ؽها ىیػت.سَد کيص، انا دٕیٔ ةگَییم، او  ةصن را کيِطل نی

آن دٌػص.  از دغػت نیکً آورد  ةً دغت نیآن کػی اـلی در حٍان وحَد دارد: 
ٌػا  . در غطاغط تاریز، تهػام روشکيص کً تظکیً نی آورد ةً دغت نی را گَىگ کػی

صیِیؾو یا تٍهػٔ نٍيػَی ةایػص ٌهػ  آگػاٌی اىص کً ْطد در نَل ن ةً نطدم آنَسًِ
نَر کانل ةً ذالػت  سَد از نریم و انطاْؼ را کيار ةگضارد، ةً چیظی ْکط ىکيص و ةً

سَد ؽَد. ةطسػی غػً غػاٌت در نصیِیؾػو یػا در ذالػت  سلػً رود و از سَد ةی
ای کَتاه گضؽًِ اغت. دیگطان نهکو اغت  ْٖم لريًایيکً  ىؾیييص نثل تٍهٔ نی
هطکظ چيػیو اْػطادی را ترػػیو کييػص. انػا ایػو اْػطاد و دیگػطان نَِحػً تَاىایی ت

نَر نثال، نصرغػ   کطدىص. ةً کػاىی ىتَدىص کً تهطیو نیسَد ایو اْطاد  اىص کً ىؾصه
ؽػَد.  نَِلػص نی« روح وإٍػی»نیػطد و  نی« روح آگػاه»دٌص کػً  دا َ آنَزش نی

نیم و نييَرؽان از روح ىا نييَرؽان از روح آگاه چیظی اغت کً نا روح اـلی نی
وإٍػًا تػان  ىانیم. اگػط ٕػطار ةػَد روح آگاه وإٍی چیظی اغت کً نا روح کهکی نی

نػطد. زنػاىی کػػی از روش تظکیػ   تان نی ؽػصیص زیػطا روح اـػلی ةهیطد، ىاةَد نی
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ا نی نٍلم، وِٕی تهطیو نی»دیگطی ةً نو گٓت:  کيم، تا ذصی کػً  کيم ذٌيم را ٌر
نختػَر »ؽشؿ دیگطی ةً نو گٓت: « م ةطایم آؽيا ىیػِيص.ا ذِی اٌلای ساىَاده

کييص.  تهطیو نی  ؽب اىٍِای زود و  غشِی تهطیو کيم، نثل ةٖیً کً ـتد ىیػِم ةً
ؽَم تا تهػطیو  کؾم و از سَدم سارج نی روم، روی نتل دراز نی وِٕی ةً ساىً نی

تػا « کيم. هطیو نػیکيم کً ت ام سَدم را ىياره نی آىخا دراز کؾیصهدر ذالی کً  کيم.
 ذصی ةطایؼ نِأغّ ؽصم.

ىام  یػػِی ةػً ای دا َ دٌيص؟ زناىی ْطزاىػً روح کهکی را ىخات نیٌا  آن انا چطا
ایيکػً  حای دٌم ذیػَاىی را ىخػات دٌػم ةػً نو تػطحید نػی»ةیو گٓت:  لَ دوىگ

اغت نطدم از ىيط نٍيػَی آگػاه ؽػَىص. زیػطا غشت  ةػیار« اىػاىی را ىخات دٌم.
ةا نيػاًْ  ؽصن اىص و ٌيگام روةطو در تٌَم حانٍ  ٌادی ةؾطی گم ؽصهنطدم ٌادی 
ا کييص. اگط ةاور ىهیؽان  ٌای تَاىيص واةػِگی ٌهلی ىهی کيیص، ْٖػم ىگػاه کيیػص  را ٌر

ؽَىص دوةاره  چگَىً ةطسی اْطاد وِٕی ةٍص از ساته  غشيطاىی از ایو غالو سارج نی
راذت یا ٌفػتاىی کيػص تػاب ىشَاٌيػص را ىاٌا  آن ؽَىص و اگط کػی اْطادی ٌادی نی

ِػار ىهی تهطیواىيػص آورد. ةٍص از گضؽػت نػصتی اـػالً ن کييػص. ةػػیاری از  کييػصه ْر
 غػشت ةػػیار اىص: ىخػات اىػػان ٌا در تاریز ایو ىکِػً را نَِحػً ؽػصه دا َ یػت

ِػً اغػت. ةٍلػی اْػطاد کیٓیػت  اغت، زیطا روح اـلی او ةیؼ از ذص از دغػت ْر
رىػص و سػطدی را کػً در گِٓػ  کػػی ىٍِٓػً اغػت تؾػشیؿ ةیيی سػَةی دا روؽو

ؽػان  دٌيص. انا ةطسی اْطاد ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىػً نػػا ل نٍيػَی را ةطای نی
زىیػص. نػا  نٍيػی نی ٌػای ةی کييػص ذطؼ کييػص و ْکػط نی کيیص ةػاور ىهی تؾطید نی

دم کيیم، انػا وِٕػی در ةػیو نػط ؽیيگ ـرتت نی ٌهً ةا او درةارۀ تظکی  ؽیو ایو
م  ٌادی اغت ٌػای  کيص نظیت دٌص. ْکط نی سَاٌص اىخام نی کاری را کً نی ٌطةاٌز

. ذِی اگػط پػی اغتٌ آن وإٍی و نلهَِس در دغِطس او ٌهلی ٌػِيص و در نلب
غػشت اغػت از آن پیػطوی کييػص. ؽان  پضیطش اغت، ةطای ٌایم ٕاةل ةتطىص آنَزش
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ٌایی را در ُةٍصٌای  ىص ـريًتَا ىخات روح اـلی اىػان ىػتت ةً روح کهکی کً نی
را ةً ایو ىِیخً رغاىص کػً: ٌا  آن اغت. ٌهیو انط غشت دیگط نؾاٌصه کيص، ةػیار

ات ىیظ سَد تػَ اغػت. اگػط او را  چطا ةایص روح اـلی تَ را ىخات دٌم؟ روح کهکی»
 ةً دغػتٌا دغِاورد تظکیً را  ىخات دٌم، آیا یکػان ىیػت؟ تا وِٕی یکی از روح

ؽَد، زیطا ةصیو نٍيی اغت کً  یک نی رغص نٍم ةاؽص ىفیب کصام ىهی طةً ىيآورد، 
 «آوری. نی ةً دغتتَ آن را 

نتیٍی  ْػَؽ را ؽػطح دٌػم. اگػط تَاىػاییٌػا  آن ٌای تظکی  ةگضاریص دٕیًٖا روش
کيیػص: وِٕػی  را نؾاٌصه نیو را داؽًِ ةاؽیص، اذِها ً چیظی ؽتیً ای دور ازراه دیصن

ؽػَیص، نهکػو  سػَد نی یا از سػَد ةی ؽصه د ذالت سلػًکيیص و وار نصیِیؾو نی
ؽَد. اگػط غػٍی  سارج نیتان  ةصنؽکل ؽها از  اغت ةتیيیص در آن لريً کػی ٌم

کيیػص سَدتػان  ، اذػاس نیاغتیک از ایو دو وإًٍا سَد ؽه کيیص پی ةتطیص کصام
 کيػص و ةػصن را تػطک نی ،ؽػکل ؽػها ٌم ایص. آن ْطدِ  کػی ٌػِیص کً ایيخا ىؾػًِ

ةطد. ایو ُةٍص را اغِاد تتصیل کػطده  غپع اغِاد او را ةطای تظکیً ةً ُةٍص دیگطی نی
تَاىص ؽکلی از احِهاع ٕصیهی، احِهاع انػطوزه یػا احِهػاٌی در ُةٍػصی  اغت و نی

کؾػص،  دیگط ةاؽص. ؽشؿ در آىخا روزاىً نصتی کً دو یا غً غاٌِت ایيخا نػَل نی
 کيػص. وِٕػی آن ْػطدِ  زیػادی را ترهػل نیٌای  گیػطد و غػشِی ٌا را یػاد نی تهطیو

گطدد، ؽػها ىیػظ از سلػػً ةیػطون  کيػص و ةػازنی ؽکل ؽػها تهػطیو را تهػام نی ٌم
از آن آگػاه  اىص کػً نخاز ةَدهتا ایو ذص اىص  ؽًِآییص. اْطادی کً تَاىایی دیصن دا نی

 ؽَىص.

 تط اغت. وِٕی چيیو ؽشفػی ةٍػص از دو کييصه اگط ؽشؿ ىَِاىص ةتیيص، ىاراذت
داىػص چػً  یاةص، ٌی  ىهی اش را ةازنی غاٌت ةَدن در ذالت سلػً یا تٍهٔ، آگاٌی
ٌيَان روؽی ةطای تهطیو، دو یػا غػً  اتٓإی اِْاده اغت. اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ةً

ٌػػا  کييػػص. ایو روىػػص و سػػَد را کػػانالً ةػػً دیگػػطان واگػػضار نی غػػاٌت ةػػً سػػَاب نی
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ؽػَد و ٌػط روز نػصتی را  گاه اىخام نی ةً ـَرت گاه ٌایی ٌػِيص کً تهطیو ةً ذالت
ٌای دیگطی از تهطیو وحػَد دارد  دٌيص. ذالت ةً نصیِیؾو یا تٍهٔ اسِفاص نی

دارنا ؽيیصه ةاؽیص کً ُىً غال رو  ؽَد. ؽایص درةارۀ ةَدی کً در یک نطتتً تهام نی
ٌػا غػال در نصیِیؾػو  ةً دیَاری ىؾػت. در گضؽًِ راٌتان زیػادی ةَدىػص کػً ده

ؽصۀ ىؾػِو در نصیِیؾو ةیؼ از ىَد  تطیو نصت ثتت در تاریز، نَ ىی ىؾػِيص.
ٌا ذِی ةیؾِط از ایو ىؾػِيص. ذِی ةا  یػ  كػشیهی از سػاک  غال اغت. ةٍلی
آىخػا  ؽان، ةً ىؾػِو در طده روی ةصنکٌای رؽص  و ٌلّؽان  ٌای ىؾػًِ روی نژه

ویژه  دٌيػص. ةػً زش نیرا آنَ ٌا دادىص. ةطسی در نصرغ  دا َ ىیظ ایو روش ادانً نی
ػِو را ةػً سػَاب ةػًٌا در نصرغ  ُیطنٍهَلی  ةٍلی روش ٌيَان ؽػکلی از تظکیػً  ْر
سَاةػص و  ٌا غال نی از سلػً ةیطون ةیایص دهایيکً  دٌيص. ؽشؿ ةصون آنَزش نی
ص چػً يػک ٌا ْطدی کػً تهػطیو نی ؽَد. انا در ایو ذالت ةار ٌم ةیصار ىهی ذِی یک

کييص  اؽشاـی کً ٕصرت دیصن دارىص نؾاٌصه نی؟ روح کهکی ؽشؿ. اغت کػی
ْطد[ اغِادی روح کهکػی ایػو ْػطد را ةػطای تظکیػً  نَ ىیِ  کً ]در نَل نصیِیؾوِ 

ةاؽػص و اغػِاد  ةػصٌکارتَاىػص کارنػای زیػادی  کيص. روح کهکی ىیظ نی راٌيهایی نی
تػَ ةایػص : »گَیػص . ةياةطایو اغِاد ةً او نیاز ةیو ةتطدنَر کانل  تَاىص کارنا را ةً ىهی
گطدم. نيِيطم  غشت تهطیو کيی. نو نصتی دور سَاٌم ةَد و کهی ةٍص ةطنی ایيخا
 «ةاش.

ِيؼ چً اتٓإی نی اغِاد دٕیًٖا نی اِْص، انا ٌيػَز ٌػم ةایػص ةػً  داىص ةٍص از ْر
ٌا ةطای تطغػاىصن روح کهکػی  اٌطیهورود و غپع  ایو ؽکل ٌهل کيص. اغِاد نی

ی ٌطچیػظ .ؽَىص تا او را وغَغػً کييػص ٌایی تتصیل نی ه  زیتاچٍط ؽکل ةًآیيص یا  نی
تػأثیط  ترتؽَىص کػً روح کهکػی  ٌا نَِحً نی اٌطیهونهکو اغت روی دٌص. انا 

تط اغت تظکیً کيص،  گیطد. ٌلِؼ ایو اغت کً ةطای روح کهکی ىػتًِا آغان ٕطار ىهی
و ؽَىص  نی ٌا ىاانیص اٌطیهوتَاىص از ذٖیٖت نػا ل آگاه ةاؽص. غپع ایو  زیطا نی
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نیػطد،  کؾيص. وِٕی نی سَاٌيص ةطای اىِٖام او را ةً ِٕل ةطغاىيص و وإًٍا او را نی نی
ا نی ةاره پطداست نی اش یک ةصٌی کارنایی ای  ؽَد و نثػل تػَده ؽَد. ایو روح ٌر

ای ةػػیار ْٖیػط.  ؽػَد، ؽػایص در سػاىَاده از دود در انطاؼ ؽياور ؽصه و ةازپیصا نی
تَاىػص نػػا ل را  ؽَد و نی کؾص. وِٕی ةظرگ نی ی غشِی نیکَدک از اوایل زىصگ

حػا ةیػاورد. تَاىص در اةِػصا اغػِاد را ةػً  و ىهیگطدد. التًِ ا درک کيص، اغِادش ةطنی
کيص تا ةشؾی از ذاْي  ایػو روح  نتیٍی سَد اغِٓاده نی ٌای َْؽ اغِاد از تَاىایی

حػا   یػاد و اغػِاد را ةػً  ةًگضؽًِ را  ،کهکی را کً ٕٓل ؽصه ةَد ةاز کيص. روح کهکی
ةيػاةطایو، ةٍػص از .« اغػت تهػطیوزنان ؽطوع ذا  »گَیص:  آورد. اغِاد ةً او نی نی

 کيص. ٌا را ةً روح کهکی نيِٖل نی غالیان ةػیار، اغِاد آنَزش

ٌيػػَز ٌػػم »گَیػػص:  ٌػػا، اغػػِاد ةػػً روح کهکػػی نی پػػع از اىِٖػػال آنَزش
ةطوىص. ةایػص ةػً ةیػطون ةػطوی و پطغػً  ٌای ةػیاری داری کً ةایص از ةیو واةػِگی

در حانًٍ زحطآور اغت، زیطا ْطد ةایػص از نرلػی ةػً نرػل دیگػط زدن  پطغً« ةظىی.
سيصىػص و تػٌَیو  کيص و ةا اىَاع نشِلّ نطدنی کً ةػً او نی ةطود، ةطای ُضا گصایی

 ی نَاحػًٌطچیػظؽَد. نهکو اغت ةا  کييص نَاحً غِٓاده نیغَءاکييص یا از او  نی
و رواةػم گیطد  نیىيط در کييصه  انا ایو روح کهکی در ٌهً ذال سَد را تهطیوؽَد. 

آن  واغت ؽیيگ سَد  ٌهیؾً نطإب ؽیو .کيص سَةی اداره نی ةًرا سَد ةا دیگطان 
ٌای نادی نشِلػّ در ةػیو نػطدم ٌػادی ٕػطار  وغَغًتأثیط  ترتدٌص.  نیا ارتٖرا 

گطدد. اغػِادش ةػً او  ةػازنیدن ز ٌا پطغػً ةٍػص از غػالایو روح کهکػی گیطد.  ىهی
ای و ذا  زنان آن  ای و تظکیً را کانل کطده اکيَن ةً دا َ ىا ل ؽصه تَ ٌم»گَیص:  نی

ػِو ىٍػایی آنػاده  اغت ]ةً ةصن ْیظیکی کً از آن ؽطوع کطدی[ ةازگطدی و ةػطای ْر
ؽَی، زیطا تهطیو تَ کانل ؽصه اغت. اگط ٌيَز ٌم کػاری ةػإی ناىػصه کػً اىخػام 

ةٍػص از « طغػاىی.ةتَاىی ةطوی و انَر و نػا ل نطدم ٌػادی را ةػً پایػان  یدٌی، ن
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گطدد. پع از ةازگؾت روح کهکی، روح اـلی ایو ؽشؿ  نیطٌا، روح کهکی ة غال
 ؽَد. و سَدآگاه اـلی ةیصار نی آیص نی ىیظ از ذالت سلػً ةیطون

هکی انا ایو ؽشفی کً ایيخا ىؾػًِ کػی ىیػت کً تظکیً کطده، ةلکً روح ک 
آورد. انػا روح  نػی ةػً دغػت، روح کهکی گَىػگ را در ىِیخًاو تظکیً کطده اغت و 

ایی کؾیصه اغت. ةً ـػطؼ ٌط ذال، ؽشؿ تهػام حػَاىی سػَد را  اـلی ىیظ زحٌط
ٌيَان اىػاىی نٍهَلی ةً پایان رغیصه اغت. پع  کطده و ٌهط او ةًآىخا  ىؾػِو در

کيػص از  صن از سلػً، اذػػاس نیآن اِْص؟ ایو ؽشؿ ةٍص از ةیطون چً اتٓإی نی
نتیٍی ةً دغت آورده اغػت.  ٌای َْؽ نطیٔ تهطیيؼ گَىگ را رؽص داده و تَاىایی

ا را ةً اىخػام  کيص یا کاری اىخام دٌص، نیدرنان  اگط ةشَاٌص ةیهاری را  تَاىص آن کاٌر
کيػص و ةػً  سَاٌص او را سؾػيَد اش نی ةطغاىص. انا ٌلِؼ ایو اغت کً روح کهکی

گیػطد،  نی ٌا را او و در ىٍایت تفهیمکيص  نی روح اـلی ْطد کً ةصن را کيِطل اذِطامِ 
اغت کً ایو ؽػشؿ یو کيص ا دٌص. ٌلت ایيکً او را سؾيَد نی ایو کار را اىخام نی

ىؾػِو گضراىصه و ٌهطش غػپطی ؽػصه اغػت. در ذال  ایيخاٌای ةػیاری را  غال
روىػص؛ روح  حصاگاىػ  سػَد را نیراه ٌػا  آن از ٌطیکنیطد،  انا وِٕی ایو ؽشؿ نی

کيص. ةط نتٔ ةَدیػم، ایػو ْػطد ٌيػَز ٌػم از نیػان ةازپیػصایی  کهکی او را تطک نی
آنیظی تظکیػً  نَر نَْٖیػت او ةػً ةػصندر وا یػی نَحَد  از آىخا کًسَاٌص گضؽت. 

اِْػص؟  کطده، ایو ؽشؿ ىیظ تَٖای ةػیاری حهً کطده اغت. پع چً اتٓػإی نی
نيػص ؽػَد.  رتتػً ةٍطه اش از ثطوتی زیاد یا نٖانی ٌالی ةٍصی نهکو اغت در زىصگی

تَاىص ةصیو ـَرت ةاؽص. آیا تظکیػ  ایػو ؽػشؿ در ىٍایػت ةیٍػَده ىتػَده  ْٖم نی
 اغت؟

کػػب ایػو نَكػَع را نَاْٖت ةطای اْؾاکطدن  تالش ةػیاری ـطؼ کطدیم تا
ىػت ترػت ٌػی  تَا ام، راز اغطار، کً نهلًٖا ىهی نو رازی اةصی را ْاش کطدهکيیم. 

ٌای نشِلّ تظکیً در غطاغط تػاریز  ؽطایهی گًِٓ ؽَد. ناحطای درون تهام روش
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داىیص کً چطا گِٓم ایػو نَكػَع ةػً گضؽػِ  دور در تػاریز  ام. ذا  نی را ةطنال کطده
ای ةً ایو ؽکل تظکیً ىکطده  گطدد. درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: کصام روش یا نصرغً ةطنی

آوریص.  ىهی ةً دغتکيیص، انا ٌی  گَىگی  کل تظکیً نیاغت؟ ؽها ةً ایو یا آن ؽ
ٕػصری  تَان غطزىؼ کطد. نَحَدات ةؾػطی ةً ىیػت؟ انا کػی را ىهیاىگیظ  ُمآیا 

تَاىيص ةػً  کيیص ىهی نیؽان  چگَىً آگاهایيکً  اىص کً ةصون تَحً ةً ؽصه در تٌَم گم
ةاورىکطدىی اغت. اگط کييص  ی ةا  ـرتت کيیص، ْکط نیدیصگاٌآن آگاه ؽَىص. اگط از 

در غػهری ةػا تط اغػت آگػاه آىچػً  تَاىيص ةً ـرتت کيیص، ىهی ی پاییودیصگاٌاز 
ام، ةٍلػػی اْػػطاد ٌيػػَز از نػػو  ؽػػَىص. ذِػػی وِٕػػی ةػػً ایػػو روؽػػيی تَكػػید داده

چً ةگػَیم. نػا ٌا  آن داىم ةً ؽان را ؽٓا دٌم. وإًٍا ىهی کييص ةیهاری درسَاغت نی
غػَی  تػَاىیم از کػػاىی نطإتػت کيػیم کػً ةً و ْٖم نیدٌیم  تظکیً را آنَزش نی

 کييص. غهَح ةا تط تظکیً نی

آورد. انػا ایػو  نػی ةػً دغػتدر نصرغ  تظکی  نا، سَدآگاه اـلی ؽها گَىگ را 
ًا ةا اىِشاِب آن  ؽػَد. نرٖٔ ؽَد. ؽطایم ساـی ةایص ذاـل چیظی ىیػت کً ـْط

حانٍ  نطدم ٌادی دوری کيػص و  کيص از ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً نصرغ  نا غٍی ىهی
ةشؾػی از ایػو در ذػالی کػً  ؽها ىیظ ىتایص از تلادٌا دوری یا ْطار کيیص. ةلکً ةایص

در  آگػاه ةاؽػیص؛ ةایػصتان  ٌای انطاؼ ٌا و دام دىیا ٌػِیص تظکیً کيیص و از تهام تلً
 کييػص تٓاوت ةاؽیص؛ وِٕی دیگطان غٍی نی کيیص ةً آن ةی آگاٌاىً كطر نیذالی کً 

ایی را کً نٍِلٔ ةً ؽه اةػت ىکيیػص؛ وِٕػی ٌػا  آن ةطدارىص ةػا اغتچیٌظ نتػارزه و ٕر
ای آزاردٌيػصه اىخػام دٌيػص سَیؾػِو نطدم غٍی نی داری سػَد را ذٓػو  کييص کاٌر

را سَد  ؽیيگ تان را َٕی کيیص، ؽیو ْطغا اراده کيیص؛ در ایو نریم غشت و نإت
دىیػَی کػً در نٍػطض آن ٕػطار  ٌای ةػص و گطایؾػات رؽص دٌیص و از ٌهػ  اىصیؾػً

 گیطیص ْطاتط رویص. نی
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ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: آیػا ؽػها ىیػػِیص کػً آگاٌاىػً غػشِی را ترهػل 
ػای دىیػَی را  کيیص؟ آیا روح اـلی ؽها ىیػت کً ْصاکاری نی نی کيػص؟ آیػا چیٌظ

دٌیص؟ پع گَىگ ةایص ةً ؽها تٍلٔ داؽًِ ةاؽص، زیطا ٌهػان  ىهی آگاٌاىً از دغت
آورد. ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت  نی ةً دغتدٌص کػی اغت کً  ی کً از دغت نیکػ

کيػص.  کً نصرغ  نا از تظکیً در ایو نریم پیچیصه در ةیو نطدم ٌادی احِيػاب ىهی
سَاٌیم  تظکیً کيیم، زیطا نی ؼسَاٌیم در ایو حٍان دىیَی و تهام نؾکالت نا نی

ِػػی در آیيػػصه آورد. ذِػػی وٕ نػػی ةػػً دغػػتٌهػػان کػػػی ةاؽػػیم کػػً گَىػػگ را 
کييص ةشؾی از نا ؽَىص، ةایص ةیػطون ةطوىػص و  کييصگاىی کً در نٍتص تظکیً نی تهطیو

 در حانٍ  ةؾطی پطغً ةظىيص.

کييػص نيخػط  ٌای دیگطی کً نطدم تهطیو نی اىص چطا روش ةطسی از نو پطغیصه
 آورد. ٌلػِؼ ایػو اغػت کػً آن ةً دغػتؽَد کً روح اـلی گَىگ را  ةً ایو ىهی

 ٌای راغِیيی کً ْػطد را ةػً . روشپطدازىص نیغالنِی و تيصرغِی ةً ٖم ٌا ْ روش
اىص ىً ةػً ٌهػَم  ةطىص ٌهیؾً ْٖم ةً یک نطیص نيٓطد آنَزش داده غهَح ةا تط نی

ةطىص تا تهطیو کيػص و در اىػظوا ةػً او  ؽاگطد سَد را ةً حای دیگطی نیٌا  آن نطدم.
چيیو چیظی را ةػً ٌهػَم نػطدم ی کػ ٌی ٌا،  دٌيص. در تهام ایو غال آنَزش نی

کيیم و  گَىػً تظکیػً نػی دٌیم زیػطا ایو آنَزش ىصاده اغت. نا ایو کار را اىخام نػی
آوریم. در ٌیو ذال، نصرغ  تظکی  نػا ـػصٌا و ٌػظاران  نی ةً دغتگَىً گَىگ  ایو

دٌص تا سَد ؽها کػی ةاؽص کػً ثهػطۀ تظکیػً را کػػب  تان نی چیظ را ةً روح اـلی
ایو روش را تا ةیؾِطیو ام و  غاةًٖ اىخام داده کاری ةیَاىم ةگَیم کً ت نیکيص.  نی

 اىص، چطاکً ةطسی ایو کلهات نطا درک کطدهام.  ذص نهکو در دغِطس ٌهً ٕطار داده
اةل گًِٓآىچً  درک ىیػت. ٌادتی دارم: اگط یک یارد داؽًِ ةاؽم و ْٖػم از  ام ُیٕط

 در ذٖیٖػتکيم، انػا  ُلػَ نػییک ایي  ـرتت کيم ٌيَز ٌم نهکو اغت ةگَییػص 
تػَاىم  ام. در ایػو زنػان ىهی داىم ةً ؽػها گِٓػً نیرا کً  آىچًْٖم ةشؾی از  ایيخا
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ًِ  ةػیؼ از ذػصتط داْػا را ةػً ؽػها ةگػَیم، چطاکػً  ٌی  حيت  ةا تط یا ژرؼ پیؾػْط
 ٌػِيص.

نَر وإٍػی  کيػص ةػً کيص، سَد ؽها را ٕػادر نی نصرغ  نا ةصیو ـَرت تظکیً نی
تَاىیػص  نی .آورد. از زنان پیصایؼ زنیو و آغهان اولیو ةار اغت ةً دغتگَىگ را 

 ةػً دغػتتاریز را ةطرغی کيیص. در ذالی کً ایو نظیت را دارد کً سَدتان گَىگ را 
را ٌم دارد. در نیان حانٍ  پیچیػصۀ نػطدم ٌػادی و  شٌای سَد آوریص، غشِی نی

آن ـػٍَد کيیػص. اتػط از ْط، ةػیار غشت اغػت  ؽیيگ ةیو اْطاد آن اـهکاک ؽیو
را در نیػان نػطدم از دغػت تػان  غشِی آن در ایو اغت کػً وِٕػی آگاٌاىػً نياًْ

گیػطد،  سیلی نٍم اغت در نٍطض سهط ٕطار نیتان  دٌیص، وِٕی چیظی کً ةطای نی
اةػػت و نتػػارزه نی ػػایی ٕر کييػػص یػػا وِٕػػی  وِٕػػی اْػػطاد پیطانػػَن ؽػػها ةػػطای چیٌظ

ؽػکل  ٕطار ةگیطیص. ةایػص یػاد ةگیطیػص ةػًتأثیط  ترتکؾيص، ىتایص  رىج نیتان  ٌظیظان
اـالً راذت ىیػت! زناىی کػی ةً ةَدن  کييصه ـریری ةً ایو نػا ل ةيگطیص. تظکیً

نٍلم، آیا کاْی ىیػت ْٖم اىػان سَةی ةیو نطدم ٌادی ةاؽیم؟ چػً »نو گٓت: 
ک از ؽيیصن آن سیلی نِأغّ ؽصم! ةً او ی« تَاىص در تظکیً نَْٔ ؽَد؟ کػی نی

رود  نػی پیؼ تا ذصی ٌطکػیؽیيگی وحَد دارد.  کلهً ٌم ىگِٓم. ٌهً ىَع ؽیو
 آورد. نی ةً دغتکيص  . کػی کً درکةطد نیکً تَاىایی ةاورش او را 

کييص، انا راٌػی  اش ـرتت نی دا َ راٌی اغت کً درةاره»ىَؽت:    َزیی زناى
تَاىػػت  ْػطد نیاگط دا َ چیظی ةَد کً روی زنػیو ریشِػً ةػَد و « ٌادی ىیػت.

ةَد. در روش تظکی  نػا  یی آن را ةطدارد و در تظکی  آن نَْٔ ؽَد، ةاارزش ىهیٌطحا
کيیص. ةيػاةطایو ةایػص تػا  گَىگ را کػب نیٌا  غشِیؽها ْطدی ٌػِیص کً ةا گضر از 

حایی کً انکاىؼ ٌػت نيهتػٔ ةػا نػطدم ٌػادی ةاؽػیم. ىیػازی ىصاریػص ْٖیػط و 
الی کػػً ةشؾػی از ایػو دىیػػای نػادی ٌػػػِیص تٍیصغػت ؽػَیص. ةلکػػً ةایػص در ذػ

تطیو  را رؽص دٌیػص. از ایػو ىيػط، ایػو روش راذػت اغػت، راذػتتان  ؽیيگ ؽیو
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کػً راٌتػً یػا  تَاىیص در ةیو نطدم ٌادی تظکیً کيیص و ىیازی ىیػػت  روش. زیطا نی
تطیو حيت  آن ىیػظ ٌهػیو اغػت، چطاکػً در نرػیم ةػػیار  راٌب ؽَیص. انا غشت

کيیص. انا سَةی آن ىیظ در ٌهػیو اغػت، زیػطا ةاٌػ   دی تظکیً نیپیچیصۀ نطدم ٌا
تطیو حيتػ  نصرغػ   آورد. ایػو ذیػاتی ةػً دغػتتان گَىگ را  ؽَد سَِد وإٍی نی

 ةػً دغػتْاش کطدم. التًِ وِٕی روح اـػلی گَىػگ آن را  تظکی  نا اغت و انطوز
ٌای  ام حيتػًآورد. چطا؟ زیػطا وِٕػی تهػ نی ةً دغتآن را  آورد، روح کهکی ىیظ نی

آورىػص، روح  نی ةػً دغػتٌا گَىػگ را  و ىیظ نَحَدات زىػصه و غػلَلتان  ةصندیگط 
آورد. انا غهد گَىگ روح کهکی ٌطگظ ةػً  نی ةً دغتآن را  نَر ذِم کهکی ىیظ ةً

اىصازۀ غهد گَىگ ؽها ةا  ىشَاٌص ةَد، زیطا ؽها نَحَد اـلی ٌػِیص و او نَحَد 
 ىگٍتان اغت.

کييصگان  ای را اكاًْ کيم. در نیان حانٍ  تظکیً سَاٌم نػئلً در ادان  غشو نی
غػَی غػهَح ةػا تط تظکیػً کييػص.  اىص ةً کطده کً ٌهیؾً غٍیٌػِيص  اْطاد زیادی

اىػص ةػً ایػو انیػص کػً ؽػایص اغػِادی   کطدهٌظیيػً غٓط کطده و پَل زیادی  حا ٌهً
ؽشؿ تلػهیو  دنِ انا نَْٔ ىؾصىص. نؾٍَرةَ ؛ىؾان دٌصٌا  آن ةًرا نٍطوؼ راٌی 

ا و پَل ىهی ٌػایی  کيص کً او ةیيؼ سَةی داؽًِ ةاؽص. ةياةطایو ةا وحَد ٌه  غػٌٓط
اىص. انطوز ایو روش ةػیار ٌػالی را  ىیاورده ةً دغتای  کً ٌظیيً کطدىص ٌی  ىِیخً
ایم.  تان ةػً ؽػها ارا ػً کػطده ساىػً ایم، تٖطیتًا آن را دم درِ  ةطای ٌهً ٌهَنی غاسًِ

تَاىیػص تظکیػً کيیػص و  کيػص آیػا نی کً تٍییو نی یو لريً ةً ةٍص کػیةياةطایو از ا
ت  نَْٔ ؽَیص سَد ؽػها ٌػػِیص. آىٍػایی کػً ةَِاىيػص آن را اىخػام دٌيػص، پیؾػْط
سَاٌيص کطد. آىٍایی کً ىَِاىيص تظکیً کييص، از ذا  ةػً ةٍػص ةایػص تظکیػً را ْطانػَش 

ی ةػً ؽػها کػ ٌی دٌيص،  ب نیحظ نَحَداتی کً ؽها را ْطی کييص. از ایو ةً ةٍص ةً
اگط نػو ىِػَاىم ؽػها را ىخػات تَاىیص تظکیً کيیص.  در آیيصه ىهیو دٌص  هیآنَزش ى

ػا، اگػط ةشَاٌیػص  ْطد دیگطی ىهی دٌم، ٌی  تَاىص. ذٖیٖت ایو اغت کً ایػو روٌز
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ةً ؽها آنَزش دٌص، ذِػی از ـػٍَد  تااغِادی وإٍی از راٌی درغت را پیصا کيیص 
ی در ذػال اىخػام چيػیو کػاری کػػ ٌی تط اغت، زیػطا دیگػط  تةً آغهان ٌم غش

ٌػػِيص و « آسػط زنػان»ىیػت. ذِی ٕلهطوٌای ةا  ىیظ اکيَن در دوران پایاىی یػا 
تيٍا در  نَحػَدات آىخػػا در ذػػال نطإتػػت از نػػطدم ٌػادی ىیػػػِيص. نصرغػػ  نػػا ىػػً

یػو ؽػَد. ا تطیو روش اغت، ةلکً دٕیًٖا ةط پای  غطؽت حٍان تهطیو نی دغِطس
اش درةػارۀ ذٌػو و ٕلػب ْػطد  تطیو نػیط اغت، زیػطا ٌهػً تطیو و نػِٖیم غطیً
 اغت.

 نرار آضهاىی
ؽػػَد. تؾػػطید  در نصرغػػ  دا ػػَ، نػػصار آغػػهاىی کَچػػک و ةػػظرگ آنػػَزش داده نی

کيیم نصار آغهاىی چیػت. نصار آغهاىی کػً نػطدم نٍهػَ ً درةػارۀ آن ـػرتت  نی
ؽػکل آن را  «دو»و  «ِرن»اىػطژی  الکييص نػصاری اغػت کػً ةػا اتفػال دو کاىػ نی
حظ ةػطای غػالنِی و  دٌیص. انا ایو نصار آغهاىی، ةػیار غهری اغت و چیظی نی

ؽػَد.  ذٓو تيصرغِی ىیػت. ایو چیظی اغت کً نصار آغهاىی کَچک ىانیػصه نی
نػصار »ؽػَد و ىػً  ىانیػصه نی« نصار آغػهاىی کَچػک»نصار آغهاىی دیگطی کً َىً 

 درونآن ز نصار آغهاىی ةطای تظکیػً در نصیِیؾػو اغػت. ؽکلی ا« آغهاىی ةظرگ،
رون د ؽَد، غػپع در نی کيص، ةا چطسؼ پیطانَن ىیَان ؽطوع ةصن ْطد ذطکت نی

چطسػص و  رغػص و پیطانػَن آن نی ان نی تی دن ةً ،کيص نطؼ پاییو ذطکت نی ةصن ةً
گیػطد و  ةػصن ـػَرت نیرون د کيػص. چػطسؼ آن در غهت ةا  ذطکت نی غپع ةً

گیػطد.  ن نصار آغهاىی وإٍی اغت کً از نطیٔ تظکیػً در نصیِیؾػو ؽػکل نیٌها
ؽػَد  اش حطیان اىطژی ةػػیار ٕصرتهيػصی نی گیطی ایو نصار آغهاىی پع از ؽکل

ٌػای  کيػص تهػام کاىال آورد و کهک نی کً ـصٌا کاىال اىطژی ةصن را ةً ذطکت درنی
دٌيػص، انػا  را آنػَزش نیٌای دا َ یػِی نصار آغهاىی  ةاز ؽَد. روش دیگط اىطژی
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ی چیظ چًٌای ةَدیػِی  دٌيص. روش ٌای ةَدیػِی نٍهَ ً آن را آنَزش ىهی روش
ٌػای  ٌای سَد، ىػً روی ذطکت دٌيص؟ ؽاکیانَىی در حطیان آنَزش را آنَزش نی

ٌػای ةَدیػػِی ىیػظ  داد. انػا روش را آنَزش نػیٌا  آن کطد و ىً تهطیيی تأکیص نی
ٌػا یػک نخػطای  صن از نطیٔ تظکیً دارىص. در ایػو روشؽیَۀ سَد را ةطای تتصیل ة

ٌَیی در ْطؽ غط ؽطوع  کانالً ةازؽصۀ ةای اىطژی وحَد دارد کً از ىٖه  نب غَزىیِ 
تهام  در ىٍایترود و  ٌای پاییو ةصن نی غهت ٕػهت ؽکل نارپی  ةً ؽَد و ةً نی

 کيص. ٌای اىطژی ةصن را ٍْال نی کاىال

ؽَد  ىانیصه نی« نخطای نطکظی»یٔ چیظی کً روش ةَدیػِی تاىِطیػم از نط
نَر نٍهَل در  چيیو نخطایی ةً»یاةص. ؽایص ةطسی ةپطغيص:  ةً ایو ٌصؼ دغت نی

ةگضاریػص ةتیيػیم چگَىػً « ةصن وحَد ىصارد. چهَر نهکو اغت آن را داؽًِ ةاؽيص؟
 ٌای اىطژی در ةصن کػػی را در ىيػط ةگیطیػص، کييص. وِٕی تهام کاىال آن را ایخاد نی

نَر  ٌػای ةػصن یکػصیگط را ةػً رغػص. نثػل رگ ٌػاٌظار نی تٍصادؽان ةً ـصٌا یػا ده
ٌػای ةػصن اغػت. در  کييص و ذِی تٍصادؽان ةیؾػِط از رگ ٌهَدی و اْٖی ٕهً نی

اىػطژی وحػَد دارد. از  ی ٌی  رگی وحَد ىػصارد، انػا کاىػالدروى ْلای ةیو اٌلای
ىص ا هی در غطاغط ةصن گػِطده ؽصٌای اىطژ ای از کاىال ؽتکً ،ْطؽ غط تا پاییو ةصن

ٌػای ةَدیػػِی[  کييػص. ]در ایػو روش نَر ٌهَدی و اْٖی یکػصیگط را ٕهػً نی و ةً
کييص ةً یکصیگط نِفل ؽَىص، ٌيَز نخطای نػػِٖیهی  ٌا ؽطوع نی وِٕی ایو کاىال
ةػا نػِلظم تػالش ةاؽػص. ٌا  آن اىطژی از نیانٌتَر  اىص و نهکو اغت را ؽکل ىصاده
ؽػَىص تػا نخػطای ٌهػَدی  ٌم نِفػل نی تط و ةً تصریج پٍو ةًٌا  آن ،گضؽت زنان

کيػص کػً  نػِٖیهی را ؽکل دٌيص. ایو نخطا غپع در ىٖؼ یػک نرػَر ٌهػل نی
چطسيػص ةػً ذطکػت  نَر اْٖػی نی ٌایی را کػً ةػا ىیػت ذٌيػی ةػً چطسص و چطخ نی
 .ٌای اىطژی ةصن اغت تهام کاىال کطدن  ىیظ نٖفَد، ةاز ایيخاآورد. در  نی  در
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ٌػای  گظیيص کً یک نخطا تهػام کاىال تظکی  ْالَن داْای نا ایو رویکطد را ةطىهی
ٌػم  ٌای اىطژی ةػً داىیم کً تهام کاىال اىطژی ةصن را ةاز کيص. از ٌهان آُاز،  زم نی

ًِنان  زنان در گطدش ةاؽيص. تهطیو نَر ٌم نِفل ؽَىص و ةً ای  را از نطذل  پیؾػْط
گضاریم. ةا رویکطد دیگػطان کػً از یػک  تط را کيار نی ییکيیم و نطاذل اةِصا ؽطوع نی

ؽَد، نهکو اغت ذِی تهػام ٌهػط  ٌای ةصن اغِٓاده نی کاىال کطدن  نخطا ةطای ةاز
ٌػا غػال  کاْی ىتاؽص. نهکو اغػت  زم ةاؽػص دهٌا  آن کانل کطدن  ْطد ىیظ ةطای ةاز

دورۀ زىػصگی  کػً یػکاىػص  گًٌِٓػا  غشِی تهطیو کييص. ةياةطایو ةػیاری از روش ةً
ٌای دؽَار و  ةطای نَْٖیت در تظکیً کاْی ىیػت. ةً ٌهیو ٌلت، ةػیاری از روش

ًِ ایػو را ؽػان  کييص ٌهط ْطد را نَ ىی کييص و ةػػیاری از پیطوان تط غٍی نی پیؾْط
نَ ىی ةً تهػطیيؼ ادانػً  یؽَد تا ةَِاىص نصت اىص. ٌهط ْطد نَ ىی نی تخطةً کطده

 دٌص.

نصار آغهاىی ةظرگ در ذالی کً  اـَ ً ةطای غالنِی اغت، نصار آغهاىی کَچک
کيص ةػً  ةطای تظکی  وإٍی اغت. نصار آغهاىی ةظرگ کً نصرغ  دا َ ةً آن اؽاره نی

ٌم  ٌای ةصن را ةػً ٕصرتهيصی نصار آغهاىی ةظرگ در نصرغ  نا ىیػت کً تهام کاىال
نػصار آغػهاىی کيص و ٌهگی ةا ٌم در چطسؼ ٌػِيص. نييَر از چطسؼ  نِفل نی

ٌػای  ، از ٕتیػل کاىالةظرگ در نصرغ  دا َ چطسؼ اىطژی از نیان چيص کاىال اغػت
غػهت ةػا  تػا  ٌا تا کّ پاٌا و غػپع از پاٌػا ةً از دغتکً  غً ییو و غً یاىگ،

نيظل  چطسؼ اىػطژی  ةطای آىٍا، ایو ةًزىيص.  یک دور نیدور ةصن  ،نٌَای روی غط
نصار آغهاىی ةظرگ کً ؽطوع ةػً چػطسؼ کيػص،  از نیان نصار آغهاىی ةظرگ اغت.

ةطسػػی از اغػػِادان  ،تظکیػػ  غػػهد ةػػا  را در پػػی سَاٌػػص داؽػػت. ةػػً ٌهػػیو ٌلػػت
کييػص.  رغػيص آنػَزش را نَِٕػّ نی گَىگ وِٕػی ةػً نػصار آغػهاىی ةػظرگ نی چی

کييص آن را  کييص ةً ذَزۀ غالنِی. ةطسی ىیظ غٍی نی را نرصود نیؽان  ٌای آنَزش
ػایی را کػً ةػطای آن ىیػاز اغػت در ةػصن ؽػاگطدان ىفػب آنَزش دٌيص، ا نػا چیٌظ
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داده ٌػا  آن زیطا آىچً ىیاز دارىػص ةػً ،تَاىيص نَْٔ ؽَىص کييص. ایو ؽاگطدان ىهی ىهی
آن را ؽػکل ؽػان  ذٌو ىؾصه اغت. ؽایص سَدؽان غٍی کييص ةا اغِٓاده از ٕػصرت

ةشَاٌیص ٌَازی ای ٌ پضیط ىیػت. نثل ایو اغت کً ةا اىخام ورزش دٌيص انا انکان
ةػِگی دارد انا تتصیل گَىػگ را اغػِاد  دٌیص. تظکیً ةً تالش سَد ْطد آن را ؽکل
ؽَد کػً ٌهػ   گیطی نصار آغهاىی ةظرگ ْٖم وِٕی ؽطوع نی دٌص. ؽکل اىخام نی
 ی ةطای آن در ؽها ىفب ؽصه ةاؽص.دروى ٌای نکاىیظم

ِػً اغػت. ىيػط گْط دردر نَل تاریز، نصرغ  دا َ ةصن اىػان را حٍاىی کَچػک 
 ةػً ىيػطی ةً ةظرگی حٍان ةیطوىی اغت و ؽػتیً آن دروى اٌِٖاد دارد کً ایو حٍان

ٍْم ىیػػت. ایػو حٍػان  ٕاةل آغاىی ةًایو ىگطش غشت اغت و  کطدن  آیص. ةاور نی
تَاىص ةا حػم اىػان نٖایػً ؽَد؟ انا نيهٖػی ةػطای  ةػیار ةظرگ اغت، چگَىً نی

ا تَكید داد. ْیظیک ٌفط ذاكػط روی احػظای نػاده تَان آن ر آن وحَد دارد و نی
ٌػا تػا  ٌػا و کَارک ٌػا، پطوتَن ٌػا، الکِطون ٌػا ةػً اتم کيص و از نَلکَل نی پژوٌؼ
ریظتػط از  تَاىػص ةتیيػص ٌا رغیصه اغت. انا در ایو غهَح، نیکطوغػکَپ ىهی ىَتطیيَ

داىيص در  یىه پژوٌؾگطانچٖصر اغت. ٌا  آن ی وحَد دارد و اىصازۀچیظ چًایو ذرات 
انػطوزه ْیظیػک درک آىچػً  ی وحػَد دارد.چیظ چػًتط  غهَح ذِػی نیکطوغػکَپی

تطیو ذرات نیکطوغکَپی حٍان ةػیار ْاـلً دارد. وِٕی ؽشفػی  کيص ةا کَچک نی
تَاىص آن ٕلهطوٌای ریػظ و ىػانط ی ذرات را  رود، نی ؽکل ْیظیکی ٌادی نیْطاتط از 

یيػص. ٌطچػً ة را نی دىیاٌای نیکطوغػکَپی ؽصه درک کيص، زیطا ةا ةیيایی ةظرگيهایی
 ةیيص. تطی را نی غهد ْطد ةا تط ةاؽص، غهد نیکطوغکَپی وغیً

غهد سَد، تَـیّ کطد.  دیصگاهؽاکیانَىی ةظرگی حٍان را پع از دیصن آن از 
ةػا ةػصن ْیظیکػی ؽػتیً نػا  ىیػظ نَحػَدات دیگػطی کػً کطد ٌایؼ ةیان نی آنَزه
ٌظار  وحَد دارىص و ذِی ْٖم در یک داى  ِؽػو غػًٌا در کٍکؾان راه ؽیطی  اىػان

ػی اغػت ةػیو  دىیا وحَد دارد. ایو ةا درک ْیظیک ىَیو نا غازگار اغػت. چػً ْٕط
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ص و الگػَی گػطدش يػکي ذطکػت نی ٌا کً در نصار ٌػِ  اتػم الگَی گطدش الکِطون
ؽاکیانَىی ةیان کطد کً در غهد  رو کيص؟ ازایو ار سَرؽیص ذطکت نیزنیو کً در نص

دىیا اغت. درغت نثل حٍاىی اغػت کػً  ٌظار ای ؽو ؽانل غً یکطوغکَپی، داىًن
ص. اگػػط ذٖیٖػػت داؽػػًِ ةاؽػػص، درةػػارۀ ایػػو ىػػنَحػػَدات و نػػاده در آن وحػػَد دار

ٌایی  از ؽو ٌطیکی آن داى  ؽو، آیا ؽو وحَد ىصارد؟ آیا در ٌاةیيصیؾیص: در دىیا
د ىػصارد؟ پػع آیػا در ٌظار دىیػای دیگػط وحػَ آن داى  ؽو ٌػػِيص، غػً درون کً
ؽو دیگطی اغت، ؽيی وحػَد ىػصارد؟  درون ٌایی کً از ؽو ٌطیکٌظار دىیای  غً

اىٍِا سَاٌص ةَد. ةيػاةطایو ذِػی  ، ةییاةصاگط ةطرغی ةً ٌهیو ؽکل ةً پاییو ادانً 
ىٍایػت ةػظرگ و ٌػم  ٌػم ةی»حٍػان  کً در غهد تاتاگاتا ىیظ ؽاکیانَىی ةیان کطد

آن  ةظرگ اغت کً او ىَِاىػت پیطانػَن و دورتػادور ٕصر آن« ىٍایت کَچک اغت. ةی
کَچک اغت کً ىَِاىػت ریظتطیو ذرۀ نيؾػأ نػاده را  ٕصر آنذال  ٌیو ةتیيص، دررا 

 تؾشیؿ دٌص.

در یػک نيٓػض ٌػطؽ پَغػت، ؽػٍطی کانػل را »اىػص:  اغِاداىی ٌػِيص کػً گًِٓ
ا و  نی  ةً ىيطةاورىاپضیط « کييص. ٌایی کً در آن ذطکت نی اتَنتیلتَان دیص، ةا ٕهاٌر
رغص. انا اگط ایو گًِٓ را از دیػصگاه ٌلهػی ةطرغػی کيػیم و وإٍػًا ٕفػص داؽػًِ  نی

آیص. وِٕی درةارۀ ةازؽصن چؾم غَم ـػرتت  نی ةً ىيطةاؽیم درک کيیم، نيهٖی 
ایو وكػٍیت را تخطةػً ؽان  مغَ کطدم، ةػیاری از اْطاد در نَل ةازؽصن چؾم نی

تَاىػػِيص ةػً  دویصىػص اىگػار ىهی ؽػان نی لی در پیؾاىیدر نػػیط تػَىٌا  آن کطدىص:
در نػػَل  طدىػػصک ؽػػان، اذػػػاس نی ٌػػای روزاىً اىٍِػػای آن ةطغػػيص. در نػػی تهطیو

و  دویصن ٌػِيصدر ذال ٌایی در دو نطؼ حاده  ٌا و رودساىً ای ةظرگ، ةا کَه حاده
ا ٌتَر کطده و اْطاد زیادی را نؾػاٌ نیدر ذالی کً  کييػص.  صه نیدوىص، از نیان ؽٌٍط

ةیييػص واكػد و  نػَر اغػت؟ آىچػً نی نهکو اغت ْکط کييص تٌَم اغت. چػطا ایو
ةصن اىػػان ةػً آن ةظرگػی ةاؽػص کػً  درون روؽو اغت و تٌَم ىیػت. اگط دىیای
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ػدر اىص، پع آن را ىتایص تٌَم  دیصهؽان  ماغِادان ةا چؾم غَ ت. نصرغػ  ىيػط گْط
سَد یک حٍػان اغػت. اگػط  سَدی ةًدا َ ٌهیؾً نٍِٖص ةَده اغت کً ةصن اىػان 

وإًٍا یک حٍان ةاؽص، ْاـل  ةیو پیؾاىی تا ُصۀ ـيَةطی ]کً چؾم غَم در آىخػا 
کيػص کػً راٌػی  اغت. چيیو اذػاغی ایخاد نی «لی»ٌظار ۱۰۸وإً اغت[ ةیؼ از 

 اغت. ةػیار نَ ىی

 نَر کانػل ؽػکل ةگیػطد، ىیطویػی اگط نصار آغػهاىی ةػظرگ در نػَل تظکیػً ةػً
آورد. انا ٕتل از ایيکً ةػً آن ةپػطدازیم  ٌهطاه نیکييصگان ةً  تیٍی ةطای تهطیون َْؽ

ةایص یادآور ؽَیم کً نصار آغهاىی ةظرگ اغػانی گَىػاگَن دیگػطی ىیػظ دارد: نػصار 
اليٍار، چطسؼ زنیو و آغهان و چطسؼ کاىػال رودساىػً. چػطسؼ  آغهاىی ىفّ

دٌػص  از اىطژی را ؽػکل نی نصار آغهاىی ةظرگ ذِی در غهد پاییو تظکیً حطیاىی
دٌص  ؽَد، ةً چیظی از غهَح ةا تط تِییط ؽکل نی تط نی کً ةا گضؽت زنان نِطاکم

چطسػص. اگػط کػػی چؾػم غػَنؼ در  ؽَد کً نی و کهطةيص نِطاکهی از اىطژی نی
چطسػص  ایو کهطةيػص نیدر ذالی کً  غهری پاییو ةاز ؽصه ةاؽص نهکو اغت ةتیيص

چػِی  نَر نثػال را از نکاىی ةً نکان دیگط حاةخا کيص. ةػً تَاىص چِی گَىاگَن ةصن نی
نٍػصه ةػطود. اْػطادی کػً نطؼ  ةػًکتػص چػِی  ٌا ةػطود یػا ٕلب نهکو اغت ةً روده

ؽَد  تَاىيص دىیای نیکطوغکَپی را درک کييص نهکو اغت ةتیييص آىچً حاةخا نی نی
ؽَد  یظی نیةصن آورده ؽَد، چ ةیطون ةػیار ٌيیم اغت. اگط ایو کهطةيص اىطژی ةً

تَاىيػص  تط نی ىانيص. اْطادی ةػا گَىػگ ٕػَی دور نی ازراه دادن کً نطدم تَاىایی ذطکت
ای ةظرگی را ذطکت دٌيص و آن  اغت. اْػطادی ةػا « دور ةظرگ ازراه دادن ذطکت»چیٌظ

ػػػػای کػػػػَچکی را ذطکػػػػت دٌيػػػػص و آن  تط نی گَىػػػػگ كػػػػٍیّ تَاىيػػػػص چیٌظ
دور ؽتیً ایو اغػت و  راه  از دادن ذطکتاغت. تَاىایی « دور کَچک راهاز دادن ذطکت»

 گیطد. گَىً ؽکل نی ایو
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ؽػَد.  نصار آغهاىی ةظرگ ؽکل ةگیطد ْطد وارد تظکی  وإٍی نیایيکً  نرق ةً
ٌهطاه ةیػاورد. اگػط  ٌای نشِلّ گَىگ را  ٌای نشِلّ تظکیً و ؽکل تَاىص ذالت نی

ا ؽطح ٌای ٕصیهی ناىيص کِاب نیيگ  ؽیيگیا  ىگدا َذَ ، حیيگ دن ،ذال ْياىاپضیٌط
ؽَد  ٌایی کً ىاٌط نی را سَاىصه ةاؽیص، نهکو اغت یکی از ایو وكٍیت حی گَیی
از زنػیو  ؽصن گَیيص کً اذػاس ةليص ٌا از اْطادی نی آؽيا ةاؽص. ایو کِابتان  ةطای

کييص کً اْطادی در روز روؽو پػطواز  ایو ـرتت نی درةارۀو پطواز را تخطةً کطدىص و 
، در ذٖیٖػتؽػَىص.  ٌتارت دیگط در نٖاةػل دیػصگان در ٌػَا ؽػياور نی کييص یا ةً نی

تَاىػص  ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ کػی ؽکل ةگیطد، او نی
ـػصٌا غػال »پطواز کيص. ةً ٌهیو غادگی اغت. نهکو اغػت ةطسػی ْکػط کييػص: 

کً نصار آغػهاىی  اىص، پع ةایص تٍصاد زیادی ةَده ةاؽيص کطده اغت کً اْطادی تظکیً
ًِ اغت.ؽان  ةظرگ ٌظار ىٓػط ٌ ا گَیم ُیطوإٍی ىیػت اگط ةگَییم ده نی« ؽکل گْط

ًا نطذلػ  ؽػطوع در تظکیػً  ةً ایو نطذلً رغیصه اىص، زیطا نصار آغػهاىی ةػظرگ ـػْط
 اغت.

از روی زنػیو ىصیػصه  ؽػصن پػطواز یػا ةليصدر ذػال پع چطا کػی ایو اْػطاد را 
ؽَد و ؽکل حانٍػ  ةؾػطی  ؾطی ٕطار ىیػت آؽًِٓاغت؟ زیطا وكٍیت حانٍ  ة

تَاىػػت نخػاز ةاؽػص  ىیظ ىتایص ةصون دلیل نشِل ؽَد یػا تِییػط کيػص. چگَىػً نی
ةَد؟ ٌلت اـلی ایػو  ٌه  آن اْطاد دیصه ؽَد؟ آیا آن حانٍ  ةؾطی نی کطدن  پطواز

ةػطای ایػو ىیػػت کػً اىػان در ةػیو نػطدم  زىصگی اغت. ٌلت دیگط ایو اغت کً
دوةاره سػالؿ ؽػَد و سانط ایو اغت کً  اش ةً ، ةلکً زىصگیةؾطی ةاؽصنَحَدی 

پع نػئل  ایهان در نیػان اغػت. اگػط کػػی اش ةازگطدد.  ةً ساى  وإٍی آغهاىی
سَاغت تظکیً  تَاىيص ةً پطواز درآیيص، او ىیظ نی دیص کً ةػیاری از اْطاد وإًٍا نی نی

ایو اگط در نَل تظکیػً ةَِاىیػص ةػً داؽت. ةياةط کيص و دیگط نػئل  ایهان وحَد ىهی
ىیػظ ىیػاز ٌا  آن ، زیطاٌیصةً دیگطان ىؾان دآن را  نَر غطغطی پطواز درآییص، ىتایص ةً
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ؽػکل ةگیػطد، اگػط تان  ةظرگ نصار آغهاىیایيکً  ، ةٍص ازدر ىِیخًدارىص تظکیً کييص. 
 ةػًِتان  ةصنی از ةشفَـیا ٕػهت تان  تان، ىَک اىگؾت پای ىَک اىگؾت دغت

 ةاؽص ٕادر ةً پطواز ىشَاٌیص ةَد.

ِو اغػت، ةطسػی اْػطاد پػی  زناىی کً نصار آغهاىی ةػظرگ در آغػِاى  ؽػکل گْط
ؽَد. ٌلِؼ ایو اغت  ةً حلَ سم نیؽان  ةطىص کً ٌيگام اىخام نصیِیؾو ةصن نی

سَةی حطیان دارد و ةيػاةطایو پؾػت ةػصن غػتک اذػػاس  کً اىطژی پؾت ةصن ةً
ؽَد. ةطسی اْطاد ىیظ ةً ٌٖب  ةصن غيگیو اذػاس نیحلَی در ذالی کً  ؽَد نی

ؽػَد. اگػط  ؽَىص و پؾت ةصن غيگیو و حلَی ةصن غتک اذػاس نی نِهایل نی
ةػا  ةخٍیػص و  غػهت ةًسَةی در حطیان ةاؽص، نهکو اغت  در غطاغط ةصن اىطژی ةً

ی رویص. انا ایو پصیصه در نػَارد ؽَیص و ةا  نی اذػاس کيیص اىگار از زنیو حصا نی
نتیٍی را تخطةً  ٌای َْؽ اغِثيایی نخاز اغت کً روی دٌص. اْطادی کً ایو تَاىایی

ٌا و نشفَـػًا  ٌا و نػػو کييص نٍهَ ً در دو اىٍِای نیّ غيی ٕطار دارىص: ةچػً نی
ٌای کهی دارىص و اذِهػال آن زیػاد  ٌای نػو. ایو دو گطوه نٍهَ ً واةػِگی ساىم

از زنیو را تخطةً کييػص و ةَِاىيػص آن را ذٓػو  ؽصن ٌایی ناىيص ةليص اغت کً تَاىایی
آورىػص  نی ةػً دغػتٌػایی   تَاىایی َان، وِٕػیحػإٓایػان ، نشفَـػًا إٓایػان کييص.

نييػَر  ةػً ٌػا تَاىيص سَدىهایی ىکييص. ذِی نهکو اغت از ایو تَاىایی غشِی نی ةً
اةت در ةیو نطدم ٌادی اغِٓاده کييػص. ةيػاةطایو نخػاز ىیػػِيص داؽػًِ  را ٌػا آن ٕر

ةاؽيص و ذِی اگط از نطیٔ تظکیً ؽکل ةگیطىص ةایص ٕٓل ؽَىص. اگط ذِی ٕػهِی از 
نَر ىیػت کػً تخطةػ   تَاىص از زنیو ةليص ؽَد. انا ایو ةصن ٌم ٕٓل ةاؽص، ْطد ىهی

 نهيَع ةاؽص. نهکو اغت ةً ؽها احازه داده ؽػَد کهػینهلًٖا تان  ةطایایو ذالت 
 ْطاد احازه دارىص ةً تخطة  آن ادانً دٌيص.انِران کيیص و ةٍلی از اآن را 

از روی زنػیو اتٓػاؽ اِْػاده  ؽػصن ٌایی از ةليص کيم ىهَىً کً غشيطاىی نی ٌطحا
ای پکػو کييصگاىی از  دوىگ داؽِم، تهطیو اغت. وِٕی کالغی در اغِان ؽان ؽٌٍط
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 نٍلم، چً اتٓإی ةطای نو اِْػاده اغػت؟: »پطغیص ةَدىص. کػیآىخا  در ىان حیو 
از روی زنػیو ٌػػِم.  ؽصن ةليصدر ذال کيم  زىم، اذػاس نی ٕصم نیذالی کً  در

کؾم کً ةشػَاةم چيػیو ذػػی دارم، ذِػی وِٕػی  در ساىً دراز نی ٌهچيیو وِٕی
وِٕػی « ؽػَم. پَِیی روی نو اِْاده ةاؽص. ٌهیؾً نثل ةادکيک ةً ٌػَا ةليػص نی

ذلَر حَ  ز اغِان گَییی ٕصیهی ا ا کييصه یاىگ داؽِم، تهطیو گَیی کالغی در ؽٍط
داؽت کً ساىهی نػو ةَد. او دو تشت در اتإؼ داؽت کػً یػک تشػت ىظدیػک 

ٌػا در  روی یکی از ایػو تشتوِٕی یک دیَار و تشت دیگط ىظدیک دیَار دیگط ةَد. 
از روی زنػیو اغػت.  ؽػصن ذالت نصیِیؾو ىؾػًِ ةَد اذػاس کطد در ذال ةليص

ا ؽياور ؽصه و ةً تشت دیگط آنصه اغػت. ةػا ٌایؼ را ةاز کطد و پی ةطد در ٌَ چؾم
 و غپع دوةاره ةً حای اول ةطگؾت.« ةایص ةً حای اول ةطگطدم»سَدش ْکط کطد: 

دا َ ةَد کً در وٕػت ىاٌػار نػٍَٕی کػً کػػی در  ای در ؽٍط چیيگ کييصه تهطیو
 در ذػالوِٕػی ایػو إٓػا داد.  ای نصیِیؾو اىخػام نػی ىتَد روی کاىاپً شدِْط کار
در ٌَا ؽياور ؽص و ةػً اىػصازۀ یػک نِػط از زنػیو حػصا ؽػص و  ةَد یِیؾونصاىخام 

. پَِیی کً کيارش تا ؽصه ْطود آنصغپع پاییو اِْاد. چيص ةار از زنیو ةليص ؽص و 
ِو  زده و کهػی تطغػیصه ةػَد. ایػو ةػا  ةَد ىیظ روی زنیو اِْاد. کهػی ٌیخػان و ْر

ایػت زىػگ کػار زده ؽػص و او ةػا اِْادن در نَل وٕت ىاٌار ادانً داؽت. در ىٍ پاییو
کييص ایيخا چً اتٓإی  را ةتیييص، تٍخب نی ىتایص ةگضارم دیگطان ایو»سَد ْکط کطد: 

تَاىیػص ةتیيیػص  او تهطیو را ساتهػً داد. نی« اِْاده اغت. ةٍِط اغت َْرًا تهام کيم.
دار ةاؽيص. اگط ایو ناحطا ةػطای ؽػشؿ حػَاىی  تَاىيص ةٍِط سَیؾِو اْطاد نػو نی

ٌهػً »کػطد:  نػَر ْکػط نی ؽص اذِهػا ً ایو تٓاؽ اِْاده ةَد، وِٕی زىگ کار زده نیا
غػت کػً گَىػً ا ایو« از روی زنػیو ٌػػِم. ؽػصن ةليصدر ذال ةیاییص و نطا ةتیيیص. 

ىگاه کيیص چٖػصر » :راذِی ذٌيیت سَدىهایی سَد را کيِطل کيص تَاىص ةً ؽشؿ ىهی
ٌا سَدىهػایی کيیػص،  وِٕی ةا ایو تَاىایی« تَاىم پطواز کيم. ام. نی سَب تظکیً کطده
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ٌای  ىهَىػً حا ٌهػًروىص، زیطا نييَر از وحَدؽان چيیو چیظی ىیػت.  از دغت نی
 کييصگان وحَد دارد. در ةیو تهطیو ٌا ایونؾاةٍی ناىيص 

داىیم کً ـصٌا کاىػال اىػطژی از ٌهػان اةِػصا ةػاز ؽػَىص. ٌؾػِاد تػا  نا  زم نی
ص ىَد ا از ةیهاریتان  ةصنطیص کً اکيَن ة از ؽها پی نی دـر ٌا ؽصه اغت.  غتک و ٌر

ًا  انا در ایو کالس کاری کً اىخام نی را تػا تان  ةصندٌیم ةیؼ از ایو اغت کً ـْط
ػا را ىیػظ در ا نطذل  پا یؼ کانل ارتٖ ىفػب تان  ةػصندٌػیم. نػا ةػػیاری از چیٌظ

ص دٌیػص. کػاری کػً ٌا ةَِاىیص گَىػگ را رؽػ نَری کً در نَل ایو کالس کيیم ةً نی
و غػپع ةػػیار حلػَتط کؾػاىم  نیدٌم نثل ایو اغت کً ؽها را ةً ةا   اىخام نی
ؽػها  ؽػیيگ دٌم، ؽیو ٌا ْا را آنَزش نی کً در ایو کالس زنان ٌمدٌم.  ٕطار نی

ٌا ةػػیاری از ؽػها  ایو کالس ؽصن نَر پیَغًِ در ذال تِییط اغت. ةٍص از تهام ةً
ؽػها  کيم ذِی ىگػطش ای ٌػِیص. تلهیو نی ىَ و تازهکيیص اىگار ْطد  اذػاس نی

چیػػت و دیگػط ةَدن  داىیص نييَر از ْطدی سَب یاةص و نی درةارۀ دىیا گػِطش نی
اش ایػو  يػان دارم. نٍيػییهغطدرگم ىیػِیص. از ایو نػػئلً ان زىصگیدر سفَص 

ِ  ْیظیکی[ رؽص نی پای تِییطات ـَرت ]ٌمؽها  ؽیيگ اغت کً ؽیو  کيص. گْط

و نَكَع نصار آغهاىی ةظرگ، گطچً نخاز ىیػِیص پطواز کيیص، انػا اذػػاس پیط
داریص. اگط  رویص اىگار روی ٌَا گام ةطنی غتک اغت و وِٕی راه نیتان  ةصنکيیص  نی

ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً چػً  ؽػصیص، ا ن سػًِ نیزدن  در گضؽًِ ةٍص از کهی ٕصم
غػػَاری اذػػػاس  دوچطسًگػػام ٌي رویػػص. نی راه راذِی ةػػً پیهاییػػص نػػػاِْی را نی

دٌيػص و از ٌػط تٍػصاد پلػً ةػا  ةطویػص سػػًِ  کيیص اىگار ؽها را ةً حلَ ٌػل نی نی
تَاىيػص در کػالس  ؽَد ةً ایو ـَرت ةاؽص. اْػطادی کػً ىهی ؽَیص. تلهیو نی ىهی

نَر نؾػاةً  گیطىص ىیظ ةً از نطیٔ سَاىصن کِاب یاد نیایو روش را ؽطکت کييص انا 
کييص. نو کػی ٌػػِم کػً  را کً ٕطار اغت تخطةً کييص، تخطةً نیٌایی  تهام ذالت
گَیم ةایص ذٖیٖت ةاؽص. اگط ذا  کً  نیآىچً  گَیم، انا سَاٌم ةگَیم ىهی آىچً ىهی
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ای ةی ٕطار اغت ْا را آنَزش دٌم، ذٖیٖت را ىهی گِٓم یػا  اغاس نػی گِٓم، چیٌظ
نَزش ْػایی اٌطیهيػی سَدم در ذال آ دیصگاهکطدم، از  ٌصؼ ـرتت نی نتٍم و ةی

اگػط اغت. کل حٍان در ذال ىياره  .دٌم راذت ىیػت ةَدم. کاری کً اىخام نی نی
 داؽت. کطدم تتٍاتی نی ؽها را گهطاه نی

نَر نٍهَل چیظی ةیؼ از ایو نصار آغهاىی ةظرگی  کييص ةً اْطادی کً تظکیً نی
وغػیل   تط ةً ً غطیًکييص. انا اگط ةشَاٌیص ةصن ٌطچ ام تخطةً ىهی کً تَـیّ کطدهرا 

نَر کانػل ةػً آن تتػصیل ؽػَد، ایػو نػصار کػاْی  نادۀ ةا اىطژی ةا  حایگظیو و ةػً
ٌػای  ىیػت. ةطای ایو کار، ةایص چطسؼ نصار آغهاىی دیگطی ةاؽص کػً ٌهػ  کاىال

اْطاد ىانيص و  نی« نصار آغهاىی نا َیَ»را ةً ذطکت درآورد. آن را تان  ةصناىطژی در 
، انػا حػایی آنصه اغػتٌا  در کِاب وةیگاه گاهداىيص. ایو ىام  ن نیدرةارۀ آنٍصودی 

اىػص،  درةػارۀ آن ـػرتت کطدهـػَرت ىيػطی  ةًْاش یا تؾطید ىؾصه اغػت. ْٖػم 
کيم. ایػو نػصار  آؽػکار نػیتػان  ةطای ایيخػانٍط ةػَده اغػت. انػا  چطاکً رازی غطةً

 دوراه ؽػطوع نیػان ییو در در ْطؽ غط یا از ىٖهػ  ٌػَیی ٌَیی تَاىص از ىٖه  ةای نی
ؽَد. ةا ْطض ایيکً از ْطؽ غط ؽطوع ؽَد، در انِصاد سهی کً غهت ییو )حلػَ( 

آیػص.  پاییو نی و از غهت گَشکيص  نیکيص ذطکت  و یاىگ )پؾت( ةصن را حصا نی
یػک اىگؾػِان ذطکػت  و در انِػصاد یکآیػص  نیٌا پػاییو  انِػصاد ؽػاىً غپع در

ًِ، در انِػصاد داسػل  کت نیانِصاد پٍلَی ةصن ذط کيص. غپع در نی کيص، زیط پا ْر
ِػً، زیػط پػای دیگػط نػی ران ةا  نی رود، در  رود، در انِصاد داسل ران دیگط پاییو ْر

کيػص و ةػا  یػک اىگؾػِان ذطکػت نی ، در انِػصاد یػکرود نیانِصاد پٍلَی ةصن ةا  
یَ دٌص. ایو ٌهان نصار آغهاىی نا َ رغیصن ةً ْطؽ غط، یک دور کانل را ؽکل نی

در چيػص حهلػً سالـػً آن را  تَاىيص کِاةی درةارۀ آن ةيَیػيص انػا اغت. دیگطان نی
کييػص سیلػی  کيم راز آغهاىی نرػَب ؽَد، انػا دیگػطان ْکػط نی ام. ْکط ىهی کطده

گَیيػص. ْٖػم ٌيگػانی درةػارۀ نػصار آغػهاىی  ةاارزش اغت و درةارۀ آن چیظی ىهی
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ٌػػِيص. ؽػان  آنػَزش ةػً نطیصانذال در نَر وإٍی  کييص کً ةً نا َیَ ـرتت نی
ةا آن را  کيیص یک از ؽها ىتایص وِٕی تهطیو نی ام، انا ٌی  اگطچً ایو را آؽکار کطده

پػطدازیم.  ىهیانػَر گَىػً ةػً  دٌی یا کيِطل کيیص. در ْػالَن داْػا ایو حٍتتان  ذٌو
ی غػَی غػهَح ةػا تط راٌيهػای دٌیص کً ؽػها را ةً ای وإٍی اىخام نی وِٕی تظکیً

 تظکیػً کيیػص.کيص ةایص در ذالت ةػصون ٕفػص و آزاد از ٌػط ىػَع ٍْالیػت ْکػطی  نی
آناده ةطای اغِٓاده اغت. ایػو و  ؽَد ىفب نیتان  ةصندر  ،ی کً ىیاز داریصٌطچیظ

ٌایی کً پیَغػًِ  کيص، نکاىیظم نَر سَدکار ایخاد نی ةًتان  ٌای درون نصار را نکاىیظم
نَر نتیٍػی  يص. وِٕی زنػاىؼ ةطغػص، ایػو نػصار ةػًکييص تا ؽها را تتصیل کي کار نی

چطسص. ؽایص روزی در ذیو تهطیو نَِحً ؽػَیص کػً غػطتان ةػً یػک  سَدش نی
ةصیو نٍيی اغت کً نصار آغهاىی نػا َیَ در آن حٍػت . نطؼ در ذال ىَغان اغت

دیگط ىَغان کيص ةصیو نٍيی اغت کً ایو نصار نطؼ  ةًدر ذطکت اغت. اگط غطتان 
 کيص. یگط در ذطکت اغت. در ٌط دو حٍت ذطکت نیدر آن حٍت د

ط او وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ یا کَچک در ْطدی ؽکل ةگیطىص، نهکو اغت غػ
آنصن غط ةً ٌالنت نَاْٖت[ تکان ةشػَرد و  پاییو در ذیو نصیِیؾو ]ناىيص ذالت

دٌیم و نػصار آغػهاىی  ایو ٌالنِی از گضر اىطژی اغت. تهطیو چٍارم کً اىخام نػی
ا اىػطژی را در ةػصن ةػً گػطدش در  ۀؽػَد، ةػً ؽػیَ ىانیصه نی ْالَن ٌهػیو نػصاٌر
ذِی پع از ایيکً اىخام تهطیو را تهػام کطدیػص ىیػظ سػَدش ةػً  در وإًآورد.  نی

دٌػػص ایػػو اغػػت کػػً  دٌػػص. کػػاری کػػً ایػػو تهػػطیو اىخػػام نی چػػطسؼ ادانػػً نی
کػً ةاٌػ  کيص و ایو ٌهػان چیػظی اغػت  را تَٖیت نیتان  ةصنٌای درون  نکاىیظم

کييصگان را تظکیً  ایم کً ْا، تهطیو نَر پیَغًِ ةچطسص. آیا ىگًِٓ ؽَد ایو نصار ةً نی
چػطسؼ در ذػال وٕٓػً  تان ةی ةطیص کً نصار آغهاىی نَر نتیٍی پی نی کيص؟ ةً نی

تان  ةصنٌای چی کً در  اغت. ذِی وِٕی در ذال تهطیو ىیػِیص، ایو  ی  نکاىیظم
را تان  ةػصنٌػای ةػظرگ ةیطوىػِی اىػطژی اغػت و  ز کاىالای ا ؽصه نٍادل  یػً ىفب
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ٌػای ةیطوىػی  نَر سَدکػار اىخػام دٌػص. ایػو کاىال کيص تا ایو کػار را ةػً ٌصایت نی
کع ىیظ ةچطسيص، چطاکػً ةػً دو نػطؼ نیيتَاى نی نَر پیَغػًِ  چطسيػص و ةػً ص ةٌط

 يص.يک را تَٖیت نیتان  ٌای حطیان اىطژی در کاىال

نػصار آغػهاىی،  دادن نصار آغهاىی چیػت؟ ؽػکل نداد پع ٌصؼ اـلی ؽکل
ًا داؽِو نصار نِفل سَدی ةً ساص ىیػػت.  ٕصر آنؽصه ىیظ  سَد ٌصؼ ىیػت. ـْط

ت زنان ٌم، ٌصؼ ایو اغت کً ، اىطژی ةػصن ٌای تهام کاىالْطد در تظکیً،  ةا پیؾْط
ؼ کيص ةً ایػو ٌػص نَر کانل ةاز ؽَد و نصار آغهاىی کهک نی ةًاز نطیٔ یک نصار، 

تػان  ٌػا[ چیػظی اغػت کػً اىخػام آن را پیؾػاپیؼ ةطای کاىال کطدن  ةطغیص. انا ]ةاز
رویص ؽایص ةطسػی از ؽػها پػی ةتطیػص کػً  ایم. وِٕی در تظکیً پیؼ نی ؽطوع کطده

تط  گػػِطده درون درتان  ٌای چطسؼ اغت، کاىالدر ذال وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ 
اِْػص  تط ؽَىص. ایو اتٓػاؽ نی پٍو ،ؽَىص. ؽایص ةً ٌطض یک اىگؾت تط نی و وغیً

ؽَد. انا ٌيَز ٌػم  تط نيخط نی تط و روؽو ٌای پٍو زیطا حطیان َٕی اىطژی ةً کاىال
ٌػای اىػطژی ةایػص  چیظ ساـی ىیػت. پع تا کخا ةایص تهػطیو کيیػص؟ تهػام کاىال

، ٌظاران در ىٍایتؽَد تا ایيکً  تط تط و روؽو تط ؽَىص و اىطژی، َٕی تصریج ٌطیق ةً
ال اىطژی در ٌم ادُام ؽَىص. در ایو نطذلً، دیگط ةصن ْطد ٌی  کاىال اىطژی یػا کاى

ؽػَىص تػا ةػصىی واذػص و  ةػً یکػصیگط نلرػٔ نیٌا  آن ىٖه  نب غَزىی ىصارد. زیطا
ٌای اىػطژی ایػو اغػت: تتػصیل  کانل کاىال کطدن  تکً را ةػازىص. ٌصؼ ىٍایی ةاز یک
 ةً نادۀ ةا اىطژی ةا .تان  ةصنکل 

تان  ةػصنایو نطذلً رغیصه ةاؽیص ةصیو نٍيػی اغػت کػً  ةًتان  ویتهط در اگط
اغاغًا ةا نادۀ ةا اىطژی ةا  دوةاره غاسًِ ؽػصه اغػت. ةػصیو نٍيػی اغػت کػً ةػً 

ایص و ةػصن ْیظیکػی ةؾػطی تػا اوج   رغیصهٕلهطو ةؾطی ةا تطیو غهد تظکی  ْای 
ص کػً چيػص لريػً کيػ وكٍیت حصیصی را تخطةً نیتان  ةصنسَد تظکیً کطده اغت. 

دٌم. در ایو نطذلً، نٖصار زیادی گَىگ سَاٌیص داؽت و در ذػالی  ةٍص تَكید نی
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ٌػای  ، تهػام تَاىاییایػص کطدهرا تظکیػً تان  ةصنٕلهطو ةؾطی کً در نَل تظکی  ْای 
ایص. انػا  ٌای نادرزادِی( نهکو ةطای ةصن ةؾطی را تَغًٍ داده نتیٍی )تَاىایی َْؽ

ؽػػَىص و در  ٕٓػػل نیٌػػا  آن کيیم، اکثػػط ی تهػػطیو نػػیچػػَن در نیػػان نػػطدم ٌػػاد
تا ارتٓاع سیلی ةليصی رؽػص  تان گَىگ گیطىص. ٌهچيیو غَِن ٕطار ىهیتان  دغِطس

ِػً ةً کطده و ؽکل وغػیل  گَىػگ ىیطونيػصتان  ٌای نشِلٓی کً گَىگ ةػً سػَد گْط
نتیٍی کػً در ایػو نطذلػً داریػص  ٌای ْػَؽ ؽصت تَٖیت ؽصه اغت. انا تَاىایی ةً
تَاىيص در ایو ُةٍص نا تأثیط داؽًِ ةاؽيص و ٌی  تػأثیطی در ُةٍػصٌای دیگػط  ٖم نیْ

اىص. انا ةػً ٌػط ذػال ةػػیار  از ةصن ةؾطی ْیظیکی نا تظکیً ؽصهٌا  آن ىصارىص؛ زیطا
در ُةٍػصٌای نشِلػّ تان  ةػصننتیٍی ةشؾػی از  ٌای َْؽ . ایو تَاىاییاىص تَحً ٕاةل

ی تِییػط ٌػِيص و ةً ؽػیَه اىػص. ةػػیار ْػطاوان و نِيػَع  ناٌیػت داده ٌای ؽػگْط
ةطغػيص. ةطسػی اْػطاد غطاغػط  ةً ىيػطدٌيصه  سَاٌيص ةَد و ذِی نهکو اغت تکان

تػک نياْػض پَغػت و ىیػظ  ٌا تک ؽَد و ایػو چؾػم ةا چؾم پَؽیصه نیؽان  ةصن
کييص. چَن ایػو گػَىگی از نصرغػ  ةػَدا اغػت،  را پط نیؽان  ُةٍصٌای نطتتم ةا ةصن

َا یا ةَدا سَاٌيص داؽت. گَىگی کػً ةَدیػاتتفَیط ؽان  ر غطاغط ةصنةٍلی اْطاد د
ػت و ةاٌػ  نِخلی داریص ؽکل ةػػیاری از  ؽػصن ٌای نشِلّ ةً سَد سَاٌػص گْط

 نَحَدات زىصه سَاٌص ؽص.

ٌػم  غػً گػل روی غػط گػطد»ىام  ؽػَد ةػً در ایو نطذلً، نػٍَٕیِی ىػاٌط نی
. ذِی ْطدی کً چؾم غَنؼ گیط اغتایو ذالِی ةػیار آؽکار و چؾه« .آیيص نی

ؽػَد. یکػی  ةتیيص. غً گل ةا ی غط ىػاٌط نیآن را  تَاىص در غهری ةا  ىیػت نی
گل ىیلَْط آةی اغت، انا از ىَع گل ىیلَْط آةی ُةٍص ْیظیکی نا ىیػت. دو گل دیگػط 

ٌا ةا ی غط ؽػشؿ در چػطسؼ  ىیظ از ُةٍصٌای دیگط و ةػیار زیتا ٌػِيص. ایو گل
ٌای  ٌای غاٌت یا سالؼ حٍت گطدش ٌٖطةػً ر حٍت گطدش ٌٖطةًدٌا  آنٌػِيص. 
نَر نػِٖل ةچطسيػص. ٌػط گػل  تَاىيص ةً ٌا ىیظ نی و ٌطیک از گلچطسيص  نیغاٌت 
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غَِن ةظرگی دارد کً ٕهط ایو غَِن نٍادل ٕهػط گػل اغػت. ایػو غػً غػَِن تػا 
ًا ا غَِنٌا  آن روىص، انا نی  آغهانليصای ة یو ؽکل را ٌای گَىگ ىیػِيص، ةلکً ـْط

َکً نیٌا  آن اىگیظىص. اگط گیطىص و ةػیار ؽگٓت ةً سَد نی ؽَیص. وِٕی  را ةتیيیص، ؽ
ىػطم و لهیػّ تان  روؽو و پاک و پَغػتتان  ةصنکطده ةاؽیص  تا ایو نطذلً تظکیً

ایص، انػا  رغیصهٕلهطو ةؾطی ؽَد. در ایو نطذلً ةً ةا تطیو ؽکل از تظکی  ْای  نی
 ٌيَز ٌم ةایص ةً تظکیً ادانً دٌیص و ةً پیؼ ةطویص. تان ىیػت. پایان تظکیً

ت نی ٌهان ٕلهػطو کيػص وارد نطذلػ  گػضار ةػیو غػهد ْػای  نَر کً ْطد پیؾْط
ؽَد کً ذالػت ةػصن غػٓیص سػالؿ  نی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطیو غهد ةؾطی 

ؽَد(. وِٕػی تظکیػ  ةػصن ْیظیکػی ةػً  ؽَد )ةصن ؽٓاؼ ىیظ ىانیصه نی ىانیصه نی
نػَر اغػت کػً ةػصن  رغػیصه ةاؽػص، ْٖػم ایوٕلهطو ةؾطی ل در ْای ةا تطیو ؽک

تا ةا تطیو ؽکل سَد تتصیل ؽصه اغت. وِٕػی کػل ةػصن ةػً ایػو ؽػکل  ْیظیکی
نَر کانل از نادۀ ةا اىطژی ةا  تؾکیل ؽصه اغت. چطا ةصن غػٓیص سػالؿ   ةاؽص، ةً

گط کػی ةػا ةً ةا تطیو درح  سلَص رغیصه اغت. ا ؽَد؟ زیطا ایو ةصن ىانیصه نی
چؾم غَم ةً آن ىگاه کيص، کل ةصن ؽٓاؼ اغت، نثل ؽیؾ  ؽػٓاؼ اغػت. اىگػار 

اغػت. زیػطا ةػصىی  سصاییةصىی  ،ىیػت. ةصیو نٍيی اغت کً ایو ةصنآىخا  چیظی
نان ىیػػت.  اولیػً اغت کً از نادۀ ةا اىطژی ةا  غاسًِ ؽصه و ؽتیً ةصن ْیظیکػی

ةػاره کيػار گضاؽػًِ  یک نتیٍی ةػً ای ْػَؽٌػ ٌا و نٍارت در ایو نطذلً، تهام تَاىایی
ؽَىص، چطاکً اغػِٓادۀ ةیؾػِطی  در ُةٍصی ةػیار ٌهیٔ ٕطار داده نیٌا  آن ؽَىص. نی

ؽان نهکو اغت ایو  ىصارىص و از آن نطذلً ةً ةٍص دیگط نٓیص ىیػِيص. تيٍا اغِٓاده
را  تان در تظکیً نَْٔ ؽصیص و سَاغػِیص غػٓط تظکیػً ةاؽص کً روزی در آیيصه وِٕی

ناىػصه  ةیيصازیص. در ایو زنان ْٖػم دو چیػظ ٌيػَز ةػإیٌا  آن نطور کيیص، ىگاٌی ةً
ؽصه کً ةً اىصازۀ ةظرگی رؽص کطده اغت.  اغت: غَِن گَىگ و کَدک حاودان تظکیً

انا ٌط دو در ُةٍصی ٌهیٔ وحَد دارىص و اْطادی ةا چؾم غَنی در غهری نَِغم 
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تَاىيػص ةتیييػص  صؽان نٍهَ ً نرصود اغت. ْٖم نیرا ةتیييص، زیطا دیٌا  آن تَاىيص ىهی
 ؽٓاؼ اغت.تان  ةصنکً 

 ،ةا تهػطیو ةیؾػِط ،ی نَِٕی اغت ا چَن نطذل  ةصن غٓیص سالؿ ْٖم نطذلً
ىیظ ىانیصه  سصاییکيیص کً تظکی  ةصن  را ؽطوع نی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطیتظکی  

. ٌهچيػػیو ؽػػَد. ایػػو ةػػصىی سَاٌػػص ةػػَد کػػً ْٖػػم نِؾػػکل از گَىػػگ اغػػت نی
 نتیٍی ٌػای ْػَؽ ؽَد. در ایو نطذلً از تظکیػً، تَاىایی پایصار نیؽها  ؽیيگ ؽیو

« ْػای ةػَدا سػصاییٌای  ٕػصرت»را دیگػط ةایػص ٌا  آن دٌیص کً حصیصی را ؽکل نی
تَاىيص در ٌػط ُةٍػصی ٌهػل کييػص. ةػا ادانػ  تظکیػً،  ىٍایت ٕصرتهيصىص و نی ىانیص. ةی

ی چیظ چػًچگَىً سَاٌص ةػَد و  ةا تط ً در غهَحسَدتان آگاه سَاٌیص ؽص کً تظکی
 را ةایص اىِيار داؽت.

 ةیظ از حر عَروٌیجانواةطتگی 
ةػیؼ از ذػص  ؽػَروٌیخانةگضاریص درةارۀ نَكٌَی ـرتت کيم کػً ةػً واةػػِگی 

اىػص. اْػطادی ىیػظ  گَىگ را تهطیو کطده ٌا چی ؽَد. ةػیاری از اْطاد نصت نطةَط نی
اىص، انا در نلب ذٖیٖت و نٍيی زىصگی اىػػان  و ىکطدهتهطیآن را  ٌػِيص کً ٌطگظ

گیطىص ىاگٍان پاغز  اىص. وِٕی ْالَن داْای نا را یاد نی ةَده و درةارۀ آن تٍهٔ کطده
را داؽػِيص  ٌػا آن کييص کً در زىصگی آرزوی درک را درک نی ٌایی پطغؼةػیاری از 

کييػص  کػػب نیٌػای حصیػصی کػً  سانط ىگطش انا ىَِاىػِيص. نتیٍی اغت کػً ةػً
ةطىػص  ٌا پی نی کييصگان وإٍی ةً ارزش ایو آنَزه داىم تهطیو زده ؽَىص. نی ٌیخان

دٌص: اْطاد از ْطط سَؽرالی  دارىص. انا ایو نؾکل اُلب روی نی گطانی نیآن را  و
ِار نی نی ؽَروٌیخاندچار  ادی ْر کييػص یػا در  ؽَىص و ٌيگام تٍانل ةا نطدم، ُیٌط

 گَىً ةاؽص. گَیم ىتایص ایو رغيص. نی ىيط نی یب ةًنٖایػً ةا دیگطان ٌخ
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کيیص، ةياةطایو ىتایػص از حانٍػ  نػطدم  اکثط ؽها در حانٍ  نطدم ٌادی تظکیً نی
ٌادی ْاـلً ةگیطیص و ةایص ةا ْکطی روؽو تظکیً کيیص. رواةػم ةػیو ٌهػصیگط ةایػص 

و ذٌيػی ؽػیيگی در غػهری ةػػیار ةػا   نَر نتیٍی ةإی ةهاىص. التًِ ؽها ؽیو ةً
ػای ىادرغػت  ؽیيگ و غهد سػَد را رؽػص نی درغت داریص. ؽها ؽیو دٌیػص، کاٌر

ای سَب اىخام و ٌهیؾً غٍی نیدٌیص  هیاىخام ى دٌیػص. ةٍلػی اْػطاد  کيیص کاٌر
ِار نی ادی نَری ْر از ایػو حٍػان ایيکػً  اىػص یػا کييص کً اىگار از لرػاظ ذٌيػی ُیٌط

ایی نی نيخػط ٍْهيػص.  ىهینػطدم َیيص کً گ دىیَی غطسَرده و دلػطد ٌػِيص. چیٌظ
گیػطد  چطا ْطدی کً ْالَن داْا را یاد نی: »اؽِتاه ةگَیيص ةً ؽَد کً نطدم ةً ایو نی

ًا ةیؼ  نَِحً ىهیٌا  آن «ؽَد؟ ىاٌطًا نؾکل رواىی دارد. نَر نی ایو ؽَىص کً ـْط
ِػار ىهی زده ؽصه از ذص ٌیخان کطدیػص. ٌهگػی  ةَدیص و نيهٖی ىتَدیص و نتیٍػی ْر

ِار ةارۀ ایو ةیيصیؾیص: ایودر ًِ کطدن  نَر ْر ایص  ىیظ اؽِتاه اغت و ةً اْطانی دیگط ْر
ا کيیص و نَر نٍهػَل  ةًدر ذالی کً  و ایو ىیظ واةػِگی دیگطی اغت. ةایص ایو را ٌر

کيیص، تظکیً کيیص. اگط در ةیو نػطدم ٌػادی  نثل ٌهً در ةیو نطدم ٌادی زىصگی نی
ىشَاٌيػص داؽػت تٍانل ایص ةا ؽها  ْالَن داْا ؽصه دیگطان ْکط کييص ؽیِٓ  اْطانی

ػتکػػ ٌی گیطىػص.  و از ؽها ْاـلً نی ؽػیيگ در  ٌایی را ةػطای رؽػص ؽیو ی ْـط
کييص ْطدی نتیٍی ىیػِیص و ایو سَب ىیػػت.  گضارد. نطدم ْکط نی اسِیارتان ىهی

ِار درغِی   گِٓم ةًرا آىچً ةياةطایو   داریص.سانط داؽًِ ةاؽیص و نههئو ؽَیص کً ْر

ٌای نطغَم ىیػت کً ةاٌػ  ؽػَد ؽػشؿ ذلػَر  روش تظکی  نا نثل روش
ذٌو ىصاؽًِ ةاؽص، در سلػً ةاؽص یا ؽیًِٓ و ؽیصا ؽَد. روش تظکی  نػا از ؽػها 

نٍلػم، »گَیيػص:  سَاٌص ةا آگاٌی کانػل تظکیػً کيیػص. ةطسػی اْػطاد ٌهیؾػً نی نی
گَیم  زم ىیػػت  نی« ص.آی ةيصم ةصىم ةً ىَغان درنی م را نیاىچؾهایيکً  نرق ةً

ایص کً سَدآگػاه اـػلی را  نَر ةاؽص. نؾکل ایو اغت کً ٌادتی را پطورش داده ایو
ا نی ةيصیص، سَدآگػاه اـػلی را اغػِطاذت  را نیتان  انهچؾایيکً  نرق کيیص. ةً ٌر
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در ذالی کػً  ایص. چطا ؽَد. چيیو ٌادتی را ؽکل داده دٌیص و غپع ىاپصیص نی نی
ةَدن   آیػص؟ اگػط آن ذالػِت ٌيگػام ةػاز ةػً ىَغػان درىهیتان  ةػصنایص  ىؾػػًِ ایيخا
ةػً ىَغػان تان  ةػصنرا ةتيصیػص، آیػا تان  انهرا ذٓو کيیص و اىػصکی چؾػتان  انهچؾ

گَىگ ةایص ةػً ایػو  کيیص چی . نؾکل ایو اغت کً ْکط نیىًنَر ذِم  آیص؟ ةً درنی
را تان  انهچؾیيکً ا نرق ایص. ةً نطیٔ تهطیو ؽَد و چيیو ةطداؽِی را ؽکل داده

ایم کػً سَدآگػاه  ؽػَیص. گِٓػً ةصاىیص کخا ٌػِیص ىاپصیػص نیایيکً  ةيصیص، ةصون نی
کيػص. ةایػص ةػا  تان ةایص ٌؾیار ةاؽص، زیطا ایػو روش، سػَد ؽػها را تظکیػً نی اـلی

ت کيیص. نا تهطیو نصیِیؾػو ىیػظ داریػم. چگَىػً نصیِیؾػو را  ذٌيی آگاه پیؾْط
تان  نصیِیؾػوایيکػً  داىیم کً ٌه  ؽها، ةصون تَحػً ةػً کيیم؟  زم نی تهطیو نی

تهطیو ٌػِیص. نهلًٖا احازه ىصاریػص در ذال  ایيخاچٖصر ٌهیٔ اغت، آگاه ةاؽیص کً 
چیػظ آگػاه ىتاؽػیص. پػع دٕیٖػًا چػً  ةً نطذل  سلػً ةطویص، ةً ذالِی کً از ٌػی 

اٌیػص ةيؾیيیص اذػاس سَب و ةػیار راذِػی سَآىخا  دٌص؟ وِٕی ذالِی روی نی
ی ىؾػًِ پَغِ  تشم درون ایيکً داؽت، نثل اىخػام در ذػال کػً یػص ایص، آگاٌ نُط

ذطکػت کيػص. ایػو آن تَاىػص  ىهیتان  ةػصنکل کيیص  نیتهطیو ٌػِیص، انا اذػاس 
چیظی اغت کً ةایص در تظکی  نا اتٓاؽ ةیِٓص. ذالت دیگطی وحػَد دارد کػً وِٕػی 

تَاىیػص ةٍٓهیػص کخػا  ؽػَىص و ىهی نی ةطیص کً پاٌا ىاپصیص ىؾیيیص، پی نی نصتی نی
ًِ ْٖػم غػط  .ؽػَىص ٌا ىیظ ىاپصیص نی ةازوٌا و دغت .ؽَد اىص. ةصن ىیظ ىاپصیص نی ْر

ؽػَیص کػً  دٌیػص نَِحػً نی نَر کػً ةػً نصیِیؾػو ادانػً نی ناىص. ٌهان ةإی نی
 ایيخػاایيکػً  ناىص، ْٖم کهی آگاٌی از ةإی نیتان  غطتان ىاپصیص ؽصه و ْٖم ذٌو

تهطیو ٌػِیص. اگط ةَِاىیص ةً ایو نطذلػً ةطغػیص، ةػً اىػصازۀ کػاْی سػَب ل در ذا
در ذػال نَر کانػل  کيص، ةصن ةػً اغت. چطا؟ وِٕی ؽشؿ در ایو ذالت تهطیو نی

سَاٌیم ةً چيػیو  اغت و ایو ةٍِطیو ذالت اغت. ةياةطایو از ؽها نی ؽصن تتصیل
تػان را از دغػت ةصٌیػص،  ٌیذالِی از غکَن ةطغیص. انا ىتایص ةً سَاب ةطویص یا آگا
 آورد. ةً دغترا تان  ٌای زیطا در ایو ذالت نهکو اغت ْطد دیگطی ثهطۀ تالش
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نَر  کييصگان نا ةایص نههئو ةاؽيص کً ٌطگظ در ةیو نػطدم ٌػادی ةػً ٌه  تهطیو
ِار ىهی کيیػص و کػاری کيیػص کػً ا کييص. اگط ىٖؼ ةصی را ةیو نطدم ایٓ ُیطنتیٍی ْر
ْالَن داْػا  ؽصن کيص، ةاٌ  ةصىام ُطیب نی ن داْا اْطاد را ٌخیبدیگطان ةگَیيص ْالَ

سَاٌم ایو ىکًِ را ةً سانط داؽًِ ةاؽیص. در روىػص تظکیػً و در  ؽَیص. وإًٍا نی نی
ةػیؼ از ذػص را  ؽػَروٌیخانٌای دیگط ىیظ ةایص نطإب ةاؽیص کػً واةػػِگی  زنیيً

 یت اغِٓاده کييص.تَاىيص از ایو ذٌي راذِی نی رؽص ىصٌیص. اٌطیهيان ةً

 تشکیۀ گفتار
اىص. ةشػؼ ساـػی از حانٍػ   کطده ٌای نضٌتی گَىاگَن غکَت را تهطیو نی غيت

و در ؽػَىص  نیرک دىیػا ادٌيص اْطادی ٌػِيص کػً تػ نضٌتی کً ایو کار را اىخام نی
کييص.  زنػ  تظکیػ  ایػو اْػطاد ایػو اغػت کػً کػالً از  ٌا زىصگی نی نٍاةص یا ـَنًٍ

تػاىی ةػً سػَد را ٌا  آن ری کييص.سَددازدن  ذطؼ و  دٌيػص اسِفػاص نیزىػصگی ٌر
و ٌٖیصه دارىص ذِػی یػک ْاـلً ةگیطىص  چیظ ٌهًاز گیطىص تا ذص نهکو  تفهیم نی

ْکط ةص نهکو اغت کارنا ایخاد کيص یػا گيػاه نرػػَب ؽػَد. نػضاٌب کارنػا را ةػً 
آن ایيکػً  اىػص. ةػصون تَحػً ةػً ةيػصی کطده تٖػیم« کارنای ةص»و « کارنای سَب»

ةػَدىی کػً نصرغػ  ةػَدا از آن  کارنای سَب یا کارنای ةص ةاؽص، ةا تَحػً ةػً سػالی
 ةػً وحػَددٌص، کارنا ىتایص  ةَدىی کً نصرغ  دا َ آنَزش نی کيص یا ٌی  ـرتت نی

ٌػی  کطدىػص  نیساـی ذِی غٍی ای  َنًٍتظکی  ـٌای  کييصگان روش یوآیص. تهط
ص راةهػ  کارنػایی پؾػت نػػا ل را ةتیييػص یػا تَاىػػِي کاری اىخام ىصٌيص، زیطا ىهی

چً ىَع راةه  کارنایی وحػَد ایيکً  داىػِيص آیا اىخام کاری سَب اغت یا ةص یا ىهی
تَاىػص ایػو  هیىی نٍهَلی کً ةػً چيػیو غػهد ةػا یی ىطغػیصه  ا کييصه دارد. تهطیو

آیػص  نی ةً ىيطىگطان اغت اگط کاری را کً در ىاٌط سَب  در ىِیخًنػا ل را ةتیيص، 
ایو ةَد کػً تػا ذػص انکػان ٌػی  ؽان  ذل دٌص، ةً چیظ ةصی تتصیل ؽَد. راه اىخام
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ادسالِی ىکييص ةً ایو انیص کً ةا سَدداری از  ٌای ُیط زم، از ایخاد  یا ٍْالیت کاٌر
ؽػَىص آن را  آیص، نختػَر نی ةً وحَدداىػِيص کً وِٕی کارنا  کارنا احِياب کييص. نی
ةیيی و  روؽػو کييصگان، زنػان رغػیصن ةػً ةتطىص. ةطای تظکیًةا زحط و غشِی از ةیو 

کهال چیظی اغت کً از ٕتل تٍییو ؽصه و ٌط کارنایی کػً در نػَل نػػیط اكػاًْ 
 کيص. ٕفصی را تهطیو نی کيص. ةياةطایو ْطد ةی  ؽَد کل غٓط را دؽَارتط نی

 ْػطد ةػط زةػان ٌطچػًدر نصرغ  ةَدا تظکی  گِٓار ةط نتيای ایػو ىيػط اغػت کػً 
نَر ذِم ٕفػص  و پؾت آن اْکار ىیظ ةً  ی اغت کً اْکار او دیکًِ کطدهآورد چیظ نی

ؽػَد کػً او  و ىیِی ىًٍِٓ اغت و ةػیار نرِهل اغت کً وِٕی سَدآگاه ْطد ةاٌ 
کار  ٌایؼ را ةً ٌا و اىصام ْکطی ؽکل دٌص، ىيطی ةصٌص، کاری اىخام دٌص یا ذع

نَكَع، نػا لی را کً  ؽصن . ةطای روؽوىٌَی پای واةػِگی در نیان ةاؽص ةتطد، ةً
در ذػالی  گَیيص از سَةی کػی نی :اْطاد گاٌی اوٕات ةیو سَد دارىص در ىيط ةگیطیص

سَةی  دٌيص کً کػی در نٖایػً ةا دیگطی ةً گَیيص یا ىيط نی از ةصی دیگطی نیکً 
تهطیو کطده اغت. چيیو ىيطاتی ةازتاب نػا لی ةیو اْطاد اغت. یا نَكػَع رایػج 

سَاٌیػص  سَاٌیص کػاری اىخػام دٌیػص یػا نی گَییص نی نی :دیگطی را در ىيط ةگیطیص
گَییص نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد  کاری ةً ؽیَۀ ساـی اىخام ؽَد. آىچً نی

. ةػً ایػو ؽػکل، کػالم یػا تلػٍیّ ؽػَدنَر ىاسَاغًِ آغیب ةتیيص یا  کً کػی ةً
 ،کيص، چطاکً نػا ل ةیو اْػطادکارنا ایخاد تان  نهکو اغت ىاسَدآگاه ةطایتان  ٌهل

ایيکػً ٌا درةارۀ  ةػیار پیچیصه اغت. ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةطسی نٍاةص و ـَنًٍ
اىص. ةياةطایو تظکی  گِٓار یا تهطیو غکَت  ْطد در کل ـرتت ىکيص ةػیار حصی ةَده

ٌای نضٌتی حایگاه نٍهی داؽًِ و نهالب َْؽ را ةػطای تؾػطید  ٌهیؾً در روش
 کطدىص ةیان کطدم. اسِیار نیرویکطدٌایی کً 

 حظ ةػًکييػص ) کييصگان ْالَن داْای نا در ةیو نطدم ٌػادی تظکیػً نی اکثط تظکیً
ِػً ةَدىػص(. ةيػاةطایو  ٌایی کً از ٕتل تظکی  ـَنًٍ آن تاىی را در پػیؼ گْط ای یا ٌر
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تَاىيص از زىصگی ٌادی در حانٍ  نٍهَلی اىػاىی و تهػاس ةػا حانٍػً احِيػاب  ىهی
ؽػان  سَةی اىخام دٌص. ةطسی اْػطاد ؽِل ةًآن را  ؽِلی دارد و ةایص یٌطکػکييص. 

 ای اغت کً نختَرىص ـرتت کييص و نهکو اغت در تيإق ةا تظکی  گِٓار ةً گَىً ةً
کيیم ةػا  ىيط ةطغص. انا در تلاد ةا آن ىیػت، زیطا ىَع تظکی  گِٓار کً نا تهطیو نػی

ٌای  ت. ؽیَۀ تظکی  نا ةػا ؽػیَهکطدىص نِٓاوت اغ ٌای گضؽًِ کً غکَت نی ؽیَه
سَاٌیم ىیظ نِٓاوت اغت. وِٕػی ـػرتت  گضؽًِ نِٓاوت اغت و آىچً از ؽها نی

چیظ ةص یػا  کييصه اغت و ٌی  تهطیو ای ـرتت کيیم کً درسَر ؽیَه ةًکيیم ةایص  نی
ً ٕفص داریػم ةگػَییم ةػا  را آىچًکييصه ٌػِیم و ةایص  آنیظی ىگَییم. نا تهطیو تٕٓط

گَىً ةاؽػص پػع  . اگط ایوىًٌای ْا ةػيخیم و ةتیيیم آیا نياغب اغت یا اغِاىصارد
نؾکلی ىیػػت کػً ـػرتت کيػیم. از غػَی دیگػط، اگػط ٌهیؾػً غػاکت ةاؽػیم 

ی کيیم و آن را ةا غػایطیو در نیػان  غشِی نی ةً تَاىیم ایو روش را ةً نطدم نٍْط
داری  یو سَیؾػِودٌیم اؽاره دارد ةػً تهػط ةگضاریم. تظکی  گِٓار کً نا آنَزش نی

کيیص، ناىيص ـرتت درةارۀ نَكػٌَات  ٌا ـرتت نی در نَإٍی کً از روی واةػِگی
ٌای ةیٍَده   زم اغت؛ ـرتتتان  دىیَی کً ْطاتط از آن چیظی اغت کً ةطای ؽِل

ازسػَد  ٌایی کػً تٍطیّ کييصگان درةػارۀ نَكػٌَات ةیٍػَده؛ ـػرتت ةا غایط تهطیو
ایص یا ـرتت درةارۀ نػا ل دىیَی کػً  ً ؽيیصهاغاغی ک ٌای ةی اغت؛ گِٓو ذطؼ

ٌا ةایػص  کيم در ایو زنیيً اىگیظ اغت. ْکط نی ٌیخانتان  ٌالًٕ داریص و ةطایٌا  آن ةً
گَىً اغت. راٌتان در گضؽًِ  ةاؽیم و ىَع تهطیو غکَت نا ایونان  نطإب ـرتت

ارنا یا گياه ؽَد تَاىص نيخط ةً ک ةط ایو ةاور ةَدىص کً ذِی یک ْکط ىانياغب ىیظ نی
ِيص. ةً ٌهیو ٌلت درةارۀ نرصود و ایو نػا ل را ةػیار حصی نی ٍْالیػت  کطدن گْط

کطدىػص تػا  دادىص. ٍْالیت ْیظیکی را نرصود نی ْیظیکی، کالنی و ذٌيی آنَزش نی
کطدىص تا ٍْالیت کالنی  از اىخام ٌط کار اؽِتاٌی سَدداری کييص. تهطیو غکَت نی

کطدىص تػا ذٌػو را سػالی از اْکػار ىگػً  ت ذٌيی را نرصود نیرا نرصود کييص. ٍْالی
ٌا یػا نٍاةػص تظکیػً  ٌایی کً در ـػَنًٍ ٌا در ةطسی از روش گیطی دارىص. ایو غشت
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ِار کيیم.  ؽیيگ تهطیو نا ةایص ةط نتٔ ؽیواغت.   کييص ةػیار نٍم ةَده نی کييصه ْر
یص ةگَییص کػاْی سَاٌػص ی ىتاچیظ چًی ةایص ةگَییص و چیظ چًکً درک کيیص آىخا  تا

 ةَد.
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 ضذيساىی ىٍم

 ٌای نػهَلی گَىگ و ورزش چی
گیطىػص.  گَىگ را ذاتًا ىٌَی ورزش ْیظیکی در ىيط نی غادگی چی  ةػیاری از نطدم ةً

گَىػگ و  گَىػً ْکػط کػطد، زیػطا در غػهری پػاییو، چی التًِ نتیٍی اغػت کػً ایو
نٖایػً ٌػػِيص. انػا  لٕاة دغِیاةی ةً ةصىی غالمدر سفَص ٌای ْیظیکی  ورزش
ٌػای  اسػِالؼ زیػادی ةػا ورزش ،آن و رویکػطدگَىػگ  چی ٌای ویػژۀ تهػطیو روش

ٌای ْیظیکی، ؽػشؿ  ص. ةطای دغِیاةی ةً ةصىی غالم از نطیٔ ورزشىْیظیکی دار
گَىگ دٕیٖػًا  ٌایؼ را اْظایؼ دٌص. انا تهطیو چی ةایص ةیؾِط تهطیو کيص و ورزش

کع اغت، ةً ؽَد ذطکػت کيػص. اگػط ٌطگَىػً  سَاغًِ ىهیکً از ؽشؿ  نَری ةٌط
اغت. ذِػی گػاٌی اوٕػات ْػطد کػانالً غػاکو و روان ذطکِی ةاؽص، آٌػًِ، ىطم و 

غهد  دیصگاهٌای ْیظیکی تٓاوت زیادی دارد. از   ذطکت اغت. ةياةطایو ةا تهطیو ةی
ػایچو ذٓو غالنِی نرصود ىیػػت، چطاکػً  دادن گَىگ ْٖم ةً ؽٓا ةا ، چی ی ٌظ

ی را درغهَح ةا  ػای  دارد. چی ةط تط و نرَِای ژْر گَىگ ةیؼ از ایو اىػصک چیٌظ
ىهَدٌػای نتیٍی اغػت و  غهری اغػت کػً نػطدم ةػا آن آؽػيا ٌػػِيص. آن ْػَؽ

 گَىگ چیظی ورای نطدم ٌادی اغت. نشِلٓی در غهَح نشِلّ دارد. چی

، ورزؽػکارانایيکػً  ٌا ىیظ تٓاوت زیادی دارىص. ةػطای ٌا از ىيط ناٌیت تهطیو آن
را آنػػاده کييػػص و ةػػً غػػهد ؽػػان  ةشَاٌيػػص ةصن ،انػػطوزی ورزؽػػکاران نشفَـػػاً 
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اةت ٌا را اْظایؼ دٌيص. ةياةطایو ةایص  ٌای ورزؽی کيَىی ةطغيص، ةایص نٖصار تهطیو ٕر
ٌهیؾً ةصن را در ةٍِطیو ذالت ىگً دارىص. ةطای دغِیاةی ةً ایو ٌصؼ، ةایص نٖصار 

 وغػاز غَستىصازۀ کاْی در ةصن حطیان یاةص، ٌا را اْظایؼ دٌيص تا سَن ةً ا تهطیو
ت ىگً دارىص. ورزؽػکاران ٌهیؾػً  ةصن را زیاد کييص و ٌهیؾً آن را در ذالت پیؾْط

ٌهیؾػً ؽػان  ةصن را اْظایؼ دٌيص، زیػطا ةصن وغاز غَستایو ٌػِيص کً  دىتال ةً
اةت ةاؽص. ةػصن اىػػان از غػلَل ؽػهاری تؾػکیل  ٌای ةی ةایص در ةٍِطیو ذالت ٕر

 تػازه ی کًکييص: زىصگی غلَل نَر کلی ایو روىص را دىتال نی ةًٌا  آن اغت. ٌه  ؽصه
تٖػیم ؽصه ةػیار َٕی و در نٍَٕیػت رؽػص اغػت. وِٕػی ةػً ىٍایػت رؽػص سػَد 

تطیو  تَاىػص ةػً پػاییو تَاىص ةیؼ از آن ةً رؽص ادانً دٌص و ْٖػم نی رغص، ىهی نی
ةػطای  تػَاىیم نی گیػطد. نیا آن ر ای حػای نطذل  سَد ىظول کيص. غپع غلَل تازه

غػلَل در در ىيػط ةگیػطیم. ٌيَان یک ٕیػاس  را ةًدوازده غاٌت از روز  تَكید آن،
 دٌص. غاٌت ٌؾت، ُىً ؽَد و ةً رؽص سَد ادانً نی غاٌت ؽؼ ـتد تٖػیم نی

تَاىػص  رغص، دیگط ىهی ٌای سَةی ةطای آن اغت. وِٕی ىٍط ْطا نی ده ـتد، زنان یا
تَاىص پاییو ةیایص. در ایو زنان، غػلَل ٌيػَز ىیهػی از  ْٖم نی کيص و ةً ةا  ذطکت

ػاةِی ورزؽػکار  ٌهط سَد را ةإی دارد، انا ایو ىیه  ٌهط ةإی ناىصه ةطای وكٍیت ٕر
 ىانياغب اغت.

ت گطدش سَن  کار کطد؟ ورزؽکاران ةایص ةا اْظایؼ تهطیو پع ةایص چً ٌا غٌط
صۀ حصیػص زودتػط از ذػص نٍهػَل ؽػ ٌای تٖػػیم را زیاد کييػص و پػع از آن، غػلَل

زىػصگی   چطسػایيکػً  دیگط، ٕتل ازٌتارت  ؽَىص. ةً ٌای ٕصیهی نی حایگظیو غلَل
غلَل تهام ؽَد یا وِٕی ْٖم ىیهی از ٌهط آن ةإی اغت، غلَل دیگطی حایگظیو 

ت نػی ةصن ورزؽػکار ٌهیؾػً ةإػصرت ةػإی در ىِیخًؽَد.  آن نی  ناىػص و پیؾػْط
تٖػیم ؽػَىص، زیػطا تٍػصاد نَر ىانرصود  ةً تَاىيص ىػان ىهیٌای ا کيص. انا غلَل نی

تَاىص تٖػیم ؽَد نرصود اغت. ْطض کيیص یک غػلَل ْٖػم  دٍْاتی کً غلَل نی
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ـص ةار در زىصگی ؽشؿ تٖػیم ؽَد )گطچً تٍصاد وإٍی آن ةػیار ةیؾػِط  ةَِاىص
َلی ـص ةار ةطای ْطدی نٍهػ یک غلَل نیلیَن ةار اغت( و ْطض کيیص وِٕی از یک
ذاكػط ْٖػم در ذػال ـص غال زىصگی کيص. انا ایو غلَل  تَاىص نیاو ؽَد،  تٖػیم

تَاىص ْٖم پيخاه غال زىصگی کيص. انػا  ةياةطایو او نی ،ىیهی از ٌهط سَد را نی کطده
ػً ایم کً ٌی  نؾکل ٌهػصه ىصیصه ای اتٓػاؽ ةیِٓػص، زیػطا  ای ةػطای ورزؽػکاران ذْط

غػالگی ةطغػيص ةازىؾػػًِ ؽػَىص.  ةً غػییيکً ا انطوزه ورزؽکاران نختَرىص ٕتل از
اةت ةػیار  اغت و تٍصاد ورزؽکاران ةازىؾػًِ ىیظ ةػیار ْؾطده نشفَـًا انطوزه ٕر

ةػً تَاىيص زىصگی نٍهَلی را از غػط ةگیطىػص و  نطیٔ ورزؽکاران نی زیاد اغت. ةصیو
ًِ ةاؽيص. از لراظ تأثیط  ترتآیص کً ةیؼ از ذص  ىهی ىيط  ةصیو اـَ ً ىيطی ٕطار گْط

لهی را ذٓػو ص ْطد ةػصن غػاىص ةاٌ  ؽَيتَاى ٌای ْیظیکی نی ـَرت اغت: تهطیو
ؽَد. از لرػاظ ىػاٌطی، ورزؽػکاران در دورۀ  تط نی کَتاه کيص، انا در ٌَض، ٌهط ْطد

غػالگی ؽػتیً  در ةیػػتدر ذػالی کػً  آیيص، ىيط نی ٌا ةً غالً ىَحَاىی نثل ةیػت
ان نٍهػَ ً ایػو ةطداؽػت را در نػطدم ایخػاد رغيص. ورزؽػکار نی ةً ىيطٌا  غالً غی
ؽػَىص. اگػط نظیِػی وحػَد  و زودتػط پیػط نیکييص  نیتط رؽص  کييص کً اىگار غطیً نی

داؽًِ ةاؽص ٌیتی ىیظ وحَد دارد. ةایص ةً ٌط دو روی غکً ىگاه کيػیم. آىچػً گٓػِم 
 ٌای ٌادی ٌػِيص. تهطیوپیانصٌای 

کع تهطیو تهطیو چی ظیکی اغػت.  زنػ  آن ذطکػات ٌای ْی گَىگ دٕیًٖا ةٌط
تػا اغػت.  آٌػػًِ و روانآرام، ْطغا ىیػت. ٌط ذطکِی کً در آن وحػَد دارد،  تَان

در نَل نصیِیؾو، داىیص کً  ؽَد. نی ذطکت یا غاکو نی گاٌی اوٕات ةیذصی کً 
، ناىيػص ْػطد ذطکت ؽَد کػً ٌػط حيتػً از ْیظیَلػَژی ةػصن ٕصر ةی آنتَاىص  ةصن نی

َگی .کُيص ؽَد َن،كطةان ٕلب و گطدش س ػا  ٌا نی در ٌيص، ةػیاری از ی تَاىيػص روٌز
ا زیط زنیو نػصَْن ةهاىيػص. تَاىيػص کػانالً سػَد را  نیٌػا  آن زیط آب ةيؾیييص یا روٌز

ٌای ؽػشؿ  را کيِطل کييص. ْطض کيیص غلَلؽان  غاکو کطده و ذِی كطةان ٕلب
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ٌای  اری کيػص کػً غػلَلتَاىص ک کييصه نی  ؽَىص. یک تظکیً ةار در روز تٖػیم نی  یک
ةار در ٌط ًٌِٓ، یک ةار در ٌط دو ًٌِٓ یا ذِی یػک   ةار، یک ةصىؼ ٌط دو روز یک

نػَل ٌهػط سػَد اْػظایؼ تط تٖػیم ؽَىص. یٍيی در ذػال  ی نَ ىیزناى نصتةار در 
کييػص  کييص و ةصن را تظکیً ىهی ٌایی کً ْٖم ذٌو را تظکیً نی اغت. ذِی ةا تهطیو

تَاىيػص ةػً ایػو درحػً ةطغػيص و  ىیظ نیٌا  آن پضیط اغت؛ ذِی انىیظ ایو نػئلً انک
نگػط زىػصگی ْػطد یػا »تط کييص. نهکو اغت کػی ْکط کيص:  نَل ٌهط ْطد را نَ ىی

ةصن را تظکیػً ایيکً  تَاىص ةصون ىؾصه اغت؟ چگَىً نی تٍییو پیؼ  نَل ٌهط او از
ای ةػً  کييػصه  ظکیًةلً درغػت اغػت، انػا اگػط غػهد ت« تط زىصگی کيص؟ کيص، نَ ىی

ةػً تط ؽَد، انا در ىاٌط ةػیار پیط  تَاىص نَ ىی ةطغص ٌهطش نی غً ٕلهطوْطاغَی 
 سَاٌص رغیص. ىيط

نَر پیَغًِ نادۀ ةا اىطژی ةػا  را  کييص ةً ای کً ةصن را تظکیً نی ٌای تظکیً روش
نَر  ؽػصه ةػً کييص. وِٕی چگالی اىػطژی ذسیػطه ٌای ةصن ؽشؿ حهً نی در غلَل

و در زىػص  نیٌای ٌادی ؽػشؿ را واپػع  تصریج غلَل یاةص ةً غًِ اْظایؼ نیپیَ
آیػص و ایػو  نی ةً وحَدؽَد. در ایو زنان تِییطی کیٓی   نیٌا  آن ىٍایت حایگظیو

ناىص. التًِ روىص تظکیً روىصی ةػیار آٌػًِ و تصریخی  ؽشؿ تا اةص حَان ةإی نی
ن ةایص آةصیصه ؽَىص و ایو کاری کيص. ذٌو و ةص اغت و ؽشؿ ةایص ةػیار ْصاکاری

ؽَیص آیا  ؽیيگ نی ْطغا اغت. ةطای نثال، وِٕی ةا دیگطان دچار تلاد ؽیو نإت
گیػطد آیػا  تان در سهط ٕػطار نی آرام ةهاىیص؟ وِٕی نياًْ ؽشفیدر درون تَاىیص  نی
نػَر  آرام ةهاىیص؟ رغیصن ةً ایو نطذلً ةػیار دؽَار اغت و ایودرون  تَاىیص در نی
ًا ةا سَاغِو آن ةَِاىیص ةً آن نطذلً ةطغیص. اةِصا ةایػص ؽیوىیػ ؽػیيگ  ت کً ـْط

 ساـی ةطغص.  ةً نطذلتان  و تَٖای

ٌػػای ْیظیکػػی نٍهػػَلی در ىيػػط  گَىػػگ را ٌهػػان ورزش ةػػػیاری از نػػطدم چی
ًِ نِٓاوت اغػت. ؽان  ایو دو سیلی ةا ٌم ْطؽ دارىص و اغاسدر ذالی کً  اىص، گْط
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را ٌػا  آن ٌای ْیظیکی ٌػػِيص کػً ٌيگانی نؾاةً ورزش گَىگ ْٖم ٌای چی روش
کييػص و تهطکػظ ةػط  تطیو غهد و ةػطای غػالنِی و تيصرغػِی تهػطیو نی در اةِصایی

ًِ ٌای چی اىطژِی چی اغت. انا روش کلػی نِٓػاوت  تط ةػً گَىگ در نطاذل پیؾػْط
ی ىٍِٓػػً اغػػت و تػػط ةظرگگَىػػگ ٌػػصؼ  ٌػػػِيص. در پؾػػت پػػا یؼ ةػػصن در چی

حای پیطوی از اـَل نطدم ٌادی ةایص از اـَل غػهد ةػا تطی  صگاىؼ ةًکيي تهطیو
 ٌادی ٌػِيص.چیظی ةطای نطدم ٌای ْیظیکی ْٖم  پیطوی کييص. در نٖاةل، ورزش

 ىیت ذٌيی
ٌػای ذٌيػی نػا اغػت. ىگػطش  ـرتت درةارۀ ىیت ذٌيی، ـػرتت درةػارۀ ٍْالیت

ٌای گَىػاگَن  کلٌای ذٌيی در نِػظ چیػػت؟ ؽػ کييصگان ةً ٍْالیت حانٍ  تظکیً
ٌا چگَىػً نِخلػی  د؟ ایػو ؽػکلگیط در ىيط نیتٓکط اىػان )ىیت ذٌيی( را چگَىً 

تَاىػص  در زنیي  نِظ اىػان ٌيَز ٌم ىهیٌایؼ  پژوٌؼؽَىص؟ پظؽکی ىَیو در  نی
پاغز دٌص، زیطا درک نِظ ةً آغػاىِی درک ىػاٌط و غػهد ٌا  پطغؼةً ةػیاری از 

ٌػػِی دارىػص و در ُةٍػصٌای نشِلػّ ، تػط ىیػت. اْکػار، در غػهَذی ٌهیػٔ ةصن
گَىػگ تفػَر  نػَر ٌػم ىیػػِيص کػً اغػِادان چی ٌای نِٓاوتی دارىص. انا آن ؽکل

روؽػيی تَكػید دٌيػص کػً اْکػار  تَاىيص ةً گَىگ ىهی ز اغِادان چیکطدىص. ةٍلی ا
کييػص وِٕػی از  کييص. ْکػط نی نَر کانل آن را درک ىهی کييص، زیطا ةً چگَىً ٌهل نی

دٌيػص  تَاىيص کاری را اىخام کييص نی کييص و ْکطی را ایخاد نی اغِٓاده نی ؽان ذٌو
ػا را ْکطؽػان یػا ذٌو و ةط ٌهیو اغاس ادٌا نی در اىخػام داد. ؽػان  کييص آن کاٌر

 گَىً ىیػت. ایو وإً

اْکار ـرتت کيیم. در چیو ةاغِان اـػهالذی وحػَد  أةگضاریص اول درةارۀ نيؾ
ٌػایی در پؾػت آن  ـهالح ٌخیتػی اغػت، انػا ٌلتا« ةا ٕلب. کطدن  ْکط»داؽت: 

ًِ ةَد چطاکً   ةط ارتتػاطٌایؼ  پژوٌؼىًٍِٓ اغت. ٌلم چیو ةاغِان ةػیار پیؾْط
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ةیو ةصن اىػان، نَحَدات زىصه و کیٍان نِهطکظ ةَد. در گضؽًِ اْػطادی ةَدىػص کػً 
دیگػطان در ذػالی کػً  اغػت، کػطدن  در ذال ْکطؽان  کطدىص ٕلب وإًٍا اذػاس نی

اغػت. چػطا چيػیو وكػٍیِی وحػَد  کطدن  کطدىص نِظؽان در ذال ْکط اس نیاذػ
کييػص.  ٕلب ـػرتت نی کطدن  ٕتَل اغت کً ةٍلی اْطاد درةارۀ ْکط ٕاةل دارد؟ کانالً 

ایم روح اـػلی اىػػان ٌػادی ةػػیار کَچػک اغػت و  ٌلت ایو اغت کػً دریاِْػً
وغیل  نِظ  ةًٌا  آن گیطد ٌهلکطد سَد نِظ ىیػت. نیغطچؾهً ٌایی کً از نِظ  ایصه

کيص. روح اـلی ْطد ْٖم در  را ایخاد نیٌا  آن ؽَىص، ةلکً روح اـلی ْطد ایخاد ىهی
کيػص، آن  کاخ ىیَان نػِٖط ىیػت. کاخ ىیَان کً نصرغ  دا َ درةارۀ آن ـػرتت نی

ىانص. اگط روح اـلی ؽشؿ  چیظی اغت کً ٌلم پظؽکی ىَیو نا ُصۀ ـيَةطی نی
یػا کيػص  نی کيص نِظش درةارۀ چیظی ْکط وإًٍا اذػاس نی در کاخ ىیَان ةاؽص، او

ةاؽػص او اذػػاس  ْطغِص. اگط روح اـػلی ْػطد در ٕلػب نی ةیطون ٌایی را ةً پیام
 کيص. کيص ٕلتؼ درةارۀ نَكٌَی ْکط نی نی

 ۀکييػػصگان نَحػػَدات زىػػص ةػصن اىػػػان، حٍػػاىی کَچػػک اغػت. در ةػػصن تهطیو
هکو اغت نکان سَد را تِییط دٌيص. وِٕی نٌا  آن از ٌطیکةػیاری وحَد دارىص و 

کيص  دٌص، اگط ةً ؽکم ةطود، ؽشؿ اذػاس نی روح اـلی نکان سَد را تِییط نی
کيص. اگط روح اـلی ةً ىطن  غاؽ پا یػا پاؽػي  پػا  وإًٍا ؽکم درةارۀ چیظی ْکط نی

کيػص.  کيص ىطن  غاؽ پا یا پاؽي  پػا درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط نی ةطود، او اذػاس نی
پػضیط اغػت. ذِػی وِٕػی  ةیایػص انػا انکان ةً ىيػطنهکو اغت ةاورىکطدىی يص ٌطچ

ؽػَیص. اگػط ةػصن  تان زیاد ةا  ىیػت ٌم نَِحً وحَد ایو پصیػصه نی غهد تظکیً
ایی نثل سلٔ وسَ، ویژگػی و ؽشفػیت  ؽشؿ روح اـلی ىصاؽًِ ةاؽص، اگط چیٌظ

ت ْػطدی ای گَؽػت اغػت و اىػػاىی کانػل ةػا سفَـػیا ىصاؽًِ ةاؽص، ْٖم تکػً
ىیػت. پع نِظ ةؾطی چً کارکطدی دارد؟ در ىيػط نػو نِػظ ةؾػطی در ایػو ُةٍػص 

تان  از روح اـػلی در وإًنان ْٖم کارساى  پطدازش اغت. اْکاری کً داریص  ْیظیکی
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تان ىػٌَی  دٌص ایو اغت کػً روح اـػلی کالم. آىچً روی نی ؽکل ةًآیص، انا ىً  نی
ایيکػً  ساـػی ٌهػطاه سػَد دارد. ةٍػص از ۀایصکيص کً  پیام کیٍاىی ةً نِظ نيِٖل نی

 ؛کيػص تطحهػً نی  اةػطاز ی ٕاةػلؽػکل ةًآن را  کيص، نِظ نا چيیو پیانی را دریاْت نی
ناىيص زةان گِٓار، ذالت دغت، تهاس چؾهی یا ذطکػات ةػصن. نِػظ ْٖػم چيػیو 

ر ص. نطدم نٍهَ ً ةػاويآی ٌای وإٍی از روح اـلی ْطد نی ىٖؾی دارد. اْکار و ْطنان
. انػا ذٖیٖػت اغتٌهلکطد نػِٖیم و نػِٖل نِظ   ٌایی کً دارىص ىِیخ دارىص ایصه
روح اـلی در ایو نػئلً ىٖؼ نٍهی دارد و ٌيگانی کً در ٕلب ٕطار کً ایو اغت 

 کيیص. ْکط نیتان  آورد کً ةا ٕلب نی ةً وحَددارد ایو اذػاس را 

نِػظ آىچػً  اورىػص کػًکييص ةػط ایػو ة نی پژوٌؼٌایی کً درةارۀ ةصن اىػان  آن
نَر  ةًایيکً  ْطغِص چیظی ؽتیً نَج الکِطیکی اغت. ٍْالً درةارۀ اىػان ةیطون نی

 تػَاىیم ةگػَییم کػً کيیم، انػا نی ْطغِص ـرتت ىهی ی را ةیطون نیچیظ چًوإٍی 
اش ـػرتت  اىص آن نادی اغت. ةياةطایو چیػظی کػً ا ن درةػاره تفصیٔ کطدهٌا  آن

ةٍلی از اغِادان  .ً تأثیطی داردو اغت ةپطغیم نِظ چکطدم سطاْات ىیػت. نهک
ای َْؽؽان  تَاىيص از ذٌو کييص کً نی گَىگ ادٌا نی چی ةؾطی  اغِٓاده کييص تا کاٌر

ٌا  آن ٌا. چؾم غَم یا ؽٓای ةیهاری کطدن  ، ةازااؽی کطدن ناىيص حاةخا ،اىخام دٌيص
ایی را نی نتیٍی را در اسِیػار  ی َْؽٌا داىيص چً تَاىایی گَیيص زیطا ىهی چيیو چیٌظ

اش، آن  درةػاره کػطدن  داىيص اگط کاری را ةشَاٌيص اىخام دٌيص، ةػا ْکط دارىص. ْٖم نی
ٌای  دٌػػص ایػػو اغػػت کػػً ٕػػصرت روی نی در وإػػًؽػػَد. آىچػػً  کػػار اىخػػام نی

ای نٍیيی را اىخام نی نتیٍی َْؽ دٌيػص، انػا سػَد  ؽان ترت ْطنان اْکارؽان کاٌر
ایی  چیظی ىهی دادن رویتيٍایی ةاٌ   ذٌو ةً ؽَد. ةط ٌهیو اغاس، ةطسی از کاٌر

نتیٍی  ٌػای ْػَؽ آن تَاىایی  واغػه ةً در وإػًدٌيػص  کييصگان اىخام نی کً تهطیو
 گیطد کً در اسِیار دارىص. ـَرت نی
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ٌػای ةػالَٖۀ ةػصن اىػػان ٌػػِيص. ةػا تَغػٍ   نتیٍی، تَاىایی ٌای َْؽ تَاىایی
ػای  ْظایيصهنَر  حانٍ  ةؾطی، ذٌو اىػان ةً ای پیچیصه ؽػصه اغػت، نػطدم چیٌظ

، در ىِیخػًؽػَىص.  نی  نِکی ، ةیؾِطگیطىص و ةً اةظار ىَیو تط در ىيط نی ٌهلی را نٍم
ًِ اغت. نصرغ  دا ػَ ةازگؾػت ةػً  ٌای نادرزادی اىػان ةً تَاىایی تصریج ترلیل ْر

ٖیٖػت دٌص. در حطیان تظکیً، ةایص در حػػِخَی ذ سَد وإٍی اولیً را آنَزش نی
تان ةطگطدیػص. ْٖػم ةٍػص از آن  و غطؽػت اـػلیلَص اولیً ةً س در ىٍایتةاؽیص و 

ا ٌای نادرزادی تَاىیص ایو تَاىایی نی ٌای  تَاىایی»را ٌا  آن تان را ةازیاةیص. ایو روٌز
ٌػػای نػػادرزادی اىػػػان  تَاىاییٌػػا  آن  ٌهػػدر ذػػالی کػػً  ىػػانیم، نی« نتیٍی ْػػَؽ

ت»در ذػال ؾطی آیص حانٍ  ة ٌػِيص. ةً ىيط نی در  در وإػًةاؽػص، انػا « پیؾػْط
ت اغت و از غطؽت حٍػان دورتػط نیذال   ؽػَد. چيػص روز پػیؼ گٓػِم کػً پػْط
انػا ؽػایص  .راىػص ىؾػػت و آن را نی غهت ٌٖػب نی روی ا غ رو ةً گَ َ  َ حاىگ

ِو حلَنطدم ىَِاىػِيص نييَر او را ةٍٓهيص. او پی ةطد  ِو   ٌٖػب  ٌهػانْر  اغػت وْر
ةؾطیت از غطؽت حٍان دورتط ؽصه اغت. در حطیان تِییط و ترَل حٍػان و ایيکً 

گطایی، ةػػیاری از نػطدم از  نشفَـًا انطوزه ةٍص از پیَغِو ةً نَج ةػظرگ تخػارت
ٌػایی  اىص. آن دورتط ؽػصه ِحو، َؽو، ِرنو از غطؽت حٍان،  ىيط اسالٕی ْاغص ؽصه

اىيص ةً وغٍت ْػاد اسالٕی تَ کييص ىهی کً در انِصاد حطیان نطدم ٌادی ذطکت نی
پيصارىص کً اوكاع سَب اغػت. ْٖػم  ةٍلی اْطاد ذِی نی در ىِیخًةؾط پی ةتطىص. 

رؽص کطده اغت، ةا ىگاٌی ةً ٌٖب پػی ؽان  ؽیيگ ؽیو اْطادی کً از نطیٔ تظکیً،
 وذؾِياک اَْل کطده اغت. ٌای اسالٕی اىػان ةً ایو گػِطدگیِ  ةطىص کً ارزش نی

ٌػػای  تػػَاىم تَاىایی نػػو نی»اىػػص:  گَىػػگ ادٌػػا کطده یةٍلػػی از اغػػِادان چ
تَاىيػص رؽػص دٌيػص؟  نتیٍی را نی چً تَاىػایی ْػَؽ« نتیٍی ؽها را رؽص دٌم. َْؽ

تَاىیػص  ص. چگَىػً نیيػص ٌهػل کييتَاى نتیٍی ْطد ىهی ٌای َْؽ ةصون اىطژی، تَاىایی
وغػیل   ةًنتیٍی ْػطدی  ٌػای ْػَؽ را رؽص دٌیص؟ وِٕػی تَاىاییٌا  آن ةصون اىطژی،
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ًِ و تَٖیت ىؾصه ةاؽ را رؽػص ٌػا  آن تَاىیػص ص، چگَىً نیياىطژی سَد او ؽکل ىگْط
نتیٍی  ٌػای ْػَؽ درةػارۀ رؽػص تَاىاییٌػا  نآآىچػً  دٌیص؟ نهلًٖا ُیطنهکو اغػت.

تان را کػً پیؾػاپیؼ رؽػص  نتیٍی ٌای َْؽ اىص چیظی ىیػت حظ ایيکً تَاىایی گًِٓ
در کييػص.  تػان کػار نی ةػا دغػَِر ذٌيیٌػا  آن .کييػص نِفل نیتان  ةً ذٌو اىص کطده

دٌيػص ایػو اغػت.  اىخػام نیٌا  آن نتیٍی، کاری کً ٌای َْؽ رؽص تَاىاییسفَص 
اىص، ةلکً ْٖم ایو کار کَچک را  ا رؽص ىصادهتان ر نتیٍی ٌای َْؽ یک از تَاىایی ٌی 

 اىص. اىخام داده

ایی  یٍی ْطناننت ٌای َْؽ تَاىص ةً تَاىایی کييصگان نی اْکار تهطیو دٌص کً کاٌر
اش  وپا و اٌلای ذػی ص، در ذالی کً اْکار ْطدی ٌادی ةً چٍار دغتيرا اىخام دٌ
ایی را اىخام دٌ ْطنان نی ص. دٕیٖػًا ناىيػص ةشػؼ تَلیػص در کارساىػً يػدٌص کً کاٌر

ایی ـادر نی ؼ ٓکيص کً وىػای اغت: ر یع ةشؼ ةطای ٌط ٕػهت ساص دغٌَِر
ل نطکظ ْطناىػصٌی ارتػؼ اغػت: ادارۀ ْطناىػصٌی دغػَِر را احطا کيص. ٌهچيیو نث

از  ةیطون کيص. زناىی کً در دٌص و تهام ارتؼ را ةطای اىخام نأنَریت ٌصایت نی نی
ٌای نرلی  ٌایی داؽِم، اُلب درةارۀ ایو نَكَع ةا نػئَ ن اىخهو ؽٍط غشيطاىی

کػطدیم کػً  نی پژوٌؼنا »زده ةَدىص:  ؽگٓتٌا  آن  کطدم. ٌه گَىگ گِٓگَ نی چی
 ةً ایو ـػَرت ىیػػت. در ذٖیٖت« اىطژی ةالَٖه و آگاٌی دارد. چٖصرذٌو اىػان 

ٌهلکطدٌای ةطتط ةػصن درةارۀ  پژوٌؼام کً ةطای  از آُاز در اؽِتاه ةَدىص. گًٌِٓا  آن
ػای َْؽ ٌػادی، ْػطد   اىػان، تٓکػط ؽػشؿ ةایػص تِییػط کيػص. ةػطای درک آن چیٌظ

 ار ةتطد.ک نطدم ٌادی را ةًٌای نيهٔ یا درک  تَاىص ؽیَه ىهی

ٌای نشِلٓی از اْکار وحَد دارىص. ةطای نثال، ةٍلی اْطاد ةػً ىاسَدآگػاه،  ؽکل
گَىػگ  رؤیاٌا، اغِادان چیدر سفَص کييص.  الٍام و رؤیاٌا اؽاره نی سَدآگاه، ىیهً

ٌایی پیچیصه ٌػِيص، زیػطا ٌيگػام  پصیصه ٌا ایورا تؾطید کييص. ٌا  آن نایل ىیػِيص
زنان در ةػػیاری از ُةٍػصٌای  نَر ٌم ن سَدٌای نَازی دیگطی از ؽها ىیظ ةًتَلصتا
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دٌيػص  ؽصۀ کانلی را ؽکل نی ؽها وحَد تطکیب ٌهطاه  ةًٌا  آن حٍان نَِلص ؽصىص و
روح اـػلی، روح تان  ةػصنٌالوه، در  و از نطیٔ ذٌو ةً یکصیگط نِفل ٌػػِيص. ةػً

ىػاٌط سػَد را  ٌطیػکیػص کػً نتیٍی دار وغیٍی از نَحَدات ْػَؽ ۀکهکی و گػِط
در ُةٍػصٌای دیگػط را تػان  ٌای ىػاٌط و اىطژیتان  دارىص. ٌػط غػلَل و ٌهػ  اٌلػای

ا در یػک لريػً نهکػو اغػت ةػً ایػو ـػَرت و  نيٍکع نی کييص. در رؤیا، چیٌظ
آیيػص؟ ٌلػم  از کخػا نیٌػا  آن ص. ةً ٌط ذػال،يای دیگط ةً ـَرت دیگطی ةاؽ لريً

دٌص. ایو واکيؾی اغػت کػً در  انَاج نِظ ىػتت نیپظؽکی آن را ةً تِییطاتی در 
ٌایی ةػػً  آن انػػَاج پاغػػز در ذٖیٖػػتؽػػَد. انػػا  نیىهایػػان ایػػو ؽػػکل ْیظیکػػی 

ةیيیص اذػاس گیخی  رو، وِٕی رؤیایی نی ٌایی از ُةٍصٌای دیگط ٌػِيص. ازایو پیام
ٌػا  آن ٌا ارتتانی ةً ؽها ىصارىػص و ىیػازی ىیػػت ةػً کصام از ایو کيیص. انا ٌی  نی

ًا رؤیػا»تَحً کيیص. انا یک ىَع رؤیا وحَد دارد کً اٌهیت دارد و ىتایص آن را  « ـػْط
تان نهکو اغػت در رؤیػایی ةتیيػص کػً  در ىيط ةگیطیص. سَدآگاه اـلی یا روح اـلی

نهکو اغت وإًٍا چیػظی را تخطةػً کػطده ایيکً  ٌلَی از ساىَاده ىظد ؽها آنصه یا
گَىػً اغػت  را اىخام داده ةاؽیص. در ایو نَارد، ایو ةاؽیص یا چیظی را دیصه یا کاری

اغػت.  تان وإًٍا در ُةٍصی دیگط کاری را اىخام داده یا چیظی را دیصه کً روح اـلی
ای  روؽػو ةػَد و تخطةػًتػان  کار را اىخػام دادیػص و سَدآگاه ایو ؽها ةَدیص کً آن

ا وإًٍا وحَد دارىص، ْٖم ایو اغػت کػً در ُةٍػصٌای گَىػً   وإٍی داؽِیص. ایو چیٌظ
ؽػَىص. ةيػاةطایو چيػیو  ٌای دیگػطی اىخػام نی ْلػازناندیگطی وحَد دارىص و در 

ًا رؤیا ىانیص، گطچً  ایی را ىتایص ـْط و  ةػَد ایيخا در ایو ُةٍػص سَاةیػصهتان  ةصنچیٌظ
ًِ نیدر ذال  ؽَد. انا ْٖػم چيػیو رؤیاٌػایی  دیصن چیظی ةَد کً رؤیا در ىيط گْط

 نَر نػِٖیم ةً ؽها نطةَط اغت. نهلتی دارىص کً ةً

ٌػا را  گػَیم کػً ایػو واژه سَدآگاه، ىاسَدآگاه و ُیطه، نی الٍام، ىیهًدر سفَص 
اىص و ایو اْطاد  ٌایی ٌػِيص کً ىَیػيصگان غاسًِ واژهٌا  آن اىص. داىؾهيصان ىػاسًِ
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ًا ؽان  ىيطات آؽػيا ةػَد ؽػان  ٌای ذٌيػی رایخػی کػً ةطای پصیػصه ةط اغػاسرا ـْط
کً نطدم ةً آن اؽاره « ىاسَدآگاه»گضاری کطدىص. ةياةطایو سیلی ٌلهی ىیػِيص.  پایً
آغػاىی تَكػید داد و ةػػیار نػتٍم  تػَان ةً کييص چیػت؟ ایػو اـػهالح را ىهی نی

ص ىػگضار ٍػصٌای دیگػط کػً روی نػطدم تػأثیط نیٌا و انالٌاتی از ةُ  اغت، زیطا اىطژی
ِػً اُلٌا  آن و ةً ٌهیو سانطاىص  ةػیار پیچیصه ب ةػا ردپاٌػای ذاْيػً اؽػِتاه گْط

راذِی تَكػید داد. ةػط نتػٔ  تػَان ةػً سَدآگاه را نی ؽَىص. از غَی دیگط، ىیهً نی
ِّ ىیهً نَر ىاسَاغػًِ  کيص کً ؽشؿ ةػً سَدآگاه، آن ةً اىخام کاری اؽاره نی تٍطی

ً آگاٌاى گَیيص کً ایو ؽشؿ ایو کار را ىیهً دٌص. دیگطان نٍهَ ً نی آن را اىخام نی
هصی اىخام داد. ایو ىیهً و ةً سَدآگاه دٕیًٖا نثل سَدآگاه کهکی اغت  ـَرت ُیٌط

دٌص  اش اغِطاذت نی کً درةارۀ آن ـرتت کطدیم. وِٕی ؽشؿ ةً سَدآگاه اـلی
اش را از دغت  ةیيص یا آگاٌی کيص، ناىيص وِٕی کً سَاب نی یا نِظش را کيِطل ىهی

کيػص. در ایػو  اذِی ؽشؿ را کيِػطل نیر دٌص، سَدآگاه کهکی یا روح کهکی ةً نی
تَاىػص از  نَإً، یٍيی وِٕی ْطد از ىيط ذٌيی ذلَر کانل ىصارد، سَدآگاه کهکی نی

ای ةشفَـی را اىخػام دٌػص. انػا نٍهػَ ً آن ػا ةػً نطیٔ او کاٌر سَةی اىخػام  کاٌر
تَاىػص  ةؾػطی ىیػػت و نی  ؽَىص، زیطا سَدآگػاه کهکػی ترػت اْػػَن حانٍػ نی

 ٍصی دیگػط ٕػطار دارد. ةٍػص ازٌط ذال در ةُ ً َكَع را ةتیيص، چطاکً ةن ناٌیت وإٍی
چگَىػً »کيػص:  ؽَد چً کػاری اىخػام داده اغػت ْکػط نی ؽشؿ نَِحً نیایيکً 

اگط ذَاغم ةَد ایو کار را ةً ایػو »یا « تَاىػِم ایو کار را ةً ایو ةصی اىخام دٌم؟
یػت، انا وِٕػی چيػص نهکو اغت ا ن ةگَیص آن سَب ى« دادم. ـَرت اىخام ىهی

 آن را کيص کً و ىگاٌی ةً آن ةیيصازد تٍخب نیطدد روز یا چيص ًٌِٓ ةٍص ةً ٌٖب ةطگ
ار، ةػػیار آن کػاِْيػص.  چٖصر سَب اداره کطد یا اىخام داد. ایو نَارد اُلب اتٓاؽ نی

. کػطد نػصت ْکػط ىهی سَدآگػاه کهکػی ةػً تػأثیط آىػی و کَتاهٌالی اىخام ؽص زیػطا 
نصت تأثیط سَةی سَاٌص داؽت. در غػایط نػَارد کػً نَكػَع ةليصر داىػت کً د نی

نصت نهطح ىیػت و ْٖم زنان ذال نٍم اغػت، آىچػً سَدآگػاه کهکػی  ةليصتأثیط 
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ؽَد کً ٌهػان نَٕػً ٌػالی  ی اىخام نیؽکل ةًةً اذِهال زیاد دٌص  اىخام نیْطد 
 ةاؽص.

نٍهػَ ً در [ وحػَد دارد کػً «سَدآگاه ىیهػً»] ؽکل دیگػطی از ٍْالیػت ذٌيػیِ 
ؽَد کً کیٓیت نادرزادی سیلی سَةی دارىص. ایو زناىی اغت کػً  اْطادی یاْت نی

ایی را ترت ْطنػان نَحػَدات وا تػط اىخػام نی دٌػص. التِػً ایػو کػالً  ؽشؿ کاٌر
پػطدازیم. ٌهػصتًا از اْکػاری ـػرتت  نَكَع دیگطی اغػت و در ایيخػا ةػً آن ىهی

 آیيص. کيیم کً از نطؼ سَدنان نی نی

نَر کلی ایػو ةػاور وحػَد  اىص. ةً ای اغت کً ىَیػيصگان غاسًِ ىیظ واژه« ٍامال»
اش  ؽػشؿ در نػَل زىػصگی ۀؽص دٌص کً داىؼ حهً دارد کً الٍام زناىی روی نی

ً ةً گَیم کً ةػط  حٍص. نی ای ةیطون نی نَر ُیطنيِيطه و در کػطی از ثاىیً نثل حٕط
صگی داىؼ حهً کيص، ةیؾِط از نتٔ دیصگاه ناتطیالیػم، ؽشؿ ٌطچً ةیؾِط در زى

 ای کً ؽشؿ نِظ سَد را ةً ؽَد و در لريً تط نی کيص و نِظ ٍْال نِظ اغِٓاده نی
نَر پیَغًِ ةً ةیطون حاری ؽَد و ىتایص ىیاز ةػً  گیطد، داىؼ ؽشؿ ةایص ةً کار نی

ٌای رایج الٍػام نهکػو اغػت نػَإٍی  ىانيص. ىهَىً چیظی ةاؽص کً نطدم الٍام نی
کيػص داىػؼ او  اذػػاس نیکػً کيػص  چیػظی تٍهػٔ نیدرةارۀ  ٕصر آنْطد ص کً يةاؽ

تَاىص ذِی در ذص یک ـٓرً ٌػم ةػً  نفطؼ ؽصه و اىگار درناىصه ؽصه اغت. ىهی
تَاىػص پػطوژۀ  آورد یػا ىهی کم نی ىَؽِو ادانً دٌص، ةطای غاست ٕهًٍ آٌيگی ایصه

، ةػا نِػظی ٌلهی را کانل کيص. در ایو لريً ؽشؿ نٍهَ ً سػًِ اغػت پژوٌؼ
ًِ و تً ترلیل تَاىػص دیگػط ادانػً  اىص. ىهی ٌایی کً روی زنیو پشػؼ ؽػصه  غیگار ْر

در چػً  در ىٍایػترغػص.  ای ةػً ذٌػيؼ ىهی گیطد و ٌيَز ٌی  ایصه دٌص، غطدرد نی
ْطانَؽػؼ کػو. کهػی »کيص:  ؽَد؟ اگط سػًِ ةاؽص ْکط نی ذالِی الٍام ىاٌط نی

اـلی ذٌػو را ةیؾػِط کيِػطل کيػص، غػایط زیطا ٌطچً سَدآگاه « کيم. اغِطاذت نی
ذٌػيؼ،  ؽصن تَاىيص پا ةً نیان ةگضارىص. ةا ایو اغِطاذت و آرام نَحَدات کهِط نی
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ٌا ةػً ایػو ـػَرت  رغص. اکثط الٍام ذلی ةً ذٌيؼ نی ىاگٍان ةصون ٌی  تالؽی راه
 ؽَىص. ىاٌط نی

ظ ؽشؿ را ؽَد؟ زیطا وِٕی سَدآگاه اـلی، نِ چطا الٍام در ایو نًَٕ ىاٌط نی
کيص، ْػطد ٌطچػً از نِػظ ةیؾػِط اغػِٓاده کيػص، سَدآگػاه اـػلی کيِػطل  کيِطل نی

تَاىص پا ةً نیان ةگػضارد. سَدآگػاه کهکػی  ةیؾِطی دارد و سَدآگاه کهکی کهِط نی
زنػان از ةهػو ٌهػان نػادر نَِلػص ؽػصه و او ىیػظ  ٕػهِی از ایو ةػصن اغػت و ٌم
چیظی ْکط کيػص کػً درةارۀ  ٕصر آنشؿ کيص. اگط ؽ ٕػهِی از ایو ةصن را کيِطل نی

ای ةً ذٌيؼ ىطغص و ةطایؼ آزاردٌيػصه ةاؽػص، سَدآگػاه کهکػی  غطدرد ةگیطد، ایصه
ؽػَد و او ىیػظ نهکػو اغػت غػطدرد  ةطد و ترهل آن ةطایؼ غشت نی ىیظ رىج نی

کيػص و کيِػطل سػَد را  داؽًِ ةاؽص. انا وِٕی سَدآگػاه اـػلی ؽػشؿ اغػِطاذت
داىص در نِػظ ْػطد  آن نَكَع نیدرةارۀ  آىچً تَاىص ی نیکاٌؼ دٌص، سَدآگاه کهک

ٍػصی تَاىص غطؽت نَكػَع را ةتیيػص، چطاکػً در ةُ  کيص. سَدآگاه کهکی نی نيٍکع
 نٖالً ىَؽًِ ؽَد آن اثط کانل ؽَد، کهکؼ ةاٌ  نی ،دیگط ٕطار دارد. ةً ایو ؽکل

 ؽَد. ؽَد یا آٌيگ غاسًِ

َاىیم از سَدآگػاه کهکػی اغػِٓاده تػ در ایو ذالػت، نی»گَیيص:  ةٍلی اْطاد نی
ای پطغػیصه ةػَد:  ای پػیؼ در ةطگػً چیظی اغت کً ؽشفػی لريػً ناىيص« کيیم.

طار کيیم؟ چگَىً نی» در او تَاىیص ةػا  ؽها ىهی« تَاىیم ةا سَدآگاه کهکی تهاس ةٕط
ِو  تازگی ؽػطوع ؽػصه و ةػطای تهػاس تان ةً تهاس ةاؽیص زیطا تظکیً گَىػً  ٌی گْط

طار ىکيیص، چطاکػً ةػً اذِهػال زیػاد تَاىایی ىصاریص . ةٍِط اغت ٌی  تهاغی ةا او ةٕط
تػَاىیم سَدآگػاه  آیػا نی»تان واةػِگی اغت. ةٍلی اْطاد ؽایص ْکػط کييػص:  اىگیظه
  کار ةتطیم تا ثطوت ةیؾِطی ةػطای سَدنػان ایخػاد کيػیم و تَغػٍ نان را ةً کهکی

داىػص ٌيػَز  تػان نی گاه کهکیسَدآآىچً  ؟ زیطاىً! چطا ىً« تط کيیم؟ حانًٍ را غطیً
تٍػصاد غػهَح ةػػیار زیػاد و  ،اىػص ٌم ةػیار نرصود اغػت. ُةٍػصٌا ةػػیار پیچیصه
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ٕػادر ةػً داىػػِو چیػظی سَدآگاه کهکی ْٖم  غاسِار حٍان ةػیار پیچیصه اغت.
داىػص.  کً در ُةٍص سػَدش وحػَد دارد و در ْطاتػط از ُةٍػص سػَدش چیػظی ىهیاغت 

ةؾػطیت   ص. تَغٍىهَدی نشِلّ ةػیار زیادی وحَد دارٌالوه، ُةٍصٌا و غهَح ٌ ةً
تَاىيص کيِطل کييػص و آن ةػط نتػٔ  نی را ْٖم نَحَداتی وا تط در غهَذی ةػیار ةا 

 رود. ٕاىَِن تَغًٍ پیؼ نی

ت نی کيػص. نهکػو اغػت  حانٍ  اىػاىی نا ةط نتٔ ٕاىَن تَغٍ  تاریز پیؾػْط
ساـی ةطغص، انػا نَحػَدات وا  ةشَاٌیص در نػیط ساـی تَغًٍ یاةص و ةً اٌصاؼ 

ٌایی ناىيػص  گیطىػص. ةػطای نثػال، ةػً اذِهػال زیػاد ایػصه ىهی در ىيطگَىً  آن را ایو
کطده انا ٌلت  انطوزی ةً ذٌو نطدم ةاغِان ىیظ سهَر نی  ٌَاپیها، ٕهار و دوچطس

نياغب آن در تاریز   را اسِطاع کييص ایو ةَد کً ٌيَز لريٌا  آن تَاىػِيص ایيکً ىهی
کع، نطدم ةً کييص ةً ٌلػت نرػصودیت  نَر نطغَم ْکط نی ْطا ىطغیصه ةَد. انا ةٌط

را اسِطاع کييص. انا ذٖیٖت ایو اغت کػً ٌا  آن تَاىػِيص ٌلم در گضؽًِ ةَد کً ىهی
کيص. نييَر از تهام  تاریز را دىتال نی و تطتیبىيم  چگَىگی تَغٍ  ٌلم ةؾطی ىیظ

پػیؼ  ،سَاٌیػص نػَر کػً ؽػها نی نػًا آنٌا ایو اغػت کػً نػػا ل الظا ـرتت ایو
راذِی ىٖؾػی را  تَاىػص ةػً ؽػان نی رود. التًِ اْطادی ٌػِيص کً سَدآگاه کهکی ىهی

ٌػظار کلهػً در روز ةػطای کِػاةم  ٌػا تػَاىم ده نی»کيػص:  ای ادٌا نی ایٓا کيص. ىَیػيصه
م و تَاىم ةػیار غطیً ةيَیػ اـالً سػًِ ؽَم. اگط ةشَاٌم، نیایيکً  ةيَیػم ةصون

م  سَاىيص وِٕی نطدم آن را نی نػَر اغػت؟  چػطا ایو« کييص سَب اغت. ْکط نیةاٌز
نَری کػً  ، ةػًاوغػت ایو ىِیخ  تالش نؾِطک سَدآگاه کهکی و سَدآگاه اـػلی

تَاىص ىیهی از کار را اىخام دٌػص. انػا چيػیو چیػظی ىػادر  سَدآگاه کهکی او ىیظ نی
کيص. ٌط تالش ؽها  سَد را درگیط ىهی کهکی ْطد اـالً  اغت. در اکثط نَارد، سَدآگاه

رود و نهکػو اغػت ىِیخػ   سػَةی پػیؼ ىهػی سَدآگاه کهکی ةً کطدن  ةطای درگیط
کع ةگیطیص.  ةٌط



۴۰۱ 

 

 ذٌيی پاک و عفاف
تهطیو ةً ذالت غکَن ةطغص و ایػو اْػطاد  در نَلتَاىص  ذٌو ةػیاری از اْطاد ىهی

لم، ٌط نَر ٌم کً تهػطیو نٍ»گَىگ ةپطغيص:  روىص تا از اغِادان چی یی نیٌطحاةً 
ی ْکػط ٌطچیػظؽَم، ةػً  آرام نیایيکً  نرق ةًتَاىم ةً غکَن ةطغم.  کيم ىهی نی
ىکطدىی اغػت، ناىيػص وإٍػًا نٍػار« ُطیػب. ٌای ٌخیب اْکار و ایصه از حهلًکيم،  نی

وحػً  ٌی  ؽػَد و ْػطد ةً ی ىػاٌط نیٌطچیػظرودساىً و دریایی نِالنم اغػت کػً 
تَاىػص ةػً غػکَن ةطغػص؟ ةٍلػی اْػطاد  ص. چػطا ْػطد ىهیتَاىص ةً غػکَن ةطغػ ىهی
يػص تَاىيص ایو را درک کييص و ْکػط نی ىهی ٌای غػطی وحػَد  کييػص ةایػص ةٍلػی تْط

کيم ةً نو ةٍلػی از  سَاٌؼ نی»کييص:  داؽًِ ةاؽص. اغِاداىی نٍطوؼ را پیصا نی
يص ًِ را آنَزش دٌیص تا ذٌيم ةَِاىص غاکو ؽَد. تْط ایػو  از ىيط نػو،« ٌای پیؾْط

سَاٌیػص سَدتػان را رؽػص دٌیػص،  اْطاد در حػِخَی کهک ةیطوىی ٌػِيص. اگط نی
کػار کيیػص. ایػو تيٍػا راٌػی تان  و غشت روی ٕلبدرون سَد را حػِخَ کيیص ةایص 

ت کيیص و در نصیِیؾو ةً غػکَن ةطغػیص.  تػان  ذٌوایيکػً اغت کً ةَِاىیص پیؾْط
ت دغػِاوردیػک  ةَِاىص ةً ذالت غکَن ةطغػص اغػت. ٕػصرت تهطکظتػان  و پیؾػْط

 .اغتةازتاةی از غهد ؽه

تَاىػص  نیل سَد ذٌيؼ را غاکو کيػص؟ اـػالً ىهی تَاىص ةً چگَىً ْطد ٌادی نی
کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽػًِ ةاؽػص. ٌلػت ایيکً  ایو کار را اىخام دٌص نگط

 و ةػً ایػو ٌلػت رةهی ىصاردتان  تکيیکةً تَاىیص ةً غکَن ةطغیص  ىهیایيکً  اـلی
یا آىچػً تان  ایص، ةلکً ٌلِؼ ایو اغت کً ذٌو رنظ نَْٖیت را ىیاًٌِْم ىیػت کً 

اغت پاک و سالؿ ىیػت. اگػط در زىػصگی روزاىػً و در تٍػارض ةػا تان  درون ٕلب
ٌا و انیال  سانط نياًْ ؽشفی و اذػاغات گَىاگَن ةؾطی و واةػِگی دیگطان، ةً

اةت و نتارزه ةاؽیص و ایو نػا ل را ا ىکيیص و در ذال ٕر را غػتک ىگیطیػص ٌػا  آن ٌر
گَىػگ را  چیدر ذػالی کػً  راذِی ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسی اْطاد تَاىیص ةً چگَىً نی
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کيم و ةػً  کيم. نػو ذٌػيم را آرام نػی ةاور ىهیآن را »کييص:  کييص ادٌا نی تهطیو نی
ؽػَد، تهػام اْکارؽػان دوةػاره  ایػو ةیػان نیایيکً  نرق ةً« کيم. چیظی ْکط ىهی

پاک تان  تَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌو ؽَىص. ٌلت ایيکً ىهی صار نیپصی
 و سالؿ ىیػت.

ؽایص یکی از د یل نشالٓت اْطاد ةا ایو ىگطش ایو ةاؽص کػً ةطسػی اغػِادان 
ناىيػص  ،کيص ىاٌط ذٌو را غاکو نی دٌيص کً ةً ٌایی را آنَزش نی گَىگ تکيیک چی

و تکػطار  کطدن ان ىگاه تی دن ان، دروىی ةً تی دن ، تهطکظ ةطکطدن ، تخػمؽصن  نِهطکظ
ًا تکيیک ىیػِيص. ةیؼ از تکيیک ةػَده و ةازتػاةی از درحػ   ىام ةَدا. انا ایو ٌا ـْط

ٌػا نػػِٖیهًا ةػً تظکیػ   نٍارت ْطد ىیػظ ٌػػِيص. ةػط ٌهػیو اغػاس، ایػو تَاىایی
ًا ةا اغِٓ ارتتاط دارىص. ْطد ىهینان  ؽیيگ و رؽص غهد ؽیو اده از چيػان تَاىص ـْط

ٌای  کيیص؟ انِران کيیص. ةا انیال و واةػِگی ٌایی ةً غکَن ةطغص. ةاور ىهی تکيیک
ا ىکطده تَاىیػص ةػً غػکَن  ایص، انِران کيیػص و ةتیيیػص آیػا نی ؽصیص گَىاگَىی کً ٌر

تَاىیص ةػا  کيص. آیا نی ام ةَدا، ذٌو را غاکو نیتکطار ىگَیيص  ةطغیص. ةٍلی اْطاد نی
تظکیػ  نصرغػ  ةػَدا »کييػص:  ا ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسػی اْػطاد ادٌػا نیىام ةَدتکطار 
آن را  آیػا.« تکػطار کيیػصآغان اغت کً ْٖم  زم اغػت ىػام ةػَدا را  ٕصر آنتاةا  آنی

گَییص آغان  . ؽها نیاغتای از نٍارت ؽه گَیم غکَن ىؾاىً ایص؟ نی انِران کطده
ای آغػان  نصرغػ  تظکیػً گَیم ةً ایو آغاىی ىیػػت، زیػطا ٌػی  اغت، انا نو نی

 ىیػت.

را آنػَزش داد. انػا او ٕتػل از تهطکػظ « تهطکػظ»داىيص کػً ؽػاکیانَىی  ٌهً نی
از تهػػػام انیػػػال و کؾػػػیصن  و دغت« اذکػػػام»ی را آنػػػَزش داد؟ او چیظ چػػػً
چیظ ةإی ىهاىصه ةاؽص و ؽػشؿ  ای کً ٌی  ٌا را آنَزش داد، تا نطذلً نؾَِلی دل

« تهطکػظ»گَىً ىیػت؟ انػا  تهطکظ دغت یاةص. آیا ایوتَاىص ةً  ـَرت نی ْٖم در آن
نَر  ىیظ نٍارت اغت و از پیطوان او چيػیو اىِيػاری ىتػَد کػً در ٌهػان روز اول ةػً
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ای ةص  ةًٌا  آن نَر کً ٌهل کييص. ٌهان« اذکام»کانل ةً  نَر تصریخی از ٌه  چیٌظ
ىػام ةػَدا ىیػظ تکػطار  کطد. ٕصم رؽص نی ةً کؾیصىص، تَاىایی تهطکظؽان ٕصم دغت نی

نَر  نَر نؾاةً ةً تَحٍی یکپارچً و ذٌيػی سػالی ىیػاز دارد. وِٕػی ؽػشؿ ةػً ةً
، ؽػَىص ذع نی ٌای دیگط نِظش ةػی تهام ٕػهتکيص  تکطار نیةَدا را  ىامپیَغًِ 

و ؽػصه یک ْکط حایگظیو ٌظاران ْکط دیگط  ،دٌص از دغت نی را چیظ ٌهًآگاٌی ةً 
ؽَد. آیا ایو نٍػارت ىیػػت؟ ایػو  ىاٌط نی ٌط ذطؼ ىام ةَدا در نٖاةل چؾهاىؼ

آن را  چیظی ىیػت کً ؽشؿ ةَِاىص از ٌهان روز اول ةً آن دغت یاةص. اگط ىَِاىػص
در  کيیػص؟ انِرػان کيیػص. تَاىص ةً غػکَن ةطغػص. ةػاور ىهی اىخام دٌص، نههئيًا ىهی

ْکط  یٌطچیظ، ذٌيؼ ةً کيص تکطار نیپیَغًِ ىام ةَدا را نَر  ةًْطد  دٌانذالی کً 
چطا ر یػم در نرل کار ایو اىصازه از نو ةیظار اغت؟ پاداش ایو ناه نػو »کيص:  نی

ؽػَد، انػا  تط نی کيػص، ٌفػتاىی ٌطچً ةیؾػِط درةػارۀ آن ْکػط نی« سیلی کم اغت.
  ٌػصؼ از تهػطیو کيیػص ىػام ةػَدا اغػت. آیػا ْکػط نیتکػطار در ذػال دٌاىؼ ٌيَز 

 ٌی از نٍػارت ىیػػت؟ آیػا ایػوآیػا ایػو نَكػَتَاىص ذاـل ؽػَد؟  گَىگ نی چی
ةػاز اغػت و ؽػان  مىتَدن ذٌػو ىیػػت؟ ةطسػی اْػطاد چؾػم غَ نَكٌَی از پاک

کػً در نيهٖػ  زیػط  دن در سفػَصان ىگاه کييػص.  تی دن نَر دروىی ةً تَاىيص ةً نی
تط اغػت و  تط ةاؽص، درسؾػان ؽَد، ٌطچً ایو اىطژی سالؿ ؽکم ؽشؿ حهً نی

تَاىص ْٖػم ةػا  تط اغت. آیا ْطد نی کصرتط و غیاه ٌطچً ایو اىطژی کهِط سالؿ ةاؽص
تَاىص ةػً آن دغػت یاةػص.  ان ةً غکَن ةطغص؟ ىهی تی دن در دن دروىی ةً کطدن ىگاه

ایو ةً سَد تکيیک ةػِگی ىصارد. ىکِ  کلیصی ایو اغت کً ذٌو و اْکػار ؽػشؿ 
و  زیتػا دن کيیػص، ان ىگػاه نی تػی دن نَر دروىػی ةػً پاک و ؽٓاؼ ىیػت. وِٕی ةً

ایػو اتػاؽ »ؽَد:  ةً آپارتهان تتصیل نی دن ای دیگط، ؽَد. لريً درسؾان دیصه نی
ةطای پػطم سَاٌص ةَد وِٕی ازدواج کيص. آن اتاؽ ةطای دسِطم اغت. نا زوج نػو 
ىیظ در اتاؽ دیگػط زىػصگی سػَاٌیم کػطد و اتػاؽ وغػم اتػاؽ ىؾػیهو سَاٌػص ؽػص. 

ؽَد؟ ةایص ْکط کػيم تػا  یؿ داده نیالٍاده اغت! آیا ایو آپارتهان ةً نو تشف َْؽ
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ِو آن پیصا کيم. ةایص چػًراٌی  ػا « کػار کػطد؟ ةطای گْط ًا ةػً ایػو چیٌظ نػطدم ـػْط
آنػصىم »اىص:  کيیص ةَِاىیص ةصیو نطیٔ ةً غکَن ةطغیص؟ گًِٓ اىص. آیا ْکط نی واةػًِ

ت ةً ایو دىیا ناىيص إانت در ٌِل اغت. پػع از نػصت کَتػاٌی ةً ایيخػا را  غػٌط
ًا ةً ایو نکان دل سَش کطده« کيم. یتطک ن ای ةػً  و ٌالًٕ اىص ةٍلی از نطدم ـْط

ِو ىصارىص.  اىص. ساى  وإٍی سَد را ْطانَش کطدهٌا  آن ْر

ْطد ةایص ٕلب و ذٌو سَد را تظکیػً کيػص. ةایػص درون سػَد را  ،در تظکی  ذٖیٖی
ةٍلػی از  تَاىػص ةػً ةیػطون ىگػاه کيػص. ىهی. درون سَد را حػِخَ کيص و تظکیً کيص

گَیيص ةَدا در ٕلب ْطد اغت و ایو ىیظ تا ذصی وإٍیت دارد. انػا  نصارس تظکیً نی
اغػت، ؽػان  گَیيص ةَدا در ٕلب اىص و نی اؽِتاه درک کطده ةٍلی اْطاد ایو گًِٓ را ةً

ةً ایو ؽػکل آن را  ةَدا وحَد دارد.ؽان  ةَدا ٌػِيص یا اىگار در ٕلبٌا  آن گَیا سَد
ـػَرت ٍْهیػصه ؽػَد؟  ً ایػوتَاىص ة چگَىً نی ایو اؽِتاه ىیػت؟ اىص. آیا ٍْهیصه

هکػو اغػت چگَىً نٕلب اغت.   نييَر ایو اغت کً کلیص نَْٖیت در تظکیً، تظکی
 سَاٌیص نَْٔ ؽَیص ةایص تظکیً کيیص. ةَدا وحَد داؽًِ ةاؽص؟ اگط نیتان  ةصنر د

لی ىیػت و ةً ساتان  تَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌو ىهیایيکً  ٌلت
ذاـػل  ٕػصم ةً ٕصمتَاىػص  ایص. رغیصن ةً غکَن ْٖم نی چيان غهد ةا یی ىطغیصه

ػا نی دارد. وِٕػی واةػػِگیتان  ؽَد و ارتتاط تيگاتيگی ةا رؽص غهد کيیػص،  ٌا را ٌر
ؽَد. اگط ةشَاٌیص از نطیػٔ ةٍلػی  تط نی ٌهیٔتان  و غکَنیاةص  نیارتٖا تان  غهد

گػَیم کػً در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی  َن ةطغػیص، نیٌا ةً غک ٌا و روش تکيیک
کؾػاىص و  اْطاد را در نػیط تظکیً ةػً ةیطاٌػً نی کً ٌػِیص. ایو دٕیًٖا چیظی اغت

ویژه در ةَدیػػم، اگػط در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی  آورد. ةػً نؾکالتی را پصیص نػی
ًِ را نٖفط ةصاىیص، نی ةاؽیص یا ؽطایم  ،ذٖیٖی ایص. در تظکی  گَیيص راٌی اٌطیهيی ْر

تػان  دٌیػص ذٌو را رؽػص سػَد ؽیيگ ْطد ةایص ٕلب را تظکیً کيص و ْٖم وِٕی ؽیو
 ؽػیيگ ٕفصی ةطغص. ْٖػم وِٕػی ؽیو تَاىص پاک و ؽٓاؼ ؽَد و ةً ذالت ةی نی
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ٌا و انیػال  َیص و از سَاغػًِؽػٌهگػَن حٍػان غطؽت ةا تَاىیص  رؽص کيص نی ؽها
ای ةص سالغایط ٌا و  واةػِگیةؾطی، نشِلّ  تَاىیص  ص ؽَیص. ْٖم آىگاه نیچیٌظ

ای ةص در  را ةیطون ةطیظیص و ـٍَد کيیػص. ةػا ایػو تِییػطات، غطؽػت تان  ةصنچیٌظ
تَاىػص ةػً گَىػگ تتػصیل  کيص و غپع نادۀ تٖػَا نی حٍان ؽها را دیگط نرصود ىهی

 گَىً اغت! دغت در دغت ٌم ىصارىص؟ اـَل آن دٕیًٖا ایوٌا  آن ؽَد. آیا

تَاىیص غاکو ؽَیص، ایو ٌلِی اغت کً ةً سَد ْػطد  چطا ىهیایيکً در سفَص 
ٌَانل در سفَص کييصه ةاؽص.  تَاىص نهاةٔ اغِاىصارد تهطیو ارتتاط دارد، چطاکً ىهی

ا وكٍیِی وحَد دارد کً ةً کيػص  نصاسلً نیتان ً نَر حصی ةا تظکی ةیطوىی، ایو روٌز
وإٍػًا ةػصی روی  تػأثیطؽػَد و  غػهَح ةػا تط نی  غػَی ةًتان ً ی ةطای تظکیناىٍ و

ٌػای ةػاز، إِفػاد   داىیص کً ةا اـالذات و غیاغػت در گضارد. نی کييصگان نی تهطیو
ٌػای  نيٍهّ ؽصه و نٖطرات کؾَر ىیظ نرصودیت کهِطی پیصا کطده اغػت. ْياوری

حصیص ةػیاری وارد ؽصه و اغِاىصارد زىصگی نطدم ةٍتَد یاِْػً اغػت. تهػام نػطدم 
ی نظایا و نٍایتی دارد و اگط ةً ٌطچیظةی اغت. انا کييص ایو چیظ سَ ٌادی ْکط نی

وإػػام  اىَاعٌا،   دو نطؼ غکً ىگاه کيیص، سَاٌیص دیص کً ةا اـالذات و گؾَدن در
ای ةص ىیظ وارد ؽصه ای نٖصاری نرَِای حيػی ىصاؽًِ  . اگط کِاب یا نخلًاىص چیٌظ

ْػطوش  ىگػطان کهیػتٌػا  آن رغػص ةَِاىػص ةػً ْػطوش ةطغػص و ىهی ةً ىيػطةاؽص، 
ٌایی از اتػاؽ سػَاب را ىؾػان  ٌای تلَیظیَىی ـػريً ٌا و ةطىانً ؽَىص. اگط ْیلم نی

ىگػطان آنػار ةیييػصگان ٌػا  آن را تهاؽػا کيػص وٌػا  آن رغص کػػی ىهی ةً ىيطىصٌيص، 
تَاىػص ةگَیػص کػً آن اثػطی  ی ىهیکػػ ٌی « ٌيػطی،»اثػطی در سفَص ؽَىص.  نی

ػای غػيِی چیيػی  کطدهنَری غط ٌم  وإٍی اغت یا چیظی کً ٌهیو اىػص. در ٌيٌط
ایی وحَد ىصاؽت. ٌالوه ةط ایو، غػيت يگػی چػیو  ةاغِان نا چيیو چیٌظ ٌای ٌْط

ایی ىیػِيص کً کػی اةصاع یا غط يػگ  چیٌظ ٌم کطده ةاؽػص. ٌيگػام اؽػاره ةػً ٌْط
ٌػای  ی نيؾػأ سػَد را دارد. انػا اکيػَن ارزشٌطچیػظکطدم کً اؽاره نإتل تاریز، 
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. اغػِاىصاردٌای غػيخیصن سػَةی و ةػصی اىص کطده و تتاه ؽصه اسالٕی اىػان تِییط
چيػیو تِییطاتػی ؽػصه،  دغػِشَشةؾطیت در ذالی کً  اىص. انا ٌهگی تِییط کطده

ٌيَان تيٍػا نٍیػار تهػایظ اىػػان  ، ةػًِحو، َؽػو، ِرنغطؽت و اغِاىصارد ایو حٍان، 
ٌػػِیص اگػط  کييػصه سَب از اىػان ةص، تِییط ىکطده و ىشَاٌص کطد. ؽػها کػً تهطیو

ْطاغَی آن ةطویػص، ةایػص از ایػو نٍیػار ةػطای ارزیػاةی نػػا ل  سَاٌیص ةً ةا  و نی
ػایی  اغِٓاده کيیص. ىهی تَاىیص از اغِاىصارد نطدم ٌادی اغِٓاده کيیص. ٌالوه ةط چیٌظ

  ص کػً ؽػها را نٍهػىػکً ا ن تَـیّ کطدم نصاسالت ةیطوىی دیگطی ىیظ وحَد دار
ػای  ، آزادیگطایػی حيع ص ٌمدٌيص، ناىي سَد ٕطار نی حيػػی، نػَاد نشػصر و چیٌظ

 ىاؽایػت دیگط.

ةػً وِٕی انطوزه حانٍ  ةؾطی ةً ایو نطذلً رغیصه، درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: اگػط 
تَان احازه داد ةطای اةص ةً ایػو  اِْص؟ آیا نی ؽکل ادانً یاةص چً اتٓإی نی ٌهیو

يص، آغهان اىخػام سَاٌػص داد. ٌا ةطای آن کاری اىخام ىصٌ ـَرت ةهاىص؟ اگط اىػان
ٌط نًَٕ ْخایٍی ةط غط نطدم ْطود آنصه، ٌهیؾً در چيیو اوكاٌی ةَده اغت. در 

ام. نضاٌب و ةػػیاری از  ةظرگ ةؾطی ـرتت ىکطدهخایً ٌایم ٌطگظ درةارۀ ْ کالس
ًا ایػو نَكػَع را ةػطای ٌهگػی  ایو نَكَعِ داغ ـرتت نی درةارۀنطدم  کييص. ـػْط

هگػی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص: در حانٍػ  ٌػادی ةؾػطی نػا، کيم، پػع ٌ نهطح نی
ٌػای ةػیو  اغِاىصاردٌای اسالٕی اىػان تا چيیو ذػصی تِییػط کػطده اغػت! تيؼ

الٍػاده سهطىػاکی  کيیص ةً نطذل  َْؽ نطدم ةً ایو نطذلً رغیصه اغت! آیا ْکط ىهی
یهػی کيیم، ایو نر غَی غهَح ةا  تظکیً نی ةًدر ذالی کً  رغیصه اغت؟ ةياةطایو
کيص.  کييصگان تصاسل ایخاد نی نَر حصی ةا نا تهطیو کيیم ىیظ ةً کً در آن زىصگی نی

يً در سیاةان در نٍطض دیص ٕػطار داده نی ٌکع ایيکػً  نرق ةػًؽػَىص و  ٌای ةٌط
 ةیيیص. را نیٌا  آن کيیص غطتان را ةليص
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 ةا حػصیت آن را ؽيَد، وِٕی ؽشفی سطدنيص دا َ را نی»ىَؽت:    َزیزناىی 
ةػا سطه »کيػص:  گیطد، ْکط نی وِٕی ؽشفی سطدنيص دا َ را یاد نی« کيص. تهطیو نی

و از ٌهػیو ذػا  تظکیػً را ؽػطوع نيِيط ةهاىم راه راغِیو تظکیً را پیصا کطدم. چطا 
تط  از ىيط نو نریهی پیچیصه و دؽَار چیظی سَب اغت. ٌطچػً پیچیػصه« ىکيم؟

. اگػط کػػی ةَِاىػص سػَدش را ةػً ةػا  و آورد نػی ةػً وحػَدةاؽص، اْطاد وا تطی را 
 سَاٌص ةَد. اش ةػیار نرکم دٌص، تظکیًا ْطاغَی نریم ارتٖ

گَیم نریهی پیچیػصه  ای کً وإًٍا نفهم اغت تظکیً کيص، نی کييصه ةطای تظکیً
ػػت چیػػظی سػػَب اغػػت. ةػػصون وحػػَد ىاغػػازگاری ٌایی ةػػطای رؽػػص  ٌا یػػا ْـط

ت کيیص.  ىهی تان ؽیيگ ؽیو اگط ٌه  نطدم ةا ٌهصیگط سػَب ةاؽػيص، تَاىیص پیؾْط
ىیػظ « ؽػيَد ؽشفی نٍهَلی کً دا ػَ را نی»درةارۀ    َزیکيیص؟  چگَىً تظکیً نی
ی ىهی کييصه ىَؽت. او تظکیً تظکیً کيػص آن را  کيص کً ای نٍهَلی اغت و ةطایؼ ْٕط

ؽَد. ةطسی اْػطاد کػً  یا ىکيص و چيیو ؽشفی ةً اذِهال زیاد در تظکیً نَْٔ ىهی
دٌم سػَب و نيهٖػی اغػت. انػا  آنَزش نػیآىچً  کييص ذلَر دارىص ْکط نی خاایي

اُػَای تػأثیط  ترتؽػصت  پع از ةازگؾت ةً نریم نػطدم ٌػادی نهکػو اغػت ةً
ةطغيص، ذِی ةػػیاری از  ةً ىيطوإٍی ٌا  آن ٌم ٌطچٖصرنػا ل دىیَی ٕطار گیطىص. 

ا و اْطاد ةػیار ثطوتهيػص در اىٍِػای زىصگی  در وإػًاىػص کػً  ةطده ؽػان پػی نیلیَىٌط
تَاىیص پع از نطگ ٌهطاه سػَد ةتطیػص و  ٌای نادی را ىهی چیظی ىصارىص. آن ثطوت

کيػص ایػو  ٕػصر ةػاارزش نی در ىٍایت پَچ ٌػِيص. انا در نٖاةل، آىچػً گَىػگ را ایو
تان اغػت و ٌيگػام  َاٌص ةَد. ٌهػطاه روح اـػلیستان  اغت کً ٌيگام نطگ ٌهطاه

رود و ایػو  ایم کً روح اـلی از ةػیو ىهػی سَاٌص ةَد. گًِٓتان ةا ؽها  ذیات ةٍصی
ْیظیکػی نػا ةطیػظد،  ٌای ةػصن سطاْات ىیػت. ةٍص از نطگ و پع از ایيکػً غػلَل

روىػػص. ْٖػػم  ٌا در غػػایط ُةٍػػصٌای ْیظیکػػی از ةػػیو ىهی تط از غػػلَل ذرات کَچػػک
 ؽَد. ای اغت کً ریشًِ نی پَغًِ
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ؽیيگ ْػطد تٍلػٔ  ةً نَكَع ؽیو اش ـرتت کطدم اکيَن درةاره ٌمآىچً  ٌه 
ی »دارنا زناىی ایو را ةیان کطدىص:  دارد. ؽاکیانَىی و ىیظ ةَدی ایػو غػطزنیو ؽػٕط

ةػػیاری از  ،در غطاغػط تػاریز« غػازد. چیو نکاىی اغت کً ةاتَٖاتطیو اْطاد را نی
اىص نييَر ایو  اىص. گهان کطده راٌتان و نطدم چیو ةً ایو نَكَع سیلی اِْشار کطده

ةػػیاری از  رو ازایػوٌػا داده ؽػصه اغػت.  اغٍِصاد نٍيَی ساـی ةػً آن کً اغت
 سَؽػا ةػً»کييػص:  و اذػاس سطغػيصی نیٌػِيص اؽشاص از ایو نَكَع راكی 

ذال نا نطدم چیو! کؾػَر چػیو نکػاىی اغػت کػً اْػطادی ةػا کیٓیػت نػادرزادی 
آن را  تةػػیاری از نػطدم نٍيػی پؾػ در وإػً« غازد. الٍاده و تَٖای زیاد نی َْؽ

ةػً تَاىص اْطادی ةا تٖػَای زیػاد  کييص. چطا کؾَر چیو نکاىی اغت کً نی درک ىهی
تَاىيص تا غهَح ةا  تظکیً کييص؟ ةػیاری از نػطدم  نطدم نیآىخا  آورد؟ و چطا وحَد

کييص و ٕلهطو یا ذٌيیت اْطادی را کً  ةا  را درک ىهی  نييَر وإٍی گِٓار اْطاد غهد
کيم ةػطای درک  کييص. ْکط ىهی لهطوٌای ةا تط ٌػِيص، درک ىهیدر غهَح ةا تط و ٕ

تطیو تَدۀ نطدم یا  نٍيی آن ةً تَكید نو ىیاز داؽًِ ةاؽیص: ْٖم در ةیو پیچیصه
 ةا  تظکیً کيص. تَاىص تا غهَح تطیو نریم اغت کً ْطد نی در پیچیصه

 کیفیت نادرزادی

اش  وحَد دارد، کیٓیػت نػادرزادینٖصار نادۀ تَٖایی کً در ةصن ْطد در ُةٍصی دیگط 
نػادۀ غػیاه، کیٓیػت ةیؾػِط تَٖا داؽػًِ ةاؽػص و کهِط کيص. اگط ْطدی  را نٍیو نی

در نیػصان او کارنػای ةیؾػِطی وحػَد . در ایو ـػَرت، اش كٍیّ اغت نادرزادی
داؽػًِ ةاؽػص کیٓیػت  یغػٓیص ةیؾػِط ۀدارد. در ذالی کً اگط ْطدی تٖػَا یػا نػاد

در نیصان او کارنای کهِطی وحَد دارد. ةيػاةطایو نػطدم اش سَب اغت و  نادرزادی
ص ةػً يػتَاى نیؽػان  ایو دو ىَع ناده را ةا سَد دارىص و ایو دو نػادۀ غػٓیص و غیاه

ای سَب نادۀ غٓیص را ىؽَ ص. چگَىً تتصیل نیىیکصیگط تتصیل ؽَ ةً ص؟ اىخام کاٌر
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ٌػای سػَب اىخػام یا کار کؾیصة، زحط  يیصٌا را ترهل ک آورد. وِٕی غشِی نی وحَد
ای اؽِتاه و اٌهال ةص نی ةً دغتنادۀ غٓیص  ،دٌیص نادۀ غػیاه  ،آوریص. اىخام کاٌر

 ٌهچيػیوآورد و آن کارنا اغت. چيػیو ْطایيػص تتػصیلی وحػَد دارد.  نی ةً وحَدرا 
پػضیط اغػت، زیػطا  چيیو چیظی انکان ص.ىٌای گضؽًِ نيِٖل ؽَ يص از زىصگیىتَا نی

ص، ىگطد ٌای دور ةطنی ص و ةً گضؽًِىؽَ حهً نیتان  ٌای ایو دو ناده در نَل ذیات
ص. ةيػاةطایو ىؽػَ از یک زىصگی ةً زىصگی دیگط نيِٖل نیتان  نَری کً ٌهطاه روح ةً

ص از احػصاد يػتَاى و نی صىص در نَل زنان حهً ؽػَيتَاى ةاور داریم کً کارنا و تَٖا نی
طدنان چػیو ةاغػِان یػا آورم کً ن ص. گاٌی اوٕات ةً یاد نیىؽشؿ ىیظ نيِٖل ؽَ

سػاىَاده تٖػَا   ٌای گضؽِ کطدىص کً ىػل ـرتت نی ةاره درایوغال کيَىی  اْطاد کٍو
کطدىص کً تَٖا حهً کييص و آن را از دغت ىصٌيص.  حهً کطدىص و ةً نطدم یادآوری نی

 گِٓيص! کطدىص. چٖصر درغت نی ای ةیان نی سطدنيصاىً  وإًٍا گِٓ

تَاىػػایی  ۀکييػػص تَاىػػص تٍییو ّ ؽػػشؿ نیکیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب یػػا كػػٍی
غػٓیص  ۀسانط نػاد او ةاؽص. ْطدی کً کیٓیت نادرزادی سػَةی دارد ةػًداؽِو  ایهان

غػٓیص، ةػصون ٌػی   ۀةػیارش گطایؼ دارد ةیؾِط ایهان داؽػًِ ةاؽػص. ایػو نػاد
رو ایػو غطؽػت  اغت. ازایػو ِحو، َؽو، ِرنذا لی در ٌهاٌيگی ةا حٍان و غطؽت 

نَر نػِٖیم ةا ةصىؼ  ةصون ٌی  ناىٍی در ةصىؼ نِخلی ؽَد و ةًتَاىص  حٍان نی
در تهاس ةاؽص. انا ْطدی ةا کیٓیػت نػادرزادی كػٍیّ گػطایؼ دارد کهِػط ایهػان 

غیاه از اىخػام  ۀغیاه، ٌکع آن نفصاؽ دارد. ایو ناد ۀداؽًِ ةاؽص. زیطا ةطای ناد
ای اؽِتاه ىاؽی نی ً ْػطد را از ؽَد و سالؼ غطؽت حٍػان اغػت و در ىِیخػ کاٌر
کيص. وِٕی نٖصار زیادی از ایو نادۀ غیاه حهً ؽػصه ةاؽػص،  غطؽت حٍان حصا نی

کيص. ٌطچً ایو نیصان  دٌص و او را اذانً نی نیصاىی پیطانَن ةصن ؽشؿ ؽکل نی
تط  و ایهػان ؽػشؿ را كػٍیّ اغػتتط ةاؽص، تػطاکم و كػشانت آن ةیؾػِط  ةظرگ
آورده اغػت او را از  ةػً دغػتٌػای ةػص غیاٌی کً ةػا اىخػام کار ۀکيص. زیطا ناد نی
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تط  کيص. نٍهَ ً ةػطای چيػیو اْػطادی غػشت حصا نی ِحو، َؽو، ِرنغطؽت کیٍاىی 
گیطد و کارنا ناىً  آن ٕطار نیتأثیط  ترتؽان  اغت ةً تظکیً ةاور داؽًِ ةاؽيص، ایهان

کيص. ٌطچً از درد و غشِی ةیؾِطی رىػج ةکؾػيص، کهِػط  ایخاد نیؽان  ةظرگی ةطای
 تط سَاٌص ةَد. غشتٌا  آن آورىص و ةياةطایو تظکیً ةطای ور نیةا

تط اغت. زیطا در حطیػان تظکیػً،  ةطای ؽشفی ةا نادۀ غٓیص ْطاوان تظکیً آغان
کيػص، تٖػَایؼ  ؽیيگ او رؽص کً ایو ْطد حضب غطؽت حٍان ؽَد و ؽیوآىخا  تا
ه ْػطاوان، ؽَد. انا ةطای ؽشفی ةػا نػادۀ غػیا نَر نػِٖیم ةً گَىگ تتصیل نی ةً

ؽػَد:  ْطایيص دیگطی ىیظ وحَد دارد. ناىيص نرفَلی اغت کً در کارساىػً تَلیػص نی
ایو ؽشؿ ةػا نػادۀ سػانی در ذالی کً  آیيص، دیگطان ةا نادۀ آناده ةطای تَلیص نی

آیص کً ةً پطدازش ىیاز دارد. ةایص از نیان ایو روىػص ةگػضرد. ةيػاةطایو اةِػصا ةایػص  نی
ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيػص و آن را  ص و کارنا را از ةیو ةتطد تاٌایی را ترهل کي غشِی

تَاىص گَىػگ را رؽػص دٌػص. انػا نٍهػَ ً  نادۀ تَٖا را ؽکل دٌص. ْٖم پع از آن نی
کهِػط آن را  چيیو ؽشفی ایهان کهِطی دارد. اگط از او ةشَاٌیص ةیؾِط رىج ةکؾص،

رو ةطای ؽشفی ةا نػادۀ  تط سَاٌص ةَد. ازایو کيص و ترهل آن ةطایؼ غشت ةاور نی
ٌػای گضؽػًِ، در نصرغػ  دا ػَ یػا  اغت کػً تظکیػً کيػص. در زناندؽَار  غیاه زیاد،

نػَر ةػَد کػً  داد، نٍهػَ ً ایو ای کً ْٖم ةً یک ؽاگطد آنػَزش نػی نصرغ  تظکیً
ػػت ؽػػاگطد در حػػػِخَی اغػػِاد ةاؽػػص، از اغػػِاد اىِيػػار نیایيکػػً  یحا ةػػً در  ْر

کػً ةػصىؼ  کطدىػص نطیص را ةط ایو اغاس اىِشاب نیٌا  آن حػِخَی ؽاگطد ةاؽص.
 کارنا و تَٖا را ةا سَد دارد. ۀچً نٖصار از ایو دو ناد

، انػا ٌهیؾػً اوغػت ایهان  کييصۀ درح کیٓیت نادرزادی ؽشؿ ٌهَنًا تٍییو
گَىً ىیػت. ةطسی اْػطاد کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار سػَةی ىصارىػص، انػا نرػیم  ایو
ةػیاری از اٌلای ساىَاده، اْطادی نضٌتی ٌػِيص یا ؽان ةػیار سَب اغت و  ساىً

تَاىص ایهػان چيػیو  کييص و ةً نػا ل نٍيَی ٌٖیصه دارىص. ایو نریم نی تظکیً نی
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دیگػطی نریم اگط در ْطدی کً  ؛را پطورش دٌص شؽشفی را تَٖیت کيص و اٌِٖاد
دی ْػطد داؽت. ةياةطایو ٌَانل دیگطی ُیط از کیٓیت نادرزا اٌِٖاد چيصاىی ىهیةَد 

کع، اْطادی ىیظ ٌػِيص کً کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی دارىص،  ىیظ وحَد دارد. ةٌط
ؽػصت تلػٍیّ ؽػصه اغػت و ةػارزتطیو ٌلػت آن  ةًآىان  داؽِو  انا تَاىایی ایهان
را ٌػا  آن اىص کػً گطا کػب کطده نادی یای اغت کً در ایو دىیا کييصه تٍلیهات سػًِ

اىػص  نَر رغػهی آنَسًِ ی ورای آىچً ةػًٌطچیظد ةً ؽَ کيص و ةاٌ  نی نیْکط   کَتً
نػصارس ةػً چطاکً چیو ةارزتط ةَده اغت، در دوران اسیط ؽک کييص. ایو نػئلً در 

 وغٓیص داؽًِ ةاؽيص. اىص تٓکط غیاه اْطاد آنَسًِ

کػطدم.  چؾػم غػَم ـػرتت نی ؽصن  ةاز درةارۀنَر نثال، در روز دوم کالغی  ةً
رزادی ةػیار سَةی داؽػت و چؾػم غػَنؼ را در ؽشفی آىخا ةَد کً کیٓیت ناد

ؽػػهاری را دیػػص کػػً غػػایطیو  ٌای ةی غػػهری ةػػػیار ةػػا  ةػػاز کػػطدم. او ـػػريً
ٌای ةػطؼ  ٌا نثل داىً وای، نو دیصم ْالَن»تَاىػِيص ةتیييص. ةً دیگطان گٓت:  ىهی

آنص. دیصم ةػصن  ٌهً پاییو نی اؽاًٌ ةَد روی ةصندر ذال در غطاغط غاليی کً ْا 
. ٌال  نٍلم لػی را دیػصم و ایيکػً ْػالَن چػً اغتی نٍلم لی ةً چً ؽکلی ذٖیٖ

او دیص کػً نٍلػم ْػا را در غػهَح « رد.وحَد داآىخا  ْاؽو درٖصر ؽکلی اغت و چ
کػطد. او  داد و ایيکً ْالَن چگَىً ةصن ؽػاگطدان را نٍِػادل نی نشِلّ آنَزش نی

در ٌػط غػهد نشِلٓػی  نٍلم ةػَد کػً «ِؽوِ  گَىگ»غشيطاىی، ایو  در نَلدیص کً 
ػایی  اْؾاىی نی کطد. او دیص دسِطان آغهاىی گل غشيطاىی نی کطدىص و ُیطه. او چیٌظ
اش سیلػی سػَب  دٌػص کیٓیػت نػادرزادی اىگیظی دیص، کً ىؾان نی ةً ایو ؽگٓت
ا »ـرتت کطد در اىٍِا گٓت: ٌا  آن درةارۀ ٌه ایيکً  ةَد. انا ةٍص از نو ةً ایو چیٌظ

ػا را تأییػص کػطده و ةػػیاری از  مانا ٌ« ةاور ىصارم. اکيػَن ٌلػم ةطسػی از ایػو چیٌظ
ای دیگط را ىیظ نی را ایيخػا ٌػا  آن تَان ةا ٌلم ىَیو تَكید داد و نا ةطسػی از چیٌظ

کيص ورای درک ٌلم ىػَیو اغػت. از ایػو  گَىگ درک نی چیآىچً  ایم. تؾطید کطده
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یهػان ٕػَی در ىيػط تػَان نٍػادل ا ىيط، کیٓیت نادرزادی سَب ْطد را ٌهیؾً ىهی
ت.  گْط

 ةیيی  روعو
ای اغت کً نيؾأ نضٌتی دارد. ایو واژه  واژه« ةیيی روؽو»چیػت؟ « ةیيی روؽو»

ٌػم ةػطای  .کيػص ٌای ةػَدا اؽػاره نی کييصه از آنَزه در ةَدیػم ةً درک و ٍْم تظکیً
ةیيی  ؽػػَد و ٌػػم ةػػطای روؽػػو ةػػً ذٖػػایٔ نشِلػػّ اغػػِٓاده نی ؽػػصن او روؽو
ا در چیو ایو واژه در نریم اش؛ ةياةط ىٍایی ایو ةً سطد او ارتتاط دارد. انا ایو روٌز

تَاىػص ذٌػو  ؽػَد کػً زرىػگ اغػت، نی دىیَی و ةطای اؽاره ةً کػی اغػِٓاده نی
آن را  داىص چگَىً ىيط ناَْؽ سػَد را حلػب کيػص. نػطدم ر یع سَد را ةشَاىص و نی

کييص. انا  ـَرت درک نی ةصیوآن را  ىانيص زیطا نٍهَ ً  ةیيی سَب نی روؽو کیٓیت
نػطدم ٌػادی آىچػً  ةطیص کً اگط از غهری کهی ةا تط از نطدم ٌادی ةيگطیص، پی نی

را « ةیيی روؽػو»کييص نٍهَ ً اؽػِتاه اغػت. وِٕػی واژۀ  ٌيَان ذٖیٖت درک نی ةً
ةیيی  اـالً نييَرنػان نٍيػی دىیػَی آن ىیػػت. کیٓیػت روؽػو کيیم، اغِٓاده نی

ب ىیػت، زیطا ؽشفی کً ةیؼ از ذص زرىگ اغت گطایؼ ةاز سَ ؽشِؿ زةِل ذًٖ
دارد ْٖم کاری غهری اىخام دٌص تا نإَْؼ از او تٖصیط کيص. در ایو ذالػت، آیػا 

دٌص؟ پع ایو ؽشؿ ةً دیگػطان ةػصٌکار  کار وإٍی را ؽشؿ دیگطی اىخام ىهی
 داىص چگَىً ركػایت دیگػطان را حلػب کيػص، او زرىگ اغت و نی از آىخا کًؽَد.  نی

ؽػَىص. چػَن  دیگطان ةیؾػِط نِلػطر نیدر ذالی کً  کيص، نياًْ ةیؾِطی کػب نی
از دغت  آغاىی ةًچیظی را ٌم  ؽَد و ٌی  زرىگ اغت، ٌی  كطری را نِرهل ىهی

ایی ؽػَىص. ٌطچػً ةیؾػِط ةػً ایػو در ىِیخًدٌص.  ىهی ، دیگطان ةایص نِرهل كػطٌر
ىتایػص کيػص  اذػػاس نیؽػَد و  نی تطْکط نياًْ ىاچیظ دىیَی اٌهیػت دٌػص، کَتػً
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ةیو و  کيص سَدش ةػیار وإػً ةياةطایو ْکط نیگضؽت. نياًْ نادی راذِی از کيار  ةً
 ؽَد. کػی اغت کً ٌی  كطری را نِرهل ىهی

گَیم ةً او رؽػک  ةطىص! ةً ؽها نی ةطسی از اْطاد ذِی ةً ایو ؽشؿ رؽک نی
سَةی ةشَرد یػا  تَاىص ةً هیگضراىص: ى ای را نی کييصه داىیص چً زىصگی سػًِ  ىتطیص. ىهی

دادن نيػاًْ ؽشفػی در  و ازدغػت کطدن  ةشَاةص، ذِػی در رؤیاٌػایؼ ىیػظ از كػطر
دٌص. وِٕی تهػام  ؽشفی ٌط کاری اىخام نی ىًٓتطیو  ٌطاس اغت و ةطای کَچک

ػػا ؽػػصه، آیػػا ىهیـػػطؼ اش  زىػػصگی ای را  کييصه گَییػػص زىػػصگی سػػػًِ ایػػو چیٌظ
ةطیػص  ، پػی نیةطویػصٌٖب  یک ٕصمىاغازگاری یک گَییم وِٕی در  گضراىص؟ نی نی

نَر ذِم وكٍیت نِٓاوت سَاٌص ؽص. انا ْطدی نثل  و ةً اىص کطان دریا و آغهان ةی
گضراىػص. ىتایػص از او یػاد  آوری را نی ةػػیار نػالل تَاىص کَتػاه ةیایػص و زىػصگی او ىهی

ِػً نَر کانل  چيیو ْطدی ةً»اىص:  کييصگان گًِٓ ةگیطیص. در حانٍ  تظکیً از دغػت ْر
 چٖػصر« اغػت.تتػاه ؽػصه اًْ نادی در نیػان نػطدم ٌػادی سانط ني اغت. زیطا ةً

از او درسَاغت کطد تٖػَای سػَد را ذٓػو کيػص! اگػط از او ةشَاٌیػص  کً اغتغشت 
زىيػص  کييصگان را کِػک نی تظکیً؟ وِٕی ؽها تظکیً»کيص:  تظکیً کيص، ؽها را ةاور ىهی

ِػار نی کيیص. وِٕی ةػا ؽػها ةػً ىهیکييص تالْی  یا ةً ؽها تٌَیو نی کييػص،  ىػاذٔ ْر
ی تؾکط کيیص. ٌهگػٌا  آن ذِی ازتان  نثل کيیص، ةایص در ذٌو ةً حای ایيکً نٖاةلً ةً
تَاىػص  چيػیو ؽشفػی ىهی« تان نؾػکل رواىػی داریػص! ایص! ٌهگی صهؽ "َی کی هآ"

صاریػص گَیص ؽػها ةػاورىکطدىی و اذهػٔ ٌػػِیص. آیػا ٕتػَل ى تظکیً را درک کيص. نی
 اغت؟دؽَار  او دادن ىخات

ةػطیم.  کػار ىهی را ةطای تَـیّ چيیو ؽشفی ةػً« ةیو روؽو»نتیًٍِا نا واژۀ 
یم. گیػط در ىيػط نیتط از او  ةیو ٌػػِيص، روؽػو« کَدن»ةلکً اْطادی را کً از ىيط او 

ًا ةً نػا ل دىیػَی کػً نػطدم  التًِ ایو نَر ىیػت کً وإًٍا کَدن ةاؽیم. ةلکً ـْط
ا کييص وتَ ىهی دٌیم. در  ىص، اٌهیػت کهِػطی نػیگیط در ىيط نیرا نٍم ٌا  آن اىيص ٌر
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ػایی کػً اىخػام در سفػَص ٌای دیگط ةػیار داىا ٌػػِیم.  ـَرتی کً در زنیيً کاٌر
ػایی کػً در نرػل کػار ةػً نػا غػپطده  پژوٌؼدٌیم، سَاه  نی ٌلهی ةاؽص یػا کاٌر
ػػایی  سَةی اىخػػام نػػی را ةػػًٌػػا  آن ؽػػَد، ةػػػیار ٌؾػػیاریم و نی دٌیم. ْٖػػم چیٌظ
گیطیم. چً کػی ؽػها  ةا اْطاد را غتک نیتٍارض اٌهیت ناىيص نياًْ دىیَی و  کم

 گَىً اغت. گَیص کَدن ٌػِیص، نههئيًا ایو ی ىهیکػ ٌی ىانص؟  را کَدن نی

گیطىػص، وِٕػی از غػهَح ةػا تط  در ىيػط نی« کػَدن»ذِی کػػی را کػً وإٍػًا 
ؽَد. ْطد کَدن اذِها ً کػار ةػص  الً نٍکَس نیىگطیػًِ ؽَد، ذٖیٖت درةارۀ او کان

کؾػص.  دٌص و اذِها ً ٌلیً دیگطان ىٖؾً ىهی نٍهی در نیان نطدم ٌادی اىخام ىهی
دٌيػص.  دٌص. انا دیگطان ةً او تٖػَا نی دىتال ؽٍطت ىیػت و تَٖا از دغت ىهی او ةً

آن نػاده ةػػیار دٌيػص و  کييص، ةػً او تٖػَا نی زىيص و ةً او تٌَیو نی وِٕی او را نی
ةػً دادن، چیػظی  ةػصون ازدغػت»ةاارزش اغت. در حٍان نا ایو اـل وحػَد دارد: 

آوردن ةایص از دغت ةصٌص. وِٕی دیگطان ایػو  دغت ؽشؿ ةطای ةً« آیص. ىهی دغت
وِٕػػی « چػػً اةلٍػػی ٌػػػِی!»کييػػص:  ةیييػػص، او را ترٖیػػط نی ؽػػشؿ کػػَدن را نی

ْػطد نٖاةػل  غػهت ةًای از تٖػَا  تکػً ،کييصکييص تا ةً او تٌَیو  را ةاز نیؽان  دٌان
ی نرػَب نی پطتاب نی ِاری کطده، نْط ؽَد کً چیظی از  ؽَد. کػی کً ةا او ةصْر

ًِ و ةياةطایو ةایص چیظی از دغت ةصٌص. وِٕی کػی ةً او لگصی ةظىػص:  چػً »او گْط
 ؽػَد. وِٕػی او پطتػاب نینطؼ  ةًای دیگط از تَٖا  نَر نؾاةً تکً ةً« اةلٍی ٌػِی!

زىػص و اىگػار  زىػص، او ْٖػم لتشيػص نی گَیػص یػا ةػً او لگػص نی کػی ةً او ىاغظا نی
 ای از دٌی و ٕفص ىػصارم ذِػی ذره گَىً ةً نو تَٖا نی ادانً ةصه، تَ ایو» گَیص: نی

ذٖػایٔ غػهَح ةػا تط، چػً کػػی  ةػط نتػٔدرةارۀ ایو ةیيصیؾػیص: « رد کيم!آن را 
چطاکً ٌی  تَٖایی  تطیو ْطد اغت، زرىگ تط ىیػت؟ او اغت؟ آیا او زرىگ تط زرىگ

کيػص.  رد ىهیآن را  ای از کيیص، ذره نطؼ او تَٖا پطتاب نی دٌص. وِٕی ةً از دغت ىهی
پضیطد. نهکو اغت در ایػو زىػصگی  دارد و ةا سَؽرالی آن را نی را ةطنیٌا  آن تهام
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از  ةاؽص، انا ىً در زىصگی ةٍػصی. روح اـػلی او کػَدن ىیػػت. در ةطسػی« کَدن»
گَیيص کً اگط ؽشفػی تٖػَای ةػػیار زیػادی داؽػًِ ةاؽػص، در زىػصگی  نضاٌب نی

ا  نيفتی وا نٖام یا ةػیار ثطوتهيص نی اش ـاذب ةٍصی ؽَد. تَٖایؼ ةا ایو چیٌظ
 ؽَد. نتادلً نی

نَر نػِٖیم ةً گَىگ تتصیل ؽَد. آیا ارتٓاع غػهد  تَاىص ةً ایم کً تَٖا نی گًِٓ
تَاىص نػِٖیهًا ةػً گَىػگ تتػصیل  آیص؟ نی ىهی ةً دغتَٖا تان از تتصیل ایو ت تظکیً

کيػص از ایػو نػاده تتػصیل  را نٍػیو نیتػان  گَىگؽَد. آیا گَىگی کً غهد یا تَان 
آن را  تَاىص ٌيگام تَلص گَییص کً آن ةػیار ةاارزش اغت؟ ْطد نی ؽَد؟ آیا ىهی ىهی

اىػص کػً غػهد  گًٌِٓهطاه سَد ةتػطد. در ةَدیػػم  ٌهطاه سَد ةیاورد و ٌيگام نطگ
 ةػً دغػت. ٌط اىصازه ازسَدگضؽِگی کيیص ةً ٌهان اىػصازه اغتتظکی  ؽها ثهطۀ ؽه

گَیيص ؽشفػی کػً تٖػَا  نی گَىً اغت. در ةطسی از نضاٌب آوریص، اـَل آن ایو نی
نٖام یا ثطوتهيص ؽػَد.  نيفتی وا  اش ـاذب تَاىص در زىصگی ةٍصی داؽًِ ةاؽص نی

زىصگی غشِی سَاٌص داؽت و ذِی ةػطای ُػضا گػصایی ْطدی کً تَٖای کهی دارد، 
ةػً ، چیػظی دادن سَاٌص کطد، زیطا تَٖایی ةطای نتادلً وحػَد ىػصارد. ةػصون ازدغػت

آیص! وِٕػی ؽػشؿ ٌػی  تٖػَایی ىصاؽػًِ ةاؽػص، ةػصن و روح او ىػاةَد  ىهی دغت
 نیطد. نَر وإٍی نی ؽَد و ةً نی

داد  نَر ٌهَنی آنَزش نی ةً گَىگی ةَد کً وِٕی در اةِصا در گضؽًِ، اغِاد چی
 نيػاًْ گَىػگ ةػا ؽػٍطت و ةػیار ةا  ةَد. انا ةٍصٌا ذٌو ایػو اغػِاد چیاو  غهد

ایػو از او دور کػطد، زیػطا  رااو   روح کهکیؼ نٍله، در ىِیخًؽشفی نؾَِل ؽص. 
کييص. ٕتل از آن،  ةً اْطادی تٍلٔ داؽت کً روح کهکی را تظکیً نیگَىگ  اغِاد چی

اش ةػَد.  اش ٌيػَز ذلػَر داؽػت، او در کيِػطل روح کهکػی کهکػی زناىی کً روح
نَر نثال، روزی نرل کارش در ذال تشفیؿ نػکو ةً کارکيان ةَد. غطپطغت  ةً

 ؽػطایمد یؾػطتكػهو ةیایػص و  ایيخػاواذص نػکَىی ىیاز دارد ةً  ٌطکػی»گٓت: 
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ذالی کً در  کطدةیان د یل سَد را  ٌطکػی« سَد تَكید دٌص چطا ةً آن ىیاز دارد.
ای ةً زةان ىیاورد. در آسط، غطپطغت نَِحً ؽص کً ایػو ؽػشؿ  ایو ؽشؿ کلهً

او ةایص آن را ةگیػطد. دیگػطان گِٓيػص:  ةیؾِط از دیگطان ةً واذص نػکَىی ىیاز دارد و
« ؽصت ةػً آن ىیػاز دارم. سیط، ىتایص ةً او داده ؽَد. ةایص ةً نو داده ؽَد زیطا ةً»

از ىيط نطدم ٌادی ایو ؽشؿ « ها آن را ةطدارد.پع یکی از ؽ»ایو ؽشؿ گٓت: 
کييػصه اغػت و از او پطغػیصىص  داىػِيص کً او تهطیو اْطاد نی طسیاغت. ة« اذهٔ»

سَاٌػص. او پاغػز داد:  ی نیچیظ چػًسَاٌػص پػع  ذِی اگػط نػػکو رایگػان ىهی
پاغػز او از روی ذهػإِؼ ىتػَد، « سَاٌيػص. سَاٌم کً دیگطان ىهی چیظی را نی»

ای دىیَی اٌهیت کهیةلکً ةصی داد و اٌِٖاد داؽػت کػً  نی و ٌلت ةَد کً ةً چیٌظ
ای  ةا روىص نتیٍی پیؼ ةطود. او ةػیار ٌم ةاٌَش ةَد. نطدم از او سَاغِيص ىهَىػً

او پاغػز « سَاٌيػص. ىهی»تَاىػِيص چیظی را تفَر کييص کً نطدم  ةگَیص، چطاکً ىهی
نطؼ  نطؼ و آن كطة  پا ةً ایو سَاٌم، کً ةا ٌای روی زنیو را نی نو غيگ»داد: 

کييػص آن  نػطدم ٌػادی ْکػط نی« سَاٌػص. را ىهیٌػا  آن کػػی کييػص و ٌی   پطت نی
یػا غػهد ٌػا  آن  تَاىيػص ایػو را درک کييػص، زیػطا نطتتػ ىهیٌػا  آن نٍيی اغػت. ةی

تٓکطؽان ةػیار دورتط از آن اغت کً نٍيی آن را درک کييص. التِػً او ٕفػص ىصاؽػت 
درک کييػص: آن را  تَاىيػص گٓت کً نطدم ٌادی ىهی ، ةلکً اـلی را نیغيگی را ةطدارد

ای دىیَی ىتَدن. ةگضاریص درةارۀ غػيگ ـػرتت کيػیم. نی ةً داىیػص در  دىتال چیٌظ
غػاسًِ ؽػصه  نػالاز  چیظ ٌهًدر ةٍؾت غٍادت ُایی »اىص:  نَِن ةَدیػِی ىَؽًِ

ًِ تا زنیو، پطىصگان، گلاغت و ذِػی ةػصن نَحػَدات  ٌا ٌا و ساىً ، از درسِان گْط
غيگ ةػیار کهیػاب اغػت و آىخا  «غهد ةا  در آىخا ىیظ نالیی و درسؾان اغت.

کييص غيگ اغت. التًِ آن ؽشؿ ٕفص ىصاؽػت  اىص پَلی کً آىخا اغِٓاده نی گًِٓ
ا ةیاِن اـلی ةػَد کػً نػطدم ٌػادی آىخا  غيگی ةً ةتطد، ةلکً نييَرش از ایو چیٌظ

ٌایی  کييػصگان ذٌػو سػَد را ةػا سَاغػًِ ؽػک تظکیًتَاىيص درک کييػص. ةػصون  ىهی
کييصگان ةػطای  و تظکیً ،ٌػِيصٌا  آن کييص کً نطدم ٌادی در حػِخَی نؾَِل ىهی
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ای دىیَی ارزش کهی ٕا ل ؽػان سَاٌيػص داؽػت  در زىصگیٌػا  آن . آىچػًاىػص چیٌظ
ای وا تطی ٌػِيص کً نطدم ةً تَاىيص داؽًِ ةاؽيص، ذِػی اگػط  نَر ٌادی ىهی چیٌظ

 را ةشَاٌيص.ٌا  آن ةصاىيص وٌا  آن درةارۀ

در اغػػت و ایػػو « ةیيی روؽػػو»آىچػػً اکيػػَن گِٓػػیم یکػػی از نٍػػاىی  در وإػػً
رغيص. انا ایو واژه اکيَن  ؽان ةً آن نی ٌایی اغت کً اْطاد در تظکیً درکسفَص 

کِع نَری کً نا اغِٓاده نػی در چیو ةً ؽیَۀ دىیَی اغِٓاده نی کيیم.  ؽَد، ةٌط
 درةػارۀةیيی ْطاتط از چیظی اغت کً تَـیّ کطدم. آن  تطیو نٍيی روؽو ٍیانا وإ

کيص، در ٌط روؽی کػً ةاؽػص، وِٕػی ةػا نؾػکالت  ایو اغت کً وِٕی ْطد تظکیً نی
تَاىص راٌيهایی نٍلم سَد را تيگاتيػگ دىتػال کيػص و ةػً یػاد  ؽَد، آیا نی نینَاحً 

تَاىص ناٌیت نٍَٕیت  ا نیاش یک زىصگی نٍيَی اغت و آی داؽًِ ةاؽص کً زىصگی
ای کً روش او نٍیو کػطده اداره کيػص.  ؽیَه را درک کيص، پضیطای آن ةاؽص و آن را ةً

ػا ةػاور  تَكید نیآن را  چگَىًایيکً  ةطسی اْطاد ةصون تَحً ةً دٌیص ةً ایػو چیٌظ
ای ٌادی ٌيَز ةطای ؽان  تط اغت. آىچً ةاورداؽِو را ةطای وإٍیؽان  ىصارىص و چیٌظ

کيص ایو اغت کً نایل ىیػِيص ذٌو سَد را ةاز کييص. ةطای نثال، ةٍلػی  یغشت ن
گَیم چيػیو روؽػی ةػطای  اْطاد ْٖم ةطای ؽٓای ةیهاری ایيخا ٌػِيص و وِٕی نی

گػَیم  نی را ٌطچًؽَىص و از آن ةً ةٍص  ٌالًٕ نی غطد و ةی ؽٓای ةیهاری ىیػت دل
 پضیطىص. ىهی

نَر  ةػًٌػا  آن يی سَد را ةٍتػَد ةشؾػيص.ةی تَاىيص کیٓیت روؽو ةٍلی اْطاد ىهی
کييػصگان نػا کػً  گضارىػص. آن تهطیو ٌػایی نی غطغطی در کِاب یادداؽت یا ٌالنت

نالیػی  ىيص ةتیييص کً ایو کِاب، رىگارىگ وتَا نی ٌطیکةاز اغت، ؽان  مچؾم غَ
رغص. ٌط کلهً تفَیط ْاؽو نطا در ةطدارد. اگػط ةيػا ةػَد دروغ  نی ةً ىيطو درسؾان 

گضاریػص ةػػیار  ٌایی کً در کِاب نی ةَدم. آن ٌالنت ْطیب ٌهً نیدر ذال یم، ةگَ
داىیػص  ةگضاریص؟ آیا نی نَری روی آن ٌالنت کيیص ٌهیو . چگَىً حط ت نیاىص یطهت
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راٌيهػایی ؽػها ىیػػِیم تػا در ذػال اىخام چً کػاری ٌػػِیم؟ آیػا در ذال  ایيخا
ةٍلی نػا ل کهی ْکط  درةارۀص و غَی غهَح ةا تط تظکیً کيیص؟ ةایص درىگ کيی ةً

کيیػص ایػو کِػاب  تَاىص راٌيهای تظکی  ؽها ةاؽص. آیػا ْکػط ىهی کيیص. ایو کِاب نی
نَر ذٖیٖی تظکیػً کيیػص؟ ؽػها در  تَاىیص ةا پطغِؼ ةَدا، ةً ةاارزش اغت؟ آیا نی

نَِاكػً ٕصر  آن کيیص و ٌط روز ٌتادت نی در ساىً داریصکً نضٌتی ٌای  ىؾاننٖاةل 
آرانی لهع کيیص، انػا حط ػت  را ةًٌا  آن کيیص ذِی حط ت ىهیکً دب ٌػِیص و نؤ
اذِطانػی  ةاؽص ةیتان ً نَر ذٖیٖی راٌيهای تظکی تَاىص ةً کيیص ةً ایو داْا کً نی نی

 کيیص.

ایػو اغػت کػً  درةارۀکيیم،  ةیيی ؽشؿ ـرتت نی کیٓیت روؽو درةارۀوِٕی 
دٌيص یا آنَزؽی را کػً اغػِاد ارا ػً  نػا ل نشِلٓی را کً در حطیان تظکیً روی نی

کانػل ایػو ىیػػت.  ةیيیِ  کيیص. انػا نييػَر نػا از روؽػو کطده چٖصر ٌهیٔ درک نی
کيػص: ؽػشؿ در  کيیم ةً ایػو اؽػاره نی ةیيی کانل کً درةارۀ آن ـرتت نی روؽو

کيص ةً ـٍَد ةً غهَح ةا تط و ةػً  سَد، از زناىی کً تظکیً را ؽطوع نی نَل زىصگی
دٌص و گَىگ او ىیػظ  ٌای ةؾطی سَد ادانً نی تهام انیال و واةػِگی ادند ازدغت

رغػص.  اش نی ای ةً آسطیو ٕصم تظکیً در نطذلًایيکً  تادٌص  نیةً رؽص سَد ادانً 
نَر کانل ةً گَىگ تتصیل ؽػصه اغػت. او ةػً اىٍِػای نػػیط  تَٖای او، آن ناده، ةً

ایی کً تػا آن لريػً در داد. ته و تطتیبىيم  ای رغیصه کً اغِادش تظکیً ام چیٌظ
ؽػَىص. چؾػم غػَنؼ ةػً ةػا تطیو ىٖهػ   ةصىؼ ٕٓل ؽصه ةَدىص ةا اىٓخار ةاز نی

رغػص و در غػهد سػَد، ذٖیٖػت ُةٍػصٌای گَىػاگَن،  غهری کً او در آن اغت نی
ٌای ٌػػِی  ٌای نشِلػّ، ؽػکل ْلازنانٌای ٌػِی نَحَدات گَىاگَن در  ؽکل

ٌای  ةیيػص. تهػام ٕػصرت را نینػان  ٖػت حٍانٌای نشِلّ و ذٖی ْلازنانناده در 
طار کيػص.  ؽَد و نی اش ىهایان نی سصایی تَاىص ةا اىَاع نشِلّ نَحَدات تهاس ةٕط

ةیو ةظرگػی ىیػػت؟ آیػا او ؽشفػی  در ایو زنان، آیا ایو ؽشؿ، نَحػَد روؽػو
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ةیو ؽصه اغػت؟ وِٕػی ةػً زةػان ٌيػصی ةاغػِان  ىیػت کً از نطیٔ تظکیً روؽو
 اغت.« ةَدا»یک تطحهً ؽَد، او 

ةیيی کانػل اغػت کػً ةػً  کػً ا ن گٓػِم ىػٌَی از روؽػو ةیيی ایو ىَع روؽػو
ةیيی ىاگٍاىی، ؽػشؿ در تهػام  نٍطوؼ اغت. در ایو روؽو« ةیيی ىاگٍاىی روؽو»

دارد و از  داىص گػَىگؼ چػً ارتٓػاٌی کيص ٕٓل اغت. او ىهی ٌایی کً تظکیً نی غال
کيػص و  چیػظی را اذػػاس ىهی صارد. ٌػی ٌای گَىگی کً تظکیً کطده آگاٌی ى ؽکل

ٌای ةصىؼ ٕٓل و ةػًِ ٌػِيص. تهام گَىگی کً تظکیً کطده ٕٓػل  ذِی تهام غلَل
ؽػَد.  ناىص و غػپع ةػاز نی اغت و تا آسطیو ٕصم تظکیً ةً ٌهیو ؽکل ةإی نی

تَاىص از ٌٍصۀ ایو ةطآیػص، چطاکػً ایػو  الٍاده نی ْٖم ْطدی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽ
کيص، ٌهیؾػً  ْطغا اغت. او ةا اىػان سَةی ةَدن ؽطوع نی یً ةػیار نإتروىص تظک

نَر پیَغػًِ در  ٌا را ترهػل و ةػً ةشؾص، ٌهیؾػً غػشِی ؽیيگ را ةٍتَد نی ؽیو
ت نی تَاىػص  ؽیيگ اغت، گطچػً ىهی دىتال رؽص ؽیو کيص و ٌهیؾً ةً تظکیً پیؾْط

و او ةایص ْطدی ةا  اغت گَىگ سَد را ةتیيص. نػیط تظکی  چيیو ْطدی ةػیار غشت
ذػػی از دغػِاوردٌای سػَد ایيکػً  الٍػاده ةاؽػص. او ةػصون کیٓیت نادرزادی َْؽ

 کيص. ٌای نَ ىی تظکیً نی داؽًِ ةاؽص غال

ىانیػػصه « ةیيی تػػصریخی روؽػػو»ةیيی وحػػَد دارد کػػً  ؽػػکل دیگػػطی از روؽػػو
صا تَاىيػػص چػػطسؼ ْػػالَن را از ٌهػػان اةِػػ کييػػصگان نی ؽػػَد. ةػػػیاری از تهطیو نی

ام. ذِػی اگػط ةطسػی  کػطده اذػاس کييص. در ٌیو ذال، چؾم غَم ٌهً را ىیظ ةاز
ایی را ٌم  تَاىيػص. اکيػَن ةتیييػص، در آیيػصه نی اْطاد ةً د یل گَىاگَىی ىَِاىيص چیٌظ

چگَىػً از ایػو چؾػم اغػِٓاده کييػص و  گیطىػص در نَل زنان یػاد نینَر کً ٌهان 
تط  ای واكػد نَر ْظایيػصه دیػص تارؽػان ةػً ،کيػص نَر پیَغًِ ـٍَد نی ةًؽان  غهد
اکطدن تان ؽیيگ ؽیوةا ةٍتَد ؽَد.  نی ٌای  تَاىایی تان، ٌای نشِلّ واةػِگی و ٌر
یاةيص. تهام تِییطاتی کً در نػیط تظکیً از نیان آن  نتیٍی گَىاگَىی تَغًٍ نی َْؽ
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را ٌػا  آن تَاىیػص ؽػَىص کػً نی ؽکلی اىخام نی تان، ةً گضریص و ْطایيص تتصیل ةصن نی
رغػیص،  یاةيص تا ةً نطذل  پایاىی نی ةتیيیص یا اذػاس کيیص. ایو تِییطات ادانً نی

ةػً تان  نَر کانػل ذٖیٖػت حٍػان را درک کيیػص و غػهد تَاىیص ةػً ای کً نی نطذلً
و  ةصن نادرزادیکً ٕطار ةَد در تظکیً ةً آن ةطغیص. تتصیل رغص  نیای  ةا تطیو ىٖهً
نَر  ٌػا ةػً . تهام ایورغص نیتان ةً ىٖه  ةشفَـی  نتیٍی ؽٌای َْ تَٖیت تَاىایی

ِػً نی« ةیيی تصریخی روؽو»رو  ؽَد و ازایو تصریخی ذاـل نی . ؽػَد در ىيط گْط
ةیيی تػػصریخی ىیػػظ آغػػان ىیػػػت. ةٍلػػی اْػػطاد وِٕػػی  ایػػو روش تظکیػػ  روؽػػو

ػا رؽػان  یٌ ا تَاىيػص واةػِگی آورىػص ىهی نی ةً دغتنتیٍی را  ٌای َْؽ تَاىایی ا ٌر
ای ةصی اىخام دٌيص. ةػً ایػو  را ةً ىهایؼٌا  آن کييص و اذِهال دارد گضارىص یا کاٌر

و در اىٍِػػا ىػػاةَد  ؽػػَد نیتان ةیٍػػَده  رود و تظکیػػً از دغػػت نػػی تػػان گَىگ ؽػػکل
ٌای نَحَدات گَىاگَن در غهَح نشِلػّ را  تَاىيص حلَه ؽَیص. ةٍلی اْطاد نی نی

ؽها ةشَاٌيص ایو یا آن کار را اىخام دٌیص یا از ةتیييص. نهکو اغت آن نَحَدات از 
ٌػا  آن ٌيَان نطیصؽان ةتطىص. انا را تظکیً کيیص و ؽها را ةًٌا  آن ؽها ةشَاٌيص روش

ىیػظ ٌػا  آن تَاىيص ةطای رغیصن ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی ةػً ؽػها کهػک کييػص، چطاکػً ىهی
 اىص ةً ثهطۀ ذٖیٖی ىا ل ؽَىص. ىَِاىػًِ

ٌػػِيص و  سػصایی کم ىیهً ات در ُةٍصٌای ةا تط دغتتهام نَحَد ٌالوه ةط ایو،
نَر کانل  ؽان را ةً نتیٍی ٌای َْؽ سَد را گػِطش دٌيص و تَاىایی ۀتَاىيص اىصاز نی

 را دىتػالٌا  آن ةً ىهایؼ ةگضارىص. اگط ْکطتان درغت ىتاؽص، نهکو اغت در ىٍایت
ذِػی اگػط آن نَحػَد،  ؽػَد. تان تتػاه نی را دىتال کيیص، تظکیػًٌا  آن کيیص. انا اگط

تان را دوةػاره از اول ؽػطوع کيیػص.  ةَدای ذٖیٖی یا دا َی ذٖیٖی ةاؽص، ةایص تظکیً
[، ٌهگػی نَحػَدات آغػهاىی غػً ٕلهػطو] آیا نَحَدات در غهَح نشِلّ آغهانِ 

اىص و ٌيػَز   ةً ةا تطیو غهد دغِیاةی یا ةػً ٌػصؼ ىٍػایی ىطغػیصهٌا  آن ىیػِيص؟
ًِ غً ٕلهطوْطاتط از  ةً ةليص، ٌيیم و ةػیار تَاىا ٌا  آن اىص. انا ةطای ْطدی ٌادی، ىْط
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وإػػام  اىَاعرغيص، ذِی اگط ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی ىا ػل ىؾػصه ةاؽػيص. وِٕػی  نی ىيط
ٌا ترطیػک  ـػريًوإػػام  اىَاعةا ؽها تصاسل کييص و وِٕػی ةػا ٌا  و اىطژیٌا  پیام

ً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً ةػ ٕػطار ىگیطیػص؟تأثیط  ترتدرون  تَاىیص در ؽَیص، آیا نی
 کػػطدن ةػػا چؾػػم غػػَم ةػػاز ىیػػظ غػػشت اغػػت و کيِطل کطدن گػػَییم تظکیػػً نی

ةػػیاری از  نتیٍی ٌای َْؽ تط. انا سَؽتشِاىً تَاىایی ذِی غشت تان ؽیيگ ؽیو
ناىص و ةٍػص از آن، وارد نطذلػ   ؽان ةػًِ نی تظکیً کييصگان نا تا ىیه  نػیط هطیوت

کيیم، ولػػی  غػػَم ٌهػػ  ؽػػها را ةػػاز نػػیؽػػَىص. چؾػػم  ةیيی تػػصریخی نی روؽػػو
نتیٍی ةػػیاری از اْػطاد احػازه ىصارىػص ىػاٌط ؽػَىص. انػا وِٕػی  ٌای ْػَؽ تَاىایی
تان پایصار ؽَد  تصریج ةً غهد ةشفَـی ةطغص، وكٍیت ذٌيی ةًؽها  ؽیيگ ؽیو

سػَاٌیم کػطد. ةيػاةطایو  ةػازتػان  را ةطایٌػا  آن سَةی اداره کيیص، و ةَِاىیص سَد را ةً
ةیيی تػصریخی  ةً غهد ةشفَـی ةطغیص، احازه سَاٌیص داؽت ذالت روؽووِٕی 

تط اغػػت کػػً سػػَد را اداره کيیػػص.  را تخطةػػً کيیػػص، چطاکػػً در آن زنػػان کهػػی آغػػان
ةػا  ادانػً نطؼ  ةػً کطدن ؽَد و ةً تظکیً نتیٍی نشِلٓی ىاٌط نی ٌای َْؽ تَاىایی

را در ٌا  آن ؽَد احازه داده نیةاز ؽَد. ةً ؽها  چیظ ٌهً در ىٍایتایيکً  دٌیص تا نی
کييصگان نا ةػً ایػو گػطوه تٍلػٔ  تان داؽًِ ةاؽیص. ةػیاری از تهطیو ىیه  راه تظکیً

ا ىتاؽیص.  دارىص، پع نؾِاؽ دیصن چیٌظ

ةیيی  ٌػایی ةػیو روؽػو نهکو اغت ؽيیصه ةاؽیص کً ةَدیػِم ذن ىیظ از تٓاوت
يػگ، ؽؾػهیو روذػاىی ةیيی تصریخی ـرتت کطده اغت. ٌَیی ىِ  ىاگٍاىی و روؽو

 یَ ؽػی ِؽودر ذالی کً  ةیيی ىاگٍاىی اٌِٖاد داؽت ةظرگ در ةَدیػِم ذن ةً روؽو
ةیيی تػصریخی اٌِٖػاد داؽػت. در تػاریز،  از نصرغ  ؽهالی ةَدیػِم ذن ةػً روؽػو

نَر کػً  کً ادانً داؽًِ اغت. انا آن اغتٌ ایو دو رویکطد نصت درةارۀوحصل  ةر 
کطدىػص  درةػارۀ آن ـػرتت نیٌػا  آن آىچػً زیػطا . چػطا؟نٍيی اغت ةیيم ایو ةی نی

 ٌا نهکو اغػت ٍْهیصن ذٖیِٖی در روىص تظکیً ةَد. در راةهً ةا آن ذٖیٖت، ةٍلی
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تػصریج ةػً درکػی از آن  دیگػطان نهکػو اغػت ةًدر ذالی کً  ةاره ةٍٓهيص، یکآن را 
ِػط اغػت ؽَد؟ نتیًٍِا ةٍ ةطغيص. آیا اٌهیِی دارد کً ؽشؿ چگَىً ةً آن آگاه نی

تصریج ةػً آن آگػاه ؽػَد.  ةاره ةٍٓهص، انا ایو ىیظ سَب اغت کً ةً یکآن را  کً ْطد
ةیيی ٌػػِيص و  رغػص؟ ٌػط دو روؽػو آیا در ٌط دو ذالت، ْطد ةً درک حصیصی ىهی

 اؽِتاه ىیػت.ٌا  آن یک از ٌی 

 الػاده عذؽی ةا کیفیت نادرزادی فَق
ا ْطدی ؽایػِگی آن را داؽػًِ چیظی ةیؼ از کیٓیت نادرزادی سَب  زم اغت ت

ىانیصه ؽَد. ْػطدی ةػا کیٓیػت « الٍاده ؽشفی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽ»ةاؽص کً 
الٍاده ةػیار ىادر اغت و از ىيط تاریشی ىیظ زنان ةػیار زیػادی نػَل  نادرزادی َْؽ

الٍػاده  کؾص تا چيیو ؽشفی نَِلص ؽَد. التًِ ْطدی ةا کیٓیت نػادرزادی َْؽ نی
ٌهً نٖصار ةػیار زیادی تَٖا و نیصان ةػیار ةظرگی از ایو نادۀ غػٓیص را ةایص اول از 

ٌا را  تطیو غػشِی دارا ةاؽص. نههئيًا ایو ْطد ةایػص کػػی ةاؽػص کػً ةَِاىػص غػشت
سَةی  ترهل کيص، ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ ةاؽػص، ْػصاکاری کيػص، از تٖػَای سػَد ةػً

 ىيص آن.ةیيی سَةی داؽًِ ةاؽص و نا ذٓاىت کيص و کیٓیت روؽو

ٌا  ٌا چیػت؟ در ةَدیػم اٌِٖاد ةػط ایػو اغػت کػً اىػػان تطیو غشِی غشت
تا وِٕی کػی نَحػَدی ةؾػطی اغػت ةایػص رىػج  .غاسًِ ؽصىصکؾیصن  ةطای رىج
گَیيص نَحَدات در ُةٍصٌای دیگط ایػو ةػصن ةؾػطی نػا را ىصارىػص،  نیٌا  آن ةکؾص.

یهػاری و نػطگ را ىصارىػص. ؽَىص و نؾػکالت تَلػص، پیػطی، ة کً ةیهار ىهی  نَری ةً
تَاىيص پػطواز کييػص و  ٌایی را ىصارىص. نَحَدات در ُةٍصٌای دیگط نی درد و رىجچيیو 

سانط ایػو  اىگیظ اغت. انا نطدم ٌادی دٕیًٖا ةػً وزن ٌػِيص و ایو ةػیار ؽگٓت ةی
: غطنا، گطنا، تؾيگی، گطغيگی و سػػِگی اىص ةصىی کً دارىص ةا ایو نؾکالت نَاحً
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َاىيص ترهل کييص و ٌالوه ةط آن ةایص از چطس  تَلص، پیػطی، ةیهػاری و نػطگ ت را ىهی
 ٌتارتی، راذت ىیػِيص. ةگضرىص. ةً

ؽان اتٓاؽ اِْاد، ةػػیاری  در ؽٍط تاىگای  زلظلًای سَاىصم کً وِٕی  در روزىانً
را از دغت دادىص، انا ةطسی اْطاد کً تا آغػِاى  نػطگ ؽان  حانآن زلظلً از نطدم در 

 ًِ اىخػام اْػطاد ای روی آن گطوه از  ةَدىص دوةاره ةً زىصگی ةازگؾِيص. ةطرغی ویژهْر
نَر  ةػً« چػً اذػاغػی در آغػِاى  نػطگ داؽػِیص؟»پطغػیصه ؽػص: ٌػا  آن ؽص. از
در ٌػا  آن ی ـػرتت کطدىػص:ْطد ةً  نيرفطاز ذالت نؾاةً ٌا    آناىگیظی ٌه ؽگٓت

کع، ىاگٍان ذػی ا ػایی و لري  نطگ اذػاس تطس ىصاؽِيص. ةٌط ز آرانػؼ و ٌر
آزاد ؽػان  اذػاس ٌیخان داؽِيص. ةطسی اذػاس کطدىص کً ىاگٍان از ٕیصوةيص ةصن

تَاىػػِيص ٌيگػام  اىگیظی پطواز کييص و نی نَر آزاد و ؽگٓت تَاىػِيص ةً ؽصىص و نی
پطواز، ةصن سَد را در آن پاییو ةتیييص. ةطسی گِٓيص نَحػَدات در ُةٍػصٌای دیگػط را 

ًِ ةَدىص. ٌهگی گِٓيػص کػً در  ِيص ذِی ةً نکاندیصىص و ةطسی گٓ ٌای گَىاگَىی ْر
ایی و آرانػؼ و ٌیخػان داؽػِيص و از  ػا  درد و رىػجاولیو لريً، اذػاغی از ٌر ٌر

کؾػیصن  ؽصىص. چيیو چیظی ذاکی از ایو اغت کً ایػو ةػصن ةؾػطی وغػیل  رىج
 صیم.ةً ایو دىیا آنگَىً  ؽَیم چطاکً ٌهگی ایو اغت، انا آن را نَِحً ىهی

ٌا را ترهػل کيػص. چيػص روز پػیؼ  تطیو غػشِی ام کً ؽشؿ ةایص غشت  گًِٓ
تطِ دیگػط نِٓػاوت  ٌای ُةٍصٌای ةظرگ ْلازنانٌا از  اىػان ْلازنانِ گِٓم کً نٍَٓم 

َرتی یک ؽی ایيخااغت.  کً در ُةٍصی دیگط نهکو اغت   ِچو دو غاٌت اغت، دـر
در الٍػاده  تظکیً کيص، وإًٍا َْؽْطغا  یک غال ةاؽص. اگط کػی در ایو نریم نإت

سَاٌص تظکیً کيػص، پػع ایػو  سَاٌص دا َ را پیصا کيص، نی ؽَد. او نی ًِ نیىيط گْط
کؾص، انػا غطؽػت اـػلی  نی چيیو غشِی اىگیظ اغت. او ایو ؽشؿ وإًٍا ؽگٓت

سَاٌص تظکیػً کيػص و ةػً اـػل سػَد ةطگػطدد. چػطا  سَد را از دغت ىصاده و ٌيَز نی
ایو  کهک کطد؟ ةً ایو ٌلت اغت. وِٕی ٕیصوؽططکييصگان ةصون  ظکیًتَان ةً ت نی
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ىؾیيص، دیگػطان ةػا نؾػاٌصۀ  ْطد در نَل ؽب در ُةٍص نطدم ٌادی در نصیِیؾو نی
نصت ؽؼ غػال در  چطاکً ةً گَیيص او وإًٍا ْطدی اغِثيایی اغت، ایو ؽشؿ نی

ٍػص اغػت. نا نٍادل یک غػال در آن ةُ  چوِ  نصیِیؾو ىؾػًِ اغت. زیطا یک ؽی
 اغت. ْطد ةً  نيرفطىٍایت  ُةٍص ةؾطی نا ُةٍصی ةی

تَاىص دؽَار ةاؽص؟ ْطض کيیػص ؽشفػی  ٌا چٖصر نی تطیو غشِی ترهل غشت
ةیيص اوكاع نالی آىخا سَب ىیػت و تٍصاد کارکيان  رود و نی روزی ةً نرل کار نی

کارکيػان  گیػطد و از ٌای نَردىیاز اغت. در نرل کار تٍصیل ـَرت نی ةیؾِط از ؽِل
ؽَىص. ایػو ؽػشؿ  ؽَد و ةياةطایو کارکيان اكاْی اسطاج نی ٕطاردادی اغِٓاده نی

دٌػص. چػً اذػاغػی سَاٌػص  و ىاگٍػان ؽػِلؼ را از دغػت نی اغتٌ آن یکی از
داؽت؟ ذا  ٌی  نيتً درآنصی ىصارد تا انَر ساىَادۀ سَد را ةگضراىص و ٌی  نٍارت 

وارد ساىػً ایيکػً  نرق ةًرود.  ةً ساىً نیوُفً  ةا ُم در ىِیخًدیگطی ٌم ىصارد. 
کيػص نػطیق اغػت و در  نی زىػصگی  او ةیيص پػصر پیػطش کػً در ساىػ ؽَد، نی نی

سَاٌص پصر پیطش را ةػً ةیهارغػِان  وكٍیت ةصی ٕطار دارد. او ةا ىگطاىی و ٌخلً نی
پػصرش پػَل  کطدن کيص تا ةػطای ةػػِطی ةتطد. غشِی و نؾٖت زیادی را ترهل نی

 نرق گطدد تا چیظی را ةطای پصر پیط تٍیً کيػص. ةػً غپع ةً ساىً ةطنیٕطض کيص. 
ْطزىص ؽها در »گَیص:  آیص و نی ٌای نصرغً نی رغص، یکی از نٍلم ةً ساىً نیایيکً 

 وْفػل ذلدٌَایی کػی را نخطوح کطده و ةایص ٌخلً کيیص و ةیاییص ایػو نػػئلً را 
نرق  گػطدد و ةػً ةً ساىً ةطنی کيص، پع از ایيکً ةً آن نػئلً رغیصگی نی« کيیص.

ا کػی راةهػً ة تٌهػط»گَیص:  زىص و کػی ةً او نی ىؾیيص تلٓو زىگ نی ایيکً نی
تَاىػص چيػیو  ؽػَیص. ْػطدی ٌػادی ىهی التًِ ةػا چيػیو چیػظی نَاحػً ىهی« دارد.

چً دلیلی دارد ةػً زىػصگی ادانػً دٌػم؟ »کيص:  ٌایی را ترهل کيص و ْکط نی  غشِی
« دٌم! ساتهػً نػی چیظ ٌهػًکيم و ةػً  آویظ نػی و سَدم را ذلػٔ کيم نياةی پیصا نی

تطیو  گَیم ایو اغت کً ؽایص نختَر ؽَیص از نیان ةطسػی از غػشت ای کً نی ىکًِ



۴۲۵ 

 

ٌای نشِلٓػی داؽػًِ  ٌا ؽکل ةگضریص. نهکو اغت ایو غشِینهکو  یٌا غشِی
ا رؽػها  ؽػیيگ ٌایی کػً ؽیو ٌای ةیو نطدم، اـػهکاک ةاؽيص. تلادٌا و اسِالؼ

اةت ةطای  آزنایؼ نی ػایی آغػان نياًْکييص و ٕر تط از آن نؾػکالتی  ؽشفی، چیٌظ
درد ترهل ترٖیط و تٌَیو  ٕصر آنکً تَـیّ کطدم ىیػِيص. ةطای نثال، ةطسی اْطاد 

سَاٌيػص سػَد را دار ةظىيػص. ةيػاةطایو ةػطای تظکیػً در  اغت کً نیغشت ؽان  ةطای
ٌا را ترهػل کيػیم  تطیو غشِی غشتچيیو نریم پیچیصه و دؽَاری ةایص ةَِاىیم 

 و ةایص ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ ةاؽیم.

کييصه ةایص ةَِاىص اىخػام دٌػص  چیػت؟ اولیو کاری کً تهطیو« ةطدةاری ٌيیم»
تالْػی ىکيػص و ٌيگػانی کػً ةػً او تػٌَیو ؽَد  ةً او ذهلً نی ایو اغت کً وِٕی

ً سػػَد را ، چگَىػػـػػَرت در ُیػػط ایػػوؽػػَد حػػَاب ىصٌػػص. ةایػػص ترهػػل کيػػص.  نی
وإًٍا غشت اغت کً ةطدةار ةَد. نػو »گَیيص:  ىانص؟ ةطسی اْطاد نی کييصه نی تهطیو
تِییػط دٌیػص، چطاکػً آن را  وسَی سػَةی ىصاریػص، اگط سلٔ« وسَی ةصی دارم. سلٔ

 کطدن کييصگان ةایص ةطدةار ةاؽيص. ةٍلی اْطاد ذِػی ٌيگػام تطةیػت و نيلػتم تهطیو
اىصازىص.  راه نی  و حيخال ةً زىيص نی ْطیاددادوٌا  آن غطروىص،  ْطزىصان از کَره در نی

کيیص و سَدتان ىیظ ىتایص ٌفتاىی ؽػَیص.  ىتایص ةً ایو ؽکل ْطزىصان سَد را تطةیت
سَب آنَزش دٌیص. اگػط ىَِاىیػص ٌا  آن ةایص آرام و نٍَٖل ةاؽیص تا ةَِاىیص وإًٍا ةً

ای  کيیص  َره در ةطویص، آیا ْکط نیراذِی از ک ةطآییص و ةً ارزش یةذِی از پع چیٌظ
اگػط کػػی در ناٌػام ةػً نػو »گٓت:  وإًٍا ةَِاىیص گَىگ را رؽص دٌیص؟ کػی نی

« ترهل کػيم.آن را  تَاىم تٌَیو کيص، تا وِٕی کػی آىخا ىتاؽص کً نطا ةؾياغص، نی
کاْی سَب ىیػت. ؽایص در آیيصه در نٖاةل کػی کً کهِط از ٌهػً  ۀاىصاز انا ایو ةً

پیؼ او ةطود، ةً ـَرت ؽها غػیلی زده ؽػَد و ؽطنػػار تان  غِیص آةطویسَا نی
ترهػل آن را  تَاىیػص دٌص چٖصر نی کيیص ىؾان نی ؽَیص. ایيکً چگَىً آن را اداره نی

 سارج کيیص، ٌيَز ةػًتان  از ذٌوآن را  ترهل کيیص انا ىَِاىیصآن را  کيیص. اگط ةَِاىیص
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ػات  اىصازۀ کاْی سَب ىیػت. ةً سانط داؽًِ  ةاؽیص کً وِٕی کػػی ةػً غػهد آٌر
دٌػص.  ٕػطارتػأثیط  ترتچیظی از ىيػط اذػاغػی او را  گضارد ٌی  ، ٌطگظ ىهیرغص نی

ِار ؽَد ٌهیؾً  ٌطچٖصرکيص و  نػا ل دىیَی ذٌو او را نؾَِل ىهی ٌم ةا او ةص ْر
دٌػص. وِٕػی ةَِاىیػص وإٍػًا  زىص و غػطزىصه اغػت و ةػً آن اٌهیِػی ىهی لتشيص نی

ات رغیصهگَىً  ایو  ایص. ةاؽیص ةً غهد نٖصناتی ثهطۀ آٌر

گَیيػص نػا ةػیؼ از  اگط تا آن ذص ترهل کيیم، نطدم ٌادی نی»اىص:  ةطسی گًِٓ
گػَیم ایػو  نی.« کييػص  نیغَءاغػِٓاده  از نػاراذػت سیلػی ذص كٍیّ ٌػِیم و 

ىیػت. ةگضاریص درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیم. ذِػی در ةػیو نػطدم ٌػادی، ةَدن  كٍیّ
ا و  نػو يگ ةا تطی دارىص ىیظ ٌهیؾػً ةػط سَیؾػِو تٌط ی دار اْطادی کً غهد ٌْط

کييػصگان نػا ىتایػص  کييص. پػع آیػا تهطیو ر  ىهیکييص و ةا دیگطان حطوة تأکیص نی
گػَیم ایػو ةازتػاةی از  تَاىص كٍّ ةاؽػص؟ نی گَىً ةاؽيص؟ چگَىً آن نی ةیؾِط ایو

ٌيیهػی ؽػاسؿ یػک  . چيیو ترهلاغتؽه یای از ارادۀ َٕ و ىؾاىًؽها   ترهل
ْػػطدی ٌػػادی تػػٌَیو را ةػػا »ای ٕػػصیهی وحػػَد دارد:  کييػػصه اغػػت. گِٓػػً تهطیو

ةطای ْطدی ٌادی ایو نتیٍی اغػت کػً اگػط ةػً نػو « دٌص. ؽهؾیطش پاغز نی
زىم. او  کيم و اگط نطا ةظىی، نو ٌم تػَ را نػی تٌَیو کيی، نو ٌم ةً تَ تٌَیو نی

ًا ْطدی ٌادی اغت، آیا نی کييصه ةيانیص؟ ةػطای اىخػام آىچػً  را تهطیوتَاىیص او  ـْط
 ای آٌيیو داؽًِ ةاؽیص و ةَِاىیص سَد را کيِطل کيیص. تَـیّ کطدم ةایص اراده

ػو ؽػیو نی ٌَ اىػص او در نٖػام  گًِٓ .ىانیصىػص در دوران ٕصیم نطدی ةَد کً او را 
گیطی  ةاىگ ةػیار  یٔ و ةاکٓایػت ةػَد و ىٖػؼ نٍهػی در ؽػکل یَ ژىطال ارؽص لی

و ؽػیو، ذِػی از اىص کػً ٌػ او را نِهایظ کطد؟ گًِٓی چیظ چًطاتَری او داؽت. انپ
ٌػػػت کػػً او ةػػا اش  هاش نِٓػػاوت از دیگػػطان ةػػَد. داغػػِاىی درةػػار دوران حػػَاىی

کػطد. ةػط نتػٔ ایػو  سَاغت سَدش ترٖیطِ سظیصن از نیان پای ؽشفی را ترهل
ای رزنػی را تهػطیو نیداغِان، وِٕی ٌ طد و رغػم ةػَد کػ و ؽیو حَان ةَد ٌيٌط
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زد،  چيیو ؽشفی ؽهؾیطی ةا سَد داؽًِ ةاؽص. روزی وِٕی در سیاةان ٕصم نػی
ةػطای »زده ةً کهطش، راه او را ةػػت و گٓػت:  یکی از اوةاش نرلً ةا دغِان ذلًٖ

چً ةا سَد ؽهؾیط داری؟ آیا حط ت کؾِو کػی را داری؟ ةا ةطیصن غط نو ثاةػت 
د، غػط و گػطدىؼ را ةػً حلػَ کػط تت نینَر کً ـػر ٌهان« کو حط ت آن را داری.

در آن زنان ىیظ کؾػِو « ةطای چً ةایص غط تَ را ةتطم؟»و ؽیو ْکط کطد: کؾیص. ٌ
دادىص و ؽشؿ نختػَر ةػَد حػان سػَد را ةػطای آن  کػی را ةً ذکَنت گظارش نی

و ؽػیو حط ػت اه کػی را کؾت؟ وِٕی او دیص کً ٌػدلشَ ؽص ةً ةصٌص. چگَىً نی
ختَری از نیان پاٌای نػو اگط حط ت کؾِو نطا ىصاری، ن»ت: ىکطد او را ةکؾص، گٓ

و ؽیو ٕلتی اٌای او سظیص. ایو ىؾان داد کً ٌو ؽیو وإًٍا از نیان پٌ« ةشظی.
تَاىػت ةػً  کً او ةا نطدم ٌادی ْطؽ داؽت،آىخا  غطؽار از ـتط و ترهل داؽت. از

ٓو آةػطو ارزش ٌای ةظرگی دغت یاةص. ایو تٓکط کً اثتات سَد یا ذ چيان نَْٖیت
ای اغت. ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: آیػا  کييصه حيگیصن را دارد، پيصار دىیَی گهطاه

دارد؟ ةػً ٌػط آن را  کييصه و دردآور ىیػػت؟ آیػا ارزش زىصگی سػػًِدر ایو ـَرت 
نطاتػب ةٍِػط از او  کييػصگان ةایػص ةػً و ؽیو ؽشفی ٌادی ةػَد. نػا تهطیوٌ ذال،

غػَی  ةً غهری ْطاتػط از نػطدم ٌػادی ةطغػیم و ةًةاؽیم. ٌصؼ نا ایو اغت کً 
پیؼ رویم. گطچً ةا نػٍَٕیِی کػً ٌػو ؽػیو نَاحػً ؽػص روةػطو  غهَح ةا تط ةً

کيیم ةا تػٌَیو یػا ترٖیػط  ؽَیم، انا در ذالی کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نی ىهی
 نٌای ةا دیگطا گَیم آن اـهکاک تط از آن ىیػت. نی ؽَیم و الظانًا راذت نَاحً نی

تط از چیػظی  يػص اـػالً راذػتيک را آةصیػصه نیؽها  ؽیيگ کيیص و ؽیو کً تخطةً نی
 کطدن تَاىص ةصتط ٌم ةاؽص و اداره ىیػت کً ٌو ؽیو از نیان آن گضؽت و ذِی نی

 ةػیار غشت اغت.ٌا  آن

ٌا و  واةػػِگیوإػام  اىَاعکييصه ةایص ةَِاىص ْصاکاری کيص،  در ٌیو ذال، تهطیو
ا کيص. ُیطنهکو اغت ةَِان ٌه  ایوانیالی را کً ن ةاره  ٌا را یک طدم ٌادی دارىص ٌر
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آن را  تَاىػػػِیص تػػصریج اىخػػام دٌػػیم. اگػػط نی ةًآن را  تػػَاىیم اىخػػام داد، انػػا نی
سانط ایيکػً  ةَدیص. انا ىتایص ةػً ین سصاییاکيَن نَحَدی  ٌماىخام دٌیص، ؽتً  یک
نٍلػم »ؽػَیص. اگػط ةگَییػص:  داىیم تظکیً نػِلظم زنان اغت، آٌػًِ و غػت نی

ةػصیو « آٌػِگی اىخػام دٌػم، گًِٓ اغت تظکیً نػِلظم زنان اغت، پع ةگضار ةً
، ةایػص ی ةػَدااگیط ةاؽیص. در تظکی  ْ ـَرت ىشَاٌص ةَد! ؽها ةایص ةا سَدتان غشت

 پیؼ ةطویص.نَر ٕانً ةً  پطتَان و ةً

یيگ سػَد را ذٓػو ؽ ٌهچيیو ةایص ةَِاىیص تَٖای سَد را ذٓو کيیص، ةایص ؽیو
سَاٌیص، اىخام  تَاىیص ٌط کاری را کً نی تَاىیص ىػيخیصه ٌهل کيیص. ىهی کيیص و ىهی

ؽیيگ سَد را ذٓو کيیص. در ةیو نػطدم ٌػادی، ایػو گِٓػً اُلػب  دٌیص. ةایص ؽیو
ای سَب تٖػَا حهػً کيیػص.»ؽَد:  ؽيیصه نی کييػصگان ةػطای  تهطیو« ةا اىخام کاٌر

تٖػَا اغػت.  کطدن دٌیم ذٓو کييص، کاری کً نا اىخام نی تَٖا تظکیً ىهی کطدن حهً
تٖػَا  کطدن ایم: حهػً چطا ةً ذٓو تَٖا اٌِٖاد داریػم؟ زیػطا ایػو نٍَٕیػت را دیػصه

سَاٌيص تَٖا حهً کييص و  چیظی اغت کً نطدم ٌادی ةً آن اٌِٖاد دارىص، چطاکً نی
ای سَب اىخام دٌيص تا ةَِاىيص در زىصگی ةٍصی، سَب زىصگی ک ييص. انا نا ایػو کاٌر

ىام  ای ةػً ؽَیص و نػئلً نػئلً را ىصاریم. اگط در تظکیً نَْٔ ؽَیص، ةً دا َ ىا ل نی
کيیم،  تٖػَا ـػرتت نػی« ذٓػو»ةٍصی وحَد ىشَاٌص داؽت. وِٕی درةػارۀ  زىصگی

ةػا نػا نان  ای کػً در ةػصن نٍيی دیگطی ىیظ ةطای آن وحَد دارد. یٍيی ایو دو ناده
از زناىی ةػػیار دور ٌا  آن اىص،  و دورۀ زىصگی اىصوسًِ ىؾصهؽَد ْٖم در ای ذهل نی

اىص. اگط تهام ؽٍط را ةگطدیص نهکو اغت ةػً ٌػی  کػار سػَةی ةطىشَریػص کػً  رغیصه
دٌیص. ذِی اگط ٌط روز ایو کار را اىخام دٌیص، نهکو اغت ٌيَز ةا چيیو  ؼاىخان

ِی نَاحً ىؾَیص.  ْـط

ایی کً سَب انا ٌيَز نٍيی دیگطی ىیظ وحَد دارد: ک رغيص و نطدم  نی ةً ىيطاٌر
ػای  تَٖا اىخام نی کطدن در تالش ةطای حهً دٌيص، نهکو اغت نؾشؿ ؽػَد کاٌر
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ای  ةصی ةَده نهکػو اغػت  دٌيص، ةیيیص نطدم اىخام نی ةصی کً نیىاٌطًا اىص و کاٌر
ای سَةی ةَده ٌایی ىًٍِٓ اغت  در پؾت رویصادٌا ٌلتزیطا  اىص. نؾشؿ ؽَد کاٌر

ىتاؽػص. ٕػَاىیو ٕلػایی، انػَر نػطدم ٌػادی را اداره نؾػاٌصه   اغت ٕاةلکً نهکو 
نتیٍی. پػع  انطی اغت ْػَؽةَدن  کييصه يص و ایو نؾکلی ىیػت. انا تهطیويک نی
ِار کيیص،  نتیٍی، ةایص ةط نتٔ اـَل َْؽ ٌيَان ْطدی َْؽ ةً ایيکػً  یحا ةًنتیٍی ْر

ةهػ  کارنػایی نَكػٌَی را سَد را ةا اـَل و نيهٔ نطدم ٌادی ةػػيخیص. وِٕػی را
نَر ىادرغت اداره کيیص. ةً ٌهیو ٌلػت  ةًآن را  داىیص، اذِهال آن وحَد دارد کً ىهی

گػَییم ىتایػص  کيیم و نی ـرتت نی« ىکطدن نصاسلً»ٕفصی و  اغت کً نا درةارۀ ةی
ًا ةً کػطد  زناىی کػی غٍی نیسَاٌیص، اىخام دٌیص.  سانط ایيکً نی ٌط کاری را ـْط

سَاغػِم  ْٖػم نی»: گٓػت چطا در نػا لی درگیػط ؽػصه و نیل ةیاورد کً ةطایم دلی
پلیع ؽػَد. انػا  ةَد نی در ایو ـَرت ةٍِطپاغشم ایو ةَد کً  «ٌصالت احطا ؽَد.

ای سهطىاکی نثل ِٕػل یػا آتؼ ایو را ىهی غػَزی نَاحػً  گَییم کً وِٕی ةا چیٌظ
ً وِٕػی نػطدم کيم کػ یػو ـػرتت نػیدرةػارۀ اٌی  کاری اىخام ىصٌیػص. ؽَیص  نی
کييص، نهکو اغت آن اْطاد از گضؽػًِ  ـَرت لٓيی یا ْیظیکی ةا یکصیگط دٌَا نی ةً

ٌػػػِيص. اگػػط ؽػػان  ٌای ةصٌی  تػػػَیدر ذػػال ةػػً یکػػصیگط ةػػصٌکار ةَدىػػص و ذػػا  
تػَیً کييص و ةایص نيِيط ؽػَىص تػا آن را  تَاىيص نَِّٕ کيیص، ىهیآن را  پادرنیاىی و

تَاىیػص رواةػم کارنػایی را  را اىخام دٌيص. یٍيػی وِٕػی ىهیدوةاره دٍْ  ةٍص ایو کار 
 دٌیص. دٌیص و تَٖا از دغت نی ةتیيیص، اذِها ً کار ةصی اىخام نی

تَاىیص از نطدم ٌادی اىِٖاد کيیػص کػً چػطا در نػػا ل نػطدم ٌػادی درگیػط  ىهی
 َلغيخيص. انا ؽها ةایػص از اـػ را ةا اغِص ل نطدم ٌادی نیٌا  آن ؽَىص، چطاکً نی

ػای وا تط  اغِٓاده کيیص و ىتایص در ایو نػػا ل درگیػط ؽػَیص، نگػط ایيکػً ةػا چیٌظ
غَزی نَاحً ؽَیص. در ایو ؽطایم اگط کػاری اىخػام  وذؾِياکی نثل ِٕل یا آتؼ

وحَد دارد، چطاکً ْطدی سػَب در ایػو ؽػطایم تان  ؽیيگ ىصٌیص، نؾکلی در ؽیو
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رغػیصن ةاؽػص یػا  ِٕػل ةػًدر ذػال دٌص. اگط ذِػی وِٕػی کػػی  واکيؼ ىؾان نی
ی اٌهیػت چیظ چػًغَزی روی داده ةاؽص و ةً آن اٌهیِی ىصٌیػص، پػع ةػً  آتؼ
کييػصگان   زیاد ارتتػانی ةػً نػا تظکیً ،ای وحَد دارد: ایو نػا ل دٌیص؟ انا ىکًِ نی

نَاحػً ٌػا  آن ؽَد کً ةػا داده ىهی و تطتیبىيم تان  ةطایای  گَىً ىصارىص و اذِها ً ةً
ای اؽِتاه،  کيیم اىخام دٌیم ایو اغت کً ةا اىخام الش نیؽَیص. آىچً ت ىصادن کاٌر

تَٖا را ذٓو کيیم. ؽایص اگط ةً نٖصار کهی ٌم سَد را درگیػط کيیػص و کػاری اىخػام 
دٌیػػص، در ىٍایػػت کػػار ةػػصی اىخػػام داده ةاؽػػیص و غػػپع تٖػػَا از دغػػت دٌیػػص. 

تػان  اغت در تهطیو تط تَٖا ةصیو نٍيی اغت کً ةً ٌهان اىصازه غشت دادن ازدغت
ت کيیص و ةً ٌصؼ ىٍایی سَد ةطغیص. ةياةطایو ْطد ةایػص کیٓیػت روؽػو ةیيی  پیؾْط

کیٓیػت  .سَةی داؽػًِ ةاؽػص تػا تٍیػیو کيػص چػً زنػاىی در نػػا ل درگیػط ؽػَد
تَاىص از کیٓیت نادرزادی سَب یا تأثیط نریم سػَب ذاـػل  ةیيی سَب نی روؽو
 ؽَد.

ؽػیيگ  ز نا درون سَد را تظکیً کيیم، ةً ؽیوا ٌطیکایم کً اگط  ٌهچيیو گًِٓ
ؽػَیم پیػصا کيػیم و  تا نيؾأ ٌط نؾکلی را کً ةا آن نَاحً نیةيگطیم یا اْکار سَد 

ةٍص ةٍِػط ٌهػل کيػیم و ٌهیؾػً ٌػط کػاری را کػً اىخػام  غپع غٍی کيیم دٍْ 
ؽػػَد.  داؽػػًِ ةاؽػػیم، دىیػػا نکػػان ةٍِػػطی نی در ىيػػطدٌیم اةِػػصا دیگػػطان را  نػػی

ت نطدم رؽػص  کيص، ىیک دوةاره رؽص نی اسالٕیات ِاری و نٍْط و حيایػات کيػص  نیْر
ؽَد. ؽایص ذِی ةً پلیع ىیازی ىصاؽًِ ةاؽیم. ؽایص  زم ىتاؽػص کػػی  کهِط نی

و ةػطای اـػالح انػَر، سَاٌص ةػَد نطإب اٌهال سَد  ٌطکػینطإب نطدم ةاؽص و 
اٌػص ةػَد؟ انػا انػطوزه گَییص آن ٌالی سَ . آیا ىهیسَاٌص کطد درون سَد را حػِخَ

ػای ةػص  ،ؽَىص تط نی ذِی ةا َٕاىیو و نٖطراتی کً ٌط روز حانً نطدم ٌيَز ٌػم کاٌر
تَاىيػص ٕلػب  کييص؟ زیطا َٕاىیو ىهی از َٕاىیو پیطوی ىهیٌا  آن دٌيص. چطا اىخام نی

ػای ٌا  آن نطدم را تِییط دٌيص و وِٕی کػی ىتاؽص کً را نَِّٕ کيص، ٌيَز ٌػم کاٌر
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کطد، دىیا نکان نِٓػاوتی  درون سَد را تظکیً نی ٌطکػیدٌيص. انا اگط  یةص اىخام ن
 ذٓو ٌصالت و اـالح انَر ْکط کيص.درةارۀ ةَد کػی  ؽص و ىیاز ىهی نی

 تَاىص تا ایو غهد آنَزش داده ؽَد. ؽها ةایص تظکیػً کيیػص تػا ایو ْا ْٖم نی
ةً تؾطید تهػام نػػا ل تَاىم  ةیاوریص. ىهی ةً دغتدر غهَح ةا تط ٕطار دارد  آىچً

در ؽان ةپطغیص؛ چطاکً  تان ةپطدازم کً نهکو اغت نایل ةاؽیص درةاره حظ ی زىصگی
کيیص؟ ةایػص سَدتػان تظکیػً  ناىص تا تظکیً ی ةطای ؽها ةإی نیچیظ چًایو ـَرت 

دادم،  دٕػت تَكػید نػی را ةػً چیظ ٌهػًآن آگاه ؽَیص. اگط کيیص و ةایص سَدتان ةً 
کيیص. انا ىتایص ىگطان ةاؽیص، زیطا داْا  ناىص تا تظکیً ةإی ىهی چیظی ةطای ؽها ٌی 

ا را ةط اغاس داْا اىخام دٌیص. ذاكط ٌهَنی ؽصه و نیدر ذال   تَاىیص کاٌر

*** 

در ٌای آنَزش ْا را نَِّٕ کيم. ةيػاةطایو  کيم ةً زودی ةطگظاری کالس ْکط نی
 ةَِاىيػصً ر دٌػم تػا ٌهػام را در دغِطس ٌهگان ٕػطا  ٌای ذٖیٖی دارم آنَزش ىيط
ؽان داؽًِ ةاؽيص. در کل دورۀ آنَزش ایو ْػا، ٕفػص  را ةطای راٌيهایی تظکیًٌا  آن

ا را ةط نتٔ اـل نػػئَل داؽًِ در ةطاةػط ؽػها و حانٍػً اىخػام دٌػم و ةَدن  ام کاٌر
ایػم  سَةی اىخػام داده ةػًآن را  آیػایيکػً درةػارۀ اکيػص.  گَىً ىیظ ادانً پیصا نی ٌهیو

دٌم و اْکار ٌهَنی پاغز سَاٌص داد. ایو داْا را ٌهَنی کطدم تا اْػطاد  ىيطی ىهی
نَر وإٍػی تظکیػً  نيص ؽَىص و ٌهچيیو آن اْطادی کً ةً ةیؾِطی ةَِاىيص از آن ةٍطه

ْػا را آنػَزش در ذالی کػً  ؽان داؽًِ ةاؽيص. ٌایی ةطای راٌيهایی کييص آنَزش نی
ِار کيیص و انیصوارم ةٍػص از دادیم، تَكید دادیم کً چگَىً نثل اىػاى نی ی سَب ْر

ایو کالس ذِی اگط ىَِاىیص از ایو داْا پیطوی کيیػص و ىَِاىیػص تظکیػً کيیػص، پایان 
، در وإػًرغػاىص.  ذصإل ةَِاىیص اىػان سَةی ةاؽیص. ایو ةً حانٍ  نا نيٍٓػت نی

تَاىیػص ْػطد سػَةی  داىیص چگَىً ْطد سَةی ةاؽػیص. ةٍػص از کػالس نی اکيَن نی ٌم
 اؽیص.ة
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ًِ اىص کً ةً در حطیان آنَزش ْا، نػا لی ىیظ وحَد داؽًِ اىػص و  آرانی پػیؼ ىْط
سانط ذهایػت ٌػالی از  اىػص. انػا ةػً نشِلٓی از تهام حٍات ةطای نا آنصهت نصاسال

تػػطان ٕػػػهت غػػَی غػػازنان وکَؽػػؼ  ٌای نشِلػػّ و ىیػػظ غػػٍی دٌيصگان، ٌر
 اىص. آنیظ ةَده ٌای نا ةػیار نَْٖیت کالسنان  کارکيان

ایی کً در ایو غشيطاىی ام ةػطای ایػو اغػت کػً در  ٌا آنػَزش داده تهام چیٌظ
ایی را ْاش کطده تظکیً ةً  ام کػً در غَی غهَح ةا تط، ؽها را راٌيهایی کييص. چیٌظ

ایم ةػیار ـطید  آنَزش دادهآىچً  را آنَزش ىصاده اغت.ٌا  آن گضؽًِ ٌطگظ کػی
 ٌالوه، ط ةصن اىػان تلٓیٔ ؽصه اغػت. ةػًو روؽو اغت و ةا ٌلم ىَیو و ٌلم نٍاـ

آنَزش داده ؽصه در غهری ةػیار ةا غت. در درح  اول نييَر ایو ةَده کػً آىچً 
نَر ذٖیٖی ْا را کػب کييص و از نطیٔ تظکیػً ـػٍَد کييػص.  ٌهً ةَِاىيص در آیيصه ةً

ٌػا، ةػػیاری از اْػطاد  آنػَزش ْػا و تهطیو در نػَلایو ٕفص و نييَر نو اغػت. 
  در ٌهػل ةػًآن را  کييص ْا ةػیار سَب اغت، انا ةػیار غشت اغت کً اس نیاذػ

آیا آن غشت اغت یا ىً، ةػػِگی ةػً ْػطد ایيکً  کيم ، ْکط نیدر ذٖیٖتکار ةتطىص. 
ةػػیار  کطدن کيػص تظکیػً سَاٌص تظکیػً کيػص، اذػػاس نی دارد. ْطدی ٌادی کً ىهی

سَاٌػص تظکیػً  غػت و ىهیىاپضیط و ُیطنهکو اغت. او ْطدی ٌػادی ا  غشت، تفَر
وِٕی ؽشفی سطدنيػص »ی ىَؽت: َزکيص سیلی غشت اغت.    پع ْکط نی ؛کيص

آن را  کيػػص. وِٕػػی ْػػطدی نَِغػػم تهػػطیو نیآن را  ؽػػيَد، ةػػا حػػصیت دا ػػَ را نی
ؽيَد، ةليص ةً  نیآن را  کيص. وِٕی ْطدی اذهٔ ةیگاه تهطیو نی و گاهآن را  ؽيَد، نی

گػَیم  نی« ةػَد. سيصیػص، آن دا ػَ ىهی ً آن ةليص ىهیسيصد. اگط ایو ؽشؿ ة آن نی
در کييػػصۀ ذٖیٖػػی سیلػػی راذػػت اغػػت و چیػػظی ُیػػطنهکو ىیػػػت.  ةػػطای تهطیو

اىص و ةػػػیاری از  ىؾػػػًِ ایيخػػاکييػػصگان ٕػػصیهی کػػً  ، ةػػػیاری از تهطیوذٖیٖػػت
اىػص.  ذاكط تا غهد ةػیار ةا یی تظکیػً کطدهدر ذال ذلَر ىصارىص  ایيخاٌایی کً  آن
، نِػطور ؽػَیص ٌایی را رؽػص دٌیػص یػا را ٕتالً ةً ؽها ىگِٓم تا نتادا واةػػِگی ایو
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ای وإٍػًا  کييػصه ٌيَان تظکیً گضاؽػت. ةػً تػأثیط نی تػان گَىگ چطاکً در رؽػص تػَان
 ی را ترهل کيص و در نَاحًٍ ةا نياًْ ؽشفی نشِلّ،ٌطچیظتَاىص  نفهم، ْطد نی

ا کيص یا کهِط ةً آن اٌه یت دٌص. تا وِٕی ْطد ةَِاىػص ایػو کػار را ٌط واةػِگی را ٌر
ٌػایی ٌػػِيص  گَیيص غشت اغت، آن اىخام دٌص، غشت ىشَاٌص ةَد. اْطادی کً نی

ا کييص. سَد تظکیً غشت ىیػػت و رؽػص غػهد ىیػظ  کً ىهی ا را ٌر تَاىيص ایو چیٌظ
تَاىيػص  گَیيػص غػشت اغػت کػً ىهی سَد غشت ىیػت. ةً ایو سػانط نی سَدی ةً

ا کييص. زیطا ةػػیار غػشت اغػت در نَاحٍػً ةػا نيػاًْ ٌهلػی انیال ةؾطی را  از ٌر
ٌا  تَاىیص ایو واةػِگی حا ٌػِيص، چگَىً نیچیظی دغت کؾیص. آن نياًْ ٌهیو 

ا کيیص؟  کيػص دؽػَار اغػت.  ةً ٌهیو سانط اغت کً ْطد اذػػاس نی در وإًرا ٌر
ىَِاىیػص  ٌػا ندٌص، اگط در نَاحًٍ ةػا آ وِٕی تلادٌایی ةیو ؽها و دیگطان روی نی

ىيػط در کييػصه  داری سَد را ذٓػو کيیػص یػا ىَِاىیػص ذِػی سػَد را تهطیو سَیؾِو
ِيی ىیػت. در گضؽػًِ وِٕػی تظکیػً نی ، نیةگیطیص کػطدم، ةػػیاری از  گَیم پضیْط

تػَاىی  وِٕی ترهل آن غشت اغػت، نی»اغِادان وا  ایو کلهات را ةً نو گِٓيص: 
در « تَاىی آن را اىخام دٌی. نهکو اغت، نیآن را ترهل کيی. وِٕی اىخام آن ُیط

کيیص؟ وِٕػی  گَىً اغت. وِٕی ةً ساىً ةطگؾِیص چطا ایو را انِران ىهی ٌهیو وإً
ُلتً ةط غشِی یا نؾػکلی وإٍػی ٌػػِیص، ایػو را انِرػان کيیػص. وِٕػی در ذال 

رغػص  نی ةػً ىيػطغػٍی کيیػص آن را ترهػل کيیػص. وِٕػی  ترهل آن غشت اغػت،
اىص کػً ُیػطنهکو اغػت، آن را انِرػان کيیػص و ةتیيیػص آیػا  گًِٓ ُیطنهکو اغت و

پػع از ٌتػَر از »ةطیص کً:  نهکو اغت. اگط وإًٍا ةَِاىیص آن را اىخام دٌیص، پی نی
ٌای روؽو و روغِای دیگطی پػیؼ رو سَاٌػص  ٌای تاریک درسِان ةیص، گل غایً
 «ةَد!

ایییاد ٌهً نهلب کً گِٓم، ةً ةا ایو کً آنػَزش دادم غػشت  آوردن تهام چیٌظ
نَر کَؽا ةػً  کييصه در ىيط ةگیطیص و ةً اغت. در ساتهً انیصوارم وإًٍا سَد را تهطیو



۴۳۴ 

 

کييصگان ٕصیهی و حصیػص ةَِاىيػص در داْػا تظکیػً  تظکیً ادانً دٌیص. انیصوارم تهطیو
از وٕػت سػَد ةػً ةٍِػطیو  ،و ةً کهال ةطغيص! انیصوارم از ٌهیو انطوز ةً ةٍػصييص ک

 وإٍی اغِٓاده کيیص.  ی تظکیؽکل ةطا
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 ضهیهً
ةط ٌهیو اغػاس نهکػو اغػت نهػاةٔ ٕطار ىیػت اثطی ادةی ةاؽص و  حَآن ْالَن
انطوزه نػطدم ةػً  کً کيص ای اغِٓاده ىهی گَىً ٌا ةً و الظانًا از واژه تاؽصىگطانط انطوزه 

 کػطدم نی داْا از گطانط ىَیو اغػِٓاده اگط ةطای ىَؽِو ایو کِاِب اىص.  ٌادت کطده  آن
زیتػا و نهػاةٔ  آنص: گطچً غاسِار زةػان کِػاب نهکػو ةػَد نؾکلی حصی پصیص نی

ٌػای  . زیطا واژهؽص ةا تطی را ؽانل ىهی  تط و غهد اغِاىصارد ةاؽص، انا نٓاٌیم ژرؼ
تَاىص راٌيهایی داْا در غهَح نشِلّ ةا تط و تخلػی ْػا  نیً اغِاىصاردؽصۀ ىَیو ى

یا غایط کييصگان  ةصن و گَىگ تهطیوتتصیل تَاىص  ً نیو ى را نيِٖل کيصدر ٌط غهد 
 پصیص آورد.را تط  تِییطات ةيیاىی

 لی ٌيگخی

 ۱۹۹۶ژاىَیً  ۵
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 ٌا اللفظی ةسدی از واژه نػيی تحت
 اىص( اىص ٍْطغت ؽصه ٌا ةط اغاس اولیو ةاری کً در نِو کِاب آنصه )ایو واژه

 یى و سخنرانی اول: لىن

 «ْػا»(. کلهػ  چیيػی )در نٍَٓم اسالٕی یا نٍيػَی« ىَنٕا»یا  «اـَل« »،راه»ْا: 
کلهػ  ایػو رود.  کار نػی ةَدا ؽاکیانَىی ىیػظ ةػًٌای  یا آنَزه« دارنا»ةطای اؽاره ةً 

ًِ اغت. « ْالَن»ٌهاىی اغت کً در کله  « ْا»  ةً کار ْر

ىیػظ در  . نشّٓ ْالَن داْػا«ٌای ةظرگ آنَزه»یا « ٕاىَن ةظرگ« »راه ةظرگ،»داْا: 
ًِ نی ىيط   ؽَد. گْط

 لَن: چطخ.

ىؾػاى  اغػت. « چػطخ دارنػا»یػا « چطخ ٕػاىَن»تطحه  لَِی آن ةً نٍيی ْالَن: 
 ؽکل رىگی اةِصای کِاب ىیظ ْالَن ىام دارد. دایطه

 کِاب اـلی تظکی  ْالَن داْا. «.چطساىصن چطخ ٕاىَن» حَآن ْالَن:

  یَ: ؽطح و تٓػیطی ةا اغِٓاده از زةان، ةیاىیً. لَن

ةػً نٍيػی  ؛ َؽػوراغػِی، وإٍػی ، درغػِی،ذٖیٖػت ِرن: ِحو ةً نٍيی ،َؽو ،ِحو
، ةطدةاری، ؽػکیتایی، پایػصاریةً نٍيی  سَةی؛ ِرن ،سَاٌی، ٌهصردی، نٍطةاىی ىیک

 . داری سَیؾِو

 ػَ را کػػب دا»کػػی کػً ؽَد(؛ ایو اـهالح ةً  تلٓو نی ىیظ« تا َ)» «راه»دا َ: 
 کيص. ىیظ اؽاره نی «کطده
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ي اىػطژی ذیػاتی اغػت و در « چػی،»گ چیيی ٌٖیصه ةط ایو اغت کػً چی: در ٌْط
یػا  «پطاىػا»تطی از اىػطژی اغػت. چػی را  ؽکل غػهد پػاییو« گَىگ،»نٖایػً ةا 

 ىانيص. نی )ةً ژاپيی( ىیظ «کی»

« گاىً ْای دىیای غػً» نِو اـلی، واژۀ چیيیاللٓيی  نٍيی ترت«: ٕلهطو ةؾطی»
 اغت. 

ْطاغػَی » نػِو اـػلی، اللٓيی واژۀ چیيػی نٍيی ترػت :«ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی»
 اغت.« گاىً ْای دىیای غً

یػا اىػطژی ذیػاتی را تظکیػً  «چػی»کػً  گَىگ: ؽکلی از تهطیو غيِی چیيػی چی
 کيص. نی

 ؽَد. ای غیاه کً از اىخام کاری ىادرغت ىاؽی نی نادهکارنا: 

 سفَـیات اسالٕی.؛ «طؽت ٕلبغ»ا ی «غطؽت ذٌو» ؽیيگ: ؽیو

 حٍان ٌػِی.: پيصاؽِی ةَدیػِی از حًٍِ  ده دىیای

 کيص. ای را تظکیً نی روؽی کً چيیو اىطژی -۲اىطژی تظکیً، -۱گَىگ: 

ٕصیم، غاىػکطیت اغػت و ةػً ؽشفػی د لػت  از زةان ٌيص ای ةَدا: کله  ةَدا واژه
ةیيی،  پا یؼ و پػطورش سػَد ةػً ةفػیطت )یػا روؽػو و کيص کً از نطیٔ تظکیً نی

)نٍػطوؼ ةػً  «غیضارتا گَتانا»( رغیصه اغت و ىتایص ةا كهیطی یا رغِگاری روؽو
یا ةا نضٌب ةَدیػم یکػی در ؽَد  نیگضار ةَدیػم ؽياسًِ  ٌيَان ةيیان ةَدا(، کً ةً

ًِ ؽَد. واژۀ ةَدا، ةً نضٌب یا َٕنیت ساـی نرصود  ىیػت. ىيط گْط

ػم ؽياسًِ گضار ةَدی ٌيَان ةيیان نَر نؾٍَری ةً ةَدا ؽاکیانَىی: غیضارتا گَتانا. ةً
ؽػَد او در ٌيػص ةاغػِان ذػصود غػصۀ پػيخم ٕتػل از نػیالد  ؽصه اغػت. گِٓػً نی

 زیػًِ اغت. نی
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 ٌای ةَدا ؽاکیانَىی. دارنا: آنَزش

ِو در یک ؽاخ گاو» ِو در یک ةو«ْطو ْر  ةػت. : اـهالذی چیيی ةً نٍيی ْر

ط از کً ةػا ت ةیو ةا ثهػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ  ةػَدا و کػػی نَحَدی روؽوتاتاگاتا: 
ات و ةَدی  َا اغت.ػاتغهَح آٌر

 غَتطای الهاس: نِيی کٍو در ةَدیػم.

ٌفط پایان دارنا: ةط نتٔ اىٍارات ةَدا ؽاکیانَىی، دورۀ پایان دارنا پاىفص غال ةٍص 
ؽَد، کً در آن زنان دارنایؼ دیگط ٕادر ةػً ىخػات نػطدم  ؽطوع نیدرگضؽِؼ از 

  ىشَاٌص ةَد.

 .۱۹۶۰ر دٌ  الگَی اسالٕی چیيی دلِی ْيگ: 

ٌيَان یػک  حػا ةػً ایودر کؾص، ایػو واژه  ای کً دو نیلیارد غال نَل نی دورهکالپا: 
 ؽَد. ٌصد اغِٓاده نی

کػً در ُػطب اغػت و چیػظی دا ػَ نصرغػ  ىهاد حی  تای «،ت ةظرگىٍای: »حی تای
 نؾٍَر اغت. «اىگی و ویی»ىهاد ٌيَان  ةً

 :َِ   کيص. ات دورۀ نتیٍت را اْؾا نیای نإتل تاریشی، تِییط ٌيَان تطغیهً ةًٌِ

  کيص. ای نإتل تاریشی، تِییطات دورۀ نتیٍت را اْؾا نی ٌيَان تطغیهً ةًؽَ:  َلَ

م تػا  ؽ۱۱۰۰حػَ )یک کِاب پیؾػگَیی ةاغػِاىی چیيػی از غلػػل  کِاب تِییطات: 
 م(. ؽ۲۲۱

ؽػَد تِییػطات  کػً گِٓػً نیاغػت ای  تطغیهًو  از کِاب تِییطاتىگاره:  ٌؾت غً
  کيص. ۀ نتیٍت را اْؾا نیدور
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يگی:  يػگ غػيِی را نػطدود ؽػهطد  کػً ارزش یغیاغ یحيتؾاىٖالب ٌْط ٌػا و ٌْط
(۱۹۷۶-۱۹۶۶.)   

ات:    ْطاغػَی غػًکً  ةیو ةا ثهطۀ ذٖیٖی در نصرغ  ةَدا و کػی نَحَدی روؽوآٌر
 ٕلهطو اغت.

 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً. حیيگ: ندَ 

کً ةػا تط از  ذٖیٖی در نصرغ  ةػَدا و کػػی ةیو ةا ثهطۀ نَحَدی روؽوَا: ػاتةَدی
ات انا پاییو  تط از تاتاگاتا اغت. آٌر

 کييصه. سَؽ  اىطژی حهً ؽصه از ُةٍصٌای دیگط در ةصن یک تظکیًَدن: 

گػضار دا َ یػػم درىيػط  ٌيَان ةيیان او ةً .: نٍطوؼ ةً ىَیػيصۀ دا َ ِد حیيگ  َزی
ًِ نی  زیػًِ اغت.  م ٕتل از نیالد نیرود ذصود غصۀ چٍار ؽَد و گهان نی گْط

 سخنرانی دوم:

 ىٖه  نب غَزىی وإً در نرل ریؾ  ةیيی. ِگو: َؽو

 «لػیٌػظار ۱۰۸»، ىػیم کیلػَنِط(. در چیيػینٍادل لی: واذصی چیيی ةطای ْاـلً )
 ای ةػیار دور. اـهالذی اغت ةطای تَـیّ ْاـلً

 یَآن: واذص پَل چیيی.

  از گَىگ و ْا. ةصىی غاسًِ ؽصه  ،«ةصن ٕاىَن»ْاؽو: 

َگَىگ:  ىٖه  نب غَزىی در نطکظ کّ دغت. ىٖه    

، روش )از غاىػکطیت( تطک کطدن دىیای ةؾطی ةصون ایػو ةػصن ْیظیکػیىیطواىا: 
 کطدن تظکیً در نصرغ  ةَدا ؽاکیانَىی. کانل

 سخنرانی سىم:
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 حاری کطدن اىطژی از ةا ی غط ؽشؿ، نطاغم ٌلَیت.دیيگ:  گَآن

 ٕلهطو.   هَرۀ چیيی، غهد ةا تطیو حاودان نؤى  درون غًدر اغنلکً نادر: 

 کيص.  ٕلهطو را غطپطغِی نی  در اغهَرۀ چیيی، حاوداىی کً غًانپطاتَر ةظرگ یؾم: 

 ای دا َ یػِی ةطای ُصۀ ـيَةطی. واژهکاخ ىیَان: 

 نٍادل دو غاٌت.  واذصی چیيی ةطای زنان، ِچو: ؽی

 ؽکم.نيهٖ  پاییو  «،صان َدننی»ان:  تی دن

 چهارم: سخنرانی

 ؽَد. ةازی غيِی چیيی کً چٍار ىٓطه ةازی نیَىگ: ناح

 ٌا. ٌان: اکثطیت َٕنیت چیيی

  نا: ٌيَاىی ةطای یک اغِاد در غيت ةَدیػم تتِی.

 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.حی:  نیيگ گَیی ؽیيگ

ٌا روی ٌػػم. اىگؾػػِان یػػک دغػػت روی  : وكػػٍیِی از ٕػػطاردادن دغػػتییو حیػػً
غػهت ةػا  اغػت و  ٌا ةً نَری کً کّ دغت  ، ةًگیطد ن دغت دیگط ٕطار نیاىگؾِا

 ةیلی ؽکل ةگیطد.ؽَىص کً یک  دو اىگؾت ؽػت نَری ةً یکصیگط نِفل نی

 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.دا َ ذىگ: 

گاه و آلػت  دوراه )نيهٖػ  ةػیو ىؾػیهو در نطکظ نیػان  ىٖه  نب غَزىیییو:  ٌَیی
 تياغلی(.

 ه  نب غَزىی کً تٖطیتًا در نطکظ ٕٓػً غیيً ٕطار دارد.ىٖ حَىگ: تان

 یيی پؾت غط ٕطار دارد.ییَِحو: ىٖه  نب غَزىی کً در ٕػهت پا
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 کً در وغم پاییو کهط ٕطار دارد.   ؛ ىٖه  نب غَزىی«اتدروازۀ ذی»ِنو:  نیيگ

 پنجم: سخنرانی

درک  گَىػً ایو« چٍػار حٍػت»چٍار وحً... ٌؾت حٍت: ةػطای سَاىيػصگان چیيػی، 
« ٌؾت حٍت»ؽَد کً ةً چٍار حٍت ؽهال، حيَب، ؽطؽ و ُطب اؽاره دارد و  نی

ی، ؽػػهال ٌالوۀ ؽهال ؽػػصه ةػػً ةػػً چٍػػار وحػػً اؽاره ی و  ُطةی، حيَب ؽػػٕط ؽػػٕط
 ُطةی. حيَب

. نٍيػی  اغػت« گَآىگ  کای»واژۀ چیيی تطحهً ؽصه در ایيخا، اىخام نطاغم تتطک: 
تػَان پػی  نیاغت. « ةازکطدن ]ةا[ ىَر»یا  «ةازکطدن ىَر» اللٓيی ایو دو کلهً ترت

نَر کػً در ٕػػهت نطةَنػً در  ةطد کً چطا ةطسی از راٌتان در نطاغم تتػطک، ٌهػان
ىَر ةاز »، چؾهان آن را ةا ًةا تاةاىصن ىَر ةً نخػهکييص  کِاب آنصه اغت، غٍی نی

 نطاغم تتطک در ةَدیػم حيَب آغیا و ىیظ ؽطؽ آغیا رایج اغت. «.کييص

 ارواح ةصىٍاد )از غاىػکطیت(.آغَرا: 

 ذالِی از دغت ةطای تتطک. ةظرگ:  ىیلَْط آةی  گل  ذالت دغت

 اغِصٌا و غرط و حادو.کً:  حَیَ

گَ:  ٌِ پؾت دغػت ةػیو اىگؾػت ؽػػت و اىگؾػت  ىٖه  نب غَزىی کً درىٖه  
 اؽاره ٕطار دارد.

 روؽی چیيی ةطای تٍتیط نياىط.ؽَیی:  ْيگ

 ششم: سخنرانی

م ۱۱۲۷از نٖانات ؽطور درةار غلهيِی در غلػل  غَىگ حيَةی ) چیو ٌَیی: یکی
 م(.۱۲۷۹تا 
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م تػا  ؽ۱۷۶۵نٍؾَٕ  ةصحيع آسطیو انپطاتَر در غلػل  َؽػيگ ): ً دا حینٍؾَٕ
ٌٖیصه ةط ایو اغت کً او تَغم روح یک روةاه تػشیط ؽصه ةَد و ةاٌ   (.م ؽ۱۱۲۲

 غَٖط غلػل  َؽيگ ؽص.

در ایػو  :اگط کػػی ةَِاىػص آتؾػی ایخػاد کيػص در سفَص حيَن ذاـل از تظکیً...
ًِ اغت. در چیيی و ةًپاراگطاؼ،  يػَن ذاـػل اژۀ حىرَی ةازی ةا کلهات ـَرت گْط
 دٌص. آتؼ را ىیظ نیکطدن  درغت، نٍيی «َزو ٌ» از تظکیً،

 سخنرانی هفتم:

 م(.۱۲۷۹م تا ۱۱۲۷گَىگ: راٌب ةَدیػِی نؾٍَری در غلػل  غَىگ حيَةی ) حی

 ییو، نرلی کً چاه وإً ةَد.  ود ٌظار نایل دور از نٍتص لیيگکَه اِنی: ذص

 .م(۲۶۵م تا ۲۲۰) «غً پادؽاٌی»از  انپطاتَر یکیغا َ غا َ: 

 :هشتمسخنرانی 

 ىٖه  نب غَزىی کً در تاج غط ؽشؿ ٕطار دارد.ٌَیی:  ةای

 ةیو: یکی از ٌؾت دا َ یػت حاویصان در نصرغ  دا َ. لَ دوىگ

 نطؼ ییو و یاىگ ةصن.سم نطزی ةیو نا َیَ: 

 سخنرانی نهم:

 ةصىی غاسًِ ؽصه از گَىگ.ؽو:  گَىگ

 ؽشفیِی اذهٔ در یک رنان چیيی.یَ:  کی آه

 گضار نصرغ  ؽهالی ةَدیػم ِذن در غلػل  تاىگ. یَ: ةيیان ؽی ِؽو


