جوآن فالون

لی هنگجی

(ترجمۀ فارسی)
(آسطیو ةًروزرغاىی ۱۸ :آوریل )۲۰۲۲

درةارۀ دافا (لَنیَ)
داْا سطد آْطیصگار اغت .غيگةيای آْطیيؼ اغت .آن چیظی اغت کػً آغػهانٌا،
زنیو و حٍان ةط اغاس آن ةيػا ىٍػاده ؽػصه اغػتٌ .هػًچیظ را در ةػط نیگیػطد ،از
ٌػػِی ةػصن
ةیىٍایت کَچک تا ةیىٍایت ٌيیم؛ در ذالی کً در ٌطیک از غػهَح
ِ

کیٍاىی ،ةًگَىًای نِٓاوت نِخلی نیؽَد .از ژرْای ةػصن کیٍػاىی ،اةِػصا ریظتػطیو
ذرات پصیػػصار نیؽػػَىص و در پػػی آن ،یً یػػًٌای ذرات ةیؽػػهار در اىػػصازهٌای
گَىاگَن ،از کَچک تا ةظرگ ،تا غهَح ةیطوىػیای کػً ةؾػطیت نیؽياغػص ،یٍيػی
اتمٌا ،نَلکَلٌا ،غیارات و کٍکؾانٌا ،و ورای آنٌا و ىیظ آن چیظٌایی کػً ةػازٌم
ةظرگتطىص .ذراتی ةا اىصازهٌای گَىػاگَن ،نَحػَدات و ىیػظ دىیاٌػایی در اىػصازهٌای

گَىاگَن را نیغازىص کػً در ةػصنٌای کیٍػاىی پشػؼ ٌػػِيص .نَحػَداتی کػً در
گَىاگَن ایو ذرات ٌػِيص ،ایونَر درک نیکييص کً ذرات نَحػَد
ٌطیک از غهَح
ِ

در غهد ةظرگتط ةٍَصی ،غیاراتی در آغهانؽان ٌػِيص ،و در تکتػک غػهَح ةػً
ٌهیو ؽکل اغت .ةطای نَحَدات در ٌطیک از غهَح گَىاگَن ایو حٍان ،ایو تػا
ةیکطان ادانً دارد .ایو داْا ةَد کً زنان و نکان ،اىتَه نَحَدات و گَىػًٌا و ٌهػ
آْطیيؼ را پصیػص آوردٌ .طچیػظی کػً وحػَد دارد ،نطٌػَن آن اغػت و ٌی چیػظی
ةیطون از آن ىیػت .تهام ایوٌا ،حلَهٌای نلهَس ویژگیٌػای داْػا یٍيػی ِحػو،

َؽوِ ،رن 1،در غهَح نشِلّ اغت.

اةظار نطدم ةطای کاوش ْلا و ةطرغی ذیات ٌط اىصازه ٌػم کػً پیؾػطًِْ ةاؽػص،
داىؼ ةًدغتآنصه ،نرصود ةً ٕػهِی از ایو ُةٍصی اغت کً نَحَدات ةؾػطی در
آن وحَد دارىص ،یٍيی غهد پاییيی از ایو حٍان .در نَل تهصنٌای نإتل تػاریز،
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ِحوَ ،ؽوِ ،رن :ذٖیٖت ،ىیکسَاٌی ،ةطدةاری .ةً واژهىانً اىٍِای کِاب نطاحًٍ ؽَد.
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اىػانٌا غیارات دیگطی را کاوش کطدىػص .انػا ةػصون تَحػً ةػً ارتٓػاع و نػػاْت
پیهَدهؽصه ،ةؾط ٌيَز از ٌٍصۀ ایو ةطىیانصه کً از ُةٍصی کً در آن وحَد دارد ،سارج
ؽَد .تفَیط ذٖیٖی حٍان ةطای ٌهیؾً سَد را از ةؾط پيٍان نیکيص .اگط نَحػَدی
ةؾطی ةشَاٌص اغطار ایو حٍانْ ،لازنان و ةصن ةؾطی را درک کيص ،ةایص تظکیػً در
یک روش راغِیو را ةطگظیيص و ةً روؽوةیيی ذٖیٖی دغت یاةص و غهد وحَدش
را ارتٖا دٌص .در ایو ـَرت از نطیٔ تظکیً ،سفَـیات اسالٕػیاش وا نیؽػَد و
ىیکی وإٍی را از ؽطارت و سَةی را از پلیػصی تؾػشیؿ دٌػص و
ٌيگانی کً ةَِاىص
ِ
ِ
نَحَدات غهَح و ُةٍصٌای دیگػط
ْطاغَی غهد ةؾطی ةطود ،ذٖایٔ ایو حٍان و

را نیةیيص و ةً آنٌا دغِطغی پیصا نیکيص.
ةا آىکً نطدم اُلب ادٌا نیکييص ٍْالیتٌػای ٌلهیؽػان ةػطای ایػو اغػت کػً
«کیٓیت زىصگی را ةٍتَد ةشؾيص »،انا ایو رٕاةت ْياوراىً اغت کً آنٌا را ةً پػیؼ
نیراىص .و در ةیؾِط نَارد ،ایو ٍْالیتٌػا ةػط ایػو اغػاس اىخػام ؽػصه کػً نػطدم
الٍیات را کيار گضاؽًِ و اـَل اسالٕی زم ةطای سَیؾِوداری را رٌػا کطدهاىػص .ةػً
ٌهیو ٌلت ةَد کً تهصنٌای گضؽًِ ةارٌا ویطان ؽصىص .کاوشٌای نػطدم ةػًىاچار
نرصود ةً ایو دىیای نادی اغت و ایو ؽػیَهٌای کػاوش ةًگَىػًای ٌػػِيص کػً

ً
ـطْا آىچً پضیطًِْ ؽصه ،نَرد نهالًٍ ٕطار نیگیطد .در سفػَص چیظٌػایی کػً در
ایو ُةٍص ةؾطی ىػانلهَس یػا ىػانط ی ٌػػِيص ،انػا ةػًنَر وإٍػی وحػَد دارىػص و
سَدؽان را در ایو دىیای ذاكػط ،ةػً ؽػکلٌای وإٍػی ٌَیػصا نیکييػصٌ ،هچػَن
نٍيَیت ،ایهان ،غشو سصایی و نٍخظات ،نطدم ٌطگػظ حط ػت ىهیکييػص ةػً آنٌػا
ىظدیک ؽَىص ،چطاکً آنٌا الٍیات را دور اىصاسًِاىص.
اگط ىژاد ةؾط ةَِاىص نيؼ ،رِْار و تٓکط سَد را ةط پای ارزشٌای اسالٕی ةٍتػَد
ةشؾص ،آىگاه انکانپضیط سَاٌص ةَد کً تهصن پایصار ةهاىص و ذِی دوةاره نٍخظات در
ایػػػو دىیػػػای ةؾػػػطی روی دٌيػػػص .ةارٌػػػا در گضؽػػػًِْ ،طٌيگٌػػػایی کػػػً
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ىیهًسصاییىیهًةؾطی ةَدىص ،در ایو دىیا ىاٌط ؽصىص و ةػً نػطدم کهػک کطدىػص ةػً
درک درغتتطی از زىصگی و حٍان ةطغػيص .در ذػالی کػً داْػا ایيخػا ،در ایػو دىیػا
پصیصار نیؽَد ،وِٕی نطدم اذِطام و تکطیم نياغتی ةً آن ىؾان دٌيص ،سَدؽػان،
ىژادؽان یا نلیتؽان از ةطکت و غطةليصی ةٍطهنيص سَاٌيص ؽص .ایو داْا ،راه ةظرگ
حٍان ةَد کً ةصن کیٍاىی ،حٍان ،زىصگی و تهام آْطیيؼ را پصیص آوردٌ .ط نَحَدی
کً از داْا نيرطؼ ؽَد ةًراغِی تتاه اغتٌ .ط ؽشفی کً ةَِاىػص نهػاةٔ ةػا داْػا
ةاؽص ةًراغِی ْطد سَةی اغت و ةا غػالنِی و ؽػادناىی پػاداش داده نیؽػَد .و
ٌط تظکیًکييصهای کً ةَِاىص ةا داْا یکی ؽَد ،نَحَدی روؽوةیو اغػت ،نَحػَدی
سصایی.
لی ٌيگخی
 ۲۴نً ۲۰۱۵
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ضذيساىی اول

ٌرایت حقیقی نسدم ةًضَی ضطَح ةاال
در تهام نصتی کً آنَزشٌا و تهطیوٌػا را نيِٖػل نػیکػطدهام ،در ةطاةػط حانٍػً و
ؽاگطدان نػئَل ةَدهام .ىِایج سَب ةَده و تأثیط سَةی ٌم روی احِهاع گضاؽػًِ
اغت .در غالٌای اسیػط ةػػیاری از اغػِادان چیگَىػگ ةَدهاىػص کػً تهطیوٌػای
چیگَىگ سَد را آنَزش دادهاىص ،انا نهالتی کً آنَزش دادهاىص ٌهیؾً در غػهد
غالنِی و تيصرغِی ةػَده اغػت .التِػً ىهیگػَیم کػً تهطیوٌػای دیگػطان سػَب
ىیػت .ةلکً نييَرم ایو اغت کً ٌػی چیػظ غػهد ةػا تطی را نيِٖػل ىکطدىػص .از
وكٍیت چیگَىگ در چیو انطوزی آگاه ٌػِم و نیتَاىم ةگػَیم در ذػال ذاكػط
ٌی کػی در داسل یا سارج از کؾَر ىیػت کً چيیو روؽی را ارا ً دٌص کً ؽها را
ةًنَر وإٍی ةً غهَح ةا تط ةتطد .چطا ٌی کػی در ذال اىخػام آن ىیػػت؟ ٌلػل
ةظرگتط و وغیًتطی در ایو سفَص وحَد دارد کً ةطسی از آنٌػا ةػً گضؽػًٌِای

ً
ـػطْا
دور در تاریز ةطنیگطدد و نیتَاىص ةرػ ةطاىگیظ ةاؽػص .ایوگَىػً ىیػػت کػً
ٌطکػی ةَِاىص چيیو چیظی را آنَزش دٌص ،چطاکً ایو کار ةا ةػیاری از روشٌای
دیگط غطوکار دارد .ایو روزٌا ایو نؾکل ذادتط ؽصه اغت .ةػیاری از اْطاد روؽػی
را انطوز تهطیو نیکييص و ْطدا غطاغ روش دیگػطی نیروىػص و ةصنؽػان را آؽػًِٓ
نیکييص و تظکیًؽان ةً ؽکػت نیاىخانص .ةًحای ایيکً ْٖم ةً یک ؽػیَۀ ٕػَی
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پایتيص ةاؽيص کً ةَِاىص آنٌا را ةً حایی ةطغاىص ،غطاغ اىَاعوإػام چیظٌا نیروىص و
ٌطچیظ حصیصی کً ةطنیگظیييص ةا ٕتلی تصاسل ایخػاد نیکيػصٌ .طچیػظی ةػا آنٌػا
تصاسل ایخاد نیکيص و دیگط ىهیتَاىيص در تظکیً نَْٔ ؽَىص.
ةایص تهام ایو چیظٌا را ةطایتان غانان دٌیم .آىچً سَب اغت ةطایتػان ىگػً
نیداریم و آىچً ةص اغت از ةیو نیةطیم .ةا ایو کار نیتَاىیص از ایو لريً ةً ةٍػص

ً
وإٍػا ةایػص ةػطای یػادگطِْو ایػو «داْػا» ایيخػا ةاؽػیص .اگػط ةػً
تظکیً کيیص .انػا
واةػِگیٌای گَىاگَن چػػتیصه ةاؽػیص یػا اگػط ةػطای ةًدغػتآوردن تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ،ةطای درنانؽصن ،ةطای ؽيیصن ةطسی ىيطات و ایصهٌا یا ةا ىیػت ةػصی
ةً ایيخا آنصه ةاؽیص ،اـالً ٌهلی ىشَاٌص ةَد .ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً آىچً در ذػال
اىخام آن ٌػِم نيرفطةًْطد اغتْ .طـتٌای زیػادی نثػل ایػو وحػَد ىػصارد و
ةطای ٌهیؾً ةً ایو ؽکل آنَزش ىشَاٌم دادْ .کط نػیکػيم ٌطکػػی کػً ةَِاىػص

ً
ً
ً
ةٍػصا در آیيػصه ةػً اٌهیػت آن پػی
وإٍػا...
ؽشفا در غشيطاىیٌایم ؽػطکت کيػص
سَاٌیص ةطد و نَِحً نیؽَیص چً سَؽتشِی ةظرگی ةَده اغت .التًِ نا اٌِٖاد ةػً

راةه تٖصیطی داریم و نیگَیم ةًسانط راةه تٖصیطیتان اغت کً ایيخا ٌػِیص.
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اىِٖال روؽی کً ؽها را ةً غهَح ةا ةتػطد چػً نٍيػایی
دارد؟ یٍيی رٌاییةشؾیصن ةً نطدم و ىخات آنٌػا .پػع ةایػص سَدتػان را ةػًنَر
ً
ـطْا غالم و تيصرغت ؽَیص .ةط ٌهیو اغاس ،تظکی
وإٍی تظکیً کيیص و ىً ایيکً

وإٍی نػِلظم ایو اغت کً «ؽیوؽیيگ» ةػا تطی داؽػًِ ةاؽػیصٌ .طکػػی کػً
ایيخا ىؾػًِ ةطای یادگطِْو داْا ایيخا آنصه اغت ،پع ایيخا ةایص ةا ىیت سالفی
ةطای تظکیً گَش کيیص و ةایػص واةػػِگیٌایتان را رٌػا کيیػص .اگػط ةػا اىگیظهٌػای
ىاسالؿ ةً ایيخا ةیاییص کً تهطیوٌا و داْا را یاد ةگیطیػص ،چیػظی یػاد ىهیگیطیػص.
ذٖیِٖی را ةً ؽها نیگَیم :غٓط تظکیً چیظی ىیػػت حػظ روىػص دا هػی رٌػاکطدن
واةػِگیٌای ةؾطی .اگط کػی ٌػِیص کً ةًؽصت ةا دیگطان رٕاةت نیکيیػص و ةػا
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زرىگی نطدم را ْطیب نیدٌیص یا ذِی دیگطان را زیط پا نیگضاریص تا در رأس ٕػطار
ً
نشفَـا ؽها کً انطوز ایيخا ٌػِیص تػا
ةگیطیص ،ةایص ؽیَهٌایتان را تِییط دٌیص.

ایو تهطیو را یاد ةگیطیص ،رٌاکطدن ایو اْکار ةطایتان كطوریتط اغت.
ةً ؽها آنَزش ىهیدٌم چگَىً ةیهاریٌا را ؽٓا دٌیص ،زیطا ةشؾی از روش نا
ىیػت .انا اگط ةشَاٌیص تظکی وإٍی را اىخام دٌیص ،ةصن ةیهار نػاىً ةظرگػی ةػطای
تظکیً اغت .پع ةایص ةصنتان را پا ک کيم .انا ْٖم ةصن اْطادی را پا ک نیکيم کً
ایيخا آنصهاىص تا ةًنَر وإٍی تهطیوٌا و «ْا» را یاد ةگیطىص .ةایص ىکًِای را تأ کیػص
کيم :اگط ىَِاىیص واةػِگی یػا ىگطاىػی درةػارۀ ةیهػاری را کيػار ةگضاریػص ،ىهیتػَاىیم
کهکتان کيیم .چطا ایوگَىً اغت؟ زیطا ذٖیِٖی در ایو حٍان وحَد دارد :ةط نتػٔ
نصرغ ةَدا ،چیظٌایی کً ةػطای نػطدم ٌػادی اتٓػاؽ نیاِْيػصٌ ،هگػی راةهػًٌای
ازپیؼتٍییوؽصه دارىص و ةطای نطدم ٌادی چیظٌایی نثل تَلص ،پیػطی ،ةیهػاری و
ً
ـطْا ذٖیِٖی از زىصگی ٌػِيص .ةیهػاری و غػشِیٌایی کػً نػطدم تخطةػً
نطگ،

نیکييص ىاؽی از کارنا اغت و کارنا نرفَل کارٌای ةصی اغت کً در گضؽًِ اىخام
دادىص .وِٕی ةا غشِیٌایی نَاحً نیؽَىص ،در ذػال ةازپطداسػت ةػصٌی کارنػایی
ٌػِيص .ةياةطایو ٌی کػی ىهیتَاىص ةً نیل سَد آن را تِییط دٌص .تِییط آن ناىيػص
ایو اغت کً نطدم نخاز ةاؽيص ةصٌی حهً کييػص ةػصون ایيکػً نختػَر ةاؽػيص آن را
ةپطدازىص .در ىِیخً ىهیتَاىیص ةً نیل سَد ،زىصگی نطدم را تِییط دٌیص و اىخػام آن
اؽِتاه اغت.
ةطسی اْطاد ةًاؽِتاه ْکط نیکييص کً ؽٓادادن نطدم کار سَةی اغت .انا آننَر
کً نیةیيم در ٌی

ً
وإٍا ؽػٓا ىیاِْػً اغػتْٖ .ػم ةیهػاری او ةػً
نَردی ؽشؿ

ً
وإٍػا از ةػیو ىطِْػً اغػت.
تٍَیٔ اِْاده یا ةً چیظ دیگطی تِییط ؽکل یاِْػً انػا
ةطای ایيکً ةً رىج و غشِی ْطد ساتهً دٌیص ةایص کارنا را از ةیو ةتطیص .اگػط کػػی
ً
وإٍا ةَِاىص نطدم را درنان کيص و چيیو کارنایی را از ةیو ةتطد ،پع غهرؼ ةایػص
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سیلی ةا ةاؽص .او ةایص پیؾاپیؼ ذٖیِٖی را دیػصه ةاؽػص :اـػَل نػطدم ٌػادی را
ىهیتَان ةًنَر غطغطی ىٖق کطد .ةػا ایػو ذػال ،ةػً اْػطادی کػً در روىػص تظکیػً
ٌػِيص احازه داده نیؽَد از روی ٌهصردی و ؽٖٓت کارٌای سػَةی اىخػام دٌيػص،
ناىيص ؽٓادادن دیگطان یا کهک ةً غالنِی و تيصرغِی آىان .انا ایو ؽٓای ةیهاری
ةًنَر کانل اىخام ىهیؽَد .زیطا اگػط ةػا ازةیوةػطدن کارنػای ْػطدی ٌػادی ،نيؾػأ
ی ُیطتظکیػًکييػصه ٌيػَز
ةیهاریاش ةًنَر وإٍی از ةیو نیرْت ،آن ؽشؿ ٌػاد ِ
ٌهان ْطد دىیَی ٕتلی نیةَد و ةً زىصگی غاةٖؼ ةطنیگؾت و ةػًدىتال رٕاةػت و

نياًْ ؽشفی نیةَد .چگَىػً نیتػَان چيػیو ْػطدی را ةػًنَر وإٍػی ؽػٓا داد؟
ً
نهلٖا نهيَع اغت.

پع چطا ایو کار را نیتَان ةػطای تظکیػًکييػصگان اىخػام داد؟ زیػطا ٌی کػػی
ةاارزشتط از تظکیًکييصه ىیػت .او نیسَاٌص تظکیً کيػص و ایػو ةػاارزشتطیو ْکػط
اغت .از زنانٌای گضؽًِ ایو ةاور وحَد داؽًِ کً ٌطکػی ،غطؽت سصایی دارد و
ایو ْکط ،ةازتاةی از آن اغت .ةط ٌهػیو اغػاس ،نَحػَدات وا تػط نیتَاىيػص ةػً او
کهک کييص .کهی ةً تَكید ىیاز دارد .نیگَیم چػَن روؽػی کػً آنػَزش نػیدٌم
ةػیار پیؾطًِْ اغت ،ةػً ذٖػایٔ غػهَح ةػا و نَكػٌَات ةػػیار نٍهػی نطةػَط
نیؽَد .از دیصگاٌی ةا تط در ایو حٍان ،نیتَان دیص زىصگی اْطادی کً روی زنیو
ٌػِيص در ایيخا پصیص ىیانصه اغػت .روح آنٌػا در ٕلهطوٌػای ةػا تط حٍػان نَِلػص
ؽصه اغت .چیظٌای ةػیار زیادی در ایو حٍان وحَد دارىص کً نیتَاىيػص از نطیػٔ
تٍانلؽان ذیات را ایخاد کييػص .ةػًةیان دیگػط ،در حٍػان ةظرگتػطی ةػَد کػً روح

ؽشؿ اةِصا ٕصم ةً ٌػػِی گضاؽػت .ایػو حٍػان ذ ً
اتػا سػَب و نٍطةػان اغػت و

غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن (ذٖیٖت ،ىیکسَاٌی ،ةطدةاری) را داراغتٌ .يگانی

کً ؽشؿ نَِلص نیؽػَدٌ ،هػان غطؽػت حٍػان را دارد .انػا ةػا اْػظایؼ تٍػصاد
نَحَدات ،ؽکلی از رواةم احِهاٌی ةیو اْطاد ؽکل نیگیػطد .ةطسػی از نَحػَدات
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سَدسَاه نیؽَىص و دیگط یٔ آن ٕلهطویی ىیػِيص کً در آن ٕطار دارىص و ةایػص ةػً
غهد پاییوتطی ةیِٓيص ،زیطا احازه ىصارىص در حایی کً ةَدىص ةإی ةهاىيص .انا در آن
ٕلهطو حصیص نهکو اغت دوةػاره ةػصتط ؽػَىص و احػازه ىصاؽػًِ ةاؽػيص ةهاىيػص و در
ىِیخً دوةاره غَٖط نیکييص .ایو چطسً تکطار نیؽَد تػا در اىٍِػا ةػً ایػو غػهد
نَحَدات ةؾطی غَٖط نیکييص.
تهام احِهاع اىػاىی در غهد یکػاىی ٕطار دارد .ا گط ةا تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی
ىگطیػًِ ؽَد یا ٌهاننَر کً نَحَدات سصایی نیةیييص ،ایػو نَحػَدات پػع از
غَٖط ةً ایو غػهد ةایػص از ةػیو ةػطده نیؽػصىص .انػا نَحػَدات سػصایی از روی
ىیکسَاٌی تفهیم گطِْيص ةً ایو نَحَدات ْطـت دیگطی ةصٌيػص و ایػو نرػیم
نشفَص و ایو ٕلهطو نيرفطةًْطد را ایخاد کطدىػص .نَحػَدات در ایػو ٕلهػطو ،از
نَحَدات در تهام ٕلهطوٌای دیگط حٍان نِٓاوت ٌػِيص .نَحَدات در ایو ٕلهػطو
ىً نیتَاىيص نَحَدات در ٕلهطوٌای دیگط را ةتیييص و ىً ذٖیٖت حٍػان را .ازایػورو
ِ
نَحَدات ایيخا اىگار در تٌَم گم ؽصهاىص .اگط ةشَاٌيص درنان ؽَىص ،از ةصةشِی
ایو
و ْال کت رٌایی یاةيص یا کارنایؽان را از ةیو ةتطىص ،تيٍػا راه ایػو اغػت کػً تظکیػً
پاکی اولیً و ساى وإٍیؽان ةطگطدىص .ایو چگَىگی ىگػطش روشٌػای
کييص و ةً
ِ
تظکیً ةً ایو نَكَع اغت .در وإً ٌصؼ و نٍيی زىصگی ایو اغت .ایػو تَكػید

روؽو نیکيص کً چطا آرزوی ْطدِ ةٍِطی ؽصن و تظکیًکطدن ،چیظی سصایی در ىيػط
گطًِْ نیؽَد و ةػیار ةاارزش اغت .زیطا ایو ْػطد نیسَاٌػص دوةػاره ةػً پػاکی و
سلَص اولیً و ساى وإٍی آغهاىیاش ةطگطدد و ْطاغَی ایو غهد نػطدم ٌػادی
ةطود.
از ٕصیم در ةَدیػم ایو ةاور ةَده اغت کً وِٕی غطؽػت سػصایی ْػطد ىهایػان
نیؽَد ،دىیای دهحًٍِ را نیلطزاىصٌ .طکػی ایو را نیةیيص ،ةً او یػاری نیرغػاىص
و ةصون ٕیصوؽطط ةً او کهک نیکيص .نصرغ ةَدا نٍِٖص اغت کً وِٕی نَحػَدات
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وا ْطدی را ىخات نیدٌيص چیظی در ازای آن اىِيػار ىصارىػصٕ ،یهِػی ةػطای آن در
ىيط ىهیگیطىص و کهکؽان ٌهیؾً ةصون ٕیصوؽطط اغت .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً
نیتَاىیم کارٌای ةػیاری ةطای ؽاگطداننان اىخػام دٌػیم .انػا اىخػام ایػو کارٌػا
ةطای ْطدی ٌادی کً ْٖػم نیسَاٌػص ْػطدی ٌػادی ةاؽػص و درنػان ؽػَد ٌهلػی
ىیػتٌ .صهای ْکط نیکييص« :اگط ایو روش ةیهاریام را ؽٓا دٌص تظکیً نیکيم».
انا ٌالٕ ؽها ةً تظکیً ىتایص نؾطوط ةاؽص .اگط نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،پع تظکیً

را ؽػػطوع کيیػص .نتیٍِػ ً
ػا ةػػصن ةٍل ػی اْػػطاد ةیهاریٌػػایی دارد و ةٍلػی اْػػطاد در
ةصنؽان اىطژیٌای آؽػًِٓ دارىػص ،ةٍلػی ٌطگػظ روشٌػای چیگَىػگ را تهػطیو
ىکطدهاىص و اْطادی ىیظ ٌػِيص کػً دهٌػا غػال آنٌػا را تهػطیو کطدهاىػص انػا ةػصون
ی «چی» غطگطداناىص.
پیؾطْت در تظکیً ٌيَز در نرصودۀ اىطژ ِ

پع ةطای آن ةایص چً کار کيیم؟ ةایص ةصنؽان را پػا ک کيػیم و تظکیػً ةًغػَی
غهَح ةا تط را ةطای آنٌا انکانپضیط غازیم .اولػیو و اةِػصاییتطیو نطذلػ تظکیػً
ؽانل ایو اغت کػً ةػصنتان را ةػًنَر کانػل پػا ک کيػیم ،تهػام چیظٌػای ةػص در
ذٌوتان ،نیصان کارنا پیطانَن ةصنتان و تهام ٌَانلی کً ةصنتان را ةیهار نیغازىص
ةطداریم و ٌهًچیظ را ةطایتان تهیظ کيیم .اگط ایو کار را اىخام ىصٌیم ،ةا چيیو ةصن
آلَده و غیاه و ذٌيی ىاپاک چگَىً نیتَاىیص ةًغَی غهَح ةا تط تظکیً کيیص؟ نػا
تهطیو چی اىخام ىهیدٌیم .ىیازی ىصاریص چيیو چیظٌای غهد پاییيی را تهػطیو
کيیص .ؽها را ةً ْطاتػط از آن ٌُػل نػیدٌیم و کهػک نػیکيػیم ةػصنتان از ٌطگَىػً
ةیهاری پاک ؽَدٌ .مزنان ،نکاىیظمٌای آنادهای را در ةصنتان ىفب نػیکيیم کػً
ةطای پایًریظی در غهد پاییو زم ٌػِيص .ةً ایو ؽکل ،از ٌهان اول تظکیػً را در
غهری ةػیار ةا ؽطوع نیکيیص.
در روشٌای تظکی آغیایی نطغػَم اغػت کػً ةػا اذِػػاب چػی ،غػً غػهد
تهطیو وحَد دارد .انا تظکی ذٖیٖی پع از چی ؽطوع نیؽَد و ةياةطایو ْٖم دو
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غهد اـلی دارد :یکی تظکی «ٕلهطو ةؾطی» و دیگػطی تظکیػ «ْطاغػَی ٕلهػطو
نضٌتی «دلکيصن از دىیا» و «ةازگؾت ةً
ةؾطی» اغت .ایوٌا نِٓاوت از نٓاٌیم
ِ

زىصگی دىیَی» ٌػِيص کً نهکو اغت نؾاةً ةً ىيط ةطغيص .ایو دو اـهالذی کػً
اغِٓاده نیکيیم ةً دو نطذل اـلی تتصیل ةصن ةؾطی اؽاره نیکيػص کػً در تظکیػ
وإٍی روی نیدٌص .در ْطایيص تظکی ٕلهطو ةؾطی ،ةصن ةًنَر پیَغًِ ةارٌػا پػا ک
نیؽَد تا ایيکً در ىٍایت ،ةصن کانالً ةا نادۀ ةا اىطژی ةا حػایگظیو نیؽػَد .انػا
تظکی ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی ،اـػَ ً تظکیػًای اغػت کػً ةػا ةػصىی سػصایی اىخػام
نیؽػػَد .آن ةػػصن از نػػادۀ ةػػا اىػػطژی ةػػا غػػاسًِ نیؽػػَد و تهػػام تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی دوةاره تَغًٍ نییاةيص .ایوٌا دو نطذلًای ٌػِيص کً درةارۀ آن ـرتت
نیکيیم.
نا نٍِٖصیم کً رواةم تٖصیطی وحَد دارد .ةياةطایو ةا آنػصنتان ةػً ایػو کػالس
نیتَاىم ایو کارٌا را ةطای ؽها اىخام دٌمٌ .هیو ا ن ةیؼ از دوٌػظار ىٓػط داریػم
کً ایيخا ىؾػًِاىص ،انا ذِی اگط ٌظاران ىٓط دیگط ٌم ةَدىص ،ذِی دهٌظار ىٓطٌ ،يَز
ٌم نیتَاىػِم آن کارٌا را اىخػام دٌػم .یٍيػی ىیػازی ىصاریػص در غػهری پػاییو
تهطیو کيیص .پع از آىکً ةصنتان را پا ک کيیم ،ؽها را ةػً ْطاتػط از آن غػهد ٌُػل
نیدٌیم و غیػِم تظکی کانلی را در ةصنتان ٕطار نیدٌیم ،ةًنَری کً از لريػ
ؽطوع ،در غهری ةا تظکیً نیکيیص .انا ایو کارٌا را ْٖم ةػطای ؽػا گطداىی اىخػام
ً
ً
ـطْا ایيخا ىؾػًِایص ةػً نٍيػی
وإٍا ةطای تظکیً ایيخا نیآیيص .ایيکً
نیدٌم کً
ایو ىیػت کً تظکیًکييصهایص .اگط ةَِاىیص تٓکطتػان را ةػًنَر ةيیػادی تِییػط دٌیػص،

ً
ةٍصا درک سَاٌیػص
نیتَاىیم ایو کارٌا و کارٌای ةیؾِطی را ةطایتان اىخام دٌیم.
کطد چًچیظی ةً ؽها دادهام .دوةاره نیگَیم ،ایيخا ةیهاریٌػا را ؽػٓا ىهػیدٌیم،
ةلکً کاری کً اىخام نیدٌیم ایو اغت کً ةًنَر ٌهًحاىتًای ةصن ؽاگطداننان را
نٍِادل نیکيیم تا ةَِاىيص تظکیً کييص .ةا ةصن ةیهار ىهیتَاىیص «گَىػگ» را تَغػًٍ
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دٌیص .پع ىتایص از نو درسَاغت کيیص ةیهاریتان را درنان کػيم .آن کػار را اىخػام
ىهیدٌمٌ .صؼ اـلیام از ایيکً ایو روش را ٌهَنی کػطدم ایػو ةػَد کػً نػطدم را
ةًغَی غهَح ةا تط ٌصایت کػيم ،ةػًنَر وإٍػی نػطدم را ةًغػَی غػهَح ةػا تط
ٌصایت کيم.

ضطَح نذتلف فا ی نذتلفی دارىر
ةػیاری از اغِادان چیگَىگ گًِٓاىص کً چیگَىگ ،غهد اةِصایی ،غهد نَِغػم
و غهد پیؾطًِْ دارد .انا ذِی ایو غهَح اةِصایی ،نَِغم و پیؾطًِْ ،نطذلًای
اةِصایی ٌػِيص ،زیطا روی اىطژی غهد پػاییوتطی ةػًىام چػی کػار نیکييػص .اکثػط
اْطادی کً در روشٌای چیگَىگ تهطیو نیکييص ،درةارۀ نطاذل ةا تط آنٌا و آىچً
در ةط دارىص آگاٌی ىصارىص یا کهی آگاٌی دارىص .انػا ةػطٌکع] ،در ایيخػا[ ٌطچػً از
ٌهان روز اول آنَزش نیدٌیم ْای غهَح ةا ٌػِيصٌ .هچيیو ،انیصوارم کهػک
کيم ْکط نطدم درةارۀ تظکیً روؽو ؽَد .در کالسٌایم ةً ةطسػی از پصیػصهٌای ةػص
در دىیای تظکیً اؽاره نیکيم .تَكید نیدٌم چگَىً ةایص ةػا آنٌػا رِْػار کيػیم و
چگَىً ةایص ةً آن پصیصهٌا ةيگطیم .ةًٌالوه ،آنَزش غیػِم تظکیً و ْػا در غػهَح
ةا  ،ةػیاری از حيتًٌا و نَكٌَات نٍهی را در ةط نیگیػطد ،ةٍلػی از آنٌػا ذِػی
سیلی ةر ةطاىگیظىصٕ .فص دارم ةً ایو نػا ل ىیظ اؽاره کػيم .ةطسػی از چیظٌػایی

ً
نشفَـا احِهػاع تظکیًکييػصگان ٌػػِيص از
کً در ذال تصاسل ةا احِهاع ةؾطی و

ُةٍصٌای دیگط نیآیيص و ٕفص دارم درةارۀ آنٌا ىیػظ ةگػَیم و ایػو نػػا ل را ةػطای
ؽاگطداننان ذلوْفل کيم .اگط ایو نؾکالت ذل ىؾَىص ،ىهیتَاىیص تظکیً کيیػص.
ایو نؾکالت ةایػص از ریؾػً ذػل ؽػَىص و ةػطای اىخػام آن ةایػص ؽػها را ةػًٌيَان
تظکیًکييصۀ ذٖیٖی در ىيط ةگیطیم .التًِ نهکو اغت ىَِاىیػص تٓکطتػان را از ٌهػان
روز اول و ةًیکةاره تِییط دٌیص .انا از انطوز ةً ةٍصٌ ،هػاننَر کػً در کالسٌػایم
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ؽطکت نیکيیص ،ةًتصریج تٓکطتان تِییػط نیکيػص .پػع انیػصوارم ٌهگػی ةػًدٕت
گَش کيیص .ؽیَۀ نو در آنَزش تظکیػً ةػا ؽػیَۀ دیگػطان ْػطؽ نػیکيػص .وِٕػی
دیگطان آن را آنَزش نیدٌيص ،نٍهَ ً درةارۀ ىيطی روش سػَد ـػرتت نیکييػص،
اىطژیٌایی را ةػً ؽػها نيِٖػل نیکييػص و نخهٌَػً ذطکػاتی را ةػً ؽػها آنػَزش
روش آنَزش ٌادت کطدهاىص.
نیدٌيص .ةػیاری از نطدم ةً ایو
ِ
ةطای ایيکً ةًنَر وإٍی غیػِم تظکیً را آنَزش دٌیص ،ةایػص ْػا یػا «دا ػَ» را
آنَزش دٌیص .در نَل ایو ده حلػً ،اـَل غهَح ةا تط را ةًتؾطید ةیان نػیکيم
ةًنَری کً ةَِاىیص تظکیً کيیص .در ُیط ایو ـَرت ،ةًٌی وحً ىهیتَاىػِیص تظکیػً

ً
ـطْا درةػارۀ ؽػٓادادن و
کيیص .چیظٌایی کً اکثط اْطاد در ذال آنَزش آن ٌػِيص،
تيصرغِی اغت .اگط ةشَاٌیص ةًغَی غهَح ةا تط تظکیً کيیص ،ةصون راٌيهایی ْػای

غهد ةا  ،در تظکیً نَْٔ ىهیؽَیص .ؽػتیً ایػو اغػت کػً ةػا نهالٍػ کِابٌػای
نصرغ اةِصایی نیسَاغِیص در داىؾػگاه درس ةشَاىیػص :غػهد تٍلیهػات نصرغػ
اةِصایی را نیداؽِیص .ةطسی اْطاد اىَاعوإػام روشٌا را یاد گطًِْاىص و اىتػٌَی از
گَاٌیىان پایان دورهٌا را گطًِْاىص ،ولی گَىگ آىان ٌيػَز رؽػص ىکػطده اغػت .انػا
ْکط نیکييص آن چیظٌا حٌَط ذٖیٖی چیگَىگ ةَده و کل چیگَىگ ٌهیوٌاغت.
غػهری چیگَىػگ و چیظٌػایی در پػاییوتطیو
شػؼ
ایوگَىً ىیػت .آنٌا ْٖم ة
ِ
ِ
غػػهد ٌػػػِيص .چیگَىػػگ ةػػً آن چیظٌػػا نرػػصود ىهیؽػػَد ،چطاکػػً روشٌػػای
چیگَىگ ،تظکیً ٌػِيص و ةػیار وغیً و ژرؼاىص .نٍم اغت کً ةصاىیػص در غػهَح
نشِلّْ ،ای نشِلٓی وحَد دارد .ةطسالؼ تفَر اکثط اْطاد ،ایوگَىً ىیػت کً ْػطد
ٌطچً ةیؾِط یاد ةگیطد ةٍِط اغتْ .طض کيیص کِابٌای نصرغ اةِصایی اىگلیػػی،
آنطیکایی ،ژاپيی و چیيی را نهالًٍ کطدهایص؛ ٌيَز ؽاگطد نصرغػ اةِػصایی ٌػػِیص.
در سفَص روشٌای چیگَىگ وكًتان ذِی ةصتط اغتٌ :طچً ةیؾِط درسٌای
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غهد پاییو را یاد ةگیطیص و غطتان از آنٌا پط ؽصه ةاؽص ،ةیؾِط ـػصنً نیةیيیػص.
ةصنتان را سطاب نیکيیص.
نَكَع دیگطی ٌػت کً ةایص تأکیص کيم :در تظکیً ةایص تهطیوٌا را ةً ؽها یاد
داده و ْا را ىیظ آنَزش دٌیم .نهکو اغػت ةطسػی راٌتػان نٍاةػص ،ةػًویژه راٌتػان
ةَدی ِ
ػم ذن ،ىيط نِٓاوتی داؽًِ ةاؽيص .ةػًنرق ایيکػً ٌتػارت «آنػَزش ْػا» را
نیؽيَىص ،ىهیسَاٌيص گَش دٌيص .چطا ایوگَىً اغت؟ ةَدی ِ
ػم ذن نٍِٖػص اغػت
ْا چیظی ىیػت کً ةَِاىیص آنَزش دٌیص و اگط ْػا را آنػَزش دٌیػص ،آن دیگػط ْػا
ىیػت و ْایی کً ةَِان آنَزش داد وحَد ىصارد؛ ْٖم ةایص ةا ٕلب و روح سَد آن را
درک کيیص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً تا انطوز ،ةَدی ِ
ػػم ذن ىَِاىػػًِ ٌػی

ْػایی را

آنػػَزش دٌػػص .ةَدیدارنػػا ،ةيیانگػػضار ةَدیػػ ِ
ػم ذن ،ةػػط پایػػ یکػػی از گِٓػػًٌای
ؽا کیانَىی ،چيیو چیظٌایی را آنَزش داد .ؽا کیانَىی ةیان کطدٌ« :ػی

دارنػایی

ٕهٍی و ىٍایی ىیػت ».ةَدیدارنا ،نصرغ ةَدی ِ
ػم ذن را ةط اغاس آن یک حهلػ
ؽا کیانَىی ةيیان ىٍاد .نا ایػو ؽػیَۀ تظکیػً را «ْػطورِْو در ؽػاخ گػاو» در ىيػط
نیگیطیم .چگَىً؟ در اةِصا وِٕی ةَدیدارنا در آن رْت ،اذػاس کطد سیلی حػادار
اغت .وِٕی روذاىی ةظرگ دوم در آن رْت ،اذػاس کطد سیلی حادار ىیػت .ةطای
روذاىی ةظرگ غَم ٌيَز ٕاةلٌتَر ةَد ،انا در زنػان روذػاىی ةػظرگ چٍػارم ةػػیار

ةاریک ةَد .ةطای روذاىی ةظرگ پيخم تٖطی ً
تا حایی ةطای ذطکت وحَد ىصاؽػت و در
زنان روذاىی ةظرگ ؽؾمٌَ ،ییىِيگ ،ةً ةوةػػت رغػیصه ةػَد و ىَِاىػػت دیگػط
ذطکت کيص .انطوزه اگط ةً یک نٍتص ذن ةطویص تا ْا را یاد ةگیطیػص ،ىتایػص چیػظی از
آنٌا ةپطغیص .زیطا اگط چیظی از آنٌا ةپطغیص ،ةا تطکً كطةًای ةً غػطتان نیزىيػص
کً آن را «تطک ٌؾصار» نیىانيص .ةً ایو نٍيی کً ىتایػص ةپطغػیص و سَدتػان ةایػص
آگاه ؽَیص .نیگَییص« :ایيخا آنصم کً یاد ةگیػطم ،زیػطا ٌػی چیػظی ىهػیداىم ،ةػً
چًچیظی ةایص آگاه ؽَم؟ چطا نطا ةػا تطکػً نػیزىیػص؟!» ایػو ىؾػان نیدٌػص کػً
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ةَدی ِ
ػم ذن ،ةً اىٍِای ؽاخ گاو رغیصه و چیظی ةطای آنَزش وحػَد ىػصارد .ذِػی
ةَدیدارنا گٓت کً آنَزشٌایؼ ْٖم نیتَاىص تا ؽؼ ىػل نيِٖل ؽَد و ةٍص از
آن نؤثط ىشَاٌص ةَد .ـصٌا غال گضؽًِ اغت انا انطوزه ٌيَز اْطادی ٌػِيص کً ةً
ىيطیًٌای ذن چػتیصهاىص و رٌا ىهیکييص .پع نٍيی وإٍی ایو گِٓ ؽا کیانَىی
کً «ٌی

دارنایی ٕهٍی و ىٍایی ىیػت »،چیػت؟ ؽا کیانَىی در ىٍایت ةً غهد

تاتاگاتا رغیص .پع از او ،ةػیاری از راٌتان ةً نػػا ل در غػهد ؽػا کیانَىی آگػاه
ىؾصىص ،ةً تٓکط او در ٕلهطو ْکطیاش ،ةً نٍيی وإٍی دارنایی کػً او آنػَزش داد
و ةً نٍيی وإٍی کلهاتؼ ىیظ آگاه ىؾصىص .ازایػورو اْػطادی کػً ةٍػص از او آنصىػص،
آنٌا را ةً ایو یا آن ؽکل تٓػیط کػطده و ةًـػَرت گػیجکييػصهای تٓػػیط کطدىػص.
آنٌا «ٌی

دارنایی ٕهٍی و ىٍایی ىیػت» را ایونَر نٍيی نیکييص کػً ىتایػص آن

را آنَزش دٌیص و اگط آنَزش داده ؽػَد ،دیگػط دارنػا ىیػػت .در ذٖیٖػت نييػَر
ِ
درست «ةَدی» ةػً روؽػوةیيی رغػیص
ؽاکیانَىی ایو ىتَد .وِٕی ؽا کیانَىی زیط
یکةاره ةً غهد تاتاگاتا ىا ػل ىؾػص .ةػطای تهػام  ۴۹غػالی کػً دارنػا را آنػَزش
نیداد ،سَدش را ةًنَر پیَغًِ رؽص نیدادٌ .ط زنان کً غهرؼ رؽص نػیکػطد،
پی نیةطد دارنایی کً ٕتالً آنَزش داده ةَد کانل ىتَد .وِٕی ةیؾِط رؽص نػیکػطد،
دوةاره پی نیةطد دارنایی کً آنػَزش داده ةػَد کانػل ىتػَد .پػع از ایيکػً ذِػی
ةیؾِط رؽص کطد ،پی ةطد دارنایی کً آنَزش داده ةَد ٌيػَز ٌػم کانػل ىتػَد .ةػطای
تهام  ۴۹غالی کً ةً ایو ؽکل ةًنَر پیَغًِ در ذال ارتٖای غهرؼ ةَدٌ ،ط ةار
کً ةً غهد ةا تطی نیرغیص ،پی نیةطد دارنایی کً ٕػتالً آنػَزش داده ةػَد درک
پاییيی داؽتٌ .هچيیو نَِحً ؽص کً دارنا در ٌط غهد ،تخلی دارنا در آن غهد
اغت و ٌط غهد ،دارنایی دارد ،انا ٌی یک از آنٌا ذٖیٖت نهلٔ ىیػػت .در ٌػط
غهد ةا تطی کً ةً آن نیرغیص ،نیتَاىػت ةتیيص آن دارنا [کً ةػً آن آگػاه ؽػصه
ةَد] ةً غطؽت حٍان ىظدیکتط اغت .ازایورو ةیان کطدٌ« :ػی
ىٍایی ىیػت».
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دارنػایی ٕهٍػی و

در اىٍِا ؽا کیانَىی ٌهچيیو ةیان کطد« :در زىصگیام ٌػی

دارنػایی را آنػَزش

ىصادم ».ةَدیػم ذن دوةاره ایونَر ةطداؽت کطد کً دارنا را ىهیتػَان آنػَزش داد.
وِٕی ؽا کیانَىی چيیو گًِٓای را ةیان کطد غالٌای آسط ٌهطش ةَد و ةػً غػهد
تاتاگاتا ىا ل ؽصه ةَد .پع چطا ةیان کطد کً ٌی

دارنایی را آنَزش ىصاده اغػت و

ً
وإٍا نييَرش چً ةَد؟ نييَرش ایو ةَد کً« :ذِی در غػهد تاتاگاتػا کػً در آن
ٌػِمٌ ،يَز ىً ذٖیٖػت حٍػان و ىػً دارنػای ىٍػایی را دیػصهام ».او ىهیسَاغػت
ً
ِ
ذٖیٖت نهلٔ یا ىٍایی در ىيط ةگیطىص .وگطىً
ةٍصا نیآنصىص ،کلهاتؼ را
اْطادی کً
ً
ةٍصا نطدم را ةً غهد تاتاگاتا یا پاییوتط نرصود نیکطد و نػطدم ىهیتَاىػػِيص ةػً

غهَح ةػا تط ةطوىػص .ىػػلٌای ةٍػصی نٍيػی وإٍػی کلهػاتؼ را درک ىکطدىػص و
ایونَر ةطداؽت کطدىص کً« :اگط دارنا آنَزش داده ؽَد ،دیگط دارنػا ىیػػت ».انػا
ؽا کیانَىی در ذال ةیان ایو نهلب ةػَد کػً« :غػهَح نشِلػّ دارنػای نشِلٓػی
دارىص و دارنا در ٌط غهد ،ذٖیٖت نهلٔ حٍان ىیػػت ،انػا دارنػا در ٌػط غػهری
ةًٌيَان راٌيها در آن غهد ٌهل نیکيص ».در ذٖیٖت او در ذال ةیان چيیو اـلی
ةَد.
در گضؽًِ ةػیاری از اْطاد ،ةًویژه در ةَدی ِ
ػم ذنٌ ،هیؾً چيػیو پػیؼداوری
و درک اؽِتاٌی داؽِيص .اگط کػی ةً ؽها آنَزش ىصٌص چًچیظی وحػَد دارد کػً
ؽػػها را در روشتػػان راٌيهػػایی کيػػص؟ چگَىػػً نیتَاىی ػص تظکی ػً کيی ػص؟ ةَدیػػػم
داغِانٌای ةػیاری دارد .ؽایص ةطسی از ؽها داغِان آن ْطدی را سَاىصهایص کً ةً
آغهانٌا ـٍَد کطد و نِو ةَدیػِی نٍطوْی ةًىام غػَتطای الهػاس را دیػص .انػا

ایو ىػش غَتطای الهاس کانالً نِٓاوت از ىػشًای ةَد کً در دىیای ةؾطی ٕػطار

داؽت ،از کلهات گطًِْ تا نٍػاىی درون آن .چػطا آن غػَتطای الهػاس ةػا غػَتطای
الهاس در دىیای ةؾطی تٓاوت داؽت؟ اْطاد دیگطی ٌػِيص کػً گًِٓاىػص« :نِػَن
در ةٍؾت غٍادت ُایی ةا نَِن ایيخا کانالً تٓاوت دارىص و ةًٌی وحػً ؽػتیً ٌػم
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ىیػِيص .ىًتيٍا کلهات نِٓاوتاىص ،ةلکً نٍيی و نٍَٓم آنٌا ىیػظ نِٓاوتاىػص ،اىگػار
آنٌا تِییط کطدهاىص ».در ذٖیٖت نػاحطا از ایػو ٕػطار اغػت کػً ٌهػان ْػا ،در ٌػط
غهری تِییط نیکيص و ةًؽکل نِٓاوتی آؽکار نیؽَد و نیتَاىص تظکیًکييصگان را
در غهَح نشِلّ ةًنَر نشِلٓی ٌصایت و راٌيهایی کيص.
نیداىیص در ةَدیػم کِاةچًای ٌػت ةًىام غٓطی ةػً ةٍؾػت غػٍادت ُػایی.
ایو کِاةچً درةارۀ راٌتی اغت کً در ذػال نصیِیؾػو ىؾػػًِ ةػَد و روذػؼ ةػً
ةٍؾت غٍادت ُایی رْػت و ـػريًٌایی را نؾػاٌصه کػطد .او یػک روز را در آىخػا

ً
وإٍػا
غپطی کطد ،انا وِٕی ةً دىیای ةؾطی ةطگؾت ؽؼ غال گضؽًِ ةَد .آیا او
ةً آىخا رْت؟ ةلً رْت ،انا آىچً دیص ذالت وإٍی آن ىتَد ،زیطا غهرؼ ةً اىػصازۀ
کاْی ةا ىتَد .ةياةطایو آىچً ةً او ىؾان داده ؽص ْٖم ىهَدی از آن ةٍؾِی ةَد کػً
ْای ةَدا نِياغب ةا غهرؼ ةً او ارا ً کطده ةَد .ةٍؾِی ناىيص آن ،نيٍػطی از ْػا
اغت ،ازایورو احازه ىصاؽت ناٌیت وإٍی آن را ةتیيص .وِٕی درةارۀ «ٌی

دارنایی

ٕهٍی و ىٍایی ىیػت» ـرتت نیکيم ،نييَر ایو اغت.

ِجوَ ،عوِ ،رن ،تيٍا نػیاری اضت کً عذػ دوَ

را از عوذػ ةور

نتهایش نیکير

در ةَدیػم از ٕصیم ةر

ةَده اغت کً ْػای ةػَدا چیػػتٌ .ػصهای از نػطدم ْکػط

نیکييص دارنایی کً در ةَدیػػم آنػَزش داده ؽػص ،کػل ْػای ةػَدا اغػت .انػا در
ذٖیٖت ایوگَىً ىیػت .دارنایی کً ؽا کیانَىی دوٌظاروپاىفص غال پیؼ آنػَزش
داد ْٖم ةطای نطدم ٌادی آن زنان ةَد .تهصن آنٌػا ٌيػَز در نطاذػل اولیػً ةػَد و
آنٌا اْطادی ةَدىص کً تازه از حانٍ ةػصوی تکانػل پیػصا کػطده ةَدىػص و ذٌوؽػان
غاده ةَد .او از دوران آیيصه یا «ٌفط پایان دارنػا» غػشو گٓػت ،یٍيػی زنػاىی کػً
آنَزشٌایؼ دیگط ىَِاىص راٌيهای تظکی اْطاد ةاؽص .در ذٖیٖتٌ ،فط پایان دارنػا
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ایو دوران اغت .او ةیان کطد کً در ٌفط پایان دارنػا ذِػی ةػطای راٌتػان در نٍاةػص
غشت اغت کً سَد را ىخػات دٌيػص ،چػً رغػص ةػً ىخػات دیگػطان .دارنػایی کػً
ؽػػا کیانَىی در آن زنػػان آنػػَزش داد نشفػػَص آن نٍَٕیػػت ةػػَد و ٌهچيػػیو
ٌطچیظی را کً در غهد سَدش درةارۀ ْػای ةػَدا نیداىػػت آنػَزش ىػصاد .اگػط
ةشَاٌیص تا اةص آن را ةصون تِییط ىگً داریص ،انکانپضیط ىیػت.
ةا تَغٍ احِهاع ،ذٌو نطدم پیچیصه و پیچیصهتط ؽصه اغت ،ةياةطایو در ذػال
ذاكط غشت اغت نطدم ةً آن روش تظکیً کييص .دارنای ةَدیػم کل ْػای ةػَدا را
در ةط ىهیگیطد ،ةلکً ْٖم ٕػهت کَچکی از ْای ةَدا اغت .در نصرغ ةَدا ةػیاری
از روشٌای کهِطؽياسًِؽصهای ىیظ ةػطای تظکیػً وحػَد دارىػص کػً در ةػیو نػطدم
نيِٖل ؽصه و در نَل تاریز ْٖم ةً یک نطیص نيِٖػل ؽػصهاىص .غػهَح نشِلػّ،
ْای نشِلٓی دارىص و ُةٍصٌای نشِلّْ ،ای نشِلٓی دارىص و تهانی ایوٌػا تخلػی
ْای ةَدا در ُةٍصٌای نشِلّ و در غػهَح نشِلػّ ٌػػِيص .ؽػا کیانَىی از وحػَد
ٌؾِادوچٍارٌظار روش ةطای تظکیػ ةَداؽػصن یػا سػصاییؽػصن غػشو گٓػت .انػا
ةَدیػم ْٖم ده یا کهی ةیؾِط از ده روش نٍطوؼ تظکیً دارد ،نثػل ةَدی ِ
ػػم ذن،
غطزنیو پا ک ،تیانتایٌَ ،آیان و تاىِطیػم .آنٌا نٍطؼ تهام ْای ةػَدا ىیػػِيص.
سَد ؽا کیانَىی ىیظ ٌه دارنای سَد را ةیان ىکطد ،ةلکً ْٖم آن ٕػهت از دارنػای
سَد را ةطای آنَزش اىِشاب کطد کً نطدم آن زنان نیتَاىػِيص درک کييص.
پع ْای ةَدا چیػت؟ ةيیادیتطیو غطؽت حٍانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن ،ةػا تطیو

تخلی ْای ةَدا اغت ،آنٌا حٌَط ْای ةَدا ٌػِيصْ .ای ةَدا در غهَح نشِلّ ةً
ؽکلٌای نِٓاوتی تخلی نییاةص و در غهَح نشِلّ ةً راهٌای نشِلٓی ةػًٌيَان
راٌيها ٌهل نیکيص ،ةػًنَری کػً ٌطچػً غػهد پػاییوتط نیؽػَد ،حلَهٌػای آن

پیچیصهتط نیؽَد .ایو غطؽت ِحوَ ،ؽوِ ،رن در ٌه آْطیيؼ وحَد دارد ،از ذرات
ٌَا گطًِْ تا غيگ ،چَب ،سا کْ ،لظ و ةصن اىػان .پیؾیيیان نٍِٖص ةَدىص کً پيج
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ٌيفطٌ ،ه ٌػِی را ؽکل نیدٌيص .آنٌا ىیظ ایو غطؽت ِحوَ ،ؽوِ ،رن را دارىص.

تظکیًکييصه ْٖم نیتَاىص از تخلی ةشفَص ْای ةَدا در غهری آگاه ؽػَد کػً تػا
آن غهد تظکیً کطده اغت و آن« ،ثهطۀ تظکیً» یػا غػهد اوغػت .اگػط ةػًتٓفػیل
ؽطح دٌیصْ ،ا سیلی وغیً اغت .انا وِٕػی ةػً ةػا تطیو ىٖهػ آن ةطغػیص غػاده
اغت ،چطاکً ؽتیً ؽکل ٌطم اغت .در غهد ةػیار ةػیار ةا نیتَاىیص آن را ْٖػم

در غً کلهً سالـً کيیصِ :حوَ ،ؽوِ ،رن .انا ٌهاننَر کػً در ٌػط غػهد نشِلٓػی

تخلی نییاةص ،ةػیار پیچیصه نیؽَد .ةًٌيَان ٕیاس ،نَحَدات اىػاىی را در ىيػط
ةگیطیص .نصرغػ دا ػَ ةػصن اىػػان را ةًـػَرت حٍػاىی کَچػک در ىيػط نیگیػطد.
نَحَدات اىػاىی ةصن ْیظیکی دارىص ،انا ْٖم ةػا داؽػِو ةػصن ْیظیکػی ،ؽػشؿ

کانل ىیػت .او ةایص سلٔوسَ ،ؽشفیت ،سفَـیات اىػاىی و روح داؽػًِ ةاؽػص
تا ْطدی کانل و نػِٖل ةاؽص .ةطای ایو حٍان نا ىیظ ٌهیوگَىً اغت :کٍکؾان راه
ؽیطی و کٍکؾانٌای دیگط و ٌهچيػیو زىػصگی و آب وحػَد دارىػص .تهػام چيػیو
چیظٌای نلهَغی در دىیا حيتًٌایی از وحَد نادی ٌػِيص ،انا ایو حٍان غطؽػت
ىانط ی سَد ،یٍيی ِحوَ ،ؽػوِ ،رن را ىیػظ دارد .ذرات تهػام چیظٌػا و ٌطچیػظی کػً
ٌػِی دارد ایو غطؽت را دارىص و ذرات ةیىٍایت ریظ ٌم ایو غطؽت را دارىص.

ایو غطؽت ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،نٍیاری اغت کػً تٍیػیو نػیکيػص در ایػو حٍػان

چًچیظی سَب و چًچیظی ةص اغت .ایو غطؽت ،چیظی اغت کػً سػَب و ةػص را
تٍییو نیکيصٌ .هچيیو تٍییوکييصۀ چیظی اغت کً نػطدم در گضؽػًِ «تٖػَا» در
ىيط نیگطِْيص .التًِ ذا غهد اسالٕی احِهاع تِییط کطده و ذِػی اغػِاىصاردٌای
اسالٕی نيرطؼ ؽصه اغت .انػطوزه اگػط کػػی ةشَاٌػص از لِػی ِْ يػگ الگػَ ةگیػطد،
اذِها ً نطدم نیگَیيص کً نؾکل رواىی دارد .انا در دٌ  ۱۹۵۰یا  ،۱۹۶۰چػً کػػی
نیگٓت او دیَاىً اغت؟ اغِاىصارد اسالٕػی نػطدم ةًؽػصت در ذػال اْػَل اغػت.
ارزشٌای اسالٕی حانًٍ روزةًروز سطابتط نیؽَد .ةػیاری از اْطاد ةً چیظی حظ
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نيٍٓت ْکط ىهیکييص .ذِی ةطای غَدرغػاىصن ةػً سَدؽػان ذاكػطىص ةػً دیگػطان
ـصنً ةظىيص .ةا ٌط وغیلًای ةا یکصیگط رٕاةت و حيگ و دٌَا نیکييص .پع درةػارۀ
ایو ةیيصیؾیص ،آیا احازه داده نیؽَد ایو ادانً یاةص؟ وِٕی ةٍلی نػطدم کارٌػای
ةص اىخام نیدٌيص و ةً آنٌا نیگَییص کار ةػصی اىخػام نیدٌيػص ،ذطؼتػان را ةػاور

ً
وإٍا ةاور ىهیکييص در ذال اىخام کاری اؽِتاه ٌػِيص .ةطسػی سػَد را ةػا
ىهیکييص.

اغِاىصارد اسالٕی نيرم نیغيخيص و چَن اغِاىصارد غػيخیصن تِییػط کػطده ْکػط
نیکييص ةٍِط از دیگطاناىص .انا ةصون تَحً ةً ایيکً اغِاىصارد اسالٕی نػطدم چگَىػً
تِییط نیکيص ،غطؽت حٍان تِییط ىهیکيص و آن تيٍا اغِاىصاردی اغت کػً تٍیػیو
نیکيص چً کػی سَب یا چً کػی ةص اغت .ازایورو ةطای ایيکً تظکیًکييصه ةاؽیص،
ةطای رؽص سَد ،ةایص غطؽت حٍان را ةًٌيَان راٌيها ةطگظیيیص .ىهیتَاىیػص ةػط نتػٔ
اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی رِْار کيیص .اگط نیسَاٌیص پػاکی و سلػَص اولیػًتان را
دوةاره ةً دغت آوریص و ةً ساى وإٍیتان ةطگطدیص ،اگط نیسَاٌیص از نطیٔ تظکیػً

کیٍاىی ِحوَ ،ؽػوِ ،رن زىػصگی
غهدتان را ةا ةتطیص ،نختَریص ةط نتٔ ایو غطؽت
ِ

کيیصْٖ .م در ـَرتی ْطد سَةی ٌػِیص کً از ایو غطؽػت کیٍػاىی پیػطوی کيیػص.
ً
وإٍا ةص اغت .در نرػل
ؽشفی کً از ایو غطؽت کیٍاىی نيرطؼ نیؽَدْ ،طدی

ً
وإٍػا ةػص ىتاؽػیص.
کار یا در احِهاع ؽایص کػی ةگَیص ةص ٌػِیص ،انا نهکو اغت

ً
وإٍػا سػَب ىتاؽػیص .ةػًٌيَان
ؽایص کػی ةگَیص سَب ٌػِیص ،انا نهکػو اغػت

تظکیًکييصه ،اگط کانالً ةا ایو غطؽت ٌهگَن ؽَیص ،کػی ٌػِیص کً دا َ را کػػب
کطده اغت .ذٖیٖت آن ةً ایو غادگی اغت.
در تظکی ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،نصرغ دا َ روی ِحو یا ذٖیٖػت تأ کیػص نػیکيػص .ةػً

ٌهیو ٌلت اغت کً نصرغ دا َ ةً پیطوان سَد آنَزش نیدٌص کػً تظکیػً کييػص،
راغت ةگَیيص و ةا ـصإت رِْار کييص ،درغت و وإٍػی ةاؽػيص ،ةػً ذالػت پػاکی و

سلَص وإٍی سَد ةطگطدىص و در ىٍایتْ ،طدی روؽوةیو ؽَىص .انا آنٌا ىیظ َؽػو
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و ِرن را دارىص ،ولی تأ کیص روی ِحو اغت .نصرغػ ةػَدا در تظکیػ ِحػوَ ،ؽػوِ ،رن،
روی َؽو یا ىیکسَاٌی تأ کیص نیکيص .تظکی َؽػو نیتَاىػص رذهػت ٌيػیم را ةػً
وحَد آورد و ٌيگانی کً ایو رذهت ٌيیم ىهایػان نیؽػَد نیتَاىیػص ةتیيیػص کػً
تهام نَحػَدات ذیؽػٍَر در ذػال زحطکؾػیصن ٌػػِيص ،ةػًنَری کػً غطؽػار از
آرزویی نیؽَیصٌ :ه نَحَدات ذیؽٍَر را از رىجکؾیصن ىخات دٌیص .انػا آنٌػا
ىیظ ِحو و ِرن را دارىص ولی تأ کیص روی تظکی َؽو اغتْ .ػالَن داْػای نػا ةػط پایػ
وا تطیو اغِاىصارد حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن اغت و ٌط غً را ٌمزنان تظکیً نػیکيیم.

غیػِهی کً تظکیً نیکيیم ةػیار ٌيیم اغت.

چیگَىگ ،قطهتی از فسٌيگ ناقتل تاریخ اضت
چیگَىگ چیػت؟ ةػیاری از اغِادان چیگَىگ غٍی نیکييص درةارۀ ایو نَكَع
ـرتت کييص ،انا آىچػً نػو نیگػَیم کػانالً نِٓػاوت اغػت .ةػػیاری از اغػِادان
چیگَىگ ،در غهد سَدؽان درةارۀ آن ـرتت نیکييص ،در ذالی کً نو از دیصگاه
غهد ةا تطی درةارۀ چگَىگی درک چیگَىگ ـرتت نیکيم کً کانالً نِٓػاوت از
درک آنٌاغتٌ .صهای از اغِادان چیگَىگ نیگَیيػص چیگَىػگ ،تػاریشی دو یػا
غًٌظارغالً در چیو دارد .ةطسی نیگَیيص تاریشی پيجٌظارغالً و ةًٕػصنت تهػصن
چ ػیو دارد .ةطسػػی نیگَیيػػص نتػػٔ یاِْػػًٌای ةاغِانؽياغػػی ،تػػاریز چیگَىػػگ
ٌٓتٌظار غال اغت ،یٍيی ةیؼ از ٕصنت تهصن چیو .انا ذِی ایو نػَ ىیتطیو
تاریز نهطحؽصه ىیظ سیلی ْطاتط از تاریز تهصن ةؾطی ىیػػت .ةػط نتػٔ نراغػت
ِ

انػطوزی
اْطادی کً نَأْ ىيطی تکانل دارویو ٌػِيص ،از زنان پصیصارؽصن اىػان
ِ
دارای ْکط و تهصن ةیؼ از دهٌظار غال ىگضؽًِ و ٕتل از آن ٌی

ؽػکلی از تهػصن

ؽطوع ىؾصه اغت .ةط اغػاس چيػیو ىيطیػًای اىػػان اةِػصا از گیاٌػان آةػظی ةػً
حاىَران آةظی تکانل یاْػت ،غػپع روی سؾػکی زىػصگی کػطد ،ةٍػص روی درسػت
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زىصگی کطد ،غپع دوةاره روی زنیو آنص و ةً نیهَن تتصیل ؽص .نتٔ ایو ىيطیػً،
ٕتل از پیصایؼ تهصن ةؾطی ،نطدم ٌی

ؽکلی از ثتت وٕایً را ىصاؽِيص و ةا ةطگ

درسِان سَد را نیپَؽاىصىص و گَؽت سام نیسَردىص و ؽػایص ذِػی ىهیداىػػِيص
چگَىً از آتؼ اغِٓاده کييص و وذؾی و ةصوی ةَدىص.
انا ایو ىگطش نؾکالتی دارد .در ةػیاری از نيانٔ دىیا نکانٌایی وحَد دارىص
کً ردپای تهصنٌای ةاغِاىی ةًحا ناىصه اغت و آنٌا سیلی ٕصیهیتط از تهصن نػا
ٌػِيص .ایو ةٖایای ةاغِاىی از ىيػط ـػيٍِگطی و ٌيػطی ٌػالی ٌػػِيصٌ .يطٌػای

ً
تٖطیتا ایونَر ةً ىيػط نیرغػص کػً اىػػان
ةاغِان ارزش ٌيطی ةػیاری داؽِيص و
نٍاـط ٌيطٌای نطدم ةاغِان را تٖلیص نیکيص .انا تاریز ةطسی از ایو ةٖایا ةً ةیؼ
از ـصٌظار غال پیؼ ،ـصٌاٌظار غال پیؼ ،نیلیَنٌا غال پیؼ یا ذِػی ةػیؼ
از ـصنیلیَن غال پیؼ ةطنیگطدد .پع درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیا ایػو نػػئلً در
ىگطشٌای کيَىی ةً تاریز تطدیص ایخاد ىهیکيص؟ انا ایو نَكػٌَی غػطگطمکييػصه
ىیػت ،چطاکً اىػان ٌهیؾً در ذال رؽص و کؾّ نخصد سػَد ةػَده و حانٍػً ةػً
ایو ؽکل تَغًٍ نییاةص .ةياةطایو نهکػو اغػت یاِْػًٌا و ىگػطش نػطدم درةػارۀ
نػا ل کانل ىتاؽص.
ةػػػیاری از ؽػػها نهکػػو اغػػت اـػػهالح «ْطٌيگٌػػای نإتػػل تػػاریز» یػػا
«تهصنٌای نإتل تاریز» را ؽيیصه ةاؽیص .ةگضاریص درةارۀ تهصنٌای نإتل تػاریز
ـرتت کيیم .انطوزه در روی زنیو ،آغیا ،اروپا ،آنطیکای حيَةی ،آنطیکای ؽهالی،
إیاىَغیً ،آْطیٖا و ٕهب حيَب وحَد دارد کً زنیوؽياغان آنٌا را ٕاره نیىانيص.
دهٌانیلیَن غال از ؽکلگیطی ٕارهٌا گضؽًِ اغت یا ایونػَر نیتػَان گٓػت کػً
غطزنیوٌایی از کّ إیاىَس ةا آنصىص و غطزنیوٌایی ةً ٍٕط دریا ْػطو رِْيػص و
از زنان ثاةتناىصن آنٌا ةًؽکلی کً انطوز ٌػِيص دهٌانیلیَن غال گضؽًِ اغت.
انا در ٍٕط ةطسی از إیاىَسٌا ،ةياٌای ةاغِاىی ةليص و ةظرگػی کؾػّ ؽػصه اغػت.
24

ایو ةياٌا نطحٌای زیتایی دارىص و ٌی

ؽػتاٌِی ةػً آثػار تهػصن اىػػان انػطوزی

ىصارىص .پع آنٌا ةایص ٕتل از ایيکً در ٍٕط دریا ْطو روىص غاسًِ ؽصه ةاؽيص؛ یٍيی

ً
ْطكا ذِی نیهَن ٌم ىتَده ،پع
دهٌانیلیَن غال پیؼ .اگط در آن زنان ،اىػان
چػػً کػػػی آنٌػػا را غػػاسًِ اغػػت؟ چيػػیو چیظٌػػای ٌَؽػػهيصاىًای انکانپػػضیط
ىهیةَدىص .نٍهای دیگطْ ،ػیل تطیلَةیِی اغت کػً ةاغِانؽياغػان آن را کؾػّ
کطدهاىػػص .تطیلَةیػػت نَحػػَدی ةػػَد کػػً ةػػیو ؽؾفػػصنیلیَن غػػال پػػیؼ تػػا
دویػتوؽفػػتنیلی ػَن غػػال پ ػیؼ وحػػَد داؽػػت و ةٍػػص از آن نيٖػػطض ؽػػص.
داىؾهيصی آنطیکایی ْػیل تطیلَةیِی را کؾّ کطد کً حای پػای اىػػان روی آن
ةَد .حای پای ْطدی کً کٓؼ ةً پا داؽت روی ْػیل ةًنَر واكد ىٖػؼ ةػػًِ
اغت .آیػا ایػو ،تاریزىَیػػان را دغػت ىهیاىػصازد .ةػط نتػٔ ىيطیػ دارویػو ،آیػا
نیتَاىػًِ در دویػتوؽفتنیلیَن غال پیؼ نَحَدات اىػاىی وحػَد داؽػًِ
ةاؽيص؟
در نَزۀ داىؾگاه نلی پطو ،غيگی ٌػت کً ىٖؼ اىػان روی آن ذکا کی ؽػصه
اغت .پع از ةطرغی نؾشؿ ؽص کً ىٖػؼ ،غػیٌػظار غػال پػیؼ روی غػيگ
ذکا کی ؽصه ةَد .انا ایو ؽشؿ لتاس پَؽیصه اغت ،کاله ةً غط دارد ،کٓػؼ ةػً
پا دارد و ةا تلػکَپی در دغت ،غِارهٌا را نؾػاٌصه نػیکيػص .چگَىػً اىػػانٌای
غیٌظار غال پیؼ نیتَاىػِيص ةصاىيص کً چگَىً پارچً ةتاْيػص و لتػاس ةپَؽػيص؟
چیظ ٌخیبتط ایو اغت کً او ةا تلػکَپی در دغِؼ غِارهٌا را نؾاٌصه نیکيص و
درةارۀ ىخَم چیظٌایی نیداىػًِ اغتٌ .هیؾً ْکط نیکطدیم گالیل اروپػایی ةػَد
کً ذصود غیفص غال پیؼ تلػکَپ را اسِطاع کطد .انا چً کػػی غػیٌظار غػال
پیؼ تلػکَپ را اسِطاع کطد؟ ٌيَز ٌم نٍهاٌای ذلىؾػصۀ زیػادی وحػَد دارىػص.
ةطای نثال ،ةػیاری از ُارٌا در ْطاىػػً ،آْطیٖػای حيػَةی و رؽػًِ کَهٌػای آلػ،،
ىٖاؽیٌایی روی دیَارٌایؽان دارىػص کػً سیلػی واكػد و ؽػتیً چیػظی وإٍػی
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ذکا کی ؽصهاىص .تفاویط اىػاىی ،ةػػیار زیتػا ذکػا کی ؽػصه و ةػا ىػٌَی رىگداىػ
نٍصىی رىگآنیظی ؽصهاىص .انا آن اؽشاص نثل نطدم انطوزی لتاس پَؽیصهاىص و
لتاسٌایؽان کهی ؽتیً لتاسٌای ُطةی اغت و ؽلَار تيگ پَؽػیصهاىص .ةطسػی
از آنٌا چیظی ؽتیً پی ،در دغت دارىص و ةطسػی ٌفػا در دغػت و کػاله ةػط غػط
دارىص .چگَىً نیهَنٌای ـصٌاٌظار غال پیؼ نیتَاىػِيص ةً چيیو غهد ٌيطی
پیؾطًِْای ةطغيص؟
ةگضاریص کهی ٌٖبتط ةطویم ،حهٍَری گاةو در آْطیٖا نٍصن اوراىیػَم دارد .ایػو

ً
ىػتِا تَغًٍىیاًِْ اغت و سَدؽان تَاىػایی اغػِشطاج اوراىیػَم را از غػيگ
کؾَر
نٍصن ىصارىص و غيگ نٍصن را ةً کؾَرٌای تَغًٍیاًِْ ـػادر نػیکييػص .در غػال
 ۱۹۷۲کارساىًای در ْطاىػً نٖصاری از آن غيگ نٍصن اوراىیَم را وارد کػطد و پػع
از تخظیًوترلیل ؽیهیایی ،پی ةطدىص کً غيگ نٍصن اوراىیَم پػطدازش و اغػِٓاده

ؽصه ةَدْ .کط کطدىص ٌخیب اغت و ٌػصهای از داىؾػهيصان و پطغػيل ْيػی را ةػطای
اىخام ةطرغی در نرل ،ةً آىخا ْطغِادىص .داىؾهيصان کؾَرٌای زیادی ةطای ةطرغی
ةً آىخا رِْيص .در ىٍایت تأییص کطدىص کً آىچً ْکط نیکطدىػص نٍػصن غػيگ اوراىیػَم
اغت در وإً راکَِر اتهی ةظرگی اغت کً ةػیار سَب نطاذی ؽصه ةَد ،ذِی ةٍِػط
از آىچً انطوز نیتَاىػت غاسًِ ؽَد .در چً زناىی غاسًِ ؽص؟ دونیلیػارد غػال
پیؼ و ةًنصت پاىفصٌظار غال دایط ةَد .ایوٌا اٌصاد ىخَنی ٌػِيص .ةًٌػی وحػً
ىهیتػػَان ةػػا ىيطیػ تکانػػل دارویػو آن را تَكػید داد .تٍػػصاد ةػػػیاری از چيػػیو
ىهَىًٌایی وحَد دارىص .حانٍ ٌلهی و ْيی ةػً اىػصازۀ کػاْی چیظٌػای حصیػصی را
کؾّ کطده اغت کً کِابٌای درغی ٍْلینان را تِییط دٌص .وِٕی تٓکط اىػػانٌا
در ٌادتی ٌهیٔ و کٍو گیط نیکيص ،غشت اغت ایصهٌای حصیص را ةپضیطىػص .ذِػی
وِٕی ذٖیٖت آؽکار نیؽَد ،نطدم حط ت ىهیکييص آن را ةپضیطىص و ةًنَر ُطیػظی
آن را رد نیکييص .ةًسانط تأثیط روشٌای تٓکػط کٍػو ،انػطوزه ٌی کػػی ةًؽػکل
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ىيامنيصی چيػیو یاِْػًٌایی را حهػًآوری ىهػیکيػص و ةيػاةطایو نٓػاٌیم ةؾػطی
ٌهیؾً از پیؾطْتٌای حصیص ٌٖب نیاِْيص .گطچً ایو چیظٌا ةػًنَر گػػِطدهای
ةً ٌهَم ؽياغاىصه ىؾصهاىص ،انا در ذال ذاكط کؾػّ ؽػصهاىص .انػا وِٕػی درةػارۀ
آنٌػػا ـػػرتت نػیکيػیم ،ةطسػی نیگَیيػػص ایػو چیظٌػػا سطاْاتاىػػص و آنٌػػا را رد
نیکييص.
داىؾهيصان ؽخاع زیادی در کؾَرٌای دیگط ٌػِيص کً ةًنَر ٌليی ایو چیظٌػا
را ةًٌيَان ْطٌيگٌای نإتل تاریز یا تهصنٌایی کً ٕتل از تهصن ةؾطی نا وحَد
داؽِيص ،پضیطًِْاىص .یٍيی ٕتل از ایو تهصن نا ،تهصنٌای دیگطی ىیظ ةَده و ةیؼ
از یک تهصن وحَد داؽًِ اغت .ةا ىگاه ةً ةٖایای ةاغػِاىی نیتَاىیػص ةگَییػص کػً
آنٌا ْٖم از یک دورۀ تهصن ىتَدىص .ةياةطایو آنٌا ْکط نیکييص تهصنٌا ةػًدٍْػات
نيٍصم ؽصىص و ْٖم تٍصاد کهی از اْطاد زىصه ناىصىص و ةًـَرت ةصوی زىصگی کطدىص.
غپع ةًتصریج تٍصادؽان زیاد ؽص ،ىژاد ةؾطی حصیصی ؽصىص و تهػصىی حصیػص را
ؽطوع کطدىص .غپع دوةاره نيٍصم ؽصىص و دوةاره ىژاد ةؾطی حصیػصی را غػاسِيص.
ایو چطسً ةارٌا تکطار ؽصه اغػتْ .یظیکػصانٌا نیگَیيػص ذطکػت نػاده الگٌَػایی
دارد .تِییطات کل حٍان نا ىیظ الگٌَایی دارد.
در ایػػو حٍػػان وغػػیً و در ایػػو راه ؽػػیطی چطسػػان ،ذطکػػت غػػیارۀ زنػػیو
ةًٌی وحً ىهیتَاىػًِ ٌهیؾً آرام و ٌهَار ةَده ةاؽص و نهکو اغت ةػً غػیارات
دیگط ةطسَرد کطده یا ةا نؾکالت و ْخایً ةظرگ دیگطی نَاحً ؽػصه اغػت .اگػط از
دیصگاه تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةػً آن ىگػاه کيػیم ،نیتػَاىیم ةگػَییم ایػو وٕػایً
ةشؾی از ىيم و تطتیبٌای ةظرگتطی ٌػِيص .زناىی ةػًدٕت ردیػاةی کػطدم و پػی
ةطدم ةؾطیت ٌؾِادویک ةار دغِشَش اىٍصام کانل ؽصه اغتٌ .ط ةار ْٖم تٍصاد
کهی از اْطاد زىصه نیناىصىصْٖ ،م کهی از تهصن ٕتلی ةإی نیناىػص و غػپع وارد
دورۀ ةٍصی نیؽصىص و ةًـَرت ةصوی زىصگی نیکطدىػص .ةػا اْػظایؼ حهٍیػت ،در
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ىٍایت دوةاره تهصن ىاٌط نیؽص .ةؾطیت ٌؾِادویک ةار از نیان چيػیو چطسػًای
ِ
اٌهیػت
گضؽًِ اغت و نو آن را تا اىٍِا ردیاةی ىکطدم .نطدم چیو از دیطةاز درةارۀ
«زنانةيصی کیٍاىی ،نٍَٕیتٌػای نػػاٌص زنیيػی و ٌهػاٌيگی اىػػاىی» ـػرتت
کطدهاىص .تِییطات کیٍاىی نشِلػّ و زنانةيػصی کیٍػاىی نشِلػّ نیتَاىػص اوكػاع
نشِلٓی در احِهاع ٌادی ةؾطی پصیص آورد .ةػط نتػٔ ٌلػم ْیظیػک ،ذطکػت نػاده
الگٌَایی را دىتػال نیکيػص ،در سفػَص ذطکػت حٍػان ىیػظ چيػیو چیػظی ـػصؽ
نیکيص.
ٌلت اـلی ایيکً درةارۀ ْطٌيگٌای نإتل تاریز ـرتت کطدم ایو ةَد کً ایو
ىکًِ را روؽو کيم :تاریز چیگَىگ ةً ْطٌيگٌای نإتل تاریز ةطنیگػطدد ىػً ةػً
ایو تهصن کيَىی ،و از زنانٌای ةػیار دور نيِٖل ؽصه اغت .نیتػَاىیم درایوةػاره
اؽاراتی را در نَِن نضٌتی پیصا کيیم .ةطای ىهَىً ،ؽا کیانَىی ةیان کػطد کػً تظکیػ
سَد را در ـصٌانیلیَن «کالپا» پیؼ کانل کطد و ةً روؽوةیيی رغیص .یػک کالپػا
ؽانل چيص غال اغت؟ یک کالپا ـصٌانیلیَن غال اغت .ذِی ىهیتَاىیص ٌصدی
ةً ایو ةظرگی را تفَر کيیص .اگط آىچً او ةیان کطد ـػرید ةاؽػص ،آیػا آن ةػا تػاریز
ةؾطیت و تِییطات کل زنیو حَر در ىهیآیص؟ ؽا کیانَىی ٌهچيػیو ةیػان کػطد کػً
ٕتل از او ؽؼ ةَدای دوران اولیػً وحػَد داؽػِيص کػً ٌطیػک از آنٌػا سَدؽػان
اغػػِاداىی داؽػػِيص و ُیػطه و ٌهػ آنٌػػا ـػػصٌانیلیَن کالپػػا ٕتػػل تظکیػً کػطده و

ً
وإٍا ـرید ةاؽص ،آیا از نیان آن روشٌای
روؽوةیو ؽصه ةَدىص .اگط ایو چیظٌا

غػػيِی وإٍػی و آنَزشٌػػای راغػػِیو ،انػػطوزه در حانٍ ػ نػػا چيػیو روشٌػػای
ً
نههئيا ،انا کهیاب
تظکیًای آنَزش داده نیؽَد؟ اگط از نو ةپطغیص ،نیگَیم ةلً،
ٌػِيص .ایو روزٌا آن چیگَىگٌػای تٖلتػی ،چیگَىگٌػای دروُػیو و آن اْػطاد
تػشیطؽصه ،ةًدلشَاه چیظٌایی را از سػَد درنیآورىػص تػا نػطدم را ْطیػب دٌيػص و
تٍصادؽان از چیگَىگٌای وإٍی ةًنطاتب ةیؾِط اغتٍْ .هیصن ایيکػً کػصامیػک
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وإٍی اغت و کصامیک تٖلتی ،دؽَار اغػت .تؾػشیؿ چیگَىػگ وإٍػی دؽػَار
اغت و پیصاکطدن آن ىیظ آغان ىیػت.
در وإً ،چیگَىگ تيٍا چیظ ةًحاناىصه از دوران گضؽًِ ىیػت .چیظٌایی ناىيػص
ىهاد تایحی ،تطغیهًٌای ٌِ َِ و لَ َؽَ ،کِاب تِییػطات و ىیػظ ٌؾػت غػًىگاره،
ٌهگی از نإتل تاریز ةً ارث رغیصهاىص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً اگط کػی آنٌػا را
از دیصگاه ْطدی ٌادی نهالًٍ کيص و ةشَاٌص درک کيصٌ ،ی

راٌی ىیػت ةَِاىص ةػً

درکی از آنٌا ةطغص .رنظوراز آنٌا ةطای کػاىی کً تٓکط ،دیصگاه یا ٕالب ذٌيیؽػان
در غهد ْطدی ٌادی ٕطار دارد ،آؽکار ىهیؽَد.

چیگَىگ ةسای تشکیً اضت
ذا کً چیگَىگ چيیو ٕصنت تاریشی دارد ،دٕی ً
ٖا ةطای چیػت؟ نیتَاىم ةً ؽها

ةگَیم کً روش نا روش پیؾػطًِْای از تظکیػ نصرغػ ةػَدا اغػت ،پػع نتی ً
ٍِػا
ةًدىتال ایو اغت کً ؽها را نَحَدی سصایی کيص ،آىچػً «ةَداؽػصن» ىیػظ ىانیػصه
نیؽَد .نصرغ دا َ ىیظ ةًنَر نؾاةً ةًدىتال ایو اغت کً روؽػوةیيی را پػطورش
دٌص یا ْطد را ٕادر کيص ةً دا َ ىا ل ؽَد .نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم کً «سصاییؽصن»
سطاْػػات ىیػػػت .ةػػطای نثػػال ،نٍٓػػَم «ةػػَدا» را در ىيػػط ةگیطیػػص .ةػػَدا واژهای از
غاىػکطیت ،زةان ٌيص ٕصیم اغت .وِٕی ةً چیو نا آورده ؽص ،دو کلهػً داؽػت و
« ُؼ تَ َ» تلٓو نیؽص .ةطسی از اْطاد ىیظ آن را ةًـَرت «َْ تػَ» تطحهػً کطدىػص.
ٌهاننَر کً آن واژه از ىػلی ةً ىػل دیگط نيِٖل نیؽص ،نطدم چیو ،یکػی از آن
کلهات را ذضؼ کطدىص و آن را « ُؼ» ىانیصىص .ایو واژه در چیيی چػً نٍيػایی دارد؟
ةً نٍيی «ؽشؿ روؽوةیو یا آگاهؽصه» اغت و ةً ؽشفی اؽاره نیکيػص کػً از
نطیٔ تظکیً ةً روؽوةیيی یا آگاٌی رغیصه اغت .چً سطاْاتی در آن اغت؟
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ٌهگػػی درایوةػػاره ةیيصیؾػػیصْ :ػػطد نیتَاىػػص از نطیػػٔ تظکیػػً ،تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی سَد را رؽص دٌص .انطوزه در دىیػا ؽػؼ تَاىػایی ْػَؽنتیٍی ؽػياسًِ
ؽصه اغت ،انا ْٖم ةً ایوٌا نرصود ىهیؽَد .نیگػَیم ةػیؼ از دهٌػظار تَاىػایی
َْؽنتیٍی وإٍی وحَد دارد .تفَر کيیص ؽشفی در ذالی کػً در نرلػی ىؾػػًِ
اغت ،ةصون ذطکتدادن دغتٌا یا پاٌایؼ ةَِاىص کاری را اىخام دٌص کػً دیگػطان
ذِی ةا دغتٌا یا پاٌایؽان ىهیتَاىيص اىخام دٌيص و او ةَِاىص ذٖیٖت وإٍی ٌط
ُةٍص حٍان را ةتیيػص ،ةَِاىػص ذٖیٖػت حٍػان و چیظٌػایی را ةتیيػص کػً نػطدم ٌػادی
ىهیتَاىيص ةتیييص .آیا او کػی ىیػت کً از نطیٔ تظکیً ،دا َ را کػب کػطده اغػت؟
آیا او نَحَدی سصایی ىیػت؟ آیا نیتَاىیص ةگَییص او نثل ْطدی ٌادی اغت؟ آیا
او کػی ىیػت کً ةًوغیل تظکیً روؽوةیو ؽصه اغت؟ آیا درغت ىیػت کً او را
«نَحَد روؽوةیو» یا «نَحَد سصایی» ةيانیم؟ ةً زةان ٌيص ٕصیم او یک «ةَدا»
ىانیصه نیؽَد .وإٍیت انط ایو اغت و چیگَىگ ةطای ایو کار اغت.
ةطسی اْطاد ىهیتَاىيص درک کييص کً چطا ؽشؿ ةطای چیظ دیگطی ُیط از ؽٓای
ةیهػػاری و تيصرغػػِی ةایػػص چیگَىػػگ را تهػػطیو کيػػص .نييَرؽ ػان ای ػو اغػػت کػػً
چیگَىگ ْٖم ةطای ؽٓای ةیهاریٌاغت .ایػو درکػی ةػػیار غػهری اغػت .انػا
تٖفیط ؽها ىیػت ،زیطا ةػیاری از اغِادان چیگَىگ ْٖم در ذال اىخام کارٌػایی
ناىيص نٍالخ ةیهاری نطدم و کهک ةً آنٌا ةطای ذٓو غالنِی ٌػِيص .آنٌا ْٖم
درةارۀ نٍالخ ةیهاریٌا و غالنِی ـرتت نیکييص و ٌی کػػی چیظٌػای نطةػَط
ةً غهَح ةا تط را آنػَزش ىهیدٌػص .ایػو را ىهیگػَیم کػً روشٌایؽػان سػَب
ىیػت .در وإػً ،نأنَریػت آنٌػا ایػو اغػت کػً چیظٌػایی را در غػهد نٍالخػ
ةیهاریٌا و غالنِی و ىیظ رایجکطدن چیگَىگ آنَزش دٌيػص .انػا اْػطاد ةػػیاری
ٌػِيص کً نیسَاٌيص تا غهَح ةا تظکیً کييص .آنٌا درةارۀ آن نیاىصیؾيص و ٕلتی
ةطای آن دارىص انا ىهیداىيص چگَىً ةایص سَد را تظکیً کييص و ایو نػئلً غشِیٌای
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ةػیاری را ةطای آنٌا پصیػص آورده اغػت و در نؾػکالت ةػػیاری اِْادهاىػص .التِػً
آنَزش وإٍی روؽی در غهَح ةا  ،ةا نَكٌَات ةػیار ژرْی غػطوکار دارد و ةایػص
ةً ؽیَهای آن را آنَزش داد کً در ةطاةط نطدم و حانًٍ نػئَل ةَد .ةً ٌهیو ٌلت
اغت کً در کل ةً ىِایج سَةی رغیصهایم .ةٍلی از چیظٌایی کً درةارهؽان ـرتت
نیکيیم غهد ةا ٌػِيص و نهکو اغت ةطای ةطسی نثل سطاْات ةػً ىيػط ةیایػص.
ازایورو ةً ةٍِطیو ؽکل غٍی نیکيیم ةا اغػِٓاده از ٌلػم ىػَیو آنٌػا را تؾػطید
کيیم.
وِٕی درةارۀ نَكٌَات ساـی ـرتت نیکيیم ةطسی از اْطاد ةیاسِیار آنٌا را
سطاْات نیىانيص .چطا؟ نٍیار چيیو ؽشفی ایو اغت کً آىچػً ٌلػم ٌيػَز ةػً آن
پی ىتطده یا سَدش ٌيَز تخطةػً ىکػطده انکانپػضیط ىیػػت و ٌهگػی سطاْػات یػا
ُیطوإٍی ٌػِيص .ذٌيیت او ایوگَىً اغػت .پػع آیػا ایونػَر ْکطکػطدن درغػت
اغت؟ آیا نیتَاىیص چیظی را ْٖم ةًسانط ایيکً ٌلم ٌيَز ةً آن پی ىتطده اغت یػا
ْٖم ةًسانط ایيکً ورای پیؾطْت ٌلم اغت ةًٌيَان چیظی سطاْی یا ُیطوإٍی رد
کيیص؟ اگط ٌطکػی ایوگَىً ْکط نیکطد آیا ٌلم نیتَاىػت تَغًٍ یاةص؟ آیا حانٍ
ةؾطی نیتَاىػت پیؾطْت کيص؟ چیظٌایی کً حانٍ ٌلهی و ْيی نا اةػصاع کػطده
ٌهگی چیظٌایی ٌػِيص کً زناىی ةػطای نػطدم ىاؽػياسًِ ةَدىػص .اگػط ٌهػ آنٌػا
سطاْات در ىيػط گطِْػً نیؽػصىص ،دیگػط ىیػازی ةػً پیؾػطْت و تَغػًٍ ىهیةػَد.
ةػػػیاری از اْػػطاد روشٌػػایی ناىيػػص چیگَىػػگ را درک ىهیکييػػص و ْکػػط نیکييػػص
سطاْاتاىص .انا ایوگَىً ىیػػت .انػطوزه اةظارٌػای ٌلهػی آؽػکار کطدهاىػص کػً ةػصن
اغِادان چیگَىگ چیظٌای ةػیاری غانً نیکيػص ،ناىيػص :انػَاج نػادون ـػَت،
انَاج ناَْؽ ـَت ،انَاج الکِطونِيانیػی ،اؽػًٌٍای نػادون ٕطنػظ ،اؽػًٌٍای
ناورای ةيٓؼ ،اؽًٌٍای گانا ،ىَتطونٌا ،اتمٌا و ْلظٌایی کً ةً نٖصار ةػیار کهػی
در ةصن وحَد دارىص .آیا آنٌا چیظٌایی ىیػِيص کػً ةًـػَرت نػادی وحػَد دارىػص؟
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آنٌا ىیظ نادی ٌػِيص .آیا ٌطچیظی از ناده غاسًِ ىؾصه اغت؟ آیا ْلػازنانٌای
دیگط از ناده غاسًِ ىؾصهاىص؟ آیا نیتَاىیص آنٌػا را سطاْػات ةيانیػص؟ از آىخػا کػً
ٌصؼ از ایو روشٌا ایو اغت کً نػا را سػصایی کييػصٌ ،ػط ـػرتِی درةػارۀ آنٌػا
ً
نتیٍِا ةا ةػیاری از نَكٌَات ژرؼ غطوکار دارد و نا ةً آنٌا نیپطدازیم.

اگط روشٌای چیگَىگ چيیو ٌصْی دارىص ،چطا اغانی آنٌا سیلی ٌػادی ةػً
ىيط نیرغيص و نطدم آنٌا را چیگَىگ نیىانيص؟ در وإً نياغبتط اغت کً آنٌػا
را «تهطیو نٍيَی» یا «تظکیً» ىانیص ،چطاکً ٌصؼؽان ٌهیو اغت .التًِ ىامٌای
ةشفَص دیگطی ىیظ ةطای چيیو روشٌایی وحػَد دارد ،انػا آنٌػا را ةػًنَر کلػی
ةایص تظکیً ىانیص .پع چػطا نػطدم آنٌػا را چیگَىػگ نیىانيػص؟ ایػو نػػئلً ةػً
اوكاٌی کً چیو در ذصود ةیػػت غػال پػیؼ داؽػت ةطنیگػطدد؛ زنػان ؽػطوع
نرتَةیت روشٌای چیگَىػگ .آن زنػان اواغػم اىٖػالب ْطٌيگػی ةػَد و اْکػار و
ْطٌيگ غيِی را نػَحی از سفػَنت و کیيػً اذانػً کػطده ةػَد .در اواسػط اىٖػالب
ْطٌيگی ةَد کً روشٌای چیگَىگ ةً اوج نرتَةیت سَد رغیصىص .ةصون ایيکً ةػً
ىامٌایی ةپطدازیم کً روشٌای چیگَىگ در ْطٌيگٌای نإتل تػاریز داؽػِيص ،از
ىامٌایؽان در ایو دورۀ تهصن نیتَاىیم ةتیيیم نَكَع چً ةَده اغػت :ةػًسػانط
ایيکً ایو روشٌا ةً دوران ٕتػل ةطنیگؾػِيص ،اغانیؽػان سیلػی نػضٌتی ةػَد و
نطدم آن اغانی را «ْئَدالی» یا ٌٖباِْاده در ىيط نیگطِْيػص .ىهَىػًٌایی از ایػو
ىامٌا ایوٌا ٌػِيص :راه ةظرگ تظکی دا َ ،نصیِیؾػو واحػطا ،راه آرٌػات ،راه ةػظرگ

تظکی ةَدا دارنا ،کیهیاگطی دروىی ُىً یً .اگػط در نػَل اىٖػالب ْطٌيگػی از چيػیو
ىامٌایی اغِٓاده نیکطدیص ،آیػا نػطدود ؽػهطده ىهیؽػصیص؟ آن آرزو کػً اغػِادان
چیگَىگ ةطای ٌهگاىیکطدن چیگَىگ داؽِيص سَب ةَد و آنٌا ٕفص داؽػِيص ةػً
ٌهَم نطدم کهػک کييػص ةیهاریٌػا را درنػان کييػص ،غالنِیؽػان را ذٓػو کييػص و
وكٍیت حػهاىیؽان را ةٍتَد ةشؾيص و چٖصر ٌم ٌالی ةَد؛ انا حط ت ىهیکطدىػص
32

از آن ىامٌا اغِٓاده کييص .ةياةطایو کاری کً ةػػیاری از اغػِادان چیگَىػگ اىخػام
دادىص ایو ةَد کً ةػطای اؽػاره ةػً روشٌایؽػان ،دو کلهػ ُیطةرػ ةطاىگیظ چػی

(اىطژی) و گَىگ (روش ،تهطیو) را از نِػَن کِابٌػای َدن حیيػگ و دا ػَ َذىػگ

اىِشػػاب کطدىػػص و آنٌػػا را «چیگَىػػگ» ىانیصىػػص .ةطس ػی اْػػطاد ذِػػی درةػػارۀ واژۀ
چیگَىگ پژوٌؼ نیکييص ،انا چیظی ةطای پژوٌؼ وحَد ىصارد .در گضؽًِ تظکیً
ً
ـطْا واژهای اغت کً در دوران اسیط و ةً ایػو نييػَر
ىانیصه نیؽص« .چیگَىگ»

غاسًِ ؽص کً نياغب درک نطدم نٍاـط ةاؽص.

چسا گَىگتان ةا تهسیو افشایظ ىهییاةر؟
چطا گَىگتان ةا تهطیو اْظایؼ ىهییاةص؟ ةػیاری از اْطاد ایوگَىً ْکػط نػیکييػص:
«نو آنَزش وإٍػی را دریاْػت ىکػطدهام .اگػط اغػِادی نٍارتٌػای ةشفػَص و
تکيیکٌای پیؾطًِْای را ةً نو آنَزش دٌص ،گَىگ نو اْظایؼ نییاةػص ».ایػو
روزٌا ذصود ىَدوپيجدرـص از نطدم ایوگَىً ْکط نیکييص و چيیو ْکػطی ةػً ىيػطم
سيصهدار اغت .زیطا چيیو روشٌػایی تکيیػک نػطدم ٌػادی ىیػػِيص ،ةلکػً کػانالً
َْؽٌادیاىص .ةياةطایو آنٌا را ةایص ةا اـَل غهَح ةػا ارزیػاةی کػطد .نیتػَاىم ةػً
ٌهً ةگَیم کً ٌلت اغاغی رؽصىکطدن گَىگ ایػو اغػت :از دو کلهػ «تظکیػً» و
«تهطیو »،نطدم ْٖم ةً تهطیو تَحً نیکييص و تظکیػً را ىادیػصه نیگیطىػص .کلیػص
نَْٖیت در تکيیکٌای ْیظیکی و ةیطوىی ىیػت .ةا ةصن ْطدی ٌػادی ،دغػتٌای
ْطدی ٌادی و اْکار ْطدی ٌادی ،آیا ْکط نیکيیص نیتَاىیص نادۀ ةا اىطژی ةا را ةػً
گَىگ تتصیل کيیص و گَىگ را رؽص دٌیص؟ چگَىً نیتَاىص ةً ایو آغػاىی ةاؽػص! در
ىيط نو ،چيیو چیظی ؽَسی اغت .نثل ایو اغت کً در نلب چیػظی در ةیػطون
ةاؽیص و در ةیطون چیظی را حػِخَ کيیصٌ .طگظ آن را ىهییاةیص.
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تظکیً نثل نٍارتٌای دىیَی ىیػت کً ةَِاىیص ةػا پطداسػت کهػی پػَل یػا ةػا
یادگیطی تکيیکٌػایی آن را کػػب کيیػص .چیػظی کػانالً نِٓػاوت اغػت ،زیػطا در
غهری ٌهل نیکيص کً ْطاتط از نطدم ٌادی اغت و ةياةطایو الظانات ةػا تطی دارد.
تَكید نیدٌم .در سفَص چيیو تهطیيی ةایص درونتػان را تظکیػً کيیػص و ةػطای
کهک در حػِخَی چیظٌایی در ةیطون ىتاؽیص .اْطاد زیادی ٌػػِيص کػً در ةیػطون
در حػِخَی چیظٌایی ٌػِيص .انطوز در حػػِخَی یػک چیػظ و روز دیگػط دىتػال
چیظی دیگط ٌػِيص و ةً آرزوی کػب ىیطوٌای َْؽنتیٍی چػػتیصهاىص .اٌػصاؼ و
اىگیظهٌای گَىاگَىی دارىص .ذِی اْطادی ٌػِيص کػً نیسَاٌيػص اغػِاد چیگَىػگ
ؽَىص و ةا نٍالخ ةیهاریٌا پػَل ةػً دغػت ةیاورىػص! انػا در تظکیػ وإٍػی ،ةایػص
ذٌوتان را تظکیً کيیص و ایو تظکی ؽیوؽیيگ ىانیصه نیؽػَد .ةػًنَر نثػال ،در
تٍاركاتی کً ةیو ؽها و دیگطان پیؼ نیآیػص زم اغػت ةػً اذػاغػات و انیػال
نشِلّ کهِط اٌهیت دٌیص .اگط ةطٌکع ،ةطای نيػاًْ ؽشفػی در ذػال رٕاةػت ةػا
دیگطان ةاؽیص ،ىتایص اىِيار ىِایج زیادی از تهطیوتان داؽًِ ةاؽیص .در ایو ـػَرت
ناىيص اْطاد ٌادی ٌػِیص و ىتایص اىِيار داؽًِ ةاؽیص از تهطیوتان گَىگ ةػً دغػت
ةیاوریص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةایص تظکی ؽیوؽیيگ را در ٕلب تهطیوتػان ٕػطار
دٌیص .اگط ةَِاىیص ایوگَىً ٌهل کيیص پػی نیةطیػص کػً در تظکیػً ةػا تط نیرویػص و
گَىگتان رؽص نیکيص.
ؽیوؽیيگ چیػت؟ آن ؽانل تَٖا (کً ىٌَی ناده اغت) ،ةطدةػاری ،ایهػان و
ةفیطتْ ،صاکاری ،رٌاکطدن انیػال و واةػػِگیٌای نػطدم ٌػادی ،تَاىػایی ترهػل
غػػشِیٌا و ناىيػػص آن اغػػت .چیظٌػػای گَىػػاگَىی را در ةػػط داردٌ .ػػط حيتػػً از

ً
وإٍا رؽص کيیص .ایو ٌانلی کلیػصی در رؽػص
ؽیوؽیيگ سَد را ةایص ارتٖا دٌیص تا
تَان گَىگ اغت.
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ةٍلی اْػطاد نهکػو اغػت ْکػط کييػص« :ؽیوؽػیيگ کػً درةػارۀ آن ـػرتت
نیکيیص ،نٍَٓنی اسالٕی و نَكٌَی ىيطی اغت و ةا گَىگی کً نیسَاٌیم تظکیػً
کيیم ارتتانی ىصارد ».انا ایوگَىً ىیػت .از دیطةاز ةرػ

و حػصلٌایی ْلػػٓی در

ً
اغاغا چیػظی نػادی اغػت یػا غػاسًِای ذٌيػی.
چیو ةَده اغت کً آیا وإٍیت

ً
ناٌیِػا یکػی
ةگضاریص ةطایتػان ةگػَیم کػً در ىٍایػت ،پصیػصهٌای نػادی و ذٌيػی
ٌػػػِيص .داىؾػػهيصان پػػی ةطدهاىػػص اْک ػاری ک ػً در نِػػظ اىػػػان تَلی ػص ن ػیؽػػَىص
ویژگیٌای نادی دارىص .ایو یٍيی اْکار ةًـَرت نادی ٌػِی دارىص ،انػا در ٌػیو

ً
ٕهٍا پصیصهٌای ذٌيی ٌػػِيص .پػع نیتػَان گٓػت ایػو دو در وإػً یکػی
ذال
ٌػِيص .نؾاةً چیظی اغت کً درةارۀ حٍان گِٓم :حٍان ىًتيٍا وحَدِ نادی سَد را
دارد ،ةلکً ٌمزنان غطؽت سَد را ىیظ داردْ .طدی ٌادی ىهیتَاىػص وحػَد غطؽػت
حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن را ذع کيص ،زیطا نطدم ٌادی ٌهگی در یک غػهد ٌػػِيص.

وِٕی ْطاغَی غهد نطدم ٌادی ةطویػص ،نیتَاىیػص ایػو غطؽػت را تخطةػً کيیػص.
چگَىً آن را تخطةً نیکيیص؟ تهام چیظٌا در حٍػان ،ؽػانل تهػام نػَادی کػً کػل
حٍان را پط نیکييص ،نَحَداتی زىصه و دارای ْکػط ٌػػِيص ،تهػام آنٌػا ؽػکلٌای
ٌػِی ْای کیٍان در غهَح نشِلّ ٌػػِيص .آنٌػا ىهیگضارىػص ـػٍَد کيیػص .ةػا
ایيکً نیسَاٌیص ـٍَد کيیص انا ىهیتَاىیص .آنٌا احازه ىهیدٌيص ةػا ةطویػص .چػطا
احازه ىهیدٌيص؟ زیطا ؽیوؽیيگ ؽها ةً اىصازۀ کاْی رؽص ىکطده اغتٌ .ط غهری
اغِاىصارد سَد را دارد و اگط ةشَاٌیص غهد سَد را ةا ةتطیص ،ةایص اْکار ةص و ٌطچیظ
ِ
ىاپاک درون سَد را دور ةطیظیص تا نهاةٔ اغِاىصارد آن غهد ؽػَیصْٖ .ػم ةػً ایػو
ؽکل نیتَاىیص ةا ةطویص.
وِٕی ؽیوؽیيگ ؽها رؽص نیکيص ،ةصنتان دغِشَش تِییط ةظرگی نیؽػَد.

ً
ههئيػا تِییػطات ْیظیکػی در ةػصنتان روی
ٌهطاه ةا تِییطات نثتػت در ذٌوتػان ن
نیدٌص .آىچً روی نیدٌص ایو اغت کً آن چیظٌای ةصی کً ؽها را ةً ؽکلدادن
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واةػِگیٌا کؾاىصهاىص دور اىصاسًِ نیؽَىص .ةطای کهک ةً درک ةٍِط ایػو نػػئلً،
تفَر کيیص ةهطی پطؽصهای از نَاد آلَده را ةطنیداریص ،د ِر آن را نػیةيصیػص و در آب

نیاىصازیص ،ةالْاـلً زیط آب ْطو نیرود .غپع کهػی از آن چیظٌػای آلػَدۀ درون
آن را ةیطون نیریظیصٌ .طچً ةیؾِط آن را سالی کيیص ،ةیؾِط ةًغهت غهد آب ةا
نیآیص .اگط کانالً سالی ؽَد ،روی غهد آب کانالً ؽياور نیؽَد .ایو ٌهان کاری
اغت کً غٍی نیکيیم در روىص تظکیً اىخػام دٌػیم :سػَد را از تهػام چیظٌػای ةػص
دروننان رٌا نیکيیم تا ةَِاىیم ـٍَد کيیم .ایو غطؽت حٍان اغت کً در ىٖػؼ
درةان ٌهل نیکيص .اگػط ؽیوؽػیيگ سػَد را تظکیػً ىکيیػص ،اگػط ةػً اىػصازۀ کػاْی
اغِاىصارد اسالٕی سَد را رؽص ىصٌیص و اگط از اْکار ةص و نَاد ةص رٌا ىؾَیص ،غطؽت
حٍان ىهیگضارد ةً غهَح ةا تط ـٍَد کيیص .پع آیا نیتَاىیص ةگَییػص پصیػصهٌای
ذٌيی و نادی یکی و نثل ٌم ىیػِيص؟ ةگضاریص ةا یک ؽػَسی ةطایتػان تَكػید
دٌمْ .طض کيیص ةً ْطدی ٌادی کً اىَاعوإػام اذػاغات و انیػال را دارد ،احػازه
داده ؽَد ةا ةطود و نَحَدی سصایی ؽػَد .درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیص ،آیػا نیتَاىػص
زیتایی یک «ةَدیػاتَا» را ةتیيص ْکط ةصی از غػطش
انکانپضیط ةاؽص؟ ؽایص وِٕی
ِ

ةگضرد و چَن از ذػادت رٌا ىؾصه ،ةطای نَحَدات سصایی دردغط ایخاد کيػص .ایػو

چیظٌا چگَىً نیتَاىيص آىخا نخاز ةاؽيص؟ ةياةطایو ْطد ةایػص در ذػالی کػً ٌيػَز در
ایو دىیاغت سَد را از تهام اْکار ةص رٌا کيصْٖ .م ةػً ایػو ؽػکل نیتَاىػص ـػٍَد
کيص.
ةًةیان دیگط ،ةایص روی تظکی ؽیوؽیيگ تهطکظ کيیص و ةط نتٔ غطؽت حٍػان،

ِحوَ ،ؽوِ ،رن تظکیً کيیص .ةایص از انیال نطدم ٌادی ،اْکار ةص و ٕفص اىخام کارٌای
ةص رٌا ؽَیص .ةا ٌط نٖصار کهی از رؽص ٕلهطو ذٌوتان ،نٖػصاری از چیظٌػای ةػص در

ةصنتان از ةیو نیروىصٌ .مزنان ،ةایص کهی رىػج ةکؾػیص و غػشِیٌایی را ترهػل
کيیص تا کارنایتان را از ةیو ةتطیص .غپع نیتَاىیص کهی ةا ةطویػص ،چطاکػً دیگػط
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غطؽت حٍان ناىيص ٕتل ؽها را نرػصود ىهیکيػص .ؽػها تػالش سػَد را ةػً اىخػام
ِ
نکػاىیظم گػَىگی
نیرغاىیص و اغِادتان ةٖی نػا ل را اداره نیکيص .اغِاد ةً ؽػها
نیدٌص کً گَىگتان را رؽص نیدٌص .ایػو نکػاىیظم ،تٖػَای ؽػها را کػً ةًـػَرت
نادهای پیطانَن ةصنتان ٕطار دارد ةً گَىػگ تتػصیل نیکيػصٌ .هػاننَر کػً ةػًنَر
پیَغًِ سَد را رؽص نیدٌیص و در تظکیً ـٍَد نػیکيیػص ،غػَِن گَىػگتػان ىیػظ
ةًنَر پیَغًِ ةًغَی غهَح ةا تط ىٓػَذ سَاٌػص کػطد .ةػًٌيَان کػػی کػً تظکیػً
نیکيیص کاری کً ةایص اىخام دٌیص ایو اغت :سَد را تظکیً کيیػص؛ ٌهػاننَر کػً از
نیان نػا ل دؽَار نیگضریص سَد را آةصیػصه کيیػص؛ ةػًنَر پیَغػًِ واةػػِگیٌا و
انیال گَىاگَن را رٌا کيیصٌ .ه ایو کارٌا را در ذالی اىخام نیدٌیص کػً ةشؾػی از
ایو دىیای ةؾطی ٌػِیص .آىچػً اىػػانٌا در ایػو دىیػا سػَب و نهلػَب در ىيػط
نیگیطىص ،از دیصگاه غهَح ةا تط نٍهَ ً ةًٌيَان چیظی ةص در ىيط گطِْػً نیؽػَد.
اکثط نطدم ْکط نیکييص کً ٌطچً چیظٌای نادی ةیؾِطی را در ایو دىیا ةػً دغػت
آوریص ةٍِط اغت .از ىيط نَحَدات وا تط در آن ةا  ،ؽها در وكً ةصتطی ٕطار داریػص.
چگَىً؟ نهکو اغت داراییٌای نادی را ةً ٕیهػت كػطر دیگػطان ةػً دغػت آورده
ةاؽیص و ٌه آنٌا ذٔ ؽها ىتاؽيص و نهکو اغت ةاٌ

ؽَد ةػً چیظٌػای نػادی

ناىيص نٖام و ثطوت ،ةیؾِط واةػًِ ؽَیص و ىِیخ تهام آنٌا ایو اغت کػً تٖػَا از
دغت نیدٌیص .ةياةطایو ةصون تظکی ؽیوؽیيگ گَىگتان اـالً رؽص ىهیکيص.
در احِهاع تظکیًکييصگان نیگَییم روح ؽشؿ از ةیو ىهیرود .کهی پیؼتػط،
اگط کػی درةارۀ ایو ـرتت نیکطد کً اىػانٌا روح دارىص ،نهکو ةَد نػطدم آن را
سطاْات ةيانيص .انا اکيَن از پژوٌؼ ْیظیک ةصن اىػان نػیداىیم کػً نَلکَلٌػا،
پطوتَنٌا و الکِطونٌا در ةػصن اىػػان وحػَد دارىػص و پػاییوتط ةػطویم ،کَارکٌػا،
ىَتطیيٌَا و ُیطه وحَد دارىص .در آن ىٖهً ،نیکطوغکَپ ىهیتَاىص چیػظی را ةتیيػص.
انا آن ٌيَز از غطچؾه ذیات یا غطچؾه ناده ةػیار ْاـػلً دارد .نػیداىیم کػً
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ؽکاْت ٌػًِای نػِلظم نٖصار ةػیار زیادی اىطژی ةطای رویدادن تفادم اغت و
نٖصار ةػیار زیادی ذطارت ةطای ؽکاْت یا ٌهخَؽػی ٌػػًِای زم اغػت .پػع
وِٕی ؽشفی نینیطد ،آیا ْکط نیکيیص ٌػًٌِای اتم در ةصىؼ ةًآغػاىی از ةػیو
نیروىص؟ ازایورو نا پیةطدهایم کً وِٕی ؽشفی نینیػطد ْٖػم احػظای او کػً در
ایو ُةٍص نا ٌػِيص ،ایو ی ةظرگتػطیو نَلکَلٌػاْٖ ،ػم آنٌػا ٌػػِيص کػً ْػطو
نیریظىص ،در ذالی کً ةصنٌای او در ُةٍصٌای دیگط ىاةَد ىهیؽَىص .ةیاییص لريًای
ةیيصیؾیم .اگط ةصن اىػان ةا ةظرگيهایی نیکطوغػکَپ دیػصه ؽػَد ةػً چػً ؽػکلی
اغت؟ تهام ةصن اىػان در ذال ذطکت اغت ،ذِی وِٕی آىخػا ةیذطکػت ىؾػػًِ
ةاؽیص تهام ةصن در ذال ذطکت اغت ،غلَلٌای نَلکَلی ؽها در ذػال ذطکتاىػص
و تهام ةصن غیال اغت ،اىگار از ؽو غاسًِ ؽصه اغت .ةصن اىػان ةػا ةظرگيهػایی
نیکطوغکَپ ةً ایو ؽکل دیصه نیؽَد و ایو ةا ةصىی کً چؾػمٌای نػا نیةیيػص
ةػیار تٓاوت دارد .زیطا ایو حٓت چؾم اىػان نیتَاىػص ةطداؽػت ىادرغػِی ةػطای
ؽها ةً وحػَد ةیػاورد و ؽػها را از دیػصن آن چیظٌػا ةػازنیدارد .انػا وِٕػی چؾػم
غَمتان ةاز ةاؽص ،نیتَاىیص چیظٌا را ةًنَر ةظرگىهاییؽصه ةتیيیص و ایػو تَاىػایی
نادرزادی اىػانٌاغت ،انا در ذال ذاكط تَاىایی َْؽنتیٍی ىانیصه نیؽَد .اگػط
ةشَاٌیص تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان ىاٌط ؽَىص ،ةایػص از نطیػٔ تظکیػً ةػً سلػَص
اولیًتان ةطگطدیص.
ةگضاریص کهی درةارۀ تَٖا ـرتت کيیم و ةتیيیم ةػا نهػالتی کػً تػاکيَن گِٓػیم
چگَىػػً ارتتػػاط دارد .حظ ی ػات آن را تؾػػطید نػػیکيیم .نػػا اىػػػانٌا در ٌطیػػک از
ُةٍصٌای ةػیار زیاد یک ةصن داریم .ةظرگتطیو حظء ةصن اىػان کً چؾم نیتَاىػص
ةتیيص غلَل اغت و غلَلٌا ةصن ْیظیکی را نیغازىص .اگط نیتَاىػِیص وارد ْلای
ةیو غلَلٌا و نَلکَلٌا یا ْلای ةیو نَلکَلٌا ؽَیص ،واردؽصن ةً ُةٍصی دیگػط
ِ
الظانػات ةػَدن
را تخطةً نیکطدیص .انا ةطای رِْو ةً آىخا ،ةصنتان ةایص اةِصا نهاةٔ
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در آىخا نیؽص .التًِ ةا نٓاٌیهی کً در ایو ُةٍص داریم ىهیتَاىیص ةصنٌای گَىاگَن
در آن ُةٍصٌا را درک کيیص ،ةصنٌایی کً نیتَاىيص ةظرگ یا کَچک ؽَىص .آن ُةٍػصٌا

ً
ـطْا در ذػال تَـػیّ ؽػکل غػادهای از ُةٍػصٌایی
ةًنَر تفَرىاپضیطی وغیًاىص.
ٌػِم کً ٌمزنان در یک نکان وحَد دارىص .اىػان در ٌطیک از ُةٍصٌای گَىاگَن،
ةصن نِٓاوتی دارد و در یک ُةٍص ةشفَص ،ةصىی دارد کً نیصاىی آن را اذانً کػطده
اغت .چً نیصاىی؟ آن نیصانٌ ،هان تَٖا اغت کً ةیػان کػطدیم .تٖػَا ىػٌَی نػادۀ

ً
ً
ٕهٍػا نػادی اغػت و ةػً
ـطْا نٍَٓنی اسالٕی یا ىيطی ىیػت .آن
غٓیص اغت و

ٌهیو ٌلت اغت کً در گضؽًِ ،نػوتطٌا درةارۀ «حهًکطدن» یػا «ازدغػتدادن»
تَٖا ـرتت نیکطدىص .آنٌا کػانالً نيهٖػی نیگِٓيػص .ایػو تٖػَا نیػصاىی را ؽػکل
نیدٌص کً ةصن ْطد را اذانً نیکيص .در گضؽًِ در نصرغ دا َ ،ةًحای ایيکً نطیص
در حػِخَی اغِاد ةاؽص ،اغِاد نطیص را حػِخَ نیکطد .نييػَر چیػػت؟ اغػِاد
ةً نٖصار تَٖای نطیص ىيطی نیاىصاست .اگط زیاد ةَد تظکیً ةطای او آغػان نیةػَد.
اگط زیاد ىتَد ىهیتَاىػت ةًآغاىی تظکیً کيػص و غػشِیٌای ةػػیاری ةػطای رؽػص
گَىگ ةًغَی غهَح ةا نیداؽت.
ٌمزنان ىٌَی نادۀ غیاه وحَد دارد کً آن را «کارنػا» نیىػانیم و در ةَدیػػم
«کارنای ىاؽی از گياه» نیىانيص .ایو دو ىَع نادۀ غٓیص و غیاه ٌمزنػان ةػا ٌػم
وحَد دارىص .ایو دو ناده چً ارتتانی ةا ٌم دارىػص؟ نػادۀ تٖػَا را از نطیػٔ ترهػل
غشِیٌا ،گضر از اوٕات غشت یا اىخام کارٌای سَب ةً دغت نیآوریم .در ذػالی
کً نادۀ غیاه از نطیٔ اىخام کارٌای ةص یا اىخام کارٌای ىادرغت یا آزاررغاىصن ةػً
دیگطان ةً وحَد نیآیص .انطوزه ةطسی اْطاد ىًتيٍا ْٖم ةً غػَد و نيٍٓػت اٌهیػت
نیدٌيص ،ةلکً ذِی از ٌی

ؽطارتی ْطوگضار ىهیکييص .ةطای پػَل ٌػط کػاری اىخػام

نیدٌيص .اْطاد ةیگياه را ةً ِٕل نیرغاىيص ،نطدم را احیط نیکييػص کػً آدم ةکؾػيص،
ٌمحيعةازی کطده و نَاد نشصر نفطؼ نیکييصٌ .ط کاری اىخام نیدٌيص .وِٕػی
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کػی کار ةصی اىخام دٌص تَٖا از دغت نیدٌػص .چگَىػً آن را از دغػت نیدٌػص؟
وِٕی ؽشفی ةً دیگطی ىاغظا نیگَیصْ ،کط نیکيص ةط نطؼ نٖاةػل چیػطه ؽػصه و
اذػاس سَةی دارد .انا اـلی در ایو حٍػان وحػَد دارد« :اگػط ؽػشؿ از دغػت
ىصٌص ،ةً دغت ىهیآورد ».ةطای ةًدغتآوردن ،ةایص از دغت ةصٌیص .اگط ىشَاٌیص از

دغت دٌیص ،نختَر نیؽَیص از دغت ةصٌیص .چً کػی نختَرتان نیکيػص؟ دٕی ً
ٖػا
غطؽت حٍان اغت کً ایو کار را اىخام نیدٌص .ازایورو ُیطنهکو اغت کػً ْٖػم
در آرزوی ةًدغتآوردن چیظٌایی ةاؽیص .آىچً روی نیدٌص ةصیو ـَرت اغت کػً
وِٕی ؽشفی ةً دیگطی تٌَیو نیکيص یا وِٕی از دیگطی غػَءاغػِٓاده نیکيػص،
تَٖای سَد را ةً دیگطی پطتاب نیکيص .از آىخا کً ؽشؿ دیگط ،نطْػی اغػت کػً
اذػاس سَةی ىصارد و زحط کؾیصه و چیظی را از دغت داده ،ةصیو نطیٔ ةػطای او
تهام ایوٌا حتطان نیؽَد .در ذالی کً آن ؽشؿ ،ایيخػا ةػً او تػٌَیو نیکيػص،
وِٕی آن کلهات سارج نیؽَىص ،تکًای از تَٖا از نیػصان ُةٍػصی آن ؽػشؿ پػطواز
نیکيص و درغت روی ْطد نٖاةل ْطود نیآیصٌ .طچً ةصتط ةً او تٌَیو کيص ،تٖػَای
ةیؾِطی ةً او نیدٌص .زدن و غَءاغِٓاده از دیگطان ىیظ ةػً ٌهػیو ؽػکل اغػت.
وِٕی ؽشفی ةً دیگطی نؾت و لگص نیزىصٌ ،ط اىصازه کً كطةً غشت ةاؽػص ،ةػً
ٌهان اىصازه تَٖا روی آن ؽشؿ نٖاةل ْطود نیآیصْ .طدی ٌػادی ىهیتَاىػص ایػو
اـل را در ایو غهد ةتیيص .در ذالی کً اذػاس نیکيص ترٖیط ؽصه ،ىهیتَاىػص آن
را ترهل کيص و ْکط نیکيص« :تَ نطا کِک زدی ،نو ٌم ةایص تَ را در ٌَض ةػظىم».
ةا نؾت حَاب او را نیدٌص و آن تَٖا را ةً او ةطنیگطداىصٌ .ی یک ،ىً چیظی را ةً
دغت آورده و ىً از دغت دادهاىص .نهکو اغػت نػطؼ نٖاةػل ْکػط کيػص« :تػَ نػطا
یکةار زدهای ،پع ةایص تَ را دو ةار ةظىم تا اىِٖام ةگیطم ».دوةاره او را کِک نیزىص
و تک دیگطی از تَٖایؼ ةًغَی او پطواز نیکيص.
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چطا ةً تَٖا ةػیار اٌهیت نیدٌیم؟ چً راةهًای در تتصیل تَٖا وحػَد دارد؟ در
ةطسی از نضاٌب ٌٖیصه دارىص کً« :ةا تَٖا ،ؽػشؿ ةطکتٌػایی را ،اگػط ىػً در ایػو
زىصگی ،در زىصگی ةٍصی ةً دغت نیآورد ».ةطای ؽشفی کً تَٖای ةػػیاری دارد،
ایو ةطکتٌا نیتَاىيص در ؽکل نٖامونيفتی ٌالی ،ثػطوت زیػاد یػا ةػطآوردهؽػصن
آرزوٌا ىاٌط ؽَىص .تهام ایوٌا در ازای چيیو تَٖایی نتادلً نیؽَىصٌٖ .یصۀ دیگط
در ةطسی از نضاٌب ایو اغت کً اگط ؽشفی ٌی

تٖػَایی ىصاؽػًِ ةاؽػص ،ةػصن و

روح او ٌط دو از ةیو نیروىص .روح اـلی او از ةیو نیرود و ةٍص از نػطگ ،ؽػشؿ
کانالً نینیطد و چیظی ةإی ىهیناىص .انا در احِهاع تظکیًکييػصگان ،نػا نٍِٖػصیم
تَٖا نیتَاىص ةًنَر نػِٖیم ةً گَىگ تتصیل ؽَد.
ةگضاریص درةارۀ ایو ـرتت کيیم کً تَٖا چگَىً ةػً گَىػگ تتػصیل نیؽػَد .در
احِهاع تظکیًکييصگان گًِٓای ٌػتْ« :طد ْٖم ىیاز دارد در تظکی سَد تالش کيػص
و ةٖی نػا ل را اغِادش اداره نیکيص ».ایو نِایط رویکطدٌػایی اغػت کػً ةطسػی
اْػػطاد ةطنیگظیييػػص یػػا نٍػػم در ىيػػط نیگیطىػػص ،ناىيػػص تخػػػم دٕیػػٔ ْطایيػػصٌای
کیهیاگطی درون ةصن .انا نیسَاٌم ةً ؽها ةگَیم کً آىچً نٍػم اغػت آن چیظٌػا
ىیػت و در وإً اگط ذٌوتان را ةیؼ از ذص نؾَِل کييص نهکو اغػت واةػػِگی
ؽَىص .اگط ةیؼ از ذص درةارۀ آنٌا ْکػط کيیػص ةػً ىيػط نیرغػص ةػً آنٌػا واةػػًِ
ؽصهایص .ةياةطایو ْٖم تػالش زم را ـػطؼ کيیػص و ةٖیػ نػػا ل را ةػً اغػِادتان
ةػپاریصٌ .هیو سَاغت و ارادهای کً ةػطای رؽػص گَىػگ و پیؾػطْت داریػص کػاْی
اغت .کار وإٍی را اغِادتان اىخام نیدٌص و آن ْطاتط از ٌط کاری اغت کً سَدتان
ةَِاىیص اىخام دٌیصٌ .ی

راٌی ىیػت کػً ؽػها ةػا ةػصن ٌادیتػان ةَِاىیػص ةػصىی

َْؽنتیٍی را ؽکل دٌیص کً از نادۀ ةا اىطژی ةا غػاسًِ نیؽػَد .ذِػی ْکػط آن
ىیظ سيصهدار اغت .روىػص تتػصیل ةػصن اىػػان در ُةٍػصٌای دیگػط ةػػیار پیچیػصه و
اغطارآنیظ اغت و ةًٌی وحً سَدتان ىهیتَاىیص آن کارٌا را اىخام دٌیص.
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آىچً اغِادتان اىخام نیدٌص ایو اغػت کػً ةػً ؽػها نکػاىیظنی نیدٌػص کػً
گَىگتان را رؽص نیدٌص .تَٖا در ةیطون ةصن اىػان وحػَد دارد و گَىػگ وإٍػی از
ایو تَٖا غاسًِ نیؽَد .ارتٓاع غهد ؽشؿ و تَان گَىگ اوٌ ،ط دو از ایو تٖػَا
ةً دغت نیآیيص .اغِاد تَٖای ؽها را ةً گَىگ تتصیل نیکيص کً ةًـَرت نػارپی
ةًنطؼ ةا رؽص نیکيص .گَىگ کً ةًنَر وإٍی غهد ؽشؿ را نؾشؿ نیکيػص
در ةیطون ةصىؼ ةًؽکل نارپی

رؽص نیکيص و ةٍص از آىکً ةػً ةػا ی غػط نیرغػص

غَِن گَىگ را ؽکل نیدٌصْٖ .م ةا یک ىيط ةػً ةليػصی غػَِن گَىػگ ؽػشؿ،
نیتَان غهد گَىگؼ را تؾشیؿ داد .ایو غهد و ثهطۀ تظکی ؽشؿ اغت کػً
در ةَدیػم ةً آن اؽاره ؽصه اغت .وِٕی ةطسی از اْطاد در ذال نصیِیؾو ٌػِيص،
روح اـلیؽان نیتَاىص ةصن را تطک کيص و ةً غهد ةشفَـی ةطغص ،انا ىهیتَاىص
ةا تط ةطود و حط ت ةا رِْو را ىصارد .ةا ىؾػِو روی غَِن گَىگؼ ةً آىخا رغػیص
و ْٖم نیتَاىص تا آن غهد ةطود .ةًسانط ایيکً غػَِن گَىػگ ؽػشؿ ةػً ٌهػان
اىصازه ارتٓاع دارد ،ىهیتَاىص ةا تط ةطود .نييَر ةَدیػم از ثهطۀ تظکیً ایو اغت.
ٌهچيیو نٍیاری ةطای اىصازهگیطی غهد ؽیوؽیيگ وحَد دارد .ایػو نٍیػار و
غَِن گَىگ در یک ُةٍص ىیػِيص ،ولی ٌمزنػان وحػَد دارىػص .تظکیػ ؽیوؽػیيگ
ؽها در ذال ذاكط رؽص کطده اغت اگط ةًنَر نثػال در نیػان نػطدم ٌػادی وِٕػی
کػی ةً ؽها تٌَیو نیکيص یک کلهػً ٌػم حػَاب او را ىصٌیػص و آرام ةهاىیػص .یػا
وِٕی کػی ةا نؾت ةً ؽها نیزىص چیظی ىگَییص و ةػا لتشيػص از آن ةگضریػصٌ .ػط
یک از ایو دو وكٍیت ةیاىگط ایو اغت کً غهد ؽیوؽػیيگتان ةػػیار ةا غػت.
پع ةًٌيَان تهطیوکييصه ،چًچیظی را کػػب نػیکيیػص؟ آیػا گَىػگ را ةػً دغػت
ىشَاٌیص آورد؟ وِٕی ؽیوؽیيگ ؽها ةٍِط ؽػَد ،گَىگتػان رؽػص نیکيػص .غػهد
گَىگ ْطد ٌهیؾً ةً ةليصی غهد ؽیوؽیيگ اوغت و اغِثيا ىػصارد .در گضؽػًِ
ةطسی از اْطاد ةَدىص کً تهطیوٌای سَد را ةا غٍی و ازسَدگضؽِگی اىخام نیدادىص
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ً
وإٍا ةً آن ةاور داؽِيص و آن را کػانالً سػَب
و نٍم ىتَد کً در پارک یا ساىً ةاؽيص،
اىخام نیدادىص .انا ةًنرق ایيکً سارج نیؽصىص ةًؽکل دیگطی رِْار نػیکطدىػص
و راه سَدؽان را نیرِْيص ،در نیان نطدم ٌادی ةطای نياًْ ؽشفػی و ؽػٍطت ةػا
دیگطان حيگ و رٕاةت نیکطدىص .آیا ْکط نیکيیص گَىگؽان نیتَاىػت رؽص کيػص؟
اـالً ىهیتَاىػت رؽص کيص و ةً ٌهیو ٌلت ىیظ ةیهاریٌایؽػان ؽػٓا ىهییاْػت.
چطا ایونَر اغت کً ةطسی از اْطاد تهطیوٌای چیگَىػگ را نػصتی نػَ ىی اىخػام
نیدٌيػػص انػػا غالنِیؽػػان ةطىهیگػػطدد؟ زی ػطا چیگَىػػگ ٌهػػل تظکی ػً و چی ػظی
َْؽنتیٍی اغت ،نثل ورزشٌای ْیظیکی نطدم ٌادی ىیػت .ةػًنييَر ةازیػاِْو
غالنِی و اْظایؼ گَىگ ،ةایص ةً ؽیوؽیيگ سَد تهطکظ کيیص.
ةٍلی اْطاد نٍِٖصىص کً ؽکلدادن سَؽ نِهطکظی از اىطژی ( َدن) ؽیَهای از
رؽصدادن گَىگ اغت .انا ایونَر ىیػت .آنٌا ةًٌيَان ةشؾی از تهطیوؽػان ،ةػً
اىخام تخػم دٕیٔ تِییػطات کیهیػاگطی در ةصنؽػان نیپطدازىػص تػا دن را ؽػکل
دٌيص .انا ایو دن ْٖم گػِطۀ ساـی از کل نیّ اىطژی را ذسیطه نیکيص ،ىً ٌه
آن را .دن چً ىَع نادهای اغت؟ ٌهاننَر کً ٌهگػی نػیداىیم روش نػا ةشػؼ
ْیظیکی ىیظ دارد و ایو ةشؼ ،تهطیوکييصگان را ٕادر نیکيص ىیطوٌای َْؽنتیٍی و
ةػیاری از ٕاةلیتٌای دیگط را رؽص دٌيص .در تهام روشٌا ،ا کثط ایو تَاىػاییٌػای
َْؽنتیٍی ٕٓل ٌػِيص و احازۀ اغِٓاده از آنٌا داده ىهیؽَد .تٍصاد ةػیار زیادی
از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی وحَد دارد ،ةیؾِط از دهٌاٌظار .ةػًنرػق ایيکػً یکػی از
آنٌا رؽص کيصٕٓ ،ل نیؽَد .چطا ةً آنٌا احازه داده ىهیؽَد ىاٌط ؽَىص؟ نييػَر
ایو اغت کً ةً ؽها احازه داده ىؾَد ةً نیل سَد در حانٍ نطدم ٌػادی آنٌػا را
ةً کار ةتطیص .ؽها ىً نخازیص ةً نیل سَد احِهاع نطدم ٌادی را ةً ٌم ةظىیػص و ىػً
احازه داریص ةًنَر غطغطی تَاىاییٌایتان را در احِهاع ةً ىهػایؼ ةگضاریػص .زیػطا
در ُیط ایو ـَرت وكٍیت احِهاع نطدم ٌادی نشِل نیؽػصٕ .ػػهت زیػادی از
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نػیط تظکی ْطد ةً ایهان نِکی اغت و اگط تهام تَاىاییٌایتان را ةً ٌهػً ىؾػان
نیدادیص و نیدیصىص کً ٌه تَاىاییٌا وإٍی ٌػِيصٌ ،هً ةػاور کػطده و تظکیػً را
ؽطوع نیکطدىص .اْطادی کً کارٌای ةص ىاةشؾَدىی اىخام دادهاىص ىیػظ ةػطای تظکیػً
نیآنصىص و ایو نخاز ىیػت .احازه ىصاریص ةً ایو ـَرت ةً ىهایؼ ةگضاریصٌ .انػل
دیگط ایو اغت کً چَن ىهیتَاىیص رواةم تٖصیطی و ناٌیت وإٍی نػا ل را ةتیيیص
نهکو اغت ةًراذِی کارٌای اؽِتاه اىخام دٌیص .ؽایص ْکط کيیص کػاری درغػت را
اىخام نیدٌیص ،انا نیتَاىص کاری ىادرغت ةاؽص .ازایورو احازۀ ةًکػارةطدن آنٌػا را
ىصاریص .زیطا ةًنرق ایيکً کار ةصی اىخام دٌیص غهدتان پاییو نیآیص و تظکیًتان
ةیٍَده نیؽَد .در ىِیخً ،ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٕٓػل نیؽػَىص .چػً
اتٓػػإی ةػػطای دن نیاِْػػص؟ وِٕػػی ؽػػشؿ ةػػً نطذل ػ ةازؽػػصن ٕٓػػل گَىػػگ و
روؽوةیيی ةطغص ،از ایو دن نثل ةهب اغِٓاده نیؽَد .از آن اغِٓاده نیؽَد تػا
نيٓخط ؽَد و تهام تَاىاییٌای َْؽنتیٍی در ةصن کً ٕٓل ؽصه ةَدىص و ىٖاط نب
غَزىی ةصن را ةاز کيصٌ .ه ٕصرتٌای ؽشؿ آزاد نیؽَىص .گػاٌی اوٕػات وِٕػی
ةصن راٌتی را پع از نطگ نیغَزاىيص ،ةٖایای نٍطهناىيص کَچک و کطیػِالیؽکلی
ةًىام غاریطا ةإی نیناىص .ةٍلی اْطاد اىٍار نیکييص آنٌا اغِشَانٌا یا دىػصانٌا
دن نيٓخػطؽػصه اغػت و
ٌػِيص .چطا نطدم ٌادی آنٌا را ىصارىػص؟ آن ةإیناىػصۀ ِ

اىطژیاش آزاد ؽصه اغت .آن دن ذاوی نَاد ةػیاری از ُةٍػصٌای دیگػط اغػت .آن
ىیظ چیظی نادی اغت ،انا اغِٓادۀ کهی دارد .ایو روزٌػا نػطدم ْکػط نیکييػص آن

ً
وإٍا ةاارزش اغت .آن اىطژی دارد و ؽػٓاؼ و ةػػیار غػشت اغػتْٖ .ػم چيػیو

چیظی اغت.
ٌلت دیگطی ٌم ةطای رؽصىکطدن گَىگ اْطاد وحَد دارد :ةصون آگاٌی درةارۀ ْا
در غهَح ةا  ،ىهیتَاىیص ةًغَی ةا تظکیً کيیص .نييَرم چیػػت؟ ٌهػاننػَر کػً
پیؼتط اؽاره کطدم ،ةطسی اْطاد چيص ىػَع چیگَىػگ را تهػطیو کطدهاىػص .ةگضاریػص
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ةطایتان ةگَیم ،ةصون تَحً ةً ایيکػً چػً تٍػصاد از آنٌػا را یػاد نیگیطیػص ،ةػازٌم
ةیىِیخً اغتْٖ .م ؽاگطد کػالس اةِػصایی ةػإی سَاٌیػص ناىػص ،ؽػاگطد کػالس
اةِصایی در تظکیً .آنٌا ٌهگی اـَلی در غػهد پػاییو ٌػػِيص .چيػان اـػَلی در
غهری پاییو ىهیتَاىيص ىٖؾی در راٌيهایی تظکی ؽها ةًغػَی غػهَح ةػا ایٓػا
کييص .اگط کِابٌای درغػی کػالس اةِػصایی را در داىؾػگاه نهالٍػً کيیػص ،ؽػاگطد
کالس اةِصایی ةإی نیناىیصٌ .ط تٍصاد از آنٌا را نهالٍػً کيیػص ،ةػازٌم ةیْایػصه
اغت .ةطٌکع ،ةصتط نیؽَیص .غهَح نشِلّْ ،ای نشِلٓی دارىص کً نطتتم ةا آن
غهَح اغت و در غهَح نشِلّْ ،ػا ةػً ؽػکلٌای نشِلٓػی راٌيهػایی نیکيػص.
ةياةطایو ،اـَل غهد پاییو ىهیتَاىيص راٌيهػای تظکیػ ؽػها ةًغػَی غػهَح ةػا
ةاؽيص .آىچً ایيخا نیگَییم ٌهگی اـَلی ةطای تظکیػً در غػهَح ةػا ٌػػِيص .در
آنَزؽم درکٌایی از غهَح نشِلّ را تطکیػب نػیکػيم .ةيػاةطایو آنٌػا ٌهیؾػً
نیتَاىيص تظکی ؽها را راٌيهایی کييص .چيص کِاب ،ىَار ـَتی و ىَار تفػَیطی دارم.
پی نیةطیص کً ةٍص از یکةار سَاىصن آنٌا ،گػَشکطدن ةػً آنٌػا یػا تهاؽػاکػطدن
آنٌا ،ؽها را راٌيهایی نیکييص و پی نیةطیص کً پع از نصتی وِٕی دوةاره آنٌا را
ةشَاىیص ،ةً آنٌا گَش کيیص یا آنٌا را تهاؽا کيیص ،ةازٌم ؽها را راٌيهایی نیکييص.
ٌهاننَر کً ةًنَر پیَغًِ سػَد را رؽػص نیدٌیػص ،آنٌػا ةػًنَر پیَغػًِ ؽػها را
راٌيهایی نیکييص .ناٌیت ْا ایوگَىً اغت .اکيَن نیداىیص دو ٌلِػی کػً اْػطاد از
تهطیوؽان ىِیخً ىهیگیطىص چیػت :یکی ایيکً ةصون آگاٌی ةً ْا در غهَح ةػا ،
ىهیتَاىيص در تظکیً پیؾػطْت کييػص و دیگػط ایيکػً اگػط درون را تظکیػً ىکييػص ،اگػط
ؽیوؽیيگ سَد را تظکیً ىکييص گَىگؽان اْظایؼ ىهییاةص .دو ٌلت ایو اغت.

45

ویژگیٌا ی داص فالَن دافا
ْالَن داْای نا یکی از ٌؾِادوچٍارٌظار روش تظکیً در نصرغ ةَدا اغت .در ذالی
کً ْالَن داْا ٌطگظ در ایو چطس تهصن کيَىی ٌليی ىؾصه اغت ،زنػاىی در تهػصن
ٕتلی ةًٌيَان راٌی ةطای ىخات نطدم در گػِطهای وغیً ٌليی ؽص .ا کيػَن در ایػو
دوران پایاىی دوةاره آن را ٌهَنی نیکيم و در دغِطس ٌهگػان ٕػطار نػیدٌم .ةػً
ٌهیو ٌلت ةیىٍایت ةاارزش اغت .درةارۀ ایيکً تٖػَا چگَىػً ةػًنَر نػػِٖیم ةػً
گَىگ تتصیل نیؽَد ـرتت کطدم .اکيَن نیداىیص کً گَىگ از تهػطیو ةػً دغػت
ىهیآیص ،ةلکً از تظکیً کػب نیؽَد .ةػیاری از نطدم غٍی نیکييص گَىگ سَد را
رؽص دٌيص ،انا ْکط نیکييص ْٖم تهطیوٌا نٍماىص و تظکیً را حصی ىهیگیطىػص .انػا
ذٖیٖت ایو اغت کً گَىگ ٌهیؾً از تظکی ؽیوؽیيگ ةً دغػت نیآیػص .پػع
چطا تهطیوٌا را ایيخا آنَزش نیدٌیم؟ ةگضاریص اةِصا تَكید دٌم کً چطا راٌتػان
ٌی

ً
ٌهػصتا در نصیِیؾػو نیىؾػیييص ،نِػَن را
ذطکِی را تهطیو ىهیکييص .آنٌػا

نیسَاىيص ،ؽیوؽیيگ را تظکیً نیکييص و ةا ایو ذال گَىػگؽػان رؽػص نػیکيػص.
آنٌا گَىگی را رؽص نیدٌيص کً غهدؽان را نٍیو نیکيػصٌ .لػت ایيکػً از ٌػی
تهطیو ذطکِی اغِٓاده ىهیکييص ایو اغت کً ؽػا کیانَىی ةػً پیػطواىؼ آنَسػت
ٌه نٍِلٖات دىیا ،از حهلػً ةػصن را رٌػا کييػص .نصرغػ دا ػَ درةػارۀ ىخػات ٌهػ
نَحَدات ذیؽٍَر ـػرتت ىهیکيػص .اْػطادی کػً آنٌػا آنػَزش نیدٌيػص اىػَاع
نشِلّ نطدنی ىیػِيص کً ذٌيیت و غهد نشِلٓی داؽًِ ةاؽيص و ةطسی ةیؾِط و
ةطسی کهِط سَدسَاه ةاؽيص .آنٌا نطیصان سَد را اىِشػاب نػیکييػص .نػثالً نهکػو
اغت غً نطیص پیصا کييص ،انا ْٖم یکی از آنٌا آنَزش وإٍی را دریاْت نػیکيػص.
ةایص نههئو ؽَىص نطیصی کً اىِشاب نیؽػَد تٖػَای ةػػیار زیػادی دارد ،سیلػی
سَب اغت و در نؾکالت ىهیاِْص .ةياةطایو از تهطیوٌػای ةػصىی اغػِٓاده و روی
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آنٌػػا تأکیػػص نیکييػػص ،چطاکػػً ةػػًدىتال نػػَ ىیکطدن ٌهػػط و تَغػػٍ تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ٌػِيص و زن آن ،چيیو رویکطدی اغت.
ْالَن داْا روؽی ةطای تظکی ةصن و ذٌو اغػت ،ةيػاةطایو ةایػص تهطیوٌػایی را
داؽًِ ةاؽص .از یک غػَ ،ذطکػات تهػطیو ةػطای تَٖیػت تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
ٌػِيص« .تَٖیتکطدن» چیػت؟ یٍيی اغِٓاده از تَان ىیطونيص گَىگ ةطای تَٖیت
تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان .ةصیو ؽکل آنٌا را ةًنَر ْظایيصهای َٕیتط نػیکييػص.
از غَی دیگط ،ةػیاری از نَحػَدات ْػَؽنتیٍی را در ةػصنتان رؽػص نیدٌيػص .در
تظکی غهد ةا  ،نصرغ دا َ درةارۀ «تَلص کػَدک حػاودان» و نصرغػ ةػَدا درةػارۀ
«ةصن غشت تتاٌیىاپضیط» ـرتت نیکيص .ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیػظ
ةایص در ةصن رؽص کييص .ایو چیظٌا اذِیاج دارىص از نطیٔ تهطیوٌای ْیظیکی رؽػص
کييص و تهطیوٌای نا آنٌا را پطورش نیدٌيص .تهطیو تظکی کانل ةصن و ذٌو ةػً
ٌط دوی تظکیً و تهطیو ىیاز داردْ .کط نیکيم ا کيَن ٌهگی ٍْهیصهایص کػً چگَىػً
گَىگ ةً وحَد نیآیص .گَىگی کً ةًنَر وإٍػی غػهدتان را نؾػشؿ نػیکيػص از
تهطیو ةً دغت ىهیآیص ،ةلکً از تظکیً ذاـل نیؽػَد .ةػا ارتٖػای ؽیوؽػیيگ و
ٌهگَنؽصن ةا غطؽت حٍان در ذیو تظکیً در ةیو نطدم ٌػادی ،غطؽػت حٍػان،
دیگط ؽها را نرصود ىهیکيص و ةً ؽها احازه داده نیؽَد ـٍَد کيیص .ایػو زنػاىی
اغت کً تَٖای ؽها ؽطوع نیکيص ةً گَىگ تتصیل ؽَدٌ .هاننَر کً ؽیوؽػیيگ
ؽها رؽص نیکيص ،گَىگتان ةا آن اْظایؼ نییاةص .ارتتاط آنٌا ایوگَىً اغت.
روش تظکی نا تظکی وإٍی ةصن و ذٌو اغت .گػَىگی کػً رؽػص نػیدٌیم در
تهام غلَلٌای ةصنتان ذسیطه نیؽَد ،از ذرات ةصن ْیظیکی ایػو ُةٍػص گطِْػً تػا
ذراتی در ٕلهطوٌای ةیىٍایت ریظ و ىانط ی؛ ٌهان ٕلهطوٌایی کً وحَدتػان از آىخػا
غطچؾهً نیگیطدٌ .هاننَر کً تَان گَىگتان ةیؾِط و ةیؾػِط نیؽػَد ،تػطاکم و
ٕصرت گَىگ ىیظ اْظایؼ نییاةص .چيان نادۀ ةا اىػطژی ةػا یی دارای ؽػٍَر اغػت.
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چَن در ٌط غلَل ةصن اىػان و در تهام نػیط تا غطچؾه ذیات ذسیطه نیؽػَد،
ةػػًتػػصریج ٌمؽػکل غػػلَلٌای ةػػصنتان ؽػػصهٌ ،هػػان آرایػػؼ نَلکػَلی و ؽػکل
ٌػًٌِای اتهی را ةً سَد نیگیطد .انا حٌَط آن تِییػط کػطده اغػت و ایػو ةػصن،
دیگط ةصىی نِؾکل از غلَلٌای ْیظیکی اولیً ىیػت .پع آیػا ؽػها در ْطاغػَی
پيج ٌيفط ىشَاٌیص ةَد؟ التًِ تظکی ؽها ٌيَز تهام ىؾػصه و ٌيػَز اذِیػاج داریػص
ةیو نطدم ٌادی تظکیً کيیص .ازایورو در ىاٌط ؽتیً ْطدی ٌادی ٌػِیص .تيٍا ْطٕی
کً داریص ایو اغت کً حَانتط از غوتان ةً ىيط نیرغیص .ةًنَر ذِم اول از ٌهػً
ةایص چیظٌای ةص در ةصنتان ةطداؽًِ ؽَد ،از حهلً ةیهاریٌا .انا ایيخا ةیهاریٌا را
درنان ىهیکيیم ،ةلکً ةصن ؽها را پا ک نیکيیم .واژۀ «ؽٓای ةیهاری» را اغػِٓاده
ىهیکيیم ،ةلکً آن را «پا یؼ ةصن» نیىانیم و ةصن تهطیوکييصگان وإٍی را پا ک
نیکيیم .ةٍلی اْطاد ایيخا نیآیيص ْٖم ةًسانط ایيکً ةیهاریؽان درنان ؽَد .انا
ةً اْطادی ةا ةیهاریٌای وسیم احازۀ ؽػطکت در ایػو دورهٌػا داده ىهیؽػَد ،زیػطا
آنٌا ىهیتَاىيص واةػِگی نٍالخ ةیهاری یا ْک ِط داؽِو ةیهاری را رٌػا کييػص .اگػط

کػی ةیهاری وسیم و درد ةػیاری داؽًِ ةاؽص ،آیا نیتَاىص آن را رٌػا کيػص؟ ایػو
نػئلً تظکیً را ةػطایؼ سیلػی غػشت نیکيػص .ةارٌػا تأ کیػص کػطدهایم اْػطادی کػً
ةیهاریٌای وسیهی دارىص احازه ىصارىص ةً ایيخا ةیایيص .ناٌیت کالسٌای نا تظکیً
اغت و ةػیار ْطاتط از آن چیظی اغت کً آنٌا در ذٌوؽان دارىص .آنٌا نیتَاىيػص
اغػِادان چیگَىػگ دیگػطی را ةػػطای اىخػام آن کارٌػا پیػصا کييػص .التِػً ةطسػػی از
تهطیوکييصگان ةیهاریٌػایی دارىػص .انػا ؽػها نیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص ،ةيػاةطایو
نیتَاىیم ةصنتان را پاک کيیم.
ؽاگطدان ْالَن داْای نا ةٍص از نصتی تظکیً ،تِییػط زیػادی در ىاٌطؽػان روی
نیدٌص .پَغت آنٌا ىطم و لهیّ و روؽو و گلگَن نیؽػَد .نػػوتطٌا چػطوک
ـَرتؽان کهِط نیؽَد ،ذِی تا ذصی کً چطوک ةػیار کهی ةإی نیناىص .ایػو
46

پصیصهٌا ٌادی ٌػِيصُ .لَ ىهیکيم ،چطاکً ةػیاری از ؽاگطدان ٕصیهی کػً ایيخػا
ذلَر دارىص ایو را تفصیٔ نیکييص .ةً ٌالوه ،ساىمٌای نػوتط ٌادت ناٌاىًؽػان
ةطنیگطدد ،زیطا تهطیو تظکی ةصن و ذٌو ةً ٌادت ناٌاىً ىیاز دارد تا ةصن را تظکیػً
کيصٌ .ادت ناٌاى ْطد ةطنیگطدد ،ولی حطیػان آن زیػاد ىیػػت .در ایػو نطذلػً از
تهطیو ،کهی از آن کػاْی اغػت .ایػو ىیػظ پصیػصهای ٌػادی اغػت .وگطىػً چگَىػً
نیتَاىیص ةصون آن ،ةصنتان را تظکیً کيیص؟ إٓایان ىیظ تِییطاتی را تخطةػً نیکييػص:
حَانٌا و نػوٌا اذػاس نیکييص کػل ةصنؽػان غػتکتط نیؽػَد .ا گػط ةػًنَر
وإٍی تظکیً کيیص ،تِییطاتی کً تَـیّ کطدم ةطایتان روی نیدٌص.
آىچً در تهطیونان تظکیػً نػیکيیم ٌيػیم اغػت ،ؽػتیً ةػػیاری از روشٌػا
ىیػت کً در تهطیوؽان ذطکات ذیَاىات را تٖلیص نیکييص .آىچً نا در ایػو روش
تظکیً نیکيیم ةػیار ٌيیم اغت .تهام اـَلی کػً ؽػا کیانَىی و

ػَزی در زنػان

سَد آنَزش دادىصٌ ،هگی ةً اـػَلی در گػػِطۀ کٍکؾػان راه ؽػیطی نػا نرػصود
نیؽص .نا در ْالَن داْا چًچیظی را تظکیً نیکيیم؟ نا ةا پیطوی از َٕاىیو ذػاکم
ةط تکانل ایو کیٍان تظکیػً نػیکيیم ،وا تػطیو غطؽػت حٍػانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن را

ةًٌيَان اغِاىصاردی ةطای راٌيهایی تظکیًنان ةطنیگظیيیم .آىچً نا تظکیً نػیکيیم
چیظی ةػیار ٌيیم اغت ،نٍادل تظکیً در نٖیاغی کیٍاىی اغت.
ْالَن داْای نا نؾشف ةػیار ةیىيیط و ةطحػِ دیگطی دارد کً ةػا ٌػط روش
دیگطی نِٓاوت اغت .در ذال ذاكط تهام روشٌای چیگػَىگی کػً در دغػِطس
ٌهَم نطدم ٕطار دارىص راه تظکی دن یا تهطیو دن را دىتال نػیکييػص .در روشٌػای
چیگَىگی کً دن را تظکیً نیکييص ،ةػازکطدن گَىػگ و رغػیصن ةػً روؽػوةیيی در
نیان نطدم ٌادی ةطای ؽشؿ ةػیار دؽَار اغػتْ .ػالَن داْػای نػا دن را تظکیػً
ىهیکيص .روش نا یػک ْػالَن را در ىاذیػ پػاییو ؽػکم تظکیػً نیکيػص .در نػَل

ً
ؽشفا ْالَن را ةطای ؽاگطدان کار نیگضارم .در ذالی کً ْػالَن داْػا را
کالسٌایم
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آنَزش نیدٌم ،نا ْالَن را ةًنَر ىيامنيصی در ةصن ٌهً ىفب نیکيػیم .ةٍلػی
از اْطاد نیتَاىيص آن را اذػاس کييص و ةطسی ىهیتَاىيص .ا کثط اْطاد نیتَاىيػص آن را
اذػاس کييص .انا اْطاد ؽطایم ْیظیکی گَىاگَىی دارىػص .نػا ْػالَن را ةػًحای دن
تظکیً نیکيیمْ .الَن نیيیاتَری از حٍان اغت کً تهام ٕاةلیتٌای حٍان را دارد و
ةًنَر سَدکار نیتَاىص ٌهل کيص و ةچطسص .آن تا اةص در ٕػهت پاییو ؽػکمتان در
ذال گطدش سَاٌص ةَدٌ .هیو کً ْالَن در ةػصنتان حػای گطْػت ،غػالیان غػال
ةصون تَّٕ تا اةص ةً ایو ؽکل سَاٌص چطسیص .وِٕی در حٍت گػطدش ٌٖطةػًٌای
غػػاٌت نیچطسػػص ،نیتَاىػػص ةػػًنَر سَدکػػار اىػػطژی را از حٍػػان حػضب کيػػص ،آن را
ةطایتان تتصیل کيص و آن را ةً ٌط ةشؾی از ةصنتان کً ةطای تتصیل ىیاز دارد ترَیػل
دٌص .وِٕی سالؼ حٍت گػطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت نیچطسػص ٌػط نػادهای را کػً
ةصنتان دیگط ىیاز ىصارد ةًؽکل اىطژی ةً ةیطون نیْطغػِص .وِٕػی ایػو اىػطژی ةػً
ةیطون ْطغِاده ؽص تا ْاـل دوری در انػطاؼ ةػصنتان پطاکيػصه نیؽػَد .غػپع
دوةاره اىطژی حصیص را ةً داسػل نػیآورد .اىػطژی غانًؽػصه نیتَاىػص ةػطای اْػطاد
انطاؼ ؽها نٓیػص ةاؽػص .نصرغػ ةػَدا ةػً ىخػات سػَد و ىخػات ٌهػ نَحػَدات
ذیؽٍَر ٌٖیصه داردْ .ػطد ىػًتيٍػا سػَد را تظکیػً نػیکيػص ،ةلکػً ٌهػ نَحػَدات
ذیؽٍَر را ىیظ ىخات نیدٌص .دیگطان ىیػظ ىٓػً نیةطىػص و ؽػها نیتَاىیػص ةػصون
ٕفص ،ةصن اْطاد دیگط را اـالح کيیص ،ةیهاریٌایؽػان را ؽػٓا دٌیػص و ُیػطه .انػا
وِٕی اىطژی ةً ةیطون ْطغِاده نیؽَد ؽػها اىػطژی از دغػت ىهػیدٌیػص .وِٕػی
ْالَن در حٍت گطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت نیچطسػص ،دوةػاره اىػطژی را ةػً داسػل
نیآورد ،زیطا ْالَن ةًنَر پیَغًِ نیچطسص و نَِّٕ ىهیؽَد.
ةٍلی اْطاد ؽایص تٍخب کييص« :چطا ایو ْػالَن ةػًنَر پیَغػًِ نیچطسػص؟»
اْطادی ىیظ از نو نیپطغيص« :چطا نیتَاىص ةچطسص؟ ٌلت آن چیػت؟» ةطای نطدم
درک ایو راذت اغت کً وِٕی اىطژی ذسیطه نیؽَد دن نیتَاىص ؽکل ةگیطد ،انا
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ةطایؽان غشت اغت کً دریاةيص ْالَن چگَىػً نیتَاىػص ةچطسػص .ةگضاریػص نثػالی
ةػظىم .حٍػػان در ذطکػت اغػػت و تهػػام راهٌػػای ؽػیطی و کٍکؾػػانٌای حٍػػان در

ذطکتاىصُ .ىً غیاره دور سَرؽیص نػیگطدىػص و زنػیو ىیػظ ةػً دور سػَد نیچطسػص.

ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چً کػی در ذال ٌلدادن آنٌاغت؟ چػً کػػی ةػً
آنٌا ىیطو داده اغت؟ ىهیتَاىیص آن را ةا ذٌيیت ْطدی ٌادی درک کيیص .در پؾػت
آن ،نکاىیظنی وحَد دارد کً ٌهل نیکيصٌ .هیو درةارۀ ْالَن نا ىیظ ـصؽ نیکيػص.

ً
ـطْا نیچطسص .از ایو نطیٔ زنػان تهطیوتػان را گػػِطش نیدٌػص و نؾػکل
آن
پیصاکطدن ْطـِی ةطای تهطیو در زىصگی ٌادی روزاىً را ذل کطده اغت .چگَىً ایو
زنان گػِطش یاًِْ اغت؟ از آىخا کً ةًنَر پیَغًِ نیچطسػص ،اىػطژی را دا ً
هػا از
حٍان حضب و تتصیل نیکيص .وِٕی غط کار نیرویص ،در ذال تظکی ؽهاغت .التِػً
ٌالوه ةط ْالَن ،ةػیاری از غیػِمٌا و نکاىیظمٌای اىطژی را ىیظ در ةصنتان ىفػب
نیکيیم کً نیتَاىيص ٌهطاه ةا ْالَن ةچطسيص و ةًنَر سَدکار ؽػها را تتػصیل کييػص.
ةً ٌهیو ٌلت ،ایو روش ةًنَر سَدکار ؽها را تتصیل نیکيػص و ةيػاةطایو نیتػَان
گٓت« :نکاىیظمٌا ةطای ؽها تهطیو نیکييص» و «ْا ؽها را تظکیً نیکيػص ».ذِػی
زناىی کً تهطیوٌا را اىخام ىهیدٌیػص ایػو نکاىیظمٌػا ؽػها را پػا یؼ نیکييػص،
درغت ناىيص وِٕی کػً تهطیوٌػا را اىخػام نیدٌیػص .ذِػی در نَٕػً ُػضاسَردن،
سَاةیصن یا کارکطدن ،ایو نکاىیظمٌا در ذال کار ٌػِيص تا ةػصنتان را تتػصیل کييػص.
پع ةطای چً تهطیو نیکيیص؟ تهطیو نیکيیص کً ْالَن را َٕی کيیص و تهام ایػو
نکاىیظمٌا و غیػِمٌای اىطژی را کً ةً ؽها دادهام تَٖیت کيیػص .وِٕػی ؽػشؿ
در غهَح ةا تظکیً نیکيص ،تظکیً ةایص کػانالً در ذالػت ةػیٕفػصی اىخػام ؽػَد و
ذطکات تهطیو ةایص نکاىیظمٌػا را دىتػال کيػصٌ .ػی
تيٓػی یا چیظٌایی از ایو ٕتیل وحَد ىصارد.
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ٌػصایت ْکػطیٌ ،ػی

روش

نا ةصون ایيکً تَحٍی ةً زنان و نکان داؽًِ ةاؽیم تهطیو نػیکيػیم .ةٍلػی
اْطاد پطغیصهاىص« :چً زناىی ةطای تهطیوکػطدن ةٍِػط اغػت؟ ىیهػًؽػب ،غػرط یػا
ىٍط؟» نا ٌی

ؽطنی ةطای زنان تهطیو ىصاریم .نکاىیظمٌایی کػً داریػص ٌهیؾػً

در ذال کارىص و ةطای ؽها تهطیو نیکييص ،سَاه ؽب ةاؽص یا ـتد یا ةػصون تَحػً
ةػػً ایيکػػً سَاةیػػصه ةاؽػػیص ،در ذػػال ٕػػصمزدن یػػا غػػط کػػار ةاؽػػیص .آیػػا ةػػًنَر
ٕاةلنالذيًای زنان تهطیوتان کاٌؼ ىهییاةص؟ ةػیاری از اْػطاد از ـػهیم ٕلػب
نیسَاٌيص ةً روؽوةیيی دغت یاةيص و ٌصؼ تظکیً ٌم ٌهیو اغتٌ .صؼ ىٍػایی
تظکیً ،رغیصن ةً روؽوةیيی و کهال اغػت .انػا ةٍلػی اْػطاد نػصت نرػصودی از
ٌهطؽان ةإی ناىصه اغت .غالٌای کهی از زىصگی آنٌا ةإی ناىصه و ؽایص ةػطای
تظکیً کاْی ىتاؽصْ .الَن داْای نا نیتَاىص ةا کَتاهکطدن دورۀ تظکیً ،ایو نؾکل را
ةطایؽان ذل کيص .در ٌیو ذال ،ایو روؽی اغت کً ةصن و ذٌو را تظکیً نیکيػص.

ةياةطایو وِٕی ةًنَر پیَغًِ تظکیً را ادانً نیدٌیػص ،دا ً
هػا ٌهػط سػَد را نػَ ىی

نیکيیص .ةا تهطیو نػِهطٌ ،هطتان ةًنَر پیَغًِ نَ ىیتط نیؽَد .اْػطاد نػػيی
کً کیٓیت نادرزادی سَةی دارىص ةً اىصازۀ کاْی ةطای تظکیً وٕػت سَاٌيػص داؽػت.
انا ؽطنی وحَد دارد .زىصگی نَ ىیؽصۀ ْطاغَی ٌهط تٖصیطیتػان ،ةػًنَر کانػل
ةطای تظکیًتان اسِفاص داده ؽصه اغت .اگط ْکطتػان کَچػکتطیو سهػایی کيػص،
زىصگیتان در سهػط سَاٌػص ةػَد ،زیػطا نػصتٌا پػیؼ ةایػص تهػام نیؽػص .چيػیو
نرصودیتٌایی را سَاٌیص داؽت تا زناىی کً در تظکیػً ةػً نطذلػ ْطاغػَی ْػای
ٕلهطو ةؾطی ةطغیص .ةٍص از آن ،وكٍیت دیگطی ذا کم سَاٌص ةَد.
نا الظانی در ایو سفَص ىصاریم کً وِٕی تهطیوٌا را اىخام نیدٌیم ةًغػَی
غهت نؾشفی ةایػِیم یػا ناىيػص روشٌػای دیگػط ةػًنَر نؾشفػی تهػطیو را
«پایان» دٌیم .زیطا ْالَن پیَغًِ در چطسؼ اغػت و ٌطگػظ ىیػاز ىػصارد «پایػان»
یاةص .در روشنان اگط زم داؽًِ ةاؽیص نیتَاىیص ةصون ایيکً تهػطیو را ةػً پایػان
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ةطغاىیص آن را ٕهً کيیص ،نثالً اگط تلٓو زىگ ةظىص یػا کػػی د ِر ساىػً را ةظىػص .زیػطا
وِٕی ةطای اىخام کاری تهطیو را ٕهً نیکيیصْ ،الَن ةیدرىػگ در حٍػت گػطدش

ٌٖطةًٌای غاٌت نیچطسص و اىطژی غانًؽصه در انطاؼ ةػصنتان را ةطنیگطداىػص.
در غایط روشٌا کً اْطاد ،ةا ٕفص چی را ىگً نیدارىص و آن را روی غطؽان حػاری
نیکييص ،ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىً آن را ىگً داؽًِاىص ٌيَز ٌم از دغت نػیرود.
تٓاوت ایو اغت کً ْالَن ،نَحَدی ةاٌَش اغت و سػَدش نیداىػص چػً کػاری
ةایص اىخام ؽَد .نا ةً ایو ىیظ اٌهیت ىهیدٌیم کً روینان ةًغهت حٍت ساـی
ػان ةظرگتػػط اغػػت .ذِػػی اگػػط
ةاؽػػص .زیػػطا روش نػػا ةػػط نتػػٔ ٌهلکطدٌػػای حٍػ ِ

نیسَاغِیص رو ةًغهت ؽهال ،حيَب ،ؽطؽ یا ُطب ٕطار ةگیطیص ،ةػا نٖیاغػی کػً

نا در آن گػِطه ٌهل نیکيیم ىهیتَاىػِیص؛ زیطا تهام حٍان در ذطکػت اغػت ،راه

ؽیطی در ذطکت اغتُ ،ىً غیاره دور سَرؽیص نیگطدىص و زنػیو ىیػظ ةػً دور سػَد
نیچطسص .رو ةً ٌط غهِی کً تهطیو کيیص ناىيص ایو اغػت کػً رو ةًغػهت تهػام
حٍات ٕطار گطِْیص و تهطیو ةًغَی ٌط حٍِی درغت نثل ایػو اغػت کػً ةػًنَر
ٌمزنان ةًنطؼ ؽطؽ ،حيَبُ ،طب و ؽهال تهطیو کيیص .ویژگی دیگط ْالَن داْػا
ایو اغت کً ؽػاگطدان نراْيػت نػیؽػَىص .چگَىػً نراْيػت نػیؽػَىص؟ اگػط
تهطیوکييصۀ ذٖیٖی ةاؽیصْ ،الَن از ؽػها نراْيػت نػیکيػص .ریؾػًٌای نػو در
حٍان اغت .اگط کػی نیتَاىػت ةً ؽها آغیب ةطغاىص ،ةایص نیتَاىػت ةػً نػو
آغیب ةطغاىص ،یا ةًٌتارتی ،ةایص نیتَاىػت ةً ایو حٍان ـصنً ةظىص .نهکو اغت

ً
ةٍػصا ةػا نهالٍػ ةیؾػِط آن را درک نیکيیػص.
آىچً گِٓم ةاورىکطدىی ةً ىيط ةیایص.

نػا ل دیگطی ىیظ وحَد دارىص ،انا ىهیسَاٌم اکيَن درةارۀ چیظٌایی کػً ةػیؼ از
ذص غهد ةا ٌػِيص ـرتت کيم .نا ةػًنَر ىيامنيػصی ْػای غػهَح ةػا تط را ،از
غاده تا ژرؼ ،ؽطح نیدٌیم .اگط ؽیوؽیيگ ؽها درغت ىتاؽػص ٌهلػی ىشَاٌػص
ةَد .اگط در نلب چیظی ةاؽیص ،نهکو اغت دچار نؾکل ؽَیص .پی ةػطدهام ْػالَن
ةػیاری از ؽاگطدان ٕصیهی از ؽکل اِْاده اغت .چطا؟ ؽها چیظٌایی از روشٌای
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دیگط را کً دوغت داریص ةا تهطیو سَد نشلَط کطدهایص .پػع چػطا ْػالَن از ؽػها
نراْيت ىهیکيص؟ آن ةً ؽها داده ؽصه ،پع نٍِلٔ ةً ؽهاغت و ةًوغیل ْکػط
ؽها کيِطل نیؽَد .اـلی در ایو حٍان وحػَد دارد نتيػی ةػط ایيکػً ؽػها ْػطدی
ٌػػػِیص کػػً تفػػهیم نیگیطیػػص چػػً نػػیسَاٌیػػص .اگػػط ىهیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص،
ٌی کػی ىهیتَاىص ؽها را نختَر کيص ،نختَرکطدنتان ةًنيظل کاری اؽِتاه اغػت.
ً
وإٍا کػی نیتَاىص ؽها را نختَر کيص ذٌوتان را تِییػط دٌیػص؟ سَدتػان ةایػص
آیا
سَد را نيلتم کيیػص .ةطداؽػِو ةٍِطیوٌػای ٌػط نصرغػً ،نثػل ایػو اغػت کػً از
ٌطکػی چیظٌایی را ٕتَل کيیص .اگػط انػطوز یػک روش چیگَىػگ را ةػطای ؽػٓای
ةیهاریتان تهطیو کيیص و ْطدا دیگطی را ،آیا ةیهاریتػان ؽػٓا نییاةػص؟ ىػًْٖ .ػم
نیتَاىیص آن را ةً تٍَیٔ ةیيصازیص .زن تظکیً در غهَح ةا ایو اغت کً ْػطد ةػً
یک نصرغً تهطکظ کيص و در آن ةػإی ةهاىػص .اگػط روؽػی را دىتػال نػیکيیػص ،ةایػص
ٕلبتان را ةً آن اسِفاص دٌیص تا ایيکً در آن نصرغً روؽوةیو ؽَیصْٖ .م ةٍص
از آن نیتَاىیص در نصرغًای دیگط تظکیً کيیص و آن غیػػِم دیگػطی سَاٌػص ةػَد.
زیطا ٌط غیػِم وإٍی آنَزش ،از زنان ةػیار دوری نيِٖل ؽصه و راهٌایی کػً آن
غیػِم اغِٓاده نیکيص تا ةصن را تتصیل کيص ةػیار پیچیصه اغت .ةٍلی اْػطاد ةػط
نتٔ اذػاسؽان روؽی را تهطیو نیکييص .اذػاس ؽها ةػً چػً درد نیسػَرد؟
آن چیظی ىیػت .تِییطات وإٍی کً ةصن ْطد در تظکیً از نیان آنٌػا نیگػضرد در
ُةٍصٌای دیگط روی نیدٌيص و ةیىٍایت پیچیصه و ژرؼاىصٌ .ی

سهػایی ىهیتَاىػص

در آىخا نخاز ةاؽص .درغت نثل دغِگاه دٕیٖی اغت کً اگط یک حظء سارحی را ةً
آن اكاًْ کيیص ةالْاـلً از کار نیاِْص .ةصنتان در ٌط ُةٍصی در ذال تِییػط ةػَده و
آنٕصر ؽگٓتاىگیظ اغت کً ذِی کَچکتطیو اؽِتاٌی ىهیتَاىص روی دٌص .آىچػً
ٕتالً گِٓم ایيخا ىیظ نفصاؽ دارد :ؽها ْٖم ةایص ةشؼ نطةَط ةً سَد ،یٍيی تظکیػً
را اىخام دٌیص و اغِادتان ةٖی نػا ل را اداره نیکيص .اگط ةًنَر غطغػطی نهالػب
اْطاد دیگط را ةگیطیص و ةً تهطیوتان اكػاًْ کيیػص ،اىطژیٌػایی کػً ةػا سػَد دارىػص
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ٌهلکطد ایو نصرغ تظکی نا را نشِل نیکييص و ؽها ةً ةیطاًٌ کؾیصه نیؽػَیص و
نؾکالتی کػً ةػً وحػَد نیآیػص در زىػصگی روزاىػًتان نػيٍکع نیؽػَد و ٌهػان
نؾکالتی را سَاٌیص داؽت کً نطدم ٌادی دارىص .انا دیگطان ىهیتَاىيػص پادرنیػاىی
کييص ،زیطا ایو چیظی اغت کً ؽػها سَاغػِیص .ایػو نَكػٌَی نطةػَط ةػً درک و
ةفیطت ؽهاغتٌ .مزنان ،آىچً اكاًْ نیکيیص نکاىیظمٌایی را کػً ةػً ؽػها دادم
آؽًِٓ نیکيص و دیگط ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .ایو نؾػکل روی نیدٌػص .ىهیگػَیم
کً ٌهً نختَرىػص ْػالَن داْػا را تهػطیو کييػص .اگػط ْػالَن داْػا را یػاد ىگیطیػص و
آنَزشٌای وإٍی را از غایط روشٌای چیگَىگ دریاْت کطده ةاؽیص ،نشالّ آن
ىیػِم .انا ةایص ةً ؽها یادآوری کيیم کً ةطای تظکی ذٖیٖی ةًغػَی غػهَح ةػا ،
ةایص سَد را ْٖم ةً یک روش تظکیً پایتيص کيیص .نهلب دیگطی ٌػت کً ةایػص ةػا
ؽها در نیان ةگضارم .در ذال ذاكط ،ؽػشؿ دیگػطی ىیػػت کػً ةػًنَر ذٖیٖػی
روؽی وإٍی را ةًغَی غػهَح ةػا ةػً نػطدم آنػَزش دٌػص .در آیيػصه ةػً آىچػً
ةطایتان اىخام دادهام پی سَاٌیص ةطد .ةيػاةطایو انیػصوارم ةَِاىیػص درغػت اىِشػاب
کيیص .اْطاد ةػیاری ٌػِيص کً نیسَاٌيص ةًغَی غهَح ةا تظکیً کييػص .در ذػال
ذاكط ایو در اسِیارتان گضاؽًِ ؽصه و نهکو اغت نَِحً ىؾصه ةاؽیص کً چٖػصر
ةاارزش اغتٌ .هًحا در حػِخَی یک نٍلم ةَده و پَل زیػادی ٌظیيػً کطدهایػص،
انا چیظی پیصا ىکطدهایص .انطوز ایو دم د ِر ساىًتان ةً ؽػها ارا ػً ؽػصه انػا ؽػایص
ٌيَز نَِحً ىؾصه ةاؽیص! در ىٍایت ،ایيکً آیا نیتَاىیص از ایو دىیا ىخات پیصا کيیص
ةػِگی ةً سَدتان دارد و ةا ٕصرت تؾشیؿ و ةفیطت ؽها ؽطوع نیؽَد.
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ضذيساىی دوم

نَضَع چغم ضَم
ةػیاری از اغِادان نٍيَی درةارۀ چؾم غَم (چؾم آغهاىی) ـرتت کطدهاىص .انا
ْا در غهَح نشِلّ ةً ؽػکلٌای نشِلٓػی نِخلػی نیؽػَد .تظکیًکييػصهای کػً
تظکیًاش ةً غهد ساـی رغیصهْٖ ،ػم تخلیػات در آن غػهد را نیتَاىػص ةتیيػص.
ذٖایٔ ورای آن غهد ىً ةطایؼ نط ی ٌػِيص و ىً ةاورپضیط .ازایورو ْٖم آىچػً را
در غهد سَد نیةیيص درغت در ىيط نیگیطدٕ .تل از آىکً تا غهد ةػا تطی تظکیػً
کيصْ ،کط نیکيص آن چیظٌا وحَد ىصارىص و انکانپضیط ىیػػِيص .در ىِیخػً ،غػهد او
ةًٌيَان ٌانلی نرصودکييصه ٌهل کطده و ٕلهطو ْکط او را نرصود نیکيص .ةً ٌهػیو
ٌلت اغت کً تَكیرات ةػیار نِٓاوتی درةارۀ نَكَع چؾم غَم ارا ػً کطدهاىػص و
ةاٌ

ؽصه غطدرگهی پصیص آیص و تاکيَن ٌی کػػی آن را ةػًسَةی تؾػطید ىکػطده

اغت .در ذٖیٖت ،چؾم غَم نَكٌَی ىیػت کػً اْػطادی کػً غهدؽػان پػاییو
اغت ةَِاىيص آن را ةًنَر واكد تَكید دٌيص .در گضؽًِ غاسِار چؾم غَم ةً راز
اغطار تٍلٔ داؽت و نطدم ٌادی احازه ىصاؽِيص درةارۀ آن ةصاىيػص .ةػً ٌهػیو ٌلػت
اغت کً در نَل تاریزْٖ ،م نٖصار کهی از آن ْاش ؽصه اغت .انا ایيخا ةط نتيای
آن ىيطیًٌای گضؽًِ ةػً آن ىهیپػطدازیم .نػا آن را ةػا ٌلػم نٍاـػط و غػادهتطیو
اـهالذات انطوزی تؾطید کطده و درةارۀ نَكٌَات ةيیادیو آن ـرتت نیکيیم.
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چؾم غَم کً درةارۀ آن ـرتت نیکيیم ،کهی ةا تط از وغم اةطوٌا ٕطار گطًِْ
و ةً ُصۀ ـيَةطی وـل اغت .ایو کاىال اـلی اغت .ةصن اىػان چؾمٌای ةػیار
زیاد دیگطی ٌم دارد .نصرغ دا َ نٍِٖص اغػت کػً ٌػط نيٓػض ةػصن چؾػم اغػت.
نصرغ دا َ ىٖه نب غَزىی در ةصن را «نيٓض» نیىانص ،در ذالی کً نػب چیيػی
آن را «ىٖه نب غَزىی» نیىانص .نصرغ ةَدا نٍِٖص اغػت کػً ٌػط نيٓػض ٌػطؽ،
چؾم اغت .ازایورو ةٍلی اْطاد نیتَاىيص ةا گَشؽان ةشَاىيص و ةطسی نیتَاىيػص
از پؾت غطؽان یا ةا دغتؽان ةتیييص و اْطاد دیگطی ىیظ ٌػِيص کً نیتَاىيص ةا پا
یا ؽکمؽان ةتیييص .تهام ایوٌا انکانپضیط اغت.
ٕتل از ایيکً درةارۀ چؾم غَم ةیؾِط ةگَییم ،ةگضاریص اةِصا درةػارۀ ایػو حٓػت
چؾم ْیظیکی کً نا اىػانٌا داریم ـرتت کيیم .انطوزه ةٍلی اْطاد نٍِٖصىص کػً
ایو چؾمٌا نیتَاىيص ٌط ناده یا ؽیئی در دىیا را ةتیييص .ةػً ٌهػیو ٌلػت ٌػصهای
ٌٖیصۀ اىٍهاؼىاپضیطی را ؽکل دادهاىص کً ْٖم آىچً ؽشؿ نیتَاىػص ةػا چؾػهان
سَد ةتیيص ذٖیٖی و ٌیيی اغت .آنٌا ةً آىچػً ىهیتَاىيػص ةتیييػص ةػاور ىصارىػص .در
گضؽًِ چيیو اْػطادی ةػًٌيَان «اْػطادی کػً ایهػان کهػی دارىػص» در ىيػط گطِْػً
نیؽصىص ،گطچً ا ن نهکو اغت نطدم ىَِاىيص تَكید دٌيص کً ایهان چً ارتتػانی
ةا آن دارد .ایو نيهٖی ةً ىيط نیرغص کً آىچً را ىهیةیييص ،ةاور ىهیکييص .انا اگط از
غهری کهی ةا تط ةً آن ىگاه کيیص ،نيهٖی ىیػتْ .لازنانٌای دیگػط ىیػظ ناىيػص
ایو ُةٍص ،از ناده غاسًِ ؽصهاىص و وإٍی ٌػِيصْٖ ،م غاسِار نادی آنٌا و ؽکل
تخلی نَحَدات آىخا نِٓاوت اغت.
ةگضاریص نثالی ةظىم .در ةَدیػم نیگَیيص ٌط پصیصهای در حانٍ ةؾطی تٌَم و
کػی وإٍػی و نلهػَس
ُیطوإٍی اغت .چگَىً آنٌا تٌَم ٌػِيص؟ چیظٌای ْیظی ِ

در ایيخا ٕطار دارىص ،چً کػی نیگَیص آنٌا ُیطوإٍی ٌػِيص؟ نَری کً اؽػیا ةػً
ً
وإٍا ٌػِيص .چؾم نا ایػو تَاىػایی را
ىيط نیرغيص نِٓاوت از آن چیظی اغت کً
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دارد :نیتَاىص چیظٌای نادی را در ُةٍص نادی نا ةً وكٍی کػً ٌماکيػَن نؾػاٌصه
نیکيیم ،ثاةت ىگً دارد .در وإً اؽیا در ایو وكٍیت ىیػِيص و آنٌا ذِی در ُةٍػص
نا ىیػظ در چيػیو ذػالِی ىیػػِيص .ةػًنَر نثػال ،اگػط ةػصن اىػػان ةػا ةظرگيهػایی
نیکطوغکَپ دیصه نیؽص ةً چً ؽکلی نیةَد؟ ةً ىيط نیرغیص کً تطکیػب ةػصن
غیال اغت ،ةا نَلکَلٌای ریظ و ِگطدی کً نثل داىًٌای ؽػو در ذطکػت ٌػػِيص.
دیصه نیؽص کػً الکِطونٌػا دور ٌػػِ اتػم در گػطدش ٌػػِيص و تهػام ةػصن در
پی وتاب و در ذطکت اغت .غهد ةصن ىیظ ـاؼ و نييم ىیػػت .تهػام چیظٌػای
نَحَد در حٍان ،نثل َْ د ،آٌو و غيگ ٌهػیو نػَر ةػَده و درون آنٌػا ،تهػام
ٌياـط نَلکَلیؽان در ذطکتاىص .ىهیتَاىیص ؽػکل کانػل آنٌػا را ةتیيیػص و آنٌػا
ثاةت ىیػِيص .ایو نیظ ٌػم در ذػال پی وتػاب اغػت ،انػا چؾػم ؽػها ىهیتَاىػص
ذٖیٖت آن را ةتیيص .ایو حٓت چؾم نیتَاىص چيیو تفَیط ُلهی ةً ؽها ةصٌص.
ایوگَىً ىیػت کػً نػا ىهیتػَاىیم چیظٌػا را در غػهد نیکطوغػکَپی ةتیيػیم.
ایونَر ىیػت کً نطدم ایو تَاىایی را ىصارىص .نطدم ةا ایو تَاىایی ةً دىیػا آنصهاىػص
و نیتَاىيص چیظٌا را در غهد نیکطوغکَپی نٍیيی ةتیييص .انا دٕ ً
یٖا ةًسانط ایيکػً

در ایو ُةٍص ْیظیکی ایو حٓت چؾم را داریم ،تفَیط ُلهی از وإٍیػت را دریاْػت
نیکيیم و ىهیتَاىیم ورای آن را ةتیيیم .ةياةطایو در گضؽًِ گًِٓ نیؽػص آنٌػایی
کً چیظٌای ىانط ی را ةاور ىهیکييص ،از دیصگاه احِهاعِ تظکیًکييصگان اْطادی در ىيػط

گطًِْ نیؽصىص کً «ایهان کهی دارىص »،چطاکػً ىػاٌط دروُػیو ایػو دىیػا آنٌػا را

ْطیب داده و در ایو دىیا گم ؽصهاىص .نضاٌب در نَل تاریز آن را ایوگَىػً در ىيػط
گطًِْاىص .از ىيط نا ىیظ نيهٖی ةً ىيط نیرغص.
ایو حٓت چؾم نیتَاىص چیظٌا را در ایو ُةٍص نادی نا در چيان ذػالِی ثاةػت
ىگً دارد ،انا ةًحظ آن ،تَاىایی نٍم دیگطی ىصارد .وِٕػی ؽػشؿ ةػً چیػظی ىگػاه

نیکيص ،تفَیط نػِٖی ً
ها در چؾم او ؽکل ىهیگیطد .چؾم ناىيػص ٌصغػی دورةػیو
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اغت و ْٖم نثل وغیلً ٌهل نیکيص .وِٕی دورةیو از چیظی کػً در ْاـػل دوری
ٕطار دارد ٌکع نیگیطدْ ،اـل ةیو ليظٌای داسل دورةیو ةیؾػِط نیؽػَد ،ناىيػص
چؾم نا کً ةطای َْاـل دور سَد را تييیم نیکيص .یا ایيکً وِٕی در تػاریکی ىگػاه
نیکيیم ،نطدنک گؾػاد نیؽػَد ،نؾػاةً وِٕػی کػً دورةیيػی در تػاریکی ٌکػع
نیگیطد و روزى آن ةظرگ نیؽَد تا ىَر کػاْی تػأنیو ؽػَد وگطىػً ٌکػع غػیاه
نیؽَد .وِٕی ْطد ةً نرلی ةػیار روؽو در ْلای ةیطون نیرود ،نطدنک چؾػم
ةالْاـلً نيٖتق نیؽَد ،وگطىً چؾػم ةًوغػیل ىػَر سیػطه نیؽػَد و ىهیتَاىػص
چیظٌا را ةًوكَح ةتیيص .دورةیو ىیظ ةً ٌهیو ؽکل ٌهل نیکيص و وِٕی ىػَر زیػاد
ةاؽص روزى آن ةایص نيٖتق ؽػَد .ةيػاةطایو دورةػیو ْٖػم تفػَیط ؽػیء را كػتم
نیکيص و ْٖم یک وغیلً اغت .وِٕی نا اؽیا ،یک ْطد یا ؽکل ٌػِی چیػظی را
ىگاه نیکيیم ،تفاویط در نِظ ؽػکل نیگیطىػص .یٍيػی آىچػً ةػا اغػِٓاده از چؾػم
نؾاٌصه نیکيیم ةًوغیل اٌفاب چؾػم ةػً ُػصۀ ـػيَةطی در ىیهػ پؾػت نِػظ
ْطغِاده نیؽَد و غپع ةًؽکل تفَیط در آن نرل نيٍکع نیؽػَد .ةػًٌتارت
دیگػػط ،در نيهٖػ ُػػصۀ ـػػيَةطی نِػػظ اغػػت کػػً تفػػَیط غػػاسًِ نیؽػػَد و آن را
نیةیيیمٌ .لم پظؽکی ىَیو ىیظ ةً ایو پی ةطده اغت.
وِٕی درةارۀ «ةازکطدن چؾم غَم» ـرتت نیکيیم ،درةػارۀ ایػو اغػت کػً از
ةًکارةطدن اٌفاب ةیيایی احِياب کطده و کاىالی ةیو اةطوان ؽها ةاز کيػیم تػا ُػصۀ
ـيَةطی ةَِاىص نػِٖی ً
ها ةیطون را ةتیيص .نييَر از ةازکطدن چؾم غػَم ایػو اغػت.
ةٍلی اْطاد ؽایص ْکط کييص« :ایو وإًةیياىً ىیػتٌ .طچً ةاؽص ایو حٓت چؾػم
ٌيَز ٌم ىٖؼ نٍهی ایٓا نیکيص ،چطاکً نیتَاىص تفاویط پصیػصهٌا را كػتم کيػص و
ةصون چؾمٌا نهکو ىیػت ».انا ٌلم پظؽکی ىَیو از نطیٔ کالتصؽکاْی پی ةطده
اغت کً در ٕػهت حلَی ُصۀ ـيَةطی ،غػاسِار کػانلی از چؾػم اىػػاىی وحػَد
ِ
چؾػم
دارد .از آىخا کً درون حهخهً رؽص نیکيص ،ایونػَر گِٓػً نیؽػَد کػً آن،
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ةإیناىصه از گضؽًِ و ةػصون کػارةطد اغػت .احِهػاع تظکیًکييػصگان درةػارۀ چيػیو
ةطداؽِی از ایو چؾم تطدیص دارىص .انا ةً ٌط ذال پظؽکی ىَیو ٌماکيػَن تفػصیٔ

کطده کً در وغم کاغ غط ،چؾهی وحَد دارد .نخطایی کً ةاز نػیکيیم دٕی ً
ٖػا ةػً
ایو نرل ىؾاىً نیرود و کانالً ةا یاًٌِْای ٌلم پظؽکی ىَیو نهاةٖػت دارد .ایػو
چؾم ةطسالؼ چؾمٌای ْیظیکینان تفاویط کاذب را ةً وحَد ىهػیآورد ،ةػًنَری
کً نیتَاىص حٌَط و ناٌیت چیظٌا را ةتیيص .ازایورو ؽشفی کً چؾم غػَنؼ در
غهری ةا ةاز ؽصه نیتَاىص ُةٍص نا را ةؾکاْص تا ْلازنانٌای دیگػطی را ةتیيػص و
نیتَاىص ـريًٌایی را ةتیيص کً ْطدی ٌادی ىهیتَاىص .ؽشفی ةا چؾػم غػَم در
غهری پاییو ىیظ ٌيَز نیتَاىص ٕصرتٌایی ناىيص تَاىػایی دیػصن از نیػان دیػَار و
دیصن درون ةصن اىػان را داؽًِ ةاؽص.
نصرغ ةَدا از پيج غػهد ةیيػایی ـػرتت نیکيػص :ةیيػایی حػػهاىی ،ةیيػایی
آغهاىی ،ةیيایی سطد ،ةیيایی دارنا و ةیيایی سصایی .ایوٌا پيج غهد اـلی چؾػم
غَم ٌػِيص و ٌطکصام ةً غهَح ةا یی ،نیاىی و پاییيی تٖػػیم ؽػصهاىص .نصرغػ

دا َ از ُىً كطةصر ُىً یا ٌؾِادویک غهدِ ةیيایی نٍيَی ـرتت نیکيص .نػا چؾػم

غَم را ایيخا ةطای ٌهً ةاز نیکيیم ،انا آن را در غهد ةیيایی آغهاىی یػا پػاییوتط
از آن ةاز ىهیکيیم .چطا؟ اگطچً ایيخا ىؾػًِایص و تظکیً را ؽطوع کطدهایػص ،ةػً ٌػط
ذال از غهد ْطدی ٌادی ؽطوع کطدهایػص و ٌيػَز واةػػِگیٌای دىیػَی ةػػیاری
داریص کً ةایص رٌا ؽَىص .اگط چؾم غَمتان در غهد ةیيایی آغهاىی یػا پػاییوتط از

آن ةػػاز نیؽػػص ،دارای چیػظی نیؽػػصیص کػػً نػػطدم ٌػػادی آن را ةػػًٌيَان تَاىػػایی
َْؽنتیٍی در ىيط نیگیطىص ،ةًنَری کً نیتَاىػِیص از نیان دیَار ةتیيیص یا درون
ةصن اىػانٌا را ةتیيیص .اگط ایو تَاىایی َْؽنتیٍی را ةًـَرت گػِطده در دغِطس
ٕطار نیدادیم و اگط چؾم غَم ٌهً در ایو غهد ةاز نیؽص ،ةًنَر حػصی حانٍػ
نطدم ٌادی و ؽیَۀ انَر آن را نشِل نیکطد .اغطار کؾػَر در سهػط نیةػَد .دیگػط
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ْطٕی ىهیکطد کً نطدم لتاس پَؽیصهاىص یا ىً و از ةیطون نیتَاىػػِیص نػطدم را در
ساىً نؾػاٌصه کيیػص .در ذػالی کػً در سیاةػان ٕػصم نیزدیػص نیتَاىػػِیص تهػام
ةلیتٌای ةطىصۀ ةشتآزنایی را ةتیيیص و آنٌا را ةطداریص .ایو نخاز ىهیةػَد! درةػارۀ
ایو ةیيصیؾیص :اگط چؾم غَم ٌهً در غهد ةیيایی آغهاىی ةاز نیؽص ،آیا حانًٍ
ٌيَز ٌم نیتَاىػت حانًٍای ةؾطی ةاؽص؟ ایخاد اسِالل حصی در حانٍ ةؾطی

ً
ً
وإٍا چؾم غَم ؽها را در آن غهد ةاز نیکػطدم ،نهکػو
نهلٖا نهيَع اغت .اگط

ةَد ةیدرىگ سَد را اغِاد چیگَىگ ةيانیص .ةطسی ٌهیؾً آرزو داؽًِاىص کً اغِاد
چیگَىگ ؽَىص و اگط چؾم غَمؽان ةاز ؽَد در نٍَٕیت نهلَةی ٕػطار نیگیطىػص
کً ةیهاران را درنان کييػص .آیػا در آن ـػَرت ؽػها را ةػً نػػیطی ةًغػَی تتػاٌی
راٌيهایی ىهیکطدم؟
پع در چً غهری چؾم غَمتان را ةاز نیکيم؟ چؾم غَم ؽها را نػػِٖی ً
ها
در غهد ةیيایی سطد ةاز نیکيم .اگط در غهد ةا تطی ةاز نیؽص ،ؽیوؽیيگ ؽها
کاْی ىتَد .اگط در غهری پاییوتط ةاز نیؽص ،ةًنَر حصی نٍَٕیت حانٍػ نػطدم
ٌادی را نشِل نیکطد .ةا ةیيایی سطد ،ىهیتَاىیص از نیان دیَار چیظٌػایی را ةتیيیػص
یا درون ةصن اىػان را ىگػاه کيیػص ،انػا نیتَاىیػص ـػريًٌایی از ُةٍػصٌای دیگػط را
ةتیيی ػص .چػػً نظیتٌػػایی دارد؟ نیتَاىػػص اٌِهادتػػان ةػػً تظکیػػً را اْػػظایؼ دٌػػص.
نیتَاىیص چیظٌایی را ةتیيیص کً ةطای نطدم ٌادی ىانط یاىص و نیتَاىیص ذع کيیص
کً آنٌا وإٍی ٌػِيص .سَاه در ذال ذاكط ةَِاىیص ةًنَر واكد ةتیيیص یا ىَِاىیػص،
چؾم غَمتان در ایػو غػهد ةػاز نیؽػَد و ایػو ةػطای تظکیػًتان سػَب اغػت.
تهطیوکييصۀ ذٖیٖی داْا ةا سَاىصن ایو کِػاب نیتَاىػص ةػً ٌهػان ىِیخػً ةطغػص،
ةًؽطنی کً در رؽص ؽیوؽیيگ ،ةا سَد غشتگیط ةاؽص.
چً ٌَانلی غهد چؾم غَم ْطد را تٍییو نیکيص؟ ایونَر ىیػت کػً وِٕػی
چؾم غَمتان ةاز ؽص ،ةَِاىیص ٌهًچیظ را ةتیيیص .ةلکً ةً ایو ةػِگی دارد کػً ایػو
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چؾم در چً غهری ٕطار دارد .پع چًچیظی تٍییوکييصۀ غهد اغت؟ غً ٌانل
وحَد داردٌ .انل اول ،چیظی اغت کً آن را «حٌَ ِط چػی» نیىػانیم .ایػو حػٌَط

چی ،تؾکیلدٌيصۀ نیصاىی اغت کً از درون تا ةیطون چؾم غَم ْطد وحَد دارد و
ةطای ایيکً چؾم غَم ةتیيص ةً آن ىیاز اغتٌ .هلکػطد آن ؽػتیً ـػٓر تلَیظیػَن
اغت :اگط تلَیظیَن ْػٓط ىصاؽًِ ةاؽص ةٍص از ایيکً روؽو ؽَدْٖ ،م نثػل نػ،
اغتْٖ .م روؽيایی دارد ،انا تفَیطی وحَد ىصارد .ةًسانط ْػٓط اغت کً تفاویط
ىهایؼ داده نیؽَد .التًِ ایو نثال کانالً نياغب ىیػت ،زیطا نا ةًنَر نػػِٖیم
نیةیيیم در ذالی کً تلَیظیَن تفاویط را ةًوغیل ـٓرًای ىؾػان نیدٌػص .ایػصۀ
کلی ایو اغت .ایو حٌَط چی کً در ذػال تؾػطید آن ٌػػِم ةیىٍایػت ةػاارزش
اغت و از نادۀ سالؿتطی غاسًِ ؽصه کً از تَٖا اغِشطاج نیؽَد .نٍهَ ً نٖصار
چی ٌط ؽشؿ ةا ؽشؿ دیگط نِٓاوت اغت .ؽایص از دهٌػظار ىٓػط ،دو ىٓػط
حٌَط ِ

نٖصار نػاوی از آن را داؽًِ ةاؽيص.

غهد چؾم غَم تخلی نػِٖیهی از ْای حٍان ناغت .چیظی اغت کػً ُةٍػص
نٍيَی داؽًِ و ةً ؽیوؽیيگ ْطد ةػِگی دارد .اگط غهد ؽیوؽػیيگ ؽشفػی
پاییو ةاؽص ،غهد چؾم غػَم او پػاییو اغػت .زیػطا ةػًسانط پػاییوةَدن غػهد
چػی او از ةػیو رِْػً اغػت .اگػط غػهد
ؽیوؽیيگ ایو ؽػشؿ ،ةیؾػِ ِط حػٌَط
ِ
ؽیوؽیيگ ؽشفی ةا ةاؽص و در حانٍ نطدم ٌادی از سطدغالی تا ةظرگغػالی،
ةً ؽٍطت ،پَل ،تلادٌای سَد ةا دیگػطان ،نيػاًْ ؽشفػی و اذػاغػات و انیػال
چی او نهکو اغت ةٍِػط ذٓاىػت
گَىاگَن ةؾطی ،کهِط اٌهیت داده ةاؽص ،حٌَط ِ

ؽصه ةاؽص .در ىِیخً ،ةٍص از ایيکً چؾم غَنؼ ةاز ؽَد نیتَاىص واكػدتط ةتیيػص.

وِٕی چؾم غَم کَدکاىی کً کهِط از ؽؼ غال دارىص ةاز ؽػَد ،نیتَاىيػص واكػد
ةتیييص .ةازکطدن چؾم غَمؽان آغان اغت .اگط یک کلهً ةگَیم ةاز نیؽَد.
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دىیای ةؾطی تػأثیط آلَدهکييػصۀ ؽػصیصی روی نػطدم دارد و نٖاونػت در ةطاةػط
حطیان ٕصرتهيص آن غشت اغت .در ىِیخً ،آىچً نطدم ـرید و درغػت نیداىيػص،
اُلب اؽِتاه اغت .ایو نتیٍی اغػت کػً ؽػشؿ ةشَاٌػص زىػصگی سػَةی داؽػًِ
ةاؽص ،انا ایو گطایؼ نیتَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کً ْطد ،دیگطان را نرطوم کيػص یػا
سَدسَاهتط ؽَد .نهکو اغت ةً ٌظیي دیگطان غَد ةتطد ،از آنٌا غَءاغِٓاده کيص
یا ةً آنٌا آزار ةطغاىص .ةطای ایيکً ةً سَد غَد ةطغػاىص ،ةػا دیگػطان دٌػَا و رٕاةػت
نیکيص .آیا ایو ةطسالؼ غطؽت حٍان ىیػت؟ ةياةطایو آىچػً نػطدم ْکػط نیکييػص
ً
الظانا ـرید ىتاؽػص .وِٕػی والػصیو ةػً ْطزىػصان سػَد
ـرید اغت نهکو اغت
آنَزش نیدٌيص ،از ةچگی ةً آنٌا نیگَیيص« :تَ ةایص یاد ةگیػطی زرىػگ ةاؽػی»،
ةًنَری کً در آیيصه ةَِاىيص در احِهاع نطدم ٌادی نٍَٕیت نههئو و انيی داؽػًِ
ةاؽيص .انا از دیصگاه کیٍان ،ایو «زرىگةَدن» ُلم اغت ،زیطا نا اٌِٖاد داریػم کػً
ةایص ةگضاریم انَر روىصی نتیٍی داؽًِ ةاؽيص و ىتایص زیاد ةً غَد ؽشفی اٌهیت
دٌیم .ةا آننَر زرىگةَدن ،او نیسَاٌص ةًدىتال ٌالیٔ ؽشفػیاش ةاؽػص« .اگػط
کػی تَ را آزار نیدٌص ،ةطو غطاغ نٍلم او ،والصیيؼ را پیصا کو« »،اگط پػَلی روی
زنیو نیةیيی ةطدار ».ةً کَدک ةػصیو ؽػکل آنػَزش نیدٌيػص .از سطدغػالی تػا
ةظرگغالیٌ ،طچً چيیو چیظٌایی را ةیؾِط یاد نیگیطد ةًتصریج در حانٍػ نػطدم
ٌادی سَدسَاهتط نیؽَد .او از دیگػطان غَءاغػِٓاده نیکيػص و تٖػَای سػَد را از
دغت نیدٌص.
نادۀ تَٖا ةٍص از ایيکً از دغت رْت ىاپصیص ىهیؽَد ،ةلکً ةػً ؽػشؿ دیگػطی
نيِٖل نیؽَد .انا ایو حٌَط چی ىاپصیص نیؽػَد .اگػط ؽشفػی از سطدغػالی تػا
ةظرگغالی ةػیار نکار ةاؽص و اٌهیت زیادی ةػً نيػاًْ ؽشفػی ةصٌػص و ٕتػل از
ٌطچیظ ةًدىتال نيٍٓػت سػَد ةاؽػص ،چؾػم غػَم ایػو ؽػشؿ ةٍػص از ةازؽػصن،
ىهیتَاىص ةًسَةی ةتیيص .انا ایوگَىً ىیػت کً او ٌطگظ ىَِاىص ةتیيػص .چػطا؟ زیػطا در
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حطیان تظکیً غٍی نػیکيیم ةػً سلػَص اولیػًنان ةػازگطدیم و ةػا تهػطیو نػصاوم
نیتَاىیم ةًنَر پیَغًِ آن را حتطان کيیم و ةً ذالت اولیًاش ةطگطداىیم .ازایػورو
ؽشؿ ةایص ةً ؽیوؽیيگ اٌهیت ةصٌص .نػا ةػط رؽػص و ارتٖػای ٌهًحاىتػ ؽػها
تأکیص نیکيیم .اگط ؽیوؽػیيگ ةػا رودٌ ،طچیػظ دیگػط ىیػظ ٌهػطاه ةػا آن ـػٍَد
چی ؽػها کػً چؾػم غػَمتان را تَاىهيػص
نیکيص .اگط ؽیوؽیيگ ةا ىطود ،حٌَط ِ
نیغازد ،دوةاره ةً دغت ىهیآیص .ارتتاط آن ایوگَىً اغت.

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

ً
ؽشفا اىخام نیدٌيػص ٌػم چؾػم غَمؽػان ةػاز نیؽػَد .وِٕػی
ذِی سَدؽان
چؾم غَمؽان در اةِصا ةاز نیؽَد ،اُلب تطغياک اغتٌ .لت ایو اغت کً نطدم
نٍهَ ً در آسط ؽب کً تاریػک و غػاکت اغػت چیگَىػگ را تهػطیو نیکييػص .در
ذالی کً ؽشؿ تهطیو نیکيص ،نهکػو اغػت ىاگٍػان چؾػهی ةػظرگ را روةػطوی
چؾمٌای سَد ةتیيص و وذؾت کيص .آنٕصر تطغياک اغػت کػً ةٍػص از آن ،حط ػت
ىهیکيص چیگَىگ را تهطیو کيص .سیلی تطغػياک اغػت؛ چؾػم ةظرگػی کػً پلػک
نیزىص و ةً ؽها ىگاه نیکيص و ةػیار واكػد اغػت .ازایػورو ،ةٍلػی آن را چؾػم
اٌطیهو نیىانيص ،ةطسی ىیظ آن را چؾم سصایی نیىانيص .در ذٖیٖت ،ایػو چؾػم
سَدتان اغت .انا ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً ْطد ْٖم ىیاز دارد ةً تظکی سَد ةپطدازد و
ةٖیً در دغِان اغِاد ْطد ٕطار دارد .کل روىص تتصیل گَىػگ در ُةٍػصٌای دیگػط روی
نیدٌص و ةػیار پیچیصه اغت .ةػصن ىػًتيٍا ْٖػم در یػک ُةٍػص دغػِشَش تِییػط
نیؽَد ،ةلکً در تهام ُةٍصٌای نشِلّ ىیظ ایو تِییط ـَرت نیگیطد .آیا نیتَاىیص
آن را ةًدغت سَدتان اىخام دٌیص؟ ىهیتَاىیص .ایو چیظٌا ةًوغیل اغػِاد ىيػم و
تطتیب داده نیؽَىص و ةًوغیل او احطا نیؽَىص .ةً ٌهیو ٌلت ،گًِٓ نیؽَد کػً
ْطد ْٖم ةایص تهطکظش ةط تظکیػً ةاؽػص و اغػِادش ةٖیػ نػػا ل را اداره نیکيػص.
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نهکو اغت انیصوار ةاؽیص یا تالش کيیص ةً چیظی ةطغیص ،انا در وإػً کػػی کػً
نػا ل را اداره نیکيص اغِاد اغت.
ً
ؽشفػا در ذػال تهػطیو ٌػػِيص ،ةازؽػصن
ةٍلی اْطاد در ذالی کً سَدؽػان
چؾم غَم را تخطةً نیکييص .گطچً آن را چؾم سَد ؽشؿ در ىيط نیگیطیم ،انػا
آن چیظی ىیػت کً سَد او ةَِاىص آن را رؽص دٌص .ةٍلػی اْػطاد اغػِادی دارىػص و
وِٕی اغِاد نیةیيص کً چؾم غَم آنٌػا ةػاز اغػت ،چؾػهی را ةطایؽػان تتػصیل
ِ
چؾم ذٖیٖی ىانیصه نیؽَد .التًِ ةٍلػی اْػطاد اغػِادی ىصارىػص ،انػا
نیکيص کً
ؽایص اغِادی گضری وحَد داؽًِ ةاؽص .در نصرغ ةَدا گًِٓ نیؽػَد« :نَحػَدات
سصایی ٌهًحا ذلَر دارىص ».تٍصادؽان ةًٕصری زیػاد اغػت کػً در وإػً ٌهػًحا
ٕصنی ةا ی غطتان وحػَد
ٌػِيص .ةطسی ىیظ نیگَیيص« :نَحَداتی آغهاىی در غً
ِ

دارىص »،یٍيی تٍصاد آنٌا زیاد اغت .اگط اغِادی گضری ةتیيػص کػً ْػطدی ةػًسَةی
تهطیو نیکيص و چؾم غَنؼ ةاز اغت انػا چؾػهی ىػصارد ،آن را ةػطایؼ تتػصیل
نیکيص و ٌيَز ةًٌيَان چیظی کً او ةػا تهػطیو سػَدش آن را رؽػص داده نرػػَب
نیؽَد .چيیو نَحَداتی ةػیار ْطاتػط از ٍٕطنانٌػای نػطدم ٌػادی ٌػػِيص ،زیػطا
اىگیػػظۀ آنٌػػا ْٖػػم ىخػػات نػػطدم اغػػت و آن را کػػانالً از روی ىیػػکسَاٌی اىخػػام
نیدٌيص؛ ةصون ایيکً ْکطی درةارۀ پاداش یا ؽٍطت داؽًِ ةاؽيص.
ةٍص از آىکً چؾم غَم ْطد ةاز نیؽَد ،چؾهان ْیظیکی او ةًؽػصت ةًوغػیل
ىَر سیطه ؽصه و از آن اذیت نیؽػَىص .در ذٖیٖػت چؾػهان او ىیػػت کػً اذیػت

ً
ـطْا ةًگَىًای اغػت کػً اذػػاس
نیؽَىص .ةلکً ُصۀ ـيَةطی او اذیت نیؽَد.
نیکيص چؾهاىؼ اذیت نیؽَىصٌ .لِؼ ایو اغت کً ٌيَز چؾػم ذٖیٖػی را ةػً
دغػػت ىیػاورده اغػػت .ةٍػػص از آىکػػً آن چؾػػم ذٖیٖػػی ةػػً او داده ؽػػص ،چؾػػهان
ْیظیکیاش دیگط اذیت ىهیؽَىص .ةطسی از تهطیوکييصگان نا نیتَاىيػص آن چؾػم
ذٖیٖی را ةتیييص یا اذػاس کييص .غطؽت آن نثل غطؽت حٍان اغػت .ةیگيػاه و
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کيخکاو اغت و ةً ٌهیو ٌلت ةً درون ىگاٌی نیکيص تا ةتیيص آیا چؾػم غػَمتان
ةاز ؽصه و آیا نیتَاىص ةػطای دیػصن اغػِٓاده ؽػَد .ةًغػهت درون ةػً ؽػها ىگػاه
نیکيص .از آىخا کً چؾم غَمتان ةاز ؽصه ،نهکو اغت ىاگٍان ةتیيیػص کػً در ذػال
ىگاهکطدن ةً ؽهاغت و ةِطغیص .در ذٖیٖت ،ایو چؾم اکيػَن ةشؾػی از سَدتػان
اغت و ةا ایو چؾم اغت کً نیتَاىیػص از آن لريػً ةػً ةٍػص ٕلهطوٌػای دیگػط را
ةتیيیص .ةصون آن چؾم اـالً ىهیتَاىیص ةتیيیص ،ذِی اگط چؾم غَمتان ةاز ةاؽص.
ٌانل غَنی ىیظ وحَد دارد و ایػو چیػظی اغػت کػً ةػًنَر وإٍػی نؾػشؿ
نیکيص چؾم غَمتان در چً غهری کار نیکيص .ایو ٌانل در سفػَص تِییطاتػی
اغت کً وِٕی غهَح نشِلّ را پؾت غط نیگضاریص در ُةٍصٌای نشِلػّ نِخلػی
نیؽَد .وِٕی ؽشؿ ةا چؾم غَنؼ نیةیيص ،ىًتيٍا از کاىال اـلی ،ةلکً از چيص
کاىال ْطٌی ىیظ اغِٓاده نیکيص .نصرغ ةَدا نٍِٖص اغت کً ٌط نيٓض ٌػطؽ چؾػم
اغت ،در ذالی کً نصرغ دا َ نیگَیص ٌط نيٓض ةصن چؾم اغت .یٍيی تهام ىٖاط
نب غَزىی چؾم ٌػِيص .نييَرؽان ایو اغت کً چيیو چیظی ةا ىٌَی از ذالػت
ةصىی تِییطیاًِْای کً ْا ایخاد کطده انکانپضیط اغػت و ْػطد نیتَاىػص از ٌطحػای
ِ
ةصن ةتیيص.

ولی نا نٍِٖصیم ىهَدٌای ةیؾِطی در سفَص غهد چؾم غَم وحػَد دارد.
ٌالوه ةط کاىال اـلی کً گِٓم ،چيص کاىال ْطٌی نٍم ىیظ وحَد دارد و ایو کاىالٌای
ْطٌی در ةا ی ٌط دو اةػطو ،ةػا و پػاییو پلػک چؾػهان و در ىٖهػ نػب غػَزىی

َؽوگِو در ٕػهت ةا ی ةیيی وحَد دارىص .پؾتغطگضاؽِو غهَح نشِلّ چؾػم
غَم ،نَكٌَی از ایو اغت کً آیا ایو کاىالٌا نیتَاىيص اغِٓاده ؽَىص .التِػً اگػط
تهطیوکييصهای نٍهَلی ةَِاىص از ایو کاىالٌا اغِٓاده کيص ،یٍيی ةػً غػهد ةػػیار
ةا یی رغیصه اغت .اْطادی ٌػِيص کً ذِػی نیتَاىيػص از چؾػهان ْیظیکػی سػَد
اغِٓاده کييص تا ٕلهطوٌای ورای ایػو ُةٍػص را ةتیييػص؛ التِػً پػع از آىکػً از نطیػٔ
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تظکیً ،تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی گَىػاگَىی را در ایػو چؾػهان ْیظیکػی رؽػص داده
ةاؽيص .انا اگط ىَِاىيص از ایو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةًسَةی اغػِٓاده کييػصْٖ ،ػم
چیظٌایی را در یک ُةٍص نیةیييص انا ىً در غایط ُةٍصٌا یا ْٖم در غایط ُةٍػصٌا و ىػً
در ایو ُةٍص نا ،کً در ایو ـَرت ٌيَز ٌم آنٕصر َْؽالٍاده ىیػت .ازایػورو ةطسػی
اْطاد از یک چؾم ةطای دیصن ایو ُةٍص و از چؾهی دیگط ةػطای دیػصن ُةٍػصی ورای
ایو ُةٍص اغِٓاده نیکييص .ذا زیط ایو چؾػم ْیظیکػی (چؾػم ْیظیکػی راغػت)
ٌی

کاىال ْطٌی وحَد ىصارد ،ةيا ةً ٌلِی کً نػِٖی ً
ها ةً ْػا نطةػَط اغػت :نػطدم

تهایل دارىص از چؾم ْیظیکی راغت ةطای اىخام کارٌای ةص اغِٓاده کييص .آىچػً تػا
ایيخا گِٓم درةارۀ چيص کاىال ْطٌی نٍهػی اغػت کػً اْػطاد در تظکیػ ْػای ٕلهػطو
ةؾطی تَغًٍ نیدٌيص.
ةٍص از رغیصن ةً غهری ةػیار ةا و رِْو ةً ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی ،چؾػهی

ً
نشفَـػا در ىیهػ ةػا ی ـػَرت،
ؽکل نیگیطد کً ؽتاٌت ةً چؾم نطکب دارد.
چؾهی ةظرگ ىاٌط نیؽَد کً ةیؽهار چؾم کَچک درون آن وحػَد دارد .ةطسػی
از نَحَدات سصایی در غهَذی َْؽالٍػاده ةػا چؾػمٌای ةػػیار زیػادی را رؽػص
دادهاىص ةًنَری کً ایو چؾمٌا در غطاغط ـَرتؽان وحَد دارىص .تهػام چؾػمٌا
از نطیٔ ایو چؾم ةظرگ چیظٌا را نیةیييػص و آنٌػا نیتَاىيػص ٌطچػً را ةشَاٌيػص
ةتیييص و ةا یک ىيط نیتَاىيص تهام غهَح را ةتیييص .حاىَرؽياغان و ذؾطهؽياغاىی
کً روی نگع پژوٌؼ نیکييص پی ةطدهاىص کً نگع چؾم ةظرگػی دارد و در زیػط
نیکطوغکَپ دیصهاىص کً ایو چؾم ةظرگ از ةیؽهار چؾم کَچک تؾکیل ؽػصه و
آن را چؾم نطکب نیىانيص .وِٕی ةً غهری ةػیار ةا ةطغیص ،نهکػو اغػت ایػو
نٍَٕیت ىاٌط ؽَد .انا ةایص غهدتان سیلی ةا تط از غهد تاتاگاتا ةاؽػص تػا ایػو
نٍَٕی ػت تظکی ػً ىػػاٌط ؽػػَد .اْػػطاد ٌػػادی ىهیتَاىيػػص ایػػو چؾػػمٌا را ةتیييػػص و
تهطیوکييصهای در غهری نَِغم ىیظ ىهیتَاىص آنٌا را ةتیيص .زیطا ایو چؾمٌا در
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ُةٍصی دیگط ٕطار دارىص و ایيخا ٌهًچیظ ٌادی ةً ىيط نیرغص .ایو تَكػیری اغػت
درةارۀ ایيکً وِٕی کػی غهَح ةا تط یا ُةٍصٌای دیگط را پؾػت غػط نیگػضارد چػً
روی نیدٌص.
تا ذص زیادی غاسِار چؾم غَم را ةطایتان ؽطح دادهام .نا از ىیطویی ةیطوىػی

ً
ىػػتِا غػطیًتط و آغػانتط
اغِٓاده نیکيیم تا چؾم غَمتان را ةاز کيیم ،ةياةطایو
روی نیدٌػػص .وِٕػػی درةػػارۀ چؾػػم غػػَم ـػػرتت نیکػػطدمٌ ،طیػػک از ؽػػها
نیتَاىػِیص اذػاس کيیػص کػً پیؾػاىیتان ةًٌمْؾػطده ؽػصه ،اىگػار ناٌیچػًٌا
ةًٌمکؾیصه ؽصه و ةًنطؼ درون غَراخ نیؽػَىص .آیػا ایونػَر ىتػَد؟ ةلػً ةػصیو
ـَرت ةَد .تا وِٕی واةػِگیٌایتان را کيار گضاؽًِ و ایيخا آنصه ةاؽیص تػا ْػالَن
داْا را یاد ةگیطیص ٌهگیتان آن را اذػاس نیکيیص .ىیطویی کً اذػاس نیکيیػص
ةػػًنطؼ درون ْؾػػار وارد نػػیآوردٕ ،ػػَی اغػػت .نػػا چؾػػم غػػَمتان را ةًوغ ػیل
ةیطونْطغِادن گَىگی کً نشفَص ةازکطدن چؾػم غػَم اغػت ةػاز نػیکيیم ،در
ذالی کً ْالَنٌایی را ىیظ ةطای تطنیم آن ةیطون نیْطغػِیم .در ذػالی کػً درةػارۀ
چؾم غَم ـرتت نیکيم ،آن را ةطای ٌطیک از ؽها ةاز نیکيم ،ةػًؽػطنی کػً در
ذال تظکی ْالَن داْا ةاؽیص .انا ایوگَىً ىیػت کً ٌهً الظ ً
انا ةَِاىيص ةًنَر واكػد

ةتیييص یا ذِی کالً ةتیييص .ایػو ةػً نػػا لی در غػهت سَدتػان ةػػِگی دارد .اگػط
ىهیتَاىیص ةتیيیص ىگػطان ىتاؽػیصْٖ ،ػم ةػًنَر اغػَِار ةػً تظکیػًتان ادانػً دٌیػص.
ٌهاننَر کً ةً ارتٖای غهدتان ادانً نیدٌیص ،ةًتصریج نیتَاىیػص ةتیيیػص و دیػص
تار ؽها ةًتصریج واكد نیؽَد .تا وِٕی ةا ارادهای نفهم تظکیً کيیصٌ ،ه آىچػً
را کً نهکو اغت ٕتالً از دغت داده ةاؽیص ةاز سَاٌیص یاْت.
ً
ىػتِا غشت اغت کً سَد ؽشؿ چؾم غَنؼ را ةػاز کيػص .ةگضاریػص درةػارۀ
روشٌای نشِلٓی ـرتت کيم کً اْطاد چؾم غَمؽان را ةاز نیکييص .یػک روش
ؽانل ایو اغت کً ْطد در ذالی کً نصیِیؾو نیکيص ،ةً پیؾاىی ،حایی کً چؾم
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غَم ٕطار دارد ،ىگاه نیکيص .در اةِصا پی نیةطد کػً درون پیؾػاىی تاریػک اغػت و
آىخا چیظی وحَد ىصارد .ةػًنػطور زنػان ،ذػع نیکيػص کػً درون پیؾػاىی غػٓیص
نیؽَد .پع از نصتی تظکیً ،پی نیةطد کً درون پیؾاىی ةًتػصریج درسؾػانتط و
غپع ٕطنظ نیؽَد .در آن زنان ةً ىيط نیرغص کػً اىگػار درون پیؾػاىی ؽػکًِٓ
نیؽػَد ،نثػل گلٌػػایی کػً در تلَیظیػَن یػا ْػیلم نیةیيیػص ،کػػً در یػک لريػػً
گلةطگٌایؽان ةاز نیؽَد .چيان ـريًٌایی ىػاٌط نیؽػَد .آن ٕػػهت ٕطنػظ
درون پیؾاىی کً در اةِصا نػهد ةً ىيط نیرغیص ،ىاگٍان در نطکظ ةطحػًِ ؽػصه و
غپع نیؽکٓص و نیؽکٓص .اگط ْطدی ةشَاٌص سَدش ایو روىص را تا اىٍِا ةػًنَر
کانل ةگضراىص ،نهکو اغت ذِی ٌؾت یا ده غال ٌم کاْی ىتاؽص ،زیطا کل چؾػم
غَم نػصود اغت.
چؾم غَم ةطسی اْطاد کانالً نػصود ىیػت و آنٌا کاىالی ةاز دارىػص .انػا آىخػا
ٌی

اىطژی وحَد ىصارد ،زیطا ٌی

تهطیو نٍيَی اىخػام ىصادهاىػص .ةيػاةطایو وِٕػی

ؽطوع ةً اىخام تهطیو نیکييص ،ىاگٍان چیظی گطد و غیاه حلَی چؾم آىان ىػاٌط
نیؽَد .پع از آىکً نصتی تهطیو کييص ،ةًتصریج غٓیص و غپع ةًنَر ْظایيصهای
درسؾان نیؽَد تا ذصی کً چؾمٌای ْیظیکػی ؽػشؿ را کهػی اذیػت نیکيػص.
ازایورو ةٍلی اْطاد نیگَیيص« :سَرؽیص را دیػصم» یػا «نػاه را دیػصم ».انػا آىچػً
دیصىص ىً سَرؽیص ةَد و ىً ناه ،ةلکػً در وإػً کاىػال سَدؽػان ةػَد .ةٍلػی اْػطاد
غطیًتط غهَح را پؾت غط نیگضارىص و وِٕی چؾػم ذٖیٖػی ةػً آنٌػا داده ؽػص
نیتَاىيص ٕلهطوٌای دیگط را ةتیييص .ةطای دیگطان ،دیصن نهکو اغت ةػػیار غػشت
ةاؽص .وِٕی تهطیو نیکييص ،اذػاس نیکييص در نَل ایو کاىال ةًنطؼ ةیطون در
ذال دویصن ٌػِيص کً ؽتیً تَىل یا چاه اغت .ذِی در سَاب ،اذػاس نیکييػص
در ذال دویصن ةًنطؼ ةیطون ٌػِيص .ةٍلػی از اْػطاد اذػػاس نیکييػص در ذػال
اغبغَاری ٌػِيص ،ةطسی اذػاس نیکييػص در ذػال پطوازىػص ،ةٍلػی اذػػاس
51

نیکييص در ذال دویصن ٌػِيص و ةطسی اذػػاس نیکييػص در اتػَنتیلی ةػا ؽػِاب
ةًنطؼ حلَ نیراىيص .انا ٌهیؾً ایونَر ةً ىيػط نیرغػص کػً اىگػار ىهیتَاىيػص ةػً
اىٍِای آن ةطغيصٌ .لِؼ ایو اغت کً ةػیار غشت اغت سَد ْطد چؾم غػَنؼ
را ةاز کيص .نصرغ دا َ ةصن ةؾطی را نثل حٍاىی کَچک در ىيط نیگیطد .اگػط ةػصن،
حٍاىی کَچک ةاؽص ،درةارهاش ةیيصیؾیصْ ،اـل پیؾاىی تا ُصۀ ـيَةطی ةػیؼ از
ٌ۱۰۸ظار «لی» اغت .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً آنٌا ٌهیؾػً اذػػاس نیکييػص ةػا
ؽِاب ةًنطؼ ةیطون نیروىص انا ىهیتَاىيص ةً اىٍِا ةطغيص.
ةػیار نيهٖی اغت کً نصرغ دا َ ةصن ةؾطی را نثل حٍػاىی کَچػک در ىيػط
نیگیطد .نييَرؽان ایو ىیػت کً غاسِار و تطکیب ةصن ؽػتیً غػاسِار و تطکیػب
حٍان اغت و نييَرؽان ؽکل ٌػِی ةصن نا در ایو ُةٍص ْیظیکی ٌم ىیػػت .نػا
نیپطغػیم :ةػػط اغػػاس درک ٌلػػم ىػػَیو ،در غػػهری ةػػیار نیکطوغػػکَپی ،ةػػصن
ْیظیکی کً از غلَلٌا تؾکیل ؽػصه در چػً وكػٍیِی اغػت؟ تطکیتػات نَلکػَلی
نشِلٓی وحػَد دارد .کَچػکتط از نَلکَلٌػا ،اتمٌػا ،پطوتَنٌػاٌ ،ػػًٌِای اتػم،
الکِطونٌا و کَارکٌا ٌػِيص .کَچکتطیو ذرات نیکطوغکَپی کػً تػاکيَن درةػارۀ
آنٌػػا پػػژوٌؼ ؽػػصه ىَتطیيٌَػػا ٌػػػِيص .پػػع کَچػػکتطیو ذرۀ نیکطوغػػکَپی
چیػت؟ ةػیار غشت اغت درةارۀ آن پژوٌؼ کطد .ؽاکیانَىی در غالٌای آسػط
زىصگیاش ةیان کطد کً ایو حٍان «ٌم ةیىٍایت ةػظرگ و ٌػم ةیىٍایػت کَچػک»
اغت .نٍيی آن چیػت؟ یٍيػی ذِػی ةػطای نَحػَدی در غػهد تاتاگاتػا ،حٍػان
آنٕصر ةظرگ اغت کً ذصونطز آن را ىهیتَان درک کطد و آنٕصر کَچػک اغػت کػً
نیکطوغکَپیتطیو ذرات ناده را ىیظ ىهیتَان درک کطد .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً او
ةیان کطدٌ« :م ةیىٍایت ةظرگ و ٌم ةیىٍایت کَچک» اغت.
ؽػاکیانَىی گػػػِطدگی حٍػػان را از نطیػػٔ آنػػَزش سػػَد درةػػارۀ غػػًٌظار دىیػا
تَـیّ کطد .او ةیان کطد کً در کٍکؾان راه ؽیطی حٍان نا ،غًٌظار غیاره ٌػػت
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کی نؾاةً نا دارىص و ذِی درون
کً روی آنٌا نَحَداتی وحَد دارىص کً ةصن ْیظی ِ

یک داى ؽو ،غًٌظار دىیای ةیکطان نثل ایو دىیا وحَد دارد .یٍيی یک داى ؽو
ناىيص حٍاىی اغت کً نَحَدات ةاٌَؽی نثل اىػان و دىیاٌػایی نثػل دىیػای نػا
دارد ،ةا کَهٌا و رودساىًٌایی در آن .ةاورکطدىؼ غػشت اغػت! اگػط ایػو درغػت
ةاؽص ،پع درةارهاش ةیيصیؾیص :آیا در آن دىیاٌای کَچکتط ،ؽو وحَد ىػصارد؟ و
در ٌطیک از آن داىًٌای ؽو ،آیا غًٌظار دىیای ةیکطان وحَد ىصارد؟ پػع آیػا در
آن غًٌظار دىیای ةیکطان ،ؽو وحَد ىصارد؟ و در ٌطیک از آن داىػًٌای ؽػو ،آیػا
دوةاره غًٌظار دىیای ةیکطان وحَد ىصارد؟ ةياةطایو در غهد تاتاگاتاْ ،طد ىهیتَاىػص
اىٍِای آن را ةتیيص.
آىچً درةارۀ داىًٌای ؽو گًِٓ ؽػص ،نیتَاىػص درةػارۀ غػلَلٌا و نَلکَلٌػای
اىػان ىیظ گًِٓ ؽَد .نطدم از ةظرگی حٍان نیپطغيص .ةگضاریص ةطایتان ةگػَیم کػً
ایو حٍان ىیظ سم نطزی سَد را دارد ،گطچً در غػهد تاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز ةػً ىيػط
نیرغص ةیکطان و ةیىٍایت ةظرگ اغت .گطچً ةاورکطدىؼ غشت اغػت انػا درون
ةصن اىػان کً نِؾکل از ذراتی در غهد نَلکَلی تػا غػهد ةػػیار نیکطوغػکَپی
اغت ،در وإً ةً ةظرگی ایو حٍان اغت .وِٕی اىػان یا ٌط گَىػًای از ذیػات ةػً
وحػػَد نیآیػػصٌ ،ياـػػط نيرفػػطةًْطد ذیػػات و غطؽػػت او در غػػهری ةػػػیار
نیکطوغػػکَپی ؽػػکل نیگیطىػػص .چيػػیو چیظٌػػایی ْطاتػػط از دغِطغػػی ٌلػػم ىػػَیو
ٌػِيصٌ ،لهی کً در نٖایػً ةا ٌلم ؽکلٌای پیؾطِْ ذیات در غیارات دیگػط در
غطاغط حٍان ،ةػیار اةِصایی اغتٌ .لم نا ذِی ىهیتَاىص ةً ُةٍصٌایی ىَٓذ کيص کػً
در ٌهیو زنان و ٌهػیو نکػان نػا وحػَد دارىػص .در ذػالی کػً ةؾػٖابپطىصهٌای
غیارات دیگط ةًآغاىی نیتَاىيص ةً ُةٍصٌای دیگط غٓط کييػص .نٍٓػَم آن ْلػازنان
کانالً نِٓاوت اغت .ازایورو در یک آن نیآیيص و نیروىص ،آنٕصر غطیً کً ةاورش
ةطای نطدم غشت اغت.
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ایو چیظی ةَد کً ٌيگام ـرتت درةارۀ چؾم غَم ةایػص آن را نػیگِٓیم ،زیػطا
وِٕی در نَل کاىالتان ةا ؽِاب ةًنطؼ ةیطون نیدویص ،اذػاس نیکيیص کػً آن
ةیکطان و ةیپایان اغت .ةٍلی اْطاد نهکػو اغػت وكػٍیت دیگػطی را نؾػاٌصه
کييص .نهکو اغت اذػاس ىکييص در تَىلی ذطکت نیکييص ،ةلکً اذػاس کييػص در
نَل حادۀ پٍو و ةیپایاىی نیدوىص و در ذالی کً ةػًنطؼ ةیػطون نیدوىػص ،در دو
نطؼ حاده ،کَهٌا ،رودساىًٌا و نياىط ؽٍطی وحػَد دارد .ةػاورکطدن آن غػشتتط
اغت .گًٌِٓای اغِاد چیگَىگی ةً یادم نیآیص« :ذِی در یػک نيٓػض ٌػطؽ ةػصن
اىػان ،ؽٍطی وحَد دارد کً اتَنتیلٌا و ٕهارٌا در آن ذطکت نیکييص ».ةطسی کػً
ً
وإٍا ؽگٓتزده ؽصىص و ةطایؽػان ٕاةلتفػَر ىتػَد .در ذػال ذاكػط
آن را ؽيیصىص

نیداىیم کً چیظٌػای نػادی در غػهد نیکطوغکَپیؽػان از نَلکَلٌػا ،اتمٌػا و
پطوتَنٌا تؾکیل نیؽَىص و نیتَاىیص آن را تهام نػیط تا پاییو ردیاةی کيیص .اگط
در ٌط غهد ،نیتَاىػػِیص ةػًحای یػک ىٖهػً ،ـػٓر ٌػط غػهد را ةتیيیػص ،اگػط
نیتَاىػِیص ـٓر غهد نَلکَلٌا ،ـٓر غهد اتمٌا ،ـٓر غهد پطوتَنٌػا
و ـٓر غهد ٌػًٌِای اتم را ةتیيیص ،نیتَاىػِیص ؽکلٌای ٌػِی در ُةٍصٌای
نشِلّ را ةتیيیص .تهام چیظٌای نػادی ،ؽػانل ةػصن ةؾػطی ،ةػً نػَازات غػهَح
ُةٍصٌای دیگط حٍان وحَد دارىص و ةً آنٌا نطتتم ٌػِيص .در ْیظیػک ىػَیو وِٕػی
روی ذرات نیکطوغکَپی ناده پژوٌؼ نیکييص ،در یک زنػان ْٖػم روی یػک ذرۀ
نیکطوغکَپی پػژوٌؼ نیکييػص و آن را از نطیػٔ ؽػکاِْو و ترلیػل تکًتکػًای
اىخام نیدٌيص و ْٖم پع از ایيکً ٌػػًِ از ْطایيػص ؽػکاْت ٌػػًِای نیگػضرد،
ب پع از ؽکاْت آن را ةطرغی نیکييص .انػا اگػط دغػِگاٌی نیداؽػِیم کػً
تطکی ِ

نیتَاىػت چیظٌایی را کً در ـٓر اتمٌا یا نَلکَلٌا وحَد دارد ةطاینان آؽکار
کيص و کل تفَیط آن را ىهایؼ نیداد ،نٍادل ایو نیةَد کً ةً ُةٍػصی دیگػط ىٓػَذ

کطدیم و ذٖیٖت ُةٍص دیگط را نیدیصیم .ةصن ةؾطی ةا ُةٍصٌای دیگط نهاةٖػت دارد
و ٌه آن ُةٍصٌا ةًگَىًای ٌػِيص کً تَـیّ کطدم.
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چیظٌای دیگطی ىیظ وحَد دارىص کً وِٕی سَد ؽشؿ چؾم غَم را ةاز نیکيص
نهکو اغت تخطةً کيػص .تػا ایيخػا درةػارۀ ةٍلػی از پصیػصهٌای ٌهػَنی ـػرتت
کطدهام .سیلی رایج ىیػت کً اْطاد ةتیييص چؾم غَمؽػان نیچطسػص ،انػا چيػیو
چیظی روی نیدٌص .ایو پصیصه ةیؾِط در نصرغ دا َ رایج اغت ،ةًنَری کً یػک
ـٓر گطد تایحی وحَد دارد و ٕتل از ایيکً تظکیًکييصه ةَِاىػص چیظٌػایی را ةتیيػص
ایو ـٓرً ةایص پاره و ةاز ؽَد .انا ایوگَىً ىیػت کً یک تایحی درون غػط ْػطد
ٕطار داؽت .ةلکً اغِادش از ٌهان آُاز چیظٌایی را ةطایؼ ىفب کطد تا تظکیػًاش
را نهکو کيص و یکی از آنٌا تایحی ةَد .اغِادش ةػا اغػِٓاده از تػایحی چؾػم
غَم او را نُ ٍطونَم کطده ةػَد .وِٕػی زنػان ةازؽػصن چؾػم غػَنؼ ةطغػص ،پػاره
نیؽَد .ةياةطایو آن چیظی اغت کً اغِاد از روی ٕفص ةطای او تطتیب داده ةػَد و
چیظی ىیػت کً در اةِصا در غطش ٕطار داؽت.
اْطادی ٌم وحَد دارىص کً در حػِخَی ةازؽصن چؾم غػَم ٌػػِيص ،اْػطادی
کً ٌطچً ةیؾِط غٍی کييص ،اذِهال آن را کهِػط نیکييػصٌ .لػِؼ چیػػت؟ سػَد
آنٌا ىهیداىيص ناحطا چیػتٌ .لت اغاغی ایو اغت کً ىهیتَان ةػًدىتال چؾػم
غَم ةَدٌ .طچً ةیؾِط در آرزوی آن ةاؽیص ،دیطتط ةً دغت نیآوریصٌ .طچً ةیؾػِط
در نلب آن ةاؽیص ،ىًتيٍا ةاز ىهیؽَد ،ةلکً ةصتط ،نادهای ساکػِطیرىگ از چؾػم
غَم تطاوش نیؽَد و نرصودۀ وغیٍی را در ةط نیگیطدٌ .طچً ةیؾِط چؾم غَم
ةاز ىؾَد ،ةیؾِط آن را نیسَاٌیص و ایو ناده ةیؾِط حاری نیؽػَد و ىِیخػً ایػو
نیؽَد کً تهام ةصنتان را در ةط سَاٌص گطْت .ذِی نیتَاىص كشیم ؽَد و نیصان
ً
وإٍػا ٌػم ةػاز نیؽػصٌ ،يػَز ٌػم
ةظرگی داؽًِ ةاؽص .ذِی اگػط چؾػم غػَمتان

ىهیتَاىػِیص ةا آن ةتیيیص ،زیطا در ىِیخ واةػِگیتان ،چؾمتان نٍطونَم نیؽص.
ایو ناده ْٖم زناىی ؽطوع نیکيص از ةیو ةطود و ىاپصیص ؽَد کػً دیگػط ةػً چؾػم
غَم ْکط ىکيیص و آن واةػِگی را ةًکلی رٌا کيیص .انا نختَر سَاٌیػص ؽػص از نیػان
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یک دوره تظکی نإتْطغای نَ ىی ةگضریص تا آن ناده را از ةیو ةتطیػص؛ وكػٍیِی
کً از اول ٌم ىتایص پصیص نیآنص .ةطسی اْطاد ایو را درک ىهیکييػص .اغِادؽػان ةػً
آنٌا نیگَیص« :در نلب آن ىتاش ،ةًدىتال آن ىتػاش »،انػا آن را ةػاور ىهیکييػص و
ةػػًنَر غطغػػشِاىًای ةػػً سَاغػػِو آن ادانػػً نیدٌيػػص و در اىٍِػػا ةػػطٌکع آىچػػً
نیسَاغِيص ،ةً دغت نیآورىص.

تَاىایی فَقطتیػی دیرنازراهدور
یک تَاىایی َْؽنتیٍی کً نػِٖی ً
ها ةػً چؾػم غػَم نطةػَط اغػت دیػصنازراهدور
ىانیصه نیؽَدْ .طدی ٌػت کً نیگَیص« :در ذالی کً ایيخػا ىؾػػًِام نیتػَاىم
ـريًٌایی را در پکو ،آنطیکا یا آنغَی دىیا ةتیيم ».ةٍلی از نطدم ىهیتَاىيص آن
را درک کييص زیطا ٌلم ٌم ىهیتَاىػص آن را تَكػید دٌػص .چگَىػً ایػو انکانپػضیط
اغت؟ ةٍلی اْطاد غٍی کطدهاىص ةًگَىًای آن را تَكید دٌيص ،ولی ىهیتَاىيػص آن
را ةًنَر ٕاىًکييصهای ؽطح دٌيص .ةشؾػی از نؾػکل ةػً ایػو نطةػَط نیؽػَد کػً
تَكید آنٌا ةط اغاس ایو ْطض اغت کً آن ،ىٌَی تَاىایی َْؽةؾطی اغػت؛ در
ـَرتی کً ایوگَىً ىیػت .اْطادی کً در غهد ْای ٕلهطو ةؾػطی تظکیػً نیکييػص
ٕصرتٌای وإٍی َْؽةؾطی ىصارىص .آىچً از نطیٔ دیصنازراهدور یا ٕصرتٌای دیگط
نیةیييصْٖ ،م در گػِطۀ ُةٍصی ةشفَص روی نیدٌص .ىٍایت ةطد تَاىاییٌایؽان
ورای ایو ُةٍص ْیظیکی کً نا اىػانٌا در آن ٌػِیم ىهیرود و نٍهَ ً ورای نیػصان
ُةٍصی سَدؽان ىیظ ىهیرود.
در ُةٍصی ةشفَص ،ةصن ةؾطی دارای نیصاىی اغت کً از نیصان تٖػَا نِٓػاوت
اغت .آنٌا در یک ُةٍص ىیػِيص ،انا نرصودۀ نیصانؽان ةػً یػک اىػصازه اغػت .آن
نیصان ةا حٍان نهاةٖت دارد و ٌطچً در حٍان ةیػطون وحػَد دارد نیتَاىػص ةػًنَر
نِياىط در نیصان ؽها ایيخا نػيٍکع ؽػَد و ٌطچیػظی نیتَاىػص نػيٍکع ؽػَد.
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آنٌا تفاویط نيٍکعؽصه از چیظٌػای وإٍػی ٌػػِيص .ةػًنَر نثػال روی زنػیو،
آنطیکػػا و واؽػػيگِو دیغػػی وحػػَد دارد ،ةيػػاةطایو در نیػػصان ؽػػشؿ ،آنطیکػػا و
واؽيگِو دیغی نيٍکع نیؽَد ،ولی آنٌا غایًٌایی ٌػِيص .انا غػایًٌا ىیػظ
ةًؽکل نادی وحَد دارىص و آنٌا ةًؽکل نِياىط نيٍکع نیؽػَىص ،ةػًنَری کػً
ةط نتٔ تِییطی کً در آىخا ـَرت نیگیطد ،تِییط نیکييػص .ةيػاةطایو دیػصنازراهدور
کً ةٍلی اْطاد ةً آن اؽاره نیکييص دیصن چیظٌایی در نیصان ُةٍصی سػَد ؽػشؿ
اغت .وِٕی ؽشفی در ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی تظکیً نیکيص ،چیظٌػا را دیگػط
ةً ایو ـَرت ىهیةیيص .او ةًنَر نػِٖیم چیظٌػا را نیةیيػص و آنٕ ،ػصرت سػصایی
ْای ةَدا ىانیصه نیؽَد کً ةًنَر ٕیاسىاپضیطی َٕی اغت.
دیصنازراهدور ،در غهد ْای ٕلهطو ةؾطی چیػػت؟ آن را ةػطای ٌهػً تَكػید
نیدٌم .در ُةٍصی کً آن نیصان وحَد دارد ،آیيًای در نرل پیؾػاىی ؽػشؿ ٕػطار
دارد .آیي ْطدی ُیطتظکیًکييصه رو ةًنطؼ اوغت ،انا آیيػ تظکیًکييػصه ةطنیگػطدد.
وِٕی تَاىػایی دیػصنازراهدور ؽػشؿ در ذػال ىاٌطؽػصن اغػت ،آیيػً ؽػطوع ةػً
چطسؼ نیکيصٌ .هً نیداىيص ةطای ایيکً ْیلم غػیيهایی تفػاویطی را ةػا ذطکػت
نصاوم ایخاد کيص در ٌط ثاىیً ةیػتوچٍار ٌصد تفَیط را ىؾان نیدٌص .اگط کهِػط از
ةیػتوچٍار ٌصد تفَیط در ٌط ثاىیً ىؾان داده ؽَد ،تفاویط پطش سَاٌيص داؽت.
غطٌت چطسؼ ایو آیيً ةیؾِط از ةیػػتوچٍار تفػَیط در ثاىیػً اغػت و ٌطچػً را
نیگیطد نيٍکع نیکيػص و ةػًنطؼ ؽػها ةطنیگطداىػص تػا آن را ةتیيیػص .ةػا دوةػاره
ةطگؾِو ،تفاویطی کً ٕتالً گطِْػً ةػَد ،پػاک نیؽػَىص .غػپع دوةػاره تفػَیط را
نیگیطد ،دوةاره نیچطسص و دوةاره تفَیط را پػاک نیکيػص .چػطسؼ ةػصون تَٕػّ
ادانً نییاةص .ةياةطایو آىچً نیةیيیص در ذطکت اغت .ایو آیيً احازه نیدٌص آىچً
را کً در نیصان ُةٍػصیتان نػيٍکع ؽػصه ةتیيیػص و ةػا چیظٌػای وإٍػی در حٍػان
ةظرگتط ةیطون نهاةٖت دارد.
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ً
وإٍػا
پع چگَىً نیتَاىیص آىچً را کً در پؾت غطتان اغت ةتیيیػص؟ آن آیيػً
کَچک اغت ،آیا آن نیتَاىص ٌطچیظی در انطاؼ ةصن را نيٍکع کيػص؟ ٌهػاننَر
کً گًِٓایم وِٕی غهد چؾم غَم ؽشؿ ْطاتط از ةیيػایی آغػهاىی نػیرود و در
ذال رغیصن ةً ةیيایی سطد اغت ،چؾم غَم در آغِاى پؾتغطگضاؽِو ایو ُةٍػص
نا اغت .در آن لريً وِٕی ىظدیک پؾتغطگضاؽِو اغت ،چؾم غَم تِییػطی را
تخطةً نیکيص :دیگط چیظٌای ْیظیکی ایو ُةٍص را ىهیةیيص ،سَاه اؽیا ةاؽص یا نطدم
یا ذِی دیَارٌ .ه آنٌا ىاپصیص ؽصهاىص .ةًٌتارت دیگط ،وِٕی در آن ُةٍص ةشفَص
ٌهیٔتط ىيط نیاىصازیص پی نیةطیػص کػً ةػصنتان دیگػط ٕاةلرؤیػت ىیػػت و تيٍػا
چیظی کً در نرصودۀ آن نیصان ُةٍصیتان ٕطار دارد یک آیيً اغت .انا آن آیيػً کػً
در نیصان ُةٍصیتان ٕطار دارد ةً ةظرگی تهام نیصان ُةٍصی ؽهاغت .پع وِٕػی ةػً
ٌٖب و حلَ نیچطسص چیظی وحَد ىصارد کً ىَِاىص نيٍکع کيص .تا حایی کً آىچػً
در نرصودۀ نیصان ُةٍصیتان ٕطار دارد ةا حٍان ٌمسَاىی داؽًِ ةاؽص ،آیيً نیتَاىص
تفَیط آن را در نرصودۀ نیصان ُةٍصیتان كتم کيص .ایو چیظی اغت کػً نػا آن را
دیصنازراهدور نیىانیم.
داىؾهيصاىی کً درةارۀ ٕصرتٌای ْطاذػػی پػژوٌؼ نیکييػص ،ایػو تَاىػایی را
ةًراذِی تأییص ىهیکييصٌ .لت آن ةصیو ٕطار اغتْ .طض کيیص از ؽشفػی کػً از راه
دور نیةیيص ،ةشَاٌيص کً غػٍی کيػص ةػً آنٌػا ةگَیػص آؽػيای ؽػشؿ ساـػی در
نيظلؼ در پکو اکيَن نؾَِل اىخام چً کاری اغت .ىػام و انالٌػات ٌهػَنی آن
آؽيا داده نیؽػَد و او ةالْاـػلً ؽػطوع نیکيػص ةػً دیػصن .او ةػً ؽػها نیگَیػص
غاسِهان چً ؽکلی اغت ،چگَىً ةایص وارد ساىً ؽص و چیصنان اتاؽ چگَىً اغت.
آىچً او نیگَیص ٌهػً ـػرید اغػت .غػپع پژوٌؾػگطان نیپطغػيص ایػو آؽػيا
نؾَِل اىخام چً کاری اغت .نیگَیص آؽيا در ذال ىَؽػِو چیػظی اغػت .ةػطای
اثتات آن ،ةً آؽيا زىگ نیزىيص و نیپطغيص ٌهیو ا ن در ذػال اىخػام چػً کػاری
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ةَده اغت .نیگَیص ٌهیو ا ن در ذال ُضاسَردن ةَده ،کً نِایط آن چیػظی اغػت
کً او دیصه ةَدٌ .هیو نػػا ل ةاٌػ

نیؽػص ایػو تَاىػایی را تکػضیب کييػص .انػا

نریهی کً او دیصه ةَد اـالً اؽِتاه ىتػَد .آن را نیتػَان ایوگَىػً تَكػید داد کػً
زنان در ایو ُةٍص یا ایو ْلػازنان ،نِٓػاوت از ُةٍػصی اغػت کػً آن تَاىػایی در آن
وحَد دارد .نٍَٓم زنان در آن دو ُةٍص نِٓاوت اغت .در ایو ىهَىػًای کػً تَـػیّ
کطدم ،آن آؽيا ٕتالً نؾَِل ىَؽِو ةَد و زناىی کً ةً او تلٓو زدىص در ذال سَردن
ُضا ةَد؛ چيیو تٓاوت زناىی وحَد داؽت .در ىِیخً ،اگط اْطادی کً در زنیيػ ٌلػم
ةصن اىػان پژوٌؼ نیکييص ،پژوٌؼ سَد را ةط اغاس داىؼ انطوزه و ىيطیًٌای
نطغَم اىخام دٌيص ،ذِی ةٍص از دهٌظار غال دیگػط ٌػم تالشؽػان ةیاثػط سَاٌػص
ةَد .ایو پصیصهٌا ْطاتط از انَر نطدم ٌادی ٌػِيص .ةياةطایو تٓکط اىػػانٌا ىیػاز ةػً
تِییط دارد و آنٌا ىتایص ایو نػا ل را ةً ایو ؽکل درک کييص.

آگاٌی پص از وقَع
آگاٌی پیظ از وقَع و
طتیػی
تَاىایی فَق
ِ
ِ
ِ
تَاىایی َْؽنتیٍی دیگطی کً نػػِٖی ً
ها ةػً چؾػم غػَم نطةػَط اغػت «تَاىػایی
آگاٌی پع از وَٕع» ىانیػصه نیؽػَد .انػطوزه
آگاٌی پیؼ از وَٕع و
نتیٍی
َْؽ
ِ
ِ
ِ

ؽؼ ٕصرت ْطاذػی را ةًنَر ٌهَنی در دىیا تأییص کطدهاىػص ،ؽػانل چؾػم غػَم،
دیصنازراهدور و تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی پیؼ از وٕػَع و آگػاٌی پػع از وٕػَع.
تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی پیؼ از وَٕع و آگاٌی پػع از وٕػَع چیػػت؟ یٍيػی
ؽشؿ نیتَاىص گضؽًِ و آیيصۀ کػی را ةگَیص .ةا تَاىایی َٕیتطیْ ،ػطد نیتَاىػص
ـٍَد و ىظول حانًٍ را از ٕتل ةگَیص .ةا تَاىایی ذِی ٌيیمتطی ،ؽشؿ نیتَاىػص
ٕاىَن تهام تِییطات کیٍاىی را ةتیيص .تهػام ایوٌػا ةػا تَاىػایی ْػَؽنتیٍی آگػاٌی
پیؼ از وَٕع و آگاٌی پع از وَٕع انکانپضیط اغت .ذطکت ناده الگَیی را دىتال
نیکيص ،ةياةطایو اؽػیا ی کػً در ُةٍػص نؾشفػی وحػَد دارىػص ،ةػًنَر ٌمزنػان در
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ةػیاری از ُةٍصٌای دیگط ىیظ ةً ؽػکلٌای نشِلٓػی وحػَد دارىػص .ةػًٌيَان نثػال
وِٕی ؽشفی ةصىؼ را ذطکت نیدٌص ،غلَلٌای ةصىؼ ىیظ ذطکت نیکييص و در
غهری نیکطوغکَپی ،نَلکَلٌا ،پطوتَنٌا ،الکِطونٌا و ریظتػطیو ذرات و ةػًنَر
کلی تهام ٌياـط تؾکیلدٌيصۀ او ىیظ ذطکت نیکييص .گطچً ٌط ذره ةػًنَر نػػِٖل
ٌػِی دارد ،انا ذطکػت ٌػط ذره کػً ایيخػا ـػَرت نیگیػطد ،در ةػصنٌای او در آن
ُةٍصٌا و ٕلهطوٌای دیگط نيٍکع نیؽَد.
آیا ىگًِٓایم کً ناده از ةیو ىهیرود؟ آىچً ؽشؿ در ایو دىیا اىخام نیدٌػص،
در ُةٍص ةشفَص دیگطی وإٍیِی ْیظیکی دارد و ذِی اگط ؽشؿ ذطکت غادهای
ناىيص تکاندادن دغت اىخام داده ةاؽص ىیػظ ایوگَىػً اغػتٌ .ػط کػاری کػً اىخػام
نیدٌص ،تفَیط و انالٌاتی را ةًحا نیگضارد .در آن ةٍُصِ دیگط از ةػیو ىهػیرود و تػا
اةص در آىخا سَاٌص ةَدْ .طدی ةا تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،ةػا ىيػطی ةػً ـػريًٌای
نَحَد در آىخا ،نیتَاىص ةٍٓهص در گضؽًِ چً اتٓإی اِْػاده اغػت .در آیيػصه اگػط
تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی پیؼ از وَٕع و آگاٌی پع از وٕػَع را داؽػًِ ةاؽػیص،
نیتَاىیص کالغی را کً انطوز ایيخا داریم نؾاٌصه کيیص ،چطاکػً ٌيػَز آىخػا سَاٌػص
ةَد؛ ٌماکيَن در آىخا وحَد دارد .وِٕی ْطدی ةً دىیا نیآیص ،در ُةٍػصی ةشفػَص
کً در آن ،نٍَٓم زنان ةًگَىًای کً نیؽياغیم وحَد ىصارد ،کػل زىػصگی او ةػًنَر
ٌمزنان وحَد دارد .ةطای ةطسی اْطاد ،ذِی ةیؾِط از یک دورۀ زىصگی در آىخا وحَد
دارد.
ؽایص ةٍلی اْطاد ةپطغيص« :پع آیا ىیازی ىیػػت کػً ةػطای کػػب چیػظی و
ةٍتَد و تِییط زىصگینان زیاد تالش کيیم؟» آنٌا ىهیتَاىيص ایو را ٕتَل کييػص .در
ذٖیٖت ،تالشٌای ؽشفی نیتَاىيػص ةاٌػ

تِییػط ةٍلػی چیظٌػای کَچػک در

زىصگی او ؽَىص .ةٍلی نػا ل کَچک را نیتَان کهی ةػا تػالش ؽشفػی تِییػط

داد ،انا دٕی ً
ٖا ةًسانط تالشٌای ؽها ةطای تِییط آن اغت کً نهکػو اغػت کارنػا
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ایخاد کيیص .اگط ایونَر ىتَد ،نَكَع ةًوحَدآوردن کارنا وحَد ىهیداؽػت و ایيکػً
کارٌای سَب اىخام نیدادیص یا کارٌای ةص ،نٍم ىهیةػَد .وِٕػی ْػطدی اـػطار ةػً
اىخام کارٌایی ةػً ؽػیَۀ سػَدش نیکيػص ،دیگػطان را نػَرد اغػِٓاده ٕػطار داده و
کارٌایی ىادرغت اىخام نیدٌص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌهیؾً گًِٓایم در تظکیػً
ةایص ةگضاریص چیظٌا ةًنَر نتیٍی اتٓاؽ ةیِٓيص .اگط غشت تالش کيیص کػً انػَر ةػً
ؽیَهای پیؼ ةطوىص کً ؽها نیسَاٌیص ،نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد کػً ةػً
دیگطان ـصنً ةطغاىیص .اگط تالشتان نيخط ةً ایػو ؽػَد کػً چیػظی را ةػً دغػت
آوریص کً ٕطار ةَده ةً دیگطان تٍلٔ داؽًِ ةاؽص ،ةً آنٌا ةصٌکار نیؽَیص.
نطدم ٌادی ٌطنَر کً غػٍی کييػص ىهیتَاىيػص رویػصادٌای نٍػم زىصگیؽػان را
تِییط دٌيص .تيٍا اغِثيا وِٕی اغت کً ؽشؿ ْٖم کارٌای ىادرغت اىخام دٌػص و
از ٌی

ؽطارتی ْطوگضار ىکيص .گطچً ةً ایو ؽیَه نیتَاىص زىصگیاش را تِییط دٌص،

انا آىچً ةا آن نَاحً نیؽَد ىاةَدی کانل اغت .از غهری ةا  ،نیتَاىیم ةتیيػیم
کً وِٕی ؽشفػی نینیػطد ،روح اـػلیاش از ةػیو ىهػیرود .چگَىػً روح اـػلی
ؽشؿ از ةیو ىهیرود؟ چیظی کً نؾاٌصه کطدهایم ةصیو ٕطار اغت .پع از ایيکً
ؽشؿ نینیطد ،حػص او در غطدساىً چیػظی حػظ غػلَلٌای ةؾػطی در ُةٍػص نػا
ىیػت .کل ةصن ؽانل اٌلا و ةاْتٌای درون ةصىؼ ،یٍيی غلَلٌا در ایػو ُةٍػص،
چیظٌایی ٌػِيص کً ْطو نیریظىص .انػا ةػصنٌای او در ُةٍػصٌای دیگػط کػً از ذرات
نادی نیکطوغکَپی ریظتط از نَلکَلٌا ،اتمٌا ،پطوتَنٌا و ُیطه غاسًِ نیؽػَىص،
اـ ػالً ىهطدهاىػػص .آنٌػػا در ُةٍػػصٌای دیگػػط وحػػَد داؽػػًِ و ٌيػػَز ٌػػم در ُةٍػػصٌای
نیکطوغکَپی ٌػِی دارىص .ؽشفی کً ٌط ىَع کار ىادرغػت را اىخػام نیدٌػص ةػا
اىٍصام کانلی از ٌه غلَلٌا روةطو نیؽػَد ،چیػظی کػً ةَدیػػم آن را «ىػاةَدی
کانل ةصن و روح» نیىانص.

61

راه دیگطی وحَد دارد کً ؽشؿ نیتَاىص زىصگی سَد را تِییط دٌػص و در وإػً
ایو تيٍا راه نَحَد اغت :ةطگظیصن نػیط تظکیً .چطا اگط ؽشفػی نػػیط تظکیػً را
اىِشاب کيص زىصگیاش نیتَاىص تِییط کيص؟ چً کػی ٕصرت اىخام ایو کار را دارد؟
آىچً ایو انط را نهکو نیغازد ایو اغت کً سَاغت و ارادۀ ؽػشؿ ةػطای تظکیػً
نثل نال نیدرسؾص و کل دىیا یا آىچً را کً نصرغ ةَدا «ده حٍت دىیػا» نیىانػص
نیلطزاىص .ایو اتٓاؽ نیاِْص زیطا از دیص نَحَدات وا ٌ ،صؼ از زىصگی اىػػان ایػو
ىیػت کً ْٖم ةؾط ةاؽصٌ .هاننَر کً ایو نَحػَدات نیةیييػص ،زىػصگی اْػطاد در
ْلای حٍان ةً وحػَد نیآیػص و ٌهػان غطؽػت حٍػان را داراغػت .آن نٍطةػان و

ىیکسَاه اغت و از نادۀ ِحوَ ،ؽوِ ،رن غػاسًِ ؽػصه اغػت .انػا ایػو نَحػَدات

رواةم احِهاٌی ؽکل نیدٌيػص و در نػی رِْػار نِٖاةػل احِهػاٌی در ةػیو گػطوه،
ةٍلی از نَحَدات ةص نیؽَىص و در ىِیخً ةً پاییو ىظول نیکييص .وِٕػی ىَِاىيػص
در آن غهد ةإی ةهاىيص و دوةاره ةصتط ؽَىص ،ةً غهری پػاییوتط ىػظول نیکييػص و
آنٕصر ةً ىظول ادانً نیدٌيػص تػا در ىٍایػت ةػً ایػو غػهد نػطدم ٌػادی غػَٖط
نیکييص.
در ایو غهد ایو اْطاد ةایص از ةیو نیرِْيص و ىػاةَد نیؽػصىص .انػا نَحػَدات

ً
ٍهصا ایػو ُةٍػص دىیػای ةؾػطی را سلػٔ
سصایی وا از روی ىیکسَاٌی ٌيیمؽان ت
کطدىص .در ایو ُةٍص ةً آنٌا یک ةصن ْیظیکی اكاْی و یػک حٓػت چؾػم اكػاْی
نیدٌيص کً ْٖم چیظٌای نَحَد در ایو ُةٍص نادی نػا را نیةیييػص .یٍيػی در ایػو
و تٌَم نیاِْيص .آنٌا ىهیتَاىيػص ةػا آن چؾػمٌا تفػَیط وإٍػی حٍػان را
غطزنی ِ
ةتیييص ،در ذالی کً در ُةٍصٌای دیگط تفَیط وإٍی آن دیصه نیؽَد .در ایو تػٌَم،

در ایو وكٍیت ،ةً آنٌا چيیو ْطـِی داده نػیؽػَد .چػَن در ایػو تػٌَم ٕػطار
دارىص ،در نیان ةظرگتطیو زحط ٌػِيص .ةً آنٌا ایو ةصن را نیدٌيص کً ةا آن زحػط
ةکؾيص .انا اگط ؽشفػی در ایػو نٍَٕیػت ةشَاٌػص راه ةازگؾػت ةػً ساىػ وإٍػی
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آغهاىی سَد را پیصا کيص یا ةط نتٔ نصرغ دا َ «ةً ذالت پاکی و سلَص اولیًاش
ةطگطدد» و ةشَاٌص تظکیً کيص ،ةصیو نٍيی اغت کً غطؽت سػصایی او ىػاٌط ؽػصه
اغت .ایو آرزو ةػیار ةاارزش در ىيط گطًِْ نیؽَد .ةياةطایو دیگػطان ةػً او کهػک
نیکييص .ةً ایو نٍيی اغت کػً ذِػی در چيػیو ؽػطایم دؽػَاری گهػطاه ىؾػصه و
نیسَاٌص ةازگطدد .در ىِیخً ،نَحَدات وا تط ةصون ؽطط و ةً ٌط روش نهکيی ةػً
او کهػػک نیکييػػص .ةػػً ٌهػػیو ٌلػػت اغػػت کػػً نیتػػَاىیم چي ػیو کػػاری را ةػػطای
تهطیوکييصگان اىخام دٌیم انا ىً ةطای اْطاد ٌادی.
ً
ـطْا نیسَاٌػص ةیهاریٌػایؼ ؽػٓا
ةًٌی وحً ىهیتَاىیم ةً ْطدی ٌادی کً
یاةص کهک کيیمْ .طدی ٌادی ْٖم ْطدی ٌادی اغت و ةایص نهاةٔ ؽطایم احِهػاع
اىػانٌای ٌادی ةاؽص .ةػیاری از اْطاد نیگَیيص کهک ةً ةؾػطیت و ىیػکسَاٌی
ةً ٌهً ،اراده و سَاغت سصایی اغت .انا آن را ىتایص نٍادل ؽٓادادن ةیهاریٌػای
اىػانٌای ٌادی در ىيط گطْت و در ٌی یک از نَِن ةَدیػػم ىیػظ چيػیو چیػظی
وحَد ىصارد .اغِادان دروُیو چیگَىگ در غالٌای اسیػط نػطدم را در ایػو زنیيػً
غطدرگم کطدهاىص .انا اغِادان وإٍی چیگَىگ ،اغِادان چیگَىگی کػً راه را آنػاده
کطدىصٌ ،طگظ ةً ؽها ىگِٓيص ةیهاریٌای دیگطان را ؽٓا دٌیص .آنٌا ْٖػم ةػً ؽػها
آنَزش دادىص چگَىً تهطیو کيیص تا سَدتان را ؽػٓا دٌیػص و غػالم ةهاىیػص .ؽػها
ْطدی ٌادی ٌػِیص ،آیا ْکط نیکيیص نیتَاىیص ةٍص از آنَزش چيػصروزه ،ةیهاریٌػا
را درنان کيیص؟ آیا آنٌا نطدم را ْطیب ىهیدٌيص؟ آیا ایػو ةػً واةػػِگیٌای ؽػها
سَراک ىهیدٌص؟ چيیو کاری کػب ؽٍطت و نياًْ ؽشفی اغػت .چيػیو کػاری

ً
نهلٖػا
نلبکطدن ٕصرتٌای ةا تط ةطای ىهایؼ در ةػیو نػطدم ٌػادی اغػت! ایػو
نهيَع اغت .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةطسی از اْطاد ٌطچً ةیؾػِط در نلػب چیػظی
ةاؽيص ،کهِط آن را ةً دغت نیآورىص .ؽها نخاز ىیػِیص آننَر ٌهل کيیص و احػازه
ىصاریص نٍَٕیت حانٍ نطدم ٌادی را ةً ٌم ةظىیص.
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اـلی کً در حٍان وحَد دارد ایو اغت کػً اگػط ةشَاٌیػص ةػً ساىػ وإٍیتػان
ةطگطدیص ،نَحَدات وا تط ةً ؽها کهک نیکييص .آنٌا نٍِٖصىص کػً اىػػان ةػًحای
ایيکً در نریم نطدم ٌادی ةإی ةهاىص ةایػص ةػً ساىػ ذٖیٖػی سػَد ةطگػطدد .اگػط
ؽشفی از تهام ةیهاریٌا رٌا نیؽص و در کهال آغایؼ زىصگی نیکطد ،ذِی اگط
ةً او ْطـِی داده نیؽص کً نَحَدی آغهاىی ؽػَد ،تهػایلی ىهیداؽػت .نهکػو
اغت ْکط کيیص چٖصر ٌالی نیةَد اگػط کػػی ةیهػاری ىهیداؽػتٌ ،ػی

غػشِی

ىهیداؽت و ٌطچً را کً نیسَاغت ،نیداؽت! ؽتیً دىیػای نَحػَدات آغػهاىی
نیةَد .انا ةًسانط ایيکً ةص ؽصیص ،تا ایو غهد غَٖط کطدیص ،ازایورو ٕطار ىیػػت
سَؽایيص و دلپضیط ةاؽص .وِٕی اىػانٌا در تٌَم ٌػِيص ةًراذِی نیتَاىيص کارٌای
ةص اىخام دٌيػص و ةػًسانط سهاٌػایی کػً نطتکػب نیؽػَىص ،چیػظی کػً ةَدیػػم
«ٌَٖةت کارنایی» نیىانص وحَد سَاٌص داؽت .ةياةطایو وِٕػی نػطدم ،غػشِی یػا
ةصةشِیٌایی دارىػص ،درىِیخػ ٌَٖةػت کارنػایی در ذػال ةازپطداسػت کارنایؽػان
ٌػِيص .در ةطسی نضاٌب نیگَیيص کً نَحَدات سصایی ٌهًحا ٌػِيص .ةا ذطکػت

ً
ٕهٍا تَاىایی
دغت آنٌا تهام ةیهاریٌای اىػانٌا نیتَاىػت از ةیو ةطود و آىان
اىخام ایو کار را دارىص .پع ةا وحَد آن ٌهً نَحَد سصایی چطا ٌی یػک از آنٌػا
ایو کار را اىخام ىهیدٌيص؟ نطدم نختَرىص ایوچيیو زحط ةکؾيص زیطا ةًسانط اىخام
کارٌای ةص در گضؽًِ ،ةصٌیٌایی دارىص و اگط ةیهاری آنٌا را ؽٓا دٌیص نثػل ایػو
اغت کً َٕاىیو حٍان را ىٖق کطدهایص ،نثل ایو اغت کػً ْػطد نیتَاىػص کارٌػای
ةصی اىخام دٌص و ةً کػی ةصٌکار ؽَد ،انا آنٌا را ىپطدازد .ایو نخاز ىیػتٌ .ه
نَحَدات سصایی غٍی نیکييص وكٍیت حانٍػ ٌػادی ةؾػطی را ذٓػو کييػص ىػً
ایيکً آن را ةً ٌم ةظىيص .اگط نیسَاٌیص ةًنَر دلپضیطی رٌا از ةیهاری ةاؽػیص و در
ىٍایت از ؽطایم ةؾطی رٌا ؽَیص ْٖم یػک راه وحػَد دارد :تهػطیو تظکیػً! ایيکػً
کاری کيیص نطدم روؽی درغت را تظکیً کييص ،چیظی اغت کً ةً ٌه ةؾطیت غَد
نیرغاىص.
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نهکو اغت ایو پطغؼ ةطای ةطسی از ؽها پیؼ آنصه ةاؽص کً چطا ةطسػی از
اغِادان چیگَىگ ةً ؽٓای ةیهاریٌا و آنَزش ایو چیظٌػا نیپطدازىػص .اکثػط آن
اغِادان چیگَىگ در نػیط اؽِتاٌی ٕطار دارىص .اغِادان وإٍی چیگَىگ در نػی
دورۀ تظکیًؽػػان نیةیييػػص کػػً ٌهػ نػطدم در ذػػال زحطکؾػیصن ٌػػػِيص و از روی
ىیکسَاٌی ،از روی تطذم ةً نػطدم کهػک نیکييػص .ایػو نخػاز اغػت .انػا آنٌػا
ىهیتَاىيص ةیهاریٌا را ؽٓا دٌيصْٖ ،م نیتَاىيص ةًنَر نَٕػت ةیهػاری را تػػکیو
دٌيص یا ةً تٍَیٔ ةیيصازىص .چَن ةیهاریٌای ؽها را ةً زناىی دیگط نَکَل نیکييص،

ً
ةٍصا ةً آنٌا نتِال نیؽَیص یا ؽایص ةیهاریٌػا را
در ذال ذاكط آنٌا را ىصاریص ،انا
ةً ةصن ةػِگانتان نيِٖل کييص .ىهیتَاىيص کارنای ؽها را ةًنَر وإٍػی و کانػل از
ةیو ةتطىص .احازه ىصارىص ٌطنَر کً ةشَاٌيص آن کار را ةطای نطدم ٌادی اىخام دٌيػص،
ةلکً ایو کار ْٖم ةطای تظکیًکييصگان نیتَاىص اىخام ؽَدٌ .لِؼ ایو اغت.
نٍيی گِٓ ةَدیػِی «ىخات تهام نَحَدات» ایو اغت کػً ؽػها از وكػٍیت
اىػانٌای ٌادی ،کً ْالکتةارتطیو اغت ةیطون آورده ؽَیص و ةً غهَح ةا تط ةطده
ؽَیص ةًنَری کً ٌطگظ دوةاره زحط ىکؾیص و آزاد ؽَیص .ایو نييَر آنٌاغت .گِٓ
غاذل» ىیطواىا ةً ایو اؽاره نیکيػص .اگػط
ؽاکیانَىی درةارۀ «ردؽصن و رغیصن ةً
ِ

زىصگیتان روی زنیو غطؽار از ىازوىٍهت ةَد و ثطوت ةػػیار زیػادی نیداؽػِیص و

ذرهای ٌم زحط ىهیکؾیصیص ،در آن ـَرت ذِی اگط ةً ؽها ْطـػِی داده نیؽػص،
ىهیسَاغِیص نَحَدی آغهاىی ؽػَیص .اگػط تظکیًکييػصه ةاؽػیص نػػیط زىػصگیتان
نیتَاىص تِییط داده ؽَد و ْٖم ةً ٌهیو یک ٌلت اغت کً نیتػَان آن را تِییػط
داد.
نطز کار تَاىػایی ْػَؽنتیٍی آگػاٌی پػیؼ از وٕػَع و آگػاٌی پػع از وٕػَع
ایونَر اغت کً در روی پیؾاىی ـػٓر کػَچکی ؽػتیً ـػٓر تلَیظیػَن وحػَد
دارد .ةػػطای ةٍلػػی از اؽػػشاص ،روی پیؾػػاىی و ةػػطای ٌػػصهای در ْاـػػل کهػػی از
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پیؾاىی ٕطار دارد و ةطای ةطسی ىیظ درون پیؾاىی اغت .ةٍلػی نیتَاىيػص ْٖػم ةػا
چؾمٌای ةػًِ ةتیييص .اگط تَاىایی ةػیار َٕی ةاؽص ،ؽشؿ نیتَاىص چیظٌػا را ةػا
چؾمٌای ةاز ةتیيص .دیگطان ىهیتَاىيص آن را نؾاٌصه کييص ،زیطا ةً ٌط ذال چیػظی
در نرصودۀ نیصان ُةٍصی ْطد اغت .وِٕی ایو تَاىایی ْػَؽنتیٍی ىػاٌط نیؽػَد،
اگط ؽشؿ ةشَاٌص ةا چؾم غَنؼ ةتیيص ،ةایص تَاىایی دیگطی وحَد داؽًِ ةاؽص
کً نثل ذانل ،ـريًٌایی از ُةٍصٌای دیگط را کً گطًِْ نیؽػَد روی ایػو ـػٓرً
نيٍکع کيص .او نیتَاىص آیيصه و گضؽِ ْػطد را ةتیيػص و آنٌػا را ةػا دٕػت زیػادی
ةتیيص .اْطادی کً ْالةیيی نیکييصٌ ،طٕصر ٌم ناٌط ةاؽػيص ،ىهیتَاىيػص رویػصادٌای
کَچک یا حظ یات یک وإًٍ را ةگَیيص .انا ةا ایػو تَاىػایی ْػَؽنتیٍی نیتَاىیػص
آنٌا را ةًنَر واكد ةتیيیص و ذِی غال و حظ یػات چگػَىگی احطاؽػصن وٕػایً را
ةتیيیص ،زیطا آىچً نیةیيیص اىٍکاس دٕیٔ نطدم و اؽیا در ُةٍصٌای دیگط اغت.
تا آىخا کً کػی ْالَن داْا را تظکیػً کيػص ،چؾػم غػَنؼ را ةػاز نػیکيم .انػا
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را کً ةً آنٌا اؽاره نیکيیم در دغِطس ىشػَاٌم گضاؽػت.
ةا رؽص پیَغِ غهدتان ،تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی پیؼ از وَٕع و آگػاٌی پػع

ً
ةٍصا در تظکیًتان تخطةً نیکيیص و وِٕی
از وَٕع ةًنَر نتیٍی ىاٌط نیؽَد .آن را
ایو تَاىایی آؽکار ؽَد سَاٌیص ٍْهیص چً اتٓإی روی نیدٌص .ازایورو ایو اـَل
ْا را آنَزش دادهایم.

رفتو ةً فساضَی پيج غيؽس و ضً قلهسو
نييَر از «رِْو ةً ْطاغَی پيج ٌيفط و غػً ٕلهػطو» چیػػت؟ نهطحکػطدن ایػو
نَكَع ةػیار ذػاس اغت .ةػیاری از اغِادان چیگَىگ ٕتالً درةارۀ ایو نَكَع
غشو گًِٓاىص و در حَاب پطغؼٌای کػاىی کػً ةػً چیگَىػگ اٌِٖػاد ىصاؽػِيص
زةانؽان ةيص آنصه اغت« :کصامیک از ؽػها کػً چیگَىػگ را تهػطیو کطدهایػص ةػً
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ْطاغَی پيج ٌيفط رًِْایص و در غً ٕلهطو ةإی ىهاىصهایػص؟» ةٍلػی اْػطاد اغػِاد
چیگَىگ ىیػِيص و ةً سَد ٌيَان اغِادی چیگَىگ دادهاىص .اگػط ىهیتَاىيػص ایػو
نَكَع را تؾطید کييص ،زم اغت غاکت ةاؽيص .انا ٌيػَز حط ػت نیکييػص درةػارۀ
ایو نَكَع ـرتت کييص و در ىِیخً دیگطان ةا پطغؼٌایؽان آنٌا را نختَر ةػً
غػػکَت نیکييػػص .ایػو ةاٌػ

ـػػصنات ةظرگػػی ةػػً حانٍػ تظکیًکييػػصگان ؽػػصه و

ٌطجونطج زیادی را ةً وحَد آورده اغت .ةٍلیٌا از ایو ْطـػت ةػطای ذهلػً ةػً
چیگَىگ اغِٓاده نیکييص .رِْو ةً ْطاغَی پيج ٌيفط و غػً ٕلهػطو گِٓػًای در
حانٍ تظکیًکييصگان اغت .آن نيؾأ نضٌتی دارد و از نضٌب آنصه اغػت .ازایػورو
ىهیتَاىیم ةصون ایيکػً پیؼزنیيػ تػاریشی و نرػیم آن زنػان را در ىيػط داؽػًِ
ةاؽیم درةارۀ ایو نَكَع ـرتت کيیم.
رِْو ةً ْطاغَی پيج ٌيفط چً نٍيایی دارد؟ ْیظیک چیو ةاغػِان و ْیظیػک
يی پيج ٌيفط را درغت نیپيصارد .ایيکً پيج ٌيفط ْلظ ،چَب ،آب،
ىَیو ،ىيطی چی ِ
آتؼ و ساکٌ ،طچیظی در حٍان نا را ؽکل نیدٌيص ذٖیٖت دارد و نا ىیظ نَاْػٔ

ایو ىيطیً ٌػِیم .اگط گًِٓ ؽَد کً ؽشفی ةً ْطاغَی پيج ٌيفط رًِْ ،ةً زةان
انطوزی نا یٍيی او ةً ْطاغَی حٍان نادی نا رًِْ اغت .چيصان پضیطِْيی ةً ىيط
ىهیرغص .انا ةیاییص درایوةاره ةیيصیؾیم .اغػِادان وإٍػی چیگَىػگ دارای گَىػگ
ٌػِيص .نو در آزنایؾی ؽطکت کطدم و ةػیاری از اغػِادان چیگَىػگ ىیػظ ةػطای
اىصازهگیطی اىطژیؽان آزنایؼ ؽصىص .ةػیاری از دغػِگاهٌای انػطوزی نیتَاىيػص
ٌياـط نادی را در گَىگ ؽياغػایی کييػص .یٍيػی اگػط دغػِگاهٌای درغػِی وحػَد
داؽًِ ةاؽيصٌ ،ياـط غانًؽصه از اغِادان چیگَىػگ نیتَاىيػص ؽياغػایی ؽػَىص.
دغِگاهٌای انطوزی نیتَاىيص چیظٌایی نثل اؽًٌٍػای نػادون ٕطنػظ ،اؽػًٌٍای
ناورای ةيٓؼ ،انػَاج نػاَْؽ ـػَت ،انػَاج نػادون ـػَت ،الکِطیػػیًِ ،ىیػطوی
نِيانیػی ،اؽًٌٍای گانا ،اتمٌا و ىَتطونٌا را ؽياغایی کييػص .اغػِادان وإٍػی
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چیگَىگ ٌه ایوٌا را غانً نیکييص .ذِی چیظٌای ةیؾِطی ىیظ غانً نیکييص،
انا ٌيَز دغِگاٌی وحَد ىصارد کً ةَِاىص آنٌا را ؽياغایی کيص .تا آىخا کً دغػِگاه
نياغتی وحَد داؽًِ ةاؽص ،نیتَاىيص ؽياغایی ؽَىص .نؾشؿ ؽصه کػً اغػِادان
چیگَىگ ،ةػیاری از اىَاع ناده را غانً نیکييص.
اغِادان وإٍی چیگَىگ ٌال ىَراىی ةػیار زیتا و ٕصرتهيصی را غانً نیکييص،
کً نیتَان آن را ةا ىَع نياغػتی از نیػصان الکِطونِيانیػػی دیػصٌ .طچػً ٕػصرت
اىطژی ؽشؿ ةیؾِط ةاؽص ،ةً ٌهان ىػتتٌ ،ال ةظرگتطی را غانً نیکيص .نطدم
ٌادی ىیظ ٌالً دارىػص ،انػا ةػػیار کَچػک و كػٍیّ اغػت .از پػژوٌؼ در زنیيػ
ْیظیک اىطژی ةا نیداىیم کً اىطژی از ذراتی ناىيص ىَتطونٌا و اتمٌا غاسًِ ؽصه
اغت .ةػیاری از اغِادان چیگَىگ ،از حهلً اغِادان نٍطوؼ چیگَىگ ،آزنػایؼ
ؽصهاىص .نطا ىیظ آزنایؼ کطدىص و پی ةطدىص نٖصار اؽٍ گانا و ىَتطونٌػای ذطارتػی
کً غانً کطدم ٌؾِاد تا ـػصوٌِٓاد ةػار ةیؾػِط از نٖػصاری ةػَد کػً نػاده ةػًنَر
نٍهَل غانً نیکيص و ایو ْٖم ذصی ةَد کً آن دغِگاه تَاىػت اىصازهگیطی کيص،
چطاکً ٌٖطة دغِگاه ةً اىٍِای درح سَد رغیصه ةػَد .ةػطای پژوٌؾػگطان ةػاورش
غشت ةَد کً ؽشفی ىَتطونٌایی ةً ایو ٕصرت داؽًِ ةاؽص! چگَىً نهکو اغت
ْطدی ىَتطونٌایی ةً ایو ٕصرت غػانً کيػص؟ ةيػاةطایو نیتػَاىیم ةگػَییم از ىيػط
ٌلهی ىیظ تأییص ؽصه اغت کً اغِادان چیگَىگ ،اىطژی و گَىگ دارىص.
رِْو ةً ْطاغَی پيج ٌيفطْٖ ،م در روؽی روی نیدٌص کػً ٌػط دوی ةػصن و
ذٌو را تظکیً نیکيص .روشٌػایی کػً ةػصن را تظکیػً ىهیکييػص ْٖػم گَىػگ را کػً
تٍییوکييصۀ غهد اغت رؽػص نیدٌيػص و درةػارۀ رْػِو ةػً ْطاغػَی پػيج ٌيفػط
ـرتت ىهیکييص .در روشٌایی کً ٌط دوی ةصن و ذٌو را تظکیػً نیکييػص ،اىػطژی
ؽشؿ در ٌط غلَل ةصىؼ ذسیطه نیؽػَد .وِٕػی اکثػط تهطیوکييػصگان در اةِػصا
گَىگ را رؽص نیدٌيص ،ذرات اىطژی غانًؽصهؽان ةظرگ اغت ،تطاکم کهی دارد و
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ةیو آنٌا ْاـلً اغت .در ىِیخػً ٕػصرت کهػی دارد .وِٕػی غػهد ؽػشؿ ةػا تط
نیرود ،انکان ایو وحَد دارد کً تطاکم اىطژی او ـص ةطاةطٌ ،ظار ةطاةط یا ـػصنیلیَن
ةطاةط ةیؾِط از تطاکم اىطژی آب در غهد نَلکَلی ةاؽص .زیطا ٌطچً غهد ْطد ةا تط
رود ،اىطژی او نِطاکمتط ،ذرات آن ىطیّتط و ٕصرت آن ةیؾِط نیؽَد .ترت چيان
ؽطایهی ،اىطژی در ٌطیک از غلَلٌای ةصن ذسیطه نیؽَد و ىػًتيٍا در ٌطیػک از
غلَلٌای ةصن در ایو ُةٍص نادی نا ،ةلکً در تهام ةصنٌا در ُةٍصٌای دیگػط ذسیػطه
نیؽَد .ایو اىطژی غلَلٌای ؽشؿ را پط نیکيص ،از غهد نَلکَلٌػا گطِْػً تػا
اتمٌا ،پطوتَنٌا و الکِطونٌا و تهام نػیط تا غلَلٌا در غهَح ةیىٍایت ریػظ .ةػا
گضؽت زنان ،ةصن ؽشؿ کانالً ةا آن نادۀ ةا اىطژی ةا پط نیؽَد.
آن نادۀ ةا اىطژی ةا ٌَش دارد و ةػیار تَاىاغت .زناىی کً اىصازۀ آن اْػظایؼ
یاةص و نِطاکم ؽػَد و پػع از ایيکػً تهػام غػلَلٌا در ةػصن ؽػشؿ را پػط کيػص،
نیتَاىص غلَلٌای ةػصن او را نٍػار کيػص ،چطاکػً آن غػلَلٌا در نٖایػػً كػٍیّ
ٌػِيصٌ .هیو کػً غػلَلٌا نٍػار ؽػَىص ،روىػص ْػطوریشِو غػلَلٌای ٕػصیهی و
حایگظیيی غلَلٌای حصیص ةا آنٌا نَِّٕ نیؽػَد ،چطاکػً نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا
حایگظیو نادهای نیؽَد کً در اةِصا ةصن اىػان را تؾکیل داده ةػَد .التِػً گٓػِو
ایو آغان اغت انا تظکیًکطدن تا آن نطذلً ،روىصی تصریخی و نَ ىی اغت .وِٕی
تا آن نطذلً تظکیً کطده ةاؽػیص ،نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا حػایگظیو تهػام غػلَلٌای
ةصنتان ؽصه اغت .پع درةارۀ آن ةیيصیؾیص :آیا ٌيَز ٌػم ةػصنتان از پػيج ٌيفػط
تؾکیل ؽصه اغت؟ آیا ٌيَز ٌم نادهای نٍِلٔ ةً ایو ُةٍص اغػت؟ آن از نػادۀ ةػا
اىطژی ةا  ،حهًؽصه از ُةٍصٌای دیگط غاسًِ ؽصه اغت .از غَی دیگػط ،تٖػَا ىیػظ
ةًنَر نؾاةً از نادۀ نٍِلٔ ةً ُةٍصٌای دیگط غاسًِ ؽصه و ترتتأثیط نیصان زنان
ایو ُةٍص ىیػت.
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انطوزه داىؾهيصان نٍِٖصىص کً زنان ،نیصاىی دارد و وِٕػی چیػظی در نرػصودۀ
صان زناىی ىتاؽص ،ةًوغیل آن زنان نرصود ىهیؽػَد .نٍٓػَم ْلػازنان در
یک نی ِ
ُةٍصٌای دیگط ةا نٍَٓم ْلازنان ایيخا نِٓاوت اغت .ةياةطایو زنان ایيخا ىهیتَاىص

روی ناده از ُةٍصٌای دیگط تأثیط ةگضاردٌ .هیو ةطای ةػصنتان ىیػظ نفػصاؽ دارد کػً
دیگط ةصىی ْاىی ىیػت .ةط نتٔ گِٓ ٕصناْ ،طاغَی پيج ٌيفط رًِْایص .انػا نػطدم
ٌادی ىهیتَاىيص ْطؽ آن را ةتیييص .اگطچً ةصنتان تا ایو ذص تِییط کطده ،ایو ٌيػَز
پایان تظکی ؽها ىیػتٌ .يَز ىیاز داریص غػهَح ةیؾػِطی را پؾػت غػط گضاریػص و
ةًغَی درحات ةا تط تظکیً کيیص .در ىِیخً ٌيَز ٌم ةایص در ةیو نطدم ٌادی تظکیً
کيیص و اگط نطدم ىهیتَاىػِيص ؽها را ةتیييصٌ ،هلی ىهیةَد.
پع از آن چً اتٓإی نیاِْص؟ در حطیان تظکیًتان ،اگطچً نادۀ ةا اىػطژی ةػا
حایگظیو تهام غلَلٌای نَلکَلیتان نیؽَد ،انا اتمٌا ةایػص پیکطةيػصی سػَد را
داؽًِ ةاؽيص و پیکطةيصی نَلکَلٌا و ٌػًٌِای اتم ىیػظ تِییػط ىهیکيػص .آرایػؼ
نَلکَلی غلَلٌا ةًؽکلی اغت کً پَغت ٌيگام لهعکػطدن ىػطم اغػت .آرایػؼ
ِ

نَلکَلی اغِشَان ةًگَىًای اغت کً تطاکم ةا یی دارد و ٌيگام لهعکطدن غػشت
ِ

اغت .تطاکم نَلکَلٌای سَن ةػیار کم ةَده و ةياةطایو نایً اغت .نطدم ٌادی از
روی ىاٌط ىهیتَاىيص ةگَیيص کً تِییطاتی وحَد داؽًِ اغت .غػلَلٌای نَلکػَلی

ٌيَز غاسِار و پیکطةيصی پیؾیو سػَد را ذٓػو نیکييػص .ةيػاةطایو غػاسِار آنٌػا
تِییط ىکطده ،انا اىطژی درون آنٌا تِییط کطده اغت .ةػصیو نٍيػی اغػت کػً از آن
نطذلً ةً ةٍص ةًنَر نتیٍی پیػط ىهیؽػَیص .غػلَلٌایتان ىهینیطىػص ،در ىِیخػً
ةطای ٌهیؾً حَان ةإی نیناىیػص .در نػَل تظکیػًتان حػَان ةػً ىيػط نیآییػص و
درىٍایت ةً نطذلًای نیرغیص کً ةیؼ از ایو پیط ىهیؽَیص.
التًِ اگط چيان ةصىی ةا اتَنتیل تفػادؼ کيػص ،نهکػو اغػت دچػار ؽکػػِگی
اغِشَان ؽَد یا اگط ةا چإَ ةطیصه ؽَدٌ ،يَز نهکػو اغػت سػَىطیظی کيػص .زیػطا
64

پیکطةيصی نَلکَلی آن تِییط ىکطده اغتْٖ .م ایونَر اغػت کػً غػلَلٌا ةػًنَر
نتیٍی ىهینیطىص ،ةًنَر نتیٍی پیط ىهیؽػَىص و ٌی گَىػً غَستوغػازی وحػَد
ىصارد .نييَر نا از «رِْو ةً ْطاغَی پيج ٌيفط» ایػو اغػت .چػً سطاْػاتی در آن
وحَد دارد؟ آن را نیتػَان ةػًنَر ٌلهػی تَكػید داد .انػا ةٍلػی اْػطاد ةػا ایيکػً
ىهیتَاىيص آن را تَكید دٌيص ،آزاداىً درةارۀ آن ـرتت نیکييص و در ىِیخً دیگطان
نیگَیيص کً نا سطاْات را تطویج نیدٌیم .ایو ٌتارتی اغت کً از نضٌب نیآیص و
چیگَىگ انطوزی آن را ىػاسًِ اغت.
«سارجؽصن از غً ٕلهطو» چیػت؟ ٌهاننَر کً اسی ً
طا گِٓم کلیص رؽص گَىػگ
ؽها تظکی ؽیوؽیيگ اغتٌ .هاننَر کً ةػا غطؽػت حٍػان ٌهگػَن نیؽػَیص،
غطؽت حٍان ،ؽها را دیگط نرصود ىهیکيص .ةا رؽص ؽیوؽیيگتان ،نادۀ تٖػَا ةػً
گَىگ تتصیل نیؽَد و ةا رؽص پیَغًِ و ـٍَدش در ىٍایت غَِن گَىگ را ؽػکل
نیدٌصٌ .ط اىصازه ایو غَِن گَىگ ارتٓاع ةیؾػِطی داؽػًِ ةاؽػص ،غػهد اىػطژی
گَىگتان ةیؾِط اغت .گًِٓای ٌػػت :داْػا ةػیذػصونطز اغػت .تظکیػً کػانالً ةػً
ٕلبتان ةػِگی دارد .ایيکً تا چً ارتٓاٌی نیتَاىیص تظکیً کيیػص ،ةػػِگی ةػً ایػو
دارد کً چٖصر ةطدةاری و تَاىایی ترهل غػشِیٌا را داریػص .ذِػی اگػط روزی تهػام
نادۀ غٓیصتان تتصیل ؽَد ،نیتَاىیص نادۀ غیاه سَد را از نطیٔ ترهػل غػشِیٌا
ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيیص .اگط ةازٌم کاْی ىتاؽص ،نیتَاىیص از نطیٔ ترهل گياٌان
اٌلای ساىَاده یا دوغِان ىظدیکتان کػً تظکیػً ىهیکييػص ،گَىػگتػان را اْػظایؼ
دٌیص .انا ایو ْٖم ةطای اْطادی ةً کار نیرود کً تا غهد ةیىٍایػت ةػا یی تظکیػً
کطدهاىص .وِٕی ْطدی نٍهػَلی تظکیػً را تػازه ؽػطوع نیکيػص ىتایػص درةػارۀ ترهػل
گياٌان اٌلای ساىَادهاش ْکػط کيػص ،زیػطا ةػا چيػان کارنػای زیػادی ،اکثػط اْػطاد
ىهیتَاىيص در تظکیً نَْٔ ؽَىص .ایيخا درةارۀ نطاذل نشِلّ تظکیً ـرتت نیکيم.
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نطاتتی وحَد را تَـػیّ
ٕلهطو غلػلً
غً ٕلهطو اـهالذی نضٌتی اغت و غً
ِ
ِ

نیکيص؛ یٍيی ٕلهطوٌای آغهان ،ایو دىیػا و دىیػای زیػطیو .در گػػِطۀ ایػو غػً

ِ
نٍم ٌػِی و در نخهػَع غیوغػً غػهد وحػَد دارد .نیگَیيػص
ٕلهطوُ ،ىً غهد
تهام چیظٌا در غً ٕلهػطو ،ةػصون تَحػً ةػً غهدؽػان ،نختَرىػص از نیػان دایػطۀ
ةازپیصایی ٌتَر کييص .ةازپیصایی یٍيی ؽشفی کً در ایو زىصگی اىػان اغت نهکو
اغت در زىصگی دیگػط ذیػَان ؽػَد .در ةَدیػػم نیگَیيػص کػً ؽػشؿ ةایػص ٕػصر
غالٌایی را کً در ایو زىصگی دارد ةصاىص و نهکو اغػت دوةػاره ْطـػت تظکیػً ةػً
دغت ىیایص .دلیل گًِٓؽان ایو اغت کً ذیَاىات احازه ىصارىص تظکیً کييص و نخاز
ىیػِيص ْا را ةؾيَىص و ذِی اگط ٌم ذیَاىی تظکیً کيص ،ىهیتَاىص ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی
ىا ل ؽَد .اگط غهد گَىگ ذیَان ةً ذص ةا یی ةطغص ،نَحَدات سػصایی وا آن را

نیکُؾيص .ؽایص ـصٌا غال یا ةیؾِط نيِيط ةَدهایص تا ةصىی ةؾطی ةً دغت آوریػص
و ٌيگانی کً ةا سطه ةً دغت آوردیص ا ن ٕصر آن را ىهیداىیػص .اگػط ةًـػَرت تکػً
غيگی ةازپیصا ؽَیص ،نهکو اغت دهٌظار غال نَل ةکؾص تا از آن رٌا ؽػَیص .اگػط
آن تکً غيگ ؽکػًِ ىؾَد یا ةط اثط تِییطات حَی از ةیو ىطودٌ ،طگػظ ىهیتَاىیػص

ً
وإٍػا
از آن رٌا ؽَیص .ةًدغتآوردن ةصن ةؾطی ةػیار غشت اغت! اگػط ؽشفػی
ةَِاىص داْا را کػب کيص ةػیار سَؽتشت اغت .اکيَن ةایص کهػی ةػطایتػان روؽػو
ؽصه ةاؽص کً چطا ةًدغتآوردن ةصن ةؾطی ایوٕصر دؽَار اغت.
در تظکیً درةارۀ غهَح ـرتت نیکيیم .غهد ؽها کانالً ةً تظکی ؽها ةػِگی
دارد .اگط نیسَاٌیص ةً ْطاغَی غً ٕلهطو ةطویص ،پع ةػً تهػطیو ادانػً دٌیػص و
وِٕی غَِن گَىگتان تا ارتٓاع ةػیار ةا یی ةطغصْ ،طاغَی غً ٕلهطو [یا ةیطون از
چطس ةازپیصایی] سَاٌیص ةَد .زناىی کً ةطسی اْطاد در ذال نصیِیؾو ٌػِيص روح
اـلیؽػػان ةػػصن را تػػطک نیکيػػص و ةالْاـػػلً ةػػً غػػهری ةػػػیار ةػػا نیرغػػص.
تهطیوکييصهای در گظارش تخطةًاش ةطایم ىَؽػت« :نٍلػم ،نػو ةػً چيػیووچيػان
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غهری از آغهان ـٍَد کطدم و ـريًٌایی را دیصم ».ةً او گِٓم ةا تط ةطود .گٓت:
«ىهیتَاىم .حط ت ىهیکيم ةا تط ةطوم ،ىهیتَاىم ةیؾػِط از ایػو ةػا ةػطوم ».چػطا
آننَر ةَد؟ زیطا غَِن گَىگ او ْٖم ةً ٌهان اىصازه ةَد و ةػا ىؾػػِو ةػط غػَِن
گَىگ تَاىػًِ ةَد ةً آىخا ةطغص« .ثهطه» کً در ةَدیػم از آن ـػرتت ؽػصه ،ایػو
اغت .او تا آن ثهطه تظکیً کطده ةَد .انا ةطای تظکیًکييػصه ،ایػو ٌيػَز ٕلػ ثهػطۀ او
ىیػت ،زیطا ةًنَر پیَغًِ ةً ةا ذطکت نیکيػص ،ةػًنَر پیَغػًِ ـػٍَد نیکيػص و
ةًنَر پیَغًِ سَد را رؽص نیدٌص .اگط غَِن گَىگتان ةً ْطاغػَی ذػصونطز غػً
ٕلهطو ةطغص ،آیا در ْطاغَی غً ٕلهطو ىیػِیص؟ زناىی ةطرغی کطدیم و پػی ةػطدیم

آن غً ٕلهطو کً ةطسی نضاٌب درةػارهاش ـػرتت کطدهاىػص ْٖػم در نرػصودۀ ُىػً
غیارۀ اـلی نػا ٕػطار دارد .ةطسػی از اْػطاد نیگَیيػص ده غػیارۀ اـػلی وحػَد دارد.
نیتَاىم ةگَیم اـالً ذٖیٖت ىصارد .دریاًِْام کً غَِن گَىػگ ةٍلػی از اغػِادان
ِ
گَىگ گضؽًِ ْطاتط از راه ؽیطی رًِْ ةَد ،آنٌا ةػیار ةا تط از غً ٕلهػطو رِْػً
چی
ةَدىص .ایو «رِْو ةً ْطاغَی غً ٕلهػطو» کػً درةػارۀ آن ـػرتت کػطدم در وإػً
نَكٌَی درةارۀ غهَح اغت.

نَضَع درطلبةَدن
واةػِگی در نلب چیظی ةَدن ةً نرل تظکی نا نیآیيص .ةٍلی
ةػیاری از اْطاد ةا
ِ

اْطاد در اؽِیاؽ کػب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص .ةطسی اْطاد نیسَاٌيػص ةػً
ىيطیًٌایی گَش دٌيصٌ .صهای نیسَاٌيص ةیهاریٌایؽان ؽٓا یاةصٌ .صهای ٌػم
ٕفص ةًدغتآوردن ْالَن را دارىصٌ .هً ىَع نطز تٓکػطی وحػَد دارد .اْػطادی ٌػم
نیگَیيص« :در ساىَادۀ نو کػی ٌػػت کػً ىَِاىػػًِ در غػشيطاىی ؽػطکت کيػص.

ً
لهٓا ةً او یػک ْػالَن ةصٌیػصْ ».ػالَن ذاـػل تػالش
ؽٍطی کالس را نیپطدازم.
ىػلٌای ةػیار زیاد در نَل غالٌای ةیىٍایت زیاد اغت .اگط تٍصاد آن را ةً ؽها
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نیگِٓم ؽَکً نیؽصیص ،چطاکً اٌفار ةػیار زیادی ةطای ؽکلگیطی آن زنان ةطده
اغت .آیا نیسَاٌیص کهی پَل ةصٌیص تا یک ْالَن ةشطیص؟ پع چطا نیتَاىیم آن
را ةصون ؽطط ةً ؽها ةػصٌیم؟ زیػطا نیسَاٌیػص تظکیًکييػصه ةاؽػیص .ایػو ٕلػب را
ىهیتَان ةا ٌی

ٕیهِػی سطیػصْٖ .ػم وِٕػی غطؽػت سػصاییتان ىػاٌط نیؽػَد

نیتَاىیم ایو کار را ةصیو نطیٔ اىخام دٌیم.
ةایص از سَد ةپطغیص کً آیا ْٖم ةطای ایيکً چیظی از ایو روش ةً دغت آوریػص
ةً ایيخا آنصهایصْ .اؽو نو در ُةٍصی دیگط از آىچً در ذٌوتان نیگضرد آگاه اغت.
وِٕی از ُةٍصی دیگط دیصه ؽَد ،روىص ؽکلگیطی اْکارتان ةػیار آٌػًِ اغت ،زیػطا
نٍَٓم آن دو ْلازنان نِٓاوت اغت .ذِػی ٕتػل از ایيکػً ةػً چیػظی ْکػط کيیػص،
ْاؽو از آن آ گاه اغت .نييَر ایو اغت کً ةایص ةً تهام اْکار ىادرغت سَد ساتهػً
دٌیص .نصرغ ةَدا ةً راةه تٖصیطی نٍِٖص اغتٌ .طکػی ةًسانط راةه تٖصیطی ةً
ایيخا آنصه اغت .اگط ایو روش را یاد نیگیطیص ؽایص ٕطار ةَده آن را یػاد ةگیطیػص.
ةياةطایو ةایص ٕصر آن را ةصاىیص و ٌط ىیت دىیَی را کً نهکو اغت در اةِصا ؽها را ةً
یادگیطی ایو روش تطُیب کطده رٌا کيیص.
در تظکی نضٌتی در زنانٌػای گضؽػًِ ،نصرغػ ةػَدا ةػط نٍٓػَم «سػالیةَدن»
تأکیص داؽت و ةً نطیصان آنَزش نیداد کً ذٌوؽان را از اْکػار سػالی کييػص و از
دىیای نادی رو ةطگطداىيص .نصرغ دا ػَ ىیػظ ةػًنَر نؾػاةً ةػط «ٌی ةػَدن» تأکیػص
داؽت و از پیطوان سَد نیسَاغت کً از داراییٌای نادی ـطؼىيط کييػص و آنٌػا
را ىشَاٌيص و غٍی در ةًدغتآوردن آنٌا ىصاؽًِ ةاؽيص .ایو نؾاةً ٌهػان چیػظی
اغت کً در تظکیً آنَزش نیدٌيص کً ذٌوتان را ةط اىخام تظکیً نِهطکظ کيیػص ،ىػً
ةط گَىگی کً از تظکیً ذاـل نیؽَد .اگط در ذالی کً تظکیً نیکيیص ةَِاىیص رٌػا از
ٕفص ةاؽیص و ْٖم روی تظکی ؽیوؽیيگ سَد تهطکظ کيیص ،غهَح را پؾػت غػط
سَاٌیص گضاؽت و ةًنَر نتیٍی ٌطچیظی را کً ةایص داؽًِ ةاؽیص ،سَاٌیص داؽػت.
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اگط چیظی ذٌوتان را اؽِال کيص و ىَِاىیص آن را رٌا کيیص ،آیا آن واةػِگی ىیػت؟
آنَزشٌایی کً ارا ً نیدٌم از ٌهان روز اول ةػیار پیؾطًِْاىص ،ةياةطایو الظانػاتی
کً در سفَص ؽیوؽیيگ ةطای ؽها دارم ةا غت ،از حهلً ایيکً ىهیتَاىیص ةػطای
واةػِگی درنلبةَدن ةیاییص.
یادگیطی ْا ،ةا
ِ
اذػاس نػئَلیت نیکيم کً ؽها را ةػً راٌػی درغػت راٌيهػایی کػيم و ایػو
یٍيی ةایص ایو ْا را ةًنَر کانل ةً ؽها آنَزش دٌمٌ .هػاننَر کػً گٓػِم ،وِٕػی
کػی در نلػب چؾػم غػَم اغػت ،نهکػو اغػت آن نػػصود و نٍطونػَم ؽػَد.
پیؼتط اؽاره کطدم کً تهام ٕصرتٌایی کً ْطد در تظکی ْای ٕلهػطو ةؾػطی رؽػص
نیدٌص تَاىاییٌای نادرزادی ایو ةصن ْیظیکی ٌػِيص؛ گطچً انطوزه نطدم آنٌا را
«تَاىاییٌای َْؽنتیٍی» نیىانيص .آنٌا ْٖم نیتَاىيص در ایو ُةٍص نا ٌهل کييػص
و روی نطدم ٌادی تأثیط داؽػًِ ةاؽػيص .ةػطای چػً در حػػِخَی آن تَاىاییٌػای
ىاچیظ و نٍارتٌای پیؼپااِْاده ٌػِیص؟ ؽها ایو یا آن را نیسَاٌیص ،انا ةٍص از
ایيکً ةً ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی ةطغیص ،آنٌا ٌػی

تػأثیطی در ُةٍػصٌای دیگػط

ىصارىص .وِٕی ةً ْطاغَی تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی ةطویص ،تهام آن ٕصرتٌای ىاچیظ
ةایص کيار گضاؽػًِ ؽػَىص ،آنٌػا در ُةٍػصی ةػػیار ٌهیػٔ ْؾػطده نیؽػَىص و آىخػا
ىگٍصاری نیؽَىص .در آیيصه ْٖم ةًٌيَان غاةًٖای از نػیط تظکیًتان ٌهل نیکييػص
و ْٖم ٌهیو ىٖؼ را دارىص.
ةٍص از ایيکً ؽشؿ ةً ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی نیرود ةایص دوةػاره تظکیػً را
ؽطوع کيص .ةصىی کً او دارد ٌهاىيص چیظی اغت کً درةارۀ آن ـرتت کػطدم ،ةػصىی
کً ةً ْطاغَی پيج ٌيفط رًِْ اغت .آن ةصىی سصایی اغت .آیا چيان ةصىی را ةػصن
سػػصایی ىهیىانیػػص؟ آن ةػػصن سػػصایی ةایػػص دوةػػاره از اول تظکیػػً کيػػص و دوةػػاره
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را رؽص دٌص .انا آنٌػا «تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی» ىانیػصه
ىهیؽَىص ،آنٌا «ٕصرتٌای سػصایی ْػای ةػَدا» ىانیػصه نیؽػَىصٕ .ػصرت آنٌػا
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ً
وإٍا نؤثط ةاؽػيص .پػع ةػً
ةیذصونطز اغت و نیتَاىيص در ٌط ُةٍصی ٌهل کييص و
نو ةگَییص ،چً ْایصهای دارد کً در نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةاؽیص؟ ٌه ؽها
اْطادی کً ةًدىتال تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِیص ،آیا ىیت ؽها ایو ىیػت کػً از
آنٌا در ةیو نطدم ٌادی اغِٓاده کيیص و آنٌا را ةیو نػطدم ٌػادی ىؾػان دٌیػص؟
اگط ایونَر ىیػت ،ةطای چً آنٌا را نیسَاٌیص؟ ةًٌالوه ،آنٌا ذِی ةینفػطؼتط
از چیظٌای زیتایی ٌػِيص کً نیتَان ةطای تظییو اغػِٓاده کػطد ،زیػطا ذػصإل آن
چیظٌای زیتا را نیتَان دیص و نلهَساىص .نیتَاىم تلهیو کػيم کػً اگػط آنٌػا را
نیسَاٌیص ،تا ذصی ةطای ایو اغت کً ةطای کػاری از آنٌػا اغػِٓاده کيیػص .آنٌػا
نثل نٍارتٌای ٌادی ىیػِيص کً ةَِان ةطای ةًدغتآوردنؽان تػالش کػطد .ةلکػً
ةًکلی َْؽنتیٍی ٌػِيص و ؽها نخاز ىیػِیص ةطویص و در ةیو نطدم ٌادی ةا آنٌا
سَدىهایی کيیص .سَدىهایی ،یک واةػِگی ةػیار َٕی اغت ،واةػِگی ةػػیار ةػصی
کً تظکیًکييصه ةایص از آن رٌا ؽَد .ةػیار ةصتط ایيکً ةشَاٌیص ةًوغیل آنٌا پػَل و
ثطوت ةً دغت ةیاوریص یا ةشَاٌیص ةا آنٌا ةػً اٌػصاؼ ؽشفػیتان در ةػیو نػطدم
ٌادی ةطغیص .چيیو کاری نٍادل اغِٓاده از چیظٌای غهد ةا تط ةطای نشِلکطدن
و آغیبرغاىصن ةً حانٍ نطدم ٌادی اغت و ایو اْکػار ذِػی ةػصتط از سَدىهػایی
ٌػِيص .ةً ٌهیو ٌلت ٌی کػی احازه ىصارد تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ٌطنػَر کػً
نایل اغت در ایو دىیا اغِٓاده کيص.
نٍهَ ً اذِهال رؽص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی در دو گطوه از نطدم ةیؾػِط اغػت:

ً
نشفَـا در ساىمٌای نػو ،زیطا نٍهَ ً از ؽیوؽیيگ سػَةی
کَدکان و نػوٌا.
ةطسَردارىػػص و واةػػػِگیٌای دىیػػَی زیػػادی ىصارىػػص .ةٍػػص از رؽػػص تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ،ةً اذِهال زیاد نػیتَاىيػص سػَد را ةػًسَةی اداره کييػص ،زیػطا ةػًدىتال

ً
نشفَـا نطدٌای حػَان غػشت اغػت
سَدىهایی ىیػِيص .چطا ةطای اْطاد حَان و

کً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را رؽص دٌيص؟ زیطا ٌيَز ٌم نیسَاٌيص ةًؽصت تػالش
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کييص ةً اٌصاؼؽان در زىصگی ةطغيص و ٌيگانی کػً تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی را ةػً
دغت ةیاورىص ،از آنٌا ةطای رغیصن ةً اٌصاؼؽان اغِٓاده نیکييص .آنٌػا را ؽػتیً
نٍارتٌػػایی ةػػطای ترٖٔةشؾػیصن ةػػً اٌصاؼؽػػان در ىيػػط نیگیطىػػص .انػػا چيػػیو

ً
نهلٖا نهيَع اغت .ةػً ٌهػیو ٌلػت تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
اغِٓادهای از آنٌا
آنٌا رؽص ىهیکيص.
ً
وإٍا حصی اغػت.
تظکیً ةازی ةچًگاىً ىیػت ،نٍارت نطدم ٌادی ىیػت ،ةلکً
ایيکً ةشَاٌیص تظکیً کيیص یا ةَِاىیص آن را اىخام دٌیص ةًنَر کانل ةً ایو ةػػِگی
ً
وإٍا وذؾِياک نیةػَد
دارد کً چگَىً نیسَاٌیص ؽیوؽیيگ سَد را رؽص دٌیص.

اگط کػی نیتَاىػت تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را از نطیٔ نلبکطدنؽان ةػً دغػت
ةیاورد .پی نیةطدیص کً ةطای او تظکیً نٍم ىیػت و اـػالً درةػارۀ آن ْکػط ىهیکيػص.
چػػَن ؽیوؽػیيگ او در غػػهد ْػػطد ٌػػادی ٕػػطار نیداؽػػت و چػػَن تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی سَد را از نطیٔ نلبکطدن آنٌا ةً دغت نیآورد ،ؽػایص ٌػط ىػَع کػار
ىادرغِی را اىخام نیداد .پَل زیادی در ةاىک نَحَد اغت و او نٖصاری از آنٌػا را
ةطنیداؽت .تٍصاد زیادی ةلیػت ةشتآزنػایی در سیاةػان ةػً ْػطوش نػیرود و او
حایظۀ اول را اىِشاب نیکطد .پػع چػطا ایػو نػػا ل اتٓػاؽ ىهیاِْػص؟ ةٍلػی از
اغِادان چیگَىگ نیگَیيصْ« :طدی کً ةػً تٖػَا اٌهیػت ىهیدٌػص ،ةٍػص از ایيکػً
تَاىاییٌای َْؽنتیٍیاش رؽص کطد ةًراذِی نیتَاىػص کارٌػای ةػص اىخػام دٌػص».
نیگَیم ایو اؽِتاه اغت .اـالً ایوگَىً ىیػت .اگط ةػً تٖػَا اٌهیػت ىصٌیػص ،اگػط
ؽیوؽیيگ سَد را تظکیً ىکيیػص ،تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیتػان یػک ذره ٌػم رؽػص
ىهیکيص .اْطادی ٌػِيص کً ؽیوؽیيگ سَةی دارىص و در غهد سػَد ،تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍیؽان ىػاٌط نیؽػَد ،انػا پػع از آن سػَد را ةػًسَةی اداره ىهیکييػص و
کارٌایی نیکييص کً ىتایص اىخام نیدادىص .نٍَٕیتٌایی ؽتیً ایو وحػَد دارد .انػا
وِٕی کارٌای ةص اىخام دٌيص ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽػان كػٍیّ نیؽػَد یػا از
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ةیو نیرود و وِٕی آنٌا را از دغت دٌيص ،ةطای ٌهیؾػً از دغػت دادهاىػص .سهػ ِط
حصیتط ایو اغت کً ةً آن واةػًِ نیؽَىص.

ةطسی از اغِادان چیگَىگ ادٌا نیکييص کً روش آنٌا را در ٌطض غً یا پػيج
روز یاد ةگیطیػص و غػپع نیتَاىیػص ةیهاریٌػا را ؽػٓا دٌیػص .ایػو ؽػتیً آگٍػی
تتلیِاتی اغت ،اىگار در کػبوکار چیگَىگ ٍْالیت نیکييص .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص:
اگط ْطدی ٌادی ةاؽیص ،چگَىً نیتَاىیص [نتٔ آىچً تتلیَ نیکييص] ْٖػم از نطیػٔ
چی سَد ،ةیهاری اؽشاص دیگط را درنان کيیص؟ ةصن ْطدی
ةیطونْطغِادن کهی از ِ
ٌادی چی دارد ،ةصن ؽها ىیظ چی دارد .ؽها ٌماکيَن ؽطوع ةً تهػطیو چیگَىػگ

کطدهایص و ْٖم ایونَر اغت کً ىٖه نب غَزىی

َگَىگ دغتتان ةاز اغت ،در

ىِیخً نیتَاىیص چی را ةً درون وارد و از آن سارج کيیص .وِٕی ةیهاریٌای دیگطان
چی آنٌا ةیهاریٌای ؽػها را
را ؽٓا نیدٌیص ،ةصن آنٌا ىیظ چی دارد ،پع ؽایص
ِ

چی ْطد دیگطی را کيِطل کيص؟ چی ىهیتَاىػص
چی کػی نیتَاىص ِ
ؽٓا دٌص! چگَىً ِ

ٌی

نطكی را ؽٓا دٌص .ةًٌالوه ،وِٕی ْطدی ةیهػار را نػصاوا نیکيیػص ،ؽػها و آن

چی نػطی ِق ةیهػار وارد ةػصنتان
ْطد ةیهار نیصان واذصی را ؽکل نیدٌیص و تهام ِ

نیؽَد و ةً اىصازهای کً آن ْطدِ ةیهار دارد ،ؽها ىیظ ٌهان نٖصار را سَاٌیص داؽت.
اگطچً ریؾ ةیهاری در ةصن ةیهار ٕطار دارد و نيِٖل ىهیؽَد ،انا اگط نٖصار زیػادی
چی نطیق داؽًِ ةاؽیص ةاٌ
ِ

نیؽَد ةیهار ؽَیص .وِٕی ْکط نیکيیص نیتَاىیػص

ةیهاریٌػػا را درنػػان کيی ػص ،پػػضیطش ةیهػػاران را ؽػػطوع نیکيی ػصٌ .ی کػػػی را رد
ىهیکيی ػص و واةػػػًِ نیؽػػَیص .وِٕػػی ةیهػػاری دیگػػطان را ؽػػٓا نیدٌی ػص ةػ ػیار
سَؽرال نیؽػَیص! انػا چػطا نیتَاىيػص ؽػٓا یاةيػص؟ چیػظی ٌػػت کػً نَِحػً
ىهیؽَیص :اغِادان ٕالةی چیگَىػگ روی ةصنؽػان روح یػا ذیػَان تػػشیطکييصه
دارىص و اىطژیؽان را از آنٌا نیگیطىص .غپع ةطای ایيکً ةاورؽػان کيیػص ،کهػی از

ایو اىطژی را ةً ؽها نیدٌيص .ةٍص از ایيکً غً ،پػيجٌ ،ؾػت یػا ده ةیهػار را ؽػٓا
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دٌیص آن اىطژی ىاپصیص نیؽَد .آن اىطژی کهی کً داؽِیص از دغػت نػیرود ،زیػطا
اىخام ایو کار ،آن اىطژی را نفطؼ نیکيص .ایو اىطژی کً اغِٓاده نیکطدیص گَىػگ
ىتَد زیطا از ٌهان اول گَىگ ىصاؽػِیص .نػا اغػِادان چیگَىػگ دهٌػا غػال تظکیػً
کطدهایم .در گضؽًِ اىخام تظکیً ةػیار غشت ةَد .اگط ْػطد روؽػی وإٍػی را پیػصا
ىکطده ةاؽص ،تظکیًاش ةػیار دؽَار اغت و اگػط در روش کَچػکتطی تظکیػً کيػص،
ةػیار غشت اغت کً ةً غهَح ةػیار ةا ةطغص.
ةً آن اغِادان ةظرگ چیگَىگ کً نٍطوؼ ٌػِيص ىگاٌی ةیيصازیص ،آنٌا دهٌػا
غال تظکیً کطدهاىص تا آن نٖصار ٌطچيص ىاچیظ گَىگ را ةً دغت ةیاورىص .ؽها تظکیً
ً
ـطْا ةا رِْو ةً کالس چیگَىػگ و ةػصون ایيکػً تظکیػً
ىکطدهایص ،آیا ْکط نیکيیص

کيیص ،نیتَاىیص گَىگ ةً دغت ةیاوریص؟ چگَىً ایو انکانپػضیط اغػت؟ ةٍػص از آن
کالسٌا واةػِگیٌایی را ؽکل نیدٌیػص .غػپع اگػط ىَِاىیػص ةیهػاری نػطدم را
درنان کيیص ،ىگطان نیؽػَیص .آیػا نیداىیػص وِٕػی ةطسػی اْػطاد در ذػال نػصاوای
ؽشفی ةیهار ٌػِيص ،ةطای ذٓو ؽٍطت ةً چً ْکط نیکييص؟ «ةگػضار ةیهػاری او را
سَدم ةگیطم تا ةیهار ةَِاىص ؽٓا یاةص ».آن از روی ىیکسَاٌی ىیػت .ىیػکسَاٌی
ةًغشِی نیتَاىص در ذٌيی پصیص آیص کً ةا چیظٌایی ناىيص پَل و ؽػٍطت پػط ؽػصه
اغت .ایيکً او ةطای ذٓو ؽٍطتؼ ذِی نیسَاٌػص سػَدش نػطض ْػطد ةیهػار را
ةگیطد ةیاىگط ایو اغت کً واةػِگی ؽصیصی دارد! ةياةطایو چیظی را کػً درسَاغػت
نیکيص ةً دغت نیآورد .نیتَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کػً ةػً ةػصن سػَدش نيِٖػل
ؽَد و غپع ایو نػئلً روی نیدٌص .در ذالی کً ةیهار ذالؼ سػَب نیؽػَد،
ْطدی کً او را درنان کطده پع از آن زحط نیکؾصْ .کط نیکيػص کػػی را ؽػٓا داده
اغت .وِٕی دیگطان او را اغِاد چیگَىگ نیىانيص ،ةػػیار نؾػٍَؼ و ازسَدراكػی
نیؽَد .آیا ایو واةػِگی ىیػت؟ وِٕی ىَِاىص کػی را ؽٓا دٌص ،غطش را پػاییو
نیاىصازد و اذػاس اْػطدگی نیکيص .آیا ایو ةًسانط واةػِگیاش ةػً ؽػٍطت و
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چی نطی ِق آن اْطادی کً او آنٌػا را درنػان
نياًْ ؽشفی ىیػت؟ ةًٌالوه ،تهام ِ
ً
ىاٌطا ةً او آنَزش داده کً ایػو
کطده ةً ةصىؼ نیآیص .آن اغِاد ٕالةی چیگَىگ
چی نطیق را از ةصىؼ سارج کيص .انا ةػً ؽػها نیگػَیم
یا آن کار را اىخام دٌص تا ِ
چی
کً ىهیتَاىص آن را سارج کيص ،زیطا ْطدی ٌادی تَاىایی تؾشیؿ
چی سَب از ِ
ِ
ةص را ىصارد .ةا گضؽت زنان ،درون ةصىؼ از کارنا غیاه نیؽَد.

اگط چيیو ْطدی ةشَاٌص زناىی ةًنَر وإٍی تظکیً کيػص ،روزگػار غػشِی دارد و
راهذل غادهای ىصارد .ةػیار دؽَار و دردىاک سَاٌص ةَد تا کارنا را ةػً نػادۀ غػٓیص
تتصیل کيص .ؽشفی کً کیٓیت نادرزادی سَةی دارد ةیؾِط نػػٍِص ایػو گطِْػاری
اغت .ةٍلی اْطاد اـطار دارىص کً نطدم را ؽٓا دٌيص .انا وِٕی چيیو ىیِػی داریػص،
ارواح ذی ػَاىی آن را نیةیييػػص و غػػطاغتان نیآیيػػص .چيػػیو چیػػظی تػشیطؽػػصن
ةًوغیل روح یا ذیَان اغت .آنٌا نیةیييص کً ایػو ْػطد نیسَاٌػص ةیهاریٌػا را
ؽٓا دٌص و ةً او کهک نیکييص ایو کار را اىخام دٌص .انا ةػصون دلیػل ةػً او کهػک
ىهیکييص ةیهاری را ؽٓا دٌص .اگط ؽشؿ از دغت ىصٌص ،ةً دغػت ىهػیآورد .ایػو
ةػیار سهطىاک اغت .آیا نیداىیص پع از حضبکطدن آن ذیَاىات ةػً سػَد چٖػصر
دؽَار اغت کً تظکیً کيیص؟ تهام تالشتان در تظکیً ةیٍَده سَاٌص ةَد.
ةٍلی اْطاد از نطیٔ ؽٓای ةیهاری ،کیٓیت نادرزادی سَبؽػان را ةػا کارنػای
دیگطان نتادلً نیکييػص .آن ؽػشؿ نػطیق اغػت و کارنػای ةػػیاری دارد .اگػط
نطیلی را کً ةیهاری وسیهی دارد ؽٓا دٌیػص ،وِٕػی ةٍػص از نٍالخػ او ةػً ساىػً
ةطویص اذػاس ةػیار ةصی سَاٌیص داؽت! ةػیاری از اْطادی کً دیگػطان را درنػان
کطدهاىص ،ایو تخطةً را دارىص ،کً ةیهار غالنت سَد را ةازنییاةص ،انا آنٌػا ةػً ساىػً
نیروىص و از ةیهاری ؽصیصی زحط نیکؾيص .ةا گضؽػت زنػان کارنػای ةػػیاری ةػً
آنٌا نيِٖػل نیؽػَد و در ازای کارنػای دیگػطان ،ةػً آىػان تٖػَا نیدٌيػص .ةػصون
ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیص .گطچً آىچً نیگیطیص ةیهاری اغػت ،انػا ةػً
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ٌط ذال کارنا ةایص ةا تَٖا نتادلً ؽَدٕ .اىَىی در ایو حٍان وحَد دارد کً اگػط ؽػها
چیظی را ةشَاٌیص ٌی کػی ىهیتَاىص ناىًتان ؽَد .کػی ٌم ىهیگَیص کً سػَب
ٌػِیص .چیظی وحَد دارد کً در ایو حٍان تفطید ؽػصه اغػتٌ :طکػػی کارنػای
زیادی داؽًِ ةاؽص ْطد ةصی اغت .ؽها کیٓیت نادرزادی سَد را در ازای کارنا ةا او
نتادلً نیکيیص و ةا آن ٌهػً کارنػا چگَىػً نیتَاىیػص تظکیػً کيیػص؟ تهػام کیٓیػت
نادرزادیتان ةًوغیل آن ؽشؿ از ةیو نیرود .آیا ایو تطغياک ىیػت؟ ةیهػاری
آن ؽشؿ از ةیو رًِْ اغت و در ذال ذاكط اذػػاس راذِػی دارد ،انػا ؽػها ةػً
ساىً نیرویص و زحط نیکؾػیص .اگػط چيػص ةیهػار غػطناىی را درنػان کيیػص ،نختػَر
نیؽَیص ةً حای آنٌا ةهیطیص .آیا ایو سهطىاک ىیػػت؟ ایػو چیػظی اغػت کػً
روی نیدٌص .ةػیاری از اْطاد ذٖیٖت پؾت آن را ىهیداىيص.
ً
لظونا ةػً ایػو
نهکو اغت ةطسی از اغِادان ٕالةی چیگَىگ نؾٍَر ةاؽيص ،انا
نٍيی ىیػت کً ةػیار نیداىيص .نطدم ٌادی چًچیظی را نیداىيػص؟ وِٕػی چیػظی
ةیؼ از ذص تتلیَ ؽَد آن را نیپضیطىص .ایو اغِادان دروُیو نهکػو اغػت ذػا
ةَِاىيص ایو کارٌا را اىخام دٌيص ،انا ىػًتيٍػا ةػً دیگػطان ـػصنً نیزىيػص ،ةلکػً ةػً
سَدؽان ىیظ آغیب نیرغاىيص .در یک یا دو غال ةٍص سَاٌیص دیص کػً ةػطای آىػان
چً اتٓإی نیاِْص .تظکیً ىهیتَاىص ایوگَىً نَرد آغیب ٕطار گیطد .تظکیً نیتَاىػص
ةیهاریٌا را ؽٓا دٌػص ،انػا نييػَر از آن ،ؽػٓای ةیهاریٌػا ىیػػت .ایػو تکيیػک

ً
نهلٖا احػازه ىصاریػص ةػصیو
اىػانٌای ٌادی ىیػت ةلکً چیظی َْؽنتیٍی اغت.
ؽکل ةً آن آغیب ةطغاىیص .ایو روزٌا ةٍلی از اغِادان ٕالةی چیگَىگ ٌهػًچیظ
را ةً ٌطجونطج کؾاىصهاىص و از چیگَىػگ ةػًٌيَان راٌػی ةػطای کػػب ؽػٍطت یػا
دارایی اغِٓاده نیکييص .آنٌا غٍی نیکييص ةا ؽػکلدادن دغػًٌِای ؽػطور سػَد
ىَٓذؽان را گػِطش دٌيص و تٍصاد آنٌا چيص ةطاةط تٍصاد اغِادان وإٍی چیگَىگ
اغت .آیا ْٖم ةً ایو دلیل کً نطدم ٌادی ایوگَىً نیگَیيص و ةً ایو ؽػکل ٌهػل
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نیکييص ،ؽها آنٌا را ةاور نیکيیص؟ نهکو اغت ْکط کيیص چیگَىگ ةػصان ـػَرت
اغت ،انا ایوگَىً ىیػت .ذٖیٖت آن را ةً ؽها نیگَیم.
نطدم ٌادی ةًد یل سَدسَاٌاىًای ،در تٍانل ةا دیگطان کارٌای اؽػِتاه اىخػام
نیدٌيص و ةً دیگطان ةصٌکار نیؽَىص و نختَرىص ةًسانط تتٍات آن زحػط ةکؾػيص و
ً
وإٍػا ٌػم
تاوان آن را ةپطدازىصْ .طض کيیص ةطویص و کػی را درنان کيیص .ذِی اگػط

نیتَاىػِیص او را ؽٓا دٌیص ،آیا آن نیتَاىػػت نخػاز ةاؽػص؟ نَحػَدات سػصایی
ٌهًحا در انطاؼ نا ذلَر دارىص ،انا چطا ٌی یک از آنٌػا چيػیو کػاری را اىخػام
ىهیدٌيص؟ چٖصر ؽگٓتاىگیظ نیةَد اگط کاری نیکطدىػص کػً ىػژاد ةؾػط در راذِػی
کانل زىصگی کيص! پع چطا ایو کار را ىهیکييص؟ نطدم نختَرىص تاوان کارنػای سػَد
را ةپطدازىص و ایػو اـػلی اغػت کػً ٌی کػػی حط ػت ىهیکيػص آن را ىٖػق کيػص.
تظکیًکييصه نهکو اغػت در نػَل تظکیػ سػَد ،از روی ىیػکسَاٌی گاهوةیگػاه ةػً
دیگطان کهک کيص .انا ْٖم ةیهاری را کهی ةػً تٍَیػٔ نیاىػصازد .اگػط اکيػَن زحػط

ً
ةٍصا زحط نیکؾیص .یا ؽایص آن را ةطای ؽػها تتػصیل کيػص ،ةػًنَری کػً
ىهیکؾیص،

ةًحای آن ةیهاری ،پَل از دغت ةصٌیص یا غشِی داؽًِ ةاؽیص .نهکو اغت ةصیو
ـَرت ةاؽص .اىخام وإٍی آن ،ازةیوةطدن کارنای ؽشؿ در یک آنْٖ ،م نیتَاىص
ةطای تظکیًکييصگان اىخام ؽَد ىً ةطای نطدم ٌادی .ایيخا ْٖم اـَل روش سػَد را
ىهیگَیم .درةارۀ اـَل کل حٍان ـرتت نیکيم ،درةارۀ وكٍیت وإٍی در احِهػاع
تظکیًکييصگان ـرتت نیکيم.
ایيخا ةً ؽها آنَزش ىهیدٌیم ةیهاریٌا را درنان کيیص .نا ؽها را ةً راه ةظرگ
و نػیطی درغت راٌيهایی نیکيیم و ؽها را تٍالی نیةشؾػیم .ةػً ٌهػیو ٌلػت
اغت کً در کالسٌػایم ٌهیؾػً نیگػَیم کػً نطیػصان ْػالَن داْػا احػازه ىصارىػص
ةیهاریٌا را درنان کييص .اگط نطدم را درنان کيیص ،تهطیوکييصۀ ْالَن داْػا ىیػػِیص.
نا ؽها را ةً راه درغت راٌيهایی نػیکيیم و در نػَل تظکیػ ْػای ٕلهػطو ةؾػطی،
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ٌهیؾً در ذال پاککطدن ةصنتان ٌػِیم ،تا ایيکً کػانالً ةػً نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا
تتصیل ؽَد .اگط ٌيَز آن چیظٌػای غػیاه را وارد ةػصنتان کيیػص ،چگَىػً نیتَاىیػص
تظکیً کيیص؟ آن چیظٌا کارنا ٌػِيص! اـالً ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .ةا آن ٌهً کارنػا،
ىهیتَاىیص آن را ترهل کيیص .اگط نختَر ةاؽیص ةیؼ از ذص زحط ةکؾیص ،ىهیتَاىیػص
تظکیً کيیصٌ .لت آن الظانی کً گضاؽِیم ایو اغت .ایو داْا را ٌهَنی کطدهام ،انػا
ؽایص ٌيَز ٌم ىصاىیص در ذال آنَزش چًچیظی ٌػِم .انا ةا ایو ذال ىیظ راهٌایی
ةطای ذٓاىت از آن دارم .اگط غٍی کيیص ةیهاری دیگطان را درنان کيیصْ ،اؽػو نػو
تهام چیظٌایی را کً ةطای تظکیً در ةصنتان گضاؽًِ ؽص ،پع نیگیطد .احازه ىصاریص
ةًسانط ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ةً چیظٌایی ةً ایو ةاارزؽی آغیب ةطغػاىیص .اگػط
الظانات ْا را نطاٌات ىکيیص ،تهطیوکييصۀ ْػالَن داْػا ىیػػِیص .ةػصنتان دوةػاره ةػً
غػػهد نػػطدم ٌػػادی ةػػازنیگطدد و چیظٌػػای ةػػص را ةػػً ؽػػها ةػػازنیگطداىیم ،زی ػطا
نیسَاٌیص ْطدی ٌادی ةاؽیص.
ةٍص از غشيطاىی دیطوز ،ةػیاری از ؽها اذػاس کطدیص ةػصنتان غػتک اغػت.
انا تٍصاد کهی از اْطاد کً ةیهاری وسیهی داؽِيص ،اولیو کػاىی ةَدىص کً اذػاس
کطدىػػص ذالؽػػان سػػَب ىیػػػت .دیػطوز پػػع از ایيکػػً چیظٌػػای ةػػص را از ةػػصنتان
ةطداؽِم ،اکثط ؽها اذػاس کطدیص تهام ةصنتان پط از اىطژی و راذت اغت .انػا در
حٍان نا ایو ٕاىَن وحَد دارد« :ةصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً دغػت ىهیآیػص».
ً
ٕهٍػا سَدتػان ةایػص چیظٌػایی را
ىهیتَاىػِیم ٌطچیظی را ةطای ؽها رْػً کيػیم.

ىاسَؽػی
ترهل کيیص .ةًٌتارت دیگط ،نا ٌلت ریؾًای ةیهاری ؽهاٌ ،لت ریؾًای
ِ
ؽها را از ةیو ةطدهایم .انا نیصان ةیهاریتان ٌيػَز ةػإی ناىػصه اغػت .اگػط چؾػم

غػَمتان ذِػی در غػهری پػاییو ٌػم ةػاز ةاؽػص ،نیتَاىیػص ةتیيیػص کػً ةػصنتان
چی غػیاه ُلػیو پطتػطاکم
چی ةیهار غیاه و تیطه دارد .آنٌا تَدهٌای ِ
تَدهٌایی از ِ

ٌػِيص و وِٕی پطاکيصه نیؽَىص ،تهام ةصنتان را پط نیکييص.
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از انطوز ةً ةٍص ،ةٍلی اْطاد پی نیةطىص تهػام ةصنؽػان اذػػاس غػطنا دارد،
نثل ایيکً ةًؽصت دچار غطناسَردگی ؽصهاىص و اغِشَانٌایؽػان نهکػو اغػت
درد کيػػص .اکثػػط اْػػطاد در حػػایی از ةصنؽػػان اذػػػاس ىػػاراذِی سَاٌيػػص داؽػػت.
پاٌایؽان نهکو اغت درد کيص و غطؽان گیج ةطودٕ .ػػهتٌایی از ةػصنتان کػً
در گضؽًِ نؾکلی داؽت و ْکط نیکطدیص ٕتالً ةًوغیل تهطیوٌػای چیگَىػگ یػا
ةًوغیل اغِاد چیگَىگ ؽٓا پیصا کطده ،دوةػاره ةیهػاری سَاٌػص داؽػت .زیػطا آن
اغِاد چیگَىگ ةیهاری را ؽٓا ىصاده ةَدْٖ ،م آن را ةً تٍَیٔ اىصاسًِ ةَد .ةیهاری
ً
ةٍػصا نیآنػص.
ٌيَز ٌم حایی کً ٕتالً ةَده ٕطار دارد و ٕتالً ةً غهد ىیانصه ةَد انػا

ةایص ٌه آنٌا را ةیطون ةکؾیمٌ ،هػ آنٌػا را ةطایتػان ةیػطون ةػطاىیم و کػانالً از
ریؾً از ةیو ةتطیم .ةياةطایو نهکو اغت اذػاس کيیص ةیهاریتان دوةاره ةطگؾػًِ
اغػػت ،انػػا اتٓػػإی کػػً روی نیدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً کارنػػا از ریؾػػًاش در ذػػال
ازةیورِْو اغت .ةً ٌهیو ٌلػت واکيؼٌػایی سَاٌیػص داؽػت .ایػو واکيؼٌػا
نیتَاىيص در ٌط ٕػهت ةصن و ةً ٌط ؽکلی ةاؽيص .انا ٌه ایوٌا نتیٍیاىص .ؽػها
را تطُیب نیکيم ةً آنصن ةً کالس ادانً دٌیصٌ ،طچٖػصر ٌػم کػً نٍػضب ةاؽػیص.
ةًنرق ایيکً وارد کالس ؽَیص تهام ٌال متػان ىاپصیػص نیؽػَد و ٌػی

سهػطی

وحَد ىشَاٌص داؽت .نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم کػً در ذػال یػادگیطی ْػا ٌػػِیص و
ْطـت ةطای کػب ْا غشت ةً دغت نیآیص ،ةياةطایو ىگضاریص ٌطچیظی کً از ىيػط
ْیظیکی تخطةً نیکيیص ،ؽها را ةً ٌم ةطیظد .وِٕی اذػاس نیکيیص ةػیار نٍضب
ٌػِیص ،ةً ایػو نٍيػی اغػت کػً« :وِٕػی چیػظی ةػً ىٍایػت نیرغػص ،ةػطٌکع
نیؽَد ».تهام ةصنتان پاک سَاٌص ؽص و ةایص پاک ؽػَد .در ذػال ذاكػط ریؾػ
چی غیاه ةػإی ناىػصه کػً آن
ةیهاریتان ةیطون آورده ؽصه و ْٖم آن نٖصار ىاچیظ ِ

ٌم سَدش ةیطون نیآیص و ةاٌ

نیؽَد کهی غػشِی داؽػًِ ةاؽػیص و از نیػان

کهی دؽَاری ةگضریص .اگط ٌی چیظی را نِرهل ىهیؽصیص ٌهلی ىهیةَد.
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نهکو اغت در احِهاع ٌادی ةؾطی ةطای ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ةػا دیگػطان
در رٕاةت ةَدیص تا ذصی کً ىهیتَاىػِیص سَب ةشَاةیص یا سَب ةشَریص و ةػصنتان
را تتاه کطده ةاؽیص .در ُةٍصٌای دیگط ذِی اغػِشَانٌایتػان نهکػو اغػت غػیاه
ؽصه ةاؽيص .ةياةطایو پاکغػازی چيػیو ةػصىی در یػک لريػً ،ةایػص واکيؼٌػایی
داؽًِ ةاؽص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً واکيؼٌایی سَاٌیػص داؽػت .ةٍلػی اْػطاد
ذِی نهکو اغت اغٍال یا اغِٓطاغ داؽًِ ةاؽيص .ةػیاری از ؽػاگطدان در نيػانٔ
نشِلّ ،ایو نػئلً را در گظارش تخطةًٌایؽان نهػطح کطدهاىػص« :نٍلػم ،ةٍػص از
ذلَر در کالس ؽها ،در نػیط ةطگؾت ةً ساىً ،تهام نصت دىتػال تَالػت ةػَدم».
زیطا تهام اٌلای دروىیتان ةایص پاک ؽَىص .تٍصاد کهی از اْطاد نهکو اغت ذِػی
ةً سَاب ةطوىص و ةًنرق ایيکً غشيطاىیام تهام ؽَد از سَاب ةیػصار ؽػَىص .چػطا
ایو اتٓاؽ نیاِْص؟ زیطا ةیهاریٌایی در نِظ آنٌا وحَد دارد کً ةایص درغت ؽَد.
زناىی کً روی غط آنٌا کار نیؽَد ،ىهیتَاىيص آن را ترهػل کييػص .در ىِیخػً ةایػص
آنٌا را ةیذع کطدٌ ،طچيص آنٌا چیظی ذع ىهیکييص .انػا ةػطای ةٍلػی اْػطاد،

ٕػهت ؽيَایی ترتتأثیط ٕطار ىهیگیػطد و ذِػی اگػط ٌهی ً
ٖػا ةشَاةيػص ىیػظ ٌهػً را
نیؽيَىص و یک کلهً را ٌم از دغت ىهیدٌيص .پع از آن ةػیار غطذال نیؽػَىص
و ذِی اگط چيص روز ٌم ىشَاةيص اذػاس سَابآلَدگی ىشَاٌيػص داؽػتٌ .طکػػی
نهکو اغت ةا وكٍیت نشِلٓی ایيخا ةیایص .انا ٌطچً ةاؽيصٌ ،هگی ةایػص درغػت
ؽَىص ،چطاکً کل ةصنتان ةایص پاک ؽَد.
اگط ةًنَر وإٍی ْالَن داْا را تهطیو کيیص ،از انطوز ةً ةٍص ،وِٕی ةًنَر وإٍػی
واةػِگیٌایتان را رٌا کيیص ،واکيؼٌایی سَاٌیص داؽت .اْػطادی کػً ىهیتَاىيػص
آنٌا را رٌا کييص نهکو اغت ةگَیيص رٌا کطدهاىص ،در ـَرتی کً ىهیتَاىيػص آنٌػا را
رٌا کييص ،ةياةطایو غشت اغت کً ةصنؽان را پاک کطد .اْطادی ىیظ ٌػِيص کً آىچً

ً
ةٍصا درک سَاٌيص کػطد .واةػِگیٌایؽػان را کيػار
را در ایو کالس آنَزش دادهام
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نیگضارىص و غپع ةصنؽان پاک نیؽَد .دیگطان پی نیةطىص ةصنؽػان پطاىػطژی
ؽصه در ذالی کً نصاواؽصن ایػو اْػطاد در آن ٌيگػام ؽػطوع نیؽػَد و اذػػاس
ىاسَؽی سَاٌيص داؽت .در ٌط کالس چيیو اْػطادی ٌػػِيص کػً ٌٖػب نیناىيػص،
اْطادی کً درکؽان سَب ىیػت .ازایورو ةصون تَحً ةً ایيکً چًچیظی را تخطةػً
نیکيیصٌ ،ه ایوٌا نتیٍی ٌػػِيصٌ .طحػا کػً آنػَزش دادهامٌ ،هیؾػً نَِحػً
ؽػصهام ةطسػػی ٌػػػِيص کػً آنٕػػصر اذػػػاس ىػاراذِی دارىػػص کػػً غػط حػػای سػػَد
نیىؾیييص و ىهیسَاٌيص ةطوىص .نيِيطم نیناىيص کً از تطیتَن پاییو ةیایم و آنٌػا
را نصاوا کيم .انا ایو کػار را اىخػام ىهػیدٌػم .ذِػی اگػط ىَِاىیػص ایػو انِرػان را
ةگضراىیص ،در آیيصه وِٕی ةا غشِیٌای ؽصیص نَاحً ؽَیص ،چگَىً نیتَاىیػص ٌيػَز
ٌم تظکیً کيیص؟ آیا ىهیتَاىیص ةػط چيػیو زحػط کػَچکی ُلتػً کيیػص؟ ةػًنَر ذػِم
نیتَاىیص ةط ایوٌا ُلتً کيیص ،ةياةطایو از نو درسَاغت ىکيیػص ؽػها را ؽػٓا دٌػم.
نو ةیهاریٌا را ؽٓا ىهیدٌم .لريًای کً ةگَییص «ةیهػاری »،ىهیسػَاٌم ةػً آن
گَش کيم.
ً
وإٍا غشت اغت کً نطدم را ىخات داد .در ٌط کالس ٌهیؾػً ذػصود پػيج تػا
دهدرـص ٌػِيص کً ٌٖب نیناىيصُ .یطنهکو اغت کً ٌهً ةَِاىيػص دا ػَ را کػػب
کييص .ذِی اگط ةَِاىیص ةً تظکیًتان ادانً دٌیصٌ ،يَز نٍلَم ىیػت کً آیا نیتَاىیص
نَْٔ ؽَیص و ٌيَز نٍلَم ىیػت کػً آیػا ٌػظم راغػز ةػطای اىخػام تظکیػً داریػص.
ُیطنهکو اغت کً ٌهً ةَِاىيص نَحَدی سصایی ؽَىص .تظکیًکييصگان وإٍػی داْػا
از نطیٔ سَاىصن ایو کِاب تخطةًٌای نؾاةً ذلَر در کالس را سَاٌيػص داؽػت و
تهام آىچً را کً غظاوار آن ٌػِيص ،ةً دغت نیآورىص.

115

ضذيساىی ضَم

ٌهۀ عاگسدان را ةًغيَان نسیراىم در ىظس نیگیسم
گطچً ةػیاری ةً ایو نَكَع پی ىهیةطىص ،نو ٌه ؽاگطدان را ةػًٌيَان نطیػصان
سَد در ىيط نیگیطم ،از حهلً اْطادی کً سَدؽان از نطیٔ نهالًٍ نیتَاىيص ةًنَر
وإٍی تظکیً کييص .در آنَزش تظکیً ةًغَی غهَح ةا  ،اگط ؽها را ةػً ایػو ؽػکل
راٌيهایی ىهیکطدم ةطایم ُیطنػئَ ىً و سهطىاک نیةَد .نا چیظٌای ةػػیاری ةػً
ؽها دادهایم و ذٖایٔ ةػیار زیادی را ةیان کطدهایم کً اْطاد ٌادی ىتایص ةصاىيص .ایو
داْا را ةً ؽها آنَزش دادهام و چیظٌای ةػیار زیاد دیگػطی ةػً ؽػها سػَاٌم داد.
ةصن ؽها را پاکغازی نیکيم و نػا لی دیگط ىیظ ؽانل نیؽػَد .ةيػاةطایو اـػالً
ٌهلی ىهیةَد اگط ؽها را ةًٌيَان نطیصاىم در ىيط ىهیگطِْمْ .ػاشکطدن ایػوٌهػً
اغطار آغهان ةًنَر غطغطی ةً اْطاد ٌادی نخاز ىیػت .انا ىکًِای ٌػػت .زناىػً
ِ
رغَم تٍيیمکطدن و پیؾػاىی ةػط زنػیو
تِییط کطده و در ذال ذاكط ،نا آن آداب و
گضاؽِو را اىخام ىهیدٌیم .آن تؾػطیٓات ْایػصۀ زیػادی ىصارىػص و ؽػتیً نطاغػم
نضٌتی ةً ىيط نیرغيص .ةياةطایو نا ایو کارٌا را اىخام ىهیدٌیم .چً ْایصهای دارد
اگط تٍيیم کيیص و پیؾاىی ةط زنیو ةگضاریص یا نی نطاغهی ةً ٌلَیت درآییص ،انػا
ةٍص از ایيکً پایتان را از در ةیطون گضاؽِیص ،ةً ؽیَۀ غاةٔ و دىیَیتان ةطگطدیػص و
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ةطای چیظٌایی ناىيص ؽٍطت و ثطوت ،رٕاةت و دٌَا کيیص؟ نهکو اغت ذِی ترػت
ىام نو چٍطۀ داْا را سصؽًدار کيیص!
تظکی وإٍی کانالً ةً تظکی ذٌوتان ةػِگی دارد .تا وِٕی ةَِاىیص تظکیً کيیص و
تا وِٕی ةَِاىیص ةًنَر نرکم و اغَِار ةً تظکیػًتان ادانػً دٌیػص ،ؽػها را ةػًٌيَان
نطیصم در ىيط نیگیطم .اگط ُیط از ایو ةَد ٌهلی ىهیةَد .انا ةطسی از اْطاد نهکػو
اغت سَد را تظکیًکييصه در ىيط ىگیطىص و ةً تظکیً ادانً ىصٌيص .ةطای ةطسی از اْػطاد
اىخام تظکیً انکانپضیط ىیػت .انا ةػیاری از اْطاد ةػً تظکیػ سػَد ادانػً سَاٌيػص
داد .تا وِٕی ةً تظکیًتان ادانً دٌیص ؽها را ةًٌيَان نطیص راٌيهایی نیکيیم.
اْطادی کً ٌط روز ْٖم ذطکات تهطیو را اىخػام نیدٌيػص چهػَر؟ آیػا ةػًٌيَان

ً
الظانا .زیطا وِٕی ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
نطیص ْالَن داْا در ىيط گطًِْ نیؽَىص؟ ىً
نیکيیص ةایص از آن اغِاىصارد ؽیوؽیيگ کً آنَزش دادهایػم پیػطوی کيیػص و ةایػص
ةًنَر وإٍی ؽیوؽیيگتان را رؽص دٌیص و در ایو ـَرت تظکی وإٍی اغت .اگط
ةصون ایيکً ؽیوؽیيگتان رؽص کيصْٖ ،م ذطکات تهطیو را اىخام دٌیص ،آن اىطژی
َٕی نَردىیاز ةطای ىیطودادن ةً تهام چیظٌا را ىصاریص و آن را ىهیتَان تظکیً ىانیص.
در ایو ـَرت ىهیتَاىیم ؽها را نطیص ْالَن داْا در ىيػط ةگیػطیم .اگػط ةػً ٌهػیو
ؽکل ادانً دٌیص ،تهطیوٌا را اىخام دٌیص ولی از ؽطایم ْالَن داْػای نػا پیػطوی
ىکيیص و ؽیوؽیيگتان را رؽص ىصٌیص و ةً روشٌای پیؾیو سَد در نیػان نػطدم
ٌادی چػتیصه ةاؽیص ،نهکو اغت ةا نؾکل دیگػطی نَاحػً ؽػَیص .ةػصتط ایيکػً،
ذِی نهکو اغت ةگَییص ْالَن داْا آن نؾػکالت را ةطایتػان ایخػاد کػطده اغػت.
ةػیار نرِهل اغتْٖ .م زناىی تظکیًکييصۀ وإٍی ٌػِیص کً نتػٔ آىچػً آنػَزش
دادهایم ـادٕاىً روی ؽیوؽیيگتان کار کيیص .ذا کً ایو ىکًِ را ةطایتان روؽو
غاسِم ،انیصوارم دیگط ةطای اىخام تؾطیٓاتی ناىيص نطاغم ةًٌلَیتدرآنػصن ،ىػظد
نو ىیاییص .تا وِٕی ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص ،ؽها را نطیص سػَد در ىيػط نیگیػطم.
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آنٕصر ْاؽو دارم کً تٍصادؽػان ةیؽػهار اغػت ،ةيػاةطایو نیتػَاىم از ٌػط تٍػصاد
ؽاگطد کً ةاؽص نطإتت کيم ،چً رغص ةً ؽاگطداىی کً ایيخا ذلَر دارىص.

روشٌای چیگَىگ نررضۀ ةَدا و ةَدیطم
ِ
گَىگ نصرغ ةَدا نػضٌب ةَدیػػم
ةایص ایو ىکًِ را تفطید کيم کً روشٌای چی
ىیػػػِيص .در ذٖیٖػػت ،روشٌػػای چیگَىػ ِ
ػگ نصرغػ دا ػػَ ىیػظ نػػضٌب دا َ یػػػم
ىیػِيص .ةطسی از تهطیوکييصگان نا اُلب ایو دو را ةا ٌػم یکػی در ىيػط نیگیطىػص.
ةطسی از راٌتان نٍاةص یا ذِی ةطسی ةَدیػتٌای ُیطروذاىیْ ،کط نیکييص درةػارۀ
نضٌب ةَدیػم ةیؾِط از دیگطان نیداىيص ،در ىِیخً ةَدیػم را در ةیو ؽاگطدان نا
تطویج نیدٌيص .ةگضاریص ةػً ؽػها ةگػَیم :ایػو کػار را اىخػام ىصٌیػص ،زیػطا ایوٌػا
روشٌای تظکی نِٓاوتی ٌػِيص .نضٌب ؽکلٌای نضٌتی دارد ،در ذػالی کػً نػا
ایيخػػا ٕػػػهت تظکیػػ نصرغػػًنان را آنػػَزش نػػیدٌیم .ةًاغػػِثيای راٌبٌػػا و
راٌتًٌایی کً نطیصان ْالَن داْا ٌػِيص ،دیگطان ىتایص ؽکلٌای نػضٌتی را دىتػال
کييص .ةياةطایو نصرغ نا ةَدیػم در ٌفط پایان دارنا ىیػت.
آنَزشٌای ةَدیػػم ْٖػم ٕػػهت کػَچکی از ْػای ةػَدا اغػت .ةػػیاری از
آنَزهٌای ژرؼ دیگطی ىیظ وحػَد دارىػص و غػهَح نشِلػّ ْػای نشِلٓػی دارىػص.
ؽػػاکیانَىی ةی ػان کػػطد کػػً ٌؾػػِادوچٍارٌظار روش تظکی ػً وحػػَد دارد .در نػػضٌب
ةَدیػم ْٖم تٍصاد کهی روش تظکیً وحَد دارد ،نثل تیانتایٌَ ،آیػان ،ةَدی ِ
ػػم
ذن ،غطزنیو پاک و تاىِطیػم .آنٌا ذِی ٕػهِی از آن ٌم ةً ذػاب ىهیآیيػص!
ةياةطایو ،ةَدیػم ىهیتَاىص کل ْای ةَدا را پَؽؼ دٌصْٖ ،ػم ٕػػهت کػَچکی از
ْای ةَدا اغتْ .الَن داْای نا ىیظ یکی از ٌؾػِادوچٍارٌظار روش تظکیػًای اغػت
کً اؽاره ؽص ،انا ارتتانی ةً ةَدیػم ىصارد ،از ةَدیػم اولیً گطِْػً تػا ةَدیػػم در
ٌفط پایان دارنا و ةً نضاٌب انطوزه ٌم ٌی
114

ارتتانی ىصارد.

ةَدیػم را ؽػاکیانَىی در دوٌظاروپاىفػص غػال پػیؼ در ٌيػص ةاغػِان ةيیػان
گضاؽت .وِٕی ؽاکیانَىی ةً ةازؽصن ٕٓل گَىگ و روؽوةیيی رغیص ،آىچً را ٕػتالً
تظکیً کطده ةَد ةً یاد آورد و ةطای ىخات نطدم اؽاًٌ داد .در روش او ،ةصون تَحػً
ةً ایيکً چيصٌظار نِو ىَؽًِ ؽصه ،در وإً ْٖػم غػً کلهػً وحػَد دارد« :اذکػام،
تهطکظ و سطد» و نؾشفات نصرغ او ،ایو غً کلهً اغت .اذکام ،درةارۀ ایو ةػَد
کً ْطد را وادار کطد تا از تهانی انیال نطدم ٌادی رٌا ؽَد ،او را نختَر کطد تا نیل
سَد ةطای ةًدغتآوردن چیظٌا را ةهیطاىص ،سَد را از ٌطچیظ دىیَی ٕهً کيص و ناىيص
آن .ةً ایو ؽکل ،ذٌو ْطد سالی نیؽَد و ةػً چیػظی ْکػط ىهیکيػص و در ىِیخػً
نیتَاىص وارد تهطکظ ؽَد .ازایورو اذکام و تهطکظ نکهل یکصیگطىػص .پػع از ایيکػً
ذٌو ْطد غاکو ؽَد ،نیتَاىص ةطای تظکی وإٍی در نصیِیؾو ةيؾیيص و ةػا تکیػً
ةط غکَن سَد ،ةًغهت ةا تظکیػً کيػص .ایػو ٌهػان ٕػػهت وإٍػی تظکیػً در آن
نصرغً اغت .آنٌا ٌی چی ِظ نطتتم ةا ذطکات تهطیو را آنػَزش ىهیدٌيػص و ةػصن

نادرزادی سَد را تتصیل ىهیکييصْٖ ،م گَىػگ را تظکیػً نیکييػص کػً غػهد ْػطد را
تٍییو نیکيص .ةياةطایو ْٖم ؽیوؽیيگ سَد را تظکیً نیکييص .ةصن سَد را تظکیػً
ىهیکييص و اٌهیِی ةً تتصیل گَىگ ىهیدٌيص .در ٌػیو ذػال ،از نطیػٔ نصیِیؾػو
نیتَاىيص ٕصرت تهطکظ سَد را اْظایؼ دٌيص و در ایػو روىػص ،ةػا ترهػل غػشِیٌا،
کارنایؽان را از ةیو نیةطىص .سطد ةً ایو اؽاره نیکيص کً ؽشؿ ةػً روؽػوةیيی
نیرغص و سطد و ةفیطت وا تطی کػب نیکيص .او نیتَاىص ذٖیٖػت حٍػان و ىیػظ
وإٍیت ٌط ُةٍص حٍان را ةتیيصٌ .ه ٕصرتٌای سصایی او ىاٌط نیؽَىص .ایو روىػص
دغِیاةی ةً سطد وا تط و روؽوةیيی« ،ةازؽصن ٕٓل گَىگ» ىیظ ىانیصه نیؽَد.
وِٕی ؽاکیانَىی روش تظکی سَد را ةيیان گضاؽتٌ ،ؾت نػضٌب در ٌيػص در

ذال اؽاًٌ ةَد .یکی از آنٌػا ٌهی ً
ٖػا ریؾػًدار ةػَد و ةطٌهيیػػم ىانیػصه نیؽػص.

ؽاکیانَىی در نَل ٌهط سَد ،ةًنَر پیَغػًِ از ىيػط ایػص َلَژی ةػا نػضاٌب دیگػط
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نتارزه نیکطد .آىچً ؽاکیانَىی آنَزش داد راٌػی درغػت ةػَد ،ةيػاةطایو در نػَل
آنَزش دارنای سَد ،آىچً آنَزش داد نرتَةیت ةیؾػِط و ةیؾػِطی پیػصا کػطد ،در
ذالی کً نضاٌب دیگط ةًنَر روزاْظوىی كػٍیّتط ؽػصىص .ذِػی نػضٌب ریؾػًدار
ةطٌهيیػم در نطز ىػاةَدی ةػَد .انػا ةٍػص از ىیطواىػای ؽػاکیانَىی ،غػایط نػضاٌب،
ً
نشفَـا ةطٌهيیػم ،دوةاره روىٔ گطِْيص .غپع ةطای ةَدیػم چً اتٓػإی اِْػاد؟

ةطسی از راٌتان ،در غهَح نشِلّ ةً ةازؽصن ٕٓل گَىگ یػا روؽػوةیيی رغػیصىص،
انا غهری کً در آن روؽوةیو ؽػصىص ةػػیار پػاییو ةػَد .ؽػاکیانَىی ةػً غػهد
تاتاگاتا رغیص ،انا ةػیاری از راٌتان ةً ایو غهد ىطغیصىص.
ْا حلَهٌای نشِلٓی در غػهَح نشِلػّ داردٌ .طچػً غػهد ةػا تط ةاؽػص ،ةػً
ذٖیٖت ىظدیکتط اغت و ٌطچً غهد پاییوتط ةاؽص ،از ذٖیٖت دورتط اغت .پػع
از آىکً آن راٌتان ةً ةازؽصن ٕٓػل گَىػگ رغػیصىص و در غػهَح پػاییو روؽػوةیو
ؽصىص ،ةط نتيای حلَهٌای حٍان کً در غهد سَدؽان دیصىػص و نٍَٕیتٌػایی کػً
درک کطده ةَدىص و ةا ذٖایٖی کً ٍْهیصه ةَدىص ،چیظٌػایی را کػً ؽػاکیانَىی ةیػان
کطده ةَد تٓػیط کطدىص .ةًٌتارت دیگط ،راٌتان دارنایی را کً ؽاکیانَىی آنَزش داد
ةً ایو ؽکل یا آن ؽکل تٓػیط کطدىص .ةطسی از راٌتان ،ةًحای ایيکً کلهات اـلی
ؽاکیانَىی را ةػً نػطدم ةگَیيػص ،آىچػً را سَدؽػان ٍْهیصىػص ةػطای نػطدم نٌَيػً
نیکطدىص و آنٌا را ةً ؽاکیانَىی ىػػتت نیدادىػص .در ىِیخػً ،دارنػای ةَدیػػِی
ةًنَر تؾػشیؿىاپضیطی ترطیػّ ؽػص و آن دیگػط دارنػایی ىتػَد کػً ؽػاکیانَىی
آنَزش داده ةَد .در ىٍایت ،ایو ةاٌ

ؽػص کػً دارنػای ةَدیػػِی در ٌيػص ىاپصیػص

ؽَد .ایو درغی حصی از تاریز اغت و ىؾان نیدٌص کً چطا ةٍص از آن ،ةَدیػم از
ـري ٌيص ذضؼ ؽص .ةَدیػم ٕتل از ىاپصیصؽصىؼ ،چيص تِییط ؽػکل را گضراىػص و
در اىٍِا ةا چیظٌایی از ةطٌهيیػم درآنیشًِ ؽص و نضٌتی را ؽکل داد کً انطوزه در
ٌيص یاْت نیؽَد ،کً ٌيصو یػم ىانیصه نیؽَد .آن دیگط ٌی
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ةػَدایی را ٌتػادت

ىهیکيص ،ةًحای آن ،چیظ دیگطی را ٌتادت نیکيص و دیگط ةً ؽػاکیانَىی اٌِٖػادی
ىصارد .وكٍیت آن ایوگَىً اغت.
ٌهان گَىً کً ةَدیػم تَغًٍ نییاْت ،از نیان چيص تِییػط ؽػکل ٌهػصه گػضر
ِ
ةَدیػم ناٌایاىا یا « َنطکب ةظرگتط» ةَد کً کهی پػع
کطد .یکی از آنٌا تأغیع
از درگضؽت ؽاکیانَىی ـَرت گطْتٌ .صهای از نطدم ةط اغاس اـَل غهد ةا یی
ِ
ةَدیػػم ناٌایاىػا را ةيیػان گضاؽػِيص .ةيیانگػضاراىؼ
کً ؽػاکیانَىی آنػَزش داد،
اٌِٖاد داؽِيص نشانب دارنایی کً ؽاکیانَىی ةػًنَر ٌهػَنی آنػَزش داد ،نػطدم
ٌادی ةَدىصٌ .هچيیو اٌِٖاد داؽِيص کً آن دارنا ٕفصی ةطای ارا

ىخات ةػً ٌهػ

نَحَدات را ىصاؽت و ْٖم نیتَاىػت ْطد را ةً ىخات سَدش ٌصایت کيص ،یٍيػی
آغهاىی نٍطوؼ ةً آرٌات .ازایورو ،آنٌا ایو دارنایی را کً ةًنَر ٌهػَنی
ةً نطتت
ِ

ِ
دیػم ٌیىایاىا یا « َنطکػب کَچػکتط» ىانیصىػص .انػا آن ٌهػان
آنَزش داده ؽص ةَ
ةَدیػم اـلی دوران ؽاکیانَىی ةػَد و ٌهػان ؽػیَهای اغػت کػً انػطوزه راٌتػان
کؾػػَرٌای حيَبؽػػطٕی آغ ػیا از آن پیػػطوی نیکييػػص .در چ ػیو ىیػػظ نػػطدم آن را
ةَدیػم ٌیىایاىا نیىانيص .التًِ راٌتان کؾَرٌای حيَبؽطٕی آغیا ایوگَىػً ْکػط
ىهیکييص ،یٍيی آن را «کَچکتط» در ىيط ىهیگیطىص؛ ةلکً ْکط نیکييص غيت اـػلی
ؽاکیانَىی را ةً ارث ةطدهاىص .در ذٖیٖت ایو ْکطؽان درغت اغت ،زیطا تػا ذػصود
زیادی روش تظکی زنان ؽاکیانَىی را ذٓو کطدهاىص.
ةٍص از ایيکً ایو ةَدیػم تِییطؽکلدادهؽصۀ ناٌایاىا ةً چیو نٍطْػی ؽػص ،در
کؾَر نا ریؾً دواىص و ةَدیػهی ؽص کً در ذال ذاكط در کؾَر نا گػِطش یاِْػً
اغت .انا آن ةا ةَدی ِ
ػم زنان ؽاکیانَىی کانالً تٓاوت دارد .از لتاس گطًِْ تػا کػل
ذالت روؽوةیيی و کل روىص تظکیًٌ ،هًچیظ تِییط کطده اغػت .در ةَدیػػم اولیػً،
ْٖم ؽاکیانَىی ةَد کً ةًٌيَان ةيیاىگضارش تکطیم نیؽػص .انػا اکيػَن ةَدیػػم،
ةَداٌا و ةَدیػاتَاٌای ةظرگ ةػیاری دارد و ةً چيص ةػَدا اٌِٖػاد دارد .ةػػیاری از
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تاتاگاتاٌا ٌتادت نیؽَىص و ةَدیػم ،نضٌتی ؽصه کً ةَداٌای ةػػیاری را ٌتػادت
نیکيص ،ناىيص ةَدا آنیتاةا ،ةَدا اغِاد نب ،تاتاگاتا سَرؽیص ةظرگ و تٍصاد زیػادی
از ةَدیػػػاتَاٌای ةػػظرگ ىیػظ وحػػَد دارىػػص .ةػػً ایػو نطیػٔ کػػل ةَدیػػػم از آىچػػً
ؽاکیانَىی در زنان سَدش ةيیان ىٍاد ةًکلی ْطؽ کطده اغت.
در نی آن دوره ،تِییط ؽکل دیگطی ـَرت گطْػت .ةَدیػػاتَا ىاگارحَىػا روش
رنظگَىًای را در ٌيص آنَزش داد .ایو روش غپع ةً اِْاىػػِان رْػت و ةٍػص ةػً
نيهٖ ؽیوحیاىگ آنص و در چیو نيِؾط ؽص .آن در غلػل تاىگ اتٓاؽ اِْػاد ،در
ىِیخً نطدم آن را تاىِطیػم تاىگ ىانیصىص .ةًسانط تأثیط کيٓػیَىیػم ،ارزشٌػای
اسالٕی چػیو ةػا ارزشٌػای اسالٕػی نلیتٌػای دیگػط نِٓػاوت ةػَد .ایػو روش
رنظگَىً ،تظکی دوگاى نطد و زن را ؽانل نیؽص و حانًٍ در آن زنان ىَِاىػػت آن
را ةپضیطد .ازایػورو در نػَل دورۀ ٌػَیی چاىػگ از غلػػل تاىػگ ،وِٕػی ةَدیػػم
غطکَب ؽص ،از ةیو رْت و تاىِطیػم تاىگ در چیو ىاپصیػص ؽػص .در ذػال ذاكػط،
تاىِطیػهی ؽطٕی در ژاپو وحَد دارد کً در آن زنان از چیو ةً آىخا رْت ،انا آنٌا
گَاندیيگ را ىگضراىصىص .ةط نتٔ تاىِطیػمٌ ،طکػی کً ةػصون گضراىػصن گَاندیيػگ،
تاىِطیػم را یاد ةگیطد ،نثل ایػو اغػت کػً دارنػای آنٌػا را دزدیػصه و آنٌػا او را
ةًٌيَان کػی کً ةًوغیل سَد اغِاد آنَزش دیصه ةً رغهیت ىهیؽياغيص .ؽاس
دیگطی از نطیٔ ىپال از ٌيص ةً تتت رْت و «تاىِطیػػم تتِػی» ىانیػصه ؽػص و تػا
انطوز نيِٖل ؽصه اغت .اـَ ً وكٍیت در ةَدیػم ایوگَىً اغت .ةػًنَر نشِفػط
حطیان رؽػص و تِییػطات آن را ةیػان کػطدم .در نػَل تَغػٍ ةَدیػػم ،در نطاذػل
نشِلّ ،ةطسی از روشٌای دیگط ىیظ پصیصار ؽصىص ،ناىيص ةَدی ِ
ػم ذن کً ةَدیدارنا
آن را ةيیان گضاؽت ،ةَدیػم غطزنیو پاک و ةَدیػم ٌَآیانٌ .ه آنٌػا ةػط پایػ
درک و تٓػیطی از آىچً ؽاکیانَىی در آن زنان ةیان کػطد ،ةيیػان گضاؽػًِ ؽػصىص.
ٌه ایوٌا ةً ةَدیػم تِییطؽػکلیاِْػً تٍلػٔ دارىػص .ةػیؼ از ده ٌػصد از چيػیو
113

روشٌای تظکیًای در ةَدیػػم وحػَد دارد و ٌهػ آنٌػا ؽػکل نػضٌب ةػً سػَد
گطًِْاىص .ةياةطایو آنٌا ةً نضٌب ةَدیػم تٍلٔ دارىص.
نضاٌب تأغیعؽصه در ایو ٕطن ،یا ىًْٖم در ایو ٕطن ةلکً سیلی از نػضاٌب
حصیص تأغیعؽصه در ٕػهتٌای نشِلّ دىیا در چيصـص غال اسیػط ،اُلبؽػان
ٕالةی ٌػِيصٌ .ط نَحَدی سصایی کً ةطای ىخات نطدم نیآیص ،ةٍؾت سَد را دارد
و ایػػو ةػػطای ٌػػط تاتاگاتػػایی کػػً ةػػطای ىخػػات نػػطدم آنػػصه ىیػػظ ـػػصؽ نیکيػػص ،از
ؽاکیانَىی گطًِْ تا ةَدا آنیتاةا و تاتاگاتا سَرؽیص ةظرگٌ .طیک ةٍؾِی دارىص کً
آن را غطپطغِی نیکييص .در کٍکؾان راه ؽػیطی نػا ،ةػیؼ از ـػص ىػَع از چيػیو
ةٍؾتٌایی وحَد داردْ .الَن داْای نا ىیظ ةٍؾت ْالَن را دارد.
اگط پیطوان نضاٌب دروُیو ىخات نییاِْيػص ،کخػا نیتَاىػػِيص ةطوىػص؟ ایػو
نضاٌب ىهیتَاىيص نطدم را ىخات دٌيص ،زیطا آىچً آنَزش نیدٌيص ْا ىیػت .التِػً
وِٕی چيػیو نػضاٌتی در اةِػصا تأغػیع ؽػصىص ،ةيیانگضارانؽػان ٕفػص ىصاؽػِيص
اٌطیهياىی ةاؽيص کً ةً نضاٌب اـلی آغیب ةطغاىيص .آنٌا ةً نطذل ةازؽصن ٕٓػل
گَىگ و روؽوةیيی در غهَح نشِلّ رغػیصىص و ةٍلػی از ذٖػایٔ را دیصىػص .انػا
غهد آنٌا ةػیار پاییو ةَد و ةا روؽوةیياىی کً نیتَاىيػص نػطدم را ىخػات دٌيػص

ةػیار ْاـلً داؽِيص .ـ ً
طْا ةً ةٍلی از ذٖایٔ پی ةطدىص و نَِحً ؽػصىص ةٍلػی از

چیظٌا ةیو نطدم ٌادی اؽِتاه اغت و ةً نطدم نیگِٓيص کً چگَىً کارٌػای سػَب
اىخام دٌيص .در آُاز نشالّ نضاٌب دیگط ىتَدىص .انا ةا گضؽت زنان ،نطدم ةً آنٌا
نٍِٖص ؽصىصْ .کط کطدىص کً آىچً آنٌا نیگَیيص نٍٖػَل ةػً ىيػط نیآیػص .غػپع
ةیؾِط و ةیؾِط ةً آنٌا اٌِهاد کطدىص .در ىِیخً ،نطدم ةًحای آىکً ةػً آن نػضاٌب
دل ةػپارىص ،غطغپطدۀ آن اْطاد ؽصىص .وِٕی واةػِگی آن اْطاد ةً ؽٍطت و نيػاًْ
ؽشفی اْظایؼ نییاْت ،ةً سَد ٌياویو و الٖاب نٍيَی نیدادىص و پػع از آن،
نضٌب حصیصی را ةيیػان نیگضاؽػِيص .ةػً ؽػها نیگػَیم کػً ٌهػ ایػو نػضاٌب،
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اٌطیهيی ٌػِيص .ذِی اگط ةً نطدم ـصنً ىطغػاىيصٌ ،يػَز ٌػم نػضاٌب اٌطیهيػی
ٌػِيص ،چطاکً ةا اٌِٖاد نطدم ةً نضاٌب وإٍی نصاسلػً کطدهاىػص .نػضاٌب وإٍػی
نیتَاىيص نطدم را ىخات دٌيص ،انا آنٌا ىهیتَاىيص .ةا گضؽت زنان ،در ىٍان کارٌای
ةصی اىخام نیدٌيص .اسی ً
طا ةػیاری از ایو چیظٌا در چیو اؽاًٌ پیصا کػطده اغػت.

ةطای نثال ،ةًاـهالح روش گَآنییو یکی از آنٌاغػت .ةيػاةطایو نرِػاط ةاؽػیص.
گًِٓ ؽصه کً ةیؼ از دوٌظار روش در کؾَر ةشفَـی در ؽطؽ آغػیا وحػَد دارد.
ٌهً ىَع اٌِٖاداتی در حيَبؽطٕی آغیا و ةطسی از کؾَرٌای ُطةی وحَد دارد .در
یک کؾَر ذِی ةًـَرت آؽکار ؽیهانپطغِی اىخام نیؽػَد .تهػام ایػو چیظٌػا
اٌطیهوٌایی ٌػِيص کً در ٌفط پایان دارنا ىاٌط ؽصهاىصٌ .فط پایان دارنا ْٖم ةً
ةَدیػم نطةَط ىهیؽػَد .ةػػیاری از ُةٍػصٌای زیػط ُةٍػصی ةػػیار غػهد ةػا ةػص
ؽصهاىص .آن ةً اَْل ْا در نضاٌب وإٍی اؽاره نیکيص و ةً ایو ذٖیٖت کً ةؾطیت
نٍیار اسالٕی ذاتی سػَد و آن سَیؾػِوداری نتیٍػی ٌهػطاه آن را از دغػت داده
اغت.

فقط یک راه تشکیً را تهسیوکسدن
نا آنَزش نیدٌیم کً ؽشؿ ْٖم یک راه تظکیً را ةایص تهطیو کيص .ةصون تَحػً
ةً ایيکً کصام تظکیً را اىخام نیدٌیص ،ىتایص ةا اكاًْکػطدن چیظٌػای دیگػط ،تظکیػ
سَد را آؽًِٓ کيیص .ةٍلی از ُیطروذاىیَن ةَدیػػِیٌ ،ػم ةَدیػػم و ٌػم ْػالَن
داْای نا را تظکیً نیکييص .نیسَاٌم ةً ؽها ةگَیم کً در ىٍایت چیػظی را کػػب
ىهیکيیص ،زیطا ٌی کػی چیظی ةً ؽها ىهیدٌص .اگطچً ٌػط دو روش ةػً نصرغػ
ةَدا تٍلٔ دارىص ،انا نَكَع ؽیوؽیيگ و نَكَع پایتيػصی ةػً یػک روش وحػَد
دارد .ؽها ْٖم یک ةصن داریص .ةصنتان ٕطار اغت گَىگ کصام نصرغً را رؽص دٌص؟
گَىگتان از نیان کصام ىَع روىص تتصیل نیگضرد؟ کخا نیسَاٌیص ةطویص؟ ةً حػایی
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سَاٌیص رْت کً تظکیًتان ؽها را نیةطد .اگط ةا پیطوی از ةَدیػػم غػطزنیو پػاک
تظکیً کيیص ،ةًغَی ةٍؾت غٍادت ُایی ةَدا آنیتاةا ذطکت نیکيیػص .اگػط تظکیػ
ةَدا اغِاد نب را دىتال کيیص ،ةًغَی ةٍؾت درسؾان ذطکت نیکيیص .ایو چیظی
اغت کً در نضاٌب گًِٓ نیؽَد و «تظکیػًىکػطدن ٌمزنػان در دو روش» ىانیػصه
نیؽَد.
تظکیًای کً در ایيخا از آن ـرتت نیکيیم در وإػً درةػارۀ کػل ْطایيػص تتػصیل
گَىگ اغت و ایو ،نصرغ تظکی سَد ْطد را دىتال نیکيص .آىٍایی کػً ٌمزنػان در
دو ٕػػایٔ ٕػػصم نػػیگضارىػص و پػػی ىتطدهاىػػص ةػػً چػػً غػػهِی نیروىػػص ،در ىٍایػػت از
تالشٌایؽػػان چیػػظی ةػػً دغػػت ىشَاٌي ػص آورد .ىػػًتيٍا تهطیوٌػػای چیگَىػػگ
ىهیتَاىص ةا روشٌای نضٌتی تطکیب ؽَد ،ةلکػً ذِػی دو روش تظکیػً ،دو روش
نشِلّ چیگَىگ یا ذِی دو نضٌب ىیظ ىهیتَاىيػص تطکیػب ؽػَىص .ذِػی ٌيگػام
تظکیً در نضٌتی نؾشؿ ،ؽاسًٌای نشِلّ ىهیتَاىيص تطکیب ؽَىصْٖ .ػم ةایػص
یک روش تظکیً را اىِشاب کيیص .اگط روش تظکی ةَدیػم غطزنیو پػاک را اىخػام
نیدٌیص ،ةایص ْٖم روش تظکی ةَدیػم غطزنیو پاک را اىخام دٌیػص ،اگػط روش
تظکی تاىِطیػم را اىخام نیدٌیص ،ةایص ْٖم روش تظکی تاىِطیػم را اىخام دٌیػص،
ػم ذن را اىخام نیدٌیص ،ةایص ْٖم روش تظکی ةَدی ِ
اگط روش تظکی ةَدی ِ
ػػم ذن
را اىخام دٌیص .اگط ٌمزنان پایتان را در دو ٕػایٔ ةگضاریػصٌ ،ػط دوی ایػو و آن را
تظکیً کيیص ،چیظی ةً دغت ىهیآوریص .ةًٌتارت دیگط ،ذِی در نضٌب ةَدیػم ىیظ
«تظکیًىکطدن ٌمزنان در دو روش» را آنَزش نیدٌيص و ةً ؽها احػازه ىهیدٌيػص
روشٌای تظکیً را تطکیب کيیص .یک گطوه روش تهػطیو سػَد را دارد ،گػطوه دیگػط
روش تهػػطیو سػػَدش را دارد و ٌطیػػک از آنٌػػا ،اگػػط گَىػػگ را رؽػػص نیدٌيػػص،
نختَرىص روش تظکیً و تتصیل در نصرغػ سػَد را دىتػال کييػص .در ُةٍػصٌای دیگػط،
ْطایيػػصی ةػػطای ؽػػکلگیػػطی گَىػػگ وحػػَد دارد و ای ػو ْطایيػػص ،ةػ ػیار پیچی ػصه و
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اغطارآنیظ اغت و ؽها ىهیتَاىیص آن را ٌطنَر کً نایل ةاؽیص ةا چیظٌػای دیگػطی
در تظکیً تطکیب کيیص.
ةًنرق ایيکً ةٍلی از ُیطروذاىیَن ةَدیػِی نیؽيَىص کػً نػا روش تظکیػ
چیگَىگ از نصرغ ةَدا را اىخام نیدٌیم ،تهطیوکييصگان نا را ةطای تِییط نػضٌب
ةً نٍاةص نیةطىص .ةگضاریص ةً ٌه ؽها کً ایيخا ىؾػًِایص ةگَیم :ایو کار را اىخػام
ىصٌیص .ؽها ةً داْای نػا و اذکػام ةَدیػػم آغػیب نیرغػاىیصٌ .مزنػان نػظاذم
تهطیوکييصگان نیؽَیص و کاری نیکيیص کً آنٌا ىَِاىيص چیظی ةً دغػت ةیاورىػص.
ایو نخاز ىیػت .تظکیً نَكٌَی ةػیار حػصی اغػت .ؽػشؿ ةایػص از یػک روش
پیطوی کيصٌ .طچيص ایو ٕػهت کً نا در ةیو نطدم ٌادی آنَزش نیدٌیم نضٌب
ىیػت ،انا ٌصْؼ در تظکیً ٌهان اغت :رغیصن ةً نطذلػ ةازؽػصن ٕٓػل گَىػگ،
روؽوةیيی و کهال در تظکیً.
ؽاکیانَىی ةیان کطد کً در ٌفط پایان دارنا ذِی ةطای راٌتان در نٍاةػص ةػػیار
غشت سَاٌص ةَد کً سَد را ىخات دٌيص ،چً رغص ةػً آن ُیطروذػاىیَن ةَدیػػِی
کً ٌی کػی از آنٌا نطإتت ىهیکيص .ذِی اگط کػػی را ةػًٌيَان «اغػِاد» سػَد

ً
وإٍا
ةطگظیصه ةاؽیص ،آن ؽشفی کً او را اغِاد نیىانیص ىیظ تظکیًکييصه اغت .اگط
تظکیً ىکيصْ ،طٕی ةا یک ؽاگطد ىصارد .ةصون تظکی ٕلبٌ ،ی کػی ىهیتَاىص نَْٔ
ؽَد .تِییط نضٌب ،نطاغهی نطةَط ةً نطدم ٌادی اغت .آیا پع از تِییط نضٌب،
ٌلَی از نصرغ ةَدا ٌػِیص؟ و پع از آن ،ةَدا از ؽػها نطإتػت نیکيػص؟ چيػیو
چیظی ىیػت .ذِی اگط ٌط روز در نٖاةل نخػه ةَدا تٍيػیم کيیػص و آنٕػصر او را
ٌتادت کيیص کً ةصندرد ةگیطیص یػا اگػط دغًِدغػًِ ٌػَد روؽػو کيیػصٌ ،يػَز ٌػم
ةیْایصه اغتْٖ .م وِٕی نؤثط اغت کً ةًنَر وإٍی ذٌوتػان را تظکیػً کيیػص .در
ٌفط پایان دارنا ،حٍان دغِشَش تِییطات ةػیار ةظرگی ؽػصه و ذِػی نکانٌػای
نضٌتی ىیظ دیگط ةطای ٌتادت سَب ىیػػِيص .اْػطادی کػً تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
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دارىص (ؽانل راٌتان) ىیظ ایو وكٍیت را دیصهاىص .در ذال ذاكط ،تيٍا کػی کػً در
دىیا ةًنَر ٌليی ْایی راغِیو را آنَزش نیدٌص نو ٌػِم .کاری را اىخام دادهام
کً ٕتالً ٌی کػی ٌطگظ اىخام ىصاده اغت و در ٌفط پایان دارنا ایو را در دغػِطس
ٌهً ٕطار دادهام .ذٖیٖت ایو اغت کً چيیو ْطـِی در ٌط ٌػظار غػال یػا دهٌػظار
غال ،پیؼ ىهیآیص .انا ایيکً ةَِاىیص ىخات یاةیػص ،ةػًةیػان دیگػط ،ایيکػً ةَِاىیػص
تظکیً کيیصٌ ،يَز ٌم ةً سَدتان ةػِگی دارد .آىچً در ذال گِٓو آن ٌػِم اـػلی
از حٍان ٌيیم اغت.
ایو را ىهیگَیم کً نختَریص ْالَن داْا را یاد ةگیطیص ،ةلکً اـَلی را ةا ؽػها در
نیان نیگضارم .اگط نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،ةایص ْٖم یک راه تظکیً را تهطیو کيیص.
وگطىً اـالً ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .التًِ اگط ىهیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص ،ةًٌی وحػً
ؽها را نختَر ىهیکيیم .ایو ْا ةطای اْػطادی اغػت کػً ةػًنَر وإٍػی نیسَاٌيػص
تظکیً کييص .ةيػاةطایو ةایػص ْٖػم روی یػک روش تهطکػظ کيیػص و ذِػی اْکػاری از
روشٌای دیگط را در آن نشلَط ىکيیص .ایيخا تکيیک ذٌيػی را آنػَزش ىهػیدٌم،
ٌی

تکيیک ذٌيی در ْالَن داْای نا وحَد ىصارد .ازایورو ٌی کػی ىتایص تکيیػک

نطتتم ةا ذٌو را ةً آن اكاًْ کيص .نههئو ةاؽیص کً ایو را ةً سانط نیغپاریص :در
روش نا اـَ ً ٌی

ةَدن»
تکيیک ذٌيی وحَد ىصارد .ایو ٌمغَ ةا ٌٖیصۀ «سػالی
ِ

ةَدن» نصرغ دا َ اغت.
نصرغ ةَدا و «ٌی
ِ

در یک نٍَٕیت احازه دادم ذٌيم ةً ذٌو چٍار یا پػيج نَحػَد روؽػوةیو وا
وـل ؽَد کً در ٕلهطوٌایی ةیىٍایت ةا ةَدىص .غهد آنٌا ةًٕػصری ةػا ةػَد کػً
اگط تَـیّ نیکطدم ةطای نطدم ٌادی ةاورپضیط ىهیةَد .آنٌا نیسَاغػِيص ةصاىيػص

ً
نهلٖػا
چًچیظی در ذٌيم نیگضرد .غػالٌای ةػػیاری اغػت کػً تظکیػً کػطدهام.
ُیطنهکو اغت کً اْطاد دیگط ذٌو نطا ةشَاىيػص .تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی دیگػطان
ذِی یکذره ٌم ىهیتَاىص وارد ْلای نو ؽَدٌ .ی کػی ىهیتَاىص نطا ةٍٓهص یػا
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ةصاىص در ْکطم چً نیگضرد .انا در ایو نَرد ،ةا سَاغت آنٌا نَاْٖػت کػطدم تػا از
اْکارم آگاه ؽَىص و ةطای نصتی ذٌو نطا ةً ذٌو سَد وـل کطدىػص .ةٍػص از ایيکػً
وـل ؽص ،کهی ةطایم غشت ةَد کً تاب ةیاورم .ةصون تَحً ةً ایيکػً غػهرم چػً
اىصازه ةا یا پاییو اغتٌ ،يَز در ةیو نطدم ٌػادی ٌػػِم و ٌيػَز در ذػال اىخػام
کاری از روی ٕفص ٌػِم؛ یٍيی ىخات نطدمٕ .لب نو ةً ىخات نػطدم اسِفػاص
داده ؽصه اغت .انا ذٌو آنٌا چٖصر غاکو ةَد؟ آنٕصر غاکو کً ٌطاساىگیظ ةَد.
اگط ْٖم یک ؽشؿ ةً ایو غکَن ةطغص چیظ نٍهی ىیػت ،انا چٍار یا پػيج ىٓػط
آىخا ةَدىص کً در غکَىی ؽػتیً ةطکػًای از آب غػاکو ىؾػػًِ ةَدىػص و ىَِاىػػِم

ً
وإٍػا اذػػاس
چیظی از آنٌا اذػاس کيم .در نػَل آن چيػص روز از ىيػط ذٌيػی
ىاراذِی داؽِم و ذع تَـػیّىاپضیطی را تخطةػً کػطدم .ا کثػط اْػطاد ةًٌی وحػً
ىهیتَاىيص آن را تفَر یا اذػاس کييص ،کانالً سالی و ٌاری از ٕفص ةَد.
وِٕی در غهری ةػیار ةا تظکیً نیکيیػص ،ةًٌی وحػً ٍْالیػت ْکػطی وحػَد
ىصارد .در اةِصا وِٕی ؽطوع کطدیص ،ةًٌيَان ْػطدی ٌػادی در نطذلػ اولیػً ةَدیػص و
ةياةطایو کارٌای ةيیادیو زم ةَد .انا کارٌای ةيیادیو ةطای ؽها اىخام ؽػصه اغػت.
وِٕی تظکیًتان ةً غهد ةا یی ةطغص ،تظکیً کػانالً ةػًنَر سَدکػار ٌهػل نیکيػص و
غیػِم تظکی نا ىهَى سَةی از ایو نػئلً اغػت :تػا وِٕػی ؽیوؽػیيگ سػَد را
ةٍتَد نیةشؾیص ،گَىگتان نػِٖل از تهطیوٌا رؽص نیکيص .تهطیوٌای نػا ةػطای
تَٖیت نکاىیظمٌای سَدکار اغت .چطا اْطاد در نصیِیؾو ةَدیػِی ٌهیؾً غاکو
نیىؾیييص؟ آن ةیٕفصی کانل اغت .نهکو اغت دیػصه ةاؽػیص کػً نصرغػ دا ػَ
اىَاعوإػام ذطکاتٍْ ،الیتٌای ْکطی یا ٌصایت ْکطی را آنػَزش نیدٌػص .انػا
نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم ،ةًنرق ایيکً نصرغ دا َ ةً ْطاغَی غهد چی نیرغص،
چیظی ىشَاٌص داؽت و دیگط از چيیووچيان ٍْالیت ْکطی اغِٓاده ىشَاٌػص کػطد.
انا اْطادی کً روشٌای دیگط چیگَىػگ را تهػطیو کطدهاىػص ٌهیؾػً در رٌػاکطدن
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چیظٌػػایی نثػػل تکيیکٌػػای تيٓػػػی و ٍْالیتٌػػای ْکػػطی نؾػػکل دارىػػص .نػػو
چیظٌایی در غهد داىؾگاه را ةً آنٌا آنَزش نیدٌم ،انػا آنٌػا ٌهیؾػً درةػارۀ
چیظٌایی از نصرغ اةِصایی از نو غؤال نیکييص ،چیظٌایی ناىيص «ٌصایت اىػطژی»
و «حٍتدٌی آگاٌی ».در ذال ذاكط ةً آن روش ٌادت کطدهاىص و ْکط نیکييص کً
چیگَىگ ایوگَىً اغت ،انا در ذٖیٖت ایوگَىً ىیػت.

تَاىاییٌای فَقطتیػی و تَان گَىگ
ةػیاری از اْطاد درک روؽيی از اـهالذات چیگَىگ ىصارىص و ایو اـهالذات را ةا
ٌم اؽِتاه نیگیطىص .یک ىهَىً ایو اغت کً «تَاىاییٌای َْؽنتیٍی» را ةا «تَان
گَىگ» اؽِتاه نیگیطىص .گَىگی کً از نطیٔ تظکی ؽیوؽیيگ ةً دغت نیآوریم،
ٌهان تَٖای نا اغت کً ةا حضبؽصن نا در غطؽت حٍان ،تتصیل ؽصه اغت .ایو
گَىگ ،ةػیار نٍم اغت زیطا ارتٓاع غهد ؽػشؿٕ ،ػصرت تػَان گَىػگ او و ثهػطۀ
تظکی او را در تظکیً تٍییو نیکيص .در نػَل تظکیػً ،چػً وكػٍیِی ةػطای ؽػشؿ
پصیصار نیؽَد؟ او نیتَاىص ةٍلی از تَاىاییٌای ُیطٌػادی و ْػَؽنتیٍی را رؽػص
دٌص کً آنٌا را ةًنَر سالـً «تَاىاییٌای َْؽنتیٍی» نیىانیم .گػَىگی کػً ا ن
ةیان کطدم ،کً غهد ؽشؿ را نؾشؿ نیکيص« ،تػَان گَىػگ» ىانیػصه نیؽػَد.
ٌطچً غهدتان ةا تط ةاؽص ،تَان گَىگتػان ةیؾػِط و تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیتػان
َٕیتط اغت.
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ْٖم تَلیصات حاىتی روىص تظکیً ٌػِيص و نٍطؼ غهد
ؽشؿ ىیػِيص .آنٌا ىً نٍطؼ پیؾطْت یػا غػهد ؽػشؿ ٌػػِيص و ىػً نٍػطؼ
ٕصرت تَان گَىگ او .ةٍلی اْطاد نهکو اغػت نٖػصار ةیؾػِطی از آنٌػا را داؽػًِ
ةاؽيص و ٌصهای کهِط .ةًٌالوه ،ىهیتَاىیص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ةًٌيَان ٌػصؼ
اـلی تظکیً در ىيط ةگیطیص و آنٌا چیظی ىیػِيص کً ةا نلبکطدنؽان ةَِاىیػص ةػً
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دغت آوریص .تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ْٖم زناىی پصیصار نیؽػَىص کػً ْػطد نفػهم
نیؽَد ةًنَر ذٖیٖی تظکیً کيص .او ىهیتَاىص آنٌا را ٌصؼ اـلی تظکیػًاش ٕػطار
دٌص .ةطای چً آنٌا را نیسَاٌیص؟ آیا ْٖم ةطای ایيکً آنٌا را در ةیو نطدم ٌادی

ً
نهلٖا نخاز ىیػِیص کً آنٌا را ةًدلشَاه در ةیو نػطدم ٌػادی ةػً
ةً کار ةتطیص؟ انا
کار ةتطیص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌطچً ةیؾِط در حػِخَی آنٌا ةاؽیص ،کهِط ةػً
دغت نیآوریص .زیػطا در نلػب چیػظی ٌػػِیص .در نلػب چیػظی ةػَدن ،سػَدش
واةػِگی اغت .در تظکیً ،واةػِگیٌا دٕی ً
ٖا چیظٌایی ٌػِيص کً ةایص رٌا ؽَىص.
ةػیاری از اْطاد تا ٕلهطوٌای ةػػیار ةػا یی تظکیػً کطدهاىػص انػا ٌػی

تَاىػایی

َْؽنتیٍی ىصارىص .اغِادؽان آن تَاىاییٌا را ٕٓل کطده ،چطاکً ىگػطان اغػت آنٌػا
سَد را ةًسَةی اداره ىکييص و کارٌای ةػصی اىخػام دٌيػص .ازایػورو ةػً آنٌػا احػازه
ىهیدٌص تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان را ةً کار ةتطىػص .تٍػصاد ةػػیار زیػادی از ایػو
اْطاد وحَد دارىص .تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ْکط ؽػشؿ ٌػصایت نػیکيػص .وِٕػی
ؽشفی سَاب اغت نهکو اغت ىَِاىص ةًدرغِی رِْار کيص و ؽایص ةػا یػک رؤیػا،
روز ةٍصش نؾشؿ ؽَد کً زنیو و آغػهان را زیػط و رو کػطده اغػت .ایػو نخػاز
ىیػت .از آىخا کً روش تظکی نا در ةیو نطدم ٌادی اىخام نیؽػَدْ ،ػطد ٌطٕػصر
ٌم تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةاؽکٌَی داؽًِ ةاؽص نٍهَ ً ةً آنٌا دغِطغی ىصارد.
اکثط تَاىاییٌا ٕٓل نیؽَىص ،ولی ایو نهلٔ ىیػت .ةػیاری از اْطادی کً ةًسَةی
تظکیً کطدهاىص احازه دارىص ٕػهِی از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی سػَد را تخطةػً کييػص،
چطاکً نیتَاىيص سَد را ةًسَةی اداره کييص .اگط از ایو اْطاد ةشَاٌیص کً تَاىاییٌای

ً
نهلٖػا ایػو کػار را ىهیکييػص .آنٌػا
َْؽنتیٍیؽان را ةًنَر غطغطی ىؾان دٌيص،

نیتَاىيص سَد را کيِطل کييص.

121

تشکیۀ نػکَس و قسضگسفتو گَىگ
ةٍلی از اْطاد ٌطگظ چیگَىگ را تهطیو ىکطدهاىص یا ایيکً ْٖم چیظٌای کهػی را در
کالس چیگَىگ یاد گطًِْاىص ،انا آنٌا ةطای ؽػٓای ةیهاریٌػا و ذٓػو تيصرغػِی
ٌػِيص و تظکیً ىیػِيص .ةًٌتارت دیگػط ،ایػو اؽػشاص ٌطگػظ آنػَزش ذٖیٖػی را
دریاْت ىکطدهاىص .انا ىاگٍان یکؽتً گَىگ ةً دغت نیآورىص .درةارۀ ایو ـػرتت
نیکيیم کً ایو ىَع گَىگ از کخا نیآیص .ةً چيص ؽکل اتٓاؽ نیاِْص.
یکی از آنٌا تظکی نٍکَس اغت .تظکی نٍکػَس چیػػت؟ ایػو ىػَع وِٕػی

ً
ىػتِا نػو ةاؽص و ةشَاٌص تظکیً کيص ،انا زنان کاْی ةػطای
روی نیدٌص کً کػی
او ةػػإی ىهاىػػصه ةاؽػػص تػػا از اةِػػصا تظکیػً را ؽػػطوع کيػػص .وِٕػػی چیگَىػػگ در اوج
نرتَةیت سَد ةَد ،اْطاد نػيی ةَدىص کً نیسَاغِيص ناىيص غػایطیو تظکیػً کييػص.
آنٌا نیداىػِيص کً نطدم نیتَاىيص ةا چیگَىگ کارٌای سَةی ةطای دیگطان اىخام
دٌيص و ٌمزنان سَد را ىیظ ةا آن رؽص دٌيص .چيیو آرزویػی داؽػِيص ،نیسَاغػِيص
سَد را رؽص دٌيص و تظکیً کييص .انا چيص غال پػیؼ کػً چیگَىػگ رایػج ةػَد ،آن

ً
وإٍػا
اغِادان چیگَىػگ ٌهگػی ْٖػم چیگَىػگ را رواج نیدادىػص و ٌی کػػی
چیظٌای غهد ةا یی را نيِٖل ىکطد .ذِی تػا انػطوز ٌػم ،تيٍػا کػػی ٌػػِم کػً
ةًنَر وإٍی چیگَىگی در غهَح ةا را ةًنَر ٌهَنی نيِٖل نیکيمْ .طد دیگػطی
ىیػت .اْطادی کً تظکی نٍکَس را اىخام نیدادىص ةیؼ از پيخاه غػال داؽػِيص و

ً
ىػتِا نػو ةَدىص .کیٓیت نادرزادی آنٌا سَب ةَد و چیظٌای ةػػیار سػَةی را در

ةصنؽان داؽِيص .تٖطی ً
تا ٌهگی آنٌا ةًذصی کً نطیص یا حاىؾیو اغِادؽان ؽَىص

سَب ةَدىص .انا ایو اْػطاد نػػو ةَدىػص .اگػط نیسَاغػِيص تظکیػً کييػص ،گِٓػيؼ
آغانتط از ٌهلکطدىؼ ةَد! کخا نیتَاىػِيص اغِادی ةیاةيص؟ انا آرزوی تظکیً نثل
نال در ٕلبؽان نیدرسؾیص و دىیػای دهحٍِػً را نیلطزاىػص .اُلػب ؽػيیصهایص کػً
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نطدم از غطؽت سصایی غشو نیگَیيص و ایو غطؽت سصاییؽػان ةػَد کػً ىػاٌط
ؽصه ةَد.
از دیصگاه غهَح ةا  ،زىصگی ْطد ةطای ایو ىیػت کً اىػان ةاؽص .زىػصگی ْػطد

در ُةٍصی در ایو حٍان سلٔ ؽص و ةًنَر نتیٍی ةا غطؽت حٍػانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن
ٌهاٌيگ ةَد و غطؽت او در آُاز سػَب و نٍطةػان ةػَد .انػا ٌهػاننَر کػً تٍػصاد

نَحَدات زیادتط ؽصىص ،آنٌا رواةم احِهاٌی ؽکل دادىص و غپع ةٍلی از آنٌػا
سَدسَاه یا ةص ؽصىص .در آن نطذلً ىَِاىػِيص در غهَح ةا ةإی ةهاىيص و ةایػص ةػً
غهری پاییوتط نیاِْادىص .در آن غهد دوةاره ةػص ؽػصىص و دوةػاره ةایػص پػاییوتط
نیاِْادىص .ةياةطایو ةً غَٖط ادانً دادىص تا ایيکً در آسػط ةػً غػهد نػطدم ٌػادی
اِْادىص .نَحَدات پع از غَٖط ةً ایو غػهد ،ةایػص کػانالً از ةػیو نیرِْيػص ،انػا
نَحَدات وا تط از روی سیطسَاٌی تفػهیم گطِْيػص ةػً نػطدم ْطـػت دیگػطی در
نریهی ةػیار دردىاک ةصٌيص ،در ىِیخً ایو ُةٍص را آْطیصىص.
در ُةٍصٌای دیگط ،نطدم ةصنٌایی ةصیو ؽکل ىصارىػص .نیتَاىيػص در ٌػَا پػطواز
کييص و ةظرگتط یا کَچکتط ؽَىص .انا در ایػو ُةٍػص ،ایػو ةػصن ْیظیکػی کػً اکيػَن
داریم ،ةً نطدم داده نیؽَد .وِٕی ایو ةصن را داریص ،اگط ٌَا غػطد یػا گػطم ةاؽػص
ىهیتَاىیص ترهل کيیص ،سػِگی و گطغيگی را ىهیتَاىیػص ترهػل کيیػص .درد و رىػج
احِيابىاپضیط اغت .وِٕی ةیهار نیؽَیص ،ترهل آن غشت اغت و از نیػان تَلػص،
پی ػطی ،ةیهػػاری و نػػطگ نیگضری ػص .ةػػطای ای ػو اغػػت کػػً از نطی ػٔ دردکؾ ػیصن،
کارنایتان را ةازپطداست کيیص .ةً ؽها یک ْطـت دیگط داده ؽصه تا دیصه ؽَد آیا
و
نیتَاىیص ةً اـل سَد ةازگطدیص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً اىػانٌا در ایو غػطزنی ِ
تٌَم اِْادهاىص .ةٍص از ایيکػً ایيخػا اِْادیػص ،ایػو حٓػت چؾػم ةػطای ؽػها سلػٔ

نیؽَد تا ؽها را از دیصن ُةٍصٌای دیگط و از دیصن ناٌیػت دىیػای نػادی ةػازدارد.
آنٌایی کػً ةَِاىيػص ةػً اـػل سػَد ةازگطدىػص ،پػی سَاٌيػص ةػطد کػً دردىػاکتطیو
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زحطٌایؽان در ایيخا ةػیار ةاارزش ةَده اغت .وِٕی غٍی نیکيیص ةطای ةازگؾت
ةً اـل سَد ،از نطیٔ تکیً ةط ایهان سػَد در نیػان تػٌَم تظکیػً کيیػص ،نختَریػص
غشِیٌای ةػیاری را تخطةً کيیص و ایوگَىً ةًغطٌت ةطنیگطدیػص .انػا اگػط ةػصتط
ؽَیص ىاةَد سَاٌیص ؽص .ةياةطایو از ىيػط نَحػَدات ةػا تط ،اىػػانةػَدن ،نييػَر از
زىصگی ىیػت ،ةلکً ٌصؼ ایو اغت کً ةً سلَص اولی سَد و ةً ساى آغهاىیتان
ةازگطدیص .نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ةً ایو آگاه ؽَىص .زیػطا ایػو دىیػای نػادی تهػام
چیظی اغت کً نیداىيص و ةً ایو ْکط نیکييص کً چگَىً ةً پیؼ ةطوىص و ةػًسَةی
زىصگی کييص .انا ٌطچً ةٍِط زىصگی کييص ،نهکو اغت سَدسَاهتط و ذطیؿتط ؽَىص
و در ایػو ـػػَرت از غطؽػت حٍػػان دورتػط نیؽػػَىص و ةًغػهت ىػػاةَدی و تتػػاٌی
نیروىص.
وِٕی از غهری ةػا دیػصه ؽػَد ،در ذػالی کػً ْکػط نیکيیػص ةػً حلػَ پػیؼ
نیرویص ،در ذٖیٖت ةً ٌٖب نیرویص .اىػانٌا ْکط نیکييص در ذال تَغٍ ٌلػم و
پیؾطْت ٌػِيص ،در ذالی کً ةط نتػٔ ٕػَاىیو ذػاکم ةػط حٍػان ذطکػت نیکييػص.
حاىگ گَ َ َ ،یکػی از ٌؾػت دا َ یػػت حاویػصان ،روی ا غ رو ةًغػهت ٌٖػب
نیىؾػت و آن را نیراىص .کهِط کػی نیداىص چطا او ایوگَىً غَار ا غ نیؽص .او
پی ةطد ةً حلَ رْػِو ،ةػً ٌٖػب ذطکػتکطدن اغػت ،در ىِیخػً ةػطٌکع غػَار آن
نیؽص .ةياةطایو ،لريًای کً نػطدم ةشَاٌيػص تظکیػً کييػص ،نَحػَدات روؽػوةیو
ةظرگ ةطای ایو ٕلب ارزش ةػیاری ٕا ل نیؽَىص و نیتَاىيص ةصون ؽطط ةً آنٌا
کهک کييص .درغت نثل نٍَٕیت تهطیوکييصگاىی اغت کً انطوز ایيخا ذلَر دارىص.
اگط نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،نیتػَاىم ةػصون ؽػطط ةػً ؽػها کهػک کػيم .انػا اگػط
ةشَاٌیص ْطدی ٌادی ةاؽیص ،در ذال ْکطکطدن درةارۀ ؽٓایاِْو ةاؽیص و ایو یا آن
را ةشَاٌیص ،ىهیتَاىم ةً ؽها کهک کيم و ٌهلی ىشَاٌص ةَد .چطا؟ زیطا نیسَاٌیص
ْطدی ٌادی ةاؽیص و ْطد ٌادی ةایص از نیان تَلص ،پیطی ،ةیهػاری و نػطگ ةگػضرد.
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ةایص ایوگَىً ةاؽص و ٌطچیظی راةه کارنایی سَد را دارد و ىهیتَاىػص نشِػل ؽػَد.
نهکو اغت در اةِصا تظکی وإٍی ةشؾی از زىصگی ؽها ىتَده ةاؽػص ،انػا ذػا کػً
نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،زىصگیتان از ایيخا ةً ةٍص ةایػص دوةػاره ىيػم و تطتیػب داده
ؽَد و ازایورو نیتَاىیم ةصنتان را نٍِادل کيیم.
وِٕی ؽشفی ةشَاٌص تظکیً کيص ،ةًنرق ایيکػً ایػو آرزو در او ىػاٌط ؽػَد،
نَحَدات وا تط آن را نیةیييص و ةػیار ةاارزش در ىيط نیگیطىص .انػا [در غػالٌای
اسیط] ةطای ایو نَحَدات وا تط انکانپضیط ىتَده کً از نطیٔ پیصاکطدن اغػِادی در
ایو دىیا کً ةً آن اْطاد آنَزش دٌص از آنٌػا ذهایػت کييػص .ةػًٌالوه ،اْػطادی کػً
تَـیّ کطدم ةیؼ از پيخاه غػال داؽػِيص .نَحػَدات وا تػط ىهیتَاىيػص ةیایيػص و
ةًنَر نػِٖیم ةً ایو اْطاد آنػَزش دٌيػص ،زیػطا اگػط آنٌػا سػَد را ایيخػا ىؾػان
نیدادىص و ْا و تهطیوٌا را ةً آىان نیآنَسِيص ،در ذال ْاشکطدن اغطار آغػهاىی
نیةَدىص و ةًسانط آن کار ،سَدؽان ىیظ غَٖط نیکطدىص .نَحَدات ةؾطی کارٌػای
و تٌَم اِْادهاىػص ،ةيػاةطایو نختَرىػص از نطیػٔ
ةصی اىخام دادهاىص و در ایو غطزنی ِ
آگاهؽصن در نیان تٌَم ،تظکیً کييص و ةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً نَحػَدات وا تػط
ىهیتَاىيص ةً آنٌا آنَزش دٌيص .اگط یک نَحَد سصایی در نٖاةل چؾم نػطدم در
زىصگی وإٍی ،سَد را ىؾان نیداد و ْا و تهطیوٌا را آنَزش نیداد ،ذِی اْطادی
کً گياٌان ىاةشؾَدىی نطتکب ؽصه ةَدىص ىیظ ةطای یادگطِْو نیآنصىص و ٌهً ةػاور
نیکطدىص .دیگط نَكٌَی از ایهان و ةفیطت وحَد ىهیداؽػت .نَحػَدات اىػػاىی
و تػٌَم
ةایص از ةیو نیرِْيص چطاکػً ةًواغػه کارٌػای سَدؽػان در ایػو غػطزنی ِ

اِْادىص .انا ةً ؽها یک ْطـت دیگط داده ؽصه کً در ایػو تػٌَم و غػطدرگهی ةػً
غطچؾهً و اـل سَد ةازگطدیص .اگط ةَِاىیص ةازگطدیص ،ةازنیگطدیص ،انػا اگػط ىَِاىیػص
ةازگطدیص ،ةً چطس ةازپیصایی ادانً نیدٌیص و در ىٍایت ىاةَد نیؽَیص.

125

ْطد ةایص نػیط سَد را ةپیهایص .پع اگط ؽشفػی نیسَاغػت تظکیػً کيػص ،آن
نَحػػَدات وا تػػط چگَىػػً نیتَاىػػػِيص کهػػک کييػػص؟ آنٌػػا راٌػػی را پی ػصا کطدىػػص.
چیگَىگ در آن زنان ةػیار نرتَب و آن ىِیخ تِییػطی در ؽػطایم کیٍػاىی ةػَد.
ةطای ٌهکاری ةا ایو تِییطات کیٍاىی ،آنٌا نِياغب ةػا غػهد ؽیوؽػیيگ ایػو
ؽشؿ ةً او گَىگ نیدادىص .آنٌا لَلًای ىطم ةً ةصن او نِفل نیکطدىص کً ناىيص
ؽیط آب کار نیکطد و وِٕی ةاز نیؽص اىطژی نیآنص .او پی نیةطد کً اگط ةشَاٌػص
گَىگ را ةیطون ةٓطغِص ،ةًغَی او نیآیص و اگط ىشَاٌص ىهیآیػص .ذالػت تظکیػ او
ایوگَىً ةَد و ایو« ،تظکی نٍکَس» ىانیػصه نیؽػَد .یٍيػی تػا ةػً کهػال ةطغػص
ةًـَرت نٍکَس تظکیً نیکيص .از چیظی کً ةػًنَر نٍهػَل نطذلػ ةػا ی تظکیػً
اغت ةًغهت نطذل پایًایتط آن تظکیً نیکيص.
نٍهَ ً ؽشؿ در تظکیً ،از نطذل اةِػصایی ةًغػهت نطاذػل پیؾػطًِْتط رؽػص
نیکيص تا ایيکً در ىٍایػت ةػً ةازؽػصن ٕٓػل گَىػگ و کهػال تظکیػً ةطغػص .تظکیػ
نٍکَس ةطای آن اْطاد نػيی ةَد کً زنان کاْی ىصاؽِيص تا ةًنَر نٍهَل از نطذل
ً
نػػِٖیها از نطذلػ
اةِصایی تا پیؾطًِْ تظکیً کييص .ةطای آنٌا غطیًتط نیةَد کػً

پیؾطًِْ ؽطوع کييص .ایو پصیصهای ةَد کً در آن زنػان ایخػاد ؽػص .آن اْػطاد ةایػص
ؽیوؽیيگ ةػیار ةا یی نیداؽِيص و نِياغب ةا غهد ؽیوؽیيگؽان ةً آنٌػا
اىطژی داده نیؽص .چػطا آنٌػا ایػو کػار را اىخػام دادىػص؟ یػک دلیػل ،ذهایػت از
تِییطات کیٍاىی در آن زنان ةَدٌ .مزنػان کػً ایػو ؽػشؿ کارٌػای سػَةی ةػطای
دیگطان اىخام نیداد ،نیتَاىػت رىجٌایی را ترهل کيص .زیطا وِٕی ةا نطدم ٌادی
در ارتتاط ٌػِیص ،اىَاعوإػام واةػِگیٌای نطدم ٌادی ةا ؽها در تصاسل ٌػِيص.
وِٕی او ةطسی از اْطاد را ؽٓا نیداد ،آنٌا ذِی او را ةاور ىهیکطدىص .وِٕی آنٌا را
نٍالخً و ةیهاریٌایؽان را درنان نیکطد ،چیظٌای ةػص ةػػیاری را از ةػصن آنٌػا
ةطنیداؽت ،انا نهکو ةَد در آن زنان نؾػشؿ ىتاؽػص چٖػصر آنٌػا را ؽػٓا داده
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اغت .ةياةطایو آنٌا راكی ىهیؽصىص و ذِی از او تؾکط ٌم ىهیکطدىص و نهکو ةَد

ذِی او را نػٍِم کييػص کػً آنٌػا را ْطیػب داده اغػت! دٕی ً
ٖػا در نَاحٍػً ةػا ایػو

نؾکالت و در چيیو نریهی اغت کً ذٌو تهطیوکييػصه آةصیػصه نیؽػَدٌ .ػصؼ
دوم از دادن اىطژی ةً او ایو ةَد کً ةَِاىص تظکیػً کيػص و سػَد را رؽػص دٌػص و ةػا
ةطود .در ذالی کً ةطای دیگطان کارٌای سَب اىخام نػیدادٌ ،مزنػان نیتَاىػػت
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی سَد را رؽص داده و گَىگ سَد را اْظایؼ دٌص .انا ةطسی از
اْطاد ىهیداىػِيص نَكَع از چً ٕطار اغت .آیا ٕتالً ىگِٓم کً آنٌا ىهیتَاىػِيص ةً
او ْا را آنَزش دٌيص؟ ایو ةً سَد ْطد ةػِگی داؽت کً ةً آن پی ةتطد .نَكٌَی
در سفػػَص آگاهؽػػصن ةػػَد .اگػػط ىهیتَاىػػػت آن را درک کيػػص ،آىػػان ٌػی

راٌػػی

ىصاؽِيص کً ةً او کهک کييص.
وِٕی ةٍلی اْطاد اىطژی را دریاْت کطدىص ،یػک ؽػب در نػَل سػَاب ىاگٍػان
اذػاس گطنای زیادی کطدىص و ةًغشِی نیتَاىػِيص از رواىصازؽان اغِٓاده کييص.
روز ةٍص ،پع از ةیصارؽصن از سَاب ،ةً ٌطچً دغػت نیزدىػص الکِطیػػیِ غػاکو
اذػاس نیکطدىص .در آن ٌيگام نیٍْهیصىص اىطژی ةً دغت آوردهاىػص .ا گػط کػػی
در حایی از ةصىؼ درد داؽت ،نیتَاىػػِيص ةػا دغتؽػان نؾػکل را ذػل کييػص و
ىِیخًاش ةػیار سَب ةَد .از آن ةً ةٍص ،نیداىػِيص کً اىطژی دارىص .سَد را اغِاد
چیگَىگ نیداىػِيص و تاةلَی سَد را ىفب نیکطدىص .آنٌا ةً سَد ٌيَان «اغِاد
چیگَىگ» نیدادىص و روش سَد را ةيا نیىٍادىص .ایو ؽشؿ در آُاز ةػیار سػَب
ةَد .وِٕی نطدم را درنان نیکطد ،آىان ةً او پَل یا ٌصایایی نیدادىص ،انػا او آنٌػا

را ىهیپضیطْت .ولی ىهیتَاىػت در نٖاةل ىیطوی آلَدهکييػصۀ ُسػم رىگػطزی نػطدم
ٌادی نٖاونت کيص .زیطا ایو اْطاد کً تظکیػ نٍکػَس را اىخػام نیدادىػص ٌطگػظ از
نیان تظکی وإٍی ؽیوؽیيگ ىگضؽًِ ةَدىص و ةً ٌهیو ٌلت ةػطای آنٌػا ةػػیار
غشت ةَد کً ؽیوؽیيگ سػَد را اداره کييػص .ةًتػصریج ،ایػو ؽػشؿ ٌصیػًٌای
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کَچک را ٕتَل نیکطد .غپع ٌصیًٌای ةظرگتط را ىیػظ نیپػضیطْت .در آسػط ،ةػً
کهِط از چیظی کً در ىيط داؽت ،راكی ىهیؽص .در ىٍایت ،اٌِطاض نیکػطد« :چػطا
ةً نو ایوٌهً چیظ نیدٌیص؟ ةً نو پػَل ةصٌیػص!» اگػط نػطدم ةػً او پػَل کهػی
نیدادىص ،راكی و سَؽرال ىهیؽص .در ذػالی کػً گػَش او پػط ةػَد از چاپلَغػی
دیگطان و ایيکً چٖصر تترػط دارد ،ةػً اغػِادان چیگَىػگ از نػصارس راغػِیو ىیػظ
اذِطام ىهیگضاؽت .اگط کػی چیػظ ةػصی درةػارۀ او نیگٓػت ،ةطاىگیشِػً نیؽػص.
واةػِگیٌایؼ ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ؽصیصتط ؽصه ةَدْ .کط نیکػطد ةٍِػط از
دیگطان و سارؽالٍاده اغت .ةًاؽِتاه ْکط نیکطد کً ةً او اىطژی داده ؽص تا اغػِاد
چیگَىگ و ثطوتهيص ؽػَد ،در ذػالی کػً آن ةػطای تظکیػًاش ةػَدٌ .هػاننَر کػً
واةػِگیٌایؼ ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ةیؾِط نیؽػص ،غػهد ؽیوؽػیيگؼ
ىیظ پاییوتط نیآنص.
گًِٓام کً غهد گَىگ ْطد ةً ةليصی غهد ؽیوؽیيگ اوغت .وِٕػی غػهد
ؽیوؽیيگ ْطدی پاییو ةیایص ،گَىگ زیادی ىهیتَاىص ةً او داده ؽػَد ،زیػطا ةایػص
نِياغب ةا ؽیوؽیيگ او داده ؽَد و ایػو دو ةایػص نِياغػب ةاؽػيصْ .ػطد ٌطچػً
ةیؾِط ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی واةػػًِ ؽػَد ،ةػً غػهد پػاییوتطی در نرػیم
نطدم ٌادی ىظول نیکيص و گَىگؼ ىیظ ٌهطاه ةا آن ىػظول نیکيػص .در آسػط ،وِٕػی
کانالً غَٖط کطده ةاؽص ،دیگط ةً او گَىگ داده ىهیؽَد و دیگػط اثػطی از آن ةػإی
ىشَاٌص ناىص .در غالٌای اسیط تٍصاد زیادی از ایػو اْػطاد وحػَد داؽػِيص و اکثػط
آنٌا ساىمٌایی ةَدىػص کػً ةػیؼ از پيخػاه غػال داؽػِيص .ؽػایص سػاىم نػػيی را
نیدیصیص کً چیگَىگ را تهطیو نیکيص ،انا ٌطگظ آنَزش وإٍی را دریاْت ىکػطده
ةَد .ؽایص در کالس چیگَىگی چيص ذطکت ةػطای ؽػٓادادن و ذٓػو غػالنِی یػاد
گطًِْ ةَد .روزی ىاگٍان دارای گَىگ نیؽػص .وِٕػی ؽیوؽػیيگؼ ةػص نیؽػص و
واةػِگیٌایؼ ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ؽصیص نیؽص ،غهد او ىػظول نیکػطد.
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در ىٍایت ةً ایو سِم نیؽػص کػً ؽػشؿ ساـػی ىتاؽػص و گػَىگؼ ىیػظ ىاپصیػص
نیؽص .ایو روزٌا تٍصاد زیادی از ایو اْطاد وحَد دارىص کً تظکیػ نٍکػَس اىخػام
دادىص و غَٖط کطدىص .اْطادی کً ةإی ناىصهاىص ةػیار کم ٌػِيص .چػطا؟ زیػطا آنٌػا
ىهیداىػِيص کً آن اىطژی ةطای تظکیًؽان ةً آىان داده ؽػصه ةػَد و ةًاؽػِتاه ْکػط
نیکطدىص کً ةطای ةًدغتآوردن دارایی و ؽٍطت ةَد و ایيکػً در ةػیو نػطدم ٌػادی
اغِاد چیگَىگ ؽَىص .انا در وإً ةطای ایو ةَد کً آنٌا تظکیً کييص.
«ٕطضگطِْو گَىگ» چیػت؟ آن نرصودیت غيی ىصارد ،انا یػک ؽػطط دارد:
ْطد ةایص ؽیوؽیيگ ةػػیار سػَةی داؽػًِ ةاؽػص .اْػطادی ةَدىػص کػً نیداىػػِيص
چیگَىگ نیتَاىص ةطای تظکیً اغِٓاده ؽَد و آىان سَاغِيص کً تظکیً کييػص .آنٌػا
آرزوی تظکیً داؽِيص ،انا کخا نیتَاىػِيص اغِادی سَب پیصا کييص؟ ذِی اغِادان

ً
وإٍا وحػَد داؽػِيص ْٖػم چیظٌػایی ةػطای
نٍطوؼ چیگَىگ کً چيص غال پیؼ
ؽٓادادن و ذٓو غالنِی را آنَزش نیدادىصٌ .ی کػی روؽی را آنَزش ىهػیداد
کً ْطد را ةًغَی غهَح ةا ٌصایت کيص و کػی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌص.
ذا کً در ذال ـرتت درةارۀ ٕطضگطِْو گَىگ ٌػػِیم ،نَكػَع دیگػطی را
نهػػطح نػػیکيم .اىػػػانٌا ٌػػالوه ةػػط روح اـػػلی (سَدآگػػاه اـػػلی) ،روح کهکػػی
(سَدآگاه کهکی) ىیظ دارىص .ةطسی اْػطاد یػک ،دو ،غػً ،چٍػار یػا ذِػی پػيج روح

ً
لظونػا ٌهػان حيػػیت سػَد ْػطد ىیػػت.
کهکی دارىص .حيػیت روحٌای کهکی
نهکو اغت زن یا نطد ةاؽيص و ایو نػئلً ةطای اْػطاد نشِلػّ ةًؽػکل نِٓػاوتی

ً
لظونػا ٌهػان حيػػیت ةػصن ْیظیکػی
اغت .در ذٖیٖت ،حيػیت روح اـػلی ىیػظ
ىیػت ،زیطا پی ةطدهایم کً در ذال ذاكط ةػیاری از نطدٌػا روح اـػلی زن دارىػص،
در ذالی کً ةػیاری از زنٌا روح اـػلی نػطد دارىػص .ایػو نَاْػٔ ةػا ٌٖیػصهای در
کیٍػاىی یػیو و یاىػگ ،در ایػو زناىػً
نصرغً دا َ اغػت :ةًواغػه ةطٌکعؽػصن
ِ
ىیطوٌای ییو ُالب ٌػِيص.
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روح کهکی ؽشؿ نٍهَ ً از غهد ةا تطی ىػتت ةػً روح اـػلی او نیآیػص.

ً
نشفَـا در سفَص ةطسی اْطاد ،روح کهکی آنٌا از غهد ةػیار ةػا یی نیآیػص.
انا روح کهکی ،روح تػشیطکييصه ىیػت ،چطاکً ٌمزنان ةا ؽػها از ةهػو نادرتػان
نَِلص ؽصه و ٌهان ىام ؽها را دارد و ٕػهِی از ةصنتان اغت .نٍهَ ً وِٕی نطدم
در زىصگی روزاىً درةارۀ چیظی ْکط نیکييص یػا کػاری را اىخػام نیدٌيػص ،ایػو روح

ً
ٌهػصتا روح کهکػی اىخػام نیدٌػص
اـلیؽان اغػت کػً تفػهیم نیگیػطد .آىچػً
نٍارکطدن روح اـلی اغت ،ةًنَری کً تا ذص انکان کارٌای ةص کهِطی اىخام دٌص.
انا وِٕی روح اـلی غطغشِاىً ةًدىتال چیظی ةاؽص ،روح کهکی ىهیتَاىػص کػاری
درةارۀ آن اىخام دٌص .روح کهکی ْطیب حانٍ نطدم ٌادی را ىهیسػَرد ،در ذػالی
کً روح اـلی در ةطاةط آن تٌَم ،آغیبپضیط اغت.

ةٍلی از روحٌای کهکػی از غػهَح ةػػیار ةػا یی نیآیيػص و اذِهػا ً در نػطز
رغیصن ةً ثهطۀ ذٖیٖی در تظکیً ٌػِيص .وِٕی روح کهکی ةشَاٌص تظکیً کيص ،اگػط
روح اـلی نایل ةً اىخام آن ىتاؽص ىهیتَاىص کاری اىخػام دٌػص .وِٕػی چیگَىػگ
ةػیار نرتَب ةَد ،روزی روح اـلی ىیػظ سَاغػت نثػل اْػطاد دیگػط ،چیگَىػگ را
تهطیو کيص و ةًغَی غهَح ةا تظکیً کيص .التًِ اىگیػظۀ او پػاک ةػَد و ٌی گَىػً
تهيایی ةطای نؾٍَر یا ثطوتهيصؽصن ىصاؽػت .روح کهکػی ةػػیار سَؽػرال ؽػص:
«نو نیسَاغِم تظکیً کيم ،انا تفهیمٌا را نو ىهیگیطم .ذا نیسػَاٌی تظکیػً
کيی و ایو ٌهاىی اغت کً نو نیسَاٌم ».انا او کخا نیتَاىػت اغِادی وإٍی
پیصا کيص؟ روح کهکی ةػیار تَاىا ةَد و ةصن را تػطک کػطد تػا نَحػَدات وا تػطی را
پیصا کيص کً در زىصگی ٕتلیاش نیؽياست .از آىخا کً ةٍلی از روحٌای کهکػی از
غهَح ةػیار ةا یی نیآیيص ،نیتَاىيص ةصن را تطک کييص .ةٍص از رغیصن ةً آىخا ،ةػً
آنٌا گٓت کً نیسَاٌص تظکیً کيص و گَىگ ٕطض ةگیطد .آنٌا دیصىص ایػو ؽػشؿ

ً
نههئيػا او را در تظکیػً کهػک نیکطدىػص .ایوگَىػً روح کهکػی
ةػیار سَب اغت و
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تَاىػت گَىگ ٕطض ةگیطد .ایو گَىگ اُلب ىٌَی اىػطژی پطاکيػصه ةػَد و از نیػان
نػیطی لَلًایؽکل ةً ؽشؿ نيِٖل نیؽص .در نَارد دیگط ،آىچػً ٕػطض گطِْػً
نیؽص ةًـَرت کانلؽصه نیآنص .چیظٌایی کً ةًؽکل کانلؽصه ٌػػِيص نٍهػَ ً
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ٌهطاه سَد دارىص.
در ایو ذالت نهکو ةَد ؽشؿ ٌالوه ةط گَىگ ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیظ ةً
دغت آورد و چیظی را تخطةً نیکطد کً ا ن تَـیّ کطدم ،کً یػک ؽػب در نػَل
سَاب گطنای زیادی اذػاس نیکطد و وِٕی روز ةٍص از سَاب ةیصار نیؽص گَىػگ
نیداؽت .ةً ٌطچً دغت نیزد الکِطیػیِ غا کو اذػاس نیکطد و نیتَاىػت
ةیهاری دیگطان را ؽٓا دٌص .او نیٍْهیص کً گَىگ ةػً دغػت آورده اغػت .از کخػا
آنصه ةَد؟ درةارۀ آن روؽو ىتَدْٖ .م ذػی کلی داؽت کً از ْلای کیٍان آنػصه،

انا دٕی ً
ٖا ىهیداىػت چگَىً آنصه اغت .روح کهکی ةػً او چیػظی ىهیگٓػت ،زیػطا
روح کهکی ةَد کً تظکیً نیکطد .تيٍا چیظی کً نیداىػت ایو ةػَد کػً گَىػگ ةػً
دغت آورده اغت.

نٍهَ ً در ٕطضگطِْو اىطژی ،غو ْطد ٌانل تٍییوکييصهای ىتَد .اْطادی کً در
غػػالٌای اسیػػط اىػػطژی ٕػػطض گطِْيػػص اُلػػب حػػَان ةَدىػػص ،ةػػًنَری کػػً ةطسػػی
ةیػتغالً ،ةطسی غیغالً و ةطسی چٍلغالً ةَدىص و اْطاد نػوتطی ىیػظ ةَدىػص.
ةطای ْطدی حَان دؽَارتط اغت کً سَد را ةًسَةی اداره کيص .آنٌػا را نیةیيیػص کػً
در نٍَٕیتٌای ٌادی اْطاد سَةی ٌػِيص و ٌيگانی کً ْطد ساـی ىیػِيص نػا ل
دىیَی را غتک نیگیطىص .انا وِٕی نٍم نَْٖیت را نیچؾيص ،ةًآغاىی ترتتأثیط
ؽٍطت و نيٍٓت ٕطار نیگیطىصْ .کط نیکييص ٌيَز ٌم راٌی نَ ىی ةػطای رْػِو در
زىصگی دارىص و ٌيَز ٌم نیسَاٌيص ةً ٌط ؽکلی تالش کييص تا ةً ةٍلی از اٌػصاؼ
نطدم ٌادی ةطغيص .ةٍص از ایيکً تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی و ةٍلػی نٍارتٌػا را ةػً
دغت نیآورىص ،اُلب ةًٌيَان وغیلًای ةػطای رغػیصن ةػً اٌصاؼؽػان در احِهػاع
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ٌادی ةؾطی از آنٌا اغِٓاده نیکييص .انا آن ٌهلی ىشَاٌص ةَد ،احػازه ىصارىػص ةػً
ایو ؽکل از آنٌا اغِٓاده کييصٌ .طچً ةیؾِط از آنٌا اغِٓاده کييػص ،اىػطژی کهِػط
نیؽَد .در ىٍایتٌ ،ی چیظی ىشَاٌيص داؽت .ذِی اْطاد ةیؾِطی وحَد دارىص کً
غهدؽان ةً ایو ؽکل غَٖط کطده اغت .آننَر کً دیصهام ،در ذال ذاكط ذِػی
یک ىٓط ٌم ةإی ىهاىصه اغت.
در ٌط دو ىهَىًای کً ٌماکيَن گِٓم ،ایػو اْػطاد در اةِػصا ؽیوؽػیيگ سػَةی
داؽِيص .گَىگ آنٌا ذاـل تهطیوؽان ىتَد ،ةلکً نَحَدات وا تط ارا ً کطده ةَدىص.
در ىِیخً ،آن اىطژی ةًسَدیسَد سَب ةَد.

ةً تطذیس روح یا حیَان درآنرن
ذیَاىی
ةػیاری از ؽها در نیان احِهاع تظکیًکييصگان نهکو اغت درةارۀ روحٌای
ِ
ذیَاىاتی ناىيص روةاه ،راغَ ،سارپؾت و نار ؽيیصه ةاؽیص ،کً ةصن اىػان را تػػشیط

نیکييص .ایوٌا چیػِيص؟ ةٍلػی اْػطاد نیگَیيػص تهػطیو چیگَىػگ تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی را رؽص نیدٌص .در ذٖیٖت ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی تَغػًٍ ىهییاةيػص،
ةلکً آنٌا تَاىاییٌای نادرزادی ةؾطی ٌػِيصْٖ .م ایونػَر اغػت کػً نػطدم ةػا
رؽص حانٍ ةؾطی ،ةیؾِط و ةیؾِط ةً چیظٌای نلهَس در ایو دىیای ْیظیکی نػا
تَحً نیکييػص ،ةيػاةطایو ةیؾػِط ةػً اةػظار ىػَیو نػا واةػػًِ نیؽػَىص .در ىِیخػً،
تَاىاییٌای نادرزادی ةؾطی نا ةًنَر پیَغًِ ترلیػل نیروىػص و در ىٍایػت کػانالً
ىاپصیص نیؽَىص.
ةطای داؽػِو تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ،ؽػشؿ ةایػص از نطیػٔ تظکیػً ،ذالػت
سالؿ اولیًای را کً داؽًِ ،ةازیاةص .انا ذیَاىات چيػیو اْکػار پیچیػصهای ىصارىػص،
ةياةطایو ةً غطؽت حٍان نِفل ٌػِيص و ةً تَاىاییٌای نادرزادیؽان دغِطغػی
دارىص .ةطسػی از اْػطاد نیگَیيػص ذیَاىػات نیداىيػص چگَىػً تظکیػً کييػص ،روةاهٌػا
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نیداىيص چگَىً دن را تظکیً کييص یا نارٌا و غایط ذیَاىات نیداىيػص چگَىػً تظکیػً
کييص .ایونَر ىیػت کً ذیَاىات نیداىيص چگَىً تظکیً کييص .در اةِػصا ،آنٌػا ٌػی
درکی از تظکیً ىصارىصْٖ ،م ایونَر اغت کً ٌهان تَاىاییٌػای نػادرزادی را دارىػص.
غپع ترت ؽطایهی نياغب ،در نریهی نياغب و نصتزنان کػاْی ،انکػان دارد
ةَِاىيص اىطژی ةً دغت ةیاورىص و تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را رؽص دٌيص.
ةً ایو ؽکل ،ذیَاىات نیتَاىيص ةً تَاىاییٌای ساـی دغت یاةيص .در گضؽًِ،
نیگِٓیم کً ایو ذیَان اىطژی نٍيَی ةً دغت آورده و ذػا تَاىاییٌػایی دارد .از
ىيط نطدم ٌادی ،ذیَاىات ٕصرتهيصىص و نیتَاىيص ةًآغاىی نطدم را کيِطل کييػص .انػا
نٖاةل تهطیوکييصۀ وإٍی چیػظی ىیػػِيص.
نیگَیم کً آنٌا ٕصرتهيص ىیػِيص و در
ِ
ٌطچيص نهکو اغت تٖطی ً
تا ٌظار غال تظکیً کطده ةاؽيص ،اىگؾػت کَچکتػان ةػطای
سطدکطدن آنٌا کاْی اغت .گطچً گًِٓایم کً ذیَاىات ایو تَاىایی ذاتی را دارىػص و
نیتَاىيص ةطسی تَاىاییٌػا را داؽػًِ ةاؽػيص ،انػا اـػلی در حٍػان نػا وحػَد دارد:
ذیَاىات احازه ىصارىص تظکیً کييص ،چً رغص ةً ایيکً در آن نَْػٔ ؽػَىص .ةػً ٌهػیو
ٌلت اغت کً ؽایص در کِابٌای ٕصیهی سَاىصه ةاؽیص کػً در ٌػط چيصـػص غػال،
ذیَاىات در ْاحًٍای ةظرگ یا ذادثًای کَچػک کؾػًِ نیؽػَىص .وِٕػی پػع از
گضؽت نػصتی ،اىػطژی ذیَاىػات تػا غػهد نٍیيػی رؽػص کيػص ،ةایػص ىػاةَد ؽػَىص،
رٌصوةطٕی ةً آنٌا اـاةت کيص یا اتٓاؽ دیگطی ةیِٓص ،چطاکً تظکیًکطدن ةطای آنٌػا
نهيَع اغت .چَن غطؽت نادرزادی اىػانٌا را ىصارىص ،ىهیتَاىيػص نثػل اىػػانٌا
تظکیً کييص .آنٌا کیٓیتٌایی را ىصارىص کً اىػانٌا دارىص ،ازایورو اگط انکان داؽت
ً
نههئيػا اٌػطیهو نیؽػصىص .ةيػاةطایو احػازه
کً تظکیً کييص و اگط نَْٔ نیؽػصىص،
ىصارىص در تظکیػً نَْػٔ ؽػَىص و اگػط نَْػٔ نیؽػصىص نَحػَدات سػصایی آنٌػا را
نیکؾِيص .سَدؽان ىیظ ایو را نیداىيص .انا ٌهاننَر کً گِٓم ،حانٍػ ةؾػطی در
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ذال ذاكط ةػًؽػصت نػيرم ؽػصه و ةٍلػی از نػطدم ٌػط ىػَع گيػاٌی را نطتکػب
نیؽَىص .وِٕی ةً ایو نطذلً نیرغص ،آیا حانٍ ةؾطی در سهط ىیػت؟
وِٕی چیظی ةً ىٍایت سَد نیرغص ةطٌکع نیؽَد! پی ةطدهایم کػً ٌطوٕػت
حَانً ةؾطی در زنانٌای نإتل تػاریز نيٍػصم نیؽػصىصٌ ،هیؾػً وِٕػی اتٓػاؽ
نیاِْاد کً اسالٕیات اىػان ةًنَر وذؾِياکی ْاغػص ؽػصه ةػَد .در ذػال ذاكػط،
ُةٍصی کػً اىػػان در آن غػاکو اغػت و ٌهچيػیو ةػػیاری از ُةٍػصٌای دیگػط ،در
وكٍیِی ةػیار سهطىاک ٕطار دارىص .ایو ذٖیٖت درةارۀ ُةٍصٌای دیگط در ایو غهد
ىیظ ـصؽ نیکيص .ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه ىیظ نیسَاٌيص ٌطچً غطیًتط ْطار
کييص ،نیسَاٌيص ةً غهَح ةا تط ةطوىص .آنٌا ْکط نیکييص ةا رِْو ةً غهَح ةػا تط
نیتَاىيص حان غالم ةً در ةتطىص .انا چگَىً نیتَاىص ةػً ایػو غػادگی ةاؽػص؟ اگػط
نیسَاٌیص تظکیً کيیػص ةایػص ةػصىی ةؾػطی داؽػًِ ةاؽػیص .ازایػورو ،ایػو یکػی از
ٌلتٌایی اغت کً چػطا ةٍلػی از تهطیوکييػصگان چیگَىػگ ةػً تػػشیط روح یػا
ذیَان درنیآیيص.
ةٍلی از اْطاد نیپطغيص« :چهَر ٌی

نَحَد وا تط یا اغِاد ٕصرتهيػصی کػاری

درایوةاره اىخام ىهیدٌص؟» اـل دیگطی در حٍان نا وحػَد دارد :اگػط سَدتػان در
نلب چیظی ةاؽیص یا سَدتان چیظی را ةشَاٌیصٌ ،ی کػی تهایل ىصارد ناىً ؽػها
ؽَد .ایيخا ةً ؽها آنَزش نیدٌیم کً راه درغت را ةطگظیيیص و ٌهطاه ةا آنْ ،ػا را
ةًنَر کانل ةً ؽها آنَزش نیدٌیم و نیگضاریم سَدتان ةً نػا ل آگػاه ؽػَیص.
انا ایيکً تفهیم ةگیطیص آن را یاد ةگیطیػصٌ ،يػَز ٌػم ةػً سَدتػان نطةػَط اغػت.
«اغِاد ؽها را ةً د ِر ورودی راٌيهایی نیکيص ،انا تظکیً ةً سَدتان ةػػِگی دارد».

ٌی کػی ؽها را نختَر یا وادار ىهیکيص کً تظکیً کيیص .ایيکً تظکیً کيیص یا ىکيیػص،
تفهیم ؽشفی سَدتان اغت .ةًٌتارت دیگػط ،در ایيکػً چػً نػػیطی را اىِشػاب
کيیص ،چًچیظی را ةشَاٌیص یػا چػًچیظی را ةػً دغػت آوریػصٌ ،ی کػػی ةػا ؽػها
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نصاسلً ىهیکيص .دیگطان ْٖم نیتَاىيص غٍی کييص ؽها را تطُیب کييص ةٍِػطیو کػار
را اىخام دٌیص.
اگطچً نیةیيیص ةٍلی از اْطاد چیگَىگ را تهطیو نیکييػص ،انػا در وإػً ایػو
روح یا ذیَان تػشیطکييصه اغت کً اىطژیؽان را ةً دغت نیآورد .آن نَحػَدات
چگَىً در اةِصا نطدم را تػشیط کطدىص؟ از اْطادی کً در غطاغػط کؾػَر چیگَىػگ را
تهطیو نیکييص چيص ىٓط پؾت ةصنؽان روح یػا ذیػَان تػػشیطکييصه دارىػص؟ اگػط
تٍصادش را نیگِٓم ،ةػیاری از اْطاد حط ت ىهیکطدىص چیگَىگ را تهػطیو کييػص.
تٍصادش ةًذص وذؾِياکی زیاد اغت .پع چػًچیظی ایػو وكػٍیت را ةػً وحػَد

نیآورد؟ ایو چیظٌا وإٍ ًا در ذال ویطانکطدن احِهاع نطدم ٌادی ٌػػِيص .چگَىػً
چيیو پصیصۀ وسیهی ةً وحَد آنصه اغت؟ ایػو نؾػکل ةًوغػیل سػَد نػطدم ةػً
وحَد نیآیص ،چطاکً ةؾطیت در ذال ةصؽصن اغت و اٌطیهيان ٌهًحا وحَد دارىص.
ةػػًویژهٌ ،هػػ آن اغػػِادان ٕالةػػی چیگَىػػگ روی ةصنؽػػان ارواح یػػا ذیَاىػػات

تػشیطکييصه دارىص و ایو چیظی اغت کً در آنَزشٌای سَد نيِٖػل نیکييػص .در
ز ةؾطیتٌ ،طگظ ذیَاىات نخاز ىتَدىص نطدم را تػػشیط کييػص .اگػط ایػو
غطاغط تاری ِ
کار را نیکطدىص کؾًِ نیؽصىصٌ .طکػی آن را نیدیص احازه ىهػیداد .انػا آیػا ةػاور

نیکيیص در حانٍ انطوزی نا ةٍلی اْطاد ةطای کهک ،از آنٌا نلب نیکييص ،آنٌػا
را نیسَاٌيص و ذِی آنٌا را ٌتادت نیکييص؟ ةٍلی اْطاد نهکو اغت ْکػط کييػص:
«انا آن ،چیظی ىیػت کً نو سَاغِم!» ؽها آن را ىشَاغِیص ،انػا در حػػِخَی
ِ
ةػظرگ روشٌػای درغػت
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةَدیص .آیا نَحَدات روؽػوةیو
تظکیً ،آنٌا را ةً ؽها سَاٌيص داد؟ در نلب چیظی ةَدن ،واةػػِگی نػطدم ٌػادی
اغت و ایو واةػِگی ةایص رٌا ؽَد .پع چً کػی آنٌا را ةً ؽها نیدٌص؟ ْٖػم
اٌطیهيان از ُةٍصٌای دیگػط و اىػَاع نشِلػّ ذیَاىػات نیتَاىيػص آنٌػا را ةػً ؽػها
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ةصٌيػػص .آی ػا آن ؽػػتیً ایػػو ىیػػػت کػػً تػشیطؽػػصن ةًوغػػیل روح یػػا ذیػػَان را
درسَاغت نیکيیص؟ پع آن نیآیص.
چيص ىٓط چیگَىگ را ةا ذٌيی درغػت تهػطیو نیکييػص؟ وِٕػی کػػی تهػطیو
چیگَىگ را اىخام نیدٌص ةایص تَٖا را حصی ةگیػطد ،کارٌػای سػَب اىخػام دٌػص و
ْطدی نٍطةان ةاؽصْ .طد ةایص در ٌطحا و ترت ٌط ؽطایهی ةصیو ؽػکل رِْػار کيػص.
سَاه تهطیو چیگَىگ را در پارک اىخام دٌيص یا در ساىً ،چيػص ىٓػط ایوگَىػً ْکػط
نیکييص؟ ٌی کػی ىهیداىص ةٍلی اْطاد چً ىػَع چیگػَىگی تهػطیو نیکييػص .در
ذالی کً تهطیو نیکييص و ةصنؽان را ةً ىَغػان در نیآورىػص ،زیػط لػب نیگَیيػص:
«اوهٌ ،طوغم ةً نو اذِطام ىهیگضارد» یا «نادرزىم سیلی نيٓػَر اغػت!» ةٍلػی
اْطاد ذِی درةارۀ ٌطچیظی ىيط نیدٌيص ،از نرػل کارؽػان گطِْػً تػا انػَر کؾػَر.
چیظی ىیػت کً درةػارهاش ـػرتت ىکييػص و اگػط چیػظی نَاْػٔ ٌٖیػصه و اْکػا ِر

ؽشفیؽان ىتاؽػص ،ةطآؽػًِٓ نیؽػَىص .آیػا آن را تهػطیو چیگَىػگ نیىانیػص؟

اْػػطادی ٌػػػِيص کػػً تهطیوٌػػای ایػػػِاده را آنٕػػصر نػػَ ىی اىخػػام نیدٌيػػص کػػً
پاٌایؽان ؽطوع ةً لطزش نیکيص ،انا ذٌوؽان آرام ىیػت« :ایو روزٌا احيػاس
ةػیار گطان ؽصه و ٕیهتٌا در ذال اْظایؼ اغت .نرل کارم ىهیتَاىص ذَٖؽ نػطا
ةپطدازد .چطا ةٍلی از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را از نطیػٔ تهػطیو چیگَىػگ رؽػص
ىصٌم؟ اگط تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را ةػً دغػت آورم ،نػو ىیػظ اغػِاد چیگَىػگ
نیؽَم و ثطوت ةً دغت نیآورم .نیتَاىم از نطیٔ نٍالخ ةیهاران پَل ةً دغت
ةیاورم ».وِٕی نیةیيص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دیگطان ىػاٌط ؽػصه ،ذِػی ةیؾػِط
نلهطب نیؽَد .ذٌيؼ ةا کػب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،چؾػم غػَم و کػػب
نٍارتٌای ؽٓای ةیهاری نؾَِل نیؽَدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چٖصر ایو

از غطؽت حٍان ناِ ،حوَ ،ؽػوِ ،رن دور اغػت! کػانالً ةػطسالؼ آن اغػت .حػصیتط
ةگَییم ،او در ذال تهػطیو در روؽػی اٌطیهيػی اغػت! انػا آن را ىاآگاٌاىػً اىخػام
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نیدٌصٌ .طچً ةیؾِط ةصیو نطیٔ ْکط کيص ،اْکاری کً ذٌيؼ غانً نیکيص ةػصتط
نیؽَد .ایو ؽشؿ ْا را کػب ىکطده و ىهیداىص کً ةایص تَٖا را حصی ةگیطدْ .کػط

ً
ـطْا ةا اىخام آن تهطیوٌا نیتَاىص اىطژی ةً دغت ةیاورد و ْکػط نػیکيػص
نیکيص
ٌطچً را ةشَاٌص ،نیتَاىص ةا نلبکطدن آن ةً دغت ةیػاورد .ذٌيیػت ایػو ؽػشؿ
ایوگَىً اغت.
ؽشؿ دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً اْکػارش درغػت ىیػػت چیظٌػای ةػصی را حػضب
نیکيص .وِٕی کػی نیسَاٌص ةا تهػطیو چیگَىػگ پػَل و ؽػٍطت و تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ةػً دغػت ةیػاورد ارواح ذیػَاىی نیتَاىيػص آن را ةتیييػص .آنٌػا از ایػو
سَاغِ ؽشؿ ةً وحص نیآیيص زیطا نهکو اغػت ناٌیػت ةػصىؼ سػَب ةاؽػص و
چیظٌای سَةی را در سَد داؽًِ ةاؽص .نیةتیييص کً ذٌيؼ سیلػی ةػص اغػت زیػطا
ةًدىتال تَاىاییٌای َْؽنتیٍی اغت! انا ذِی اگط ْطد اغِادی ٌم داؽػًِ ةاؽػص،
تطغی ىصارىص .ارواح ذیَاىی نیداىيص کً ٌطچً کػػی ةیؾػِط ةػًدىتال تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ةاؽص ،اغِادش ةیؾِط نفهم نیؽَد کً آنٌا را ةػً او ىصٌػص ،ةػًویژه
اگط اغِاد از روش تظکی وإٍی ةاؽص؛ زیطا آن را ىٌَی واةػِگی در ىيط نیگیطد کً
ةایص رٌا ؽَدْ .ػطد ٌطچػً ةیؾػِط ةػً ایػو نطیػٔ ْکػط کيػص ،ةػً اذِهػال کهِػطی
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةً او داده نیؽَد .انا اگط ةً آن آگاه ىؾَدٌ ،هچيان آن را
نلب نیکيص و اْکارش ةصتط نیؽَد .در ىٍایت ،اغِادش پع از نؾاٌصۀ ایيکً او
اـالحىاپضیط اغت ،ةا آٌی ٌهیٔ او را تطک نیکيػص و دیگػط از او نطإتػت ىهیکيػص.
ةٍلی اْطاد اغِادی ىصارىص انا نهکو اغت نصتی اغِادی گضری از آنٌػا نطإتػت
کيص ،چطاکً نَحَدات وا تط ةػػیار زیػادی در ُةٍػصٌای دیگػط وحػَد دارىػص .ؽػایص
نَحَد وا یی نَِحً ایو ؽشؿ ؽَد ،ىگاٌی ةً او ةیيػصازد ،ةًنػصت يػک روز یػا
ةیؾِط ،او را دىتال کيص و پع از ایيکً دیص سػَب ىیػػت رٌػایؼ کيػص .روز دیگػط
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نَحَد وا ی دیگطی نهکو اغت رد ؽَد ،ةً او ىيطی ةیيصازد ،پی ةتطد کً او سَب
ىیػت و او را تطک کيص.
ذیَان نیداىػص کػً اغػِاد ؽػشؿ ،سػَاه ٌػادی ةاؽػص یػا گػضری ،ىهیتَاىػص
چیظٌایی را کػً آن ؽػشؿ در نلػب آن اغػت ةػً او ةصٌػص .ذیَاىػات ىهیتَاىيػص
ُةٍصٌایی را کً نَحَدات وا تط در آىخا ٌػِيص ،ةتیييص .ةياةطایو آنٌػا ىهیتطغػيص و
از ایو راه گطیظ غَءاغِٓاده نیکييص :اـلی در حٍان نا وحَد دارد کً وِٕػی کػػی
در نلب چیظی ةاؽص یا چیظی ةشَاٌص ،غایط اْطاد ىهیتَاىيػص در آن دسالػت کييػص.
ذیَاىات از ایو راه گطیظ غَءاغِٓاده نیکييص« .اگط او چیظی نیسَاٌص ،آن را ةً او
نیدٌم .ةطای نو اؽِتاه ىیػت کػً ةػً او کهػک کػيم ،ىػً؟» ذیػَان آن را ةػً او
نیدٌص .ذیَان در اةِصا حط ت ىهیکيص او را تػشیط کيص و اول ةًٌيَان آزنایؼ ةً
او کهی اىطژی نیدٌص .ؽشؿ روزی ىاگٍان پی نیةػطد آن ىػَع اىػطژی را کػً در
حػِخَیؼ ةَد ةً دغت آورده و ذِی نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص .ذیَان ةػا
نؾاٌصۀ ایيکً آن کانالً سَب ٌهل کػطده ،از آن ناىيػص احػطای پیؼدرآنػص ٕتػل از
ؽػػطوع وإٍػػی ىهػػایؼ اغػػِٓاده نیکيػػص« .چػػَن آن را نیسَاٌػػص ،ةػػً ةػػصن او
نیچػتم .ةً ایو ؽکل نیتَاىم ةً او چیظٌػای ةیؾػِطی ةػصٌم و آن را آغػانتط
اىخام دٌم .نگط چؾم غَم ىهیسَاغِی؟ ذا ٌهًچیظ ةً تَ داده نیؽػَد ».ةػً
ایو ـَرت نیآیص و ؽشؿ را تػشیط نیکيص.
در ذالی کً ذٌو ایو ؽشؿ ةػً سَاغػِو ایػو چیظٌػا ْکػط نیکيػص ،چؾػم
غَنؼ ةاز نیؽَد و ذِی نیتَاىص اىطژی ةیطون ةٓطغِصٌ .هچيیو کهی تَاىػایی
َْؽنتیٍی حظ ی ةً دغت نیآورد .ةػیار ٌیخانزده نیؽَد و ْکط نیکيػص آىچػً
در حػِخَیؼ ةَده ةا سطه ةً دغت آورده و ْکط نیکيص کً آن ذاـػل تهػطیيؼ
ةَده اغت .انا ذٖیٖت ایو اغػت کػً از نطیػٔ تهػطیو ٌػی چیػظی را ةػً دغػت
ىیاورده اغتْ .کط نیکيص کً نیتَاىص درون ةصن اىػان را ةتیيص و نرل ةیهاریٌا را
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در ةصن ؽشؿ ؽياغایی کيص .در ذٖیٖػت ،چؾػم غػَم او اـػالً ةػاز ىؾػصه ،ةلکػً
ذیَان اغت کً نِظ او را کيِطل نیکيص .آن ذیػَان ةػا چؾػمٌای سػَد چیظٌػا را
نیةیيص و غپع آىچً را نیةیيص ةػً نِػظ او نػيٍکع نیکيػص ،در ىِیخػً او ْکػط
نیکيص چؾم غَنؼ ةاز ؽصه اغت« .نیسَاٌی اىطژی را ةیطون ةٓطغِی؟ ؽطوع
کو ».وِٕی او دغت سَد را ةطای ةیطونْطغِادن اىػطژی ىگػً نػیدارد ،پيخػًٌای
ذیَان ىیظ از پؾت ةصن ْػطد ةیػطون نیآیػص یػا ؽػایص در ةطسػی نػَارد ،نػاری ةػً
ؽشؿ چػتیصه ةاؽص و زةان ؽکاؼدار نار از غط کَچک آن ةیػطون نیآیػص تػا آن
ٕػهت ةیهار یا نَِرم نطیق را ةلیػص .نَارد ةػیار زیادی ناىيص ایو وحَد دارىػص.
آن ارواح یا ذیَاىاتی کً ایو اْطاد را تػشیط نیکييص ْٖم ةً ایو سانط نیآیيص کػً
ایو اْطاد از آنٌا نلب نیکييص.
در ىِیخً ،ؽشؿ ةًسانط ایيکً در نلب پَل و ؽٍطت ةَده ،ذػا تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی دارد ،نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص و نیتَاىص ةا چؾم غَنؼ ةتیيص
و ٌهػػ ایوٌػػا او را ةػػػیار سَؽػػرال نیکيػػص .ذیػػَان ىگػػاٌی نیاىػػصازد« :آیػػا
ىهیسَاغِی پَلدار ؽَی؟ ةػیار سب ،تَ را پَلدار نیکيم ».ةػػیار آغػان اغػت
کً ذٌو ْطد ٌادی را کيِطل کطد .ذیَان نیتَاىص نطدم زیادی را کيِطل کيص و آنٌا
را دغًِدغًِ ةطای درنان ىظد او ةیاوردٌ .خب ،در ذالی کً او ایيخا نطیقٌػایی را
درنان نیکيص ،ذیَان کاری نیکيص کً ستطىگاران ةطای او در روزىانًٌا تتلیَ کييػص.
او نطدم ٌادی را ةطای اىخام ایو کارٌا کيِطل نیکيص .وِٕی کػی کً ةػطای درنػان
ىظد او نیآیص ةً اىصازۀ کاْی ةً او ذٔالظذهػً ىهیپػطدازد ،ذیػَان ىهیگػضارد کػً او
ةصون دردغط ةطود .ذیَان غتب نیؽَد کً ةیهار غطدرد ةگیطد و ةیهار ةً ٌػط ذػال
ةایص ةً او نٖصار زیادی پَل ةپطدازدٌ .م ةً ثطوت رغیصه اغػت و ٌػم ةػً ؽػٍطت،
چطاکً پَل زیادی کػب کطده ،نؾٍَر ؽػصه و اغػِاد چیگَىػگ ىیػظ ؽػصه اغػت.
نٍهَ ً چيیو اْطادی ةً ؽیوؽیيگ اٌهیِی ىهیدٌيص و حط ت نیکييص ٌطچیػظی
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ةگَیيص و سَد را «ةا تطیو ىٓػط ةٍػص از سػصا» در ىيػط نیگیطىػص .تػا ذػصی پػیؼ
نیروىص کً ادٌا نیکييص ةازپیصاؽصۀ الًٌٍای نٍطوؼ نثل نلکػً نػادر یػا انپطاتػَر
ةظرگ یؾم ٌػِيص .ذِی حط ت نیکييػص سػَد را ةػَدا ةيانيػص .از آىخػا کػً ةػًنَر
وإٍی تظکی ؽیوؽیيگ را اىخػام ىصادهاىػص ،در تهطیوؽػان ةػًدىتال تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ٌػِيص .در ىِیخً ،ذیَاىات تػشیطؽان نیکييص.
ؽایص ةٍلی از ؽها ْکط کيیص« :چً اؽکالی دارد؟ تا آىخػا کػً ةِػَان پػَل ةػً
دغت آورد یا ثطوتهيص و نؾٍَر ؽص سَب اغت ».ةػػیاری از اْػطاد ایوگَىػً ْکػط
نیکييص .ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً ذیَان ةطىان سَد را دارد و ةصون دلیػل چیػظی
ةً ؽها ىهیدٌص .اـلی در ایو حٍان وحػَد دارد :ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً
دغت ىهیآیص .ذیَان چػًچیػظی را ةػً دغػت نػیآورد؟ آیػا ٌماکيػَن درةػارۀ آن
ـرتت ىکطدم؟ او نیسَاٌص حٌَط ةصنتان را ةً دغت ةیاورد تا در ؽکلی ةؾػطی،
تظکیً کيص .ةياةطایو حٌَط ةؾطی را از ةصن ؽشؿ حهً نیکيص .انا در ةػصن اىػػان
ْٖم نٖصار نرصودی از ایو حٌَط وحَد دارد و اگط کػی ةشَاٌص تظکیً کيػصْٖ ،ػم
ٌهیو نٖصار نرصود وحَد دارد .اگط ةگضاریص ذیَان آن را از ؽها ةطدارد ،ةایص تظکیػً
را ْطانَش کيیص .چًچیظی ةطای ؽها ةإی نینا َىص کً تظکیً کيیص؟ آن نادۀ زم را

از دغت سَاٌیص داد و اـالً ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .ؽایص ةطسی اْطاد ةگَیيص« :نػو
اـالً ىهیسَاٌم تظکیً کيمْٖ ،م نیسَاٌم پَل ةً دغت ةیاورم .تػا وِٕػی ةِػَاىم
پَل داؽًِ ةاؽم سَب اغت .چطا ىگطان چیظٌای دیگط ةاؽم؟» ةگضاریػص ةطایتػان
تَكید دٌم ،ؽایص ةشَاٌیص پَل ةً دغت ةیاوریص ،انا ةٍػص از ایيکػً آن را تَكػید
دادم ةً ایو ؽػکل ْکػط ىهیکيیػص .چػطا؟ اگػط ةػصنتان را زود تػطک کيػص ،اٌلػای
ةصنتان ةػیار كٍیّ سَاٌيص ؽص .ةٍص از آن ،در تهام نصت ةإیناىصۀ ٌهطتػان ةػً
ایو ؽکل سَاٌیص ناىص ،زیطا نٖصار زیادی از حٌَط ؽها را ةطداؽًِ اغػت .انػا اگػط
ةصنتان را دیط تطک کيص ،زىصگی ىتاتی سَاٌیػص داؽػت و ةٖیػ ٌهطتػان را ةػا ْٖػم
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ىٓػی کً از ؽها ةإی ناىصه ،در تشت نیگضراىیص .ذِی اگػط پػَل نیداؽػِیص ،آیػا
نیتَاىػِیص آن را سطج کيیص؟ ذِی اگط نؾٍَر نیؽػصیص ،آیػا نیتَاىػػِیص از آن
لضت ةتطیص؟ آیا ایو وذؾِياک ىهیةَد؟
ً
وإٍا زیاد ؽصه و در ةیو اْطادی کػً ایػو روزٌػا چیگَىػگ را
چيیو نؾکالتی
تهطیو نیکييص وحَد دارد .ذیَان ىًتيٍا نیتَاىػص ْػطد را تػػشیط کيػص ،ةلکػً روح
اـلی ؽشؿ را نیکُؾص و در کاخ ىیَان ؽشؿ نیرود و در آىخا نٖػیم نیؽػَد.
اگطچً ْطد ؽتیً اىػان دیصه نیؽَد ،ولی در ذٖیٖت ىیػػت .ذِػی ایػو چیظٌػا
انطوزه ٌم روی نیدٌص ،زیطا ارزشٌای اسالٕی اىػان تِییػط کػطده اغػت .وِٕػی
کػی کاری ىادرغت اىخام نیدٌػص و ةػً او نیگَییػص کػً کػاری ىادرغػت اىخػام
نیدٌص ذِی آن را ةاور ىهیکيصْ .کط نیکيص ةًدغتآوردن پػَل ،سَاغػِو پػَل و
ثطوتهيصؽصن ذٔ نتیٍی اوغت و ایو کارٌا درغت ٌػِيص .ةياةطایو ةً اْطاد دیگط
زیان نیرغاىص ،ةً دیگطان ـصنً نیزىص و ةطای ةًدغتآوردن پػَلٌ ،ػط گيػاٌی را
نطتکب نیؽَد و حط ت نیکيص ٌط کاری اىخام دٌص! ذیَان اگط چیػظی از دغػت
ىصٌص ،چیظی را ةً دغت ىهیآورد .آیا نیتَاىص در ازای ٌی  ،ةً ؽها چیظی ةصٌص؟
نیسَاٌص چیظٌایی را از ةصنتان ةطدارد .التًِ گًِٓایم کً نطدم ایو نؾکالت را ْطا
نیسَاىيص ْٖم ةًسانط ایيکً ارزشٌا و نٍیارٌایؽان ـرید ىیػت و ذٌوؽػان
درغت ىیػت.
ةگضاریص ةتیيیم چگَىً ایو نَكَع ةطای ْالَن داْای نا نفصاؽ دارد .وِٕػی در
روش نا تظکیً نیکيیص ،تا وِٕی ةَِاىیػص ؽیوؽػیيگ سػَد را ذٓػو کيیػصٌ ،ػی
نؾکلی ىشَاٌیص داؽت ،چطاکً «یک ْکط درغت نیتَاىػص ةػط ـػص اٌػطیهو ُلتػً
کيص ».ولی اگط ىَِاىیص ؽیوؽیيگ سَد را ةًسَةی ذٓو کيیص ،اگط ةًدىتال ایػو یػا
آن چیظ ةطویص ،ةًنَر ذِم ةً دردغط سَاٌیص اِْاد .ةٍلػی اْػطاد ،چیظٌػایی را کػً
زناىی ٕتالً تهطیو کطدهاىص ىهیتَاىيص رٌا کييص .نا زم نیداىیم کً ْػطد ْٖػم یػک
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روش تظکیً را اىخام دٌص ،چطاکً در تظکی وإٍی ْػطد ةایػص ْٖػم روی یػک روش
تهطکظ کيص .گطچً ةطسی از اغِادان چیگَىگ کِابٌایی ىَؽًِاىص ،ةً ؽها نیگَیم
کً آن کِابٌا ؽانل اىَاعوإػام چیظٌا ةَده و ؽتیً ٌهان چیظٌایی ٌػػِيص کػً
تهطیو نیکييص :نارٌا ،روةاهٌا و راغٌَا در آنٌا وحَد دارىص .وِٕػی آن کِابٌػا را
نهالًٍ کيیص ،ایو چیظٌا از پؾت کلهات ةیطون نیپطىص .گًِٓام کً تٍصاد اغػِادان
ٕالةی چیگَىگ چيصةطاةط تٍصاد اغِادان وإٍػی اغػت و ؽػها ىهیتَاىیػص آنٌػا را
تؾشیؿ دٌیص .ازایورو ةایص ةصاىیص چً کار نیکيیص .ایػو را ىهیگػَیم کػً ةایػص در
ْالَن داْا تظکیً کيیص .نیتَاىیص در ٌط روؽی کً نایل ٌػِیص ،تظکیً کيیص .انػا در
ٕصیم گًِٓای ةَدٌ« :ظار غال ةصون کػب راٌی درغت ةٍِط اغت از یک روز تظکیً

ً
وإٍا
در روؽی دروُیو ».ةياةطایو ةایص ةصاىیص کً در ذال اىخام چً کاری ٌػِیص و
در روؽی درغت تظکیً کيیص .چیظ دیگطی را در تظکیػ سػَد نشلػَط ىکيیػص ،ذِػی
ٌی

ْکطی را اكاًْ ىکيیصْ .الَن ةٍلی اْطاد از ؽکل اِْاده اغػت .چػطا از ؽػکل

اِْاده اغت؟ آنٌا ادٌا نیکييص کً روشٌای دیگط چیگَىگ را تهػطیو ىکطدهاىػص.
انا ٌطوٕت کػً در ذػال تهػطیو ٌػػِيص ،در ذٌوؽػان از تهطیوٌػای غاةٔؽػان
چیظیٌایی را اكاًْ نیکييص .آیا آن چیظٌا ةً تهطیو آورده ىهیؽػَىص؟ ایػو ٌهػ
آن چیظی اغت کً درةارۀ تػشیط ةًوغیل ارواح یا ذیَاىات نیگَیم.

زةان کیٍاىی
«زةان کیٍاىی» چیػت؟ نييَر ایو اغت کً ىاگٍػان ؽػشؿ نیتَاىػص ةػً زةػاىی
ىاؽياسًِ ـرتت کيص .او چیظی را زیط لب نیگَیص کػً سػَدش ىیػظ از آن غػط در
ىهیآورد .ؽشفی ةا تَاىػایی تلػًپاتی نیتَاىػص نٍٓػَم کلػی آن را درک کيػص ،انػا
ىهیتَاىص ةًنَر نؾشؿ ةگَیص کً ایو ؽشؿ درةارۀ چػًچیظی ـػرتت نیکيػص.
ةٍلی از اْطاد ىیظ نیتَاىيص ةً چيص زةان نشِلّ ـرتت کييػص .ةطسػی ذِػی آن را
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ؽگٓتاىگیظ در ىيط نیگیطىص و ْکط نیکييص ىػٌَی نٍػارت یػا تَاىػایی ْػَؽنتیٍی
اغت .آن ىً تَاىایی َْؽنتیٍی اغت و ىً نٍػارت تظکیًکييػصه و ٌهچيػیو ةیػاىگط
غهد ؽشؿ ٌم ىیػت .پع ناٌیت آن چیػت؟ ایوگَىػً اغػت کػً روذػی از
ُةٍصی دیگط ،ذٌو ؽها را کيِطل نیکيص .انا ْکط نیکيیص آن سػَب اغػت ،داؽػِو
آن را دوغت داریص و از داؽِو آن سَؽرال ٌػِیصٌ .طچػً ةیؾػِط آن را دوغػت
داؽًِ ةاؽیص ،ؽصیصتط ؽها را کيِطل نیکيص .ةػًٌيَان تظکیًکييػصۀ وإٍػی ،چگَىػً
ً
وإٍػا پػاییو اغػت.
نیتَاىیص ةگضاریص کً ؽها را کيِطل کيص؟ ةػًٌالوه ،غػهد آن
ةًٌيَان تظکیًکييصۀ وإٍی ،ىتایص چيیو نؾکالتی را ةً سَد ْطا ةشَاىیم.
تطیو نشلَٕات اغت .چگَىػً نیتَاىیػص
اىػان ةاارزشتطیو ؽکل ذیات و ةا
ِ

ةًوغیل ایو چیظٌا کيِطل ؽَیص؟ چٖصر ُماىگیظ اغػت کػً کيِػطل ةػصنتان را رٌػا
نیکيیص! ةٍلی از ایو چیظٌا ةً ةصن اىػان نیچػتيص .ةٍلیٌا ىهیچػػتيص ،انػا

در ْاـل کهی از ؽها ٕطار دارىص و ةًنَر نؾاةً ؽها را اداره یا کيِطل نیکييص .ایػو
نَحَدات ةً اْطادی کً ةشَاٌيص ةً زةان آنٌا ـرتت کييص تَاىاییاش را نیدٌيػص
و غپع ایو اْطاد پی نیةطىص کً نیتَاىيص ةًؽکلی ىانٍَٓم غػشو ةگَیيػص .اگػط
ؽشؿ دیگطی ىیظ ةشَاٌص آن زةان را یاد ةگیطد ،ایو تَاىایی نیتَاىص ةً او نيِٖػل
ؽَد .وِٕی آن ؽشؿ ةً اىصازۀ کاْی حػارت داؽًِ ةاؽص کً آن را انِرػان کيػص،
او ىیظ نیتَاىص ةً آن زةان ـرتت کيػص .در ذٖیٖػت ،آن چیظٌػا ةًـػَرت گطوٌػی
نیآیيص و وِٕی ةشَاٌیص ةً آن زةان ـرتت کيیص یکی از آنٌا غطاغ ؽها نیآیص و
کهک نیکيص کً ـرتت کيیص.
چطا چيیو وكٍیِی روی نیدٌص؟ ٌهاننَر کً گِٓم ،نیسَاٌيص غػهد سػَد
را ةا ةتطىص ،انا در آىخا غشِی وحَد ىصارد ،در ىِیخً ىهیتَاىيص تظکیً کييص و سػَد
را رؽص دٌيص .آنٌا ایصهای را یاِْيص .نیسَاٌيص ةا اىخام کارٌای سَب ،ةً دیگػطان
کهک کييص ،ولی ىهیداىيص چگَىً .انا نیداىيص آن اىطژی کً ةً ةیػطون نیْطغػِيص،
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نیتَاىص ةیهاری ؽشؿ نطیق را کهی کاٌؼ و دردٌایؼ را ةطای نصتی تػکیو
دٌص ،گطچً ىهیتَاىص ةیهاری را ؽٓا دٌص .آنٌا نیداىيص کً ایو کػار ةػا اغػِٓاده از
دٌان ؽشؿ کً اىطژیؽان را ةیطون ةٓطغِص نیتَاىص ةً اىخام ةطغص .ایو چیػظی
اغت کً روی نیدٌص .ةٍلی اْطاد آن را زةان آغهاىی نیىانيص و اْػطادی ٌػػِيص
کً آن را زةان ةَدا نیىانيص .انا ایو گًِٓای تٌَیوآنیظ و ذطْی ةینٍيی اغت!
زم اغت سانطىؾان کيیم کً نَحَدات سصایی ةًىصرت ـرتت نیکييػص .اگػط
آنٌا در ُةٍص نا ـرتت نیکطدىص ،نیتَاىػػِيص زنیولطزهٌػایی در دىیػای اىػػاىی
ایخاد کييص .ةا چيان ـصای نٍیتی وذؾِياک نیةػَد .ةطسػی گًِٓاىػص« :ةػا چؾػم
غَنم دیصم کً نَحَدی وا ةا نو ـرتت کطد ».او ةا ؽها ـرتت ىهیکطد .ةطای
آن اْطادی کً ْاؽو نطا دیصىص ىیظ ةً ایػو ـػَرت اغػت .او ىیػظ ةػا ؽػها ـػرتت
ىهیکطد .چیظی کً روی نیدٌص ایو اغػتْ :کػطی کػً آنٌػا ةیػطون نیْطغػِيص
ةًـَرت ـَت غً ُةٍصی اغت ،ةياةطایو زناىی کً آن را نیؽيَیص ،نثل ایػو اغػت
کً آنٌا در ذال ـرتت ةا ؽها ٌػِيص .آنٌا نٍهَ ً در ُةٍص سَد ـرتت نیکييص.
انا ةٍص از اىِٖال ةً ُةٍص نا ىهیتَاىیص آىچً را نیگَیيص ةًنَر واكػد ةؾػيَیص ،زیػطا
نٓاٌیم ْلازنان در ایو دو ُةٍص نِٓاوت ٌػِيص .در ُةٍػص نػا ،یػک «ؽػی ِچو» دو

غاٌت اغت ،انا در آن ُةٍص ةظرگ یػک ؽػی ِچو نػا نٍػادل یػک غػال ةػً زنػان
آنٌاغت .زنان نا آٌػًِتط از زنان در آىخاغت.

در ٕصیم گًِٓای ةَدْٖ« :م یک روز در آغهانٌا ةطاةط ةا ٌظار غػال روی زنػیو
اغت ».ایو گًِٓ اؽاره ةً دىیاٌای نػِٖلی دارد کً در آىخا نٓػاٌیم ْلػا و زنػان
وحَد ىصارد ،یٍيی ٌهان ةٍؾتٌایی کً نَحَدات سصایی در آىخػا نٖػیم ٌػػِيص،
نثل ةٍؾت غٍادت ُایی ،ةٍؾت درسؾان ،ةٍؾت ْالَن و ةٍؾت ىیلَْط آةػی .ةػً
چيان نکانٌػایی اؽػاره دارد .انػا زنػان در آن ُةٍػصٌای ةظرگػی کػً اؽػاره کػطدم،
ةطٌکع ،غطیًتط از زنان در ُةٍص نا اغػت .اگػط ایػو تَاىػایی را داؽػًِ ةاؽػیص کػً
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ـرتت آنٌا را دریاْت کيیص ،نیتَاىیص ةؾيَیص کً کػػی ـػرتت نیکيػص .ةطسػی
اْطاد تَاىایی ؽيیصنازراهدور دارىص و گَش آغهاىیؽان ةاز اغػت .آنٌػا نیتَاىيػص
ةؾػيَىص کػػً کػػی ـػػرتت نیکيػػص ،انػا ةػػًنَر واكػػد ىهیتَاىيػص ةؾػػيَىص .آىچػػً
نیؽيَىص ؽتیً حیکحیک پطىصگان یا ـصای گطاناَْىی اغت کً ةػا غػطٌت زیػاد
نیچطسصٌ .هگی ىانٍَٓم ٌػِيص .التًِ ةٍلی اْطاد نیتَاىيص ـصای نَغػیٖی یػا
ـػػصای ـػػرتت از غػػَی ُةٍػػصی دیگػػط را ةؾػػيَىص .انػػا آنٌػػا ةای ػص ی ػک تَاىػػایی
َْؽنتیٍی داؽًِ ةاؽيص کً ةًٌيَان ذانػل ٌهػل کيػص تػا ٕتػل از ایيکػً ـػصا ةػً
گَشؽان نيِٖل ؽَد اسِالؼ زناىی را از ةیو ةتطد و ْٖم در آن ـَرت نیتَاىيػص
ةًنَر واكد ةؾيَىص .ایوگَىً ٌهل نیکيػص .ةطسػی اْػطاد «زةػان کیٍػاىی» را زةػان
سصایی نیىانيص ،در ـَرتی کً اـالً ایوگَىً ىیػت.
وِٕی دو نَحَد سصایی یکصیگط را نالٕات نیکييصْٖ ،م ةا لتشيص نييَرؽػان را
نيِٖل نیکييص .آنٌا از ىػٌَی تلػًپاتی ذٌيػی ةیـػصا اغػِٓاده نیکييػص و آىچػً
دریاْت نیؽػَد ةًـػَرت ـػصای غػً ُةٍصی اغػتْٖ .ػم ةػا لتشيػصی نیتَاىيػص
اْکارؽان را نيِٖل کييص .آنٌا ْٖم ایو یک ؽکل را اغِٓاده ىهیکييص ،ةلکً گػاٌی
اوٕات از روش دیگطی اغِٓاده نیکييص .ؽایص ةصاىیص کً در تاىِطیػم تتِی ،راٌتان
نَدراٌا را ةػیار حصی نیگیطىص .انا اگط از راٌتػی ةپطغػیص کػً نػَدراٌػا چیػػِيص،
نیگَیص کً ةا تطیو درح یَگا ٌػِيص .اگط ةیؾػِط ةطرغػی کيیػص پػی نیةطیػص کػً
چیظی ورای آن ىهیداىيص .نَدراٌا ذطکات دغت ةػَده و در وإػً زةػان نَحػَدات
سصایی ٌػِيص .وِٕی تٍصاد ذلار زیاد ةاؽص ،نَحَدات سصایی نَدراٌای ةػظرگ را
ةً کار نیةطىص ،کً ٌم زیتا و ٌم نِيَعاىص .وِٕی تٍصاد ذلار کم ةاؽص ،نَدراٌػای
کَچک را ةً کار نیةطىص ،کً آنٌا ىیظ ةػیار زیتا و نِيَعاىص .نَدراٌا ةػػیار پطنایػً
و در تيَع ُيی ٌػِيص ،چطاکً ىٌَی زةاناىص .در گضؽًِ ،تهام ایوٌا راز آغهاىی در
ىيط گطًِْ نیؽص ،انا ذا آن را ْاش کطدهایم .آىچً در تتت اغِٓاده نیؽَد ْٖم
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ً
ـػطْا ةػطای تهػطیو اغػِٓاده نیؽػَد .آىػان ذطکػات را
تٍصادی ذطکت اغت کػً
نتًٖةيصی کطده و ةًـَرت یک غیػِم درآوردهاىص .آنٌا ْٖم در ىٖؼ یػک زةػان
در تهطیو ٌهل نیکييص و ْٖم چيص ؽکل ةطای تهطیو ٌػػِيص .نَدراٌػای وإٍػی
ةػیار نٓفلاىص.

آىچً نػلمتان ةسای عاگسداىظ اىجام نیدٌر
وِٕی ةطسی از اْطاد نطا نیةیييص ةا نو دغت نیدٌيص و آن را رٌا ىهیکييص .وِٕػی
دیگطان نیةیييص کً ایو اؽشاص ةػا نػو دغػت نیدٌيػص ،آنٌػا ىیػظ نیسَاٌيػص
ٌهیو کار را اىخام دٌيص .نیداىم در ْکطؽان چً نیگضرد .ةٍلیٌا سیلی دوغػت
دارىص ةا نٍلمؽان دغت ةصٌيص .ةطسی ىیظ نیسَاٌيص اىطژی ةگیطىص و ةٍص از ایيکػً
دغت نطا نیگیطىص رٌا ىهیکييص .ةً ؽها نیگَییم :تظکی وإٍػی کػاری اغػت کػً
سَد ؽها اىخام نیدٌیػص .نػا ةػطای ؽػٓادادن ؽػها و ذٓػو تيصرغػِیتان ایيخػا
ىیػِیم ،ةياةطایو ٕفص ىصاریم اىطژیٌػایی ةػً ؽػها ةػصٌیم یػا ةیهاریٌػا را ؽػٓا
دٌیم .درگیط ایػو کارٌػا ىهیؽػَیم .ةػًنَر نػػِٖیم ةیهاریٌػای ؽػها را از ةػیو
نیةطم .ةطای اْطادی کً در نرلٌای تهطیو ،ةً اىخام تهطیوٌا نیپطدازىصْ ،اؽػو
نو ةیهاریٌایؽان را درنػان نیکيػص .اْػطادی کػً سَدؽػان ؽش ً
فػا ةػا سَاىػصن

کِابٌا داْا را یاد نیگیطىص ىیػظ ْاؽػو نػطا سَاٌيػص داؽػت تػا ةیهاریٌایؽػان
درنان ؽَد .آیا ْکط نیکيیص ةا لهعکطدن دغت نو گَىگ ؽها اْظایؼ نییاةص؟
آیا ایو ؽَسی ىیػت؟
گَىگ ْٖم از نطیٔ تظکی ؽیوؽیيگتان ذاـل نیؽَد .اگػط ةػًنَر وإٍػی
سَد را تظکیً ىکيیص ،گَىگتان رؽص ىهیکيص ،چطاکً اغػِاىصاردی ةػطای ؽیوؽػیيگ
وحَد دارد .وِٕی گَىگ ؽها اْظایؼ نییاةص ،نَحَدات در غػهَح ةػا نیتَاىيػص
ةتیييص کً وِٕی واةػِگی ؽها ،آن ناده ،ةطداؽػًِ نیؽػَد ،نرکػی ةػا ی غػطتان
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رؽص نیکيص .ایو نرک ةًؽکل غَِن گَىگ وحػَد دارد .ایػو نرػک ةػً ةليػصی
غَِن گَىگ اغت و ىهایاىگط گَىگی اغت کً تظکیػً کطدهایػص و ةازتػاةی از کیٓیػت
ؽیوؽیيگتان اغت .ةصون تَحً ةً ایيکً چػً کػػی و چٖػصر ةػطای ؽػها ةػً آن
اكاًْ نیکيص ،ذِی اگط نٖصار کهی ٌم ةً آن اكاًْ کيص ،آىخا ىهیناىص و ٌهػ آن

ً
َْرا ؽها را ةً نطذل «غً گل روی غط گطدٌم نیآیيػص»
غطازیط نیؽَد .نیتَاىم
ةطغاىم .انا لريًای کً پایتان را از ایػو در ةیػطون ةگضاریػص ،آن گَىػگ ةالْاـػلً
غطازیط نیؽَد ،زیطا ةً ؽها تٍلٔ ىػصارد ،ؽػها آن را تظکیػً ىکطدهایػص .از آىخػا کػً
اغػػِاىصارد ؽیوؽػػیيگتان ٌيػػَز ةػػً آن نطذلػػً ىطغ ػیصه ،ىهیتَاىػػص آىخػػا ةهاىػػص.
ٌی کػی ىهیتَاىص چیظی ةً آن اكاًْ کيص .تهام آن ةایص ذاـػل تظکیػ سَدتػان
ةاؽصْٖ .م وِٕی نیتَاىیص رؽص کيیص و ةا ةطویص کً ذٌوتان را تظکیً کيیص ،ةػًنَر
پیَغًِ گَىگتان را رؽص دٌیصٌ ،هیؾً ةػً ةٍِطکػطدن سَدتػان ادانػً دٌیػص و ةػا
غطؽت حٍان ٌهگَن ؽَیص .ةٍلی اْطاد دغتسم نطا نیسَاٌيص ،انا نػو نایػل
ةً ایو کار ىیػِم .نهکو اغت ةطسی از اْطاد ةً سَد ةتاليص کػً دغػتسم نٍلػم را
دارىص .آنٌا نیسَاٌيػص ةػا آن سَدىهػایی کييػص یػا اىػطژی آن دغػتسم از آنٌػا
نراْيت کيص .آیا ایو واةػِگی دیگطی ىیػت؟ تظکیً ةً تالش سَد ْطد ةػػِگی
دارد ،ةطای چً درةارۀ اىطژیٌای نراْو ـرتت نیکيیص؟ آیا در تظکیػ غػهد ةػا
ةایص ةًدىتال چيیو چیظٌایی ةاؽیص؟ آنٌا ةً چً ذػاب نیآیيص؟ ْٖم نطةَط ةػً
اْطادی ٌػِيص کً ةًدىتال ؽٓایاِْو و ذٓو غالنِیاىص.
در غػػهری ةػػػیار نیکطوغػػکَپی ،گػػَىگی کػػً رؽػػص دادهایػػص یػػا ٌػػط ذرۀ

نیکطوغکَپی از آن گَىگ ،دٕی ً
ٖا ؽتیً سَدتان اغت .وِٕی ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو
ةؾطی نیرویص ،تظکیػ ةػصىی سػصایی را ؽػطوع سَاٌیػص کػطد .آن گَىػگ ،تفػَیط
نَحػػَدی سػػصایی را سَاٌػػص داؽػػت و آن نَحػػَد سػػصایی روی گػػل ىیلػػَْط آةػػی
نیىؾیيص و ةػیار زیتا اغتٌ .ػط ذرۀ نیکطوغػکَپی ،ؽػتیً آن اغػت .انػا اىػطژی
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ذیَان ،از چیظٌایی ؽتیً روةاهٌا یا نارٌػای کَچػک تؾػکیل ؽػصه و در غػهری
ةػیار نیکطوغکَپی ،ذرات کَچک آنٌا چيیو چیظٌایی ٌػػِيص .چیػظ دیگػط ایػو

ً
ىاٌطا «اىطژیٌای ناورای نتیٍػی»
اغت کً ةطسی اْطاد چایٌایی را نیىَؽيص کً

در آنٌا نشلَط ؽصه اغت ،ةصون ایيکً لريًای ْکػط کييػص چػً ىػَع اىػطژی ٕػطار
اغت در آن ةاؽص .اکثط اْطاد ٌادی تا وِٕی ةَِاىيص ةًنَر نَٕت دردؽان را تػکیو
دٌيص ،سَؽرال نیؽَىص ةیهاریؽان را ةً تٍَیٔ ةیيصازىػص و آن را غػطکَب کييػص.
ً
ـطْا اْطاد ٌادی ٌػِيص و ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً چگَىػً
ةً ٌط ذال ،اْطاد ٌادی،

ةصنؽان را آؽًِٓ نیکييص ،ةً نا نطةَط ىهیؽَد .انا ؽها تهطیوکييػصه ٌػػِیص و
ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ایو نػا ل را ةً ؽها گًِٓام .از ذػا ةػً ةٍػص ،ىتایػص ایػو
کارٌا را اىخام دٌیص .ذِی ْکط سَاغِو چیظٌایی نثل ةًاـهالح «اىػطژی نػاورای
نتیٍی» و چيیو چیظٌایی را ىصاؽًِ ةاؽیص .ةطسی از اغِادان چیگَىگ نیگَیيص:
«ةً ؽها اىطژیٌای ناورای نتیٍی نیدٌم و نیتَاىیص آنٌػا را در غطاغػط کؾػَر
دریاْت کيیص ».انا ىهیداىم اىِيار دریاْت چًچیظی را نیتَاىیص داؽًِ ةاؽیص .ةػً
ؽها نیگَیم ،آن چیظٌا ْایصۀ زیادی ىصارىص .ذِی اگط نظایایی ٌم داؽػًِ ةاؽػيص،
ْٖم ةطای ؽٓادادن و ذٓو غالنِی ٌػِيص .ؽها تهطیوکييصهایص ،گَىگ ؽها ْٖم
از تظکی سَدتان ةً دغت نیآیصٌ .ط اىطژی ناورای نتیٍی کً دیگػطان ةػطای ؽػها
نیْطغِيص ىهیتَاىص غهد ؽها را ةا ةتطد ،چطاکً ْٖم ةطای نٍالخػ اْػطاد ٌػادی
اغت .ةایص ْکطی درغت را ذٓو کيیصٌ .ی کػی ىهیتَاىص ةًحای ؽها تظکیً کيص.
ْٖم وِٕی سَدتان ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص نیتَاىیص غهدتان را ةا ةتطیص.
پع چًچیظی ةً ؽها نیدٌم؟ ٌهً نیداىيص کً ةػیاری از تظکیًکييػصگان نػا
ٌطگظ چیگَىگ را تهػطیو ىکطدهاىػص و ةصنؽػان ةیهػاری دارد .ةطسػی از اْػطاد ىیػظ
غالٌا چیگَىگ را تهطیو کطدهاىص ،ولی ٌيػَز در غػهد چػی غػطگطداىيص و ٌػی
گَىگی ىصارىص .التًِ اْطادی ٌػِيص کً دیگطان را نصاوا کطدهاىص و نهکو اغت ىصاىيص
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چػً نػػػا لی در آن درگیػػط اغػػت .وِٕػػی درةػػارۀ تػػػشیط روح یػا ذیػَان ـػػرتت
نیکطدم ،تهام آن ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه را از ةػصن تهطیوکييػصگان وإٍػی
داْا ةطداؽِم ،ةصون تَحً ةً ایيکً آنٌا چً ةَدىص و سػَاه درون یػا روی ةصنؽػان

ً
ؽشفا تظکی وإٍی را اىخام نیدٌيص ایػو
ٕطار داؽِيص .وِٕی اْطادی کً سَدؽان
داْا را ةشَاىيص ،ةصن آنٌا را ىیظ ةً ٌهیو ؽکل پاک نیکيمٌ .الوه ةط ایػو ،نرػیم
ساى ؽها ىیظ ةایص پاک ؽَدٌ .خلً کيیص و آن لَذًٌای گطانیصاؽت پَؽػیصهؽػصه
از روةاه و راغَ را کً ٕتالً تٖصیعؽان نیکطدیص ،دور ةیيصازیص .تهام آن چیظٌا ةطای
ؽها دور ریشًِ و تهیظ ؽصهاىص و دیگػط وحػَد ىصارىػص .ةػًسانط ایيکػً نیسَاٌیػص
تظکیً کيیص ،نیتَاىیم نػا ل را تا ذص انکان ةطایتػان آغػان کيػیم .ازایػورو ایػو
کارٌا نیتَاىص ةطای ؽها اىخام ؽَد ،انا آنٌا را ْٖم ةػطای تظکیًکييػصگان ذٖیٖػی
اىخام نیدٌیم .التًِ ةٍلی اْطاد ىهیسَاٌيص تظکیً کييػص و ذِػی تػا ایػو لريػً
ً
وإٍا ىهیتػَاىیم ةػً آنٌػا کهػک
ٌيَز نَِحً ىیػِيص درةارۀ چً ـرتت نیکيیم.

کيیمْٖ .م از تظکیًکييصگان وإٍی نطإتت نیکيیم.
اْطادی ٌم ٌػِيص کً در گضؽًِ ةً آنٌا گًِٓ ؽص روح یا ذیَان تػػشیطکييصه
دارىص یا ایيکً اذػاس نیکطدىص تػشیط ؽصهاىص .انا ةٍػص از ایيکػً آن را ةطایؽػان
ةطداؽِمٌ ،يَز ىگطاىيص کً آن نؾکل ةإی ناىصه ةاؽص و ْکط نیکييص کػً آن چیظٌػا
ٌيَز وحَد دارىص .انا ایو ىٌَی واةػػِگی نرػػَب ؽػصه و ؽػکوتطدیػص ىانیػصه
نیؽَد .اگط ةً ٌهیو ؽکل ادانً دٌيص نهکو اغت دوةػاره آن را ةػً سػَد حػضب
کييص .ةایص از ایو ؽکوتطدیص رٌا ؽَىص و ةصاىيص کً در نَل کالسٌایم آن چیظٌا را
ةطایؽان از ةیو ةطدهام .تهام ایو چیظٌا ةطداؽًِ ؽصهاىص.
در غهری پاییو ،نصرغ دا َ زم نیداىص کً در ذال اىخام تهطیوٌای تظکیً،
ةيیانٌایی را ةيا غازد .نصار آغهاىیَ « ،دنتیان» و ةطسی چیظٌای دیگػط ىیػظ ةایػص
ؽکل ةگیطىص .ایيخا ْػالَن ،نکاىیظمٌػای اىػطژی ،تهػام نکاىیظمٌػا ةػطای تظکیػً و
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ةػیاری از چیظٌای دیگط را ةطای ؽها ْطاٌم نیکيیم ،ةػیؼ از دهٌػظار از آنٌػا را.
تهام آنٌا را ةایص ةً ؽها ةصٌیم و آنٌا نثل ةضرٌایی در ةصنتان کاؽًِ نیؽػَىص.
ةٍص از ةطداؽِو ةیهاریٌایتانٌ ،ط کػاری کػً ةایػص اىخػام ؽػَد ،ةطایتػان اىخػام
نیدٌیم و ٌطچیظی کً ةایص داده ؽَد ،ةً ؽها نیدٌیم .غپع نیتَاىیص تا اىٍِا
ةًنَر وإٍی در نصرغ نا ةً تظکیًتان ادانً دٌیص .انا اگط ایو چیظٌػا را ةػً ؽػها
ىهیدادیمْٖ ،م ةطای ؽػٓادادن و ذٓػو غػالنِی نیةػَد .ـػادٕاىً ةگػَییم ،اگػط
ةٍلی اْطاد نطإب ؽیوؽیيگ سَد ىتاؽيص ،ةٍِط اغت کً ةًحای آن ،تهطیوٌػای
ورزؽی را اىخام دٌيص.
وِٕػی تظکیػ وإٍػی را اىخػػام نیدٌیػص ،ةایػص در ةطاةػػط ؽػها نػػػئَل ةاؽػیم.

ً
ؽشفا یاد نیگیطىص ىیػظ نیتَاىيػص تهػام چیظٌػا را ةػً
تظکیًکييصگاىی کً سَدؽان

ٌهان ؽکل ةً دغت ةیاورىص ،انا ةایص تظکیًکييػصۀ ذٖیٖػی ةاؽػيص .نػا تهػام ایػو
چیظٌا را ةً تظکیًکييصگان ذٖیٖی نیدٌیمٌ .هاننَر کً گِٓم ةایص ؽها را ةًٌيَان
نطیصم ةًنَر وإٍی ٌصایت کػيم .ةػًٌالوه ،ةایػص ْػای غػهد ةػا را ةػًنَر کانػل
نهالًٍ کيیص و ةصاىیص کً چگَىً تظکیً کيیص .تهػام پػيج تهػطیو ،ةػًیکخا ةػً ؽػها
آنَزش داده نیؽَد و ٌه آنٌا را یاد سَاٌیص گطْت .در ىٍایت ،سَاٌیص تَاىػت
ةً غهری ةػیار ةا ةطغیص ،ةا تط از آىچً ةَِاىیص تفَر کيیص .تا وِٕی تظکیػً کيیػص،
رغیصن ةً ثهطۀ ذٖیٖی نؾکلی ىشَاٌص ةَد .در آنَزش ایػو ْػاٌ ،مزنػان غػهَح
ِ
نشِلّ تظکیً پی نیةطیػص کػً
نشِلّ را پَؽؼ دادهام .از ذا ةً ةٍص ،در غهَح
آن ٌهیؾً ؽها را ٌصایت نیکيص.
ؽها تظکیًکييصه ٌػِیص ،ةياةطایو نػیط زىصگیتان از ٌهیو ذا تِییط نیکيػص.
ْاؽو نػو آن را دوةػاره ةطایتػان ةطىانػًریظی نیکيػص .چگَىػً آن را ةطىانػًریظی
نیکيص؟ از ٌهط ؽشؿ چيص غال ٌيَز ةإی ناىصه اغت؟ سػَدش آن را ىهیداىػص.
ةٍلی اْطاد ؽایص ةٍص از یک غال یا ىیم غال ةیهػاری وسیهػی ةگیطىػص یػا وِٕػی
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ةیهار ؽصىص نهکو اغت چيص غال نَل ةکؾص .ؽػایص ةٍلػی اْػطاد دچػار ةیهػاری
لشًِؽصن سَن در نِظ یا ةیهاریٌای دیگػط ؽػَىص و ىَِاىيػص ذطکػت کييػص .پػع
چگَىً نیتَاىیص در غالٌایی کً از ٌهطتان ةإی ناىصه تظکیً کيیص؟ نػا ةایػص تهػام
ایوٌا را ةطای ؽها درغت کطده و از وٕػَع چيػیو نؾػکالتی حلػَگیطی کيػیم .انػا
ةگضاریص از آُاز ایو را ةطایتان روؽو کيیم :ایو کارٌا را ْٖػم ةػطای تظکیًکييػصگان
وإٍی نیتَاىیم اىخام دٌیم .آنٌا نخاز ىیػِيص ٌهیو نَری ةطای ْػطدی ٌػادی
اىخام ؽَىص ،چطاکً در ایو ـَرت ناىيص اىخام کػاری ىادرغػت اغػت .ةػطای نػطدم
ٌادی ،نػا لی نثل تَلص ،پیطی ،ةیهاری و نطگٌ ،هگػی رواةػم کارنػایی دارىػص و
ىهیتَاىیص ةًدلشَاه آنٌا را زیط پا ةگضاریص.
نا تظکیًکييصگان را ةًٌيَان ةاارزشتطیو اْطاد در ىيط نیگیطیم ،ةً ٌهیو ٌلػت
اغت کً نیتَاىیم ایو کارٌا را ةطای تظکیًکييصگان اىخام دٌیم .چگَىً ایو کارٌا را
اىخام نیدٌیم؟ اگط اغِادی تَٖای ٌيیهی داؽًِ ةاؽص ،یٍيی اگط اغِادی ٕصرت
گَىگ ٌيیهی داؽًِ ةاؽص ،نیتَاىص کارنای ؽها را از ةیو ةتطد .اگط غػهد اىػطژی
اغِادی ةا ةاؽص ،نیتَاىص نٖصار زیادی از کارنای ؽها را از ةیو ةتطد و اگػط غػهد
اىطژی اغِادی پاییو ةاؽص ْٖم نیتَاىص نٖصار کهی از کارنای ؽها را از ةیو ةتػطد.
ةگضاریص نثالی ةظىیم .تهام کارنای نشِلٓی را کػً در نػػیط زىػصگی ةإیناىػصهتان
وحَد دارد حهً نیکيیم و ٕػهِی از آن یا ىیهػی از آن را از ةػیو نیةػطیم .ىیهػ
ةإیناىصه ٌيَز ٌم از یک کَه ةیؾِط اغت و ىهیتَاىیص ةط آن چیػطه ؽػَیص .پػع

ً
ةٍصا ةً دا َ دغػت یاةیػص ،ةػػیاری از
چگَىً ةً آن رغیصگی نیکيیم؟ ؽایص وِٕی

نطدم در آیيصه از آن ىًٓ ةتطىص و ةصیو وغیلً ةػیاری از نطدم ٕػهِی را ةطای ؽها
نِرهل نیؽَىص .التًِ ایو چیظی ةطای آنٌا ىیػت .از نطیػٔ تظکیػً ،ةػػیاری از
نَحَدات در ةصنتان رؽص سَاٌيص کطدٌ .الوه ةػط روح اـػلی و روح کهکػی ،تٍػصاد
زیاد دیگطی از سَدتان وحَد دارىص و ٌه آنٌا غٍهی از آن را ةطای ؽها نِرهػل
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نیؽَىص .وِٕی از نیان غشِیٌا نیگضریص نٖػصار ةػػیار کهػی از آن ةػإی ناىػصه
اغت .اگطچً نیگَییم نٖصار زیادی ةإی ىهاىصه ،انػا ٌيػَز نٖػصار ٕاةلنالذيػًای
اغت و ٌيَز ٌم ىهیتَاىػِیص یکةاره آنٌا را ترهل کيیص .پع چً کار نػیکيیم؟
آن را ةً ٕػػهتٌای ةیؽػهاری تٖػػیم نػیکيیم و آنٌػا را در غػهَح نشِلػّ
تظکیًتان ٕطار نیدٌیم و از آنٌا اغِٓاده نیکيیم تا ؽیوؽیيگتان را رؽص دٌيص،
کارنایتان را تتصیل کييص و گَىگتان را اْظایؼ دٌيص.
ةایص گٓت کً تظکیً اـالً راذت ىیػػت .آننػَر کػً نػیةیيم ،تظکیػً نَكػٌَی
ةػیار حصی اغت .چیظی ْطاغَی نطدم ٌػادی اغػت و اىخػام آن دؽػَارتط از ٌػط
کاری اغت کً نطدم ٌادی اىخػام نیدٌيػص .آیػا ایػو چیػظی َْؽٌػادی ىیػػت؟
ةياةطایو الظانات ةطای ؽها ةا تط از ٌط نَكَع نطدم ٌادی اغت .نػا اىػػانٌا روح
اـلی داریم و روح اـلی نا نيٍػصم ىهیؽػَد .اگػط روح اـػلی نيٍػصم ىهیؽػَد،
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیا روح اـلیتان ىهیتَاىػًِ در تٍػانالت احِهػاٌی
در زىصگیٌای ٕتلی ،کارٌای ةصی اىخام داده ةاؽػص؟ انکػاىؼ ةػػیار زیػاد اغػت.
نهکو اغت نطتکب ِٕل ؽصه ةاؽػیص ،ةػً کػػی ةػصٌکار ؽػصه ةاؽػیص ،از دیگػطان
غَءاغِٓاده کطده ةاؽیص و ةً دیگطان آغیب رغاىصه ةاؽیصٌ .طیک از ایػو کارٌػا را
نهکو اغت اىخام داده ةاؽیص .پع اگط ایوگَىً ةاؽص ،وِٕی ایيخا تظکیً نیکيیص،
آنٌا در ُةٍصٌای دیگػط ؽػها را ةًوكػَح نیةیييػص .اگػط کارٌػایی ةػطای ؽػٓادادن
ةیهاریٌا یا ذٓو غالنِیتان اىخام دٌیص اٌهیِی ىهیدٌيص ،چطاکً نیداىيص ْٖم

در ذػػال ةػػًتٍَیٔاىػػصاسِو آنٌػػا ٌػػػِیص .اگػػط آن را ٌما کيػػَن ىپطدازیػػص ،ةٍػ ً
ػصا
ً
ةٍصا آن را ةپطدازیص ،ؽػصیصتط سَاٌػص ةػَد .ةيػاةطایو ذِػی اگػط
نیپطدازیص و وِٕی
ةصٌیٌایتان را در ذال ذاكط ىپطدازیص ،اٌهیِی ىهیدٌيص.
انػػا اگػػط ةگَییػػص ٕفػػص داریػػص تظکیػػً کيیػػص ،ىهیگضارىػػص آن را اىخػػام دٌیػػص:
«نیسَاٌی تظکیً کيی و ةٍص ةطوی .انا وِٕی گَىگ را رؽص دٌی ىهیتَاىم ةػً تػَ
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ةطغم ،دغِم ةً تَ ىشَاٌص رغیص ».آنٌا احازه ىهیدٌيص ایػو اتٓػاؽ ةیِٓػص و ٌػط
کاری نیکييص کً غص راهتان ؽَىص و ؽها را از تظکیًکطدن ةاز دارىػص .ةيػاةطایو از ٌػط
ؽیَهای ةطای تصاسل ةا ؽها اغِٓاده نیکييص و نهکو اغت ذِی ةطای کؾِوتػان
ةیایيص .التًِ ایونَر اتٓاؽ ىهیاِْص کػً ایيخػا در ذػال اىخػام نصیِیؾػو ةاؽػیص و
غطتان ٕهً ؽَد .ایو ُیطنهکو اغت ،چطاکً ةایص ةا ؽیَۀ انػَر در حانٍػ نػطدم
ٌادی نيهتٔ ةاؽص .ؽایص وِٕی از ساىً ةیطون نیرویص ةا اتَنتیلی تفادؼ کيیص یا
از غاسِهاىی ةً پاییو غَٖط کيیص یا ةا سهطات دیگطی نَاحً ؽَیص .ایػو چیظٌػا
نهکو اغت اتٓاؽ ةیِٓيص و نیتَاىيص سیلی سهطىاک ةاؽيص .تظکیػ وإٍػی ةػً آن
آغاىی ىیػت کً تفَر نیکيیص .آیا ْکط نیکيیػص ْٖػم ةػًسانط ایيکػً نیسَاٌیػص
تظکیً کيیص ،نیتَاىیص نَْػٔ ؽػَیص؟ وِٕػی ةشَاٌیػص ةػًنَر وإٍػی تظکیػً کيیػص،
حانتان ةیدرىگ در سهط سَاٌص ةَد و ایو نؾکل ةالْاـلً ةً نیان سَاٌػص آنػص.
ةػیاری از اغِادان چیگَىگ حط ت ىهیکييص نطدم را ةًغَی غهَح ةػا آنػَزش

دٌيص .چطا؟ دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً ىهیتَاىيص از ایو نؾکل نطإتت کييص و ىهیتَاىيػص
از ؽها نراْيت کييص.

در گضؽًِ ةػیاری از اغِادان ةَدىص کً در یک زنان ْٖم نیتَاىػِيص ةػً یػک
نطیص آنَزش دٌيص ،چطاکً ْٖم نیتَاىػِيص از یک نطیػص نراْيػت کييػص .انػا در
سفَص اىخام آن در چيیو گػِطهای کً نا اىخػام نػیدٌیم ،اکثػط آنٌػا حط ػت
ىهیکطدىص آن را اىخام دٌيص .انا ٌهاننَر کً ةً ؽها گًِٓام ،نیتػَاىم ایػو کػار را
اىخام دٌم ،زیطا ْاؽو ةیؽهاری دارم کػً ٌطیػکٌ ،هػان ٕػصرت ٌيػیم ْػایی را
دارىص کً نو دارم .آنٌا نیتَاىيص ٕصرتٌای ةظرگ َْؽنتیٍی و ٕصرتٌای سصایی
ٌيیم ْا را ىؾان دٌيص .ةًٌالوه ،آىچػً نػا انػطوز اىخػام نػیدٌیم ةػً آن غػادگی
ىیػت کً در ىاٌط ةً ىيط نیرغص .نو ةیطون ىیانصهام کً ایو کػار را از روی ىػٌَی
ٌَس اىخام دٌم .نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم کً ةػیاری از نَحَدات وا تػط ىيػارهگط
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ایو رویصاد ٌػِيص .ایو آسطیو ةاری اغت کً راٌی درغت را در ٌفط پایػان دارنػا
آنَزش نیدٌیم .وِٕی ایو کار را اىخام نیدٌیم احازه ىصاریم ةً اىرػطاؼ ةػطویم.
اگط ةًنَر وإٍی در نػیطی ذٖیٖی تظکیً کيیصٌ ،ی کػی حط ت ىهیکيص ةً نیػل
سَد ةً ؽها کاری داؽًِ ةاؽص .ةًٌالوه ،ؽها از نراْيت ْاؽو نو ةطسَرداریػص و
ةا ٌی

سهطی روةطو ىهیؽَیص.

ةػػصٌیٌا ةایػص پطداسػػت ؽػػَىص ،ازایػػورو در نػػیط تظکیػًتان ةٍلػػی اتٓإػػات
سهطىاک نهکو اغت رخ دٌيص .انا ایو اتٓإات ةطایتان تطغياک ىشَاٌػص ةػَد و
ىهیگضاریم آغیب حصی ةً ؽها ةطغص .نیتَاىم چيص نثال ةطایتان ةظىم .وِٕی در
پکو در کالغی آنَزش نػیدادم ،تهطیوکييػصهای ةػا دوچطسػ سػَد از سیاةػان رد
نیؽصٌ .هاننَر کً غط پیچی در ذال پیچیصن ةَد ،اتَنتیلی غط آن پی

تيػص ةػا

ایو ؽاگطد نا تفادؼ کػطد .او سػاىهی ةػَد کػً ةػیؼ از پيخػاه غػال داؽػت .آن
اتَنتیل ىاگٍان ةا او ةطسَرد کطد و ةًؽصت ةً او كطةً زد .غطش ةا ـصای «ةيػگ»
ةليصی ةً غّٖ اتَنتیل اـاةت کطد .آن كطةً آنٕصر ىاگٍاىی و ؽصیص ةَد کً وِٕی
غط ایو تهطیوکييصه ةً اتَنتیل ةطسَرد کطد ٌيَز غَار دوچطسً ةَد .انا ٌی
را اذػاس ىکطد .ىًتيٍا ٌی

دردی

دردی را اذػاس ىکطد ،ةلکً از غطش سَن ٌم ىیانص

و ذِی ورم ٌم ىکطد .راىيصه ةػیار تطغیصه ةػَد و از اتَنتیػل ةیػطون پطیػص .غػطیً
پطغیص کً آیا ـصنً دیصه و پیؾيٍاد کطد او را ةً ةیهارغِان ةتػطد .او پاغػز داد کػً
ذالؼ سَب اغػت .التِػً ایػو ؽػاگطدنان ؽیوؽػیيگ ةػػیار ةػا یی داؽػت و
ىهیسَاغت ةطای راىيصه نظاذهِی ایخاد کيص .گٓت کً ٌهػًچیظ سػَب اغػت ،انػا
تفادؼ ْطورِْگی ةظرگی را روی اتَنتیل ةًحا گضاؽت.
چيان رویػصادٌایی پػیؼ نیآیيػص کػً حانتػان را ةگیطىػص ،انػا ؽػها در سهػط
ىشَاٌیص ةَد .دٍْ آسطی کً کالغی در داىؾگاه حیلیو داؽِیم ،یکی از ؽاگطدان
نا نیسَاغت ةا دوچطس سَد از نیان د ِر اـلی داىؾگاه ةگضرد .ةًنرق ایيکً ةػً
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وغم سیاةان رغیص ،ىاگٍان ةیو دو اتَنتیل گیط اِْاد .یػک لريػً ناىػصه ةػَد کػً
اتَنتیلٌا ةً او ةطسَرد کييص ،ولی او اـالً ىِطغیص .نٍهَ ً وِٕی تهطیوکييػصگاننان
ةا چيیو چیظٌایی نَاحً نیؽَىص ىهیتطغيص .در ٌهان زنان ،اتَنتیلٌا ایػػِادىص
و ٌی

اتٓإی ىیِٓاد.

رویصاد دیگطی در پکو اتٓاؽ اِْاد .در زنػػِان ٌػَا زودتػط تاریػک نیؽػَد و
نطدم کهی زودتط نیسَاةيص .سیاةانٌا سالی و کانالً غاکت ةَد .یکػی از ؽػاگطدان
نا ةا ٌخلً ةا دوچطسً ةً ساىػً نیرْػتْٖ .ػم یػک اتَنتیػل حیػ ،حلػَی او در
ذطکت ةَد .ىاگٍان حی ،تطنظ کطد .آن ؽػاگطد نَِحػً آن ىؾػص و ةػا غػط سػم ةػً
پاییو ،ةً دوچطسًغَاری سَد ادانً نیداد .انا ىاگٍان حیٌٖ ،بٌٖب رْػت و ةػا
غطٌت زیادی ةًغهت ٌٖب ذطکت کطد .تفادم آن دو ىیػطو حػان او را نیگطْػت.
ٕتل از آىکً ةا ٌم تفادؼ کييص ،ىاگٍان ىیطویی دوچطس او را ةیؼ از ىػیم نِػط ةػً
ً
َْرا در کيار چطخ دوچطس او نَِّٕ ؽص .ؽایص راىيػصۀ حیػ،
ٌٖب کؾاىص و حی،
نَِحً ؽص کً کػی پؾت اوغت .ایو ؽا گطد در آن نًَٕ ىِطغػیص .تهػام اْػطادی

ً
ةٍػصا
کً ةا چيیو نٍَٕیتٌایی ةطسَرد نیکييص ىهیتطغػيص ،اگطچػً نهکػو اغػت
وِٕی ةً آن ْکط کييص ةِطغيص .اولیو چیظی کً او ْکػط کػطد ایػو ةػَد« :وای! چػً
کػی نطا ةػً ٌٖػب کؾػاىص؟ ةایػص از او تؾػکط کػيم ».وِٕػی ةػً ٌٖػب ةطگؾػت و
نیسَاغت تؾکط کيص ،پی ةطد سیاةان ةػیار سلػَت اغػت و کػػی در آىخػا ىتػَد.
ةالْاـلً ٍْهیص« :ایو نٍلم ةَد کً از نو نراْيت کطد!»
رویصاد دیگط در چاىگچَن اتٓاؽ اِْاد .غاسِهاىی در ىظدیکی ساى ؽاگطدی در
ذال غاسِو ةَد .ایو روزٌا ،غاسِهانٌا را ةػیار ةليػص نیغػازىص و دارةػػتٌا از
نیلًٌای آٌيی ةً ٕهط دو ایي

و نَل چٍار نِط غاسًِ نیؽَىص .ةٍص از ایيکً ایو

ؽاگطد ْاـل کهی از ساىػً را نػی کػطده ةػَد ،نیلػًای آٌيػی از ةػا ی غػاسِهان
ةًنطؼ غط او ةًنَر ٕا م غَٖط کطدٌ .هػً در سیاةػان غػط حػای سػَد نیزکػَب
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ؽصىص .انا او گٓت« :چً کػی ةً غط نو دغػت زد؟» ْکػط کػطد کػػی ةػً غػط او
دغت زده اغت .در ٌهان زنان ،غطش را ةً ٌٖب چطساىص و دیص کً ْػالَن ةظرگػی
ةا ی غطش در ذال چطسؼ اغت .آن نیل آٌيی در انِصاد غطش ةً پػاییو ُغػط
ً
وإٍا ةً کػی اـاةت
سَرد و در زنیو ْطو رْت ،ةصون ایيکً روی زنیو ةیِٓص .اگط

نیکطد ،درةارۀ آن ةیيصیؾیص ،ةًٕصری غيگیو ةَد کً نثػل ةػًغػیزکؾػیصن نیػَه،
ةصىؼ را نیؽکاْت .سیلی سهطىاک ةَد!
تٍصاد ةػیار زیادی از چيػیو رویػصادٌایی وحػَد دارىػص کػً ىهیتػَان آنٌػا را
ؽهطد .انا ٌی کػی سهطی را تخطةً ىکطده اغت .ایونَر ىیػت کً ٌه نػا ةایػص
از نیان چيیو چیظٌایی ةگضریم ،ولی ةطسی اْطاد ةا آنٌا نَاحً نیؽَىص .سَاه ةػا
چيیو نَاردی روةطو ؽَیص یا ىؾَیص ،نیتَاىم ةً ؽها انهیيان ةػصٌم کػً اـػالً در
سهط ىشَاٌیص ةَد .ةطسی ؽاگطدان از الظانات نا ةطای ؽیوؽیيگ پیطوی ىهیکييص.
ْٖم تهطیوٌا را اىخام نیدٌيص و ؽیوؽػیيگ سػَد را تظکیػً ىهیکييػص ،ةيػاةطایو
ىهیتَاىیص آنٌا را تهطیوکييصه ةيانیص.
اکيَن نیداىیص ةًٌيَان نٍلمتان چًچیظی ةً ؽػها نػیدٌم .تػا وِٕػی روزی
ةطغص کً ةَِاىیػص از سَدتػان نراْيػت کيیػص ْاؽػو نػو ةػًنَر پیَغػًِ از ؽػها
نراْيت نیکيص .در آن زنانْ ،طاغَی تظکی ْای ٕلهطو ةؾػطی رًِْایػص و دا ػَ را
ةً دغت آوردهایص .انا ةایص ناىيص تظکیًکييصۀ وإٍی رِْار کيیص و ْٖم در آن ٌيگػام
نیتَاىیص نَْٔ ؽَیص .ؽشفی ةَد کً کِاب نطا در دغِؼ گطًِْ ةَد ،در سیاةػان
راه نیرْت و داد نیزد« :ةا ذٓاىت نٍلم لی ،از ایو ىهیتطغػم کػً ةػا اتػَنتیلی
تفادؼ کيم ».آن تلٍیّ داْػا ةػَد .نػا از چيػیو ؽشفػی نراْيػت ىهػیکيیم.
ذٖیٖت ایو اغت کً نطیصان ذٖیٖی ةً ایو ؽکل ٌهل ىهیکييص.
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نیران اىسژی
وِٕی تهطیوٌا را اىخام نیدٌیم ،دور نػا نیػصاىی ؽػکل نیگیػطد .ایػو چػً ىػَع
نیػصاىی اغػػت؟ ةٍلػػی اْػػطاد آن را نیػصان چػػی ،نیػصان نِيانیػػػی ،یػا نیػصان
الکِطیکی نیىانيص .انا آن را ٌػط ىػَع نیػصاىی ٌػم ةيانیػص ـػرید ىیػػت ،زیػطا

نادهای کً ایو نیصان در ةط دارد ةیىٍایت ُيی اغت .تٖطی ً
تا ٌػط ىػَع نػادهای کػً

ٌه ُةٍصٌای حٍان را تؾکیل نیدٌص ،نیتَاىص در ایو گَىگی کً پطورش نیدٌیم
یاْت ؽَد .ةياةطایو نياغبتط اغت کً آن را نیصان اىطژی ةيانیم .ةً ٌهػیو ٌلػت
اغت کً ةًنَر نٍهَل آن را نیصان اىطژی نیىانیم.
پع ایو نیصان چً اثطی دارد؟ ٌهاننَر کً نیداىیػص ،نػا در ذػال تظکیػً در
روؽی راغِیو ٌػِیم کً ىیکسَاٌی را در ةط دارد و ٌهگػَن ةػا غطؽػت حٍػان،

ِحوَ ،ؽوِ ،رن اغت .ةياةطایو ةػیاری از ؽها نیداىیص یا تخطةً کطدهایص کً ٌيگػام
ىؾػِو در کالس ناٌ ،ی

ْکط ةصی ىصاریص و کػاىی کً غاةٖ غیگارکؾیصن دارىص

ً
وإٍػا
ذِی ةً ْکط غیگارکؾػیصن ٌػم ىهیاِْيػصٌ .طکػػی اذػػاس نیکيػص کػً
ً
کييػصگان
وإٍػا اذػػاس سػَةی دارد .اىػطژی تظکیً
ْلایی آرانؼةشػؼ اغػت و
ِ

روؽی راغِیو ایوگَىً اغت و در ذلَرؽان چيیو چیظی ذع نیؽَد .پػع از

ً
وإٍػا گَىػگ سَاٌیػص داؽػت،
پایان ایو کالس ،اکثط ؽها گَىگ سَاٌیص داؽػت،

چطاکً آىچً ةً ؽها آنَزش نیدٌم چیظٌایی از تظکی ذٖیٖػی ٌػػِيص ،در ذػالی
کً ؽها ىیظ در غهت سَدتان در ذال رؽص ؽیوؽیيگ ةط اغاس آنَزشٌاینػان
ٌػِیصٌ .هاننَر کً ةًنَر پیَغًِ ةً اىخام تهطیوٌا ادانً نیدٌیص و ةصون وًٕٓ
ةط اغاس ؽطایم ؽیوؽیيگ نا ةً تظکی سَد ادانػً نیدٌیػص ،اىطژیتػان ةػًنَر
پیَغًِ َٕیتط و َٕیتط نیؽَد.
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نا ىخات سَد ،ىخػات دیگػطان و ىخػات ٌهػ نَحػَدات ذیؽػٍَر را آنػَزش
نیدٌیم .ةياةطایو وِٕی ْػالَن ةػًنطؼ درون نیچطسػص ،سػَد ؽػشؿ را ىخػات
نیدٌص و وِٕی ةًنطؼ ةیطون نیچطسص ،دیگطان را ىخات نیدٌص .وِٕػی ةػًنطؼ
ةیطون نیچطسص اىطژی را ةً ةیطون نیْطغِص و ةً دیگطان ىًٓ نیرغػاىص .ةػً ایػو
ؽکل ،اْطادی کً در نرصودۀ نیصان اىطژیتػان ٕػطار دارىػص ىٓػً نیةطىػص و نهکػو
اغت اذػاس ةػیار سَةی داؽًِ ةاؽيصٌ .طحا ةاؽیص ،سَاه در سیاةان ٕصم ةظىیص،
در نرل کار ،در ساىً یا ٌطحای دیگط ةاؽیص ،ایو تأثیط را ةط دیگطان سَاٌیص داؽت.
نهکو اغت ةصن اْطادی را کً در نرصودۀ نیصان اىطژی ؽها ٕػطار دارىػص ىاآگاٌاىػً
تييیم کيیص ،زیطا ایو نیصان نیتَاىص تهام چیظٌای ىادرغػت را اـػالح کيػص .ةػصن
اىػان ىتایص ىاسَؽی داؽًِ ةاؽص ،داؽِو ةیهاری وكٍیِی ُیطنتیٍػی اغػت .آن
نیتَاىص ایو وكٍیت ُیطنتیٍی را اـالح کيص .وِٕی اْطادی کً ذٌو پلیصی دارىص
درةارۀ چیظٌای ىادرغت ْکط نیکييص ،ترتتأثیط ٕػَی نیػصان ؽػها نهکػو اغػت
ْکطؽان را ٌَض کييص ،نهکو اغت ةٍص از آن ،ىشَاٌيص نطتکب کػار اؽػِتاه ؽػَىص.
ؽایص ؽشفی ةشَاٌص ةً کػی ىاغظا ةگَیص ،انػا ىاگٍػان ْکػطش را ٌػَض کيػص و
دیگط ىشَاٌص تٌَیو کيصْٖ .م نیػصان اىػطژی نطةػَط ةػً تظکیػً در راٌػی درغػت
نیتَاىص ایو تأثیط را داؽًِ ةاؽص .ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً از ٕػصیم در ةَدیػػم
گًِٓاىص« :ىَر سصایی ٌهًحا را روؽو و ٌهًچیظ را ٌهاٌيػگ نیکيػص ».نٍيػی آن
ایو اغت.

عاگسدان فالَن دافا چگَىً ایو روش را نػسفی کيير
ةٍص از ؽطکت در کالسٌاینان ،ةػیاری از ؽاگطدان نا ْکط نیکييص کً ایػو روش
ةػیار سَب اغت و نیسَاٌيص آن را ةا ساىَاده و دوغِان سػَد در نیػان ةگضارىػص.
ةلًٌ ،ه ؽها نیتَاىیص ایو کار را اىخام دٌیػص ،نیتَاىیػص آن را ةػا ٌهػً در نیػان
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ةگضاریص .انا نػئلًای ٌػت کً ةایػص آن را ةػطای ٌهگػی ةیػان کػيم .نػا ةػً ؽػها
چیظٌای ةػیاری نیدٌیم کً ىهیتَان روی آنٌا ٕیهت گضاؽت .چطا آنٌػا را ةػً
ؽها نیدٌیم؟ آنٌا ةطای تظکی ؽها ٌػِيصْٖ .م وِٕی تظکیً نیکيیص ،نیتَاىیم
ایو چیظٌا را ةً ؽها ةصٌیم .ةًةیان دیگط ،وِٕی در آیيصه ایو روش را ةػً دیگػطان
نٍطْی نیکيیص ،ىهیتَاىیص از ایو چیظٌا ةطای ؽػٍطت و نيػاًْ ؽشفػی اغػِٓاده
کيیص .پع ىهیتَاىیص ناىيص نا کالغی ةطگظار کيیص و ؽٍطیً ةگیطیص .نا ٌظیيػًٌایی
داریم چطاکً ىیاز داریم کِابٌا و نهالتی را چاپ کيیم و ةطای آنَزش ایػو روش،
ةً ىٖاط نشِلّ غٓط کيیم .ؽٍطی نػا در ذػال ذاكػط کهِػطیو ؽػٍطیً در کؾػَر
اغت ،انا چیظٌایی کً نیدٌیم ةػیؽػهارىص .نػا ةػًنَر وإٍػی نػطدم را ةًغػَی
غهَح ةا ٌصایت نیکيیم و سَدتان ایػو را نَِحػً ؽػصهایص .ةػًٌيَان ؽػاگطدان
ْالَن داْا ،وِٕی در آیيصه ایو تهطیو را ةً نطدم نٍطْػی نیکيیػص ،دو الػظام ةػطای
ؽها داریم.
الظام اول ایو اغت کً ىهیتَاىیص ٌی

ؽػٍطیًای ةگیطیػص .ةػً ؽػها چیظٌػای

ةػیاری دادهایم ،انا آنٌا ةطای ایو ىیػِيص کً پَل درآوریص یا ایيکً در حػػِخَی
ؽٍطت ةاؽیص .آنٌا ةطای ىخات ؽها ٌػِيص و ایيکػً ةػً ؽػها کهػک کييػص تظکیػً
کيیص .اگط پَلی ةگیطیصْ ،اؽو نو ٌطچیظی را کً ةً ؽها داده ؽصه ،پع نیگیػطد
و دیگط تهطیوکييصۀ ْالَن داْای نا ىیػِیص و آىچً اؽاًٌ نیدٌیص ْالَن داْای نا
ىیػت .وِٕی ایو روش را نٍطْی نیکيیص ىتایص در نلب ؽٍطت و نيػاًْ ؽشفػی
ةاؽیص ،ةلکً ةایص داونلتاىً ةً دیگطان سصنت کيیص .ؽاگطدان نػا در غطاغػط کؾػَر
آن را ةً ایو ؽکل اىخام دادهاىص و دغِیاران در نيانٔ نشِلّ ىیظ ىهَىػ سػَةی را
ةًحا گضاؽًِاىص .اگط نیسَاٌیص روش نا را یاد ةگیطیص ،تا وِٕی ةشَاٌیص آن را یاد
ةگیطیص ،نیتَاىیص ةیاییص .نا نیتَاىیم در ةطاةط ؽها نػئَل ةاؽیم و ٌهیؾً ةًنَر
رایگان ةً ؽها کهک نیکيیم.
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الظام دوم ایو اغت کً ىتایص چیظٌای ؽشفی را ةً داْا اكاًْ کيیص .ةػًٌتارت
دیگط ،وِٕی ایو روش را نٍطْی نیکيیص ،ةصون تَحً ةً ایيکً چؾم غػَمتان ةػاز
ةاؽص ،چیظی را دیصه ةاؽیص یا ةٍلی از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىاٌط ؽصه ةاؽػيص،
ىهیتَاىیص ةط پای آىچً دیصهایص درةارۀ ْالَن داْای نا ـػرتت کيیػص .آن چیظٌػای
نرصودی کً در غهد سَدتان دیصهایص چیظی ىیػِيص و از نٍيای وإٍی ْا کػً نػا
آنَزش نیدٌیم ةػیار دورىص .ةياةطایو از ذا ةً ةٍص وِٕػی ایػو روش را نٍطْػی
نیکيیص ،ةایص ایو نػئلً را در ذٌو داؽًِ ةاؽیصْٖ .ػم ةػً ایػو ؽػکل نیتػَاىیم
نههئو ةاؽیم کً چیظٌای اـلی ْالَن داْای نا ةصون تِییط ةإی نیناىيص.
ٌهچيیو احازه ىصاریص ایو روش را ةً ٌهان ؽکلی کػً نػو آنػَزش نػیدٌم،
آنَزش دٌیص .ىهیتَاىیص ةا ارا

غشيطاىی در حهٍی ةظرگ ةًؽکلی کً نػو اىخػام

نیدٌم ْا را آنَزش دٌیص .ؽها تَاىایی آنَزش ْا را ىصاریصٌ .لت ایػو اغػت کػً
آىچً آنَزش نیدٌم نٍاىی گػِطده و ژرؼ دارد و نهالب غػهَح ةػػیاری در آن
گيخاىصه ؽصه اغت .ؽها در غهَح نشِلّ در ذال تظکیً ٌػِیص .در آیيصه ةٍص از
آىکً پیؾطْت کيیص ،اگط دوةاره ةً ایو نهالػب كتمؽػصه گػَش کيیػص ،ةػً رؽػص و
ةٍتَد ادانً سَاٌیص دادٌ .هاننَر کً ةً گَشکطدن آنٌا ادانً نیدٌیػصٌ ،هیؾػً
درک تازهای سَاٌیص داؽت و ىِایج تازهای ةً دغت سَاٌیػص آورد .وِٕػی کِػاب را
نیسَاىیص ذِی ةیؾِط ایوگَىً اغت .یًٌای ةػیاری در آىچػً آنػَزش نػیدٌم
وحَد دارد .در ىِیخً ،ایو ْا چیظی ىیػت کً ؽها ةَِاىیػص آنػَزش دٌیػص .احػازه
ىصاریص از کلهات نو ةًٌيَان کلهات سَدتان اغِٓاده کيیص ،چطاکً ةًنيظل دزدیػصن

ً
دٕیٖػا آىچػً را گٓػِم ةیػان کػطده و اكػاًْ
ْا اغت .ةطای گِٓو آنْٖ ،م نیتَاىیص

کيیصٌ« :هاننَر کً نٍلم آن را نیگَیص» یا «ٌهاننَر کً در کِػاب ىَؽػًِ ؽػصه
اغتْٖ ».م ةً ایو نطیٔ نیتَاىیص درةارۀ آن ةگَییػص .چػطا؟ زیػطا وِٕػی ةػً ایػو
ؽکل آن را ةگَییص ،کلهاتتػان ٕػصرت داْػا را ةػا سػَد ذهػل نیکيػص .ىهیتَاىیػص
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چیظٌایی را کً نیداىیص ةػًٌيَان ْػالَن داْػا اؽػاًٌ دٌیػص ،وگطىػً آىچػً نيِٖػل
نیکيیص ْالَن داْا ىیػت و آىچً اىخام نیدٌیص نٍادل تلٍیّکطدن ْالَن داْای
نا اغت .وِٕی چیظٌایی ةط پای ٌٖایص و اْکار سَد نیگَییص ،آنٌػا ْػا ىیػػِيص و
ىهیتَاىيص نطدم را ىخات دٌيص و ٌی

تأثیطی ٌم ىشَاٌيص داؽت .ةً ٌهیو ٌلػت

اغت کً ٌی کػی ىهیتَاىص ایو ْا را آنَزش دٌص.
نیتَاىیص ایو روش را ةً تازهواردیو نيِٖل کيیص ،ةػً ایػو ؽػکل کػً ىَارٌػای
ـَتی یا تفَیطی را ةطای آنٌا در نرل تهطیو یػا نرػل آنػَزش پشػؼ کيیػص و
پع از آن ،یکی از اْطاد داونلب تهطیوٌا را ةً آنٌػا آنػَزش دٌػص .نیتَاىیػص از
ؽکل غهیيار اغِٓاده کيیص تا اْطاد ةا یکصیگط گِٓگَ و تتادلىيط کييػص و درکٌػای
سَد را ةا یکصیگط ةً اؽِطاک ةگضارىص .چیظ دیگط ایػو اغػت کػً ىتایػص ؽػاگطد (یػا
نطیصی) کً ْالَن داْا را ةً نطدم نٍطْػی نیکيػص« ،نٍلػم» یػا «اغػِاد» ةيانیػص،
چطاکً در داْا ْٖم یک اغِاد وحَد دارد .ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً ْػطد چػً زنػاىی
تهطیو را ؽطوع کطده اغتٌ ،يَز نطیص اغت.
وِٕی ایو روش را ةً دیگطان نٍطْی نیکيیص ،نهکو اغت ةٍلی از ؽها ْکػط
کيیص« :نٍلم نیتَاىص ْالَن را در نطدم کار ةگضارد و ةصن آنٌا را اـالح کيص .انا نا
ىهیتَاىیم آن را اىخام دٌیم ».ىگطان ىتاؽیص .ةً ٌه ؽها گِٓػًام کػً ٌهػطاه ٌػط
تهطیوکييصهْ ،اؽو نو وحَد دارد و ىً ْٖم یکی .ةياةطایو ْاؽو نو ایو کارٌػا را
اىخام نیدٌص .وِٕی ةً ؽشفی تهطیو را آنَزش نیدٌیص ،اگط راةهًای تٖػصیطی
ةطای آن داؽًِ ةاؽصْ ،الَن را ةالْاـلً ةً دغت نیآورد .اگط راةه تٖصیطی سػَةی
ىصاؽًِ ةاؽص ،ةٍص از ایيکً ةصىؼ دوةاره نٍِادل ؽػَد ،ةًتػصریج از نطیػٔ تهػطیو
یک ْالَن سَاٌص گطْتْ .اؽو نػو ةػً او کهػک نیکيػص ةػصىؼ نٍِػادل ؽػَد.
راهٌای دیگطی ىیظ وحَد دارد کً ةً ؽها نیگَیم .اْطادی کً ةا سَاىصن کِابٌایم،
تهاؽاکطدن ویص ٌَا یا گَشکطدن ةً ىَارٌای ـَتیْ ،ا و تهطیوٌا را یاد نیگیطىص،
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اگط ةًنَر وإٍی ناىيص تهطیوکييصه رِْػار کييػص ،تهػام چیظٌػایی را کػً غػظاوارش
ٌػِيص ةً ٌهیو ؽکل ةً دغت نیآورىص.
نا ةً ؽاگطداننان احازه ىهیدٌیم ةیهاران را ؽٓا دٌيص .ؽػاگطدان ْػالَن داْػا

ً
نهلٖا احازه ىصارىص ةیهاری دیگطان را ؽٓا دٌيص .ةً ؽها آنػَزش نػیدٌیم کػً در
تظکیً ـٍَد کيیص ،ىهیگضاریم ٌی

واةػِگی را رؽص دٌیص و احازه ىهػیدٌیم ةػصن

سَد را تتاه کيیص .نرلٌای تهطیو نا ةٍِط از ٌط نرػل تهػطیو چیگَىػگ دیگػطی
اغت .اگط ةَِاىیص تهطیوٌا را در نرلٌای تهطیو نا اىخام دٌیص ،سیلی ةٍِط از آن
اغت کً ةیهاریٌای سَد را ؽػٓا دٌیػصْ .اؽػو نػو در دایػطهای نیىؾػیيص و در
صان نرل تهطیو نا ذٓاىی ٕػطار دارد کػً ْػالَن ةظرگػی روی آن اغػت و
ةا ی نی ِ

ْاؽو ةظرگی در ةا ی ایو ذٓاظ ،از ایو نرل نطإتت نیکيص .ایػو نرػل ،نرلػی
نٍهَلی ىیػت و نرلی ةطای تهطیو چیگَىگ نٍهَلی ىیػت ،ةلکً نرلػی ةػطای
تظکیً اغت .ةػیاری از تهطیوکييصگان نا ةػا تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی دیصهاىػص کػً
ٌطحایی ةطای اىخام تهطیو ْالَن داْػا حهػً نیؽػَیم ،آن نرػل را ىػَری ٕطنػظ
اذانً نیکيص و ایو ىَر ٌهًچیظ در داسل آن را در ةط نیگیطد.
ْاؽو نػو نیتَاىػص سػَدش ْػالَن را ةػطای تهطیوکييػصگان ىفػب کيػص ،انػا
ىهیسَاٌیم واةػِگیٌای ؽها را تؾصیص کيیم .وِٕی ةً کػی تهطیوٌا را آنَزش
نیدٌیص ،نهکو اغت ةگَیص« :اوه ،نو ا ن ْالَن دارم ».نهکو اغػت ْکػط کيیػص
کً ؽها آن را کار گضاؽِیص ،در ـَرتی کً ایوگَىً ىیػت .ایو را ةً ؽها نیگَیم تا
ایو واةػِگی را ؽکل ىصٌیصْ .اؽو نو اغت کً تهام ایو کارٌا را اىخام نیدٌص.
نطیصان ْالَن داْای نا ةایص ایو روش را ایوگَىً ةً دیگطان نٍطْی کييص.
ٌطکػػػی کػػً غػػٍی کيػػص تهطیوٌػػای ْػػالَن داْػػا را تِییػػط دٌػػص در ذػػال
آغیبرغاىصن ةً داْا اغت ،در ذال آغیبرغاىصن ةً ایو روش اغت .ةٍلی اْطاد

ً
نهلٖػا نخػاز
دغَِرالٍهل تهطیوٌا را ةً چیظٌػای ٕاْیػًداری ةطگطداىصهاىػص .ایػو
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ىیػت .تهام روشٌای تظکی ذٖیٖی ،از اٌفار نإتل تػاریز ةػً ارث نیرغػيص ،از
زنانٌای ٕصیم ةً ارث نیرغيص و از نطیٔ تظکیً ،نَحَدات سػصایی ةیؽػهاری را
تکَیو دادهاىصٌ .ی کػی حط ػت ىکػطده چيػیو چیظٌػایی را تِییػط دٌػص .چيػیو
چیظی ْٖم در ایو ٌفط پایان دارنا ىاٌط ؽصه اغت .در نػَل تػاریزٌ ،طگػظ ایػو
چیظٌا اتٓاؽ ىیِٓادهاىصٌ .هً ةایص درایوةاره ةػیار نطإب ةاؽيص.
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ضذيساىی چٍارم

ازدضتدادن و ةًدضتآوردن
در حانٍ تظکیًکييصگان ،راةه ةیو ازدغتدادن و ةًدغتآوردن ةًنَر نکطر نهػطح
نیؽػػَد .در ةػػیو نػػطدم ٌػػادی ىیػػظ درةػػارۀ آن ـػػرتت نیؽػػَد .ىگػػطش نػػا
تهطیوکييصگان ةً ازدغتدادن و ةًدغتآوردن نِٓاوت از ىگطش اکثط نطدم اغػت.
ةًدغتآوردىی کً نطدم ٌادی نٍهَ ً در تالشٌای سَد ةًدىتالؼ ٌػػِيص ؽػانل
چیظٌای دىیَی اغت ،ناىيص داؽِو زىصگی راذت و نطًْ .ولی ةًدغتآوردىػی کػً
نا تهطیوکييصگان ةًدىتالؼ ٌػِیم ناٌیت کانالً نِٓاوتی دارد و چیظی اغت کػً
نطدم ٌادی ذِی اگط ةشَاٌيص ىیظ ٌطگظ ىهیتَاىيص تخطةً کييػص ،نگػط ایيکػً تظکیػً
کييص.
نٍهَ ً وِٕی ةػً ازدغػتدادن اؽػاره نػیکيیم ،نييػَر چیػظ سیلػی نرػصودی
ىیػت .وِٕی درةارۀ ازدغتدادن ـرتت نیکيیص ،نٍهَ ً نطدم ْکػط نػیکييػص کػً
نييَر از آن ،ةشؾیصن کهی پَل ،کهک ةً اْطاد ىیازنيػص یػا ؽػایص کهػک ةػً اْػطاد
ةیساىهان اغت .التًِ آنٌا ىیظ ؽکلی از ةشؾؼ و ازدغتدادن ٌػِيص .انا اىخام
آن کارٌا ْٖم ةیاىگط ایو اغت کػً ةػً پػَل یػا چیظٌػای نػادی کهِػط واةػػًِایص.

ً
ىػتِا حيتػ
دغتکؾیصن از ثطوت ،ةیگهان یکی از حيتًٌای ازدغتدادن اغت و

ٌهصۀ آن .انا ازدغػتدادىی کػً نػا درةػارۀ آن ـػرتت نػیکيیم ةػً آن نرػصودی
۱۶۵

ىیػت .در روىص تظکیً ،نا تهطیوکييصگان تالش نیکيیم ةػػیاری از واةػػِگیٌا را
رٌا کيیم ،نثل ذٌيیت سَدىهایی ،ذػػادت ،ذٌيیػت رٕاةػتحَیی و ؽػَروٌیخان
ةیؼ از ذص .نا نیسَاٌیم ٌه واةػِگیٌا را رٌا کيیم .ةياةطایو ازدغتدادىی کػً
نا درةارۀ آن ـرتت نیکيیم ةػیار گػِطدهتط از چیظی اغت کً نطدم ٌادی تفَر
نیکييص ،زیطا ؽانل رٌاکطدن ٌه واةػِگیٌا و انیال نطدم ٌادی اغت.
نهکو اغت ةطسی ْکط کييص« :نػا در ةػیو نػطدم ٌػادی تظکیػً نػیکيیم .اگػط
ٌهًچیظ را از دغت دٌیم ،آیا نثل راٌبٌا و راٌتًٌا ىهیؽَیم؟ ةً ىيػط نیرغػص
ازدغتدادن ٌهًچیظ انکانپضیط ىتاؽص ».در نصرغ ناٌ ،ه نا کً ٌيػَز ةشؾػی از
ایو احِهاع نطدم ٌادی ٌػِیم ،زم اغت در ذػالی کػً تظکیػً نػیکيیم تػا ذػص
انکان زىصگی نتیٍػی داؽػًِ ةاؽػیم .از ؽػها درسَاغػت ىهػیکيیم کػً چیػظی را
ةًـَرت نادی از دغت ةصٌیص .تا وِٕی ةً آن واةػًِ ىتاؽػیص ،اٌهیِػی ىػصارد کػً
ردۀ ؽِلیتان چٖصر ةا ةاؽص یا چٖصر ثطوت داؽػًِ ةاؽػیص ،چطاکػً ىکِػ کلیػصی
ةطای نا ایو اغت کً ةً آنٌا واةػِگی ىصاؽًِ ةاؽیص.
نصرغ تظکی نا نػػِٖی ً
ها واةػػِگیٌای ؽػها را ٌػصؼ ٕػطار نیدٌػص .وِٕػی
ٌالیٔ ؽشفیتان در نشانطه اغت یا وِٕی ةا کػی نؾکلی داریص ،ایيکػً ةَِاىیػص
آنٌا را غتک ةگیطیص و ةً آن نػا ل کهِط اٌهیت ةصٌیص ،نَكٌَی کلیصی اغػت.
تظکیً در نٍاةص یا در حيگلٌا و کَهٌای دوراِْاده ةً ایو نييَر اغت کً دغِطغی
ؽها ةً حانٍػ ٌػادی اىػػاىی را کػانالً ٕهػً کيػص .آنٌػا ؽػها را نختػَر نیکييػص
واةػِگیٌای نطدم ٌادی را از دغت ةصٌیص و ؽها را از نياًْ نػادی دور نیکييػص
تا ةَِاىیص واةػِگی ةً آنٌا را از دغت ةصٌیص .انا اْطادی کً در ةػیو نػطدم ٌػادی
زىصگی نیکييص ایو ؽیَه را دىتال ىهیکييص .نػا ةایػص در ذػالی کػً در ایػو نرػیم

ً
وإٍػا غػشت اغػت.
نطدم ٌادی ٌػِیم ،واةػِگیٌا را غتک ةگیطیم .التًِ ایػو
ایػو ذیػاتیتطیو حيتػ نصرغػ تظکیػ نػا اغػت .ةيػاةطایو ازدغػتدادىی کػً نػػا
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درةارهاش ـرتت نیکيیم وغیً اغت ،ىً ایيکً نرصود ةاؽص .در سفػَص اىخػام
کاری سَب و ةشؾؼ پَل ،انطوزه ةً گصاٌا در سیاةان ىگػاه کيیػص ،ةطسػی از آنٌػا
ذطًْای ٌػِيص و نهکو اغت ذِی ةیؾِط از ؽػها پػَل داؽػًِ ةاؽػيص .نػا ةایػص
ةًحای تهطکظ ةط چیظٌای حظ ی ةیاٌهیت ،ةً نرصودۀ وغیًتطی از نػا ل تهطکػظ
کيیمٌ .هل تظکیً ةًنَر ةاز و نَٕطاىًای ةً نرصودۀ وغػیًتطی تهطکػظ نیکيػص .در
ً
وإٍا از دغت نیدٌیم چیظٌای ةص ٌػِيص.
روىص ازدغتدادن ،آىچً

نطدم اُلب ْکط نیکييص ٌطچیظی کً نلب نیکييػص سػَب اغػت .در ذٖیٖػت،
وِٕی از غهری ةا تط ىگاه نیکيیصٌ ،هگی ْٖم ةطای ةطآوردهکطدن ٌالیٔ ؽشفػی
در ةیو نطدم ٌادی اغت .نضاٌب گًِٓاىص :ةصون تَحً ةً ایيکً چٖصر ثطوت داؽًِ
ةاؽیص یا ردۀ ؽػها چٖػصر ةػا ةاؽػصْٖ ،ػم ةػطای چيػص دٌػً دوام دارىػص .آنٌػا را
ىهیتَاىیص ٌيگام تَلص ةا سَدتان ةیاوریػص و ىهیتَاىیػص ٌيگػام نػطگ ٌهػطاه سػَد

ةتطیص .چطا گَىگ ایوٕصر ةاارزش اغت؟ زیػطا نػػِٖی ً
ها روی روح اـػلیتان رؽػص
نیکيص ،نیتَاىص ٌيگام تَلص ةا ؽها آورده ؽػَد و ٌيگػام نػطگ ٌهػطاه ؽػها ةػطده
ؽَد .ةًٌالوه ،گَىگ نػِٖی ً
ها ثهطۀ تظکی ؽها را تٍییو نیکيص ،ازایورو تظکیػ آن
غشت اغت .ةًٌتارت دیگط ،آىچً از دغت نیدٌیص چیظٌای ةص ٌػػِيص .ةيػاةطایو
نیتَاىیص ةً سلَص اولیًتان ةطغیص .پع چًچیظی را ةً دغػت نیآوریػص؟ رؽػص

غهدتان .ىٍای ً
ِا ثهطۀ ذٖیٖی را ةً دغت نیآوریص و ةً کهال نیرغػیص و نؾػکلی
ً
َْرا انیال نشِلّ دىیػَی را
ةيیادی را ذل نیکيص .التًِ ةطای ؽها آغان ىیػت کً

از دغت ةصٌیص و ةً اغِاىصارد تظکیًکييصۀ وإٍی ةطغیص ،چطاکً رغیصن ةً آن زنػان
نیةَطد .ةٍص از ؽيیصن ایيکً نیگَیم زنػان نیةَػطد ،ىتایػص از ایػو گِٓػًام ةػًٌيَان
نخَزی ةطای غطغطیگطِْو و غط ْطـت اىخػامدادن تظکیػً اغػِٓاده کيیػص .ایػو
درغت ىیػت! ةایص ةا سَدتان حصی ةاؽیص ،گطچً احػازه نػیدٌیم ةًتػصریج رؽػص
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کيیصٌ .ی کػی یکؽتً نَحَدی سصایی ىهیؽَد .ةً روىصی ىیاز دارد و ةًتػصریج
ةً آن نیرغیص.
آىچً از دغت نیدٌیم در وإً چیظی ةص اغت .آن چیػت؟ آن کارنا اغػت و
ةا واةػِگیٌای نشِلّ ةؾطی در ٌم تيیصه ؽصه اغت .ةطای نثػال ،نػطدم ٌػادی
اىَاعوإػام اْکار ةص دارىص .ةطای نياًْ ؽشفػی ،اىَاعوإػػام کارٌػای ةػص اىخػام

نیدٌيص و ایو نادۀ غیاه یا ٌهان کارنا را ةً دغت نیآورىػص .کارنػا نػػِٖی ً
ها ةػً
واةػِگیٌا ارتتاط دارد .ةطای ازةیوةطدن ایػو چیػظ نيٓػی ،ةایػص اةِػصا ذٌوتػان را
تِییط دٌیص.

تتریل کارنا
نادۀ غٓیص و نادۀ غیاه نیتَاىيص ةً یکصیگط تتصیل ؽػصه و حػایگظیو ٌػم ؽػَىص.
وِٕی ةا دیگطان درگیط نؾاحطه و تٍارض نیؽَیص یکی از ذػا تی اغػت کػً ایػو
ْطایيص تتصیل روی نیدٌص .اگط کار سَةی اىخام دٌیص ،نادۀ غٓیص ،تَٖا را ةً دغت
نیآوریص .اگط کار ةصی اىخام دٌیص ،نادۀ غیاه ،کارنا را ةً دغت نیآوریػصْ .طایيػص
ةًارثةطدن و نيِٖلؽصن ىیظ وحَد دارد .نهکو اغػت کػػی ةپطغػص« :آیػا ایػو از
کارٌای ةصی اغت کً ْطد ،پیؼتط در زىصگی سَد اىخام داده اغت؟» نهکو اغت
کانالً ایوگَىً ىتاؽص ،زیطا ایو کارنا ْٖم در یک دورۀ زىصگی حهً ىؾصه اغػت .در
حانٍ تظکیًکييصگان اٌِٖاد ةط ایو اغت کً روح اـلی از ةیو ىهػیرود .پػع اگػط
ایونَر ةاؽص ،نهکو اغت ٕتل از ایػو زىػصگی تٍػانالت احِهػاٌی داؽػًِ اغػت.
نهکو اغت ةً کػی ةصٌکار ؽصه ،از کػی غَءاغِٓاده کطده یا کارٌای ةص دیگطی
نثل کؾِو اىخام داده کً نيخط ةً ایو کارنا ؽصه ةاؽص .کارنا در ُةٍصی دیگط حهػً
نیؽَد و ٌهیؾً ٌهطاه ؽشؿ اغت .تَٖا ىیظ ٌهیوگَىً اغت .نيؾأ دیگطی ىیظ
ةطای ایوٌا وحَد دارد ،یٍيی نیتَاىص در نیان ساىَاده یا از نػطؼ احػصاد ؽػشؿ
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ةاؽص .در گضؽًِ ،نػوتطٌا درةارۀ حهًکطدن تَٖا نیگِٓيص و ایيکً احصاد ْطد تٖػَا
حهً کطدهاىص یا درةارۀ ایيکً کػی تَٖا «از دغت نیدٌص» یا آن را «ٌصر نیدٌص»
غشو نیگِٓيص .آىچً گِٓيص ـرید ةَد .ایو روزٌا اکثط نطدم ةً ایو گِٓار گػَش
دل ىهیغپارىص .اگط ةً اْطاد حَان درةارۀ ازدغتدادن تٖػَا و ْٖػصان تٖػَا ةگَییػص،
ةَدن»
غشيانتان را حصی ىهیگیطىص .انا آن گًٌِٓا ةػیار ژرؼ ةَدىص ،زیػطا «ةػاتَٖا
ِ
ً
ـػطْا درةػارۀ ایػو ةاؽػص کػً او
ْطد آنگَىً ىیػت کً نطدم در ىيط نیگیطىص ،یٍيی
تٓکط و نٍیار اسالٕی وا یی دارد .ةلکً آن ،وإٍیت نػادی ىیػظ دارد و ایػو دو ىػَع
نادهای کً تَـیّ کطدمٌ ،هطاه ةصن نا ٌػِيص.
ةطسی اْطاد نیپطغيص« :آیا ذٖیٖت دارد کً نادۀ غیاه ناىً از ایو نیؽَد کػً
ْطد ةَِاىص تا غهَح ةا تظکیً کيص؟» ةلً ،تا اىصازهای درغػت اغػت .داؽػِو نػادۀ
غیاه ْطاوان ،تَاىایی ایهانداؽِو ْطد را ترتتأثیط ٕطار نیدٌص .زیػطا نػادۀ غػیاه،
دور ةصن ؽشؿ نیصاىی ؽکل نیدٌص و او را در ةط نیگیطد ،او را از غطؽت حٍان،

ِحوَ ،ؽوِ ،رن حصا نیکيص .در ىِیخً ،ایو ؽشؿ نهکو اغت ایهان کهػی داؽػًِ

ةاؽص .وِٕی دیگطان درةارۀ چیظٌایی نثل تظکیً یا چیگَىگ ـرتت نیکييصْ ،کػط
نیکيص ٌه ایوٌا سطاْات اغت و ٌی یک از آنٌا را ةػاور ىهیکيػصْ .کػط نیکيػص
آنٌا نػشطه ٌػِيص .نٍهَ ً ةً ایو ـَرت اغت ،انا ایو نهلػٔ ىیػػت .ةػً ایػو
نٍيی ىیػت کً تظکیً ةطایؼ ُیطنهکو سَاٌػص ةػَد یػا اگػط تظکیػً کيػص گػَىگؼ
ىهیتَاىص زیاد رؽص کيص .گًِٓایم کً داْا ةیکطان اغت ،ةياةطایو اگط ٌطکػػی ٕلتػی
ةطای تظکیً داؽًِ ةاؽص نیتَاىص آن را اىخام دٌصٌ .هػاننَر کػً گًِٓاىػص :اغػِاد،
ؽاگطد را ةً د ِر ورودی راٌيهایی نیکيص ،انا پیؾطْت وإٍی ةً سَد ؽاگطد ةػِگی

دارد .ةًنَر کانل ةً ایو ةػِگی دارد کً سَدتان چگَىً تظکیً نیکيیػص .ایيکػً آیػا

نیتَاىیص تظکیً کيیص ةًنَر کانل ةً ایو ةػِگی دارد کً آیا نیتَاىیص ترهل کيیػص،
آیا نیتَاىیص ْصاکاری کيیص و آیا نیتَاىیص غشِی ةکؾیص .اگػط ةَِاىیػص ارادهتػان را
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آٌيػیو کيیػصٌ ،ی گَىػػً غػػشِی ىهیتَاىػػص ناىًتػػان ؽػػَد و نیگػػَیم کارنایتػػان
نؾکلی نرػَب ىهیؽَد.
ؽشفی ةا نادۀ غیاهِ ةیؾِط ،نٍهَ ً نختَر اغت ةیؾػِط از ؽشفػی کػً نػادۀ

غٓیص ةیؾِطی دارد ْصاکاری کيص .زیطا نػادۀ غػٓیص نػػِٖی ً
ها ٌمغػَ ةػا غطؽػت
حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن اغت .ةياةطایو ْطدی کً نادۀ غػٓیص ةیؾػِطی دارد از نطیػٔ

ً
ـػطْا از
رؽص ؽیوؽیيگ سَد نیتَاىص گَىگ سَد را اْظایؼ دٌص .ةػًنَر نثػال،
نطیٔ سَب ادارهکطدن تٍارضٌا و ىاغازگاریٌا نیتَاىص گَىگ سَد را رؽػص دٌػص.
ؽشفی کً تَٖای ةیؾِطی دارد ،ایهان َٕیتطی دارد .نیتَاىص غشِیٌا را ترهػل
کيص« ،غشِی حػهی را ترهل کيص و ارادهاش را آةصیػصه کيػص ».ذِػی اگػط از ىيػط
ْیظیکی ةیؾِط زحط ةکؾص و از ىيط ذٌيی کهِط ،ةازٌم گَىگ او اْظایؼ نییاةص .انا
ةطای ْطدی کً نادۀ غیاه ةیؾِطی دارد ایو نػئلً ةً ایو راذِػی ىیػػت ،چطاکػً
اول ةایص از نیان ایو روىص ةگضرد :ةایص اةِصا نادۀ غیاه را ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيػص.

ایو روىصی ةػیار دردىاک اغت .در ىِیخًْ ،طدی ةا ایهاىی كػٍیّتط نٍهػَ ً ةایػص
غشِی ةیؾِطی را ترهل کيص .ةا کارنای زیاد و ایهاىی كٍیّ ،تظکیًکطدن ةػطای او
غشتتط اغت.
نثالی ٌیيی ةطایتان نیزىم و سَاٌیم دیص ایو نػئلً چً ىٖؾی را در تهػطیو
ْطد ایٓا نیکيص .ةطای ىؾػِو در نصیِیؾو زم اغت ةا پاٌػای كػطةصری نػصتی
نَ ىی ةيؾیيیص .پع از نصتی ىؾػِو ةا پاٌای كػطةصری ،پاٌػا درد نیگیطىػص و

ً
وإٍا ةیٕطار
غَزنغَزن نیؽَىص ،اذػاس ةیٕطاری ؽطوع نیؽَد و پع از آن
نیؽػػَیص .ؽػػها در ذػػال «ترهػػل غػػشِی حػػػهی ،آةصیػػصهکطدن اراده» ٌػػػِیص.
ةصنتان اذػاس سَةی ىصارد و ذٌوتان ىیظ ٌهیونَر .ةطسی اْطاد ىهیتَاىيػص درد
پاٌا را تاب ةیاورىص و ةػًحای ترهػل آن ،پاٌایؽػان را ةػاز نیکييػص .ةطسػی کهػی
ةیؾِط ادانً نیدٌيص انا ةازٌم در ىٍایت پاٌا را ةاز نیکييص .انا وِٕی پاٌایؽان را
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ةاز نیکييص تالشؽان ةیٍَده نیؽَد .ةطسی اْطاد وِٕی پاٌایؽان از ىؾػػِو در
ذالت كطةصر درد نیگیطد ،پاٌا را ةػاز نیکييػص و پػع از کهػی کؾػؼ و ىػطنؼ،
دوةاره آنٌا را در ذالت كطةصر ٕطار نیدٌيص .پی ةطدهایم کً آن نػؤثط ىیػػت .زیػطا
دیصهایم کً وِٕی پاٌا درد نیگیطد ،نادۀ غیاه در ذال ذهلً ةً پاٌػا اغػت .نػادۀ
غیاه کارنا اغت و زحطکؾیصن کارنا را از ةیو نیةطد و آن را ةً تَٖا تتصیل نیکيػص.
ةًنرق ایيکً درد اذػاس نیؽػَد ،ازةػیورْػِو کارنػا ؽػطوع نیؽػَدٌ .طچػً
ةیؾِط کارنا ةً پاییو ْؾار ةیاورد ،درد ةیؾِطی در پاٌا اذػاس نیؽَد .ةيػاةطایو
ٌلِی ةطای درد پاٌا وحػَد دارد .نٍهػَ ً ْػطد در ذػالی کػً در نصیِیؾػو ىؾػػًِ
اغت ،پاٌایؼ ةًنَر نِياوب درد نیگیطد .درد نصتی نیناىص ،نإتْطغا نیؽَد
و پع از ایيکً رْت ،کهی آغَده نیؽَد .زیاد نَل ىهیکؾص کً درد دوةاره ؽطوع
نیؽَد .نٍهَ ً ایوگَىً پیؼ نیرود.
کارنا تکًتکً از ةیو نیرود ،ةياةطایو ةٍص از ایيکً تکًای از کارنا از ةیو نیرود،
پاٌایتان کهی اذػاس ةٍِطی پیصا نیکيص .انا پع از نصتی کَتػاه تکػ دیگػطی
نیآیص و پاٌایتان دوةاره درد نیگیطد .ةٍػص از ایيکػً نػادۀ غػیاه از ةػیو نػیرود،
ىاپصیص ىهیؽَد ،چطاکً ایػو نػاده ىػاةَد ىهیؽػَد .ةٍػص از ایيکػً از ةػیو نػیرود،

نػِٖی ً
ها ةً نادۀ غٓیص تتصیل نیؽَد .ایو نادۀ غٓیص تَٖا اغت .چطا نیتَاىص ةً
ایو ؽکل تتصیل ؽَد؟ زیطا ایو ْطد غشِی را ترهل کطدهٌ ،ظیيً را پطداست کػطده
و درد را ترهل کطده اغت .گًِٓایم کً تَٖا از نطیٔ ترهػلکطدن و زحطکؾػیصن یػا
اىخام کارٌای سَب ةً دغت نیآیص .ةياةطایو ایػو وكػٍیت در ذػیو ىؾػػِو در
نصیِیؾو اتٓاؽ نیاِْص .ةطسی اْطاد وِٕی پاٌایؽان کهػی درد نیگیػطد آنٌػا را
ةاز نیکييص و ٕتل از ایيکً پاٌا را نثل ٕتل روی ٌم ٕطار دٌيص آنٌا را کهی ىػطنؼ
نیدٌيص .ةًٌی وحً نؤثط ىیػت .وِٕی اْطاد تهػطیو ذالػت ایػػِادهای را اىخػام
نیدٌيص کً دغتٌایؽان را ةا ی غط ىگً نیدارىص ،نهکو اغت دغتٌایؽػان
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ً
وإٍا نػؤثط
سػًِ ؽَد .ةطسی اْطاد ةًسانط درد ،دغتٌایؽان را پاییو نیآورىص.
ىیػت .آن یکذره درد ةً چً ذػاب نیآیص؟ نیگَیم اگط کػی نیتَاىػت ْٖػم
ةا ةا ىگًداؽِو دغتٌایؼ ةً ایػو ؽػکل در تظکیػً نَْػٔ ؽػَد ةػػیار راذػت
نیةػػَد .وِٕػػی اْػػطاد تهػػطیو نصیِیؾػػو را اىخػػام نیدٌيػػص ،چيػػیو چیػظی روی
نیدٌص.
ً
ٌهصتا آن رویکطد را اىِشاب ىهیکيص ،اگطچػً ٌيػَز ىٖػؼ ةشفَـػی
نصرغ نا
دارد .اکثط تتصیل کارنای نا از نطیٔ تلاد ؽیوؽیيگ ةا دیگطان ـػَرت نیگیػطد.
نٍهَ ً ةً ایو ؽکل سَد را ىؾان نیدٌص .وِٕػی ْػطدی در تلػادی ٕػطار دارد ،آن
ةطسَرد و نخادلػً ذِػی ْطاتػط از درد ْیظیکػی نػیرود .نیگػَیم کػً درد حػػهی
آغانتطیو چیظ ةطای ترهل اغتْٖ :م دىصانٌایتان را ةً ٌم ْؾار نیدٌیص و آن
تهػػام نیؽػػَد .انػػا وِٕػػی اْػػطاد ٌلی ػً یکػػصیگط ىٖؾػػً نیکؾػػيص ،کيِػػطل ذٌػػو
غشتتطیو چیظ اغت.
ةًنَر نثال ،ؽشفی ةا ورود ةً نرل کار ،ةًنَر اتٓػإی نیؽػيَد کػً دو ىٓػط
درةارهاش چیظٌای ةصی نیگَیيص .چیظٌایی کً نیگَیيص آنٕصر ةص اغت کً او را از
ؽصت ٌفتاىیت ةً حَش نیآورد .انا گًِٓایم کً تهطیوکييػصه ىتایػص وِٕػی نػَرد
ذهلً ٕطار نیگیطد تالْی کيص یا وِٕی ةً او تٌَیو نیؽَد حَاةؼ را ةصٌص؛ ةلکػً
ةایص اغِاىصارد ةا یی را ةطای سَد در ىيط ةگیطد .ةياةطایو ْکط نیکيص« :نٍلػم گِٓػً
اغت کً نا تهطیوکييصگان ىتایص ناىيص دیگػطان ةاؽػیم و ةایػص اغػِاىصارد ةػا یی را
ةطای سَد در ىيط ةگیطیم ».او ةا آن دو ؽشؿ ةگَنگَ ىهیکيص .انا نٍهػَ ً وِٕػی
تلادی پیؼ نیآیص ،اگط از ىيط ذٌيی ؽها را ةطاىگیشًِ ىکيص ،ةً ذػاب ىهیآیػص،
اثػػطی ىػػصارد و ىهیتَاىػػص ةاٌ ػ

ػع آن ةطآیػػص و
رؽػػصتان ؽػػَد .او ىهیتَاىػػص از پػ ِ

اذػاس رىخؼ نیکيص .ىهیتَاىص آن را از ذٌيؼ ةیطون کيػص و دا ً
هػا نیسَاٌػص
ةطگطدد و ىگاٌی ةً چٍطۀ آن دو ىٓط ةیيصازد .وِٕی غطش را ةطنیگطداىص کػً ىگػاٌی
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ِ
گػطم گِٓگػَ ٌػػِيص .در آن لريػً،
ةیيصازد ،نیةیيص آن دو ىٓط ةا چٍطۀ ؽػطوراىًای
دیگط ىهیتَاىص تاب ةیاوردٌ ،فتاىیِؼ َْران نیکيص و نهکو اغت ٌهان لريً ةػا
ً
وإٍا غشت اغت کػً وِٕػی در ةػیو نؾػکلی ةػا کػػی
آنٌا ؽطوع ةً دٌَا کيص.

ٌػِیص ذٌوتان را ترت کيِطل ىگً داریص .نیگَیم کً اگط ٌطچیظی نیتَاىػت از
نطیٔ ىؾػِو در نصیِیؾو اداره ؽَد ،آغان نیةَد ،انا ٌهیؾً ایوگَىً ىیػت.
ةياةطایو از ذا ةً ةٍص در تظکیًتان ةا ٌط ىَع رىخػی نَاحػً نیؽػَیص .چگَىػً
نیتَاىػِیص ةصون ایو غشِیٌا تظکیً کيیص؟ اگط ٌهً ةا ٌم سَب ةَدىػص و ٌػی
تلاد نياٍْی وحَد ىهیداؽت و ٌی چیظی ةا ذٌوتان نصاسلً ىهیکطد و اگط تيٍا
کاری کً نیکطدیص ایو ةَد کً ایيخا ةيؾػیيیص ،آیػا ؽیوؽػیيگتان رؽػص نیکػطد؟
ٌهلی ىهیةَد .ؽشؿ نختَر اغت سَد را در نٍَٕیتٌای وإٍی آةصیصه کيص .ایػو
تيٍا راٌی اغت کً نیتَاىیص رؽص کيیص .ةطسی اْػطاد نیپطغػيص« :چػطا ٌهیؾػً در
تظکیًنان ةا غشِی نَاحػً نیؽػَیم؟ آن نؾػکالت چيػصان ْطٕػی ةػا نؾػکالتی
ىصارىص کً نطدم ٌادی گطِْار آنٌا نیؽَىصٌ ».لِؼ ایو اغػت کػً در ةػیو نػطدم

َ
غطوتً ىهیؽَیص ةا غطتان ةًغهت زنیو ،پطواز کيیػص
ٌادی تظکیً نیکيیص .ىاگٍان
و در ٌَا زحط ةکؾیص .ةً ایو ؽکل ىشَاٌص ةَدٌ .طچیظی ؽکل نٍَٕیتٌای ٌادی
را ةً سَد نیگیػطد ،از ٕتیػل ایيکػً کػػی ؽػها را ىاراذػت نیکيػص ،کػػی ؽػها را
ٌفتاىی نیکيص ،کػی ةا ؽها ةص رِْار نیکيص یا کػی ىاگٍان ةً ؽػها ةیاذِطانػی
نیکيص .ةطای ایو اغت کً دیصه ؽَد ٌکعالٍهل ؽها در ةطاةط ایو چیظٌػا چگَىػً
اغت.
چطا ةا ایو نؾکالت نَاحً نیؽػَیص؟ تهػام آنٌػا از کارنػای سَدتػان ىاؽػی
نیؽَد .تا ذا ٕػهتٌای ةیؽهاری از آن را ةطای ؽها از ةیو ةطدهایمْٖ ،ػم آن
نٖصار کم را ةإی گضاؽًِایم کً ةً غشِیٌایی در غهَح نشِلّ تٖػیم نیؽَىص
تػػا ؽیوؽػػیيگتان را رؽػػص دٌيػػص ،ذٌوتػػان را آةصیػػصه کييػػص و واةػػػِگیٌای
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نشِلّتان را از ةیو ةتطىصٌ .ه ایوٌا غشِیٌای سَدتػان ٌػػِيص کػً نػا ةػطای
رؽص ؽیوؽیيگتان از آنٌا اغِٓاده نیکيیم و ؽها نیتَاىیص ةط آنٌا ُلتً کيیػص.
تا وِٕی ؽیوؽیيگ سَد را رؽص دٌیص ،نیتَاىیص ةط آنٌا چیطه ؽَیص .نگػط ایيکػً
سَدتان ىشَاٌیص .نیتَاىیص از ٌٍصۀ آن ةطآییص ،ةًؽطط آىکً ةشَاٌیص ةط آنٌا ُلتػً
کيیص .ةياةطایو از ذا ةً ةٍص وِٕی نؾکالتی ةا نطدم را تخطةً نیکيیػص ىتایػص ْکػط
کيیص ةًنَر تفادْی ةَده اغت .زیطا وِٕی چيیو نػػا لی پػیؼ نیآیيػص ،ةػًنَر
ُیطنيِيػػطه روی نیدٌيػػص .انػػا رویػػصادی تفػػادْی ىیػػػِيص ،ةلکػػً ةػػطای رؽػػص
ؽیوؽیيگ ؽها ٌػِيص .تا وِٕی سَد را تهطیوکييصه در ىيػط ةگیطیػص ،نیتَاىیػص
آنٌا را ةًسَةی اداره کيیص.
التًِ ةً ؽها گًِٓ ىهیؽَد کً نؾػکالت یػا تلػادٌا چػً وٕػت نیآیيػص .اگػط
ٌطچیظی ةً ؽها گًِٓ نیؽص چگَىً تظکیً نیکطدیص؟ ٌی

ْایػصهای ىهیداؽػت.

آنٌا نٍهَ ً ةًنَر ُیطنيِيطه نیآیيص تا ةَِاىيص ؽیوؽیيگ ؽها را آزنػایؼ کييػص
و احازه دٌيص ؽیوؽیيگتان ةًنَر ذٖیٖی رؽص کيصْٖ .م ةً ایػو ؽػکل ناٌیػت
ؽیوؽیيگتان نیتَاىص ٌَیصا ؽَد .ةياةطایو تيؼٌا ةػا دیگػطان ةػًنَر تفػادْی
روی ىهیدٌيص .نٍَٕیتٌای دؽَار در غطاغط دورۀ تظکیًتان پیؼ نیآیص و تتصیل
کارنایتان را تػٍیل نیکيص .ةطسالؼ آىچً نطدم ٌادی تفَر نیکييػص ،ایػو ةػػیار

ً
ـػطْا ةػا
غشتتط از غشِی حػهی اغت .وإًةیياىً ىیػت کػً ْکػط کػطد گَىػگ
اىخام نَ ىیتط تهطیو یا نصیِیؾو اْظایؼ نییاةص یا ةا ایػِادن و ةا ىگًداؽِو
نَ ىینصت دغتٌا تا ذصی کػً دغػتٌا و پاٌػا درد ةگیطىػص .آنٌػا ْٖػم ةػصن
نادرزادیتان را تتصیل نیکييص .انا ةطای تَٖیت آنٌ ،يَز ةً اىطژی غهد ةا تط ىیػاز

داریص .اىخام تهطیوٌا ةًسَدیسَد غهد ؽها را ةا ىهیةػطد .ىکِػ کلیػصی ةػطای
ةا رِْو غهدتان ،آةصیػصهکطدن ذٌوتػان اغػت .اگػط کػػی نیتَاىػػت ْٖػم ةػا
رىجدادن ةً ةصن رؽص کيص ،نیگَیم کؾاورزان چیيی ةیؾػِط از ٌهػً رىػج نیةطىػص.
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پع آیا ىتایص ٌه آنٌا اغِاد چیگَىگ ؽَىص؟ ةصون تَحً ةً ایيکً چٖصر ةً ةصن
رىج نیدٌیصٕ ،اةلنٖایػً ىیػت ةا آىچً آنٌا اىخػام نیدٌيػص کػً ةػا غػشِی و
زذهت در نظرًٌ زیط آِْاب غَزان ٌط روز کػار نیکييػص .ةػً ایػو غػادگی ىیػػت.

ً
وإٍا نیسَاٌیص رؽص کيیص ،ةایص ذٌوتان رؽػص کيػص و ةٍتػَد یاةػص.
گًِٓایم کً اگط
ْٖم آىگاه نیتَاىیص ةًنَر وإٍی رؽص کيیص.
در نَل روىص تتصیل کارنا ،ةػطای ایيکػً آن را ةػًسَةی اداره کيیػص و نثػل اْػطاد
ٌادی کارٌا را سطاب ىکيیص ،ةایص ٌهیؾً ٕلتی ىیکسَاه و ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽیص.
اگط ىاگٍان ةا نؾکلی نَاحً ؽػَیصٕ ،ػادر سَاٌیػص ةػَد ةػًنَر نياغػتی آن را اداره
کيیص .اگط ذٌوتػان ٌهیؾػً ةػً ایػو ـػَرت ـػلدحَ و ىیػکسَاه ةاؽػص ،وِٕػی
نؾکالت ىاگٍان ىاٌط نیؽَىصٌ ،هیؾً كطةًگیط و ْلایی داریص کً درةارۀ آن ْکط
کيیص .انا اگط ٌهیؾً درةارۀ ایو ْکط کيیص کً ةا دیگطان رٕاةت کيیص و ةًسػانط ایػو
یا آن چیظ دٌَا کيیص ،نیگَیم ٌطگاه نؾػکلی پصیػص آیػص ،ةػًنَر ذػِم ةػا دیگػطان
ؽطوع ةً دٌَا نیکيیص .ةياةطایو وِٕی ةا تلادی نَاحً نیؽَیص ،نیگَیم ةً ایػو
نييَر اغت کً نادۀ غیاه در ةصنتان را ةً نادۀ غٓیص ،ةً تَٖا تتصیل کيص.
در ذالی کً ةؾطیت ةً ایو نطذلً رغیصه اغت ،تٖطی ً
تا ٌطکػی ةا کارنػایی کػً
از زىصگیٌای ٕتلی روی ٌم اىتاؽًِ ؽصه نَِلص نیؽَد و ةصن ٌط ؽشفی نٖػصار
ةػیار زیادی کارنا دارد .ةياةطایو در تتصیل کارنا نٍهَ ً ایو وكٍیت روی نیدٌػص:
در ذالی کً گَىگتان رؽص نیکيص و ؽیوؽیيگتان ةٍتَد نػییاةػص ،کارنایتػان از
ةیو نیرود و تتصیل نیؽَد .وِٕی ةا ىاغازگاری و تلادی نَاحً نیؽَیص و پػی
نیةطیص کً کػی در ذال آزنایؼ ؽیوؽیيگتان اغػت ،نیتَاىػص ةازتػاةی از ایػو
ةاؽص کً چيیو ْطایيصی در ذال احطاغت .اگط ةَِاىیص آن را ترهل کيیص ،کارنایتان
از ةیو نیرود ،ؽیوؽیيگتان ةٍتَد نییاةص و گَىگتان ىیظ رؽػص نیکيػصٌ .هگػی
ةًٌمپیَغًِ ٌػِيص .در گضؽًِ نطدم تَٖای زیػاد و ؽیوؽػیيگ سػَةی داؽػِيص.
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ذِی ةا کهی غشِیکؾیصن نیتَاىػِيص گَىگ سَد را اْظایؼ دٌيػص .انػا انػطوزه
نطدم ایونَر ىیػِيص .ةًنرق ایيکً زحط نیکؾيص ،ىهیسَاٌيص تظکیً کييصٌ .ػالوه
ةط ایو ،ةاورؽان ةً آن کهِط و کهِط نیؽَد و تظکیً را ةطایؽان دؽَارتط نیغازد.
در تظکیً ،وِٕی ةا تلادٌایی نَاحً نیؽَیص یا وِٕػی دیگػطان ةػا ؽػها رِْػار
ةصی دارىص ،یکی از ایو دو وكٍیت نیتَاىص ةاؽص .یکی ایيکً نهکو اغت ؽها در
زىصگی ٕتلیتان ةا آنٌا رِْار ةصی داؽًِایص .در ٕلبتان اذػاس نیکيیص کً ایػو
ُیطنيفٓاىً اغت« :چهَر آنٌا نیتَاىيص ایوگَىً ةا نو رِْار کييص؟» پع چػطا در

ً
وإٍػا از
گضؽًِ ةا آنٌا ةً آن ـَرت رِْار کطدیص؟ نهکو اغت ةگَییص در آن زنان
ارتتػانی ةػا آن دورۀ زىػصگی ىػصارد .انػا

آن آگاه ىتَدیػص و ایػو دورۀ زىػصگی ٌػی

ایوگَىً ىیػت .نَكَع دیگط ایو اغت کً در تلادٌا نػئل تتػصیل کارنػا نهػطح
اغت .ةياةطایو وِٕی تلادٌا را اداره نیکيیم ةایص سیلی ةاگضؽػت ةاؽػیم و ىتایػص
نثل اْطاد ٌادی رِْار کيیمٌ .هیو انط ةایص در نرل کار یا نریمٌای کػاری دیگػط
ةً کار رود .ةطای اْطادی کً ؽِل آزاد دارىص ىیظ ٌهیوگَىػً اغػت ،زیػطا آنٌػا ىیػظ
تٍانالت احِهاٌی دارىػصُ .یػطنهکو اغػت ةػا حانٍػً در تهػاس ىتاؽػیص ،چطاکػً
ذصإل ةیو ٌهػایًٌا رواةهی وحَد دارد.
در تٍانالت احِهاٌی ةا اىَاعوإػام تلادٌا نَاحً نیؽػَیص .در سفػَص آن
اْطادی کً ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکييص ،ایيکً در چً ىػَع کػػبوکاری ٌػػِیص،
چٖصر پَل داریص ،ردۀ ؽِلیتان چٖصر ةا اغت ،چً ىػَع ؽػطکت سفَـػی را اداره
نیکيیصٌ ،ی یک تٓاوتی ایخاد ىهیکيص :ىکِ اـلی ایو اغت کً کارٌا را نيفػٓاىً
اىخام دٌیص و درغت رِْار کيیص .تهام ذطًٌْا ةایص در حانٍ ةؾطی وحػَد داؽػًِ
ةاؽيص .نَكَع ،درغتىتَدن ٕلب اىػان اغت ،ىً ؽػِل و ذطْػ ْػطد .در گضؽػًِ

گًِٓای ةَد« :از ده ىٓط ةازرگانُ ،ىً ىٓط ْطیبکارىص ».ایو گِٓ نطدم ٌػادی اغػت.
نیگَیم نؾکل در ٕلػب نػطدم ىٍِٓػً اغػت .تػا وِٕػی ٕلبتػان درغػت ةاؽػص و
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نيفٓاىً دادوغِص کيیػص ،اگػط ةیؾػِط تػالش کيیػص ،غػظاوار ایػو ٌػػِیص کػً پػَل
ةیؾِطی ةً دغت ةیاوریص .ؽها آن را ةً دغت نیآوریص ْٖم ةًسانط ایيکً در ایػو
دىیای ٌادی ةطای آن زذهت کؾیصیص .ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیص.
ةطای آن کار کطدهایص .در ٌط نتٖ احِهاٌی ٌيَز نیتَاىیص ْطد سَةی ةاؽػیص .ةػطای
اْػػطادِ نتٖػػات احِهػػاٌی نشِلػػّ ،تلػػادٌای نشِلٓػػی وحػػَد دارد .نتٖػػ ةػػا ،
تلادٌایی از ىَع نتٖ ةا دارىص و ٌه آنٌا نیتَاىيص ةًدرغِی اداره ؽَىص .در ٌط
نتٖ احِهاٌی ،نیتَاىیص ْطد سػَةی ةاؽػیص و انیػال و واةػػِگیٌای گَىػاگَن را
غػػتکتط ةگیطیػػص .در غػػهَح احِهػػاٌی نشِلػػّ نیتَاىیػػص ْػػطد سػػَةی ةاؽػػیص و
نیتَاىیص در غهد احِهاٌی سَدتان تظکیً کيیص.
ایو روزٌػا در چػیو ،سػَاه در ؽػطکتٌای دولِػی ةاؽػص یػا غػایط ؽػطکتٌا،

ً
وإٍا ُیطٌادی ؽصه اغت .در غایط کؾػَرٌا و
تلادٌایی کً نطدم ةا یکصیگط دارىص
در نَل تاریز ،ایو پصیػصه ٌطگػظ روی ىػصاده اغػت .نيازٌػات نػطدم ةػطای نيػاًْ
ؽشفی ةًنَر ساـی ؽصیص ؽصه اغت .نطدم ٌلیً یکصیگط ىٖؾً نیکؾيص ،ةػطای
غَدی حظ ی نتارزه نیکييص ،اْکاری کً دارىػص و تطْيػصٌایی کػً ةػً کػار نیةطىػص
وذؾِياک اغت .ذِی غشت اغت کً ْطدی سَب ةَد .ةػًنَر نثػال ،وارد نرػل

ً
ةٍصا ؽشفػی ةػً
کار نیؽَیص و اذػاس نیکيیص ذالوٌَای آىخا درغت ىیػت.
ؽها نیگَیص کػی ایونَر و آننَر پؾت غطتان ةص گًِٓ و پػیؼ ر ػیع رِْػً و
درةارۀ ؽها گظارش داده و ؽٍطتتان را لکًدار کطده اغتٌ .طکػػی ةػًنَر ٌخیتػی
ةً ؽها ىگاه نیکيص .اْػطاد ٌػادی چگَىػً نیتَاىيػص ایػو را ترهػل کييػص؟ چگَىػً
نیتَاىيص چيیو ةصرِْاری را ترهل کييص؟ «اگط او ةطای نو نؾکل ایخاد کطده ،نػو
ٌم در نٖاةلٌ ،هان کار را اىخام نیدٌم .اگط اْطادی از او ذهایت نیکييص ،نو ٌم
اْطادی را دارم .ةیا نتارزه کيیم ».اگط ایو کار را در ةیو نػطدم ٌػادی اىخػام دٌیػص،
نیگَیيص ْطدی َٕی ٌػِیص .انا ةطای تهطیوکييصه ،ایو کار ةػػیار ةػص اغػت .اگػط
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نثل ْػطدی ٌػادی رٕاةػت و دٌػَا کيیػصْ ،ػطدی ٌػادی ٌػػِیص .اگػط آن کػار را ةػا
ؽَروذطارتی ةیؾِط از او اىخام دٌیص ،ذِی ةصتط از آن ْطد ٌادی ٌػِیص.
چگَىً ةایص ایو نَكَع را اداره کيیم؟ وِٕی ةا چيیو تلادی نَاحً نیؽػَیم،
اول ةایص آرانؼ سَد را ذٓػو کيػیم و ىتایػص نثػل آن ؽػشؿ رِْػار کيػیم .التِػً
نیتَاىیم نػئلً را ةا نٍطةاىی تَكید دٌیم و نؾکلی ىیػت کً نَكَع را روؽػو
کيیم .انا ىتایص ةیؼ از ذص ةً آن واةػًِ ةاؽیص .وِٕػی ةػا ایػو نؾػکالت نَاحػً
نیؽَیم ،ىتایص نثل دیگطان نتارزه و رٕاةت کيػیم .اگػط رِْػاری نؾػاةً او داؽػًِ
ةاؽیص ،آیا ْطدی ٌادی ىیػِیص؟ ىًتيٍا ىتایص نثػل او نتػارزه و رٕاةػت کيیػص ،ةلکػً

ً
وإٍا ىتایص از او نِيٓط ةاؽیص.
ىتایص در ٕلبتان رىخؾی از آن ؽشؿ داؽًِ ةاؽیص.
وِٕی از او نِيٓط ةاؽیص ،آیا ٌفتاىی ىیػِیص؟ پع ىَِاىػًِایص ةطدةػاری را رٌایػت

کيیص و ىیکسَاٌی را ذِی کهِط .نا ِحوَ ،ؽوِ ،رن را تهطیو نیکيیم .پػع ىتایػص
ناىيػص او رِْػػار کيیػص و وإٍػ ً
ػا ىتایػص از او ٌفػتاىی ؽػػَیص ،گطچػػً ؽػػها را در چيػػان
نٍَٕیت وذؾِياکی ٕطار داده کً ذِی ىهیتَاىیص غػط سػَد را ةليػص کيیػص .ةػًحای
ایيکً از او سؾهگیو ؽَیص ،ةایص در ٕلبتان از او تؾکط کيیص و سالفاىً از او تؾکط
کيیص .ؽایص نطدم ٌادی ْکط کييػص ایوگَىػً رِْػارکطدن ،ؽػها را اةلٍػی سَدْطیػب
نیکيص .انا ةً ؽها انهیيان نیدٌم کً ایوگَىً ىیػت.
ٌهگی درةارۀ آن ةیيصیؾیص :ؽها تهطیوکييػصه ٌػػِیص .آیػا ىتایػص از اغػِاىصارد
ةا تطی پیطوی کيیص؟ اـَل نطدم ٌادی ىتایص ةطای ؽها ةً کار ةطده ؽَد .آیا آىچػً
ؽها تظکیًکييصگان ةً دغت نیآوریص چیظٌایی از غهَح ةا تط ىیػِيص؟ پع ةایػص
از اـَل غهَح ةا پیطوی کيیص .اگط نثل او رِْار کيیص ،آیا نثل او ىیػػِیص؟ پػع
چطا ةایص از او تؾکط کيیص؟ درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چًچیظی را کػب سَاٌیػص کػطد؟
در ایو حٍان ،اـلی وحَد دارد کً نیگَیص« :ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةػً دغػت
ىهیآیص ».اگط ةشَاٌیص ةً دغت ةیاوریص ،نختَریػص از دغػت ةصٌیػص .او ؽػها را در
۱۷۸

نٍَٕیِی وذؾِياک در ةیو نطدم ٌادی ٕطار داد .او نطْی در ىيط گطِْػً نیؽػَد
کً ةًؽکلی دىیَی ةً دغت آورده و ةً ٌظیي ؽها ىًٓ ةطده اغتٌ .طچً ؽػطایهی
کً ؽها را در آن ٕطار نیدٌص ةػصتط ةاؽػص و ٌطچػً تػأثیط آن ةیؾػِط ةاؽػص ،ةیؾػِط
ترهل نیکيیص و او ةیؾِط تٖػَا از دغػت نیدٌػصٌ .هػ ایػو تٖػَا ةػً ؽػها داده
نیؽَد .در ذالی کً تهام آن را ترهل نیکيیص ،نهکو اغت آن را غتک گطِْػً و
ةً دل ىگطًِْ ةاؽیص.
اـل دیگطی در ایو حٍان وحَد دارد :اگط رىج ْطاواىی کؾػیصه ةاؽػیص ،کارنػای
ؽها تتصیل نیؽَد .از آىخا کً زحط کؾیصهایصٌ ،ػط اىػصازه ترهػل کػطده ةاؽػیص ةػً
ٌهان اىصازه ةً تَٖا تتصیل نیؽَد .آیا ایػو تٖػَا چیػظی ىیػػت کػً تهطیوکييػصه
نیسَاٌص؟ ةً دو نطیٔ ىًٓ نیةطیص ،چطاکً کارنای ؽها ىیظ از ةیو نیرود .اگػط او
ایو نٍَٕیت را ةطای ؽها ایخاد ىهیکطد ،چگَىً نیتَاىػِیص ؽیوؽػیيگ سػَد را
رؽص دٌیص؟ اگط نو و ؽها ةا یکصیگط ةا اذِطام رِْػار کيػیم و ایيخػا در ٌهػاٌيگی

ةيؾیيیم ،چگَىً نیتَاىص رؽص گَىگ انکانپػضیط ةاؽػص؟ دٕی ً
ٖػا ةػًسانط ایيکػً آن
ؽشؿ ایو نؾکل را ةطای ؽها ایخاد کطد ،ایػو ْطـػت ةػطای رؽػص ؽیوؽػیيگ
ؽها ةً وحَد آنصه اغت .اگط ةَِاىیص از آن اغػِٓاده کيیػص تػا ؽیوؽػیيگ سػَد را
ةٍتَد ةشؾیص ،آیا ؽیوؽیيگتان ةصیونطیٔ رؽػص ىهیکيػص؟ ةػً غػً نطیػٔ ىٓػً
ةطدهایص .ؽها تهطیوکييصه ٌػِیص ،ةيػاةطایو ذػا کػً ؽیوؽػیيگتان ةػا تط رِْػً
اغت ،آیا گَىگتان ىیظ اْظایؼ ىهییاةص؟ ةا یک ذطکت ةً چٍار نطیٔ ةطدهایص .چطا
ىتایص از آن ؽشؿ نهيَن ةاؽیص؟ ةایص از ـػهیم ٕلػب از او تؾػکط کيیػص .در وإػً
ایوگَىً اغت.
التًِ ىیت آن ؽشؿ سَب ىتَد وگطىً تَٖای سَد را ةػً ؽػها ىهػیداد .انػا او

ً
وإٍا ْطـِی را ةطای ارتٖػا ؽیوؽػیيگ ؽػها ةػً وحػَد آورد و ةػطای نػا ،ارتٖػای
ؽیوؽیيگ ةایص در ٕلب تظکیًنان ٕطار گیطد .زیطا ْٖم وِٕی نیتػَاىیم ةػً غػهد
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ةا تطی ةطویم کً کارنا از ةیو ةطود و ةً تَٖا تتصیل ؽػَد و ٌهػ ایوٌػا در ذػالی
روی نیدٌص کً در ذال تظکی ؽیوؽیيگ سَد ٌػِیص .آنٌا دغت در دغت ٌم
دارىص .آىٍایی کػً در ٕلهطوٌػای ةػا تطی ٌػػِيص ىػػتت ةػً نػطدم ٌػادی ةػًنَر
نِٓاوتی ةً اتٓإات ایو دىیا ىگاه نیکييػص .وِٕػی از غػهری ةػا ةػً ایػو اـػَل
ةيگطیص ،کانالً نِٓاوت ةً ىيط نیرغص .آىچً در ایو حٍان دىیَی ةطای نا «درغػت»
ةً ىيط نیرغص نهکو اغت درغت ىتاؽص .نٍهَ ً ْٖم آىچػً از غػهَح ةػا دیػصه
نیؽَد ةًراغِی درغت اغت.
پػیؼ رو
ایو اـَل را ةًنَر کانل ةطای ٌهً ؽطح دادهام و انیصوارم در تظکی
ِ
ٌهً ةَِاىیص سَد را ةًٌيَان تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیص و ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص،
چطاکً ایو اـَل ،ایيخا نٍطْی ؽصهاىص .ؽػایص ةطسػی اْػطاد ،چػَن در ةػیو نػطدم
ٌادی ٌػِيصٌ ،يَز ْکط کييص نياًْ ٌیيی و نلهَس نطدم ٌادی کً ایيخا در نٖاةل
آنٌا ٕطار دارد ٌهلیتط ٌػِيص .در غیالب ٕػَی نػطدم ٌػادی ىهیتَاىيػص ةػط نتػٔ
اغِاىصاردی ةا رِْار کييػص .اگػط ةشَاٌیػص ْػطد نٍهػَلی سػَةی ةاؽػیص نیتَاىیػص
ٍٕطناىان و ؽٍطوىصان ىهَىً را ةًٌيَان الگَی سَد اىِشاب کيیص ،انا آنٌا الگٌَایی

ً
تهانا ةً ٕصرت تؾشیؿ و ةفػیطت
در ةیو نطدم ٌادی ٌػِيص .نَْٖیت در تظکیً
ؽها ةػِگی دارد و ایيکً چٖصر ٕلبتػان را ةػً تظکیػً اسِفػاص نیدٌیػصٌ .ػی
الگَیی ةطای پیطوی وحَد ىصارد .ؽها سَؽتشت ٌػِیص زیطا ایػو داْػا را ةطایتػان
تؾطید کطدهایم ،در ـَرتی کً در گضؽًِ چيیو چیظی ٌطگظ ةًنَر آؽػکار آنػَزش
داده ىؾص ،ذِی ةً اْطادی کً در حػِخَی تظکیػً ةَدىػص .ةيػاةطایو ةػا داىؾػی کػً
داریص نیتَاىیص در زىصگیتان از داْا پیطوی کيیص و ةاور دارم ةٍِػط ٌهػل نػیکيیػص.
ایيکً آیا نیتَاىیص تظکیً کيیص ،آیػا نَْػٔ نیؽػَیص و تػا چػً غػهری نیتَاىیػص
پیؾطْت کيیص ٌهگی ةً سَدتان ةػِگی دارد.
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التًِ روش تتصیل کارنا ٌهیؾً ةً ایو ؽکلی ىیػػت کػً ا ن تَـػیّ کػطدم.
نیتَاىص در نریمٌای دیگػط ىیػظ ىهایػان ؽػَد .نیتَاىػص در حانٍػً ،در نيػظل یػا
ٌطحایی اتٓاؽ ةیِٓص .در ذالی کً در سیاةان ٕصم نیزىیص یػا در غػایط نریمٌػای
احِهػػاٌی ،نهکػػو اغػػت ةػػا نؾػػکالتی نَاحػػً ؽػػَیص .وادار نیؽػػَیص از تهػػام
واةػِگیٌای دىیَی کً ةً آنٌا چػتیصهایص دغت ةکؾیص .تا وِٕی واةػِگیٌایی
داؽًِ ةاؽیص ،تهام آنٌا ةایص در نریمٌای نشِلػّ از ةػیو ةطوىػص .وادار سَاٌیػص
ؽص ةلِظیص یا كٍیّ ٌهل کيیص و از آنٌا ،ةً ذٖیٖت آگػاه نیؽػَیص .ایوگَىػً از
نیان تظکیً نیگضریص و نَْٔ نیؽَیص.
وكٍیت رایج دیگطی وحَد دارد .در نَل تظکیً ،ةػیاری از ؽػها پػی نیةطیػص
کً وِٕی تهطیوٌػای نػا را اىخػام نیدٌیػصٌ ،هػػطتان اُلػب ىاراذػت نیؽػَد.
ةًنرق ایيکً تهطیوٌا را ؽطوع نیکيیصٌ ،هػطتان ةا ؽها دٌَا نیکيص .اگػط کػار
دیگطی را اىخام دٌیص ،کاری ةً کارتان ىصاردْ .طض کيیص وٕت زیادی را ـطؼ ةازی
ناحَىگ نیکيیص ،نهکو اغت سَؽرال ىتاؽص ،انا ىً ةً ىاراذِی وِٕی کً تهطیو
نیکيیص .تهطیوٌای ؽها ةطای او ٌی

نؾکلی ایخاد ىهیکيص و سیلػی ٌػم سػَب

اغت ،چطاکً در ذال نطإتت از ةػصنتان ٌػػِیص و نظاذهِػی ةػطای او ىػصارد .انػا
ةًنرق ایيکً تهطیوٌا را ؽطوع نیکيیػص او چیظٌػایی را پطتػاب و دٌػَا نیکيػص.
ةطسی از زوجٌا تا نطذل نالؽ ةا یکصیگط دٌَا کطدهاىص ،زیطا یکی از آنٌا تهطیوٌػا
را اىخام نیدٌص .انا ْٖم تٍػصاد کهػی ةػً ایػو نیاىصیؾػيص کػً چػطا ایػو اتٓػاؽ

ً
ةٍػصا از ٌهػػطتان ةپطغػیص کػً چػطا وِٕػی تهطیوٌایتػان را اىخػام
نیاِْص .اگػط
ً
وإٍا ىهیتَاىص دلیلی پیصا
نیدٌیص ایوٕصر ٌفتاىی اغت ،ىهیتَاىص تَكید دٌص و

ً
وإٍػا نَكػَع
کيص کً چطا در آن زنػان ایوٕػصر ٌفػتاىی و سؾػهگیو ةػَد .پػع
چیػت؟ وِٕی در ذال اىخام تهطیوٌا ٌػِیص ،کارنای ؽها تتصیل نیؽَد .ةصون
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ازدغتدادن ،چیظی ةػً دغػت ىهیآیػص و آىچػً از دغػت نیدٌیػص چیظٌػای ةػص
ٌػِيص .ةایص از دغت ةصٌیص.
ؽایص ةًنرق ایيکً وارد نيظل ؽَیصٌ ،هػػطتان درغػت حلػَی روی ؽػها از
ؽصت سؾم نيٓخط ؽَد .ا گط ةَِاىیص آن وكٍیت را ـتَراىً ترهل کيیص ،آن روز در
تهطیوتان پیؾطْت نیکيیص .چَن نیداىیص ةایص تَٖا را حصی ةگیطیص ؽػایص ةػًنَر
نٍهَل ةا ٌم رِْار دوغِاىًای داؽًِ ةاؽیص ،انا نهکو اغت ایػو رِْػار انػطوزش
ةطایتان کانالً ُیطنيهٖی ةاؽص .ؽایص اذػاس کيیص ایو سؾم و اىٓخارش تػٌَیو
ةیؼ از ذص ةً ؽهاغت و در ىِیخً ىَِاىیص سَد را کيِطل کيیػص و ةػا او ؽػطوع ةػً
دٌَا کيیص .ةا ایو کار ،تهطیو آن روزتػان ةیٍػَده نیؽػَد .زیػطا کارنػا آىخػا ةػَد و
ٌهػطتان در ذال کهک ةً ؽها ةَد کً آن را از ةػیو ةتطیػص .انػا آن را ىپضیطِْیػص و
دٌَایی را ةا ٌهػطتان ؽطوع کطدیص .در ىِیخً ،آن کارنا از ةػیو ىطْػت .ةػػیاری از
ایو ىهَىًٌا وحَد دارد و ةػیاری از تظکیًکييصگان نا آنٌػا را تخطةػً کطدهاىػص ،انػا
درةارۀ ایو ىیيصیؾیصىص کً چطا ایوگَىً ةَد .اگط کارٌػای دیگػطی اىخػام نیدادیػص،
ٌهػطتان ةػً ایػو ذػص اٌهیػت ىهػیداد .تهطیوٌػا ةایػص چیػظ سػَةی ةاؽػص ،انػا
ٌهػطتان ٌهیؾً ةً ؽها ایطاد نیگیطد .در ذٖیٖت ٌهػػطتان در ذػال کهػک ةػً
ؽهاغت کً کارنایتان را از ةیو ةتطیص ،گطچً سَدش ایػو را ىهیداىػص .او ْٖػم در
ىاٌط ةا ؽها دٌَا ىهیکيػص و در درون ةػا ؽػها نٍطةػان ةاؽػص؛ ایونػَر ىیػػت .او

ً
ذٖیِٖا ٌفتاىی اغت ،زیطا ٌطکػی کارنا ةً دغت آورده ةاؽػص اذػػاس ىػاراذِی

ً
ٕهٍا ةً ایو ؽکل اغت.
نیکيص.

ةٍتَد عیوعیيگ
در گضؽًِ ةػیاری از اْطاد ىَِاىػِيص از ؽیوؽػیيگ سػَد نراْيػت کييػص و ایػو
نػئلً غتب نؾکالت ةػیاری ةطایؽػان ؽػص و ةاٌػ
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ؽػص پیؾػطْت تظکیًؽػان

نَِّٕ ؽَد .ةطسی اْطاد از اةِصا غهد ؽیوؽیيگ ةا یی دارىص .در نػَل تهػطیو،

ً
َْرا ةػاز نیؽػَد و نیتَاىيػص ةػً ٕلهػطو ساـػی ةطغػيص .کیٓیػت
چؾم غَمؽان
ً
ىػتِا سَب و غػهد ؽیوؽیيگؽػان ةا غػت ،ةيػاةطایو
نادرزادی چيیو اْطادی
گَىگؽان غطیً رؽص نیکيص .وِٕی گَىگ آنٌا تا غػهد ؽیوؽیيگؽػان رؽػص
نیکيص ،اگط ةشَاٌيص ةً رؽص گَىگ سَد ادانً دٌيص ،تلادٌا ةػیار ؽصیص نیؽػَد،

ً
نشفَـػا ةػطای اْػطادی
چطاکً ةایص ةً رؽص ؽیوؽیيگ سػَد ادانػً دٌيػص .ایػو
ـرت دارد کً کیٓیت نادرزادی سَةی دارىص .نهکػو اغػت ْکػط کييػص گَىگؽػان
ةًسَةی رؽص کطده و تهطیوؽان ىیظ ةًسَةی پیؼ رًِْ اغت .چطا ىا گٍان ایوٌهػً
نؾکل ىاٌط نیؽَد؟ ٌی چیظ ةًسَةی پیؼ ىهیرود .نطدم ةا آنٌا ةػًنَر ةػصی
رِْار نیکييص و ر یعؽان ىیظ دیگط ةً آنٌا تَحً ىهیکيص .ذِی اوكاع نيظل ىیػظ
نِؾيج نیؽَد .چطا ىاگٍان ایوٌهً نؾکل ىاٌط نیؽَد؟ نهکو اغت ٌلػت آن
را ىصاىيص .انا ٌلت ایيکً در اةِصا ةػصون دردغػط تػا غػهد ساـػی رغػیصىص کیٓیػت
نادرزادی سَبؽان ةَد .ولی چگَىً ایو نیتَاىص نٍیار ىٍایی رغیصن ةً کهػال در
تظکیً ةاؽص؟ تا پایان تظکیً ْاـل ةػیار زیادی دارد! ةایص ةً رؽص سَد ادانً دٌيص.
ةياةطایو اغِاىصارد ىیظ ةایص ةا ةػطود .رْػِو ةػً ْطاتػط از نطذلػ ٕتلػی کػً ةػًسانط
کیٓیت نادرزادی سَبؽان ةصون دردغػط ةػً آن رغػیصىص ْٖػم وِٕػی انکانپػضیط
اغت کً ةً اغِاىصارد حصیص ةا تط ةطغيص.
نهکو اغت کػی ةگَیص« :نو اةِصا پَل ةیؾِطی ةً دغت نیآورم و نههػئو
نیؽَم ساىَادهام تأنیو ةاؽيص تا نختَر ىتاؽم ىگطان چیػظی ةاؽػم .پػع از آن،
تظکیً را ؽطوع نیکيم ».نیگَیم کً سیالپطدازی نیکيیص .اول ایيکً ،ؽها تَاىایی
ایو را ىصاریص کً زىصگی و غطىَؽػت دیگػطان را تِییػط دٌیػص؛ ذِػی اگػط آن ْػطد،
ً
وإٍا نیتَاىیص تٖصیط کػػی را
ٌهػطْ ،طزىص ،والصیو یا سَاٌط و ةطادرتان ةاؽص .آیا

تِییط دٌیص؟ دوم ایيکً ،اگط ٕطار ةَد ٌی

نؾکل یا ىگطاىی ىصاؽًِ ةاؽػیص ،چگَىػً
۱۸۳

تظکیػً نیکطدیػػص؟ اگػػط زىػػصگیتان غطؽػػار از راذِػػی و آغػػایؼ ةاؽػػص ،ةًغػػشِی
نیتَاىیص در تظکیً رؽص کيیص .ایوگَىػً ىیػػت کػً تفػَر کطدهایػص .ایػو چگػَىگی
ْکطکطدن ؽها از دیصگاه نطدم ٌادی اغت.
در تظکیً نختَریص از نیان غشِیٌا ةگضریص و آنٌا ؽها را آزنایؼ نیکييص کً
آیا نیتَاىیص اذػاغات و انیالتان را ٕهػً کيیػص و آیػا نیتَاىیػص آنٌػا را غػتک
ةگیطیص .اگط ةً ایو چیظٌا واةػًِ ةاؽیص ،در تظکیً نَْٔ ىهیؽَیصٌ .طچیظی راةه
کارنایی سَد را دارد .چًچیظی ةاٌ

نیؽَد اىػانٌا نَحػَدات ةؾػطی ةاؽػيص؟

دٕی ً
ٖا وحَد اذػاغات اغت ،چطاکً نطدم ْٖم ةًسانط اذػاغات زىصگی نیکييص.
ٌالیٔ ةیو اٌلای ساىَادهٌ ،ؾٔ ةیو زن و نػطدٌ ،ؾػٔ ةػً والػصیو ،اذػػاسٌا،
دوغِیٌا ،اىخامدادن کارٌایی ةًسانط دوغِی و ٌطچیظ دیگطی ٌهگػی نػطتتم ةػا
اذػاغات ٌػِيص .ایيکً آیا ْطدی دوغت دارد کػاری اىخػام دٌػص ،دوغػت ىػصارد
کاری اىخام دٌص ،سَؽرال اغػتُ ،هگػیو اغػت ،ةػً چیػظی ٌؾػٔ نػیورزد ،از
چیظی نِيٓط اغت ،و ٌطچیظی در کل حانٍػ ةؾػطی ،از اذػاغػات نیآیػص .اگػط
اذػاغات را ٕهً ىکيیص ىهیتَاىیص تظکیً کيیػص .اگػط از اذػاغػات ةیػطون ةیاییػص
ٌی کػی ىهیتَاىص ؽها را ترتتأثیط ٕطار دٌص و ذٌو نطدم ٌادی ىهیتَاىػص ؽػها
را ىَغان دٌص .آىچً حایگظیو آن نیؽَد ىیکسَاٌی ةػَده کػً چیػظی ةاؽػکَهتط
اغت .التًِ راذت ىیػت یکةاره اذػاغػات را ٕهػً کػطد .تظکیػً روىػصی نػَ ىی
اغت ،روىصی از ایيکً ةًنَر تصریخی واةػِگیٌایتان را رٌا کيیص .انا ؽها ةایص ةػا
سَدتان غشتگیط ةاؽیص.
ةطای تظکیًکييصگان تلادٌا ةًنَر ىاگٍاىی ىاٌط نیؽَىص .ةایص چًکار کيیص؟ اگط
ٌهیؾً ٕلتی غطؽار از نرتت و ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽیص ،وِٕی ةا نؾکالت نَاحً
نیؽَیص ،آنٌا را ةًسَةی اداره نیکيیص زیطا ةػً ؽػها ْلػایی ةػًٌيػَان كػطةًگیط
نیدٌص .ةایص ٌهیؾً ةا دیگػطان نٍطةػان و ةانرتػت ةاؽػیص و وِٕػی کػاری اىخػام
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نیدٌیص دیگطان را در ىيط ةگیطیصٌ .طگاه ةا نؾکلی نَاحً نیؽَیص ،ةایص اول ْکط
کيیص آیا دیگطان نیتَاىيص ایػو نَكػَع را ترهػل کييػص یػا آیػا ةػطای آنٌػا ةاٌػ
ـصنًای ىهیؽَد .ةا اىخام ایو کار ،نؾکلی وحَد ىشَاٌص داؽت .در تظکیػً ةایػص
از اغِاىصاردٌای ةا و ةا تطی پیطوی کيیص.
ٌهیؾً اْطادی ٌػِيص کً ةً ىيط نیرغص ْإص ایهاناىص .ةًٌيَان نثال ،نهکػو
اغت چؾم غَمؽان ةاز ةاؽص و نَحَد وا یػی را کػً او را ٌتػادت نیکييػص و از او
درسَاغت نیکييص ،ةتیييص .انا وِٕی دٌا نیکييص ،اىَاعوإػام گلً و ؽکایت درةارۀ
درسَاغتٌای نرٖٔىؾصهؽان را در آن نشلَط نیکييص« :چطا ةطای نو ایو کػار را
اىخام ىصادی؟ سَاٌؼ نیکيم ةً نػو کهػک کػو زىػصگیام راذػتتط ؽػَد ».انػا
نػلم اغػت کػً آن نَحػَد وا سَاغًٌِایؽػان را ةػطآورده ىهیکيػص .زیػطا او آن
نؾػػػکالت را در زىصگیؽػػػان ىيػػػم و تطتیػػػب داده ةػػػَد و ةػػػطای آن ةػػػَد کػػػً
ؽیوؽیيگؽان ارتٖا یاةص ،ةًنَری کػً ةَِاىيػص از نطیػٔ نؾػکالت ،سػَد را رؽػص
دٌيص .چگَىً انکان دارد آن نَحَد وا آن نؾػکالت را ةطایتػان ذػل کيػص؟ اـػالً
آنٌا را ذل ىهیکيص .اگط آنٌا را ذل کيص چگَىً نیتَاىیص گَىگتػان را اْػظایؼ و
ؽیوؽیيگتان را رؽص دٌیص و غهدتان را ةا ةتطیص؟ نػئل اـلی ایو اغػت کػً
گَىگتان رؽص کيصٌ .هاننَر کً نَحَدات سصایی آن را نیةیييصٌ ،ػصؼ از زىػصگی

ً
ـطْا زىصگیکطدن ىیػت ،ةلکً ٌصؼ ایو اغت کػً ةػً اـػل سػَد ةػازگطدد.
اىػان
نَحَدات ةؾطی رىج ْطاواىی نیکؾيص .نَحَدات سصایی ْکط نیکييص ْػطد ٌطچػً
ةیؾِط زحط ةکؾص ةٍِط اغػت ،چطاکػً ةػً ایػو ؽػکل نیتَاىػص ةػصٌیٌای سػَد را
غطیًتط ةپطدازد .انا ةطسی اْطاد ةً ایو پی ىهیةطىص .اگط دٌایؽان اثط ىکيص ؽػطوع
نیکييص ةً سصایؽان ؽکایت کييص« :چطا ةػً نػو کهػک ىهیکيػی؟ ٌػط روز تػَ را
ٌتادت نیکيم ».ةطسی اْطاد ةًسانط آن ،ذِی ىؾانٌای نضٌتیؽػان را ةػً زنػیو
پػػطت نیکييػػص و از آن پػػع ةػػً سصایؽػػان تػػٌَیو نیکييػػص .ةػػا ایػػو کارٌػػا
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ؽیوؽیيگؽان غَٖط نیکيص و گَىگؽان ىاپصیػص نیؽػَد .آنٌػا نیداىيػص کػً
چیظی ةإی ىهاىصه ،ازایورو دلشَریؽان از سصایؽان ذِی ةیؾِط نیؽػَدْ .کػط
نیکييص او در ذال تتاهکطدن زىصگیؽان اغت .آنٌػا ؽیوؽػیيگ نَحػَدی وا را
ةا نٍیار ْطدی ٌادی ارزیاةی نیکييص .چگَىً نیتَاىيص آن را ةً ایو ؽػکل ارزیػاةی
کييص؟ چگَىً نیتَاىص ٌهلی ةاؽص اگط ْطدی نػا ل غهد ةا را ةػا اغػِاىصاردٌای
نطدم ٌادی ىگاه کيص؟ ةياةطایو وِٕی نطدم رىجٌػا در زىصگیؽػان را ةیاىفػاْی در
ىيط نیگیطىص ،چيیو نؾکلی اُلب ةطوز نیکيػص .ةػػیاری از اْػطاد ةػً ایػو ؽػکل
غَٖط نیکييص.
در غالٌای اسیػط ،ةػػیاری از اغػِادان چیگَىػگ ،ؽػانل اغػِادان نؾػٍَر،
غَٖط کطدهاىص .التًِ اغِادان وإٍػی چیگَىػگ نأنَریػت تػاریشی سػَد را کانػل
کطدىص و دیگط ٍْال ىیػِيصْٖ .م آىٍایی ٌيَز ٍْال ٌػِيص کػً راه سػَد را در دىیػا
گم کطدهاىص و ؽیوؽیيگؽان غَٖط کطده و گَىگؽان را از دغت دادهاىػص .ةطسػی
از اغِادان چیگَىگ کً در گضؽًِ نٍطوؼ ةَدىص ٌيَز ٌم در حانًٍ ٍْال ٌػػِيص.
اغِادانؽان دیصىص کً آنٌا در ةیو نػطدم ٌػادی گػم ؽػصىص و ةًغػهت ؽػٍطت و
نياًْ ؽشفی کؾیصه ؽصىص و ىَِاىػِيص سَد را ةیطون ةکؾيص و دیصىص کً دیگط ةػً
آنٌا انیصی ىیػت .ةيػاةطایو اغِادانؽػان روح کهکػی آنٌػا را ةیػطون کؾػیصىص.
گَىگ آنٌا روی ةصن روح کهکیؽان ةَد .ایو ىهَىًٌا رایج ٌػػِيص و تٍصادؽػان
کم ىیػت.
در نصرغ تظکی نا ،ایو ىهَىًٌا ىػتِ ًا کم ٌػِيص .ذِی اگط تٍصادی ٌم وحَد
داؽًِ ةاؽػيص ،درسػَر تَحػً ىیػػِيص .در راةهػً ةػا رؽػص ؽیوؽػیيگ ،نثالٌػای
چؾهگیط زیادی وحَد دارد .ؽاگطدی ةَد کػً در کارساىػ پارچػًةاْی در ؽػٍطی در
اغِان ؽاندوىگ کار نیکطد .ةٍص از ایيکً ْالَن داْا را یاد گطْػت ،تهطیوٌػا را ةػً
غایط ٌهکاراىؼ یاد داد .ىِیخً ایو ةَد کً کارساىً ؽکل تازهای ةً سَد گطْػت .او
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ٕتالً تکًٌایی از ذَلًٌا را از کارساى پارچًةاْی ةً ساىً نیةطد و ةٖی کارکيػان ىیػظ
ٌهیو کار را نیکطدىص .ةٍص از ایيکً تهطیو داْا را ؽطوع کطد ،ىًتيٍا ةػطدن احيػاس
ةً ساىً را نَِّٕ کطد ،ةلکً ٌه چیظٌایی را کً ٕتالً ةً ساىػً ةػطده ةػَد ةازگطداىػص.
وِٕی دیگطان ایو کارش را دیصىص ،آنٌا ىیظ دیگط آن إالم را ةً ساىً ىتطدىص .ةٍلی
از کارکيان ذِی آىچً را کً ٕتالً ةً ساىً ةػطده ةَدىػص ةػً کارساىػً ةازگطداىصىػص .ایػو
وكٍیت در تهام کارساىً اتٓاؽ اِْاد.
نػئَ ن یکی از نطاکظ دغِیاری ْالَن داْا در ؽٍطی ةً دیصن ؽاگطدان ْػالَن
داْا در کارساىًای رِْيص کً ةتیييص تظکی آىان چگَىً پیؼ نػیرود .نػصیط کارساىػً

ً
ؽشفا ةیطون آنص تا ةً آنٌا سَؽانص ةگَیص« :از وِٕی ایو کارگطان ْػالَن داْػا را

یاد گطًِْاىص ٌهگی ـتد زود ةً کارساىً نیآیيػص و دیطتػط ٌػم ةػً ساىػً نیروىػص.
آنٌا در کارؽان ةػیار کَؽا ٌػِيص و ةً کػاری کػً نػئَلؽػان ةطایؽػان نٍػیو
نیکيص ایطاد ىهیگیطىص ،دیگط ةطای نياًْ ؽشفی رٕاةت ىهیکييص .ةا اىخام کارٌا ةً
ایو ؽیَه ،ةً کل کارساىً ؽکل تازهای ةشؾیصهاىص و غَد کارساىػً ىیػظ ةٍِػط ؽػصه
اغت .روش تظکی ؽها ةػیار ٕصرتهيص اغت .چً وٕت نٍلم ؽها نیآیص؟ نو ىیػظ
نایلم در غشيطاىیٌای او ؽطکت کيمٌ ».صؼ اـلی از تظکیػ ْػالَن داْػا ٌػصایت
نطدم ةًغَی غهَح ةا غت ،ىً ایيکً چيیو تِییطاتی را ةً وحَد آورد ،انا ةػً ٌػط
ذال نیتَاىص ةا تطویج تهصن نٍيَی در حانًٍ ،ىٖؼ غازىصۀ ةظرگی داؽًِ ةاؽػص.
اگط ٌطکػی درون سَد را حػِخَ کيص و درةارۀ ایو ْکط کيص کً چگَىػً ةٍِػط ٌهػل
کيص ،نیگَیم حانًٍ تثتیت نیؽَد و اغِاىصارد اسالٕی نطدم دوةاره رؽص نیکيص.
ٌيگانی کً ْا و تهطیوٌا را در ؽٍط تاییَآن آنَزش نیدادم ،ؽاگطدی ةَد کً
ةیؼ از پيخاه غال داؽػت .او و ؽػٌَطش ةػطای ؽػطکت در کػالس آنػصه ةَدىػص.
ٌيگام ٌتَر از سیاةان ،اتَنتیلی ةًغطٌت رد ؽص و آیي ةِلؼ ةً لتاس ساىم نػو
گیط کطد .در ذالی کً لتاغؼ ةً آیي اتَنتیل گیط کطده ةػَد ،اتَنتیػل ةػیؼ از ده
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نِط او را کؾاىص .غپع نرکم ةً زنیو اِْاد .اتَنتیل ةیػت نِػط دیگػط ذطکػت و
غپع تَّٕ کطد .وِٕی راىيصه از اتَنتیل ةیطون پطیص ةػیار نلهطب ةَد« :آٌػای،
ؽها ىگاه ىهیکطدی کخا نیرِْػی ».ایػو روزٌػا ،نػطدم ایوگَىػً رِْػار نیکييػص و
ٌطوٕت ةا نؾکلی نَاحً نیؽَىص اولیو کاری کً نیکييص ایو اغت کً ذِی اگػط
نٖفط ٌم ةاؽيص از زیط نػئَلیت ؽاىً سالی کييص .نػاْطان داسل اتَنتیل گِٓيػص:
«ةتیو آیا ایو ساىم ـصنً دیصه و آیا ىیاز اغت ةً ةیهارغِان ةػطده ؽػَد ».راىيػصه
غط ٌٖل آنص و ةا ٌخلً گٓت« :اوكاع چًنَر اغت ساىم؟ آیا ـصنً دیصهای؟ ةیػا
ةطویم ةیهارغِان و ةتیيیم چً ؽصه ».آن تهطیوکييصه ةًکُيصی از زنیو ةليػص ؽػص و

گٓتٌ« :ی

نؾکلی ىیػت .نیتَاىی ةطوی ».او گطدوساک لتاغؼ را تکاىػص و ةػا

ؽٌَطش آىخا را تطک کطد.
او ةً کالس آنص و ایو ناحطا را ةطایم تٍطیّ کطد و نو از ؽيیصىؼ سَؽػرال

ً
وإٍا رؽص کطده ةَد .او ةً نو گٓت« :نٍلم ،نو
ؽصم .ؽیوؽیيگ تهطیوکييصۀ نا
اکيَن در ذال یادگیطی ْالَن داْا ٌػِم .اگط ْالَن داْا را یاد ىگطًِْ ةَدم ،انطوز
ایو ذادثً را ةً ایو ؽکل اداره ىهیکطدم ».ةیاییص درةارۀ ایو ةیيصیؾیم :ایو روزٌا
ةطای ْطدی ةازىؾػًِ ٌظیي زىصگی ةػیار زیاد اغت و ٌی

نظایای رْػاٌی وحػَد

ىصاردْ .طدی کً ةیؼ از پيخػاه غػال دارد ،زنػیو سػَرده و ةػا اتَنتیػل تػا چيػیو
نػاِْی روی زنیو کؾیصه ؽصه اغت .کخای ةصىؼ نیتَاىػػت نخػطوح ؽػَد؟
ٌهًحا .او نیتَاىػت روی زنیو ةإی ةهاىص و از حایؼ ةليص ىؾَد .ةً ةیهارغػِان
ةطویم؟ ةطویم .او نیتَاىػت در ةیهارغِان ةهاىص و از آىخا ةیطون ىیایص .وِٕی ایػو
ةطای ْطدی ٌادی اتٓاؽ نیاِْص ،نهکو اغػت ایونػَر ةاؽػص .انػا او تهطیوکييػصه
اغت و ةً ایو ؽکل رِْار ىکطد .نا نیگَییم سَب یا ةص از ْک ِط اولی ْطد نیآیػص و

آن ْکط در آن لريً نیتَاىص ىِایج نشِلٓی را ةً ةار ةیاورد .ةا غػو ةػا ی او ،اگػط
ْطدی ٌادی ةَد ،چگَىً نیتَاىػت ـصنً ىتیيص؟ انا ذِی پَغِؼ ٌػم سطاؽػی
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ةطىصاؽت .یک ْکط ٌه ایو تٓاوتٌا را ةً وحَد آورد .اگط در آىخا دراز نیکؾػیص و
نیگٓت« :آه ،ذالم ةص اغت .ایيخای نو درد نیکيص ،آىخػای نػو درد نیکيػص»...

ً
وإٍا نهکو ةَد اغِشَانٌایؼ ةؾکيص و ؽایص ْلج نیؽص .ةصون تَحػً ةػً
پع
ایيکً چً نٖصار پَل ةً او پطداست نیؽص ،چگَىً نیتَاىػت راذػت ةاؽػص وِٕػی
نختَر نیؽص ةٖی ٌهط سَد را در ةیهارغِان ةگضراىص؟ ذِی ةطای ىاىطان ىیظ ٌخیب
ةَد کً آن ساىم نػو غٍی ىکطد از راىيصه غَءاغِٓاده کيص و از او پَل ةگیطد .ایػو
روزٌا ،ارزشٌای اسالٕی نطدم ترطیّ ؽصه اغت .ةلً ،راىيصه ةا غػطٌت نیرْػت،

ً
ٌهصا ةً کػی ىظد .ىهیسَاغت آن کار را اىخام دٌص .انا انطوزه نطدم ایوگَىً
انا او
ٌػِيص .اگط از او پَل ىگیطد ،ذِی ىاىطیو ْکط نیکييص آن ىاٌاد ىً اغػت .گِٓػًام
کً ایو روزٌا نطدم ىهیتَاىيص درغت را از اؽِتاه تؾشیؿ دٌيص .اگط ؽشفػی ةػً
کػػی ةگَیػص کػً در ذػال اىخػام کػاری اؽػِتاه اغػت ،آن را ةػاور ىهیکيػص .چػَن
ارزشٌای اسالٕی نطدم تِییط کطده اغت ،ةٍلی اْطاد ْٖم ةًدىتال غػَد ٌػػِيص
و ةطای پَل ٌط کاری اىخام نیدٌيص .ةطسی اْطاد ذِی ؽٍارؽان ایو ؽػصه اغػت:

«اگط ْطدی دىتال نياًْ ؽشفی ىتاؽص ،زنیو و آغهان او را نیکُؾيص».

تهطیوکييصهای در پکو پػطش را ةطای ٕصمزدن ةٍػص از ؽػام ةػً نطکػظ تخػاری
چیاننِ و ةطد .آنٌا دکًای را دیصىص کً ةلیتٌای ةشتآزنایی را تتلیَ نیکطد .پػط
ٌالًٕنيص ؽص و درسَاغت کطد کً ةازی کيص .پصر ةً او گٓت کً اگط نیسَاٌص ،ةػطود
انِران کيص و ةً او یک یَآن داد تا ةازی کيص .کػَدک ةطىػصۀ حػایظۀ دوم ؽػص ،کػً
دوچطس لَکع کَچکی ةَد .کَدک ةػیار ٌیخانزده ؽص .ىاگٍان ْکطی نثل ةػطؽ
از غط پصر گضؽت« :نو تهطیوکييصه ٌػِم ،چگَىً نیتَاىم دىتػال چيػان چیػظی
ةاؽم؟ اگط چیظی را ةگیطم کً ٌظیي آن را ىپطداسًِام ،چً نٖصار تٖػَا ةایػص در ازای
آن از دغت ةصٌم؟» او ةً کَدک گٓت« :ةیا آن را ىگیػطیم .اگػط آن را نیسػَاٌی،
نیتَاىیم سَدنان یکی ةشطیم ».کَدک ٌفتاىی ؽص« :نػو از تػَ سَاغػِم ةػطایم
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یکی ةشطی ،انا ىشطیصی .ذا سَدم ةطىصه ؽصم و ىهیگضاری آن را داؽًِ ةاؽم».
کَدک گطیًزاری کطد و دغتةطدار ٌم ىتَد .ایو تهطیوکييصه چػارهای ىصاؽػت حػظ
ایيکً دوچطسً را ةا سَد ةً ساىً ةتطد .در ساىًٌ ،طچً ةیؾػِط درةػارۀ آن ْکػط کػطد،
ةیؾِط اذػاس ىاراذِی کطد« .پَل را ةطنیگطداىم ».غپع ْکػط کػطد« :ةلیتٌػای
ةشتآزنایی ْطوش رًِْاىص .اگط پَل را ةً آنٌا ةطگطداىم ،آیػا آن را ةػیو سَدؽػان
تٖػیم ىهیکييص؟ ةایص پَل را ةً نرل کارم اٌصا کيم».
سَؽتشِاىً ،تٍصادی از ٌهکاراىؼ تهطیوکييصۀ ْػالَن داْػا ةَدىػص و ر یػػؼ
تَاىػت او را درک کيص .اگط ایو در نرل کار یا نریهی نٍهَلی اتٓػاؽ نیاِْػاد و
نیگِٓیص تهطیوکييػصه ٌػػِیص و دوچطسػًای را کػً از ةشتآزنػایی ةطىػصه ؽػصیص
ىهیسَاٌیص و ٕفص داریص پَل آن را ةً نرل کار ةتشؾیص ،ؽػایص ذِػی ر یعتػان
ىیظ ْکط نیکطد نؾکل رواىی داریص .ؽایص دیگػطان ىیػظ اىٍػار نیکطدىػص« :آیػا ایػو
ؽشؿ در تهطیو چیگَىگ ةً ةیطاًٌ رًِْ یا تظکیػً ةاٌػ

ؽػصه دیَاىػً ؽػَد؟»

گًِٓام کً در ذال ذاكط ارزشٌای اسالٕی ترطیّ ؽصه اغت .چيػیو چیػظی در
دٌ  ۱۹۵۰یػا  ۱۹۶۰نَكػَع نٍهػی ةػً ذػػاب ىهیآنػص و کػانالً نٍهػَلی ةػَد و
ٌی کػی ؽگٓتزده ىهیؽص.
نیگَییم ةصون تَحً ةً ایيکً ارزشٌای اسالٕی نطدم چٖصر تِییط کػطده ،ایػو

غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رنٌ ،طگظ تِییط ىهیکيص .وِٕػی ةطسػی نیگَیيػص سػَب
ً
وإٍا سَب ىتاؽیص .وِٕی ةطسی نیگَیيص ةص ٌػِیص ،نهکػو
ٌػِیص ،نهکو اغت

ً
وإٍا ةص ىتاؽیص .زیطا نٍیارٌای ارزیاةی سَةی و ةصی ترطیّ ؽػصهاىصْٖ .ػم
اغت
اْطادی کً از غطؽت حٍان پیطوی نیکييص اْطادی سَب ٌػِيص .ایو تيٍا نٍیػاری
اغت کً نؾشؿ نیکيص ْطدی سَب اغت یا ةص و در غطاغط حٍان ،چیظی کً ةػً
رغهیت ؽياسًِ نیؽَد ایو اغت .گطچً تِییطات ةظرگی در احِهاع ةؾطی پصیػص
آنصه ،انا ارزشٌای اسالٕی اىػان ةًؽصت اْػَل کػطده اغػت .اسالٕیػات ةؾػطی
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روزةًروز ْاغصتط نیؽَد و نياًْ ؽشفی یگاىً اىگیظۀ نطدم ؽصه اغت .انا حٍان
ةط اغاس تِییطات ةؾطیت تِییػط ىهیکيػص .ةيػاةطایو ؽػها تظکیًکييػصگان ىتایػص از

ً
ـطْا ةط ایػو اغػاس
اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی پیطوی کيیص .ىهیتَاىیص کارٌایی را
اىخام دٌیص کً نطدم ٌادی آنٌا را درغت در ىيط نیگیطىص .چیظی کً نطدم ٌػادی

ً
كطورتا سَب ىیػت و چیظی کػً نػطدم ٌػادی ةػص در ىيػط
سَب در ىيط نیگیطىص

ً
كطورتا ةص ىیػت .در زناىًای کػً اغػِاىصاردٌای اسالٕػی نيرػطؼ ؽػصه
نیگیطىص

اغت ،وِٕی ةً ؽشفی نیگَییص کً در ذال اىخام کاری ةص اغت ،ذِی آن را ةػاور
ىهیکيص! ؽها تظکیًکييصگان ةایص نػا ل را ةط اغاس غطؽت حٍػان ارزیػاةی کيیػص.

ً
ً
وإٍا ةػص
وإٍا سَب و چًچیظی
ْٖم آىگاه نیتَاىیص تؾشیؿ دٌیص کً چًچیظی
اغت.

گَاندیيگ
در نیان حهً تظکیًکييصگان ،پصیػصهای ةػًىام گَاندیيػگ وحػَد دارد .گَاندیيػگ،
نطاغهی نضٌتی اغت کً در اـل در روش تظکی تاىِطیک در نصرغ ةَدا اغػِٓاده
نیؽصٌ .صؼ از گَاندیيگ ایو اغت کً نههئو ؽَىص ؽػها راه تظکیػ دیگػطی را
ةطىگظیيیص و ؽها را ةًٌيَان نطیص ذٖیٖی آن راه تظکیً ةً ؽهار آورىص .چیظ ٌخیػب
ایو اغت کً ایو نطاغم نضٌتی در تهطیوٌای چیگَىگ و نصرغ دا َ ىیػظ ىػاٌط
ؽصه اغت .گًِٓام ٌطکػی کً چیظی را ترت ىام تاىِطیػم ةًنَر ٌهَنی آنَزش
نیدٌص نِٖلب اغت .چطا ایو را نیگَیم؟ زیطا تاىِطیػم تاىگ ةیؼ از ٌظار غػال
اغت کً در کؾَر نا ىاپصیص ؽصه و دیگط وحَد ىصارد .ةًسانط ناىً زةاىی ،تاىِطیػم
تتِی ٌطگظ ةًنَر کانل وارد چیو ىؾص .ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً آن نضٌتی رنظگَىػً
اغت و ةایص در سٓا در ـَنًٌٍا تهطیو ؽَد .اغِاد ىیظ ةایص آن را ةػًنَر نرطناىػً
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آنَزش دٌص و ؽشؿ را ةتطد تا ةًنَر نرطناىػً تهػطیو کيػص .ةػصون رٌایػت ایػو

ً
نهلٖا ىهیتَاىص آنَزش داده ؽَد.
ؽطایم،

ةػیاری از اؽشاص ةً تتت نیروىص تا چیگَىگ را ةا ایػو ٌػصؼ یػاد ةگیطىػص:
نیسَاٌيص اغِادی پیصا کييص تا تاىِطیػم تتِی را یاد ةگیطىص ،ةًنَری کً در آیيػصه
اغِاد چیگَىگ ؽػصه و پػع از آن ثطوتهيػص و نؾػٍَر ؽػَىصٌ .هگػی درةػارۀ آن
وإٍی در ٕیص ذیات کً آنَزشٌای ذٖیٖػی دریاْػت
ةیيصیؾیص :یک نای تتِی
ِ

کطده تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٕصرتهيصی دارد و نیتَاىص ةتیيػص چػًچیظی در ذٌػو

چيیو ؽشفی اغتْٖ .م ةا ىگاٌی ةً ذٌيؼ نیتَان دیص ةطای چػً ایيخػا آنػصه
اغت« :او ةً ایيخا آنصه تا ایو تهطیو را یاد ةگیطد ةًنَری کً وِٕی ایيخا را تػطک
کيص اغِاد چیگَىگ ؽَد و ثطوت ةً دغت ةیاورد و نؾٍَر ؽَد .او ایيخاغػت تػا
ً
ـطْا ةیایص و چيیو
روش تظکی نا را تلٍیّ کيص ».آیا نیتَاىيص احازه دٌيص کػی
روش حصی تظکیًؽان را تلٍیّ کيص؟ چً رغص ةً ایيکً اىگیظۀ کػی ةطای ایو کار
کػب پَل و ؽٍطت ةاؽص .ةياةطایو ةً ایو ؽشؿ چیظی یاد ىهیدٌيػص و او ٌػی
آنَزش وإٍی را دریاْت ىهیکيص .التِػً آىخػا نٍاةػص زیػادی وحػَد دارد و نهکػو
اغت نٖصاری چیظٌای غهری را ةیانَزد .اگط اْکارش درغت ىتاؽص ،در ذػالی کػً
غٍی نیکيص اغِاد چیگَىگ ؽَد تا ةَِاىػص کارٌػای ةػصی اىخػام دٌػص ،ارواح یػا
ذیَاىات تػشیطکييصه را حضب نیکيص .ذیَاىات تػشیطکييصه ىیظ اىطژی دارىػص ،انػا
آن از تاىِطیػم تتِی ىیػت .آنٌایی کػً سالفػاىً در حػػِخَی دارنػا ةػً تتػت
نیروىػػص نهکػػو اغػػت وِٕػػی وارد ؽػػصىص آىخػػا غػػاکو ؽػػَىص و ةطىگطدىػػص .آنٌػػا
تظکیًکييصگان وإٍی ٌػِيص.
ٌخی ػب اغػػت کػػً در ذػػال ذاكػػط ةػ ػیاری از روشٌػػای نصرغ ػ دا ػػَ ىی ػظ
گَاندیيگ را اىخام نیدٌيص .نصرغ دا َ از کاىالٌای اىطژی اغِٓاده نیکيص ،چػطا
ةایص ةًاـهالح گَاندیيگ را اىخام دٌص؟ وِٕی ةطای آنػَزش در حيػَب ةػَدم ،ةػط
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نتٔ آىچً نَِحً ؽصم ،ةیؼ از ده روش درٌمةطٌم وحَد دارد کً در آن روشٌػا

ً
نشفَـا در نيهٖ گَاندوىگ .آنٌا غػٍی نیکييػص
گَاندیيگ را اىخام نیدٌيص.

چً کاری اىخام دٌيص؟ اگط آن اغِاد ةطای ؽها گَاندیيػگ را اىخػام دٌػص ،از ٕػطار
نٍلَم نطیصش نیؽَیص و پع از آن دیگط ىهیتَاىیص غایط روشٌا را یاد ةگیطیػص
وگطىً تيتیً نیؽَیص .او چيیو کاری را اىخام نیدٌص .انػا آیػا ایػو ْطیػبدادن و
کاری اٌطیهيی ىیػت؟ آىچً او آنَزش نیدٌص ةطای ؽٓا و ذٓو غالنِی اغت و
ً
ـطْا آن را یاد نیگیطىص تا غالم ؽَىص .نٖفَد از اىخػام ایػو کػار چیػػت؟
نطدم
کػی ادٌا نیکيص اگط نطدم چیگَىػگ او را تهػطیو کييػص ،دیگػط ىهیتَاىيػص ٌػی
روش دیگطی را تهطیو کييص .ةػیاری از اْطادی کً چيیو کاری اىخام نیدٌيػص در
ذال گهطاهکطدن نطدم ٌػِيص ،چطاکً ىهیتَاىيص نطدم را ىخات دٌيػص و آنٌػا را تػا
کهال راٌيهایی کييص.
گَاندیيگ ةً نصرغ دا َ تٍلٔ ىصارد ،انا در ذال ذاكط آىخػا ىیػظ ىػاٌط ؽػصه
اغت .ةط نتٔ آىچً نؾاٌصه کطدم اغِاد چیگَىگی کً درةارۀ گَاندیيگ ةیؾػِطیو
غطوـصا را ةً راه اىصاسًِ غَِن گَىگی دارد کً ارتٓاٌؼ ةً ةليػصی غػاسِهاىی دو
یا غًنتًٖ اغت .او اغِاد چیگَىگ نٍطوْی اغت ،انا پی ةطدم گَىگؼ تػا ایػو
ذص غَٖط کطده و ةًنَر تأغّآوری کم ؽصه اغت .ـصٌا ىٓط ـّ کؾػیصه ةَدىػص
تا او گَاندیيگ را اىخام دٌص .گَىگ او نرصود ةً آن ارتٓاع ةَد و ةػًزودی غػَٖط
نیکطد و ىاپصیص نیؽػص .پػع ةػطای اىخػام گَاندیيػگ ةػطای نػطدم از چػًچیظی
نیتَاىػت اغِٓاده کيص؟ آیا ایو ْطیبدادن نػطدم ىیػػت؟ گَاندیيػگ ذٖیٖػی،
وِٕی از ُةٍصی دیگط ةً آن ىگاه کيیص ،ةاٌ

نیؽَد اغِشَانٌای ؽػشؿ ،از غػط

تا پا نثل ی ِ
ؾم غٓیص ةً ىيط ةطغص .ةًٌتارت دیگط ،آن از گَىگ ،نادۀ ةا اىطژی ةػا ،
اغِٓاده نیکيص تا ةصنتان را از غط تػا پػا پػا یؼ کيػص .آیػا آن اغػِاد چیگَىػگ
نیتَاىص ایو کار را اىخام دٌص؟ ىهیتَاىص .چً کاری اىخام نیدٌػص؟ التِػً اذِهػا ً
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اٌصاؼ نضٌتی ةطای اىخام ایو کار ىصاردٌ .صْؼ ایو اغت کً وِٕػی تهػطیو او را
یاد گطِْیص یکی از اْطاد او ؽَیص .ةایص ةً کالسٌػای او ةطویػص و نهالػب او را یػاد
ةگیطیصٌ .صْؼ ایو اغت کً از ؽها پَل در ةیاورد .اگط ٌی کػػی روش او را یػاد
ىگیطد درآنصی ىصارد.
ناىيص غایط روشٌای تظکیػً در نصرغػ ةػَدا ،ةػطای نطیػصان ْػالَن داْػا ىیػظ
اغِادؽان ةارٌا گَاندیيگ را در ُةٍػصٌای دیگػط ةطایؽػان اىخػام نیدٌػص؛ گطچػً
نهکو اغت آن را ذع ىکييص .اْػطادی ةػا تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی نهکػو اغػت
ةَِاىيص نَِحً ؽَىص کً آن در ذال اىخام اغت و اْطاد ذػاس ىیظ نهکو اغت آن
را اذػاس کييص .در نَل سَاب یا در زنانٌای دیگط ،نهکو اغت ىاگٍػان حطیػان
گطنی از ةا ی غط حاری ؽَد و از تهػام ةػصن ٌتػَر کيػصٌ .ػصؼ گَاندیيػگ ایػو
ىیػت کً گَىگتان را اْظایؼ دٌص ،چطاکً گَىػگ از نطیػٔ تظکیػ سَدتػان رؽػص
نیکيص .گَاندیيگ ،ىٌَی روش تَٖیتکييصه اغػت و ةػطای پػا یؼ و پاکغػازی
ةیؾِط ةصنتان اغتْ .طد ةارٌا از نیان گَاندیيػگ نیگػضرد .ةػصنتان ةایػص در ٌػط
غهری پاک ؽَد .نا تؾطیٓات گَاندیيگ را اىخام ىهیدٌیم ،زیطا ٌهػاننَر کػً
گًِٓام ،ؽها ةایص ْٖم روی تهطیوتػان تهطکػظ کيیػص و اغػِادتان از ةٖیػ نػػا ل
نطإتت نیکيص.
ةٍلی از اْطاد نطاغهی اىخام نیدٌيص تا ؽاگطد اغِادؽان ؽػَىص .ةػا ـػرتت
درایوةػػاره ،نػػایلم ةػػً نَكػػٌَی اؽػػاره کػػيم .ةػػیاری از اْػػطاد نیسَاٌيػػص چيػػیو
نطاغهی را اىخام دٌيص تا ؽاگطد نو ؽَىص .دورۀ تاریشی ٍْلی نا از دوران گضؽػًِ
و ٕصیم نِٓاوت اغت .آیا پیؾاىی ةط زنیو گضاؽِو و زاىَزدن ،ةًنيظل ایػو اغػت

ً
رغها ؽاگطد ؽصهایص؟ نا ایو تؾطیٓات را اىخام ىهیدٌیم .سيػصهدار اغػت کػً
کً
ةػیاری از نطدم ْکط نیکييص ا گط ةطسی نطاغم نضٌتی کً ىهَد ةیطوىی دارد اىخػام
دٌيص و کهی نضٌتیتط ؽَىص گَىگؽان اْظایؼ نییاةص .تظکیػ ذٖیٖػی کػانالً ةػً
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ایػو ةػػػِگی دارد کػػً چگَىػػً تظکیػً نیکيیػص ،ةیْایػصه اغػػت کػػً ةػػطای چیػػظی
درسَاغت کيیص .نختَر ىیػِیص کً در نٖاةل ةػَدا زاىػَ ةظىیػص و پیؾػاىی ةػط زنػیو
ةگضاریص و نختَر ىیػِیص ٌَد روؽو کيیصْٖ ،م ةًنَر ذٖیٖی سَدتػان را ةػط نتػٔ
اغِاىصارد تظکیًکييصه تظکیً کيیص و نَحػَدات وا از دیػصن ؽػها ةػػیار سَؽػرال
نیؽَىص .انا اگط در حاٌای دیگط کارٌای ىادرغػت اىخػام دٌیػص ،از ایيکػً ؽػها را
ةتیييص نيظحط نیؽَىصٌ ،طچيص کً ٌػَد روؽػو کيیػص و آنٌػا را ٌتػادت کيیػص .آیػا

ذٖی ً
ِٖا ایوگَىً ىیػت؟ تظکی ذٖیٖی ةً سَدتان ةػِگی دارد .اگط انطوز ةً اغِاد

تٍيیم کيیص و نطاغهی اىخام دٌیص تا ؽاگطد نو ؽػَیص ،انػا وِٕػی پایتػان را از
ایو در ةیطون ةگضاریص ٌط کاری را کً نیسَاٌیص ،اىخام دٌیػص ،ایػو چػً ْایػصهای
دارد؟ نا اـالً اٌهیِی ةً ایو تؾطیٓات ىهیدٌیم .ذِی نهکو اغت ةً ىیکىانی
نو آغیب ةظىیص!
نا ةً ؽها چیظٌای ةػیاری دادهایم .تا وِٕی ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص و ةًنَر
حػػصی ةػػط نتػػٔ داْػػا رِْػػار کيی ػص ،ؽػػها را ةػػًٌيَان نطی ػصاىم در ىيػػط نیگی ػطم و
راٌيهاییتان نیکيم .تا وِٕی ْالَن داْا را تظکیً کيیػص ،ؽػها را ةػًٌيَان نطیػص در
ىيط نیگیطم و راٌيهاییتان نیکيم .انا اگط تظکیػً ىکيیػص ،ىهیتػَاىیم کػاری ةػطای
ؽها اىخام دٌیم .اگط تظکیً را نَِٕػّ کيیػص ،چػً ْایػصهای دارد ةػًنَر رغػهی در
حػِخَی ایو ةاؽیص کً ؽاگطد ىانیصه ؽَیص؟ اْطادی کً ْٖم تهطیوٌػا را اىخػام
نیدٌيص ؽاگطدان نو ىیػِيص ،ذِی اگط در ةیو کػاىی ةاؽيص کً در غػطی اول یػا
دوم غػػشيطاىیٌا ؽػػطکت کػػطده ةاؽػػيص .ةایػػص ةػػًنَر ذٖیٖػػی ةػػط نتػػٔ اغػػِاىصارد
ؽیوؽیيگ نا تظکیً کيیص و ْٖم پع از آن نیتَاىیص ةصىی غالم داؽًِ ةاؽػیص و
ةًنَر ذٖیٖی ةً غهَح ةا تط ةطویص .ازایورو ةً آن تؾطیٓات اٌهیِػی ىهػیدٌیم.
تا وِٕی تظکیً کيیص ةً نصرغ نا تٍلٔ داریصْ .اؽو نو ةً ٌهًچیظ آگاه اغت .ةً
ٌطچیظی در ذٌوتان آگاه اغت و نیتَاىص ٌط کاری اىخام دٌص .اگػط تظکیػً ىکيیػص
۱۹۵

نطإب ؽها ىشَاٌص ةَد ،انا اگط تظکیً کيیص تهػام نػػیط تػا اىٍِػا ةػً ؽػها کهػک
نیکيص.
تهطیوکييصگان در ةٍلی از روشٌای چیگَىگٌ ،طگظ اغِاد سػَد را ىصیصهاىػص.
ةً آنٌا گًِٓ ؽصه اگػط رو ةػً حٍػت ساـػی تٍيػیم کييػص و چيصـػص یػَآن پػَل
ةپطدازىص ،نیتَاىيص ؽػاگطد نرػػَب ؽػَىص .آیػا ایػو ْطیػبدادن سػَد و دیگػطان
ىیػت؟ ةیؾِط ایيکً ،چيیو ؽشفػی غػط از پػا ىهیؽياغػص و از آن پػع ؽػطوع
نیکيص از روش و اغِادش دْاع کيص .او ذِی ةً دیگطان نیگَیص روشٌای دیگػط
را یاد ىگیطىػص .ةػً ىيػطم کػانالً ةینٍيػی اغػت .اْػطادی ٌػم ٌػػِيص کػً نطاغػم
ةًاـػػهالح «لهعکػػطدن ْػػطؽ غػػط» را اىخػػام نیدٌيػػص .ىهػػیداىم چگَىػػً آن
لهعکطدن نیتَاىص کاری اىخام دٌص.
ىًتيٍا کػاىی کً چیگَىگ را ترت ٌيَان تاىِطیػػم آنػَزش نیدٌيػص ٕالةػی
ٌػِيص ،ةلکً تهام اْطادی کً چیگَىگ را ةً ىػام ةَدیػػم آنػَزش نیدٌيػص ىیػظ
تٖلتی ٌػِيصٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیصٌ :ظاران غال اغت کً روشٌای تظکیػً
در ةَدیػم ایو ؽکلٌا را داؽًِاىص .پع اگط کػی در آنٌا تِییطی ایخاد کيص آیػا
ةػػً چیػػظ دیگػػطی تتػػصیل ىهیؽػػَىص؟ روشٌػػای تظکیػػً ةػػطای ٌػػصؼ حػػصی
نَحَدیسصاییؽصن ٌػِيص و ةػًنَر َْؽالٍػادهای ؽػگٓتاىگیظىص .ذِػی تِییػط
کَچکی ٌهًچیظ را سطاب نیکيص .روىص تتصیل گَىگ ةیىٍایت پیچیصه اغت و آىچً
ْطد اذػاس نیکيص چیظی ةً ذػاب ىهیآیص .ةياةطایو ْػطد ىهیتَاىػص ةػط اغػاس
ایيکً چگَىً اذػاس نیکيص ،تظکیً کيص .ؽکلٌای نضٌتی راٌتػان راهٌػای تظکیػ
آىان اغت و ٌط تِییطی کً در آنٌا ایخاد ؽػَد آنٌػا را ةػً چیػظ دیگػطی تتػصیل
نیکيصٌ .ط نصرغً ،نَحَد سصایی وا یی دارد کً نػػئَل آن اغػت و ٌػط نصرغػً
ةػیاری از نَحَدات سصایی را از نطیٔ تظکیً تکَیو داده اغتٌ .ی کػی حط ػت
ىهیکيص ةًنَر غطغطی روش تظکیً در آن نصرغً را تِییط دٌص .یک اغِاد کَچک
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چیگَىگ چً تَٖای ٕصرتهيصی دارد کً حط ت کيص اغِاد آن روش را ْطیب دٌص و

ً
وإٍا نیتَاىػػت تِییػط
آن نصرغ تظکی نَحَدیسصاییؽصن را تِییط دٌص؟ اگط

کيص آیا ٌيَز ٌهان نصرغً نیةَد؟ ؽػها نیتَاىیػص چیگَىػگ ٕالةػی را تؾػشیؿ
دٌیص.

قساردٌی گزر اضسارآنیش
«ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ« »،یک روزى اغطارآنیظ» ىیظ ىانیػصه نیؽػَد .نیتَاىیػص

ایو اـهالذات را در کِابٌای َدنحیيگ ،دا َ
َذىگ و ؽیيگنیيگ گَییحی پیػصا

کيیص .آن چیػت؟ ةػیاری از اغِادان چیگَىگ ىهیتَاىيص ةًوكَح آن را تَكػید
دٌيص .زیطا در غهد اغِادان نٍهَلی چیگَىگْ ،طد ىً نیتَاىػص آن را ةتیيػص و ىػً
احازه دارد آن را ةتیيص .اگط تظکیًکييصهای ةشَاٌص آن را ةتیيص ،ةایص ةػً غػهد ةػا ت ِط

چؾم سطد یا ةا تط از آن رغیصه ةاؽص .اغِادان نٍهػَلی چیگَىػگ ىهیتَاىيػص ةػً
ایو غػهد ةطغػيص ،ةيػاةطایو ىهیتَاىيػص آن را ةتیييػص .در نػَل تػاریز ،در احِهػاع
تظکیًکييصگان ةر

و گِٓگٌَایی درایوةاره ةَده اغت کً گػضر اغػطارآنیظ چیػػت،

یک روزىً کخا ٕطار دارد و چگَىً گضر اغطارآنیظ در نرل ٕطار نیگیطد .در کِابٌای

دنحیيگ ،دا َ
َذىگ و ؽیيگنیيگ گَییحیْٖ ،م ةًـَرت ىيطی درةارۀ آن ةر

کطدهاىػػص و ةػػً حػػٌَط آن اـػالً ىپطداسًِاىػػص .آنٌػػا آن را ؽػػطح نیدٌيػػص و ؽػػطح
نیدٌيص ،انا ْٖػم ؽػها را ةیؾػِط غػطدرگم نیکييػصٌ .ػی کػػی ىهیتَاىػص آن را
ةًسَةی تؾطید کيص زیطا نطدم ٌادی احازه ىصارىص حٌَط آن را ةصاىيص.
از آىخا کً نطیصان ْالَن داْای نا ٌػِیص ،نیسػَاٌم ایػو را ةػً ؽػها ةگػَیم:
ٌطگظ آن کِابٌای چیگَىگ درٌمةطٌم را ىشَاىیص .درةػارۀ کِابٌػای ٕػصیهی کػً
ةیان کطدم ـرتت ىهیکيم ،ةلکً ةً آن کِابٌای ٕالةی چیگَىگ اؽاره نیکيم کً
ایػو روزٌػػا نػػطدم نیىَیػػػيص .ذِػػی آنٌػػا را ةػػاز ىکيیػص .ةػػًنرق ایيکػػً ذِػػی
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کَچکتطیو ْکطی داؽًِ ةاؽیص« :ةػیار سػب ،ایػو حهلػً ٕاةلپػضیطش ةػً ىيػط
نیآیص »،ةا ایو ْکط ،ارواح یا ذیَاىات تػػشیطکييصه در آن کِػاب سَدؽػان را ةػً
ةػػصنتان نیچػػػتاىيص .ةػػػیاری از کِابٌػػا ترػػت کيِػػطل ارواح یػػا ذیَاىػػات
تػشیطکييصهای ىَؽًِ ؽصهاىص کػً از واةػػِگیٌای ىَیػػيصه ةػً ؽػٍطت و ثػطوت
غَءاغِٓاده کطدهاىص .ایو روزٌا تٍصاد ةػیار زیادی از کِابٌای ْطیتيصۀ چیگَىگ
وحَد دارىص .ةػیاری از اْطاد ةینػئَلیت ٌػِيص و ذِی کِابٌایی نیىَیػيص کً
ارواح تػشیطکييصه و چیظٌای آؽًِٓ دارىص .ةًنَر کلی ذِی ةٍِط اغػت کِابٌػای
ٕصیهی کً ا ن ةیان کطدم یا غایط کِابٌای ٕصیهی نطتتم ةا آنٌا را ىیػظ نهالٍػً
ىکطد ،چطاکً نَكَع ثاةتٕصمةَدن در یک روش وحَد دارد.
یکی از نػئَلیو اىخهو پژوٌؼ ٌلم چیگَىگ چیو یکةار ناحطایی را ةػطایم
ىٖل کطد کً نطا ةػیار سيصاىص .او گٓت ؽشفی در پکو ةَد کً اُلب ةً غهیيارٌای
چیگَىگ نیرْت .ةٍص از ؽيیصن ةػیاری از غشيطاىیٌا ،اذػاس کػطد چیگَىػگ
ةیؾِط از آن چیظی ىیػت کً ؽيیصه ةَد .ةػًسانط ایيکػً ٌهػً در غػهد نؾػاةٍی
ةَدىصٌ ،هً درةارۀ نهلػب نؾػاةٍی ـػرتت نیکطدىػص .ؽػتیً آن اغػِادان ٕالةػی
چیگَىگْ ،کط کطد نرَِای چیگَىگ ْٖم ٌهان اغػت! غػپع او ىیػظ سَاغػت
کِاةی درةارۀ چیگَىگ ةيَیػص .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :کػی کػً چیگَىػگ تهػطیو
ىهیکيص نیسَاٌص کِاب چیگَىگ ةيَیػص .ایو روزٌا ،کِابٌای چیگَىگ از روی
ٌم کپی نیؽَىص .او ىَؽت و ىَؽت تا ایيکً ةً نَكػَع گػضر اغػطارآنیظ رغػیص و

ً
وإٍا نیداىص گضر اغطارآنیظ چیػت؟ ذِی در ةػیو
ىَِاىػت ادانً دٌص .چً کػی
اغِادان وإٍی چیگَىگ ،تٍػصاد کهػی نیداىيػص .او رْػت و از یػک اغػِاد ٕالةػی
چیگَىگ پطغیص .او ىهیداىػت کً آن اغِاد چیگَىگٕ ،الةی ةػَد؛ زیػطا سػَدش
ىیظ درةارۀ چیگَىػگ چیػظی ىهیداىػػت .انػا اگػط ایػو اغػِاد ٕالةػی چیگَىػگ
ىهیتَاىػت ةً ایو پطغؼ پاغز دٌص ،آیا نطدم نَِحػً ىهیؽػصىص کػً او ٕالةػی
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اغت؟ ازایػورو حط ػت کػطد چیػظی نػودرآوردی ةگَیػص .گٓػت یػک روزىػ گػضر
اغطارآنیظ در ىَک آلت تياغلی نػطد ٕػطار دارد .ةػػیار نػػشطه ةػً ىيػط نػیرغػص.
ىشيصیص ،زیطا ایو کِاب نيِؾػط ؽػصه اغػت .چیػظی کػً نیگػَیم ایػو اغػت کػً
کِابٌای چیگَىگ انطوزه ةً چيان وكٍیت نلرکی رغیصهاىص .آیا ٌی

ْایصهای

دارد کً آن کِابٌا را ةشَاىیص؟ آنٌا ةًدردتان ىهیسَرىص و ْٖم نیتَاىيص ةً ؽػها
ـصنً ةظىيص.
ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ چیػت؟ در نَل تظکیػ ْػای ٕلهػطو ةؾػطی ،وِٕػی از
غهد نیاىی آن گضر کيیص یا در غهد ةا ی آن ةاؽػیص ،کػَدک حػاودان ؽػطوع ةػً
رؽص نیکيص .کَدک حاودان نِٓاوت از چیظی اغت کً ةػًٌيَان کػَدک تظکیًؽػصه
نیؽياغیم .کَدکٌای تظکیًؽصه کَچک و ةػازیگَش ٌػػِيص و ةػا ؽػادناىی ةػً
انطاؼ نیدوىص و ةازی نیکييص .کَدک حػاودان ذطکػت ىهیکيػص .اگػط روح اـػلی،
کَدک حاودان را کيِطل ىکيص ،ةا دغِاىی ةًٌموـلؽصه در وكٍیت «حیًیػیو» و
پاٌا كطةصر ،ةیذطکػت روی یػک گػل ىیلػَْط آةػی نیىؾػیيص .کػَدک حػاودان از
دنتیان نَِلص نیؽَد .ؽها نیتَاىیص او را در غهری نیکطوغکَپی ةتیيیص ،ذِی
وِٕی کَچکتط از غط غَزن اغت.
نَكَع دیگطی ٌػت کً نایلم روؽو کيمْٖ .م یک دنتیان ذٖیٖػی وحػَد
دارد و آن ٌهان تیان در نيهٖ پاییو ؽکم اغت .آن درون ةصن در پاییو ؽکم و
در ةا ی ىٖه نػب غػَزىی ٌػَیییػیو ٕػطار دارد .ةػػیاری از ؽػکلٌای گَىػگ،
ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،ةػیاری از تَاىاییٌاْ ،اؽػو ،کػَدک حػاودان،
کَدکٌای تظکیًؽصه و ةػیاری از نَحػَدات دیگػط ٌهگػی از ایػو تػیان نَِلػص
نیؽَىص.
در زنان گضؽًِ ،تٍصادی از تظکیًکييصگان نصرغ دا َ درةػارۀ دنتػیان ةػا یی،
دنتیان نیاىی و دنتیان پاییيی ـػرتت کطدىػص .نیگػَیم کػً آنٌػا در اؽػِتاه
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ةَدىص .ةٍلی اْطاد ىیظ ادٌا نیکييص کً در نَل ىػلٌای نشِلّ ،اغِادان ةً ایػو
نطیٔ آنَزش دادهاىص و ایيکً در کِابٌا ىیظ ةً ایو ؽکل ىَؽًِ ؽػصه اغػت .ةػً
ؽها نیگَیم ،ذِی در ایام ٕصیم ىیظ نهالب ةینٍيػی و ةػًدردىشَر وحػَد داؽػًِ

ً
طورتا ةػً ایػو نٍيػی
اغت .گطچً ةطسی نهالب غالیان غػال نيِٖػل ؽػصهاىص ،كػ
ىیػت کً ـرید ٌػِيص .ةٍلی از روشٌای کَچػک دىیػَی ٌهیؾػً در نرػیم
نطدم ٌادی اؽاًٌ پیصا کطدهاىص ،انا ىهیتَاىيص ةً ؽها کهک کييص کً تظکیػً کيیػص و
ةیْایصهاىص .وِٕی آنٌا درةارۀ دنتیان ةا یی ،دنتیان نیاىی و دنتػیان پػاییيی
ـرتت نیکييص ،نييَرؽان ایو اغت کً دنتػیان حػایی اغػت کػً دن نیتَاىػص
رؽص کيص .آیا ایو ؽػَسی ىیػػت؟ وِٕػی ؽػشؿ نػصت زیػادی ذٌػيؼ را روی
ٕػهِی از ةصن نِهطکظ کيص ،تَدهای اىطژی ایخاد نیؽَد کً دن را ؽکل نیدٌػص.
اگط ةاور ىهیکيیص ذٌو سَد را روی ةازویتان نِهطکظ کيیص و نصت زیػادی ةػً ایػو
ـَرت ادانً دٌیص و پع از نصتی آىخا دن ؽکل نیگیطد .ةياةطایو ةطسػی از اْػطاد
ایو را نیةیييص و نیگَیيص دنتیان ٌهًحا وحَد دارد .ایو ذِی سيصهدارتط ةً ىيط
نیآیص .آنٌا ْکط نیکييص کً ٌطحا دن ؽکل ةگیطد ،دنتیان اغػت .ذٖیٖػت ایػو
اغت کً ،آن یک دن اغت ،انا یک تػیان ىیػػت .نیتَاىیػص ةگَییػص دن ٌهػًحا
وحَد دارد ،یػا ایيکػً دن ةػا یی ،دن نیػاىی و دن پػاییيی وحػَد دارد؛ آن درغػت
اغت .اناْٖ ،م یک تیان کً ةًنَر ذٖیٖی نیتَاىص ٕصرتٌای ةیؽهاری را تَلیص
کيص وحَد دارد و آن در نيهٖ پاییوتط ؽکم ٕطار دارد .در ىِیخً ،آن گًٌِٓا درةػارۀ
دنتیان ةا یی ،دنتیان نیػاىی و دنتػیان پػاییيی اؽػِتاه اغػتٌ .طحػایی کػً
ذٌوتان را نصتی نَ ىی نِهطکظ کيیص دن ؽکل نیگیطد.
کَدک حاودان از دنتیان در ٕػهت پاییو ؽػکم نَِلػص نیؽػَد و ةًتػصریج
رؽص نیکيص تا ةظرگتط و ةظرگتط ؽَد .وِٕی تا اىصازۀ تػَپ پیيگپيػگ رؽػص کيػص،
ؽکل کلی ةصىؼ نیتَاىص دیصه ؽَد و ةیيی و چؾمٌای او ؽکل گطًِْاىص .زناىی
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کً کَدک حاودان ةً اىصازۀ تَپ پیيگپيگ اغػت ،ذتػاب گػطد کػَچکی در کيػار او
رؽص نیکيص .ةٍص از آىکً ؽکل نیگیطد ،ةا رؽص کَدک حاودان ،آن ذتاب ىیػظ رؽػص
نیکيص .وِٕی ٕص کَدک حاودان ةً کهی ةیؼ از پػيج ایػي

(غػیظده غػاىِینِط)

نیرغص ،یک گلتطگ گػل ىیلػَْط آةػی ىػاٌط نیؽػَد .وِٕػی کػَدک حػاودان ةػً
ؽؼوىیم تا ٌؾت ایي

(ٌٓصه تا ةیػػت غػاىِینِط) نیرغػص ،گلتطگٌػای گػل

ىیلَْط آةی اـَ ً ؽکل نیگیطىص و یًای از گل ىیلَْط آةی ىػاٌط نیؽػَد .کػَدک
ی درسؾيصه روی ـٓر گل ىیلَْط آةی نالیی نیىؾیيص و ةػیار زیتػا
ِ
حاودان نالی ِ
ةصن سصایی تتاٌیىاپضیط اغت کً در نصرغ ةػَدا آن را «ةػصن
ةً ىيط نیرغص .ایو
ِ
ةَداگَن» و در نصرغ دا َ آن را «کَدک حاودان» نیىانيص.

در روشنانٌ ،م ایو ةصن را تظکیً نیکيیم و ٌم ةصىی کً ةا آن نَِلص ؽػصیص،
و ٌػػط دوی آنٌػػا زم ٌػػػِيص؛ یٍيػػی ةػػصن نادرزادیتػػان ىیػػظ ةایػػص تتػػصیل ؽػػَد.
ٌهاننَر کً نیداىیص ،ةصن سصایی احازه ىصارد ةػیو نػطدم ٌػادی ىػاٌط ؽػَد .ةػا
تالؽی ةػیارٕ ،الب آن نیتَاىص ىؾان داده ؽَد و چؾمٌای اْطاد ٌادی نیتَاىيص
ْطوزىصگی آن را ةتیييص .انا پع از ایيکً ةصن ایو ُةٍػص تتػصیل ؽػص ،وِٕػی در ةػیو
نطدم ٌادی ٕطار دارد ،ةً ٌهان ؽکل ةصن ْیظیکی ْطدی ٌادی ةػً ىيػط نیرغػص و
نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ْطؽ آن را ةتیييص ،گطچً ایو ةصن نیتَاىص آزاداىً ةیو ُةٍػصٌا
ذطکت کيص .وِٕی ٕص کَدک حاودان ةػً اىػصازۀ ذػصود پػيج الػی ؽػؼوىیم ایػي
نیرغص ،ذتاب ٌَایی ىیظ تا آن ارتٓاع رؽص نیکيػص و نثػل پَغػِ یػک ةادکيػک،
ؽٓاؼ اغت .کَدک حاودان ةا پاٌای كطةصری نیىؾیيص و ذطکت ىهیکيص .وِٕػی
ةً ایو اىصازه رؽص نیکيص ذتاب ٌَایی دنتیان را تطک نیکيػص .از آىخػا کػً رؽػص
کطده و ةالَ ؽصه اغت ،ةًغهت ةا ذطکت نیکيػص .روىػص ذطکػت او ةًغػهت ةػا
ةػیار آٌػًِ اغت ،انا ٌط روز ذطکػت او نیتَاىػص دیػصه ؽػَد .ةًتػصریج ةػً ةػا
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ذطکت نیکيص و ةا تط نیرود .اگط ةا دٕت آن را تخطةً و نؾاٌصه کيػیم نیتػَاىیم
وحَد آن را ذع کيیم.
وِٕی ایو ذتاب ٌَایی ةً ىٖه نب غَزىی تانحَىگ در نطکػظ ٕٓػػ غػیيً
نیرغص ،ىیاز دارد کً نصتی آىخا ةهاىص .از آىخػا کػً ةػػیاری از حػٌَط ةػصن ةؾػطی
آىخاغت (ٕلب ىیظ آىخاغت) ،نخهًٌَای از چیظٌا درون ایو ذتاب ٌػَایی ؽػکل
نیگیطد .ایو حٌَط وارد ذتاب ٌَایی نیؽَد و آن را ُيی نیکيص .پع از نػصتی،
دوةاره ةًنطؼ ةا ذطکت نیکيص .وِٕی از نیان گلَ ٌتَر نیکيص ،اذػػاس سٓگػی
نیکيیص ،نثل ایيکً رگٌایتان نػػصود ؽػصهاىص و گلَیتػان ذػع ىاسَؽػایيصی
دارد ،گَیی ورم کطده اغت .ایو ْٖم چيص روز نػَل نیکؾػص .غػپع ایػو ذتػاب
ٌَایی ةً ْطؽ غط نیرغص و نا آن را «ـٍَد ةً ىیَان» نیىانیم .اگطچً نیگَییم
آن ةً ىیَان وارد نیؽَد ،ولی در ذٖیٖت ةػً اىػصازۀ کػل غػط ؽهاغػت .اذػػاس
نیکيیص اىگار غطتان ورم کػطده اغػت .چػَن ىیػَان نرلػی ةػػیار نٍػم در وحػَد
ؽشؿ اغت ،حٌَط آن ىیظ ةایص درون ذتاب ٌَایی ؽکل ةگیطد .پع از آن ،ذتاب
ٌَایی غٍی نیکيص ةا ْؾار از تَىل چؾم غَم ةیطون ةیایص و ایو ةػػیار دردىػاک
اغت .چؾم غَم ةًنَر دردىاکی ْؾطده نیؽَد و ؽٖیًٌٖا ىیظ اىگار ورم کطدهاىػص
و چؾمٌا گَد نیاِْيص .ایو اذػاس ادانً نییاةص تا ایيکً ذتاب ٌػَایی از تَىػل
چؾم غَم ةیػطون نیآیػص و ةالْاـػلً در حلػَی پیؾػاىی آویػظان نیؽػَد .ایػو
ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ ىانیصه نیؽَد ،آىخا آویظان نیؽَد.
اْطادی کً در نصرغ ةَدا یا دا َ تظکیً نیکييص و چؾم غَمؽان ةػاز اغػت در
ایو نطذلً ىهیتَاىيص چیظی ةتیييص؛ چطاکً ةصیوـَرت ،ؽکلگیطی چیظٌا در درون
گضر اغطارآنیظ غطیًتط نیؽَد .در حلَ و ٌٖب ،نخهًٌَ درٌایی وحَد دارد و ٌه
آنٌا ةػًِ نیؽَىص .ؽتیً گضرگاه نیصان تیػانآىهو در پکػو ،دو د ِر ةػظرگ در ٌػط

نطؼ وحَد دارد .ةطای غطٌتدادن ةً ؽکلگیطی و ُيیغازی گضر اغطارآنیظ ،درٌا
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ةاز ىهیؽَد ،نگط ترت ؽطایم ةػیار ساص .اْطادی کً ةًنَر نٍهػَل نیتَاىيػص از
نطیٔ چؾم غَم ةتیييص ،در ایػو نطذلػً ىهیتَاىيػص ةتیييػص ،چطاکػً احػازه ىصارىػص
ةتیييصٌ .صؼ از آویظانؽصن آن در حلَی پیؾاىی چیػت؟ ـصٌا کاىػال اىػطژی در
ةصن نا در آن نکان ةً ٌم نیرغيص ،ةياةطایو ـصٌا کاىال اىطژی ةایص از نیػان گػضر
اغطارآنیظ دور ةظىيص و غپع سارج ؽَىصٌ .هگی ةایص از نیان گضر اغطارآنیظ ٌتػَر
کييصٌ .صؼ ایو اغت کً ةيیانٌای ةیؾِطی گضاؽًِ ؽَد و نخهٌَػًای از چیظٌػا
را درون گضر اغطارآنیظ ؽکل دٌص .از آىخا کً ةصن ةؾطی ،حٍاىی کَچک اغػت ،آن
حٍاىی کَچک را ؽکل نیدٌػص و تهػانی حػٌَط ةػصن ةؾػطی در درون آن ؽػکل
نیگیطد .انا آن ْٖم نخهًٌَای از انکاىات را ؽکل نیدٌػص و ٌيػَز ةػًنَر کانػل
ٕاةلةٍطهةطداری ىیػت.
در تظکیً در نصرغ ُیطٌادی ،گضر اغطارآنیظ ةػاز گضاؽػًِ نیؽػَد .وِٕػی گػضر
اغطارآنیظ ةا ْؾار ةیطون نیآیص ،ناىيص اغَِاىً اغت ،انػا ةًتػصریج گػطد نیؽػَد.
ةياةطایو درٌای آن در ٕػهت حلَ و ٌٖب ةاز ٌػِيص .روشٌای نصرغ ُیطٌػادی،
ىً ةً نصرغ ةػَدا تٍلػٔ دارىػص و ىػً ةػً نصرغػ دا ػَ ،ةيػاةطایو نختَرىػص از سػَد
نراْيت کييص .در نصارس ةَدا و دا َ اغِادان ةػیاری وحَد دارىص و ٌهگی آنٌػا
نیتَاىيص نَاىب نطیصان ةاؽيص .ةياةطایو نطیصان ىیػازی ىصارىػص ةتیييػص و ةػا ٌػی
نؾکلی نَاحً ىهیؽَىص .انا در نصرغ ُیطٌادی ایوگَىً ىیػت ،آنٌا نختَرىص از
سَد نراْيت کييص .ازایورو ةایص ةَِاىيص ةتیييص .انا وِٕی در آن زنػان چیظٌػا را ةػا
چؾم غَمؽان نیةیييص ،ؽتیً ىگاهکطدن از نیان لَل تلػکَپ اغت .ةٍص از ایيکً
ایو نخهًٌَ از چیظٌا در نصت یک ناه یا ةیؾِط ؽکل نیگیطد ،آن ؽطوع نیکيػص
ةً درون ةطگطدد .وِٕی ةً درون غط ةػازنیگطدد« ،تِییػط حایگػاه گػضر اغػطارآنیظ»
ىانیصه نیؽَد.
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زناىی کً گضر اغطارآنیظ ةً درون ةطنیگطدد ،غط ؽها دوةاره اذػػاس دردىػاکی
َحو در پؾػت گػطدن ةػا ْؾػار سػارج
دارد ،گَیی ورم کطده اغت .غپع از ىٖه ی ِ
نیؽَد .ایو ْؾار ةً ةیطون ىیظ اذػاس دردىاکی دارد ،نثل ایيکً غطتان ؽػکاًِْ
و ةاز نیؽَد .غپع گضر اغػطارآنیظ ةػًیکةاره ةیػطون نیآیػص و ةالْاـػلً آغػَده
نیؽَیص .ةٍص از ةیطونآنصن ،گضر اغطارآنیظ در ُةٍصی ةػػیار ژرؼ آویػظان نیؽػَد.
وِٕی در سَاب ٌػِیص آن را ترت ْؾار ٕطار ىهیدٌیص ،چطاکً در ةصىی از ؽها ٕطار
دارد کً در ُةٍصی ةػیار ژرؼ اغت .انا نػئلًای وحَد دارد :وِٕػی گػضر اغػطارآنیظ
ةطای اولیو ةار ٕطاردٌی نیؽَد ،اذػاس نیکيیػص چیػظی در نٖاةػل چؾػهانتان
وحَد دارد .گطچً آن در ُةٍصی دیگط اغت ،انا ٌهیؾً اذػاس نیکيیص چیظ تػاری
در نٖاةل چؾهان وحَد دارد ،نثل ایيکػً چیػظی چؾػهانتان را پَؽػاىصه اغػت و
ةاٌ

َحو ،گػضرگاه
نیؽَد اذػاس ىاسَؽایيصی داؽًِ ةاؽیص .از آىخا کً ىٖه ی ِ

ةػیار نٍهی اغت ،گضرگاه اغػطارآنیظ ةایػص نخهٌَػًای از چیظٌػا را در آىخػا ؽػکل
دٌص .غپع دوةاره ؽطوع نیکيص ةً درون ةصن ةطگطدد« .یک روزى اغػطارآنیظ» در
ذٖیٖت ةً یک نٍَٕیت گضر اغػطارآنیظ اؽػاره ىهیکيػص ،چطاکػً ةایػص ةارٌػا تِییػط
نٍَٕیت دٌص .وِٕی ةً ىیَان ةطنیگطدد ،ؽطوع نیکيص در درون ةػصن پػاییو ةػطود
تا ایيکً ةً ىٖه نػب غػَزىی نیيػگنِ و در ْلػای ةػیو کلیػًٌا ةطغػص .در ىٖهػ
نیيگنِ و دوةاره ةیطون نیآیص.
ىٖه نب غَزىی نیيگنِ و ىٖه ةیىٍایت نٍهی در ةصن اغت .نصرغ دا َ آن
را یک «روزىً» نیىانص و نا آن را یػک «گػضرگاه» نیىػانیم .ایػو گػضرگاه اـػلی
ً
وإٍا ؽتیً دروازهای آٌيی اغت ،یًٌای ةیؽػهاری از دروازهٌػای
نٍهی اغت و
آٌيی دارد .نیداىیم کً ةصن یًٌای ةیؽهاری دارد .غلَلٌای ْیظیکی یک یػً
ٌػِيص و نَلکَلٌای درون آنٌا ی دیگطی را ؽکل نیدٌيػص .در ٌػط یػًای از
اتمٌا ،پطوتَنٌا ،الکِطونٌا ،ذرات ةػیار کَچک ،ذرات کَچکتط و ذِی کَچکتط،
۲۰۴

تا ذرات ةیىٍایت نیکطوغکَپی ،دروازهای وحَد دارد .ةً ٌهیو ؽکل ،تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی و تَاىاییٌای ساص ةیؽهاری وحَد دارىص کً ٌهگػی درون آن دروازۀ
یًٌای نشِلّ ٕٓل ؽصهاىص .در روشٌای دیگط کً دن را تظکیػً نیکييػص ،وِٕػی
دن در آغِاى اىٓخار اغت ،اول ىٖه نیيگنِ و ةایص ةا اىٓخار ةاز ؽَد .اگط ةاز ىؾَد،
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىهیتَاىيػص آزاد ؽػَىص .پػع از آىکػً گػضر اغػطارآنیظ ایػو
نخهًٌَ از چیظٌا را در ىٖه نب غَزىی نیيگنِ و ؽکل داد ،دوةاره ةً درون ةػصن
ةطنیگطدد .غپع ةً ٕػهت پاییو ؽکم ةطنیگطدد .ایو« ،ةازگؾت گضر اغػطارآنیظ
ةً حایگاه سَد» ىانیصه نیؽَد.
ةٍص از ایيکً گضر اغطارآنیظ ةطنیگطدد ،ةً نرػل اولیػ سػَد ةػازىهیگطدد .در آن
زنان ،کَدک حاودان ةػیار ةظرگ ؽصه اغت .ذتاب ٌَایی ،کَدک حاودان را در ةط
سَاٌص گطْت و کَدک حاودان را سَاٌص پَؽاىصٌ .هاننَر کً کَدک حػاودان رؽػص
نیکيص ،گضر اغطارآنیظ ىیظ ٌهطاه ةا او رؽص نیکيص .در نصرغػ دا ػَ ،نٍهػَ ً وِٕػی
کَدک حاودان ةً اىصازۀ کَدک ؽؼ یا ٌٓتغالً رؽػص نیکيػص ،ةػً او احػازه داده
نیؽَد ةصن را تطک کيص و آن« ،تَلص کَدک حاودان» ىانیصه نیؽَد .ترت کيِطل
روح اـلی ،کَدک حاودان نیتَاىػص ةیػطون ةیایػص و در انػطاؼ ذطکػت کيػص .ةػصن
ْیظیکی آىخا ثاةت نیناىص ،در ذالی کً روح اـلی ةیطون نیآیص .در نصرغػ ةػَدا،
نٍهَ ً وِٕی کَدک حاودان تا اىصازهای پطورش یاةص کً ةػً ةظرگػی ؽػشؿ ةطغػص،
دیگط ةا ٌی

سهطی نَاحػً ىشَاٌػص ؽػص .در آن زنػان ،نٍهػَ ً ةػً او احػازه داده

نیؽَد ةصن را تطک کيػص و از ةػصن حػصا ؽػَد و آن نیتَاىػص سػارج ؽػَد .در آن
ٌيگام ،کَدک حاودان تا اىصازۀ سَد ؽشؿ رؽص کطده و ایو ذتاب کً ٌهػان گػضر
اغطارآنیظ اغت و او را در ةط گطًِْ ،ةظرگ ةَده و ْطاتط از اىصازۀ ةصن ْیظیکی سَاٌص
ةَد .از آىخا کً کَدک حاودان تا چيیو اىصازۀ ةظرگی رؽص کػطده ،نتیٍػی اغػت کػً
گضر اغطارآنیظ ْطاتط از اىصازۀ ةصن ةاؽص.
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ؽایص دیصه ةاؽیص کً در نخػهًٌا و تفاویط نَحَدات سصایی کً در نٍاةػص یػا

ػا ىٖاؽػػیٌا ،اکثػ ً
غػػایط نکانٌػػای نػػضٌتی ٌػػػِيص و نشفَـػ ً
ػطا ایػػو نَحػػَدات
ةًگَىًای ةً تفَیط کؾیصه ؽصهاىص کً دایطهای دورؽان اغت یا ىَاری ةیلیؽػکل

در پؾػػت آنٌػػا ٕػػطار دارد .ةػػیاری از تفػػَیطٌا ةػػصیو ؽػػکل ٌػػػِيص ،نشفَـػ ً
ػا
ىٖاؽیٌا در نٍاةص ٕصیهیٌ .ی کػی ىهیتَاىص ةًسَةی تَكید دٌػص کػً ٌلػت آن
چیػت .ةً ؽها نیگَیم ،آن گضر اغطارآنیظ اغت .انا در ایػو نطذلػً ،دیگػط گػضر
اغطارآنیظ ىانیصه ىهیؽَد .آن «ةٍؾت» ىانیصه نیؽَد .در ذٖیٖت ٌيَز ىهیتَان
ةًنَر کانل آن را ةٍؾت ىانیص ،چطاکً ْٖػم ایػو نخهٌَػ انکاىػات را دارد .ناىيػص
کارساىًای اغت کً نخهًٌَای از انکاىات را دارد انا تَاىایی ةػطای تَلیػص را ىػصارد.
ٕتل از آىکً ةَِاىص تَلیص را ؽطوع کيص ةً اىطژی و نػَاد سػام ىیػاز دارد .چيػص غػال
پیؼ ،ةػیاری از تظکیًکييصگان گِٓيص کً غهد گَىگؽػان ةػا تط از غػهد گَىػگ
نَحَدات سصایی گَىاگَن رًِْ اغت .دیگطان ْکط کطدىػص ایػو ةاورىاپػضیط ةػً ىيػط
نیرغص .در ذٖیٖت ،آىچً آنٌا گِٓيص در کل ةاورىاپضیط ىتَد ،زیػطا در ذػالی کػً در

ً
وإٍا ةایص تا غهد ةػیار ةا یی تظکیً ؽَد.
دىیای ةؾطی ٌػِیص گَىگتان

چگَىً نیتَاىص ایوگَىً ةاؽص :او تا غهری ةػا تط از نَحػَدات سػصایی تظکیػً

ً
وإٍػا در
کطده اغت؟ ىتایص آن را سیلی غػهری ةٍٓهیػص .گَىػگ چيػیو ؽشفػی
غهری ةػیار ةا غت .زیطا پع از ایيکً تظکیًاش ةً غػهری ةػػیار ةػا رغػیصه
ةاؽص ،وِٕی ةً زنان روؽوةیيی کانل رغیصه ةاؽص ،غهد گَىگ او ةػیار ةا غػت.
درغت ٕتل از ةازؽصن ٕٓل گَىگ و ىا لؽصن ةً روؽوةیيی کانلٌ ،ؾِاددرـػص از
گَىػػگ او ،ةػػا نٍیػػار ؽیوؽػیيگ اوٌ ،ػػط دو ةطداؽػػًِ نیؽػػَىص .آن اىػػطژی ةػػطای
ُيیکػػطدن ةٍؾػػت سػػَد او ةػػً کػػار سَاٌػػص رْػػتٌ .هػػاننَر کػػً نیداىیػص گَىػػگ
تظکیًکييػػصهٌ ،هػػطاه ةػػا غػػهد ؽیوؽػیيگ او ،چیػظی اغػػت کػػً ةػػا گػػضر از نیػان
غػػشِیٌای ةیؽػػهار و آةصیػػصهکطدن سػػَد ترػػت ؽػػطایم نإتْطغػػا در تهػػام
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زىصگیاش پطورش داده اغت .ازایورو ةػیار ةاارزش اغػتٌ .ؾػِاددرـػص از ایػو
نادۀ ةاارزش ةطای ُيیکطدن ةٍؾت او ةً کار نیرود .ةً ٌهیو ٌلت وِٕی در آیيصه
در تظکیً نَْٔ نیؽَد ،ةطای داؽِو ٌطچً ةشَاٌص ْٖم ىیػاز دارد دغػِؼ را دراز
کيص و آن ةالْاـلً پصیصار نیؽَد و اگط اراده کيص کً ٌط کاری اىخام ؽَد ،ةً اىخام
نیرغص .او در ةٍؾت سَد ٌهًچیظ دارد .ایػو تٖػَای ٌيػیم اوغػت کػً از نطیػٔ
ترهل غشِیٌا تظکیً کطده اغت.
اىطژی نَحَدی کً ةً ایو ؽکل سصایی اغت نیتَاىص ةػًراذِی ةػً ٌطچیػظی
تتصیل ؽَد .ةياةطایو آزاد اغت ٌط نَر کً نایػل اغػت آن را نفػطؼ کيػص یػا از آن
ةٍطهنيص ؽَد و نیتَاىص ٌطچیظی داؽًِ ةاؽص .آنٌا از دغِاورد تظکیًاش نیآیيص،
کً نٖام سصایی اوغتٌ .طچیظی کهِط از ایو نٖام سصایی ،ةصیو نٍيی اغػت کػً
در ىٍایت در تظکیًاش نَْٔ ىؾصه اغت .در ایو زنان آىچً ٕتالً گضر اغطارآنیظ ةػَد
اکيَن نیتَاىص «ةٍؾت» یا «دىیای» سَدش ىانیصه ؽػَد .ایػو ؽػشؿ ْٖػم ةػا
ةیػتدرـص ةإیناىصه از گَىگ سَد ةً کهال و روؽوةیيی نیرغػص .اگطچػً ْٖػم
ةیػتدرـص از گَىگ او ةإی ناىصه اغت ،انا در ایو نطذلً ٌی

ةشؾی از ةػصىؼ

ٕٓل ىیػت .او نیتَاىػص ایػو ةػصن را رٌػا کيػص یػا آن را ىگػً دارد ،انػا ایػو ةػصن
پیؾاپیؼ ةا نادۀ ةا اىطژی ةا تتصیل ؽصه اغت .در ایو زنان ،تَاىاییٌای سصایی
او ةًنَر کانل آؽکار نیؽػَىص و ٕػصرت آنٌػا ٕیاسىاپػضیط اغػت .گطچػً وِٕػی
ؽشفی در ةیو نطدم ٌادی در ذال تظکیً اغت ،ةصن او نٍهَ ً ٕٓل اغت و چيیو
نٍارتٌای ةظرگی را ىصارد و ةصون تَحً ةً ایيکػً گػَىگؼ چٖػصر ةػا ةاؽػص ٌيػَز
نرصود اغت .انا در ایو نطذلًای کً در ةا تَـیّ ؽػص ،دیگػط ایوگَىػً ىشَاٌػص
ةَد.

۲۰۷

ضذيساىی پيجم

طسح فا لَن
ْالَن ،ىهاد ْػالَن داْػای نػا اغػت .کػػاىی کػً تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی دارىػص،
نیتَاىيص ةتیييص کً ایو ْالَن در ذال چػطسؼ اغػت ،ؽػانل آن ْالَنٌػای روی

ىؾانٌای ْالَن .غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن ،روش تظکی نا را ٌػصایت نیکيػص.
گػِطۀ روش تظکی نا ةػیار ٌيیم اغت ،زیطا ةط اغاس َٕاىیو ذاکم ةط تِییػطات
حٍان اغت .ایػو ْػالَن کػً تفػَیط آن در اةِػصای کِابنػان ٕػطار دارد ،از حٍِػی
نیيیاتَر حٍان اغت .نصرغػ ةػَدا حٍػان را ةًـػَرت گطوٌػی از دىیاٌػایی تفػَر
نیکيص کً در ده حٍت وحَد دارىص .چٍار وحً و در نخهَع ٌؾت حٍت وحَد دارد.
ؽایص ةطسی اْطاد دیصه ةاؽيص کػً ةػا و پػاییو ْػالَن ،غػَِن اىػطژی وحػَد دارد.
ِ
حٍت ةػا و پػاییو ،در نخهػَع ،ده حٍِػی داریػم کػً
ةياةطایو ةا اذِػاب ایو دو
دىیاٌا در آن حٍات ةيا نیؽَىص؛ دىیاٌایی کً حٍان را نیغازىص .ةًنَر غاده ،ایػو
نٍَٓنی اغت کً نصرغ ةَدا از حٍان دارد.
التًِ کٍکؾانٌای ةیؽهاری در ایو حٍان وحَد دارد و راه ؽیطی نػا یکػی از
آنٌاغػػت .حٍػػان ةًـػػَرت یػػک کػػل در ذػػال ذطکػػت اغػػت و ٌهیونػػَر ٌه ػ
کٍکؾانٌای درون آن .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌالنتٌای تایحی و ٌالنتٌػای
غَآغِیکای  卍کَچکتط در ایو ىهاد ىیػظ در ذػال چػطسؼ ٌػػِيص و ٌهیونػَر
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غَآغػػِیکای  卍ةظرگتػػط در نطکػػظ و کػػل ْػػالَن ىیػػظ نیچطسيػػص .ةػػً ؽػػکلی،
[غَآغِیکای  卍ةظرگتط] نٍطؼ کٍکؾان راه ؽیطی اغت و چَن ةػً نصرغػ ةػَدا
تٍلٔ داریم ،ایو ٌالنت نصرغ ةَدا در نطکظ ٕػطار دارد .ىػاٌط آن ایوگَىػً ةػً ىيػط
ػَدی ةػػػیار نِيػػَع و
نیرغػػص .انػػا در ُةٍػػصٌای دیگػػط ٌطچیػػظی ؽػػکلٌای وحػ
ِ

درٌمةاِْػػًای دارد و روىػػصی کػػً ٌطچیػػظی از نطیػػٔ آن پصیػػص نیآیػػص ىیػػظ ةػػًنَر
اتَری حٍػان
نؾاةٍی ةػیار پیچیصه اغت .ةياةطایو ایو ىهػاد ْػالَن ،تفػَیط نیيیػ
ِ

اغت .ایو ْالَن در تهانی ُةٍصٌای دیگط ىیظ ؽکلٌای ٌػِی و ْطایيصٌای ترػَل
سَد را دارد ،ازایورو آن را یک دىیا در ىيط نیگیطم.

وِٕی ْالَن در حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت نیچطسػص ،نیتَاىػص ةػًنَر
سَدکار اىطژی را از حٍان ةً سَد حضب کيص و وِٕی سالؼ حٍت گطدش ٌٖطةًٌای
غاٌت نیچطسص نیتَاىص اىطژی را ةً ةیطون ةٓطغِص .یک ویژگی ْالَن ایو اغػت
کً وِٕی ةًنطؼ درون نیچطسص (در حٍت گطدش ٌٖطةًٌای غاٌت) ْطدی را کػً
ْالَن در ةصىؼ ٕطار دارد ةٍطهنيص نیکيص و ٌيگانی کػً ةػًنطؼ ةیػطون نیچطسػص
(سالؼ حٍت گطدش ٌٖطةًٌای غاٌت) دیگطاىی را ةٍطهنيص نیکيص کً پیطانػَن آن
ْطد ٌػِيص .ةطسی اْطاد پطغیصهاىص« :نا ةً نصرغػ ةػَدا تٍلػٔ داریػم ،پػع چػطا
ٌالنت تایحی ىیظ وحَد دارد؟ نگط ٌالنت تایحی ةً نصرغ دا َ تٍلػٔ ىػصارد؟»
ٌلِؼ ایو اغت کً آىچً نا تظکیً نیکيیم ةػیار ٌيیم اغت ،نٍػادل ایػو اغػت
کً کل حٍان را تظکیػً نػیکيیم .پػع ٌهگػی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :در حٍػان دو
نصرغ اـلی وحَد دارد ،نصرغ ةَدا و نصرغ دا َ .ةصون ٌطیػک از آنٌػاْ ،ػالَن
حٍان کانلی را ىهیغازد و ىهیتَاىیص آن را حٍاىی کانل ةيانیص .ةياةطایو چیظٌػایی
را از نصرغ دا َ ةً آن اكاًْ کطدهایم .نهکو اغت ةطسی ةگَیيصٌ« :الوه ةط نصرغ
دا َ ،نػیریت و کيَٓغیَىیػم و نضاٌب دیگطی ىیػظ وحػَد دارىػص .آنٌػا چػً؟»
آىچً نیتَاىم ةطایتان ْاش کيم ایو اغت کً وِٕػی تظکیػً در کيَٓغیَىیػػم ةػً
۲۱۰

غهَح ةػیار ةا یی ةطغص ،ةً نصرغ دا َ تٍلٔ دارد و ٌيگانی کً تظکی ةػیاری از
نضاٌب ُطةػی ةػً غػهَح ةػا یی ةطغػص ،در نصرغػ ةػَدا نتًٖةيػصی نیؽػَىص و
نخهٌَ آنَزشٌایی در نصرغ ةَدا ٌػِيصْٖ .ػم دو ٌػصد از چيػیو نصرغػًٌای
اـلی وحَد دارد.
پع چطا دو ٌالنت تایحی ةػً رىگٌػای ٕطنػظ و آةػی و دو ٌالنػت تػایحی
دیگط ةً رىگٌای ٕطنظ و نؾکی ٌػِيص؟ چیظی کً نٍهَ ً نػطدم درةػارۀ تػایحی
چی ییو و
نیداىيص ایو اغت کً آن از دو ىَع ناده ،یکی نؾکی و دیگطی غٓیص،
ِ

یاىگ تؾکیل ؽصه اغت .ایو درکی اةِصایی از آن اغت ،چطاکً تایحی حلَهٌػای
نشِلٓی در ُةٍصٌای نشِلّ دارد .در ةا تطیو غهد ،در رىگٌایی ىهایان نیؽػَد
حی آن
کً ایيخا اغِٓاده نیکيیم .دا َیی کً ةًنَر نِصاول آن را نیؽياغیم ،تای ِ

ةً رىگٌای ٕطنظ و نؾکی اغت .ةگضاریػص نهلتػی را در ٌهػیو زنیيػً ةیػان کػيم.
ةٍلی از تهطیوکييصگان نا کً چؾم غَمؽان ةاز اغت پی ةطدهاىص کً آىچً در ایو
ُةٍصٕ ،طنظ ةً ىيط نیرغص در ُةٍصی ٌمحَار غتظرىگ اغت و آىچً ایيخا زرد نالیػی
ةً ىيط نیرغػص در ُةٍػصی دیگػط ارُػَاىی اغػت .ةيػاةطایو در رىگٌػایی کػً اْػطاد
نیةیييص تيَع وحَد دارد ،زیطا رىگٌا از ُةٍصی ةً ُةٍص دیگط تِییط نیکييص .تػایحی
ةا رىگٌای ٕطنظ و آةی در آن ،ةً «راه ةظرگ ٕلهطو آغػهاىی اولیػً» تٍلػٔ دارد کػً
ؽانل روشٌای تظکیً در نصرغ ُیطنٍهَلی اغت .چٍار غَآغِیکای  卍کَچػک
از نصرغ ةَدا ٌػِيص .آنٌا ؽتیً ٌالنػت وغػم ةػَده کػً آن ىیػظ از نصرغػ ةػَدا

ً
ىػتِا روؽو اغت و از ایو ْالَن ةًٌيَان ٌالنت ْالَن
اغت .رىگٌای ایو ْالَن
داْا اغِٓاده نیکيیم.
ً
لظونا ةً رىگ ایػو ىهػاد
ْالَىی کً ةطسی از ؽها از نطیٔ چؾم غَم نیةیيیص
ىیػت .رىگ پعزنیي آن نیتَاىص تِییط کيص ،انا نطح آن ٌَض ىهیؽَد .وِٕػی
چؾم غَمتان ْالَن چطسػاىی را نیةیيػص کػً در ٕػػهت پػاییو ؽػکمتان ىفػب
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کطدهام ،رىگ پعزنیي آن نیتَاىص ٕطنظ ،ةيٓؼ ،غتظ یا ذِی ةیرىگ ةاؽص .ایػو

ً
نطتتا ةیو ٕطنظ ،ىارىخی ،زرد ،غػتظ ،آةػی ،ىیلػی و ةػيٓؼ تِییػط نیکيػص .در
رىگ

ىِیخً نهکو اغت رىگی کً نیةیيیص از رىگی کً ایو ىهاد نا دارد نِٓػاوت ةاؽػص.
انا رىگ و الگَی غَآغِیکاٌا  卍و تػایحی درون ْػالَن تِییػط ىهیکيػص .ذػع

ً
ىػتِا سَب اغػت ،پػع آن
نیکيیم کً رىگ پعزنیي ایو تفَیطی کً نیةیيیص
را اىِشاب کطدهایم .کػاىی کً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارىص نیتَاىيص در ایو ْالَن
چیظٌای ةػیار زیادی را ورای ایو ُةٍص ةتیييص.
ةٍلی اْطاد گًِٓاىص« :ایو غَآغِیکا  卍ؽتیً ٌالنت ٌیِلػط اغػت ».ةگضاریػص

ً
ذاتا ةً ٌی
ةطایتان ةگَیم کً ایو ٌالنت

گطوه ساـػی از نػطدم نطةػَط ىیػػت.

ةٍلی اْطاد نیگَیيػص« :اگػط گَؽػ آن ةػً ایػو نػطؼ کػج ؽػَدٌ ،النػت ٌیِلػط
نیؽَد ».ایوگَىً ىیػت ،زیطا نیچطسص و آن ٌم در دو حٍت .ایو ٌالنت ذػصود
دوٌظاروپاىفص غال پیؼ ةًنَر وغیٍی در دىیا ؽياسًِ ؽص .در زنػان ؽػاکیانَىی
ةَد کً آن را ؽياسِيص .انا از زنان ٌیِلط و حيگ حٍاىی دوم ْٖم چيص دًٌ گضؽًِ
اغت .او آن را ةطای اغِٓادۀ سػَدش تفػاذب کػطد ،انػا رىگػی کػً اغػِٓاده کػطد
نِٓاوت از رىگ نا ةَد .رىگ آن غیاه ةَد و گَؽػ آن رو ةػً ةػا اؽػاره نیکػطد و
ةًـَرت ٕا م اغػِٓاده نیؽػص .ایػو تهػام چیػظی اغػت کػً درةػارۀ ایػو ْػالَن
نیگَیم .التًِ آىچً گِٓم ْٖم درةارۀ ؽکل ىاٌطی آن ةَد.
پع ایو غَآغػِیکا  卍در نصرغػ ةػَدای نػا نٍػطؼ چیػػت؟ ةٍلػی اْػطاد

ً
ىػتِا دىیَی از آن
نیگَیيص آن نٍطؼ ؽادی و سَؽتشِی اغت ،انا ایو ةطداؽِی
اغت .ةگضاریص ةطایتان ةگَیم کً غَآغِیکا  卍غهد ةَدا را ىؾان نیدٌص و ْٖػم
آنٌایی کً ةً غهد ةَدا رغیصهاىص آن را دارىص .نَحَدات سػصایی پػاییوتط ،ناىيػص
ةَدیػ ػاتَاٌا و آرٌاتٌػػا آن را ىصارىػػص؛ انػػا ةَدیػػػاتَاٌای ةػػظرگ ،ناىيػػص «چٍػػار
ةَدیػاتَای ةػظرگ» آن را دارىػص .نیتػَاىیم ةگػَییم کػً آن ةَدیػػاتَاٌای ةػظرگ
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ةػیار ْطاتط از غهد ةَداٌای نٍهَلی رًِْاىص ،ذِی ةا تط از تاتاگاتاٌػا ٌػػِيص .در
ْطاغَی غهد تاتاگاتا ،آنٕصر ةَدا وحَد دارد کً ىهیتَان آنٌا را ؽهطد .تاتاگاتاٌا
ْٖم یک غَآغِیکا  卍دارىص .آنٌایی کً ْطاتط از غػهد تاتاگاتػا رغػیصهاىص تٍػصاد
ةیؾِطی غَآغِیکا  卍دارىص .در غهری دو ةطاةط ةا تط از تاتاگاتا ،دو غَآغِیکا 卍

داریص و ذِی در غهَح ةػا تط ،غػً ،چٍػار ،پػيج ...غَآغػِیکا  卍داریػص و ةطسػی
آنٕصر زیاد دارىص کً غطاغط ةصنؽان را پَؽاىصه اغػت ،ؽػانل غػط ،ؽػاىً و زاىػَ.
وِٕی ْلای کاْی ةطای آنٌا وحَد ىصاؽًِ ةاؽص ،ذِػی در کػّ دغػت ،اىگؾػِان
دغتَٕ ،س کّ پا ،اىگؾِان پا و ُیطه ىاٌط نیؽَدٌ .هاننَر کً غهد ةػا تط و
ةا تط نیرودْ ،طد غَآغِیکاٌای  卍ةیؾػِط و ةیؾػِطی سَاٌػص داؽػت .ةيػاةطایو،
غَآغِیکا  卍نٖام ةَدا را ىؾان نیدٌصٌ .طچً غهد یک ةَدا ةا تط ةاؽػص ،تٍػصاد
ةیؾِطی غَآغِیکا  卍دارد.

روشٌای تشکیۀ غیسنػهَلی
ٌالوه ةط روشٌای تظکی نصرغ ةَدا و نصرغػً دا ػَ ،روشٌػای ُیطنٍهػَلی ىیػظ
وحَد دارىص .آنٌا سَد را روشٌای تظکی ُیطنٍهَلی نیىانيص .اْطاد ٌادی درةػارۀ
روشٌای تظکیً ایو اغِيتاط را دارىص :از زنان چیو ةاغِان تا انطوز ،نطدم نصرغ
ةَدا و نصرغ دا َ را ةًٌيَان راهٌای تظکی راغِیو در ىيط گطًِْاىػص و آنٌػا را ةػً
ىام راهٌای تظکی نػصارس ذٖیٖػی ىیػظ ىانیصهاىػص .روشٌػای ُیطنٍهػَلی ٌطگػظ
ٌهَنی ىؾصهاىص و اْطاد ةػیار کهی نیداىيص کً آنٌا وحػَد دارىػص .نػطدم ْٖػم از
نطیٔ آثار ٌيطی و ادةی درةارۀ آنٌا نیداىيص.
ً
وإٍا چیظی ةًٌيَان روشٌای ُیطنٍهَلی وحَد دارد؟ ةلػً وحػَد دارد .در
آیا

ً
نشفَـا در غالٌای آسط ،غً ىٓػط از اغػِادان نػاٌ ِط روشٌػای
حطیان تظکیًام،

ُیطنٍهَلی را ةًنَر اتٓإی نالٕات کطدم .آنٌا حٌَط آنَزشٌایؽػان را ةػً نػو
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نيِٖل کطدىص؛ چیظٌایی کً ةػیار نيرفطةًْطد و ةػیار سَب ةَدىص .ةػًسانط ایيکػً
آىچً دارىص ةػیار نيرفطةًْطد اغت ،چیظٌایی کػً از تظکیًؽػان ذاـػل نیؽػَد
سیلی ساص اغت .اکثط اْطاد ىهیتَاىيص درکی از آن داؽًِ ةاؽػيص .ةػًٌالوه ،آنٌػا
ةیان نیکييص ىً از نصرغ ةَدا ٌػِيص و ىً از نصرغػ دا ػَ ،چطاکػً روش آنٌػا در
زنطۀ ٌی یک از ایو دو نصرغً ىیػتٌ .هیو نػئلً ةاٌ

ؽصه نطدم آنٌػا را راه

«ْطٌی» یا «ىانٍِارؼ» ةيانيص ،انا آنٌا سَد را روشٌػای ُیطنٍهػَلی نیىانيػص.
نهکو اغت ةً ىيط ةطغص ىانیػصن آنٌػا ةًـػَرت راه ْطٌػی یػا ىانٍِػارؼ نٍيػی

ً
ٕهٍا ةً ایو نٍيی ىیػػت کػً نػطدم نشػالّ آنٌػا
كهيی ترٖیطآنیظی دارد ،انا
ِ
ٌػِيص .نطدم ىهیگَیيص کً آنٌا روشٌای اٌطیهيی ٌػِيص .ذِی نٍيی ىػاٌطی

ایو واژهٌا ىیظ ةیاىگط ایو ىیػت کً آنٌػا روشٌػای اٌطیهيػی ٌػػِيص .در نػَل
تاریز ،نطدم در چیو نصرغ ةَدا و نصرغ دا ػَ را «نصرغػًٌای راغػِیو» تظکیػً
نیىانیصهاىص .ةيػاةطایو وِٕػی روشٌػای ُیطٌػادی را درک ىهیکييػص ،آنٌػا را راه
ْطٌی نیىانيص؛ در نٖایػً ةا ایيکً کانالً نياغب یػا نٍِػارؼ ةاؽػيص .در سفػَص
لٖب «ىانٍِارؼ »،نييَرؽان «رویکطدی ىاؽػیاىً» ةػَد .در واژگػان چػیو ةاغػِان
نٍهَ ً ایونَر ةطداؽت نیؽص.
چطا آنٌا روشٌای اٌطیهيی ىیػػِيص؟ زیػطا آنٌػا ىیػظ الظانػاتی حػصی ةػطای
ؽیوؽیيگ دارىص و غطؽت حٍان را نتيای تظکیًؽان ٕطار نیدٌيص .آنٌا غطؽػت
یا َٕاىیو حٍان را ىٖق ىهیکييص و کارٌای ةص اىخام ىهیدٌيص ،ةياةطایو ىهیتَاىیػص
آنٌا را روشٌای اٌطیهيی ةيانیص .نصرغ ةَدا و نصرغ دا َ نصرغًٌای راغػِیو
ٌػِيص ،ىً ةً ایو ٌلت کً غطؽت حٍان ٌمغَ ةا روشٌای آنٌاغػت ،ةلکػً ةػً
ایو ٌلت کً نصرغ ةَدا و نصرغ دا َ ٌمغَ ةا غطؽت حٍان ٌػِيص .اگػط تظکیػ
روشٌای ُیطنٍهَلی ٌمغَ ةا غطؽت حٍػان ةاؽػص ،آنٌػا روشٌػای اٌطیهيػی
ىیػِيص ،ةلکً روشٌای راغِیو ٌػِيص .زیطا نٍیار ةطای تٍییو سػَةی و ةػصی یػا
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ىیکی و پلیصی ،غطؽت حٍان اغت .آنٌا تظکیًؽان را ةط پای غطؽت حٍػان ٕػطار
نیدٌيص ،ةياةطایو آنٌا ىیػظ راغػِیو ٌػػِيصْٖ .ػم ایونػَر اغػت کػً الظانػات و
نؾشفات آنٌا ةا الظانات و نؾشفات نصرغ ةػَدا و نصرغػ دا ػَ تٓػاوت دارد.
آنٌا آنَزشٌایؽان را ةً نرصودۀ وغیٍی از ؽاگطدان نيِٖل ىهیکييصْٖ ،ػم ةػً
تٍصاد ةػیار کهی آنَزش نیدٌيػص .نصرغػ دا ػَ ذِػی اگػط ةػً تٍػصاد زیػادی از
نطیصان آنَزش دٌصْٖ ،م یکی از آنٌػا آنَزشٌػای وإٍػی را دریاْػت نیکيػص.
نصرغ ةَدا ةً ىخات ٌه نَحَدات اٌِٖاد دارد ،ازایػورو ٌطکػػی ةشَاٌػص تظکیػً
کيص ،نیتَاىص آن را اىخام دٌص.
وِٕی روشٌای ُیطنٍهَلی نيِٖل نیؽَىص ىهیتَاىيص ةً دو ىٓػط داده ؽػَىص.
ةلکً ْٖم یک ؽشؿ در نَل نصتزناىی نَ ىی اىِشاب نیؽَد .ةً ٌهیو ٌلػت
اغت کً در نَل تاریز ،نطدم ٌادی آنٌا را ىصیصهاىص .زناىی کً چیگَىگ در دوران
ؽکَْایی سَد ةَد ،نَِحً ؽصم کً تٍصادی از اْطاد ایو روشٌا ىیظ ةطای آنػَزش
ةیطون آنصىص .انا پع از آنَزش ٌهَنی نَِحً ؽصىص کً انکانپضیط ىیػػت ،زیػطا
اغِاد نخاز ىهیداىػػت ةطسػی از آن چیظٌػا ةػً ٌهػَم نػطدم نيِٖػل ؽػَد .اگػط
ةشَاٌیص روؽی را ةًنَر گػِطده اؽاًٌ دٌیص ،ىهیتَاىیص ؽاگطدان سَد را اىِشػاب
کيیص .اْطادی کً ةطای یادگیطی نیآیيص غهَح نشِلّ ؽیوؽیيگ و ذٌيیتٌػای
نشِلٓی را نیآورىص ،چطاکً ٌط ىَع ْطدی نیآیص .ىهیتَاىیص نطیصانتان را اىِشػاب
کيیػص .ازایػػورو روشٌػػای ُیطنٍهػػَلی ىهیتَاىيػػص ةػػًنَر گػػػِطدهای در احِهػػاع
آنَزش داده ؽَىص .اىخام ایو کار نیتَاىص ؽاگطدان را در نٍطض سهػط ٕػطار دٌػص،

ً
وإٍا ةشفَص اغت.
زیطا روش آنٌا

ةطسی از اْطاد نیگَیيص« :نصرغ ةَدا غٍی نیکيص ْطد ةً روؽػوةیيی ةطغػص و
نصرغ دا َ غٍی نیکيص ْطد نَحَد کانلی ؽػَد .در سفػَص روش ُیطنٍهػَلی
چهَر؟» ْطد حاوداىی ةیذصوذفط سَاٌص ؽص کً ةً ٌی
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ٕلهػطو ثػاةِی در حٍػان

نرصود ىهیؽَدٌ .هػً نیداىيػص تاتاگاتػا ؽػاکیانَىی ةٍؾػت غػاٌا را دارد ،ةػَدا
آنیتاةا ةٍؾت غٍادت ُایی را دارد و ةَدا اغِاد نب ةٍؾت درسؾػان را داردٌ .ػط
تاتاگاتا و ةَدای ةظرگی ةٍؾت سَد را داردٌ .ط نَحػَد سػصایی ةٍؾػت سػَد را ةيػا
نیکيػػص و ةػػیاری از نطیػصاىؼ آىخػػا زىػػصگی نیکييػػص .انػػا ْػػطدی کػػً در تظکیػ
روشٌای ُیطنٍهَلی نَْٔ نیؽَد نرػصودۀ نٍیيػی در حٍػان ىػصارد و حػاودان
ةیذصوذفطی سَاٌص ؽص کً ٌی

نکان ساـی در آغهان ىصارد.

تهسیوکسدن روعی اٌسیهيی
نييَر از «تهطیوکػطدن روؽػی اٌطیهيػی» چیػػت؟ چيػصیو ؽػکل دارد .اْػطادی
ٌػِيص کً ةًنَر نؾشؿ روشٌای اٌطیهيی را اىخام نیدٌيػص ،چطاکػً در نػَل
تاریز اْطادی ةَدهاىص کً چيیو چیظٌایی را نيِٖل نیکييص .چطا آن چیظٌا را نيِٖل
نیکييص؟ زیطا در ةیو نطدم ٌػادی در حػػِخَی ؽػٍطت ،نيػاًْ ؽشفػی و پػَل
ةَدهاىص .ایوٌا چیظٌایی ٌػِيص کً نیسَاٌيص .التًِ غهد ؽیوؽیيگ آنٌػا ةػا
ىیػت و ٌی گَىگی ىصارىص .پع چػًچیظی ةػً دغػت نیآورىػص؟ کارنػا .یکػی از
ویژگیٌای کارنا ایو اغت کً اگط کػی نٖصار زیادی از آن را داؽًِ ةاؽص ،ىٌَی از
اىطژی را ؽکل نیدٌص .انا ایو ؽشؿ ٌی

غهد تظکیًای ىػصارد و ىهیتَاىػص ةػا

تظکیًکييصه نٖایػً ؽَد .انا در نٖایػً ةا اْػطاد ٌػادی ،نیتَاىػص آنٌػا را نٍػار و
نرصود کيص ،زیػطا کارنػا ىیػظ ىػٌَی از اىػطژی اغػت .وِٕػی تػطاکم آن ةػػیار زیػاد
نیؽَد ،نیتَاىص تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی در ةػصن ْػطد را تَٖیػت کػطده و چيػیو
تأثیطی را ایخاد کيص .ازایورو در نػَل تػاریز ٌهیؾػً اْػطادی ةَدهاىػص کػً چيػیو
چیظٌایی را آنَزش دٌيص .آنٌا نیگَیيص« :ةا اىخام کارٌای ةص و ةا دؽيامدادن ةػً
دیگطان ،نیتػَاىم گَىػگ سػَد را اْػظایؼ دٌػم ».آنٌػا گَىػگ سػَد را اْػظایؼ
ىهیدٌيص .ذٖیٖت ایػو اغػت کػً آنٌػا در ذػال اْػظایؼ تػطاکم آن نػادۀ غػیاه
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ٌػِيص ،چطاکً اىخام کارٌػای ةػص ةػً آنٌػا نػادۀ غػیاه ،کارنػا نیدٌػص .ةيػاةطایو
نیتَاىيص آن تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىاچیظ نادرزادی را ةػا آن کارنػا تَٖیػت کييػص.
آنٌا نیتَاىيص ةطسی از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی کَچک را رؽص دٌيص ،انا ىهیتَاىيص
ٌی کار نٍهی اىخام دٌيص .ایو اْطاد ةًاؽِتاه ْکط نیکييص ةػا اىخػام کارٌػای ةػص
نیتَاىيص گَىگ را اْظایؼ دٌيص.
ةطسی از اْطاد نیگَیيص« :اٌطیهو َٕیتط از دا َ اغت ».ایو گًِٓای اؽِتاه در
ةیو نطدم ٌادی اغت .اٌطیهو ٌطگظ ةليصتط از دا َ ىشَاٌص ةَد .پیؼزنیيًٌایی در
ایو سفَص وحَد دارد :حٍاىی کً نا اىػانٌا نیؽياغیم ْٖم یک حٍان کَچک
از حٍانٌای ةیؽهار اغت و ةطای اسِفار آن را حٍان نیىانیمٌ .طوٕت کً حٍان
نا زناىی نَ ىی را پؾت غػط گضاؽػًِ ةاؽػصٌ ،هیؾػً ْاحٍػ ٌيیهػی را تخطةػً
نیکيص کً ٌهًچیظ در حٍان را نيٍصم نیکيص ،ؽػانل غػیارهٌا و تهػام نَحػَدات.
ذطکت حٍان ٕاىَىی را دىتال نیکيص .در ایو دورۀ حٍػانْٖ ،ػم نَحػَدات اىػػاىی
ىیػِيص کً ةص ؽصهاىص .ةػیاری از نَحَدات در ذػال ذاكػط دیصهاىػص از زنػاىی کػً
آسػػطیو اىٓخػػار در ایػو ُةٍػػص حٍػػان رخ داد نػػصتی ةػػػیار نػػَ ىی گضؽػػًِ اغػػت.
غِارهؽياغان ىهیتَاىيص انطوزه آسطیو اىٓخار را نؾاٌصه کييص ،زیطا آىچً نیتَاىیم
انػػػطوزه از نیػػػان ٕػػػَیتطیو تلػػػػکَپٌا ةتیيػػػیم چیظٌػػػایی ٌػػػػِيص کػػػً
یکـصوپيخاهٌظار غال ىَری پیؼ اتٓاؽ اِْادىص .اگط ةشَاٌیم تِییطاتی را ةتیيػیم
کػػً ٌماکيػػَن در ةػػصنٌای کیٍػػاىی روی نیدٌػػص ،نختػػَریم نيِيػػط ةاؽػػیم تػػا
ً
وإٍا آیيصۀ دوری اغت.
یکـصوپيخاهٌظار غال ىَری ةگضرد .ایو

تا کيَن کل حٍان از نیان تِییط ٌيیهػی گضؽػًِ اغػتٌ .ػط زنػان کػً چيػیو
تِییطی رخ داده اغت ،ةطای تهام نَحَدات در غطاغط حٍان ىاةَدی کانػل ةػً ةػار
آورده اغت .در ٌط ةار کً چيیو وكٍیِی اتٓاؽ نیاِْػادٕ ،ػطار ةػَده سفیفػًٌا و
ٌياـط نادی حٍان ةًنَر کانل نرَ ؽَد ،ةًنَری کً چیظی ةػإی ىهاىػص و تهػام
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نَحَدات از ةیو ةطوىص .انا ٌط ةار ،ایو اىٓخار ةًنَر کانػل ـػَرت ىگطِْػً اغػت.
ةياةطایو ٌطگاه نَحَدات سصایی ةػیار غهد ةا از ىَ حٍاىی را غاسًِاىصٌ ،هیؾػً
نَحَدات ساـی ةَدهاىص کً ةًٌيَان ةإیناىصهٌایی از گضؽًِ پیؾاپیؼ در حٍان
ذلَر داؽِيص .انا حٍػاىی کػً نَحػَدات سػصایی دوةػاره نیغػاسِيص ةػط اغػاس
سفیفً و نٍیارٌای سَدؽان ةيا نیؽص کً ةا سفیفً و نٍیارٌػای ٕتػل تٓػاوت
داؽت.
آنٌایی کً در اىٓخار کؾًِ ىهیؽصىص ،ؽیَهٌای ٌهلکطد و سفیفًٌایی را کً
از ٕتل نیؽياسِيص ةا سَد ةً حٍان حصیص نیآوردىص .انا ةط ایو حٍػان ؽػکلگطِْ
حصیص سفیفًٌا و َٕاىیو حٍان حصیص ذاکم ةَد .ةياةطایو آنٌػایی کػً در اىٓخػار
کؾًِ ىهیؽصىص در ىٖؼ اٌطیهوٌایی ٌهل نیکطدىص کً ةا ٌهلکػطد حٍػان حصیػص
نصاسلػػً نیکطدىػػص .انػػا آنٌػػا آنٕػػصر ٌػػم ةػػص ىیػػػِيص چطاکػػً ـػ ً
ػطْا ةػػط اغػػاس
سفیفًٌای حٍان ٕتلی ٌهل نیکييص .آنٌا ٌهػان چیػظی ٌػػِيص کػً ةػًٌيَان
ىیطوٌای تاریک ؽياسًِ نیؽػَىص .انػا آنٌػا ٌػی

تٍصیػصی ةػطای نػطدم ٌػادی

ىیػِيص و ةً نطدم ـصنً ىهیرغاىيصْٖ .م ةطای اىخػام کارٌػا ،ةػً ؽػیَهٌای کٍػو
سَدؽان ةًؽصت نیچػتيص .در گضؽًِ ،نطدم ٌادی احازه ىصاؽِيص ایو را ةصاىيػص.
گًِٓام کػً ْطاتػط از غػهد تاتاگاتػا نَحػَدات سػصایی ةػػیاری وحػَد دارىػص .آن

ً
وإٍا ىاچیظىػص.
اٌطیهوٌا ةً چً ذػاب نیآیيص؟ در نٖایػً ةا نَحَدات سصایی،
پیطی ،ةیهاری و نطگ ىیظ ؽکلٌایی از نَحَدات تاریک ٌػِيص ولی ةطای ذٓو و
ىگٍصاری غطؽت حٍان وحَد دارىص.
آنَزهٌای ةَدیػم درةارۀ ةازپیصایی روح ،چیظی را ةیان نیکيص کً آغَرا ىانیصه
نیؽَد .آغَرا نَحَدات ُةٍصٌای دیگطی ٌػِيص کً غطؽت ةؾطی ىصارىص .در ىيط
نَحَدات روؽوةیو سصایی وا تط ،آنٌا ةیىٍایػت غػهد پػاییو و ةػػیار ىػاتَان
ٌػِيص؛ انا در ىيط نطدم ٌادی ةػیار تطغػياکاىص .آنٌػا نٖػصاری اىػطژی دارىػص و
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اىػانٌای ٌادی را ةًٌيَان ذیػَان در ىيػط نیگیطىػص ،در ىِیخػً دوغػت دارىػص از
اىػػانٌا تِضیػً کييػػص .در غػالٌای اسیػط ،آنٌػػا از ْطـػت اغػػِٓاده کطدهاىػػص تػػا
روشٌای چیگَىگ را آنَزش دٌيص .انا آنٌا نَحَدات ىاچیظی ٌػػِيص و ذِػی
ىاٌط ةؾطی ىصارىص و تطغػياک ةػً ىيػط نیرغػيص .وِٕػی آنَزشٌایؽػان را یػاد
ةگیطیص ،نختَریص ةطویص و ةً آنٌا ةپیَىصیص و یکی از آنٌا ؽَیص .ةطسی اْطاد وِٕی
تهطیوٌای چیگَىگ را اىخام نیدٌيص اْکار ةصی دارىص و اگط اْکارؽان ٌمغػَ ةػا
تٓکط آن نَحَدات ةاؽص ،آنٌا نیآیيص تا ةً ایو اْطاد آنَزش دٌيص .انا ٌهػاننَر
کً گًِٓاىص« ،یک ذٌو درغت نیتَاىص ةط ـص اٌطیهو ُلتػً کيػص ».اگػط در نلػب
چیظی ىتاؽیصٌ ،ی کػی حط ت ىهیکيص ؽها را اذیت کيص .انا اگط اْکار اٌطیهيػی
داؽًِ ةاؽیص یا ةًدىتال چیظٌای ةص ةطویص ،آنٌا نیآیيص تا ةً ؽػها کهػک کييػص و
پع از آن ،تظکی ؽها در نػیطی اٌطیهيػی نیاِْػص .ایػو نؾػکل نیتَاىػص روی
دٌص.
وكٍیت دیگطی وحػَد دارد کػً «ىاآگاٌاىػً در راٌػی اٌطیهيػی تهػطیوکػطدن»
ىانیصه نیؽَد .نييَر از ىاآگاٌاىً در راٌی اٌطیهيی تهطیوکطدن چیػت؟ یٍيی در
روؽی اٌطیهيی تهطیو کطد ةصون ایيکً از آن آگاه ةَد .ایو چیظی اغت کػً ةػػیار
نیةیيیص و سیلی رایج اغتٌ .هاننَر کً چيػص روز پػیؼ گٓػِم ،ةطسػی اْػطاد در
ذالی کً تهطیوٌای چیگَىگ را اىخام نیدٌيص اْکار ةػصی دارىػص .گطچػً آىخػا در
ذال اىخام تهطیوٌای ایػِاده ٌػػِيص و ةازوٌػا و پاٌایؽػان از سػػِگی تکػان
نیسَرد ،انا ذٌوؽان حای دیگطی اغت .کػی ْکط نیکيػصٕ« :یهتٌػا در ذػال
اْظایؼ اغت .ةٍِط اغت ةٍص از اىخام تهطیوٌا ةطای سطیص ةطوم .اگط ٌخلػً ىکػيم
احياس گطانتط نیؽػَىص ».دیگػطی ْکػط نیکيػص« :نرػل کػار در ذػال تشفػیؿ
آپارتهانٌاغت .آیا واذصی ةً نو تٍلٔ نیگیطد؟ ؽشفی کػً نػػئَل تشفػیؿ
آپارتهانٌاغت ٌهیؾً ةا نو نؾکل داردٌ ».طچً ةیؾِط درةارۀ ایو نَكػَع ْکػط
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نیکيصٌ ،فتاىیتط نیؽَد« :نههئيم کً واذصی ةً نو ىهیدٌص .چگَىً نیتػَاىم
ةا او نتارزه کػيمٌ »...ػط ىػَع ْکػطی پصیػصار نیؽػَدٌ .هػاننَر کػً ٕػتالً گٓػِم،
ذٌوؽان ٌطحایی نیرود ،از نػا ل ساىَادگی گطًِْ تا انَر نلی ،و ةطسی نػػا ل
ذِی آنٌا را ٌفتاىی نیکيص.
در ٌط روش چیگَىگ ،تَٖا ةایص در اولَیت ٕطار گیطدٌ .يگانی کػً تهطیوٌػای
ذطکِی را اىخام نیدٌیص ،اگط اْکار سَةی ىصاریص ،ذصإل ىتایص اْکػار ةػصی داؽػًِ
ةاؽیص .ةٍِط از ٌهً ایو اغت کً اـالً ٌی

ْکطی ىصاؽًِ ةاؽیص .زیطا در ذالی کػً

در غهَح پاییو تهطیو نیکيیص ةيیانٌای ساـی ةایص گضاؽػًِ ؽػَد .آن ةيیانٌػا
ً
ةٍصا ىٖؼ ةػیار نٍهی را ایٓا نیکييص و روىػص ْکػطی ْػطد تػأثیطاتی داردٌ .هگػی

درایوةاره ةیيصیؾیص :چًچیظی ةً گَىگ سَد اكػاًْ نیکيیػص؟ چگَىػً چیػظی کػً
رؽص نیدٌیص نیتَاىص سَب ةاؽص؟ چگَىً نیتَاىص غیاه ىتاؽص؟ چيص ىٓط ٌػػِيص
کً وِٕی تهطیوٌای ذطکِیؽان را اىخام نیدٌيص چيان اْکػاری ىصارىػص؟ چػطا ةػا
ایيکً ٌهیؾً تهطیو نیکيیص ،ةیهاریٌایتان از ةیو ىطًِْاىص؟ ؽػایص ةطسػی اْػطاد
در ذالی کً تهطیو نیکييص درةارۀ آن چیظٌای ةص ْکط ىکييص ،انا ٌهیؾً چیگَىػگ
را ةا واةػِگی ةً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،در نلب ایو یػا آن چیػظ ةػَدن و انیػال
ؽصیص نشِلٓی تهطیو نیکييص .در وإػً ةػصون ایيکػً از آن آگػاه ةاؽػيص ،در ذػال
تظکیً در راٌی اٌطیهيی ٌػِيص .اگط ةً آنٌا ةگَییص کػً در راٌػی اٌطیهيػی تظکیػً
نیکييص ،ىاراذت نیؽػَىص « :چيػیووچيػان اغػِاد ةػظرگ چیگَىػگ ،نٍلػم نػو
اغت!» انا آن اغِاد ةظرگ از ؽػها سَاغػت ةػً تٖػَا ةٍػا ةصٌیػص .آیػا ایػو کػار را
کطدهایص؟ وِٕی تهطیوٌای چیگَىػگ را اىخػام نیدٌیػصٌ ،هیؾػً اْکػار ةػصی را
اكاًْ نیکيیص .پع آیا از تهطیوٌا چیظٌای سَةی ةً دغت سَاٌیص آورد؟ نؾکل
ایو اغت .ایو ىاآگاٌاىً در راٌی اٌطیهيی تظکیًکطدن و چیظی ةػیار رایج اغت.
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تشکیۀ دوگاىۀ نسد و زن
در احِهاع تظکیًکييصگان ،روش تظکیًای ةً ىام تظکی دوگاى نطد و زن وحػَد دارد.
ؽایص در نخػهًٌا یا ىٖاؽیٌای تاىِطیػم تتِی دیصهایص کً ةًٌيَان روؽی ةػطای
تظکیً ،نطدی ةصن زىی را ىگً داؽًِ اغت .چٍطۀ نطد گاٌی اوٕات ؽتیً ةَدا اغػت
و زن ةطٌيًای را ىگً نیدارد .ؽکلٌای تِییطیاِْ ةَدا ىیظ وحَد دارىػص کػً ىػاٌط
یک واحطا ةا غط گاو و ـَرت اغب دارىص و ةصن ةطٌي زىی را ىگً نیدارىص .چطا ةػً
ایو ـَرت ٌػِيص؟ اةِصا نَكٌَی را ةطای ٌهػً تَكػید نػیدٌیم .در غػیارۀ نػا
ْٖم چیو ىیػت کً ترتتأثیط کيَٓغیَىیػم ٕطار گطًِْ اغت .تا چيص ٕطن پیؼ،
تهام ىژاد ةؾط ارزشٌای اسالٕی نؾاةٍی داؽت .ازایورو چيیو روش تظکیًای در
ذٖیٖت از غیارۀ نا ىیانص ،ةلکً از غیارۀ دیگطی آنص .انا ایو روش نیتَاىػص ةػطای
تظکیً اغِٓاده ؽَد .وِٕی ایو روش تظکیً در آن زنان در چیو نٍطْی ؽص ،نطدم
چیو ىَِاىػِيص آن را ةپضیطىص ،زیػطا تظکیػ دوگاىػ نػطد و زن و ةطسػی روشٌػای
نشٓی داؽت .در ىِیخً ،انپطاتَر چیو در دورۀ ٌَییچاىگ از غلػػل تاىػگ آن را
نهيَع اٌالم کطد .ایو روش نهيػَع ؽػص و احػازه پیػصا ىکػطد کػً در داسػل چػیو
آنػَزش داده ؽػػَد .در آن زنػان ،تاىِطیػػػم تاىػػگ ىانیػصه ؽػػص .انػا در تتػػت کػػً
نيهًٖای ةشفَص اغت و وكٍیت نيرفػطةًْطدی دارد ،اىِٖػال پیػصا کػطد .چػطا
آنٌا ةً ایو ـَرت تظکیً نیکييص؟ ٌصؼ از تظکی دوگاى نطد و زن ایو اغػت کػً
ییو را ةطای تکهیلکطدن یاىگ و یاىگ را ةطای تکهیػلکطدن یػیو حهػًآوری کيػص،
ةًنَری کً ییو و یاىگ یکصیگط را تکهیل و تظکیً کييص تا ةػً ٌػصؼ نٍِادلؽػصن
ییو و یاىگ رغیص.
ً
نشفَـا ةط نتٔ نٍَٓم یػیو و
نیداىیص کً ةط نتٔ نصرغ ةَدا یا نصرغ دا َ،
ی ِ
اىگ نصرغ دا َ ،ةصن ةؾطی ةًنَر نتیٍی ٌط دوی ییو و یاىگ را دارد .ةػًسانط
ایيکً یػیو و یاىػگٌ ،ػط دو در ةػصن اىػػان وحػَد دارىػص ،نیتَاىيػص تَاىاییٌػای
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َْؽنتیٍی نشِلّ و نَحَدات نشِلٓی نثل کَدک حاودان ،کَدکان تظکیًؽصه و
ْاؽو را پطورش دٌيص .ةًسانط ایيکً یػیو و یاىػگ ٌػط دو در ةػصن وحػَد دارىػص،
ةػیاری از نَحَدات نیتَاىيص پطورش یاةيص .ایو ةطای ةصن نطداىً و زىاىػًٌ ،ػط دو
ـصؽ نیکيص .آن چیظٌا نیتَاىيص در نيهٖ دنتیان رؽص کييص .ةياةطایو آىچً آنٌا
نیگَیيص ـرید اغت .نصرغ دا َ نٍهَ ً ٕػهت ةػا ی ةػصن را یاىػگ و ٕػػهت
پاییو ةصن را ییو در ىيط نیگیطد .ةطسػی از اْػطاد پؾػت ةػصن را یاىػگ و ٕػػهت
حلَی ةصن را ییو در ىيط نیگیطىص .اْطادی ٌػِيص کً نطؼ چػ ،ةػصن را یاىػگ و
نطؼ راغت را یػیو در ىيػط نیگیطىػص .در چػیو گِٓػًای داریػم« :نػطد چػ ،،زن
راغت »،ایو از آىخا نیآیص و درغت اغت .ةصن ةؾطی ةًنَر نتیٍی ٌط دوی ییو
و یاىگ را دارد ،ةياةطایو ةا تأثیط نِٖاةل یػیو و یاىػگ ،ةػصن نیتَاىػص سػَدش ةػً
تٍادل نیان ییو و یاىگ ةطغص و نَحَدات ةػیار زیادی نیتَاىيص ةً وحَد ةیایيص.
پع ایو روؽو نیکيص کً چطا ةصون اغِٓاده از تظکی دوگاى نػطد و زنٌ ،يػَز
ٌم نیتَاىیم تا غهَح ةا تظکیً کيیم .اگط ْطدی در تظکی سػَد از تظکیػ دوگاىػ
نطد و زن اغِٓاده کيص ،انا ىَِاىص آن را ةًسَةی اداره کيص ،نهکو اغػت ةػً ذػالِی
اٌطیهيی نيٍِی ؽَد و تظکیًاش تظکی اٌطیهيػی ؽػَد .وِٕػی تظکیػًٌای غػهد
ةا ی تاىِطیػم ةشَاٌيص تظکی دوگاى نطد و زن را ةً کار ةتطىص ،آن راٌتان یا ناٌػا
ةایص تا غهَح ةػیار ةا یی تظکیً کطده ةاؽيص .در آن ٌيگام ،اغِاد نیتَاىص ؽشؿ
را راٌيهایی کيص تا آن تظکیً را ةً اىخام ةطغاىص .ةًسانط ایيکً ؽیوؽػیيگ آن ْػطد
ةػیار ةا غت ،نیتَاىص ةصون ایيکً تػلیم اٌطیهو ؽَد سَد را ةًسَةی اداره کيػص.
ً
نهلٖا ىتایص از آن اغِٓاده کييص ،چطاکػً
انا آن اْطادی کً ؽیوؽیيگ پاییيی دارىص،

ً
نههئيا نِلَب اٌطیهو نیؽَىص .غهد ؽیوؽیيگ آنٌا نرصود اغت .از ؽػٍَت
و انیال نطدم ٌادی رٌا ىؾػصهاىص و ؽیوؽػیيگ آنٌػا ْٖػم تػا ایػو ذػص اغػت.

ً
ٕهٍا اٌطیهيی سَاٌص ةَد .ةً ٌهیو ٌلت اغػت کػً
ةياةطایو اگط آن را اىخام دٌيص
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ً
نههئيػا در ذػال تػطویج روؽػی
نیگَییم اگط در غهَح پاییو آن را آنَزش دٌيص
اٌطیهيی ٌػِيص.
در غالٌای اسیط ،ةػیاری از اغػِادان چیگَىػگ ،تظکیػ دوگاىػ نػطد و زن را
آنَزش دادهاىص .چًچیظ آن ٌخیب اغت؟ تظکی دوگاى نطد و زن ذِی در نصرغػ
دا َ ىیظ ىاٌط ؽصه اغت .ةًٌالوه ،ایو پصیصۀ نطةَط ةً زنان اسیط ىیػت ،ةلکػً در
زنان غلػل تاىگ ؽطوع ؽص .چگَىً تظکی دوگاى نػطد و زن نیتَاىػص در نصرغػ
حی نصرغػ دا ػَ ،ةػصن ةؾػطی نثػل حٍػاىی
دا َ ىاٌط ؽَد؟ ةط نتٔ ىيطی تػای ِ

کَچک اغت کً ةًنَر نتیٍی ییو و یاىػگ را دارد .تهػام آنَزشٌػای ذٖیٖػی و
درغت از زنانٌای ةػیار دوری نيِٖل ؽصهاىص .اگط ةًنَر غطغطی چیظی را در آن
وارد کيیص یا ٌط نَر کً نایل ٌػِیص آن را تِییط دٌیػص ،آن نصرغػً را درٌػمةػطٌم
نیکيیص کً ةاٌ

نیؽَد ٌصؼ کانلکطدن تظکیً ٕاةلدغِیاةی ىتاؽص .ةياةطایو اگط

روش تظکیًای ،تظکی دوگاى نطد و زن را ىصاردٌ ،طگظ ىتایص از آن اغِٓاده کيیص .اگط
ایو کار را اىخام دٌیص ةً ةیراًٌ نیرویص و دچار نؾکل نیؽَیص .ةًنَر نؾػشؿ
ةگَییم ،در نصرغ ْالَن داْاینان ،تظکی دوگاى نطد و زن یا چیظٌای ؽتیً آن را
ىصاریم .ذا نیداىیص ىيط نا در ایو زنیيً چیػت.

تشکیۀ دوگاىۀ ةرن و ذٌو
تظکی دوگاى ةصن و ذٌو را ةًتٓفیل ؽطح دادهام .نييَر از تظکی دوگاىػ ةػصن و
ذٌو ایو اغت کً ٌمزنان ةا تظکی ؽیوؽیيگتان ،در ذػال تظکیػ ةػصنتان ىیػظ
ٌػِیص .ةػًٌتارت دیگػط ،ةػصن نادرزادیتػان در ذػال تتػصیل اغػت .در ذػالی کػً
ةصنتان تتصیل نیؽَد و نادۀ ةا اىطژی ةا ةًتصریج حػایگظیو غػلَلٌای ةؾػطی
نیؽَد ،غطٌت پیطؽصن کم نیؽَد .ةصنتان ٌال م ةطگؾت ةػً حػَاىی ،ةطگؾػت
تصریخی و تتصیل تصریخی را ىؾان نیدٌص .وِٕػی در ىٍایػت نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا
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ةًنَر کانل حایگظیو ؽص ،ةصنتان ةً ةػصىی از ىػَع دیگػطی از نػاده تتػصیل ؽػصه
اغت .آن ةصنٌ ،هاننَر کً گِٓمْ ،طاغَی پيج ٌيفط رًِْ اغت .از آىخا کً دیگػط
در نرصودۀ پيج ٌيفط ىیػت ،ةصنتان ٌطگظ ْاغص ىهیؽَد.
تظکیً در نٍاةص ْٖم ةا تظکی ذٌو غطوکار دارد ،ازایورو آنٌا درةارۀ ذطکات یػا
درةارۀ تظکی ةصن ـرتت ىهیکييػص .آنٌػا ىیطواىػا را تهػطیو نیکييػص .روؽػی کػً
ؽاکیانَىی آنَزش داد ،ىیطواىا را زم نیداىص .در ذٖیٖت ؽاکیانَىی روش ةظرگ

ً
ٕهٍا ایو تَاىایی را داؽت کً ةػصن نػادرزادی سػَد را ةػًنَر
پیؾطًِْای داؽت و
کانل ةً نادۀ ةا اىطژی ةا تتصیل کيص و ةا سَدش ةتطد .انػا ةػطای ایيکػً ىهَىػًای
ةطای غایطیو ةإی ةگضارد ،راه ىیطواىا را ةًحای آن اىِشاب کػطد کػً در آن ،ةػصن در
ایيخا ةإی نیناىص .چطا آن را از نطدم سَاغت؟ او سَاغػت نػطدم تػا ذػص انکػان
واةػِگیٌایؽان را رٌا کييصٌ ،هًچیظ را رٌا کييص ،ذِػی در ىٍایػت ةصنؽػان را ،و
ٌی

واةػِگی ةإی ىهاىص .او نػیط ىیطواىا را اىِشاب کطد تا ةً پیطواىؼ کهک کيص

تا ذص انکان ُیطواةػًِ ةاؽيص .ةياةطایو راٌتػان ةػَدایی در غطاغػط تػاریز ٌهگػی
نػیط ىیطواىا را اىِشاب کطدهاىص .نييَر از ىیطواىا ایو اغت کً وِٕی راٌتی نینیطد
ةصن ْیظیکیاش را رٌا نیکيص و روح او ةا گَىگؼ ـٍَد نیکيص.
نصرغ دا َ ةط تظکی ةصن تهطکظ نیکيص .آنٌا نطیصان سَد را اىِشاب نیکييص و
درةارۀ ىخات ٌه نَحَدات ـرتت ىهیکييص و ةا اْطاد ةػیار سَةی غطوکار دارىػص.
ةياةطایو درةارۀ تکيیکٌا و چگَىگی تظکی ةصن ـرتت نیکييص .انا در نصرغ ةَدا،

ً
ً
ٌهَنا ایو چیظٌا آنَزش داده ىهیؽَد .انا ایوگَىً
نشفَـا در نضٌب ةَدیػم،
ىیػت کً ٌه روشٌا در نصرغ ةَدا آنٌا را آنَزش ىهیدٌيػص ،زیػطا ةػػیاری از
روشٌای غهد ةا در نصرغ ةَدا ىیظ ایػو چیظٌػا را آنػَزش نیدٌيػص .نصرغػ
تظکی نا تظکی ةصن و ذٌو را آنَزش نیدٌص .در روش ْالَن داْاینان ،نػا ةػصن
نادرزادی و ٌهچيیو کَدک حاودان را نیسَاٌیم .ایو دو نِٓاوت ٌػِيص .کػَدک
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حاودان ةصىی اغت کً از نادۀ ةا اىطژی ةا غاسًِ نیؽػَد ،انػا ىهیتَاىػص آزاداىػً
سَدش را در ُةٍص نا ىؾان دٌص .ةطای ایيکً ىاٌطی نثل ىػاٌط نػطدم ٌػادی را در
ایو ُةٍص در نی دورهای نػَ ىی ىگػً داریػم ،ةایػص ةػصن نػادرزادی سػَد را داؽػًِ
ةاؽیم .ازایورو ،پع از تتصیل ةصن نادرزادی ،اگطچً نادۀ ةا اىػطژی ةػا حػایگظیو
غلَلٌای ؽها نیؽَد ،انػا نػطز ٕطارگیػطی نَلکَلٌػا تِییػط ىهیکيػص .ةيػاةطایو
ةصنتان تٖطی ً
تا ؽتیً ةصن ْطدی ٌادی ةً ىيط نیرغص .انا ٌيػَز ٌػم یػک اسػِالؼ
وحَد دارد :ایو ةصن نیتَاىص وارد ُةٍصٌای دیگط ؽَد.
روشٌایی کً ةصن و ذٌو را تظکیً نیکييص ةاٌ

نیؽَىص ْطد در ىاٌط ةػػیار

حَان ةً ىيػط ةطغػص و ْػطد ،نِٓػاوت از غػو وإٍػیاش ةػً ىيػط نیرغػص .روزی

ؽشفی از نو پطغیص« :نٍلمْ ،کط نیکيیص چيص غال دارم؟» در ذٖیٖت او تٖطی ً
تػا
ٌِٓادغالً ةَد انا چٍلغالً ةً ىيط نیآنص .ـَرت او چطوکػی ىصاؽػت و لهیػّ و

غطخ و غٓیص ةً ىيط نیرغیص .او ؽتیً ْطدی ذصود ًا ٌِٓادغالً ةً ىيط ىهیرغػیص.
وِٕی ْالَن داْا را تهطیو نیکيیص چيیو تِییطاتی روی نیدٌص .ةً ؽَسی ةگَیم،
ساىمٌای حَان نیتَاىيص ةصون ایيکً ىیاز ةاؽص نثل ٕتل آرایؼ کييص ةًنَر نتیٍی

آن پَغت زیتایی را داؽًِ ةاؽيص کً ٌهیؾً ةًدىتالؼ ٌػِيص؛ ةًؽطنی کً ةًنَر
وإٍی روش تظکی ةصن و ذٌو را اىخام دٌيص .از ایو نثالٌا ةیؾػِط ىشػَاٌیم زد.
در گضؽًِ ةًسانط ایيکً اْطاد نػوتط ةػً ىػػتت ةیؾػِطی در ذطْػًٌای گَىػاگَن
وحَد داؽِيص ،ةًٌيَان ْطدی حَان ةً ذػاب نیآنصم .ایػو روزٌػا نػػا ل ةٍِػط
نیؽَىص و حَانٌا ةً ىػتت ةیؾِطی در ٌط ذطًْای وحَد دارىص .در ذٖیٖت دیگط
آنٕصر حَان ىیػِم .ةً پيخاهغالگی ىظدیک نیؽَم .در ذال ذاكط چٍلوغًغالً
ٌػِم.

۲۲۵

فاعو
چطا ةً ىيط نیرغص ةطسی از نخػهًٌای ةَدا اىطژی غػانً نیکييػص؟ ةػػیاری از
نطدم ىهیتَاىيص آن را تَكػید دٌيػص .ةٍلػیٌا نیگَیيػص« :نخػػه ةػَدا اىػطژی
غػػانً نیکيػػص زی ػطا راٌتػػان ،نِػػَن را در نٖاةػػل آن ةػػًنَر پیَغػػًِ نیسَاىيػػص».
نييَرؽان ایو اغت کً ایو اىطژی از تظکیػ راٌتػان در نٖاةػل نخػػهً ةػً وحػَد
نیآیص .سَاه ذاـل از تظکی راٌتان ةاؽص یػا دیگػطان ،ایػو اىػطژی ةایػص ةًـػَرت
پطاکيصه ةاؽص ىً حٍتدار .کّ ،غّٖ و دیَارٌای کػل نٍتػص ةایػص نٖػصار نؾػاةٍی
داؽًِ ةاؽيص .پع چطا ْٖم نخػه ةَدا اغت کً چيیو اىطژی ةإػصرتی را غػانً

ً
نشفَـا نخػهًٌای ةَدا کً در کَهٌای دور ،در ةطسی از ُارٌػا یػا روی
نیکيص؟
ـشطهای ٌػِيص ،اىطژی غانً نیکييص .چطا ایو اىطژی وحَد دارد؟ ةٍلی از نطدم
آن را ةً ؽکلٌای نشِلٓی تَكید نیدٌيص انا ٌيَز ىهیتَاىيػص ةػطای آن تَكػید
و نَحػَدی سػصایی را
روؽيی ارا ً کييص .در وإً نخػه ةَدا اىطژی دارد زیطا ْاؽ ِ

دارد .ةًسانط ذلَر ْاؽو در آىخا ،نخػهً اىطژی دارد.

درایوةاره ةیيصیؾیم ،آیا ایو ـرت ىػصارد کػً وِٕػی ؽػاکیانَىی و ةَدیػػاتَا

ً
وإٍا وحػَد
گَآنییو تظکیًؽان را اىخام نیدادىص ،ةا ْطض ایيکً چيیو اؽشاـی
داؽِيص ،آنٌا ىیظ تظکیًکييصه ةَدىص؟ وِٕی ؽشفی در تظکی ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی
ةً غهری ةػیار ةا نیرغصْ ،اؽو را رؽص نیدٌصْ .اؽو در ىاذی دنتیان ْػطد
نَِلص نیؽَد و از ْا و گَىگ غاسًِ نیؽػَدْ .اؽػو در ُةٍػصٌای دیگػط نِخلػی
نیؽَدْ .اؽو ٌهان ٕصرت ٌيیهی را دارد کػً سػَد ؽػشؿ دارد ،انػا آگػاٌی و
کانػل
اْکار ْاؽو را آن ؽشؿ کيِطل نیکيػص .انػا سػَد ْاؽػو ،نَحػَد وإٍػی
ِ
نػِٖلی اغت .ازایورو نیتَاىص سَدش ٌط کاری را ةػًنَر نػػِٖل اىخػام دٌػص.
ً
دٕیٖا نؾػاةً آن چیػظی اغػت کػً آگػاٌی اـػلی ْػطد
آىچً ْاؽو اىخام نیدٌص

نیسَاٌص آن را اىخام دٌص .اگط ؽشفی کاری را ةًؽػکل ةشفَـػی اىخػام دٌػص،
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ْاؽو او آن کار را ةً ٌهان ؽکل اىخام نیدٌص .نييػَر نػا از ْاؽػو ،ایػو اغػت.
آىچً نیسَاٌم اىخام دٌم ،ناىيص تييیم ةػصن نطیػصاىی کػً ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
نیکييص ،نیتَاىص ةًوغیل ْاؽو نو اىخام ؽَدْ .اؽو در ُةٍصٌای دیگػط نِخلػی
نیؽَد چطاکً ةصن ةؾطی ىصارد .ؽکل آن نَحَد ،ثاةت و ةصون تِییط ىیػت ،ةلکً
نیتَاىص ةظرگ یا کَچک ؽَد .گاٌی اوٕات ةػیار ةظرگ نیؽَد ،آنٕصر ةػظرگ کػً
ىهیتَان تهام غط او را دیص .گاٌی اوٕات ةػیار کَچک نیؽَد ،ذِی کَچػکتط از
یک غلَل.

تتسک
نخػه ةَدا کً در کارساىً غاسًِ نیؽَد ْٖم ٕهٍػًای ٌيػطی اغػت« .تتػطک»
نطاغهی اغت ةطای دٌَت ْاؽو نَحَدی سػصایی کػً ةیایػص و روی آن نخػػه
ةَدا ةهاىص و پع از آن ،نطدم آن نخػهً را ةًٌيَان حػهی ٌیيی در ىيط نیگیطىص
تا آن را غِایؼ کييص .در تظکیً ،وِٕی تهطیوکييصهای ٕلتی غطؽار از اذِػطام دارد،
و آن نخػه ةَداْ ،ا را ةطای او نراْيت نیکيػص و نَاىػب اوغػت و وِٕػی
ْاؽ ِ

تظکیً نیکيص او را ذهایت نیکيصٌ .صؼ وإٍی تتػطک ایػو اغػت .ایػو کػار ْٖػم
نیتَاىص ةا اْکار درغت ةیطونْطغػِادهؽػصه در نطاغػم رغػهی تتػطک و ةػا کهػک
نَحَدی سصایی کً در غهری ةػیار ةػا ٕػطار دارد ةػً اىخػام ةطغػص یػا ةػا کهػک
تظکیًکييصهای کً در غهد ةػیار ةا یی از تظکیً ٕطار دارد و ایو ٕصرت را داراغت.
نٍاةص ةَدیػِی زم نیداىيص کً نخػهًٌای ةَدایؽان از نیان تتطک ةگضرىػص
و نٍِٖصىص کً ةصون تتطک ،نخػهًٌای ةَدا نؤثط ىیػِيص .ایو روزٌػا در نٍاةػص در
ةیو راٌتان ،اغِادان ةظرگ اـیل وحَد ىصارىصٌ .هگی درگضؽًِاىص .از زنان اىٖػالب
ْطٌيگی ،ةٍلی از راٌتان تازهکار کً آنَزش وإٍی را دریاْت ىکطدىص ،راٌػب ارؽػص
ؽصهاىص .ةػیاری از آنَزشٌا نيِٖل ىؾصهاىص .اگط از یکی از آنٌا ةپطغیصٌ« :ػصؼ
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از تتطک چیػت؟» نیگَیص« :نخػه ةَدا ةٍص از تتطک نؤثط سَاٌص ةػَد ».درةػارۀ
ً
دٕیٖا چگَىً نؤثط سَاٌص ةَد ،ىهیتَاىص تَكید دٌص .ةياةطایو تهام کاری کػً
ایيکً
اىخام نیدٌص احطای نطاغم اغت .نَِن ةَدیػِی را درون نخػهً ٕطار نیدٌػص.
غپع نخػهً را ةا کاُضی نٍطونَم نیکيص و نَِن را در نٖاةل آن ةًنَر پیَغػًِ
نیسَاىص .غپع ادٌا نیکيص کً تتطک اىخػام ؽػصه اغػت .انػا آیػا ٌػصؼ تتػطک
نیتَاىػػص ةػػطآورده ؽػػَد؟ ةػػً ای ػو ةػػػِگی دارد کػػً نِػػَن را چگَىػػً نیسَاىػػص.
ؽاکیانَىی گٓت کً ْطد ةایص نَِن را ةا ذٌيی درغت و تَحٍی یکپارچً ةشَاىػص تػا
ةٍؾت روش تظکیًاش را ةلطزاىصْٖ .م آىگػاه نیتػَان نَحػَدی سػصایی را دٌػَت
کطدْٖ .م وِٕی یکی از ْاؽو نَحَد سصایی وا یی وارد نخػه ةَدا ؽػَد ٌػصؼ
تتطک نیتَاىص ةطآورده ؽَد.
ةطسی از راٌتان در ذالی کً نَِن را ةًنَر پیَغًِ نیسَاىيص ةا سَدؽػان ْکػط
نیکييص« :ةٍص از تتطک ،چً نٖصار پَل ةً نو پطداست نیؽَد؟» یػا در ذػالی کػً
ْطدی نَِن را ةًنَر پیَغًِ نیسَاىصْ ،کط نیکيص« :ایػو یػا آن ؽػشؿ ةػا نػو
ةػیار ةص رِْػار نیکيػص ».آنٌػا ىیػظ ٌلیػً یکػصیگط دغیػػً نیکييػص و تلػادٌای
ةػیاری ةا دیگطان دارىص .اکيَن ٌفط پایان دارناغت .ىهیتَان وحَد ایو پصیػصه را
اىکار کطد .ایيخا در ذال اىِٖاد از ةَدیػم ىیػِیم .ةطسػی از نٍاةػص در ٌفػط پایػان
دارنا سالؿ ىیػِيص .اگط ذٌو ْطدی پط از اْکار دىیَی و ىانياغب ةاؽػص و چيػیو
اْکار ةصی را ةیطون ةٓطغِص ،آن نَحَد سصایی چگَىً نیتَاىص ةیایص؟ آىگػاه ٌػصؼ
تتطک ىهیتَاىص ةًٌی وحً ذاـل ؽَد .انػا ایػو نهلػٔ ىیػػت ،چطاکػً تٍػصادی
نٍتص و ـَنٍ دا َ یػِی سَب وحَد دارد.
در ؽٍطی راٌتی را دیصم کً دغتٌای ةػیار تیطهای داؽت .او نِػَىی را درون
نخػه ةَدا گضاؽت و آن را ةًنَر ىاؽیاىًای نٍطونَم کػطد .پػع از زنظنػ چيػص
کلهً ،نطاغم تتطک تهام ؽص .غپع نخػه ةَدای دیگػطی را ةطداؽػت و دوةػاره
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چيص کلهً را زنظنً کطد .ةطای ٌط تتطک چٍل یَآن دغػِهظد نیگطْػت .ایػو روزٌػا
راٌتان تتطک را تخاری کطدهاىص و از آن کػب درآنص نیکييص .ىيطی اىػصاسِم و پػی
ةطدم تتطک ذاـل ىؾصه اغت .ةًٌی وحً ىهیتَاىػت آن کار را اىخام دٌػص .ایػو
روزٌا راٌتان ذِی چيػیو کارٌػایی را اىخػام نیدٌيػص .نیداىیػص چػًچیظ دیگػطی
نؾاٌصه کطدم؟ در نٍتصی ؽشفی ةَد کً ةػً ىيػط نیآنػص ةَدیػػت ُیطروذػاىی
ةاؽص و ةًىاٌط در ذال اىخام تتطک ةػطای نخػػه ةػَدا ةػَد .او آیيػًای را نٖاةػل
سَرؽیص ىگً داؽت تا ىَر سَرؽیص را ةً نخػه ةَدا ةِاةاىص .غپع ادٌا کطد تتطک
اىخام ؽصه اغت .ایو نػئلً تا ایو ذص سيصهدار ؽصه اغػت! انػطوزه ةَدیػػم تػا
چيیو نطذلًای رغیصه و چيیو پصیصهٌایی ةػیار رایجاىص.
در ؽٍط ىانحیيگ نخػه ةطىظی ةظرگی از ةَدا غاسًِ ؽص و در حظیطۀ نتػا َ
در ٌيگ کيگ ىفب ؽص .آن نخػه ةػیار ةظرگی از ةَدا اغت .ةػیاری از راٌتػان
از غطاغط دىیا ةً آىخا آنصىص تا تتطک را اىخام دٌيص .یکی از راٌتػان ةػطای اىٍکػاس
ىَر سَرؽیص در ـَرت نخػه ةَدا ،آیيًای را نٖاةل سَرؽیص گطْػت و آن را تتػطک
ىانیص .در چيیو نطاغم ةاؽکٌَی ذِی چيیو کاری اىخام نیؽَد .نیگَیم ةػیار
تأغّةار اغت! ٌی

تٍختی ىیػت کً ؽاکیانَىی گٓػت« :در ٌفػط پایػان دارنػا،

راٌتان ةطای ىخات سَدؽان نؾکل سَاٌيص داؽت ،چً رغػص ةػً ایيکػً دیگػطان را
ىخات دٌيص ».ةًٌالوه ،ةػیاری از راٌتان ،نِػَن ةَدیػػِی را از دیػصگاه سَدؽػان
تٓػیط نیکييص .ذِی ىَؽًٌِای دا َ یػِی نلکً نادر ةً نٍاةػص راه یاِْػً اغػت.
چیظٌایی کً نَِن کالغیک ةَدیػِی ىیػػِيص ةػً نٍاةػص راه پیػصا کطدهاىػص و ایػو
نکانٌا را اکيَن کانالً آؽًِٓ و درٌمةطٌم کطدهاىص .التًِ ٌيَز ٌم راٌتػاىی ٌػػِيص
کً ةًنَر ذٖیٖی تظکیً نیکييص و سیلی سَب ٌػِيص .در وإً تتطک ةطای دٌػَت
ْاؽو نَحَد سصایی وا یی اغت کً ةیایص و در نخػه ةػَدا ةػإی ةهاىػص .تتػطک
ایو اغت.
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اگط ةطای نخػه ةَدا تتطک ةًنَر نَْٖیػتآنیظی اىخػام ىؾػصه ةاؽػص ،ىتایػص
ٌتادت ؽَد .اگط ٌتادت ؽَدٌَ ،إب وسیهی سَاٌػص داؽػتٌَ .إػب وسػیم چػً
ٌػِيص؟ انطوزه اْطادی کً درةارۀ ٌلم ةصن اىػان پژوٌؼ نیکييص کؾػّ کطدهاىػص
کً اْکار یا ٍْالیتٌای ذٌيی اىػان نیتَاىص ىٌَی نػاده تَلیػص کيػص .در غػهری

ً
وإٍا ىٌَی ناده اغت ،انا ایو ناده ؽتیً انَاج
ةػیار ةا  ،نیتَاىیم ةتیيیم کً آن
نِظ ىیػت کً انطوزه ةا پژوٌؼ کؾّ کطدهایم .ةلکً آن چیظ نادی ،ةًؽػکل کػل
نِظ اىػان اغت .وِٕی اْػطاد ٌػادی در زىػصگی روزاىًؽػان درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط
نیکييص ،آىچً ایخاد نیکييص چیظی ةًؽکل نِػظ اىػػان اغػت .انػا چػَن اىػطژی
ىصارد ،ةًغػطٌت پطاکيػصه نیؽػَد .انػا اىػطژی تهطیوکييػصه نػصت ةیؾػِطی دوام
نیآورد .ةياةطایو در سفَص نَكَع نخػهًٌای ةَدا ،ایوگَىً ىیػت کً ةگػَییم

ایو نخػهًٌا پع از ایيکً در کارساىً غاسًِ نیؽَىص دارای ذٌػو ٌػػِيص .ىػً،
ایوگَىً ىیػت .ةٍلی از نخػهًٌای ةَدا از روىص تتطک ىگضؽًِاىص و ذِػی پػع
از ایيکً ةً نٍاةص ةطده ؽصىص ىیظ ٌصؼ از تتطک ذاـل ىؾصه اغت .اگط یػک اغػِاد
ٕالةی چیگَىػگ یػا کػػی از روؽػی ىادرغػت تتػطک را اىخػام داده ةاؽػص ،ذِػی
سهطىاکتط اغت ،چطاکً روةاه یا راغَیی ةً نخػهً نیرود.
اگط نخػه ةَدا را کً از روىػص تتػطک ىگضؽػًِ ٌتػادت کيیػص ةػػیار سهطىػاک
اغت .چً سهطی نیتَاىص داؽًِ ةاؽص؟ گًِٓام انطوزه اىػان ةً نطذلًای رغػیصه
کً ٌطچیظی در ذال ةصتطؽصن اغت .تهام حانًٍ و ٌطچیظی در کل حٍػان ،یکػی
پع از دیگطی ،در ذال ْاغصؽصن اغتٌ .طچیظی کػً ةػطای نػطدم ٌػادی اتٓػاؽ
نیاِْص ىِیخ اٌهال سَدؽان اغت .ذِی غشت اغت راٌی درغت را پیصا کطد یا
آن را دىتال کطدٌ .ط ىَع ناىٍی در اىِيار اْطادی اغت کً غٍی نیکييػص آن را پیػصا
کييصْ .طض کيیص ْطدی نیسَاٌص از ةَدا درسَاغت کهک کيص ،انا چػً کػػی ةػَدا
اغت؟ ةػیار غشت اغت کػی را پیصا کطد تا از او درسَاغت کهک کػطد .اگػط ةػاور
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ىهیکيیص ،ةگضاریص ةطایتان روؽو کيم .وِٕی اولیو ؽشؿ ،نخػه ةػَدا را کػً از
نیان تتطک ىگضؽًِ ٌتادت نیکيص ،ةػیار نؾکلغاز نیؽَد .انطوزه چيػص ىٓػط از
نطدم ةطای رغیصن ةً ثهطۀ ذٖیٖی ٌتػادت نیکييػص؟ تٍػصاد سیلػی کهػی .اىگیػظۀ
اـػػلی نػػطدم از ٌتػػادت چیػػػت؟ ازةیوةػػطدن غػػشِیٌا ،ذػػلکطدن نؾػػکالت و
ةًدغتآوردن ثطوت .ةًدىتال ایو چیظٌا ٌػِيص .آیا ایو چیظٌا در نَِن ةَدیػِی
ٌػِيص؟ آنٌا اـالً ذاوی چيیو چیظٌایی ىیػِيص.
ْطض کيیص یک ٌتادتکييصۀ ةَدا کً ةًدىتال پَل اغت در نٖاةل نخػػه ةػَدا
یا نخػه ةَدیػاتَا گَآنییو یػا سػصای سػَد تٍيػیم کيػص و ةگَیػص« :سػَاٌؼ
نیکيم ةً نو کهک کو تا پَل ةً دغت ةیاورم ».ةػیار سب ،ذٌيػی کانػل ؽػکل
نیگیطد .از آىخا کً ایو درسَاغت در نٖاةل نخػهً ؽکل گطًِْ ،ةالْاـلً روی آن
نیرود .در ُةٍصی دیگط ،ؽکل نخػهً نیتَاىص نيتػم یا نيٖتق ؽَد .وِٕی ْکط
ْطد روی نخػهً نیىؾیيص ،نخػهً دارای نِظ و تَاىایی ْکطکطدن نیؽَد ،گطچً
ٌيَز ةصن ىصارد .اْطاد دیگط ىیظ نیآیيص تػا آن نخػػهً را ٌتػادت کييػص .ةػا چيػیو
ٌتادتی ،ةًتصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نیدٌيػص .اگػط تظکیًکييػصهای آن را ٌتػادت
کيص سهطىاکتط اغت ،زیطا ایو ٌتادت ةًتصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نیدٌص و آن
را ٕادر نیکيص ةصىی ٌیيی ؽکل دٌص .انا ایػو ةػصن ٌیيػی در ُةٍػصی دیگػط ؽػکل
نیگیطد .ةٍص از ایيکً ؽکل نیگیػطد ،در ُةٍػصی دیگػط ةػً ذیػات ادانػً نیدٌػص و
نیتَاىص کهی از ذٖایٔ حٍان را ةصاىص .ازایورو نیتَاىص کارٌایی را ةػطای نَحػَدات
ةؾطی اىخام دٌص .ةً ایو نطیٔ نیتَاىص نٖصاری اىطژی رؽص دٌص .انػا کهکػی کػً
نیدٌص ةا ؽطط ٌهطاه اغت و ٌظیيًای ةطای آن وحَد دارد .آزاداىً در ُةٍصی دیگػط

ةً انطاؼ نیرود و ةًراذِی نطدم ٌادی را کيِطل نیکيػص .ایػو ةػصن ٌیيػی دٕی ً
ٖػا

ىاٌطی ؽتیً نخػهًای را دارد کً از آن پصیص آنصه اغػت .ازایػورو گطچػً نهکػو

ً
دٕیٖػا
اغت چیظی را دیصه ةاؽیص کً نَحَدی نٖػصس ةػً ىيػط نیرغػص و ؽػایص
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ؽتیً تفَیطی ةاؽص کً آن را ٌتادت کطدیص ،انا ایو ٌتادت یا دٌاٌای نطدم اغػت
کً ةَدیػاتَا گَآنییو دروُیو یا تاتاگاتای تٖلتی را سلٔ کػطده اغػت .انػا ذٌػو
ایو ةَدای دروُیو یا ةَدیػاتَای دروُیو ةًؽصت ةص اغت و ْٖػم ةػً پػَل ْکػط
نیکيص .چَن در ُةٍصی دیگط نَِلص نیؽَد و نیتَاىص ْکط کيص و کهی از ذٖیٖت را
نیداىص ،حط ت ىهیکيص کارٌای سیلی ةصی اىخام دٌص .انا حط ت نیکيػص کارٌػای
ةص حظ یتطی را اىخام دٌص .گاٌی اوٕات ذِی ةً نطدم کهک نیکيص ،زیطا اگػط ةػً
نطدم کهک ىهیکػطد کػانالً اٌطیهيػی نیةػَد و کؾػًِ نیؽػص .چگَىػً ةػً نػطدم
«کهک» نیکيص؟ ْطض کيیص کػػی در نٖاةػل تفػَیطی نٖػصس دٌػا کيػص و از او
ةشَاٌص ٌلَی از ساىَادهاش را کً ةیهار اغت ؽٓا دٌص .ةػیار سب ،آن نَحَد ةػص
ةً ؽها کهک نیکيص .کاری نیکيص کً در ـيصوؽ ةشؾػؼ پػَل ةیيصازیػص ،چطاکػً
ذٌيؼ ةًدىتال پَل اغػتٌ .طچػً در ـػيصوؽ ةشؾػؼ پػَل ةیؾػِطی ةیيصازیػص،
ةیهاری غطیًتط ؽٓا نییاةص .از آىخػا کػً نٖػصاری اىػطژی دارد ،نیتَاىػص از ُةٍػصی
دیگطْ ،طدی ٌادی را کيِطل کيػص .ةػًویژه اگػط کػػی کػً گَىػگ دارد ةػطود و آن را
ٌتادت کيص سهطىاکتط اغت .التًِ زم ةً گٓػِو ىیػػت کػً تظکیًکييػصه ةػًدىتال
دٌاکطدن ةطای ةًدغتآوردن چیظی ىیػت ،چً رغص ةً ایيکً ةطای پػَل درسَاغػت
کيص .انا ةطسی ایو کار را اىخام نیدٌيص .ذِی دٌاکطدن ةطای رٌاؽػصن ساىَادهتػان
از ةصةشِی و ةیهاری ،واةػِگی اذػاغات ةػً ساىَادهتػان اغػت .آیػا نیسَاٌیػص
غطىَؽت اْطاد دیگط را کيِطل کيیص؟ ٌطکػی غطىَؽت سَدش را دارد! اگط در ةطاةط
آن نَحَد دروُیو دٌا کيیص و پَل نلب کيیص ،ةً ؽها کهک نیکيص .ةػیار نؾِاؽ
اغت کً ةًدىتال پَل ةیؾِطی ةاؽیص ،چطاکً ٌطچً ةیؾِط پَل ةشَاٌیػص ،چیظٌػای
ةیؾِطی را نیتَاىص از ؽها ةطدارد .نٍانل نيفٓاىًای اغت .پَل زیادی ٌػت کػً
غایط ٌتادتکييصگان در ـيصوؽ ةشؾؼ ریشًِاىص و نیگػضارد نٖػصاری از آن را ةػً
دغت آوریص .چگَىً پَل ةً دغت نیآوریص؟ نهکو اغػت از در کػً ةیػطون رِْیػص
کیّ پَلی پیصا کيیص یا نهکو اغت پاداؽی از نرل کارتان ةگیطیص .ةً ٌػط ؽػکلی
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غٍی نیکيص پَل ةً دغت آوریص .انا چگَىً نیتَاىص ةصون ؽػطط ةػً ؽػها کهػک
کيص؟ ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیص .ةياةطایو نٖصاری از اىطژیتان یػا
دىی را کً تظکیً کطدهایص ةطنیدارد و نیةطد ،چطاکً ْإص ایو چیظٌاغت و ایوٌػا را
نیسَاٌص.
ایػػو ةَداٌػػای دروُػػیو نیتَاىيػػص ةػػػیار سهطىػػاک ةاؽػػيص .ةػػػیاری از
تهطیوکييصگان نا کػً چؾػم غَمؽػان ةػاز اغػت ْکػط نیکييػص نَحػَد وا یػی را
دیصهاىص .نهکو اغت کػی ةگَیص گطوٌی از آنٌا انطوز ةً ایو نٍتص آنصىص و یکػی
از آنٌا چيیووچيان ىانی داؽت و گطوه را رٌتطی نیکػطد .ایػو ؽػشؿ تَـػیّ
نیکيص کً گطوه دیطوزی چگَىً ةَد ،گطوه انطوزی چگَىً اغت و چگَىػً آن گػطوه
نصتی ناىص و نرل را تطک کطد ،چگَىً گطوه دیگط کهی ةٍص از آن آنػص و ناىيػص آن.

آنٌا چً کػاىی ٌػِيص؟ دٕی ً
ٖا ٌهانٌایی ٌػِيص کً درةارهؽػان ـػرتت کػطدم.
آنٌا نَحَدات وا ی وإٍی ىیػِيص ،ةلکً نَحَدات وا ی غاسِگی ٌػِيص .ایػو
نَارد ةػیار زیادىص.
اگط ایو در نٍتصی روی دٌص سهطىاکتط اغت .اگط راٌتان آن را ٌتػادت کييػص،
نػئَلیت آنٌا را ةً ٌٍصه نیگیطد« :آیا نطا ٌتادت ىهیکيیص؟ نؾػشؿ اغػت کػً
در ذال ٌتادت نو ٌػػِیص! ةػػیار سػب ،آیػا ىهیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص؟ از ؽػها
نطإتػػت نػػیکيم و ةػػً ؽػػها نیگػػَیم چگَىػػً تظکیػػً کيیػػص ».ةػػطای آنٌػػا ىيػػم و
تطتیبٌایی سَاٌص داد .اگػط تظکیًؽػان را کانػل کييػص کخػا نیروىػص؟ از آىخػا کػً
تظکیًؽان ةًوغیل آن ىيم و تطتیب داده ؽصٌ ،ی

نصرغًای در غهَح ةا آنٌػا

را ىهیپضیطد .از آىخا کً ٌطچیظی را ةطای آنٌا ةطىانًریظی نیکيص ،نختَرىص از ذػا
ةً ةٍص ترت راٌيهایی آن ةاؽيص .آیا تظکی آنٌا ةیثهط ىشَاٌص ةَد؟ گًِٓام کػً در
ذال ذاكط ةطای نَحَدات ةؾطی ةػیار غشت اغػت کػً از نطیػٔ تظکیػً ،ثهػطۀ
ذٖیٖی را ةً دغت ةیاورىص .ایو پصیصه ةػیار رایج اغت .ةػػیاری از اْػطاد گًِٓاىػص
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کً ىَر نَحَدی سصایی را در کَهٌای نٍطوؼ و در انِصاد رودٌػای نٍػم دیصهاىػص،
انا اکثط آنٌا ةً ایو نَحَدات دروُیو تٍلٔ دارىص .آنٌا اىطژی دارىص و نیتَاىيػص
سَد را ىهایان کييص .نَحَدات سصایی ذٖیٖی ةًىصرت سَد را آؽکار نیکييص.
ً
ىػتِا کهِطی از ایو ةًاـػهالح ةَداٌػای زنیيػی و دا ٌَػای
در گضؽًِ ،تٍصاد
زنیيی وحَد داؽِيص .انا در ذال ذاكط تٍصاد ةػیار زیػادی از آنٌػا وحػَد دارىػص.
وِٕی کارٌای ةصی اىخام نیدٌيص ،نَحَدات ةا تط آنٌا را نیکُؾيص .وِٕػی ةصاىيػص

کً زىصگیؽان در سهط اغت ،ةًغطٌت سَد را ةً آن نخػهًٌای ةػَدا نیرغػاىيص.
نٍهَ ً نَحَدات سصایی وا تط َٕاىیو ذاکم ةػط نػطدم ٌػادی را نشِػل ىهیکييػص.
ٌطچً غهد آن نَحَد سصایی ةا تط ةاؽص ،ةً اذِهال کهِطی در اـَل نطدم ٌادی
نصاسلً نیکيص ،ذِی یکذره ٌم ایو کار را اىخام ىهیدٌص .ةيػاةطایو نٍهػَ ً آنٌػا

آن نخػه ةَدا را ىاگٍان ةا رٌصوةطؽ ُسطد ىهیکييػص ،چطاکػً ىتایػص چيػیو کػاری را
اىخام دٌيص .وِٕی آن ْطار نیکيص و روی نخػه ةَدا نیرود ،نَحَدات وا تػط آن
را ةػػً ذػػال سػػَدش نیگضارى ػص .آن نَحػػَدات دروُػػیو نیداىيػػص کػػً چػػً وٕػػت

زىصگیؽان در سهط اغت ،ةياةطایو ْطار نیکييص .در ىِیخً ،آیا چیظی کػً نیةیيیػص
ةَدیػاتَای وإٍی اغت؟ آیا چیظی کػً نیةیيیػص ةػَدای وإٍػی اغػت؟ نؾػکل
ةَِان گٓت.
ةػیاری از ؽها نهکو اغت ةً ایو نَكَع ْکط کيیص« :ةا نخػهًٌای ةَدا در
ساىً ةایص چًکار کيیم؟» ؽایص ةػیاری از اْطاد ةً ْکط نو اِْادهاىص .ةطای ایيکً ةػً
ؽاگطداىم در تظکیً کهک کيم ،ةً ؽها نیگَیم کً نیتَاىیص ایو کار را اىخام دٌیص:
در ذالی کً نخػه ةَدا را در دغت ىگً نیداریص ،نیتَاىیص کِاب نو (زیطا کِاب
ٌکع نطا دارد) یا ٌکع نطا ةطداریص .غپع ذالت دغت گل ىیلَْط آةی ةػظرگ را
اىخام دٌیص و از نٍلم ةطای تتطک درسَاغت کيیص ،گَیی در ذال کهػکسَاغػِو از
نو ٌػِیص .تتطک در ٌطض ىیم دٕیٖػً اىخػام نیؽػَد .انػا نیسػَاٌم ةػً ؽػها
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ةگَیم ،ایو کار ْٖم ةطای تظکیًکييصگان نا نیتَاىص اىخػام داده ؽػَد .ایػو تتػطک
ةطای دوغِان یا ةػِگانتان ٌهل ىهیکيػص ،چطاکػً ْٖػم از تظکیًکييػصگان نطإتػت
نیکيیم .ةطسی اْطاد نیگَیيص کً ٌکػع نػطا ةػً ساىػ دوغػِان یػا ةػِگانؽػان
نیةطىص تا ارواح اٌطیهيی را دور ةطاىيص .نو ایيخا ىیػِم تا ارواح اٌطیهيی را ةػطای
نطدم ٌادی دور ةطاىم .ایو ةصتطیو ةیاذِطانی ةً نٍلمتان اغت.
ذا کً درةارۀ ةَداٌای زنیيی و دا ٌَای زنیيی ـرتت کطدیم ،نػئل دیگػطی
وحَد دارد .در چػیو ةاغػِان ،اْػطاد ةػػیاری ةَدىػص کػً در کَهٌػای دور و اٌهػاؽ
حيگلٌا تظکیً نیکطدىص .انا چطا انطوزه در آن نيػانٔ کػػی ىیػػت؟ در ذٖیٖػت
آنٌا ىاپصیص ىؾصهاىصْٖ .م احازه ىهیدٌيص نطدم ٌادی چیظی درةارۀ آنٌػا ةصاىيػص،
ذِی تٍصادؽان ىیظ کهِط ىؾصه اغت .ایو اْػطاد ٌهگػی تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
دارىص .ایونَر ىیػت کً در نَل ایو غالٌا ىاپصیص ؽصهاىص ،آنٌػا ٌيػَز ٌػم ایػو
ً
ىػػتِا
نطؼ و آن نطؼ ٌػِيص .انطوزه در دىیا چيصٌظار ىٓط از آنٌػا وحػَد دارىػص.

ً
نشفَـا در آن کَهٌػای نؾػٍَر و
تٍصاد ةیؾِطی از آنٌا در کؾَر نا وحَد دارىص،

در انِصاد رودٌای نٍم .آنٌا در ةطسی از کَهٌای نطتًٓ ىیظ یاْت نیؽَىص ،انػا از
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی اغِٓاده نیکييص تا د ِر ُارٌایؽان را نٍطونػَم کييػص و ةػً

ً
ىػتِا آٌػػًِ
ٌهیو ٌلت اغت کً ىهیتَاىیص آنٌا را ةتیيیص .پیؾطْت تظکی آنٌا
اغت و روشٌایؽػان تٖطی ً
تػا ىانؤثطىػص ،چطاکػً ةػً اغػاس و حػٌَط تظکیػً پػی
ىتطدهاىص .از غَی دیگط ،نا نػػِٖی ً
ها روی ذٌػو ؽػها تهطکػظ نػیکيیم و ةػط نتػٔ

وا تطیو غطؽت حٍان تظکیػً نػیکيیم و ةػط نتػٔ ؽػکل حٍػان تظکیػً نػیکيیم.
ةياةطایو نتیٍی اغت کً گَىگ نا غطیً رؽص نیکيص .نیتَان روشٌػای تظکیػً را
ؽتیً ٌطم تفَر کطد ،ةًنَری کً ْٖم نرَر نطکظی راه اـلی اغػت .ؽشفػی کػً
در تظکیً ،نػیطٌای حاىتی و کَچک را ةطنیگظیيص نهکو اغت در غػهری پػاییو
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روؽػػوةیو ؽػػَد ،گطچػػً ؽػػایص ؽیوؽ ػیيگ ةػػا یی ىصاؽػػًِ ةاؽػػص .انػػا چيػػیو
روشٌایی از راه اـلی تظکی ذٖیٖی ةػیار دورىص.
اغِادان چيیو نصرغًٌای تظکیًای ىیػظ آنَزهٌػای سػَد را نيِٖػل نیکييػص و
نطیصاىی دارىص .از آىخا کً روش تظکی آنٌا نیتَاىػص ْٖػم تػا غػهری ةطغػص کػً
نِياغب ةا غهد ؽیوؽیيگ آنٌاغت ،تظکیػ تهػام نطیػصان ةػًىاچار ةػً ٌهػان
غهد نرصود اغػتٌ .طچػً روش نػػیطی ْطٌػی از نػػیط اـػلی دورتػط ةاؽػص،
الظانات ةیؾِطی دارد و روش تظکی آن پیچیصهتط اغت ،چطاکً ىهیتَاىص ةً اغاس

ً
ٌهصتا ؽیوؽػیيگ سػَد را تظکیػً کيػص.
و حٌَط تظکیً پی ةتطد .در تظکیًْ ،طد ةایص

ً
ـػطْا ةػا غشِیکؾػیصن نیتَاىيػص
آنٌا ٌيَز ایو را درک ىهیکييص و ْکط نیکييص

تظکیً کييص .ازایورو ةٍص از نصتزناىی نَ ىی و ةٍص از ـػصٌا غػال یػا ذِػی ٌػظار
غال تظکیًْٖ ،م نٖصار کهی گَىگ ةً دغت آوردهاىص .در وإً گَىگی کً ةػً دغػت
آوردهاىص از نطیٔ غشِیٌا ذاـل ىؾصه اغت .چگَىػً آن را کػػب کطدىػص؟ ؽػتیً
وكٍیت ْطدی ٌادی اغت :وِٕی حَان اغت واةػِگیٌای ةػیار زیادی دارد ،انػا
ٌيگانی کً پیطتط نیؽَد ،ةا گضؽت زنان انیصش ةػً آیيػصه کمرىػگ نیؽػَد .آن
واةػِگیٌا ةًنَر نتیٍی رٌا نیؽَىص و ترلیل نیروىػص .ایػو روشٌػای نػػیط
ْطٌی ىیظ از ایو ؽیَه اغِٓاده نیکييص .آنٌػا پػی نیةطىػص کػً وِٕػی ْػطد ةػطای
پیؾطْت در تظکیً ،ةط ىؾػِو در نصیِیؾػو ،سلػػً و رىجکؾػیصن تکیػً نیکيػص
نیتَاىص گَىگ را ىیظ رؽص دٌص .انا ىهیداىيص کً واةػِگیٌای ةؾطیؽان در نػَل
ِ
نطیٔ ةًآٌػػِگی رٌػاکطدن
غشت نَ ىی ةًآٌػِگی ترلیل نیرود و از
آن زنان
ِ
آن واةػِگیٌاغت کً گَىگ رؽص کطده اغت.

انا نا واةػػِگیٌا را ٌػصؼ ٕػطار نػیدٌیم و ةػًنَر ذٖیٖػی ةػً آنٌػا اؽػاره
نیکيیم ةًنَری کً ةَِاىیم آنٌا را از ةیو ةتطیم و ةػً ایػو نطیػٔ در تظکیػً رؽػص
غطیٍی سَاٌیم داؽت .ةً نکانٌایی رًِْام کً اُلػب ةػًنَر اتٓػإی ةػا اْػطادی
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ةطسَرد نیکطدم کػً غػالٌای زیػادی تظکیػً کطدهاىػص .آنٌػا گِٓيػصٌ« :ی کػػی
ىهیداىص نا ایيخا ٌػِیم .ةا آىچً در ذػال اىخػام آن ٌػػِی نصاسلػً ىهػیکيیم و
ٌی

ً
ىػػتِا سػَةی در
نؾکلی ةطای تَ ةً وحَد ىهیآوریم ».آنٌا را نیتَان اْطاد

ىيط گطْت.
انا اْطاد ةصی ٌم ةَدهاىص و نختَر ةَدیم ةا آنٌا غطوکار داؽًِ ةاؽػیم .نثػالی
ةطایتان نیزىم .اولیو ةاری کً در اغِان گَییحَ کالغی ةطگظار کطدمْ ،ػطدی ةػَد
کً در ذیو کالس وارد ؽص و گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نیسَاٌص نػطا ةتیيػص و ایيکػً
اغِاد ةظرگؼ چيیووچيان اغت و غالٌای ةػیار زیػادی اغػت کػً تظکیػً کػطده
چی نيٓی دارد و ةا ـَرت زرد و رىگپطیصهاش ةػػیار
اغت .پی ةطدم ایو ؽشؿ ِ

ؽطور ةً ىيط نیآنص .گِٓم وٕت ىصارم او را ةتیيم و او را رد کطدم .ایػو کػار ،اغػِاد
ً
وإٍا ةً ٌم ریشت و ؽطوع کطد ةطایم دردغط درغت کيصٌ .ػط روز ةػطای
ةظرگ او را
نو نؾکل ایخاد نیکطد .نو ؽشفی ٌػِم کً ٌی

ٌالًٕای ةً حصال ةا دیگطان

ىصارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَدٌ .ط گاه چیظٌای ةصی ةًغهِم نیْطغِادْٖ ،م آنٌا
را پاک نیکطدم .ةٍص از آن ،ةً آنَزش ْای سَد ادانً نیدادم.
چيص ٕطن پیؼ ،در دوران غلػل نیيگ دا َ یػِی وحَد داؽت کػً در زنػان

تظکیًاش ،ناری او را تػشیط کطد .ة ً
ٍصا ایػو دا َ یػػت ةػصون ایيکػً تظکیػًاش را
کانل کيص درگضؽت .نار ةصن آن دا َ یػت را ةً تػشیط درآورد و ؽکلی اىػاىی ةػً

سَد گطْت .ایو «اغِاد» کً نیسَاغت نطا ةتیيص ،کػػی ىتػَد حػظ ٌهػان نػار در
ؽکل اىػان .ةًسانط ایيکً غطؽت او تِییط ىکطده ةَد ،سَد را ةً نار ةظرگی تتػصیل
نیکطد تا ةطای نو نؾکل ایخاد کيصْ .کط کطدم از ذصش ةػیار ْطاتط رِْػً اغػت.
ةياةطایو او را در دغِم گطِْم و از گػَىگی ةػػیار ٕػَی ةػًىام «گَىػگ ذلکييػصه»
اغِٓاده کطدم تا ٕػهت پاییو ةصىؼ را ذوب و ةً آب تتصیل کػيمٕ .ػػهت ةػا ی
ةصىؼ سظیص و ةً ساىًاش ةطگؾت.
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روزی یکی از پیطوان او ةا نػئَل نطکظ دغِیاری ؽٍط گَییحَ تهاس گطْت و
ةً آن ساىم گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نیسَاٌػص او را ةتیيػص .دغػِیار ةػً آىخػا رْػت.
داسل ُاری تاریک ؽص و ىهیتَاىػت چیظی ةتیيص ،ةًحظ تفػَیط غػایًناىيصی کػً
آىخا ىؾػًِ ةَد و از چؾهاىؼ ىَری غتظ غانً نیؽص .وِٕػی چؾػهاىؼ را ةػاز
نیکطدُ ،ار روؽو نیؽص و وِٕی چؾهاىؼ را نیةػت ُار دوةاره تاریک نیؽص.
او ةا لٍخًای نرلی گٓت« :لی ٌيگخی دوةاره ةطنیگطدد و ایو ةار ٌػی یػک از نػا
دوةاره آن نؾکالت را ایخاد ىهیکيیم .نو اؽِتاه نیکطدم .لػی ٌيگخػی آنػصه تػا

ً
لهٓا ةليػص ؽػَیص .ةػطای
نطدم را ىخات دٌص ».پیطواش از او پطغیص« :اغِاد ةظرگ،

پاٌایتان چً نؾػکلی پػیؼ آنػصه؟» او پاغػز داد« :دیگػط ىهیتػَاىم ةایػػِم.
پاٌایم ـصنً دیصه اغت ».وِٕی از او غؤال ؽص کً چگَىً ـصنً دیص ،ؽطوع کػطد
ةً ـرتت درةارۀ ایيکً چگَىً نؾکل ایخاد نیکطد .انا پػع از آن در غػال ۱۹۹۳
در ىهایؾگاه غالنت آغیایی در پکو دوةاره غط ةػً غػط نػو گضاؽػت .او ٌهیؾػً
کارٌای ةصی اىخام نیداد و غػٍی نیکػطد ةػا آنػَزش داْػای نػو نصاسلػً کيػص،
ةياةطایو او را کانالً از ةیو ةطدم .ةٍص از ایيکً از ةیو رْتٌ ،مىؾیيان او ،پیط و حَان
و زن و نطدٌ ،هگی سَاغِيص ٌلیً نو إصام کييػص .در آن زنػان ،چيػص کلهػًای ةػً
آنٌا گِٓمٌ .هگی ؽَکً ؽصىص و آنٕصر تطغیصىص کً ٌی یک حط ت ىکطدىص کػاری
اىخام دٌيصٍْ .هیصىص نَكَع از چً ٕطار ةَد .ةطسی از آىػان ذِػی ةػا ایيکػً زنػاىی
نَ ىی تظکیً کطده ةَدىص ٌی

ْطٕػی ةػا نػطدم ٌػادی ىصاؽػِيص .در ذػالی کػً ةػً

نَكَع تتطک نیپطداسِم درةارۀ ایو چيص رویصاد ىیظ ـرتت کطدم.

جَیَ کً
«حَیَ کً» چیػت؟ در احِهاع تظکیًکييصگان ،ةػیاری از نػطدم در نػَل آنػَزش
چیگَىگ ،آن را ةًٌيَان ٕػهِی از تظکیً آنَزش نیدٌيػص .در وإػً ایػو چیػظی
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ىیػت کً ةػً نخهٌَػ تظکیػً تٍلػٔ داؽػًِ ةاؽػص .ایػو ةًـػَرت ىػٌَی نٍػارت،
وردسػػَاىی و تکيیػک آنػػَزش داده نیؽػػَد .از ؽػػکلٌایی ناىيػػص تطغػػیم ٌال ػػم،
غَزاىصن ٌَد ،غَزاىصن کاُض و سَاىصن ورد و چيیو چیظٌایی اغػِٓاده نیکيػص .آن
نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص و روشٌای نٍالخ آن ةػیار نيرفطةًْطد اغػت.
ةًٌيَان نثال ،اگػط کػػی در ـػَرتؼ تتشػال زده ةاؽػص ،تهطیوکييػصۀ حَیػَ کػً،
ٕلمنَیی را در حٌَطی از غَلَٓر حیَه ْطو نیکيص و دایطهای روی زنػیو نیکؾػص
و یک «×» در وغم آن تطغیم نیکيص .غپع از ؽشؿ نیسَاٌػص کػً در وغػم
دایطه ةایػِص و ؽػطوع ةػً سَاىػصن وردٌػایی نیکيػص .غػپع از ٕلمنػَیی کػً در
حٌَطی از غَلَٓر حیَه ْطو رًِْ اغِٓاده نیکيص تا دایطهٌایی در ـػَرت ؽػشؿ
ةکؾص .در ذالی کً دایطهٌا را نیکؾص وردٌػا را ىیػظ نیسَاىػص .ةػً کؾػیصن ادانػً
نیدٌص تا ایيکً ةا ٕلمنَ یک ىٖهً در تتشال نیگضارد و سَاىصن وردٌػا ىیػظ در آن
نًَٕ تهام نیؽَد .غپع ةً ؽشؿ نیگَیص آن درنان ؽصه اغت .ؽػشؿ پػی

ً
وإٍا کَچکتط ؽصه و وِٕػی آن را لهػع نیکيػص درد ىػصارد .آن
نیةطد کً تتشال
نؤثط ةَد .آن ؽیَهٌا نیتَاىيص ةیهاریٌای حظ ی را درنان کييص ،انا تَاىایی درنػان
ةیهاریٌای وسیم را ىصارىص .اگط ةگَییػص ةازویتػان درد نیکيػص چػً کػار نیکيػص؟
ؽطوع ةً سَاىصن وردٌػایی نیکيػص و از ؽػها نیسَاٌػص دغػِانتان را در انِػصاد
ةصنتان ةاز کيیص .غپع ةً ىٖه نب غَزىی ٌِ گَی ایو دغت ؽها ْػَت نیکيػص
و نیگضارد کً آن از ىٖه نب غَزىی ٌِ گَی دغت دیگطتػان ةیػطون ةیایػص و ؽػها
حطیان ٌَا را اذػاس سَاٌیص کطد .وِٕی دوةاره ةازویتان را لهع کيیص ،نثل ٕتل
درد ىشَاٌص داؽت .ةًٌالوه ،ةطسی اْطاد از روشٌای دیگطی ىیظ اغِٓاده نیکييػص،
ناىيص غَزاىصن کاُض ،تطغیم ٌال م و آویشِو نلػمٌا .آنٌا چيیو کارٌایی اىخػام
نیدٌيص.
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دىیَی نػیط ْطٌی در نصرغ دا َ تظکی ةصن را آنػَزش ىهیدٌيػص.
روشٌای
ِ
ً
ـػطْا ةػً ْػالةیيی ِْ ،يگؽػَیی ،راىػصن ارواح پلیػص ةػا دٌػا و ورد و ؽػٓای
آنٌا
ةیهاریٌػػا نیپطدازىػػص .اکثػػط روشٌػػای دىیػػَی نػػػیط ْطٌػػی از ایوٌػػا اغػػِٓاده
نیکييص .آنٌا نیتَاىيص ةیهاریٌا را ؽٓا دٌيص ،انا روشٌایی کً ةػً کػار نیةطىػص
سَب ىیػت .ةػً چیظٌػایی کػً ةػطای ؽػٓای ةیهاریٌػا اغػِٓاده نیکييػص اؽػاره
ىهیکيیم ،انا تهطیوکييصگان نا کً داْا را تظکیً نیکييص ىتایص از آنٌا اغِٓاده کييص،
چطاکػػً اىطژیٌػػای ةػػػیار غػػهد پػػاییو و ةػػػیار ةػػصی دارىػػص .در چػیو ةاغػػِان،
روشٌای ؽٓادٌيصه را ةً رؽًٌِایی تٖػیمةيصی کطدىص ناىيص ؽکػًِةيصی ،نػب
غَزىی ،ناغاژ ،کایطو پطکِیک ،نب ْؾار ،ؽٓادٌی چیگَىگ و نب گیاٌی .آنٌا
ةً دغًٌِای ةػیاری تٖػیمةيصی ؽصىصٌ .ط روش ؽٓادٌيصه یػک رؽػًِ ىانیػصه
ؽص .ایو حَیَ کً ،ةًٌيَان غیظدٌهیو رؽًِ نتًٖةيصی ؽص .ازایورو ىام کانػل آن
«رؽِ ؽهارۀ غیظده حَیَ» اغت .حَیَ کً ،چیظی در نخهٌَ تظکیػ نػا ىیػػت،
ِ
گَىػگ ذاـػل از تظکیػً غطچؾػهً ىهیگیػطد .چیػظی ؽػتیً
زیطا ٕصرتٌای آن از
تکيیک اغت.
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ضذيساىی عغم

جيَن حاؼل از تشکیً
در احِهاع تظکیًکييصگان ،اـهالذی ةً ىام حيػَن ذاـػل از تظکیػً وحػَد دارد کػً
تأثیط ةػیار زیادی ةط ٌهَم نطدم داؽًِ اغت .ةػًویژه ةطسػی آنٕػصر آن را پشػؼ
کطدهاىص کً ةٍلی اْطاد از اىخام چیگَىگ نیتطغيص .وِٕػی نػطدم نػیؽػيَىص کػً
تهطیو چیگَىگ نهکو اغت نيخط ةً حيَن ذاـل از تظکیً ؽَد ،ةػیار وذؾػت
نیکييص کً آن را ؽطوع کييص .در ذٖیٖت ،ةگضاریص ةگَیم کً حيَن ذاـل از تظکیػً
ةًٌی وحً وحَد ىصارد.
ةطسػػی اْػػطاد ةػػًسانط درغػػتىتَدن ْکطؽػػان ،ةػػً تػػػشیط ارواح ی ػا ذیَاىػػات
ُیطنتیٍػی
درآنصهاىص .سَدآگاه اـلی آنٌا ـاذباسِیار ىیػػت ،انػا ایػو ذالػت
ِ
سَد را ةً «اىطژی ٕصرتهيص» ىػتت نیدٌيػص .انػا آىچػً روی داده ایػو اغػت کػً

ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه ةصن آنٌا را کيِطل نیکييص و ٌيگانی کً ایو اْػطاد
تهطیو نیکييص دیگط سَدؽان ىیػِيص .نهکو اغت ٌيگام ذطکت تٍػادل ىصاؽػًِ
ةاؽيص یا حیَوْطیاد ةظىيص .وِٕی نطدم نیةیييص کً تهطیو چیگَىگ ةصیو ـػَرت
اغت ،نیتطغيص آن را تهطیو کييص .ةػیاری از ؽها ْکط نیکيیص کً ایو چیگَىػگ
اغت؛ انا چگَىً ایو نیتَاىص تهطیو چیگَىگ ةاؽص؟ ایو ْٖم پاییوتطیو غهد
ؽٓایاِْو و سَد را غالم ىگًداؽِو اغت ،انا ةػیار سهطىػا ک اغػت .اگػط ٌػادت
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کيیص کارٌا را ةً ایو ؽیَه اىخام دٌیص ،سَدآگاه اـلیتان ٌهیؾً در کيِػطل سػَد
ىاتَان سَاٌص ةَد .آىگاه نهکو اغت سَدآگاه کهکی ،اىطژیٌا یا پیامٌای سارحی،
ارواح ی ػا ذیَاىػػات تػػػشیطکييصه و ُی ػطه ةػػصنتان را کيِػػطل کييػػص .ؽػػایص کارٌػػای
سهطىاکی اىخام دٌیص و ةاٌ

ـصن ةظرگی ةً احِهاع تظکیًکييػصگان ؽػَیص .ایػو

نؾکالت ةًسانط درغتىتَدن ْکػط اْػطاد و واةػػِگی سَدىهػاییؽػان ةػً وحػَد
نیآیص .ایو پصیصه ،حيَن ذاـل از تظکیً ىیػتٌ .ی کػی ىهیداىص چگَىً ةٍلی
اْطاد ةًاـهالح اغِاد چیگَىگ ؽصهاىص؛ چطاکً آنٌا ىیظ ةً حيَن ذاـل از تظکیػً
اٌِٖاد دارىص .در وإً تهطیو چیگَىگ ىهیتَاىص ةاٌ

ؽَد ؽػشؿ دچػار حيػَن

ذاـل از تظکیً ؽَد .ا کثط نطدم ایو اـهالح را از آثار ادةػی ،رنػانٌػای ٌيػطٌػای
رزنی و ُیطه ؽيیصهاىص .اگػط ةػاور ىهیکيیػص ،نػیتَاىیػص ةػً کِابٌػای ٕػصیهی یػا
کِابٌای تظکیً رحَع کيیص .چيػیو چیػظی در آن کِػابٌػا وحػَد ىػصارد .چگَىػً
نهکو اغت حيَن ذاـل از تظکیً وحػَد داؽػًِ ةاؽػص؟ ُیػطنهکو اغػت چيػیو
چیظی روی دٌص.
حيَن ذاـل از تظکیًای کً نطدم ةً آن ةاور دارىص چيػص ؽػکل دارد .آىچػً ا ن
گِٓم یکی از ایو ؽکلٌاغت .ةًسانط ایيکً ؽشؿ ْکطش درغت ىیػػت ،ارواح
یا ذیَاىات تػشیطکييصه را ةً سَد حػضب نػیکيػص و ذٌيیتٌػای نِٓػاوتی نثػل
نلبکطدن «ذالت چیگَىگ» را رؽص نیدٌص کً سَدىهایی کيػص .ةٍلػی اْػطاد در
نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص یا چیگَىگ ٕالةی را تهطیو کطدهاىػص .وِٕػی
چیگَىگ را تهطیو نیکييصٌ ،ادت دارىص سَدآگاه اـلیؽان را رٌػا کييػص .آگػاٌی
سَد ةً ٌطچیظی را از دغت نیدٌيص و ةصنؽان را ةً دیگطان تٖػصیم نػیکييػص .از
ىيط ذٌيی غػطدرگم نیؽػَىص و نػیگضارىػص ةصنؽػان از سَدآگػاه کهکػیؽػان یػا
اىطژیٌا یا پیامٌای سارحی ْطنان ةگیطد .ةٍلی رِْارٌای ٌخیػب را ةػً ىهػایؼ
نیگضارىص .اگط ةً چيیو ؽشفی گًِٓ ؽَد کً از ةا ی غاسِهان ةً پاییو ةپطد یػا
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در آب ؽیطحً رود ،ایو کارٌا را اىخام نیدٌص .سػَد او ذِػی تهػایلی ةػً زیػػِو
ىصارد و نیسَاٌص ةصىؼ را ةػً دیگػطان واگػضار کيػص .ایػو حيػَن ذاـػل از تظکیػً
ىیػت؛ ةلکً نیتَاىیص ةگَییص او ةً گهطاٌی رًِْ و ٌلت ایخادش ایو اغت کػً در
آُاز ةًـَرت ٌهصی ةً ایو ؽکل رِْار کطد .ةػیاری از نطدم ْکط نیکييػص ىَغػان
ىاسَدآگاٌاى ةصنؽان ،تهطیو چیگَىگ اغت .در ذٖیٖػت اگػط ؽشفػی در ایػو
ذالت چیگَىگ را تهطیو کيص ،پیانصٌای وسیهی سَاٌػص داؽػت .چيػیو چیػظی
تهطیو چیگَىگ ىیػت ،ةلکً ىِیخ واةػِگیٌا و نلبٌای نطدم ٌادی اغت.
وكٍیت دیگط ایو اغت کً وِٕی در تهطیو چیگَىػگ ،چػی در حػایی از ةػصن
نػصود نیؽَد یا وِٕی چی ةً ةا ی غط نیرغػص و ىهیتَاىػص پػاییو ةیایػص ْػطد
نیتطغص .ةصن اىػان حٍاىی کَچک اغت .ةًویژه در روشٌای دا َ یػػِی وِٕػی
چی از نیان کاىالی نیگضرد ،ؽشؿ ةا ایو نؾػکالت نَاحػً نػیؽػَد .اگػط چػی
ىَِاىص از نیان کاىال ةگضرد ،در آن انطاؼ نَِّٕ نیناىص .ایو نػئلً ىًتيٍا در غط،
ةلکً در ٕػهتٌای دیگػط ةػصن ىیػظ روی نیدٌػص .انػا غػط اىػػان ذػػاستطیو
ٕػهت اغت .چی ةً ةا ی غط نیرود و غپع پاییو نیآیص .اگػط چػی ىَِاىػص از
نیان کاىال رد ؽَدْ ،طد اذػاس نیکيص غط ةػیار غيگیو و نِػَرم ؽػصه اغػت،
اىگار کاله غيگیيی از چی ةً غط دارد .انا چی ىً نیتَاىص چیظی را کيِطل کيص و ىً
نیتَاىص ةاٌ

ایخاد نؾکل یا ةیهاری ؽَد .ةٍلی از نطدم ذٖػایٔ چػیگَىػگ را

ىهیداىيص و ىيطٌایی اغطارآنیظ نیدٌيص و ٌهػیو نػػئلً ةاٌػ

ٌطجونػطج ؽػصه

اغت .ةط ٌهیو اغاس ،نطدم ْکط نیکييص اگط چػی ةػً ةػا ی غػط ةػطود و ىَِاىػص
پاییو ةیایصْ ،طد حيَن از تظکیً نیگیطد ،ةً گهطاٌػی نػیرود و ُیػطه .ایػو ةاٌػ
ؽصه ةػیاری از نطدم ةِطغيص.
اگط چی ةً ةا ی غط ةطغص و ىَِاىص پاییو ةیایصْٖ ،م وكػٍیِی نػَِٕی اغػت.
ةطای ةطسی نهکو اغت نصتی نَ ىی یػا ذِػی ىیهػػال ادانػً یاةػص و ٌيػَز ٌػم
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پاییو ىیایص .اگط ٌلِؼ آن ةاؽص ،ؽشؿ نیتَاىص یک اغػِاد وإٍػی چػیگَىػگ
پیصا کيص کً چی را ةً پاییو ٌصایت کيص و چی نػیتَاىػص پػاییو ةیایػص .در تهػطیو
چی آنٌا ىهیتَاىص از نیان کاىالی رد ؽَد یػا پػاییو ةیایػص،
چیگَىگ ،اْطادی کً
ِ
ةایص ٌلت آن را در ؽیوؽیيگ سَد حػِخَ کييص و ةتیييػص آیػا ایونػَر اغػت کػً

نصتی نَ ىی در آن غهد نَِّٕ ناىصهاىص و ةایص ؽیوؽیيگ سَد را رؽػص دٌيػص!
وِٕی ةًنَر وإٍی ؽیوؽیيگ سَد را ارتٖا نیدٌيص ،پی نیةطىص کً چی نیتَاىػص
پاییو ةیایص .ىهیتَاىیص ةًحای تهطکظ ةط رؽص ؽیوؽیيگ ،ةًدىتال تتصیل گَىگ در
ةصنتان ةاؽیص .نؾکل آىخا نیناىص تا ایيکً ؽیوؽیيگ ؽها رؽص کيص و ْٖم ةٍػص

ً
وإٍػا نػػصود ةاؽػصٌ ،يػَز ٌػم
از آن ،تِییطات ٌهًحاىتً روی نیدٌص .اگط چػی
ىهیتَاىص ةاٌ

نؾکلی ؽَد .نٍهَ ً ایو ٌَانل ذٌيی نا ٌػػِيص کػً ىٖػؼ ایٓػا

نیکييص .ةًٌالوه ،ةٍص از ایيکً کػی از اغِاد ٕالةی چیگَىگ نیؽػيَد کػً وِٕػی
چی ةً ةا ی غط ةطغص نهکو اغت نؾکلی پیؼ آیص ،نیتطغص .وِٕی نیتطغػص،
نیتَاىص ةطای او نؾکلی وإٍی ةً وحَد ةیاورد .وِٕی نیتطغیص ،واةػػِگی تػطس
در نیان اغت .آیا آن یک واةػِگی ىیػت؟ وِٕی واةػِگی ؽها ىػاٌط نػیؽػَد،
آیا ىتایص رٌا ؽَد؟ ٌطچً ةیؾِط ةِطغیص ،ةیؾِط ؽتیً ةیهاری ةً ىيط نیرغص .ایػو
واةػِگیتان ةایص از ةیو ةطود .وادار سَاٌیػص ؽػص از ایػو نػاحطا درس ةگیطیػص تػا
ةَِاىیص از واةػِگی تطس رٌا ؽَیص و رؽص کيیص.
ؼ رو دارىص اذػاس راذِی ىشَاٌيص داؽػت.
تهطیوکييصگان در تظکیًای کً پی ِ
زیطا ةصنؽان اىَاع زیادی از گَىگ را رؽص نیدٌص کً ٌه آنٌػا چیظٌػایی ةػػیار
ةإصرتاىص کً درون ةصن ذطکت نیکييص .ایوٌا ةاٌ

نیؽَىص ةً ایو یا آن ؽػکل

ً
اغاغػا ایػو
اذػاس ىاراذِی داؽًِ ةاؽیصٌ .لت ایيکػً اذػػاس راذِػی ىصاریػص
اغت کً ٌهیؾً نیتطغیص ةیهار ؽَیص .در ذٖیٖت ،چیظٌایی کً در ةػصنتان رؽػص
کطدهاىص ٕصرتهيص ةَده و ٌه آنٌا گَىػگ ،تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی و ةػػیاری از
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ِ
نَحَدات َْؽنتیٍی ٌػِيص .اگط ةً ایػونػطؼ و آننػطؼ ذطکػت کييػص ،ةػصنتان
اذػاس سارش ،درد ،نٍضبةَدن و ُیطه سَاٌػص داؽػت .اىٍِػای اٌفػاب ةػػیار
ذػاس اغت و اىَاعوإػام ذالتٌای تظکیً ىاٌط نیؽػَىص .تػا وِٕػی ةػصنتان
ةًنَر کانل ةا نادۀ ةا اىػطژی ةػا تتػصیل ىؾػصه اغػت ،ةػً ایػو ؽػکل اذػػاس
نیکيیص .ةایص ایو چیظٌا را پصیصهای سَب در ىيط گطْت .ؽها تهطیوکييػصگان اگػط
ٌهیؾً سَد را ْطدی ٌادی در ىيط ةگیطیػص و ٌهیؾػً ْکػط کيیػص ةیهػاری داریػص،
چگَىً نیتَاىیص تظکیً کيیص؟ وِٕی درد و نريِی در تظکیً پیؼ نیآیص ،اگط ٌيَز
ٌم سَد را ْطدی ٌادی در ىيط ةگیطیص ،پع نػیگػَیم ؽیوؽػیيگتان در ٌهػان
لريً ةً غهد نطدم ٌادی غَٖط کطده اغػت .ذػصإل در راةهػً ةػا ایػو نَكػَع
ةشفَص ،ةً غهد نطدم ٌادی غَٖط کطدهایص.
تهطیوکييصگان وإٍی ةً نػا ل از غػهری ةػػیار ةػا ىگػاه نیکييػص ،ةػًحای

ً
وإٍػا
ایيکً از دیصگاه نطدم ٌادی ىگاه کييص .اگط ْکط کيیػص ةیهاریػص ،نهکػو اغػت
ةاٌ

ؽَد ةیهار ؽَیص .زیطا وِٕػی ْکػط کيیػص ةیهاریػص ،غػهد ؽیوؽػیيگ ؽػها

ٌمغهد ؽیوؽیيگ نطدم ٌادی اغػت .تهػطیو چػیگَىػگ و تظکیػ وإٍػی ةػً
ةیهاری سِم ىهیؽَد ،ةًویژه در سفَص آن ىٌَی کً ا ن تَـیّ کطدم ،کً چػی
ً
وإٍػا ةاٌػ
در حایی نػصود نیؽَدٌ .هگی نػیداىیم کػً آىچػً

ةیهػاری نػطدم

نیؽَد ٌِٓاددرـص ذٌيی و غیدرـص حػهی اغت .نٍهَ ً ؽشؿ اةِػصا از ىيػط
پػع آن ةطآیػص و ٕتػل از ایيکػً وكػٍیت
ذٌيی ْطو نیریظد و ذٌو ىهػیتَاىػص از ِ
ةیهاری ةًنَر چؾهگیطی ةصتط ؽَد ،ؽػشؿ از ةػار غػيگیو ذٌيػی رىػج نیةػطد.
نٍهَ ً ةً ایو ـَرت اغت .ةطای نثال ،زناىی ؽشفی ةَد کً او را نرکم ةً تشت
ةػًِ ةَدىص .یکی از دغتٌای او را گطِْيص و ادٌا کطدىص نیسَاٌيص آن را ةتطىػص تػا
سَن از آن حاری ؽَد .غپع چؾهان او را ةا پارچًای ةػػِيص و نػ

دغػت او را

سطاؽیصىص( .دغت او در اـل ةطیصه ىؾصه ةَد و سػَن ىهػیآنػص ).ؽػیط آب را ةػاز
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کطدىص ةًنَری کً او نیتَاىػت چکیصن آب را ةؾيَد و در ىِیخً ْکػط کػطد سػَن
اوغت کً نیچکص .آن نطد ةٍص از زنان کَتػاٌی درگضؽػت .در ذٖیٖػت او زسهػی
ىؾصه ةَد و سَىطیظی ىصاؽت ،ةلکً آب ةَد کً نیچکیصٌَ .انػل ذٌيػیاش ةاٌػ
نطگؼ ؽص .اگط ٌهیؾً ةاور داؽًِ ةاؽیص کً ةیهاریص ،اذِها ً سَدتان را در ىٍایت
ةیهار نیکيیص .زیطا ؽیوؽیيگتان تا غهد نطدم ٌادی غَٖط کطده اغت و نطدم
ٌادی ةًنَر نتیٍی دچار ةیهاری نیؽَىص.
اگط تهطیوکييصهای ٌهیؾً ْکط کيص ةیهػار اغػت ،در ذٖیٖػت ةػطای آن تٖاكػا
ن ػیکيػػص .اگػػط ی ػک ةیهػػاری را درسَاغػػت کيیػػص ،وارد ةػػصنتان نیؽػػَد .غػػهد
ؽیوؽیيگ تهطیوکييصه ةایص ةا ةاؽص .ىتایص ٌهیؾً ىگطان ةاؽیص کً چیظی ؽػها
را ةیهار نیکيص ،زیطا ایو تطس از ةیهاری ،واةػِگی اغت و ناىيص غایط واةػػِگیٌا
نیتَاىص ةطایتان نؾکل ایخاد کيص .در تظکیً زم اغت ؽشؿ کارنا را از ةیو ةتطد
و آن دردىا ک اغت .چگَىً نیتَاىیص در راذِی گَىگ را رؽص دٌیص؟ چگَىً ُیػط از
آن نیتَاىیص از ؽط واةػِگیٌایتان سالص ؽَیص؟ ةگضاریص داغِاىی از ةَدیػػم را
ةطایتان ةگَیم .زناىی ؽشفی ةَد کً ةٍص از تالؽػی زیػاد در تظکیػً ،آرٌػات ؽػص.
وِٕی ىظدیک ةَد ةً ثهطۀ ذٖیٖی ىا ل و آرٌات ؽَد ،چگَىً نیتَاىػت سَؽػرال
ىتاؽص؟ او در ذال رِْو ةً ْطاغَی غً ٕلهطو ةَد! انا ایو ٌیخان یػک واةػػِگی
اغت ،واةػِگی سَؽرالی ةػیار زیاد .آرٌات ةایص رٌا از واةػِگیٌا ةاؽص ،ةا ٕلتی
کً ترتتأثیط ٕطار ىهیگیطد .انا او غػَٖط کػطد و تظکیػًاش ةػً ةػیثهػطی ساتهػً
یاْت .چَن غَٖط کطده ةَد ،نختػَر ةػَد دوةػاره از اول ؽػطوع کيػص .تظکیػًاش را
دوةاره ؽطوع کطد و ةٍص از تالؽی ةػیار پطزذهت دوةاره در تظکیً ـػٍَد کػطد .ایػو
دًٍْ تطغیص و ةً سَدش یادآور ؽص« :ىتایص ٌیخانزده ؽَم ،وگطىً دوةػاره غػَٖط
نیکيم ».ةا ایو تطس ،دوةاره ؽکػت سَرد .تطس ىیظ ىٌَی از واةػِگی اغت.
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نٍَٕیت دیگطی وحَد دارد :وِٕی ؽشفی از ىيط ذٌيی ةیهار نیؽَد ،ةً ایػو
ؽشؿ ةطچػب حيَن ذاـل از تظکیػً زده نػیؽػَد .اْػطادی ٌػػِيص کػً ذِػی
نيِيط نو نیؽَىص تا ةیهاری رواىی آنٌا را درنان کيم! نیگَیم کً ةیهاری رواىی،
ةیهاری ىیػت و نو ةطای رغیصگی ةً چيیو نػا لی وٕت ىصارم .چطا؟ زیػطا ةیهػار
رواىػی دارای ٌػی

ویطوغ ػی ىیػػػت و ةػػصن او ىػػً تِیی ػطات ةیهارگَىػػً دارد و ىػػً

ٌَٓىِی .از ىيط نو ایو ةیهػاری ىیػػت .ةیهػاری رواىػی وِٕػی روی نیدٌػص کػً
سَدآگاه اـلی ؽشؿ ةػیار كٍیّ نیؽَد .تا چً ذػص كػٍیّ نیؽػَد؟ نثػل
کػی اغت کً ىهیتَاىص ـاذباسِیار سَدش ةاؽص .روح اـػلی ةیهػار رواىػی ةػً
ٌهیو ؽکل اغت .دیگط ىهیسَاٌص ـاذباسِیار ةصن ةاؽصٌ .هیؾً پػطت و گػیج
اغت و ىهیتَاىص ٌؾیار ةهاىص .در ایو نطذلً ،سَدآگاه کهکی ؽشؿ یػا اىطژیٌػا
یا پیامٌای سارحی ةا او نصاسلً نیکييص .در ٌط ُةٍص ،غهَح ةػػیاری وحػَد دارد.
ٌط ىَع اىطژی یا پیانی نػظاذم او نػیؽػَد .ةػًٌػالوه ،روح اـػلی ْػطد ؽػایص در
زىصگیٌای ٕتلی کارٌای ةصی اىخػام داده و ؽػایص نلػبکػاران نػیسَاٌيػص ةػً او
ـصنً ةظىيصٌ .طچیظی نیتَاىص روی دٌص .نیگَییم کً ناٌیت ةیهاری رواىی ایػو
اغت و ایو چیظٌا ةاٌ

آن نیؽَىص .اکيَن ةایص ةطایتػان روؽػو ةاؽػص کػً چػطا

نایل ىیػِم چيیو چیظٌایی را ةطای آنٌا درنان کيم .چً کاری نیتَان درةػارۀ آن
اىخام داد؟ ؽشؿ را آنَزش دٌیص ،ةً او کهک کيیص ٌؾیار ؽَد ،انا ةػیار غشت
اغت کػً ایػو کػارٌ ،هلػی ؽػَد .وِٕػی دکِػطی در ةیهارغػِان رواىػی در آغػِاى
واردکطدن ؽَک الکِطیکی ةاؽص ،پی نیةطیص ةیهاران ىاگٍان ةًذصی نیتطغػيص کػً
دیگط ٌی

ذطؼ ةینٍيی ةط زةان ىهیآورىص .چطا ایونَر اغت؟ در آن لريػً ،روح

اـلی ایو ؽشؿ ٌؾیار نیؽَد و از ؽَک الکِطیکی نیتطغص.
نٍهَ ً وِٕی ؽشفی تظکیػً را ؽػطوع نیکيػص ،نػیسَاٌػص آن را ادانػً دٌػص.
ٌطکػی غطؽت ةَدایی و ٕلتی ةطای تظکیً دارد .ازایورو ةػیاری از تهطیوکييصگان
۲۴۷

ةٍص از یادگیطی آن ،در نَل زىصگیؽان تظکیػً نیکييػص .ذِػی اگػط ْػطد ىَِاىػص در
تظکیً نَْٔ ؽَد یا ْا را کػب کيػصٕ ،لتػی ةػطای دىتػالکطدن دا ػَ دارد و ٌهیؾػً
نیسَاٌص آن را تظکیً کيصٌ .هً نیداىيػص کػً ایػو ؽػشؿ چػیگَىػگ را تهػطیو
نیکيص .نطدم در نرل کارش ایو را نیداىيص و ٌه انطاْیػان و ٌهػػایًٌا ىیػظ از
ایو انالع دارىص .انا ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾػیص :چيػص غػال ٕتػل ،از اْػطادی کػً
چیگَىگ را تهطیو نیکطدىص تٍصاد اىصکی ةًنَر وإٍی تظکیً نیکطدىصْٖ .ػم اگػط
ؽشؿ ةًنَر ذٖیٖی تظکیً کيص غٓط زىػصگیاش نػیتَاىػص تِییػط کيػص .انػا ایػو
اؽشاص ْٖم اْطادی ٌادی ةَدىص کً چیگَىگ را ةػطای ؽػٓا و تيصرغػِی تهػطیو
نیکطدىصٌ .ی کػی نػیط زىصگی آنٌا را تِییط ىهیداد .اْطاد ٌادی نهکػو اغػت
روزی ةیهار ؽَىص یا ؽایص ةا نؾکالتی نَاحً ؽَىص یػا نهکػو اغػت ةیهػار رواىػی
ؽَىص یا ذِی ةهیطىص .زىصگی اْطاد ٌادی ةً ٌهیو ؽکل اغتٌ .طچيػص آنٌػا را در
پارک نػیدیصیػص کػً چػیگَىػگ را تهػطیو نػیکطدىػص ،انػا ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
ىهیکطدىصٌ .طچيص آرزو نیکطدىص تا غهَح ةػا تظکیػً کييػص ،انػا ةػصون کػػب راه
درغت ىهیتَاىػِيص نَْٔ ؽَىصْٖ .م آرزو داؽِيص تا غهَح ةا تظکیً کييص .ایػو
اْطاد ٌيَز ٌم تهطیوکييصۀ چػیگَىػگ در غػهد پػاییو ؽػٓا و تيصرغػِی ةَدىػص.
ٌی کػی نػیط زىصگی آنٌا را تِییط ىهیداد ،ةياةطایو ةیهػاریٌػایی نیداؽػِيص.
ً
ـػطْا اىخػام تهػطیو
ْٖم اگػط ةػً تٖػَا ارزش گضاریػص ةیهاریتػان ؽػٓا نییاةػص.

چیگَىگ ىهیتَاىص ةاٌ

ؽَد دیگط ٌی

نطكی ىگیطیص.

ؽشؿ ةایص ةًنَر وإٍی تظکیً کيص و ةً ؽیوؽیيگ سَد تَحً داؽًِ ةاؽػص.
ةیهاری او ْٖم ةا تظکی وإٍی نیتَاىص از ةیو ةطود .زیطا تهطیو چیگَىگ تهػطیو
ْیظیکی ىیػت ،ةلکً چیظی ورای نطدم ٌادی اغت و ةایص اـػَل و اغػِاىصاردٌای
ةا تطی ةطای تهطیوکييصگان وحَد داؽًِ ةاؽص .ةایص ةط اغاس آنٌا ٌهل کيص و در
آن ـَرت اغت کً ةً آن ٌصؼ نیرغص .انا ةػیاری از اْطاد ایونَر ٌهل ىکطدهاىص
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و ْطدی ٌادی ةإی ناىصهاىص .ازایورو وِٕی نٌَػصش ةطغػص ةیهػار نیؽػَىص .ایػو
ؽشؿ ؽایص روزی ىاگٍان غکًِ کيص ،ایو یا آن ةیهاری را ةگیطد یػا ایيکػً رواىػی
ؽَدٌ .هً نیداىيص کً او چیگَىگ را تهػطیو نػیکيػصٌ .هػیو کػً از ىيػط رواىػی
نطیق نیؽَد ،نطدم نیگَیيص« :او از تظکیً حيَن گطًِْ اغت» و ةً او ةطچػػب
زده نیؽَدٌ .هگی درةارۀ آن ةیيصیؾػیص :آیػا ایػو نيهٖػی اغػت؟ ْػطدی ٌػادی
ذٖیٖت را ىهیداىص .ذِی ةطای ذطًْایٌػا یػا ةػػیاری از تهػطیوکييػصگان غػشت
اغت کً ذٖیٖت آن را دریاةيص .اگط ایو ؽشؿ در ساىً از ىيط رواىی نطیق ؽػَد،
نهکو اغت کهِط نػئلًغػاز ةاؽػصٌ ،طچيػص دیگػطان ٌيػَز ٌػم نیگَیيػص تهػطیو
چیگَىگ ةاٌ

آن ةَده اغت .اگػط او در نرػل تهػطیو رواىػی ؽػَد ،وذؾػِيا ک

سَاٌص ةَد .ةطچػب ةظرگی زده نیؽَد و ُیطنهکو اغت از ةیو ةػطود .روزىانػًٌا
گظارش نیدٌيص کً تهطیو چیگَىگ ةاٌ

حيَن در تظکیً ؽصه اغػت .ةٍلػی از

نطدم ذِی ةصون ایيکػً ةػً تهػطیو چػیگَىػگ ىگػاٌی ةیيصازىػص ةػا آن نشالٓػت
نیکييص« :ةتیو ،او ٌهیو چيص وٕت پیؼ کػً تهػطیو چػیگَىػگ را آىخػا اىخػام
نیداد سَب ةَد و ا ن ایونَری ؽصه ».انا او ْطدی ٌػادی اغػت و ٌطچػً ٕػطار
اغت ةطای او اتٓاؽ ةیِٓص روی نیدٌص .نهکو اغت ةیهاریٌای دیگطی ةگیطد یػا
ةا نؾکالت دیگطی نَاحً ؽَد .آیا ایو نٍَٖل اغت کػً ةػطای ٌطچیػظی تهػطیو
چیگَىگ را غطزىؼ کطد؟ ناىيص ْطدی پظؽک در ةیهارغِان اغت :ةًسانط ایيکػً
او پظؽک اغت ،ىتایص ٌطگظ در ایو زىصگی ةیهار ؽَد؛ چگَىً نیتَان آن را ةػً ایػو
ؽکل درک کطد؟
ةياةطایو نیتَاىیم ةگَییم کً سیلی از اْطاد ةصون ایيکً ذٖیٖت چػیگَىػگ یػا
اـَل پؾت آن را ةصاىيص گًٌِٓای ُیطٌٖالىی ةیان نیکييص .ةًنرق ایيکً نؾکلی
ةً وحَد نیآیصٌ ،ط ىَع ةطچػتی ةػً چػیگَىػگ زده نػیؽػَد .چػیگَىػگ ةػطای
دورهای کَتاه در حانًٍ نؾٍَر ةَده اغت .ةػیاری از اْطاد درةارۀ چیگَىگ ىگػطش
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نٍِفتاىًای دارىص و ٌهیؾػً آن را ىکػٌَؼ کػطده ،ةػً آن ذهلػً کػطده و آن را رد
نیکييصٌ .ی کػی ىهیداىص در ْکط ایو اْطاد چػً نیگػضرد .آنٕػصر از چػیگَىػگ
ةیظارىص کً اىگار کاری ةً کارؽػان دارد .ةػًنرػق ایيکػً کلهػ چػیگَىػگ نهػطح
نیؽَد ،آن را سیالی و ُیطوإٍی نیىانيص .چیگَىگ ٌلم اغت و ٌلهی وا غت،
ایو نَكَع اتٓاؽ نیاِْص زیطا ذٌو ایو اْطاد ةػیار ةػًِ و داىؼ آنٌا کم اغت.
وكٍیت دیگطی وحَد دارد کً در حانٍ تظکیػًکييػصگان «ذالػت چػیگَىػگ»
ىانیصه نیؽَد .چيیو ْطدی تٌَهات ذٌيی دارد ولی حيَن ذاـل از تظکیً ىػصارد.
ؽشؿ در ایو وكٍیت کػانالً نيهٖػی اغػت .ةگضاریػص اول تَكػید دٌػم ذالػت
چیگَىگ چیػت .در تهػطیو چػیگَىػگ ،کیٓیػت نػادرزادی ىٖػؼ نٍهػی ایٓػا
نیکيص .در ٌط کؾَری در دىیا اْطادی ٌػِيص کً ةً نضٌب اٌِٖاد دارىص .در چػیو،
چيصٌظار غال اغت اْطادی ةَدهاىص کً ةً ةَدیػم و دا َ یػم اٌِٖػاد دارىػص .آنٌػا
ٌٖیصه دارىص کارٌای سَب پاداش ةًٌهطاه دارد و کارٌای ةػص نخػازات .انػا ةٍلػی

اْطاد ةً ایو چیظٌا ٌٖیصه ىصارىص .نشفَـ ًا در زنان اىٖالب ْطٌيگی ،از ایو چیظٌػا

اىِٖاد نیؽػص و ةػً آنٌػا ةطچػػب سطاْػات زده نیؽػص .ةٍلػی اْػطاد ٌطچػً را
ىهیتَاىيص درک کييص ،آىچً را ىهیؽػَد از کِابٌػای درغػی آنَسػت ،آىچػً ٌلػم
انطوزی ٌيَز در آن پیؾطْت ىکطده و آىچً تا ذا درک ىؾػصه اغػت ،سطاْػات در
ىيط نیگیطىص .چيص غال پیؼ تٍصاد زیادی از ایو اْطاد ةَدىص ،انا در ذػال ذاكػط
ً
ىػتِا کهی از ایو اْطاد وحَد دارىص .اگطچً نهکو اغت ةٍلی از پصیػصهٌا را
تٍصاد

ٕتَل ىکيیص ،انا آنٌا در ُةٍص نا آؽکار ؽصهاىص .ؽایص حط ػت ىکيیػص آنٌػا را ٕتػَل
کيیص ،انا اْطادی ٌػِيص کً حط ت نیکييص درةارۀ آنٌػا ـػرتت کييػص و از نطیػٔ
آىچً در زىصگی روزاىً دیصه یا ؽيیصهاىص ةً ذٖایٖی درةارۀ تهػطیو چػیگَىػگ پػی
ةطدهاىص.
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ةٍلی اْطاد آنٕصر ذٌوؽان ةػًِ اغت کً ةًنرق آوردن ىام چػیگَىػگ ،از
تً دل ةً ؽها نیسيصىصْ .کػط نػیکييػص سطاْػاتی و نػػشطه ؽػصهایص .ةػًنرػق
ـرتت درةارۀ پصیصهای در تهطیو چیگَىگ ،ؽػها را ْػطدی ةػػیار ىػادان در ىيػط
نیگیطىص .اگطچً ایو ْطد ذٌػو ةػػًِای دارد ،ولػی ؽػایص کیٓیػت نػادرزادیاش
آنٕصر ٌم ةص ىتاؽص .اگط کیٓیت نادرزادی سَةی داؽًِ ةاؽص و ةشَاٌص چیگَىػگ
را تهطیو کيص ،نهکو اغت چؾم غَنؼ در غهری ةػیار ةا ةاز ؽػَد و نهکػو
اغت ةطسی تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را تخطةً کيص .او ةً چیگَىػگ ةػاور ىػصارد ،انػا
ىهیتَاىص كهاىت کيص کً ةیهػار ىهیؽػَد .وِٕػی ةیهػار نػیؽػَد ،ةػً ةیهارغػِان
نطاحًٍ نیکيص .وِٕی پظؽک نب ُطةی ىَِاىص او را نٍالخً کيص ،ةػً پظؽػک نػب
چیيی نطاحًٍ نیکيص .وِٕی پظؽک نب چیيی ٌػم ىَِاىػص ةیهػاری او را نٍالخػً
کيص و زناىی کً ٌی

ىػش ةشفَـی نؤثط ىتاؽص ،پع از آن ةً ْکػط چػیگَىػگ

نیاِْص و ةا سَد نیگَیص« :ؽاىػم را آزنایؼ نیکيم تػا ةتیيػیم آیػا چػیگَىػگ
ً
وإٍا نیتَاىص ةیهاری نطا ؽٓا دٌص ».او ةا ؽک و تطدیص نیآیص .ةػًدلیػل کیٓیػت

نادرزادی سَةی کً دارد ،ةًنرق ایيکػً چػیگَىػگ را تهػطیو کيػص ،در آن ةػػیار
نػٍِص ىاٌط نیؽَد .ؽایص اغِادی ةً او ٌالًٕنيص ؽَد یا نَحَدی وا در ُةٍصی
دیگط ةشَاٌص ةً او کهک کيص .ىاگٍان چؾم غَم او ةػاز نػیؽػَد یػا ةػً وكػٍیت
ىیهًروؽوةیيی نیرغص .ةا چؾم غَم ةاز در غهری ةػیار ةا  ،نػیتَاىػص ىاگٍػان
ٕػهِی از ذٖیٖت حٍان را ةتیيصٌ .الوه ةط ایو ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیظ سَاٌص
داؽت .وِٕی ایو ؽشؿ چيیو وكٍیِی را ةتیيص ،آیا ْکط نیکيیص نِػظش ةَِاىػص
آن را ترهل کيص؟ ْکط نیکيیص وكٍیت ذٌيی او چگَىً اغت؟ آىچً وِٕی دیگطان
ً
نهلٖػا ُیػطنهکو و نػػشطه در ىيػط
درةارۀ آن ـرتت نیکطدىص ،چیػظی سطاْػی،

نیگطْت ،اکيَن در نٖاةل چؾهاىؼ ٕطار دارد و ةا آن نَاحػً نیؽػَد .در ىِیخػً،
نِظ ایو ؽشؿ ىهیتَاىص آن را ترهل کيص ،چطاکً ْؾار ذٌيی ةیؼ از ذص اغػت.
دیگطان چیظٌایی را کً نیگَیص درک ىهیکييصٌ ،طچيص ذٌيؼ ُیطنيهٖػی ىیػػت.
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انا ىهیتَاىص ةیو دو نطؼ تٍادل ةطٕطار کيص .او ٍْهیصه اغت کً آىچػً ةؾػط اىخػام
نیدٌص اؽِتاه اغت ،در ذالی کً آىچً در ُةٍص دیگط اىخام نیؽَد نٍهَ ً ـػرید
اغت .اگط او کارٌایی را ةط نتٔ روؽی اىخام دٌص کً در آن نطؼ اىخػام نػیؽػَد،
نطدم نیگَیيػص او در اؽػِتاه اغػت .آنٌػا ىهػیتَاىيػص او را درک کييػص ،در ىِیخػً
نیگَیيص از تظکیً حيَن گطًِْ اغت.
انا ایو ؽشؿ حيَن ذاـل از تظکیً ىصارد .ا کثط ؽها کً چیگَىػگ را تهػطیو
نیکيیص اـالً دچار چيیو ذالِی ىهیؽَیصْٖ .م اْطادی کً ذٌػو ةػػیار ةػػًِای
دارىص ذالت چیگَىگ را تخطةً نیکييص .چؾػم غػَم ةػػیاری از ؽػها کػً ایيخػا
ذلَر داریص ةاز ؽصه و وإٍػ ًا چیظٌػایی را در ُةٍػصٌای دیگػط دیصهایػص .ؽػگٓتزده

ىیػِیص ،اذػاس سَةی داریص و نِظتان ؽَکً ىؾصه و در ایػو ذالػت چػیگَىػگ
ٕطار ىصاریص .وِٕی ؽشفی در ذالت چیگَىگ ٕطار دارد ،ةػیار آگاه ةػَده و ةػػیار
ٌإالىً و نيهٖی ـرتت نیکيصْٖ .م نَكَع ایو اغت کً نطدم ٌادی چیظٌػایی
را کً او نیگَیص ةاور ىهیکييص .نهکو اغت گاٌی اوٕات ةگَیص کػػی را کػً ْػَت
ؽصه اغت دیصه و ایو ؽشؿ ةً او گًِٓ کاری را اىخام دٌص .چگَىً نػطدم ٌػادی

ً
ةٍصا ایو ْطد نیٍْهص ةًحای ایيکً درةارۀ ایػو نػػا ل
نیتَاىيص ایو را ةاور کييص؟
ـرتت کيص ةایص آنٌا را ىظد سَد ىگً دارد .ةٍص از آىکً ةَِاىص راةه ةیو دو نػطؼ را

ةًدرغػػِی اداره کيػػصٌ ،هػػًچیظ ةػػًسَةی پػػیؼ نػػیرود .نٍهػػَ ً ایػػو اؽػػشاص
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیظ دارىص ،انا ایو ىیظ حيَن ذاـل از تظکیً ىیػت.
نٍَٕیت دیگطی وحَد دارد کً «حيَن ذٖیٖی» ىانیصه نیؽَد و ةًىصرت دیصه
نیؽَد .نييَر از حيَن ذٖیٖی کً ةً آن اؽاره نیکيیم ایو ىیػػت کػً ؽػشؿ،
ً
وإٍا دیَاىً ةاؽص .ةلکً نييَر« ،تظکی ذٖیٖت» اغػت .حيػَن ذٖیٖػی چیػػت؟

نیگَیم در نیان تهطیوکييصگان ،ةًىصرت چيیو ؽشفی دیصه نیؽَد ،ؽایص یػک
ىٓط در ٌط ـصٌظار ىٓط .در ىِیخً ،ایو رایج ىیػت و تأثیطی ٌم روی حانًٍ ىصارد.
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نٍهَ ً ةطای حيػَن ذٖیٖػی پػیؼؽػطنی وحػَد دارد :ؽػشؿ ةایػص کیٓیػت
نادرزادی ةػیار سَةی داؽًِ ةاؽص و ةایص نػو ةاؽص .غالٌای ةإیهاىػصه از ٌهػط
ْطدی نػو ةطای نیکطدن روىص تظکیً کاْی ىیػت .آنٌایی کً کیٓیت نػادرزادی
ةػیار سَةی دارىص ،نٍهَ ً ةطای نأنَریِی ایيخا ٌػِيص و از غػهَح ةػػیار ةػا یی
نیآیيصٌ .طکػی از آنصن ةً ایو حانٍ ٌادی اىػاىی نیتطغص ،زیطا پع از ایيکػً
ذاْي ْطد پا ک نیؽَد ىهیتَاىص کػی را ةً حا ةیاورد .ةٍص از ایيکً ْػطد ةػً ایػو
نریم حانٍ نطدم ٌادی نیآیص ،نظاذهتٌای ةؾطی ةاٌ

نیؽػَد او در نلػب

ؽٍطت و ثطوت ةاؽص و در ىٍایت ةً غهد نػطدم ٌػادی غػَٖط نػیکيػص .ةػطای او
ٌطگظ روزی ىشَاٌص رغیص کً از ایيخا رٌا ؽَد .ازایورو ٌهً نیتطغيص و ٌی کػػی
حط ت ىهیکيص ةً زنیو ةیایص .انا چيیو اْطادی وحَد دارىص کً ةػً ایيخػا آنصهاىػص.
ةٍص از ورودؽان ،ىهیتَاىيص در ةیو نطدم ةػًسَةی رِْػار کييػص .ةػً غػهَح پػاییو
نیلِظىص و در نَل زىصگی سَد ،کارٌای اؽِتاه ةػػیاری اىخػام نػیدٌيػص .وِٕػی
کػی نیحيگص تا ةً سَدش غَد ةطغاىص ،کارٌای ةص ةػیاری اىخام نیدٌص و ةػً
نٖصار زیادی ةً دیگطان ةصٌکار نیؽَد .اغِادش نیةیيص کً او در آغػِاى غػَٖط
اغت .انا او کػی اغت ةا ثهطۀ ذٖیٖی؛ در ىِیخً اغػِاد احػازه ىهیدٌػص ةػً ایػو
راذِی غَٖط کيص! اغِادش ةػیار ىگطان اغت و ةًدىتال راه چارهای نیگػطدد .انػا
ةً اذِهال زیاد ىهیتَاىص ْطد را ةًغهت تظکیً ةکؾاىص؛ چطاکً نهکو اغت اغِادی

ً
تٖطیتا ُیػطنهکو اغػت کػً او ةَِاىػص از نطیػٔ
وإٍی در دغِطس ىتاؽص .ةياةطایو
تظکیً ةً اـل سَد ةازگطدد .نؾکل دیگط ایو اغت کً غو او زیػاد اغػت و ذِػی
اگط روش تظکیًای ةطای ةصن و ذٌو ٌم پیصا کيصٌ ،هط ةإیناىصهاش ةطای تکهیػل
تظکیً کاْی ىیػت.
ْٖم اگط ؽشفی کیٓیت نادرزادی ةػػیار سػَةی داؽػًِ ةاؽػص و ترػت ایػو
ؽطایم ةػیار ُیطٌادی ،نیتَان روش حيَن ذٖیٖی را روی او ةً کار ةػطد .ةػًةیان
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ً
نهلٖا ٌی
دیگط ،وِٕی

انیصی ةطای ؽشؿ وحَد ىصارد تا ةً اـل و ذٖیٖت سَد

ةازگطدد ،ایو روش ةطای دیَاىًکطدن او ةً کار نیرود .ةطسی از ٌهلکطدٌای نِػظش
ُیطٍْال نیؽَد .ةًنَر نثالٕ ،ػهتٌایی از نِظ کً ةاٌ

نیؽػَد ْػطد غػطنا و

آلَدگی را دوغت ىصاؽػًِ ةاؽػص ُیطٍْػال نیؽػَد .ةٍػص از ایيکػً ایػو ٕػػهتٌا

ً
وإٍػا
ُیطٍْال ؽص ،نؾکالت رواىی ىاٌط نیؽَد و او ناىيص کػی ٌهل نیکيص کً
حيَن دارد .انا نٍهَ ً نطتکب ٌی

کار ةصی ىهیؽَد .ىً ةً نطدم ىاغظا نیگَیص ىً

آنٌا را نیزىص ،ةلکً اُلب کارٌای سَب اىخػام نػیدٌػص .انػا ةػا سػَدش ةػػیار
ةیرذم اغػت .چػَن تػَحٍی ةػً غػطنا ىهیکيػص ،در زنػػِان ةػصون کٓػؼ و ةػا

لتاسٌای ىازک روی ةطؼ نیدود .پاٌای او از غطنا یز نیزىص و َت َطک نیسػَرد و
ةً سَىطیظی نیاِْص .چَن تَحٍی ةً آلػَدگی ىهیکيػص ،ذِػی نػصَْع نیسػَرد و
ادرار نیىَؽص .کػی را نیؽياسِم کً نصَْع اغب را کً یز زده و نثل غيگ ؽصه
ةَد ةا سَؽرالی نیحَیص .او نیتَاىػت غشِیٌایی را ترهل کيص کً اْطاد ٌادی
ةا ذٌيی آگاه ىهیتَاىيص ترهل کييصْٖ .م تفَر کيیص ایو حيَن چٖصر ةاٌ

زحط او

نیؽص .التًِ چيیو اؽشاـی نٍهَ ً دارای تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػػِيص .ا کثػط
آنٌا ساىمٌای نػو ٌػِيص .در گضؽًِ ،ساىمٌا پاٌای سَد را ةطای ایيکً کَچک
ةهاىص ،نیةػِيص .انا ساىم نػيی ةَد کً نیتَاىػت از روی دیَاری کً ةیؼ از دو
نِط ارتٓاع داؽت ةًراذِی ةپطد .وِٕػی سػاىَادهاش دیصىػص کػً او نخيػَن ؽػصه و
ٌهیؾً از ساىً ْطار نیکيص ،د ِر ساىً را ةػً روی او ٕٓػل نیکطدىػص .وِٕػی اٌلػای
ٕٓػل در اؽػاره نیکػطد و در را
ساىَاده ساىً را تػطک نػیکطدىػص ،ةػا اىگؾػِؼ ةػً
ِ

نیگؾَد و ْطار نیکطد .ةٍصٌا او را ةا زىخیط آٌيی نٍار کطدىص .وِٕی ٌهػً ساىػً را
تطک نیکطدىص ،ةا تکاندادن زىخیط ،ةًآغاىی آن را ةاز نیکطد .کيِطل او ُیػطنهکو
ةَد .ةً ایو نطیٔ ،غشِیٌای ةػیار زیادی را ترهل نیکطد .ةًسانط ایيکً او زحط
ةػیار نإتْطغا و ؽصیصی را ترهػل نیکػطد ،ةًغػطٌت حػظای کارٌػای ةػصش را
پطداست نیکطد .نٍهَ ً یک یا دو غال و در ىٍایت غً غال نَل نیکؾیص ،زیػطا
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زحطی کً ترهل نیکطد ةػیار زیاد ةَد .پع از آن ،ىاگٍان آىچً را کً اتٓاؽ اِْػاده
ةَد نیٍْهیص .ةًسانط کانلؽصن تظکیًاش ،ةالْاـلً ٕٓل گَىگ او ةػاز نػیؽػص و
اىَاعوإػام ٕصرتٌای سصایی ىاٌط نیؽص .ایو نَارد ةػیار ىادرىص ،انا تٍصادی از
آنٌا در غطاغط تاریز وحَد داؽِيص .ایو پصیصه ةطای اْطادی کً کیٓیػت نػادرزادی
نَِغهی داؽِيص نخاز ىهیةَد .اذِهػا ً درةػارۀ راٌتػان و دا َ یػػتٌای نخيػَن

ً
وإٍا در تاریز وحَد داؽِيص و ایو ثتت ؽػصه اغػت .داغػِانٌای
نیداىیص ،آنٌا
زیادی درةارۀ دا َ یػتٌای دیَاىً وحػَد دارد .نثػل داغػِان راٌػب نخيػَىی کػً
«چیو ٌَیی» را ةا حارو از نٍتص ةیطون کطد.
ً
ٕهٍػا وحػَد
ةياةطایو در سفَص حيَن ذاـل از تظکیً ،نیتَاىیم ةگَییم کػً

ً
وإٍا ایػوگَىػً ةاؽػص ،نیگػَیم ایػو
ىصارد .اگط کػی ةَِاىص آتؼ ایخاد کيص و اگط

ؽشؿ َْؽٌادی اغت .اگط کػی ةَِاىص آتؼ را از دٌان ةیطون دٌص ،ةا درازکػطدن
دغِؼ آتؾی روؽو کيص یا ةػا اىگؾػِؼ غػیگاری را روؽػو کيػص ،آن را تَاىػایی
َْؽنتیٍی نیىانم!

نرادلۀ اٌسیهيی در تشکیً
نصاسل اٌطیهيی در تظکیً چیػػت؟ ایػو نصاسلػًای اغػت کػً اُلػب در تهػطیو
چیگَىگ ةا آن نَاحً نیؽَیم .چگَىً تهطیو چیگَىگ نصاسل اٌطیهيػی را ْػطا
نیسَاىص؟ در وإً وِٕی ؽػشؿ ةشَاٌػص تظکیػً کيػص نؾػکالت ةػػیاری وحػَد
سَاٌص داؽت .ةصون ذٓاىت ْاؽو نو ،ؽشؿ ىهیتَاىص در تظکی ذٖیٖی نَْػٔ
ؽَد .ةًنرق ایيکً پایتان را از در ةیطون ةگضاریص ،نهکو اغت حانتان در سهػط
ةاؽص .روح اـلی ْطد از ةیو ىهیرود .پع انکان دارد در ٍْالیتٌای احِهاٌیتان
ٕتل از ایو زىصگی ةً دیگطان ةصٌکار ؽصه ةاؽیص ،ةً آنٌا ـصنً رغاىصه ،یا نطتکب
کارٌای ىادرغت دیگطی ؽصه ةاؽیص .آن نلتکاران در حػػِخَی ؽػها ٌػػِيص .در
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ةَدیػم گًِٓ ؽصه اغت کً ؽشؿ ةًسانط ٌَٖةتٌای کارنایی زىػصگی نػیکيػص.
اگط ةً کػی ةصٌی داؽًِ ةاؽیص ،او ؽها را ةطای ةازپطداست آن سَاٌص یاْػت .اگػط
ةیؼ از ذص دریاْت کيص ،نختَر اغت آن را در دورۀ ةٍػصی زىػصگی ةػً ؽػها پػع
ةصٌص .اگط ْطزىصی ةً والصیيؼ ةیاذِطانی کيص ،آنٌا حایؽان را در زىصگی ةٍصی
ٌَض سَاٌيص کطد .ایوگَىً ،کیٓط و پاداش ةػًنَر پیَغػًِ در گػطدش اغػت .انػا
ةًراغِی دیصهایم اٌطیهوٌایی ٌػِيص کً نصاسلً نیکييػص و ىهػیگضارىػص تهػطیو
کيیص .تهام ایو چیظٌا ٌلتٌای کارنایی دارىص و ةصون غػتب ىیػػِيص .اگػط ٌلِػی
وحَد ىصاؽت احازه داده ىهیؽص ایوگَىً ةاؽص.
ٌادیتطیو ؽکل نصاسل اٌطیهيی ةًـَرت ذیل اتٓاؽ نیاِْػصٕ .تػل از ایيکػً

ً
ىػػتِا آرام اغػػت .ةػًسانط ایيکػً
چػیگَىػػگ را تهػطیو کيیػػص ،نرػیم انطاؼتػػان
چیگَىگ را یاد گطًِْایصٌ ،هیؾً دوغت داریص آن را تهطیو کيیص .انػا ةػًنرػق
ایيکً نصیِیؾو ىؾػػًِ را ؽػطوع نیکيیػص ،ىاگٍػان ةیػطون اتػاؽ پػط از غطوـػصا
نیؽَد .اتَنتیلٌا ةَؽ نیزىيص ،کػی در راٌطو راه نیرود ،ـصای گِٓگَ نػیآیػص،
درٌا ةً ٌم نیسَرىص و رادیَ در ةیطون ةً ـصا در نیآیػص .ىاگٍػان دیگػط غػکَتی
ىیػت .اگط چیگَىگ را تهطیو ىکيیص نریم کػانالً آرام اغػت ،انػا وِٕػی تهػطیو
چیگَىگ را ؽطوع نیکيیص ایوگَىػً نػیؽػَد .ةػػیاری از ؽػها ٌطگػظ درةػارۀ آن
ً
وإٍا نَكَع از چً ٕطار اغت؟ ْٖم پی نػیةطیػص کػً ایػو
ٌهیٔتط ىیيصیؾیصهایص.

ُیطٌادی اغت و از ایيکً ىهیتَاىیص چیگَىگ را تهطیو کيیػص اذػػاس ىاانیػصی
نیکيیص .ایو «ُیطٌادیةَدن »،تهطیو ؽػها را نَِٕػّ نػیکيػص .ایػو اٌطیهوٌػا
ٌػِيص کً نظاذم ؽها نیؽَىص ،ةًنَری کً نطدم را ةػطای نظاذهػت ؽػها کيِػطل
نیکييص .ایو غادهتطیو ؽکل نصاسلً ةَده و ٌصْؼ ایو اغت کػً نػاىً ؽػها از
تهطیو چیگَىگ ؽَد« .نیسَاٌی تهطیو کيی و ةً دا َ ىا ل ؽَی و نیسػَاٌی
تهام آن چیظٌایی را کً ةً نو ةصٌکار ٌػِی پطداست ىکيی؟» آنٌا ایو را ترهل
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ىهیکييص .در ىِیخً ىهیگضارىص تهطیو کيیص .انا ایو ىیظ چیظی اغت کػً در غػهد
ةشفَـی ىاٌط نیؽَد .ةٍص از نصتی ،ایو پصیصه احازه ىصارد دیگػط وحػَد داؽػًِ
ةاؽص .ةًةیان دیگط ،ةٍص از ایيکً ایو ةصٌیٌا کم ؽَىص احازه داده ىهیؽػَد دوةػاره
ةا ؽها نصاسلً کييص .زیطا اْطادی کً در ْالَن داْای نا تظکیػً نػیکييػص پیؾػطْت
غطیٍی دارىص و ةًغطٌت غهَح را پؾت غط نیگضارىص.
ؽکل دیگطی از نصاسل اٌطیهيػی وحػَد دارد .نػیداىیػص کػً چؾػم غػَم نػا
نیتَاىص از نطیٔ تهطیو چیگَىگ ةاز ؽَد .ةا چؾم غَم ةاز ،ةٍلی اْطاد نهکػو
اغت در ذالی کً در ساىػً چػیگَىػگ را تهػطیو نػیکييػص ةٍلػی از ـػريًٌای
تطغيا ک یا چٍطهٌای وذؾِيا ک را ةتیييص .ةٍلػی از آنٌػا نٌَػای ةًٌمریشِػً و
ةليصی دارىص و ةٍلی دیگط نیسَاٌيص ةا ؽها دٌَا کييص یا ذِی ذطکات نشِلٓی را
اىخام نیدٌيص کً سیلی تطغياکاىص .گاٌی اوٕات ٌيگانی کً ؽشؿ تهطیوٌػا را

اىخػػام نػیدٌػػص ،آنٌػػا را نػیةیيػػص کػػً از ةیػػطون ةػػً پيخػػطه چػػػتیصهاىص و وإٍػ ً
ػا
تطغيا کاىص .چگَىً نیتَاىص ایػو وكػٍیت اتٓػاؽ ةیِٓػص؟ ایػو ؽػکلی از نصاسلػ
اٌطیهيی اغت .انا در نصرغ ْالَن داْای نا ،ایو وكٍیت ةػػیار ةػًىػصرت دیػصه
نیؽَد .ؽایص از ٌط ـص ىٓط ةطای یک ىٓط اتٓاؽ ةیِٓص .ا کثط اْطاد ةا ایػو وكػٍیت
روةطو ىهیؽَىص .چَن ٌی

ىٍٓی ةطای تظکیًتان ىصارد ،نخاز ىیػت ةً ایػو ؽػکل

نظاذم ؽها ؽػَد .در غػایط روشٌػای نطغػَم ،ایػو ىػَع از نظاذهػت رایجتػطیو

ً
ـػطْا ةػً ٌهػیو ٌلػت
پصیصهٌاغت و نصت زیادی ادانً نییاةص .ةٍلی از نػطدم
ىهیتَاىيص چیگَىگ را تهطیو کييص و وذؾتزده نیؽَىص .ؽشؿ نٍهَ ً تػطحید
نیدٌص در ؽب و در نریهی آرام چیگَىػگ را تهػطیو کيػص .ا گػط نَحػَدی را در
نٖاةل چؾهاىؼ ةتیيص کً ىیهی اىػان ىیهی ؽتد ةً ىيط نیرغص ،ةػیار نیتطغػص
چیگَىگ را تهطیو کيص .نٍهَ ً چيیو پصیصهای در ْالَن داْای نا وحَد ىصارد .انا
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ىهَىًٌای اغِثيا ی ةػیار کهی وحَد دارد ،زیطا ةٍلی اْطاد وكٍیت ةػیار ساـی
دارىص.
ىَع دیگط نطةَط ةً اْطادی اغت کػً تهطیوٌػایی ةػا تظکیػ دروىػی و ةیطوىػی
اىخام نیدٌيص .آنٌا ٌيطٌای رزنی را ةًٌهطاه تظکی دروىی اىخام نیدٌيػص .ایػو
روشٌا ةیؾِط در نصرغ دا َ رایجاىص .وِٕی ؽشفی چيیو روش تظکیػًای را یػاد
نیگیطد ،اُلب ةا چيیو نظاذهت اٌطیهيی نَاحً نیؽَد (ؽشفی کً روشٌػای
نٍهَلی را تهطیو نیکيص ةا آن نَاحً ىهیؽػَد .ایػو پصیػصه ْٖػم در روشٌػای
تظکی دروىی و ةیطوىی یا تهطیوٌایی اتٓػاؽ نیاِْػص کػً ؽػانل ٌيػطٌػای رزنػی
نیؽَد ).آىچً روی نیدٌص ایو اغت کً کػػی ةػطای نتػارزۀ ٌيطٌػای رزنػی ةػً
حػِخَی ایو ؽاگطد نیپطدازد .تٍصاد زیادی از تظکیًکييصگان دا َ یػِی در حٍان
ٌػِيص و ةػیاری از آنٌا ؽاگطداىی از ٌيطٌای رزنی یا از تظکی دروىػی و ةیطوىػی
ٌػِيص .ؽاگطد ٌيطٌای رزنی ىیظ نیتَاىص گَىػگ را رؽػص دٌػص .چػطا؟ اگػط ْػطدی
ةطسی از واةػِگیٌا ناىيص ؽٍطت و نياًْ ؽشفػی را از ةػیو ةتػطد ،گَىػگ او ىیػظ
نیتَاىص رؽص کيص .انا ةطای او ازةیوةطدن واةػِگی رٕاةػت ةػػیار وٕػت نػیةػطد و
ةًکيصی از آن رٌا نیؽَد .ازایورو ،ةًراذِی چيیو کاری را اىخام نیدٌػص و ذِػی
نیتَاىص در غهَح ساـی ىیظ روی دٌص .وِٕػی در سػَاب یػا در ذػال نصیِیؾػو
اغت ،نیداىص کً ایو یا آن ؽشؿ ٌيطٌای رزنی را تهطیو نیکيص .روح اـلی او
ةصىؼ را ةطای پیصاکطدن آن ؽشؿ ةطای نتارزهنلتی تطک نیکيص تا ةتیيص ٌيطٌای
رزنی چً کػی ةٍِػط اغػت و غػپع ایػو نتػارزه روی نیدٌػص .ایػو چیظٌػا در
ُةٍصٌای دیگط روی نیدٌيص .نهکو اغت ْطدی ةاؽص کً ةطای نتارزه ىظد او ةیایػص.

ً
وإٍا او را نیکؾص ،در ىِیخً نتارزهای ةػیو ایػو
اگط آن را رد کيص آن ؽش ِؿ دیگط
دو درنیگیطد .وِٕی ایو ؽشؿ نیسَاةػص ،کػػی ةػطای نتػارزه ةػً حػػِخَی او

نیآیص و ایو نػئلً ؽب او را ةصون آرانؼ نیکيص .در وإً وٕػت آن رغػیصه کػً
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واةػِگیاش ةً رٕاةت از ةیو ةطود .اگػط ایػو ذٌيیػت رٕاةػتحَیی از ةػیو ىػطود،
ٌهیؾً زىصگیاش ةصیوـَرت سَاٌص ةَد .ةا گضؽت زنان ،ةٍص از غالیان نِهػادی
ٌيَز ٌم ىهیتَاىص ْطاغَی ایو غهد ةطود .او دیگط ىهیتَاىص ةً تهطیو چیگَىگ
ادانً دٌص .ةا نفػطؼ ةػیؼ از ذػص اىػطژی ،ةػصن ْیظیکػیاش ىیػظ ةػیؼ از ایػو
ىهیتَاىص ترهل کيص و نهکو اغت ةًراذِی ىػاتَان ؽػَد .ةيػاةطایو ،در روشٌػای
تظکی دروىی و ةیطوىی ،ؽشؿ نهکو اغت ةا ایو وكٍیت نَاحً ؽَد و ایو ىیػظ
ةػیار ٌادی اغت .در روش تظکی دروىی نا چيیو وكٍیِی وحػَد ىػصارد و احػازه
داده ىهیؽَد اتٓاؽ ةیِٓص .ایو چيص ؽکلی کً ا ن ةیان کطدم ةػیار رایجاىص.
ةاز ٌم ؽکل دیگطی از نصاسل اٌطیهيی وحَد دارد کػً ٌطکػػی ةػا آن نَاحػً
نیؽَد .ذِی در تظکی نصرغ نا ٌه ؽها ةػا آن نَاحػً نیؽػَیص .آن اٌػطیهو
ؽٍَت اغت .ایو نػئلًای ةػیار حصی اغت .در حانٍ ٌادی اىػاىی ،ةػیو زن و
ؽٌَط رواةم زىاؽَیی وحَد دارد و اىػانٌا ْٖم ةا ایو رواةم نیتَاىيػص تَلیػصنثل
کييص .ىژاد اىػاىی ةً ایو ىرػَ گػػِطش نییاةػص و در حانٍػ ةؾػطی اذػاغػات
وحَد دارد .ةيػاةطایو ةػطای نػطدم ٌػادی چيػیو رِْػاری در ازدواج نتیٍػی اغػت.
نَحَدات ةؾطی اذػاغات دارىص .سؾم ،سَؽرالیٌ ،ؾػٔ ،تيٓػط ،لػضتةػطدن از
اىخام کاری ،لضتىتطدن از اىخام کاری ،تطحیددادن ؽشفی ةط دیگطی ،غطگطنیٌا
و ةیظارةَدنٌا اذػاغات ٌػِيص .نػطدم ٌػادی ْٖػم ةػًسانط اذػاغػات زىػصگی
نیکييص .پع ةًٌيَان تهطیوکييصه و کػی کً ورای ٌادیةَدن نیرودْ ،ػطد ىتایػص
ایو رویکطد را ةطای ارزیاةی نػا ل ةً کار ةتطد و ةایص از آنٌػا ةگػضرد و رد ؽػَد .در
سفَص واةػِگیٌای ةػیاری کً از اذػاغات ةً وحَد نیآیيػص ،ةایػص ةػً آنٌػا
کهِط اٌهیت دٌیم و غطاىخام آنٌا را رٌا کيیم .انیال ،ؽٍَت و نَكٌَاتی از ایو
ىَعٌ ،هگی واةػِگیٌای ةؾطی ٌػِيص و تهام آنٌا ةایص رٌا ؽَىص.
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ةطای تظکیًکييصگاىی کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکييص ،نصرغ تظکیػ نػا از
ؽها ىهیسَاٌص کً راٌب یا راٌتً ؽَیص .تهطیوکييصگان حَان ٌيَز ٌم ةایص ازدواج
کييص .پع چگَىً ةایص ةا ایو نػئلً نَاحً ؽص؟ گًِٓام کً تظکی نصرغ نا ةًنَر
نػِٖیم ةً ذٌو ْطد ىؾػاىً نػیرود .ایػو نػػئلً ةاٌػ

ىهػیؽػَد نيٍٓتٌػای

ً
وإٍا از دغت ةصٌیص .ةلکً ةطٌکعٕ ،طار اغػت در نیػان نيػاًْ نػادی
نادیتان را

نطدم ٌادی ؽیوؽیيگ سَد را آةصیصه کيیص .آىچػً ةػًنَر وإٍػی رؽػص نػیدٌیػص
ؽیوؽیيگتان اغت .اگػط ةَِاىیػص واةػػِگی را رٌػا کيیػص ،نیتَاىیػص از ٌطچیػظی
دغت ةکؾیص .وِٕی از ؽها سَاغًِ ؽَد کً نياًْ نادی را رٌا کيیص ،ةػًنَر ذػِم
نیتَاىیص آن را اىخام دٌیص .اگط ىَِاىیص واةػِگی را رٌا کيیصٕ ،ادر ىشَاٌیػص ةػَد از
ٌی چیظ دغت ةکؾیص .ازایورو ٌصؼ وإٍی تظکیً ایو اغت کً ٕلبتػان را تظکیػً
کيیص .روشٌای تظکیً در نٍاةص ؽها را نختػَر نػیکييػص ایػو نػػا ل را از دغػت
ةصٌیص تا ایيکً از ایو واةػِگی رٌا ؽَیص .ةً ؽها احازه ىهیدٌيػص درةػارۀ آن ْکػط
کيیص و از ایو نطیٔ ،ؽها را نختَر نیکييص آنٌا را کانالً نطد کيیص .چيیو روؽی را
ةطگظیصهاىػػص .ولػػی نػػا از ؽػػها ىه ػیسػػَاٌیم چي ػیو ک ػاری اىخػػام دٌی ػص .از ؽػػها
نیسَاٌیم ةً ٌالیٔ نادی کً در نٖاةل ؽها ٕطار دارد کهِط اٌهیت دٌیص .ةً ٌهیو
ٌلت اغت کً نصرغ تظکی نا ةػیار نػِرکم اغت .از ؽها ىهیسَاٌیم راٌب یػا
راٌتً ؽَیص .ةا تَحً ةً ایيکً روش نا در آیيػصه ةػًنػَر وغػیٍی رایػج نػیؽػَد،
تهطیوکييصگاىی کً روش نا را در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکييػص ىتایػص ةػًـػَرت
راٌب یا راٌتً درةیایيص .تهطیوکييصگان ْالَن داْا احازه ىصارىص ةصیو ؽکل درآیيػص.
در راةهً ةا تظکیً ،از ٌهگی نیسَاٌیم ایو نػا ل را نطاٌات کييػص :اگطچػً تظکیػً
نیکيیص و ٌهػطتان تظکیً ىهیکيص ،احازه ىصاریص ةًسانط تظکیػً از ٌهػػطتان حػصا
ؽَیص .ةًةیان دیگط ،ةایص ایو نَكَع را غتک ةگیطیص و ىتایص آنٕصر کً نطدم ٌادی
ةً آن اٌهیت نیدٌيص آن را نٍػم در ىيػط ةگیطیػص .ةػًویژه ،آزادیٌػای حيػػی و
نهالب ؽٍَتاىگیظ در حانٍ انطوز ةا نطدم در تصاسلاىػص .ةٍلػی از نػطدم ٌالٕػ
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ةػیار زیادی ةً ایو چیظٌا دارىص .انا نا تهطیوکييصگان ةایص اٌهیت کهِطی ةً ایو
نػا ل ةصٌیم.
وِٕی از غهَح ةا ىگطیػًِ ؽَد ،نطدم ٌادی در ذالی کً در احِهاع ٌػػِيص
در ذال ةازیکطدن در گِلولخو ٌػِيص ،ةصون ایيکً نَِحً ؽَىص آلَده اغت .آنٌػا
در روی زنیو در ذال ةازیکطدن در گلولخو ٌػِيص .گًِٓایم کً ىتایص ةًسانط ایو
نَكَع ،در ساىَادهتان ةاٌ

ىاٌهاٌيگی ؽَیص .ازایورو در نطذل ذاكط ةایص ةً آن

کهِط اٌهیت ةصٌیص .سَب اغت کً زىػصگی نؾػِطک ٌهاٌيػگ و ٌػادی را ذٓػو
کيیص .در آیيصه وِٕی ةً غػهد ةشفَـػی ةطغػیص وكػٍیت دیگػطی در آن غػهد
سَاٌص ةَد .در ذال ذاكط ،ةایص ةصیو ـَرت ةاؽص و اگط ایو الظام را ةطآورده غازیص
سَب اغت .التًِ ىتایص آىچػً را کػً در حانٍػً رخ نػیدٌػص دىتػال کيیػص .چگَىػً
نیتَاىص آن نخاز ةاؽص؟
ٌانل دیگطی در ایو نػئلً دسالت دارد .نػیداىیػص ةػصن تهػطیوکييػصگان نػا
ذانل اىطژی اغت .زناىی کً ایو کالس را تهام نیکيیصٌ ،ؾِاد تا ىَددرـص ؽػها
در کالس ىًتيٍا ةیهاریٌایتان ؽٓا نییاةص ةلکً گَىگتان ىیظ رؽص نیکيص .پػع
ةصن ؽػها اىػطژی ةػػیار ٕصرتهيػصی را ةػا سػَد دارد .گػَىگی کػً داریػص ةػا غػهد
ؽیوؽیيگی کً در ذال ذاكط داریص نِياغػب ىیػػت .در ذػال ذاكػط گَىگتػان
ةػػًنَر نَٕػػت ةػػا تط اغػػت ،چطاکػػً آن را ىاگٍػػان ةػػطای ؽػػها ةػػا ةػػطدهام .ذػػا
ؽیوؽیيگ ؽها در ذػال ارتٖػا اغػت .ةػًتػصریج و ةػًنَر ذػِم در آیيػصه ةػً آن
نیرغص .ةً ٌهیو ٌلت ،گَىگتان را پیؾاپیؼ ةا ةطدهایم .ةػًٌتارت دیگػط ،ؽػها
نٖصار ٕاةلتَحٍی اىطژی ةا سَد داریص .ایو اىطژی کً از روؽی راغِیو تظکیً ؽصه،
سالؿ و نٍطةان اغت .در ىِیخًٌ ،ه ؽها کػً ایيخػا ىؾػػًِایػص ْلػایی آرام و
نٍطةان را اذػاس نیکيیص .نو سَد را ةً ایو ؽکل تظکیً کطدهام و ایو چیظٌػا را
ٌهطاه سَد دارمٌ .طکػی کً ایيخا ىؾػًِ در ٌهاٌيگی اغت و ٌی
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ْکط ةػصی در

ذٌيؼ ىصارد و ٌی کػی ذِی ْکطی درةػارۀ غیگارکؾػیصن ٌػم ىػصارد .در آیيػصه،
ؽها ىیظ ةایص از الظانات ْالَن داْای نا پیطوی کيیص و گَىگی کً از تظکی ؽها پصیص
نیآیص ىیظ ةصیو ؽکل سَاٌص ةَدٌ .هػاننَر کػً اىطژیتػان ةػًنَر پیَغػًِ رؽػص
نیکيص ،تاةؼ گَىگ ةصنتان ةػیار َٕی سَاٌص ؽص .ذِػی اگػط آنٕػصر ٌػم ٕػَی
ىتاؽصْ ،طدی ٌادی کً در نرصودۀ نیصانتان ٕطار دارد ،ترتتأثیط ؽها ٕطار سَاٌػص
گطْت .یا اگط در نيظل ةاؽیص ،ةً ٌهیو ؽػکل دیگػطان را نٍػار نیکيیػص و اٌلػای
ساىَادهتان نیتَاىيص ةًنَر نثتِی ترتتأثیط ٕطار گیطىص و تَغػم اىطژیتػان نٍػار
ؽَىص .چطا ایوگَىً اغت؟ ذِی نختَر ىیػِیص ةطای ایو کػار از ذٌوتػان اغػِٓاده
ٌهاٌيگی سالؿ ،ىیکسَاٌی و اْکػار درغػت اغػت.
کيیص .ایو نیصان ،نیصاىی از
ِ

ازایورو نطدم نِهایل ةً ْکطکطدن درةارۀ چیظٌای ةص یا اىخام کارٌای ةػص ىیػػِيص.
نیتَاىص چيیو تأثیطی داؽًِ ةاؽص.
چيص روز پیؼ گِٓم کً ىَر سػصایی ٌهػًحا را روؽػو و ٌهػًچیظ را ٌهاٌيػگ
نیکيص .ةًٌتارت دیگط ،اىطژی غػانًؽػصه از ةػصن نػا نػیتَاىػص تهػام ذالتٌػای
ُیطٌادی را اـالح کيص .ةياةطایو ترتتأثیط ایو نیػصان اىػطژی ،اگػط ؽػها ةػً ایػو
نػا ل ْکط ىکيیص ،ةصون ٕفص ٌهػطتان را نٍار نیکيیص .اگط ؽها ةً آن ْکط ىکيیص،
چيان اْکاری را ىشَاٌیص داؽت و ٌهػطتان ىیظ ةً آن ْکط ىشَاٌػص کػطد .انػا ایػو
نهلٔ ىیػت ،زیطا در نریم ذاكط ْٖػم کػاْی اغػت تلَیظیػَن را روؽػو کيیػص و
ىگاٌی ةیيصازیصٌ ،طچیظی وحَد دارد و ةًراذِی نیتَاىص انیال ؽشؿ را ةطاىگیظد.
انا در ؽطایم ٌادی ،نیتَاىیص ایو اثط نٍارکييصگی را داؽًِ ةاؽیص .در آیيػصه وِٕػی
در تظکیً ةً غهَح ةا ةطغیص ،ةصون ایيکً ةً ؽها ةگَیم ،سَدتان نیداىیص چً کار
کيیص .در آن ٌيگام ذالػت دیگػطی وحػَد سَاٌػص داؽػت تػا زىػصگی ٌهاٌيػگ را
نههئو غازد .ةً ٌهیو سانط ،ىتایص ةیؼ از ذص ةً آن تَحً کيیص ،چطاکػً ىگطاىػی
ةیؼ از ذص ىیظ واةػِگی اغت .ةیو زن و ؽٌَط نػئل ؽػٍَت وحػَد ىػصارد ،انػا
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نػئل انیال وحَد دارد .تا وِٕی ةَِاىیص آن را غتک ةگیطیص و ةػً اْػطاط و تٓػطیم
ىطویص ٌهًچیظ ةًسَةی پیؼ سَاٌص رْت.
پع ةا چً ىٌَی از اٌطیهو ؽٍَت روةطو سَاٌیص ؽص؟ اگط تَاىایی غکَن ؽها
در نصیِیؾو ةً اىصازۀ کاْی سػَب ىتاؽػص ،در نػَل سػَاب در رؤیاٌایتػان ىػاٌط
سَاٌيص ؽص .زناىی کً در سَاب ٌػِیص یا در ذالت نصیِیؾو ىؾػػًِایص ،ىاگٍػان
ىاٌط نیؽَىص .اگط نطد ةاؽیص ،زیتػاچٍطهای ىػاٌط نیؽػَد .اگػط زن ةاؽػیص ،نػطد
آرزوٌایتان ىاٌط نیؽَد .انا آنٌػا ةطٌيػً ٌػػِيص .اگػط ةػً ٌػط ؽػکلی ؽػها را
ترطیک و ةطاىگیشًِ کيص ،ةً اذِهال زیاد ةً ؽها اىظال دغت نیدٌص و آن را یػک
وإٍیت نیغازدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :در روش تظکی نا ،حٌَط ةصن ةػطای
تظکی زىصگی ؽشؿ ةً کار نیرود .ىهیتَاىیص ٌهیؾً ةً ایو ؽػکل اىػظال داؽػًِ
ةاؽیص .كهو ایيکً انِران ؽٍَت را ٌم ىگضراىصهایص .چگَىً ایو نػیتَاىػص نخػاز
ةاؽص؟ ازایورو ةً ؽها نیگَیم کً ٌه ؽها ةًنَر ذػِم ةػا ایػو نَكػَع نَاحػً
نیؽَیص .در ذالی کً ْا را آنَزش نیدٌم در ذال ْطغِادن اىطژی ٕصرتهيصی ةػً
ذٌو ؽها ٌػِم .نهکو اغت ةٍص از ایيکً از ایيخا سارج نیؽَیص آىچً را گِٓػًام
ةًنَر دٕیٔ ةً یاد ىیاوریص .انا وِٕی ةًنَر وإٍی ةػا ایػو نَكػَع نَاحػً ؽػَیص،
آىچً را گًِٓام ةً سانط نیآوریص .تا وِٕی سَد را تظکیًکييصه در ىيط ةگیطیص ،در آن
زنان آن را ةً سانط نیآوریص و نیتَاىیص سَد را کيِطل کيیػص و غػپع نػیتَاىیػص
ایو آزنَن را ةگضراىیص .اگط در ایو آزنَن ةطای اولػیو ةػار ؽکػػت ةشَریػص ،ةػػیار
غشت اغت کً ةار دوم آن را ةگضراىیص .انا اولیو ةاری کً در آزنَن نَْٔ ىهیؽَیص
اگط پع از ةیصارؽصن از سَاب ةػیار اْػَس ةشَریص ،ؽایص ایو وكػٍیت ْکػطی
تأثیط ٌهیٖی روی ذٌوتان ةگضارد و اذِهال ایػو را اْػظایؼ دٌػص کػً دٍْػ ةٍػص
ةَِاىیص سَد را کيِطل کيیص و ایو آزنَن را ةگضراىیص .اگط کػی پع از نَْػٔىؾػصن
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ً
نػلها ایونَر
در ایو آزنَن اٌهیِی ةً آن ىصٌص ،گضراىصن آن نؾکلتط سَاٌص ةَد.
اغت.
وِٕی ایو نػا ل روی نیدٌيص ،یا ذالتٌایی ٌػِيص کػً اٌطیهوٌػا نصاسلػً
نیکييص یا ذالتٌایی کً اغِادتان ةطای ایيکً ؽها را انِران کيص چیظی را ةً چیظ
دیگطی تتصیل نیکيػصٌ .ػط دو ىػَع وحػَد دارد ،چطاکػً ٌهػً ةایػص ایػو آزنػَن را
ةگضراىيص .نا ةًٌيَان ْطد ٌادی تظکیً را ؽطوع نیکيیم .اولیو نطذلػً ایػو آزنػَن
اغت و ٌهً ةا آن روةطو نیؽَیص .ةگضاریص ةطایتان نثالی ةظىم .وِٕػی در کالغػی
در ؽٍط ووٌان آنَزش نیدادم ،ؽاگطدی آىخا ةَد؛ نطد حَاىی کػً غیغػالً ةػَد.
درغت ةٍص از ؽيیصن ایو غشيطاىی ةً ساىً رْت و در نصیِیؾو ىؾػت .ةالْاـلً
ةً نطذل غکَن ٌهیٔ رغیص .ةٍص از آن ،ىاگٍان دیص کً ةَدا آنیتاةا در یک نطؼ و
َزی در نطؼ دیگط ىاٌط ؽص .ایو چیظی اغت کً او در گظارش تخطةًاش گٓت.
ةٍص از ایيکً ىاٌط ؽصىصٌ ،ط دو ةصون ایيکً چیظی ةگَیيص ةً او ىگػاه کطدىػص و ةٍػص
ىاپصیص ؽصىص .غپع ةَدیػاتَا گَآنییو ىاٌط ؽص کً حانی در دغت داؽت کً از
آن دودی غٓیص ةیطون نیآنصٌ .هاننَر کً آىخا در ذال نصیِیؾو ىؾػًِ ةػَد و
ایو ـريًٌا را ةػیار آؽکار نیدیص ،سیلػی سَؽػرال ؽػص .ىاگٍػان دود ةػً چيػص
ةاىَی زیتا تتصیل ؽص .آنٌا ٌهان دسِطان آغهاىی ةَدىص کً ةػیار زیتا ٌػػِيص .ةػا
ذطکاتی ةػیار دلپضیط ةطای او رٕفیصىص .او ةا سَدش ْکط کطد« :ةػًسانط ایيکػً در
ایيخا تهطیو نیکيم ،ةَدیػاتَا گَآنییو ةا تتصیلکطدن زیتارویاىی کً تهاؽا کيم و
ةا ْطغِادن دسِطان آغهاىی کً پطوازکيان ةػطای نػو نػیرٕفػيص ةػً نػو پػاداش
نیدٌصٌ ».هاننَر کً ةا ایو ْکط سطغيص ةَد ،ىاگٍان ایو زیتارویان ةطٌيً ؽصىص و
ذطکات گَىاگَىی را در انطاؼ او اىخػام دادىػص .دغػت سػَد را دور گػطدن و کهػط او
اىصاسِيص .ؽیوؽیيگ ایو تهطیوکييصه سیلی غطیً رؽص کطده ةػَد .در آن لريػً،
ةالْاـلً ٌؾیار ؽص .اولیو ْکطی کً ةً ذٌيؼ رغیص ایو ةَد« :نو ْػطدی ٌػادی
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ىیػِم .نو تهطیوکييصه ٌػِم .ؽها ىتایص ةا نو ةً ایو ـَرت رِْػار کيیػص ،زیػطا
تظکیًکييصۀ ْالَن داْا ٌػِم ».ةًنرق ایيکً ایو ْکط ىاٌط ؽص ،ىاگٍان ٌهػًچیظ
ىاپصیص ؽص ،چطاکً ةً ٌط ذال آنٌا تتصیلؽصه ةَدىص .غپع ةَدا آنیتاةا و
دوةاره ىاٌط ؽصىص.

ػَزی

َزی ةً ایو تهطیوکييصۀ حَان اؽاره کطد و ةا لتشيصی ةً ةَدا

آنیتاةا گٓت« :ایػو حػَان آنَزشپػضیط اغػت ».یٍيػی ایػو ْػطد سػَب اغػت و
نیتَان ةً او آنَزش داد.
در غطاغط تاریز ،یا از دیصگاه ُةٍصٌای ةا تط ،نَكَع انیال و ؽٍَت اىػػان در
تٍییو ایيکً آیا ؽشؿ نیتَاىص تظکیً کيص یا ىػً ،ةػػیار ةرطاىػی ةػَده اغػت .در
ىِیخً ،ةایص ٌالٕ کهی ةً ایو چیظٌا داؽًِ ةاؽیم .انا در ةیو نطدم ٌػادی تظکیػً
نیکيیم و از ؽها ىهیسَاٌیم کً آن را کانالً رٌا کيیص .ذػصإل در نطذلػ ذاكػط،
ةایص ةً آن ٌالٕ کهِطی ىؾان دٌیص و ناىيص گضؽًِتان ىتاؽیصْ .طدی تهطیوکييصه
ةایص ایوگَىً ةاؽصٌ .ط زنان در ذیو تظکیً ٌط ىَع نصاسلًای وحَد داؽػًِ ةاؽػص،
ةایص درون سَدتان ةًدىتال ٌلت آن ةاؽیص و ةتیيیص چًچیظی اغػت کػً ٌيػَز رٌػا
ىکطدهایص.

نرادلۀ اٌسیهيی ىاعی از ذٌو دَد عذػ
نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌو سَد ؽػشؿ چیػػت؟ ةػصن اىػػان ،در ٌػط ُةٍػص،
نیصاىی نادی دارد .در گػِطۀ نیصان ةشفَـیٌ ،طچیظی در حٍان نیتَاىػص نثػل
غایً در نیصان ُةٍصیتان نيٍکع ؽَد .اگطچً آنٌا غایً ٌػِيص ،انا وحَد نادی
دارىصٌ .طچیظی در نیصان ُةٍصیتان ةًوغیل اْکار ؽها در نِظتان کيِطل نیؽػَد.
یٍيی اگط ةا آرانؼ و ةصون اغِٓاده از ذٌوتان ةا چؾم غَمتان چیظٌا را ةتیيیػص،
آىچً نؾاٌصه نیکيیص ذٖیٖػت اغػت .اگػط ؽػطوع کيیػص کهػی ْکػط کيیػص ،آىچػً
نیةیيیص دروُیو سَاٌص ةَد .ایو پصیػصه ،نصاسلػ اٌطیهيػی ىاؽػی از ذٌػو سػَد
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ؽشؿ یا «تتصیل ةط نتٔ اْکار» ىانیصه نیؽَد .ایو نػئلً اتٓاؽ نػیاِْػص زیػطا
ةطسی از تهطیوکييصگان ىهیتَاىيص ناىيص تهطیوکييصه رِْار کييص و ىهیتَاىيص سَد را
ةًدرغِی اداره کييص .آنٌا در نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص و ةً نٍارتٌایی
ةیاٌهیت یا ذِی ةً ؽيیصن چیظٌای ةشفَـی از ُةٍصٌای دیگط واةػًِاىص .آنٌػا
در پی ایو نػا ل ٌػِيص .ایو اْطاد ةًآغاىی نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌوؽػان
را رؽص نیدٌيص و تا غهَح پاییو غَٖط نیکييص .ةصون تَحً ةً ایيکً تظکی ْػطد
در چً غهد ةا یی ٕطار دارد ،وِٕی یکةار ایو نؾکل پصیصار ؽَد ؽػشؿ ةػًکلی
غَٖط نیکيص و در ىٍایت از ةیو نیرود .ایو نؾکلی ةػػیار وسػیم اغػت .ؽػتیً
نَارد دیگط ىیػت کً وِٕی ؽشؿ ةا آزنَن ؽیوؽیيگ غػَٖط نػیکيػص ،نهکػو
اغت ةٍص از ؽکػت دوةاره ةليص ؽَد و ةً تظکیً ادانػً دٌػص .ةلکػً وِٕػی نصاسلػ
اٌطیهيی ىاؽی از ذٌو سَد ؽشؿ اتٓاؽ ةیِٓص ،نؾکلی وإٍػی اغػت و زىػصگی
ایو ؽشؿ ىاةَد نیؽَد .ةًویژه ةطای تهطیوکييصگاىی کً در غهد ساـی چؾػم
غَمؽان ةاز اغت ،ایو نؾکل نیتَاىػص ةػًآغػاىی روی دٌػص .گػطوه دیگػطی کػً
آغیبپضیطىص کػاىی ٌػِيص کً ذٌوؽان ةا تفاویط ،پیامٌا یا اىطژیٌای سػارحی
نَرد نصاسلً ٕطار نیگیػطد و ایػو چیظٌػا را ةػاور نیکييػص .ةطسػی از ؽػها پػع از
ةازؽصن چؾم غَمتان در نٍطض چيیو نصاسالتی کً از حاٌای نشِلٓػی نیآیيػص
ٕطار سَاٌیص گطْت.
ةگضاریص نثالی ةظىم .در غهد پاییيی از تظکیً ،غػشت اغػت ترػتتػأثیط ٕػطار
ىگطْت .ؽایص ىَِاىیص ةًوكَح ةتیيیص نٍلمتان در ُةٍصٌای دیگط ةً چً ؽکل اغت.
نهکو اغت روزی ىاگٍان نَحَد ْياىاپضیط ةظرگ و ةليصٕانِی را ةتیيیص .چيص کلهػ
تهلٔآنیظ ةً ؽها نػیگَیػص و چیػظی ةػً ؽػها یػاد نیدٌػص .اگػط آن را ةپضیطیػص،
گَىگتان درٌمةطٌم نیؽػَد .وِٕػی نؾػٍَؼ ؽػَیص و او را ةػًٌيػَان اغػِادتان
ةپضیطیص ،ةا او سَاٌیص رْت .انا او ىیظ ةً ثهطۀ ذٖیٖػی ىطغػیصه اغػت .در آن ُةٍػص،
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ةصىؼ نیتَاىص تتصیل ؽَد و کَچک یا ةظرگ ؽػَد .وِٕػی ایػو نَحػَد ةػظرگ و
ْياىاپضیط را در نٖاةل سَد نیةیيیص ،ةػیار ٌیخانزده نیؽَیص .ةا ایو ٌیخػان ،آیػا
ٕفص ىصاریص او را دىتال کيیص و از او چیظی یاد ةگیطیص؟ اگط تهػطیوکييػصهای ىَِاىػص
سَد را ةًسَةی اداره کيص ،ةػیار غشت اغت او را آنػَزش و ىخػات داد .ةػًآغػاىی
نیتَاىص سَد را ىاةَد کيص .نَحػَدات در ُةٍػصٌای ةػا ت ِط درون غػً ٕلهػطو ٌهگػی
نَحَدات آغهاىی ٌػِيص ،انا آنٌا ىیػظ ةػً ثهػطۀ ذٖیٖػی ىطغػیصهاىص و از چطسػ

ةازپیصایی رٌا ىؾصهاىص .اگط چيیو نَحػَدی را اغػِاد سػَد در ىيػط ةگیطیػص و او را
دىتال کيیص ،ؽها را ةً کخا نیتَاىص ةتطد؟ او ذِی ىهیتَاىص ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی ىا ػل
ؽَد .آیا تظکیًتان ةیٍَده ىشَاٌص ؽص؟ غػطاىخام گَىػگتػان درٌمةػطٌم نیؽػَد.
ةػیار غشت اغت در چيیو نٍَٕیتٌایی ْطد سَیؾِوداری سَد را ذٓو کيص .ةً
ٌهً نیگَیم کً ایو نػئلًای ةػیار حصی اغت و ةػیاری از ؽها ایو نؾػکل را

ً
ةٍصا سَاٌیص داؽتْ .ا را ةً ؽها آنَزش دادهام ،ایيکػً ةَِاىیػص سػَد را ةًدرغػِی

اداره کيیص دیگط ةً سَدتان ةػِگی دارد .آىچً گٓػِم یکػی از ایػو وكٍیتٌاغػت.
وِٕی نَحَد روؽوةیيی از نصرغ تظکیػ دیگػطی را نػیةیيیػص ىگضاریػص ذٌوتػان
ترتتأثیط ٕطار گیطدْٖ .م در یک نصرغ تظکیً ةاؽیص .سَاه آن نَحَد ،ةَدا ةاؽػص
یا دا َ یا ْياىاپضیط یا اٌطیهو ،آنٌا ىتایص ٕلبتان را ترتتأثیط ٕػطار دٌيػص .وِٕػی
ایوگَىً ةاؽیص ةًنَر ذِم نیتَان ةً نَْٖیت ؽها در تظکیً انیصوار ةَد.
نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌو سػَد ؽػشؿ ،ةًؽػکلٌای دیگػط ىیػظ ىهایػان
نیؽَد .ؽایص اٌلایی از ساىَاده را ةتیيیص کػً درگضؽػًِاىص و ةػطای ؽػها نصاسلػً
ایخاد نیکييص .ایو ؽشؿ گطیً نیکيص و از ؽها تٖاكا نیکيص ایػو یػا آن کػار را
اىخام دٌیصٌ .ط ىَع نػئلًای نهکو اغػت اتٓػاؽ ةیِٓػص .آیػا ذٌوتػان نیتَاىػص
ترتتأثیط ٕطار ىگیطد؟ ْطض کيیص ْطزىص یا والصیوتان را ٌاؽػٖاىً دوغػت داریػص و
والصیوتان درگضؽًِاىص و از ؽها تٖاكا نیکييص کارٌػایی را اىخػام دٌیػص کػً ىتایػص
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اىخام دٌیص و اگط اىخام دٌیص ةص سَاٌص ةَد .ایوگَىً غشت اغت کً تهطیوکييصه
ةَد .گًِٓ نیؽَد کً ةَدیػم در ٌطجونطج اغت و ذِی نػا لی ناىيػص ٌؾػٔ ةػً
والصیو و ْطزىصان ،از کيَٓغیَىیػػم وارد ؽػصه اغػت .ةَدیػػم چيػیو چیظٌػایی
ىصاؽت .نٍيی آن چیػت؟ چَن وحَد وإٍی اىػان روح اـلی اوغت ،کػػی کػً
ةً روح اـلیتان حان نیدٌػص نػادر ذٖیٖػی ؽهاغػت .در نػَل غانػػارا ،ؽػها
نادرٌایی داؽًِایص کً ةؾط یا ُیطةؾط ةَدهاىص و تٍصاد آنٌا ةًٕصری زیاد اغت کػً
ىهیتَان آنٌا را ؽػهطد .تٍػصاد پػػطٌا و دسِطٌػایی کػً در غطاغػط زىػصگیٌػای
نشِلّتان داؽًِایص ىیظ ؽهارشىاپضیطىص .چػً کػػی نػادر ؽهاغػت؟ در زىػصگی
ةٍصی ٌی یک ٌهصیگط را ىهیؽياغيص ،ىً نادر و ىً ْطزىص .ناىيػص ٌطکػػی دیگػط،
ٌيَز ٌم ةایص آىچً ةً دیگطان ةصٌکار ٌػِيص ةپطدازىػص .اىػػانٌػا در تػٌَم زىػصگی
نیکييص و ىهیتَاىيص ایو نػا ل را رٌا کييػص .ةٍلػی اْػطاد از درگضؽػت ْطزىػص یػا
نادرؽان ةػیار دلؽکػػًِ و غػَگَار نیؽػَىص و تػا آسػط ٌهػط در اؽػِیاؽ آنٌػا
ٌػِيص .چطا درةارۀ ایو ىهیاىصیؾیص؟ آیا ایو غشِیٌا ؽها را ْطغَده ىهیکييػص و
ٕفص ىصارىص زىصگیتان را دؽَار کييص؟
ؽایص نطدم ٌادی ىَِاىيص درک کييص کً واةػػًِةَدن ةػً ایػو نػػا ل ،تظکیػً را
ُیطنهکو نیکيص .انا ایوگَىً اغت و ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً چیظٌػایی ناىيػص
گطانیداؽػػِو والػػصیو و پیَىػػص ةػػیو والػػصیو و ْطزىػػص ،در ةَدیػػػم آنػػَزش داده
ىهیؽَد .اگط ةشَاٌیص تظکیً کيیص ،اذػاغات ةؾطی را ةایص کيار ةگضاریص .التِػً در
تظکیً در حانٍ نطدم ٌادی ةایص ةً والصیو سَد اذِطام ةگػضاریم و از ْطزىػصاننان
نطإتت کيیم .در ٌط ؽطایهی ةایص ةا دیگطان سَب و ةا نػطدم نٍطةػان ةاؽػیم ،چػً
رغص ةً اٌلای ساىَادهنػان .ةایػص ةػا ٌهػً ةػً یکػػان رِْػار کيػیم ،ةػا والػصیو و
ْطزىصاننان سَب ةاؽیم و ٌهیؾً رٌایت ذال دیگػطان را نػصىيط داؽػًِ ةاؽػیم.
چيیو ٕلتی سَدسَاه ىیػػت ،ةلکػً ٕلتػی ىیػکسػَاه ،پطنرتػت و نٍطةػان اغػت.
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اذػاغات چیظی اغت نشِؿ نطدم ٌادی و نطدم ٌادی ْٖػم ةػطای اذػاغػات
زىصگی نیکييص.
ةػیاری از نطدم ىهیتَاىيص سَد را ةًسَةی اداره کييص و ایو غتب غػشِیٌایی
در تظکیًؽان نیؽَد .ؽشفی نهکو اغػت ةگَیػص کػً نَحػَدی آغػهاىی ةػً او
چیظی گًِٓ اغت .تهام کػاىی کً ةً ؽها نیگَیيص انطوز نؾکلی سَاٌیص داؽػت
و چگَىً از اتٓإات آیيصه احِياب کيیص ،آنٌایی کً ؽهارۀ ةلیت ةطىصۀ ٕطًٌکؾی را
ةً ؽها گًِٓ و نیگَیيص آن را انِران کيیػص و آنٌػایی کػً نػیگَیيػص چگَىػً در
حانٍ ٌادی ةؾطی چیظی را ةً دغت ةیاوریصٌ ،هگی اٌطیهو ٌػِيص؛ نگط ایيکػً
سهطی زىصگیتان را تٍصیص کيص و ةً ؽها گًِٓ ؽَد کً چگَىػً آن را ةطنػطؼ کيیػص.
اگط ةً لهّ آن «کهک »،نػا ل دىیَی ةًسَةی پیؼ ةطود ،ىهیتَاىیص در آزنػَىی
کً ةطایتان ةطىانًریظی ؽصه ةَد نَْٔ ؽَیص و آننَر کً ٕطار ةَده ،پیؾطْت کيیص.
اگط در ةیو نطدم ٌادی زىصگی راذت و سَةی داؽًِ ةاؽیص ،چگَىً نیتَاىیص تظکیً
کيیص؟ چگَىً کارنایتان نیتَاىص تتصیل ؽَد؟ چگَىً نیتَاىیص نریهی ةطای رؽص
ؽیوؽیيگ و تتصیل کارنایتان داؽًِ ةاؽیص؟ ٌهً ةایص ایو را ةً سانط ةػػپاریص.
اٌطیهوٌا نهکو اغت ؽها را ترػیو کييص ،ةً ؽها ةگَیيص کػً غػهدتان سیلػی
ةا غت یا ةً ؽها ةگَیيص چٖصر ْطد ساص یا نٖصغی ٌػػِیصٌ .هػ ایػوٌػا دروغ
اغت .کػی کً ةًنػَر وإٍػی ةػًغػَی غػهَح ةػا تظکیػً نػیکيػص ،ةایػص تهػام
واةػِگیٌای نشِلٓؼ را رٌا کيص .وِٕی ةػا ایػو نػػا ل نَاحػً نػیؽػَیص ةایػص
نطإب و ٌؾیار ةاؽیص!
در تظکیً نهکو اغت چؾم غَمتان ةاز ؽَد .اْطادی کً چؾػم غَمؽػان ةػاز
اغت ،در ذیو تظکیً غشِیٌای سَد را دارىص و اْطادی کػً چؾػم غَمؽػان ةػاز
ىیػت ٌم غشِیٌای سَد را دارىص .در ٌط دو ذالت ،تظکیً آغػان ىیػػت .ةٍػص از
ایيکً چؾم غَمتان ةاز ؽَد وِٕی پیامٌای گَىاگَن نػظاذم ؽػها ؽػَىص ،ةػًنَر
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ذِم ةطایتان غشت اغت کً سَد را ةًسَةی اداره کيیص .در ُةٍصٌای دیگط ٌهًچیظ
در نٖاةل چؾمٌا درسؾان ،ةػیار زیتا و ٕؾيگ اغت و ٌه آنٌا نیتَاىيػص ٕلػب
ؽها را اَُا کييص .وِٕی ةا آنٌا ترتتأثیط ٕطار گیطیص ،نهکو اغت ةا ؽػها نصاسلػً
کييص و گَىگ ؽها درٌمةػطٌم ؽػَد .نٍهػَ ً ةػصیو ؽػکل اغػت .ةيػاةطایو وِٕػی
اٌطیهو ىاؽی از ذٌو سَد ْطد ةا او نصاسلً نیکيص و ْطد ىَِاىػص سػَد را ةػًسَةی
اداره کيص ،ایو وكٍیت نیتَاىص روی دٌص .ةطای نثال ،وِٕی ؽشفی ْکط ىادرغِی
را رؽص نیدٌص ،ةػیار سهطىا ک اغت .روزی چؾم غَم او ةاز نیؽَد و نیتَاىػص
چیظٌایی را ةًوكَح نؾاٌصه کيصْ .کط نیکيص« :در ایو نرل تهطیوْٖ ،م چؾػم
غَم نو ةًسَةی ةاز ؽصه اغت .ؽایص ؽشؿ َْؽالٍادهای ٌػِم .نػو تَاىػػِم
ْالَن داْای نٍلم لی را یاد ةگیػطم و آن را ةػًسَةی نهالٍػً کػطدهام ،ةٍِػط از ٌػط
ؽشؿ دیگط .ؽایص ْطدی نٍهَلی ىیػِم ».انا ذِی داؽِو چيػیو اْکػاری ٌػم
درغت ىیػت .او ةا ؽگِٓی سَاٌص گٓت« :ؽایص نو ىیظ نَحَدی سػصایی و ةػَدا
ٌػِم .سب ،ةً سَدم ىيطی ةیيصازم ».وِٕی ةً سَدش ىگاه نیکيص ،نیةیيػص کػً

ً
وإٍا یک ةَدا اغت .چطا ایوگَىً اغت؟ زیػطا ٌطچیػظی در گػػِطۀ نیػصان ُةٍػصی

انطاؼ ةصىؼ ،ةط نتٔ اْکارش تتصیل نیؽػَد کػً «تتػصیل ةػط نتػٔ اْکػار» ىیػظ
ىانیصه نیؽَد.
ٌطچیظ اىٍکاسیاًِْ از حٍػان ،ةػا اْکػار ؽػشؿ تِییػط ؽػکل نیدٌػص ،زیػطا
ٌطچیػػظی در نرػػصودۀ نیػػصان ُةٍػػصیاش ترػػت ْطنػػان اوغػػت .آن تفػػاویط
نيٍکعؽصه کً آنٌػا ٌػم وحػَد نػادی دارىػص ةػً ٌهػیو ـػَرت تِییػط ؽػکل
نیدٌيص .ایو ؽشؿ ْکط نیکيػص« :ؽػایص نػو یػک ةػَدا ٌػػِم و ؽػایص آىچػً
ً
وإٍػا ردای یػک ةػَدا
پَؽیصم ىیظ ردای ةَدا اغت ».غپع نیةیيص آىچً پَؽیصه

ً
وإٍا یک ةَدا ٌػِم ».او ةػیار ٌیخانزده نیؽَد« .ؽایص ذِی
اغت« .وای نو
یک ةَدای کَچک ىیػِم ».ةا ىيطی دیگط ،نیةیيص ةػَدای ةظرگػی اغػت« .ؽػایص
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ذِػی ةاؽػػکَهتط از لػی ٌيگخػی ٌػػػِم!» دوةػػاره ىگػػاٌی نیاىػػصازد« :وای وإٍػ ً
ػا
ةاؽکَهتط از لی ٌيگخی ٌػِم ».ةٍلی اْطاد ىیظ ایو را ةا گَش سػَد نػیؽػيَىص.
اٌطیهيی ةا او نصاسلً نیکيص و نیگَیص« :تَ ةاؽکَهتط از لی ٌيگخی ٌػػِی .تػَ
ةػیار ةاؽکَهتط از لی ٌيگخػی ٌػػِی ».او ىیػظ آن را ةػاور نػیکيػص .آیػا ةػً ایػو
اىصیؾیصهایص کً چگَىػً پػع از آن تظکیػً نیکيیػص؟ آیػا ٕتػل از آن ،تظکیػً کػطده
ةَدیص؟ چً کػی ةً ؽها تظکیً را آنَزش داد؟ ذِی وِٕی یک ةػَدای وإٍػی یػا
نَحَدی سصایی ةطای نأنَریِی ةً ایيخا نػیآیػص ،او ىیػظ ةایػص از اول تظکیػً کيػص.
گَىگ اـلیاش ةً او داده ىهیؽَد و ْٖم ایونَر اغت کً او در تظکیً غػطیًتػط
پیؾطْت نیکيص .ازایورو وِٕی ایو نؾکل ةطای او پیؼ نیآیػص ،ةػطایؼ غػشت
اغت کً سَدش را از آن ةیطون ةیاورد و ةالْاـلً ایػو واةػػِگی را رؽػص نیدٌػص.
ةٍص از ایيکً ایو واةػِگی رؽص داده ؽص ،حط ت نیکيص ٌطچیظی ةگَیص« :نو یک
ةَدا ٌػِم .لظونی ىصارد از دیگطان یاد ةگیطیػص .نػو ةػَدا ٌػػِم ،پػع ةػً ؽػها
سَاٌم گٓت کً چًکار کيیص ».او ؽطوع نیکيص ایوگَىً ٌهل کيص.
ً
ةٍصا ،ؽطوع کػطد
آیا کػی را نثل ایو در چاىگچَن ىصاریم؟ در اول سَب ةَد.
ایو کارٌا را اىخام دٌص .او ْکط کطد یک ةَدا اغت .در آسط ،سَدش را ةا تط از ٌهً
در ىيط گطْت .ایو نػئلً وِٕی اتٓاؽ اِْاد کً او ىَِاىػػت سػَد را ةػًسػَةی اداره
کيػػص و واةػػػِگیاش را رؽػػص داد .چػػطا چيػیو پصیػصهای وحػػَد دارد؟ در ةَدیػػػم
نیگَیيص کً ةایػص ٌطچػً را نػیةیيیػص ىادیػصه ةگیطیػص ،چطاکػً تهػام آنٌػا تػٌَم
اٌطیهيی ٌػِيص و ةایص ْٖم نصیِیؾو کيیص و ةًغَی ةا تظکیً کيیص .آیا نیداىیص
چطا احازه ىهیدٌيص آنٌا را ةتیيیص و ةً آنٌا واةػػًِ ؽػَیص؟ زیػطا در ةطاةػط وٕػَع
چيیو نؾکلی اذِیاط نیکييص .تظکیً در ةَدیػم ٌی

ؽیَۀ ساـی ىصارد کً دْاع

ؽشؿ را در ةطاةط چيیو چیظٌایی تَٖیت کيػص و نِػَىؼ ْإػص راٌيهػایی در ایػو
زنیيً اغت کً ْطد چگَىً از ایو نؾکل دوری کيص .ؽػا کیانَىی چيػیو دارنػایی را
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در آن زنان آنَزش ىصاد .ةطای احِياب از نؾکل نصاسل اٌطیهيػی ىاؽػی از ذٌػو
سَد ؽشؿ یا تتصیل ةط نتٔ اْکار ،او تهام ـريًٌای نؾػاٌصهؽػصه در تظکیػً را
تٌَهات اٌطیهيی ىام ىٍاد .پع وِٕی یک واةػِگی رؽص داده ؽَد ،نيخط ةً ایػو
ً
وإٍا غشت اغت کً از آن رٌا ؽَد .اگط ؽشؿ
تٌَم اٌطیهيی نیؽَد .ةطای ْطد

آن را ةًدرغِی اداره ىکيص ،تتاه نیؽَد و نػػیطی اٌطیهيػی را دىتػال نػیکيػص .از
آىخا کً سَد را یک ةَدا ىانیصه اغت ،سَدش را اٌطیهيی کػطده اغػت .در ىٍایػت،
ةًوغیل ارواح یا ذیَاىات تػشیط نیؽَد یػا چیظٌػای دیگػط را تخطةػً نیکيػص و
ةًنَر کانل ىاةَد نیؽَدٕ .لب او ىیظ ْاغص نیؽػَد و تػا اىٍِػا غػَٖط نػیکيػص.
تٍصاد زیادی از چيیو اؽشاـی ٌػِيص .ذِی در ایو کالس اؽشاـی ٌػػِيص کػً
سَد را سیلی ةا در ىيط نیگیطىص و ةا نطز ْکط ساـی ـرتت نیکييػص .ذِػی در
ةَدیػم نهيَع اغت کً کػی ةشَاٌص ةٍٓهص سَدش در کل چً کػی اغت .آىچػً
ی
در ذال ذاكط گِٓم ؽکل دیگطی از نصاسل اٌطیهيی اغت کً «نصاسلػ اٌطیهيػ ِ
ىاؽی از ذٌو سَد ؽشؿ» یا «تتػصیل ةػط نتػٔ اْکػار» ىانیػصه نػیؽػَد .پکػو

تهطیوکييصگان ایوچيیيی دارد و تٍصادی ىیظ در ةٍلی نيانٔ دیگػط وحػَد دارىػص.
ةًٌالوه ،آنٌا نظاذهتٌایی ةػیار حصی ةطای تهطیوکييصگان ایخاد کطدهاىص.
کػی از نو پطغیص« :نٍلم ،چطا ایو نؾکل را از ةیو ىهیةطیص؟» ٌهػً درةػارۀ
ایو ةیيصیؾیص :اگط تهام نَاىً را از نػیط تظکیًتان ةطداریم ،چگَىً تظکیػً سَاٌیػص

ً
دٕیٖا در نٍَٕیت نصاسل اٌطیهيػی اغػت کػً نػیتَاىیػص ىؾػان دٌیػص آیػا
کطد؟
نیتَاىیص ةً تظکیً ادانً دٌیص ،در دا َ روؽوةیو ؽَیص ،ترتتأثیط نظاذهتٌا ٕطار
ىگیطیص و در ایو نصرغ تظکیً ثاةتٕصم ةاؽیص یا ىً .نَجٌای ةظرگ ؽو و ناغػً
را ُطةال نیکيص .تظکیً ایوگَىػً اغػت و آىچػً در ىٍایػت ةػإی نػیناىػص ،نػالی
ذٖیٖی اغت .نیگَیم ةصون ایو ىَع نظاذهتٌا ،ةطای نطدم سیلػی آغػان اغػت
تظکیً کييػص .در ىيػط نػو ،تظکیػ ؽػها ٌهػیو ذػا ىیػظ ةػػیار آغػان اغػت .آن
۲۷۲

روؽوةیوٌای ةظرگ غهد ةا اذِهػا ً نٍِٖصىػص ةیؾػِط ُیطنيفػٓاىً اغػت« :در
ذال اىخام چًکاری ٌػِی؟ آیا ایوگَىً در ذال ىخات نػطدم ٌػػِی؟ اگػط ٌػی
ناىٍی در نػیط تظکیً ىتاؽص و ْطد ةَِاىص نػِٖیم تا اىٍِا تظکیً کيص ،آیا آن تظکیػً
اغت؟ اگط در روىص تظکیًْ ،طد ةًنَر ْظایيػصهای راذػتتط ؽػَد و ٌػی

نصاسلػًای

ىصاؽًِ ةاؽص ،چگَىً ایو نیتَاىص نخاز ةاؽص؟» ایو تيگيایی ةَد کً ةػا آن نَاحػً
ةػػَدم و نختػػَر ؽػػصم درةػػارۀ آن ةیيصیؾػػم .در نطذلػ ؽػػطوع ،ةػػیاری از چيػػیو
اٌطیهوٌایی را پاکغازی کطدم .انا اگط ایو کار را تهام نصت اىخام نیدادم ذِی
نو ىیظ ْکط ىهیکطدم درغت ةاؽص .ةً نو گِٓػً ؽػص« :تػَ تظکیػ آنٌػا را ةػػیار
آغان کطدهای .اْطاد ْٖم غشِیٌای کم سَد را دارىصْٖ .م آن نٖصار کم نؾکالت
ةیوؽان وحَد دارد .واةػِگیٌای ةػیاری دارىص کً ٌيَز ىهػیتَاىيػص آنٌػا را رٌػا
کييص! ایو نَكَع ةإی نیناىص کً وِٕی در ةیو غطدرگهی و غشِیٌا ٌػِيص آیػا
نیتَاىيص سَدِ داْای تَ را درک کييػص ».ةيػاةطایو در سفػَص ٌهػ ایػو نػػا ل،
ةًنَر ذِم غشِیٌا و آزنایؼٌایی وحَد سَاٌػص داؽػت .آىچػً تَـػیّ کػطدم
ً
وإٍا غشت اغت ةًنَر ذٖیٖػی ؽػشؿ را ىخػات
ؽکل ساـی از اٌطیهو اغت.

داد ،انا ةیىٍایت آغان اغت کً او را ىاةَد کطد .اگط ْکطتان درغت ىتاؽص ،نؾکالت
در اىِيارتان سَاٌص ةَد.

دَدآگاه اؼلی عها ةایر قَی ةاعر
کارٌای ىادرغِی کً نطدم در زىصگیٌای نشِلّ سَد نطتکب ؽصىص ،غػشِیٌایی
را ةطایؽان پصیص نیآورد و ةطای تهطیوکييصگان نَاىً کارنایی را ةً وحَد نیآورد.
ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نطدم روىص تَلص ،پیطی ،ةیهػاری و نػطگ را نػی نیکييػص.
ایوٌا ؽکلٌای ٌادی کارنا ٌػِيص .کارنای ٕصرتهيص دیگطی وحَد دارد کػً تػأثیط
ةػیار زیادی ةط تهطیوکييصگان نیگضارد ،ىام آن کارنػای ْکػطی اغػتْ .کطکػطدن،
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ةشؼ نتیٍی زىصگی نطدم اغت .از آىخا کً ؽشؿ در ةیو نطدم ٌادی گػم ؽػصه
اغت ،اُلب در ذٌيؼ اْکاری درةارۀ ؽٍطت ،غَد ،ؽٍَت ،سؾم و ُیػطه را ؽػکل
نیدٌص .ةًتصریج ،ایو اْکار ةًـَرت اْکار کارنایی ٕصرتهيصی درنیآیيص .از آىخا کً
ٌطچیظی در ُةٍصٌای دیگط زىصه اغت ،کارنا ىیظ ٌهیو نَر اغت .وِٕی ْطد ؽػطوع
نیکيص در راٌی درغت تظکیً کيص ،ةایص کارنای سَد را از ةیو ةتطد .ازةیوةطدن کارنا
یٍيی آن را از ریؾً از ةیو ةطد و تتصیل کطد .التًِ کارنا نٖاونت نیکيػص و ةيػاةطایو
ؽشؿ درد و رىج و نَاىٍی سَاٌص داؽػت .انػا کارنػای ْکػطی نیتَاىػص ةػًنػَر
نػِٖیم ةا ذٌو ْطد نصاسلً کيص .ازایورو نهکو اغت ؽشؿ در ذٌيؼ ةً نٍلػم
و داْا ىاغظا ةگَیص و نهکو اغت ةً ةٍلی اْکار پلیص و کلهات زؽت ْکػط کيػص .در
ىِیخً ،ةٍلی از تهطیوکييصگان ىهػیداىيػص کػً نَكػَع از چػً ٕػطار اغػت و ْکػط
نیکييص کً ایو چیظٌا اْکار سَدؽان اغت .ةٍلی از اْطاد ىیظ نٍِٖصىص کً آنٌا از
نطؼ ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه ٌػِيص ،انا آنٌا از نػطؼ ارواح یػا ذیَاىػات
تػشیطکييصه ىیػِيص .ةلکً آنٌا ىِیخ کارنای ْکطی ٌػِيص کً در نِػظ نػيٍکع
نیؽَد .ةطسی اْطاد سَدآگاه اـلی ةػیار ٕصرتهيػصی ىصارىػص و از کارنػای ْکػطی
پیطوی نیکييص و کارٌای ىادرغت اىخام نیدٌيص .چيیو اْطادی ىػاةَد نیؽػَىص و
ةً غهَح پاییو غػَٖط نیکييػص .انػا اکثػط نػطدم نػیتَاىيػص از ذٌػو ٕػَیؽػان
(سَدآگاه اـػلی ٕػَیؽػان) اغػِٓاده کييػص تػا آن را از ةػیو ةتطىػص و در ةطاةػط آن
نٖاونت کييص .آن ىؾان نیدٌص کً ایو ؽشؿ نیتَاىػص ىخػات یاةػص و نػیتَاىػص
سَب را از ةص تؾشیؿ دٌص ،یٍيی درک و ٍْهؼ سَب اغػتْ .اؽػو نػو ةػً او
کهک نیکيص تا ا کثط چيیو کارنای ْکطی را از ةیو ةتطد .آىچً تَـیّ کطدم ةػیار
رایج اغت .وِٕی آن روی دٌص ،آزنایؾی ةطای ؽػشؿ اغػت تػا دیػصه ؽػَد آیػا
نیتَاىص سَدش ةً ایو اْکار ةص ُلتً کيص .اگط ثاةتٕصم ةاؽیص ،نیتػَاىیم کارنػا را
از ةیو ةتطیم.
۲۷۴

افکار عها ةایر درضت ةاعر
وِٕی ؽشفی ٌهَاره ناىيص تهطیوکييصه رِْار ىهیکيػص ،ةػً ایػو نٍيػی اغػت کػً
اْکارش درغت ىیػت .تهطیوکييصگان در تظکیً ةػا درد و رىػج نَاحػً نػیؽػَىص.
وِٕی درد و رىخی پیؼ نیآیص ،نهکو اغت ةًـَرت نؾکلی ةػا دیگػطان آؽػکار
ؽَد ،یا چیظٌایی ناىيص تيؼٌا و ةازیٌای ذٌيی و انثال آن ،کً ةًنَر نػػِٖیم
ؽیوؽیيگ ؽها را آزنایؼ نیکييص .نَارد ةػیاری در ایو زنیيػً سَاٌػص ةػَد .ةػا
چًچیظ دیگطی روةطو نیؽَیص؟ نهکو اغت در ةصنتان ىاگٍان اذػػاس ىػاراذِی
کيیصٌ .لِؼ ایو اغت کً ةازپطداست کارنا ةً ؽکلٌای نشِلٓی ىاٌط نػیؽػَد.
در زناىی ةشفَص ،وادار سَاٌیص ؽص ىَِاىیص ةًنَر واكد تؾشیؿ دٌیػص کػً آیػا
نػئلًای ـرید اغت یا ىً ،آیا گَىگتان وحَد دارد ،آیا نیتَاىیص تظکیػً کيیػص و
در آن نَْٔ ؽَیص ،آیا نَحَدات وا وحَد دارىص و آیا آنٌا وإٍی ٌػػِيص یػا ىػً.
در آیيصه ایو اوكاع دوةاره ىاٌط نیؽَىص و در ؽها تأثیطی دروُیو ایخاد نیکييص
تا نيخط ةً ایو ؽَد کً ةً ٌه ایو چیظٌا ؽک کيیص .ایو کػار اىخػام نیؽػَد تػا
نؾشؿ ؽَد کً آیا نیتَاىیص نفهم ةهاىیص .اگط ةَِاىیص ٕانٍاىً ایو ْکط را داؽًِ
ةاؽیص کً« :ةایص نفهم ةهاىم و نِظلظل ىؾَم »،آىگاه ةا ایو ٌظم و اراده نیتَاىیػص
وِٕی از نیان ایو آزنَن نیگضریص ایوگَىً ةاؽیص و ةػًنَر نتیٍػی آن را ةػًسَةی
اداره نیکيیص ،چطاکً ؽیوؽیيگ ؽها رؽص کطده اغت .انا اگط ایو غػشِی در ةػصو
ؽطوع ةطایتان روی نػیداد ،آن را درک ىهیکطدیػص و تظکیػًتان را ساتهػً نػیداد؛
چطاکً ٌيَز پایصار ىتَدیص .غشِیٌا ةًؽکلٌای نشِلٓی سَد را ىؾان نیدٌيص.
در روىص تظکیً ،ؽشؿ ةایص ةصیو ؽکل تظکیً کيص تػا ةػً غػهَح ةػا تط ـػٍَد
کيص .ةياةطایو وِٕی ةٍلی از ؽها در حایی از ةصن اذػػاس ىػاراذِی داریػصْ ،کػط
نیکيیص ةیهار ٌػِیص .اُلب ىهیتَاىیص سَد را تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیػص .وِٕػی
ةا ایو نػئلً روةطو نیؽَیص ،آن را یک ةیهاری در ىيط نیگیطیص و ْکط نػیکيیػص:
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«چطا ایوٌهً نؾکالت وحَد دارىص؟» نیتَاىم ةگَیم ةػیاری از آنٌا پیؾػاپیؼ
ةطای ؽها ةطداؽًِ ؽصهاىص و نؾکالتی کً در ذػال ذاكػط تخطةػً نیکيیػص ةػػیار
کاٌؼ داده ؽصىص .اگط ایػو کػار را اىخػام ىهػیدادیم و ةػا ایػو نؾػکالت نَاحػً
نیؽصیص نهکو ةَد زىصگیتان ساتهً یاةص یا زنیوگیػط ؽػَیص .وِٕػی ةػا نؾػکلی
کَچک روةطو نیؽَیصْ ،کط نیکيیص ترهل آن غشت اغت .انا چگَىػً نػیتَاىػص
آنٕصر راذت ةاؽص؟ ةًنَر نثال ،وِٕی در کالغی در چاىگچَن آنػَزش نػیدادم،
ؽشفی ةَد کً کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽت و انیصوارکييصه ةػَد .دریػاِْم
کً او ةػیار سَب اغت و ةًنييَر ایيکً ةَِاىص ةًغطٌت کارنایؼ را پطداست کيص و
روؽػػوةیو ؽػػَد ،آزنایؼٌػػای او را که ػی اْػػظایؼ دادم .ةػػصیو نطی ػٔ تػػصارک
نیدیصم .انا روزی ةً ىيط آنص کً ةًنَر ىاگٍاىی ٌال م غکِ نِظی دارد .ةً زنػیو
اِْاد و ْکط کطد ىهیتَاىص ذطکت کيػص و نثػل ایػو ةػَد کػً دغػتوپایؼ ذطکػت
ً
ةٍصا تَاىػت دوةػاره راه
ىهیکييص .او را ةطای نطإتت اكهطاری ةً ةیهارغِان ةطدىص.

ةطودٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :ةا غکِ نِظی ،چگَىً ؽشؿ نیتَاىص ةً ایػو
غطٌت ةا پای سَدش ةطگطدد و دغتوپایؼ دوةاره ذطکػت کييػص؟ انػا او در ایػو
ذادثًْ ،الَن داْا را نٖفط داىػت .درةارۀ ایو ْکط ىکطد کً چگَىً تَاىػت ةً ایػو
غطٌت از غکِ نِظی ةٍتَد یاةص .اگط در آن زنان ْالَن داْا را تهطیو ىکػطده ةػَد،
ً
ذٖیِٖا غکًِ نیکطد تا آسط ٌهط ْلج
نهکو ةَد وِٕی زنیو اِْاد ةهیطد .ؽایص اگط
نیناىص.
نييَرم ایو اغت کً چٖصر غشت اغت کػی را ىخات داد .آن ٌهً کػار ةػطای
او اىخام ؽص انا ٌيَز ٌم ةً آن پی ىتػطد و در ٌػَض ،چيػیو گٓػت .ةٍلػی اْػطاد
ٌػِيص کً نصتی تهطیو کطدهاىص انا ٌيَز نیگَیيص« :نٍلم ،چطا ذع نیکيم ةصىم
کالً ىاسَش اغت؟ ٌهیؾً ةطای تظریٔ ةً ةیهارغِان نیروم انا کهکػی ىهػیکيػص.
نفطؼ دارو ىیظ کهکی ىهیکيص ».آنٌا ذِی از گِٓو ایو نَكَع ةً نػو سخالػت
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ىهیکؾيص! نػلم اغت کً ایو نٍالخات کهکی ىهیکييص .آنٌػا ةیهػاری ىیػػِيص.
چگَىً نیتَاىيص کهک کييص؟ ةطویص و نٍایيً ؽَیصٌ .ی

نؾکلی وحَد ىصارد ،ةلکً

ْٖم اذػاس نیکيیص ىاسَش ٌػِیص .یکی از ؽاگطدان نا ةً ةیهارغػِان رْػت و
ٌيگام تظریٔ آنپَل ذِی چيص غَزن سم ؽص .در آسط ،دارو ةػا ْػَران ةیػطون زد و
غَزن ٌيَز ٌم در ةصىؼ ْطو ىطْت .غطاىخام نَِحً ؽص« :اوه ،نو تهػطیوکييػصه
ٌػِم و ٌی

آنپَل ةیؾِطی ىهیسَاٌمْٖ ».م آن نًَٕ پی ةطد کً آنپَل تظریٔ

ىکيص .ةياةطایوٌ ،ط نًَٕ ةا غشِیٌایی روةطو نیؽَیص ،ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً ةػً
ایو نػئلً تَحً نیکيیص .ةطسی اْطاد ایونَر ةطداؽت کطدىػص کػً ةػً آنٌػا احػازه
ىهیدٌم ةً ةیهارغػِان ةطوىػص ،پػع ْکػط نػیکييػص« :اگػط احػازه ىهػیدٌیػص ةػً
ةیهارغِان ةطوم ،ةً یک اغِاد چیگَىگ نطاحًٍ نیکيمٌ ».يػَز آن را ةیهػاری در
ىيط نیگیطىص و نیسَاٌيص اغِاد چیگَىگی را ةتیييص .کخا نیتَاىيص اغِاد ذٖیٖی
چیگَىگ پیصا کييص؟ اگط اغِادی ٕالةی پیصا کيیص ،درحا ىاةَد نیؽَیص.
گًِٓایم کً« :چگَىً نػیتَاىیػص اغػِاد چػیگَىػگ تٖلتػی را از اغػِاد وإٍػی
تؾشیؿ دٌیص؟» ةػیاری از اغِادان چػیگَىػگ سَدؽػان ةػً سَدؽػان ٌيػَان
دادهاىص .آزنایؼٌایی روی نػو ـػَرت گطِْػً اغػت و از نطاکػظ پػژوٌؼ ٌلهػی
نصارکی دارم .ةػیاری از اغػِادان چػیگَىػگٕ ،الةیاىػص و ةػً سَدؽػان ٌيػاویيی
اىص! ةػیاری از آنٌا ٌػِيص کً ؼ نیزىيص و نطدم را ْطیب نیدٌيص .چيػیو
داده 
اغِاد دروُیيی ىیظ نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص .چطا نیتَاىص ایو کػار را اىخػام
دٌػػص؟ او ةػػً تػػػشیط روح یػا ذیػَان درآنػػصه و ةػػصون آن ىهػیتَاىػػػت از نػػطدم
کالٌتطداری کيص! آن روح یػا ذیػَان تػػشیطکييصه ىیػظ نػیتَاىػص اىػطژی را ةیػطون
ةٓطغِص و ةیهاریٌا را درنان کيػص .از آىخػا کػً ؽػکلی از اىػطژی اغػت ،نػیتَاىػص
ة ػًراذِی نػػطدم ٌػػادی را کيِػػطل کيػػص .انػػا گِٓػػًام« :وِٕ ػی ارواح ی ػا ذیَاى ػات
تػشیطکييصه ةیهاری نطدم را درنان نیکييص ،آیا ٌی
۲۷۷

نیداىیص چًچیظی ةػً درون

ةصن آنٌا نیْطغِيص؟» در غػهد ةػػیار نیکطوغػکَپیٌ ،هگػی ةًؽػکل روح یػا
ذیَان تػشیطکييصه ٌػػِيص .وِٕػی ةػً ةػصن ؽػها ْطغػِاده ؽػَد ،چػً کػاری از
دغتتان ةط نیآیػص؟ ٌهػاننَر کػً نػیگَیيػص« :دٌػَتکػطدن ارواح آغػانتػط از
سارجکطدن آنٌاغت ».ىیازی ىیػت درةارۀ نطدم ٌادی ـرتت کيیم ،چطاکً آنٌػا
ْٖم نیسَاٌيص نطدم ٌادی ةإی ةهاىيص و ةًنَر نَٕػت تػػکیو یاةيػص .انػا ؽػها
تهطیوکييصه ٌػِیص .آیا ىهیسَاٌیص ةًنَر پیَغًِ ةصنتان را پا یؼ کيیػص؟ اگػط
آن ةً ةصنتان ةچػتص ،چً وٕت نیتَاىیػص از دغػت آن رٌػا ؽػَیص؟ ةػًٌػالوه ،آن
نٖصار ٕاةلتَحٍی اىطژی دارد .ةٍلیٌا نیپطغيص« :چطا ْالَن احػازه نػیدٌػص آن
ةیایص؟ آیا نا ْاؽو نٍلم را ىصاریم کً از نا نراْيػت کيػص؟» در حٍػان نػا اـػلی
وحَد دارد :اگط سَدتان چیظی را ةشَاٌیص ٌی کػی در آن دسالت ىهػیکيػص .ا گػط
سَدتان سَاغًِ ةاؽیصٌ ،ی کػی دسالت ىهیکيػصْ .اؽػو نػو ؽػها را نَِٕػّ
نیکيص و ةً ؽها اؽارهٌایی نیرغاىص .انا اگط ةتیيص ٌهیؾً ةصان ـػَرت ٌػػِیص،
دیگط از ؽها نَاىتت ىهیکيص .چگَىً نیتػَان ؽػشؿ را نختػَر ةػً تظکیػً کػطد؟
ىهیتَان ؽها را وادار ةً تظکیً کطد .پیؾطْت وإٍیتان ةػً سَدتػان ةػػِگی دارد.
اگط نایل ىتاؽیص پیؾطْت کيیصٌ ،ی کػی ىهیتَاىص ةػطای آن کػاری اىخػام دٌػص.
اـَل و ْا را ةً ؽها آنَزش دادهام .اگط ٌيػَز ىشَاٌیػص رؽػص کيیػص چػً کػػی را
نیتَاىیص غطزىؼ کيیص؟ در آىچً سَاٌان آن ٌػِیصْ ،الَن و ْاؽو نػو دسالػت
ىهیکييص؛ نههئو ةاؽیص .ةٍلی اْطاد ذِی ةً کالسٌای غایط اغِادان چیگَىػگ

ً
ذِهػا
رِْيص و ةٍص از ةطگؾت ةً ساىً اذػاس کطدىص ذالؽػان سیلػی ةػص اغػت.
ٌهیونَر نیؽَد .چطا ْاؽو نو نطإب ؽها ىتَد؟ چطا ةً آىخا رِْیص؟ آیا ٌهیو
حطیان کً آىخا رِْیص چیظی ةؾيَیص ةً ایو نٍيی ىیػت کً در حػػِخَی چیػظی
ةَدیص؟ اگط ةا گَشتان ىهیؽيیصیص ،چگَىػً آن نػیتَاىػػت وارد ةػصنتان ؽػَد؟
ةٍلی اْطاد ْالَنؽان را از ؽکل اىصاسًِاىص .ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً ایػو ْػالَن
ةاارزشتط از زىصگی ؽهاغت .آن نَحَدی وا تط اغت کً ىهیتَاىیص ٌهیو نػَری
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آن را ىاةَد کيیص .در ذال ذاكط اغِادان دروُیو ةػیاری ٌػِيص و ةٍلی از آنٌػا
سیلی نٍطوْيص .ةً نػئَلیو اىخهو پژوٌؼ ٌلم چیگَىگ چػیو گِٓػًام کػً در
دوران ٕصیم ،نٍؾَٕ نٍطوْی ةً ىام «دا حػی »،درةػار انپطاتػَر را ویػطان کػطد .آن
روةاه کارٌای پلیص زیادی اىخام داد ،انا ٌيَز ٌم ةً ةصی ةٍلی از اغػِادان ٕالةػی
انطوزی چیگَىگ ىتَد کً ةً تهام کؾَر ـصنً رغاىصهاىص .چيص ىٓط از نطدم ٕطةاىی
ؽصهاىص؟! ؽایص در ىاٌط سَب ةً ىيػط ةطغػيص ،انػا ىهیداىیػص چػً تٍػصاد از آنٌػا
چیظٌای ةصی در ةصنؽان وحَد دارد .اگط اغػِاد دروُػیو چیگػَىگی ةػً ةػصنتان
اىطژی ةصٌص ،آن چیظٌا روی ةصنتان نیآیيص .آنٌا ةػیار نٍاحماىصْ .ػطدی ٌػادی
ىهیتَاىص ناٌیت ایو چیظٌا را ةتیيص.
ؽایص ةطسی ْکط کييص« :ةٍص از ؽطکت در ایو غهیيار چیگَىگ و گَشکطدن ةً
آىچً لی ٌيگخی انطوز گٓت ،پی ةطدهام چیگَىگ چٖصر ٌػالی و ژرؼ اغػت! اگػط
غهیيارٌای چیگَىگ دیگطی ةاؽص ،در آنٌا ىیظ ةایص ؽطکت کيم ».نیگَیم اـػالً
ىتایص ةً آىخا ةطویص .اگط ةً آنٌا گَش کيیص ،چیظٌای ةص وارد گَشتػان نػیؽػَد.
ةػػیار غػػشت اغػػت کػػً ؽػػشؿ را ٌػػم ىخػػات داد و ٌػػم ْکػطش را تِییػػط داد.
پا ککطدن ةصن ؽشؿ ىیظ ةػیار غشت اغت .اغِادان دروُیو چیگَىػگ ةػػیار
زیادی وحَد دارىص .ذِی آىٍایی کً اغِاداىی اـیل ٌػِيص و آنَزشٌای درغػِی

ً
وإٍا پا ک ىتاؽيص .ةٍلی از ارواح ذیػَاىی ةػػیار
دریاْت کطدهاىص ىیظ نهکو اغت
وذؾیاىص .اگطچً آن چیظٌا ىهیتَاىيص ةً ةصن یػک اغػِاد ةچػػتيص ،انػا ایونػَر
ىیػت کً او ةَِاىص آنٌا را ةیطون ةطاىص .سَد ایو اغِاد تَاىایی ایو را ىػصارد کػً در

گػِطهای وغیً از ٌٍصۀ آن چیظٌا ةطآیص ،چً رغص ةً ؽػاگطداىؼ .وِٕػی گَىػگ را
ةیطون نیْطغِص ،اىَاع و إػام چیظٌای ةص نهکػو اغػت ةػا آن درآنیشِػً ؽػصه
ةاؽيص .گطچً ؽایص سَدش سَب و ؽایػًِ ةاؽص ،انا ؽاگطداىؼ ـالد ىیػِيص و
ةًوغیل اىَاعوإػام ارواح یا ذیَاىات نشِلّ تػشیط ؽصهاىص.
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اگط نیسَاٌیص ةًنَر وإٍی در ْالَن داْا تظکیً کيیص ،ىتایص ىظد آنٌػا ةطویػص و
ةً آنٌا گَش کيیص .التًِ اگط ىهیسَاٌیص ْالَن داْا را تظکیً کيیػص و نػیسَاٌیػص
ٌطچیظ دیگطی را تظکیً کيیص ،نػیتَاىیػص ةػً آن ادانػً دٌیػص .ناىًتػان ىهیؽػَم،
چطاکً نطیص ْالَن داْا ىیػِیص .اگط نؾکلی پیؼ آنص ،ىگَییص تهطیو ْػالَن داْػا
ةاٌ

آن ةَده اغتْٖ .م وِٕی اغِاىصارد ؽیوؽیيگ را نطاٌات کيیػص و ةػط نتػٔ

داْا تظکیً کيیص ،تظکیًکييصۀ وإٍی ْالَن داْا ٌػِیص .کػی پطغػیصه اغػت« :آیػا
نیتَاىم ةا تهطیوکييصگان غایط روشٌای چیگَىگ نٍاؽطت کيم؟» ةگضاریػص ةػً
ؽها ةگَیم ،آنٌا ْٖم چیگَىگ را تهطیو نیکييص در ذالی کً ؽها در داْا تظکیػً
نیکيیص .ةٍص از ذلَر در ایو کالسْ ،اـل زیادی ةیو غهد ؽها و آنٌا سَاٌػص
ةَد .ایو ْالَن از نطیٔ ىػلٌا تظکیً ؽکل گطًِْ و سیلی ٕصرتهيص اغت .ةياةطایو
وِٕی ةا آنٌا راةهً ةطٕطار نیکيیص ،اگط ةَِاىیص تطتیتی دٌیص کػً از آنٌػا چیػظی را
دریاْت ىکيیص یا تهایلی ةػً ٌػی چیػظی از آنٌػا ىصاؽػًِ ةاؽػیص و ْٖػم دوغػت
نٍهَلی ةاؽیص ،نؾکل چيصاىی ىیػت .انػا اگػط ةػصن آن اؽػشاص ذانػل چیػظی
ةاؽص ،ةػیار ةص نیؽَد و ةٍِط اغت اـالً ةا آنٌا در تهػاس ىتاؽػیص .در سفػَص
زن و ؽٌَط ،اگط ٌهػطتان چیگَىػگ دیگػطی را تهػطیو کيػص ىیػظ ْکػط ىهػیکػيم
نػئلًای ةاؽص .انا ىکًِای ٌػت :از آىخا کػً راٌػی درغػت را تهػطیو نػیکيیػص،
تظکی ؽها ةً دیگطان ْایصه نیرغاىص .اگػط ٌهػػطتان روؽػی اٌطیهيػی را تهػطیو
نیکيص ،نهکو اغت ةصىؼ ذانل چیظٌای ةػصی ةاؽػص .ةػطای انهیيػان از ایهيػی
ؽهاٌ ،هػطتان ىیػظ ةایػص پػا ک ؽػَدٌ .هػًچیظ در ُةٍػصٌای دیگػط ةطایتػان پػا ک
نیؽَد .نریم ساىًتان ىیظ پا ک نیؽَد .اگط نریمتان پا ک ىؾَد و ٌطچیظی ةا
ؽها در تصاسل ةاؽص ،چگَىً نیتَاىیص تظکیً کيیص؟
انا وكٍیِی وحَد دارد کً ْاؽو نو ةطای پا ککطدن چیظٌا کهکی ىهیکيص .نا
تهطیوکييصهای داریم کً روزی ْاؽو نطا دیص ةً ساىًاش آنػص .ةػػیار ٌیخػانزده
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ةَدْ« :اؽو نٍلم ایيخاغت .نٍلم ،سػَاٌؼ نػیکػيم وارد ؽػَیصْ ».اؽػو نػو
گٓت« :اتاؽ تَ ةیؼ از ذص ةًٌمریشًِ اغت و ایيخا چیظٌای ةػیار زیادی وحػَد
دارد ».غپع ْاؽو از آىخا رْت .نٍهَ ً وِٕی ارواح اٌطیهيی زیػادی در ُةٍػصٌای
دیگط وحَد داؽًِ ةاؽيصْ ،اؽو نو آنٌا را ةطای ؽها پا ک نیکيص .انا اتاؽ او پػط
از کِابٌای چیگَىگ ةص نشِلّ ةَد .او نَِحً آن ؽص و ةا غَزاىصن کِابٌػا یػا
ْطوشآنٌا ةطای ةازیاْت ،ساىً را پا ک کػطد .غػپع ْاؽػو نػو ةازگؾػت .ایػو
نهلتی ةَد کً ایو ؽاگطد ةً نو گٓت.
اؽشاـی ىیظ ٌػِيص کً نالًةیوٌا را نیةیييص .کػی از نو غؤال کطد« :نٍلم،
نو اکيَن ْالَن داْا را تظکیً نیکػيم .آیػا ٌيػَز نػیتػَاىم از کِػاب تِییػطات یػا
چیظٌایی نطتتم ةػا نػالًةیيی اغػِٓاده کػيم؟ ٌهیؾػً ةػً ایػو چیظٌػا ٌالًٕنيػص
ةَدهام ».ةگضاریص ةً ایو ـَرت تَكید دٌػم :اگػط نٖػصار ٕاةػلنالذيػًای اىػطژی
داؽًِ ةاؽیصٌ ،طچً ةگَییص اثطی سَاٌػص داؽػت .اگػط چیػظی ٕػطار ىتاؽػص ةػً آن
ـَرت ةاؽص ولی ةً کػی ةگَییص ةصان ـَرت اغت ،نهکػو اغػت نطتکػب ٌهػل
ةصی ؽصه ةاؽیصْ .طدی ٌادی ةػیار كٍیّ اغت .اىطژیٌا و انالٌػات نَحػَد در
ةصىؼ ىاپایصارىص و نهکو اغت تِییط کييص .اگط دٌانتان را ةاز کيیص و چیظی ةػً او
ةگَییص ،آن غشِی نهکو اغت ةً ذٖیٖت تتصیل ؽَد .اگط ایػو ؽػشؿ کارنػای
ةػیاری داؽًِ ةاؽص کً ةایػص ةپػطدازد و ؽػها ةػً او ةگَییػص آیيػصۀ سػَةی سَاٌػص
داؽت ،وِٕی ىهیتَاىػص کارنػایؼ را ةپػطدازد ،آیػا ایػو نخػاز اغػت؟ آیػا در ذػال
آغیبرغاىصن ةً او ىیػِیص؟ ةٍلی اْطاد ىهیتَاىيص ایو چیظٌػا را رٌػا کييػص و ةػً
آنٌا واةػًِاىص ،گَیی اغٍِصادٌایی دارىص .آیا ایو یک واةػِگی ىیػت؟ ةًٌػالوه،
ذِی اگط ذٖیٖت را ةصاىیص ،ىتایص اغطار آغهاىی را ٌهیونَری ةطای ؽشفی ٌػادی
ْاش کيیص .تهطیوکييصگان ةایص سَیؾِودار ةاؽػيص .اـػَل آن ایػو اغػت .ةػصون
تَحً ةً ایيکً کػی چگَىً ةا اغػِٓاده از کِػاب تِییػطات چیظٌػایی را پیؾػگَیی
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نیکيص ،ةٍلی از آنٌا ٌماکيَن دیگط ذٖیٖی ىیػِيص .ایو نالًةیيی کً ةً ایو یػا
آن ؽکل و ةًگَىًای پیؾگَیی نیکيػص کػً ةطسػی از آنٌػا درغػت و ةطسػی ُلػم
ةاؽيص ،احازه دارد در حانٍ نطدم ٌادی وحَد داؽػًِ ةاؽػص .چػَن گَىػگ وإٍػی
داریص ،نیگَیم تهطیوکييصهای وإٍی ةایص از اغػِاىصارد ةػا تطی پیػطوی کيػص .انػا
ةٍلی از تهطیوکييػصگان اْػطاد دیگػط را پیػصا نػیکييػص تػا آیيصهؽػان را ةگَیيػص و
نیپطغيص« :آیا نالً نطا نیةیيی کً اوكاع نو و تظکیًام چگَىً اغت؟ آیػا درد و
رىخی دارم؟» آنٌا دیگطان را پیصا نیکييص تا ایو چیظٌا را پیؾگَیی کييص .اگػط آن
غشِی ؽها پیؾگَیی ؽػَد ،چگَىػً نػیتَاىیػص سػَد را رؽػص دٌیػص؟ زنػاىی کػً
تهطیوکييصه ؽصیص زىصگیتان دوةاره ىيم و تطتیب داده ؽص .ةياةطایو انالٌػاتی کػً
الگَی کّ دغتتان ،چٍطهتان ،روز تَلصتان و ةصنتان ةا سَد دارد تِییط کطده و آن
چیظی ىیػت کً در اةِصا ةَد .اگط ىظد نػالًةیو ةطویػص ،ذػطؼ او را ةػاور نیکيیػص.
وگطىً ةطای چً نیرویص؟ آىچً او نیتَاىص ةً ؽها ةگَیص ةٍلی از چیظٌای غهری
درةارۀ گضؽِ ؽهاغت .انا حٌَط و ذات آنٌا در ذال ذاكػط تِییػط کػطده اغػت.
پع ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگط ىظد ْالةیو ةطویص ،آیا ةً ذطؼٌای او گَش
ىهیدٌیص و آن را ةاور ىهیکيیص؟ پع آیا ایو نػئلً ةار رواىی ةطای ؽها ةػً وحػَد
ىهیآورد؟ اگط ةا ْکطکطدن درةارۀ آن سَدتان را ىاراذػت کيیػص ،آیػا یػک واةػػِگی
ىیػت؟ پع ایو واةػِگی چگَىً نیتَاىص از ةػیو ةػطود؟ آیػا سػَد را در نٍػطض
غشِی دیگطی ٕطار ىصادهایص؟ آیا نختَر ىیػِیص غشِی ةیؾِطی را ةػطای رٌػاکطدن
ایو واةػِگی ترهل کيیص؟ ةا ٌط آزنایؼ و ٌط غشِی ،ایو نَكَع وحَد دارد کػً
آیا در تظکیً ـٍَد نیکيیص یا پاییو نیرویص .تظکیً ةًسَدیسَد غشت اغت ،انا
سَدتان غشِی دیگطی ةً آن اكاًْ نیکيیص .چگَىً نیتَاىیص ةػط آن ُلتػً کيیػص؟
نهکو اغت درىِیخ آن ،ةا غشِیٌا و دؽَاریٌایی نَاحً ؽَیص .دیگطان نخػاز
ىیػِيص نػیط تِییطیاِْ زىصگیتان را ةتیييص .اگط دیگػطان آن را ةتیييػص و ةػً ؽػها
ةگَیيص چً زناىی درد و رىخػی سَاٌیػص داؽػت ،چگَىػً نػیتَاىیػص تظکیػً کيیػص؟
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ةياةطایو دیصن آن اـالً نخاز ىیػتٌ .ی کػی از غػایط نػصارس تظکیػً ىیػظ احػازه
ىصارد آن را ةتیيص .ذِی نطیصان ٌهطاه در ٌهان نصرغ تظکیً ىیظ احازه ىصارىػص آن را
ةتیييصٌ .ی کػی ىهیتَاىص آن را ةًدرغِی ةگَیص ،زیطا آن ىٌَی از زىصگی اغت کػً
تِییط کطده ،زىصگیای ةطای تظکیً.
کػی از نو پطغیص آیا نیتَاىػص غػایط کِابٌػای نػضٌتی و غػایط کِابٌػای

ً
نشفَـػا ةَدیػػِی،
چیگَىگ را نهالًٍ کيص .گِٓػًایم کػً کِػابٌػای نػضٌتی،
ٌهگی ةً نطدم آنَزش نیدٌيص چگَىً ؽیوؽیيگ سَد را تظکیً کييص .نا ىیػظ ةػً
نصرغ ةَدا تٍلٔ داریم ،پع ىتایص نؾکلی وحَد داؽًِ ةاؽص .انا ىکِػًای را ةایػص
ةیان کطد :ةػیاری از نػا ل در آن نِػَن در روىػص تطحهػً ةػًنػَر اؽػِتاه تطحهػً
ؽصهاىص .ةًٌالوه ،ةػیاری از تٓػػیطٌای آن نِػَن ىیػظ از دیػصگاه غػهَح نشِلػّ
اىخام ؽصه و ةًنَر غطغطی نٍيی ؽصهاىص .آن ىاةَدکطدن دارنا اغػت .اْػطادی کػً
ةًنَر غطغطی آن نَِن را تٓػیط کطدهاىص از ٕلهطو ةَدا ةػیار دور ةَدىص و نرَِای
وإٍ ػی آنٌػػا را ىٍٓهیصىػػص .ازایػػورو آنٌػػا ىی ػظ درکٌػػای نشِلٓ ػی از نَكػػٌَات
داؽًِاىص .ةطای ؽها آغان ىیػت کػً آنٌػا را ةػًنَر کانػل ةٍٓهیػص و ىهیتَاىیػص

ً
ـطْا ٌالًٕنيصم آنٌا را نهالًٍ کيم»
سَدتان آنٌا را درک کيیص .انا اگط ةگَییص« :
و ٌهیؾً آنٌا را نهالًٍ کيیص ،در روش آن نصرغً تظکیً نػیکيیػص .نؾػکل ایػو

اغت کً در ٌط نػِو نػضٌتی ،گَىػگ و ْػای آن گيخاىػصه ؽػصه و وِٕػی آنٌػا را
نهالًٍ کيیص در آن روش در ذال تهطیو ٌػِیص .اگط آنٌا را ةًنَر ٌهیٔ نهالٍػً
کيی ػص و از روش آن نصرغػػً پی ػطوی کيی ػص ،نهک ػو اغػػت در ٌهػػل ،آن نصرغػػً را
ةطگظیصه ةاؽیص و دیگط نٍِلٔ ةً نصرغ تظکی نا ىتاؽیص .در غطاغػط تػاریز از ْػطد
سَاغًِ ؽصه کً در تظکیً ،دو نصرغ تظکیً را ٌمزنان ةطىگظیيص .اگػط نػیسَاٌیػص
روش ایو نصرغً را تظکیً کيیص ،ةایص ْٖم ىَؽًٌِای ایو نصرغ تظکیً را نهالٍػً
کيیص.
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اگط نیسَاٌیص در روش نا تظکیػً کيیػص ذِػی ىتایػص کِابٌػای چػیگَىػگ را
ةشَاىیص .ةًویژه ىتایػص کِػابٌػای چػیگػَىگی را ةشَاىیػص کػً ایػو روزٌػا نيِؾػط

نیؽػَىصٌ .هػیو نػَر ،کِابٌػایی ناىيػص ٌَآىػگدی ىیحیيػگ ،ؽػیيگنیيػگ
گَییحی و دا ػَ َذىػگ .گطچػً چیظٌػای ةػصی را در سػَد ىصارىػص ،انػا آنٌػا ىیػظ
اىطژیٌایی از غهَح نشِلّ در سَد دارىص و سَدؽان راهٌػایی از تظکیػً ٌػػِيص.
وِٕی آنٌا را ةشَاىیص ،ةً ؽها چیظی نیدٌيص و ةا ؽها تصاسل نیکييص .اگػط یکػی
از حهلًٌای آنٌا در ىيطتان ٕاةلپضیطش ةاؽص ،آىگاه چیظی از آنٌا ةػًنطؼ ؽػها
آنصه و ةً گَىگتان اكاًْ نیؽَد .اگطچً آن چیظ ةػصی ىیػػت ،انػا وِٕػی چیػظ
دیگطی ةً ؽها داده ؽَد چگَىً تظکیً نیکيیص؟ آیا ایو ىیظ نؾکالتی را ةػً وحػَد
ىهیآورد؟ اگط یک ٕهٍ الکِطوىیکی اكاْی را ةً ٕهٍات داسلػی تلَیظیػَن اكػاًْ

ً
َْرا از کار نػیاِْػص .اـػَل
کيیصْ ،کط نیکيیص چً اتٓإی ةطای تلَیظیَن نیاِْص؟
آن ایو اغت .ةًٌالوه ،ایو روزٌا ةػیاری از کِابٌای چیگَىگ ،راٌيهایی وإٍی

ارا ً ىهیدٌيػص و اىَاعوإػػام چیظٌػای ىاپػاک را در سػَد دارىػص .وِٕػی یکػی از
ؽاگطدان نا ـٓرات کِاب چیگَىگی را ورؽ نیزد نار ةظرگػی از آن ةیػطون پطیػص.
التًِ ىهیسَاٌم ةً حظ یات آن ةپطدازم .آىچً ا کيَن ةً آنٌا اؽاره کطدم نؾػکالتی
ٌػِيص کً سَد تهطیوکييصگان ةطای سَدؽان ایخاد نیکييص ،زیطا ىهیتَاىيص سَد را
ةًسَةی اداره کييص .ةًةیان دیگط ،ایو نؾکالت ةًوغیل اْکاری ىادرغت ةػً وحػَد
نیآیيص .ةً ایو نػا ل اؽاره نیکيم زیطا ةطای ٌه ؽها سػَب اغػت کػً ةصاىیػص.
کهک نیکيم ةصاىیص چًکار کيیص و چگَىً آنٌا را تؾشیؿ دٌیص تا نؾػکالتی در
آیيصه روی ىصٌيص .اگطچً ةً آىچً ٌما کيَن گِٓم ةیؼ از ذص تأکیػص ىکػطدمٌ ،هػً
ةایص نههئو ةاؽیص ةً آن تَحً نیکيیص؛ زیطا نٍهَ ً ٌلت نؾػکالت ایػو نَكػَع
اغت و نؾػکالت نٍهػَ ً ایيخػا سػَد را ىؾػان نیدٌيػص .تظکیػًکػطدن ةػیىٍایػت
نإتْطغا و ةػیار حصی اغت .اگط ذِػی ذرهای ةػیتَحػً ةاؽػیص ،نهکػو اغػت
ةلِظیص و در یک لريً ىاةَد ؽَیص .ازایورو اْکارتان ةایص درغت ةاؽص.
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ِ
گَىگ ٌيسٌا ی رزنی
چی
ٌالوه ةط روشٌای تظکی دروىی ،روشٌای چیگَىػگ ٌيطٌػای رزنػی ىیػظ وحػَد
دارىص .در ذػالی کػً درةػارۀ چػیگَىػگ ٌيطٌػای رزنػی ـػرتت نػیکيػیم ،اةِػصا
نیسَاٌم نهلتی درةارۀ اغانی و اـهالذاتی ةگَیم کً ایو روزٌػا در چػیو رایػج
ٌػِيص و ٌهگی ٌتارت «چیگَىگ» را در سَد دارىص.
ِ
ِ
ِ
گَىػگ
گَىػگ نَغػیٖی ،چػی
گَىگ ىٖاؽی ،چػی
در ذال ذاكط ةًاـهالح چی
ِ
گَىگ رٕؿ وحَد دارد .اىَاعوإػام ایػو چیظٌػا وحػَد دارىػص .آیػا
سهانی و چی
ٌه آنٌا چیگَىػگ ٌػػِيص؟ ةػً ىيػطم ٌخیػب اغػت .نػیگػَیم اگػط در ذػال
ویطانکطدن چیگَىگ ىتاؽيص ذصإل در ذال آؽػًِٓکطدن نػػا ل ٌػػِيص .نتيػای
ىيطی آنٌا چیػت؟ گًِٓ نیؽَد وِٕی ؽشفی ىٖاؽی نیکيص ،آواز نػیسَاىػص،
نیرٕفص یا نیىَیػص ،ةایص در وكٍیت سلػً یا ةًاـهالح در وكٍیت چػیگَىػگ
ةاؽص .آیا آن ةً ایو ؽکل ،تتصیل ةً چیگَىگ نیؽَد؟ ىتایص آن را ایوگَىػً درک
کطد .آیا آن ىاةَدکطدن چیگَىگ ىیػػت؟ چػیگَىػگ داىؾػی ژرؼ و حػانً ةػطای
تظکی ةصن ةؾطی اغت .اوه ،چگَىً نیتَان ةَدن در وكٍیت سلػً را چػیگَىػگ
ىانیص؟ پع اگط در وكٍیت سلػً ةً تَالت ةطویم آن چً ىانیصه نیؽَد؟ آیا ایو
ىاةَدکطدن چیگَىگ ىیػت؟ نیگَیم ایػو ىػاةَدکطدن چیگَىػگ اغػت .دو غػال
پیؼ در ىهایؾػگاه تيصرغػِی آغػیایی ،چیػظی آىخػا ةػَد کػً آن را «چػیگَىػگ
سهانی» نیىانیصىص .ةً ُطًْؽان رِْم ةتیيم چیگَىگ سهانی چیػت .ؽشفی
ی سػَد را روی ٌػط
را آىخا در ذال ىَؽِو دیصم .پع از ىَؽِو ،ةػا دغػِاىؼ چػ ِ

چی غانًؽصه غیاه ةَد .ذٌو او نؾَِل پَل و ؽٍطت ةػَد.
کلهً غانً نیکطد.
ِ
چػی او ىیػظ ىهػیتَاىػػت سػَب ةاؽػص.
چگَىً نیتَاىػت گَىگ داؽػًِ ةاؽػص؟
ِ
ىَؽًٌِای او آویظان ةَدىص و ٕیهت گظاْی روی آنٌا گضاؽًِ ؽصه ةَد؛ گطچً ْٖػم

سارحیٌا آنٌا را نیسطیصىص .نیتَاىم ةگَیم ٌطکػی کً آنٌا را نػیسطیػص و ةػً
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چی غیاه نیتَاىص سَب ةاؽػص؟ ـػَرت آن
ساىً نیةطد ةصؽاىػی نیآورد .چگَىً ِ

ؽشؿ ،غیاه ةً ىيط نیآنص .ذٌو او نؾَِل پَل ةَد و ْٖم ةً پَل ْکط نیکػطد.
چگَىً نیتَاىػت گَىگ داؽًِ ةاؽص؟ انػا کػارت او ؽػانل ةػػیاری از ٌيػاویو و
الٖاب ةَد ،از ٕتیل ةًاـهالح سهاط ةیوالهللی چیگَىگ .نیگَیم چگَىػً چيػیو
چیظی نیتَاىص چیگَىگ ىانیصه ؽَد؟
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :پع از پایان ایو کالسٌ ،ؾػِاد تػا ىَددرـػص از
اْطاد ىًتيٍا ةیهاریٌایؽان ؽٓا سَاٌص یاْت ،ةلکً گَىػگ را ىیػظ رؽػص نیدٌيػص؛
ً
ؽشفػا سَدتػان
گَىگ وإٍی .آىچً ةصن ؽها ةا سَد دارد َْؽنتیٍی اغػت .اگػط

تظکیً نیکطدیص ،ذِی اگط تهام ٌهطتان ٌم تظکیً نیکطدیص ىهػیتَاىػػِیص ایػو را
رؽص دٌیص .ذِی اگط ْطدی حَان ،از ٌهیو ا ن تظکیػً را ؽػطوع نػیکػطد و تهػام
ٌهطش تظکیً نیکطد ٌيَز ٌم ىهیتَاىػت چیظٌایی را کً ةً ؽها دادم رؽص دٌػص
وإٍی سَةی ىیاز نیداؽت .چيص ىػل نػَل کؾػیصه تػا
و ٌيَز ةً راٌيهایی اغِاد
ِ

ایو ْالَن و ایو نکاىیظم را ؽکل دٌیم .ایو چیظٌا ٌهگی ةا ٌم در ةصنتان ىفب

ؽصهاىص .ازایورو ،ةً ؽها نیگَیم ،ةًسانط ایيکً آنٌا را ةًراذِی ةً دغت آوردیػص
ةًآغاىی از دغت ىصٌیص .آنٌا ةػیىٍایػت ةػاارزش و ىٓػیع ٌػػِيص .ةٍػص از ایػو
کالس ،آىچً ةا سَد داریص گَىگ وإٍی ،نادۀ ةا اىطژی ةا اغػت .وِٕػی ةػً ساىػً
نیرویص و چيص کلهًای نیىَیػیص ،ةصون تَحػً ةػً ایيکػً چػً دغػِشهی داؽػًِ
ةاؽیص ،ذاوی گَىگ اغت! پع آیا ٌهػً در ایػو کػالس ةایػص ٌيػَان «اغػِاد» را
کػب کييص و اغِاد چیگَىگ سهانی ؽَىص؟ نیگَیم ىهیتَاىیػص ایوگَىػً ةػً آن
ىگاه کيیص .ناىيص ٌط ْطدی کً گَىگ و اىطژی ذٖیٖی دارد ،ىیازی ىیػت ةا ٕفص آن
را غانً کيیصٌ .طچً را لهع کيیص روی آن اىطژی ةًحا نیگضاریص و ةًنػَر روؽػو
نیدرسؾص.
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ٌهچيیو در نخلًای ستطی را دیػصم کػً ىَؽػًِ ةػَد ٕػطار اغػت یػک کػالس
چیگَىگ سهانی ةطگظار ؽَد .آن را ةًنَر نشِفط سَاىصم تا ةتیيم چگَىً آن دوره
آنػػَزش داده ن ػیؽ ػَد .چي ػیو ىَؽػػًِ ؽػػصه ةػػَد :اول تػػيٓع را تيي ػیم و دم و
ةازدمتان را کيِطل کيیص .غپع پاىظده تا غػی دٕیٖػً ةيؾػیيیص و ذٌوتػان را روی
چی در ٕػهت دنتیان نِهطکظ کيیص و تفَر کيیص کً چی از ٕػهت دنتیان ةليص
نیؽَد و ةً غاٌص نیرود .غپع ٕلم را ةطداریص و در حٌَط ْطو کيیص .پػع از آن،
چی را ةً ىَک ٕلم نيِٖل کيیص .وِٕی ىیت ذٌيیتان ةً آىخػا رغػیص ،ؽػطوع کيیػص
ةيَیػیص .آیا ایو ْطیبدادن نطدم ىیػت؟ اوه ،اگط کػی ةَِاىص چػی را ةػً حػایی
اىِٖال دٌص ،آیا چیگَىگ نرػَب نیؽَد؟ در ایو ـػَرتٕ ،تػل از سػَردن ُػضا
ةایص نصتی در نصیِیؾػو ةيؾػیيیم .غػپع چػَب ُػضاسَری را ةػطداریم و چػی را
ِ
گَىگ ُػضاسَردن
ةًنطؼ ىَک چَب ُضاسَری ذطکت دٌیم و ُضا ةشَریم .آن چی
ىانیصه نیؽص ،نگطىً؟ ةا ایو نيهٌٔ ،طچً نیسَردیم ىیظ اىػطژی نیةػَد .ایػو را
تلٍیّ چیگَىگ نیىانم ،زیطا ْکط نیکييص چیگَىػگ چیػظی ایوٕػصر غػهری
اغت .پع ىتایص آن را ایوگَىً درک کيیص.
انا روشٌای چیگَىگ ٌيطٌای رزنی نیتَاىيص روشٌای چیگَىگ نػػِٖل
نرػَب ؽَىص .چطا؟ زیطا ٕصنِی ٌظارانغالً دارىص و نخهٌَ کانلی از ىيطیػًٌای
تظکیً و روشٌای تظکیً دارىص و نیتَاىيص غیػِهی کانل نرػَب ؽَىص .انػا ةػا
ایو ذال ٌم ،روشٌای چیگَىگ ٌيطٌای رزنی ىػتت ةػً روشٌػایی کػً کػانالً
ِ
گَىػگ غػشت،
ةطای تظکیً اغِٓاده نیؽػَىص در غػهد پػاییوتطی ٌػػِيص .چػی
ؽکلی از سَؽًای اىطژی اغت کً ْٖم ةطای كػطةًزدن و نتػارزه ةػً کػار نػیرود.
ةگضاریص نثالی ةظىم .تهطیوکييصهای در پکو ةٍص از ؽطکت در کالس ْػالَن داْػای
نا ،ىهیتَاىػت ةا دغِاىؼ چیظی را ْؾار دٌص .وِٕی در ذال سطیص کالػک ةچػً
ةَد و نیسَاغت نٖاونت کالػکً را ةا دغِؼ ةطرغی کيص ،آن از ٌػم پاؽػیص و او
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ؽگٓتزده ؽص .وِٕی ةً ساىً رْت و روی ـيصلی ىؾػت ،ىهػیتَاىػػت آن را ةػا
دغِؼ ْؾار دٌص .اگط ْؾار نیداد ـيصلی نیؽکػتٌ .لت ایو نػئلً را از نو
پطغیص .ةً او چیظی ىگِٓم زیطا ىهیسَاغِم یک واةػِگی رؽص دٌػصْٖ .ػم گٓػِم
ایو چیظٌا نتیٍی ٌػِيص ،ةگضار ةاؽص و آن را ىادیصه ةگیط چطاکً ٌهگػی چیظٌػای
سَةی ٌػِيص .اگط ایو تَاىایی َْؽنتیٍی ةًسَةی اغػِٓاده ؽػَد ،یػک غػيگ ةػا
ْؾار دغت نیتَاىص ةًـَرت پَدر درآیص .آیا ایو ٌهان چیگَىگ غشت ىیػػت؟
انا او ٌطگظ چیگَىگ غشت را تهطیو ىکطده ةَد .در تهطیوٌای تظکی دروىی ،ایو
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی نٍهَ ً نیتَاىيػص رؽػص کييػص .انػا چػَن اْػطاد ىهػیتَاىيػص
ؽیوؽیيگ سَد را ذٓو کييص ،پع از ایيکً ایو تَاىػاییٌػا ىػاٌط ؽػصىص نٍهػَ ً
احازه داده ىهیؽػَد کػً از آنٌػا اغػِٓاده کييػص .ةػًویژه در غػهد پػاییو تظکیػً،
ؽیوؽیيگ ؽشؿ ٌيَز رؽص ىکطده اغت ،ةياةطایو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی کػً در
غهد پاییو رؽص نیکييص اـالً ىهیتَاىيص ةً ىٍَر ةطغيص .ةا گضؽػت زنػان ،غػهد
ؽها رؽص نیکيص و ایو چیظٌا دیگط ْایصهای ىصارىص و اذِیػاحی ىیػػت ةػً ىٍػَر
ةطغيص.
چیگَىگ ٌيطٌای رزنی دٕی ً
ٖا چگَىً تهطیو نیؽَد؟ در تهػطیو چػیگَىػگ
ٌيطٌای رزنی ،ؽشؿ ةایص چی را تييیم کيص ،انا در اةِصا تييیم آن آغان ىیػػت.
اگطچً ؽشؿ نیسَاٌص چی را تييیم کيص ،انا نهکو اغت ىَِاىص .پع ةایػص چػً
کار کيص؟ ةایص دغتٌإٓ ،ػ غیيً ،پاٌا ،رانٌا ،ةازوان و غػطش را تهػطیو دٌػص.
چگَىً آنٌا را تهطیو نیدٌص؟ ةٍلی اْطاد ةا دغتؽػان یػا کػّ دغتؽػان ةػً
درست نیزىيص و ةٍلیٌا ةا دغتؽان ةً غيگ نیکَةيص .نیتَاىیص تفَر کيیص کً
وِٕی دغت ةً غيگ ةطسَرد نیکيص چٖصر نیتَاىص اغػِشَاىؼ درد ةگیػطد و اگػط
نرکمتط زده ؽَد دچار سَىطیظی نیؽَد! چی ٌيَز ٌم ىهػیتَاىػص تييػیم ؽػَد.
ةایص چًکار کطد؟ ؽشؿ ةازواىؼ را ىَغان نیدٌص و نیگضارد سَن ةً ٌٖب و ةػً
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ً
وإٍػا نِػَرم
ةازوان ةطود و در ىِیخً ةػازوان و دغػِاىؼ نِػَرم نیؽػَىص .آنٌػا
نیؽَىص .پع از آن ،وِٕی ؽشؿ نرکػم ةػً غػيگ نػیکَةػص ،اغػِشَانٌایؼ
پَؽؾی ىطم دارىص و ةا غيگ ارتتاط نػِٖیهی ةطٕطار ىهیکييص و دغػتٌػا آنٕػصر
ٌم دردی را اذػاس ىهیکييصٌ .هاننَر کً ؽػشؿ ةػً تهػطیو ادانػً نػیدٌػص،
اغِاد ةً ایو ْطد آنَزش نیدٌص .ةا گضؽت زنان ،یاد نیگیطد چی را تييیم کيػص.
انا تَاىایی تييیم چی کاْی ىیػت ،زیػطا در ىتػطد وإٍػی ،نػطؼ نٖاةػل نيِيػط او
ىهیؽَد .التًِ وِٕی ؽشؿ ةَِاىص چی را ٌصایت کيص ،نیتَاىص در نٖاةل ذهلػًٌا
نٖاونت کيص و ذِی وِٕی ةا چَةی ةػیار كشیم كطةً نیسَرد ،دردی را اذػاس
ىهیکيص .ةٍص از ٌصایت چی ةً ةازوان ،آنٌا نَِرم نیؽَىص .انا در نطذلػ ؽػطوع،
چی اةِصاییتطیو چیظ اغت و ٌهاننَر کً ؽشؿ ةً تهطیو ادانً نیدٌػص ،چػی
نیتَاىص ةً نادۀ ةا اىطژی ةا تتصیل ؽَد .وِٕی چی ةً نادۀ ةا اىػطژی ةػا تتػصیل
ؽَد ،ةًتصریج سَؽ اىطژی ةا چگالی زیادی را ؽکل نیدٌص و ایو سَؽ اىػطژی
دارای ٌَش اغت .ازایورو ،آن ىیظ یک سَؽ تَاىایی َْؽنتیٍی یا ةًٌتارت دیگط

ً
ـطْا ةطای كػطةًزدن و
ىٌَی تَاىایی َْؽنتیٍی اغت .انا ایو تَاىایی َْؽنتیٍی
دْاع از سَد در ةطاةط كطةًسَردن اغت .اگط ایػو تَاىػایی ةػطای ؽػٓای ةیهاریٌػا

اغِٓاده ؽَد ،نؤثط ىیػت .چَن ایو نادۀ ةا اىطژی ةا در ُةٍصی دیگط وحَد دارد و
در ُةٍص نا ٌتَر ىهیکيص ،زنان آن غطیًتط از زنان نا گضر نیکيص .وِٕی ةا نؾت ةػً
کػی كطةًای نیزىیص ،اذِیاحی ىصاریص چی را ٌصایت کيیص یا ةػً آن ْکػط کيیػص،
زیطا گَىگ پیؾاپیؼ در آىخا سَاٌص ةَد .وِٕی غٍی نیکيیص ذهل کػػی را دْػً
کيیص ىیظ گَىگ پیؾاپیؼ در آىخا سَاٌص ةَد .ةصون تَحً ةً ایيکً ةا چػً غػطٌِی
ةا نؾت كطةً نیزىیص ،آن غطیًتط از ؽها ٌتَر نیکيص زیطا در آن دو ُةٍػص ،نٍٓػَم
زنان نِٓاوت اغت .از نطیٔ تهطیو چیگَىگ ٌيطٌای رزنػی ،ؽػشؿ نػیتَاىػص
تَاىاییٌایی نثل دغت غيگ آٌو ،دغت ؽػيگطؼ ،پػای واحػطا و پػای آرٌػات را
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رؽص دٌص .ایوٌا نٍارتٌای نطدم ٌادی ٌػِيصْ .طدی ٌػادی نػیتَاىػص از نطیػٔ
تهطیو ةً ایو غهد ةطغص.
ةظرگتطیو اسِالؼ ةیو روشٌای چیگَىگ ٌيطٌای رزنی و روشٌای تظکی
دروىی ایو اغت کً در روشٌای چیگَىگ ٌيطٌای رزنػی زم اغػت تهػطیو ةػا
ذطکت اىخام ؽَد ،در ىِیخً چی در زیط پَغت ذطکت نیکيص .چَن ىیاز ةً تهطیو
چی ؽشؿ ىیظ ىهیتَاىص
ةا ذطکت دارد ،ؽشؿ ىهیتَاىص ةً نطذل غکَن ةطغص و ِ

چی ؽشؿ ،زیط پَغت و از نیان ناٌیچًٌا ذطکت نیکيػص.
داسل دنتیان ؽَد.
ِ
ةً ٌهیو ٌلتْ ،طد ىً نیتَاىص ةصن را تظکیً کيص و ىً نیتَاىص تَاىاییٌػای غػهد
ةا را تظکیً کيص .تظکی دروىی نا زم نیداىص کً تهطیو در وكٍیت غػکَن اىخػام
ؽَد .روشٌای نطغَم زم نیداىيص کً چی وارد دنتیان در ٕػهت زیطیو ؽکم
ؽَد .آنٌا تهطیو در وكٍیت غکَن و تتصیل ةصن نادرزادی را كطوری نػیداىيػص.
آنٌا نیتَاىيص ةصن را تظکیً کييص و تا غهَح ةا تط تظکیً کييص.
نهکو اغت در رنانٌای ٌيطٌػای رزنػی درةػارۀ تکيیکٌػایی ؽػيیصه ةاؽػیص،
ناىيص ىإَس نالیی ،لتاس آٌيیو و ؽکاِْو درست غپیصار از ْاـل ـصٕصنی ةػا
تیط و کهان .ةطسی اْطادی را ةً تفَیط نیکؾيص کػً نیتَاىيػص ةػیوزن ؽػَىص و تػا
ارتٓاع ةليصی در ٌَا ةً ایونػطؼ و آننػطؼ ةطوىػص و ذِػی ةطسػی نػیتَاىيػص وارد

ً
ذِهػا وحػَد دارىػص.
ُةٍصٌای دیگط ؽَىص .آیا ایو ٌيطٌای رزنی وحَد دارىص؟ ةلػً،
ولی در ةیو نطدم ٌادی یاْت ىهیؽَىص .کػاىی کً چيیو ٌيطٌای رزنی ةاؽکٌَی
را تظکیً کطدهاىص ،ىهیتَاىيص آنٌا را ةً ٌهَم نطدم ىؾان دٌيص .زیطا چيیو ؽشفی
ْٖم ٌيطٌای رزنی را تهطیو ىهیکيص ،ةلکً ْطاغَی غهد نػطدم ٌػادی اغػت .او
ةایص ةا پیطوی از روش تظکی دروىی تظکیً کيص .ایو ؽشؿ ةایص ةطای ؽیوؽػیيگ
سَد ارزش ٕا ل ؽَد و آن را ارتٖا دٌص .او ةایػص ةػً چیظٌػایی نثػل نيػاًْ نػادی
اٌهیت کهی ةصٌصٌ .طچيص کً نیتَاىص چيیو ٌيطٌای رزنی را تظکیً کيص ،انا از آن
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ةً ةٍص دیگط ىهیتَاىص در ةیو نطدم ٌادی ةًنَر غطغطی از آنٌا اغِٓاده کيص .اگط
در سلَت کػی او را ىتیيػص ،احػازه دارد از آنٌػا اغػِٓاده کيػص .ةػا سَاىػصن ةٍلػی
رنانٌا ،نهکو اغت ةتیيیص ؽشفیت داغِان ةطای چیظٌای دىیَی ناىيػص کِاةچػ

نٍارت ؽهؾیطزىی ،گيج یا زن ساـی نتارزه نیکيص یا کػی را نػیکُؾػصٌ .طیػک

ةًـَرتی ةً تفَیط کؾیصه ؽصهاىص کً تَاىػاییٌػای سارؽالٍػادهای دارىػص و ناىيػص

ً
وإٍػا ایػو
غایً نیآیيص و نیروىصٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾػیص :آیػا اْػطادی کػً
تَاىاییٌای ٌيطٌای رزنی را دارىص ىتایص آنٌا را از نطیٔ تظکی دروىی تظکیػً کػطده
ةاؽيص؟ آن تَاىاییٌا را ْٖم از نطیٔ تظکی ؽیوؽیيگ سَد کػب کطدهاىص و ةایػص
ٌالًٕای ةً ؽٍطت ،نيٍٓػت و انیػال نشِلػّ ىصاؽػًِ ةاؽػيص .چگَىػً نػیتَاىيػص
دیگطان را ةکؾيص؟ چگَىػً نػیتَاىيػص آنٌهػً ةػً پػَل و ثػطوت اٌهیػت ةصٌيػص؟
ُیطنهکو اغت .آنٌا ْٖم نتالِػ ٌيػطی ٌػػِيص .نػطدم ْٖػم ةػًدىتال ٌیخػان
ٌػِيص و ٌط کاری ةطای چيیو نیلی اىخام نػیدٌيػص .ىَیػػيصگان از ایػو نػػئلً
ةٍطهةطداری کطده و غٍی نیکييص تا درةارۀ ٌطچً در حػِخَیؼ ٌػِیص یا ؽػها را
سؾيَد نیکيص ةيَیػيصٌ .طچً ىَؽًٌِا ةاورىاپػضیطتط ةاؽػيص ،ةیؾػِط ٌالٕػً داریػص

ً
وإٍػا چيػیو
آنٌا را ةشَاىیص .آنٌا ْٖم نتالًِ و اُطاؽ ٌيطی ٌػِيص .آنٌایی کً
تَاىاییٌای ٌيطٌای رزنی را دارىص آنگَىً رِْػار ىهػیکييػص و ذِػی آنٌػا را ةػطای
ٌهَم نطدم ىیظ ةً ىهایؼ ىهیگضارىص.

دَدىهایی
ةًسانط تظکیً در ةیو نطدم ٌادی ،سیلی از تهطیوکييصگان نا ىهیتَاىيص ةػیاری از
واةػِگیٌایؽان را رٌا کييػص .ةػػیاری از واةػػِگیٌػا ةطایؽػان ٌػادی ؽػصه و
ىهیتَاىيص آنٌا را تؾشیؿ دٌيص .ذٌيیت سَدىهػایی نػیتَاىػص در ٌػط نػٍَٕیِی
حلَه کيص و نیتَاىص ٌيگام اىخام کارٌای سَب ىیظ سَد را ىؾان دٌص .ةطسی اْػطاد
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ةطای کػب ؽٍطت ،نياًْ ؽشفی و کهی غَد ،اُلب ةً سَد نیةاليص و سَدىهایی
نیکييص« :نو ةػیار ةااغٍِصادم ،ةٍِط از دیگطاىم ».نا ىیػظ چيػیو نػَاردی داریػم.
نثالً وِٕی کػی ةٍِط از دیگطان تهطیو نیکيص ،چؾم غَنؼ دیص واكػدتطی دارد
یا ذطکات تهطیو را زیتاتط از دیگطان اىخام نیدٌص ،او ىیظ دوغػت دارد سَدىهػایی
کيص.
ةطسی اْطاد نیگَیيص« :نو نهلتی را از نٍلم لی ؽيیصهام ».غایطیو ةػً دور او
حهً نیؽَىص و ةً ٌطچً نیگَیص گَش نیکييص .او ةا درک سَد ةػً آن ؽػيیصهٌا
ؽاخوةطگ نیدٌص و ةً دیگطان نيِٖػل نػیکيػص .اىگیػظۀ او چیػػت؟ سَدىهػایی.
اْطادی ٌم ٌػِيص کً ةا ٌالٕ واْط ؽایًٍ را ةیو دیگطان پشػؼ نػیکييػص ،گػَیی
ةػیار نهلًاىص و اىگار ةػیاری از تهطیوکييصگان نا ةً اىصازۀ آنٌا درک ىهیکييص یػا
آگاٌی ىصارىص .ایو نػئلً ةطای آنٌا ةًـَرت نتیٍی درآنصه و ؽایص سَدؽػان آن
را تؾشیؿ ىهیدٌيص .ةًنَر ىاسَدآگاه ایو ذٌيیت سَدىهایی را دارىص .در ُیط ایو
ـَرتٌ ،صؼ از پشؼ ؽایًٍ چیػت؟ ةطسی درةارۀ ایيکً در چيیووچيان تاریشی
نٍلم آنَزش را نَِّٕ نیکيػص و «ةػً کػيج ٌظلػت نػیرود» ؽػایٍات ةیاغػاس
نیگَیيص .نو از «کػيج ٌظلػت» ىیانػصم ،چػطا ةایػص ةػً اىػظوا ةػطوم؟ ٌػصهای ٌػم
نیگَیيص در چيیووچيان روزی نو ةً ایو یػا آن ؽػشؿ چیػظی گٓػِم یػا ةػطای
کػی کار ساـی اىخام دادم .پشؼکطدن ایو چیظٌا چً ْایصهای دارد؟ ایو چیظٌا
اـالً ىِیخ نٓیصی ىصارىص .ةً ٌط ذال نؾاٌصه کػطدهایم کػً ایػو ىػٌَی واةػػِگی
ةطای ایو اؽشاص اغت؛ نیل سَدىهایی.
ةطسی اْطاد ىظد نو نیآیيص و انلای نػطا نػیسَاٌيػص .نييػَر چیػػت؟ ایػو
ٌادت نطدم ٌادی اغت کً انلای کػی را ةطای یادگاری ىگً نیدارىص .اگط تظکیػً
ىکيیص ،انلای نو ةً ٌی

درد ؽها ىهیسػَردٌ .ػط کلهػًای کػً در کِػاةم ىَؽػًِ

ؽصهْ ،الَن و تفَیط نطا ةا سَد داردٌ .ط حهل کِػاب را نػو گٓػِم .چػطا ٌيػَز ةػً
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انلای نو ىیاز داریص؟ ةٍلی اؽشاص ْکط نیکييص« :ةػا داؽػِو انلػای نٍلػم،
اىطژیٌای نٍلم ذاْو نو سَاٌص ةَدٌ ».يَز ٌم ةً چيیو «اىطژیٌػایی» اٌِٖػاد
دارىص .نا ةً چيیو چیظٌایی اٌهیِی ىهػیدٌػیم .ایػو کِػاب گػطانةٍػا و ارزؽػهيص
اغت .ةًدىتال چًچیظ دیگطی ٌػِیص؟ تهام ایو نػػا ل ةازتػاب آن واةػػِگیٌػا
ٌػِيصٌ .هچيیو ،ةطسی ةٍص از نالذي رِْار آن تهطیوکييصگاىی کً ةػا نػو غػٓط
نیکييص ،از آنٌا تٖلیص نیکييص ةصون ایيکً نَِحً ةاؽيص ایو کارؽان سػَب اغػت
یا ىً .ىتایص کػػی را ةػًٌيَان الگػَی سػَد در ىيػط ةگیطیػصٌ .ی کػػی ىهیتَاىػص
حایگظیو ْا ؽَدْٖ .م داْا نیتَاىص در ىٖؼ راٌيهایتان ةاؽص .اؽشاـػی کػً ةػا
نو غٓط نیکييص ٌی گَىً آنَزش ساـی دریاْت ىکطدهاىص و نثل دیگطان ٌػِيص،
ْٖم ایونَر اغت کً ةطای اىخهو نا کار نیکييػص .چيػیو واةػػِگیٌػایی را رؽػص
ىصٌیص .ةٍلی نَإً ةا ؽکلدادن چيیو واةػِگیٌایی نهکو اغػت ةػصون ٕفػص،
در ىٖؼ تلٍیّکييصۀ داْا ٌهل کيیص .ؽایٍ ٌیخاناىگیظی کً از سَد درآوردهایػص
نهکو اغت ةاٌ

تلادٌا یا ةطاىگیشِو واةػِگی تهطیوکييصهای ؽَد کً ةً نٍلم

ىظدیکتط ؽَد تا ةَِاىص چیظٌای ةیؾِطی ةؾيَد و ناىيص آن .آیا ٌه ایو چیظٌا ةً
ایو نؾکل ةطىهیگطدد؟
نؾکالت نطةَط ةً سَدىهایی نٍهَ ً ْطاتط از آىچً تَـیّ کطدم نیرود .ذصود
دو غال اغت کً تظکیً را آنَزش نیدٌم .ةٍلی از تهطیوکييصگان ٕصیهی ْػالَن
داْا نهکو اغت ةًزودی ةً وكٍیت ةازؽصن ٕٓل گَىگ ةطغيص .ةطسی ىاگٍان وارد
نطذل روؽوةیيی تصریخی نیؽَىص .چطا ایو تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را زودتػط از
ایو ىصاؽِيص؟ زیطا اگطچً ؽها را یکةػاره ةػً نطذلػ ةػػیار ةػا یی ٌػل دادم ،انػا
اىخام آن نخاز ىهیةَد ،چطاکً واةػِگیٌای ةؾطیتان ةًـَرت کانل از ةیو ىطًِْ
ةَدىص .ةًنَر ذِم ؽیوؽیيگتان ةًنَر ٕاةلنالذيًای رؽص کطده ةَد ،انا ةػیاری
از واةػِگیٌا رٌا ىؾصه ةَدىص .ازایورو آن تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی ةػً ؽػها داده
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ىؾػػصىص .ةٍػػص از ایيک ػً ای ػو نطذلػػً ةگػػضرد و پای ػصار ؽػػَیص ،ةػػًیکةاره در نطذل ػ
روؽوةیيی تصریخی ٕطار نیگیطیػص .در ایػو نطذلػ روؽػوةیيی تػصریخی ،چؾػم
غَمتان در غهری ةػیار ةا ةاز نیؽَد و ةػیاری از تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی را
رؽص نیدٌیص .ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً در تظکی وإٍی ،از ٌهان زنان آُاز تظکیً،
رؽص ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ؽطوع نیکيیص .ةطسی از ؽػها ٌما کيػَن
ةػػً غػػهد ةػػػیار ةػػا یی رغػیصهایص و ةػػیاری از تَاىػػاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی را دارا
ٌػِیص .نهکو اغت تخطة چیظٌایی را کً تَـیّ نیکطدم ةطای ةػیاری از ؽػها

ً
اسیطا ؽطوع ؽصه ةاؽص .اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ىهیتَاىيص در تظکیً ةً غهد ةػا یی
ةطغيص و در غهری پاییو ةً روؽوةیيی و ةازؽصن ٕٓل گَىػگ نیرغػيص ،نييػَرم
روؽوةیيی کانل اغت .چيیو چیظی روی نیدٌص ،زیطا آىچً ةػصن ایػو ؽػاگطدان
دارد و ىطْیت آنٌا ةطای رىج و غػشِی ،ةػً ٌػم نػطتتم ٌػػِيص و ایوٌػا تِییػط
ىهیکييص چطاکً از پیؼ تٍییو ؽصهاىص.
ٌلت ایيکً ایو را سانطىؾان نیکيم ایو اغت کً ةگَیم اگط ةػا چيػیو ْػطدی
نَاحً ؽصیص ،ةایص نههئو ةاؽیص کً او را ةًٌيَان نَحَد روؽوةیو سارؽالٍػادهای
در ىيط ىهیگیطیص .ایو نػئلًای ةػیار حصی در تظکیً اغتْٖ .م وِٕػی ةػط نتػٔ

ً
ـطْا ةػًسانط
ایو داْا رِْار کيیص نیتَاىیص کارٌا را ةًدرغِی اىخام دٌیص .کػی را

ایيکً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارد یا نیتَاىػص چیظٌػایی را ةتیيػص ،دىتػال ىکيیػص و
ؽيَىصۀ ذطؼٌای او ىتاؽیص .ىًتيٍا ةً سَدتان آغػیب نیرغػاىیص ةلکػً ةػً او ىیػظ
ی ازسَدراكیةَدن را رؽص نیدٌص و ٌطچیػظی را کػً
ـصنً نیزىیص ،چطاکً واةػِگ ِ

دارد در اىٍِا از دغت سَاٌص دادٌ .هػ تَاىاییٌػایؼ از کػار نیاِْػص و در ىٍایػت

غَٖط نیکيص .کػی کً ةً نطذل ةازؽصن ٕٓل گَىگ رغیصه ىیظ نػیتَاىػص غػَٖط
کيص .اگط ؽشؿ ىَِاىص سَد را ةًسَةی اداره کيص ،ذِػی اگػط روؽػوةیو ٌػم ؽػصه
ةاؽص غَٖط نیکيص .ذِی یک ةػَدا ٌػم وِٕػی ىَِاىػص سػَد را ةػًسَةی اداره کيػص
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نیتَاىص غَٖط کيص ،چً رغص ةً اْطادی ناىيص ؽها کً در ةػیو نػطدم ٌػادی تظکیػً
نیکيیص! ازایورو ،ةصون تَحً ةً ایيکً چً تٍصاد تَاىػایی ْػَؽنتیٍی را رؽػص داده
ةاؽیص یا آنٌا چٖصر ٌالی ةاؽيص یا ایيکً تَاىاییٌای سصایی ؽػها چٖػصر ٕصرتهيػص

وإٍا ةایص سَد را ةػًسػَةی اداره کيیػص .اسیػ ً
ً
طا کػػی را ایيخػا داؽػِیم کػً
ةاؽيص،

نیتَاىػت در یک لريً ىاپصیص و لريًای دیگط ىهایان ؽَد .چيیو چیظی وحػَد
دارد .نهکو اغت ذِػی ٕػصرتٌای ْػَؽنتیٍی ةاؽػکَهتطی ىػاٌط ؽػَىص .آىگػاه
چگَىً نیسَاٌیص آن را اداره کيیص؟ ةًٌيَان ؽاگطدان یا نطیصاننان ،سَاه در آیيصه
ایو چیظٌا ةطای ؽها یا دیگػطان پصیػصار ؽػَىص ،ىتایػص از آنٌػا ةػت ةػػازیص یػا در
حػِخَی ایو چیظٌا ةاؽیص .اگط ترتتأثیط ٕطار ةگیطیص ،دچار نؾػکل نیؽػَیص و
ً
ـطْا ایوگَىػً اغػت کػً
غَٖط نیکيیص .ؽایص در غهری ةا تط از آنٌا ةاؽیص انا
تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان ٌيَز ىهایان ىؾػصهاىص .ذػصإل در ایػو نَكػَع سػاص
غَٖط کطدهایص .ةياةطایو ٌهً ةایص ةًنَر ساص ةً ایو نػئلً تَحً داؽػًِ ةاؽػیص.
نا ةط ایو نَكَع ةػیار تأکیص کطدهایم زیطا چيیو نػئلًای ةًزودی روی نیدٌػص.
وِٕی ایو نػئلً اتٓاؽ ةیِٓص اگط ىَِاىیص سَد را ةًسَةی اداره کيیص ،دردغط سَاٌػص
ةَد.
تظکیًکييصهای کً گَىگ رؽػص داده اغػت و ةػً وكػٍیت ةازؽػصن ٕٓػل گَىػگ

ً
وإٍا روؽوةیو ؽصه ىتایص سَد را ْطد ةشفَـی ةصاىص .آىچً او نػیةیيػص
رغیصه یا
چیظٌایی ٌػِيص کً نرصود ةً غهرؼ ٌػِيص .تظکی او ةً ایو درحً رغیصه زیطا
تَاىایی روؽوةیيی او ،اغِاىصارد ؽیوؽیيگ و سطد او ةً ایو غهد رغیصه اغػت.

ةياةطایو نهکو اغت نػا ل در غهَح ةا تط را ةاور ىکيص .دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً آنٌػا
را ةاور ىهیکيصْ ،کط نیکيص ٌطچً را کً نیةیيص نهلٔ اغت و ْٖػم ٌهػیو چیظٌػا
ً
ـطْا در ٌهیو ذص
وحَد دارىص .در ذٖیٖت ةػیار ةا آن ْاـلً دارد ،چطاکً غهد او

اغت.
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ةٍلی اْطاد گَىگؽان در آن غهد ةاز نیؽَد زیطا دیگط ىهػیتَاىيػص در تظکیػً

ً
ـطْا در آن غهد نیتَاىيص ةازؽصن ٕٓل گَىگ را تخطةػً
پیؼتط ةطوىص .در ىِیخً،
ً
ةٍصا در تظکیً نَْػٔ سَاٌيػص ؽػص،
کييص و ةً روؽوةیيی ةطغيص .در ةیو اْطادی کً

ةطسی در نػیطٌای غهد پاییوتط دىیَی روؽػوةیو نیؽػَىص ،ةطسػی در غػهَح
ةػػا تطی روؽػػوةیو نیؽػػَىص و ةطسػػی ةػػً ثهػػطۀ ذٖیٖ ػی نیرغ ػيصْٖ .ػػم اْػػطاد
روؽوةیوؽصه ةا ثهطۀ ذٖیٖی ةً ةػا تطیو غػهد سػَد رغػیصهاىص و نیتَاىيػص در
تهام غهَح چیظٌایی را ةتیييص و سَد را در آن غهَح نِخلی کييص .ذِػی اْػطادی
کً در نػیطٌای دىیَی در پاییوتطیو غهد روؽوةیو نیؽَىص نیتَاىيص ةٍلػی
از ُةٍصٌا و ةطسی نَحَدات روؽوةیو را ةتیييص و نیتَاىيص ةػا آنٌػا ارتتػاط ةطٕػطار
کييص .در آن لريً ازسَدراكی ىؾَیص زیطا آنٌایی کً در نػیطٌای کَچػک دىیػَی
در غهَح پاییوتط روؽوةیو نیؽَىص ىهػیتَاىيػص ةػً ثهػطۀ ذٖیٖػی ىا ػل ؽػَىص؛

ً
نههئيا ایوگَىً اغت .غپع چً نیؽَد؟ ْطد ْٖم نیتَاىػص در آن غػهد ةػإی

ةهاىص .تظکیًکطدن ةًغَی غهَح ةا تط نَكٌَی نطةَط ةً آیيصه سَاٌص ةػَد .چػَن
تظکیًاش ْٖم تا ایو ذص نیتَاىص پیؾطْت کيص ،چً ىِیخًای دارد گَىگ ؽػشؿ
را ةػًِ ىگً داؽت؟ اگط ةً تظکیًاش ةً ایو ـَرت ادانػً دٌػص ،ىهػیتَاىػص ةػا تط
ةطود .ةياةطایو ةً ةازؽصن ٕٓل گَىػگ سَاٌػص رغػیص چطاکػً ةػً اىٍِػای تظکیػًاش
رغیصه اغت .تٍصاد زیادی از ایو اْطاد وحَد سَاٌيص داؽت .ةصون تَحً ةػً ایيکػً
چًچیظی روی نیدٌصْ ،طد ةایص ؽیوؽػیيگ سػَد را ذٓػو کيػص و تيٍػا راه ةػطای
ایيکً نػا ل ةًدرغِی پیؼ ةطود ایو اغت کً از داْا پیطوی کيیص .سػَاه ایػوٌػا
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ؽها ةاؽيص یا ةازؽصن ٕٓل گَىگ یا ٌطچیظ دیگط ،از نطیػٔ
تظکیً در داْا اغت کً ةً آنٌا ىا ل ؽػصهایص .اگػط داْػا را در نٖػام دوم ةگضاریػص و
ىیطوٌای َْؽنتیٍیتان را در نٖام اول ،یا ایيکً ةًٌيَان ؽشفی روؽػوةیوؽػصه،
ْکط کيیص ٌطچً را ةً ایو یا آن ؽکل نیٍْهیص ـرید اغت یا ذِی ْکط کيیص کػً
آنٕصر ةظرگ ٌػِیص کً ْطاغَی داْا رًِْایص ،نیتػَاىم ةگػَیم کػً از ٌهػیو ذػا
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ؽطوع ةً غَٖط کطدهایص و ؽها در سهط ٌػػِیص و ةػصتط و ةػصتط نػیؽػَیص .در آن

ً
وإٍا ةً دردغط نیاِْیص و تظکیًتان ةیٍَده سَاٌص ؽص .اگط کارٌػا ةػًدرغػِی
زنان
اىخام ىؾَىص سَاٌیص لِظیص و تظکیًتان ىاةَد سَاٌص ؽص.
ٌهچيیو ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً نرَِای ایو کِاب تلٓیٖی اغت از ْایی کً
در چيص دوره آنَزش دادهامٌ .هًچیظ را سَدم آنَزش دادم و ٌػط حهلػً را سػَدم
گِٓمٌ .ط کلهً از روی ىَارٌای كتمؽػصه ةًـػَرت نػِو ىَؽػِاری تتػصیل ؽػصه
اغت .ؽاگطدان و نطیػصاىم در تتػصیل آنٌػا از روی ىَارٌػای كػتمؽػصه ةػً نػِو
ىَؽِاری ةً نو کهک کطدهاىص .غپع آنٌا را چيص ةار ویطایؼ کطدمٌ .طچیظی در

ایو کِاب ْای نو نرػَب نیؽَد و آىچً آنَزش دادهام ْٖم ایو ْا اغت.

۲۹۷

ضذيساىی ٌفتم

نَضَع کغتو
نَكَع کؾِو ةػیار ذػاس اغت .نا ةطای تهػطیوکييػصگان ایػو الػظام حػصی را
نٖطر کطدهایم :ىتایص نَحَدات را ةکؾيصٌ .ػط روش تظکیػ راغػِیو ،سػَاه نصرغػ
ةَدا ،نصرغ دا َ یا نصرغ ُیطنٍهَلی ةاؽص یا ٌط نصرغً و روش تظکیػ راغػِیو
دیگط ،ایو نَكَع را نهلٔ در ىيط نیگیطد و کؾِو را نهيَع نیداىص .ةػًنَر ذػِم
ایونَر اغت .چَن تتٍات ازةیوةطدن حان یک نَحَد ةػیار غػيگیو اغػت ،ةایػص
ةًتٓفیل درةارۀ آن ـرتت کيػیم .در ةَدیػػم اولیػً« ،کؾػِو» ةػًنَر ٌهػصه ةػً
گطِْو حان اىػان اؽاره نیکطد ،کً وسیمتطیو ىَع ةَد .ةٍصٌا ،کؾِو نَحػَداتی
ً
ىػتِا ةظرگ ىیظ ةػػیار
کً اىصازۀ ةظرگی داؽِيص ،ذیَاىات ةظرگ ساىگی یا ذیَاىات

نٍم در ىيط گطًِْ ؽص .چطا حانٍ تظکیًکييصگان کؾِو را ایوٕصر نٍم نیداىص؟ در
گضؽًِ ،در ةَدیػم ٌٖیصه ةط ایو ةَد اگط نَحػَداتی کػً ٕػطار ىتػَد ةهیطىػص کؾػًِ
نیؽصىص ،ارواذی تيٍا و ؽتدٌایی ةیساىهان نیؽصىص .در دوران ٕػصیم ،نطاغػهی
ةطای آزادکطدن روح ایو اْطاد از درد و رىج اىخام نیؽص .ةصون چيیو نطاغهی ،ایو
ارواح از گطغيگی و تؾيگی رىج نیةطدىص و در ؽػطایم ةػػیار نؾػٖتةاری زىػصگی
نیکطدىص .ایو چیظی اغت کً ةَدیػم در گضؽًِ ةیان کطده اغت.
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نا نیگَییم وِٕی کػی ٌلیً ْطد دیگطی کاری ىادرغت اىخام نیدٌػص ،ةػطای
تاوان و حتطان آن ةایص نٖصار زیادی ةً او تٖػَا ةصٌػص .در ایيخػا ةػًنَر نٍهػَل ةػً
کػی اؽاره نیکيیم کً چیظٌای نٍِلٔ ةً دیگطان را ةطداؽًِ اغت و ناىيص آن .انا
اگط ىاگٍان حان کػی گطًِْ ؽَد ،سَاه ذیػَان ةاؽػص یػا نَحػَدی دیگػط ،چيػیو
کاری کارنای ةػیار زیادی را ةً وحَد نیآورد .در گضؽًِ« ،کؾػِو» ةػًنَر ٌهػصه
ةً گطِْو حان اىػان اؽاره نیکطد ،کً کارنای ةػیار زیادی را ةً وحَد نیآورد .انا
کؾِو نَحَدات ٌادی دیگط ىیػظ گيػاه کهِػطی ىیػػت و آن ىیػظ ةػًنَر نػػِٖیم
کارنای زیادی را ةً وحَد نیآورد .ایو نػئلً نٍم اغت ،زیطا ةطای تهػطیوکييػصه،
در نی تظکیً ،غشِیٌایی در غهَح نشِلّ ةطىانػًریظی نػیؽػَد .تهػام آنٌػا
ىاؽی از کارنایتان و درد و رىج سَدتان ٌػِيص کً در غهَح نشِلّ ةػطای ؽػها
ٕطار داده نیؽَىص تا سَد را رؽص دٌیص .تا وِٕی ؽیوؽیيگ سػَد را رؽػص دٌیػص،
نیتَاىیص ةط آنٌا چیطه ؽَیص .انا اگط ىاگٍان آن ٌهً کارنا ةً دغت آوریص ،چگَىػً
نیتَاىیص ةط آن ُلتً کيیص؟ ةا غهد ؽیوؽیيگی کً داریص ،اـالً ىهیتَاىیص از ٌٍصۀ
آن ةطآییص .نهکو اغت ةاٌ

ؽَد دیگط ىَِاىیص تظکیً کيیص.

نا دریاًِْایم کً وِٕی ؽشفی نَِلص نیؽَد ،تٍصاد ةػیار زیادی از او ىیظ در
گػِطۀ ساـی از ایو ْلای کیٍان ةًنَر ٌمزنان نَِلص نیؽَىصٌ .ه آنٌا ؽتیً
ٌم ٌػِيص ،اغم نؾاةٍی دارىص و کارٌای نؾاةٍی اىخام نیدٌيص .ازایورو نیتَان
آنٌا را ىیػظ ٕػػهِی از کػل ٌػػِی ؽػشؿ ىانیػص .ایػو نػػئلً ةاٌػ

نؾػکلی

نیؽَد :اگط یکی از آنٌا (ٌهیو نَر در سفَص ذیػات غػایط ذیَاىػات ةػظرگ)
ىاگٍػػػػان ةهیػػػػطد و ةٖیػػػػ او در ُةٍػػػػصٌای نشِلػ ِ
ػػػّ دیگػػػػط غػػػػٓط زىػػػػصگی
ازپیؼتٍییوؽصهؽان را تهام ىکطده ةاؽيص و ٌيػَز غػالٌػای زیػادی از ٌهطؽػان
ِ
ؽشؿ نطده در نٍَٕیت ةیساىهاىی و آوارگی ةً غط سَاٌػص
ةإی ناىصه ةاؽص ،ایو
ةطد و در ْلای کیٍان غطگطدان سَاٌص ؽص .در گضؽًِ تَـیّ ؽص کً ارواح تيٍا و
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اؽتاح آواره ،از گطغيگی ،تؾيگی و غشِیٌای دیگط رىج نیکؾػيص .نهکػو اغػت

ً
وإٍا دیػصهایم کػً ایػو ؽػشؿ در وكػٍیت وذؾػِيا کی ٕػطار
ایوگَىً ةاؽص .انا
نیگیػػطد و پیَغػػًِ ةای ػص نيِيػػط ةاؽػػص تػػا اْػػطاد نِيػػاىط او در ٌػػط ُةٍػػصی نػ ػیط
زىصگیؽان را ةً پایان ةطغاىيص و ْٖم در آن ٌيگام نیتَاىيص ةًغَی نٖفص ةٍػصی
رٌػپار ؽَىصٌ .طچً زنان اىِيار نَ ىیتط ؽَد ،ةیؾِط زحط نیکؾصٌ .طچً ةیؾػِط
زحط ةکؾص ،کارنای ةیؾِطی ةً حػم ٕاتل او اكاًْ نیؽَد ،زیػطا او نػػتب ایػو
درد ةَد .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چً نٖصار کارنای ةیؾِطی ةً ؽها اكاًْ نػیؽػَد؟
ایو چیظی اغت کً از نطیٔ تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دیصهایم.
ایو را ىیظ نؾاٌصه کطدهایم :وِٕی ْطدی نَِلص نیؽَد ،تهام زىصگی او در ُةٍػص
ةشفَـی وحَد دارد .ةًةیان دیگط ،ایيکً در زىصگیاش در چً نکػاىی ةاؽػص و چػً
کاری را ةایص اىخام دٌصٌ ،هگی آىخا ٌػِيص .چً کػی زىصگی او را ىيػم و تطتیػب
داده اغت؟ نؾشؿ اغت کً نَحَدات وا تط آن را ىيم و تطتیب دادهاىػص .ةػًنَر
نثال ،در حانٍػ اىػػاىی ٌػادی نػا ،ؽػشؿ ةٍػص از تَلػص ةػً سػاىَادهای نٍػیو،
نصرغًای نٍیو و ةٍص از ةظرگؽصن ةً نرل کار نٍیيی تٍلٔ دارد و از نطیٔ کار او
در حانًٍ ،تهاسٌای نشِلٓی ةً وحَد نیآیص .ةًٌتارتی ،نطح کلی تهػام حانٍػً
ةً ایو ـَرت تطتیب داده نیؽَد .انػا اگػط ایػو نَحػَد ىاگٍػان ةهیػطد و ىيػم و
تطتیبٌای ةشفَص اولیً را دىتال ىکيص ،یػا ا گػط نػػا ل تِییػط کػطده ةاؽػيص ،آن
نَحَدات وا تط ىهیتَاىيص کػی را کً در ایو حطیان دسالت کطده ةتشؾيصٌ .هگػی
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :نا تهطیوکييصگان نیسَاٌیم ةًغػَی غػهَح ةػا تط تظکیػً
کيیم ،انا اگط نَحَدات وا تط ؽها را ىتشؾيص چگَىً نیتَاىیص تا آىخا تظکیً کيیػص؟
در ةطسی نَارد ،اغِاد ْطد ٕاتل ىیظ ةً زذهت نیاِْص ،چطاکً غهد آن اغِاد ْطاتط
از غهد ایو نَحَد وا تط [کً زىصگی ْطد کؾًِؽصه را ىيم و تطتیب داده] ىیػػت.
در ىِیخً ،او ىیظ ةًٌهػطاه ٕاتػل ةػً غػهد پػاییو ْطغػِاده نیؽػَد .درةػارۀ ایػو
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ةیيصیؾیص :آیا ایو نَكٌَی ٌادی اغت؟ پػع وِٕػی کػػی چيػیو کػاری اىخػام
دٌص ،تظکیً ةطایؼ ةػیار غشت نیؽَد.
در ةیو تهطیوکييصگان ْالَن داْا ،نهکو اغت اْطادی در حيػگ ؽػطکت کػطده
ةاؽيص .حيگٌا اوكاٌی ةَدىص کً تِییطات ةظرگتط کیٍاىی آنٌػا را پصیػص آوردىػص و
ؽها ْٖػم حظ ػی از آن اوكػاع ةَدیػص .اگػط وِٕػی تِییػطات کیٍػاىی روی نػیداد
اىػانٌا إصانی اىخام ىهیدادىص ،آن اوكاع در حانٍػ ةؾػطی پصیػصار ىهػیؽػص و
تِییطات کیٍاىی ىیظ ىانیصه ىهیؽص .آن رویصادٌا ةط نتٔ تِییطات ةظرگتػط پصیػصار
ؽصىص و ةًنَر کلی تٖفیط ؽها ىتَد .آىچً در ایيخػا درةػارۀ آن نیگػَییم کارنػایی
اغػػت ذاـػػل از اـػػطار ؽػػشؿ ةػػً اىخػػامدادن کارٌ ػای ىادرغػػت ةػػطای اٌػػصاؼ
سَدسَاٌاىً ،نياًْ ؽشفی یا ذٓاىت از چیظٌای نطةَط ةً سَد .تا حایی کػً آن
نػا ل ؽانل تِییطاتػی در غطاغػط ُةٍػصی ةظرگتػط و تِییػطات ةظرگػی در حانٍػً
ةاؽيص ،ىهیتَان ؽها را ةطای آنٌا نٖفط داىػت.
کؾِو ،کارنای ٌيیهی را ةً وحَد نیآورد .نهکو اغت کػی ْکػط کيػص« :نػا
ىهیتَاىیم نَحَدی را ةکؾیم ،انا نو در ساىً آؽپظی نیکيم .اگط ىَِاىم ذیػَاىی
را ةکؾم ساىَادهام چً ةشَرىص؟» ةً حظ یات ایو نػئلً ىهیپطدازم .نػو ْػا را ةػً
تهطیوکييصگان آنَزش نیدٌم ىً ایيکً ةػً نػطدم ٌػادی ةگػَیم چگَىػً ةػً انػَر
زىصگی سَد ةپطدازىص .در پطداسِو ةً نػا ل ساص ،آنٌا را ةػط نتػٔ داْػا ارزیػاةی
کيیص و ٌط نَر کً ْکط نیکيیص درغت اغت آنٌا را اداره کيیص .نػطدم ٌػادی نتػٔ
نیل سَد ٌط کاری را اىخام نیدٌيص و ةً سَدؽان نطةػَط اغػت .نهکػو ىیػػت
ٌهً ةًنَر ذٖیٖی تظکیً کييص .انا تهطیوکييصگان ةایص اغػِاىصارد ةػا تطی را دىتػال
کييص ،ازایورو الظاناتی کً ایيخا نهطح نیکيم ةطای تهطیوکييصگان اغت.
ةً ُیط از اىػانٌا و ذیَاىػات ،گیاٌػان ىیػظ دارای ذیػات ٌػػِيص .در ُةٍػصٌای
دیگطٌ ،طچیظی زىصه اغت .وِٕی چؾم غَمتان ةً غهد ةیيایی دارنا ةطغػص ،پػی
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نیةطیص کً ـشطهٌا ،دیَارٌا یا ٌطچیظ دیگطی نیتَاىص ةا ؽػها ـػرتت کيػص و ةػً
ؽػػها درود ةٓطغػػِص .ؽػػایص کػ ػی ْک ػط کيػػصُ« :ػػالت ،گیاٌػػان و غػػتظیخاتی ک ػً
نیسَریم زىصهاىص .پؾًٌا و نگعٌا ىیظ در ساىً ٌػِيص .ةایػص چػًکػار کيػیم؟ در
تاةػِان پؾًٌا نا را ىیؼ نیزىيص و نٍضب نیؽَیم ،آیػا نختػَریم ةػصون ایيکػً
کاری اىخام دٌیم ىيارهگط ىیؼزدن آنٌا ةاؽػیم؟ چػَن ىهػیتػَاىیم نگعٌػا را
ةکؾیم ،ةایص ْٖم تهاؽا کيیم روی ُضا نیىؾیييص و آن را آلَده نیکييص؟» ةگضاریص
ةً ؽها ةگَیم کً ىتایص از روی ٌَس یا ةصون دلیل نَحَدی را از ةػیو ةتػطیم ،انػا
ىتایص ٌهیؾً روی چيیو نػا ل کَچکی تهطکظ کيیص و ْػطد ةػیؼ از ذػص نرِػاط
ؽطیٓی ؽَیص کً ذِی ٌيگام راهرِْوٌ ،ط ٕصنی کً ةطنیداریص نَاىب ةاؽیص نتادا
روی نَرچػػًای پػػا ةگضاریػػص .ن ػیگػػَیم در ایػػو ـػػَرت زىػػصگی سػػػًِکييػػصهای
نیداؽِیص .آیا ایو ىیظ واةػػِگی ىیػػت؟ ٌطچيػص نهکػو اغػت ةػا ایػونػطؼ و
آننطؼ پطیصن نَرچًٌا را ىکؾیص ،انا نهکو اغت نَحَدات ذرهةیيػی ةػػیاری را
از ةیو ةتطیص .در غهد نیکطوغکَپی ،ةػیاری از نَحَدات ذِی کَچکتطی وحَد
دارىص ،ؽانل ٕارچٌا و ةا کِطیٌا؛ ؽایص روی آنٌا پا ةگضاریص و ةػیاری از آنٌػا را
از ةیو ةتطیص .در آن ـَرت ،چارهای ىیػت حظ ایيکً ةً زىػصگی ساتهػً دٌػیم .نػا
ىهیسَاٌیم نثل چيیو اْطادی ةاؽیم ،زیطا تظکیً را ُیػطنهکو نػیکيػص .ةایػص ةػً
تفَیطی ةظرگ تَحً کيیم و ةًؽکل درغت و نَٕطاىًای تظکیً کيیم.
ةًٌيَان نَحَدات ةؾطی ایو ذٔ را داریم کً ةً زىصگی ةؾطی ادانً دٌیم .در
ىِیخً ،نریم زىصگی نا ةایػص ةػط نتػٔ ىیازٌػای زىػصگی ةؾػطی تييػیم ؽػَد .نػا
ىهیتَاىیم از روی ٕفص ةً نَحَدات ـصنً ةػظىیم یػا آنٌػا را ةکؾػیم ،انػا ىتایػص
ةیؼ از ذص سَد را نؾَِل نػا ل ىاچیظ کيیم .ةًنَر نثػال ،غػتظیخات و ُالتػی
کً نفطؼ نیکيیم زىصهاىص .ىهیتَاىیم چیظی ىشَریم یا ىیاؽػانیم ةػًسانط ایيکػً
آن زىصه اغت ،زیطا در آنـَرت چگَىً نیتَاىیم تظکیً کيیم؟ ؽشؿ ةایص ةً ْطاتط
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از آن ةيگطد .ةطای نثال ،وِٕی ٕصم نػیزىیػص ،نهکػو اغػت ةٍلػی از نَرچػًٌا و
ذؾطات زیط پایتان در ذطکت ةاؽيص و کؾًِ ؽَىص .ؽایص ٕػطار ةػَد آنٌػا ةهیطىػص
زیطا از روی ٕفص آنٌا را ىکؾِیص .در دىیای ذیَاىات و نیکطوارگاىیػمٌا ،نَكػَع
تٍادل حهٍیت وحَد دارد .تٍصاد ةیؼ از ذص از ٌط گَىػًای نؾػکلآْػطیو اغػت.
پع ةایص ةًؽکل درغت و نَٕطاىًای تظکیً کيػیم .وِٕػی نگعٌػا و پؾػًٌا وارد
ساىً نیؽَىص ،نیتَاىیم آنٌا را از ساىً ةیطون کيیم یا ةطای حلَگیطی از ورودؽان
تَری ىفب کيیم .گاٌی اوٕات ،آنٌا را ىهیتَان از ساىً ةیػطون کػطد ،پػع دیگػط
کؾِو آنٌا نؾکلی ىیػت .اگط آنٌا در نکاىی کً اىػان زىصگی نیکيص ،در ذػال
ىیؼزدن و ـصنًرغاىصن ةً نطدم ةاؽيص ،ةصون ؽک ةایص آنٌا را سارج کيیم .اگػط
ىَِان آنٌا را ةیطون کطد ،ىهیتَان ْٖم ؽاٌص ىیؼزدن آنٌا ةً نػطدم ةػَد .ؽػها
تهطیوکييصهایص ،ةياةطایو ةطای ؽها نؾکلی ىیػت .در نٖاةل آنٌا ایهػو ٌػػِیص.
انا اٌلای ساىَادهتان تظکیً ىهیکييص و اْطادی ٌادی ٌػِيص و ىگطان ةیهاریٌػای
واگیطدار .ىهیتَاىیم وِٕی پؾًای ـَرت ةچًای را ىػیؼ نػیزىػص تهاؽػا کيػیم و
کاری اىخام ىصٌیم.
ةگضاریػػص داغػػِاىی از غػػالٌای اولیػػ ةَدیػػػم را ةطایتػػان ىٖػػل کػػيم .روزی
ؽا کیانَىی نیسَاغت در حيگل اغِرهام کيص و از نطیصش سَاغت ذَض نػَرد
اغِٓاده ةطای ایو کار را تهیظ کيص .نطیصش رْػت تػا آن را تهیػظ کيػص انػا دیػص کػً
ذَض پط از ذؾطاتی اغت کً در آن نیسظىص .اگط نیسَاغت ذَض را تهیػظ کيػص
ذؾطات کؾًِ نیؽصىص .نطیص ىػظد ؽػا کیانَىی ةازگؾػت و گٓػت« :ذػَض پػط از
ذؾطه اغت ».ؽا کیانَىی ةً او ىگػاه ىکػطد و پاغػز داد« :ةػطو و ذػَض را تهیػظ
کو ».نطیص ةًنطؼ ذَض ةازگؾت انا ىهیداىػت چگَىً آن را تهیظ کيص ،زیػطا ةػا
ىياْت آن ،ذؾػطات کؾػًِ نیؽػصىص .دوةػاره ىػظد ؽػا کیانَىی ةازگؾػت و گٓػت:
«اغِاد نرِطم ،ذَض پط از ذؾػطه اغػت .اگػط آن را تهیػظ کػيم ،ذؾػطات کؾػًِ
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نیؽَىص ».ؽا کیانَىی ىگاٌی ةً او کطد و گٓت« :آىچً از تَ سَاغِم اىخػام دٌػی
ىياْت ذَض ةَد ».نطیص ىاگٍان درک کطد و رْت و ةالْاـلً ذَض را تهیػظ کػطد.
ایو داغِان ،نَكٌَی را روؽو نیکيص :نػا ىتایػص نختػَر ةاؽػیم ةػًسػانط وحػَد
ذؾطات ،ةً ذهام ىطویم یا ةًسانط وحػَد ذؾػطات ،ةػًدىتال حػای دیگػطی ةػطای
زیػِو ةاؽیمٌ .هچيیو ىتایص ةًسانط ایيکً ُالت و غتظیخات زىصهاىص گلَینان را
ةتيصیم و ىشَریم و ىیاؽانیم .ىتایص ةً ایو ـَرت ةاؽص .ةایػص ةػًنَر سطدنيصاىػًای
ةً ایو نػا ل ةيگطیم و ةًنَر نَٕطاىًای تظکیً کيیم .تا آىخا کً ةا ٕفػص ةػً ٌػی
نَحَدی آغیب ىطغاىیم سَب اغت .در ٌیو ذال ،نطدم ةایص نکاىی ةطای زىػصگی
ةؾطی و نٍَٕیِی ةطای زیػِو داؽًِ ةاؽيص و اؽکالی ىصارد ایوٌا را ذٓو کيػیم.
نَحَدات ةؾطی ىیاز دارىص زىصگی سَد را ذٓو کطده و ةًنَر نتیٍی زىصگی کييص.
در گضؽًِ ةطسی از اغِادان دروُػیو چػیگَىػگ نػیگِٓيػصْ« :ػطد نػیتَاىػص
نَحَداتی را در اول یا پاىظدٌم ٌط ناه ٕهطی ةکؾص ».ذِی ةٍلی از آنٌػا گِٓيػص
کؾِو ذیَاىات دوپا نخاز اغت ،گَیا ذیَاىات دوپا نَحػَدات زىػصه ىیػػِيص .آیػا
کؾِو در اول یا پاىظدٌم ،کؾِو ةً ذػاب ىهیآیص؟ آنٌا غٍی نیکييػص کػاری را
کً اىخام نیدٌيص ةیاٌهیت حلَه دٌيص .ةطسی از ةًاـهالح اغػِادان چػیگَىػگ،
تٖلتی ٌػػِيص و از گِٓػار و کطدارؽػان نیتَاىیػص آنٌػا را ةؾياغػیص و ةتیيیػص چػً
ىٖؾًای در غط دارىصٌ .ط اغِاد چیگَىگی کً چيیو نهػالتی نیگَیػص نٍهػَ ً ةػً
تػشیط روح یا ذیَان درآنصه اغتْٖ .م ىگاه کيیص اغِاد چیگَىگی کً روةػاه او را
تػشیط کطده چگَىً نطغ نیسَرد .وِٕػی آن را ذطیفػاىً نیسػَرد ،ذِػی ذاكػط
ىیػت از اغِشَان آن ـطؼىيط کيص.
کؾػػِو ىػػًتيٍػػا کارنػػای ةػػػیار زیػػادی ةػػً وحػػَد ن ػیآورد ،ةلک ػً ةػػً نَكػػَع
ىیکسَاٌی ىیظ نطةَط نیؽَد .آیا نػا تهطیوکييػصگان ىتایػص ىیػکسػَاه ةاؽػیم؟
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زناىی کً ىیکسَاٌی نا پصیصار ؽَد ،اذِها ً سَاٌیم دیص تهام نَحَدات در ذػال
رىجکؾیصن ٌػِيص؛ ٌطکػی در ذال رىجکؾیصن اغت .ایو اتٓاؽ سَاٌص اِْاد.

نَضَع دَردن گَعت
سَردن گَؽت ىیظ نَكػَع ذػػاس دیگػطی اغػت ،انػا سػَردن گَؽػت ،کؾػِو
ىیػت .ؽها را نلظم ىکطدهایم کً دیگط گَؽت ىشَریص؛ ذِی پػع از ایيکػً نػصتی
روش نا را تهطیو کطده ةاؽیص .ةًنرق ایيکً ٕصم ةً کػالس ةػػیاری از اغػِادان
چیگَىگ ةگضاریص ةً ؽها نیگَیيص دیگط ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص .نهکػو اغػت
ْکط کيیص« :نو از لراظ ذٌيی آناده ىیػػِم کػً یػکةػاره سػَردن گَؽػت را کيػار
ةگضارم ».ؽایص ُضایی کً انطوز در ساىً پشًِ نیؽَد ناٌی یا نطغ ةاؽص .ةا ایيکػً
ةَی سَةی ةً نؾام نیرغص ،انػا نخػاز ىهػیةَدیػص آنٌػا را ةشَریػص .در ةطسػی از
روشٌای تظکیً در نضاٌب ىیظ ٌهیو نَر اغت ،آنٌػا سػَردن گَؽػت را نهيػَع
نیکييص .در روشٌای نطغَم نصرغ ةَدا و ةطسی از روشٌای نصرغػ دا ػَ ىیػظ
ایوگَىً اغت و ْطد را از سَردن گَؽت نيً نیکييص .ایيخا از ؽػها چيػیو چیػظی
ىهیسَاٌیم ،گطچً نا ىیظ رویکطد سَد را داریم .ةطای درک رویکطدی کً نػا داریػم،
ةایص ةً سانط داؽًِ ةاؽیص کً روش نا روؽی اغت کً در آنْ ،ا تهطیوکييػصگان را
تظکیػً نػیکيػػص .یٍيػػی ةطسػػی وكػػٍیتٌای حػػػهاىی ،از گَىگتػػان و ْػػا ىاؽػػی
نیؽػػَىص .در دورۀ تظکیػػً ،غػػهَح نشِلػػّ وكػػٍیتٌای نشِلٓػػی را ةػػً وحػػَد
نیآورىص .ازایورو یک روز یا ةٍص از غشيطاىی انطوزم ،ةطسی اْطاد نهکػو اغػت در
ایو نٍَٕیت ٕطار ةگیطىص :آنٌا دیگط ىهیتَاىيػص گَؽػت ةشَرىػص و از ةػَی گَؽػت
ذالؽان ةص نیؽَد و اگط گَؽت ةشَرىص دچػار ذالػت تٍػَع نػیؽػَىص .ایونػَر
ىیػت کً کػی ؽها را نختَر کطده ةاؽص یا ایيکً سَدتػان را نختػَر کػطده ةاؽػیص
گَؽت ىشَریص .ةلکً ایو ذالت از درون نیآیص .وِٕی ةً ایو غهد ةطغػیص گَىػگ
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ةً روؽی تأثیط نیگضارد کً ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریػص .اگػط گَؽػت ةشَریػص ،آن را
ةا نیآوریص.
تهطیوکييصگان ٕصیهی نا ٌهگػی نیداىيػص کػً ایػو نٍَٕیػت در روش تظکیػ
ْالَن داْا اتٓاؽ نیاِْص ،یٍيی در غهَح نشِلّ ذالتٌای تظکی نشِلٓػی ةػطوز

ً
ىػتِا ؽصیصی ةً سَردن گَؽػت
نیکيص .ةطسی از تهطیوکييصگان نیل و واةػِگی
دارىص و نٍهَ ً نیتَاىيص نٖصار زیادی گَؽت ةشَرىػص .ذِػی وِٕػی ةػطای دیگػطان
گَؽت ةػػیار ىاسَؽػایيص نػیؽػَد ،آنٌػا چيػیو اذػاغػی ىصارىػص و ٌيػَز ٌػم

نیتَاىيص گَؽت ةشَرىص .پع ةایص چً کار کطد کً از ایو واةػػِگی رٌػایی یاةيػص؟
پع از سَردن گَؽت ،دلدرد نیگیطىص و اگط ىشَرىص دردی ىشَاٌيػص داؽػت .ایػو
وكٍیت اتٓاؽ نیاِْص و ىؾان نیدٌص کً ىتایص گَؽت ةشَرىػص .آیػا ةػصیو نٍيػی
ىیػت کً پع از آن ،روش نصرغ نا ةػا سػَردن گَؽػت کػاری ىػصارد؟ ایػونػَر
ىیػت .چگَىً ةایص ایو نَكَع را اداره کيیم؟ وِٕی ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص ،ایو
ً
وإٍا از درونتان نیآیػصٌ .ػصؼ چیػػت؟ نهيػَعکطدن سػَردن گَؽػت در
ذالت
ِ
ذالػت ةػًوحَدآنػصه در روش نػا اغػت،
روشٌای تظکیً در نٍاةص ،نؾاةً ٌهیو
ذالِی کً ةاٌ

نیؽَد ىَِاىیص گَؽت ةشَریصٌ .صؼؽان نؾاةً اغتٌ :ػط دو در

ىيط دارىص ایو نیل ةؾطی و واةػِگی ةً سَردن گَؽت را از ةیو ةتطىص.
ةطسی اْطاد اگط گَؽِی در ىطؼؽان ىتاؽص ُضایؽان را ىهیسَرىص .ایػو یػک
نیل ةؾطی اغت .یک روز ـتد وِٕی از د ِر پؾِی پارک پیطوزی در چاىگچَن رد

نیؽصم ،غً ىٓط را دیصم کً از د ِر پؾِی سارج نیؽصىص و ةا ـصای ةليػص ـػرتت
نیکطدىص .یکی از آنٌا گٓت« :ایو چً ىَع چیگَىگی اغػت کػً احػازه ىهػیدٌػص
گَؽت ةشَریم! تطحید نیدٌم ده غال از ٌهطم را از دغػت ةػصٌم انػا از سػَردن
گَؽت دغت ىکؾم!» چً نیل ؽصیصیٌ .هگی درةارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :آیػا ىتایػص
ایو نیل از ةیو ةطود؟ ةًنَر ذِم ةایص از ةیو ةطود .در نَل تظکیًْ ،طد ةایص انیػال
۳۰۷

و واةػِگیٌای نشِلّ را رٌا کيص .روؽوتط ةگَیم ،اگط نیل سَردن گَؽت از ةػیو
ىطود ،آیا ةصیو نٍيی ىیػت کً ایو واةػِگی رٌا ىؾصه اغت؟ چگَىً ْطد نیتَاىص
تظکیً را تکهیل کيص؟ ةياةطایو تا وِٕی چیظی واةػِگی ةاؽص ،ةایص از ةیو ةطود .انػا
ةً ایو نٍيی ىیػت کً ْطد ٌطگػظ دوةػاره گَؽػت ىشَاٌػص سػَردٌ .ػصؼ ،ىشػَردن
گَؽت ىیػتٌ .صؼ ایو اغت کً آن واةػِگی را ىصاؽًِ ةاؽیص .اگط در نصتی کػً

ً
ةٍػصا دوةػاره گَؽػت
ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص ایو واةػِگی را رٌا کيیص ،نیتَاىیص
ةشَریص .آىگاه گَؽت ةَی ىاسَؽایيص و نظۀ ةػیار ةصی ىشَاٌص داؽت .در آن زنػان
سَردن گَؽت اؽکال ىصارد.
وِٕی دوةاره ةَِاىیص گَؽت ةشَریص ،واةػػِگیتػان و ىیػظ نیلتػان ةػً سػَردن
گَؽتٌ ،ط دو از ةیو رًِْاىص .انا تِییط ةظرگی اتٓاؽ نیاِْص :دیگط گَؽت ةطایتان
سَشنظه ىیػت .وِٕی ساىَادهتان ُضای گَؽِی ةپظىص ٌهطاه ةا آىان نیسَریػص و
اگط ُضای گَؽِی ىپظىص ٌَس ىهیکيیص .وِٕػی آن را ةشَریػص آنچيػان سػَشنظه
ىیػت .ایو ذالت ىاٌط نیؽَد .انا تظکیػً در ةػیو نػطدم ٌػادی ةػػیار پیچیػصه
اغػػت .اگػػط ساىَادهتػػان ٌهیؾػػً گَؽػػت ةشَرىػػص ،ةٍػػص از نػػصتی دوةػػاره ةطایتػػان
سَشنظه نیؽَد .در آیيصه ایو ةطگؾت ةً ذالت اول روی نیدٌص و در نَل کػل
دورۀ تظکیًتان ةارٌا تکػطار نیؽػَد .نهکػو اغػت ىاگٍػان دوةػاره ىَِاىیػص گَؽػت
ً
وإٍا ىهیتَاىیػص ةشَریػص و
ةشَریص .وِٕی ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص ،ىتایص ةشَریص.
ةا سَردن آن ،ةا نیآوریص .ـتط کيیص تا وِٕی کً ةَِاىیص دوةاره گَؽػت ةشَریػص و
ةگضاریص آن ةًنَر نتیٍی روی دٌص .سَردن یا ىشَردن گَؽت ةًسَدیسػَد ٌػصؼ
ىیػت .ىکِ کلیصی رٌاکطدن آن واةػِگی اغت.
در نصرغ ْالَن داْای نا ْطد ةًغطٌت پیؾطْت نیکيص .تا وِٕی ؽیوؽیيگ
سَد را رؽص دٌیص ،نیتَاىیص ٌط غهد را ةًغطٌت پؾت غط ةگضاریص .ةٍلػی اْػطاد
از اول ٌم زیاد ةً سَردن گَؽت واةػًِ ىیػِيص و اٌهیِی ىهیدٌيص در ُضایؽان
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گَؽت وحَد دارد یا ىً .ةطای آنٌا چيص ًٌِٓ نَل نیکؾص کً ایو واةػػِگی را از
دغت ةصٌيص .ةطای ةٍلی اْطاد نهکو اغت یک ،دو یا غً ناه یػا ؽػایص ىیهػػال
نَل ةکؾص .ةًاغِثيای ةطسی نػَارد ةػػیار ُیطٌػادی ،ةیؾػِط از یػک غػال نػَل
ىهیکؾص کً ْطد ةَِاىص دوةاره گَؽت ةشَرد .ایو روىص نصتی نَل نیکؾص زیػطا در
ذػػال ذاكػػط گَؽػػت ةشػػؼ ٌهػػصهای از ُػػضای نػػطدم را تؾػػکیل نیدٌػػص .انػػا
تهطیوکييصگاىی کً در نٍاةص تهطیو نیکييص ىتایص گَؽت ةشَرىص.
ةگضاریص درةارۀ ىگطش ةَدیػم ةً سَردن گَؽت ـرتت کيیم .ةَدیػػم اولیػً،
سَردن گَؽت را نهيَع ىکطد .زناىی کً ؽا کیانَىی ؽاگطدان سَد را ةً حيگػل ةػطد
کً از نطیٔ غشِیٌا تظکیً کييص ،چيیو ذکهی وحَد ىصاؽت کً سَردن گَؽػت را
نهيَع کيص .چطا چيیو نهيٌَیِی وحَد ىصاؽت؟ زیػطا وِٕػی ؽػا کیانَىی دارنػای
سَد را در دوٌظاروپاىفص غال پیؼ آنَزش داد ،حانٍ ةؾػطی ٌيػَز تَغػًٍیاًِْ
ىتَد .ةٍلی از نيانٔ کؾاورزی داؽِيص در ذالی کً نيانٖی دیگط ىصاؽِيص .نػظارع
کؾتؽصه ةػیار کم ةَد و حيگلٌا ٌهًحا را پَؽاىصه ةَدُ .الت کم ةَد و کهیاب.
نطدم در حانًٍای در غهد تهصن آن دوران ،ةً ؽکار نِکػی ةَدىػصُ .ػضای اـػلی
ةػیاری از نيانٔ گَؽت ةَد .ؽا کیانَىی احازه ىصاد نطیصاىؼ ةػً پػَل ،چیظٌػای
نادی و ُیطه دغِطغی داؽًِ ةاؽيص .نطیصان را ةا سَد نی ُةطد کً ةطای ُضا گػصایی
کييص .زیطا نیسَاغت آنٌا تا ذص انکان واةػِگیٌای ةؾطی را رٌػا کييػصٌ .طچػً
ةً آنٌا نیدادىص نیسَردىص و ىهیتَاىػِيص ُضای دادهؽصه را اىِشػاب کييػص ،زیػطا
تظکیًکييصه ةَدىصُ .ضایی کً ةً آنٌا داده نیؽص نهکو ةَد ؽانل گَؽت ةاؽص.
ً
وإٍػا ُػضاٌای نهيٌَػً ىانیػصه ؽػصىص .ایػو
در ةَدیػم اولیً ةطسی از ُػضاٌا
ُضاٌای نهيًٌَ نطةَط ةً ةَدیػم اولیً اغت ،انا انطوزه نیگَیيص نييَر از ُػضای
نهيًٌَ گَؽت اغت .انا ذٖیٖت ایو اغت کً در گضؽًِ نييَر از ُػضای نهيٌَػً
گَؽت ىتَد ،ةلکً چیظٌایی ناىيص پیاز ،زىختیل و غیط ةػَد .چػطا آنٌػا را ُػضاٌای
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نهيًٌَ ىانیصىص؟ ایو روزٌا ،ةػیاری از راٌتان ىیظ ىهػیتَاىيػص آن را ةػًنَر واكػد
تَكید دٌيص .زیطا ةػیاری از آنٌػا ةػًنَر ذٖیٖػی تظکیػً ىهػیکييػص و چیظٌػای
زیادی وحَد دارىص کً آنٌػا ىهػیداىيػص .آىچػً ؽػا کیانَىی آنػَزش داد «اذکػام،
تهطکظ ،سطد» ةَد .اذکام درةارۀ ازدغتدادن تهام واةػِگیٌای ةؾطی ةَد .نييػَر
از تهطکظ ایو ةَد کً ْطد تهطیو نصیِیؾو اىخػام دٌػص و ةػً ذالػت سلػػ کانػل
ةطغصٌ .طچیظی کً ةط سلػػ ْػطد و تظکیػًاش تػأثیط نػیگضاؽػت نػاىٍی حػصی
نرػَب نیؽصٌ .طکػی کً پیاز ،زىختیل یا غیط نیسَرد ةَی ؽػصیصی نػیداد.
در آن زنان راٌتان نٍهَ ً در حيگل یا ُار ةَدىص و در دایطهٌای ٌٓت یا ٌؾتىٓػطه
نصیِیؾو نیکطدىص .ا گط کػی ایو چیظٌا را نیسَرد ،ةَی تيص ىاؽی از ایو نػَاد،
روی دیگطان کً در سلػً ىؾػًِ ةَدىص تأثیط نػیگضاؽػت و ةػًنَر حػصی نػظاذم
نصیِیؾو آنٌا نیؽص .ةياةطایو چيیو ذکهی نٖطر ؽص :چيان ُضاٌایی را ُضاٌای
نهيًٌَ در ىيط گطِْيص و نفطؼ آنٌا را نهيَع کطدىص .ةػیاری از نَحػَداتی کػً از
حػم ْطد تظکیً نیؽَىص ایو ةٌَای تيص را دوغت ىصارىػص .پیػاز ،زىختیػل و غػیط
نیتَاىيص انیال ؽشؿ را ترطیک کييص و نفطؼ نصاوم آنٌا نیتَاىػص ْػطد را ةػً
آنٌا نٍِاد کيص .ةً ٌهیو ٌلت ،آنٌا ُضاٌای نهيًٌَ در ىيط گطًِْ ؽصىص.
در گضؽًِ ،ةػیاری از راٌتان ةٍص از رغیصن ةً غهد ةػػیار ةػا یی در تظکیػً و
رغیصن ةً نطذل ةازؽصن ٕٓل گَىگ یا ىیهًةازؽصن ٕٓل گَىگ نَِحػً ؽػصىص کػً
در نَل تظکیً ،آن َٕاٌص سیلی نٍم ىیػِيص .اگػط ْػطد ةَِاىػص سػَد را از واةػػِگی
ساـی ةطٌاىص ،آن چیظ نادی کً ةً آن واةػًِ ةَد دیگط روی او تأثیطی ىصارد ،زیػطا
آىچً ةًنَر وإٍی روی ؽها تأثیط نیگضارد ٌهان واةػِگی اغت .ازایورو در نػَل
تاریز ،راٌتان غهد ةػا ىیػظ پػی ةطدىػص کػً نَكػَع سػَردن یػا ىشػَردن گَؽػت
نَكٌَی ذیاتی ىیػت .نػئل کلیصی ایو اغت کً آیا واةػِگی نیتَاىػص از ةػیو
ةطود یا ىً .اگط ؽشؿ ٌی

ً
تٖطیتا ٌطچیظی نیتَاىص ةطای
واةػِگی ىصاؽًِ ةاؽص،
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پطکطدن نٍصه سَب و نياغب ةاؽص .از آىخا کً روشٌای تظکیً در نٍاةػص ةًؽػکل
ساـی ةَده اغت ،ةػیاری از نطدم ةً آن ٌػادت کطدهاىػص .ةػًٌالوه ،ایػو نَكػَع

ً
ـطْا نهيٌَیِی غاده ىیػت ،ةلکً ةًـَرت ٕاىَن رغهی در نٍاةص درآنػصه اغػت:
سَردن گَؽت اکیص ًا نهيَع اغت .آنٌا ةً ایو ؽیَۀ تظکیً ٌادت کطدهاىص .ةگضاریص

درةارۀ راٌب حیگَىگ ـرتت کيیم کً در ةػیاری از آثار ادةػی ةػً او اؽػاره ؽػصه
اغت .راٌتان ىتایص گَؽت نیسَردىص ،انا او گَؽت سَرد و در ىِیخً ةػیار نؾػٍَر
ؽص .در ذٖیٖت ،پع از ایيکً او را از نٍتص لیيگییو اسطاج کطدىص ،تأنیو ُضا ةطای
او نؾکل نٍهی ؽص و در سهط نطگ ةَد .ةػطای پطکػطدن ؽػکم سػَدٌ ،طچػً را ةػً
دغت نیآورد نیسَرد .او اـطار ةً ُضای ساـی ىصاؽت چطاکً ْٖم نػیسَاغػت
ؽکهؼ را پط کيص و واةػػِگی ةػً ٌػی

ُػضای ةشفَـػی ىصاؽػت .در آن غػهدِ

تظکیً ،ایو اـل را درک کطد .در وإً حیگَىگ ْٖم چيص ةار گَؽػت سػَرد ،ؽػایص
یک یا دو ةارٌ .هیو کػً ـػرتت از گَؽػتسَردن راٌتػان نػیؽػَد ،ىَیػػيصگان
ٌیخانزده نیؽَىصٌ .طچً نَكَع را ٌیخاناىگیظتط کييػص ،سَاىيػصگان ٌالًٕنيػصتط
نیؽَىص .آثار ادةی ةط اغاس وٕایً زىػصگی ٌػػِيص و غػپع ورای آن نػیروىػص.
ةياةطایو ةًسانط کاری کً حیگَىػگ اىخػام داد ٌیػاٌَی ةظرگػی ةػً راه اىصاسِيػص.

ً
وإٍا رٌا ؽَد ،اٌهیِی ىصارد ْطد ةطای پطکػطدن
ذٖیٖت ایو اغت کً اگط واةػِگی
ؽکم سَد چًچیظی نیسَرد.
در حيػػَبؽػػطٕی آغػػیا یػػا نيػػانٔ حيػػَةی چػػیو ،نشفَـػ ً
ػا در اغػػِانٌای
گَاىگدوىگ و گَاىگؽی ،ةطسػی از ةَدیػػتٌای ُیطروذػاىی ،در گِٓگػَ سػَد را
تظکیًکييصۀ ةَدیػم ىهیىانيص ،اىگار ازنػصاِْاده ةػً ىيػط نػیرغػص .نػیگَیيػص کػً
«گیاهسَار» ٌػِيص .نييَرؽان ایو اغت کً چَن گیاهسَارىص پع در ذال پیطوی

ً
ـطْا ةا پیػطوی از غػتک زىػصگی
از ةَدیػم ٌػِيص؛ اىگار ةً ایو غادگی اغت .انا
گیاهسَاری ةًغشِی ةَِان ةً روؽوةیيی رغیصٌ .هً نیداىيص کػً سػَردن گَؽػت
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ْٖم یکی از واةػِگیٌا و ْٖم یکی از انیال اغت .گیاهسَارةَدن ْٖػم ایػو یػک
واةػِگی را از ةیو نیةطدْ .طد ٌيَز ٌم ةایص ذػادت ،ذٌيیت رٕاةت ،ؽَروٌیخان
ةیؼ از ذص ،ذٌيیت سَدىهایی و واةػِگیٌای گَىاگَن دیگػط را رٌػا کيػص .تٍػصاد
ةػیار زیادی از واةػِگیٌای ةؾطی وحَد داردْٖ .م ةا ازدغتدادن واةػِگیٌػا و
انیال اغت کً ؽشؿ نػیتَاىػص تظکیػًاش را ةػً کهػال ةطغػاىص .چگَىػً ؽػشؿ
نیتَاىص ْٖم ةا رٌاکطدن واةػِگی سَردن گَؽت ةً روؽوةیيی ةطغػص؟ ایػو ىيػط
ىادرغت اغت.
نَكَع ُضا ْٖم ؽانل گَؽت ىهیؽَدْ .طد ىتایص ةً ٌی
ةاؽص .ایو ةر

ىَع ُضایی واةػػًِ

درةارۀ ُضاٌای دیگط ىیظ نفصاؽ دارد .ةطسی اْطاد نیگَیيص دوغت

دارىص ُضای ساـی را ةشَرىص .انا آن ىیظ یکی از انیػال نرػػَب نیؽػَد .وِٕػی
تظکیًکييصهای تا غهد ساـی از تظکیػً پیؾػطْت کيػص ،ایػو واةػػِگی را ىشَاٌػص
داؽت .التًِ آنَزشٌای نا ةػیار پیؾطًِْاىص و نطاذل نشِلػّ تهػطیو را ؽػانل
نیؽَىص .ىهیتَان اىِيار داؽػت کػً یػکؽػتً ةػً ایػو غػهد ةطغػیص .وِٕػی تػا
نطذلًای پیؾطْت کيیص کً واةػِگی ةػً ُػضای ساـػی ةایػص از ةػیو ةػطود ،دیگػط
ىهیتَاىیص آن ُضا را ةشَریصٌ ،طچٖصر ٌػم آن را دوغػت داؽػًِ ةاؽػیص .اگػط آن را
ةشَریص ةطایتان سَشنٍم ىیػت یا نٍم ٌهیؾگی را ىهیدٌص .در گضؽًِ وِٕػی
پػع
غط کار نػیرْػِم ،کاْػًتطیػای نرػل کػار ٌهیؾػً ةًغػشِی نیتَاىػػت از ِ
ٌظیيًٌای سَد ةطآیص و در آسط ةػًِ ؽص .ةٍص از آىکً ةػًِ ؽصٌ ،طکػػی ةػا سػَد
ُضا ةً نرل کار نیآورد .آنادهکطدن ُضا ـتدٌا ٕتل از رْػِو ةػً غػط کػار ،ةػػیار
پطزذهت و پطدردغط ةَد .گاٌی اوٕػات دو ٌػصد ىػان ةشػارپظ و یػک ٕهٍػً تَْػَی
آُؾًِ ةً غع غَیا نیسطیصم .ةًىاٌط ،چيان ُضای غتکی ةایػص سػَب نیةػَد،
انا سَردن نکطر آن ٌيَز سَب ىتَد ،چطاکً آن واةػِگی ةایص از ةیو ةطده نػیؽػص.
ٌهیو کً دوةاره تََْ را نیدیصم ،اذػاس ىاسَؽػایيصی در نػو ایخػاد نیؽػص و
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ذِی اگط غٍی نیکطدم ،ىهیتَاىػِم آن را ةشَرم .ةً ایػو نييػَر ةػَد کػً ةػً آن
واةػِگی ىصاؽًِ ةاؽم .التًِ ْٖم وِٕی ؽشؿ ةً غهد نٍیيی از تظکیػً رغػیصه
ةاؽص آن اتٓاؽ سَاٌص اِْاد .در آُاز ةً ایو ـَرت ىیػت.
در نصرغ ةَدا ىَؽیصن الکل نخاز ىیػت .آیػا ٌطگػظ یػک ةػَدا را دیصهایػص کػً
حانی از ؽطاب در دغت داؽًِ ةاؽص؟ ىً .گًِٓام کً اگط ىَِاىیػص گَؽػت ةشَریػص،
پع از ایيکً از نطیٔ تظکیً در ةیو نطدم ٌادی از آن واةػِگی رٌا ؽصیص ،نؾکلی
ىیػت کً دوةاره گَؽت ةشَریص .انا ةٍص از ایيکػً ىَؽػیصن الکػل را کيػار گضاؽػِیص
ىتایص دوةاره ةيَؽیص .آیػا تهػطیوکييػصگان در ةصنؽػان گَىػگ ىصارىػص؟ ؽػکلٌػای
نشِلٓی از گَىگ و ةٍلی از تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی در غػهد ةػصنتان نِخلػی
نیؽَىص و ٌه آنٌا سالؿ ٌػِيص .ةًنرػق ایيکػً الکػل ةيَؽػیصٌ ،هػ آنٌػا
ةالْاـلً ةػصن را تػطک نػیکييػص و در کػػطی از ثاىیػً ،در ةػصنتان چیػظی ةػإی
ىهیناىػػص ،زیػػطا ٌهػ آنٌػػا از ةػػَی الکػل وذؾػػت دارىػػص .ىَؽػیصن الکػػل ٌػػادت
رٕتاىگیظی اغت ،زیطا نیتَاىص ؽشؿ را ىانٍَٖل کيص .چػطا ةٍلػی از روشٌػای
تظکی دا َ یػِی ،سَردن الکل را زم نػیداىيػص؟ زیػطا آنٌػا روح اـػلی را تظکیػً
ىهیکييص و نیسَاٌيص ةا ىَؽیصن الکل روح اـلی آگاٌیاش را از دغت ةصٌص.
ةٍلی نطدم الکل را ةً اىصازۀ حانؽان دوغت دارىػص .ةطسػی اْػطاد از ىَؽػیصن
الکل لضت نیةطىص .ةٍلی اْطاد ةً الکل نٍِاد ؽصهاىص و نختَرىص کً آن را ةيَؽيص.
ا گط الکل ىتاؽص ذِی ىهیسَاٌيص ُضا ةشَرىص .نػا تهػطیوکييػصگان ىتایػص ایوگَىػً
ةاؽیم .ىَؽیصن الکل ةًنَر ذِم اٌِیاد نػیآورد و اؽػِیاؽ ةػً آن یکػی از انیػال
اغت .الکل نصارٌای ٌفتی نطتتم ةا اٌِیاد را ترطیک نیکيصْ .طد ٌطچػً ةیؾػِط
ةيَؽػػص ،ةیؾػػِط ةػػً آن نٍِػػاد ن ػیؽػػَد .ةیایی ػص درةػػارۀ ای ػو ةیيصیؾ ػیم :آیػػا نػػا
تهطیوکييصگان ىتایص ایو واةػِگی را رٌا کيیم؟ ایو واةػِگی ىیظ ةایص از ةیو ةطود.
ؽایص ةطسی ْکط کييص« :انکانپضیط ىیػت ،زیػطا نػو نػػئَل غػطگطنی نؾػِطیان
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ٌػِم» یا «ٌهیؾً ةا اْطاد حلػً دارم و غػشت اغػت ةػصون ىَؽػیصن الکػل ةػً

ً
كطورتا ایوگَىً ىیػت .نٍهَ ً در حلػات کػاری ةػا
کػبوکار پطداست ».نیگَیم

ً
نشفَـا در اىخام کػبوکار یػا نٍػانالت ةػا سارحیٌػاٌ ،ی کػػی ؽػها را
اْطاد،
نختَر ىهیکيص الکل ةيَؽػیص و نیتَاىیػص ٌػط اىػصازه از ٌػط ىَؽػیصىی کػً اىِشػاب

ً
نشفَـػا در ةػیو
نیکيیص ةيَؽیص ،سَاه ىَؽػاةً ةاؽػص یػا آبنٍػصىی یػا آبحػَ.
روؽوْکطان ،چيیو وكٍیِی ةًىصرت اتٓاؽ نیاِْص .نٍهَ ً ةصیو ـَرت اغت.
غیگارکؾیصن ىیظ واةػِگی اغت .ةطسی نیگَیيص غیگارکؾیصن ةاٌ

تخصیػص

َٕا و ؽاداةیؽان نیؽَد ،انا نو ایػو را سػَدْطیتی و ْطیػب دیگػطان نیىػانم.
ةطسی ٌيگانی کً از کار یا ىَؽِو سػًِ نیؽَىص دوغت دارىص ةا کؾػیصن غػیگار
کهی اغِطاذت کييصْ .کط نیکييص ةٍص از غیگارکؾػیصن پطاىطژیتػط نیؽػَىص .انػا
ایو غیگارکؾیصن ىیػت کً آنٌا را ؽادابتط نیکيص .ةلکً ایو اذػػاس پػع از
کهی اغِطاذت پصیص نیآیص .ذٌو نیتَاىص ةطداؽت و تػٌَهی دروُػیو ةػً وحػَد
آورد کػً ةٍػ ً
ػصا نػیتَاىػص وإٍػ ً
ػا ىػػٌَی ٌٖیػصه یػػا نٍٓػػَنی اؽػِتاه ایخػػاد کيػػص کػػً

غیگارکؾیصن ؽشؿ را پطاىطژی و ؽادابتط نیکيص؛ در ـَرتی کً چيػیو تػأثیطی
ىصارد .غیگارکؾیصن ٌی

ْایصهای ةطای ةصن ىصارد .کالتصؽکاْیٌا ىؾان داده اغت

کً ىای و ؽؼٌای اْطادی کً نصتی نَ ىی غیگار نیکؾيص غیاهاىص.
آیا نا تهطیوکييصگان ىهیسػَاٌیم ةػصننان را تفػٓیً و پػا یؼ کيػیم؟ ةایػص
پیَغًِ ةصننان را تفٓیً و پیَغًِ ةػًغػَی غػهَح ةػا تط پیؾػطْت کيػیم .انػا
غیگارکؾیصن ةصنتان را آلَده نیکيػص و سػالؼ آىچػً نیسػَاٌیم ٌهػل نیکيػص.
ةًٌالوه ایو ىیظ یکی دیگط از انیال َٕی اغت .ةطسی نػیداىيػص کػً غیگارکؾػیصن
سَب ىیػت ،انا ىهیتَاىيص آن را تطک کييص .ذٖیٖػت ایػو اغػت کػً آنٌػا اْکػار
ـرید ٌصایِگط ىصارىص و ةطایؽان آغان ىیػت کً ةػصان ـػَرت از غیگارکؾػیصن
دغت ةکؾيص .ذا کً تظکیً نیکيیص ،آن را یک واةػِگی در ىيط ةگیطیػص کػً ةایػص
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ً
وإٍا نیسَاٌیص تظکیػً کيیػص،
رٌا ؽَد و ةتیيیص آیا نیتَاىیص آن را تطک کيیص .اگط
تَـیً نیکيم از ٌهیو انطوز غیگار را تطک کيیص و تلهیو نیکػيم ةَِاىیػص آن را
تطک کيیص .در نیصان ایو کالسٌ ،ی کػی ْکطی ةطای غیگارکؾػیصن ىػصارد .اگػط
ةشَاٌیص آن را تطک کيیص ،تلهیو نیکيم کً ةَِاىیص .وِٕی دوةاره غػیگار ةکؾػیص،
نظۀ ةصی سَاٌص داؽت .اگط ایو غشيطاىی را در کِاب ةشَاىیػصٌ ،هػیو اثػط را دارد.
التًِ اگط ىهیسَاٌیص تظکیػً کيیػص ،کػاری ةػً غیگارکؾػیصنتان ىػصاریم .انػا اگػط
نیسَاٌیص تظکیً کيیص ةایص آن را تطک کيیص .زناىی ایو نثال را نػیزدم :آیػا ٌطگػظ
یک ةَدا یا یک دا َ را دیصهایص کً ةا غیگاری ةط لتؼ آىخا ىؾػًِ ةاؽػص؟ چگَىػً
نیتَاىص انکانپضیط ةاؽص؟ ةا تَحً ةً ٌصْی کً در تظکیػً داریػص ،ةایػص آن را تػطک
کيیػػص .نیگػػَیم اگػػط ةشَاٌی ػص تظکی ػً کيی ػص ،ةایػػص غیگارکؾ ػیصن را تػػطک کيی ػص.
غیگارکؾیصن ةً ةصنتان ـصنً نیرغاىص و یکی از انیال اغػت .نشػالّ الظانػاتی
اغت کً ةطای تظکیًکييصگاننان داریم.

حطادت
وِٕی ْا را آنَزش نیدٌم ،اُلب نَكَع ذػادت را نهطح نػیکػيم .چػطا؟ زیػطا
ذػادت ةًـَرت ةػیار ؽصیصی در چیو ىهایان نیؽَد .آنٕصر ؽػصیص اغػت کػً
انطی نتیٍی ؽصه و نطدم ذِػی آن را نَِحػً ىهیؽػَىص .چػطا نػطدم چػیو ایػو
ذػػػادت ؽػػصیص را دارىػػص؟ ریؾػػًٌای سػػَدش را دارد .نػػطدم چػیو در زنانٌػػای
گضؽًِ ةًنَر ؽصیصی ترتتػأثیط کيَٓغیَىیػػم ةَدىػص و ؽشفػیِی درونگػطا را
ؽػػکل دادهاىػػص .وِٕػی ٌفػػتاىی یػا ؽػػاد ٌػػػِيص ،آن را اةػػطاز ىهیکييػػص .آنٌػػا ةػػً
سَیؾِوداری و ؽکیتایی اٌِٖاد دارىص .چػَن نػطدم چػیو ةػً ایػو روش ٌػادت
کطدهاىص ،در نخهَع ؽشفیِی درونگطا را ؽکل دادهاىص .التًِ نظایػای سػَد را دارد،
نثل ىتالیصن ةً ىیطوٌای دروىی سَد .انا ٌیبٌای سَدش را ٌم دارد و نػیتَاىػص
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تأثیطات نيٓی حاىتی را ٌهطاه داؽػًِ ةاؽػص .ةشفػَص در ایػو دورۀ پایػان دارنػا،
حيتًٌای نيٓی آن ةیؾِط چؾهگیط ؽصه و نیتَاىص ذػادت ؽشؿ را ذادتط کيص.
اگط ستطٌای سَب کػی ٌليی ؽَد ،ةالْاـلً ةاٌ

ذػادت دیگطان نیؽَد .اگػط

کػی از نرل کارش یا حایی دیگط پاداؽی ةگیطد ،یػا اگػط چیػظ سػَةی ةػً دغػت
ةیاورد ،حط ت ىهیکيص کلهًای درةارۀ آن ةگَیص ،زیػطا اْػطاد دیگػط وِٕػی درةػارۀ آن
ةؾيَىص ىاراذت نیؽَىصُ .طةیٌا ایو را «ذػادت ؽطٕی» یا «ذػادت آغػیایی»
نیىانيص .تهام آغیا ترتتأثیط کيَٓغیَىیػم چیيی ٕػطار گطِْػً و ایػو ذػػادت
کموةیؼ ٌهًحا ٌػت انا ْٖم در چیو ایوٕصر ؽصیص اغت.
ایو ذػادت تا اىصازهای ةًٌلت آنَزهٌای نػاواتنلتی نهلٔ اغت کػً زنػان
ىًچيصان دوری در چیو نهطح ةَد .ةط اغاس ایو نيهٔ ،اگػط آغػهان ْػطو ةطیػظد
ٌهً ةایص ةا ٌم ةهیطىص؛ اگط چیظی سػَب وحػَد داؽػًِ ةاؽػص ٌهػً ةایػص غػٍهی
نػاوی داؽًِ ةاؽيص؛ اگط اْظایؼ درآنصی ةاؽص ٌهً ةایص غٍم نؾػاةٍی دریاْػت
کييص .ایو نطز تٓکط کً ةا ٌهً ةً نػاوات رِْار ؽَد ةً ىيط نیرغص ٌاد ىً ةاؽػص.
انا چگَىً نطدم نیتَاىيص نؾاةً ٌم ةاؽيص؟ ىَع کاری کً اىخام نیدٌيص نِٓػاوت
اغت و ایيکً چٖصر سَب کارؽان را اىخام نیدٌيػص ىیػظ نِٓػاوت اغػت؛ ایوگَىػً
ىیػت کً ٌطکػی نػئَ ىً کار سَد را اىخام نیدٌص .اـلی در ایػو حٍػان وحػَد
دارد« :ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیص ».ةطای ةًدغػتآوردن ،ؽػشؿ
ةایص از دغت ةصٌص .ذِی نطدم ٌادی ىیظ نیگَیيص اگط ؽشؿ کاری اىخػام ىصٌػص
چیظی ةً دغت ىهیآورد .کا ِر ةیؾِط ،غَد ةیؾِطی ةً ٌهطاه دارد ،کار کهِػط ،غػَد

کهِػػطی دارد .ؽشفػی کػػً ةیؾػػِط تػػالش نػیکيػػص ،ةایػص ةیؾػػِط ةػػً دغػػت آورد.
نػاواتنلتی نهلٔ کً در گضؽًِ ؽایً ةَد ادٌا نیکطد کً ٌهً نػػاوی ةػً دىیػا
آنصهاىص و زىصگی ةٍص از تَلص اغت کً ْطد را تِییػط نیدٌػص .نػیگػَیم ایػو ایػصه
ةیؼ از اىصازه نهلٔ اغت .وِٕی ٌطچیػظی نهلػٔ ؽػَد ،ىادرغػت نیؽػَد .چػطا
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ةطسی پػط و ةطسی دسِط ةً دىیا نیآیيص؟ چطا چٍطۀ اْطاد ؽتیً ٌم ىیػت؟ ةطسی
از ٌهان ةصو تَلص نِٓاوتاىص چطاکً ةیهار یا نٍلَل ةً دىیا نیآیيػص .از غػهَح ةػا
نیتَاىیم ةتیيیم کً تهام زىصگی اىػان در ُةٍصی دیگػط ٕػطار گطِْػً اغػت .چگَىػً
آنٌا نیتَاىيص یکػان ةاؽيص؟ ؽایص نطدم سَاغِار ةطاةطی ةاؽيص ،انػا اگػط چیػظی
ٕػهِی از زىصگی کػی ىتاؽص ،چگَىً نیتَاىيص ةطاةط ةاؽيص؟ زىصگی نطدم نِٓػاوت
اغت.
ؽشف ػیت نػػطدم در کؾػػَرٌای ُطة ػی ةػػًنػػَر ىػػػتی ةطونگػػطا اغػػت .آنٌػػا
سَؽرالی یػا ُػم سػَد را اةػطاز نیکييػص .در ذػالی کػً نظیػتٌػای سػَد را دارد،
ٌیبٌای سَدش را ٌم دارد؛ نثل ٌصم سَیؾِوداری .ایػو دو سفػلت نِٓػاوتی
کػػً ُطةیٌػػا و آغػػیاییٌا دارىػػص ةاٌػ

ذٌيیتٌػػای نِٓػػاوت و تتٍػػات نشِلٓػػی

نیؽَد .اگط ؽشفی چیيی تَغم غطپطغت سَد تٖصیط ؽػَد یػا نظایػایی ةگیػطد،
دیگطان ةً ٌم نیریظىص .اگط پاداش ةیؾِطی ةگیطد ،ةصون ایيکً ةگػضارد دیگػطان از
آن ةاستط ؽَىص آن را در سٓا در حیتؼ نیگضارد .ذِی ایو روزٌػا کارنيػصان ىهَىػً
روزگار غشِی دارىص ،چطاکً نطدم ةًنَر ُیطنيفٓاىًای از آنٌا اىِيار دارىػص زودتػط
غط کار ةیایيص و دیطتط ةً ساىً ةطگطدىػص .نهکػو اغػت ٌهکػاران ةػا نٍيػً و کيایػً
ةگَیيص ایو اْطاد چٖصر «ٌالی» ٌػِيص و کارٌا را غطؽان ةطیظىص .ایو روزٌػا آغػان
ىیػت کً ْطدی سَب ةَد.
اگط ایو ناحطا در کؾَرٌای دیگط اتٓاؽ ةیِٓص نِٓاوت سَاٌص ةػَد .اگػط ر ػیع
نَِحً ؽَد کً کارنيصی انطوز کارش را ةًسَةی اىخام داده ،نهکػو اغػت پػاداش
ةیؾِطی ةً او ةصٌص .او ةا سَؽػرالی پػَل را در نٖاةػل دیگػطان نػیؽػهطد« :وای
ر یع انطوز ایو نتلَ پَل ةً نو داد ».او نػیتَاىػص ةػا سَؽػرالی درةػارۀ آن ةػا
دیگطان ـرتت کيص ةصون ایيکً پیانصی داؽًِ ةاؽص .اگط ایو ناحطا در چیو اتٓػاؽ
ةیِٓص کً کػی از ر ػیع پػاداش اكػاًْای ةگیػطد ،ذِػی ر ػیع ةػً آن ؽػشؿ
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نیگَیص کً آن را پيٍان ىگً دارد و ىگضارد دیگطان از آن ةػاستط ؽػَىص .در کؾػَرٌای
دیگط ،اگط ةچًای در انِراىی ىهطۀ ـص ةگیطد ،ةا سَؽرالی ةًغػَی ساىػً دویػصه،
ْطیاد نیزىص« :نو انطوز ىهطۀ ـص گطًِْام! ىهػطۀ ـػص گطِْػًام!» ٌهػػایًای د ِر
ساىً را ةاز نیکيص و نیگَیص« :غػالم تػامٌ ،ػالی ةػَد پػػطم!» ٌهػػایًای دیگػط

پيخطه را ةاز نیکيص« :غالم حک ،آْطیو پػط سَب!» انا اگط ایػو نػاحطا در چػیو
اتٓاؽ ةیِٓصْ ،احًٍ سَاٌص ةَد .کَدک از نصرغً تا ساىً نػیدود و ْطیػاد نیزىػص:
«نو ىهطۀ ـص گطًِْام! ىهطۀ ـػص گطِْػًام!» ٌهػػایًای ذِػی ٕتػل از ایيکػً د ِر

ساىًاش را ةاز کيص از داسل ساىً ؽطوع نیکيص ةً ةصوةیطاه گِٓو« :نگػط چػً ؽػصه

ذا کً سَدىهایی نیکيص؟ ْٖم ىهطۀ ـص اغت دیگط .چً کػی تاةًذال ىهطۀ ـػص
ىگطًِْ؟» ذٌيیتٌای نِٓاوت در ایو دو ْطٌيگ نيخط ةً ىِایج نِٓاوتی نیؽَد.
در چیو ،نیتَاىػص نيخػط ةػً ذػػادت و دلشػَری ؽػَد .ةػًحای ایيکػً نػطدم از
سَؽتشِی دیگطان سَؽرال ةاؽيص ،از آن اذػاس سَةی ىصارىص .چيیو نؾػکالتی
وحَد دارد.
آنَزهٌای نػاواتنلتی نهلٔ کً چيص غال پیؼ در چیو تطویج نیؽص اْکار
و ارزشٌای نطدم را آؽػًِٓ کػطد .ةگضاریػص نثػالی نؾػشؿ ةػظىم .در نرػل کػار،
ؽشفی نهکو اغت اذػاس کيص کً دیگطان ةً اىصازۀ او تَاىا ىیػِيصٌ .ط کاری را
ةًسَةی اىخام نیدٌصْ .کط نیکيص ْطدی ةطحػًِ اغت .ةا سَدش ْکط نػیکيػص:
«نو ـالذیت دارم ر یع یا نصیط کارساىً یا ذِی نٖانی ةا تط ؽَمْ .کط نیکيم
ذِی نیتَاىػِم ىشػتوزیط ٌم ةؾَم ».ر یع ٌم نهکو اغت ةگَیص او ةػػیار
تَاىاغت و ٌط کاری را ةً اتهام نیرغػاىصٌ .هکػاران ىیػظ نهکػو اغػت ةگَیيػص او
سیلی یٔ و ةااغٍِصاد اغت .انا نهکو اغت ؽشؿ دیگطی ةاؽػص کػً در ٌهػان
گطوه یا ٌهان اداره ةا او کار نیکيص و تَاىایی اىخام ٌی کػاری را ىػصارد یػا ةػً درد
ٌی

کاری ىهیسَرد .ولی یػک روز ةػًحای اوٌ ،هػیو ؽػشؿ ىػا یٔ ةػً ِغػهت
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نصیطیِی ارتٖا نییاةص و ذِی غطپطغت او نػیؽػَد .او اذػػاس نیکيػص سیلػی
ةیاىفاْی اغت و ةً ر یع و ٌهکاراىؼ ؽکایت نیکيص .ةػیار آؽًِٓ نیؽػَد و
ذػادت نیکيص.
ایو اـل را کً نطدم ٌػادی ىهیتَاىيػص ةػً آن پػی ةتطىػص ةػً ؽػها نػیگػَیم.
ٌطچٖصر ٌم ةً ىيط ةطغص غظاوار چیظی ٌػِیص ،اگػط آىچػً نیسَاٌیػص ،ةشؾػی از
زىصگیتان ىتاؽص ،ةً دغت ىشَاٌیص آورد .در ذالی کً ْطد دیگطی کً ىػا یٔ اغػت
اگط ةشؾی از زىصگیاش ةاؽػص ،نهکػو اغػت آن را ةػً دغػت آورد .نػطدم ٌػادی
نهکو اغت ىيط سَد را درایوةاره داؽًِ ةاؽيص ،انا آن ْٖػم ىگػطش نػطدم ٌػادی
ِ
نؾػشؿ
ٕػَاىیو
اغت .از دیصگاه نَحَدات وا تط ،تَغٍ حانٍ اىػاىی ةط نتػٔ
ِ
تَغًٍ ـَرت نیگیطد .در ىِیخً ،آىچً ؽشؿ در زىػصگیاش اىخػام نػیدٌػص ةػط
نتٔ تَاىاییٌای او ىيم و تطتیػب داده ىهػیؽػَد .آنَزهٌػای ةَدیػػم نتيػی ةػط
پاداش و نخازات کارنایی ةیان نیکيص کً زىصگی ؽشؿ ةط نتٔ کارنای او ىيػم و
تطتیب داده نیؽَد .ةصون تَحً ةً ایيکً چً اىصازه یٔ ٌػِیص ،اگط تٖػَا ىصاؽػًِ
ةاؽیص ،ؽایص چیظی در ایو زىصگی ىصاؽًِ ةاؽیصْ .کط نیکيیص ْطد دیگطی ةػً درد
ٌ ػی ک ػاری ىهیسػػَرد ،انػػا نهکػػو اغػػت دارای تٖػػَای ةػػػیار ةاؽػػص ،ةيػػاةطایو
ـاذبنيفتی ٌالیرتتً نیؽَد یا ثطوت ْطاواىی ةً دغت نػیآورد .نػطدم ٌػادی
ىهیتَاىيص ایو نػئلً را ةتیييص و نٍِٖصىص ةایص ٌط ِغهت یا ىٖؾی را کػً درسػَر آن
ٌػِيص ةً دغت آورىص .در ىِیخً ،زىصگی سَد را ـطؼ رٕاةت ةا دیگػطان نیکييػص و
در ىٍایت ـصنً نیةیييصْ .کط نیکييص زىصگی تلز و سػًِکييصه اغػت و ٌهیؾػً
ْکط نیکييص چیظٌا ُیطنيفػٓاىًاىص .چيػیو اْػطادی ىهػیتَاىيػص سػَب ةشَرىػص یػا
ةشَاةيص و ىاراذت و نأیَس نیؽَىص .زناىی کً نػو نػیؽػَىص غػالنِی سػَد را
ویطان کطدهاىص و ةً اىَاعوإػام ةیهاریٌا نتِال نیؽَىص.
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ةياةطایو تظکیًکييصگان نا ىتایص ةً ایو ـَرت رِْار کييص .تظکیًکييصه ةایػص روىػص
نتیٍی را دىتال کيص .ا گط چیظی نال ؽها ةاؽػص ،آن را از دغػت ىشَاٌیػص داد .اگػط
چیظی نال ؽها ىتاؽص ،ذِی اگط ةطایؼ نتارزه ٌم کيیص آن را ةػً دغػت ىشَاٌیػص
آورد .التًِ ایو نهلٔ ىیػت .اگط ةً آن نهلٖی نیةَد ،نػئل اىخػامدادن کارٌػای
ىادرغت وحَد ىهیداؽت .ةًةیان دیگط ،ةطسی ٌَانل ىاپایصار وحَد دارىص .انا ؽػها
تهطیوکييصه ٌػِیص و در ؽطایم نتیٍی تَغم ْاؽو نٍلمتان نطإتت نیؽػَیص.
دیگطان ىهیتَاىيص آىچً را نٍِلٔ ةً ؽهاغت ةطدارىص ،ذِی اگط ةشَاٌيص .ةً ٌهػیو
ٌلت اغت کً نٍِٖصیم ةایص روىػص نتیٍػی را دىتػال کيػیم .گػاٌی اوٕػات ةػً ىيػط
نیرغص چیظی نٍِلٔ ةً ؽهاغت و دیگطان ىیظ ةً ؽػها نػیگَیيػص آن نٍِلػٔ ةػً
ؽهاغت و ؽها ىیظ ْکط نیکيیص آن ةػً ؽػها تٍلػٔ دارد ،در ـػَرتی کػً ایػونػَر
ىیػت و در ىٍایت ةً ْطد دیگطی تٍلٔ نیگیطد .از نطیٔ ایو حطیان نیتَان دیػص
کً آیا نیتَاىیص آن را رٌا کيیص یا ىً .اگػط ىَِاىیػص آن را رٌػا کيیػص ،یػک واةػػِگی
اغت .ایو روش ةایص ةطای رٌاؽصن ؽها از واةػِگی ةً نيػاًْ ؽشفػی اغػِٓاده
ؽَد ،زیطا ایو نٍمتطیو چیظ اغت .چَن نطدم ٌادی ىهػیتَاىيػص ایػو ذٖیٖػت را
دریاةيص ،ةط غط نياًْ رٕاةت و نتارزه نیکييص.
در ةیو نطدم ٌادی ،ذػػادت ةػًنَر ةػػیار ةػصی سػَد را ىهایػان نیکيػص .در
احِهاع تظکیًکييصگان ىیظ سیلی چؾهگیط ةَده اغت .روشٌای چیگَىگ نشِلّ
ةً یکصیگط اذِطام ىهیگضارىص و ةػً ٌیبٌػای یکػصیگط نیچػػتيص .انػا ایػو اْػطاد
غِیظهحَ و روش آنٌا اُلب ةا غهد ؽٓادٌی و ذٓػو تيصرغػِی نػطتتم ةػَده و
آؽًِٓاىص ،زیطا ةًواغه تػشیط ارواح یا ذیَاىات پصیص آنصهاىص .تٍصاد کهی از آنٌا
ةً ؽیوؽیيگ تَحً نیکييص .در ىيط ةگیطیص کػً ؽشفػی ةػیؼ از ةیػػت غػال
چیگَىگ تهطیو کطده انا ٌی

تَاىایی َْؽنتیٍی رؽص ىصاده ةاؽص ،در ذػالی کػً

ْطد دیگطی ةالْاـلً پع از ایيکً تهطیو را ؽطوع کطده آن تَاىاییٌا را ةػً دغػت
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آورده ةاؽصْ .کط نیکيص ایو ةیاىفاْی اغت و ىهیتَاىػص آن را ترهػل کيػص« :نػو
ةیؼ از ةیػت غال تهطیو کطدهام انا ٌی

تَاىػایی ْػَؽنتیٍی را رؽػص ىػصادهام،

ولی او آنٌا را ةً دغت آورده اغت .ایو چً ىَع تَاىایی َْؽنتیٍی اغت کً او ةً
دغت آورده اغت؟» ایو ؽشؿ ةطآؽًِٓ نیؽػَد« :او ةًوغػیل روح یػا ذیػَان
تػشیط ؽصه و حيَن ذاـل از تظکیً گطًِْ اغت!» یا وِٕی اغِاد چػیگػَىگی در
کالغی آنػَزش نػیدٌػص ،نهکػو اغػت ؽشفػی ىیػظ آىخػا ىؾػػًِ ةاؽػص و ةػا
ةیاذِطانی ةگَیص« :اوه ،ایو چً ىَع اغِاد چیگَىگی اغت؟ ٌالًٕای ةػً ؽػيیصن
چیظٌایی کً نیگَیص ىصارم ».ؽایص آن اغِاد چیگَىگ ىَِاىص ةػًسَةی او ـػرتت
کيص ،انا آىچً آن اغِاد چیگَىگ درةارۀ آنٌا ـرتت نػیکيػص چیظٌػایی ْٖػم از
نصرغ تظکی سَدش اغت .ایو ؽشؿ ٌهًچیظ را نهالًٍ نیکيص ،در ٌػط کػالس

ً
وإٍػا ةیؾػِط از آن
چیگَىگی ؽطکت نیکيص و یک سطوار نصرک دارد .ایو ؽشؿ
اغِاد چیگَىگ نیداىص .انا چً ْایصهای دارد؟ ٌهًاش درةػارۀ ؽػٓادادن و ذٓػو
غالنِی اغتٌ .طچً ةیؾِط سَد را از ایو نهالب پط کيص ،اىطژیٌایؼ آؽػًِٓتط و
پیچیصهتط ؽصه و ةاٌ

نیؽَد تظکیًکطدن ةطایؼ نؾکلتط ؽػَد .تظکیػ ذٖیٖػی

آنَزش نیدٌص کً ْطد ةطای دوری از نؾکالت ةایص ْٖم یک روش را دىتػال کيػص.
ذِی در ةیو کػاىی کً تظکیًکييصۀ وإٍی ٌػِيص گاٌی اوٕات نیةیيیص کً اْطاد ةً
یکصیگط ةیاذِطانی نیکييص .اگط واةػِگی رٕاةػت از ةػیو ىػطود ةػًراذِی نیتَاىػص
نيخط ةً ذػادت ؽَد.
ةگضاریص داغِاىی ةگَیم .در کِاب اىِفاب سصایانِ ،ؽو گَىگةا َ پػی نػیةػطد
کً حیاىگ زییا ةیـالذیت و پیط اغت .انا سصای اولی آغهان از حیاىػگ زییػا
نیسَاٌص کً ٌيػاویيی را ةػً سػصایان اٌهػا کيػصِ .ؽػو گَىػگةػا َ ْکػط کػطد ایػو
ُیطنيفٓاىً اغت« :چطا از او سَاغًِ ؽص ةً سصایان ٌياویو را اٌها کيص؟ نیةیيیص
چٖصر نو یٔ ٌػِم .ةٍص از ایيکً غطم ةطیػصه ؽػَد ،نػیتػَاىم آن را دوةػاره غػط
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حایؼ ةگضارم .چطا از نو سَاغًِ ىؾص ةً سصایان ٌياویو را اٌها کيم؟» او آنٕصر
ذػَدی نیکطد کً ٌهیؾً ةطای حیاىگ زییا نؾکالتی را ةً وحَد نیآورد.
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةشؾی از ةَدیػم اولیً در زنان ؽػا کیانَىی ةػَد .ایػو
روزٌا ٌی کػی در ةَدیػم حط ت ىهیکيص درةارۀ آنٌػا ـػرتت کيػص .اگػط درةػارۀ
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ـرتت کيیص ،نیگَیيص حيَن از تظکیً گطًِْایص .آنٌا را در
کل ةً رغهیت ىهیؽياغيص .چطا ایونَر اغت؟ ایو روزٌا ذِی راٌتان ىهػیداىيػص
آن تَاىاییٌا چًچیظٌایی ٌػِيص .ؽا کیانَىی ده نطیص ارؽص داؽت و گًِٓ نیؽص
کً از ةیو آىٍا ،نَحییولییو در ٕصرتٌای سصایی اولیو ةَد .ؽا کیانَىی نطیصان
ساىم ىیظ داؽت و یکی از آىان ةًىام لیانٌَآغً در ٕصرتٌای سصایی ىٓط اول ةػَد.
وِٕی ةَدیػم ةً چیو نٍطْی ؽص ةً ٌهان ـَرت ةَدٌ .ط ىػلی راٌتان ْطٌیشِػ
ةػیاری داؽت .زناىی کً ةَدیدارنا ةً چیو آنص ،غػَار یػک غػإً ىػی ؽػص و از
رودساىً گضؽت .انا ةا گػضر زنػانٕ ،ػصرتٌای سػصایی ةػًنَر ْظایيػصهای کيػار زده
ؽصهاىصٌ .لت اـلی ایو اغت کً اْطادی ناىيص راٌتان ارؽص ،غطپطغِان یا سادنان

ً
كطورتا از کیٓیت نادرزادی َْؽالٍادهای ةطسَردار ىیػِيص .اگطچػً سػادم یػا
نٍاةص

راٌب ارؽصىص ،ولی ایوٌا ْٖم نٖامٌای نطدم ٌادیاىص .آنٌا ىیظ تهطیوکييصهاىػص،
ةا ایو تٓاوت کً تظکیً ةطای آنٌا یک ذطًْ اغت .ؽها در احِهاع و در زنانٌػای
آزاد سَد تهطیو نیکيیص .ایيکً در تظکیً نَْٔ ؽَیص یا ىً ،ةًنَر کانػل ةػً تظکیػ
ٕلب ةػِگی دارد .ایو ةطای ٌطکػی ـصؽ نیکيص و ٌػی

راه دیگػطی ىػصارد .انػا

راٌتی ىَآنَز کً در نٍتص ةً کار پشتوپظ نؾَِل اغت ؽایص کیٓیت نادرزادی ةصی
ىصاؽًِ ةاؽصٌ .طچً راٌب ىَآنَز ةیؾِط زحط ةکؾص ،رغیصن ةً نطذل ةازؽصن ٕٓػل
گَىگ ةطای او آغانتط سَاٌص ةَدٌ .طچً زىصگی راٌتان ارؽص راذتتط ةاؽص ةازؽصن
ٕٓل گَىگ ةطای آنٌا غشتتط اغت ،چطاکً نػئل تتصیل کارنا وحَد دارد .راٌتػی
ىَآنَز زىصگی غشت و سػًِکييصهای را نیگضراىص .ةصٌی کارنایی را غطیًتػط پػع
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نیدٌص و غطیًتط ةً روؽوةیيی نیرغص .ؽػایص روزی ىاگٍػان ٕٓػل گَىػگ او ةػاز
ؽَد .ةا ةازؽصن ٕٓل گَىگ یا روؽوةیيی یا ىیهًروؽوةیيیٕ ،صرتٌای سػصایی او
پصیصار نیؽَىص .راٌتان نٍتص ىظد او نیآیيص و غؤالٌایی از او نیپطغيص و ٌهً ةػً
او اذِطام نیگضارىص .انا راٌب کل ىهیتَاىص آن را ترهل کيػص« :چگَىػً ٕػطار اغػت
ٌيَز ٌم راٌب کل ةاؽم؟ کصام روؽوةیيی؟ او دچار حيػَن ذاـػل از تظکیػً ؽػصه
اغت .او را از ایيخا ةیطون ةیيصازیػص ».راٌػب ىَآنػَز از نٍتػص اسػطاج نػیؽػَد .ةػا
گضؽت زنان ،ایو نػئلً ةً حایی رغیصه کً ٌی کػی در ةَدیػػم چیيػی حط ػت
ىهیکيػص درةػارۀ تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی ـػرتت کيػص .ىگػاه کيیػص ةػطای راٌػب
حیگَىگ چً اتٓإی اِْاد .او ٕصرتٌایی داؽت کً نیتَاىػت کُيصهٌای چػَب را

از کَه اِنی ةً چاٌی در نٍتص لیيگییو نيِٖل کيص و غپع آنٌػا را یکػی ةٍػص از
دیگطی از چاه ةً ةیطون پطتاب کيص .انا [در ىِیخ ذػادت ةػً او] در ىٍایػت او را از
آن نٍتص ةیطون اىصاسِيص.
نَكَع ذػادت ةػیار حصی اغت ،زیطا ةًنَر نػِٖیم ةا ایو نػػئلً ارتتػاط
دارد کً آیا نیتَاىیص در تظکیًتان ةػً کهػال ةطغػیص یػا ىػً .اگػط ىَِاىیػص سػَد را از
ذػادت رٌا کيیصٌ ،ه چیظٌایی کً تظکیً کطدهایص ةًوغیل آن تتاه نیؽػَد .ایػو
ٕاىَن وحَد دارد :اگط کػی در نػیط تظکیً ،سَد را از ذػادت رٌا ىکيص ،ىهیتَاىػص
ةً ثهطۀ ذٖیٖی ىا ل ؽػَدٌ .ػی

اغػِثيا ٌػم ىػصارد .ؽػایص ؽػيیصهایص کػً نػطدم

نیگَیيص ةَدا آنیتاةا از رِْو ةً ةٍؾت ةا کارنا ـػرتت کػطد .انػا ةػصون رٌػاکطدن
ذػادت ایو اتٓاؽ ىهیاِْص .نهکو اغت انکانپضیط ةاؽص کً ؽػشؿ در ةطسػی از
دیگط حيتًٌای ْطٌی کاغِی داؽًِ ةاؽص و ةطای تظکی ةیؾِط ،ةا کارنػا ةػً ةٍؾػت
ةػػطود .انػػا اگػػط ذػػػادت از ةػیو ىػػطود ةًٌی وحػػً انکانپػػضیط ىیػػػت .انػػطوز ةػػً
تهطیوکييصگان نیگَیم :چؾم سػَد را ةػط نؾػکلتان ىتيصیػصٌ .ػصؼ ؽػها تظکیػً
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ةًغَی غهَح ةا تط اغت ،ةياةطایو نختَریص از ؽط ذػادت رٌا ؽَیص .ةػً ٌهػیو
ٌلت ایو نَكَع را ةًنَر ساص در ایو غشيطاىی نهطح کطدم.

نَضَع نراواکسدن ةیهاریٌا
نهطحکطدن ایو نَكَع ةً ایو نٍيی ىیػت کً ٕطار اغت نصاواکطدن ةیهػاریٌػا را
ةً ؽها آنَزش دٌمٌ .ی یک از نطیػصان وإٍػی ْػالَن داْػا ىتایػص ةیهػاریٌػای
دیگطان را نصاوا کييص .ةًنرق ایيکػً ایػو کػار را اىخػام دٌیػصْ ،اؽػو نػو تهػام
چیظٌایی را کً ْالَن داْا ةً ةصن ؽها داده پع نیگیطدٌ .لت ایيکً ایػو نَكػَع
را ایوٕصر حصی نیگیطیم ایو اغػت کػً ایػو نػػئلً داْػا را ىٖػق نیکيػص و ةػً
غالنِی سَدتان ىیظ آغیب نیرغاىص .ةًنرق ایيکً ةطسی اْطاد ،ةیهاری کػػی را
نصاوا نیکييص ،ةطای اىخام دوةارۀ آن ةیتاةی نػیکييػص و ٌطکػػی را کػً نػیةیييػص
نیسَاٌيص ةیهاریاش را نصاوا و سَدىهایی کييص .در ایو ـػَرت واكػد اغػت کػً
ایو یک واةػِگی اغت و ةًنَر حصی ناىً تظکی ْطد نیؽَد.
ةػیاری از اغِادان دروُػیو چػیگَىػگ از ایيکػً نػطدم تهایػل دارىػص ةٍػص از
یادگیطی چیگَىگ ةیهاریٌا را نٍالخً کييص اغِٓاده ةطدهاىص .آنٌا ایػو چیظٌػا را
ةً ؽها یاد نیدٌيص و ادٌا نػیکييػص ةػا ةیطونْطغػِادن چػی ،ؽػشؿ نػیتَاىػص
ةیهاریٌا را درنان کيص .آیا ایو ؽَسی ىیػت؟ ؽها چی داریص و دیگطان ىیػظ چػی
ی او ةیهػاری ؽػها را
ی سَد درنان کيیص؟ ؽایص چ ِ
دارىص .چگَىً نیتَاىیص او را ةا چ ِ

ی ْطد دیگطی را نرصود کيص .وِٕی ؽشؿ گَىػگ
ی ْطد ىهیتَاىص چ ِ
درنان کيص! چ ِ
را در غهد ةا یی از تظکیً رؽص نیدٌص ،آىچً غانً نیکيػص نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا

اغت کً نیتَاىص ةیهاری را ؽٓا دٌص و آن را غطکَب و کيِطل کيص ،انػا ىهػیتَاىػص
ٌلت ریؾًای را ةطدارد .ازایورو ةطای ؽٓای ذٖیٖػی ةیهػاری و نٍالخػ کانػل آن،
ؽشؿ ةایص دارای تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةاؽص .ةطای درنان ٌط ةیهػاری ،تَاىػایی
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َْؽنتیٍی نؾشفی وحَد دارد .در ارتتاط ةا تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةطای نٍالخػ
ةیهاریٌا ،نیگَیم ةیؼ از ٌظار ىَع از آن تَاىاییٌای َْؽنتیٍی وحَد دارد و ةػً
تٍصاد ةیهاریٌا ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی وحَد دارد .اگط تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی
ىصاؽًِ ةاؽیص ،ةصون تَحً ةً ایيکػً نػصاوای ؽػها چٖػصر ناٌطاىػً ةاؽػص ،نٍالخػً
ةیْایصه سَاٌص ةَد.
در غالٌای اسیط ةطسی اْطاد ،حانٍ تظکیًکييصگان را ةػً آؽػِٓگی کؾػاىصهاىص.
در ةیو اغِادان وإٍی چیگَىگ کً ةطای ؽػٓادادن و ذٓػو غػالنِی ىػظد ٌهػَم
آنصىص یا آنٌایی کً در آُاز کار راه را ٌهَار کطدىص ،چً کػی ةً نػطدم آنػَزش داد
ةیهاریٌا را نصاوا کييص؟ آنٌا ٌهیؾً ةیهاریتان را نٍالخً نیکطدىػص یػا ةػً ؽػها
ىؾان نیدادىص چگَىً تظکیً کيیص و چگَىً غالم ةهاىیػص .تهطیوٌػایی را ةػً ؽػها
آنَزش نیدادىص و ةٍص از آن ،سَدتان از نطیٔ تهطیو نیتَاىػِیص ةیهاریٌایتان

را درنػػان کيیػػص .ةٍػ ً
ػصا اغػػِادان دروُػػیو چػػیگَىػػگ ةػػً نیػػان نػػطدم آنصىػػص و
ةًٌمریشِگی ایخاد کطدىصٌ .طکػی ةشَاٌص ةا چیگَىػگ ةیهػاران را نٍالخػً کيػص،
ةًنَر ذِم روح یا ذیَان تػشیطکييصه را ةً سَد حضب نیکيػص .در آن زنػان و آن
نٍَٕیت ،ةٍلی از اغِادان چیگَىگ ةیهاران را نصاوا کطدىص ،کً ٌهکاری ةا اوكػاع
کیٍاىی در آن زنان ةَد .انا چیگَىگ نٍػارت نػطدم ٌػادی ىیػػت و ایػو پصیػصه
ىهیتَاىص ةطای اةص ادانً یاةص .آن ىِیخًای از تِییطات اوكاع کیٍاىی در آن زنػان و
ْٖم نرفَلی از آن دوره ةَد .ةٍصٌا ةطسی اْطاد در آنػَزش دیگػطان ةػطای ؽػٓای
ةیهاریٌا نِشفؿ ؽصىص و ةصیو وغیلً ىاةػاناىی ایخػاد کطدىػص .چگَىػً ْػطدی
ٌادی نیتَاىص در ٌطض غً یا پيج روز نصاوای ةیهاری را یػاد ةگیػطد؟ کػػی ادٌػا
نیکيص« :نیتَاىم ایو یا آن ةیهاری را درنان کيم ».ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً ٌه
ایو اْطاد روح یا ذیَان تػشیطکييصه دارىص .آیا نیداىيػص چػًچیظی ةػً پؾتؽػان
چػتیصه اغت؟ آنٌا روح یا ذیػَان تػػشیطکييصه دارىػص ،انػا ىػً آن را اذػػاس
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نیکييص و ىً از آن انالع دارىصٌ .يَز ةًاؽِتاه ْکط نیکييص تَاىهيصىص و ْکط نیکييص
ایيکً نیتَاىيص درنان کييص چیظ سَةی اغت.
اغِادان وإٍی چیگَىگ ةایص از نیان غالٌا تظکی نإتْطغا ةگضرىػص تػا ةػً
ایو ٌصؼ ةطغيص .زناىی کً ْطدی ةیهار را نصاوا نیکيیص ،آیا ٌطگظ درةارۀ ایػو ْکػط
کطدهایص کً آیا تَاىاییٌای ٕصرتهيص ْػَؽنتیٍی را ةػطای ازةػیوةػطدن کارنػای ایػو
ؽشؿ دارا ٌػِیص؟ آیا ٌطگظ آنَزؽی ذٖیٖی را کػب کطدهایص؟ چگَىً نیتَاىیػص
در ٌطض غً یا پيج روز ،نصاوای ةیهاریٌا را یػاد ةگیطیػص؟ چگَىػً نػیتَاىیػص ةػا
دغتٌای ْطدی ٌادی ةیهاری کػی را درنػان کيیػص؟ انػا چيػیو اغػِادان ٕالةػی
چیگَىگی از كٍّ ؽها و واةػِگیٌای نطدم اغِٓاده کطدهاىص .آیػا در حػػِخَی
درنان ةیهاریٌا ىیػِیص؟ آنٌا ةػیار سَؽرال نیؽَىص کالسٌایی ةطگظار کييص و
ؽیَهٌایی ةطای نصاوای ةیهاری آنَزش دٌيص ،ناىيص غَزن چی ،ىَردرناىی ،تشلیػ
چی ،حتطان چی ،ةًاـهالح نب ْؾار و ةًاـهالح روش گطِْو ةًوغػیل دغػت.
روشٌای گَىاگَىی وحَد دارد و ٌصؼؽان ایو اغت کً پَل ؽها را ةگیطىص.
ةگضاریص درةارۀ روش گطِْو ةًوغیل دغت ةطای ؽػها ـػرتت کػيم .ةػط نتػٔ
نؾاٌصۀ نا ٌلت ریؾًای ةیهارؽصن ْطد و تهام ةصةشِیٌایؼ کارنا اغت؛ نیصان
کارنایی ایو نادۀ غیاه .ایو چیظی نيٓی و ةص اغت .تهام نَحَدات اٌطیهيی ىیظ
نَحَداتی نيٓی و غیاه ٌػِيص و ٌيگانی کً نریم ةطایؽان نياغػب ةاؽػص وارد
نیؽَىص .ایو ٌلت اـلی ةیهارةَدن اغت؛ نيؾأ اـلی ةیهاری .التًِ ةیهاری ةً دو
ؽیَۀ دیگط ىیظ پصیص نیآیػص .یکػی از آنٌػا ؽػانل نَحػَداتی ةػػیار ذرهةیيػی ةػا
چگالی ةا اغت کً ناىيص سَؽًای از کارنا ٌػِيص .دیگطی کً کهِػط ؽػایً اغػت
انا وحَد دارد نثل ایو اغػت کػً از نیػان یػک لَلػً و از احػصاد ؽػشؿ نيِٖػل
نیؽَد.
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ةگضاریص درةارۀ ةیهاریٌایی ـرتت کيیم کً ةیؾِط رایجاىص .کػی نهکو اغػت
در حایی از ةصىؼ ُصهٌَٓ ،ىت ،ةطآنصگی روی اغِشَان و ُیػطه داؽػًِ ةاؽػص .در
ُةٍصی دیگط کً ژرؼتط از ایو ُةٍص اغت ،در آن ٕػهت ةیهار ةػصن ،نَحػَدی نيٓػی
وحَد دارد .اکثط اغِادان چیگَىگ ةا تَاىاییٌای َْؽنتیٍی نٍهػَلی ىهیتَاىيػص
چی غیاه را در ةصن ؽشؿ ةتیييػص .ایػو
آن را ؽياغایی کييص .آنٌا ْٖم نیتَاىيص ِ

چی غیاه نَحَد ةاؽص ،آىخا ةیهاری وحػَد دارد .انػا
درغت اغت کً ةگَییم ٌطحا ِ

چی غیاه ٌلت اـلی ةیهاری ىیػت .زیطا نَحَدی در ُةٍصی ژرؼتط وحَد دارد کػً
ِ

چػی غػیاه و تشلیػ آن
ایو نیصان را ایخاد نیکيص .ةٍلی اْطاد درةػارۀ ةطداؽػِو
ِ
ـرتت نیکييص .ةطویص و آننَر کً نیسَاٌیص آن را تشلیً کيیص! زناىی کَتاه ةٍػص

از آن ،دوةاره ةً وحَد نیآیص ،زیطا در ةٍلی از ذا ت ،نَحَدی کً در ایػو نػػئلً
دسالت دارد ةػیار ٕصرتهيص اغت و نیتَاىص ةًنرق ایيکً چی ةطداؽًِ ؽَد آن را
پع ةگیطد .نیتَاىص چی را ةطگطداىص .ایو درنانٌای غهری نؤثط ىیػِيص.
چی غیاه وحَد
ةط اغاس آىچً ْطدی ةا تَاىاییٌای َْؽنتیٍی نیةیيصٌ ،طحا
ِ

چی ةیهػاریزا دارد .دکِػط
داؽًِ ةاؽص ،آن نکان ایوگَىً در ىيط گطًِْ نیؽَد کً
ِ

نب چیيی پی نیةطد کً در آن نيهًٖ ،کاىالٌای اىػطژی نػػصودىص ،ةػًنَری کػً

چی و سَن در گطدش ىیػِيص و کاىالٌای اىطژی گطًِْ و نػصودىص .در ىيػط دکِػط
نب ُطةی ،آن نيهًٖ ٌال هی از زسمُ ،صه ،ةطآنصگی روی اغِشَان ،الٍِاب و ُیطه
را ىؾان نیدٌص .وِٕی در ایو ُةٍص ىاٌط نیؽَد ةً ایو ؽکل در نػیآیػص .ةٍػص از
ایيکً آن نَحَد را ةطنیداریص پی نیةطیص ةصن در ایػو ُةٍػص ٌػی

نؾػکلی ىػصارد.

سَاه آن دیػک نٍطهٌا ةاؽص یا ةطآنصگی روی اغِشَان ،ةٍػص از ایيکػً آن چیػظ را
ةطنیداریص و نیصان را پا ک نیکيیص ،پی نیةطیػص ةػصن ةالْاـػلً ؽػٓا پیػصا کػطده
اغت .نیتَاىیص ةا اؽٍ ایکع ٌکع دیگطی ةگیطیص و ةتیيیػص کػً ةطآنػصگی روی
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اغِشَان ىاپصیص ؽصه اغتٌ .لت اـلی ایو اغت کً ایو نَحػَد آن اثػط را ایخػاد
نیکطد.
روش گػطِْو
ةطسی ادٌا نػیکييػص پػع از ایيکػً در ٌػطض غػً یػا پػيج روز
ِ
ةًوغیل دغت را ةً ؽها آنَزش دٌيص ،نیتَاىیص ةیهاریٌا را درنػان کيیػص .روش
گطِْو ةًوغیل دغت را ةػً نػو ىؾػان دٌیػص! در نٖایػػً ةػا آن نَحػَد نيٓػی
ٌَلياک ،نَحَدات ةؾطی ةػیار كٍیّاىص .چيان نَحَدی نیتَاىص ذٌػو ؽػها را
کيِطل کيص و ٌطنَر کً نیسَاٌص ةػًراذِی کيِػطل ؽػها را در دغػت گیػطد .ذِػی
نیتَاىص ةًراذِی ةً زىصگیتان ساتهً دٌص .نیگَییص کً نیتَاىیص آن را ةػا دغػت
ةگیطیص .چگَىً نیتَاىیص آن را ةگیطیص؟ دغت نٍهَلیتػان ذِػی ىهػیتَاىػص آن را
لهع کيص .وِٕی دغت سَد را ةً انطاؼ ذطکت نیدٌیص ،ةً ؽها اٌِيایی ىهیکيص
و ذِی پؾت غطتان ةً ؽها نیسيصد ،ذطکات ةیٕاٌصۀ دغتتان ةطای گػطِْو آن

ً
وإٍا ةَِاىیػص آن را لهػع کيیػص ،ةیدرىػگ ةػً
در ىيطش ةػیار سيصهدار اغت .اگط
دغتتان آغیب نیرغاىص و یک زسم وإٍی نیؽَد! اْطادی را ٕتالً دیصهام کً ةػا
ٌط آزنایؾی ٌط دو دغتؽان نتیٍی ةػً ىيػط نػیآنػص .ةػصن و دغتؽػان ٌػی
نؾکلی ىصاؽت ،انا ىهیتَاىػِيص دغتؽان را کً آویػظان ةػَد ةليػص کييػص .چيػیو
اْطادی را دیصهام .آىچً روی داده ةَد آغیبدیصن ةصنؽان در ُةٍصی دیگط ةَد و ةػً
ً
وإٍا ْلج ةاؽيصٌ .هاننَر کً نیتَاىیػص تفػَر کيیػص،
ایو نيخط ؽصه ةَد کً ایيخا

آغیبدیصن آن ةصن اغت کً ةاٌػ

ْلجؽػصن نیؽػَد .اْػطادی کػً ترػت ٌهػل

حطاذی ٌٖیمغازی ٕطار گطًِْاىص یا نی ٌهل حطاذی ٕػهِی از ةصنؽان ةطداؽػًِ
ؽصه از نو پطغیصهاىص کً آیا ٌيَز نیتَاىيص چیگَىگ را تهطیو کييػصٌ .هیؾػً ةػً
آنٌا انهیيان نیدٌم کً نػئلًای ىیػت زیطا ةصنؽػان در ُةٍػصی دیگػط حطاذػی
ىؾصه و در تهطیو چیگَىگ ،روی آن ةصن کار نیؽػَد .ةيػاةطایو پیػطو آىچػً ا ن
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نیگِٓم ،وِٕی غٍی نیکيیص آن نَحَد نيٓی را ةگیطیص ،اگط ىَِاىیػص آن را لهػع
کيیص اٌهیِی ىهیدٌص ،انا اگط آن را لهع نیکطدیص ةً دغتتان ـصنً نیزد.
ةطای ذهایت از رویصاد نٍم نلی چیگَىگ ،تٍصادی از نطیصان را ةػطای ؽػطکت
در ىهایؾگاهٌای تيصرغِی آغیایی در پکوٌ ،هطاه سَد ةطدم .در ٌػط دو ىهایؾػگاه
نػػا ةطحػػػًِتطیو روش ةػػَدیم .در اولػیو ىهایؾػػگاهْ ،ػػالَن داْػػای نػػا «نصرغػ
چیگَىگ غِاره» اٌالم ؽص .در ىهایؾگاه دوم ،در نرل نا ةًٕصری ازدذام ةَد کػً
ىهیتَاىػِیم از ٌٍصۀ آن ةطآییم .در غایط ُطًٌْای ىهایؾگاه ،اْطاد چيصاىی ىتَدىص،
انا ُطْ نا پط از حهٍیت ةَد .غً ـّ اىِيار ةَد :ـّ اول ةطای آنٌایی ةػَد کػً
اول وٕت ةطای نصاوای ـتد ثتتىام کطده ةَدىص .ـّ دوم ،ةطای نصاوای ةٍػصازىٍط
نيِيط ثتتىام ةَدىص و ـّ غَم در اىِيار گطِْو انلا از نو ةَدىص .نا ةیهاریٌػا
را ؽٓا ىهیدٌیم .چطا ایو کار را اىخام دادیم؟ زیطا نیسَاغِیم از رویصاد نٍم نلی
چیگَىگ ذهایت و در ایو زنیيً ٌهکاری کطده ةاؽیم.
گَىگ سَد را ةیو نطیصاىی کً ةا نو در آىخا ةَدىص تَزیً کطدمٌ .طیک از آنٌػا
تَدهای اىطژی دریاْت کطدىص کً ةیؼ از ـص تَاىایی ْػَؽنتیٍی آن را ؽػکل داده
ةَد .دغت آىان را ةا گَىگ نٍطونَم کطدم ،انا ةا ایػو ذػال ٌػم ،دغػت ةٍلػی از
آنٌا تا ذص سَىطیظی و تػاولزدن گظیػصه ؽػص .ایػو ذِػی ةارٌػا اتٓػاؽ اِْػاد .آن
نَحَدات کانالً درىصه ةَدىص .آیا ْکط نیکيیص ةَِاىیص آنٌا را ةا دغت ةؾػطی سػَد
لهع کيیص؟ ذِی اگط غػٍی نیکطدیػص ،ةػصون تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی نَردىیػاز
ىهیتَاىػِیص ةً آنٌا دغت یاةیص .زیطا از ُةٍصی دیگط نیداىيص ةً چً ْکط نیکيیػص
و ذِی ٕتل از اولیو ذطکتتان ْطار نیکييػص .پػع از ایيکػً ةیهػار پػایؼ را از در

ً
َْرا ةً آىخا ةازنیگطدىص و ةیهاری دوةاره ىاٌط نیؽَد .ةطای ایيکً
ةیطون نیگضارد،
ةط آن چیطه ؽَیص ةً تَاىایی َْؽنتیٍی ساـی ىیاز داریص کً دغتتان را دراز کيیص
و آن را ٌهان حا نیزکَب کيیص .پع از آىکً نیزکػَب ؽػص ،تَاىػایی ْػَؽنتیٍی
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دیگطی داریم کً «روش ٌالی ةیطونکؾیصن روح» ىانیػصه نػیؽػَد و آن تَاىػایی
َْؽنتیٍی ذِی ىیطونيصتط اغت .نیتَاىص روح اـلی نَحَدی را ةیػطون ةکؾػص و
ةالْاـلً آن نَحَد ىهیتَاىػص دیگػط ذطکػت کيػص .ایػو تَاىػایی ْػَؽنتیٍی ةػطای
ٌصؼٌای ساـی اغػِٓاده نیؽػَد و نػا در آن ىهایؾػگاه از آن اغػِٓاده کػطدیم.
ؽایص ةا ایو داغِان آؽيا ةاؽیص کً گطچً پادؽػاه نیهػَن سیلػی ةػظرگ ةػَد ،انػا
تاتاگاتا کاغ در دغِؼ را ةًغهت او ىؾاىً گطْت و او را ةػیار کَچک کػطد .ایػو
تَاىایی َْؽنتیٍی نیتَاىص چيیو اثطی داؽًِ ةاؽص .ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً ایػو
نَحَد چٖصر ةظرگ یا کَچػک ةاؽػص ،ةالْاـػلً در دغػت گطِْػً و ةػػیار کَچػک
نیؽَد.
ةًٌالوه ،نخاز ىیػت کً دغت ؽشؿ در ةصن ْیظیکی ةیهار ْطو رود و چیػظی

را سارج کيص .نیتَاىص در ذٌو نطدم در حانٍ ٌادی اسِالل ةً وحَد آورد و نهلٖ ًا
نهيَع اغت .ذِی اگط انکانپضیط ةاؽص ،ىهیتَاىیػص ةػً ایػو ؽػکل اىخػام دٌیػص.
دغِی کً ْطد ْطو نیةطد ،دغِی در ُةٍصی دیگط اغت .در ىيط ةگیطیص کً ؽشفػی
ةیهاری ٕلتی دارد .وِٕی ایو دغت ةًنطؼ ٕلب ذطکت نیکيػص کػً آن نَحػَد را
ةگیطد ،آن دغت کً در ُةٍصی دیگط ٕطار دارد ةًنطؼ درون ةػصن ذطکػت نػیکيػص و

ً
َْرا آن نَحَد را نیٕاپص .غپع دغت ةیطوىیتان آن را نیگیطد و ٌػط دو دغػت

ةػًِ نیؽَىص و غپع آن نَحَد در دغػت ؽهاغػت .آن نَحػَد ةػػیار درىػصه
اغت ،گاٌی در دغتتان ذطکت کطده و غػٍی نػیکيػص آن را غػَراخ کيػص ،گػاٌی
اوٕات ىیؼ نیزىص و ةٍلی اوٕات ذِی ـصای گػَشسطاش ایخػاد نػیکيػص .ةػا
آىکً در دغتتان کَچک ةً ىيط نیرغص ،انا اگط از دغتتان رٌا کيیص ةً اىصازۀ اول
سَد ةطنیگطدد .ایو چیظی ىیػػت کػً ٌطکػػی ةَِاىػص از ٌٍػصۀ آن ةطآیػص .ةػصون
تَاىایی َْؽنتیٍی زم ةطای آنٌ ،ی یک از ایوٌػا انکانپػضیط ىیػػت .ایػو ىػَع
نٍالخً ةًٌی وحً ةً ایو غادگی ىیػت کً نطدم تفَر نیکييص.
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التًِ ایو ىَع از نٍالخ چیگَىگ نهکو اغت در آیيصه نخاز ةاؽػص کػً وحػَد
داؽًِ ةاؽصٌ ،هاننَر کً در گضؽًِ ٌهیؾً وحَد داؽت .انا ةایص ؽػطنی وحػَد
داؽًِ ةاؽصْ :ػطدی کػً از آن اغػِٓاده نیکيػص ةایػص تظکیػًکييػصه ةاؽػص و از روی
ىیکسَاٌی آن را اىخام دٌصْٖ .م نیتَاىص ةطای تٍصادی از اْطاد سَب اىخام دٌص.
انا ىهیتَاىص کارنای آنٌا را ةًنَر کانل از ةیو ةتػطد چػطاکػً تٖػَای ٌيػیم کػاْی
ىصارد .ازایورو رىجٌا ٌيَز ٌم وحَد سَاٌيص داؽت ،انا ةیهاریٌای ةشفَص ؽػٓا
سَاٌيص یاْت .یک اغِاد نٍهَلی چیگَىگ کػی ىیػت کً در تظکیً ةً دا َ ىا ػل
ؽصه ةاؽص .او ْٖم نیتَاىص ةیهاریٌا را ةً آیيصه نَکَل کيص یػا ؽػایص آنٌػا را ةػً
ةصةشِیٌای دیگطی تتصیل کيص .سَد او ىیظ نهکو اغت ایو روىصِ ةًتٍَیٔاىصاسِو
را ىصاىص .اگط روش او سَدآگاه کهکی را تظکیً کيػص ،ایػو کػار را سَدآگػاه کهکػی او
اىخام نیدٌػص .تٍػصادی از اْػطادی کػً در ةطسػی نصرغػًٌای چیگَىػگ تهػطیو
نیکييص ةػیار نٍطوؼ ةً ىيط نیرغػيص .ةػػیاری از اغػِادان نؾػٍَر چػیگَىػگ،
گَىگ ىصارىص زیطا گَىگؽان در ةصن سَدآگاه کهکیؽان رؽص نیکيػص .تيٍػا ٌلِػی
کً نیتَاىيص در نَل زىصگی سَد نٍالخػ ةیهػاران را اىخػام دٌيػص ایػو اغػت کػً
غالٌا یا ذِی دهٌا غال ةصون پیؾطْت چيػصاىی در تظکیًؽػان ادانػً نیدٌيػص.
آنٌا نخازىص نٍالخ ةیهاران را اىخام دٌيص زیطا تهطیوؽان در ٌهان غهدِ نرصود

نیناىػػص .نطی ػصان ْػػالَن داْػػا ةًٌی وحػػً احػػازه ىصارىػػص ةیهػػاران را نػصاوا کييػػص.
نیتَاىیص ایو کِاب را ةطای ةیهار ةشَاىیص .اگط ةیهار ةَِاىص نرِػَای کِػاب را ٕتػَل
کيص ،نیتَاىص او را ؽٓا دٌص ،انا ةطذػب نٖصار کارنای ٌط ؽشؿ ،ىِایج نِٓػاوت
سَاٌص ةَد.
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درنان ةیهارضتان و درنان چیگَىگ
ةگضاریص درةارۀ راةه ةیو درنان ةیهارغِان و درنان چیگَىگ ـرتت کيیم .ةطسػی
از پظؽکان نب ُطةی ،چیگَىگ را ةً رغهیت ىهیؽياغيص و نیتػَان گٓػت ا کثػط
آنٌا ایوگَىً ٌػِيص .ىيط آنٌا ایو اغت کً« :اگط چیگَىگ نیتَاىص ةیهاریٌا را
ؽٓا دٌص ،پع چً ىیازی ةً ةیهارغِانٌاغت؟ چیگَىگتان نػیتَاىػص ةػا دغػت
سالی و ةصون تظریٖات ،دارو یا ةػِطیؽصن در ةیهارغِان ،نطدم را ؽٓا دٌص .پع
چطا ىهیآییص حای ةیهارغِانٌای نا را ةگیطیص؟» ایو اىٍػارىيط نٍٖػَل و نيهٖػی
ىیػػػت .ةطسػی اْػػطاد چػیگَىػػگ را درک ىهیکييػػص .در وإػػً نٍالخػ چػیگَىػػگ
ىهیتَاىص نؾاةً درنانٌای نطدم ٌادی ةاؽص ،چطاکً چیگَىگ نٍارت نطدم ٌادی
ىیػت ،ةلکً چیظی َْؽنتیٍی اغت .پع چيیو چیظی کػً ایوگَىػً ْػَؽنتیٍی
اغت ،چگَىً نخاز اغت در گػِطۀ وغیٍی ةا حانٍ ٌادی ةؾػطی تػصاسل ایخػاد
کيص؟ نَحَدات سصایی ةػیار تَاىهيصىص و نیتَاىيص ةا یک ذطکت دغتؽان تهػام
ةیهاریٌای اىػػانٌا را از ةػیو ةتطىػص .چػطا ٌػی یػک از آنٌػا ایػو کػار را اىخػام
ىهیدٌيص؟ ةشفَص کً نَحَدات سصایی ةػیار زیادی وحَد دارىص .چػطا آنٌػا ةػا
درنان ةیهاریتان ةشؾيصگیؽان را ىؾان ىهیدٌيص؟ زیطا حانٍ ٌادی اىػاىی ٕطار

ً
ـػطْا وإٍیػت زىػصگی
اغت ةصیو ـػَرت ةاؽػص .تَلػص ،پیػطی ،ةیهػاری و نػطگ
ٌػِيصٌ .ه آنٌا ٌلتٌای کارنایی دارىص و از ٌَٖةت کارنایی ىاؽی نیؽَىص .اگط
ةصٌی داریص نختَریص آن را ةپطدازیص.
اگط ةیهاری کػی را درنان کيیص ،نثل ایو اغت کً آن اـل را ىٖق نػیکيیػص،
چطاکً در ایو ـَرت ْطد نیتَاىػت کارٌػای ىادرغػِی اىخػام دٌػص ةػصون ایيکػً
تاوان آنٌا را ةپطدازد .چگَىً ایو نیتَاىػت نخاز ةاؽص؟ اْطادی کً در ذال تظکیً
ٌػِيص اگط آنٕصر ٕصرت ىصاؽًِ ةاؽيص کً نؾکل را ةًنَر کانل ذل کييص و اگػط از
روی ىیکسَاٌی ةاؽص نهکو اغت احازه داؽًِ ةاؽيص ْطدی ةیهار را درنان کييػص.
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انا ةایص ةط اغاس ىیکسَاٌی ةاؽص .ولی آنٌایی کً ایو ٕصرت را دارىص کً ةػًنَر
وإٍی ایو نؾکل نطدم را ذل کييص نخاز ىیػػِيص در گػػِطۀ وغػیٍی ایػو کػار را
اىخام دٌيص .زیطا در آن ـَرت ةًنَر حصی ةً وكٍیت حانٍ نطدم ٌػادی آغػیب
نیرغاىصىص و ایػو نخػاز ىیػػت .ةيػاةطایو نیتػَاىیم ةتیيػیم چػطا حػایگظیوکطدن
ةیهارغِانٌای نطدم ٌادی ةا چیگَىگ ،اـالً ٌهلی ىیػت ،چطاکً چیگَىگ ْایی
َْؽنتیٍی اغت.
ةطسی اْطاد در چیو ؽایص چيػیو تفػَری داؽػًِ ةاؽػيص کػً ةیهارغػِانٌایی
تأغیع ؽَىص کً ةً چیگَىگ اسِفاص داؽًِ و کارنيصان آنٌػا اغػِادان نػاٌط
چیگَىگ ةاؽيص .انا اگط از ىيػط تخٍیػظ و انکاىػات ىیػظ اىخامپػضیط نیةػَدٌ ،طگػظ
اثطةشؾی ىهیداؽِيص .زیػطا نَحػَدات وا در ذػال نراْيػت از وكػٍیت حانٍػ
ٌادی ةؾطی ٌػِيص .اگط ةیهارغِانٌای چیگَىگ ،کلیيیکٌای چیگَىگ ،نطاکػظ
غالنِی چیگَىگ و اغِطاذتگاهٌای درناىی چیگَىگ تأغیع ؽَىص ،اثطةشؾی
ؽٓادادن اغِادان چیگَىػگ ةػًنَر ٕاةػلنالذيػًای اْػت سَاٌػص کػطد و ىِیخػ
درنانٌا ةًنَر کلی سَب ىشَاٌص ةَد .چطا؟ از آىخػا کػً ایػو کػار را در ةػیو نػطدم
ٌادی اىخام نیدٌيصْ ،ای آنٌا ةایص در ٌهػان غػهد نػطدم ٌػادی ةاؽػص .آنٌػا
نختَرىص در ٌهان غهد وكٍیت نطدم ٌادی ةإی ةهاىيص .اثطةشؾی درنػان آنٌػا
ةایص نؾاةً اثطةشؾی درنان ةیهارغِان ةاؽص .در ىِیخً ،درنان آنٌا ةًسَةی ٌهػل
ىهیکيص و آنٌا ىیظ ةطای ؽٓای یک ةیهاری ،ةً چيػص ةًاـػهالح «حلػػ درنػان»
ىیاز دارىص .نٍهَ ً ةصیو ـَرت اغت.
ةا ةیهارغِانٌای چیگَىگ یػا ةػصون آنٌػا ،ىهػیتػَان تَاىػایی چیگَىػگ در
ؽٓای ةیهاریٌا را اىکار کطد .چیگَىگ نصتی در ةػیو نػطدم نؾػٍَر ةػَده اغػت.
ةػیاری از اؽشاص تَاىػًِاىص از نطیٔ آنٌا ةً ؽٓای ةیهاریٌا و ذٓو غػالنِی
دغت یاةيص .سَاه ةیهاری تَغم اغِاد چیگَىگی ةً تٍَیٔ اِْاده ةاؽص یا ةػً ٌػط
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ؽکلی نٍالخً ؽصه ةاؽص ،ةً ٌط ذال ةیهاری ىاپصیص ؽصه اغػت .ىهػیتػَان اىکػار
کطد کً چیگَىگ نیتَاىص ةیهػاریٌػا را نٍالخػً کيػص .ا کثػط اؽشاـػی کػً غػطاغ
اغِادان چیگَىگ رًِْاىص کػػاىی ٌػػِيص کػً ةیهػاریٌػای دؽػَار و پیچیػصهای
داؽًِاىص کػً ةیهارغػِانٌا ىَِاىػػِيص آنٌػا را درنػان کييػص .ةيػاةطایو ىػظد اغػِاد
چیگَىگ ناٌطی نیروىص تا ؽػاىع سػَد را انِرػان کييػص و در کهػال ؽػگِٓی،
ةیهاری در ىٍایت درنان نػیؽػَد .کػػاىی کػً ةیهاریؽػان در ةیهارغػِان درنػان
نیؽَد ىظد اغِادان چیگَىگ ىهیروىص .ةشفَص در آُاز ،نطدم ةػً ایػو ـػَرت
ْکط نیکطدىص .ةياةطایو چیگَىگ نیتَاىص ةیهػاریٌػا را درنػان کيػصْٖ ،ػم ایيکػً
ىهیتَاىص نثل غایط ؽیَهٌای نطغَم حانٍ ةؾطی اغػِٓاده ؽػَد .در ذػالی کػً
تصاسلی گػِطده ةًٌی وحػً نخػاز ىیػػت ،اىخػام آن ةًؽػکلی ةیغطوـػصا و در
گػِطهای کَچک و ةصون ایخاد تأثیط زیادی در احِهاع ،حایظ اغت .انػا ةػیتطدیػص
ىهیتَاىص ةًنَر کانل ةیهاری را ؽٓا دٌص .ةٍِطیو راه ؽٓای ةیهاری ایو اغت کػً
سَد ْطد چیگَىگ را تهطیو کيص.
اغِادان چیگَىگی ىیػظ ٌػػِيص کػً ادٌػا نػیکييػص ةیهارغػِانٌا ىهػیتَاىيػص
ةیهاریٌا را درنان کييص و اثطةشؾی درنانٌای ةیهارغِان نرصود اغت .نا درةػارۀ
آن چً نیگَییم؟ التًِ د یل زیادی وحَد دارد .ةػً ىيػط نػو دلیػل اـػلی ،اْػَل
ارزشٌای اسالٕی اىػان اغت کً نيخط ةً اىَاع گَىاگَن ةیهاریٌای ٌخیتی ؽصه
کً ةیهارغِانٌا ىهیتَاىيػص آنٌػا را درنػان کييػص .نفػطؼ دارو ىیػظ نػؤثط ىیػػت.
داروٌای تٖلتی زیادی ىیظ وحَد دارىص .تهام ایوٌا ةًسػانط ْػػاد حانٍػ ةؾػطی
اغت کً در ذال ذاكط ةً ایو ذص رغیصه اغتٌ .ی کػی ىتایص دیگطان را ةطای آن
غطزىؼ کيص ،زیطا ٌطکػی در آن غٍهی داؽًِ اغت .در ىِیخًٌ ،طکػی در تظکیػً
ةا غشِیٌایی نَاحً نیؽَد.

۳۳۴

ً
وإٍػا ةیهػار اغػت ،پظؽػکان ىهیتَاىيػص
در ةطسی نَارد ،ذِی ةا ایيکً ؽشؿ
ةیهاریاش را تؾشیؿ دٌيص .ةیهاری ةطسی از اْطاد ىیظ تؾشیؿ داده نیؽَد انا
اغهی ةطای آنٌا وحَد ىصارد ،زیطا ٕػتالً ٌطگػظ دیػصه ىؾػصهاىص .ةیهارغػِانٌا ٌهػ
آنٌا را «ةیهاریٌای انطوزی» نیىانيص .آیا ةیهارغِانٌا نػیتَاىيػص ةیهػاریٌػا را
نٍالخً کييص؟ ةلً نیتَاىيص .اگط ةیهارغِانٌا ىهیتَاىػػِيص ةیهػاریٌػا را نٍالخػً
کييص ،نػطدم ةػً آنٌػا اٌِهػاد ىهیداؽػِيص و ةػطای نٍالخػً ةػً آىخػا ىهػیرِْيػص.
ةیهارغِانٌا نیتَاىيص ةیهاریٌا را نٍالخً کييصْٖ ،م ایونَر اغت کػً روشٌػای
نٍالخ آنٌا در غهد نطدم ٌادیاىص ،در ذػالی کػً ةیهػاریٌػای نػطدم ورای آن
ٌػِيص و ةطسی ةیهاریٌا ةػیار وسیماىص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً پظؽػکان تأکیػص
نیکييص در نطاذل اولی ةیهاری درنان اىخام ؽَد .وِٕی ةیهاری ْطدی ةػیار ذػاد
ؽَد ةیهارغِانٌا ىهیتَاىيص آن را درنان کييص .نٖصار ةیؼ از ذػص دارو ىیػظ ْػطد را
نػهَم نیکيص .غهد درنانٌای پظؽکی انطوزه در ٌهان غهد ٌلم و ْياوری نػا
ٕطار داردٌ .هگی در غهد نطدم ٌادی ٌػِيص .ةياةطایو تأثیط درناىگطی آنٌا ْٖػم
نیتَاىص ةً ایػو ـػَرت ةاؽػص .ىکِػًای ٌػػت کػً ةایػص روؽػو کػيم :کػاری کػً
درنانٌای نٍهَل چیگَىگ و درنانٌای ةیهارغِانٌا اىخام نیدٌيص ایػو اغػت
کً غشِیٌا یا ٌهان ٌلت ریؾػًای ةیهاریٌػا را ةػً تٍَیػٔ نیاىصازىػص و حاةخػا
نیکييص .آنٌا را ةً غالٌای ةإیناىصۀ زىصگی ؽشؿ یا ةً آیيصه نَکَل نیکييػص
و کارنا اـالً از ةیو ىهیرود.
ةگضاریص درةارۀ نب چیيی ـرتت کيیم .نب چیيی ةً درنان چیگَىگ ةػػیار
ىظدیک اغت .در چیو ةاغِان اکثط پظؽکان نب چیيی تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍػی
داؽِيص .ةًنَر نثال نتیتان ةظرگی نثل غَن غینیا ٌََ ،آ تَ َ ،لػی ؽػیحػو و
ةیآن چً ،تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍػی داؽػِيص و ٌهگػی در نِػَن پظؽػکی نػػِيص
ؽصهاىص .انا ایو روزٌا از ٕصرتٌای سارؽالٍادهؽػان اُلػب اىِٖػاد نیؽػَد .آىچػً
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نب چیيی ةً ارث ةطده ْٖم ىػشًٌا یا تخطةیػاتی اغػت کػً از غػٍی و سهػا ةػً
دغت آنصه اغت .نػب چیيػی ةاغػِان ةػػیار پیؾػطًِْ ةػَد .پیؾػطًِْتط از ٌلػم
پظؽکی انطوزه ةَد .ؽایص ةطسی ْکط کييصٌ« :لػم پظؽػکی کيػَىی ةػػیار پیؾػطًِْ
اغت ،غیتیاغکوٌا نیتَاىيص درون ةصن را ةطرغی کييص و انػَاج نػاورای ـػَت،
ٌکعةطداری و اؽٍ ایکع وحَد دارد ».گطچً نهکػو اغػت تخٍیػظات انػطوزی
پیؾطًِْ ةاؽيص ،انا در ىيط نو ٌيَز ةًسَةی نب چیيی ةاغِان ىیػِيص.
ٌَآ تَ َ در نِظ انپطاتَر غا َ غا َ ُصهای را دیص و سَاغت آن را حطاذی کيػص.
غا َ غا َ تفَر کطد ٌَآ تَ َ ٕفص کؾِو او را دارد ،در ىِیخً او را زىصاىی کطدٌَ .آ
تَ َ در زىصان درگضؽت .وِٕی غا َ غا َ ةیهاریاش ٌَد کطدٌَ ،آ تَ ػَ را ةػً یػاد
آورد و غطاغ او را گطْت ،انا ٌَآ تَ َ درگضؽًِ ةَد .ةٍص ًا غا َ غػا َ ةػا آن ةیهػاری

درگضؽت .چطا ٌَآ تَ ػَ ةػً آن ةیهػاری آگػاٌی داؽػت؟ او ةیهػاری را دیػص .ایػو
تَاىایی َْؽنتیٍی ةؾطی نػا اغػت کػً ٌهػ نتیتػان ةػظرگ زنػان گضؽػًِ آن را
داؽِيص .ةٍص از ایيکً چؾم غَم ؽشؿ ةاز ؽَد او نیتَاىػص از یػک نػطؼ ةػًنَر
ٌمزنان چٍار نطؼ ةصن اىػان را ةتیيص .از غهت حلَ نیتَاىص غهت پؾت ،غػهت
چ ،و غهت راغت را ةتیيصْ .طد نیتَاىص یً ی ةصن را ةتیيص .نیتَاىص ورای ایػو
ُةٍصٌ ،لت ریؾًای ةیهاری را ةتیيص .آیا اةظار پظؽکی ىَیو نیتَاىيػص ایوگَىػً ٌهػل
کييص؟ ةػیار ْاـلً دارىص .ؽایص ٌظار غال دیگط! غػیتػیاغػکوٌا ،انػَاج نػاورای
ـَت و اؽٍ ایکع ىیظ نیتَاىيص درون ةصن اىػان را ةتیييص ،انا تخٍیظات ،ةػػیار
پطذخم و حاگیط ٌػِيص و چيان دغِگاهٌای ةظرگی ٕاةلذهلوىٖل ىیػِيص و ةصون
ةطؽ کار ىهیکييص .در ذالی کً ایو چؾم غَم نػیتَاىػص ٌطحػا کػً ؽػشؿ ةػطود
ٌهطاه او ةاؽص و اذِیاحی ةً ةطؽ ىصارد .چگَىً ایوٌا نیتَاىيص نٖایػً ؽَىص؟
ةٍلی از نطدم درةارۀ ؽگِٓی پظؽکی ىَیو ـرتت نیکييػص .نیگػَیم نهکػو

ً
وإٍػا نػیتَاىػػِيص ةػًنَر
اغت ایوگَىً ىتاؽص .گیاٌػان دارویػی چیيػی ةاغػِان
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نؤثطی ةیهاریٌا را از ةیو ةتطىص .ةػیاری از آن چیظٌا از ةػیو رًِْاىػص ،انػا تٍػصاد
ٕاةلتَحٍی از آنٌا ةإی ناىصه و ٌيَز ٌػم ةػیو نػطدم اغػِٓاده نیؽػَىص .وِٕػی
کالغ ػی در ؽػػٍط چ ػیچ ػیٌػػار داؽػػِم ،ؽشف ػی را دی ػصم ک ػً در سیاةػػان ةػػػاط
دغِٓطوؽی پٍو کطده ةَد و دىصان نطدم را نیکؾیص .ةًراذِی نیؽػص ٍْهیػص کػً
ایو ؽشؿ از حيَب چیو آنصه زیطا لتاغػؼ ؽػتیً نػطدم ؽػهالؽػطؽ ىتػَد .او
ٌی کػی را رد ىهیکطد و دىصان ٌطکػی را کً ىظدش نیآنص نػیکؾػیص .در آىخػا
تَدهای از دىصان حهً کطده ةػَد .نٖفػَدش کؾػیصن دىػصان ىتػَد ،ةلکػً ْػطوش
داروی نایً سَدش ةَد .آن داروی نایً ،ةشار ُلػیو زردرىگػی غػانً نیکػطد .در
ی دارو را ةاز نیکطد و آن را روی گَى ؽشؿ،
ذالی کً دىصاىی را نیکؾیص ،د ِر ةهط ِ

دىصان سطاب ةَد نیگضاؽت و از او نیسَاغت ةشار داروی نایً زردرىگ
حایی کً
ِ

را ةا دم سَد وارد دٌان کيص .نٖصار ةػیار کهی از نرلَل نفػطؼ نػیؽػص .د ِر آن را
نیةػت و کيار نیگضاؽت .غپع چَبکتطیِی را از حیػتؼ ةیػطون نػیآورد .در
ذالی کً درةارۀ داروی سَدش ـرتت نیکػطد ،ةػا چػَبکتطیػت دىػصان سػطاب را
نیکؾیص و آن را ةیطون نیآورد .کؾیصن دىصان دردی ةً ٌهطاه ىصاؽتْٖ .م چيػص
ٕهطه سَن نیآنص ،انا سَىطیظی ىهیکطدٌ .هگی درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :ةػً یػک
چَبکتطیت اگط کهی ْؾار آورده ؽَد نیؽکيص ،انا او از آن اغِٓاده نیکطد تا ةػا
كطة کَچکی دىصان را ةکؾص.
گًِٓام کً در چیو ٌيَز چیظٌایی ٌػػِيص کػً از زنػان گضؽػًِ در ةػیو نػطدم
چیو اىِٖال یاًِْاىص و اةظارٌای دٕیٔ نب ُطةی ىهیتَاىيص ةػا آنٌػا رٕاةػت کييػص.
ةگضاریص ةتیيیم درنان کصامیک از آنٌا ةٍِط اغت .چَبکتطیت او نیتَاىػص دىػصاىی
را ةکؾص .اگط پظؽکی در نػب ُطةػی ةشَاٌػص دىػصاىی را ةکؾػص ،اول ایيخػا و آىخػا
داروی ةیذػی تظریٔ نیکيص .تظریٖات دردىا کاىص و ؽػشؿ ةایػص ـػتط کيػص تػا
داروی ةیذػی اثط کيص .غپع وٕت آن اغت کػً پظؽػک ةػا اىتطدغػت دىػصان را
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ةیطون ةکؾص .ةٍص از ـطؼ زنان و غٍی و تالش ،اگط نَاىب ىتاؽػص نهکػو اغػت
دىصان ؽکػًِ ؽَد و ریؾً در درون لثً ةهاىص .غپع پظؽک از چکؼ و نِػًای
ةطای کيصن آن اغِٓاده نیکيص ،کً نیتَاىص ةً ةیهار تپؼ ٕلب ةصٌص و ةاٌ

تطس

و ىگطاىی او ؽَد .غپع وغیلًای دٕیٔ ةطای غَراخکطدن ةً کػار نػیرود .ةٍلػی
اْطاد ةًٕصری از غَراخکطدن دردؽان نیآیص کً اُلب از حایؽان نیپطىػص .دىػصان
سَن زیادی تطاوش کطده و ؽشؿ نصتی سَن ةً ةیطون تّ نػیکيػص .نػیگَییػص
نٍالخ کصامیک از آنٌا ةٍِط اغت؟ کصامیک پیؾطًِْتط ٌػػِيص؟ ىتایػص ْٖػم ةػً
ىاٌط اةظار و وغایل ىگاه کيیم ةلکً ةایص ةً ثهطةشؾی آنٌا ىگاه کيیم .نػب چیيػی
ةاغِان ةػیار پیؾطًِْ ةَد و نب ُطةػی نٍاـػط ىهیتَاىػص ةػً ایػو زودی ةػً آن
ةطغص.
ٌلم چیو ةاغِان ةا ٌلػم نٍاـػطنان کػً از ُػطب آنَسِػًایم تٓػاوت دارد .آن
راٌی دیگط را ةطگظیص و تَاىػت نٍَٕیت نِٓػاوت دیگػطی را ةػً ةػار آورد .ازایػورو
ىهیتَاىیم از نطیٔ روؽی کً انطوزه چیظٌا را نیٍْهیم ةطای ٍْػم ٌلػم و ْيػاوری
چیو ةاغِان اغِٓاده کيیم .زیػطا آن ةػًنَر نػػِٖیم روی ةػصن اىػػان ،زىػصگی و
حٍان تهطکظ نیکطد و درةػارۀ ایػو نَكػٌَات ةػًنَر نػػِٖیم پػژوٌؼ نیکػطد.
رویکطد نِٓاوتی را ةطگظیصه ةَد .در آن زنان وِٕی ؽاگطدان ةػً نصرغػً نػیرِْيػص،
ىؾػِو در نصیِیؾو را تهطیو نیکطدىص و از آنٌا سَاغًِ نیؽص ذالت ىؾػِو
سَةی داؽًِ ةاؽيص .وِٕی ٕلمؽان را ةطنیداؽػِيص ،چػی و تيٓعؽػان را تييػیم
نیکطدىص .تهام ذطْػًٌا اٌِٖػاد ةػً سػالیکطدن ذٌػو و تييػیم تػيٓع داؽػِيص،
وكٍیت تهام حانًٍ ایوگَىً ةَد.
ةطسی گًِٓاىص« :اگط ٌلم چػیو ةاغػِان را دىتػال نػیکػطدیم آیػا اتَنتیلٌػا و
ٕهارٌا را نیداؽِیم؟ آیا ىَیوغازی انطوزی را نیداؽِیم؟» نیگَیم ىهیتَاىیػص
وكٍیت دیگط را از دیصگاه ایو نریم درک کيیص .در تٓکطتػان ةایػص ترػَلی ـػَرت
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گیطد .ةصون دغِگاه تلَیظیَن ،نطدم نیتَاىػِيص آن را روی پیؾػاىیؽػان داؽػًِ
ةاؽيص و نیتَاىػػِيص ٌطچػً را ةشَاٌيػص نؾػاٌصه کييػصٌ .هچيػیو نػیتَاىػػِيص
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی داؽًِ ةاؽيص .ةصون ٕهار و ٌَاپیها ،نطدم نػیتَاىػػِيص از
حایی کً ىؾػِيص پطواز کييص و ذِی ةً آغاىػَر ىیػازی ىهیداؽػِيص .ؽػطایهی ةػً

ً
كػطورتا ةػً ایػو
ٌهطاه نیآورد کً در آن ،حانًٍ ةًنَر نِٓاوتی تَغًٍ نییاْت و
چارچَب نرصود ىهیؽص .ةؾٖابپطىصهٌای ْطازنیيیٌػا ةػا غػطٌت تفػَرىاپضیطی
غٓط نیکييص و نیتَاىيص ةظرگ یا کَچک ؽَىص .آنٌا ؽیَۀ تَغٍ ةػیار نِٓاوتی
را ةطگظیصهاىص کً رویکطد ٌلهی دیگطی اغت.

۳۳۹

ضذيساىی ٌغتم

ةیگَ
ةطسی اْطاد درةارۀ نَكَع ةیگػَ یػا «زیػػِو ةػصون سػَردن و آؽػانیصن» از نػو
پطغیصهاىص .ةیگَ وحَد دارد و ىًتيٍا در حانٍ تظکیًکييػصگان ،ةلکػً در ةػیو تٍػصاد
زیادی از نطدم در غطاغط دىیا ىیظ وحَد دارد .ةٍلی از نطدم چيص غال یػا ةػیؼ از
یک دًٌ ىهیسَرىص یا ىهیآؽانيص ،ةا ایو ذال ةػًسَةی زىػصگی نیکييػصٌ .ػصهای
نیگَیيص ةیگَ ؽاسؿ غهد ةشفَـی اغت در ذالی کػً دیگػطان آن را ٌالنِػی
ةطای پا یؼ ةصن در ىيط نیگیطىص .اْطادی ىیظ نیگَیيص آن ٕػهِی از روىص تظکیػً
در غهَح ةا غت.
در ذٖیٖت ،ةیگَ ٌی یک از نهالب ةا ىیػػت .پػع چیػػت؟ ةیگػَ ؽػیَۀ
ةشفَـ ػی از تظکیػػً در ؽػػطایهی سػػاص اغػػت .در چػػً ؽػػطایهی ةیگػػَ اغػػِٓاده
نیؽػػَد؟ در چػػیو ةاغػػِان ،ةػػًویژه ٕتػػل از ؽػػکلگیطی نػػضاٌب ،ةػػػیاری از
تهطیوکييصگان در کٌَػِانٌای دوراِْاده یا ُارٌایی کً دور از اغکان ةؾػطی ةػَد
ةًـَرت نشٓی یا اىٓطادی تظکیً نیکطدىص .وِٕی اىِشاب نیکطدىص ةػً ایػو ؽػکل
تظکیً کييص ،نؾکل تأنیو ُضا نهطح ةَد .اگط ْطد ؽیَۀ ةیگَ را ةػً کػار ىهیگطْػت
اـالً ىهیتَاىػت تظکیً کيص و از گطغيگی و تؾيگی در آىخػا نینػطد .وِٕػی ةػطای
آنَزش ْا از ؽٍط چَىگچیيگ ةً ؽٍط ووٌػان رْػِم ،غػَار ةػط ٕػایٖی در انِػصاد
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رودساى یاىگتِػً ةًنطؼ ؽطؽ غٓط کطدم و ُارٌایی را در دو نطؼ غػًگطدىػً در
ٕػهت نیاىی کَهٌػا دیػصم .ةػػیاری از کٌَػػِانٌای نؾػٍَر ىیػظ دارای چيػیو
ُارٌایی ٌػِيص .در گضؽًِ ،تظکیًکييصگان ةا کهک نياب ةً داسل ُػار نیرِْيػص و
غپع نياب را نیةطیصىص و سَد را نٍٍِص نیکطدىص کً در ُار تظکیػً کييػص .اگػط در
تظکیً نَْٔ ىهیؽصىص ،در داسل ُار نینطدىػص .آب یػا ُػضایی ىتػَد و ترػت ایػو
ؽطایم ةػیار ویژه ةَد کً ایو ؽیَۀ ساص تظکیً را ةً کار نیةطدىص.
ةػیاری از روشٌا ةً ایو ؽکل نيِٖل ؽصهاىص و در ىِیخً ،روش آنٌا ؽػانل
ةیگَ نیؽَد .ةػیاری از روشٌا ةیگَ را ىصارىص .انػطوزه اکثطیػت روشٌػایی کػً
رایج ؽصهاىص ةیگَ را ىصارىص .گًِٓایم کً ةایػص ْٖػم ةػً یػک روش نٖیػص ةاؽػیص و

ً
ـطْا ةطای ایيکً نهاةٔ نیلتان اغت اىخام ىصٌیص .نهکو اغت ْکط کيیص
کاری را
ةیگَ سَب اغت و ةًدىتال آن ةاؽیص .چطا آن را نیسَاٌیص؟ ةطسػی ْکػط نیکييػص
ةیگَ سَب اغت و کيخکاو نیؽَىص و ؽایص ْکط نیکييص نٍارتٌایؽػان ةػً ذػص
کاْی سَب اغت کً ةً دیگطان ىهایؼ دٌيص .اْطادی ةا ذٌيیتٌای نشِلّ وحَد
دارىص .ذِی اگط نیؽص ایو روش را در تظکیًتان ةً کػار ةتطیػصٌ ،يػَز ةایػص اىػطژی
سَد را ةطای ذٓو ایو ةصن ْیظیکیتػان نفػطؼ نػیکطدیػص و ىهیارزیػص کػً آن را
انِران کيیص .نیداىیص کً ةٍص از پایًگػضاری نػضاٌب ،نَكػَع ةیگػَ دیگػط وحػَد
ىصارد .زیطا وِٕی ْػطد نصیِیؾػو نیکيػص یػا در نٍتػصی ةًـػَرت اىٓػطادی تظکیػً
نیکيص ،اْطادی ٌػِيص کً ةطای او ُضا و ىَؽیصىی تأنیو نیکييص .ةًویژه کً نػا در
ةیو حانٍ نطدم ٌادی تظکیً نیکيیم .اـالً اذِیاحی ىصاریص ایو روش را ةػً کػار
ةتطیص .ةًٌالوه ،اگط ةیگَ ؽانل نصرغ تظکیً ؽها ىهیؽَد ،ىتایص کاری را ةػً نیػل

ً
وإٍا نیسَاٌیص ةیگَ را تهػطیو کيیػص ،ةطویػص و
سَد اىخام دٌیص .ةً ٌط ذال ،اگط

آن را ةً کار ةتطیص .تا آىخا کً نیداىم ،نٍهَ ً وِٕی اغػِادی روؽػی را در غػهری
ةا آنَزش نیدٌص و ةًنَر وإٍی نطیصی را ٌصایت نیکيص و اگػط نصرغػ تظکیػ
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ؽشؿ دارای روش ةیگَ ةاؽص ،نهکو اغت ایػو پصیػصه روی دٌػص .انػا ؽػشؿ
ىهیتَاىص آن را در ةیو نطدم رایج کيص و نٍهَ ً نطیص را راٌيهایی نیکيص تا در سٓػا
یا ةًتيٍایی تظکیً کيص.
در ذال ذاكط اغِادان چیگَىگی ٌػػِيص کػً ةیگػَ را آنػَزش نیدٌيػص .آیػا
کػی در آن نَْٔ ؽصه اغت؟ ىًٌ .ی کػی در ىٍایت نَْٔ ىؾصه اغػت .دیػصهام
ةػیاری از اْطاد در ةیهارغِانٌا ةػِطی ؽصهاىص و زىصگی تٍصادی از اْطاد در سهػط
ٕطار گطًِْ اغت .ؽيیصن ایو نهکػو اغػت کهػی ةطایتػان گیجکييػصه ةاؽػص زیػطا
ٌهیو ا ن گِٓم ةیگَ وحَد دارد .انا ةایػص ةػً سػانط داؽػًِ ةاؽػیص کػً وكػٍیت
حانٍ ةؾطی ىتایص سطاب یا ةا آن نصاسلً ؽَد .تفَر کيیص تٍصاد زیػادی از نػطدم
غطاغط کؾَر یا ذِی ْٖم تهام غاکيیو ؽػٍط ةظرگػی ناىيػص چاىػگچَن ةػًلهػّ
ةیگَ دیگط ىیازی ىصاؽػِيص ةشَرىػص یػا ةیاؽػانيص .ةػًنَر ذػِم زىػصگی را آغػانتط
نیکطد! ىیازی ىهیةَد ىگطان پشتوپظ ةاؽیم .کؾاورزان از کار زیاد در نػظارع ٌػطؽ
ً
وإٍا آنٌا را از دردغػطٌای زیػادی ىخػات
نیریظىص و اگط کػی چیظی ىهیسَرد،
نیداد .نطدم ْٖم کار نیکطدىص و ىیازی ةً سَردن ىصاؽِيص .چگَىػً ایػو نیتَاىػص
ً
ٕهٍػا نهيػَع اغػت ،زیػطا نصاسلػ
نخاز ةاؽص؟ آیا ایو حانًٍای اىػاىی نیةػَد؟

گػِطده ةا احِهاع ةؾطی نخاز ىیػت.
وِٕی ةٍلی از اغِادان چیگَىگ ةیگَ را آنَزش نیدٌيص ،زىصگی ةػػیاری از
نطدم در سهط ٕطار نیگیطد .ةطسی ةًؽصت دىتال ایػو ٌػػِيص کػً ةیگػَ را تخطةػً
کييص ،انا واةػِگیٌایؽان را از دغت ىصادهاىصٌ ،يَز انیال ةؾطی ةػیاری دارىػص.
وِٕی ةیگَ را ؽطوع نیکييص وكٍیت غشِی سَاٌيص داؽت .زیػطا وِٕػی ُػضاٌای
سَشنظه را نیةیييص کً ىهیتَاىيص ةشَرىص دٌانؽان آب نیاِْص .ىگطان نیؽػَىص
و نیسَاٌيص ةشَرىص .اگط ىشَرىص اذػاس گطغيگی نیکييص .انػا اگػط غػٍی کييػص
ةشَرىػػص ةػػا نیآورىػػص و پػػی نیةطىػػص چیػػظی در نٍصهؽػػان ةيػػص ىهیؽػػَد .چػػَن
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ىهیتَاىيػػص ةشَرىػػص ةػػػیار ٌفػػتی و وذؾػػتزده نیؽػػَىص .ةػػػیاری از اْػػطاد در
ةیهارغِانٌا ةػِطی نیؽَىص و زىػصگی ةػػیاری از نػطدم در نٍػطض سهػط ٕػطار
نیگیطد .اْطادی ٌػِيص کً ىظد نػو نیآیيػص و تٖاكػا نیکييػص ایػو ىاةػػاناىی را
درغػػت کػػيم و نػػو نایػػل ةػػً اىخػػام ایػػو کػػار ىیػػػِمٌ .ی کػ ػی نایػػل ىیػػػت
ٌطجونطحی را کً ةطسی از اغِادان چیگَىگ ةػًنَر ُیطنػػئَ ىًای ایخػاد کطدىػص
غطوغانان دٌص.
ٌالوه ةط ایو ،اگط در اىخام ةیگَ دچار نؾػکل ؽػَیص ،آیػا ایػو ىِیخػ چیػظی
ىیػت کً نلب نیکطدیص؟ گًِٓایم کً ایو پصیػصه وحػَد دارد انػا ىػٌَی از ذالػت
«غهد ةا » کً در نطاذل پیؾطِْ تهطیو ىاٌط نیؽَد ىیػتْٖ .م ؽػیَهای از
تظکیً اغت کً در نٍَٕیت ساـی اغِٓاده نیؽَد و ىهیتَاىص ةًنَر وغػیً رایػج
ؽَد .اْطاد ةػیاری در حػِخَی ةیگَ ٌػِيص و آن را ةً ةیگَ و ىیهًةیگَ تٖػیم
کطدهاىص .ذِی آن را ةػً غػهَح نشِلٓػی نتًٖةيػصی کطدهاىػص .ةٍلػی اْػطاد ادٌػا
نیکييص ْٖم ىیاز دارىص آب ةيَؽيصٌ .ػصهای ادٌػا نیکييػص ْٖػم ىیػاز دارىػص نیػَه
ةشَرىػػصٌ .هػ ایوٌػػا ةیگػػَی تٖلتػػی ٌػػػِيص و ةٍػػص از نػػصتی ةػػًنَر ذػػِم دوام
ىهیآورىص .کػی کً ةًنَر وإٍی ةا آن تظکیً نیکيص در ُاری نیناىص ةػصون ایيکػً
چیظی ةشَرد یا ةیاؽانص .ةیگَی وإٍی ایو اغت.

دزدیرن چی
وِٕی از دزدیصن چی ـرتت نیؽَد ،ةطسی اْطاد رىگ ـَرتؽػان نیپػطد ،نثػل
ایيکً ةتطی را ةً آنٌا ىؾان دادهاىص و آنٕصر نیتطغيص کً ىهیسَاٌيص چیگَىگ را
تهطیو کييص .در حانٍ تظکیًکييػصگان ةػػیاری از اْػطاد ةػًٌلػت ؽػایٍاتی درةػارۀ
پصیصهٌای حيَن ذاـل از تظکیً ،دزدیصن چػی و ناىيػص آن ،آنٕػصر نیتطغػيص کػً
نایل ىیػِيص چیگَىگ را تهطیو کييص یا ةػً آن ىظدیػک ؽػَىص .اگػط ةػًسانط ایػو
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ىگطشٌا ىتَد ،ؽایص اْطاد ةیؾػِطی چیگَىػگ را تهػطیو نیکطدىػص .انػا اغػِادان
چیگَىگی ةا ؽیوؽیيگ غػهد پػاییو ٌػػِيص کػً ایػو چیظٌػا را ةػًنَر سػاص
آنػػَزش نیدٌيػػص و حانٍػػ تظکیًکييػػصگان را آؽػػًِٓ نیکييػػص .در وإػػً ،ةػػً آن
وذؾِياکی ىیػت کً آنٌا تَـیّ کطدهاىص .گًِٓایم کً چی ْٖم چی اغت ،ذِی
چی ىشػِیو نشلَطؽصه »،ایو چی یا آن چػی ةيانیػص .تػا وِٕػی در
اگط آن را « ِ
ً
ـطْا در نطذل تهطیو ةطای غػالنِی
ةصن ْطد ٌيَز چی وحَد داؽًِ ةاؽص ،ةصىؼ
ةَده و ٌيَز در تظکیً پیؾطْت ىکطده اغت .تا وِٕی او چی داؽػًِ ةاؽػص ةػً ایػو
چػی
نٍيی اغت کً ةصىؼ ٌيَز در غهد ةا یی پا یؼ ىؾصه و ةًنَر ذِم ٌيػَز
ِ

چی نطدم را نیدزدد در غػهد چػی اغػت .اگػط کػػی
ةیهاریزا دارد .ؽشفی کً ِ
ً
چػی
وإٍا ةصاىص در ذال اىخام چً کػاری اغػت ٌطگػظ ىهیسَاٌػص از ْػطد دیگػطی
ِ
ىاسالؿ ةگیطد .چی در ةصن ْطدی ُیطتهطیوکييػصه کػصر و ىاسػالؿ اغػت .نهکػو

اغت از نطیٔ تهطیو چیگَىگ تهیظتط ؽَد .وِٕی ایو اىطژی تهیظتط ؽَد نیتَان
دیص در ىٖانی کً او ةیهاری دارد تَدۀ ةظرگی از نادۀ غیاه ةا چگالی ةا وحَد دارد.

ً
چػی او
وإٍا از ةیهاری ؽػٓا یاِْػً و غػالم ؽػصه ةاؽػص،
ةا ادان تهطیو ،اگط ْطد
ِ

ةًتصریج زرد نیؽَد .اگط ةیؾِط ةً تهطیو ادانً دٌص ،ةیهاری ةًنَر وإٍی درنػان
چی او ىیظ ىاپصیص نیؽَد .او وارد نطذل ةصن غٓیص ؽیطی نیؽَد.
و ِ
نیتَان گٓت اگط ْطدی چی دارد ٌيَز ٌػم ةیهاریٌػایی دارد .نػا تظکیًکييػصه
ٌػِیم ،چطا در تهطیونان ةً چی ىیاز داؽًِ ةاؽیم؟ ةصن نا ةایػص پػا یؼ ؽػَد.

ً
نهلٖا ىیاز ىػصاریم .ؽشفػی کػً چػی
چی ىاسالؿ ىیاز داؽًِ ةاؽیم؟
چطا ةایص ةً
ِ
چػی
نیسَاٌص ٌيَز در غهد چی ٕطار دارد .او کً در غهد چػی اغػت ،ىهیتَاىػص
ِ
چی ةص را از ٌم تؾشیؿ دٌص ،زیطا آن تَاىایی را ىصارد .ایو ْطد ىهیتَاىػص
سَب و
ِ

چػػی ذٖیٖػػی در ٕػػػهت دنتػػیان ةػػصنتان را ةػػطدارد ،زیػػطا ْٖػػم ؽشفػػی ةػػا
ِ
چی ىشػِیو را ةطدارد .ةياةطایو اگط کػػی
تَاىاییٌایی در غهری ةا نیتَاىص آن
ِ
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چی ىاسالؿ در ةصنتان را ةصزدد ،ةگضاریص ةػصزدد .نػػئل نٍهػی
نیسَاٌص ٌطگَىً ِ
ً
وإٍػا چیػظ ساـػی
ىیػت .در گضؽًِ وِٕی تهطیو نیکػطدم پػی ةػطدم کػً چػی
ىیػت ،زیطا اگط نیسَاغِم سَد را ةا چی پط کػيمْٖ ،ػم ةػا ْکطکػطدن درةػارۀ آن،
نیتَاىػِم ؽکم سَد را ةا آن پط کيم.
نصرغ دا َ تهطیو ایػِادۀ تیاِنزی حَآىگ را آنَزش نیدٌػص در ذػالی کػً
چی ةػیاری در حٍػان
نصرغ ةَدا حاریکطدن چی ةً ةا ی غط را آنَزش نیدٌصِ .
وحَد دارد و ؽها نیتَاىیص در تهام نصت روز ،سَد را ةا آن پػط کيیػص .ؽػها ىٖهػ

نب غَزىی

َگَىگ را ةاز نیکيیص ،ىٖه نب غَزىی ةایٌَیی در ْطؽ غػطتان را

ةاز نیکيیػص و غػپع نیتَاىیػص چػی را ةػً درون حػاری کيیػص .ذٌوتػان را روی
دنتیان نِهطکظ نیکيیص و از نطیٔ دغتٌایتان سَد را ةػا چػی پػط نیکيیػص .در
یک لريً از چی پط نیؽَیص .ةصون تَحً ةً ایيکً ةا چً نٖصار از چی پط ؽػصهایص،
ةً چً دردی نیسَرد؟ وِٕی ةٍلی اْطاد چی را زیاد تهطیو کطده ةاؽيص ،اذػاس
نیکييص اىگؾِانؽان نَِرم ؽصه و ةصنؽان ةاد کطده اغت .وِٕی دیگطان ىظدیػک

ً
وإٍػا سػَب
چيیو ْطدی ٌػِيص ،نیػصاىی پیطانػَن او اذػػاس نیکييػص« ،وای،
تهطیو کطدهای ».نیگَیم آن چیظی ىیػت .گَىگتان کخاغت؟ آن ْٖػم تهػطیو
چی اغت .چی ىهیتَاىص حایگظیو گَىگ ؽَدٌ ،طچٖصر ٌم کػً ْػطد چػی داؽػًِ

چػی درون
چی سَب در ةیطون ،حایگظیو
ةاؽصٌ .صؼ از تهطیو چی ایو اغت کً
ِ
ِ
ً
ـطْا حهًکطدن چی ْایصۀ چيػصاىی ىػصارد .در
ةصن ْطد ؽَد و ةصن را پا یؼ کيص.
ایو غهدِ چیْ ،طد ٌيَز دغِشَش تِییط ةيیادی ىؾػصه و ٌيػَز گػَىگی در نیػان

ىیػتْ .طد ٌطچٖصر ٌم کً چی دزدیصه ةاؽصٌ ،يَز چیػظی ةػًحظ کیػػ ةظرگػی از

چی ىیػت .ةً چً درد نیسَرد؟ چی ٌيَز ةػً نػادۀ ةػا اىػطژی ةػا تتػصیل ىؾػصه
چی ؽها را نیدزدد.
اغت .پع ىتایص ةِطغیص و ىتایص ىگطان ةاؽیص کً کػی ِ
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ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگط ةصنتان چی داؽػًِ ةاؽػص ،ةیهاریٌػایی ٌػم
چػی ةیهػاریزای ؽػها را ىیػظ
چػی ؽػها را ةػصزدد ،آیػا او
دارد .پع اگط ؽشفػی
ِ
ِ
ىهیدزدد؟ او اـالً ىهیتَاىص ایوٌا را از ٌم تهیظ دٌص ،زیطا ْطدی کً چی نیسَاٌص
در غهد چی ٕطار داؽًِ و ٌی

تَاىایی ةطای ایو کار ىصارد .ؽشفی کً گَىگ دارد

ً
نههئيا ایونَر اغت .اگط ةاور ىهیکيیص ،ةیاییص آزنایؼ کيیم .اگػط
چی ىهیسَاٌص؛

ً
چی ؽها را ةصزدد ،نیتَاىیص آىخا ةایػِیص و ةگضاریص چػی را
وإٍا ةشَاٌص
ؽشفی
ِ
چی ؽها را نیدزدد ،نیتَاىیص ْکط سَد را روی
ةصزدد .در ذالی کً او پؾت غطتان
ِ

چی حٍان نِهطکظ کيیص .سَاٌیص دیص چً نٍانلػ سػَةی اغػت،
پطکطدن ةصنتان ةا
ِ
زیطا او ْٖم پا یؼ ةصنتان را تػطیً نیکيص و نختػَر ىیػػِیص دغػِانتان را ةػا

ةتطیص و پاییو ةیاوریص تا ةصنتان را ةا چی پط و از آن سالی کيیص .ةػًسانط ایيکػً او
ٕفص ةصی دارد و چیظی را از دیگطان نیدزدد ،ةا ایيکً آن چیظ دزدیػصهؽػصه سػَب
ىیػت انا ٌيَز ٌم کاری را اىخام نیدٌص کً ةطایؼ ةػً ٕیهػت ازدغػتدادن تٖػَا
تهام نیؽَد .ةياةطایو ةً ؽها تَٖا نیدٌص .ایو کارش نػصاری ةػیو ؽػها دو ىٓػط
چػی ؽػها را نیگیػطد ،در ُةٍػصی دیگػط ةػً ؽػها تٖػَا
ؽکل نیدٌص .در ذالی کػً
ِ

نیدٌص .ؽشفی کً چی را نیدزدد ایو ىکًِ را ىهیداىص .اگط نیداىػػت ،حط ػت
ىهیکطد ایو کار را اىخام دٌص!
چٍطۀ تهام اْطادی کً چی نیدزدىػص رىگپطیػصه و زرد اغػتٌ .هگػی ةػً ایػو
ـَرت ٌػِيص .ةػیاری از اْطادی کً ةػطای تهػطیو چیگَىػگ ةػً پػارک نیروىػص
آرزوی ازةیوةطدن ةیهاریٌا را دارىص و اىَاعوإػام ةیهاریٌا را دارىص .وِٕػی کػػی
چی ةیهاریزا را تشلیً کيص .انػا ؽشفػی
ةشَاٌص ةصىؼ غالم ؽَد ةایص غٍی کيص
ِ

چػی ةیهػاریزا را در غطاغػط
کً چی نیدزدد چی را تشلیً ىهیکيص و اىَاعوإػػام
ِ
ةصىؼ اىتار نیکيص .ذِی درون ةصىؼ ةػػیار تیػطه نیؽػَد .اگػط ٌهیؾػً تٖػَا از
دغت دٌص ،ىاٌط ةصىؼ ىیظ غیاه ةً ىيط نیرغص .وِٕػی نیػصان کارنػای او ةػظرگ
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نیؽَد و نٖصار زیادی تَٖا از دغت نیدٌص درون و ةیطون ةصىؼ غیاه نیؽػَد.
اگط اْطادی کً چی نیدزدىص از ایو تِییطاتی کً ةطایؽان اتٓػاؽ نیاِْػاد آگػاٌی
نیداؽِيص یا نیداىػِيص ةً نطدم تَٖا نیدٌيص و کاری ایوچيیو اذهٖاىً را اىخام
نیدٌيص ،نصتٌا پیؼ آن را تطک نیکطدىص.
ةطسی اْطاد درةارۀ چی اُطاؽ نی کييص« :اگط در آنطیکا ةاؽیص ،نیتَاىیص چػی را
کً ةیطون نیْطغِم دریاْت کيیػص« ».آن نػطؼ دیػَار نيِيػط ةهاىیػص ،چػی را کػً
ةیطون نیْطغِم نیگیطیص ».ةٍلی اْطاد ةػیار ذػػاساىص و وِٕػی چػی ةیػطون
ْطغِاده ؽَد نیتَاىيص آن را اذػاس کييص .انا چی در ایو ُةٍص حاةخػا ىهیؽػَد.
چی در ُةٍصی دیگط کً چيیو دیَاری وحَد ىصارد ذطکت نیکيص .چطا وِٕػی اغػِاد
چیگَىگی در نریهی ةاز چی را ةیطون نیْطغػِص ىهیتَاىیػص چیػظی را اذػػاس
کيیص؟ زیطا در ُةٍصی دیگط چیظی وحَد دارد کً غص راه آن نیؽَد .ةياةطایو چی ةً
آن اىصازه کً نطدم تَـیّ کطدهاىص ٕصرت ىَٓذ ىصارد.
ً
وإٍا ٕصرت دارد گَىگ اغت .وِٕی تظکیًکييصه ةَِاىص گَىگ غػانً کيػص،
آىچً
او دیگط چی ىصارد و نیتَاىص نادۀ ةا اىطژی ةا ةیطون ةٓطغِص .وِٕی ةا چؾم غَم
ةً آن ىگاه کيیص ةً ؽکلی از ىَر دیصه نیؽَد .وِٕی ةً ؽػشؿ دیگػطی نیرغػص،
ةاٌ

ً
نػِٖیها ْطدی ٌادی را کيِطل
نیؽَد ؽشؿ گطنا اذػاس کيص و نیتَاىص

کيص .انا ىهیتَاىص ؽشؿ را ةًنَر کانل ؽٓا دٌص ،ةلکً ْٖػم تػأثیط غػطکَبکطدن
نؾکل را دارد .ةطای ایيکً ةًنَر ذٖیٖػی ةیهاریٌػا را ؽػٓا داد ،ةایػص تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی وحَد داؽًِ ةاؽص .ةطای ٌػط ةیهػاری ،تَاىػایی ْػَؽنتیٍی ةشفَـػی
وحَد دارد .در غهری ةػیار نیکطوغکَپیٌ ،ط ذرۀ نیکطوغکَپی از گَىگٌ ،هػان
تفَیط سَدتان را دارد .نیتَاىص اْطاد را از ٌم تؾشیؿ دٌص و ٌَش سػَد را دارد،
اىطژی ةا غت .اگط کػی آن را ةصزدد ،چگَىً نیتَاىػص آىخػا ةػإی
چطاکً ؽکلی از
ِ
ةهاىص؟ در آىخا ةإی ىهیناىص و ىهیتَاىص در آىخا نػِٖط ؽػَد ،زیػطا نٍِلػٔ ةػً آن
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ؽشؿ ىیػتٌ .طکػی کً ةًنَر وإٍی تظکیً نیکيص و گَىگ دارد ،اغػِادی دارد
کً نطإب اوغت و ٌی

اغِادی ٌطگظ ىهیگضارد کػی ةصیو ؽکل اىطژی را ةطدارد.

جهعکسدن چی
در آنَزش تظکیً در غػهَح ةػا تط ،دزدیػصن چػی و حهػًکػطدن چػی نَكػٌَاتی
ىیػِيص کً نٍهَ ً ةً آن نیپطدازیم .درةارۀ آنٌا ـػرتت نػیکيم زیػطا نیسػَاٌم
ىیکيانی روشٌای تظکیً را اذیا کيم ،کار سػَةی اىخػام دٌػم و چيػیو پصیػصهٌای
ةصی را ْاش کيمٌ .ی کػی در گضؽًِ ةً آنٌا اؽػاره ىکػطده اغػت .انیػصوارم ةػا
تؾطید ایو نَكَع ،نطدم چيیو کارٌای ةػصی را دیگػط اىخػام ىصٌيػص و ٌهچيػیو
اْطادی کً از ایو نػئلً آگاه ىیػِيص از ایو چیظٌا دیگط ىِطغيص.
چی آغهاىی
نٖصار ةػیار زیادی چی در حٍان وحَد دارد .ةٍلی از نطدم درةارۀ
ِ

چی زنیيی ییو ـرتت نیکييص .ؽها ىیظ ٕػهِی از ایػو حٍػان ٌػػِیص،
یاىگ و
ِ
چػی حٍػان را حهػً
پع نیتَاىیص ةطویػص و چػی حهػً کيیػص .انػا ةٍلػی اْػطاد
ِ
چػی گیاٌػان را حهػً کييػص.
ىهیکييص ،ةلکً ٌهیؾػً ةػً نػطدم آنػَزش نیدٌيػص
ِ

چػی درسػت غػپیصار غػٓیصرىگ
یاًٌِْایؽان را ةا دیگطان ةً اؽِطاک نیگضارىص:
ِ

چی درست کاج زرد اغت .چگَىً و چػً زنػاىی چػی را از آنٌػا حهػً کػطد.
اغت،
ِ

چی
ذِی کػی زناىی گٓت« :درسِی روةطوی نيظل نا وحَد داؽت .پع از ایيکً
ِ

آن را حهً کطدم سؾک ؽص ».آیا ایو چیظی اغت کً ةایص ةً آن اِْشار کػطد؟ آیػا
ایو کاری ىادرغت ىیػت؟ ٌهً نیداىيػص وِٕػی ةػًنَر ذٖیٖػی تظکیػً نػیکيیم،
چیظٌای نثتت و ٌهگَىی ةا غطؽت حٍان را نیسَاٌیم .آیا ىتایػص ىیػکسَاٌی را
پطورش دٌیص؟ ؽشؿ ةػطای ٌهگػَىی ةػا غطؽػت حٍػانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن ،ةایػص
ىیکسَاٌی را پطورش دٌص .اگط ٌهیؾػً کارٌػای ىادرغػِی اىخػام دٌیػص ،چگَىػً

نیتَاىیص گَىگ را اْظایؼ دٌیص؟ چگَىً ةیهاریٌایتان نیتَاىيص ؽٓا یاةيػص؟ آیػا
۳۴۹

ایو نشالّ چیظی ىیػت کً تهطیوکييصگان نا ةایص اىخام دٌيػص؟ آن ىیػظ کؾػِو
نَحػػَدات و اىخػػام کػػاری ىادرغػػت اغػػت! ؽػػایص کػػػی ةگَیػػصٌ« :طچػػً ةیؾػػِط
نیگَییص ،ةیؾِط تفَرىاپضیط اغت .گِٓیص کؾػِو ذیَاىػات ،کؾػِو اغػت و ذػا

ً
وإٍا ایونَر اغت .در ةَدیػػم
نیگَییص ازةیوةطدن گیاٌان ىیظ کؾِو اغت ».انا
درةارۀ ةازپیػصایی ـػرتت نیکييػص ،درةػارۀ ایيکػً وِٕػی ةازپیػصا ؽػَیص نیتَاىیػص
ةًـَرت گیاه درآییص .ایو چیظی اغت کً در ةَدیػم نیگَیيص .نػا ایيخػا ةػً ایػو
نػػػا ل ىهیپػػطدازیم ،انػػا نیتػػَاىیم ةگػػَییم کػػً درسِػػان ىیػػظ زىصهاىػػص و ذِػػی
تَاىاییٌای ادراکی پیؾطًِْای دارىص.
ةًنَر نثال ،در آنطیکا ؽشفی ٌػت کً در پژوٌؼٌای الکِطوىیک تشفػؿ
دارد و ةً دیگطان آنَزش نیدٌص چگَىً از وغایل دروغغيج اغػِٓاده کييػص .روزی
ىاگٍان ْکطی ةً ىيطش رغیص .او دو اىٍِػای دغػِگاه دروغغػيج را در ىػطؼ گیػاه
اژدٌا ْطو کطد و ةً گیػاه آب داد .ةالْاـػلً نَِحػً ؽػص ٕلػم دغػِگاه دروغغػيج
ةًغطٌت ىٌَی نيريی رغم کطد .ایو نيريػی ؽػتیً ٌهػان نيريػی ةػَد کػً نِػظ
ٌیخان لريًای ایخاد نیکيص .ؽگٓتزده ؽص .چگَىً گیاه
اىػان در زنان ؽادی و
ِ

نیتَاىص اذػاغات داؽػًِ ةاؽػص؟ ىظدیػک ةػَد ةػً سیاةػان ةػطود و ْطیػاد ةظىػص:
«گیاٌػػان دارای اذػاغػػات ٌػػػِيص!» ایػػو رویػػصاد او را ةػػط آن داؽػػت تػػا ةػػً

پژوٌؼٌایؼ در ایو زنیيً ادانً و آزنایؼٌای زیادی اىخام دٌص.
یکةار دو گیاه را کيار ٌم ٕػطار داد و از ؽػاگطدش سَاغػت یکػی از آنٌػا را در
نٖاةل گیاه دیگط لگصکَب کيص تا از ةیو ةطود .غپع گیاه غالم را ةػً اتػاؽ دیگػطی
ةطد و دغِگاه دروغغيج را ةً آن وـػل کػطد .از پػيج ىٓػط از ؽػاگطداىؼ سَاغػت
ةًتطتیب وارد اتاؽ ؽَىص .وِٕی کً چٍار ؽاگطد وارد اتاؽ ؽصىص گیاه ٌػی

واکيؾػی

ىؾان ىصاد .وِٕی پيخهیو ؽاگطدٌ ،هان کػی کً گیاه را از ةیو ةطده ةَد وارد اتػاؽ
ؽص ،ذِی ٕتل از ایيکً ةًنطؼ گیاه ةطودٕ ،لم دغِگاه ةًغطٌت ىٌَی نيريی رغم
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ً
ً
وإٍػا
وإٍػا تطغػیصه ةاؽػص .او
کطد کً ْٖػم زنػاىی ىػاٌط نیؽػَد کػً ؽشفػی
ؽگٓتزده ؽص! ایو رویصاد ىکِػ ةػػیار نٍهػی را ةػً نػا نیگَیػصٌ :هیؾػً ْکػط
نیکطدیم ْٖم گَىًٌای پیؾطِْ ذیات ،ناىيػص اىػػانٌا ،نَحػَداتی ٌػػِيص کػً
ةًواغه اٌلای ذػیؽان نیتَاىيص چیظٌا را تؾشیؿ و تهیظ دٌيص و ْٖم آنٌا
ٌػِيص کً ةًواغه نِظؽان نیتَاىيص تخظیًوترلیل کييص .چگَىً گیاٌان نیتَاىيص
چیظٌا را تؾشیؿ دٌيص؟ آیا ةً ایو نٍيی ىیػػت کػً آنٌػا ىیػظ اٌلػای ذػػی
دارىص؟ در گضؽًِ ،اگط کػی نیگٓت گیاٌان اٌلػای ذػػی ،تَاىػایی ْکطکػطدن و
اذػاغات دارىص و نیتَاىيص نطدم را تؾشیؿ دٌيص ،نػطدم نیگِٓيػص او سطاْػاتی
اغتٌ .الوه ةط ایو ویژگیٌا ،ةً ىيط نیرغص گیاٌان در ةطسی حيتًٌا ْطاتط از نطدم
انطوزی نا ٌػِيص.
روزی ایو پژوٌؾگط ،دغِگاه دروغغيج را ةً گیاٌی وـل و ةا سَد ْکػط کػطد:
«چً آزنایؼ دیگطی اىخام دٌم؟ ةطگٌای گیاه را ةا آتؼ نیغػَزاىم تػا ةتیيػیم
چً واکيؾی ىؾان نیدٌص ».ةا ایو ْکط ،ذِی ٕتل از ایيکً آن کػار را اىخػام دٌػص،
ٕلم دغِگاه ةًغطٌت ىٌَی نيريی رغم کطد کً وِٕی ؽشفی ةطای کهکسَاغِو
گطیػػً نیکيػػص و زىػػصگیاش در سهػػط اغػػت ایػػو ىػػَع را نیةیيیػػص .ایػػو تَاىػػایی
َْؽذػی کً در گضؽًِ سَاىصن ْکط ىانیصه نیؽص یػک ٌهلکػطد ىٍِٓػ ةؾػطی و
یک تَاىایی نادرزادی اغت .ةا اَْل ةؾطیت ایو تَاىایی َْؽذػی از دغػت رِْػً
اغت .ةطای ةازیاةی آن ،ةایص تظکیً کيیص و ةً سلَص اولیػًتان ةازگطدیػص .انػا گیػاه
ایػػو تَاىاییٌػػا را دارد و نیداىػػص چػػًچیظی در ذٌوتػػان نیگػػضرد .نهکػػو اغػػت
تفَرىاپضیط ةاؽص ،انا ایو تخطةًای ٌلهی و وإٍی ةػَد .او آزنایؼٌػای نشِلٓػی
اىخام داد ،ؽانل ةطرغی تَاىایی کيِػطلازراهدور .اىِؾػار ىَؽػًٌِایؼ غطوـػصای
زیادی در غطاغط دىیا ایخاد کطد.
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گیاهؽياغان در کؾَرٌای نشِلّ و آنٌایی کً در کؾَر نا ٌػِيص ىیظ ٌهگػی
پژوٌؼٌایؽػػان را در ایػػو زنیيػػً ؽػػطوع کطدهاىػػص و ایػػو دیگػػط چیػػظی سطاْػػی
نرػَب ىهیؽَد .چيص روز پیؼ گِٓم کً آىچً انػطوزه اىػػان تخطةػً ،اسِػطاع و
کؾّ کطده آنٕصر ٌػت کً ةَِان کِابٌای درغی را تِییط داد .انا ةًسانط تػأثیط
ذٌيیتٌای نطغَم ،نطدم تهایلی ىصارىص آنٌا را ةً رغهیت ةؾياغيص و کػػی ىیػظ
ایو چیظٌا را ةًنَر روؽهيصی غازناندٌی ىهیکيص.
در پارکی در ؽهالؽطؽ چػیو نَِحػً ؽػصم گطوٌػی از درسِػان کػاج سؾػک
ؽصهاىص .گطوٌػی کػً آىخػا ىػٌَی چیگَىػگ تهػطیو نیکطدىػص ،روی زنػیو ُلػت
چی درسِػان را حهػً نیکطدىػص.
نیسَردىص و غپع ةا اغِٓاده از دغتوپایؽان ِ
نصت کَتاٌی پع از آن ،درسِان کاج در آن نيهًٖ پژنطده و سؾک ؽػصىص .آىچػً

آنٌا اىخام دادىص کار سَب یا ةصی ةَد؟ از دیصگاه تهطیوکييصگان نػا ایػو کارؽػان
کؾػِو نَحػَدات ةػػَد .ؽػها تهطیوکييػػصه ٌػػِیص ،ةيػػاةطایو ةػطای ٌهگَنؽػػصن
تصریخی ةا غطؽت حٍان و رٌایی از سفَـیات ةصتان ةایص ؽشؿ سَةی ةاؽػیص.
ذِی از دیصگاه ْطدی ٌادی ىیظ کارؽان سَب ىیػت .چيػیو کػاری آغیبرغػاىصن
ةً انَال ٌهَنی و سطابکطدن ْلای غتظ و ةطٌمزدن تٍادل غیػِم نریمزیػت
ةَد .از ٌػط حٍػت کػار سػَةی ىیػػت .نٖػصار زیػادی چػی در حٍػان وحػَد دارد و
نیتَاىیص ٌطٕصر کً ةشَاٌیص آن را حهً کيیص .وِٕی ةطسی اْطاد در تهطیوؽػان ةػً
نطذل ساـی نیرغػيص نهکػو اغػت ٕػصرتی داؽػًِ ةاؽػيص کػً ةػا یػک ذطکػت
چی نيهٖ وغیٍی از غتظهزار و درسِان را حهً کييص .انا ٌطچً دریاْت
دغتؽان
ِ
نیکييص چیظی حظ چی ىیػت و ٌطٕصر ٌم حهً کييص ةً درد ىهیسَرد .ةطسی ْٖم
ةً ٕفص حهًکطدن چی ةً پارک نیروىص و ٌی کار دیگطی اىخام ىهیدٌيصْ .طدی
ادٌا نیکيص« :ىیازی ىصارم چیگَىگ تهطیو کيمٌ .هػیو کػً ٕػصم نػیزىم و چػی
حهً نیکيم سَب اغت و پع از آن ،تهطیو نو اىخػام ؽػصه اغػتٌ .هػیو کػً
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ْٖم چی ةً دغت آورم کاْی اغت ».ةًاؽػِتاه ْکػط نیکييػص چػی ،گَىػگ اغػت.
وِٕی دیگطان ةً ایو ؽشؿ ىظدیک نیؽَىص اذػاس نیکييص ةصىؼ سیلی غػطد
چی گیاٌان ،نتیٍت ییو را ىصارد؟ تهطیوکييصه ةایص تٍادل یػیو و یاىػگ
اغت .آیا ِ
را ذٓو کيص .اگطچً ةصن ایو ؽشؿ ةَی روُو کاج نیدٌػصٌ ،يػَز نهکػو اغػت

ْکط کيص در تهطیيؼ ةًسَةی ٌهل نیکيص.

ٌسکطی کً تشکیً کير گَىگ را ةً دضت نیآورد
ایو نَكَع کً چً کػی تظکیً نیکيص و چػً کػػی گَىػگ را ةػً دغػت نػیآورد
ةػیار نٍم اغت .وِٕی از نو درةارۀ نظایای ْالَن داْا نیپطغيص ،نیگػَیم ْػالَن
داْا نیتَاىص نکاىیظمٌای اىطژی را ٕادر کيػص کػً تهطیوکييػصگان را پػا یؼ کيػص و
ةياةطایو نٖصار زنان زم ةطای تهطیو را کاٌؼ دٌصْ .الَن داْا نؾکل کهتَد وٕت
ةطای اىخام تهطیوٌا را ذل نیکيص ،زیطا گَىگ ةًنَر پیَغًِ ْطد را تظکیً نیکيػص.
دیگط ایيکً ،روش نا روش تظکیػ وإٍػی ذٌػو و ةػصن اغػت .ةػصن ْیظیکػی نػا
دغِشَش تِییطات ةظرگی نیؽَد .انا ْالَن داْا نظیت دیگطی دارد ،ةظرگتػطیو
نظیِی کً تا انطوز آن را ىگِٓم .انطوز ةطای اولیو ةار از آن پطده ةط نیدارمٕ .تالً آن
را ىگِٓم زیطا نَكَع نٍهی را در ةػط دارد و ةػً گضؽػِ دور در تػاریز ةطنیگػطدد و
حانٍ تظکیًکييصگان را ةًؽصت ترتتأثیط ٕطار نیدٌص .در نػَل تػاریز ىػً کػػی
ٌطگظ حط ت کطده و ىً احازه داؽػًِ اغػت کػً آن را ْػاش کيػص .انػا ٌػی گظیيػ
دیگطی ىصارم حظ ایيکً ةً ؽها ةگَیم.
ةطسی از نطیصان گًِٓاىصٌ« :ط حهلًای کً اغِاد لی ٌيگخی گًِٓ اغت یک راز
آغهاىی و اْؾاکطدن اغطار آغهاىی اغت ».انا ایونَر ىیػت کػً ةػًنَر غطغػطی
اغطار آغهان را اْؾا نػیکيم .نػا ةػًنػَر وإٍػی نػطدم را ةًغػَی غػهَح ةػا تط
راٌيهایی نػیکيیم و نػطدم را ىخػات نػیدٌیم .نػا ةایػص نػػئَل ؽػها ةاؽػیم و
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نیتَاىیم آن نػئَلیت را ةً ٌٍصه ةگیػطیم .اگػط کػػی ُیطنػػئَ ىً درةػارۀ آنٌػا
ـرتت کيص ،اْؾاکطدن اغطار آغهاىی اغت .آىچً انطوز نیسَاٌم روؽو کيم ایػو
اغت :آن کػی کً تظکیً نیکيص ْطدی اغت کً گَىگ را کػب نیکيص .از ىيط نػو،
تهام روشٌای تظکی انػطوزه ،ؽػانل تظکیػًٌای غطاغػط تػاریز در نصرغػ ةػَدا،
نصرغ دا َ و نصرغ ُیطنٍهَلی ،روح کهکی ؽشؿ را تظکیً کطدهاىص و کػػی کػً
گَىگ را ةً دغت نػیآورده روح کهکػی ةػَده اغػت .روح اـػلی کػً ایيخػا ةیػان
نػػیکيیم ةػػً ذٌػػو ٌؾػػیارتان اؽػػاره نیکيػػص ،ذٌيػػی کػػً از نطیػػٔ آن ،از اْکػػار و
اٌهالتان آگاه ٌػِیص و ٌهیو ذٌو ٌؾػیارتان نٍػطؼ ؽهاغػت .انػا آىچػً روح
کهکیتان اىخام نیدٌص ٌهیؾػً ةػطای ؽػها ىانؾػشؿ اغػت .اگطچػً او ةػًنَر
ٌمزنان ةا ؽها نَِلص ؽص و ٌهان اغم و ٌهان ؽکل ؽها را دارد و او ىیػظ ٌهػیو
ةصن را کيِطل نیکيص ،انا دٕیٔ ةگَییم ،او سَد ؽها ىیػت.
اـلی در حٍان وحَد دارد :آن کػی ةً دغت نیآورد کً از دغػت نیدٌػص .آن
کػی گَىگ را ةً دغت نیآورد کً تظکیً نیکيص .در غطاغط تاریز ،تهػام روشٌػا
ةً نطدم آنَسًِاىص کً ْطد در نَل نصیِیؾو یا تٍهػٔ نٍيػَی ةایػص ٌهػ آگػاٌی
سَد از نریم و انطاْؼ را کيار ةگضارد ،ةً چیظی ْکط ىکيص و ةًنَر کانل ةً ذالػت
سلػً رود و از سَد ةیسَد ؽَد .ةطسػی غػً غػاٌت در نصیِیؾػو یػا در ذالػت
تٍهٔ نیىؾیييص نثل ایيکً ْٖم لريًای کَتاه گضؽًِ اغت .دیگطان نهکو اغت
تَاىایی تهطکظ چيػیو اْػطادی را ترػػیو کييػص .انػا ایػو اْػطاد و دیگػطان نَِحػً
ىؾصهاىص کً سَد ایو اْطاد کػاىی ىتَدىص کً تهطیو نیکطدىص .ةًنَر نثال ،نصرغػ
دا َ آنَزش نیدٌص کػً «روح آگػاه» نینیػطد و «روح وإٍػی» نَِلػص نیؽػَد.
نييَرؽان از روح آگاه چیظی اغت کً نا روح اـلی نیىانیم و نييَرؽان از روح

ً
وإٍػا
وإٍی چیظی اغت کً نا روح کهکی نیىانیم .اگػط ٕػطار ةػَد روح آگاهتػان
ةهیطد ،ىاةَد نیؽػصیص زیػطا روح اـػلیتان نینػطد .زنػاىی کػػی از روش تظکیػ
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دیگطی ةً نو گٓت« :نٍلم ،وِٕی تهطیو نیکيم ذٌيم را رٌا نیکيم ،تا ذصی کػً
ذِی اٌلای ساىَادهام ةطایم آؽيا ىیػِيص ».ؽشؿ دیگطی ةً نو گٓت« :نختػَر
ىیػِم ةًغشِی تهطیو کيم ،نثل ةٖیً کً ـتد زود و اىٍِای ؽب تهطیو نیکييص.
وِٕی ةً ساىً نیروم ،روی نتل دراز نیکؾم و از سَدم سارج نیؽَم تا تهػطیو
کيم .در ذالی کً آىخا دراز کؾیصهام سَدم را ىياره نیکيم کً تهطیو نػیکيم ».تػا
ذصی ةطایؼ نِأغّ ؽصم.
انا چطا آنٌا روح کهکی را ىخات نیدٌيص؟ زناىی ْطزاىػًای دا َ یػػِی ةػًىام
لَ دوىگةیو گٓت« :نو تػطحید نػیدٌم ذیػَاىی را ىخػات دٌػم ةػًحای ایيکػً
اىػاىی را ىخات دٌم ».ةػیار غشت اغت نطدم از ىيط نٍيػَی آگػاه ؽػَىص .زیػطا
نطدم ٌادی در تٌَم حانٍ ٌادی ةؾطی گم ؽصهاىص و ٌيگام روةطوؽصن ةا نيػاًْ
ٌهلی ىهیتَاىيص واةػِگیٌایؽان را رٌا کييص .اگط ةاور ىهیکيیصْٖ ،ػم ىگػاه کيیػص
چگَىً ةطسی اْطاد وِٕی ةٍص از ساته غشيطاىی از ایو غالو سارج نیؽَىص دوةاره
اْطادی ٌادی نیؽَىص و اگط کػی آنٌا را ىاراذت یا ٌفػتاىی کيػص تػاب ىشَاٌيػص
آورد .ةٍص از گضؽػت نػصتی اـػالً ناىيػص تهطیوکييػصه رِْػار ىهیکييػص .ةػػیاری از
دا َ یػتٌا در تاریز ایو ىکِػً را نَِحػً ؽػصهاىص :ىخػات اىػػان ةػػیار غػشت
اغت ،زیطا روح اـلی او ةیؼ از ذص از دغػت رِْػً اغػت .ةٍلػی اْػطاد کیٓیػت
روؽوةیيی سػَةی دارىػص و سػطدی را کػً در گِٓػ کػػی ىٍِٓػً اغػت تؾػشیؿ
نیدٌيص .انا ةطسی اْطاد ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىػً نػػا ل نٍيػَی را ةطایؽػان
تؾطید نیکيیص ةػاور ىهیکييػص و ْکػط نیکييػص ذطؼٌػای ةینٍيػی نیزىیػص .نػا
ایوٌهً ةا او درةارۀ تظکی ؽیوؽیيگ ـرتت نیکيیم ،انػا وِٕػی در ةػیو نػطدم
ٌادی اغت ةازٌم ٌط کاری را کً نیسَاٌص اىخام نیدٌصْ .کط نیکيص نظیتٌػای
نلهَس در دغِطس او ٌهلی ٌػِيص و در نلب آنٌاغت .ذِی اگػط پػی
وإٍی و
ِ
ةتطىص آنَزشٌایم ٕاةلپضیطش اغت ،ةطایؽان غػشت اغػت از آن پیػطوی کييػص.
۳۵۵

ىخات روح اـلی اىػان ىػتت ةً روح کهکی کً نیتَاىص ـريًٌایی را در ُةٍصٌای
دیگط نؾاٌصه کيص ،ةػیار غشت اغتٌ .هیو انط آنٌا را ةً ایو ىِیخً رغاىص کػً:
«چطا ةایص روح اـلی تَ را ىخات دٌم؟ روح کهکیات ىیظ سَد تػَ اغػت .اگػط او را
ىخات دٌم ،آیا یکػان ىیػت؟ تا وِٕی یکی از روحٌا دغِاورد تظکیً را ةً دغػت
آورد ،ةً ىيط ىهیرغص نٍم ةاؽص ىفیب کصامیک نیؽَد ،زیطا ةصیو نٍيی اغت کً
تَ آن را ةً دغت نیآوری».
ً
دٕیٖا روشٌای تظکی آنٌػا را ؽػطح دٌػم .اگػط تَاىػایی ْػَؽنتیٍی
ةگضاریص
دیصنازراهدور را داؽًِ ةاؽیص ،اذِها ً چیظی ؽتیً ایو را نؾاٌصه نیکيیػص :وِٕػی
نصیِیؾو نیکيیص و وارد ذالت سلػً ؽصه یا از سػَد ةیسػَد نیؽػَیص ،نهکػو
اغت ةتیيیص در آن لريً کػی ٌمؽکل ؽها از ةصنتان سارج نیؽَد .اگػط غػٍی
ً
وإٍا سَد ؽهاغت ،اذػاس نیکيیػص سَدتػان
کيیص پی ةتطیص کصامیک از ایو دو

کػی ٌػِیص کً ایيخا ىؾػًِایص .آن ْطدِ ٌمؽػکل ؽػها ،ةػصن را تػطک نیکيػص و
غپع اغِاد او را ةطای تظکیً ةً ُةٍص دیگطی نیةطد .ایو ُةٍص را اغِاد تتصیل کػطده
اغت و نیتَاىص ؽکلی از احِهاع ٕصیهی ،احِهاع انػطوزه یػا احِهػاٌی در ُةٍػصی
ِ
غاٌت ایيخا نػَل نیکؾػص،
دیگط ةاؽص .ؽشؿ در آىخا روزاىً نصتی کً دو یا غً
تهطیوٌا را یػاد نیگیػطد و غػشِیٌای زیػادی را ترهػل نیکيػص .وِٕػی آن ْػطدِ
ٌمؽکل ؽػها تهػطیو را تهػام نیکيػص و ةػازنیگطدد ،ؽػها ىیػظ از سلػػً ةیػطون
نیآییص .اْطادی کً تَاىایی دیصن داؽًِاىص تا ایو ذص نخاز ةَدهاىص کػً از آن آگػاه
ؽَىص.
اگط ؽشؿ ىَِاىص ةتیيص ،ىاراذتکييصهتط اغت .وِٕی چيیو ؽشفػی ةٍػص از دو
غاٌت ةَدن در ذالت سلػً یا تٍهٔ ،آگاٌیاش را ةازنییاةصٌ ،ی

ىهیداىػص چػً

اتٓإی اِْاده اغت .اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ةًٌيَان روؽی ةطای تهطیو ،دو یػا غػً
غػػاٌت ةػػً سػػَاب نیروىػػص و سػػَد را کػػانالً ةػػً دیگػػطان واگػػضار نیکييػػص .ایوٌػػا
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ذالتٌایی ٌػِيص کً تهطیو ةًـَرت گاهةًگاه اىخام نیؽػَد و ٌػط روز نػصتی را
ةً نصیِیؾو یا تٍهٔ اسِفاص نیدٌيص .ذالتٌای دیگطی از تهطیو وحػَد دارد

کً در یک نطتتً تهام نیؽَد .ؽایص درةارۀ ةَدیدارنا ؽيیصه ةاؽیص کً ُىً غال رو
ةً دیَاری ىؾػت .در گضؽًِ راٌتان زیػادی ةَدىػص کػً دهٌػا غػال در نصیِیؾػو
ىؾػِيص .در تاریز ،نَ ىیتطیو نصت ثتتؽصۀ ىؾػِو در نصیِیؾو ةیؼ از ىَد
غال اغت .ةٍلیٌا ذِی ةیؾِط از ایو ىؾػِيص .ذِی ةا یػ كػشیهی از سػاک
ىؾػًِ روی نژهٌایؽان و ٌلٌّای رؽصکطده روی ةصنؽان ،ةً ىؾػِو در آىخػا
ادانً نیدادىص .ةطسی در نصرغ دا َ ىیظ ایو روشٌا را آنَزش نیدٌيػص .ةػًویژه
ةٍلی روشٌا در نصرغ ُیطنٍهَلی ةػًسػَابرْػِو را ةػًٌيَان ؽػکلی از تظکیػً
آنَزش نیدٌيص .ؽشؿ ةصون ایيکً از سلػً ةیطون ةیایص دهٌا غال نیسَاةػص و
ذِی یکةار ٌم ةیصار ىهیؽَد .انا در ایو ذالتٌا ْطدی کػً تهػطیو نیکيػص چػً
کػی اغت؟ روح کهکی ؽشؿ .اؽشاـی کً ٕصرت دیصن دارىص نؾاٌصه نیکييص
ىی ْطد] اغِادی روح کهکػی ایػو ْػطد را ةػطای تظکیػً
کً [در نَل
ِ
نصیِیؾو نَ ِ
راٌيهایی نیکيص .روح کهکی ىیظ نیتَاىػص کارنػای زیػادی ةػصٌکار ةاؽػص و اغػِاد
ىهیتَاىص کارنا را ةًنَر کانل از ةیو ةتطد .ةياةطایو اغِاد ةً او نیگَیػص« :تػَ ةایػص
ایيخا غشت تهطیو کيی .نو نصتی دور سَاٌم ةَد و کهی ةٍص ةطنیگطدم .نيِيطم
ةاش».
ً
دٕیٖا نیداىص ةٍص از رِْيؼ چً اتٓإی نیاِْص ،انا ٌيػَز ٌػم ةایػص ةػً
اغِاد
ایو ؽکل ٌهل کيص .اغِاد نیرود و غپع اٌطیهوٌا ةطای تطغػاىصن روح کهکػی
نیآیيص یا ةًؽکل زیتاچٍطهٌایی تتصیل نیؽَىص تا او را وغَغػً کييػصٌ .طچیػظی
نهکو اغت روی دٌص .انا اٌطیهوٌا نَِحً نیؽَىص کػً روح کهکػی ترتتػأثیط

ً
ىػتِا آغانتط اغت تظکیً کيص،
ٕطار ىهیگیطدٌ .لِؼ ایو اغت کً ةطای روح کهکی

زیطا نیتَاىص از ذٖیٖت نػا ل آگاه ةاؽص .غپع ایو اٌطیهوٌا ىاانیص نیؽَىص و
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ً
وإٍا او را نیکؾيص .وِٕی نینیػطد،
نیسَاٌيص ةطای اىِٖام او را ةً ِٕل ةطغاىيص و
ةصٌی کارناییاش یکةاره پطداست نیؽَد .ایو روح رٌا نیؽَد و نثػل تػَدهای
از دود در انطاؼ ؽياور ؽصه و ةازپیصا نیؽػَد ،ؽػایص در سػاىَادهای ةػػیار ْٖیػط.
کَدک از اوایل زىصگی غشِی نیکؾص .وِٕی ةظرگ نیؽَد و نیتَاىػص نػػا ل را
درک کيص ،اغِادش ةطنیگطدد .التًِ او ىهیتَاىص در اةِػصا اغػِاد را ةػً حػا ةیػاورد.
اغِاد از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی سَد اغِٓاده نیکيص تا ةشؾی از ذاْي ایػو روح
کهکی را کً ٕٓل ؽصه ةَد ةاز کيص .روح کهکی ،گضؽًِ را ةً یػاد و اغػِاد را ةػً حػا
نیآورد .اغِاد ةً او نیگَیص« :ذا زنان ؽطوع تهػطیو اغػت ».ةيػاةطایو ،ةٍػص از
غالیان ةػیار ،اغِاد آنَزشٌا را ةً روح کهکی نيِٖل نیکيص.
پػػع از اىِٖػػال آنَزشٌػػا ،اغػػِاد ةػػً روح کهکػػی نیگَیػػصٌ« :يػػَز ٌػػم
واةػِگیٌای ةػیاری داری کً ةایص از ةیو ةطوىص .ةایػص ةػً ةیػطون ةػطوی و پطغػً
ةظىی ».پطغًزدن در حانًٍ زحطآور اغت ،زیطا ْطد ةایػص از نرلػی ةػً نرػل دیگػط
ةطود ،ةطای ُضا گصایی کيص و ةا اىَاع نشِلّ نطدنی کً ةػً او نیسيصىػص و تػٌَیو
نیکييص یا از او غَءاغِٓاده نیکييص نَاحً ؽَد .نهکو اغت ةا ٌطچیػظی نَاحػً
ؽَد .انا ایو روح کهکی در ٌهً ذال سَد را تهطیوکييصه در ىيط نیگیطد و رواةػم
سَد ةا دیگطان را ةًسَةی اداره نیکيصٌ .هیؾً نطإب ؽیوؽیيگ سَد اغت و آن
را ارتٖا نیدٌص .ترتتأثیط وغَغًٌای نادی نشِلػّ در ةػیو نػطدم ٌػادی ٕػطار
ىهیگیطد .ایو روح کهکػی ةٍػص از غػالٌا پطغػًزدن ةػازنیگطدد .اغػِادش ةػً او
نیگَیص« :تَ ٌماکيَن ةً دا َ ىا ل ؽصهای و تظکیً را کانل کطدهای و ذا زنان آن
اغت [ةً ةصن ْیظیکی کً از آن ؽطوع کطدی] ةازگطدی و ةػطای رْػِو ىٍػایی آنػاده
ؽَی ،زیطا تهطیو تَ کانل ؽصه اغت .اگط ٌيَز ٌم کػاری ةػإی ناىػصه کػً اىخػام
دٌی ،نیتَاىی ةطوی و انَر و نػا ل نطدم ٌػادی را ةػً پایػان ةطغػاىی ».ةٍػص از
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غالٌا ،روح کهکی ةطنیگطدد .پع از ةازگؾت روح کهکی ،روح اـلی ایو ؽشؿ
ىیظ از ذالت سلػً ةیطون نیآیص و سَدآگاه اـلی ةیصار نیؽَد.
انا ایو ؽشفی کً ایيخا ىؾػًِ کػی ىیػت کً تظکیً کطده ،ةلکً روح کهکی
او تظکیً کطده اغت و در ىِیخً ،روح کهکی گَىػگ را ةػً دغػت نػیآورد .انػا روح
اـلی ىیظ زحطٌایی کؾیصه اغت .ةً ٌط ذال ،ؽشؿ تهػام حػَاىی سػَد را ـػطؼ
ىؾػِو در آىخا کطده و ٌهط او ةًٌيَان اىػاىی نٍهَلی ةً پایان رغیصه اغت .پع
چً اتٓإی نیاِْص؟ ایو ؽشؿ ةٍص از ةیطونآنصن از سلػً ،اذػػاس نیکيػص از
نطیٔ تهطیيؼ گَىگ را رؽص داده و تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةً دغت آورده اغػت.
اگط ةشَاٌص ةیهاری را درنان کيص یا کاری اىخام دٌص ،نیتَاىص آن کارٌا را ةً اىخػام
ةطغاىص .انا ٌلِؼ ایو اغت کً روح کهکیاش نیسَاٌص او را سؾػيَد کيػص و ةػً
ِ
اذِطام روح اـلی ْطد کً ةصن را کيِطل نیکيص و در ىٍایت تفهیمٌا را او نیگیػطد،
ایو کار را اىخام نیدٌصٌ .لت ایيکً او را سؾيَد نیکيص ایو اغت کً ایو ؽػشؿ
غالٌای ةػیاری را ایيخا در ذال ىؾػِو گضراىصه و ٌهطش غػپطی ؽػصه اغػت.
انا وِٕی ایو ؽشؿ نینیطدٌ ،طیک از آنٌػا راه حصاگاىػ سػَد را نیروىػص؛ روح
کهکی او را تطک نیکيص .ةط نتٔ ةَدیػم ،ایػو ْػطد ٌيػَز ٌػم از نیػان ةازپیػصایی
سَاٌص گضؽت .از آىخا کً نَحَد وا یػی در ةػصن او ةػًنَر نَْٖیػتآنیظی تظکیػً
کطده ،ایو ؽشؿ ىیظ تَٖای ةػیاری حهً کطده اغت .پع چً اتٓػإی نیاِْػص؟
نهکو اغت در زىصگی ةٍصیاش از ثطوتی زیاد یا نٖانی ٌالیرتتػً ةٍطهنيػص ؽػَد.
ْٖم نیتَاىص ةصیو ـَرت ةاؽص .آیا تظکیػ ایػو ؽػشؿ در ىٍایػت ةیٍػَده ىتػَده
اغت؟
تالش ةػیاری ـطؼ کطدیم تا نَاْٖت ةطای اْؾاکطدن ایػو نَكػَع را کػػب

ً
نهلٖا ىهیتَاىػت ترػت ٌػی
کيیم .نو رازی اةصی را ْاش کطدهام ،راز اغطار ،کً

ؽطایهی گًِٓ ؽَد .ناحطای درون تهام روشٌای نشِلّ تظکیً در غطاغط تػاریز
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را ةطنال کطدهام .ذا نیداىیص کً چطا گِٓم ایػو نَكػَع ةػً گضؽػِ دور در تػاریز
ةطنیگطدد .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :کصام روش یا نصرغًای ةً ایو ؽکل تظکیً ىکطده
اغت؟ ؽها ةً ایو یا آن ؽکل تظکیً نیکيیص ،انا ٌی گَىگی ةً دغت ىهیآوریص.
آیا ُماىگیظ ىیػت؟ انا کػی را ىهیتَان غطزىؼ کطد .نَحَدات ةؾػطی ةًٕػصری
در تٌَم گم ؽصهاىص کً ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىً آگاهؽان نیکيیص ىهیتَاىيص ةػً
آن آگاه ؽَىص .اگط از دیصگاٌی ةا ـرتت کيیصْ ،کط نیکييص ةاورىکطدىی اغت .اگط
از دیصگاٌی پاییو ـرتت کيیص ،ىهیتَاىيص ةً آىچػً در غػهری ةػا تط اغػت آگػاه
ؽػػَىص .ذِػػی وِٕػػی ةػػً ایػػو روؽػػيی تَكػػید دادهام ،ةٍلػػی اْػػطاد ٌيػػَز از نػػو

ً
وإٍا ىهیداىم ةً آنٌا چً ةگػَیم .نػا
درسَاغت نیکييص ةیهاریؽان را ؽٓا دٌم.
تظکیً را آنَزش نیدٌیم و ْٖم نیتػَاىیم از کػػاىی نطإتػت کيػیم کػً ةًغػَی
غهَح ةا تط تظکیً نیکييص.
در نصرغ تظکی نا ،سَدآگاه اـلی ؽها گَىگ را ةػً دغػت نػیآورد .انػا ایػو

ً
اىِشاب آن ذاـل ؽَد .ؽطایم ساـی ةایص نرٖٔ ؽػَد.
ـطْا ةا
چیظی ىیػت کً
ِ
ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً نصرغ نا غٍی ىهیکيص از حانٍ نطدم ٌادی دوری کيػص و
ؽها ىیظ ىتایص از تلادٌا دوری یا ْطار کيیص .ةلکً ةایص در ذػالی کػً ةشؾػی از ایػو
دىیا ٌػِیص تظکیً کيیص و از تهام تلًٌا و دامٌای انطاؼتان آگػاه ةاؽػیص؛ ةایػص در
ذالی کً آگاٌاىً كطر نیکيیص ةً آن ةیتٓاوت ةاؽیص؛ وِٕی دیگطان غٍی نیکييػص
چیظٌایی را کً نٍِلٔ ةً ؽهاغت ةطدارىص ةػا آنٌػا نتػارزه و رٕاةػت ىکيیػص؛ وِٕػی
نطدم غٍی نیکييص کارٌای آزاردٌيػصه اىخػام دٌيػص سَیؾػِوداری سػَد را ذٓػو
کيیص؛ در ایو نریم غشت و نإتْطغا ارادهتان را َٕی کيیص ،ؽیوؽیيگ سَد را
رؽص دٌیص و از ٌهػ اىصیؾػًٌای ةػص و گطایؾػات دىیػَی کػً در نٍػطض آن ٕػطار
نیگیطیص ْطاتط رویص.
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ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیػا ؽػها ىیػػِیص کػً آگاٌاىػً غػشِی را ترهػل
نیکيیص؟ آیا روح اـلی ؽها ىیػت کً ْصاکاری نیکيػص؟ آیػا چیظٌػای دىیػَی را
آگاٌاىً از دغت ىهیدٌیص؟ پع گَىگ ةایص ةً ؽها تٍلٔ داؽًِ ةاؽص ،زیطا ٌهػان
کػی کً از دغت نیدٌص کػی اغت کً ةً دغت نیآورد .ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت
کً نصرغ نا از تظکیً در ایو نریم پیچیصه در ةیو نطدم ٌادی احِيػاب ىهیکيػص.
نا نیسَاٌیم در ایو حٍان دىیَی و تهام نؾکالتؼ تظکیً کيیم ،زیطا نیسَاٌیم
ٌهػػان کػػػی ةاؽػػیم کػػً گَىػػگ را ةػػً دغػػت نػػیآورد .ذِػػی وِٕػػی در آیيػػصه
تهطیوکييصگاىی کً در نٍتص تظکیً نیکييص ةشؾی از نا ؽَىص ،ةایص ةیػطون ةطوىػص و
در حانٍ ةؾطی پطغً ةظىيص.
ةطسی از نو پطغیصهاىص چطا روشٌای دیگطی کً نطدم تهطیو نیکييػص نيخػط
ةً ایو ىهیؽَد کً روح اـلی گَىگ را ةً دغػت آوردٌ .لػِؼ ایػو اغػت کػً آن
روشٌا ْٖم ةً غالنِی و تيصرغِی نیپطدازىص .روشٌای راغِیيی کً ْػطد را ةػً
غهَح ةا تط نیةطىص ٌهیؾً ْٖم ةً یک نطیص نيٓطد آنَزش دادهاىص ىً ةػً ٌهػَم
نطدم .آنٌا ؽاگطد سَد را ةً حای دیگطی نیةطىص تا تهطیو کيػص و در اىػظوا ةػً او
آنَزش نیدٌيص .در تهام ایو غالٌاٌ ،ی کػی چيیو چیظی را ةػً ٌهػَم نػطدم
آنَزش ىصاده اغت .نا ایو کار را اىخام نػیدٌیم زیػطا ایوگَىػً تظکیػً نػیکيیم و
ایوگَىً گَىگ ةً دغت نیآوریم .در ٌیو ذال ،نصرغ تظکی نػا ـػصٌا و ٌػظاران
چیظ را ةً روح اـلیتان نیدٌص تا سَد ؽها کػی ةاؽص کػً ثهػطۀ تظکیػً را کػػب
نیکيص .نیتَاىم ةگَیم کً کاری ةیغاةًٖ اىخام دادهام و ایو روش را تا ةیؾِطیو
ذص نهکو در دغِطس ٌهً ٕطار دادهام .ةطسی ایو کلهات نطا درک کطدهاىص ،چطاکً
آىچً گًِٓام ُیطٕاةلدرک ىیػتٌ .ادتی دارم :اگط یک یارد داؽًِ ةاؽم و ْٖػم از
یک ایي

ـرتت کيم ٌيَز ٌم نهکو اغت ةگَییػص ُلػَ نػیکيم ،انػا در ذٖیٖػت

ایيخا ْٖم ةشؾی از آىچً را کً نیداىم ةً ؽػها گِٓػًام .در ایػو زنػان ىهیتػَاىم
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ٌی

حيت ةا تط یا ژرؼتط داْػا را ةػً ؽػها ةگػَیم ،چطاکػً ةػیؼ از ذػص پیؾػطًِْ

ٌػِيص.
نصرغ نا ةصیو ـَرت تظکیً نیکيص ،سَد ؽها را ٕػادر نیکيػص ةػًنَر وإٍػی
گَىگ را ةً دغت آورد .از زنان پیصایؼ زنیو و آغهان اولیو ةار اغت .نیتَاىیػص
تاریز را ةطرغی کيیص .در ذالی کً ایو نظیت را دارد کً سَدتان گَىگ را ةػً دغػت
نیآوریص ،غشِیٌای سَدش را ٌم دارد .در نیان حانٍ پیچیػصۀ نػطدم ٌػادی و
اـهکاک ؽیوؽیيگ ةیو اْطاد آن ،ةػیار غشت اغػت ْطاتػط از آن ـػٍَد کيیػص.
غشِی آن در ایو اغت کػً وِٕػی آگاٌاىػً نياًْتػان را در نیػان نػطدم از دغػت
نیدٌیص ،وِٕی چیظی کً ةطایتان سیلی نٍم اغت در نٍطض سهط ٕطار نیگیػطد،
وِٕػػی اْػػطاد پیطانػػَن ؽػػها ةػػطای چیظٌػػایی رٕاةػػت و نتػػارزه نیکييػػص یػػا وِٕػػی
ٌظیظانتان رىج نیکؾيص ،ىتایص ترتتأثیط ٕطار ةگیطیص .ةایػص یػاد ةگیطیػص ةػًؽػکل
ـریری ةً ایو نػا ل ةيگطیص .تظکیًکييصهةَدن اـالً راذت ىیػت! زناىی کػی ةً
نو گٓت« :نٍلم ،آیا کاْی ىیػت ْٖم اىػان سَةی ةیو نطدم ٌادی ةاؽیم؟ چػً
کػی نیتَاىص در تظکیً نَْٔ ؽَد؟» از ؽيیصن آن سیلی نِأغّ ؽصم! ةً او یک
کلهً ٌم ىگِٓمٌ .هً ىَع ؽیوؽیيگی وحَد داردٌ .طکػی تا ذصی پیؼ نػیرود
کً تَاىایی ةاورش او را نیةطد .کػی کً درک کيص ةً دغت نیآورد.
زناىی

َزی ىَؽت« :دا َ راٌی اغت کً درةارهاش ـرتت نیکييص ،انا راٌػی

ٌادی ىیػت ».اگط دا َ چیظی ةَد کً روی زنػیو ریشِػً ةػَد و ْػطد نیتَاىػػت
ٌطحایی آن را ةطدارد و در تظکی آن نَْٔ ؽَد ،ةاارزش ىهیةَد .در روش تظکی نػا
ؽها ْطدی ٌػِیص کً ةا گضر از غشِیٌا گَىگ را کػب نیکيیص .ةيػاةطایو ةایػص تػا
حایی کً انکاىؼ ٌػت نيهتػٔ ةػا نػطدم ٌػادی ةاؽػیم .ىیػازی ىصاریػص ْٖیػط و
تٍیصغػت ؽػَیص .ةلکػػً ةایػص در ذػالی کػػً ةشؾػی از ایػو دىیػػای نػادی ٌػػػِیص
ؽیوؽیيگتان را رؽص دٌیػص .از ایػو ىيػط ،ایػو روش راذػت اغػت ،راذػتتطیو
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روش .زیطا نیتَاىیص در ةیو نطدم ٌادی تظکیً کيیص و ىیازی ىیػػت کػً راٌتػً یػا
راٌب ؽَیص .انا غشتتطیو حيت آن ىیػظ ٌهػیو اغػت ،چطاکػً در نرػیم ةػػیار
پیچیصۀ نطدم ٌادی تظکیً نیکيیص .انا سَةی آن ىیظ در ٌهػیو اغػت ،زیػطا ةاٌػ
نیؽَد سَدِ وإٍیتان گَىگ را ةػً دغػت آورد .ایػو ذیػاتیتطیو حيتػ نصرغػ
تظکی نا اغت و انطوز آن را ْاش کطدم .التًِ وِٕی روح اـػلی گَىػگ ةػً دغػت
نیآورد ،روح کهکی ىیظ آن را ةً دغت نیآورد .چطا؟ زیػطا وِٕػی تهػام حيتػًٌای
دیگط ةصنتان و ىیظ نَحَدات زىػصه و غػلَلٌا گَىػگ را ةػً دغػت نیآورىػص ،روح
کهکی ىیظ ةًنَر ذِم آن را ةً دغت نیآورد .انا غهد گَىگ روح کهکی ٌطگظ ةػً
اىصازۀ غهد گَىگ ؽها ةا ىشَاٌص ةَد ،زیطا ؽها نَحَد اـلی ٌػِیص و او نَحَد
ىگٍتان اغت.
در ادان غشو نیسَاٌم نػئلًای را اكاًْ کيم .در نیان حانٍ تظکیًکييصگان
اْطاد زیادی ٌػِيص کً ٌهیؾً غٍی کطدهاىص ةًغػَی غػهَح ةػا تط تظکیػً کييػص.
ٌهًحا غٓط کطده و پَل زیادی ٌظیيػً کطدهاىػص ةػً ایػو انیػص کػً ؽػایص اغػِادی
دن ؽشؿ تلػهیو
نٍطوؼ راٌی را ةً آنٌا ىؾان دٌص؛ انا نَْٔ ىؾصىص .نؾٍَرةَ ِ

ىهیکيص کً او ةیيؼ سَةی داؽًِ ةاؽص .ةياةطایو ةا وحَد ٌه غػٓطٌا و پَلٌػایی
کً ٌظیيً کطدىص ٌی

ىِیخًای ةً دغت ىیاوردهاىص .انطوز ایو روش ةػیار ٌػالی را

ً
تٖطیتا آن را دم د ِر ساىػًتان ةػً ؽػها ارا ػً کػطدهایم.
ةطای ٌهً ٌهَنی غاسًِایم،

ةياةطایو از ایو لريً ةً ةٍص کػی کً تٍییو نیکيػص آیػا نیتَاىیػص تظکیػً کيیػص و
نَْٔ ؽَیص سَد ؽػها ٌػػِیص .آىٍػایی کػً ةَِاىيػص آن را اىخػام دٌيػص ،پیؾػطْت
سَاٌيص کطد .آىٍایی کً ىَِاىيص تظکیً کييص ،از ذا ةػً ةٍػص ةایػص تظکیػً را ْطانػَش
کييص .از ایو ةً ةٍص ةًحظ نَحَداتی کً ؽها را ْطیب نیدٌيصٌ ،ی کػی ةػً ؽػها
آنَزش ىهیدٌص و در آیيصه ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .اگط نػو ىِػَاىم ؽػها را ىخػات
دٌمٌ ،ی

ْطد دیگطی ىهیتَاىص .ذٖیٖت ایو اغت کً ایػو روزٌػا ،اگػط ةشَاٌیػص
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اغِادی وإٍی از راٌی درغت را پیصا کيیص تا ةً ؽها آنَزش دٌص ،ذِػی از ـػٍَد
ةً آغهان ٌم غشتتط اغت ،زیػطا دیگػط ٌی کػػی در ذػال اىخػام چيػیو کػاری
ىیػت .ذِی ٕلهطوٌای ةا ىیظ اکيَن در دوران پایاىی یػا «آسػط زنػان» ٌػػِيص و
نَحػَدات آىخػػا در ذػػال نطإتػػت از نػػطدم ٌػادی ىیػػػِيص .نصرغػ نػػا ىػػًتيٍا در

ً
دٕیٖا ةط پای غطؽت حٍان تهطیو نیؽػَد .ایػو
دغِطستطیو روش اغت ،ةلکً
غطیًتطیو و نػِٖیمتطیو نػیط اغت ،زیػطا ٌهػًاش درةػارۀ ذٌػو و ٕلػب ْػطد
اغت.

نرار آضهاىی
در نصرغػ دا ػػَ ،نػػصار آغػػهاىی کَچػػک و ةػػظرگ آنػػَزش داده نیؽػػَد .تؾػػطید
نیکيیم نصار آغهاىی چیػت .نصار آغهاىی کػً نػطدم نٍهػَ ً درةػارۀ آن ـػرتت
نیکييص نػصاری اغػت کػً ةػا اتفػال دو کاىػال اىػطژی « ِرن» و «دو» آن را ؽػکل
نیدٌیص .انا ایو نصار آغهاىی ،ةػیار غهری اغت و چیظی حظ ةػطای غػالنِی و
ذٓو تيصرغِی ىیػت .ایو چیظی اغت کً نصار آغهاىی کَچک ىانیػصه نیؽػَد.

نصار آغهاىی دیگطی کً َىً «نصار آغػهاىی کَچػک» ىانیػصه نیؽػَد و ىػً «نػصار
آغهاىی ةظرگ »،ؽکلی از نصار آغهاىی ةطای تظکیػً در نصیِیؾػو اغػت .آن درون
ةصن ْطد ذطکت نیکيص ،ةا چطسؼ پیطانَن ىیَان ؽطوع نیؽَد ،غػپع در درون
ةصن ةًنطؼ پاییو ذطکت نیکيص ،ةً دنتیان نیرغػص و پیطانػَن آن نیچطسػص و
غپع ةًغهت ةا ذطکت نیکيػص .چػطسؼ آن در درون ةػصن ـػَرت نیگیػطد و
ٌهان نصار آغهاىی وإٍی اغت کً از نطیٔ تظکیػً در نصیِیؾػو ؽػکل نیگیػطد.
ایو نصار آغهاىی پع از ؽکلگیطیاش حطیان اىطژی ةػػیار ٕصرتهيػصی نیؽػَد
کً ـصٌا کاىال اىطژی ةصن را ةً ذطکت درنیآورد و کهک نیکيػص تهػام کاىالٌػای
دیگط اىطژی ةاز ؽَد .روشٌای دا َ یػِی نصار آغهاىی را آنػَزش نیدٌيػص ،انػا
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روشٌای ةَدیػِی نٍهَ ً آن را آنَزش ىهیدٌيص .روشٌای ةَدیػِی چًچیظی
را آنَزش نیدٌيص؟ ؽاکیانَىی در حطیان آنَزشٌای سَد ،ىػً روی ذطکتٌػای
تهطیيی تأکیص نیکطد و ىً آنٌا را آنَزش نػیداد .انػا روشٌػای ةَدیػػِی ىیػظ
ؽیَۀ سَد را ةطای تتصیل ةصن از نطیٔ تظکیً دارىص .در ایػو روشٌػا یػک نخػطای
غَزىی کانالً ةازؽصۀ ةایٌَیی در ْطؽ غط ؽطوع
اىطژی وحَد دارد کً از ىٖه نب
ِ
نیؽَد و ةًؽکل نارپی

ةًغهت ٕػهتٌای پاییو ةصن نیرود و در ىٍایت تهام

کاىالٌای اىطژی ةصن را ٍْال نیکيص.
روش ةَدیػِی تاىِطیػم از نطیٔ چیظی کً «نخطای نطکظی» ىانیصه نیؽَد
ةً ایو ٌصؼ دغت نییاةص .ؽایص ةطسی ةپطغيص« :چيیو نخطایی ةًنَر نٍهَل در
ةصن وحَد ىصارد .چهَر نهکو اغت آن را داؽًِ ةاؽيص؟» ةگضاریػص ةتیيػیم چگَىػً
آن را ایخاد نیکييص .وِٕی تهام کاىالٌای اىطژی در ةصن کػػی را در ىيػط ةگیطیػص،
تٍصادؽان ةً ـصٌا یػا دهٌػاٌظار نیرغػص .نثػل رگٌػای ةػصن یکػصیگط را ةػًنَر
ٌهَدی و اْٖی ٕهً نیکييص و ذِی تٍصادؽان ةیؾػِط از رگٌػای ةػصن اغػت .در
ْلای ةیو اٌلای دروىی ٌی

رگی وحَد ىػصارد ،انػا کاىػال اىػطژی وحػَد دارد .از

ْطؽ غط تا پاییو ةصن ،ؽتکًای از کاىالٌای اىطژی در غطاغط ةصن گػِطده ؽصهاىص
و ةًنَر ٌهَدی و اْٖی یکػصیگط را ٕهػً نیکييػص[ .در ایػو روشٌػای ةَدیػػِی]
وِٕی ایو کاىالٌا ؽطوع نیکييص ةً یکصیگط نِفل ؽَىصٌ ،يَز نخطای نػػِٖیهی
را ؽکل ىصادهاىص و نهکو اغت ٌتَر اىطژی از نیان آنٌا نػِلظم تػالش ةاؽػص .ةػا
گضؽت زنان ،آنٌا ةًتصریج پٍوتط و ةًٌم نِفػل نیؽػَىص تػا نخػطای ٌهػَدی
نػِٖیهی را ؽکل دٌيص .ایو نخطا غپع در ىٖؼ یػک نرػَر ٌهػل نیکيػص کػً
نیچطسص و چطخٌایی را کػً ةػا ىیػت ذٌيػی ةػًنَر اْٖػی نیچطسيػص ةػً ذطکػت
درنیآورد .در ایيخا ىیظ نٖفَد ،ةازکطدن تهام کاىالٌای اىطژی ةصن اغت.
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تظکی ْالَن داْای نا ایو رویکطد را ةطىهیگظیيص کً یک نخطا تهػام کاىالٌػای
اىطژی ةصن را ةاز کيص .از ٌهان آُاز ،زم نیداىیم کً تهام کاىالٌای اىطژی ةػًٌػم
نِفل ؽَىص و ةًنَر ٌمزنان در گطدش ةاؽيص .تهطیونان را از نطذل پیؾػطًِْای
ؽطوع نیکيیم و نطاذل اةِصاییتط را کيار نیگضاریم .ةا رویکطد دیگػطان کػً از یػک
نخطا ةطای ةازکطدن کاىالٌای ةصن اغِٓاده نیؽَد ،نهکو اغت ذِی تهػام ٌهػط
ْطد ىیظ ةطای ةازکطدن کانل آنٌا کاْی ىتاؽص .نهکو اغػت زم ةاؽػص دهٌػا غػال
ةًغشِی تهطیو کييص .ةياةطایو ةػیاری از روشٌػا گًِٓاىػص کػً یػک دورۀ زىػصگی
ةطای نَْٖیت در تظکیً کاْی ىیػت .ةً ٌهیو ٌلت ،ةػیاری از روشٌای دؽَار و
پیؾطًِْتط غٍی نیکييص ٌهط ْطد را نَ ىی کييص و ةػػیاری از پیطوانؽػان ایػو را
تخطةً کطدهاىصٌ .هط ْطد نَ ىی نیؽَد تا ةَِاىص نصتی نَ ىی ةً تهػطیيؼ ادانػً
دٌص.
نصار آغهاىی کَچک اـَ ً ةطای غالنِی اغت ،در ذالی کً نصار آغهاىی ةظرگ
ةطای تظکی وإٍی اغت .نصار آغهاىی ةظرگ کً نصرغ دا َ ةً آن اؽاره نیکيص ةػً
ٕصرتهيصی نصار آغهاىی ةظرگ در نصرغ نا ىیػت کً تهام کاىالٌای ةصن را ةػًٌم
نِفل نیکيص و ٌهگی ةا ٌم در چطسؼ ٌػِيص .نييَر از چطسؼ نػصار آغػهاىی
ةظرگ در نصرغ دا َ چطسؼ اىطژی از نیان چيص کاىال اغػت ،از ٕتیػل کاىالٌػای
غً ییو و غً یاىگ ،کً از دغتٌا تا کّ پاٌا و غػپع از پاٌػا ةًغػهت ةػا تػا
نٌَای روی غط ،دور ةصن یک دور نیزىيص .ةطای آىٍا ،ایو ةًنيظل چطسؼ اىػطژی
از نیان نصار آغهاىی ةظرگ اغت .نصار آغهاىی ةظرگ کً ؽطوع ةػً چػطسؼ کيػص،
تظکیػ غػػهد ةػػا را در پػػی سَاٌػػص داؽػػت .ةػػً ٌهػػیو ٌلػػت ،ةطسػػی از اغػػِادان
چیگَىگ وِٕػی ةػً نػصار آغػهاىی ةػظرگ نیرغػيص آنػَزش را نَِٕػّ نیکييػص.
آنَزشٌایؽان را نرصود نیکييص ةً ذَزۀ غالنِی .ةطسی ىیظ غٍی نیکييص آن را
آنَزش دٌيص ،انػا چیظٌػایی را کػً ةػطای آن ىیػاز اغػت در ةػصن ؽػاگطدان ىفػب
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ىهیکييص .ایو ؽاگطدان ىهیتَاىيص نَْٔ ؽَىص ،زیطا آىچً ىیاز دارىػص ةػً آنٌػا داده
ىؾصه اغت .ؽایص سَدؽان غٍی کييص ةا اغِٓاده از ٕػصرت ذٌوؽػان آن را ؽػکل
دٌيص انا انکانپضیط ىیػت .نثل ایو اغت کً ةا اىخام ورزشٌای ٌَازی ةشَاٌیص
آن را ؽکل دٌیص .تظکیً ةً تالش سَد ْطد ةػِگی دارد انا تتصیل گَىػگ را اغػِاد
اىخام نیدٌص .ؽکلگیطی نصار آغهاىی ةظرگ ْٖم وِٕی ؽطوع نیؽَد کػً ٌهػ
نکاىیظمٌای دروىی ةطای آن در ؽها ىفب ؽصه ةاؽص.
در نَل تاریز ،نصرغ دا َ ةصن اىػان را حٍاىی کَچػک در ىيػط گطِْػً اغػت.
اٌِٖاد دارد کً ایو حٍان دروىی ةً ةظرگی حٍان ةیطوىی اغت و ؽػتیً آن ةػً ىيػط
نیآیص .ةاورکطدن ایو ىگطش غشت اغت و ةًآغاىی ٕاةلٍْم ىیػػت .ایػو حٍػان
ةػیار ةظرگ اغت ،چگَىً نیتَاىص ةا حػم اىػان نٖایػً ؽَد؟ انا نيهٖػی ةػطای
آن وحَد دارد و نیتَان آن را تَكید دادْ .یظیک ٌفط ذاكػط روی احػظای نػاده
پژوٌؼ نیکيص و از نَلکَلٌػا ةػً اتمٌػا ،الکِطونٌػا ،پطوتَنٌػا و کَارکٌػا تػا
ىَتطیيٌَا رغیصه اغت .انا در ایو غهَح ،نیکطوغػکَپ ىهیتَاىػص ةتیيػص ریظتػط از
ایو ذرات چًچیظی وحَد دارد و اىصازۀ آنٌا چٖصر اغت .پژوٌؾگطان ىهیداىيص در
غهَح ذِػی نیکطوغػکَپیتط چػًچیظی وحػَد دارد .آىچػً انػطوزه ْیظیػک درک
نیکيص ةا کَچکتطیو ذرات نیکطوغکَپی حٍان ةػیار ْاـلً دارد .وِٕی ؽشفػی
ْطاتط از ؽکل ْیظیکی ٌادی نیرود ،نیتَاىص آن ٕلهطوٌای ریػظ و ىػانط ی ذرات را
درک کيص ،زیطا ةا ةیيایی ةظرگيهاییؽصه دىیاٌای نیکطوغػکَپی را نیةیيػصٌ .طچػً
غهد ْطد ةا تط ةاؽص ،غهد نیکطوغکَپی وغیًتطی را نیةیيص.
ؽاکیانَىی ةظرگی حٍان را پع از دیصن آن از دیصگاه غهد سَد ،تَـیّ کطد.
آنَزهٌایؼ ةیان نیکطد کػً نَحػَدات دیگػطی ىیػظ ةػا ةػصن ْیظیکػی ؽػتیً نػا
اىػانٌا در کٍکؾان راه ؽیطی وحَد دارىص و ذِی ْٖم در یک داى ِؽػو غػًٌظار
دىیا وحَد دارد .ایو ةا درک ْیظیک ىَیو نا غازگار اغػت .چػً ْطٕػی اغػت ةػیو
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الگَی گطدش الکِطونٌا کً در نصار ٌػِ اتػم ذطکػت نیکييػص و الگػَی گػطدش
زنیو کً در نصار سَرؽیص ذطکت نیکيص؟ ازایورو ؽاکیانَىی ةیان کطد کً در غهد
نیکطوغکَپی ،داىًای ؽو ؽانل غًٌظار دىیا اغت .درغت نثل حٍاىی اغػت کػً
نَحػػَدات و نػػاده در آن وحػػَد دارى ػص .اگػػط ذٖیٖػػت داؽػػًِ ةاؽػػص ،درةػػارۀ ایػػو
ةیيصیؾیص :در دىیاٌای آن داى ؽو ،آیا ؽو وحَد ىصارد؟ آیا در ٌطیک از ؽوٌایی
کً درون آن داى ؽو ٌػػِيص ،غػًٌظار دىیػای دیگػط وحػَد ىػصارد؟ پػع آیػا در
غًٌظار دىیای ٌطیک از ؽوٌایی کً درون ؽو دیگطی اغت ،ؽيی وحػَد ىػصارد؟
اگط ةطرغی ةً ٌهیو ؽکل ةً پاییو ادانً یاةص ،ةیاىٍِا سَاٌص ةَد .ةيػاةطایو ذِػی
در غهد تاتاگاتا ىیظ ؽاکیانَىی ةیان کطد کً حٍػان «ٌػم ةیىٍایػت ةػظرگ و ٌػم
ةیىٍایت کَچک اغت ».آنٕصر ةظرگ اغت کً او ىَِاىػت پیطانػَن و دورتػادور آن
را ةتیيص ،در ٌیو ذال آنٕصر کَچک اغت کً ىَِاىػت ریظتطیو ذرۀ نيؾػأ نػاده را
تؾشیؿ دٌص.
اغِاداىی ٌػِيص کػً گًِٓاىػص« :در یػک نيٓػض ٌػطؽ پَغػت ،ؽػٍطی کانػل را
نیتَان دیص ،ةا ٕهارٌا و اتَنتیلٌایی کً در آن ذطکت نیکييص ».ةاورىاپضیط ةً ىيط
ً
وإٍػا ٕفػص داؽػًِ
نیرغص .انا اگط ایو گًِٓ را از دیػصگاه ٌلهػی ةطرغػی کيػیم و
ةاؽیم درک کيیم ،نيهٖی ةً ىيط نیآیص .وِٕی درةارۀ ةازؽصن چؾم غَم ـػرتت
نیکطدم ،ةػیاری از اْطاد در نَل ةازؽصن چؾم غَمؽان ایو وكػٍیت را تخطةػً
کطدىص :آنٌا در نػػیط تػَىلی در پیؾاىیؽػان نیدویصىػص اىگػار ىهیتَاىػػِيص ةػً
اىٍِػػای آن ةطغػػيص .در نػػی تهطیوٌػػای روزاىًؽػػان ،اذػػػاس نیکطدىػػص در نػػَل
حادهای ةظرگ ،ةا کَهٌا و رودساىًٌایی در دو نطؼ حاده در ذال دویصن ٌػِيص و
در ذالی کً نیدوىص ،از نیان ؽٍطٌا ٌتَر کطده و اْطاد زیادی را نؾػاٌصه نیکييػص.
نهکو اغت ْکط کييص تٌَم اغت .چػطا ایونػَر اغػت؟ آىچػً نیةیييػص واكػد و
روؽو اغت و تٌَم ىیػت .اگط دىیای درون ةصن اىػػان ةػً آن ةظرگػی ةاؽػص کػً
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اغِادان ةا چؾم غَمؽان دیصهاىص ،پع آن را ىتایص تٌَم در ىيػط گطْػت .نصرغػ
دا َ ٌهیؾً نٍِٖص ةَده اغت کً ةصن اىػان ةًسَدیسَد یک حٍػان اغػت .اگػط

ً
وإٍا یک حٍان ةاؽصْ ،اـل ةیو پیؾاىی تا ُصۀ ـيَةطی [کً چؾم غَم در آىخػا
وإً اغت] ةیؼ از ٌ۱۰۸ظار «لی» اغت .چيیو اذػاغی ایخاد نیکيػص کػً راٌػی
ةػیار نَ ىی اغت.
اگط نصار آغػهاىی ةػظرگ در نػَل تظکیػً ةػًنَر کانػل ؽػکل ةگیػطد ،ىیطویػی
َْؽنتیٍی ةطای تهطیوکييصگان ةً ٌهطاه نیآورد .انا ٕتل از ایيکً ةػً آن ةپػطدازیم
ةایص یادآور ؽَیم کً نصار آغهاىی ةظرگ اغػانی گَىػاگَن دیگػطی ىیػظ دارد :نػصار
آغهاىی ىفّاليٍار ،چطسؼ زنیو و آغهان و چطسؼ کاىػال رودساىػً .چػطسؼ
نصار آغهاىی ةظرگ ذِی در غهد پاییو تظکیً حطیاىی از اىطژی را ؽػکل نیدٌػص
کً ةا گضؽت زنان نِطاکمتط نیؽَد ،ةً چیظی از غهَح ةا تط تِییط ؽکل نیدٌص
و کهطةيص نِطاکهی از اىطژی نیؽَد کً نیچطسػص .اگػط کػػی چؾػم غػَنؼ در
غهری پاییو ةاز ؽصه ةاؽص نهکو اغت ةتیيص در ذالی کً ایو کهطةيػص نیچطسػص
چػی
چی گَىاگَن ةصن را از نکاىی ةً نکان دیگط حاةخا کيص .ةػًنَر نثػال
ِ
نیتَاىص ِ
چػی کتػص ةػًنطؼ نٍػصه ةػطود .اْػطادی کػً
ٕلب نهکو اغت ةً رودهٌا ةػطود یػا
ِ

نیتَاىيص دىیای نیکطوغکَپی را درک کييص نهکو اغت ةتیييص آىچً حاةخا نیؽَد
ةػیار ٌيیم اغت .اگط ایو کهطةيص اىطژی ةً ةیطون ةصن آورده ؽَد ،چیظی نیؽَد
کً نطدم تَاىایی ذطکتدادنازراهدور نیىانيص .اْطادی ةػا گَىػگ ٕػَیتط نیتَاىيػص
چیظٌای ةظرگی را ذطکت دٌيص و آن «ذطکتدادنازراهدور ةظرگ» اغت .اْػطادی ةػا
گَىػػػػگ كػػػػٍیّتط نیتَاىيػػػػص چیظٌػػػػای کػػػػَچکی را ذطکػػػػت دٌيػػػػص و آن
«ذطکتدادنازراهدور کَچک» اغت .تَاىایی ذطکتدادنازراهدور ؽتیً ایو اغػت و
ایوگَىً ؽکل نیگیطد.
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ةًنرق ایيکً نصار آغهاىی ةظرگ ؽکل ةگیطد ْطد وارد تظکی وإٍی نیؽػَد.
نیتَاىص ذالتٌای نشِلّ تظکیً و ؽکلٌای نشِلّ گَىگ را ٌهطاه ةیػاورد .اگػط

کِابٌای ٕصیهی ناىيص ؽطحذال ْياىاپضیطٌا ،دنحیيگ ،دا َ
َذىگ یا ؽیيگنیيگ
گَییحی را سَاىصه ةاؽیص ،نهکو اغت یکی از ایو وكٍیتٌایی کً ىاٌط نیؽَد
ةطایتان آؽيا ةاؽص .ایو کِابٌا از اْطادی نیگَیيص کً اذػاس ةليصؽصن از زنػیو

و پطواز را تخطةً کطدىص و درةارۀ ایو ـرتت نیکييص کً اْطادی در روز روؽو پػطواز
نیکييص یا ةًٌتارت دیگط در نٖاةػل دیػصگان در ٌػَا ؽػياور نیؽػَىص .در ذٖیٖػت،
ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ کػی ؽکل ةگیطد ،او نیتَاىػص
پطواز کيص .ةً ٌهیو غادگی اغت .نهکو اغػت ةطسػی ْکػط کييػص« :ـػصٌا غػال
اغت کً اْطادی تظکیً کطدهاىص ،پع ةایص تٍصاد زیادی ةَده ةاؽيص کً نصار آغػهاىی
ةظرگؽان ؽکل گطًِْ اغت ».نیگَیم ُیطوإٍی ىیػت اگط ةگَییم دهٌاٌظار ىٓػط

ً
ـػطْا نطذلػ ؽػطوع در تظکیػً
ةً ایو نطذلً رغیصهاىص ،زیطا نصار آغػهاىی ةػظرگ

اغت.
پع چطا کػی ایو اْػطاد را در ذػال پػطواز یػا ةليصؽػصن از روی زنػیو ىصیػصه
اغت؟ زیطا وكٍیت حانٍ ةؾطی ٕطار ىیػت آؽًِٓ ؽَد و ؽکل حانٍػ ةؾػطی
ىیظ ىتایص ةصون دلیل نشِل ؽَد یػا تِییػط کيػص .چگَىػً نیتَاىػػت نخػاز ةاؽػص
پطوازکطدن ٌه آن اْطاد دیصه ؽَد؟ آیا آن حانٍ ةؾطی نیةَد؟ ٌلت اـلی ایػو
اغتٌ .لت دیگط ایو اغت کً زىصگی اىػان در ةػیو نػطدم ةػطای ایػو ىیػػت کػً
نَحَدی ةؾطی ةاؽص ،ةلکً زىصگیاش ةًسانط ایو اغت کً دوةاره سػالؿ ؽػَد و
ةً ساى وإٍی آغهاىیاش ةازگطدد .پع نػئل ایهان در نیػان اغػت .اگػط کػػی

ً
وإٍا نیتَاىيص ةً پطواز درآیيص ،او ىیظ نیسَاغت تظکیً
نیدیص کً ةػیاری از اْطاد
کيص و دیگط نػئل ایهان وحَد ىهیداؽت .ةياةطایو اگط در نَل تظکیػً ةَِاىیػص ةػً
پطواز درآییص ،ىتایص ةًنَر غطغطی آن را ةً دیگطان ىؾان دٌیص ،زیطا آنٌا ىیػظ ىیػاز
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دارىص تظکیً کييص .در ىِیخً ،ةٍص از ایيکً نصار آغهاىی ةظرگتان ؽػکل ةگیػطد ،اگػط
ىَک اىگؾت دغتتان ،ىَک اىگؾت پایتان یا ٕػهت ةشفَـی از ةصنتان ةػًِ
ةاؽص ٕادر ةً پطواز ىشَاٌیص ةَد.
زناىی کً نصار آغهاىی ةػظرگ در آغػِاى ؽػکلگطِْو اغػت ،ةطسػی اْػطاد پػی
نیةطىص کً ٌيگام اىخام نصیِیؾو ةصنؽان ةً حلَ سم نیؽَدٌ .لِؼ ایو اغت
کً اىطژی پؾت ةصن ةًسَةی حطیان دارد و ةيػاةطایو پؾػت ةػصن غػتک اذػػاس
نیؽَد در ذالی کً حلَی ةصن غيگیو اذػاس نیؽَد .ةطسی اْطاد ىیظ ةً ٌٖب
نِهایل نیؽَىص و پؾت ةصن غيگیو و حلَی ةصن غتک اذػاس نیؽػَد .اگػط
در غطاغط ةصن اىطژی ةًسَةی در حطیان ةاؽص ،نهکو اغت ةًغػهت ةػا ةخٍیػص و
اذػاس کيیص اىگار از زنیو حصا نیؽَیص و ةا نیرویص .انا ایو پصیصه در نػَاردی
اغِثيایی نخاز اغت کً روی دٌص .اْطادی کً ایو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را تخطةً

ً
نشفَـػا
نیکييص نٍهَ ً در دو اىٍِای نیّ غيی ٕطار دارىص :ةچػًٌا و نػػوٌا و
ساىمٌای نػو .ایو دو گطوه نٍهَ ً واةػِگیٌای کهی دارىص و اذِهػال آن زیػاد
اغت کً تَاىاییٌایی ناىيص ةليصؽصن از زنیو را تخطةً کييػص و ةَِاىيػص آن را ذٓػو
ً
نشفَـػا إٓایػان حػَان ،وِٕػی تَاىاییٌػایی ةػً دغػت نیآورىػص
کييص .إٓایػان،

ةًغشِی نیتَاىيص سَدىهایی ىکييص .ذِی نهکو اغت از ایو تَاىاییٌػا ةػًنييػَر
رٕاةت در ةیو نطدم ٌادی اغِٓاده کييػص .ةيػاةطایو نخػاز ىیػػِيص آنٌػا را داؽػًِ
ةاؽيص و ذِی اگط از نطیٔ تظکیً ؽکل ةگیطىص ةایص ٕٓل ؽَىص .اگط ذِی ٕػهِی از
ةصن ٌم ٕٓل ةاؽصْ ،طد ىهیتَاىص از زنیو ةليص ؽَد .انا ایونَر ىیػت کػً تخطةػ

ً
نهلٖا نهيَع ةاؽص .نهکو اغت ةً ؽها احازه داده ؽػَد کهػی
ایو ذالت ةطایتان
آن را انِران کيیص و ةٍلی از اْطاد احازه دارىص ةً تخطة آن ادانً دٌيص.
ٌطحا کً غشيطاىی نیکيم ىهَىًٌایی از ةليصؽػصن از روی زنػیو اتٓػاؽ اِْػاده
اغت .وِٕی کالغی در اغِان ؽاندوىگ داؽِم ،تهطیوکييصگاىی از ؽٍطٌای پکػو
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و حیىان در آىخا ةَدىص .کػی پطغیص« :نٍلم ،چً اتٓإی ةطای نو اِْػاده اغػت؟
در ذالی کً ٕصم نیزىم ،اذػاس نیکيم در ذال ةليصؽصن از روی زنػیو ٌػػِم.
ٌهچيیو وِٕی در ساىً دراز نیکؾم کً ةشػَاةم چيػیو ذػػی دارم ،ذِػی وِٕػی
پَِیی روی نو اِْاده ةاؽصٌ .هیؾً نثل ةادکيک ةً ٌػَا ةليػص نیؽػَم ».وِٕػی
کالغی در ؽٍط گَیییاىگ داؽِم ،تهطیوکييصهای ٕصیهی از اغِان گَییحَ ذلَر
داؽت کً ساىهی نػو ةَد .او دو تشت در اتإؼ داؽت کػً یػک تشػت ىظدیػک
یک دیَار و تشت دیگط ىظدیک دیَار دیگط ةَد .وِٕی روی یکی از ایػو تشتٌػا در
ذالت نصیِیؾو ىؾػًِ ةَد اذػاس کطد در ذال ةليصؽػصن از روی زنػیو اغػت.
چؾمٌایؼ را ةاز کطد و پی ةطد در ٌَا ؽياور ؽصه و ةً تشت دیگط آنصه اغػت .ةػا
سَدش ْکط کطد« :ةایص ةً حای اول ةطگطدم» و غپع دوةاره ةً حای اول ةطگؾت.
تهطیوکييصهای در ؽٍط چیيگدا َ ةَد کً در وٕػت ىاٌػار نػٍَٕی کػً کػػی در
دِْط کارش ىتَد روی کاىاپًای نصیِیؾو اىخػام نػیداد .وِٕػی ایػو إٓػا در ذػال
اىخام نصیِیؾو ةَد در ٌَا ؽياور ؽص و ةػً اىػصازۀ یػک نِػط از زنػیو حػصا ؽػص و
غپع پاییو اِْاد .چيص ةار از زنیو ةليص ؽص و ْطود آنص .پَِیی کً کيارش تا ؽصه
ةَد ىیظ روی زنیو اِْاد .کهػی ٌیخػانزده و کهػی تطغػیصه ةػَد .ایػو ةػا رِْو و
پاییواِْادن در نَل وٕت ىاٌار ادانً داؽت .در ىٍایػت زىػگ کػار زده ؽػص و او ةػا
سَد ْکط کطد« :ىتایص ةگضارم دیگطان ایو را ةتیييص ،تٍخب نیکييص ایيخا چً اتٓإی

ً
َْرا تهام کيم ».او تهطیو را ساتهػً داد .نیتَاىیػص ةتیيیػص
اِْاده اغت .ةٍِط اغت
اْطاد نػو نیتَاىيص ةٍِط سَیؾِودار ةاؽيص .اگط ایو ناحطا ةػطای ؽػشؿ حػَاىی
اتٓاؽ اِْاده ةَد ،وِٕی زىگ کار زده نیؽص اذِهػا ً ایونػَر ْکػط نیکػطدٌ« :هػً
ةیاییص و نطا ةتیيیص .در ذال ةليصؽػصن از روی زنػیو ٌػػِم ».ایوگَىػً اغػت کػً
ؽشؿ ىهیتَاىص ةًراذِی ذٌيیت سَدىهایی سَد را کيِطل کيص« :ىگاه کيیص چٖػصر
سَب تظکیً کطدهام .نیتَاىم پطواز کيم ».وِٕی ةا ایو تَاىاییٌا سَدىهػایی کيیػص،
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از دغت نیروىص ،زیطا نييَر از وحَدؽان چيیو چیظی ىیػتٌ .هػًحا ىهَىػًٌای
نؾاةٍی ناىيص ایوٌا در ةیو تهطیوکييصگان وحَد دارد.
نا زم نیداىیم کً ـصٌا کاىػال اىػطژی از ٌهػان اةِػصا ةػاز ؽػَىصٌ .ؾػِاد تػا
ىَددرـص از ؽها پی نیةطیص کً اکيَن ةصنتان غتک و رٌا از ةیهاریٌا ؽصه اغت.
ً
ـطْا ةصنتان را تػا
انا در ایو کالس کاری کً اىخام نیدٌیم ةیؼ از ایو اغت کً

نطذل پا یؼ کانل ارتٖا دٌػیم .نػا ةػػیاری از چیظٌػا را ىیػظ در ةػصنتان ىفػب
نیکيیم ةًنَری کً در نَل ایو کالسٌا ةَِاىیص گَىػگ را رؽػص دٌیػص .کػاری کػً
اىخام نیدٌم نثل ایو اغت کً ؽها را ةً ةا نیکؾػاىم و غػپع ةػػیار حلػَتط
ٕطار نیدٌمٌ .مزنان کً در ایو کالسٌا ْا را آنَزش نیدٌم ،ؽیوؽػیيگ ؽػها
ةًنَر پیَغًِ در ذال تِییط اغت .ةٍص از تهامؽصن ایو کالسٌا ةػػیاری از ؽػها
اذػاس نیکيیص اىگار ْطد ىَ و تازهای ٌػِیص .تلهیو نیکيم ذِی ىگػطش ؽػها
درةارۀ دىیا گػِطش نییاةص و نیداىیص نييَر از ْطدی سَبةَدن چیػػت و دیگػط
در سفَص زىصگی غطدرگم ىیػِیص .از ایو نػػئلً انهیيػان دارم .نٍيػیاش ایػو
اغت کً ؽیوؽیيگ ؽها [ٌمپای تِییطات ـَرتگطِْ ْیظیکی] رؽص نیکيص.
پیطو نَكَع نصار آغهاىی ةظرگ ،گطچً نخاز ىیػِیص پطواز کيیص ،انػا اذػػاس
نیکيیص ةصنتان غتک اغت و وِٕی راه نیرویص اىگار روی ٌَا گام ةطنیداریص .اگط
در گضؽًِ ةٍص از کهی ٕصمزدن سػًِ نیؽػصیص ،ا ن ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً چػً
نػػػاِْی را نیپیهاییػػص ةػػًراذِی راه نیرویػػصٌ .يگػػام دوچطسًغػػَاری اذػػػاس
نیکيیص اىگار ؽها را ةً حلَ ٌػل نیدٌيػص و از ٌػط تٍػصاد پلػً ةػا ةطویػص سػػًِ
ىهیؽَیص .تلهیو نیؽَد ةً ایو ـَرت ةاؽص .اْػطادی کػً ىهیتَاىيػص در کػالس
ؽطکت کييص انا ایو روش را از نطیٔ سَاىصن کِاب یاد نیگیطىص ىیظ ةًنَر نؾػاةً
تهام ذالتٌایی را کً ٕطار اغت تخطةً کييص ،تخطةً نیکييص .نو کػی ٌػػِم کػً
آىچً ىهیسَاٌم ةگَیم ىهیگَیم ،انا آىچً نیگَیم ةایص ذٖیٖت ةاؽص .اگط ذا کً
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ٕطار اغت ْا را آنَزش دٌم ،ذٖیٖت را ىهیگِٓم ،چیظٌای ةیاغاس نػیگِٓم یػا
نتٍم و ةیٌصؼ ـرتت نیکطدم ،از دیصگاه سَدم در ذال آنَزش ْػایی اٌطیهيػی
نیةَدم .کاری کً اىخام نیدٌم راذت ىیػت .کل حٍان در ذال ىياره اغت .اگػط
ؽها را گهطاه نیکطدم تتٍاتی نیداؽت.
اْطادی کً تظکیً نیکييص ةًنَر نٍهَل چیظی ةیؼ از ایو نصار آغهاىی ةظرگی
را کً تَـیّ کطدهام تخطةً ىهیکييص .انا اگط ةشَاٌیص ةصن ٌطچً غطیًتط ةًوغػیل
نادۀ ةا اىطژی ةا حایگظیو و ةػًنَر کانػل ةػً آن تتػصیل ؽػَد ،ایػو نػصار کػاْی
ىیػت .ةطای ایو کار ،ةایص چطسؼ نصار آغهاىی دیگطی ةاؽص کػً ٌهػ کاىالٌػای
اىطژی در ةصنتان را ةً ذطکت درآورد .آن را «نصار آغهاىی نا َیَ» نیىانيص و اْطاد
نٍصودی درةارۀ آن نیداىيص .ایو ىام گاهوةیگاه در کِابٌا آنصه اغػت ،انػا حػایی
ْاش یا تؾطید ىؾصه اغػتْٖ .ػم ةًـػَرت ىيػطی درةػارۀ آن ـػرتت کطدهاىػص،
چطاکً رازی غطةًنٍط ةػَده اغػت .انػا ایيخػا ةطایتػان آؽػکار نػیکيم .ایػو نػصار
نیتَاىص از ىٖه ةایٌَیی در ْطؽ غط یا از ىٖهػ ٌػَییییو در نیػاندوراه ؽػطوع
ؽَد .ةا ْطض ایيکً از ْطؽ غط ؽطوع ؽَد ،در انِصاد سهی کً غهت ییو (حلػَ)
و یاىگ (پؾت) ةصن را حصا نیکيص ذطکت نیکيص و از غهت گَش پاییو نیآیػص.
غپع در انِػصاد ؽػاىًٌا پػاییو نیآیػص و در انِػصاد یکیػک اىگؾػِان ذطکػت
نیکيص .غپع در انِصاد پٍلَی ةصن ذطکت نیکيص ،زیط پا رًِْ ،در انِػصاد داسػل
ران ةا نیرود ،در انِصاد داسل ران دیگط پاییو رِْػً ،زیػط پػای دیگػط نػیرود ،در
انِصاد پٍلَی ةصن ةا نیرود ،در انِػصاد یػکیػک اىگؾػِان ذطکػت نیکيػص و ةػا
رغیصن ةً ْطؽ غط ،یک دور کانل را ؽکل نیدٌص .ایو ٌهان نصار آغهاىی نا َیَ
اغت .دیگطان نیتَاىيص کِاةی درةارۀ آن ةيَیػيص انػا آن را در چيػص حهلػً سالـػً
کطدهامْ .کط ىهیکيم راز آغهاىی نرػَب ؽَد ،انػا دیگػطان ْکػط نیکييػص سیلػی
ةاارزش اغت و درةارۀ آن چیظی ىهیگَیيػصْٖ .ػم ٌيگػانی درةػارۀ نػصار آغػهاىی
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نا َیَ ـرتت نیکييص کً ةًنَر وإٍی در ذال آنػَزش ةػً نطیصانؽػان ٌػػِيص.
اگطچً ایو را آؽکار کطدهام ،انا ٌی یک از ؽها ىتایص وِٕی تهطیو نیکيیص آن را ةا
ذٌوتان حٍتدٌی یا کيِطل کيیص .در ْػالَن داْػا ایوگَىػً ةػً انػَر ىهیپػطدازیم.
وِٕی تظکیًای وإٍی اىخام نیدٌیص کً ؽػها را ةًغػَی غػهَح ةػا تط راٌيهػایی
نیکيص ةایص در ذالت ةػصون ٕفػص و آزاد از ٌػط ىػَع ٍْالیػت ْکػطی تظکیػً کيیػص.
ٌطچیظی کً ىیاز داریص ،در ةصنتان ىفب نیؽَد و آناده ةطای اغِٓاده اغت .ایػو
نصار را نکاىیظمٌای درونتان ةًنَر سَدکار ایخاد نیکيص ،نکاىیظمٌایی کً پیَغػًِ
کار نیکييص تا ؽها را تتصیل کييص .وِٕی زنػاىؼ ةطغػص ،ایػو نػصار ةػًنَر نتیٍػی
سَدش نیچطسص .ؽایص روزی در ذیو تهطیو نَِحً ؽػَیص کػً غػطتان ةػً یػک
نطؼ در ذال ىَغان اغت .ةصیو نٍيی اغت کً نصار آغهاىی نػا َیَ در آن حٍػت
در ذطکت اغت .اگط غطتان ةًنطؼ دیگط ىَغان کيص ةصیو نٍيی اغت کً ایو نصار
در آن حٍت دیگط در ذطکت اغت .در ٌط دو حٍت ذطکت نیکيص.
وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ یا کَچک در ْطدی ؽکل ةگیطىص ،نهکو اغت غػط او
در ذیو نصیِیؾو [ناىيص ذالت پاییوآنصن غط ةً ٌالنت نَاْٖت] تکان ةشػَرد و
ایو ٌالنِی از گضر اىطژی اغت .تهطیو چٍارم کً اىخام نػیدٌیم و نػصار آغػهاىی
ْالَن ىانیصه نیؽػَد ،ةػً ؽػیَۀ ٌهػیو نػصارٌا اىػطژی را در ةػصن ةػً گػطدش در
نیآورد .در وإً ذِی پع از ایيکً اىخام تهطیو را تهػام کطدیػص ىیػظ سػَدش ةػً
چػػطسؼ ادانػػً نیدٌػػص .کػػاری کػػً ایػػو تهػػطیو اىخػػام نیدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً
نکاىیظمٌای درون ةصنتان را تَٖیت نیکيص و ایو ٌهػان چیػظی اغػت کػً ةاٌػ
نیؽَد ایو نصار ةًنَر پیَغًِ ةچطسص .آیا ىگًِٓایم کً ْا ،تهطیوکييصگان را تظکیً
نیکيص؟ ةًنَر نتیٍی پی نیةطیص کً نصار آغهاىیتان ةیوٕٓػً در ذػال چػطسؼ
اغت .ذِی وِٕی در ذال تهطیو ىیػِیص ،ایو ی نکاىیظمٌای چی کً در ةصنتان
ةیطوىػی اىػطژی اغػت و ةػصنتان را
ىفب ؽصه نٍادل یػًای از کاىالٌػای ةػظرگ
ِ
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ٌصایت نیکيص تا ایو کػار را ةػًنَر سَدکػار اىخػام دٌػص .ایػو کاىالٌػای ةیطوىػی
نیتَاىيص ةطٌکع ىیظ ةچطسيص ،چطاکػً ةػً دو نػطؼ نیچطسيػص و ةػًنَر پیَغػًِ
حطیان اىطژی در کاىالٌایتان را تَٖیت نیکييص.
پع ٌصؼ اـلی ؽکلدادن نصار آغهاىی چیػت؟ ؽػکلدادن نػصار آغػهاىی،

ً
ـطْا داؽِو نصار نِفلؽصه ىیظ آنٕصر ساص ىیػػت.
ةًسَدیسَد ٌصؼ ىیػت.
ٌصؼ ایو اغت کًٌ ،مزنان ةا پیؾطْت ْطد در تظکیً ،تهام کاىالٌای اىطژی ةػصن،
از نطیٔ یک نصار ،ةًنَر کانل ةاز ؽَد و نصار آغهاىی کهک نیکيص ةً ایػو ٌػصؼ
ةطغیص .انا [ةازکطدن کاىالٌػا] چیػظی اغػت کػً اىخػام آن را پیؾػاپیؼ ةطایتػان
ؽطوع کطدهایم .وِٕی در تظکیً پیؼ نیرویص ؽایص ةطسػی از ؽػها پػی ةتطیػص کػً
وِٕی نصار آغهاىی ةظرگ در ذال چطسؼ اغت ،کاىالٌایتان در درون گػػِطدهتط
و وغیًتط نیؽَىص .ؽایص ةً ٌطض یک اىگؾت ،پٍوتط ؽَىص .ایو اتٓػاؽ نیاِْػص
زیطا حطیان َٕی اىطژی ةً کاىالٌای پٍوتط و روؽوتط نيخط نیؽَد .انا ٌيَز ٌػم
چیظ ساـی ىیػت .پع تا کخا ةایص تهػطیو کيیػص؟ تهػام کاىالٌػای اىػطژی ةایػص
ةًتصریج ٌطیقتط ؽَىص و اىطژیَٕ ،یتط و روؽوتط ؽَد تا ایيکً در ىٍایتٌ ،ظاران
کاىال اىطژی در ٌم ادُام ؽَىص .در ایو نطذلً ،دیگط ةصن ْطد ٌی کاىال اىطژی یػا
ىٖه نب غَزىی ىصارد .زیطا آنٌا ةػً یکػصیگط نلرػٔ نیؽػَىص تػا ةػصىی واذػص و
یکتکً را ةػازىصٌ .صؼ ىٍایی ةازکطدن کانل کاىالٌای اىػطژی ایػو اغػت :تتػصیل
کل ةصنتان ةً نادۀ ةا اىطژی ةا .
اگط در تهطیوتان ةً ایو نطذلً رغیصه ةاؽیص ةصیو نٍيػی اغػت کػً ةػصنتان

ً
اغاغا ةا نادۀ ةا اىطژی ةا دوةاره غاسًِ ؽػصه اغػت .ةػصیو نٍيػی اغػت کػً ةػً
ةا تطیو غهد تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی رغیصهایص و ةػصن ْیظیکػی ةؾػطی تػا اوج
سَد تظکیً کطده اغت .ةصنتان وكٍیت حصیصی را تخطةً نیکيػص کػً چيػص لريػً
ةٍص تَكید نیدٌم .در ایو نطذلً ،نٖصار زیادی گَىگ سَاٌیص داؽت و در ذػالی
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کً در نَل تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی ةصنتان را تظکیػً کطدهایػص ،تهػام تَاىاییٌػای
نادرزادی) نهکو ةطای ةصن ةؾطی را تَغًٍ دادهایص .انػا
َْؽنتیٍی (تَاىاییٌای
ِ

چػػَن در نیػػان نػػطدم ٌػػادی تهػػطیو نػػیکيیم ،اکثػػط آنٌػػا ٕٓػػل نیؽػػَىص و در
دغِطستان ٕطار ىهیگیطىصٌ .هچيیو غَِن گَىگتان تا ارتٓاع سیلی ةليصی رؽػص
کطده و ؽکلٌای نشِلٓی کً گَىگ ةػً سػَد گطِْػً ةًوغػیل گَىػگ ىیطونيػصتان
ةًؽصت تَٖیت ؽصه اغت .انا تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی کػً در ایػو نطذلػً داریػص
ْٖم نیتَاىيص در ایو ُةٍص نا تأثیط داؽًِ ةاؽيص و ٌی

تػأثیطی در ُةٍػصٌای دیگػط

ىصارىص؛ زیطا آنٌا از ةصن ةؾطی ْیظیکی نا تظکیً ؽصهاىص .انا ةػً ٌػط ذػال ةػػیار
ٕاةلتَحًاىص .ایو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةشؾػی از ةػصنتان در ُةٍػصٌای نشِلػّ
ٌػِيص و ةً ؽػیَهٌای ؽػگطْی تِییػط ناٌیػت دادهاىػص .ةػػیار ْػطاوان و نِيػَع
سَاٌيص ةَد و ذِی نهکو اغت تکاندٌيصه ةً ىيػط ةطغػيص .ةطسػی اْػطاد غطاغػط
ةصنؽان ةا چؾم پَؽیصه نیؽَد و ایػو چؾػمٌا تکتػک نياْػض پَغػت و ىیػظ
ُةٍصٌای نطتتم ةا ةصنؽان را پط نیکييص .چَن ایػو گػَىگی از نصرغػ ةػَدا اغػت،
ةٍلی اْطاد در غطاغط ةصنؽان تفَیط ةَدیػاتَا یا ةَدا سَاٌيص داؽت .گَىگی کػً
داریص ؽکلٌای نشِلّ ةً سَد سَاٌػص گطْػت و ةاٌػ

نِخلیؽػصن ةػػیاری از

نَحَدات زىصه سَاٌص ؽص.
در ایو نطذلً ،نػٍَٕیِی ىػاٌط نیؽػَد ةػًىام «غػً گػل روی غػط گػطد ٌػم
نیآیيص ».ایو ذالِی ةػیار آؽکار و چؾهگیط اغت .ذِی ْطدی کً چؾم غَنؼ
در غهری ةا ىیػت نیتَاىص آن را ةتیيص .غً گل ةا ی غط ىػاٌط نیؽػَد .یکػی
گل ىیلَْط آةی اغت ،انا از ىَع گل ىیلَْط آةی ُةٍص ْیظیکی نا ىیػت .دو گل دیگػط
ىیظ از ُةٍصٌای دیگط و ةػیار زیتا ٌػِيص .ایو گلٌا ةا ی غط ؽػشؿ در چػطسؼ
ٌػِيص .آنٌا در حٍت گطدش ٌٖطةًٌای غاٌت یا سالؼ حٍت گطدش ٌٖطةػًٌای
غاٌت نیچطسيص و ٌطیک از گلٌا ىیظ نیتَاىيص ةًنَر نػِٖل ةچطسيػصٌ .ػط گػل
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غَِن ةظرگی دارد کً ٕهط ایو غَِن نٍادل ٕهػط گػل اغػت .ایػو غػً غػَِن تػا

ً
ـطْا ایو ؽکل را
ةليصای آغهان نیروىص ،انا آنٌا غَِنٌای گَىگ ىیػِيص ،ةلکً
ةً سَد نیگیطىص و ةػیار ؽگٓتاىگیظىص .اگط آنٌا را ةتیيیص ،ؽَکً نیؽَیص .وِٕی
تا ایو نطذلً تظکیً کطده ةاؽیص ةصنتان روؽو و پاک و پَغػتتان ىػطم و لهیػّ
نیؽَد .در ایو نطذلً ةً ةا تطیو ؽکل از تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی رغیصهایص ،انػا
پایان تظکیًتان ىیػتٌ .يَز ٌم ةایص ةً تظکیً ادانً دٌیص و ةً پیؼ ةطویص.
ٌهاننَر کً ْطد پیؾطْت نیکيػص وارد نطذلػ گػضار ةػیو غػهد ْػای ٕلهػطو
ةؾطی و غهد ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی نیؽَد کً ذالػت ةػصن غػٓیص سػالؿ
ىانیصه نیؽَد (ةصن ؽٓاؼ ىیظ ىانیصه نیؽَد) .وِٕػی تظکیػ ةػصن ْیظیکػی ةػً
ةا تطیو ؽکل در ْای ٕلهطو ةؾطی رغػیصه ةاؽػصْٖ ،ػم ایونػَر اغػت کػً ةػصن
ْیظیکی تا ةا تطیو ؽکل سَد تتصیل ؽصه اغت .وِٕػی کػل ةػصن ةػً ایػو ؽػکل
ةاؽص ،ةًنَر کانل از نادۀ ةا اىطژی ةا تؾکیل ؽصه اغت .چطا ةصن غػٓیص سػالؿ
ىانیصه نیؽَد؟ زیطا ایو ةصن ةً ةا تطیو درح سلَص رغیصه اغت .ا گط کػی ةػا
چؾم غَم ةً آن ىگاه کيص ،کل ةصن ؽٓاؼ اغت ،نثل ؽیؾ ؽػٓاؼ اغػت .اىگػار
چیظی آىخا ىیػت .ةصیو نٍيی اغت کً ایو ةصن ،ةصىی سصایی اغػت .زیػطا ةػصىی
اغت کً از نادۀ ةا اىطژی ةا غاسًِ ؽصه و ؽتیً ةصن ْیظیکػی اولیػًنان ىیػػت.
در ایو نطذلً ،تهام تَاىاییٌا و نٍارتٌػای ْػَؽنتیٍی ةػًیکةػاره کيػار گضاؽػًِ
نیؽَىص .آنٌا در ُةٍصی ةػیار ٌهیٔ ٕطار داده نیؽَىص ،چطاکً اغػِٓادۀ ةیؾػِطی
ىصارىص و از آن نطذلً ةً ةٍص دیگط نٓیص ىیػِيص .تيٍا اغِٓادهؽان نهکو اغت ایو
ةاؽص کً روزی در آیيصه وِٕی در تظکیً نَْٔ ؽصیص و سَاغػِیص غػٓط تظکیػًتان را
نطور کيیص ،ىگاٌی ةً آنٌا ةیيصازیص .در ایو زنان ْٖػم دو چیػظ ٌيػَز ةػإی ناىػصه
اغت :غَِن گَىگ و کَدک حاودان تظکیًؽصه کً ةً اىصازۀ ةظرگی رؽص کطده اغت.
انا ٌط دو در ُةٍصی ٌهیٔ وحَد دارىص و اْطادی ةا چؾم غَنی در غهری نَِغم
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ىهیتَاىيص آنٌا را ةتیييص ،زیطا دیصؽان نٍهَ ً نرصود اغتْٖ .م نیتَاىيػص ةتیييػص
کً ةصنتان ؽٓاؼ اغت.
چَن نطذل ةصن غٓیص سالؿ ْٖم نطذلًای نَِٕی اغت ،ةا تهػطیو ةیؾػِط،
تظکی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی را ؽطوع نیکيیص کً تظکی ةصن سصایی ىیظ ىانیصه
نیؽػػَد .ایػػو ةػػصىی سَاٌػػص ةػػَد کػػً ْٖػػم نِؾػػکل از گَىػػگ اغػػتٌ .هچيػػیو
ؽیوؽیيگ ؽها پایصار نیؽَد .در ایو نطذلً از تظکیػً ،تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
حصیصی را ؽکل نیدٌیص کً آنٌا را دیگػط ةایػص «ٕػصرتٌای سػصایی ْػای ةػَدا»
ىانیص .ةیىٍایت ٕصرتهيصىص و نیتَاىيص در ٌػط ُةٍػصی ٌهػل کييػص .ةػا ادانػ تظکیػً،
سَدتان آگاه سَاٌیص ؽص کً تظکیً در غهَح ةا تط چگَىً سَاٌص ةػَد و چػًچیظی
را ةایص اىِيار داؽت.

واةطتگی عَروٌیجان ةیظ از حر
ةگضاریص درةارۀ نَكٌَی ـرتت کيم کػً ةػً واةػػِگی ؽػَروٌیخان ةػیؼ از ذػص
نطةَط نیؽَد .ةػیاری از اْطاد نصتٌا چیگَىگ را تهطیو کطدهاىػص .اْػطادی ىیػظ
ٌػِيص کً ٌطگظ آن را تهطیو ىکطدهاىص ،انا در نلب ذٖیٖت و نٍيی زىصگی اىػػان
ةَده و درةارۀ آن تٍهٔ کطدهاىص .وِٕی ْالَن داْای نا را یاد نیگیطىص ىاگٍان پاغز
ةػیاری از پطغؼٌایی را درک نیکييص کً در زىصگی آرزوی درک آنٌػا را داؽػِيص
انا ىَِاىػِيص .نتیٍی اغت کػً ةػًسانط ىگطشٌػای حصیػصی کػً کػػب نیکييػص
ٌیخانزده ؽَىص .نیداىم تهطیوکييصگان وإٍی ةً ارزش ایو آنَزهٌا پی نیةطىػص
و آن را گطانی نیدارىص .انا ایو نؾکل اُلب روی نیدٌص :اْطاد از ْطط سَؽرالی
دچار ؽَروٌیخان نیؽَىص و ٌيگام تٍانل ةا نطدمُ ،یطٌادی رِْار نیکييػص یػا در
نٖایػً ةا دیگطان ٌخیب ةً ىيط نیرغيص .نیگَیم ىتایص ایوگَىً ةاؽص.

۳۷۹

اکثط ؽها در حانٍ نطدم ٌادی تظکیً نیکيیص ،ةياةطایو ىتایػص از حانٍػ نػطدم
ٌادی ْاـلً ةگیطیص و ةایص ةا ْکطی روؽو تظکیً کيیص .رواةػم ةػیو ٌهػصیگط ةایػص
ةًنَر نتیٍی ةإی ةهاىص .التًِ ؽها ؽیوؽػیيگی در غػهری ةػػیار ةػا و ذٌيػی
درغت داریص .ؽها ؽیوؽیيگ و غهد سػَد را رؽػص نیدٌیػص ،کارٌػای ىادرغػت
اىخام ىهیدٌیص و ٌهیؾً غٍی نیکيیص کارٌای سَب اىخام دٌیػص .ةٍلػی اْػطاد
نَری رِْار نیکييص کً اىگار از لرػاظ ذٌيػی ُیطٌادیاىػص یػا ایيکػً از ایػو حٍػان
دىیَی غطسَرده و دلػطد ٌػِيص .چیظٌایی نیگَیيص کً نػطدم ىهیٍْهيػص .نيخػط
ةً ایو نیؽَد کً نطدم ةًاؽِتاه ةگَیيص« :چطا ْطدی کً ْالَن داْا را یاد نیگیػطد

ً
ً
ـطْا ةیؼ
ىاٌطا نؾکل رواىی دارد ».آنٌا نَِحً ىهیؽَىص کً
ایونَر نیؽَد؟
از ذص ٌیخانزده ؽصه ةَدیص و نيهٖی ىتَدیص و نتیٍػی رِْػار ىهیکطدیػصٌ .هگػی
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :ایونَر رِْارکطدن ىیظ اؽِتاه اغت و ةً اْطانی دیگط رًِْایص
و ایو ىیظ واةػِگی دیگطی اغت .ةایص ایو را رٌا کيیص و در ذالی کً ةًنَر نٍهػَل
نثل ٌهً در ةیو نطدم ٌادی زىصگی نیکيیص ،تظکیً کيیص .اگط در ةیو نػطدم ٌػادی
دیگطان ْکط کييص ؽیِٓ اْطانی ْالَن داْا ؽصهایص ةا ؽها تٍانل ىشَاٌيػص داؽػت
و از ؽها ْاـلً نیگیطىػصٌ .ی کػػی ْطـػتٌایی را ةػطای رؽػص ؽیوؽػیيگ در
اسِیارتان ىهیگضارد .نطدم ْکط نیکييص ْطدی نتیٍی ىیػِیص و ایو سَب ىیػػت.
ةياةطایو آىچً را گِٓم ةً سانط داؽًِ ةاؽیص و نههئو ؽَیص کً رِْار درغِی داریص.
روش تظکی نا نثل روشٌای نطغَم ىیػت کً ةاٌػ

ؽػَد ؽػشؿ ذلػَر

ذٌو ىصاؽًِ ةاؽص ،در سلػً ةاؽص یا ؽیًِٓ و ؽیصا ؽَد .روش تظکی نػا از ؽػها
نیسَاٌص ةا آگاٌی کانػل تظکیػً کيیػص .ةطسػی اْػطاد ٌهیؾػً نیگَیيػص« :نٍلػم،
ةًنرق ایيکً چؾهاىم را نیةيصم ةصىم ةً ىَغان درنیآیص ».نیگَیم زم ىیػػت
ایونَر ةاؽص .نؾکل ایو اغت کً ٌادتی را پطورش دادهایص کً سَدآگػاه اـػلی را
رٌا نیکيیص .ةًنرق ایيکً چؾهانتان را نیةيصیص ،سَدآگػاه اـػلی را اغػِطاذت
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نیدٌیص و غپع ىاپصیص نیؽَد .چيیو ٌادتی را ؽکل دادهایص .چطا در ذالی کػً
ِ
ذالػت ٌيگػام ةػازةَدن
ایيخا ىؾػػًِایص ةػصنتان ةػً ىَغػان درىهیآیػص؟ اگػط آن
چؾهانتان را ذٓو کيیص و اىػصکی چؾػهانتان را ةتيصیػص ،آیػا ةػصنتان ةػً ىَغػان
درنیآیص؟ ةًنَر ذِم ىً .نؾکل ایو اغت کً ْکط نیکيیص چیگَىگ ةایص ةػً ایػو
نطیٔ تهطیو ؽَد و چيیو ةطداؽِی را ؽکل دادهایص .ةًنرق ایيکً چؾهانتان را
نیةيصیص ،ةصون ایيکً ةصاىیص کخا ٌػِیص ىاپصیػص نیؽػَیص .گِٓػًایم کػً سَدآگػاه
اـلیتان ةایص ٌؾیار ةاؽص ،زیطا ایػو روش ،سػَد ؽػها را تظکیػً نیکيػص .ةایػص ةػا
ذٌيی آگاه پیؾطْت کيیص .نا تهطیو نصیِیؾػو ىیػظ داریػم .چگَىػً نصیِیؾػو را
تهطیو نیکيیم؟ زم نیداىیم کً ٌه ؽها ،ةصون تَحػً ةػً ایيکػً نصیِیؾػوتان

ً
نهلٖا احازه ىصاریػص
چٖصر ٌهیٔ اغت ،آگاه ةاؽیص کً ایيخا در ذال تهطیو ٌػِیص.
ً
دٕیٖػا چػً
ةً نطذل سلػً ةطویص ،ةً ذالِی کً از ٌػی چیػظ آگػاه ىتاؽػیص .پػع

ذالِی روی نیدٌص؟ وِٕی آىخا ةيؾیيیص اذػاس سَب و ةػیار راذِػی سَاٌیػص
داؽت ،نثل ایيکً درون پَغِ تشمنطُی ىؾػًِایص ،آگاٌیػص کػً در ذػال اىخػام
تهطیو ٌػِیص ،انا اذػاس نیکيیص کل ةػصنتان ىهیتَاىػص ذطکػت کيػص .ایػو آن
چیظی اغت کً ةایص در تظکی نا اتٓاؽ ةیِٓص .ذالت دیگطی وحػَد دارد کػً وِٕػی
نصتی نیىؾیيیص ،پی نیةطیص کً پاٌا ىاپصیص نیؽػَىص و ىهیتَاىیػص ةٍٓهیػص کخػا
رًِْاىص .ةصن ىیظ ىاپصیص نیؽَد .ةازوٌا و دغتٌا ىیظ ىاپصیص نیؽػَىصْٖ .ػم غػط
ةإی نیناىصٌ .هاننَر کػً ةػً نصیِیؾػو ادانػً نیدٌیػص نَِحػً نیؽػَیص کػً
غطتان ىاپصیص ؽصه و ْٖم ذٌوتان ةإی نیناىصْٖ ،م کهی آگاٌی از ایيکػً ایيخػا
در ذال تهطیو ٌػِیص .اگط ةَِاىیص ةً ایو نطذلػً ةطغػیص ،ةػً اىػصازۀ کػاْی سػَب
اغت .چطا؟ وِٕی ؽشؿ در ایو ذالت تهطیو نیکيص ،ةصن ةػًنَر کانػل در ذػال
تتصیلؽصن اغت و ایو ةٍِطیو ذالت اغت .ةياةطایو از ؽها نیسَاٌیم ةً چيػیو
ذالِی از غکَن ةطغیص .انا ىتایص ةً سَاب ةطویص یا آگاٌیتػان را از دغػت ةصٌیػص،
زیطا در ایو ذالت نهکو اغت ْطد دیگطی ثهطۀ تالشٌایتان را ةً دغت آورد.
۳۸۱

ٌه تهطیوکييصگان نا ةایص نههئو ةاؽيص کً ٌطگظ در ةیو نػطدم ٌػادی ةػًنَر
ُیطنتیٍی رِْار ىهیکييص .اگط ىٖؼ ةصی را ةیو نطدم ایٓا کيیػص و کػاری کيیػص کػً
دیگطان ةگَیيص ْالَن داْا اْطاد را ٌخیبُطیب نیکيص ،ةاٌ

ةصىامؽصن ْالَن داْػا

ً
وإٍا نیسَاٌم ایو ىکًِ را ةً سانط داؽًِ ةاؽیص .در روىػص تظکیػً و در
نیؽَیص.

زنیيًٌای دیگط ىیظ ةایص نطإب ةاؽیص کػً واةػػِگی ؽػَروٌیخان ةػیؼ از ذػص را
رؽص ىصٌیص .اٌطیهيان ةًراذِی نیتَاىيص از ایو ذٌيیت اغِٓاده کييص.

تشکیۀ گفتار
غيتٌای نضٌتی گَىاگَن غکَت را تهطیو نیکطدهاىص .ةشػؼ ساـػی از حانٍػ
نضٌتی کً ایو کار را اىخام نیدٌيص اْطادی ٌػِيص کػً تػارک دىیػا نیؽػَىص و در
نٍاةص یا ـَنًٌٍا زىصگی نیکييص .زنػ تظکیػ ایػو اْػطاد ایػو اغػت کػً کػالً از
ذطؼزدن سَدداری کييص .آنٌا سػَد را ةػً زىػصگی رٌتػاىی اسِفػاص نیدٌيػص و
تفهیم نیگیطىص تا ذص نهکو از ٌهًچیظ ْاـلً ةگیطىص و ٌٖیصه دارىص ذِػی یػک
ْکط ةص نهکو اغت کارنا ایخاد کيص یػا گيػاه نرػػَب ؽػَد .نػضاٌب کارنػا را ةػً
«کارنای سَب» و «کارنای ةص» تٖػیمةيػصی کطدهاىػص .ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً آن
کارنای سَب یا کارنای ةص ةاؽص ،ةا تَحػً ةػً سػالیةػَدىی کػً نصرغػ ةػَدا از آن
ـرتت نیکيص یا ٌی ةَدىی کً نصرغ دا َ آنَزش نیدٌص ،کارنا ىتایص ةػً وحػَد
آیص .تهطیوکييصگان روشٌای تظکی ـَنًٍای ساـی ذِی غٍی نیکطدىػص ٌػی
کاری اىخام ىصٌيص ،زیطا ىهیتَاىػػِيص راةهػ کارنػایی پؾػت نػػا ل را ةتیييػص یػا
ىهیداىػِيص آیا اىخام کاری سَب اغت یا ةص یا ایيکً چً ىَع راةه کارنایی وحػَد
دارد .تهطیوکييصهای نٍهَلی کً ةػً چيػیو غػهد ةػا یی ىطغػیصه ىهیتَاىػص ایػو
نػا ل را ةتیيص ،در ىِیخً ىگطان اغت اگط کاری را کً در ىاٌط سَب ةً ىيط نیآیػص
اىخام دٌص ،ةً چیظ ةصی تتصیل ؽَد .راهذلؽان ایو ةَد کػً تػا ذػص انکػان ٌػی
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دسالِی ىکييص ةً ایو انیص کً ةا سَدداری از کارٌا یا ٍْالیتٌای ُیط زم ،از ایخاد
کارنا احِياب کييص .نیداىػِيص کً وِٕی کارنا ةً وحَد آیص ،نختػَر نیؽػَىص آن را
ةا زحط و غشِی از ةیو ةتطىص .ةطای تظکیًکييصگان ،زنػان رغػیصن ةػً روؽػوةیيی و
کهال چیظی اغت کً از ٕتل تٍییو ؽصه و ٌط کارنایی کػً در نػَل نػػیط اكػاًْ
ؽَد کل غٓط را دؽَارتط نیکيص .ةياةطایو ْطد ةیٕفصی را تهطیو نیکيص.
در نصرغ ةَدا تظکی گِٓار ةط نتيای ایػو ىيػط اغػت کػً ٌطچػً ْػطد ةػط زةػان
نیآورد چیظی اغت کً اْکار او دیکًِ کطده و پؾت آن اْکار ىیظ ةًنَر ذِم ٕفػص
و ىیِی ىًٍِٓ اغت و ةػیار نرِهل اغت کً وِٕی سَدآگاه ْطد ةاٌ

ؽػَد کػً او

ْکطی ؽکل دٌص ،ىيطی ةصٌص ،کاری اىخام دٌص یا ذعٌا و اىصامٌایؼ را ةً کار
ةتطد ،ةًىٌَی پای واةػِگی در نیان ةاؽص .ةطای روؽوؽصن نَكَع ،نػا لی را کً
اْطاد گاٌی اوٕات ةیو سَد دارىص در ىيط ةگیطیص :از سَةی کػی نیگَیيص در ذػالی
کً از ةصی دیگطی نیگَیيص یا ىيط نیدٌيص کً کػی در نٖایػً ةا دیگطی ةًسَةی
تهطیو کطده اغت .چيیو ىيطاتی ةازتاب نػا لی ةیو اْطاد اغت .یا نَكػَع رایػج
دیگطی را در ىيط ةگیطیص :نیگَییص نیسَاٌیص کػاری اىخػام دٌیػص یػا نیسَاٌیػص
کاری ةً ؽیَۀ ساـی اىخام ؽَد .آىچً نیگَییص نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد
کً کػی ةًنَر ىاسَاغًِ آغیب ةتیيص یا تلػٍیّ ؽػَد .ةػً ایػو ؽػکل ،کػالم یػا
ٌهلتان نهکو اغت ىاسَدآگاه ةطایتان کارنا ایخاد کيص ،چطاکً نػا ل ةیو اْػطاد،
ةػیار پیچیصه اغت .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةطسی نٍاةص و ـَنًٌٍا درةارۀ ایيکػً
ْطد در کل ـرتت ىکيص ةػیار حصی ةَدهاىص .ةياةطایو تظکی گِٓار یا تهطیو غکَت
ٌهیؾً در روشٌای نضٌتی حایگاه نٍهی داؽًِ و نهالب َْؽ را ةػطای تؾػطید
رویکطدٌایی کً اسِیار نیکطدىص ةیان کطدم.
اکثط تظکیًکييصگان ْالَن داْای نا در ةیو نطدم ٌػادی تظکیػً نیکييػص (ةػًحظ
آنٌایی کً از ٕتل تظکی ـَنًٍای یا رٌتاىی را در پػیؼ گطِْػً ةَدىػص) .ةيػاةطایو
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ىهیتَاىيص از زىصگی ٌادی در حانٍ نٍهَلی اىػاىی و تهػاس ةػا حانٍػً احِيػاب
کييصٌ .طکػی ؽِلی دارد و ةایص آن را ةًسَةی اىخام دٌص .ةطسی اْػطاد ؽِلؽػان
ةًگَىًای اغت کً نختَرىص ـرتت کييص و نهکو اغت در تيإق ةا تظکی گِٓار ةً
ىيط ةطغص .انا در تلاد ةا آن ىیػت ،زیطا ىَع تظکی گِٓار کً نا تهطیو نػیکيیم ةػا
ؽیَهٌای گضؽًِ کً غکَت نیکطدىص نِٓاوت اغت .ؽیَۀ تظکی نا ةػا ؽػیَهٌای
گضؽًِ نِٓاوت اغت و آىچً از ؽها نیسَاٌیم ىیظ نِٓاوت اغت .وِٕػی ـػرتت
نیکيیم ةایص ةًؽیَهای ـرتت کيیم کً درسَر تهطیوکييصه اغت و ٌی چیظ ةص یػا
تٓطًٕآنیظی ىگَییم .نا تهطیوکييصه ٌػِیم و ةایص آىچً را ٕفص داریػم ةگػَییم ةػا
اغِاىصاردٌای ْا ةػيخیم و ةتیيیم آیا نياغب اغت یا ىً .اگط ایوگَىً ةاؽػص پػع
نؾکلی ىیػػت کػً ـػرتت کيػیم .از غػَی دیگػط ،اگػط ٌهیؾػً غػاکت ةاؽػیم
ةًغشِی نیتَاىیم ایو روش را ةً نطدم نٍطْی کيیم و آن را ةا غػایطیو در نیػان
ةگضاریم .تظکی گِٓار کً نا آنَزش نیدٌیم اؽاره دارد ةػً تهػطیو سَیؾػِوداری
در نَإٍی کً از روی واةػِگیٌا ـرتت نیکيیص ،ناىيص ـرتت درةارۀ نَكػٌَات
دىیَی کً ْطاتط از آن چیظی اغت کً ةطای ؽِلتان زم اغت؛ ـرتتٌای ةیٍَده
ةا غایط تهطیوکييصگان درةػارۀ نَكػٌَات ةیٍػَده؛ ـػرتتٌایی کػً تٍطیّازسػَد
اغت؛ گِٓو ذطؼٌای ةیاغاغی کً ؽيیصهایص یا ـرتت درةارۀ نػا ل دىیَی کػً
ةً آنٌا ٌالًٕ داریص و ةطایتان ٌیخاناىگیظ اغتْ .کط نیکيم در ایو زنیيًٌا ةایػص
نطإب ـرتتنان ةاؽیم و ىَع تهطیو غکَت نا ایوگَىً اغت .راٌتان در گضؽًِ
ةط ایو ةاور ةَدىص کً ذِی یک ْکط ىانياغب ىیظ نیتَاىص نيخط ةً کارنا یا گياه ؽَد
و ایو نػا ل را ةػیار حصی نیگطِْيص .ةً ٌهیو ٌلت درةارۀ نرصودکطدن ٍْالیػت
ْیظیکی ،کالنی و ذٌيی آنَزش نیدادىصٍْ .الیت ْیظیکی را نرصود نیکطدىػص تػا
از اىخام ٌط کار اؽِتاٌی سَدداری کييص .تهطیو غکَت نیکطدىص تا ٍْالیت کالنی
را نرصود کييصٍْ .الیت ذٌيی را نرصود نیکطدىص تػا ذٌػو را سػالی از اْکػار ىگػً
دارىص .ایو غشتگیطیٌا در ةطسی از روشٌایی کً در ـػَنًٌٍا یػا نٍاةػص تظکیػً
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نیکييص ةػیار نٍم ةَده اغت .نا ةایص ةط نتٔ ؽیوؽیيگ تهطیوکييصه رِْار کيیم.
تا آىخا کً درک کيیص چًچیظی ةایص ةگَییص و چًچیظی ىتایص ةگَییص کػاْی سَاٌػص
ةَد.

۳۸۵

ضذيساىی ىٍم

چیگَىگ و ورزشٌای نػهَلی
ً
ذاتا ىٌَی ورزش ْیظیکی در ىيط نیگیطىػص.
ةػیاری از نطدم ةًغادگی چیگَىگ را
التًِ نتیٍی اغػت کػً ایوگَىػً ْکػط کػطد ،زیػطا در غػهری پػاییو ،چیگَىػگ و
ورزشٌای ْیظیکی در سفَص دغِیاةی ةً ةصىی غالم ٕاةلنٖایػً ٌػػِيص .انػا
روشٌای ویػژۀ تهػطیو چیگَىػگ و رویکػطد آن ،اسػِالؼ زیػادی ةػا ورزشٌػای
ْیظیکی دارىص .ةطای دغِیاةی ةً ةصىی غالم از نطیٔ ورزشٌای ْیظیکی ،ؽػشؿ

ً
دٕیٖػا
ةایص ةیؾِط تهطیو کيص و ورزشٌایؼ را اْظایؼ دٌص .انا تهطیو چیگَىگ

ةطٌکع اغت ،ةًنَری کً از ؽشؿ سَاغًِ ىهیؽَد ذطکػت کيػص .اگػط ٌطگَىػً
ذطکِی ةاؽص ،آٌػًِ ،ىطم و روان اغت .ذِػی گػاٌی اوٕػات ْػطد کػانالً غػاکو و
ةیذطکت اغت .ةياةطایو ةا تهطیوٌای ْیظیکی تٓاوت زیادی دارد .از دیصگاه غهد
ةا  ،چیگَىگ ْٖم ةً ؽٓادادن و ذٓو غالنِی نرصود ىیػػت ،چطاکػً چیظٌػای
غهَح ةا تط و نرَِای ژرْی را در ةط دارد .چیگَىگ ةیؼ از ایو اىػصک چیظٌػای
غهری اغػت کػً نػطدم ةػا آن آؽػيا ٌػػِيص .آن ْػَؽنتیٍی اغػت و ىهَدٌػای
نشِلٓی در غهَح نشِلّ دارد .چیگَىگ چیظی ورای نطدم ٌادی اغت.
آنٌا از ىيط ناٌیت تهطیوٌا ىیظ تٓاوت زیادی دارىص .ةػطای ایيکػً ورزؽػکاران،

نشفَـػ ً
ػا ورزؽػػکاران انػػطوزی ،ةشَاٌيػػص ةصنؽػػان را آنػػاده کييػػص و ةػػً غػػهد
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رٕاةتٌای ورزؽی کيَىی ةطغيص ،ةایص نٖصار تهطیوٌا را اْظایؼ دٌيص .ةياةطایو ةایص
ٌهیؾً ةصن را در ةٍِطیو ذالت ىگً دارىص .ةطای دغِیاةی ةً ایو ٌصؼ ،ةایص نٖصار
تهطیوٌا را اْظایؼ دٌيص تا سَن ةً اىصازۀ کاْی در ةصن حطیان یاةص ،غَستوغػاز
ةصن را زیاد کييص و ٌهیؾً آن را در ذالت پیؾطْت ىگً دارىص .ورزؽػکاران ٌهیؾػً
ةًدىتال ایو ٌػِيص کً غَستوغاز ةصن را اْظایؼ دٌيص ،زیػطا ةصنؽػان ٌهیؾػً
ةایص در ةٍِطیو ذالت رٕاةت ةاؽص .ةػصن اىػػان از غػلَلٌای ةیؽػهاری تؾػکیل
ؽصه اغتٌ .ه آنٌا ةًنَر کلی ایو روىص را دىتال نیکييص :زىصگی غلَلی کً تػازه
تٖػیم ؽصه ةػیار َٕی و در نٍَٕیػت رؽػص اغػت .وِٕػی ةػً ىٍایػت رؽػص سػَد
نیرغص ،ىهیتَاىص ةیؼ از آن ةً رؽص ادانً دٌص و ْٖػم نیتَاىػص ةػً پػاییوتطیو
نطذل سَد ىظول کيص .غپع غلَل تازهای حػای آن را نیگیػطد .نیتػَاىیم ةػطای
تَكید آن ،دوازده غاٌت از روز را ةًٌيَان یک ٕیػاس در ىيػط ةگیػطیم .غػلَل در

غاٌت ؽؼ ـتد تٖػیم نیؽَد و ةً رؽص سَد ادانً نیدٌص .غاٌت ٌؾتُ ،ىً

یا ده ـتد ،زنانٌای سَةی ةطای آن اغت .وِٕی ىٍط ْطا نیرغص ،دیگط ىهیتَاىػص
ةً ةا ذطکت کيص و ْٖم نیتَاىص پاییو ةیایص .در ایو زنان ،غػلَل ٌيػَز ىیهػی از
ٌهط سَد را ةإی دارد ،انا ایو ىیه ٌهط ةإیناىصه ةطای وكٍیت رٕػاةِی ورزؽػکار
ىانياغب اغت.
پع ةایص چًکار کطد؟ ورزؽکاران ةایص ةا اْظایؼ تهطیوٌا غطٌت گطدش سَن
را زیاد کييػص و پػع از آن ،غػلَلٌای تٖػػیمؽػصۀ حصیػص زودتػط از ذػص نٍهػَل
حایگظیو غلَلٌای ٕصیهی نیؽَىص .ةًٌتارت دیگطٕ ،تل از ایيکػً چطسػ زىػصگی
غلَل تهام ؽَد یا وِٕی ْٖم ىیهی از ٌهط آن ةإی اغت ،غلَل دیگطی حایگظیو
آن نیؽَد .در ىِیخً ةصن ورزؽػکار ٌهیؾػً ةإػصرت ةػإی نػیناىػص و پیؾػطْت
نیکيص .انا غلَلٌای اىػان ىهیتَاىيص ةًنَر ىانرصود تٖػیم ؽػَىص ،زیػطا تٍػصاد
دٍْاتی کً غلَل نیتَاىص تٖػیم ؽَد نرصود اغتْ .طض کيیص یک غػلَل ْٖػم
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ةَِاىص ـص ةار در زىصگی ؽشؿ تٖػیم ؽَد (گطچً تٍصاد وإٍی آن ةػیار ةیؾػِط
از یکنیلیَن ةار اغت) و ْطض کيیص وِٕی یک غلَل ـص ةار ةطای ْطدی نٍهػَلی
تٖػیم ؽَد ،او نیتَاىص ـص غال زىصگی کيص .انا ایو غلَل در ذػال ذاكػط ْٖػم
ىیهی از ٌهط سَد را نی کطده ،ةياةطایو او نیتَاىص ْٖم پيخاه غال زىصگی کيص .انػا
ىصیصهایم کً ٌی

نؾکل ٌهػصهای ةػطای ورزؽػکاران ذطْػًای اتٓػاؽ ةیِٓػص ،زیػطا

انطوزه ورزؽکاران نختَرىص ٕتل از ایيکً ةً غػیغػالگی ةطغػيص ةازىؾػػًِ ؽػَىص.

ً
نشفَـا انطوزه رٕاةت ةػیار ْؾطده اغت و تٍصاد ورزؽکاران ةازىؾػًِ ىیظ ةػیار

زیاد اغت .ةصیو نطیٔ ورزؽکاران نیتَاىيص زىصگی نٍهَلی را از غػط ةگیطىػص و ةػً
ىيط ىهیآیص کً ةیؼ از ذص ترتتأثیط ٕطار گطًِْ ةاؽيص .از لراظ ىيطی اـَ ً ةصیو
ـَرت اغت :تهطیوٌای ْیظیکی نیتَاىيص ةاٌ

ؽَىص ْطد ةػصن غػالهی را ذٓػو

کيص ،انا در ٌَضٌ ،هط ْطد کَتاهتط نیؽَد .از لرػاظ ىػاٌطی ،ورزؽػکاران در دورۀ
ىَحَاىی نثل ةیػتغالًٌا ةً ىيط نیآیيص ،در ذػالی کػً در ةیػػتغػالگی ؽػتیً
غیغالًٌا ةً ىيط نیرغيص .ورزؽػکاران نٍهػَ ً ایػو ةطداؽػت را در نػطدم ایخػاد
نیکييص کً اىگار غطیًتط رؽص نیکييص و زودتػط پیػط نیؽػَىص .اگػط نظیِػی وحػَد
داؽًِ ةاؽص ٌیتی ىیظ وحَد دارد .ةایص ةً ٌط دو روی غکً ىگاه کيػیم .آىچػً گٓػِم
پیانصٌای تهطیوٌای ٌادی ٌػِيص.
ً
دٕیٖا ةطٌکع تهطیوٌای ْیظیکی اغػت .زنػ آن ذطکػات
تهطیو چیگَىگ
تَانْطغا ىیػتٌ .ط ذطکِی کً در آن وحػَد دارد ،آرام ،روان و آٌػػًِ اغػت .تػا
ذصی کً گاٌی اوٕات ةیذطکت یا غاکو نیؽَد .نیداىیص کً در نَل نصیِیؾو،
ةصن نیتَاىص آنٕصر ةیذطکت ؽَد کػً ٌػط حيتػً از ْیظیَلػَژی ةػصن ْػطد ،ناىيػص
كطةان ٕلب و گطدش سَن ،کُيص ؽَد .در ٌيص ،ةػیاری از یَگیٌا نیتَاىيػص روزٌػا
زیط آب ةيؾیييص یا روزٌا زیط زنیو نػصَْن ةهاىيػص .آنٌػا نیتَاىيػص کػانالً سػَد را
غاکو کطده و ذِی كطةان ٕلبؽان را کيِطل کييصْ .طض کيیص غلَلٌای ؽػشؿ
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یک ةار در روز تٖػیم نیؽَىص .یک تظکیًکييصه نیتَاىص کاری کيػص کػً غػلَلٌای
ةصىؼ ٌط دو روز یک ةار ،یک ةار در ٌط ًٌِٓ ،یک ةار در ٌط دو ًٌِٓ یا ذِی یػک
ةار در نصتزناىی نَ ىیتط تٖػیم ؽَىص .یٍيی در ذػال اْػظایؼ نػَل ٌهػط سػَد
اغت .ذِی ةا تهطیوٌایی کً ْٖم ذٌو را تظکیً نیکييص و ةصن را تظکیً ىهیکييػص
ىیظ ایو نػئلً انکانپضیط اغت؛ ذِی آنٌا ىیظ نیتَاىيػص ةػً ایػو درحػً ةطغػيص و
نَل ٌهط ْطد را نَ ىیتط کييص .نهکو اغت کػی ْکط کيص« :نگػط زىػصگی ْػطد یػا
نَل ٌهط او از پیؼ تٍییو ىؾصه اغت؟ چگَىً نیتَاىص ةصون ایيکً ةصن را تظکیػً
کيص ،نَ ىیتط زىصگی کيص؟» ةلً درغػت اغػت ،انػا اگػط غػهد تظکیًکييػصهای ةػً
ْطاغَی غً ٕلهطو ةطغص ٌهطش نیتَاىص نَ ىیتط ؽَد ،انا در ىاٌط ةػیار پیط ةػً
ىيط سَاٌص رغیص.
روشٌای تظکیًای کً ةصن را تظکیً نیکييص ةًنَر پیَغًِ نادۀ ةا اىطژی ةػا را
در غلَلٌای ةصن ؽشؿ حهً نیکييص .وِٕی چگالی اىػطژی ذسیػطهؽػصه ةػًنَر
پیَغًِ اْظایؼ نییاةص ةًتصریج غلَلٌای ٌادی ؽػشؿ را واپػع نیزىػص و در
ىٍایت حایگظیو آنٌا نیؽَد .در ایو زنان تِییطی کیٓی ةً وحَد نیآیػص و ایػو
ؽشؿ تا اةص حَان ةإی نیناىص .التًِ روىص تظکیً روىصی ةػیار آٌػًِ و تصریخی
اغت و ؽشؿ ةایص ةػیار ْصاکاری کيص .ذٌو و ةصن ةایص آةصیصه ؽَىص و ایو کاری
نإتْطغا اغت .ةطای نثال ،وِٕی ةا دیگطان دچار تلاد ؽیوؽیيگ نیؽَیص آیا
نیتَاىیص در درون آرام ةهاىیص؟ وِٕی نياًْ ؽشفیتان در سهط ٕػطار نیگیػطد آیػا
نیتَاىیص در درون آرام ةهاىیص؟ رغیصن ةً ایو نطذلً ةػیار دؽَار اغت و ایونػَر
ً
ـطْا ةا سَاغِو آن ةَِاىیص ةً آن نطذلً ةطغیص .اةِصا ةایػص ؽیوؽػیيگ
ىیػت کً
و تَٖایتان ةً نطذل ساـی ةطغص.
ةػػػیاری از نػػطدم چیگَىػػگ را ٌهػػان ورزشٌػػای ْیظیکػػی نٍهػػَلی در ىيػػط
گطًِْاىص ،در ذالی کً ایو دو سیلی ةا ٌم ْطؽ دارىص و اغاسؽان نِٓاوت اغػت.
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روشٌای چیگَىگ ْٖم ٌيگانی نؾاةً ورزشٌای ْیظیکی ٌػػِيص کػً آنٌػا را
در اةِصاییتطیو غهد و ةػطای غػالنِی و تيصرغػِی تهػطیو نیکييػص و تهطکػظ ةػط
اىطژی چی اغت .انا روشٌای چیگَىگ در نطاذل پیؾػطًِْتط ةػًکلػی نِٓػاوت
ِ
ٌػػػِيص .در پؾػػت پػػا یؼ ةػػصن در چیگَىػػگ ٌػػصؼ ةظرگتػػطی ىٍِٓػػً اغػػت و
تهطیوکييصگاىؼ ةًحای پیطوی از اـَل نطدم ٌادی ةایص از اـَل غػهد ةػا تطی
پیطوی کييص .در نٖاةل ،ورزشٌای ْیظیکی ْٖم چیظی ةطای نطدم ٌادی ٌػِيص.

ىیت ذٌيی
ـرتت درةارۀ ىیت ذٌيی ،ـػرتت درةػارۀ ٍْالیتٌػای ذٌيػی نػا اغػت .ىگػطش
حانٍ تظکیًکييصگان ةً ٍْالیتٌای ذٌيی در نِػظ چیػػت؟ ؽػکلٌای گَىػاگَن
تٓکط اىػان (ىیت ذٌيی) را چگَىً در ىيط نیگیطد؟ ایػو ؽػکلٌا چگَىػً نِخلػی
نیؽَىص؟ پظؽکی ىَیو در پژوٌؼٌایؼ در زنیي نِظ اىػان ٌيَز ٌم ىهیتَاىػص
آغػاىی درک ىػاٌط و غػهد
ةً ةػیاری از پطغؼٌا پاغز دٌص ،زیطا درک نِظ ةً
ِ

ةصن ىیػت .اْکػار ،در غػهَذی ٌهیػٔتػطٌ ،ػػِی دارىػص و در ُةٍػصٌای نشِلػّ
ؽکلٌای نِٓاوتی دارىص .انا آننػَر ٌػم ىیػػِيص کػً اغػِادان چیگَىػگ تفػَر
کطدىص .ةٍلی از اغِادان چیگَىگ ىهیتَاىيص ةًروؽػيی تَكػید دٌيػص کػً اْکػار
چگَىً ٌهل نیکييص ،زیطا ةًنَر کانل آن را درک ىهیکييصْ .کػط نیکييػص وِٕػی از
ذٌوؽان اغِٓاده نیکييص و ْکطی را ایخاد نیکييص نیتَاىيص کاری را اىخام دٌيػص
و ةط ٌهیو اغاس ادٌا نیکييص آن کارٌػا را ْکطؽػان یػا ذٌوؽػان اىخػام داد .در
وإً ایوگَىً ىیػت.
ةگضاریص اول درةارۀ نيؾأ اْکار ـرتت کيیم .در چیو ةاغِان اـػهالذی وحػَد
داؽتْ« :کطکطدن ةا ٕلب ».اـهالح ٌخیتػی اغػت ،انػا ٌلتٌػایی در پؾػت آن
ىًٍِٓ اغتٌ .لم چیو ةاغِان ةػیار پیؾطًِْ ةَد چطاکً پژوٌؼٌایؼ ةط ارتتػاط
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ةیو ةصن اىػان ،نَحَدات زىصه و کیٍان نِهطکظ ةَد .در گضؽًِ اْػطادی ةَدىػص کػً

ً
وإٍا اذػاس نیکطدىص ٕلبؽان در ذال ْکطکػطدن اغػت ،در ذػالی کػً دیگػطان
اذػاس نیکطدىص نِظؽان در ذال ْکطکطدن اغػت .چػطا چيػیو وكػٍیِی وحػَد
دارد؟ کانالً ٕاةلٕتَل اغت کً ةٍلی اْطاد درةارۀ ْکطکطدن ٕلب ـػرتت نیکييػص.
ٌلت ایو اغت کػً دریاِْػًایم روح اـػلی اىػػان ٌػادی ةػػیار کَچػک اغػت و
ایصهٌایی کً از نِظ غطچؾهً نیگیطد ٌهلکطد سَد نِظ ىیػت .آنٌا ةًوغیل نِظ
ایخاد ىهیؽَىص ،ةلکً روح اـلی ْطد آنٌا را ایخاد نیکيص .روح اـلی ْطد ْٖم در
کاخ ىیَان نػِٖط ىیػت .کاخ ىیَان کً نصرغ دا َ درةارۀ آن ـػرتت نیکيػص ،آن
چیظی اغت کً ٌلم پظؽکی ىَیو نا ُصۀ ـيَةطی نیىانص .اگط روح اـلی ؽشؿ

ً
وإٍا اذػاس نیکيص نِظش درةارۀ چیظی ْکط نیکيػص یػا
در کاخ ىیَان ةاؽص ،او
پیامٌایی را ةً ةیطون نیْطغِص .اگط روح اـػلی ْػطد در ٕلػب ةاؽػص او اذػػاس
نیکيص ٕلتؼ درةارۀ نَكٌَی ْکط نیکيص.
ةػصن اىػػػان ،حٍػػاىی کَچػػک اغػت .در ةػػصن تهطیوکييػػصگان نَحػػَدات زىػػصۀ
ةػیاری وحَد دارىص و ٌطیک از آنٌا نهکو اغت نکان سَد را تِییط دٌيص .وِٕی
روح اـلی نکان سَد را تِییط نیدٌص ،اگط ةً ؽکم ةطود ،ؽشؿ اذػاس نیکيص

ً
وإٍا ؽکم درةارۀ چیظی ْکط نیکيص .اگط روح اـلی ةً ىطن غاؽ پا یػا پاؽػي پػا
ةطود ،او اذػاس نیکيص ىطن غاؽ پا یا پاؽي پػا درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط نیکيػص.
ٌطچيص نهکو اغت ةاورىکطدىی ةً ىيػط ةیایػص انػا انکانپػضیط اغػت .ذِػی وِٕػی
غهد تظکیًتان زیاد ةا ىیػت ٌم نَِحً وحَد ایو پصیػصه نیؽػَیص .اگػط ةػصن
ؽشؿ روح اـلی ىصاؽًِ ةاؽص ،اگط چیظٌایی نثل سلٔوسَ ،ویژگػی و ؽشفػیت
ىصاؽًِ ةاؽصْٖ ،م تکػًای گَؽػت اغػت و اىػػاىی کانػل ةػا سفَـػیات ْػطدی
ىیػت .پع نِظ ةؾطی چً کارکطدی دارد؟ در ىيػط نػو نِػظ ةؾػطی در ایػو ُةٍػص
ْیظیکینان ْٖم کارساى پطدازش اغت .اْکاری کً داریص در وإً از روح اـػلیتان
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نیآیص ،انا ىً ةًؽکل کالم .آىچً روی نیدٌص ایو اغت کػً روح اـػلیتان ىػٌَی
پیام کیٍاىی ةً نِظ نيِٖل نیکيص کً ایصۀ ساـػی ٌهػطاه سػَد دارد .ةٍػص از ایيکػً
نِظ نا چيیو پیانی را دریاْت نیکيص ،آن را ةًؽػکلی ٕاةػلاةػطاز تطحهػً نیکيػص؛
ناىيص زةان گِٓار ،ذالت دغت ،تهاس چؾهی یا ذطکػات ةػصن .نِػظ ْٖػم چيػیو
ىٖؾی دارد .اْکار و ْطنانٌای وإٍی از روح اـلی ْطد نیآیيص .نطدم نٍهَ ً ةػاور
دارىص ایصهٌایی کً دارىص ىِیخ ٌهلکطد نػِٖیم و نػِٖل نِظ اغت .انػا ذٖیٖػت
ایو اغت کً روح اـلی در ایو نػئلً ىٖؼ نٍهی دارد و ٌيگانی کً در ٕلب ٕطار
دارد ایو اذػاس را ةً وحَد نیآورد کً ةا ٕلبتان ْکط نیکيیص.
آنٌایی کً درةارۀ ةصن اىػان پژوٌؼ نیکييص ةػط ایػو ةاورىػص کػً آىچػً نِػظ
اىػان ةیطون نیْطغِص چیظی ؽتیً نَج الکِطیکی اغتٍْ .الً درةارۀ ایيکً ةًنَر
وإٍی چًچیظی را ةیطون نیْطغِص ـرتت ىهیکيیم ،انػا نیتػَاىیم ةگػَییم کػً
آنٌا تفصیٔ کطدهاىص آن نادی اغت .ةياةطایو چیػظی کػً ا ن درةػارهاش ـػرتت
کطدم سطاْات ىیػت .نهکو اغت ةپطغیم نِظ چً تأثیطی دارد .ةٍلی از اغِادان
چیگَىگ ادٌا نیکييص کً نیتَاىيص از ذٌوؽان اغِٓاده کييص تا کارٌای َْؽةؾطی
اىخام دٌيص ،ناىيص حاةخاکطدن اؽیا ،ةازکطدن چؾم غَم یا ؽٓای ةیهاریٌا .آنٌا
چيیو چیظٌایی را نیگَیيص زیطا ىهیداىيص چً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را در اسِیػار
دارىصْٖ .م نیداىيص اگط کاری را ةشَاٌيص اىخام دٌيص ،ةػا ْکطکػطدن درةػارهاش ،آن
کػػار اىخػػام نیؽػػَد .آىچػػً در وإػػً روی نیدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً ٕػػصرتٌای
َْؽنتیٍیؽان ترت ْطنان اْکارؽان کارٌای نٍیيی را اىخام نیدٌيػص ،انػا سػَد
ذٌو ةًتيٍایی ةاٌ

رویدادن چیظی ىهیؽَد .ةط ٌهیو اغاس ،ةطسی از کارٌایی

کً تهطیوکييصگان اىخام نیدٌيػص در وإػً ةًواغػه آن تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
ـَرت نیگیطد کً در اسِیار دارىص.

۳۹۳

تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،تَاىاییٌػای ةػالَٖۀ ةػصن اىػػان ٌػػِيص .ةػا تَغػٍ
حانٍ ةؾطی ،ذٌو اىػان ةًنَر ْظایيصهای پیچیصه ؽػصه اغػت ،نػطدم چیظٌػای
ٌهلی را نٍمتط در ىيط نیگیطىص و ةً اةظار ىَیو ،ةیؾِط نِکی نیؽػَىص .در ىِیخػً،
تَاىاییٌای نادرزادی اىػان ةًتصریج ترلیل رًِْ اغت .نصرغ دا ػَ ةازگؾػت ةػً
سَد وإٍی اولیً را آنَزش نیدٌص .در حطیان تظکیً ،ةایص در حػػِخَی ذٖیٖػت
ةاؽیص و در ىٍایت ةً سلَص اولیً و غطؽػت اـػلیتان ةطگطدیػصْٖ .ػم ةٍػص از آن
نیتَاىیص ایو تَاىاییٌای نادرزادیتان را ةازیاةیص .ایو روزٌا آنٌا را «تَاىاییٌای
ْػػَؽنتیٍی» نیىػػانیم ،در ذػػالی کػػً ٌهػ آنٌػػا تَاىاییٌػػای نػػادرزادی اىػػػان
ٌػِيص .ةً ىيط نیآیص حانٍ ةؾطی در ذػال «پیؾػطْت» ةاؽػص ،انػا در وإػً در
ذال پػطْت اغت و از غطؽت حٍػان دورتػط نیؽػَد .چيػص روز پػیؼ گٓػِم کػً
حاىگ گَ َ َ روی ا غ رو ةًغهت ٌٖػب نیىؾػػت و آن را نیراىػص .انػا ؽػایص
نطدم ىَِاىػِيص نييَر او را ةٍٓهيص .او پی ةطد حلَرِْو ٌهػان ٌٖػبرِْو اغػت و
ایيکً ةؾطیت از غطؽت حٍان دورتط ؽصه اغت .در حطیان تِییط و ترَل حٍػان و

ً
نشفَـا انطوزه ةٍص از پیَغِو ةً نَج ةػظرگ تخػارتگطایی ،ةػػیاری از نػطدم از

ىيط اسالٕی ْاغص ؽصه و از غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن دورتط ؽػصهاىص .آنٌػایی
کً در انِصاد حطیان نطدم ٌادی ذطکت نیکييص ىهیتَاىيص ةً وغٍت ْػاد اسالٕی

ةؾط پی ةتطىص .در ىِیخً ةٍلی اْطاد ذِی نیپيصارىص کً اوكاع سَب اغػتْٖ .ػم
اْطادی کً از نطیٔ تظکیً ،ؽیوؽیيگؽان رؽص کطده اغت ،ةا ىگاٌی ةً ٌٖب پػی
گػِطدگی وذؾِياک اَْل کطده اغت.
نیةطىص کً ارزشٌای اسالٕی اىػان ةً ایو
ِ
ةٍلػػی از اغػػِادان چیگَىػػگ ادٌػػا کطدهاىػػص« :نػػو نیتػػَاىم تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ؽها را رؽص دٌم ».چً تَاىػایی ْػَؽنتیٍی را نیتَاىيػص رؽػص دٌيػص؟
ةصون اىطژی ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ْطد ىهیتَاىيص ٌهػل کييػص .چگَىػً نیتَاىیػص
ةصون اىطژی ،آنٌا را رؽص دٌیص؟ وِٕػی تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ْػطدی ةًوغػیل
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اىطژی سَد او ؽکل ىگطًِْ و تَٖیت ىؾصه ةاؽيص ،چگَىً نیتَاىیػص آنٌػا را رؽػص

ً
نهلٖا ُیطنهکو اغػت .آىچػً آنٌػا درةػارۀ رؽػص تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
دٌیص؟
گًِٓاىص چیظی ىیػت حظ ایيکً تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان را کػً پیؾػاپیؼ رؽػص
کطدهاىص ةً ذٌوتان نِفل نیکييػص .آنٌػا ةػا دغػَِر ذٌيیتػان کػار نیکييػص .در
سفَص رؽص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،کاری کً آنٌا اىخػام نیدٌيػص ایػو اغػت.
ٌی یک از تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان را رؽص ىصادهاىص ،ةلکً ْٖم ایو کار کَچک را
اىخام دادهاىص.
اْکار تهطیوکييصگان نیتَاىص ةً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ْطنان دٌص کً کارٌایی
را اىخام دٌيص ،در ذالی کً اْکار ْطدی ٌادی ةً چٍار دغتوپا و اٌلای ذػیاش

ً
دٕیٖػا ناىيػص ةشػؼ تَلیػص در کارساىػً
ْطنان نیدٌص کً کارٌایی را اىخام دٌيػص.
اغت :ر یع ةشؼ ةطای ٌط ٕػهت ساص دغَِرٌایی ـادر نیکيص کً وىػایٓؼ
را احطا کيصٌ .هچيیو نثل نطکظ ْطناىػصٌی ارتػؼ اغػت :ادارۀ ْطناىػصٌی دغػَِر
نیدٌص و تهام ارتؼ را ةطای اىخام نأنَریت ٌصایت نیکيص .زناىی کً در ةیطون از
ؽٍط غشيطاىیٌایی داؽِم ،اُلب درةارۀ ایو نَكَع ةا نػئَ ن اىخهوٌای نرلی
چیگَىگ گِٓگَ نیکطدمٌ .ه آنٌا ؽگٓتزده ةَدىص« :نا پژوٌؼ نیکػطدیم کػً
ذٌو اىػان چٖصر اىطژی ةالَٖه و آگاٌی دارد ».در ذٖیٖت ةً ایو ـػَرت ىیػػت.
آنٌا از آُاز در اؽِتاه ةَدىص .گًِٓام کً ةطای پژوٌؼ درةارۀ ٌهلکطدٌای ةطتط ةػصن
اىػان ،تٓکػط ؽػشؿ ةایػص تِییػط کيػص .ةػطای درک آن چیظٌػای َْؽٌػادیْ ،ػطد
ىهیتَاىص ؽیَهٌای نيهٔ یا درک نطدم ٌادی را ةً کار ةتطد.
ؽکلٌای نشِلٓی از اْکار وحَد دارىص .ةطای نثال ،ةٍلی اْطاد ةػً ىاسَدآگػاه،
ىیهًسَدآگاه ،الٍام و رؤیاٌا اؽاره نیکييص .در سفَص رؤیاٌا ،اغِادان چیگَىػگ
نایل ىیػِيص آنٌا را تؾطید کييص .ایوٌا پصیصهٌایی پیچیصه ٌػِيص ،زیػطا ٌيگػام
تَلصتان سَدٌای نَازی دیگطی از ؽها ىیظ ةًنَر ٌمزنان در ةػػیاری از ُةٍػصٌای
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حٍان نَِلص ؽصىص و آنٌا ةًٌهطاه ؽها وحَد تطکیبؽصۀ کانلی را ؽکل نیدٌيػص
و از نطیٔ ذٌو ةً یکصیگط نِفل ٌػػِيص .ةػًٌالوه ،در ةػصنتان روح اـػلی ،روح
کهکی و گػِطۀ وغیٍی از نَحَدات ْػَؽنتیٍی داریػص کػً ٌطیػک ىػاٌط سػَد را
دارىصٌ .ػط غػلَل و ٌهػ اٌلػایتان ىػاٌط و اىطژیٌایتػان در ُةٍػصٌای دیگػط را
نيٍکع نیکييص .در رؤیا ،چیظٌا در یػک لريػً نهکػو اغػت ةػً ایػو ـػَرت و
لريًای دیگط ةً ـَرت دیگطی ةاؽيص .ةً ٌط ذػال ،آنٌػا از کخػا نیآیيػص؟ ٌلػم
پظؽکی آن را ةً تِییطاتی در انَاج نِظ ىػتت نیدٌص .ایو واکيؾی اغػت کػً در
ایػػو ؽػػکل ْیظیکػػی ىهایػػان نیؽػػَد .انػػا در ذٖیٖػػت آن انػػَاج پاغػػزٌایی ةػػً
پیامٌایی از ُةٍصٌای دیگط ٌػِيص .ازایورو ،وِٕی رؤیایی نیةیيیص اذػاس گیخی
نیکيیص .انا ٌی کصام از ایوٌا ارتتانی ةً ؽها ىصارىػص و ىیػازی ىیػػت ةػً آنٌػا
ً
ـػطْا رؤیػا»
تَحً کيیص .انا یک ىَع رؤیا وحَد دارد کً اٌهیت دارد و ىتایص آن را «

در ىيط ةگیطیص .سَدآگاه اـلی یا روح اـلیتان نهکو اغػت در رؤیػایی ةتیيػص کػً

ً
وإٍا چیػظی را تخطةػً کػطده
ٌلَی از ساىَاده ىظد ؽها آنصه یا ایيکً نهکو اغت

ةاؽیص یا چیظی را دیصه یا کاری را اىخام داده ةاؽیص .در ایو نَارد ،ایوگَىػً اغػت

ً
وإٍا در ُةٍصی دیگط کاری را اىخام داده یا چیظی را دیصه اغػت.
کً روح اـلیتان
ایو ؽها ةَدیص کً آن کار را اىخػام دادیػص و سَدآگاهتػان روؽػو ةػَد و تخطةػًای

ً
وإٍا وحَد دارىصْٖ ،م ایوگَىػً اغػت کػً در ُةٍػصٌای
وإٍی داؽِیص .ایو چیظٌا

دیگطی وحَد دارىص و در ْلػازنانٌای دیگػطی اىخػام نیؽػَىص .ةيػاةطایو چيػیو

ً
ـطْا رؤیا ىانیص ،گطچً ةصنتان ایيخا در ایو ُةٍػص سَاةیػصه ةػَد و
چیظٌایی را ىتایص
در ذال دیصن چیظی ةَد کً رؤیا در ىيط گطًِْ نیؽَد .انا ْٖػم چيػیو رؤیاٌػایی
نهلتی دارىص کً ةًنَر نػِٖیم ةً ؽها نطةَط اغت.
در سفَص الٍام ،ىیهًسَدآگاه ،ىاسَدآگاه و ُیطه ،نیگػَیم کػً ایػو واژهٌػا را
داىؾهيصان ىػاسًِاىص .آنٌا واژهٌایی ٌػِيص کً ىَیػيصگان غاسًِاىص و ایو اْطاد
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ً
ـطْا ةط اغػاس پصیػصهٌای ذٌيػی رایخػی کػً ةطایؽػان آؽػيا ةػَد
ىيطاتؽان را
پایًگضاری کطدىص .ةياةطایو سیلی ٌلهی ىیػِيص« .ىاسَدآگاه» کً نطدم ةً آن اؽاره
نیکييص چیػت؟ ایػو اـػهالح را ىهیتػَان ةًآغػاىی تَكػید داد و ةػػیار نػتٍم
اغت ،زیطا اىطژیٌا و انالٌاتی از ُةٍػصٌای دیگػط کػً روی نػطدم تػأثیط نیگضارىػص
ةػیار پیچیصهاىص و ةً ٌهیو سانط آنٌا اُلب ةػا ردپاٌػای ذاْيػً اؽػِتاه گطِْػً
نیؽَىص .از غَی دیگط ،ىیهًسَدآگاه را نیتػَان ةػًراذِی تَكػید داد .ةػط نتػٔ
ِ
تٍطیّ ىیهًسَدآگاه ،آن ةً اىخام کاری اؽاره نیکيص کً ؽشؿ ةػًنَر ىاسَاغػًِ
آن را اىخام نیدٌص .دیگطان نٍهَ ً نیگَیيص کً ایو ؽشؿ ایو کار را ىیهًآگاٌاىً
ً
دٕیٖا نثل سَدآگاه کهکی اغت
و ةًـَرت ُیطٌهصی اىخام داد .ایو ىیهًسَدآگاه
کً درةارۀ آن ـرتت کطدیم .وِٕی ؽشؿ ةً سَدآگاه اـلیاش اغِطاذت نیدٌص
یا نِظش را کيِطل ىهیکيص ،ناىيص وِٕی کً سَاب نیةیيص یا آگاٌیاش را از دغت
نیدٌص ،سَدآگاه کهکی یا روح کهکی ةًراذِی ؽشؿ را کيِػطل نیکيػص .در ایػو
نَإً ،یٍيی وِٕی ْطد از ىيط ذٌيی ذلَر کانل ىصارد ،سَدآگاه کهکی نیتَاىػص از
نطیٔ او کارٌای ةشفَـی را اىخػام دٌػص .انػا نٍهػَ ً آن کارٌػا ةػًسَةی اىخػام
نیؽَىص ،زیطا سَدآگػاه کهکػی ترػت اْػػَن حانٍػ ةؾػطی ىیػػت و نیتَاىػص
ناٌیت وإٍی نَكَع را ةتیيص ،چطاکً ةً ٌط ذال در ُةٍصی دیگػط ٕػطار دارد .ةٍػص از
ایيکً ؽشؿ نَِحً نیؽَد چً کػاری اىخػام داده اغػت ْکػط نیکيػص« :چگَىػً
تَاىػِم ایو کار را ةً ایو ةصی اىخام دٌم؟» یا «اگط ذَاغم ةَد ایو کار را ةً ایػو
ـَرت اىخام ىهیدادم ».نهکو اغت ا ن ةگَیص آن سَب ىیػت ،انا وِٕػی چيػص
روز یا چيص ًٌِٓ ةٍص ةً ٌٖب ةطگطدد و ىگاٌی ةً آن ةیيصازد تٍخب نیکيص کً آن را
چٖصر سَب اداره کطد یا اىخام داد .ایو نَارد اُلب اتٓاؽ نیاِْيػص .آن کػار ،ةػػیار
ٌالی اىخام ؽص زیػطا سَدآگػاه کهکػی ةػً تػأثیط آىػی و کَتاهنػصت ْکػط ىهیکػطد.
نیداىػت کً در ةليصنصت تأثیط سَةی سَاٌص داؽت .در غػایط نػَارد کػً نَكػَع
تأثیط ةليصنصت نهطح ىیػت و ْٖم زنان ذال نٍم اغػت ،آىچػً سَدآگػاه کهکػی
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ْطد اىخام نیدٌص ةً اذِهال زیاد ةً ؽکلی اىخام نیؽَد کً ٌهػان نَٕػً ٌػالی
ةاؽص.
ذٌيػی [«ىیهػًسَدآگاه»] وحػَد دارد کػً نٍهػَ ً در
ؽکل دیگػطی از ٍْالیػت
ِ

اْطادی یاْت نیؽَد کً کیٓیت نادرزادی سیلی سَةی دارىص .ایو زناىی اغت کػً

ؽشؿ کارٌایی را ترت ْطنػان نَحػَدات وا تػط اىخػام نیدٌػص .التِػً ایػو کػالً
ً
ٌهػصتا از اْکػاری ـػرتت
نَكَع دیگطی اغػت و در ایيخػا ةػً آن ىهیپػطدازیم.

نیکيیم کً از نطؼ سَدنان نیآیيص.
«الٍام» ىیظ واژهای اغت کً ىَیػيصگان غاسًِاىص .ةًنَر کلی ایػو ةػاور وحػَد
دارد کً الٍام زناىی روی نیدٌص کً داىؼ حهًؽصۀ ؽػشؿ در نػَل زىػصگیاش
ةًنَر ُیطنيِيطه و در کػطی از ثاىیً نثل حطًٕای ةیطون نیحٍص .نیگَیم کً ةػط
نتٔ دیصگاه ناتطیالیػم ،ؽشؿ ٌطچً ةیؾِط در زىصگی داىؼ حهً کيص ،ةیؾِط از
نِظ اغِٓاده نیکيص و نِظ ٍْالتط نیؽَد و در لريًای کً ؽشؿ نِظ سَد را ةً
کار نیگیطد ،داىؼ ؽشؿ ةایص ةًنَر پیَغًِ ةً ةیطون حاری ؽَد و ىتایص ىیاز ةػً
چیظی ةاؽص کً نطدم الٍام نیىانيص .ىهَىًٌای رایج الٍػام نهکػو اغػت نػَإٍی
ةاؽيص کً ْطد آنٕصر درةارۀ چیػظی تٍهػٔ نیکيػص کػً اذػػاس نیکيػص داىػؼ او
نفطؼ ؽصه و اىگار درناىصه ؽصه اغت .ىهیتَاىص ذِی در ذص یک ـٓرً ٌػم ةػً
ىَؽِو ادانً دٌص ،ةطای غاست ٕهًٍ آٌيگی ایصه کم نیآورد یػا ىهیتَاىػص پػطوژۀ
پژوٌؼ ٌلهی را کانل کيص .در ایو لريً ؽشؿ نٍهَ ً سػًِ اغػت ،ةػا نِػظی
ترلیلرًِْ و تًغیگارٌایی کً روی زنیو پشػؼ ؽػصهاىص .ىهیتَاىػص دیگػط ادانػً
دٌص ،غطدرد نیگیطد و ٌيَز ٌی

ایصهای ةػً ذٌػيؼ ىهیرغػص .در ىٍایػت در چػً

ذالِی الٍام ىاٌط نیؽَد؟ اگط سػًِ ةاؽص ْکط نیکيصْ« :طانَؽػؼ کػو .کهػی
اغِطاذت نیکيم ».زیطا ٌطچً سَدآگاه اـلی ذٌػو را ةیؾػِط کيِػطل کيػص ،غػایط
نَحَدات کهِط نیتَاىيص پا ةً نیان ةگضارىص .ةا ایو اغِطاذت و آرامؽصن ذٌػيؼ،
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ىاگٍان ةصون ٌی

تالؽی راهذلی ةً ذٌيؼ نیرغص .اکثط الٍامٌا ةػً ایػو ـػَرت

ىاٌط نیؽَىص.
چطا الٍام در ایو نًَٕ ىاٌط نیؽَد؟ زیطا وِٕی سَدآگاه اـلی ،نِظ ؽشؿ را
کيِطل نیکيصْ ،ػطد ٌطچػً از نِػظ ةیؾػِط اغػِٓاده کيػص ،سَدآگػاه اـػلی کيِػطل
ةیؾِطی دارد و سَدآگاه کهکی کهِط نیتَاىص پا ةً نیان ةگػضارد .سَدآگػاه کهکػی
ٕػهِی از ایو ةػصن اغػت و ٌمزنػان از ةهػو ٌهػان نػادر نَِلػص ؽػصه و او ىیػظ
ٕػهِی از ایو ةصن را کيِطل نیکيص .اگط ؽشؿ آنٕصر درةارۀ چیظی ْکط کيػص کػً
غطدرد ةگیطد ،ایصهای ةً ذٌيؼ ىطغص و ةطایؼ آزاردٌيػصه ةاؽػص ،سَدآگػاه کهکػی
ىیظ رىج نیةطد و ترهل آن ةطایؼ غشت نیؽػَد و او ىیػظ نهکػو اغػت غػطدرد
داؽًِ ةاؽص .انا وِٕی سَدآگػاه اـػلی ؽػشؿ اغػِطاذت کيػص و کيِػطل سػَد را
کاٌؼ دٌص ،سَدآگاه کهکی نیتَاىص آىچً درةارۀ آن نَكَع نیداىص در نِػظ ْػطد
نيٍکع کيص .سَدآگاه کهکی نیتَاىص غطؽت نَكػَع را ةتیيػص ،چطاکػً در ُةٍػصی
دیگط ٕطار دارد .ةً ایو ؽکل ،کهکؼ ةاٌ

نیؽَد آن اثط کانل ؽَد ،نٖالً ىَؽًِ

ؽَد یا آٌيگ غاسًِ ؽَد.
ةٍلی اْطاد نیگَیيص« :در ایو ذالػت ،نیتػَاىیم از سَدآگػاه کهکػی اغػِٓاده
کيیم ».ناىيص چیظی اغت کً ؽشفػی لريػًای پػیؼ در ةطگػًای پطغػیصه ةػَد:
«چگَىً نیتَاىیم ةا سَدآگاه کهکی تهاس ةطٕطار کيیم؟» ؽها ىهیتَاىیص ةػا او در
تهاس ةاؽیص زیطا تظکیًتان ةًتازگی ؽػطوع ؽػصه و ةػطای تهػاسگطِْو ٌی گَىػً
تَاىایی ىصاریص .ةٍِط اغت ٌی

تهاغی ةا او ةطٕطار ىکيیص ،چطاکػً ةػً اذِهػال زیػاد

اىگیظهتان واةػِگی اغت .ةٍلی اْطاد ؽایص ْکػط کييػص« :آیػا نیتػَاىیم سَدآگػاه
کهکینان را ةً کار ةتطیم تا ثطوت ةیؾِطی ةػطای سَدنػان ایخػاد کيػیم و تَغػٍ
حانًٍ را غطیًتط کيیم؟» ىً! چطا ىً؟ زیطا آىچً سَدآ گاه کهکیتػان نیداىػص ٌيػَز
ٌم ةػیار نرصود اغػتُ .ةٍػصٌا ةػػیار پیچیصهاىػص ،تٍػصاد غػهَح ةػػیار زیػاد و
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غاسِار حٍان ةػیار پیچیصه اغت .سَدآگاه کهکی ْٖم ٕػادر ةػً داىػػِو چیػظی
اغت کً در ُةٍص سػَدش وحػَد دارد و در ْطاتػط از ُةٍػص سػَدش چیػظی ىهیداىػص.
ةًٌالوهُ ،ةٍصٌا و غهَح ٌهَدی نشِلّ ةػیار زیادی وحَد دارىص .تَغٍ ةؾػطیت
را ْٖم نَحَداتی وا تط در غهَذی ةػیار ةا نیتَاىيص کيِطل کييػص و آن ةػط نتػٔ
ٕاىَن تَغًٍ پیؼ نیرود.
ِ
حانٍ اىػاىی نا ةط نتٔ ٕاىَن تَغٍ تاریز پیؾػطْت نیکيػص .نهکػو اغػت
ةشَاٌیص در نػیط ساـی تَغًٍ یاةص و ةً اٌصاؼ ساـی ةطغص ،انػا نَحػَدات وا
آن را ایوگَىً در ىيط ىهیگیطىػص .ةػطای نثػال ،ةػً اذِهػال زیػاد ایػصهٌایی ناىيػص
ٌَاپیهإ ،هار و دوچطس انطوزی ةً ذٌو نطدم ةاغِان ىیظ سهَر نیکطده انا ٌلت
ایيکً ىهیتَاىػِيص آنٌا را اسِطاع کييص ایو ةَد کً ٌيَز لري نياغب آن در تاریز
ْطا ىطغیصه ةَد .انا ةطٌکع ،نطدم ةًنَر نطغَم ْکط نیکييص ةً ٌلػت نرػصودیت
ٌلم در گضؽًِ ةَد کً ىهیتَاىػِيص آنٌا را اسِطاع کييص .انا ذٖیٖت ایو اغت کػً
چگَىگی تَغٍ ٌلم ةؾطی ىیظ ىيم و تطتیب تاریز را دىتال نیکيص .نييَر از تهام

ایو ـرتتٌا ایو اغػت کػً نػػا ل الظا ً
نػا آننػَر کػً ؽػها نیسَاٌیػص ،پػیؼ
ىهیرود .التًِ اْطادی ٌػِيص کً سَدآگاه کهکیؽػان نیتَاىػص ةػًراذِی ىٖؾػی را
ایٓا کيص .ىَیػيصهای ادٌا نیکيػص« :نیتػَاىم دهٌػاٌػظار کلهػً در روز ةػطای کِػاةم
ةيَیػم ةصون ایيکً اـالً سػًِ ؽَم .اگط ةشَاٌم ،نیتَاىم ةػیار غطیً ةيَیػم و
وِٕی نطدم آن را نیسَاىيص ةازٌم ْکط نیکييص سَب اغت ».چػطا ایونػَر اغػت؟
ایو ىِیخ تالش نؾِطک سَدآگاه کهکی و سَدآگاه اـػلی اوغػت ،ةػًنَری کػً
سَدآگاه کهکی او ىیظ نیتَاىص ىیهی از کار را اىخام دٌػص .انػا چيػیو چیػظی ىػادر
اغت .در اکثط نَارد ،سَدآگاه کهکی ْطد اـالً سَد را درگیط ىهیکيصٌ .ط تالش ؽها
ةطای درگیطکطدن سَدآگاه کهکی ةًسػَةی پػیؼ ىهػیرود و نهکػو اغػت ىِیخػ
ةطٌکع ةگیطیص.
۴۰۰

ذٌيی پاک و عفاف
ذٌو ةػیاری از اْطاد ىهیتَاىص در نَل تهطیو ةً ذالت غکَن ةطغص و ایػو اْػطاد
ةً ٌطحایی نیروىص تا از اغِادان چیگَىگ ةپطغيص« :نٍلمٌ ،ط نَر ٌم کً تهػطیو
نیکيم ىهیتَاىم ةً غکَن ةطغم .ةًنرق ایيکً آرام نیؽَم ،ةػً ٌطچیػظی ْکػط
ً
وإٍػا نٍػارىکطدىی اغػت ،ناىيػص
نیکيم ،از حهلً اْکار و ایصهٌای ٌخیبُطیػب».
رودساىً و دریایی نِالنم اغػت کػً ٌطچیػظی ىػاٌط نیؽػَد و ْػطد ةًٌی وحػً
ىهیتَاىص ةً غػکَن ةطغػص .چػطا ْػطد ىهیتَاىػص ةػً غػکَن ةطغػص؟ ةٍلػی اْػطاد
ىهیتَاىيص ایو را درک کييص و ْکػط نیکييػص ةایػص ةٍلػی تطْيػصٌای غػطی وحػَد
داؽًِ ةاؽص .اغِاداىی نٍطوؼ را پیصا نیکييص« :سَاٌؼ نیکيم ةً نو ةٍلػی از
تطْيصٌای پیؾطًِْ را آنَزش دٌیص تا ذٌيم ةَِاىص غاکو ؽَد ».از ىيط نػو ،ایػو
اْطاد در حػِخَی کهک ةیطوىی ٌػِيص .اگط نیسَاٌیػص سَدتػان را رؽػص دٌیػص،
ةایص درون سَد را حػِخَ کيیص و غشت روی ٕلبتان کػار کيیػص .ایػو تيٍػا راٌػی
اغت کً ةَِاىیص پیؾطْت کيیص و در نصیِیؾو ةً غػکَن ةطغػیص .ایيکػً ذٌوتػان
ةَِاىص ةً ذالت غکَن ةطغػص یػک دغػِاورد و پیؾػطْت اغػتٕ .ػصرت تهطکظتػان
ةازتاةی از غهد ؽهاغت.
چگَىً ْطد ٌادی نیتَاىص ةً نیل سَد ذٌيؼ را غاکو کيػص؟ اـػالً ىهیتَاىػص
ایو کار را اىخام دٌص نگط ایيکً کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽػًِ ةاؽػصٌ .لػت
اـلی ایيکً ىهیتَاىیص ةً غکَن ةطغیص ةً تکيیکتان رةهی ىصارد و ةػً ایػو ٌلػت
ٌم ىیػت کً رنظ نَْٖیت را ىیاًِْایص ،ةلکً ٌلِؼ ایو اغت کً ذٌوتان یا آىچػً
درون ٕلبتان اغت پاک و سالؿ ىیػت .اگػط در زىػصگی روزاىػً و در تٍػارض ةػا
دیگطان ،ةًسانط نياًْ ؽشفی و اذػاغات گَىاگَن ةؾطی و واةػِگیٌا و انیال
در ذال رٕاةت و نتارزه ةاؽیص و ایو نػا ل را رٌا ىکيیص و آنٌػا را غػتک ىگیطیػص
چگَىً نیتَاىیص ةًراذِی ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسی اْطاد در ذػالی کػً چیگَىػگ را
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تهطیو نیکييص ادٌا نیکييص« :آن را ةاور ىهیکيم .نػو ذٌػيم را آرام نػیکيم و ةػً
چیظی ْکط ىهیکيم ».ةًنرق ایيکً ایػو ةیػان نیؽػَد ،تهػام اْکارؽػان دوةػاره
پصیصار نیؽَىصٌ .لت ایيکً ىهیتَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌوتان پاک
و سالؿ ىیػت.
ؽایص یکی از د یل نشالٓت اْطاد ةا ایو ىگطش ایو ةاؽص کػً ةطسػی اغػِادان
چیگَىگ تکيیکٌایی را آنَزش نیدٌيص کً ةًىاٌط ذٌو را غاکو نیکيص ،ناىيػص
نِهطکظؽصن ،تخػمکطدن ،تهطکظ ةط دنتیان ،دروىی ةً دنتیان ىگاهکطدن و تکػطار
ً
ـطْا تکيیک ىیػِيص .ةیؼ از تکيیک ةػَده و ةازتػاةی از درحػ
ىام ةَدا .انا ایوٌا
ً
نػػِٖیها ةػً تظکیػ
نٍارت ْطد ىیػظ ٌػػِيص .ةػط ٌهػیو اغػاس ،ایػو تَاىاییٌػا

ً
ـطْا ةا اغِٓاده از چيػان
ؽیوؽیيگ و رؽص غهدنان ارتتاط دارىصْ .طد ىهیتَاىص
تکيیکٌایی ةً غکَن ةطغص .ةاور ىهیکيیص؟ انِران کيیص .ةا انیال و واةػِگیٌای
ؽصیص گَىاگَىی کً رٌا ىکطدهایص ،انِران کيیػص و ةتیيیػص آیػا نیتَاىیػص ةػً غػکَن
ةطغیص .ةٍلی اْطاد نیگَیيص تکطار ىام ةَدا ،ذٌو را غاکو نیکيص .آیا نیتَاىیص ةػا
تکطار ىام ةَدا ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسػی اْػطاد ادٌػا نیکييػص« :تظکیػ نصرغػ ةػَدا
آنیتاةا آنٕصر آغان اغت کً ْٖم زم اغػت ىػام ةػَدا را تکػطار کيیػص ».آیػا آن را
انِران کطدهایص؟ نیگَیم غکَن ىؾاىًای از نٍارت ؽهاغت .ؽها نیگَییص آغان
اغت ،انا نو نیگَیم ةً ایو آغاىی ىیػػت ،زیػطا ٌػی

نصرغػ تظکیػًای آغػان

ىیػت.
ٌهً نیداىيص کػً ؽػاکیانَىی «تهطکػظ» را آنػَزش داد .انػا او ٕتػل از تهطکػظ
چػػػًچیظی را آنػػػَزش داد؟ او «اذکػػػام» و دغتکؾػػػیصن از تهػػػام انیػػػال و
دلنؾَِلیٌا را آنَزش داد ،تا نطذلًای کً ٌی چیظ ةإی ىهاىصه ةاؽص و ؽػشؿ
ْٖم در آن ـَرت نیتَاىص ةً تهطکظ دغت یاةص .آیا ایوگَىً ىیػت؟ انػا «تهطکػظ»
ىیظ نٍارت اغت و از پیطوان او چيػیو اىِيػاری ىتػَد کػً در ٌهػان روز اول ةػًنَر
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کانل ةً «اذکام» ٌهل کييصٌ .هاننَر کً آنٌا ةًنَر تصریخی از ٌه چیظٌای ةص
دغت نیکؾیصىص ،تَاىایی تهطکظؽان ٕصمةًٕصم رؽص نیکطد .تکػطار ىػام ةػَدا ىیػظ
ةًنَر نؾاةً ةً تَحٍی یکپارچً و ذٌيػی سػالی ىیػاز دارد .وِٕػی ؽػشؿ ةػًنَر
پیَغًِ ىام ةَدا را تکطار نیکيص تهام ٕػهتٌای دیگط نِظش ةػیذع نیؽػَىص،
آگاٌی ةً ٌهًچیظ را از دغت نیدٌص ،یک ْکط حایگظیو ٌظاران ْکط دیگط ؽػصه و
ٌط ذطؼ ىام ةَدا در نٖاةل چؾهاىؼ ىاٌط نیؽَد .آیا ایو نٍػارت ىیػػت؟ ایػو
چیظی ىیػت کً ؽشؿ ةَِاىص از ٌهان روز اول ةً آن دغت یاةص .اگط ىَِاىػص آن را

ً
نههئيا ىهیتَاىص ةً غػکَن ةطغػص .ةػاور ىهیکيیػص؟ انِرػان کيیػص .در
اىخام دٌص،
ذالی کً دٌان ْطد ةًنَر پیَغًِ ىام ةَدا را تکطار نیکيص ،ذٌيؼ ةً ٌطچیظی ْکط
نیکيص« :چطا ر یػم در نرل کار ایو اىصازه از نو ةیظار اغت؟ پاداش ایو ناه نػو
سیلی کم اغتٌ ».طچً ةیؾػِط درةػارۀ آن ْکػط نیکيػصٌ ،فػتاىیتط نیؽػَد ،انػا
دٌاىؼ ٌيَز در ذػال تکػطار ىػام ةػَدا اغػت .آیػا ْکػط نیکيیػص ٌػصؼ از تهػطیو
چیگَىگ نیتَاىص ذاـل ؽػَد؟ آیػا ایػو نَكػٌَی از نٍػارت ىیػػت؟ آیػا ایػو
نَكٌَی از پاکىتَدن ذٌػو ىیػػت؟ ةطسػی اْػطاد چؾػم غَمؽػان ةػاز اغػت و
نیتَاىيص ةًنَر دروىی ةً دنتیان ىگاه کييػص .در سفػَص دن کػً در نيهٖػ زیػط
ؽکم ؽشؿ حهً نیؽَدٌ ،طچً ایو اىطژی سالؿتط ةاؽص ،درسؾػانتط اغػت و
ٌطچً ایو اىطژی کهِط سالؿ ةاؽص کصرتط و غیاهتط اغت .آیا ْطد نیتَاىص ْٖػم ةػا
ىگاهکطدن دروىی ةً دن در دنتیان ةً غکَن ةطغص؟ ىهیتَاىص ةػً آن دغػت یاةػص.
ایو ةً سَد تکيیک ةػِگی ىصارد .ىکِ کلیصی ایو اغت کً ذٌو و اْکػار ؽػشؿ
پاک و ؽٓاؼ ىیػت .وِٕی ةًنَر دروىػی ةػً دنتػیان ىگػاه نیکيیػص ،دن زیتػا و
درسؾان دیصه نیؽَد .لريًای دیگط ،دن ةً آپارتهان تتصیل نیؽَد« :ایػو اتػاؽ
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.
َْؽالٍاده اغت! آیا ایو آپارتهان ةً نو تشفیؿ داده نیؽَد؟ ةایص ْکط کػيم تػا
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ً
ـػطْا ةػً ایػو چیظٌػا
راٌی ةطای گطِْو آن پیصا کيم .ةایص چػًکػار کػطد؟» نػطدم
واةػًِاىص .آیا ْکط نیکيیص ةَِاىیص ةصیو نطیٔ ةً غکَن ةطغیص؟ گًِٓاىص« :آنػصىم
ةً ایو دىیا ناىيص إانت در ٌِل اغت .پػع از نػصت کَتػاٌی ةًغػطٌت ایيخػا را

ً
ـطْا ةً ایو نکان دل سَش کطدهاىص و ٌالًٕای ةػً
تطک نیکيم ».ةٍلی از نطدم
رِْو ىصارىص .آنٌا ساى وإٍی سَد را ْطانَش کطدهاىص.
در تظکی ذٖیٖیْ ،طد ةایص ٕلب و ذٌو سَد را تظکیػً کيػص .ةایػص درون سػَد را
تظکیً کيص و درون سَد را حػِخَ کيص .ىهیتَاىػص ةػً ةیػطون ىگػاه کيػص .ةٍلػی از
نصارس تظکیً نیگَیيص ةَدا در ٕلب ْطد اغت و ایو ىیظ تا ذصی وإٍیت دارد .انػا
ةٍلی اْطاد ایو گًِٓ را ةًاؽِتاه درک کطدهاىص و نیگَیيص ةَدا در ٕلبؽػان اغػت،
گَیا سَد آنٌا ةَدا ٌػِيص یا اىگار در ٕلبؽان ةَدا وحَد دارد .آن را ةً ایو ؽػکل
ٍْهیصهاىص .آیا ایو اؽِتاه ىیػت؟ چگَىً نیتَاىص ةً ایػو ـػَرت ٍْهیػصه ؽػَد؟
نييَر ایو اغت کً کلیص نَْٖیت در تظکیً ،تظکی ٕلب اغت .چگَىً نهکػو اغػت
در ةصنتان ةَدا وحَد داؽًِ ةاؽص؟ اگط نیسَاٌیص نَْٔ ؽَیص ةایص تظکیً کيیص.
ٌلت ایيکً ىهیتَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌوتان سالی ىیػت و ةً
چيان غهد ةا یی ىطغیصهایص .رغیصن ةً غکَن ْٖم نیتَاىػص ٕصمةًٕػصم ذاـػل
ؽَد و ارتتاط تيگاتيگی ةا رؽص غهدتان دارد .وِٕػی واةػػِگیٌا را رٌػا نیکيیػص،
غهدتان ارتٖا نییاةص و غکَنتان ٌهیٔتط نیؽَد .اگط ةشَاٌیص از نطیػٔ ةٍلػی
تکيیکٌا و روشٌا ةً غکَن ةطغػیص ،نیگػَیم کػً در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی

ً
دٕیٖا چیظی اغت کً اْطاد را در نػیط تظکیً ةػً ةیطاٌػً نیکؾػاىص و
ٌػِیص .ایو
نؾکالتی را پصیص نػیآورد .ةػًویژه در ةَدیػػم ،اگػط در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی
ةاؽیص یا ؽطایم را نٖفط ةصاىیص ،نیگَیيص راٌی اٌطیهيی رًِْایص .در تظکی ذٖیٖی،
ْطد ةایص ٕلب را تظکیً کيص و ْٖم وِٕی ؽیوؽیيگ سػَد را رؽػص دٌیػص ذٌوتػان
نیتَاىص پاک و ؽٓاؼ ؽَد و ةً ذالت ةیٕفصی ةطغصْٖ .ػم وِٕػی ؽیوؽػیيگ
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ؽها رؽص کيص نیتَاىیص ةا غطؽت حٍػان ٌهگػَن ؽػَیص و از سَاغػًٌِا و انیػال
نشِلّ ةؾطی ،واةػِگیٌا و غایط چیظٌای ةص سالص ؽَیصْٖ .م آىگاه نیتَاىیص
چیظٌای ةص در ةصنتان را ةیطون ةطیظیص و ـٍَد کيیػص .ةػا ایػو تِییػطات ،غطؽػت
حٍان ؽها را دیگط نرصود ىهیکيص و غپع نادۀ تٖػَا نیتَاىػص ةػً گَىػگ تتػصیل

ً
دٕیٖا ایوگَىً اغت!
ؽَد .آیا آنٌا دغت در دغت ٌم ىصارىص؟ اـَل آن

در سفَص ایيکً چطا ىهیتَاىیص غاکو ؽَیص ،ایو ٌلِی اغت کً ةً سَد ْػطد
ارتتاط دارد ،چطاکً ىهیتَاىص نهاةٔ اغِاىصارد تهطیوکييصه ةاؽص .در سفَص ٌَانل
ةیطوىی ،ایو روزٌا وكٍیِی وحَد دارد کً ةًنَر حصی ةا تظکیًتان نصاسلً نیکيػص

ً
وإٍػا ةػصی روی
و ناىٍی ةطای تظکیًتان ةًغػَی غػهَح ةػا تط نیؽػَد و تػأثیط
تهطیوکييصگان نیگضارد .نیداىیص کً ةا اـالذات و غیاغػت درٌػای ةػاز ،إِفػاد
نيٍهّ ؽصه و نٖطرات کؾَر ىیظ نرصودیت کهِطی پیصا کطده اغػتْ .ياوریٌػای
حصیص ةػیاری وارد ؽصه و اغِاىصارد زىصگی نطدم ةٍتَد یاِْػً اغػت .تهػام نػطدم
ٌادی ْکط نیکييص ایو چیظ سَةی اغت .انا ٌطچیظی نظایا و نٍایتی دارد و اگط ةً
دو نطؼ غکً ىگاه کيیص ،سَاٌیص دیص کً ةا اـالذات و گؾَدن درٌا ،اىَاعوإػػام
چیظٌای ةص ىیظ وارد ؽصهاىص .اگط کِاب یا نخلًای نٖصاری نرَِای حيػی ىصاؽًِ
ةاؽص ،ةً ىيػط ىهیرغػص ةَِاىػص ةػً ْػطوش ةطغػص و آنٌػا ىگػطان کهیػت ْػطوش
نیؽَىص .اگط ْیلمٌا و ةطىانًٌای تلَیظیَىی ـػريًٌایی از اتػاؽ سػَاب را ىؾػان
ىصٌيص ،ةً ىيط ىهیرغص کػػی آنٌػا را تهاؽػا کيػص و آنٌػا ىگػطان آنػار ةیييػصگان
نیؽَىص .در سفَص اثػطی «ٌيػطیٌ »،ی کػػی ىهیتَاىػص ةگَیػص کػً آن اثػطی
وإٍی اغت یا چیظی کً ٌهیونَری غط ٌم کطدهاىػص .در ٌيطٌػای غػيِی چیيػی
ةاغِان نا چيیو چیظٌایی وحَد ىصاؽتٌ .الوه ةط ایو ،غػيتٌای ْطٌيگػی چػیو
چیظٌایی ىیػِيص کً کػی اةصاع یا غط ٌم کطده ةاؽػصٌ .يگػام اؽػاره ةػً ْطٌيػگ
نإتل تاریز ،اؽاره کطدم کً ٌطچیػظی نيؾػأ سػَد را دارد .انػا اکيػَن ارزشٌػای
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اسالٕی اىػان تِییط کطده و تتاه ؽصهاىص .اغػِاىصاردٌای غػيخیصن سػَةی و ةػصی
ٌهگی تِییط کطدهاىص .انا در ذالی کً ةؾطیت دغػِشَش چيػیو تِییطاتػی ؽػصه،

غطؽت و اغِاىصارد ایو حٍانِ ،حوَ ،ؽػوِ ،رن ،ةػًٌيَان تيٍػا نٍیػار تهػایظ اىػػان

سَب از اىػان ةص ،تِییط ىکطده و ىشَاٌص کطد .ؽػها کػً تهطیوکييػصه ٌػػِیص اگػط

نیسَاٌیص ةً ةا و ْطاغَی آن ةطویػص ،ةایػص از ایػو نٍیػار ةػطای ارزیػاةی نػػا ل
اغِٓاده کيیص .ىهیتَاىیص از اغِاىصارد نطدم ٌادی اغِٓاده کيیصٌ .الوه ةط چیظٌػایی
کً ا ن تَـیّ کطدم نصاسالت ةیطوىی دیگطی ىیظ وحَد دارىػص کػً ؽػها را نٍهػ
سَد ٕطار نیدٌيص ،ناىيص ٌمحيعگطایػی ،آزادی حيػػی ،نػَاد نشػصر و چیظٌػای
ىاؽایػت دیگط.
وِٕی انطوزه حانٍ ةؾطی ةً ایو نطذلً رغیصه ،درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگػط ةػً
ٌهیو ؽکل ادانً یاةص چً اتٓإی نیاِْص؟ آیا نیتَان احازه داد ةطای اةص ةً ایػو
ـَرت ةهاىص؟ اگط اىػانٌا ةطای آن کاری اىخام ىصٌيص ،آغهان اىخػام سَاٌػص داد.
ٌط نًَٕ ْخایٍی ةط غط نطدم ْطود آنصهٌ ،هیؾً در چيیو اوكاٌی ةَده اغت .در
کالسٌایم ٌطگظ درةارۀ ْخایً ةظرگ ةؾطی ـرتت ىکطدهام .نضاٌب و ةػػیاری از

ً
ـػطْا ایػو نَكػَع را ةػطای ٌهگػی
نطدم درةارۀ ایو نَكَعِ داغ ـرتت نیکييص.
نهطح نیکيم ،پػع ٌهگػی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :در حانٍػ ٌػادی ةؾػطی نػا،
اغِاىصاردٌای اسالٕی اىػان تا چيیو ذػصی تِییػط کػطده اغػت! تيؼٌػای ةػیو
نطدم ةً ایو نطذلً رغیصه اغت! آیا ْکط ىهیکيیص ةً نطذل َْؽالٍػاده سهطىػاکی
رغیصه اغت؟ ةياةطایو در ذالی کً ةًغَی غهَح ةا تظکیً نیکيیم ،ایو نریهػی
کً در آن زىصگی نیکيیم ىیظ ةًنَر حصی ةا نا تهطیوکييصگان تصاسل ایخاد نیکيص.
ٌکعٌای ةطٌيً در سیاةان در نٍطض دیص ٕػطار داده نیؽػَىص و ةػًنرق ایيکػً

غطتان را ةليص کيیص آنٌا را نیةیيیص.
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زناىی

َزی ىَؽت« :وِٕی ؽشفی سطدنيص دا َ را نیؽيَد ،آن را ةا حػصیت

تهطیو نیکيص ».وِٕی ؽشفی سطدنيص دا َ را یاد نیگیطدْ ،کط نیکيػص« :ةػا سطه
راه راغِیو تظکیً را پیصا کطدم .چطا نيِيط ةهاىم و از ٌهػیو ذػا تظکیػً را ؽػطوع
ىکيم؟» از ىيط نو نریهی پیچیصه و دؽَار چیظی سَب اغتٌ .طچػً پیچیػصهتط
ةاؽص ،اْطاد وا تطی را ةػً وحػَد نػیآورد .اگػط کػػی ةَِاىػص سػَدش را ةػً ةػا و
ْطاغَی نریم ارتٖا دٌص ،تظکیًاش ةػیار نرکم سَاٌص ةَد.
ً
وإٍا نفهم اغت تظکیً کيص ،نیگَیم نریهی پیچیػصه
ةطای تظکیًکييصهای کً
چیػػظی سػػَب اغػػت .ةػػصون وحػػَد ىاغػػازگاریٌا یػػا ْطـػػتٌایی ةػػطای رؽػػص
ؽیوؽیيگتان ىهیتَاىیص پیؾطْت کيیص .اگط ٌه نطدم ةا ٌهصیگط سػَب ةاؽػيص،
چگَىً تظکیً نیکيیص؟

َزی درةارۀ «ؽشفی نٍهَلی کً دا ػَ را نیؽػيَد» ىیػظ

ىَؽت .او تظکیًکييصهای نٍهَلی اغت و ةطایؼ ْطٕی ىهیکيص کً آن را تظکیً کيػص
یا ىکيص و چيیو ؽشفی ةً اذِهال زیاد در تظکیً نَْٔ ىهیؽَد .ةطسی اْػطاد کػً
ایيخا ذلَر دارىص ْکط نیکييص آىچً آنَزش نػیدٌم سػَب و نيهٖػی اغػت .انػا
پع از ةازگؾت ةً نریم نػطدم ٌػادی نهکػو اغػت ةًؽػصت ترتتػأثیط اُػَای
نػا ل دىیَی ٕطار گیطىصٌ .طچٖصر ٌم آنٌا وإٍی ةً ىيط ةطغيص ،ذِی ةػػیاری از
نیلیَىطٌا و اْطاد ةػیار ثطوتهيػص در اىٍِػای زىصگیؽػان پػی ةطدهاىػص کػً در وإػً
چیظی ىصارىص .آن ثطوتٌای نادی را ىهیتَاىیص پع از نطگ ٌهطاه سػَد ةتطیػص و
در ىٍایت پَچ ٌػِيص .انا در نٖاةل ،آىچػً گَىػگ را ایوٕػصر ةػاارزش نیکيػص ایػو
اغت کً ٌيگام نطگ ٌهطاهتان سَاٌص ةَدٌ .هػطاه روح اـػلیتان اغػت و ٌيگػام
ذیات ةٍصیتان ةا ؽها سَاٌص ةَد .گًِٓایم کً روح اـلی از ةػیو ىهػیرود و ایػو
سطاْات ىیػت .ةٍص از نطگ و پع از ایيکػً غػلَلٌای ةػصن ْیظیکػی نػا ةطیػظد،
ذرات کَچػػکتط از غػػلَلٌا در غػػایط ُةٍػػصٌای ْیظیکػػی از ةػػیو ىهیروىػػصْٖ .ػػم
پَغًِای اغت کً ریشًِ نیؽَد.
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ٌه آىچً ٌماکيَن درةارهاش ـرتت کطدم ةً نَكَع ؽیوؽیيگ ْػطد تٍلػٔ
دارد .ؽاکیانَىی و ىیظ ةَدیدارنا زناىی ایو را ةیان کطدىص« :ایػو غػطزنیو ؽػطٕی
چیو نکاىی اغت کً ةاتَٖاتطیو اْطاد را نیغػازد ».در غطاغػط تػاریز ،ةػػیاری از
راٌتان و نطدم چیو ةً ایو نَكَع سیلی اِْشار کطدهاىص .گهان کطدهاىص نييَر ایو
اغت کً اغٍِصاد نٍيَی ساـی ةػً آنٌػا داده ؽػصه اغػت .ازایػورو ةػػیاری از
اؽشاص از ایو نَكَع راكی ٌػِيص و اذػاس سطغػيصی نیکييػص« :سَؽػا ةػً
ذال نا نطدم چیو! کؾػَر چػیو نکػاىی اغػت کػً اْػطادی ةػا کیٓیػت نػادرزادی
َْؽالٍاده و تَٖای زیاد نیغازد ».در وإػً ةػػیاری از نػطدم نٍيػی پؾػت آن را
درک ىهیکييص .چطا کؾَر چیو نکاىی اغت کً نیتَاىص اْطادی ةا تٖػَای زیػاد ةػً
وحَد آورد؟ و چطا آىخا نطدم نیتَاىيص تا غهَح ةا تظکیً کييص؟ ةػیاری از نػطدم
نييَر وإٍی گِٓار اْطاد غهد ةا را درک ىهیکييص و ٕلهطو یا ذٌيیت اْطادی را کً
در غهَح ةا تط و ٕلهطوٌای ةا تط ٌػِيص ،درک ىهیکييصْ .کط ىهیکيم ةػطای درک
نٍيی آن ةً تَكید نو ىیاز داؽًِ ةاؽیصْٖ :م در ةیو پیچیصهتطیو تَدۀ نطدم یا
در پیچیصهتطیو نریم اغت کً ْطد نیتَاىص تا غهَح ةا تظکیً کيص.

کیفیت نادرزادی
نٖصار نادۀ تَٖایی کً در ةصن ْطد در ُةٍصی دیگط وحَد دارد ،کیٓیػت نػادرزادیاش
را نٍیو نیکيص .اگط ْطدی کهِط تَٖا داؽػًِ ةاؽػص و ةیؾػِط نػادۀ غػیاه ،کیٓیػت
نادرزادیاش كٍیّ اغت .در ایو ـػَرت ،در نیػصان او کارنػای ةیؾػِطی وحػَد
دارد .در ذالی کً اگط ْطدی تٖػَا یػا نػادۀ غػٓیص ةیؾػِطی داؽػًِ ةاؽػص کیٓیػت
نادرزادیاش سَب اغت و در نیصان او کارنای کهِطی وحَد دارد .ةيػاةطایو نػطدم
ایو دو ىَع ناده را ةا سَد دارىص و ایو دو نػادۀ غػٓیص و غیاهؽػان نیتَاىيػص ةػً
یکصیگط تتصیل ؽَىص .چگَىً تتصیل نیؽَىص؟ اىخام کارٌای سَب نادۀ غٓیص را ةً
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وحَد نیآورد .وِٕی غشِیٌا را ترهل کيیص ،زحط ةکؾیص یا کارٌػای سػَب اىخػام
دٌیص ،نادۀ غٓیص ةً دغت نیآوریص .اىخام کارٌای اؽِتاه و اٌهال ةص ،نادۀ غػیاه
را ةً وحَد نیآورد و آن کارنا اغت .چيػیو ْطایيػص تتػصیلی وحػَد داردٌ .هچيػیو
نیتَاىيص از زىصگیٌای گضؽًِ نيِٖل ؽَىص .چيیو چیظی انکانپػضیط اغػت ،زیػطا
ایو دو ناده در نَل ذیاتٌایتان حهً نیؽَىص و ةً گضؽًٌِای دور ةطنیگطدىص،
ةًنَری کً ٌهطاه روحتان از یک زىصگی ةً زىصگی دیگط نيِٖل نیؽػَىص .ةيػاةطایو
ةاور داریم کً کارنا و تَٖا نیتَاىيص در نَل زنان حهً ؽػَىص و نیتَاىيػص از احػصاد
ؽشؿ ىیظ نيِٖل ؽَىص .گاٌی اوٕات ةً یاد نیآورم کً نطدنان چػیو ةاغػِان یػا
اْطاد کٍوغال کيَىی درایوةاره ـرتت نیکطدىص کً ىػلٌای گضؽِ سػاىَاده تٖػَا
حهً کطدىص و ةً نطدم یادآوری نیکطدىص کً تَٖا حهً کييص و آن را از دغت ىصٌيص.

ً
وإٍا گِٓ سطدنيصاىًای ةیان نیکطدىص .چٖصر درغت نیگِٓيص!

کیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب یػػا كػػٍیّ ؽػػشؿ نیتَاىػػص تٍییوکييػػصۀ تَاىػػایی
ایهانداؽِو او ةاؽصْ .طدی کً کیٓیت نادرزادی سػَةی دارد ةػًسانط نػادۀ غػٓیص
ةػیارش گطایؼ دارد ةیؾِط ایهان داؽػًِ ةاؽػص .ایػو نػادۀ غػٓیص ،ةػصون ٌػی

ذا لی در ٌهاٌيگی ةا حٍان و غطؽت ِحوَ ،ؽوِ ،رن اغت .ازایػورو ایػو غطؽػت

حٍان نیتَاىص ةصون ٌی

ناىٍی در ةصىؼ نِخلی ؽَد و ةًنَر نػِٖیم ةا ةصىؼ

در تهاس ةاؽص .انا ْطدی ةا کیٓیػت نػادرزادی كػٍیّ گػطایؼ دارد کهِػط ایهػان
داؽًِ ةاؽص .زیطا ةطای نادۀ غیاهٌ ،کع آن نفصاؽ دارد .ایو نادۀ غیاه از اىخػام
کارٌای اؽِتاه ىاؽی نیؽَد و سالؼ غطؽت حٍػان اغػت و در ىِیخػً ْػطد را از
غطؽت حٍان حصا نیکيص .وِٕی نٖصار زیادی از ایو نادۀ غیاه حهً ؽػصه ةاؽػص،
نیصاىی پیطانَن ةصن ؽشؿ ؽکل نیدٌص و او را اذانً نیکيصٌ .طچً ایو نیصان
ةظرگتط ةاؽص ،تػطاکم و كػشانت آن ةیؾػِط اغػت و ایهػان ؽػشؿ را كػٍیّتط
نیکيص .زیطا نادۀ غیاٌی کً ةػا اىخػام کارٌػای ةػص ةػً دغػت آورده اغػت او را از
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غطؽت کیٍاىی ِحوَ ،ؽوِ ،رن حصا نیکيص .نٍهَ ً ةػطای چيػیو اْػطادی غػشتتط
اغت ةً تظکیً ةاور داؽًِ ةاؽيص ،ایهانؽان ترتتأثیط آن ٕطار نیگیطد و کارنا ناىً

ةظرگی ةطایؽان ایخاد نیکيصٌ .طچً از درد و غشِی ةیؾِطی رىػج ةکؾػيص ،کهِػط
ةاور نیآورىص و ةياةطایو تظکیً ةطای آنٌا غشتتط سَاٌص ةَد.
ةطای ؽشفی ةا نادۀ غٓیص ْطاوان تظکیً آغانتط اغت .زیطا در حطیػان تظکیػً،
تا آىخا کً ایو ْطد حضب غطؽت حٍان ؽَد و ؽیوؽیيگ او رؽص کيػص ،تٖػَایؼ
ةًنَر نػِٖیم ةً گَىگ تتصیل نیؽَد .انا ةطای ؽشفی ةػا نػادۀ غػیاه ْػطاوان،
ْطایيص دیگطی ىیظ وحَد دارد .ناىيص نرفَلی اغت کً در کارساىػً تَلیػص نیؽػَد:
دیگطان ةا نادۀ آناده ةطای تَلیص نیآیيص ،در ذالی کً ایو ؽشؿ ةػا نػادۀ سػانی
نیآیص کً ةً پطدازش ىیاز دارد .ةایص از نیان ایو روىػص ةگػضرد .ةيػاةطایو اةِػصا ةایػص
غشِیٌایی را ترهل کيص و کارنا را از ةیو ةتطد تا آن را ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيػص و
نادۀ تَٖا را ؽکل دٌصْٖ .م پع از آن نیتَاىص گَىػگ را رؽػص دٌػص .انػا نٍهػَ ً
چيیو ؽشفی ایهان کهِطی دارد .اگط از او ةشَاٌیص ةیؾِط رىج ةکؾص ،آن را کهِػط
ةاور نیکيص و ترهل آن ةطایؼ غشتتط سَاٌص ةَد .ازایورو ةطای ؽشفی ةا نػادۀ
غیاه زیاد ،دؽَار اغت کػً تظکیػً کيػص .در زنانٌػای گضؽػًِ ،در نصرغػ دا ػَ یػا
نصرغ تظکیًای کً ْٖم ةً یک ؽاگطد آنػَزش نػیداد ،نٍهػَ ً ایونػَر ةػَد کػً
ةػػًحای ایيکػػً ؽػػاگطد در حػػػِخَی اغػػِاد ةاؽػػص ،از اغػػِاد اىِيػػار نیرْػػت در
حػِخَی ؽاگطد ةاؽص .آنٌا نطیص را ةط ایو اغاس اىِشاب نیکطدىػص کػً ةػصىؼ
چً نٖصار از ایو دو نادۀ کارنا و تَٖا را ةا سَد دارد.
ً
ٌهَنا تٍییوکييصۀ درح ایهان اوغػت ،انػا ٌهیؾػً
کیٓیت نادرزادی ؽشؿ
ایوگَىً ىیػت .ةطسی اْػطاد کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار سػَةی ىصارىػص ،انػا نرػیم
ساىًؽان ةػیار سَب اغت و ةػیاری از اٌلای ساىَاده ،اْطادی نضٌتی ٌػِيص یا
تظکیً نیکييص و ةً نػا ل نٍيَی ٌٖیصه دارىص .ایو نریم نیتَاىص ایهػان چيػیو
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ؽشفی را تَٖیت کيص و اٌِٖادش را پطورش دٌص؛ ْطدی کً اگط در نریم دیگػطی
ةَد اٌِٖاد چيصاىی ىهیداؽت .ةياةطایو ٌَانل دیگطی ُیط از کیٓیت نادرزادی ْػطد
ىیظ وحَد دارد .ةطٌکع ،اْطادی ىیظ ٌػِيص کً کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی دارىص،
انا تَاىایی ایهانداؽِو آىان ةًؽػصت تلػٍیّ ؽػصه اغػت و ةػارزتطیو ٌلػت آن
تٍلیهات سػًِکييصهای اغت کً در ایو دىیای نادیگطا کػب کطدهاىص کػً آنٌػا را
کَتًْکط نیکيص و ةاٌ

نیؽَد ةً ٌطچیظی ورای آىچً ةػًنَر رغػهی آنَسًِاىػص

ؽک کييص .ایو نػئلً در دوران اسیط در چیو ةارزتط ةَده اغت ،چطاکً نػصارس ةػً
اْطاد آنَسًِاىص تٓکط غیاهوغٓیص داؽًِ ةاؽيص.
ةًنَر نثال ،در روز دوم کالغی درةارۀ ةازؽصن چؾػم غػَم ـػرتت نیکػطدم.
ؽشفی آىخا ةَد کً کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽػت و چؾػم غػَنؼ را در
غػػهری ةػػػیار ةػػا ةػػاز کػػطدم .او ـػػريًٌای ةیؽػػهاری را دیػػص کػػً غػػایطیو
ىهیتَاىػِيص ةتیييص .ةً دیگطان گٓت« :وای ،نو دیصم ْالَنٌا نثل داىًٌای ةػطؼ
در غطاغط غاليی کً ْا در ذال اؽاًٌ ةَد روی ةصن ٌهً پاییو نیآنص .دیصم ةػصن
ذٖیٖی نٍلم لی ةً چً ؽکلی اغتٌ .ال نٍلم لػی را دیػصم و ایيکػً ْػالَن چػً
ؽکلی اغت و چٖصر ْاؽو در آىخا وحَد دارد ».او دیص کػً نٍلػم ْػا را در غػهَح
نشِلّ آنَزش نیداد و ایيکً ْالَن چگَىً ةصن ؽػاگطدان را نٍِػادل نیکػطد .او
و» نٍلم ةػَد کػً در ٌػط غػهد نشِلٓػی
دیص کً در نَل غشيطاىی ،ایو «گَىگ ِؽ ِ

غشيطاىی نیکطد .او دیص دسِطان آغهاىی گلاْؾاىی نیکطدىص و ُیطه .او چیظٌػایی
ةً ایو ؽگٓتاىگیظی دیص ،کً ىؾان نیدٌػص کیٓیػت نػادرزادیاش سیلػی سػَب
ةَد .انا ةٍص از ایيکً درةارۀ ٌه آنٌا ـرتت کطد در اىٍِا گٓت« :نو ةً ایو چیظٌا
ةاور ىصارم ».انا ٌماکيػَن ٌلػم ةطسػی از ایػو چیظٌػا را تأییػص کػطده و ةػػیاری از
چیظٌای دیگط را ىیظ نیتَان ةا ٌلم ىَیو تَكید داد و نا ةطسػی از آنٌػا را ایيخػا
تؾطید کطدهایم .آىچً چیگَىگ درک نیکيص ورای درک ٌلم ىػَیو اغػت .از ایػو
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ىيط ،کیٓیت نادرزادی سَب ْطد را ٌهیؾً ىهیتػَان نٍػادل ایهػان ٕػَی در ىيػط
گطْت.

روعوةیيی
«روؽوةیيی» چیػت؟ «روؽوةیيی» واژهای اغت کً نيؾأ نضٌتی دارد .ایو واژه
در ةَدیػم ةً درک و ٍْم تظکیًکييصه از آنَزهٌای ةػَدا اؽػاره نیکيػصٌ .ػم ةػطای
روؽوؽػػصن او ةػػً ذٖػػایٔ نشِلػػّ اغػػِٓاده نیؽػػَد و ٌػػم ةػػطای روؽػػوةیيی
ىٍاییاش؛ ةياةطایو ةً سطد او ارتتاط دارد .انا ایو روزٌا در چیو ایو واژه در نریم
دىیَی و ةطای اؽاره ةً کػی اغػِٓاده نیؽػَد کػً زرىػگ اغػت ،نیتَاىػص ذٌػو
ر یع سَد را ةشَاىص و نیداىص چگَىً ىيط ناَْؽ سػَد را حلػب کيػص .نػطدم آن را
کیٓیت روؽوةیيی سَب نیىانيص زیطا نٍهَ ً آن را ةصیو ـَرت درک نیکييص .انا
اگط از غهری کهی ةا تط از نطدم ٌادی ةيگطیص ،پی نیةطیص کً آىچػً نػطدم ٌػادی
ةًٌيَان ذٖیٖت درک نیکييص نٍهَ ً اؽػِتاه اغػت .وِٕػی واژۀ «روؽػوةیيی» را
اغِٓاده نیکيیم ،اـالً نييَرنػان نٍيػی دىیػَی آن ىیػػت .کیٓیػت روؽػوةیيی
ِ
زةل ذًٖةاز سَب ىیػت ،زیطا ؽشفی کً ةیؼ از ذص زرىگ اغت گطایؼ
ؽشؿ ِ
دارد ْٖم کاری غهری اىخام دٌص تا نإَْؼ از او تٖصیط کيص .در ایو ذالػت ،آیػا

کار وإٍی را ؽشؿ دیگطی اىخام ىهیدٌص؟ پع ایو ؽشؿ ةً دیگػطان ةػصٌکار
نیؽَد .از آىخا کً او زرىگ اغت و نیداىص چگَىً ركػایت دیگػطان را حلػب کيػص،
نياًْ ةیؾِطی کػب نیکيص ،در ذالی کً دیگطان ةیؾػِط نِلػطر نیؽػَىص .چػَن
زرىگ اغتٌ ،ی

كطری را نِرهل ىهیؽَد و ٌی چیظی را ٌم ةًآغاىی از دغت

ىهیدٌص .در ىِیخً ،دیگطان ةایص نِرهل كػطرٌایی ؽػَىصٌ .طچػً ةیؾػِط ةػً ایػو
نياًْ ىاچیظ دىیَی اٌهیػت دٌػص ،کَتػًْکطتط نیؽػَد و اذػػاس نیکيػص ىتایػص
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ةًراذِی از کيار نياًْ نادی گضؽت .ةياةطایو ْکط نیکيص سَدش ةػیار وإػًةیو و
کػی اغت کً ٌی

كطری را نِرهل ىهیؽَد.

ةطسی از اْطاد ذِی ةً ایو ؽشؿ رؽک نیةطىص! ةً ؽها نیگَیم ةً او رؽػک
ىتطیص .ىهیداىیص چً زىصگی سػًِکييصهای را نیگضراىص :ىهیتَاىص ةًسَةی ةشَرد یػا
ةشَاةص ،ذِػی در رؤیاٌػایؼ ىیػظ از كػطرکطدن و ازدغػتدادن نيػاًْ ؽشفػی در
ٌطاس اغت و ةطای کَچکتطیو ىًٓ ؽشفی ٌط کاری اىخام نیدٌص .وِٕی تهػام
زىػػصگیاش ـػػطؼ ایػػو چیظٌػػا ؽػػصه ،آیػػا ىهیگَییػػص زىػػصگی سػػػًِکييصهای را
نیگضراىص؟ نیگَییم وِٕی در یک ىاغازگاری یک ٕصم ٌٖب ةطویػص ،پػی نیةطیػص
دریا و آغهان ةیکطاناىص و ةًنَر ذِم وكٍیت نِٓاوت سَاٌص ؽص .انا ْطدی نثل
او ىهیتَاىص کَتػاه ةیایػص و زىػصگی ةػػیار نػاللآوری را نیگضراىػص .ىتایػص از او یػاد
ةگیطیص .در حانٍ تظکیًکييصگان گًِٓاىص« :چيیو ْطدی ةًنَر کانل از دغػت رِْػً
اغت .زیطا ةًسانط نياًْ نادی در نیػان نػطدم ٌػادی تتػاه ؽػصه اغػت ».چٖػصر
غشت اغت کً از او درسَاغت کطد تٖػَای سػَد را ذٓػو کيػص! اگػط از او ةشَاٌیػص
تظکیً کيص ،ؽها را ةاور ىهیکيص« :تظکیً؟ وِٕی ؽها تظکیًکييصگان را کِػک نیزىيػص
یا ةً ؽها تٌَیو نیکييص تالْی ىهیکيیص .وِٕی ةػا ؽػها ةػًىػاذٔ رِْػار نیکييػص،
ةًحای ایيکً نٖاةلًةًنثل کيیص ،ةایص در ذٌوتان ذِی از آنٌا تؾکط کيیصٌ .هگػی
"آه کییَ" ؽصهایص! ٌهگیتان نؾػکل رواىػی داریػص!» چيػیو ؽشفػی ىهیتَاىػص
تظکیً را درک کيص .نیگَیص ؽػها ةػاورىکطدىی و اذهػٔ ٌػػِیص .آیػا ٕتػَل ىصاریػص
ىخاتدادن او دؽَار اغت؟
ً
نتیٍِا نا واژۀ «روؽوةیو» را ةطای تَـیّ چيیو ؽشفی ةػً کػار ىهیةػطیم.
ةلکً اْطادی را کً از ىيط او «کَدن» ٌػػِيص ،روؽػوةیوتط از او در ىيػط نیگیػطیم.

ً
ً
ـطْا ةً نػا ل دىیػَی کػً نػطدم
وإٍا کَدن ةاؽیم .ةلکً
التًِ ایونَر ىیػت کً
ىهیتَاىيص رٌا کييص و آنٌا را نٍم در ىيط نیگیطىص ،اٌهیػت کهِػطی نػیدٌیم .در
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ـَرتی کً در زنیيًٌای دیگط ةػیار داىا ٌػػِیم .در سفػَص کارٌػایی کػً اىخػام
نیدٌیم ،سَاه پژوٌؼ ٌلهی ةاؽص یػا کارٌػایی کػً در نرػل کػار ةػً نػا غػپطده
نیؽػػَد ،ةػػػیار ٌؾػػیاریم و آنٌػػا را ةػػًسَةی اىخػػام نػػیدٌیمْٖ .ػػم چیظٌػػایی
کماٌهیت ناىيص نياًْ دىیَی و تٍارض ةا اْطاد را غتک نیگیطیم .چً کػی ؽػها
ً
نههئيا ایوگَىً اغت.
را کَدن نیىانص؟ ٌی کػی ىهیگَیص کَدن ٌػِیص،

ً
وإٍػا «کػَدن» در ىيػط نیگیطىػص ،وِٕػی از غػهَح ةػا تط
ذِی کػػی را کػً
ىگطیػًِ ؽَد ،ذٖیٖت درةارۀ او کانالً نٍکَس نیؽَدْ .طد کَدن اذِها ً کػار ةػص
نٍهی در نیان نطدم ٌادی اىخام ىهیدٌص و اذِها ً ٌلیً دیگطان ىٖؾً ىهیکؾػص.
او ةًدىتال ؽٍطت ىیػت و تَٖا از دغت ىهیدٌص .انا دیگطان ةً او تٖػَا نیدٌيػص.
وِٕی او را نیزىيص و ةً او تٌَیو نیکييص ،ةػً او تٖػَا نیدٌيػص و آن نػاده ةػػیار
ةاارزش اغت .در حٍان نا ایو اـل وحػَد دارد« :ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً
دغت ىهیآیص ».ؽشؿ ةطای ةًدغتآوردن ةایص از دغت ةصٌص .وِٕی دیگطان ایػو
ؽػػشؿ کػػَدن را نیةیييػػص ،او را ترٖیػػط نیکييػػص« :چػػً اةلٍػػی ٌػػػِی!» وِٕػػی
دٌانؽان را ةاز نیکييص تا ةً او تٌَیو کييص ،تکػًای از تٖػَا ةًغػهت ْػطد نٖاةػل
پطتاب نیؽَد .کػی کً ةا او ةصرِْاری کطده ،نطْی نرػَب نیؽَد کً چیظی از
او گطًِْ و ةياةطایو ةایص چیظی از دغت ةصٌص .وِٕی کػی ةً او لگصی ةظىػص« :چػً
اةلٍی ٌػِی!» ةًنَر نؾاةً تکًای دیگط از تَٖا ةًنطؼ او پطتػاب نیؽػَد .وِٕػی
کػی ةً او ىاغظا نیگَیػص یػا ةػً او لگػص نیزىػص ،او ْٖػم لتشيػص نیزىػص و اىگػار
نیگَیص« :ادانً ةصه ،تَ ایوگَىً ةً نو تَٖا نیدٌی و ٕفص ىػصارم ذِػی ذرهای از
آن را رد کيم!» درةارۀ ایو ةیيصیؾػیص :ةػط نتػٔ ذٖػایٔ غػهَح ةػا تط ،چػً کػػی
زرىگتط اغت؟ آیا او زرىگتط ىیػت؟ او زرىگتطیو ْطد اغت ،چطاکً ٌی

تَٖایی

از دغت ىهیدٌص .وِٕی ةًنطؼ او تَٖا پطتاب نیکيیص ،ذرهای از آن را رد ىهیکيػص.
تهام آنٌا را ةطنیدارد و ةا سَؽرالی آن را نیپضیطد .نهکو اغت در ایػو زىػصگی
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«کَدن» ةاؽص ،انا ىً در زىصگی ةٍػصی .روح اـػلی او کػَدن ىیػػت .در ةطسػی از
نضاٌب نیگَیيص کً اگط ؽشفػی تٖػَای ةػػیار زیػادی داؽػًِ ةاؽػص ،در زىػصگی
ةٍصیاش ـاذبنيفتی وا نٖام یا ةػیار ثطوتهيص نیؽَد .تَٖایؼ ةا ایو چیظٌا
نتادلً نیؽَد.
گًِٓایم کً تَٖا نیتَاىص ةًنَر نػِٖیم ةً گَىگ تتصیل ؽَد .آیا ارتٓاع غػهد

ً
نػِٖیها ةػً گَىػگ تتػصیل
تظکیًتان از تتصیل ایو تَٖا ةً دغت ىهیآیص؟ نیتَاىص
ؽَد .آیا گَىگی کً غهد یا تَان گَىگتػان را نٍػیو نیکيػص از ایػو نػاده تتػصیل
ىهیؽَد؟ آیا ىهیگَییص کً آن ةػیار ةاارزش اغت؟ ْطد نیتَاىص ٌيگام تَلص آن را
ٌهطاه سَد ةیاورد و ٌيگام نطگ ٌهطاه سَد ةتػطد .در ةَدیػػم گًِٓاىػص کػً غػهد
تظکی ؽها ثهطۀ ؽهاغتٌ .ط اىصازه ازسَدگضؽِگی کيیص ةً ٌهان اىػصازه ةػً دغػت
نیآوریص ،اـَل آن ایوگَىً اغت .در ةطسی از نضاٌب نیگَیيص ؽشفػی کػً تٖػَا
داؽًِ ةاؽص نیتَاىص در زىصگی ةٍصیاش ـاذبنيفتی وا نٖام یا ثطوتهيص ؽػَد.
ْطدی کً تَٖای کهی دارد ،زىصگی غشِی سَاٌص داؽت و ذِی ةػطای ُػضا گػصایی
سَاٌص کطد ،زیطا تَٖایی ةطای نتادلً وحػَد ىػصارد .ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً
دغت ىهیآیص! وِٕػی ؽػشؿ ٌػی

تٖػَایی ىصاؽػًِ ةاؽػص ،ةػصن و روح او ىػاةَد

نیؽَد و ةًنَر وإٍی نینیطد.
در گضؽًِ ،اغِاد چیگَىگی ةَد کً وِٕی در اةِصا ةًنَر ٌهَنی آنَزش نیداد
غهد او ةػیار ةا ةَد .انا ةٍصٌا ذٌو ایػو اغػِاد چیگَىػگ ةػا ؽػٍطت و نيػاًْ
ؽشفی نؾَِل ؽص .در ىِیخً ،نٍلهؼ روح کهکی او را از او دور کػطد ،زیػطا ایػو
اغِاد چیگَىگ ةً اْطادی تٍلٔ داؽت کً روح کهکی را تظکیً نیکييصٕ .تل از آن،
زناىی کً روح کهکػیاش ٌيػَز ذلػَر داؽػت ،او در کيِػطل روح کهکػیاش ةػَد.
ةًنَر نثال ،روزی نرل کارش در ذال تشفیؿ نػکو ةً کارکيان ةَد .غطپطغت
گٓتٌ« :طکػی واذص نػکَىی ىیاز دارد ةً ایيخػا ةیایػص و كػهو تؾػطید ؽػطایم
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سَد تَكید دٌص چطا ةً آن ىیاز داردٌ ».طکػی د یل سَد را ةیان کطد در ذالی کً
ایو ؽشؿ کلهًای ةً زةان ىیاورد .در آسط ،غطپطغت نَِحً ؽص کً ایػو ؽػشؿ
ةیؾِط از دیگطان ةً واذص نػکَىی ىیاز دارد و او ةایص آن را ةگیػطد .دیگػطان گِٓيػص:
«سیط ،ىتایص ةً او داده ؽَد .ةایص ةً نو داده ؽَد زیطا ةًؽصت ةػً آن ىیػاز دارم».
ایو ؽشؿ گٓت« :پع یکی از ؽها آن را ةطدارد ».از ىيط نطدم ٌادی ایو ؽشؿ
«اذهٔ» اغت .ةطسی اْطاد نیداىػِيص کً او تهطیوکييػصه اغػت و از او پطغػیصىص
ذِی اگػط نػػکو رایگػان ىهیسَاٌػص پػع چػًچیظی نیسَاٌػص .او پاغػز داد:
«چیظی را نیسَاٌم کً دیگطان ىهیسَاٌيػص ».پاغػز او از روی ذهػإِؼ ىتػَد،
ةلکً ةصیو ٌلت ةَد کً ةً چیظٌای دىیَی اٌهیت کهی نیداد و اٌِٖاد داؽػت کػً
ةا روىص نتیٍی پیؼ ةطود .او ةػیار ٌم ةاٌَش ةَد .نطدم از او سَاغِيص ىهَىػًای
ةگَیص ،چطاکً ىهیتَاىػِيص چیظی را تفَر کييص کً نطدم «ىهیسَاٌيػص ».او پاغػز
داد« :نو غيگٌای روی زنیو را نیسَاٌم ،کً ةا كطة پا ةً ایونطؼ و آننطؼ
پطت نیکييػص و ٌی کػػی آنٌػا را ىهیسَاٌػص ».نػطدم ٌػادی ْکػط نیکييػص آن
ةینٍيی اغػت .آنٌػا ىهیتَاىيػص ایػو را درک کييػص ،زیػطا نطتتػ آنٌػا یػا غػهد
تٓکطؽان ةػیار دورتط از آن اغت کً نٍيی آن را درک کييص .التِػً او ٕفػص ىصاؽػت
غيگی را ةطدارد ،ةلکً اـلی را نیگٓت کً نطدم ٌادی ىهیتَاىيػص آن را درک کييػص:
ةًدىتال چیظٌای دىیَی ىتَدن .ةگضاریص درةارۀ غػيگ ـػرتت کيػیم .نیداىیػص در
نَِن ةَدیػِی ىَؽًِاىص« :در ةٍؾت غٍادت ُایی ٌهًچیظ از نػال غػاسًِ ؽػصه
اغت ،از درسِان گطًِْ تا زنیو ،پطىصگان ،گلٌا و ساىًٌا و ذِػی ةػصن نَحػَدات
غهد ةا در آىخا ىیظ نالیی و درسؾان اغت ».آىخا غيگ ةػیار کهیػاب اغػت و
گًِٓاىص پَلی کً آىخا اغِٓاده نیکييص غيگ اغت .التًِ آن ؽشؿ ٕفص ىصاؽػت
ةیان اـلی ةػَد کػً نػطدم ٌػادی
غيگی ةً آىخا ةتطد ،ةلکً نييَرش از ایو چیظٌا
ِ
ىهیتَاىيص درک کييػص .ةػصون ؽػک تظکیًکييػصگان ذٌػو سػَد را ةػا سَاغػًٌِایی

نؾَِل ىهیکييص کً نطدم ٌادی در حػِخَی آنٌا ٌػِيص ،و تظکیًکييصگان ةػطای
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چیظٌای دىیَی ارزش کهی ٕا لاىػص .آىچػً آنٌػا در زىصگیؽػان سَاٌيػص داؽػت
چیظٌای وا تطی ٌػِيص کً نطدم ةًنَر ٌادی ىهیتَاىيص داؽًِ ةاؽيص ،ذِػی اگػط
درةارۀ آنٌا ةصاىيص و آنٌا را ةشَاٌيص.
در وإػػً آىچػػً اکيػػَن گِٓػػیم یکػػی از نٍػػاىی «روؽػػوةیيی» اغػػت و ایػػو در
سفَص درکٌایی اغت کً اْطاد در تظکیًؽان ةً آن نیرغيص .انا ایو واژه اکيَن
ةطٌکع نَری کً نا اغِٓاده نػیکيیم.
در چیو ةً ؽیَۀ دىیَی اغِٓاده نیؽَد،
ِ
انا وإٍیتطیو نٍيی روؽوةیيی ْطاتط از چیظی اغت کً تَـیّ کطدم .آن درةػارۀ
ایو اغت کً وِٕی ْطد تظکیً نیکيص ،در ٌط روؽی کػً ةاؽػص ،وِٕػی ةػا نؾػکالت
نَاحً نیؽَد ،آیا نیتَاىص راٌيهایی نٍلم سَد را تيگاتيػگ دىتػال کيػص و ةػً یػاد
داؽًِ ةاؽص کً زىصگیاش یک زىصگی نٍيَی اغت و آیا نیتَاىص ناٌیت نٍَٕیت
را درک کيص ،پضیطای آن ةاؽص و آن را ةًؽیَهای کً روش او نٍیو کػطده اداره کيػص.
ةطسی اْطاد ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىً آن را تَكید نیدٌیص ةً ایػو چیظٌػا ةػاور
ىصارىص و چیظٌای ٌادی ٌيَز ةطایؽان وإٍیتط اغت .آىچً ةاورداؽِو را ةطایؽان
غشت نیکيص ایو اغت کً نایل ىیػِيص ذٌو سَد را ةاز کييص .ةطای نثال ،ةٍلػی
اْطاد ْٖم ةطای ؽٓای ةیهاری ایيخا ٌػِيص و وِٕی نیگَیم چيػیو روؽػی ةػطای
ؽٓای ةیهاری ىیػت دلغطد و ةیٌالًٕ نیؽَىص و از آن ةً ةٍص ٌطچً را نیگػَیم
ىهیپضیطىص.
ةٍلی اْطاد ىهیتَاىيص کیٓیت روؽوةیيی سَد را ةٍتػَد ةشؾػيص .آنٌػا ةػًنَر
غطغطی در کِاب یادداؽت یا ٌالنتٌػایی نیگضارىػص .آن تهطیوکييػصگان نػا کػً
چؾم غَمؽان ةاز اغتٌ ،طیک نیتَاىيص ةتیييص کً ایو کِاب ،رىگارىگ و نالیػی
و درسؾان ةً ىيط نیرغصٌ .ط کلهً تفَیط ْاؽو نطا در ةطدارد .اگػط ةيػا ةػَد دروغ
ةگَیم ،در ذال ْطیب ٌهً نیةَدم .آن ٌالنتٌایی کً در کِاب نیگضاریػص ةػػیار
تیطهاىص .چگَىً حط ت نیکيیص ٌهیو نَری روی آن ٌالنت ةگضاریص؟ آیا نیداىیػص
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ایيخا در ذال اىخام چً کػاری ٌػػِیم؟ آیػا در ذػال راٌيهػایی ؽػها ىیػػِیم تػا
ةًغَی غهَح ةا تط تظکیً کيیص؟ ةایص درىگ کيیص و درةارۀ ةٍلی نػا ل کهی ْکط
کيیص .ایو کِاب نیتَاىص راٌيهای تظکی ؽها ةاؽص .آیػا ْکػط ىهیکيیػص ایػو کِػاب
ةاارزش اغت؟ آیا نیتَاىیص ةا پطغِؼ ةَدا ،ةًنَر ذٖیٖی تظکیػً کيیػص؟ ؽػها در
نٖاةل ىؾانٌای نضٌتی کً در ساىً داریص ٌط روز ٌتادت نیکيیص و آنٕصر نَِاكػً
و نؤدب ٌػِیص کً ذِی حط ت ىهیکيیص آنٌا را ةًآرانی لهع کيیص ،انػا حط ػت
نیکيیص ةً ایو داْا کً نیتَاىص ةًنَر ذٖیٖی راٌيهای تظکیًتان ةاؽص ةیاذِطانػی
کيیص.
وِٕی درةارۀ کیٓیت روؽوةیيی ؽشؿ ـرتت نیکيیم ،درةارۀ ایػو اغػت کػً
نػا ل نشِلٓی را کً در حطیان تظکیً روی نیدٌيص یا آنَزؽی را کػً اغػِاد ارا ػً
ةیيی کانػل ایػو ىیػػت.
کطده چٖصر ٌهیٔ درک نیکيیص .انػا نييػَر نػا از روؽػو ِ

روؽوةیيی کانل کً درةارۀ آن ـرتت نیکيیم ةً ایػو اؽػاره نیکيػص :ؽػشؿ در
نَل زىصگی سَد ،از زناىی کً تظکیً را ؽطوع نیکيص ةً ـٍَد ةً غهَح ةا تط و ةػً

ازدغتدادن تهام انیال و واةػِگیٌای ةؾطی سَد ادانً نیدٌص و گَىگ او ىیػظ
ةً رؽص سَد ادانً نیدٌص تا ایيکً در نطذلًای ةً آسطیو ٕصم تظکیًاش نیرغػص.
تَٖای او ،آن ناده ،ةًنَر کانل ةً گَىگ تتصیل ؽػصه اغػت .او ةػً اىٍِػای نػػیط
تظکیًای رغیصه کً اغِادش ىيم و تطتیب داد .تهام چیظٌایی کً تػا آن لريػً در
ةصىؼ ٕٓل ؽصه ةَدىص ةا اىٓخار ةاز نیؽػَىص .چؾػم غػَنؼ ةػً ةػا تطیو ىٖهػ
غهری کً او در آن اغت نیرغػص و در غػهد سػَد ،ذٖیٖػت ُةٍػصٌای گَىػاگَن،
ؽکلٌای ٌػِی نَحَدات گَىاگَن در ْلازنانٌای نشِلػّ ،ؽػکلٌای ٌػػِی
ناده در ْلازنانٌای نشِلّ و ذٖیٖػت حٍاننػان را نیةیيػص .تهػام ٕػصرتٌای
سصاییاش ىهایان نیؽَد و نیتَاىص ةا اىَاع نشِلّ نَحَدات تهاس ةطٕطار کيػص.
در ایو زنان ،آیا ایو ؽشؿ ،نَحػَد روؽػوةیو ةظرگػی ىیػػت؟ آیػا او ؽشفػی
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ىیػت کً از نطیٔ تظکیً روؽوةیو ؽصه اغػت؟ وِٕػی ةػً زةػان ٌيػصی ةاغػِان
تطحهً ؽَد ،او یک «ةَدا» اغت.
ایو ىَع روؽػوةیيی کػً ا ن گٓػِم ىػٌَی از روؽػوةیيی کانػل اغػت کػً ةػً
«روؽوةیيی ىاگٍاىی» نٍطوؼ اغت .در ایو روؽوةیيی ىاگٍاىی ،ؽػشؿ در تهػام
غالٌایی کً تظکیً نیکيص ٕٓل اغت .او ىهیداىص گػَىگؼ چػً ارتٓػاٌی دارد و از
ؽکلٌای گَىگی کً تظکیً کطده آگاٌی ىصاردٌ .ػی چیػظی را اذػػاس ىهیکيػص و
ذِی تهام غلَلٌای ةصىؼ ٕٓل و ةػًِ ٌػِيص .تهام گَىگی کً تظکیً کطده ٕٓػل
اغت و تا آسطیو ٕصم تظکیً ةً ٌهیو ؽکل ةإی نیناىص و غػپع ةػاز نیؽػَد.
ْٖم ْطدی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽالٍاده نیتَاىص از ٌٍصۀ ایو ةطآیػص ،چطاکػً ایػو
روىص تظکیً ةػیار نإتْطغا اغت .او ةا اىػان سَةی ةَدن ؽطوع نیکيصٌ ،هیؾػً
ؽیوؽیيگ را ةٍتَد نیةشؾصٌ ،هیؾػً غػشِیٌا را ترهػل و ةػًنَر پیَغػًِ در
تظکیً پیؾطْت نیکيص و ٌهیؾً ةًدىتال رؽص ؽیوؽیيگ اغت ،گطچػً ىهیتَاىػص
گَىگ سَد را ةتیيص .نػیط تظکی چيیو ْطدی ةػیار غشت اغت و او ةایص ْطدی ةا
کیٓیت نادرزادی َْؽالٍػاده ةاؽػص .او ةػصون ایيکػً ذػػی از دغػِاوردٌای سػَد
داؽًِ ةاؽص غالٌای نَ ىی تظکیً نیکيص.
ؽػػکل دیگػػطی از روؽػػوةیيی وحػػَد دارد کػػً «روؽػػوةیيی تػػصریخی» ىانیػػصه
نیؽػػَد .ةػػػیاری از تهطیوکييػػصگان نیتَاىيػػص چػػطسؼ ْػػالَن را از ٌهػػان اةِػصا
اذػاس کييص .در ٌیو ذال ،چؾم غَم ٌهً را ىیظ ةاز کػطدهام .ذِػی اگػط ةطسػی
اْطاد ةً د یل گَىاگَىی ىَِاىيص چیظٌایی را ٌماکيػَن ةتیييػص ،در آیيػصه نیتَاىيػص.
ٌهان نَر کً در نَل زنان یػاد نیگیطىػص چگَىػً از ایػو چؾػم اغػِٓاده کييػص و
غهدؽان ةًنَر پیَغًِ ـٍَد نیکيػص ،دیػص تارؽػان ةػًنَر ْظایيػصهای واكػدتط
نیؽَد .ةا ةٍتَد ؽیوؽیيگتان و رٌاکطدن واةػِگیٌای نشِلّتان ،تَاىاییٌای
َْؽنتیٍی گَىاگَىی تَغًٍ نییاةيص .تهام تِییطاتی کً در نػیط تظکیً از نیان آن
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نیگضریص و ْطایيص تتصیل ةصنتان ،ةًؽکلی اىخام نیؽػَىص کػً نیتَاىیػص آنٌػا را
ةتیيیص یا اذػاس کيیص .ایو تِییطات ادانً نییاةيص تا ةً نطذل پایاىی نیرغػیص،
نطذلًای کً نیتَاىیص ةػًنَر کانػل ذٖیٖػت حٍػان را درک کيیػص و غػهدتان ةػً
ةا تطیو ىٖهًای نیرغص کً ٕطار ةَد در تظکیً ةً آن ةطغیص .تتصیل ةصن نادرزادی و
تَٖیت تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان ةً ىٖه ةشفَـی نیرغص .تهام ایوٌػا ةػًنَر
تصریخی ذاـل نیؽَد و ازایورو «روؽوةیيی تصریخی» در ىيط گطِْػً نیؽػَد.
ایػػو روش تظکی ػ روؽػػوةیيی تػػصریخی ىیػػظ آغػػان ىیػػػت .ةٍلػػی اْػػطاد وِٕػػی
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ةً دغت نیآورىػص ىهیتَاىيػص واةػِگیٌایؽػان را رٌػا
کييص و اذِهال دارد آنٌا را ةً ىهایؼ گضارىص یا کارٌای ةصی اىخام دٌيص .ةػً ایػو
ؽػػکل گَىگتػػان از دغػػت نػػیرود و تظکیػػًتان ةیٍػػَده نیؽػػَد و در اىٍِػػا ىػػاةَد
نیؽَیص .ةٍلی اْطاد نیتَاىيص حلَهٌای نَحَدات گَىاگَن در غهَح نشِلػّ را
ةتیييص .نهکو اغت آن نَحَدات از ؽها ةشَاٌيص ایو یا آن کار را اىخام دٌیص یا از
ؽها ةشَاٌيص روش آنٌا را تظکیً کيیص و ؽها را ةًٌيَان نطیصؽان ةتطىص .انا آنٌػا
ىهیتَاىيص ةطای رغیصن ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی ةػً ؽػها کهػک کييػص ،چطاکػً آنٌػا ىیػظ
ىَِاىػًِاىص ةً ثهطۀ ذٖیٖی ىا ل ؽَىص.
ٌالوه ةط ایو ،تهام نَحَدات در ُةٍصٌای ةا تط دغتکم ىیهًسػصایی ٌػػِيص و
نیتَاىيص اىصازۀ سَد را گػِطش دٌيص و تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان را ةًنَر کانل
ةً ىهایؼ ةگضارىص .اگط ْکطتان درغت ىتاؽص ،نهکو اغت در ىٍایت آنٌا را دىتػال
کيیص .انا اگط آنٌا را دىتال کيیص ،تظکیػًتان تتػاه نیؽػَد .ذِػی اگػط آن نَحػَد،
ةَدای ذٖیٖی یا دا َی ذٖیٖی ةاؽص ،ةایص تظکیًتان را دوةػاره از اول ؽػطوع کيیػص.
آغهان [غػً ٕلهػطو]ٌ ،هگػی نَحػَدات آغػهاىی
آیا نَحَدات در غهَح نشِلّ
ِ

ىیػِيص؟ آنٌا ةً ةا تطیو غهد دغِیاةی یا ةػً ٌػصؼ ىٍػایی ىطغػیصهاىص و ٌيػَز

ْطاتط از غً ٕلهطو ىطًِْاىص .انا ةطای ْطدی ٌادی ،آنٌا ةليصٌ ،يیم و ةػیار تَاىا ةً
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ىيط نیرغيص ،ذِی اگط ةً ثهػطۀ ذٖیٖػی ىا ػل ىؾػصه ةاؽػيص .وِٕػی اىَاعوإػػام
پیامٌا و اىطژیٌا ةا ؽها تصاسل کييص و وِٕػی ةػا اىَاعوإػػام ـػريًٌا ترطیػک
ؽَیص ،آیا نیتَاىیص در درون ترتتأثیط ٕػطار ىگیطیػص؟ ةػً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً
نیگػػَییم تظکیػػًکطدن ةػػا چؾػػم غػػَم ةػػاز ىیػػظ غػػشت اغػػت و کيِطلکػػطدن
ؽیوؽیيگتان ذِی غشتتط .انا سَؽتشِاىً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةػػیاری از
تهطیوکييصگان نا تا ىیه نػیط تظکیًؽان ةػًِ نیناىص و ةٍػص از آن ،وارد نطذلػ
روؽػػوةیيی تػػصریخی نیؽػػَىص .چؾػػم غػػَم ٌه ػ ؽػػها را ةػػاز نػػیکيیم ،ولػػی
تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ةػػیاری از اْػطاد احػازه ىصارىػص ىػاٌط ؽػَىص .انػا وِٕػی
ؽیوؽیيگ ؽها ةًتصریج ةً غهد ةشفَـی ةطغص ،وكٍیت ذٌيیتان پایصار ؽَد
و ةَِاىیص سَد را ةًسَةی اداره کيیص ،آنٌػا را ةطایتػان ةػاز سػَاٌیم کػطد .ةيػاةطایو
وِٕی ةً غهد ةشفَـی ةطغیص ،احازه سَاٌیص داؽت ذالت روؽوةیيی تػصریخی
را تخطةػػً کيیػػص ،چطاکػػً در آن زنػػان کهػػی آغػػانتط اغػػت کػػً سػػَد را اداره کيیػػص.
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی نشِلٓی ىاٌط نیؽَد و ةً تظکیًکطدن ةػًنطؼ ةػا ادانػً
نیدٌیص تا ایيکً در ىٍایت ٌهًچیظ ةاز ؽَد .ةً ؽها احازه داده نیؽَد آنٌا را در
ىیه راه تظکیًتان داؽًِ ةاؽیص .ةػیاری از تهطیوکييصگان نا ةػً ایػو گػطوه تٍلػٔ
دارىص ،پع نؾِاؽ دیصن چیظٌا ىتاؽیص.
ِ
ةَدیػم ذن ىیظ از تٓاوتٌػایی ةػیو روؽػوةیيی
نهکو اغت ؽيیصه ةاؽیص کً
ىاگٍاىی و روؽوةیيی تصریخی ـرتت کطده اغتٌَ .یی ىِيػگ ،ؽؾػهیو روذػاىی
ِ
ةَدیػم ذن ةً روؽوةیيی ىاگٍاىی اٌِٖاد داؽت در ذالی کً ِؽو ؽػییَ
ةظرگ در
ِ
ةَدیػم ذن ةػً روؽػوةیيی تػصریخی اٌِٖػاد داؽػت .در تػاریز،
از نصرغ ؽهالی
ةر وحصل درةارۀ ایو دو رویکطد نصتٌاغت کً ادانً داؽًِ اغت .انا آننَر کػً
نیةیيم ایو ةینٍيی اغت .چػطا؟ زیػطا آىچػً آنٌػا درةػارۀ آن ـػرتت نیکطدىػص
ٍْهیصن ذٖیِٖی در روىص تظکیً ةَد .در راةهً ةا آن ذٖیٖت ،ةٍلیٌا نهکو اغػت
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آن را یکةاره ةٍٓهيص ،در ذالی کً دیگػطان نهکػو اغػت ةًتػصریج ةػً درکػی از آن
ً
نتیٍِا ةٍِػط اغػت
ةطغيص .آیا اٌهیِی دارد کً ؽشؿ چگَىً ةً آن آگاه نیؽَد؟

کً ْطد آن را یکةاره ةٍٓهص ،انا ایو ىیظ سَب اغت کً ةًتصریج ةػً آن آگػاه ؽػَد.
آیا در ٌط دو ذالتْ ،طد ةً درک حصیصی ىهیرغػص؟ ٌػط دو روؽػوةیيی ٌػػِيص و
ٌی یک از آنٌا اؽِتاه ىیػت.

عذؽی ةا کیفیت نادرزادی فَقالػاده
چیظی ةیؼ از کیٓیت نادرزادی سَب زم اغت تا ْطدی ؽایػِگی آن را داؽػًِ
ةاؽص کً «ؽشفی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽالٍاده» ىانیصه ؽَدْ .ػطدی ةػا کیٓیػت
نادرزادی َْؽالٍاده ةػیار ىادر اغت و از ىيط تاریشی ىیظ زنان ةػیار زیػادی نػَل
نیکؾص تا چيیو ؽشفی نَِلص ؽَد .التًِ ْطدی ةا کیٓیت نػادرزادی َْؽالٍػاده
ةایص اول از ٌهً نٖصار ةػیار زیادی تَٖا و نیصان ةػیار ةظرگی از ایو نادۀ غػٓیص را
ً
نههئيا ایو ْطد ةایػص کػػی ةاؽػص کػً ةَِاىػص غػشتتطیو غػشِیٌا را
دارا ةاؽص.
ترهل کيص ،ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ ةاؽػصْ ،ػصاکاری کيػص ،از تٖػَای سػَد ةػًسَةی
ذٓاىت کيص و کیٓیت روؽوةیيی سَةی داؽًِ ةاؽص و ناىيص آن.
غشتتطیو غشِیٌا چیػت؟ در ةَدیػم اٌِٖاد ةػط ایػو اغػت کػً اىػػانٌا
ةطای رىجکؾیصن غاسًِ ؽصىص .تا وِٕی کػی نَحػَدی ةؾػطی اغػت ةایػص رىػج
ةکؾص .آنٌا نیگَیيص نَحَدات در ُةٍصٌای دیگط ایػو ةػصن ةؾػطی نػا را ىصارىػص،
ةًنَری کً ةیهار ىهیؽَىص و نؾػکالت تَلػص ،پیػطی ،ةیهػاری و نػطگ را ىصارىػص.
چيیو درد و رىجٌایی را ىصارىص .نَحَدات در ُةٍصٌای دیگط نیتَاىيص پػطواز کييػص و
ً
دٕیٖا ةػًسانط ایػو
ةیوزن ٌػِيص و ایو ةػیار ؽگٓتاىگیظ اغت .انا نطدم ٌادی
ةصىی کً دارىص ةا ایو نؾکالت نَاحًاىص :غطنا ،گطنا ،تؾيگی ،گطغيگی و سػػِگی
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را ىهیتَاىيص ترهل کييص و ٌالوه ةط آن ةایص از چطس تَلص ،پیػطی ،ةیهػاری و نػطگ
ةگضرىص .ةًٌتارتی ،راذت ىیػِيص.
در روزىانًای سَاىصم کً وِٕی زلظلًای در ؽٍط تاىگؽان اتٓاؽ اِْاد ،ةػػیاری
از نطدم در آن زلظلً حانؽان را از دغت دادىص ،انا ةطسی اْطاد کً تا آغػِاى نػطگ
رًِْ ةَدىص دوةاره ةً زىصگی ةازگؾِيص .ةطرغی ویژهای روی آن گطوه از اْػطاد اىخػام
ؽص .از آنٌػا پطغػیصه ؽػص« :چػً اذػاغػی در آغػِاى نػطگ داؽػِیص؟» ةػًنَر
ؽگٓتاىگیظی ٌه آنٌا از ذالت نؾاةً نيرفطةًْطدی ـػرتت کطدىػص :آنٌػا در
لري نطگ اذػاس تطس ىصاؽِيص .ةطٌکع ،ىاگٍان ذػی از آرانػؼ و رٌػایی و
اذػاس ٌیخان داؽِيص .ةطسی اذػاس کطدىص کً ىاگٍان از ٕیصوةيص ةصنؽػان آزاد
ؽصىص و نیتَاىػِيص ةًنَر آزاد و ؽگٓتاىگیظی پطواز کييص و نیتَاىػػِيص ٌيگػام
پطواز ،ةصن سَد را در آن پاییو ةتیييص .ةطسی گِٓيص نَحػَدات در ُةٍػصٌای دیگػط را
دیصىص و ةطسی گِٓيص ذِی ةً نکانٌای گَىاگَىی رًِْ ةَدىصٌ .هگی گِٓيػص کػً در
اولیو لريً ،اذػاغی از رٌایی و آرانػؼ و ٌیخػان داؽػِيص و از درد و رىػج رٌػا
ؽصىص .چيیو چیظی ذاکی از ایو اغت کً ایػو ةػصن ةؾػطی وغػیل رىجکؾػیصن
اغت ،انا آن را نَِحً ىهیؽَیم چطاکً ٌهگی ایوگَىً ةً ایو دىیا آنصیم.
گًِٓام کً ؽشؿ ةایص غشتتطیو غػشِیٌا را ترهػل کيػص .چيػص روز پػیؼ
ْلازنان اىػانٌا از ْلازنانٌای ُةٍصٌای ةظرگت ِط دیگػط نِٓػاوت
گِٓم کً نٍَٓم
ِ

اغت .ایيخا یک ؽی ِچو دو غاٌت اغت ،درـَرتی کً در ُةٍصی دیگط نهکو اغت
ً
وإٍا َْؽالٍػاده در
یک غال ةاؽص .اگط کػی در ایو نریم نإتْطغا تظکیً کيص،

ىيط گطًِْ نیؽَد .او نیسَاٌص دا َ را پیصا کيص ،نیسَاٌص تظکیً کيػص ،پػع ایػو

ً
وإٍا ؽگٓتاىگیظ اغت .او ایوچيیو غشِی نیکؾص ،انػا غطؽػت اـػلی
ؽشؿ
سَد را از دغت ىصاده و ٌيَز نیسَاٌص تظکیػً کيػص و ةػً اـػل سػَد ةطگػطدد .چػطا
نیتَان ةً تظکیًکييصگان ةصون ٕیصوؽطط کهک کطد؟ ةً ایو ٌلت اغت .وِٕی ایو
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ْطد در نَل ؽب در ُةٍص نطدم ٌادی در نصیِیؾو نیىؾیيص ،دیگػطان ةػا نؾػاٌصۀ

ً
وإٍا ْطدی اغِثيایی اغت ،چطاکً ةًنصت ؽؼ غػال در
ایو ؽشؿ نیگَیيص او
چو نا نٍادل یک غػال در آن ُةٍػص اغػت.
نصیِیؾو ىؾػًِ اغت .زیطا یک ؽی ِ

ُةٍص ةؾطی نا ُةٍصی ةیىٍایت نيرفطةًْطد اغت.

ترهل غشتتطیو غشِیٌا چٖصر نیتَاىص دؽَار ةاؽص؟ ْطض کيیػص ؽشفػی
روزی ةً نرل کار نیرود و نیةیيص اوكاع نالی آىخا سَب ىیػت و تٍصاد کارکيان
ةیؾِط از ؽِلٌای نَردىیاز اغت .در نرل کار تٍصیل ـَرت نیگیػطد و از کارکيػان
ٕطاردادی اغِٓاده نیؽَد و ةياةطایو کارکيان اكاْی اسطاج نیؽَىص .ایػو ؽػشؿ
یکی از آنٌاغت و ىاگٍػان ؽػِلؼ را از دغػت نیدٌػص .چػً اذػاغػی سَاٌػص
داؽت؟ ذا ٌی

نيتً درآنصی ىصارد تا انَر ساىَادۀ سَد را ةگضراىص و ٌی

نٍارت

دیگطی ٌم ىصارد .در ىِیخً ةا ُموُفً ةً ساىً نیرود .ةًنرق ایيکػً وارد ساىػً
نیؽَد ،نیةیيص پػصر پیػطش کػً در ساىػ او زىػصگی نیکيػص نػطیق اغػت و در
وكٍیت ةصی ٕطار دارد .او ةا ىگطاىی و ٌخلً نیسَاٌص پصر پیطش را ةػً ةیهارغػِان
ةتطد .غشِی و نؾٖت زیادی را ترهل نیکيص تا ةػطای ةػػِطیکطدن پػصرش پػَل
ٕطض کيص .غپع ةً ساىً ةطنیگطدد تا چیظی را ةطای پصر پیط تٍیً کيػص .ةػًنرق
ایيکً ةً ساىً نیرغص ،یکی از نٍلمٌای نصرغً نیآیص و نیگَیصْ« :طزىص ؽها در
دٌَایی کػی را نخطوح کطده و ةایص ٌخلً کيیص و ةیاییص ایػو نػػئلً را ذلوْفػل
کيیص ».پع از ایيکً ةً آن نػئلً رغیصگی نیکيص ،ةً ساىً ةطنیگػطدد و ةػًنرق
ایيکً نیىؾیيص تلٓو زىگ نیزىص و کػی ةً او نیگَیصٌ« :هػطت ةا کػی راةهػً
دارد ».التًِ ةػا چيػیو چیػظی نَاحػً ىهیؽػَیصْ .ػطدی ٌػادی ىهیتَاىػص چيػیو
غشِیٌایی را ترهل کيص و ْکط نیکيص« :چً دلیلی دارد ةػً زىػصگی ادانػً دٌػم؟
نياةی پیصا نیکيم و سَدم را ذلػٔآویظ نػیکيم و ةػً ٌهػًچیظ ساتهػً نػیدٌم!»
ىکًِای کً نیگَیم ایو اغت کً ؽایص نختَر ؽَیص از نیان ةطسػی از غػشتتطیو
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غشِیٌای نهکو ةگضریص .نهکو اغت ایو غشِیٌا ؽکلٌای نشِلٓػی داؽػًِ
ةاؽيص .تلادٌا و اسِالؼٌای ةیو نطدم ،اـػهکاکٌایی کػً ؽیوؽػیيگ ؽػها را
آزنایؼ نیکييص و رٕاةت ةطای نياًْ ؽشفی ،چیظٌػایی آغػانتط از آن نؾػکالتی
کً تَـیّ کطدم ىیػِيص .ةطای نثال ،ةطسی اْطاد آنٕصر درد ترهل ترٖیط و تٌَیو
ةطایؽان غشت اغت کً نیسَاٌيػص سػَد را دار ةظىيػص .ةيػاةطایو ةػطای تظکیػً در
چيیو نریم پیچیصه و دؽَاری ةایص ةَِاىیم غشتتطیو غشِیٌا را ترهػل کيػیم
و ةایص ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ ةاؽیم.
«ةطدةاری ٌيیم» چیػت؟ اولیو کاری کً تهطیوکييصه ةایص ةَِاىص اىخػام دٌػص
ایو اغت کً وِٕی ةً او ذهلً نیؽَد تالْػی ىکيػص و ٌيگػانی کػً ةػً او تػٌَیو
نیؽػػَد حػػَاب ىصٌػػص .ةایػػص ترهػػل کيػػص .در ُیػػط ایػػو ـػػَرت ،چگَى ػً سػػَد را

ً
وإٍا غشت اغت کً ةطدةار ةَد .نػو
تهطیوکييصه نیىانص؟ ةطسی اْطاد نیگَیيص« :

سلٔوسَی ةصی دارم ».اگط سلٔوسَی سػَةی ىصاریػص ،آن را تِییػط دٌیػص ،چطاکػً
تهطیوکييصگان ةایص ةطدةار ةاؽيص .ةٍلی اْطاد ذِػی ٌيگػام تطةیػت و نيلػتمکطدن
ْطزىصان از کَره در نیروىص ،غط آنٌا دادوْطیاد نیزىيص و حيخال ةً راه نیاىصازىص.
ىتایص ةً ایو ؽکل ْطزىصان سَد را تطةیت کيیص و سَدتان ىیظ ىتایص ٌفتاىی ؽػَیص.

ً
وإٍا ةً آنٌا سَب آنَزش دٌیص .اگػط ىَِاىیػص
ةایص آرام و نٍَٖل ةاؽیص تا ةَِاىیص
ذِی از پع چیظٌای ةیارزش ةطآییص و ةًراذِی از کَره در ةطویص ،آیا ْکط نیکيیص
ً
وإٍا ةَِاىیص گَىگ را رؽص دٌیص؟ کػی نیگٓت« :اگػط کػػی در ناٌػام ةػً نػو
تٌَیو کيص ،تا وِٕی کػی آىخا ىتاؽص کً نطا ةؾياغص ،نیتَاىم آن را ترهل کػيم».
انا ایو ةً اىصازۀ کاْی سَب ىیػت .ؽایص در آیيصه در نٖاةل کػی کً کهِط از ٌهػً
نیسَاغِیص آةطویتان پیؼ او ةطود ،ةً ـَرت ؽها غػیلی زده ؽػَد و ؽطنػػار
ؽَیص .ایيکً چگَىً آن را اداره نیکيیص ىؾان نیدٌص چٖصر نیتَاىیػص آن را ترهػل
کيیص .اگط ةَِاىیص آن را ترهل کيیص انا ىَِاىیص آن را از ذٌوتان سارج کيیصٌ ،يَز ةػً
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اىصازۀ کاْی سَب ىیػت .ةً سانط داؽًِ ةاؽیص کً وِٕی کػػی ةػً غػهد آرٌػات
نیرغصٌ ،طگظ ىهیگضارد ٌی چیظی از ىيػط اذػاغػی او را ترتتػأثیط ٕػطار دٌػص.
نػا ل دىیَی ذٌو او را نؾَِل ىهیکيص و ٌطچٖصر ٌم ةا او ةص رِْار ؽَد ٌهیؾً

ً
وإٍػا
لتشيص نیزىص و غػطزىصه اغػت و ةػً آن اٌهیِػی ىهیدٌػص .وِٕػی ةَِاىیػص
ایوگَىً ةاؽیص ةً غهد نٖصناتی ثهطۀ آرٌات رغیصهایص.
ةطسی گًِٓاىص« :اگط تا آن ذص ترهل کيیم ،نطدم ٌادی نیگَیيػص نػا ةػیؼ از
ذص كٍیّ ٌػِیم و سیلػی راذػت از نػا غَءاغػِٓاده نیکييػص ».نیگػَیم ایػو
كٍیّةَدن ىیػت .ةگضاریص درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیم .ذِػی در ةػیو نػطدم ٌػادی،
نػوتطٌا و اْطادی کً غهد ْطٌيگ ةا تطی دارىص ىیظ ٌهیؾػً ةػط سَیؾػِوداری
تأکیص نیکييص و ةا دیگطان حطوةر

ىهیکييص .پػع آیػا تهطیوکييػصگان نػا ىتایػص

ةیؾِط ایوگَىً ةاؽيص؟ چگَىً آن نیتَاىص كٍّ ةاؽػص؟ نیگػَیم ایػو ةازتػاةی از
ترهل ؽها و ىؾاىًای از ارادۀ َٕی ؽهاغت .چيیو ترهل ٌيیهػی ؽػاسؿ یػک
تهطیوکييػػصه اغػػت .گِٓػػًای ٕػػصیهی وحػػَد داردْ« :ػػطدی ٌػػادی تػػٌَیو را ةػػا
ؽهؾیطش پاغز نیدٌص ».ةطای ْطدی ٌادی ایو نتیٍی اغػت کػً اگػط ةػً نػو
تٌَیو کيی ،نو ٌم ةً تَ تٌَیو نیکيم و اگط نطا ةظىی ،نو ٌم تػَ را نػیزىم .او

ً
ـطْا ْطدی ٌادی اغت ،آیا نیتَاىیص او را تهطیوکييصه ةيانیص؟ ةػطای اىخػام آىچػً
تَـیّ کطدم ةایص ارادهای آٌيیو داؽًِ ةاؽیص و ةَِاىیص سَد را کيِطل کيیص.
در دوران ٕصیم نطدی ةَد کً او را ٌَػو ؽػیو نیىانیصىػص .گًِٓاىػص او در نٖػام
ژىطال ارؽص لییَ ةاىگ ةػیار یٔ و ةاکٓایػت ةػَد و ىٖػؼ نٍهػی در ؽػکلگیطی
انپطاتَری او داؽت .چًچیظی او را نِهایظ کطد؟ گًِٓاىص کػً ٌػو ؽػیو ،ذِػی از
دوران حػػَاىیاش نِٓػػاوت از دیگػػطان ةػػَد .داغػػِاىی درةػػارهاش ٌػػػت کػػً او ةػػا
سَاغت سَدش ترٖی ِط سظیصن از نیان پای ؽشفی را ترهل کػطد .ةػط نتػٔ ایػو

داغِان ،وِٕی ٌو ؽیو حَان ةَد ٌيطٌای رزنػی را تهػطیو نیکػطد و رغػم ةػَد
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چيیو ؽشفی ؽهؾیطی ةا سَد داؽًِ ةاؽص .روزی وِٕی در سیاةان ٕصم نػیزد،
یکی از اوةاش نرلً ةا دغِان ذلًٖزده ةً کهطش ،راه او را ةػػت و گٓػت« :ةػطای
چً ةا سَد ؽهؾیط داری؟ آیا حط ت کؾِو کػی را داری؟ ةا ةطیصن غط نو ثاةػت
کو حط ت آن را داریٌ ».هاننَر کً ـػرتت نیکػطد ،غػط و گػطدىؼ را ةػً حلػَ
کؾیصٌ .و ؽیو ْکط کطد« :ةطای چً ةایص غط تَ را ةتطم؟» در آن زنان ىیظ کؾػِو
کػی را ةً ذکَنت گظارش نیدادىص و ؽشؿ نختػَر ةػَد حػان سػَد را ةػطای آن
ةصٌص .چگَىً نیؽص ةًدلشَاه کػی را کؾت؟ وِٕی او دیص کً ٌػو ؽػیو حط ػت
ىکطد او را ةکؾص ،گٓت« :اگط حط ت کؾِو نطا ىصاری ،نختَری از نیان پاٌای نػو

ً
وإٍا از نیان پاٌای او سظیص .ایو ىؾان داد کً ٌو ؽیو ٕلتی
ةشظیٌ ».و ؽیو
غطؽار از ـتط و ترهل داؽت .از آىخا کً او ةا نطدم ٌادی ْطؽ داؽت ،تَاىػت ةػً
چيان نَْٖیتٌای ةظرگی دغت یاةص .ایو تٓکط کً اثتات سَد یا ذٓو آةػطو ارزش
حيگیصن را دارد ،پيصار دىیَی گهطاهکييصهای اغتٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیػا
در ایو ـَرت زىصگی سػػًِکييصه و دردآور ىیػػت؟ آیػا ارزش آن را دارد؟ ةػً ٌػط
ذالٌ ،و ؽیو ؽشفی ٌادی ةػَد .نػا تهطیوکييػصگان ةایػص ةػًنطاتػب ةٍِػط از او
ةاؽیمٌ .صؼ نا ایو اغت کً ةً غهری ْطاتػط از نػطدم ٌػادی ةطغػیم و ةًغػَی
غهَح ةا تط ةً پیؼ رویم .گطچً ةا نػٍَٕیِی کػً ٌػو ؽػیو نَاحػً ؽػص روةػطو
ىهیؽَیم ،انا در ذالی کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکيیم ةا تػٌَیو یػا ترٖیػط

ً
الظانا راذتتط از آن ىیػت .نیگَیم آن اـهکاکٌای ةا دیگطان
نَاحً نیؽَیم و
کً تخطةً نیکيیص و ؽیوؽیيگ ؽها را آةصیػصه نیکييػص اـػالً راذػتتط از چیػظی
ىیػت کً ٌو ؽیو از نیان آن گضؽت و ذِی نیتَاىص ةصتط ٌم ةاؽص و ادارهکطدن
آنٌا ةػیار غشت اغت.
در ٌیو ذال ،تهطیوکييصه ةایص ةَِاىص ْصاکاری کيص ،اىَاعوإػام واةػػِگیٌا و
انیالی را کً نطدم ٌادی دارىص رٌا کيصُ .یطنهکو اغت ةَِان ٌه ایوٌا را یکةاره
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اىخػػام داد ،انػػا نیتػػَاىیم آن را ةًتػػصریج اىخػػام دٌػػیم .اگػػط نیتَاىػػػِیص آن را
یکؽتً اىخام دٌیصٌ ،ماکيَن نَحَدی سصایی نیةَدیص .انا ىتایص ةػًسانط ایيکػً
نیداىیم تظکیً نػِلظم زنان اغت ،آٌػًِ و غػت ؽػَیص .اگػط ةگَییػص« :نٍلػم
گًِٓ اغت تظکیً نػِلظم زنان اغت ،پع ةگضار ةًآٌػِگی اىخػام دٌػم »،ةػصیو
ـَرت ىشَاٌص ةَد! ؽها ةایص ةا سَدتان غشتگیط ةاؽیص .در تظکی ْای ةػَدا ،ةایػص
پطتَان و ةًنَر ٕانً ةً پیؼ ةطویص.
ٌهچيیو ةایص ةَِاىیص تَٖای سَد را ذٓو کيیص ،ةایص ؽیوؽیيگ سػَد را ذٓػو
کيیص و ىهیتَاىیص ىػيخیصه ٌهل کيیص .ىهیتَاىیص ٌط کاری را کً نیسَاٌیص ،اىخام
دٌیص .ةایص ؽیوؽیيگ سَد را ذٓو کيیص .در ةیو نػطدم ٌػادی ،ایػو گِٓػً اُلػب
ؽيیصه نیؽَد« :ةا اىخام کارٌای سَب تٖػَا حهػً کيیػص ».تهطیوکييػصگان ةػطای
حهًکطدن تَٖا تظکیً ىهیکييص ،کاری کً نا اىخام نیدٌیم ذٓوکطدن تٖػَا اغػت.
چطا ةً ذٓو تَٖا اٌِٖاد داریػم؟ زیػطا ایػو نٍَٕیػت را دیػصهایم :حهػًکطدن تٖػَا
چیظی اغت کً نطدم ٌادی ةً آن اٌِٖاد دارىص ،چطاکً نیسَاٌيص تَٖا حهً کييص و
کارٌای سَب اىخام دٌيص تا ةَِاىيص در زىصگی ةٍصی ،سَب زىصگی کييص .انا نا ایػو
نػئلً را ىصاریم .اگط در تظکیً نَْٔ ؽَیص ،ةً دا َ ىا ل نیؽَیص و نػئلًای ةػًىام
زىصگی ةٍصی وحَد ىشَاٌص داؽت .وِٕی درةػارۀ «ذٓػو» تٖػَا ـػرتت نػیکيیم،
نٍيی دیگطی ىیظ ةطای آن وحَد دارد .یٍيی ایو دو نادهای کػً در ةػصننان ةػا نػا
ذهل نیؽَد ْٖم در ایو دورۀ زىصگی اىصوسًِ ىؾصهاىص ،آنٌا از زناىی ةػػیار دور
رغیصهاىص .اگط تهام ؽٍط را ةگطدیص نهکو اغت ةػً ٌػی کػار سػَةی ةطىشَریػص کػً
اىخانؼ دٌیص .ذِی اگط ٌط روز ایو کار را اىخام دٌیص ،نهکو اغت ٌيَز ةا چيیو
ْطـِی نَاحً ىؾَیص.
انا ٌيَز نٍيی دیگطی ىیظ وحَد دارد :کارٌایی کً سَب ةً ىيط نیرغيص و نطدم
در تالش ةطای حهًکطدن تَٖا اىخام نیدٌيص ،نهکو اغت نؾشؿ ؽػَد کارٌػای
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ً
ىاٌطا ةصی کً نیةیيیص نطدم اىخام نیدٌيص ،نهکػو اغػت
ةصی ةَدهاىص و کارٌای
نؾشؿ ؽَد کارٌای سَةی ةَدهاىص .زیطا در پؾت رویصادٌا ٌلتٌایی ىًٍِٓ اغت
کً نهکو اغت ٕاةلنؾػاٌصه ىتاؽػصٕ .ػَاىیو ٕلػایی ،انػَر نػطدم ٌػادی را اداره
نیکييص و ایو نؾکلی ىیػت .انا تهطیوکييصهةَدن انطی اغت ْػَؽنتیٍی .پػع
ةًٌيَان ْطدی َْؽنتیٍی ،ةایص ةط نتٔ اـَل َْؽنتیٍی رِْار کيیص ،ةًحای ایيکػً
سَد را ةا اـَل و نيهٔ نطدم ٌادی ةػػيخیص .وِٕػی راةهػ کارنػایی نَكػٌَی را
ىهیداىیص ،اذِهال آن وحَد دارد کً آن را ةًنَر ىادرغت اداره کيیص .ةً ٌهیو ٌلػت
اغت کً نا درةارۀ ةیٕفصی و «نصاسلًىکطدن» ـرتت نیکيیم و نیگػَییم ىتایػص
ً
ـطْا ةًسانط ایيکً نیسَاٌیص ،اىخام دٌیص .زناىی کػی غٍی نیکػطد
ٌط کاری را
ةطایم دلیل ةیاورد کً چطا در نػا لی درگیػط ؽػصه و نیگٓػتْٖ« :ػم نیسَاغػِم
ٌصالت احطا ؽَد ».پاغشم ایو ةَد کً در ایو ـَرت ةٍِط نیةَد پلیع ؽػَد .انػا
ایو را ىهیگَییم کً وِٕی ةا چیظٌای سهطىاکی نثل ِٕػل یػا آتؼغػَزی نَاحػً
نیؽَیص ٌی کاری اىخام ىصٌیػص .درةػارۀ ایػو ـػرتت نػیکيم کػً وِٕػی نػطدم
ةًـَرت لٓيی یا ْیظیکی ةا یکصیگط دٌَا نیکييص ،نهکو اغت آن اْطاد از گضؽػًِ
ةػػً یکػػصیگط ةػػصٌکار ةَدىػػص و ذػػا در ذػػال تػػػَی ةصٌیٌایؽػػان ٌػػػِيص .اگػػط
پادرنیاىی و آن را نَِّٕ کيیص ،ىهیتَاىيص آن را تػَیً کييص و ةایص نيِيط ؽػَىص تػا
دوةاره دٍْ ةٍص ایو کار را اىخام دٌيص .یٍيػی وِٕػی ىهیتَاىیػص رواةػم کارنػایی را
ةتیيیص ،اذِها ً کار ةصی اىخام نیدٌیص و تَٖا از دغت نیدٌیص.
ىهیتَاىیص از نطدم ٌادی اىِٖاد کيیػص کػً چػطا در نػػا ل نػطدم ٌػادی درگیػط
نیؽَىص ،چطاکً آنٌا را ةا اغِص ل نطدم ٌادی نیغيخيص .انا ؽها ةایػص از اـػَل
وا تط اغِٓاده کيیص و ىتایص در ایو نػػا ل درگیػط ؽػَیص ،نگػط ایيکػً ةػا چیظٌػای
وذؾِياکی نثل ِٕل یا آتؼغَزی نَاحً ؽَیص .در ایو ؽطایم اگط کػاری اىخػام
ىصٌیص ،نؾکلی در ؽیوؽیيگتان وحَد دارد ،چطاکً ْطدی سػَب در ایػو ؽػطایم
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واکيؼ ىؾان نیدٌص .اگط ذِػی وِٕػی کػػی در ذػال ةػًِٕػلرغػیصن ةاؽػص یػا
آتؼغَزی روی داده ةاؽص و ةً آن اٌهیِی ىصٌیػص ،پػع ةػً چػًچیظی اٌهیػت
نیدٌیص؟ انا ىکًِای وحَد دارد :ایو نػا ل ،زیاد ارتتػانی ةػً نػا تظکیًکييػصگان
ىصارىص و اذِها ً ةًگَىًای ةطایتان ىيم و تطتیب داده ىهیؽَد کً ةػا آنٌػا نَاحػً
ؽَیص .آىچً تالش نیکيیم اىخام دٌیم ایو اغت کً ةا اىخامىصادن کارٌای اؽِتاه،
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.
ازدغتدادن تَٖا ةصیو نٍيی اغت کً ةً ٌهان اىصازه غشتتط اغت در تهطیوتػان
پیؾطْت کيیص و ةً ٌصؼ ىٍایی سَد ةطغیص .ةياةطایو ْطد ةایػص کیٓیػت روؽػوةیيی
سَةی داؽػًِ ةاؽػص تػا تٍیػیو کيػص چػً زنػاىی در نػػا ل درگیػط ؽػَد .کیٓیػت
روؽوةیيی سَب نیتَاىص از کیٓیت نادرزادی سَب یا تأثیط نریم سػَب ذاـػل
ؽَد.
ٌهچيیو گًِٓایم کً اگط ٌطیک از نا درون سَد را تظکیً کيیم ،ةً ؽیوؽػیيگ
یا اْکار سَد ةيگطیم تا نيؾأ ٌط نؾکلی را کً ةا آن نَاحً نیؽػَیم پیػصا کيػیم و
غپع غٍی کيیم دٍْ ةٍص ةٍِػط ٌهػل کيػیم و ٌهیؾػً ٌػط کػاری را کػً اىخػام
نػػیدٌیم اةِػػصا دیگػػطان را در ىيػػط داؽػػًِ ةاؽػػیم ،دىیػػا نکػػان ةٍِػػطی نیؽػػَد.
اسالٕیات دوةاره رؽص نیکيص ،ىیکرِْاری و نٍطْت نطدم رؽػص نیکيػص و حيایػات
کهِط نیؽَد .ؽایص ذِی ةً پلیع ىیازی ىصاؽًِ ةاؽیم .ؽایص زم ىتاؽػص کػػی
نطإب نطدم ةاؽص و ٌطکػی نطإب اٌهال سَد سَاٌص ةػَد و ةػطای اـػالح انػَر،
درون سَد را حػِخَ سَاٌص کطد .آیا ىهیگَییص آن ٌالی سَاٌػص ةػَد؟ انػا انػطوزه
ذِی ةا َٕاىیو و نٖطراتی کً ٌط روز حانًتط نیؽَىص ،نطدم ٌيَز ٌػم کارٌػای ةػص
اىخام نیدٌيص .چطا آنٌا از َٕاىیو پیطوی ىهیکييص؟ زیطا َٕاىیو ىهیتَاىيػص ٕلػب
نطدم را تِییط دٌيص و وِٕی کػی ىتاؽص کً آنٌا را نَِّٕ کيصٌ ،يَز ٌػم کارٌػای
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ةص اىخام نیدٌيص .انا اگط ٌطکػی درون سَد را تظکیً نیکطد ،دىیا نکان نِٓػاوتی
نیؽص و ىیاز ىهیةَد کػی درةارۀ ذٓو ٌصالت و اـالح انَر ْکط کيص.
ایو ْا ْٖم نیتَاىص تا ایو غهد آنَزش داده ؽَد .ؽها ةایص تظکیػً کيیػص تػا
آىچً در غهَح ةا تط ٕطار دارد ةً دغت ةیاوریص .ىهیتَاىم ةً تؾطید تهػام نػػا ل
حظ ی زىصگیتان ةپطدازم کً نهکو اغت نایل ةاؽیص درةارهؽان ةپطغیص؛ چطاکً در
ایو ـَرت چًچیظی ةطای ؽها ةإی نیناىص تا تظکیً کيیص؟ ةایػص سَدتػان تظکیػً
کيیص و ةایص سَدتان ةً آن آگاه ؽَیص .اگط ٌهػًچیظ را ةػًدٕػت تَكػید نػیدادم،
ٌی چیظی ةطای ؽها ةإی ىهیناىص تا تظکیً کيیص .انا ىتایص ىگطان ةاؽیص ،زیطا داْا
در ذال ذاكط ٌهَنی ؽصه و نیتَاىیص کارٌا را ةط اغاس داْا اىخام دٌیص.

***
ْکط نیکيم ةً زودی ةطگظاری کالسٌای آنَزش ْا را نَِّٕ کيم .ةيػاةطایو در
ىيط دارم آنَزشٌای ذٖیٖیام را در دغِطس ٌهگان ٕػطار دٌػم تػا ٌهػً ةَِاىيػص
آنٌا را ةطای راٌيهایی تظکیًؽان داؽًِ ةاؽيص .در کل دورۀ آنَزش ایو ْػإ ،فػص
داؽًِام کارٌا را ةط نتٔ اـل نػػئَلةَدن در ةطاةػط ؽػها و حانٍػً اىخػام دٌػم و
ٌهیوگَىً ىیظ ادانً پیصا نیکيػص .درةػارۀ ایيکػً آیػا آن را ةػًسَةی اىخػام دادهایػم
ىيطی ىهیدٌم و اْکار ٌهَنی پاغز سَاٌص داد .ایو داْا را ٌهَنی کطدم تا اْػطاد
ةیؾِطی ةَِاىيص از آن ةٍطهنيص ؽَىص و ٌهچيیو آن اْطادی کً ةًنَر وإٍػی تظکیػً
نیکييص آنَزشٌایی ةطای راٌيهاییؽان داؽًِ ةاؽيص .در ذالی کػً ْػا را آنػَزش
نیدادیم ،تَكید دادیم کً چگَىً نثل اىػاىی سَب رِْار کيیص و انیصوارم ةٍػص از
پایان ایو کالس ذِی اگط ىَِاىیص از ایو داْا پیطوی کيیػص و ىَِاىیػص تظکیػً کيیػص،
ذصإل ةَِاىیص اىػان سَةی ةاؽیص .ایو ةً حانٍ نا نيٍٓػت نیرغػاىص .در وإػً،
ٌماکيَن نیداىیص چگَىً ْطد سَةی ةاؽػیص .ةٍػص از کػالس نیتَاىیػص ْػطد سػَةی
ةاؽیص.
۴۳۱

در حطیان آنَزش ْا ،نػا لی ىیظ وحَد داؽًِاىص کً ةًآرانی پػیؼ ىطًِْاىػص و
نصاسالت نشِلٓی از تهام حٍات ةطای نا آنصهاىػص .انػا ةػًسانط ذهایػت ٌػالی از
غػػَی غػػازناندٌيصگان ،رٌتػػطان ٕػػػهتٌای نشِلػػّ و ىیػػظ غػػٍیوکَؽػػؼ
کارکياننان کالسٌای نا ةػیار نَْٖیتآنیظ ةَدهاىص.
تهام چیظٌایی کً در ایو غشيطاىیٌا آنػَزش دادهام ةػطای ایػو اغػت کػً در
تظکیً ةًغَی غهَح ةا تط ،ؽها را راٌيهایی کييص .چیظٌایی را ْاش کطدهام کػً در
گضؽًِ ٌطگظ کػی آنٌا را آنَزش ىصاده اغت .آىچً آنَزش دادهایم ةػیار ـطید
و روؽو اغت و ةا ٌلم ىَیو و ٌلم نٍاـط ةصن اىػان تلٓیٔ ؽصه اغػت .ةػًٌالوه،
آىچً آنَزش داده ؽصه در غهری ةػیار ةا غت .در درح اول نييَر ایو ةَده کػً
ٌهً ةَِاىيص در آیيصه ةًنَر ذٖیٖی ْا را کػب کييص و از نطیٔ تظکیػً ـػٍَد کييػص.
ایو ٕفص و نييَر نو اغػت .در نػَل آنػَزش ْػا و تهطیوٌػا ،ةػػیاری از اْػطاد
اذػاس نیکييص ْا ةػیار سَب اغت ،انا ةػیار غشت اغت کً آن را در ٌهػل ةػً
کار ةتطىص .در ذٖیٖتْ ،کط نیکيم ایيکً آیا آن غشت اغت یا ىً ،ةػػِگی ةػً ْػطد
داردْ .طدی ٌادی کً ىهیسَاٌص تظکیػً کيػص ،اذػػاس نیکيػص تظکیػًکطدن ةػػیار
غشت ،تفَرىاپضیط و ُیطنهکو اغت .او ْطدی ٌػادی اغػت و ىهیسَاٌػص تظکیػً
کيص؛ پع ْکط نیکيص سیلی غشت اغت.

َزی ىَؽت« :وِٕی ؽشفی سطدنيػص

دا ػػَ را نیؽػػيَد ،ةػػا حػػصیت آن را تهػػطیو نیکيػػص .وِٕػػی ْػػطدی نَِغػػم آن را
نیؽيَد ،آن را گاهوةیگاه تهطیو نیکيص .وِٕی ْطدی اذهٔ آن را نیؽيَد ،ةليص ةً
آن نیسيصد .اگط ایو ؽشؿ ةً آن ةليص ىهیسيصیػص ،آن دا ػَ ىهیةػَد ».نیگػَیم
ةػػطای تهطیوکييػػصۀ ذٖیٖػػی سیلػػی راذػػت اغػػت و چیػػظی ُیػػطنهکو ىیػػػت .در
ذٖیٖػػت ،ةػػػیاری از تهطیوکييػػصگان ٕػػصیهی کػػً ایيخػػا ىؾػػػًِاىص و ةػػػیاری از
آنٌایی کً ایيخا ذلَر ىصارىص در ذال ذاكط تا غهد ةػیار ةا یی تظکیػً کطدهاىػص.
ایو را ٕتالً ةً ؽها ىگِٓم تا نتادا واةػػِگیٌایی را رؽػص دٌیػص یػا نِػطور ؽػَیص،
۴۳۲

ً
وإٍػا
چطاکً در رؽػص تػَان گَىگتػان تػأثیط نیگضاؽػت .ةػًٌيَان تظکیًکييػصهای
نفهمْ ،طد نیتَاىص ٌطچیظی را ترهل کيص و در نَاحًٍ ةا نياًْ ؽشفی نشِلّ،
ٌط واةػِگی را رٌا کيص یا کهِط ةً آن اٌهیت دٌص .تا وِٕی ْطد ةَِاىػص ایػو کػار را
اىخام دٌص ،غشت ىشَاٌص ةَد .اْطادی کً نیگَیيص غشت اغت ،آنٌػایی ٌػػِيص
کً ىهیتَاىيص ایو چیظٌا را رٌا کييص .سَد تظکیً غشت ىیػػت و رؽػص غػهد ىیػظ
ةًسَدیسَد غشت ىیػت .ةً ایو سػانط نیگَیيػص غػشت اغػت کػً ىهیتَاىيػص
انیال ةؾطی را رٌا کييص .زیطا ةػػیار غػشت اغػت در نَاحٍػً ةػا نيػاًْ ٌهلػی از
چیظی دغت کؾیص .آن نياًْ ٌهیو حا ٌػِيص ،چگَىً نیتَاىیص ایو واةػِگیٌا
را رٌا کيیص؟ در وإً ةً ٌهیو سانط اغت کً ْطد اذػػاس نیکيػص دؽػَار اغػت.
وِٕی تلادٌایی ةیو ؽها و دیگطان روی نیدٌص ،اگط در نَاحًٍ ةػا آنٌػا ىَِاىیػص
سَیؾِوداری سَد را ذٓػو کيیػص یػا ىَِاىیػص ذِػی سػَد را تهطیوکييػصه در ىيػط
ةگیطیص ،نیگَیم پضیطِْيی ىیػت .در گضؽػًِ وِٕػی تظکیػً نیکػطدم ،ةػػیاری از
اغِادان وا ایو کلهات را ةً نو گِٓيص« :وِٕی ترهل آن غشت اغػت ،نیتػَاىی
آن را ترهل کيی .وِٕی اىخام آن ُیطنهکو اغت ،نیتَاىی آن را اىخام دٌی ».در
وإً ٌهیوگَىً اغت .وِٕی ةً ساىً ةطگؾِیص چطا ایو را انِران ىهیکيیص؟ وِٕػی
در ذال ُلتً ةط غشِی یا نؾػکلی وإٍػی ٌػػِیص ،ایػو را انِرػان کيیػص .وِٕػی
ترهل آن غشت اغػت ،غػٍی کيیػص آن را ترهػل کيیػص .وِٕػی ةػً ىيػط نیرغػص
ُیطنهکو اغت و گًِٓاىص کػً ُیػطنهکو اغػت ،آن را انِرػان کيیػص و ةتیيیػص آیػا

ً
وإٍا ةَِاىیص آن را اىخام دٌیص ،پی نیةطیص کً« :پػع از ٌتػَر از
نهکو اغت .اگط

غایًٌای تاریک درسِان ةیص ،گلٌای روؽو و روغِای دیگطی پػیؼ رو سَاٌػص
ةَد!»
ةا ایوٌهً نهلب کً گِٓم ،ةًیادآوردن تهام چیظٌایی کً آنػَزش دادم غػشت

ً
وإٍا سَد را تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیص و ةًنَر کَؽا ةػً
اغت .در ساتهً انیصوارم
۴۳۳

تظکیً ادانً دٌیص .انیصوارم تهطیوکييصگان ٕصیهی و حصیػص ةَِاىيػص در داْػا تظکیػً
کييص و ةً کهال ةطغيص! انیصوارم از ٌهیو انطوز ةً ةٍػص ،از وٕػت سػَد ةػً ةٍِػطیو
ؽکل ةطای تظکی وإٍی اغِٓاده کيیص.

۴۳۴

ضهیهً
حَآن ْالَن ٕطار ىیػت اثطی ادةی ةاؽص و ةط ٌهیو اغػاس نهکػو اغػت نهػاةٔ

ً
الظانا از واژهٌا ةًگَىًای اغِٓاده ىهیکيص کً انطوزه نػطدم ةػً
گطانط انطوزه ىتاؽص و
کِاب داْا از گطانط ىَیو اغػِٓاده نیکػطدم
آن ٌادت کطدهاىص .اگط ةطای ىَؽِو ایو
ِ
نؾکلی حصی پصیص نیآنص :گطچً غاسِار زةػان کِػاب نهکػو ةػَد زیتػا و نهػاةٔ
اغِاىصارد ةاؽص ،انا نٓاٌیم ژرؼتط و غهد ةا تطی را ؽانل ىهیؽص .زیطا واژهٌػای
اغِاىصاردؽصۀ ىَیو ىً نیتَاىص راٌيهایی داْا در غهَح نشِلّ ةا تط و تخلػی ْػا
در ٌط غهد را نيِٖل کيص و ىً نیتَاىص تتصیل ةصن و گَىگ تهطیوکييصگان یا غایط
تِییطات ةيیاىیتط را پصیص آورد.
لی ٌيگخی
 ۵ژاىَیً ۱۹۹۶

۴۳۵

نػيی تحتاللفظی ةسدی از واژهٌا
(ایو واژهٌا ةط اغاس اولیو ةاری کً در نِو کِاب آنصهاىص ٍْطغت ؽصهاىص)
لىنیى و سخنرانی اول:
ْا« :راه« »،اـَل» یا «ٕاىَن» (در نٍَٓم اسالٕی یا نٍيػَی) .کلهػ چیيػی «ْػا»
ةطای اؽاره ةً «دارنا» یا آنَزهٌای ةَدا ؽاکیانَىی ىیػظ ةػًکار نػیرود .ایػو کلهػ
«ْا» ٌهاىی اغت کً در کله «ْالَن» ةً کار رًِْ اغت.
داْا« :راه ةظرگٕ« »،اىَن ةظرگ» یا «آنَزهٌای ةظرگ» .نشّٓ ْالَن داْػا ىیػظ در
ىيط گطًِْ نیؽَد.
لَن :چطخ.
ْالَن :تطحه لَِی آن ةً نٍيی «چطخ ٕػاىَن» یػا «چػطخ دارنػا» اغػت .ىؾػاى
دایطهؽکل رىگی اةِصای کِاب ىیظ ْالَن ىام دارد.
حَآن ْالَن« :چطساىصن چطخ ٕاىَن» .کِاب اـلی تظکی ْالَن داْا.
لَنیَ :ؽطح و تٓػیطی ةا اغِٓاده از زةان ،ةیاىیً.
ِحوَ ،ؽوِ ،رنِ :حو ةً نٍيی ذٖیٖػت ،درغػِی ،راغػِی ،وإٍػی؛ َؽػو ةػً نٍيػی

ىیکسَاٌیٌ ،هصردی ،نٍطةاىی ،سَةی؛ ِرن ةً نٍيی ةطدةاری ،ؽػکیتایی ،پایػصاری،
سَیؾِوداری .

دا َ« :راه» («تا َ» ىیظ تلٓو نیؽَد)؛ ایو اـهالح ةً کػػی کػً «دا ػَ را کػػب
کطده» ىیظ اؽاره نیکيص.

۴۳۶

چی :در ْطٌيگ چیيی ٌٖیصه ةط ایو اغت کػً «چػی »،اىػطژی ذیػاتی اغػت و در
نٖایػً ةا «گَىگ »،ؽکل غػهد پػاییوتطی از اىػطژی اغػت .چػی را «پطاىػا» یػا
«کی» (ةً ژاپيی) ىیظ نیىانيص.
«ٕلهطو ةؾطی» :نٍيی ترتاللٓيی واژۀ چیيی نِو اـلیْ« ،ای دىیای غػًگاىً»
اغت.
«ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی» :نٍيی ترػتاللٓيی واژۀ چیيػی نػِو اـػلیْ« ،طاغػَی
ْای دىیای غًگاىً» اغت.
چیگَىگ :ؽکلی از تهطیو غيِی چیيػی کػً «چػی» یػا اىػطژی ذیػاتی را تظکیػً
نیکيص.
کارنا :نادهای غیاه کً از اىخام کاری ىادرغت ىاؽی نیؽَد.
ؽیوؽیيگ« :غطؽت ذٌو» یا «غطؽت ٕلب»؛ سفَـیات اسالٕی.
دىیای دهحًٍِ :پيصاؽِی ةَدیػِی از حٍان ٌػِی.
گَىگ-۱ :اىطژی تظکیً -۲ ،روؽی کً چيیو اىطژیای را تظکیً نیکيص.
ةَدا :کله ةَدا واژهای از زةان ٌيص ٕصیم ،غاىػکطیت اغػت و ةػً ؽشفػی د لػت
نیکيص کً از نطیٔ تظکیً و پا یؼ و پػطورش سػَد ةػً ةفػیطت (یػا روؽػوةیيی،
روؽوكهیطی یا رغِگاری) رغیصه اغت و ىتایص ةا «غیضارتا گَتانا» (نٍػطوؼ ةػً
ةَدا) ،کً ةًٌيَان ةيیانگضار ةَدیػم ؽياسًِ نیؽَد یا ةا نضٌب ةَدیػم یکػی در
ىيط گطًِْ ؽَد .واژۀ ةَدا ،ةً نضٌب یا َٕنیت ساـی نرصود ىیػت.
ةَدا ؽاکیانَىی :غیضارتا گَتانا .ةًنَر نؾٍَری ةًٌيَان ةيیانگضار ةَدیػم ؽياسًِ
ؽصه اغػت .گِٓػً نیؽػَد او در ٌيػص ةاغػِان ذػصود غػصۀ پػيخم ٕتػل از نػیالد
نیزیػًِ اغت.
۴۳۷

دارنا :آنَزشٌای ةَدا ؽاکیانَىی.
«ْطو رِْو در یک ؽاخ گاو» :اـهالذی چیيی ةً نٍيی رِْو در یک ةوةػت.
تاتاگاتا :نَحَدی روؽوةیو ةا ثهػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ ةػَدا و کػػیکً ةػا تط از
غهَح آرٌات و ةَدیػاتَا اغت.
غَتطای الهاس :نِيی کٍو در ةَدیػم.
ٌفط پایان دارنا :ةط نتٔ اىٍارات ةَدا ؽاکیانَىی ،دورۀ پایان دارنا پاىفص غال ةٍص
از درگضؽِؼ ؽطوع نیؽَد ،کً در آن زنان دارنایؼ دیگط ٕادر ةػً ىخػات نػطدم
ىشَاٌص ةَد.
لِی ْيگ :الگَی اسالٕی چیيی در دٌ .۱۹۶۰
کالپا :دورهای کً دو نیلیارد غال نَل نیکؾص ،ایػو واژه در ایوحػا ةػًٌيَان یػک
ٌصد اغِٓاده نیؽَد.
تایحی« :ىٍایت ةظرگ »،تایحی ىهاد نصرغػ دا ػَ و چیػظی اغػت کػً در ُػطب
ةًٌيَان ىهاد «ییو و یاىگ» نؾٍَر اغت.
ٌِ َِ :ةًٌيَان تطغیهًای نإتل تاریشی ،تِییطات دورۀ نتیٍت را اْؾا نیکيص.
لَ َؽَ :ةًٌيَان تطغیهًای نإتل تاریشی ،تِییطات دورۀ نتیٍت را اْؾا نیکيص.
کِاب تِییطات :یک کِاب پیؾػگَیی ةاغػِاىی چیيػی از غلػػل حػَ (۱۱۰۰ؽم تػا
۲۲۱ؽم).
ٌؾت غًىگاره :از کِاب تِییطات و تطغیهًای اغػت کػً گِٓػً نیؽػَد تِییػطات
دورۀ نتیٍت را اْؾا نیکيص.

۴۳۸

اىٖالب ْطٌيگی :حيتؾی غیاغی کػً ارزشٌػا و ْطٌيػگ غػيِی را نػطدود ؽػهطد
(.)۱۹۶۶-۱۹۷۶
آرٌات :نَحَدی روؽوةیو ةا ثهطۀ ذٖیٖی در نصرغ ةَدا و کػیکً ْطاغػَی غػً
ٕلهطو اغت.
َدنحیيگ :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.
ةَدیػاتَا :نَحَدی روؽوةیو ةا ثهطۀ ذٖیٖی در نصرغ ةػَدا و کػػیکً ةػا تط از
آرٌات انا پاییوتط از تاتاگاتا اغت.
َدن :سَؽ اىطژی حهً ؽصه از ُةٍصٌای دیگط در ةصن یک تظکیًکييصه.
َزی :نٍطوؼ ةً ىَیػيصۀ دا َ دِ حیيگ .او ةًٌيَان ةيیانگػضار دا َ یػػم درىيػط
گطًِْ نیؽَد و گهان نیرود ذصود غصۀ چٍارم ٕتل از نیالد نیزیػًِ اغت.
سخنرانی دوم:
َؽوگِو :ىٖه نب غَزىی وإً در نرل ریؾ ةیيی.
لی :واذصی چیيی ةطای ْاـلً (نٍادل ىػیم کیلػَنِط) .در چیيػیٌ۱۰۸« ،ػظار لػی»
اـهالذی اغت ةطای تَـیّ ْاـلًای ةػیار دور.
یَآن :واذص پَل چیيی.
ْاؽو« :ةصن ٕاىَن» ،ةصىی غاسًِ ؽصه از گَىگ و ْا.
ىٖه

َگَىگ :ىٖه نب غَزىی در نطکظ کّ دغت.

ىیطواىا( :از غاىػکطیت) تطک کطدن دىیای ةؾطی ةصون ایػو ةػصن ْیظیکػی ،روش
کانلکطدن تظکیً در نصرغ ةَدا ؽاکیانَىی.
سخنرانی سىم:
۴۳۹

گَآندیيگ :حاری کطدن اىطژی از ةا ی غط ؽشؿ ،نطاغم ٌلَیت.
نلکً نادر :در اغهَرۀ چیيی ،غهد ةا تطیو حاودان نؤى

درون غً ٕلهطو.

انپطاتَر ةظرگ یؾم :در اغهَرۀ چیيی ،حاوداىی کً غً ٕلهطو را غطپطغِی نیکيص.
کاخ ىیَان :واژهای دا َ یػِی ةطای ُصۀ ـيَةطی.
ؽی ِچو :واذصی چیيی ةطای زنان ،نٍادل دو غاٌت.
دنتیان« :نیصان َدن »،نيهٖ پاییو ؽکم.
سخنرانی چهارم:
ناحَىگ :ةازی غيِی چیيی کً چٍار ىٓطه ةازی نیؽَد.
ٌان :اکثطیت َٕنیت چیيیٌا.
ناٌ :يَاىی ةطای یک اغِاد در غيت ةَدیػم تتِی.
ؽیيگنیيگ گَییحی :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.
حیػػًییو :وكػػٍیِی از ٕػػطاردادن دغػػتٌا روی ٌػػم .اىگؾػػِان یػػک دغػػت روی
اىگؾِان دغت دیگط ٕطار نیگیطد ،ةً نَری کً کّ دغتٌا ةًغػهت ةػا اغػت و
دو اىگؾت ؽػت نَری ةً یکصیگط نِفل نیؽَىص کً یک ةیلی ؽکل ةگیطد.
دا َ ذىگ :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.
ٌَییییو :ىٖه نب غَزىی در نطکظ نیػاندوراه (نيهٖػ ةػیو ىؾػیهوگاه و آلػت
تياغلی).
ً
تٖطیتا در نطکظ ٕٓػً غیيً ٕطار دارد.
تانحَىگ :ىٖه نب غَزىی کً
یَحو :ىٖه نب غَزىی کً در ٕػهت پاییيی پؾت غط ٕطار دارد.
ِ
۴۴۰

نیيگنِ و« :دروازۀ ذیات»؛ ىٖه نب غَزىی کً در وغم پاییو کهط ٕطار دارد.
سخنرانی پنجم:
چٍار وحًٌ ...ؾت حٍت :ةػطای سَاىيػصگان چیيػی« ،چٍػار حٍػت» ایوگَىػً درک
نیؽَد کً ةً چٍار حٍت ؽهال ،حيَب ،ؽطؽ و ُطب اؽاره دارد و «ٌؾت حٍت»
ةػػً چٍػػار وحػػً اؽارهؽػػصه ةػػًٌالوۀ ؽهالؽػػطٕی ،ؽػػهالُطةی ،حيَبؽػػطٕی و
حيَبُطةی.
اىخام نطاغم تتطک :واژۀ چیيی تطحهً ؽصه در ایيخا« ،کای گَآىگ» اغػت .نٍيػی
ترتاللٓيی ایو دو کلهً «ةازکطدن ىَر» یا «ةازکطدن [ةا] ىَر» اغت .نیتػَان پػی
ةطد کً چطا ةطسی از راٌتان در نطاغم تتػطکٌ ،هػاننَر کػً در ٕػػهت نطةَنػً در
کِاب آنصه اغت ،غٍی نیکييص ةا تاةاىصن ىَر ةً نخػهً ،چؾهان آن را ةا «ىَر ةاز
کييص ».نطاغم تتطک در ةَدیػم حيَب آغیا و ىیظ ؽطؽ آغیا رایج اغت.
آغَرا :ارواح ةصىٍاد (از غاىػکطیت).
ذالت دغت گل ىیلَْط آةی ةظرگ :ذالِی از دغت ةطای تتطک.
حَیَ کً :اغِصٌا و غرط و حادو.
ىٖه ٌِ گَ :ىٖه نب غَزىی کً در پؾت دغػت ةػیو اىگؾػت ؽػػت و اىگؾػت
اؽاره ٕطار دارد.
ْيگؽَیی :روؽی چیيی ةطای تٍتیط نياىط.
سخنرانی ششم:
چیو ٌَیی :یکی از نٖانات ؽطور درةار غلهيِی در غلػل غَىگ حيَةی (۱۱۲۷م
تا ۱۲۷۹م).
۴۴۱

نٍؾًَٕ دا حی :نٍؾَٕ ةصحيع آسطیو انپطاتَر در غلػل َؽػيگ (۱۷۶۵ؽم تػا
۱۱۲۲ؽم)ٌٖ .یصه ةط ایو اغت کً او تَغم روح یک روةاه تػشیط ؽصه ةَد و ةاٌ

غَٖط غلػل َؽيگ ؽص.

در سفَص حيَن ذاـل از تظکیً ...اگط کػػی ةَِاىػص آتؾػی ایخػاد کيػص :در ایػو
پاراگطاؼ ،ةًىرَی ةازی ةا کلهات ـَرت گطًِْ اغت .در چیيی واژۀ حيػَن ذاـػل
از تظکیً« ،زو ٌَ» ،نٍيی درغتکطدن آتؼ را ىیظ نیدٌص.
سخنرانی هفتم:
حیگَىگ :راٌب ةَدیػِی نؾٍَری در غلػل غَىگ حيَةی (۱۱۲۷م تا ۱۲۷۹م).
کَه اِنی :ذصود ٌظار نایل دور از نٍتص لیيگییو ،نرلی کً چاه وإً ةَد.
غا َ غا َ :انپطاتَر یکی از «غً پادؽاٌی» (۲۲۰م تا ۲۶۵م).
سخنرانی هشتم:
ةایٌَیی :ىٖه نب غَزىی کً در تاج غط ؽشؿ ٕطار دارد.
لَ دوىگةیو :یکی از ٌؾت دا َ یػت حاویصان در نصرغ دا َ.
نا َیَ :سم نطزی ةیو نطؼ ییو و یاىگ ةصن.
سخنرانی نهم:
گَىگؽو :ةصىی غاسًِ ؽصه از گَىگ.
آهکییَ :ؽشفیِی اذهٔ در یک رنان چیيی.
ِؽوؽییَ :ةيیانگضار نصرغ ؽهالی ةَدیػم ذِ ن در غلػل تاىگ.

۴۴۲

